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 :ره کانون وکالی دادگستری خوزستاناعضای محترم هیات مدی

ٍ اعالع ضْشًٍذاى اص ػولٌشد ، ًٍالًبًَى  هجوغ ػوَهی ٍثب ػٌبیت ثِ تٌبلیق هبًًَی ثبصسس ًبًَى ًٍال دس هوبثل ّیبت هذیشُ 

 دٍهیي (ذهبت ػوَهیضیَُ ًبهِ اًتطبس ٍ دستشسی آصاد ثِ اعالػبت هَسسبت خػَغی اسایِ دٌّذُ خ )ثش اسبسًبًَى ًٍال 

ٍ توبضب داسم ضوي عشح دس جلسِ ّیبت هذیشُ ًسخِ ای  گضاسش ػولٌشد ًبًَى ًٍالی دادگستشی خَصستبى توذین هی گشدد

 .اص آى ًیض جْت استحضبس ًٍال دس سبیت ٍ ًبًبل ًبًَى ًٍال هشاس دادُ ضَد

 گسارش عملکرد هیات مدیره -1

 جلسبت ّیبت هذیشُ  -1-1

ي ًبهِ  داخلی، اػضبی ّیبت هذیشُ ثِ غَست ػولی ٍظبیق سا توسین ٍ دس تػوین گیشی ػلیشؿن ػذم تػَیت آئی

ّبی ًالى اػضبی ّیبت هذیشُ تجبدل ًظش ٍ هطَست هی ًوبیٌذ ٍ هحذٍدُ ٍظبیق توسین ضذُ سػبیت هی گشدد ٍلی 

ی یي سبصهبى سا ًیبصّبكوذاى آئیي ًبهِ هَجت ضذُ است ًِ سبصهبًذّی اداسی ًبًَى تَسؼِ ٍ تحَل هتٌبست ثب 

تْیِ ٍ تٌظین دستَس جلسبت، اًتطبس هػَثبت ػبم ٍ اًتطبس خالغِ هزاًشات ّیبت هذیشُ اًتظبس هطشٍع  عی ًٌوبیذ.

 جبهؼِ ًٍبلت است ًِ هی ثبیست اجشائی گشدد.

 استجبط ثب اسٌَدا -1-2

 ضشًت ًوَدًذ. دس اجالسیِ سی ٍ دٍم )یضد(، سی ٍ سَم )ضیشاص(اػضبی ّیبت هذیشُ 

جلسبت ٍ تػویوبت ّیبت ػوَهی ٍ ضَسای اجشائی ًِ ػوَهبَ هطَستی ّستٌذ اص عشین ثبصسس اسٌَدا ٍ گضاسش  

سٍاثظ ػوَهی اسٌَدا ثِ اعالع ًٍال سسبًذُ هی ضَد. ٍلی ثِ ّیبت هذیشُ تَغیِ هی ضَد ًِ غَستجلسِ یب گضاسش 

بًَى دس ضَسای اجشائی، دس جلسبت جلسبت ضَسای اجشائی اسٌَدا ٍ ػولٌشد ًبسگشٍُ ّبی اسٌَدا تَسظ ًوبیٌذُ ً

 هبّبًِ ّیبت هذیشُ هغشح ضَد تب دس غَست ًیبص تػویوبت الصم ثشای اتخبر سیبست ّبی هطتشى اتخبر گشدد.

 غٌلیپیگیشی ٍ دكبع اص هٌبكغ  -1-3

 ثشگضاسی جلسبت هتؼذد ثب ًوبیٌذگبى حَصُ ّبی اًتخبثیِ خَصستبى ٍ اًتوبل دیذگبُ ّب ٍ اًتظبسات غٌق ًٍبلت؛

جلسِ ثب سٍصًبهِ ًگبساى ٍ اغحبة سسبًِ، جلسبت ٍ توبس ّبی  سِ ثب ٍصیش دادگستشی ٍ اًتوبل دیذگبُ ّبی غٌلی؛جل

 سیبست ثب سئیس دادگستشی ٍ هوبهبت اداسی دادگستشی ٍ دادگبُ اًتظبهی هضبت؛

 اهذاهبت سكبّی -1-4

خػیع ثَدجِ ٍ خشیذ غٌذلی تجْیض اتبم ًٍالی ضْشستبى ایزُ؛ تخػیع اػتجبس احذاث اتبم ًٍالی اًذیوطي؛ ت

هخػَظ ًٍال جْت استوشاس دس ضؼت دادسشاّب ٍ دادگبُ؛ اًؼوبد تلبّن ًبهِ ثب ثبًي تجبست جْت اػغبی تسْیالت ٍ 

اًؼوبد تلبّن ًبهِ ثیوِ تٌویلی ًٍال ثب ثیوِ سبهبى؛ اخز  ساُ اًذاصی ثبجِ توجش دس هجتوغ تٌذگَیبى؛ خذهبت ثبًٌی؛

  ّبی خَدسٍ، هسئَلیت ٍ آتص سَصی اص ثیوِ آسیب؛تخلیق ٍ توسیظ ثیوِ ًبهِ 
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 غذٍس پشٍاًِ ًٍبلت  -1-5

ثب سایضًی سیبست ًبًَى ثب سیبست دادگستشی ٍ سئیس دادگبُ اًوالة ظشكیت هتٌبست ثب ًیبصّبی استبى ثشای آصهَى 

 ًلش ثب احتسبة سْویِ(؛ 102) دس ًظش گشكتِ ضذ. 98ًٍبلت سبل 

پشٍاًِ ًٍبلت غبدس ٍ دس )آهبیبى حسیي هیغبسی ٍ هػغلی اهیشی( ًطستِ دٍ تي اص هضبت ثبص ثشای 99سبل دس 

 تب ًٌَى تػویوی اتخبر ًطذُ است.اجشائی خػَظ توبضبی ثبصًطستگبى دستگبُ ّبی 

 

 اًتوبل پشٍاًِ -1-6

اص سبیش ًبًَى ّب ثِ  ثِ سبیش ًبًَى ّب دسٍى استبًی

 خَصستبى

اًتوبل هَهت ثِ 

 خَصستبى

  4 14 هَهت 3دائن ؛ 11

 

 اهذاهبت پیطٌْبدی :

 ئیي ًبهِ داخلی ًبًَى ًٍالتػَیت آ
 تَسؼِ استلبدُ اص ًوبیٌذُ ًبًَى دس ّیبت ّبی حل اختالف هبلیبتی ضْشستبى ّب

 دس حَصُ سكبّی:
 پیگیشی تبسیس تؼبًٍی هسٌي

 

 مالی گسارش عملکرد  -2

 

 اهذاهبت اغالحی -2-1

جل اضبسُ ضذ. ثشخی اص آى ایشدات سشیؼبَ دس گضاسش ًخست ثبصسس ثِ ایشادات گضاسش ّبی حسبثشس سٌَات ه

ثشعشف ضذ. ػالٍُ ثش پیطٌْبدات هٌذسج دس گضاسش ّبی حسبثشسی سبثن، ّیبت هذیشُ ًًٌَی كشایٌذ اغالح ٍ 

ی هبلی ػالٍُ ثش اكضایص لی سا آؿبص ًوَد. اغالح سبختبسّبًظبم ثَدجِ ثٌذی ٍ اًضجبط ٍ ضلبكیت هب استوشاس

، تٌلیلی هبًًَی تلوی هی ضَد. ّوچٌیي سبصهبى اهَس هبلیبتی دس هجوغ ػوَهی ٍ پبسخگَیی ثِ اػضبی ضلبكیت

غَستی دكبتش هبلی سا هَسد پزیشش هشاس هی دّذ ًِ اسٌبد هبلی هٌغجن ثب استبًذاسدّبی حسبثذاسی تٌظین ضذُ 

بظش ثش هػشف ًًٌَی هجبدست ثِ تٌظین كشم ّب ٍ ضیَُ ًبهِ ّبی هبلی ًوَد ًِ ًثبضٌذ. ثذیي هٌظَس ّیبت هذیشُ 

 تٌخَاُ گشداى، تٌبلیق حسبثذاس، ًحَُ اداسُ اهَال ٍ اًجبس هی ثبضذ. 
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 ّضیٌِ ّبی ًبًَى -2-2

 
 دسآهذّبی ًبًَى -2-3
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 % سْن ًبًَى ًٍال اص حن ثیوِ غٌذٍم حوبیت:4تبهیي اػتجبس ًحَُ  -2-4

تَسظ ًٍال تبهیي  % سْن ًبًَى ًٍال اص حن ثیوِ غٌذٍم حوبیت4ثب تَجِ ثِ ًسشی دسآهذ ًبًَى ّبی ًٍال، 

بهل ٍغَل ٍ دس خػَظ ثشخی اص ایي هجلؾ اص ثشخی ًٍال ثِ عَس ً هی گشدد. ثشسسی سَاثن ًطبى هی داد ًِ

ًٍال اخز ًطذُ ثَد ٍ تخلیق ّبی غَست گشكتِ ثِ غَست هَسدی ٍ ثذٍى ثجت دس دكتش خبغی ثَد ٍ غشكبَ اص 

 ثی است. عشین ثشسسی پشًٍذُ ًٍال ٍ ٍغَلی ٌّگبم توذیذ هبثل سدیب

ّیبت هذیشُ ًًٌَی هػَة ًوَد ًِ تخلیق ثِ ّش ًٍیل غشكبَ ثب ثشسسی ٍضؼیت هبلی ٍی تَسظ ّیبت سئیسِ ٍ 

% غَست گیشد ٍ دس خػَظ ًٍالیی ًِ تَاى پشداخت یي جب ًذاسًذ ًیض ثِ غَست 4% اص 1غشكبَ تب سوق 

 ثجت گشدد.  ًلیِ تخلیق ّب ٍ توسیظ ّب ًیض اهسبعی دسیبكت ضَد. ضوٌبَ

 

 % ًبًَى ثِ غٌذٍم حوبیت4جذٍل ثذّی ٍ پشداخت سْن 

 مانده بدهی پرداختی کل بدهی سه ماه چهارم سه ماه سوم سه ماه دوم سه ماه اول بدهی سال قبل سال

7931 70006049091 0300711001 9010116371 9014171011 9744040014 06010714101 07779309017 9744049014 

7931 9744049014 6744040014 6671166714 6641611311 6913031117 00460749730 4000000000 76460749730 

7933 76460749730 1007610740       

سیبل دس ًظش  550000000سا هجلؾ  99% ًبًَى سا سِ هبِّ دٍم تب چْبسم 4هجبلؾ ثِ سیبل هی ثبضٌذ. اگش ثِ عَس توشیجی سْن 

سیبل ثشآٍسد  هی ضَد ًِ ثب تَجِ ثِ ثشسسی دسآهذ سِ  37000000000ّی ًبًَى توشیجبَ جوغ ًل ثذ 99ثگیشین تب پبیبى سبل 

ّب، هی ثبیست ّوچٌبى ثِ تبهیي اػتجبس ثِ سٍش هجل یؼٌی ٍاسیض تَسظ  الًَبلِحن  4/1هبِّ ًخست ًبًَى اص دسآهذ ًبضی اص 

 ًٍال هتَسل ضذ.

 دادگستشی ٍغَلی اص حسبثذاسیحن الًَبلِ  4/1جذٍل دسآهذ ًبًَى اص 

 1399سِ هبُ ًخست سبل          1398سبل                1397سبل                  

1594205972 1636968202 255705771 

% سْن ًبًَى ًبكی ًیست، ًبًَى ًٍالی خَصستبى هطبثِ 4 پشداختحن الًَبلِ ّب ثشای  4/1ثب تَجِ ثِ ایٌٌِ دسآهذ ًبًَى اص  

هجلؾ  1397یي هجلؾ سا اص ًٍال اخز هی ًوبیذ ًِ هیضاى ٍغَلی ًبًَى خَصستبى اص ًٍال دس سبل سبیش ًبًَى ّب ا

سیبل هی ثبضذ. ثب تَجِ ثِ ایٌٌِ ثشخی ًٍال ثِ غَست سِ سبلِ  13400000000هجلؾ  1398سیبل ٍ دس سبل  11600000000

% ثشًبهِ 4ًَى دس سبل ّبی آتی ثشای پشداخت ثذّی بلت خَد سا توذیذ هی ًوبیٌذ هی ثبیست ًسجت ثِ تَاى هبلی ًبپشٍاًِ ًٍ

ثب حن الًَبلِ ّب ٍجَد داسد ٍلی  4/1ثب تـییش آئیي ًبهِ حن الًَبلِ اهیذٍاسی ثیطتشی ثشای اكضایص دسآهذ ًبًَى اص  سیضی ضَد.

اص عشین ٍاسیض ثِ حسبة ًبًَى ًیض  ت ًِ ثبیذ ًحَُ ضٌل ًگشكتِ اسهحسَسی  تـییش 1399تَجِ ثِ ٍغَل سِ هبِّ ًخست 
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هَسد ثشسسی ٍ هغبلجِ هشاس دسگبُ خذهبت هضبیی یب اختػبظ دستگبُ پَص هتػل ثِ حسبة ّبی ًبًَى دس هحل ًوص توجش 

 گیشد.

 پشًٍذُ هبلیبتی ًبًَى -2-5

 

هبًَى م.م هی ثبضذ ) هؼبكیت حن  139ًبًَى ًٍالی دادگستشی دس صهشُ هجبهغ حشكِ ای است ٍ هطوَل هؼبكیت ّبی هبدُ 

تش ٍ دكبتش هبًًَی هی ثبضذ. ثِ دلیل سد دكبػضَیت اػضبء ٍ ًوي ّبی اػضبء( ٍلی ضشط ثشخَسداسی اص هؼبكیت اسایِ اظْبسًبهِ 

سیبل هبلیبت تؼییي ٍ ثِ ًبًَى اثالؽ ضذُ است ًِ ًسجت ثِ ایي اهش اػتشاؼ  (1473144406)هجلؾ  1396هبلی ًبًَى دس سبل 

، احتوبل 1397ثجت ضذ. ّن اًٌَى دس ًویسیَى حل اختالف هبلیبتی دس حبل سسیذگی است. ثب تَجِ ثِ ٍضؼیت دكبتش سبل 

 ًیض هتػَس هی ثبضذ.  97 سبل ضٌل گیشی پشًٍذُ هبلیبتی

 اهذاهبت ّیبت هذیشُ كؼلی دس خػَظ هبلیبت ػولٌشد دٍسُ تػذی

ثِ هَهغ تْیِ گشدیذ ٍ سبختبس ثَدجِ ای ٍ دسآهذی ًبًَى  1399ٍ  1398دس دٍسُ تػذی ّیبت هذیشُ ًًٌَی دكبتش سبل هبلی 

بف اص هبلیبت ثِ دسستی ثجت ٍ دسآهذّبی هطوَل هؼبكیت ًبًَى هَسد پزیشش ثِ ضٌل هتٌبست اغالح گشدیذ تب دسآهذّبی هؼ

 هشاس گیشد.

 

 گسارش عملکرد دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکال  -3

 گضاسش ًلی آهبس دادسشا -3-1

 هلتَحِ هٌغ تؼویت ًیلش خَاست ضٌبیت ّبی ٍاسدُ سبل 

1394 183 26 129  

1395 245 27 163  

1396 189 29 156  

1397 283 26 147  

1398 357 25 260  

 

 ثش اسبس ضبًی یب هشجغ گضاسش دٌّذُ 1398توسین ثٌذی ضٌبیبت سبل  -3-2

 

دادگبُ ٍ  حویوی

 دادسشا

سیبست 

 ًبًَى

دادستبى 

 ًبًَى

ًویسیَى 

 ًبسآهَصی

ًویسیَى 

 ثبصسسی

 گضاسش ًٍال

225 93 14 7 3 8 7 

 

. 

 سسشاتلٌیي هَضَػی ضٌبیبت ثش هجٌبی تػویوبت ًْبیی داد -3-3
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گضاسش ضؼت دادگبُ ٍ دادسشای 

 ػوَهی

 59 ػذم حضَس دس جلسِ سسیذگی

 3 سكتبس خالف ضبى

 5 اسسبل ًیلشخَاست اص هشاجغ ػوَهی

 3 اعبلِ دادسسی

 

 

 

 

 

 ضٌبیبت اضخبظ حویوی

 37 ػذم اًجبم ٍظبیق ًٍبلتی

 15 دسیبكت هجلؾ هبصاد ثش حن الًَبلِ

 17 استشداد ٍجِ

 9 ثِ توبس ٍ هشاجؼبت ػذم پبسخگَیی

 24 ًَتبّی دس اهَس هحَلِ

 12 ػذم تحَیل ًسخِ ثبًی ًٍبلت ًبهِ

 5 اكطبی اسشاس هًَل

 11 تضویي ًتیجِ

 9 ػذم استشداد هذاسى هًَل

 15 سكتبس خالف ضبى ًٍبلت

 8 اهذام ثش خالف هػبلح هًَل

 32 توشًض دس هحلی ؿیش اص هحل اضتـبل

 11 ًبهٌبست تَّیي ٍ ثشخَسد 

 

 پیشنهادات دادسرای کانون -2-1

 دادسشا اػالم ًوَدُ است ًِ هـبیشت آدسس اػالهی ًٍال ثب آدسس ٍاهؼی، هَجت اعبلِ سسیذگی ّبی اًتظبهی ضذُ است. 

ثشسسی ضٌبیبت اسسبلی اص سَی ضؼت هختلق دادگبُ ًطبى هیذّذ ًِ تؼذاد صیبدی اص ضٌبیبت ثِ دلیل ػذم حضَس ًٍیل دس 

سسی ٍ ػلت ایي اهش اسسبل ٍهت دادسسی ثِ آدسس ّبیی است ًِ ًٍال دس آى هستوش ًیستٌذ. تَغیِ دادسشا ًظبست جلسِ داد

 ثش سػبیت اًغجبم آدسس دسج ضذُ دس سبهبًِ ٍ آدسس ٍاهؼی ًٍالست. 

ِ دادسسی ّوچٌیي ضٌبیبت اسسبلی اص سَی هشاجغ هضبئی كبهذ پیَست ّبی الصم هی ثبضذ ًِ هَجت هٌبتجبت هتؼذد ٍ اعبل

ضذُ است ًِ دس غَست اهٌبى ثب هوبهبت هضبئی هٌبتجِ ضَد تب ًبًَى ًٍال اص عشین سبهبًِ ّبی هضبئی اهٌبى هٌبتجِ 

 الٌتشًٍیٌی ثب ضؼت سا داضتِ ثبضذ

ثب تَجِ ثِ كشاٍاًی ثشخی اص تخللبت، تَغیِ هی ضَد ًِ ساٌّبسّبیی پیطگیشاًِ ثشای ًبّص ضٌبیبت ٍ اكضایص 

ي دس ًظش گشكتِ ضَد. ًبًَى هشًض اخیشاَ هجبدست ثِ تٌظین ًذ اخالم حشكِ ای ًوَدُ ًِ هی تَاًذ سضبیت هًَلی

ساٌّبسی ثشای توَیت سػبیت اخالم حشكِ ای هیبى ًٍال ضَد. الضاهبت اخیش هَُ هضبئیِ دس صهیٌِ سػبیت ضلبكیت 

تشی اص سَی دادگستشی ثِ ًبًَى هبلی هشاسدادّبی حن الًَبلِ هی تَاًذ دس آیٌذُ صهیٌِ اسسبل تخللبت ثیط

ًٍال ضَد ًِ ضشٍست داسد آهَصش ّب ٍ تذاثیش الصم ثشای ًبّص تخللبت هبلی ٍ هبلیبتی دس دستَس ًبس ّیبت 

 هذیشُ هشاس گیشد.
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 27/12/1398لـبیت  17/1/1398اص تبسیخ دادگبُ اًتظبهی  ضؼت گضاسش ػولٌشد -2-2

 

 
 جِ پٌجنضؼ ضؼجِ چْبسم ضؼجِ سَم ضؼجِ دٍم ضؼجِ اٍل

 3 11 14 18 21 تؼذاد پشًٍذُ اسجبػی

  3  3  7  13  12 تبئیذ هشاس هٌغ تؼویت دادسشا

 - - -  2  4 تَثیخ ثب دسج دس سٍصًبهِ سسوی 

 -  1  3  1  1 سأی ثش ثشائت

 - -  1 -  1 هشاس هَهَكی تؼویت

 - -  2  3  1 تؼلین هَهت

 - - - -  1 سكغ تؼلین

 -  1 - -  2 ضذُ توبضبّبی تؼلین سد

 - -  1 - - اثغبل پشٍاًِ ًٍبلت

 - -  2  1 - هوٌَػیت اص ضـل ًٍبلت ) هذت داس(

 - -  1 -  2 سأی اغالحی

 - -  2 - - تٌضل دسجِ 

 - -  1 - - اخغبس ًتجی

 -  1 - - - تَثیخ ثب دسج دس پشًٍذُ

 

 گضاسش ػولٌشد اهَس اداسی -3

ًبًَى هذیش داخلی ًبًَى اص ثیي ًٍال اًتخبة ضذُ است. دس اًتخبة هذیش  ثِ هٌظَس ثْجَد ػولٌشد اهَس اداسی -3-1

داخلی سؼی ثش ایي است ًِ سبثوِ ٍ تجشثِ دس ًظبم اداسی ٍ اجشائی داضتِ ثبضذ ٍ هذیش داخلی كؼلی ٍاجذ 
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بیت سٍیِ توَیت سیستن ثبیگبًی ًبًَى، تٌویل ثبیگبًی الٌتشًٍیٌی پشًٍذُ ّب، تؼییي ٍ سػ تجشثِ اداسی هی ثبضذ.

، ًبّص ًیشٍی اًسبًی ٍ اسایِ آهَصش ّبی الصم ثِ ًبسًٌبى ٍ ًظبست ثش ٍ حلبظت اص اهَال ّبی هبلی ٍ اًجبسداسی

اص  ٍ ًظبست ثش اسایِ خذهبت هغلَة دس دكبتش هستوش دس هجتوغ ّبی هضبئی تٌشین اسثبة سجَع ٍ ًٍال دس ًبًَى

 . است گضاسش ضذُهْوتشیي هحَسّبی هَسد تَجِ هذیش داخلی 

 

 هحَسّبی هَسد تَجِ ّیبت هذیشُ دس خػَظ اهَس اداسی:
 اهذاهبت آتی اهذاهبت اًجبم ضذُ  هحَس

 

 ثْجَد ػولٌشد ًبسًٌبى 

 آهَصش ًبسًٌبى ثخص حسبثذاسی، اًجبسداسی،

 آهَصش ًبسًٌبى دس صهیٌِ اتَهبسیَى اداسی،

 

 

 

 تَسؼِ استلبدُ اص كٌبٍسی

 خشیذ سشٍس ٍ ایٌتشًت پشسشػت

 یت جذیذ ًبًَى،عشاحی سب

عشاحی سبهبًِ ّبی آًالیي هیض خذهت ضبهل 

 اتَهبسیَى اداسی، ثبصسسی، آهَصش هجبصی؛

 ثشسسی پیطٌْبدّب؛

 تطٌیل ثبیگبًی الٌتشًٍیي پشًٍذُ ّب

اتػبل ثِ دسگبُ ثبًي ثشای پشداخت 

 ّضیٌِ ّبی توذیذ ایٌتشًتی پشٍاًِ

 

 

ًظبست ٍ پبسخگَیی ًبسًٌبى ٍ 

 ًویسیَى ّب

 ًبهِ اًضجبعی؛تذٍیي آئیي 

گضاسش گیشی اص ًویسیَى ّب ٍ ٍاحذّب ٍ 

 ؛ًوبیٌذگبى ضْشستبى ّب

ًظبست هطبٍس اهَس هبلی ثش ًلیِ ّضیٌِ ّب ٍ 

 ػولٌشد ّبی حسبثذاسی؛

 

 تبئیذ آئیي ًبهِ اًضجبعی دس اداسُ ًبس

 

 

 سكغ خالء ّبی سیستن اداسی

توشًض ًگْذاسی اسٌبد دس ثبیگبًی ٍ تطٌیل 

 ثخص ّبی جذیذ ثبیگبًی اداسی؛

تْیِ دستَسالؼول ّبی هػشف تٌخَاُ ٍ 

 خشیذّبی ًبًَى؛

 اغالح سشكػل ّبی دسآهذّب ٍ ّضیٌِ ًبًَى؛

 تذٍیي ثَدجِ سبالًِ ًبًَى؛

 

 
 

 اًلَسهبتیي -3-2

ِ ّبی ًبًَى ًٍال هی گشدد. ایي سیستن اتَهبسیَى اداسی ػالٍُ ثش اكضایص سشػت ثِ خذهبت هَجت ًبّص ّضیٌ

ّوچٌیي هی تَاًذ هٌجش ثِ ًبّص هشاجؼِ ًٍال ثِ ًبًَى ًٍال ضذُ ٍ ثبلتجغ هٌجش ثِ ًبّص ّضیٌِ ّب ٍ هذیشیت ثْتش 

صهبى ضَد. دس خَاست ّب ًٍال دس صهیٌِ گَاّی اضتـبل، هؼشكی ثِ سبصهبى اهَس هبلیبتی، دسخَاست تَدیغ ٍ ثبصگطت، اخز 

لبهی، ًول ٍ اًتوبل ًٍال ٍ توذیذ ٍ سبیش هٌبتجبت الصم ًبسآهَصاى ٍ ًٍال دس ایي سیستن ثِ غَست آًالیي هبثل ًٍبلت ات

دس آخشیي هشحلِ اهٌبى  اًجبم است ٍ دس ضشایظ ًًٌَی استلبدُ ثیطتش اص ظشكیت ّبی اتَهبسیَى اداسی تَغیِ هی ضَد.

 شاحل اتػبل ثِ دسگبُ ثبًي دس حبل اًجبم است.توذیذ پشٍاًِ ثِ غَست آًالیي ًیض پیص ثیٌی ضذُ ًِ ه
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 اهذاهبت سبیش

 ًظبست ثش عشاحی سبیت ٍ حزف خغبّب

 تب گشام ًبًَى ٍ آهَصش ًبسآهَصاىسٌساُ اًذاصی غلحبت ای

 عشاحی ًبست ضٌبسبیی جذیذ ثب دسج ثبس ًذ ًذ هلی

 ثشٍص سسبًی سیستن ّبی ًبهپَتشی ٍ ًػت آًتی ٍیشٍس ثش ًلیِ سیستن ّب
 اص هخبثشات m16یٌتشًت پشسشػت خشیذ ا

 

ثِ هٌظَس ًبسایی ثیطتش اتَهبسیَى اداسی ضشٍسی است ًِ ًبهِ ّبی غبدسُ ًبًَى اص عشم دسگبُ ّبی دٍلت الٌتشًٍیي ثِ 

ًْبدّبی ریشثظ اسسبل گشدد صیشا اخز پشیٌت ًبهِ تَسظ ًٍیل ٍ اسایِ آى ثِ اداسات دٍلتی ًظیش سبصهبى اهَس هبلیبتی هَسد 

 شاس ًخَاّذ گشكت.پزیشش ه

 
 

 هوبثلِ ثب ضشایظ ًشًٍب ضشایظ ثیوبسی ًشًٍب؛ -3-3

ًشًٍب ضبهل ضذ ػلًَی سٍصاًِ اهذاهبت ًبًَى ًٍال دس حلبظت اص سالهت ًبسًٌبى ٍ ًٍال دس صهبى ضیَع ثیوبسی 

غلِ ًبًَى، تَصیغ هبسي ٍ هَاد ضذ ػلًَی دس صهبى تحلیق، ثشگضاسی تحلیق ًبسآهَصاى ثب تبخیش ٍ ثب سػبیت كب

  كیضیٌی؛

 

 : ٍضؼیت سبختوبى  -3-4

ثیوِ ًبهِ  ؛سیبل ّضیٌِ ضذُ است 541234850ثبثت تؼویشات جضئی ٍ ًگْذاسی سبختوبى هجلؾ  1398دس سبل 

ّبی هَسد ًیبص ًبًَى ) ضبهل ثیوِ آتص سَصی، هسئَلیت هذًی ًبسكشهب ٍ ًبسًٌبى( هٌؼوذ ٍ هشاسدادّبی ثیوِ 

 اػتجبس داسد؛ 6/11/99تب تبسیخ 

ؿن تبًیذ تب ًٌَى پبیبى ًبس سبختوبى اخز ًطذُ ٍ اهذاهبت الصم ثشای اخز تبئیذیِ آتص ًطبًی ٍ ضْشداسی ٍ ػلیش

 اخز پبیبى ًبس، تَسظ اهَس اداسی ًبًَى ثِ ًٌذی پیص هی سٍد.

 اختالكبت هبلی ثب پیوبًٌبس سبختوبى

ًَى ثب پیوبًٌبس سبختوبى اص اختالف ًبهغشٍحِ ّیبت هذیشُ سبثن دس خػَظ ػلیشؿن هغبلجِ گضاسش پشًٍذُ 

 هذیش داخلی ًبًَى، تب صهبى اًتطبس ایي گضاسش ّیچگًَِ سٌذی دس اختیبس ثبصسس هشاس ًگشكت.

ثِ هجلؾ پٌج  23/12/1393دس اسٌبد هبلی ًبًَى دٍ كوشُ چي اص پیوبًٌبس اخز ضذُ ًِ چي ًخست ثِ تبسیخ 

چي دٍم  خشیي هسظ هشاسداد سبختوبى اخز ضذُ است.هیلیبسد ٍ پبًػذ هیلیَى سیبل ثبثت تضویي ٍ دس هوبثل آ

سیبل هی ثبضذ. ّیچگًَِ اهذاهی دس خػَظ ایي چي ّب تب ًٌَى  5850000000ثِ هجلؾ  ثذٍى هیذ تضویي

اًجبم ًطذُ است ٍ ضشٍست داسد ًبسگشٍّی هتطٌل اص ًٍال ٍ سٍسبی سبثن ًبًَى ًِ دس جشیبى هٌطبء ایي 

 صم ثشای اخز ًتیجِ اسایِ گشدد.تؼْذات ّستٌذ تطٌیل ٍ ساٌّبس ال

ّوچٌیي ثشخی اص ًَاهع سبختوبى ًِ دس تؼْذ پیوبًٌبس ثَدُ تَسظ ًبًَى ًٍال غَست گشكتِ ًِ جوغ آًْب 

سیبل هی ثبضذ ًِ ثِ جضٍ ثذّی ّبی پیوبًٌبس تلوی ٍ دس لیست هغبلجبت ًبًَى اص پیوبًٌبس هشاس  2010566989

 داسد.

 پیطٌْبدات حَصُ اداسی 
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اسسبل هٌبتجبت ًبًَى اص عشین ًبستبثل ؛ اص هجیل اخز ٍ اسایِ پبسخ ًبهِ ّب ذهبت الٌتشًٍیي ٍ تحت ٍة ًبًَىتَسؼِ خ

 ؛ هٌبتجِ ثب سبصهبى اهَس هبلیبتی ثشای ضٌبسبیی هٌبتجبت اتَهبسیَى اداسی ًبًَى؛الٌتشًٍیي ًٍال

ٍ اتَهبسیَى اداسی، تؼییي ضشح  اسی ٍ سایبًًِبًَى دس حَصُ اهَس اد ثِ هٌظَس ثْجَد ػولٌشد سبصهبًی، آهَصش ًبسًٌبى

 ٍظبیق پست ّبی سبصهبًی، گضاسش گیشی ٍ تبئیذ آئیي ًبهِ اًظجبعی ًبسًٌبى )هػَة ّیبت هذیشُ( دس اداسُ ًبس ٍ

 پیطٌْبد هی ضَد. اسصیبثی ًوی ٍ ًیلی ػولٌشد پشسٌل ًبًَى ٍ پشداخت ًبساًِ ثش اسبس اسصیبثی

داسد ًِ  پیگیشی ٍ اخز تبییذیِ ّبی الصم اص سبصهبى آتص ًطبًی ٍ ضْشداسیًَى ًیبص ثِ پشًٍذُ پبیبى ًبس سبختوبى ًب

 ؛اداسی ًبًَى تبخیش ؿیش هَجِ هطبّذُ هی ضَدپیگیشی هَضَع تَسظ ثخص 

 

 

 کمیسیون ها -4

 

 ًویسیَى ًبسآهَصی -4-1

ّیبت هذیشُ سا داسا ثَدُ ٍ ًیلیت  ًویسیَى ًبسآهَصی اص جولِ اسًبى هْن ًبًَى ًٍال تلوی هی ضَد ًِ اػضبی آى ثبیذ ضشایظ

آهَصش ّبی ایي ًویسیَى تبثیش هستویوی ثش ًیلیت اسایِ خذهبت ًٍبلت دس جبهؼِ داسد. تشثیت ًٍالی آیٌذُ ثبیذ ّوشاُ ثب 

جذی گشكتي ًیلیت آهَصش، دهت دس اًتخبة ًٍیل سشپشست ٍ ّذایت هغبلؼِ ٍ ًست تجشثِ ًبسآهَصاى اص عشین اػالم هٌبثغ 

یضاى هَكویت ایي ذاسدّبی آصهَى ًبسآهَصی ثبضذ. اسصیبثی ػولٌشد ًویسیَى ًبسآهَصی اص هٌظش ایي هحَسّب هی تَاًذ هٍ استبً

 ًٍالی آیٌذُ سا ًطبى دّذ. ًویسیَى دس آهَصش

غذٍس پشٍاًِ  سْویِ ثٌذی         ظشكیت پزیشش    

 ًبسآهَصی

هؼذل ًلشات سِ ًلش  ًتیجِ اختجبس

 ثشتش اختجبس

 9 هجَل 85 98 سْویِ 30 آصاد 70 100 97سبل 

 هشدٍد

1- 37/15 

2- 07/15 

3- 72/14 

   دس حبل غذٍس سْویِ 31 آصاد 71 102 98سبل 

 

 ًَآٍسی ّبی ًویسیَى ًبسآهَصی:

ثب هطبسًت ًبسآهَصاى ٍ داٍسی دادگبُ ّب، استلبدُ اص ًبسآهَصاى دس ًویسیَى هؼبضذت ٍ  دادگبُ هجبصیثشگضاسی جلسبت 

 ، سِ ًلشُ اختجبس تَسظ ًبسگشٍُ ّبی هَضَػی ًتجی ٍ ضلبّی هَىتسخیشی، ثشگضاسی آص

 اهذاهبت پیطٌْبدی:
 تؼییي هٌبثغ هؼتجش اختجبس دٍسُ ًبسآهَصی

 دٍسُ هجبصی ضی ثشخظ ٍ هجبصی ٍ تْیِ هحتَایتَلیذ هحتَای آهَص
 ْجَد ضیَُ آهَصش ثشخظتَسؼِ كؼبلیت ّبی آهَصضی دس سغح اسٌَدا ٍ جلت هطبسًت سبیش ًبًَى ّب دس صهیٌِ تسشیغ ٍ ث

 ی ًبسآهَصاى دس ًویسیَى هؼبضذت ٌیآهَصش ًلیٌ
 الٌتشًٍیٌی،سایبًِ ٍ سبهبًِ ّبی  ًبسآهَصاى ضبهل آهَصش ثبیگبًی، ضـلیتَسؼِ هْبست ّبی 
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 گضاسش ػولٌشد ًویسیَى ّب ثبصسسی ٍ ًظبست -4-2

ًبسًبهِ ایي ًویسیَى ثِ دلیل  .هذیشُ هی ثبضذاص اهذاهبت هْن ایي دٍسُ ّیبت ًویسیَى ثبصسسی ٍ ًظبست تطٌیل ٍ كؼبلیت 

 پطتٌبس ٍ ثشًبهِ سیضی سئیس ٍ اػضبی كؼبل ایي ًویسیَى هبثل توذیش هی ثبضذ.

 :ثش اسبس گضاسش سئیس ًویسیَى (1398 خشداد 5) ًبس ثِ ضشٍع تبسیخ اص ثبصسسی ًویسیَى ػولٌشد خالغِ

 اهذاهبت آتی اهذاهبت اًجبم ضذُ هحَس كؼبلیت

تطٌیل جلسبت ًبسی، تذٍیي آییي ًبهِ داخلی ًویسیَى،  ّی ًویسیَىسبصهبًذ

تْیِ دكبتش ثجت گضاسش هذاخلِ ًٌٌذگبى دس حشكِ ًٍبلت؛ 

سبهبًِ ایجبد ثبًي اعالػبتی هَسسبت حوَهی؛ ایجبد 

ٍ ضٌبیبت دس سبیت ًبًَى؛ اخز هجَص استلبدُ اص  گضاسش

ش لَگَی ًبًَى ثشای ثجت ضٌبیت اص استلبدُ ًٌٌذگبى ؿی

 هجبص لَگَی ًبًَى،

تٌویل ثبًي اعالػبتی هَسسبت 

 هجبص ٍ ؿیش هجبص،

ضٌبسبئی هَسسبت هجبص)داسای هجَص ًبًَى( ٍ هذاخلِ گش  هوبثلِ ثب كؼبلیت ؿیش هجبص

 )كبهذ هجَص اص ًبًَى ًٍال(؛

ثشسسی ّبی هیذاًی ٍ ایٌتشًتی تجلیـبت اضخبظ ٍ 

 هَسسبت هذاخلِ گش؛

 سبت ٍ اكشاد هذاخلِ گش؛تٌظین ٍ عشح ضٌبیت ػلیِ هَس

 ی؛صهؼشكی اضخبظ ٍ هَسسبت ؿیش هجبص دس كضبی هجب

ثشسسی ٍ ًست اعالع هسبلِ سػبیت توشًض كؼبلیت دس 

 هحل اضتـبل 

 هحتشم سئیس ثب سایضًی آؿبص

 دادگستشی اعالػبت ٍ حلبظت

 سئیس عشین اص خَصستبى استبى

 خَصستبى ًٍالی ًبًَى هحتشم

 .ًبًَى ایي هحتشم دادستبى ٍ

پیگیشی ضٌبیبت هغشح ضذُ دس 

 دادسشا

تبگشام، تَلیذ هحتَای ٌسایجبد ًبًبل تلگشم، غلحِ ای آگبّی ثخطی ػوَهی

ٍ اًتطبس دس كضبی  الٌتشًٍیٌی ثشای آگبُ سبصی ػوَهی

 ؛هجبصی

 

 پیطٌْبدات سئیس ًویسیَى ثشای ًبسایی ثیطتش ًویسیَى ػجبستست اص:

 ًویسیَى دس كؼبلیت ثِ ػالهِ سٌجص جْت)هٌتخت ًٍالی داٍعلت یب ثب هجلی ُهزاًش ثب ًویسیَى اػضبی اٍلیِ اًتخبة 

ٍ تَجِ ثِ ًیبصّبی چٌذگبًِ ًویسیَى ثِ ًٍالی آضٌب ثِ كضبی  ثضسگَاساى ایي كؼبلیت ػولی سَاثن دس ًظش گشكتي( ثبصسسی

 هجبصی ٍ ثبصاس ًبس

 گسارش کمیسیون معاضدت :
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 :تسخیشی آهبس اسایِ ضذُ پشًٍذُ ّبی تسخیشی اص سَی ًویسیَى

غذ هیلیبسد سیبل ثِ تبهیي ثخطی اص ّضیٌِ ّبی پشًٍذُ  99ّطتبد هیلیبسد سیبل ٍ دس سبل  98حست هٌذسجبت ثَدجِ سبل 

سخیشی ٍ هؼبضذتی تخػیع یبكتِ ًِ ًحَُ تخػیع آى ثِ ًبًَى ّبی ًٍال هطخع ًیست .دس خػَظ ًحَُ تَصیغ ٍ ّبی ت

هشثَط ثِ پشًٍذُ ّبی تسخیشی تَغیِ هی گشدد ًِ ثب هوبهبت ریشثظ ًِ  98تخػیع اػتجبس هٌذسج دس ثَدجِ ًل ًطَس سبل 

 سدیق ثَدجِ دس اختیبس آًبى است هٌبتجِ غَست گیشد.

 وریمرکس دا -5

ثب تَجِ ثِ ظشكیت ثبلوَُ ًْبد داٍسی ثشای اضتـبل ًٍال اص یي سَ ٍ تخػع ٍ تجشثِ ًٍال دس اهش حل ٍ كػل اختالكبت حوَهی، 

شًض هّوچٌیي اص سَی ّیبت هذیشُ اتبهی ًیض ثِ ّیبت هذیشُ هجبدست ثِ تػَیت اسبسٌبهِ ٍ ائیي ًبهِ هشًض داٍسی ًوَد. 

 داٍسی اختػبظ دادُ ضذُ است.

ػذم استوجبل ًٍال ثشای هطبسًت دس كؼبلیت ّبی هشًض داٍسی ٍ تؼغیلی صم ثِ رًش است ًِ تبخیش دس اكتتبحیِ هشًض داٍسی، ال

 .تلوی ًوَد ًًٌَی هشًض داٍسی ٍ سًَد حبغل اص ثشًبهِ ّبی هوبثلِ ثب ٍیشٍس ًشًٍب سا هی تَاى اص دالیل اغلی سًَد

 

 

 

پشًٍذُ ّبی 

 هؼبضذت

سبل 

95 

سبل  -

96 

بل س 58

97 

سبل  13

98 

گضاسش  50

 دٌّذُ

 ًویسیَى +500 98 +1200 97 +1200 96 - 95 هطبٍسُ ّب

پشًٍذُ هؼبضذت 

 ضْشستبى ّب

ػذم   98  97  96  95

 گضاسش

گضاسش  تؼذاد سبل تؼذاد سبل تؼذاد سبل تؼذاد سبل هحل

 دٌّذُ

 ًویسیَى 963  98 664 97 573 96 - 95 اَّاص 

 خبًن پشى 72 98  97  96 - 95 دصكَل

 آهبی سضَی 6 98 4 97 15 96 6 95 ثْجْبى 

 آهبی هَهبت 6 98  97  96 - 95 ضَش
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 ثشًبهِ آتی اهذاهبت اًجبم ضذُ كؼبلیت سهحَ

 ؛تذٍیي اسبسٌبهِ ٍ اًتخبة ّیبت هذیشُ چبسچَة ّبی حوَهی

سسیذگی هشًض آئیي ًبهِ  پیص ًَیس تذٍیي

 ؛داٍسی

 آئیي ًبهِ دسجِ ثٌذی داٍساى؛پیص ًَیس  تذٍیي

 تطٌیل دثیشخبًِ ّیبت داٍسی؛

 تطٌیل ّیبت اجشایی هشًض داٍسی

 داٍسی  تذٍیي آئیي ًبهِ تؼشكِ

تؼییي ٍ دسجِ ثٌذی ٍ آهَصش 

 داٍساى

 ؛ثشگضاسی دٍسُ هوذهبتی داٍسی

  ؛دػَت اص ًٍال ثشای اسسبل توبضب ٍ هذاسى

 

 

 ثشگضاسی دٍسُ هتَسغِ ٍ پیطشكتِ داٍسی؛

احشاص غالحیت ٍ دسجِ ثٌذی تخػػی داٍساى ثش اسبس 

 هذاسى اسایِ ضذُ؛

 

ضٌبسبیی هؼشكی ًْبد داٍسی ٍ 

 ذفهشًض ثِ جَاهغ ّ

تطٌیل جلسِ هطتشى ثب سیبست ٍچٌذ تي اص 

 هضبت ضؼت هجتوغ تٌذگَیبى؛

 ایجبد غلحِ ایستبگشام هشًض داٍسی؛

 ایجبد غلحِ ٍیژُ دس سبیت ًبًَى ًٍال؛

هزاًشُ ثب اغٌبف ٍ اتحبدیِ ثشای دسج ضشط داٍسی هشًض داٍسی 

 دس هشاسدادّبی غٌلی؛

 ،اًتطبس ٍ تَصیغ ًتبثچِ هوشسات هشًض داٍسی 

 

 

 جبل دادگستشی اص تشٍیج داٍسی ٍ ظشكیت ثبلوَُ داٍسی دس اهش اضتـبل ٍ دسآهذ صایی استو تخػع ًٍال دس اهش داٍسی،ثب تَجِ ثِ 

ٍ دسج ضشط داٍسی دس هشاسدادّبی هطبسًت هذًی، هشاسدادّبی  ّیبت هذیشُ دس صهیٌِ هؼشكی هشًض داٍسیًٍال تَغیِ هی ضَد 

 ًوبیذ.اص ظشكیت ّبی ًبًَى ًٍال استلبدُ تجبسی ٍ ثبصسگبًی 

 

 ػوَهی: اداسُ سٍاثظ -6

اسلٌذ آؿبص ًوَد ٍلی ثِ ػلت ثیوبسی ًشًٍب ٍ تؼغیلی  7سٍاثظ ػوَهی تالش گستشدُ ای سا ثشای ثشگضسای ّوبیص 

اجتوبػبت ایي تالش ّب ثِ هشحلِ ًْبیی ًشسیذ ًِ اص هٌظش ّیبت هذیشُ هی ثبیست ایي تالش ّب دس اسصیبثی ػولٌشد ایي 

 ت ایي اداسُ ثش اسبس گضاسش سئیس آى ػجبستست اص: اداسُ دس ًظش گشكتِ ضَد. خالغِ دیگش اهذاهب

 

 اهذاهبت هحَس كؼبلیت

 ًػت ثٌش سٍص ًٍیل هذاكغ دس ضْشّبی هختلق استبى؛ اعالع سسبًی ػوَهی

 

ثشًبهِ سیضی ثشای ثْجَد جبیگبُ سٍاثظ 

 ػوَهی 

 ّوبیص سَهیي ًطست هسئَلیي سٍاثظ ػوَهی ًل ًطَس دس اَّاص؛ ثشگضاسی

 ایجبد غلحِ ایٌستبگشام ًَیي سٍاثظ ػوَهی ًبًَى ثْجَد اثضاسّبی

 تْیِ گضاسش تػَیشی اص سٍیذادّبی ًبًَى؛ تَلیذ هحتَا

 تْیِ گضاسش تػَیشی اص سیبست دس خػَظ الیحِ استوالل ًبًَى

 اسسبل پیبهي تجشیي اػیبد ٍ هٌبسجبت ٍ پیبهي ّبی اعالع سسبًی سبیش اهذاهبت
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ثِ توَیت سٍاثظ ػوَهی ٍ ػذم هَكویت جوغ سپبسی ثشخی اص كؼبلیت ّبی سٍاثظ ػوَهی ثب تَجِ ثِ ػضم ًبًَى ّبی ًٍال 

ثِ ًٍال، تَغیِ هی ضَد ًِ یي ًلش هتخػع دس صهیٌِ ّبی سٍاثظ ػوَهی، اًتطبسات ٍ جشایذ ٍ آگبُ ثِ سبهبًِ ّبی 

اخز سَاثن  كشاخَاى ٍ ص عشینهٌبست، االٌتشًٍیٌی ٍ ًشم اكضاسّبی عشاحی ٍ گشاكیٌی ثِ هٌظَس هذیشیت تَلیذ هحتَای 

 استخذام گشدد. ٍ هػبحجِ اد هتوبضیاص اكش

 

 

 ؿالهحسي هضاسػی                                                                                         

 ثبصسس ّیبت هذیشُ                                                                                         


