ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻗﻀـﺎﯾﯽ ،اﺟـﺮای اﺣﮑـﺎم و
اﻣـﻮر ﻣﺠﻠـﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن زﻧـﺪان ﻫـﺎ و
اﻗــﺪاﻣﺎت ﺗــﺎﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘــﯽ
ﮐﺸﻮر:اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺴـﯿﺎر ﺧـﻮﺑﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در زﻧـﺪان ﻫـﺎی اﺳـﺘﺎن
ﻫﻤﺪان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﯿﺦ ﭘﻮر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﺟﺮای اﺣﮑﺎم و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ
و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﻫﯿﺎت ﻫﻤﺮاه در ﺳﻔﺮ دوروزه ﺧﻮد
ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از زﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺎﻧﻮن و
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮر
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن  ،ورزﺷﯽ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد در زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ زﻧﺪان ﻫﺎی ﻫﻤﺪان ،ﺷﯿﺦ ﭘﻮر ﻣﻌﺎوﻧﺖ
زﻧﺪان ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت
ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﺟﺮای اﺣﮑﺎم و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ و ﻏﻔﻮرﻧﯿﺎ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
اداره ﮐﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻌﯿﺖ ﭘﮋﻣﺎن ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪان ﻫﺎی
ﻫﻤﺪان ،ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎدﻗﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺎون ﺳﻼﻣﺖ ،اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﯿﺎم
ـﺎﻧﻮن و
ـﺪان ،ﮐـ
ـﺎی ﻫﻤـ
ـﺪان ﻫـ
ـﻞ از زﻧـ
ـﺎﯾﯽ اداره ﮐـ
ـﺲ اداره ﻗﻀـ
رﺋﯿـ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻫﻤﺪان ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .
در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ  ،اﺟﺮای اﺣﮑﺎم و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
زﻧﺪان ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﻫﯿﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮای اﺣﮑﺎم
اﺳﺘﺎن
ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن
زﻧﺪان ﻫﺎ و دﯾﺪار ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﺎ
ﻫﻤﺪان از زﻧﺪان ﻫﺎی اﯾﻦ
در ﺳﻔﺮ دوروزه ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺪان
اﺳﺘﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .

در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی
،ﮐﺎﻧﻮن و ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻫﻤﺪان ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ  ،اﺟﺮای اﺣﮑﺎم و اﻣﻮر
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
اﻗﺪاﻣﺎت واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ و
و ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت و
ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪار ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻀﺎﯾﯽ آن ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻻزم را اراﺋﻪ ﮐﺮد .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ

ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ ﺟﻠﺴﻪ

ای ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻮﮐﻞ ﺣﯿﺪری رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺪان و ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﯿﺦ ﭘﻮر

ﻫﺪف از ﺑﺎزدﯾﺪ را اﺑﻼغ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﻗﻮه

ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﻣﻮرد
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮارداد .

ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آزادی ﻣﺸﺮوط و ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای آزاد ﺳﺎزی زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
وی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﮐﯿﻔﺮی زﻧﺪان ﻫﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و زﻧﺪان ﻫﺎ را راﻫﮑﺎر ﻣﻮﺛﺮی
ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪاﻧﯿﺎن و زﻧﺪان ﻫﺎ اﻋﻼم و ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد دﻗﯿﻖ
آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺷﯿﺦ ﭘﻮر ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ اﻋﻄﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺒﺲ و ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده
 ۱۷دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را
داد.
ﺷﯿﺦ ﭘﻮر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﺟﺮای اﺣﮑﺎم و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ
و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﻫﯿﺎت ﻫﻤﺮاه در ﺳﻔﺮ دوروزه ﺧﻮد
ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از زﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺎﻧﻮن و
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮر
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن  ،ورزﺷﯽ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد در زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ در ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ
را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮاداد و ﮔﻔﺖ :
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻗﺮار
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎز
اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ

ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻗﻀﺎت ﺑﻮﯾﮋه در دادﺳﺮاﻫﺎ را دارد و در
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻﺧﺺ

ﻫﺎی اﻋﺴﺎر اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد.
در اداﻣﻪ ،ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ از زﻧﺪان ﻫﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ
وی
ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪاﻧﯿﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ را ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻘﺮار دادﯾﺎر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ زﻧﺪان در زﻧﺪان ﻫﺎ ﺷﺪ.

ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻫﺎی
ﮐﻤﺘﺮاز ﺳﻪ  ،ﭘﻨﺞ  ،ﻫﻔﺖ و ده روزه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ورودی ﻫﺎی
زﻧﺪان ﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺪور ﻗﺮارﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻮﯾﮋه وﺛﯿﻘﻪ و
ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﻮی دادﺳﺮا ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺻﺪور
ﻗﺮار ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﮕﺮدد.
در اداﻣﻪ ﭘﮋﻣﺎن ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﻫﻤﺪان ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﯿﺎت

اﻋﺰاﻣﯽ را در ﺧﻼل ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪان ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی اﻗﺪام و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد  :ﺑﺎ
ﺑﻮﯾﮋه
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺘﺎن ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮدای ﺣﺪاﮐﺜﺮی از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻋﻔﻮ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺑﺨﺶ ﻋﻔﻮ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ۳۰
درﺻﺪ از ﻣﻮﺟﻮدی زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻔﻮ ﻣﻮرد اﺷﺎره از زﻧﺪان ﻫﺎی
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان آزاد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﻀﺎت ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ زﻧﺪان ﻫﺎ ﺑﻮد.
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ
اﻗﺪاﻣﺎت
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :
ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺤﺖ ﻗﺮار  ،ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و …
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﭘﮋﻣﺎن ﭘﺮوﯾﻦ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از
دادﯾﺎر ﻧﺎﻇﺮ زﻧﺪان ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺛﺒﺘﯽ در زﻧﺪان ﻫﻤﺪان
ﺿﻤﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن

از آﻣﺎده ﺳﺎزی دﻓﺘﺮ
ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد
دادﯾﺎر ﻧﺎﻇﺮ زﻧﺪان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و
ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام
و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﻮری ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪاﻧﯿﺎن

از ﺗﺮدد ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯿﻦ زﻧﺪان ﻫﺎ و دﻓﺘﺮ دادﯾﺎر ﻧﺎﻇﺮ زﻧﺪان
ﻣﺴﺘﻘﺮ در دادﺳﺮا و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎدی و … ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ
ﺗﺮددﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

در اداﻣﻪ ﺗﻮﮐﻞ ﺣﯿﺪری رﺋﯿﺲ ﮐﻞ د ادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺧﯿﺮ
ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﻫﯿﺎت اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺰم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدن
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی زﻧﺪان ﻫﺎ
اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﮐﻨﺎر ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﺟﺎن و
ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮآورده ﺷﻮد.
دادﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﯿﺎت
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪان ﻫﺎ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺟﺮای دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺻﺎدره از
ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:ﮐﻪ در اﺳﺮع وﻗﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﻮل آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎن
ﺣﺒﺲ را داد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺦ ﭘﻮر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﺟﺮای اﺣﮑﺎم و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
زﻧﺪان ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﻗﻮﻣﻪ ای را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ :
ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۹۸/۶/۷اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺪان و ﻫﯿﺎت ﻫﻤﺮاه و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﯾﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از
زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه و ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻫﻤﺪان ﺑﺎزدﯾﺪ
ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻻزم ﻣﻌﻤﻮل و ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر رﺋﯿﺲ

ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺘﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﻗﺮار ﺷﺪ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺤﻤﺪاﻟﻪ زﻧﺪان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺧﻮب ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ روﺳﺎی زﻧﺪاﻧﻬﺎ
ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه و ﮐﺎﻧﻮن و ﺑﻨﺪ ﻧﺴﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻋﻤﺮاﻧﯽ
زﻧﺪان و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و
ورزﺷﯽ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ از زﺣﻤﺎت و ﺗﻼش و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﻋﺰﯾﺰان ﺗﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻧﻤﺎﯾﻢ و دوام ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ و ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﻬﺎ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ .
ﺷﯿﺦ ﭘﻮر –ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﺟﺮای اﺣﮑﺎم و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎی
ﮐﺸﻮر

