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رییس دادگستری سمنان: سالمت توأم با تعھد و دینداری از ویژگی ھای
نیروی انسانی قوه قضاییھ است

سرویس : معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

ريیس کل دادگستری استان سمنان گفت: سالمت، توأم با تعھد و دینداری از ویژگی ھای

باالی نیروی انسانی در دستگاه قوه قضايیه و دادگستری است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه سمنان، احمد سیاوش پور در

جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان سمنان افزود: در صورت به کارگیری تمام

ظرفیت این سرمایه مھم انسانی، موفقیت ھای بیشتری را در عرصه خدمت رسانی به

مردم و عدالت گستری در جامعه مشاھده خواھیم کرد.

سیاوش پور با اشاره به در پیش بودن سالگرد ارتحال رھبر کبیر انقالب اسالمی حضرت

امام خمینی (ره) ضمن تعیین اعضای شورای فرھنگی دادگستری استان سمنان، از این

شورا خواست تا در اولین اقدام خود با برنامه ریزی مناسب در سالگرد ارتحال بنیانگذار

انقالب اسالمی، بزرگداشت این روز مھم را بنحو شایسته برگزار نمایند. مشاور فرھنگی

ريیس کل دادگستری استان سمنان نیز طی گزارشی از تقدیر و تشویق بانوان محجبه در

حوزه ھای قضایی استان خبر داد.

حجت االسالم والمسلمین محمد قاسم عین الکمالی گفت: دستگاه قضایی استان

سمنان با ارج نھادن به فرھنگ عفاف و حجاب، تشویق محجبین را در کنار برخورد با

بدحجابان جامعه موثر دانسته است.

وی خاطرنشان کرد: در این زمبنه از بانوانی که با حجاب برتر به حوزه ھای قضایی استان

مراجعه داشته اند به صورت رندوم با اھداء جوایزی تقدیر كرده و در طی سال جاری نیز این

تشویق فرھنگی برای کلیه ھمکاران خانم و مراجعان استمرار خواھد داشت.

در ابتدای این مراسم با حضور سرھنگ حسن سعدالدین فرمانده بسیج کارمندان سپاه

قائم آل محمد (عج) استان ضمن تقدیر از حجت االسالم والمسلمین محمد رضوانی نژاد،

حکم فرماندھی پایگاه بسیج عدل دادگستری کل استان سمنان به وی ابالغ شد.

ھم چنین در این جلسه مشاور فرھنگی ، معاون اداری و مالی، فرمانده پایگاه بسیج عدل،

رئیس شورای اقامه نماز، مشاور امور ایثارگران و مسئول روابط عمومی بعنوان اعضای

اصلی شورای فرھنگی دادگستری کل استان سمنان تعیین شدند.
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