
 

 ایرائی موسوی حمیدرضا سید
 اداری عدالت دیوان صالحیت در دعاوی مالیاتی، دعاوی متخصص

 اداری دادرسی و

 عدلیه وکیل وکالی گروه
تخصصی  دیگر از سویقضا و  با دستگاهاشخاص حقیقی و حقوقی تعامل ینده ارشد فزاز یکسو امروزه 

دیوان مرتبط با موضوعات  نشر بصورت تخصصی به های مختلف حقوقی، وجود پایگاهی کهبودن حوزه

آید به حساب می مهجور و مغفول نسبتاًحوزۀ که  قضائی اداریو سایر مراجع قضائی و شبه عدالت اداری

 شود.بیش از پیش احساس می بپردازد،

اقدام مشاوره ارائه به های حقوقی در تمامی حوزهسسات حقوقی، ؤمتعلق به مهای اینترنتی غالب پایگاه

اسخگوی نیازهای تخصصی در حوزه دیوان عدالت و پ زندپردامیحقوقی در تمام موضوعات کنند و می

 .دنباشاداری نمی

ارائۀ مشاورۀ حقوقی توسط وکالی نا آشنا به مسائل حقوق اداری، ضمن آنکه موجب تضییع حقوق مردم 

حالی است که  این در .دهدمیقابل توجهی کاهش میزان ه را نیز ب رضایت مردم از سیستم قضاییشده، 

، روند رسیدگی چطور آغاز خواهد شداز کجا شان رسیدگی به شکایت و دعاویبدانند  وکلین حق دارندم

زمان و  تا بتوانندبینی باشد  خواهد بود و نتیجه حاصل از این روند تا مقدار قابل قبولی قابل پیش

 های خود را مدیریت کنند. هزینه

 الی متخصص حوزۀ دیوان عدالت اداری،متشکل از وک« وکیل عدلیه»گروه وکالی ما در ، این نقیصهدرک  با

 وکالیرا با استفاده از نظرات و تجربیات  (https://vakiladlie.com) آن شدیم تا سایت وکیل عدلیه بر

رسانی تخصصی در این زمینه و دعاوی دیوان عدالت اداری و با رویکردی مشتمل بر اطالع دعاوی متخصص

 اندازی نماییم.راه، کاربردی عموم مردم پاسخگویی به نیازهای

وکیل عدلیه با داشتن تیمی متشکل از متخصصان حقوق اداری، آمادگی آن را دارد که در تمامی مراحل 

و اخذ رأی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و  حضور در جلسات دادرسیمشاوره، طرح دعوا، 

 شبه قضائی اداری، همراه موکلین محترم باشد.

 

 عدلیه وکیل با ارتباط های راه
 09121959018: موسوی حمیدرضا سید

 mousavi_hamidreza@yahoo.com: ایمیل

 @seyed_hamidreza_mousavi: اینستاگرام
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 دولت کارکنان موعد از پیش بازنشستگی قانون
 ۱۲/۶/۱۳۸۶ مصوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 / دولت کارکنان موعد از پیش بازنشستگی قانون

 

 

شود از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال كاركنان رسمي، پيماني و  به دولت اجازه داده مي -ماده واحده

قبول داشته باشند با حداكثر  ها و مؤسسات دولتي را كه حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت قابل انهقراردادي وزارتخ

سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمايد. پنج 

حداقل سنوات قابل قبول براي استفاده  شد. سال پرداخت خواهد سي بر اساسپاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان 

بود. پاداش پايان خدمت اين  بانوان شاغل از اين حكم بيست سال بوده و حداكثر سنوات ارفاقي آنان پنج سال خواهد

 شد. سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد بر اساسقبيل كاركنان 

را از محل  ۱۳۸۶كلفند بار مالي ناشي از اجراء اين قانون در سال هاي اجرائي مشمول اين قانون مدستگاه -۱تبصره 

هاي آتي در قوانين بودجه سنواتي كل كشور اعتبارات سال جاري خود پرداخت نمايند. اعتبار مورد نياز براي سال

 بيني و تأمين خواهد شد. پيش

ور بازنشستگي و يا حق بيمه سهم هاي بازنشستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و نيز كسسهم صندوق -۲تبصره 

 هاي مذكور پرداخت خواهد( تأمين و به صندوق۱) مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي از محل اعتبارات تبصره

 شد.

توانند صرفاً با استفاده از منابع مالي خود،   دولتي مي هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيرشركت -۳تبصره 

 يط خود را به نحو مقرر در اين قانون بازنشسته نمايند.كاركنان واجد شرا

شوند از حقوق و مزاياي ساير قوانين و مقررات كه براي  كاركناني كه به استناد اين قانون بازنشسته مي -۴تبصره 

 بود. مند خواهند است بهره نظر گرفته شدهركنان بازنشسته دركا

ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و  نامه اجرائي اين قانون حداكثر آئين -۵تبصره 

 .به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ريزي كشور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و برنامه

هزار و سيصد و  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم شهريورماه يك

 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. ۱۲/۶/۱۳۸۶و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  هشتاد


