رﺋﯿــﺲ دادﮔﺴــﺘﺮی ﭘﺎرﺳــﯿﺎن:
ـﺎﻣﻦ
ـﺮم ﺿـ
ـﻮع ﺟـ
ـﺮی از وﻗـ
ﭘﯿﺸﮕﯿـ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ/ﮐﺸﻒ ﺑﯿﺶ از ۷
ﺗ ُﻦ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش در
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ؛ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی
ﺷﻬﺪای ﻫﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺰت اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ

ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﻮای ﺳﻪ
ﻧﺎم ﺷﻬﺪاﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن ﺷﻬﺪاﺳﺖ.

ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻗﻮای ﺣﺎﮐﻢ در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ و وﻇﯿﻔﻪ
اﺣﯿﺎی ﻋﺪل و ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﮔﻮار ﺳﺎل  ،۶۰ﻫﻔﺘﻪ اول ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻫﻔﺘﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه و ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺒﯿﯿﻦ

ﮐﻨﻨﺪ.

وی ،ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه
ﻟﻄﻤﻪ دار ﺷﺪه
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه

ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﺶ
اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻧﯿﺰ
ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.

رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮم ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﺷـﺎره و ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐـﺮد :ﺳـﺎل ﮔﺬﺷﺘـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻼش ﺷﺒـﺎﻧﻪ روزی
درﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﺶ از  ۷ﺗُﻦ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
و درﯾﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﻫﻢ ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺗﺎ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز از ﭘﺎی ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺸﺴﺖ.

ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﺑﻼغ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﺑﻼغ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﻫﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺷﺪه و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد و اﻣﺮوز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﭘﺎرﺳﯿﺎن رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﺑﻼغ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن داراﺳﺖ.

وی ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮیاز وﻗﻮع ﺟﺮم را ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ ﺳﻌﯽ
و ﺗﻼش دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﻠﺢ ،ﺳﺎزش و ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ
در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ورود ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﻣﺮوز در ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ رادﻣﻬﺮ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و  ۷۲ﺗﻦ از ﯾﺎران اﻧﻘﻼب،
ﮔﻔﺖ :ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻮد.

رادﻣﻬﺮ ،ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﭘﺎرﺳﯿﺎن،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮب دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺮدم
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ﮐﺸﻮر ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وﺣﺪت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎن
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﻮم ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم و ﺷﻬﺮوﻧﺪان را
ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﻢ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺮﮐﺶ ﻫﺎ و ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓﯽ ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت از ﺳﻮی دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﻌﺎﻧﺪﯾﻦ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ.

