ﻧﺳﺧﮫ ﻗﺎﺑل ﭼﺎپ  -ﺧﯾر ﻧﯾﮏاﻧدﯾش زﻣﯾﻧﮫ آزادی دو زﻧداﻧﯽ ﺟراﺋم ﻏﯾرﻋﻣد را ﻓراھم ﮐرد

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۹ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه۱۲:۴۸ - ۱۳۹۷ ،

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی  :اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ 971-5890-5 :

ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ  :ﮔﻔﺘﮕﻮ

4/8/2018

ﭼﺎپ

ﺧﯿﺮ ﻧﯿﮏاﻧﺪﯾﺶ زﻣﯿﻨﻪ آزادی دو زﻧﺪاﻧﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪانھﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﮐﻤﮏ  200ﻣﯿﻠﯿﻮن
رﯾﺎﻟﯽ ﺧﯿﺮ ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺶ ﺑﺮای آزادی دو زﻧﺪاﻧﯽ
ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﺧﺒﺮ داد.
اﺳﺤﺎق اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ،در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن،
اظﮫﺎر ﮐﺮد :ﻓﺮدی ﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺮدﻣﯽ دﯾﻪ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺿﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  200ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ،دو زﻧﺪاﻧﯽ
ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﺑﺪھﮑﺎر ﻣﺎﻟﯽ در زﻧﺪان را آزاد ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :ﭘﺲ از اﻋﻄﺎی ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻓﺮد ﻧﯿﮏ
اﻧﺪﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺮدﻣﯽ دﯾﻪ ،اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﺷﮑﺎت ﭘﺮوﻧﺪه دو زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ وارﯾﺰ و
ﻣﻮﺟﺒﺎت آزادی آﻧﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪانھﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮھﻨﮓ
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺧﯿﺮﯾﻦ و اﻓﺮادی ﮐﻪ از
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای آزادی اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺷﺎدی ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی آﻧﺎن در ﺳﺘﺎد دﯾﻪ ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل و ﻣﺆﺛﺮ دارﻧﺪ.
وی ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﻣﺮدﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻼش در ﺟﮫﺖ ﮐﺎھﺶ ﺑﺴﯿﺎری از آﺳﯿﺐ ھﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﺟﺸﻦ ﮔﻠﺮﯾﺰان را ﻧﻤﺎدی از ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ داﻧﺴﺖ و اﻋﻼم ﮐﺮد :در اﯾﻦ
ﺟﺸﻦ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺸﯽ ﻣﮫﻢ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آزادی
اﯾﻦ اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ از زﻧﺪان اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﺟﺸﻦ ﮔﻠﺮﯾﺰان اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺟﺸﻦ ﮔﻠﺮﯾﺰان ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  6ﻣﯿﻠﯿﺎرد
و  500ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪانھﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﺮدم ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺶ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻧﻘﺪی ﺧﻮد ﺟﮫﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ھﺎی  77/20898989ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ و  0105951078004ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﺪ دﺳﺘﻮری  *780*#7777087از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ،وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
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