آﻏﺎز دوره آﻣﻮزﺷﯽ ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت
ﻫـﺎی اﺧﻼﻗـﯽ و زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﺎﻧﻮاده
زﻧـﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺮاﻏـﻪ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻣـﺪﯾﺮ
ﮐﻞ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن
دوره آﻣﻮزﺷﯽ ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن و اداره زﻧﺪان ﻣﺮاﻏﻪ ،ﺑﺎ
 ،اﺷﺮﻓﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﮕﺎن
ﺣﻀﻮر ﺟﻤﺸﯿﺪی ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪان ﻫﺎ ی اﺳﺘﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن و رﺋﯿﺲ اداره زﻧﺪان ﻣﺮاﻏﻪ در ﺗﺎﻻر ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﻫﺎی ﻫﺘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺮاﻏﻪ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺪان ﻣﺮاﻏﻪ ،ﺟﻤﺸﯿﺪی ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ دوره
آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ وآﺛﺎر ﻣﺨﺮب
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،آن را دﻏﺪﻏﻪ ی ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ و ﺳﺎﯾﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی
ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،از ﺷﺮوع دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﺎرت
ﻫـﺎی زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺮای ﺧـﺎﻧﻮاده زﻧـﺪاﻧﯿﺎن از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷﺘـﻪ در اﺳـﺘﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻌﺪاد  ۵۵۰ﻧﻔﺮ از
ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﻃﯽ ۱۲۲
آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم را دﯾﺪه اﻧﺪ و اﺑﺮاز
ﺟﻠﺴﻪ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۸۸ﺳﺎﻋﺖ
اﻣﯿﺪواری ﻧﻤﻮد در ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ درﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی
از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪان ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن در داﺧﻞ
زﻧﺪان ﻫﺎ ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در زﻧﺪان را اﺻﻼح و ﺑﺎزﺳﺎزﮔﺎری اﻓﺮاد ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪان در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ،ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل و … را در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳۵۰۰ﻧﻔﺮ از ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰآﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ
ای ،ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در  ۵۰رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺪ،

اﻋﻄﺎی ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی ﺑﻪ آﻧﺎن را در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی
از اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻌﺪ از آزادی ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد.
اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در
زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن در زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن را ۲۰۰۰
ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ۱ﺟﺰء ﺗﺎ ﮐﻞ ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ از ﺟﺬب  ۴۰ﻧﻔﺮ روﺣﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﻣﻮرات
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﺒﺮ داد.
ﺟﻤﺸﯿﺪی ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص اﺷﺘﻐﺎل  ۱۶۰۰ﻧﻔﺮ
از ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ ،ﺧﯿﺎﻃﯽ ،ﺟﻮﺷﮑﺎری و… در زﻧﺪان
ﻫﺎی اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل
زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪان ﻫﺎ ی اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﭘﯿﺶ روی
ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن از زﻧﺪاﻧﯽ
ﺟﺪاﺳﺖ  ،ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮد و از وﺟﻮد ۱۰اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ دادن
 ۲۳۰۰ﻧﻔﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ  ۱۳۰۰ﻧﻔﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده
زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
ﺧﺒﺮ داد و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و اﻋﻄﺎی
ﺳﺒﺪﮐﺎﻻ و … را از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻋﻄﺎی  ۳۶۰۰ﻣﻮرد ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن،
 ۱۲۸۲ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ۴۵۳ ،ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ درﻣﺎن ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ۳۴۴
ﻧﻔﺮ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺧﺒﺮ داد.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺘﺎن ،در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪان ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
زﻧﺪاﻧﯿﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد.

