پسر  ۱۴ساله دختر عموي خود را با اسلحه کشت
پسر ۱۴ساله در سروستان حين بازي باسالح شکاري دختر عموي۸ساله خود را به کام مرگ فرستاد.به گزارش مهر ،معاون اجتماعي فرماندهي انتظامياستان فارس گفت :پسر ۱۴ساله در روستاي
بکت شهرستان سروستانحين بازي باسالح شکاري دختر عموي۸ساله خود را به کام مرگ فرستاد.سرهنگ کاووس محمدي افزود  :پسر عمو به تصور اينکه سالح خالي ازگلوله است باشوخي به
سمت دختر عموي خود گرفته وناگهان وي را از ناحيه گردن مصدوم کرد و دختر هشت ساله نيز دردم فوت ميکند.وي بيان کرد :طبق بررسيهاي صورت گرفته سالح مذکور غيرمجاز بوده است
و پسر ۱۴ساله دستگير و سالح کشف شد و پرونده به مرجع قضايي ارجاع داد شد.سرهنگ محمدي گفت :نگهداري سالح درمنزل خطر جدي براي کودکان را بدنبال دارد به دليل سهلانگاري
والدين درنگهداري سالح در سال جاري تا کنون چندين کودک جان خود را از دست داده اند.به والدين توصيه ميشود سالح را از دسترس کودکان خارج کنند.

دستگيري پسري که از خانه خواهرش  ۳۵ميليون طال دزيد

کشف جسد ناخداي مفقود شده از آبهاي «گناوه»

فرمانده انتظاميشهرســتان باوي از دستگيري برادري خبر داد که با همکاري دوستانش از خانه
خواهرش طال سرقت کرده بود .به گزارش ميزان ،سرهنگ رئيس علي عبدولي گفت ۳ :سارق که
با نقشه قبلي ،زماني که فرزند نوجوان صاحبخانه تنها در منزل بوده ،با ورود به عنف اقدام به سرقت
طالجات ميکنند.وي افزود:با تالش ماموران انتظاميبا روشهاي نوين کشــف جرم ،کمتراز ۴
ساعت محل اختفاء سارقان را شناسايي ودريک عمليات غافلگيرانه هر  ۳سارق را دستگير وطالجات
مسروقه به ارزش  ۳۵۰ميليون ريال کشف وضبط شد .در بررسيهاي اوليه مشخص شد يکي از
سارقان برادر مالباخته است که نقشه سرقت از خانه خواهرش را طراحي کرده است.

حوادث دور دنيا
کشف محموله  4/5تني کوکائين
در هلند

شيوه و شگرد مورد استفاده جهت
کالهبرداري

 30کشته به دنبال آتشسوزي
در کلينيک بازپروري معتادان

در پــي آتشســوزي ســاختماني در
ســاختماني در پايتخــت جمهــوري
آذربايجــان  30نفر کشــته شــدند.به
گزارش فارس ،آتشســوزي در باکو؛
پايتخت جمهوري آذربايجان  25کشته
بر جــاي گذاشــت.منابع خبري اعالم
کردند که اين آتشســوزي روز جمعه
در کلينيــک بازپروري معتادان به مواد
مخدر رخ داده اســت.هنوز مشــخص
نيســت که چند نفر زخميشــدهاند اما
بنابر اعالم وزارت بهداشت آذربايجان
چهار نفر به شــدت آسيب ديدهاند که
به بيمارستان منتقل شدند.آتشنشانان
اين آتشسوزي را مهار کردهاند .هنوز
دليل اين حادثه اعالم نشده است.

سرهنگ حمداهلل عليزاده  ،رئيس پايگاه
هشــتم پليس آگاهي تهران بزرگ  ،با
اشاره به شناسايي تعدادي از شکات و
مالباختگان  ،در خصوص شيوه و شگرد
مورد استفاده جهت کالهبرداري عنوان
داشت  :با آغاز رســيدگي به پرونده و
طرح شکايتهاي مشابه  ،کارآگاهان
اطالع پيــدا کردند که فــردي حدودا
 ۴۰ساله به شيوهاي مشــابه اقدام به
شناسايي افراد سالخورده و بازنشسته در
مقابل دستگاههاي عابر بانک کرده ؛ در
ادامه  ،به بهانه کمک کردن به اين افراد
جهت انجام عمليات بانکي ابتدا اعتماد
آنها را جلــب و نهايتا در زمان تحويل
کارت بــه صاحبانشــان  ،کارتهاي
عابربانــک اين افــراد را با کارتهاي

سرماي شديد در صربستان
جان  2نفر را گرفت

يخبنــدان ،برف ســنگين و ســرماي
منهــاي  24درجه در صربســتان جان
 2نفــر را گرفت و زندگــي مردم را با
مشــکل مواجه کرد.به گــزارش ايرنا،
بارش ســنگين برف و ســرماي شديد
در مناطق زايچار و بوليواتس در جنوب
صربستان موجب شد که در اين مناطق
وضعيــت اضطراري اعالم شــود.اداره
هوا شناسي صربستان پنجشنبه دماي
هوا در شــهرهاي ســومبور و سينيتسا
در جنــوب اين کشــور را منهاي 24
درجه و همچنيــن براي برخي مناطق
هشــدار قرمز اعــام کــرد« .بوبان
زدراوکوويچ» فرمانده پليس راهنمايي
و رانندگي صربســتان بــه تلويزيون
دولتي صربستان گفت ،با وجود بارش
سنگين برف و دماي بسيار پائين ،تردد
خودروها با استفاده از تجهيزا زمستاني
در تمام جادههاي اصلي و کوهســتاني
ادامه دارد.بارش برف سنگين و سرماي
شديد ديگر کشورهاي منطقه از جمله
کرواسي ،بوسني و هرزگوين ،روماني،
آلباني و بلغارســتان را نيــز فرا گرفته
است.

متعلق به ســاير شکات و مالباختگاني
که قبال پول حسابهاي بانکي شان را
برداشت کرده  ،جابجا و با اطالع از رمز
عابربانک که توسط خود مالباختگان در
اختيار اين شــخص قرار گرفته بود ! با
مراجعه به طالفروشــيها و صرافيها
اقدام به خريد طالجات  ،سکه و دالر و
ارزهاي خارجي کرده است.

سرهنگ حمداهلل عليزاده :همکاري
خوبي ميان پليس و بانکهاي مختلف
وجود دارد

بــا توجه به شــيوه و شــگرد متهم
در مراجعــه بــه پاي دســتگاههاي
عابربانک مناطق مرکزي شهر تهران
 ،ابتدا تصاوير اين شــخص از طريق
دوربينهاي مداربسته بانکي شناسايي
شــد و کارآگاهان اطمينان پيدا کردند
که تماميســرقتها توسط يک نفر
انجام شــده اســت ؛ لذا تصاوير اين
شــخص در اختيار بانکهاي مناطق

مرکزي شهر تهران بويژه در محدوده
ميــدان انقالب و خيابــان جمهوري
و وليعصــر قرار گرفــت تا در صورت
شناسايي  ،بالفاصله موضوع از طريق
مرکــز فوريتهاي پليســي  ۱۱۰به
پليس اطالع داده شود .ساعت ۱۲:۳۰
مورخــه  25بهمــن  ، 96مدير بانک
شــعبه کميل به حضور فردي حدودا
 ۴۰ساله در نزديکي دستگاه عابربانک
مشکوک شده  ،اين شخص را تحت
نظر قرار داده و پس از شناســايي اين
شخص از طريق تصاويري که پليس
در اختيــار وي قرار داده بود بالفاصله
موضوع را از طريق مرکز فوريتهاي
پليســي  ۱۱۰به پليس اطالع داده و
پس از دقايقي  ،مأمورين با حضور در
محل اقدام به دستگيري متهم نموده
و در همان بازرســي اوليه تعدادي از
کارتهاي عابربانک متعلق به ســاير
افراد نيز از وي کشف شد.

متهم به سرقت پول و کارت عابر بانک مشتريان فروشگاهها اعتراف كرد

با دســتگيري متهم «حيــدر  .م» ( ۴۰
ساله ) و بررســي سوابق وي مشخص
شــد که او پيش از اين در سال  ۱۳۷۹و
 ۱۳۹۴به اتهام ســرقت و کالهبرداري
دســتگير و روانه زندان شده و آخرين بار
با تأمين قرار قانوني از زندان آزاد شــده
اســت .متهم در همان تحقيقات اوليه
به دهها فقره کالهبرداري به شــيوه و
شگرد فوق اعتراف کرد و صراحتا عنوان
داشت که تماميطعمههاي خود را از افراد
ســالخورده و پير انتخاب کرده است که
در ادامه  ،تعدادي از شکات با مراجعه به
پايگاه هشتم پليس آگاهي تهران بزرگ
 ،صراحتا اقدام به شناسايي متهم کردند
.از جمله شکات  ،خانميکه  -متهم پول
حساب وي را جهت خريد يک دستگاه
دوچرخه خرج کرده بود  -پس از شناسايي
متهم عنوان داشت که داراي فرزندي با

محدوديت حرکتي اســت و قصد داشته
تا با پول داخل حسابش نسبت به تهيه
داروهاي مورد نياز دوره درماني فرزندش
اقــدام کند که متهــم عابربانک وي را
سرقت کرده است .رئيس پايگاه هشتم
پليس آگاهي تهران بزرگ با درخواست از
شهروندانجهتجديگرفتنهشدارهاي
پليسي  ،با اعالم هشدارهاي پليسي ذيل
تأکيد نمود  :از کليه شــهروندان محترم
درخواست ميشــود که در زمان مراجعه
به دســتگاههاي عابربانک جهت انجام
عمليات بانکي موارد ذيل را جدا مد نظر
خود قرار دهند :اوال  :در زمان مراجعه به
دســتگاه خودپرداز  ،مراقبت اطراف خود
باشيد تا افراد غريبه امکان دسترسي به
رمز ورود به حساب بانکي شما را نداشته
باشند .ثانيا  :اعتماد بي مورد به افراد غريبه
بويژه جهت انجام عملياتهاي بانکي و
مالي  ،زمينه اصلي وقوع بسياري از جرايم
مرتبط با سرقت و کالهبرداري از سوي
افراد فرصت طلب را ايجاد ميکند.
اعتراف به دهها فقره سرقت

ســرهنگ کارآگاه حمداهلل عليزاده ،در
گفتگو با خبرنگار مهر گفــت :با توجه
به اعتراف صريح متهــم به دهها فقره
کالهبــرداري و ســرقت  ،شناســايي
تعــدادي از شــکات و مالباختگان و به
منظور شناسايي ديگر شکات احتمالي ،
هماهنگي الزم با بازپرس محترم شعبه
چهارم دادسراي ناحيه  ۱۰تهران جهت
انتشار بدون پوشش تصوير متهم انجام
شده اســت ؛ لذا از کليه مالباختگاني که
موفق به شناســايي تصوير متهم شدند
دعوت ميشود جهت پيگيري شکايات
خود به نشاني پايگاه هشتم پليس آگاهي
تهران بزرگ در ميدان حـر – خيابان ۱۲
فروردين مراجعه نمايند .

مالباختگان شناسايي شدند

گرفتاري جيب بر حرفهاي فرديس در دام پليس

با تالش مأمــوران پليس آگاهي
شهرســتان فرديــس  ،جيب بر
حرفهاي که اقدام به ســرقت پول
و کارت عابــر بانک مشــتريان
فروشگاهها و مراکز خريد ميکرد
دســتگير و به  20فقره ســرقت
اعتراف کــرد .ســرهنگ«بيژن
جنتي»فرمانده انتظاميشهرستان
فرديــس در گفــت و گو با پايــگاه خبري پليس
گفت:در پي شــکايت خانميمبني بر مفقود شدن
کارت بانکي و برداشــت غير مجاز از حساب وي،
پيگيــري موضوع در دســتور کار ماموران پليس
آگاهي اين شهرســتان قرار گرفت.وي ادامه داد:
شاکي در اظهارات خود بيان داشت پس از خريد از
چند فروشگاه پوشاک و در زمان بازگشت به خانه
از طريق پيامک تراکنش بانکي ،متوجه برداشت 5
ميليون ريال از حساب خود شده و پس از بررسيها
متوجه ســرقت کيف پــول و کارت عابر بانکش
ميشــود.اين مقام انتظاميافــزود :پرونده تحت
بررسي بود که چندين پرونده سرقت مشابه پرونده
مذکور از دادسراي فرديس به پليس آگاهي ارجاع
شــد .وي افزود  :ماموران با بررســي پروندههاي
ســرقت و بازبيني تصاوير دوربينهاي مداربسته

متهم  :طعمههاي خــود را از افراد
سالخورده و پير انتخاب ميکردم

انهدام باند سارقان منازل با  52فقره سرقت

رئيس پليس آگاهي استان قم از
انهدام باند ســارقان منازل با 52
فقره ســرقت خبر داد .سرهنگ
« احمــد کرمي» در گفت و گو با
پايگاه خبري پليس ،اظهار داشت:
در پي وقوع ســرقتهاي متعدد
منازل در ســطح استان ،موضوع
به صــورت ويژه در دســتور کار
ماموران پليس آگاهي استان قرار گرفت.وي افزود:
با انجام اقدامات پليســي مشخص شد يک باند 4
نفره با اســتفاده از  2دستگاه خودروي پرايد و پژو
در محلهاي مختلف اســتان سرقت ميکنند که
با هماهنگــي مقام قضائي ،مخفيگاه متهم اصلي
و ساير همدســتانش شناسايي و در يک عمليات
غافلگيرانه دســتگير شــدند.رئيس پليس آگاهي
اســتان ادامه داد :در بازرســي از منازل متهمان،
مقاديري اموال مســروقه شامل دوربين عکاسي،
فيلمبرداري ،بدليجات ،گوشــي تلفــن همراه و
 ...کشــف شد.ســرهنگ کرميتصريح کرد :در
تحقيقات انجام شده ،متهمان به  52فقره سرقت
اعتراف و اموال مکشوفه نيز مورد شناسايي چندين
نفر از مال باختگان قرار گرفت.رئيس پليس آگاهي
اســتان اضافه کرد :متهمان به دادسرا اعزام و در

متوجه شدند که زن جواني که در
تمام تصاوير مشــاهده شده است
با حضور در فروشــگاههاي بزرگ
پوشاک با توجه به ازدحام جمعيت
اقدام به ســرقت کيف دســتي و
کارتهاي بانکي کرده و در اولين
فرصــت موجودي حســاب مال
باختگان را تخليه ميکند .فرمانده
انتظاميشهرستان فرديس اظهار داشت :ماموران با
گشت زنيهاي نامحسوس در فروشگاههاي عرضه
پوشاک موفق به شناسايي متهم و دستگيري وي
شدند .اين مقام انتظاميگفت  :متهم دستگير شده
در بازجويي ماموران منکر هرگونه سرقتي شد اما
در مواجه با شکات و مستندات موجود به جرم خود
اعتراف کرده و در خصوص شيوه و شگرد سرقتها
اذعان داشــت که با حضور در فروشگاهها و مراکز
خريد با استفاده از شلوغي جمعيت رمز کارت بانکي
مشترياني که براي پرداخت وجه از طريق دستگاه
 POSرمز خود را اعالم ميکردندبه خاطر سپرده
و پس از ســرقت کارت بالفاصله وجوه حساب را
تخليه ميکرد  .ســرهنگ جنتي با اعالم اين که
متهم به  20فقره سرقت اعتراف کرده است گفت :
تالش براي شناسايي ساير مالباختگان ادامه دارد .
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گير کردن دختري بين اتاقک
و کفي حمل بار کاميونت

کالهبرداري از سالمندان پای دستگاه خودپرداز

گروه حوادث :يك مجرم حرفهاي که
به بهانه کمک کردن به افراد سالخورده
جهت انجــام عمليات بانکــي ،آنها
را فريب داده و پس از ســرقت کارت
عابربانک اقدام به خالي کردن حساب
بانکي آنها ميکرد دستگير شد.
به گزارش مهر ،در مورخه  27آبان  96با
مراجعه پيرمردي بازنشسته به کالنتري
 ۱۱۱هفــت چنار و طرح شــکايتي با
موضــوع کالهبــرداري  ،پروندهاي
مقدماتي در اين خصوص تشــکيل و
جهت رسيدگي به پايگاه هشتم پليس
آگاهي تهران بزرگ ارجاع شد .مالباخته
در اظهارات اوليه بــه مأمورين اعالم
نمود کــه فردي به بهانه کمک کردن
به وي جهت انجام عمليات بانکي  ،او
را فريب داده و در ادامه پس از سرقت
کارت عابربانــک اقدام به خالي کردن
حساب بانکي او نموده است .

7

حوادث
حوادث در ايران

سرپرســت اداره کل بنادر و دريانوردي استان بوشــهر از کشف جسد ناخداي مفقود شده از
آبهاي گناوه خبر داد.به گزارش ايلنا ،نوراهلل اسعدي ضمن اعالم اين خبر اظهار داشت :جسد
ناخدا قايق باري به نام اکبر دارابي که  20روز پيش هنگام سفر به جزيره خارک ناپديد شده
بود امروز حوالي جزيره خارک توسط يکي از صيادان گناوهاي پيدا شد و پس از اطالع به برج
کنترل اداره بندر ودريانوردي گناوه ،شــناور ناجي به محل اعزام و پيکرش را به گناوه انتقال
دادند.سرپرســت اداره کل بنادر و دريانوردي استان بوشهر افزود :قايق اين ناخدا در اولين روز
ناپديد شدن درهمين نقطه پيدا شده بود.

تصویر متهم به دستور مقامات قضایی چاپ شده است

پليس هلند از دســتگيري شــش نفر
بــه اتهام قاچــاق  ۴.۵تــن کوکائين
خبر داد.به گزارش ايســنا ،بنابر اعالم
رســانههاي محلي در هلند ،پليس اين
کشور شــش نفر را که اقدام به قاچاق
 ۴.۵تن کوکائين از کلمبيا کرده بودند،
دســتگير کرده است.مسئوالن گمرک
هلنــد اين محمولــه از کوکائين را که
در کانتينر حامل موز از کلمبيا جاســاز
شده بود ،کشــف و ضبط کردند.پليس
هلند با بيان اينکه در جريان کشــف و
ضبط اين محموله از کوکائين دستکم
شــش نفر دستگير شدهاند ،اعالم کرد:
پنج نفر هلندي بوده و يک نفر از آنان
از کلمبيا بود ه اســت.به گزارش ايسنا
به نقل از اســپوتنيک نيوز ،بنابر اعالم
مقامــات محلــي ارزش تقريبي مواد
مخدر کشف شــده حدود  ۱۷۰ميليون
يورو بوده است.

خبر ويژه

شنبه  12اسفند  14 1396جمادیالثانی 1439
 3مارس  2018شماره 2390

نهايت با صدور قــرار وثيقه 160
ميليارد ريالي روانه زندان شــدند.
همچنين در راســتاي اخبار اين
حوزه  ،فرمانده انتظاميشهرستان
از کشــف  34فقره سرقت منزل
به واسطه انهدام يک باند  5نفره
سرقت خبر داد.سرهنگ «حسين
بــراري» گفــت :در پــي وقوع
چندين فقره سرقت منزل با شگردهاي مشابه در
شهر کرمانشــاه رسيدگي به موضوع را به صورت
ويژه در دســتور کار ماموران قرار دادند.وي افزود:
ماموران کالنتري  18در نهايت به واسطه اقدامات
اطالعاتي يک باند  5نفره سرقت را در اين زمينه
شناسايي و در چند عمليات منسجم اعضاي آن را
دستگير کردند.فرمانده انتظاميشهرستان کرمانشاه
با بيان اينکه مقداري از اموال مسروقه از اعضاي
اين باند کشف شده است ،عنوان کرد :سارقان در
بازجوييهاي مقدماتــي در کالنتري به  34فقره
ســرقت منزل اعتراف کردند که در اين راستا مال
باختگان نيز شناســايي شده اند.سرهنگ براري با
بيان اينکه مالخر اموال مســروقه نيز شناسايي و
دستگير شده است ،گفت :متهمان به منظور طي
مراحل قانوني به دستگاه قضائي معرفي شدند.

دختر نوجواني که ميان اتاقک و کفي حمل
بار کاميونت خاور در تهرانســر گرفتار شده
بود با تالش آتش نشــانان به سالمت آزاد
و نجات داده شــد .به گزارش ميزان ،دختر
نوجواني که ميان اتاقــک و کفي حمل بار
کاميونت خاور در تهرانسر گرفتار شده بود با
تالش آتش نشانان به سالمت آزاد و نجات
داده شد .وقوع حادثه ديروز توسط شهروندان
به سامانه  ۱۲۵آتش نشاني اطالع داده شد
که با هماهنگي ستاد فرماندهي آتش نشاني
تهران ،بي درنگ آتش نشانان ايستگاه ۱۰۴
به محل حادثه واقع در تهرانســر ،بلوار دريا
اعزام شــدند.به گفته علي قهرمانلو فرمانده
آتش نشــانان اعزامي ،دختري  ۱۵ساله به
داليل نامعلوميدر بين قسمت اتاقک و کفي
حمل بار يک خاور گير کرد و ديگر نتوانست
از اين قسمت خود را رها سازد.وي ادامه داد:
آتش نشانان بالفاصله با رعايت کامل نکات
ايمني و قطع برق خودرو ،با استفاده از لوازم
نجات ابتدا اقدام به فضا سازي و زياد کردن
فاصله بين دو قسمت اتاقک و کفي کرده و
سپس اين دختر را که به شدت ترسيده بود،
سالم بيرون آوردند.
مسموميت  ۶نفر بر اثر گاز گرفتگي
در مازندران

 ۵نفر در اثرمســموميت با گاز مونوکســيد
کربن در مازندران راهي بيمارســتان شدند
و يک نفر جان باخت.اشــکپور سخنگوي
مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي
مازندران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان،
گفت :طي روزپنجشــنبه در استان  ۵نفر در
اثر مسموميت با گاز مونوکسيد کربن راهي
بيمارســتان شــدند و يک نفر جان باخت.
وي افزود :درساعت  ۸:۳۹روز پنجشنبه ۱۰
اسفند خبر مســموميت با  coبه مرکز پيام
غرب استان مازندران اعالم شد.سخنگوي
مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي
مازندران گفت :اين حادثه در سلمانشهر اتفاق
افتاد و  ۵نفر آقا که بين  ۱۸تا  ۲۷سال سن
داشتند توسط تيمهاي اورژانس پس از انجام
اقدامات الزم پيش بيمارستاني و با مراقبت
کامل به بيمارستان آيت اهلل طالقاني چالوس
منتقل شدند.اشکپور افزود :مورد دوم که در
ساعت  ۲۳:۳۴پنجشنبه  ۱۰اسفند به مرکز
پيام آمل اعالم شد آقايي  ۴۷ساله در منطقه
ناندل در جاده هراز به دليل استفاده از زغال
براي گرمايش به شدت دچار مسموميت با
گاز  coشــد و قبل از رسيدن تيم اورژانس
جان باخته بود.
كشف جسد يک مرد
درجاده«شاهرود-مشهد»

فرمانده انتظاميشــاهرود با بيان اينکه جسد
مرد ميان ســال درجاده کمربندي شاهرود-
مشــهد تقاطع روســتاي بدشت کشف شد،
گفت :برخــورد با خودرو عامل مرگ اين فرد
گزارش شده است.به گزارش مهر ،سرهنگ
سيد مجتبي اشرفي از اعالم يک مورد کشف
جسد درجاده کمربندي شاهرود-مشهد تقاطع
روستاي بدشــت خبر داد و ابراز داشت :صبح
امروز در پي اعالم به مرکز فوريتهاي پليسي
 ۱۱۰مبني برکشف جســد فردي ميانسال
ماموران پاســگاه مرکزي و پليس آگاهي به
محل اعزام شــدند.وي افزود :پس از حضور
ماموران در محل و بررســي جوانب درنهايت
مشخص شد جسد مربوط به مردي  ۳۷ساله
داراي اختالالت رواني و بيماري صرع است
که به دليل نامعلوم در جاده مذکور تردد داشته
است.فرمانده انتظاميشــاهرود در ادامه ابراز
داشت :باحضور کارشناسان پليس راه مشخص
شد فرد متوفي براثر برخورد با خودرو (احتماال
خودروهاي سنگين) به حاشيه جاده پرت شده و
متاسفانه جان خود را از دست داده است.

آگهی ابالغ مالیاتی

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

شماره برگ تشخیص – برگ قطعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع شغل

اصل مالیات

عملکرد

نوع اوراق

شماره برگ دعوت هیات حل اخالف مالیاتی

نشانی اداره امور مالیاتی

1

طرح سازه پرداز منطقه آزاد انزلی

بازرگانی

76/807/500

1390

برگ قطعی (عملکرد)

1396/10/12-42843752

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

2

تعاونی ماهیگیران پره شمال

بازرگانی

6/750/000

1390

برگ قطعی (عملکرد)

1396/07/16-39532151

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

3

پارس آرین منطقه آزاد انزلی

بازرگانی

350/569/890

1394

برگ رای (عملکرد)

1396/08/23-4147

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

4

ورزان انزلی

تولیدی

3/250/000

1392

برگ قطعی (عملکرد)

1396/06/14-3840451

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

5

گرما آفرین بهمن

خدماتی

5/750/000

1391

برگ قطعی (عملکرد)

1396/06/14-38402110

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

6

شعله حرارت بندر

خدماتی

1/350/000

1391

برگ قطعی (عملکرد)

1396/06/14-38402667

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

7

ترخیص تجارت غزل

بازرگانی

4/033/195/225

1391

برگ مطالبه جرائم ( 169مکرر)

1396/12/07-44504956

اداره امور مالیاتی بندرانزلی

نام و نام خانوادگی  :وحید نجف پور حسابرس ارشد مالیاتی  551612شهرستان بندرانزلی  -روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

