ــﻪ در
ــﺪاﻧﯽ ﻣﻬﺮﯾـ
آزادی  ۳۳زﻧـ
ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪانﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻬﺮﯾﻪ آزاد ﺷﺪه
در اﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺳﺘﺎد دﯾﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ  ۳۳ﻧﻔﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ:
ﺗﻌﺪادی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺮﯾﻪ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻬﺮﯾﻪ در زﻧﺪانﻫﺎی
اﺳﺘﺎن  ۲۳ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧـﺪانﻫﺎی ﺧﺮاﺳـﺎنﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻬﺮﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺳﺘﺎد دﯾﻪ آزاد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ۱۵
ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺗﺎ  ۱۹آﺑﺎن ﺟﺎری ﺗﻌﺪاد  ۱۱ﻧﻔﺮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﻣﻬﺮﯾﻪ در زﻧﺪانﻫﺎی اﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ آزاد ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫﺎﺷﻤﯽ اداﻣﻪ داد :از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۸ﻧﻔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،دو
ﻧﻔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪان ﻓﺮدوس و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪان ﻧﻬﺒﻨﺪان ﺑﻮده
اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﯽ اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن در زﻧﺪان ﺑﻮدهاﻧﺪ  ۳۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۹۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۸۸۰ﻫﺰار و  ۴۲۰رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪانﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑﯽ اﻓﺰود :ﻣﺒﻠﻎ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﮐﯽ  ۲۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد
و  ۱۴۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۸۰ﻫﺰار و  ۴۲۰رﯾﺎل ،ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ۳۶۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ،ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻤﮏ ﺳﺘﺎد دﯾﻪ اﺳﺘﺎن  ۳۲۳ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ﻣﺒﻠﻎ
ﮐﻤﮏ ﺳﺘﺎد دﯾﻪ ﮐﺸﻮر ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻬﺮﯾﻪ در اﺳﺘﺎن
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل،
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدارت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۴۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۳۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻬﺮﯾﻪ آزاد ﺷﺪه اﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ
ﺗﺎﮐﻨﻮن را  ۲۲ﻧﻔﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن

 ۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۲۲ﻫﺰار و  ۹۶۱رﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
ﮔﺬﺷﺖ ﺷﮑﺎت  ۵۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۸۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۸۲ﻫﺰار و  ۲۵۰رﯾﺎل ،آورده
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۷۳ﻫﺰار و  ۵۹۲رﯾﺎل ،ﮐﻤﮏ از
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۳۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ ۳
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۶۷ﻫﺰار و  ۱۱۹رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای آن در
زﻧﺪانﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺣﺒﺲ ﺷﺪهاﻧﺪ دو ﺳﮑﻪ ﺑﻬﺎر آزادی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ
ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻬﺮﯾﻪ  ۱۱۴ﺳﮑﻪ ﺑﻌﻼوه  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل وﺟﻪ
ﻧﻘﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

