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قوانین جدید مالیات مستقیم بر ارث
قواني�ن مرب�وط ب�ه مالي�ات ب�ر ارث در س�ال هاي اخي�ر 
دس�تخوش تغيير ش�ده اس�ت. اهميت آن هم در اين اس�ت كه 
حتم�ًا و حت�ي به رغم ميل م�ان با آن س�ر و كار خواهيم داش�ت.
در صورتی که دارایی هایی منقول و غیرمنق��ول از متوفي به جا مانده 
باش��د، این اموال و دارایی ها متعلق به وراث بوده و در صورتی که ورثه 
تمایل به تقسیم این دارایي ها داشته باش��ند به ترتیب مقرر در قانون 

مدنی میان وراث تقسیم خواهد شد.
تقسیم دارایي هاي شخص فوت ش��ده به عنوان ارث که به بازماندگان 
متوفی تعلق می گیرد، مستلزم پرداخت مالیات بر ارث است  کما اینكه 
مالیات تعلق گرفته به اموال پرداخت نشود، نقل و انتقال آن دارایي ها و 

تحویل آنها به وراث امكان پذیر نخواهد بود.
  فقط يك بار ماليات در ايران

قوانین این بخش شامل دو نوع مالیات است: مالیات بر اموال )یا همان 
ترکه(و مالیات بر ارث به معنای خاص.

مالیات بر اموال، شامل دارایی هایی باقي مانده از متوفی است. حتي اگر 
این اموال به ارث نرسند. مثل اینكه شخص فوت شده ورثه ای نداشته 

باشد یا ورثه گرفتن اموال را رد کرده و قبول نكند.
از س��وي دیگر مالیات ب��ر ارث، فقط در صورتي دریافت می ش��ود که 
اموال به بازماندگان به ارث برسد که در این صورت، هر یک از ورثه باید 
قسمتی از اموالی را که از طریق ارث دریافت می کند، به عنوان مالیات 

به دولت پرداخت کند.
در واقع ممكن اس��ت ام��وال باقي مانده از ش��خص فوت ش��ده دو بار 
مشمول مالیات قرار گیرد. البته در برخی کش��ورها مانند ایران فقط 
یک نوع مالیات دریافت می ش��ود که آن هم مالیات ب��ر ارث به معنی 

خاص آن است.
  نقص هايي كه برطرف شد

قانون »مالیات ب��ر ارث و نقل و انتقاالت بالعوض« ب��راي اولین بار در 
کشور ما آبان 1316 مصوب شد و پس از آن قوانین دیگری که در همین 

باره به تصویب رسیدند جایگزین قانون مذکور شدند.
تیرماه سال 94 هم قانون اصالح قانون مالیات های مستقیم به تصویب 

رسید و اجرای آن از ابتدای فروردین 1395 آغاز شد.
مهم ترین تغییر ایجاد شده در این قانون مربوط به شیوه محاسبه دارایي 
شخص فوت ش��ده و صدور مفاصا حساب مالیاتی اس��ت که در قانون 
جدید با آسان ش��دن و حذف بندها و تبصره هایی که دشواری هایی را 

برای ورثه ایجاد می کرد، این نقایص رفع شده است.
  امکان محاسبه جداگانه اموال

بر همین اساس دیگر نیازي نیست که همه دارایي باقی مانده از متوفی 
به صورت کلي مورد محاس��به قرار گیرد بلكه وراث می توانند به شكل 
جزئی نیز نس��بت به تعیین تكلیف اموال و دارایی ه��ای متوفی اتخاذ 
تصمیم کرده و مالیات آن جزء را بپردازند و در مورد سایر اموال، در زمان 

دیگری تصمیم گیری کنند.
بر اساس قانون اصالح قانون مالیات های مستقیم، امكان محاسبه جداگانه 
اموال به اجزای مختلف و پرداخت مالیات آن اجزا به صورت مستقل فراهم 
ش��ده و ضرورتی ندارد که وراث، تمامی مالیات متعلقه به ماترک مورث 

خویش را به صورت یكجا به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند.
طبق این اصالحیه پرداخت مالیات بر ارث در صورتی باید حساب شود 
که وراث بخواهند تمام یا بخش��ی از اموال متوف��ي را به مالكیت خود 
منتقل کنند و در صورتی هم که ورثه قصد تملک بخشی از اموال شخص 
را تا مدتی پس از فوت نداشته باشند، ضرورتي به پرداخت مالیات بر ارث 

درخصوص آن بخش را نخواهند داشت.
کارشناس��ان معتقدند این مورد عالوه بر افزایش درآمد مالیاتی کش��ور، 
از موارد پرداخ��ت نكردن مالیات بر ارث نیز به طرز چش��مگیري خواهد 

کاست.
  حذف معافيت ها

حذف معافیت های مالیاتی وراث از دیگر موارد مهمي است که در قانون 
جدید دچار تغییر ش��ده است. یعني با کنار گذاش��تن ماده 20 قانون 
مالیات های مستقیم، این معافیت مالیاتی حذف شده و دیگر معافیتی 

بر مالیات بر ارث موجود نیست.
در قوانین س��ابق، ورثه طبقه اول تا مبلغ 3 میلیون تومان از معافیت 
مالیاتی برخوردار بودند و در صورتی که معلول یا از کار افتاده بودند هم 

این معافیت تا حداکثر مبلغ 5 میلیون تومان قابل افزایش بود.
افزایش زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی، دیگر تغییر مهم در این بخش از 
قانون است که در سال 94 مصوب شد. طبق تغییرات این مدت زمان از 

شش ماه به یک سال افزایش یافته است.
برخالف مقررات س��ابق، ورثه متوفي در حال حاضر یک سال از تاریخ 
وقوع فوت نزدیكان خود زمان دارند با مراجعه به سازمان مالیاتی منطقه؛ 

نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی شان اقدام کنند.
  ارزش ثروت به قيمت روز

چنانچه ورثه یک سال پس از تاریخ درگذشت متوفي اقدامی در این باره 
انجام ندهند، مالیات مربوطه در زمان تحویل یا انتقال اموال و دارایی ها 
به ورثه، بدون کسر هزینه هایي مثل هزینه کفن و دفن وصول خواهد 
شد. در حالي که در قانون سابق با کسر این هزینه ها صورت مي گرفت.

از س��وي دیگر قیمت هاي جدیدی که در اصالح قان��ون مالیات های 
مستقیم برای هر یک از اموال و دارایی های متوفی در نظر گرفته شده 

نیز تغییراتی را به دنبال داشته است.
در قانون سابق، ارزش ثروت و دارایی های شخص فوت شده مطابق با 
قیمت هاي زمان فوت وی محاسبه و مالیات بر اساس ارزش دارایي در 
زمان فوت دریافت می ش��د، در حالی که با اصالح ایجاد شده در قانون 
ارث در س��ال 94، ارزش ثروت متوفی به قیمت زمان انتقال دارایي یا 

تحویل به ورثه، مالک محاسبه مالیات بر ارث قرار می گیرد.
  اعالم دارايي بدون گواهي، ممنوع

ماده 31 قانون مالیات های مستقیم هم در اصالحیه اخیر حذف شده 
است. این ماده درمورد ارائه گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث برای 
دریافت گواهی حصر وراثت بود. با این تغییر ش��وراهای حل اختالف، 
بدون دریافت گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث می توانند نسبت 
به صدور گواهی حصر وراثت برای وراث متقاضی گواهی انحصار وراثت 

اقدام کنند.
در قانون سابق، بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصی مكلف شده 
بودند که در عرض یک ماه از تاریخ اطالع از فوت، صورت اموال اعم از 
وجوه نقد، سفته یا جواهر و نیز مقدار س��هام یا سهم الشرکه متوفی را 

تنظیم و به حوزه مالیاتی محل تسلیم کنند.
در قانون جدید این قضیه منتفي شده و بانک ها و سایر مؤسسات مالی  
و اعتباری، شرکت ها، مؤسس��ات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر 
اش��خاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و 
یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند، مجاز نیستند قبل از اخذ 
گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های 

متوفی را اعالم و تسلیم کنند.

نخستين اش�تباه حقوقي 
فيلم مت�ری ش�يش و نيم 
زمان�ي رخ مي ده�د ك�ه 
مأموران شروع به شکستن 
درب خانه اي براي تفتيش 
مي كنن�د. صورت�ي ك�ه 
حس�ب م�اده 96 قان�ون 
آيي�ن دادرس�ي كيف�ري 
چنانچه در محل بازرس�ي 
كسي حضور نداشته باشد، 
تفتيش ممکن نخواهد بود
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فيلم س�ينمايي مت�ري ش�يش و نيم فقط 
ركورد ف�روش را نشکس�ته بلک�ه ركورد 
اش�تباهات حقوق�ي در ي�ك فيل�م را هم 
شکس�ته اس�ت. قاب�ل تقدي�ر اس�ت كه 
س�ازندگان ي�ك فيل�م ب�ه جزئيات�ي از 
مبارزه ب�ا مواد مخ�در اهمي�ت بدهند كه 
براي مخاط�ب باورپذير اس�ت ام�ا انتقال 
انبوهي از اطالعات حقوقي غلط به مخاطب 
واقع�ًا زيانبار و غيرقابل بخش�ش اس�ت.
در دهه هاي اخیر فیلم هاي زیادي با محوریت 
موضوع انتظامي و قضایي تولید شده است اما 
دریغ از ذره اي مطالعه حقوقي که زیربناي این 
فیلم ها و آگاه س��ازي مخاطب را برعهده دارد. 
پرداختن به اش��تباهات حقوق��ي فیلم متري 
ش��ش و نیم از این حیث که مخاطبان زیادی 

داشته اهمیت دارد.
  تعقيب بدون اسلحه و بي سيم

نخستین اش��تباه حقوقي این فیلم زماني رخ 
مي دهد که مأموران ش��روع به شكس��تن در 
خانه اي ب��راي تفتیش مي کنن��د. در صورتي 
که حس��ب ماده 96 قان��ون آیین دادرس��ي 
کیفري چنانچه در محل بازرسي کسي حضور 
نداشته باشد، تفتیش ممكن نخواهد بود مگر 
این که امر مذکور فوریت داش��ته باشد که در 
این صورت قاضي مي تواند ب��ا قید مراتب در 
صورتجلسه، دس��تور باز کردن محل را بدهد؛ 
موردي که در این فیلم کاماًل نامشخص است.

در همین صحنه از فیلم یكي از مأموران متوجه 
فرار متهم ش��ده و ب��ه تعقی��ب او مي پردازد. 
مأموري که نه اس��لحه و نه بي سیم دارد! حال 
آنكه قانونگذار در برخ��ورد با مجرمین فراری 
اجازه تیراندازی داده و طبق آیین نامه خاص 
مربوط به استفاده از اسلحه و تیراندازی این امر 
را مش��تمل بر چند مرحله اعم از اخطار یا تیر 

هوایی و... دانسته است.
در همین تعقیب و گریز، متهم حین فرار بسته 
مواد مخدرش را پرت مي کند که طبق قانون 
مي تواند ضمیمه پرونده تفتیش شود اما مأمور 
به همین دلیل تا انتهاي فیلم استرس دارد و 

مورد بازخواست دادسرا قرار مي گیرد.
  محدوديت بازداشت موقت

مأمور انتظامي نقش اول فیلم هم مدام متهمان 
فیلم را ب��ا حكم اعدام مي ترس��اند درصورتي 
که اصالحی��ه قانون مبارزه با م��واد مخدر در 
سال 96 اجراي اعدام را بس��یار محدود کرده 
اس��ت. همین مأمور در چند صحنه متهمان 
را تا رس��یدگي به پرونده به سال ها بازداشت 
موقت تهدید مي کند. حال آنك��ه طبق ماده 
37 اصالحیه قانون مبارزه با مواد مخدر طول 
مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از چهار 

ماه نخواهد بود.
در صحنه اي دیگ��ر مأم��وران در خانه متهم 
کمی��ن کرده ان��د تا مته��م برگ��ردد. پس از 
بازگش��ت متهم و غافلگیر کردنش در حضور 

همسر و فرزندانش با وي درگیري فیزیكي پیدا 
مي کنند. در حالي که مأموری که خودسرانه 
در اجرای این قانون مبادرت به اقداماتی مانند 
فحاش��ی، توهین و ضرب و ج��رح کند، خود 

مسئول و از این حیث قابل تعقیب است.
  بازداشتگاهي با سلول انفرادي

در ادامه این فیل��م مأموران س��تاد مبارزه با 
مواد مخدر با هج��وم به منطق��ه اي متروکه، 
صدها معتاد را جمع آوري و به مكاني ش��بیه 
بازداش��تگاه منتق��ل مي کنن��د در حالي که 
طبق قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، 
پلیس پس از جمع آوری معتادان متجاهر باید 
آنها را به مراکز بازپروری ماده 16 تحویل دهد. 
معتادان به مواد مخدر و روانگردان و متجاهر 
به اعتیاد، با دستور مقام قضایی در این مراکز 
نگهداری می ش��وند که در فیلم هیچ نامي از 

آنها نیست.
در ادامه فیلم بازداش��تگاهي فاقد استاندارد، 
لبریز از متهم و داراي س��لول انفرادي! وجود 
دارد. در همین بازداشتگاه پسر بچه ای با سن 

12 سال در کنار دیگر متهمان است.
حال آنك��ه طب��ق آیین نامه نح��وه تفكیک و 
طبقه بندي زندانیان نبای��د در کنار متهمان 
بزرگسال در یک بند یا بازداشتگاه باشد. ضمن 
اینكه پرونده اتهامی اطفال زیر 15 سال پسر 
مستقیم به دادگاه اطفال ارجاع داده می شود 
و موضوع بازپرسی از آنان فاقد جایگاه قانونی 
اس��ت بنابراین با توجه به اینكه بازپرس یكی 
از مقامات دادسرا می باش��د، بازجویی از پسر 
12 س��اله در دادسرا توس��ط بازپرس خالف 

مقررات است.
  صدور حکم بدون تحقيق!

با در نظ��ر گرفتن این اش��تباه حتی در جایی 
قاض��ي از متهم 12 س��اله و پ��درش تحقیق 

می کند، بدون اینكه بررسی الزم را انجام بدهد 
و به آنان می گوید هرکس بپذیرد که مواد مال 
اوست، متهم است و پس��ر می پذیرد و او را به 
زندان معرفی می کند. در حال��ی که قانون به 
مقام قضایی در امور کیفری تكلیف می کند که 
هر گونه تحقیقی را که در جهت کشف حقیقت 

باشد به عمل آورد.
در جای دیگر فیلم، تصویر غیرواقعی را شاهد 
هستیم که متهم در حضور بازپرس به پلیس 
اتهام برداش��تن م��واد مخدر و اخذ رش��وه را 
می زند. دستور بازداشت پلیس توسط قاضي 
جلوی متهم خالف مقررات قانونی است چراکه 
نه در رویه قضایی و نه در مقررات قانونی اجازه 
بازداش��ت در همان لحظه بدون بررسی هیچ 
مدرک و دلیلی و آن ه��م در جایی که پلیس 
به همراه مأمور بدرقه نزد بازپرس آمده است، 

جایگاهی ندارد.
  قاضي يا زبل خان؟

رس��یدگي ب��ه پرونده ه��اي مواد مخ��در در 
صالحدی��د دادگاه هاي انقالب اس��ت که در 
این فیلم خبري از آن نیس��ت. شخص قاضي 
در این فیلم هم از دیگر ابهامات اس��ت. گاهي 
مش��غول بازجوی��ي و تحقیق اس��ت )وظیفه 
دادی��ار ی��ا بازپ��رس(، گاهي مش��غول حكم 
صادر ک��ردن )وظیفه رئی��س دادگاه(، گاهي 
محاکمه پسر بچه فیلم )وظیفه رئیس دادگاه 
اطف��ال( و در نهای��ت ه��م در صحن��ه اعدام 
 حاضر ش��ده که وظیفه قاضي اج��راي احكام 

است.
در پایان این فیلم تمام اموال قاچاقچي اصلي 
مصادره مي شود و حتي خواهرزاده هایش که 
در کانادا مش��غول تحصیل بوده اند به کش��ور 
بازگردانده مي ش��وند! در این فیل��م به قانون 
ویزاي تحصیل��ي کان��ادا ه��م کوچک ترین 
توجهي نش��ده چراکه قبل از ص��دور این ویزا 
پش��تیباني مالي انجام مي ش��ود ت��ا در حین 
تحصیل دانشجو مجبور به ترک تحصیل نشود. 
عالوه بر ای��ن برخالف آنچ��ه در فیلم نمایش 
داده ش��ده، در زمین��ه مبارزه با م��واد مخدر 
مصادره خاص پیش بیني ش��ده است. یعني 
 فقط اموال ناش��ي از جرم مصادره مي شود نه 

کل اموال.

اين روزها كالهبرداران از هي�چ ترفندی برای 
رسيدن به اهداف شوم خود دريغ نمی كنند و هر 
بار با روش های جديدی افراد را به دام می اندازند. 
به تازگی ديده شده كه برخی از اين كالهبرداران 
 با ادع�ای »كارت ب�ه كارت اش�تباه« به دنبال 
 مسدود كردن حس�اب اش�خاص می روند و از 
اي�ن طري�ق پ�ول ب�ه جي�ب می زنن�د.

فرض کنید یک روز حس��اب تان مس��دود شده 
است، برای پیگیری و اطالع از این مسئله به بانک 
مربوطه می روید و علت را جویا می شوید، پس از 
آن متصدی بانک به شما می گوید بر اساس یک 
نامه قضایی دستور مس��دود شدن حساب شما 
صادر شده اس��ت، این متصدی بانک فقط یک 
شماره نامه برایتان می نویس��د و شما را به یكی 
از شعب دادگاه ها ارجاع می دهد. پس از رفتن به 
دادگاه متوجه می شوید یک نفر مدعی شده که 
پول اشتباهی به حسابتان کارت به کارت کرده و 
شما باید برای رفع مسدودیت حساب تان توضیح 
دهید که آن مبلغ بابت چه مسئله ای واریز شده 
اس��ت؟ بعد از کمی فكر به خاط��ر می آورید که 
اخیراً معامل��ه ای در یكی از س��ایت های فروش 
کاالی دست دوم انجام داده اید و مبلغ ذکر شده 
را بابت فروش یكی از اجناس منزل تان دریافت 
کرده اید، اما متأسفانه برای اثبات حرف تان هیچ 
سند و مدرکی ندارید! آن وقت کمی کار برایتان 

سخت می شود و به دردسر می افتید.
این ترفند کالهبرداری که اخیراً در حال رخ دادن 
است موجب هش��دار از سوی معاونت اجتماعی 
پلیس فتا ناجا نیز شده است. سرهنگ پاشایی در 
این  باره به خبرنگار جوان می گوید: »بهتر است 

برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از خریدار 
بخواهید که پس از انتقال وجه در پش��ت فیش 
واریزی بنویس��د که این مبلغ را بابت خرید کاال 
برای شما واریز کرده یا اینكه عكس سند واریزی 
را در شبكه های اجتماعی برای شما ارسال کند. 
آن وقت اگر قصد کالهبرداری و ادعای انتقال وجه 
اشتباهی شد، می توانید به دادگاه سند ارائه دهید 

و مانع رسیدن او به هدف شومش شوید.«
قاضی مصطفی اشتری نیز در این باره به خبرنگار 
»ج��وان« می گوید: » وقتی یک ش��اکی مدعی 
کارت به کارت اشتباهی یا کالهبرداری می شود، 
برحسب ادعایش حساب شخص مقابل را مسدود 
می کنیم تا ب��رای توضیحات ب��ه دادگاه بیاید. 

در واقع هدف این اس��ت که آن مبلغ در حساب 
مسدود باشد تا تعیین تكلیف شود.«

او ادامه می دهد: »از روش های مختلفی می توان 
متوجه واقعی بودن یا نبودن ادعای فرد ش��اکی 
شد اما بهتر است هر کس نس��بت به پول هایی 
که از سوی اشخاص غریبه به حسابش کارت به 
کارت می شود رسید یا دست نوشته داشته باشد 

تا به دردسر نیفتد.«
آن طور ک��ه قاض��ی اش��تری می گوی��د کمتر 
کالهبردارانی می توانند از طری��ق ادعای دروغ 
»کارت به کارت اش��تباهی« پول دریافت کنند 
اما بهتر است نس��بت به این هشدارها بی تفاوت 
نبوده و برای پول های واریز شده به حساب مان از 

طریق کارت به کارت، سند داشته باشیم تا مانع 
سوءاستفاده های احتمالی از این طریق شویم.

  اصل عدم تبرع
این نكته را هم باید اضافه ک��رد که مطابق نظام 
حقوقي کشورمان، وقتي یک نفر پولي را به دیگري 
مي دهد، اصل بر این اس��ت که بدهكار وي بوده 
است. به عبارت دیگر، حقوقي ها مي گویند اصل 
بر »عدم تبرع« است و کسي براي رضاي خدا به 
دیگري پول نمي دهد، مگر اینكه تصریح کند یا 
خالفش ثابت شود. بنابراین باید حواس ها را جمع 
کرد، یا پولي به کسي نداد یا اگر داد سندي براي 
آن داشت، وگرنه بازستاندن پول از کیسه در رفته، 

محكمه مي خواهد و دلیل محكمه پسند. 
آن طرف دیگر هم همین طور است، بهتر است 
براي دریافت پول از کسي هم رسید داشت، الاقل 
براي مدتي؛ یعني اگر شخصي به حساب مان پولي 
واریز مي کند، براي جلوگیري از سواستفاده هاي 
احتمالي بع��دي، نظیر همین مس��دود کردن 
حس��اب به ادعاه��اي واهي، بای��د بتوانیم علت 
دریافت پول را براي ش��خص ثالث )کسي غیر از 
خریدار و فروش��نده( ثابت کرد. البته این ضعف 
قانوني و اجرای��ي هم در سیس��تم حقوقي مان 
وجود دارد که به هر ادعاي غیرمستندي مي توان 
یک حساب فعال را مسدود کرد و صاحب حساب 
را براي رفع انس��داد از حس��اب حواله دادگاه ها 
کرد. مشكل وقتي بیشتر مي شود که مثاًل بانک 
مس��دود کننده حس��اب در جایي غیر از محل 
سكونت صاحب حس��اب باشد، آن وقت صاحب 
حساب احتماالً باید ایران را دوره کند تا ثابت کند 

حسابش بي دلیل مسدود شده است !

کمک به »کالهبرداران کارت به کارتی« آن هم با دست خودمان!
مشکل حقوقی مسدودی حساب توسط كالهبرداران كارت به كارت را می توان از قبل با يك رسيد برطرف كرد
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رکورد  اشتباهات فاحش حقوقی  در فیلم رکورددار فروش !

»متری شيش و نيم «كه ركورددار فروش در سال 98 است، برای تخريب ساختار قضايی كشورمان يك نظام حقوقی 
من درآوردی تعريف كرده است

ش�خص قاض�ي در فيل�م 
متری ش�يش و نيم از جمله 
ابهامات است. گاهي مشغول 
بازجوي�ي و تحقيق اس�ت 
)وظيفه داديار يا بازپرس(، 
گاهي مش�غول حکم صادر 
رئي�س  )وظيف�ه  ك�ردن 
دادگاه(، گاه�ي محاكم�ه 
پس�ر بچ�ه فيل�م )وظيفه 
رئيس دادگاه اطف�ال( و در 
نهايت ه�م در صحنه اعدام 
حاض�ر ش�ده ك�ه وظيف�ه 
قاضي اجراي احکام اس�ت

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عکس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

فریدون کریمي نسب با انتشار این عكس در اینستاگرامش به یک دستور 
قضایي خوب اشاره کرد و نوش��ت: وضعیت جاده هاي نهاوند به سمت 
شهرهاي مرزي کشور نامناسب است. نهاوند در غرب همدان است و هر 
سال عده زیادي از هموطنان براي شرکت در اربعین از مسیرهاي این 
شهر استفاده مي کنند. خوشحالم که دستور دادستانی شهرمان، پلیس 
راه و ادارات راه، شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده ای را مسئول 

ترمیم جاده ها کرده است.
دادستان دستور داده با توجه به در پیش بودن ایام اربعین، اداره راه و 
شهرسازی مكلف به اتمام پروژه محور نهاوند- آورزمان تا پایان هفته 
جاری و تحویل آن به اداره راهداری برای استقرار نیوجرسی، خط کشی 

و نصب عالئم رانندگی است.
-----------------------------------------------------

مجید عبدالوهابي با انتش��ار این عك��س در اینس��تاگرام از موفقیت 
مس��ئوالن قضایي و انتضام��ي در یک کش��ف خبر داد و نوش��ت: در 
سال هاي اخیر مسئوالن قضایي برخورد جدي تر و بچه هاي اطالعات 
دقت بیش��تري در برخورد با قاچاقچي ها داش��ته اند. حجت االس��الم 
موحدی دادستان سیستان و بلوچستان هم گفته یكی از بزرگ ترین 
محموله های مواد مخدر صنعتی در سال هاي اخیر را در جاده زاهدان 
زابل کش��ف کردند. در درگیری س��ربازان گمنام ام��ام زمان)عج( با 
قاچاقچیان و س��وداگران، 230 کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و 4 

قبضه سالح کالشنیكف کشف و ضبط شد.
-----------------------------------------------------

جواد رضایي با انتش��ار این عكس در اینس��تاگرامش از رسیدگي به 
پرونده یک مؤسسه مالي محلي خبر داد و نوش��ت: بسیاري از روزها 
این صحنه را در مقابل منزل مان شهرستان بهارستان )در جنوب غرب 
پایتخت( مي دیدیم. اعتراض به یک مؤسس��ه مالي که برعكس دیگر 
اس��الفش مجوز بانک مرکزي هم داش��ت! ام��ا در پرداخت وام های 
خود چارچوب های الزم را رعایت نكرده بود. اولین جلس��ه دادگاه در 
سریع ترین زمان یعني کمتر از یک ماه از تاریخ ارجاع پرونده تشكیل 
و در حال رسیدگی است. شعبه 103 کیفری دادگستری شهرستان 
40 روز به مدیران این صندوق فرص��ت داده تا رضایت مالباختگان را 

جلب کنند.
-----------------------------------------------------

پردیس مشتاقي با انتش��ار این عكس در اینس��تاگرامش از دادگستري 
کرمان قدرداني کرد و نوش��ت: دادگس��تری کرمان با مشارکت خیرین 
15۸ نفر زنداني واجد شرایط جرائم غیرعمد را آزاد کرد. زنداني هایي که 
بعضي هاشون سال ها در حبس بودند و خانواده فقیرشون در رنج. رئیس 
دادگستري کرمان گفته از ابتدای سال حداقل 103 جلسه صلح و سازش 
در سطح زندان های استان و شورا های حل اختالف مستقر در ستاد دیه و 
زندان تشكیل شده و در مجموع ستاد دیه استان موفق به گرفتن تخفیف 

بدهی بیش از 50 میلیارد تومان از 12۸ نفر از شكات شده.
-----------------------------------------------------

بهمن کازروني با انتشار این عكس در اینستاگرامش نوشت: روستاي 
سیاخ دارنگون یا همان روستاي آبسرد ما از پاتوق هاي جدید پولدارهاي 
زمین خوار شیرازي شده بود. چند بار هم به دادسرا و ناجا شكایت کردیم 
که حاال نتیجه داده. دادستان شیراز دستور خرابي 176 ساختمون مثل 
ساخت و ساز های غیرمجاز، دیوار محوطه، جاده و پی کنی ساختمان 
که کلش بیش��تر از 200 هزار متر امالک غیرمجاز بود. خود نماینده 
دادستان که در محل حاضر بود گفت یک فقره حكم قطعی فقط مربوط 

به تخریب ساختموني به مساحت 3600 متري بود.

علیرضا سزاوار
  گزارش  یک

مهسا گربندی
  گزارش  دو


