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استانها > کرمانشاه

انتصاب کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندانهای

استان کرمانشاه با حضور رئیس سازمان زندانهای و اقدامات تامینی

کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رئیس سازمان زندانهای و اقدامات تامینی کشور ظهر سه شنبه در این مراسم با اشاره به لزوم توجه

بیشتر به عدالت در جامعه اظهار داشت: اگرعدالت در تمامی بخشها رعا�ت شود، جامعه به سمت اطمینان بیشتر پیش خواهد رفت.

 

غالمحسین اسماعیلی با تاکید بر این موضوع که حقوق انسانی و شهروندی تمامی زندانیان با جرائم مختلف با�د رعا�ت شود، گفت: حقوق

زندانیان به جزء آن بخشی که قانون این افراد را از آن محروم ساخته با�د رعا�ت شود و هیچگاه نبا�د �ک زندانی را به خاطر انجام جرم از

حقوق خود محروم ساخت.

 

 با اشاره به برخی مشکالت در زندانها گفت: با�د مسئوالن و نما�ندگان مجلس توجه بیشتری به زندان و زندانیان کنند چرا که با وی

اختصاص بودجه مناسب می توان شرا�ط زندانهای کشور را تغییر داد.

 

استان کرمانشاه �کی از امن ترین استانهای کشور است

 

در ادامه مراسم رئیس دادگستری استان کرمانشاه نیز گفت: استان کرمانشاه هم اکنون �کی از امن ترین استان های کشور است.

 

الهیار ملکشاهی افزود: با توجه به وجود این امنیت شرا�ط برای رشد و سرما�ه گذاری گسترده در استان فراهم است و دستگاه قضایی در

این راستا حما�تهای الزم را انجام خواهد داد.

 

وی با اشاره به شرا�ط زندان های استان گفت: طی شش سال گذشته فضای روانی زندانهای استان کامال تغییر کرده و هم اکنون زندانهای

استان جز بهترین زندانهای کشور هستند.

 

رئیس دادگستری استان کرمانشاه با بیان ا�نکه هم اکنون در زندانهای استان مشکل خاصی وجود ندارد، گفت: به رغم ا�نکه در استان هیچ

مشکلی در بحث زندانها ندار�م اما می طلبد مسئوالن حما�ت و توجه بیشتری داشته باشند تا بواسطه آن اداره زندان ها به شکل مطلوب

تری انجام گیرد.

 

حجت الله دمیاد معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه نیز در ادامه به عملکرد مثبت مدیر�ت زندانهای استان اشاره کرد وگفت:

ا�جاد تغییرات و نوآوری های متعدد در بحث مدیر�ت زندانهای استان تحسین برانگیز است.

 

مدیرکل زندانهای استان کرمانشاه معرفی شد
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وی افزود: هم اکنون زندانهای استان به بهترین شکل اداره می شود و استان در این زمینه هیچ مشکلی ندارد.

 

علی اشرف رشیدی اقدم مدیرکل جد�د زندانهای استان کرمانشاه نیز در ادامه با تشریح بخشی از برنامه های خود جهت اداره زندانهای

استان، استفاده حداکثری از امکانات و بهره گیری از توان پرسنل و کارشناسان استان، تکر�م ارباب رجوع، ساماندهی و تکمیل پروژه های در

دست اقدام، توجه بیشتر به حرفه آفر�نی و آموزش در زندانها و نیز علمی تر کردن اداره زندان را از جمله برنامه های خود اعالم کرد.

 

در �ا�ان این مراسم از زحمات و خدمات جواد غفار�ان طوسی تقدیر و علی اشرف رشیدی اقدم به عنوان مدیرکل جد�د زندانهای استان

کرمانشاه معرفی شد.

 

جواد غفار�ان طوسی که بیش از �نج سال مدیر�ت زندانهای استان کرمانشاه را برعهده داشت چند روز پیش به سمت مدیرکل زندانهای

استان گیالن معرفی شد.

امانت داری و اخالق مداری

استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاری مهر " مجاز است.


