
اداره کل مناب�ع طبیعی و آبخیزداری اس�تان الب�رز در نظر دارد اموال 
منق��ول خ��ود را از طریق مزایده عمومی به اس��تناد مجوز صادره از س��وی 
س��ازمان امور اقتصادی و دارائی ش��امل لوازم اداری، خودروهای سبک، 
موتورس�یکلت، انواع تراکتور و ادوات کش�اورزی اس�قاط و خارج از 
رده و حدودا 10 )ده( تن انواع آهن آالت )چدن و آلومینیوم( ضایعاتی 

واقع در شهرستانهای کرج- نظرآباد و اشتهارد به فروش برساند.
متقاضیان واجد ش��رایط می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول بمدت هفت 

روز کاری به دبیرخانه اداره کل مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند.
نشانی: کرج- بلوار دانش آموز- میدان مادر- ساختمان البرز- طبقه ششم- 

واحد دبیرخانه
1- شرایط مربوط به چگونگی برگزاری مزایده وفق اسناد دریافتی می باشد.

2- تلفن تماس )در ساعت اداری( اداره اموال 32748673

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی
 و آبخیزداری استان البرز

ش�رکت ملی صنایع پتروش�یمی در نظر دارد طراحی پایانه تانکرها و تریلرها و 
همچنین طراحی پارک سوار این شرکت را واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس )عس�لویه( به مهندس��ین مش��اور ذیصالح و دارای تجربه مرتبط در این زمینه 

واگذار نماید.
متقاضیان می توانند سوابق و تجربیات خود را حداکثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگهی 

به آدرس زیر ارسال نمایند.
تهران- خیابان مالصدرا- خیابان ش��یخ بهائی ش��مالی- نرس��یده به میدان شیخ بهائی- 
پالک 144- ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی- امور پشتیبانی مهندسی طرح ها. ضمنا در 

صورت نیاز با تلفن 88068876 تماس حاصل نمایند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

آگهی مناقصه دومرحله ای 
)مرحله اول(

)شماره 232878( 

نوبت دوم   
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سازمان ملی اس�تاندارد ایران در نظر دارد در راستای 
ترویج اس��تاندارد و نهادینه نمودن این امر در سطح جامعه 
با هدف فرهنگ س��ازی ب��رای ک��ودکان در مقطع ابتدایی 
نس��بت به خرید چهارصد هزار بسته آموزشی، فرهنگی و 
ترویجی کودک و اس��تاندارد از ش��رکت های واجد شرایط 

اقدام نماید. جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است. 
1- مناقصه گزار: س��ازمان ملی استاندارد ایران به نشانی 

مذکور دربند )3(
2- موضوع مناقصه: خرید چهارصد هزار بسته آموزشی، 

فرهنگی و ترویجی کودک و استاندارد.
3- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه:

ال��ف( تهران- خیابان ولی عص��ر- ضلع جنوب غرب میدان 
ونک- سازمان ملی استاندارد ایران )دبیرخانه( و یا 

ب( ک��رج- ش��هر صنعت��ی- می��دان اس��تاندارد- خیابان 
ذوب آهن- سازمان ملی استاندارد ایران )دبیرخانه(.

4- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت 
در مناقصه معادل یکصد و بیست میلیون ریال تعیین می گردد 

که بایستی به یکی از طرق زیر تحویل سازمان گردد:
ال��ف( به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی به نفع س��ازمان 

ملی استاندارد ایران با مهلت 3 ماهه و قابل تمدید. 
ب( واریز نقدی به حس��اب س��یبای 2175449005001 
بن��ام راب��ط تمرکز وجوه س��پرده  هزینه ای س��ازمان ملی 
اس��تاندارد ایران نزد بانک ملی شعبه استاندارد کد 2647 

قابل واریز از کلیه شعب بانک ملی.
5- مهل�ت زمانی دریافت اس�ناد مناقص�ه: از تاریخ 
انتشار آگهی به مدت ده روز در ساعات اداری از 8 الی 15.
6- آخری�ن مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 15 

روز شنبه مورخ 1392/7/6 خواهد بود.
7- زمان و محل بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز 
یکش��نبه مورخ 1392/7/7 در کرج- شهر صنعتی- میدان 
استاندارد- خیابان ذوب آهن- سازمان ملی استاندارد ایران.
س�ایت طری�ق  از  مناقص�ه  اس�ناد  دریاف�ت   -8

 http://Iets.Mporg.ir امکان پذیر می باشد.

آگهی مناقصه عمومی)دومرحله ای(
سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران
م الف 2428

سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه اجرای سیاست های تشویق و توسعه خوداظهاری مالیات، بر پایه احترام و اعتماد 
متقاب��ل و با اس��تفاده از تجربیات حاصله در نظ��ر دارد در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مس��تقیم اظهارنامه مالیاتی 
عملکرد س��ال 1392 مودیان محترم منابع مالیات بر درآمد اجاره امالک و همچنین مالیات بر درآمد صاحبان مش��اغل 
موضوع مواد 95 و 96 قانون مالیاتهای مستقیم به استثنای ردیف های 1 الی 7 و 12 بندالف ماده 96 قانون مزبور که به 
موقع تس��لیم نموده باش��ند را با رعایت شرایط زیر بدون رس��یدگی قبول نموده و تعدادی از آنها را به طور نمونه گیری و 

طبق مقررات مورد رسیدگی قرار دهد:
الف- قبول اظهارنامه مالیات بردرآمد اجاره امالک، منوط به تکمیل جداول اظهارنامه مربوط خواهد بود.

ب- قبول اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل فوق الذکر منوط به رعایت موارد زیر خواهد بود:
1- صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب موضوع مواد 95 و 96 قانون مالیاتهای مستقیم بایستی دفاتر روزنامه و کل 

و یا درآمد و هزینه )دفتر مشاغل( را حسب مورد تحریر و اظهارنامه تسلیمی بر مبنای آن تنظیم شده باشد.
2- ترازنامه و حساب سود و زیان، حساب درآمد و هزینه )که براساس دفاتر تنظیم می شود( و یا خالصه وضعیت درآمد 

و هزینه حسب مورد تکمیل شده باشد.
3- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی آنها طی 5 سال متوالی اخیر )عملکرد سال های 1387لغایت 1391( در اجرای مقررات 
تبصره 5 ماده 100 و یا خوداظهاری موضوع ماده 158 قانون مالیاتهای مس��تقیم بدون رس��یدگی مورد قبول واقع ش��ده 

است برای عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاری نخواهند بود.
تذکر: 

الف- مشمولین ثبت نام برای تخصیص شماره اقتصادی در صورت عدم ثبت نام از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهند بود.
ب- مشمولین استفاده از سامانه های فروشگاهی )صندوق مکانیزه فروش( در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور 

از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهند بود.

اطالعیه مهم
 سازمان امور مالیاتی کشور

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور م الف 2471

ش�رکت گاز استان تهران در نظر دارد نصب تجهیزات 
)کنت��ور و رگوالت��ور( بخش جاجرود و روس��تاهای تابعه 
شهرستان پردیس را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق 

مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
1- شرح مختصر کار:

√ انج��ام عملیات نصب تجهیزات )کنتور و رگوالتور( 
مش��ترکین گاز بخش جاج��رود و روس��تاهای تابعه 

شهرستان پردیس در ظرفیتهای مختلف.
2- مدت اجراء پروژه: مدت اجراء پروژه 360 )س��یصد 

و شصت( روز تقویمی می باشد.
3- محل اجراء پ�روژه: در محدوده جاجرود و پردیس 

می باشد.
مبل��غ  مناقص�ه:  در  ش�رکت  تضمی�ن  می�زان   -4
15/500/000 )پانزده میلیون و پانصد هزار( ریال می باشد.

5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه 
بانکی معتبر براس��اس آئین نامه تضامین معامالت دولتی 
مصوب��ه هیئ��ت وزیران ب��ه ش��ماره 42956/ت28493ه 
مورخ��ه 11 آبان 1382 و اصالحات بعد از آن در خصوص 

کارهای پیمانکاری.
6- مهل�ت اع�ام آمادگی: ت��ا آخر وق��ت اداری روز 

دوشنبه، مورخ 1392/7/1 می باشد.
7- زمان توزیع اس�ناد مناقصه: روز چهارشنبه، مورخ 

1392/7/10 می باشد.
8- زمان ارس�ال پیش�نهادات: روز یکش��نبه، مورخ 

1392/7/21 می باشد.
9- زمان گش�ایش پیش�نهادات: روز دوش��نبه مورخ 

1392/7/22 می باشد.
10- شرایط متقاضی:

√ داشتن شخصیت حقوقی.
√ داشتن امکانات، ماشین آالت و نیروی متخصص.
√ داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه.

√ داش��تن رتبه 5 تأسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز از 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

√ داش��تن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی ش��رکت در 
مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما.
√ داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی.

√ ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی مناقصات از معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

متقاضیانی که دارای ش��رایط مذک��ور در بند »10« فوق 
ب��وده و آمادگی اجرای پروژه را دارند، می توانند در مهلت 
تعیین شده فوق الذکر، نسبت به ارائه تقاضای کتبی خود و 
دریافت فرم مشخصات پیمانکاران و ارائه فرم های تکمیل 
ش��ده مذکور بصورت الکترونیکی از س��ایت ش��رکت گاز 
اس��تان تهران www.nigc-tpgc.ir به آدرس تهران، 
خیابان ایرانش��هر ش��مالی، نبش خیابان اراک، ساختمان 
شماره 160 طبقه چهارم، بلوک 7، امور قراردادها مراجعه 

نمایند.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان تهران )سهامی خاص(

)نوبت اول(

روابط عمومی شرکت گاز استان تهران
م الف 2374

مزایده عمومی
 اموال اسقاطی 

بانک صادرات ایران
در صفحه آخر

م الف 2400

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

مجله هفتگی کیهان ورزش��ی 
خواندن��ی،  مطال��ب  ح��اوی 
تحلی��ل، گ��زارش، مصاحبه و 
ایران  آخرین خبرها از ورزش 
و جه��ان امروز )ش��نبه - 16 
کشور  سراس��ر  در  ش��هریور( 

منتشر شد.
در ای��ن ش��ماره می خوانی��م: 
ورزش  بی نظیر  مردم، سرمایه 
)چش��م انداز هفته(، همه چیز 
از درب��ی 77 )گ��زارش کامل 
لیگ(، کالبد شکافی  رقابت های 

اتفاقات جنجالی وزنه برداری در گفت و گو با کوروش باقری، نگاه چند بعدی 
به اصغر کار دوست بسکتبالیست تیم ملی، نقل و انتقاالت تابستانی )کفگیر 

به ته  دیگ رسید( و...
گ��زارش کامل رقابت ه��ای فوتبال جه��ان، لیگ های اروپا، اخبار کش��تی، 
والیبال، بسکتبال، پینگ پنگ، فوتسال، جانبازان و معلولین، دوومیدانی و...

پوستر: پرس��پولیس و سیدجالل حس��ینی، تیم ملی والیبال جوانان ایران، 
مهدی رجب زاده و محسن مسلمان، فرانک ریبری

مجله کیهان ورزشی منتشر شد

سال هفتادو دوم q  شماره q 20584  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه16 شهریور q  1392 اول ذیقعده q  1434 7 سپتامبر2013

خبر ویژه
یادداشت میهمان

* ش��کاف بزرگ در اجالس گروه 20: اوبامای 

جنگ طلب تنها ماند.

* درخواست از نهادهای بین المللی برای آزادی 

کودکان زندانی در بحرین.

* یورش نیروهای امنیتی سعودی به یک شهر 

شیعه نشین عربستان.

* حسنین هیکل: سوریه محور مقاومت و قلب 

اتحاد مسلمانان است                  صفحه آخر

دمشق: به ما شلیک شود
اسرائیل، ترکیه و اردن را موشکباران می کنیم

ترور نافرجام وزیرکشور مصر
جان24 غیرنظامی را گرفت

* رئی��س جمهور مس��ئولیت انجام مذاکرات هس��ته ای ب��ا 1+5 را از 
شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه محول کرد.

* ظریف: مذاکرات هسته ای در هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی و 
سایر دستگاه های ذی ربط انجام خواهد شد.                         صفحه2

مسئولیت مذاکره با 5+1
به وزارت خارجه محول شد

* آیت اهلل سیداحمد خاتمی: ما هیچ نصیحتی به دولت به جز رعایت شعار 
اعتدال نداریم.

* مردم باید کمک کنند تا دولت در عرصه معیشتی، سیاسی و اجتماعی 
بتواند کارگشا باشد.

* آمریکا تردید نداشته باشد که دود آتش بازی درسوریه به چشم خودش می رود.
* حمله به پادگان اشرف از نظر کیفی از عملیات مرصاد کمتر نبود چرا که 70نفر 
از سران آنها به جهنم واصل شدند.                                           صفحه10

خطیب جمعه تهران:

حضور برخی معرکه گردانان فتنه در دولت
با شعار اعتدال سازگار نیست

* وزیر کشور مصر پس از این انفجار از آغاز موج تازه فعالیت های تروریستی در این کشور ابراز نگرانی کرد.
* تالش هایی برای ارتباط دادن این حمله تروریستی به اخوان المسلمین آغاز شده است.

* اخوان المسلمین این انفجار تروریستی را محکوم و عامالن آن را »جنایتکار« خواند.
* خبرهای ضد و نقیضی از انحالل اخوان المسلمین از سوی دولت موقت مصر منتشر شده است.        صفحه آخر

آمریکا بازنده حمله نظامی
به سوریه است

رهبر انقاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان تشریح کردند

* حض��رت آیت اهلل العظمی خامنه ای: هدف اصلی اس��تکبار تس��لط بر منطقه با 
محوریت رژیم صهیونیستی است و در قضایای اخیر سوریه هم که به بهانه سالح 
ش��یمیایی آغاز شده، هدف، همین است اما آمریکایی ها سعی می کنند با لفاظی 

و زبان بازی، اینگونه وانمود کنند که برای یک هدف انسانی وارد قضیه شده اند.
* ما معتقدیم آمریکایی ها در حال خطا و اش��تباه در س��وریه هستند و بر  همین 

اساس نیز ضربه وارده به خود را احساس و قطعا ضرر خواهند کرد.
* همه مس��ئوالن باید در تصمیم گیری ها و موضع گیری های خود، حتما س��ه مؤلفه، 
»آرمان ها و اهداف«، »راهبردهای عمومی و کلی« و »واقعیات« را مدنظر داشته باشند.

* امام خمینی)ره( همان کسی است که گفت »رژیم صهیونیستی یک غده سرطانی 
است که باید از بین برود« و هیچگاه نیز در مورد رژیم صهیونیستی تقیه نکرد.

* هم��ه بای��د به دولت کمک کنند و من همانگونه ک��ه از همه دولت ها حمایت 
کرده ام، از این دولت نیز حمایت خواهم کرد.

* حمایت من از دولت ها به معنای تایید همه کارهای آنها نیست و ممکن است 
ایرادهایی هم باشد ولی این ایرادها نباید مانع از کمک به دولت شود.

* دولت باید پذیرای نصیحت های خیرخواهانه باشد حتی اگر این نصیحت ها در 
برخی مواقع تند و تیز باشد.

* آمریکایی ها در حالی ادعای مسائل انسانی را می کنند که در سابقه آنها زندان  های 
گوانتانامو و ابوغریب، س��کوت در برابر استفاده صدام از سالح شیمیایی در حلبچه 

و شهرهای ایران، کشتار مردم بی گناه افغانستان و پاکستان و عراق وجود دارد.
* بیان��ات رهب��ر معظم انق��الب درباره تحوالت س��وریه بازتاب گس��ترده ای در 
رسانه های خارجی به همراه داشت.                                             صفحه 3
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صفحه 2

 البی ناکام وزارت نفت 
برای تغییر رئیس کمیسیون انرژی مجلس

* زهر چشمی که هالکت 70 تروریست از آمریکا گرفت         صفحه2
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