ــﯿﺎن
ــﺘﺮی ﭘﺎرﺳـ
ــﺲ دادﮔﺴـ
رﺋﯿـ
ﺧـﺒﺮداد؛ﮐﻤﮏ  ۲۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ
ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای آزادﺳﺎزی زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﮔﻠﺮﯾﺰان در ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ؛ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﮔﻠﺮﯾﺰان ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺑﺎ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد دﯾﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﺧﯿﺮﯾﻦ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺳﺘﺎد دﯾﻪ و ﺧﯿﺮﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ از ﺑﺮﮔﺰاری
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻧﺸﺪه و دﭼﺎر ﺣﻮادﺛﯽ

ﻗﺪرداﻧﯽ از
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻫﺎ
ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺨﺺ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻨﺼﺒﯽ رخ دﻫﺪ.

ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻓﺮارﺳﯿﺪن وﻓﺎت ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ)س( اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣﻀﺮت
ﺧﺪﯾﺠﻪ)س( ﺑﺰرگ ﺑﺎﻧﻮی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ داراﯾﯽ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ
اﻋﺘﻼی اﺳﻼم ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺖ.

وی ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد دﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺧﯿﺮﯾﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﺒﻠﻎ  ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﻼ ﻋﻮض
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

رﺋﯿـﺲ دادﮔﺴـﺘﺮی ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﻓـﺰود؛ ﮐﻤـﮏ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫـﺎﻧﻪ ﺧﯿﺮﯾـﻦ ،ﺟﻬـﺖ
آزادﺳﺎزی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﺑﺎﻋﺚ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻧﻘﻄﻪ اﻣﯿﺪی در دل
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ  27ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﻬﺖ
آزاد ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮادی ﻧﮋاد ،ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺘﺎد دﯾﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺟﺸﻦ
ﮔﻠﺮﯾﺰان را ﯾﮏ ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺟﺸﻦ
ﮔﻠﺮﯾﺰان ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.

ﻣﺮادی ﻧﮋاد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺳﺘﺎد دﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﮑﺎران ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎران ،زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﺰﻟﺰل و
ﺧﺴﺎرت ﺷﺪه اﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﻫﻤﯽ ﺑﺮ زﺧﻢ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺟﻬﺖ آزادﺳﺎزی زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،
ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ  ۱۹۹زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ  ۲۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن آزاد ﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺘﺎد دﯾﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،اﻓﺰود :در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ۵ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﻫﯽ  ۴۹۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آزاد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ۳۰۷
ﻣﯿﻠﯿﻮن آن از ﺷﺎﮐﯽ ﻫﺎی ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و  ۶۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺑﻼﻋﻮض ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

زﻧﺪاﻧﯽ در زﻧﺪان
ﻣﺮادی ﻧﺰاد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۵
ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ  175ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪﻫﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺧﯿﺮﯾﻦ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻏﻮش ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.

