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یادداشت

گزارشی مختصر از کاري بزرگ و ماندگار

1جواد اعظم صادقی 

بـا حضـور   انتخابات یازدهمین دوره هیئت مـدیره کـانون وکـالي دادگسـتري خراسـان     

در پـی  .همکاران محترم در محل آمفی تئاتر ساختمان زیبا و معظـم کـانون برگـزار گردیـد    

مدیره جدید و مباحث مطروحه راجع به ساختمان کانون در فضاي مجـازي و   استقرار هیئت

از اعضاي هیئت مدیره پیشنهاد نمودند سـوابق و تاریخچـه سـاختمان کـانون     برخی، حقیقی

نگاشته شده و در نخستین شماره مجله کـانون درج گـردد تـا همکـاران محتـرم و خصوصـاً       

از ، انـد  پروانه کارآموزي و یا پروانه وکالـت گردیـده  جوانان عزیزي که اخیراً موفق به اخذ 

اینجانـب نیـز کـه    .تاریخچه تاسیس ساختمان مذکور اطالعات کامل تري به دسـت آورنـد  

پیشنهاد مطروحه را با کمال میل پذیرفتـه و  ، سابقه عضویت در هیئت امناء ساختمان را داشته

.نمایممی گزارش مختصري را به همکاران محترم تقدیم

ــزرگ در ســال    ــی از   1377کــانون وکــالي دادگســتري خراســان ب ــه همــت گروه و ب

در پـی انتخابـات نخسـتین دوره هیئـت مـدیره      .پیشکسوتان حرفـه وکالـت تأسـیس گردیـد    

مرحوم احمد احمـدي کـه از وکـالي خوشـنام خراسـان بودنـد بـه ریاسـت کـانون          ، کانون

آپارتمـانی درطبقـه هفـتم    کـار خـویش را در محـل    ، انتخاب شـده و هیئـت مـدیره منتخـب    

اعضـاي هیئـت مـدیره و خصوصـا     .ساختمان خاتم واقع در بلوار مدرس مشـهد آغـاز کـرد   

با برگزاري جلسه اي در محل سـابق جامعـه وکـالي دادگسـتري خراسـان      ، مرحوم احمدي

پیشنهاد خرید ساختمان استیجاري را طرح و حاضـرین در جلسـه نیـز مبـالغی را بـه      ، )مشهد(
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مبالغی را نیز به صورت هدیه جهت خرید سـاختمان پرداخـت نمودنـد کـه     صورت قرض و 

موجبـات خریـد سـاختمان    ، جمع مبالغ مذکور و نیز مبالغی که کانون راسـا پرداخـت نمـود   

مذکور را فراهم کرده و متعاقب آن نیز واحـدهاي دیگـر از همـان طبقـه خریـداري شـده و       

ختمان خـاتم بـه فعالیـت خـویش ادامـه      کانون وکالي دادگستري خراسان در طبقه هفتم سا

.داد

هیئـت مـدیره دوره سـوم بـه ریاسـت      ، در پی افزایش تعداد وکالي دادگستري خراسان

آقـاي حیــدریان تصــمیم بــه خریــد و یـا احــداث ســاختمان جدیــد و بزرگتــري را گرفتــه و   

موصـوف کـه مصـادف بـا     هـاي   در جریـان پیگیـري  .ها در خصوص مورد آغاز شد پیگیري

مشخص گردیـد کـه اداره اوقـاف بـا     ، هارم هیئت مدیره به ریاست آقاي عامري بوددوره چ

احدي از مستأجرین موقوفه در بلوار قاضی طباطبایی اختالف حقوقی داشته که آقاي حسـن  

با هماهنگی سایر اعضاي هیئت مـدیره بـه عنـوان وکیـل     ، مسگرانی عضو دیگر هیئت مدیره

ي گوارشکی نیز از سوي مستأجر موقوفـه و بـه عنـوان    آقاي مراد.اوقاف اعالم وکالت نمود

پیشنهاد سازش از سوي اوقاف مطرح شده و .وکیل ایشان در آن پرونده اعالم وکالت نمود

مسـتأجر موقوفـه و هیئـت مـدیره     ، متعاقبا در مذاکرات به عمل آمده فی مـابین اداره اوقـاف  

وکـالي طـرفین   ، وقی اوقـاف وقت کانون که با همت و تالش آقاي زیبائی مسئول وقت حق

مستأجر موقوفـه موافقـت نمـود    ، پرونده و نیز هیئت مدیره وقت کانون وکال صورت گرفت

مسـترد کـرده تـا اداره اوقـاف نیـز      هزار متر مربع از زمین استیجاري اوقاف را 3که مساحت 

متر مربع از زمین مذکور را به صورت اجاره و ضمن اعطاي تخفیف قـانونی   1500مساحت 

به کانون وکال واگذار نموده و همچنـین از ادعاهـاي خـویش راجـع بـه      ، در اخذ حق پذیره

متعاقبـاً  .زمین موصوف انصراف حاصل و گزارش اصالحی با مستأجر موقوفه تنظـیم گـردد  

، گزارش اصالحی فی مابین طرفین تنظـیم شـده کـه اداره اوقـاف نیـز بـه رغـم توافـق اولیـه         

مــورخ  149915موصــوف را طــی قــرارداد اجــاره شــماره مترمربــع از زمــین  900مســاحت 

به کانون وکالي دادگستري خراسان واگذار نمود که ریاست وقت کـانون نیـز    22/9/1386

.به نمایندگی از کانون وکال ذیل قرارداد اجاره را امضا نمودند
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هیئـت  ، بر اساس تصمیم هیئت مدیره بعدي کانون به ریاست آقـاي محمدرضـا ریـاحی    

، پروژه ساختمان کانون وکالي دادگستري خراسان متشـکل از آقایـان ناصـر مولـوي     امناي

مـورخ  هـاي   مهدي شالفروشان و جواد اعظم صادقی تشـکیل شـده و ابالغیـه   ، مهدي عامري

کانون صـادر و همزمـان؛ هیئـت مـدیره کـانون      هیئت امنا؛ توسط ریاست وقت 17/5/1387

را تصـویب و  »نون وکـالي دادگسـتري خراسـان   آیین کار هیئت امناي پروژه ساختمان کـا «

احـداث سـاختمان را   ، مقرر گردید که هیئت امناي ساختمان بر اساس آیـین کـار موصـوف   

.آغاز نمایند

اقدامات الزم جهت اخذ پروانه ساختمان کانون توسط هیئـت امنـا و بـا همکـاري آقـاي      

پیش نویس پروانه نیز در ، زیدانلو آغاز و با مساعدت آقاي پژمان شهردار وقت مشهدهادي

انجـام  «قـرارداد  ، فـراوان هیئـت امنـا   هـاي   پس از بررسـی .صادر گردید 6/11/1387مورخه 

بـا آقـاي   »اجرایـی و اجـرا و نظـارت عالیـه    هـاي   تهیه نقشه، خدمات مهندسی جهت طراحی

، مهندس خلیل سهرابیان که از معماران و سازندگان معروف خراسـان بـوده وحسـب اطـالع    

الماس شـرق و غیـره   ، بزرگی همچون اتاق بازرگانیهاي  ه معماري و طراحی ساختمانسابق

هیئـت امنـا بـه مهنـدس     ، در جریان طراحـی .را داشته تنظیم و طراحی ساختمان آغاز گردید

سهرابیان پیشنهاد نمود تا نقشه معماري و طراحی ساختمان با لحاظ ماهیت شغل وکالت کـه  

الت بوده صورت گیرد کـه ایشـان نیـز بـر انطبـاق کالبـد بـا        هدف آن برقراري و اجراي عد

گیري  ماهیت تاکید کرده و مقرر شد که طراحی بنا به گونه اي صورت گیرد که ضمن بهره

؛توجـه  »توازن اجزاي بنا و خصوصا تـوازن در نمـاي سـاختمان   «به موضوع ، از الگوي ترازو

همین پیش فرض تهیـه و بـه کـانون ارائـه     متعاقباً ایشان چند طرح را با .ویژه اي به عمل آید

مذکور به همکاران ارائه گردید و پس هاي  طرح، کرده که در جشن هفتم اسفند همان سال

طرح فعلی که حائز بیشترین آراء مأخوذه بوده انتخاب و اقدامات ، از نظرسنجی از همکاران

.پیمانکار آغاز شد

کردنـد   هیئت امنا را کمک و یاري میدر همان زمان هیئت مدیره وقت و همکارانی که

حتما به خاطر دارند کـه اعضـاي هیئـت امنـا و خصوصـاً آقـاي ناصـر مولـوي و نیـز آقایـان           
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شالفروشان و اینجانب با عالقه فـراوان و بـه صـورت مسـتمر پیگیـر امـور سـاختمان        ، عامري

 ات انجـام به عنوان نمونه در میانه یک روز که بتن ریـزي سـقف یکـی از طبقـ    .کانون بودیم

براي سرکشی به محل کارگاه مراجعه کردم که آقاي مولوي را در محل مشـاهده و  ، شدمی

در محـل  ، متوجه شدم که ایشان از ابتداي صبح کـه عملیـات بـتن ریـزي آغـاز شـده اسـت       

، ساختمان در حال احداث حضور یافته و البته در آخر وقت و پس از اتمام کـار بـتن ریـزي   

کما اینکه اعضاي هیئت امنـا ضـمن مداخلـه فعـال در کلیـه      .کردند محل ساختمان را ترك

امور؛ طرف مشورت پیمانکار بـوده و بسـیاري از تاسیسـات و لـوازم سـاختمان و مـن جملـه        

.هواساز و غیره با هماهنگی و موافقت هیئت امنا خریداري و نصب گردید

ر تـاریخ هفـتم   تکمیـل و جشـن روز اسـتقالل کـانون د     1390ساختمان کـانون در سـال   

کشور و نیـز  هاي  اسفند همان سال در آمفی تئاتر کانون که احداث آن افتخاري براي کانون

البته با لحـاظ مسـائل و موضـوعات اداري و فنـی ؛     .وکالي خراسان بزرگ بوده برگزار شد

همچون نحوه تنظیم نخستین قرارداد اجاره با اداره اوقاف که منتهی به جلسات متعدد بعـدي  

ان هیئـت امنـا و اوقـاف گردیـد ؛ اضـافه بنـاي احـداثی کـه منتهـی بـه طـرح موضـوع در             می

قانون شهرداري شد؛ تغییـر مکـرر ضـوابط آتـش نشـانی کـه منتهـی بـه         100کمیسیون ماده 

رئیس وقت کـانون و آقـاي دکتـر شـیخ االسـالمی بـه عنـوان        ، مکرر هیئت امناهاي  پیگیري

بعـدي  هاي  شانی گردید و نیز انتخاب هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره وقت از سازمان آتش ن

اخذ پایـان کـار بـه عهـده تعویـق      ، و پراکندگی اعضاي هیئت امنا و سایر مسایل و مشکالت

شهرداري منطقه و ، و با پیگیري موضوع از سازمان آتش نشانی 1397افتاد که نهایتاً در سال 

نیـز شـهردار و معـاون وقـت      البته همکاري مناسب مدیرعامل وقت سـازمان آتـش نشـانی و   

اخذ شـده و قـرارداد اجـاره    15/9/1397گواهی پایان کار بهره برداري نیز در تاریخ ، منطقه

عرصه نیز حسب اطالع با پرداخت حقوقات مورد مطالبه اوقاف تمدید و لذا در حال حاضر 

هـره  تکمیـل و مـورد ب  ، هم به لحاظ اداري و هم به لحاظ موضـوعات فنـی  ، کانونساختمان

.برداري همکاران عزیز قرار دارد


