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 ٦صفحه                 تعیین شد   یاله  انیاد  و  ها تیقوم به ن یتوه  یبرا  ییها  مجازات     



 

  

 ۲ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

ی ایران  اتحاد�ه �ا�ی کانون های وکالی دادگس�ق  

 

   تهران یداد�ا در  او�اش و  اراذل با  مقابله قرارگاە ل��شک

در داد�ای عمو� و انقالب تهران  قرارگاە مقابله با اراذل و او�اش برای ارتقای امن�ت عمو� و مبارزە با ا�جاد ناامین 

 .�شک�ل شد

داد�ای عمو� و انقالب تهران، به دنبال اعالم گزارش های مرد� و ضابطان مبین بر ا�جاد ناامین در بر�ن به نقل از  

ار و ناامن  از نقاط شهر تهران توسط اراذل و او�اش، تا��د اخ�ی ر��س قوە قضای�ه مبین بر برخورد قاطع محا�م با ا�ش

  ، در تهران  انقالب تهران و بر�ن از معاون ا�شان از محله هایی   کنندگان جامعه و بازد�د ع� القا� دادستان عمو� و 

 .برخورد با این هنجارشکنان در دستور کار قرار گرفت 

 و �شد�د اقدامات مقابله ای عل�ه اراذل  
گ

ن رابطه جلسه ای به منظور ارز�ایب اقدام ها و ارتقای سطح هماهن� در همنی

ان، فرماندهان ارشد نظا�، انتظا� و امنییق استان و قضات ذی��ط  و او�اش با حضور دادستان عمو� و انقالب تهر 

امون �شد�د اقدامات عل�ه مخالن    .در داد�ای تهران �شک�ل شد  در این جلسه دادستان عمو� و انقالب تهران پ�ی

انه و سلیب د نظم و امن�ت عمو�،   ، پ�شگ�ی ر خصوص تقس�م و تفک�ک وظا�ف م�ان ضابطان، انجام اقدامات ا�جایب

 .موضوعایق را عنوان کرد  ،اراذل و او�اش

ن  � با محور�ت و مدی��ت دادستان عمو� و انقالب تهران و با حضور   همچننی در این �شست ا�جاد قرارگاە مش�ق

،   .مط�ح شد دستگاە های امنییق و انتظا� به منظور مقابله با هنجارشکین   صدور دستورات قضایی برای شناسایی

 .د�گر موضوعات مط�ح شدە در این �شست بود  رصد، نظارت، از 

ن ��عا شناسایی شدە و �س از مستندسازی اتهام،   ن مقرر شد عوامل اص� هنجارشکین ها توسط ضابطنی همچننی

�ن زمان ممکن با حکم قضایی بازداشت شوند  .آنها در کوتاه�ق

، انتظا� و امنییق   ۱۵برگزاری جلسات قرارگاە مبارزە با اراذل و او�اش هر   روز �کبار با حضور مسئوالن ارشد قضایی

 .هایی بود که در این جلسه بر آن تا��د شداز اول��ت ،استان تهران

 



 

  

 ۳ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

ی ایران  اتحاد�ه �ا�ی کانون های وکالی دادگس�ق  

 مرحله جد�د عفو و آزادی محکومان عمو� و امنییت آغاز شد 

ی و در ادامه س�است ک�   :مرکز رسانه قوە قضای�ه در این بارە اعالم کرد قوە قضای�ه با موافقت مقام معظم ره�ب
های کشور در دوران تحول و به مناسبت م�الد پر برکت پ�ام�ب عظ�م الشان اسالم  خلوت کردن زندان حبس زدایی و  

دە نفر از زندان�ان و بر�ن محکومان امنییق   ۳۷۸۰ای که شامل  (ص) و امام جعفر صادق عل�ه السالم، عفو گس�ق
 .شود را به مرحله اجرا گذاشته است �

ا�ط   های گذشته الزم، به مناسبت اع�اد مذهیب و م�، رو�ه ای است که � سالعفو محکومان مشمول و دارای �ش
اما این س�است ک� در دوران تحول با   .هموارە مورد توجه قوە قضای�ه و موافقت و عنا�ت ره�ب انقالب بودە است

 ە است: چند تفاوت جدی و عمدە، ادامه پ�دا کرد 

شوند در دورە اخ�ی افزا�ش �افته، به طوری که در �ک سال و آن � اوال تعداد این عفوها و افرادی که ه��ار شامل  
 .عفو و آزادی مناسبیق به مرحله اجرا در آمدە است  ۱۴ماە گذشته  ۸

ن امنییق که در دورە های قبل شامل عفو قرار ن�  ن  ثان�ا بر�ن زنداین ها مثل محکومنی گرفتند در دورە تحول برای اولنی
ن در ل�ست زندان�ان عفو شدە قرار گرفته است بار از این امت�از   .بهرە مند شدە و اسا� آنها ن�ی

ن امنییق هم حضور دارند و آزاد خواهند شد ن   .در م�ان ل�ست اخ�ی تعدادی از محکومنی ن امنییق ن�ی بر�ن از محکومنی
ون از زندان هستند که به دل�ل حسن رفتار مشمول عفکه عفو � و شدە و د�گر به شوند مدیق است با مرخ� ب�ی

 .زندان باز نخواهند گشت

ن آزادسازی زنداین  ن مرحله آزادی زندان�ان امنییق در طول �ک این پانزدهمنی ها در قالب عفو در دورە اخ�ی و سومنی
و ابالغ سند    �کد�گر سال و چند ماە گذشته است که در ادامه اقدامایق همچون تفک�ک جرا�م س�ا� و امنییق از  

 .شوند ز جمله مصادیق مهم تحول خوا� در قوە قضای�ه محسوب �امن�ت قضایی ا

 

 ۱۳۹۹اعالم نتایج مصاحبه عل� جذب اختصا� قضاوت سال 

اختصا� آفر  جذب  عل�  مصاحبه  نتایج  اعالم  یند 
معاونت منابع ا�ساین    .اعالم شد   ۱۳۹۹قضاوت سال  

بدینوس�له به اطالع داوطلبان   :قوە قضای�ه اعالم کرد
اختصا�  جذب  عل�  مصاحبه  در  کنندە  کت  �ش

سال   قضا  منصب  جهت �  ۱۳۹۹تصدی  رساند، 
به  مذکور  عل�  مصاحبه  نتایج  مشاهدە  و  اطالع 

سال ساما قضا  منصب  تصدی  اختصا�  جذب  نه 

در )     qazahrm.ir۱۰http://jazb.:  آدرس  به(   ٩۹
مراجعه  قضای�ه  قوە  ا�ساین  منابع  معاونت  سا�ت 

 .نمای�د 

روز �س از انجام    ۱۰شا�ان ذکر است، نتایج مصاحبه  
سامانه مذکور قابل مشاهدە     مصاحبه عل� از ط��ق 

 .است 

http://jazb10.qazahrm.ir/


 

  

 ٤ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

ی ایران  اتحاد�ه �ا�ی کانون های وکالی دادگس�ق  

 

 ال�حه پروتکل همکاری در زمینه مبارزە با جرائم سازمان �افته در در�ای خزر به تص��ب رس�د 

از   نــــا�ــــب ر��س کم�ســـــــــــــــیون حقو�ق و قضـــــــــــــــــــایی مجلس
ــا  ــارزە بـ ــه مبـ ــاری در زمینـ ــه پروتکـــل همکـ تصـــــــــــــــ��ـــب ال�حـ

 .جرائم سازمان �افته در در�ای خزر خ�ب داد

حســـــــــن نوروزی در خصـــــــــوص جلســـــــــه امروز کم�ســـــــــیون  
حقو�ق و قضـــــــــــــــایی مجلس شـــــــــــــــورای اســـــــــــــــال� گفت: در 
جلســـه امروز کم�ســـیون ال�حه پروتکل همکاری در زمینه  
مبارزە با جرا�م ســـــــــــــــازمان �افته در در�ای خزر الحا�ق به  

نـامـه همکـاری در زمینـه امن�ـت در در�ـای خزر بـا موافقـت
گاە های م��وطه  حضـــــور مســـــئوالن و کارشـــــناســـــان دســـــت

مورد بحــث و برر� قرار گرفــت و کل�ــات و جزئ�ــات آن  
 .به تص��ب رس�د

این ال�حــــــه   افزود:  اهــــــداف آن    ۱۹وی  از  و  مــــــادە دارد 
دولـــــــت� برای  امن�ـــــــت در�ـــــــایی  و  ثبـــــــات  بـــــــه  هـــــــای توان 

ها در حفظ در�ای خزر و حاشـــــ�ه، مســـــئول�ت آن دولت
بـــــه منظور  توســـــــــــــــعـــــه پـــــا�ـــــدار منطقـــــه، تحک�م همکـــــاری 

ن و تق��ت و اســــــــتفادە از در�ای خزر با اهداف صــــــــلح آم�ی
 .ای اشارە کردهای منطقهتعمیق همکاری

 

 

 

 

 �رس ختم
گ

کت پروندە  به د�   خودرو  م�عظ  �ش

کت عظ�م خودرو در شعبه سه دادگاە ک�فری �ک استان تهران به ر�است قا�ن   به پروندە �ش
گ

آخ��ن جلسه رس�د�
 .کاشان� برگزار شد

، وکال و بر�ن به   ن کت عظ�م خودرو امروز با حضور متهمنی  به پروندە �ش
گ

نقل از قوە قضای�ه، آخ��ن جلسه رس�د�
 .دادگاە ک�فری �ک استان تهران به ر�است قا�ن کاشان� برگزار شداز شکات در شعبه سه 

 به این 
گ

در این جلسه دادگاە، وکالی متهمان، آخ��ن دفاع�ات خود را انجام دادند و در پا�ان قا�ن با ختم رس�د�
 . پروندە اعالم کرد: در ا�ع وقت حکم ا�شاء خواهد شد 

 

 

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/975383-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 

  

 ٥ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

ی ایران  اتحاد�ه �ا�ی کانون های وکالی دادگس�ق  

ن توه  یبرا  یی ها  مجازات ن تع ال� ان�اد و  ها   ت�قوم به نی  شد  ینی

نظر  ن  تامنی برای  اسال�  شورای  مجلس  نمایندگان 
ن به قوم�ت شورای نگهبان مجازات هایی را برای توهنی

ن   های ایراین و اد�ان ال� م�ح در قانون اسا� تعینی
 .کردند

علین   جلسه  در  مجلس  �کشنبه  نمایندگان    ١٢روز 
ماە دو    آبان  الحاق  در ط�ح  نگهبان  ایرادات شورای 

مادە به کتاب پنجم قانون مجازات اسال� (تع��رات 
 .های بازدارندە) را رفع و تص��ب کردند و مجازات 

مادە  عنوان  به  مادە  �ک  اصالح�ه،  این  طبق 
اس ۴۹۹ مجازات  قانون  پنجم  کتاب  به  ال� مکرر 

مجازات  و  به (تع��رات  بازدارندە)  الحاق های  ز�ر  ح  �ش
 :شد

هرکس با قصد ا�جاد تفرقه �ا خشونت �ا تنش در جامعه 
ن کند  و �ا با علم به وق�ع آن به قوم�ت های ایراین توهنی
و �ا با همان قصد و علم به اد�ان ال� م�ح در قانون 
 اسا� دشنام ��ــــح دهد، چنانچه مشمول حد نباشد 
به  �ا تنش شدە باشد،  �ا خشونت و  و منجر به تفرقه 
حبس �ا جزای نقدی درجه پنج �ا �� از آن دو محکوم 

شش  و در غ�ی این صورت به حبس �ا جزای نقدی درجه
 .شود و �ا �� از آن دو محکوم �

قانون   -۱تب�ە در  مندرج  موارد  ن  توهنی از  منظور 
و   ن  توهنی اهانت،  به کلمه  �سبت  هتک استفسار�ه  �ا 

 ۶۰۸و    ۵۱۴،  ۵۱۳حرمت مندرج در قانون جزایی مواد  
و    ۶مادە    ۸و    ۷قانون مجازات اسال� و بندهای    ۶۰۹و  

 .قانون مطبوعات است ۲۷و  ۲۶مواد 

چنانچه جرم موض�ع این مادە در قالب گروە   -۲تب�ە  
�افته ارتکاب �ابد و �ا از سوی مأموران مجرمانه سازمان 

ن انجام وظ�فه �ا   �ا مستخدمان دولیق �ا  عمو� در حنی

به مناسبت آن واقع شود و �ا از ط��ق نطق در مجامع 
عمو� �ا با استفادە از ابزارهای ارتبا� در فضای واق� 
ان �ک درجه  ن �ا مجازی منت�ش شود، مجازات مقرر به م�ی

 .شود�شد�د �

ن بند �ک مادە   ن اصالح شد که بر   ۵۰۰همچننی مکرر ن�ی
ا� که موجب �سلط رواین �ا جس� اساس آن، هر اقد

بهرە مورد  فرد  نحوی که  به  شود  د�گری  و  بر  ک�ش 
سوءاستفادە جن�، جس� �ا ما� واقع شود و �ا در اثر 

ی فرد و �ش��ق وی به رساین به قدرت تصم�م آس�ب  گ�ی
عفت،  منا�ن  اعمال  قب�ل  از  جرائ�  م�ف   ارتکاب 
رو  مواد  �ا  و  مخدر  مواد  ال��،  و�ات  گردان، انم�ش

، فرد مرتکب این اقدامات گردد   .خودآزاری �ا د�گرزین

ن ز�ر به انتهای تب�ە     ۳نمایندگان تص��ب کردند که منق
مادە    ۵۰۰مادە   موض�ع  به   ۲مکرر  شد که  الحاق 

موجب آن ، در صوریق که مشخص شود اموال متعلق 
به د�گری بودە �ا د�گری �سبت به آن صاحب حق باشد 

افعال مجرمانه در اخت�ار     و آن اموال به منظور انجام
باشد  اموال   ،اشخاص و گروە های مذکور قرار نگرفته 

د و مرتکب معادل  منظور به مال� و صاحب حق مس�ق
 .شود به جزای نقدی محکوم � ارزش آن 



 

  

 ٦ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

ی ایران  اتحاد�ه �ا�ی کانون های وکالی دادگس�ق  

  

دە  اقبال ن تع یبرا گس�ت    مطبوعات بر  نظارت ات�ه در  ندەینما ینی

دە  حضور   از   مطبوعات  بر   نظارت  ات�ه  �ی دب  گس�ق
ون  و   مکتوب  از   اعم  ها رسانه   مسئول  رانی مد  در   ک�ال��ق

ن تع  انتخابات ن هجدهم  در   مسئول  رانیمد   ندەی نما  ینی  نی
: گفت  و   داد   خ�ب   مطبوعات  بر   نظارت   ات�ه  دورە

دە   و   خوب  اقبال  از   موجود   یآمارها  خوشبختانه   گس�ق
 . دارد  ت�حکا ها رسانه  مسئول رانی مد

س�د عالء الدین ظهور�ان با اشارە به جزئ�ات برگزاری 
اظهار  مطبوعات،  بر  نظارت  ه�ات  دورە  ن  هجدهمنی
از  و  ون��  ال��ق صورت  به  انتخابات  داشت: 

رسانه  ط��ق  جامع  ساعت   های کشورسامانه    ۱۰از 
تا   شنبه    ۱۶صبح  سه  برگزار   ۱۳۹۹ماە  آبان  ۲۰روز 

 .شود �

سطح کشور،   وی در  ب�ماری کرونا  شی�ع  به  اشارە  با 
دورە این  در  مشارکت  ان  ن خوب  م�ی را  انتخابات  از 

در  موجود  آمارهای  اساس  بر  اعالم کرد:  و  توص�ف 
ان  ن م�ی مطبوعات،  بر  نظارت  ه�ات  دورە  ن  هجدهمنی

ون�ک، پا�گاە مشارکت رسانه  ی و ...  های ال��ق های خ�ب
�ات چایپ و مکتوب  به مراتب ب�ش�ق از رسانه  ها و ��ش

 .است 

مادە    ۲ظهور�ان خاطر�شــــــــــــان کرد: با توجه به تبـ�ـــــــــــە  
ن نامه اجرایی قانون مطبوعات (هر مدیرمسئول    ۳۵ آینی

�ه را به عهدە داشــــــــته   ــش حیق ا�ر مدیرمســــــــئو� چند �ـ�ـــــ
  .باشد تنها �ک رأی خواهد داشت) 

�ــت مطلق د  وی ادامــه داد:  ر صـــــــــــــــورت عــدم احراز ا���
مدیران مســــئول در مرحله اول، ن��ت بعدی آن �س از 

در    ۱۳۹۹آذرماە    ۴دو هفته در روز ســــــــــه شــــــــــنبه مورخ  
  .همان بازە زماین برگزار خواهد شد

م�ــــــــان   مجم�ع  ۲۱۴از  از  ــانــــــــه   ۱۱۱ نــــــــامزد کــــــــه  رســــــــــــــــــــ
و   ون��  نــــــــام کردە    ۱۰۳ال��ق ثبــــــــت  مکتوب  �ــــــــه  ــش �ـ�ــــــــــــ

و    ۱۸۲ انـــــــد،   مرد  مـــــــدیران مســـــــــــــــئول زن   ۳۲نفر  نفر 
هســــتند که این رقم �ســــبت به دورە های گذشــــته رشــــد  

 .دهدمشارکت و استقبال قابل توجه را �شان �

دب�ی ه�ات نظارت بر مطبوعات در ادامه سخنان خود 
 

گ
ــا و و�ژ� ــا اشــــــــــــــــــارە بـــه شــــــــــــــــــاخص هـ هـــای این دروە از  بـ

دە مدیران مســـئول   انتخابات، حضـــور و مشـــارکت گســـ�ق
کشـــــور را �شـــــانگر اقبال این دورە انتخابات  رســـــانه های  

ون�� شـــــــــــدن برگزاری انتخابات   برشـــــــــــمرد و گفت: ال��ق
ــاعـــث شــــــــــــــــــدە کـــه جنبـــه مشــــــــــــــــــارکـــت بـــه بـــاالت��ن حـــد  بـ

ی مدیران مسئول   خود برسد و ما شاهد حضور حدا���
 . در این دورە انتخابات باش�م

انتخــابــات ه�ــات نظــارت بر مطبوعــات، هر دو ســـــــــــــــــال 
�کبار به منظور انتخاب نمایندە مدیران مسـئول رسـانه 

ــام  هــــای کشـــــــــــــــور در ه�ــــات نظــــارت بر مطبوعــــات انجــ
. شود �

 

 

https://www.mizanonline.com/fa/news/661292/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
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ی ایران  اتحاد�ه �ا�ی کانون های وکالی دادگس�ق  

 : هی� قضا  قوە س� رئ

ش  قضاوت  عرصه در  زنان حضور   ابد �� گس�ت

ورتاح�ـــــــای نقـــــــش قـــــــا�ن مشـــــــاور زن در مجتمع رئـــــــ�س قـــــــوە قضـــــــای�ه هـــــــای مهـــــــم بـــــــرای هـــــــای قضـــــــایی را �ـــــــ� از �ن
ها عنـــــــــوان کـــــــــرد و هـــــــــای خـــــــــانوادە و حرکـــــــــت بـــــــــه ســـــــــمت اصـــــــــل حکم�ـــــــــت در ایـــــــــن پرونـــــــــدەحـــــــــل مشـــــــــکالت مجتمع

 .ستافزود: از کارهای مه� که در این دورە با�د انجام شود، استفادە از ظرف�ت بانوان در قضاوت ا

رئ��ــــــ بــــــا ب�ــــــان اینکــــــه مســــــائل م��ــــــوط بــــــه خــــــانوادە و زن، مســــــائ� چنــــــد ســــــاحیق اســــــت کــــــه نبا�ــــــد آن را �فــــــا �ــــــک 
ای مســـــــئله حقـــــــو�ق دا�ســـــــت، عنـــــــوان کـــــــرد: موضـــــــوعات م��ـــــــوط بـــــــه خـــــــانوادە و زن، از جملـــــــه مباحـــــــث چنـــــــد رشـــــــته

ن دل�ل مطالعات و راهکارهایی که در�ارە آن  .ای باشندا�د چند رشتهشود بها ارائه �هستند و به همنی
ــا ب�ــــــان اینکــــــه �ــــــ� از شــــــاخص ن های تــــــالش در مجتمعرئــــــ�س قــــــوە قضــــــای�ه بــــ هــــــای قضــــــایی خــــــانوادە، وقــــــت گذاشــــــنق

قضـــــــــــات بـــــــــــر روی �ـــــــــــک پرونـــــــــــدە بـــــــــــرای صـــــــــــلح و 
ســــــــــازش اســــــــــت، گفــــــــــت: همــــــــــانطور کــــــــــه شــــــــــورای 

آن شــــــــــورایی اســــــــــت کــــــــــه ، حــــــــــل اخــــــــــتالف کارآمــــــــــد 
ی داشــــــته باشــــــد، مجتمــــــع  صــــــلح و ســــــازش ب�شــــــ�ق

کارآمــــــــــــد هــــــــــــم آن مجــــــــــــتم� اســــــــــــت کــــــــــــه قضــــــــــــایی  
ی در آن د�ــــــــــــدە شــــــــــــود.  صــــــــــــلح و ســــــــــــازش ب�شــــــــــــ�ق
خـــــــــــــــان� کـــــــــــــــه مســـــــــــــــئول شـــــــــــــــعبه شـــــــــــــــورای حـــــــــــــــل 

ــا  درصـــــــــــــد  ۵۰اخـــــــــــــتالف بودنـــــــــــــد گفتنـــــــــــــد کـــــــــــــه مـــــــــــ
مســــــــــــــائل خــــــــــــــانوادە را در شــــــــــــــعبه شــــــــــــــورای حــــــــــــــل 

کنـــــــــــ�م کـــــــــــه ایـــــــــــن آمـــــــــــار، آمـــــــــــار اخـــــــــــتالف حـــــــــــل �
 .خ�� خویب است

هـــــــــــای خــــــــــانوادە را �ـــــــــــ� از رئ��ــــــــــ مســــــــــئله دادگاە
مهــــــــم تحــــــــو� در دورە جد�ــــــــد قــــــــوە قضــــــــای�ه برشــــــــمرد و تأ��ــــــــد کــــــــرد: ام�ــــــــد اســــــــت بــــــــا اقــــــــدامات در نظــــــــر   محورهــــــــای

د. ام�ـــــــــدوار�م حـــــــــدا��� ظـــــــــرف گرفتـــــــــه شـــــــــدە تحـــــــــول قابـــــــــل تـــــــــوج� در حـــــــــوزە دادگاە ــانوادە صـــــــــورت بگـــــــــ�ی هـــــــــای خـــــــ
ــاە بـــــــــه س�اســـــــــت ــاە، بـــــــــا نگـــــــ ــاە و اح�ـــــــــای نقـــــــــش های جد�ـــــــــد نظـــــــــ�ی تق��ـــــــــت بخشمـــــــــدت ســـــــــه مـــــــ هـــــــــای قبـــــــــل از دادگـــــــ

ا�ط متفاویق برای مجموعهمشاور   .های خانوادە داشته باش�مهای دادگاە�ن و قضات زن، �ش
هـــــــای خـــــــانوادە، کــــــار �ســـــــ�ار خـــــــویب اســــــت چـــــــرا کـــــــه وی عنــــــوان کـــــــرد: کـــــــاهش احکــــــام م��ـــــــوط بـــــــه بازداشــــــت در دادگاە

 .شودهم دورە کروناست و هم اینکه با �ف بازداشت فرد، پول ته�ه ن�
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: ب�ش از   های خودرو در تع��رات صادرە شدە است هزار رأی برای پروندە ۱۲اسفناین

 

هزار    ۱۲ا�م، گفت: برای ب�ش از  هزار شا� خودرویی داشته   ۱۷مدیرکل تع��رات حکومیق شهر تهران با ب�ان اینکه  
ن اجرا شدە است و بخ�ش از این پروندە  ن در شعب  پروندە رأی صادر و بخش قابل توج� از آرا ن�ی بدوی �ا  ها ن�ی

 است
گ

 .تجد�د نظر در حال رس�د�

، محمدع� اسفناین گفت: حدود پنج هزار   به نقل از ادارە کل روابط عمو� و �فات سازمان تع��رات حکومیق ��ش
 قرار دارد البته احتمال � ده�م تعداد قابل توج� هم بعد از این شکا�ت کنند چون  

گ
شکا�ت در ج��ان رس�د�

کیق  کت ثبت شدە است  ۱۲۰۰دار�م که ب�ش از پنج هزار تعهد دارد اما تا�نون ا�نون �ش  .شکا�ت برای این �ش

کت تعهدات خود را ا�فا کند تا شاهد تورم پروندە  �ان، این �ش ها  وی افزود: هرچند ام�د دار�م قبل از شکا�ت مش�ق
 بهبتوان�م به سایر حوزە  در تع��رات نباش�م و

گ
وری از جمله رس�د� �ا  تخلفات حوزە بهداشت و  های �ن درمان 

 کن�م مع�شت مردم و
گ

وری ب�ش�ق رس�د� ن اقالم �ن  .تامنی

پروندە  در  ت��ــــح کرد:  تهران  شهر  حکومیق  تع��رات  ن�ست مدیرکل  کت  �ش دو  �ا  �ک  موض�ع   ، خودرویی های 
کت خودر ها مشخص شود. ما دە توان انتظار داشت با �ک تصم�م، نت�جه همه پروندە ن�  و ویی دار�م که  ها �ش

�ان خود دچار مشکل  متاسفانه سازندە، مونتاژ�ار �ا واردکنندە خودرو هستند و تق��با همه اینها به نو� با مش�ق
�ان خود مشکل دارند بنابراین مشکل اسا� وجود دارد که با�د این �شان � اند وشدە  دهد وقیق همه اینها با مش�ق

 .رفع شود 

کت هوی ادامه داد: در پروندە  ، همه �ش گ��ند  � کنند وها �های خودرویی تمام تقص�ی را متوجه تح��م ای خودرویی
ن کن�م و ها نتوا�ست�م خودرو �ا  بر اثر تح��م  ا�م در نت�جه در تح��ل خودرو دچار مشکل شدە  قطعات آن را تامنی

 .گ��ند البته بر�ن درست �
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