ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه
وراﻣﯿـﻦ  /ﺑـﺪون اﻧﮕﯿـﺰه ﺟﻬـﺎدی
ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی زﻧـﺪاﻧﺒﺎﻧﯽ ﺷﮑﻨﻨـﺪه
اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان  ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذی رﺑﻂ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ
ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه وراﻣﯿﻦ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦ ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار
ﮔﺮدﯾﺪ .
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از زﺣﻤﺎت و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﺎن ﺗﺼﺪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﮑﻨﺪری ؛ﺑﺮ اوﺿﺎع و
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر ﮔﺮﯾﺰی زد و ﮔﻔﺖ  :ﺳﺎزﻣﺎن
زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ دارد و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ذاﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎ ارﺟﺤﯿﺖ داﺷﺘﻪ و دارد وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ﻋﺰم راﺳﺦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداره ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﻪ در
ﻟﻮای ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺧﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺤﺒﯽ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻋﻢ از ﻣﺮاﻗﺐ  ،ﭘﺎﺳﯿﺎر  ،اداری  ،ﭘﺮﺳﻨﻞ وﻇﯿﻔﻪ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن
را ﯾﺎد آور ﺷﺪﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ  :ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ
وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺺ اﻣﻮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻋﺰام و ﺑﺪرﻗﻪ را ﺑﺴﯿﺎر
ﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزﻣﻪ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ را در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ آﻣﻮزش و
ﻧﻈﺎرت ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﯾﮕﺎن وﻇﯿﻔﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
وی در اداﻣـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐـﺮد  :در ﺟﻠﺴـﺎت درون ﺳﺎزﻣـﺎن و ﺑـﺮون
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﯽ اﻣﺮی ﺟﻬﺎدی اﺳﺖ و
ﺑﺪون اﻧﮕﯿﺰه ﺟﻬﺎدی ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر
داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻫﺮ

 ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﺎص اﻋﻢ از
 :اﻋﺰام ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ  ،درﻣﺎﻧﯽ  ،ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎی ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ  ،اﻗﺪاﻣﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ  ،اﺷﺘﻐﺎل  ،ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزﺷﯽ  ،آﻣﺪ و ﺷﺪﻫﺎ و……ﺑﺎ
ﻇﺮاﻓﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﺪه و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎ و ﺑﺮآورد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺎز را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ .
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺑﺪون آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم
ﺑﯿﻦ ﻣﺪدﺟﻮ و ﻫﻤﮑﺎران را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ
 :ﺑﺎ وﺟﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن در زﻧﺪاﻧﻬﺎی
اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻻزم از
ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و درﮐﻨﺎر رﻓﺘﺎری
ﮐﺎﻣﻼ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺤﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎران اﻋﻢ از
ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ  ،روﺳﺎی ادارات و ﮐﺎرﮐﻨﺎن درﮐﻠﯿﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻪ داﺋﻤﺎً ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺳﻨﺠﺶ از ﺳﻮی ﺧﻮد ودﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻄﯿﺮ روﺳﺎی ادارات
در زﻧﺪاﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ  :روﺳﺎی زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺴﯿﺠﯽ
وار و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ
روزی از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی از ﻣﻠﺰوﻣﺎت زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .
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واﺣﺪی

ادارات ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﻫﺎ ﺗﻀﺎد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮده اﯾﻢ اﻓﺰود  :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎت در
واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎ در آن ادارات ﺗﻌﺎﻣﻞ
اداری و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
دراداﻣﻪ ﻣﺤﺒﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺘﻐﺎل ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ،اﻧﺪرزﮔﺎه ﻫﺎ  ،ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی اداری و… .ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻌﺪادی از ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ . .
در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺎاﻋﻄﺎی ﺣﮑﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﻮﺳﻒ
ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎه وراﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻪ و از زﺣﻤﺎت ﻋﺒﺎس
اﺳﮑﻨﺪری ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

