رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﻧﺸﺴﺖ
ﺧﺒﺮی ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ورود ﻫﻔﺖ ﻫﺰار
و  ۹۰۰ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﻪ ﺣـﻮزه ﻗﻀـﺎﯾﯽ
ﭘﺎرﺳـﯿﺎن در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷﺘـﻪ /رﻓـﻊ
ﺗﺼﺮف  ۴۵ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ دوﻟﺘﯽ/
ﮐـﺎﻫﺶ  ۸درﺻـﺪی ورودی اﻓـﺮاد ﺑـﻪ
زﻧﺪان
رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن از ورودی ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و  ۹۰۰ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺣﻮزه
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ از
اﯾﻦ اﺣﮑﺎم در ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﺎﻟﯽ و در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ؛ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی
ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ.

ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ
وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ را رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻣﺎر ﺣﺪود
ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و  ۹۰۰ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ

ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ در ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ از اﯾﻦ اﺣﮑﺎم در ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﺎﻟﯽ و
در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
ورودی ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ
داﺷﺘﻪ و از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ،ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ورودی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ.

وی ،ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت در ﮐﺎﻫﺶ ورودی ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﺎ
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ در راﺳﺘﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف
ارﺟﺎع داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۲۰۰ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻮرای
ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ارﺟﺎع داده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻼش و ﺟﺪﯾﺖ  ۵۵درﺻﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش ،ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻫﺶ
ورودی ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ در ﭼﻬﺎر
ﻣﺴﺠﺪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  ۸۰ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺗﻼش ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در راﺳﺘﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدن
ﻗﻀﺎت و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻋﺒﺎﺳﯽ ،دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی زﻧﺪانﻫﺎ
ﻋﻨﻮان و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺪان ﻫﺪف ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ وﺳﯿﻠﻪای
اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﻣﺠﺮم و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۸درﺻﺪ از ورودی اﻓﺮاد ﺑﻪ زﻧﺪان
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺿﻤﺎﻧﺖ در
زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ.

وی ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﻣﻌﻮﻗﻪ و ﻣﺴﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :از ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﻌﺐ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﯿﭻ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه در
ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ آن در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد آﻧﭽﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی
ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ
واﮔﺬار ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ
ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل ﺑﯿﺶ از  ۴۵ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ
در دﺳﺖ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ﻗﺮار داﺷﺖ رﻓﻊ ﺗﺼﺮف ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺘﻮﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﯿﻼت و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
ﻋﺎﻣﻪ اﮔﺮ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

