دﯾـﺪار ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧـﺪاﻧﻬﺎی اﺳـﺘﺎن
ﺑـﻮﺷﻬﺮ ﺑـﺎ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن زﻧـﺪاﻧﻬﺎی
دﺷﺘﺴـﺘﺎن،ﺑﺎز و اردوﮔـﺎه ﺣﺮﻓـﻪ
آﻣﻮزی اﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
ﻣﻬﺮ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  ،ﻃﯽ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر روﺳﺎی
زﻧﺪاﻧﻬﺎی دﺷﺘﺴﺘﺎن ،ﺑﺎز و اردوﮔﺎه ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزی اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
اﯾﻦ زﻧﺪان ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﮔﻨﺠﯽ زﻧﺪان دﺷﺘﺴﺘﺎن
دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد.ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم اﻟﻠﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺪی
از ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪان دﺷﺘﺴﺘﺎن ﮔﺮوه ﺳﺮود ﻣﻌﺮاج اﯾﻦ زﻧﺪان ﺳﺮود رﻫﺒﺮ
را ﺟﻬﺖ ﺣﻀﺎر اﺟﺮا ﻧﻤﻮد.ﭘﺲ از آن اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره زﻧﺪان
دﺷﺘﺴﺘﺎن ﺿﻤﻦ ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ،ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻪ زﻧﺪان
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺪان دﺷﺘﺴﺘﺎن ﻃﯽ دوران ﺣﻀﻮر ﺧﻮد اراﺋﻪ و
اﺑﺮاز داﺷﺖ”:ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ روﺣﯿﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ،ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ در
ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ زﻧﺪان ﺑﺮﻗﺮار و ﺷﻮق ﺧﺪﻣﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺸﻬﺎ در
راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد”.وی اﻓﺰود”:در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ،ﯾﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ،ﻣﺪدﮐﺎری و اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و
ﺳﻮی ارﺗﻘﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎز اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻌﺘﺎدان
ﮔﻤﻨﺎم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۱۷۰ﻋﻀﻮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻓﻈﯿﻦ ﻗﺮاﻧﯽ از
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ”.وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم اﻧﺰﺟﺎر از ﺣﺮﮐﺖ وﻗﯿﺤﺎﻧﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺮار دادن ﺳﭙﺎه در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﮔﻔﺖ”:ﺳﭙﺎه در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺣﻀﻮری ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺧﺪاﻣﺤﻮر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن
ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ زده ﻃﯽ ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎﻣﻼ
ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ”.در اداﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻬﺮ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن
ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ اﻋﯿﺎد ﺷﻌﺒﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ را
دﯾﺪار ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ و ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آرزوی
ﺳﺎﻟﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺖ ”:ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﯽ ﻋﺮﺻﻪ ای ﺣﺴﺎس و
ﭘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ و ﮐﺎر در زﻧﺪاﻧﻬﺎ رﺳﺎﻟﺘﯽ ﺧﻄﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﻼش ﺟﻬﺎدی ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد”.وی اﻓﺰود”:در ﺳﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪﻣﺖ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮب آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ در ﺳﺘﺎد اداره ﮐﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ در ارﺗﻘﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﮐﺎر در زﻧﺪاﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﺎه
ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﻢ”.ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ
زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد”:در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ روﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎدی
در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺎﻧﯽ
و ﮐﺸﻮری ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺬب ﺻﺪدر ﺻﺪی اﻋﺘﺒﺎرات در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان دوم در ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ”.در اداﻣﻪ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
از ﺳﻪ زﻧﺪان ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻈﺮات ،دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ:اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
درراﺳﺘﺎی اﺻﻼح وﺗﺮﺑﯿﺖ وﺑﺎزاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﻮدن ﮔﺮوﻫﺎی ﻫﺪف از
اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪﺗﺎﺑﻊ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ .وی دراداﻣﻪ ﺑﺎاﺷﺎره ﺑﻪ
ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮاﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن اذﻋﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی وﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﻫﻢ رﺿﺎﯾﺖ اﻟﻬﯽ راﺑﺪﺳﺖ آورده اﯾﻢ وﻫﻢ
رﺿﺎﯾﺖ وﺧﺸﻨﻮدی ﻣﺮدم را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻬﺮاﻓﺰود:ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻮری
وﺻﯿﺎﻧﺖ ازﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ وﺳﺎﯾﺮ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﮐﻪ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﮕﺮی ﺷﻮد.ﺿﻤﻨﺎ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺸﺎورﺟﻮان ﻣﺪﯾﺮ
ﮐﻞ وﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر
داﺷﺖ.

