
3/12/2018 ���� ����

http://www.iqna.ir/fa/print/3575786 1/2

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۴کد خبر: ۳۵۷۵۷۸۶

���س ����� �� ���ان داد���ن اراک ���ر�� ��
گروه اجتماعی: طی مراسمی با حضور دادستان کل کشور و مسئوالن ارشد استان مرکزی، عباس قاسمی به عنوان دادستان

عمومی و انقالب اراک معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ا�کنا) از استان مرکزی، طی مراسمی که امروز، 30 بهمن ماه به حضور

دادستان کل کشور و مسئوالن ارشد استان برگزار شد، عباس قاسمی، به عنوان دادستان عمومی و انقالب

اراک معرفی و طاهری، دادستان پیشین اراک به عنوان قائم مقام دادگستری کل استان منصوب شد.   

محمود زمانی قمی، استاندار مرکزی در این مراسم از همکاری دادگستری با استانداری تقدیر کرد و

افزود: با همکاری خوبی که بین این مرکز با استانداری بود تصمیمات خوبی را در سطح استان شاهد

بود�م و این همدلی و وحدت را مدیون همکاران قضایی هستیم. 

وی تصریح کرد: بر اثر تعامل خوب دادستان و د�گر همکاران قضایی با استانداری رسیدگی به مشکالت و

مسائل صنعتی استان تسهیل پیدا کرد و بخشی از این مشکالت رفع شد. هماهنگی دستگاه قضا زمینه

احیا کارخانه های بزرگی را در شهرستان های صنعتی به دنبال داشت. 

 به گزارش ا�کنا؛ فرشید محمدطاهری، قائم مقام جد�د رئیس کل دادگستری استان مرکزی و دادستان

عمومی و انقالب سابق اراک نیز در این مراسم گفت: بنده از سال 75 از دادسرای بوشهر به عنوان قاضی

تحقیق به دادگستری خمین منتقل شدم.. 

وی ادامه داد: با تنفیض حکم معاونت فناوری اطالعات و برنامه ریزی موفق شدم درمدت 6 ماه تمام

دادگستری استان را به این شبکه وصل کنیم و تمام خدمات از طریق این سیستم دنبال می شود و تمام

دفاتر دادگستری ها در بازه سه ماهه جمع آوری شد. 

طاهری ادامه داد: بنده از سال 86 به مرکز استان منتقل شدم در این زمان دادگاه تجد�د نظر 4600

پرونده داشت که با برنامه ریزی به 570 فقره در بازه زمانی �ک سال رسید. در سال 88 دادستان اراک

شدم از کل چارت قضایی 12 شعبه داد�اری داشتیم که 8 شعبه فعال بود و 7 شعبه بازپرسی که 3 شعبه

فعال داشت. 

وی ادامه داد: در این سال حجم انبوهی از پرونده ها در کالنتری ها و �اسگاه ها مانده بود و نزد�ک به

6500 پرونده در اجرای احکام با�گانی انتظار شده بود و موج نارضا�تی مردم را در پی داشت. امروز
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چارت قضایی را از 12 شعبه داد�اری به 21 شعبه فعال رسانید�م و بازپرسی را از 7 شعبه به 10 شعبه

فعال رساند�دم. 

طاهری تصریح کرد: در خصوص آال�ندگی، ذره ای از وظیفه قانونی کوتاه نیامدم هرچند علیه بنده شکا�ت

کردند اما هیچگاه از رسالت اصلی غافل نبودم با پیگیری های الزم 4خط از خطوط آال�نده آلومینیوم

خارج شد و قرار است خط �نجم تولید را تا �ا�ان سال خارج کنند با خارج شدن این خط، مردم اراک برای

همیشه از آال�ندگی شرکت آلومینیوم اراک راحت می شود.

�ادآور می شود: عباس قاسمی پیش از این مسئولیت معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

دادگستری کل را بر عهده داشت.


