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اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺻﻮرت اﺟﺮای ﻃﺮح
ﭘﺎﺑﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ؛ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻼﻣﺖ  ،اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج اﺳﺘﺎن و رﯾﯿﺲ ﮔﺮوه اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ اداره ﮐﻞ ﻃﯽ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و
ﺗﺴﺮﯾﻊ در روﻧﺪ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺎﺑﻨﺪ اﮐﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ ﺑﻪ  ۹۵۰ﻧﻔﺮ از ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﭘﺲ از
آزادی در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﯿﺎن ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﭼﻪ در زﻣﺎن
ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺒﺲ و ﭼﻪ ﭘﺲ از آزادی ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻈﺎم زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ؛ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎون زﻧﺪاﻧﯿﺎن  ،اﻧﺠﻤﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن  ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و… ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .
ﻣﺼﻄﯽ ﻣﺤﺒﯽ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻞ اﺗﺎق ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﮐﻨﺪاﮐﺘﻮر ﻣﺤﻞ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺠﯿﻬﺰات

اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد  :ﺑﺎاﺳﺘﻤﺪاد و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ذی رﺑﻂ و
اﺗﻤﺎم و ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻃﺮح ﭘﺎﺑﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ  ۳۰درﺻﺪ از
ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .
وی ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻨﺎت و ﻣﺰاﯾﺎی اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺎﺑﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮔﺮﯾﺰی زد و ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎﻃﻔﯽ
 ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎدی و….ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزات
ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر ﭘﯽ ﺑﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و
ﺣﺎﻣﯽ آن ﻓﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎی ﺑﺤﺚ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ اﺟﺮای ﻃﺮح

ﭘﺎﺑﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ )ﻣﺮﮐﺰ

آﻣﺎر و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ( ،ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺣﺎﻣﯽ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺗﮑﻤﯿﻞ روﻧﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی از درﺟﻪ  ۵ﺗﺎ  ۸ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺻﻮرت
وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ؛ وﺟﻮد ﺟﻬﺎت ﺗﺨﻔﯿﻒ  ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺻﻼح ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم  ،ﻓﻘﺪان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻮﺛﺮ
 ،رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات دادﮔﺎه و ﺟﺒﺮان ﺿﺮر و زﯾﺎن وارده ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻦ
از اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .

