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آمار بازدید

 

تعداد کل بازدید: 487740

تعداد بازدید از این صفحه: 245728

تعداد بازدید امروز: 61

تعداد کاربر آنالین: 1

طی حکمی از سوی ریاست قوه قضائیه انجام شد:

انتصاب دکتر عباس جعفری دولت آبادی به عنوان دادستان عمومی و انقالب تھران

 

آيت هللا آملي الريجاني ريیس قوه قضائیه طي احكام

جداگانه اي دادستان انتظامي قضات، معاون آموزش

را تھران  انقالب  و  عمومي  دادستان  و  قضائیه  قوه 

منصوب كرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی زندانھای خوزستان، ایشان طي احكامي جداگانه ، حجت االسالم احمد شیفعي را به

سمت دادستان انتظامي قضات، حجت االسالم احمد واعظي جزئي را به سمت معاون آموزشي قوه قضائیه  منصوب

نمودند.

استان دادگستری  پیشین  کل  رئیس  آبادی  دولت  جعفری  عباس  دکتر  دیگری  حکم  در  قضائیه  قوه  ریاست  ھمچنین 

خوزستان را به عنوان دادستان عمومی وانقالب تھران منصوب کردند.

دکتر جعفری از قضات با تجربه و مؤثر در عرصه توسعه قضائی و بھداشت قضائی بوده است. وی در مدت سه ساله

جایگاه ارتقاء  دادرسی،  اطاله  کاھش  ھای  عرصه  در  را  توجھی  شایان  اقدامات  خوزستان  قضائی  دستگاه  مدیریت 

دستگاه قضائی، تعامل با دستگاھھای اجرائی و سیاسی، توسعه امنیت و مبارزه و مقابله و برخورد با زمین خواران و

اراذل و اوباش و نافیان امنیت و آسایش عمومی بانجام رساند.

وی ھمچنین در عرصه کاھش استفاده از مجازات حبس  و کاھش ھدفمند جمعیت کیفری در زندانھای خوزستان که با

زندانھای کل  مدیر  علوی  شایسته  ھمراھی  با  و  برداشت  مؤثری  گامھای  بود  روبرو  کیفری  جمعیت  تراکم  بحران 

خوزستان توانست فرصتھای مناسبی را در کاھش این تراکم ایجاد نماید که از آن در بھبود وضعیت زندانھای استان و

توسعه امنیت بشکل ھدفمند در حوزه زندانھا بھره گیری شد.

به قضائیه  قوه  معزز  ریاست  سوی  از  را  تالشگر  و  فرھیخته  قاضی  این  شایسته  انتصاب  خوزستان  زندانھای  کل  مدیر 

دادستانی عمومی و انقالب تھران تبریک گفت و برای وی در دست یابی به اھداف خطیر آن حوزه آرزوی توفیق نمود.

 

دانلود فایل

اخبار اصلی

پرتال کارکناننظرسنجیپرسش ھای متداولفرآیندھای اداره کلزندان ھا و بازداشتگاه ھاحمایت از زندانیانقوانینچارت اداره کل
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گروه: اخبار اصلی   منبع خبر: روابط عمومی اداره کل زندانھای خوزستان   تعداد بازدید: 995   تاریخ خبر:
   1388/06/08 08:53:19

 Eنام و نام خانوادگی

پست الکترونیکی

 Eعنوان پیام

Eمتن پیام

ارسال ٮ﮹ٮ﮵ام

|پیوند ھا|مقاالت|پست الکترونیکی|آرشیو اخبار

ارتباط با اداره کل

کلیه حقوق این سایت برای اداره کل زندان ھا و اقدامات

تامینی و تربیتی خوزستان محفوظ است.

info@khuzestanprisons.ir :پست الکترونیکی

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بالمانع است..

جستجو برای       ﮳ٮگرد  خروجی خبرخوان اخبار آرشیو اخبار
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