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تعارف نوشیدنی خنک، 
متداول ترین شیوه سرقت

دستگیری ۱۵ سارق پایانه های 
مسافربری

سرپرست شرکت توسعه بندر و فرودگاه کیش:
 مرکز آموزش هوانوردی 

و ایرتاکسی در کیش راه اندازی شد

دادستان عمومی و انقالب شیراز خبرداد:
دستگیری مربی ورزش متجاوز 

در شیراز

رئیس کمیته امداد کشور:

زکات هرمنطقه در همانجا هزینه 
می شود

روزنامهروزنامه

مردادماه امسال صورت می گیرد؛ 

برپایی آیین پایانی سومین 
جشنواره ملی شعر رضوی اقوام 

ایرانی در شهر گراش

 همراه 
با نمایش فیلم
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خالق تیزر معروف »بابابرقی« خاطرات 
 جالبی از اثرگذاری این کلیپ 

در دهه 70 می گوید؛

بابابرقی در هیئت دولت!
8
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4  نوآورى جذاب روزنامه طلوع 
که در سطح کشور یا جنوب کشور و یا استان فارس

 براى اولین بار و بى نظیر است

3. رنگى بودن تمام صفحـات1. نمایش فیلم + مطلب

4.  اینفوگرافیک  در برخى شماره ها2. خبـر + تحلیل خبر

استاندار فارس:
حداقل های زندگی 

نیازمندان باید 
تأمین شود

2
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اگر نامزدی به اشتباه ردصالحیت شود،چه می کنید؟ 
کدخدایی: 

جبران می کنیم؛ اگر نشد توبه می کنیم 

می شود  اجرا  و  می کند  را صادر  اعدامی  قاضی حکم  وقتی 
نهایتًا چه کار می کند؟ چند نکته هست که به هر حال انسان 
در  باید  بکند  اشتباه  اگر  است.  جایزاالشتباه  و  جایزالخطا 

اولین فرصت بتواند جبران کند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: گاهی اوقات ممکن است 
سؤال شود که چرا شورای نگهبان کسی را این دور تائید و 
دور بعد رد کرد یا برعکس، برخی از اینها به دلیل ارائه اسناد 

جدید است و شاید آقایان نظرشان را اصالح کرده باشند.
سخنگوی  با  گفت وگو  از  بخشی  خبرآنالین،  گزارش  به 

شورای نگهبان را می خوانید.
خودش  و  کند  اشتباه  قاضی  یک  اگر  قضایی  مراجع  در 
بعدًا متوجه این اشتباه شود روشهایی برای جبرانش دارد. 
برای شورای نگهبان هم چنین راهکاری هست که مثاًل فقها 
درباره  یا  بدانند  شرع  موافق  یا  شرع  را خالف  مصوبه ای 
صالحیتی موافق یا مخالف باشند اما بعد متوجه شوند اشتباه 

کرده اند، در چنین حالتی راهی برای جبران وجود دارد؟
در بحث انتخابات تا زمان کسب اعتبارنامه ها قابل حل است، 
یک  از  طبیعتًا  باشد.  فرصت  و  باشد  تائید  بحث  اگر  البته 
زمانی که می گذرد آن امکان عماًل وجود ندارد مثل اینکه 
شما بگویید 20 روز بعد از رأی قاضی می توانید شکایت کنید 
و بعد از این مهلت، شکایت هم بکنید فایده ای ندارد. هرچند 
اجتماعی  مسائل  باشید.  نتوانسته  و  باشید  سفر  است  ممکن 
باشد  باز  دامنه اش  نمی تواند  کرد،  قطع  باید  جایی  یک  را 
اگر  به مصوبه ای  نسبت  اما  برود.  پیش  مرحله  به  مرحله  و 
شورای نگهبان آن را خالف شرع اعالم کرده باشد، می توانند 
دوباره اعالم نظر کنند. در بحث انتخابات هم تا مرحله قبل از 

اعتبارنامه ها است، بعد از آن به دور بعد خواهد رفت. گاهی 
اوقات ممکن است سؤال شود که چرا شورای نگهبان کسی 
را این دور تائید کرد و دور بعد رد کرد یا برعکس، برخی 
از اینها به دلیل ارائه اسناد جدید است و شاید آقایان نظرشان 

را اصالح کرده باشند.
او  و  باشید  کرده  صالحیت  رد  را  نامزدی  است  ممکن 
این  به  بعدًا  اما  کند  شرکت  انتخابات  در  باشد  نتوانسته 
نتیجه رسیده باشید که صالحیت حضور داشته است، در آن 

صورت چه برخوردی کرده اید؟
هیچی! کاری دیگر نمی توانیم بکنیم.

آیا اشتباه خود را به او گفته اید؟
اگر در آن زمان مراجعه کند و ما به این نتیجه رسیده باشیم 
که اشتباه کرده ایم بله، پیشنهاد می کنیم که دور بعد ثبت نام 

کنید و جبران می کنیم.
چه خواهد گفت؟

اجرا  و  می کند  صادر  را  اعدامی  حکم  قاضی  وقتی  هیچی. 
می شود نهایتًا چه کار می کند؟ چند نکته هست که به هر 
حال انسان جایزالخطا و جایزاالشتباه است. اگر اشتباه بکند 
باید در اولین فرصت بتواند جبران کند. یک مواقعی هست 

که فرصت جبران نیست و باید نزد خدا توبه کند.
حق الناس است.

وقتی یک مرجع فتوایی می دهد مثاًل می گوید اگر اینگونه 
نماز بخوانید درست است و مرجع دیگر نظر دیگری دارد یا 
حجتان داخل مقام باشد یا خارج مقام. کدام درست است؟ 

هر دو درست است یا یکی درست است؟

به کانال تلگرام روزنامه 
طلوع بپـیوندید:

@tolounews

اگر نامزدی به اشتباه ردصالحیت شود،چه می کنید؟ 
کدخدایی: جبران می کنیم؛ اگر نشد توبه می کنیم 

استاندار فارس بر این نکته تاکید کرد که براساس آموزه های دینی در نظام 
اسالمی باید تالش کرد تا حداقل نیازهای زندگی برای نیازمند تأمین شود.


