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  كشور يرسم روزنامه محترم رعامليمد

 : احتراما

 و زندانها سازمان نامه نييآ خصوص در شده انجام ينيحروفچ اصالحات لهينوسيبد 23/9/1384 ـ 12440/84/1 شماره نامه رويپ

 . گردد يم ارسال وستيپ به يرسم روزنامه در درج جهت كشور يتيترب و ينيتأم اقدامات

  پناه زديا عبدالرضا ـ هييقضا قوه استير حوزه سيرئ

        كشوركشوركشوركشور    ييييتتتتييييتربتربتربترب    وووو    ييييننننييييتأمتأمتأمتأم    اقداماتاقداماتاقداماتاقدامات    وووو    زندانهازندانهازندانهازندانها    سازمانسازمانسازمانسازمان    نامهنامهنامهنامه    ننننييييييييآآآآ    ههههيييياصالحاصالحاصالحاصالح

 . شود ليتبد »يفريك ي مؤسسه«  به »مؤسسه«  5 ماده تبصره يابتدا در ـ1

 . شوند حذف واژه نيا بعد و قبل يها رگوليو و  »ها زندان«  واژه سان،يير واژه از پس 24 ماده صدر در ـ2

 . شود ليتبد »مراقبت«  به »مراقب«  واژه 30 ماده 16 بند آخر جمله در ـ3

 . شود ليتبد »يريتداب«  به »يماف«  واژه 39 ماده نخست بند در ـ4

 . شود ليتبد »سيير«  به »يپرس«  واژه 44 ماده صدر آخر ي جمله در ـ 5

 . شود ليتبد »سيير با«  به »بازرس«  واژه ،44 ماده 4 بند در ـ 6

 . شود حذف »واو«  حرف اشتغال واژه از پس و اضافه »واو«  حرف ها زندان واژه از پس 50ماده صدر در ـ 7

 . گردد ليتبد »به«  به »با«  واژه ناظر، يقاض از شيپ 116ماده تبصره دوم جمله در ـ 8

 . ابدي رييتغ 124 به 125 از متن در شده ذكر ماده شماره 213 ماده متن در ـ 9

 . شود ليتبد» 213«  به» 214«  عدد 214 ماده متن در ـ 10

 . شود اضافه »واو«  و گشته حذف رگوليو 221 واژه از شيپ ،222 ماده متن در ـ11



 . شود حذف رياخ» 222«  عدد 222 ماده متن در ـ12

 . شود اضافه »ها زندان«  واژه »سانيير«  واژه از پس 232 ي ماده صدر در ـ13

 . شود ليتبد »ماده«  به »نامه نييآ«  واژه 235 ماده 2 تبصره جمله نيآخـر به مـانده جمله ـكي در ـ14

 . ابدي رييتغ» 235« به» 228« عدد» 228 ماده به مربوط فرم«  عبارت از پس ،235 ماده 2 تبصره ليذ در ـ15

 .شود اضافه »واو«  »زندان از خروج يبرا يساز آماده«  عبارت از پس چهارم بخش عنوان در ـ16


