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آراي مردميروز چهارم سي و هفتمين
جش��نواره فيلم فجر اعالم ش��د که بر
اس��اس آن« ،ماج��راي ني��مروز؛ رد
خون» و «بيس��ت و سه نفر» در زمره
فيلمه��اي برتر از نظر مردم هس��تند.

www.asre-iranian.ir

به گ��زارش ف��ارس به نقل از س��تاد
خبري س��ي و هفتمين جشنواره فيلم
فج��ر ،در چهارمين روز از اعالم نتايج
آراي مردميس��ي و هفتمين جشنواره
فيلم فج��ر ۷ ،فيلم برتر بدون اولويت

تلويزيون

سريال «محکومين»۲
در  ۴۰قسمت به شبکه  ۱رسيد

فيلمبرداري اپيزود بيس��ت و يکم مجموعه
تلويزيون��ي «محکومين »۲ب��ه کارگرداني
س��يدجمال س��يدحاتمي روز سهش��نبه
آغاز ش��د.به گزارش تس��نيم ،اپي��زود دوم
«محکومين« ،»2هادي» ن��ام دارد که در
خالصه داستان آن آمده است:هادي پيرمرد
بازنشستهاي است که فرزندانش در زندگي
به او زياد بها نميدهند و اغلب با مادرش��ان
در امور مختلف مشورت ميکنند.هادي که
بسيار زود رنج و حساس شده است با ديدن
اين رفتارها ،سوء تفاهميبرايش پيش ميآيد
و براي همين از خانه بي��رون ميزند و . ...
ايرج راد ،صفا آقاجاني و سعيد اميرسليماني
از بازيگران اصلي اپيزودهادي هستند که از
امروز شانزدهم بهمن مقابل دوربين ميروند.
هماکنون گروه در منطقه پونک هستند و در
چند روز آينده ب��ه خيابان انقالب و خيابان
کارگر تهران که لوکيش��نهاي اين اپيزود
هس��تند ،ميروند تا سکانسهاي»خانه»در
آنها فيلمبرداري ش��ود .تاکنون  60درصد
از اين مجموعه تلويزيون��ي تصويربرداري
ش��ده و  45درصد از اين س��ريال همزمان
تدوين ش��ده اس��ت .مجموع��ه تلويزيوني
«محکومين »2به تهيهکنندگي بهروز مفيد،
کاري از گروه فيلم و س��ريال ش��بکه يک
سيماس��ت که در 40قسمت براي پخش از
اين شبکه توليد ميشود.

معرفي شدند.اس��اميآثار برتر در آراي
مردميب��دون اولويت ،در تصوير قابل
مش��اهده اس��ت.مخاطبان فيلمهاي
جشنواره براي ش��رکت در رأيگيري
بهتري��ن اث��ر از ن��گاه تماش��اگران

ميتوانن��د از طري��ق ش��مارهگيري
 *۷۱۰*۷#و ط��ي ک��ردن مراحل از
طريق تلفن همراه اثر برگزيده خود را
انتخاب کنند.سي و هفتمين جشنواره
فيلم فجر به دبيري ابراهيم داروغهزاده

«تيغ و ترمه» با مونتاژ جديد
اکران ميشود

همزمان با چهلمين سالگرد انقالب ۱۰
تا  ۲۲بهمن برگزار ميشود.

دبيركل نهاد كتابخانههاي عموميكشور:

سريال بهرام بهراميان
براي رمضان آماده ميشود

تدوي��ن س��ريال «از ياده��ا رفت��ه» بهرام
بهراميان به نيمه راه رس��يده اس��ت و اين
س��ريال براي پخش در ماه مبارک رمضان
س��ال  ۹۸آماده ميشود.به گزارش ايسنا به
نقل از س��يما فيلم ،تهيهکننده اين سريال
که تصويربرداري آن شهريور ماه امسال به
پايان رسيد و اين روزها مراحل پاياني تدوين
را طي ميکند ،گفت :تدوين اين سريال پس
از پايان تصويربرداري اين کار از شهريورماه
سال جاري توسط شوکا زندباف شروع شد و
تاکنون  ۶۰درصد از آن به اتمام رسيده است.
علياکبر تحويليان ادامه داد :صداگذاري کار
نيز چندي پيش توس��ط عليرض��ا علويان
شروع شده و در مورد آهنگسازي کار نيز با
چندين آهنگساز مذاکراتي داشتيم که هنوز
قطعي نشده است.سريال «از يادها رفته» به
گفته تهيهکنن��ده اين مجموعه ،در ايام ماه
مبارک رمضان سال  ۹۸از شبکه يک سيما
پخش ميش��ود .اين س��ريال يک ملودرام
تاريخي اس��ت که در  ۵۰قس��مت ساخته
ميش��ود و داس��تان آن به زندگي دختري
جوان در سال  ۱۳۱۹ميپردازد که به دليل
نداشتن ش��ناخت از وضعيت کشور و آداب
رسوم دچار بحران ش��ديدي ميشود اما با
کشف حقيقت سنتها و رفتارها به آرامش
وزندگي مش��ترک ميرسد.حس��ين ياري،
حس��ين پاکدل ،هليا امام��ي ،ميترا حجار،
پوريا پورس��رخ ،بيتا فره��ي ،کامران تفتي،
ليال بلوکات ،سيما تيرانداز ،مهدي سلوکي،
رضا يزداني ،رسول نجفيان ،عليرام نورايي،
حبيب دهقاننسب ،مهرداد ضيايي در اين
سريال ايفاي نقش ميکنند.

فيلم فجر

هنر بزرگ انقالب اسالميتغيير و تحول در انسانها بود

گ�روه فرهنگي :عليرض��ا مختارپور
گفت:هن��ر ب��زرگ انقالب اس�لاميبه
رهب��ري حضرت امام و پس از آن رهبر
معظم انقالب ،تغيير و تحول در انسانها
بود که توانست از کساني که در معرض
مبتذلترين تبليغات رژيم طاغوت پهلوي
بودند ،شيرزنان و شيرمرداني بيافريند.
عليرض��ا مختارپ��ور ،دبي��رکل نه��اد
کتابخانهه��اي عموميکش��ور در آيين
افتت��اح کتابخانه مرکزي مش��هد اظهار
داشت :انقالب اسالميايران به رهبري
حضرت امام خميني(قدسسره) ،انقالبي
فرهنگ��ي با پش��توانه غن��ي معرفتي و
تاريخي اس�لام و ايران ب��ود؛ از چنين
انقالبي بيش از ه��ر چيز ،آثار فرهنگي
م��ورد انتظ��ار اس��ت.وي با اش��اره به
پيشرفتهاي فرهنگي و علميدر چهار
دهه گذشته انقالب اسالمي ،بيان کرد:
طي اين چهار دهه ،تعداد دانش��جويان
از  ۱۷۰ه��زار نفر به  ۴ميليون نفر؛ از ۹
هزار دانشجوي دکتراي حرفهاي به ۶۸
هزار نفر؛ تعداد مقاالت منتش��ر شده در
نشريات معتبر جهان از  ۶۶۹به  ۲۵هزار
مقاله؛ تعداد موسسات پژوهشي از  ۸۳به
 ۶۴۰موسسه؛ تعداد دانشگاهها از  ۲۲۳به
 ۲۹۴۰دانشگاه؛ تعداد مراکز آموزش فني
و حرفهاي از  ۷۰۰به  ۶۹۸۳مرکز؛ تعداد
نشريات علمي -پژوهشي از  ۲۰به ۶۸۰
نشريه رسيده است.
پيش�رفتهاي قاب�ل توج�ه در
زمينهه�اي انرژي هس�تهاي ،هوافضا و
نانو تکنولوژي

مختارپ��ور اظهار داش��ت :همچنين در

 شکس�ت دشمن در عرصه فرهنگي
در طول چهل سال گذشته

حوزههايي که در س��ال  ۵۷به طور کلي
در ايران وجود نداش��ت و يا در سطحي
بس��يار ابتدايي بود ،پيشرفتهاي قابل
توجهي صورت گرفت ک��ه ميتوان به
المپياده��اي علمي ،انرژي هس��تهاي،
هوافض��ا ،نانو تکنولوژي و س��لولهاي
بنيادي��ن اش��اره ک��رد.وي با اش��اره به
پيش��رفتهاي صورت گرفت��ه در حوزه
کت��اب و کتابخانهه��ا طي چهل س��ال
اخي��ر بيان ک��رد :تع��داد کتابخانههاي
عموم��ياز  ۳۷۳کتابخانه در س��ال ۵۷
به  ۳۴۳۳کتابخانه در س��ال  ۹۷رسيده
اس��ت .مي��زان منابع کتابخان��هاي از ۲
ميليون و  ۴۰۰هزار منبع به  ۴۲ميليون
جلد؛ مي��زان عناوين منتش��ر ش��ده از
 ۲۹۴عن��وان کتاب در س��ال  ۵۷به ۹۹

هزار عنوان در س��ال۹۶؛ تعداد عناوين
کتابه��اي چ��اپ اول از  ۲۱۷عن��وان
کتاب در سال  ۵۷به  ۶۱هزار عنوان در
س��ال ۹۶؛ تعداد نشريات از  ۲۴۹نشريه
در س��ال  ۵۷به  ۶۲۸۲نش��ريه در سال
 ۹۶رسيده که بس��يار قابل توجه است.
تمامياين پيشرفتها حاصل مهمترين
اثر فرهنگي انقالب اسالمييعني تحول
انسانها است.
مختارپور تصريح کرد :هنر بزرگ انقالب
اسالميبه رهبري حضرت امام و پس از
آن رهبر معظم انقالب ،تغيير و تحول در
انسانها بود که توانست از کساني که در
معرض مبتذلترين تبليغات رژيم طاغوت
پهلوي بودند ،ش��يرزنان و ش��يرمرداني
بيافرين��د که نه تنها در س��الهاي  ۵۶و

 ۵۷تا پيروزي انقالب ،که در س��الهاي
هج��وم گروهکه��اي ملح��د و منافق
و مفس��د در س��الهاي نخست پيروزي
انقالب اس�لاميو س��پس در  ۸س��ال
دفاعمق��دس جانان��ه از ميهن عزيز خود
دف��اع کنند و حس��رت تملک حتي يک
س��انتيمتر از خاک اين سرزمين مقدس
را به دل دش��من مس��تقيم و پشتيبانان
آن بگذارن��د .هم��ان جواناني که پس از
پاي��ان دفاعمقدس ني��ز در عرصه جهاد
علميکوش��يدند ،به جهاد س��ازندگي و
بازسازي کشور پرداختند و در عرصه دفاع
از کيان دين و ميهن خود در برابر حمله
گروهکهاي جديد تکفيري و خصوصا
در دفاع از حرم ائمه اطهار عليهم السالم
و اولياءالهي مردانه ايستادند.

وي ادامه داد :آنچه رهبر معظم انقالب
اسالميدر شکست دش��من در عرصه
فرهنگي در طول چهل سال گذشته به
آن اش��اره کردند ،همين تحول عميق
و عظيم انس��اني اس��ت .توضيح آنکه
پ��س از پايان جن��گ تحميلي ،تهاجم
فرهنگي و استکبار به قلب نسل جوان
و نوج��وان س��رزمين مان آغاز ش��د و
رفتهرفته گسترش يافت و به شبيخون
فرهنگي همهجانبهاي تبديل ش��د .بعد
از سالها تبليغات رسانهاي و فرهنگي
و ماهوارهاي و پس از گذش��ت بيش از
س��ه دهه از پيروزي انقالب اس�لامي،
براي دشمنان اين مرز و بوم اين توهم
بهوجود آمده که توانستهاند روح و جان
و فک��ر جوانان اين کش��ور را تس��خير
کنن��د و آرامآرام جري��ان بيتفاوت��ي و
س��پس مقابله ب��ا انقالب اس�لامياز
سوي جوانان آغاز ميشود .اما با شروع
تجاوزطلبيهاي گروهکهاي تکفيري،
حمله به کش��ورهاي اسالمي ،اهانت و
اس��ائه ادب به حرم مقدسين و اولياي
الهي ،ه��زاران جوان از همان نس��لي
که دش��من امي��د ب��ه تجديدنظرطلبي
آنان بس��ته بود ،به دفاع از حريم دين و
مکتب برخاسته و رشته تعلقات دنيوي
به همس��ر ،فرزند و آينده شخصي خود
را گسستند .آنها لشکر الهي مدافعين
ح��رم را بني��اد نهادند و ي��ک بار ديگر
ق��درت بيک��ران تحولآفري��ن انقالب
اس�لاميرا به رخ جهانيان کش��يدند و
وعده نصرت الهي را تحقق بخشيدند.

رئيسيان:

شاهد آخرين فيلمهاي غيرتجاري در سينما هستيم

نشس��ت خبري فيلم «م��ردي بدون س��ايه» با
حضور عليرضا رئيسيان (کارگردان و تهيه کننده)،
به آفريد غفاريان ،پانته آ سيروس ،نسيم ادبي ،نادر
فالح ،علي مصفا ،عاطفه الهي ،شادي کرم رودي
(بازيگران) و ديگ��ر عوامل فيلم با اجراي محمود
گبرلو در آخرين سانس از ششمين روز از جشنواره
برگزار شد.
به گزارش ميزان ،نشس��ت خب��ري فيلم «مردي
بدون س��ايه» با اجراي محم��ود گبرلو در آخرين
سانس از ششمين روز از جشنواره برگزار شد.علي
مصفا در پاسخ به سوالي درباره حضور چشمگيرش
در جشنواره و اينکه چرا سعي نکرده متفاوت باشد،
گفت :خوشحالم که آخرين باري است که در اين
دوره جشنواره هس��تم و خوشحالم در اين سانس
قرار نيست جواب س��وال مميزان مالياتي را بدهم
و جواب بازيگري ام را ميدهم .ش��ايد چون همه

نقشها شبيه هم هستند به نظر ميرسد اين طور
بايد باش��د و اين کارگردان اس��ت که بايد به من
بگويد چگونه بازي کنم.او در پاس��خ به پرسش��ي
مبني براينکه به دليل رقابتي بودن جش��نواره چرا
بازيهاي شما در اين دوره يکنواخت است؟ جواب
داد :جشنواره مسابقه ورزشي نيست .يعني بايد در
ي��ک فيلم يک جور اظهار تعج��ب ميکردم و در
اين فيلم طور ديگر؟! .رئيسيان نيز درباره پرسشي
مبني بر پايان گنگ فيل��م اظهار کرد :پايان فيلم
روشن است و گنگ نيست .
رئيس��يان در پاس��خ به پرسش��ي مبني ب��ر اينکه
دنب��ال اثري هس��تيد که به جهانبين��ي خودتان
نزديک باش��د يا براي فيلمنام��ه قصه ميگوييد؟،
گفت :درباره فيلمنامه نوش��تنم برداشت آزاد است.
او همچنين درباره ديدگاهي مبني بر يک دس��ت
نب��ودن و دوپاره بودن فيلم ،اظهار کرد :خواس��تم
بگويم يک زندگي عادي ميگذرد و انديش��ه من
اين بود که آن را از اول پيچيده نکنيم ،ميخواستم
بگويم جريان عادي زندگ��ي چگونه ميتواند آدم
را وادار ب��ه کارهاي غير عادي کند.اين کارگردان
درب��اره پيام فيلم نيز توضيح داد :اين طور نيس��ت
ه��ر فيلميرا که ميس��ازيم ،بخواهي��م يک پيام

روش��ن را منتقل کنيم به ويژه فيلميمثل «مردي
بدون سايه» که سيال است .پيام فيلم هم روشن
است و نشان ميدهد سوظن بيش از حد ميتواند
پيامدهاي ناگواري داش��ته باشد.رئيسيان در پاسخ
به اين س��وال که چرا فيلم بدين ش��کل به پايان
رسيد و آيا از ابتدا اين پايانبندي را در نظر داشتيد،
گفت :فيلسوف بزرگي گفته است هر اثر هنري در
ذهن مخاطب کامل ميش��ود .ب��ه تعداد آدمهايي
که ميبينند ميتوانند برداشتهاي متفاوتي داشته
باش��ند ولي اين مدل نيس��ت که گنگ باش��د.او
درباره اينکه اگر نقش مادر را بازيگر معروفي بازي
نميکرد چه اتفاقي ميافتاد ،بيان کرد :اين سليقه
است و پاس��خي برايش ندارم.رئيسيان تاکيد کرد:
اين فيلم يک مجموع ش��رايط را طي ميکند تا به
يک نقطه اوج ميرس��د .او در پاسخ به اين سوال
که سير تحول کاراکتر اصلي چطور اتفاق ميافتد
توضي��ح داد :من پيش��نهاد ميکنم که ش��ما يک
دور ديگ��ر فيلم را ببينيد .چون حداقل هفت اتفاق
وجود داش��ت که ش��خصيت به اين نقطه رس��يد.
رئيسيان درباره اينکه چرا س��رمايهگذاري فيلم را
در رس��انهها شفافسازي کرده است گفت :فارابي
چه��ار بار اعالم کرد که از فيل��م ما حمايت کرده

است .ما هم خواستيم شفافسازي کنيم که بدانند
چه کس��اني در فيلم ما سهم داش��تهاند .بيشترين
س��هم فيلم متعلق به من است.در ادامه دلپاک در
جلس��ه پرسش و پاسخ اين فيلم گفت :متاسفم در
جلس��هاي هس��تيم که همه با هم حرف ميزنيم.
س��وال ميکنيم و اصال نميشنويم.رئيس��يان هم
با بيان اينکه برخي از فيلمهايي که ش��ما در اين
جش��نواره ميبينيد ،آخرين فيلمهايي هس��تند که
برخالف جريان فيلم سفارش��ي و تجاري مس��ير
خود را طي ميکنند ،گفت :بايد همه جدي باشيم
که اين سينما اگر حضورش مهم است ،ادامه پيدا
کند .ش��رايط براي فيلمهايي ک��ه کميبخواهند
استقاللش��ان را در بيان صنعتي و هنري س��ينما
حفظ کنند ،س��خت است .نسل اول سينما در حال
محو شدن هس��تند .فيلمس��ازي براي نسل دهه
 60بسيار سخت است .ش��ايد يکي از کمکهاي
رس��انهها به س��ينماي ايران در اين شرايط شکل
بگي��رد و کمک نکنند ک��ه درام اجتماعي در اين
س��ينما از بين ببرند .من اين هش��دار را به ش��ما
ميده��م که فيلمهاي اجتماع��ي و عاطفي مثبت
و مستقل رو به نابودي هستند .دليلش هر چه که
هست به نظرم ما بايد مراقبت کنيم.

فيلم سينمايي «تيغ و
ترمه» به کارگرداني
کيومرث پوراحمد با
مونتاژ جديد در سي
و هفتمين جشنواره
فيلم فجر نمايش داده ميشود.به گزارش
مهر« ،تيغ و ترمه» به کارگرداني کيومرث
پوراحمد که در بخش س��وداي س��يمرغ
سيوهفتمين جش��نواره فيلم فجر حضور
دارد ،پس از بازخوردهاي انتقادي از سوي
مخاطبان و رس��انهها ،از شب دوشنبه ۱۵
بهمنم��اه با مونتاژ جديد و حذف  ۵دقيقه
از اين فيلم در سينماهاي مردميروي پرده
رفته است.در نسخه جديد ،فيلم بهصورت
خطي مونتاژ شده و فالشبکهاي  ۳ماه
قبل و  ۳ماه بعد را ندارد.نسخه جديد اين
فيلم سينمايي شب دوشنبه در سينماهاي
ک��ورش و آفريقا به نمايش در آمد و مورد
استقبال مخاطبان قرار گرفت.ديبا زاهدي،
پژم��ان بازغ��ي ،الله اس��کندري ،مهران
رجبي ،هومن برق نورد و کوروش سليماني
بازيگران اين فيلم سينمايي هستند.

تئاتر فجر

گفتمان جشنواره تئاتر فجر
اجرامحور است

برهانـ��ي مرنــ��د
گف��ت :گفتم��ان
جشنواره تئاتر فجر،
اجرامحور اس��ت و
 ۹۵درص��د کاره��ا
پي��ش از آغ��از جش��نواره روي صحنه
رفتهاند.ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ،نشس��ت خبري س��ي و هفتمين
جش��نواره بينالمللي تئات��ر فجر صبح
سهشنبه  ۱۶بهمن با حضور نادر برهاني
مرند دبير جش��نواره و س��عيد اس��دي
مدير مجموعه تئاتر ش��هر در تئاترشهر
برگزار شد .برهاني مرند با اشاره به آمار
نمايشها گفت :از  ۱۴۲نمايش ايراني،
 ۸۸اثر صحن��هاي ۲۶ ،اثر خياباني۱۸ ،
اثر ديگ��ر گونههاي اجراي��ي و  ۱۰اثر
نمايشه��اي راديويي هس��تند .از اين
 ۱۴۲اث��ر ۷۷ ،اثر از ته��ران و  ۶۵اثر از
ديگر استانها است .در بخش به عالوه
فجر ۱۰ ،س��الن خصوصي حضور دارند
و در نهايت از  ۳س��الن خصوصي تقدير
خواهد ش��د .وي افزود :دو ش��اخصه در
فراخوان امسال به عنوان نقشه راه داريم
که س��عي کرديم به آن پايبند باش��يم.
گفتمان فراخوان امسال اجرامحور است
و  ۹۵درص��د آث��ار راه يافت��ه به اجراي
عموم رفته و جش��نواره امسال برآيندي
از اجراي عمومياس��ت .حدود  ۵درصد
آث��ار از توليدات تازه هس��تند که بعد از
جش��نواره اجراي عموميدارند .از جمله
سه  -چهار کاري که ويژه چهل سالگي
انقالب اسالميتوليد ش��دهاند .برهاني
مرند در خصوص ويژگيهاي ش��اخص
امسال جشنواره گفت :امسال هنرمندان
کام ً
ال مختارانه تصمي��م گرفتند که در
کدام بخش از جش��نواره شرکت کنند؛
س��الهاي قبل اين گونه نبود و امسال
دخالت ما کمتر بوده است .بالفاصله بعد
از فراخوان وارد جشنواره استاني شديم
و بايد بگويم که انتخاب  ۱۴اثر راه يافته
زياد با اختيار دبيرخانه اتفاق نيفتاده است
و تدارکاتي ديده شده تا در سالهاي بعد
با نظارت بيشتر دبيرخانه اين رويداد رخ
دهد تا خروجيها مطمئنتر باشند.

آگهی ابالغ مالیاتی

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

نام و نام خانوادگی

نوع شغل

اصل مالیات

عملکرد

نوع اوراق

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

تاریخ و ساعت هیئت حل اختالف مالیاتی

نشانی اداره امور مالیاتی

1

پوریا قنبری

تلفن همراه

38548910

1395

دعوت به هیات

116374

 -16عصر مورخ 1397/12/04

اداره امور مالیاتی گیالن

2

مریم کیایی هلل کیایی

تلفن همراه

0

1395

دعوت به هیات

116375

 -16عصر مورخه 1397/12/04

اداره امور مالیاتی گیالن

3

شاپور عزیزی خمس

ارایشگاه مردانه

3596400

1395

دعوت به هیات

116378

16عصر – مورخه 1397/12/04

اداره امور مالیاتی گیالن

4

محمد رضا کارگر پیشه مقدم

کفش فروشی

3866130

1395

دعوت به هیات

116378

 16عصر مورخه 1397/12/04

اداره امور مالیاتی گیالن

5

مهدی عبداله زاده بقایی

پوشاک

22455020

1395

دعوت به هیات

117197

 8:30مورخه 1397/11/29

اداره امور مالیاتی گیالن

6

مهدی میرزایی

لوازم خانگی

2262750

1392

برگ تشخیص

111230

-

اداره امور مالیاتی گیالن

7

مهدی میرزایی

لوازم خانگی

34708750

1393

برگ تشخیص

111232

-

اداره امور مالیاتی گیالن

8

مهدی میرزایی

لوازم خانگی

34840120

1394

برگ تشخیص

111234

-

اداره امور مالیاتی گیالن

9

مهدی میرزایی

لوازم خانگی

31468500

1395

برگ تشخیص

111237

-

اداره امور مالیاتی گیالن

10

مجید خلیلی

خواروبار

21821650

1393

برگ تشخیص

118192

-

اداره امور مالیاتی گیالن

11

زهرا پور علی اکبر سلیماندارابی

خیاطی

2247750

1393

برگ تشخیص

118397

-

اداره امور مالیاتی گیالن

12

زهرا پور علی اکبر سلیماندارابی

خیاطی

22472520

1394

برگ تشخیص

118401

-

اداره امور مالیاتی گیالن

13

زهرا پور علی اکبر سلیماندارابی

خیاطی

2562440

1395

برگ تشخیص

118403

-

اداره امور مالیاتی گیالن

14

محمد یکتایی راد

خیاطی

7444550

1394

برگ تشخیص

118202

-

اداره امور مالیاتی گیالن

رییس امور حسابرسی -550100رضا حسین زاده -روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

