
شرکت پتروشیمی مبین در نظر دارد پروژه توسعه واحد تصفیه پساب صنعتی )WWTP( واقع در منطقه اقتصادی انرژی 
پارس )عسلویه( را از طریق مناقصه )دو مرحله ای( به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید.

شرکت های متقاضی که دارای سوابق مربوطه می باشند می توانند با ارائه مصدق رونوشت گواهی هر یک از رتبه و پایه های زیر:
1- رتبه  EPC،     2 - رتبه طرح و ساخت، 

3 - پایه 1 در رشته آب با مشارکت یک شرکت مشاور در گروه مهندسی آب با تخصص 1 آب و فاضالب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور،

4 - پایه 1 در رش��ته نفت و گاز با مش��ارکت یک ش��رکت مشاور در گروه مهندسی آب با تخصص 1 آب و فاضالب از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور،

بهمراه درخواس��ت کتبی از تاریخ 92/3/8 لغایت 92/3/20 به نش��انی: تهران، میدان هفتم تیر، اول خیابان کریم خان زند، س��اختمان 
شماره 38، طبقه دوم مراجعه و نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام نمایند.

.)E.P.C خالصه شرح کار: انجام خدمات مهندسی، تامین کاال و تجهیزات، نصب و راه  اندازی پروژه توسعه واحد تصفیه پساب صنعتی )بصورت
مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده حداکثر لغایت 92/4/4 و محل تحویل اسناد نیز نشانی مذکور می باشد.

مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه 2،205،000،000 )دو میلیارد و دویس��ت و پنج میلیون( ریال و بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز 
نقدی به حساب شرکت پتروشیمی مبین خواهد بود.

شرکت پتروشیمی مبین پس از انجام ارزیابی کیفی نسبت به دعوت از شرکت های واجد صالحیت به مناقصه اقدام بعمل خواهد آورد.

بدیهی است ارائه اسناد مذکور هیچگونه حقی را برای متقاضیان بوجود نخواهد آورد و اسناد و مدارک دریافتی غیرقابل استرداد می باشد.
)تلفاکس تهران 88827395-88824271 و تلفن عسلویه: 07727263495 فاکس: 07727263163(

http://iets.mporg.ir و mobinpc.net

آگهی تجدید ارزیابی کیفی 
مناقصه گران

مناقصه شماره 106/1120-41 ص پ )دو مرحله ای(

نوبت سوم

شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت پتروشیمی مبین)سهامی خاص(

م الف 945

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

شماره 217/ک92/35
در صفحه3شرکت گاز استان ایالم

مجله 

كيهان بچه ها 

حاوي مطالب 

علمي- ورزشي- 

داستاني

 مخصوص نوجوانان 

سه شنبه ها 

بصورت سراسري 

منتشر مي شود

بارکد 0786198

م الف 27069

اداره ثبت شرکت ها 
و مؤسسات غیرتجاری

واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات 
شرکت آرین رشدآرا 

سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 371994
و شناسه ملی 
10320216856

استناد صورتجلسه مجمع  به 
عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1391/12/1 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:
آقای محسن دلجو به شماره 
ب��ه   0056768303 مل��ی 
عنوان بازرس اصلی، مؤسسه 
عنوان  به  فرازمند  حسابرسی 
بازرس علی الب��دل برای یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاری��خ 1392/1/31 ذیل 
دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات 
غیرتجاری ثبت و مورد تأیید 

و امضاء قرار گرفت.

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان آذربایجان ش�رقی در نظر دارد 
عملی�ات مربوط به خدمات مش�اوره مطالع�ات مراحل دوم و 
س�وم طرح ش�بکه جمع آوری فاضالب بخش�ی از کالن شهر 
تبریز و مطالعات مرحله سوم طرح مدول دوم و ارتقای مدول 
اول تصفیه خانه فاضالب را با توجه به آئین نامه بند »ه�« ماده 29 
قانون برگزاری مناقصات به مش��اور واجد شرایط و دارای رتبه مرتبط 
واگذار نماید. لذا کلی��ه واجدین صالحیت می توانند ظرف مدت یک 
هفت��ه از تاریخ درج آگهی، به آدرس تبری��ز- بلوار 29 بهمن- جنب 
دانشگاه تبریز- ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی- امور 
قرارداده��ا، تلفن: 3304091-0411 مراجعه و اعالم آمادگی نمایند 
تا اسناد مربوطه متعاقبا در اختیار ایشان قرار گیرد، الزم به ذکر است 

هزینه آگهی به عهده مشاور منتخب خواهد بود.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد انتخاب مشاور مندرج است.

 www.abfa-azarbaijan.ir سایت

آگهی فراخوان
 انتخاب مشاور

شماره 2 سال 1392

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضالب
 استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 نوبت اول 

1- موض�وع مناقصه: تعویض پوش�ش خط 40 اول سراس�ری 
)کیلومت�ر 667 به ط�ول 476 متر و مح�دوده ناحیه تالقی با 

اتوبان ساوه- همدان( با استفاده از نوار سرد
2- نام و نش�انی دستگاه مناقصه گزار: منطقه سه عملیات انتقال 

گاز- شهرری- باقرشهر- بلوار فلسطین بعد از نیروگاه برق
3- زمان دریافت اسناد مناقصه: یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم

محل دریافت و تحویل اس�ناد مناقصه: شهرری- باقرشهر- بلوار 
فلس��طین- بعد از نیروگاه برق- منطقه سه عملیات انتقال گاز- امور 

پیمانها- اتاق 311
4- میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 18.000.000 ریال 

بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد
5- زمان عودت اسناد: حداکثر 10 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد

6- زمان بازگشایی پاکات پیشنهادها در تاریخ 92/4/10 در تهران- جاده 
قدیم قم- باقرشهر- بلوار فلسطین- بعد از نیروگاه گازی ری- ستاد منطقه 

سه عملیات انتقال گاز- ساختمان اداری- طبقه دوم می باشد.
تلفن تماس: 021-55221367

کد فراخوان در پایگاه اطالع رسانی مناقصات: 1.327.608
جهت کسب اطالعات بیشتر به یکی از سایت های ذیل مراجعه فرمائید 
http://www.nigc-nigtc.ir
http://iets.mporg.ir

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه سه عملیات انتقال گاز

آگهی تجدید مناقصه

»حریم خطوط لوله انتقال گاز، حافظ سالمتی و ایمنی شماست«
شماره مناقصه: 87680121

 دوم
نوبت

روابط عمومی منطقه سه عملیات انتقال گاز
م الف 960

در اج��رای م��اده 121 قان��ون برنامه پنجم توس��عه و دس��تورالعمل ش��ماره 200/260083 مورخ 
1391/12/23 و بخش��نامه ش��ماره 200/3137 مورخ 1392/2/29 س��ازمان امور مالیاتی کش��ور، 

موضوع فراخوان و الزام صاحبان مشاغل ذیل:
1- سازندگان و فروشندگان طال و جواهر

2- فروشندگان آهن آالت
3- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری

4- فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری
5- فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها

6- فروشندگان لوازم خانگی )شامل برقی، گازی و نفتی(

اطالعیه مهم
قابل توجه مؤدیان محترم مشمول فراخوان نصب و استفاده

 از سامانه های فروشگاهی در سال 1392
7- هتل و هتل آپارتمان

8- تاالر پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشی ها
9- مشاوران امالک و مستغالت

10- داروخانه ها
نسبت به نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه های فروشگاهی از ابتدای سال 1392، یادآوری می نماید اصناف 
یاد ش��ده در صورت اقدام در موعد تعیین ش��ده، مکلفند به منظور اس��تفاده از تس��هیالت مقرر در ماده 121 
قانون برنامه پنجم توسعه، مراتب نصب و شروع به استفاده از تجهیزات مذکور را حداکثر تا تاریخ 1392/3/31 

مطابق فرم نمونه پیوست به ادارات امور مالیاتی ذیربط )مالیات های مستقیم( اعالم و رسید دریافت نمایند.

سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست شماره )1(
برگ اعالم نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی

مشخصات مؤدی و شرکاء:
      اداره کل امور مالیاتی:                                        اداره امور مالیاتی:                                  واحد مالیات:
      نشانی:                                                                    تلفن:                                       شماره پستی:

شماره اقتصادی واحد: ............................................................................................................................... نوع فعالیت: .....................................................................................................................
نام اتحادیه یا تشکل حرفه ای: ....................................................................................... شماره پروانه کسب/ مجوز فعالیت: .......................................................................................................

تاریخ پروانه کسب/ مجوز فعالیت: .................................................................................................................
نشانی محل فعالیت: ................................................................................................................................................................................................................................................................................

بدین وسیله این واحد شغلی با مشخصات فوق اعالم می نماید که نسبت به استفاده از سامانه فروشگاهی نوع رایانه      pos        که در تاریخ      /     /      نصب و در 
تاریخ        /     /      مورد استفاده قرار گرفته و دارای حداقل ویژگی های ذیل می باشد اقدام نموده است.

مشخصات نرم افزار

مشخصات صندوق و )فروشنده آن(

محلتاریخ تولدنام پدرنام و نام خانوادگیردیف
 تولد/ صدور

شماره 
شماره ملیشناسنامه

شرکت تولیدکننده 
نرم افزار

قابلیت ثبت فروش نوع بانک اطالعات 
و صدور صورتحساب

قابلیت نگهداری قابلیت ثبت خرید
موجودی انبار

قابلیت نگهداری قابلیت گزارش دهی
حساب مشتریان

مشخصات فروشنده:مشخصات صندوق:
1- شماره سریال صندوق:
2- تاریخ خرید:      /     /

3- سال ساخت:

1- نام فروشنده:
شخص حقیقی:                  شخص حقوقی:

2-نشانی:
3-شماره فاکتور خرید:

   نام و نام خانوادگی مؤدی:                                           امضاء:

شماره ثبت در دفتر اداره امور مالیاتی:                                                           نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد/ رئیس گروه مالیاتی:
تاریخ ثبت:                                                                                                      مهر و امضاء:

این قسمت توسط ادارات امور مالیاتی تنظیم می گردد:
اینجانب .............................................. سمت............................................. تایید می نمایم از واحد کسبی فوق در تاریخ .........../.........../............ بازدید نمودم و واحد فوق نسبت به نصب 

نام و نام خانوادگی بازدیدکنندهو استفاده از سامانه فروشگاهی اقدام نموده است:        اقدام ننموده است :

امضاء م الف 918

سال هفتادو دوم q  شماره q 20509  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه عکس و نیازمندي های ویژه تهران( دو شنبه13 خرداد q  1392 23 رجبq  1434 3 ژوئن2013

خبر ویژه
یادداشت روز

گسترش اعتراض ها به 90 شهر ترکیه 
اردوغان از ارتش کمک خواست

* روس��یه اقدام شورای امنیت در صدور بیانیه 

علیه سوریه و حزب اهلل را ناکام گذاشت.

* زد و خ��ورد پلی��س انگلی��س ب��ا مخالفان 

نژادپرستی در لندن.

* تظاه��رات و درگی��ری با پلی��س در آلمان، 

پرتغال و اسپانیا.

* درگیری ش��دید مام��وران آل خلیفه با مردم 

درخیابان های منامه.                           صفحه آخر

پیروزی های بزرگ ارتش سوریه 
در سرکوب تروریست های شهر القصیر

صفحه2 صفحه2

مرکز مبادالت ارزی اعالم کرد

اختصاص
600 میلیون دالر
 برای واردات 

دارو و تجهیزات 
پزشکی

* از ابت��دای س��ال ج��اری 603 
میلی��ون و 707 ه��زار دالر ب��رای 
واردات دارو، م��واد اولی��ه دارویی و 
تجهیزات پزشکی ارز تخصیص داده 

شده است.
* معاون سازمان امور مالیاتی: دارو 
از مالی��ات بر ارزش اف��زوده معاف 
است.                          صفحه4

* معترضان در آنکارا شیشه پنجره های دفتر نخست وزیر را شکستند و تعدادی خودروی پلیس را به آتش کشیدند.
* تظاهرکنندگان دولت اردوغان را یک دولت فاشیستی خواندند و گفتند که او دچار خودبزرگ بینی شده است.

* رهبر اصلی ترین حزب مخالف دولت: اردوغان که از تظاهرات در س��ایر کش��ورها حمایت می کند، با استفاده از 
هزاران نیرو می خواهد اعتراضات داخلی را در نطفه خفه کند.

* هزاران نفر در بیش از 8 کشور جهان در حمایت از قیام مردم ترکیه تظاهرات کردند.                صفحه آخر

رسانه های بیگانه:

نامزدهای ریاست جمهوری ایران
در برنامه هسته ای اتفاق نظر دارند

* خبرگزاری فرانس��ه: هرکس در 14 ژوئن برای جانشینی احمدی نژاد انتخاب شود 
بعید است که جمهوری اسالمی ایران در برنامه هسته ای خود تغییری ایجاد کند.

* پایگاه اینترنتی نیوز اینفو: کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در 
مسئله هسته ای با هم متحد هستند.

* درخصوص مس��ائل مهم از جمله موضوع هسته ای تصمیم گیری نهایی با 
رهبر عالی ایران است.

* امیدهای اوباما برای تغییر جدی در رویکرد هسته ای ایران پس از 8 سال 
بسیار کمرنگ شده است.

* المانیتور: 50 درصد از جمعیت ایران بین س��نین 18 تا 35 سال قرار دارند و این 
بدان معناست که جوانان نقش  گسترده ای در تعیین نتیجه انتخابات دارند.  صفحه2

ملتها
بهتواقتداکردهاند

امام فردا میزبان عاشقان

سالروزشهادت

حرضتامام

موسیکاظم)ع(را

تسلیتمیگوییم

* دعوت مشترک حزب مشارکت و گروهک فدائیان خلق به تحریم انتخابات
* طعنه زیباکالم به رئیس دولت سازندگی 

صفحه10

 آشفتگی اصالح طلبان قربانی می گیرد
حذف خاموش عارف به نفع روحانی

...این همه 
راه آمده ایم


