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شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که تصویری را می بینید و از خود می پرسید این واقعی است 
یا ساختگی؟ بعضی وقت ها چیزهایی را می بینیم که بیش از انتظارمان زیبا هستند و به همین دلیل 

باور کردن واقعی بودن این مناظر سخت است. هرچند ازاین دست شگفتی های طبیعت کم نیستند.
۱. چشمه بزرگ منشوری )Grand Prismatic Spring( در پارک ملی یلواستون

را  دارد و تصویری خارق العاده  متر  به اندازه ۹۰  بزرگ ترین چشمه آب گرم در آمریکا وسعتی 
ساخته است. چشمه بزرگ منشوری به علت رنگ بندی خاصی که دارد شبیه به منشور است و به 
همین دلیل این نام را بر آن گذاشته اند. این طیف رنگی در اثر فعالیت باکتری های موجود در آب 
به وجود آمده است. باکتری هایی مثل Algae در اطراف چشمه های آب گرم زندگی می کنند و 

رنگ های جالبی می سازند

2. مزرعه گل های الله در هلند
مزارع گل زیادی در سراسر هلند وجود دارند؛ اما مزرعه گل های الله در شهر آلکمار تصویری 
شگفت انگیز می سازند. زمین های خاکی در فصل بهار سبز می شوند و سپس هر ردیف به رنگ قرمز، 
بنفش، صورتی، آبی یا زرد تبدیل می شود. این زمین ها را فقط می توان در نقاشی های کارت پستالی 

پیدا کرد.

3. کوهستان دولومیت در ایتالیا
شاید تصاویر این کوهستان زیبا را قباًل دیده باشید. رشته کوه Odle در بخش شمال غربی دولومیت، 
یک منطقه حفاظت شده است که در حدود ۱۰ هزار هکتار طبیعت بکر و منحصربه فرد را شامل 

می شود. هرکسی با دیدن این تصاویر آرزوی رفتن به آنجا را می کند.

۴. ساحل قرمز در چین
اگر از شما بپرسند ساحل یا جنگل چه رنگی است امکان ندارد رنگ قرمز پاسخ اول، دوم یا حتی 
سوم شما باشد؛ اما ساحل تاالبی پانجین کشور چین، هرسال در فصل پاییز به رنگ قرمزی چشم نواز 
درمی آید. این رنگ قرمز زیبا نتیجه دست کاری تصاویر نیست، گیاهی به نام Sueda در این منطقه 
رشد می کند که در دوره خاصی قرمزرنگ می شود. در فصل تابستان اینجا به طور مطلق سبزرنگ 

است؛ اما با رسیدن پاییز، قرمز تنها رنگی است که دیده می شود.

۵. تونل عشق در اوکراین
این تونل عاشقانه در جنگلی در نزدیکی شهر کلوان )Klevan( اوکراین واقع شده است. این مسیر 
احاطه  به مرورزمان درختان مسیر را  به کارگاه، ریل گذاری شد و  از جنگل  انتقال چوب ها  برای 

کردند و یک تونل ساختند.

۶. مجسمه بودای بزرگ در چین
لشان،  شهر  بودای  بزرگ  مجسمه  شد.  کنده  کوه  دل  از  تانگ  دودمان  دوران  در  مجسمه  این 
بزرگ ترین مجسمه سنگی بودا در دنیا است. مجسمه سنگی در میان کوه امی )Emei( و محل 

تالقی رودهای Minjiang، Dadu  و Qingyi واقع شده است.

۷. کوه رورایما در آمریکای جنوبی
بزرگ ترین کوه سر تخت آمریکای جنوبی با ارتفاع ۲۸۰۰ متر در مرز بین سه کشور ونزوئال، 
برزیل و گویان قرارداد. بومیان می گویند که این دشت مسطح در اصل ریشه درختی است که همه 

درختان میوه و گیاهان دنیا از آن به وجود آمده است.

این منطقه های عجیب، روی زمین هستند و حقیقت دارند!
هفت منطقه رؤیایی روی زمین

 آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی
شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: 200977002000022

نوع فراخوان: ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شرکت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط حداقل بارتبه ۵ در 
رشته آب جهت عملیات تکمیل مخزن 2500 متر مکعبی شهر نورآباد اقدام نماید.  ۱( محل پروژه: شهر نورآباد              ۲( مدت اجراء پروژه: 24 ماه       

www.setadiran.ir ۳( محل اخذ اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
۶( تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: 97/09/19 ۵( تاریخ نهایی اخذ اسناد: 97/09/05   ۴( برآورد اولیه: 9/274/804/700 ریال.   

۷( تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی: 97/09/20 و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج: 97/09/24
۸( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 464/000/000 ریال.
۱۰( قیمت اسناد 1/500/000 )ریال( به حساب 1528936404 بانک ملت به شناسه پرداخت 240008037112 نام شرکت آب و فاضالب فارس که حتما 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.
1۱( اعتبارات طرح از محل اعتبارات توزیع شده استانی به شماره 423 ف 1503003 می باشد.

۱۲( نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی)شرکت در فرآیند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب استان فارس)سه ماه اعتبار(
۱۳( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است. 

14( جهت دریافت اسناد داشتن معرفی نامه و کارت ملی معتبر الزامی می باشد.
15( این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت 
کننده )مناقصه گر( در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند، کلیه پاکات عالوه بر بارگذاری در سامانه 

بدون هیچ تغییری  میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب فارس گردد.   
وب سایت جهت باز بینی آگهی مناقصه www.abfa-fars.ir می باشد.  تاریخ آگهی نوبت اول 97/08/24      و   نوبت دوم 97/08/29    

17434/م الف     شناسه آگهی: 291670                28432       شرکت آبفا استان فارس

 آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی
شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: 200977002000021

نوع فراخوان: ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شرکت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط حداقل بارتبه ۵ در 
رشته کاوشهای زمینی جهت عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر آباده اقدام نماید.  ۱( محل پروژه: شهر آباده              ۲( مدت اجراء پروژه: 3 ماه       

www.setadiran.ir ۳( محل اخذ اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
۶( تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: 97/09/19 ۵( تاریخ نهایی اخذ اسناد: 97/09/05   ۴( برآورد اولیه: 5/874/578/632 ریال.   

۷( تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی: 97/09/20 و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج: 97/09/24
۸( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 294/000/000 ریال.
۱۰( قیمت اسناد 1/500/000 )ریال( به حساب 1528936404 بانک ملت به شناسه پرداخت 240008037112 نام شرکت آب و فاضالب فارس که حتما 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.
1۱( اعتبارات طرح از محل اعتبارات تامین آب و آبرسانی به شهرهای کوچک به شماره 401 ف 1307003 می باشد.

۱۲( نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی)شرکت در فرآیند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب استان فارس)سه ماه اعتبار(
۱۳( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است. 

14( جهت دریافت اسناد داشتن معرفی نامه و کارت ملی معتبر الزامی می باشد.
15( این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت 
کننده )مناقصه گر( در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند، کلیه پاکات عالوه بر بارگذاری در سامانه 

بدون هیچ تغییری  میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب فارس گردد.   
وب سایت جهت باز بینی آگهی مناقصه www.abfa-fars.ir می باشد.  تاریخ آگهی نوبت اول 97/08/24      و           نوبت دوم 97/08/29    

17435/م الف     شناسه آگهی: 291658                28433       شرکت آبفا استان فارس

       آگهی برگ تشخیص و برگ قطعی )حقیقی(
نظر به اینکه نشانی مودیان اعالمی در جدول ذیل در دست نمی باشد در اجرای ماده 208 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 
اوراق مالیاتی به شرح جدول ابالغ می گردد، خواهشمند است طبق قانون در تاریخ و ساعت مقرر به شرح جدول این 
آگهی جهت حل و فصل پرونده و تسویه حساب مالیاتی و پیگیری مراحل پرونده به واحد مالیاتی مربوطه به آدرس 

الر- شهرجدید- بلوار فرهنگ- اداره امور مالیاتی الر مراجعه نمایید.
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30 روز از 
تاریخ درج 

آگهی

97/06/31 62561 تشخیص 5/082/069 مشاغل 1392 173322 2500661210 امیر قاسمی 1

30 روز از 
تاریخ درج 

آگهی

97/07/04 68856 تشخیص 14/709/535 مشاغل 1392 173322 2511374358 مریم کامیابی 2

30 روز از 
تاریخ درج 

آگهی

97/07/28 79215 تشخیص 6/632/400 مشاغل 1392 173322 2500051706 محمد پاساالری نسب 3

30 روز از 
تاریخ درج 

آگهی

97/08/05 81107 تشخیص 16/130/240 مشاغل 1392 173322 - عادل قربانی زاده 4

شناسه آگهی: 292143                17443/م الف

28434  روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی فارس

جناب آقای عباسقلی صمیمی
مرد عاشق وطن، مرد عمل و دوست دار کمارج

افتخار می کنیم که جنابعالی با اینکه سال هاست دور از زادگاه زندگی می کنید اما عاشق زادگاهت می باشی و همچنین قلب و 
عشقت در کمارج جا نهاده ای و به شما تبریک می گوییم که با تأسیس انجمن میراث فرهنگی و گردشگری کمارج با تالش های 
عاشقانه خود موفق به امر مرمت و ساخت اولین آثار تاریخی آبا و اجدادی که می رفت با خاک یکسان و برای همیشه از دیدگان 
محو گردد گشتی، زحمات و تالش های صادقانه شما در این راه با هیچ قلم و زبانی قابل نگارش و بیان نیست فعالیت خستگی ناپذیر 
و دلسوزانه و پیگیری مجدانه شما، جز در پرتو روح بلند و عالقه قلبی و نگرشی به بلندای افق امکان پذیر نیست، ما عده ای از 
مردم کمارج متواضعانه و خاضعانه همت واالی شما را می ستائیم و این چند کلمه را به عنوان تقدیر و تشکر از شما جهت تشویق 
شما در گام های بعدی به شما تقدیم می داریم.                                                                                         283۶8/۱۷3۵۱ت


