رهبر معظم انقالب در دیدار
خانواده شهدای مدافع حرم:

رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت:

اگر مدافعان
حرم نبودند
راهپیمایی
اربعین نبود

کابینه
با نیروهای
تازهنفس
ترمیم میشود
صفحه 2

صفحه 2
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القاصیمهر تأکید کرد :اجرای دقیق بخشنامه ریاست قوه قضائیه در راستای آزادی زندانیان مهریه

سعید رضا امیرآبادی -روزنامه نگار:

کابوس دیکتاتور
شــاید روزنامه نــگاران ،بزرگتریــن کابوس
دیکتاتورها باشند .آدولف هیتلر ،روزنامهنگاران
منتقد را به آشوییتس و گوبلز میسپرد و معمر قذافی ،حکم
تبعید ژورنالیســتهای آزادی خــواه را به مجاری فاضالب
میداد.دیکتاتور بیرحم ژاپنی خواستار سالخی نویسندههای
شــب نامه با ارههای کند بود و ژنرال فرانکو ،دستور به قتل
مجریان روشنگری توسط گرگها و کفتارهای گرسنه داده
بود .متأســفانه ،قتل روزنامهنگاران در جهان معاصر و عصر
مدرنیته همچنان ادامه دارد و دیکتاتورهای دوران ،در حالی
که خود را در برابر قلم آزاداندیش ارباب جراید حقیر و ناتوان
میبینند ،با زبونی و حقارت ،حکم از میان برداشــتن آنها را
صادر میکنند .حاکمان جور ،پاسخ مستدل و برهان قاطعی
برای پرســشهای منطقی و دلسوزانه اندیشمندان ندارند و
حذف فیزیکی صورت مسئله ،یگانه راه حلی است که همواره
بر اذهان فرومایه آنها میتابد...
ادامه در صفحه 2

در نشست سازمان همیاری شهرداریهای فارس بر
درآمدزایی این سازمان تأکید شد

مردان برای مهریه به زندان نمیروند

تجارت نسخه جدید
شهرداریها

صفحه 3

صفحه 4

رئیس کل دادگستری فارس :از حیث مبانی شرعی بازداشت کردن افراد به لحاظ مهریه هیچگونه توجیهی ندارد

اسکندرپور :سازمان همیاریها از
روند روزمرگی خارج شود
معاون فرهنگی ارشاد فارس:

با حضور وزیر نفت و شهرداران کالنشهرهای کشور

ل و نقل ریلی درون شهری شیراز امضا شد
طرح توسعه حم 

صفحه 3

نمایشگاه بزرگ کتاب شیراز
هفته نخست آذرماه برگزار میشود
صفحه 5

بیشتر از کابینه سیاستهای
رئیسجمهور نیازمند اصالح است
صفحه 2

استاندار فارس در دیدار رئیس منطقه
آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی
صنایع دستی:

مدیرکل راه و شهرسازی فارس
تأکید کرد:

پیشرفت شایسته
در پروژههای
راهسازی اقلید

منبتکاری
هنری کهن
و باسابقه در
صفحه  2آباده است

صفحه 3

نماینده مجلس:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

موضوع ایجاد
بندر خشک
در جهرم
درحال
پیگیری است صفحه 4

تحقیقات علم 
ی
درباره
مغز داعشیهای
انتحاری
صفحه  4ادامه دارد
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی:

تعزیرات ،متخلفین را به پرداخت  ۴۹هزار میلیارد
ریال جزای نقدی محکوم کرد
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت :در  ۷ماهه نخست سال
 ،۹۷متخلفین به پرداخت  ۴۹هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم
شدند.
به گزارش ایسنا ،سیدیاســر رایگانی در نشست خبری به ارائه آمار
فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی در  ۷ماهه نخست سال پرداخت
و بــا بیان اینکه افزایش  ۳۰۰درصدی اخبار ســازمان را با توجه به
همکاری رسانهها داشــتیم اظهار کرد :در  ۷ماهه نخست سال ۹۷
تعداد  ۴۹هزار و  ۸۷۹فقره پرونده در شعب سازمان در سراسر کشور
داشتیم که از این تعداد متخلفین به پرداخت  ۴۹هزار میلیارد ریال
جزای نقدی محکوم شدند.
وی افــزود :از این تعداد  ۴۰هزار و  ۱۷فقره پرونده در حوزه کاال و
خدمات بوده اســت .رایگانی در خصوص گشتهای این سازمان در طرح نظارت اربعین گفت :با توجه به
آغاز این طرح که از  ۲۸مهرماه تا  ۱۸آبان ادامه دارد  ۷۰۰مورد بازرسی در سراسر کشور داشتیم که ۲۲۴
واحد تخلف کردند ۲۲۶ ،واحد تخلفی نداشتند و  ۲۳۰مورد هم تذکر گرفتند.
سخنگوی ســازمان تعزیرات در ادامه گفت :میزان محکومیت در پروندههای طرح نظارت اربعین تاکنون
 ١٩٣میلیارد و  ٨١٢میلیون ریال اعالم شده که بیشتر این تخلفات مربوط به گرانفروشی بلیت هواپیما
اســت .سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار کرد :طرح نظارت اربعین تعزیرات از  ٢٨مهر ماه آغاز شده است
و تــا  ١٨آبــان ماه ادامه دارد .وی اضافه کرد :در این مدت ،مجــوز فعالیت پنج دفتر هواپیمایی به دلیل
گرانفروشی بلیت باطل شده است و برخی از دفاتر تا یک سال اجازه فعالیت نخواهند داشت.
رایگانی گفت :به شــرکتهای متخلف هشــدار میدهیم کــه در این مدت باقی مانده تــا پایان اربعین
گرانفروشــی بلیت و فروش اجباری نداشــته باشــند زیرا تعزیرات به روز و لحظه به لحظه بازار را رصد
میکند .سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی یادآور شد :شهروندان میتوانند تخلفات را از طریق سامانه
 ١٣۵سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و پیگیری کنند و پروندههای مربوط به این موضوع خارج از نوبت و
بدون فوت وقت رسیدگی میکنیم.

امیر سرتیپ نصیرزاده:

ارتقای توان دفاعی باید توأم با بصیرت و
شناخت دشمن باشد
فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در پایگاه شکاری برادران
شــهید دلحامد از بخشهای مختلف این پایگاه بازدید کرد .به
گزارش ایسنا ،امیر ســرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده در حاشیه
بازدید از پایگاه برادران شــهید دلحامد در جمع خلبانان این
پایگاه ،ارتقاء ســواد رســانهای را عامل مهمیدر شناسایی و
مقابلــه با هجمههای فرهنگی دشــمن دانســت و خطاب به
خلبانان گفت :شــما خلبانان در خط مقدم رزم هوایی و دفاع
از امنیت آســمان ایران اسالمیهســتید که تالش مستمر و
ی و توان دفاعی،
مضاعف شما در راســتای ارتقاء آمادگی رزم 
ستودنی اســت .وی با تأکید بر اینکه ارتقای توان دفاعی باید
توأم با بصیرت و شناخت دشمن در عرصههای مختلف جنگ
نرم باشــد ،تصریح کرد :الزم است شما عزیزان عالوه بر دانش نظامی ،دانش رسانهای ،معنوی و سیاسی
خود را نیز ارتقا دهید تا دشمن را در تهاجم فرهنگی و جنگ نرم هم مأیوس کنید.
فرمانــده نیروی هوایی ارتش در این بازدید عالوه بر افتتاح مرکز ســتاد فرماندهی گروه نگهداری پایگاه
برادران شــهید دلحامد ،از بخشهای مختلف این پایگاه اعم از باند پرواز ،اورهال ،هواپیماهای آموزشــی،
قرارگاه سربازی و دیگر اماکن این پایگاه بازدید کرد.

حیاط خلوتـــــــــــــ
فرزاد وثوقی -دبیر خبر

دولت پاسخگوی گرانیها باشد

عضو شــورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمیگفت :در خصوص
حفظ ارزش پول ملی ،قیمت دالر و مهار تورم ،مشــکالت زیاد
است و مســئولین دولتی باید پاسخگوی عملکرد خود باشند
نه آنکه فرار رو به جلو داشــته باشــند .وی خاطرنشان کرد:
امروز میتوان چند برابر نقدهایی که آقای جهانگیری نسبت به
دولت قبل داشــتند را به دولت فعلی که ایشان معاون اول آن
هستند ،وارد آورد.

قصد آمریکا برای آغاز رقابت تسلیحاتی

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه میگوید خروج آمریکا
از پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد گامیخطرناک و
به منزله تمایل برای آغاز رقابت تسلیحاتی است.
به نقل از اسپوتنیک ،دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین
تصمیــم آمریکا مبنی بــر خروج از پیمان منع موشــکهای
هســتهای میانبرد ( )INFرا گامیبهشدت خطرناک توصیف
کرد و گفت چنین اقدامیبه منزله تمایل واشنگتن برای آغاز
رقابت تسلیحاتی جدید است.

نمایشگاه مطبوعات امسال برگزار نمیشود

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمیگفت :به دلیل شرایط اقتصادی
خاص کشور و به پیشنهاد مطبوعات و خبرگزاریها ،نمایشگاه
مطبوعات امســال برگزار نمیشــود .صالحی درباره اعتراض
اتحادیه کاغذ نســبت به واگذاری کاغذ نیز گفت :کمیســیون
کاغذ چندجانبه است و از وزارت صمت ،گمرک ،بانک مرکزی،
نمایندگان صنف مطبوعات و صنف نشــر تشکیل شده است.
وزارت ارشاد نیز در حد دبیرخانه عمل میکند.

اجازه تحقیق و تفحص از مجلس را بدهید

حسن کامران در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمیدر
تذکری با اســتناد به ماده  ۲۱۴آئیننامه داخلی مجلس اظهار
داشت :تقاضا میکنم که اجازه تحقیق و تفحص از مجلس را به
ما دهید .زبان ما مو درآورد از بس گفتیم.
وی بیــان کرد :این روزها باز دارند در مجلس دیوار روی دیوار
میکشند .اینطور مردم فکر میکنند این پشت خبری است.

استقرار کارخانه سیار آب آشامیدنی
در مهران

کارخانه سیار آب آشامیدنی جهت ارائه خدمت به زائران اربعین
حسینی (ع) توســط وزارت دفاع در منطقه مهران مستقر شد.
ســتاد اربعین وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح ،برابر
نیازســنجیهای انجام شده طی سالهای گذشته و با توجه به
شرایط محیطی منطقه مرزی مهران ،اقدام به استقرار کارخانه
سیار آب آشامیدنی با ظرفیت تولید چهار هزار لیوان در ساعت
به صورت بستهبندی شده جهت استفاده زائرین اربعین کرد.

