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ثبت مشخصات بیش از  2هزار مجرم خطرناک فارس در بانک
اطالعات هویت ژنتیک ایرانیان
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به اینکه مجرمی...

رئیس کل دادگستری فارس:

دستگیرشدگان ناآرامی های استان تعیین تکلیف شدند

ایرنــا :رئیس کل دادگســتری اســتان فارس گفــت :رأفت
اســامی مالک عمل دســتگاه قضایی در رســیدگی به پرونده
دستگیرشــدگان ناآرامی های اخیر در این استان بود و درچارچوب
قانون ،همه آنها تعیین تکلیف شدند.
علی القاصی روز چهارشــنبه در حاشیه نشست سراسری بانک
اطالعات هویتی و ژنتیکی ایران در جمع خبرنگاران بدون اشاره
به آمار دستگیر شــدگان در این ناآرامی ها افزود :هم اینک هیچ
فردی را ســراغ نداریم که در ناآرامی های اخیر در فارس دستگیر
شده باشد اما تعیین تکلیف نشده باشد.
وی اظهار کرد :دستگیرشدگان از روز دستگیری با خانواده های
خود در تماس بوده اند.
رئیــس کل دادگســتری فارس در ادامه گفــت :افرادی که نقش اصلی و تعییــن کننده در دعوت به
ناآرامی نداشتند از روز نخست شناسایی ،تفکیک و با ضمانت جزئی آزاد شدند.
وی افزود :این افراد تحت تاثیر فضا قرار گرفته و در تجمع ها حضور یافته بودند؛ نگاه ما در برخورد با
این افراد سخت گیرانه نخواهد بود.
القاصی گفت :حســاب افرادی که صحنه گردان این ناآرامی ها بودند و با مدیریت کانال در شبکه های
اجتماعی مردم را به ناآرامی دعوت می کردند ،از مردم جدا است.
وی اظهــار کرد :این افــراد امنیت مردم و جامعه را مخدوش کرده اند و از این رو ،پرونده آنها خارج از
نوبت و با تعیین قاضی های ویژه در حال رسیدگی است.
رئیس کل دادگســتری اســتان فارس بیان کرد:به عنوان مثال ،پرونده فردی که در ناآرامی های اخیر
دستگیر شده که مامور انتظامی را ضرب و شتم کرده و دست مامور ناجا را شکسته و یا فرد دیگری که با
ســرویس اطالعاتی بیگانگان در خارج کشور مرتبط بوده و نقشه آنها را پیاده کرده است ،با قاطعیت و در
چارچوب قانون بررسی می شود.
پیش از این معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس به خبرنگار ایرنا گفته بود :در جریان
ناآرامی های اخیر شاهد اقدامات تخریبی و وارد آمدن خسارت در استان نبودیم.
هادی پژوهش جهرمی یکشــنبه افزود :در شهرها و مناطقی هم که تجمع هایی شکل می گرفت تعداد
تجمع کنندگان به هزار نفر هم نمی رسید.
وی ادامه داد :در مجموع می توان گفت که در اســتان فارس نســبت به دیگر مناطق کشور وضعیت
متعادل تری حاکم بود.
معاون سیاســی،امنیتی واجتماعی اســتانداری فارس ضمن قدردانی ازتالش های نیروهای انتظامی و
امنیتــی در جریان این ناآرامی ها اضافه کرد :نیروهای انتظامی و امنیتی در جریان این ناآرامی ها با آرامش
و سعه صدر بسیار باال با تجمع کنندگان برخورد کردند.
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری دهم دی ماه جاری در نشست هیات
دولت در مورد وقایع اخیر اظهار داشــت :طبق قانون اساســی و حقوق شهروندی ،مردم در بیان انتقادات
و حتی اعتراضشــان کامال آزاد هســتند ،اما در عین حال باید توجه کنیم که نحوه انتقاد و اعتراض باید
به گونهای باشد که پایان آن منتهی به بهتر شدن شرایط کشور و زندگی مردم شود.
مردم شــیراز و دیگر مناطق اســتان فارس و کشور چهارشنبه و پنجشنبه ( 13و  14دی ماه جاری) در
محکومیــت ناآرامی های اخیر و دخالت بیگانــگان در امور داخلی ایران و همچنین دفاع از اقتدار و امنیت
کشور راهپیمایی کردند.
بهره گیری از اطالعات ژنتیک در شناسایی مجرمان
رئیس کل دادگستری فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مزایای بانک اطالعات هویتی
و ژنتیکی ایران افزود :اگر اطالعات این بانک به طور کامل تکمیل شــود کمک زیادی به کشف حقیقت
می کند و مانع از بسیاری از اشتباهات قضایی می شود.
وی افزود :پرونده های معروفی در شــیراز با آزمایش دی ان ای حل شــده و به نتیجه رسیده است که
پرونده مرد ژله ای از جمله آنها بود.
القاصی گفت 25 :پرونده و شــکایت از مرد ژله ای وجود داشت و تنها در یکی از پرونده ها یک لباسی
از او جا مانده بود که از روی برچسب متعلق به خشکشویی سرنخ اولیه ایجاد شد و متهمان مورد آزمایش
قرار گرفتند و باالخره با کمک آزمایشهای ژنتیکی مجرم شناسایی شد.
وی ادامه داد :قتل دختر بچه باجگاهی (روستایی در شمال شیراز) نیز با آزمایش ژنتیکی علیرغم وجود
قریب به  25نفر مظنون به نتیجه رسید.
دی ان ای ( )DNAیا دئوکســی ریبونوکلئیک اسید یکی از ماکرومولکولهای سلولی است که حامل
اطالعات وراثتی اســت و طی همانند سازی ژنتیکی از یک نسل به نسل بعد منتقل میشود .نقش اصلی
مولکول  DNAذخیرهسازی طوالنی مدت اطالعات ژنتیکی است.
شیراز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ( 20و  21دی ماه جاری) میزبان نخستین نشست ملی با موضوع
بانک اطالعات هویت ژنتیکی است.
بانــک اطالعات ژنتیــک و هویت ایرانیان در قالب بنــد یک ماده  211قانون برنامه پنجم توســعه
پیش بینی و مقررات قانونی آن تعیین شده است .مطابق این قانون قوه قضاییه ،نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران (ناجا) و پزشکی قانونی اقدامات اولیه خود را برای تشکیل این بانک انجام دادند.

ح گردشگری با اعتبار  ۱۱۲میلیارد تومان در فارس
 ۳۶مجوز طر 
صادر شد

تســنیم :مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس از صدور مجوز ایجاد  ۳۶واحد اقامتی و سایر تاسیسات
گردشگری در استان فارس در  ۹ماه امسال خبر داد.
به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان فارس ،مصیب امیری اظهار
داشــت :از ابتدای امســال تا پایان آذر ماه  36مجوز ایجاد طرحهای گردشگری شامل مرکز سرگرمی-
تفریحی ،هتل چهارستاره ،اقامتگاه سنتی ،سفره خانه سنتی ،هتل آپارتمان ،مهمانپذیر ،هتل سنتی ،زائرسرا
و مجتمع گردشگری با حجم سرمایهگذاری بیش از  112میلیارد تومان با پیشبینی میزان اشتغال 2045
نفر صادر شده است.
وی با بیان اینکه این طرحها در راســتای توسعه تاسیســات گردشگری و واحدهای اقامتی در سراسر
استان فارس اجرا میشود ،افزود :در این مدت  41موافقت اصولی و  144موافقت اولیه صادر شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس بیان کرد :با بهرهبرداری از این طرحها تا چند سال آینده ،عالوه
بر افزایش چشــمگیر در ظرفیتهای اقامتی-تفریحی و گردشگری استان تاثیر به سزایی در اشتغالزایی
حوزه گردشگری استان ایجاد میشود.
امیری خاطرنشــان کرد :دریک ســال گذشته  165موافقت تاسیسات گردشــگری در استان با حجم
سرمایهگذاری بیش از  709میلیارد و  843میلیون تومان نیز صادر شده است.

برداشت بی رویه از آب های زیر زمینی ،رفتن به سمت فاجعه
اقلیمی است
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برداشت بی رویه از آب های زیر زمینی ،رفتن به سمت فاجعه اقلیمی است
مدیر طرح جامع مدیریت تاالب های فارس گفت :برداشت بی رویه از سفره های آب
زیرزمینی در حالی که تغذیه مناسبی ندارند رفتن به سمت فاجعه است ...

هفته «قرآن و عترت» در شیراز
برگزار می شود
صفد ر د وام  /عصر مرد م

مدیر گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اســامی فارس از برپایی هفته «قرآن و عترت» از  23تا
 28دی ماه در این استان خبر داد.
مهدی احمدی دیروز در نشســت خبری با خبرنگاران
رسانه های گروهی در شــیراز اظهار داشت :در این هفته
چند دوره همایش «ســبک زندگی بــا محوریت قران و
عترت» برگزار خواهد شد.
وی با اشــاره بــه برپایــی محفل انس بــا قرآن در
شهرســتان بوانات اضافه کرد :در هفتــه قرآن و عترت
جشــنواره هنرهای نمایشــی در شهرســتان جهرم بر پا
خواهد شد.
احمــدی از اهدای ســه هــزار جلد قرآن بــه مراکز
فرهنگی اســتان در این هفته خبــر داد و گفت :همایش
مؤسســات قرآنی اســتان با حضور معاون قرآن و عترت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در چهارشنبه  27دی ماه
برگزار می شود.
ایــن مقــام مســئول در اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اســامی فارس یادآور شــد :آیین اختتامیه هفته قرآن و
عترت روز پنجشــنبه  28دی ماه در سالن مرکز اسناد و
کتابخانه ملی فارس برگزار می شود.
احمــدی ادامه داد :تعداد  681نفر  181اثر به دبیرخانه
جشنواره قرآنی ارسال کرده اند و در بخش جشنواره 250
اثر شــعر 143 ،اثر هنرهای تجسمی 34 ،اثر داستان68 ،
فیلمنامه 43 ،اثر صنایع دســتی 25 ،اثر رسانه ای 59 ،اثر
فیلم و عکس 35 ،اثــر پایان نامه و تعداد  24اثر آواهای
دینی و مذهبی ارسال شده است.
وی از قدردانــی و تجلیــل پنج پیشکســوت قرآنی و
برگزیدگان جشــنواره در این هفته خبر داد و گفت :دیدار
با فعاالن قرآنی شهرستان نی ریز و بازدید از مراکز قرآنی
بیت االحزان از دیگــر برنامه های هفته قرآن و عترت در
استان فارس خواهد بود.
وی در ادامه از نشســت کشوری شورای توسعه قرآنی
در روزهای ســوم و چهارم بهمن ماه خبــر داد و گفت:
نمایشــگاه اســتانی «نماز و بصیرت» در شــیراز و پنج
شهرستان استان از  28بهمن ماه به مدت یک ماه برگزار
خواهد شد.
وی همچنیــن از برپایــی آزمون سراســری حفظ و
مفاهیم قرآن کریم در  10اســفندماه امســال خبر داد و
گفت :تاکنون تعداد  4هــزار و  782نفر برای این آزمون
ثبت نام کرده اند که تعداد  581نفر آنها آقایان هستند.
احمدی گفت :بیشترین ثبت نام کنندگان از شهرهای
شیراز ،استهبان ،الرستان ،داراب و نی ریز بوده است.
وی گفت :تعداد  2هزار و  394نفر قرآن آموز مؤسسات
تعداد یک هزار و  643نفر و  218نفر از کانون های مساجد
استان و سایرین از مراکز اصالح و تربیت ،مراکز نظامی و
انتظامی شرکت کرده اند.

دفاتر پیشخوان ثبت اختراع در
استانهای کشور راهاندازی میشود

تســنیم :رئیــس اداره ثبت اختراعات کشــور از ارائه
پیشنهاد افتتاح دفاتر پیشخوان ثبت اختراع در استانهای
کشور خبر داد.
مهرداد الیاسی بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاح مراکز
تبادل تکنولوژی و استانداردسازی در اتاق بازرگانی شیراز
با بیان اینکه در مطالعات نظری و بحثهایی که در اداره
ثبت اختراعات مطرح شده پیشنهاد افتتاح دفتر پیشخوان
ثبت اختراعات در استانها ارائه شده است ،اظهار داست:
در مرحلــه نخســت این دفاتــر در اســتانهای فارس،
اصفهان ،خراســان رضوی و آذربایجان شرقی راهاندازی
میشــود و رویکرد ما افتتاح این دفاتر در پارکهای علم
و فناوری است.
وی با بیــان اینکه بخش دولتی باید در خدمت بخش
خصوصی باشــد ،افزود :بخش خصوصی ما رویکرد خلق
تکنولوژی ندارد و این مسئله خالئی بزرگی در این بخش
مهم اقتصادی کشور محسوب میشود.
الیاســی با بیان اینکــه با بیان اینکــه در حال حاضر
تکنولوژیها مدام در حال پیشرفت و نو شدن است و اگر
بنگاه اقتصادی و تولیدی اشراف کامل به تکنولوژیهای
جدید نداشته باشد نمیتواند وارد بازار رقابتی بشود ،عنوان
کــرد :در بحث ثبت اختراعات حضــور بخش خصوصی
بسیار کمرنگ است.
وی بــا تاکید بر اســتفاده از ظرفیت دانشــگاه برای
برندســازی ،خاطرنشــان کرد :با توجه بــه ظرفیتی که
دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز دارد افتتاح
دفتر تبادل تکنولوژی در اتاق بازرگانی شــیراز در توسعه
منطقه جنوب کشور نیز موثر است.
رئیــس اداره ثبت اختراعات کشــور افــزود 16 :هزار
اظهارنامه ثبت اختراع در کشــور داریم که یک چهارم آن
به ثبت رسیده است.

قطع موقت ارتباط تلفنی در بولوار
زاگرس و بولوار باهنر جنوبی

به اطالع مشــترکین گرامی شهر شــیراز میرساند ،به
منظور عملیــات کابل برگردان در مرکــز تلفن آزادگان،
احتمال قطعی و اختالل در خطــوط تلفن ثابت در بولوار
زاگرس کوچه  17و  15فرعی های منشــعب ،مجتمع های
مسکونی کوثر  1و  2و بولوار باهنر جنوبی کوچه های ،40
 48 ،46 ،44 ،42از روز شــنبه  23دیماه از ساعت  8صبح
به مدت  72ساعت وجود دارد.
بــه گزارش روابــط عمومی مخابــرات منطقه فارس،
چنانچه پس از ســپری شــدن زمان قطعی ،ارتباط تلفنی
مشــترکین آن محدوده برقرار نگردیــد ،جهت رفع آن با
شماره تلفن  20117تماس حاصل نمایند.

دستگیرشدگان ناآرامی های استان تعیین تکلیف شدند
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رئیس کل دادگستری استان فارس گفت :رأفت اسالمی مالک عمل دستگاه قضایی
در رسیدگی به پرونده دستگیرشدگان ناآرامی های اخیر...

ثبت مشخصات بیش از  2هزار مجرم خطرناک
فارس در بانک اطالعات هویت ژنتیک ایرانیان

ایرنــا :معــاون پیشــگیری از وقــوع جرم
دادگســتری فارس با اشاره به اینکه مجرمی که
اطالعاتــش در بانک اطالعــات هویت ژنتیک
ایرانیان ثبت شده باشد اگر دوباره جرمی مرتکب
شود بی شک سریع شناسایی خواهد شد ،گفت:
هــم اینک مشــخصات  2هــزار و  315نفر از
مجرمان خطرناک این استان در این بانک ثبت
شده است.
احمد رحمانیان ،بیان داشت :وجود این بانک
اطالعاتی ،موجب انصراف مجرمان ســابقه دار
از ارتکاب مجدد جــرم و در نتیجه کاهش آمار
جرائم خواهد شد.
وی افزود :ریاســت قوه قضاییه در سال 92
دستور تشــکیل بانک اطالعات هویت ژنتیک
ایرانیــان را صــادر کــرد و پس از ابــاغ این
دستورالعمل به ســازمان پزشک قانونی کشور،
پنج استان تهران ،البرز ،خراسان رضوی ،فارس
و خوزستان که آمار بیشترین جرائم مهم را دارند
به عنوان استان های اولویت دار انتخاب شدند تا
اطالعات هویتی مجرمان خطرناک این استان ها

در این بانک اطالعات ثبت شود.
این مقام قضایــی بیان کرد :با پیگیری اداره
کل پزشــکی قانونی فارس ،ردیف اعتبار بودجه
ای برای این کار در این اداره کل در نظر گرفته
شد و درســال  95و  96در مجموع اطالعات و
دی ان ای 2هــزار و  315نفر از مجرمان جرائم
خاص این استان وارد بانک اطالعات ژنتیک شد
و هر یک از این افراد مجددا مرتکب جرم شوند
به راحتی قابل شناسایی و پیگرد هستند.
دی ان ای ( )DNAیــا دئوکســی
ریبونوکلئیک اســید یکــی از ماکرومولکولهای
سلولی اســت که حامل اطالعات وراثتی است
و طی همانند ســازی ژنتیکی از یک نســل به
نسل بعد منتقل میشــود .نقش اصلی مولکول
 DNAذخیرهســازی طوالنی مدت اطالعات
ژنتیکی است.
رحمانیان ،هزینه ثبــت اطالعات هر فرد در
بانک اطالعــات هویت ژنتیک ایرانیان را حدود
 6میلیون ریال اعالم و بیان کرد :با وجود هزینه
باالی نمونه گیری ،تاکنون پیشــرفت اســتان

فــارس در این زمینه خوب بوده و اگر مشــکل
بودجه نباشد تا  2سال آینده اطالعات هشت هزار
نفر مجرم خطرناک این استان که هدف گذاری
شده اند در این بانک ثبت خواهد شد.
معاون پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری
فارس ادامه داد :بر اساس بررسی و طبقه بندی
مجرمان این استان ،ثبت اطالعات هشت هزار
مجرم جرائم خاص در مواردی از جمله ســرقت
مســلحانه ،قتل عمد و آدم ربایی هدف گذاری
شده و اسامی این افراد برای نمونه گیری به اداره
کل پزشک قانونی فارس اعالم شده است.
وی ادامــه داد :ایــن بانک افــزون بر ثبت
اطالعات مجرمــان ،اهداف دیگری مانند انجام
تحقیقات علمی و کاربردی ،کشــف هویت افراد
مجهــول الهویه و ارایه خدمــات ژنتیکی را نیز
دنبال می کند و همچنین می توان مشــخصات
افرادی را که در مشــاغل ُپر خطر فعالیت دارند
نظیر آتش نشــان ها را در ایــن بانک ثبت کرد
تــا در هنگام بروز حادثه امکان شناســایی آنها
به وسیله دی ان ای وجود داشته باشد.

آیت ا ...ایمانی:

نیروی انتظامی با اشراف کامل در حوادث اخیر حضور داشت
مهر :نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت:
نیــروی انتظامی اســتان فارس بــرای مقابله با
اغتشاشــگران اخیر با برنامه و اشراف کامل وارد
عمل شد و شــاهد کمترین خسارت ها در فارس
بودیم.
آیت ا ...ایمانی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار
با فرماندهان انتظامی فارس افزود :در اغتشاشات
اخیر قدرت هــا بزرگ حضور داشــتند ،در جهان
آمریکا در منطقه عربســتان بــا امکانات مالی و
فضای مجازی و اسرائیل نیز حضور داشت.
وی ادامه داد :برخی از کشورهای اروپایی نیز
وارد شــده بودند و در این کار سنگین اگر نیروی
انتظامی بــا برنامه ریزی ممانعــت نکرده بود آنها
فعالیت های دیگری اجرایی می کردند.
امام جمعه شیراز یادآور شد :تا به امروز سابقه
نداریم که یک آشــوب خیابانی در یک کشور به
شورای امنیت برود در حالیکه آمریکا  2مرتبه این
موضوع را به شــورای امنیت ارائه کرده که نشان
از تالش آمریــکا برای بهره برداری از فرصت به
دست آمده است.
آیــت ا ...ایمانــی تصریــح کرد :امــا نیروی
انتظامی مدیریــت صحنــه را بر عهــده گرفت و
دیگران نیز تحت فرمــان نیروی انتظامی بودند و
به خوبی مدیریت شد.

نماینــده ولی فقیه در فــارس تاکید کرد :این
حادثه بر خالف سال  88کمترین خسارت مربوط
به فارس بود و این اســتان در میان استان هایی
که شاهد این اتفاق بودند کم مسئله دارترین بود.
وی افــزود :نیروی انتظامی بــر فضای موجود
اشراف داشــت و با آگاهی بر فضا وارد کار شد و
محل های حادثه خیز و افراد مورد نظر شناســایی
شده بود.
امام جمعه شــیراز ادامه داد :تجارب گذشــته
نیز بســیار موثر بود و اینکه سالح ها طی  3سال
جمع شــد قابل مالحظه اســت وحوادثی که به

مناسبت های مختلف داشــتیم و شناسایی شدند
عناصر منافق ،سلطنت طلب و ..اشراف بر کار بود.
وی تاکیــد کرد :در این میــان عناصر فریب
خورده که با احساسات به خیابان آمد با آن کسی
که با برنامه آمده و به نیروی انتظامی حمله کرده
فرق دارد و باید آنها را ارشاد کرد و صحیح نیست
که گرفتار شوند زیرا آثار منفی آن بیشتر است.
نماینده ولی فقیه در فــارس تصریح کرد :در
این راستا معاندین و اشرار که برای ضربه زدن به
نظام آمده بودنــد نتیجه عمل خود را طبق قانون
خواهند دید.

معاون قوه قضائیه در شیراز اعالم کرد:

خودکشی در هرحالتی ممکن است
مهر :معــاون قوه قضائیه گفت :خودکشــی در
هر حالتــی ممکن اســت و نمی توانیم بگوییم که
خودکشــی یک دستگیر شــده در اغتشاشات اخیر
مشکوک است.
ذبیــح ا ...خداییــان ظهر چهارشــنبه در جمع
خبرنــگاران در پاســخ به ســواالتی در خصوص
دســتگیر شدگان اغتشاشات اخیر کشور تاکید کرد:
خودکشی در هرجایی احتمال دارد و نمی توان گفت
که در این راستا از جانب کسی کوتاهی شده باشد.
وی ادامه داد :گاهی مشاهده شده افراد با لباس
خــود را حلق آویز کردند و یــا اینکه از قطعه های
تخت استفاده شده است.
معاون قوه قضائیه تاکید کرد :تحقیقات در حال
انجام است و نمی توانیم بگوییم کوتاهی شده است.
خداییان در پاســخ به سوالی در خصوص پلیس
اطفال و دســتگیری یــک نوجوان  ۱۲ســاله در
اغتشاشات ،گفت :الیحه پلیس اطفال تدوین شده
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ایرنــا :مدیر طرح جامــع مدیریت تاالب هــای فارس گفت:
برداشت بی رویه از ســفره های آب زیرزمینی در حالی که تغذیه
مناســبی ندارند رفتن به ســمت فاجعه اســت و با خشک شدن
تاالب ها ،جامعه اقتصادی متضرر شده است.
دکتر مجید صوفی چهارشــنبه اظهار داشت:در سال های اخیر
حدود  4میلیارد تومان خســارت وارده به درختــان انجیر و افت
 30درصدی محصول در حاشیه تاالب های خشک شده بختگان
بوده است.
مدیر طرح جامع مدیریت تاالب های فارس اضافه کرد:تحقیقات
دانشــگاهی که اخیراً انجام شده،عدم تأمین رطوبت مناسب ناشی
از خشکی تاالب بختگان،علت این موضوع بیان شده است.
وی اضافه کرد :هدف کلی برنامه و اجرای طرح جامع مدیریت تاالب های فارس استقرار نظام مدیریت
یکپارچه اکوسیستمی با مشارکت جوامع محلی و ذینفعان است.
صوفی اضافه کرد :تدوین چشــم انداز  25ساله مدیریت تاالب های بختگان ،طشک و کمجان نیز در
اولویت قرار دارد .با اجرایی شــدن برنامه و اجرای این طرح امید اســت ضررهایی ناشی از آلودگی هوا به
دلیل ریزگرد که مناطقی مانند تهران و خوزستان با آن مواجه هستند ،گریبانگیر مردم استان باالخص در
نواحی مرتبط با تاالب بختگان نشود.

فارس

و در حال بررسی است.
وی تاکید کرد :البته قوانین قضایی در خصوص
نوجوانان و اطفال مشــخص اســت و به طور حتم
نوجوان  ۱۲ساله به دلیل نرسیدن به سن بلوغ دچار

موضوع کیفری نخواهد شد.
معــاون قــوه قضاییــه تصریــح کــرد :طبق
قانــون اطفــال و نوجوانــان از مجــازات کیفری
مبرا هستند.

