
اواي�ل ارديبهش�ت ماه امس�ال قان�ون جدي�د 
حمايت از معل�والن توس�ط رئيس جمه�ور براي 
اجرا به دس�تگاه هاي اجرايي و وزارتخانه ها ابالغ 
ش�د اما اجراي�ي نش�د! بنا ب�ر اظهارات منتش�ر 
ش�ده مهم ترين دليل اجرايي نش�دن اي�ن قانون 
تصوي�ب و اب�الغ در دوران تش�ديد تحريم ه�ا 
بود. اي�ن قانون فرات�ر از قانون س�ابق مزيت هاي 
مهمي نظي�ر تحصيل راي�گان معل�والن در تمام 
دانشگاه هاي غيردولتي را براي اين قشر به ارمغان 
آورده اس�ت كه به ط�ور كامل اجرايي نمي ش�ود. 
اكنون حدود يك ميليون و 400 ه��زار معلول تحت 
پوشش خدمات بهزيستي هستند كه از اين تعداد ۱4 
درصد ناشنوا يا كم شنوا هس��تند، ۱0 درصد نابينا يا 
كم بينا، 4۲ درصد معلول جسمي- حركتي، ۲0 درصد 
معلول ذهني و ۵ تا ۶ درصد هم معلول رواني هستند. 

  قانوني براي تبليغ دولتمردان
قانون قبل��ي حمايت از معلوالن دقيقاً ۱۵ س��ال قبل 
از قانون جديد يعني ارديبهش��ت ماه سال ۱383 در 
مجلس شوراي اس��امي تصويب و در ۱7 خرداد 83 
از سوي رئيس جمهوري وقت اباغ شد. درواقع دولت 
وقت موضوع حمايت از حقوق معلوالن را از س��ر خود 
باز كرد؛ چراكه تهيه و تصويب اي��ن قانون در ماه هاي 
پاياني دولت اصاحات بيش��تر جنبه تبليغاتي براي 

دولتمردان داشت. 
دولتمردان وقت مدعي بودند كه ب��ا تهيه و اباغ اين 
قانون، كشور ما هم به جمع معدود كشورهايي اضافه 
ش��د كه داراي قان��ون حمايتي براي قش��ر معلوالن 
هستند. اجراي ناقص و متعهد نبودن اكثر وزارتخانه ها 
و نهاد هاي دولتي به  قوانين موجب شد كه در سال هاي 
بعد معلوالن با يكسري مشكات خاص روبه رو شوند. 

  زير ذره بين شوراي عالي معلوالن
مشكاتي از قبيل نامناسب  بودن پياده رو ها در شهرهاي 
مختلف، مشكل ورود و خروج در ساختمان هاي اداري، 
بانك ها، دانش��گاه ها و گذر هفت خ��ان معلوالن براي 
اشتغال، مجهز نبودن بس��ياري از ايستگاه هاي قطار 
ش��هري و خود قطاره��اي مترو، نب��ود پل هاي برقي 
عابرپياده و ايستگاه هاي نامناس��ب اتوبوس و وسايل 
حمل ونقل عمومي براي استفاده معلوالن بسياري از 
اين قشر را از گشت وگذار و تردد در داخل شهر محروم 

و محبوس در خانه كرده است. 
قانون جديد حمايت از معلوالن در ۱0 فصل و 3۵ ماده 
به تصويب رسيد چون افزايش سطح خدمات حمايتي 
و توانبخش��ي افراد معلول در قانون س��ابق حمايت از 
حقوق معلوالن نتوانس��ته بود انتظ��ارات و توقعات را 

برآورده كند. 

يكي از خصوصيات جالب قانون جديد حمايت از حقوق 
معلوالن، تشكيل ش��وراي عالي معلوالن كشور است. 
رياس��ت اين ش��ورا برعهده معاون اول رئيس جمهور 
و حضور ديگ��ر معاونين ذيربط در اين ح��وزه الزامي 
است. همچنين نمايندگاني از پنج تشكل مردم نهاد، 
جامع��ه معلوالن جس��مي، حركتي، ذهن��ي، رواني، 
نابينايان و ناش��نوايان نيز در اين شوراي عالي حضور 
دارند تا تصميمات اين شورا را مورد نظارت و ارزيابي 

قرار دهند. 
  مسئوليت قانوني شهرداري

بر اساس قانون جديد ش��هرداري ها و دهياري ها هم 
موظفن��د در صدور پروان��ه و پايان كار س��اختمان ها 
مناسب س��ازي مخصوص معل��والن را رعايت كنند. 
ش��هرداران و رؤساي نظام مهندس��ي، مسئول اجرا و 
نظارت بر حسن اجراي اين ماده هستند و متخلفان به 
مجازات تعزيري جزاي نقدي درجه ۵ تا 8 مندرج در 
ماده ۱9 قانون مجازات اسامي مصوب سال ۱39۲، به 
انفصال موقت يا دائم از خدمات عمومي، تنزل مقام يا 
محروميت از انتصاب به پست هاي حساس و مديريتي يا 

اخراج از نهاد يا سازمان متبوع محكوم مي  شوند. 
 براي اين كار ش��وراي عالي مناسب سازي كه رياست 
آن بر عهده وزير كشور اس��ت و دبيري آن نيز بر عهده 
س��ازمان بهزيستي كش��ور قرار داده شده، مسئوليت 

نظارت و برنامه ريزي را به عهده گرفته است. 
  بليت رايگان براي معلوالن

از ديگر نقاط قوت اين قانون اين است كه افراد داراي 
معلوليت هاي شديد می توانند از سامانه هاي حمل ونقل 
ريلي و اتوبوس��راني درون ش��هري دولت��ي و عمومي 
به صورت رايگان بهره ببرند و اس��تفاده اي��ن افراد از 
سامانه هاي برون شهري ريلي، هوايي و دريايي دولتي و 

عمومي غيردولتي به شكل نيم بها است. 
با اجرايي شدن قانون جديد حمايت از حقوق معلوالن، 
ش��هرداري  ها مكلفند جهت امكان ت��ردد افراد داراي 
معلوليت هاي ش��ديد، س��امانه هاي حمل ونقل ويژه 
افراد داراي معلوليت را با تجهيز ن��اوگان خودروهاي 
مناسب  سازي شده ايجاد كنند. دولت هم وظيفه دارد 
در ايجاد اين سيستم ها به شهرداري هاي فاقد اعتبارات 

الزم، كمك كند. 

  پرداخت حق پرستاري و بيمه
بر اس��اس قانون جدي��د حمايت از معل��والن، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزش��كي هم موظف شده 
پوشش بيمه سامت افراد داراي معلوليت تحت پوشش 
بهزيس��تي را به گونه اي تأمين كند كه عاوه بر تأمين 
خدمات درماني مورد نياز اين افراد، خدمات توانبخشي 

جسمي و رواني افراد داراي معلوليت را پوشش دهد. 
ضمن اينكه سازمان بهزيستي هم موظف است با هدف 
حمايت از نگه��داري و مراقبت اف��راد داراي معلوليت 
شديد و خيلي ش��ديد در خانواده، پس از ارائه خدمات 
آموزشي و مشاوره  اي به خانواده ها نسبت به پرداخت 
حق پرستاري يا مددكاري به سرپرست، همسر يا قيم 
اين افراد اقدام كند يا خدمات مراقبتي را از طريق مراكز 

وابسته به خود ارائه دهد. 
  از تحصيل رايگان تا ورزش رايگان

اس��تفاده راي��گان معلوالن كش��ور از مراكز ورزش��ي 
دس��تگاه هاي دولتي و ش��هرداري  هاي كش��ور هم از 
ديگر مزيت هاي اين قانون است. افراد معلول همچنين 
از آموزش عال��ي رايگان در واحدهاي آموزش��ي تابعه 

وزارتخانه ه��اي آموزش وپرورش، عل��وم، تحقيقات و 
فناوري، بهداش��ت، درمان وآموزش پزش��كي و ديگر 
دستگاه هاي دولتي و نيز دانشگاه آزاد اسامي و ساير 
مراكز آم��وزش عالي دولت��ي و غيردولت��ي بهره مند 

مي شوند. 
البته اج��راي ناقص اين قان��ون جديد باعث ش��ده تا 
دانشگاه هاي غيرانتفاعي و علمي- كاربردي زير بار اين 

شهريه نپرداختن نروند. 
  دهن كجي به بسته استخدامي

بسته هاي جامع حمايتي درخصوص اشتغال معلوالن 
ه��م در اين قانون پيش بيني ش��ده كه س��ازمان هاي 
مربوطه تاكن��ون اهميتي به آن نداده ان��د. براي مثال 
مقرر شده تا حداقل 30 درصد از پست هاي  اپراتور تلفن 
نهادهاي مختلف به افراد نابين��ا و كم بينا و افراد داراي 
معلوليت  جسمي، حركتي اختصاص يابد اما اپراتورها 

زير بار نرفته اند. 
  وضعيت مبهم مسكن معلوالن

جالب اينكه كارفرماياني كه در مراكز كسب و كار خود، 
افراد داراي معلوليت جوياي كار را در اجراي ماده ۱۱ 
اين قانون استخدام نمايند، از پرداخت حق بيمه سهم 
كارفرمايي در قبال افراد داراي معلوليت جذب شده 
معافند. همچنين معلوالني كه به صورت خوداشتغالي 
يا در كارگاه هاي اش��تغال خانگي ي��ا از طريق مراكز 
پشتيباني شغلي مشغول كارند از پرداخت حق بيمه 

سهم كارفرما يا خويش  فرما معاف مي  شوند. 
بر اس��اس اين قانون وزارت راه و شهرس��ازي و س��اير 
دستگاه هاي مرتبط مكلفند متناسب با ارائه تسهيات 
ارزان قيمت و س��اير اقدامات حمايتي از س��ازندگان 
واحدهاي مسكوني نس��بت به خانه داركردن زوج  هاي 
داراي معلولي��ت و خانواده ه��اي داراي چن��د معلول 
بكوشند. البته با توقف ساخت مسكن هاي ارزان قيمت 

هم اين بخش از قانون در كماست.

مزيت هاي قانون معلوالن در كما
 قانون جديدالتصويب حمايت از معلوالن امتيازهاي خوبي را براي اين قشر در نظر گرفته است 

كه دستگاه هاي اجرايي زير بار اجراي آن نمي روند
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اثرات نامطلوب فقدان قانون جامع ماليات
نبود يك بسته جامع قانون مالياتي و بي عدالتي مالياتي انگيزه هاي فرار مالياتي را افزايش مي دهد 

فرار مالياتي در بس�ياري از كش�ورها ج�رم بزرگي 
به حس�اب مي آي�د و مج�ازات س�نگيني دارد. در 
ايران هم از س�ال 1338 تا آبان ماه سال 1380 فرار 
مالياتي جرم محس�وب مي ش�د و مج�ازات حبس 
از س�ه ماه ت�ا دو س�ال داش�ت، ام�ا در اصالحات 
انجام شده در 18 س�ال پيش، تغييراتي رخ داد كه 
مطالبات اكنون جامعه ايران�ي را برآورده نمي كند. 
فرار مالياتي در ح��ال حاضر يك��ي از معضات جدي 
بسياري از كش��ورهاي جهان چه توسعه يافته و چه در 
حال توسعه است؛ چراكه درآمد هاي اصلي يك دولت 
را به شدت كاهش مي دهد. فرار مالياتي باعث مي شود 
دولت به اهداف ترسيم ش��ده اش با ات��كا به درآمدهاي 
مالياتي نرس��د و درنتيج��ه عدالت ماليات��ي و عدالت 

اجتماعي هم به حاشيه رود. 
اكنون دهه هاست كه فرار مالياتي اصلي ترين معضل و 
مش��كل نظام هاي مالياتي محسوب مي شود. در كشور 
ما ميزان فرار مالياتي بر اساس آمارها تا 40 درصد هم 

برآورد شده است. 
  سلبريتي هاي فراري از ماليات

معافيت مطلق فعاليت هاي فرهنگي از ماليات هم يكي 
از اشتباهات قانون ماليات در كشور ماست. به اين دليل 
كه بس��ياري از فعاليت هاي فرهنگي درآمدزا آن هم به 
صورت كان و شخصي هستند و نبايد معاف از ماليات 
باشند. اكنون بسياري از سلبريتي ها و ستارگان سينما 
پول هاي كان به جيب مي زنند بدون اينكه ريالي ماليات 
بدهند. همين بي عدالتي مالياتي انگيزه برخي مؤديان 

مالياتي براي فرار از ماليات را افزايش مي دهد. 
  از جريمه تا محروميت

طبق اصاح��ات صورت گرفت��ه در م��اده ۲0۱ قانون 
ماليات هاي مس��تقيم، درصورتي كه به دفاتر با اس��ناد 
و مدارك خاف حقيق��ت از روي عل��م و عمد به قصد 
فرار از ماليات اس��تناد ش��ود، متخلف عاوه بر جريمه 
ش��امل محروميت از تمام معافيت ها و بخشودگي هاي 

قانوني مي شود. 
از سوي ديگر تبصره ماده ۲0۱ مي گويد كه اين تخلف 
موجب تعقيب و اقامه دعوي عليه متخلفين در مراجع 
قضايي از سوي سازمان امور مالياتي مي شود كه آنطور 
كه به نظر مي رسد بر جعل اسناد يا جرم استفاده از سند 

غيرواقعي براي كم درنظر گرفتن ماليات تكيه دارد. 
  اجتناب مالياتي هم داريم

جالب اينكه عاوه بر مش��كل ف��رار  مالياتي، اصطاح 
حقوقي ديگري به عنوان اجتناب مالياتي هم هست كه 

به استفاده از روش ها و كانال هاي قانوني براي نپرداختن 
يا كم پرداختن ماليات اطاق مي شود. اجتناب مالياتي 
با فرار مالياتي تفاوت ج��دي دارد زيرا اجتناب مالياتي 
استفاده از روش ها و راهكارهاي قانوني است و جرم هم 

حساب نمي شود!
حال آنكه فرار مالياتي قصد عمدي ب��راي به كار بردن 
روش هاي غيرقانوني و البته جرم است. فرار مالياتي به 
روش هاي متفاوت صورت مي گيرد كه در همه آنها، اصل 

پرداخت نكردن ماليات به طور كلي يا جزئي است. 
فرار مالياتي همانند جرم، معضلي است كه ابعاد مختلف 
و داليل متفاوت��ي دارد. هرچقدر ك��ه قوانين مالياتي 
ساده نباش��ند، از ش��فافيت برخوردار نباشند و گنگ 
باش��ند و درك آنها براي مردم مشكل باشد، سرپيچي 
و گريز از آنها بيشتر خواهد بود و انگيزه فرار مالياتي را 

بيشتر مي كند. 
  انگيزه براي فرار مالياتي

اگر قوانين مالياتي به شكلي تعييين شده باشند كه مردم 
احساس كنند عدالت در پرداخت ماليات رعايت نشده 
است، انگيزه و كوشش براي فرار از ماليات در آنها بيشتر 
مي ش��ود. همچنين اگر تصور كنند اج��راي قانون هم 

عادالنه انجام نمي شود به انگيزه آنها دامن مي زند. 

درصورتي كه مالي��ات درنظر گرفته ش��ده مبلغ قابل 
توجهي باشد و با درآمد مؤدي همخواني نداشته باشد، 
تمايل و انگيزه براي فرار مالياتي را بيش��تر مي كند. به 
همين دليل در بسياري از نهاد هاي تصميم ساز مالياتي 
سعي مي كنند با گسترش ش��اخه هاي مالياتي مقدار 
معافيت ها را كاهش دهند درنتيج��ه نرخ هاي مالياتي 
و تعداد آنها كم مي ش��ود و بالطبع انگيزه فرار مالياتي 

نيز كم شود. 
احترام نگذاشتن به حقوق شهروندي مؤديان مالياتي 
در قوانين و ع��دم رعايت اين حقوق از س��وي مميز يا 
كمك مميز مالياتي بر هم��كاري مؤديان تأثير زيادي 
دارد. هر نوع توجه نكردن قانونگذاران به اين مسئله در 
انگيزه و عملكرد مؤديان مالياتي تأثير جدي به همراه 

خواهد داشت. 
  جلب مشاركت در قوانين

از طرف ديگر در قوانين مربوط به ماليات بايد روش هاي 
مختلف جلب مشاركت و همكاري و تبعيت داوطلبانه 
مؤدي��ان مالياتي هم درنظ��ر گرفته ش��ود. در قوانين 
مالياتي روش هايي نظير امتياز هاي مالياتي و سيستم 
خوداظهاري موجب بي انگيزه شدن مؤديان به پرداخت 
ماليات و رشد انگيزه هاي فرار مالياتي در آنها مي شود. 

  ضرورت ضمانت هاي اجرايي
قوانين مالياتي هم مانند ديگر قوانين نيازمند ضمانت هاي 
اجرايي مانند جرم  محس��وب ك��ردن ف��رار مالياتي و 
روش هاي تبعيت اجب��اري مؤديان مالياتي به پرداخت 
ماليات هستند. توانمند نبودن و كم بودن اين ضمانت 

اجراها تأثير جدي در رشد انگيزه فرار مالياتي دارد. 
  فساد مأموران

نبايد فراموش كرد كه سيس��تم ماليات��ي و كارمندان 
مالياتي هم در نارس��ايي و ناتواني نظام اجرايي و اداري 
ماليات نق��ش مهمي دارن��د. شناس��ايي فعاليت هاي 
اقتصادي مؤديان مالياتي به وصول به موقع ماليات كمك 
بزرگي مي كند. به همين دليل ضعف مأموران مالياتي، 

فرار مالياتي براي مؤديان را ساده تر مي كند. 
در كشور ما بخش بزرگي از اقتصاد از مشكل فرار مالياتي 
رنج مي ب��رد. كارشناس��ان عدم وجود بان��ك اطاعات 
مالياتي، اس��تفاده نكردن از نرم افزارهاي نوين مالياتي 
و خدمات الكترونيكي و نبود كاركن��ان آموزش ديده و 
متخصص را از مشكات مهم فرار مالياتي در اين بخش 

مي دانند. 
از هنگامي كه سيستم ماليات ايجاد شده، تاكنون فساد 
مأموران دولت در نهاد مالياتي يكي از عمومي ترين انواع 

فساد مالي محسوب مي شود. س��ازمان امور مالياتي به 
عنوان يك دستگاه قضاوت اقتصادي براي مؤدي عمل 
مي كند، درنتيجه فسادپذيري هم بخشي از آن محسوب 

مي شود. 
پرداخت رش��وه به كاركنان مالياتي يكي از اصلي ترين 
داليل ايجاد فس��اد در سيستم ماليات اس��ت و تمايل 
نداشتن مؤديان به پرداخت ماليات در اين زمينه به راحتي 
مي تواند بروز كند. مشكلي كه به بي عدالتي مالياتي هم 

دامن مي زند. 
  فرهنگي كه هنوز نيست

از سوي ديگر نبود فرهنگ مالياتي در جامعه كه مي تواند 
از آموزش در مدارس شروع ش��ود، بر فرار مالياتي افراد 
تأثير جدي دارد. فرار مالياتي در جامعه عيب به ش��مار 
نمي آي��د و مؤديان به خاطر ف��رار از پرداخ��ت ماليات 
احس��اس ش��رمندگي ندارند و حتي اين فرار را به پاي 
زرنگي خود هم مي گذارند! بس��ياري از ورزشكاران در 
كشور پرونده هاي مالياتي مشكل دار دارند ولي هرگز بابت 
اين قضيه مؤاخذه نشده اند و حتي رسانه ها هم نسبت به 

اين مشكل بي اعتنا هستند. 
از منظر اجتماعي اينكه مبالغ دريافت ش��ده از ماليات 
مردم چگونه براي رفع نيازهاي اساسي و خدمات عمومي 
جامعه، گسترش و توسعه زيربناهاي عمراني، رفع فقر و 
نابرابري هاي اجتماعي هزينه مي شود در حساس شدن 

مردم جامعه به ماليات تأثيرگذار است. 
همه اين موضوعات نيازمن��د قانون گذاري هاي جامع و 
مانع است كه بتواند ضمن داشتن ضمانت اجراهاي قوي، 
خود شهروندان را متقاعد كند كه كمتر مرتكب جرم فرار 

مالياتي شوند.

دالرام عبدزاده
  گزارش  2

از ديگر نق�اط قوت قانون جديد 
حماي�ت از معلوالن اين اس�ت 
ك�ه اف�راد داراي معلوليت هاي 
ش�ديد می توانند از سامانه هاي 
حمل ونقل ريلي و اتوبوس�راني 
درون ش�هري دولتي و عمومي 
به صورت رايگان به�ره ببرند و 
استفاده اين افراد از سامانه هاي 
برون ش�هري ريل�ي، هواي�ي 
و درياي�ي دولت�ي و عموم�ي 
غيردولتي به ش�كل نيم بهاست

احت�رام نگذاش�تن ب�ه حقوق 
ش�هروندي مؤدي�ان ماليات�ي 
در قواني�ن و ع�دم رعايت اين 
حقوق از س�وي ممي�ز يا كمك 
ممي�ز ماليات�ي ب�ر هم�كاري 
مؤدي�ان تأثير زي�ادي دارد. هر 
نوع توجه نك�ردن قانونگذاران 
ب�ه اي�ن مس�ئله در انگي�زه و 
عملكرد مؤدي�ان مالياتي تأثير 
جدي ب�ه همراه خواهد داش�ت
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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. 
.................................................................................................

 فاطمه س�رهنگي با انتش�ار اين عك�س در اينس�تاگرامش 
بازديد هاي ش�هري مقامات قضايي را تحس�ين كرد و نوشت: 
دادستاني اهواز در بازديد ميداني از كوي مدرس مهلت دو روزه اي به 
مديران شهري براي حل مشكات و معضات اين منطقه داد. در بازديد 
از اين منطقه قرار ش��د آبفاي اهواز ظرف 48 ساعت نسبت به اليروبي 
محل اقدام كند و زير سازي و آماده كردن نقطه لوله گذاري شده براي 
آسفالت و تحويل به شهرداري را انجام بدهد و شهرداري هم نسبت به 

انجام آسفالت اقدام كند. 
رسيدگي به مشكات اين جور مناطق هميش��ه بايد به طور جدي در 

دستور كار مقامات باشد. 
.................................................................................................

 مهدي فرخ روز با انتشار اين عكس از توجه مسئوالن قضايي 
شهرشان قدرداني كرد و نوشت: حداقل س��ه ماه بود كه كارخانه 
الكل س��ازي با دفع غيراصولي پس��ابش وضعيت محله ما در گوشه اي 
از شهر مراغه را ملتهب كرده بود اما دادستان مراغه با تعيين مهلت به 
صاحب كارخانه فرصت داد و خوشبختانه با ايجاد يكسري تأسيسات 

مربوطه اين مشكل حل شد. 
.................................................................................................

 فرهاد شعباني با انتش�ار اين عكس از توجه جدي دستگاه 
قضايي ب�ه تخلف�ات بيمارس�تاني قدرداني كرد و نوش�ت: 
چند وقتي بود ك��ه زباله هاي بيمارس��تان اميرالمؤمنين زابل براي 
ما و همس��ايه ها دردسرس��از ش��ده بود. فكر ه��م نمي كرديم كه 
پيگيري هايمان اينقدر زود نتيجه بدهد. خود دادستان زابل آمده و 
از محل بي خطر سازي زباله هاي بيمارستاني و عفوني و بيمارستان 

اميرالمؤمنين بازديد كرده است. 
موقع بازديد هم گفت��ه بوده در صورت دريافت گزارش��ي از تخلف 
در زمينه دفع زباله هاي بيمارستاني به ش��دت با متخلفان برخورد 

خواهد كرد. 
.................................................................................................

 احمد كازروني با انتشار اين عكس نوشت: تعزيرات شيراز اطاعات 
و اخباري راجع به توزيع پودر هاي شوينده تقلبي در سطح بازار به دست 
آورده بود و رسيدگي به موضوع را در دستور كار گشت تعزيرات گذاشت. 
اين پودر ها با جعل بسته بندي يكي از برند هاي مشهور فروخته مي شد. 
استفاده از اين پودرها به خاطر تركيبات غيراستاندارد، موجب آسيب 
جدي به البسه مي شود. كارگاه متخلف درنهايت شناسايي شد و بايد 
8 ميليارد جريمه بدهد! بيشتر از ۱9 هزار پاكت پودر تقلبي هم كشف 

و ضبط شد. 
.................................................................................................

محمد كاظم زهي با انتش�ار اين عكس از گس�ترش خدمات 
قضايي در محل زندگي اش قدرداني كرد و نوش�ت: باجه ثبت 
درخواست گواهي عدم سوءپيشينه براي اولين بار در استان هرمزگان 

توسط يكي از معاون هاي رئيس قوه قضائيه افتتاح شد. 
با راه اندازي ثبت درخواست گواهي عدم سوءپيشينه، مي شود فقط 
با كارت ملي به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي رفت و درخواست را 
ثبت كرد و بعد از تأييد مقام قضايي، گواهي عدم سوءپيشينه به سامانه 

اباغ الكترونيك شخص درخواست دهنده ارسال مي شود. 
با توجه به شرايط آب وهوايي بندرعباس در اين مركز همه تجهيزات 
مهمي مثل سنسور هاي دما، رطوبت، نشت آب، برق اضطراري و... را 

نصب كرده اند.


