
در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 بدینوسیله برگ دعوت به کمیسیون با مشخصات زیر به مودی ذیربط ابالغ می گردد تا در تاریخ تعیین شده به هیئت حل اختالف مالیاتی در 
نشانی مندرج مراجعه و نسبت به حل و فصل پرونده وتسویه حساب مالیاتی اقدام نمایند، در غیر این صورت طبق موازین قانونی اقدام خواهد شد.

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

اداره روابط عمومی امور مالیاتی شهر تهران

درآمد یا ماخذ منبعسال عملکردتاریخشماره برگ دعوتنام و نام خانوادگی مودیردیف
نشانی اداره امور مالیاتیتاریخ جلسهاصل مالیاتمشمول

خ مطهری روبروی سنایی پ 12:30269-31666666763333331392/11/19حق واگذاری486681392/7/201386محمدصادق رزاق کریمی1
خ مطهری روبروی سنایی پ 12:30269-4750000095000001392/11/19حق واگذاری486631392/7/201386جمیله امینی محرر2
خ مطهری روبروی سنایی پ 12:30269-4750000095000001392/11/19حق واگذاری486671392/7/201386علی رزاق کریمی3
خ مطهری روبروی سنایی پ 12:30269-31666666763333331392/11/19حق واگذاری486651392/7/201386مصطفی رزاق کریمی4
خ مطهری روبروی سنایی پ 12:30269-31666666763333331392/11/19حق واگذاری486661392/7/201386مرتضی رزاق کریمی5

م الف4021

1-کد فراخوان در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات: 1344877
2- موض�وع مناقصه: تامین خدمات پش��تیبانی مرکز بهره ب��رداری خطوط لوله گاز 

بوکان
3- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران )منطقه 8 عملیات انتقال گاز( 

تبریز- کیلومتر 15 جاده آذرشهر
4- مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد: یک هفته بعد از انتشار آگهی نوبت دوم
5- میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: بیست و هشت میلیون و پانصد هزار 

ریال )بصورت نقد و یا ضمانتنامه بانکی(
6- مهلت عودت اسناد: روز چهارشنبه مورخ 1392/10/25 ساعت 15

7- زمان گشایش پاکات: روز سه شنبه مورخ 1392/11/1 ساعت 15:30 اتاق 415 
کمیسیون مناقصات

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.nigcdist8.ir مراجعه فرمایید.

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه 8 عملیات انتقال گاز

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

)شماره: 87120027(
ت اول

نوب

روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران

بیس�ت و چهارمین س�الگرد ارتح�ال فقیه اهل 
بی�ت عصمت و طه�ارت)ع(، مرجع فقید ش�یعه،

 حضرت آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی)ره( 
را گرامی می داریم. به همین مناسبت مراسم بزرگداشت

آن فقید سعید به ترتیب زیر برگزار می گردد.
سیدمحمود مرعشی نجفی

هوالباقی

زمان: پنجش�نبه 9 صفر 1435 برابر با 1392/9/21 بعد از 
نماز مغرب و عشاء

م�کان: قم- حس�ینیه حضرت آیت اهلل العظمی مرعش�ی 
نجفی)ره(

نظر به اینکه پرونده خانم س�ارا رئیسی فرزند محمد علیرضا 
به علت غیبت غیرموجه در هیات بدوی رس��یدگی به تخلفات 
اداری دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهش��تی در دست بررسی 
اس��ت و تاکنون جهت روش��ن ش��دن وضعی��ت خدمتی خود 
مراجعه ننموده اند، لذا به نامبرده اطالع داده می ش��ود حداکثر 
ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نسبت به ارسال دفاعیه 
خود به هیات بدوی رس��یدگی به تخلفات اداری این دانش��گاه 
واقع در تهران- بزرگراه شهید چمران- اوین- جنب بیمارستان 

آیت ا... طالقانی اقدام نمایند.
بدیهی اس��ت پس از انقضاء مهلت مقرر برابر ماده 18 آیین نامه 

اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

»آگهی احضاریه«

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف 3930

بانک کشاورزی در نظر دارد نسبت به بازاریابی و نگهداری حساب تسویه با پذیرندگان تعداد 60 هزار دستگاه پایانه فروش از طریق 
مناقصه عمومی دومرحله ای توسط شرکت هایی که دارای سوابق کاری درخصوص موضوع مناقصه باشند اقدام نماید.

1- نام و نشانی مناقصه گزار:
 بانک کشاورزی به آدرس: تهران- بزرگراه جالل آل احمد- نبش خیابان پاتریس لومومبا- شماره 247- ساختمان مرکزی.

2- نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: یک فقره ضمانتنامه بانکی )به غیر از بانک کش��اورزی( دارای حداقل 3 ماه اعتبار و یا 
چک بانکی به میزان 32،500،000،000 ریال، به نام اداره کل تدارکات بانک کشاورزی.

3- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 92/9/23 لغایت ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 
http://iets.mporg.ir  92/9/26 آدرس فوق طبقه پنجم اداره کل تدارکات و یا مراجعه به وب سایت

4- محل، زمان و مهلت تحویل پیشنهادها:
 از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 92/9/27 لغایت ساعت 16 روز شنبه مورخ 92/10/14 در آدرس فوق طبقه پنجم- اداره کل تدارکات.

5- تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکت ها:
 ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 92/10/17 در آدرس فوق طبقه پنجم بال شرقی.

6- مدارک الزم جهت دریافت اسناد: 
الف- فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حس��اب ش��ماره 325376861 به نام اداره کل تدارکات بانک کش��اورزی قابل پرداخت 

در کلیه شعب بانک کشاورزی.
ب- ارائه معرفی نامه کتبی در سربرگ شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای
شماره مناقصه: 17/ع/92

نوبت دوم

اداره کل تدارکات م الف 3888

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان در نظر دارد ساخت شیپوره و دیسشارژ C.W.P نیروگاه بندرعباس را از طریق مناقصه عمومی به 
انجام برساند. لذا از کلیه داوطلبان واجد شرایط دعوت می گردد جهت بازدید و دریافت اسناد شرکت در مناقصه ضمن واریز مبلغ 200/000 ریال 
به حس��اب جاری س��پهر به شماره 0104672500005 نزد بانک صادرات شعبه شهید رجایی بندرعباس به نام این شرکت و با ارائه فیش مربوطه 
و مدارک ذیل حداکثر تا پایان س��اعت اداری روز ش��نبه مورخ 92/9/26 به آدرس بندرعباس- جاده اسکله شهید رجایی- نیروگاه بندرعباس- امور 
تدارکات - واحد مناقصات و قراردادها و یا تهران- میدان ونک- خیابان برزیل- س��اختمان توانیر- بلوک 2- طبقه 3- دفتر ش��رکت مدیریت تولید 
برق هرمزگان مراجعه و با شماره تلفن های 88773049 و 84773626  تماس حاصل نمایند. سایر اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه درج گردیده 
اس��ت. ضمنا آخرین مهلت دریافت پیش��نهادات )تحویل پاکات( مربوطه روز یکش��نبه مورخ 92/10/15 و گشایش پاکات روز دو شنبه 92/10/16 
می باش��د. بازگش��ایی پاکت ج متعاقبا اعالم می گردد. الزم بذکر است مناقصه گران می بایست پاکات پیشنهادات خود را فقط به آدرس بندرعباس- 

نیروگاه برق- امور تدارکات تحویل نمایند.

شماره ردیف
تضمین شرکت در موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین شرکت مدارک مورد نیاز جهت اخذ اسناد مناقصهمناقصه
در مناقصه )ریال(

ساخت شیپوره و دیسشارژ 192/18
C.W.P نیروگاه بندرعباس

1- ضمانتنامه بانکی
2- واریز وجه

1- ارائه معرفی نامه کتبی
2- داشتن شخصیت حقوقی

3- ارائه سابقه کار )حداقل یک کار مشابه(
400.000.000

ارائه کد اقتصادی الزامی است.
زمان دریافت اسناد:  ساعت 8 الی 15 )به غیر از روز تعطیل(

تلفن تماس: 20-5111719-0761 و 5564900-0761 داخلی 576 و 625

 Http://tender.Tavanir.org.ir   :سایت اینترنتی جهت مراجعه
Http://Iets.mporg.ir 

»آگهی مناقصه عمومی«
وزارت نیرو نوبت دوم دومرحله ای

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان )سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

ش�رکت پاالی�ش نف�ت کرمانش�اه در نظ��ر دارد یک قل��م کاال را 
ب��ا مش��خصات و ش��رایط کلی من��درج در اس��ناد مناقص��ه مربوطه از 

تامین کنندگان ذیصالح خریداری نماید.
1- نام و نشانی مناقصه گزار:

 شرکت پاالیش نفت کرمانشاه واقع در بلوار شهید بهشتی- روبروی پارک 
شاهد- اداره بازرگانی تلفن 4497598-0831 و فاکس 0831-8362336

2- نوع، کمیت و کیفیت کاال: 
خرید روغن 40 به مقدار LT 20800 شرح کامل در آدرس اینترنتی

 www.korc.ir قید شده است.
3- نوع ومبلغ تضمین:

 ضمانتنامه بانکی به مبلغ 197/600/000 ریال یا واریز وجه نقد
4- محل، مهلت و زمان دریافت اسناد:

 اداره بازرگانی 20 روز بعد از چاپ آگهی نوبت دوم تا تاریخ 92/10/9
5- زمان بازگشایی همزمان پیشنهادات فنی و مالی:

 تاریخ  92/11/17
6- شرکت پاالیش نفت کرمانشاه این حق را برای خود محفوظ می دارد 

که در رد تمام یا تعدادی از پیشنهادات بدون ذکر علت مختار است.

تجدید آگهی مناقصه
 فراخوان عمومی )یک مرحله ای(
RKS-                 -KM/MD شماره مناقصه

شرکت پاالیش نفت کرمانشاه)سهامی عام(

روابط عمومی

نوبت دوم

923255

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان آذربایجان ش�رقی درنظر 
داردعملیات مربوط به نگهداری ش��بکه فاضالب منطقه 2 تبریز 
را از مح��ل اعتبارات غیرعمرانی و از طری��ق مناقصه )عمومی( 
ب��ه پیمانکار واجد ش��رایط و دارای رتبه آب واگذار نماید. لذا از 
کلیه واجدین صالحیت دع��وت می گردد ظرف مدت ده روز از 
تاری��خ درج آگهی با درنظر گرفتن موارد ذیل، به آدرس تبریز- 
بل��وار 29بهمن- جنب دانش��گاه تبریز- ام��ور قراردادها- تلفن: 
3304091-0411 مراجع��ه و ضمن واریز مبلغ 200000ریال 
به حس��اب جام ش��ماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و 
فاض��الب تبریز )کد ش��عبه 1342/5( و ارائ��ه فیش آن به امور 
قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقبا دریافت و در تاریخ قید شده 
دراس��ناد، پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بدیهی 
اس��ت شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار خواهد 

بود. هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
ال��ف: ب��ه پیش��نهادهای فاق��د امضاء، مش��روط، مخ��دوش و 
پیشنهاداتی که بعداز انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، 

مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 1754500000 ریال می باشد.

مع��ادل  مناقص��ه  در  ش��رکت  تضمی��ن  س��پرده  مبل��غ  ج( 
119535000ریال می باشد.

د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه-( پیش��نهاد دهن��ده مکل��ف اس��ت مع��ادل مبلغ س��پرده، 
تضمین های معتبر تس��لیم یا مبلغ مذکور را به حس��اب بانکی 
ش��رکت واریز و حس��ب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را 
ضمیمه پیش��نهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد 
سپرده، س��پرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، 

چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 www.abfa- azarbaijan.ir سایت

آگهی مناقصه عمومی
شماره 113سال 92

شرکت آب و فاضالب استان   آذربایجان شرقی

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب وفاضالب 
 نوبت اول استان آذربایجان شرقی

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/4/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آقای سیدفرهاد رشتی با کدملی 0901011002 به سمت رییس 
هیات مدیره جواد صفریان 0936133651 به س��مت نایب رییس 
هیات مدیره و سیدحس��ین رئیس الس��اداتی 0932820409 به 

سمت مدیرعامل و عضو انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، س��فته، 
ب��رات، قراردادها و عقود اس��المی با امض��ای مدیرعامل و یکی از 
اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری 
ب��ا امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد1415214

آگهی تغییرات شرکت کاراموج 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
178914 و شناسه ملی 10102211613

م الف 76056

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

سال هفتادو دوم q  شماره q 20662  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه 20 آ ذر q  1392 8 صفر q  1435 11 دسامبر2013

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

با پشتیبانی واشنگتن صورت گرفت

آغاز عملیات نظامی فرانسه در آفریقای مرکزی

* درگی��ری ش��دید م��ردم با نظامی��ان مصر 

همزمان با نخستین جلسه دادگاه محمد بدیع.

* اعتراض خیابانی در رباط علیه سیاست های 

شاه مغرب.

* جاده بین المللی حمص - دمش��ق به دست 

ارتش سوریه افتاد.

* نماین��دگان ترک و ُک��رد در مجلس ترکیه 

به جان هم افتادند.                          صفحه آخر

اسرائیل: قدرت موشکی حزب اهلل
10 برابر شده است

صفحه2

* رئیس جمهور آمریکا از عملیات نظامی فرانس��ه در 
آفریقای مرکزی حمایت کرد.

* وزیر دفاع آمریکا از اعزام نیروهای اتحادیه آفریقا به 
آفریقای مرکزی خبر داد.

* 2 سرباز فرانس��وی در جریان درگیری با شورشیان 
مسلح آفریقای مرکزی کشته شدند.

* اوالن��د رئی��س جمهور فرانس��ه به منظور بررس��ی اوضاع 
سیاسی- نظامی آفریقای مرکزی به بانگی رفت. صفحه آخر

* مدیرعام��ل بیم��ه س��المت از رش��د 100 

درصدی بودجه بیماران خاص خبر داد.

* مخالف��ت دولت با طرح مجلس برای احیای 

سازمان مدیریت.

* طیب نیا: سهم مالیات در اقتصاد ایران ناچیز 

است.

* تقاضای سرمایه گذاران خارجی برای ورود به 

بورس تهران.                                     صفحه4

دولت برای ثابت ماندن قیمت شیر
به دامداران یارانه می دهد

انتقاد رئیس سابق انرژی اتمی به دولت

عباسی: سانتریفیوژها باید بچرخد
اما پُر یا خالی؟!

* تنها راه رفع تحریم ها مذاکره نیست و شاید در توافق کمی عجله کردیم.
* خرابکاری در صنعت هس��ته ای از 5 س��ال پیش شروع ش��ده و بازرسان 
آژان��س به ای��ران می آمدند ت��ا ببینن��د خرابکاری ها خوب پی��ش می رود
 یا خیر.                                                                             صفحه2

* 54 نماینده مجلس به وزیر امور 
خارجه نسبت به وادادگی در برابر 
تجهیزات نظامی دش��من شماره 
یک ملت ایران و کوچک پنداشتن 
قدرت معنوی و نظامی جمهوری 

اسالمی تذکر کتبی دادند.
* 18 نماین��ده در تذک��ری ب��ه 
رئیس جمهور خواستار تجدیدنظر 
در ادامه خدمت وزیر امور خارجه 
ب��ه عل��ت مواض��ع وی در براب��ر 
دش��منان و نادیده گرفتن امنیت 

و عزت ملی  شدند.

تذکر 54 نماینده مجلس
درباره مواضع اخیر محمدجواد ظریف

* نمایندگان استان خوزستان در اعتراض به اعتبارات استانی الیحه بودجه 
93 استعفا دادند.

* هیئت رئیس��ه مجلس، نامه اس��تعفای دس��ته جمعی مجمع نمایندگان 
خوزس��تان را نپذیرفت و مقرر شد جلس��ه ای با نوبخت در راستای بررسی 

علت کاهش بودجه استان خوزستان برگزار شود.
* نمایندگان مجلس پس از شنیدن پاسخ های حمید چیت چیان وزیر نیرو 
در پاس��خ به س��ؤال نادر قاضی پور و علیرضا محجوب با 156 رأی موافق از 
231 نماینده مجلس در جلسه از پاسخ های وزیر قانع شدند.      صفحه10

در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی

رهبرانقالب:دانشگاهها
نبایدجوالنگاهجریانهایسیاسیشود

* حض��رت آی��ت اهلل العظمی خامنه ای: دانش��گاه ها به هی��چ دلیلی جوالنگاه 
جریان های سیاسی نشود چرا که این کار جلوی رشد و شتاب علمی را می گیرد.

* همه تالش خود را به کار گیرند تا چرخه پیشرفت علمی کشور کند نشود 
و هر روز توسعه و سرعت بیشتری یابد.

* واقعیتی به نام »ما می توانیم« در روح جوانان کشور موج می زند، این امواج 
نش��اط آفرین را تقویت کنید تا به یاری پروردگار رس��یدن کشور به قله های 

علمی و مرجع شدن علمی ایران و برپایی تمدن نوین اسالمی، تحقق یابد.
* ش��تاب فراوان علمی کش��ور و پیشرفت های علمی یک دهه اخیر واقعیت 

مبارکی است که مخالفان ایران نیز به آن اذعان کرده اند.
* فرهنگ، حاش��یه و ذیل اقتصاد و سیاس��ت نیست بلکه اقتصاد و سیاست 

حاشیه و ذیل فرهنگ هستند.
* اسناد بسیار مهم و خوبی همچون نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادی 
در آموزش و پرورش، سند دانشگاه اسالمی، و سند راهبردی نخبگان باید اجرایی 

و عملی شوند و خود شورا نیز بر نحوه اجرای آنها نظارت داشته باشد.
* واقعیت تهاجم فرهنگی که سال ها قبل، آن را گوشزد می کردم هم اکنون، 

عینیات انکارناپذیری یافته است.
* وزارت ارش��اد تولی��د کتاب، ترجم��ه کتاب های مفید، تولی��د فیلم های 
س��ینمایی جذاب با تکیه بر ظرفیت های باالی ساخت فیلم، تولید بازی های 
رایانه ای مفید، ترویج بازی های پرتحرک و تولید اس��باب بازی های معنادار و 
جذاب را در دستور کار قرار دهد.                                           صفحه3
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*  ادامه مذاکرات ژنو به پذیرش ایران هسته ای نخواهد انجامید
* نوول ابزرواتور: توافق ژنو برای آرام کردن اسرائیل بود

* نپخته بود آقای وزیر!

ماندال به کشور خود خیانت نکرد
اما شما چی؟! قابل تقدیر 

اما ناکافی


