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 ۴۷۱میلیارد جریمه فرجام
 ۳متهم عرضه خارج از
شبکه سوخت در بوشهر

امام جمعه بوشهر:

استاندارد ضامن اقتصاد
کشور است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت:
استاندارد کاال و کار در کشور بسیار مهم است ،لذا
می توان استاندارد را ضامن اقتصاد یک کشور دانست.
به گزارش خبرنگار مهر ،آیت الله غالمعلی صفایی
بوشهری صبح دوشنبه در جمع کارکنان استاندارد
بوشهر اظهار داشت :اجرای استاندارد در سطوح
مختلف جامعه از جمله تولید کاال و خدمات
یکضرورت است .نماینده ولی فقیه در استان بوشهر
اضافه کرد :تولید ،یکی از ارکان اساسی اقتصاد هر
کشور محسوب می شود ،از این رو توجه به تولیدات با
کیفیت ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است .وی ادامه
داد :اقتصاد به معنای بیشتر فروختن نیست ،بلکه به
معنای خوب فروختن است و این امر نیز محقق نمی
شود جز در سایه تولیدات با کیفیت و استاندارد ،از این
رو می توان استاندارد را ضامن اقتصاد کشور محسوب
کرد .امام جمعه بوشهر ضمن انتقاد از وضعیت
استاندارد خدمات ،فروش و تأسیسات در کشور،
اظهار داشت :اقدامات مفیدی در زمینه استاندارد
کشور صورت گرفته است ،اما هنوز هم نیازهایی در
این زمینه احساس می شود .وی ادامه داد :توانمندی
استانداردسازی در ایران وجود دارد ،اما متأسفانه باور
این موضوع وجود ندارد که رشد اقتصادی در استاندارد
کار و کاالست.
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مدیرکل استاندارد بوشهر:

 ۱۵هزار سیلندر گاز در
استان بوشهر نوسازی
میشود

مدیرکل استاندارد استان بوشهر گفت :با مجوز
دریافت شده برای نخستین بار در کشور تعداد ۱۵
هزار سیلندر گاز در استان بوشهر نوسازی میشود.
محمدرحیم بهرهمند صبح دوشنبه در نشست با
امام جمعه بوشهر اظهار داشت :استان بوشهر با
برخورداری از ظرفیتی قابل توجه ،اکنون به عنوان
قطب آزمایشگاهی جنوب کشور مطرح و از
قابلیت آزمون بیش از  ۹۶درصد کاالهای تولیدی،
صادراتی و وارداتی برخوردار است .وی افزود :این
اداره کل در زمینه تدوین و بازنگری استاندارد نیز
جزو استانهای پیشگام کشور است و هر سال این
موارد را حتی بیش از سهم تکلیفی اجرا میکند .وی
اظهارداشت :با مجوز دریافت شده برای نخستین بار
در کشور تعداد  ۱۵هزار سیلندر گاز در استان بوشهر
نوسازی میشود که مزیت اصلی طرح یاد شده
نداشتن کمترین هزینه برای عامالن توزیع سیلندر
گاز و مصرفکنندگان است .مدیرکل استاندارد
بوشهر ادامه داد :رعایت الزامات استاندارد در
عرصه تولید ،مصرف و تجارت ،یک ضرورت و نیاز
اساسی است و همه فعالین این بخش باید به سمت
استاندارد بروند .وی با بیان اینکه همه ما باید مروج
فرهنگ استاندارد باشیم ،اضافه کرد :شعار امسال
روز جهانی استاندارد که بر اساس پیشنهاد اعضا و
بر اساس نیاز انتخاب شده است« ،استانداردهای
ویدئویی؛ خالق صحنه جهانی» است .بهرهمند با
بیان اینکه بسیاری از خدمات فنی و آزمایشگاهی
سازمان استاندارد در بوشهر انجام میشود ،تصریح
کرد :در حال حاضر ،موضوع استاندارد از مزرعه تا
خانه مد نظر است و استاندارد باید در فرهنگ مردم
قرار گیرد و تنها به موضوع تنبیهی توجه نشود بلکه
تشویق نیز مد نظر باشد.
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معاون سازمان جهاد کشاورزی بوشهر پیش بینی کرد:

کشت کلزا در 7هزار هکتار از
اراضیکشاورزیاستانبوشهر

در سال زراعی جاری  7هزار هکتار از اراضی
کشاورزی استان بوشهر به کشت کلزا اختصاص یافت
است  .معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد
کشاورزی استان بوشهر گفت :در سال زراعی -99
 98پیش بینی می شود  2000هکتارکلزا به صورت
آبی و  5000هکتار کلزا به صورت دیم در شهرستان
های دشتستان ،دشتی ،بوشهر ،گناوه ،دیلم و تنگستان
کشت شود .خسرو عمرانی افزود :برای اجرایی شدن
این طرح تاکنون عالوه بر تشکیل مستمرجلسات
ستاد دانه های روغنی ،ستاد تولیدات گیاه  ،جلسات
توجیهی و برگزاری کارگاه آموزشی شهرستانی و
استانی ،میزان  15000کیلوگرم بذر از ارقام هایوال 50
و دلگان به استان حمل گردیده است که حدود 20
درصد آن برای کاشت به شهرستان ها و مراکز جهاد
کشاورزی استان حمل گردیده است.
عمرانی اظهار داشت :در سال زراعی قبل در سطح
 400هکتار از اراضی آبی استان کلزا کشت شد
و میزان  554تن محصول تولید گردید .وی عنوان
داشت :از مهمترین ویژگیهای تولید این دانه روغنی،
کاهش وابستگی کشور به واردات روغن و تاثیر
مطلوب سیستم ریشه ای وزراعی این محصول بر روی
خاک ) تناوب ( است که موجبات پایداری تولید گندم
را فراهم می نماید .
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مثلث پزشکان ،کارتخوان و مالیات!
ایسنا | زهره غرب  :سه ضلعی پزشک ،کارتخوان و مالیات مدت
هاست که نقل رسانه ها شده است ،ماجرای نصب کارتخوان
پزشکان ابتدا به عنوان یک مطالبه مردمی و پس از آن یک الزام قانون
ناگزیر و اکنون معمایی پیچیده مطرح شده است ...طبق گزارش
آبان ماه سال جاری سازمان امور مالیاتی  ۶۳درصد پزشکان معادل
 ۴۶هزار و  ۲۳۸پزشک در برابر اجرای قانون ثبتنام دستگاههای
کارتخوان مالیاتی مقاومت کرده و کارتخوان های خود را به سامانه
سازمان مالیاتی متصل نمی کنند و تنها  ۳۷درصد از پزشکان کل
کشور به قانون تمکین کردند که در این میان استان قم با  ۵۶درصد
همکاری و استان ایالم با  ۱۵درصد همکاری جامعه پزشکی بیشترین
و کمترین همکاری را با سازمان امور مالیاتی داشته اند .در حالی
که مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر  ۵شهریورماه طی نشستی با
نمایندگان سازمان نظام پزشکی استان خواستار نصب سامانه فروش
توسط پزشکان شده بود ،در گزارش سازمان امور مالیاتی از همکاری
پزشکان ،بوشهر در جایگاه بیست و سوم قرار گرفته و تنها  ۲۶درصد
از پزشکان استان بوشهر در این طرح همکاری کرده اند.
دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطالعات درآمدی پزشکان
به گزارش ایسنا ،در جلسه مذکور غالمرضا احمدپری اعالم کرد که
فرصت نصب صندوق مکانیزه فروش برای پزشکان تا  ۱۵شهریور ماه
تمدید شده است و در صورت عدم نصب توسط پزشکان ،آنها عالوه
بر اینکه از تسهیالت مربوط به نصب صندوق مکانیزه فروش بهره مند
نمی گردند ،مشمول جرایم مالیاتی هم خواهند شد .مدیرکل امور
مالیاتی استان بوشهر در گفتوگو با ایسنا عنوان کرد :ابتدای آبان ماه در
جلسه ای با حضور مسئوالن و نماینده پزشکان این موضوع را به شکل
شفاف و روشن مطرح کردیم و اینکه بخواهند بگویند ما اطالعاتمان
را نمیدهیم تا عملکرد ما از دید سازمان امور مالیاتی پنهان بماند
پذیرفته نیست .غالمرضا احمدپری با اشاره به دسترسی سازمان امور
مالیاتی به اطالعات درآمدی پزشکان افزود :به استناد بند  ۳تبصره
 ۱۶قانون بودجه سال  ۹۷کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
الزام شده اند فهرست حساب های بانکی و تمام تراکنشهای بانکی
و اطالعات مودیان را به طور ماهیانه در اختیار سازمان امور مالیاتی
قرار دهند و حتی اگر پزشک هم ثبت نام نکند نیز به شکل اتوماتیک
تمام اطالعات در دسترس ما است .وی با بیان اینکه مقاومت پزشکان

در برابر قانون امکان پذیر نیست ،اظهار کرد :از مجموع حدود ۶۹۶
پزشک استان بوشهر ،حدود  ۲۱۴پزشک ثبت نام کرده و حدود ۱۸۳
پزشک نیز از دستگاه کارتخوان استفاده می کنند .مدیرکل امور مالیاتی
بوشهر تصریح کرد :پزشکانی که اظهارنامه مالیاتی به ما بدهند
وضعیت کارکرد و درآمدهای ایشان مشخص است و اگر در اظهارنامه
درآمدی ابراز نشود قانون پیش بینیهایی کرده است که ما مایل نیستیم
به این بحث ورود کنیم.
چرا پزشکان؟
احمدپری در پاسخ به اینکه دلیل مقاومت پزشکان در مقابل این
قانون چیست ،عنوان کرد :دلیل خاصی برای مقاومت وجود ندارد
و تنها موضوع اینکه می گویند چرا از ما شروع کردهاند؟ مجلس
شورای اسالمی پزشکان را به عنوان یک قشر نخبه در کشور شناخته
و از اینجا شروع کرده است ،در حالی که تبصره  ۲ماده  ۱۶۹سازمان
امور مالیاتی را نیز مکلف به ثبت نام و نصب کارتخوان کرده و به
غیر از پزشکان  ۱۵اتحادیه دیگر از جمله وکال ،دفاتر اسناد رسمی،
مشاوران امالک و حقوقی ،تاالرهای پذیرایی ،مجموعه های فرهنگی
و ورزشی ،کافی نت ها و دفاتر خدمات ارتباطی ،مراکز اقامتی،
آرایشگاههای مردانه و زنانه ،بعضی از رستوران ها و ...که در مجموع
 ۵۰صنف مشمول سامانه مالیاتی هستند نیز ملزم به رعایت قانون
نصب کارتخوان شده اند .این مسئول با اشاره به اینکه در خصوص
کارتخوان پزشکان مصوبه و آیین نامه جدیدی نیز از سوی مجلس به
سازمان امور مالیاتی ابالغ شده است ،گفت :پزشکان قول همکاری
و ثبت نام داده اند و ما نیز گفتهایم که هیچ محدودیتی در ثبت نام
نیست و کمتر از  ۲دقیقه زمان می برد .االن هم سیستم باز است ،هیچ
مشکلی در سامانه ثبت نام وجود ندارد و بسیار هم راحت است ،ما
منتظر هستیم که پزشکان چه می کنند .اخیرا صحبت هایی شده و قرار
است مجددا جلسهای با حضور اعضای نظام پزشکی تشکیل شود.
وی در توضیح اینکه پس از اتمام مهلت قانونی ثبت نام توسط پزشکان
جریمه ای هم در نظر گرفته شده است ،گفت :ممکن است پزشکی
در دی ماه ثبت نام کند ،درآمدهای او از زمان آغاز فراخوان ۲۳ -
مردادماه تا دی ماه -در سامانه ثبت نشده است که مشمول جرایم می
شود .البته این در صورت ثبت اطالعات درست است ،چون ممکن
است پزشکی برای کارتخوان ثبت نام کند اما از آن استفاده نکند که

این هم مشکل دیگری است .مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر تاکید
کرد :در صورت دوری و ثبت نام نکردن تبعات آن برای خودشان است
و بعد از زمان و مهلت قانونی ثبت نام قطعا مشمول جریمه خواهند
شد و نمی توانند از یک سری تسهیالت استفاده کنند .تالش ما نیز در
جهت فرهنگسازی ،اطالع رسانی کامل و تشویق پزشکان به رعایت
قانون است.
ضرورت تحقق شفافیت مالی و عدالت مالیاتی
غالمرضا احمدپری با اشاره به اینکه نصب سامانه فروشگاهی گامی
در جهت شفافیت مالی و عدالت مالیاتی است ،تاکید کرد :جامعه
پزشکی از اقشار فهیم و با فرهنگ جامعه هستند که خدمات ارزنده
آنها ارتقا سالمت جامعه را به دنبال دارد ،لذا انتظار می رود در این
راستا نیز همکاری خوبی با سازمان امور مالیاتی داشته باشند .وی با
تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی در حال حاضر نیز قادر به رصد
حسابهای بانکی و تراکنش های مالی پزشکان است ،گفت :هدف
ما این است که به مرور کلیه اصناف مکلف به نصب و راه اندازی
صندوق مکانیزه فروش شوند تا بدین وسیله گامی استوار در جهت
شفافیت مالی و تحقق عدالت مالیاتی برداشته شود .باید دید با توجه
به اعالم سازمان امور مالیاتی و برخورد با پزشکان مقاوم در برابر
دستگاه کارتخوان با تعیین جریمه دو درصدی از مجموع درآمد
پزشکان در طول یک سال آیا باز هم پزشکان در برابر قانون ایستاده و
از آن سر باز می زنند یا اینکه هر چند آرام و با تاخیر به این قانون تن
می دهند.پیش از این هادی خانی -مدیرکل دفتر بازرسی ویژه ،مبارزه
با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی -گفته بود افرادی که
تا مهرماه به اجرای قانون تمکین نکنند ،از نظر سازمان یک استعداد
بالقوه و بالفعل فرار مالیاتی محسوب میشوند و اگر فرار مالیاتی بر
آنان محرز شود ،بر طبق قانون با آنان برخورد خواهیم کرد .انتظار
داریم که برای تحقق اهداف شفافسازی کشور پزشکان همراهی
بیشتری با ما داشته باشند .همچنین کسانی که تا پایان مهرماه به قانون
تمکین نکنند دو درصد از درآمد آنان به عنوان جریمه مطالبه خواهد
شد که غیر قابل بخشش است .افرادی که در فضای مجازی برای
جو سازی تالش کردند و یا پزشکان را به عدم همکاری با سازمان
امور مالیاتی تشویق کردند نیز در اولویت دفتر مبارزه با پولشویی قرار
خواهندگرفت.

دست بردن به جیب مردم با درآمدهای میلیاردی!

شب تلخ کالهربداران

تصمیم به تعطیلی خدمات ارزش افزوده یا"وس" توسط وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات در شرف انجام است ،تا جاییکه گفته
میشود با اعالم کد دستوری  *۸۰۰*۶#از سوی وزیر ارتباطات،
شب تلخی برای کالهبرداران «بازار وس» رقم خورده است .اما در
این میان برخی اصرار به وجود مشاغلی دارند که ممکن است با
تعطیلی وس نابود شوند .خدمات ارزش افزوده (Value Added
 )Servicesکه به اختصار  VASنامیده میشوند ،شامل مواردی
غیر از خدمات استاندارد اپراتورها مانند تماس صوتی و پیامک
معمول است .در خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ابزارهایی مانند
پیامک ،تماس و دیتای مصرفی بهعنوان ابزار ارائه خدمات استفاده
میشود و معموال خدماتی از جمله مسابقات و رأیگیری ،تبلیغات
موبایلی ،اطالعرسانی ،پرداخت موبایلی ،زنگ انتظار تماس یا
بازی آنالین ارائه میشود .اگر چه استفاده از این خدمات ارزش
افزوده باید اختیاری و توسط کاربر انتخاب شود ،اما به نظر میرسد
توسط برخی از شرکتهای ارزش افزوده ،کاربران ناخواسته به
عضویت این سرویسها درآمده بودند و با توجه به اینکه این
ً
خدمات معموال هزینههای باالیی دارند ،برای مثال ارسال یک
پیامک ارزش افزوده به کاربر میتواند حداقل  ۳۰۰تومان هزینه
داشته باشد.
سوءاستفاده برخی شرکتهای خدمات ارزش افزوده موجب شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از تصمیم برای پایان وس خبر
دهد .او چندی پیش در این باره اظهار کرد :شاید وقتش رسیده باشد
که به زودی «کل سرویسهای ارزش افزوده» را برای همیشه تعطیل
کنیم .دوستان دیگر به یقین رسیدهاند که در مورد حقالناس هیچ
خط قرمزی ندارم ،مخصوصا اگر از جیب مردم دزدی شود .اما
طبق اطالعات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات محمدجواد
آذری جهرمی بهتازگی با بیان اینکه هوشمندسازی بسترسازی

حضور شرکتهای فناور و خالق برای حل مسائل شهری است،
گفت :هوشمندسازی شهری داستان شرکتهای ارزشافزوده نشود
که فقط برای تعدادی سرمایهدار ارزشافزوده ایجاد کرده است نه
برای مردم .اگر قرار است ارزشافزودهای در خدمات شهری ایجاد
شود که برخی شرکتها بیایند کار کنند ،باید این ارزشافزوده
حسش به مردم منتقل شود نه اینکه دستش را در جیب مردم کند.
وی افزود :نباید با ساختارهایی که وجود دارد ،انحصار ایجاد شود
و شرکتی بهواسطه نزدیکی با یک اپراتور انحصاری در ارائه خدمات
ایجاد کند و بعد اتفاقاتی بیفتد که امروز در ماجرای ارزشافزوده
شاهدش هستیم .ارزشافزوده واقعی این است که دادههای شهری
را باز بگذاریم و اجازه دهیم مسابقه خالقیت برای حل مسائل
شهری و مردم راه بیفتد.آذری جهرمی تصریح کرد :دادههای باز
( ،)open sourceامروز یک موضوع ضروری است.
دادههای شهری نباید در اختیار یک گروه خاص باشد که هم
انحصار اقتصادی ایجاد میشود ،هم فساد رخ میدهد و هم مردم
بهرهمند نمیشوند و رضایت نخواهند داشت .نماد کاملش هم
میشود فعالیتهای ارزشافزوده در کشور که ساالنه اعداد بسیار
باالیی در این حوزه درآمد کسب میکنند درحالیکه نه محل درآمد
شفاف است و نه هزینه کرد این درآمدها.
وزیر ارتباطات تأکید کرده شما یک شرکت ارزشافزودهای را مثال
بزنید که میشناسید .مگر میشود در بازار ساالنه  ۲۶۰۰میلیارد
تومانی شما یک بازیگر این حوزه را نشناسید .اگرادعا میکنید که
 ۳۰هزار شغل ایجاد کردهاند،پس یک شرکت و شغلهای ایجاد
کرده را معرفی کنید.
شب تلخی برای کالهبرداران
در این راستا وزیر ارتباطات برای اجرای وعده خود برای پایان دادن

به کالهبرداریها و دست کردن در جیب مردم و شفاف کردن بازار
غیر شفاف  ۲۶۰۰میلیارد تومانی وس ،از مردم برای شناسایی
و شکایت از این کالهبرداران کمک خواست .او در توییتی با
هشتکهای حقالناس و پایان وس نوشت :امشب شب تلخی برای
کالهبرداران است! پولهایی که برای شرکتهای ارزشافزوده در این
چند سال از شما اخذشده را با  *۸۰۰*۶#میتوانید ببینید .شکایتی
ً
ً
هم داشتید لطفا از طریق پیامک به  ۸۰۰۷بفرستید .کامال رایگان!
برای خانواده نیز انجام دهید».
آذری جهرمی در انتهای این توییت خطاب به مردم نوشت:
«کمکم کنید حقتون رو بگیرم ».گفتنی است اعالم شده که اگر
اختاللی در کد دستوری  *۸۰۰*۶#مشاهده شد به دلیل کثرت
مراجعات مردمی است و تا ساعاتی دیگر به شرایط پایداری
خواهد رسید .اما در این باره رضا الفتنسب -عضو هیات مدیره
اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی -در گفتوگو با ایسنا
درباره مباحثی که درباره ایجاد مشاغل با استفاده از خدمات
ارزش افزوده مطرح شده بود ،گفت :اتفاقی که در حوزه وس
رخ داده این است که برخی از ما حتی بعضا ناخواسته عضو این
سرویسها شدیم.
اینکه بگوییم خدمات ارزش افزوده ایجاد شغل کرده و بنابراین
حاال آنها هر کاری که بخواهند ،میتوانند انجام دهند ،توجیهی
ندارد .او همچنین اظهار کرد :من فکر نمیکنم کسی مشکلی با
وس صحیح داشته باشد و اگر چیزی باشد که مورد نیاز کاربران
است ،ایرادی ندارد ،اما امروزه شاهدیم که حتی از طریق بدافزارها
هم خیلی از مردم بدون اینکه بدانند ،درگیر این موضوع شدند.
شاهدیم دستی به جیب مردم رفته و بنابراین اینکه بخواهد  ۳۰هزار
یا  ۱۰۰هزار شغل ایجاد کنند ،اما بدون اینکه مردم بدانند از آنها
پول بگیرند ،هنر نیست و باید جلویش گرفته شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از
جریمه  ۴۷۱میلیارد ریالی  ۳متهم پرونده
عرضه خارج از شبکه سوخت خبر داد .به
گزارش سازمان تعزیرات حکومتی ،سیدیاسر
رایگانی از جریمه  ۴۷۱میلیارد ریالی  ۳متهم
پرونده عرضه خارج از شبکه سوخت خبر داد
و در این رابطه اظهار کرد :با کشف تخلف
عرضه خارج از شبکه سه میلیون و ۶۰۰
هزار لیتر سوخت یارانهای دو شرکت توسط
اطالعات استان بوشهر ،پرونده تخلف تشکیل
و در شعبه دوم تعزیرات بوشهر مورد رسیدگی
قرار گرفت.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود:
در این رابطه  ۳نفر متهم به تعزیرات معرفی
و رئیس شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی
و احراز تخلف ،متهمین را به پرداخت ۴۷۱
میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق
دولت محکوم کرد

خرب

شناسایی و برخورد با عوامل
قاچاق گوشی تلفن همراه

وزارت اطالعات از شناسایی عوامل بیش
از  ۱۲۰۰میلیارد ریال قاچاق گوشی تلفن
همراه خبر داد .در پی اقدامات اطالعاتی
و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)
و با بهرهگیری از توان سامانههای هوشمند،
عوامل اصلی قاچاق تلفن همراه شناسایی و با
دستور مقامات قضایی بازداشت شدند .بنابر
این گزارش ارزش کاالی قاچاق شناسایی
شده اولیه به کشور توسط این متخلفان ،بیش
از  ۱۲۰۰میلیارد ریال برآورد شده است.
متخلفان با دور زدن قوانین امور گمرکی و سوء
استفاده از اطالعات هویتی مسافران و زائران
عازم خارج از کشور ،اقدام به رجیستر کردن
گوشیهای قاچاق به صورت مسافری کرده
بودند .گفتنی است فرآیند شناسایی و برخورد با
قاچاقچیان تلفن همراه و سوء استفاده کنندگان
از تسهیالت مسافری به طور مستمر در حال
انجام است و دیگر مظنونین به قاچاق تلفن
همراه نیز شناسایی شدهاند که پس از تکمیل
پرونده ،به مراجع قضایی معرفی خواهند شد
و برخوردهای الزم با ایشان صورت خواهد
پذیرفت.
وزارت اطالعات همچنین به تمامی مسافران
و زائران عازم خارج از کشور توصیه کرده در
خصوص حفظ اطالعات هویتی و مسافری
خود اهتمام الزم را به خرج دهند و از هرگونه
واگذاری اطالعات هویتی و ارتباطاتی خود
با هدف فعال سازی گوشیهای تلفن همراه
قاچاق در شبکه قانونی کشور خودداری کنند.
زیرا در نهایت گوشی قاچاق به نام ایشان در
سامانه گمرک ثبت شده و احتمال تعقیب
کیفری و عواقب قانونی ناشی از جرایم ارتکابی
قاچاقچیان برای ایشان نیز وجود خواهد داشت
و میباید در مراجع قضایی پاسخگو باشند.

آگهی فقدان مدرك تحصییل
مدرك فارغ التحصیلی اینجانب
محمدمهدی شفیعی زاده فرزند
غالمحسین به شماره شناسنامه  56صادره از
بوشهر در مقطع كارشناسی رشته هنری برق
صادره از واحد دانشگاهی بوشهر به شماره
 731462534و تاریخ  1377/7/3مفقود
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده
تقاضا می شود این مدرك را به دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بوشهر به نشانی خیابان مطهری
روبروی آتش نشانی ارسال نماید.

