ورزش

فوتبال جهان
مارتینس :نگران مصدومیت هازارد
نیستیم

naslefardanews

Sport

ایپنا :ســرمربی تیم ملی بلژیک مصدومیت ادن
هازارد را جدی نمیداند .او درباره درخشش لوکاکو
در تیم ملی نیز به صحبت پرداخت.به گزارش دیلی
استار ،تیم ملی بلژیک در دیداری دوستانه قبل از
جام جهانی موفق شد کاســتاریکا را با نتیجه  ۴بر
یک شکست دهد .ابتدا دروازه بلژیک در این بازی
باز شــد ولی در ادامه این تیم توانست  ۴گل به ثمر
رساند .روملو لوکاکو توانست دو گل در این دیدار به
ثمر برساند و تعداد گلهای ملی خود را به عدد ۳۶
برساند.نکته نگران کننده در این دیدار مصدومیت
ادن هازارد بود که سرمربی بلژیک درباره آن گفت:
نگران مصدومیت هازارد نیستیم .او در شرایط خوبی
به سر می برد .یک ضربه به پای او خورد و خوشبختانه
رفع شــد و نکته نگران کنندهای درباره آن وجود
ندارد .هازارد عملکرد خوبی در این دیدار داشت و
خوشبختانه مشکلی برای همراهی تیم ندارد.
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فوتبال ایران
 کی روش چهارمین سرمربی
مسن جام جهانی

دنیا برای بازی های هیجان انگیز جام جهانی فوتبال  2018ثانیه شماری می کند

ایســنا :ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران
چهارمین مربی مسن حاضر در جام جهانی
 ۲۰۱۸روســیه اســت .کــی روش پس از
اسکار واشنگتن تابارس ســرمربی ۷۱ساله
اروگوئه،خوســه پکرمن ســرمربی  ۶۸ساله
کلمبیا،برت فان مارویک ســرمربی  ۶۶ساله
استرالیا در رتبه چهارم قرار دارد .سرمربی تیم
ملی ایران   ۶۵ساله است .جوانترین سرمربی
حاضر در روسیه الیو سیســه است .او در ۴۲
سالگی تیمملی فوتبال ســنگال را در جام
جهانی هدایت خواهد کرد.

تپشقلبهایآریاییدرسرزمینروسی
سعید واعظ | گروه ورزش
s_vaez1975@gmail.com

با شروع مسابقات فوتبال جامجهانی
روسیه  ، 2018تب و تاب فوتبال در
سراسر جهان باال گرفته به خصوص
در کشورمان .با این وجود قلب همه
ایرانی ها برای تیم ملی در روســیه
میتپد .کمپین اتحاد و همدلی در
ایران برای موفقیت های شاگردان
کی روش شکل گرفته و آحاد ملت
امیدوارند یوزهای ایرانی در کشور
روسیه با بازیهای در خور تحسین
آبروداری کنند ...

لوو :تکرار قهرمانی در جام جهانی
تاریخی است

مهر  :ســرمربی تیم ملی آلمان میگوید اگر این
تیم قهرمان جام جهانی شــود ،اتفاق تاریخی رخ
داده است.به گزارش نشریه کیکر ،تیم ملی آلمان
به عنوان مدافع عنوان قهرمانــی در ماههای اخیر
نتایج ضعیفی به دســت آورده اســت .این تیم در
آخرین بازی خود موفق شد دو بر یک عربستان را
شکســت دهد.یواخیم لوو درباره قهرمانی در جام
جهانی گفت :از االن اصال نمیشود درباره این مسائل
به صحبت پرداخت .فرانسه تیم خیلی خوبی دارد،
برزیل و آرژانتین هم تیمهای خوبی هستند و اسپانیا
پیشرفت زیادی داشته است  .تکرار قهرمانی در جام
جهانی اتفاقی تاریخی و ویژه محسوب میشود ولی
سعی میکنم فروتن باشم .موفقیت در جام جهانی به
اتفاقات زیادی وابسته است و جزئیات زیادی هستند
که قهرمانی جام جهانی را تعیین میکنند.

لغو بازیهای دوستانه
تیم ملی ایران در راه جام جهانی
روســیه با عــدم برگــزاری دیدارهای
تدارکاتی مناسب روبهرو شد و ملی پوشان
با شکست مقابل تیم ملی ترکیه  ،قرار بود
 12خردادماه بــه مصاف تیم ملی فوتبال
یونان بروند که این مسابقه از سوی یونانی
ها لغو شد .در ادامه شاگردان کی روش با
عدم برگزاری مسابقه با تیم ملی کوزو هم
مواجه شــدند .تیم ملی ایران در آخرین
مســابقه تدارکاتی پشــت درهای بسته
شکست

توانستند تیم لیتوانی را با یک گل
دهند .

شگفتی و شیرهای اطلس
لقب شیرهای رام نشــدنی را به
تیم ملی کامرون برچسب زدند؛ اما اینبار
تیم ملی مراکش قهرمان قاره سیاه ،ملقب
شده به شــیرهای اطلس .مراکشیها در
گروه  Bبا تیم ملی کشــورمان همگروه
شــدند و از لحاظ ذهنی و قــدرت بدنی
در اوج آمادگی به ســر می برند و در جام
جهانی روسیه می خواهند شگفتی ساز
شــوند .شــاگردان هروه رنادر با تدارک
بازیهای تدارکاتی و ترمیم نقاط ضعف
می خواهند اقتدار فوتبال مراکش و قاره
آفریقا را به رخ حریفان بکشند  .مراکشیها
در خانه به مصاف تیم اوکراین رفتند که
با تســاوی به کار خود پایــان دادند و در
جدال با تیم اسلوواکی ،با نتیجه دو بر یک
به برتری رســیدند .یاران هروه رنادر ،در
مصاف با تیم استونی نیز با سه گل برنده
شدند تا با روحیه خوب و مضاعف مهیای
نبرد در جام جهانی روسیه شوند  .مصاف
شاگردان کارلوس کی روش و شیرهای
اطلس در روز جمعه ،دیدنی خواهد بود .
ایران قدرتمند است
بســیاری از عالقــه منــدان به
فوتبال ،تیــم ملــی اســپانیا را یکی از
شــانسهای قهرمانی در جــام جهانی

لغو دیدار دوستانه امید ایران
برابر عراق در کربال

روسیه میپندارند؛اما اندیشه های خوان
لوپتگی ،سرمربی ماتادورها در حالی در
روسیه شکل می گیرد که وی قدرت تیم
ایــران را زیاد توصیف کــرده و گفته که
ایرانیها با کارلوس کی روش بسیار حریف
سرسخت و جان سختی هستند .آنها در
جام جهانی برزیل تیم ملی آرژانتین را به
دردسر انداختند و باید سخت حواسمان
به تیم ایران باشد.
دفاع و ضد حمله تاکتیک تیم
ملی
بدون شک کارلوس کی روش ،تاکتیک،

دفاع و ضد حمله را برای ملی پوشــان
ایران در سه مسابقه برابر تیمهای ملی
مراکش ،اسپانیا و پرتغال در دستور کار
قرار می دهد .قدرت هجومی تیم ملی
ایران بیشتر در ساقهای سردار آزمون،
مهدی طارمی ،رضا قوچان نژاد و اشکان
دژاگه خالصه می شود  .اگر مدافعان تیم
ملی ایران بدون اشتباه و با صالبت کار
کنند ،می توان در ضد حمالت امیدوار
شــدکه بازیکنان نامبرده تیر خالص را
بر پیکر حریفان نامدار خود وارد کنند.
دفاع و ضد حمله در مصاف با تیم ملی
آرژانتین در جام جهانی برزیل به خوبی

جواب داد تا اینکه لیونل مسی روی نبوغ
ذاتی خود توانست دروازه تیم ملی ایران
را باز کند.
قلب همه ایرانی ها در روسیه
به هر حال  80میلیــون ایرانی
متفق القول ،دست به دســت هم دادند
تا تیم ملی ایران در جام جهانی روســیه
پر فروغ ظاهر شوند و با آبرو داری به کار
خود پایان دهند  .دوســتداران تیم ملی
ایران ،عالقه مند هستند تا یوزهای ایرانی
از گروه خــود برای اولیــن مرتبه صعود
کنند .

مهر :فدراســیون فوتبال عراق از  لغو این دو
دیدار دوستانه خبر داد و دلیل آن را نزدیکی به
مسابقات لیگ این کشور اعالم کرد.عبدالغنی
شهد ،مدیر فنی تی مملی فوتبال امید عراق این
خبر را تایید و اعالم کرد که وضعیت تی مملی  
امید عراق با وجود در پیش داشتن رقابتهای
بزرگ خوب نیست و به همین خاطر دو دیدار
دوستانه برابر ایران لغو شده است.

 ۸بازیکن جوان به استقالل
پیوستند

ورزش سه :هشــت بازیکن جــوان به جمع
شــاگردان شــفر در تیم فوتبال اســتقالل
اضافه شدند.شــاهین طاهر خانی ،ابوالفضل
محمدحســنی ،امیرمحمد زالی ،احمدرضا
احمدوند ،محمدمهدی طاهری ،امیرحسین
کارگر ،امید سام کن و حیدرعلی احمدزاده با
امضای قرارداد به استقالل پیوستند.

در اجرای ماده  208قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض (با رعایت مفاد  247الحاقی قانون
مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت  )1388ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره کل امور مالیاتی استان
اصفهان واقع در خیابان سپه مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی  2026تسلیم نمایید.
نام ونام خانوادگی

ردیف
1

شماره رای

تک تاز پیشگامان افق صفاهان

تاریخ رای

13674

مرحله رسیدگی

1397/02/25

سال عملکرد
1395

بدوی

درآمد مشمول مالیات

اصل مالیات

24,149,456,026

منبع مالیاتی
عملکرد

6,037,364,006

دراجرای ماده 208قانون مالیات های مستقیم  ،بدینوسیله اوراق مشروحه زیر به مودیان محترم ابالغ می گردد،تا ظرف مدت ده روز ازتاریخ درج درروزنامه شخصایابوسیله وکیل تام االختیار به اداره امورمالیاتی مربوطه
مراجعه نمایید.درغیر اینصورت به استناد تبصره 239قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای ادامه مراحل به اداره اجراء ووصول مالیات ارجاع خواهد گردید.
ردیف

نام شرکت

ش.برگ قطعی

ت .برگ قطعی

عملکرد

منبع

درآمد مشمول مالیات

مالیات

1

تولیدی صنعتی
شایان فوالد فجر

40764925

1396/08/04

89

اشخاص
حقوقی

جمع بدهی
مالیاتی

اداره

آدرس مودی

2.610.000.000

652.500.000

2397937500

2043

دروازه شیراز هزار جریب خ شیخ کلینی

در اجرای ماده  208قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض (با رعایت مفاد  247الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت  )1388ظرف مدت بیست
روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ پایین  ،جنب هتل پیروزی  ،مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی  2008تسلیم نمایید.
ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره رای

تاریخ رای

مرحله رسیدگی

سال عملکرد

درآمد مشمول مالیات

اصل مالیات

منبع مالیاتی

1

دوره گرد افغانی

4399

1397/01/19

بدوی

1389

20,000,000,000

6,944,000,000

مشاغل

در اجرای ماده  208قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض (با رعایت مفاد  247الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت  )1388ظرف مدت
بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امورمالیاتی واقع در خیابان سپاه مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی 2026تسلیم نمایید.
ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره رای

تاریخ رای

مرحله
رسیدگی

سال عملکرد

درآمد مشمول
مالیات

اصل مالیات

آدرس

منبع
مالیاتی

1

بازرگانی متین یاور آتیه

15217

1397/02/30

بدوی

1395

202,956,405,604

50,739,101,401

اصفهان ،ملک شهر ،شهرک نگین ،خ  20متری
عقیق ،کوی عقیق  ، 2داخل کوچه سمت راست

اشخاص
حقوقی

در اجرای ماده  208قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض (با رعایت مفاد  247الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت  )1388ظرف
مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان واقع در خیابان سپاه مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی  2026تسلیم نمایید.
ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره رای

تاریخ رای

1

تولیدی بازرگانی کبیر اشراق
پارتیکان

مرحله
رسیدگی

سال
عملکرد

درآمد مشمول
مالیات

15186

1397/02/30

بدوی

1395

79,015,273,477

اصل مالیات

منبع مالیاتی

آدرس

اصفهان ،خ رباط سوم ،خ بنت الهدی صدر
19,753,818,369
خ فیروزه ،کوی فیروزه  ، 6پالک 72

اشخاص حقوقی

دراجرای ماده 208قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخص ًا یا بوسیله وکیل تام االختیاربه اداره امور مالیاتی شهرستان کاشان
واقع در میدان جهاد مراجعه نمائید .در غیر این صورت به استناد تبصره ماده  239قانون مالیات های مستقیم پرونده امربرای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.
ردیف

نام ونام خانوادگی

1

بهلول رحمتی

شماره برگ
تشخیص

تاریخ برگ
تشخیص

بهلول رحمتی

2460

1397/01/20

2

3
م الف188526 :

بهلول رحمتی

2458
2462

سال عملکرد

درامدمشمول مالیات

اصل مالیات

منبع مالیاتی

اداره

آدرس

1397/01/20

1391

303,000,000

71,809,100

مشاغل

2090

میدان جهاد

1397/01/20

1393

462,000,000

119,461,400

1392

930,000,000

259,721,000

مشاغل
مشاغل

2090
2090

میدان جهاد
میدان جهاد

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

