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 ۶۵۰۰ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن زﻧﺪانﻫﺎی
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪانﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺪاﻧﯿﺎن در اوﻟﻮ ﺖ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ ﻗﺮار دارد و در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ  ۶۵۰۰ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.
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اﺳﺤﺎق اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ در ﺳﻨﻨﺪج ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻘﻮ ﺖ روﺣﯿﻪ ﺧﻮدﺑﺎوری
زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎلﺟﺎری ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  6500ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻞ زﻧﺪانﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه
اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺪانﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی آن اﻓﺮادﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻼﺣﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺘﺎن را در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪانﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ را ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ و ﺳﺮﻣﺎ ﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺗﺨﺼﺺ ،ﻣﻬﺎرت و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دارد.
وی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ زﻧﺪانﻫﺎ را دارای ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺴﺎس و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
اﺻﻼح و ﺑﺎزاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﻮدن اﻓﺮاد ﺑﺰﻫﮑﺎر و ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از وﻇﺎ ﻒ ﺧﻄﯿﺮ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﭘﺮﺳﻨﻞ زﻧﺪانﻫﺎ اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،در ﮔﺮو وﺟﻮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا ﻨﮑﻪ "ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﻬﺎرت" ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎر در زﻧﺪانﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﻓﺰود :ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻧﺪانﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻓﺮاد
آﺳﯿﺐ ﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ا ﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺻﺮﻓﺎً از ﻋﻬﺪه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽآ ﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،از روﺣﯿﻪای
ﺑﺴﯿﺠﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎ ﺬﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی رﺳﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻼﺣﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ را در دو ﺣﻮزه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻨﻮان و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭘﺮﺳﻨﻞ زﻧﺪان در ﺣﻮزه
رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﯿﻨﺖ زﻧﺪانﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ را در ﺧﺼﻮص
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص رﺳﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺨﺘﮑﻮش ﻋﻬﺪهدار آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺪ ﺑﺎ اﺟﺮای
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻢﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻧﺪانﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﭘﺮﺳﻨﻞ را ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰا ﺶ ﺑﻬﺮهوری آﻧﺎن در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ در اﻓﺰا ﺶ ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎرﮐﻨﺎن و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از دﭼﺎر روزﻣﺮﮔﯽﺷﺪن آﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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