اخبار

پیام مدیرعامل به مناسبت سالروز تاسیس بیمه کوثر

استمرار بالندگی و شکوفایی در نهمین بهار

تشریح برنامه های بانک سینا برای
افزایش سهم بازار و ارتقاء جایگاه

آقای ایمانی که از  21مهرماه جاری ،تصدی
مدیریت عاملی بانک س��ینا را برعهده گرفته
اس��ت ،با بی��ان آنکه ای��ن بانک اکن��ون در
جایگاه قابل قبول و مناس��بی در نظام بانکی
قرار دارد ،خاطرنش��ان کرد :ش��اخصه اصلی
در مورد خدمات بانکی ،تس��هیل و تس��ریع
در ارائ��ه خدمات ب��ه منظور جل��ب رضایت
مش��تریان و هموطنان است و با برنامه هایی
که به تدریج در بانک س��ینا اجرا خواهد شد،
مسیر تحقق بهینه و مطلوب آن را میسر می
س��ازیم .وی افزود :بانک سینا در نظام بانکی
به عنوان بانکی بدون حاش��یه و خوش��نام با
کارکنان نجیب ،متعهد و متخصص شناخته
می شود که این امتیاز و موفقیتی مهم و قابل
اتکا محس��وب می شود .از این لحاظ به خود
م��ی بالیم و با یاری تمامی کارکنان بانک که
موفقیتها و دستاوردهای اخیر مرهون زحمات
ایشان است ،برای کسب موفقیت های بیشتر
تالش خواهیم کرد .مدیرعامل بانک سینا بیان
داش��ت :امروز با توجه به کاهش حاشیه سود
بانک ها و هزینه باالی پول در جذب سپرده
ها ،درآمدهای بانک صرفا به اعطای تسهیالت
متکی نخواهد بود و بر این اساس بانک سینا
از طری��ق ترویج فعالیت ه��ای غیرحضوری
و خدمات غیرمش��اع و کارم��زدی ،با تقویت
ظرفیت ها و قابلی��ت های موجود همه توان
خود را بر بهب��ود جایگاه خود در نظام پولی و
مالی کشور خواهد گذاشت.آقای ایمانی با اشاره
به ماموریت بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار
عمده بانک سینا مبنی بر حمایت از قشر محروم
و کمتربرخوردار جامعه اظهار داشت :بانک سینا
با برنامه ریزی و سیاستگذاری های عمده ،در
راستای حمایت و یاری این قشر از جامعه که
اگرچه ممکن اس��ت به لحاظ معیشتی دچار
مشکالتی باش��ند اما به لحاظ روحی ،معنوی
و تقوا سرآمد جامعه محسوب می شوند ،بنیاد
مس��تضعفان را در ایفای کامل این ماموریت
همراهی خواهد کرد.وی همچنین با اشاره به
رهنمودهای مقام معظم رهبری طی سال های
اخیر در حمایت از تولید داخلی و تقویت اقتصاد
مقاومتی گفت :ایجاد اشتغال پایدار در کشور از
عمده راهکارهایی است که می تواند به رونق و
شکوفایی اقتصادی کمک کند ،راهی که بانک
سینا در اعطای تسهیالت اشتغالزایی به مناطق
روستایی پیموده است.

ب��ا هم��ت نی��روی انس��انی کارازم��وده و
برنامهمحور و ذینفعان دلس��وز در شرکت
بیم��ه کوثر بیمهای در تراز نظام اس�لامی
را طرحری��زی و در گام دوم انقالب انش��اء
اهلل محقق کنیم.یکس��ال دیگ��ر با فراز و

نشیبهای بسیار گذشت .از پس این همه
ف��راز و فرودها و با وجود تمام مش��کالت،
دل در گرو س��ربلندی و اعتالی نام مقدس
«کوثر» نهادیم .در س��الی که گذش��ت با
اولویت به سیاستهای جوانگرایی در حوزه
منابع انسانی ،صرفهجویی و کنترل هزینهها
در بخش اداری ،تقویت مس��ئولیتپذیری
و تفویض اختیار به سرپرس��تیها با هدف
افزایش رضایت مشتریان که معلول سطح

رضای��ت کارکنان اس��ت ،توج��ه و بهبود
فرایندهای توس��عه و نگهداشت مشتریان؛
توانستیم دس��تاوردهای متعددی را کسب
کنیم که اهم آن را به ش��کل خالصه اشاره
میکنم :حفظ ترکیب پرتفوی بهینه ،حفظ
و ارتقا س��طح توانگری مالی شرکت برای
چهارمین سال پیایی،افزایش حجم حق بیمه
تولیدی نسبت به مشابه سال گذشته ،رشد
چش��مگیر ارزش سهام شرکت ،قرارگرفتن

در ردیف 40شرکت برتر بورس به انتخاب
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار جمهوری
اس�لامی ایران و ارتقای جایگاه شرکت در
بین  100ش��رکت برتر ای��ران از زمره این
موفقیتهاست .اینک در افق پیشرفتها،
توفیقات و دس��تاوردهایی که با همت شما
همکاران گرامی حاصل ش��ده است ،پگاه
خیرهکننده نهمین س��ال تاس��یس شرکت
بیمه کوثر را همزمان با اربعین حس��ینی به
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نظاره نشستیم 27.مهر  ،98نهمین سالگرد
تاسیس شرکت بیمه کوثر را به سهامداران،
هیاتمدی��ره ،بیمهگ��ذاران ،نماین��دگان،
کارکنان و تمام عزیزانی که ش��رکت را در
مسیر رشد ،پیشرفت و بالندگی یاری دادهاند
تبریک میگویم.با اس��تعانت و امید به ذات
اقدس احدیت ،امی��د دارم نام بیمه کوثر بر
پیکره تنومند صنعت بیمه و کشور جمهوری
اسالمی ایران همواره افراشته باشد.

www.asre-iranian.ir

خبر
تسهیالت بانک مسکن
به بافت های فرسوده

سرپرس��ت اداره کل
تس��هیالت تبصره
ای بانک مس��کن از
پرداخ��ت  ۴ه��زار و
 ۵۲۹فقره تسهیالت
مش��ارکت مدنی به
بافت فرسوده سراسر کشور از ابتدای سال جاری
تاکنون خبر داد.رضا صالحی شهرابی سرپرست
اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک مسکن با
بیان اینکه از ابتدای سال تا  20مهرماه امسال،
 5هزار و  554واحد مسکونی در بافت فرسوده
برای دریافت تسهیالت مشارکت مدنی به شعب
بانک مسکن در سراسر کشور معرفی شده اند،
به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ،گفت :از
مجموع واحدهای معرفی شده تاکنون 4 ،هزار
و  529واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده اند.
وی ادام��ه داد :ارزش ریالی تس��هیالت منعقد
شده برای واحدهای مسکونی واقع در محدوده
بافت فرسوده معادل  256میلیارد و  77میلیون
و  100ه��زار تومان ب��وده که از این رقم تا 20
مهرماه امسال ،رقمی معادل  114میلیارد و 887
میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه در مدل های جدید پرداختی
احتماال وابس��تگی تس��هیالت به یارانه دولت
حذف می شود ،تصریح کرد :مذاکراتی با بانک
مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت
تسهیالت مشارکت مدنی در بافت فرسوده در
حال انجام اس��ت تا بتوان از این پس پرداخت
تسهیالت بدون نیاز به پرداخت یارانه از سوی
دولت انجام شود.وی گفت :با توجه به افزایش
هزینه های ساخت وساز به ویژه طی یکسال
گذشته ،سقف تسهیالت مشارکت مدنی ویژه
بافت فرسوده تفاوتی با هزینه ساخت یک واحد
مسکونی پیدا کرده و همین امر موجب شده تا
بخشی از متقاضیان به دریافت این تسهیالت
نس��بت به سال های گذش��ته استقبال زیادی
نشان ندهند.

نگاهیبهعملکردبانکتوسعهصادراتدرآستانه 29مهرماهروزملیصادرات

توس��عه تجارت خارجی و به ویژه ص��ادرات از عوامل
موثر در پیشرفت اقتصادی کشورهاست و افزایش توان
رقابت پذیری کش��ورها در عرصه های بین المللی را
تسهیل می کند.
 29مهرماه روز ملی صادرات ،بهانه ای است تا عالوه بر
پرداختن به نقش بی بدیل صادرات غیرنفتی ،عملکرد
بانک ها در عرصه تجارت بین الملل و س��هم آنها در
این حوزه معرفی شود.
تامین مال��ی صادرکنندگان که با هدف تولید صادرات
محور و رونق آن توس��ط بانک توسعه صادرات دنبال
می ش��ود ،به شیوه ای مشهود در کارنامه این بانک به
ثمر نشسته است.
نگاه��ی اجمالی به عملک��رد اعتباری بانک توس��عه
صادرات در ش��ش ماه اول سال  98نشان میدهد که
س��هم این بانک در تامین مال��ی صادرات غیرنفتی در
کش��ور با وجود برخی محدودیت ها در مسیرتعامالت
اقتصادی جهانی ،قابل توجه بوده است.
عملکرد اعتباری:


بررس��ی ها نشان می دهد تس��هیالت اعطایی بانک
توس��عه صادرات در ش��ش ماهه اول سال  98به مبلغ
 28.971میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل رشدی  65درصدی داشته است.
طی مدت یاد ش��ده ،تس��هیالت پرداختی ارزی بانک
توس��عه صادرات  220میلیون دالر بوده است که این
ن شهریور ماه در
تسهیالت از ابتدای سال  1398تا پایا 
قالب بخشهای بازرگانی ،خدمات ،ساختمان ،مسکن و
اعتبارخریدار و تسهیالت ریالی نیز در قالب بخشهای
بازرگان��ی ،خدم��ات ،صنع��ت و معدن ،کش��اورزی و
ساختمان اعطا شده است.
طی مدت یاد ش��ده تسهیالت پرداختی ریالی در قالب

عملکرد بین المللی :


س��رمایه در گردش 28.501میلیارد ریال و تسهیالت
ارزی در ای��ن بخ��ش هفت میلیون دالر بوده اس��ت.
تس��هیالت پرداختی ریالی به طرحها و پروژه ها 470
میلیارد ریال و تس��هیالت ارزی نیز  213میلیون دالر
برآورد شده است.
ارائ��ه خدمات بانک توس��عه صادرات ط��ی مدت یاد
شده در حوزه گشایش اعتباراسنادی صادراتی به مبلغ
24میلی��ون دالر ،در بخش اعتبارات اس��نادی وارداتی
 173میلیون دالر و اعتبار اسنادی داخلی ریالی یکهزار
و  946میلیاردریال بوده است.
قراردادهای فعال صندوق توس��عه ملی در شش ماهه
اول س��ال  1398شامل س��پرد ه گذاری ریالی به مبلغ
 16.500میلیارد ریال ،س��پردهگ��ذاری ارزی به مبلغ
 100میلیون یورو و قرارداد عاملیت ارزی به مبلغ 230
میلیون دالر است.

بانک توسعه صادرات در حوزه روابط بین الملل با رصد
تحوالت بین المللی و ارائه گزارش های کاربردی ،به
بررس��ی راهکارهای الزم جهت برون رفت از تحریم
های سیستم بانکی و ارتباط با بانکهای کارگزار خارجی
جهت دریافت خدمات بانکی پرداخته است.
این بانک همچنین با تشکیل کمیته روابط کارگزاری،
تعامل ب��ا بانکهای داخلی و حضور در کمیس��یونهای
مشترک امور اقتصادی و س��ایر سازمانهای ذیربط به
تسهیل در برقراری روابط بانکی مبادرت ورزیده است.
ای��ن بانک در بخ��ش تامین مالی و س��رمایه گذاری
بی��ن المللی ب��ه منظور تامین مال��ی واردات کاالهای
اساسی ،ضروری ،دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه
واحدهای تولیدی از س��ال  1396بیش از  290میلیون
دالر ق��رارداد ریفاینانس و بی��ش از  22/5میلیارد دالر
قرارداد خطوط دریافتی میان و بلند مدت (که در ادبیات
کش��ور به فاینانس مشهور اس��ت) با بانکهای خارجی
منعقد کرده است.
با توجه به مس��دود ش��دن بخش��ی از منابع مربوط به
بازپرداخت تس��هیالت اعتبار خریدار به دلیل تحریمها
در س��الهای قب��ل ،روند آزاد س��ازی مناب��ع بانک در
کش��ورهای مختلف از س��ال  1396آغ��از گردید و با
توج��ه به پیگریهای انجام ش��ده تاکنون بس��یاری از
بازپرداختهای تسهیالت اعطایی بابت صادرات کاالها
و خدمات دریافت شده است.
همچنین با اس��تفاده از ابزار منحص��ر به فرد و کارآمد
«اعتبار خریدار» ،در شش ماهه اول سال  1398بیش از
دومیلیون و  580هزار دالر در قالب این نوع تسهیالت
پرداخت ش��د .مبلغ مذک��ور بابت ص��ادرات کاالها و
خدمات به کشورهای مختلف اعطا شده است.

نگاهی به ارائه تسهیالت اعطایی به شرکتهای دانش
بنیان نشان می دهد تا پایان مرداد ماه سال  1397مبلغ
 407میلیارد ریال به این شرکتها پرداخت شد و این امر
در حالی اس��ت که تا پایان مرداد ماه سال  1398مبلغ
 795میلیارد ریال با رش��د  95درصدی نسبت به دوره
مشابه سال گذشته پرداخت شده است.
همچنی��ن در راس��تای حمایت از واحده��ای تولیدی
صادرات��ی تا پایان م��رداد  1398مبلغ  21.179میلیارد
ریال با رشد  57درصدی نسبت به دوره مشابه در سال
 1397تسهیالت اعطا شده است.
گرچه تس��هیالت اعطایی به ش��رکتهای کوچک و
متوس��ط تا پایان مرداد ماه س��ال  1397مبلغ 1.985
میلیارد ریال بوده اس��ت اما این رقم تا پایان مرداد ماه
س��ال  1398به مبلغ  2.358میلیارد ریال با رش��د 19
درصدی بالغ شده است.

بانک و بیمه

ورزشی
اخبار
مجوز بازی خلیلزاده مقابل پیکان
صادر شد

کمیته اس��تیناف فدراس��یون فوتبال با تعلیق
محرومیت شجاع خلیلزاده به این بازیکن اجازه
داد تا در بازی امروز برابر پیکان به میدان برود.
به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از س��ایت
رس��می فدراسیون فوتبال ،با توجه درخواست
باشگاهپرسپولیسجهتتعلیقاجرایباقیمانده
محرومیت شجاع خلیلزاده ،کمیته استیناف
پس از بررس��ی پرونده رأی خود را به ش��رح
زیر اعالم کرد :با توجه به محتویات پرونده و
فقدان سابقه محکومیت دیگر در فصل جاری
و سپری شدن یک جلسه محرومیت مستنداً
ب��ه ماده  ۱۰۷مقررات انضباطی و اجرای یک
جلسه محرومیت باقیمانده خلیلزاده تا پایان
فصل ورزشی جاری تعلیق اعالم میشود.
ذوب آهن بهترین تیم ایران شد

تیم فوتبال ذوب آهن در جدیدترین رده بندی
باشگاههای فوتبال آسیا به عنوان بهترین تیم
ایران معرفی شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،کنفدراسیون فوتبال آسیا جدیدترین رده
بندی باش��گاههای فوتبال قاره کهن را اعالم
کرد .در ای��ن رده بندی جدید ذوب آهن ،تیم
دهم آس��یا و اول ایران ش��د .پرس��پولیس و
استقالل به ترتیب تیمهای دوم و سوم ایران
شدند و در رده بندی کلی آسیا در رده یازدهم و
سیزدهم ایستادند .تراکتور نیز در این رده بندی
با قرار گرفتن در رده  ۲۹آسیا در ردیف چهارم
تیمهای ایران قرار گرفت.
برگزاری سایپا-استقالل در آزادی
قطعی نیست!

رواب��ط عمومی مجموعه ورزش��ی آزادی در
خصوص دیدار دو تیم اس��تقالل و س��ایپا در
ورزش��گاه آزادی گفت :هنوز برگزاری این دو
دیدار در ورزش��گاه آزادی قطعی نیس��ت .به
گزارش ایس��نا ،به دنبال انتشار خبر برگزاری
دیدار استقالل و سایپا در ورزشگاه آزادی ،روابط
عمومی مجموعه ورزشی آزادی اعالم کرد که
در خصوص انجام دیدار دو تیم اس��تقالل و
سایپا در ورزشگاه آزادی مذاکراتی انجام شده
اما هنوز برگزاری این دیدار در ورزشگاه آزادی
قطعی نیست .روابط عمومی ورزشگاه آزادی
تاکید کرد که در صورت قطعی شدن برگزاری
دیدار استقالل و س��ایپا در ورزشگاه آزادی از
طریق سایت متعاقبا اعالم خواهد شد.

استراماچونی:

خبر

نگران بازی سختمان مقابل سایپا هستم

از این اینجا این اتفاق افتاده و شدنی است .فع ً
ال گزینهای
نداریم و در واقع بازیکنی آزاد نیست که بخواهیم جذب
کنیم .به چند بازیکن عالقه دارم ،اما برای جذب آنها باید
تا ژانویه صبر کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقالل به این نکته اذعان کرد که
کار تیمش در دیدار مقابل س��ایپا سخت و دشوار خواهد
بود و اینکه نگران این بازی اس��ت .به گزارش تس��نیم،
آندرهآ اس��تراماچونی ،س��رمربی تیم فوتبال استقالل در
نشس��ت خبری پیش از دیدار آبیپوشان مقابل سایپا در
هفته هفتم لیگ برتر ،اظهار داش��ت :بازی فردا قطع ًا بنا
به دالیل مختلف سخت خواهد بود .یکی از دالیلش این
اس��ت که در دیدار قبل��ی بازیکنانم از نظر بدنی و ذهنی
فشار زیادی را تحمل کردند.

باید تالش کنیم کلینش�یت داش�ته باشیم این برای

تیم بزرگ مهم است

سایپا یک روز بیشتر از ما استراحت کرده است


«برای من سخت است که بخواهم از یکسری بازیکنان
مش��خص شده آنهم در بازیهای پشت سر هم استفاده
کنم ،».س��رمربی تیم فوتبال استقالل با بیان این جمله
تصری��ح کرد :یکی دیگر از دالیل س��خت ش��دن بازی
این اس��ت که سایپا یک روز بیشتر از ما استراحت کرده
است .این تیم با دو مهاجم بازی میکند و به آنها احترام
میگذاریم ،اما فردا با صد درصد توانمان بازی خواهیم
کرد .وی در مورد اینکه قرار بود صالح مصطفوی به کادر
فنی آبیپوشان اضافه شود ،اما او گفته است قراردادی با
باشگاه استقالل امضا نکرده ،گفت :اطالعات شما بیشتر
از من است! مصطفوی را میشناسم ،چون او با زنگا کار
کرده اس��ت .همکاران من با او در تماس هس��تند و کار
میکنند ،اما قراردادی امضا نشده است.
ه�ر بازیکنی نظم و انضباط نداش�ته باش�د تصمیمی

میگیرم که در مورد دشتی گرفتم

استراماچونی در واکنش به سؤالی در مورد کنار گذاشتن
علی دشتی از استقالل بیان کرد :قطع ًا بدون دشتی یک

هادیپور نامزد بهترین ورزشکار
فدراسیون جهانی ورزش دانشگاهی

بازیکن کمتر خواهیم داش��ت و این مسئله خوب نیست،
اما ارزش بازیکن به نظم و انضباط او ارتباط دارد .ش��ما
میتوانی��د از نظر فنی بهترین بازیکن باش��ید ،اما بدون
نظ��م ،انضباط و اخالق نمیتوانید جایی در تیم داش��ته
باشید .سرمربی تیم فوتبال استقالل در رابطه با اینکه آیا
اس��تقالل میتواند در بازی با سایپا به روند پیروزیهای
خود ادامه دهد ،تصریح کرد :بازی فردا برای ما فوقالعاده
سخت خواهد بود .به دالیلی برای این دیدار نگرانیهای
خ��ودم را دارم و ب��ه بازیکنانم گفتهام ک��ه بازی مهمی
داریم و باید به همان روش��ی ک��ه عمل کردهایم ،پیش
برویم .سایپا بازی مس��تقیم انجام میدهد که این مدل

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه
بال معارض متقاضیان ذیل تاییدگردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله
 ۱۵روز جهت اطالع عموم آکهی میگرد در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالكيت
متقاضیان اعتراضی داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاريخ
الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراضی خود را به این اداره تس��لیم نمایند و پس از اخذ رس��ید
ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم و گواعی
اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول و گواهی
اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض
س��ند مالكيت طبق مقرارت صادر خواهد شد صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه
نیست -1.ششدانگ یکبابخانه بنام آقای یحیی مرادی فرزند محمد رحیم صادره سنندج تحت پالک
 ۲۳فرعی از  ۱۳۵۸الی بخش یکی به مساحت 153/73متر مربع به آدرس سنندج حاجی آباد پایین
 - ۲ششدانگی یکبابخانه بنام آقای یحیی مرادی فرزند محمد رحيم صادره سنندج تحت پالک ۲۲۴
مرمی از  ۱۳۵۸اصلی بخش یک به مس��احت  99/62متر مربع به آدرس سنندج حاجی آباد پایین.
م/الف 13165:تاریخ انتشار نوبت اول  98/7/29:تاریخ انتشار نوبت دوم 98/8/14:
رئیس ثبت منطقه دو سنندج

بازی روی پرس و نوع روش بازی ما تأثیرگذار اس��ت و
مشکالتی ایجاد خواهد کرد .تیمهای زیادی ندیدهام که
با دو مهاجم بازی کنند و به همین دلیل باید مراقب سایپا
باش��یم .وی در پاسخ به این س��ؤال که «پس از منتفی
شدن حضور گری هوپر در استقالل گزینه دیگری برای
خط حمله مدنظر دارید؟» ،اظه��ار کرد :صادقانه بگویم
یکس��ری گزینهها را با باش��گاه در میان گذاشتم و آنها
نیز یکس��ری گزینهها را مطرح کردند ،اما تا االن درباره
هیچ بازیکنی به صورت خاص تصمیمگیری نشده است.
ممکن است برای بعضی از گزینهها تست دادن را مدنظر
قرار دهیم ،اتفاقی که در اروپا رایج نیست ،اما ظاهراً پیش

وی راجع به اینکه اس��تقالل با اس��ترس بازی کرده و
نمیتوان��د در زدن ضرب��ات آزاد خوب عمل کند ،گفت:
اگر به آمار سه بازی قبل استقالل توجه و به استایل تیم
نگاه کرده باش��ید ،متوجه شدهاید که تیم ما با سیستمی
خاص و مش��خص بازی میکند .این را میدانم که اگر
یک تی��م بخواهد با روش جدیدی ب��ازی کند ،زمانبر
اس��ت .برای این سیس��تم باید داخ��ل محوطه جریمه
بازیکن تمامکننده داش��ته باش��یم .نمیتوانم نقدی به
عملکرد بازیکنان خودم داش��ته باش��م ،چون  14یا 15
موقعی��ت خوب گلزنی خلق کردهایم و مالکیت توپ 70
درصدی داشتهایم .این مطالب را من و شما میدانیم که
اگر تیم در نیمه نخس��ت گل بزند بازی را با اختالف دو
س��ه گل تمام میکند که ما این شرایط را داریم .ما باید
از اش��تباهاتمان درس بگیریم و همچنین تالش کنیم
که کلینشیت داشته باشیم ،چون برای تیمهای بزرگ
این مسئله مهم است .بنابر این گزارش ،محمد نوریفر،
مدیررسانهای تیم فوتبال استقالل پیش از آغاز نشست
خبری استراماچونی اعالم کرد که فردا سایپا تیم میزبان
اس��ت و اعالم کردند تماش��اگر دارند و به همین دلیل
س��کوهای روبروی جایگاه از شماره های  21تا  25در
اختیار این تیم قرار میگیرد.

کواندوکار ایران از س��وی فدراس��یون جهانی
ورزش دانش��گاهی ( )FISUبه عنوان نامزد
ن ورزش��کار م��رد فدراس��یون جهانی
بهتری 
ورزشهای دانشگاهی انتخاب شد .به گزارش
«عص��ر ایرانی��ان» به نق��ل از روابط عمومی
فدراس��یون ملی ورزشهای دانش��گاهی ،در
چهارمین دوره جشنوارهای فدراسیون جهانی
ورزشهای دانش��گاهی (فی��زو گاال) ،آرمین
ه��ادی پور قهرم��ان تکواندوی ای��ران برای
انتخ��اب در بخش «بهترین ورزش��کار مرد»
حضور خواهد داش��ت .بنابراین گزارش پس از
معرفی دو نماینده کشورمان نجمه خدمتی در
رش��ته تیراندازی و آرمین هادی پور در رشته
تکواندو از س��وی فدراسیون ملی ورزشهای
دانشگاهی برای حضور در بهترینهای ورزش
دانشگاهی جهان پس از بررسیهای صورت
گرفته توسط کمیته فنی این جشنواره ،آرمین
هادی پور دارنده سه مدال طالی دانشجویان
توانس��ت به بخش انتخاب بهترین ورزشکار
م��رد راه یاب��د .نجمه خدمتی نیز ب��ا توجه به
سیاست جدید مسئولین برگزاری این جشنواره،
مبنی بر انتخاب یک ورزش��کار از هر کشور از
لیست نهایی انتخاب بهترین ورزشکار زن کنار
گذاشته شد .آرمین هادی پور یکی از امیدهای
کشورمان برای کسب سهمیه المپیک و کسب
م��دال در المپیک  ۲۰۲۰اس��ت که در آخرین
رنکینگ فدراس��یون جهانی تکواندو در دسته
وزنی  -۵۸کیلوگرم در رده چهارم است.

آگهی ابالغ مالیاتی

در اجرای ماده  208قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که اخرین نشانی ان در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد به شرح ذیز ابالغ می گردد
نوع اوراق

شماره برگ تشخیص -برگ قطعی
شماره برگ دعوت هیات حل اخالف مالیاتی

نشانی اداره امور مالیاتی

1398/04/03-986

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

1398/04/03-987

اداره امور مالیاتی بندرانزلی
اداره امور مالیاتی بندرانزلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع شغل

اصل مالیات

عملکرد

1

افق نیلی کوهستان

بازرگانی

2/879/985/650

1393

برگ رای هیئت عملکرد

2

افق نیلی کوهستان

بازرگانی

29/636/534

1393

برگ رای هیئت تکلیفی

3

افق نیلی کوهستان

بازرگانی

2/024/252/387

1393

برگ رای هیئت  169مکرر

1398/04/03-989

4

آذرین گل بندر

بازرگانی

24/875/000

1392

برگ رای هیئت عملکرد

1398/03/29-913

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

5

آذرین گل بندر

بازرگانی

20/895/000

1392

برگ رای هیئت  169مکرر

1398/03/29-914

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

6

عادل تجارت فردوس

بازرگانی

8/250/000

1395

برگ رای هیئت عملکرد

1398/04/03-982

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

7

عادل تجارت فردوس

بازرگانی

8/010/000

1395

برگ رای هیئت  169مکرر

1398/04/03-983

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

8

افق سبز دریا

بازرگانی

6/187/500

1395

برگ رای هیئت عملکرد

1398/04/03-984

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

9

افق سبز دریا

بازرگانی

186/460/408

1395

برگ رای هیئت  169مکرر

1398/04/03-985

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

10

نوید بخش کیش

بازرگانی

303/602/645/180

1393

برگ رای هیئت عملکرد

1398/03/29-894

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

11

نوید بخش کیش

بازرگانی

303/602/645/180

1393

برگ رای هیئت عملکرد

1398/07/20-66466778

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

