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ره آورد این کوشش تقدیم به : 

جهــان،   آزادگان  ور  ســـر ملکوتــی  و  مقــدس  ســاحت 
حضرت اباعبداهلل الحســین؟ع؟ و  سپس به بلندای 
اندیشــه آرمانــی بنیانگــذار کبیـــر انقــلاب اســلامی 
ایــران و تمامــی شــهدای راه انقــلاب، دفــاع مقــدس، 
مدافعیـــن حــرم و امنیــت که ماحصــل مجاهدت و 
وشــنی بخش در   وزان و ر رشــادت های آنان چراغ فر

تمامی اعصار به یادگار  باقی خواهد ماند.
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حضرت امام خمینی؟هر؟:

اولیــای  از  وی  پیـــر بــه  ایــران  رگ  بــز ملــت 
عظیم الشــان اســلام، ایــن دفاع مقــدس را آغاز 
نمــوده و در انجــام آن و رســیدن به هدف های 
اعلای قرآنی جان و مال را داوطلبانه فدا کرده 
و آنچه وظیفه الهی بوده به طور شایسته انجام 
رگی   داده اســت و بحمداهلل تعالــی قدم های بز
در راه شناســاندن اســــلام الهــــــی و محمـــدی  
صلــی اهلل علیــه و آلــه وســلم  برداشــته اســت. 
را  زشــمندی  ار و  عزیــز  وجودهــای  گرچــه 
بــالا  زش هــای  ار لکــن  اســت،  داده  از دســت 
رضــای  آن  و  آورده  دســت  بــه  والاتــری  و  تــر 
 خداوند متعال اســت و چه چیز مـــی تواند از آن 

بالا تر باشد.

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(:

دفــاع مقــدس یکــی از عقلانی تریــن حرکات 
ملــت ایران بــود. امنیت کشــور به برکت 
دفاع مقدس است که نشان داد هر تجاوزی 

پاسخ کوبنده می گیرد. 
فرماندهــی  و  رهبـــری  نتیجــه  واقعیــت  ایــن 
شــگفت انگیز امام خمینی؟هر؟، حضور همه 
جانبــه قشــرهای مختلــف مــردم و اقدامات و 
ابتــکارات عقلایــی مدافعــان اســلام و انقــلاب 
در این حماســه تاریخی بــوده که باید مراقب 
ایــن  واقعیــات  تحریــف  در  دشــمنان  تــلاش 

قطعه از هویت برجسته ایرانیان باشیم.
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 آیت اهلل دکتر سید محمد حسینی بهشتی؟هر؟:
ما شهیدان را از دست نداده ایم، بلکه آنها را بدست آورده ایم.یک ملت 
انقلابی و زنده حتی یک لحظه هم در دفاع از خودش و تلاش برای به زانو 

در آوردن دشمن نباید درنگ کند.

آیت اهلل محمد یزدی؟هر؟:
بایسته  و  شایسته  آنها  از  تجلیل  و  هستند  رگ  بز ما  شهدای 
تجلیل  و  باشد  متعالی  است،  عالی  درجاتشان  ان شااهلل  است 

از آنها هم خیلی خوب است.

آیت اهلل عبدالکریم موسوی اردبیلی؟هر؟:
زمندگان و ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس، نشان  رشادت های ر
داد که در بعد مردمی بودن انقلاب اسلامی ایران چیزی خلاف توقع 
ز این حرف فرمایشات و نامه های امام خمینی)ره(  پیش نیامد؛ نمونه بار
بود که وقتی خطاب به مردم نکته ای را در مورد جنگ می فرمودند 

به خودی خود راه را برای پیشرفت ما در جنگ باز می کرد.

گݠزارش عملکݠرد قوه قضاییه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

مان � �ن ݔه                                         در گ�ن ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݬݔىݫ ݫ ݫ ا�ݫ
ݡصن

وه �ت
سای �ت      �وؤ
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ودی؟هر؟: آیت اهلل سید محمود هاشمی شاهر
مجاهدان  گذشتگی  خود  از  و  اخلاص  فداکاری،  ایثارگری، 

دارد. بر  در  را  رگی  بز درس های  و  است  نظیری  بی  جلوه های   اسلام 
صبر و مقاومت پدران و مادران و خانواده های این عزیزانی که در دفاع مقدس به 

شهادت رسیده اند کم نظیر است.

آیت اهلل صادق آملی لاریجانی)دام عزه(:
از خودگذشتگی ها بود که  و   دفاع مقدس نماد جانفشانی ها، رشادت ها 

زان به دست نیامده، بلکه نتیجه پایداری یک ملت باایمان  زش ها ار این ار
ژیم تا بن دندان مسلح و مورد حمایت  است که در تنهایی و غربت در برابر یک ر

ون بیاید. شرق و غرب ایستادگی کرد و توانست سربلند از این امتحان الهی بیر

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی)دام عزه(:
دفاع مقدس تجلی ایمان و اخلاص، صبر و توکل، دشمن شناسی و دشمن 

ستیزی و ولایتمداری و فتح الفتوح ملت ایران بود که به الگوی مقاومت 
این  از  حاصل  اقتدار  و  عزت  به  که  کسانی  و  شده  تبدیل  جهانیان  برای 

ویداد عظیم بی توجهند، باید به عبرت های آن توجه کنند. ر

مان � �ن ݔه                                         در گ�ن ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݬݔىݫ ݫ ݫ ا�ݫ
ݡصن

وه �ت
سای �ت      �وؤ

گݠزارش عملکݠرد قوه قضاییه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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و  مقــدس  دفــاع  دســتاوردهای  نمایشــگاه  نخســتین   
بــا چهلمیــن ســالگرد  قــوه قضاییــه همزمــان  مقاومــت 
و مشــارکت  بــا حضــور  مقــدس  دفــاع  حماســه عظیــم 
کز  وابسته به  جمعی تمامی سازمان ها و معاونت ها و مرا
قوه قضاییه در مهر ماه سال جاری)1399( برگزار گردید.

ســتاد برگــزاری چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس در قوه 
برگــزاری جلســات منظــم و متعــدد پیــش  بــا  قضاییــه 
و  از مســئوالن  بــا دعــوت  و  نمایشــگاه  ایــن  برگــزاری  از 
نماینــدگان محتــرم همه زیــر مجموعه های قــوه قضاییه 
کــز تابعه، تــاش نمود در برگــزاری این  و ســازمان ها و مرا
نمایشــگاه به معرفی اقدامات خاص و حساس از نقش 
و تاثیر دســتگاه قضایی در دوران دفاع مقدس بپردازد و 
آن را در معــرض دیــد بازدیدکننــدگان و عاقمنــدان قرار 

دهد. 
   یکــی از ویژگی هــای ایــن نمایشــگاه تقارن آن با شــیوع 
کرونا بود که باعث شــکل گیری دفاع حماســی  ویــروس 
و همــه جانبــه دیگــری ایــن بار از منظــر مدافعــان غیور و 
پــر تــاش ســامت و کادر درمــان  در اقصی نقاط کشــور 
علیــه ایــن بیمــاری و حفظ جان و ســامت مردم شــده 
بود و شــاید این امر شــاهد مثالی باشد که درک صحیح 
و تصور شــفاف از حماســه بــزرگ فرزندان دلیــر در دوران 
کنون برای نســل جوان و نوجوان کشــور  دفــاع مقــدس را ا
کادر درمان  بــا دیدن جــان فشــانی مدافعــان ســامت و 

کند. ملموس تر نمایان 
که قوه قضاییه برای اولین بار در این نمایشگاه     از آنجا 
کننده  حضــور مــی یافت؛ اما بــه اذعــان مقامات برگــزار 
نمایشــگاه، عملکرد قــوه قضاییه در این ایام مناســب و 
یابی شد و موفق به کسب رتبه برتر نیز گردید؛  مطلوب ارز

ضمــن اینکــه نماینــدگان محتــرم ســازمان و معاونت ها 
در هــر غرفه عاوه بر تشــریح دســتاوردهای دفاع مقدس 
قــوه قضاییه، پاســخگوی ســواالت و شــنونده انتقادات 
مراجعیــن بوده و ســعی نمودند تا پــل ارتباطی بین مردم 

و مسئوالن خود باشند.
   در پایــان الزم اســت بــه ســهم خــود از زحمــات شــبانه 
دکتــر  آقــای  جنــاب  ویــژه  بــه  عزیــزم  همــکاران   روزی 
صارمــی)دام عــزه(، جنــاب آقــای عطــارزاده )دام عــزه( و ســایر 
دوســتانی کــه با رعایــت کامل پروتکل های بهداشــتی به 
صــورت شــبانه روزی در برپایــی مطلــوب این نمایشــگاه 
تاش نمودند؛ تشکر و به همه آنها خدا قوت عرض نمایم.
   همــچنیـــــن از اعتـمــــاد و بزرگــــواری حــــضرت آیــت اهلل 
رئیســی)دامت برکاتــه( ریاســت معظــم قوه قضاییــه و حضرت 
حجت االسام و المسلمین جناب آقای محسنی  اژیه)دام 
عــزه( معــاون اول محتــرم قوه قضاییه و معــاون محترم مالی 

و پشــتیبانی و روســای مرکــز حفاظــت و اطاعــات،  یگان 
حفاظت، مرکز آمار و فناوری اطاعات، مرکز رســانه و مرکز 
بســیج ،  اداره کل تشــریفات قوه قضاییه و ســایر مسئوالن 
دســتگاه قضایی و سایر دستگاه ها به ویژه سردار سرتیپ 
جناب آقای بهمن کارگر )دام عزه( و جناب آقای دکتر جعفری 
)دام عزه( و همکاران محترم ایشان و فرماندهان قوای مسلح 

که با حضورشــان مجلس ما را  و خانواده معزز شــهیدان 
که اســتقبال پرشــور  منــور نمودند و همه بازدیدکنندگان 
آنان موجب دلگرمی ما بود کمال تشکر و امتنان را دارم. 

شهریاری
دبیر نمایشگاه چهلمین سالگرد

 دفاع مقدس قوه قضاییه
مهرماه 1399

تقدیر و تشکر

گݠزارش عملکݠرد قوه قضاییه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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دمه مٯݡݑ
یای عظیم و خروشان حضور مردم فرهیخته و انقابی  در
در اقصی نقاط کشور و تشکیل گروه های مقاومت بسیج 
و خودجــوش برای مقابله با دشــمن و فتــح الفتوح امت 
اســامی، ضــرورت توجه بــه ثبت آثار، وقایــع و اقدامات 

دوران دفاع مقدس را بیش از پیش نمایان می سازد.
   در این میان اقدامات ارزشمند و موثر قوه قضاییه طی 
دوران جنــگ تحمیلــی و بعــد از اتمــام آن بــه وضــوح بــر 
همــگان در حفظ پایه های نظام اســامی و حقوق عامه 
که  کنار ســازمان هایی  و امنیت عیان اســت؛ لیکن در 
ثبــت ، ضبط و انتشــار خاطــرات و اســناد دفاع مقدس 
اقــدام نمــوده انــد، جای قــوه قضاییــه که در تمامــی ایام 
پایان آن از طریق اقدامات حقوقی  جنــگ و حتی بعد از
بین المللی، پیگیر خســارات و مجازات عامان آن بود 

خالی است.
یخ قضایی کشور، آمیخته     به بیان دقیق تر بخشی از تار
با جنگ تحمیلی و نقش آفرینی دستگاه قضایی است 
کــه بایــد بــه  نســل های آتــی منتقــل و بــرای آنــان بازگــو و 

ماندگار باقی بماند.
   دفتــر مســتند ســازی دفــاع مقدس قوه قضاییــه در این 
گرفت با هدف ایجاد یک جنبش فکری  رابطه تصمیــم 
گرفته در دفاع  نویــن در راســتای ثبت اقدامات صــورت 
گام نخســت ایــن  گــذاری ایده هــا  ک  مقــدس بــا اشــترا
فرآینــد را بــردارد و کتــاب حاضر ماحصــل تاش جمعی 
تمام بخش ها در سال جاری می باشد که در 3 بخش به 
که توسط مراجع قضایی  بیان فعالیت هایی می پردازد 
ملــی و ســازمان ها و بخش هــای ســتادی قوه قضاییــه و 
غرفــه  و  کشــور  سراســر  کل  دادگســتری های  همچنیــن 
نمایشــگاه دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه در تهران 

گرفته است. صورت 
کتــاب اطاعــات مفیــد و کاربــردی از چگونگــی      ایــن 
اهتمام دستگاه قضایی در پاسداشت و حفظ جایگاه، 
شــأن و ســاحت شــهدای انقــاب، جنــگ تحمیلــی و 
ایثارگران و خانواده معظم شهدا می پردازد و امید است 
کــه ماحصــل این تاش ها مــورد رضایــت درگاه احدیت 

گرفته باشد.  قرار 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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پیشگفتار

دوران دفــاع مقــدس بــرگ زرین دیگــری از تاریــخ پرافتخار 
کــه رزمنــدگان و مجاهــدان راه حق  ایــران اســامی اســت 
و حقیقــت در هشــت ســال جنــگ تحمیلــی بــا دالوری، 
ایمانی محکم، عزمی راسخ و استوار با نثار جان خویش در 
میدان های نبرد در مقابل دشمن بعثی ایستادند و از کیان 
کشــور و انقاب دفــاع و در مقابل دیدگان متحیر جهانیان 

عزت و افتخار آفریدند .
امــروز همــه مــا در هــر جایگاهــی کــه قــرار داریــم؛ عــزت، 
ســربلندی و آرامــش، امنیــت و اقتــدار کشــورمان را مدیــون 
رشــادت های رزمندگان، ایثارگران و جانفشــانی های شهدا 
هستیم و باید قدر و منزلت آنان به ویژه ایثارگران این یادگاران 

دفاع مقدس را بدانیم و ادامه دهنده راه آنان باشیم.
در این راستا نخستین نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع 
مقدس و مقاومت قوه قضاییه با عنوان »اقتدار 40« و با شعار 
محــوری »مــا قوی هســتیم« همزمــان با چهلمین ســالگرد 
دفاع مقدس در حال و هوای فقدان ســردار شــهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی، محبوب قلوب ملت و الگوی ملی 
و جهانــی مقاومــت و امنیت با دســتور ریاســت معظم قوه 
قضاییــه حضرت آیت ا... العظمی رئیســی )دام عزه( و با 
حمایــت بی دریغ مســئوالن محتــرم عالی قــوه قضاییه به 
ویــژه حضرت حجت االســام و المســلمین جناب آقای 
محسنی اژیه )دامت برکاته( معاون اول محترم قوه قضاییه 
در مورخ 2 لغایت 9 مهرماه در محل موزه انقاب اسامی و 

دفاع مقدس برپا گردید.

کید بــر جنبه های  هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه، تا
کمتر دیده شــده و نقش دســتگاه قضایی در دوران جنگ 
کیــد مقام معظــم رهبری  تحمیلــی بــود کــه همواره مــورد تا
)مد ظله العالی( در زنده نگاه داشــتن و نشــان دادن ابعاد 
مختلــف دوران دفاع مقدس و انتقال مفاهیم و آموزه های 

ارزشمند آن به نسل های بعد می باشد.
در این نمایشــگاه مجاهدت و مساعی قضات دلسوز و 
کارکنان خدوم دستگاه قضایی، مطابق با  اسناد و مدارک 
موجود و تاریخ روایت شده و ماندگار از هشت سال جنگ 
تحمیلی به شکل هنرمندانه ای به تصویر درآمد که عاوه 
بر حضور مســتقیم و موثر در ســنگر ها، خط مقدم و تقدیم 
شــهیدان و جانبازان در راه نظام اســامی و میهن عزیزمان 
از طریــق حمایت هــای قضایــی و حقوقی و انجــام دقیق، 
ســریع و متعهدانــه و قانونــی وظایــف خــود در صف مقدم 
مقابلــه با توطئه گران ضد انقاب و گروهک های معاندی 
قرار داشــتند که قصدشــان ضربه زدن به شهروندان، نظام 
و منحرف ساختن توان مردم و مسئوالن از هدف و وظیفه 

اصلی آن دوران یعنی مقابله و دفع متجاوز بود.
ســعی و تاش دســت اندرکاران برگزاری این نمایشــگاه 
عاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دستگاه قضایی 
در دفــاع مقــدس، بیان گوشــه ای از خدمات مانــدگار قوه 
قضاییه در خط مقدم جنگ، جهاد و مبارزه علیه دشمن 
بعثی و مبارزه جدی با مزدوران و اذناب دشــمن در پشــت 

جبهه ها بود.

گݠزارش عملکݠرد قوه قضاییه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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در مدت برپایی نمایشــگاه، مسئولین ارجمندی از جمله 
دادســتان کل، رییــس دیــوان عالــی و معــاون حقوقــی قوه 
قضاییه، معاون منابع انسانی قوه قضاییه، روسای سازمان 
قضایی نیروهای مســلح، ســازمان بازرسی کشور، سازمان 
ک، سازمان پزشکی قانونی، رییس کل  ثبت اســناد و اما
دادگســتری اســتان تهران، رییــس روزنامه رســمی، رییس 
دادگاه انقــاب اســامی، فرماندهــان بســیج قــوه قضاییه 
کل و ... از  و بســیج امــام علــی)ع( و معاونیــن و مدیــران 
مجموعه های مختلف دســتگاه قضایی و اجرایی از این 

نمایشگاه بازدید نمودند.
از جملــه نــکات جالــب ایــن نمایشــگاه بازدیــد ســفرای 
کشــورهای مختلــف از جملــه ایتالیا، یمــن و ... بــود که با 
ارائه توضیحات از دستاوردها و عملکرد دستگاه قضایی 
تصویری مناســب و مطلوب از قوه قضاییه را در ذهن آنان 
ایجــاد نمــود و تشــریح بســیاری از مــوارد موجب شــگفتی 

میهمانان و بازدیدکنندگان خارجی گردید .
بــا این رویکرد بعــد از جمع بندی نتایج حاصل از برگزاری 
این نمایشــگاه تصمیم بر این گرفته شــد که دســتاوردها و 

نتایــج حاصــل از اقدامات بخش های مختلف دســتگاه 
قضایی و مراجع قضایی سراسر کشور که در ایام هفته دفاع 
مقدس صورت پذیرفته به شکل کتابی جامع چاپ گردد 
و الحمــد اهلل بــه لطف ایزد متعال در ســه بخش مجزا این 
اقدامات به تفکیک تدوین شد و برآیند این اقدامات نشان 
از احترام به مقام رفیع شــهیدان و تجلیل از ایثارگران دفاع 

مقدس در دستگاه قضایی دارد.
امیــد اســت این تاش خالصانه در ســایه عنایــات الهی و 
تاش جمعی و تکیه بر توانمندی های موجود در راه تعالی 
و گســترس و نشر فرهنگ عاشــورایی و اقدامات ارزشمند 
دســتگاه قضایی که رســالت خطیر حفظ حقوق عامه در 
برابر تعدی دشــمنان را بر عهده دارد، بیش از پیش موفق و 
دستاورد  این تاش ها مرضی درگاه باری تعالی قرار گرفته 

باشد.
محمد رضا صارمی

رئیس ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
در قوه قضاییه

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 



15

ی  ا�ݔ �ن : واح�اهی �ت س�ت
�ن

 �ن
ش

�
�ن �ب

ىݔه و  ا�ݔ �ن وه �ت
ا�بعه �ت مان اهی �ت ملی، سا�ن

ری
ت

ا��ت دادگس� و�ن

: س�ت
�ن

 ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ن
ش

�
�ن �ب

ا�بعٔه مان اهی �ت ی ملی، سا�ن ا�ݔ ݡصن
 واح� ݣݣݣݣݣݠهای �ت

ری ا��ت دادگݡس�ت ݔه و و�ن ݫ ݫ ݫ ىݫ ݬݔ ݫ ا�ݫ
ݡصن

وه �ت
 �ت



16

و�
وان عالی ک�ش د�ݔ

 سمت در دستگاه قضایی:
کشور رئیس دیوان عالی 

تاریخ تولد:  1307/8/2

تاریخ شهادت: 1360/6/7

محل شهادت: دفتر حزب جمهوری اسامی

شهید آیت اهلل دکتر 
سید  محمد حسینی بهشتی

کشور شهدای واالمقام دیوان عالی 

و�
ݭݭݭݔوان عالی ݠک�ش ݫ ݫ د�ݫ

سمت در دستگاه قضایی: کارمند
تاریخ تولد: 1322/1/23

تاریخ شهادت: 1377/6/1
محل شهادت: بازار تهران

شهید اصغر رئیس اسماعیلی

سمت در دستگاه قضایی: کارمند
تاریخ تولد: 1331/1/1

تاریخ شهادت : 1361/3/2
محل شهادت: عملیات بیت المقدس

شهید سید ابراهیم پیشکار

سمت در دستگاه قضایی: کارمند
تاریخ تولد: 1309/7/6

تاریخ شهادت: 1361/2/10
محل شهادت: عملیات بیت المقدس

شهید علی اصغر واسعی

سمت در دستگاه قضایی: کارمند
تاریخ تولد: 1337/7/7

تاریخ شهادت : 1360/3/19
محل شهادت: عملیات بیت المقدس

شهید غالمرضا شهروی

سمت در دستگاه قضایی: کارمند
تاریخ تولد: 1337/3/15
تاریخ شهادت : 1361/1/1

محل شهادت: عملیات فتح المبین

شهید علی اصغر عرفانیان



17

و�
ی کل ک�ش

ن
ا� دادس�ت

کشور کل  شهید واالمقام دادستانی 

 سمت در دستگاه قضایی:
کل انقاب اسامی ایران دادستان 

تاریخ تولد:  1308/5/10

تاریخ شهادت:  1360/6/14

محل شهادت: تهران ، ترور

شهید آیت اهلل آقا علی قدوسی

وݥݥݥݥݥݥݥ�ݥݥݥݥݥݥݥ
ی کل ک�ش

ن
ا� دادݡس�ت



18

گرامیداشت  کشور در  کل  کشور - دادستانی  اقدامات دیوان عالی 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

یکــی از اقدامــات ارزنــده ای که دادســتانی کل کشــور پس از 
پایان جنگ تحمیلی عاوه بر دستگاه دیپلماسی کشور انجام 
یــم بعــث و  داد، تهیــه و صــدور کیفرخواســت بــرای صــدام و رژ
همپیمانــان وی بــود. در ســال 2002 وقتی حکومــت رژیم بعث 
عــراق ســرنگون گردیــد، بــا روی کار آمدن دولت جدیــد در این 

کمه صدام گرفته شد.  کشور تصمیم به محا
در اتهاماتی که علیه صدام در دادگاه این کشــور مطرح شــده 
ک  مقدس جمهوری اسامی  بود، موضوع تهاجم و تعرض به خا
که این امر مورد اعتراض  ایران مورد توجه آن دادگاه قرار نگرفت 
قــرار گرفــت و بــه همین دلیل مرحــوم آیت اهلل شــاهرودی؟هر؟، 
رییــس وقــت دســتگاه قضایی بــه دادســتان کل وقت حجت 
تــا  دادنــد  دســتور  آبــادی  نجــف  دری  المســلمین  و  االســام 
کامــل و دقیقــی از اتهامــات و تجــاوزات صــدام  کیفرخواســت 

علیه ایران تهیه و به دادگاه عراق ارســال شــود تا به اتهامات و 
تجاوزات صدام به میهن اسامی رسیدگی شود.

کیفرخواســت بســیار جامع  بدیــن منظور در مهرماه 1384 
و کاملــی منطبق بر موازیــن حقوقی، بین المللی، معاهدات، 
عهدنامه هــا و قطعنامه هــا بــه دو زبان عربی و فارســی در پنج 
کــه تمامــی اتهامــات صــدام، جنایــات وی،  جلــد تهیه شــد 
آمار و ارقام تلفات، کشــته ها و خســارات وارده بــه ایران در آن 
گرفتــه بود. جنایات  کیفرخواســت ذکر شــده و مورد توجه قرار 
جنگی صدام علیه بشریت، جنایات صدام علیه شهروندان، 
یــم بعــث بــه منابــع  خســارت های وارده از ســوی صــدام و رژ
کشــور و خســارت های وارده به مردم و شــهروندان  اقتصــادی 

بخشی از سرفصل های این کیفرخواست است.

کشور  کل  گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادستانی  جدول برنامه های 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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گرامیداشت هفته     بیانات به مناسبت ایام 
دفاع مقدس 

حجــت االســام والمســلمین محمدجعفــر منتظری در 
مراســم تکریم و معارفه دادســتان عمومی و انقاب مرکز 
یدیــو کنفرانس با  اســتان خراســان جنوبــی به صــورت و
اشــاره بــه چهلمیــن ســالگرد هفتــه دفاع مقــدس اظهار 
کــرد: مــرور خاطرات دفــاع مقدس برای ما و نســل آینده 

بی شک در حل مشکات راهگشا خواهد بود.

فعالیت های رسانه ای    
کشور    کل  کشور  و دادستان  برگزاری مراسم تجلیل از ایثارگران با حضور رییس دیوان عالی 
کشور از نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس قوه قضاییه    کل  بازدید معاونین دادستان 

کشور  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس  کل  گزارش عملکرد دیوان عالی و دادستانی 
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اقدامات و خط مشی اجرایی   

کاخ دادگســتری     کلیــه ایثارگــران ســاختمان  تجلیــل از 
یاســت محترم دیوانعالی کشــور و همچنین  بــا حضور ر
دادســتان محترم کل کشــور و همکاران محترم قضایی 

و اداری
دیــدار بــا خانواده معظم شــهید محمدی)شــهید امر به    

معروف(
برگــزاری یــک دوره مســابقه تیرانــدازی ویــژه خواهران و    

برادران و اهداء هدیه به 8 نفر برتر
برگــزاری نمایشــگاه یــادواره شــهدا بــا اولویــت شــهدای    

معظم قوه قضاییه

فضاسازی محیطی، نصب بنر و پوستر در ساختمان    
کاخ دادگستری

حضور در نمایشــگاه چهلمین سالگرد دفاع مقدس و    
بازدید رئیس دفتر و معاونین نظارت و قضایی در امور 
مــواد مخدر از نمایشــگاه مذکــور و مصاحبه )زنده( در 

گفتگو با رادیوی سراسری سرو
بازدیــد فرمانــده پایــگاه بســیج امــام علــی )ع( دیــوان    

کشــور از نمایشــگاه دســتاورد های دفاع مقدس  عالی 
قوه قضاییه 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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وان ع�ال�ت ادا�ی ݔوان ع�الݡٮت ادا�ید�ݔ ݫ د�ݭݭݭݭݭݫ
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فلســفه تشــکیل دیــوان عدالــت اداری رســیدگی به 
نهادهــای  و  دولتــی  ارگان هــای  از  مــردم  تظلمــات 
عمومــی همچــون شــهرداری، آموزش و پــرورش و... 
کــه به وظیفــه آن در ماده 173 قانون اساســی  اســت 
جمهوری اســامی اشاره شده و به عنوان مثال یکی 
از وظایف این دیوان رسیدگی به شکایات جانبازان 

گرامیداشت چهلمین  اقدامات دیوان عدالت اداری در 
سالگرد دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

گرامیداشت هفته دفاع مقدس دیوان عدالت اداری    جدول برنامه های 

ایــن  در  و  اســت  ایثارگــران  امــور  و  شــهید  بنیــاد  از 
خصــوص آرایی نیز برای اســتیفای حقــوق ایثارگران 
صادر شــده اســت و  افــزون بر ایــن تعــداد همکاران 
محتــرم ایثارگر شــاغل در دیوان عدالــت اداری 214 
نفــر شــامل )رزمنــدگان، جانبــازان، خانواده شــهدا، 

آزادگان و جانبازان( می باشند.

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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فعالیت های رسانه ای    

رئیــس دیــوان عدالــت اداری: دفــاع مقــدس انقاب و    
کرد. 1 مهر 1399 کشور را بیمه 

در     مقــدس  دفــاع  هفتــه  بزرگداشــت  مراســم  برگــزاری 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 8 مهر 1399

اقدامات و خط مشی اجرایی   

حضور در نمایشگاه دستاوردهای قوه قضاییه در دوران دفاع مقدس   
اهداء خون به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس   
تجلیل از خانواده شهید واالمقام مدافع حرم شهید سجاد زبرجدی توسط بسیج دیوان عدالت اداری   
کتاب شــرح صدر " در نمایشــگاه دســتاوردهای دوران دفاع مقدس قوه     کتاب " ســتارگان قضا " و "   رونمایی از دو 

کشور قضاییه با حضور  حجت االسام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رییس دیوان عدالت اداری 
کمک های مومنانه به مناسبت هفته دفاع مقدس    اهداء بسته معیشتی 
برگزاری مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   

گزارش عملکرد دیوان عدالت اداری  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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تشریح مهم ترین برنامه ها    

اهــداء خون به مناســبت بزرگداشــت هفتــه دفاع مقدس 
کارکنان دیوان عدالت اداری اعم از قضات وکادر اداری 
در اقدامی خودجوش و پرشور با حضور در واحد سامت 
دیوان عدالت اداری خون خود را با توجه به کمبود جدی 
ذخایر بانک خون سازمان انتقال خون به دلیل وضعیت 
کرونا در کشور به بیماران نیازمند  شــیوع ویروس منحوس 

و صعب العاج اهداء نمودند. 
تجلیــل از خانــواده شــهید واالمقــام مدافــع حــرم توســط 

بسیج دیوان عدالت اداری
پایــگاه مقاومــت بســیح شــهید مفتــح دیــوان عدالت 
مقــدس  دفــاع  هفتــه  رســیدن  فــرا  مناســبت  بــه  اداری 
ضمــن دعوت از خانواده معزز شــهید مدافع حرم ســجاد 
زبرجدی، در غرفه دیوان عدالت اداری با حضور جناب 
آقــای عمرانــی فرمانــده محتــرم مرکــز مقاومت بســیج قوه 
کشــور و حجت  قضاییــه و معاون قضایی دادســتان کل 
االســام والمســلمین جنــاب آقــای شــاه مــرادی معــاون 
عقیدتــی سیاســی بســیج دیــوان و نماینده رئیــس دیوان 
عدالت اداری در یک فضای کامٌا صمیمی و معنوی، از 
خانواده معزز شــهید در آستانه سالگرد شهادت پرافتخار 

این شهید سرافراز تجلیل به عمل آوردند. 
بــه  مومنانــه  کمک هــای  معیشــتی  بســته های  اهــداء   

مناسبت هفته دفاع مقدس
مناســبت  بــه  مفتــح  شــهید  بســیج  مقاومــت  پایــگاه 
اجــرای  راســتای  در  و  مقــدس  دفــاع  هفتــه  بزرگداشــت 
فرامیــن مقــام معظــم رهبــری) مــد ظلــه العالــی( مبنــی بر 
اهتمــام عمــوم مردم به انجام کمک هــای مومنانه به ویژه 
کرونــا؛ بــرای دومیــن بار  در ایــام شــیوع منحــوس ویــروس 

ضمــن جمع آوری کمک هــای کارکنان دیوان عدالت 
اداری در ایــن نهضت کمک رســانی مشــارکت پرشــور 

نمودند.

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس    

کاظــم بهرامی،  حجــت االســام و المســلمین محمــد 
گرامیداشــت  رئیــس دیــوان عدالــت اداری در مراســم 
کــه پیــش از آغــاز جلســه هیــات  هفتــه دفــاع مقــدس 
عمومی دیوان عدالت اداری در ســالن سرلشکر شهید 
قاســم ســلیمانی برگزار شــد، ضمــن تبریــک چهلمین 
ســالگرد دفاع مقــدس از بســیج دیوان عدالــت اداری 

کرد. برای برگزاری این مراسم تقدیر 
رئیس دیوان عدالت اداری با اشــاره به سخنان رهبر 
معظــم انقــاب اســامی در آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس 
کــه دشــمن نتوانســت  کریم  امســال گفــت: خــدا را شــا
گاه  دفــاع مقــدس را تحریــف کنــد و هوشــیاری ملت آ
و مراقبــت رهبــری معظــم انقــاب مانــع ایــن کار شــد. 
کــه یزید می خواســت قیام اباعبــداهلل )ع(  گونه  همــان 
کنــد، آمریکا هم چنین قصدی داشــت که  را تحریــف 

بحمدهلل اینگونه نشد.
حجــت االســام و المســلمین بهرامــی بــا اشــاره بــه 
مدیریــت بــی بدیــل بنیانگــذار جمهــوری اســامی در 
عرصــه دفــاع مقــدس، فرماندهــی امــام )ره( را یکــی از 
عوامــل مهــم پیــروزی ایــران اســامی در عرصــه دفــاع 

مقدس دانست.

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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گرامیداشت  کشور در  اقدامات سازمان قضایی نیرو های مسلح 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

کشور    گرامیداشت هفته دفاع مقدس سازمان قضایی نیرو های مسلح  جدول برنامه های 

اقدامات و خط مشی اجرایی   

گفته های دفاع      رونمایی و اجرای نماهنگ شــهدای ســازمان قضایی نیروهای مســلح با نام »یاد یاران ســفر کرده« و نا
مقدس

 حضور در نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه   

کݠشور  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس  گزارش عملکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح 
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ىݔه ا�ݔ �ن وه �ت
ی �ت

ن
ی و عمرا�

ن
ا� �ب �ݔ

�ت
مرکرن مالی، �پ�ش

گرامیداشــت  اقدامــات معاونــت مالــی، پشــتیبانی و عمرانــی قــوه قضاییه در 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

ىݬݔه
ا�ؤ �ن وه  �ت

ی �ݩݩت
ن
ی و ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣعمرا�

ن
ا� �ب �ݔ

ݩݩݩت ݧ ݧ ݧ �ݧ ݭپ�ݦݦݩݩݩݩش ݫ �ݩݩݦت مالی، �ݫ ݩݩݩن ݧ معاو�ݩݩݧ

گرامیداشت هفته دفاع مقدس مرکز رسانه قوه قضاییه    جدول برنامه های 
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اقدامات و خط مشی اجرایی   

پشــتیبانی و ترابری و تجهیز  نمایشــگاه دســتاوردهای دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه در باغ موزه دفاع    
مقدس 

 ایجــاد نمایشــگاه در تمامی ســاختمان های ســتادی قوه قضاییه توســط نماینــدگان اداره کل پشــتیبانی و    
خدمات

 پذیرایی از عوامل برگزاری و صاحبان غرفه در نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه   
 استقرار 2 دستگاه تونل ضدعفونی در ورودی نمایشگاه برای مبارزه با کرونا   
یــارت عاشــورا و دعــا در روزهــای تعییــن شــده در تمامــی ســاختمان های ســتادی در       برگــزاری مراســم ز

هفته دفاع مقدس
 تهیه ماسک و مواد ضدعفونی کننده برای تمامی غرفه ها برای مبارزه با ویروس کرونا   
 اختصاص دو دستگاه خودروی سواری و دو دستگاه نیسان برای ایاب و ذهاب و حمل و نقل اثاثیه   
 اختصاص یک نفر کارپرداز برای تهیه کاالهای ضروری و اضطراری در نمایشگاه   
 انجام تمام مقدمات تشریفات و پذیرایی کلیه مراسمات بسیج در هفته دفاع مقدس   
 جمع آوری و لجستیک تمام فعالیت های فوق توسط اداره نقلیه   
 انجام امور تأسیسات، برق و.... مربوط به برپایی نمایشگاه با استفاده از نیروهای تأسیسات اداره پشتیبانی   
 انجام کلیه امور مربوط به جابجایی حمل و نقل، پیک جهت تدارکات توسط اداره نقلیه    

گزارش عملکرد مرکز مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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و�
اد و امالک ک�ش �ب�ت اس�ن

مان �ش سا�ن

سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد: 1346/6/24

تاریخ شهادت:  1379/5/24

گیان- جانباز 70 درصد محل شهادت: 

شهید بهروز  پیر اطا قوری )تدبیری( 

سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد: 1329/4/12

تاریخ شهادت:  1366/12/26

محل شهادت: تهران  

شهید احمد عبدالهی میرزا نق  

سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد: 1332/2/1

تاریخ شهادت: 1366/2/1

کربای 10 محل شهادت:  عملیات 

شهید محمد مهدی نصر 

سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد: 1317/10/2

تاریخ شهادت: 1375/8/17

محل شهادت: تهران- بر اثر شکنجه در اسارت

شهید محسن قاسمی 

سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد:  1328/03/27

تاریخ شهادت: 1359/10/5

محل شهادت: سوسنگرد

شهید ماشا اله بیات 

سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد: 1319/7/4

تاریخ شهادت: 1365/101/29

کردستان   محل شهادت: 

شهید حجت االسالم 
حاج مال عبید اله محمدی  

کشور ک  شهدای واالمقام سازمان ثبت اسناد و امال
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سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد: 1313/4/7

تاریخ شهادت: 1360/9/9

محل شهادت: عملیات طریق القدس 

شهید زید اله قمری 

سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد: 1333/12/10

تاریخ شهادت: 1360/4/3

محل شهادت: مهاباد

کاظمی  شهید محمد انور 

سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد: 1332/9/1

تاریخ شهادت: 1361/2/12

محل شهادت: فکه

شهید عبدالکریم نصیری 

سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد:  1331/10/11

تاریخ شهادت: 1360/7/6

محل شهادت: خرمشهر 

شهید محمد جعفر زرگری 

سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد: 1328/1/4

تاریخ شهادت: 1360/3/31

محل شهادت: اهواز

شهید قاضی سعید 

کشور ک  شهدای واالمقام سازمان ثبت اسناد و امال
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گرامیداشت چهلمین  کشور در  ک  اقدامات سازمان ثبت اسناد و امال
سالگرد دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

ک کشــور طی دوران جنگ  ســازمان ثبت اســناد و اما

تحمیلــی 11 شــهید و 50 جانباز و بیــش از 110 ایثارگر به 

انقاب اســامی ایــران تقدیــم نموده اســت. نقش این 

ســازمان در حوزه بازســازی نقاط ویران شــده در دوران 

دفاع مقدس از طریق نقشــه برداری مناطق بسیار مهم 

بــوده و در مناطــق آســیب دیده ناشــی از حمات رژیم 

بعث عراق، بازسازی کامل صورت پذیرفت. 

کشور تاثیر بسزایی در  ک  ســازمان ثبت اسناد و اما

کشــور  دوران دفاع مقدس و بعد از جنگ تحمیلی در 

که یکی از مهم ترین خدمات این ســازمان در  داشــت 

کاداســتر  دوران جنگ تحمیلی، پررنگ شــدن بحث 

بود که نوعی فهرســت نقشه برداری ثبتی است، یعنی 

کــه ارزش حقوقــی داشــته و بــر  آن نــوع نقشــه برداری 

کاداستر  کرد.  اساس آن می توان سند مالکیت صادر 

بیــن  ی  منبــع اصلــی داده هــا در اختافــات و دعــاو

مالکان زمین است. 

کشور در نمایشگاه  ک  ســازمان ثبت اســناد و اما

دســتاوردهای دفــاع مقــدس و مقاومــت قوه قضاییــه 

بــه  را  گرفتــه  صــورت  اقدامــات  نمــود،  تــاش 

بازدیدکننــدگان ارائــه نمایــد از جملــه جابجایــی و 

ثبــت  توســط همــکاران  ثبتــی  پرونده هــای  نجــات 

کشــور در دوران جنــگ  ک در جنــوب  اســناد و امــا

یادی را به  که خدمات ز تحمیلی؛ اتفــاق بی نظیری 

کرد و مفقــودی پرونده ها را به صفر  مــردم آبادان ارائه 

رساند.

افــزون بر ایــن نجات پرونده های ثبتی ســایر نقاط 

کار بود ؛ اما به دلیل اینکه  درگیر جنگ نیز در دستور 

یاد بود، امکان انتقال  ســطح تخریب جنگ بسیار ز

پرونده هــای آســیب دیــده به شــهرهای دیگــر از بین 

رفت.

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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کشور    ک  گرامیداشت هفته دفاع مقدس سازمان ثبت اسناد و امال جدول برنامه های 

کشور  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس  ک  گزارش عملکرد سازمان ثبت اسناد و اما
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فعالیت های رسانه ای سازمان ثبت و اسناد و    
کشور  ک  امال

نمایشــگاه     در  خداییــان  ا...  ذبیــح  دکتــر  مصاحبــه 
دستاورد های قوه قضاییه در دوران دفاع مقدس 

کارکنان سازمان ثبت اسناد      بیان اقدامات شاخص 
ک در دوران دفاع مقدس و اما

باز تعریف رسانه ای ماجرای انتقال پرونده های ثبتی    
کل ثبت اسناد  از آبادان به بندر ماهشهر از زبان مدیر 

ک وقت خوزستان و اما
کتــاب     کتــاب " ســتارگان قضــا " و "  رونمایــی از دو 

شــرح صدر " در نمایشــگاه دســتاوردهای دوران دفاع 
مقدس قوه قضاییه با حضور  دکتر ذبیح اهلل خداییان 

کشور ک  رییس سازمان ثبت اسناد و اما
کارکنان     بیــان خاطــرات یکــی از اقدامــات شــاخص 

ک در دوران دفاع مقدس؛  ســازمان ثبت اســناد و اما
عزیــز ا... ناصــری در نمایشــگاه دســتاورد های دوران 

دفاع مقدس

اقدامات و خط مشی اجرایی   

حضــور در نمایشــگاه دســتاوردهای قــوه قضاییــه در    
دوران دفاع مقدس

ارائه ســوابق و مســتنداتی از اقدامات این ســازمان در    
کشــور در طول 8 ســال جنگ تحمیلی  دوران دفاع از 
کاری کارکنان ثبت اســتان خوزســتان در  از جمله فدا
انتقال پرونده های ثبتی از شهر آبادان به بندر ماهشهر 
کــه از جمله بی ســابقه ترین  در دوران حصــر این شــهر 
اقدامــات در راســتای حفــظ حقــوق قانونــی جامعه و 

شهروندان بوده است.
فضاسازی محیطی در داخل و بیرون ساختمان های    

اداری ســازمان به منظور زنده نگه داشــتن ارزش های 
انقابــی و یــاد و خاطــره ایثــار و حماســه آفرین هــای 

گرانقدر رزمندگان اسام و شهدای 

کاردهای مرتبط     نصــب بنرهــای متعدد، اســتند و پا
در داخــل و بیرون ســاختمان های اداری و در معرض 

دید عموم قرار دادن اشعار دفاع مقدس و مقاومت
برپایــی نمادیــن نمایشــگاه دفــاع مقــدس و نصــب    

گرانقدر ایــن دوران از ادوات جنگی  عکــس شــهدای 
در ساختمان ها 

بازدیــد بســیجیان حــوزه مقاومــت بســیج از بــاغ موزه    
دفاع مقدس

بارگــذاری تصاویــر مرتبــط بــا هفتــه دفــاع مقــدس در    
نمایشگر رایانه همکاران

طراحــی و تدوین عکس از حماســه آفرینــی ایثارگران    
در دوران دفاع مقدس به مناســبت روزهای مختلف 

هفته دفاع مقدس 
و     خمینــی)ره(  امــام  حضــرت  از  بیاناتــی  بارگــذاری 

امــام خامنــه ای )مدظلــه العالی( در ابتــدای هر روز با 
اســتفاده از ظرفیــت حــوزه فنــاوری به طــور همزمان و 

سیستمی، در صفحه نمایشگر رایانه همکاران 
ارســال پیامک هــای حماســی و مقاومتــی بــا مدنظــر    

یــت مقاومــت و  قــراردادن شــرایط روز کشــور و  بــا محور
ایســتادگی در برابــر دشــمنان و همچنیــن تبریــک ایــن 
هفتــه بــه همــکاران و درج بیانات مقام معظــم رهبری 
)مدظله العالی( نظیر: "این جنگ هشــت ســاله و این 
دفاع مقدس، از بزرگ ترین افتخارات ملت ایران بود." 

 هماهنگــی و ارســال کمک های مومنانه به مناســبت    
ماه صفر و هفته دفاع مقدس به مناطق محروم به تعداد 
150 بســته معیشــتی جهت افــراد نیازمند توســط حوزه 

ک کشور مقاومت بسیج سازمان ثبت اسناد و اما
یــارت قبــور مطهــر شــهدای دفــاع مقــدس و تقدیر از      ز

خانواده ایشان

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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شرح فعالیت   

در نهمیــن روز از برپایــی نمایشــگاه دفــاع مقدس قوه    
قضاییــه با حضــور ذبیح اهلل خداییان رئیس ســازمان 
کشــور و محمدکاظــم بهرامــی  ک  ثبــت اســناد و امــا
کتاب حوزه  کشــور از دو  رییــس دیوان عدالت اداری 
دفــاع مقــدس اعم از »شــرح صدر« و »ســتارگان قضا« 

رونمایی شد.

دکتــر خداییان نیز در این مراســم با بیان اینکه شــهدا    
الگوی ملت ایران هستند گفت: پاسداشت زحمات 
کــه در طــول دوران دفاع مقــدس جان  همــه عزیزانــی 
کردند و شــهید شــدند و همــه جانبازان و  خــود را فــدا 
آزادگان وظیفه ماســت تا آن ارزش ها را به نســل آینده 

کنیم و یکی از آن زندگی نامه شهداست. منتقل 

ماجــرای انتقــال پرونده هــای ثبتــی از آبــادان بــه بندر    
ک وقت  کل ثبت اســناد و اما ماهشــهر از زبان مدیــر 

خوزستان

عزیــز ا... ناصــری در نمایشــگاه دســتاورد های دوران    
دفاع مقدس  قوه قضاییه در توضیح اقدامات صورت 
گر قبل از جنگ تحمیلی قانون کاداستر  گرفته گفت: ا
تصویــب شــده بــود، شــاهد از بیــن رفتــن پرونده های 
ثبتی برخی از نواحی درگیر با این پدیده شــوم نبودیم. 
ک  موقــع جنــگ تحمیلی مدیــرکل ثبت اســناد و اما
خوزســتان بــودم، در آن زمــان آبــادان محاصــره شــد و 
کارتن  تمام پرونده های خرمشهر و شادگان به جز یک 
از اســناد از بین رفت. در زمان جنگ تحمیلی آبادان 

کتاب شرح صدر " در نمایشگاه دستاوردهای  کتاب " ستارگان قضا " و "  رونمایی از دو 
دوران دفاع مقدس قوه قضاییه

کشور  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس  ک  گزارش عملکرد سازمان ثبت اسناد و اما



36

کــه به سرنوشــت  در محاصــره بــود و تصــور می کردیــم 
خرمشــهر دچــار می شــود.  همــکاران مــا در اداره ثبت 
اسناد در اهواز پرونده های ثبتی خوزستان را به وسیله 
لنج در عرض 48 ســاعت شبانه از ماهشهر به آبادان 
که در طــول روز در تیــررس نیرو های بعثی  رفتنــد چــرا 

قرار می گرفتند.

گونی پرونده های     در آبادان با همکاری شرکت نفت، 
ثبتــی را تحویــل گرفتــه و پرونــده ثبــت اهواز را شــماره 
گــذاری کردنــد و در مســیر برگشــت کلیــه پرونده هــا از 
آبــادان بــه ماهشــهر منتقــل شــود، امــا ماهشــهر نیــز در 

خطر بود. سپس به بهبهان منتقل شد و بعد از جنگ 
پرونده ها به آبادان برگشت.

پرونده هــای ثبتی در خرمشــهر و شــادگان از بین رفته    
بود و ما نمی توانســتیم آن ها را نیز نجات بدهیم به جز 
کنون در غرفه ســازمان ثبت اســناد و  کــه ا یــک کارتــن 
ک در معــرض دید عموم قــرار دارد. بعــد از اتمام  امــا
جنــگ و پدیــدار شــدن مشــکات و درخواســت های 
مــردم بــرای ســند مالکیت، قانــون مناطــق جنگی در 

مجلس تصویب و برای اجرا اباغ شد.

کمک های مومنانه به مناطق محروم ی صفحه نمایشگر همکارانارسال  بارگذاری تصویر بر رو

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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سمت:  رئیس سازمان زندان ها

شهید اسداهلل الجوردی

کشور کل  شهدای واالمقام سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 

و�
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ت
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ن
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ا �اما�ت �ت �ان اه و ا�ت �ن مان �ن سا�ن
ی 

ن
� ام�ݔ �اماݡٮت �ت �ان اه و ا�ت �ن مان �ن ݡسا�ن

و�
ی کل ݠک�ش

ت
� ر�بݡىݔ و �ت

تاریخ تولد : 1361/06/31

تاریخ شهادت: 1391/04/07

کرج محل شهادت : درگیری با اشرار ندامتگاه 

شهید علیرضا مرادخانی

تاریخ تولد : 1338/12/29 

تاریخ شهادت: 1365/10/12

محل شهادت : مشهد، ترور

گلیان شهید حسین اصغر قانع 
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کشور در  کل  اقدامات سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

ســازمان زندان هــا و اقدامــات تأمینــی و تربیتی کشــور در 
دوران جنــگ تحمیلــی تعداد 7 شــهید واال مقــام تقدیم 
جمهوری اسامی ایران نموده است و عاوه بر این تعداد 
430 نفــر  رزمنــده بــه جبهه هــای حــق علیــه باطــل اعزام 
که از این تعــداد 365 نفر به درجــه جانبازی نائل  نمــوده 

اقدامات و خط مشی اجرایی   

حضور در نمایشگاه دستاوردهای قوه قضاییه در دوران دفاع مقدس   
فضا سازی محوطه ستاد سازمان و پایگاه های تابعه   
دعوت از خانواده شهید شاخص سازمان ) شهید الجوردی( در نمایشگاه هفته دفاع مقدس واهداءلوح تقدیر   

شده اند.  با این رویکرد در آستانه چهملین سالگرد هفته 
دفــاع مقــدس، ضمــن ادای احتــرام به شــهیدان هشــت 
ســال دفاع مقدس و امام شــهدا این ســازمان برنامه های 
ذیل را جهت ارج نهادن به مقام واالی شهدا، ایثارگران و 

رزمندگان اسام اجرا نموده است .

کشور    کل  گرامیداشت هفته دفاع مقدس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی  جدول برنامه های 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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اجرای برنامه پایان دوره آموزشــی ســربازان با همکاری فرمانده محترم یگان حفاظت و اهداءلوح تقدیر پرســنل ایثارگر    
توسط پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین)ع(

اهدا لوح تقدیرازسوی بسیج سازمان به پرسنل ایثارگرو خانواده معظم شهدا   
برنامه غبار روبی گلزار شهدا   
جمع آوری کمک های مومنانه جهت خانواده زندانیان   

گزارش عملکرد سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد:  1326/1/24

تاریخ شهادت: 1357/11/22

یت محل شهادت: شهادت حین انجام مامور

شهید محمود مهدوی راد

سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد: 1331/3/5

تاریخ شهادت: 1362/1/23

محل شهادت: منطقه ابوغریب

کاظم شهروی شهید محمد 

کشور شهدای واالمقام سازمان پزشکی قانونی 

و�
ی ک�ش
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ا�ن کی �ت
ݡسش رن مان �پ سا�ن
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گرامیداشت چهلمین  کشور در  اقدامات سازمان پزشکی قانونی 
سالگرد دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

تخصصی تــر  و  کمــی  توســعه  حســب   1372 ســال  در 

شــدن خدمــات پزشــکی قانونــی بــا تصویــب مجلــس 

کشور به عنوان  شورای اسامی، سازمان پزشکی قانونی 

ســازمانی مســتقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه تأســیس 

شد.

در حــال حاضــر ایــن ســازمان بــا بیــش از 370 مرکــز 

فعال در سراســر کشــور ارائه خدمت می کند. همچنین 

یاســت محترم قــوه قضاییه در خصوص  پیرو منویات ر

بــه ویــژه در  بــه خدمــات ســازمان،  دسترســی عادالنــه 

کیلومتــر   80 حداقــل  کــه  افتــاده  دور  شهرســتان های 

از اولیــن مرکــز پزشــکی قانونــی فاصلــه دارنــد، در ســال 

گذشــته 16 مرکز جدیــد افتتاح و امکان دسترســی مردم 

بــه خدمــات پزشــکی قانونی فراهم شــد و مقدمــات راه 

کز نیز  انــدازی 23 مرکز دیگر نیز به انجام رســیده و آن مرا

یج افتتاح خواهند شد. به تدر

پس از پیروزی انقاب اســامی ایران، پزشکی قانونی 

مانند سایر دستگاه های خدمت رسان خدمات فراوانی 

را به جامعه ارائه نمود. معاینه اجســاد و شناسایی پیکر 

کنــون(، معاینــه و  شــهدای تــرور )از ابتــدای انقــاب تــا 

شناســایی اجســاد حــوادث طبیعــی و انســان ســاخت 

و نیــز انجــام وظایــف محولــه در واحدهــای معاینــات، 

آزمایشگاه، تشریح و کمیسیون های تخصصی از جمله 

اقداماتی اســت که هیچ گاه و در هیچ شــرایطی تعطیل 

نشده است.

این سازمان دو شهید به انقاب اسامی تقدیم نموده 

ی راد )عــکاس ســالن  اســت؛ شــهیدان محمــود مهــدو

کــه در روز 22 بهمــن ماه ســال 1357 در حین  تشــریح( 

یــت و در میــدان ارگ تهــران بــه شــهادت رســید و  مامور

ی )مســئول قســمت پذیرش  شــهید محمدکاظم شــهرو

مراجعین و متولی ســردخانه های پزشکی قانونی( که در 

سال 1362 در جبهه های حق علیه باطل به درجه رفیع 

شهادت نائل آمد.

کشور  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس  کی قانونی  گزارش عملکرد سازمان پزسزا
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کشور    گرامیداشت هفته دفاع مقدس سازمان پزشکی قانونی  جدول برنامه های 

فعالیت های رسانه ای    

 مصاحبه رییس ســازمان پزشــکی قانونی در حاشیه بازدید از نمایشگاه»اقتدار 40« با خبرگزاری میزان و نیز  رادیو    
آوای نمایشگاه

اقدامات و خط مشی اجرایی   

برنامه ریزی جهت برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه اقتدار 40 و نیز نمایشگاه های استانی
کز شهرستان ها    کل استانی و مرا کلیه ادارت  فضاسازی و ساخت سنگر در ستاد مرکزی و نیز 
کز استانی    کلیه مرا تقدیر از ایثارگران شاغل و بازنشسته در ستاد سازمان و 
 حضور در نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه   

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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شهید واالمقام مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه

 سمت در دستگاه قضایی:
کارمند

تاریخ تولد:  1361/3/15

تاریخ شهادت:  1393/11/20

محل شهادت: العوینات در حومه ی سامرا

شهید مدافع حرم مهدی نوروزی

ىݔه ا�ݔ �ن وه �ت
�ت و اطالعا�ت �ت

ا�ن مرکرن ح�ن
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 رســالت اصلی رسانه در طول دوران دفاع مقدس ایجاد 
کمتریــن  کــه بــا  روحیــه نشــاط، امیــد و خودبــاوری بــود 
تدابیــر  و  منعکــس  را  جنــگ  یدادهــای  رو امکانــات، 
تبلیغاتی و ترفندهای دشــمن را افشــا می کــرد و نقش آن 
کنــار رزمنــدگان در انجــام وظایف محولــه و خدمت  در 
بــه نظــام، انقاب اســامی و تحقــق اوامــر و رهنمودهای 
حضــرت امــام خمینی)ره( و فرماندهی کل قوا ســتودنی 
روانــی  کامــل و خاقیــت، جنــگ  بــا هوشــیاری  و  بــود 

دشمنان را بی اثر و خنثی نمود.
اصحــاب رســانه در جریان بــرکات و ارزش های دفاع 
مقدس به  244 شهید، 50 جانباز و 12 آزاده افتخارآفرین 
در طــول دفــاع مقــدس جانانه افتخار مــی نماید و تاش 

دارد همواره ادامه  دهنده راه آن عزیزان باشند.
 بــه دلیــل اهمیــت مســئله قضــا و عدالــت در دهــه 
چهــارم انقــاب و هجمه هــای ناجوانمردانــه و شــبهاتی 

کــه بــه دســتگاه قضــا نظــام جمهــوری اســامی وارد می 
شــود؛ حضور غرفه مرکز رســانه قوه قضاییه در نمایشــگاه 
دســتاورهای دفــاع مقــدس از این جهت قابــل اهتمام و 
گفتمان عدالت  که با بازنمایی منصفانه از  توجه اســت 
که در قــوه قضاییــه وجــود دارد و بمباران  خواهــی اســت 
که فضای یأس و  رســانه ای دشــمنان را خنثی می نماید 
ناامیــدی میان مــردم را به وجود می آورند و از این جهت 
خبرنــگاران ســربازان خــط مقــدم مقابلــه بــا جنــگ نــرم 

هستند. 
مرکز رسانه قوه قضاییه ضمن ادای احترام به ساحت 
مقدس شــهدای هشت سال دفاع مقدس و امام شهدا، 
ایثارگــران و رزمندگان اســام و تجدیــد میثاق با والیت و 
آرمان هــای شــهدا برنامه هــای ذیــل را در این راســتا اجرا 

نموده است .

اقدامات مرکز رسانه قوه قضاییه در گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس
با شعار محوری »ما قوی هستیم«

ىݔه ا�ݔ
ݡصن

وه �ت
نه �ت مرکرن �ݡسا�
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گرامیداشت هفته دفاع مقدس مرکز رسانه قوه قضاییه    جدول برنامه های 

فعالیت های رسانه ای   

گــزارش خبــری و تصویــری از تمامــی غرفه هــای     تهیــه 
و  مقــدس  دفــاع  دســتاوردهای  نمایشــگاه  در  حاضــر 

مقاومت قوه قضاییه 

 برجسته سازی دستاوردها و اقدامات مهم قوه قضاییه    
در قالب نماهنگ،کلیپ، مستند کوتاه و تیزر و نمایش 

آن در ویدئو وال اختصاصی قوه قضاییه

 پوشش رسانه ای بازدید مسئولین محترم قوه قضاییه و    
ســایر ارگان ها از نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و 

مقاومت قوه قضاییه 

 پوشش رسانه ای برنامه های جناب آقای دکتر صارمی،    
رئیس محترم ســتاد بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس و مستشار دیوانعالی کشور در برنامه های پخش 

زنده صفحه اقتدار چهل در آپارات 1399/7/2

  

  جدول برنامه هاي گراميداشت هفته قوه قضاييه مركز رسانه قوه قضاييه

  "ما قوي هستيم"با شعار محوري 
 جدول برنامه هاي گراميداشت هفته قوه قضاييه

  هاي رسانه ايبرنامه 
  و مقاومت قوه قضاييه  دفاع مقدسنمايشگاه دستاوردهاي تهيه گزارش خبري و تصويري از تمامي غرفه هاي حاضر در * 

  برنامه اجرايي  عنوان روزها  تاريخ  ايام هفته  شمارروز 

روز
اول  
ـ   ٣١/٦/٩٩  دوشنبه     ـ واليت مداري  اقتدار 

  همبستگي ملي

انه اي برنامه چندرس ٣٠گزارش تصويري و  ١٠عكس در  ٢٥٠خبر و  ٢٠تعداد توليد و انتشار 
به بيش از  پيامك ٢٤خبر در روزنامه حمايت / ارسال  ٤توليد و انتشار  در خبر گزاري ميزان /

ن شبانه هزار مخاطب از ميان مسئوالن عالي رتبه ، قضات و نخبگان كشور به صورت آنالي ١٥
 روزي

روز
د وم  
  

ـ سربازانـ    ١/٧/٩٩  سه شنبه جوانان 
  پژوهيدانش

سانه اي برنامه چند ر ٢٧گزارش تصويري و  ٩عكس در   ٢٢٥خبر و  ٢١تعداد توليد و انتشار 
 پيامك ٢٢خبر در روزنامه حمايت/ ارسال  ٣ميزان / توليد و انتشار در خبرگزاري 

روز
سوم  
  ٢/٧/٩٩  چهارشنبه    

توليد مليـ  آمادگي دفاعي 
  ـ خود باوري

سانه اي برنامه چند ر  ٢٥گزارش تصويري و  ٨عكس در  ٢٠٠خبر و  ٢٣تعداد توليد و انتشار 
 پيامك ٢٠روزنامه حمايت/ ارسال خبر در  ٢در خبرگزاري ميزان / توليد و انتشار 

روز
چهارم  

  

  ٣/٧/٩٩  پنج شنبه
ـ فجر  شهيدانـ  ايثارگران 

  آفرينان
سانه اي ربرنامه چند  ٢٦گزارش تصويري و  ٩عكس در   ٢٣٢خبر و  ٢٦عداد  توليد و انتشار ت

 پيامك ٢٣در خبرگزاري ميزان / ارسال 

روز
پنجم  

  

  معنويت ـ خانواده ـ سالمت  ٤/٧/٩٩  جمعه
رسانه  برنامه چند ٢٣گزارش تصويري و  ١٠عكس در  ٢٤٨خبر و   ٢٤تعداد  توليد و انتشار 

 پيامك ٢٦اي در خبرگزاري ميزان / ارسال 

روز
ششم  

  

ـ   ٥/٧/٩٩  شنبه رزمندگانـ  پيشكسوتان 
  زنان اسوه صبر و مقاومت

انه اي چند رسبرنامه  ٢٧گزارش تصويري و  ٩عكس در   ٢٣٨خبر و  ٢٥تعداد توليد و انتشار 
 پيامك ٢٦خبر در روزنامه حمايت/ ارسال  ٢در خبرگزاري ميزان / توليد و انتشار 

روز
هفتم  

  

بصيرت افزايي ـ دشمن   ٦/٧/٩٩  يك شنبه
  شناسيـ  استكبارستيزي

د رسانه برنامه چن  ٢٤گزارش تصويري و   ٨عكس در   ٢١٥خبر و  ٢٤تعداد  توليد و انتشار 
  مكپيا ٢٣خبر در روزنامه حمايت/ ارسال  ٣توليد و انتشار  /اي در خبرگزاري ميزان 

روز
هشتم  

  

  ٧/٧/٩٩  دوشنبه
فرماندهانـ  عزت مداريـ  

  حماسه آفرينان

رسانه اي  برنامه چند  ٢٤گزارش تصويري و   ٨عكس در   ٢١٢خبر و  ٢٥عداد توليد و انتشار ت
 پيامك ٢٥حمايت/ ارسال خبر در روزنامه  ٢در خبرگزاري ميزان / توليد و انتشار 

روز 
نهم  
  

  - - - - -  ٨/٧/٩٩  سه شنبه  

  

انه اي برنامه چند رس ٢٣گزارش تصويري و  ٩عكس در  ٢٤٠خبر و  ٢٣تعداد توليد و انتشار 
  پيامك ٢٣ارسال  خبر در روزنامه حمايت / ٣در خبرگزاري ميزان / توليد و انتشار 

روز
دهم  
انه اي برنامه چند رس ٢١گزارش تصويري و  ٧عكس در  ١٩٥خبر و  ٢١تعداد توليد و انتشار   - - - - -  ٩/٧/٩٩  چهارشنبه  

  پيامك ٢٢خبر در روزنامه حمايت/ ارسال  ٢در خبرگزاري ميزان / توليد و انتشار 

روز
يازدهم  

انه اي برنامه چند رس ٢٣گزارش تصويري و  ٨عكس در  ٢١٠خبر و  ٢٣تعداد توليد و انتشار   - - - - -  ١٠/٩/٩٩  پنجشنبه  
  پيامك ٢٣در خبرگزاري ميزان / ارسال 

روز
دوازدهم  

انه اي برنامه چند رس ٢١گزارش تصويري و  ٨عكس در  ٢١٢خبر و  ٢١عداد توليد و انتشار ت  - - - - -  ١١/٩/٩٩  جمعه  
  پيامك ٢٠در خبرگزاري ميزان / ارسال 

اییه  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس  گزارش عملکرد مرکز رسزانه قوه قصزش
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 پوشــش رســانه ای بازدیــد مســئولین ســازمان قضایی    
نیروهای مسلح جهت افتتاح نمایشگاه دستاوردهای 

دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه 1399/7/2

 پوشــش رســانه ای تجلیــل از خانــواده معظــم شــهید    
اســداهلل الجوردی و شــهید مجید بیات و شــهید انگنا 

امیری  1399/7/3

 پوشش رسانه ای برنامه های جناب آقای دکتر بهادری    
جهرمی، رئیس مرکز وکا، کارشناسان رسمی و مشاوران 
خانــواده در قوه قضاییه در برنامه پخش زنده رادیو ســرو 

1399/7/3

 پوشــش رســانه ای تجلیــل از خانواده معظم شــهیدان    
شــهروی،  کاظــم  محمــد  مقــدس،  احمــدی  حســن 
بیــات،  ماشــاهلل  زبرجــدی،  ســجاد  بیگــی،  صــدراهلل 
مرتضــی مفاخــری، محمــد حســین و داوود فهمیــده و 

ارشدی 1399/7/4

 پوشش رسانه ای برنامه های جناب آقای جبار باقری،    
مدیرعامــل انجمــن حمایــت از خانــواده زندانیــان مرکز 
کشــور در برنامه های پخش زنده صفحه اقتدار چهل در 

آپارات 1399/7/4

 پوشــش رســانه ای برنامه های جناب سرهنگ پاسدار    
جعفــر عطــارزاده، مســئول کمیته اجرائــی و هماهنگی 
نمایشــگاه دســتاوردهای دفــاع مقدس قــوه قضاییه در 

برنامه پخش زنده رادیو سرو 1399/7/4

 پوشش رسانه ای تجلیل از خانواده معظم شهید طیب    
خرم آبادی 1399/7/5

آقــای ســعید      پوشــش رســانه ای برنامه هــای جنــاب 
کل  دادســتان  قضایــی  محتــرم  معــاون  عمرانــی، 
کشــور و فرمانــده مرکــز مقاومــت بســیج قــوه قضاییــه و 
وزارت دادگســتری در برنامه هــای پخــش زنــده صفحــه 

اقتدار چهل در آپارات 1399/7/5

دکتــر     آقــای  جنــاب  برنامه هــای  ای  رســانه  پوشــش   

محمدعلی طالبیان، رئیس محترم معاضدت قضایی 
مرکز وکا و کارشناســان رســمی و مشــاوران خانواده قوه 
قضاییــه در برنامه های پخش زنده صفحه اقتدار چهل 

در آپارات 1399/7/5

 پوشــش رسانه ای برنامه های جناب آقای دکتر عباس    
مســجدی آرانی، رئیس محترم ســازمان پزشکی قانونی 

کشور در برنامه پخش زنده رادیو سرو 1399/7/6

کبر      پوشــش رســانه ای برنامه هــای جنــاب آقــای علی ا
بختیــاری، دادیــار محترم دادســرای دیوانعالی و رئیس 
کشــور و فرمانده بســیج پایــگاه امام  دفتر دادســتان کل 
علــی )ع( دیوانعالــی و دادســتانی کل کشــور در برنامــه 

پخش زنده رادیو سرو 1399/7/7

 پوشــش رســانه ای برنامه های جناب  آقای دکتر ایمان    
حســین پور، مدیر محترم آموزش مرکز وکا کارشناســان 
رسمی و مشــاوران خانواده قوه قضاییه در برنامه پخش 

زنده رادیو سرو 1399/7/7

 پوشش رسانه ای  برنامه های جناب آقای دکتر محمود    
عباســی، معــاون محتــرم حقوق بشــر و امور بیــن الملل 
وزیــر دادگســتری و دبیــر مرجــع ملی کنوانســیون حقوق 

کودک در برنامه پخش زنده رادیو سرو 1399/7/8

 پوشش رسانه ای  برنامه های جناب آقای دکتر محمود    
عباســی، معــاون محتــرم حقوق بشــر و امور بیــن الملل 
وزیــر دادگســتری و دبیــر مرجــع ملی کنوانســیون حقوق 

کودک در برنامه پخش زنده رادیو سرو 1399/7/8

دکتــر     آقــای  جنــاب  برنامه هــای  ای  رســانه  پوشــش   
محمــود حکمــت نیا، معــاون محترم حقــوق مالکیت 
ایثارگــران  امــور  مشــاور  و  وزارت دادگســتری  فکــری 
ســرو  رادیــو  زنــده  پخــش  برنامــه  در  وزارت دادگســتری 

1399/7/8

 پوشش رسانه ای  برنامه های جناب آقای دکتر محمود    
عباســی، معــاون محتــرم حقوق بشــر و امور بیــن الملل 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در برنامه پخش زنده رادیو سرو 1399/7/8

 پوشــش رســانه ای برنامه هــای جنــاب آقــای دکتر محمود حکمت نیــا، معاون محترم حقــوق مالکیت فکری    
وزارت دادگستری و مشاور امور ایثارگران وزارت دادگستری در برنامه پخش زنده رادیو سرو 1399/7/8

خط مشی اجرایی    

 تهیه کلیپ صلوات خاصه امام رضا )ع( و پخش آن هنگام ورود مســئولین به نمایشــگاه دســتاوردهای دفاع    
مقدس و مقاومت قوه قضاییه

 تولید محتوا در قالب های متفاوت و استفاده از شبکه های اجتماعی برای انتشار و ارائه آنها   

 ایجاد هماهنگی با "رادیو سرو" و تلویزیون اینترنتی "اقتدار چهل" برای حضور زنده میهمانان ویژه قوه قضاییه    
و پخش همزمان آن از ویدئو وال قوه قضاییه

 تهیه کلیپ تصاویر شهدای قوه قضاییه و پخش آن در ویدئو وال اختصاصی قوه قضاییه   

 ارسال فرم حضور مسئولین قوه قضاییه جهت هماهنگی رسانه ای برای تمامی غرفه های حاضر در نمایشگاه   

یــع روزنامــه حمایــت در بیــن نماینــده غرفه هــای ســازمان های قــوه قضاییــه و بازدیــد کننــدگان نمایشــگاه      توز
دستاوردهای قوه قضاییه در دفاع مقدس

اییه  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس  گزارش عملکرد مرکز رسزانه قوه قصزش
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گرامیداشت  اقدامات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

کــه از جملــه  دانشــگاه علــوم قضایــی و خدمــات اداری 
اهــداف آن تربیــت قضات متخصص و کارآمــد برای قوه 
قضاییه اســت، همواره در صدد بوده تا به بهترین شــکل 
ممکــن در حفــظ و ترویــج ارزش هــای انقــاب اســامی و 
دفــاع مقــدس و انتقــال این دســتاوردها به نســل جوان به 

خصوص دانشجویان کوشا باشد. 
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم قضایی با 
علم به اینکه کلید وحدت، همدلی و پیروزی مردم ایران 
را ایثارگری هــای رزمنــدگان اســام در هشــت ســال دفــاع 
مقــدس مــی داند، تمام تــاش خود را بــرای ثبت و ضبط 
این فرهنگ برای نسل جوان جامعه )به ویژه دانشجویان( 

و نیز برای نسل های بعدی به کار گرفته است.
دانشــگاه علــوم قضایــی در دوران جنــگ تحمیلی 23 
شــهید )دانشــجو( تقدیــم انقــاب نموده اســت. افــزون بر 

این تعداد همکاران ایثارگران دانشــگاه  25 نفر می باشــد 
که تعداد 15 نفر شــاغل و 10 نفر بازنشسته هستند و از این 
تعداد 12 نفر جانباز، دو نفر آزاده، یک نفر فرزند شهید و 10 
کارمند ( عاوه بر این تعداد  نفر رزمنده هستند  ) استاد و 
165 نفــر خانواده ایثارگر دانشــجویان مشــغول به تحصیل 

)به عنوان سند افتخار این  نشگاه ( می باشند.
دانشــگاه علــوم قضایــی و خدمــات اداری  با پیشــینه 
ای قریــب بــه چهــل ســال در راه خدمــت و ایســتادگی، 
گرامیداشت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس  ضمن 
و بــا تجلیــل از مقام شــامخ شــهدا به عنوان ســرمایه ها ی 
یــخ ایــران و تجدیــد میثــاق دوبــاره بــا امام  همیشــگی تار
راحل و شهدا و ایثارگران، برنامه های ذیل را در هفته دفاع 

مقدس اجرا نموده است:

گرامیداشت هفته دفاع مقدس دانشگاه علوم قضایی    جدول برنامه های 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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فعالیت های رسانه ای   

 بهــره گیــری از فضاهــای مجــازی برای انتشــار محتواهای فرهنگــی مرتبط با دفاع مقــدس از طریق)ســایت ها، پیام    
رسان های داخلی ایتا و .....(

 مصاحبــه بــا خبرگــزاری میزان برای تشــریح دســتاوردها و فعالیت های دانشــگاه علــوم قضایی و خدمــات اداری به    
مناسبت بزرگداشت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس و نمایشگاه اقتدار

انتشار نشریه الکترونیکی خط بهشتی از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه ویژه ایام هفته دفاع مقدس   
 ارسال پیامک با محتوای دفاع مقدس برای همکاران و ...   

اقدامات و خط مشی اجرایی   

فضا سازی محیطی با استفاده از تصاویر و اسناد مرتبط با دفاع مقدس )معاونت دانشجویی و فرهنگی با همکاری    
بسیج اساتید، کارکنان و دانشجویی(

تقدیر از اساتید، دانشجویان و کارکنان ایثارگر)معاونت دانشجویی و فرهنگی با همکاری معاونت پشتیبانی و  توسعه،    
بسیج اساتید، کارکنان و دانشجویی(

تقدیر از 165خانواده  ایثارگر دانشجویان دانشگاه )معاونت دانشجویی و فرهنگی با همکاری معاونت آموزشی،بسیج    
اساتید، کارکنان و دانشجویی(

تقدیر از 15 همکار شــاغل ایثارگر)معاونت دانشــجویی و فرهنگی با همکاری معاونت پشــتیبانی و  توســعه، بســیج    
اساتید، کارکنان و دانشجویی(

انتشار ویژه نامه خط بهشتی با موضوع  دستاوردهای دفاع مقدس) بسیج دانشجویی(   
بزرگداشت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم)معاونت دانشجویی و فرهنگی با همکاری    

بسیج اساتید، کارکنان و دانشجویی(
برگزاری مسابقه برای خانواده ها، کارکنان، اساتید و دانشجویان)معاونت دانشجویی و فرهنگی با همکاری معاونت    

پشتیبانی و  توسعه، بسیج اساتید، کارکنان و دانشجویی(
برپایی غرفه دســتاوردهای دانشــگاه علوم قضایی و خدمات اداری در محل باغ موزه دفاع مقدس)نمایشگاه اقتدار(    

)معاونت دانشجویی و فرهنگی با همکاری معاونت پشتیبانی و  توسعه، بسیج اساتید، کارکنان و دانشجویی(

گزارش عملکرد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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گرامیداشت  کشور در  اقدامات وزارت دادگستری و سازمان تعزایرات حکومتی 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

وزارت دادگستری جمهوری اسامی ایران مطابق قانون 
اساســی حائز جایــگاه قانونی و وظایف خطیری اســت 
کــه از جمله مهمترین آنها می توان به هماهنگی روابط 
قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه اشاره کرد. همچنین 
بر اســاس مصوبــات هیات دولــت، وزارت دادگســتری 
بــه عنوان مرجع ملی ســه کنوانســیون مهــم بین المللی 
کــودک«، »مبارزه با فســاد« و »مالکیت فکری«  »حقوق 
است که بر این اساس و در سال های گذشته اقدامات 
ارزشــمند و بزرگــی نیــز در ایــن حوزه هــا انجــام شــده و 
اهــداف بلند مدت و برنامه های متنوعی نیز در دســت 
برنامــه ریــزی و اجــرا مــی باشــد. همچنیــن پرداخــت 

دیــه و خســارات بیت المــال، حمایت از بــزه دیدگان، 
گذاری هــای اصل 44 قانون  دبیرخانــه هیات داوری وا
اساســی، عضویت در ســتاد حقوق بشر و... نیز از دیگر 
کــه به عهــده وزارت دادگســتری  وظایــف مهمی اســت 

نهاده شده است.
قانــون اساســی  و شــصتم  اســاس اصــل یکصــد   بــر 
کلیــه مســائل مربوط به  »وزیــر دادگســتری« مســئولیت 
روابــط قــوه قضاییه با قوه مجریه و قــوه مقننه را بر عهده 
کــه رئیس قوه  دارد و از میــان کســانی انتخاب می شــود 

قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند. 

گزارش عملکرد وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی کشور  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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فعالیت های رسانه ای    
و     قضاییــه  قــوه  در  بســیجی  هــزار   16 گفــت:  وزارت دادگســتری  و  قضاییــه  قــوه  بســیج  رئیــس 

یم و به اندازه یک لشکر هستیم. 25 شهریور 99 وزارت دادگستری دار

صدور بیانیه وزارت دادگستری به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس 31 شهریور 1399   

وزارت دادگســتری با همکاری ســازمان تعزیرات حکومتی در »نمایشــگاه ملی دســتاوردهای دفاع    
مقدس و مقاومت« مشارکت می کند. 2 مهر 1399

 وزیــر دادگســتری همزمــان با هفته دفاع مقدس در جلســه ماقــات مردمی، مســائل هموطنان را به    
کرد . 8 مهر 1399 صورت حضوری بررسی و دستور رسیدگی به آنها را صادر 

معــاون حقــوق مالکیــت فکــری وزیــر دادگســتری: اقدامــات انجــام شــده در دوران دفــاع مقــدس    
مستند سازی شود. 9 مهرماه 1399

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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اقدامات و خط مشی اجرایی   

ی اطاعات متنوع     یع بروشــورهایی حــاو  تهیــه و توز
و  وظایــف  وزارت دادگســتری،  معرفــی  جملــه  از 
کنوانســیون های حقــوق  مســئولیت ها، آشــنایی بــا 
کــودک، مبــارزه بــا فســاد، مالکیــت فکری و نیــز امور 
پرداخــت دیــه و خســارات بیــت المــال، حمایت از 

گذاری های اصل 44  بزه دیدگان و هیات داوری وا

حضور در نمایشــگاه دســتاوردهای قــوه قضاییه در    
دوران دفاع مقدس و شرکت معاونین وزیر دادگستری 
به عنوان نمایندگان وزارت دادگســتری در نمایشگاه 
و انجام مصاحبه با خبرنگاران همچنین رادیو ســرو 
معاونت هــای  فعالیت هــای  و  خدمــات  تشــریح  و 
متبوع )معاونین حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر 

و امور بین الملل(

تعزیــرات     و  وزارت دادگســتری  غرفــه  از  تجلیــل 
حکومتی در فضای مجازی به عنوان غرفه منتخب 

به لحاظ نظم و آراستگی  انتخاب سالن قوه قضاییه به 
عنوان سالن برتر در حوزه فضای مجازی 

الزم به ذکر است، در وزارت دادگستری نیز طبق روال هر ساله 
تمهیداتی برای بزرگداشت هفته دفاع مقدس انجام شد که 

از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

البــی     در  کــت  ترا و  بنــر  نصــب  و  تبلیغــات محیطــی   
ورودی، آسانسورها و تابلو اعانات

گــروه مربوط به      تبلیغــات در فضــای مجــازی از جملــه 
نمایشگاه قوه قضاییه

 درج پیام در اتوماسیون اداری   

 ارسال پیامک با محتوای دفاع مقدس   

 برگــزاری یــک جلســه ماقــات مردمی وزیر دادگســتری    
و... 

گزارش عملکرد وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی کشور  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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بعــد از پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی و تقریبــًا 
تعزیــرات  تاســیس  بحــث  تحمیلــی  جنــگ  آغــاز  در 
حکومتــی بــرای جلوگیری بســیاری از تخلفــات که در 
زمینــه مســائل اقتصادی بــا توجه به وضعیــت بحرانی 
کشــور در آن زمان به وقوع می پیوســت پایه ریزی شــد. 
درهمین راســتا کمیســیون های تحت امر وزارت کشور 
به نام کمیســیون های تعزیرات حکومتی تشــکیل و به 
که به نحــوی جنبه اقتصادی داشــت  کلیــه تخلفاتــی 

رسیدگی می نمود.
امــام  حضــرت  تحمیلــی،  جنــگ  پایــان  از  پــس   
خمینــی)ره( بــه مجمع محتــرم تشــخیص مصلحت 
نظــام ابــاغ فرمودنــد بــا توجه بــه تغییــر شــرایط و پایان 
جنگ تحمیلی آن مجمع نســبت به تعیین و تکلیف 

گرامیداشت  کشور در  اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

شــرایط  و  مصالــح  اســاس  بــر  حکومتــی  تعزیــرات 
موجود تصمیم گیری نماید و در مورخه 67/12/23 
بــا تصویــب دو قانــون یکــی بــه نــام قانــون تعزیــرات 
حکومتــی و دیگری به نام قانــون تعزیرات حکومتی 
بهداشــتی و درمانــی، رســیدگی بــه تخلفات بخش 
دولتی را به کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی و 
رسیدگی به تخلفات موضوع قوانین مزبور در بخش 
کــم انقــاب اســامی محــول  خصوصــی را بــه محا
نمود. لذا به اســتناد ماده واحده قانون فوق االشــاره 
مورخــه   5202 شــماره  نامــه  تصویــب  اســاس  بــر  و 
ســازمان  وزیــران،  محتــرم  هیئــت   1373/7/23
تعزیــرات حکومتــی تحــت نظــر وزارت دادگســتری 

گردید. تشکیل 

کشور    گرامیداشت هفته دفاع مقدس سازمان تعزیرات حکومتی  جدول برنامه های 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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فعالیت های رسانه ای    

یاست عالی سازمان تعزیرات حکومتی به مناسبت هفته دفاع مقدس در وبگاه سازمان    ارسال پیام معاون وزیر و ر

اقدامات و خط مشی اجرایی   

یکرد دفــاع مقدس" متضمــن عناوین     جمــع آوری و تنظیــم یــک مجلــد تحت عنــوان "چهل ســالگی انقاب بــا رو
کشور مستند سازی آثار پرسنل ایثارگر سراسر 

کارت شناسایی ملی     تهیه لیســت اســامی پرســنل رزمنده تعزیرات حکومتی اســتان های کشــور به منظور اعطای 
ایثار به رزمندگان واجد شرایط به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس

گزارش عملکرد وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی کشور  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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گرامیداشــت چهلمین ســالگرد دفاع مقدس     مشــارکت در برگزاری نمایشــگاه و عملکرد قوه قضاییه به مناســبت 
کل روابط عمومی و پشــتیبانی و رفاه در غرفه مشــترک  کار تیمی حوزه مقاومت بســیج ســازمان، ادارات  با توجه به 

وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در مکان باغ موزه انقاب اسامی و دفاع مقدس

درج مضامینی در  نکته روز صفحه اول سیستم مکاتبات اداری سازمان موسوم به چارگون    

ارسال پیامک به تعدادی از ایثارگران، تهیه و نصب بنر و پوستر و ... در ساختمان های تعزیرات حکومتی در طول    
گرامیداشت دفاع مقدس ایام هفته 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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کارمند  سمت : 

تاریخ تولد: 1332/4/26

تاریخ شهادت: 1360/2/25

کرخه نور محل شهادت: جنوب منطقه 

شهید محمد ضیائی
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کشور شهید واالمقام روزنامه رسمی 
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سمت در دستگاه قضایی: قاضی
تاریخ تولد: 1334/1/8

تاریخ شهادت: 1360/5/12
محل شهادت: تبریز - ترور

شهید محمدحسن  نوری

سمت در دستگاه قضایی: قاضی
تاریخ تولد: 1346/6/24

تاریخ شهادت:  1366/05/15
محل شهادت: سردشت

شهید عباس بابائی

سمت در دستگاه قضایی: کارمند
تاریخ تولد: 1339/12/5

تاریخ شهادت: 1362/12/7
محل شهادت: جفیر، عملیات والفجر 6

شهید سید هادی سیدی

سمت در دستگاه قضایی: کارمند
تاریخ تولد:  1340/1/9

تاریخ شهادت: 1366/12/21
محل شهادت: مراغه

شهید سرخوش پورمحمد

سمت در دستگاه قضایی: قاضی
تاریخ تولد: 1342/6/10

تاریخ شهادت: 1366/1/18
محل شهادت: شلمچه

شهید ابوالفضل اسدی 

کل استان آذربایجان شرقی شهدای واالمقام دادگستری 
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گرامیداشــت چهلمین  کل اســتان آذربایجان شــرقی در  اقدامات دادگســتری 
سالگرد دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

کل آذربایجان شرقی    گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 

تشــکیات قضایــی اســتان آذربایجــان شــرقی در دوران 
جنــگ تحمیلــی تعــداد 5 شــهید واال مقام تقدیــم نظام 
کــه از این میان  مقــدس جمهوری اســامی ایــران نموده 
از  دیگــر  شــهید   2 و  قضایــی  کادر  از  شــهید   3 تعــداد 
کارکنــان اداری بــوده اند. افزون بر این مجمــوع ایثارگران 
تعــداد 426 نفــر و رزمنــدگان اعزامــی به جبهه هــای نبرد 
حق علیه باطل از میان قضات 23 نفر و کارکنان  اداری 
کــه 9 جانبــاز قاضــی و 33 جانبــاز شــاغل  51 نفــر بــوده 

اداری می باشند.

گرامیداشت هفته نورانی دفاع  در آستانه چهلمین سال 
مقدس این دادگســتری، ضمن ادای احترام به ســاحت 
مقدس شــهیدان هشت سال دفاع مقدس و امام شهدا 
که حسینی وار در مقابل یزدیان زمان ایستادند، با تجدید 
یــج و حفظ  کید برترو میثــاق بــا والیــت مطلقــه فقیــه و تا
کــه برگرفتــه از فرهنــگ  فرهنــگ شــهادت و مجاهــدت 
ناب عاشــورای سید الشهدا )ع( است، برنامه های ذیل 
را جهت ارج نهادن به مقام شهدا، ایثارگران و رزمندگان 

اسام اجرا نموده است.

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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برنامه های رسانه ای    

تشــریح برنامه های دادگســتری کل استان آذربایجان شرقی در هفته دفاع مقدس در مصاحبه رسانه ای توسط رییس    
کل دادگستری استان آذربایجان شرقی

اقدامات و خط مشی اجرایی   

برنامه ریزی جهت برگزاری و اجرای برنامه های هفته دفاع مقدس   
فضا سازی محوطه دادگستری به مناسبت هفته دفاع مقدس   
دیدار رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با خانواده شهید مدافع حرم محمد رضا فخیمی    
دیدار رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با خانواده شهید احمد مقیمی، رئیس ستاد تیپ یک لشکر 31    

عاشورا 
دیدار رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با خانواده شهید، امیر سرتیپ دوم خلبان محمدرضا رحمانی   
 دیــدار و تکریــم رییــس کل دادگســتری اســتان آذربایجــان شــرقی با خانــواده جانباز دوران هشــت ســال دفاع مقدس    

غامحسین جهانشاهی
دیدار با فرمانده انتظامی استان به مناسبت هفته دفاع مقدس    
دیدار رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با فرمانده پایگاه دوم شکاری تبریز و بازدید از نمایشگاه هفته دفاع مقدس   
دیدار رییس کل دادگستری آذربایجان  شرقی با مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس    
رونمایی از یادمان شهدای دستگاه قضایی آذربایجان شرقی   

تشریح فعالیت ها    

تشــریح برنامه های دادگســتری کل اســتان آذربایجان شرقی 
در هفته دفاع مقدس

موســی خلیل اللهی رئیس کل دادگســتری استان آذربایجان 
شــرقی در مصاحبــه ای بــا اشــاره بــه فــرا رســیدن هفتــه دفاع 
گرامیداشــت هفتــه دفــاع  کــرد: در راســتای  مقــدس، بیــان 
مقدس، تشــکیات قضایی استان برنامه های مختلفی را در 
نظــر گرفته از جمله برگزاری زیارت عاشــورا، دیــدار با خانواده 
شهدای ســامت، فرماندهان دفاع مقدس، دیدار با خانواده 

ایثارگران دادگستری استان از جمله این برنامه ها است.

گزارش عملکرد استان  آذربایجان شرقی  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی افزود: برگزاری همایش ایثارگران و فرماندهان حوزه های بسیج، شرکت در نماز 
جمعــه، دیــدار بــا فرماندهان نظامــی و انتظامی، بازدید از پارک مــوزه دفاع مقدس وکوه پیمایــی از دیگر در هفته دفاع 

مقدس است.

فضا سازی محوطه دادگستری به مناسبت هفته دفاع مقدس   

دیدار با خانواده شهید محمد رضا فخیمی    

موســی خلیــل اللهــی در دیدار بــا خانواده شــهید مدافع 
حــرم بــا بیان اینکه در مقابل کســانی که فرزنــدان خود را 
کردند مدیون هســتیم،  در راه دفاع از میهن اســامی فدا 
اظهار داشت: دستگاه قضایی استان در راستای تحقق 
اهــداف شــعائر شــهدا خود را متعهــد به تامیــن امنیت و 

آرامش مردم می داند.

دیدار رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با خانواده شهیدان دفاع مقدس، مدافع حرم و جانباز و تکریم آنان 

گرامیداشت یاد و خاطره دالورمردان جبهه های حق علیه باطل، دادگستری  به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و 
کارد و تصاویر مطهر شهدای عزیز یاد و خاطره دوران دفاع مقدس  استان با نصب نمادهای دفاع مقدس، پرچم، پا

را زنده نگه داشت.

دیدار با خانواده شهید احمد مقیمی   
ی در دیــدار بــا خانــواده شــهید احمــد مقیمی رئیس  و
ســتاد تیــپ یــک لشــکر 31 عاشــورا در دوران هشــت 
سال دفاع مقدس، با بیان اینکه همه ما مدیون شهدا 
گر امروز شاهد اقتدار و امنیت  هستیم اظهار داشت: ا
کشورمان هستیم و  و تقویت شعائر انقاب اسامی در 
انقاب اســامی را صادر می کنیــم، بخش عمده ای از 

آن را مدیون شهدا و ایثارگران هستیم.

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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دیدار با خانواده شهید محمدرضا رحمانی   

کشــور همچون دیگر رزمندگان  گفت: مدافعان حریم هوایی آســمان  کل دادگســتری اســتان آذربایجان شــرقی  رئیس 
دوران دفــاع مقــدس بــرای حفاظت از این مرز و بوم از جان خود گذشــتند و امروز ســربلندی و عزت و اقتدار را مرهون 

خون شهدا هستیم.
موسی خلیل الهی در دیدار با خانواده شهید امیر سرتیپ دوم خلبان محمدرضا رحمانی اظهار داشت: سربلندی و 

عزت و اقتدار امروز را مرهون خون شهدا هستیم. 

قای غالمحسین جهانشاهی    دیدار با خانواده جانباز آ

گفت: دیدار با خانواده شهدا و جانبازان به نوعی ادای دین به ارزش ها  کل دادگستری استان آذربایجان شرقی  رئیس 
که این عزیزان سرمایه های معنوی انقاب هستند. و آرمان های انقاب اسامی است، چرا 

موســی خلیل الهی در دیدار با خانواده جانباز دوران هشــت ســال دفاع مقدس غامحسین جهانشاهی با بیان اینکه 
همه ما مدیون ایثارگری شهدا و جانبازان هستیم، اظهار داشت: حضور در جمع خانواده شهدا و جانبازان افتخاری 

بس بزرگ است. 
کل استان آذربایجان  کارمند دادگستری  غامحسین جهانشاهی از جانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس و 

کردستان مجروح شده است. که در سال 64 در منطقه  شرقی است 

گزارش عملکرد استان  آذربایجان شرقی  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با فرمانده انتظامی استان به مناسبت هفته     دیدار رییس 
دفاع مقدس و قدردانی از تالش آنان

ی انتظامی را نزدیکترین مجموعه به دســتگاه قضایی دانســت و  گفت:  رئیس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی نیرو
ی انتظامی به دنبال عمل به وظیفه در قبال قانونگذار و خون شهدا و ایثارگران هستند.  دستگاه قضایی و نیرو

ی انتظامی  موسی خلیل الهی در دیدار با فرمانده انتظامی استان به مناسبت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: نیرو
کرده و این روند تاثیر  گیری داشــته و در حوزه های مختلف نقش ایفا  در همه دوران های پس از انقاب حضور چشــم 

گذار همچنان ادامه داشته و مردم قدردان این زحمات هستند.

       دیدار با فرمانده انتظامی استان و فرمانده مرزبانی

در ایــن دیــدار رئیس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی با اهدای لوح تقدیر به مناســبت هفته دفــاع مقدس از فرمانده 
کرد. انتظامی استان و فرماندهی مرزبانی استان قدردانی 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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کل دادگستری آذربایجان شرقی با فرمانده پایگاه دوم شکاری تبریز و بازدید از     دیدار رئیس 
نمایشگاه هفته دفاع مقدس

بازدید از نمایشگاه هفته دفاع مقدسدیدار با فرمانده پایگاه دوم شکاری تبریز

موســی خلیل اللهی با همراهی دادســتان مرکز اســتان، رئیس دادگاه های عمومی و انقاب تبریز، سرپرســت معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و سرتیپ دوم خلبان سعید رسولی فرمانده پایگاه دوم شکاری شهید 
فکوری تبریز با حضور در محل پایگاه از نمایشگاه هفته دفاع مقدس و تجهیزات رزمی و جنگی حاضر در نمایشگاه 

کردند. بازدید 

کل دادگستری آذربایجان شرقی با فرمانده سپاه عاشورا    دیدار رییس 

موســی خلیل الهی در دیدار با سردار عابدین خّرم، فرمانده 
ســپاه عاشــورا، ضمن تبریک هفته دفاع مقــدس، با اهدای 
ی قدردانی  لــوح تقدیر به مناســبت هفتــه دفاع مقــدس از و

کرد.
گفــت: دســتگاه  کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی  رئیــس 
قضایی استان و سپاه عاشورا تعامل بسیار خوبی با یکدیگر 
داشته و در حوزه های مختلف مخصوصا مبارزه با فساد در 

کنار هم  هستند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی طی این دیدار ها اظهار داشت: امنیت و اقتدار امروز کشور را مدیون رزمندگان، 
شهدا و ایثارگرانی هستیم که در دفاع از میهن اسامی با حضور در جبهه های حق علیه باطل جان خود را فدا کردند.

گزارش عملکرد استان  آذربایجان شرقی  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 



68

ثار و نشر ارزش های دفاع     کل بنیاد حفظ آ کل دادگستری آذربایجان شرقی با مدیر  دیدار رییس 
مقدس آذربایجان شرقی

موســی خلیل الهی در دیدار با سردار اصغر عباسقلی زاده، 
مدیــرکل بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقدس 
آذربایجان شــرقی و بــه مناســبت هفته دفــاع مقدس ضمن 
تبریک هفته دفاع مقدس، با اهدای لوح تقدیر به مناسبت 

کرد. ی قدردانی  هفته دفاع مقدس از و

رونمایی از یادمان شهدای دستگاه قضایی آذربایجان شرقی   

به منظور گرامیداشــت شــهدای دســتگاه قضایــی در دوران 
هشت سال دفاع مقدس، طی مراسمی با حضور، رئیس کل 
دادگســتری آذربایجان شــرقی و معاونان و مســئوالن قضایی 
اســتان، یادمــان شــهدا در محل ســاختمان دادگســتری کل 

آذربایجان شرقی اقتتاح شد.
طی این مراسم موسی خلیل الهی با بیان اینکه از ماه ها قبل 
دغدغه نصب یادمان شــهدای دادگستری را داشتیم، اظهار 
داشت: 5 شهید دستگاه قضایی استان شناسایی شده بود 
که متاسفانه شناخت چندانی از آنها وجود نداشت اما پس 

از تحقیقات و بررسی های انجام شده یادمانی به یاد شهدای دادگستری ایجاد شد. 
رئیس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی خاطرنشــان افزود: هدف از افتتاح یادمان شــهدا زنده نگه داشــتن یاد و خاطره 

شهدای دفاع مقدس بوده و امیدواریم برپا دارنده آرمان های شهدا باشیم.
طی این مراسم از یادمان شهید ابوالفضل اسدی، دادیار دادگستری شهرستان اهر، شهید عباس بابایی، شهید محمد 

حسن نوری از قضات دادگستری استان و شهید سید هادی سیدی رونمایی شد 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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گرامیداشــت چهلمین  کل اســتان آذربایجــان غربی در  اقدامــات دادگســتری 
سالگرد دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

تشــکیات قضایــی اســتان آذربایجــان غربــی در دوران 
دفــاع مقــدس در مبــارزه با مفســدان و معانــدان نظام در 
بعــد از دوران دفــاع مقــدس جمعــًا 5 شــهید واال مقــام، 
که از  تقدیم نظام مقدس جمهوری اسامی نموده است 
کارمند  این میان تعداد 2 نفر  قاضی و 4 شهید دیگر نیز  
بــوده اند. افزون بــر این تعداد کارکنان ایثارگران و رزمنده 

که جزء خانواده های شــهدا و ایثار  کارکنانی  و همچنین 
گــر می باشــند )اعم از اداری و قضایــی( بیش از 220 نفر 
کادر اداری و 29  مــی باشــند و از ایــن تعــداد 79 نفــر از 
کادر قضایی به جبهه هــای حق علیه باطل اعزام  نفــر از 

شده اند .

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 



71

فعالیت های رسانه ای    

گفتگو در مراسم تجلیل از رزمندگان و ایثارگران دفاع مقدس   
صدور و انتشــارپیام تبریک رئیس کل دادگســتری اســتان از صدا و ســیما و دیگر رســانه های اســتان و نیز ســایت و    

گرامیداشت دفاع مقدس پرتال دادگستری به مناسبت هفته 

اقدامات و خط مشی اجرایی   

فرماندهــان محتــرم ســپاه     بــه  تبریــک  پیــام   ارســال   
پاسداران استان

پخش سرودهای دفاع مقدس در طول ایام  هفته    
 برگــزاری نمایشــگاه دفــاع مقــدس در مقابــل و داخــل    

ساختمان مرکزی دادگستری استان
 استفاده از ظرفیت پرتال داخلی و سایت دادگستری    

در نشر و بازخوانی حماسه ماندگار دفاع مقدس
ارســال پیامک همه روزه به همکاران قضایی و اداری    

در ایام این هفته با محتوای ارزش های دفاع مقدس
برگزاری مســابقه مابیــن همکاران بــا موضوعات دفاع    

مقدس
کوهنــوردی دادگســتری اســتان بــه     گــروه  کوهپیمایــی 

گرامیداشت هفته دفاع مقدس مناسبت 
حضــور در مــزار شــهدا و تجدیــد میثاق بــا آرمان های    

شهیدان و امام راحل )ره( 
تجلیل از ایثارگران دادگســتری استان در این ایام طی    

مراسمی باشکوه 
دادگســتری     کل  رییــس  مردمــی  ماقــات  برگــزاری 

آذربایجان غربی در سومین روز از هفته دفاع مقدس
فضا سازی محیط درونی و بیرونی کلیه ساختمان های    

دســتگاه قضایی در استان به مناسبت حماسه دفاع 
مقدس

گرامیداشت     برگزاری جلسه هماهنگی و هم اندیشی 
هفته دفاع مقدس

گزارش عملکرد استان  آذربایجان غربی  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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شرح برنامه ها    

برگزاری جلســه هماهنگی و هم اندیشی گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس

کبر گروســی، رئیــس کل دادگســتری آذربایجان  علــی ا
ایثارگــران  و  رزمنــدگان  از  تجلیــل  مراســم  در  غربــی 
گرامیداشــت هفته  گفت: همــه باید در  دفــاع مقدس 
دفــاع مقــدس ســهیم شــویم و رشــادت ها و از جــان 
گذشــتگی های رزمنــدگان دوران دفــاع مقدس را زنده 

یم. نگه دار
ی افزود: دفاع مقدس دارای رمز  و  راز  و  پیچیدگی های  و

خاصی اســت و باید مدیــران دفاع مقدس ارزش های 
کنند تا آنها به دالوری های  آن را به نســل امروز منتقل 
مــردان و زنــان عزت آفرین کشــورمان افتخــار و به خود 

ببالند.
گروســی ادامــه داد: مــردم شــریف و انقابــی در ســایه 
کبیر جمهوری اســامی  گــذار  رهبــری داهیانــه بنیــان 
کــه طوالنی ترین  ایــران توانســتند جنگ هشــت ســاله 
کنند و حتی یک وجب از  جنــگ قرن بود را مدیریــت 
ک خود را تســلیم دشــمن نکنند و دشمن تا دندان  خا
که مورد حمایت مستکبرین جهان بود را وادار  مســلح 

کند.  به شکست 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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کارمند سمت در دستگاه قضایی: 
تاریخ تولد: 1341/9/15 

تاریخ شهادت: 1362/1/22
محل شهادت: فکه - ابوغریب

شهید سید مسعود عزیزی زاویه

ل �ݔ ان ا�د�ب اس�ت

سمت در دستگاه قضایی:  دادیار
تاریخ تولد: 1319/8/6

تاریخ شهادت: 1360/7/16
محل شهادت: اردبیل، ترور

شهید حمید محمد غریبانی

سمت در دستگاه قضایی: دادیار
تاریخ تولد: 1334/8/12

تاریخ شهادت: 1360/9/7
محل شهادت: اردبیل، ترور

شهید ابوالفضل پیرزاده

سمت در دستگاه قضایی: دادیار
تاریخ تولد: 1339/11/20

تاریخ شهادت: 1372/3/18
محل شهادت: جانباز بر اثر بمباران شیمیایی در جزیره مجنون

شهید علی نقی محمدی زاویه 

سمت در دستگاه قضایی: دادیار
تاریخ تولد: 1338/11/16

تاریخ شهادت: 1362/12/11
محل شهادت: عملیات خیبر

شهید حجت االسالم و المسلمین 
محمد تقی ممدوحی

کل استان اردبیل شهدای واالمقام دادگستری 
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گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع  اقدامات دادگستری کل استان اردبیل در 
مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

دادگســتری کل اســتان اردبیــل همــگام با امــت انقابی 
در راســتای دفــاع و صیانــت از دســتاوردهای انقــاب 
اســامی و ایــران ســرفراز در ســال های دفــاع مقــدس از 
کمک هــای  ارســال  و  آوری  جمــع  پشــتیبانی،  طریــق 
کارکنان و نیز اعزام پرسنل به جبهه های حق علیه باطل 
نقــش آفرینــی نمــوده و در ایــن مســیر مانــدگار، تعــداد 5 
شــهید نیــز تقدیم نظام مقــدس جمهوری اســامی ایران 

نموده است.
کادر قضایی  این دادگســتری رزمندگانی شامل 8 نفر 
کارکنــان اداری و  220نفــر پرســنل ایثارگــر را  و  50 نفــر از 
دارا مــی باشــد و افــزون بــر ایــن 26 فرزند شــهید و120 نفر 
یــادگاران شــهدای آن می باشــد  از  از وابســتگان شــهدا 
و در عیــن حــال روحانیــون شــاغل در مجموعــه در طول 
ســال های دفــاع مقــدس به شــهرها و مناطــق مختلف، 
جهت تبیین جایــگاه جهاد در آموزه های دینی و جلب 
از رزمنــدگان اســام  مشــارکت همگانــی در پشــتیبانی 

نقش سازنده ای داشته است. 
کــز نظامی ســپاه جهت ســپری  کارکنــان بــه مرا اعــزام 
نمــودن دوره هــای آمــوزش نظامی، ســاماندهی و تحویل 
ســاح و مهمات کشــف و ضبط شــده از گروهک نفاق 
و اشــرار بــه فرماندهان و مســئوالن نظامی بــه منظور بهره 
بــرداری در جبهه هــای نبرد حق علیــه باطل و همکاری 
ویژه با کمیته انقاب اسامی، اطاعات سپاه پاسداران 
با صدور دســتور و تصمیمات قضایی مقتضی، جهت 
چندیــن  آوری  جمــع  قضایــی،  حــوزه  امنیــت  حفــظ 
ی کمک های کارکنان دادگســتری  کامیــون و وانــت حاو
گرم، نــان و مواد  کاه، لباس  اردبیــل شــامل پتو، شــال و 
آوری  جمــع   ... و  پزشــکی  تجهیــزات  و  دارو  غذایــی، 
کمک های نقدی و واریز به حســاب ســتاد پشــتیبانی از 
جنــگ اردبیــل در چندین نوبت از جملــه فعالیت های 

گرفته طی دوران مقدس بوده است. صورت 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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کل استان اردبیل     گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 

فعالیت های رسانه ای    

برگزاری نشست رسانه ای با حضور اصحاب مطبوعات، صدا و سیما و فعاالن فضای مجازی در محل دادگستری    

اقدامات و خط مشی اجرایی   

یج فرهنگ ارزشمند دفاع مقدس و تسری آن در باالبردن روحیه جهادی و انقابی همکاران و تزریق روحیه ایثار     ترو
کل استان اردبیل در قالب امور ایثارگران  و مجاهدت در بدنه قضایی و خدمت رسانی به مردم شریف دادگستری 

و معاونت فرهنگی 

گزارش عملکرد استان اردبیل  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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تشکیل بانک اطاعاتی از جامعه ایثارگری   
احصاء و شناسایی مشکات و مطالبات ایثارگران دادگستری و انعکاس به مسئوالن استان   
تجلیل و قدردانی از ایثارگران در مناسبت های مختلف   
کل، دادســتان عمومی و انقاب مرکز     بازدید و دیدار با ایثارگران در منازل ایشــان به صورت مســتمر با حضور رئیس 

استان و مسئوالن
بزرگداشت مناسبت های تقویمی نظیر هفته دفاع مقدس، آزادسازی خرمشهر، ورود آزادگان، هفته بسیج و ...   
کل استان اردبیل    طراحی و اجرای یادمان شهدای دادگستری 
 حضور در نمایشگاه دفاع مقدس )باغ موزه دفاع مقدس( با اختصاص غرفه و حضور رئیس کل، دادستان عمومی    

و انقــاب اردبیــل و اعضــای شــورای معاونیــن دادگســتری کل اســتان و اجرای مشــاوره و معاضــدت قضایی مردم 
کنندگان( شریف استان با نیت احسان شهدا )استقبال قابل توجه مراجعه 

گلزار مطهر شهدا در سراسر استان و تجدید میثاق با آرمان های واالی شهدا    یارت   ز
 دیدار خانواده های معظم شهدای منتسب به دادگستری استان با حضور مسئولین قضایی   
 برگزاری دوره آموزشــی آشــنایی با معارف دفاع مقدس برای کلیه کارکنان قضایی و اداری اســتان و احتساب دوره    

آموزش خدمتی
کارآفرینی استان و رسیدگی به مشکات و موانع تولید    کز تولیدی و   بازدید از مرا
گرانقدر دفاع مقدس از طریق پرتال دادگستری استان      طراحی و اجرای مسابقه کتابخوانی استانی از سیره شهدای 

و پیامک
 فضاسازی، تبلیغات محیطی، نصب سنگر، طراحی و نصب بنر   
کام امام راحل و مقام معظم رهبری )حفظ ا...( در مکاتبات جاری     استفاده از وصایای شهدا و 
کشور(    کارمند)همزمان با سراسر  کارکنان رزمنده قاضی و   تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، 
 دیدار با نمایندگان محترم ولی فقیه در حوزه های قضایی استان   
ارســال روزانــه نشــریه الکترونیکــی آوا )با مطالبی از دفاع مقــدس( و کتاب هایی با موضوع آشــنایی با معارف دفاع    

مقدس و شهدا از طریق اتوماسیون

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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هان ان اص�ن اس�ت

کارمند سمت در دستگاه قضایی:  
تاریخ تولد: 1323/04/07

تاریخ شهادت: 1365/1/31
محل شهادت: در منزل )مجروحیت و ایجاد 

ضایعه مغزی درعملیات خیبر سال 62(

شهید سید حسین موسوی دهاقانی

کارمند سمت در دستگاه قضایی: 
تاریخ تولد: 1337/03/01

تاریخ شهادت: 1359/07/19
محل شهادت:

ید االثر جاده آبادان -  ماهشهر- جاو

شهید احمد صادقی برزانی

سمت در دستگاه قضایی: قاضی
تاریخ تولد: 1347/02/23

تاریخ شهادت: 1387/12/26
محل شهادت: دادسرای ناحیه 1 اصفهان

شهید احمد رضا  توالئی

کارمند سمت در دستگاه قضایی: 
تاریخ تولد: 1340/11/08

تاریخ شهادت: 1365/10/22
محل شهادت: شلمچه 

شهید عبدالرسول قاسمی قهاره

کارمند سمت در دستگاه قضایی: 
تاریخ تولد: 1345/03/06

تاریخ شهادت: 1361/4/26
محل شهادت: شلمچه

شهید سید علی حسام زاده 

کل استان اصفهان شهدای واالمقام دادگستری 

هان ان اص�ن اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت

کارمند  سمت در دستگاه قضایی:  
تاریخ تولد: 1336/8/01

تاریخ شهادت: 1361/3/30
محل شهادت: مریوان

شهیدمجتبی حیدری قله قاسمی
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کارمند  سمت در دستگاه قضایی: 
تاریخ تولد:  1337/01/06

تاریخ شهادت:  1362/12/09
کنار دجله محل شهادت: منطقه جفیر ، 

شهید حسنعلی یوسف زاده

سمت در دستگاه قضایی:کارمند
تاریخ تولد:  1315/10/25

تاریخ شهادت: 1365/11/5
محل شهادت: شلمچه

شهید رضا قلی حقیقی نجف آبادی

کارمند سمت در دستگاه قضایی:  
تاریخ تولد: 1331/02/20

تاریخ شهادت: 1359/7/27
یداالثر محل شهادت: پل بهمن شیر- جاو

شهید ناصر دودی نیا

سمت در دستگاه قضایی:  قاضی
تاریخ تولد: 1336/07/6

تاریخ شهادت: 1362/8/5
محل شهادت:  اصفهان - ترور

شهید سیدمحمد علی مشیر صدری

کارمند سمت در دستگاه قضایی: 
تاریخ تولد: 1330/06/15

تاریخ شهادت: 1359/7/17
محل شهادت:جاده آبادان - اهواز- جاوید االثر

شهید فتح ا... جعفری اورگانی

کل استان اصفهان شهدای واالمقام دادگستری 
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گرامیداشــت چهلمین ســالگرد  کل اســتان اصفهــان در  اقدامــات دادگســتری 
دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

تشــکیات قضایــی دادگســتری کل اســتان اصفهــان 
نیــز، پیرو منویات مقــام معظم رهبری »مــد ظله العالی« 
یاســت معزز قوه  و دســتور العمل هــای ارســالی از حوزه ر
دفــاع  ســالگرد  چهلمیــن  بزرگداشــت  جهــت  قضاییــه 
کــه دوران 8 ســال دفــاع مقدس  مقــدس بــا ایــن دیدگاه 
یخ و می توان گفت حتی بخشــی از هویت  بخشــی از تار
ملــی ما نیز محســوب می شــود و بــه فرموده ســردار دلها و 
نماد مقاومت شــهید ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی "ما 
ملت شهادتیم" بنابر این نهادهای مرتبط با این موضوع 
بایــد بــا اســتفاده از تکنولوژیها و ابزارهــای نوین فرهنگ 
دفاع مقدس و جهاد و شــهادت را نســل به نســل منتقل 
کــه موضوع جهاد و شــهادت  کننــدو نبایــد اجــازه دهند 
مورد غفلت قرار گیرد تا مبادا دستاوردهای دفاع مقدس 
گیرد اقدامات مختلفــی را  به اجرا در  مــورد تحریف قــرار 

آورده است.
این دادگســتری طی دوران 8 سال دفاع مقدس تعداد 
کادر اداری تقدیــم نظام  2 شــهید قضایــی و 9 شــهید از 
مقــدس جمهــوری اســامی ایران نمــوده اســت و دارای  
که از این میان  تعداد 13 جانباز قضایی و 13 نفر اداری 
کارافتــاده قضایــی و 14نفر دیگــر اداری می  3 جانبــاز از 

باشند.
افــزون بر این تعــداد ایثارگران قضایــی 14 و اداری 63 
و تعــداد رزمنــده قضایــی 45 نفــر و اداری 91 نفــر بــوده و 

تعداد آزاده جانباز 2 نفر اداری می باشد.
شایان ذکر است ؛ رزمنده جانباز 25 نفر قضایی و 27 
نفر اداری و مجموع ایثارگران قضایی 104 و اداری 778 

نفر می باشند.

کل استان اصفهان    گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 

گزارش عملکرد استان اصفهان  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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فعالیت های رسانه ای   

یکرد تکریم  و تجلیل از مقام شامخ خانواده شهدا و استقبال بی نظیر آنان از این     تهیه مستند فاخر تلویزیونی با رو
برنامه تلویزیونی 

مصاحبه و ساخت مستند از خانواده شهدای دادگستری
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مصاحبه شبکه صدا و سیمای اصفهان با ریاست محترم    
کل استان اصفهان دادگستری 

گــروه خبــری صــدا و ســیمای اســتان بــا رئیس کل  انجــام مصاحبــه توســط 
دادگستری استان به عنوان ایثارگر و رزمنده دفاع مقدس و بیان دستاوردهای 

دستگاه قضایی و دفاع مقدس

اقدامات و خط مشی اجرایی   

بــه صــورت شــبکه ای و     انجــام مکاتبــات ســازمانی 
شــاخه ای بــا شــورای معاونیــن، رؤســای ســازمان های 
تابعــه قــوه قضاییــه و رؤســای حوزه هــا و بخش هــای 
ابــاغ  بــه منظــور  تابعــه دادگســتری اســتان اصفهــان 
مفــاد دســتورالعمل مذکــور و ارائــه برنامه هــای اجرایی 
در ســطح اســتان و مطالبــه گزارشــات مســتند جهت 
انعــکاس بــه مرکز   ابــاغ، مصوبات کمیتــه اجرایی در 
راســتای عملیاتی شــدن بنــد دوم از مصوبــات، طبق 
حوزه هــای  رؤســای  بــه  اعامــی  هایــی  دســتورالعمل 
قضایــی و تابعــه و رؤســا جهــت فضا ســازی محیطــی 
ایجــاد  بــه منظــور  تزئیــن ســاختمان های ســازمانی  و 
نمایشــگاه دفــاع مقــدس و ارائه مســتندات آن به دفتر 

معاونت  فرهنگی 

برپایی نمایشگاه کتاب و ساخت نماد از مناطق جبهه    
و جنــگ تحمیلــی به مناســبت هفتــه دفاع مقــدس در 
طبقــه همکــف دادگســتری نیکبخت توســط معاونت 

فرهنگی دادگستری و با همکاری بسیج شهید بهشتی

    PDF ارســال پیامــك و فایل هــای صوتــی و تصویــری و 
مرتبــط با دفــاع مقدس در فضای مجــازی و از طریق پنل 
معاونت فرهنگی و کانال اطاع رسانی مسئولین فرهنگی 
و همــکاران معاونــت فرهنگــی و یــاوران فرهنــگ قــرآن از 
رشــادت های رزمندگان و ایثارگران تجلیل و یاد شــهدای 
8 ســال دفــاع مقــدس،  تخصیــص فضــای مناســب در 
صفحه اصلی پرتال داخلی استان جهت ثبت طرح های 

گرافیکی مزین به شعار های هفته دفاع مقدس 

افتتــاح پروژه هــای عمرانــی و انعــکاس موضــوع و بهــره    
برداری از طرح های در دست احداث و ایجاد خدمات 
رفاهی متناسب با شان جامعه ایثارگر با هدف قدر دانی 

از شجاعت و رشادت های آنان

 بازدید اعضای شــورای قضایــی و معاونین از مجموعه    
تولیدی شاخص به عنوان حمایت از تولید ملی آمادگی 
دفاعی و خود باوری با محوریت شعار" ما قوی هستیم" 
در اجــرای برنامه هــای مصوب شــده ســتاد بزرگداشــت 
هفته دفاع مقدس، بازدید  از کارخانجات گروه صنعتی 

تام کار

اســتفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل بنیاد شــهید و    
امــور ایثارگــران در خصــوص تکریم و تجلیــل از خانواده 
شــهدا و ایثارگران و جلــب همکاری ها در زمینه برپایی 
نمایشــگاه دائمــی و اعطای اقام و بســته های فرهنگی 
مختلف و برپایی نمایشــگاهی از ســیره شهدا و نصب 
تصاویــر و تمثــال شــهدای دادگســتری در ســاختمان 

مرکزی

تعامل با سازمان تبلیغات اسامی و مراجعه و دریافت    
اقــام و بســته های فرهنگــی مختلــف جهــت تعظیم و 

تکریم خانواده شهدا ء 

و هماهنگــی جهــت حضــور شــورای     مــوزه  از  بازدیــد 
معاونین و دیدار از نمایشگاه و موزه دفاع مقدس

همکاری و هماهنگی با ســپاه پاسداران جهت انتقال    
دستاورد ها و حفظ ارزش های انقاب اسامی و روایت 
رشــادت ها و شــهامت های رزمنــدگان اســام بــه انحاء 
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شرح فعالیت   

برگزاری مراسم هفته دفاع مقدس در دادگستری اصفهان   

مختلف

کتابچه و اهداء جوایز نفیس     گویی از دفاع مقدس و چاپ آثار برگزیده در  جمع آوری آثار ادبی از جمله شعر و خاطره 
به نفرات برتر  

یاست  مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور ر
کل اســتان اصفهــان و معاونــت فرهنگــی و  دادگســتری 
کل و روســای ادارات و دســتگاه های اجرایــی  مدیــران 
اســتان اصفهان به همــراه فرماندهان پایگاه های بســیج 
بــا ســخنرانی فرمانــده ســپاه حضــرت صاحــب الزمــان 
کل راه  )عــج( اســتان اصفهــان در ســالن همایــش اداره 
کل  ادارات  بســیج  ســازمان  میزبانــی  بــه  شهرســازی  و 
حــوزه  و  ینــی  آو شــهید  رجایــی،  شــهید  باهنــر،  شــهید 
و  پروتکل هــا  رعایــت  بــا  اصفهــان  شــهرداری  بســیج 

گردید. دستورالعمل های بهداشتی برگزار 

دیدار با خانواده شهید محمدرضا تورجی زاده

با هماهنگی معاونت فرهنگی دادگستری کل استان اصفهان از خانواده شهید محمدرضا تورجی زاده تجلیل وتکریم 
به عمل آمد و در این دیدار مادر شهید تورجی زاده ضمن خوش آمد گویی به همکاران، با بیان خاطراتی از فرزندشان 

گرامی داشتند.  از دوران خردسالی تا شهادت یاد آن عزیز را 

دیدار با خانواده شهیددفاع مقدس   
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یاســت دادگستری اســتان اصفهان به همراه معاونان و  ر
دادســتان عمومــی و انقاب، قضــات و کارکنان اداری، 
گلســتان شــهدا اصفهــان بــه مقام شــامخ  بــا حضــور در 
ایــن عزیــزان ادای احتــرام نمودند و به غبــار روبی و عطر 

افشانی مزار این شهیدان پرداختند.

بازدید مسئوالن قضایی از واحد های    
گروه صنعتی تام کارخانجات 

باعنایــت به شــعار عملیاتی ســال 1399 )جهش تولید( 
برنامه ریزی الزم جهت بازدید شــورای قضایی و شــورای 
معاونین از مجموعه تولیدی شاخص به عنوان حمایت 
یت  از تولیــد ملــی، آمادگی دفاعی و خــود باوری با محور
شــعار" مــا قــوی هســتیم" در اجــرای برنامه هــای مصوب 
شــده ســتاد بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس، بازدیــد از 

کار صورت پذیرفت. گروه صنعتی تام  کارخانجات 

گلستان شهدا اصفهان    آئین غبار روبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدا در 

بازدید اعضای شورای قضایی و معاونین دادگستری از واحد تولیدی
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کتاب و ساخت نماد از مناطق جبهه و جنگ تحمیلی    نمایشگاه 

راســتای  در  اجرایــی  کمیتــه  مصوبــات  براســاس 
طبــق  مصوبــات،  از  دوم  بنــد  شــدن  عملیاتــی 
دســتورالعمل اباغی به رؤســای حوزه های قضایی 
کتاب و ســاخت نماد  و تابعه و رؤســا و نمایشــگاه 
از مناطــق جبهــه و جنــگ تحمیلــی بــه مناســبت 
هفتــه دفــاع مقــدس در طبقه همکف دادگســتری 
نیکبخــت توســط معاونــت فرهنگــی دادگســتری 
در  مســتقر  بهشــتی  شــهید  بســیج  همــکاری  بــا 

گردید. ساختمان اجرا 

کل استان اصفهان    برنامه های اجرا شده در شهرستان های تابعه دادگستری 

برنامه های اجرا شده در ایام هفته دفاع    
مقدس دادگستری شهرستان باغ بهادران

یــت      فضاســازی محیطــی ســاختمان دادگاه بــا محور
گرامیداشت هفته دفاع مقدس 

در     اداری  وقــت  اول  در  انقابــی  ســرود های  پخــش   
سالن های دادگاه 

 شــرکت در مراســم غبــار روبــی و عطــر افشــانی مــزار مطهــر    
شهدای شهر باغ بهادران با حضور قضات و کارکنان دادگاه

یاســت دادگاه با فرمانده حوزه مقاومت بسیج      دیدار ر
باغ بهادران

یاســت دادگاه و تعــدادی از همکاران قضایی      دیدار ر
و اداری با خانواده محترم شهدای شهر باغ بهادران

برنامه های اجرا شده در ایام هفته دفاع    
مقدس دادگستری شهرستان بن رود

حضــور جمعــی از پرســنل دادگاه عمومــی بخــش بــن رود    
گلــزار شــهدای شــهر ورزنــه، آییــن عطرافشــانی  در محــل 
و غبارروبی بر مزار شــهیدان  واالمقام هشــت ســال دفاع 

مقدس

 نصب بنر و انجام تبلیغات در سطح بخش بن رود به    
مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس 

برنامه های اجرا شده در ایام هفته دفاع    
کرون مقدس دادگستری شهرستان تیران و 

شــهدای     نمادهــای  و  تصاویــر  بــا  ســاختمان  تزئیــن   
شهرســتان و جنــگ تحمیلــی و همچنین اســتفاده از 

وصیت نامه شهدا در آذین بندی فضای ساختمان
فضاســازی محیطی با ایجاد سنگرهای نمادین و آثار    

به جای مانده از شهدای معظم
دیــدار بــا خانواده معظم و معزز شــهید واالمقام ســردار    

رضا نورمحمدی و تجلیل و تقدیر از مقام ایشان 
گل به مزار شهدای     شــرکت در مراسم غبارروبی و نثار 

دفــاع مقــدس در شهرســتان بــه طــور مشــترک روز پنج 
شنبه مورخ 99/7/7 

 پخــش ســرودهای حماســی و خاطــره انگیــز جنــگ    
تحمیلی در فضای اداره 
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کرون گل به مزار شهدای دفاع مقدس در شهرستان های تیران و  مراسم غبار روبی و نثار 

برنامه های اجرا شده در ایام هفته دفاع    
مقدس دادگستری شهرستان چادگان

تزئیــن ســاختمان دادگســتری از قبیل ســنگر ســازی،    
نصب بنر و پارچه و پوستر با موضوع دفاع مقدس

برگــزاری مراســم غباروبی و عطرافشــانی مزار شــهدا در    
گلستان شهدای شهرستان چادگان محل 

شــرکت در مراسم صبحگاه مشــترك نظامی در ناحیه    
مقاومت بسیج شهرستان

برپایــی نمایشــگاه با موضوع خاطــرات دفاع مقدس در    
ساختمان دادگستری و بازدید مراجعان از این نمایشگاه 

در طول هفته با رعایت پروتکل های بهداشتی
حضور در بیمارســتان شهرستان و تجلیل از مدافعان    

گل و لوح تقدیر سامت با اهدای شاخه 

برنامه های اجرا شده در ایام هفته دفاع    
مقدس دادگستری شهرستان خوانسار

تزئین فضای ساختمان دادگستری با موضوع دفاع مقدس    
نصب پوستر و بنر به مناسبت هفته دفاع مقدس   
پخــش کلیپ هــای صوتی بــا موضوع دفــاع مقدس در    

سالن دادگستری 
حضور همکاران قضایی و اداری  در جوار قبور شهدای    

گمنام شهرستان و قرائت فاتحه نثار ارواح مطهر آنان

کلیپ های مربوط به دفاع مقدس  جهت بهره     انتشار 
مندی همکاران در فضای مجازی

برنامه های اجرا شده در ایام هفته دفاع    
مقدس دادگستری شهرستان دهاقان

غبــار روبی، عطر افشــانی و نثار گل بر مزار شــهدای 8    
سال دفاع مقدس 

برگــزاری جلســه بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس و    
یج بصیرت دینی و انقابی  ترو

یخ  دفاع     تکثیر الکترونیکی پی دی اف آشــنایی با تار
مقدس 

و     نظامــی  نیروهــای  بــا  مشــترك  صبحــگاه  برگــزاری 
انتظامی شهرستان

غبار روبی و عطر افشانی و نثار گل به مزار شهدای دفاع مقدس 
و تزئین فضای ساختمان دادگستری شهرستان دهاقان
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برنامه های اجرا شده در ایام هفته دفاع مقدس دادگستری شهرستان شهرضا   

کسپاری مادر شهید گرانقدر حاج محمد ابراهیم همت    شرکت رئیس دادگستری و دادستان محترم شهرضا در مراسم خا
دیدار با امام جمعه محترم شهرستان شهرضا   
شرکت در مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار مطهر شهدای دفاع مقدس   
شرکت در مراسم عبادی سیاسی و دشمن شکن نماز جمعه   

برنامه های اجرا شده در ایام هفته دفاع مقدس دادگستری شهرستان فریدن   

آذین بندی و فضا آرایی ساختمان دادگستری با موضوعات و مفاهیم دفاع مقدس   
گو با امام جمعه شهرستان فریدون    گفت و  دیدار و 
پخش سرود های حماسی  و خاطره ساز ایام جنگ تحمیلی   
گلباران مزار مطهر شهدا     برگزاری مراسم غبار روبی  و عطر افشانی  و 
تجلیل از مدافعان سامت    
کارکنان از موزه آثار شهدا     بازدید قضات و 
برگزاری نمایشگاه عکس دفاع مقدس   
طرح سپاس و دیدار با  خانواده های معظم شهدا  و عیادت از والدین شهدا   
 استفاده از وصیت نامه شهدا با موضوع دفاع مقدس در سربرگ مکاتبات   
یارت عاشورا به یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس    برگزاری مراسم پرفیض ز
تهیه سنگر نمادین    

برنامه های اجرا شده در ایام هفته دفاع مقدس دادگستری شهرستان فریدونشهر   

آذین بندی با نصب بنر مربوط به دفاع مقدس   
پخش فایل صوتی مرتبط با دفاع مقدس و شهدا بعد از اذان ظهر در ساختمان دادگستری   
حضور رئیس دادگســتری، دادســتان، قضات و پرســنل دادگستری در گلزار شــهدا و شرکت درمراسم عطر افشانی و    

گلزار شهدای فریدونشهر گلباران قبور مطهر شهدا و یادواره شهدای شهرستان در 
حضور رئیس دادگســتری و دادســتان در مراســم صبحگاه مشــترك و مراســم تجلیل از ایثارگران و رزمندگان هشــت    

که در سپاه ناحیه فریدونشهر  سال دفاع مقدس 
ارسال پیام مشترك رئیس دادگستری و دادستان به مناسبت هفته دفاع مقدس و درج و پخش آن در پایگاه خبری    

پونه زار شهرستان  فریدونشهر

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 



87

گرامیداشت دفاع مقدس در دادگستری شهرستان فریدونشهر اجرای برنامه های متنوع به مناسبت هفته      
برنامه های اجرا شده در ایام هفته دفاع مقدس دادگستری شهرستان فالورجان   
نصب بنر تبریک هفته دفاع مقدس در بیرون از ساختمان دادگستری   
نصب یادواره های شهدا دفاع مقدس   
نصب یادواره های 34سردار شهید شهرستان فاورجان   
نصب یادواره ســردار شــهید حاج قاسم ســلیمانی و همرزمان    

به همراه وصیت نامه آنان
ینب )س(    نصب یادواره شهدای مدافع حرم حضرت رقیه و ز
یــارت عاشــورا و ســخنرانی در بــاب روحیــه     مراســم و قرائــت ز

جهادی در جنگ و دفاع مقدس
نصب پوستر و صیت نامه   

کاشان    برنامه های اجرا شده در ایام هفته دفاع مقدس دادگستری شهرستان 

کارکنــان و عموم مــردم و مراجعین با رعایــت پروتکل های     ایجــاد نمایشــگاه دفــاع مقــدس جهت بازدید قضــات و 
کاشان بهداشتی مشتمل بر عکس و خاطرات و وصیت شهدای منتسب به همکاران محترم و شهدای منطقه 

تزئین و فضاسازی محیطی ساختمان دادسرا شامل نصب پرچم، استند و بیلبورد    
کلیپ های انقابی و  پخش شعارهای دفاع مقدس     پخش 
غبارروبی، عطرافشانی و نثارگل به مزار مطهر شهدای دفاع مقدس    
گرامیداشــت شــهدای دفاع مقدس با دعوت از جانباز جنگ تحمیلی حاج محمد     برگزاری مراســم بزرگداشــت و 

مسگری مصادف با شهادت حضرت رقیه خاتون )س(
برگزاری مســابقه ) نامه ای به شــهید ( ویژه همکاران محترم و مســابقه ) نقاشــی شــهادت ( ویژه فرزندان  زیر 10 سال    

کاشان و اهدای جوایزی به نفرات برگزیده همکاران دادسرای 

گزارش عملکرد استان اصفهان  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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بازدیــد از پــروژه عمرانــی زیرگــذر کاشــان و پیگیــری  و    
بررسی مسائل و مشکات حقوقی و اداری آن

 برنامه های اجرا شده در ایام هفته دفاع    
کرون مقدس دادگستری شهرستان 

برگزاری نمایشگاه عکس وپوستر با موضوع دفاع مقدس     
پخش کلیپ های تصویری به مناسبت هفته دفاع مقدس   
دیدار با امام جمعه شهر عسگران   
دیــدار باخانواده هــای  شــهدای مدافــع حــرم و مدافــع    

وطن و دفاع مقدس  

برنامه های اجرا شده در ایام هفته دفاع    
کوهپایه مقدس دادگستری شهرستان 

یارت     کوهنــوردی و اجرای برنامــه ز برگــزاری برنامــه ی 
کلیه ی  شــهدا در  عاشــورا و تقدیــم ثــواب قرائت آن به 
یارت  جوار امامزاده شاه ناصر هریزه از توابع کوهپایه و ز

قبور شهدای روستای هریزه
نصــب برگزیــده هایی از وصیــت نامه شــهدا و تصویر    

کاغــذی و  شــهدادر ســالن دادگاه بــه صــورت برگــه ی 
پوســتر و تهیــه ی میــز در گوشــه ای از دادگاه در قالــب 

سنگرنمادین و وسایل شخصی رزمندگان
یع عکس های برخی شــهدا و رزمندگان و     انتشــار و توز

فرازی از وصیتنامه های شهدا در میان همکاران

برنامه های اجرا شده در ایام هفته دفاع    
گلپایگان مقدس دادگستری شهرستان 

تزیین ســاختمان دادگستری شهرستان با نصب بنر با    
یت دفاع مقدس محور

انتظامــات خواهــران دادگســتری     افتتــاح ســاختمان 
شهرستان در ایام اهلل هفته دفاع مقدس 

حضور کلیه همکارن قضایی و اداری در مراســم غبار    
گل به مزار مطهر شهدا روبی، عطرافشانی  و نثار 

یت     کلیپ، تصاویر و پیام هایی با محور انتشار 

گروه های پیام رسان  گرامیداشــت هفته دفاع مقدس در 
همکاران دادگستری

برنامه های اجرا شده در ایام هفته دفاع    
مقدس دادگستری شهرستان مهردشت

پخش سرودهای انقابی و دفاع مقدس    
در     بخــش  ایــن  شــهدای  از  تعــدادی  عکــس  نصــب 

ورودی دادگاه
در     مقــدس  دفــاع  رزمنــدگان  از  تصاویــری  نصــب 

پنل های دادگاه

 برنامه های اجرا شده در ایام هفته دفاع    
مقدس دادگستری شهرستان نجف آباد

تزئیــن محوطه داخلی و خارجی دادگســتری با نصب    
عکس و پوسترهای معرفی سبک زندگی شهدا 

پخش سرود ها و نماهنگ های هفته دفاع مقدس    
برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع دفاع مقدس    

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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گرامیداشت چهلمین سالگرد  کل استان البرز در  اقدامات دادگستری 
دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

تشــکیات قضایــی دادگســتری اســتان البــرز در دوران 
دفاع مقدس3 شــهید واالمقام تقدیم جمهوری اسامی 
کادر  کــه از ایــن میــان تعــداد 2 شــهید از  ایــران نمــوده 
کارکنان اداری می باشــند و  قضایــی و 1 شــهید دیگــر از 
افــزون بــر این تعداد ایثارگران این دادگســتری 73 نفر که 
25 نفــر رزمنــده اعزامــی بــه جبهه های جنــگ حق علیه 
باطــل بــوده انــد و تعــداد 19 جانبــاز قاضــی و54  جانباز 

کارکنان  اداری می باشند.  دیگر از 

با ادای احترام صمیمانه به شــهدای هشــت ســال دفاع 
کــه در راه وطــن از جــان و مــال و نامــوس خــود  مقــدس 
گذشــتند تا ایــران اســامی در زیر چکمه های دشــمنان 
لگدکــوب نشــود و تا آخرین نفــس در راه اعتای انقاب 
و نظــام جمهــوری اســامی مردانــه جنگیدند و شــهید، 
کل اســتان البــرز  جانبــاز و مجــروح شــدند، دادگســتری 
گرامیداشت  برنامه های ذیل را در آستانه چهلمین سال 

هفته  دفاع مقدس اجرا نموده است . 

کل استان البرز    گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 

فعالیت های رسانه ای    

 تشــریح برنامه هــای دادگســتری کل اســتان البــرز در هفتــه دفــاع مقــدس در مصاحبه رســانه ای توســط رییس کل    
دادگستری

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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اقدامات و خط مشی های اجرایی    

فضا ســازی کلیه ســاختمان های دادگســتری اســتان    
البرز به مناسبت هفته دفاع مقدس 

بــر ســرمزار     حضــور اعضــای شــورای قضایــی اســتان 
گلباران مزار شــهدای  امامزاده طاهر)ع( و غبار روبی و 

هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم 
حضور جمعی از بســیجیان پایگاه مقاومت در مراسم    

افتتاحیه نمایشگاه هفته ی دفاع مقدس 
کل دادگستری و فرمانده پایگاه مقاومت     دیدار رییس 

بسیج با خانواده شهید حسین فهمیده 
توســط     مقــدس  دفــاع  هفتــه ی  نمایشــگاه  برپایــی 

بسیجیان پایگاه مقاومت شهید بهشتی )ره( 
بازدیــد جمعــی از مســئولین قضایــی اســتان البــرز از    

نمایشگاه دستاورد های هفته ی مقدس و مقاومت 
کثیــری از قضــات وبســیجیان پایــگاه     حضــور جمعــی 

مقاومت در همایش قانونمداری و آرمان های دفاع مقدس

شرح برنامه ها   

 حســین فاضلــی هریکنــدی، رییــس کل دادگســتری    
اســتان البــرز در مصاحبــه ای به مناســبت هفته دفاع 
مقــدس  در جمــع اعضای محتــرم شــورای فرماندهی 
پایــگاه مقاومت بســیج شــهید بهشــتی )ره( بیان کرد: 
تشــکیات قضایــی اســتان برنامه هــای متنوعــی را از 
جمله دیدار با خانواده معزز شــهدا و ایثارگران استان، 
دیدار با فرمانده محترم ســپاه اســتان و برگزاری مراسم 
شــهدای  گرامیداشــت  جهــت  در  عاشــورا  یــارات  ز

گرفته است. سامت استان البرز را در نظر 
کل دادگســتری اســتان البــرز افــزود: برگــزاری     رییــس 

همایش قانونمداری، بازدید از نمایشگاه دستاوردهای 
دفــاع مقــدس و مقاومــت و دیدار بــا فرماندهــان حوزه 
ایــن  برنامه هــای  دیگــر  از  اســتان  بســیج  مقاومــت 

دادگستری است. 

گزارش عملکرد اسزتان البرز  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 



92

گرامیداشت چهلمین سالگرد  کل استان ایالم در  اقدامات دادگستری 
دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

کشور  کیلومتر مرز مشــترک با  اســتان ایام با بیش از 420 
عــراق در طول دوران هشــت ســال دفاع مقــدس با اعزام 
حدود 35 هزار رزمنده به جبهه های نبرد و تقدیم تعداد 
ســه هزار شــهید، 12 هزار جانباز و 320 آزاده نقش بسیار 
ارزنــده ای در دفاع از انقاب اســامی ایفا نمود و با توجه 
بــه نســبت جمعیــت اســتان بــه شــهدای هشــت ســال 
دفــاع مقدس، ایام رتبه دوم در تقدیم شــهید به انقاب 

کشور دارد. اسامی را در 
حدود 50 هزار نفر رزمنده و ایثارگر و هدیه بیش از سه 
هــزار نفر شــهید در عملیات هــای مختلــف دوران دفاع 
مقدس و جنگ، نشان دهنده ی پایمردی مردم ایام در 
دفاع از مرزهای سرزمینی ایران اسامی طی هشت سال 

دفاع مقدس از میمک تا مهران و دهلران است.
تحلیــل آماری تعداد شــهدا و ایثارگــران ایام با کمتر ا 
ز 500 هــزار نفــر جمعیــت در آن مقطع نشــان می دهد که 
کشور بیشترین  این اســتان در قیاس با دیگر استان های 
تعــداد رزمنــده و ایثارگــر را در دوران دفــاع مقــدس راهی 
جبهه هــای نبرد حق علیه باطل کرده اســت. اهالی این 
که بیــش از 360 بار آمــاج بمباران های ســنگین  اســتان 
گرفتنــد، هیچ  هوایــی در طــول هشــت ســال دفــاع قــرار 

کیلومتــری  گاه پشــت جبهــه را خالــی نکــرده و در چنــد 
کریزهــای دفــاع مقدس بــه زندگی روز مــره پرداختند  خا
و از مرزهــای نظام مقدس جمهوری اســامی پاســداری 

کردند.
گرامیداشت  کل استان ایام به مناسبت  دادگستری 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس، ضمن زنده نگه داشتن 
یاد و خاطره شــهدای واالمقام دادگســتری ایام در محور 
زیــر بــه نمایــش و معرفــی دســتاوردهای اجرایــی خود در 
نمایشــگاه دســتاوردهای دفــاع مقــدس و مقاومــت قــوه 

قضاییه پرداخت.
شــایان ذکر است؛ تعداد کل ایثارگران دادگستری کل 
کــه از این تعــداد 6 نفر  اســتان ایــام 368 نفــر می باشــد 
از همــکاران قضایــی فرزند شــهید، 6 نفر جانبــاز و آزاده 
و 3 نفــر رزمنــده و 4 نفر منســوبین ایثارگران می باشــند و 
کارمندان اداری دادگســتری  همچنیــن تعــداد 111 نفر از 
فرزنــد شــهید، 52 نفــر جانبــاز و آزاده، 26 نفــر رزمنــده و 
تعــداد 160 نفــر نیز از منســوبین ایثارگران می باشــند و در 
کارکنان دســتگاه قضایی اســتان را  مجمــوع  52 درصد 

ایثارگران تشکیل می دهند.

ان ا�ݔالم ان ا�ݔالماس�ت اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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کل استان ایالم    گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 

فعالیت های رسانه ای    

کل دادگستری استان ایام به مناسبت هفته دفاع مقدس    پیام رئیس 
 پوشش خبری صدا و سیمای ایام از برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس و غرفه دادگستری استان ایام   
 انعکاس خبری خدمات رایگان قضایی و حقوقی ارائه شــده در غرفه دادگســتری اســتان، از ســوی رسانه ها رسمی    

گزارش های مختلف  استان در قالب 

اقدامات و خط مشی اجرایی   

یع بروشور     تهیه و توز
 برپایی غرفه مشــاوره حقوقی قضایی در نمایشــگاه دستاوردهای دفاع مقدس در استان ایام به مدت یک هفته با    

حضور کارشناســان خبره دادگســتری و وکای دادگستری جهت پاسخگویی به سواالت مردم در محل بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 

بازدید فرمانده ســپاه امیرالمومنین؟ع؟ اســتان به همراه دیگر مســئولین اســتان از طرف دادگســتری و موثر دانســتن    
گاهی های عمومی و کاهش منازعات و اختافات  اثرات مثبت مشاوره حقوقی و آموزش های ارائه شده در افزایش آ

و تقدیر از خدمات انجام شده 
توزیع تعداد 1000 نسخه بروشور در زمینه های مختلف حقوقی توسط دادگستری استان در بین مراجعین و بازدید کنندگان    
یدئــو کنفرانس با مقــام معظم رهبری     برگــزاری آییــن تجلیــل از 200 پیشکســوت ایثار و شــهادت بــه صورت ارتباط و

گزارش عملکرد استان ایام  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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»مدظله العالی« در اولین روز هفته دفاع مقدس 
برگــزاری مراســم تجلیــل از ایثارگران دســتگاه قضایی    

اســتان با حضور قضات و کارکنان دادگســتری استان 
بــا ســخنرانی  اســتان  در ســالن همایــش دادگســتری 

نماینده ولی فقیه در سپاه امیرالمومنین)ع( 
کل دادگستری و اعضای شورای قضایی     دیدار رئیس 

اســتان:  امیر المومنیــن )ع(  فرمانــده ســپاه  بــا  اســتان 
گرامیداشــت هفته دفــاع مقــدس و تجلیل  بــه منظــور 
از مقــام پاســدار اعضــای شــورای قضایــی اســتان بــا 
فرمانــده ســپاه امیر المومنیــن)ع( اســتان دیــدار نموده 
و  یــاد  و  مقــدس  دفــاع  هفتــه  گرامیداشــت  ضمــن  و 
گرانقــدر جبهه های حــق علیه باطل  خاطــره شــهدای 
و همچنین شــهدای مدافع حرم و ســردار شهید حاج 
قاســم ســلیمانی، از نهــاد مقــدس ســپاه پاســداران به 
عنوان حافظ و ارزشها و دستاوردهای انقاب اسامی 

قدردانی به عمل آمد.

شرح فعالیت    

کل     برگــزاری مراســم تجلیــل از ایثارگــران دادگســتری 

استان ایام
 به مناســبت چهلمین ســالگرد دفاع مقدس، مراســم    

تجلیــل از ایثارگران دســتگاه قضایی اســتان با حضور 
کوثر  کارکنان دادگســتری در ســالن همایش  قضــات و 
گردیــد و ســخنران مدعــو این  دادگســتری ایــام برگــزار 
مراســم نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه امیرالمؤمنین)ع( 
گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهدا  که ضمن  ایــام بــود 
بــه ایــراد ســخنرانی در خصــوص ایثارگری هــا و جــان 
فشــانی های رزمنــدگان و شــهدای جنــگ تحمیلــی و 
لــزوم زنده نگه داشــتن یاد و خاطــره آنان پرداخت و در 
پایــان ایــن مراســم از تعــدادی از ایثارگــران دادگســتری 

استان تجلیل بعمل آمد.

 ماقــات رئیس کل دادگســتری اســتان بــا رزمندگان و    
ایثارگران دفاع مقدس

کل دادگســتری اســتان ایــام بــه مناســبت هفته  رئیــس 
دفــاع مقــدس در برنامــه ماقــات عمومــی بــا جمعــی از 
رزمنــدگان و ایثارگران دفاع مقدس به صورت مســتقیم و 
کرد و پس از شــنیدن مشــکات و  چهــره به چهــره دیدار 

درخواست های آنان دستورات مقتضی را صادر نمود.

کل دادگستری استان در آیین تجلیل از 200 پیشکسوت ایثار و شهادت استان ایام حضور رئیس 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 



95

هر
و�ش ان �ب اس�ت

سمت در دستگاه قضایی: قاضی

تاریخ تولد: 1345/03/01

تاریخ شهادت: 1387/10/15

کاظمین محل شهادت:  

شهید حجت االسالم حسین خاتمی

کل استان بوشهر شهید واالمقام دادگستری 

هر
و�ش ان �ب اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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گرامیداشت چهلمین سالگرد  کل استان بوشهر  در  اقدامات دادگستری 
دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

دادگستری کل استان بوشهر مفتخر است که 278 نفر از  
ایثارگران  و رزمندگان، جانبازان و خانواده محترم شهدا 
کــه از ایــن تعــداد 49  و ایثارگــران را تحــت پوشــش دارد 
نفــر رزمنــده و 16 نفر قاضی )اعم از شــاغل و بازنشســته( 
کارمند )اعم از شــاغل و بازنشســته( و 37 نفر  و 33 نفــر 
که از میان 6 نفر قاضی )اعم از شــاغل و  جانباز هســتند 
بازنشســته( و 29 نفر کارمند )اعم از شــاغل و بازنشسته( 
که این شهید  و یک نفر آزاده و یک نفر شــهید می باشــد 

یــک  واال مقــام در عتبــات عالیــات در ســال 1387 در
یستی به شهادت رسید. عملیات ترور

کل استان بوشهر ضمن ادای احترام به مقام  دادگستری 
گرامیداشــت چهلمین  شــامخ این عزیزان به مناســبت 
ســالگرد دفاع مقدس و تجدید بیعت با امام شــهیدان، 
شــهدای انقــاب و دفاع مقــدس و با تکیه بــر آرمان های 
مکتب شــهید ســلیمانی مجموعه برنامه های ذیل را در 

اولویت اجرا قرار داده است.

کل استان بوشهر    گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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اقدامات و خط مشی اجرایی    

 برنامه ریزی و هماهنگی الزم جهت برگزاری برنامه های    
گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس

   تهیه جدول برنامه های ویژه هفته دفاع مقدس    
 فضاســازی و تزییــن راهرو هــا و مجتمع هــا مزیــن بــه    

عکس و وصایای شهدا در سراسر استان
 عطر افشانی و غبار روبی قبور مطهر شهدا    
کتابخوانی سه دقیقه در قیامت       برگزاری مسابقه 
مجموعــه     جانبــازان  و  ایثارگــران  بــا  تلفنــی  تمــاس   

دادگستری و شورای حل اختاف استان
 تجلیــل از ایثارگــران شــاغل در مجموعــه دادگســتری    

و شــورای حــل اختــاف اســتان توســط رئیس و ســایر 
روسای حوزه های قضایی

کارکنــان شــاغل و      ارســال عکس هــای خاطــره آمیــز 
بازنشســته دســتگاه قضــا از دوران خدمــت ایشــان در 

ی راهیان نور جبهه و حضور ایشان در اردو
گروه هــای     در  و تصویــری  فایل هــای صوتــی  ارســال   

کارکنان در فضای مجازی 
کتــاب و مقالــه و ســایت در خصــوص هفتــه      معرفــی 

دفاع مقدس و پاسخگویی به شبهات
 معرفــی شــهدا و زندگینامــه و وصیــت نامه ایشــان در    

اتوماسیون اداری تحت عنوان هر روز با یک شهید
بــا مناطــق و عملیات هــای جنگــی دفــاع     آشــنایی   

مقدس در اتوماسیون اداری

در     مقــدس  دفــاع  انیمیشــن های  و  فیلــم  معرفــی   
اتوماسیون اداری

شرح فعالیت   

تقدیــر و تجلیــل از کارکنــان ایثارگر، جانبــاز و خانواده    
شهدا دادگستری استان بوشهر

که به مناســبت چهلمین ســالگرد هفته دفاع  در آیینــی 
مقــدس برگزار شــد از تعــدادی کارکنــان ایثارگر،جانباز و 
خانواده شهدا در دادگستری استان بوشهر با اهدای لوح 

و هدایا تجلیل و تقدیر بعمل آمد.
کل دادگســتری استان بوشهر  دکتر علی جمادی، رئیس 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای  در ایــن آییــن ضمن 
هشــت ســال دفــاع مقــدس گفت : دفــاع مقــدس مظهر 
که یادآور رشــادت،  حماســه و معنویــت و دینــداری بود 
که با اهداء  گذشــتگی دلیر مردانی اســت  ایثار و از خود 
ک خود،موجــب تثبیــت نظــام  اعضــاء و نثــار خــون پــا
در  آن  ســرافرازی  و  ایــران  اســامی  جمهــوری  مقــدس 
گردیــده اند ؛ بســی  صحنــه منطقــه ایــی و بیــن المللــی 
که یاد شهدا و ایثارگران را زنده نگه  مایه فضیلت اســت 

یم . بدار
افــزون بــر این در ســایر حوزه های قضایی نیــز از تعدادی 
گرامی قدردانی  کارکنان ایثارگر و جانباز و خانواده شهدا 

گرفت.  و تشکر صورت 

کل استان بوشهر کارکنان ایثارگر دادگستری  تجلیل و تقدیر از 

گزارش عملکرد استان بوشهر  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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هران
ان �ت اس�ت

کل استان تهران تصاویری منتخب از شهدای واالمقام دادگستری 

هران
ان �ت اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت

سمت در دستگاه قضایی: کارمند
تاریخ تولد: 1322/2/11

تاریخ شهادت: 1365/3/14
محل شهادت: فاو عراق

شهید علیرضا قاسم زاده حسینی

سمت در دستگاه قضایی: کارمند
تاریخ تولد: 1332/1/2

تاریخ شهادت: 1365/7/21
محل شهادت: فاو عراق

شهید محمد همایون

سمت در دستگاه قضایی: کارمند 
تاریخ تولد: 1340/4/27

تاریخ شهادت: 1363/6/1
محل شهادت: تهران

شهید صفر رحیم نژاد فرد

سمت در دستگاه قضایی: کارمند 
تاریخ تولد: 1342/4/20

تاریخ شهادت: 1362/1/22
محل شهادت: فکه

شهید رضا شبانی قهرودی

کارمند  سمت در دستگاه قضایی: 
تاریخ تولد: 1344/3/31 

تاریخ شهادت : 1365/1/18 
محل شهادت: فاو عراق

شهید غالمرضا نجفیان

سمت در دستگاه قضایی: قاضی
تاریخ تولد: 1342/06/01

تاریخ شهادت: 1384/5/11
محل شهادت: تهران - ترور

شهید حسن  احمدی مقدس
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سمت در دستگاه قضایی: کارمند 
تاریخ تولد: 1337/1/10

تاریخ شهادت: 1362/1/22
محل شهادت: منطقه عملیاتی فکه 

شهید مجتبی محراب بیگی

سمت در دستگاه قضایی: کارمند 
تاریخ تولد: 06/03 /1342

تاریخ شهادت: 1362/5/10
ک عراق محل شهادت: عملیات والفجر 2 در خا

شهید حسین زین العابدین

سمت در دستگاه قضایی: کارمند 
تاریخ تولد: 1343/1/4

تاریخ شهادت: 1360/5/15
محل شهادت:  تهران - ترور

شهید حسین سهیلی قهرودی

سمت در دستگاه قضایی: کارمند 
تاریخ تولد: 1340/1/11

تاریخ شهادت: 1359/9/13
محل شهادت: اهواز

گل محمدی شهید مجتبی 

سمت در دستگاه قضایی: کارمند
تاریخ تولد: 1345/2/3

تاریخ شهادت: 1380/12/20
محل شهادت: جانباز - تهران

شهید بایرامعلی اسماعیلی توشمانلو

کل استان تهران تصاویری منتخب از شهدای واالمقام دادگستری 
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گرامیداشت چهلمین سالگرد  کل استان تهران در  اقدامات دادگستری 
دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

آنچه برای اینجانب غرور انگیز و افتخار آفرین است، 
روحیــه بــزرگ و قلوب سرشــار از ایمان و اخــاص و روح 
شــهادت طلبی این عزیزان که ســربازان حقیقی ولی اهلل 

االعظم ارواحنا فداه هستند  و این است فتح الفتوح
بخشی از پیام حضرت امام خمینی )ره( به مناسبت 

عملیات طریق القدس
کــه جــان  اســت  روزهایــی  یــاد  مقــدس  دفــاع  هفتــه 
کیــان و  کــه بــرای دفــاع از  کمتریــن متــاع بــا ارزشــی بــود 
تمامیــت ارضــی ایــران اســامی از ســوی هــزاران ایرانــی 
تقدیم به پیشــگاه امام عصر )عج( و امام شــهیدان شد. 
ک  ک پا اعزام هــای داوطلبانه هــزاران نفر برای دفاع از خا
کــه مــردم بــا ایمان  گرفــت  وطــن در حالــی صــورت مــی 
کردنــد،  خالصانــه جــان را فــدای دیــن و مملکــت مــی 
مادران با فراغ بال تنها فررزندانشــان را با بســتن پیشــانی 

کردند.  بند " یازهرا)س( عازم میدان جنگ می 
که سه یا چهار شهید  کم نیستند خانواده هایی  امروز 
کــرده باشــند  حتــی پنــج شــهید تقدیــم انقــاب و نظــام 
و بــدون هیــچ توقعــی همچنــان پــا در رکاب جمهــوری 
و  مــادران شــهدا  و  زنــان  ینبــی  ز اســامی هســتند.صبر 
چشــم انتظــاری بســیاری از پــدران و مادران ســالخورده 
بــرای بازگشــت نشــانی از عزیــزان مفقوداالثــر، هنوز زخم 

که از جنگ برجا مانده است. هایی است 
هشــت ســال جنگ، هشــت ســال اســارت و هشــت 
ســال بمباران هوایی شــهرها همه و همه نتوانست حتی 
کشــور را تســخیر نماید و دشــمن  ک این  یــک وجــب خا
تــا بن دندان مســلح مایــوس و ناامید از عــزم ملت ایران 
همــواره با شکســت مواجه می شــد.آن روزهــا که فاصله 
ک و کویر تا بهشــت، یک میــدان مین بود.  ک تــا افا خــا
کریزها، بوی بهشِت مردانی را گرفته بود که سر به سر،  خا
کیــان دین و  تــن بــه مرگ می ســپردند تــا مبادا وجبــی از 

وطــن، به دســت کفتــاران حریص و متجــاوز بیفتد؛ چرا 
که دفاع مقدس، رساترین واژه در قاموس ایستادگی این 
ت قهرمان است. مردان این دیار در پی تجاوز دست 

ّ
مل

نشانده های شیطان، در هفت شهر عشق و هشت بهار، 
آزادگی را پیمودند و حماسه آفریدند.

کارکنــان اداری و  دادگســتری اســتان تهــران بــا اعــزام 
که به صورت داوطلبانه  قضایی در 8 سال دفاع مقدس 
در جبهه هــای نبــرد حــق علیــه باطــل حضــور داشــتند 
کادر قضایــی و اداری  بــه  و قریــب بــه یکصــد شــهید از 
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران تقدیــم نمــوده 
 278 درصــد،   25 بــاالی  اداری  جانبــاز  اســت.352 
جانباز قضایی باالی 25 درصد، 46 آزاده پرسنل اداری 
و 113 پرســنل قضایــی و در مجمــوع 789 نفر از پرســنل 
و همچنیــن  بودنــد  رزمنــده  ایــن دادگســتری  در  اداری 
370 نفــر از پرســنل قضایی طی ســال های دفاع مقدس 
از  و  باطــل حضــور داشــتند  در جبهه هــای حــق علیــه 
طریــق دادســرا و دادگاه انقــاب اســامی تهــران بــه طــور 
کاروان بــا مجمــوع 750 نفــر در ســنوات 8  مســتقیم 15 
ســاله دفاع مقدس به جهبه اعزام شــدند و از این تعداد 
که مجموعًا 711 نفر  کاروان رزمی و پشــتیبانی بودنــد   13
را تشــکیل می دادند. دادســرا و دادگاه  انقــاب تهران نیز 
در دوران دفــاع مقــدس 94 شــهید، 54 جانبــاز، 5 آزاده 
کارنامه درخشــانی از یک  کرده اســت و  به انقاب هدیه 
واحد کوچک دادگســتری اســتان تهران در دوران جنگ 

تحمیلی به شمار می رود.
گرامیداشــت  ایــام  در  تهــران  اســتان  کل  دادگســتری 
چهلمین ســالگرد دفاع مقدس ضمن زنده نگاه داشــتن 
یــاد و خاطــره شــهدای واال مقــام دادگســتری پایتخت در 
پنج  محور ذیل به نمایش و معرفی دستاوردهای اجرایی 

پرداخت. 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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کل استان تهران    گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 

فعالیت رسانه ای   

از     تهــران  اســتان  دادگســتری  کل  رییــس  بازدیــد 
نمایشگاه چهلمین سالگرد دفاع مقدس قوه قضاییه 

مصاحبه رسانه ای ریاست کل دادگستری استان تهران    
در حاشیه نمایشگاه چهلمین سالگرد دفاع مقدس

گزارش عملکرد استان تهران  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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اقدامات و خط مشی اجرایی   

 معرفی و ثبت نام مراجعین در سامانه سجام )سامانه    
جامع ارتباط مردمی قوه قضاییه(

 در طــول دوره 12 روزه برگــزاری نمایشــگاه، قابلیت های 
ســامانه های مذکــور، اهــداف ایجــاد و راه انــدازی آن بــه 
مراجعیــن توضیــح داده شــد و بالــغ بــر 300 نفــر از عاقــه 

مندان در این سامانه ثبت نام نمودند.
 آرشیو الکترونیکی   

بــه  تهــران  اســتان  کل  دادگســتری  کــد  را پرونده هــای 
گــروه اصلــی مهــم و ملــی، ضــروری و غیرضــروری  ســه 
که بر اســاس برنامه پنجم توســعه همه  تقســیم می شــوند 
کــد می بایســت بــه صــورت الکترونیکــی  پرونده هــای را
آرشــیو شــوند تا بتــوان از آنهــا در مواقع ضروری اســتفاده 
نمود و در این راســتا تعدادی از پرونده های غیر ضروری 
کــه پس از اســکن تمامــی اوراق و ثبت اطاعــات آنها در 
سیســتم امحاء می گردند و دراین نمایشگاه تهیه و نحوه 

آرشیو الکترونیکی آنها به نمایش درآمد.
یخی و ملی     نمایش پرونده های تار

 تعــدادی از پرونده هــای مهــم و ملــی و تاریخــی از جملــه 
پرونــده مربوط به دادخواســت کارمند بازنشســته ای که بر 
علیه حضرت امام خمینی )ره( به واســطه فتوای ایشــان 
ادعــای خســارت نموده بود و در ســال های گذشــته مورد 
رســیدگی قــرار گرفتــه بــود  در محل نمایشــگاه بــه نمایش 

درآمد.
گزارش عملکرد معاونت منابع انسانی     ارائه 

 اطاعاتــی در خصــوص میــزان جــذب پرســنل اداری و 
گســتردگی تشــکیات اداری و مقایســه آن از  قضایــی و 
ابتدای انقاب تا کنون و همچنین آموزش های ارائه شده 
به کارکنان دادگستری در قالب بنر و استند عرضه گردید.
ارائه گزارش عملکرد معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی

و  مســتحدثه  ســاختمان های  خصــوص  در  اطاعاتــی 
امکانات رفاهی که برای کارکنان پس از انقاب اسامی 

در قالب بنر و استند 

برپایــی نمایشــگاه هفتــه دفــاع مقــدس در واحدهای    
قضایی و ستادی دادگستری استان تهران

اخــاق     و  رجــوع  اربــاب  تکریــم  نمایشــگاه  برگــزاری 
حرفــه ای در واحدهای قضایی و ســتادی دادگســتری 

استان تهران
تهیــه دفتــر یادمــان برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای    

قوه قضاییه در هفته دفاع مقدس و توضیح آن توســط 
کشوری مسئولین محترم لشگری و 

برپایی غرفه دادگستری کل استان تهران در نمایشگاه    
دستاوردهای دفاع مقدس قوه قضاییه

در     تهــران  اســامی  انقــاب  دادگاه  غرفــه  برپایــی 
نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس قوه قضاییه

کل دادگســتری اســتان تهــران با خانواده     دیدار رییس 
شهدا و تجلیل از مقام ایثارگران

گرامیداشــت دفــاع مقدس و تجلیل     برگزاری همایش 
از خانواده شهدا

ارائــه خدمت قضایی به خانواده شــهدا و ایثارگران در    
کل استان تهران واحد ایثارگران دادگستری 

مصاحبه با خانواده شــهدا و بیان سرگذشت و زندگی    
کتاب شیدائیان قضا نامه آنان در قالب 

برگزاری نمایشــگاه به مناســبت هفته دفاع مقدس در    
مجتمع های قضایی تهران

برگزاری مراسم گرامیداشت یاد شهدا در مجتمع های    
قضایی تهران

تهیه کلیپ از شــهدای دادگســتری کل استان تهران و    
انتشار آن در فضای مجازی

تدوین و نشــر ویژه نامه دفاع مقدس به مناســبت ایام    
گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقدس و عرضــه آن در طول 
ایام برگزاری نمایشگاه و نیز در پرتال جامع دادگستری 

کل استان تهران
کلیــپ از شــهدای دادگســتری اســتان تهــران و     تهیــه 

انتشار آن در فضای مجازی 
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شرح فعالیت   

کل استان تهران و امضاء دفتر یادمان بازدید جناب آقای محمد جواد حشمتی مهذب از غرفه دادگستری 

گزارش عملکرد استان تهران  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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گرامیداشت دفاع مقدس و تجلیل از خانواده شهدا    برگزاری همایش 

انجام خدمات قضایی به خانواده محترم شهدا و    
ایثارگران در واحد ایثارگران دادگستری استان تهران

مصاحبه با خانواده شهدا، زندگی نامه و خاطره    
کتاب شیدائیان قضا شهدا در قالب 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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گرامیداشت یاد شهدا در مجتمع های قضایی تهران   برگزاری نمایشگاه در مجتمع قضایی تهران   

گرامیداشت دفاع مقدس    تدوین و انتشار ویژه نامه دفاع مقدس به مناسبت ایام 

کلیپ شهدای دادگستری تهران    تهیه 

گزارش عملکرد استان تهران  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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کل استان تهران    گرفته در شهرستان های تابعه دادگستری  اقدامات صورت 

دادگستری شهرستان مالرد    
برگزاری مسابقه نقاشی کودکان، برپایی نمایشگاه، آذین بندی و نصب بنر، تجلیل از خانواده معزز شهدا و ایثارگران   

کارکنان دیدار از خانواده معظم شهدا توسط سرپرست دادگستری شهرستان و 

کدشت    دادگستری شهرستان پا
آذین بندی و نصب بنر ـ تجلیل از خانواده معزز شهدا و ایثارگران ـ غبار روبی از مزار شهدا   

دادگستری شهرستان فیروزکوه   
کارکنان قضایــی و اداری و با دعــوت از جانباز و ایثارگر     گرامیداشــت هفته دفــاع مقدس با حضور  برگــزاری مراســم 

یه کربایی مصطفی ساالر جنگ تحمیلی آقای 
گویــی توســط آزاده جنــگ تحمیلــی، تقدیــر از 3نفــر از جانبــازان،2 نفــر از فرزندان جانبــاز شــاغل و 5 نفر از     خاطــره 

کارکنان شورا با لوح تقدیر

کهریزک    دادگستری شهرستان 
آذین بندی و نصب بنر ـ دیدار از خانواده شهدا و تجلیل از خانواده معزز شهدا و ایثارگران ـ غبار روبی از مزار شهدا   

دادگستری شهرستان شهر ری   
تجلیل از 7 نفر از جانبازان و فرزندان شــهدا و ایثارگران شــاغل در دادگستری، خاطره گویی توسط جانبازان سرافراز    

دفاع مقدس

دادگستری شهرستان بهارستان   
کارکنان آذین بندی و نصب بنر، غبار روبی از مقبره شهدای واال مقام دفاع مقدس توسط سرپرست دادگستری و 

تجلیل از جانبازان و فرزندان شهدا و ایثارگران شاغل در دادگستری   

دادگستری شهرستان دماوند   
کارکنان    آذین بندی و نصب بنر، دیدار از خانواده معظم شهدا توسط سرپرست دادگستری شهرستان و 

تجلیل از جانبازان و فرزندان شهدا و ایثارگران شاغل در دادگستری

دادگستری شهرستان شهریار   
کارکنان قضایی و اداری    گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور  برگزاری مراسم 
غبار روبی از مزار شهدا، برپایی نمایشگاه، آذین بندی و نصب بنر   
برگزاری نمایشگاه در واحدهای قضایی شهرستان های استان تهران   

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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گرفته در شهرستان ها و بخش های تابع دادگستری تهران    بخشی از فعالیت های صورت 
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اقدامات دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری در گرامیداشت چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

دادگســتری کل اســتان چهارمحــال و بختیــاری در دوران 
دفــاع مقــدس ازمیــان کادر قضایی 5 جانبــاز و 4 رزمنده و 
ازمیان قضات بازنشسته 1 نفر جانباز و آزاده، 2 نفر جانباز و 
2 نفر رزمنده و کارکنان اداری شاغل 6 نفر جانباز و رزمنده، 
4 نفرجانبــاز و 6 نفــر رزمنــده و همچنیــن از جمع کارکنان 
اداری بازنشســته 12 نفــر جانبــاز و آزاده، 2 نفــر جانبــاز و 5 
جانبــاز و رزمنده از جمع کارکنان آن در جبهه های جنگ 

تحمیلی حضور داشتند. 
افزون بر این اســتان چهارمحال و بختیــاری در میدان های 
دفاع مقدس حضور موثر و تاثیر گذاری داشته و از حدود 40 هزار 
رزمنده افتخار آفرین این استان تعداد 2435نفر شهید،7500 

نفر جانباز وقریب به 500 نفر آزاده تقدیم نموده است.

تشــکیات قضایــی کل اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
هم ســهم بســزایی در این زمینه داشته است که جمعی از 
کارکنــان خود حــدود 20 نفر به جبهه هــای حق علیه باطل 
اعزام و پس از پایان  دفاع مقدس نیز این دادگستری نسبت 
بــه جذب نیرو از خانواده های  شــهدا و جانبــازان اقدام که 
در ایــن راســتا 120 نفــر از اعضای خانواده هــای این عزیزان 
در حــال حاضــر مشــغول بــه فعالیت هســتند و همچنین 
گــران و جانبازان نیــز در این مدت جذب  تعــدادی از ایثار 
شده اندکه تعداد14 نفر همکار قضایی شامل 9 نفرقضات 
شاغل و 5 نفر باز نشسته شده اند و تعداد 35 نفر همکاران 

اداری که 19 نفر از آنان بازنشسته گردیده اند.

کل استان چهارمحال بختیاری    گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 

ا�ی �ݔ
�ت �ن ها�م�ال و �ب ان  �پ ا�یاس�ت �ݔ

ت
ݡى

ب�ن ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ �ݫ
ها�م�ال و  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ان ݣݣݣݣݣݣݣݣ �پ اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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فعالیت های رسانه ای    

ارســال پیــام تقدیــر رزمنده دوران هشــت ســال دفاع مقدس    
یاست دادگستری استان جناب آقای بهرامی ر

تولیــد و تدویــن مســتند رزمنــدگان و ایثارگــران دادگســتری    
استان در قالب فیلم و مصاحبه

اقدامات و خط مشی اجرایی   
ارســال پیــام بــه ایثارگــران دوران جنــگ تحمیلــی شــاغل در    

گران دادگستری استان دادگستری  از سوی امور ایثار 
 برگــزاری جلســه شــورای پایــگاه جهــت هماهنگــی و برنامه    

گرامیداشت هفته دفاع مقدس ریزی 
کل دادگســتری اســتان چهارمحال و     یاســت  دیــدار مردمی ر

بختیاری
دفــاع     ســال  هشــت  ازایثارگــران  دادگســتری  یاســت  تقدیرر

مقدس شاغل در دادگستری
برگزاری نمایشگاه به مناسبت هفته دفاع مقدس   
پخــش ماســک توســط اعضــاء پایگاه بســیج امــام علی )ع(    

دادگستری استان
کت    کارد وترا نصب پا
ساخت سنگر نمادین در ورودی ساختمان دادگستری   
 پخش سرود های ملی و مذهبی در مناسبت های مختلف   

شرح فعالیت    

برگزاری نمایشگاه تجهیزات نظامی    
پایگاه بســیج دادگســتری اســتان چهارمحال وبختیاری اقدام 
کــه در ایــن  بــه برگــزاری نمایشــگاهی در ایــن خصــوص نمــود 
نمایشــگاه ضمــن اســتفاده از تجهیــزات نظامــی دوران دفــاع 
مقــدس، ســنگر بنــدی تصاویــری از ســردار دلهــا حــاج قاســم 
ســلیمانی به نمایشــگاه گذاشــته شــده و در قســمت دیگری از 
نمایشــگاه در جهت پاسداشــت ایثارگری رزمندگان تصاویری 
ازکارکنان رزمندگان دوران دفاع مقدس به نمایش گذاشته شد 
و کارکنان اداری و قضایی استقبال گرم وپرشوری از نمایشگاه 

مذکور داشتند.

کل دادگستری استان چهارمحال و  یاست  تقدیر ر
بختیاری از ایثارگران 8سال دفاع مقدس

برگزاری نمایشگاه به مناسبت هفته دفاع مقدس

گزارش عملکرد استان  چهارمحال و بختیاری  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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ی و�ب �ن راسان �ب
ن

ان � اس�ت

سمت در دستگاه قضایی:  دادستان

تاریخ تولد: 1333/7/1

تاریخ شهادت: 1364/11/23

محل شهادت: فاو

شهید حجت السالم و المسلمین  
حاج شیخ محمد شهاب

کارمند سمت در دستگاه قضایی: 

تاریخ تولد: 1347/10/23

تاریخ شهادت: 1374/11/1

محل شهادت: بیمارستان شهر قاین

شهید  حسین اذانی

کل استان خراسان جنوبی شهدای واالمقام دادگستری 

ی و�ݪݪݪݪݪݬݬب �ن ب ݫ ݫ ݫ راسان ݣݣݣݣݣݣݣ�ݫ
ن

ان ݣݣݣݣݣݣݣݣ� اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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گرامیداشــت چهلمین  کل اســتان خراســان جنوبــی در  اقدامــات دادگســتری 
سالگرد دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

که از میان  کل استان خراسال جنوبی طی دوران دفاع مقدس 11نفر از پرسنل آن به جبهه اعزام شده اند  دادگستری 
آنهــا 2 نفــر  بــه افتخار شــهادت نائل آمدنــد و تعداد رزمندگان آن 25 نفر، جانبازان 13 نفر و برادر شــهید، فرزند شــهید 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس برنامه های ذیل را  15نفر و برادر شــهید 24نفر و خواهر شــهید 6 نفر می باشــد و در ایام 

اجرا نموده است.

گرامیداشت هفته دفاع مقدس خراسان جنوبی    جدول برنامه های 

فعالیت های رسانه ای    

ارســال متــن پیــام تبریــک فــرا رســیدن هفته دفــاع مقــدس به مردم شــریف اســتان ویــژه خانواده هــای معظم شــهدا، 
گستری استان خراسان جنوبی  کل داد  جانبازان،آزادگان و رزمندگان توسط رئیس 

گزارش عملکرد استان خراسان جنوبی  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 



112

اقدامات و خط مشی اجرایی   

همــراه     بــه  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس  دیــدار 
دادســتان مرکــز اســتان از نماینده ولی فقیه اســتان و 
تجدیــد میثــاق بــا آرمان هــای امــام و رهبری)مدظله 

العالی(
گذاری     برگزاری نشســت حمایت قضایی از سرمایه 

و اقتصاد مقاومتی
حضــور     بــا  شــهدا  مــزار  روبــی  غبــار  مراســم  انجــام 

کشوری استان مسئولین قضایی و 
کارگاه های ویژه خانواده های همکاران    برگزاری دوره های آموزشی و 
کرمان    تقدیر از خانواده شهدای همکار در حادثه 
انعکاس بیانات مقام معظم رهبری)حفظه ا...( در خصوص بصیرت افزایی در پرتال دادگستری استان   
یج فرهنگ شهادت و ایثار     کتاب به منظور ترو جمع آوری تصویر و خاطرات شهدای این دادگستری جهت چاپ 

کل دادگستری استان    مراسم بزرگداشت روز سرباز با حضور رئیس 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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شرح فعالیت   

برگزاری نشست حمایت قضایی از سرمایه    
گذاری و اقتصاد مقاومتی

کل دادگســتری خراســان جنوبی،  معاون قضایی رئیس 
از رفــع موانــع 17 واحــد صنفی اســتان خبــر داد و گفت: 
کــه ســعی  حــدود 30 واحــد صنفــی در نوبــت هســتند 
تشــان طرح و نسبت  خواهد شــد تا پایان امســال مشکا

به رفع آن اقدام شود.

مراسم غبار روبی مزار شهدا با حضور    
کشوری استان مسئولین قضایی و 

کارگاه ویژه خانواده های همکاران محترم از جمله: پویش خانواده     برگزاری دوره های آموزشی و 
والیی، مسابقه آوای والیت، دوره آموزشی حقوق خانواده و...

کرمان    تقدیر و قدر دانی از خانواده های شهدای همکاران در حادثه 
کرمان دادگســتری خراســان جنوبی با جمع آوری تصاویر و خاطرات دو شــهید  بزرگداشــت و تکریم شــهدای حادثه 
گرانقدر این  یج فرهنــگ ایثار و شــهادت تصاویر و خاطــرات دو شــهید  کتــاب به منظــور ترو گرانقــدر و تــدارک چــاپ 
یج فرهنگ ایثار و شهادت با عنوان  شهدای  کتاب به منظور ترو دادگستری آقایان زنجانی و عبدالهی و تدارک چاپ 

وابسته به همکاران دادگستری و سازمان های تابعه.

انعکاس بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( درخصوص    
بصیرت افزایی در پرتال دادگستری استان 

گزارش عملکرد استان خراسان جنوبی  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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وی راسان ��ن
ن

ان � اس�ت

کارمند سمت در دستگاه قضایی: 

تاریخ تولد: 1329/12/30

تاریخ شهادت: 1394/7/2

محل شهادت: مکه- منا

شهید ارسالن علی نژاد

سمت در دستگاه قضایی: قاضی

تاریخ تولد: 1342/3/10

تاریخ شهادت: 1394/7/2

محل شهادت: مکه-منا

شهید حجت السالم و المسلمین 
جواد نمازی مکی 

کارمند سمت در دستگاه قضایی:  

تاریخ تولد:  1343/1/10

تاریخ شهادت: 1399/4/16

محل شهادت: عارضه جانبازی

شهید غالم حیدر کاووسی

کل استان خراسان رضوی شهدای واالمقام دادگستری 

وی راسان ݣݣݣݣ�ݣݣݣݣݣݣݣ�ن
ن

ان ݣݣݣݣݣݣݣ� اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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گرامیداشت چهلمین سالگرد کل استان رضوی  در  اقدامات دادگستری 
 دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

مجموعه قضایی استان خراسان رضوی در دوران دفاع مقدس همگام با سایر اقشار جامعه در میدان مبارزه و رویارویی 
با دشــمن بعثی حضور یافته و مفتخر به اهداء 6 شــهید و 6 آزاده شــده است. بر این اساس در مجموعه قضایی استان 
خراســان رضوی 432 خانواده معزز شــهید، 368 رزمنده و 168 خانواده محترم جانباز حضور داشــته که مایه مباهات 
این مجموعه هستند. دادگستری استان خراسان رضوی همچنین در ایام دفاع مقدس با حضور در عرصه های مختلف 

از جمله تقدیم کمک های مالی و پشتیبانی توانسته گامی کوچک در این مسیر با افتخار بردارد.

کل استان خراسان رضوی    گرامیداشت هفته دفاع مقدس در  دادگستری  جدول برنامه های 

فعالیت های رسانه ای    
گردهمایی بســیجیان حــوزه مقاومت     پوشــش خبری ســخنرانی رئیس کل دادگســتری اســتان خراســان رضوی در 

شهید الجوردی
 بارگذاری اخبار مربوط به اقدامات دادگستری در هفته بزرگداشت دفاع مقدس    
پوشش خبری و رسانه ای اقدامات دادگستری استان همزمان با هفته دفاع مقدس   

گزارش عملکرد استان خراسان رضوی  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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اقدامات و خط مشی اجرایی   

تشکیل ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس   
فضاسازی محوطه حوزه های قضایی   
برپایی چند غرفه جهت ارائه آمار و عملکرد مجموعه قضایی در محل نمایشگاه بین المللی  مشهد   
گرانقدر با حضور مقامات قضایی و ارائه مشاوره های حقوقی    استقرار میز خدمت به شهروندان 
گرانقدر دفاع مقدس    چاپ 465 پوستر از شهدای 
گرانقدر دفاع مقدس    طراحی 155 پوستر مربوط به شهدای 
یع اقام تبلیغی مربوط به ایام دفاع مقدس در تمامی حوزه های قضایی    توز
پخش کلیپ های ویژه ایام دفاع مقدس در محل غرفه های دادگستری و سازمان های تابعه در محل نمایشگاه های    

بین المللی مشهد
مستند سازی از اقدامات و فعالیت های هفته دفاع مقدس   
کوهسنگی مشهد    گمنام در محل جبل النور  برگزاری مراسم یادمان شهدای 
حضور در برنامه های نمادین نمایشگاه هفته دفاع مقدس   
تجلیل از خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران   
برگزاری ماقات عمومی مسئوالن قضایی در سراسر حوزه های قضایی   
برگزاری نشست بصیرت افزایی با حضور جمعی از بسیجیان   
برگزاری نشست هم اندیشی مسئوالن قضایی و فرماندهان بسیج و سپاه پاسداران انقاب اسامی    

شرح فعالیت :   

گــزارش واحد اطاع رســانی پایگاه بســیج دادگســتری خراســان رضــوی، رئیس کل دادگســتری خراســان رضوی و   بــه 
گفت:  فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید الجوردی در مراسم تقدیر از دست اندرکاران نمایشگاه هفته دفاع مقدس 
کار بســیجی امروز بیش از هر زمان دیگری اســت و برای حل مشــکات مردم باید با روحیه جهادی به ســراغ  ضرورت 

یم . آنها برو
که در  که با حضور جمعی از مسئوالن قضایی و اداری استان و همچنین بسیجیانی  غامعلی صادقی در این مراسم 
برپایی غرفه دادگســتری و پایگاه بســیج در نمایشــگاه دفاع مقدس مشارکت داشــتند برگزار شد، گفت :  میز خدمت 
کار خوبی بود و اینگونه مشاوره دادن ها شیرین است، چرا که همیشه  که در نمایشگاه بر پا شد بسیار  مشاوره قضایی 
کار بسیجی است که می توان  یم پیش ارباب رجوع و این مشاوره یک  ارباب رجوع پیش ما می آید، در اینجا ما می رو

آن را در مساجد و سایر فضاهای ممکن ادامه داد.

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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از تشــکیات قضایی دادگســتری کل اســتان خراسان شــمالی در دوران جنگ تحمیلی 1 نفر جانباز و آزاده،17 نفر 
که عاوه بر این 68 فرزند جانباز و  رزمنده جانباز،26  نفر رزمنده در صحنه های نبرد حق علیه باطل حضور داشــتند 

48 نفر فرزند شهید در این دادگستری حضور دارند.
گرامیداشت دفاع مقدس این دادگستری برنامه های متعددی را جهت ارج نهادن بر مقام واالی  به مناسبت هفته 

گرانقدر و خانواده معظم آنان و همچنین ایثارگران اجرا نموده است. شهدای 

گرامیداشت هفته دفاع مقدس خراسان شمالی    جدول برنامه های 

گرامیداشــت چهلمین  کل اســتان خراســان شــمالی در  اقدامــات دادگســتری 
سالگرد دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

مالی راسان سش
ن

ان � مالیاس�ت راسان سش
ن

ان ݣݣݣݣݣݣݣ� اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت



118

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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فعالیت های رسانه ای    

صدور بیانیه توســط رییس کل دادگســتری اســتان به مناســبت هفته دفــاع مقدس و درج در پرتــال داخلی جهت    
کلیه همکاران حوزه های قضایی استان و نیز در سایت رسمی دادگستری استان  مشاهده و بهره برداری 

اقدامات و خط مشی اجرایی   

پخش کلیپ های حماسی از تلویزیون های نصب شده در سالن های انتظار مراجعین مجتمع های قضایی استان    
در طول هفته دفاع مقدس به مدت نیم ساعت از ساعت 13:30 الی 14

تجلیل از رزمندگان و ایثارگران دستگاه قضایی در 8 سال دفاع مقدس    
تشکیل جلسه استانی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس   
 برپایی نمایشگاه تجهیزات جنگی و عکس دفاع مقدس   
کلیه مجتمع های قضایی و اداری استان اعم از ساخت سنگر، نصب بنر، پرچم     فضاسازی مناسب محیطی در 
غبارروبی و عطر افشــانی مزار مطهر شــهدا )به صورت هماهنگ و حســب ســاعت اعامی ســتاد بزرگداشت هفته    

دفاع مقدس(
 دیدار و تکریم جانبازان و خانواده معظم شــهدا )در مرکز اســتان به صورت متمرکز با حضور رییس کل  دادگســتری    

استان و معاونین و در سایر حوزه های قضایی با حضور مدیران قضایی استان( 
تقدیر و تجلیل از رزمندگان و ایثارگران شاغل در دادگستری استان    
کارمند رزمنده به منظور تجلیل در مراسم پیشکسوتان دفاع مقدس استان    معرفی 
کلیه همکاران حوزه های     کوتاه از زندگی شهدا در پرتال داخلی جهت مشاهده و بهره برداری   انتشار داستان های 

قضایی استان
 انتشار بیانات مقام معظم رهبری )حفظ ا...( در خصوص دفاع مقدس در پرتال داخلی   
درج خاطــرات رزمنــدگان و ایثارگــران شــاغل در دادگســتری در پرتــال داخلــی جهت مشــاهده و بهره بــرداری کلیه    

همکاران حوزه های قضایی استان
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 حضــور همــکاران و خانــواده ایشــان در نمــاز عبادی،    
سیاسی جمعه

پخش زنده همایش سراســری تجلیل از پیشکســوتان    
دفاع مقدس و نیز سخنان مقام معظم رهبری )مدظله 

العالی( در مجتمع های قضایی استان
یان دفاع مقدس    کتابخوانی راو برگزاری مسابقه 
برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع دفاع مقدس   
درج بیانــات حضــرت امــام خمینــی )ره( در ســربرگ    

مکاتبات اداری دادگستری استان
بیــان     موضــوع  بــا  تیــن  الصا بیــن  در  ســخنرانی 

رشادت های ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس
بیــان     بــا موضــوع  مراســم محــوری بصیرتــی  برگــزاری 

خاطرات و تبیین دستاوردهای دفاع مقدس
شــرکت در محفــل خاطــره موج های بی قرار در ســالن    

اجتماعات  استانداری

شرح فعالیت   

مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دادگستری کل 
اســتان خراســان شــمالی با حضور تعــدادی از همکاران 
کل ســازمان های تابعــه و بــا  قضایــی و اداری و مدیــران 

رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد .

گرامیداشــت یاد  کل دادگســتری اســتان ضمــن   رئیــس 
گرانقــدر هشــت ســال دفــاع مقــدس  و خاطــره شــهدای 
فشــانی های  جــان  و  رشــادت ها  از  خاطراتــی  روایــت  و 
آزادگان در دوران  جنــگ  و  شــهدا،ایثارگران،رزمندگان 
تحمیلــی، مهمتریــن ویژگی هــای اخاقی و شــخصیتی 
و  بیــان  را  اســامی  جمهــوری  مقــدس  نظــام  شــهدای 
مجاهدت هــای آنــان در مســیر رســیدن بــه قــرب الهی و 

کرد. سعادت ابدی ستودنی توصیف 
ی ادامه داد:وقتی دبیر کل وقت سازمان ملل در کتابی  و
جنــگ  دوران  از  خــود  یابی هــای  ارز و  خاطــرات  از  کــه 
کرد، مــردم ایــران را پیروز عرصه  تحمیلــی بعدها منتشــر 
کــه بــا دســتان خالــی  جنــگ نابرابــری معرفــی مــی کنــد 
ی اراده در برابــر همــه ابرقدرت هــای عالــم بــه  و بــا نیــرو
ک  کرد و اجازه ندادند ذره ای از خا شایســتگی مقاومت 
میهن اسامی در تصرف دشمنان باقی بماند؛ طبعًا این 
توصیف و تحلیل او نشــان دهنده عظمت کاری اســت  
که این ملت بزرگ به شایســتگی انجام دادند و شــاید هر  

ذهنی قادر به فهم و درک آن نباشد.
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کل دادگستری استان با خانواده شهیدان زیبایی تقدیر از تعدادی از رزمندگان و ایثارگران دستگاه قضایی استاندیدار رئیس 

نصب عکس و بنر در تمامی حوزه های قضایی استان  غبارروبی و عطر افشانی مزار مطهر شهدا
گرامیداشت هفته دفاع مقدس-دادسرای بجنورد

تین با موضوع بیان رشادت های  سخنرانی در بین الصا
ایثارگران و رزمندگان 

گرامیداشت هفته دفاع مقدس-گرمه
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کل سازمان زندان ها و اقدامات تامینی     اداره 
و تربیتی استان خراسان شمالی

تزئین، ساخت نمادین سنگر و نصب بنر به مناسبت    
کل و  گرامیداشــت هفته دفاع مقــدس در ورودی اداره 

زندان های تابعه 
کل و زندان هــای      برپایــی نمایشــگاه عکــس در اداره 

تابعه
شــرکت در مراســم غبار روبی مزار شــهدا در اداره کل و    

زندان های تابعه
کارکنــان، ســربازان و مددجویــان زندان هــای     شــرکت 

اســتان در نمــاز عبادی سیاســی جمعــه در اداره کل و 
زندان های تابعه

 تجلیل از تمامی فرزندان شــهدا شــاغل در زندان های    
کل استان در اداره 

تجلیل از فرزندان به ســن تکلیف رسیده همکاران در    
کل اداره 

کارکنان، ســربازان و مددجویان با     معرفــی کتاب برای 
موضوع دفاع مقدس در زندان های تابعه

بــا موضــوع دفــاع مقــدس در      تهیــه روزنامــه دیــواری 
زندان های تابعه

 برگزاری مسابقات ورزشی برای زندانیان در زندان های    
تابعه

 برگــزاری جلســات پرســش و پاســخ رئیــس زنــدان بــا    
کارکنــان و ســربازان بــه صــورت ویــژه در  مددجویــان، 

زندان های تابعه
کم     کل، دادستان و قضات محا  بازدید و حضور مدیر 

قضایــی از زنــدان و رســیدگی بــه مشــکات قضایــی 
مددجویان زندان های تابعه

 اعطــاء ماقــات حضــوری و مرخصــی بــه زندانیان در    

طول هفته در زندان های تابعه
 آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد در ستاد دیه   
کل و     بیان خاطرات هشت سال دفاع مقدس در اداره 

زندان های اســتان با روایت گری رزمندگان و جانبازان 
از جملــه حضــرت حجت االســام والمســلمین حاج 
کل محترم دادگســتری اســتان و  آقــای جعفــری رئیس 
امیــر ســرتیپ دوم ســتاد جنــاب آقــای محمــد نجاتی 
کل حفظ آثار ونشــر ارزش های  کل محتــرم اداره  مدیــر 
گرامیداشــت هفتــه دفــاع  دفــاع مقــدس و دبیــر ســتاد 

مقدس استان و...( در زندان بجنورد 
اهداء جوایز به بسیجیان فعال در زندان های تابعه   
 تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس )مدیر کل محترم    

کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس - موسی  اداره 
یان ( در اداره کل - سالن ایثار - زندان  نوری - آقای راز

شیروان
برگزاری مسابقه خاطره نویسی در زندان های تابعه   
یع بروشور در زندان های تابعه      تهیه و توز
گروه های جهادی در زندان های تابعه    حضور 
گران در زندان های     دیدار خانواده معظم شــهدا و ایثار 

تابعه

سازمان تعزیرات حکومتی استان خراسان    
شمالی

فضا سازی محیط اداری   
گلباران مزار شهدا    شرکت در مراسم 
گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس در تابلــو     درج پیــام 

کل روان اداره 
 صدور  بیانیه   
گرامیداشت هفته دفاع مقدس  به     ارسال پیام تبریک 

همکاران

شرح فعالیت های سازمان های وابسته به قوه قضاییه در استان خراسان شمالی   
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پخش ســخنرانی مقام معظم رهبری )مدظله العالی(    
بــه منظــور  کارکنــان  از  و دعــوت  در ســالن جلســات 

استماع بیانات
شرکت در نماز عبادی سیاسی جمعه    
ملبس شدن همکاران به لباس بسیجی   
سخنرانی امام جماعت در مورد دفاع مقدس   
بــه     کشــور  بیانیــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی  ابــاغ 

کل همکاران اداره 
شــرکت همکاران در مســابقات کتابخوانی و فرهنگی    

هفته دفاع مقدس
اباغ دعوتنامه بنیاد شهید به منظور حضور در مراسم    

غبار روبی مزار شهدا به همکاران
پخش ســرود های حماســی مربوط به دفاع  مقدس در    

پایان وقت اداری
برگــزاری جلســه هماهنگــی در خصــوص هفتــه دفاع    

مقدس
درج پیــام مربــوط بــه هفتــه دفــاع مقــدس در ســربرگ    

مکاتبات اداری
برگزاری جلسه انس با قرآن   
کارمنــد رزمنــده بــه منظــور تجلیــل در مراســم     معرفــی 

پیشکسوتان دفاع مقدس استان
ریــزی     برنامــه  و  هماهنگــی  جلســات  در  حضــور 

برنامه های اجرایی چهلمین سالگرد دفاع مقدس

سازمان قضایی نیروهای مسلح استان    
خراسان شمالی

برگــزاری نشســت بصیرتــی و تبییــن ارزش هــای دفــاع    
مقدس در محل نمازخانه سازمان

دیدار و تکریم خانواده شهدا   
فضاســازی مناســب محیطی اعم از ســاخت سنگر،    

نصب بنر، پرچم
برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر دوران دفاع مقدس   

شــرکت در مراســم محوری هفته دفاع مقدس و دیدار    
تصویری با مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

کارکنان ســازمان به     ی و ورزش صبحگاهــی  پیــاده رو
مناسبت هفته دفاع مقدس

شرکت کارکنان سازمان در مراسم محوری دادگستری    
تجلیل از رزمندگان و ایثارگران 

گلباران مزار شهدا    شرکت در مراسم 

ک خراسان     کل ثبت اسناد و امال اداره 
شمالی

فضاســازی مناســب محیطی اعم از ســاخت سنگر،    
نصب بنر، پرچم، استفاده از عکس شهدا و نیز شهید 

سلیمانی در فضاسازی
برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر دوران دفاع مقدس   
ایجاد نماد یادمان شهدا در محل ورودی اداره   
اســتفاده از چفیه توســط همکاران در طول هفته دفاع    

مقدس
برگــزاری جلســه شــورای اداری بــه همیــن مناســبت و    

بیان ایثارگری های رزمندگان دوران دفاع مقدس
حضور همکاران در نماز عبادی سیاسی جمعه   
درج ســخنان مرتبط با مناســبت در سربرگ مکاتبات    

اداری
استفاده از محیط اتوماسیون اداری و پرتال سازمانی   
پخش نواهای حماسی متناسب با هفته   
درج پیام مناسبتی برای همکاران از طریق شبکه های    

فضای مجازی
یارت عاشورا    برگزاری دعای ز
کارکنــان ثبــت اســناد     نصــب تصاویــر پــدران شــهید 

کل استان در ورودی اداره 
همایــش     در  اســتان  اســناد  ثبــت  مدیــرکل  شــرکت 

تقدیــر از ایثارگران با ســخنرانی تلویزیونــی مقام معظم 
رهبری)مــد ظله العالی( در محل ســالن ایثــار و تقدیر 
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از ایثارگران اداره
تقدیر از همکار ایثارگر ستادی و سرباز یگان انتظامات    

به )مناســبت روز ســرباز( در هفته گرامی داشــت دفاع 
مقدس

کل ثبــت اســتان در همایــش تقدیــر از     شــرکت مدیــر 
ایثارگــران بــا ســخنرانی تلویزیونــی مقام معظــم رهبری 
مــورخ  در  ایثــار  ســالن  در محــل  العالــی(   )مــد ظلــه 
99/6/31 و تقدیــر از همــکار ایثارگر اداره ثبت اســناد 
ک ناحیــه یک بجنورد با اهدا لــوح تقدیر وهدیه  و امــا

کل ارسالی  ازسوی این اداره 
ک در همایــش     کل ثبــت اســناد وامــا شــرکت مدیــر 

خاطــره گویــی و تقدیر از ایثارگران درمحل دادگســتری 
کل و اعضاء شورای قضایی استان با حضور رئیس 

ک در همایــش     کل ثبــت اســناد وامــا شــرکت مدیــر 
گویــی موج هــای بیقــرار در ســالن اجتماعات  خاطــره 

استانداری مورخ 99/7/7
کتابخوانی به مناســبت     کارکنــان در مســابقه  شــرکت 

هفته دفاع مقدس
اباغ به کلیه کارکنان جهت شرکت درمراسم غباروبی    

مــزار شــهدا و حضور معــاون این اداره کل درمراســم در 
مورخ 99/7/3  

سازمان پزشکی قانونی استان خراسان شمالی   

فضا ســازی مناســب محیطی اعم از ســاخت سنگر،    
نصب بنر، پوستر، پرچم و...

ایجاد نمایشگاه و یادمان عکس شهدا   
صــدور بیانیه توســط پایگاه مقاومت بســیج پزشــکی    

قانونی استان

درج بیانــات حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم    
رهبری )مدظله العالی( 

به مناسبت هفته دفاع مقدس در سربرگ مکاتبات   
پخش ســخنرانی مقــام معظم رهبری )حفظــه ا...( در    

بخش های مختلف پزشکی قانونی خراسان شمالی
دیدار و تکریم خانواده شهید معظم ابوالفضل نیکدل    

غامان
معرفــی یــک نفــر از پیشکســوتان دفاع مقــدس جهت    

تقدیر در همایش استانی
معرفی یک نفر بانوی نمونه عفاف و حجاب این اداره    

کل و تقدیر توسط استانداری
تقدیــر از مدافعــان ســامت بــا اهــدای لــوح بــه رئیس    

محترم دانشگاه علوم پزشکی استان
دعوت از همکاران و خانواده ایشــان جهت حضور در    

نماز جمعه و شرکت آنان
ارســال پیامک برای همکاران به مناسبت هفته دفاع    

مقدس
تهیه محتوای فرهنگی و وصیت نامه شهدا و انعکاس    

آن در پرتــال داخلــی و پــس زمینــه رایانــه همــکاران در 
طول هفته دفاع مقدس

کلیــب بــا مضمــون دفــاع مقــدس از تلویزیون     پخــش 
سالن انتظار مراجعین برای ارباب رجوع

پخش سرودهای انقابی در محیط اداره   
تین در     ســخنرانی روزانــه امــام جماعت در بیــن الصا

خصوص ابعاد مختلف دفاع مقدس
 شرکت در مراسم غبارروبی مزار شهدا در معصوم زاده   
شــرکت همکاران در مراســم عمومی بزرگداشت هفته    

دفاع مقدس در دادگستری استان

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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ان س�ت و�ن
ان �ن اس�ت

سمت در دستگاه قضایی: قاضی
تاریخ تولد: 1335/12/25 

تاریخ شهادت: 1361/2/26
محل شهادت:  ماهشهر 

شهید مهدی مقدسی 

کارمند  سمت در دستگاه قضایی:  
تاریخ تولد: 1337/3/10

تاریخ شهادت: 1362/12/5
محل شهادت: منطقه عملیاتی خیبر 

شهید محمد حسین میرقائد

کارمند  سمت در دستگاه قضایی:  
تاریخ تولد: 1335/1/1

تاریخ شهادت: 1362/11/21
محل شهادت: منطقه عملیاتی خیبر 

شهید محمد حسن رزار

کارمند سمت در دستگاه قضایی: 
تاریخ تولد: 1342/8/20

تاریخ شهادت: 1367/4/4
یداالثر محل شهادت: جزایر مجنون - جاو

شهید ابراهیم جعفری

کل استان خوزستان شهدای واالمقام دادگستری 

ان س�ݦݦݦت و�ن
ان �ن اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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گرامیداشــت چهلمین سالگرد  کل اســتان خوزســتان در  اقدامات دادگســتری 
دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

تشکیات قضایی استان خوزستان در دوران جنگ تحمیلی تعداد 4 شهید واال مقام تقدیم نظام مقدس جمهوری 
اســامی ایران نموده اســت که از این میان تعداد 1 شــهید از کادر قضایی و 3 شــهید دیگر از جمع کارکنان اداری می 
کارکنان اداری  کادر قضایی و 321 نفر از  باشــند. افزون بر این تعداد ایثارگران 395 نفر و از این میان تعداد 74 نفر از 

می باشند.
کادر اداری می باشــند.  کادر قضایی و 35 نفر از  که 17 نفر از  شــایان ذکر اســت ؛ تعداد جانبازان 52 نفر می باشــد 
کــه 44 نفر از جمع قضایی و 31 نفر از کارکنان اداری می باشــند و تعداد آزادگان 2 نفر، از کادر  تعــداد رزمنــده 75 نفــر 

کدام یک نفر می باشند. قضایی و اداری هر 
با این رویکرد در آستانه چهلمین سال گرامیداشت هفته نورانی دفاع مقدس، دادگستری کل استان شهرستان ضمن 

ادای احترام به ساحت مقدس شهیدان هشت سال دفاع مقدس و امام شهدا، برنامه های ذیل را اجرا نموده است.

کل استان خوزستان    گرامیداشت هفته دفاع مقدس در  دادگستری  جدول برنامه های 
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گزارش عملکرد استان خوزستان  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

فعالیت های رسانه ای    

گرامیداشت هفته دفاع مقدس    کل دادگستری خوزستان به مناسبت  پیام رئیس 

اقدامات و خط مشی اجرایی   

کلیه مجتمع های قضایی استان خوزستان    تهیه و نصب بنر به مناسبت هفته دفاع مقدس در 
کارکنان دادگســتری اســتان     برگــزاری دوره آموزشــی مجــازی آشــنایی بــا ســرداران شــهید دوران دفــاع مقدس ویــژه 

خوزستان 
مصاحبه با تعدادی از ایثارگران دادگستری استان خوزستان و درج در سایت دادگستری استان   
کل دادگستری استان خوزستان به ایثارگران دادگستری و تقدیر از زحمات آنان    یاست  اهدای لوح تقدیر توسط ر
خدمات رسانی ویژه واحد امور ایثارگران دادگستری دزفول در امر پیگیری مشکات قضایی آنان   
یاست دادگستری شهرستان دزفول       انجام برنامه ماقات های مردمی با ر

گرامیداشــت یاد و خاطره  شــهدای هشــت ســال دفاع     یــارت عاشــورا، مرثیه ســرایی و نوحه خوانی جهت  قرائــت ز
مقدس در نمازخانه دادگستری شهرستان دزفول

کل دادگستری خوزستان با دادگستری شهرستان دزفول    برگزاری نشست ویژه رییس 
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گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

شرکت در مراسم بزرگداشت سالروز هفته دفاع مقدس در حسینیه ثاراهلل دزفول   

برگزاری نمایشگاه پوستر و عکس دفاع مقدس در    
     دادگستری شهرستان شوشتر

برگــزاری نمــاز جماعــت ظهــر و عصــر و قرائــت فاتحــه بــرای شــهدای 8 ســال دفــاع مقدس و شــهدای ســامت در    
دادگستری شهرستان شوشتر

برگزاری جلسه تجلیل و تشکر از کارمندان شورای حل    
اختــاف و خانواده هــای ایثارگر شــورای حــل اختاف 

دادگستری شهرستان شوشتر
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ان �ب
�ن ان �ن اس�ت

کارمند  سمت در دستگاه قضایی: 

تاریخ تولد: 1339/11/23

تاریخ شهادت: 1365/12/10

کربای 5 محل شهادت: عملیات 

شهید  موسی جباری

کل استان زنجان شهید واالمقام دادگستری 

ان �ب
�ن ان ݣݣݣݣݣݣݣݣ �ن اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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گرامیداشت چهلمین سالگرد کل استان زنجان در  اقدامات دادگستری 
 دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

کل اســتان زنجان  در زمــان جنگ تحمیلی دادگســتری 
)زنجــان - ابهــر- خدابنــده ( همســو و هماهنــگ با نظام 
مقــدس جمهوری اســامی اقدامات متعــددی از جمله 
کمک های مالــی فراوانی به جبهه هــای نبرد حق  اهــداء 
علیه باطل داشــت و از پرســنل حدود 50 نفری آن مقطع 
زمانــی از جمــع قضات و کارمندان، یــک نفر  از کارکنان 

اداری بــه درجه رفیع شــهادت نائل آمــد و افزون بر این از 
تعــداد 70 نفر ایثارگران، جانبــازان و رزمندگان اعزامی به 
جبهــه نبــرد حــق علیه باطــل 55 نفر از کارکنــان اداری و 

کارکنان قضایی می باشند.   تعداد 15 نفر از 

فعالیت های رسانه ای    

کل استان زنجان    گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 
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گزارش عملکرد استان زنجان  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

کل دادگســتری اســتان زنجــان بــه  صــدور پیــام رئیــس 
گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و  مناســبت 
درج و انتشــار آن در نشــریات محلی استان، شبکه های 
پورتــال و  داخلــی  ســایت  اســتانی،  اخبــار   مجــازی، 

و تشریح برنامه ها در هفته دفاع مقدس 

اقدامات و خط مشی اجرایی   

بــه     منتســب  شــهدای  عکــس  نمایشــگاه  برگــزاری   
دادگســتری و شــبیه ســازی فضای جبهه به مناسبت 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس در کلیه ساختمان های 
دادگستری کل استان و سایر حوزه های قضایی استان 

و سازمان های تابعه قوه قضاییه استان زنجان
گلبــاران و غبارروبــی مــزار شــهدا با حضور مســئولین      

قضایی استان
از     اســتان  قضایــی  مســئولین  بازدیــد  و  حضــور   

نمایشــگاه های برپا شــده در حوزه های قضایی استان 
بــه  اجرایــی  برنامه هــای  دیگــر  در  ســخنرانی  ایــراد  و 
گرامیداشــت چهلمین ســالگرد هفته دفاع  مناســبت 

مقدس
دیدار مســئولین قضایی اســتان بــا فرماندهان محترم    

ســپاه انصارالمهدی)عــج( و تیــپ 216 زرهی اســتان 
زنجان و تبریک هفته دفاع مقدس

تقدیــر از ســربازان وظیفه  یــگان حفاظت دادگســتری    

اســتان با برگزاری مســابقه، اهدا لوح و هدیه نقدی در 
روز سرباز

نمــاز     مصلــی  در  قضایــی  و  حقوقــی  مشــاوره  ارائــه   
جمعــه و ندامتــگاه شهرســتان ابهر با همکاری بســیج 
گرامیداشــت  کانــون وکاء به مناســبت  حقوقدانــان و 

چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس
 مراســم تجلیل از پیشکســوتان، رزمنــدگان، ایثارگران    

و جهادگــران دوران دفــاع مقــدس بــه صــورت ارتبــاط 
رهبــری  معظــم  مقــام  محضــر  در  تصویــری  مســتقیم 

حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی(
کل اســتان ســمنان در دوران هشت سال  دادگســتری 
جنــگ تحمیلــی تعــداد 5 شــهید واالمقــام و همچنیــن 

کارکنان اداری را تقدیم جمهوری  تعداد 192 ایثارگر از 
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ان ان سم�ن اس�ت

کارمند سمت در دستگاه قضایی: 
تاریخ تولد:  1341/2/26

تاریخ شهادت: 1367/5/5
محل شهادت: اسام آباد غرب

شهید سید ابراهیم میری

کارمند  سمت در دستگاه قضایی: 
تاریخ تولد : 1339/03/18

تاریخ شهادت: 1362/8/4  
محل شهادت: مریوان 

شهید محمد بیگناه 

کارمند سمت در دستگاه قضایی: 
تاریخ تولد: 1339/04/17

تاریخ شهادت: 1362/08/28
محل شهادت: پنجوین

شهید  منوچهر عبدوس

کارمند سمت در دستگاه قضایی:  
تاریخ تولد: 1341/08/24 

تاریخ شهادت: 1362/08/28
محل شهادت: پنجوین 

شهید محمد شهاب 

کارمند سمت در دستگاه قضایی: 
تاریخ تولد: 1337/10/01

تاریخ شهادت:  1361/1/14
محل شهادت:  شوش

کاسوایی شهید ابراهیم حاتمی 

کل استان سمنان شهدای واالمقام دادگستری 

انݣݣݣݣݣݣݣݣ ان ݣݣݣݣݣݣݣݣݣسم�ن اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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گرامیداشت چهلمین سالگرد  کل استان سمنان  در  اقدامات دادگستری 
دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

گزارش عملکرد استان سمنان  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

کل اســتان ســمنان در دوران هشت سال  دادگســتری 
جنــگ تحمیلــی تعــداد 5 شــهید واالمقــام و همچنیــن 
کارکنــان اداری را تقدیــم جمهوری  تعــداد 192 ایثارگــر از 
کادر قضایــی تعــداد  اســامی  ایــران نمــوده اســت و در 
3 فرزنــد شــهید و 5 خانــواده شــهید و همچنیــن 3 نفــر 
جانباز  و 18 نفر رزمنده شــاغل و 2 نفر بازنشســته حضور 
کادر اداری نیــز تعداد 55 نفر خانواده شــهید  دارنــد و در 
و تعــداد 65 نفــر خانــواده جانبــاز و تعداد 5 نفــر جانباز و 
7 نفر رزمنده شــاغل و همچنین تعداد 29 نفر بازنشســته 

می باشند . 
با این توصیف در آســتانه چهلمین سال گرامیداشت 

هشت سال دفاع مقدس ضمن ادای احترام به شهدای 
واالمقام و امام شهدا دوران حماسه ساز در دفاع مقدس 
یخی  ملت قهرمان ایران از هرقشری با تاسی از حرکت تار
ســرور و ســاالر شــهیدان حضرت امــام حســین)ع( ثمره 
ای بالنده از فرهنگ ایثار و شــهادت را برای همیشــه در 
گرامیداشــت  گذاشــته و در  یخ این مرز و بوم به جای  تار
یکــردی  بــا چنیــن رو چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس 
می توانــد فرصتــی بــرای انتقــال مفاهیــم و معــارف دفــاع 
مقدس به نســل حاضر باشــد و بر این اســاس برنامه های 
ذیل را جهت ارج نهادن به مقام واالی شــهدا، ایثارگران 

و رزمندگان اسام برگزار نمود .  

کل استان سمنان    گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 
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گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

اقدامات و خط مشی اجرایی    

برنامه ریزی جهت برگزاری و اجرای برنامه های هفته دفاع مقدس    
کل استان سمنان  با ایثارگران و به ویژه رزمندگان و جانبازان     دیدار معاون فرهنگی دادگستری 
هماهنگی جهت حضور پرسنل اداری و قضایی دادگستری از محل باغ موزه دفاع مقدس سمنان    
کل استان سمنان با نصب پرچم و بنر به مناسبت هفته دفاع مقدس     فضا سازی محل دادگستری 
استفاده از پرتال داخلی دادگستری جهت ارائه تصاویر و مطالب مرتبط با دفاع مقدس    
کل استان    برپایی ایستگاه شهدا در محل دادگستری 

برپایی ایستگاه شهدا در محل ساختمان دادگستری

کل استان سمنان فضاسازی محوطه داخلی و خارجی ساختمان دادگستری 

کل استان سمنان از باغ موزه دفاع مقدس کارکنان دادگستری  بازدید 
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ان ��ت ان و �بلو�پ ݔ��ت ان س� اس�ت

سمت در دستگاه قضایی:

 دادستان عمومی و انقاب زابل

تاریخ تولد: 1355/1/12

تاریخ شهادت: 1392/8/15

محل شهادت: زابل - ترور

شهید موسی نوری قلعه نو 

کل استان سیستان و بلوچستان شهید واالمقام دادگستری 

ان پ��ݦݨت ݫ ݫ ݫ ݫ ان ݣݣݣݣݣݣو �بلو�ݫ ݔ��ݦݦݨت ان ݣݣݣݣݣݣݣݣ س� اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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گرامیداشت چهلمین  اقدامات دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان در 
سالگرد دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

کل استان سیستان وبلوچســتان به منظور  دادگســتری 
گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس،ضمن زنده 
نگــه داشــتن یاد وخاطره شــهدا به معرفی دســتاورد های 
اجرایی خود در نمایشــگاه و دســتاورد های دفاع مقدس 

پرداخت.
کارکنان قضایی و اداری در 8  این دادگســتری با اعزام 
ســال دفاع مقــدس که به صــورت داوطلبانه در جبهه ها 
تقدیــم  تــرور  و  خدمــت  شــهید  دو  داشــته اند،  حضــور 
انقــاب اســامی نمــوده  و در دفــاع مقــدس 4 قاضــی 

کــه یکــی از  کارمنــد اداری جانبــاز و 2 آزاده  جانبــاز و 12 
آزاده های اســتان به مدت 7ســال و شش ماه در اسارت 
کارکنان قضایی  یــم بعثی بوده و در مجمــوع 34 نفر از  رژ

واداری رزمنده بوده اند.
افزون بر این 32 فرزند شــهید، 2همســر شهید، 22برادر 
بــرادر  شــهید، 12 خواهــر شــهید، 55 فرزنــد جانبــاز، 3 
جانبــاز، 3خواهــر جانبــاز و 28 فرزنــد رزمنــده مشــغول 
کل استان سیستان و بلوچستان   خدمت در دادگستری 

می باشند.

کل استان سیستان و بلوچستان    گرامیداشت هفته دفاع مقدس در  دادگستری  جدول برنامه های 
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گزارش عملکرد استان سیستان و بلوچستان  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

فعالیت های رسانه ای    

صدور بیانیه بمناسبت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس   

اقدامات و خط مشی اجرایی   

برگزاری مراسم اولین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی   
یع بسته فرهنگی شامل دو جلد کتاب )بچه های حاج قاسم و کتاب سردار مقاومت سرباز والیت ( بین مدعوین     توز
گاه سازی حقوقی در میعادگاه نماز جمعه    آ
اهداء خون   
ارائه مشاوره حقوقی   
یال و 20بسته به     یال،20بسته به ارزش 3/5میلیون ر کمک های مومنانه)50بسته به ارزش 5میلیون ر یع 90 بسته  توز

یال( به نیازمندان ارزش 3میلیون ر
آزادی 20نفر از زندانیان معسر در نوبت دوم مرحله سوم   
کودک ویژه بانوان    کارگاه آموزشی خانواده و حقوق  برگزاری 

غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا دفاع مقدسارائه مشاوره حقوقی
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ا�س ان �ن اس�ت

کارمند  سمت در دستگاه قضایی: 
تاریخ تولد: 1338/5/29

تاریخ شهادت: 1374/3/29
محل شهادت: جانباز شیمیایی - شیراز

شهید مصطفی قلی رکنی

سمت در دستگاه قضایی:کارمند
تاریخ تولد: 1336/01/01

تاریخ شهادت: 1367/4/4
محل شهادت: جزیره مجنون

شهید محسن پورعبداله

سمت در دستگاه قضایی: قاضی
تاریخ تولد: 1312/5/27

تاریخ شهادت: 1360/5/10
کازرون - ترور محل شهادت: 

 شهید حجت االسالم والمسلمین
حاج شیخ عبدالرحیم دانشجو

کل استان فارس شهدای واالمقام دادگستری 

ا�س ان �ن اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت

سمت در دستگاه قضایی: قاضی
تاریخ تولد: 1310/12/19

تاریخ شهادت: 1360/5/17
محل شهادت: استهبان

شهید حجت االسالم والمسلمین 
احمد فقیهی
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سمت در دستگاه قضایی: جانشین دادستان 
تاریخ تولد: 1339/12/15

تاریخ شهادت: 1364/8/19
محل شهادت:  در داخل دادسرا به دست منافقان

شهید حسین اشراقی جزی

کارمند سمت در دستگاه قضایی: 
تاریخ تولد: 1343/2/10

تاریخ شهادت: 1372/9/15
محل شهادت:

جانباز شیمیایی - بیمارستان ساسان تهران

شهید محمدگل محمدی

کارمند سمت در دستگاه قضایی: 
تاریخ تولد: 1325/09/05

تاریخ شهادت: 1360/09/30
گیان غرب محل شهادت: 

شهید بهزاد مهربان

کل استان فارس شهدای واالمقام دادگستری 
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گرامیداشت چهلمین سالگرد  کل استان فارس در  اقدامات دادگستری 
دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

 در دوران جنگ تحمیلی تشــکیات قضایی اســتان فارس، تعداد 7 شــهید واالمقام تقدیم نظام جمهوری اســامی 
کــه از میــان آنهــا تعــداد 4 شــهید از کادر قضایی و 3 شــهید از کارمنــدان بوده اســت . تعداد کل  ایــران نمــوده اســت 
ایثارگران دادگســتری اســتان فارس اعم از جانباز، رزمنده و اســیر 306 نفر می باشــدکه ضمن ادای احترام به ســاحت 
مقدس شــهیدان هشــت ســال دفاع مقدس و تجدید میثاق با رهبر و مقتدای شــهیدان حضرت امام خمینی )ره( و 
گرامیداشــت هفته دفاع مقدس، دادگســتری اســتان  مقــام معظــم رهبری )مدظله العالی( در آســتانه چهلمین ســال 

فارس برنامه های ذیل را در جهت ارج نهادن به مقام شامخ این عزیزان اجرا نموده است . 

کل استان فارس    گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

اقدامات و خط مشی اجرایی   

مصاحبه، ثبت و ضبط فیلم خاطرات شفاهی والدین شهدای دستگاه قضایی استان   
شناسایی و معرفی شهدای واالمقام و همچنین جانبازان و ایثارگران دستگاه قضایی استان   
یخ شفاهی انقاب اسامی     جلب همکاری و مشارکت مسئولین و همکاران قضایی و اداری در جهت تدوین تار

و دفاع مقدس
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گزارش عملکرد استان فارس  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

مستند نمودن خاطرات تعداد 19 نفر از مشمولین و ارسال آن به دبیرخانه ستاد   
 طرح جمع آوری اسناد افتخار   
 اجرای برنامه های با موضوع عفاف و حجاب   
 طرح اعتای فرهنگ ایثار و شهادت   
 طرح تقدیر از ایثارگران و رزمندگان مجموعه قضایی استان    
کارگاه جهادی تولید ماسک      بازدید از 
 برپایی نمایشگاه عکس ویژه هفته دفاع مقدس   
برگزاری همایش ویژه بزرگداشت هفته دفاع مقدس   
کرونا(    کنترل بیماری  طرح  پویش احسان )کمک به جلوگیری و 

شرح برنامه    

اجرای برنامه »طرح جمع آوری اسناد افتخار«   

یخ به گونه هــای مختلف وجود داشــته و از  مستندســازی اقدامــات و فعالیت هــا امــری اســت که همــواره در طــول تار
کارکنان دســتگاه قضایی دوشــادوش رزمندگان تاش جانانه  اهمیت باالیی برخوردار اســت و در ایام دفاع مقدس، 
یت ذاتی دستگاه قضایی انجام دادند. لذا با هدف تبیین و  ای در ابعاد عمومی دفاع مقدس و همچنین ابعاد مأمور

گردد. مستند سازی نقش دستگاه قضایی در جنگ تحمیلی برای نسل فعلی و آینده این برنامه اجرا می 

 اجرای برنامه »طرح  پویش احسان«   

کرونا( کنترل بیماری  )کمک به جلوگیری و 
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گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

کار    اهداف انجام 

یاســت محترم قوه قضاییــه، قضات و  کیدات ر در راســتای عمــل بــه منویــات مقــام معظم رهبــری )دام عزه( و  نیــز  تا
کارکنــان مجموعــه قضایــی اســتان فــارس در یــک اقــدام خود جوش نســبت بــه جمــع آوری مبالغ نقدی در راســتای 
کرونــا و کمک بــه بیمارســتان ها و نیازمندان در قالــب پویش معنوی اقــدام نمودند. این  کنتــرل بیمــاری  جلوگیــری و 
فرهنــگ غنــی اســامی همــواره در بحران هــا موجب تقویت روحیه بشــر دوســتانه و انفــاق در بین همــکاران مجموعه 

که در شرایط سخت به صورت خودجوش به یاری هموطنان عزیز می شتابند . گردیده  قضایی استان 

اقدامات اجرایی در خصوص هدف           

کمک های نقدی     اطاع رسانی در خصوص نحوه جمع آوری 
یال وجه نقد    جمع آوری مبلغ نهصد میلیون ر
یع در بین نیازمندان     خرید 300 بسته معیشتی و توز
کمک به خرید دستگاه های تنفسی با همکاری مجمع خیرین سامت استان فارس   
اجرای برنامه »دیدار مردمی در مساجد «   
اجرای برنامه »برگزاری مسابقات فرهنگی در سراسر استان«   

اجرای برنامه : »دیدار مردمی در مساجد «   
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گزارش عملکرد استان فارس  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

کار    اهداف انجام 

گاهــی حقوقی و  مســاجد از مهــم تریــن ظرفیت هــای تاثیــر گذار در تحــول فرهنگی می باشــند. از طــرف دیگر ارتقای آ
کاهش ورودی پرونده ها  ی و اختافات با هدف  کاهش دعاو قضایی مردم در قالب مشاوره های حقوقی و همچنین 
به دســتگاه قضایی از اولویت های طرح تحول قضایی می باشــد و به همین منظور طرح ماقات عمومی در مســاجد 

گردید. کل دادگستری استان فارس و اعضای شورای قضایی اجرا  در هفته دفاع مقدس با حضور رئیس 

اقدامات اجرایی در خصوص هدف    

ارائه مشاوره حضوری با رعایت دستورالعمل های    
بهداشتی در مساجد استان

اجرای برنامه »برگزاری مســابقات فرهنگی در    
سراسر استان«

کار    اهداف انجام 

یکی از راه های گسترش فرهنگ در میان انسان 
هــا، ایجــاد عاقه مندی و تشــویق افراد در جهت شــرکت در برنامه های فرهنگی می باشــد. به همیــن منظور برگزاری 
کار معاونت فرهنگی دادگستری استان  مســابقات فرهنگی مختلف با تعیین هدایای مناســب و شایسته در دســتور 
کاربردی در طراحی مســابقات فرهنگی از  گرفته اســت. عاوه بــر آن انتخاب عناوین و موضوعات بروز، جدید و  قــرار 

مهم ترین اصول برگزاری مسابقات می باشد.

اقدامات اجرایی در خصوص هدف   

کارکنان    برگزاری مسابقات دوچرخه سواری و دو میدانی با همکاری مرکز آموزش علوم و فنون شیراز جهت 
برگزاری مسابقه بزرگ سراسری سردار دل ها در خصوص سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی   

اجرای برنامه : »اجرای برنامه های با موضوع عفاف و حجاب«   



144

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

کار    اهداف انجام 

رعایــت عفــاف و حجــاب بــه عنــوان یکی از مولفه های اصلی نظام اســامی اســت و رعایــت این مهم بــرای کارکنان 
کارکنان و  ســازمان ها و نهادها بســیار الزم و ضروری اســت به همین منظور فرهنگ ســازی عفاف و حجاب در میان 

خانواده ها یکی از برنامه های مهم دادگستری استان می باشد.

اقدامات اجرایی در خصوص هدف   

تقدیر از بانوان برتر در حوزه عفاف و حجاب    
اجرای برنامه »طرح اعتای فرهنگ ایثار و شهادت«   

کار    اهداف انجام 

هفتــه دفــاع مقدس فرصتی ارزشــمند بــرای تبیین فرهنــگ ایثار 
کــردن گفتمان جهاد و مقاومت در ســطح  و شــهادت و نهادینــه 

جامعه می باشد. ایثارگران و جانبازان ذخایر  ارزشمند نظام اسامی هستند و می بایست به عنوان الگوهایی شایسته 
و ارزشــمند جامعه و به خصوص نســل جوان معرفی شــوند و حماســه های دوران دفاع مقدس به عنوان ســند اقتدار و 

عظمت ایران اسامی ثبت و ماندگار شود.

اقدامات اجرایی در خصوص هدف :   

تجلیل از همکاران قضایی و اداری ایثارگر مجموعه قضایی با اهداء لوح تقدیر و هدایا   
دیدار با خانواده شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم     
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گزارش عملکرد استان فارس  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

گل به مزار شهدای هشت سال دفاع مقدس«    عنوان برنامه »عطر افشانی و نثار 

اجرای برنامه »طرح تقدیر از ایثارگران و رزمندگان مجموعه قضایی استان «   

کار    اهداف انجام 

گذشتند و  که در دوران دفاع مقدس از جان و مال خود  کارکنان شریف  وجود سرمایه های انسانی از جمله قضات و 
ک ایران حراست نمودند، در هر مجموعه ای موجب مباهات و فخر آن دستگاه و سازمان است.  دالورانه از آب و خا
بــه همیــن منظور پشــتیبانی و حمایت و تقدیر از ســرمایه های ناب دســتگاه قضایی موجب تقویــت روحیه همکاران 
کارکنان رزمنــده و ایثارگر در راه اعتــای جمهوری  محتــرم می گــردد و از محورهــای مورد بررســی شناســایی قضــات و 

اسامی  می باشد .

اقدامات اجرایی در خصوص هدف    

شناسایی رزمندگان،ایثارگران و جانبازان مجموعه قضایی استان    
تهیه بانک اطاعاتی ایثارگران )رزمندگان،جانبازان و شهدای دادگستری استان( اعم از شاغل و بازنشسته   
تجلیل ازکارکنان  ایثارگر و رزمنده هشت سال دفاع مقدس در مجموعه قضایی استان فارس      
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گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

کارگاه جهادی تولید ماسک «    اجرای برنامه : »بازدید از 

اجرای برنامه »برپایی نمایشگاه عکس ویژه هفته دفاع مقدس«   

 اجرای برنامه »همایش ویژه بزرگداشت هفته دفاع مقدس«   
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محل شهادت: ارتفاعات شیخ محمد

شهید مرتضی جاللیان

کارمند  سمت در دستگاه قضایی: 
تاریخ تولد: 1340/05/07

تاریخ شهادت: 1365/02/10
محل شهادت: فاو

گیسومی   شهید بهمن همایون 

کل استان قزوین شهدای واالمقام دادگستری 

نݣݣݣݣݣݣݣݣݣ و�ݔ رن
ت

ان � اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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گرامیداشت چهلمین سالگرد کل استان قزوین در  اقدامات دادگستری 
دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

 چهلمین سالگرد دفاع مقدس، یادآوری جانفشانی و از خودگذشتگی شهدا و رزمندگان اسام است و با عنایت به 
گرامیداشــت این هفته و ارج نهادن به مقام شــامخ شــهدای عزیز و ایثارگران و همچنین شهید واالمقام سردار دل ها، 
حاج قاســم ســلیمانی و با توجه به اینکه پیشــرفت ها و پیروزی هایی که انقاب اســامی امروز بدســت آورده اســت؛ 
وابسته به مجاهدت ها و ازخودگذشتگی شهدا،جانبازان،آزادگان و ایثارگران در دوران دفاع مقدس است،دادگستری 
کاری و از خودگذشــتگی های ایــن عزیــزان را بازگــو نماید و  اســتان قزویــن برخــود واجــب دانســت تــا گوشــه ای از فــدا

برنامه های مختلفی را در این زمینه به اجرا در آورده است. 

کل استان قزوین    گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 

فعالیت های رسانه ای    

کل دادگستری استان قزوین     پیام تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس توسط رییس 
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گزارش عملکرد استان قزوین  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

اقدامات و خط مشی اجرایی   

تجلیل از ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس   
برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس شامل عکس و پوستر شهدا    
بازگویی خاطرات دفاع مقدس توسط سردار آذربایجانی   
دیدار با پاسداران انقاب اسامی    
کل استان قزوین     فضا سازی داخلی و خارجی محوطه ساختمان دادگستری 

تجلیل از ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس

دیدار با پاسداران انقاب اسامیبازگویی خاطرات دفاع مقدس توسط سردار آذربایجانی

کل استان قزوین آذین بندی و فضا سازی محوطه ساختمان دادگستری 
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م
ان �ت اس�ت

سمت در دستگاه قضایی:  کارمند 

تاریخ تولد : 1351/6/4      

تاریخ شهادت : 22 /1366/8      

محل شهادت :شلمچه

خ شهید ابوالفضل ماهر

سمت در دستگاه قضایی : کارمند

تاریخ تولد: 1340/4/21 

تاریخ شهادت: 1365/2/4

محل شهادت: جزیره مجنون

شهید سید مهدی احمدیان

سمت در دستگاه قضایی:  قاضی

تاریخ تولد:  1347/03/02

تاریخ شهادت: 1364/4/13

محل شهادت: سنندج حمله هوایی

شهید محمد رضا آزاد وند 

سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد : 1341/04/14

تاریخ شهادت: 1367/1/5 

محل شهادت: حلبچه، عملیات والفجر 10

شهید سید محمدرضا فیض 

کارمند  سمت در دستگاه قضایی:  

تاریخ تولد : 1339

تاریخ شهادت: 1364/3/1 

محل شهادت: جاده اهواز اندیمشک

کارمند سمت در دستگاه قضایی:  

تاریخ تولد: 1342/12/01

تاریخ شهادت: 1365/11/07

محل شهادت: شلمچه

شهید محمد رضا علی محمدی 

کل استان قم شهدای واالمقام دادگستری 

مݣݣݣݣݣݣݣ
ان �ت اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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سمت در دستگاه قضایی: کارمند 

تاریخ تولد: 1344/6/25

تاریخ شهادت:  11/ 1362/12 

محل شهادت:  خرمشهر

شهید مسعود علیپوریان

کارمند  سمت در دستگاه قضایی: 

تاریخ تولد: 1339/3/5 

تاریخ شهادت: 1363/12/24

محل شهادت:  عملیات بدر، جزیره مجنون

شهید محمد رضا گائینی 

کارمند سمت در دستگاه قضایی: 

تاریخ تولد:  1342/12/1 

تاریخ شهادت: 1362/12/17

محل شهادت:  جزیره مجنون

شهید محمد طاهری مطلق

کارمند  سمت در دستگاه قضایی: 

تاریخ تولد: 1336/10/4 

تاریخ شهادت: 1363/12/23

محل شهادت:  عملیات بدر، شرق دجله

شهید حسین شیخیان ثابت

کل استان قم شهدای واالمقام دادگستری 

کارمند سمت در دستگاه قضایی: 

تاریخ شهادت: 1361/2/1

محل شهادت:  عملیات بیت المقدس

شهید علی قاری
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گرامیداشت چهلمین سالگرد  کل استان قم در  اقدامات دادگستری 
دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

تشکیات قضایی استان قم در دوران جنگ تحمیلی تعداد15 شهید واالمقام تقدیم نظام جمهوری اسامی ایران 
کــه از ایــن تعداد 3 شــهید  از کادر قضایی و 12 شــهید دیگر از کارکنــان اداری می باشــند. افزون بر این  نمــوده اســت 
تعــداد ایثارگــران 147 نفــر اعزامــی به جبهه هــای نبرد حق علیه باطل داشــته و از این تعداد قضــات 74 نفر و کارکنان 

کادر قضایی و 31 نفر جانباز شاغل اداری می باشد. اداری 73 نفر بوده و دارای 27 جانباز از 
گرامیداشــت هفته نورانــی دفاع مقدس، ضمــن ادای احترام به ســاحت  یکــرد در آســتانه چهلمین ســال  بــا ایــن رو
کــه حســینی وار در مقابل یزیدیــان زمان ایســتادند؛ ضمن  مقــدس شــهیدان هشــت ســال دفاع مقدس و امام شــهدا 
گرفته از فرهنگ  که بر  یج و حفظ فرهنگ شــهادت و مجاهدت  کید بر ترو تجدیــد میثــاق بــا با والیت مطلقه فقیه و تا
ناب عاشــورایی  ســید الشــهدا حضرت امام حسین)ع( است، این دادگستری برنامه های ذیل را جهت ارج نهادن به 

مقام شهدا، ایثارگران و رزمندگان اسام اجرا نموده است.

کل استان قم    گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 
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گزارش عملکرد استان قم  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

فعالیت های رسانه ای    
مصاحبه رییس کل دادگستری استان قم با صدا و سیمای 

مرکز استان و سایر رسانه ها

اقدامات و خط مشی اجرایی    

کل دادگستری استان قم به مناسبت هفتة دفاع مقدس     برگزاری جلسه شورای معاونین و پیام رئیس 
 درج فرمایشــات حضــرت امــام خمینــی)ره( و مقام معظــم رهبری)مد ظله العالی( به همین مناســبت در ســربرگ    

کاغذی اداری دستگاه قضایی استان در هفته دفاع مقدس مکاتبات مجازی و 
کل و سایر مجتمع های قضایی استان     برگزاری نمایشگاه عکس دفاع مقدس در محیط باز دادگستری 
 فضا ســازی مناســبتی در دادگســتری کل و مجتمع های قضایی اســتان با نصب بنر و تصاویر شهدای دادگستری    

و 8 سال دفاع مقدس  
 فضا سازی سالن جلسات دادگستری استان با تصاویر شهدای بزرگوار 8 سال دفاع مقدس و شهدای دادگستری    
  دیدار با جانبازان، رزمندگان و خانواده عزیز شهدای دادگستری و 8 سال دفاع مقدس    
  تجلیل از ایثارگران و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس و اهدای لوح تقدیر به آنان   
 غبار روبی و عطر افشــانی مزار شــهدای دفاع مقدس و مدافعین حرم و به خصوص 15 شــهید دادگستری قم توسط    

مسئولین قضایی استان 
درج هر روزخاطرات و وصیت نامه شهدای 8 سال دفاع مقدس در سایت داخلی دادگستری استان   
 برگزاری نمایشگاه مجازی در سایت داخلی با درج تصاویر و خاطرات ایثارگران دادگستری در دوران دفاع مقدس    
کل دادگستری    کل استان قم با حضور رئیس   رو نمایی رسمی از تصاویر 15 شهید دادگستری 
کل و سایر مجتمع های قضایی      پخش سرودهای دوران دفاع مقدس از بلندگوهای دادگستری 
  تهیه مستند و مصاحبه با  خانواده شهدا و ایثارگران  دادگستری استان قم    

شرح فعالیت    

سخنرانی رئیس دادگستری استان قم به مناسبت هفته دفاع مقدس    

حجت االســام والمســلمین علی مظفری، در جلســه ی شــورای معاونین که در دادگســتری کل اســتان برگزار گردید، 
گرامیداشــت یاد و خاطره امام و شــهدا در هفته دفاع مقدس اظهار داشــت: دفاع مقدس آثار و برکات خیلی  ضمن 
که امروزه همه مســلمانان آزاده دنیا از ثمرات دفاع مقدس بهره  یادی برای جهان اســام داشــت، نه فقط مردم ایران  ز
یخ در جهت عزت مداری مسلمین  می برند ؛ همانطور که از حادثه کربا و شهادت ابا عبداهلل الحسین)ع( در طول تار
چه شــیعه و چه ســنی اســتفاده می برند. دفاع مقدس هم به تاســی از ساالر شــهیدان ابا عبداهلل الحسین)ع( در ادامه 
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گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

همان مسیر فواید خیلی بزرگی داشته است. از جمله عزت و سربلندی مسلمانان جهان بویژه ملت ایران بود.
رئیــس کل دادگســتری اســتان قــم ادامه داد: دفاع مقدس تبلور اســام و ایمان  بود. از نظر نظامــی نیرویی در جنگ موفق 
است که امکانات و نیروی نظامی بیشتری و بهتری داشته باشد، ولی در دفاع مقدس ثابت شد که هیچ نیرویی به اندازه 
ایمان و اعتقاد نمی تواند در نتیجه موثر باشد. هر چند امام خمینی )ره( فرمودند: ما مأمور به نتیجه نیستیم، وظیفه ما 
دفاع است نتیجه را خود خدا رقم می زند و همین ایمان و اعتقاد است که در جان دشمنان اسام ترس را بوجود می آورد.

کل دادگستری استان قم به مناسبت هفته دفاع مقدس سخنرانی رییس 

دیدار با خانواده شهدا و جانبازان 8 سال دفاع مقدس   

حجــت االســام و المســلمین علــی مظفــری، رئیس کل دادگســتری اســتان به همــراه معاونیــن و دادســتان عمومی و 
انقاب قم با خانواده شهید ماهرخ از شهدای دادگستری استان قم دیدار و از آنان تقدیر و تجلیل بعمل آورد.

دیدار با خانواده شهید ماهرخ

کل دادگستری استان قم به ایثارگران توسط مسئولین بسیج و امور ایثارگران     دیدار و اهدا لوح تقدیر رئیس 

تجلیل از ایثارگران دفاع مقدس
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گزارش عملکرد استان قم  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

فضا سازی   

 برگــزاری نمایشــگاه بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه دفاع مقدس بــا رعایت شــیوه نامه هــای بهداشــتی در محیط باز 
کل و سایر مجتمع های قضایی استان قم دادگستری 

غبار روبی و عطر افشانی قبور شهدا   

به مناســبت گرامیداشــت هفته دفاع مقدس، حجت االســام والمســلمین مظفری، رئیس کل دادگســتری استان به 
همــراه معاونیــن، دادســتان عمومــی و انقــاب  و تعــدادی از کارکنان دســتگاه قضایی اســتان قم با حضور بر ســر مزار 

کردند. گلزار شهدای علی بن جعفر )ع( از مقام شامخ شهدا تجلیل  شهدای 
در این مراسم با قرائت فاتحه، نثار گل و عطر افشانی مزار شهدای دفاع مقدس و مدافعین حرم، یاد و خاطره شهدای 

گرامی داشتند . واالمقام را 
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ان ان کردس�ت اس�ت

سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد: 1315/11/9

تاریخ شهادت: 1365/10/28

محل شهادت: سنندج  - بمباران 

شهید احمد امینی

کردستان کل استان  شهید واالمقام دادگستری 

ان ان ݣݣݣݣݣݣݣکردݡس�ت اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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گرامیداشــت چهلمین سالگرد  کردســتان  در  کل اســتان  اقدامات دادگســتری 
دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

کردستان  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس  گزارش عملکرد استان 

کردســتان همــراه بــا ادارات و  کل  اســتان  دادگســتری 
سازمان ها دوشادوش مردم در دفاع از حق و حقیقت بوده 
کز آموزشی و ادارات  است، به طوری که در ایام تعطیلی مرا
آموزش و پرورش شهرســتان سنندج، آموزگاران و دبیران و 
ســایر طبقــات در طلیعــه انقاب اســامی در ســاختمان 
کرده و آنجــا را مأوی و  مرکزی دادگســتری اســتان تحصن 
مأمنی برای خود می دانستند و به هنگام هجوم مأمورین 
بــه مــردم و پرســنل دادگســتری  نظــام منحــوس پهلــوی 
چندین نفر شــهید و زخمی شــدند و هر هفته چندین نفر 
از اعضای ســپاه پاســداران و ســربازان ارتش و افراد عادی 

در جاده و مناطق ناامن به شهادت می رسیدند.  
شــهرهای اســتان کردســتان در دوران جنــگ تحمیلی 
گرفتند و 26 هزار شــهید  26 بــار مــورد هجــوم هوایی قــرار 
که از این  در اســتان کردستان تقدیم انقاب اسامی شد 
تعداد پنج هزار و 400 شهید آن بومی استان بودند و حتی 
احدی از همکاران دادگستری سنندج به نام شهید احمد 
امینی که کارمند دادگســتری بود  در جریان بمباران شــهر 
سنندج در سال 1365 به درجه رفیع شهادت نائل شد . 
کردستان 46 نفر  کل اســتان  در تشــکیات دادگستری 
برادر شــهید، 11 نفر خواهر شــهید،  8 نفر جانباز، 1 نفر پدر 
جانبــاز، 1 نفر همســر جانبــاز، 11 نفر رزمنــده، 52 نفر فرزند 
جانباز، 4 نفر عضو خانواده جانباز، 107 نفر فرزند شــهید، 

43 نفر فرزند ایثارگر مشغول به خدمت می باشند. 
کار قضایــی در  در طــول دوران جنــگ تحمیلــی ارزش 
مناطــق ناامــن کمتر از خدمــت در جبهه هــای حق علیه 
کاری دادگســتری سیاســی  گــر چه حیطــه  باطــل نبــود و ا
نبود، ولی گروهک های معاند نظام توجهی به این موضوع 
انقــاب  کســی در دادســرای  اینکــه  نداشــتند و صــرف 
کــرد، مبادرت بــه ترور وی مــی نمودند.  اســامی خدمت 

کثــرًا در حیطه و تصــرف دموکرات بود  منطقــه کردســتان ا
و بســیار ناامن و خدمت در ســنندج مثــل مناطق مرکزی 
کشــور شبیه نبود که با آرامش بیشتری بتوان انجام وظیفه 
نمود و هر لحظه ممکن بود در محل به کارکنان حمله شود 
. وضعیــت ایفای خدمت در دادســرای انقاب اســامی 
کتر از آن بود که تصور می  سنندج خیلی دشوارتر و خطرنا
شــد و در دادگستری سنندج و ســاختمان مرکزی آن اکثر 
طبقات در اختیار جبهه بود و آذوقه در این طبقات جمع 

و به جبهه ارسال می گردید. 
در آغاز انقاب اسامی و تا سال 1362 قوانین حقوقی و 
گردید و بعدًا قوانین، حدود، دیات  جزائی سابق اجرا می 
جدید و بر اساس مبانی فقهی اسامی نیز اضافه شد . در 
دوران جنــگ شــعب ویژه ای بــرای رزمنــدگان و ایثارگران 
گردیــده و بــه مشــکات  در دادگســتری اســتان تشــکیل 
خانواده های شــهدا در امور سرپرســتی رســیدگی می شد 
کثــر ادارات دولتــی در زمــان بمباران تعطیــل بودند ولی  . ا
دادگســتری همچنــان زیر بمباران به وظیفه خود مشــغول 
بود و حتی یک روز هم در خدمت رســانی وقفه ای ایجاد 
نشــد و در برخــی شــهرها مثــل بانــه و مریــوان بمبــاران و 
توپخانه های دشــمن در مناطق نزدیک دادگستری انجام 
می شــد و پرســنل دادگســتری به جــز رفتن بــه پناهگاه ها 

محل خدمت خود را ترک نمی کردند . 
مســئولین قضایــی اســتان خصوصــٌا دادســتان بعضــًا 
تــا پاســی از شــب مشــغول بــه خدمت بودنــد و بــا کمیته 
مــردم  مشــکات  بــه  ژاندارمــری  و  شــهربانی  انقــاب، 
حضــور  بــه  توجــه  بــا  خصوصــًا  می کردنــد،  رســیدگی 
) منافقیــن(  تروریســتی مجاهدیــن خلــق  گروهک هــای 
ناامنــی در شــهرهای مختلــف  باعــث  کــه  در ســنندج 
می گردیدند؛ دادگستری به کمک کمیته انقاب بسیاری 
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کمه نمود . ضمنًا برخی از پرسنل  از آنها را دستگیر و محا
دادگســتری نیز با احســاس وظیفــه داوطلبانه راهی جبهه 

می شدند. 
افــزون بــر ایــن رســیدگی بــه پرونده های مهم و حســاس 
جملــه  از  افــرادی  اتهامــات  خصــوص  در  و  رســیدگی 

حزب هــای دموکرات، کومله، ســازمان منافقیــن و ... که 
همگی سعی در بر هم زدن و درصدد نقش آفرینی بر علیه 
نظــام مقــدس جمهوری اســامی بودند بــا قاطعیت تمام 

برخورد و احکام سنگینی بر علیه آنها صادر گردید. 

کردستان    کل استان  گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 

اقدامات و خط مشی اجرایی   
تبلیغات محیطی و فضا سازی ساختمان های دادگستری    
ارسال پیام از طریق سامانه پیامکی و اتوماسیون اداری در طول هفته    
مشاوره حقوقی رایگان در طول هفته دفاع مقدس   
کردستان    کل استان  دیدار با خانواده شهدای شاغل در دادگستری 
کل دادگستری با قضات و تجلیل از قضات ایثارگر     نشست رئیس 
 مراسم غبار روبی و عطر افشانی  مزار شهدا    
 برگزاری مسابقات اینترنتی به مناسبت هفته دفاع مقدس   
کردستان    کل استان  تقدیر از ایثارگران شاغل در دادگستری 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سپاه بیت المقدس     شرکت در برنامه های 
کردستان به مناسبت هفته دفاع مقدس    کل دادگستری استان   برگزاری برنامه ماقات مردمی رئیس 
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ان کرمان اس�ت

سمت در دستگاه قضایی:  قاضی

تاریخ تولد: 1318/02/01

تاریخ شهادت: 1361/01/02

محل شهادت: دشت عباس

شهید محمد نوروز  زاده راوری

کارمند  سمت در دستگاه قضایی: 

تاریخ تولد: 1344/06/02

تاریخ شهادت: 1380/7/10

کهنوج محل شهادت: جاده جیرفت- 

شهید رضا شهدوستی 

کرمان کل استان  شهدای واالمقام دادگستری 

ان ݣݣݣݣݣݣݣکرمان اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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گرامیداشت چهلمین سالگرد  کرمان  در  کل استان  اقدامات دادگستری 
دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

کرمــان در دوران دفاع مقدس 2 شــهید واالمقــام تقدیم نظام مقدس جمهوری اســامی نموده  دادگســتری کل اســتان 
کــه یــک نفــر از قضات و یک از کارکنــان اداری بوده اند و ایثارگــران 207 نفر، رزمنده اعزامی بــه جبهه های نبرد  اســت 
حــق علیــه باطــل 134 نفر، که از این میان 52 نفر قاضی و 82 نفر کارمند اداری می باشــند و دارای54 جانباز شــاغل 
گرامیداشــت دفاع مقــدس برنامه های متعددی را به شــرح ذیل اجرا  اداری و 23 جانبــاز قاضــی می باشــد و در هفته 

نموده است.

کرمان    کل استان  گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 
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فعالیت های رسانه ای    

کرمان به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس     کل دادگستری استان  پیام دکتر موحد،رئیس 

اقدامات و خط مشی اجرایی   

یارت قبور مطهر شهدا و فرمانده دالور و مخلص جبهه مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی    ز
برگزاری مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس   
فضا سازی محیطی ساختمان دادگستری    
راه اندازی فروشگاه عرضه محصوالت فرهنگی در دادگستری    
برگزاری مسابقه وصیت نامه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی   
کارکنان اداری     کرمان به همراه اعضای شورای قضایی استان، قضات و  ادای احترام رییس کل دادگستری استان 

کرمان گلزار مطهر شهدای  به مناست هفته دفاع مقدس با حضور در 
انجام نخستین برنامه همگانی پایگاه پیشگیری و انسجام بخشی در شهرک صنعتی   
گلباران و عطر افشانی و تجدید میثاق مجموعه قضایی استان با شهدا    برگزاری آیین 

برگزاری مراسم بزرگداشت دفاع مقدس

گرامیداشت هفته دفاع مقدس کل استان به مناسبت  آذین بندی ساختمان های دادگستری  

گرامیداشت  تجلیل از بسیجیان نمونه به مناسبت 
هفته دفاع مقدس
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برگزاری آیین گلباران  و عطر افشانی  و تجدید میثاق مجموعه قضایی استان با شهدا  همراه با روایت گری سردار حسنی

کرمان  شهید نوروز زاده و شهید شاهدوستی تهیه و ارسال مصاحبه های  دو شهید بزرگوار دستگاه قضایی استان 

برپایی نمایشگاه عکس شهدا  و دستاورد های 
انقاب و نمایشگاه  محصوالت فرهنگی

برگزاری مسابقه »ملت امام حسین)علیه السام(«
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اه سش ان کرما�ن اس�ت

کارمند سمت در دستگاه قضایی:  

تاریخ تولد: 1338/1/1

تاریخ شهادت:1366/12/26

کرمانشاه  محل شهادت: 

شهید بیژن ربیعی

سمت در دستگاه قضایی:   قاضی

تاریخ تولد:  1349/04/15

تاریخ شهادت: 1393/11/21

محل شهادت: شهرستان روانسر - ترور

شهید سلیم قنبری

کرمانشاه کل استان  شهدای واالمقام دادگستری 

اه ݡسش
ن

ان ݣݣݣݣݣݣݣکرما� اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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گرامیداشــت چهلمین ســالگرد  کرمانشــاه در  کل اســتان  اقدامات دادگســتری 
دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

تشــکیات قضایی اســتان کرمانشــاه در طول دفاع مقدس و بعد از آن با تقدیم دو شهید یکی از کارمندان و دیگری از 
قضات سهم بسزایی در انقاب و دفاع مقدس داشته است .

عــاوه بــر ایــن دادگســتری افتخار ایــن را دارد که با 225 فرزند شــهید، 49 نفر فرزنــد جانباز،  2 نفر همســر جانباز، 4 نفر 
همســر شــهید، 63  بــرادر شــهید و 12خواهــر شــهید و همچنیــن 31 رزمنده و 32 جانبــاز خدمت به مردم شــهید پرور 

کار خود قرار داده است. استان را سرلوحه 

کرمانشاه    گرامیداشت هفته دفاع مقدس  جدول برنامه های 

فعالیت های رسانه ای    

برگزاری همایش بزرگ بصیرتی به مناســبت ســالروز شهادت شهید سلیمانی در حسینیه ثاراهلل سپاه حضرت نبی    
کرم )ص( ا

گــزارش و پخــش چندیــن نوبــت از نمایشــگاه ادوات نظامــی و اقدامــات فرهنگــی مســتقر در محوطــه حیاط     تهیــه 
ساختمان دادگستری از طریق رسانه ها
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اقدامات و خط مشی اجرایی   

برپایــی نمایشــگاه هفتــه دفــاع مقــدس بــا همکاری قــرارگاه    
منطقــه ای غــرب ارتــش جمهــوری اســامی ایــران و ســپاه 

کرم )ص(  حضرت نبی ا
کل     افتتــاح نمایشــگاه هفتــه دفــاع مقــدس در دادگســتری 

کرمانشاه استان 
تقدیر از ایثارگران   

شرح فعالیت   

دفتر مستند سازی دادگستری استان کرمانشاه در اجرای 
دســتورالعمل برپایــی نمایشــگاه هفتــه دفــاع مقــدس با 
جمهــوری  ارتــش  غــرب  منطقــه ای  قــرارگاه  همــکاری 
کرم )ص( استان به  اســامی ایران و سپاه حضرت نبی ا
که با  مــدت ده روز در محوطه حیاط دادگســتری مرکزی 
کامل پرتکل های بهداشــتی همراه بود، تعدادی  رعایت 
از ادوات نظامــی و فرهنگــی را بــه نمایش گذاشــت؛ این 
دفترطــی هماهنگــی بــا فرمانــده قــرارگاه ارتــش در غرب 
گردیــد تیــپ 35 تــکاور مســئولیت برپایی  کشــور، مقــرر 
که این مهــم در روز مقرر به  گیرنــد  نمایشــگاه را بــر عهده 
نحو شایســته ای به اجرا در آمد . نمایشــگاه در مساحت 
1200متــر مربــع شــامل 20غرفــه ادوات نظامی،درمانــگاه 
فرهنگــی  محصــوالت  و  مســتقر  پزشــک  بــا  صحرایــی 
گردید. نمایشــگاه  وغرفــه خاص عکس شــهدا و... بــر پا 
یاســت دادگستری استان،  در روز 31 شــهریور با حضور ر
کرمانشــاه،فرمانده هــان ارشــد نظامی  دادســتان اســتان 
و  ادارات  کل  و ســپاه ومدیــران  ارتــش  در  کشــور  غــرب 
همکاران قضایی و اداری و...افتتاح گردید . این مراسم 
که  همراه با اجرای حرکات رزمی توســط تکاوران ارتش و 
اجرای مارش نظامی همراه بود،مورد اســتقبال حاضرین 

گرفت .  قرار 

در طول مدت برگزاری نمایشگاه همه روزه، بیش از 30نفر 
از پرسنل ارتش که محافظت از اداوات نظامی را برعهده 
داشــتند. روزانه بیش از 1000 نفر از مراجعین دادگســتری 
کردند وخانواده های همکاران  از نمایشگاه مذکور دیدن 
قضایی و اداری و دســتگاه های وابسته نیز در بعدازظهر 

کردند. از این نمایشگاه دیدن 

افتتاح نمایشگاه هفته دفاع مقدس در    
کرمانشاه کل استان  دادگستری 

کل  رئیــس  حضــور  بــا  مقــدس  دفــاع  هفتــه  نمایشــگاه 
انتظامــی،  و  نظامــی  فرماندهــان  اســتان،  دادگســتری 
کارمندان در  مدیران ارشــد اســتان و جمعی از قضات و 

کرمانشاه افتتاح شد. کل استان  دادگستری 
دکتــر توســلی زاده در آییــن افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه بــا 
گرامیداشــت هفتــه دفاع مقدس و تجلیل از جانفشــانی 
ایثارگــران با بیــان اینکه هدف از برگزاری این نمایشــگاه 
معرفــی دســتاوردهای ارزشــی و معنــوی دفــاع مقــدس و 
کــرد:  کیــد  اثرپذیــری جامعــه از ایــن دستاوردهاســت تا
یم دفاع مقدس هشــت ســاله را برای  همــه ما وظیفــه دار
طــرق  از  یکــی  و  کنیــم  روایــت  خــود  بعــدی  نســل های 
شناســاندن این مهــم برگزاری نمایشــگاه دســتاوردهای 

انقاب اسامی در حوزه دفاعی است.
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رئیس کل دادگستری خاطرنشان ساخت:  امروز این نمایشگاه جلوه خاصی به دستگاه قضایی استان داده است و با همکاری 
نیروهای مسلح توانستیم این نمایشگاه را که یادآور ارزش های دفاع مقدس است برای عموم مردم به نمایش بگذاریم .

 

کل دادگستری در مراسم تقدیر از پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس    تقدیر رئیس 

گرامیداشت هفته  که با حضور ایثارگران و رزمندگان دستگاه قضایی برگزار شد، ضمن   دکتر توسلی زاده در مراسمی 
کــرد: در جامعــه ما که مبتنــی بر اصول و ارزش های دینی اســت تقدیــر از ایثارگران یــک وظیفه و  کیــد  دفــاع مقــدس تا

تکلیف دینی است.

کرمانشاه    کل استان  مراسم تقدیر از ایثارگران دادگستری 



167

ر احم� و�ݔ ݔه و �ب لو� ان کهگ�ݔ اس�ت

سمت در دستگاه قضایی:  قاضی 

تاریخ تولد: 1339/1/2

تاریخ شهادت: 1377/11/19

محل شهادت: اهواز

شهید سید حمداله تقوایی

کهگیلویه و بویراحمد کل استان   شهید واالمقام دادگستری 

راحم� و�ݔ ݔه و �ب ݬݬݫ لو� ݠکݠهگ�ݔ
ان ݣݣݣݣݣݣݣ  اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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اقدامات دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد در گرامیداشت چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

دادگســتری کل اســتان کهگیلویــه و بویراحمد در دوران 
دفاع مقدس کمک های نقدی و غیر نقدی را جمع آوری 
و به جبهه های جنگ تحمیلی ارســال می نمود و تعداد 
کارمنــد دارای ســوابق حضــور داوطلبانــه در جبهه هــای 
جنگ هشت سال دفاع مقدس 43 نفر و تعداد قضات 
از  اعــم  دادگســتری  ایــن  در  شــاغل  ایثارگــران  و  نفــر   16
جانباز،خانواده جانباز،خانواده شــهدا، فرزندان شاهد و 

خانواده آزادگان جمعًا 250نفر می باشند.
گروه های  کشــف و خنثی ســازی توطئه ها و  در بحث 
و غیــره در دوران  نظــام، جواســیس،کودتاچیان  معانــد 
دفاع مقدس، بیش از 200 فقره پرونده در شهرستان های 

یاســوج و گچســاران مرتبط بــا عناوین مذکور در دادســرا 
کــه بعضــًا  گرفــت  و دادگاه انقــاب مــورد رســیدگی قــرار 
بــر اســاس مجازات هــای مقــرر در قانــون دادگاه انقــاب 
اســامی منجر به مجازات حبــس و حکم تعداد 8 نفر از 
گروه هــای معاند نظام و 1 نفــر عضو کودتاچیان  اعضــای 

نوژه به اجرا درآمده است.
ایثارگــران در  و  از رزمنــدگان   دفتــر حمایــت قضایــی 
حوزه هــای  تمــام  در  آن  از  بعــد  و  مقــدس  دفــاع  دوران 
قضایی اســتان تاســیس و مشغول به حمایت قضایی از 

آنان می باشد.

کهگیلویه و بویر احمد    کل استان  گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 
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کهگیلویه و بویر احمد  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس  گزارش عملکرد استان 

اقدامات و خط مشی اجرایی   

کل استان     کنگره شهدا در دادگستری  برگزاری نمایشگاه عکس دفاع مقدس با همکاری ستاد 
برپایی نمایشگاه دائمی شهدا و دفاع مقدس در دادسرا و دادگاه های عمومی انقاب شهرستان بویر احمد    
 تقدیر از سه نفر از رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس    
گرامیداشت     ارســال پیامک و کلیپ های دوران جنگ تحمیلی برای همکاران و خانواده های ایشــان به مناســبت 

هفته دفاع مقدس از طریق فضای مجازی 
کل،معاونین     دیدار و تقدیر از خانواده محترم آقای خدامی نسب، بازنشسته و جانباز دفاع مقدس با حضور رییس 

و تعدادی از همکاران 
دیــدار و تقدیــر از خانواده محترم شــهید بختیاری بازنشســته و جانباز دفاع مقدس با حضــور رییس کل،معاونین و    

تعدادی از همکاران 
غبارروبــی و عطر افشــانی گلزار شــهدای یاســوج با حضــور رییس کل دادگســتری استان،معاونین،شــورای قضایی    

استان و تعدادی از همکاران 

تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران
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ان ان گل��ت اس�ت

سمت در دستگاه قضایی: قاضی

تاریخ تولد: 1350/6/20

تاریخ شهادت: 1387/3/27

محل شهادت: سراوان _ ترور

شهید ابراهیم کریمی

گلستان کل استان   شهید واالمقام دادگستری 

ان ان ݣݣݣݣݣݣݣ گلݡس�ت اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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گرامیداشت چهلمین سالگرد  گلستان در  کل استان  اقدامات دادگستری 
دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

گلستان  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس  گزارش عملکرد استان 

گلستان     کل استان  گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری   جدول برنامه های 

گرامیداشت  گلستان در ایام  کل اســتان  دادگستری 
دســتاوردهای  مقــدس،  دفــاع  ســالگرد  چهلمیــن 
نمایشــگاه  چهــل ســالگی در  را در  اســامی  انقــاب 
گرگانــی  محوطــه  ســاختمان و تــاالر فخرالدیــن اســعد 
در معــرض دیــد همــگان قــرار داد و در ایــن نمایشــگاه 
کارکنان قضایی و اداری در جبهه های جنگ  حضــور 
به صورت چشــمگیر قابل توجه  عموم بود . دادگستری 
که از این  کل استان گلستان دارای 46 ایثارگر قضایی  
تعداد شهید 1 نفر، آزاده  1 نفر، جانباز 25 درصد به باال 
2 نفــر، جانبــاز 5 درصد به بــاال 7 نفر، رزمنــده 27 نفر، 
فرزنــد شــهید 5 نفر،فرزنــد جانباز 3 نفــر و ایثارگر اداری 

که از این تعداد آزاده 9 نفر، جانباز 25 درصد  326 نفر 
بــه بــاال 7 نفر، جانبــاز 5 درصد به بــاال 27 نفر، رزمنده 
57 نفر،فرزند شــهید 54 نفر،فرزنــد جانباز 90 نفر، برادر 
شــهید 48 نفر، خواهر شــهید 18نفر، فرزنــد رزمنده 15 
کــه در واحدهــای ســتادی،  نفــر و همســر شــهید 1 نفــر 
کم عمومی و انقاب و دادگاه تجدیدنظر  دادســرا، محا
کنون توانســته اند  مشــغول بــه خدمت مــی باشــند و تا
خدمات ارزشــمندی به ایران اسامی ارائه نمایند و در 

کارنامه درخشانی  داشته اند . جنگ تحمیلی  نیز 
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گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

فعالیت های رسانه ای    

برگزاری یادواره شهدا و تجلیل از ایثارگران دستگاه قضایی استان گلستان در هفته گرامیداشت دفاع مقدس در گرگان 

اقدامات و خط مشی اجرایی   

گلستان     کل استان  برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس در محوطه ساختمان های دادگستری 
تبلیغات محیطی و محوطه ســازی دســتاوردهای هشت ســال دفاع مقدس در محوطه ساختمان های دادگستری    

گلستان کل استان 
کت واقعه عاشورا و حمله موشکی به پایگاه عین االسد در محوطه ساختمان دادگستری کل استان     پیاده سازی ما

گلستان
کارکنان دستگاه     گرامیداشت دفاع مقدس از سوی  گلزار شــهدای گمنام گرگان در هفته  غبار روبی و عطر افشــانی 

گلستان قضایی و سازمان های تابعه قوه قضاییه در استان 
گلستان،  در پانزدهمین یادواره شهدا و تجلیل از ایثارگران    قدردانی از ایثارگران دستگاه قضایی استان 

شرح فعالیت   

برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس    

گرامیداشــت چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس،  بــه مناســبت 
گــرگان از ســوی پایــگاه  نمایشــگاهی در تــاالر فخرالدیــن اســعد 
مقاومت بسیج شهید قدوسی و سازمان بسیج حقوقدانان استان 
گلستان و با همت بسیجیان پایگاه، پیاده سازی و رونمایی شد.

گرگان،   همزمان با افتتاح نمایشــگاه در تاالر فخرالدین اســعد 
اســتاندار گلســتان و ســایر مسئوالن اســتانی از غرفه دستاوردهای هشــت ســال دفاع مقدس، مربوط به پایگاه بسیج 

گلستان بازدید نمودند. شهید قدوسی و سازمان بسیج حقوقدانان استان 

گرگان برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس در 
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گلستان  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس  گزارش عملکرد استان 

برپایی نمایشگاه و  پیاده سازی دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس در محوطه ساختمان های    
گلستان کل استان  دادگستری 

در هفته گرامیداشت دفاع مقدس، نمایشگاهی از دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس در محوطه ساختمان های 
دادگســتری اســتان گلســتان از ســوی پایــگاه بســیج شــهید قدوســی و ســازمان بســیج حقوقدانــان اســتان و با همت 

بسیجیان پایگاه، پیاده سازی و رونمایی شد.

کت واقعه عاشورا و حمله موشکی به پایگاه عین االسد در محوطه ساختمان دادگستری     پیاده سازی ما
گلستان کل استان 

کت های واقعه عاشــورا و حمله موشــکی به پایگاه عین االسد در محوطه  به مناســبت گرامیداشــت هفته دفاع مقدس ما
ساختمان دادگستری کل استان گلستان با همکاری واحد عملیات سپاه نینوا  استان گلستان پیاده سازی و رونمایی شد.
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گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

گمنام     گلزار شهدای  غبار روبی و عطر افشانی 
گرامیداشت دفاع مقدس از سوی  گرگان در هفته 

کارکنان دستگاه قضایی و سازمان های تابعه قوه 
گلستان قضاییه در استان 

کارکنان دســتگاه  گرامیداشــت دفــاع مقدس،  در هفتــه 
قضایی اســتان و سایر سازمان های تابعه قوه قضاییه در 
استان گلستان با حضور در تپه نورالشهدای گرگان، گلزار 

کردند. گمنام را عطرافشانی و غبارروبی  شهدای 

برگزاری یادواره شهدا و تجلیل از ایثارگران    
گلستان در هفته  دستگاه قضایی استان 

گرگان گرامیداشت دفاع مقدس در 

گرامیداشت هفته دفاع مقدس،پانزدهمین  به مناسبت 
یــادواره شــهدا و تجلیــل از ایثارگــران دســتگاه قضایــی 
اســتان گلستان در جوار شهدای گمنام )تپه نورالشهدا( 
با حضور مسئوالن دادگستری استان  سازمان های تابعه 

و ایثارگران دفاع مقدس برگزار شد. 
حجت االســام زارعی رئیس ســازمان قضایی نیرو های 
گفت: یکی از ابتکار های  گلســتان در این مراسم  مسلح  
که جنــگ تحمیلی را تعبیــر به دفاع  امــام راحــل این بود 
کردند و این قداســت بخشــیدن به دفاع، سبب  مقدس 
حضور مشــتاقانه همه اقشــار و مذاهب و ادیان در دفاع 

مقدس شد.

گذاشــت و  کار دفــاع را بــر عهــده مــردم   او افــزود: امــام 
که با یک پیام امام راحل، حصر آبادان  همین ویژگی بود 
شکســته شــد و خرمشهر آزاد شــد و باید نقش بی بدیل و 

تدبیر امام در دفاع مقدس تبیین شود.

	 	
	

قدردانی از ایثارگران دستگاه قضایی استان    
گلستان،  در پانزدهمین یادواره شهدا و تجلیل از 

ایثارگران

در پانزدهمین یادواره شهدا و تجلیل از ایثارگران دستگاه 
کارکنان دادگســتری، شــورای  قضایــی از تعــداد 9 نفــر از 
حل اختاف و سازمان های تابعه قوه قضاییه در استان 
گردید و لوح سپاس به آنها اهداء شد. گلستان قدردانی 
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الن ان گ�ݔ اس�ت

سمت در دستگاه قضایی: 

کیفری 2 رودسر قاضی  - رئیس دادگاه 

تاریخ تولد:   1318/6/13

تاریخ شهادت: 1365/2/4

محل شهادت: فاو 

شهید سید صدرالدین صدر

گیالن کل استان  شهید واالمقام دادگستری 

الن ان ݣݣݣݣݣݣݣ گݡىݔ اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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گرامیداشت چهلمین سالگرد گیالن  در  کل استان  اقدامات دادگستری 
دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

تشکیات قضایی استان گیان در دوران جنگ تحمیلی 
تعداد یک شهید واال مقام تقدیم جمهوری اسامی ایران 
و تعــداد 255 نفر ایثارگر رزمنده اعزامی به جبهه های نبرد 
حق علیه باطل داشته است که از میان آنها تعداد قضات 
کارکنان اداری شاغل50 نفر بوده و دارای  شــاغل 38 نفر، 
10 جانبــاز قاضــی و 20 جانبــاز اداری مــی باشــد.  افزون بر 
ایــن، تعــداد 56 نفــر بازنشســته کادر قضایی دادگســتری 
می باشــند که از این تعداد 30 نفر جانباز بوده و همچنین  
111 نفر بازنشســته کادر اداری بوده که از این تعداد 56 نفر 

جانباز و 30 نفر نیز  آزاده می باشند.

گرامیداشــت  بــا این توصیف در آســتانه چهلمین ســال 
بــه  احتــرام  ادای  مقــدس ضمــن  دفــاع  یخــی  تار هفتــه 
ســاحت مقــدس شــهیدان 8ســال دفــاع مقــدس و امام 
که حســینی وار در مقابل یزیدیان زمان ایستادند  شــهدا 
یج وحفظ  کید بر ترو بــا تجدیــد میثاق با والیت فقیــه و تا
فرهنگ شهادت و مجاهدت که برگرفته از فرهنگ ناب 
کل  برنامه های  عاشــورایی مــی باشــد، ایــن دادگســتری 
ذیــل را جهــت ارج نهــادن بــه مقــام شــهدا، ایثارگــران و 

رزمندگان اسام اجرا نموده است.

گیالن    کل استان  گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 
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گیان  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس  گزارش عملکرد استان 

فعالیت های رسانه ای    

حضــور معاون فرهنگــی در برنامه های صداوســیمای    
مرکز استان

اقدامات و خط مشی اجرایی   

گرامیداشــت چهلمین ســالگرد هفته     تشــکیل ســتاد 
دفاع مقدس در دادگستری کل استان گیان با حضور 
مســئولین دادگستری و سازمان های تابعه قوه قضاییه 

در استان
یارت عاشــورا همراه باغبار روبــی مزار مطهر     برگــزاری ز

شــهدا باحضــور مســئولین قضایی اســتان و همکاران 
قضایی و اداری

 فراخــوان عکس، خاطره نویســی و اســناد دوران دفاع    
مقدس در راستای برگزاری مسابقه 

برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس با موضوعات بصیرت    
افزایی، مقاومت، انتقام سخت و ...

تبلیغات محیطی اعم از نصب پوستر، دل نوشته های    
شــهدا، ســخنان حضــرت امــام خمینــی )ره( و مقــام 

معظم رهبری )مدظله العالی(، تصاویر شهدا
گزیده      معرفــی شــهدای دســتگاه قضایی با عکــس و 

ای از زندگــی نامه ایشــان با نصــب در تابلوی اعانات 
و  رزمنــدگان  از  تجلیــل  مقــدس،  دفــاع  مخصــوص 

ایثارگــران 8ســال دفــاع مقدس شــاغل در دادگســتری 
کارت هدیه استان با ارسال لوح تقدیر و 

گویــی رزمنــدگان از دوران دفــاع مقــدس بــه     خاطــره 
کانال معاونت فرهنگی  صــورت مجــازی و درج آن در 

گیان کل استان  دادگستری 
بصیــرت،     پیرامــون  موضوعــات  کشــیدن  تصویــر  بــه 

و  عکــس  قالــب  در   ... و  ســخت  انتقــام  مقاومــت،  
مرکــز  در  رهبری)حفــظ ا...(  معظــم  مقــام  فرمایشــات 
کل  برگزاری نمایشــگاه های دفاع مقدس)دادگســتری 

گیان( استان 
کل دادگســتری استان و معاون     بارگذاری پیام رییس 

فرهنگــی در خصــوص هفتــه دفــاع مقــدس در پرتــال 
کانــال فرهنگی بــا مضامین عــزت مداری و  داخلــی و 
حماسه آفرینی ستارگان درخشان 8سال دفاع مقدس

اهدای کمک های مومنانه کارکنان دادگستری استان    
کرونا گیان به خانواده های آسیب دیدگان بیماری 

دیدار با خانواده شــهدای مدافعان ســامت و 8 سال    
دفاع مقدس

لــوح     کتــاب،  قبیــل  از  فرهنگــی  محصــوالت  یــع  توز
فشرده، پوستر، پرچم و برچسب دل نوشته های شهدا 

کارکنان و خانواده ها در بین 
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ان ان لرس�ت اس�ت

کارمند دادستانی سمت در دستگاه قضایی: 

تاریخ تولد:  1340/7/1

تاریخ شهادت:  1361/4/25

کوشک محل شهادت:  

شهید  عباس معظمی گودرزی

سمت در دستگاه قضایی: سرباز وظیفه زندان

تاریخ تولد:  1357/3/3

تاریخ شهادت:  1378/2/22

محل شهادت:  زندان خرم آباد - ترور

شهید چنگیز رسول زاده 

سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد: 1327/12/25

تاریخ شهادت: 1365/10/30

محل شهادت: خرم آباد

شهید محمدباقر مریدی 

سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد:  1321/12/20

تاریخ شهادت:  1378/2/22

محل شهادت:  زندان خرم آباد - ترور

شهید حجت االسالم 
شیخ محمد کشوری 

سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد:  1317/7/1

تاریخ شهادت:  1365/2/20

محل شهادت:  حاج عمران

شهید علی اصغر سرلک

کل استان  لرستان شهدای واالمقام دادگستری 

ان ان ݣݣݣݣݣݣݣ لرݣݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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اقدامات دادگستری کل استان لرستان  در گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

گزارش عملکرد استان لرستان  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

تشکیات قضایی دادگستری استان لرستان در دوران 
جنــگ تحمیلــی تعداد 6 شــهید واالمقــام را تقدیم نظام 
مقــدس جمهوری اســامی ایــران نموده اســت. افزون بر 
ایــن افتخار حضور 35 جانباز،51 رزمنده، 2 آزاده دوران 
جنگ را دارا می باشــد. از خانواده های محترم ایثارگر  در 
ایــن مجموعــه فرزنــد شــهید55،فرزند جانبــاز76، بــرادر 
شــهید  64، خواهــر شــهید 31، همســر رزمنــده4، خواهر 
جانباز2، برادر جانباز5، فرزند رزمنده16 و جانباز مدافع 
حــرم 1 نفــر مشــغول بــه خدمــت صادقانــه در دســتگاه 
قضایــی دادگســتری اســتان لرســتان می باشــند. بــا این 
گرامیداشــت هفتــه  یکــرد در آســتانه چهلمیــن ســال  رو
نورانــی دفــاع مقــدس، ضمــن ادای احتــرام بــه ســاحت 

اباعبــداهلل  حضــرت  شــهیدان  ســاالر  و  ســرور  مقــدس 
و شــهدای  )ره(  راحــل  امــام  الســام(  )علیــه  الحســین 
دوران انقاب و دفاع مقدس، با تجدید میثاق با والیت 
ی از منویات مقام  مطلقــه فقیــه و والیت محوری و پیــرو
یج  کید بر ترو معظــم رهبــری )دامت برکاته( با هــدف و تا
که برگرفته از فرهنگ ناب  و حفــظ فرهنگ و مجاهدت 
عاشــورای اباعبــداهلل )علیه الســام( می باشــد و برگرفته 
از ایــن ســخن نــاب مقــام عظمــای والیــت که زنــده نگه 
داشتن یادشهدا کمتر از شهادت نیست؛ برنامه های زیر 
را جهت ارج نهادن به مقام شهدا، ایثارگران و رزمندگان 

اسام اجرا نموده است.

کل استان لرستان    گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 
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گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

اقدامات و خط مشی اجرایی   

در     مقــدس   دفــاع  هفتــه  مناســبت  بــه  فضاســازی 
دفتــر  لرســتان،  اســتان  کل  دادگســتری  ســاختمان 

معاونت شهرستان خرم آباد
در     مقــدس  دفــاع  هفتــه  مناســبت   بــه  فضاســازی 

ساختمان توسعه حل اختاف شهرستان بروجرد
در     مقــدس  دفــاع  هفتــه  مناســبت  بــه  فضاســازی 

ساختمان توسعه حل اختاف شهرستان دورود
برپایــی نمایشــگاه هفتــه دفــاع مقدس در ســاختمان    

توسعه حل اختاف استان لرستان
افتتاح نمایشــگاه هفته دفــاع  مقدس با حضور رئیس    

کل دادگستری استان لرستان
رئیــس     و  کل  رئیــس  قضایــی  معــاون  روزانــه  بازدیــد 

توســعه حــل اختــاف اســتان لرســتان و نماینــده امــر 
مستندســازی در دادگستری استان لرستان و مدیرکل 

سازمان پزشکی قانونی استان لرستان
بازدید فرمانده محترم ادارات حضرت امیر )ع( سپاه استان    

لرستان جناب سرهنگ دلفان از نمایشگاه هفته مقدس
برگزاری جلســه صلح و ســازش و بیــان عظمت هفته    

دفــاع مقدس، با بیان حجت االســام حســین حســن 
پــور و بیــان خاطــرات دوران دفــاع مقــدس رزمندگــی 
ایشان،  و همچنین تجلیل از بانوان فعال پیشکسوت 
آرام  و  فتحــی  نصــرت  خانم هــا  مقــدس  دفــاع  دوران 
یش انقابی خانم ها مریم  یانی و تجلیل از بانوان رو کاو
روشــن پور و معصومــه یاری، در نمازخانه توســعه حل 
اختــاف اســتان لرســتان، دفتــر معاونــت، شهرســتان 

خرم آباد
بانوان پیشکسوت دفاع مقدس   
یش انقابی    بانوان رو
دیدارکارکنــان توســعه حل اختاف اســتان لرســتان  و    

بســیج بانــوان بــا خانــواده شــهید واالمقام خداراســت 
حاجــی شــهید دوران دفــاع مقــدس، همراه بــا اهدای 
هدیــه نقــدی و تقدیــم قــاب عکــس شــهید واالمقــام 

سهپبد حاج قاسم سلیمانی به خانواده محترم شهید 
در شهرستان خرم آباد

زنــگ هفتــه دفاع مقــدس با حضور رئیس دادگســتری    
شهرســتان چگنــی در یکــی از مــدارس شهرســتان بــه 

مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس
چگنــی     شهرســتان  در  شــهید  خانــواده  بــا  دیــدار 

بــا حضــور رئیــس  بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس 
دادگستری و امام جمعه محترم و فرمانده سپاه

گلزار شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس     غبار روبی 
در شهرستان چگنی

مراســم بزرگداشــت یاد شــهدای 8 ســال دفاع مقدس    
بــا حضــور رئیــس دادگســتری در شهرســتان چگنی به 

مناسبت هفته دفاع مقدس
گرامیداشت هفته دفاع مقدس با انجام فعالیت های    

فرهنگی در توسعه حل اختاف شهرستان بروجرد
یــارت عاشــورا بــه مناســبت     برگــزاری مراســم قرائــت ز

هفته دفاع مقدس در شهرستان دورود
ســاعتی با قرآن ویژه هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره    

شــهدای 8 ســال دفاع مقدس و یادبود شهید واالمقام 
ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی با حضور رئیس توسعه 

حل اختاف استان لرستان، شهرستان خرم آباد
غبــار روبــی گلــزار شــهدای شهرســتان خــرم آباد بــا حضور    

کارکنــان توســعه حــل اختاف، به مناســبت هفتــه دفاع 
مقدس

کاراتــه )کاتا(کارگــری بــا     برگــزاری مســابقات مجــازی 
امــور اجتماعــی  رفــاه  و  کار  اداره  و همــکاری  تعامــل 
اســتان لرســتان به صورت مجازی با حضور و شــرکت 
کارکنــان توســعه حــل اختاف اســتان لرســتان و مقام 
آوری خانــم معصومــه یــاری )دوم( به مناســبت هفته 
دفاع مقدس و برگزاری مراســم اهــداء حکم قهرمانی و 
کار و رفاه امور اجتماعی استان لرستان  مدال در اداره 

کل محترم، در شهرستان خرم آباد با حضور مدیر 
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��ان �ن ان ما�ن اس�ت

سمت در دستگاه قضایی: کارمند 

تاریخ تولد: 1332/2/5

تاریخ شهادت: 1365/10/3

محل شهادت: منطقه هفت تپه

شهید داود غالمی

سمت در دستگاه قضایی: 
رئیس دادگاه مدنی خاص دادگستری آمل

تاریخ تولد:  1330/10/20
تاریخ شهادت: 1360/11/06

محل شهادت: آمل ـ ترور

شهید عبداله قریشی

سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد: 1337/01/04

تاریخ شهادت: 1362/11/25

محل شهادت: دهلران- چیات

شهید نبی اهلل حسن زاده

سمت در دستگاه قضایی: کارمند 

تاریخ تولد:  1339/08/10

تاریخ شهادت: 1364/03/27

محل شهادت: مریوان 

شهید اسماعیل محمدی

کل استان مازندران شهدای واالمقام دادگستری 

��ان �ن ان ݣݣݣݣݣݣݣ ما�ن اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد: 1332/1/3

تاریخ شهادت: 1362/12/5

محل شهادت: چیات

شهید نوراله فرجی

سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد: 1342/3/8

تاریخ شهادت: 1367/1/13 

محل شهادت: منطقه خرمال

شهید موسی جعفری

سمت در دستگاه قضایی: کارمند

تاریخ تولد:  1331/10/27

تاریخ شهادت: 1361/1/5

محل شهادت: رقابیه )فتح المبین(

شهید علی اصغر مرآت 

سمت در دستگاه قضایی: دادیار دادسرای انقاب

تاریخ تولد: 1337/1/3

تاریخ شهادت: 1365/1/19

یداالثر محل شهادت: جاو

شهید حسین کاظمی

کل استان مازندران شهدای واالمقام دادگستری 
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گرامیداشــت چهلمین ســالگرد  کل اســتان ماندران  در  اقدامــات دادگســتری 
دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

گزارش عملکرد استان مازندران  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

استان مازندران یکی از مناطق مهم و تأثیرگذار در دوران 
کــه رزمنــدگان آن  هشــت ســال دفــاع مقــدس می باشــد 
کربــا در عملیات هــای مهمــی حضــور و  در لشــکر 25 
کربا با حضور نیروهای  مشــارکت داشــته اند. لشــکر 25 
ســه اســتان شــمالی از جمله گیان، مازندران، گلستان 
ییاقــی،  طوســی،  شــهیدان  چــون  شــاخصی  افــراد  و 
طراحــی،  در  و  تشــکیل  بصیــر،  یان)ابوعمــار(،  افتخار
فرماندهــی و اجــرای 22 عملیــات مهم تاثیرگــذار و غرور 
کربــای 5 والفجــر 8 نقــش  آفریــن دفــاع مقــدس ماننــد 
محوری داشــته و ده هزار و یکصد شــهید تقدیم اسام و 
نظام مقدس جمهوری اســامی ایران نموده و در دفاع از 
حرم اهل بیت)ع( 43 شهید تقدیم نموده است . یکی از 
عملیات هــای مهم در دفاع از حرم اهل بیت )ع( مربوط 

کربا  که 200 تن از نیروهای لشکر 25  به سال 1394 بوده 
مازندران در شــهرک خان طومان برای حفظ شــهر حلب 
در مقابل دو هزار نفر از نیروهای تکفیری ایستادگی و 14 

کربا به شهادت رسیدند .  تن از پاسداران لشکر 25 
کل اســتان مازنــدران در ســال های جنــگ  دادگســتری 
تحمیلی 8 شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسامی 

ایران نموده است . 
دادگستری مازندران دارای 31 آزاده که بعضی از آزادگان 
ســرافراز به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند و تعداد 46 
جانباز و 86 نفر از فرزندان معظم شهدا و156 نفر خانواده 
معظم شــهدا در دادگســتری اســتان مازندران مشغول به 

خدمت می باشد.

کل استان مازندران    گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 
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گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

اقدامات و خط مشی اجرایی   

شــرکت در نشســت مشــترک مســولین دادگســتری بــا    
مسولین حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

  شــرکت در نشســت مشــترک دادگســتری بــا ســازمان     
تبلیغــات اســامی و دیگــر ســازمان های در راســتای 

چهلمین سالگرد دفاع مقدس.
  شــرکت در مراســم رونمایی از کتاب شــهدای هشت    

سال دفاع مقدس در محل حفظ آثار و نشر ارزش های 
کتاب شرح صدر  دفاع مقدس از جمله 

 ارســال پیامــک از طریق تلفن همراه و شــبکه داخلی    
ی مطالب ارزشــمند در  رایــورز و فضــای مجــازی حــاو

خصوص هشت سال دفاع مقدس
 حضور در بیت شــهیدان سید جواد اسدی و محمود    

رادمهر از مدافعان حرم اهل بیت )ع(
 برگزاری مراسم وداع با شهید واال مقام حسین راستگو    

پیکــر شــهید در محل نمازخانــه حضــرت فاطمه زهرا 
ســام اهلل علیهــا دادگســتری اســتان مازنــدران، خاطر 
گرانقــدر  گــردد ؛ پیکــر مطهــر ایــن شــهید  نشــان مــی 
گــرم خانواده  پــس از 34 ســال شناســایی و بــه آغوش 

محترمشان بازگشت 
فضاسازی )به صورت نمایشگاه( به همراه عکس رزمندگان    

دوران دفاع مقدس و صحنه های جنگ در کلیه حوزه های 

قضایی و پخش کلیپ از طریق سیستم صوتی
گلــزار شــهدا و غبارروبــی و عطــر افشــانی      حضــور در 

کلیه  مزار مطهر شــهدای هشت ســال دفاع مقدس در 
دادگســتری  کل  رئیــس  حضــور  قضایــی،  حوزه هــای 
اســتان به همراه اعضای شورای قضایی و معاونین در 

گلزار شهدای شهرستان ساری 
 برگــزاری مراســم ســخنرانی بــا رعایــت دســتورالعمل    

کلیه حوزه های قضایی اســتان، در مرکز  بهداشــتی در 
استان با سخنرانی حجت االسام غفار شعبانی

 بهره گیری از فضای مجازی با محتوای جایگاه ایثار و    
جهاد و تجلیل از رزمندگان هشــت سال دفاع مقدس 

و برگزار نمودن هر چه باشکوه تر هفته دفاع مقدس
کارکنان ایثارگر در تمام      تقدیر از پنجاه نفر از قضات و 

حوزه هــای قضایــی و مرکز اســتان با حضــور رئیس کل 
دادگستری استان با اهداء لوح تقدیر 

کارکنــان اداری      تقدیــر از تــاش و همــکاری دو نفــر از 
کل دادگســتری  رئیــس  از ســوی  تنکابــن  دادگســتری 
کتــاب زندگــی نامــه شــهید  اســتان در تهیــه و تنظیــم 

صدر)شرح صدر( 
کتاب )ســه     کتابخوانــی با محتوای   برگــزاری مســابقه 

دقیــق در قیامــت( خاطــرات یکی از جانبازان هشــت 
سال دفاع مقدس

کل  برپایی  نمایشگاه هفته دفاع مقدس در دادگستری 
استان مازندران

گلزار شهدای شهرستان ساری) مازندران( غبار روبی  
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ی ان مرکرن اس�ت

سمت در دستگاه قضایی: کارمند 

تاریخ تولد: 1341/1/1

تاریخ شهادت: 1365/10/24

محل شهادت: 

جانباز، شهادت به علت جراحات ناشی از جنگ

شهید علیرضا رنجبری 

کل استان مرکزی شهید واالمقام دادگستری 

ی ان ݣݣݣݣݣݣݣ مرکرن اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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گرامیداشت چهلمین سالگرد کل استان مرکزی در  اقدامات دادگستری 
دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

دادگســتری اســتان مرکــزی مفتخــر به تقدیم یک شــهید ) شــهادت ناشــی از مصدومیت پس از جنــگ تحمیلی( و 
حضور 36 فرزند شهید و 65 ایثارگر )جانباز، رزمنده، آزاده( از همکاران محترم قضایی و اداری است.

 این دادگستری پس از دوران جنگ تحمیلی  با هدف پاسداشت ارزش های اصیل دفاع مقدس و نشر حماسه های 
کار ارزشــی و جهادی به منظور ارتقای ســطح فعالیت های خود و خدمت مؤثرتر به  یج فضای همدلی،  آن دوران و ترو

آحاد مردم اقدامات و تدابیر الزم را به اجرا درآورده است. 

کل استان مرکزی    گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 

فعالیت های رسانه ای     

گرافیکی در فضای مجازی     باز نشر 10 خصیصه و ویژگی دوران دفاع مقدس در قالب تصویر 

اقدامات و خط مشی اجرایی   

 تجلیــل از پیشکســوتان شــاغل بــاز نشســته عرصــه دفــاع مقــدس طــی ویــژه برنامــه ای با حضــور حضــرت آیت اهلل   
یدعزه(، فرمانده محترم سپاه استان، اعضای محترم شورای تامین استان و معاونین دادگستری  دری نجف آبادی)ز

کل استان 
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گزارش عملکرد استان مرکزی  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

کل استان مرکزی در ویژه برنامه دیدار با     که به عنوان نماینده پیشکسوتان دفاع مقدس دادگستری  تقدیر از قضاتی 
رهبر معظم انقاب )مدظله العالی( معرفی شده بودند

تجلیل از ایثارگران دادگستری استان مرکزی    
فضاسازی محیطی ساختمان های حوزه های قضایی استان   
برگزاری مسابقه پیامکی ویژه همکاران    
برگزاری مسابقه نقاشی و انشاء ویژه فرزندان همکاران   
کتاب های فاخر در حوزه دفاع مقدس از طریق پرتال داخلی     معرفی 
ارسال پیامک مناسبتی   
بارگذاری بسته فرهنگی از طریق پرتال داخلی و فضای مجازی    
شرکت در نمایشگاه چهلمین سالگرد دفاع مقدس   
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گان رمرن ان �ه اس�ت

سمت در دستگاه قضایی: کارمند  

تاریخ تولد: 1332/04/15

تاریخ شهادت: 1359/12/11

محل شهادت: آبادان

شهید محمد قوهستانی   

سمت در دستگاه قضایی: قاضی ـ دادیار 

تاریخ تولد: 1336/5/1

تاریخ شهادت: 1360/10/27

محل شهادت: بندر عباس  ـ ترور

شهید رمضانعلی شاهوند  

کل استان هرمزگان شهدای واالمقام دادگستری 

ان ݣݣݣݣݣݣݣ ݠهرمرن گان اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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گرامیداشــت چهلمین ســالگرد  کل اســتان هرمزگان در  اقدامــات دادگســتری 
دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

گزارش عملکرد استان هرمزگان  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

کرمان تأمین  اســتان هرمزگان و اســتان همجوار آن مانند 
کننده نیروی عملیاتی لشکر 41 ثاراهلل در جنگ تحمیلی 
بــوده انــد و هــر کجا این لشــکر حضور یا عملیاتی داشــته 
اســت، مردان این خطه نیز در پیشــبرد اهداف این لشکر 
نقش های کلیدی داشته اند. عملیات هایی چون طریق 
القــدس، فتــح المبین، کربای 4، کربــای 5، والفجر 8، 

بیت المقدس و غیره.
در جنگ تحمیلی نیز در تمام عملیات های دریایی که 
شــامل تأمین نیروی غواص، ناخدای شــناورهای ســبک 
و ســنگین، قایق هــای تنــدرو، رزمنده هــای متخصــص 
دریایی، همه نیروهای رزمنده این استان نقش محوری را 
گر به خاطرات و محل شهادت این  بر عهده داشته اند و ا
شهیدان مراجعه کنیم با نام عملیات های بزرگی همچون 
کربای 4  خیبر، فتح المبین، طریــق القدس، والفجر 8، 
و کربای 5 و مناطق جنگی زیادی از جمله پاسگاه زید، 

خرمشــهر، ســکوهای نفتــی، جزایر خــارک، شــرق دجله، 
زبیــدات، بســتان، دشــت عبــاس، کرخه نــور، چزابــه، ام 

الرصاص، جزیره مجنون، و... مواجه می شویم.
دســتگاه قضایــی اســتان هرمــزگان در دوران جنــگ 
تحمیلــی تعــداد 2 شــهید واال مقــام را تقدیــم جمهــوری 
اســامی نمــوده اســت  و عــاوه بــر ایــن بیــش از 82 نفــر 
از خانــواده ایثارگــران  مشــغول بــه خدمــت در دســتگاه 
کــه بیــش از 23 نفر از آنهــا از رزمندگان  قضایی هســتند 
دوران دفاع مقدس می باشــند، 6 نفر از همکاران شاغل 
هســتد،  مقــدس  دفــاع  ســال   8 آزادگان  از  اســتان  در 
یج فرهنگ ایثــار، مقاومت، از خود  نهادینــه ســازی و ترو
یــج فرهنــگ والیت مــداری،  گذشــتگی و همچنیــن ترو
خودباوری دینی، ملی، تبین الگوی رفتاری رزمندگان با 
بهــره گیری از فرهنــگ نیز از جمله اهداف برگزاری هفته 

دفاع مقدس محسوب می گردد. 

کل استان هرمزگان    گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 
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گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

فعالیت های رسانه ای    

تولیــد محتــوا در قالب هــای متفــاوت) متــن، تصویر،    
یدیــو و چنــد رســانه ای( و اســتفاده از ظرفیت  خبــر، و
رســانه های ارتبــاط جمعــی و شــبکه های اجتماعــی 
نــوع  بــا  متناســب  شــده  تولیــد  محتــوای  ارائــه  بــرای 

مخاطب)کارکنان، خانواده ها و عمومی(

اقدامات و خط مشی اجرایی   

کل     اداره  بنــدی  ســنگر  و  درب  ســر  بنــدی  آذیــن 
دادگســتری و مجتمع شهید بهشــتی، مجتمع جزایی 
و دادســرای انقاب، فضا ســازی، تبلیغات محیطی، 
پیامــک  ارســال  و  تابعــه   ادارات  در  ســنگر  نصــب 

مناسبتی
آیین غبار روبی قبور مطهر شهدا   
مســابقه خاطر گویی رزمندگان شــاغل در دادگســتری    

کل استان هرمزگان
برگزاری نمایشــگا عکس دفــاع مقدس )تهیه عکس و    

برپایی نمایشگاه(
کارکنــان بــا     برگــزاری مســابقه  نقاشــی  بیــن فرزنــدان 

موضوع دفاع مقدس
برپایی میز خدمت   
بســیجیان     و  ایثارگــران  از   تجلیــل  آییــن  برگــزاری 

کل استان دادگستری 
ارســال پیام های مناســبتی و محتوای با موضوع دفاع    

مقدس در اتوماسیون اداری 
دفــاع     کتاب هــای  از  کتابخوانــی  مســابقه   برگــزاری 

مقدس
در     شــاغل  ایثارگــران   و  شــهدا  خانــواده  از  سرکشــی  

دادگستری
بســیجیان     و  ایثارگــران  از  تجلیــل  آییــن  برگــزاری 

کل استان دادگستری 

شرح فعالیت   

تجلیل از آزادگان شــاغل در دســتگاه قضایی اســتان    
هرمزگان

تجلیل از آزادگان شاغل در دستگاه قضایی استان هرمزگان

فضاسازی به مناسبت هفته دفاع مقدس
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م�ان ان �ه اس�ت

سمت در دستگاه قضایی:  دادیار - قاضی

تاریخ تولد: 1337/4/20

تاریخ شهادت: 1362/9/14

محل شهادت:  ترور در دادگستری نهاوند - ترور

شهید رضا جعفریان

کارمند سمت در دستگاه قضایی: 

تاریخ تولد: 1316/5/2

تاریخ شهادت: 1362/9/14

محل شهادت: دادگستری نهاوند - ترور

شهید اصغر سیف

سمت در دستگاه قضایی: دادستان نهاوند 

تاریخ تولد: 1334/6/7

تاریخ شهادت: 1362/9/14

محل شهادت: دادگستری نهاوند - ترور

شهید خسرو کاظم گلباغی

سمت در دستگاه قضایی:  کارمند

تاریخ تولد: 1312/4/28

تاریخ شهادت: 1366/4/1

محل شهادت: محور بانه - عملیات نصر 4

شهید یادگار یاری

کل استان همدان شهدای واالمقام دادگستری 

ان ݣݣݣݣݣݣݣ ݠهݡمدان اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت
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گرامیداشــت چهلمین ســالگرد  کل اســتان همــدان  در  اقدامــات دادگســتری 
دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

کل استان همدان    گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

کل استان همدان    گرامیداشت هفته قوه قضاییه دادگستری  جدول برنامه های 

جنــگ  دوران  در  همــدان  اســتان  قضایــی  تشــکیات 
تحمیلی تعداد 4 شــهید واال مقــام تقدیم نظام جمهوری 
اسامی ایران نموده که از این میان، تعداد 2 شهید از کادر 
قضایی و 2 شهید دیگر از کارکنان اداری می باشند. افزون 
بر این تعداد ایثارگران 74 نفر  و  70 نفر  شاغل به خدمت 
و بازنشســته  اعزامــی بــه جبه هــای نبــرد حق علیــه باطل 
داشته که از این تعداد جانبازان از قضات 9 نفر و کارکنان 
اداری 19 نفربــوده و تعــداد ایثارگــران شــاغل 17 قاضــی  و 
کارکنان اداری هســتند. با ایــن رویکرد در  19 نفــر دیگــر از 

آســتانه چهلمیــن ســال گرامیداشــت هفتــه نورانــی دفاع 
مقدس، ضمن ادای احترام به ســاحت مقدس شهیدان 
هشــت ســال دفاع مقدس و امام شهدا که حسینی وار در 
مقابل یزیدیان زمان ایســتادند. با تجدید میثاق با والیت 
کید بــر ترویج و حفظ فرهنگ شــهادت  مطلقــه فقیــه و تأ
گرفته از فرهنگ ناب عاشــورای ســید  و مجاهــدت که بر 
الشــهدا)ع(  اســت. ایــن دادگســتری برنامه هــای ذیــل را 
جهــت ارج نهــادن بــه مقام شــهدا، ایثارگــران و رزمندگان 

اسام اجرا نموده است.



193

گزارش عملکرد استان همدان  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

فعالیت های رسانه ای    

کل اســتان همدان در  تشــریح برنامه هــای دادگســتری 
هفته دفاع مقدس

کل محتــرم دادگســتری اســتان همــدان نیــز در  رئیــس 
ایــن هفتــه بــا انجــام مصاحبــه مطبوعاتــی بــا تبریــک 
گــر امــروز در دنیــا حرفی  گفت: ا هفتــه دفــاع مقــدس، 
یــم و مــی توانیــم صابــت جمهــوری  گفتــن دار بــرای 
اســامی را به رخ اســتکبار جهانی بکشــانیم، مدیون و 
مرهــون رشــادت های شــهدا و رزمندگان، صبــر و ایثار 
خانواده های معزز آنان و نیز تحمل رنج های و ســختی 
هایی است که جانبازان و آزادگان ما بر جان خریدند.

تشــکیات قضایــی اســتان برنامه هــای متنوعــی را در 
گرفته از جمله دیدار با امام جمعه معزز و نماینده  نظر 
محتــرم ولــی فقیــه در اســتان -  بازخوانــی وصیتنامــه 
نورانی ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی بعنوان اسوه 
کارکنان دادگســتری  والیت مــداری در بیــن قضــات و 
گلزار شــهدای باغ بهشــت  اســتان همــدان  حضور در 
شــهدای  واالی  آرمان هــای  بــا  فاتحــه  و  گل  نثــار  و 
تعــدادی  از  و  نمودنــد  بیعــت  مقــدس تجدیــد  دفــاع 
خانواده های معظم شــهدای دادگستری همدان تقدیر 

بعمل آمد.

اقدامات و خط مشی اجرایی   

- برنامــه ریــزی جهت برگزاری و اجــرای برنامه های هفته 
دفاع مقدس

و  کــن  اما گرفتــه  صــورت  برنامه ریزی هــای  مطابــق   -
فضاهــای ســاختمان های مجموعه هــای قضایــی مزین 
به تصاویر، جمات منســوب به شهدا و فرمایشات مقام 
و  گردیــد  معظــم رهبری)حفــظ ا...( درخصــوص شــهدا 
ی بزرگداشت دفاع مقدس  تابلونوشت ها و بنرهایی حاو

گردید. کن نصب  و جبهه مقاومت در این اما
کل اســتان همــدان   - بزرگتریــن ســاختمان دادگســتری 
بنابر پیشــنهاد رئیس کل دادگســتری اســتان همدان به نام 
»ساختمان شهید حاج قاسم سلیمانی« نامگذاری گردید.
کل محتــرم دادگســتری و مجموعــه مدیریتــی  - رئیــس 
دادگاه هــای  قضــات  بــه  مربــوط  جلســات  در  اســتان 
تجدیدنظــر و ... بــه بیان جایگاه شــهدا و نقــش مؤثر آنها 
در بالندگی انقاب اسامی و مسئولیت مدیران در قبال 

جان افشانی های شهدا پرداختند.
 - بدلیل شیوع بیماری کرونا، برنامه ای با حضور تعدادی 
محدود از همکاران پیشکسوت دفاع مقدس و قضات و 
کارکنان بسیجی و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در دادگســتری استان همدان برگزار و طی آن برنامه هایی 
تولیــدی  نماهنگ هــای  پخــش  شــعرخوانی،  چــون 

وسخنرانی فرماندهان سپاه بمرحله اجراء درآمد.
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د رن ان �ݔ اس�ت

گرامیداشت چهلمین سالگرد کل استان یزد در  اقدامات دادگستری 
 دفاع مقدس با شعار محوری »ما قوی هستیم«

د رن ان ݣݣݣݣݣݣݣ �ݔ اݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت

در دوران پرافتخــار و اقتدار 8 ســال دفاع مقدس، کارکنان 
شــریف دادگســتری کل اســتان یــزد بــه صــورت داوطلبانه 
کنار ســایر رزمندگان توانمند اســام در جبهه های نبرد  در 
حق علیه باطل، حاضر شــده و به دفاع از کشــور و انقاب 
پرداختند. اعزام گروهی 20 نفره از  همکاران محترم پلیس 
قضایــی به خــط مقدم جبهه های حق علیــه باطل تحت 
عنــوان گردان امــام علی)ع( که چند تن از ایشــان به درجه 
جانبازی نائل گردیدند؛  تنها بخشی از این اقدامات است.

واحــد ایثارگــران دادگســتری اســتان یــزد در ســال 1372 با 
هــدف پیگیــری کلیــه امــور ایثارگــران شــاغل در دســتگاه 

قضایــی و حتــی مراجعیــن ایثارگــر دادگســتری تشــکیل 
گردید و افتخار دادگســتری اســتان این اســت که یک سوم 
از جمعیت کارکنان و قضات دســتگاه قضایی از جامعه 
ایثارگران معزز هســتند. از ایثارگران دادگســتری اســتان یزد 
کنــون بــه افتخار بازنشســتگی نائل شــده اند و در  32 نفــر تا
حــال حاضر 235 نفر شــاغل هســتند که از ایــن تعداد 55 
رزمنده دوران دفاع مقدس هستند که 4 نفر از آنها از جمله 
آزادگان و 35 نفر جانباز 5 تا 50 درصد می باشند و 180 نفر 
از خانواده ایثارگران ) فرزند، خواهر و برادر( می باشند و 126 

نفر از ایشان خانواده شهدا هستند.

کل استان یزد    گرامیداشت هفته دفاع مقدس دادگستری  جدول برنامه های 



195

گزارش عملکرد استان یزد  در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

شرح برنامه ها    

کل دادگســتری اســتان و معاونــت فرهنگی در  حضور رئیس 
همایــش تجلیــل از یــک میلیــون پیشکســوت دفــاع مقدس 
 31 در  کشــور   سراســر  در  همزمــان  صــورت  بــه  مقاومــت  و 
شــهریورماه، بــا ســخنرانی مقام معظــم رهبری)حفــظ ا...( از 
طریــق ارتبــاط تصویــری. برگــزاری پویش هــا و همایش هــای 
گرامیداشــت چهــل ســالگی هفتــه دفــاع مقــدس در فضای 
مجازی با تولید محتوا شــامل خاطرات رزمندگان شــاغل در 
دســتگاه قضایــی در قالــب متــن، کلیــپ و عکس و انتشــار 
گســترده درشبکه های اجتماعی و بهره گیری از ظرفیت های 

درون ســازمانی و برون ســازمانی، رســانه های محلی و فضای مجازی جهت اطاع رسانی، تشــریح و اجرای برنامه ها،  
کارکنان دادگستری کل استان در محل مزار مطهر شهید گمنام مدرسه مدینة العلم  حضور گروهی 100 نفر از قضات و 
کاظمیه و غبارروبی و عطرافشانی قبر شهید گمنام و تجدید میثاق مجدد با شهدا در راستای حفظ آرمان های ایشان 

همراه با سخنرانی بصیرتی آیت اهلل سیدمحمدکاظم مدرسی.

اقدامات و خط مشی  اجرایی   

بزرگداشــت     اســتانی  ســتاد  جلســات  در  فعــال  حضــور 
چهلمین سالگرد آغاز هفته دفاع مقدس

معاونیــن،     شــورای  ســطح  در  متعــدد  جلســات  تشــکیل 
شــورای پایــگاه و عوامــل اجرایــی در راســتای برنامه ریزی، 

تصمیم گیری و اجرای نمودن برنامه های ستاد 
تهیــه و تدویــن دســتورالعمل چهلمین ســالگرد آغــاز هفته    

دفــاع مقــدس و ابــاغ بــه کلیــه حوزه هــای قضایــی اســتان 
جهت اجرای برنامه ها و مصوبات  و ارسال گزارش عملکرد 
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فضاسازی و آذین بندی با استفاده از پرچم، چفیه، کاه    
آهنی، پیشانی بند و ایجاد سنگر و برپائی نمایشگاه 

دیدار رئیس کل دادگســتری اســتان، قائم مقام، چندتن    
از معاونیــن و مســئوالن بــا 30 نفــر از رزمندگان شــاغل در 

دادگستری و تجلیل از ایشان
حضــور فعــال در جلســات ســتاد اســتانی بزرگداشــت    

چهلمین ســالگرد آغــاز هفته دفاع مقــدس و همچنین 
تشــکیل چندیــن جلســه در ســطح شــورای معاونیــن، 
شــورای پایــگاه و عوامل اجرایی در راســتای برنامه ریزی، 

تصمیم گیری و اجرای نمودن برنامه های ستاد 
تهیه و تدوین دستورالعمل چهلمین سالگرد آغاز هفته    

دفــاع مقدس و ابــاغ به کلیه حوزه های قضایی اســتان 
گــزارش  جهــت اجــرای برنامه هــا و مصوبــات  و ارســال 

عملکرد 
 برگــزاری پویش هــا و همایش هــای گرامیداشــت چهــل    

ســالگی هفتــه دفاع مقــدس در فضای مجــازی با تولید 
محتــوا شــامل خاطــرات رزمنــدگان شــاغل در دســتگاه 
قضایی در قالب متن، کلیپ و عکس و انتشار گسترده 

درشــبکه های اجتماعــی و بهره گیــری از ظرفیت های    
درون ســازمانی و برون ســازمانی، رســانه های محلــی و 
فضای مجازی جهت اطاع رســانی، تشــریح و اجرای 

برنامه ها
ارائــه مشــاوره حقوقــی رایــگان بــه عمــوم همشــهریان    

دفتــر  و  حقوقدانــان  بســیج  ســازمان  همــکاری  بــا 
حمایــت از حقــوق ایثارگــران  در طــول هفتــه بســیج  
و همچنیــن برگــزاری میــز خدمــت و پاســخگوئی بــه 
ســؤاالت و ابهامــات حقوقــی و قضایــی مــردم توســط 
مســئولین قضایــی در محــل مصلــی نمازجمعه مورخ 

 1399/07/04
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نمایشــگاه     در  قضایــی  دســتگاه  غرفــه  برپایــی   
دســتاوردهای نظــام در چهل ســالگی دفاع مقدس در 
محــل نمایشــگاه خدمت شــهرداری و پاســخگوئی به 
یع بروشــورهای  ســؤاالت حقوقــی و قضایی مــردم و توز

مسائل حقوقی 

گســترده بیانیــه بســیجیان پایــگاه      تدویــن و انتشــار 
اجتماعــی  درشــبکه های  یــزد  دادگســتری  شــهدای 
و  درون ســازمان  مجــازی  فضــای  کانال هــای  و 
غیــور  رزمنــدگان  آحــاد  از  تجلیــل  و  برون ســازمانی 
اهــل  حــرم  مدافعیــن  و  اســامی  ایــران  جان برکــف  و 
بیــت)ع( و مدافعــان ســامت جامعــه و بزرگداشــت 

شهدای مدافع سامت

فضاســازی و آذین بندی با اســتفاده از پرچم، چفیه،    
کاه آهنی، پیشانی بند و ایجاد سنگر

برپائی نمایشــگاه عکس هفته دفاع مقدس با اســتفاده    
از آثــار ارســالی رزمندگان دســتگاه قضایی، عکس های 
اردوهای راهیان نور در سنوات گذشته و پوسترهای ستاد 

بزرگداشت چهلمین سالگرد آغاز هفته دفاع مقدس

تجلیــل از 30 نفــر از رزمنــدگان شــاغل در دادگســتری    
مرکــز اســتان با حضــور رئیس کل دادگســتری اســتان، 
قائــم مقــام، چندتــن از معاونیــن، رئیــس دادگســتری 
و  دادگســتری  امورایثارگــران  مســئول  یــزد،  شهرســتان 
مســئولین دفتر حمایــت از حقوق ایثارگران و ســازمان 
بسیج حقوقدانان در محل کار ایشان و استماع و ثبت 
کلیــه حوزه های  خاطــرات رزمنــدگان  و هماهنگــی با 

قضایی استان جهت اقدام مشابه
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تجلیل از 27 نفر از سربازان یگان حفاظت دادگستری    
و 8 نفــر از نیروهــای امریه دفتر حمایــت از ایثارگران که 
در ایســتگاه های مشــاوره حقوقی رایگان در حال ارائه 
خدمــات مشــاوره ای بــه مراجعیــن بودند به مناســبت 
دومین روز هفته که به نام جوانان و سربازان نامگذاری 

شده است. 

یــت جلــد اول     کتابخوانــی بــا محور برگــزاری همایــش 
کتاب نقد و بررســی جنگ ایــران و عراق تحت عنوان 
نویســندگی محمــد  بــه  پرســش های اساســی جنــگ 
درودیان و با ارائه یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس 
و قضــات پیشکســوت حجت االســام ناصــر دهقــان 
دهنــوی بــا هــدف تجزیــه و تحلیــل مســایل جنگ در 
یــک تعامل فعال در برابر تحــوالت و نیازهای جامعه و 
تبییــن عقانیت نهفته در درون جنگ، در حوزه نقد، 
گیری و رفتارهای سیاســی ـ نظامــی و برپایی  تصمیــم 
نشســت های علمی و پژوهشی جهت بررسی درس ها 
و عبرت هــای دفــاع مقدس پیگیری برگزاری  مســابقه 

کتابخوانی با استفاده از همین منبع 

و     رهبری)حفــظ ا...(  معظــم  مقــام  فرمایشــات  درج 
حضــرت امــام )ره( درخصوص دفاع  مقدس و شــعائر 
حماســی »مــا قــوی هســتیم« »ما ملــت امام حســینیم 
اداری  مکاتبــات  درســربرگ  شــهادتیم«  ملــت  مــا   «»
وقضایی و پخش ســرودهای حماسی دفاع مقدس در 

کل استان و شهرستان ها فضای دادگستری 

ثبت و ضبط 40 خاطره از 40 رزمنده دستگاه قضایی    
کتاب جهت تدوین و تنظیم در قالب مجله یا 

 بیان خاطرات دفاع مقدس توســط همکاران محترم    
تین و همچنین توســط ســرهنگ  رزمنــده در بیــن صا
یــان  راو و  مقــدس  دوران  فرماندهــان  از  ثابــت  ملــک 
اردوهــای راهیــان نــور و تبییــن اتفاقــات دفــاع مقدس 
در جهــت تقویــت و تبییــن شــعار حماســی »مــا قــوی 

هستیم«
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 نقش و نصب پرچم آمریکا در ورودی ساختمان ها در    
روز زمین،  زیر پای مراجعین

 انتشــار بیانــات معــاون اول محتــرم قــوه قضاییــه بــا    
موضوع انتظارات از بسیجیان قوه قضاییه

کارکنان دســتگاه قضایی      برگــزاری رزمایــش همدلــی 
بــه دانش آمــوزان  راســتای مســاعدت  در  یــزد  اســتان 

نیازمنــد تحــت عنــوان مهربانی با دانش آمــوزان در مهر 
بــا اربعیــن حســینی)ع(  و تهیــه بســته لــوازم التحریر و 
هماهنگی با مدیران مدارس در مناطق محروم جهت 

اهدای بسته ها به دانش آموزان نیازمند.

کتابخوانــی »ســام بــر      تجلیــل از برگزیــدگان مســابقه 
ابراهیم«
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اهداف برگزاری نمایشگاه
مستند سازی در مجموعه ی دستگاه قضایی اگر چه 
با حدود سه دهه تاخیر فعالیت خود را آغاز نموده است ؛ 
لیکن کاری دشوار و سخت اما ضروری، مهم و با اهمیت 
با شــکیبایی و صبر و شــوق همراه است تا اقدامات تاثیر 
گذار دستگاه قضایی در آن دوران پر فراز و نشیب ثبت و 
برای آیندگان به امانت گذاشــته شــود و چراغ راه آیندگان 
با اســتفاده از تجارب بسیار ارزنده، مفید افراد مخلص و 

کار آن دوران باشد.  فدا
دفــاع  ســالگرد  چهلمیــن  بمناســبت  منظــور  بدیــن 
و  مقــدس  دفــاع  دوران  دســتاوردهای  غرفــه  مقــدس، 
مقاومــت قوه قضاییه، توســط دفتر مستندســازی نقش و 
عملکــرد قــوه قضاییــه در دوران انقــاب اســامی و دفاع 
مقــدس از دوم لغایــت 11 مهرمــاه در محل باغ مــوزه دفاع 
مقــدس تهــران افتتــاح  و پذیــرای عمــوم عاقه منــدان به 

حوزه ادبیات دفاع مقدس بود.
بازدیــد مســئولین قضایــی قــوه قضاییه از نمایشــگاه، 
رونمایی از کتاب های تخصصی در حوزه ایثار و شهادت، 
برگــزاری نشســت های تخصصــی، انجــام فعالیت های 
رسانه ای، تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران دوران دفاع 
مقــدس، معرفــی دســتاوردهای نویــن علمــی،  بازخوانی 
قــوه  توســط  در دوران جنــگ  گرفتــه  اقدامــات صــورت 

قضاییــه، معرفی شــهدای جنگ تحمیلی قــوه قضاییه، 
برگزاری آیین افتتاحیه و اختتامیه، نقش آفرینی کارکنان 
قــوه قضاییــه در جنگ تحمیلــی، ارائه مشــاوره حقوقی و 
معاضــدت قضایی، معرفی کتــب حقوقی و ... از جمله 

برنامه هایی بود که در این نمایشگاه عرضه شد.
رونمایی از  دو کتاب " ستارگان قضا " و " کتاب شرح 
صدر " در نمایشگاه دستاوردهای دوران دفاع مقدس قوه 
قضاییه کاری از دفتر مســتند سازی نقش و عملکرد قوه 
قضاییه در دوران انقاب اســامی و دفاع مقدس اســت 
کــه بــا همــکاری و مشــارکت معاونــت منابع انســانی قوه 
قضاییه به نگارش درآمده طی یک مراسم  ویژه  با حضور 

مسئولین قضایی رونمایی  شد.
از جملــه اطاعاتی که در این مدت توســط غرفه های 

مختلف به بازدید کنندگان ارائه شد عبارت بودند از :
طرح شناسایی و جمع آوری مشخصات و اطاعات 
شــهدای واالمقــام تــرور و جنگ دســتگاه قضــا  از جمله 
دادگســتری های سراســر کشور، ســازمان ها، معاونت ها و 

واحد های ستادی قوه قضاییه
طــرح شناســایی و جمــع آوری مشــخصات ایثارگران 
دســتگاه قضایی در دوران پر افتخار دفاع مقدس و دفاع 

از حرم
طرح شناسایی و جمع آوری و مستند نمودن اسامی و 

گــزارش عملکــرد غرفه های نمایشــگاه دســتاوردهای دفاع مقدس و مقاومــت قوه قضاییه  در 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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مشخصات اعضای شورای عالی قضایی، روسای قوه 
قضاییه و مدیران عالی و روسای سازمان ها و مسئولین 
دادگســتری و دادســتان های اســتان و شهرســتان های 

سراسر کشور  از سال 57 تا 68
طرح تهیه بانک اطاعات عملکرد شاخص و حوادث 
تاریخی حســاس و منطقه ای هر اســتان در دوران دفاع 
مقــدس از جملــه غائلــه چهاردهــم اســفند مــاه 59 و 
مجــازات عوامل ســینما رکس آبادان، مجــازات عوامل 

کودتای نقاب در پایگاه  شهید نوژه همدان و . . 
جمع آوری خاطرات ایثارگران دستگاه قضایی

جمــع آوری عملکــرد دادگســتری های درجنگ شــامل 
کرمانشــاه، آذربایجــان  اســتان های خوزســتان، ایــام، 

غربی، کردستان 
طرح شناسایی و جمع آوری قوانین و مقررات تصویب 

شده در شورای عالی قضایی از سال 57 تا 68
کمه و مجازات اعضای  جمع آوری فیلم و تصاویر محا

سازمان منافقین و جواسیس
ک هــای  پا از  محافظــت  عملکــرد  آوری  جمــع 
شــهروندان اســتان های مــرزی توســط ســازمان ثبت 

ک اسناد و اما
یــان از  جمــع آوری اســناد و مــدارک مجــازات فرار
کمــات انجام شــده توســط ســازمان  جنــگ و محا

قضایی نیروهای مسلح 
جمــع آوری اســناد و مدارک و وضعیــت نگهداری 
و انتقــال زندانیان 5 اســتان درگیر در جنگ توســط 

سازمان زندان ها 
اجرای طرح اســناد افتخــار مصاحبه با پدر و مادر و 

همسر و فرزندان شهدای واالمقام دستگاه قضا
اجــرای طرح صدور کارت ملی ایثار ویژه رزمندگان 

قوه قضاییه در دوران دفاع مقدس 
اجرای طرح اولین فراخوان عکس، خاطره و اســناد 

دوران و نیز همکاران قضایی و اداری سراسر کشور 



203

معرفی مسئولین و دست اندرکاران نمایشگاه چهلمین سالگرد دستاورد های دفاع 
مقدس و مقاومت قوه قضاییه

دکتر محمد رضا صارمی،  رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه دستاورد های دفاع 
مقدس و مقاومت قوه قضاییه

گــزارش عملکــرد غرفه های نمایشــگاه دســتاوردهای دفاع مقدس و مقاومــت قوه قضاییه  در 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

توضیحات رییس ستاد چهلمین سالگرد دستاورد های دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه

خالصه مطالب مطرح شده:    

نمایشــگاه     برپایــی  اهــداف  بیــان  موضــوع: 
دستاورد های دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه 

فعالیت رسانه ای :  مصاحبه با خبرگزاری میزان
دکتــر محمدرضــا صارمی با اشــاره بــه پیام مقــام معظم 
مقــدس  دفــاع  هفتــه  مناســبت  بــه  رهبری)حفــظ ا...( 
کــه بــر تبلیغــات و اطــاع رســانی با وصف  در ســال 98 
کــرده بودنــد؛ افــزود: برگــزاری اولیــن  کیــد  هنرمندانــه تا
قضاییــه  قــوه  مقــدس  دفــاع  دســتاورد های  نمایشــگاه 

می تواند از مصادیق اجرای این فرمان معظم له باشد.
در  مقــدس  دفــاع  ســاله   8 دوران  طــی  افــزود:  ی  و
جملــه  از  قضاییــه  قــوه  تابعــه  نهاد هــای  و  ســازمان ها 
ک کشــور، ســازمان پزشــکی  ســازمان ثبت اســناد و اما
قانونــی، ســازمان زندان هــا و اقدامات تامینــی و تربیتی 
کشــور، دادگستری ها، دادگاه های انقاب و … اقدامات 

یــادی انجام شــده که همگی بیانگــر نقش قوه قضاییه  ز
کــه دوشــادوش نیرو های  در دوران دفــاع مقــدس اســت 

مسلح وظیفه خود را در جنگ تحمیلی انجام داد.
رییــس ســتاد بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس در قــوه 
قضاییــه بیان کــرد: اگــر در دوران دفاع مقــدس دادگاه های 
انقــاب و نظامی به موقع وارد عمل نمی شــد و گروهک ها، 
تروریســت ها و گروه هــای تجزیــه طلــب، جواســیس و … را 
مجازات نمی کردند، معلوم نبود چه اتفاقی می افتاد و ممکن 

بود آسیب جدی از این بخش ها به انقاب وارد شود.
رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه دستاورد های دفاع مقدس 
و مقاومت قوه قضاییه با اشــاره به برگزاری اولین نمایشگاه 
دستاورد های دفاع مقدس قوه قضاییه گفت: امروز در کنار 
فعالیت های قوه قضاییه در دوران دفاع مقدس، برای ارائه 
تحوالت 4 دهه گذشته در این قوه و بخش های مختلف با 
بهره گیری از سامانه های مجازی برای پاسخگویی به مردم 

در این نمایشگاه حاضر شدیم.
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خالصه مطالب مطرح شده:   

موضوع:  ارائه توضیحاتی پیرامون اجرای نمایشگاه    
دستاورد های دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه

کیــد برمعرفی اقدامات خاص و حســاس از نقش و      تا
تاثیر دستگاه قضایی در دوران دفاع مقدس 

هماهنگــی جهت دعوت و حضور مســئولین عالی و    
میانی  قوه قضاییه و همچنین سایر ارگان های دولتی 

در نمایشــگاه دســتاورد های دفاع مقــدس و مقاومت 
قوه قضاییه

تشــکیل کمیتــه اســتقبال از مســئولین و مدعویــن در    
نمایشگاه

کتاب وزین و ارزشــمند در حوزه دفاع     رونمایــی از دو 
مقدس با حضور تنی چند از مسئولین قضایی

ســطح     باالتریــن  در  نمایشــگاه  برپایــی  بــر  کیــد  تا
استاندارد موجود و رعایت پروتکل های بهداشتی 

هاشم شهریاری، دبیر ستاد برگزاری نمایشگاه دستاورد های دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه

صارمی گفت: در نمایشگاه دستاورد های دفاع مقدس قوه 
قضاییه بر آن بودیم تا بخشی از تاش های قوه قضاییه در 4 
دهه گذشــته را به عموم به خصوص به نســل جوان انتقال 
بدهیم تا بدانند که ما در اوائل انقاب و دوران 8 ساله دفاع 

مقدس با چه موضوعاتی مواجه بودیم.
رییس ســتاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در قوه قضاییه 
گفــت: در بیــن بازدیدکنندگان از نمایشــگاه دســتاورد های 
دفاع مقدس قوه قضاییه،  برخی سفرای کشور های مختلف 
نیز حاضر شدند. وقتی اسامی و تصاویر 17 هزار شهید ترور 

را مشاهده کردند،  بسیار برای آن ها جالب بود.
وی بــا بیــان اینکــه رهبــر معظــم انقــاب در پیــام افتتاحیه 
چهلمیــن نمایشــگاه دســتاورد های دفاع مقــدس فرمودند 

کید کرد:  »دشــمن برای تحریف این تاریخ آماده اســت«، تا
دشــمن تــاش می کنــد حقایــق انقــاب و دفاع مقــدس در 
اذهان عمومی تببین نشود و ما در اقدام متقابل نباید اجازه 

دهیم این نیت شوم دشمن به نتیجه برسد.
اولیــن  برگــزاری  اینکــه امســال  بــه  صارمــی ضمــن اشــاره 
نمایشــگاه دفاع مقدس قوه قضاییه را با همکاری نهاد ها و 
سازمان های ذی ربط آغاز کردیم در پایان گفت: مسلما هر 
کاری در ابتدا نقائصی دارد. باید در ســال های آینده تاش 
کنیم تا به نحو شایسته تری این نمایشگاه برگزار شود و بتواند 
اهداف خود را در زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شــهیدان و 

دوران 8 سال دفاع مقدس دنبال کند.
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گــزارش عملکــرد غرفه های نمایشــگاه دســتاوردهای دفاع مقدس و مقاومــت قوه قضاییه  در 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

لــزوم تشــریح و بیــان دســتاوردهای دفــاع مقــدس قوه    
قضاییه، توسط نمایندگان محترم سازمان و معاونت ها 
در غرفه ها و پاسخگویی به سواالت  و شنونده انتقادات 

مراجعین محترم 
تقدیر و تشــکر رییس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های    

دفاع مقدس از دست اندرکاران نمایشگاه دستاورد های 
دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه

کارگر طــی بازدید از نمایشــگاه     تقدیــر و تشــکر ســردار 
دفــاع مقــدس قــوه قضایــی از زحمــات آقــای هاشــم  

شهریاری دبیر این نمایشگاه
کارگر با بیان اینکه در نمایشگاه دستاوردهای      سردار 

دفــاع مقــدس قــوه قضاییــه بــه وضــوح خدمــات این 

خالصه مطالب مطرح شده:   

موضوع:  ارائه توضیحاتی پیرامون نحوه برگزاری نمایشگاه 
دستاورد های دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه

کیــد بر پوشــش تبلیغاتی و اطاع رســانی مســتمر از      تا
عملکرد نمایشگاه 

یدادهای رسانه      پیگیری ارســال لحظه ای و برخط رو
ای نمایشگاه

کامل تمامی مصوبات در      برنامه ریزی دقیق و اجرای 
باالترین سطح ممکن 

 رضایتمندی و موفقیت نمایشــگاه با وجود نخستین    
حضور قوه قضاییه در آن

گرفته اســت افزود: هر  نهــاد در معــرض دید مردم قــرار 
چقــدر بتوانیم خدمــات قوه قضاییه را بیشــتر به مردم 
بشناســانیم مــردم می تواننــد بــا ایــن قــوه بیشــتر آشــنا 

شوند.
رییــس بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقدس 
گفــت: قــوه قضاییــه متعلــق بــه مــردم اســت و برگــزاری 
نمایشــگاه ها و دســتاوردهای مختلــف باعــث آشــنایی 
کــه نتیجه آن  بیشــتر مــردم بــا وظایــف این نهــاد می شــود 

تعالی برای قوه قضاییه و رضایتمندی برای مردم است.
بازدیدکننــدگان در نمایشــگاه دفاع مقدس قــوه قضاییه 
متوجه می شــوند، قوه قضاییه چه خدماتــی به مردم ارائه 
کــرده اســت. در حالی که برخی مــردم تصور می کنند قوه 

قضاییه صرفا محلی برای شکایت کردن است.

 استقبال بی نظیر مراجعین اعم از مسئولین و عمومی    
شهروندان و عاقمندان به دفاع مقدس 

معرفــی     و  شــده  ارائــه  خدمــات  ســازی  بهینــه   
دستاورد های نوین دستگاه قضایی  

کید بر معرفی ارزش های دفاع مقدس    تا
 انجــام ثبــت نــام رایــگان ســامانه ثنــا هــر روز بــه طــور    

متوسط 12 نفر و مشاوره های و راهنمایی افراد مراجعه 
کننده به سامانه ثنا حدودًا 30 نفر

 تامین اینترنت نمایشگاه قوه قضاییه از طریق 5 عدد    
مودم و شــارژ روزانه آن و سرکشــی به غرفه ها و برطرف 

کردن مشکل اینترنت هر روزه آنان

کی، جانشین دبیر ستاد برگزاری نمایشگاه چهلمین سالگرد دفاع مقدس قوه قضاییه مهدی فرحنا
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گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

خالصه مطالب مطرح شده:   

موضــوع:  ارائــه توضیحاتی پیرامون غرفه های نمایشــگاه 
دستاورد های دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه

و     قضاییــه  قــوه  ســتاد  از  غرفــه    14 تعــداد  حضــور 
ســازمان های وابســته و همچنیــن دادگســتری تهران و 

... با ارائه خدمات متنوع
رعایــت تمامی پروتکل های بهداشــتی  در طول زمان    

برگزاری نمایشگاه
بــا     گــوی  و  گفــت  و  : مصاحبــه  فعالیــت رســانه ای 

خبرگزاری میزان
بــه  بــا اشــاره  بــا میــزان،  گفت وگــو  جعفــر عطــار زاده در 
غرفه هــای حاضــر در این نمایشــگاه اقتــدار چهل گفت: 
14 غرفــه اعــم از غرفــه ســتاد، دادگســتری اســتان تهران، 
دادســتانی کل کشور و دیوان عالی کشور، دیوان عدالت 
اداری، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، سازمان 
پزشــکی قانــون کشــور، معاونــت حقوقــی و امــور مجلس 
ک کشــور،  در روزنامه رســمی، ســازمان ثبت اســناد واما
سازمان زندان های کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، 
دادگاه انقاب اســامی تهران، سازمان قضایی نیرو های 

مسلح، وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی و 
غرفه معاضدت قضایی از جمله آن ها است.

عطارزاده، افزود: برگزاری نمایشگاه با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی همراه اســت و برای نمایشگاه 2 دستگاه تونل 
کــردن تعبیــه شــده اســت و در  ورودی بــرای ضدعفونــی 
ابتــدای نمایشــگاه مــواد ضدعفونــی کننده و ماســک در 
دسترس شرکت کنندگان خواهد بود، از سویی نمایشگاه 
در طول شبانه روز 2 الی 3 بار به صورت کامل ضدعفونی 
خواهد شد تا سامت کارکنان و مراجعین تضمین شود.

مســئول کمیتــه اجرایــی و کمیتــه هماهنگــی غرفه های 
نمایشگاه و دستاورد های دوران دفاع مقدس قوه قضاییه 
گفــت: قــوه قضاییــه مجموعًا  بــا اشــاره به شــهدای ایــن 
دویســت و پنجاه و هفت شــهید تقدیم انقاب اســامی 
کــرده اســت. چهــل و هشــت نفــر از این شــهدا شــهدای 
کنــون هســتند، 187 شــهید مربــوط به  تــرور از دهــه 60 تا
دادگستری استان کشور، 28 شهید روحانی و یک شهید 
مدافع حرم )شهید مهدی نوروزی( و 4 شهید حادثه منا 

و مکه و کاظمین از مجموعه دستگاه قضایی است.

کمیته اجرایی و هماهنگی ستاد برگزاری نمایشگاه  جعفر عطار زاده، مسئول 
دستاورد های دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه
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افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه

گــزارش عملکــرد غرفه های نمایشــگاه دســتاوردهای دفاع مقدس و مقاومــت قوه قضاییه  در 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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بازدید مسئولین قوه قضاییه از نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه

در راستای تعظیم  آستان اهل بیت )ع( و تکریم مقام شامخ شهدا در بدو ورود مسئولین بازدید کننده در ابتدا 
صلوات خاصه حضرت علی بن موســی الرضا)ع(  و ســپس کلیپ گرامیداشــت شــهدای قوه قضاییه پخش 
می شــد که توســط مرکز رســانه تهیه و تولید گردید و در ادامه میهمانان به ســمت یادمان شهدای قوه قضاییه در 

جلوی درب ورودی نمایشگاه همراهی می شدند  تا بعد از ادای احترام به شهدا وارد نمایشگاه شوند .

اسامی مسئولین بازدید کننده از نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 



209

گــزارش عملکــرد غرفه های نمایشــگاه دســتاوردهای دفاع مقدس و مقاومــت قوه قضاییه  در 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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گــزارش عملکــرد غرفه های نمایشــگاه دســتاوردهای دفــاع مقدس و مقاومت قــوه قضاییه  
در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 



213

  بازدید مسئولین ارگان های دیگر از نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه

گــزارش عملکــرد غرفه های نمایشــگاه دســتاوردهای دفاع مقدس و مقاومــت قوه قضاییه  در 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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برنامه های ویژه نمایشگاه دستاورد های دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه

کتاب    رونمایی از 

در نهمیــن روز از برپایــی نمایشــگاه دفــاع مقــدس قوه 
ک  قضاییه با حضور رییس ســازمان ثبت اسناد و اما
کتاب  کشور از دو  کشور و رییس دیوان عدالت اداری 
حــوزه دفــاع مقدس اعــم از »شــرح صدر« و »ســتارگان 

قضا« رونمایی شد.
شــهید  قاضــی  زندگی نامــه  صــدر«  »شــرح  کتــاب 

صدرالدیــن صــدر بــه روایت مشــترک معصومــه جهان فر 
کتــاب »ســتارگان قضــا« مشــتمل  و علیرضــا منتظــری و 
شــهدای  از  تــن   187 وصیت نامــه  و  زندگی نامــه  بــر 
کــه بــه  کشــور بــوده  دادگســتری های اســتان های سراســر 
همت دفتر مستندســازی نقش و عملکرد قوه قضاییه در 

دوران دفاع مقدس به زیور طبع آراسته شده است.

گزارش عملکرد غرفه های نمایشــگاه دســتاوردهای دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه  
در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 



216

تجلیل از خانواده معظم شهدا:   

کشــور و  کل  ســعید عمرانــی معــاون قضایــی دادســتان 
فرمانــده مرکز بســیج قــوه قضاییــه در بازدید از نمایشــگاه 
دستاورد های دفاع مقدس قوه قضاییه بیان کرد: برگزاری 
که ارتبــاط بین  گونــه نمایشــگاه ها موجــب می شــود  ایــن 
که نسل ســوم و چهارم از جنگ و  گم نشــود؛ چرا  نســل ها 

دستاوردهای آن به طور دقیق اطاع ندارند. 
ی بــا بیان اینکــه ارتباط بین نســلی از مزایای برگزاری  و
نمایشــگاه دفــاع مقــدس اســت؛ افــزود: افــراد هم ســن ما 
که  یم  که نســل اول انقاب هســتیم نیز به شــدت نیاز دار
همیشه این تذکر را به خود بدهیم و این صحنه ها را هرگز 

از یاد نبریم.

 معاون قضایی دادســتان کل کشــور گفــت: با برگزاری 
اینگونه یادواره ها و نشان دادن تصاویر دوران دفاع مقدس 
که  انســان در زمان ســفر می کند و بیشــتر متوجه می شــود 

چه مسئولیت سنگینی در قبال شهدا بر عهده اوست.
قــوه  دســتاوردهای  نمایشــگاه   برگــزاری  گفــت:  ی  و  
کســانی  قضاییــه بــه مــا یــادآوری می کنــد در مســند چــه 
گســترش عدالت بر عهده  نشســته ایم و چه رسالتی برای 

که چراغ راه همه ما هستند.  یم. شهدایی  دار

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 



217

جدول زمانبدی حضور ارزشمند خانواده معظم شهدای
قوه قضاییه در نمایشگاه
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گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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ارائه خدمات رایگان به بازدید کنندگان نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت

گــزارش عملکــرد غرفه های نمایشــگاه دســتاوردهای دفاع مقدس و مقاومــت قوه قضاییه  در 
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رعایت پروتکل های بهداشتی  در ایام برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و 
مقاومت توسط قوه قضاییه در باغ موزه دفاع مقدس

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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بازتاب نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس  و مقاومت قوه قضاییه در خبرگزاری ها
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خالصه عملکرد: 
اجــرای طــرح شناســایی و جمــع آوری مشــخصات و    

تــرور و جنــگ دســتگاه  اطاعــات شــهدای واالمقــام 
قضاییه از جمله دادگستری های سراسر کشور، سازمان 

ها، معاونت ها و واحدهای ستادی قوه قضاییه
اجــرای طــرح تهیه بانــک اطاعات عملکرد شــاخص    

و حــوادث تاریخــی حســاس و منطقــه ای هر اســتان در 
دوران دفــاع مقــدس از جملــه غائلــه چهاردهم اســفند 
59، مجــازات عوامــل ســینما رکــس آبــادان، مجــازات 
عوامل کودتای نقاب در پایگاه شهید نوژه همدان و. . . 

جمع آوری عملکرد دادگستری استان های درگیر جنگ    
شــامل اســتان خوزســتان، ایام، کرمانشــاه، آذربایجان 

غربی، کردستان
مشــخصات     جمــع آوری  و  شناســایی  طــرح  اجــرای 

کــه دوران پــر افتخــار دفاع  ایثارگــران دســتگاه قضایــی 
مقدس و دفاع از حرم 

شــهدای     هویــت  تعییــن  عملکــرد  جمــع آوری 
مجهول الهویه توسط سازمان پزشکی قانونی

اجــرای طــرح شناســایی و جمع آوری و مســتند نمودن    
اســامی و مشــخصات اعضای شــورای عالی قضایی، 
روســای قوه قضاییه و مدیران عالی و روســای سازمانها 
و  اســتان  دادســتان های  و  دادگســتری  مســئولین  و 

شهرستان های سراسر کشور از 57 تا 68 
جمع آوری خاطرات ایثارگران دستگاه قضایی   

طرح شناسایی و جمع آوری قوانین و مقررات تصویب    
شده در شورای عالی قضایی از سال 57 تا 68

کمه و مجازات اعضای     جمع آوری فیلم و تصاویر محا
سازمان منافقین و جواسیس

کمه عوامل رژیم طاغوت     جمع آوری مستندات محا
و     جنــگ  از  یــان  فرار مجــازات  مــدارک  و  اســناد  جمــع آوری 

کمات انجام شده توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح محا
جمــع آوری اســناد و مــدارک و وضعیــت نگهــداری و    

انتقال زندانیان 5 اســتان درگیر جنگ توســط ســازمان 
زندان ها

اجــرای طــرح اســناد افتخــار مصاحبــه بــا پدر و مــادر و    
همسر و فرزندان شهدای واالمقام دستگاه قضاییه

اجــرای طرح صدور کارت ملی ایثار ویژه رزمندگان قوه    
قضاییه در دوران دفاع مقدس

اجــرای طــرح اولیــن فراخــوان عکــس، خاطره و اســناد    
دوران دفــاع مقــدس و نیــز همــکاران قضایــی و اداری 

سراسر کشور

ه اه ر�ن ی �ن
ن
معر�

کز وابسته - دفتر  غرفه ستاد قوه قضاییه )معاونت ها - مرا
مستندسازی - امور ایثارگران و ...(
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خالصه عملکرد:
که برای احقاق حقوق ملت ایران در دوران پس از جنگ تحمیلی انجام شده     معرفی و بیان اقداماتی 
ی    کیفرخواست صادر شده  علیه صدام و همپیمانان و نمایش و در معرض دید عموم قرار دادن 

کشور کل  کشور -  غرفه دادستانی  غرفه دیوان عالی 

گــزارش عملکــرد غرفه های نمایشــگاه دســتاوردهای دفاع مقدس و مقاومــت قوه قضاییه  در 
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بیــان توضیحاتــی پیرامون غرفه  وزارت دادگســتری و    
تعزیرات حکومتی به بازدیدکنندگان

معرفی جایگاه و وظایف وزارت دادگستری و تعریف    
شرح وظایف آن در قانون 

ی     فــرارو برنامه هــای  و  آتــی  اهــداف  معرفــی   
اختیــارات  و  وظایــف  حــوزه  در  وزارت دادگســتری 

قانونی

و     مختومــه  و  وارده  پرونده هــای  تعــداد  از  آمــار  ارائــه   
کنون همچنین مبالغ جرائم وصولی از ابتدای تاسیس تا

 معرفــی فرآیند رســیدگی بــه پرونده های بهداشــتی،    
ی، تجدید  کاال و خدمات و قاچاق ارز در شعب بدو

نظر و شعب عالی 
 پاســخگویی به ســواالت مراجعین توسط مشاورین    

حاضر در غرفه

خاصه عملکرد:
بیان فلسفه تاسیس و جایگاه و تعریف دیوان عدالت اداری   
معرفی  بخشی از فعالیت های دیوان عدالت اداری قبل و بعد از دوران دفاع مقدس به مراجعین   
کنندگان درباره نحوه تنظیم دادخواست، طرح شکایت و حدود رسیدگی      ارائه مشاوره و راهنمایی الزم به مراجعه 

دیوان عدالت اداری

غرفه وزارت دادگستری -  غرفه سازمان تعزیرات حکومتی

غرفه دیوان عدالت اداری

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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خاصه عملکرد:
 معرفــی  زندگــی نامــه و اطاعــات 20 شــهید ســازمان    

قضایــی نیروهــای مســلح طــی دوران  دفــاع مقــدس و 
ایثارگران و جانبازان 

 رونمایی از نماهنگ شــهدای سازمان قضایی نیروهای    
گفته هــای دفاع  کــرده« و نا مســلح با نــام »یاد یاران ســفر 
که برای نخســتین بار در این نمایشگاه به منظور  مقدس 

جلوگیری از تحریف دستاوردهای دفاع مقدس 
 نصــب پوســترهایی دربــاره علــل تشــکیل دادگاه هــای    

امــام  حضــرت  حکــم  صــدور  علــل  مســلح،  نیروهــای 
کنش رهبر معظم  خمینــی )ره( برای تشــکیل دادگاه و وا
انقاب)حفظــه ا...( به ماجــرای اواخر جنگ برای اولین 

بار تهیه و منتشر شده است.
تبییــن و معرفــی نقــش ویــژه ســازمان قضایــی نیروهــای    

مسلح در سایر مقاطع دفاع مقدس از جمله در عملیات 
مرصاد 

کشور غرفه سازمان قضایی نیروهای مسلح 
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خاصه عملکرد:
کشــور و     معرفی جایگاه و وظایف پزشــکی قانونی در 

بیان سابقه تاسیس آن 
 معرفــی  زندگــی نامــه و اطاعات 2 شــهید ســازمان    

قضایــی نیروهای مســلح طی دوران  دفــاع مقدس و 
ایثارگران و جانبازان

 بیان عملکرد این سازمان را در طول چهل سال قبل    
کنون  مخصوصا از سال 72  تا 

بیان خدمات بخشی از خدمات علمی و تخصصی    
این سازمان و تحوالت چشمگیر صورت گرفته در آن

 معرفــی عنــوان 44 کتاب منتشــر شــده توســط  مرکز    
تحقیقات پزشکی قانونی 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

کشور غرفه سازمان پزشکی قانونی 
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خاصه عملکرد:
 بیــان و ظایــف و عملکرد های ســازمان بازرســی کشــور    

در دوران دفاع مقدس به عنوان دســتگاه ناظر و بررســی 
سوء جریانات

 برگــزاری نمایشــگاه دســتاورد های دفــاع مقــدس قــوه    
قضاییــه جهــادی بودن اقدامات ســازمان بازرســی را به 

رخ بازدیدکنندگان می نشاند.
 ارائه توضیحات به مراجعین در جهت چگونگی بررسی    

خاصه عملکرد:
کلیه  محصوالت تولید شده در زندان های سراسر     ارائه 

کشور جهت بازدید عموم 
 معرفــی فعالیت هــای ســتاد دیــه در خصــوص آزادی    

کشور زندانیان جرائم غیر عمد در زندان های سراسر 

تخلفات و نارســایی ها در دستگاه های مختلف آن را به 
مراجــع قضایی یــا هیئت تخلفات به صــورت حضوری 

اینترنتی و نمابر  و ثبت شکایات آنان
که بدون بیان نام و     گزارش فساد  معرفی ســامانه جدید 

گزارشگران مشخصات 
 ارائــه مشــاوره های الزم را بــه مراجعیــن در خصــوص    

روش صحیح نگارش و ثبت شکایات

گون اعم  گونا  بــا کمک خیرین و همکاری های نهادهای 
از سازمان های فنی حرفه ای دانشگاه ها و مدارس و غیره 

کشور کلیه زندان های  در 
کارگاه های تولیدی متعدد و مختلف فعال در      معرفی 

زندان ها اعم از نجاری فرش بافی خیاطی فیروزه کاری 
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کشور کل  غرفه سازمان بازرسی 

کشور غرفه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
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خاصه عملکرد:
کشور در     ک  معرفی شــهدای سازمان ثبت اســناد و اما

دوران دفاع مقدس 
 بیان  نقش و خدمات ارزشــمند ســازمان ثبت اسناد و    

کشــور در بازسازی مناطق آسیب دیده از طریق  ک  اما
کاداستر

 ارائــه توضیحــات در خصــوص  نقش ســازمان ثبت در    
دوران دفاع مقدس در حوزه بازســازی نقاط ویران شده 

از طریق نقشه برداری 
ک      تصویر سازی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و اما

از جملــه جابجایــی و نجــات پرونده های ثبتی توســط 
کشــور در  ک در جنــوب  همــکاران ثبــت اســناد و امــا
کــه اتفــاق  دوران دفــاع مقــدس در غرفــه ایــن ســازمان 
یادی را بــه مردم آبادان  کــه خدمات ز بی نظیری اســت 

کرد و مفقودی پرونده ها را به صفر رساند ارائه 

منبت کارهای چوبی مانند مبل و میز و غیره تولیدات 
کارگاهی ایران خودرو،  البسه شامل لباس های یکسره 

تولید و تهیه روکش های صندلی خودروها 
گواهــی اخــذ مجــوز و      بیــان شــیوه آمــوزش و اعطــای 

مهارت توسط سازمان فنی و حرفه ای در داخل زندان 
 حمایــت و مســاعدت علمــی و آموزشــی  از زندانیــان    

ذکــر  بــدون  جامعــه  در  آنــان  فعالیــت  ادامــه  جهــت 
واژه زنــدان در مــدرک مهــارت اعطایــی جهــت انجــام 

فعالیت های اقتصادی و درآمدی از مدارک مربوطه
 بیــان شــیوه حمایت هــای مالــی از زندانیــان از طریق    

پرداخــت حقوق در قبــال کار در کارگاه های مربوطه با 
کمک به امرار معاش خانواده آنان هدف 

کشور ک  غرفه سازمان ثبت اسناد و امال

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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خاصه عملکرد:
معرفی شــهدای گرانقدر دادگســتری کل اســتان تهران،    

در جنگ تحمیلی 
 معرفی و آموزش اســتفاده از سامانه سجام به مراجعین    

گزارش آن را به  که در صورت مشــاهده هرگونه تخلــف، 
آدرس sajam.scpd.ir )ســامانه جامــع ارتبــاط مردمــی( 
گونه نگرانی به عنوان دیده بان نظام جمهوری  بدون هر 

خاصه عملکرد:
ارائه آلبوم ها، بروشــور ها و بسته های اطاعاتی شهدای    

گرانقــدر دادگاه انقــاب اســامی تهــران در دوران دفــاع 
مقدس، به بازدیدکنندگان 

فعلــی     صاحیت هــای  دربــاره  الزم  اطاعــات  ارائــه 

اسامی ایران منعکس نمایند.
یاســت     یافــت درخواســت ها و مکاتبات مردمی با ر  در

کل محترم دادگستری استان تهران 
معرفی مکانیزم آرشیو الکترونیکی پرونده های قضایی     

به مراجعین و نحوه نگهداری و بایگانی آنها
 عرضه ویژه نامه مکتوب با عنوان دفاع مقدس    

کیفری به  دادگاه هــای انقــاب در قانون آیین دادرســی 
بازدیدکنندگان

 ارائه آمار و اطاعات از میزان مشارکت دادگاه انقاب    
در دوران دفاع مقدس از طریق اعزام نیرو و  . . . .
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کل استان تهران غرفه دادگستری 

غرفه دادگاه انقالب اسالمی تهران
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خاصه عملکرد:
نمایش و عرضه پرونده های مهم و ملی این ســازمان به    

صورت یک مجموعه  با هدف نمایش  زوایای مختلفی 
از دفاع مقدس 

 معرفــی وظایف معاونت حقوقی و امور مجلس این قوه    
که به عنوان متولی شناســایی و ســاماندهی اســناد قوه 
قضاییــه و رابــط بیــن دســتگاه قضا و ســازمان اســناد و 
کشور(  کلی ساماندهی اسناد در  کتابخانه ملی )متولی 
وظیفــه ســاماندهی اســناد قضایــی اداری و مالــی قــوه 

قضاییه و حفظ این اسناد را به عهده دارد.

خاصه عملکرد:
معرفی  تنها شهید روزنامه رسمی کشور در دوران دفاع مقدس    
 بیان نقش قانونی و وظایف روزنامه رسمی در انتشار    

کردن اســناد      بیــان مراحــل ســاماندهی و الکترونیکــی 
قــوه قضاییــه بعــد از مراحــل تخصصــی، ایــن اســناد و 
یخــی قــوه  در اختیــار اداره موزه هــا و »اســناد مهــم و تار
قضاییــه« قــرار گرفته تا خدمات آرشــیوی بــه محققان، 

گردد. دانشجویان و عاقه مندان ارائه 
  ارائــه توضیحــات از فعالیــت معاونــت حقوقــی و امور    

کــه وظیفه آن ســاماندهی اســناد  مجلــس قــوه قضاییه 
قــوه قضاییه بــرای بنیانگذاری مرکز اســناد قوه قضاییه 
کــه در آینده شــکل خواهــد گرفت و  این اســناد  اســت 
یخی است. کشور نمونه های بی نظیری از لحاظ تار در 

نمایــش قوانیــن، آییــن نامه، مصوبــات، بخشــنامه های    
مربــوط بــه مجلــس شــورای اســامی، مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام، دســتورالعمل های رییس قوه قضاییه، 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

کشور غرفه معاونت حقوقی قوه قضاییه-غرفه روزنامه رسمی 



231

خاصه عملکرد:
معرفی شــهدای این دانشــگاه که از میان داوطلبان نخبه    

و حائز رتبه های برتر و گاه تک رقمی آزمون های سراسری
 جمع آوری و اسکن چندین هزار سند از شهدای دانشگاه    
 تدویــن و نشــر کتــاب »قضــات جاویــدان« بــرای معرفــی    

خاصه عملکرد:
ثبت نام رایگان بازدیدکنندگان در سامانه ثنا    
 بیان مزایای خدمت رسانی آسان و بهتر به مردم، کاهش    

شهدای دانشگاه در آینده نزدیک
 عرضــه و نمایش کلیــه فعالیت ها و خدمات ارائه شــده    

از ســوی ایــن دانشــگاه در قالــب عکــس، فیلــم و تیــزر به 
بازدیدکنندگان از نمایشــگاه دســتاورد های دفاع مقدس 

قوه قضاییه 

اطاله دادرسی، احترام به حریم خصوصی افراد و کاهش 
هزینه از طریق هوشمندسازی قوه قضاییه در بهره گیری 

از سامانه های الکترونیکی

آرای هیئــت عمومی دیوان عدالت اداری، آرای وحدت 
رویه هیئت دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای عالی 
انقــاب فرهنگی، مصوبات شــورای عالی شهرســازی و 
گهی های شهرســتان ها و تهــران اعم از  معمــاری، کلیه آ

تأسیس، تغییر و انحال، ثبت عائم تجاری و...

کتاب جامع »خدمات رسانی به ایثارگران« در      معرفی 
کشور غرفه روزنامه رسمی 

 نشــر قوانین و ارائــه خدمات به جامعــه ایثارگران برای    
برخــورداری از امتیــاز و رفاه حال خانواده های شــهدا، 

ایثارگران، جانبازان و آزادگان

گــزارش عملکــرد غرفه های نمایشــگاه دســتاوردهای دفاع مقدس و مقاومــت قوه قضاییه  در 
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غرفه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

غرفه مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه 
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خاصه عملکرد:
پوشــش خبری دستاورد غرفه های  قوه قضاییه در قالب    

گزارش مکتوب و تصویری
بازدیدکننــدگان؛ عکــس،     و  پوشــش خبــری مســئولین 

مصاحبه و گزارش
 ایجــاد هماهنگــی بــا "رادیــو ســرو" و تلویزیــون اینترنتــی    

"اقتــدار چهــل" بــرای حضــور زنــده میهمانــان ویــژه قــوه 
قضاییه و پخش همزمان آن از ویدئو وال قوه قضاییه

خاصه عملکرد:
 ارائه مشاوره های حقوقی رایگان توسط  50 وکیل مجرب    

به بازدیدکنندگان 
 معرفی افراد نیازمند به خدمات وکالت رایگان به مراکز مربوطه    
کمیسیون معاضدت مرکز وکای      نمایش دستاورد های 

قوه قضاییه و خدمات و تحوالت آن که به صورت آماری 
به بازدیدکنندگان 

 تهیــه کلیــپ تصاویر شــهدای قــوه قضاییــه و پخش در    
ویدئو وال قوه قضاییه

 هماهنگی برای پخش صلوات خاصه و کلیپ هنگام    
ورود مسئولین 

 نمایش و برجســته ســازی اقدامات مهم قوه قضاییه در    
قالب نماهنگ، کلیپ، مستند کوتاه و تیزر که در طول 

برپایی نمایشگاه در ویدئووال اختصاصی 

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

غرفه مرکز رسانه قوه قضاییه

غرفه معاضدت قضایی
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حضور قوه قضاییه در برنامه های پخش زنده صفحه اقتدار چهل در آپارات   

حضور مسئولین   قوه قضاییه   در  برنامه های   پخش   زنده   رادیو   سرو   
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در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت قوه قضاییه   

گݠزارش عملکݠرد قوه قضائیه در چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
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