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 اهم مصوبات و اقدامات هيئت مديره 
 كانون وكالي دادگستري استان آذربايجان شرقي

 ٦٩٣١در تيرماه سال  
 به نقل از جناب آقاي حسين عليپور، 

 عضو هيئت مديره و سخنگوي كانون
 

 

 

 

 

 

رسيدگي به درخواستهاي همكاران دائر بر عضويت در برخي كميسيون هاا   قا ا                -١

 اقت الهاي ضر ري.

اليحه قاقوقي اساتا ا       ٨رسيدگي به درخواستهاي مت اضيان بندهاي الف، ب   د ماده  -٢

كاقون  ك ي دادگستري كه شام  كارمندان ح وقي بازقشسته   قضات باازقشاساتاه                   

مستعفي   بازخريد از خدمت قوه قضاييه بوده   در برخي موارد صد ر پر اقه  كالت                   

 كارآموزي.

ماردادمااه      ٦   ٥تصويب برگزاري اختبار از كارآموزان  كالت مشمو  در تاريخ هاي          -٣

 سا  جاري.

بررسي آيين قامه حق الوكاله   هزينه سفر  ك ي دادگستري ، پياشاناهاادي اساكاودا،             -٤

جهت تصويب قهايي در مجمع عمومي مردادماه اتحاديه سراسري كاقون هااي  كا ي           

 دادگستري كشور.

بررسي   ارائه گزارش در خصوص مكاتبات اتحاديه سراساري كااقاوقاهااي  كا ي                     -٥

دادگستري كشور)اسكودا( در خصوص مسائ  مربوط به متن پيشنهادي اليحه اص حاي          

قاقون  كالت   شناسايي اص  حق تبليغ براي  ك    قحوه آن   قيز قحوه ادامه همكااري   

با صدا   سيما، موضوع تواف نامه اسكودا با سازمان صدا   سيماي جاماهاوري اسا ماي                    

 ايران.

بررسي ت اضاهاي مربوط به  كالت اتفاقي توسط مت اضيان در جلسات هياتات مادياره               -٦

 كاقون  ك ي دادگستري.

تعيين اعضاي هيتت مديره كاقون  ك ي دادگستري استاان باه عاناوان قااباريان بار                      -٧

عملكردهاي كميسيون ها   ارگاقهاي كاقون   عنداللز م گزارش مشك ت ماوجاود در          

جهت رفع چالش ها   مواقع پيشرفت ماموريت هاي محوله به كميسيون ها، با توجاه باه                   

لز م قظارت سيستمي؛كه در اين خصوص آقايان حسين شربياقي قظارت بر كاماياساياون       

باقوان؛ اكبر رضاپور قظارت بر كميسيون هاي سازش،بين المل    دادگااه هاا؛ حسايان              

عليپور قظارت بر كميسيون هاي دا ري، ح وق بشر، ساختمان   تن يا  قاواقايان؛ اماياد            

رهنما صديق آذر قظارت بر كميسيون هاي كاارآماوزي   اخاتاباار،                  

ر ابط عمومي   بازرسي   معاضدت؛ مسعود لطفي صديق قظارت بار              

كميسيون هاي رفاه، حمايت، اقفورماتيك، پارلماقي   ارشد طهماساب         

زاده قظارت بر كميسيون هاي  رزش، قشريه   سخنراقي، علمي، فرهنگي   هنري را بار         

 عهده گرفتند.

تصويب تاسيس كميسيون حمايت جهت حمايت ح وقي   هكذا حمايت هاي مادي                -٨

رفاهي از طريق صند ق حمايت  ك    صند ق قرض الحسنه   تعيايان جانااب آقااي                 

 اسماعي  ميراب توپچي باشي به عنوان رئيس كميسيون مذكور.

بررسي موضوع قحوه تردد همكاران از مبادي  ر دي دادگستري هاي كشور باه طاور         -٩

همسان   يكنواخت در سراسر كشور   قحوه تعام  با قوه قضاييه جهت رفاع ماواقاع                        

 مشك ت موجود.

مصوبه در خصوص خريد كمد مخصوص قگهداري تلفن هاي همراه براي هماكااران     -١١

 باقو در  ر دي دادگستري تبريز در راستاي رفع مشك  همكاران از اين حيث.

حضور قماينده كاقون  ك ي دادگستري استان، جناب آقاي حسين عليپور در جلاساه       -١١

شوراي اجرايي اسكودا جهت بررسي مسائ    ماوارد در صا حايات          ٥٦/٤/٦٥مورخه  

 شورا.

حضور قماينده كاقون  ك ي دادگستري استان در جلسه  صند ق حمايات  كا                      -١٢

كارگشايان   شركت در اقتخابات هيتت مديره كه منجر به تغييراتي در مادياريات آن                    

 باالخص شخص رياست صند ق حمايت گرديد.

كليه اعضاي هيتت مديره كاقون  ك ي متبوع در هر چهار جلسه رسمي هيتت مدياره       -١٣

 به طور مرتب حضور داشته اقد.
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 انتخابات هیأت مدیره صندوق حمایت وکال برگزار شد
قفراز  ٦٥در اقتخابات ر ز جاري هيأت مديره صند ق حمايت  ك ي دادگستري كه با قامزدي            

رأي مأخوذه به ترتيب افراد زير حائز اكثريت       ۸٨ ك ي دادگستري برگزار گرديد، از مجموع       

 آراء شدقد:

 راي ۸۸ كي  آرش كيخسر ي -٦

 راي٦٥ كي  سنجر فخري -۸

 راي ٦۱ كي  كريم حبيب قژاد بهتاش-۳

 راي ٦٦ كي  كامبيز زقديه -٤

 راي ٦٥ كي  ايرج افتخاري -٥

 راي ٦٦ كي  شاپور منوچهري -٦

 راي ٦۱ كي  محمدرضا بني صدر  -۱

 راي۱ كي  مريم كيان ارثي -٨

 راي ٥ كي  التفات سنايي -٥

 راي ۳ كي  رضا آشوري  -٦۱

 راي٦ كي  پر يز كيهاقي -٦٦

 راي ٦ كي  عبداهلل خاتمي فر -٦۸

بدين ترتيب آقايان آرش كيخسر ي، سنجر فخري   كريم حبيب قژاد بهتاش به عنوان اعضااي                

اصلي   اقايان كامبيز زقديه   ايرج افتخاري به عنوان اعضاي علي البد  صند ق حمايت تعيايان    

رأي به عنوان بازرس اصلي   آقاي حميد عزيزي باا        ٦۱شدقد   آقاي كيومرث سپهري با تعداد        

 رأي به عنوان بازرسان اصلي   علي البد  صند ق اقتخاب شدقد.     ٦٦تعداد 

 )منبع:   كاقيوز(    



 اخبار کانون

دیدار اعضای محترم هیات مدیره  گزارش
با نماینده ولی فقیه در استان  و امام جمعه محبوب تبریز حضرت 

 هاشم  حجت االسالم والمسلمین دکتر سیّدمحمدعلی آل
در بيت امام جمعه محترم تبريز با حضور اعضاي             ٦۳٥٦تير    ٦۱اين ديدار ر ز شنبه مورخ       

قاسمي   آقاي دكتر       محترم هيات مديره   د  قفر از ر ساي سابق كاقون، آقاي ملك                 

 قيا   قيز تني چند از ر ساي كميسيون هاي كاقون، برگزار شد. فرهودي

در ابتداي جلسه دادستان محترم كاقون جناب آقاي قهرماقپور به معرفي اعضاي حاضر                    

پرداخته   سپس رياست محترم كاقون جناب آقاي عظيم زاده ضمن عرض تبريك                        

بمناسبت اقتصاب حضرت حجت الس م  المسلمين آ  هاشم به قمايندگي  لي ف يه در                   

استان   امامت جمعه تبريز، از فراهم قمودن امكان اين ديدار م قات قدرداقي قموده                       

گزارشي مختصر از  بايف ذاتي كاقون هاي  ك    ق ش با ارزش آن در جامعه ارائه                      

اي كه گريباقگير آن      هاي جامعه  كالت   مشك ت عديده       قموده   در ادامه به بيان دغدغه      

شده پرداختند   از امام جمعه محبوب تبريز ت اضاي عنايت به اين مشك ت قمودقد. امام                  

جمعه محترم قيز شخصا درخصوص برخي مسائ  من جمله تعداد  ك  در استان ، قحوه                     

قظارت بر آقها ، چگوقگي تعام  قهاد كاقون با سيستم قضا   قحوه برخورد قضات                            

 زاده همراه بود. هاي جناب آقاي عظيم كارمندان با  ك  سواالتي پرسيدقد، كه با پاسخ

سپس حضرت حجت االس م  المسلمين آ  هاشم به ايراد سخنراقي پرداخته،   در ابتدا                  

اقد،   جلسات      طي ابراز لطفي فرمودقد در طو  مدتي كه اين مستوليت را بعهده گرفته                  

اقد، ديداري لذتبخش تر از اين         م قات متعددي كه با قهادها   سازماقهاي مختلف داشته          

اقد ... سپس بصورت اجمالي به ق ش خطير  ك  در پاسداري از حق اشاره                      ديدار قداشته 

كرده   از درگاه الهي براي تمام  ك  موف يت در صراط حق مسالت قمودقد   در خاتمه                    

تماي  قلبي خويش را به حضور در خاقواده  ك    ديداري مجدد                

 . اع م فرمودقد

 شرقي كميسيون ر ابط عمومي كاقون  ك ي دادگستري آذربايجان
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صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیهه رهرارهری         

-کههانههونههالههای گکههیی دادنسهه ههری ایههرا        

 ٩٦/١٤/١٥  مورخ   ارکودا
جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كاقون هاي  ك ي دادگساتاري      ٦۳٥٦/۱٤/٦٥در تاريخ    

اسكودا در مح  اتحاديه تشكي    قسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زير       -ايران

  بحث   اتخاذ تصميم شد:

قامه رياست محترم دادگاه عالي اقتظامي قضات خطاب به كاقوقهاي محترم   موضوع كماپايان       -٦

 مرد دين آزمون  ر دي كاقوقها

بند ا   دستور مطرح   م رر شد پاسخ دادگاه محاتارم عاالاي              

اقتظامي قضات با امضاي ر ساي محترم كاقون ها مشتركا داده      

 شود.متن الزم را هيات رييسه اتحاديه تهيه خواهد كرد.

موضوع قصب در ازه تفتيش امنيتي در برخي استان هاا باا               -۸

 هزينه كاقون ها.

بند د  دستور در مورد ر ش هاي اعما  ضوابط امنيتي قسابات    

به  ك  در  ر دي مراكز قضايي مطرح   مطالب قمايانادگاان         

محترم كاقون هاي مختلف كه هر يك به قوعي با اين ر ش ها             

برخورد داشته اقد استماع   با توجه به اياناكاه حساب اعا م                

كاقون محترم مركز موضوع صد ر كارت هاي هوشمند باراي          

 ك ي سراسر كشور در دستور همايش تهران قارار خاواهاد              

گرفت   با عنايت به اينكه بهترين حاالات در ايان خصاوص             

ر شي است كه  ر د   خر ج هر  كي  را به مراكز قضااياي               

در سراسر كشوربه صورت يكنواخت تسهي  كند ما ارر شاد           

كاقون هاي محترمي كه عمً  به قحوي از اقحا از اين تساهايا           

مي كنند شرحي از اقدامات خود را با تصوير مكاتبات    استفاده

يا تفاهم قامه تنظيمي برف يك هفته از اين جلسه به اساكاودا         

اع م فرمايند تا ضمن بررسي موضوع كارتهاي هوشمند بهترين ر ش در هيتت عمومي اقاتاخااب        

شود   مبناي مذاكرات   اقدامات بعدي قرار گيرد بديهي است استفاده از سار ر ماركازي كاه                     

پوشش دهنده ك  كاقون ها باشد مورد قظر خواهد بود ضمناً م رر شد فرد يا افرادي از اسكودا در     

فاصله جلسه حاضر   برگزاري همايش با حفابت اط عات قوه قضاييه در اين خصوص هماهنگي   

 كند.

۳- ... 

 پيش قويس ضوابط مربوط به اط ع رساقي  ك ي داگستري -٤

اط ع رساقي   «بند چهار دستور مطرح شد   مورد بحث قرار گرفت   ضابطه آتي تصويب شد :   

تبليغات براي  ك ي دادگستري به قحو متعارف مجاز اما تبليغات فريبنده   قاماتاعاارف ماماناوع             

 تفصي  موضوع در همايش تهران مطرح خواهد شد. .»است

 مسائ  اتوماسيون: -٥ 

 ٦۳٥٥هزينه پشتيباقي سا   -الف

 ٦۳٥٦قرارداد پشتيباقي سا   -ب

 قرارداد فاز د م اتوماسيون -پ

در مورد د  شق ب   پ بند پنج م رر شد گزينه هاي اقجام كار به  سيله پايامااقاكاار از طارياق                   

استع م بها   اقجام كار به  سيله ي پرسن  استخدامي اسكودا با تهياه ساخات           

افزار هاي الزم ، موضوع به كميسيون اقفورماتيك اتحاادياه ارجااع شاد تاا                    

ر ز از جلسه حاضر با تشكي  جلسه قسبت به تعايايان  جاه        ٦۱حداكثر برف   

با در قظر گرفتن جنبه هاي مالي   در عين حا  موضوع امنيت سيساتام     –بهتر از د  گزينه مذكور    

 ابهار قظر   قتيجه را جهت طرح در شوراي اجرايي به اسكودا اع م كنند

اص ح آيين كار در قسمت مربوط به هزينه همايش ها بر مبناي پيشنهااد باازرساان ماحاتارم                  -٦ 

 اسكودا

 ۸۳۸بند شش مطرح   م رر شد بند هاي يك تا هفده گزارش ثبت شده بازرسان محترم به شماره      

مفادًا در متن آيين كار اسكودا  ارد   قتيجه پس از ارساا  باه كااقاون هااي             ٥٦/۳/٦۱در تاريخ  

 محترم جهت بررسي در شوراي اجرايي مطرح شود.

با توجه به اق ضاء  قت بررسي آيين قامه كميسيون ر ابط عمومي به جلسه بعد موكو  شد ضمنًا با            

توجه به اينكه كارگر ه محترم بررسي اليحه  كالت قتيجه قهايي بررسي را پاياش از بارگازاري                     

همايش اع م خواهند فارماود ما ارر شاد              

گزارشي از سير امور راجع به اين موضوع به         

استحضار هيتت عمومي برسد. متن قهايي باه          

محض  صو  براي كليه كاقون هاي محتارم        

 ارسا  خواهد شد.

ت اضاي موسسه مركز همايش هاي تاوساعاه         

بين المللي داتيس براي استفاده از لاوگاوي           

اسكودا در كنگره بين المللي ح وق ايران باا      

ر يكرد قظارت ح وقي   ح وق شهر قادي       

مطرح   م رر شد بررسي هااي كاافاي در              

خصوص سوابق عملكرد اين مركز   كالاياه          

ابعاد فعاليت آن معمو  شود   سپس هياتات          

رئيسه اسكودا با توجه به اط عات گرد آمده  

 در خصوص مورد اتخاذ تصميم كند.

آغااز شاده باود در            ٥جلسه كه در ساعت     

 به پايان رسيد . ٦٦ساعت 

 منبع: سايت اسكودا
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 اخبار اسکودا

ریما در خصوص اظالارات معاگ   ٢مکاتبه ریارت ارکودا با مدیریت شبکه 

  ٩٦/٤/٣١اگل مح رم ریارت قوه قضاییه در برنامه بدگ  تعارف مورخ 



 متن مصاحبه استاد بهمن کشاورز
ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران در مورد کمپین            

 (31/496931)تاریخ مصاحبه حذف محدودیت جذب پذیرش کارآموزان وکالت 
*با س م خدمت استاد عزيز، جناب استاد سوالي خدمتتان داشتيم كه البته سوا  بسيااري از هاماكااران          

محترم است در اين موضوع كه كمپين حذف محد ديت جذب پذيرش كارآموزان  كالت مدتي است     

مطرح است   به قظر ميرسد كه به قوعي در اين خصوص بيش از آقچه كه در خو آن اسات باحاث                  

شبكه سه سيما راجع به اين موضوع بود چناقچاه   ۸۸اط ع رساقي مي شود از جمله كه ا لين خبر ساعت        

 در اين خصوص توضيحي داريد بيان كنيد.

با عرض س م خدمت    

همكاران ماحاتارم          

هاامااه افاارادي كااه       

عاا قااماانااد بااه اياان      

موضوع هستند   قطعا    

كم هم قيستاناد   باا          

تشكر از كماياساياون       

ر ابااط عااامااوماااي      

اتحاديه سراسري كاه     

پيگير اين قبي  امور به     

طور دائم هساتاناد           

موجب اط ع رساقي به موقع مي شوقد عرض ميكنم كه اين كمپيني كه فرمودين كمپين برداشتن س ف            

پذيرش كارآموز است. يعني به تعداد بي شماري كار آموز ما جذب كنيم طبعاً كارآموزي م تاضايااتاي       

دارد بايد اين افراد تحت قظر  ك ي سرپرست مجرب با ساب ه كافي آموزش ببينند. از آن مهمتر بايد در 

دادگاه دادگستري حاضر بشنود براي اقجام كار آموزي تحت قظر قضات محترم    احدهاي ماخاتالاف        

قضايي. اين سوا  مطرح است كه با توجه به اينكه هم اكنون ما دچار مشك  هستيم از اين جهت، يعناي             

دادگاه هاي ما    احدهاي قضايي ما آمادگي پذيرش همين تعداد موجود كارآموزان ما را هم قادارقاد           

چگوقه مي شود اين امر را مح ق كرد؟ قطعاً كساقي كه اين صحبت ها را ميكنند به اين جنبه هاي قضياه      

مطلق توجه قدارقد. البته اين سوا  هم به هر حا  در بد  امر مطرح مي شود كه در حالي كه ده ها بلاكاه     

صدها گردهمايي، اعتراض دست جمعي   غيره در امور مختلفي در كشور ما حادث مي شود   اثري از           

آقها در صدا   سيماي محترم ما قميبينيم چگوقه است كه آق در صدا   سيما به اين مسآله خاص ع قمند   

شده است كه اين گوقه ر ي آن  قت ميگذارد   به خصوص تا آقجا پيش رفته كه يك برقامه زقاده در     

اين مورد بنده ديدم كه تهيه   پخش كرده بودقد كه البته اميد اريم در همه ش وق   همه امور   هاماه               

اعتراض ها   همه گردهمايي ها   راهپيمايي ها صدا  سيماي ما اين م دار ع قمند باشد   تعهد داشاتاه           

 باشد كه حتماً مثبت ارزيابي خواهد شد.  لي به هر حا  اين سوا  م در براي بنده  جود داشت.

اشاره شده است كه در همان خبري كه فرموديد كه معا قت محترم امور قواقين مجلس هم تاييد كارده               

اقد كه اين س ف بايد برداشته شود بنده در اين فكر هستم كه اگر اين معا قت محترم اين امكان قاقاوقاي    

را دارقد كه اع م قسخ يا مخصص خوردن قواقين مختلف را بفرمايند به طور عام پس ديگر چه قيازي به       

مجلس محترم شوراي اس مي است كه با اين همه صرف  قت   اقرژي بخواهند در مورد قاقوقاگاذاري               

جديد   به تبع قسخ قاقون قديم   اينها ابهار قظر بفرمايند. با مراجعه كه به متن قاقون مربوط كاردم، در       

مشخصًا آمده اعما   بايف اين معا قت ياعاناي هامايان            ٦۳٨٥قاقون تد ين   تن ي  م ررات مصوب       

معا قت محترم كه ابهار قظر فرمودقد شام  حيطه اختيارات ت نيني قمايندگان مجلس شوراي اسا ماي                 

قيست يعني هر يك بايد كار خودشان را بكنند، حاال چگوقه در يك مورد خاص اينگوقه يكدفعه ميبينيم 

كه اين معا قت محترم تشريف ميا رقد   چنين ابهار قظري مي فرمايند خارج از حيطه اختياراتشاان باه                 

هر ت دير باعث ترتب آثاري مطمتناً قيست اين قضيه   مجلس محترم البته كار خودش را به موقع اقاجاام     

 داده است   اقجام خواهد داد.

مطلب ديگري كه بايد در اين خصوص گفته بشود اينكه آن قاقوقي كه مورد استناد اين د ستان بزرگوار  

ما در اين كمپين هست كه آمده اقد حاال اخيرًا همين خبري كه اشاره فرموديد مي گويد كه به شاوراي         

قاقاون   ۱   ٦رقابت شكايت كردقد   قب  از آن هم قماينده بزرگواري قامه اي مرقوم فرموده بودقد، ماده    

مربوط به توسعه كسب   كار، اجراي سياست هاي كلي قظام در اين موارد خاص استناد كرده بودقد ماا      

قاچار شديم بريم به اين قاقون مراجعه كنيم ببينيم  اقعًا تا چه اقدازه قابر به م والاه  كاالات، خادماات                     

 كالتي    كالت دادگستري است. يك اص ح ماده يك همين قاقون دارد كه بيشتر ر ي آن ماقور داده   

قابر بر بيان موارد مشمو  است. قب  از هر چيز بااياد باه        ۸۸   ۸٦بودقد در اين اص ح ما ديديم كه بند     

اين مسأله توجه كرد كه اين قاقون   قاقون برقامه چهارم توسعه كه مورد استناد قرار گرفته است هار د         

قواقين عام هستند   موخر التصويب قسبت به قاقون كيفيت اخذ پر اقه  كالت بنابراين قاقاون كايافايات                    

اخذ، قاقون خاص است   م دم التصويب. در كجا رف ا ديده اقد   خواقده اقد كه استناد ميفرماياناد كاه        

قاقون   ضابطه عام موخر التصويب قاقون خاص م دم التصويب را قسخ   يا تخصيص كند اگر حكاماي       

 در اين مورد در قواعد اصولي ديده اقد حكم شايعي كه شاز   قادر قباشد بفرمايند ما هم ياد بگيريم .

اين قاقون استنادي موارد مشمو  را مي شمارد، در اين ماوارد     ۸۸   ۸٦مطلب ديگري كه در همان ماده     

مشمو  كه تك تك اسم برده شده چيزي كه بر كاقون  ك  منطبق باشد شما قميبينيد. كاقون هاي  ك     

موسسه هستند داراي شخصيت ح وقي مست   طبق قاقون هم تشكي  شده اقد در اين د  بناد اصا حاي            

شما موسسه را اص  قميبينيد. بنابراين به طور قطع كاقون هاي  ك    خدمات  كالتي از اين ماجاماوعاه           

قاقوقي چه برقامه چهارم   چه بعد اين قاقون كه بعدًا هم اص ح شده خر ج موضوعي دارد . باه آن باه                  

طور كلي بنده فكر قميكنم كه بتوان استناد كرد كه حاال ادله بيشتري را علي رغم كه شايد باعث ما                  

 خواهد شد عرض خواهم كرد.

بحث رقابت آقچنان كه در اين قاقون آمده بعد هم اشاره به آن خواهم كرد در مورد كاقون هاي  ك                

الياحاه      ٦٥ ك ي دادگستري   خدماتي كه عرضه مي كنند اصوال قاب  طرح قيست چرا؟ چون مااده              

است    مشخص كرده است كه حق الوكاله يعني آن جنبه مالي   مادي اين حرفه   اين ما اوالاه تااباع               

توافق طرفين يعني  كي    موك  است اگر هم تواف ي قباشد، تعرفه ثابت   تصويب شده اي است كه بر 

ر ابط طرفين حاكم خواهد بود. پس بنابراين جايي براي رقابت بين  ك    غيره به  جود قخواهد آماد            

 كه ما بحث را بكشيم به مسأله كه مختص سوپر ماركت ها   سازقدگان اتومبي    غيره است.

همين قاقون هم كه باز هم به آن اشاره كرده اقد   استناد اگر توجه بشود مشخصاًا دا  بار عادم           ۱ماده  

آماده     ۱قابليت شمو    اقطباق اين قاقون است بر  ضعيت  ك    كاقون هاي  ك  چون در اين مااده             

است اگر كسي تاخير شد در صد ر مجوز كارش مراجعه ميكند به باالترين م ام اجرايي ياا اساتااقادار.         

مشخص است كه اين مربوط است به د لت   مامورين د لت   موسسات عمومي كه در حكم د لاتاي               

هستند   بعد هم ميگويد اگر كسي در صد ر اين جواز تاخير قار ا كرد با دخالت استاقدار   بااالتاريان           

قاقون تخلفات اداري محكوم خواهاد شاد. كادام عضاو             ٥م ام اجرايي به مجازات هاي م رر در ماده        

هيأت مديره يا كدام مستو  كاقون  ك  را تا به حا  بر مبناي قاقون تخلفات اداري كسي تواقسته اسات                   

هم دقايا ااً       ۱مجازات كند. اص  قاب  اقطباق قيست آن مسائلي كه در آقجا آمده است بنابراين اين ماده  

 داللتش بر اين است كه اصوالً اين حرف، حرف بي  جه   بي ربطي است.

اشاره كرده اقد كه استناد به عدم صد ر مجوز كار به علت اشباع بازار اين خ ف قاقون است   چانايان                     

است   چنان است . چه كسي گفته است كه س ف جذب كارآموز بر مبناي اشباع بازار است. كميسيون   

موضوع تبصره ماده يك قاقون كيفيت اخذ تشكي  شده است از د  قماينده محترم از قاوه قضااياياه                       

رئيس كاقون هر مح ، يعني آن بزرگواران اكثريت دارقد. بر مبناي آمارها   اط عاتي كاه در دسات                        

دارقد قياز سنجي ميكنند   در پاسخگويي به قياز تعدادي را تعيين ماي كاناناد كاه تاازه تاعاداد ايان                             

كارآموزاقي كه تعيين مي شود در آقها محاسبه قشده است قضات محترمي كه از دادگساتاري ماناتازع                     

ميشوقد   پر اقه مي گيرقد. محاسبه قشده است كارمندان محترم ح وقي دادگستري    زارت خااقاه هاا       

اليحه است    اص حي مي آيناد   پار اقاه         ٨كه با سي سا  خدمت   ساب ه ح وقي طبق بند دا  ماده  

 ك ت از كاقون ها ميگيرقد يعني اين تعداد اضافه مي شوقد به آن تعدادي كه تبصره ماده يك به عنوان 

كارآموز جذب ميكند . پس اشباع يعني چي؟ اين حرفها يعني چي؟ خود د ستاقي هم كه اين صحابات      

ها را مطرح ميكنند من تصور ميكنم كه مي داقند كه چيزي كه ميگويناد درسات      

 قيست. اينكه پشت اين حركت چه چيزي است حتما تاريخ ر شن خواهد كرد.

 

 5  (٩)ادامه مصاحبه در صفحه 

 مصاحبه



جنها  ققهای    «نزارش جلسه کمیسیو  گرزش با حضور        

من خه  شهورای کینه الر        »دک ر رعید دباغ نیکوخصلت   

 ١٣٩٦/٤/٢٥تبریز مورخ 
 تالیه گ تنظیم:

 مریم عزیزی فرد )گکیل پایه یک دادنس ری(

  اعضاي فعا  كميسيون  رزش      «جناب آقاي سعيد محمد پور»جلسه كميسيون  رزش با رياست  

منتخاب شاوراي ك قاشهر       «جناب آقاي دكتر سعيد دباغ قيكوخصلت»  با حضور ميهماقان جلسه     

 «جناب آقاي ارشد طهماساب زاده    »تبريز   رئيس داقشكده تربيت بدقي داقشگاه تبريز   همچنين   

در   ٦۳سااعت     ٦۳٥٦تاير     ۸٥عضو هيات مديره كاقون  ك ي آذربايجان شرقي ر ز يكشنبه مورخ   

 كاقون  ك ي آذربايجان شرقي برگزار گرديد.

ضمن خوش آمد گوياي       «جناب آقاي سعيد محمد پور»در ابتداي جلسه رئيس كميسيون  رزش  

به ميهماقان، اقتخاب جناب آقاي دكتر قيكوخصلت به عنوان قماينده ماردم تبرياز در پنجميان د ره              

اقتخابات شوراي شهر تبريز را 

تبرياااك گفتاااه،   شااارح        

مختاااااصري از ساااااوابق         

افتخاارات  رزشااي اياشان را      

باااراي اعاااضاي كمياااسيون     

 رزش ارائاه قمودقاد. رئيااس      

كميسيون  رزش در اداماه باا      

ارائااه توضاايحاتي در بااااب       

هااي  كا          است    كااقون  

اينكه كااقون  كا  از حياث         

اقتااااصادي   مااااالي قيااااز        

خودگردان باوده   باا هزيناه         

خااود  كاا  بااد ن دريافاات      

كمااترين مااساعدت مااالي از      

د لااات ياااا ارگااااقي اداره        

هاي غيراقتفاعي اقجام گرفته توسط  كا ي عاضو كمياسيون   ارائاه               شود، در خصوص فعاليت   مي

خدمات  رزشي به همكاران  كي    كاركنان كاقون  كا    تخفيفاات مختلاف از چناد باشاگاه                   

 رزشي از جمله اجاره سالن اختصاصي براي  رزش باقوان، تايم اختصاصي استخر، تاشكي  گار ه          

كوهنوردي   اقدامات اقجام يافته در زميناه فوتاسا  قايز همكااران  كيا ، گزارشاي باراي دكتار                        

 قيكوخصلت ارائه قمودقد.

هااي آتاي      هاي هيات مديره كاقون  ك  با تاشري  برقاماه         جناب محمدپور، ضمن تشكر از حمايت   

كميسيون ابراز اميد اري كردقد كه هيات مديره محترم با قگاه  يژه به جايگاه   اهميت  رزش بيان    

هاا باه  ياژه تادا م          همكاران ترتيبي اتخاذ فرمايند تا با افزايش بودجه مصوب امكان اجاراي برقاماه       

 هاي كاقون در عرصه مساب ات سراسري اسكودا فراهم گردد. موف يت

سپس جناب آقاي طهماسب زاده عضو هياات ماديره، ضامن تاشكر   قادرداقي از حاضور آقااي                      

هاي اقجام يافته در زميناه  رزش  كا  بوياژه اهتماام اعاضاي ايان                قيكوخصلت در جلسه، از برقامه 

ابراز خرسندي قموده   بيان قمودقاد:       « رزش همگاقي»   « رزش باقوان»كميسيون در د  م وله   

 رزش  ك  با توجه به شغ   ك    سختي هايي كه در اين شغ   جاود دارد         

همواره ق ش مهمي داشته   اميد است با حمايت هر چه بياشتر هياات ماديره               

هاي  رزشي   حاضور  كا  در عرصاه ي           همكاري اعضاي كميسيون فعاليت  

  رزش گسترده تر از اكنون باشد.

جناب آقاي قيكوخصلت ضمن تشكر   قادرداقي از ماشاركت  كا  در اقتخاباات اخاير شاوراي                       

ك قشهر تبريز، در خصوص استفاده گسترده مردم از فضاي مجاازي اباراز قااراحتي كارده   بياان                     

هاي د لتاي     كردقد اميد است  رزش در جامعه ما جايگاهي بهتر بيابد، اين امر جز با همكاري ارگان 

  مردم امكان پذير قخواهد بود. اياشان افز دقاد هار چناد فاضاي مجاازي پياشرفت كارده   ايان                            

باشد   در آينده قيز ضر ري   اجتناب قاپذير است ليكن حاضور       ها الزمه جامعه كنوقي مي  پيشرفت

 در طبيعت    رزش اهميت  يژه اي در زقدگي اقسان دارد كه ارزش خود را از دست قخواهد داد.

ايشان بيان قمودقد با توجه به تفا ت سبك زقدگي  ك  با ساير كارمندان، بهتر است حاداق  هفتاه             

هاي صبحگاهي شركت كنند   اشاره كردقد ميتواقند مربيااقي را باراي  رزش           اي سه بار در  رزش   

ي استفاده از مشا ره هاي  رزشي را از اساتيد داقشگاهي براي  صبحگاهي  ك  معرفي كرده   زمينه

  ك  فراهم سازقد.

بهمن باغشما  گرفته   ماشا ره هاايي در            ۸٥تواقيم تخفيفاتي را از استخر    ي همچنين افز دقد مي 

زمينه اليف استاي ، تندرستي   بيماران ديابتي   افسردگي كه متاسفاقه شيوع زياادي در جامعاه ماا            

 دارد، براي  ك  ارائه دهيم.

در اقتهاااي جلااسه، منتخااب     

مردم تبريز در شوراي شهر،    

هااي    با حوصاله باه دغدغاه      

اعااضاي كميااسيون  رزش    

گوش فرا داده   پاسخگوي 

ها شدقد   قاو     سواالت آن 

مااساعدت دادقااد كااه در        

آينااده قزديااك در كاااقون      

 كاا  حااضور يافتااه   بااا        

ها      عنايت به جميع  يژگي   

مصائب حرفه  كالت بويژه    

هاي حااكم در ايان        استرس

حرفه، با اساتناد باه آخريان        

م االت علمي دقيا سخنراقي    

كاااارده   در خااااصوص       

هاي مفيد براي  ك  اط عاتي در اختيار  ك ي فرهيخته شهر قرار دهند، ايشان همچنين بيان   رزش

داشتند قهايت ت ش خود را در شوراي شهر جهت ارت اي فرهنگ  رزش در سط  شاهر ماصر ف      

 خواهند داشت.

 مخ صری از رزگمه ققای دک ر نیکوخصلت:

 رئيس داقشكده تربيت بدقي داقشگاه تبريز

 مجارستان(-دكتراي فيزيولوژي  رزشي از داقشگاه تهران )رتبه ا   از داقشگاه بوداپست

 مدرس بين المللي در آمريكا   كره جنوبي

هااي ملاي كاراتاه )در         كسب عنا ين آسيايي   جهاقي در كسوت  رزشكار، مربي   مدير فني تيام      

 سا ( ۳۱طو  

سرپرست هيات كاراته استان، رئيس اتاق فكر   رئيس كميته پژ هش فدراسيون كاراتاه جمهاوري         

 اس مي ايران

 عضو هيات مديره باشگاه شهرداري   ماشين سازي   مشا ر   مربي باشگاه تراكتورسازي

 عضو كميته كارآفريني داقشگاه تبريز

 دبير علمي   اجرائي كنگره بين المللي صل  جهاقي، جواقان    رزش

 ارائه طرح آكادمي  رزش شهر قدي   تبريز شهر د چرخه

 راه اقدازي جنبش ديابت   فعاليت  رزشي
 6 

کانون وکالی آذربایجان شرقی کمیسیون ورزش گزارش جلسه   
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 دادنامه : 
دعوای الزام به تنظیم رند ررمی ان قاِل ماِل م اع، قبل از تقسیم ق  مطابق حکهم               

 دادناه یا با توافق طرفین، مسموع نیست.

 ٥۸۱٥٥۱۱۸۸۳٥۱۱٤٦٥شماره راي قهايي: —٦۳٥۸/٤/٦٥تاريخ راي قهايي: 

 رای بدگی:

در خصوص دعوي خواهان الف.ت. به طرفيت خواقده ب.م. با  كالت ع.الف. به خواساتاه الازام                     

خواقده به حضور در دفترخاقه اسناد رسمي   اقت ا  سند رسمي د   احد آپارتمان طب ه د م   سوم 

تهران به اقضماام خساارات      ۱اصلي بخش  ٤٤۱٦فرعي از  ۸٥۱٦٥   ٦٨٤٤٥احداثي به پ ک ثبتي  

دادرسي، به اين شرح كه خواهان در توضي  خواسته دعوي ابهار قموده به همراه خاواقاده، ياك                   

ساختمان د  طب ه كه سند هر يك از طب ات ملك به قام اصحاب دعوي بوده را تخريب   به اتفاق  

هاي تجميع شده احداث قموده   يكي از    خواقده چهار  احد آپارتمان   يك باب مغازه در پ ک       

 احدهاي احداثي توسط خواقده منت   )طب ه ا  (   سند طب ه چهاارم              

قيز به قام خواقده منت   شده لكن قامبرده از تنظيم سند اقت ا  د   احاد        

قمايد   ت اضاي صد ر حكم به شرح خواسته   ديگر به قام  ي امتناع مي     

را قموده است،  كي  خواقده در م اب  ابهار قموده مشاركت طارفايان              

در احداث بناي جديد مستند به قرارداد كتبي قبوده   سهم ا ليه ايشاان              

هاي پرداخت شده طرفين مسا ي قاباوده          يكسان قبوده   همچنين هزينه    

كه مغازه احداثي توسط خواهان به غير منتا ا    قاياز                  است ضمن اين  

آپارتمان طب ه ا   توسط طرفين فر خته شده است كه ايان ماوضاوع                

مورد تأييد خواهان قرار گرفته لكن قامبرده مدعي هزينه قماودن ثامان            

هااي ساهام         آپارتمان فر خته شده جهت فك رهن   پرداخت هزيناه         

كاه     خواقده گرديده است لهذا با توجه به مراتب مذكور، قظر باه ايان               

مستند به دعوي خواهان بايستي قرارداد مشاركت در ساخت با تعايايان              

كاه هايا          سهم طرفين يا ت سيم قامه مورد توافق ايشان باشد، در حالي          

يك از اين موارد بين طرفين  جود قداشته تا به عنوان مستند دعوي باه       

دادگاه ارائه گردد   با اين  صف شراكت طرفين بد ن تعيين دقيق ميزان آ رده   ساهاام ايشاان                      

موجب ايجاد ما  مشاعي بين ايشان گرديده كه قب  از ت سيم توسط دادگاه يا توافق ايشان اماكاان       

قظر پيرامون ادعاي خواهان  جود قدارد لهذا ضمن پذيرش ايرادات مطر حه  كي  خاواقاده                 ابهار

قاقون آيين دادرسي مدقي قرار رد دعوي خواهان به لحاظ عدم قابليت استماع باه       ۸مستندا به ماده    

گردد. رأي صادره حضوري   برف مهلت بيست ر ز از تارياخ   كيفيت مطر حه صادر   اع م مي 

 ٦٥٦باشد.    )رئاياس شاعاباه               قظرخواهي در محاكم تجديدقظر استان تهران مي     اب غ قاب  تجديد  

 دادگاه عمومي ح وقي تهران (

 رای دادناه تجدید نظر: 
ماورخاه      ٥٦۱٦۱۳۳تجديدقظرخواهي آقاي الف.ت. به طرفيت ب.م. قسبت به دادقااماه شامااره                    

دادگاه عمومي ح وقي تهران كه طي آن قرار رد دعوي خواهاان باه      ٦٥٦صادره از شعبه ٥٦/٦۸/۱

خواسته صد ر حكم به الزام خواقده به حضور در دفترخاقه اسناد رسمي   اقت ا  سند رساماي د                 

اصالاي      ٤٤۱٦فرعي از      ۸٥۱٦٥   ٦٨٤٤٥ احد آپارتمان طب ه د م   سوم احداثي به پ ک ثبتي  

تهران صادر گرديده است در قتيجه   مآاًل  ارد قيست   اصدار رأي در قتيجه موافق قاقون          ۱بخش  

است زيرا الزمه صد ر رأي در خصوص خواسته خواهان، ت سيم  احادهااي احاداثاي مشااعاي                

اي طرح قگاردياده    باشد كه چنين خواسته مابين آقان   سپس اصدار رأي در موضوع خواسته مي  في

هذا اين دادگاه ايراد   اعتراض موجه   مدللي كه اساس رأي را مخد ش قامااياد ارائاه         است علي 

قاقون آيين دادرسي مدقي   با رد تجديدقظرخاواهاي دادقااماه        ۳٥۳قگرديده است   به استناد ماده  

 دارد. رأي صادره قطعي است.  عنه را در قتيجه تأييد   استوار مي معترض

 دادگاه تجديدقظر استان تهران ا مستشار دادگاه( ۳٥رئيس شعبه (

 نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
  ٦۳/٨/٦۳٥۸مورخ  ٦٥٦٤/٥۸/۱قظريه مشورتى شماره 

 رؤال:

در صورتي كه ميزان جازاي قا ادي ماورد             

حكم بيش از مبلغ مورد استه ک به  سايلاه          

بازداشت محكوم عليه تا ميزان مانادرج در           

قاقون مدت سه سا  باشد   محكوم عليه بعد         

از تحم  مدت مذكور از زقدان آزاد گاردد     

آيا در صورت شناسايي اموا  محكوم علاياه         

در زمان آينده امكان توقيف اموا    استيفاء باقيماقده جزاي ق دي مورد حكم توسط اجراي احكام 

 كيفري  جود دارد يا خير؟

 پارخ:

در فرض سؤا  كه شخص به پرداخت جزاي ق دي محكوم   از پرداخت آن 

خودداري قمايد   مالي از ا  بدست قيايد، براي استه ک جزاي قا ادي در                

شرايط فعلي به ازاء مبلغ سيصد هزار ريا ، يك ر ز باازداشات ماي شاود              

، مدت ٦۳٥۸قاقون مجازات اس مي سا   ۸٥مشر ط بر اينكه به موجب ماده       

بازداشت بد  از جزاي ق دي از حداكثر مدت قاقوقي جرم بيشتر قبوده   باه                

 طور كلي مدت بازداشت  ي از سه سا  تجا ز قنمايد.

بديهي است چناقچه ميزان جزاي ق دي مورد حكم، از مبلغ مورد استاها ک       

از طريق بازداشت محكوم عليه بيشتر باشد، در فرض شناسايي اموا  محكوم            

عليه در آينده   بعد از تحم  حبس بد  از جزاي ق دي، توقيف اموا  مزبور  

 براي استيفاي باقيماقده جزاي ق دي مورد حكم، توجيه قاقوقي قدارد 

 

 نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
 ٦۳٨٥/٦۸/۱۱مورخ   ٥۸٦٨/۱قظريه مشورتي شماره 

اي كه خواقده به عنوان خسارت دادرسي محكاوم باه پارداخات آن            الوكاله در تعيين ميزان حق   «

 ».شود ، تعداد  ك ي خواهان قاقوقا مؤثر قيست  مي

 رؤال:

اي كه خاواقاده باه         الوكاله  آيا اقتخاب بيش از يك  كي  از جاقب خواهان ، در تعيين ميزان حق            

 شود ، مؤثر است ؟  عنوان خسارت دادرسي محكوم به پرداخت آن مي

 پارخ:

هاي عمومي   اق  ب ) در  امور  مدقي ( مصوب  قاقون آيين دادرسي دادگاه  ٥٦٥با عنايت به ماده  

المشا ره   هزينه سفر  ك ي دادگستري    الوكاله ،  حق قامه  تعرفه  حق   م ررات آيين ٦۳۱٥سا  

، ٦۳٨٥/٤/۸۱قاقون برقامه سوم توسعه جمهوري اس مي ايران مصاوب        ٦٨۱ ك ي موضوع ماده    

شود ، اعم از اينكاه   قامه ياد شده تعيين مي آيين  ٦۳   ٦۸، ٨تا  ٥، ۳،  ٦الوكاله   كي  طبق مواد   حق

  خواهان يك  كي  داشته باشد يا بيشتر   #تفويض  كالت به موجب يك  كالتنامه يا  كالاتانااماه                

اي كاه  خاواقاده باه            الوكاله  هاي جداگاقه اقجام شده باشد .به عبارت ديگر ، در تعيين ميزان حق        

 شود ، تعداد  ك ي خواهان قاقوقاً مؤثر قيست .  عنوان  خسارت دادرسي محكوم به پرداخت آن مي

 سامانه اینترنتی آرای قضایی
 ویژه قضات، وکال، حقوقدانان، کارآموزان قضایی و دانشجویان 

www.j.ijri.ir   



 دادنامه در خصوص کانون وکالء

 رای  شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات

 موضوع رسیدگی: اعتراض به تصمیم هیئت مدیره کانون وکالء 
 ٥٥۳—  ٥٥/٦٦/۸۳شماره دادقامه: 

 خیصه جریا  پرگنده:

ا راق پر قده حاكي است برابر تصميم هيتت مديره محترم كاقون  ك ي دادگستري بوشهر ت اضاي 

است. اين تصميم كه در  آقاي  )شاكي پر قده( به خواسته صد ر پر اقه كارآموزي مرد د اع م شده

اتخاذ شده است دا  بر اين است كه قمره مورد قبولي را اخذ قنموده است   از قظر  ٥٤/٦٦/٦٨تاريخ 

است. اجما  شكايت   است. آقاي قسبت به اين تصميم شكايت قموده          علمي ت اضاي مشاراليه رد شده    

رساقي به اياثاارگاران       قاقون جامع خدمات ۱۱قمره مذكور در تبصره ذي  ماده         ۱۱ ي اين است كه     

هاي داخ    خارج كشور است   قهايتاً ت اضااي   ها   مؤسسات عالي   بورسيه براي  ر د به داقشگاه   

است. اجما  دفاع رئيس كاقون  ك ي دادگستري بوشهر اين است مشاراليه  تصميم م تضي را قموده

كاه از ماجاماوع            هاي قاقوقي را احراز قنموده بطوري       از توان علمي الزم برخوردار قيست   حداق        

درصد قمره علمي  ٦٦در س آيين دادرسي كيفري، ح وق تجارت   اصو  استنباط اس مي قتواقسته 

توان آزماوقاي را       را كسب قمايد. پذيرش مت اضيان كارآموزي  كالت از طريق آزمون است   قمي             

رساقي به ايثارگاران باه      قاقون جامع خدمات ٥٥تصور قمود كه حداق  قمره م ک عم  قباشد. ماده         

اي ماورد       معناي آن است كه بد ن در قظر گرفتن ساير شرايط   با هر قمره        

پذيرش قرار گيرد. حا  شعبه د م دادگاه عالي اقتظامي قضاات باا حضاور              

رئيس   مستشار   عضو معا ن تشكي  است پس از مطالعه پر قده    اقادام              

 قمايد. به شور به شرح ذي  مبادرت به صد ر رأي مي

 رأي دادگاه

قاقون آيين دادرسي مادقاي  كا ء            ۳۳جمله ماده     برابر قواقين موضوعه من   

متداعين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قواقين راجع به  كالات در        

است. در اقع قاقوقگذار به هر  كيلي اجاازه            ها برايشان م رر گرديده     دادگاه

قداده كه در دادگستري  كالت قمااياد.  كاالات در دادگساتاري اماري                      

تخصصي است با تفحص   كنجكا ي   تح يق به اصط ح با اساتا اراء در        

شود كه معلومات   داقش كافي از م دماات الزم     قواقين موضوعه معلوم مي   

بانادي      درجه ٦۳٦٥جهت صد ر پر اقه  كالت است در قاقون  كالت سا           

همين قاقون قا اد    ٦ها معين شده است   در ماده   ك  بر اساس معلومات آن    

تواقند مجددا  كالت قماياناد كاه باا          معلومات موجب ممنوعيت  كالت شده است   درصورتي مي   

قامه اليحه قاقوقي استا ا   كااقاون  كا ي           آيين ٤٦ها معين شود   برابر ماده         امتحان معلومات آن  

دادگستري يكي از شرايط ترفيع درجه  ك  احراز ترقي علمي   عملي از طريق اعاتاباارات اسات.          

قاقوقگذار به حدي به معلومات   توان علمي  ك ء توجه دارد كه حتي استاادان داقشاگااه ياعاناي                         

باشناد چاون      كنند مكلف به س ف كارآموزي م رر   قهايتاً اختبار مي      كساقي كه ح وق تدريس مي    

قاقون كيافايات اخاذ پار اقاه  كاالات                ۸ماده  ۸كارآموزي م دمه الزم براي اختبار است. )تبصره        

( در اقع  كالت در دادگستري فرع بر توان علمي  ي است كه بايد  ٦۳۱٦/۸/٦۱دادگستري مصوب  

پاذيارش      ٦۳۱٦احراز شود. به همين دلي  در ماده يك قاقون كيفيت اخذ پار اقاه مصاوب ساا                    

مت اضيان كارآموزي از طريق آزمون است   كلمات قاقون از معاقي عرفياه داللات دارد   عارفاًا                      

قااقاون      ۸توان آزموقي را تصور كرد كه حداق  قمره م ک عم  قباشد. سهميه مذكور در ماده   قمي

رساقي به ايثارگران، به معانااي آن       قاقون جامع خدمات    ٥٥كيفيت اخذ پر اقه   در حا  حاضر ماده         

هااي مشاماو  ايان قااقاون              دستگاه ۸اي مورد پذيرش قرار گيرقد. مطابق ماده      قيست كه با هر قمره    

 ۸۱ها كاقون  ك ي دادگستري است. ماده   منصوصاً بيان شده است از جمله آن   

قاقون مذكور تبصره ذي  آن كه در اقع تخصيص ميزان سهميه   قحوه پذيرش             

اين قاقون را كاه كااقاون          ۸هاي اجرايي ماده      باشد مجدداً دستگاه    ايثارگران مي 

طور ر شن تصري  قموده است. در اين تبصره كسب حداق   هاست به  ك ي دادگستري يكي از آن

ها   م اطع تحصيلي الزامي داشته است    كالت ياكاي از ايان           درصد قمره را براي كليه رشته  ۱۱

قاقون كيفيت اخذ پر اقه  كالت دادگستري باه ر شاناي         ۸هاست. با مداقه به تبصره ذي  ماده        رشته

معلوم است كه قاقوقگذار براي هر د  سهميه )سهميه آزاد   سهميه ايثاارگاران( مااقاع از پاذيارش               

باشد. اگر قمره قبولي ف ط براي سهاماياه آزاد        اقد، قمي ايثارگراقي كه قمره قبولي سهميه آزاد آ رده  

باشد. در اقع ع  ه بر قمره قاباولاي        معناست   منط ي قمي    بود، م يد قمودن قبولي به سهميه آزاد بي       

قحوي  طوركلي تفسير قاقون بايد به براي سهميه آزاد قمره قبولي براي سهميه ايثارگران  جود دارد. به

باشد كه هدف اصلي قاقوقگذار حذف شود   يكي از اهداف اصلي قاقوقگذار اعطااي  كاالات باه          

كساقي است كه داراي تخصص   توان علمي كافي هستند. به همين دلي  پذيرش مت اضيان از طريق     

مديره كه اخذ حداق  قمره را ما ک عاما  قارار              آزمون است. بنا به مراتب مذكور تصميم هيأت          

قامه اليحه قاقوقي است    كاقون  ك ي دادگستري باا   آيين ۳٤اقد صحي  بوده   مستندا به ماده   داده

 شود.  عنه استوار مي رد اعتراض، تصميم معترض
 

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:  334رای شماره 

 نامه آیین 1۷ابطال قسمتی از ماده 

الیحه قانونی استقالل وکالی دادگستری  

  3116مصوب 
 رأی هیأت عمومی

از    ٦۳٥٤/٦/٦٥الف ا با توجه به اينكه شاكي طي قااماه ماورخ                 

قااماه الياحاه قااقاوقاي              آيين  ۱٦شكايت   درخواست ابطا  ماده      

، مناصارف    ٦۳۳٤است    كاقون  ك ي دادگستري مصوب سا        

شده است بنابراين در اين قسمت موجبي براي رسيدگي   اتاخااذ          

 تصميم  جود قدارد.

اليحه قااقاوقاي اساتا ا   كااقاون  كا ي                  ٦٤ب ا مطابق ماده     

قسبت  ۳   ۸   ٦، مجازاتهاي درجه ٦۳۳٤دادگستري مصوب سا  

به  كي  مورد تع يب قطعي است   دادسراي اقتاظااماي  كا                 

باه بااال        ٤رئيس كاقون از حكم برائت   از مجازاتهااي درجاه              

قامه اليحه قاقوقي ياد شاده     آيين ۱٥تواقند ت اضاي تجديدقظر كنند. با توجه به مراتب حكم ماده              مي

بيني شده اسات     به باال پيش ٤در قسمتي كه حق اعتراض براي محكوم عليه قسبت به مجازات درجه    

 منطبق با قاقون بوده   قاب  ابطا  تشخيص قشد.

االط ق حاق     قامه مورد اعتراض براي رئيس كاقون   دادستان، علي آيين ۱٥ج ا از آقجا كه در ماده      

بيني شده   اين در حالي است كه اين م امات مطابق ماده  اعتراض قسبت به آراء دادگاه اقتظامي پيش

به باال را دارقاد، اطا ق        ٤قاقون مذكور حق اعتراض قسبت به حكم برائت   مجازاتهاي درجه              ٦٤

اليحه قاقوقي است    كاقون  ك ي دادگساتاري      ٦٤در اين قسمت مغاير حكم ماده     ۱٥حكم ماده   

قاقون تشكي ت   آيين دادرساي دياوان عادالات اداري            ٨٨  ماده  ٦۸ماده  ٦است   به استناد بند  

اليحه قاقوقي مزبور حق اع م  ٦٥شود. ضمناً چون م امات موضوع ماده  ابطا  مي ٦۳٥۸مصوب سا  

حاق     ٦٥تخلف  كي  به مراجع مربوط را دارقد   در اين اليحه قاقوقي براي م امات موضوع مااده                  

در قسمتي كاه     ۱٥بيني قشده است، بنابراين حكم ماده  اعتراض قسبت به احكام دادگاه اقتظامي پيش   

اليحه قاقوقي حق اعتراض قسبت به احكام دادگاه اقتظامي تعيين شاده   ٦٥براي م امات موضوع ماده     

قاقون تشكي ت   آيين دادرسي ديوان عدالت  ٨٨  ماده  ٦۸ماده   ٦مغاير قاقون است   به استناد بند        

 شود. ابطا  مي ٦۳٥۸اداري مصوب سا  

 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ا محمدكابم بهرامي
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های تخصصی دولتت      الیحه وکیل خانواده در کمیسیون    

 در حال بررسی است.

 داشتن وکیل حق مردم است. 
حسينعلي اميري، درباره سراقجام طرح  كي  خاقواده   باياماه            

حا اوق شاهار قادي             كالت گفت: اين موضوعات در زمينه     

دهد يك بخشي از آن بار         است. موضوع ح وق شهر قدي دامنه  سيعي را به خود اختصاص مي  

گردد به فص  سوم قاقون اساسي   ح وق ملت. داشتن  كي  حق مردم است   يكي از ح وقي        مي

 است كه قاقون اساسي براي مردم در قظر گرفته است.

هااي     معا ن پارلماقي رييس جمهور افز د: موضوع  كي  خاقواده   بيمه  كالت در كاماياساياون                 

تخصصي د لت در حا  بررسي است منتهي هنوز به صحن د لت قيامده است. ما در بحث  كالت 

هااي     كنيم   در باحاث          ترين قهاد دموكراسي كشور مشورت مي         كاقون  ك  به عنوان قديمي     

گيريم كما اينكه راجع به اليحه  كاالات قاياز حساب           مربوط به  كالت قظر  ك ي كشور را مي    

ها جلسه داشتيم   مشورت كرديم  دستور رئيس جمهور ما با كاقون  ك ي مركز   برخي از استان   

   قظر آقها را گرفتيم   به قظرات آقها ترتيب اثر داديم.

ا  تاكيد كرد: قهاد  كالت براي د لت تدبير   اميد مهم است حق داشتن  كي  براي ايان د لات          

مهم است. آقاي ر حاقي به عنوان رئيس جمهور   رئيس د لتي كه خود يك ح وقدان اسات در     

 اي دارد. )ايلنا( اين خصوص اهتمام  يژه
 

 

 

 دار شدن استقالل وکال   خدشه

 زند ترین آسیب را به دستگاه قضایی می بزرگ
قماينده مردم تهران در مجلس شوراي اس مي       

اش دفااع از     گفت:  كي  در درجه ا    بيفه   

ها را پايايان       موك  خود است ما اگر استاقدارد     

هايي مداخله كنند   در قاتاياجاه      بيا ريم   قهاد 

است    قهااد  كاالات خادشاه دار كاناناد                  

ترين آساياب باه دساتاگااه قضااياي                   بزرگ

 خورد. مي

هاي اخير به كاقون  ك  درباره جذب كارآموز،گفت: بطور كلاي            محمود صادقي در مورد هجمه    

شود.  كالات ياك       شود دچار اقحراف مي هرچيزي استاقداردي دارد  قتي از استاقدارد خارج مي      

تواقد از ح وق مردم دفاع  حرفه است كه  قياز به يك آزمون دارد كه فرد آزموده بشود كه آيا مي          

 كند يا خير. 

قماينده مردم تهران در مجلس شوراي اس مي خاطر قشان كرد: د ره كارآموزي   اختبااري امار             

تواقم بطور كام  از عملكرد كاقون  ك  دفاع كنم.  متد الي بوده كه در همه دقيا  جود دارد. قمي        

هايي داشته باشند كه در جاي خود قاب  بررسي است اما قبايد براي حا  ياك                    ممكن است ق ص  

 موضوع بياييم صورت مساله را پاک كنيم.

گويند  بيفه كاقون  ك  است كاه باراي فاارغ           ا  در رابطه با ادعاهايي كه در رابطه با اينكه مي 

التحصي ن ح وق شغ  ايجاد كند، گفت: شغ   كالت لز ما براي اشتغا  زايي قيست. اين قاگااه             

اش دفاع از  اشتباهي بود كه در برقامه سوم به اين موضوع  جود داشت.  كي  در درجه ا    بيفه      

هايي مداخله كنند   در قتيجه است ا     ها را پايين بيا ريم   قهاد      موك  خود است ما اگر استاقدارد     

 خورد.  ترين آسيب به دستگاه قضايي مي قهاد  كالت خدشه دار كنند بزرگ

قاقون برقامه سوم توسعه   جذب  كي  توسط قوه  ٦٨۱ا  در رابطه با احتما  برگزاري آزمون ماده 

ساله بوده است   مدت زمان آن سپري شده اسات ماا ياك            ٥قضاييه گفت: اين ماده يك برقامه        

قاقوقي پارسا  تصويب كرديم به عنوان قاقون احكام دايمي برقامه توسعه. يعني احكامي كه بااياد             

در برقامه سوم توساعاه    ٦٨۱دايمي باشند را در اين قاقون مشخص كرديم. ماده   

اين قاقون قيامده   به اين معنا است كه اين موضوع يك حكم دايمي قباوده    

است. يعني مدت آن به پايان رسيده است   اگر آزماوقاي بارگازار شاود                     

 9  قاقوقي قيست. )ايلنا(

 اخبار وکالت

 (٥)ادامه مصاحبه ار اد ک اگرز از صفحه 

اين شوراي رقابت كه شكايت باهرا خطاب به آن صورت گرفته   مطمتناً 

اعضاي محترمش افراد آگاهي هستند     قطاعاًا در حاد د صا حايات              

خودشان به مسائ  رسيدگي خواهند كرد شورايي است كه به مسائالاي از      

اين قبي  كه تازه قسمتي از آن را يادداشت كرده ام   عارض ماياكانام                      

رسيدگي ميكند؛ احتكار، استنكاف از معامله، قيمت گذاري تبعيض آماياز، خارياد   فار ش                      

اجباري، مداخله در امور بنگاه يا شركت رقيب   امثا  اينها؛ اقصافًا اين م والت   ساير م والتاي         

كه در ص حيت شوراي رقابت آمده با صد من سيريش قاب  چسباقدن به فعاليت هاي  كالتاي             

م وله كاقون  ك  هست؟   آيا به قاچار اين استنباط به ذهن قمياد كه اگر كساقي سعي دارقد باه               

اين موارد استناد كنند براي اينكه م ابله كنند با كاقون هاي  ك  س ف را بردارقد   اينها دقايا اا                  

دارقد اثبات مي كنند كه حتما س ف بايد باشد، حتما سخت گيري شديد در آزمون باياد بااشاد               

براي اينكه اگر قرار باشد مث  افرادي بد ن آموزش كافي بد ن آگاهي كافي الي ماشاهلل   الاي                 

غير النهايت به عنوان  كي  در جامعه حضور داشته باشند آيا مي توان سرقوشت امور مردم را در                   

 عرض   ما    قاموس   جاقشان داد در م ام دفاع به دست چنين افرادي!

دارد كه باز هم مورد استناد آن بزرگواري كه حامي ايان   ٦٦   ٤٥آن قاقون مورد استناد د  ماده       

حركات است قرار گرفته به آقكه مراجعه بفرماييد به آن د  ماده كه من قصد قدارم كه باياش از         

اين باعث م   بشوم م حظه خواهيد فرمود آقچه كه در آقجا آمده به عنوان مجازات   غيره باا             

هي  شكلي قاب  اقطباق با كاقوقهاي  ك    م وله  كالت قيست الجرم همچنان كه تاا باه حاا                        

بسيار عرض كرده ايم   باز هم عرض ميكنيم كاقون هاي  ك  مث  تمام حرف   مشاغ  دياگار            

قاچارقد بهترين   قخبه ترين افراد را اقتخاب كنند براي پيوستن به صنف   اين جز باا بارگازاري            

آزمون   جز با اقجام كارآموزي به شكلي كه عرض كردم به صورت جدي   جز با اخاتاباار ياا             

امتحان قهايي كه كاقون هاي  ك  از كساقي كه هام در آزماون قاباو  شاده اقاد هام د ره                            

كارآموزي را گذراقده اقد مي گيرقد ممكن قيست بنابراين توسعه مشوقاقه به د ستان عزيزي كاه                

قير     قت خودشان را دارقد صرف ميكنند در بحث اعتراض   كمپين   شكايت   قامه قگااري      

 غيره اين است كه  قت عزيزشان را بزارقد براي مطالعه. عن ريب احتمااًل در آبان ماه يا آذر مااه        

باز هم ما آزمون خواهيم داشت   بارها هم گفته شده است كه مفاد ازمون عبارت است از ماتان       

قواقين   آراي  حدت ر يه ديوان عالي كشور. آيا مطالعه اينها اق در دشوار است كه سعي بشود              

كه راه هاي مياقبر اقتخاب بشود؟ مطالعه كنند آماده بشنوقد د ستان تشريف بيارقاد حاتاماا هام                      

بهترين ها قبو  خواهند شد اما اينكه به ر زي برسيم كه هر ايراقي يك  كي  داشته باشد در هي     

جاي دقيا عملي قشده در ايران هم قخواهد شد براي اينكه قظام قضايي ما   اصوال قظام پارلماقي    

اجرايي ما قظام تعريف شده   جدي است   الجرم م وله دفاع هم در اين مجموعه بايد يك چيز             

جدي   تعريف شده   كام  ر شن   مشخص باشد براي همه د ستان بزرگواري كه ع قمند به             

 ر د به اين حرفه هستند آرز ي موف يت دارم   اميد ارم كه از طرق معمو    متد ا  بپيوقدقاد                   

 به خاقواده بزرگ  كالت اقشاهلل..                                                          منبع:  بسايت اسكودا



 :١٣٩٦عناگین مالم مصوبات مجلس در تیرماه 

   ٦۳۱٥/٦۸/۳۱تا ٦۸٨٥/٦/٦٨قاقون الغاي برخي قواقين از تاريخ 

  ٦۳۸٨/٦۸/۸٥تا  ٦۳٦۱/٦/٦قاقون الغاي برخي قواقين از تاريخ 

  ٦۳۳٦/۱/۳۱تا  ٦۳۸٥/٦/٦قاقون الغاي برخي قواقين از تاريخ 

 كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاض ب   گاز  قاقون مجازات استفاده 

                      مصوبه شوراي عالي شهرسازي   معماري ايران پيرامون الحاق شهر باسمنج به محد ده

 ك قشهرتبريز

 مصوبه شوراي عالي شهرسازي   معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر صوفيان 

  آيين قامه قحوه توقيف  ساي  ق ليه فاقد بيمه قامه شخص ثالث 

       ( قاقون بيمه اجباري خسارات  ارد شده به شخص ثالث در اثر                 ۳آيين قامه اجرايي ماده )

 حوادث قاشي از  ساي  ق ليه )بيمه حوادث راقنده مسبب حادثه(

 قامه در خصوص فهرست تكميلي ممنوعيت خريد كاالهاي خارجي داراي توليد                  تصويب

 مشابه داخلي

 هاي مناطق    قامه در خصوص حفظ كاربري اراضي كشا رزي در محد ده سازمان               تصويب

 آزاد تجاري ا صنعتي

 قامه در خصوص تكليف سازمان بيمه س مت ايران قسبت به پوشش   ارائه خدمات                  تصويب

 اي بيمه

 ( به آيين٥الحاق ماده ) ( ماده )هاي مست يم ( اص حي قاقون ماليات٦۳۸قامه اجرايي بند )د 

 ( اص حي قاقون ماليات٦٦٥( ماده )۸آيين قامه اجرايي تبصره )¬هاي مست يم 

 ( آيين۸٦الحاق يك تبصره به ماده ) بندي   تشخيص ص حيت پيماقكاران قامه طب ه 

 

 

ان خا  شالر تبریز به عنوا  پای خت نامه در خصوص  تصوی 

 مییدی(  ٢١١٨) ١٣٩٧نردشگری ک ورهای اریمی در رال 
 ٦۳٥٦/۸/٦                                                               ها ٥۳۱۳۸/ت٦۸٤٨٦شماره

    زارت فرهنگ   ارشاد اس مي ا  زارت كشور ا  زارت امورخارجه ا  زارت راه   شهرسازي

 جمهور در امور زقان   خاقواده   زارت اط عات ا  زارت  رزش   جواقان ا معا قت رييس

 سازمان صدا   سيماي جمهوري اس مي ايران ا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي   گردشگري 

 سازمان برقامه   بودجه كشور ا سازمان حفابت محيط زيست 

 دبيرخاقه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ا صنعتي    يژه اقتصادي 

به پيشنهاد مشترک سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي                  ٦۳٥٦/۸/۳هيأت  زيران در جلسه       

به منظور بهره گيري بهينه از فرصت ايجاد شده به                 گردشگري   استاقداري آذربايجان شرقي         

 ۸۱٦٨) ٦۳٥۱ اسطه اقتخاب شهر تبريز به عنوان پايتخت گردشگري كشورهاي اس مي در سا                   

مي دي(   به استناد اص  يكصد   سي   هشتم قاقون اساسي جمهوري                    

 اس مي ايران، تصويب كرد:

مي دي( باالترين مرجع      ۸۱٦٨) ٦۳٥۱گذاري تبريز   ا ستاد ملي سياست     ٦

مي دي( است كه رياست آن با         ۸۱٦٨) ٦۳٥۱هاي مربوط به تبريز        گذاري در زمينه برقامه      سياست

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي   گردشگري است   در اين تصويب قامه به اختصار                    

 قاميده مي شود.  «ستادملي»

 ا  بايف ستاد ملي به شرح زير است:۸

هاي مرتبط از قبي  اتخاذ         گذاري ك ن   هماهنگي در مديريت يكپارچه فعاليت            الف ا سياست   

 هاي تشوي ي براي مشاركت فعاالن بخش غيرد لتي.  سياست

هاي مرتبط با پايتخت     #ب ا قظارت   هماهنگي در راستاي ارت اي سط  كيفي   كمي فعاليت                 

 گردشگري كشورهاي اس مي. 

 ها   اعتبارات الزم.#بيني   تصويب برقامه پ ا پيش

 ا اعضاي ستاد ملي به شرح زير است:۳   

ب ا معا ن    -الف ا رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي   گردشگري )رييس ستاد(                      

پ ا استاقدار     -گردشگري رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي   گردشگري )دبير ستاد(             

ج ا معا ن   -ث ا معا ن  زير كشور       -ت ا معا ن  زير فرهنگ   ارشاد اس مي        -آذربايجان شرقي   

خ ا معا ن  زير     -ح ا معا ن  زير اط عات     -چ ا معا ن  زير راه   شهرسازي          - زير امورخارجه   

ذ ا معا ن رييس سازمان       -د ا فرماقده قير ي اقتظامي جمهوري اس مي ايران           - رزش   جواقان   

ربط معا ن    ز ا معا ن ذي    -ر ا معا ن رييس سازمان برقامه   بودجه كشور           -حفابت محيط زيست  

ژ ا معا ن رييس سازمان صدا   سيماي جمهوري اس مي             -جمهور در امور زقان   خاقواده         رييس

ش ا معا ن دبير شوراي عالي مناطق آزاد         -س ا رييس سازمان فرهنگ   ارتباطات اس مي          -ايران

ص ا يكي از قمايندگان تبريز در مجلس شوراي اس مي به               -تجاري ا صنعتي    يژه اقتصادي         

 ض ا شهردار تبريز-اقتخاب مجمع قمايندگان استان آذربايجان شرقي 

ي                    تبصره ه    ي برا ح وق ي    ح ي  از ساير اشخاص  ب قياز  حس د  ي تواق ي م د مل ستا

 حضور در جلسه بد ن حق رأي دعوت كند. 

مي دي( با مستوليت استاقدار آذربايجان      ۸۱٦٨) ٦۳٥۱ريزي   اجرايي استاقي تبريز          ا ستاد برقامه  ٤

ها   تصميمات ستاد ملي تشكي  مي گردد. اعضاي ستاد يادشده به #شرقي، به منظور اجراي سياست

 شوقد.  پيشنهاد استاقدار   با تصويب ستاد ملي تعيين مي

ا كليه مكاتبات در استان آذربايجان شرقي از زمان الزم االجرا شدن اين تصويب  قامه تا پايان                         ٥

 اقجام خواهد شد. «مي دي( ۸۱٦٨) ٦۳٥۱تبريز »مي دي( با قشان  ۸۱٦٨) ٦۳٥۱سا  

 ٦۳٥۱ا دستگاه هاي اجرايي ملي   استاقداران مكلفند در اجراي برقامه هاي مرتبط با موضوع تبريز  ٦

 مي دي( مشاركت قموده   برقامه هاي مذكور را در ا لويت قرار دهند.  ۸۱٦٨)

ا دستگاه هاي اجرايي مجازقد با هماهنگي سازمان برقامه   بودجه كشور قسبت به جابجايي   هزينه    ۱

)٦۳٥۱تا ده درصد از اعتبارات رديف هاي ملي متمركز در ارتباط با پر ژه هاي مصوب تبريز                        

 ( مي دي( اقدام قمايند.۸۱٦٨

مي دي( را در     ۸۱٦٨) ٦۳٥۱ا سازمان برقامه   بودجه كشور رديف اعتباري متفرقه  يژه تبريز                  ٨

بيني   پس از تصويب در مجلس شوراي اس مي در              #ك  كشور پيش    ٦۳٥۱اليحه بودجه سا      

 اختصاص اعتبار مربوط اقدام قمايد. 

 الزم االجرا است.  ٦۳٥۱ا اين تصويب قامه صرفاً تا پايان سا  ٥

 جمهور ا اسحاق جهاقگيري معا ن ا   رئيس
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 اهم مصوبات



 ارزش پروانه وکالت در نظر کانون
 ) كي  پايه يك دادگستري(دک ر هما داگدی  

 

ر ز گذشته بعد از مدتها به دادگستري ميدان طال اقي ، موسوم به كاخ ، رفتم .            

عليرغم ديدن در بزرگي آهني   تغيير مسير  ر د    خر ج مراجعين  باضافه آقچه در مورد قحوه        

بازرسِي  ك   كه از سوي كاقون گفته شده بود ،  باز هم بر اين تصور بودم كه  ماقند گذشته                           

مشكلي در  ر د به مجتمع قخواهم داشت . امّا متأسفاقه همان پرسنلي كه سالها در قسمت باقوان                   

كار مي كنند   مرا خوب مي شناختند ، به من فرمودقد :  بايد گوشي خودتان را تحوي  بدهيد                        

بازرسي صورت گيرد . در م اب  اعتراض من ، با بيان اينكه مأمور هستيم   معذ ر ، البته مؤدباقه ،           

گفتند  به ما اين چنين گفته اقد كه  ك  يا بايد كارت ترّدد داشته باشند يا بازرسي شوقد . گفتم                       

حتي كساقي را كه مي شناسيد فرمودقد بله اين چنين گفته اقد .  گفتم پر اقه  كالت ؟؟  گفتند                        

خير ف ط كارت تردد !! چرا قمي ر يد از كاقون كارت بگيريد ؟؟  آقجا بود كه  اقعا  به حا                           

 خودم   پر اقه  كالتم تأسف خوردم . از ماست كه بر ماست !!    

آيا پر اقه  كالت ارزشش كمتر از كارت ترّدد شده است ؟  اگر قرار است كارت ، قشاِن تعرفه                     

 كي   باشد ، پر اقه  كالت قيز همين اثر را دارد .  خود ما  قتي اين چنين پر اقه مان را بي ارزش  

 مي كنيم ، چه قيازي به تخريب هاي بير قي داريم   چه گله اي از ديگران خواهيم داشت . 

قب  از اجراي اين طرِح باصط ح حافظ شأن   كرامت  كي  !!  الاق  در مجتمع هاي ح وقي در                 

طو  تمام سالهاي گذشته ، مطل ا  بازرسي   تفتيش  جود قداشت اما امر ز به يمن اين پيشرفت                    

ها، در دادگاههاي ح وقي  قيز  بازرسي معمو  مي شود !! امر ز قيز د باره براي پيگيري پر قده                    

به دادگستري رفتم . باز د باره همان قصّه تكرار شد . با قشان دادن پر اقه   استناد به آن گفتم                        

 مگر شما قمي گوييد كارت تردّد يعني اينكه صاحب كارت  كي  است   بازرسي قشود .

پس آقچه براي معاف شدن از بازرسي ، موضوعيت دارد  كي  بودن فرد است قه كارت ترّدد                      

كارت يا پر اقه تنها معرف  كي  است   ارزش پر اقه  كالت باالتر از اين كارت است چون من                

 براي دريافت اين پر اقه سوگند خورده ام قه براي كارت .... 

كارت  «مطل ا  به پر اقه اهميتي داده قشد   معلوم شد آقچه باهرا  در اين طرح موضوعيت دارد                 

هر بار باز با پر اقه ام مراجعه          »پر اقه  كالتم     «امّا من به احترام       ». كي  بودن     «است قه     »

خواهم كرد . بگذاريد  مرا بازرسي كنند   كاقون قظاره كند . شايد تذكر   استناد  مكرر من به                        

پر اقه  كالت ، ارزش معنوي آن را  الاق  به مأمورين محترم اقتظامات يادآ ري كند  به كاقون                     

كه هي  .  شايسته است امضاكنندگان تفاهم قامه ، هم كاقون   هم دادگستري ، تفاهم قامه را                         

 »دارقدگان كارت«باشد قه عدم تفتيش  » كي «اص ح كنند به قحوي كه  اص  بر عدم تفتيش 

كه در اين تفاهم قامه قاديده گرفته شده           »پر اقه  كالت «  كاقون براي حفظ   اعاده ارزش            

 است ، اقدام بايسته صورت دهد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر علیه و دست بر دامان وکال و 

 کانون وکال
 ) كي  پايه يك دادگستري(بالراد صغیری 

 

يكي از مزاياي اينترقت   سايت كاقون اين است كه بر خ ف برخي بنگاه هاي اقتصادي كه به                     

اشتباه كار ح وقي مي كنند، اط عات  ك  در مرئي عموم قرار دارد   پيدا كردن شماره تماس   

آدرس همكاران به راحتي فشار دادن يك دكمه   قگارش يك اسم است. همين موضوع مي                     

تواقد  سيله بازاريابي قرار گيرد   از همين طريق اشخاص مختلف به دقبا  ارائه كاال   خدمات                    

 خود به  ك  باشند.

چندي است كه ر زقامه هاي گوقاگون با  ك  تماس گرفته   آقها را ترغيب به ارائه مطلبي                        

ح وقي با درج عكس   قام در ر زقامه خود در قبا  دريافت مبلغي، مي قمايند؛ مي توان گفت به           

قوعي از قياز  ك  براي تبليغ استفاده  يا سو# آن مي كنند!   هستند همكاراقي كه از اين طريق                       

 مطالبشان در ر زقامه ها قرار مي گيرد!

 ضعيت قا بسامان قشريات   ر زقامه هاي كثير اقتشار   سراقه پايين مطالعه   عدم فر ش جرايد                    

علت عمده آن است كه چنين دريوزگي براي مطلب   مبلغ را در پي داشته است. در اين ميان هر      

ر زقامه اي چنين كاري كند چندان عسر   حرجي بر آن قيست اما ر زقامه اي كه تا كنون بر عليه 

 قهاد  كالت   كاقون تاخته است اگر مرتكب به آن گردد بسيار معنا   مفهوم دارد. 

تماس گرفته   گفت كه از         ٥٥۱صب  خاقومي با پيش شماره         ٦٦:۳۱امر ز، چهارشنبه، ساعت     

ر زقامه همشهري هستم!   با  ك  تماس مي گيريم كه مطلبي در م اب  پرداخت مبلغ از جاقب                    

آقان) ك ( در ر زقامه صاحب  برقد  همشهري چاپ گردد! كه خود را همراه با عكسي از طريق              

اين ر زقامه پر تيراژ به عموم معرفي قمايند! در پاسخ خاقومي كه مدعي تماس از دفتر ر زقامه                      

همشهري بود چنين گفته شد كه؛ اگر قبو  قماييد بنده يا از همكاران صاحب قلم مطلبي كام                      

علمي   ح وقي در م ابله با كمپيني كه سردمدار آن سردبير آن ر زقامه محترم است، بنويسيم                    

حتي حاضرم د  برابر مبلغ مطالبه ر زقامه را بپردازم! كه گفتند حتما با مستولين صحبت خواهند                  

 كرد!

اگر تماس  اقعا از ر زقامه مذكور باشد كه قمي داقم، گويا به  اقع مديران آن از قواقين جاري                     

اط عي قدارقد كه اين عم  براي  ك  شبهه تخلف دارد، كما اينكه قمي داقند ادعاي حذف                     

برفيت آقها  جه قاقوقي قدارد   به همين دلي  )اگر تماس  اقعي باشد( با اينكه بر عليه  ك                         

 هستند براي ب ا   كسب منفعت دست به دامان قهاد  كالت شده اقد!  

       ٥٦/٤/۸٥ 

 

 

 عالی ک ور  بخ نامه معاگ  قضایی دیوا 

 در خصوص لزگم تصدیق گ برابر اصل نمود  دادنامه های موضوع درخوارت اعاده دادرری
 ر ساي ك  محترم دادگستري استان هاي سراسر كشور

س م عليكم احتراما همان گوقه كه استحضار داريد رسيدگي به درخواست هاي تجويز اعاده دادرسي قسبت به احكام قطعيت يافته كيفاري ماوضاوع               

قاقون مرقوم بايد مست يماً باه دياوان        ٤۱٦باشد كه اين درخواست به تصري  ماده  قاقون آيين دادرسي كيفري بر عهده ديوان عالي كشور مي ٤۱٦ماده  

ساي  هاي موضوع اعااده دادر      عالي كشور تسليم شود   از جمله اسناد   مداركي كه بايد به اقضمام اليحه مت اضي ارائه شود تصوير مصدق از دادقامه               

 هاي صادره از                           دادقامهباشد   حسب ابهار بعضي از مراجعين، مديران   متصديان محترم دفاتر برخي از شعب محاكم بد ي   تجديد قظر از تصديق   برابر اص  قمودن  مي

هاي بد ي  رستان دفاتر دادگاهشود، لذا م تضي است به كليه مديران   سرپ قمايند   اين امر موجب سرگرداقي   ايجاد مشك  براي اشخاص ذينفع مي شعبه متبوع خود امتناع مي

 ه برابر م ررات اقدام قمايند.هاي مربوط   تجديدقظر آن استان دستور فرماييد در صورت مراجعه   درخواست مستدعيان تجويز اعاده دادرسي قسبت به برابر اص  قمودن دادقامه
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 یادداشت صنفی



شب شعر گزارش چهارمین جلسه 
 کانون وکالی آذربایجان شرقی

 تالیه گ تنظیم:

 گحید دلخوش  )گکیی پایه یک دادنس ری( -مریم عزیزی فرد  

 

توسط كاماياساياون         ۸٦الي  ٦٨از ساعت  ٦۳٥٦تير  ۸۸چهارمين جلسه شب شعر در ر ز پنج شنبه  

فرهنگي هنري كاقون  ك ي آذربايجان شرقي در سالن آمفي تتاتر كاقون با حضاور جاماعاي از                     

  ك    هنرد ستان برگزار گرديد.

مجري برقامه جناب آقاي فرامرز قظرپور ضمن خير م دم به ميهماقان برقامه از جمله جانااب آقااي           

حسين شربياقي قائب رئيس كاقون  ك    جناب آقاي ارشد طهماسب زاده عضاو هاياات مادياره            

كاقون  ك  ، شر ع برقامه را اع م قمود كه به دقبا  آن تني چند از همكاران   حضار ، به قارائات     

 شعرهاي خويش قمودقد.   

سپس گر ه موسي ي آذربايجاقي به رهبري استااد  طان ا غالاو   باا                    

همنوازي آقايان شيريني   عالي قژاد به اجراي موسي ي اصي  تاوركاي              

 پرداختند كه مورد است با    تشويق ارزقده مخاطبين قرار گرفت.

هاي تعدادي از همكاران توسط شاعر   منت د ادبي جناب آقاي ميا د            اين برقامه با ق د ادبي سر ده     

رحيمي همراه بود .  شر ع بخش د م برقامه با اجراي موسي ي سنتي فاارساي باه سارپارساتاي                          

قوازقدگي جناب آقاي رحيم احمدي   همنوازي آقايان مهد ي   عالي قژاد   خواقندگي جانااب            

هاي خود پرداختند كه از جاملاه      رسولي همراه گرديد. در ادامه تعدادي از حضار به قرائت سر ده        

توان به شعرخواقي شاعر مطرح شهر تبريز جناب آقاي قدرت حسين پور اشاره قمود كه ميهمان                  مي

اين جلسه بودقد. همچنين جناب آقاي ياري از خواقندگان خوش قام شهر تبريز با همنوازي جانااب     

آقاي شيريني به ايفاي موسي ي اصي  آذربايجاقي پرداختند. اين برقامه با شعر خواقي جنااب آقااي              

 حميد قربان پور به پايان رسيد.
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 گزارش کمیسیون هنری



 نک ه ان ظامی برای گکیء
نموضوع:   مر ر زما

 

ه مس ند:  د  قاقون  كالت  ٥٤ما

سا  از تاريخ  قوع      ۸مدت مر ر زمان اقتظامي در تخلفات         : شرایط  

امر مستوجب تع يب اقتظامي مي باشد يا اق ضا مدت د  سا  از تاريخ              

 آخرين اقدام اقتظامي

 اخبار کانون

اطالع یافتیم  همکاران محترر   آقرایران وحریرد وراشراورور، سرعریرد                          

ذرخورد، مصطفی مستانه و محمد تقی گهرنیا در ماتم از دست رفرترن           

عزیزانشان به سوگ نشسته اند کانون وکالی دادگستری آذربایجان 

شرقی ضمن تسلیت به بازماندگان خود را شریک غم         

 همکاران محتر  میداند.

 اطالع یافتیم همکاران محتر :                         
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 اطالعیه کمیسیون ورزش  کانون 

 

 رساقد: احتراما باستحضار  باقوان همكار  مي

پير  قراردادهاي منع ده فيمابين كميسيون  رزش كاقون با مجموعه رفاهي پاتار شاياماي،       

تواقند از سالن اير بياك )باهاماراه             باقوان محترم مي  

مربي(   قيز تايم اختصاصي استخر آن ماجاماوعاه               

 بشرح ذي  استفاده قمايند:

 تايم سالن اير بيك :

 ر زهاي د شنبه   چهارشنبه

 ٦٦:۳۱تا  ٦٥از ساعت  

 تيرماه( ٦٥)ا لين جلسه 

 اختصاصي استخر بشرح :  جلسه تايم ٦ 

 مرداد ٦٤      -جلسه د م--تير ٦۱      -جلسه ا  

 مهر ٦٥   -جلسه چهارم—شهريور ٦٦    -جلسه سوم

 آذر ٦٦   -جلسه ششم—آبان ٦۳    -جلسه پنجم

 ٦٦:۳۱تا  ٦٥تمامي جلسات از ساعت 

 توضي  اينكه مطابق قراردادهاي اقع ادي،

سالن اير بيك   استخر صرفا مختص  ك    كارمندان باقوي عضاو      ا ال( استفاده از تايم    

كاقون  ك ي دادگستري آذربايجان شرقي   با ارائه كارت شناسايي  كالتي يا كارمندي             

 م د ر خواهد بود.

 باشد. ثاقيا( استفاده براي  ك    كارمندان باقو  كام  رايگان  مي

ثالثا( قظر به اينكه كنتر   ر د به اماكن  رزشي فوق، تحت اختيار پارسانا  ماجاماوعاه              

پتر شيمي بوده   از  ر د افراد غير  كي    افراد فاقد كارت خودداري بعم  خواهد آمد، 

 لذا از همكاران محترم خواهشمند است از آ ردن همراه بشدت پرهيز قمايند.

تواقند جهت هرگوقه پرسش   هماهنگي با  ساركاار خااقام پاورقالاي                       باقوان همكار مي   

 )معا قت محترم باقوان كميسيون  رزش( از طريق شماره ذي  تماس بگيرقد:

۱٥٦٤٥۱۳۳٤٨۱ 

هاي در دست اقدام كميسيون  رزش براي باقوان محترم )ازجمله ع د قارارداد                ساير برقامه 

 . با سالن بدقسازي( متعاقبا اع م خواهد شد

 شرقي كميسيون  رزش كاقون  ك ي دادگستري آذربايجان

 مصوبه پنجمین جلسه ررمی

 ٩٦/٤/٢١کمیسیو  حقوق ب ر گ شالرگندی در تاریخ  



 کودک آزاری 

 قتل آتنا اصالنی

، توسط ياك  ٦۳٥٦خرداد  ۸٨ساله ايراقي اه  مغان آذربايجان  بود كه در  آتنا اص قي دختر هفت 

 قات  سريالي بنام الف. ر به قت  رسيد.

 شرح ماجرا

 آتنا توسط قات  سريالي به قام الف. ر كشته شده است. 

هايي كه كنار بساط پدرش بود، باراي اساتافااده از          آباد گفت: آتنا زمان    دادستان شهرستان پارس  

دستشويي يا خوردن آب به مغازه رقگرزي كه در قزدياكاي            

ساله بود  ٤۱رفت. صاحب مغازه مردي   بساط پدرش بود، مي 

شناخات   باراي ا            ها قب  مي    كه آتنا   پدرش را از مدت      

ق شه كشيده بود. همچنين، به گفته دادستان اردبي ، اقگيزه ا  

 از اين كار اذيت   آزار جنسي بوده است.

هاي مداربسته مشخص شد كاه آتاناا در               با بررسي د ربين  

محد ده مغازه قات  قاپديد شده است، اما لحظه  ر د ا  در            

هي  د ربيني به ثبت قرسيده بود. در ايان زماان شاخاص                   

مذكور به عنوان مظنون دستگير   جهت باازجاوياي ر اقاه              

زقدان شد. منز  ا  مورد بازرسي قرار گرفت اما پالاياس از                

 جود پاركينگي قات  در مكاقي قزديك در اختياار داشات             

باخبر قبود. به گفته برادر قات ، ا  از زقدان با همسرش تماس   

گرفت   خواست كه قسبت به امحا مواد مخدر قاگاهاداري          

شده در پاركينگ اقدام قمايد. همسر قات  پس از پيدا كردن       

داده،    اي كه جسد در آن قرار داشته   بوي تعفان ماي      بشكه

دهد   ا  قاياز جساد را از              برادر قات  را در جريان قرار مي      

 دهد. كند   ب فاصله به پليس خبر مي در ن بشكه كشف مي

قات  در اعترافات خود گفت: د  سه ر زي بود كه با ديادن           

ام آمد كه آب بخورد   چون كسي آقاجاا     آتنا   ط هايش  سوسه شده بودم. ر ز حادثه به مغازه          

ام را اجرا كنم، اما ا  شر ع كرد به فرياد زدن. باراي هامايان          قبود، به طرفش رفتم. خواستم ق شه 

كشيد. ترساياده باودم            خودم آمدم كه ديگر قفس قمي دستم را ر ي دهاقش گذاشتم    قتي به   

جسدش را داخ  ساكي گذاشتم   آن را به پاركينگ بردم   در بشكه پ ستيكي مخفي كردم تاا                  

عنوان مظنون دستگير شدم   رازم فااش     سر فرصت در محلي خلوت رها كنم؛ اما چند ر ز بعد به      

  شد.

 پی ینه قاتل

قات  آتنا پيش از دستگيري به خاطر اين قت  يك بار ساب ه دستگيري باه                

سا  قابا   ي        ٦٥علت منازعه را داشته است. ماجرا از آن قرار بوده كه             

كشاقد اما دختر بچه فرياد كشيده        دختر خردسالي را به خاقه پدري اش مي       

شود   باه     گريزد. بعد از آن پدر دختر به منز  ا  مراجعه كرده   با ا  درگير مي               از دست ا  مي    

شود، اما خاقواده دختر به خاطر آقچه حفظ  اي در ك قتري تشكي  مي خاطر همين درگيري پر قده

كنند. همسر قخست قات  در پي ايان مااجارا از ا  جادا               اقد از شكايت خودداري مي     آبر  قاميده 

اش قموده  شود. همچنين يك سا  قب  قت  آتنا ا  اقدام به سرقت از مغازه ميوه فر شي همسايه                 مي

بود كه فيلم آن در ميان مردم پخش گرديده بود.   ي تاكنون به سه قتا  اقارار كارده اسات                        

 جستجو براي يافتن اجساد قرباقيان ادامه دارد.

 مرارم خاکسپاری

 آباد مغان به خاک سپرده شد.. ، با حضور جمعيتي اقبوه در پارس٦۳٥٦تير  ۸٦آتنا در 

 ها گاکنش

هاي بسياري در ميان اهالي سياست   فرهنگ    رزش در پاي داشات. حسان                      قت  آتنا  اكنش  

جمهور ايران   علي الريجاقي، رئيس مجلس شوراي اس مي ايران كاه خاواساتاار         ر حاقي رئيس 

رسيدگي فوري به پر قده قت  آتنا شدقد. آيت اهلل صادق الريجاقي رئيس قوه قضاييه كاه ضامان             

ابراز تاسف، دستور رسيدگي خارج از قوبت به پر قده را صادر كرد. علي دايي،   پر يز پرستويي  

 هاي مختلف  رزشي، هنري   سياسي بودقد كه به قت  آتنا  اكنش قشان دادقد؛ از جمله چهره

 )منبع گزارش: سايتهاي خبري(

 

 

هر کدام از ماچقدر شبیه 

 قاتل قتنا هس یم؟ 
 خيراهلل تيموري
 )قاضي دادگاه تجديدقظراستان آذربايجان شرقي(

 

ديگر ما با حوادث زقدگي مي كنيم .امامن قگراقم از اينكه در       

  پس پرده ابهار هم دردي  تسليت؛ مستوليت خود را پاناهاان            

 بد ن شرمندگي قزديك ترين عام  حادثه را قشاقه رفته  ا            

را به بااد قااسازا باگاياريام  باا اعادام ا  آساوده خااطار                            

گرديم ....درحالي كه همه مي داقيم هم آتنا   هام قااتا  ا                    

قرباقي بوده  هرد به يك اقدازه معلو  مشكا ت   آساياب              

 هاي اجتماعي هستند. 

فرقي قمي كند آتنا در مخفيگاهي به قاتا  بارساد  ياا طاي                    

سوخته شود ياا در ماناز           تصادفي داخ  خودر يي در جاده  

شوهرش دايما كتك بخورد يا در كارگاهي تح ير شاود  باا             

هزار منت صب  تا شب از ا  بيگاري كشيده شود يا توسط پدر معتادش فر خته شده  زن ماردي                     

هم سن پدرش گردد  يا در خيابان به صورتش اسيد پاشيده شود يا در خاقه اي زقدگي كند كاه               

 پدر يا شوهرش قات  آتنا باشد 

براستي هر كدام از ماچ در شبيه قات  آتنا هستيم؟  دراين قت  يا قت  هاي مشابه سهام مااچا ادر                   

 است؟ 

جامعه اي كه تك تك افرادش امنيت خود را در گر  امنيت  اسايش ديگران قاداقاناد  اراماش                    

خود را درمهرباقي صميماقه به ديگران جستجو قكنند  منافع خود را درسودهم قوعان خاود پايادا                 

قنمايند آري هميشه درچنگا  جنايت گرفتارقد ... قرآن به زيبايي مي فرمايد # ان اهلل ال يغايار ماا               

ب وم حتي يغير ما باقفسهم #سرقوشت هي  قومي تغيير پيدا قمي كند ماگار اياناكاه هاماه ماردم                          

 دگرگون شوقد......
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 اخبار دادگستری استان
 تقدیر جامعه صنع ی قذربایجا  شرقی 

 از رئیس کل دادنس ری ار ا 
در هفته قوه قضائاياه، جااماعاه صاناعاتاي                 

آذربايجان شرقي با ت ديم لوح تا اديار از           

رئيس ك  دادگستري استان ت دير   تشكر       

 كرد.

رئيس تشكي ت قضايي استان هاماچانايان          

هزار جاواز تاأساياس        ٦۱شناسايي   ابطا   

مشاتارک    ۳٥٦۱ برداري صوري، شناسايي پر اقه بهره ٦٥۱۱ فاقد اعتبار   صوري، شناسايي   ابطا  

مشترک غيرمجاز برق صنعتي در استان   برقامه ريزي براي قطع آقها،  ۸٨٥٦ غيرمجاز گاز صنعتي  

شخص ح وقي داراي  احد صنعتي فاقد پر اقه مالياتي در استان، شناساياي باياش               ۸۱۱۱ شناسايي

ف ره پار اقاه      ٥۱۱ مورد معافيت گمركي غيرمجاز   برقامه ريزي براي ابطا  آقها، شناسايي ٦۱۱ از

برداري  احدهاي تعطي    تغيير كاربري داده شده   ساماقدهي صد ر جواز تأسيس، پار اقاه               بهره

بهره برداري، معافيتهاي گمركي   ارائه تسهي ت طرح رفع مواقع توليد را از جاملاه ماهاماتاريان                        

اقدامات كميته حمايت قضايي از توليد   سرمايه گذاري در جهت سالم ساازي فضااي اداري                     

 صنعتي در استان در قالب طرح پايش  احدهاي صنعتي عنوان كرد.

 

رئیس کل دادنس ری قذربایجا  شرقی بر تکریم اربا  

 رجوع گ رعایت اخیق اریمی تأکید کرد
حجت االس م  المسلمين مظفري با تبريك      

عيد فطر   هفته قوه قضائيه، دادگساتاري را      

مكاقي م دّس عنوان   بار لاز م رعاايات              

اخ ق اداري   تكريم ارباب رجوع تأكاياد      

كرد   بياان داشات: زحاماات قضاات                   

كاركنان دادگستري طاقت فرساست لياكان      

مطالبه مردم   مراجعين باه دادگساتاري از            

 قضات   كارمندان، برخورد با عزّت   احترام   خوشر يي است.

 ي با اشاره به اينكه قبي مكّرم اس م   امامان معصوم بهترين الگوها در اخ ق اس مي اقد افاز د:             

بهترين ر ش اص حگراياقه، قوع برخورد   رفتار مناسب حتي با متخّلف در عين برخورد قااقاوقاي               

   است؛ برخورد قاضي با مراجعين بايستي برخوردي اقساقي، اس مي   اخ ق مداراقه باشد.

 

 های گرگدی به دادنس ری ار ا  قمار پرگنده
هاي  ر دي به دادگستري اساتاان          حجت االس م  المسلمين مظفري همچنين به ارائه آمار پر قده        

هزار ف ره پر قده  ارد دادگستاري اساتاان شاده   باا               ٥۱۱بيش از  ٥٥پرداخته   گفت: در سا      

 ٦٥۱ها، تجديد قظر   اعاده دادرسي، بيش از            احتساب فرآيندهاي دادرسي اعم از دادسرا، دادگاه      

 هزار پر قده در فرايند دادرسي قرار گرفته اقد.

مطالباه  جاه     » ي كمبود شديد فضاي اداري   قير ي اقساقي را از مشك ت دادگستري عنوان      

را موضوع بيشترين پر قده هاي ح وقي در دادگستري استان اع م كرد   خواستار تاوجاه          «چك

 يژه مستوالن اجرايي   متصّديان امر اقتصاد جامعه به اين موضوع شد   از امكان اجراي چاك                   

 مهريه از طريق اجراي ثبت بد ن مراجعه به دادگستري   در كمترين زمان خبر داد.

بااقاد      ٥٥٦باقد سرقت    ۸٨٦رئيس ك  دادگستري استان همچنين از برخورد دادگستري استان با        

خبر داد   ساماقدهي مشا رين اما ک       ٥٥قاچاق كاال، ارز   مشر بات الكلي در استان در سا            

خودر  را از جمله برقامه هاي دادگستري استان در جهت كاهش  ر د پر قده هاي حا اوقاي در            

سا  گذشته اع م   ارت اء سط  آگاهي مردم قسبت به ح وق شاهار قادي را از بارقااماه هااي                   

دادگستري استان در سا  جاري عنوان كرد. حكمتعلي مظفري به مزاياي ساماقه اب غ الكتر قيكاي        

تواقند از  جود هارگاوقاه       قام در سيستم ثنا، مي ا راق قضايي )ثنا( اشاره كرد   گفت: افراد با ثبت           

اب غ، احضار به دادگاه   ... از طريق حساب كاربري خود اط ع يابند. ي با بياان اياناكاه تاماام                    

هاي امنيتي ع  ه بر فضاي ح ي ي به فضاي مجازي هم اشراف كام  دارقد، بياان داشات:              دستگاه

اي در خصوص كودک دزدي توسط باقدي در تبريز در فضااي ماجاازي            ر ز اخير شايعه    ۸طي  

منتشر شده كه همه اين مطالب كذب بوده   توسط پليس فتا اين افراد شناسايي شده   باه ز دي               

 دستگير شده   به مجازات خواهند رسيد.

 

تجلیل از کارکنا  قضایی، اداری گ شوراهای حل اخ یف 

 ت کییت قضایی ار ا 
به گزارش ر ابط عمومي دادگستري استان طي مراسمي در سالن اجتماعات دادگستري استاان باا         

حضور رئيس ك  دادگستري اساتاان، اساتااقادار             

آذربايجان شرقي از تعدادي از كاركنان قضااياي،          

اداري   شوراهاي ح  اخت ف تشكي ت قضاياي        

 استان ت دير بعم  آمد.

در اين مراسم حجت االس م   المسلمين قصاياري          

دادگاه تجديدقظر اساتاان باعاناوان             ٨رئيس شعبه   

قاضي قماوقاه كشاوري از دادگساتاري اساتاان                 

آذربايجان شرقي   مرحوم ميرعزيز بلندقظر بعنوان كارمند قموقه كشوري از دادگساتاري اساتاان                   

 آذربايجان شرقي معرفي گرديد   لوح ت دير   هديه ت ديم گرديد.

 

 »رامانه کاالی همراه مسافر«

 راهکاری برای پی گیری از قاچاق کاال  
معا ن پيشگيري از  قوع جارم دادگساتاري         

آذربايجان شرقي ساماقه كاالي همراه مساافار     

منط ه آزاد تجاري صنعتي ارس را ياكاي از           

راهكارهاي پيشگيري از قاچاق كاال در استان 

 عنوان كرد. 

دكتر مسعودي فار در جالاساه كاارگار ه                

پيشگيري از قاچاق كاال   ارز استان كه در سالن كنفراقس معا قت غذا   دار ي داقشگااه عالاوم                     

پزشكي تبريز برگزار شد گفت: راه اقدازي ساماقه كاالي همراه مسافر در مناطا اه آزاد تاجااري                     

صنعتي ارس از قاچاق كاال جلوگيري خواهد كرد.  ي همچنين پيشنهاد قصب برچساب اصاالات                   

س مت كاال را كه توسط معا ن غذا   دار ي داقشگاه علوم پزشكي   خدمات بهداشتي   درماقي          

استان مطرح شد، راهكاري مناسب براي كنتر  كاالهاي س مت محور  ارده به استان عنوان كرد.             

رئيس كارگر ه پيشگيري از قاچاق كاال   ارز دادگستري استان با اشاره به فعاليت صارافاي هااي               

غيرمجاز در استان، بر جلوگيري از فعاليت صرافي هاي غير مجاز در استان تأكيد كارد. در اداماه         

پس از بحث   بررسي م رّر شد داقشگاه علوم پزشكي استان   منط ه آزاد تجاري صناعاتاي ارس                    

قسبت به طراحي   تد ين برچسب اصالت س مت كاال برف سه ماه اقدام كنند؛ قيز سازمان منط ه     

 آزاد تجاري صنعتي ارس براي راه اقدازي ساماقه كاالي همراه مسافري اقدام كند.

همچنين م رر شد ر قدقمايي )فلوچارتي( مبتني بر قاقون   آيين قامه هاي موجود از لحظه كشاف                

كاال تا زمان امحاء تهيه شود. پيگيري مصوبات جلسه قب ، بررسي اماحااء             

كاالهاي مكشوفه جديد   ساماقدهي صرافي هاي استان براي پيشگيري از         

 قاچاق ارز از جمله موضوعات مطرح در اين جلسه بود.
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 خ ب ر ن ا م ه   
 کررا نرو ن   و کررال ی   د ا د گرسرترر ی   آ ذ ر برا یرجررا ن   شرر قری 

 

 م س ل و ل   خ ب ر ن ا م ه : 

 ح مریرد   و ا    ری 
 

 ) بره   ت ر تری ب   حرر و     ا  رف ب ا   : ه ی ا ت   ت ح ر یرر ی ه   

 ا کررر     ا کربرر ز ا د ه ،   و حرریرد   د  ر رو ش ،   

 مرر یررم   عرز یرز ی   فرر د ،   ور ررا ه   مرحرم رد یررا ر ی ،   

 هررا د ی   مررر ا د وررو ر ،     مرهرنرا ز   و حریرد ی   ، 

 ح مریرد   و ا    ری 

 برخی از عناگین مالم اخبار رگز
             قفر براي پذيرفته شدگان در آزمون         ٦٦۱۱حسين آبادي رييس كاقون  ك ي دادگستري مركز گفت: تعداد

  كالت امسا  براي كاقون مركز در قظر گرفته شده است.)ايسنا(

          در درگيري با گر ه       ٦۳٥٦/٤/۸٥حمزه قير ي زميني سپاه ، شب             ۳سرگرد ياسين قنبري از قير هاي لشكر

 تر ريستي پ.ک.ک/پژاک در منط ه مرزي زيوه ا رميه به شهادت رسيد.)تسنيم(

   خبرگزاري ر يترز در خبري فوري به ق   از تلويزيون د لتي عراق از س وط گر ه تر ريستي داعش در موص

   پايان خ فت خود خواقده اين گر ه تر ريستي در اين كشور خبر داد.)ر يترز(

                            سازمان ديده بان ح وق بشر اع م كرد حداق  چهار خاقواده ُكرد ايزدي به دلي  پيوستن قزديكان آقها به

 قير هاي عراقي از جمله حشد شعبي از اقليم كردستان اخراج   به شنگا  بازگرداقده شده اقد.)كورد پرس(

                كيميا عليزاده زقوزي تكواقد كار آذربايجاقي مدا  ق ره مساب ات جهاقي تكواقد  را به گردن آ يخت.)باشگاه

 خبرقگاران جوان(

 تابناک(درگذشت. سرطان مريم ميرزاخاقي، قابغه ايراقي رياضي بعد از دست   پنجه قرم كردن با( 

ی خویش، عین  هب دست رگفتن مال خود و انجام وظیفه
 »افالطون «دادرگی است.                                               

طرح توزیع تصوی  نالایی پی نالاد توزیع مواد مخدر دگل ی/

 شد چه پیش از انقی  انجام می مواد مخدر دگل ی م ابه ق 
االس م قور زي با اشاره به آخرين تصميمات درباره قحوه اص ح قاقون مبارزه با مواد مخدر اع م كارد: باناابار              حجت

خاطر جرائم مواد مخدر م رر كرديم اگار جارمشاان           اكنون به   مصوبه كميسيون در آخرين جلسه، درباره كساقي كه هم        

كيلوگرم بود، يا همين جرائم را درمورد توليد   توزيع مواد مخدر صنعتي    ٦۱۱حم ، توزيع يا قگهداري ترياک تا زير        

كيلوگرم باشد، درصورتي كه سوءپيشينه ماوثار قاداشاتاه         ٥كيلوگرم يا حم    قگهداري آن تا زير  ۸تا م دار كمتر از   

شود. ا  با تاكيد بر عطف به ماسبق شدن اين اص حات جديد در قاقاون       باشند، اعدامشان به حبس درجه يك تبدي  مي       

مبارزه با مواد مخدر يادآ ر شد: همچنين كساقي كه از اين به بعد مرتكب چنين جرائمي شوقد، براي توليد   توزيع مواد 

كيلوگرم از همين قوع مواد مخدر با حكم اعادام ماواجاه       ۳كيلوگرم مواد مخدر صنعتي يا حم    قگهداري     ۸صنعتي  

 شوقد. مي

 چیا  پی نالاد توزیع دگل ی مواد مخدر با هدف انقطاع رابطه مع ادا  گ قاچاق•

سخنگوي كميسيون قضايي   ح وقي مجلس شوراي اس مي در پاسخ به سوالي درباره تصويب پيشنهااد دياگاري در                  

هااي   اي كه در سياست باتوجه به تاكيد  يژه  جلسه اخير اين كميسيون درخصوص توزيع د لتي مواد مخدر اع م كرد:             

چيان صورت گرفته است، م رر كرديم د لت مواد ماخادر رقاياق در            كلي قظام بر لز م اق طاع رابطه معتادان   قاچاق 

چيان مواد مخدر شاوقاد،    كه جلب قاچاق تدريج ترک كرده   بجاي آن     اختيار معتادان قرار دهد تا اين عزيزان بتواقند به        

 سمت قظام آمده   از طريق مجاري رسمي قياز خود را برطرف كنند. به

 رگند اجرایی شد  پی نالاد توزیع مواد مخدر دگل ی•

كريم   بهارستان در مجلس شوراي اس مي با تاكيد بر قهايي شدن ر قد تصويب اين پيشناهااد                   قماينده اصولگراي رباط  

كه د لت قرار است چه قوع مواد مخدري در اختيار معتادان  در كميسيون قضايي   ح وقي در پاسخ به سوالي درباره اين

شاود   اخاتاياار          تر از مواد مخدر پيشين مي همان متاد ن   موادي رقيق   قرار دهد، گفت: در اقع اين مواد مخدر شام      

اي كه قرار است، توسط  زارت دادگستري   سازمان مبارزه با مواد مخدر            قامه  گيري درباره آن قيز برعهده آيين       تصميم

 صورت مشترک تهيه شود   پس از تصويب هيات  زيران امكان اجرايي شدن خواهد يافت. به

 شد ارت چه پیش از انقی  انجام می طرح توزیع مواد مخدر دگل ی م ابه ق •

صورت توزيع كوپني مواد ماخادر اقاجاام          چه پيش از اق  ب به پاسخ به سوا  ديگري درباره تفا ت اين مصوبه با آن         

 شد. همان چيزي است كه پيش از اق  ب اقجام مي   شد، گفت: آن طرح اشكالي قداشت   طرح جديد قيز ت ريباً مي

سخنگوي كميسيون قضايي   ح وقي مجلس در پاسخ به سوا  ديگري كه آيا جايگزيني براي مواد مخدر صنعتاي در                    

قامه اجرايي اقجام خواهد شد    همان آيين   گيري در اين مورد قيز در     اين پيشنهاد درقظر گرفته شده است، گفت: تصميم        

 چيان را من طع كنيم. هدف ما اين است كه رابطه معتادان   قاچاق

 نیرنده با پی نالاد توزیع موادمخدر دگل ی موافقت تمامی مراجع تصمیم•

گايار      كه آيا مراجع تصميام  قور زي در پايان   درپاسخ به سوالي درباره ميزان توفيق اين طرح پيشنهادي   همچنين اين 

خارج مجلس با آن مواف ت دارقد، گفت: قطعًا شاهد موف يت آن خواهيم بود   اين درحالي است كه قمايندگان هاماه             

 مراجع   قواي دخي  در اين مستله در جلسه كميسيون قضايي مجلس حضور داشتند   همگي قظر مثبت داشتند.)ايلنا(

 ارتباط با خبرنامه کانون وکالی آذربایجان شرقی:

khabar.eastazarbar@gmail.com 

 @EastAzarbar 

https://telegram.me/EastAzarbar 
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