ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮرات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،
ﻣﻼک ﻋﻤﻞ در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ودﺳﺘﻮرات
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻼک ﻋﻤﻞ در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ؛ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﻣﺤﻤﺪی در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اداری ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
و ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻃﺎﻋﺎت وﻋﺒﺎدات ﻫﻤﮑﺎران ،از زﺣﻤﺎت ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ
وﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮو ﺗﺸﮑﺮ
ﻧﻤﻮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ودﺳﺘﻮرات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻼک ﻋﻤﻞ در ﻫﻤﻪ
ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﻟﺠﺎری ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.
وی ﺑﺮ دوری از روزﻣﺮﮔﯽ در اﻣﻮر زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد و اﻓﺰود :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﮐﺎر در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺟﺮای ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .رؤﺳﺎی زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات را در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺻﺪﻧﻤﻮده واز ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای ﮐﯿﻔﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﻣﯿﺰان ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎزﺧﻮردﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ اﺟﺮای ﻓﻮری و ﻣﺴﺘﻤﺮ دﺳﺘﻮرات رﯾﺎﺳﺖ
ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد وﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ
وﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻗﺮاردادن راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
زﻧﺪاﻧﻬﺎﺑﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .از اﯾﻨﺮو ﻣﺪﯾﺮان وﻣﺴﺆﻟﯿﻦ
وﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه از ﻫﯿﭻ ﺗﻼش وﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف
درﯾﻎ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ ﻟﺰوم
ارﺗﻘﺎء اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد و
ﮔﻔﺖ:ﮐﺎرﺳﻨﺠﯽ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻨﺮو ﮐﺎرﺳﻨﺠﯽ
ﮐﻨﺘﺮل و
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد.
ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل ﮐﺎر ﺳﻨﺠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد واذﻋﺎن داﺷﺖ :روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای

ﮐﺎرﺳﻨﺠﯽ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮده وﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﺟﺮاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﺎری را در ﺣﺪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﺳﻄﺤﯽ واﻗﻌﯽ
ﺑﻮده و آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه و ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ از
زﻧﺪان را ﻣﻮﺟﺐ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ وﺳﺮﮐﺸﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻣﺪﯾﺮان وﻣﺴﺆﻟﯿﻦ زﻧﺪاﻧﻬﺎی
ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﺷﻤﻨﺪی از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﺳﺖ
اﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﻮﯾﺎ
آﯾﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺿﺮورت دارد ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺘﺎدی و زﻧﺪاﻧﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در ﺑﺎزدﯾﺪ از زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎدرت ورزﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون اداری وﻣﺎﻟﯽ در ﺷﺮوع ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۷
 ،ﻗﺮاردادﻫﺎی واﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎﻟﺠﺎری ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
ای ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻬﺎ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را اراﺋﻪ و ﺑﺮاﺳﺘﻔﺎده
از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪﻧﻤﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎون ﺳﻼﻣﺖ واﺻﻼح وﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺮﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻮزه ﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﺗﺮﺑﯿﺘﯽ،اﺷﺘﻐﺎل وﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزی وﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎی
اﺳﺘﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای آر ﭘﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد وآن را ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ رؤﺳﺎی

زﻧــﺪاﻧﻬﺎ در ﺳــﺎل ﺟﺪﯾــﺪ ﺑﺮﺷﻤــﺮد.

