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بازدید رئیس کل دادگستری استان سمنان از شورای حل اختالف حوزه قضایی ایوانکی

در این دیدار کشمیر امام جمعه ایوانکی ، قادری رئیس شوراھای حل اختالف استان، عین الکمالی معاون آموزش دادگستری کل ، بخشدار مرکزی و
ھمچنین فرمانده نیروی انتظامی ایوانکی سیاوش پور را ھمراھی می کردند

به گزارش روابط عمومی اداره کل شوراھای حل اختالف استان سمنان :

سیاوش پور در این بازدید ضمن تقدیر از عملکرد مثبت شورای حل اختالف ایوانکی از اعضای شورا نیز تشکر کردند . رئیس کل دادگستری استان سمنان
اظھار داشت : در جمھوری اسالمی ایران ثابت شده است که ھر کجا مردم در صحنه حضور داشته اند باعث قدرت و پیشرفت کشور شده است مانند جنگ

تحمیلی و حماسه بزرگ 9 دی . ھمچنین ایشان شوراھای حل اختالف را نمادو مرجعی موثر جھت حضور مردم در صحنه و در رسیدگی و حل و فصل
منازعات اجتماعی مردم دانست .

الزم به ذکر است سیاوش پور پس از حضور در دفتر امام جمعه شھر ایوانکی در برنامه دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان سمنان با مردم والیت مدار
شھر ایوانکی شرکت کردند.
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