احمدی زاده معاون سیاسی استانداری فارس :احزاب سیاسی زمینهساز مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باشند
آقای شهردار!
قبرستانی برای هنرمندانم
آرزوست
محمد عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

چهار  شنبه  22خرداد  8 -1398شوال  -1440سال بیست و   چهارم د  وره جد  ید      -شماره  5000 - 6647تومان -قیمت د  ر د  بی  2د رهم
جهانگیری:

نباید در مبارزه با مفاسد
اقتصادی تعلل کنیم
2

تساوی در سئول؛

سردار حبیبی فرمانده
انتظامی فارس شد

2

حسرت کره جنوبی مقابل
ایران  9ساله شد

3
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آیتا ...شب زندهدار جهرمی:

سالیق شخصی در تایید و رد صالحیت نامزدهای
انتخابات کنار گذاشته شود
3

تورگردانان مجاری
به شیراز میآیند
3

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران:

ادعای دو خودروساز داخلی مبنی
بر کمبود قطعه غیرواقعی است
***
بنادر کوچک؛ بالی جان تحریمها

فصل اول کار مرمتگران
بدون مرز در
تخت جمشید پایان یافت

10

4

ایران  46مهاجر غیرقانونی
پاکستانی را تحویل این کشور داد
***

شهادت  2تن از دریابانان
میناب در درگیری
با قاچاقچیان

نماینده دادستان تهران
در دادگاه بانک سرمایه:

خسارات سیل به بیش از
 40هزار میلیارد تومان
رسید
9

عکس :علی گزبلند         /عصر مرد م
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ایســنا :غالمحســین اســماعیلی در چهارمین
نشســت خبری دیروز با رسانهها از تصویب ،ابالغ و
اجرایی شــدن آئیننامه قانون رســیدگی به دارایی
مقامات و مســئوالن و کارگــزاران نظام جمهوری
اســامی خبر داد و گفت :تصویب آئین نامه با تأخیر
مواجه شــده بود و ریاست قوه اعالم کرده بودند که
وظیفه همه اجــرای قوانین اســت و معطل ماندن
قوانیــن را نمیپذیریم و از جمله قوانین معطل مانده
این قانــون بود که آئین نامــه آن تصویب و دیروز
ابالغ شد.
وی گفت :به شــما نمایندگان اصحاب رســانه
توصیه میکنم که قانون حمایت از آمران به معروف
و ناهیان از منکر را بازنشر کنید و قانون بسیار خوبی
اســت که به برخی از ویژگیهای آن اشاره میکنم
به عنوان مثال در مــاده  ۴این قانون امر به معروف
و نهــی از منکر را قلبی ،زبانی ،نوشــتاری و عملی
دانســته و امر به معروف زبانی و نوشــتاری وظیفه
همگان اســت اما امر به معروف عملی وظیفه دولت
و حاکمیت اســت .ماده  ۳این قانون ،امر به معروف
و نهی از منکــر را ناظر به رفتاری میداند که علنی
باشد و اجازه تجسس نداده است و اگر مواجهه با یک
رفتار علنی مغایر با موازین اجتماعی شدیم وظیفه امر
به معروف و نهی از منکر داریم.
وی با اشــاره به ماده  ۸قانون مذکور گفت :طبق
این ماده مــردم از دعوت به حــق ،نصیحت ،تذکر
و ارشــاد در مورد عملکرد دولــت برخوردارند و در
چارچوب شرع و قوانین میتوانند نسبت به مقامات،
مسئوالن ،مدیران ،کارکنان و تمامی اجزای حاکمیت
و قوای ســه گانه از امر به معــروف و نهی از منکر
اســتفاده کنند ،یعنی امر به معــروف و نهی از منکر
اختصاص به حــوزه عفاف و حجاب نــدارد .لذا هر
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وداع باشکوه فرهنگوران با پیکر زنده یاد ناصر امامی

فــردی اعم از نهادهای حاکمیتی و عمومی و دولتی
مراجعه کرد و شاهد منکری بود حق دارد به صورت
زبانی و نوشتاری وظیفه امر به معروف و نهی از منکر
را انجام دهد و ما هم از امر به معروف و نهی از منکر
همگانی اســتقبال کرده و از امر به معروف و نهی از
منکــر در همه عرصهها نه تنهــا در عرصه عفاف و
حجاب اســتقبال میکنیم زیرا از آمران به معروف و
ناهیان از منکر به موجب قانون وظیفه حمایتی داریم
و همه دستگاهها باید این حمایت را داشته باشد.
سخنگوی قوهقضاییه با بیان اینکه این آئین نامه
دو گروه مسئوالن را شــامل رئیس جمهور و وزرا و
برخی مقامات ارشــد اصل  ۱۴۲را مدنظر قرار گرفته
اســت که در آغاز و پایان دوره مسئولیت باید اموال
خود را اعالم کنند تا قوهقضاییه بررســی کند ،گفت:
گــروه دوم خیل عظیمی از مســئوالن در ردههای
مختلف مانند اســتانداران ،فرمانــداران ،نمایندگان
مجلس ،تمام مقامات قضائی و … هســتند که باید
اموال خود ،همسر و فرزندانشان را در آغاز مسئولیت
به ســامانه پیشبینی شــده اعالم کنند و هدف آن
برای صیانت از مسئوالن است و مچگیری نیست.
وی تاکید کرد :در این آئین نامه شرط شده ،کسی
که میخواهد عهدهدار یکی از سمتهای مندرج در
این قانون شــود ،قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه
بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال خود را اعالم کند
و اگر این تعهد را ندهد ،مقام نصب کننده حق نصب
او را نــدارد و نمیتواند داوطلــب نمایندگی مجلس
شــورای اسالمی و شورای شــهر و سایر منصبها
شــود .نامزدهــای مجلس هم قبــل از ثبتنام باید
این تعهد را بــه فرمانداریهای مربوطه بدهند .این
آئین نامه دســتاورد مناســبی برای نظام اجرایی و
قضائی کشور است.

واکنش سخنگوی قوه قضائیه به نحوه
اطالعرسانی پرونده نجفی و امام جمعه کازرون

آخرین وضعیــت پرونده متهمان حادثه
تروریستی سال گذشته
وی در پاســخ به ســوالی درباره آخرین وضعیت
پرونده متهمان حادثه تروریستی که سال گذشته رخ
داد گفت :پرونده هنوز در مرجع قضائی در دادسرای
نظامی است و اطالع دقیقتر و جدیدتری ندارم.
اســماعیلی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه با
توجه بــه تضییع حقوق خبرنگاران در طرح ترافیک،
آیا قوه قضائیــه به این موضوع ورود کرده اســت،
گفت :این موضوع با رایزنی اصحاب رسانه با شورای
شهر و شهرداریها قابل حل است و به نظر نمیآید
واجد وصف مجرمانه باشــد به دستگاههای اجرایی
توصیــه داریم که هم حقوق خبرنــگاران را محترم
بشمارند و هم به افراد دیگر که غیر خبرنگار هستند

آگهی اجاره پارکینگ
دفتــر فروش امالک منطقه جنوب در نظر دارد منافع پارکینگ مجتمع تجاری اداری آفتاب واقع در شــیراز-
خیابان معالیآباد -نبش خیابان شــهید رهبرماه را به صورت اجاره با اجاره بهای پایه ماهیانه 325.000.000
ریال به مدت یکســال از تاریخ  98/4/1لغایت  99/3/31به اشخاص واجد شــرایط واگذار نماید .لذا از کلیه
متقاضیان دعوت میگردد جهت کسب اطالعات بیشتر و اطالع از شرایط از تاریخ  98/3/22لغایت  98/3/29به
نشانی شیراز -خیابان کریمخان زند -جنب بانک ملی شعبه کوثر -کوچه  -34مدیریت امالک و فروش مراجعه
و یا با شماره تلفن  32352357تماس حاصل نمایند .زمان بازگشایی پاکات 98/3/29 :ساعت 15

اطالعیه مهم
شرکت عمران شهر
جدید صدرا

شرح در صفحه 10

اختصاص ندهند.
وضعیت بازداشتشدگان روز کارگر
وی در پاسخ به ســوالی در     باره آخرین وضعیت
اشــخاصی که در روز کارگر اعم از کارگر و خبرنگار
ال توضیح دادم اص ً
دستگیر شــدند گفت :قب ً
ال برای
ما اینکه فرد دستگیر شــده در زمان دستگیری چه
حرفهای داشــته مهم نیســت و مهم اتهام انتصابی
است .اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنید و عنوان
اتهامی موضوعیت دارد .در این زمینه اکثر قریب به
اتفاق آنها آزاد شدند و عدد بازداشتیها  ۵نفر است و
برای دو نفر آنها کیفرخواست صادر شده و به دادگاه
ارسال شده و هنوز تعیین وقت نشده است و احتما ًال
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تا پایان هفته هم دادســرا برای سه نفر دیگر تصمیم
نهایی را میگیرد.
واکنش ســخنگوی قوه قضائیه به نحوه
اطالعرســانی پرونده نجفی و امام جمعه
کازرون
وی در پاســخ به ســوالی در     باره قتل امام جمعه
کازرون و اینکه پلیس در حین بازجویی پرونده فایل
را پخش کــرده و چرا بازجوییهــای مقدماتی که
محرمانه اســت در این پروندهها و نیز پرونده نجفی
پخش میشود؟ گفت :متأسفانه در روند اطالع رسانی
این پرونده اشتباهاتی رخ داد و به کسانی که مرتکب
اشتباه شــدند تذکر داده شد و اتفاق رخ داده را تأیید
نمیکنیم و گفتند اشــتباهی در فرایند اطالع رسانی
رخ داد .ما در حوزه قضائی تاکید داریم که موضوع از
لسان سخنگو و مسئوالن اعالم شود و این امر برای
این است که ما بتوانیم در چارچوب قوانین و مقررات
هم رســیدگی و هم اطالع رسانی کنیم .تفاوت من
با برخی از همکاران این اســت کــه ببینید هیچگاه
اســمی در این پروندهها نیــاوردهام و گفتهام پرونده
قتل خانم میترا اســتاد و شهادت امام جمعه کازرون.
ما تا زمانی که حکم قطعی صادر نشــده است آن را
مراعات میکنیم و از شــما درخواست داریم پرونده
را بــه گونــهای مطرح کنید که طــرح آن با قوانین
سازگاری داشته باشد.
دادگاه با آزادی مشــروط آقای نزار زاکا
موافقت کرد
غالمحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری
خود با خبرنگاران که پیش از ظهر دیروز برگزار شد
در رابطــه با آخرین وضعیت پرونــده نزار زاکا اظهار

مدیرعامل پیشین بانک سرمایه
در اسپانیا دستگیر شد
***
خاجی:

روابط ایران و روسیه هیچگاه به
اندازه امروز خوب و مستحکم
نبوده است
2

کرد :من  ۴۸ســاعت قبل خبــری را در این ارتباط
اعالم کردم که تقاضای در این مورد برای ما واصل
شــده که هم خود محکوم تقاضای آزادی مشــروط
داشــته و هم رئیس جمهور لبنان مکاتبهای را انجام
دادند و مســاعدتی در رابطه به این شــهروند و تبعه
کشورشان داشتهاند.
وی افــزود :اعالم کــردم که ایــن تقاضاها در
چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد :تمام هنر
ما اجرایی قانون اســت و هیــچ مصلحتی را برتر از
اجرایی قانون نمیشناسیم.
اســماعیلی گفت :این تقاضاهــا را در چارچوب
قانون بررسی کردیم و هماهنگی با عزیزان در جبهه
مقاومت و حزب اهلل مواجه شدیم که حزب اهلل لبنان
هم اجابت این خواســته را برای خــود به مصلحت
میدانستند که این موضوع را به دادگاه ارجاع دادیم.
در چارچوب قانون این موضوع را بررســی کردیم و
برابر قانون کسانی که تا  ۱۰سال حبس داشته باشند
و حداقل یک ســوم مجازات خود را ســپری کنند و
همچنین در دوران مجازات حسن رفتار داشته باشند
و قرائن و شواهد این موضوع را تأیید کنند که بعد از
آزادی مجدداً مرتکب جرم نشوند ،اگر قاضی دادگاه
این وضعیت را تأیید کــرد میتوانند حکم به آزادی
مشروط صادر کند.
اسماعیلی گفت :دادگاه ما امروز با آزادی مشروط
آقای نــزار زاکا موافقت کرد و تحویــل نمایندگان
کشور لبنان خواهد شد .در یک فرآیند کام ً
ال قضائی،
نه موضوع تبادل ،نه موضوع سیاسی و هیچ موضوع
دیگری در این فرآیند مدنظر نبوده است.

بسما ...الرحمن الرحیم

...و َم ْن أَ ْح َی َ َ َ
یعا
اس َج ِم ً
َ
اها َف َکأن َّ َما أ ْح َیا الن َّ َ

...و هـر كـس نفسی را زنـده كـنـد گويا همه مردم را زنده كرده است
(قرآن کریم سوره مائده آیه )32

مدیریت محترم ،پرستاران و پرسنل پرتالش و خستگی ناپذیر

مرکز همودیالیز حاج رضا ابراهیمی   

هرچند قلم و زبان از بیان زحمات بیدریغ همراه با تعهد ،وظیفه شناســی ،ایمان ،فداکاری ،صمیمیت
و مهربانی شــما عزیزان ناتوان و قاصر اســت لیکن بر خود می دانیم از اینکــه با تخصصی بی نظیر و
هنرمندانه با وزش نسیم محبت و جاری نمودن زالل امیدواری با امتزاج طبابت جسم و روح و روشن
نگه داشتن چراغ حیات بیماران با دقت بســیار و رفتاری ظریف و گفتاری لطیف به ایشان مساعدت
می ورزید مراتب تشــکر و قدر شناســی و ارادت خود را ابالغ نمائیم و با تواضع دست تک تک شما
عزیزان مخصوص ًا مدیر و متخصص توانا

جناب آقای راستی و سرکار خانم یار محمدی

را می   بوسیم و اجرتان را به خدای مهربان وا گذار می کنیم

خانواده شایسته نیا و فرزندان زنده یاد فردوس سراداری

