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 "جهش توليد بايد تغيير محسوس در زندگي مردم ايجاد کند. "امام خامنه اي )مدظله العالي(: 

 ۹۹۱۱/۶۰/۹۰اترخی :  

 ۱۶۹۱/۹۸۲۱/۰۹۶شماره: 

ردویپست:   ندا

  اجرایی های دستگاه کلیه به

 ها دانشگاه و آموزشی مراکز

 مالی مؤسسات و ها بانک سرپرستی

 سالم علیکم

فراهم  8231با سپاس و حمد خداوند متعال، باعنايت به اين كه امکان ارسال لوايح از طريق دفاتر خدمات الکترونيک قضايي از اوايل سال        

قوقي و حقيقي براي ارسال لوايح نيازي به مراجعه حضوري به دفتر شعبه ندارند. برخي از مزاياي اين گرديده است؛ در حال حاضر اشخاص ح

حذف هزينه هاي ناشي از سفرهاي درون و برون شهري جهت حضور در دفتر شعبه به منظور  – 3 صرفه جويي در وقت  – 8ند از : طرح عبارت

دفاتر خدمات الکترونيک قضايي كشور به هر يک از شعب دادگستري ها و شوراهاي حل ارسال آني اليحه از هر يک از  – 2تسليم اليحه 

اختصاص كد رهگيري به   - 6 قرار گرفتن اليحه به صورت كامال الکترونيک در پرونده  - 5  تسريع در رسيدگي به پرونده ها – 4  اختالف

مذكور و به منظور ايجاد وحدت رويه و با توجه به اينکه هنوز برخي از دستگاه و... لذا با عنايت به مزاياي  اليحه به منظور پيگيري هاي بعدي

ع هاي اجرايي و ادارات كماكان اقدام به ارسال اليحه از طريق شبکه دولت يا تسليم اليحه به صورت حضوري در دفتر شعبه مي نمايند به اطال

کلیه لوایح   71/60/99از تاریخ كه  مقرر گرديد 85/36/8233مورخ باتوجه به مصوبه شوراي معاونين دادگستري كل استان  مي رساند

ایر طرق مانند اتوماسیون صرفاً می بایست از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ارسال گردد و به لوایحی که از س

اثر داده نخواهد (، تسلیم الیحه به صورت فیزیکی یا ارسال از طریق پست و ... ارسال گردد ترتیب بکه دولتشاداری )

. بديهي است دفتر شعبه نيز در اين خصوص با هيچگونه مسئوليتي مواجه نخواهد بود. لذا مراتب جهت استحضار و صدور اوامر مقتضي  شد

 تقديم حضور مي گردد.

       .خواستاريم متعال خداوند درگاه از را همگان عزت و ،سربلندي توفيق 

 

 

 رونوشت:

 م والمسلمين جنا  آقاي حميدي، رياست محترم كل دادگستري استان جهت استحضارحضرت حجت االسال -8

 روساء و دادستان هاي محترم حوزه قضايي  دادگستري كل استان جهت استحضار و صدور اوامر مقتضي -3

 ودت آن به دستگاه مربوطه اقدام نمايند.دبيرخانه هاي كليه حوزه هاي قضايي درصورت ارسال لوايح پرونده هاي قضايي از شبکه دولت نسبت به ع -2

 


