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مشاور امالک

دعوت به همکاری

مشاور امالک پایتخت

به یک کارگر ساده آقا و پیک موتوری جهت
کار در رستوران نیازمندیم.
«مراجعه فقط حضوری»

آدرس :شیراز ،بولوار گلستان ابتدای

مجموعه رستوران ،فست فود و کافی شاپ ویتال

مشاوره ،خرید و فروش ،رهن و اجاره
مشارکت در ساخت

خیابان شهید قانعی

از افراد با تجربه و دارای سابقه کار
مرتبط دعوت به همکاری می نماید

را در محدوده زرگری ،ستارخان ،قصردشت ،قدوسی غربی،

قدوسی شرقی ،مطهری را به ما بسپارید تا در کوتاهترین زمان
ممکن به نتیجه دلخواه خود برسید.

09171060104

آدرس :شیراز ،خیابان زرگری ،یک پالک مانده

آدرس :شیراز ،بولوار گلستان

شماره تماس دفتر07136280612 :

cgalembic@gmail.com

به کوچه  8زرگری

شماره همراه09173372551 - 09171116660 :

رهن و اجاره مغازه و ملک تجاری

متفرقه

یک مجموعه تجاری به متراژ  2200متر

به مناسبت سال نو سالن قصر
واقع در فرهنگ شهر

شامل ساختمان مسکونی ،باغچه ،آماده برای باغ رستوران و یا تاالر
دو باب مغازه به متراژ  25متر برق سه فاز ،چاه عمیق ،تلفن ،استخر،
محوطه سازی واقع در کیلومتر  4پلیس راه پل فسا بر جاده اصلی
با قیمت بسیار مناسب با قرارداد  5ساله رهن و اجاره
آماده واگذاری می باشد

طراحی و محوطه سازی حرفه ای باغ و
ویال ،طراحی و اجرا از ابتدا تا پایان کار

09129343873

آگهی مناقصه دو مرحلهای به شماره 97-157
شناسه آگهی 373516
-1نام مناقصه گزار :شــرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز ،خیابان
معدل حدفاصل فلســطین و مالصدرا ،تلفــن  32319374-80تلفن امور
تدارکات 32317869
 -2موضــوع مناقصــه :کرایــه خــودرو ســواری جهــت حــوزه
ســتادی و شهرســتان هــای تابعــه بــه مــدت  12مــاه از طریــق
پیمانکارانــی کــه دارای گواهــی صالحیــت اداره تعــاون ،
کار و رفاه اجتماعی با تاریخ اعتبار جهت سال 1398
 -3زمان دریافت اســناد مناقصه :در ســاعت اداری (از ساعت  7:30الی
 )14:30از تاریخ  97/11/16لغات  97/11/22به مدت  5روز کاری
 -4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  220000ریال
واریز به حساب جاری شماره 07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
 -5آدرس محل دریافت اسناد :شــیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین
و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس  -امور تدارکات تلفن
32317869
 -6آدرس محل تحویل اســناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه
اطالعرسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت
توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکانپذیر
میباشد.
 -7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ 97/12/06
 -8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -طبقه

اول  -دفتر معاونت پشتیبانی
-9زمان بازگشایی پاکات :پیشــنهادهای واصله ساعت
 10:15روز دوشــنبه مورخ  97/12/06با حضور اعضای
کمیسیون مناقصه باز و قرائت میگردد ،به پیشنهادهای شرکت توزیع نیروی
برق استان فارس
فاقد امضا ،مشــروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از
(سهامی خاص)
موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شــود ترتیب
اثر داده نخواهد شد.
 -10ذکر شــماره مناقصه روی پــاکات الزامی بوده و حضور پیشــنهاد
دهندگان در جلسه آزاد است.
 -11تضمیــن شــرکت در مناقصــه :مبلــغ  1/210/000/000ریال که
بــه صــورت ضمانتنامه معتبر بانکــی ،چک بانکی یا چک تضمین شــده
در وجــه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه شــده توســط امــور مالی این
شــرکت میباشــد که بایســتی در پاکت الف قرار گرفتــه و همزمان با
ســایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد ضمنــ ًا تضمین کمتر از مبلغ یاد
شــده یا سایر موارد (چک شــخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمی باشد.
-12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
-13مناقصه به صورت عمومی و در دو مرحله برگزار میگردد.
-14پرداخت کلیه هزینههای کســورات قانونی بــه عهده برنده مناقصه
میباشد.
 -15سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

/21511م.الف  -شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
معیارهای ارزیابی کیفی) ،از طریق سایت www.iets.
( mporg.irکد فراخوان  )3190540اقدام نمایند.
 -4اســناد الزم به منظور ارزیابــی کیفی(مندرج در
دعوت نامه ارزیابی کیفی) می بایست به مدت  14روز
از تاریخ درج آگهی نوبت اول و حداکثر تا تاریخ  1397/11/29به
نشــانی شیراز ،بولوار استقالل ،تقاطع باغ حوض ،ساختمان مرکزی
شرکت گاز اســتان فارس ،دفتر کمیته فنی و بازرگانی(دفتر برنامه
ریزی) ،کد پستی 71759-57111 :ارسال شود.
 -5پس از ارزیابی کیفی و کسب حداقل امتیاز الزم ،اسناد مناقصه
برای واجدین صالحیت ارســال خواهد شد .الزم به ذکر است که
به منظور مکاتبات بعدی ،می بایســت در نامه اعالم آمادگی ،شماره
تلفن ،شماره نمابر و آدرس یک پست الکترونیک فعال قید شود.
تاریخ چاپ نوبت اول97/11/15 :
تاریخ چاپ نوبت دوم97/11/17 :

روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

ابالغ دفترخانه
بدینوســیه به آقای ســعید زارعی محکوم در پرونده اجرائیه شماره  970949صادره از شعبه بیستم شــورای حل اختالف ابالغ میگردد جهت حضور در دفترخانه و
انتقال یک دستگاه اتومبیل پراید مدل  1395به شماره انتظامی  624ن  38سری پالک ایران  93اقدام فرماید که ظرف مدت ده روز از انتشار آگهی جهت امضا به
این دفترخانه مراجعه نماید.
 / 20197م.الف  -سردفتر دفترخانه اسناد رسمی  108شیراز
آگهی حصر وراثت
آقای محمد ســیرتی دارای شناسنامه شماره  166متولد  65/6/1به شرح دادخواست به کالسه  97-5/38از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان یوسفعلی سیرتی به شناسنامه  25در تاریخ  97/10/6در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی /متقاضیه با مشخصات فوق الذکر محمد سیرتی به شماره شناسنامه  166صادره از حوزه اقلید فرزند متوفی
 -2صدیقه سیرتی به شماره شناسنامه  551صادره از حوزه اقلید فرزند متوفی
 -3عباس سیرتی به شماره شناسنامه  637صادره از حوزه اقلید فرزند متوفی
 -4معصومه سیرتی به شماره شناسنامه  636صادره از حوزه اقلید فرزند متوفی
 -5فاطمه سیرتی به شماره شناسنامه  792صادره از حوزه اقلید فرزند متوفی
 -6سکینه سیرتی به شماره شناسنامه  1248صادره از حوزه اقلید فرزند متوفی
 -7مشکی بیژنی به شماره شناسنامه  428صادره از حوزه اقلید هسمر متوفی
 -8علی سیرتی به شماره شناسنامه  635صادره از حوزه اقلید فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را ،برای یک نوبت آگهی می نماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیت نامه از متوفی نزد
آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به این دادگاه تقدیم نمایند ،بدیهی است پس از انقضای مهلت ،وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/ 418م.الف -قاضی شعبه سده شورای حل اختالف اقلید – کاظم همتی

کتابخانه شخصی شما را خریداریم

 09177017159مهندس شایان

معاوضه کتاب کهنه با نو
چهارراه پارامونت ،ابتدای خیابان
قصردشت ،سمت راست ،کوچه 2

جشواره فروش زمستانی باتری اتومبیل

مرادی 32338171- 09171236039

* انواع برندها موجود می باشد
* نصب و ارسال انجام می گردد
*قیمت های باور نکردنی
 09907968145گودرزی

سجاده بافی امین کاشان

تولیدکننده برتر فرش سجاده در ایران
تخفیف ویژه به مناسبت ایام فاطمیه جهت مساجد و حسینیه ها ،تکایا
مدارس و اماکن مذهبی
 440شانه 500 ،شانه 700 ،شانه پلی استر اکریلیک
09132606193

اجرای کامل استخر ،جکوزی ،سونا
36306107

09173150192

مفقودی برگ سهام

پارچه پرده ای جنس کالیفرنیا و شنل لبه ،در رنگ های

برگ سهام به شماره های 575-576-577-578

سورمه ای ،کالباسی ،بژ ،فیروزه ای ،زیتونی به صورت یکجا

متعلق به آقای محمد حسین مقامی به نام شرکت تعاونی

09174867576

از درجه اعتبار ساقط شده است.

به فروش می رسد

متری  25000تومان

الکتروموتورپیچ فارس به شماره ثبت  4315مفقود گردیده و

آگهی ابالغ به کمیسیون اشخاص حقیقی -حقوقی
شناسه آگهی373151 :

نکردنی به مشتریان خود ارائه می دهد
اینستاگرام ghasrbeautysalon

فراخوان تجدید مناقصه عمومی
شماره K-97-180
شماره مجوز ( 1397.5966 :نوبت دوم)
از کلیــه تولیدکنندگان واجد شــرایط یا نمایندگان رســمی آنها
که دارای اســتانداردهای مورد تأیید مربوط می باشند ،به منظور
شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.
 -1مناقصه گزار :شرکت گاز اســتان فارس به نشانی شیراز ،بولوار
رحمت ،حدفاصل بولوار ســفیر جنوبی و پل عدالت ،امور کاالی
شرکت گاز استان فارس
شماره تلفن پیگیری مناقصات 07138114035
شماره نمابر 07138244833
شماره دفتر امور کاال(تأییدیه نمابر) 071-38240675
 -2موضوع مناقصــه :خرید لوله فلــزی " 3/4گرید  Bبا ضخامت
0.113
 -3مهلت و محل ارســال اسناد ارزیابی کیفی :متقاضیان می توانند
نامه اعالم آمادگی خود را به این شــرکت نمابر کرده و هم زمان
برای دریافت اســناد ارزیابی کیفی مناقصه(شــامل دعوت نامه و

سیب بدون پوست اسالیس شده  50/000تومان
پرتقال تو سرخ اسالیس شده  50/000تومان
09177039018

کراتین احیاء و ریباندینگ ،گلوبال آمریکا و اورال و رنگ مو را با تخفیف باور
هر چه سریعتر وقت خود را با شماره  09173391816رزور نمایید.

فروش زمین از  200متر تا هکتاری با مجوز ساخت
و ویالهای آماده
در صورت خرید دو شب اقامت رایگان
توکلی 09113212235
خانم رئیسی 09117814227

فروش میوه خشک

با ارسال رزومه به:
09305929500

مازندران ،مناطق جنگلی چمستان ،نور ،رویان

قدیمی

مشاور امالک الماس زرگری

به یک منشی آشنا به
کامپیوتر یا مسلط به زبان
انگلیسی نیازمندیم.

خرید ،فروش ،مشارکت در ساخت ،رهن و اجاره امالک خود

از درب منزل و شرکت شما به صورت کلی و جزئی با باالترین قیمت در اسرع وقت
09171033453

چرا برای سالمتی و آسایش زندگی هزینه نکنیم

جدید

07132279305 - 09177157945

لطف ًا فقط و فقط افراد با سابقه کار مرتبط تماس حاصل فرمایند

* سال دهم * شماره 1747

خریدار انواع آهن آالت ضایعاتی آلومینیوم
مس و غیره

ابتدای خیابان بیست متری سینماسعدی ،رستوران یزدی
09172461490

9

جمهوری اسالمی ایران
سازمان امور مالیاتی کشور
اداره کل امور مالیاتی فارس

نظر به اینکه نشانی اشخاص مودیان ذیل در دست نمی باشد در اجرای ماده 208ق.م.م مصوب اسفندماه 1366اوراق مالیاتی به شرح ذیل ابالغ
می گردد .خواهشــمند است طبق قانون در تاریخ و ساعت مقرر به شرح جدول این آگهی جهت حل و فصل پرونده و پیگیری مراحل
آن ظرف مدت  20روز به آدرس :قادر آباد -بلوار پاسداران اداره امور مالیاتی قادرآباد مراجعه نمایید.
شماره

شماره

شماره برگ

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

شرکت کویر
جنوب

-

2

مسعود ایزدی

-

174332

3

علی تقوی

-

174332

1390 1774

4

علی تقوی

-

174332

1391 1774

مشاغل

5

نوراله بهرامی

-

174332

1392 1935

مشاغل

15682800

6

علی داور پناه

-

174332

1391 1923

مشاغل

79901000

1397/8/15 67013

7

مختار بیگ
اینالو

-

174332

1391 1603

مشاغل

1498500

1397/8/21 67648

8

ملی

واحد مالیاتی

پرونده/

عملکرد

منبع مالیاتی

مبلغ مورد مطالبه

174332

142

1388

اشخاص
حقوقی

3731111

1395/4/19 22138

1391 1924

مشاغل

17070470

1397/8/15 67014

مشاغل

1696300

1397/8/21 67652

1513480

1397/8/21 67653
1397/8/15 67026

ثبت

رای هیات

مورخه

فریدون
جواهری

-

174332

1392 1614

مشاغل

1397/8/21 67649 331223380

9

محمدرضا
توانگر

-

174332

1390 1883

مشاغل

4495500

1397/8/21 67659

10

کاووس
ابراهیمی

-

174332

1391 1576

مشاغل

3464530

1397/8/15 67006

11

کاووس
ابراهیمی

-

174332

1392 1576

مشاغل

1018980

1397/8/15 67009

12

یعقوب
فوالدزاده

-

174332

1392 1934

مشاغل

61919000

1397/8/15 67030

13

محمدرضا
کشیرنوکنده

-

174332

1391 1932

مشاغل

3807690

1397/8/15 67022

14

محمدرضا
کشیرنوکنده

-

174332

1392 1932

مشاغل

3430070

1397/8/15 67019

15

یاسر
شکوهیان

-

174332

1392 1933

مشاغل

42451000

1397/8/15 67024

16

رضا داور پناه

-

174332

1391 1926

مشاغل

30962500

1397/8/15 67017

17

ابراهیم زارعی

-

174332

1391 1922

مشاغل

16482000

1397/8/15 67011

 18علیرضا رحمتی

-

174332

1391 1931

مشاغل

46696750

1397/8/21 67660

 19محمود حاتمی

-

174332

1391 1925

مشاغل

10687800

1397/8/30 69929

 20محمود حاتمی

-

174332

1392 1925

مشاغل

11926560

1397/8/30 69930

-

174332

1392 1920

مشاغل

1198800

1397/8/30 69928

21

علی اکبر
ستوده

/21408م.الف -روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی فارس

