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کاهش مصرف؛ کرمان در راستای  گزارش »کرمان امروز« از افزایش مصرف دخانیات و راهکارهای ارائه شده دانشگاه علوم پزشکی 

متن کامل در صفحه سوم

قصه قدیمی چشم و دود
 روند مصرف دخانیات در ایران  به علت مصرف قلیان و سیگار در حال افزایش است و طی چند سال آینده به شدت میزان مصرف دخانیات در کشور باال می رود. معاون دانشگاه علوم پزشکی در این  
باره گفته است: در راستای کاهش مصرف دخانیات راهکارهایی توسط علوم پزشکی کرمان ارائه شده از جمله افزایش مالیات بر دخانیات، کمک به ترک استعمال دخانیات، اجرای ممنوعیت کامل تبلیغات، 
محافظت از مردم در برابر دود دخانیات، پایش مصرف و سیاست های پیشگیرانه . اما آیا هیچ کجای این سیاست ها و رفتارهای دولتی مبارزه با مافیای دخانیات و یا مافیای کاغذ در دستور کار قرار 

گرفته است یا اینکه قرار است با نابودی ریه های مردم کشور جیب عده ای پُر پول شود؟
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یداهلل شادمانی، بازیگر فیلم »ما همه با هم هستیم«
کرانش  کرمان ا که چندی پیش به دستور دادستان   
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  کاری به خوبی و بدی این فیلم ندارم، به دلیل اینکه ممکن است 

بعضی از کرمانیان رنجیده باشند از ایشان عذرخواهی می کنم

بخش دوم

شرکت تولیدی وصنعتی سامد
))چسب مشهد ((  آگهی اعطای عاملیت فروش

در نظر دارد نسبت به اعطای عاملیت فروش 
محصوالت خود در استان کرمان اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت می شود رزومه و درخواست همکاری
 خود را حد اکثر تا تاریخ 98/04/13 به شماره 09155060215 

ارسال  و یا به شماره 31669-051 فکس نمایند .

مردم کرمان   23 سال است 
که واقعیت را در  

»کرمان امروز« می خوانند

آگهی پذیرش 
دانش آموز رشته بهیاری 

متن در صفحه چهارم
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اخبار استان

امام جمعه کرمان عملکرد دستگاه قضایی استان کرمان را مطلوب   
ارزیابی کرد.

در  سلیمانی  علیدادی  مهر، حجت االسالم حسن  گزارش خبرنگار  به 
با اعضای شورای قضایی کرمان به مناسبت گرامیداشت هفته  دیدار 
قوه قضاییه بیان کرد: امیدوارم این کار حساس، مهم و مجاهدانه در 
حوزه های مختلف در خدمت به مردم برای احقاق حقوق کسانی که 

ذی حقند مورد مقبول درگاه خداوند قرار گیرد.
و  سعی  همه  کرمان  استان  ظرفیت  پر  و  پرتوان  شورای  افزود:  وی 
در  مختلف  حوزه های  در  آمارهایی  که  می شود  این  صرف  تالششان 
جهت پیشرفت و اجرای عدالت باشد اما متاسفانه دستگاه قضایی از 

صفر تا صد آنچه اتفاق می افتد در اختیارش نیست.
به  آنها  های  پرونده  نهایت  در  که  اتفاقاتی  گفت:  کرمان  امام جمعه 
سیستم قضایی وارد می شود در جایی دیگر به وجود می آید که شکل 

گیری آنها به قوه قضایی مربوط نیست.
بر  شود  زیاد  جمعیت  اصوالً  چند  هر  کرد:  اظهار  سلیمانی  علیدادی 
طبق آمار پرونده ها نیز زیاد می شود و هر چه جامعه پیشرفت می کند 
میزان پرونده ها افزایش می یابد لذا اگر به پنجاه سال قبل نگاه کنیم با 

حجم کمتری از پرونده های قضایی روبرو بودیم.
نیز  پرونده ها  مردم دچار مشکل می شود  معیشت  افزود: هر چه  وی 
امید  است  قرار  که  قضایی  دستگاه  به  هیچکدام  اما  می یابد  افزایش 

برقرار کند مربوط نیست و مشکل در جای دیگر شکل گرفته است.
وی ضمن تشکر از دادگستری کرمان، در مورد معدلی که دستگاه قضا 
می تواند به خود اختصاص دهد ابراز داشت: در این خصوص سه مسئله 
وجود دارد ابتدا ساختارها است؛ ساختارها نتیجه تجربه موفق بشر در 
بحث قضا است و برخی آنقدر دقیق و پیچیده است که گاهی کسی از 
آن سر در نمی آورد چون این ساختار متناسب با نیاز بشر در دوره های 

مختلف شکل گرفته است.
وی افزود: ساختارها چون تجربه بشر است قابل تغییر هستند و معموالً 

ساختارهای ما به دلیل محدودیت هایی که داریم کامل نیستند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان بیان داشت: دو مساله که مهمتر 
از ساختارها هستند و نقصی که در آن وجود دارد را جبران می کنند 

رویکردها و عملکردها هستند.
اراده  و  انگیزه  یعنی  اراده  و  انگیزه  به  برمی گردد  رویکرد  افزود:  وی 
به دوش بکشد رویکرد چون  تا حدودی  را  می تواند نقص ساختارها 
از  بسیاری  می تواند  دارد  وجود  هم  نیت  است  اراده  و  انگیزه  آن  در 

مشکالت را حل کند و دستگاه کارآمدتر شود.
لذا  نکته سوم عملکردهاست  حجت االسالم علیدادی سلیمانی گفت: 
در عملکرد صفر تا ۱۰۰ موضوع را شفاف در اختیار مردم قرار می دهد 
و همه نگاه می کنند تا ببینند خروجی این سیستم چیست به همین 

دلیل محور اول و دوم با محور سوم تکمیل می شود.
امام جمعه کرمان یادآور شد: اگر ساختاری کار آمد با رویکردی درست 

کنار هم قرار گیرد عملکردی قابل قبول را در پی خواهد داشت.
امام جمعه کرمان اظهار کرد: با این امکانات و ظرفیت، عملکردی که 
سیستم قضایی استان دارد عملکرد خوبی است که جای تبریک دارد 
لذا کار هر چه دقیق تر و با نگاه عدالت محور باشد خدمتی که انجام 
تقدیر  قابل  و  ارزشمند  دستگاه  تیم  عملکرد  لذا  است  بهتر  می شود 

است.
در این جلسه پیام نماینده ولی فقیه در استان کرمان به مناسبت هفته 

قوه قضائیه قرائت شد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

عملکرد دستگاه قضایی استان کرمان مطلوب است

خبر
رییس کل دادگستری استان کرمان:

انجام 81 درصد  ابالغ های 

قضایی استان   به صورت الکترونیکی

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه روزانه حدود ۲۹ هزار 
و ۵۰۰ نفر در استان کرمان به دادگستری مراجعه می کنند گفت: ۸۱ درصد 

ابالغ های قضائی استان به صورت الکترونیکی و سامانه ثنا انجام می شود.
اعضای  دیدار  در  موحد  یداله  کرمان،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
شورای قضایی استان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان  با 
گرامیداشت شهدای هفتم تیر اظهار کرد: امروز نخستین روز از هفته قوه 
به  را رهرو شهدا و در مسیر خدمت  ما  امیدواریم خداوند  و  قضائیه است 

مردم قرار دهد.
وی با بیان اینکه خدمات دستگاه قضایی به مردم بسیار گسترده و متنوع 
است گفت: یکی از وظایف اصلی ما رسیدگی و صدور حکم در دعاوی است 
و در استان کرمان روزانه حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ نفر به دادگستری استان 

مراجعه می کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه 3.۲۰ درصد پرونده های 
قضایی کل کشور از استان کرمان است افزود: ۱۸ حوزه قضایی شهرستان و 

۱4 حوزه قضایی بخش در سطح استان فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه 34۵ قاضی در این واحدهای قضایی فعالیت می کنند که 
تقریبا ۵۰ درصد چارت قضایی ما را تشکیل می دهد و همین تعداد باید به 
تعداد قضات استان کرمان اضافه شود عنوان کرد: به ازای هر ۹ هزار و ۵۰۰ 
نفر جمعیت استان یک نفر قاضی وجود دارد که بسیار کم بوده و باید تعداد 

قضات در استان افزایش پیدا کند.
موحد با اشاره به اینکه سعی کردیم با بومی گزینی تعداد قضات استان را 
افزایش دهیم گفت: در سال های گذشته اقدامات خوبی انجام شده و ۸۱ 

درصد قضات استان کرمان بومی هستند.
وی با بیان اینکه ۲6 پروژه عمرانی در سال های گذشته آغاز شده و تعدادی 
از آنها به بهره برداری رسیده است افزود: ساختمان قضایی زرند بیش از ۹۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه مجتمع قضایی خانواده 
مستقل در استان وجود دارد و تقریبا 3۰ هزار متر مربع به فضای ساختمانی 
سال  در  قضایی  پرونده  هزار   4۲ از  بیش  گفت:  است  شده  اضافه  استان 

گذشته در کرمان به صلح و سازش ختم شده است.
وی با بیان اینکه 3۱3 شورای حل اختالف در استان داریم که با هزار و 
6۰۰ نفر نیرو فعالیت می کنند عنوان کرد: ۱۱۹ هزار رای در سال گذشته 
توسط شورای حل اختالف صادر شده که فقط 7 هزار رای مورد اعتراض 
آمار  رای نغض شده است که  فقره  تعداد فقط ۲4۰  این  از  و  قرار گرفته 

بسیار خوبی است.
موحد با اشاره به اینکه کارگروه های متعددی در حوزه حقوق عامه در استان 
تشکیل شده گفت:  به عنوان مثال هزار و ۵۰۰ چاه آب غیرمجاز با همکاری 

دستگاه قضا پلمب شده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 33۰ مورد دادگاه ویدئو کنفرانسی برگزار 
شده و از این طریق با شهرستان ها ارتباط برقرار کردیم افزود: ۸۱ درصد 

ابالغ ها به صورت الکترونیکی و سامانه ثنا انجام می شود.

مدیر کل زندانهای استان کرمان:  

تعامل با مراجع قضایی به عنوان 

اولویت کاری درراستای رفع مشکالت 

قضایی مددجویان است

در راستای تکریم ارباب رجوع و دعوت اداره کل زندانهای استان کرمان از 
، دیدار  امنیتی استانداری کرمان  رئیس کل دادگستری و معاون سیاسی 
و  آموزش  مرکز  محل  در  مرکزی  زندان  مددجویان  های  خانواده  مردمی 

پژوهش منطقه ۵ برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان کرمان  قریب به ۲۵۰ نفر 
از خانواده مددجویان زندان مرکزی با حضور در مرکز آموزش با دکتر موحد 
رئیس کل دادگستری، بصیری معاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی استانداری 
و تعدادی از قضات دیدار چهره به چهره داشتند و مشکالت خود را مطرح 

کردند و درخواست های آنان مورد بررسی قرار گرفت .
بررسی  را  دیدارها  این  از  هدف  کرمان  استان  زندانهای  کل  مدیر  امیری 
با  تعامل   : و گفت  زندانیان عنوان کرد  رفاهی خانواده  و  مشکالت قضائی 
قضایی  مشکالت  رفع  راستای  در  کاری  اولویت  عنوان  به  قضایی  مراجع 

مددجویان می باشد که نتیجه آن کاهش جمعیت کیفری است .
در  را  مددجویان  رفاهی  و  قضایی  مشکالت  بررسی  و  پیگیری  افزود:  وی 
دستور کار اداره کل زندانهای استان قرارداده ایم تا با این امر موجب کاهش 

جمعیت کیفری در زندان های استان شویم.

آغاز به کار پروژه راه های روستایی 

بخش ساردوئیه درجنوب کرمان

بخش  در  ویران  ده   - کهنوج  باب  روستایی  راه  پروژه  ساخت  عملیات 
ساردوئیه با طول ۲۰ کیلومتر آغاز شد .

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و 
اطالع رسانی اداره کل راه و شهر سازی جنوب کرمان، موسی گروهی اعالم 
کرد: محور باب کهنوج - ده دیوان به طول ۲۰ کیلومتر ، که قطعه اول آن 
به طول 6/۵ کیلومترآسفالت شده و عملیات ساخت ابنیه فنی و زیرسازی 

ادامه مسیر به طول 4 کیلومتر در حال ساخت است. 
شده  هزینه  اعتبار  افزود:  ساردوئیه  بخش  شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس   
دراین پروژه تا کنون  4۵۰۰ میلیون ریال و برای تکمیل این محور 6۰۰۰۰ 

میلیون ریال مورد نیازاست.
وی همچنین اظهار کرد: عملیات زیر سازی محور رزشیرین- دلفارد به طول 

3 کیلو متر و محور جگاء -دلفارد در حال ساخت است.
در  روستایی  راههای  از  متر  کلی 3۰کیلو  به طور  ادامه گفت:  در  گروهی 
بخش ساردوئیه زیر سازی و قرارداد اجرایی برای آسفالت این راهها منعقد 

شده است.
وی از ایجاد و نصب کارخانه آسفالت این پروژه ها خبر داد و اعالم کرد: در 

تابستان امسال اجرای آسفالت این پروژه ها آغاز خواهد شد.

زنده گیری 348 مار توسط 

آتش نشانان در کرمان  

طی سه ماه گذشته  

ایمنی  و خدمات  نشانی  آتش  مدیرعامل سازمان 
شهرداری کرمان از انجام ۳۴۸ مورد زنده گیری 
انواع مار طی سه ماه ابتدای سال جاری در شهر 
شهروندان  است  الزم  گفت:  و  داد  خبر  کرمان 
نکات ایمنی در خصوص نحوه محافظت از خود 

در برابر مارها را فراگیرند.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و 
عسکری  علی  کرمان  شهرداری  ایمنی  خدمات 
در خصوص  که شهروندان  است  افزود: ضروری 
نحوه محافظت از خود در برابر مارها و همچنین 

اقدامات اولیه در مقابل مار گزیدگی را بدانند.
انواع  با  شهروندان  آشنایی  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
مارها گفت: مارهای سمی دارای سر مثلثی بزرگتر 
از عرض بدن, مردمک چشم بیضی شکل و فرو 
رفتگی در بین دو چشم هستند, در مارهای سمی 
دندانهای نیش از سایر دندانها بزرگتر و به خوبی 
دم  داری  سمی  مارهای  است,  تشخیص  قابل 
کوتاه و معمواًل پوستی رنگین و پر از خط و خال 
هستند. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
غیر  مارهای  داد:  ادامه  کرمان  شهرداری  ایمنی 
سمی داری سر گرد یا بیضی هستند و از قسمت 
نیمه  مارهای  باریک میشوند و  تا دم  بدن  میانی 
دارا  را  مارهای غیر سمی  سمی همه مشخصات 
می باشند و تنها تفاوت آنها با مار غیر سمی دم 
متوسط شان می باشد که کوتاهتر از مارهای غیر 

سمی و بلندتر از مارهای سمی است.
وی به شهروندان توصیه کرد: اگر در طبیعت چادر 
دربهای  و  شیشه  و  باشد  بسته  آن  درب  اند  زده 

اتومبیل را باز نگذارند.
مکانهایی  در  ایمن  غیر  تردد  از  افزود:  عسکری 
فراوان  گیاه  و  دارای گل  یا  و  دید کافی  فاقد  که 
هستند پرهیز شود و شهروندان برای کوهنوردی و 
پیاده روی در طبیعت از کفشهای ساقه بلند مانند 
چکمه و پوتین استفاده کنند. وی با اشاره به اینکه 
هر مار گزیدگی را باید جدی گرفت و سمی تلقی 
کرد گفت: چنانچه شخصی دچار مار گزیدگی شد 
مواد  تزریق  یا  مکیدن محل گزش  و  از شکافتن 

شیمیایی و دارویی در محل گزش خودداری شود.
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
شهر کرمان همچنین بر لزوم پرهیز از قرار دادن 
مار  صورت  در  افزود:  گزش  محل  در  یخ  کیسه 
شود  بیمار  آرامش  در  سعی  باید  ابتدا  گزیدگی 
مار  دچار  عضو  داشتن  نگه  حرکت  بی  ضمن  و 
گزیدگی آن ناحیه از بدن در سطح پایین تر از قلب 
نگه داشته شود. وی گفت: باید نسبت به دور کردن 
بیمار از محل آسیب و انتقال او در سریعترین زمان 
به نزدیکترین مرکز درمانی مناسب حتی در غیاب 
از شهروندان  اقدام شود. وی  مار گزیدگی  عالیم 
خواست در صورت مشاهده مار در منزل و محیط 
با  و  کنند  پرهیز  مار  با  تهاجمی  برخورد  از  اقامت 
حفظ خونسردی با شماره ۱۲۵ سازمان آتش نشانی 

و خدمات ایمنی تماس گرفته شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان:
نیاز آبی شهر کرمان در پیک مصرف 3 هزار لیتر در ثانیه  است

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان بر لزوم 
حفاظت از هر قطره، قطره آب توسط مسئوالن و مردم 
تاکید و اظهار کرد: نیاز آبی شهر کرمان در پیک مصرف 
این در حالی است که کل  بوده  ثانیه  لیتر در  3 هزار 
ظرفیت تامین آب شرب شهر کرمان یک هزار و ۹۵۰ 
لیتر در ثانیه است، بنابراین یک هزار و ۵۰ لیتر در ثانیه 

در زمان پیک مصرف با کمبود آب مواجهه هستیم.
»محمد طاهری« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه 
کویر، در زمینه وضعیت آب شرب شهر کرمان، گفت: 
شهر کرمان با کمبود آب مواجه است و در زمان گرمی 
آب  کمبود  این  می رود،  باال  آب  مصرف  چون  هوا 

محسوس تر می شود.
در شهر کرمان قطعی آب  این مطلب که  بیان  با  وی 
به  توجه  با  داریم، تصریح کرد:  افت فشار  بلکه  نداریم 
افزایش مصرف بی رویه آب در پیک گرمایی، افت فشار 
از  تابعی  آب،  مصرف  زیرا  داریم  کرمان  شهر  در  آب 

گرمی هواست.
همه  کرد:  اظهار  کرمان  استان  آبفای  مدیرعامل 
تامین آب شرب شهر کرمان در مدار هستند  ظرفیت 

کرمان  شرب  آب  مدار  به  ورود  برای  جدیدی  مورد  و 
باید  بحران  این  از  عبور  برای  و  نداریم  سال جاری  در 
نیز  مردم  و  شود  خنک  هوا  که  بخواهیم  خداوند  از 
نیاز خود  اندازه  به  و  در مصرف آب صرفه جویی کنند 

مصرف کنند.
نیاز آبی شهر کرمان در پیک مصرف  وی عنوان کرد: 
3 هزار لیتر در ثانیه است این در حالی است که کل 
ظرفیت تامین آب شرب شهر کرمان یک هزار و ۹۵۰ 
لیتر در ثانیه است، بنابراین یک هزار و ۵۰ لیتر در ثانیه 

در زمان پیک مصرف با کمبود آب مواجهه هستیم.
طاهری به میزان مصرف آب کولرهای آبی اشاره کرد و 
افزود: هر کولر آبی در شبانه روز 6۰۰ لیتر آب مصرف 
می کند؛ حال حدود ۲3۰ هزار واحد مسکونی در شهر 
اگر هر خانه یک  تصور کنید که  و شما  داریم  کرمان 
این  باشد؛ چه میزان آب فقط در  کولر حداقل داشته 
بخش مصرف می شود؟ بنابراین از مردم می خواهیم که 
شب ها تا جایی که می توانند کولرهای خود را خاموش 
و درب و پنجره ها را باز کنند همچنین در دو ماه اول 

تابستان حیاط و ماشین خود را با آب نشویند.

وی بر لزوم مدیریت مصرف تاکید کرد و ادامه داد: اگر 
مردم بتوانند مصرف آب خود را در دو ماه اول تابستان 
مدیریت کنند می توانیم تابستان امسال را با مشکالت 
کمتری پشت سر بگذاریم؛ لذا از مردم درخواست داریم 
مصرف آب خود را مدیریت کنند و از قطره، قطره آب 
در این تابستان محافظت کنند تا بتوانیم تابستان جاری 

را با مشکالت کمتری عبور کنیم.

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1398 شورای محترم اسالمی شهر، ساخت و نصب تابلوهای راهنمای مسیر در 
سطح شهر  را  از طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صالحیت که تجربه و توانایي 
انجام کار را دارند، دعوت بعمل  مي آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري 
مرکزي به آدرس رفسنجان، خیابان تختي یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري 
روز شنبه مورخ 98/04/22 به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.
روابط عمومي شهرداري رفسنجان

آگهي مناقصه عمومی )نوبت اول(

جشنواره گل محمدی بردسیر ثبت ملی شد
با  بردسیر  زار  الله  محمدی  گل  جشنواره  آیین 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  سازمان  تالش 

صنایع دستی استان کرمان ثبت ملی شد.
برگزاری  آئین  با  همزمان  ایرنا،  گزارش  به 
که  زار  الله  محمدی  گل  جشنواره  سیزدهمین 
محلی  مسئوالن  از  جمعی  و  استاندار،  حضور  با 
از ثبت ملی این جشنواره  در بردسیر برگزار شد 
زار  الله  محمدی  گل  جشنواره  شد.  رونمایی 
بردسیر که از سال ۱3۸۲ تاکنون هرساله برگزار 
این  نیز آئین گالب گیری  می شود، سال گذشته 

منطقه توسط سازمان میراث به ثبت ملی رسید.
به گفته فرماندار بردسیر اینک افزون بر 3۰ هزار 
نفر در حوزه گل و از این طریق در منطقه الله زار 
امرار معاش دارند و در حقیقت یک فرصت اشتغال 

فصلی مطلوب ایجاد شده است.
از  ارتفاع  متر   77۵ و  هزار   ۲ داشتن  با  زار  الله 
سطح دریا بلندترین شهر ایران است و به آن لقب 
در ۸۵  زار  الله  منطقه  در  آب  داده اند.  ایران  بام 
درجه سانتیگراد به جوش می آید و به دلیل همین 
شرایط اقلیمی خاص اسانس گل محمدی الله زار 
بین ۲۵ تا ۵۰ درصد بهتر از دیگر مناطق گالب 
قابل  کیفیت  از  سطح  این  و  است  کشور  گیری 

مقایسه با هیچ نقطه دیگری از ایران نیست.
مرحوم همایون صنعتی و همسرش قبل از انقالب 
اسالمی بنیانگذار کاشت گل محمدی در بردسیر 
بردسیر  زار  الله  محمدی  گل  جشنواره  بودند. 
معرفی  هدف  با  چینی  گل  فصل  در  سال  هر 
ظرفیت های گردشگری و کشاورزی منطقه برگزار 

می شود. الله زار یکی از مناطق پنج گانه شهری 
بردسیر است که با چهار هزار و ۹۰۰ نفر جمعیت 
قرار  بردسیر  شرقی  جنوب  کیلومتری   7۵ در  و 

دارد.
بردسیر در فاصله 6۰ کیلومتری غرب کرمان واقع 

شده است.

اهدای خون سالم، اهدای زندگی
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پرواز
زندگی  نفر  چند  جای  به  باشد  قرار  اگر 
به  کردن  کمک  ولی  دشوارست  کنیم 
بار زندگی چندان  برداشتن  برای  دیگران 
اندکی  فقط  اینگونه  زیرا  نیست  دشوار 

تحقیقات  و  جستجوها  ایم.  شده  متحمل  را  کار  سنگینی  از 
کردن  دخالت  گاهی  نیست.  دیگران  زدن  دور  برای  همیشه 
نتوانند  آیدگرچه  می  حساب  به  سرگرمی  نوعی  افراد  برای 
دستی برسانند. انسان در سالهای اول زندگی از ناخنک زدن 
به همه چیز لذت می برد پر هیاهو بوده و در صف اول قرار 
و  آرامش  و  قرار  به  همچون خرس  میانسالی  آغاز  در  دارد. 
عاشق  میانسالی  اواخر  در  پردازد.  می  اش  زمستانی  خواب 
آرامش  با  را  زندگی  و  صحراست   و  دشت  در  زدن  پرسه 
در  را  خود  سنگین  بار  که  رود  می  سمتی  به  و  کرده  مرور 
زندگی  پایانی  سالهای  در  بگذارد  زمین  زندگی  جای  یک 
دیگران  راهنمای  اینکه  برای  البته  است  گرفتن  اوج  عاشق 
و  دوخته  چشم  ها  بلندی  به  که  کند  ترغیب  را  آنها  و  بوده 
تا آخرین  این خط همچنان  باشند.  هدف های بزرگ داشته 
زمان  در  کار  بهترین  و  داشت  خواهد  ادامه  حیات  لحظه ی 
هر  در  آنهاست  به  رساندن  یاری  دیگران  به  راه  دادن  نشان 
آدمها  برخی  ی  ملتمسانه  نگاه  هستیم  که  زندگی  از  مقطعی 
به  اختیار  بی  و  اختیار  با  و  کرده  مشغول  را  دلمان  خطهای 
از  مانع  این همدلی  البته که  با آنان می رویم.  سمت همدلی 
پرواز ما نخواهد بود بلکه تمرینی در راه رسیدن به اوج می 
نباید  موقعیتی  هیچ  در  که  دارد  اهمیت  چنان  زندگی  باشد. 
فراموش شود. زندگی سخت و سنگین نیست در صورتی که 
نگاهمان به آن تغییر کرده باشد با همدلی تبدیل به کاخی از 

محبت می شود.
در چشم هایت می توان آلوده تر شد 

باید دلت را برده باشم با نگاهی 
اما نمی ارزد با اینکه غصه داری 

همچون مسیری که به آخر رفته باشد

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از افزایش مصرف دخانیات و راهکارهای ارائه شده دانشگاه علوم پزشکی کرمان در راستای کاهش مصرف؛

قصه قدیمی چشم و دود

اشاره:
همواره در این  رسانه مردمی درباره مضرات دخانیات 
مطالب  و  ها  گزارش  وقلیان  سیگار  مصرف  ویژه   به 
مساله هم  این  به  ایم.  منتشر کرده  و  را چاپ  بسیاری 
معترفیم که تنها با چاپ گزارش و مطالب مرتبط نمی 
توان انتظار حذف این مواد مضر از زندگی افراد را داشته  
راهکارها  باید  فرهنگی  های  فعالیت  کنار  در  و  باشیم 
مرتبط  های  ارگان  سوی  از  نیز  ای  بازدارنده  قوانین  و 

پیشنهاد شده و به اجرا در آید.
البته مبارزه با مصرف دخانیات همواره  به علت وجود 
مافیا با موانعی روبه رو بوده است که پرداختن  به این 
موضوع ازدامنه این نوشتار خارج است. علت آنکه امروز 
هم به سراغ این موضوع رفته ایم، سخنان معاون دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان است که چند روز گذشته در این 
زمینه منتشر شده است. سید وحید احمدی طباطبایی 
در یک نشست خبری در جهت کاهش مصرف دخانیات 
پزشکی  علوم  دانشگاه  توسط  شده  ارائه  راهکارهای 
کرمان  را تشریح کرده و گفته است: در راستای کاهش 
مصرف دخانیات راهکارهایی توسط علوم پزشکی کرمان 
کمک  دخانیات،  بر  مالیات  افزایش  جمله  از  شده  ارائه 
کامل  ممنوعیت  اجرای  دخانیات،  استعمال  ترک  به 
تبلیغات، محافظت از مردم  در برابر دود دخانیات، پایش 
در  است.  پیشگیرانه  های  سیاست  و  دخانیات  مصرف 
همین زمینه گزارشی تهیه شده است که در ادامه  قابل 

مطالعه است.
افزایش مصرف دخانیات در ایران

روند مصرف دخانیات در ایران  به علت مصرف قلیان 
در حال افزایش است و طی چند سال آینده  به شدت 
رود. مسئول  باال می  در کشور  میزان مصرف دخانیات 
وزارت  دخانیات  با  مبارزه   و  کنترل  ستاد  دبیرخانه 
زمینه می  این   در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
گوید: حدود هفت درصد جمعیت 18 تا 25 سال، 12 
درصد جمعیت 25 تا 34 سال، 16 درصد جمعیت 35 
تا 44 سال و 18درصد جمعیت 45 تا 54 سال کشور 
بیشترین  و  هستند  دخانی  محصوالت  کننده  مصرف 
تا 54 سال  گروه سنی 45  در  دخانیات  میزان مصرف 

است.
علوم  دانشگاه  تحقیقات کنترل دخانیات  مرکز  رییس 
پزشکی شهید بهشتی هم با بیان اینکه حدود 30 درصد 
آقایان و 20 درصد خانم های باالی 15 سال در کشور 
 15 پسران  درصد  چهار  گفت:  دارند،  دخانیات  مصرف 

ساله و 1 درصد دختران 15 ساله مصرف روزانه سیگار 
قلیان در هر دو جنس  آمار مصرف  دارند در حالی که 
10 درصد است و در این رده سنی خطر افزایش مصرف 

دخانیات به شکل قلیان را مشاهده می کنیم.
وجود 700 ماده خطرناک در توتون

نیز  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون   
نسبت به وجود ۷00 ماده خطرناک در توتون و عوارض 

مصرف دخانیات هشدار جدی داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید احمدی طباطبایی 
در نشست خبری به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات 
خون  فشار  کنترل  طرح  از  مردم  استقبال  به  اشاره  با 
باال بیان کرد: بر طبق پیش بینی دانشگاه علوم پزشکی 
مشارکت  طرح  این  در  بود  قرار  نفر  هزار   300 کرمان 
داشته باشند در حالی که تنها در هفته ای که سپری شد 
تعداد افراد مراجعه کننده از مرز 1۷6 هزار نفر گذشت.

دخانیات قاتل انسان ها
وی با بیان این مطلب که دخانیات قاتل انسان ها است، 
افزود: در دنیا چهار عامل مرگ و میر در اثر بیماری های 

ناسالم،  تغذیه  جمله  آن  از  که  دارد  وجود  واگیر  غیر 
الکلی هستند  مشروبات  و مصرف  دخانیات  بی تحرکی، 
شده  ذکر  عوامل  بین  در  عامل  مهمترین  دخانیات  لذا 

است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در 
دنیا حدود یک میلیون و 100 هزار نفر مصرف کننده 
دخانیات وجود دارد که در هر سال هشت میلیون نفر 
در اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست می دهند.

وی افزود: 55 میلیون نفر در هر سال به دلیل مصرف 
دخانیات جان خود را از دست می دهند همچنین در هر 
بیماری های  سال 30 هزار میلیارد تومان صرف درمان 

ناشی از دخانیات می شود.
اظهار  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
در  الزم  پیشگیری  و  برنامه ریزی  عدم  صورت  در  کرد: 
مهار اپیدمی دخانیات کشورهای ایران، مصر و پاکستان 
تا 40 سال آینده بیشترین مصرف دخانیات در دنیا را 

خواهند داشت.
وی تصریح کرد: بیش از هفت هزار ماده و ترکیب در 

آن ها سمی هستند  از  بسیاری  دارد که  سیگار وجود 
روی  دخانیات  استعمال  به  که  افرادی  درصد   ۹0 و 
می آوردند بین سنین 10 تا 1۹ سال هستند همچنین 
46 درصد از دانش آموزان در خانه و 56 درصد در اماکن 

عمومی در معرض دود سیگار قرار می گیرند.
ایرانی ها سالیانه ۱0 هزار میلیارد تومان سیگار 

را دود می کنند
 10 سالیانه  ما  هموطنان  گفت:  طباطبایی  احمدی 
همچنین  می کنند  دود  را  سیگار  تومان  میلیارد  هزار 
30 هزار میلیارد تومان صرف هزینه های درمانی ناشی 
به  می شود  سیگار  استعمال  به  مربوط  ازبیماری های 
عبارت دیگر در هر سال حدود 110 هزار میلیارد تومان 

خسارت به کشور در اثر مصرف سیگار وارد می شود.
ابراز  و  اشاره  سیگار  درباره  غلط  باور  هفت  به  وی 
کرد: بعضی از افراد فکرمی کنند چون من سالم زندگی 
می کنم سیگار کشیدن برای من ضرر ندارد، ازسیگارهای 
را  سیگار  اگر  ندارند،  خطری  و  می کنم  استفاده  الیت 
ترک کنم دچار استرس می شوم، با ترک سیگار اضافه 
وزن پیدا می کنم، اگر قرار بود بالیی سرم بیاید تا به حال 
آمده بود و دود سیگار فقط دامان خودم را می گیرد و به 

کسی ضرر نمی زنم از جمله این باورهای غلط هستند.
به  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
یادآور  و  کرد  اشاره  قلیان  به  مردم  آوردن  روی  عوامل 
شد: افزودن اسانس های معطر برای کم کردن سختی و 
تندی دودتوتون و ایجاد جذابیت برای مصرف کنندگان، 
یک  عنوان  به  قلیان  از  خانوادگی  و  گروهی  استفاده 
وسیله گذران اوقات فراغت چند عاملی است که باعث 

افزایش مصرف قلیان شده است.
وی با اشاره به اینکه کم ضرر یا بی ضرر بودن قلیان به 
دلیل گذشتن مسیر دود از آب باوری اشتباه است، افزود: 

در توتون ۷00 ماده خطرناک وجود دارد.
احمدی طباطبایی با بیان مضرات مصرف قلیان گفت: 
برخی از افراد سودجو موادروانگردان یا شیشه را به مواد 

قلیان اضافه می کنند که فرد به آن وابسته شود.
راهکارهای علوم پزشکی کرمان

گفت:  کرمان   پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
توسط  راهکارهایی  دخانیات  مصرف  کاهش  جهت  در 
دانشگاه علوم پزشکی ارائه شده از جمله افزایش مالیات 
اجرای  دخانیات،  استعمال  ترک  به  دخانیات، کمک  بر 
برابر  در  مردم  از  محافظت  تبلیغات،  کامل  ممنوعیت 
سیاست های  و  دخانیات  مصرف  پایش  دخانیات،  دود 

پیشگیرانه است.
اشاره  نیز  دخانیات  تولید  کاهش  راهکارهای  به  وی 
کرد و افزود: ثبت مجوز عامل عرضه دخانیات، راه اندازی 
کد رهگیری و ردیابی، جرم انگاری و قاچاق، جایگزینی 
ممنوعیت  کشاورزی،  محصوالت  سایر  با  توتون  کشت 
قاچاق و وضع مقررات برای مواد متشکله و دخانیات از 

جمله راهکارهای پیشنهادی است.

  روند مصرف دخانیات در ایران  به علت مصرف قلیان و سیگار در حال افزایش 
است و طی چند سال آینده به شدت میزان مصرف دخانیات در کشور باال می رود. 
معاون دانشگاه علوم پزشکی در این  باره گفته است: در راستای کاهش مصرف 
دخانیات راهکارهایی توسط علوم پزشکی کرمان ارائه شده از جمله افزایش مالیات بر 
دخانیات، کمک به ترک استعمال دخانیات، اجرای ممنوعیت کامل تبلیغات، محافظت 
از مردم در برابر دود دخانیات، پایش مصرف و سیاست های پیشگیرانه . اما آیا هیچ 
کجای این سیاست ها و رفتارهای دولتی مبارزه با مافیای دخانیات و یا مافیای کاغذ 
در دستور کار قرار گرفته است یا اینکه قرار است با نابودی ریه های مردم کشور 

جیب عده ای پُر پول شود؟

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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در  توفیق  عدم  از  است  بازتابی  شخصیتی  چند  اختالل 
و  حافظه،  هویت،  گوناگون  های  جنبه  سازی  یکپارچه 
خودآگاهی. این گسیختگی چندان جامع است که به نظر 
می رسد چند شخصیت متفاوت در جسم واحدی زیست 

می کنند.
هویتهای چندگانه هر یک دارای ویژگی هایی متضاد با 
هویت اولیه است، از قبیل خصومت ورز، کنترل کننده یا 
خود ویران ساز. هویتهای گوناگون شخصی گاهی حتی از 
لحاظ ویژه گیهایی از قبیل تواناییهای هنری یا ورزشی، 
تفاوت  یکدیگر  با  نیز  خارجی  زبان  دانستن  و  دستخط 

دارند.
از تجربه های  اولیه هیچ آگاهی و اطالعی  هویت   غالباً 
هویت دیگر ندارد. وجود دوره های فراموشی )به صورت 
فقدان چند ساعتی یا چند روزی حافظه در طول هفته( 

می تواند نشانه و سرنخی از این اختالل باشد.
 کسانی که از نزدیک با این قبیل اشخاص ارتباط داشته 
اند متوجه شده اند که تغییر شخصیت در آنان همراه با 

تغییرات ظریفی در اطوار بدنی و صدا است.
و  برای سخن گفتن  اختصاصی  ای   هر شخصیت شیوه 
راه رفتن و اطوار بدنی دارد، و احتمال میرود در زمینه 
فعالیت  و  خون  فشار  قبیل  از  فیزیولوژیایی  فرایندهای 

مغزی نیز تفاوتهایی داشته باشند.
  عالئم و نشانه های اختالل چند شخصیتی

نمایان شدن دو  بیماری چند شخصیتی  نشانه  بارزترین 

یا چند شخصیت یا هویت متمایز در وجود یک شخص 
رفتار  و  افکار  روی  بر  که  هویتی  یا  شخصیت  است. 
تأثیرگذار و بر آن ها تسلط داشته باشد. فراموشی اثرگذار 
این  دیگر  نشانه  شخصی،  کلیدِی  اطالعاِت  گسترده  و 
چند  اختالل  به  که  کسی  این ها،  به عالوه  است.  اختالل 
شخصیتی مبتالست، برای هریک از شخصیت هایی که در 
او نمایان می شود، خاطراتی منحصربه فرد دارد که متمایز 

از خاطرات دیگر شخصیت هایش است.
 سن، جنسیت یا نژاد هرکدام از این شخصیت ها متفاوت 
از دیگری است و رفتار، حالت و شیوه صحبت کردن، با 
بود.  از شخصیت ها، متفاوت خواهد  نمایان شدن هریک 
افراد خیالی و گاهی شکل  این شخصیت ها گاهی شکل 
حیوانات را به خود می گیرند. نمایان شدن هر شخصیت و 
تسلط آن بر رفتار و افکار، به اصطالح »تعویض شخصیت« 
نام گرفته است )به این معنا که شخصیتی جای خود را 
به شخصیت دیگری بدهد(. بعضی افراد چند ثانیه یا چند 
دقیقه یک بار دچار تعویض شخصیت می شوند و بعضی 
بار. روان درمانگر ممکن است بتواند  دیگر، چند روز یک 
با هیپنوتیزم کردن بیمار، شخصیت های مختلف او را به 

خواسته هایش پاسخگو کند.
در  است  ممکن  چند شخصیتی،  بیماری  به  مبتال  فرد   
کنار نشانه های یاد شده دچار اختالالت روانی دیگری هم 
باشد. نشانه های رایج این اختالالت عبارت اند از: افسردگی؛ 
مربوط  اختالل های  خودکشی؛  تمایالت  خلقی؛  نوسان 
در  رفتن  راه  و  شبانه  وحشت های  )بی خوابی،  خواب  به 
خواب(؛ اضطراب، وحشت زدگی )یا حمله هراس( و فوبیا؛ 
و جبری  آداب وسواسی  مواد مخدر؛  و  الکل  سوِءمصرف 

روان پریشی  نشانه های  به  شبیه  نشانه هایی  )بی اختیار(؛ 
مربوط  اختالالت  شنیداری(؛  و  دیداری  توهم های  )مثل 

به تغذیه.
شخصیتی  چند  اختالل  احتمالی  نشانه های  دیگر  از   
زمان،  از  درک  نداشتن  فراموشی،  سردرد،  به  می توان 
بعضی  کرد.  اشاره  بدن  از  خارج  تجربه های  و  خلسه 
رفتارهای  به  متمایل  اختالل  این  به  مبتال  افراد  از 
خودآزارانه، خودویرانگرانه و حتی خشونت آمیز می شوند 
قِبال  در  خشونت  هم  و  خود  قِبال  در  خشونت  )هم 
دیگران(. برای نمونه، کسی که از بیماری چند شخصیتی 
در  که  بدهد  کارهایی  به  تن  است  ممکن  می برد،  رنج 

با  رانندگی  چون  کارهایی  نمی دهد؛  انجام  عادی  حالت 
این  یا کارفرما و  از دوست  یا دزدیدن پول  سرعت زیاد 
آن ها  خودشان  از  غیر  نیرویی  انگار  که  است  حالی  در 
انجام این کارها می کند. بعضی این احساس  را وادار به 
را این طور تعریف می کنند که اگر فرض کنیم بدن شان 
باشند،  نشسته  فرمان  پشت  آنکه  به جای  است،  خودرو 

مسافر آن هستند.
 چه عاملی موجب چند شخصیتی شدن می شود؟ 
بررسی تاریخچه زندگی افراد چند شخصیتی نشان می 
و  روانی  جسمی-  رفتارهای  سوء  مورد  سابقه  که  دهد 
بیش از همه جنسی قرار گرفتن در دوران کودکی آنها 

وجود داشته است. بسیاری از آنها از جانب فرد مورد 
اعتماد خود، مورد آزار قرار گرفته اند.

نوعی  به عنوان  این اختالل  از  این وضعیت کودک   در 
دفاع استفاده می کند. جنبه های مختلف شخصیت اصلی 
او از هم جدا می شوند )تجزیه می شود( و هر شخصیت 
هیجان یا حالت الزم را ظاهر می سازد. وقتی سوء رفتار 
روی می دهد کودک برای محافظت از خود از ضربه یا 
جدا کردن خود از اعمال وحشت انگیز، اساسا تبدیل به 
شخص دیگری می شود که سوء رفتار برای او روی نمی 
دهد و ممکن نیست روی دهد. سپس این شخصیت های 
تجزیه شده در دراز مدت در شرایط مختلف خود را ظاهر 
می سازند تا فرد خودش را از تهدیدها ی هیجانی غیر 
موارد  برخی  دارد.در  نگه  امان  در  آسیب  و  تحمل  قابل 
داده  نسبت  مغزی  آسیب  و  صرع  به  بیماری  علت  هم 

شده است.
 درمان اختالل چند شخصیتی

افراد مبتال به اختالل چند شخصیتی،  روان درمانی در 
و سازگاری  احساسات  و مدیریت  آگاهی  افزایش  جهت 
با  مواجهه  در  منفی  هیجانات  تحمل  برای  فرد  بیشتر 
عوامل استرس زا، اثر بخش است. هدف از درمان، انسجام 

پیدا کردن شخصیت های از هم گسیخته است.
 روانکاوی نیز از روش های درمان اختالل چند شخصیتی 
می باشد که با تحلیل موقعیت ها و تجارب گذشته بیمار 
به او کمک می شود تا نسبت به احساسات و رفتار خود 
بینش پیدا کند. از آن جایی که افراد مبتال هویت تجزیه 
نیز  درمانی  هیپنوتیزم  هستند،  پذیر  تلقین  بسیار  ای، 

روشی موثر جهت بهبود آن هاست.

بیماری چند شخصیتی چیست؛ عالئم و درمان آن چه می باشد؟

یادداشت های 

گاه و بی گاه

ماست 
و  بود  باز  آن  در  که  رسیدم  ای  خانه  به  بودم  گرسنه  بسیار 
جمعیتی رفت و آمد می کردند. بوی غذا هم کوچه را پر کرده 
اتاقی که  به  بعد  و  رفتم  به داخل خانه  معطلی  بدون  بود. پس 
سفره  دیگر  کردم.  سالم  و  شدم  وارد  بودند  نشسته  جماعتی 
من  برای  هم  ظرفی  غذا  مانده  ته  از  ولی  کردند  می  جمع  را 
پر کردند و من با ولع مشغول خوردن شدم. چند لقمه ای که 
خوردم سرم را باال آوردم و تازه جانی گرفته بودم تا چشمهایم 
به خوبی ببیند. روبه رویم مردی بر تشکچه ای زربفت نشسته و 
دو متکا زیر دست گذاشته بود و بقیه هم با لباسی شایسته دور 
تا دور اتاق نشسته بودند من هم در کفش کن مشغول خوردن 
و  بلند کرد  را  اثنا مرد روبه رویی صدایش  این  بودم. در  غذا 
گفت ماست سیاه است و همگی با صدای بلند بله گفتند و تایید 
کردند و هر یک در مورد سیاهی ماست و خواص و مزایای 
آن شروع به صحبت کرد. دیگر از خود بی خود شده بودم و 
با دهانی باز نگاه می کردم. باورم نمی شد ولی چون همه تایید 
کردند من هم سری به عالمت تایید تکان دادم و بله گفتم. آن 
روز گذشت روز بعد در خانه یکی از اقوام میهمان بودم که من 
گفتم می دانید ماست سیاه است اما همه خندیدند و کاسه های 
نگاه  یکدیگر چپ چپ  به  و  دادند  نشان  را  سفره  سر  ماست 
با خود گفتم پس  با شرمندگی  کردند. راست می گفتند پس 

چرا ماست در آن جلسه سیاه بود!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 



چهار یکشنبه 2 تیرماه 19/1398 شوال 1440/ 23 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3019
فرهنگ و ادب

سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

دریافت  و  ارسال  برای  مخابراتی  ابزار  یک  تلویزیون 
عکسهای متحرک و صدا از یک فاصله دور می باشد. این 
تلویزیون  های  برنامه  تلویزیون،  بخشهای  تمام  به  لغت 
دو  کلمه  یک  تلویزیون  کلمه  دارد.  اشاره  آنها  پخش  و 
قسمتی است که از زبان یونانی و التین می آید. "تل" در 
یونانی به معنای "دور" است. در حالی که "ویزیون" که 
از زبان التین و از کلمه"ویزیو" می آید به معنای "دیدن 

یا بینایی" است.
 اگرچه اختراع تلویزیون تنها توسط یک نفر انجام نگرفت 
قابل استفاده کرد،  این اختراع را کامل و  ولی کسی که 
شخصی به نام "جان الجی برد" بود. وی در روز سیزدهم 
اوت 1888 در "هلنسبرگ" واقع در نزدیکی "کالسگو" 
اسکاتلند به دنیا آمد. پدر او یک کشیش تحصیل کرده 
بود، ولی در فقر به سر می برد. "جان" هنگام تحصیل در 
مدرسه به حدی از خود هوش نشان داد که حتی در 12 
سالگی به کمک همکالسیهایش یک خط تلفن به وجود 
از عمرش 34 سال  آورد. وی در سال 1923 درحالیکه 
به  گرفت  تصمیم  و  کرد  مراجعت  لندن  به  گذشت  می 
هر قیمتی که شده اختراع تلویزیون خود را تکمیل کند.

 سرانجام تالش های مستمر او در بهار 1924 ثمر داد و او 
توانست سایه صلیب مالتیس را تا فاصله سه یارد منعکس 
کند. متاسفانه در این زمان او پول کافی برای ادامه دادن 

به آزمایش های خود در اختیار نداشت.
 برای حل این مشکل اعالمیه هایی جهت دریافت کمک 
در روزنامه چاپ کرد. در نتیجه ی این اعالنات او توانست 
مقداری پول فراهم آورد. در دوم اکتبر 1925 برد برای 
انتقال تصاویر روی پرده دستگاه دیگری ساخت. وقتی که 
آپارات را به کار انداخت از نتیجه ای که حاصل شد تعجب 
کرد زیرا حاال دیگر تمامی تصاویر به طور کامل و بدون 
برد   1925 ژانویه  در  گشتند.  ظاهر  پرده  روی  به  نقص 
توانست با موفقیت نمایش تلویزیونی خود را نشان دهد. 
و بدین ترتیب وسیله دیگری به جهانیان معرفی شد، که 
گردد  محبوب  دنیا  کل  در  دهه  چند  عرض  در  توانست 
رسانه  محبوبترین  و  ترین  گسترده  بعنوان  اکنون  هم  و 

جهانی محسوب شود.
 ورود تلویزیون به ایران

َاندازی تلویزیون در ایران به سال 1335 بر می  فکر راه 
گردد. جوانی به نام "آقای کازرونی"، اهل اصفهان که از 
یک خانواده ثروتمند بود و در خارج از کشور کارگردانی 
سینما خوانده بود به این فکر افتاد که در ایران تلویزیون 
تاسیس کند و از این طریق یک منبع درآمد مطمئنی را 
برای خود ایجاد کند. حتی با شرکت های خارجی ای که 
فرستنده های تلویزیونی تولید می کردند وارد مذاکره شد 

اما این صحبت ها به نتیجه نرسید و توافقی انجام نشد.

 

اما تالش برای واردکردن تلویزیون به ایران متوقف نشد و 
توسط افراد دیگری پی گرفته شد. در دهه 1330 ایجاد 
سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مطرح شد، ولی عملی 
افتاد. تولید تصویر،  شدن این طرح تا سال ها به تعویق 
به صورت چند ساعت در روز، کار چندان ساده  آن هم 
به  بود.  هفتگی  و  خصوصی  سرمایه  نیازمند  و  نبود  ای 
همین دلیل "حبیب اهلل ثابت پاسال"، سرمایه دار بخش 
دولت  به  را  تلویزیونی  فرستنده  یک  تأسیس  خصوصی، 
و  پذیرفت  را  او  پیشنهاد  نیز  دولت  و  داد  پیشنهاد  وقت 
برای آن که کار جنبه قانونی داشته باشد، مجلس شورای 
با چهار تبصره به  ملی در تیر ماه سال 1337، ماده ای 
تصویب رساند که به موجب آن، اجازه داده شد فرستنده 
تلویزیونی در تهران زیر پوشش وزارت پست و تلگراف و 

تلفن ایجاد شود.
 این فرستنده تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف بود و 
تمام برنامه های آن از مقررات اداره کل انتشارات پیروی 
می کرد. نخستین فرستنده تلویزیون ایران در ساعت 5 
بعد از ظهر جمعه 11 مهر ماه سال 1337، اولین برنامه 
خود را پخش کرد. این فرستنده که تلویزیون ایران نامیده 
می شد در ابتدا هر روز، ازساعت 18 تا ساعت 22 برنامه 
تلویزیون در  افتتاح  ثابت در هنگام  اهلل  داشت.   حبیب 
بینندگان  اما شما  و   ...  " جعبه جادو ظاهر شد و گفت: 
مطابق  را  برنامه  از  قسمتی  وقتی  اگر  عزیز  و شنوندگان 
سلیقه خود نیافتید با در نظر گرفتن اشکاالت و این نکته 
مهم که ذوق و سلیقه ها مختلف است بر ما ببخشید. به 
عالوه از شما تمنا داریم که ما را در اجرای این خدمت 
یاری کنید و نه تنها معایب و نقایص را گوشزد فرمایید 
بلکه ما را از آنچه برای بهبود و تکمیل برنامه ها به نظرتان 
می رسد کتبا یا شفا ها برخوردار و قرین امتنان نمایید. ما 

برای این گونه پیشنهاد ها جوائزی ترتیب خواهیم داد که 
در آینده به اطالع  شما خواهد رسید..."

افتتاح  از  بعد  روز  دو  یادداشتی  در  اطالعات  روزنامه   
اجتماعی  جهش  یک  را  اتفاق  این  تلویزیون،  فرستنده 
اختراعات  از  صرفنظر   ...« نوشت:  و  خواند  ایران  در 
جدید  و  آخرین  تلویزیون  هنوز  جنگی،  انگیز  وحشت 
ترین اختراعی است که علم و تمدن انسانی به آن دست 
یافته... تلویزیون تنها وسیله تفریح و تفنن نیست بلکه در 
درجه اول از حساس ترین وسایل ارتباطی بوده و در تمام 
کشورهایی که از آن بهره مندند مورد استفاده آموزشی و 

هنری قرار می گیرد.
 با کثرت گرفتاری هایی که در زندگی جدید برای انسان 
ها به وجود آمده است زمان آنقدر کوتاه به نظر می رسد 
کار  تمام  بر گرفتن  در  توان گفت دیگر ظرفیت  که می 
ها را ندارد و باید بسیاری از کار ها را در ضمن کار دیگر 
انجام داد. کارگری که ضمن کار در کارخانه فیلم تماشا 
می کند و یا سخنان یک شخصیت علمی و اجتماعی را 
که در اطاق خود سخن می گوید می شنود و خود او را 
هم می بیند، چندین کار را در آن واحد انجام می دهد، 
زن خانه داری که ضمن پرستاری کودک و انجام کارهای 
خانه خود از حضور در یک جلسه سخنرانی و یا مصاحبه 
مطبوعاتی محروم نمی شود از وقت خود چندین استفاده 
به عمل می آورد که اکنون با داشتن تلویزیون این قبیل 
و ممکن می  میسر  نیز  ما  مردم کشور  برای  ها  استفاده 

شود..."
 هم اکنون و پس از گذشت شش دهه از ورود تلویزیون به 
ایران ، بیش از 50 شبکه داخلی و برون مرزی تلویزیونی 
در ایران تولید برنامه کرده و در تمامی نقاط ایران قابل 
انگیز  به معنای رشد کمی شگفت  این مسئله  دریافتند. 
در تعداد شبکه های تلویزیونی در ایران و گسترش خیره 

کننده تلویزیون و برنامه های تلویزیونی در این کشور 
است.

 بدین ترتیب مالحظه می گردد که این وسیله جدید با 
استقبال خوبی در ایران مواجه شد و مطبوعات آنرا وسیله 
فرهنگ  تقویت  و  فرهنگی  و  اجتماعی  جهش  برای  ای 
عمومی و دانش و معلومات مردم در زمینه های مختلف 
کاماًل  صورت  به  ابتدا  در  ایران  تلویزیون  دانستند.  می 
خصوصی اداره و هزینه های آن از آگهی های تبلیغاتی 
از یک  تلویزیونی پس  فرستنده  ایستگاه  تأمین می شد. 
سال فعالیت، برنامه های روزانه خود را در تهران به پنج 
ساعت افزایش داد و درسال 1340، فرستنده دیگری در 

آبادان و یک فرستنده تقویتی در اهواز تأسیس کرد.
 در تاریخ ششم تیر ماه سال 1346 مجلس شورای ملی 
الیحه دولت درباره تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران را 
- که قباًل به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس 
سنا در آن اصالحاتی کرده بود - مجدداً مورد شور قرار 

داد و به تصویب رساند.
ملی  "تلویزیون  ایجاد  طرح  تصویب  از  پس  سرانجام   
امکاناتی  با  و  آمد  وجود  به  ایستگاه کوچک  یک  ایران"، 
از سال 1345 آغاز  برنامه های آزمایشی را  ساده پخش 
کرد. امکانات فنی تلویزیون در آن زمان به یک استودیو، 
می  محدود  مغناطیسی  دستگاه ضبط  دو  و  دوربین  سه 
شد و از آنجا که فرستنده تلویزیون ایران با سیستم 525 
خطی آمریکایی کار می کرد و سیستم تلویزیون ملی 625 
با نصب یک فرستنده  تلویزیون ملی  بود،  اروپایی  خطی 
باالی ساختمان  بر  با سیستم 525 خطی  واتی  دو کیلو 
برای همه  را  این شبکه  از  استفاده  امکان  هتل هیلتون، 
پذیر   امکان  با سیستم های مختلف،  تلویزیون  دارندگان 

کرد.
نمی  ملی  تلویزیون  تاسیس  از  سال  دو  از  کمتر  مدتی   
گذشت که در 17 مرداد 1347 نخستین مرکز شهرستانی 
تلویزیون ملی در ارومیه گشایش یافت و چندی بعد مرکز 
به  تلویزیونی  مراکز  افتاد.  کار  به  بندرعباس  تلویزیونی 
تدریج یکی بعد از دیگری در شهرهای مختلف شروع به 
فعالیت کردند و پیام های سیاسی، فرهنگی و تفریحی را 
طبق ماموریت هایی که برنامه ریزان حکومت تعیین کرده 

بودند، به قشرهای وسیع تری از مردم رساندند.
 هم اکنون و پس از گذشت شش دهه از ورود تلویزیون به 
ایران ، بیش از 50 شبکه داخلی و برون مرزی تلویزیونی 
در ایران تولید برنامه کرده و در تمامی نقاط ایران قابل 
دریافتند. این  مسئله به معنای رشد کمی شگفت انگیز 
در تعداد شبکه های تلویزیونی در ایران و گسترش خیره 
کشور  این  در  تلویزیونی  های  برنامه  و  تلویزیون  کننده 
است، اما باید دید به موازات گسترش کمی در برنامه های 
تلویزیونی در ایران، آیا کیفیت این برنامه ها نیز به سمت 

بهترشدن حرکت کرده است؟

نیم نگاهی به تاریخچه تلویزیون در ایران
لختی درنگ 

گنده داللی با خری از راهی می گذشت، در 
نیمه راه و در کمر تای گداری حرامی راه 
را بر او بست و طلب توشه ای داشت. گنده 
دالل برآشفت و پرسید: از رنج مردمان نمی 

هراسی که راه را بر آنها می بندی؟
حرامی پاسخ داد: مرا به مختصری از قوت 

الیموت کافی است و آن را از این راه به دست می آورم و 
بر کسی زیادتی نیست و شری را بر آنها روا نمی دارم. تو از 
خدا بترس و از نفرین خلق که چون زالوئی شیره ی جان 
مردمان را ارتزاق داری و بر آن تو را سیری ناپذیری است و 

مرگ توست که مردمان را از شر تو وا می دارد.

هر زنی که به اشک مبدل می شود
هر زنی که زیبایی اش به ناله

تصورم نقش تو می گیرد
می ترسم 

می ترسم عاشق مردی شده باشی
که به اندازه احساست بزرگ نباشد

به قلم 
سیدرضا
 مجد زاده 

به قلم سامان 
ساردویی 

هنرستان کار دانش رشته بهیاری شهرستان بافت از میان داوطلبان خواهر واجد شرایط 
زیر برای سال 99- 98 پس از برگزاری امتحان کتبی و مصاحبه و انجام سایر مراحل 

براساس اولویت امتیازها دانش آموز بهیاری می پذیرد.
1- تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران 

2- متدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور و التزام به قانون اساسی 
جمهوری اسالمی 

3- دارا بودن مدرک قبولی پایه نهم در سال تحصیلی جاری )همان سال( با شرط 
معدل 17 و باالتر 

4- حداکثر سن ورود به هنرستان مطابق ضوابط مدارس روزانه 
5- دارا بودن سالمت جسمی و روانی 

6- دارا بودن صالحیت اخالقی و حسن خلق و شایستگی حرفه ای و ارائه گواهی 
حسن اخالق با درج نمره انضباط از آخرین مدرسه محل تحصیل 

7- قبولی در امتحان ورودی )کتبی و مصاحبه(
انگلیسی در  زبان  ادبیات،  علوم و  بینش دینی، هوش، ریاضیات،   امتحانی  مواد   -8

سطح پایه نهم 
9- افراد بومی هر استان حق تقدم خواهند داشت.

10- جانبازان در صورت برخورداری از توانایی جسمی متناسب با رشته بهیاری و 
آزادگان و خانواده معظم شهداء، اسراء، مفقودین و جانبازان از کارافتاده در صورت 

تساوی شرایط از اولویت برخوردار خواهند بود.
11- پرداخت مبلغ 5000 ریال به حساب شماره 2173319015000 سیبا تحت عنوان 

تمرکز وجوه درآمد حاصل از ثبت نام ورودی دانشگاه ها و موسسات 
)ارائه اصل رسید فیش بانکی در روز آزمون الزامی می باشد.(

12- طول دوره تحصیل براساس ضوابط آموزش و پرورش می باشد )حداقل سه 
سال کامل تحصیلی(

هزینه  کمک  پرداخت  به  نسبت  پزشکی  آموزش  و  بهداشت، درمان  وزارت   -13
تحصیلی و خوابگاه هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

بهداشت،   وزارت  صورتیکه  )در  آموزش  مدت  دوبرابر  معادل  خدمت  تعهد   -14
معرفی حداکثر ظرف  از  التحصیلی و پس  فارغ  از  پزشکی پس  درمان و آموزش 
مدت 6 ماه نسبت به جذب فارغ التحصیالن اقدام ننماید،  تعهدنامه کان لم یکن تلقی 

خواهد شد(.
15- به دانش آموزان دوره روزانه در صورت موفقیت در آزمونهای دروس عمومی ، 
رشته  در  کاردانش  دیپلم  پرورش  و  آموزش  وزارت  سوی  از  تخصصی  و  الزامی 

بهیاری داده خواهد شد.
مدارک الزم جهت ثبت نام اینترنتی از تاریخ 98/4/9 لغایت 98/4/21

1- یک برگ فرم درخواست تکمیل شده 
2- یک برگ فتوکپی مدرک تحصیلی پایه نهم 

3- یک برگ فتوکپی شناسنامه )چنانچه توضیحاتی در صفحات دیگر شناسنامه درج 
شده باشد ارائه فتوکپی از آن صفحات نیز ضروری است.(

4- یک قطعه عکس 4 × 3 تمام رخ 
5- رسید فیش بانکی )ارائه اصل رسید فیش بانکی در روز آزمون الزامی می باشد.(

6- گواهی حسن اخالق با درج نمره انضباط 
اینترنتی از تاریخ 98/4/9 لغایت  ثبت نام آزمون و ارسال مدارک فقط به صورت 
 )Kmu.ac.ir( به آدرس  از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان   98/4/21
انجام می شود و هم زمان با تکمیل فرم ثبت نام داوطلبان باید نسبت به ارسال مدارک 
اسکن شده خود فقط به صورت اینترنتی به آدرس فوق الذکر اقدام نمایند. )فایل 

اسکن شده با نام و نام خانوادگی ذخیره گردد.(
ضمنا تاریخ اصالح و ویرایش از 98/4/25 لغایت 98/4/26 می باشد.

- در صورت کامل بودن مدارک و احراز شرایط شرکت در آزمون کارت ورود به 
جلسه آزمون از تاریخ 98/4/31 لغایت 98/5/3 از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان قابل دریافت می باشد.
7- تاریخ برگزاری آزمون: 98/5/3

ساعت و محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه قید گردیده است.
توجه: در روز آزمون همراه داشتن شناسنامه عکس دار یا کارت ملی، اصل 

رسید فیش بانکی و کارت ورود به جلسه آزمون الزامی می باشد.

فرم درخواست ثبت نام برای هنرستان یا آموزشگاه کاردانش رشته بهیاری 

پس از انتشار آگهی و ثبت نام مقدماتی از داوطلبان واجد شرایط در سطح دروس 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  نمایندگان  حضور  با  کتبی  امتحان  شده  خوانده 

بهداشتی - درمانی مربوط به عمل خواهد آمد. 156 م/الف

آگهی پذیرش دانش آموز رشته بهیاری

نام و نام خانوادگی: 

نام پدر: 

شماره شناسنامه: 

کدملی: 

( محل تولد:  سال   ماه  تاریخ تولد )روز  

محل اخذ مدرک پایه تحصیلی نهم: 

آدرس: 

امضاء داوطلب 

آگهی مزایده مال غیرمنقول )نوبت اول(
در  دارد  نظر  در  کرمان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  مزایده  دایره 
ملک  کرمان  حقوقی  سوم  احکام  اجرای   980212 پرونده کالسه  خصوص 
مشاع دارای سند عادی متعلق به آقای رجب کدخداهمت آبادی با مشخصات 

زیر را از طریق مزایده به فروش برساند: 
1- آدرس ملک: کرمان بلوار باستانی پاریز ی، کوچه 27، دارای کدپستی 7615867784

2- مشخصات ثبتی ملک: ملک دارای سند عادی 
مساحت  به  آن  اعیان  و  مترمربع  مساحت 264  به  است: عرصه  بدین شرح  ملک  3- وضعیت 
تقریبی 65 مترمربع به صورت یک باب ساختمان یک طبقه آجری و خشتی و بدون شناژ و 
نما و با قدمت زیاد و مساحت تقریبی 65 مترمربع بانضمام امتیازات آب، برق،  گاز و سرویس 

بهداشتی در حیاط 
رسمی  کارشناس  توسط  که  ریال   2/095/000/000 ملک  ارزش  فوق  توضیحات  به  توجه  با 
دادگستری ارزیابی گردیده است. جلسه مزایده در روز دوشنبه مورخ 98/04/24 راس ساعت 
12 صبح در محل اتاق مزایده های دادگستری کرمان و با حضور نماینده محترم دادسرا برگزار 
می گردد طالبین شرکت در مزایده می توانند تا 5 روز قبل از مزایده از ملک مذکور بازدید و در 
صورت تمایل به شرکت در مزایده بایستی ده درصد قیمت کارشناسی به مبلغ 209/500/000 
سپرده   2171293951000 شماره  حساب  به   97341050085001296 واریز  شناسه  با  ریال 
دادگستری نزد بانک ملی واریز و به همراه درخواست کتبی خود در پاکت دربسته و تا قبل از 
ساعت برگزاری مزایده تحویل نمایند. بدیهی است شخصی به عنوان برنده مزایده شناخته می 
شود که قیمت باالتری داده باشد. در صورت انصراف برنده  مزایده 10 درصد مبلغ پیشنهادی به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. در ضمن دایره اجرا هیچ گونه مسئولیتی در قبال معامالت معارض 
نخواهد داشت برنده مزایده بایستی نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی 

در روز مزایده اقدام نمایند. 202 م/الف
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی 

اهدای 
خون

اهدای زندگی 
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پرونده  استان کرمان گفت:  دادگستری  رییس کل 
استان  مالیاتی  کل  اداره  در  اقتصادی  فساد  دیگر 
تشکیل شده که در همین راستا هفت نفر از کارکنان 
این مجموعه افزون بر 6 میلیارد ریال ارتشاء داشته که 
23 میلیارد و 600 میلیون تومان فرار مالیاتی را فراهم 
کرده بودند که در همین راستا 10 متهم که هفت نفر 
از کارکنان و مرتبطین و مودیان مالیاتی و یک شرکت 
همکار در همین راستا دستگیر شده که متهمان اصلی 
این پرونده نیز بازداشت و بعد با قرار تامین آزاد شده 

و به زودی منتهی به صدور کیفرخواست خواهد شد.
در  موحد"  "یداله  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
نشست خبری به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضائیه 
با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر سال 60 
و شخصیت  نوادر  جمله  از  بهشتی  شهید  کرد:  اظهار 
و  مجاهد  یاران  از  و  خویش  زمانه  العاده  فوق  های 
گیری  شکل  دوران  در  چه  خمینی)ره(  امام  برجسته 
مبارزه علیه رژیم ستمشاهی و چه در پیروزی انقالب و 

تثبیت نظام جمهوری اسالمی بودند.
وی افزود: شهید بهشتی در ساختارسازی نظام انقالب 
خدمات  از  یکی  و  داشته  نظیری  کم  نقش  اسالمی 
جمهوری  قضائی  نظام  گذاری  پایه  ایشان  ماندگار 
اما  نشست  ثمر  به  ایشان  های  تالش  و  بود  اسالمی 
به خدمات شهید بهشتی  این است که کمتر  واقعیت 
ایشان  مظلومت  ابعاد  از  یکی  شاید  و  شده  پرداخته 

همین مساله است.
االطراف  جامع  شخصیت  ابعاد  کرد:  تصریح  موحد 
شهید بهشتی ناشناخته مانده و جامعه ما به ویژه نسل 
و  دارند  بزرگوار  شهید  این  از  را  الزم  شناخت  جوان 
خطباء،  که  است  مغتنمی  فرصت  قضائیه  قوه  هفته 
جوان  نسل  به  را  ایشان  شخصیت  دوستان  و  یاران 

معرفی و شخصیت ایشان را تبیین کنند.
این مقام قضائی بیان کرد: نگرش ریاست قوه قضائیه 
و به تبع آن دادگستری استان کرمان به اصحاب رسانه 
تعامل  و  همکاری  نگاه  یک  رسانی  اطالع  ظرفیت  و 
این  که  است  پایدار  حال  عین  در  و  سازنده  و  مثبت 
تعامل هدفمند کمک شایان توجهی به اجرای عدالت 
و  اقتصادی  با مفاسد  مقابله  اجتماعی،  قضائی، عدالت 
ناهنجاری  سایر مظاهر فساد، آسیب های اجتماعی و 

ها خواهد کرد.
وی افزود: یکی از نتایج همکاری رسانه و قوه قضائیه 
افزایش و ارتقاء سرمایه های اجتماعی و ارتقاء اعتماد 

عمومی به این دستگاه است.
آزادی  از  با حمایت دستگاه قضاء  اظهار کرد:  موحد 
های مشروع رسانه و نقد دلسوزانه، رسانه به رشد تعالی 
و  کرد  خواهد  کمک  عدالت  توسعه  و  تحقق  جامعه، 
و  سازنده  نقد  دایره  در  باید  نیز  قضائی  حتی دستگاه 
دلسوزانه رسانه های جمعی قرار بگیرد و از این طریق 

بستر تبادل و تعامل با افکار عمومی برقرار بشود.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: در مدت 
بزرگ  های  گام  قضائیه  قوه  ریاست  فعالیت  کوتاه 
جهادی برداشته شده و 8 آیین نامه که مدت ها معطل 
زمینه  و  است  تحولی  اینها  و  شد  تصویب  بود،  مانده 
این آیین  از  را فراهم می کند و یکی  اقدامات مهمی 

نامه ها مربوط به رسیدگی اموال مسووالن بود.
عالی ترین مقام قضایی در استان کرمان درباره دیگر 
مطرح  های  تحول  راستای  در  گرفته  صورت  اقدامات 
قضاییه  قوه  رییس  رییسی  اهلل  آیت  سوی  از  شده 
رییسی  اهلل  آیت  تاکیدات  و  ها  برنامه  از  یکی  گفت: 
همین  در  که  است  دانشگاهیان  و  نخبگان  با  ارتباط 
حقوق  گروه  دانشجویان  با  نشست  تعدادی  نیز  راستا 
دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه علمی کاربردی 
آنکه  ضمن  کردیم  برگزار  کرمان  جهاددانشگاهی 
دیدارهایی نیز با اعضای شورای حل و اختالف، وکال و 

دیدار عمومی با خانواده زندانیان داشته ایم.

رییس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به پرونده های مفاسد اقتصادی 
که سال گذشته در دستگاه قضائی مطرح شد، عنوان 
کرد: یکی از پرونده های دستگاه قضایی در این زمینه، 
هزار  ها  ده  مبلغ  با  ملی  بانک  اختالس  از  پیشگیری 
میلیارد ریال بود که قرار بود توسط یک باند و شبکه 
ای که با سندسازی و ورود به سامانه بانک ملی ترتیب 
داده بودند، خروج این پول از بانک ملی و پست بانک را 
داشته باشند که با هوشیاری ماموران اداره کل اطالعات 
و همکاری قضات، در حالی که چک خروج این مبلغ 

نیز در وجه یک شرکت صادر شده بود، گرفته شد.
که  کویر«  بزرگان  »آریا  شرکت  اینکه  بیان  با  وی 
بود  شده  تاسیس  منظور  همین  به  و  کاغذی  شرکت 
در این راستا کشف شد اظهار کرد: 14 متهم در استان 
راستای  تهران و کرمان در  اصفهان،  قم،  های گیالن، 
همین پرونده شناسایی و دستگیر شدند که دو پرونده 
پرونده  و  کشور  اقتصادی  نظام  در  اخالل  عنوان  به 
دیگری به عنوان کالهبرداری و مشارکت در پولشویی و 
تضییع اموال دولتی تشکیل شده که تیرماه و مردادماه 

سال جاری زمان بررسی این پرونده ها خواهد بود.
موحد ادامه داد: پرونده دیگر فساد اقتصادی در اداره 
راستا  همین  در  که  شده  تشکیل  استان  مالیاتی  کل 
هفت نفر از کارکنان این مجموعه افزون بر 6 میلیارد 
ریال ارتشاء داشته که موجب فرار 23 میلیارد و 600 
که  بودند  کرده  فراهم  را  مالیاتی  فرار  تومان  میلیون 
از کارکنان و  نفر  در همین راستا 10 متهم که هفت 
در  همکار  شرکت  یک  و  مالیاتی  مودیان  و  مرتبطین 
همین راستا دستگیر شده و متهمان اصلی این پرونده 
نیز بازداشت و بعد با قرار تامین آزاد شده که به زودی 

منتهی به صدور کیفرخواست خواهد شد.
از  بعد  افزود:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
با همکاری  مالیاتی  فرار  با  مبارزه  کارگروه  اتفاق،  این 
ادارات اطالعات، مالیاتی، اقتصاد و دارایی و ... در استان 
کرمان تشکیل که خوشبختانه عملکرد خوبی داشته و 
توفیقات بسیار خوبی را به دست آورده است که نمونه 
و  کارگروه  این  در  پرونده   382 به  رسیدگی  آن  بارز 

دنبال شدن این پرونده ها بوده است.
وی به پرونده دیگر مربوط به اخالل در نظام اقتصادی 
کشور در حوزه ارزی اشاره کرد و گفت: در این پرونده 
که با کار مشترک اداره کل اطالعات و اطالعات سپاه 
صورت گرفت باند بزرگ اخالل در نظام اقتصادی کشور 
که از طریق جذب و سندسازی و اقدامات متقلبانه برای 
کاال  ورود  منظور  به  ارزی  تسهیالت  دریافت  و  جذب 
به کشور بود، تشکیل شده بود؛ ضربه وارد شد که در 
همین راستا این متهمان موفق شده بودند 416 میلیون 
دالر در استان کرمان از سیستم بانکی دریافت کنند اما 

کاالیی وارد استان کرمان نکرده بودند.
صورت  اقدامات  با  راستا  همین  در  داد:  ادامه  موحد 
و  جلوگیری  کشور  از  ارز  خروج  از  توانستیم  گرفته 
اقدامات  اکنون  هم  که  کنیم  بازداشت  را  متهمان 
است  انجام  حال  در  باند  موثر  اعضای  برای  تعقیبی 
ضمن آنکه بعد از اقدام استان کرمان در راستای این 
موضوع  این  کشور  های  استان  از  بسیاری  در  پرونده، 
پیگیری و 17 نفر در زمینه این اتهام تحت تعقیب و 

بازداشت قرار گرفتند.
به  پاسخ  در  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
برادر معاون  پرونده مهدی جهانگیری  پیرامون  سوالی 
اول رییس جمهور گفت: بعد از یک سال کار اطالعاتی 
در این زمینه و تحقیقات انجام شده در استان و کشور، 
پرونده تشکیل و به تهران منتقل شده که هم اکنون 

این پرونده در حال پیگیری است
رییس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری 
دادگستری   18 قضائی،  حوزه   32 گفت:  سخنانش  از 

شهرستان و 14 دادگاه بخش در استان کرمان داریم.

در  ها  پرونده  موجودی   93 سال  در  افزود:  وی 
با  که  بوده  فقره  و 464  هزار  استان 132  دادگستری 
تالش همکاران عالوه بر پرونده های وارده، پرونده ها 
مختومه شده و از میزان موجودی پرونده ها نیز کسر 
شده است و در پایان سال 97 تعداد 91 هزار و 629 

فقره پرونده داشته ایم.
افزایش  درصد  دو  گذشته  سال  اینکه  بیان  با  موحد 
ایم  داشته  را  استان  قضائی  سیستم  به  وارده  پرونده 
دادرسی  سرعت  افزایش  مختومه،  و  موجوی  عدد  که 
و کاهش اطاله دادرسی را نشان می دهد تصریح کرد: 
در مجموع رشد سه درصد خروجی پرونده در سال 97 
نسبت به سال 96 را داریم و متوسط زمان رسیدگی 
از 94 به 88 روز کاهش یافته و کاهش 80 درصدی 
رسیدگی  نرخ  و  گرفته  صورت  مسن  های  پرونده 

100.63 درصد بوده است.
این مقام قضائی بیان کرد: در سال 96 ورودی پرونده 
ها به دادگستری استان کرمان 554 هزار و 61 فقره 
بوده که در سال 97 به 565 هزار و 726 پرونده افزایش 
پیدا کرده و خروجی نیز افزایش داشته و در سرجمع 4 

درصد از مانده پرونده ها کاهش یافته است.
جرح  و  ضرب  تعذیر،  مستوجب  سرقت  افزود:  وی 
تصادف،  براثر  غیرعمدی  بدنی  صدمه  ایراد  عمدی، 
بدون  رانندگی  تهدید،  عادی،  اشخاص  به  توهین 
مخدر،  مواد  مالکیت  و  نگهداری  تخریب،  گواهینامه، 
خیانت در امانت و حمل مواد مخدر جزو 10 اتهام اول 

استان کرمان است.
شوراهای  عملکرد  آمار  به  اشاره  با  ادامه  در  موحد 
حل اختالف استان کرمان گفت: در ابتدای سال قبل 
13 هزار و 479 پرونده موجودی شوراها بوده و 164 
هزار و 919 وارده در طول سال داشته که 166 هزار و 
354 پرونده رسیدگی شده و 11 درصد کاهش مانده 

را داشته اند.
در  پرونده  فقره   879 و  هزار   42 کرد:  تصریح  وی 
شوراهای حل اختالف استان کرمان با صلح و سازش 
برجسته  های  استان  از  یکی  کرمان  و  شده  مختومه 

کشور در این زمینه است.
کرمان  استان  در  قضایی  دستگاه  مقام  ترین  عالی 
اظهار کرد: استان کرمان در صلح و سازش پرونده های 
شوراهای حل اختالف زندان رتبه اول کشور را دارد و 
2 هزار نفر از این طریق از زندان آزاد شده و 26 نفر 
متهم به قصاص از این طریق از اعدام نجات پیدا کردند.
رییس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری 
از  پیشگیری  حوزه  اقدامات  به  اشاره  با  سخنانش  از 
 464 رشدمدار  پیشگیری  زمینه  در  گفت:  جرم  وقوع 
 231 شده،  برگزار  آموزان  دانش  برای  آموزشی  دوره 
جلسه آموزشی برای 61 هزار نفر از مدیران، مشاوران، 
مدرسان آموزش خانواده، اولیاء و مربیان و همچنین 14 
جلسه آموزشی برای یک هزار و 120 نفر از زندانیان، 

خانواده آنان و کارکنان زندان برگزار شده است.
وی با بیان اقدامات صورت گرفته در زمینه استحکام 
جمله  از  استان  دار  اولویت  جرائم  اعتیاد،  خانواده، 
خشونت و فعالیت های مربوط به حوزه کودک عنوان 
و  معتمدین  طوایف،  سران  علماء،  ظرفیت  از  کرد: 
ریش سفیدان در راستای کاهش جرائم و آسیب های 

اجتماعی استفاده می شود.
انتخابات  برگزاری  به  توجه  با  افزود:  ادامه  در  موحد 
جرائم  از  پیشگیری  ستاد  زودی  به  امسال  پایان  در 

انتخاباتی در دادگستری استان کرمان فعال می شود.
81 درصد ابالغ های قضائی الکترونیکی است

و  اداری  امور  اغلب  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  وی 
قضائی در سیستم مدیریت پرونده قضائی ثبت و ضبط 

می شود و 81 درصد ابالغ ها الکترونیکی است.
به  اشاره  با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
سیاست های ریاست قوه قضائیه گفت: تحوالت دستگاه 

قضایی برای رسیدن به عدالت متوقف نمی شود و ما تا 
عدالت علوی و مهدوی خیلی فاصله داریم و هر مدیری 
برنامه های تحولی و ابتکارات برای حل مشکالت دارد 

و هیچ کس منکر خدمات قبل از خود نیست.
و  کرمان  استان  بانان  محیط  پرونده  جزییات 

فوت دو شکارچی
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره پرونده محیط 
بانان استان کرمان و فوت دو شکارچی گفت: براساس 
گزارشات،  ماموران محیط زیست در پارک ملی خبر با 
دو نفر موتورسوار و یک خودروی سمند که به منظور 
برخورد  بودند،  شده  شکارگاه  وارد  پروژکتور  با  شکار 
می کنند و ماموران متخلفان را تعقیب می کنند که 
شکارچیان در حال فرار مبادرت به تیراندازی با اسلحه 
شکاری ساچمه زنی به سوی ماموران می کنند و ظاهرا 
سرنشینان موتور به واسطه سقوط از موتور جان خود 

را از دست می دهند.
مسلمان،  دو  مرگ  دلیل  به  اینکه  به  اشاره  با  موحد 
اظهار  شود،  بررسی  دقیق  صورت  به  باید  مسئله  این 
کرد: این پرونده با صدور قرار عدم صالحیت به سازمان 
وقوع  محل  دلیل  به  و  محول  مسلح  نیروهای  قضائی 
خالف که وارد حوزه استان هرمزگان شده بود، به این 
تقاضا  هرمزگان  استان  ظاهرا  اما  شده  واگذار  استان 
قرار  با  متهمان  اکنون  و  کرده  کرمان  استان  به  احاله 
و  است  متواری  سمند  راننده  و  هستند  آزاد  وثیقه 

شناسایی نشده است.
وی در ادامه اظهار کرد: در راستای برخورد با عناصر 
برخورد  نفر   60 با   کشور،  قضائی  دستگاه  در  ناسالم 
شده که 4 نفر از این افراد در استان کرمان بودند و این 
4 همکار را از دست دادیم اما کرمان جزو استان هایی 
است که کمترین آسیب را در این حوزه دارد و آسیب 

های حوزه قضائی استان کم است.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: در زمینه 
مفاسد مالی، دستگاه قضائی حساسیت فوق العاده ای 
دارد و جامعه و رسانه ها نیز حساس هستند اما بعضا 

مطالب مطرح شده با نتیجه تحقیقات متفاوت است.
مطالبات  در  افزود:  استان  بانکی  معوقات  درباره  وی 
بانکی مسئله جدی داریم و کار دو سویه است و باید 

جدی  موانع  از  یکی  که  کنیم  حمایت  تولید  رونق  از 
و  است  نقدینگی  تامین  تولیدی  های  بنگاه  مسیر  در 
که  داد  انجام  اقداماتی  و  مدیریت  باید  دیگر  از سوی 

معوقات بانکی وصول شود.
بانکی  بیان کرد: 180 میلیارد تومان معوقات  موحد 
به  نسبت  که  شده  وصول  استان  در  گذشته  سال  در 

سال قبل از آن افزایش داشته است.
از  درباره سرقت مسلحانه  ادامه  در  مقام قضائی  این 
بازار کرمان گفت: این سرقت ظرف 68 ثانیه اتفاق افتاد 
و سارقان از صحنه خارج شدند که تمام ظرفیت های 
این  انتظامی و فنی برای شناسایی عاملین  اطالعاتی، 
روی  ساعت  نفر  هزاران  و  شده  گرفته  کار  به  جنایت 
این پرونده کار شد تا به سرنخ برسیم و نا امید نیستیم 
و امیدواریم به زودی سرنخ اصلی برای شناسایی این 

سارقین و قاتلین را پیدا کنیم.
سرنخ هایی در زمینه سرقت مسلحانه بازار پیدا 

شده است
می  دنبال  دارد  و  شده  پیدا  هایی  سرنخ  افزود:  وی 
که  دهم  می  کرمان  مردم  به  را  اطمینان  این  و  شود 
با جدیت و با استفاده از تمام امکانات این پرونده را با 

حساسیت دنبال می کنیم.
موحد گفت: سیستم پایش تصویری در استان کرمان 
به  که  هستند  و طالفروشان صنفی  شود  تقویت  باید 
هستند  مسلح  و  ای  حرفه  سارقان  توجه  مورد  شدت 
و پیشنهاد این است که طالفروشی ها در مکان امنی 
متمرکز شوند و از پراکندگی جلوگیری و امنیت مراکز 

طالفروشی جدی گرفته شود.    
رییس کل دادگستری استان کرمان درباره مقابله با 
زمین خواری در استان عنوان کرد: نمی توانیم بگوییم 
توانیم  اما می  زمین خواری 100 درصد متوقف شده 
عمده  خواری  زمین  کرمان  استان  سطح  در  بگوییم 

نداریم.
هزار  از یک  بیش  در سال گذشته  تصریح کرد:  وی 
حفظ  شورای  و  شد  تصرف  رفع  دولتی  اراضی  هکتار 
حقوق بیت المال استان همچنان فعال است و کنترل 
و  باشیم  نداشته  دولتی  اراضی  به  تعرض  تا  کند  می 

ساماندهی حاشیه نشینی به جد دنبال می شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان در نشست خبری اعالم کرد:

تشكیل پرونده  فساد اقتصادی در اداره مالیاتی استان كرمان

یکم الی هفتم تیرماه 

داریم  می  گرامی  را  قضاهیی  قوه  هفته 
مقام معظم رهبری )مدظلله العالی(: باید عدالت به عنوان یک پرچم برافراشته در دست مسئوالن قوای سه گانه و مسئوالن کشور باشد و به دنبال عدالت حرکت بکنند.



مرد مبتال به ایدز 

که کلیه اش را فروخته بود، 

به پرداخت ۲ فقره دیه محکوم شد

به  آلوده  به دلیل دریافت کلیه  از مرگ مهندس جوان که  بعد   13سال 
ایدز جانش را از دست داد و همسرش نیز به این بیماری مبتال شد، دادگاه 

عامل فروش کلیه را به پرداخت دو فقره دیه محکوم کرد. 
  خبر این مرگ غم انگیز سال ۸۵ به مأموران پلیس داده شد و خانواده 
مهندس جوان اعالم کردند به تازگی متوجه شده اند علت مرگ فرزندشان 

کلیه آلوده ای  بوده  که فرد فروشنده به مهندس جوان داده  است. 
 پرونده با شکایت این خانواده به جریان افتاد و تحقیقات بعدی نشان داد 

نه تنها مهندس جوان، بلکه همسرش نیز به ایدز مبتال شده  است. 
 همسر مهندس جوان به بازپرس گفت: شوهرم 3۶ساله بود که کلیه هایش 
از کار افتاد و به عمل پیوند کلیه نیاز داشت. او را در بیمارستان بستری 
کردیم و کلیه ای را به مبلغ چهار میلیون تومان از یک فرد خریدیم. چند 
ماه بعد از عمل پیوند حال محمد بد شد. وی که از ضعف عمومی شدید 
به علت  پزشکان  ولی   شد  بستری  بیمارستان  در  دیگر  بار  می برد،  رنج 
بی حالی عمومی او پی نبردند. محمد به بیمارستان دیگری منتقل و با 

تکمیل آزمایش ها معلوم شد او به بیماری ایدز مبتال شده است. 
شکایت  اولین  بود.  ما  برای  بزرگی  ماجرا شوک  این  داد:  ادامه  زن  این   
خود را در دادسرای امور پزشکی علیه بیمارستانی که در آن عمل پیوند 
به  ایدز  بیماری  می کردیم  گمان  چون  کردیم  مطرح  بود،  گرفته  صورت 
دلیل آلوده بودن وسایل و تجهیزات اتاق عمل به او منتقل شده اما وقتی 
روشن شد قصوری از سوی بیمارستان صورت نگرفته است، ظن ما متوجه 

فروشنده کلیه شد. 
 شاکی در ادامه گفت: این در حالی بود که هیچ ردی از فروشنده کلیه به 
نام بهنام و خانواده اش در دست نداشتیم . سرانجام با گذشت 1۷ ماه از 

عمل جراحی پیوند کلیه، همسرم جانش را از دست داد. 
انجام  برای  کلیه  اهداکننده  احتماال  شد  متوجه  تحقیقات  در  پلیس   
آزمایش ها یک فرد سالم را به بیمارستان معرفی کرده تا بتواند بیماری اش 
را پنهان کند. در حالی که هیچ ردی از این فرد و خانواده اش در دست 
نبود، خواهر محمد سرنخ خوبی ارائه داد. وی به خاطر آورد روزی که عمل 
جراحی پیوند صورت گرفته بود برای نخستین بار با پدر اهداکننده روبه رو 
شده  و دریافته بود این مرد  سال ها قبل با او در وزارت نفت همکار بوده 

است. 
و  یافت  را  بهنام  پدر  پرونده  نفت  وزارت  بایگانی  به  مراجعه  با  زن  این   
فهمید این مرد قبل از بازنشستگی دوبار درخواست وام بالعوض را مطرح 
کرده بود. یک بار به دلیل ابتالی پسرش به بیماری ایدز و یک بار هم 
ایدز  بیماری  برای برگزاری مراسم ختم پسرش که مدتی پیش به دلیل 
جان سپرده بود. با این سرنخ نشانی از خانواده بهنام به دست آمد و این 
در حالی بود که بهنام چند ماه قبل به دلیل بیماری ایدز جان سپرده بود. 
 با توجه به اینکه بهنام هنگام فروش عضو مجرد بود و پدر و مادرش 
رضایت خودشان را از انجام عمل پیوند اعالم کرده بودند،  پدر بهنام  به 

جرم مخفی نگه داشتن واقعیت بازداشت شد.  
نمی دانم  ولی  نداشتیم  مالی خوبی  ما وضع  دارم  قبول  مرد گفت:  این   
چرا پسرم تصمیم گرفت کلیه اش را بفروشد. او پول کلیه را برای خودش 
و  کلیه  دریافت کننده  از  را  او  بیماری  بود   از من خواسته  و  می خواست 

خانواده اش پنهان کنم. 
 به این ترتیب، پدر بهنام با حکم قضائی به 1۰ سال زندان محکوم شد. 
بهره  مشروط  عفو  از  توانست  محکومیتش  دوران  دوسوم  گذراندن  با  او 

ببرد و آزاد شود. 
 در این میان، مشخص شد همسر محمد نیز به ایدز مبتال شده است. به 
این ترتیب، پرونده بار دیگر به جریان افتاد و خانواده محمد که اولیای دم 
محسوب می شدند، به همراه همسر بیمار وی در شعبه دوم دادگاه کیفری 

یک استان تهران حاضر شدند و به تشریح شکایت شان پرداختند. 
 در این جلسه که همسر محمد حضور داشت، وکیل مدافع وی  به قضات 
گفت: با توجه به اینکه وزارت بهداشت مسئول احراز هویت اهداکننده و 
دریافت کننده اعضا در عمل های جراحی پیوند است، به نظر می رسد در 
این مسئولیت قصور  کرده و متوجه آزمایش های اشتباهی اهداکننده کلیه 
نشده است. از این رو چون وزارت بهداشت دارای ردیف بودجه است چنانچه 
این موضوع اثبات شود، به خاطر مرگ محمد و همچنین بیماری همسر 

وی درخواست دریافت دیه داریم. 
 وی ادامه داد: همسر محمد در این سال ها که با بیماری ایدز دست وپنجه 
نرم می کند، به سختی زندگی اش را می گذراند. او خسارت زیادی را متحمل 
شده و بهنام و پدرش مقصر اصلی این ماجرا هستند به همین دلیل  ما 
درخواست دریافت دیه کامل محمد و دیه جبران خسارت های همسرش را 

از صندوق بیت المال داریم. 
پرداخت  به  را  بهنام  پدر  پایان جلسه هیات قضائی وارد شور شد و   در 
دو فقره دیه محکوم کرد. رأی صادره مورد اعتراض متهم قرار گرفت و 
در دیوان عالی کشور نقض شد. این بار پرونده به شعبه ۴ دادگاه کیفری 
استان تهران رفت. متهم یک بار دیگر پای میز محاکمه رفت و گفت: من 
فکر نمی کردم چنین اتفاقی بیفتد درست است پنهان کاری کردم اما فکر 
نمی کردم دریافت کننده کلیه هم به ایدز مبتال شود. ضمن اینکه فروشنده 
پسرم بوده و من نبوده ام و او خطا را مرتکب شده  است حاال مرده و من 

مسئولیتی ندارم. 
 گفته های متهم مورد  قبول قرار نگرفت و قضات یک بار دیگر متهم 
اولیای دم محمد  و  جوان  زن  در حق  کامل   دیه  فقره  دو  پرداخت  به  را 

محکوم کردند.

خبر کره با ایران هستیم  ترامپ:  بدون هیچگونه پیش شرطی آماده مذا

وضعیت نگران کننده منابع آب زیرزمینی کشور

آمریکا در مصاحبه ای گفت که  رئیس جمهوری 
این کشور آماده است بدون هیچگونه پیش شرطی 

با ایران مذاکره کند.

گفت وگویی  در  ترامپ  دونالد  ایسنا،  گزارش  به 
اختصاصی با شبکه ان بی سی، با اشاره به تمایلش 
برای مذاکره با مقام معظم رهبری و حسن روحانی، 

رئیس جمهوری ایران، مدعی شد که واشنگتن بدون 
هیچ پیش شرطی با تهران مذاکره خواهد کرد.

آشکار  تناقضی  در  خود  ادعای  ادامه  در  وی 

باید  احتمالی،  مذاکرات  هرگونه  در  می گوید: 
مساله موشک های بالیستیک ایران مورد بحث قرار 

بگیرد.

اینکه  به  اشاره  با  آب  منابع  حوزه  پژوهشگر  یک 
استان های  در  زیرزمینی  آب  سفره های  ناپایدارترین 
از  گفت:  دارند،  قرار  اصفهان  و  فارس  هرمزگان، 
ابهر  آبخوان های قزوین، تهران - کرج، ورامین، ساوه، 
-خرمدره، قروه - دهگالن، فریمان - تربت جام، مشهد، 
زنجان، نیشابور و هشتگرد بیشترین استفاده را می شود 

و آن ها نیز در شرایط ناپایداری قرار دارند.
اشاره  با  ایسنا  با  گو  و  گفت  در  گلدانساز  محمدرضا 
وجود  با  کشور  در  زیرزمینی  آب  منابع  اینکه  به 
بارندگی های کم سابقه در سال آبی جاری همچنان در 
وضعیت نامطلوبی قرار دارند و بارش ها نتوانسته کسری 
برداشت  دهه  چند  طی  که  زیرزمینی  آب  مخازن 
بی رویه به وجود آمده است را جبران کند، اظهارکرد: 
طبق آمار و اطالعات وزارت نیرو، سطح آب زیرزمینی 
در اغلب دشت های کشور افت شدیدی دارد و تاکنون 
بیش از ۴۰۰ محدوده از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور 

در شرایط ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته اند.
در  زیرزمینی  آب  سفره های  وضعیت  داد:  ادامه  وی 
کشور یکسان نیست و مسلماً در برخی نقاط وضعیت 
آب زیرزمینی شرایط بحرانی تری دارد و نیاز است که 
با در  باید  بنابراین  این مناطق مورد توجه قرار گیرند 
نظر گرفتن شاخص هایی این مناطق را شناسایی کرد.

اولین  اینکه  بیان  با  آب  منابع  حوزه  پژوهشگر  این 
در  باید  آبخوان ها  وضعیت  مقایسه  برای  که  شاخصی 
نظر داشته باشیم، میزان افت سطح آب زیرزمینی است، 
تصریح کرد: ممکن است در نگاه اول این طور به نظر 
بیاید که هرچه افت سطح آب زیرزمینی در یک آبخوان 
بیشتر باشد آن آبخوان دارای شرایط بدتری است اما در 
نظر گرفتن افت سطح آب زیرزمینی به تنهایی نمی تواند 
بیانگر تصویر دقیقی از وضعیت نسبی آبخوان ها باشد. 
بتوان مقایسه دقیق تری بین محدوده های  اینکه  برای 

مطالعاتی داشت، باید ضخامت آبخوان ها را نیز در نظر 
گرفت.

گلدانساز ادامه داد: نسبت ضخامت آبخوان به میانگین 
افت ساالنه تصویر بهتری از وضعیت یک آبخوان نشان 
می دهد. هرچه ضخامت آبخوان کمتر و افت سطح آب 
بیشتر باشد آبخوان در وضعیت ناپایدارتری قرار دارد. 
این نسبت را که شاخصی برای سنجش پایداری منبع 
عبارتی  به  و  می نامند  »میرایی«  است  زیرزمینی  آب 
بیانگر عمر آبخوان در صورت ادامه روند برداشت فعلی 

است.
ناپایدارترین  »میرایی«  شاخص  طبق  وی  گفته  به 
آبخوان های کشور به ترتیب آبخوان  ِکردی شیرازی در 
و  فارس  استان  در  ارسنجان  آبخوان  هرمزگان،  استان 

آبخوان دامنه در استان اصفهان است.
حل  اینکه  به  اشاره  با  آب  منابع  حوزه  پژوهشگر  این 
مشکل این آبخوان ها با وجود وضعیت بسیار ناپایداری 
از  مصرف  چراکه  نیست  سخت  و  پیچیده  دارند،  که 
برای مثال کل مصرف  آبخوان ها کم است، گفت:  این 
متر  میلیون   ۶ شیرازی  کردی  آبخوان  از  کشاورزی 
مکعب در سال است. این مقدار حدود یک صدم درصد 

از مصرف کل آب زیرزمینی در کشور است.
گدانساز افزود: مشکل اصلی در واقع در محدوده هایی 
است که در شرایط ناپایدار قرار دارند و میزان مصرف 
محدوده های  در  است.  زیاد  آن ها  از  زیرزمینی  آب 
صنعت  و  کشاورزی  شرب،  بخش های  در  چنینی  این 
وابستگی زیادی به آب زیرزمینی وجود دارد و درصورت 
اتمام منبع آب زیرزمینی معیشت و اقتصاد منطقه به 
خطر می افتد. از مهم ترین آبخوان هایی که دارای چنین 
شرایطی هستند می توان به آبخوان های قزوین، تهران 
- کرج، ورامین، ساوه، ابهر - خرمدره، قروه - دهگالن، 
فریمان - تربت جام، مشهد، زنجان، نیشابور و هشتگرد 

اشاره کرد.
این فعال حوزه منابع آب در ادامه با بیان اینکه مصرف 
کشاورزی در محدوده مطالعاتی قزوین که در شرایط 
در  مترمکعب  میلیون   ۱۷۰۰ دارد  قرار  ناپایدار  بسیار 
از  باالیی  حجم  یعنی  این  کرد:  تصریح  است،  سال 
زیرزمینی  آب  به  وابسته  محدوده  این  در  کشاورزی 
است همچنین در محدوده تهران - کرج ساالنه حدود 
۱۰۰۰ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی برای تامین آب 
شرب برداشت می شود. این عدد معادل ۲۰ درصد کل 
مصرف کشور از آب زیرزمینی در بخش شرب است و 
نشان می دهد که جمعیت بسیار زیادی در این محدوده 
برای تامین آب شرب وابسته به آب زیرزمینی هستند 
در حالی که آبخوان این محدوده در شرایط ناپایدار قرار 

دارد.
این  توجه  قابل  نکته  کرد:  اظهار  ادامه  در  گلدانساز 
ناحیه  در  ناپایدار  بسیار  محدوده های  برخی  که  است 
تمرکز  همدان  و  زنجان  قزوین،  البرز،  استان های 

دارند. در این نواحی محدوده های مطالعاتی هشتگرد، 
اشتهارد، قزوین، ابهر - خرمدره، زنجان، کبودرآهنگ، 
شرایط  در  همگی  کمیجان  و  کنگاور  بهار،   - همدان 
بسیار ناپایدار هستند، همچنین جمعیت این ۴ استان 
حدود ۷ میلیون نفر است بنابراین می توان حدس زد 
که در صورت از بین رفتن منبع آب زیرزمینی در این 

منطقه چه چالش بزرگی ایجاد می شود.
به  اشاره  با  پایان  در  آب  منابع  حوزه  پژوهشگر  این 
اکثر  در  زیرزمینی  آب  منابع  وضعیت  گرچه  اینکه 
نقاط کشور نگران کننده است اما برخی مناطق دارای 
اهمیت بیشتری هستند و باید برنامه ریزی دقیقی برای 
این محدوده ها صورت گیرد، گفت: برنامه ریزی در این 
به آب  وابستگی  باشد که  باید در مسیری  محدوده ها 
آب  مصرف  بتوان  و  یابد  کاهش  کشور  در  زیرزمینی 
زیرزمینی را کمتر کرد تا وضعیت آبخوان ها به حالت 
و  کشاورزی  می توان  صورت  این  در  بازگردد،.  پایدار 

صنایع پایداری را برای این مناطق متصور شد.
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ایران  گفت:  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
باید از طرق دیپلماسی با دیپلماسی ما مواجه شود.
سخنگوی  اورتاگوس،  مورگان  ایسنا،  گزارش  به 
وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی توئیتر مدعی 
شد: اخبار مبنی بر این که ما از طریق عمان پیامی 

را به ایرانی ها دادیم کاماًل ساختگی هستند.
وی این اخبار را پروپاگاندای مطلق ایرانی خواند و 
گفت: ایران باید از طرق دیپلماسی با دیپلماسی ما 

مواجه شود.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز مدعی شد که 
یک مقام ایرانی به آنها اطالع داده است که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیامی از طریق عمان 
به تهران فرستاده است و گفته است که آمریکا به 

دنبال جنگ نیست بلکه به دنبال مذاکره است.
ادعایی خود گفته  از منبع  بردن  نام  بدون  رویترز 
بود که ترامپ در این پیام، ایران را تهدید به حمله 

کرده است.
کرد  اعالم  الجزیره  این خبر، شبکه  انتشار  پی  در 
که یک منبع از شورای عالی امنیت ملی ایران در 
خبر  که  است  کرده  تاکید  شبکه  این  با  گفت وگو 
و  مسقط  طریق  از  تهران  به  ترامپ  پیام  ارسال 
هشدار نسبت به حمله قریب الوقوع به ایران صحت 

ندارد.
این منبع افزود: خبر ارسال پیام ترامپ به مقامات 
عالی نظام کذب است و ما آن را به طور کامل رد 

می کنیم.

یک جامعه شناس استفاده از سالح گرم در سرقت ها و 
نزاع ها را به منزله زنگ خطری برای افزایش خشونت در 
جامعه توصیف کرد و گفت: استفاده از سالح گرم مثل 
امکان  که  افرادی  از  برخی  میان  دار  واگیر  انگیزه  یک 

دسترسی به سالح را دارند تقویت می شود.
غالمرضا علیزاده در گفت و گو با ایسنا در باره تأثیرات 
بکارگیری سالح گرم در نزاع ها و سرقت ها بر روی جامعه 
و شهروندان اظهار کرد: استفاده از ابزار و وسایل قتاله در 
برخوردهای اجتماعی یکی از نشانه های بالینی و سندروم 
زبانی  خشونت های  از  خشونت  است،  خشونت  افزایش 

شروع شده و سپس به خشونت های استفاده از سالح های 
اینکه درگیری های  بر اساس آمارها  گرم ختم می شود. 
اجتماعی افزایش پیدا کرده نشان دهنده روند رو به رشد 

خشونت است.
وی ادامه داد: در این زمینه افرادی که می توانند به سالح 
گرم دسترسی پیدا کنند از این مسئله استفاده کرده و 
عمدتاً در شرایط جدید احساس می شود که روند آن رو 
به افزایش است که در قتل ها و درگیری های خانوادگی 
امور  مصادر  دارای  که  افرادی  برخی  میان  در  حتی  و 
مدیریتی هستند نیز متاسفانه استفاده از سالح گرم دیده 

می شود.این جامعه شناس با تاکید بر اینکه سطح خشونت 
موجود در جامعه با پند و اندرز کاهش پیدا نمی کند گفت: 
باید برای کاهش خشونت در جامعه از فرهنگ استفاده 
کنیم و عواطف را تقویت کنیم، احساسات خوشایند را 

افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه طی سال های گذشته یکی از مداحان 
معروف و طی روزهای گذشته شهردار اسبق تهران برای 
ایجاد خشونت از سالح گرم استفاده کردند، گفت: زمانی 
از جمله مرجع های علمی، هنری،  که گروه های مرجع 
فرهنگی، باوری، اجتماعی، سیاسی از این ابزار خشونت 
استفاده می کنند امکان استفاده از سالح گرم مثل یک 
اجتماعی که  از گروه های  برخی  میان  دار  واگیر  انگیزه 
که  می شود  تقویت  دارند  را  سالح  به  دسترسی  امکان 
اثرات اجتماعی شیوع استفاده از سالح، ایجاد ناامنی در 
جامعه است. این پدیده به ما هشدار می دهد که باید سطح 

خشونت موجود در جامعه را کاهش دهیم.
این جامعه شناس با تاکید بر اینکه سطح خشونت موجود 
در جامعه با پند و اندرز کاهش پیدا نمی کند گفت: باید 
برای کاهش خشونت در جامعه از فرهنگ استفاده کنیم 
و عواطف را تقویت کنیم، احساسات خوشایند را افزایش 
دهیم چرا که خشونت در حال تبدیل شدن به امری نهادین 
است که در اثر استمرار و گسترشش حالتی طبیعی به 
خود می گیرد. طی روزهای گذشته شاهد کشته شدن یک 
توله خرس توسط چند نفر بودیم، همه این ها نشان دهنده 
خشونت هایی است که میان افراد جمع می شود و سپس 
خشونت های  صورت  به  ندارد  برون ریزی  راه های  چون 
خانوادگی، خشونت های اجتماعی، خشونت علیه حیوانات 

و حتی خشونت های عشقی نشان داده می شود بنابراین 
باید استراتژی های فرهنگی خود را بازبینی کنیم و آن ها را 
از نو مورد مطالعه قرار دهیم، پیامدهای منفی آن را کنار 

گذاشته و پیامدهای مثبت را تقویت کنیم.
این جامعه شناس با بیان اینکه بیماری خشونت نیاز به 
از  برنامه های فرهنگی  نیازمند  عالج دارد گفت: جامعه 
است،  انسان دوستانه  فیلم های  تئاترهای عاطفی،  جمله 
باید آموزش هایی زمینه ای در خصوص کنترل اجتماعی 
ارائه کنیم، باید دولت مردان به فکر باشند تا به جای اینکه 
منتشر شود،  فضا  در  ناخواسته  به صورت  متون خشن 
عشق ورزی ها تقویت شود. حتی موسیقی می تواند بسیاری 

از مشکالت خشونت را کاهش دهد.
از راه های کاهش خشونت در جامعه را  وی یکی دیگر 
بازار کار عنوان کرد و گفت: تعداد نیرو جوانی  افزایش 
که در جامعه ما حضور دارند بسیار زیاد هستند، بخش 
بسیار زیادی از این افراد تحصیل کرده هایی هستند که 
یا شغل مناسبی ندارند یا امنیت شغلی ندارند. آمار میزان 
افراد تحصیل کرده دانشگاهی بیکار در کشور حدود ۴۵ 
درصد است. درواقع زمانی که فرد بیکار است و از نظر 
از سوی  نیز  و همزمان  نیز دچار مشکل می شود  مالی 
اطرافیانش سرزنش می شود ، دچار خشونت می شود و 

آستانه تحملش کاهش پیدا می کند.
این جامعه شناس با تاکید بر اینکه هر چه اوقات فراغت 
پیدا  کاهش  خشونت  میزان  کند  پیدا  افزایش  مطلوب 
می کند گفت: خشونت از طریق ورزش، هنر و اشتغال 
برای  فعالیت ها  این  زمینه  باید  که  می شود  برون ریز 

شهروندان فراهم شود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:  
انتقال پیام آمریکا به ایران از طریق عمان ساختگی است

استفاده از سالح گرم؛ زنگ خطری برای افزایش خشونت در جامعه

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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چهار کشته و زخمی 

در محور های رفسنجان
 ۲ و  با ۲ کشته  تصادف  فقره  از چهار  رفسنجان  راه  پلیس  فرمانده 

زخمی در محور های رفسنجان خبر داد.
 ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
محور های  گفت:  رفسنجان  راه  پلیس  فرمانده  پورموسی  وحید 
مواصالتی شهرستان چهار فقره تصادف به خود دید که دو فقره آن 

منجر به فوت دو نفر شد.
بوس  مینی  دستگاه  یک  با   ۲۰۶ خودرو  دستگاه  یک  افزود:  وی 
یک  برخورد  اثر  وبر  زد  رقم  را   ۲۰۶ راننده  مرگ  و  کرده  برخورد 
راکب  وانت،  با یک دستگاه  دستگاه موتوسیکلت سنگین غیرمجاز 
موتوسیکلت مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان فوت می کند.

دریک  کرد:همچنین  بیان  رفسنجان  شهرستان  راه  پلیس  فرمانده 
مورد برخورد موتوسیکلت با یک دستگاه رانا در محور کرمان، یک 

نفر راکب موتورسیکلت و یک سرنشین پژو نیز مجروح شدند.
پورموسی از رانندگان خواست: نکات ایمنی را حین رانندگی رعایت 
کرده و با سرعت غیرمجاز و تخلفات رانندگی حادثه ساز نشوند و 

جان خود و سرنشینان خودرو ها را به خطر نیندازند.

آتش سوزی یک واحد مسکونی

 در جیرفت
و  احتیاطی  بی  براثر  گفت:  جیرفت  شهرستان  نشانی  آتش  رئیس 
این شهرستان  ایمنی، یک واحد مسکونی در  نکات  نکردن  رعایت 

دچار حریق شد.
نشانی شهرستان جیرفت در گفت و گو  علی مداحی رئیس آتش 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، گفت: خبر 
بهشتی،  شهید  شهرک  در  واقع  مسکونی  واحد  یک  سوزی  آتش 
مرکز  به  جیرفت،  آباد  مهر، حسین  مسکن  مسکونی  منازل  بخش 

آتش نشانی اعالم شد.
وی افزود: آتش نشانان بالفاصله بعداز مطلع شدن به سمت مقصد 

مورد نظر حرکت کرده و موفق به مهار آتش شدند.
اینکه هدف مورد نظر، طبقه دوم  به  با توجه  مداحی تصریح کرد: 
فقط  مهار شد  موقع  به  آتش  بود  مهر  آپارتمانی مسکن  واحد های 
قسمت پذیرایی این منزل آسیب جدی دیده، به قسمت های دیگر 

منزل و به طبقات دیگر ساختمان آسیبی وارد نشد.
این حادثه  و  نبود  منزل  در  مداحی گفت: خوشبختانه کسی  علی 
منزل  این  صاحب  ها،  همسایه  اطالع  طبق  نداشت،  جانی  آسیب 

حدودا یک هفته در منزل حضور نداشته است.
وی افزود: آتش از قسمت کولر گازی این واحد مسکونی رخ داده و 

المپ های منزل نیز روشن بودند.
رئیس آتش نشانی شهرستان جیرفت اظهار کرد: این حادثه حدود 
۳ تا ۴ ساعت قبل از اطالع رسانی توسط همسایه ها به مرکز آتش 
نشانی رخ داده است، چون درب و پنجره های منزل بسته بوده و راه 
ورود اکسیژن نبوده است، آتش حالت توسوز داشته به محض منفجر 
شدن شیشه ها آتش شعله ور و خوشبختانه توسط آتش نشانان به 

موقع مهار می شود.
مداحی گفت: گچ کاری و سیم کشی این ساختمان اصال ایمن نبود، 
مسکونی  واحد های  سازی  ایمن  در  ناظر  مهندسین  و  پیمانکاران 

نظارت بیشتری داشته باشند.
وی اتصاالت کولر گازی را علت وقوع این حادثه اعالم کرد.

رئیس آتش نشانی شهرستان جیرفت ضمن تشکر از آتش نشانان 
نکات  و  توصیه ها  خواهشمندیم  شهروندان  تمامی  از  گفت:  عزیز 
ایمنی را جدی بگیرند و هنگام خارج شدن از منزل، مغازه و محل 

کار خود از خاموش بودن وسایل برقی مطمئن باشند.

در  پارالمپیک  های  بازی  طالی  نشان  دو  دارنده 
خصوص دریافت دیپلم افتخار اتحادیه جهانی المپین 

ها توضیحاتی ارائه داد.

 به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ زهرا نعمتی در 
خصوص دریافت دیپلم افتخار اتحادیه جهانی المپین 

ها توضیحاتی ارائه داد.

مسابقات  حاشیه  در  افتخار  دیپلم  این  گفـت:  وی 
اهدا  به من  با کمان هلند  تیراندازی  قهرمانی جهان 
به عنوان یک  افتخار است که  برای من جای  شد و 
دریافت  را  دیپلم  این  بار  اولین  برای  و  ایرانی  بانوی 

می کنم.
ورزشکار   1۴7 به  کنون  تا  دیپلم  این  افزود:  نعمتی 
تیراندازی با کمان در ادوار مختلف المپیک اهدا شده 
ولی در نهایت ۲۰ نفر از این تعداد نسبت به همه دوره 
های المپیک ویژه تر دیده شدند و  امتیازات ویژه ای 
نیز به آنها تعلق گرفت که من هم یکی از این ۲۰ نفر 
این  المپیک ریو ۲۰1۶  به خاطر شرکت در  هستم و 

دیپلم به من اهدا شد.
ویژه  امتیازات  این  از  یکی  مثال  عنوان  به  وی گفت: 
اهدای پین "OLY" است که به ۲۰ ورزشکار برگزیده 

اهدا شد و خوشحالم که من هم صاحب یکی از آنها 
هستم.

خاطر  پارالمپیک  های  بازی   نشان طالی  دو  دارنده 
نشان کرد: رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان 
در زمان اهدای این دیپلم به من خاطر نشان کرد که 
خاطر  به  بلکه  ها،  موفقیت  خاطر  به  نه  عنوان  این 
تالشی که در مسیر اهداف المپیک داشته ام و راهی 
که طی کرده ام به من تعلق گرفته است و خوشحالم 

که به عنوان یک ورزشکار المپیکی هم دیده شدم.
ریو ۲۰1۶  المپیک  بازی های  در جریان  نعمتی  زهرا 
نماینده  تنها  المپیک،  کاروان  داری  پرچم  بر  عالوه 
ایران در بخش تیراندازی با کمان بود و در بازی های 
پارالمپیک ریو ۲۰1۶ نیز توانست به یک نشان طال و 

یک نشان نقره دست یابد.

 مسابقات والیبال نوجوانان پسر استان در بم با 
قهرمانی کرمانی ها پایان یافت.

والیبال  هیات  رئیس  پور،  ثابتی  اکبر  علی 
گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان 
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
استان  پسر  نوجوانان  والیبال  مسابقات  گفت: 
کرمان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر و 

گرامیداشت ۶ هزار و ۵۰۰ شهید استان کرمان 
والیبال  هیئت  میزبانی  به  روز  سه  مدت  به 

شهرستان بم برگزار شد.
شرکت   ۸۵ حضور  با  رقابت ها  این  افزود:  وی 
نهم خرداد  و  بیست  از  تیم  قالب ۵  کننده در 
معرفی  با  و   آغاز شد  بم  فجر  سالن  در  جاری 

تیم های برتر به کار خود پایان داد.

رقابت ها،  این  پایان  پور تصریح کرد: در  ثابتی 
تیم های  و  ایستاد  نخست  سکوی  بر  کرمان 
سیرجان و بم نیز به مقام های دوم و سوم دست 

یافتند.
این مسابقات را شناسایی  برگزاری  از  وی هدف 
استعداد های برتر و معرفی بازیکنان برگزیده برای 
حضور در مسابقات قهرمانی کشور عنوان کرد 

و یادآور شد: برگزیدگان این رقابت ها بعد از یک 
اردوی ۵ روزه برای شرکت در رقابت های قهرمانی 

کشور راهی کاشان می شوند.
با  کشور  قهرمانی  رقابت های  افزود:  پور  ثابتی 
حضور تیم های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، 
یزد، کاشان، اصفهان و توابع تهران 1۴ تا 1۹ تیر 

ماه به میزبانی کاشان برگزار می شود.

     کرمان - مریم تشکری زاده: مجمع عمومی 
هیأت تیراندازی استان کرمان برگزار شد.  به 
تیراندازی استان  گزارش روابط عمومی هیأت 
ایرانگردی  تاالر  محل  در  جلسه  این  کرمان، 
تیر  فدراسیون  رییس  حضور  با  کرمان  شهر 
هیأت  رییس   ، همراه  هیأت  و  کشور  اندازی 
تیراندازی استان و اعضای هیأت و نمایندگان 
شهرستان و جمعی از تیراندازان استان برگزار 

شد. 
قرآن  تالوت  با  را  خود  کار  جلسه  این       
ادامه  در  و  کرد  آغاز  ملی  سرود  خواندن  و 
استان،  تیراندازی  هیأت  رییس  اسماعیلیان 
گذشته  سال  در  هیأت  عملکرد  از  گزارشی 
داد.  ارائه  رو  پیش  سال  در  هیأت  برنامۀ  و 
همچنین نمایندگان هیأت های شهرستان ها 
خواسته ها و برنامه های خود را مطرح کردند.

تیراندازی کشور،  فدراسیون  رییس  دادگر،      
برنامه و هدف سفر خود به کرمان را که شامل 
هیأت  سالیانۀ  عمومی  مجمع  در  شرکت 
استاندار  با  ، نشستی  استان کرمان  تیراندازی 
کرمان و افتتاح سالن پنج خطۀ تیراندازی در 

شهرستان رابر بود را عنوان کرد.
     در این نشست که با حضور افتخاری سید 
برگزار  برنامۀ عصر جدید  داور  بشیر حسینی 
شد از یکی از شرکت کنندگان این برنامه آقای 
رابری  تیرانداز  جوان  حیدریان  مهدی  محمد 

تقدیر شد.
     در ادامۀ سفر آقای دادگر و هیأت همراه به 
استان کرمان،  عصر پنجشنبه ۳۰ خرداد ماه 
تیراندازی  خطۀ  پنج  سالن  رابر  شهرستان  در 
در راستای حمایت از تیراندازان این شهرستان 

افتتاح شد.

انتشار  با  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سابق  سرمربی 
پیامی از هواداران پرسپولیس خداحافظی کرد.

 به گزارش جام جم آنالین از ایسنا، برانکو ایوانکوویچ 
با انتشار پیامی در صفحه رسمی خود در اینستاگرام 
از هواداران پرسپولیس خداحافظی کرد. او در این پیام 

آورده است:
هواداران عزیز ارتش سرخ؛

می کنم.  خداحافظی  ایران  فوتبال  و  پرسپولیس  با 
ایده آلی  زمان  گرفتم.  غیرممکنی  و  سخت  تصمیم 
شاید  می توانستیم  اگر  ندارد.  وجود  کردن  ترک  برای 

سال ها با یکدیگر می ماندیم. من و کادر فنی ام بهترین 
عملکرد و دانشمان، تجربه مان، عشقمان و آرزوهایمان 
و  باشگاه  تاریخ  در  موفقیت  و  نتایج  بهترین  برای  را 
و  حمایت  سال  چهار  برای  گذاشتیم.  ایران  فوتبال 
تشکر  داشت  فنی ام وجود  کادر  و  به من  که  عشقی 

می کنم. عشقی که فراموش نخواهم کرد و برای من 
همیشه خواهد بود. ارتش سرخ متشکرم.

اشتباهاتمان  و  بد  بازی های  و  شکست ها  برخی  از 
برای  را  بهترین ها  ما همیشه  اما  عذرخواهی می کنم 

شما باشگاه و فوتبال ایران می خواستیم.

نعمتی: 
 دیپلم افتخار اتحادیه جهانی المپین ها به خاطر تالش هایم در مسیر المپیک 

به من تعلق گرفت

کرمان قهرمان رقابت های والیبال نوجوانان استان شد

     برگزاری مجمع عمومی هیأت تیراندازی استان کرمان

پیام برانکو به هواداران پرسپولیس:  
خداحافظ ارتش سرخ

در  کرمانی  پوش  ملی  ژیمناست  احمدکهنی،  مهدی 
آسیا  سوم  رده  در   1۴.۵۳۳ امتیاز  با  دارحلقه  وسیله 

ایستاد و صاحب مدال برنز شد.
ملی  تیم  کرمانی  مربی  محمدابراهیمی،  مبین 
با  گو  و  گفت  در  بزرگساالن کشور  هنری  ژیمناستیک 
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار 
کرمان، گفت: در هشتمین دوره رقابت های ژیمناستیک 

باتور مغولستان  اوالن  میزبانی  به  آسیا  قهرمانی  هنری 
۸۰ ورزشکار از 1۹ کشور، )در قالب 1۵کشور با تیم کامل 

و ۴ کشور به صورت انفرادی( شرکت کرده اند.
با  کشورمان  هنری  ژیمناستیک  ملی  تیم  افزود:  وی 
مهدی  خسرونژاد،  محمدرضا  کیخا،  سعیدرضا  ترکیب 
این  در  خاموشی  ایمان  و  کهنی  احمد  مهدی  الفتی، 

مسابقات  حضور دارد.

ابراهیمی تصریح کرد: در فینال رقابت های ژیمناستیک 
هنری قهرمانی آسیا در مغولستان، مهدی احمد کهنی، 
امتیاز  با  دارحلقه  وسیله  فینال  در  کرمانی  ژیمناست 
برنز  مدال  صاحب  و  ایستاد  آسیا  سوم  رده  1۴.۵۳۳در 
نیز  نمایندگان چین و کره شمالی  یادآور شد:  شد.وی 

اول و دوم شدند.
ابراهیمی افزود: هشتمین دوره رقابت های ژیمناستیک 

هنری قهرمانی آسیا با حضور ۸۰ ورزشکار در اوالن باتور 
مغولستان در حال برگزاری است.

کهنی  احمد  مهدی  کرمان،  استان  از  شود:  می  یادآور 
عنوان  به  محمدابراهیمی  مبین  و  ورزشکار  عنوان  به 
مربی تیم ملی ژیمناستیک هنری بزرگساالن کشور را 
می  همراهی  مغولستان  آسیای  قهرمانی  مسابقات  در 

کنند.

کرمان،  استان  قهرمانی  جودوی  رقابت های 
ورزش  و  پهلوانی  "فرهنگ  هفته  گرامیداشت 
ی  رده  در  میزبان  قهرمانی  با  زورخانه ای" 
پایان  جوانان  بخش  در  سیرجان  و  بزرگساالن 
یافت. محمد اکبری، رئیس هیات جودو استان 
استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 

کرمان،  استان  قهرمانی  جودوی  مسابقات 
استان  شهید   ۵۰۰ و  هزار   ۶ کنگره  بزرگداشت 
و  پهلوانی  "فرهنگ  هفته  مناسبت  به  کرمان، 
موادمخدر  با  مبارزه  با شعار  زورخانه ای"  ورزش 
در محل سالن شهید مغفوری، خانه جودو برگزار 

شد.
وی افزود: ۹۰ شرکت کننده ی آقا از شهرستان های 

بم، جیرفت، کرمان، سیرجان، شهربابک، بردسیر 
و کوهبنان در رده های سنی جوانان و بزرگساالن 
در در اوزان -۶۰، -۶۶، -7۳، -۸1-۹۰، +1۰۰-1۰۰ 

به مدت یک روز با هم به رقابت پرداختند.
اکبری تصریح کرد: در پایان این رقابت ها در رده 
ی سنی جوانان تیم های سیرجان، کرمان و بم 
بر سکوهای اول تا سوم ایستادند. وی یادآور شد: 

در رده ی سنی بزرگساالن نیز تیم های کرمان، 
تا سوم  اول  مقام های  به  سیرجان و شهربابک 
مسابقات دست یافتند. اکبری افزود: در مراسم 
اختتامیه ی این رقابت ها با حضور هیات رئیسه، 
مسئوالن  و  کرمان  استان  جودو  هیات  اعضای 
برگزیده  تیم های  به  ها  شهرستان  های  هیات 

مدال و حکم قهرمانی اهدا شد.

در ادامه رقابت های ژیمناستیک هنری در مغولستان؛
ژیمناست کرمانی سوم آسیا شد

سیرجان و کرمان فاتح رقابت های جودوی قهرمانی استان شدند

خبر



یکشنبه 2 تیرماه 19/1398 شوال 1440/ 23 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3019 خبری. تحلیلی با زمینه فرهنگی. اجتماعی. ورزشی
 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی       دبیر سرویس ورزشی: امید سالجقه         صفحه آرا: نرگس بامری                مدیر سازمان آگهی ها: محبوبه امامی صدر
نشانی: كرمان ـ میدان امام حسین )ع( ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
KM3127795@ yahoo.com نشانی ایمیل كرمان امروز:

زار
اف

رم 
نــ

ود 
انل

د
ما:

شــ
اه 

مر
 ه

فن
تل

روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

یداهلل شادمانی، بازیگر فیلم »ما همه با هم هستیم« که چندی پیش به دستور دادستان کرمان اکرانش ممنوع شد، در گفتگو با »کرمان امروز«:

در هفته گذشته شاهد بودیم که در اقدامی کم سابقه 
هم  با  همه  »ما  فیلم  توقیف  دستور  کرمان  دادستان 
هستیم« را در کرمان داد. دلیل این تصمیم پیشگیری 
از برخی رفتارهای احتمالی در این باره بود. در دو هفته 
گذشته در فضای مجازی بسیار شاهد بودیم که مردم 
کرمان و به خصوص مردم جنوب کرمان واکنش های 
خشم آلودی به این فیلم نشان دادند که نتیجه ی این 
دادستانی  تصمیم  مردمی  اظهارنظرهای  و  ها  واکنش 
از  بخواهد  کرمان  دادستان  اینکه  داشت.  دنبال  به  را 
اتفاق  کند،  جلوگیری  هنری  اثر  یک  اکران  و  انتشار 
خوبی نیست، اما با توجه به اتفاقات چند روز اخیر گویا 
چاره ای جز این حکم وجود نداشت. در این میان عده 
)یداهلل  کرمانی  یک  نقش  ایفای  به  استان  مردم  از  ای 
شادمانی( در این فیلم انتقاداتی را وارد و این کار وی 
را ناصحیح دانستند. حتی در برخی از صفحات و کانال 
یداهلل  شد.  انتقاد  وی  از  تند  الفاظی  با  مجازی  های 
شادمانی اما به هیچ کدام از این صحبت ها پاسخ نداد 
و امروز در قالب گفتگو با »کرمان امروز« حرف دلش را 
می گوید. متنی که در ادامه می خوانید بخش کوتاهی 
از گفتگوی طوالنی بنده ی حقیر با یداهلل شادمانی است 
که در چند سال اخیر به یکی از پُر کار ترین هنرمندان 
به  شاید  است.  تبدیل شده  در عرصه کشوری  کرمانی 
جرات بتوان گفت که شادمانی از سال 90 تا به امروز 

هر سال حداقل دو فیلم را در کارنامه خود ثبت کرده 
است و به راستی که بازیگری این پیرمرد کرمانی بسیار 

دلنشین و باور پذیر است.
انتقادات مردم  از  ابتدای این گفتگو یداهلل شادمانی  در 
انتقاد کرد و گفت: اینکه بعضی از دوستان بنده را مقصر 
می دانند رفتاری اشتباه است، زیرا بازیگر باید به سناریو 
و دستورات کارگردان توجه کند و نه چیز دیگری. بنده 
در فیلم »ما همه با هم هستیم« به توصیه آقای کمال 
تبریزی از لهجه کرمانی استفاده کردم تنها به آن دلیل 
که این لهجه از نظر مردم ایران بسیار شیرین و دلنشین 
از سویی دیگر من اصال فکر نمی کردم که قرار  است. 
گالیه  نقش  این  از  و  ناراحت شوند  استانم  مردم  است 
داشته باشند. در این چند روز متاسفانه من پیام های 
افراد بنده را  از  بسیار بدی دریافت کردم، حتی بعضی 
از پاسخ  اما من به احترام عقاید دیگران  دشنام دادند، 
به آنها خودداری کردم و در این مدت بیشتر فکر کردم.

فردی  هیچ  یقینا  گفت:  ادامه  در  شهدادی  بازیگر  این 
استان  آبروی  که  کند  بازی  را  نقشی  نیست  ممکن 
زادگاهش را ببرد. درباره بنده که عاشق کرمان هستم 
که دیگر اصال چنین چیزی ممکن نیست و اگر کسی 
اندکی از شخصیت بنده اطالع داشته باشد این اتهام را 
قبول نمی کند. اما اگر به ارتکاب اشتباه فکر کنیم خوب 
یداهلل هم به مانند دیگر انسان ها جایز الخطاست. بنده 
تراز  فیلم های  را در  لهجه کرمانی  اخیر  در چند سال 
هیچ  تقریبا  که  کاری  آوردم،  در  نمایش  به  کشور  اول 
فرد دیگری آن را انجام نداده است. مردم عزیز کرمان 
باید بدانند که سناریوی هر فیلم الزاما نباید در حقیقت 
محض اجرا شود. منظورم این است که بسیاری از فیلم 
نقشی  هر  به  ما  نیست  قرار  و  تخیلی هستند  ها حتی 
ایراد بگیریم. اگر من این لهجه را به کار نمی بردم یقینا 

کس دیگری این کار را انجام می داد و یا اینکه در نهایت 
با لهجه ای دیگر این نقش ایفا می شد، آنگاه آیا هیچ 
کرمانی بود که بیاید انتقاد کند که چرا مثال لهجه آن 
نظر  به  است؟ پس  یزدی  یا چرا  و  است  اصفهانی  فرد 

بنده باید با دید وسیع تری به این موضوع نگریست.
از آقای شادمان سوال کردیم  درباره تصمیم دادستانی 
که چنین پاسخ داد: من صالحیت این را ندارم که در 
امنیتی  و  قضایی  اطالع  هیچ  زیرا  بدهم،  نظر  باره  این 
ندارم. اما اتفاقی که درباره این فیلم برایم افتاد تلنگری 
سخت بود که مرا هوشیار تر کرد. من اصال فکرش را هم 
نمی کردم که چنین اتفاقی در حاشیه این فیلم رقم زده 
و متوجه  داد  تکان  را  بنده  بسیار  این رخدادها  و  شود 

برخی حاشیه های احتمالی در اطراف فیلم ها شدم و 
این یقینا در انتخاب های بعدی من تاثیر خواهد داشت.
از آقای شادمانی پرسیدیم »باالخره آیا این کرده خود را 
مثبت می دانید یا منفی« که پاسخ اینگونه بود: یقینا با 
این اتفاقاتی که رخ داد از ایفای نقش با این لهجه در آن 
فیلم پشیمانم و اگر به گذشته بازگردم شاید دیگر آن 
را قبول نکنم. جالب است که بدانید این نقش یک سال 
قبل از فیلمبرداری به من پیشنهاد شد، اما به این دلیل 
که در حال ایفای نقش در فیلم »تنگه ابوقریب« بودم و 
ریش داشتم و در این فیلم نباید با ریش بازی می کردم 
گذشت،  سال  یک  اما  بازماندم.  آن  در  نقش  ایفای  از 
تنگه  از  هم  من  نهایت  در  و  شد  عوض  کار  کارگردان 

ابوقریب فارغ شدم و دوباره کار به من پیشنهاد شد. می 
خواهم بگویم که این فیلم یکسال صبر کرد تا من در آن 
بازی کنم تا این تلنگر سخت را از جانب مردم استانم 
تحمل کنم و در آینده چشم و گوشم را بیشتر باز کنم.

در پایان این گفتگو این بازیگر خوش لهجه ی کرمانی 
با لحنی شیرین گفت: من اینقدر شهامت دارم که عذر 
که  می خواهم  معذرت  کرمان  مردم  از  و  کنم  خواهی 
باعث تکدر خاطرشان شده ام. اصال کاری به این موضوع 
نقش  آن  و  است  بد  یا  است  فیلم خوب  این  ندارم که 
خوب بود یا بد، بنده به این دلیل که ممکن است دل 
باشد عذرخواهی  از کرمانیان عزیز مکدر شده  عده ای 

می کنم.

تلنگر سختی خوردم
  کاری به خوبی و بدی این فیلم ندارم، به دلیل اینکه ممکن است 

بعضی از کرمانیان رنجیده باشند از ایشان عذرخواهی می کنم

  اگر به گذشته بازگردم احتماال این نقش را دیگر قبول نکنم

  در آینده با هوشیاری بیشتری به انتخاب نقش خواهم پرداخت

گفتگو: 
محمد فتح نجات

بخش دوم

روشن است كه قضا از مهم ترين و بزرگ ترين و خطيرترين امور 
جامعه است، تا بدان حد كه گفته شده شاخه اي از درخت واليت و 
حكومت است و امور حكومت جز با آن به سامان نمي رسد، چون 
آنكه  براي  و  روي  همين  از  است.  حكومت  خيمه  محكم  ستون 
بدانيم عملكرد دادگستري استان كرمان در اين زمينه چگونه بوده 
با خبرگزاري  گفتگو  در  موحد  يداهلل  دو بخش سخنان  است طي 
ايسنا را منتشر مي كنيم كه بخش دوم و پايانی آن در ادامه قابل 

مطالعه است...
الکترونیک)پابند  مراقبت  طرح  استان   ۵ جزو  کرمان 

الکترونیک( در کشور  
رييس كل دادگستری استان كرمان ابراز كرد: 330 جلسه دادگاه، 
قضائی  های  حوزه  ارتباط  جلسه   38 ها،  زندان  ارتباط  جلسه   11
طريق  از  اموزشی  های  دوره  جلسه   12 و  معاونان  شورای  و 
ويدئوكنفرانس برگزار شده كه برآورد صرفه جوئی مجموعه جلسات 

ويدئوكنفرانس بالغ بر 8 ميليارد ريال است.
مراقبت  طرح  استان   ۵ جزو  كرمان  اينكه  بيان  با  موحد 
راه  با  كرد:  اضافه  است،  كشور  در  الكترونيک(  الكترونيک)پابند 
اندازی سيستم ارتباط ويدئو كنفرانس، 2۹ نقطه قضايی و نيز 13 

نقطه ادارات زندان ها استان به اين سامانه متصل شده اند.
تا  از سال۹3  ادامه گفت:  رئيس كل دادگستری استان كرمان در 
سال ۹۷ دادگستری استان كرمان پيشرفتهای چشمگيری در زمينه 
افزايش حوزه های قضايی جهت سهولت دسترسی مردم به خدمات 
قضايی داشته كه اين امر منجر به جذب تعداد زيادی نيروی كار در 

راستای حل مشكل بيكاری جوانان شده است.
وی افزود: در حال حاضر اين دادگستری دارای 33 حوزه قضايی 
، 81 دادگاه عمومی) حقوقی(، 1۹ دادگاه خانواده، 22 شعبه دادگاه 
تجديد نظر، 11 شعبه دادگاه انقالب، ۶ شعبه دادگاه كيفری يک، 
۴3 شعبه دادگاه كيفری 2، ۵۴ داديار و 1۴3 بازپرس است كه از اين 
33 شعبه حوزه قضايی 1۹ حوزه آن دارای دادسرا می باشند ضمن 
آنكه استان كرمان دارای 2۵ پزشكی قانونی مصوب می باشد كه از 
اين تعداد، 1۷ عدد فعال هستند و در ۹ حوزه قضايی بروات، شهداد 
، گلباف ، جازموريان ، ماهان ، راين ، كشكوئيه ، ساردوئيه و صفائيه 

دادگستری استان فاقد پزشكی قانونی است.

6 هزار و 280 نفر مشمول عفو مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( شدند.

عملكرد  تشريح  ادامه  در  كرمان  استان  دادگستری  كل  رئيس 
مناسبت  به  كرد:  خاطرنشان  گفت:  نيز  استان  قضايی  دستگاه 
چهلمين سالگرد پيروزی شكوهمند انقالب اسالمی در مجموع ۶ 
العالی(  )مدظله  مقام معظم رهبری  نفر مشمول عفو  هزار و 280 
شدند كه از اين تعداد 2۹۶2 نفر از زندان آزاد و 3318 نفر محكوم 

مشمول تقليل مجازات شده اند .
عملكرد  و  آمار  به  اشاره  با  كرمان  استان  دادگستری  كل  رئيس 
ابتدای سال  شوراهای حل اختالف استان كرمان گفت: موجودی 
۹۷ شوراهای حل اختالف استان 13 هزار و ۴۷۹ پرونده بوده كه 
1۶۴ هزار و ۹1۹ پرونده نيز ورودی در اين سال داشتيم كه از اين 
تعداد 1۶۶ هزار و 3۵۴ پرونده خاتمه يافته است و 11  درصد كاهش 

مانده ها پرونده ها نسبت به ابتدای سال ۹۷ را شاهد هستيم.
وی عنوان كرد: در سال 13۹۷ تعداد 1۶۴ هزار و ۹1۹ فقره پرونده 
به شوراهای حل اختالف استان وارد شده كه از اين تعداد 11۷ هزار 
و 1۹2 فقره پرونده معادل ۷1 درصد مربوط به ماده ۹ و تعداد 11 
هزار و 8۵۴ فقره پرونده معادل ۷ درصد مربوط به ماده 8 و تعداد 
3۵ هزار و 8۷3 فقره پرونده معادل 22 درصد مربوط به ماده 11 

می باشد.
موحد ادامه داد: شوراهای حل اختالف استان كرمان در سال 13۹۷ 
مجموعا تعداد ۴2 هزار و 8۷۹ فقره از پرونده های وارده خود را از 
طريق صلح و سازش به سرانجام رسانده اند، بدين ترتيب نسبت 
پرونده های صلح و سازش به پرونده های قابل صلح معادل ۴0 
درصد و همچنين نسبت پرونده های صلح و سازش به پرونده های 

مختومه معادل 2۶ درصد بوده است.
کرمان در زمینه صلح وسازش حائز رتبه سوم کشوری

عملكرد  و  وضعيت  درباره  كرمان  استان  دادگستری  كل  رئيس 
شوراهای حل و اختالف در استان نيز گفت: شوراهای حل اختالف 
استان كرمان طی سه سال متوالی در سال 13۹۷ حائز رتبه سوم در 
صلح و سازش شده است و همچنين از نظر كاهش موجودی بين ۵ 

استان برتر كشور قرار گرفته است.
وی اضافه كرد: در استان كرمان تعداد شعب ويژه زندان 8 شعبه 
است كه ميزان پرونده های وارده اين شعب در پايان سال 13۹۷ 
تعداد 10 هزار و 118 فقره و ميزان پرونده های مختومه اين شعب 

نيز در پايان سال 13۹۷ تعداد 8 هزار و ۷81 فقره گزارش شده كه 
با صلح و سازش  از ميزان ۵ هزار و 12۵ فقره معادل ۵8 درصد 

مختومه شده است.
موحد خاطرنشان كرد: در سال 13۹۷ شوراهای حل اختالف استان 
حكمی  صورت  به  را  ها  پرونده  از  فقره   ۴۹ و  هزار   11۹ معادل 
رسيدگی كرده اند كه از اين تعداد به ۷ هزار و 10۴ فقره از پرونده 
ها معادل ۶ درصد از كل آراء اعتراض گرديده و نيز تعداد 2۴0 فقره 
نقض شده است، با اين مالحضات ميزان پرونده های نقض شده 
استان نسبت به كل آرای صادره معادل 20 درصد و ميزان پرونده 

های نقض شده به اعتراض شده معادل 3 درصد می باشد.
4۵8 نفر؛ ورودی زندانیان مهریه استان در سال 97 

وی ورودی زندانيان محكومين مهريه استان كرمان در سال ۹۶ را 
۴33 نفر و در سال ۹۷ را ۴۵8 نفر اعالم كرد و افزود: در سال ۹۶ 
تعداد 3۹3 نفر و در سال ۹۷ تعداد ۴۴1 نفر از زندانيان محكومين 

مهريه آزاد شدند.
رئيس كل دادگستری استان كرمان از جمله اقدامات ستاد استانی 
قضايی  و  حقوقی  ابعاد  در  مقاومتی  اقتصاد  های  سياست  اجرای 
با 23 دستوركار و ۵0  استانی  دوازده جلسه ستاد  كرمان، تشكيل 
مصوبه عنوان كرد كه در مجموع مشكالت 1۷ فعال يا مجموعه 

اقتصادی رسيدگی و حل و فصل گرديده است.
موحد اظهار كرد: با تشكيل كميته حمايت قضايی - حقوقی امنيت 
اقتصادی و حمايت از سرمايه گذاری ذيل ستاد استانی در مجموع 
مشكالت 13 فعال يا مجموعه اقتصادی رسيدگی كه از اين تعداد 
مشكالت ۷ نفر برطرف و مشكالت ۶ نفر به ستاد استانی جهت حل 

و فصل ارجاع گرديد.
جمعيت  كاهش  راستای  در  گرفته  صورت  اقدامات  اهم  از  وی 
كيفری در استان كرمان، صدور 3۴۴1 مورد كيفرخواست شفاهی، 
تعليق  قرار  فقره  آزادی مشروط، صدور ۴0۹8  مورد  صدور 1۵۷۵ 
تعقيب، صدور 8۷ مورد قرار تعويق صدور حكم، صدور 1۷1 مورد 
تعليق مجازات، صدور 80۹۷ مورد با موضوعات تخفيف مجازات نام 
برد و  گفت: 382۴ مورد استفاده از مجازات های جايگزين حبس 
شامل الزام به خدمات عمومی رايگان ، جزای نقدی ، دوره مراقبت 

و محروميت از حقوق اجتماعی انجام شده است.
گذشته  سال  در  كرد:  اظهار  كرمان  استان  دادگستری  كل  رئيس 
شوراهای حل  به  سازش  و  پرونده جهت صلح  فقره  تعداد 3۷۴2 

اختالف ويژه زندان ها وارد كه 208۵ فقره با مصالحه خاتمه يافته 
و سرجمع آزادی 121۹ نفر را به همراه داشته است.

جمعيت  كاهش  دستورالعمل   12 ماده  اجرای  در  داد:  ادامه  وی 
ويژه  شعب  دادسراها  تمامی  در  است  گرديده  مقرر  زندان  كيفری 
جهت رسيدگی به جرائمی كه صرفًا دارای مجازات شالق تعزيری، 
جزای نقدی و فاقد مجازات حبس و نيز مواردی كه حداقل مجازات 
قادر به سپردن  تا چنانچه متهم  تعيين  باشد  حبس آن ۶ ماه می 
تأمين نباشد، بدون فوت وقت پرونده با صدور كيفرخواست شفاهی 
به دادگاه ارسال و خارج از نوبت مورد رسيدگی و صدور حكم قرار 
گيرد، همچنين در پرونده هايی كه در صالحيت محاكم است بر 
صورت  در  تا  رسيدگی  نوبت  از  خارج  بايستی  مزبور  ماده  اساس 

سپردن تأمين متهم روانه زندان نشود.
پرداخت حدود ۷0  با  نفر  تعداد 2۹0  بيان كرد: در سال ۹۷  موحد 
ميليارد ريال از محل كمک های خيرين و ستاد ديه مركز و 1۹ نفر 
نيز با پرداخت 1۷ ميليارد ريال تسهيالت قرض الحسنه از زندان آزاد 
شده اند و  با كمک های انجمن حمايت زندانيان بالغ بر 2۶ ميليارد 

ريال به خانواده زندانيان نيازمند تحت پوشش هزينه شده است .
عالی ترين مقام قضايی در استان كرمان عنوان كرد: در راستای 
به  زندانی  خانواده   ۵00 تعداد  اعزام  زندانيان،  خانواده  از  حمايت 
مشهد مقدس برای اولين بار در كشور، راه اندازی كارگاه خياطی 
جهت همسران زندانی در كرمان و ايجاد اشتغال برای ۶0 خانواده 
زندانی، اهدای يک كارخانه آب آشاميدنی و گالب از سوی خيرين 
 8۴۹ تعداد  دادن  قرار  پوشش  تحت  زندانيان،  حمايت  انجمن  به 

خانواده زندانی و افزايش مستمری خانواده ها از ۵00 هزار ريال 
را   ... و  ريال  هزار   2۵00 حداكثر  و  ريال  هزار   1۵00 حداقل  به 

داشته ايم.
گذشته  سال  در  كرد:  اظهار  كرمان  استان  دادگستری  كل  رئيس 
3821 مورد مجازات جايگزين حبس شامل الزام به خدمات عمومی 
رايگان به تعداد 213۵ مورد و جزای نقدی، تحت نظارت سامانه 

های الكترونيكی و ... داشته ايم.
ارائه گزارش شورای حفظ  با  رئيس كل دادگستری استان كرمان 
و صيانت از حقوق بيت المال استان كرمان گفت: در سال گذشته 
10۷3 مورد احكام و قرار نهايی در شورای حفظ حقوق بيت المال 
صادر و ۹۹۶ هكتار اراضی به دولت اعاده شده كه ارزش تقريبی 
آنها يک هزار و 23۷ ميليارد و 1۴۷ ميليون و ۴8۶ هزار و ۶0۵ 

ريال است.
رشد  از  جلوگيری  كرمان،  شهر  در  نشينی  حاشيه  مهار  به  موحد 
چشمگير  كاهش  باغی،  و  زراعی  اراضی  كاربری  تغيير  فزاينده 
تصرفات غير قانونی اراضی ملی در استان اشاره كرد و بيان كرد: در 
سال ۹1 به ميزان ۶ هزار و ۴۶3 هكتار اراضی دولتی اعاده شدند 
كه بيشترين ميزان را در سال های گذشته به خود اختصاص داده 
است همچنين در سال ۹۶ به ميزان يک هزار و ۵۴۴ هكتار و سال 

گذشته ۵۵8 هكتار از اراضی دولتی خلع شد. 
موحد ابراز كرد: از مجموع 1۷ ميليون و 200 هزار هكتار اراضی ملی 
استان تا پايان سال ۹۷ ميزان 13 ميليون هكتار آن تثبيت مالكيت و 
برای اين اراضی سند مالكيت تک برگ صادر گرديده است، استان 
كرمان برای چهارمين سال متوالی موفق به كسب رتبه برتر تثبيت 
اراضی ملی گرديده و تاكنون بيش از يک سوم اراضی ملی تثبيت 
شده در كشور متعلق به استان كرمان می باشد، ضمن اينكه تاكنون 

۶.۷۵ درصد اراضی ملی استان تثبيت مالكيت شده است.
و  دادسرای عمومی  در  در كشور  بار  اولين  برای  كرد:  عنوان  وی 
و  پيشگيری  ابتكاری  های  كارگروه  كرمان  استان  مركز  انقالب 
مقابله ای در زمينه ارتقای امنيت غذايی و بهداشت عمومی، كاهش 
حوادث ناشی از كار، رصد فضای مجازی، كاهش حوادث و سوانح 
بدحجابی،  مشهود  جرائم  با  مقابله  عامه،  حقوق  حفظ  اجتماعی، 
ايجاد مزاحمت برای بانوان و مبارزه با مظاهر فرهنگ غربی، مبارزه 
و  بازار  رصد  و  احتكار  گرانفروشی،  و  اقتصادی  نظام  در  اخالل  با 

كارگروه مبارزه با رباخواری راه اندازی شد. 

هر آنچه که باید درباره دستگاه قضا در استان کرمان بدانید


