ﻣﺤﻤـﺪﯾﺎری ﻣـﺪﯾﺮ ﮐـﻞ زﻧـﺪاﻧﻬﺎی
آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺷﺮﻗﯽ:اﻓﺰاﯾـﺶ ﻧﻈـﺎرت
در ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎی درﻣـﺎﻧﯽ در
زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اداره ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪﯾﺎری ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ
ﺳﺘﺎد ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ
زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ،ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ وﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﺘﺎد اداره ﮐﻞ در ﺳﺎﻟﻦ
ﺟﻠﺴﻪ اداره ﮐﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎری ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﻼد
ﺑﺎﺳﻌﺎدت ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﮐﻠﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻣﺜﻠﺜﯽ در
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد واﻓﺰود :ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺪون ﺑﺮای
زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ در ﺻﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮارﺑﮕﯿﺮد واﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﻃﺮح رﯾﺰی
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ.
وی ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی درﻣﺎن ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻈﺎرت را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن در اداﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺸﺎوره ،
ﭼـﺎپ و ﻧﺸـﺮ ﭘﻤﻔﻠـﺖ و ﺗﺮاﮐـﺖ و ﻣﺠﻼت آﻣـﻮزﺷﯽ و اﻃﻼع رﺳـﺎﻧﯽ ﺑﯿـﻦ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ.
اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺘﺎد ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﭘﺮﺧﻄﺮ ،ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ و اراﺋﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ زﻧﺪان ﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ
ﺑﻪ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﻮﺟﻮد ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎ ،در ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺗﻼش ﮐﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را
ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻣﺤﻤﺪﯾﺎری در اداﻣﻪ
ﻧﮑﺎت ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻫﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺘﺎد ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮب و اﺛﺮ ﮔﺬاری در
زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،وﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎ در ﺳﺎﻟﺠﺎری و
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻧﻈﺎم زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد
آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻼش اﻓﺰوﻧﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل وﯾﮋه ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
اﺷﺘﻐﺎل در زﻧﺪان ﻫﺎ در ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی درون و ﺑﯿﺮون زﻧﺪان و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻮﺛﺮی اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺤﻤﺪﯾﺎری اﻓﺰود :ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن در زﻧﺪان ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ
ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم اﺻﻼﺣﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺮم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ..
در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻮادی ﻣﻌﺎون ﺳﻼﻣﺖ ودﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ زﻧﺪاﻧﻬﺎی
اﺳﺘﺎن دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺘﺎد را ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد:
ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ در ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻬﺘﺮ از
ﭘﯿﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﺧﺎدم رﺋﯿﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن اﺳﺘﺎن
درﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد.
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ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ

