جمعه  30بهمن 1394

برنامهریزی دشمنان انقالب اسالمی برای تأثیرگذاری بر روند
انتخابات
فرمانده سپاه فجر فارس گفت :ملت بابصیرت ایران اسالمی به ...

آغاز تبلیغات رسمی داوطلبان
دهمین دوره مجلس شورای اسالمی در شیراز و استان فارس

ایرنــا  :از نخســتین ســاعات روز پنجشــنبه بــا آغــاز زمــان رســمی تبلیغــات نامزدهــای دهمیــن دوره
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی  ،چهــره شــیراز و دیگــر شــهرهای اســتان فــارس بــا چســباندن
عکســها و پوســترهای تبلیغاتــی داوطلبــان دگرگــون شــد و شــور و حــال انتخاباتــی در ایــن مناطــق
بیشــتر شــد.
بــه گــزارش خبرنگارایرنــا  ،برخــی از داوطلبــان انتخابــات در شــیراز تقریبــا در یکــی دو ســاعت ابتــدای
تبلغیــات همــه چهــار راههــا و میادیــن و در و دیــوار شــهر را تســخیر کردنــد و پوســترها و عکســهای
رنگارنــگ آنــان تقریبــا در همــه جــا بــه چشــم مــی خــورد .
بــه رغــم آنکــه مــکان هــای خاصــی بــرای تبلیغــات ایــن داوطلبــان از قبــل تعییــن شــده اســت امــا
چســباندن پوســترها و عکســها بــر روی تابلوهــا و عالیــم راهنمایــی و معابــر و گذرگاههــا بــه وفــور بــه
چشــم مــی خــورد .
ســایت هــای خبــری و روزنامــه هــای محلــی شــیراز نیــز کــه از روزهــای قبــل در تــدارک تبلیغــات
داوطلبــان دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی بودنــد روز پنجشــنبه بــا انبوهــی از عکســها و مطالــب
انتخاباتــی و تبلیغاتــی ایــن افــراد چــاپ و روانــه شــهر شــدند .
فرمانــداری شــیراز پنجشــنبه همزمــان بــا آغــاز فرصــت قانونــی تبلیغــات نامزدهــای انتخابــات دهمیــن
دوره مجلــس شــورای اســامی در اطالعیــه ای اســامی  133نامــزد انتخابــات در حــوزه انتخابیــه شــیراز
را اعــام کــرد.
بنــا بــه اطــاع کمیتــه اطــاع رســانی و تبلیغــات فرمانــداری شــیراز ،از  136نامــزد تاییــد صالحیــت شــده
توســط شــورای نگهبــان در حــوزه انتخابیــه شــیراز ،دو نفــر انصــراف خــود را اعــام کــرده انــد.
بــر ایــن اســاس ،بــا درخواســت ســه نامــزد انتخابــات مجلــس دهــم بــرای تغییــر حــوزه انتخابیــه از دیگــر
شهرســتان هــا بــه شــیراز موافقــت شــده و تنهــا بــا یــک درخواســت موافقــت نشــده اســت.
بنــا بــر اعــام کمیتــه اطــاع رســانی و تبلیغــات فرمانــداری شــیراز ،پنــج نامــزد ثبــت نامــی در حــوزه
انتخابیــه شــیراز نیــز متقاضــی تغییــر حــوزه بــه دیگــر شهرســتان هــا بودنــد کــه از ایــن تعــداد ،بــا تغییــر
حــوزه انتخابیــه چهــار نامــزد موافقــت شــده اســت.
دهمیــن دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و پنجمیــن دوره انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری
بــه طــور همزمــان در روز هفتــم اســفند  94برگــزار خواهــد شــد.

جبهه فراگیر اصولگرایان تحولخواه شکل گرفت

ســخنگوی جبهــه فراگیــر اصولگرایــان تحولخــواه از شــکلگیری ایــن تشــکل در شــهر مقــدس
شــیراز خبــر داد.
محمدرضــا هاجــری روز گذشــته در گفتوگــو بــا خبرنــگار فــارس در شــیراز از شــکلگیری جبهــه
فراگیــر اصولگرایــان تحولخــواه در ایــن شــهر خبــر داد و اظهــار داشــت :بــا هــدف احتــرام بــه
نظــرات تمــام اصولگرایانــی کــه مســتقل بــوده و جــز هیــچ حــزب و گروهــی نیســتند ،ایــن جبهــه در
لویی جرگه  75نفره اصولگرایان شیراز شکل گرفت.
وی بابیــان اینکــه ایــن  75نفــر شــامل روحانیــون ،اســاتید دانشــگاه ،دانشــجویان ،اصحــاب رســانه،
هنرمنــدان ،ورزشــکاران و فعــاالن محــات شــیراز میشــوند ،تصریــح کــرد :اصولگرایــان مســتقل بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه چهــار گزینــه از نامزدهــای شــرکت در انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس شــورای
اســامی را معرفــی و در حفــظ وحــدت میــان ایــن جریــان اصیــل فکــری تــاش کننــد.
هاجــری ،فریــدون عباســی (دانشــمند هســتهای) ،ابراهیــم عزیــزی ،جعفــر قــادری و ســید احمدرضــا
دســتغیب را بهعنــوان برگزیــدگان ایــن جبهــه معرفــی کــرد و گفــت :در هــر صــورت وجــود اختالفنظــر
در تمــام جریانهــا امــری اجتنابناپذیــر بــوده امــا داشــتن کمتریــن اختــاف در میــان اصولگرایــان
نهادینــه شــده اســت.

آزمون حرفه ای مهندسان ،کاردانها و معماران تجربی استان
فارس برگزار شد
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راه و شهرســازی اســتان فارس،مهنــدس حمیــدی زاده بــا حضــور
در ســالن برگــزاری آزمــون گفــت :آزمــون حرفــه ای مهندســان ،کاردانهــا و معمــاران تجربــی بصــورت
همزمــان بــا سراســر کشــور و بصــورت متمرکــز در اســتان فــارس و زیــر نظــر دفتــر امــور مقــررات ملــی
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی برگــزار شــد.
مهنــدس حمیــدی زاده افــزود  :بــه منظــور حفــظ ســامت آزمــون و ایجــاد نظــم در رونــد برگــزاری
آزمــون بــا هماهنگــی صــورت گرفتــه  ،شــخصی ســازی ســواالت انجــام شــده و مشــخصاتی همچــون
عکــس ،نــام و نــام خانوادگــی و شــماره داوطلبــی بــر روی کارت ورود بــه جلســه ،درج گردیــده و عــاوه
بــر آن مشــخصات یــاد شــده بــر روی برگــه ســواالت بصــورت جداگانــه بــرای هــر شــخص درج شــده و
پیــش بینــی الزم جهــت نصــب شــماره داوطلبــی بــه همــراه عکــس بــر روی دســته صندلــی داوطلبیــن
نیــز صــورت گرفتــه اســت.
مدیــر مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی اســتان فــارس اظهــار داشــت  :برگــزاری آزمــون در
تمامــی رشــته هــا بصــورت تســتی و عــاوه بــر آن در رشــته معمــاری بصــورت طراحــی (اســکیس) نیــز
برگــزار شــد کــه در طــی  2روز برگــزاری آزمــون ،حــدود  10هــزار داوطلــب در آزمــون شــرکت کردنــد.
وی در پایــان گفــت  :آزمــون یــاد شــده بــرای مهندســان و کاردانهــا در رشــته هــای معماری ،شهرســازی،
عمــران ،مکانیک،برق،نقشــه بــرداری و ترافیــک برگزار شــد.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور:

اعمال مدیریت یکپارچه سوانح ترافیکی نیازمند عزم ملی است

ایرنــا  :رئیــس مرکــز تحقیقــات ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور گفــت :بــا توجــه بــه میــزان بــاالی
مــرگ و میــز و معلولیــت هــای ناشــی از ســوانح ترافیکــی ،اعمــال مدیریــت یکپارچــه حــوادث و ســوانح
ترافیکــی در کشــور نیازمنــد عــزم ملــی اســت.
محمــود خدادوســت ،روز پنجشــنبه در ششــمین ســمینار بیــن المللــی کاهــش ســوانح ترافیکــی در شــیراز،
بیــان داشــت :امــروزه حــوادث و ســوانح ترافیکــی پــس از بیمــار هــای قلبــی عروقــی ،در راس علــل مــرگ
و میرهــای غیــر طبیعــی اســت.
وی ادامــه داد :در  9مــاه امســال دســتکم 13هــزار و 159نفــر در حــوادث و ســوانح ترافیکــی کشــور جــان
خــود را از دســت دادنــد و بــرای کاهــش ایــن آمــار سیاســتگذاری و برنامــه ریــزی دقیــق الزامــی اســت.
خدادوســت ،ازوســایل نقلیــه ،راه و نیــروی انســانی بــه عنــوان اضــاع یــک مثلــث درحــوادث و ســوانح
ترافیکــی نــام بــرد و گفــت :بــرای
جلوگیــری ازبــروز حــوادث و ســوانح ترافیکــی کــه در نهایــت منجــر بــه مــرگ ،مصــدوم شــدن و معلولیــت
مــی شــود بایــد درقالــب مدیریتــی متمرکــز از طریــق قوانیــن بازدارنــده ،فرهنــگ ســازی و ارایــه آمــوزش
هــای الزم ،بــا جدیــت اقــدام شــود.
وی گفــت :دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز در سیاســتگذاری بــرای کاهــش ســوانح ترافیکــی پیشــگام
اســت و مویــد آن برپایــی ایــن ســمینار اســت کــه بــه صــورت دوره ای مســئوالن کشــوری و اســتانی کــه
بــه نحــوی بــا تصمیــم ســازی و تصمیــم گیــری در زمینــه حــوادث و ســوانح ترافیکــی درگیــر هســتند
در آن گــرد هــم مــی آینــد و مســایل مرتبــط بــا کاهــش ســوانح و چالــش هــای ایــن حــوزه مــورد نقــد
و بررســی قــرار مــی گیــرد.
معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت راه و شهرســازی نیــز در ایــن ســمینار اظهــار داشــت :ایــن ســمینار
موجــب هــم افزایــی افــکار و ایــده هــا بــرای ایمنــی جــاده هــا و ارایــه برنامــه عملیاتــی ملــی بــرای
ایمنــی راه هــای کشــور بــر اســاس توصیــه هــای نهادهــای بیــن المللــی مــی شــود.
محمــود صفــارزاده گفــت :بــرای کاهــش ســوانح ترافیکــی بایــد پنــج رکــن اصلــی مــد نظــر قــرار گیــرد
کــه شــامل اجــرای سیســتم مدیریــت ایمنــی راه ،محیــط راه و حرکــت ایمــن تــر ،خودروهــای ایمــن،
رعایــت قانــون از ســوی کاربــران و واکنــش هــای بعــد از ســانحه اســت.
رئیــس مرکــز تحقیقــات ارتقــای ایمنــی و پیشــگیری از مصدومیــت هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید
بهشــتی نیــز در ایــن ســمینار یکــی از دالیــل ایجــاد ســوانح در عابــران پیــاده را درســت محاســبه نکــردن
فاصلــه حرکــت در مســیر تــردد وســایل نقلیــه دانســت و گفــت :بــروز ســوانح بــرای کــودکان و ســالمندان،
بســیار بیشــتر رخ مــی دهد.حمیــد ســوری در ادامــه بیــان کــرد :ســالمندان در ســوانح ترافیکــی ،احتمــال
مــرگ بیشــتری دارنــد و مهمتریــن مصدومیــت هایــی کــه آنــان را تهدیــد مــی کنــد ،ســقوط از ارتفــاع و
ســوانح ترافیکــی اســت.او گفــت :ســامت افــراد ســالمند جامعــه ،در ســامت افــراد جــوان تاثیــر دارد و از
ســوی دیگــر کیفیــت زندگــی ســالمندان در هزینــه هــای جامعــه نیــز موثــر اســت.
رئیــس مرکــز تحقیقــات ارتقــای ایمنــی و پیشــگیری از مصدومیــت هــای دانشــگاه علــوم
پزشــکی شــهید بهشــتی ،بــا اشــاره بــه چشــم انــداز آینــده کشــور و افزایــش آمــار ســالمندان،
افــزود :امیــد بــه زندگــی در زنــان ،دو تــا ســه ســال از مــردان بیشــتر اســت و در ســال هــای
آینــده بــه شــش تــا هفــت ســال مــی رســد زیــرا شــمار ســالمندان زن بیشــتر از مــردان خواهــد
شد.

فارس
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افزایش  24درصدی شعب اخذ رای در شهرستان شیراز
فرماندار و رئیس هیات اجرایی انتخابات شهرستان شیراز گفت :شمار شعب اخذ
رای در این حوزه انتخابیه در انتخابات هفتم اسفند  94نسبت به ...

آيتاهلل دستغيب عنوان كرد:

لزوم مشورت با ارکان بازار
در برنامهریزیهای اقتصادی

ایســنا  :تولیــت آســتان مقــدس احمــدی و
محمــدی(ع) اعتقــاد دارد كــه اركان بــازار بــه
ســبب شــناخت دقیــق از شــرایط اقتصــاد و تجــارت
کشــور و مشــکالت آن ،بایــد در برنامهریزیهــای
اقتصــادی طــرف مشــورت باشــند.
آيــتاهلل ســيد علياصغــر دســتغيب چهارشــنبه
 28بهمــن در جمــع نماينــدگان اصنــاف و بازاريــان
شــيراز ،بــازار و بازاريــان را از گذشــته دور تــا كنــون
پشــتيبان اســام و اهلبيــت(ع) معرفــي و اضافــه
كــرد :در تمــام قشــرها افــراد متدیــن وجــود داشــته
و دارد و احیانــا کســانی هــم کــه چنــدان پــای بنــد
نباشــند همیشــه هســتند چنانکــه در دانشــگاهیان
و حتــی حوزویــان هــم گاه انحرافــات فکــری و
عقیدتــی دیــده شــده اســت.
وي ادامــه داد :بــازار مــا بــه یــاری خــدا از انحرافــات
عقیدتــی و زیربنایــی عــاری بــوده و عمــده و اکثریت
افــراد آن متدیــن و متقــی و پایبنــد بــه موازیــن
شــرعی بودهانــد .علــت ایــن عــاری بــودن از
انحرافــات عمــده ،ارتبــاط بــا علمــای بــزرگ و
نــص کالم
مراجــع در هــر عصــری اســت کــه
ّ
ائمــه طاهریــن و پیشــوایان دیــن اســت کــه مــا
در عصــر غیبــت بــه افــرادی کــه برجســتهترین
عالمــان دیــن در هــر زمــان هســتند رجــوع کنیــم
و بازاریــان بــر اســاس همیــن شــاخصها آن افــراد
را شناســایی کــرده و دیــن و آییــن خــود را بــا آنــان
منطبــق میکردهانــد.
تولیــت آســتان مقــدس یــادآور شــد :پیــدا کــردن
عالمانــی کــه از لحــاظ علــم ،تقــوی ،رفتــار ،ســلوک
و اخــاق برتریــن باشــند از وظایــف بــازار اســت کــه
عالــم دارای صیانــت نفــس و حافــظ دیــن خــود و
دیگــران را بیابــد چــرا کــه در حــوادث واقعــه ایــن
راویــان حدیــث و صاحــب نظــران هســتند کــه در
حــال و حــرام محــل رجــوع مــردم هســتند.
نائــب رئیــس شــورای حوزههــای علمیــه اســتان
فــارس ،گفــت :بــازار و بازاریــان محتــرم بنــا بــر
ایــن اصولــی کــه شــفاف و روشــن مشــخص شــده
بایــد بــا علمــای واجــد الشــرایط ارتبــاط برقــرار
کــرده و عقایــد خــود و احــکام دیــن را از آنهــا
گرفتــه و شــبهات خــود را مطــرح و راه صحیــح را
دریافــت كننــد.
آيــتاهلل دســتغيب تصريــح كــرد :کلیــد حــل
مشــکالت اقتصــادی و رکــود بــازار در داخــل کشــور
اســت و البتــه زحمــات دولــت مــردان در بحــث
برجــام جــای تقدیــر دارد امــا بــرای حــل مشــکالت
اقتصــادی بایــد از داخــل تدبیــر اساســی انجــام
شــود همــان گونــه کــه مقــام ّ
معظــم رهبــری
(مدظلّــه) تأکیــد زیــادی بــر اقتصــاد مقاومتــی دارنــد
و حــق هــم همیــن اســت و بــازار نیــز بایــد در ایــن
مســیر از رهنمودهــای ّ
معظــم لــه اســتفاده کنــد.

قدر دانی معاون وزیر راه و
شهرسازی از کارکنان اداره کل
راه و شهرسازی فارس

توســط معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیــر
عامــل ســازمان ملــی زمیــن و مســکن از زحمــات
پرســنل اداره کل راه و شهرســازی تقدیــر بعمــل
آمــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راه و
شهرســازی فــارس  ،از ســوی مهنــدس پژمــان
معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیــر عامــل
ســازمان ملــی زمیــن و مســکن در پــی عملکــرد
اداره کل راه و شهرســازی فــارس در خصــوص اخــذ
احــکام قضایــی علیــه متصرفیــن و مبــارزه بــا پدیــده
زمیــن خــواری در اســتان از زحمــات پرســنل اداره
کل راه و شهرســازی خصوصــا حــوزه امــاک و
حقوقــی تقدیــر و تشــکر بعمــل آمــد.
شــایان ذکــر اســت در ایــن راســتا چندیــن فقــره
حکــم بــه نفــع دولــت صــادر و بــا همــکاری
دســتگاه قضایــی منتهــی بــه اجــرای حکــم و اعــاده
اراضــی بــه دولــت گردیــد.
همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت یکــی از چشــمگیر
تریــن پرونــده ایــن احــکام ،حکــم پرونــده 271
هکتــاری اراضــی قــات بــود کــه بــا ارزشــی بالــغ
بــر  600میلیــارد ریــال منتهــی بــه محکومیــت
متصــرف و اعــاده اراضــی بــه نفــع دولــت و جــزای
نقــدی علیــه محکــوم شــد.

قدردانی معاون
وزیر راه و شهرسازی از
رئیس کل داد گستری فارس

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راه و
شهرســازی اســتان فــارس ،در جلســه ای کــه بــا
حضــور مدیــر کل حقوقــی ســازمان ملــی زمیــن و
مســکن ،مدیــر کل راه و شهرســازی  ،رئیــس کل
داد گســتری اســتان فــارس تشــکیل شــد از ایشــان
تقدیــر و تشــکر بعمــل آمــد.
ایــن لــوح بــه دلیــل جدیــت در مبــارزه بــا زمیــن
خــواری و حفــظ حقــوق بیــت المــال بــه دکتــر
القاصــی مهــر مدیــر کل دادگســتری اســتان فــارس
اهــداء شــد.
القاصــی مهــر نیــز در ایــن جلســه ضمــن تقدیــر
از عملکــرد پرســنل راه و شهرســازی در خصــوص
پرونــده هــای حقوقــی زمیــن خــواری حمایــت
هــای الزم را از طریــق وزارت راه و شهرســازی
بــرای اینگونــه مــوارد خواســتار شــد.

لزوم مشورت با ارکان بازار در برنامهریزیهای اقتصادی
تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) اعتقاد دارد كه اركان بازار به سبب
شناخت دقیق از شرایط اقتصاد و تجارت کشور ...
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فرمانده سپاه فجر فارس مطرح کرد

برنامهریزی دشمنان انقالب اسالمی
برای تأثیرگذاری بر روند انتخابات

فرمانــده ســپاه فجــر فــارس گفــت :ملــت
بابصیــرت ایــران اســامی بــه طرفــداران فتنــه
و ســاکتین در مقابــل فتنــه رأی نخواهنــد داد.
گــزارش خبرگــزاری فــارس از شــیراز بــه نقــل
از روابــط عمومــی ســپاه فجــر فــارس ،ســردار
غالمحســین غیبپــرور در همایــش بصیــرت
خانوادههــای پاســداران ســپاه فجــر ایــن اســتان
بــا تأکیــد بــر اهمیــت انتخابــات مجلــس شــورای
اســامی و خبــرگان رهبــری در اســفندماه ،1394
گفــت :بــرای انتخــاب نماینــده تــراز انقــاب
اســامی بایــد بــه شــاخصههای مهمــی نظیــر
پایبنــدی و التــزام عملــی بــه اصــل والیتفقیــه،
نحــوه موضعگیــری در مقابــل فتنــه ،88
ایســتادگی در مقابــل اســتکبار جهانــی و آمریــکا

و نفوذناپذیــری در مقابــل دشــمن ،توجــه داشــته
باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه برنامهریــزی دشــمنان انقــاب
اســامی بــرای تأثیرگــذاری بــر رونــد انتخابــات
بــر مبنــای راهبــرد نفــوذ ،تصریــح کــرد :ملــت
بابصیــرت ایــران اســامی بــه طرفــداران فتنــه و
ســاکتین در مقابــل آن رأی نخواهنــد داد حتــی
اگــر کاندیــدای خُ بــرگان رهبــری باشــند.
فرمانــده ســپاه فجــر فــارس بــا اشــاره بــه روحیــه
استکبارســتیزی ملــت ایــران افــزود :مــردم
مؤمــن ایــران در انتخابــات مجلــس شــورای
اســامی بــه کســانی رأی خواهنــد داد کــه در
مقابــل آمریــکا و اســتکبار جهانــی و وابســتگان
آنهــا ایســتادگی داشــته باشــند.

رئیس شعبه چهار دادگاه تجدید نظر استان فارس

اجاره نشریات مصداق جرم است

ایرنــا  :رئیــس شــعبه چهــار دادگاه تجدیــد نظــر
اســتان فــارس گفــت :در ایــن اســتان وضعیــت
خوبــی از نظــر رعایــت قانــون مطبوعــات توســط
فعــاالن رســانه هــا داریــم و هــم اینــک هیــچ
مجــرم مطبوعاتــی در ایــن اســتان وجــود نــدارد
کــه در حبــس باشــد.
یوســف نیکنــام ،ایــن ســخنان را پنجشــنبه
در نخســتین دوره آمــوزش جامــع و جــزء
بــه جــزء قانــون مطبوعــات بــرای فعــاالن
رســانه ای اســتان فــارس کــه بــا همــکاری
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی و اداره کل
دادگســتری ایــن اســتان برگــزار شــد ،مطــرح
کــرد .رئیــس ســابق شــعبه چهــار کیفــری
اســتان فــارس کــه صالحیــت رســیدگی بــه
پرونــده هــای مطبوعاتــی را دارد ،دربــاره
وضعیــت پرونــده هــای حقوقــی مطبوعــات در
ایــن اســتان گفــت :بیشــترین جرایــم رســیدگی
شــده در محاکــم مطبوعاتــی در ســال هــای
گذشــته در ایــن اســتان را جرایمــی همچــون
توهیــن و افتــرا ،کاریکاتــور و عکــس متضمــن
توهیــن تشــکیل مــی دهــد.
** اجاره نشریات مصداق جرم است
ایــن قاضــی دادگســتری و دکتــرای جــزا و
جــرم شناســی همچنیــن گفــت :بنــا بــر تبصــره 3
مــاده  8قانــون مطبوعــات ،اجــاره نشــریات مگــر
بــا نظــارت و کســب اجــازه از وزارت فرهنــگ و

ارشــاد اســامی ،ممنــوع و مصــداق جــرم اســت.
نیکنــام افــزود :امتیــاز انتشــار نشــریه بــر مبنــای
صالحیــت هــای فــردی بــه صاحــب امتیــاز
و مدیرمســئول آن نشــریه اعطــا مــی شــود و
از ایــن رو ،ایــن افــراد اجــازه ندارنــد کــه بــه
وکالــت و یــا نمایندگــی ،نشــریه خــود را در
اختیــار دیگــر افــراد بگذارنــد.
رئیــس ســابق شــعبه چهــار کیفــری اســتان
فــارس بــا اشــاره بــه ســیر تدویــن قانــون
مطبوعــات در ایــران گفــت :از ســال  1286و
تدویــن نخســتین قانــون مطبوعــات در کشــور،
ایــن قانــون بــا تغییــرات زیــادی همــراه
بــوده اســت کــه نشــان دهنــده توجــه ویــژه
حکومت ها به مطبوعات است.
نیکنــام اظهــار کــرد :ایــن کــه قانونگــذار حقــوق
و جرایمــی را در قالــب قانــون مطبوعــات وضــع
کــرده اســت بــه منزلــه اهمیــت ،بزرگــی و
قــدرت مطبوعــات اســت چــرا کــه مطبوعــات
مــی تواننــد منشــا تغییــر و اصالحــات در ابعــاد
مختلــف جامعــه باشــد.
رئیــس شــعبه چهــار دادگاه تجدیــد نظــر اســتان
فــارس در ادامــه بــا اشــاره بــه تدویــن حــدود و
حقــوق فعالیــت رســانه هــا در قانــون مطبوعــات
گفــت :مجــازات هــای در نظــر گرفتــه شــده
بــرای جرایــم مطبوعاتــی ،مجــازات هــای
خــاص و مبتنــی بــر رویکــردی محترمانــه اســت

و اگــر فــردی جــرم مطبوعاتــی مرتکــب شــد،
حقــوق ویــژه خــود را دارد چــرا کــه ایــن جــرم
از فکــر و اندیشــه او شــکل گرفتــه اســت و بــا
فــردی کــه بــه طــور عمــدی مــی خواهــد در
نظــم جامعــه خلــل ایجــاد کنــد ،بســیار متفــاوت
اســت.
** هیــچ فــردی نمــی توانــد نشــریات
را بــه چــاپ مطالــب مجبــور کنــد
نیکنــام افــزود :بنــا بــر قانــون مطبوعــات،
خبرنــگاران و فعــاالن مطبوعــات حــق دارنــد
کــه بــرای کســب خبــر از مجــاری رســمی و غیر
رســمی اســتفاده کننــد امــا بایــد توجــه داشــت
کــه چــاپ مطالــب مربــوط بــه ســخنان توهیــن
آمیــز افــراد مصــداق جــرم تلقــی مــی شــود.
ایــن قاضــی دادگســتری همچنیــن گفــت:
هیــچ فــردی نمــی توانــد بــا اصــرار و تحمیــل،
نشــریه ای را بــه درج مطلبــی خــاص مجبور کند
چــرا کــه مســئوالن یــک نشــریه اهل تشــخیص
هســتند و بایــد همــه موازیــن ،اصــول و قوانیــن
را در همــه حــال مــورد توجــه قــرار دهنــد.
نخســتین دوره آمــوزش جامــع و جــزء بــه جــزء
قانــون مطبوعــات بــا حضــور صابــر فیــروزی
معــاون مطبوعاتــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد
اســامی اســتان فــارس و شــماری از خبرنگاران،
ســردبیران و دیگــر دســت انــدرکاران مطبوعــات
و خبرگــزاری هــا در شــیراز برگــزار شــد.

افزایش  24درصدی شعب اخذ رای در شهرستان شیراز

ایرنــا  :فرمانــدار و رئیــس هیــات اجرایــی
انتخابــات شهرســتان شــیراز گفــت :شــمار شــعب
اخــذ رای در ایــن حــوزه انتخابیــه در انتخابــات
هفتــم اســفند  94نســبت بــه انتخابــات چهــار
ســال قبــل ( 12اســفند ســال )90مجلــس
شــورای اســامی حــدود  24درصــد افزایــش
یافتــه اســت.
حیــدر عالیشــوندی ،پنجشــنبه در گفــت و گــو بــا
ایرنــا افــزود :تصمیــم برایــن افزایــش بــا هــدف
فراهــم کــردن شــرایط مناســب و راحــت بــرای
شــرکت مــردم در ایــن انتخابــات اتخــاذ شــده
اســت.
وی ادامــه داد :در انتخابــات هفتــم اســفند 682
شــعبه اخــذ رای در نظــر گرفتــه شــده اســت و
ایــن در حالــی اســت کــه تعــداد شــعبه هــای
اخــذ رای در انتخابــات نهمیــن دوره مجلــس
شــورای اســامی  551شــعبه بــود و ایــن بــدان
معناســت کــه در انتخابــات مجلــس دهــم شــاهد
افزایــش  131شــعبه در حــوزه انتخابیــه شــیراز
هســتیم.
فرمانــدار شــیراز گفــت :از  682شــعبه اخــذ رای
در ایــن شهرســتان کــه در قالــب  9منطقــه

تقســیم بنــدی شــده 614 ،شــعبه ثابــت و 68
شــعبه ســیار در نظــر گرفتــه شــده اســت.
عالیشــوندی افــزود :بــرای شــهر شــیراز و بخــش
مرکــزی ایــن شهرســتان  619شــعبه اخــذ رای
شــامل  582شــعبه اخــذ رای ثابــت و  37شــعبه

اخــذ رای ســیار پیــش بینــی شــده اســت.
وی ادامــه داد 26 :شــعبه اخــذ رای نیــز در بخــش
ارژن شهرســتان شــیراز در قالــب  18شــعبه ســیار
و هشــت شــعبه ثابــت جمعــه هفتــم اســفند
پذیــرای واجــدان شــرایط شــرکت در انتخابــات
هســتند.
رئیــس هیــات اجرایــی انتخابــات دهمیــن دوره
مجلــس شــورای اســامی در شهرســتان شــیراز
گفــت 37 :شــعبه اخــذ رای در قالــب  13شــعبه
ســیار و  24شــعبه ثابــت نیــز کار جمــع آوری
آرای مــردم بخــش زرقــان را برعهــده دارنــد.
عالیشــوندی بیــان داشــت :در ایــن انتخابــات
چهــار شــعبه ویــژه اخــذ رای بــرای اقلیــت هــای
مذهبــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی اظهــار کــرد :در انتخابــات مجلــس
نهــم ،ســه شــعبه اخــذ رای بــه ایــن گــروه از
هموطنــان اختصــاص داشــت کــه امســال یــک
شــعبه بــه ایــن شــعب اضافــه شــده اســت.
انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس شــورای
اســامی و پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان
رهبــری بــه طــور همزمــان روز هفتــم اســفند 94
برگــزار مــی شــود.

 ۱۰۰کیلو حشیش در استان فارس توقیف شد

فرمانــده انتظامــی اســتان فــارس از کشــف ۱۰۰
کیلوگــرم حشــیش از یــک دســتگاه کامیــون
حامــل بــار بادمجــان در ورودی شــهر شــیراز
خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از شــیراز ،بــه
نقــل از معاونــت اجتماعــی نیــروی انتظامــی
اســتان فــارس ،ســردار احمدعلــی گــودرزی
اظهــار داشــت :در راســتای تشــدید فعالیتهــای
مبــارزه بــا عناصــر تهیــه و توزیــع موادمخــدر بــا
انجــام اقدامــات اطالعاتــی مامــوران پلیــس

مبــارزه بــا موادمخــدر اســتان فــارس متوجــه
شــدند تعــدادی افــراد قاچاقچــی قصــد دارنــد
مقادیــری موادمخــدر را در قالــب حمــل بــار
بادمجــان در خــودرو ســنگین از شهرســتان
رودان اســتان هرمــزگان بارگیــری و بــه شــیراز
حمــل کننــد.
وی عنــوان کــرد :موضــوع در دســتور کار
مامــوران قــرار گرفــت و چنــد اکیــپ مجــرب در
مســیر تــردد قاچاقچیــان مســتقر و خــودرو آنهــا
را در یکــی از ورودیهــای شهرســتان شــیراز

مشــاهده و متوقــف کردنــد.
فرمانــده انتظامــی اســتان فــارس بیــان کــرد :در
بازرســی از ایــن خــودرو کامیــون هیونــدا 100
کیلوگــرم حشــیش کــه بــه طــرز ماهرانـهای در
بیــن بــار بادمجــان جاســازی شــده بــود کشــف
و راننــده و سرنشــین خــودرو دســتگیر شــدند.
ســردار گــودرزی گفــت :در ادامــه مامــوران
موفــق شــدند یــک خــودرو پرایــد را کــه ایــن
محمولــه را اســکورت میکــرد توقیــف و
 2سرنشین آن را دستگیر کنند.

