
 به نام خدا

 موافق نیست ؟ وکالت چرا کانون گلستان با افسایش تعداد کارآموزان

 ّوَارٍُ اس آى سبل هٌتشع اس ًبًَى هبسًذراى  6831ًبًَى ًٍالی دادگستزی گلستبى در سبل ّوبًگًَِ ًِ استحضبر داریذ 

 .جزگِ ًٍالی پبیِ یي دادگستزی هْیب ًزد  ثِسهیٌِ ٍرٍد تؼذاد هبثل تَجْی اس ًبرآهَساى ًٍبلت را 

بلت دادگستزی ًٍثِ هَجت تجصزُ هبدُ یي هبًَى ًیلیت اخذ پزٍاًِ   -ّزسبل  – اس سَیی دیگز هی داًین ًِ تؼذاد ًبرآهَساى

تَسط ّیأتی هزًت اس ریبست ًل دادگستزی استبى ٍ ریبست دادگبُ اًوالة هزًش استبى ٍ ریبست ًبًَى ًٍالی  61هصَة 

 كزاتز اس ظزكیت ٍ تَاى ًبًَى  سْویِ ًبًَى گلستبىسبل گذضتِ  61ٍاهؼیت ایي است ًِ در .دادگستزی تؼییي هی گزدد 

ثِ سِ ثزاثز رٍس ًخست تأسیس ًبًَى اكشایص یبكتِ است  ّن اًٌَى ثِ ًحَی ًِ تؼذاد ًٍالی استبى، تؼییي ضذُ هتجَع 

           را درگیز اهَر ًبرآهَسی ءًبًَى ًٍالسبل  2، ثٌبثزایي ّزًبرآهَس حذٍد هبُ ثِ طَل هی اًجبهذ  63گَایٌٌِ دٍرُ ًبرآهَسی 

 .هی ًٌذ

ًبرآهَس در حبل گذراًیذى دٍرُ  661ًٌَى ًِ ّن ا هَجت ضذًٍُبلت در سٌَات گذضتِ  داٍطلجبى ثی رٍیِ پذیزش              

خبرج  گلستبىًبًَى ثذیْی است رتن ٍ كتن اهَر آهَسضی ایي خیل ػظین ًبری طبهت كزسب ثَدُ ٍ اس تَاى  ! ثبضٌذًبرآهَسی 

ٌذُ ًلز ضزًت خَاٌّذ ًزد ٍ ثِ ّویي تؼذاد ًیش در سبل آی 91ثبلؾ ثز (  59ثْوي ) ثب ایي ٍصق در اختجبر سبل جبری . است 

بی سبیز دستگبُ ّ ی اس هضبت ثبسًطستِ ٍ ًوبیٌذگبى حوَهیثزخ ضوي آًٌِثِ جوغ ًٍالی پبیِ یي استبى اضبكِ خَاّذ ضذ ، 

خَاٌّذ ًوَد ٍ ثِ ایي جوغ ( یب ًبرآهَسی ) اس ًبًَى ًٍال درخَاست صذٍر پزٍاًِ ًٍبلت  دٍلتی ًیش ثِ هَجت هَاًیي خبظ

در سبل  ًلز ًیش تجبٍس ًوَدُ ، هؼْذا 111ٌِ جوغ ًٍال ٍ ًبرآهَساى در استبى گلستبى اس ثب اهؼبى ًظز ثِ ایٌ.خَاٌّذ پیَست 

اًثزیت اػضبی ّیأت  اهب ًلز اس داٍطلجبى ثَدُ است  69پذیزش  دائز ثز  ًبًَى ًٍالی دادگستزی هذیزُ جبری پیطٌْبد ّیأت

ی ٍ اكشایص ثی رٍیِ تؼذاد ًٍالی دادگستزی هَجت ایي در ضزایطی است ًِ رًَد اهتصبد.ًلز هَاكوت ًوَدًذ  29ثب تؼذاد 



ٍ ًزارا ً تولیل تؼذاد ٍرٍدی ّبی آسهَى ًٍبلت را  ًٌٌذ ًبكی گالیِْی اس ًٍالی جَاى اس كوذاى درآهذ ضذُ ًِ تؼذاد هبثل تَج

 .ًوبیٌذتوبضب 

ًِ ثب تَجِ ثِ ػذم ٍجَد هٌغ  هَجت گزدیذ( در سٌَات گذضتِ  )در استبى گلستبى  ثیص اس حذ ًبرآهَس پذیزش            

ثزای ٍرٍد ثِ ( ٍ حتی اصلْبى ٍ یشد  ... هبسًذراى ، خزاسبى ، تْزاى ) تؼذاد سیبدی اس داٍطلجبى اس استبى ّبی هجبٍر  ، هبًًَی

َى ایي اكزاد چ.) ّبی ًبًَى گلستبى اكشٍدُ است حزكِ ًٍبلت استبى گلستبى را اًتخبة ًٌٌذ ٍ ایي هسئلِ خَد ثز گزكتبری 

ثِ ًحَ هطلَة ... ًٍبلت تسخیزی ٍ  –هبًًَی استوزار ًذارًذ ٍ ثٌبثزایي هبدر ثِ اًجبم تٌبلیق هبًًَی ػوال ً در هحل اضتـبل 

 (ًیستٌذ 

اًطٌذُ ثِ اس چٌذ د( اػن اس دٍلتی ٍ ؿیز دٍلتی ) ٍاهؼیت ایي است ًِ در دٍ دِّ اخیز تؼذاد داًطٌذُ ّبی حوَم توذیز  ثِ ّز

صزكٌظز اس ) ٍ هَسسِ ػبلی اكشایص یبكت ٍ ّیچ تٌبسجی ثیي تؼذاد كبرؽ التحصیالى رضتِ حوَم  اس چٌذ صذ داًطٌذُ ثیص

ًبًَى ًٍالء تحول پذیزش خیل ػظین كبرؽ التحصیالى گَایٌٌِ ٍ ًیبس جبهؼِ ٍجَد ًذارد ( ًیلیت هذارى تحصیلی آًبى 

 ضجبع ضذُ است حوَم را ًذارد ٍ در ٍاهغ حزكِ ًٍبلت سبلْبست ًِ ا

ت ًِ ضى داآهب را ثز ، خالصِ آًٌِ احسبس هسئَلیت ًسجت ثِ ًٍالی كؼلی ٍ اهٌبى آهَسضی هطلَة ًبرآهَساى           

ػلیزؿن هیل ثبطٌی ٍ ثزخالف هٌبكغ هبدی ًبًَى خَاستبر جذة ًبرآهَساى ًٍبلت ثِ تؼذاد هؼوَل ضَین ٍ هوبهبت ػبلی هضبیی 

 .اجبثت ًوَدًذ  –تب حذٍدی  –خَاستِ ًبًَى را  ، جَاًتّوِ ب ثزرسی ٍ ثاستبى ًیش ثب حسي ًیت 

اس دیگز استبى  ، ضذى تؼذاد پذیزش ًبرآهَساى ٌطویاهب كبرؽ التحصیالى رضتِ حوَم گلستبًی اطویٌبى داضتِ ثبضٌذ ًِ ثب ه

ردای ًٍبلت را ثزتي  ی پبی در ػزصِ رهبثت خَاٌّذ ًْبد ٍ ٍ آًبى ثب آراهص ثیطتزًخَاٌّذ داضت  –رهیجی  –ّبی ًطَر 

 ( اى ضبء اهلل ) . خَاٌّذ ًزد 

 صادق ریاضی                      

  رییس کانون وکالی دادگستری گلستان                                           


