دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ :اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و آﻣـﻮزﺷﯽ ﻣﺤـﻮر ﺧـﺪﻣﺎت اﺻﻼﺣـﯽ و
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در زﻧﺪان ﻫﺎﺳﺖ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی

رﺋﯿﺲ

ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﯾﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﯾﺎدﻣﺎن
ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ اﯾﻦ
ا ..رﺋﯿﺴﯽ
ﺷﻬﺪای ﮔﻤﻨﺎم ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ ﺷﻬﺪا ادای اﺣﺘﺮام
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ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ

ﮐﺮد .

ﺷﻮرای اداری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﯿﺠﺎن

ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺿﺮب و ﺟﺮح ،ﻋﺎﻣﻞ  ۱۰درﺻﺪ ﺟﺮاﯾﻢ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻟﺰوم رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ و ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﻓﺮاد از ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﺷﻮد ﺷﻤﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺣﺠﻢ
ﺑﺎﻻی ورودی ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻬﻢ در دادﮔﺴﺘﺮیﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﯾﺸﻪ
ﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ دارد.
رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ وﯾﮋه ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در اداﻣﻪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺳﻮاد
آﻣﻮزی در زﻧﺪانﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺟﺒﺎری اﺳﺖ و  ۶ﻫﺰار زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﺳﻮاد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻮزه
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻧﺪانﻫﺎ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :آﻣﻮزش اﺣﮑﺎم و ﺳﻮاد آﻣﻮزی در زﻧﺪانﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺣﺮف اول را
ﻣﯽزﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد و آﮔﺎه در ﻗﺒﺎل رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ
ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
دﮐﺘﺮﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ اﻓﺰود :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ در ﺣﻮزه
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد.
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اﻓﺰود :وﺿﻌﯿﺖ اﻃﻠﺲ ﺟﺮم در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی زﻧﺪانﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﺣﺎل
ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮏ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب »ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ« در دﯾﺪار ﺑﺎ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ  ۲۰ﻣﺤﻮر را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ؛ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ دوره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺑﻮد و
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮات ارزﺷﯽ داﺷﺘﻪ و
اﻣﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ اﻓﺰود :دادرﺳﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روش ﮐﺎرآﻣﺪ و
اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ارﺗﻘﺎ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﯿﻮب ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت در اوﻟﻮﯾﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﯾﺎن
ﮔﻔﺖ :ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺄﺳﯿﺲ واﺣﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت
زﻣﯿﻦﻫﺎی اوﻗﺎﻓﯽ ﻣﯿﻼﺟﺮد و ﺗﺠﻬﯿﺰات دادﮔﺎه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﯿﺠﺎن از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻤﯿﺠﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ
ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن
و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻ داﺧﻠﯽ ﻫﻤﻮاره ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده و
ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺎﺋﺾ ﭘﻮر اﻓﺰود :ﻋﯿﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و اﮐﺜﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﯿﺠﺎن در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اراک
 ۹۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
ﻣﻌﺎوﻧﺎن
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﺷﻮد.

ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎزده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی
در ﺷﻮرای اداری و ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﺸﺴﺖ روز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ
در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﯾﺖ ا… رﺋﯿﺴﯽ ﺑﺮای آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی

