ﺳـﺘﺎد اﻗـﺎﻣﻪ ﻧﻤـﺎز زﻧـﺪان ﻫـﺎی
ﮐﺮدﺳـﺘﺎن در ﺑﯿـﻦ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن رﺗﺒﻪ اول را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد

اﻫﺪای ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ
زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ
ﻓﻌــﺎﻻن ﺳــﺘﺎد اﻗــﺎﻣﻪ ﻧﻤــﺎز
ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز
زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻤﺎز ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ
ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم
ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﮐﺸﻮر ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺳﻨﻨﺪج و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﺗﺒﻪ اول
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ درﺧﺖ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ
اﻓﺘﺨﺎرات زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻓﺰوده ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از ﮔﺮﺟﯽ زاده ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن و رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد
اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻄﻔﯽ رﺋﯿﺲ اداره ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻫﺪای ﻟﻮح ﯾﺎدﺑﻮد
ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﮔﺮﺟﯽ زاده رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺰء دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮده و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﻬﯽ و ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺳﻨﮕﺮﺑﺎﻧﺎن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ

رﺗﺒﻪ اول را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻗﺮآﻧﯽ ،دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪاﻧﻬﺎ
اﺳﺘﺎن در راﺳﺘﺎی اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻢ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﺗﻨﺪ و ﺧﺸﻦ را در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﺎره ﺳﺎز ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻟﺬا زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز در
ﺑﯿﻦ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آرام
ﺗﺮﯾﻦ زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﻧﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﮔﺮﺟـﯽ زاده از ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪی زﻧـﺪاﻧﯿﺎن در ﺑـﺪو ورود در زﻧـﺪاﻧﻬﺎی
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی در زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﻼق ورﻓﺘﺎر  ،ﻧﻮع ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ،اﺳﺘﻌﺪاد
ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و … ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ
ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان اﻃﻼﻋﺎت و آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ و
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز آﻣﻮزش ﻫﺎی ﭼﻬﺮه ﺑﻪ
ﭼﻬﺮه ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن در ﺑﺤﺚ اﺷﺎﻋﻪ
و ﺗﺮوﯾﺞ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﻨﻞ ،ﺳﺮﺑﺎزان و ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﯿﺰ ﺟﺰﺋﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﺮﺟﯽ زاده ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺣﻀﻮ ﭘﺮﺷﻮر ﭘﺮﺳﻨﻞ ،ﺳﺮﺑﺎزان و ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن در
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در
ﻫﺮ ﮐﺎری ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ آن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﺪف و ﺳﺮﻣﻨﺰل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و در
ﺑﺤﺚ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ را در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﺎﯾﺎن از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن را در

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎری رﺳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﻮد.
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