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فرمانده انتظامی استان مرکزی منصوب شد + سوابق

خبرگزاری تسنیم: درحکمی از سوی فرمانده نیروی انتظامی، "سرهنگ کیومرث عزیزی" به عنوان فرمانده انتظامی استان
مرکزی منصوب شد.

| مرکزی  | استانها  | ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۶ 

  عزیزی" به سمت  در حکمی از سوی "سردار حسین اشتری" فرمانده ناجا، "سرهنگ کیومرث به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک،

 که آیین تکر�م و معارفه فرمانده انتظامی استان فردا روز چهارشنبه 14مرداد با حضور فرمانده انتظامی استان مرکزی منصوب شده 

فرمانده ناجا در اراک برگزار می شود.

سرهنگ عزیزی که در کارنامه عملکرد خود سابقه ای 38ماهه در جبهه های نبرد حق علیه باطل را به عنوان برگ درخشانی به ثبت

رسانده، در سال 1364 به استخدام ژاندارمری سابق درآمده است.

وی دوره های آموزشی را ابتدا در دانشکده افسری، �س از آن دوره دافوس(فوق لیسانس) را گذرانده و اکنون نیز در دانشگاه عالی دفاع

(دکتری) و در مرحله رساله است.

فرمانده جد�د انتظامی استان مرکزی تاکنون در رده های مختلف انتظامی مانند فرمانده �اسگاه، رئیس کالنتری، جانشین انتظامی

شهرستان، فرمانده هنگ، معاون عملیات فعالیت کرده که از این سوابق وی به عنوان �کی از مهمترین شاخصه های موفقیت مدیر�تی

برای فرمانده انتظامی استان مرکزی �اد می شود.

سرهنگ عزیزی پیش از انتصاب به عنوان فرمانده انتظامی استان مرکزی، در استان کرمانشاه به عنوان جانشین فرمانده انتظامی استان

مشغول به خدمت بوده است.

به گزارش تسنیم، مراسم تکر�م و معارفه فرمانده پیشین و جد�د انتظامی استان مرکزی صبح فردا باحضور جمعی از مسئوالن ارشد

استان مرکزی، فرماندهان نظامی و انتظامی استان و اصحاب رسانه باحضور سردار اشتری فرمانده ناجا، در مجتمع �اس نیروی انتظامی

استان مرکزی در اراک برگزار می شود.

پیش از این، سردار عزیزاله ملکی فرماندهی انتظامی استان مرکزی را برعهده داشت که از روز چهارشنبه گذشته 7 مردادماه از سوی

فرمانده ناجا به عنوان فرمانده انتظامی استان هرمزگان معارفه شد.
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