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شنبه
 سال چهارم جنوب

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده 
کازرون  شهرستان های  شریف  مردم 
عباسی  فریدون  درجلسه  کوه چنار،  و 
با  انتخابیه  حوزه  این  نماینده  دوانی 
وزیر  درمان  معاون  جان بابایی  دکتر 
بهداشت و دکتر کشاورزی مدیرکل 
بهداشت،  وزارت  سالمت  فناوری 
و  سالمت  حوزه  مشکالت  و  مسائل 
کوه چنار  و  کازرون  منطقه  درمان 
اتخاذ  مهمی  تصمیمات  و  بررسی 

گردید.
گزارشی  دوانی  عباسی  جلسه  دراین 
و  مشکالت  وضعیت  آخرین  از 
بیمارستان های  در  موجود  تجهیزات 
شهرستان های کازرون و کوه چنار را 
ارائه کرد و اظهار داشت: متأسفانه این 
حجم انبوه از مشکالت که طی سالیان 
انباشت شده است گالیه آمیز  متمادی 
حداکثر  می خواهیم  شما  از  که  است. 
را  خود  فوری  حمایت  و  همکاری 

درمانی  مشکالت  فصل  و  حل  جهت 
منطقه به کار گیرید.

زیر  مهم  تصمیمات  جلسه،  این  طی 
با  تجهیزات  و  وسایل  تخصیص  برای 
ارزشی بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان گرفته 
شد:موافقت با تأمین و اختصاص یک 
دستگاه ماموگرافی و راه اندازی مرکز 
کازرون،  بیمارستان  در  ماموگرافی 
 ۵۰ هزینه  پرداخت  با حذف  موافقت 
سی  دستگاه  تأمین  جهت  درصدی 

بیمارستان  اعتبارات  از  اسکن  تی 
تی  سی  دستگاه  دو  واختصاص 
بیمارستان کازرون  به  پیشرفته  اسکن 
با  کوه چنار،موافقت  بیمارستان  و 
انجام  جهت  فیکو  دستگاه  اختصاص 
با  کازرون،موافقت  در  چشم  جراحی 
یکپارچه  سیستم  اجرای  و  تخصیص 
خط اکسیژن ویژه ۲۰۰ تخت بستری 
با  کازرون،موافقت  بیمارستان  در 
ونتیالتور  دستگاه  سه  اختصاص 

کوه چنار،موافقت  بیمارستان  ویژه 
ویژه  مانیتور   ۱۵ تعداد  اختصاص  با 
کوه چنار  کازرون،  بیمارستان های 
اختصاص  با  خشت،موافقت  و 
بیمارستان  به  سونوگرافی  دستگاه 
اختصاص دستگاه  با  کازرون،موافقت 
بیمارستان  ویژه  گرافی  اکوکاردیو 
تعدادی  اختصاص  با  کازرون،موافقت 
دستگاه نوارقلب به بیمارستان کازرون 
با  خشت،موافقت  و  کوه چنار  و 
ساکشن  دستگاه  تعدادی  اختصاص 
کوه چنار  کازرون،  بیمارستان  ویژه 
اختصاص  با  خشت،موافقت  و 
ویژه  کانتر  و سل  ریدر  الیزا  دستگاه 
اجرای  با  خشت،موافقت  بیمارستان 
تعداد ۸ پانسیون ویژه اسکان پزشکان 
با  موافقت  کوه چنار،  و  کازرون  در 
سی  دی  دستگاه  تعدادی  اختصاص 
کازرون  بیمارستان های  ویژه  شوک 

و کوه چنار.

اختصاصبزرگترینطرحتجهیزوتأمینامکاناتبیمارستانیپسازسالها
بهکازرون،کوهچناروخشت

درخواست  پیرو  که  جلسه  این  در 
حسین  حضور  با  و  مردمی  پویش 
بازیار  محمد  دادستان،  دهقان 
جرم،  وقوع  از  پیشگیری  رابط 
شبکه  رئیس  برامکی  دکتر 
شهرستان،  درمان  و  بهداشت 
بیمارستان  رئیس  شرافت   دکتر 
جمعی  و  کازرون  )عج(  عصر  ولی 
از فعالین اجتماعی در راستای شفاف 
سازی هزینه کرد مبالغ جمع آوری 
تالشگران  پویش  از  حاصل  شده 
و  عمومی  دادستان  دفتر  در  مردمی 
منعقد  کازرون  شهرستان  انقالب 
سی  دستگاه  خرید  پیرامون  گردید، 
ام  وضعیت  بیمارستان،  اسکن  تی 
شهروندان  بیمه ای  مشکل  و  آی  آر 
این  در  مباحثی  و  خصوص  این  در 
شد.در  نظر  تبادل  و  بحث  خصوص 
ابتدا فعالین اجتماعی اظهارات خود را 
بیان و هدف و خواسته پویش مردمی 
نمودند. بیان  مردمی  کمک های  از 

تقدیر  ضمن  برامکی  دکتر  سپس 
بانیان  و  قضایی  دستگاه  از  تشکر  و 
پیگیری مشکالت شهرستان و انعقاد 

دستگاه  ورود  و  جلسات  اینگونه 
قضایی جهت ورود به قضایای حوزه 
مفتخریم  ما  داشت:  بیان  بهداشت، 
مردم  مساعدت  و  همکاری  با  که 
و  سالمت  حوزه  در  خوبی  خدمات 
پویش  از  و  داده ایم  ارائه  بهداشت 
می نمایم  تشکر  و  تقدیر  نیز  مردمی 
امر جمع آوری  جهت مشارکت در 
کمک های مردمی در حوزه سالمت 
بهداشت  که  نمایم  بیان  باید  ولی 
نیست  جدا  یکدیگر  از  درمان  و 
گوش  به  را  شما  مندی  دغدغه  ولی 
دکتر  همچنین  می رسانم.  مسئوالن 
قوه  ریاست  از  جمله ای  برامکی 

قضاییه بیان نمود با این مضمون، که 
افشاگری خوب است ولی اگر پشت 
هیچ  آید  بوجود  اعتمادی  بی  آن 

فایده ای ندارد.
انقالب  و  عمومی  دادستان  ادامه  در 
تقدیر  ضمن  کازرون  شهرستان 
درمان  کادر  زحمات  از  تشکر  و 
و  بهداشت  شبکه  ریاست  بخصوص 
این  در  آنها  همکاران  و  بیمارستان 
مردمی  پویشگران  زحمات  و  ایام 
اظهار داشت: زمانی که مبالغی توسط 
در  باید  می شود  آوری  جمع  مردم 
آنهاست  مقصود  که  محلی  همان 
مردم  که  زمانی  شود.  صرف  باید 

اعتماد می نمایند و در پویشی شرکت 
احترام  مردم  اعتماد  به  باید  می کنند 
گذاشت و نباید اعتماد آنان را از بین 
الزم  اسکن  تی  سی  خریداری  برد. 
است البته قبل از آن فعالین اجتماعی 
یا پویش مردمی باید با رئیس شبکه 
بهداشت صحبت کنند که در کجاها 
کمبود دارید تا بتوانیم کمک نمائیم 

و آنها را تأمین کنیم.
قطعًا  کرد:  بیان  همچنین  دهقان 
و  تجربه  به  توجه  با  مسئول  یک 
خود  کاری  حوزه  در  که  تخصصی 
را  نواقص  و  کمبودها  بهتر  دارد 
دادستان  من  تا  می شناسد  و  می بیند 
حوزه آن  در  که  دیگران   و 

 نیستند.
آمده  پیش  فرصت  از  ویدهقان 
شبکه  رئیس  به  خطاب  و  استفاده 
بخشام  مسئله  درمان  و  بهداشت 
پیگیری  لزوم  و  بیمارستان  آی  آر 
پرداخت  در  درمانی  بیمه  از  استفاده 
هزینه های آن را از وی خواستار که 
قول مساعد جهت روند پیگیری آن 

از سوی دکتر برامکی داده شد.

جلسهدادستانباروسایشبکهبهداشتودرمان،بیمارستانولیعصر)عج(
وچندتنازفعالیناجتماعیوپویشمردمیپیرامونمشکالتحوزهبهداشت

هشتمین جشنواره  اختتامیه  مراسم  در 
ملی رویش که در مرکز همایش های 
بهشتی  شهید  دانشگاه  بین المللی 
تهران و با حضور غالمی وزیر علوم، 
معاون  ابتکار  فناوری،  و  تحقیقات 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، 
علوم،  فرهنگی وزیر  معاون  عسکری 
تحقیقات و فناوری و جمعی دیگر از 
مسئولین و کارشناسان برگزار گردید 
کانون های فرهنگی، اجتماعی، هنری 
دانشگاه های کشور  برگزیده  دینی  و 
در حوزه های مختلف معرفی شدند و 
براساس ارزیابی داوران این جشنواره، 
کانون کازرون شناسی دانشگاه سلمان 
کانون های  بین  از  کازرون  فارسی 
فرهنگی دانشگاه های کشور به عنوان 
کانون برگزیده در حوزه ایران شناسی 

و گردشگری معرفی شد.
بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
از  نقل  به  کازرون  فارسی  سلمان 
فرهنگی  معاونت  اطالع رسانی  پایگاه 
در  غالمی  علوم،  وزارت  اجتماعی  و 
از  این جشنواره یکی  اختتامیه  مراسم 
دستاوردهای دهه های اخیر در کشور 

با  افزایش تعداد سمن ها دانست و  را 
بیان  دانشجویی  کانون های  به  اشاره 
دانشجویان  که  تمرینی  این  کرد: 
واقع  در  می دهند،  انجام  دانشگاه  در 
شکل دهی به هسته های علمی و حضور 
در کانون ها، بستری برای فعالیت در 

فضای خارج از دانشگاه است.
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
همچنین افزود: دانشجویان باید تجربه 
نگاه علمی را با خود همراه کنند و به 
جایی که مثمر ثمر است، ببرند و از 

آن بهره برداری کنند.
هشتمین  اختتامیه  مراسم  پایان  در 

کانون های  رویش،  ملی  جشنواره 
برگزیده در حوزه های مختلف در سه 
دانشگاه های  شامل  الف  گروه  دسته، 
ب  گروه  نفری،  هزار   10 از  بیش 
شامل دانشگاه های بین 3 تا 10 هزار 
دانشگاه های  شامل  ج  گروه  و  نفری 
معرفی  دانشجو  نفر  هزار   3 از  کمتر 
شدند و براساس نتایج ارزیابی داوران، 
کانون کازرون شناسی دانشگاه سلمان 
کانون  عنوان  به  کازرون  فارسی 
گردشگری  و  ایران شناسی  برگزیده 

در گروه ج معرفی شد.
کازرون شناسی  کانون  است  گفتنی 

دانشگاه سلمان فارسی کازرون، یکی 
اجتماعی  ـ  فرهنگی  کانون  نوزده  از 
حوزه  در  که  است  دانشگاه  این 
این  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
دانشگاه در فضاهای مختلف فرهنگی، 
فعالیت  مذهبی  و  هنری  اجتماعی، 
 1398 سال  در  کانون  این  می کنند. 
از  متعددی  برنامه های  و  شد  تأسیس 
ورودی  محوطه  طراحی  مسابقه  جمله 
شهر تاریخی بیشاپور، مسابقه طراحی 
مسابقه  مالبابا،  حمام  ورودی  محوطه 
معماری  گچی  نورگیرهای  عکاسی 
بومی  الالیی های  مسابقه  کازرون، 
مردم کازرون، جلسه های کتاب خوانی 
بازدیدهای  کازرون،  موضوع  با 
و  تاریخی  جاذبه های  از  دانشجویی 
برنامه های  و  شهرستان  این  طبیعی 
دیگری از این دست را برگزار نمود.

جشنواره  هشتمین  آیین  است  گفتنی 
رعایت  دلیل  به  رویش  ملی 
شیوع  از  پیشگیری  شیوه نامه های 
فعاالن  حضور  بدون  کرونا،  بیماری 
برگزار  دانشجویی   کانون های 

شد.

شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
مدیریت  ملی  ستاد  ابالغ  اعالم  با 
برخورد  خصوص  در  کرونا  بیماری 
تأکید  بهداشتی  متخلفان  با  قانونی 
کرد: عموم مردم باید برای پیشگیری 
این  شکست  و  کرونا  به  ابتال  از 
یک  عنوان  به  خطرناک،  بیماری 
مدافع سالمت، عالوه بر رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی، در صورت مشاهده 
مشاغل  در  بهداشتی  تخلف  هرگونه 
کارشناسان  به  را  موضوع  اصناف،  و 

سامانه ۱۹۰ و ۱۸۱۹ اطالع دهند.
ستاد  نشست  در  لطفی   مهرزاد 
بر  کرونا  مدیریت  دانشگاهی 
مشارکت جمعی مردم فارس و رعایت 

و  کرد  پافشاری  بهداشتی  دستورات 
آن را  راهکاری مناسب برای رهایی 
از وضعیت قرمز دانست. دکتر لطفی 
با اشاره به انتقال سریع کرونا  در بین 
افراد جامعه، بر ترویج فرهنگی استفاده 
از ماسک در سطح استان فارس تاکید 
امر  این  در  باید  مردم  گفت:  و  کرد 
کنند. یاری  را  سالمت  مجموعه  مهم 
شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
که  هستیم  شرایطی  در  کرد:  اظهار 
هرگونه بی توجهی و غفلت در برابر 
به  تهدیدکننده سالمت مردم   ، کرونا 
شمار می رود و برای جلوگیری از آن 
تیم های بهداشتی دانشگاه به صورت 
بازدید  به  مشغول  روزی  شبانه 

و  تهیه  مراکز  عمومی،  اماکن  از 
سوپرمارکت  غذایی،  مواد  توزیع 
واحدهای  دیگر  و  فودها  فست  ها، 
است  الزم  بنابراین  هستند،   خدماتی 
با  مهم  امر  این  در  نیز  ها  استانی  هم 
مجموعه سالمت همکاری کنند. لطفی 
در این نشست ضمن بررسی وضعیت 
آمار مبتالیان به کرونا  و جانباختگان 
استان،  و  شیراز  در  بیماری  این 
مراکز  در  ها  آزمایش  انجام  روند 
های  آزمایشگاه  فعالیت  ساعته،   ۱۶
اقدامات  همچنین   ، کرونا   تشخیصی 
کارگروه های مختلف ستاد دانشگاهی 

مدیریت بیماری  را ارزیابی کرد. 
ایام  شدن  نزدیک  به  اشاره  با  وی 

به  توجه  با  افزود:  محرم،  سوگواری 
بیماری  انتشار  از  جلوگیری  اهمیت 
بازرسی و نظارت  کرونا ، الزم است 
ها بر نحوه برگزاری مراسم عزاداری و 

توزیع نذورات، افزایش یابد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
جان  شمار  نشست  این  در  نیز  شیراز 
را  فارس  استان  در  کرونا  باختگان 
اعالم کرد و گفت: شمار  ۷۲۵ مورد 
قربانیان کرونا در شیراز سه رقمی ، در 
کازرون؛  مرودشت؛   ، های  شهرستان 
قیروکارزین   ، آباده   ، المرد  داراب؛ 
سایر  در  و  رقمی  دو  کوار   و 
رقمی  یک  فارس  های   شهرستان 

است .

با اعالم نتایج هشتمین جشنواره ملی رویش صورت پذیرفت

کانونکازرونشناسیدانشگاهسلمانفارسیکازرون،بهعنوانکانون
برگزیدهکشورانتخابشد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد:
سرپیچی از شیوه نامه های بهداشتی را به ۱۹۰ و ۱۸۱۹ اطالع دهید

شمارقربانیانکرونادرشیراز»سهرقمی«،درکازرون»دورقمی«است

کشف30فقرهجرائمسایبری
درکازرون

فرمانده انتظامی کازرون از کشف 
دو  طی  سایبری  جرائم  فقره   30
شهرستان  این  در  گذشته  هفته 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 
پلیس، سرهنگ اسماعیل زراعتیان 
در تشریح این خبر، گفت: در پی 
وصول تعدادی پرونده و همچنین 
فتا  پلیس  به  مردمی  گزارشات 
و  کالهبرداری  وقوع  بر  مبنی 
برداشت غیرمجاز در حوزه فضای 
کار  دستور  در  مراتب  مجازی، 

کارآگاهان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان کازرون، 
فتا  پلیس  مأموران  کرد:  تصریح 
و  همه جانبه  بررسی های  از  پس 
پلیسی  شیوه های  از  بهره گیری  با 
و علمی موفق شدند طی دو هفته 

گذشته تعداد 9 نفر از این مجرمان 
را شناسایی کنند.

از  پس  کرد:  تصریح  وی 
هماهنگی های قضائی با دستگیری 
جرائم  از  فقره   30 متهمان، 
میلیون   800 مبلغ  که  سایبری 
برداشت  غیرمجاز  به صورت  ریال 
و کالهبرداری صورت گرفته بود 

کشف شد.
اینکه  بیان  با  زراعتیان  سرهنگ 
قانونی  مراحل  سیر  برای  متهمان 
از  شدند،  معرفی  قضائی  مرجع  به 
هشدارهای  خواست:  شهروندان 
انتظامی در حوزه فضای مجازی را 
جدی بگیرند و در صورت مشاهده 
و یا برخورد با هرگونه جرمی در 
این زمینه مراتب را در اسرع وقت 
به پلیس فتا و یا 110 اعالم کنند.

نشستمدیرانانجمنهایفرهنگی
وهنریبارئیسفرهنگوارشاد

اسالمیکازرون

نامه  بررسی  به  نشست  این  در 
مردم  نماینده  عباسی،  فریدون 
مجلس  در  کوهچنار  و  کازرون 
عباس  سید  به  اسالمی  شورای 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی، 
زیرساخت های  درباره  اسالمی 
کازرون  هنری  و  فرهنگی 

پرداخته شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی و 
روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
فارس؛  استان  اسالمی  ارشاد  و 
نشست ماهیانه مدیران انجمن های 

با  کازرون  هنری  فرهنگی 
جاللی،  محمدجواد  حجت االسالم 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 

اسالمی کازرون برگزار گردید.
نامه  بررسی  به  نشست  این  در 
مردم  نماینده  عباسی،  فریدون 
مجلس  در  کوهچنار  و  کازرون 
عباس  سید  به  اسالمی  شورای 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی، 
زیرساخت های  درباره  اسالمی 
کازرون  هنری  و  فرهنگی 

پرداخته شد.

راهاندازیبیمارستانامامعلی)ع(
درمسیرگرهگشایی

 موافقت وزارت بهداشت با طرح 
پیشنهادی عباسی

عمومی  روابط  گزارش  به 
شریف  مردم  نماینده  دفتر 
و  کازرون  شهرستان های 
فریدون  جلسه  طی  کوه چنار، 
عباسی دوانی با دکتر جان بابایی 
بهداشت  وزیر  درمان  معاون 
مدیرکل  کشاورزی  دکتر  و 
وزارت  سالمت  فناوری 
پیشنهادی  طرح  بهداشت، 
کوه چنار  و  کازرون  نماینده 
امام  بیمارستان  درخصوص 
بررسی شد  علی )ع( کازرون 
بهداشت  وزارت  موافقت  با  و 
در مسیر عبور از بن بست قرار 

گرفت.
عباسی  طرح  جلسه  این   در 
مشارکت  مدل  اساس  بر 
حفظ  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
به  دسترسی  و  دانشگاه  منافع 
فضای آموزشی از یک طرف 
و از سوی دیگر با بهره برداری 

بهداشت  وزارت  درمانی 
جزییات  و  ابعاد  شد.  مطرح 
طرف  توافق  مورد  طرح  این 
گرفت  قرار  بهداشت  وزارت 
دانشگاه  دیگر  سوی  از  و 
پیش تر  نیز  اسالمی  آزاد 
کازرون  نماینده  طرح  با 
کرده  موافقت  کوه چنار   و 

بود.
در این جلسه مقرر شد جلسات 
با  آینده  یکماه  ظرف  حقوقی 
انجام  دوانی  عباسی  هدایت 
بهره برداری  قرارداد  و  پذیرد 
به امضا طرفین برسد. در همین 
خصوص از سوی معاون وزیر 
خود  که  کشاورزی  بهداشت، 
کازرونی  شایسته  مدیران  از 
به  است،  بهداشت  وزارت  در 
در  وزارت  این  نماینده  عنوان 
بیمارستان  مسئله  فصل  و  حل 

امام علی )ع( تعیین شد.

با حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
استان فارس؛

افتتاحواحدمسکونیمددجویی
درکمارجوخشت

علی  خبرنگار/سید  و  عکاس 
هاشمی

امداد  کمیته  مدیرکل  بذرافشان 
فارس جهت  استان  خمینی  امام 
و  امداد  طرح های  از  بازدید 
بخش  وارد  مشکالت  بررسی 
خشت و کنارتخته و کمارج شد 

و در بدو ورود
مددجویی  مسکن  واحد  یک 
افتتاح  مرکزی  کمارج  در  را 
با  مسکونی  واحد  کرد.این 
با  و  مترمربع  یکصد  زیربنای 
هزینه یکصد و ده میلیون تومان 

احداث گردیده است.
بذرافشان و هیئت همراه سپس با 
حضور در دفتر امام جمعه بخش 
کنارتخته و کمارج حضور یافته 
حضور  با  که  جلسه ای   در  و 
شد  برگزار  بخش  این  مسئولین 
جویان  مدد  مشکالت  و  مسائل 
این بخش را مورد بررسی قرار 
این  نیکوکاری  مرکز  و  داده 
این  در  نمودند.  افتتاح  را  بخش 
این  مددجویان  مشکالت  جلسه 
امام جمعه  جعفری  توسط  بخش 

و هاشمی بخشدار بیان گردید.
طرح  یک  از  سپس  بذرافشان 
کنارتخته  شهر  در  خوداشتغالی 

بازدید کردند.
خمینی  امام  کمیته  مدیرکل 
بخش  وارد  سپس  فارس  استان 
واحد  یک  و  شده  خشت 
زنی  کلنگ  را  امداد  مسکونی 
نموده و یک واحد مسکونی را 
در شهر خشت افتتاح و از چند 
طرح اشتغال زایی در شهر خشت 

بازدید کردند.
بذرافشان سپس در جلسه ای که 
با حضور مسئولین بخش خشت 
در دفتر امام جمعه بخش برگزار 
مشکالت  و  یافته  حضور  شد 
مورد  را  بخش  این  جویان  مدد 

بررسی قرار دادند.
این جلسه مشکالت مختلف  در 
مددجویان در حوزه های مختلف 
زبان  از  غیره  و  اشتغال  مسکن، 
بخشدار  بانشی  امام جمعه  عباسی 
امداد  کمیته  رئیس  افراسیابی  و 
منطقه بیان گردید و تصمیماتی 

اتخاذ شد.

عزمجدیدستگاهقضایی
وفرماندهیانتظامی

شهرستانکازرونجهتارتقای
امنیتاجتماعی

جلسات  سالن  در  جلسه  این 
و  شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
دادگستری،  رئیس  حضور  با 
از  پیشگیری  رابط  دادستان، 
کلیه  و  دادگستری  جرم  وقوع 
فرماندهان و روسای کوپ های 
تخصصی  پلیس های  و  تابعه 

شهرستان کازرون منعقد شد.
زراعتیان  سرهنگ  ابتدا  در 
شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
خوش  و  تبریک  ضمن 
قضایی  مسئولین  به  آمدگویی 
بهتر  تعامل  راستای  در  مباحثی 
نمود.همچنین  دو دستگاه مطرح 
کرد:  بیان  زراعتیان  سرهنگ 
مراجع  بین  همدلی  و  تعامل 
رونق  باعث  قضایی  و  انتظامی 
امنیت و پیشگیری از وقوع جرم 
و آسیب های اجتماعی می گردد.
سپس حجت االسالم انصاری فرد 
رئیس دادگستری ضمن تبریک 
فرماندهی  به  جدید  انتصابات 
فرارسیدن  دادستان،  و  انتظامی 
ماه محرم الحرام را تسلیت عرض 
ادامه اظهار داشت:  نمود.وی در 
فرماندهی  بین  که  خوبی  تعامل 
صورت  دادستانی  و  انتظامی 
امنیت  یک  نویدبخش  گرفته 
در  است.  شهرستان  در  پایدار 
هستیم،  محرم الحرام  ماه  آستانه 
ماه پیروزی خون بر شمشیر، ماه 
گرفتار  چند  هر  شعور،  و  شور 
هستیم  کرونا  منحوس  بیماری 
قبل  سنوات  مانند  چند  هر  و 
ساالر  و  سید  برای  نمی توانیم 
ولی  کنیم  عزاداری  شهیدان 
سینه  در  که  عالقه ای  و  عشق 
علیه السالم  حسین  امام  برای 
از  ذره ای  نمی گذارد  داریم 

حسین  امام  به  نسبت  ارادتمان 
منازل  باید  و  بکاهد  علیه السالم 
کنیم  تبدیل  حسینیه  به  را  خود 
و  سوءاستفاده  نتواند  دشمن  تا 

بهره برداری کند.
تنها  کرد:  تصریح  انصاری فرد 
برعکس  که  ارگانی  و  نهاد 
دیگر ادارات اصال تعطیلی ندارد، 
نیروی انتظامی و دادستانی است 
چرا که وظایف و مأموریت های 
شده  تعریف  شما  برای  فراوانی 
پذیرد،  صورت  امنیت  تأمین  تا 
احساس  شما  حضور  با  مردم  و 
امنیت می کنند و این خود یک 
این  در  امنیت  که  است  نعمت 
نظام مقدس جلوه گری می کند.

که  نهاد  دو  داشت:  ابراز  وی 
همیشه و در همه تحرکات پیش 
قراول بوده و هست دادگستری 
و  است  انتظامی  نیروی  و 
همه  در  نهاد  دو  این  حضور 
است. واضح  و  مشهود  صحنه ها 
انصاری فرد خطاب به فرماندهان 
بیان  شهرستان  انتظامی  ارشد 
به  خود  کار  در  باید  نمود: 
داشته  کامل  توجه  نکته  چند 
2-جریان  1-مردم شناسی  باشیم 
سیاسی  بینش  همراه  به  شناسی 
و 3-تدبیر تا بتوانیم در صحنه ها 
آوریم. عمل  به  خوبی  مدیریت 
در  اجمالی  توضیحاتی  وی 
بر مأموریت ها  نظارت  خصوص 
انجام  در  دقت  وظایف،  و 
وظایف و صبر و حوصله در کار 
و تنظیم اوراق و صورت جلسات 
و...مطرح و بیان کرد و در آخر 
و  موفقیت  آرزوی  خداوند  از 
پرسنل  همه  برای  سربلندی 

انتظامی خواستار شد.


