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استاندار فارس:
با حمایت از نخبگان به توسعه پایدار دست می یابیم

استاندار فارس در دیدار با معاون 
سازمان تامین اجتماعی کشور؛

عملکرد تامین اجتماعی در ایجاد 
رضایتمندی جامعه موثر است

اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه تامیـن اجتماعی 
خانـواده ای بـزرگ و اثر گذار اسـت، عنـوان کرد: 
بـه ویـژه در شـرایط کنونـی کـه مـردم با مسـائل 
و مشـکالتی مواجـه هسـتند فعالیـت هـای تامیـن 
اجتماعـی مـی توانـد سـبب ایجـاد رضایتمندی در 

قشـر وسـیعی از مردم شـود.
اسـتانداری  رسـانی  اطـالع  پایـگاه  گـزارش  بـه 
فـارس، دکتـر عنایـت اهلل رحیمـی در دیـدار بـا 
اجتماعـی  فرهنگـی،  معـاون  دهدشـتی،  عـادل 
سـازمان تامیـن اجتماعـی کشـور بـا بیـان اینکـه 
تامیـن اجتماعـی خانـواده ای بـزرگ و اثـر گـذار 
اسـت، عنوان کـرد: به ویـژه در شـرایط کنونی که 
مردم با مسـائل و مشـکالتی مواجه هسـتند فعالیت 
ایجـاد  سـبب  توانـد  مـی  اجتماعـی  تامیـن  هـای 

رضایتمنـدی در قشـر وسـیعی از مـردم شـود.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس تاکیـد 
کـرد:  معاونـت فرهنگی و اجتماعی سـازمان تامین 
اجتماعـی مـی تواند بـا ارتبـاط موثری که بـا اعضا 
تحـت پوشـش ایـن سـازمان بر قـرار مـی کند در 

ایجـاد ایـن رضایتمنـدی اثرگذار باشـد.
وی بـا اشـاره بـه جمعیت گسـترده تحت پوشـش 
تامیـن اجتماعـی در اسـتان فـارس ، بر لـزوم ارتقا 
خدمات بیمارسـتانی این سـازمان در اسـتان تاکید 
بیمارسـتان  اجـرای  در  تسـریع  خواهـان  و  کـرد 

جدیـد تامیـن اجتماعی شـیراز شـد.
جایـی  بـه  جـا  بـه  همچنیـن  فـارس  اسـتاندار 
کارخانـه هـای سـیمان فـارس و پشـم شیشـه که 
زیر مجموعه شسـتا هسـتند اشـاره کـرد و خواهان 

تسـریع رونـد ایـن جـا بـه جایـی ها شـد.
وی یـادآور شـد: تمایـل نداریـم کارخانـه پشـم 
شیشـه پیـش از جـا بـه جایـی بـه شـهرک صنعتی 

شـود. تعطیل 
رییس سازمان دانش آموزی فارس 

اعالم کرد:
عضویت در سازمان دانش آموزی 

فارس ۴ برابر شده است
رییـس سـازمان دانش آمـوزی فارس با اشـاره به 
رشـد 4 برابـری عضویـت دانش آمـوزان پیشـتاز، 
گفـت: 11۸هـزار دانش آمـوز در اسـتان فـارس 
افزایـش  هسـتند.  دانش آمـوزی  سـازمان  عضـو 
عضویـت دانش آمـوزان فرصتی برای بهـره گیری 
از تـوان فرهنگـی و اجتماعـی و تعالـی فرصت های 

آموزشـی در راسـتای توسـعه اسـتانی است.
مسـووالن  سـاالنه  نشسـت  در  کالری  محسـن 
سـازمان دانش آموزی سراسـر اسـتان فارس بیان 
کـرد: تربیـت اجتماعـی نیـاز امـروز جامعه اسـت 
کـه خانواده هـا بیش از پیـش به دنبـال ایجاد این 

تربیـت در فرزنـدان خود هسـتند.
وی جـذب 11۸ هـزار دانش آمـوز را در اسـتان 
فـارس، موفقیتـی بزرگ دانسـت و گفـت: افزون 
بـر این، سـازمان دانش آمـوزی فارس با رسـالت 
امسـال  دانش آمـوزان  در  اجتماعـی  تربیـت 
خبرنگار-دانش آمـوز  ۳هـزار  و  مربـی  4هـزار 

است. شـده  
رییـس سـازمان دانش آمـوزی فـارس با اشـاره 
تشـکل  و  دانش آمـوزی  سـازمان  اینکـه  بـه 
خانواده هـا  کـه  اسـت  تشـکلی  تنهـا  پیشـتازان 
دنبـال  بـه  بسـیاری  اشـتیاق  بـا  دانش آمـوزان  و 
امـروز  داشـت:  ابـراز  هسـتند،  آن  در  عضویـت 
جامعـه بیـش از پیـش نیـاز بـه تربیـت اجتماعـی 
و ایجـاد مسـوولیت اجتماعـی در دانش آموزان را 

حـس کـرده و بـه دنبـال آن هسـتند.
پیشـتاز، زندگـی کـردن را  ادامـه داد: فـرد  او 
می آمـوزد و بـرای زندگـی جمعـی و گروهـی و 
ایـن همـان  و  مهیـا می شـود  حضـور در جامعـه 
چیـزی اسـت کـه امـروز خانواده ها بـه دنبال آن 

بـرای فرزندانشـان هسـتند.
کالری اظهـار کـرد: فارس در اسـتان های گروه 
زمـره  در  کشـور  در  و  اول  اسـتان   جـزو  الـف، 

اسـت. پیشـرو  اسـتان های 
فـارس  دانش آمـوزی  سـازمان  مسـووالن  از  او 
بـه  مخاطـب،  بیشـتر  شـناخت  بـا  تـا  خواسـت 
در  کیفیـت  افزایـش  و  خـالق  ایده هـای  دنبـال 

بپردازنـد. برنامه هـا 

با حکم استاندار فارس؛
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای 

استانداری فارس منصوب شد
اسـتانداری  اطالع رسـانی  پایـگاه  گـزارش  بـه   
فـارس در متـن این حکـم خطاب به پرویـز کهندل 

آمـده اسـت :
بـا عنایـت بـه مراتـب تخصـص تعهـد و تجـارب 
ارزشـمند جنابعالـی بـه موجـب ایـن حکـم شـما را 
بـه سـمت مدیـر کل دفتر امور شـهری و شـوراهای 
اسـتانداری منصـوب مـی نمایم. امید اسـت با اتکال 
بـه خداونـد متعـال و تحـت عنایـات حضـرت ولی 
عصر)عـج( و الهـام از فرامیـن مقـام معظـم رهبـری 
بـرای تحقـق آرمان هـای نظـام مقـدس جمهـوری 
اسـالمی ایـران و بـا هماهنگـی  همـکاران در انجام 
امـور محولـه در چارچوب مقـررات و اجـرای دقیق 
سیاسـتهای دولـت تدبیـر و امید و خدمـت به مردم 

شـریف اسـتان موفـق و موید باشـید.

به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری فارس 
احمـدی زاده در دوازدهمیـن جلسـه سـتاد انتخابات 
اسـتان گفـت: دو گام از مراحـل  انتخابـات شـامل 
ثبـت نـام و بررسـی صالحیـت هـا در هیـات هـای 
اجرایـی انجـام شـده و سـایر فرایندهـای انتخاباتـی 
نیـز در چهـار چـوب قانون و بر اسـاس تقویـم زمانی 

انجـام خواهد شـد.
 وی بـا اشـاره بـه  داوطلبـان  انتخابـات  میـان دوره 
ای مجلـس خبـرگان رهبـری افزود: در فـارس جمعا 
انتخابـات   داوطلـب شـرکت در  نفـر  و هفـت  سـی 
اولیـن میـان دوره ی پنجمیـن دوره مجلـس خبرگان 
رهبـری بـوده اند کـه  تاکنون یـک نفـر از داوطلبان 
انصـراف  و لیسـت سـایر داوطلبـان  بـا اتمـام مهلت 

قانونـی بررسـی صالحیـت هـا نهایـی خواهد شـد.
 معـاون سیاسـی امنیتی واجتماعی اسـتانداری فارس 
ضمـن تشـکر از اقدامـات مناسـب و به موقـع کمیته 
هـا از مسـولین کمیتـه ها خواسـت وظایف خـود را با 
دقـت و سـرعت بیشـتری دنبال کننـد و در این زمینه 

از آمـوزش هـای الزم بـرای هرچـه بهتـر برگـزاری 
انتخابـات برخوردار باشـند.

 احمـدی زاده گفت:بـا همت فرمانداران شهرسـتان 
هـای جدیـد و حمایـت کمیتـه هـای سـتاد انتخابات 
مشـکالت حـوزه اجرایـی انتحابـات آنـان مرتفـع و 
آمـاده برگـزاری انتخابـات سـالم و امـن می باشـد.

 وی تاکیـد کـرد: نبایـد گرایش و تفکرات سیاسـی 
را در اجـرای فراینـد هـای انتخاباتی دخالـت دهیم و 

همـه بایـد برابـر قانون عمـل نماییم.
گفتنـی اسـت ایـن جلسـه بـا ارائـه گـزارش کمیته 
هـای فنـاوری، پشـتیبانی و امنیـت و همچنیـن ارائـه 
گـزارش فرمانـداران حوزه هـای انتخابیه شهرسـتان 
هـای آبـاده، بوانـات، خرمبید و سـرچهان پایـان یافت.

به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری فارس 
دکتـر عنایـت اهلل رحیمی در جلسـه دیـدار با جمعی 
از فعاالن سیاسـی و اقتصادی شهرسـتان سروسـتان با 
تاکیـد بـر لـزوم حمایـت از طرح هـای نویـن در گره 
گشـایی از مشـکالت کشـور افـزود: تخریب و سـیاه 
نمایـی هـا هیـچ جایگاهـی در نـزد مـا نـدارد و ایـن 

روش نتیجـه ای بـرای مـردم نیـز ندارد.
اسـتاندار فـارس در ادامـه با اشـاره به شـرایط اخیر 
کشـور در حـوزه اقتصـاد افـزود: مشـکالت اقتصادی 
سلسـه  ایـن  و  اسـت  سیاسـی  تصمیمـات  پیوسـت 
مراتـب در جبهـه هـای مختلـف قابـل ارزیابـی اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم هوشـیاری مـردم در تحلیل 
شـرایط کشـور گفـت: شـرایط پیچیـده ای گریبـان 
گیـر کشـور اسـت و مدیریـت در ایـن ایـام بسـیار 

است. دشـوار 
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس با اشـاره به 
وجـود مشـکالت اقتصـادی مـردم خاطر نشـان کرد: 

تحریـم هـای ظالمانـه از کوچکتریـن تـا بزرگتریـن 
آحـاد جامعـه را هـدف گرفته اسـت

وی بـا اشـاره بـه اسـتعدادهای قانـون اساسـی در 
تعییـن  مـردم  داشـت:  اظهـار  مـردم  عمـل  آزادی 
کننـده آینـده سیاسـی خـود هسـتند و در ایـن بیـن 
انتخابـات سرنوشـت سیاسـی مـا را رقـم خواهـد زد.
بیـان  بـا  فـارس  اسـتان  عالـی دولـت در  نماینـده 
اینکـه برخـی به دنبـال نا امید کـردن مـردم از نظام 

و دولـت هسـتند خاطـر نشـان کـرد: رضایـت مندی 
مـردم سـبب افزایش مشـارکت سیاسـی خواهد شـد 
و مـا بایـد تـالش کنیـم تا بـه ایـن مهم دسـت یابیم 
و از محـل همیـن انتخابـات کیفیـت و کمیـت آینـده 

کشـور رقـم می خـورد.
رحیمـی عـدم توجـه بـه وعـده هـای پوشـالی را از 
مهمتریـن آیتـم هـای انتخـاب اصلـح عنـوان کـرد و 
گفـت: حـوزه اختیـارات هـر قـوه معین کننده سـطح 
توقعـات و وعـده هـای نامزدهـا اسـت و در همیـن 
راسـتا مردم انتخـاب بهتری از میـان نامزدها خواهند 

داشت.
اسـتاندار فـارس بـا تاکیـد بـر لـزوم بهره گیـری از 
تـوان اجرایـی نخبـگان شهرسـتان سروسـتان تاکید 
کـرد: مـی تـوان از محـل حمایـت از نخبـگان بـه 

توسـعه پایـدار دسـت یافـت.
گفتنـی اسـت ایـن جلسـه بـا ارائـه نظـرات فعـاالن 

اقتصـادی و سیاسـی پایـان یافـت.

جملـه  از  محصـوالت  عرضـه  نمایشـگاه های   
مراکـزی اسـت کـه بـه دلیـل اعتمـاد عمومـی بـه 
برگزارکننـدگان تمایـل و رغبـت شـهروندان بـرای 
بازدیـد و خریـد از آن معمـوال زیـاد اسـت ، نکتـه 
قابـل تامـل این اسـت که از همیـن مراکز نیـز نباید 
چشـم بسـته کاالیی را خریـد ، تیم نظارتی دانشـگاه 
علوم پزشـکی شـیراز اخیرا 10 میلیـارد ریال کاالی 
قاچـاق و فاقـد اصالـت را در نمایشـگاه تجهیـزات 

دندانپزشـکی شـیراز کشـف و توقیـف کـرد.
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  داروی  و  غـذا  معـاون 
شـیراز اعـالم کـرد : نمایشـگاه مـواد و تجهیـزات 
دندانپزشـکی اوایـل هفته در حاشـیه برپایی سـمینار 
کاربـردی دندانپزشـکی در شـیراز برپا شـد که تیم 
نظارتـی معاونـت غذا و داروی دانشـگاه با حضور در 

نخسـتین روز از برپایی این نمایشـگاه، متوجه عرضه 
سـالمت  اصالـت  برچسـب  فاقـد  اقـالم  فـروش  و 
در ایـن نمایشـگاه شـدند و  پـس از هماهنگـی بـا 
تعزیـرات حکومتـی اسـتان، ضمـن نمونـه بـرداری 
مقادیـری کاالی  اصالـت،  برچسـب  فاقـد  اقـالم  از 
قاچـاق توقیـف و جمـع آوری و شـرکت بازرگانـی 

متخلـف نیـز بـه مراجـع قضایـی معرفی شـد.
دکتـر  محمدجـواد خشـنود  افـزود: بـا توجـه بـه 
اهمیـت موضوع سـالمت عمومـی مردم، بـا متخلفان 
حـوزه سـالمت برخـورد جـدی مـی شـود و بـرای 
پیشـگیری از آسـیب بـه سـالمت مـردم، مدیریـت 
نظـارت و ارزیابـی تجهیزات پزشـکی معاونت غذا و 
داروی دانشـگاه بـه صورت مسـتمر و با تشـکیل تیم 
های بازرسـی، عرضـه این محصـوالت را نظارت می 

. کند
او نظـارت بـر حـوزه تجهیـزات پزشـکی را بسـیار 
مهـم و ضـروری در حـوزه سـالمت عنـوان کـرد و 
ادامـه داد: تجهیـزات و ملزومـات پزشـکی، ارتبـاط 
مسـتقیم بـا سـالمت جامعـه و درمـان بیمـاران دارد.
معـاون غـذا و داروی دانشـگاه توصیـه کـرد: مردم 
در صـورت مشـاهده تجهیـزات و ملزومات پزشـکی 
بـا  تواننـد  مـی  سـالمت،  اصالـت  برچسـب  فاقـد 
سـامانه 1۸19 مرکـز پایـش مراقبـت هـای درمانی 
تمـاس  بهداشـت  و سـامانه 190 وزارت  دانشـگاه 
بگیرنـد و یـا بـه صـورت حضـوری به واحـد نظارت 
بـر تجهیزات پزشـکی معاونـت غذا و دارو دانشـگاه 

علـوم پزشـکی شـیراز مراجعـه کنند

شیراز در راه اجرای اهدای عضو 
پس از مرگ قلبی

 اهـدای عضـو پـس از مـرگ مغـزی موضوعـی 
اسـت کـه در سـال های اخیـر جای خـود را در 
اسـت  کـرده  بـاز  مـا  جامعـه  عمومـی  فرهنـگ 
شـیراز  در  اکنـون  پزشـکی  علـوم  متخصصـان   ،
بـه دنبـال راهـی بـرای اهـدای کلیه هـا، قلـب، 
کبـد، پانکـراس، روده، ریه هـا، اسـتخوان، مغـز 
اسـتخوان، پوسـت و قرنیـه پـس از مـرگ قلبـی 
هسـتند و مقدمـات ایـن کار را در یـک همایش 

علمـی مطـرح کردنـد.
بیمـاران  از  عضـو  اهـدای  همایـش  نخسـتین 
از  جمعـی  حضـور  بـا  قلبـی  مـرگ  از  پـس 
همایـش  سـالن  در  پیونـد،  برجسـته  اسـتادان 
درمانـی  و  پژوهشـی  آموزشـی  مرکـز  هـای 

شـد. برگـزار  شـیراز  سـینا  ابوعلـی 
پیونـد  پـدر  حسـینی  ملـک  علـی  سـید  دکتـر 
 : داشـت  اظهـار  همایـش  ایـن  در  ایـران  کبـد 
بـا توجـه بـه اینکـه تعـداد بیمـاران کـه احتیاج 
بـه پیونـد عضـو دارنـد از تعـداد اعضـای اهـدا 
مـی  بیشـتر  مغـزی  مـرگ  بیمـاران  از  شـده 
لیسـت  بیمـاران  از  تعـدادی  ،متاسـفانه  باشـد 
دهنـد. مـی  دسـت  از  را  خـود  جـان  انتظـار 
جهـت کاهـش ایـن تعداد،همـگام بـا بعضـی از 
حضـور  بـا  سـمپوزیوم  ایـن  جهـان  کشـورهای 
بـزرگان پیونـد عضـو ،مسـئوالن اجرایی وزارت 
بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی و اعضای 
تیـم پیونـد شـیراز در بیمارسـتان ابوعلـی سـینا 
برگزار شـد تـا راه کارهـای عملیاتـی و اجرایی 

در ایـن خصـوص بررسـی گـردد.
ملـک حسـینی اضافـه کـرد: این نوع برداشـت 
عضـو در شـیراز به صـورت آزمایشـی و موردی 
خواهـد  انجـام  بهداشـت  وزارت  حمایـت  بـا 
شـد و سـپس بعـد از مشـخص شـدن مشـکالت 
کل  در   ، بهینـه  راهکارهـای  ارایـه  و  احتمالـی 

کشـور عمومیـت مـی یابـد.
مباحـث  ابتـدا  همچنیـن  همایـش  ایـن  در 
مـرگ  بیمـاران  از  عضـو  برداشـت  تئوریـک 
،اسـتاد  حسـینی  ملـک  اسـتاد  توسـط  قلبـی 
مطـرح  فـرد  شمسـایی  دکتـر  و  اقبالیـان  نیـک 
و سـپس راهکارهـا ی اجرایـی آن در ایـران بـا 
حضـور دکتـر شـادنوش رییـس مرکـز مدیریت 
دکتـر  و   کشـور  خـاص  وبیمـاران  پیونـد 
دهقانـی رییـس اداره پیونـد وزارت بهداشـت و 
پزشـکان  و  قانونـی  پزشـکی  نماینـده  همچنیـن 

گرفـت. قـرار  بحـث  مـورد  اورژانـس  طـب 
انتقـال اعضـای یـک فـرد به فـرد دیگـر برای 
وی  زندگـی  کیفیـت  بهبـود  یـا  زندگـی  نجـات 
را اهـدای عضـو مـی گوینـد. اهـدای عضـو مـی 
یـا  و  کلیـه  مـورد  در  زنـده  افـراد  از  توانـد 
اهـدای قسـمتی از کبـد یـا ریـه بزرگسـاالن به 
یـا  و  مغـزی  مـرگ  افـراد  از  یـا  فرزندانشـان 
بـا  و  در شـرایط خـاص  قلبـی  مـرگ  افـراد  از 

شـود. انجـام  ویـژه  تمهیـدات  و  تجهیـزات 
 Donation after( امروزه روشـی به نـام
Cardiac death) ، DCD یـا اهـدای عضو 
کشـورها  برخـی  در  نیـز  قلبـی  مـرگ  از  پـس 
رایـج شـده   کـه بـر اسـاس ایـن تکنیـک مـی 
تـوان برخـی ارگان هـای افـراد مـرگ قلبـی را 
برخـی  رعایـت  و  هـای خـاص  تکنیـک  بـا  نیـز 

محدودیـت هـا اهـدا کـرد و پیونـد زد.
خورشـیدی   1۳14 سـال  در  ایـران  در   
1۳47 نخسـتین پیونـد  نخسـتین پیونـد قرنیـه ، 
اسـتخوان  مغـز  پیونـد  نخسـتین   1۳69  ، کلیـه 
 1۳79 1۳72 نخسـتین پیونـد قلـب و کبـد ،   ،
خورشـیدی:   1۳۸5  ، ریـه  پیونـد  نخسـتین 
انجـام شـده  و روده  پانکـراس  پیونـد  نخسـتین 

. اسـت 
رشـد علمـی شـیراز و شـهرت مراکـز علمـی و 
پزشـکی ایـن شـهر در کشـور و در خاورمیانـه 
زمینـه  ودر  انقـالب  از  بعـد  سـال   40 در 
توسـعه علـوم پیونـد بـر کسـی پوشـیده نیسـت 
برجسـته  و  سرشـناس  اسـتادان  از  بسـیاری   ،
کشـور از جملـه پروفسـور مرحـوم دکتـر علـی 
و  شـیراز  جایـگاه  ایـن  بـر  خدادوسـت  اصغـر 
نقـش آفرینـی سـید علـی ملـک حسـینی صحـه 

انـد. گذاشـته 
موفقیـت  عمـل   500 از  بیـش  سـاالنه  انجـام 
در  پیونـد  آمـار  شـیراز،  در  کبـد  پیونـد  آمیـز 
علمـی  مجامـع  برخـی  از  فراتـر  را  شـهر  ایـن 
پزشـکی  مرکـز  جملـه  از  جهـان  معـروف 
اسـت. داده  قـرار  آمریـکا  پیتزبـورگ  دانشـگاه 

رئیس ستاد انتخابات استان:
نباید گرایش و تفکرات سیاسی را در اجرای فرایند انتخابات دخالت دهیم

توقیف 10 میلیارد ریال کاالی فاقد اصالت در نمایشگاه دندانپزشکی شیراز

رئیس شورای قضایی استان فارس:
ستاد دیه با همت خیرین نیک اندیش استان، زمینه آزادی زندانیان جرائم مالی 

غیرعمد را فراهم نماید
دوازدهمیـن نشسـت شـورای قضایـی اسـتان فارس، 
بـا حضـور رئیـس کل دادگسـتری اسـتان، دادسـتان 
عمومی و انقالب شـیراز، معاونیـن رئیس کل و اعضای 
شـورای قضایـی اسـتان فـارس در اداره کل زنـدان 
هـا برگـزار و مشـکالت زندان هـای اسـتان در حوزه 
قضایـی بررسـی و از زنـدان مرکـزی شـیراز بازدیـد 

آمد. بعمـل 
بـه گـزارش خبرگـزاری برنـا ازفـارس، رئیـس کل 
دادگسـتری فارس در نشسـت شـورای قضایی اسـتان 
بـا تأکیـد بـر حضـور همگانـی مجموعـه قضایـی در 
گردهمایـی بصیـرت، مصادف با 9 دیمـاه، روز تجدید 
بیعـت بـا رهبـری گفـت: در روز 9 دی مـاه همـه مـا 
بایـد در ایـن گردهمایی حضور فعال داشـته باشـیم و 

توطئـه دشـمنان را خنثـی نماییم.
حجـت االسـالم و المسـلمین سـیدکاظم موسـوی در 
راسـتای کاهـش جمعیـت کیفـری زنـدان هـا تأکیـد 
کـرد: قاطعیـت اجـرای احـکام درخصـوص جرایـم 

خشـن اعمـال شـود و فراتـر از قانـون عمـل نشـود.
نماینـده عالی قـوه قضائیه در اسـتان فارس با اشـاره 
بـه تأکیدات ریاسـت معظم قـوه قضائیـه، درخصوص 
پایـش زندان و رسـیدگی به وضعیـت زندانیان، تعیین 
تکلیـف زندانیـان و کاهش جمعیت کیفـری زندان ها 

گفـت: تأمیـن امنیـت جامعـه خط قرمـز قـوه قضائیه 
و مجموعـه قضایـی اسـت؛ بنابرایـن بایـد بـا زندانیان 
جرایـم مهـم با شـدت و بدون اغمـاض برخـورد و ُمّر 
قانـون در خصـوص آن هـا اعمـال شـود و همچنیـن 
زندانیـان واجـد شـرایط اعطای تسـهیالت نیـز تعیین 

تکلیف شـوند.
بـه  اشـاره  بـا  والمسـلمین موسـوی  االسـالم  حجـت 
تأکیـدات حضـرت آیـت اهلل رئیسـی، ریاسـت معظـم 
قـوه قضائیـه مبنی بـر بازدیـد هدفمند و مسـتمر قضات 
از زنـدان هـا تصریـح کرد: نظـارت و ارزشـیابی قضات 
و حفاظـت اطالعـات دادگسـتری بـر کمیـت و کیفیت 
بازدیـد قضـات از زنـدان هـا نظـارت کنـد. وی افـزود: 
بازدیـد از زنـدان هـا بایـد به صـورت هدفمند باشـد و 
بازخـورد آن بـه مدیریت قضایی اسـتان منعکـس گردد.
رئیـس کل دادگسـتری فـارس بـا تأکیـد براینکـه 
زنـدان راهـکار قانونـی و زندانبانـی بسـیار سـخت و 
دشـوار اسـت از سـایر قضات اسـتان خواسـت که به 
منظـور جلوگیـری از ورود بـی رویـه افـراد بـه زندان 
هـا، ابتـدا به دنبـال جمـع آوری ادله جرم بـوده و بعد 

دسـتور بازداشـت فـرد متهـم صـادر گردد.
زندانیـان  هـای  خانـواده  بـه  همچنیـن خطـاب  وی 
محکومیـت هـای مالـی گفـت: زندانیانی کـه تاکنون 

بـه مراجـع قضایـی  انـد  نـداده  دادخواسـت اعسـار 
مراجعـه و دادخواسـت خـود را اعـالم نماینـد تـا در 
صورتـی کـه عـدم  توانایـی در پرداخـت محکـوم بـه 
آنـان محرز شـود شـرایط بـه گونـه ای فراهـم گردد 

کـه ایـن افـراد در زنـدان نباشـند.
رئیـس کل دادگسـتری فـارس تأکیـد کـرد: تعـداد 
از 20میلیـون  بـا بدهـی کمتـر  112 زندانـی مالـی 
تومـان در زنـدان هـای اسـتان مـی باشـند کـه الزم 
اسـت سـتاد دیه با همـت خیرین نیک اندیش اسـتان، 
زمینـه آزادی ایـن افـراد را همزمـان با میـالد حضرت 

نماید. فراهـم  زینـب)س( 
آزادسـازی  گلریـزان  جشـن  کـرد:  تصریـح  وی 
زندانیـان جرایـم غیرعمد مختص ماه مبـارک رمضان 
نیسـت و بایـد ترتیبی اتخاذ شـود تا زندانیـان نیازمند 
کمـک هـر زمـان کـه الزم باشـد از امـداد خیریـن 

شـوند. بهرمند 
رئیـس شـورای قضایی اسـتان با اشـاره به بخشـنامه 
اخیـر دادسـتان کل کشـور گفـت: در راسـتای عفـو 
مقـام معظـم رهبـری تا کنـون بیـش از 5هـزار نفر از 
زندانیان اسـتان آزاد شـده انـد و امیدواریـم با اجرای 
بخشـنامه جدیـد ظـرف 10 روز آینـده نیـز تعـداد 

بیشـتری از زندانیـان آزاد شـوند.

معـاون زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس 
گفـت: تـا اوایل دی مـاه،  12 هزار و ۳00 تـن پنبه از 

سـطح مزارع اسـتان برداشـت شـده اسـت.
محمـود ظهیـری اظهـار داشـت: سـطح زیـر کشـت 
هـزار   19 فـارس  کشـاورزی  زمین هـای  در  پنبـه 
هکتـار اسـت و پیـش بینـی مـی شـود بیـش از 60 
هـزار تـن پنبـه وش از مـزارع اسـتان برداشـت شـود.
پنبـه  تـن   ۳00 و  هـزار   12 تاکنـون  افـزود:  وی 
)65درصـد( از مـزارع اسـتان برداشـت شـده اسـت 
کـه نزدیـک بـه بیـش از 40 هزار تـن پنبـه وش در 

اسـتان تولیـد شـده اسـت. 
ظهیـری گفـت: برداشـت پنبـه از نیمـه اول آبان ماه 

آغاز شـده اسـت و تـا اواخر دی مـاه ادامـه دارد.
بـه گفته معـاون زراعـت سـازمان جهاد کشـاورزی 
داراب،  پنبه خیـز، الر  فـارس، شهرسـتان های عمـده 
و  خنـج  سروسـتان،  اسـتهبان،  دشـت،  زریـن  فسـا، 

اسـت. گراش 
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر اسـتان فـارس بـا 
پنبـه یکـی از  اسـتقرار 6 کارخانـه فـرآوری فعـال 
اسـتان های پیشـرو کشـور در حـوزه کشـت و صنعت 
اسـت و بـا توجه به اهمیت اشـتغالزایی پنبـه به دنبال 
معرفـی سـرمایه گذار بخـش خصوصی جهـت ایجاد 
و احـداث صنایـع وابسـته بـه پنبـه، صنایع نسـاجی و 
صنایـع روغن کشـی هسـتیم کـه امیدواریم در سـال 

هـای آینـده این امـر محقق شـود.
ظهیـری تصریـح کرد: اسـتان فارس در کشـت پنبه 
از نظـر سـطح رتبـه دوم کشـور و از نظـر متوسـط 
عملکـرد رتبـه نخسـت را بـه خـود اختصـاص داده 

. ست ا
معـاون زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس 
پیرامـون اهمیـت کشـت پنبـه، گفـت: پنبـه یکـی از 
محصـوالت راهبـردی بخـش کشـاورزی اسـت کـه 
تولیـد و فـرآوری آن، اشـتغال زایی و درآمد اقتصادی 

مناسـبی بـه دنبـال دارد.
وی اظهـار کـرد: برداشـت محصـول پنبه در اسـتان 

بیشـتر بـه صـورت دسـتی انجام می شـود.

بیش از 1۲ هزار تن پنبه از مزارع فارس برداشت شد


