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حضرت آیت اهلل خامنه ای:

امام جمعه شیراز:

عرفان واقعی بدون فقه
ممکن نیست
3

معاون دانشگاه علوم پزشکی
شیراز خبر داد

بحران خدمات رسانی
به بیماران کرونایی
در فارس

برای رفع تحریم ها یکبار به مدت چندین سال
مذاکره کردیم اما به نتیجه نرسید
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دو تغییر مدیریتی در
حوزه شهرداری شیراز

درخشش دانش آموزان شیرازی
در مسابقات جهانی لگو رباتیک
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با پایان انتخابات تعیین
نماینده مدیران مسئول؛

استاندارفارس
در جلسه ستاد تنظیم بازار استان:

«پدرام پاک آیین»
نماینده مدیران مسئول
در هیات نظارت بر
3
مطبوعات شد
دستگیری برگزار کننده
مراسم عروسی  600نفری
در خنج
9

قیمت های مصوب ستاد تنظیم بازار
باید رعایت شود

انتطار طوالنی شهروندان برای راه اندازی ساعت آبی خلد برین

رسانههای عبری:

دیدار بن سلمان و نتانیاهو اولین دیدار نبود
رسـانههای عبـری زبـان ضمـن اعلام
اینکـه ولیعهد عربسـتان با هـدف ارزیابی
واکنشهـا بـا انتشـار خبـر دیـدار خـود با
نتانیاهـو موافقـت کـرد ،تاکیـد کردنـد،
ایـن اولیـن دیـدار آن دو نبـوده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،روزنامـه عبـری زبـان
"یسـرائیل هیـوم" نوشـت ،محمـد بـن
سـلمان ،ولیعهـد عربسـتان بـا هـدف
بررسـی واکنشهـا در ایـن کشـور و در
سـطح جهان عـرب با انتشـار خبـر دیدار

بـرای برداشـتن گامی بـه عقـب بـه دلیل
نارضایتـی عربسـتان از انتشـار اطالعات
دربـاره ایـن ایـن دیدار اسـت".
شـبکه عبـری زبـان "کان" نیـز گـزارش
داد :برخی مسـؤوالن برجسـته اسـرائیل
انتظـار داشـتند بـه زودی پیشـرفت
مهمـی در رابطـه بـا عربسـتان رخ دهـد
امـا آنگونـه کـه از اظهـارات یـک منبـع
اسـرائیلی متوجـه شـدیم ،بـا وجـود
روابـط گـرم و نیـز ایـن دیـدار اسـتثنایی

خـود بـا بنیامیـن نتانیاهـو ،نخسـت وزیر
رژیـم صهیونیسـتی موافقـت کـرد.
ایـن روزنامـه بـه نقـل از یک منبـع مرتبط
بـا مسـؤوالن عالـی رتبـه عربسـتانی
اعلام کـرد ،دیـدار نخسـت وزیـر رژیـم
صهیونیسـتی بـا ولیعهـد عربسـتان
اولیـن دیـدار آن دو نبـوده و مشـابه
ایـن دیدارهـا بـه تازگـی انجـام شـدهاند
و شـرکتکنندگان در ایـن نشسـت بـا
انتشـار جزئیـات آن موافقـت کردنـد تـا
پیامهایـی را بـه دولـت جدیـد آمریـکا
منتقـل کننـد.
شـبکه  ۱۲تلویزیـون رژیم صهیونیسـتی
نیـز بـه نقـل از یـک منبـع سیاسـی
برجسـته ایـن رژیـم گـزارش داد:
عربسـتانیها اعلام کردنـد کـه هنـوز
بـرای عادیسـازی بـا "اسـرائیل" آمـاده
نیسـتند .
همزمـان برخی رسـانههای عبـری زبان
نیـز بـه نقـل از نتانیاهـو اعلام کردنـد:
"هـر گزارش نادرسـت در رسـانهها درباره
نشسـتهای محرمانـه را بـاور نکنیـد".
ایـن رسـانهها احتمـال دادنـد" ،چـه بسـا
ایـن اظهـارات نتانیاهـو در واقـع تالشـی

پیشبینـی نمیشـود پیشـرفتی در مسـیر
توافـق بـا عربسـتان هماننـد امـارات و
بحریـن حاصـل شـود.
"کان" بـه نقـل از ایـن منبـع اسـرائیلی
اعلام کـرد " ،ایـن دیـدار موجـب
پیشـرفتی بـه سـوی توافـق بـا عربسـتان
نمیشـود ،ایـن توافـق هرگـز بـه سـرعت
رخ نخواهد داد ،واکنشها در عربسـتان
نشـان میدهـد پایگاههـای موجـود در
ایـن کشـور به دو گـروه حامی آغـاز روابط
نزدیـک بـا "اسـرائیل" و گـروه مخالـف
ایـن مسـاله تقسـیم میشـوند".
"کان" افـزود :ایـن اولیـن دیـدار نتانیاهو
با برخی مسـؤوالن عالی رتبه عربسـتانی
نبـود بلکـه تنهـا اولیـن باری بـود که خبر
آن چنـد سـاعت پـس از فـرود هواپیمای
نتانیاهـو در"اسـرائیل" بـه سـرعت در
رسـانهها منتشـر شـد.
ایـن شـبکه عبری زبـان در ادامـه مدعی
شـد" :جبهـه اسـرائیل بـا عربسـتان
و دیگـر کشـورهای عربـی میتوانـد
طـرح بایـدن بـرای بازگشـت بـه توافـق
هسـتهای سـابق با ایـران را تغییـر دهد".
همچنیـن شـاؤول ینـای ،کارشـناس
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مسـایل تاریـخ خاورمیانـه در ایـن
رابطـه مدعـی شـد" :از جملـه فوایـد
عادیسـازی رابطـه بـا عربسـتان امکان
تشـکیل جبهـهای یکپارچـه علیـه تهدید
ایران اسـت ،همچنین این عادیسـازی
جایـگاه عربسـتان را تقویـت میکنـد".
رسـانههای عبـری زبـان فـاش کردنـد،
نتانیاهـو عصـر یکشـنبه از فـرودگاه بـن
گوریـون سـفر مخفیانـهای به عربسـتان
داشـته اسـت ،در این سـفر رئیس موساد
نیـز او را همراهـی کـرده و آنهـا در شـهر
نیـوم عربسـتان همـراه بـا مایـک پامپئو،
وزیـر خارجـه آمریـکا دیـدار سـهجانبهای
بـا بـن سـلمان داشـتهاند.
در مقابـل فیصـل بـن فرحـان ،وزیـر
خارجـه عربسـتان روز دوشـنبه در توییتی
خبرهـای منتشـر شـده از دیـدار بـن
سـلمان بـا برخـی مسـؤوالن اسـرائیلی را
تکذیـب کـرد.
محمـود الزهـار ،از فرماندهـان جنبـش
حمـاس در گفتگـو بـا شـبکه خبـری
المیادیـن دربـاره ایـن سـفر نتانیاهـو
اظهـار کـرد :سـفر نخسـت وزیـر رژیـم
اشـغالگر اسـرائیل در واقع نشانه تمایزی
در تاریـخ اعـراب و مسـلمانان اسـت.
الزهـار بـا اشـاره به اینکـه نتانیاهـو هرگز
از همزمانـی سـفر خـود بـه عربسـتان بـا
حملـه راکتـی بـه جـده خرسـند نخواهـد
بـود ،گفت :ایـن اتفـاق به تنهایی بسـیار
مهـم اسـت و اهمیـت آن هـم در ایـن
اسـت کـه مقاومـت میتوانـد اشـغالگر
را هـر کجـا کـه باشـد ،هـدف قـرار
دهد.
عبـد الوهـاب المحبشـی ،عضـو دفتـر
سیاسـی جنبـش انصاراللـه یمـن نیـز
گفـت :عادیسـازی عربسـتان بـا
"اسـرائیل" قدیمی اسـت و در گذشـته
پنهانـی بوده و اکنون علنی شـده اسـت.
نیروهـای یمنـی ظـرف  ۴۸سـاعت دو
دسـتاورد داشـتند ،اولـی کنتـرل یافتـن
آنهـا بـر پایـگاه اسـتراتژیک مـاس بـود و
دومی بمباران یکی از تاسیسـات شـرکت
آرامکـو واقـع در جـده همزمـان بـا سـفر
نتانیاهـو بـه عربسـتان کـه بـرای اولیـن
بـار بـا یـک موشـک هدایـت شـونده
جدیـد بـه نـام "قـدس "۲هـدف قـرار
گرفت.
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اسـتاندار فـارس گفت :قیمت هـای کاالها و خدمـات ضروری
مـورد نیـاز مـردم باید با آنالیـز صحیح تعیین و بـا در نظر گرفتن
همـه عوامـل اعلام شـود و همـه موظفنـد قیمت هـای اعالم
شـده توسـط سـتاد تنظیـم بـازار را رعایـت کننـد .دکتـر عنایـت
اللـه رحیمـی در جلسـه سـتاد تنظیـم بـازار اسـتان بـا بیـان این
کـه همـه واحدهـای مرغداری کـه نهاده هـای دولتـی دریافت
کـرده انـد موظفنـد که محصـوالت خـود را درون اسـتان توزیع
کننـد ،اظهارداشـت :عـدم عرضـه کاال در اسـتان و یـا تغییـر
قیمـت بـدون مصوبـه سـتاد تنظیم بـازار باید مـورد پیگـرد قرار
گیـرد و بـا متخلفیـن برخورد شـود.
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ترامپ:

ثابت میکنم این انتخابات فاسدترین انتخابات تاریخ آمریکا بود
رئیسجمهـوری آمریـکا تاکید کـرد ،تیم حقوقی
او همچنـان پروندههـای بیشـماری را پیگیـری
میکننـد تـا ثابـت کنند رقابـت سـوم نوامبر برای
کاخ سـفید "فاسـدترین انتخابات تاریخ سیاسـی
آمریکا" بوده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری
اسـپوتنیک ،دونالـد ترامـپ پیشـتر بـه اداره
خدمـات عمومی چـراغ سـبز نشـان داد تا رسـما
رونـد انتقـال ریاسـت جمهـوری را آغـاز کنـد .بـا
ایـن حـال ،او به شکسـت اذعان نـدارد و متعهد
شـده اسـت تـا ایـن "مبـارزه" را ادامـه دهـد.
تیـم انتخاباتـی او هـم مدعـی تقلـب انتخاباتـی
گسـترده در سـوم نوامبـر شـده اسـت.
رئیسجمهـوری آمریـکا گفتـه اسـت ،هرگـز
بـه آنچـه او بـه عنـوان "رای جعلـی" و سـامانه
رایگیـری "دومینیـون" اشـاره میکنـد ،اذعـان
نخواهـد کـرد .ایـن شـرکت رایگیـری متهـم
اسـت کـه بـا نرمافـزاری در ماشـینهای
شـمارش رای ،به شـکل هنگفتی آرا را از ترامپ
بـه بایـدن تغییـر داده اسـت.
ترامـپ همچنیـن مدعـی شـد ،امیلـی مورفـی،
رئیـس سـازمان خدمـات عمومـی در پـی ایـن
جنجـال انتخاباتـی تهدیدات بیشـماری دریافت
کرد.
امیلـی مورفـی در نامـهای بـه بایـدن گفـت:

شـفاف اعلام میکنـم کـه مـن هیـچ دسـتوری
بـرای تاخیـر در تصمیـم خـودم دریافـت نکردم.
بـا ایـن حـال مـن بـه صـورت آنالیـن ،تلفنـی و
ایمیلـی تهدیدهایـی را علیـه خـودم ،خانـوادهام،
کارکنانـم و حتـی حیوانـات خانگـیام دریافـت

مورفـی در ایـن نامـه تاکیـد کـرد که هیـچ یک از
مقامـات دولـت دونالـد ترامـپ او را تحـت فشـار
نگذاشـتهاند و علـت تاخیـر او در اعلام ایـن
نتیجـه دعـاوی حقوقـی جـاری بـوده اسـت کـه
باعـث شـده بـه نظـر او برنده پیـش از ایـن احراز

کـردم تـا مورد ارعـاب قـرار گرفته و ایـن تصمیم
را زودهنـگام اتخـاذ کنـم.
خانـم امیلـی مورفـی ،رئیـس «اداره خدمـات
عمومـی» بـا انتشـار نامـهای بـه جـو بایـدن
اعلام کـرد کـه رونـد رسـمی انتقال قـدرت آغاز
میشـود .متـن ایـن نامـه اول از همـه توسـط
شـبکه تلویزیونـی «سـیانان» منتشـر شـد.

نشـده باشـد .بـه نظـر میرسـد شکسـت دعاوی
متعـدد قانونـی تیـم حقوقـی آقـای ترامـپ در
دادگاههـای مختلـف باعث شـده مورفی دسـت
بـه ایـن حرکـت بزند.
ایـن نامـه پـس از آن منتشـر شـد کـه ایالـت
میشـیگان نتایـج انتخابـات را تایـد کـرد .ایالـت
جورجیـا نیـز ایـن کار را روز جمعـه پـس از چنـد

دور شـمارش انجـام داد .ایالـت پنسـیلوانیا هنوز
قـدم نهایـی در تاییـد نتایـج انتخابـات را انجـام
نـداده ،امـا نزدیـک بـه ایـن کار اسـت.
مورفـی در نامـه بـه بایـدن مینویسـد« :لطفـا
بدانیـد کـه من مسـتقال به تصمیم خود رسـیدم.
ایـن تصمیـم بـر اسـاس قانـون و واقعیـات
موجـود اسـت .مـن هرگز به صـورت مسـتقیم یا
غیرمسـتقیم تحـت فشـار هیچیـک از مقامـات
قـوه مجریـه (از جمله کسـانی که در کاخ سـفید
یـا اداره خدمـات عمومـی کار میکننـد) قـرار
نگرفتـم .چـه دربـاره محتـوای ایـن تصمیـم و
چـه درباره زمـان احـراز آن .به روشـنی میگویم
کـه هیـچ کـس بـه مـن دسـتور نـداد کـه رونـد
تصمیمگیـری خـود را بـه تعویـق بیانـدازم».
ترامـپ در واکنـش بـه ایـن تصمیـم در توییتـر از
مورفـی تشـکر کـرد .او گفـت :بـا «انجـام امـور
الزم بـرای تشـریفات اولیـه» موافـق اسـت و
ایـنرا «در راسـتای منافـع کشـور» میدانـد.
ترامـپ امـا در ضمـن تاکیـد کـرد« :ما بـه مبارزه
ادامـه میدهیـم و بـه بـاور مـن ،پیـروز خواهیـم
شـد!»
چالشهـای حقوقـی رامـپ ،بـه رهبـری رودی
جولیانـی ،وکیـل شـخصی رئیسجمهـور و
شـهردار سـابق نیویـورک ،همچنان ادامـه دارند
امـا تـا کنـون بـه موفقـت نرسـیدهاند.

برگزاری نخستین دادرسی الکترونیکی در مجتمع قضایی شهید مدرس
نخسـتین جلسـه دادرسـی الکترونیکـی ویـژه متهمـان زندانـی در
مجتمـع قضایـی شـهید مـدرس برگـزار شـد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومـی و رسـانه دادگسـتری
کل اسـتان تهـران ،در راسـتای اجـرای دسـتورالعمل رییـس قـوه
قضاییـه مبنـی بر توسـعه دادرسـیهای الکترونیکـی غیر حضوری
و بـا هـدف جلوگیـری از اعـزام متهمـان زندانی به شـعبات دادگاه،
اولیـن جلسـه رسـیدگی بـه اتهامـات یـک زندانـی در شـعبه ۱۰۸۳
دادگاه کیفـری  ۲تهـران انجـام پذیرفـت.
بـر اسـاس ایـن گزارش ،صرفـه جویـی در هزینهها ،کاهـش اطاله
دادرسـی و افزایش نرخ رسـیدگی در سطح استان تهران و کشور از
مزایـا و قابلیتهـای منحصر بفرد این فناوری محسـوب میشـود.
خاسـتگاه قانونـی اسـتفاده از ویدئوکنفرانـس در برگـزاری جلسـات
دادگاه بـه مـواد  ۳۵۵ ،۱۷۵و  ۶۵۹قانـون آییـن دادرسـی کیفری و
همچنیـن مـاده  ۲۵آیین نامه اسـتفاده از سـامانههای مخابراتی و
رایانـهای بـاز میگردد.
در مـاده  ۱۷۵قانـون آیین دادرسـی کیفری آمده اسـت اسـتفاده از
سـامانههای (سیسـتمها) رایانـهها و مخابراتـی ،از قبیـل :پیامنگار
(ایمیـل) ،ارتبـاط تصویـری از راه دور ،نمابـر و تلفـن ،بـرای طـرح

شـکایت یـا دعـوی ،ارجـاع پرونـده ،احضـار متهـم ،ابلاغ اوراق
قضایـی و همچنیـن نیابـت قضایـی بـا رعایـت مقـررات راجـع بـه
دادرسـی الکترونیکـی بالمانـع اسـت.
همچنیـن در مـاده  ۶۵۹قانون آیین دادرسـی کیفری آمده اسـت:
بـه کارگیـری سـامانههای ویدئـو کنفرانـس و سـایر سـامانههای
ارتباطـات الکترونیکـی بـه منظـور تحقیق از اصحـاب دعوی ،اخذ
شـهادت از شـهود یـا نظـرات کارشناسـی در صورتـی مجـاز اسـت
کـه احـراز هویـت ،اعتبـار اظهـارات فرد مـورد نظر و ثبـت مطمئن
سـوابق صـورت پذیرد.
در مـاده  ۲۵آییـن نامـه اسـتفاده از سـامانههای مخابراتـی و
رایانـهای نیـز آمـده اسـت کـه در صـورت فراهـم بـودن امکانـات
الزم ،مقـام نیابـت دهنـده میتوانـد تمـام یـا بخشـی از موضـوع
نیابـت را ماننـد تحقیـق از اصحـاب دعـوا ،اخـذ شـهادت شـهود و
نظـرات کارشناسـی و سـایر مـواردی کـه بـه موجـب قانـون مجـاز
اسـت ،از طریـق ارتبـاط تصویـری ،صوتـی یـا الکترونیکـی از
راه دور انجـام دهـد .درخواسـت ایـن ارتبـاط از طریـق سـمپ بـه
واحـد قضایـی ارسـال و انجـام آن بـا نظـارت مرجـع مجـری نیابت
صـورت میگیـرد.

