اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﻣﻼﻗـﺎت
ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر “ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در
ﺗﺮاز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ” ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم  ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح  ،ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻻزم در ﺣﻮزه ﺳﺨﺖ اﻓﺰار  ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎء
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺳﻬﺮاب ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﺳﺎزی
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮاد  ۵۲۸ ،۱۷۵و  ۶۵۵ﻗﺎﻧﻮن
آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ و در راﺳﺘﺎی ﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع ،ارﺗﻘﺎی
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ زﻧﺪان و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن
و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح  ،ﺿﺮورت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن
ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ در ﺧﺼﻮص ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم
و اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ،ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر و ﻧﺎﻇﺮ
ﻣﻼﻗﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وارد
ﮐﺮدن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ورود وارد ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺷﺪه و ﻣﻼﻗﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺧﻮد را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه اﻣﮑﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ  ،دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮح ﻣﻼﻗﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر  ،اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح را در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۹۹آﻏﺎز ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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