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 : معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری شیراز

تلفات تصادفات 
رانندگی در شیراز
  ۳۰درصد کاهش 

یافت

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

انس با »یارمهربان« 
معموال از دوران 

کودکی شکل
 می گیرد

با حضور معاون استاندار و مدیر کل ورزش و 
جوانان انجام شد؛

بهره برداری از بزرگ ترین 
زورخانه جنوب کشور در 

الرستان

با حضور معاون استاندار فارس و به مناسبت 

نیمه شعبان انجام شد؛

افتتاح هتل بوتیک شاه 
پریون در بافت تاریخی 

شیراز

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس:

  واگذاری زمین 
در شهرک صنعتی برمشور 

در جوار کالنشهر شیراز 
بدون مزایده انجام 

می شود
دهقان، مدیر ارتباطات و فرهنگی شهرداری 

منطقه سه خبر داد:

برگزاری سلسله جشن های 
نیمه شعبان در منطقه سه 

شهرداری شیراز

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت 
فارس عنوان کرد:

 بهبود نواقص احتمالی 
در  بازار نوروزی فارس 
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؛    با تالش و همت شهرداری شیراز

و رسید مرحله ششم جهش عمرانی شیراز به خط ۳ متر
4

در آیین بزرگداشت روز درختکاری 
و یادواره شهدای حرم شاهچراغ)ع( 

ح شد؛ مطر

کمربند 
سبز شیراز 

عملیاتی 
می شود

: شهردار شیراز

 اراضی ملی برای توسعه 
فضای سبز و غرس درخت 

در اختیار شهرداری قرار 
گیرد

آنچه مؤدیان محترم مالیاتی
 باید بدانند:

ع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  * سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضو

1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور 

صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مؤدیان خواهند بود.

جهت اطالعات بیشتر به درگاه ملی intamedia.ir مراجعه فرمایید.

گاهی از اوراق مالیاتی و پیشگیری از تضییع حقوق خود و امکان دسترسی به سوابق اوراق  * جهت آ

 my.tax.gov.ir مالیاتی، ابالغ الکترونیک خود را از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک به نشانی 

فعال نمایید.

* سامانه استعالم و تجمیع بدهی های مالیاتی جهت نمایش بدهی های استعالم شده در 

پنجره واحد خدمات مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir راه اندازی شده و صدور برخط قبض از روی 

بدهی و پرداخت اینترنتی آن فراهم گردیده است. 

* هم استانی های گرامی می توانند از طریق تماس با شماره 1526 یا مراجعه به بخش »سوت زنی« درگاه 

سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir یا پیامک به شماره 10001515، تخلفات مالیاتی را گزارش 

نمایند. 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی فارس 
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