اﻣﻀـﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑـﺎری اﺗـﺎق
اﺻﻨﺎف ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺳﺘﺎد دﯾﻪ در
راﺳﺘﺎی آزادﺳﺎزی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻏﯿﺮ
ﻋﻤﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺻﺮه ،در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ
ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺘﺎد دﻳﻪ و رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺎزارﻳﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از دﻳﺮﺑﺎز در ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاوان وارد آﻣﺪه ﺑﺮ ﺻﻨﻮف در ﭘﺲ ﺷﻴﻮع
ﻛﺮوﻧﺎ و اﻓﺖ درآﻣﺪ ﻛﺎﺳﺒﺎن ،از ﻫﻴﭻ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻃﺮح آزادي
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ.
وي در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺳﺘﺎد دﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ اﻓﺰود :ﻋﻼوه ﺑﺮاﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ ،در
ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻤﺎن در ﺑﺎزار و
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮔﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮداﺷﺖ.
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪان ﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺻﺮه ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎب وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﺪم روﻧﻖ
ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ
زﻧﺪان ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﺎن درﺑﻨﺪ
ﻣﺎﻟﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﻓﺰود :از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﺎزارﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﺳﺐ و اﻫﻞ ﺗﻘﻮا ﯾﺎد ﺷﺪه ،اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود اﯾﻦ
روﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﯿﺸﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻣﺎده ﺳﺎزی و ارﺳﺎل ﻓﯿﺶ ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏ ﻫﺎی
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﺧﺒﺮداد
و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم ﺻﻨﻮف ﻫﻤﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺳﺘﺎد دﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ
اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آزادﺳﺎزی
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻓﺮاد

آﺑﺮوﻣﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدی درﺑﻨﺪ و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﯾﺎری
ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد دارﻧﺪ.
ﮐﯿﺸﺎﻧﯽ از درﺑﻨﺪ ﺑﻮدن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺒﺮداد
و اﻓﺰود :زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﮐﺎﺳﺐ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ دارد را ﺑﯿﮑﺎر و دﭼﺎر ﻣﻌﻀﻞ و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﺪ ﺣﺰﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ در اداﻣﻪ اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ از اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ )ع( اﻧﻔﺎق در راه
ﺧﺪا را ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺮوﻧﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺣﺰﻧﯽ ﮐﺴﺒﻪ و ﺑﺎزارﯾﺎن را اﻫﻞ ﻓﻀﻞ و ﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻧﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در
اﺻﻨﺎف ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮی ﺑﺎ دراﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻔﯽ ﻫﻤﻮاره
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و دﺳﺘﮕﯿﺮی از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان زﺑﺎن زد اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﺣﻤﺪ ﻣﺮادی ﻧﮋاد رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد دﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮق اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﺘﺎد دﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺟﺰ  ۵ﺳﺘﺎد ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ از درﺑﻨﺪ ﺑﻮدن  ۹ﻧﻔﺮ از ﮐﺴﺒﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺪﻫﯽ ۲۴
ﻣﯿﻠﯿﺎردی در زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮداد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎز اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﻣﺎﻟﯽ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺷﺮاﯾﻂ آزادی اﯾﻦ
ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺴﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
ﻣﺮادی ﻧﮋاد ﺧﺪﻣﺖ در اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه را ﻋﺒﺎدت داﻧﺴﺖ واﻓﺮود :در اﻣﻮال
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آن ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

