ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺗﻬﺎﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪان
ﻫـﺎی اﺳـﺘﺎن ﻗـﻢ درﺟﻠﺴـﻪ ﺷـﻮرای
اداری  :ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎدی
ـﺎﺑﻊ و
ـﺤﯿﺢ از ﻣﻨـ
ـﺘﻔﺎده ﺻـ
و اﺳـ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ راﻫﮕﺸﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻗﻢ ،در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اداری ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از روﺳﺎی زﻧﺪان ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺗﻬﺎﻣﯽ ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺗﺴﻠﯿﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺎﺗﻢ آل اﻟﻠﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای اداری و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺼﻮﺑﺎت آن ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب و اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎدی راﻫﮕﺸﺎ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﮑﺮ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﺪوم در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر
ﻣﺤﻮﻟﻪ و رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﻪ از ﺟﺪﯾﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی در اﻣﻮرات وﺟﻮد دارد ﮔﻔﺖ
ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﺷﺪن ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﻓﺰود  :ﺟﻬﺖ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ از
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﻠﻤﯽ ،واﮔﺬاری -اﻗﺪام -اﺗﻤﺎم-ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺗﺒﻌﯿﺖ و در
و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
راه را ﮔﺰارش و ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎم ﻋﻈﻤﺎی وﻻﯾﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوری و
ﻧﺨﺒـﻪ ﮔﺰﯾﻨـﯽ در ﮐﺸـﻮر ﺑﯿـﺎن داﺷﺘﻨـﺪ از ﻫﻤـﻪ ﻫﻤﮑـﺎران ﻣﯿﺨـﻮاﻫﻢ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺿﻤﻨﺎ ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪان ﺑﺎﻧﯽ را دارﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﻃﺮح ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﺪﯾﺮان آﯾﻨﺪه در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﯾﺸﺎن اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪان
ﺑﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ ﺑﻪ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ،ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ،و ﻣﺎﻫﯿﺖ رﻓﺘﺎر ارﺗﮑﺎﺑﯽ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار و ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻧﺪان ﻗﻢ را ﻣﺜﺒﺖ
ارزﯾﺎﺑﯽ و از ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﻮد .
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻻﺟﻮردی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
اﻋﻀﺎء ﺷﻮرای اداری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

