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مدیرعامل ستاد دیه استان همدان:

370  زندانی 
جرائم غیرعمد در همدان 

وجود دارد
از ابتدای سال ۴2 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد ازاد شدند

همدان ســام؛ مدیرعامل ســتاد دیه استان همدان با 
بیان اینکه 370  زندانی جرائم غیرعمد در همدان وجود 
دارد که 12 نفر خانم هستند گفت: سال گذشته 302 نفر 
از زندانیان با همکاری خّیرین و مردم نوع دوســت استان 

آزاد شدند.
یداهلل روحانی منش گفت: از یک ماه گذشــته تاکنون 
بیــش از یک میلیــارد و700 میلیون ریــال کمک های 

مردمی توســط ســتاد دیه بــرای آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمد جمع آوری شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته در کشور بیش از 7 
هزار نفر از زندانیان جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند افزود: 
از ابتدای ســال تاکنون 42 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد با 
بدهی بالغ بر 87 میلیارد ریال از زندان آزاد شدند که از این 

تعداد 41 نفر آقا و یک نفر خانم بودند.
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خسرو سامری:

آزادی زندانیان
 جرائم غیر عمد

صدقه جاریه است

رییس هیات امنای ستاد دیه استان همدان:

143 نفر به علت مهریه 
در زندان به سر 

می برند

همدان، خیابان شهدا، میدان پروانه ها، بلوار هگمتانه، 
ابتدای خیابان نظر بیگ، ساختمان آریا، طبقه دوم

تلفن : 32643053  -  32666077
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کمک ۴ میلیارد ریالی رهبر معظم  انقالب 
برای آزادی زندانیان نیازمند

همزمان با برگزاری ســی ودومین جشن گلریزان ستاد دیه کشور 
ویــژه ی کمک به آزادی زندانیان نیازمنــد، حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای، مبلغ 4 میلیارد ریال به این امر خداپسندانه اختصاص دادند.

جشن گلریزان هر ســال در ماه مبارک رمضان، به همت ستاد 
مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با حضور 
جمعی از مسئوالن و خّیرین نیکوکار در تهران و شهرهای مختلف 

کشور برگزار می شود.
به غیر از کمک اهدایی روز گذشته ولی امر مسلمین جهان در 10 
سال اخیر به منظور کمک در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مبلغی 
معادل یک میلیارد و 713 میلیون تومان را به ستاد دیه اهدا کرده اند.

در سفرهای استانی رهبر معظم انقاب به کرمانشاه و خراسان شمالی 
هم طبق آمار موجود نمایندگی های ســتاد دیه، همچون بسیاری از 

واحدهای فعال استانی از مواهب میزبانی خود بی بهره نبوده اند.
برای نمونه با کمک 5 میلیــارد تومانی رهبر معظم انقاب در 
ســفر به کرمانشاه تعداد 240 محبوس غیرعمد و با اهدای مبلغی 
معادل یک میلیارد تومان در ســفر ایشان به بجنورد 125 بدهکار 
سرپرست خانواده با پیگیری فوری ستاد دیه از زندان آزاد شدند.

فروردین سال 95 به مناسبت میاد امام جواد علیه السام عاوه 
بر حمایت های معنوی ایشــان به ستاد دیه پرداخت مبالغ خیرین 
جهت تأمین بخشــی از بدهی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد، در 
بخش پرداخت وجوهات شــرعی دفتر مقــام معظم رهبری فعال 
شــد که از این محل نیز  تا به امروز زمینه آزادی جمع زیادی از 
مددجویان غیرعمد فراهم شــده است. اقدامی که بر اساس آن با 
مراجعــه به آدرس اینترنتــی www.leader.ir در صورت تمایل 
وجوهــات زکات فطریه یــا دیگر تبرعات مورد نظرشــان را برای 

استخاص زندانیان تحت حمایت ستاد دیه اختصاص دهند.

رییس قوه قضاییه:
حالوت آزادی های ستاد دیه را فراموش نمی کنم

رییس قوه قضاییه خطاب به مدیران نمایندگی های ســتاد دیه 
سراســر کشور گفت: هرگز شــیرینی و حاوت ناشی از آزادی  آن  
افرادی که با تاش  ســتاد دیه به آغوش گرم خانواده  بازگشته اند 

را فراموش نمی کنم.
سید ابراهیم رییســی، با صدور پیامی ضمن تقدیر از  اقدامات 
حبس زداء شــرکت کنندگان در چهاردهمین گردهمایی مدیران 
نمایندگی ستادهای دیه اســتانی، آن ها را به حفظ وجهه مردمی 
این مجموعه و تــاش حداکثری در راســتای آموزش عمومی و 

پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان ها دعوت کرد.
در ادامه بخشــی از متــن این پیام را می خوانیــم؛ »تمجید از 
ســتاد دیه و اقدمات خالصانه کارکنان آن نهاد حمایتی به شرح و 
بسط کام محتاج نیست.  در طول سال هایی که افتخار حضور در 
دستگاه قضائی را داشته و دارم هرگز نگاه زندانیان دردمندی را که 
به برکت تاش های این نهاد مردمی از بند حبس آزاد، و به آغوش 

گرم خانواده بازگشته اند را فراموش نخواهم کرد.
آزادی یکصد و سی هزار زندانی بدهکار در جرایم غیرعمد طی 
ســه دهه فعالیت، آن هم به پشتوانه کمک های عاّمه ملّت شریف، 
توفیقی اســت الهی که شــیرینی آن نه فقط نزد دست اندرکاران، 

بلکه در کام تمامی دلسوزان نظام احساس می شود.
در کثرت اخبار رســانه ها، شــنیدن گزارش برپایی آیین های 
معنــوی گلریزان، ویــژه آزادی زندانیان نیازمنــد، حاوتی وصف  
ناشــدنی دارد که به ســهم خویش، از تمامــی تاش های صورت 
گرفته در امر حبس زدایی و مساعدت به آن دسته از هموطنانی که 
بابت ناتوانی در تأمین دیون روانه حبس شــده اند، از شما خادمان 

با اخاص ستاد دیه کمال تشکر را دارم.
رمز موفقیت ســتاد دیه در امر آزادی مددجویان واجد شرایط 
و تاش هــای آن در اصــاح برخی مواد قانونــی مرتبط با حوزه 
پیشــگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان، همانا تأکید بر اعتماد 
عمومی و تکیه بر کمک های غیردولتی اســت؛ امید است با حفظ 
همیــن رویه، ضمن توّجه بیشــتر به موضوع پیشــگیری از وقوع 
جرایم غیرعمد، شاهد روزی باشیم که موجودی زندان های کشور 

فاقد بدهکاراِن غیربزهکار باشند. انشااهلل

امام جمعه همدان:دریچـــه

آزادی زندانیان سنتی حسنه است
همدان ســام؛ نماینــده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه 
عملکرد ســتاد دیه ترویج ســنت حسنه 
احســان و نیکــوکاری اســت گفت: این 
ستاد برای آزادی شمار زیادی از زندایان، 

نیازمند منابع درآمدی پایدار است.
در جمع  آیت اهلل حبیب اله شــعبانی 
مســئوالن و هیــات امنای ســتاد دیه 
اســتان گفت: باید از تمامی کسانی که 
بانی این کار خیر در کشور بودند تشکر 
و قدردانی کرد، زیرا زندانی شــدن یک 
انســان آســیب های فراوانی را به فرد و 

وارد می کند. جامعه 
وی با بیان اینکــه  نگرش دین مبین 
اســام بــه زندانی یک نگــرش حداقلی 
اســت و در فرهنگ اســام اصل بر این 
اســت که زندانی وجود نداشــته باشــد 
افزود: باید ســتاد دیه تاش کند تا عاوه 
بر کمک هــای مردمی به منابــع پایدار 
دسترسی داشته باشد و مشکات خود را 

از این طریق حل کند.
امام جمعــه همدان عنــوان کرد: در 
برخی از سازمان ها و ادارات دارای منابع 
پایدار هســتند اما شاید ضرورت استفاده 

آن به اندازه ســتاد دیه نباشد و این مهم 
باید در کشــور و اســتان به شکل جدی 

پیگیری شود.
وی یادآور شــد: ستاد دیه محدودیتی 
ندارد لــذا باید بتواند نصــف کمک های 
مردمــی و یا برابــر آن را از طریق منابع 

پایدار به دست آورد.
آیت اهلل شــعبانی خاطرنشــان کرد: 
صندوق تامین خســارت های بدنی باید 
فعال تر از گذشــته عمل کند تا راننده ای 
به علت نداشــتن بیمه نامــه پس از بروز 

سانحه رانندگی راهی زندان نشود.

استاندار همدان:

مدیران برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد احساس مسئولیت می کنند
کارگزاران  گفــت:  همدان  اســتاندار 
نظــام در راســتای تاش بــرای آزادی 
زندانیــان جرائــم غیرعمــد احســاس 

می کنند. مسئولیت 
سید سعید شاهرخی در دیدار اعضای 
هیأت امنای ستاد دیه با وی اظهار داشت: 
بر خاف غوغاها و جوســازی های صورت 
گرفته مســئوالن نظــام دلســوزانه کار 
می کنند و مسئوالن دستگاه های اجرایی 

و قضایی نیز همراهی دارند.
وی بیان کرد: مســئوالن ســتاد دیه 
قدم های مبارکی را در این روزها که مزین 
با نام امیر المومنین علی )ع( اســت برای 

آزادی زندانیان نیازمند برمی دارند.

اســتاندار همدان اضافــه کرد: به طور 
حتم نتیجه این اقدام مبارک، غنی شدن 
توشه آخرت کارکنان و هیأت امنای این 

ستاد مردمی است.
شــاهرخی بیان کرد: ســتاد دیه در 
کاری بســیار ارزشــمند، بــرای آزادی 
افــرادی که ناخواســته گرفتــار زندان 
شــدند و راه و چاره دیگری هم ندارند 

می کند. تاش 
وی افــزود: زندانی شــدن ایــن افراد 
هــم از نظر خانوادگی برای آنها مشــکل 
ایجاد کــرده و هم در بند بودن این افراد 
مشکات خاصی را برای آنها و جامعه به 

همراه داشته است.

اســتاندار همدان اضافه کرد: کمک به 
این اشــخاص و خانواده هایشان به مثابه 
باری بر دوش جامعه مترتب اســت با این 
وجود تاش برای آزادی زندانیان با بدهی 

اندک جای خرسندی دارد.
شــاهرخی تاکید کرد: برای ادامه این 
حرکت ارزشمند و خداپسندانه استانداری 
هر آنچه نیاز باشــد انجام می دهد چراکه 
کارگزاران مســئول رفع مشکات مردم 

هستند.
وی خطــاب بــه اعضای ســتاد دیه 
همــدان عنوان کرد: هــر برنامه ای اجرا 
کنیــد ما از نظر اخاقی مکلف هســتیم 

حمایت کنیم.

دادستان همدان:

زندانیان با بدهی اندک به فوریت
 آزاد می شوند

دادســتان عمومــی و 
همدان  انقاب شهرستان 
گفــت: زندانیــان جرائم 
بدهی  کــه  غیرعمــدی 
آنهــا زیــر 200 میلیون 
شناســایی  اســت  ریال 
و در کمتریــن و کوتــاه 
آزاد  ممکن  زمــان  ترین 

می شوند.
کامران حمزه در دیدار 
دیه  ســتاد  امنای  هیأت 
با اســتاندار همدان بیان 
کرد: ســتاد دیه یک نهاد 
مردمی اســت کــه برای 
آزادی زندانیــان از منابع 
دولتی هم استفاده می کند.

وی با بیان اینکه کار این ستاد برگزاری جلسه 
نیست افزود: نتایج فعالیت اعضای این ستاد برای 
جامعه ملموس است چرا که بار زیادی را از دوش 

جامعه و خانواده ها برمی دارد.
انقاب شهرستان همدان  دادستان عمومی و 
اضافه کرد: گردش مالی ســتاد دیه ساالنه 300 
میلیارد ریال اســت که این رقم در طول ســال 

تسویه می شود.
حمزه ادامه داد: بخشــی از مطالبات شاکیان 
پرونده زندانیان جرایم غیرعمد از طریق رضایت، 
قسمتی از محل تسهیات منابع بانکی، و بخشی 
از طریــق زندانــی پرداخت می شــود اما بیش 
از نیمی از مطالبات توســط شــاکیان بخشیده 

می شود.
وی بیــان کرد: وام و رقمی کــه برای آزادی 
زندانی پرداخت می شــود بر خاف گذشــته به 
حساب شورای احکام واریز شده سپس در اختیار 
شاکی قرار می گیرد در حالیکه پیشتر به زندانی 

پرداخت می شد.
دادستان عمومی و انقاب شهرستان همدان 
اظهار داشــت: کمک بــه آزادی افراد شــامل 
محکومــان دارای برگ و حکم جلب نمی شــود 
بلکه تنها شــامل افرادی اســت کــه در زندان 

هستند.
حمزه افزود: با وجود رأفت جمهوری اسامی 
ایران دربــاره زندانیان نیازمند، جو ســازی ها 
علیه این نظام مویــد مظلومیت نظام جمهوری 

اسامی است.
معــاون آمار و فناوری اطاعات دادگســتری 

اســتان همدان نیز بیان کرد: با توجه به وضعیت 
کنونی جامعه اهتمام جــدی به آزادی زندانیان 
جرایــم غیر عمد از جمله بدهکاران مالی، مهریه 

و دیه وجود دارد.
حســن خانجانی افزود: ســتاد دیه هیچ گونه 
کمکــی به افراد کاهبردار نمی کند بلکه ســراغ 
کسی می رود که به علت جرایم غیر عمد گرفتار 

شده و در زندان به سر می برد.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان نیز گفت: 
302 مددجو بــا کمک خیران نیــک اندیش و 
همت اعضای ســتاد دیه ســال گذشته از زندان 

آزاد شدند که 17 تن از آنها زن هستند.
یداله روحانی منش افزود: امســال تاکنون نیز 
4۶ تــن با بدهی 83 میلیارد ریال آزاد شــدند و 
تــاش داریم در ماه رمضان با برگزاری جشــن 
گلریزان زمینه آزادی شــمار زیادی از زندانیان 

را فراهم کنیم.
وی اضافــه کرد: امســال بر خاف ســالهای 
گذشــته در تمامی شهرســتان ها بــا کمــک و 
هماهنگی فرمانداران و رؤسای دادگستری جشن 
گلریزان برگزار می شــود که در رزن و اســدآباد 

کمک های خوبی جمع آوری شد.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان بیان کرد: 
عاوه بر داخل اســتان، نشستی با همدانی های 
مقیــم تهران برگزار و آنها نیــز مبالغی را برای 

آزادی زندانیان نیازمند کمک کردند.
روحانی منــش خاطر نشــان کــرد: با کمک 
مدیرکل جدیــد زندان های همدان در یک ماهه 
پایانی سال گذشــته زمینه آزادی یکصد زندانی 

جرایم غیر عمد فراهم شد.

رییس کل دادگستری استان همدان:

زندانی های جرائم غیرعمد مجرم نیستند
 همدان سام؛ رییس 
استان  دادگســتری  کل 
همدان گفت: متاســفانه 
جامعــه نــگاه خوبی به 
زنــدان و زندانی ندارد و 
فردی را که زندانی است 
این  از  می داننــد  مجرم 
شایسته کمک  را  آن  رو 
نمی داننــد در حالی که 
غیرعمد  جرائم  زندانیان 

مجرم نیستند.
گفت:  حیدری  توکل 
اعمال  بهتریــن  از  یکی 
رمضان  مبــارک  ماه  در 
که مورد رضایت خداوند 

قرار گیرد انفاق و کمک به نیازمندان جامعه است 
و خداوند نیــز در قرآن کریم بارها بر انفاق تأکید 

کرده است.
وی با اشــاره به مشــکات اقتصادی زندانیان 
گفت: زندانی شدن سرپرست خانواده برای اعضای 

آن خانواده آسیب و مشکاتی به وجود می آورد.
رییس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه 
بســیاری از این مشکات که ناشی از فضای مجازی 
اســت بر خانواده زندانی اثر می گذارد و آنها را از دایره 
ایمان و تقوا نیز خارج می کند عنوان کرد: سیاســت 
دستگاه  قضا این است که تعداد زندانیان کاهش یابد 
البته به دنبــال آزاد کردن افرادی که امنیت مردم را 

نشانه رفتند و کاه بردار هستند نیستیم.
وی ادامه داد: عده ای هستند که جرمی مرتکب 
نشــدند، خطایی انجام ندادند و تنها در پرداخت 
بدهی کوتاهــی کردند که به زندان افتادند، امروز 

به دنبال آزادی این دسته از افراد هستیم.
حیدری با بیان اینکه برخی نیز به خاطر تصادف 
و شــکایت از آنها زندانی شــده اند گفت:  در سال 
گذشته ســتاد دیه اســتان 302 زندانی با بدهی 

حدود 250 میلیارد ریال را از زندان آزاد کرد.
وی بــا بیان اینکه بــرای آزادی این تعداد 30 
میلیارد ریال توسط ستاد دیه و 17 میلیون ریال 
نیز از طریق کمک های مردمی پرداخت شد افزود: 
در حال حاضر 370 زندانی مالی در استان داریم 

که 212 نفر مربوط به شهر همدان است.
رییس کل دادگستری استان همدان بدهی کل 
زندانیان جرائم غیر عمد در استان را 185 میلیارد 
ریال و شــهر همدان را حدود 100 میلیارد ریال 
عنوان کرد و گفت: اگر مردم خیر بخشــی از آن 
را پرداخت کنند مابقی آن را از محل تســهیات 
بانکی و کمک های ستاد دیه کشور تأمین می شود.

وی با اشــاره به اینکه آزاد کردن زندانی مانند 
آزاد کردن یک بنده اســت افزود: ســتاد دیه هر 
ســاله جشــن های گلریزان برای آزادی زندانیان 
مالی برگزار می کند که این جشــن امسال در روز 

بیست و سوم ماه رمضان برگزار خواهد شد.
حیدری یادآور شــد: ســتاد دیه توسط مرحوم 
الجوردی و شــماری از معتمدان تشــکیل شده و 
سال هاســت که در ماه رمضان نســبت به برگزاری 
جشــن های گلریزان و آزادی زندانیان جرایم غیر 

عمد اقدام می شود.
وی ابراز داشــت: فلسفه شکل گیری ستاد دیه 
تنها آزادی ســازی زندانیان جرائم غیرعمد است و 
افرادی که به دلیل ارتکاب جرم و بزه به زندان رفته 
باشــند مشمول کمک ستاد دیه قرار نمی گیرند و 
تنها شامل جرائمی غیرعمدی همچون محکومان 
مالی، نفقه، مهریه مورد حمایت ستاد دیه هستند.

رییس کل دادگستری اســتان همدان با ابراز 
تاســف از اقدام برخــی از خانواده ها جهت ثبت 
مهریه های نجومی گفت:  تعیین مهریه های ناروا و 
نجومی در مراسم عقد متاسفانه مشکاتی را برای 
زوج به همراه داشته که روند اصاح آن در جامعه 

نیازمند فرهنگ سازی است.
وی تصریح کرد: متاســفانه یکــی از پرونده ها 
مربــوط به فردی بــود که در زمــان عقد مهریه 
همســرش به میزان ســال تولدش تُن طا مهر 
کــرده بود در حالی که بایــد مهریه با درآمد مرد 

هم خوانی داشته باشد.
حیدری ابراز داشــت: بر اســاس قانــون زنانی که 
متقاضی مهریه هستند باید نسبت به شناسایی و معرفی 
اموال و دارایی همسرشان اقدام کنند در غیر اینصورت 
قاضی مرد را زندانی نمی کند زیرا یکی از اولویت های 

دادگستری بهره گیری از سخنان مراجع تقلید است.
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مدیرکل زندان های استان همدان:

در زندان ماندن افراد تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد
باید فرهنگ آزادکردن زندانیان را توسعه و تعمیق بخشید

زندانیــان جرائــم غیرعمد چه  �
تفاوتی با سایر زندانی ها دارند؟ در 
نگاه مردم آنان هم مجرم هستند؟

این موضــوع بایــد از ابعــاد مختلف 
مورد بررســی قرار بگیرد. در بعد اخاقی 
افرادی کــه به صــورت غیرعمد مرتکب 
رفتارهای مجرمانه می شــوند قصد، نیت 
و یا غرض انجام رفتارهای هنجارشــکنانه 
را ندارند بلکه بنــا به دالیلی که بعضاً هم 
تحــت کنترل فرد نیســت اتفاق می افتد. 
ضمن آنکه افراد مرتکــب از نظر وجدانی 
و اخاقی دچار عذاب و احســاس ندامت 
می شــوند. از نظر حقوقی مرتکبین جرائم 
غیرعمد از آن دسته مجرمینی هستند که 
به دلیل عمدی نبودن رفتار مجرمانه باید 
با تساهل و تسامح و باکمترین مجازات با 

آنان برخورد شود.
دلیل آن هــم مداخله عوامــل تقریباً 
غیرقابــل اجتناب در ارتکاب جرم اســت. 
از نظر اجتماعــی عموماً افرادی که جرائم 
غیرعمد مرتکب شده اند به صورت عمدی 
قصــد شکســتن هنجارهــا و ارزش های 
اجتماعی را نداشــته اند و اغلــب رفتارها 

ناخودآگاه و یا سهواً بوده است.
چرا در آموزه هــای دینی به آزاد  �

کردن زندانی از بند سفارش شده 
است؟

براساس مبانی و اعتقادات دینی انسان 
آزاد خلق شــده اســت و باید از مواهب و 
نعمات الهی به صورت عقایی، منطقی و 
اخاقی بهره مند شود. البته همه ما می دانیم 
که مقصود اولیای دین از آزادکردن اسیر و 
زندانی از آن دســته از کسانی بوده است 
که به دالیل قهری یا سهوی یا عواملی که 
خود فــرد در به وجود آمدن آن ها دخالت 
نداشته، بوده اســت. ضمن آنکه امروزه با 
توجه به شرایط موجود زندانی شدن یک 
فرد موجبات آســیب رســاندن جدی به 
بنیان خانه و خانواده و ساختار اقتصادی، 
اخاقــی، اجتماعی و اعضــای خانواده را 
فراهم می سازد. به همین منظور آزادسازی 
زندانیان یکی از فعالیت های خیرخواهانه و 

انسان دوستانه است.
چگونــه می تــوان فرهنگ آزاد  �

را  زندانیان جرائم غیرعمد  کردن 
در جامعه ترویج داد؟

به طور قطــع این موضوع مســتلزم 
فعالیت های فرابخشی است. به عنوان مثال 
فعالیت های صداو سیما در راستای معرفی 
زندانیان غیرعمد و معضاتی که خانواده 
این دســته از زندانیــان را تهدید می کند 
می تواند نوع نگاه جامعه را به این دسته از 
زندانیان تغییر دهد. در عین حال استفاده 
از مولفه ها و آموزه های دینی و ظرفیت ها و 
ارزش های اجتماعی حاکم به روح جمعی 
مردم عزیــز ایران و به خصوص اســتان 
همدان کــه دارالمومنین و دارالمجاهدین 
است از دیگر متغیرهایی است که می توان 
به وسیله آن فرهنگ آزادکردن زندانیان را 

توسعه و تعمیق بخشید. 
زندانی شــدن یک انســان چه  �

و  خانواده  فرد،  برای  آسیب هایی 
جامعه در پی دارد؟

براساس آمار و اطاعات موجود درصد 
زیــادی از زندانیان در طیف ســنی 25 تا 
35 ســال هســتند که این مقطع از سن 
زنان و مردان، ســن بهــره وری اقتصادی، 
اجتماعی، اخاقی و سیاســی است. اولین 
و مهم تریــن پیامد زندانی شــدن در این 
مقطع ســنی تبعات اقتصادی اســت که 
هم متوجه اقتصاد خانواده ها و هم اقتصاد 
جوامع خواهد بــود. پیامدهای اخاقی و 
اجتماعی از دیگر تبعات زندانی شدن است 

که متاسفانه دامن گیر خانواده ها و فرزندان 
زندانیان می شود.

چرا آزادکردن زندانیان جرائم غیر  �
عمد در این ماه بیشتر از ماه های 

دیگر سال است؟
مــاه مبــارک رمضــان از آن دســته 
ماه هایی اســت که براساس آیات و روایات 
افضل ترین ماه ها و پــر خیر و برکت ترین 
شــب ها و روزهای خدای تبارک و تعالی 
است. در این ماه براساس آموزه های دینی، 
انســان های مومن و مســلمان بخشی از 
توانایی ها، دارایی ها و داشــته های خود را 
به منظور تهذیب نفــس و اموال و دارایی 
خود در جهت انجام  فریضه  مقدس انفاق 
به نیازمندان می بخشــند که آزادســازی 
زندانیان نیز یکی از این فرایض اســت. به 
لطف نظام مقدس جمهوری اسامی ایران 
و نگاه مثبــت به  آحاد مــردم برای  امر 
مقدس آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد 
مانند  پســندیده ای  بســیار  ســنت های 
گلریزان پایه ریزی شده که عموما ًدر طول 

ماه مبارک رمضان اتفاق می افتد. 
راستای  � در  دیه  ســتاد  عملکرد 

آزادکردن زندانیان جرائم غیرعمد 
را چگونه ارزیابی می کنید؟

ســازمان زندان ها و اقدامــات تامینی و 
تربیتی کشور به منظور تحقق اهداف مقدس 

نظام جمهوری اســامی ایــران و اصاح و 
تربیت زندانیان  و بازگشــت سعادتمندانه 
آنان به آغــوش خانه و خانــواده اقدامات 
موثری داشته و ستاد مردمی دیه نیز یکی 
از این موسســات است که به منظور جلب  
مشارکت های مردمی در جهت آزادی سازی 
زندانیان جرائم غیرعمد تاســیس گردیده 
اســت. به حمد خدای تبارک و تعالی این 
نهاد در طــول مدت فعالیت خود قدم های 
بســیار موثری برای آزادســازی زندانیان 
برداشته است. در ســال گذشته در استان 
همدان با کم این ســتاد توانسته ایم تعداد 

302  زندانی جرائم غیرعمد را آزاد کنیم.
دارید،  � دیگــری  صحبــت  اگر 

بفرمایید.
باید به عرض شــما برســانم همه ما در 
مقابل زندانی شدن یک فرد از افراد مختلف 
جامعه به خصوص آن دسته از زندانیان که 
به دالیل غیرعمد در زندان هستند، مسئول 
هستیم و باید نسبت به مشکات اقتصادی، 
اجتماعی و اخاقی خانواده ها و فرزندان این 
زندانیان حساس باشیم و با قلم ها، قدم ها و 
مســاعدت های خود باری هر چند ناچیز از 
دوش آن ها برداریم تا به این وسیله بتوانیم 
موجب کاهش جمعیــت کیفری و کنترل 
و کاهش آســیب های اجتماعی که متوجه 
خانواده ها و فرزندان زندانیان است، بشویم. 

حاج محمدرضا بهمنی پور:

شورای هیات های حسینی در آزادی زندانیان 
پیش رو است

همدان ســام؛ دبیر شورای هیات های حســینی همدان با بیان 
اینکه ســال گذشته این شورا توانســت با مبالغ جمع آوری شده 2 
زندانــی جرائم غیرعمد را از زنــدان آزاد کند گفت: بارها در زندگی 

نتیجه کار خیر را احساس کردم.
حاج محمدرضا بهمنی پور با بیان اینکه بیش از 30 سال است در 
جلسات شــورای هیات های حسینی مبالغی را برای انجام امور خیر 
جمع آوری می کنیم گفت: در این محافل مشکات مطرح و بر اساس 

اولویت بندی به تک تک مسائل رسیدگی می شود.
وی بــا بیان اینکــه طرح ها و برنامه ها مطرح می شــود تا به چه 
نحو کمک رســانی شــود افزود: خوشــبختانه برخی از زندانیان به 
شکل مستقیم توســط خّیرین و برخی با جمع آوری مبلغ از طریق 

حساب های متمرکز، از زندان آزاد می شوند.
دبیر شورای هیات های حسینی همدان عنوان کرد: در حوادث طبیعی 
زلزله و ســیل که در سال گذشته و امســال رخ داد، شورای هیات های 
حسینی توانســت مبالغی را جمع آوری و بخشی از آن را تحویل هال 

احمر و مابقی را برای رفع نیازهای آسیب دیدگان هزینه کند.
وی خاطرنشــان کرد: در ماه محرم اولویت بــرای هیات برپایی 
دســته های عزاداری و در ماه مبارک رمضان آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمد اســت زیرا مقام معظم رهبــری در این ماه پر برکت بر این 
ســنت حســنه اهتمام ویژه دارند و تعداد زیادی از زندانیان جرائم 

غیرعمد را از زندان آزاد می کنند.
بهمنی پور یادآور شــد: متاســفانه وقتی یک فرد به دلیل اشتباه 
و ندانم کاری به زندان می رود خانواده سرپرســت خود را از دســت 
می دهــد و این موضوع آنها را با مشــکات عدیده ای مواجه می کند 
و این وظیفه ماســت کــه به عنوان فردی مســلمان در آزاد کردن 

زندانیان جرائم غیرعمد تاش کنیم.
وی ابراز داشت: انسان باید برای یک لحظه هم که شده خود را به 
جای آن زندانی فرض کند تا بتواند درد او را احساس کند، قطعاً اگر 
کسی برای رضای خدا کار کند رضایت بنده را نیز به دست می آورد.

دبیر شورای هیات های حسینی همدان با بیان اینکه انسان وقتی 
دین خود را ادا می کند احســاس آرامش می کند افزود: باید پذیرفت 
کــه پرداخت خمس و زکات نیز مثل نماز و روزه واجب اســت، اگر 
همه مــا در زندگی احکام را رعایت کنیم دیگر نیازمند و فقیری در 

کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه انســان وظیفه شــناس حس نوع دوستی را در 
خــود تقویت می کنــد تاکید کرد: در آیات و روایــات آمده که آزاد 
کردن یک زندانی از زندان ارزش باالیی دارد و تنها این ارزش را فرد 

نیکوکاری که به هم نوع خود کمک کرده درک می کند.
بهمنی پور با اشــاره به اینکه با مطالعه و تفکر در قرآن انســان 
وظیفه خود را بهتر می شناســد ادامه داد: بایــد از نعمت هایی که 
خدا به ما ارزانی داشــته برای رســیدگی به امور فقرا و نیازمندان 

استفاده کنیم.
وی با ذکر این نکته که عملکرد ســتاد دیه استان همدان بسیار 
اثرگذار اســت خاطرنشــان کرد: اکثر کارمندان این مرکز به صورت 
شبانه روزی پیگیر مسائل و مشکات زندانیان هستند و توانسته اند با 
خّیرین ارتباط خوبی را برقرار کنند و با همین همت و پشتکار زمینه 

آزادی بسیاری را فراهم کرده اند.

کمک ۵۰ میلیونی همدانی های مقیم تهران

همدانی هــای مقیم شــهر تهران در مراســم یادبود شــهیدان 
شاه حسینی، قشمی، الهوتی که در مرکز شهید مدنی تهران برگزار 
گردیــد مبلغ 50 میلیــون تومان جهت کمک بــه آزادی زندانیان 

غیرعمد استان همدان اختصاص دادند.
در این مراســم معنوی که مسئولین کشــوری و استانی حضور 
داشتند آقای خانجانی و یداهلل روحانی منش به عنوان رییس هیئت 
امنا و مدیرعامل ســتاد دیه به نمایندگی ار طرف ستاد دیه همدان 

حضور داشتند.
یداله روحانی منش ضمن ســخنرانی در مراســم یادبود شهیدان 
گفت : ســتاد دیه در سالهای گذشــته تا کنون موفق شده است با 
همکاری شــکات پرونده ها قریب به 50 درصد کل بدهی و تعهدات 
مددجویــان را در قالب صلح و ســازش و مشــارکت در امر آزادی 

زندانیان اقدام نماید.
وی با تشــریح روند و مسئولیت اجتماعی ستاد دیه در کمک به 
انسانهای گرفتار دربند زندانها و نحوه مساعدت ستاد دیه در آزادی 
مددجویان غیرعمدی تاکید کرد به در ماه مبارک رمضان بیشترین 

و نیازمند ترین مددجویان ازاد خواهند شد.

نگاه

یک خّیر همدانی:

هر سال برای آزادی زندانیان 
نذر می کنیم

همدان ســام؛یک خّیر نیک اندیش همدانی با بیان اینکه همه 
ســاله اعضای خانواده اش برای آزادی زندانــی جرائم غیرعمد نذر 
می کنند گفت: باید باور داشت با کمک های ناچیز می توانیم بنده ای 

را از زندان آزادی کنیم.
این خّیرهمدانی با بیان اینکه آزادی یک انســان باالترین کار خیر 
اســت گفت: هر ســال در خانواده ام مرسوم است که مبالغی را جهت 
آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نذر می کنند و سال گذشته 12 میلیون 
تومان در جمع خانواده و دوستان برای ستاد دیه استان جمع آوری شد.

وی افــزود: با برخــی از خانواده های زندانیــان از نزدیک دیدار 
داشــتم و صحنه هــای دردناکی را شــاهد بودم، متاســفانه وقتی 
سرپرســت خانواده در زندان باشــد تک تک اعضاء دچار آسیب و 
بحران می شــوند و همسر و فرزندان در بســیاری از مواقع درگیر 
مشکات اقتصادی و معیشتی هستند. این خّیر همدانی با اشاره به 
آیــات و روایات متعدد در خصوص انجام کار خیر، عنوان کرد: دین 
مبین اسام توجه به هم نوع را مورد تاکید قرار داده زیرا این رفتار 

حسنه انسان را به قرب الهی نزدیک می کند.
وی عنوان کرد: اگر می بینیم که افراد در ماه رمضان میل و رغبت 
بیشتری برای شرکت در گلریزان دارند بدان جهت است که ثواب آن 
چندین برابر ماه های دیگر سال است و گرنه مردم فهیم و نوع دوست 

ما در همه ایام سال به انجام امور خیر اهتمام ویژه دارند.
این خّیر نیک اندیش خاطرنشــان کرد: باید زمینه آزادســازی 
زندانیان جرائم غیرعمد تقویت شــود چرا که خانواده های آنها در 
معرض بســیاری از آسیب ها قرار می گیرند و نجات یک انسان برابر 

نجات یک خانواده و جامعه است.
وی ابراز داشت: اگر انســان بی گناهی از زندان آزاد  شود دعای 
خیرش بدرقه راه خیرین و دســت اندرکاران این کار خداپســندانه 

است و قطعاً این دعا در زندگی افراد اثربخش خواهد بود.
این خّیر همدانی با بیان اینکه نباید شرایط اقتصادی امروز ما را 
از انجــام کار خیر و توجه به آن غافل کند ادامه داد: افرادی که از 
داشــته های خود انفاق می کنند به تحقق وعده الهی ایمان دارند از 

این رو همه باید در انجام امور خیر یاری گر هم باشیم.
وی یادآور شد: ستاد دیه استان همدان سازمانی غیردولتی است 
که بدون هیچ چشم داشتی و تنها با انگیزه معنوی پای کار آمده و 

توانسته فعالیت خوبی در گذشته و حال از خود  ارائه دهد.

خسرو سامری:

آزادی زندانیان جرائم 
غیر عمد صدقه جاریه است

همدان ســام؛ یک خّیر همدانی با بیان اینکه آزادی 
زندانیان جرائم غیرعمد صدقه جاریه اســت گفت: زندانی 
کردن یک انسان بی گناه در اثر اشتباه سهوی و ناخواسته 

دردی از کسی دوا نمی کند.
خسرو سامری با اشاره به اینکه تقریباً 10 سالی در این 
کار خیر مشــارکت دارم افزود: بسیاری از زندانیان جرائم 
غیرعمد به خاطر اشتباهات سهوی درگیر مشکات مالی 
شدند و به ناچار بهترین لحظه های عمر خود را در زندان 
به سر می برند. وی گفت: از ابتدای کار تاکنون با همکاری 
ســایر دوستان موفق به آزادی 30 زندانی جرائم غیرعمد 
شــده ایم، زیرا تک تک افراد بر این باورند آزاد کردن یک 

نفر، بازگرداندن امید به یک خانواده است.
ایــن خّیر همدانی عنــوان کرد: در کنــار آزاد کردن 
زندانیان جرائم غیرعمد، کمک بــه بیماران صعب العاج 
همواره مورد توجه بــوده و نیز به تعدادی از خانواده های 

نیازمند کمک رسانی شده است.
وی با ذکر این نکته از مرحوم آیت اهلل بهجت مبنی بر 
اینکه کار خّیری که برای خدا باشد قطعاً بر زندگی انسان 
اثرگذار است یادآور شــد: در انجام تمامی کارهای خیر، 
بنده تنها نخ تسبیح هستم و توانسته ام جمعی از خوبان را 
به یکدیگر متصل کنم تا امر خیر هر چه زودتر انجام شود.

سامری خاطرنشــان کرد: ثواب انجام کار خیر در ماه 
رمضان چندیــن برابر ماه های دیگر اســت و آزاد کردن 
تعداد زیــاد زندانیان جرائم غیرعمد و برگزاری جشــن 
گلریــزان در این ماه به همین جهت صورت می گیرد. وی 
با بیان اینکه با کمک کــردن به دیگران و انجام کارهای 
خیر می توان بســیاری از بایا را از خــود و خانواده دفع 
کنیــم افزود: پس از آزادی هر زندانی انســان احســاس 

آرامش قلبی دارد.
ایــن خّیر همدانی افــزود: باید کاری کنیــم تا تعداد 
زندانی هــای جرائم غیرعمــد کاهش یابــد و این کار با 
مکانیزم های مختلف از جمله پرداخت تسهیات، گلریزان 
و یا بخشــودگی امکان پذیر است تا آسیب های اجتماعی 

به حداقل برسد.

کریم مطهری:

عملکرد ستاد دیه همدان قابل 
تحسین است

همدان ســام، سیده لیا آقامیری؛ یک خّیر همدانی با اشاره به 
اینکه عملکرد ستاد دیه اســتان همدان قابل تحسین است گفت: 
مشارکت گســترده خّیرین سبب شده که نام اســتان همدان در 

کشور در زمینه آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد بدرخشد.
کریم مطهری با بیان اینکه ماه مبارک رمضان فرصتی اســت تا 
انسان به خدای خویش نزدیک تر شــود افزود: آزادکردن زندانیان 
جرائم غیرعمد حس خوب معنوی به انسان منتقل می کند و چند 

سالی است توفیق شرکت در این کار خیر را دارم.
وی گفــت: زمانی که سرپرســت خانواده به دلیل یک اشــتباه 
ناخواســته در زندان به ســر می برد فقدان نبود سرپرست می تواند 

آسیب های جبران ناپذیری را به خانواده وارد کند.
این خّیر همدانی عنوان کرد: زمانی که یک زندانی جرائم غیرعمد 
بــه آغوش گرم خانواده خود باز می گردد قاعدتــاٌ خانواده از نگرانی 
نجات پیدا می کند و این حس شــادی و نشاط به هیچ عنوان قابل 
بیان نیست. وی یادآور شــد: فردی که کار خیر انجام می دهد بهره 
معنوی می برد و اثرات بسیاری بر زندگی او دارد از این رو اگر انسان 
مالی دارد باید سعی کند برای سفر آخرت خود توشه جمع آوری کند 

و چه کاری  بهتر از آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد است؟
مطهری ادامه داد: در همه ماه های ســال آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمد انجام می گیرد اما در این ماه به دلیل چند برابر شدن ثواب 
و تقرب انسان به خدای خویش خّیرین میل و رغبت بیشتری برای 

آزادی زندانیان دارند.
وی ابراز کرد: بســیاری از افراد به شــکل ناخواســته و به دلیل 
مشکات مالی وارد زندان می شوند لذا اگر کسی بتواند زمینه را برای 
آزاد کردن فراهم کند، توانسته رضایت خدا و بنده او را به دست آورد.

این خّیر همدانی گفت: هر عملی که از انســان سر می زند یک 
عکس العمــل دارد از این رو اگر بنده ای بــه بندگان خدا نظر کند 
خداونــد نیز به زندگی آن نظر می کند و خیر و برکت را به زندگی 

آنها وارد کرده و از جمیع بایا دور نگاه می دارد.
مطهری خاطرنشان کرد: خوشــبختانه افرادی که در ستاد دیه 
استان فعالیت می کنند، انســان های وارسته ای هستند که زندگی 
خود را وقف آزادی انســان های بی گناه کردند و به ســبب آشنایی 
که با تعدادی از آنهــا دارم، مطمئنٌا اجر و پاداش آنها کمتر از کار 

خّیرین نیست و در ثواب آنها شریک هستند.

همدان ســالم، مهرداد حمزه؛ تالش برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد چند ســالی است که به یک فرهنگ 
تبدیل شده است. فرهنگی که ترویج آن باعث می شود تا بســیاری از ناهنجاری های اجتماعی حاصل از زندانی 
شــدن افراد کاهش یابد و فضای جامعه نیز به سمت گذشــت و فداکاری و انجام کارهای خیر سوق پیدا کند.  در 
اســتان همدان نیز همه ساله خیرین نیک اندیش به کمک به ســتاد دیه استان همدان، موجب آزادی تعداد قابل 
توجهی از زندانیان جرائم غیرعمد شــده و زمینه خوشحالی صدها خانواده را فراهم می کنند.  به همین بهانه و به 
مناسبت برگزاری مراسم گلریزان برای زندانیان جرائم غیرعمد، به سراغ پژمان پروین، مدیرکل زندان های استان 

همدان رفتیم تا در گفت وگویی کوتاه نظراتش پیرامون آزاد کردن زندانیان جرائم غیرعمد را بشنویم.
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امام صادق - علیه الّسالم

کسی که در فکر برآوردن نیاز برادر مؤمن مسلمان 
خود باشد تا زمانی که در فکر نیاز او هست، 

خداوند نیز در )فکر( نیاز وی باشد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : ....................................... غالمرضا فریدونی 
زیر نظر شورای سردبیری 

لیتو گرافی و چاپ : ............................................................ پیام رسانه
تلفن تماس : ..................................................... 09183127318
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رییس هیات امنای ستاد دیه استان همدان:

1۴3 نفر به علت مهریه در زندان به سر می برند

همدان سام؛ رییس هیات امنای ستاد 
دیه استان همدان گفت: 143 نفر به علت 

مهریه در زندان به ســر می برند که 48 
تن از این تعداد شــرایط آزادی را داشته 
و مابقی عــاوه بر مهریه محکومیت های 

دیگری نیز دارند.
حســن خانجانی با اشــاره بــه اینکه 
بخشــی از زندانیان جرائــم غیرعمد را 
محکومــان مهریــه تشــکیل می دهند، 
گفت: بحران اقتصادی موجود در کشــور 
و مهریه های کان موجب شــده تا عمده 
جوانان بــه دلیل عدم پرداخت مهریه در 

زندان باشند.
وی با بیان اینکه ارزش یک زن به داشتن 

کرامت ذاتی و الهی اســت افزود: پرداخت 
مهریه شرعی و قانونی است و جز حقوق زن 
محسوب می شود تا به نوعی بتواند زندگی 
فرد را تامین کند اما نباید زنان نگاه ابزاری 

به این موضوع داشته باشند.
رییس هیات امنای ســتاد دیه استان 
همدان عنوان کرد: از ســال گذشــته با 
افزایــش نرخ ســکه میــزان مراجعه به 
دســتگاه قضایی نیز افزایــش یافت زیرا 
توقعات مالی برای افرادی ایجاد شــده و 
مهریه ابزاری برای ســو استفاده برخی از 

افراد شده است.

وی در بخش دیگری از ســخنان خود 
گفــت: اگر در خصــوص زندانیان جرائم 
غیرعمد اقدامات پیشــگیرانه باشد دیگر 
شاهد زندانی شــدن یک انسان بی گناه 

نخواهیم بود.
خانجانی یادآور شــد: آیه 282 سوره 
بقره به احکام معامات بین افراد اشــاره 
دارد که در این آیه به افراد توصیه می کند 
هنگام معامله سند ســازی کرده و برای 

معامله شاهد و امضاء داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه ستاد دیه در کشور 
از آغاز فعالیت تاکنون برای آزادی زندانیان 

جرائم غیرعمد اقدام سازنده ای داشته است 
عنوان کرد: عمده زندانی های جرائم غیرعمد 

را محکومان مالی تشکیل می دهند.
رییس هیات امنای ســتاد دیه استان 
همــدان خاطرنشــان کرد: اگر ســامانه 
یکپارچــه بانکی اجرا شــود بســیاری از 
مشــکات حــل خواهد شــد و صاحب 
چک در هر بانکی حســاب داشــته باشد 
قابل برداشــت اســت لذا تقاضا می شود 
شهروندان در انجام امور، مشاور حقوقی را 
مد نظر داشته باشند تا در آینده مشکلی 

دامن گیر آنها نشود.

یک زندانی آزاد شده همدانی:

باورم نمی شد روزی زندانی شوم
یک زندانی آزاد شــده همدانی با بیان 
اینکه هرگز باورم نمی شــد در عمرم یک 
روز زندانی شوم گفت: وقتی که آزاد شدم 
کارم گرفتن رضایت از  شــاکیان است تا 
زمینه را برای آزادی دوستانم فراهم کنم.

الــف.ع. ر یکــی از زندانی های جرائم 
غیرعمد در همدان بــود که با دارا بودن 
مدرک فوق دیپلم ســال هایی را به خاطر 
مشکات مالی در زندان به سر برد و حاال 
یک سال است که طعم آزادی را با کمک 
خّیرین و همکاری ســازنده ســتاد دیه 

استان احساس می کند.
وی گفت: چهار سال گذشته به خاطر 
مشــکات مالی بــا مبلــغ 150 میلیون 
تومان و عدم توانایــی در پرداخت آن به 
زندان رفتــم و از همان لحظات روزهایی 

تلخ و تاریک برایم رقم خورد.

وی افــزود: تمام چهار ســالی که در 
زندان بودم با اســترس زیاد سپری شد و 
شب و روز را به مشــکات مالی و آینده 
خانــواده ام و دو فرزنــدم فکر می کردم و 

طعم آزادی برایم آرزو شده بود.
وی عنــوان کــرد: با همکاری ســتاد 
دیه اســتان و خّیرین بخشــی از بدهی  
شــکات پرداخت و بخشی هم با پرداخت 
تسهیات حل شد و اکنون یک سال است 

که لذت آزادی را می چشم.
وی با بیان اینکه هرگز باورم نمی شــد 
ســال هایی از عمرم را در زندان و شرایط 
سخت باشم خاطرنشان کرد: در هر سلول 
بــا 100 نفــر زندگی می کردیــم که هر 
کدام از آنها در زندگی شخصی زجرهایی 
کشــیده بودند و به همین جهت ذره ای 

غرور در چهره شان نبود.

وی با بیان اینکه قبل از رفتن به زندان 
تصــور و نگاهم در مورد زندانیان به گونه  
دیگری بود یادآور شد: زمانی که به زندان 
رفتم با انسان هایی زندگی کردم که اهل 
نماز و روزه بودند اما به خاطر ندانم کاری 

و مشکات سهوی به زندان آمده بودند.
این زندانی آزاد شــده با تاکید بر اینکه 
در تمــام ســال هایی که در زنــدان بودم 
همسرم تاش زیادی برای آزادی من کرد 
ادامه داد: زمانــی که خبر آزادی را به من 
دادند شــوکه شدم و تا شــب که در کنار 
خانواده بودم باورم نمی شد که آزاد شده ام.

وی گفت: در حال حاضر ســه مغازه را 
مدیریت می کنم و در یکی از این مغازه ها، 
چهار نفر از زندانیانی کــه با هم در زندان 
بودیم کار می کنند و از اینکه توانسته ام امید 
را به آنها بازگردانم، خداوند بزرگ را شاکرم.

وی با بیــان اینکه رفتن به زندان برای 
انسان بن بست است، ابراز داشت: از خّیرین 
تقاضا دارم به کار نیک خود ادامه دهند چرا 
که در زندان انسان های شریفی هستند که 
با بیماری های صعب العاج دست و پنجه 
نــرم می کنند و قرار گرفتن در این محیط 

به روند بیماری آنها دامن می زند.

وی خاطرنشــان کــرد: از ســتاد دیه 
اســتان، انجمــن حمایــت از زندانیان و 
خّیرین کمال تشــکر را دارم و یقین دارم 
که خداوند به خاطر عمل شایســته آنها 
در حمایــت از زندانیان جرائم غیرعمد و 
بازگرداندن آرامــش و امید به خانواده ها 

هزاران برابر پاداش عنایت خواهد کرد.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان:

370  زندانی جرائم غیرعمد در همدان وجود دارد
از ابتدای سال ۴2 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد ازاد شدند

همدان ســام؛ مدیرعامل ســتاد دیه 
استان همدان با بیان اینکه 370  زندانی 
جرائم غیرعمد در همدان وجود دارد که 
12 نفر خانم هســتند گفت: سال گذشته 
302 نفر از زندانیان با همکاری خّیرین و 

مردم نوع دوست استان آزاد شدند.
یداهلل روحانی منــش گفت: از یک ماه 
گذشــته تاکنــون بیش از یــک میلیارد 
ریــال کمک های مردمی  میلیون  و700 
توســط ســتاد دیه برای آزادی زندانیان 

جرائم غیرعمد جمع آوری شده است.
وی با اشــاره به اینکه در سال گذشته 
در کشــور بیش از 7 هزار نفر از زندانیان 
جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند افزود: 
از ابتدای سال تاکنون 42 نفر از زندانیان 
جرائم غیرعمد با بدهی بالغ بر 87 میلیارد 
ریال از زندان آزاد شدند که از این تعداد 

41 نفر آقا و یک نفر خانم بودند.
مدیرعامل ســتاد دیه اســتان همدان 

عنوان کــرد: پرونده هایی که مبلغ بدهی 
آنها زیــر 10 میلیون تومان باشــد برای 
ســتاد دیه در اولویت قرار دارد زیرا برای 
آزادی نیازمند بودن افراد برای ستاد دیه 

ماک است.
وی خاطرنشــان کــرد: 50 درصد از 
بدهی حدود 250 میلیارد ریالی زندانیان 
آزاد شده در سال گذشته حاصل گذشت 
شکات بود و از مبلغ فوق 31 میلیارد ریال 
از طریق کمک های با عوض،37 میلیارد  
ریال توســط بانک های عامل پرداخت و 
3۶ میلیارد ریال از طریق دادگاه اعســار 

گرفته شد.
روحانی منــش تصریح کــرد: طی 10 
ســال گشــته در اســتان 2 هزار و 884 
نفــر زندانی جرائم غیرعمد با بدهی 171 
میلیــارد و 300 میلیون تومانی از زندان 
آزاد شــدند که از این رقــم 71 میلیارد 
تومان حاصل گذشت شکات بوده و قریب 

21 میلیــارد تومان از طریق وام های بلند 
مدت پرداخت شده است.

وی ابراز داشــت: بدهکارترین زندانی 
جرائم غیرعمد در استان با 120 میلیارد 
ریال بدهی و یک هزار شاکی خصوصی و 
کمترین با 100 میلیون ریال در زندان به 
سر می برند که نیازمند کمک های خّیرین 

و مردم نیک اندیش هستند.
مدیرعامل ســتاد دیه اســتان همدان 
یادآور شد: سال گذشته 17 میلیارد ریال 
توسط کمک های مردمی جمع آوری شد.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ ســازی در 
راستای آزاد کردن زندانیان جرائم غیرعمد 
گفــت: اگر هر عضــو خانــواده در زمینه 
آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد تنها 100 
هزار ریــال اختصاص دهد این امر می تواند 

تعداد از زندانیان را از زندان آزاد کند.
روحانی منش جلب کمک های مردمی 
در آزادی محکومــان جرائــم غیرعمد را 

تاشــی مقدس برای  صیانت از کرامت 
دانســت و افزود: شــماره حســاب بانک 
شــماره   ،010۶329555001 ملــی 
حســاب بانــک ملــت 2030303037، 

شــماره کارت ۶037991199530712 
دیه  ســتاد   ۶104337770115184 و 
اســتان آماده دریافت کمک های مردمی 

برای آزادی زندانیان است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور:

در مختومه کردن پرونده ها 
احوال طرفین دعوا را در نظر می گیریم

مدیرعامل ستاد دیه کشــور با اشاره به این که مطالبات 
شــاکیان خصوصی حقوق حقه آن ها به شمار می رود، گفت: 
بر خاف تصور عامــه اولیاءدم و طلبکاران مالی پرونده های 

نیستند. بن ذی الجوشن  غیرعمد شمر 
ســید اســداهلل جوالیی، با حضــور در برنامه »روی خط 
خبــر« ضمن تقدیــر از همیاری خیرین نوعدوســت ایران 
اسامی در راســتای حمایت از بدهکاران غیربزهکار گفت: 
در فرآیند استخاص این دسته از زندانیان رعایت مقدماتی 
چند نیاز اســت که غیرعمد بودن و احراز نیازمندی افراد از 

جمله آن  مولفه ها است.
وی ادامــه داد: وقتــی یک زندانــی با تحقیــق و اخذ 
ناتوان  اســتعام های دقیق از ســوی نهادهــای ذیربــط، 
از پرداخت بدهی شــناخته شــد در سیر رســیدگی به هر 
پرونده ما از شــاکی یا شکات متعدد یک پرونده در راستای 
دستیابی هرچه زودتر آن ها نسبت به حقوق زایل شده شان 
دعوت می کنیم تا با لحاظ انصاف و تبیین شــرایط معیشتی 
و مشــکات اقتصادی خانواده نیازمنــد این محکومان مبلغ 
را تــا حد ممکــن در قالب »گذشــت رضایتمندانه« تقلیل 
دهیــم که در این زمینه جالب اســت برخی با اطاع موثق 
از احوال برخی محبوســان بالکل و اگــر بخواهم طبق آمار 
عرض کنم به طور میانگیــن تا 40 درصد طلبکاران با نیت 
مســاعدت در آزادی یک دربند دردمند، از حقوق خودشان 

می کنند. چشم پوشی 
مدیرعامل ســتاد دیه کشور با اشــاره به شیوه برگزاری 
جلســات صلح و ســازش در این نهاد مردمــی گفت: ما در 
مختومه کردن هــر پرونده همواره احــوال طرفین دعوا را 
مــورد نظر داریم و هرگز تاش مان معطوف به این نیســت 
کــه تنها یک زندانی را از بند رهایــی دهیم، بلکه در وهله 
اول آن چــه برای مــا اهمیت دارد این که در یک ســانحه 
رانندگی بــه طور مثال فردی زمین گیر شــد یا خانواده ای 
پر جمعیــت در پی حادثــه ای کارگاهی یــا دیگر حوادث 
مشــابه سرپرست خود را از دست داد، این بازماندگان برای 
مــا اولویت بیشــتری دارند تا فردی که بــه دلیل قصور در 
رانندگی، یا حال خواب آلودگی، ســرعت زیاد یا هر اشتباه 
ســهوی دیگری به عنوان مسبب شــناخته شده و در ادامه 

راهی حبش شده  است.
وی افــزود: جدای از موضوع دیــات در پرونده های مالی 
نیــز همین نــگاه حمایتی وجود دارد. برخــی تصور این را 
دارند که شــاکیانی که حال آمده اند خوبی کنند و مبلغی به 
دوست و آشنای خود قرض دهند، چقدر سنگدل اند که مرد 
یا زنی را با وجود عائله مندی روانه زندان  می کنند و در یک 
دعوای حقوقی تنها به مطالبه حقوق خود توجه دارند. حال 
این که با عنایت به مشــاهدات میدانی و حقایق موجود در 
برخی از استان های کشــور می توان گفت در برخی مناطق 
محروم طلبکاران پرونده هــا وضعیت مالی به مراتب بدتری 
از فرد یا افراد زندانی دارند که حال در حبس حضور دارند. 
نباید اســتیفای حقوق را یک زیاده خواهی توام با قســاوت 

کرد. تفسیر 
مدیرعامل ســتاد دیه کشــور با اشــاره بــه حمایت از 
زندانیان غیرعمد تنها حمایت از یک شــخص نیست، گفت: 
نه فقط خانواده چشــم انتظار یک زندانــی بلکه در آزادی 
محکومــان غیرعمــد فرزندانی که پدر یا مــادر خود را در 
ســهل انگاری یک راننده از دست داده اند، آن بانویی که بعد 
از سال ها زندگی مشترک و در آســتانه میانسالی به دلیلی 
بروز اختافات از همســر خود طاق گرفته و مجبور شــده 

مجدد به خانه پدری بازگردد.
جوالیی با اشاره به تسهیات ارایه شده به برخی از اتباع 
غیر ایرانی گفت: پاره ای اتفاقــات اگرچه مقصر حادثه جزو 
هموطنــان ما به شــمار نمی آید اما گاه دیده شــده بدلیل 
ناتوانی مالی فرد خارجی مشــکل آســیب دیدگان ایرانی به 
دلیل هزینه  باالی پزشــکی بدتر و در شرایطی ناعاج شده  
اســت، در چنین شــرایطی با هدف التیام بخشــی به آالم 
خانواده های ایرانی که عضــوی از اعضای خویش را گرفتار 
مشــکاتی چون قطع نخاع یا دیگر مصائب درمانی می بینند 
ســتاد دیه از اتباع غیربومی هم حمایت کرده است. در این 
زمینه با موافقت حداکثری اعضای هیات مدیره مددجویانی 
از کشورهای افغانســتان، پاکستان، عراق و ارمنستان نه به 
طور مســتقیم بلکه طلبــکاران آن ها از خدمــات مجموعه 

بهره مند شده اند. حمایتی ستاد دیه 

گزارش

آمار ده ساله ستاد دیه استان همدان
 )از تاریخ 1388/1/1 لغایت 1397/12/30(

آمار کل آزادی )ریال(عنوان فرآیند

1,713,091,193,771مبلغ کل بدهی مددجویان
2884      نفــرتعداد کل آزادی

718           نفر تعداد پرونده های دیه
1743       نفــرتعداد پرونده های مالی

357        نفرتعداد پرونده های مهریه
66              نفــرتعداد پرونده های نفقه

125           نفرتعداد زن
2759      نفرتعداد مرد

150,159,913,688مبلغ کل پرداختی شرکتهای بیمه
181,104,262,005پرداختی صندوق تأمین خسارت های بدنی

709,039,725,775اخذ گذشت رضایتمندانه از شکات توسط ستاد دیه
87,088,660,036نقدینگی محکوم )آورده مددجویان(

141,388,541,245مبلغ  اعسار به تقسیط
229,384,691,022مبلغ کمک پرداختی جهت پرونده های مالی و دیه

214,925,400,000مبلغ وام اعطایی بانکهای عامل  )ملت - ملی– رفاه – تجارت – صادرات - انصار(
کلیه ارقام به ریال اســت.

آمار ستاد دیه استان همدان در سال 97
 )از تاریخ 1397/1/1 لغایت 1397/12/30(

آمار کل آزادی )ریال(عنوان فرآیند

247.696.666.411مبلغ کل بدهی مددجویان
302      نفرتعداد کل آزادی

14           نفــر تعداد پرونده های دیه
241       نفرتعداد پرونده های مالی

36        نفرتعداد پرونده های مهریه
11              نفــرتعداد پرونده های نفقه

17           نفرتعداد زن
285      نفرتعداد مرد

1.140.000.000مبلغ کل پرداختی شرکتهای بیمه
4.535.400.000پرداختی صندوق تأمین خسارت های بدنی

128.477.287.872اخذ گذشت رضایتمندانه از شکات توسط ستاد دیه
14.910.966.924نقدینگی محکوم )آورده مددجویان(

36.672.026.439مبلغ  اعسار به تقسیط
31.241.485.176مبلغ کمک پرداختی جهت پرونده های مالی و دیه

30.719.500.000مبلغ وام اعطایی بانکهای عامل  )ملت -  رفاه – تجارت – صادرات (
کلیه ارقام به ریال اســت.

تعداد 8 نفر از مددجویان 
آزاد شده با وساطت و 

مشاوره های حقوقی ستاد 
دیه آزاد شده اند و از این 
تعداد ۴ نفر از پرونده های 
مهریه بودند که با صلح 
و سازش به ادامه زندگی 

مشترک برگشتند.


