
02/03/2018 نسخھ چاپي

http://www.shomalnews.com/index.php?print&sid=1678 1/2

تاریخ انتشار: 21 شھريور 1385کد خبر : 1678

 
معرفی معرفی رئیس كل دادگستري گلستانرئیس كل دادگستري گلستان

رئیس كل جديد دادگستري استان گلستان در مراسمي با حضور حجت االسالم والمسلمین "سیدابراھیم رئیسي"
معاون اول قوه قضائیه معرفي شد. طي حكمي ازسوي آيت هللا "شاھرودي" رياست قوه قضائیه كشور،

"احمدفاضلیان" به عنوان رئیس كل جديد دادگستري گلستان انتخاب شده است.

رئیس كل جديد دادگستري استان گلستان در مراسمي با حضور حجت االسالم والمسلمین "سیدابراھیم رئیسي"

 
معاون اول قوه قضائیه معرفي شد. 

طي حكمي ازسوي آيت هللا "شاھرودي" رياست قوه قضائیه كشور، "احمدفاضلیان" به عنوان رئیس كل جديد

 
دادگستري گلستان انتخاب شده است. 

ريیس كل سابق دادگستري گلستان در اين مراسم گفت: در ١١   ماه خدمت در استان، توانستیم با ھمكاري قضات

 
و ساير پرسنل دادگستري، سه محور اصلي برنامه ھا را به سرانجام برسانیم. 

حجت االسالم والمسلمین "حمزه خلیلي" اضافه كرد: بحث "اطاله دادرسي"، "پیشگیري از وقوع جرم" و "امنیت"

 
محورھا و برنامه ھاي مھم دادگستري گلستان در اين مدت بوده است. 

به گفته وي، البته اين محورھا بايد در قالب صحیح اجرا شود و بايد براي ھر يك ساختار مناسب با اھداف

 
برنامه ريزي كرد. 

وي با بیان اينكه سعي شده تا در دادگستري گلستان، مديريت به شكل حمايتي باشد، تصريح كرد: برھمین
اساس سه معاونت "شھرستان ھا، سرپرستي دادگاه و آموزش" تشكیل شد و در كنار معاونت "شوراي حل

 
اختالف" سعي شد تا از آنان حمايت الزم صورت گیرد. 

وي ادامه داد: در بحث "اطاله دادرسي" تمام توقف گاه ھا بومي و منطقه اي در پرونده ھا شناسائي شد، به طوري
كه از ٣٢   ھزار پرونده موجود در دادگستري گلستان ١٠   ھزار و ۴۴٩   پرونده طي ١١   ماه گذشته مختومه شده است.
ريیس كل سابق دادگستري گلستان گفت: ھمچنین با برنامه ريزي ھاي انجام شده اين طرح در شھرستان ھا و

 
حتي زندان، پزشكي قانوني، بانك و دستگاه ھا و نھادھاي دولتي اجرا شد. 

خلیلي در ادامه افزود: نقاط تاريك در پرونده ھا يك نوع آسیب در اطاله دادرسي است و اين مشكل بايد با تقويت و

 
نظارت دادگستري برطرف شود. 

وي در خصوص پیشگیري از جرم در استان گفت: براي اين منظور مركز پژوھش و آسیب ھاي اجتماعي با ھدف،
"شناسايي تمامي آسیب ھا به خصوص آسیب ھاي در حال شروع"، "بررسي علل و عوامل آسیب ھا"، "میزان

 
سھم ھر نھاد و اداره در پیشگیري از آسیب ھا" و "تدوين يك برنامه علمي و كاربردي براي دستگاه ھا" افتتاح شد. 

ريیس كل سابق دادگستري گلستان اضافه كرد: دادگستري سھم اندكي در بروز مشكالت و معضالت و آسیب ھاي
اجتماعي دارد و ريشه بیشتر اين مشكالت در ادارات است كه به دادگستري براي برطرف شدن مشكل رجوع

 
مي شود. 

خلیلي در خصوص بحث امنیت گفت: نیاز اساسي ھر دولت و ملتي امنیت است و براي يك ساختار مناسب بايد

 
زيرساخت امنیت درست باشد. 

وي خاطرنشان كرد: با ھمكاري نیروي انتظامي استان گلستان براساس آمار رسمي میزان امنیت طي چھار ماه

 
اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل كاھش چشمگیري داشته است. 

به گفته وي، میزان جرائم سرقت عادي ٢۵  درصد، سرقت به عنف ٧۵   درصد، مواد- مخدر ٢٨   درصد، شیالت و قاچاق

 
ماھیان ١۴   درصد و مشروبات الكي نیز ٣٢   درصد كاھش يافته است. 

وي ھمچنین ادامه داد: با تشكیل شوراھاي حل اختالف در استان و ايجاد اتوماسیون اداري، دادگستري گلستان

 
توانست در سال گذشته رتبه اول كشوري را به خود اختصاص دھد. 

درمراسم معارفه ريیس كل دادگستري استان گلستان، "حمیدرضا موحدي" معاون حوزه رياست قوه قضائیه، دكتر
"اصغر جھانگیر" ريیس مركز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه، تني چند از مديران اجرائي استان، ائمه جمعه و
جماعات شیعه و اھل سنت گلستان، فرمانداران، بخشداران و نیز جمعي از قضات دادگستري استان حضور

 
داشتند. 
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"احمد فاضلیان" ريیس كل جديد دادگستري گلستان پیش از اين ريیس شعبه ٧   دادگاه تجديد نظر، معاون

 
ارزشیابي قضات و معاون قضائي دادگستري استان گلستان بوده است. 

در اين مراسم از زحمات حجت االسالم والمسلمین "حمزه خلیلي" ريیس كل سابق دادگستري گلستان قدرداني

 
شد. 

حجت االسالم والمسلمین خلیلي در سمت جديد به عنوان ريیس كل جديد دادگستري استان قم منصوب شده
(golshanemehr) .است

استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نیوز مجاز مي باشد .
 


