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در حال حاضر درزمینه حرفهای
همهچیز برای شما بهخوبی پیش
میرود .اوضاع آنقدر خوب است که
نمیتوانید باور کنید چنین شرایطی
واقعیت داشته باشد ،اما باور کنید
همهچیز واقعیت دارد! شاید فرصت
تغییر شغل ،ترفیع رتبه ،افزایش حقوق
و یا حتی شروع یک کسبوکار
مستقل برایتان فراهم شده باشد.

اردیبهشت

صحبت با آنهایی که به شما نزدیک
هستند امروز باعث خواهد شد مفاهیم
جدیدی را درک کنید و اطالعات
تازهای را به دست بیاورید که شما
را به خود عالقهمند میکنند دلتان
میخواهد به مطالعه بیشتر در مورد
آنها پرداخته و درک بهتری از آنها
پیدا کنید.

خرداد

احساسات عمیقی که امروز در وجود
خود حس میکنید احساس رضایت
شدیدی را در شما به وجود خواهند
آورد .همچنین روابطتان از هر نوعی
که باشند ،از روابط کاری گرفته
تا خانوادگی و دوستانه و عاشقانه،
امروز بهخوبی پیش خواهند رفت و
نوید آیندهای بهتر را به شما خواهند
داد.

تیر

امروز روابطی که با همسایهها ،خواهر
و برادرها و سایر اقوام خود دارید
بهطور غیرمنتظرهای با پیشرفت همراه
خواهند بود.

مرداد

موفقیتهای حرفهای شما همچنان
ادامه دارند و هر گامی که بهسوی
قله موفقیت برمیدارید راه را برای
برداشتن چند قدم دیگر هم باز
میکند .امروز بهاحتمالزیاد خیالتان
از این بابت که این موفقیتها
شانسی و موقتی نیستند راحت خواهد
شد.

شهریور

دوره موفقیت و خوششانسی شما
همچنان ادامه دارد و در کنار این
موفقیتها اعتمادبهنفستان نیز رو به
افزایش است .داشتن اعتمادبهنفس
باعث درخشش شما و درنتیجه
برقراری ارتباط با افراد جدیدی خواهد
شد که در زمینههای بسیار جالبی
فعالیت دارند و نگرشها و عالیقی
شبیه به خود شما دارند.
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کیکهای باشکوه این قناد روسی را
باید در موزه گذاشت!
سیبهای جادویی

مهر

امروز روزی فوقالعاده برای انجام
کاغذبازیهای اداری و یا دنبال کردن
قراردادها و کارهای قانونی است .شم
تجاریتان خیلی خوب کار میکند و
بهخوبی میتوانید تشخیص دهید که در
چه زمینههایی باید کار کنید.

نگاهی به آثار
این قناد جوان
«رنات آگمازوف» بیندازید
تا بفهمید چرا نهتنها در روسیه بلکه
در جهان اینقدر محبوب و معروف است.
برترینها :نگاهی به آثار این قناد جوان
«رنات آگمازوف» بیندازید تا بفهمید چرا
نهتنها در روسیه بلکه در جهان اینقدر محبوب
و معروف است.

عکس بینظیری از پیرمرد
خردسال سوری

مراکش

قلعه

آبان

پروژه مهمی که در دست اقدام دارید
امروز به توجه و تمرکز ویژه شما نیاز
دارد و خوشبختانه شما ازلحاظ ذهنی
برای این وضعیت کام ً
ال آمادهاید و
نتیجهای که درنهایت به دست خواهید
آورد برای خودتان و آنهایی که
نظرشان برایتان اهمیت دارد کام ً
ال
رضایتبخش خواهد بود.

آذر

امروز مهارتهای حرفهای و کاربردی
شما خیلی خوب و درست به کارتان
میآیند ،اما باید روی موضوعی که
به خالقیت ،ذکاوت و آمادگی ذهنی
نیازی دارد تمرکز کامل داشته باشید
تا بتوانید بهخوبی از پس آن بربیایید.
شاید مجبور باشید وقت زیادی را
صرف فکر کردن و مطالعه در رابطه
با این موضوع و در نظر گرفتن
جزئیات مربوط به آن کنید ،اما نگران
نباشید.

بهترین بخش کیک سیبهای کاراملی آن
است .ساخت کیکی با این ابعاد واقع ًا کار
سختی است .ارتفاع کیک  ۲۳۰سانتیمتر است.

قوهای رقصان

بهسختی میتوان تصور کرد ،اما این کیک
از  ۱۹.۶هزار قطعه جداگانه تشکیل شده که
به هم وصل شدهاند .همچنین  ۷۱۲پنجره و
 ۹۰۰۰گل شیرین دارد که از  ۱۲۶۰۰۰گلبرگ
تشکیل شدهاند .اینیک اثر هنری باورنکردنی
است.

همه جزئیات این کیک فوقالعاده هستند:
آدمکهای شکالتی ،طاقها ،ستونها ،گلها
و تزئینات .سبک مراکشی را با رنگهایش
میتوان در این کیک دید .این کیک  ۱.۷متر
ارتفاع دارد.

آبنمای والری

شفق قطبی

این قوها کام ً
ال سحرآمیز و البته خوراکی
هستند و از کارامل پوشیده با طالی خوراکی
ساخته شدهاند؛ و جالبترین چیز این است که
پرندههای وسط واقع ًا حرکت میکنند!

گرندیسیمو

دی

به دنبال چند هفته موفقیت و کامیابی
دررسیدن به اهدافتان ،شما در حال
حاضر در اوج شادی و رضایت به
سر میبرید .امروز به یکی دیگر از
اهدافتان نیز دست خواهید یافت و این
احساس رضایت و موفقیت بیشتر از
قبل نیز خواهد شد.

بهمن

امروز افکار و نظراتی در مورد اینکه
چطور کسبوکار خود را گسترش
دهید یا درزمینه حرفهای موفقتر باشید
به ذهنتان خواهند رسید .شاید این
افکار صبح که از خواب بیدار میشوید
و بعد از رؤیاهایی که شب گذشته در
خواب دیدهاید به ذهنتان برسند.

این کیک شبیه شفقهای درخشان قطبی است
که در بخشهایی از دنیادیده میشود .توانایی
رنات در دستیابی به چنین ترکیب رنگی
تحسینبرانگیز است .البته کل کیک کام ً
ال
خوراکی است.

قلعه سحرآمیز

وقتی به این کیک نگاه میکنید ،بهسختی
باور میکنید که همهچیز خوراکی است .آب
از جنس کارامل است و مجسمهها شکالتی
هستند .ارتفاع کیک حدود  ۲متر است.

لوور

این کیک  ۵متر ارتفاع دارد و پایهای که روی
آن قرار دارد کام ً
ال روشنش میکند .شمعها و
گلهای کارامی ظاهر ظریف و زیبایی به آن
داده است.

کریستال

اسفند

تمام روابط شما در حال حاضر بهخوبی
پیش میروند و دوستان و عزیزانتان
شما را موردحمایت خود قرار میدهند.
به همین دلیل هم امروز فرصت بسیار
خوبی برای برقراری روابط مختلف به
نظر میرسد .تمام روابطی که امروز
شکل بگیرند ،شانس بسیار زیادی برای
موفقیت خواهند داشت.

خواندنی

این کیک شگفتانگیز از طبقات پیچیده و
ظریفی تشکیل شده که نورپردازی استادانه
زیبایی آن را دوچندان کرده است.

همه توجهها به لوستر شکالتی ،پایه و تصویر
داخل قابها جلب میشود .اجرای چنین
جزئیات دقیقی شگفتانگیز است .ارتفاع
کیک بیش از  ۲.۳متر است و  ۴۵۰کیلوگرم
وزن دارد.

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای (شماره )97-147

شرکت توزيع نيروي برق استان فارس

آگهی دعوت به کمیسیون اشخاص حقیقی

نظر به اینکه نشانی مودیان ذیل در دست نمی باشد در اجرای ماده  208ق.م.م مصوب اسفندماه  1366اوراق 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 پیگیری مراحل آن به هیئت های حل اختالف مالیاتی واقع در بلوار فرهنگ شهر -ایستگاه  -10اداره
امور مالیاتی شیراز -طبقه چهارم مراجعه نمایید.
ردیف

 -1نام مناقصه گزار :شركت توزيع برق فارس به آدرس شيراز خيابان معدل حدفاصل فلسطين و مالصدرا
تلفن  071-32319574-80تلفن امور تداركات 071-32317869
 -2موضوع مناقصه :مناقصه خرید انواع تابلو کامپوزیت با فونداسیون کامپوزیت از تولیدکنندگان واجد صالحیت از شرکت توانیر
 - 3زمان دريافت اسناد مناقصه :در ساعت اداري (از ساعت  7/30الي )14/30از تاريخ  97/10/20لغایت  97/10/25به مدت  5روز كاري
 -4مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد :فيش واريزي به مبلغ  220000ريال واريز به حساب جاري شماره  07860 - 74827بانك تجارت شعبه فلسطين شيراز
-5آدرس محل دریافت اسناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیز به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت توزیع نیروی برق استان
فارس به آدرس  www.farsede.irامکان پذیر می باشد.
 -6آدرس محل دریافت پیشنهاد :شیراز-خیابان معدل -حدفاصل فلسطین و مالصدرا-ساختمان  -147شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -امور تدارکات تلفن
 -7 32318617زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز شنبه مورخ 97/11/6
 -8محل برگزاري مناقصه :شركت توزيع نيروي برق استان فارس  -طبقه اول  -دفتر معاونت پشتيباني
 -9زمان بازگشايي پاكات :پيشنهادهاي واصله ساعت  10روز شنبه مورخ  97/11/6با حضور اعضاي كميسيون مناقصه باز و قرائت مي گردد ،به پيشنهادهاي فاقد امضاء
مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در بند  7آگهي مناقصه واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -10ذكر شماره مناقصه روي پاكات الزامي بوده و حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 -11تضمين شركت در مناقصه :مبلغ  1/177/000/000ريال كه به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي ،چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات
بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد ضمنًا تضمین کمتر از مبلغ یاد
شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و  )...قابل قبول نمی باشد.
 -13پرداخت هزینه حمل و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 .12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
/20170م.الف
شناسه345521 :
29210
 -14ساير اطالعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

به نظر میرسد این کیک زیبا در فضا معلق
است .تزئینات از جنس کارامل هستند و
ارتفاع کیک  ۱.۵متر است.

بله! شاید بگویید که زاویه نور و موقعیتی که عکاس به
سوژهاش داده و از همه مهمتر بیماری محمد باعث ایجاد این
حالت شده باشد؛ اما نه! به چشمها نگاه کنید .حالت پوست
را شاید بتوانیم به تأثیر بیماری که باعث تشکیل نشدن الیاف
االستین میشود ،منتسب کنیم ،اما چشمها...
وبسایت یک پزشک :به آینه نگاه کنید! اگر بهاندازه کافی
زیسته باشید ،قطعًا مویی سفید یا چینوچروکی هرچند ظریف
در چهرهتان هویدا شده .دست روزگار و رنجهای دوران
خواهناخواه گریبان همه را میگیرد و جوانی را از آنها دریغ
میکند .حاال تصور کنید که یک عکس بهتنهایی بتواند این
رنج دائمی تضعیفکننده را بهصورت مختصر و مفید توضیح
بدهد.
راستش از هنر عکاسی خیلی کارها برمیآید .عکس اصو ًال
انجماد جاودان کننده یک مقطع مکانی -زمانی است .مناظری
که آدمهای عادی هم ممکن است ،ببینند؛ اما اغلب بیاعتنا از
کنارش عبور میکنند .همه اینها را گفتم تا بهعکس بسیار
زیبای بانوی عکاس آلمانی «مارلِنا والدهاوزن» اشاره کنم .او
عکسی از یک کودک سوری  ۹ساله گرفت که تحسین همه
و ازجمله یونسیف را برانگیخت.
محمد و خانوادهاش چند سال پیش از سوریه گریختند و
تبدیل به خانواده سرگردان پناهجویی شدند .آنها مدتی در
عراق و ترکیه زندگی کردند .در ترکیه محمد سعی کرد که
به مدرسه برود؛ اما نشد! آخر محمد بیماری عجیبی داشت
که ظاهر را در عین خردسالی ،شبیه آدمهای پیر کرده بود.
در آن زمان کسی اص ً
ال نمیدانست که او چه بیماری دارد.
تمسخر همکالسیها باعث شد که محمد از رفتن به مدرسه
صرفنظر کند.
سرانجام خانواده محمد راهی برای رفتن به اروپا پیدا کردند
و در اتریش ساکن شدند .آنها نخست در یک روستای
کوهستانی و سپس در شهر کوچکی اقامت کردند .زمانی
که آنها تازه به اتریش رسیده بودند به پدر محمد گفته شد
که پسرش به بیماری « »Cutis laxaمبتال است .این
بیماری عالوه بر مشکالت پوستی میتواند با عوارضی مانند
مشکالت ریه و تنگیهای دریچههای قلبی همراه باشد .فع ً
ال
همه بررسیهای داخلی محمد نشاندهنده مشکالت اعضای
داخلی نبودهاند و فقط میماند ظاهر او که درمانی قطعی برای
آن فع ً
ال وجود ندارد.
خانم مارلِنا والدهاوزن مدتی با خانواده محمد زندگی کرد
و عکسهای بسیار زیبایی در این مدت گرفت که بهترین
عکس او ،تصویر اول همین نوشته است .به این عکس با
دقت نگاه کنید .چهره محمد  ۹ساله را مرور کنید .غم فلسفی
در چهره مشهود است که انتظار داریم در پیرانهسری با آنها
روبهرو شویم .بله! شاید بگویید که زاویه نور و موقعیتی که
عکاس به سوژهاش داده و از همه مهمتر بیماری محمد باعث
ایجاد این حالت شده باشد؛ اما نه! به چشمها نگاه کنید .حالت
پوست را شاید بتوانیم به تأثر بیماری که باعث تشکیل نشدن
الیاف االستین میشود ،منتسب کنیم ،اما چشمها...
چشمهای محمد غم غریبی دارند .چشمها دروغ نمیگویند.
چشمهای محمد واقعًا غمگین هستند و تجارب تلخ زیادی را
از سر گذراندهاند.
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97/08/28

97/11/28

13

2

مسعود حسینی

---

170521

1390

مشاغل

2/079/382/730

73956

97/08/28

97/11/28

13

شناسه آگهی345529 :

/20163م الف

29211

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی فارس

