ﺗﮑﺮﯾـﻢ و ﻣﻌـﺎرﻓﻪ رؤﺳـﺎی ﺳـﺎﺑﻖ و
ﺟﺪﯾﺪ دادﮔﺴﺘﺮی ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛آﯾﯿﻦ ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ رؤﺳﺎی ﺳﺎﺑﻖ و
ﺟﺪﯾﺪ دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ
دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻋﻠـﯽ ﺻـﺎﻟﺤﯽ رﺋﯿـﺲ ﮐـﻞ دادﮔﺴـﺘﺮی اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن در اﯾـﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ
اﻇﻬﺎرﮐﺮد :دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺘﺪرﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ در
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﻋﯿﻨﯿﺖ دارد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻄﯿﺮی را در ﺣﻮزه
ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﻄﻌﺎً
ﮐﺎر در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎرآﻣﺪی ،اﻗﺘﺪار و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ
اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ
،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل و ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ را اوﻟﻮﯾﺖ
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﺣﺎد ﻣﺮدم و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻋﺖ در رﺳﯿﺪﮔﯽ،
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﻮدی ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺘﻌﺎرف در ﻧﺮخ
رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺮ
ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .
ﺻﺎﻟﺤﯽ در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد در ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ،از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
،ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ
دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد را در اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎری
ﮐﻨﻨﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺑﺎ اﻫﺪای ﻟﻮح ﺳﭙﺎس از زﺣﻤﺎت ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم
واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎر ﺻﺎدﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ دادﮔﺴﺘﺮی ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ و

ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﺣﮑﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺋﯿﺴﯽ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ  ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم
واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ دادﮔﺴﺘﺮی ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﻣﺘﻦ ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ از ﺳﻮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
رﺋﯿﺴﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ:
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻫﻤﯿﺖ اﻣﺮ ﻗﻀﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﻧﺎﺷﯽ از آن  ،اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ و ﺳﺘﻢ
دﯾﺪﮔﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوع ﻣﺮدم را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده
و در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اﻟﻬﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻻزم ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  /ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ؛ رﺋﯿﺲ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم /

