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آگهی ثبت انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل ونقل مسافر استان بوشهر

باستناد ماده  131قانون کار و آیین نامه مصوب  1386/07/04وزیر محترم تعاون ،کارو رفاه اجتماعی و به موجب صورتجلسه های مورخ  97/03/29مجمع
عمومی و  97/04/02هیأت مدیره و سایر مدارک تسلیمی ،اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان انجمن از تاریخ
 97/03/29به مدت  3سال انتخاب شده اند به شرح زیر می باشد:

.1داریوش قنبری زاده فرد
.2اردشیر فوالدی
.3مالک شفیع پوری
.4غریب رضا زره پوش
.5عباس قنبری زاده فرد
.6احمد جمالی نژاد
.7علیرضا صفوی

رئیس هیأت مدیره
نایب رئیس هیأت مدیره
دبیر و خزانه دار هیأت مدیره
عضو علی البدل هیأت مدیره
عضو علی البدل هیأت مدیره
بازرس اصلی
بازرس علی البدل

ضمن ًا برابر ماده  23اساسنامه انجمن مربوط کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادر و تعهدآور با امضای رئیس هیأت مدیره به اتفاق خزانه دار و مهمور
حمیدرضا پناه
به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

مدیر کل

بهموجبپروندهاجرائيكالسه8900331
له بانك پاسارگاد و عليه شركت نيم رخ
سيما بوشهر و علي اكبر رستگار و خانم
محترم ادبي اموالي به شرح ذيل زير واقع
در انبار خيابان صدرا و مقدار نيز در خيابان
باهنركوچهنيلوفر:2
.1بيل مستعمل يك عدد به ارزش :پنجاه
هزار ريال
.2ماكت ساختمان(يونوليت) دو عدد به
ارزش :ده ريال
.3ساعتروميزيودفترچهتلفننهعددبه
ارزش :چهل و پنج هزار ريال.
.4اوراق باطله كارتن دو مقداري به ارزش:
ده هزار ريال.
.5پرده كركره ايستاده ابي رنگ(كارتن )3نه
عدد به ارزش :بيست هزار ريال.
.6كارتن  4كفگير وسيخ كباب تعدادي به
ارزش :دويست هزار ريال.
.7كارتن 5ليوانتبليغاتيتعداديبهارزش:
پانزده هزار ريال.
.8كارتن  6اوراق باطله مقداري به ارزش:
ده هزار ريال.
.9كارتن  7ليوان-ساعت مچي-پارچ و
نمكدان تعدادي به ارزش :بيست هزار
ريال.
.10كارتن  8سي و پنج عدد كتاب
دانشگاهي تعدادي به ارزش :ده هزار ريال.
 Metasystemups.11يكدستگاه به ارزش:
پنجاههزارريال.
.12مارك ايزايران upsيكدستگاه به ارزش:
صد هزار ريال.
.13باطري  upsدو عدد به ارزش :صد هزار
ريال.
.14سطلپالستيكيآبرنگيكدستگاهبه
ارزش  :پنج هزار ريال.
.15بخاري برقي مدل شومينه برقي
يكدستگاه به ارزش :صد هزار ريال.
.16مبل زرد رنگ مستعمل دو عدد به
ارزش :چهارصد هزار ريال.
.17آب چك آشپزخانه يكعدد به ارزش:
پنج هزار ريال
.18چرخ خياطي Sinclairيكدستگاه به
ارزش :صد و پنجاه هزار ريال.
.19صندلي فلزي مشكي يك عدد به
ارزش :پنجاه هزار ريال.
.20صندليپالستيكيسفيدرنگيكعدد
به ارزش :سي هزار ريال.
.21گلدان سفالي قرمز رنگ يك عدد به
ارزش ده هزار ريال.
.22پتو سورمه اي مستعمل يك تخته به
ارزش :بيست هزار ريال.
.23سكه  10ريالي تعداد  1012عدد به
ارزش :دويست و پنجاه هزار ريال.
 .24زيرانداز قرمز يك تخته به ارزش :صد
هزار ريال.
.25داكت پالستيكي دو متري دو عدد به
ارزش :چهار هزار ريال.
.26سفره پالستيكي يك عدد به ارزش :ده
ريال.
 .27كفش زنانه چهار جفت به ارزش:
بيستهزارريال.
.28چرخگوشت notelيكدستگاهبهارزش:
سيصد و پنجاه هزار ريال.
.29شيلنگ آبي دو متر به ارزش :پنج هزار
ريال.
.30تلويزيونناسيوناليكدستگاهبهارزش:
صد هزار ريال.
.31چمدان يك عدد به ارزش :دويست
هزار ريال.
.32موكت قهوه اي رنگ دو عدد به ارزش:
صدو پنجاه هزار ريال.
.33كيسه سربازي يك عدد به ارزش :صد
هزار ريال.
.34ميز چوبي  8نفره يك عدد به ارزش:
دويست هزار ريال.
.35صندلي سلطنتي چوبي و ميز چوبي
شيشه دار ،ميز با  8عدد صندلي به ارزش:
چهارصدوپنجاههزارريال.

آگهي مزايده اموال كالسه8900331:

.36تايد دستي تاژ  23عدد به ارزش:
دويست وسي هزار ريال.
.37پرينتر سوزني nekيكدستگاه به ارزش:
سي هزار ريال.
.38موتوربرقييكدستگاهبهارزش:دويست
و پنجاه هزار ريال.
.39كاتن 200 ،11عدد جلد سي دي 200
عدد به ارزش :بيست هزار ريال.
.40كارتن ،13لوازم آشپزخانه مقداري به
ارزش :چهارصد هزار ريال.
.41كارتن  ،14لوازم آشپزخانه مقداري به
ارزش :صدهزار ريال.
.42كارتن  ،15سررسيد  53عدد به
ارزش:پنجاه سه هزار ريال.
.43سيم سيار مقداري ،به ارزش:پنج هزار
ريال.
.44سه راه پالستيكي يك عدد به ارزش:
هزار ريال.
.45رول پالستيكي  2كارتن به ارزش:
چهل هزار ريال.
.46شيرازه پالستيكي 2كارتن به
ارزش:چهل هزار ريال.
.47ترانس مستعمل يك عدد به ارزش
بيستهزارريال.
.48كارتن  18حاوي پوشه مقداري به
ارزش :بيست هزار ريال.
.49كارتن خالي لب تاپ يك عدد به
ارزش :هزار ريال.
.50زير صندلي خودرو دو عدد به ارزش:
پنجاههزارريال.
.51بالش كوچك يك عدد به ارزش :ده
هزار ريال.
.52مانيتور يكدستگاه به ارزش:ده هزار
ريال.
.53كيس كامپيوتر  7عدد به ارزش:
دويست هشتاد هزار ريال.
.54فر برقي يكدستگاه به ارزش:پانصد
هزار ريال/.
.55كتاب غيردرسي  53عدد به ارزش:
دويست و پنجاه هزار ريال/.
.56فالكس آب يك عدد به ارزش:ده هزار
ريال/.
.57گلدان شيشه اي كوچك دو عدد به
ارزش :سي هزار ريال/.
.58چراغ گاز روشنائي و يك سري پيك
نيك پنج عدد به ارزش :صد هزار ريال/.
.59صندلي مديريتي پويا سيستم يك عدد
به ارزش:دويست و پنجاه هزار ريال/.
.60ماشين لباسشوئي LGيك عدد به
ارزش:پانصدهزارريال/.
.61اجاق گاز پنج شعله فردار يك عدد به
ارزش :پانصد هزار ريال/.
.62بشكه  20ليتري پالستيكي دو عدد به
ارزش :پنج هزار ريال/.
.63كمد آشپزخانه كوچك يك عدد به
ارزش :هزار ريال.
.64زيرگلداني فلزي سه عدد به ارزش:
پانزده هزار ريال/.
.65كپسولاكسيژنسفيدرنگيكعددبه
ارزش :دويست هزار ريال.
.66زيرتختي چوبي يك عدد به ارزش:
هزار ريال/.
.67پارچه برزنتي تبليغاتي يك عدد به
ارزش :هزار ريال.
.68جا ادويه اي آشپزخانه يك كارتن به
ارزش :ده هزار ريال.
.69پارچه و لباس دو كيسه به ارزش :هزار
ريال/.
.70كاغذ كادوئي مقداري به ارزش :هزار
ريال/.
.71جعبه درب دار چوبي يك عدد به
ارزش:دو هزار ريال/.
.72مجله يك كارتن به ارزش ده هزار
ريال/.
.73تابلو برق فلزي طوسي رنگ يك عدد
به ارزش :پنجاه هزار ريال/.
.74فايلفلزيجاكارتييكعددبهارزش:
بيستهزارريال/.

.75زنجير فلزي يك حلقه به ارزش:
صدهزارريال/.
.76هاون فلزي بدون دسته يك عدد به
ارزش :پانزده هزار ريال.
.77جام فلزي ورزشي يك عدد به ارزش:
بيستهزارريال.
.78جام شيشه اي و ساعت تبليغاتي
روميزي دو عدد به ارزش :پنجاه هزار ريال.
.79جارو پالستيكي يك عدد به ارزش :ده
هزار ريال/.
.80اسپري ،چسب زخم ،كيسه فريزي،
رول پالستيكي يك عدد به ارزش :ده هزار
ريال.
.81چوب پرده فلزي پنج عدد به ارزش:
صد هزار ريال.
.82بشكه ده ليتري يك عدد به ارزش :پنج
هزار ريال/.
.83رول كاغذ قهوه اي يك عدد به ارزش:
هزار ريال.
 .84پايه فلزي گلدان يك عدد به ارزش:
ده هزار ريال/.
.85كاور زنجير موتورسيكلت يك عدد به
ارزش:ده هزار ريال/.
.86تابلو برق كوچك يك عدد به
ارزش:پنجاههزارريال.
.87پايه زير يخچال دو عدد به ارزش:
پانزده هزار ريال.
.88باند صوتي نقره اي سه عدد به ارزش:
پانزده هزار ريال/.
.89ترك موتور فلزي يك عدد به ارزش
بيستهزارريال/.
.90قاب نقاشي سه عدد به ارزش :هزار
ريال/.
.91دم كش حصيري يك عدد به ارزش:
پنج هزار ريال/.
.92آيفون درب بازكن تعدادي به ارزش:
پنجاههزارريال.
.93راديو ضبط دو عدد به ارزش :صد هزار
ريال/.
.94تلفن چهارعدد به ارزش :بيست هزار
ريال.
.95ماشين حساب يك عدد به ارزش :دو
هزار ريال/.
.96ماشين پول شمار يك عدد به ارزش:
صد هزار ريال/.
.97كمپرسورهوايكدستگاهبهارزش:يك
ميليونريال/.
.98كيبورد كامپيوتر هشت عدد به ارزش:
چهل هزار ريال/.
.99سماور نفتي يك عدد به ارزش:
دويست هزار ريال.
.100سماور رو گازي يك عدد به ارزش:
بيستهزارريال.
.101سماور برقي يك عدد به ارزش:
دويست هزار ريال/.
.102جارو دستي پالستيكي يك عدد به
ارزش :هزار ريال.
.103ديگ فلزي سه عدد به ارزش:
دويست و شصت هزار ريال/.
.104سيني رويي بزرگ يك عدد به ارزش:
دويست و پنجاه هزار ريال/.
.105سيني برنجي كوچك يك عدد به
ارزش :دويست هزار ريال.
.106آبكش روي يك عدد به ارزش :پنجاه
هزار ريال.
.107قالب كيك پنج عدد به ارزش :پنجاه
هزار ريال/.
.108ظرف پالستيكي يك عدد به ارزش:
پنج هزار ريال/.
.109ديس مالمين چهار عدد به ارزش:
دويست هزار ريال/.
.110سيني فلزي دو عدد به ارزش:
صدهزارريال/.
.111برسپالستيكيفرششوييكعدد
به ارزش :هزار ريال/.
.112ساعت ديواري قرمز يك عدد به
ارزش :بيست هزار ريال/.
.113كارتن  ،23تعداد قوطي رنگ به

ارزش :هزار ريال/.
.114پالت چوبي يك عدد به ارزش :هزار
ريال/.
.115شل گير موتور يك عدد به ارزش
هزار ريال/.
.116سطل پالستيكي يك عدد به ارزش:
هزار ريال/.
.117فويلآلومينيوميآشپزخانهششرول
به ارزش :صد هزار ريال/.
.118تشت پالستيكي قرمز يك عدد به
ارزش:بيست و يك هزار ريال/.
.119ميز گرد سفيد فاقد پايه يك عدد به
ارزش هزار ريال/.
.120متكا قرمز رنگ هشت عدد به
ارزش:هشتادهزارريال/.
.121جاروبرقي ناسيونال يكدستگاه به
ارزش :پانصد هزار ريال/.
.122دستگاه دراز نشست يكدستگاه به
ارزش:دوميليونريال.
.123كولر گازي سامسونگ يكدستگاه به
ارزش:پنجميليونريال/.
.124سرتختوچوببغلتختسهعدد
به ارزش:ده هزار ريال.
.125كارتريچ پرينتر هشت عدد به ارزش:
هشت هزار ريال/.
.126چراغمطالعهيكعددبهارزش:پنجاه
هزار ريال/.
.127بخاري برقي يك دستگاه به
ارزش:صد و پنجاه هزار ريال/.
.128زين موتورسيكلت يك عدد به
ارزش :صد و پنجاه هزار ريال/.
 .129اره عمود بر مدل پوش يكدستگاه به
ارزش :دو ميليون ريال/.
.130كارتن  ،24هفت بسته سي دي به
ارزش:ده هزار ريال/.
.131صندوق چوبي حاوي ضبط ماشين
يك عدد به ارزش:صد هزار ريال/.
.132تلويزيون  21اينچ يك دستگاه به
ارزش :سيصد هزار ريال/.
.133دفترچه تلفن و كتاب يك كارتن به
ارزش :دويست هزار ريال/.
.134دوچرخه ثابت يك عدد به ارزش:
پانصدهزارريال/.
.135يك پالستيك پر از لباس يك عدد به
ارزش:هزار ريال.
.136موكت سبزرنگ يك تخته به
ارزش:صدو پنجاه هزار ريال/.
.137پنكهايستادهمدليكدستگاهبهارزش:
دويست هزار ريال/.
.138بخاري برقي NOVAيك عدد به
ارزش :دويست هزار ريال/.
.139سيني پالستيكي دو عدد به ارزش
هزار ريال/.
.140منقل يك عدد به ارزش ده هزار
ريال/.
.141چمدانمشكيحاويلباسيكعدد
به ارزش :بيست هزار ريال/.
.142ميز تحرير دو كشو يك عدد به
ارزش :پنجاه هزار ريال/.
.143موكت قهوه اي يك تخته به ارزش:
صدو پنجاه هزار ريال
.144كفش ورزشي يك جفت به ارزش:
ده هزار ريال/.
.145چارپايه فلزي سبز رنگ يك عدد به
ارزش :دويست هزار ريال.
متعلق به مديون كه برابر نظريه كارشناس
رسمي جمعا به مبلغ  28/498/020ريال
(بيستوهشتميليونوچهارصدونودو
هشت هزارو بيست ريال) ارزيابي گرديده
از طريق مزايده به فروش مي رسد.
مزايده از ساعت  9الي  12روز سه شنبه
مورخه  1397/05/09در محل اجراي
اسناد رسمي بوشهر از مبلغ ارزيابي آغاز
وبهباالترينقيمتپيشنهادينقدا ًفروخته
خواهد شد و حقوق دولتي و حق مزايده
طبق مقررات وصول خواهد شد.
تاريخانتشار:چهارشنبه97/4/20
-شماره /562:م الف
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آگهی مزایده 97/18

یک سازمان دولتی در استان بوشهر در نظر دارد اموال مشروحه
ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .متقاضیان می
توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و
لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت
کسب اطالعات با شماره تلفن  33559834با کد  077تماس
حاصل نمایند.

.1تعداد  1دستگاه خودروی سنگین و تعداد 26
دستگاه خودروی سبک

.2زمان بازدید :بمدت  5روز اداری از تاریخ  97/04/23تا
 97/04/27از ساعت  08:00الی 13:00

.3تاریخ انصراف1397/04/28 :
تاریخ بازگشایی پاکات1397/04/30 :
تاریخ اعالم نتایج1397/05/01 :
.4محل بازدید :بوشهر –کوی سرتل –روبروی باغ صفوی
.5محل تسلیم پیشنهادات :بوشهر –خیابان شهید مطهری-خیابان
مدرس -روبروی کوچه مسجد ابوالفضل(ع)
ضمن ًا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان مزایده استان
به سایت WWW.dchg.irدر صفحه اصلی – منوی اصلی –
بخش مزایده و مناقصه مراجعه نمایند.
کلیه هزینه های جانبی از قبیل :عوارض ساالنه شهرداری،خالفی،
مالیات مشاغل و نقل انتقال سند و سهم هزینه های مربوطه به
برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
آگهي دعوت مجمع عمومي مؤسس
انجمن صنفي كارفرمايي كاميونداران شهرستان عسلويه
اولين مجمع عمومي انجمن صنفي مذكور ،ساعت  9مورخ  97/5/14در محل
شهرستان عسلويه به نشاني:عسلويه-نخل تقي-سه راه كارخانه يخ(خيابان شهيد
بهشتي) جنب كارخانه يخ برگزار مي گردد .از كليه كارفرمايان عضو شاغل در
صنف مربوط دعوت مي شود در جلسه مذكور شركت نمايند.
دستور جلسه:
.1تصويباساسنامه
.2انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره و بازرسان
.3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي انجمن صنفي
هيات مؤسس.1:پرويز آقايي .2قاسم مانعي .3محسن مسائلي

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی (اشخاص
حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری)
نوبت دوم

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی
عملکرد سال  1396و پرداخت مالیات مربوطه
از طریق سامانه

www.tax.gov.ir

حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می باشد.
 021-35019ستاد خبری
دفترمرکزیحراست
 1526مرکز ارتباط مردمی

روابط عمومي اداره كل امور مالياتي استان بوشهر

