ﻣﺴﺎﺑﻘـﺎت ورزﺷـﯽ ﺳـﺮﺑﺎزان وﻇﯿﻔـﻪ
زﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﺑﺎم اﯾﺮان ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺴﺎل و ﺗﻨﯿﺲ روی ﻣﯿﺰ ﺳﺮﺑﺎزان وﻇﯿﻔﻪ
زﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ زﻧﺪان ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری؛ در
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳روز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺮﮐﺰی،
ﻗﻢ و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺎﻣﺘﯽ ورزﺷﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺗﯿﻢ ﻗﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻓﻮﺗﺴﺎل و ﺗﯿﻢ اﺻﻔﻬﺎن رﺗﺒﻪ
ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻨﯿﺲ روی ﻣﯿﺰ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ.
دوﺷﻨﺒﻪ ۱۵ﻣﻬﺮﻣﺎه  :۹۸ورود و ﭘﺬﯾﺮش ﺗﯿﻢ ﻫﺎ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻓﻨﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﻮﺗﺴﺎل
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۱۶ﻣﻬﺮﻣﺎه  :اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ و ﺑﺎزی اول
ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻗﻢ و ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اداﻣﻪ دو ﺗﯿﻢ ﻣﺮﮐﺰی
و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻫﻢ رﻓﺘﻨﺪ  .در ﻫﻤﯿﻦ روز ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در رﺷﺘﻪ
ﺗﻨﯿﺲ روی ﻣﯿﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت دوره ای در دو ﮔﺮوه ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻫﻤﯿﻦ روز ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺑﺎ ﻣﺼﺎف ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻗﻢ و
اﺻﻔﻬﺎن و ﻣﺮﮐﺰی و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺗﻮﺳﻂ داوران ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﮐﺸﻮر ﮐﻪ اﻫﻞ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و
ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﻀﺎوت ﺷﺪ.
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۷ﻣﻬﺮﻣﺎه  :۹۸دو ﺑﺎزی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻗﻢ
و ﻣﺮﮐﺰی و اﺻﻔﻬﺎن و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺗﯿﻢ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ  ۹اﻣﺘﯿﺎز از  ۳ﺑﺎزی ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ۵
ﺳﺮﺑﺎزان زﻧﺪان ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ روز ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺟﻮاﯾﺰ و ﺣﮑﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ
اﻫﺪا ﺷﺪ  ،ﺣﯿﺪری ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری در
اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ و اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺪﻣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﭘﻞ زﻣﺎﻧﺨﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪ زاﯾﻨﺪه رود و اﺳﺘﺨﺮ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻮد.

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای
از زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و
ﺑﺨﺘﯿﺎری
ﻗﻬﺮﻣﺎن آﻣﺎره از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزی و اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﺘﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری،
در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﺑﯿﻦ اداره ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن و
اداره ﮐﻞ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺗﻌﺪادی از ﻫﻤﮑﺎران ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر در زﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،اردوﮔﺎه ﺣﺮﻓﻪ
آﻣﻮزی و ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎون زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺘﺎن
از روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزی ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﺳﺮﺑﺎزان
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.
در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ  ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺘﺎن
ﮔﻔﺖ :ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن
اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺗﺸﮑﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﺳﺘﺎن اداره ﮐﻞ
زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن دارد
آﻣﺎره اﻓﺰود :دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ اﯾﻦ
اداره ﮐﻞ در زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺻﺪد اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﻨﻮع
اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ در زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن دوره ﻫﺎی ﺑﺮق ،ﺟﻮﺷﮑﺎری ،ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ و…ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد و در
ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﺎزدﯾــﺪ رﺋﯿــﺲ اداره ﻧﯿــﺮوی

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺸﻮر از زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن
ﺳﺮدار ﮐﻤﺎﻟﯽ رﺋﯿﺲ اداره ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اداره ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و
ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻋﺼﺮ دﯾﺮوز ﺳﺮدار ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻤﺎﻟﯽ و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﻤﺮاه ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر در
زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮﮐﺮد و ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻧﺸﺴﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان
وﻇﯿﻔﻪ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن در ﻣﺤﻞ اردوﮔﺎه ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزی و ﮐﺎر درﻣﺎﻧﯽ
اﺳﺘﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و از ﺗﻼﺷﻬﺎ و زﺣﻤﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﺑﺎزان
وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﻮد.
در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ  ۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺘﺎدی و روﺳﺎی زﻧﺪاﻧﻬﺎ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﯾﮕﺎن ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺮﺑﺎزان وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺿﻤﻦ ﺧﯿﺮﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎن ارﺟﻤﻨﺪ
ﺳﺮدار ﮐﻤﺎﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﻓﺰود  :اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ در ﺟﻬﺖ آﺳﺎﯾﺶ
ﺳﺮﺑﺎزان وﻇﯿﻔﻪ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻘﺪس ﺳﺮﺑﺎزی در زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اداره ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻫﻢ در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن دوران ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﺮﺑﺎزی در زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﮔﻔﺖ :ﺗﻼش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺳﺘﺎد ﮐﻞ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی اﺳﺖ.
ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺳﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﯾﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ
زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻮد .
اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺳﺮدار ﮐﻤﺎﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در
ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺷﺎم ﺳﺮﺑﺎزی ﺣﺴﻦ ﺧﺘﺎم اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ  ۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻮد .

ﺑﺎزدﯾــﺪ

دﺑﯿــﺮ

ﻣﺮﺟــﻊ

ﻣﻠــﯽ

ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن
ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ
ــﺘﺮی
دادﮔﺴـ
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و

ﺣﻘـﻮق ﮐـﻮدک و ﻣﻌـﺎون
و ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠـﻞ وزﯾـﺮ
ــﺎی
ــﺪان ﻫـ
از زﻧـ
ﺑﺨﺘﯿﺎری

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺪان ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری؛ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد
ﻋﺒﺎﺳﯽ دﺑﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻞ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر در ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺘﺎن از
ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزدﯾﺪ
ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺣﯿﺪری ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ،
ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺟﻠﯿﻞ ﭘﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده و دﺑﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪم ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﮐﺸﻮر وی راﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ آﻧﻬﺎ دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ  .در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻪ اﻣﯿﻨﯿﺎن رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ
ﻧﻤﻮد  .در اداﻣﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮی و
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  .ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
اﻋﻀﺎء ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزدﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ  .ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺣﯿﺪری ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ
زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﺿﻤﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم ﮔﺰارش ﻣﺒﺴﻮط از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و
ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺻﻼﺣﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﮐﺎﻧﻮن
اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از آن دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ دﺑﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق
ﮐﻮدک ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺻﻼﺣﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺎﻧﻮن  ،زﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای را
در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻓﺮاﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺴﺖ و از
.
اﻗﺪاﻣﺎت و زﺣﻤﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﻮد

اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺴـﺌﻮل ﺑﻬـﺪاﺷﺖ و درﻣـﺎن
زﻧـﺪان ﻫـﺎی اﺳـﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و
ﺑﺨﺘﯿـﺎری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺰﺷـﮏ ﻧﻤـﻮﻧﻪ
اﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ زﻧﺪان ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
 ،آﯾﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز ﭘﺰﺷﮏ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۳
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان
ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۹۸و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻌﯿﻦ رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺸﻮر ،ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺳﺘﺎن در
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﺷﻬﺮﮐﺮد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ،از ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۵۰۰ﭘﺰﺷﮏ و داروﺳﺎز اﺳﺘﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﯿﺪ ﭘﺮﯾﺪار ،ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎ در اداره ﮐﻞ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن
در اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .
دﮐﺘﺮ ﭘﺮﯾﺪار در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺮد ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﺳﺨﺖ  ،ﯾﺎدﺑﻮد ﺷﻬﯿﺪ ﻻﺟﻮردی ،
ﻟﻮح ﺧﻮد را از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﮐﺮد
درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻨﺪ.

ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻋﯿـﺪ ﻏـﺪﯾﺮ ﺧـﻢ ۲۳ ،
زﻧـﺪاﻧﯽ در اﺳـﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و

ﺑﺨﺘﯿﺎری آزاد ﺷﺪﻧﺪ
در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اداره ﮐﻞ زﻧﺪان ﻫﺎ و اداره ﮐﻞ
اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎن ۲۳ ،ﻧﻔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ آزاد
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ زﻧﺪان ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری؛ ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم ﺣﺴﻦ اﻣﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری
ﮔﻔﺖ :در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی اداره اوﻗﺎف اﺳﺘﺎن  ،ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻧﯿﮏ
اﻧﺪﯾﺶ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﻫﻪ اﻣﺎﻣﺖ و وﻻﯾﺖ ۲۳ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ
در زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن آزاد ﺷﺪﻧﺪ
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪ
آزادﺳﺎزی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ رﺗﺒﻪ دوم ﮐﺸﻮر را دارد.
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺣﯿﺪری ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری در
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از اداره اوﻗﺎف اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از  ۱۹۰ﻧﻔﺮ
از زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ در ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
و ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﯿﺮﯾﻦ و واﻗﻔﯿﻦ ﺧﯿﺮ اﻧﺪﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﯿﺪری اﻓﺰود :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد آزادی
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺻﻮرت

ـﻮان
ـﺪ ﻧﺴـ
ـﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻨـ
ـﺖ ﻣـ
وﯾﺰﯾـ
زﻧـﺪان ﺷﻬﺮﮐـﺮد ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﯿـﻢ ﺑﺴـﯿﺞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ و
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎﺟﺮ)س( ﺷﻬﺮﮐﺮد ﺿﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﻣﺪد ﺟﻮﯾﺎن ﺑﻨﺪ ﻧﺴﻮان را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری،؛ ﺗﯿﻢ

ﺗﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺎﺟﺮ)س( ﺷﻬﺮﮐﺮد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺎﺗﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ ،ﻣﻈﻬﺮی و ﺳﺘﺎری  ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺪ
ﻧﺴﻮان اﯾﻦ زﻧﺪان در اﺑﺘﺪا ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی
زﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و
وﯾﺰﯾﺖ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ.

ﺗﺸﺮﯾـﺢ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﺣـﻮزه ﮐﺘـﺎب
زﻧـﺪان ﻫـﺎی اﺳـﺘﺎن در ﮐـﺎرﮔﺮوه
ــﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ
ــﮓ ﮐﺘـ
ــﺞ ﻓﺮﻫﻨـ
ﺗﺮوﯾـ
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری
ﻣﻌﺎون ﺳﻼﻣﺖ ،اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن  ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻮزه
ﮐﺘـﺎب ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ زﻧـﺪان ﻫـﺎی اﺳـﺘﺎن را در ﮐـﺎرﮔﺮوه ﺗﺮوﯾـﺞ ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ زﻧﺪان ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری؛
دوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ اﺳﺘﺎن
در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻬﺮام ﻣﻘﺪس ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻫﺎد ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻘﺪم ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن؛ ﻓﺮزاد رﺣﯿﻤﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن؛ ﻋﻠﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎرﭘﻮر ،ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی اﺳﺘﺎن؛  ،ﺟﻤﻌﯽ از ﺷﻬﺮداران ،ﻣﻌﺎون ﺳﻼﻣﺖ  ،اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ و
رﺋﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری
ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ
آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﻪ ﻋﻠﻞ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﭘﻨﻬﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ

ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﻣﻌﺎون ﺳﻼﻣﺖ ،اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮔﺰارﺷﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻮزه ﮐﺘﺎب ،ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎل  ۹۷اراﺋﻪ
ﮐﺮد و ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ زاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ .ﻓﺮﺳﻮده و ﻋﺪم ﺗﻨﻮع ﮐﺘﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی زﻧﺪان
ﻫﺎی اﺳﺘﺎن از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ زاده ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮد.
در ﭘﺎﯾﺎن در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎر
زﻧﺪان ﻫﺎ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻓﺮوﺷﮕﺎه در زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﮐﺘﺐ اﻣﺎﻧﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﺪ.

دﯾــﺪار ﻣــﺪﯾﺮ ﮐــﻞ زﻧــﺪاﻧﻬﺎی
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن
ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ﺣﯿﺪری در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮑﺎری و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻬﺪی ﻃﺎﻫﺮی دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ زﻧﺪان ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل
ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎ و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻔﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ  ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن ،رﺋﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ،و ﻣﺴﺌﻮل
و
زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم
ﺑﺎ وی دﯾﺪار ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

و ﺑﺨﺘﯿﺎری؛ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪه ،
اﻣﻮر روﺣﺎﻧﯿﻮن
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻃﺎﻫﺮی

در اﺑﺘﺪا ﺣﯿﺪری ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺘﺎن
ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ اﻧﺘﺼﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻃﺎﻫﺮی  ،ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

ﺣﯿﺪری ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻀﻮر ﻗﺎری و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻗﺮآن ،اﻋﺰام ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ و
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ ﺷﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻃﺎﻫﺮی ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ دﻫﻪ اﻣﺎﻣﺖ و وﻻﯾﺖ  ،ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻗﺮآﻧﯽ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻋﺰام ﻣﺒﻠﻎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻮﯾﮋه در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم و
ﺻﻔﺮ ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪ داد.

ﮐﺴﺐ ﺳﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮ در ﺟﺸﻨﻮاره
ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ رﺿﻮی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن
اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ زﻧﺪان ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺮﻧﺎ؛ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری در اﯾﻦ
آﺋﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از
ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼﺷﮕﺮان در ﺑﺮﮔﺰاری ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره
ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﯽﺷﮏ اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺣﻀﻮر ﺣﺪود  ۴۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮی
ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺸﻖ و ارادت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر )ع( ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻤﺎم دﺳﺖاﻧﺪﮐﺎران اﯾﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ رﺿﻮی در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و
ﺑﺨﺘﯿﺎری اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﮔﺰاری و اﺳﺘﻘﺒﺎل  ۲۷ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
در ﺑﺨﺶ آﻧﻼﯾﻦ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره و ﻧﻤﺎدی از
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﺘﺐ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﺳﻼﻣﺖ ،اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،ﺑﯿﺶ
از ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺪدﺟﻮ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ
دو ﻣﻘـﺎم ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﯽ در ﺑﺨـﺶ ﭼﻬـﺎرﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺰرﮔﺴـﺎل و ﯾـﮏ ﻣﻘـﺎم

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺟﻮان
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

ﺣﺎﺻﻞ

ﺗﻼش

ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن،

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره رﺿﻮی در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮﮐﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮ و اداره ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی
اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ.

