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پنج شنبه 19 مرداد 1396

(Advertise/616/)

(Advertise/939/)

(https://irancell.ir/Portal/Home/?27184/&utm_source=banner&utm_medium=khabaronline&utm_campaign=myirancell)

(Advertise/990/)

(/http://goldiranac.com)

(Advertise/344/)

http://goldiran.ir/fa/ndt/606/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B5%D9%84--%D9%88%D8%B5%D9%84-)

(%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

/  جامعه > قضایی صفحه نخست (/) 

(print/695190/) سه شنبه 17 مرداد 1396 - 20:21:59  چاپ 

علیرضا آوایی گزینه روحانی برای وزارت دادگستری دولت دوازدهم/ وزیری با ۳۸ سال سابقه قضایی
جامعه > قضایی - در بین گزینه های مطرح شده، سید علیرضا آوایی برای وزیر وزارت دادگستری انتخاب شده است، او اکنون رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس

جمهور است. 

مهدیه بهارمست: سه روز بعد از تحلیف ریاست جمهوری حسن روحانی، سه شنبه 17 مرداد اسامی هفده نفر از وزراء پیشنهادی تقدیم مجلس شد. در بین وزرای پیشنهادی، نام علیرضا آوایی برای وزارت دادگستری به چشم
می خورد؛ رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور.

را به خود اختصاص داده رتخانه شدند. در میان آنها اسماعیل شوشتری با 16 سال سابقه در منصب وزارت دادگستری بود، که بیشترین دوران  طی سال های اخیر چهره های متعددی به عنوان وزیر دادگستری راهی این وزا
است و کمترین زمان هم آیت هللا محمدرضا مهدوی کنی است که چند ماه بیشتر در این منصب نبوده است.

در بین گزینه های مختلف، سید علیرضا آوایی برای وزیر وزارت دادگستری انتخاب شده است، وزارت خانه ای که همین چند روز پیش مصطفی پورمحمدی وزیر فعلی وزارت دادگستری درباره آن گفت: این وزارت خانه یکی
از کم اختیار ترین وزارت خانه های دولت است.

رتخانه عالوه بر هماهنگی بین سه قوه، وظایف چندگانه دیگری دارد که «اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی البته آوایی برای انتخاب به این سمت، نیازمند کسب اعتماد از روسای هر سه قوه است. چراکه این وزا
مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان، پاسخ به استعالمات حقوقی دستگاه ها و مدیریت امور پرداخت دیه از بیت المال حمایت از قربانیان جرم و مجرمین جرایم غیرعمد»

را در برمی گیرد. بخشی از آن ها 

سیدعلیرضا آوایی کیست؟

سيد عليرضا آوایی متولد 1335/02/30 در شهرستان دزفول است. او از سال ۱۳۵۷ به استخدام دادگستری درآمد و از شاخص ترین قضات ایران (پایه ۱۱) در دستگاه قضایی بوده است، سمت های او از انقالب اسالمی
تاکنون به شرح زیر است:

تحصیالتسوابق

 در سال 58 دادستان عمومی و انقالب دزفول

http://www.khabaronline.ir/Advertise/616
http://netwas.net/public/click?banner_id=336
http://www.khabaronline.ir/Advertise/939
https://irancell.ir/Portal/Home/?27184/&utm_source=banner&utm_medium=khabaronline&utm_campaign=myirancell
http://www.khabaronline.ir/Advertise/990
http://goldiranac.com/
http://www.khabaronline.ir/Advertise/344
http://goldiran.ir/fa/ndt/606/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B5%D9%84--%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
http://www.khabaronline.ir/
http://www.khabaronline.ir/print/695190
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(Advertise/532/)

(http://tik8.co/2uBbQUB)

(Advertise/568/)

(Advertise/705/)

(https://t.me/khabaronline_ir)

(Advertise/1007/)

فوق لیسانس حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

عضو مؤسس و رئیس هیئت امنای انجمن حقوق شناسی است که اولین نهاد مدنی ملی و فراصنفی در نظام
حقوق ایران است.

 

 

در سال 67 دادستان عمومی و انقالب اهواز

در سال 73 رئیس کل دادگستری استان لرستان

در سال 77 رئیس کل دادگستری استان مرکزی

در سال 81 رئیس کل دادگستری استان اصفهان

از سال 84 تا 93 رئیس کل دادگستری استان تهران

در سال 93 قاضی دیوان عالی کشور

در سال 94 معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال ایران

از سال 95 تاکنون رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور

47238

 کلید واژه ھا : وزارت دادگستری (/tags/470/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C) - قوه قضاییه
tags/3665/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-/) سران سه قوه - (tags/1429/%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87/)

- (%D8%B3%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%87



پیشنهاد توسطمطالب پیشنهادی از سراسر وب

۲۱ دانستنی درباره  میلیونرها که حتما باید بدانید

هتل های محبوب میدان تکسیم
سفر به زیباترین شهر ساحلی قفقاز

خرید آپارتمان با بهترین شرایط در تهران

انواع لوازم تزئینی خودرو تا 10 درصد تخفیف

BPB [مختص مدیران] لطفا نرم افزار جدید سازمانی نخرید !!!! سامانه ساز مبتنی بر فرآیند

مطالب مرتبط

http://ck.yektanet.com/click/y4q4co-ct-hbz-9u-ua-df-g-a/?redirect=http://roozame.com/detail/4159182
http://ck.yektanet.com/click/y4q4co-ct-fbd-9u-ua-df-g-b/?redirect=http://www.trip.ir/blog/post/75-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%85
http://ck.yektanet.com/click/y4q4co-ct-fs6-9u-ua-df-g-c/?redirect=https://mag.cafegardesh.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-13/954-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2/?pr=1
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http://www.khabaronline.ir/tags/1429/%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87
http://www.khabaronline.ir/tags/3665/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%87
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(detail/695670/society/judiciary/) امین زاده: کسی با من برای ماندن در دولت مذاکره نکرد/ شعار بس است، عمل کنیم  ■

(detail/695527/society/urban/) اظهارنظر محسنی اژه ای درباره طرح کاهش حکم اعدام/ چه حکمی جای اعدام را بگیرد؟  ■

(detail/695411/society/events/) محاکمه دوباره عامل شکنجه زن ایرانی در برلین/ صدور حکم بعد از محکومیت به  ٢٥سال حبس  ■

(detail/695459/society/events/) ارش البکاره و مهرالمثل «ستایش» مشخص شد/ خانواده قاتل حق اعتراض دارند  ■

(detail/695125/society/judiciary/) پرونده بنیتا خارج از نوبت رسیدگی می شود/ دستور ویژه به محاکم برای بررسی فوق العاده  ■

(detail/694938/society/judiciary/) توضیحات رئیس دادگستری تهران درباره حواشی افتتاح خط ۸ مترو تهران/ اول گزارش شد امن نیست  ■

(detail/694890/society/judiciary/) آملی الریجانی: امیدواریم قوه قضاییه با خبرنگاران مهربان باشد/ خبرنگاران هم حدود را رعایت کنند  ■

(detail/694837/society/judiciary/) عیادت دادستان نظامی تهران از مجروحان حادثه کهریزک  ■

(detail/694553/society/judiciary/) بقایی با قرار کفالت آزاد شد  ■

ارسال دیدگاه

 نام

 پست الکترونیک

 آدرس وب سایت و یا وبالگ



✉



قوانین ارسال نظر

خبرآنالین نظراتی را که حاوی توھین یا افترا است، منتشر نمی کند
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف التین (فینگلیش) خودداری کنید

اگرچه تالش می شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می شوند
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معموال نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند بنابراین توصیه مي شود از مثبت و منفی استفاده کنید.



 نظر شما 0/700

ارسال دیدگاه 

✏

(Advertise/989/) 

260مترزمین خ بابک
اصفهان، اشرفی اصفهانی

توافقی

76متر همکف شهرآرا -
جالل

تهران، شهرآرا

� ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

(Advertise/1031/)

(http://si24.ir/samanlifeinsurance/?utm_source=khabaronline&utm_medium=banner&utm_campaign=munichre)

(detail/695760/society/judiciary/) تحصیل ۱۹۰۰زندانی دانش آموز در تهران/ فقط ۷درصد زندانی ها کار می کنند  ■

(detail/695670/society/judiciary/) امین زاده: کسی با من برای ماندن در دولت مذاکره نکرد/ شعار بس است، عمل کنیم  ■

(detail/695570/society/judiciary/) توضیح جهانگیر درباره انتقال زندان ها به خارج از شهرها/ فروش زندان اوین منتفی شد  ■

(detail/695532/society/judiciary/) رییس دادگستری تهران: کیفرخواست قتل عمد در پرونده بنیتا / از دستگیری مجری تلویزیون خبری ندارم  ■

(detail/695522/society/judiciary/) نگاهی به کارنامه زنی که امروز معاون روحانی شد/ شاگرد کاتوزیان و فوق دکترا از هاروارد  ■

(detail/695469/society/judiciary/) زندانی فراری اوین ۲ روز پیش دستگیر شد/ از دستگیری آزاده نامداری اطالع ندارم  ■

آخرین مطالب
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