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سخنان مهم رهبر معظم انقالب در آستانه برگزاری انتخابات
توجه ویژه به اقدامات پیشگیرانه از بروز مفاسد جلوگیری می کند
یادداشت مدیر مسئول
بیانیه  یداهلل موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان با موضوع دعوت آحاد 
جامعه به مشارکت حداکثری در انتخابات
فرمان اجرای برنامه های پیشگیرانه باید به سمت سند تحول قوه قضاییه بچرخد
حجم باالی تبلیغات درباره تحریم انتخابات بی سابقه است
برگزاری هشت جلسه ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی در  مرکز استان کرمان
ایجاد زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات از وظایف آحاد جامعه و مسئوالن است
همه باید برای اعتالء و مجد ایران در انتخابات 28 خردادماه حضور یابند
بازاریان و کسبه کما فی السابق جهت حضور حداکثری در انتخابات تالش کنند
برخورد قانونی و بدون اغماض با متخلفان انتخاباتی
اهتمام جدی دستگاه قضایی بافت برای برخورد با تخلفات انتخاباتی
 انتخابات، عرصه رقابت های همراه با رفاقت، سالم و آبرومند است
فضای کلی تبلیغات انتخاباتی در استان کرمان خوب و منسجم است
انتخابات مظهر مردم ساالری و مشارکت مردم است
اراده عمومی برای مشارکت در مدیریت کشور و اقتدار ملی نظام جمهوری اسالمی 
در انتخابات نهفته است
انتخابات مهمترین مولفه اقتدار ملی مردم ایران در عرصه بین المللی است
تبلیغات زودهنگام در فضای مجازی توسط دادستان ها رصد می  شود
استفاده ابزاری از انتخابات برای تسویه حساب های جناحی و باندی، ظلم بزرگی است
با انتخاب صحیح مردم و تحقق یک نظام اقتصادی عدالت محور، گره بسیاری از 
مشکالت مردم گشوده می شود

اصل حاکمیت قانون در فرایند انتخابات باید از سوی تمامی ستادها، هواداران و 
مجریان انتخابات رعایت شود
انتخابات لیلة القدر نظام اسالمی است
حرکت نامزدها در مسیر قانون منجر به حرکت طرفداران آنها در همین مسیر خواهد شد
ضرورت بصیرت افزایی و بینش سیاسی برای مشارکت حداکثری در انتخابات
ارزش های سیاسی کشور نباید تحت تاثیر مطامع فردی و جناحی قرار گیرد
گردهمایی سران طوایف و متنفذین در شهرستان عنبرآباد برگزار شد
جلسه توجیهی طرح مصلحین و سامانه سجام در حوزه قضایی شهرستان ارزوئیه برگزار شد
جلسه بررسی و توجیهی و ارزیابی عملکرد شورای پیشگیری از وقوع جرم 
شهرستان انار برگزار شد
تبیین اهداف سند تحول قضایی در هفته قوه قضاییه مد نظر قرار گیرد
برنامه های بزرگداشت هفته قوه قضاییه به صورت متفاوت اجرایی می شود

چشم انداز روشنی برای کنترل جرائم و کاهش زندانیان در آینده نزدیک وجود ندارد  
جامعه باید در مقابل زندانیان احساس مسئولیت کند
بازدید رییس کل دادگستری استان کرمان از زندان بم
تعداد زندانیان شهرستان زرند 22 درصد کاهش یافت
لزوم انجام کار جهادی در مبارزه با زمین خواری
تشکیل پرونده مربوط به ترک فعل برخی مدیران در راستای تامین و مدیریت 
منابع آبی استان
باعث تاسف است که مدیران از کنار پدیده حاشیه نشینی به راحتی عبور می کنند
با بحران مدیریت منابع آبی در استان کرمان روبرو  هستی
توسعه نامتوازن و بیکاری، مهاجرت و حاشیه نشینی را در پی دارد
اعاده 56 هکتار از اراضی ملی با ارزش 141 میلیارد تومان به بیت المال طی سال گذشته
مشارکت جویی از محورهای تحولی قوه قضاییه به شمار می رود 64
کاهش ورودی پرونده ها از طریق مشارکت نهاد های مردمی از اولویت های 
دادگستری قلعه گنج است
اهمیت به اقدامات پیشگیرانه موجب کاهش جرایم و جمعیت کیفری می شود 66
تاکید بر ضرورت عدم ثبت سکه تمام بهار آزادي به عنوان مهریه
والدین و همسران شهدا به عنوان مصلح و حکم قرآنی با دستگاه قضایی همکاری کنند
بهترین راهکار جهت مبارزه با قاچاق کاال و ارز انجام اقدامات پیشگیرانه است
کارگروه حفظ محیط زیست در معاونت اجتماعی دادگستری استان کرمان به زودی 
فعال می شود
نصب دوربین های مداربسته، اقدامی موثر درجهت پیشگیری از جرایم است
حالوت راه اندازی مجدد کارخانه قند کام مردم بردسیر را شیرین می کند
امر مبارزه با فساد باید به شکلی مستند، مستدل، محکم و متقن دنبال شود
رئیس و معاون راه و شهرسازی شهرستان کرمان به اتهام دریافت رشوه بازداشت شدند
ورود قضایی به حل مشکالت سه واحد تولیدی و سرمایه گذاری در استان کرمان
صنایع آالینده در یک بازه زمانی معقول نسبت به رفع آالیندگی های محیط 
زیستی اقدام کنند
دستگیری زندانی فراری جاعل در کرمان  
انتصابات دادگستری استان کرمان
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بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
و الحمـدهلل رّب العالمیـن و الّصـاة و الّسـام علـی 
سـّیدنا محّمـد و آلـه الّطّیبیـن الّطاهریـن المعصومیـن 

سـّیما بقّیـة اهلل فـی االرضیـن.

وظیفه ی مردم در قبال انتخابات: مشارکت در 
انتخابات و نوع مشارکت

 بحـث امـروز مـن صرفـاً دربـاره ی انتخابـات اسـت. 
کمتـر از 4۸ سـاعت دیگـر یـک رویـداد سرنوشت سـاز 
در کشـور اتّفـاق خواهـد افتـاد و آن عبـارت اسـت از 
انتخابات ریاسـت جمهوری و انتخابات شـوراهای شـهر 
و روسـتا. قطعاً سرنوشـت کشـور در یک برهه ی زمانی، 
مسـائل  اقتصـاد،  زمینـه ی  -در  زمینه هـا  همـه ی  در 
فرهنگـی، امنّیت، سـامت، غیـره- وابسـته ی به عملی 
اسـت که شـما مـردم ایـران روز جمعه ان شـاءاهلل انجام 
خواهیـد داد؛ یعنـی شـما بـا حضـور خودتـان، بـا رأی 
خودتان، در واقع سرنوشـت کشـور را در همه ی  مسـائل 
عمـده رقـم میزنید. کار بـزرگ مـردم در روز جمعه اّوالً 
اصـل مشـارکت، ثانیـاً نـوع مشـارکت و نـوع انتخـاب 
خواهـد بـود کـه امیدواریم خدای متعـال همه  ی دلهای 
مـا را، دلهـای ملّـت ایـران را هدایـت کند تـا بتوانیم به 

بهتریـن وجهـی در ایـن عرصـه ظاهر بشـویم.

ثمرات حضور مردم در انتخابات و دلیل دشمنی 
دشمنان با آن

 در یکـی از سـخنرانی های اخیـر)1( بـه ملّـت ایـران 
عـرض کردیـم کـه حضـور مـردم در نظـام جمهـوری 
اسـامی دارای یـک اصـل محکـم و یـک سـند متقـِن 
فکـری اسـت؛ صرفـاً یـک مسـئله ی سیاسـی نیسـت؛ 
البّتـه فوایـد سیاسـی حضـور مـردم خیلـی زیاد اسـت 
لکـن عـاوه ی بـر اینها و مهم تـر از اینها اصل فلسـفه ی 

حضـور مـردم در نظـام جمهوری اسـامی اسـت؛ یعنی 
و  بخـش  یـک  »جمهـوری«  اسـامی،  جمهـوری  در 
»اسـامی« یـک بخش [اسـت]، که اگر جمهـور حضور 
نداشـته باشـند، جمهوری اسـامی تحّقق پیدا نمیکند؛ 
البّتـه از جنبه هـای سیاسـی و آثار سیاسـی هـم ثمرات 
و بـرکات فراوانـی دارد کـه به بعضـی از آنها بعداً اشـاره 
خواهـم کـرد. دقیقـاً بـه همیـن دلیـل هـم هسـت که 
همـه ی مراکـز قدرتهـای شـیطانی در همـه ی عالـم، 
آنهایـی کـه بـا جمهـوری اسـامی دشـمنی میکننـد 
و مخالفـت میکننـد، بـا انتخابـات هـم بـه طـور ویـژه 
مخالفـت و معارضـه میکننـد. در همـه ی انتخابات های 
مـا در طـول ایـن ده هـا سـال همیشـه ایـن جـور بوده 
کـه ابزارهـای رسـانه ای  آنهـا، ابزارهـای سیاسـی  آنهـا 
در خدمـت تخریـب ذهنـی مـردم نسـبت بـه انتخابات 
و اگـر بتواننـد بـه نحـوی دخالـت در انتخابـات بـوده؛ 
بـرای اینکه نگذارند آن ُشـکوه و شـوکت انتخابات ایران 
خـودش را نشـان بدهـد. البّته بـه کوری چشـم آنها در 
طـول ایـن سـالهای متمـادی، همـه ی انتخابات ها سـر 
وقـت انجـام گرفتـه؛ نه تعطیل شـده، نه یـک روز عقب 
افتـاده؛ مـردم در پـای صندوقهـا حاضـر شـدند و رأی 

دادند. 

فاصله گرفتن مردم از نظام؛ هدف دشمنان از 
معارضه با انتخابات در ایران

 خـب هـدف آنها این اسـت کـه این انتخابـات به آن 
صـورت مطلـوِب جمهوری اسـامی انجام نگیـرد؛ یعنی 
چـه؟ یعنـی مـردم از نظـام فاصلـه بگیرنـد؛ چـون عدم 
حضـور مـردم در انتخابـات طبعـاً فاصله گیری مـردم از 
نظـام جمهـوری اسـامی اسـت؛ ایـن هدف آنها اسـت. 
البّتـه مـردم بـه حـرف آنهـا گـوش نکرده انـد؛ حـاال به 
بعضـی از گروه هـای خاص کار نداریم کـه در مطبوعات 

یـا ایـن روزهـا در رسـانه های فضـای مجـازی همـان 
حرفهـای آنهـا را هـم تکـرار میکنند، لکن تجربه نشـان 
داده و متـن مـردم نشـان داده انـد کـه هـر چه دشـمن 
مـورد  در  هـم  داده انـد؛  انجـام  را  عکسـش  خواسـته، 
انتخابـات، هم در مـورد راه پیمایی ها و مسـائل گوناگون 
دیگـر. ایـن  دفعه هم ان شـاءاهلل بـه توفیـق الهی همین 
جـور خواهد شـد؛ مردم ان شـاءاهلل حضور پیـدا خواهند 

کـرد و آبـرو خواهنـد داد به نظـام جمهوری اسـامی.

شرکت در انتخابات، مصداقی از عمل صالح
 مـن چند نکتـه درباره ی اهّمّیت حضـور مردم عرض 
بکنـم؛ لکـن قبـل از اینکه ایـن نـکات را بگویـم، مایلم 
بـه ایـن آیه ی شـریفه ای که در سـوره ی مبارکـه برائت 
اسـت -آیـه ی 120- اشـاره کنم، کـه جزئـی از این آیه 
و تّکـه ای از ایـن آیـه، این قسـمتی اسـت کـه میخوانم: 
َوالیََطئـوَن َموِطًئـا یَغیـُظ الُکّفـاَر َو ال یَنالـوَن ِمـن َعـُدوٍّ 
نَیـًا ااِّل ُکِتـبَ لَُهم بِـه َعَمٌل صلِح؛ مضمـون این دو 
فقـره ای کـه از ایـن آیـه خوانـدم، بـه طور خاصـه این 
اسـت کـه هـر عملی و اقدامی از شـما که دشـمن از آن 

ناخشـنود باشـد، در پیشـگاه پروردگار یـک عمل صالح 
اسـت. می بینیـد کـه دشـمنان دین، دشـمنان اسـام، 
دشـمنان ایـران بـا انتخابـات شـما بشـّدت مخالفنـد، 
بنابرایـن اقـدام بـه انتخابـات یـک عمـل صالـح اسـت. 
همـه ی کسـانی کـه دنبـال عمـل صالحنـد -ااِلَّ الَّذیـَن 
ءاَمنـوا َو َعِمُلـوا الّصالِـحت- )2( میخواهند عمل صالح 
انجـام بدهنـد، بداننـد حضـور در انتخابـات یـک عمـل 

صالـح از طـرف اینها اسـت.

تأثیر حضور مردم بر افزایش قدرت 
و اقتدار نظام و کشور

 و اّمـا آن نکاتـی کـه مـورد نظـر مـن اسـت؛ چنـد 
نکتـه را عـرض میکنـم. مهم تریـن نکتـه این اسـت که 
انتخابـات نشـان دهنده ی حضور مردم در صحنه اسـت. 
»حضـور مـردم در صحنـه« یعنـی چـه؟ یعنـی نظـام 
جمهـوری اسـامی پشـتوانه ی مردمـی دارد. ایـن، در 
اقتـدار نظـام جمهـوری اسـامی ایـران و اقتدار کشـور 
تأثیـر بی نظیـری دارد؛ یعنـی هیـچ چیـزی، هیـچ ابزار 
بـرای  انـدازه ی حضـور مـردم، قدرت افـزا  بـه  قدرتـی 

سخنان مهم رهبر معظم انقالب در آستانه 
برگزاری انتخابات
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ابزار هـای  ابزارهـای نظامـی،  بلـه، مـا  کشـور نیسـت. 
سیاسـی، ابزارهـای اقتصـادی را قدرت افـزا و قـدرت زا 
میدانیـم برای کشـور، اّمـا هیچ کدام به انـدازه ی حضور 
مـردم نیسـت؛ حضور مـردم، نظام جمهوری اسـامی را 

بـه معنـای واقعـی کلمـه قدرتمنـد میکند.
 

رابطه  ی معکوس حضور مردم و فشارهای دشمن
 یـک نکتـه ی دیگـر ایـن اسـت کـه اگـر مـا کاهش 
حضـور مـردم را داشـته باشـیم، از آن طـرف افزایـش 
فشـارهای دشـمن را خواهیـم داشـت؛ یعنـی اینهـا بـا 
همدیگـر بـه معنای واقعی کلمه یک نسـبت معکوسـی 
دارنـد. اگر چنانچه ما در کشـور افزایـش ]حضور[ مردم 
را کـم داشـته باشـیم، از آن طرف افزایش فراوان فشـار 
دشـمنان را خواهیم داشـت. اگر ما بخواهیم فشـارهای 
دشـمنان ]از قبیل[ فشـارهای اقتصادی مثـل تحریم و 
امثـال اینهـا از بیـن بـرود یا کاهـش پیدا کنـد، راهش 
ایـن اسـت که حضور مردم در کشـور افزایـش پیدا کند 

و پشـتوانه ی مردمی به رخ دشـمنان کشـیده بشـود.

قدرتمندِی رئیس جمهور منتخب با میزان حضور 
و رأی باالی مردم

 یک نکته ی دیگری که این هم مهم اسـت، این اسـت 
کـه آن رئیس جمهـوری کـه روز جمعـه انتخـاب خواهد 
شـد اگر بـا رأی بـاال انتخاب بشـود، پشـتیبانی محکمی 
خواهد داشـت، رئیس جمهـور قوی و قدرتمنـدی خواهد 

بـود، و کارهـای بزرگی میتواند انجـام بدهد. 

سالمت انتخابات در طول دوره های گوناگون
 یک نکته ی بعدی مسـئلهی سـامت انتخابات است؛ 
مـن قبـًا هم عـرض کـرده ام، االن هـم تأکیـد میکنم، 
خوشـبختانه در طـول ایـن سـالهای متمادی، همیشـه 

انتخابات هـای مـا انتخاباتهای سـالمی بوده اسـت.

وجود رقابت و معارضه میان 
نامزدها در مناظرات

 و اینکـه گفتـه میشـود رقابتـی ]نیسـت[، بحمـداهلل 

رقابتـی هم هسـت؛ خـب دیدیـد مناظره هـا را -حاال من 
دربـاره ی مناظره هـا عرایضی دارم که اگـر زنده بودیم، بعد 
از انتخابـات عـرض خواهـم کـرد- ماحظه کردیـد که در 
مناظـرات، نامزدهای محترم نشـان دادند که کاماً رقابتی 
حرکـت میکننـد؛ یعنـی معارضـات فکـری، و معارضـات 
زبانـی در بیـن نامزدهـا وجـود داشـت کـه هـر کـدام هم 
باالخـره طـرف داران خودشـان را دارند. این هـم باالخره از 

جملـه ی آن حقایـق مسـلّم انتخابات های ما اسـت.

گالیه ی بحّق اقشار محروم جامعه و تصمیم 
نادرست عدم شرکت در انتخابات

 یـک نکتهـی دیگـری کـه وجـود دارد و بـه نظر من 
قابـل توّجـه اسـت ایـن اسـت که بعضـی از کسـانی که 
اظهـار تردیـد میکننـد در امـر شـرکت در انتخابـات، 
]یعنـی[ مرّددنـد یـا دلسـردند، اینهـا قشـرهای ضعیف 
جامعه انـد؛ قشـرهای محـروم جامعـه. این را مـن اّطاع 
دارم؛ از نظرخواهی ها و نظرسـنجی ها میدانیم. بعضی از 
قشـرهای محروم جامعه هسـتند که اینهـا خب توّقعات 
به جایـی دارنـد و گایـه دارنـد از اینکـه ایـن توّقعـات 
برآورده نشـده؛ مسـئله ی معیشـت، مسـئله ی مسـکن، 
مسـئله ی اشـتغال، کـه خـب واقعاً بایسـتی مسـئولین 
کشـور بـه ایـن مسـائل برسـند و بایـد میرسـیدند بـه 
ایـن مسـائل؛ اینهـا گایه مندنـد، لـذا دست ودلشـان به 
انتخابـات نمیـرود؛ میگوینـد خـب حـاال مثـًا شـرکت 
کردیـم چـه فایـده! به نظر مـن گایه ی اینها بجا اسـت 
بلـه، گایه شـان  نیسـت؛  بجـا  تصمیم گیری شـان  اّمـا 
گایه هـا  ایـن  بـه  بایسـتی  اسـت،  درسـتی  گایـه ی 
رسـیدگی میشـد و دولت آینده حتماً بایسـتی در صدر 
برنامه هـای خـودش، رسـیدگی بـه ایـن قشـرها را قرار 
بدهـد؛ اّمـا بحـث سـر این اسـت کـه ایـن نرفتـن پای 
صنـدق رأی و قهـر کـردن بـا صنـدوق رأی، مشـکل را 
حـل نمیکنـد؛ این مشـکات اگر بنا اسـت حل بشـود، 
بـه ایـن صـورت حـل میشـود کـه جمعّیت هـا برونـد، 
همـه ی مـا برویـم پـای صنـدوق  رأی و رأی بدهیـم 
بـه یـک کسـی کـه معتقدیـم میتوانـد ایـن مشـکات 
را حـل بکنـد؛ ایـن مشـکل را حـل میکنـد؛ َوااّل اینکـه 

مـا چـون ِگلـه داریـم، پـس رأی ندهیـم، بـه نظـر من 
درسـت نیسـت. این هم نکتـه ی مهّمی اسـت. بنابراین 
مـن گایه هـا را قبـول دارم ولیکـن شـرکت نکـردن به 
خاطـر ایـن گایه هـا را قبول نـدارم. حتماً دولـت آینده 
هـم بایـد در این زمینه کار الزم خـودش را انجام بدهد.

لزوم مشارکت و فّعالّیت جوانها برای ترغیب 
مردم به حضور در انتخابات

 یـک نکته ی دیگر مربـوط به جوانها اسـت. خب بنده 
خیلـی اعتقاد به جوانهـا دارم و معتقدم جوانها در همه ی 
مسـائل عمده ی کشـور پیشرو و پیشـرانند؛ هم خودشان 
جلـودار و پیشـرو قضّیه هسـتند، هـم دیگـران را به جلو 
حرکـت میدهند؛ در انتخابات هم باید همین جور باشـد. 
بنـده انتظـارم از جوانهـا -جوانهـای عزیـز کشـور- ایـن 
اسـت که حرکت به سـمت صندوقهای رأی را و شـرکت 
مـردم را هـر چه میتواننـد ترغیب کننـد و در این زمینه 
فّعالّیـت بکنند؛ بخصـوص رأی اّولی ها که عـّده ی کثیری 
رأی اّولـی داریـم. در هـر دوره ای از دوره هـای انتخابـات 
ریاسـت جمهور، بخـش بزرگی رأی اّولی هسـتند. حضور 
اینهـا در انتخابات در واقع برای اینها مثل جشـن تکلیف 
سیاسـی اسـت؛ در واقـع یـک جشـن تکلیفی اسـت که 

]به آن[ وارد میشـوند.

پرهیز از تزریق روح یأس در جامعه با وجود 
توانایی های گوناگون مّلت

ــم و  ــرض بکن ــم ع ــه میخواه ــه ای ک ــن نکت  آخری
ــان برســانم، ایــن اســت کــه مــن  ــه پای عرایضــم را ب
ــد  ــط میخواهن ــای غل ــا تحلیل ه ــا ب ــم بعضی ه میبین
ــد،  ــق کنن ــردم تزری ــدی را در م ــأس و ناامی روح ی
ــاری  ــمن انتظ ــاال از دش ــد. ح ــد کنن ــردم را ناامی م
نیســت؛ متأّســفانه در داخــل هــم بعضی هــا بــا 
بدبینــی، بــا تحلیل هــای ضعیــف، بــه معنــای واقعــی 
ــه  ــد ک ــی میزنن ــف، حرفهای ــای ضعی ــه تحلیل ه کلم
در واقــع میخواهنــد مــردم را ناامیــد کننــد، مأیــوس 
کننــد؛ یــا نمیخواهنــد ]ایــن جــور بشــود[ لکــن عمًا 
مــردم را مأیــوس میکننــد؛ مــن میگویــم ایــن غلــط 
اســت؛ یــأس و ناامیــدی در کشــور مــا مطلقــاً مــوردی 
ــت  ــت، ملّ ــدی اس ــت قدرتمن ــا، ملّ ــت م ــدارد. ملّ ن
ــت.  ــوی اس ــا ق ــور م ــه ی کش ــت، بنی ــااراده ای اس ب
ــه ی  ــده در بیانّی ــتیم. بن ــدی هس ــور قدرتمن ــا کش م
گام دّوم توضیــح دادم، در صحبتهــای گوناگــون هــم 
ــت بزرگــی هســتیم، مــا کشــور  توضیــح دادم؛ مــا ملّ
ــم و  ــادی داری ــای زی ــتیم، توانایی ه ــدی هس قدرتمن
ایــن توانایی هــا از چشــم دشــمنان مــا هــم پوشــیده 

ــد. نیســت. همــه میدانن
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رئیـس قـوه قضاییـه بـا بیـان ایـن کـه »امـروز 
مبـارزه بـا فسـاد حتـی در مباحـث انتخاباتـی بـه 
تبدیـل شـده  غالـب در کشـور  عنـوان گفتمـان 
اسـت«، گفـت: مبـارزه بـا فسـاد خواسـت جـدی 
حکومـت و مـردم اسـت و نبایـد اجـازه داد اصـًا 
فسـادی شـکل بگیرد که الزم باشـد بـا آن مبارزه 

. کنیم
بـه گزارش اداره کل روابـط عمومی قوه قضاییه، 
آیت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی در جلسـه دوشـنبه 
)24 خـرداد مـاه( شـورای عالی قـوه قضاییه، آیت 
اهلل رئیسـی مبارزه با فسـاد را خواسـت حکومت و 

مـردم دانسـت و تأکیـد کـرد: بایـد روحیـه مبارزه 
بـا فسـاد و کژی هـا در همـه جـا حاکم باشـد و در 
کنـار نظارت های پسـینی بـه اقدامات پیشـگیرانه 
مفاسـد  بـروز  از  تـا  داشـت  ویـژه  توجـه  هـم 

شـود. جلوگیری 
ــک  ــا تبری ــن ب ــه هنچنی ــوه قضایی ــس ق رئی
دهــه کرامــت، هجــرت امــام رضــا )ع( بــه طــوس 
را بزرگ تریــن هجــرت بعــد از هجــرت پیــام 
پیامبــر اعظــم )ص( دانســت کــه زمینــه ســازی 
بــرای شــکل گیــری تمــدن رضــوی را بــه دنبــال 

ــت. داش

آیت اهلل رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

توجه ویژه به اقدامات پیشگیرانه از بروز مفاسد 
جلوگیری می کند

رئیـس دسـتگاه قضا از انسـان  هایی کـه در یک 
یـا چنـد علم و حرفـه و صنعت نام آور می  شـوند، 
بـه عنـوان »انسـان  های بـزرگ« یـاد کـرد، اما در 
عیـن حـال متذکر شـد: »بزرگی« بـا »بزرگواری« 
شـخصیت  در  ریشـه  »بزرگـواری«  دارد؛  تفـاوت 
افـراد دارد و معلـوم نیسـت هـر انسـان »بزرگی«، 

باشـد. »بزرگوار« 
آیـت اهلل رئیسـی بیان داشـت: از سـردار شـهید 
حـاج قاسـم سـلیمانی و شـهید محسـن حججـی 
بـه عنـوان نمونـه  ای از انسـان  هـای بزرگـوار یـاد 
کـرد و افـزود: انسـان  هـای بزرگـوار دارای بزرگی 
روح، اخـاق و منـش انسـانی هسـتند، حتـی اگر 
در عرصـه علـم یـا فنـون سـرآمد نباشـند و یـا در 

عنفـوان جوانـی قرار داشـته باشـند.
وی بـا بیـان این کـه »اگر کسـی مرتکب جرمی 
شـده، مجازات شـود، اما نباید شخصیت او شکسته 

شـود که قابل بازاجتماعی شـدن نباشـد«، متذکر 
شـد: مبـادا کسـی بـه  خاطر برخـوردی نامناسـب 
تحقیـر شـود کـه مجبور بشـود بـا پول و رشـوه و 

پارتـی بـازی حق خـود را بگیرد..
رئیس دسـتگاه قضـا افزود: یکی از مسـائل مهم 
کـه بایـد در همـه بخش هـای نظـام مـورد توجـه 
قـرار گیـرد، توجـه بـه مـردم و خواسـت و دغدغه  
های آنهاسـت و یکـی از موضوعـات مهم در حفظ 

کرامـت، مبارزه با فسـاد اسـت.
ایجـاد  و  سـازماندهی  بـر  رئیسـی  اهلل  آیـت 
سـازوکار های الزم بـرای هماهنگی هر چه بیشـتر 
فعالیـت  هـای گروه  هـای جهادی در کشـور تأکید 
کـرد و گفـت: روحیـه جهـادی نیـاز امـروز نظـام 
اداری ماسـت و بایـد ایـن قـدرت عظیـم ملـی که 
بـرای خدمـت و گره  گشـایی از کار مـردم پای کار 

آمـده، سـازمان پیـدا کند.
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سید مهدی قویدل
مدیر مسئول

سیدمهدی قویدل« دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و 
تخلفات انتخاباتی استان کرمان

طبـق منویـات مقـام معظم رهبـری و تاکیدات ریاسـت محتـرم قوه قضائیـه، در 
حوزه انتخابات دو وظیفه قضایی شـامل پیشـگیری و رسـیدگی به جرایم و تخلفات 
انتخاباتـی بر عهده دسـتگاه قضایی اسـت، به عاوه همـواره نتایج علمی و تحقیقات 
نشـان می دهد تمامي شـاخص هاي پیشـگیري اجتماعي احصا شـده با شـاخص 
هـاي جرایـم رابطـه معناداری داشـته و شـاخص هـاي ارتقـاي روحیه قانـون گرایي 

بیشـترین تاثیر را در پیشـگیري از وقوع تخلفات و جرایـم دارد.
از آنجـا کـه هدف از برگزاری انتخابات در جمهوری اسـامی ایران مشـارکت مردم 
در سرنوشـت خـود اسـت، رفـع موانـع برخـورداری از این حق ملـی، اصل حاکمیت 
قانون و اصل سـامت و صحت انتخابات و اصل شـفافیت در روند اجرا و اعام نتایج، 
باید هدف تنظیم قوانین انتخاباتی باشـد، بنابراین نقش پیشـگیری در راسـتای اصل 
حاکمیت قانون بسـیار حائز اهمیت اسـت به همین جهت سـتادهای پیشـگیری و 
رسـیدگی بـه جرایـم و تخلفـات انتخاباتی شـکل گرفتـه تا اهـداف فوق الذکـر را به 
نحو احسـن محقق سـازد. مهمترین راهبردهای سـتادهای پیشـگیری و رسـیدگی 
بـه جرایـم و تخلفـات انتخاباتـی؛ صیانـت و حمایـت از آزادی و سـامت انتخابات و 
امانـت داری از آراء، فراهـم نمـودن زمینه حضور گسـترده و فراگیر مردم )مشـارکت 
حداکثـری(، حمایـت از حضـور گرایـش های سیاسـی مجـاز در انتخابـات، توجه به 
اصـل حاکمیـت قانـون در کلیه امور و مراحل انتخابات و ایجاد فضای سـالم و رقابتی 
و امـن تعریف می شـوند. توجیه، ارشـاد، اقناع، هشـدار و برخورد بهنـگام در مواجهه 

با جرایم و تخلفـات انتخاباتی، 
جلب مشارکت و استفاده از توان آحاد جامعه 

در پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی از قبیل سامانه سجام و توجه به جرائم 
و تخلفات اولویت دار انتخابات از دیگر 

راهبردهای مهم سـتادهای پیشـگیری و رسـیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی 
به شـمار مـی روند.

عاوه بر پیشـگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی، تشـکیل کمیته های تخصصی 
بـه منظـور پیشـگیری از سـوء اسـتفاده از امـوال عمومـی و بیـت المـال لـه یا علیه 
کاندیدای معین یا همه کاندیداها، کمیته رصد فضای مجازی به منظور پیشـگیری 
از تخریـب وجهـه نامزدهـا و تخریـب وجهـه نظـام و سـیاه نمایـی از دسـتاوردهای 
نظـام، کمیتـه نظـارت بر رفتار نیروهای مسـلح، کمیته نظـارت بر برنامه هـا و رفتار 
اصحـاب رسـانه و چاپخانـه داران و مراکـز تبلیغاتی، کمیته حقوقی و غیـره و طرح و 
تصویـب کلیـه برنامه هـا و اقدامات پیشـگیرانه مربوط به جرایـم و تخلفات انتخاباتی 
در سـتادهای اسـتانی و شهرسـتانی در چهارچوب تدابیر سیاست های ستاد مرکزی 
و نیـز توجیه مسـئولین سـتادهای تبلیغاتی و مسـئولین اجرایـی، نظارتـی، احزاب، 
گروه هـا و شـخصیت های حقیقـی و حقوقـی فعـال در امـور انتخابـات نیـز توسـط 
سـتادهای اسـتانی و شهرسـتانی در چهارچوب تدابیر سیاسـت های سـتاد مرکزی 
یـک ضـرورت غیـر قابل انکار اسـت که دسـتگاه قضایـی با اهتمام بـه این امـر و در 
راسـتای اصل 1۵6 قانون اساسـی و قوانین موضوعه از جمله قانون انتخابات ریاسـت 
جمهوری، مجلس شـورای اسـامی و شـوراهای اسـامی شـهر و روسـتا با جدیت و 
همگرایـی و تعامل سـازنده با سـایر دسـتگاه ها ایـن امر محقق مهـم را محقق کرده 
اسـت تـا بـا اولویـت دادن بـه موضـوع پیشـگیری در همـه عرصه ها شـاهد کاهش 
جرایـم، تخلفـات و آسـیب ها و نتیجتـا کاهـش هزینه جرم باشـیم و ایـن امر ضمن 
اثربخشـی در موضوع خاص انتخابات، ضرورت اهتمام ویژه تمامی مسـئولین در همه 
زمینه هـای اجرایـی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسـی به ترجیح امر پیشـگیری و اقدام 

های واکنشـی و پسـینی را تثبیـت می کند.

یدهللا موحد، رئیس کل 
دادگستری استان کرمان 

بیانیه  یداهلل موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان با 
موضوع دعوت آحاد جامعه به مشارکت حداکثری در انتخابات

شـرکت در انتخابـات به عنوان یک اصل مهـم تحقق جمهوریت نظام 
مقـدس جمهـوری اسـامی و انتخـاب فـرد اصلـح بـر مبنای ارشـادات 
دیـن مبین اسـام و فرمایشـات رهبـر معظم انقاب اسـامی چارچوب 
هایـی هسـتند کـه لزوم حضـور گسـترده و دشـمن شـکن درانتخابات 
سـیزدهمین دوره ریاسـت جمهوری و ششـمین دوره شوراهای اسامی 

شـهر و روسـتا را مشـخص می کنند.
از دیگـر سـو، فعالیـت هـای ناصـواب دشـمنان در القـای ناکارآمدی 
بـرای  سـخیف  سـخنان  بیـان  و  اسـامی  جمهـوری  مقـدس  نظـام 
جلوگیـری از حضـور مـردم در پـای صندوق هـای رای نشـان می دهد 
کـه ایـن نظـام بـر مبنـای پشـتوانه مردمی خـود توانسـته به اهـداف و 
آرمـان هـای مـد نظر نزدیک شـود و از آنجـا که پذیرفتن این شکسـت 
بـرای دشـمنان این ملت و نظام بسـیار دشـوار اسـت؛ تـاش می کنند 
کـه بـا فرضیـات ذهنی خود، القائات نادرسـت و سـیاه نمایـی از حضور 

مـردم در انتخابـات جلوگیـری کنند.
یقینـا مـردم بصیـر و والیـت مـدار ایـران اسـامی بـر پایـه دشـمن 
شناسـی خـود، جبهـه صحیـح حمایـت از جمهوریت و اسـامیت نظام 
مقـدس جمهـوری اسـامی را انتخـاب کـرده و بـه نیابـت از آن بـزرگ 
مرِدمیـدان و سـردار بـزرگ جبهـه مقاومت سـپهبد شـهید حاج قاسـم 
سـلیمانی در انتخابـات شـرکت مـی کننـد تـا بـار دیگـر ضمـن تبلـور 
غـرور، عـزت و اقتـدار ایرانـی، برائـت خـود از همراهی و هـم صدایی با 
دشـمنان ایـن نظـام و عامـان و هـم پیمانان تـرور این شـهید گرانقدر 

را بـه جهانیـان نشـان دهند.
در ایـن فرصـت مغتنـم ضمـن دعـوت همگان بـه حضور گسـترده و 
حداکثری در انتخابات ریاسـت جمهوری و انتخابات شـوراهای اسـامی 
شـهر و روسـتا و انتخـاب افـرادی اصلـح، فسـاد سـتیز، معتقد بـه توان 
داخلـی کشـور، مجاهـد و فرهیختـه، امیـد آن دارم کـه ایران اسـامی 
بـا پشـتوانه والیـت مطلقـه فقیـه و مـردم هوشـیار و مبـارز خـود برای 
همیشـه در صحیفـه شـجاعت و صابـت درخشـیده و مایـه امیـد و 

پشـتوانه مظلومـان عالم باشـد.
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معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم 
ــد  ــا بای ــه گفــت: در اجــرای برنامه ه ــوه قضایی ق
ــه  ــوه قضایی ــند تحــول ق ــه ســمت س ــان ب فرم

ــده شــود. چرخان
ــی” در نخســتین نشســت  ــی غام ــر “عل دکت
شــورای معاونیــن اجتماعــی و پیشــگیری از 
ــوت  ــه ص ــه ب ــور ک ــر کش ــرم سراس ــوع ج وق
ــار داشــت:  ــزار شــد، اظه ــس برگ ــو کنفران ویدی
ــه  ــوه قضایی ــه ق ــی ب ــتگاه قضای ــارج از دس خ
نــگاه تــک بُعــدی وجــود دارد در حالــی کــه قــوه 
ــی  ــی و غیرقضای ــه دارای دو بخــش قضای قضایی

اســت.
ــی  ــش غیرقضای ــه بخ ــر اینک ــاره ب ــا اش وی ب
شــامل اجتماعــی و پیشــگیری هــم مــی شــود، 
افــزود: مردمــی بــودن و مشــارکت در ایــن 

ــد. ــدا می کن ــا پی ــش معن بخ
ایــن مقــام قضایــی ســپس یــادآور شــد: برخی 
ــن و  ــاع از قوانی ــدم اط ــل ع ــه دلی ــردم ب از م
مقــررات حقوقــی، متضــرر می شــوند و معاونــت 
پیشــگیری از وقــوع جــرم کــه مأمــور پیشــگیری 
از دعــاوی و پیشــگیری از وقــوع جــرم و تکــرار 
آن اســت در جلوگیــری از ایــن رویدادهــا بســیار 

اثرگــذار مــی باشــد.
معاونــت  وظایــف  بــه  ادامــه  در  غامــی 
اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم در ســند 
ــرد و  ــاره ک ــز اش ــی نی ــتگاه قضای ــول دس تح
گفــت: بعضــا در معاونــت هــا کارهــای متنــوع و 
ــل  ــا غیرقاب ــردی انجــام می شــود ام بســیار کارب
ــا در  ــتی فعالیت ه ــن بایس ــت بنابرای ــه اس عرض

چارچــوب ماموریــت هــای تعییــن شــده در 
ســند تحــول قــوه قضاییــه انجــام شــود تــا قابــل 

ــد. ــد باش ــی و هدفمن ارزیاب
هــای  از صحبــت  دیگــری  بخــش  در  وی 
ــم،  ــس جرای ــه اطل ــر تهی ــد ب خــود ضمــن تاکی
ــوع آن  ــدت وق ــم و ش ــی جرای ــزود: پراکندگ اف
ــن  ــاوت اســت از ای ــف متف در اســتان های مختل

رو حتمــا در طراحــی اطلــس 
جرایــم بــه اقتضائــات بومــی هــر 
ــد و  ــد ش ــه خواه ــتان توج اس
نظــرات هــر اســتان بــه تفکیــک 
دریافــت مــی شــود، چراکــه 
نمــی تــوان نســخه واحــدی 
ــد. ــتان ها پیچی ــه اس ــرای هم ب

ایــن مقــام قضایــی تاکیــد 
ــق  ــرط تحق ــتین ش ــرد: نخس ک
اعتقــاد  داشــتن  برنامه هــا 
ــت،  ــداوم اس ــاش م ــی و ت قلب
ــتیابی  ــرای دس ــه ب ــن اینک ضم
در  نظــر  مــورد  اهــداف  بــه 
ــی،  ســند تحــول دســتگاه قضای
و  همــکاران  همــه  مشــارکت 
ــه  ــده و ب ــاظ ش ــا لح معاونت ه

آن نیــاز اســت.
معــاون اجتماعی و پیشــگیری 
از وقــوع جــرم قــوه قضاییــه در 
ــر اینکــه  ادامــه ضمــن تاکیــد ب
برنامه هــای  در  حاکــم  روح 
ــند  ــگیرانه، س ــی و پیش اجتماع

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه :

فرمان اجرای برنامه های پیشگیرانه باید به 
سمت سند تحول قوه قضاییه بچرخد

در شهرستان 
ها نباید 

وظایفی خارج 
از چارچوب و 
وظیفه معاون 

اجتماعی و 
پیشگیری از 

وقوع جرم را 
به او محول 

کرد و چنانچه 
این امر اتفاق 

افتاد باید 
نیروی مربوطه 
نیز در اختیار 

آنها قرار داده 
شود

، ،
ــح کــرد: در  ــود، تصری ــی خواهــد ب تحــول قضای
اجــرای برنامه هــا بایــد فرمــان بــه ســمت ســند 
تحــول قــوه قضاییــه چرخانــده شــود تــا بتــوان 
ــاس آن  ــر اس ــات را ب ــات و زحم ــه اقدام نتیج

ــنجید. س
غامــی بــا تاکیــد بــر اینکــه تــاش مــا حفــظ 
ــی  ــای اجتماع ــت ه ــات معاون ــت و زحم حرم
ــی  ــا م ــتان ه ــرم اس ــوع ج ــگیری از وق و پیش
معاونــت  کــرد: وظیفــه  باشــد، خاطرنشــان 
اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه 
ــام  ــات انج ــی از اقدام ــت زدای ــه، مظلومی قضائی
ــی  ــا م ــتان ه ــای شهرس ــت ه ــده در معاون ش
باشــد، بنابرایــن ضــروری اســت بــه 12 ماموریت 
ــه  ــه ســند تحــول دســتگاه قضایــی کــه ب محول
برخــی از آنهــا هنــوز توجــه نشــده اســت، دقــت 
ــه  ــی را ب ــگاه مجموعــه قضای شــود کــه قطعــا ن

ــرد. ــد ک ــوض خواه ــگیری ع پیش
ــد  ــا نبای ــتان ه ــرد: در شهرس ــح ک وی تصری
ــاون  ــه مع ــی خــارج از چارچــوب و وظیف وظایف
ــه او  ــوع جــرم را ب اجتماعــی و پیشــگیری از وق
محــول کــرد و چنانچــه ایــن امــر اتفــاق افتــاد 
بایــد نیــروی مربوطــه نیــز در اختیــار آنهــا قــرار 

ــود. داده ش
معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم 
قــوه قضاییــه در پایــان گفــت: نیروهــای ســاعتی 
کــه از ســوی معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از 
ــوند  ــی ش ــکاری م ــه هم ــوت ب ــرم دع ــوع ج وق
بایــد از بیــن بهتریــن افــراد و نخبــگان انتخــاب 
شــوند و بــا توجــه بــه توســعه علمــی کشــور، در 
ــا  ــد ادع ــی توان ــتانی نم ــچ اس ــر هی ــال حاض ح
کنــد کــه نیــروی متخصــص و فعــال یافــت نمــی 

شــود.
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رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بــا 
اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه حجــم مطالــب مطرح 
ــری از  ــات و جلوگی ــم انتخاب ــرای تحری ــده ب ش
ــابقه  ــی س ــون ب ــردم تاکن ــارکت م ــور و مش حض
بــوده اســت، گفــت: دادســتان هــا و قضــات ویــژه 
رســیدگی بــه جرایــم انتخاباتــی بایــد بــه صــورت 
ــا دعــوت  ــه برخــورد ب جــدی و ســریع نســبت ب

ــدام کننــد. ــات اق ــم انتخاب ــه تحری کننــدگان ب
ــداهلل موحــد« در هشــتمین نشســت ســتاد  »ی
انتخاباتــی  تخلفــات  و  جرایــم  از  پیشــگیری 
حساســیت  و  هــا  تــاش  از  کرمــان  اســتان 
ــه منظــور تامیــن ســامت  هــای اعمــال شــده ب
انتخابــات تقدیــر کــرد و افــزود: بــا ورود بــه ایــام 
اوج تبلیغــات انتخاباتــی، هفتــه ســخت و پــرکاری 
را در پیــش رو داریــم و بایــد تــاش، هوشــیاری و 

ــم. ــف کنی ــود را مضاع ــای خ ــری ه پیگی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حجــم بــاالی تبلیغــات 
ــوارد را  ــیاری از م ــات بس ــم انتخاب ــاره تحری درب
تحــت تاثیــر قــرار داده اســت، تاکیــد کــرد: هــر 
ــا  ــه ب ــن زمین ــه در ای ــانه ای ک ــر رس ــرد و ه ف
دشــمنان ایــن نظــام همراهــی کنــد، بایــد مــورد 
برخــورد کیفــری و قانونــی قــرار گیــرد و در ایــن 
ــه  ــه دلیــل عــدم آگاهــی ب رابطــه افــرادی کــه ب
ایــن عرصــه ورود کــرده انــد تذکــر داده خواهــد 
ــی  ــا آگاه ــه و ب ــه مغرضان ــرادی ک ــا اف ــد و ب ش
ــد  ــی صــورت خواه ــورد قضای ــد، برخ ــدام کنن اق

ــت. گرف

نماینــده عالــی قــوه قضاییــه در اســتان کرمــان 
اظهارداشــت: نهادهــای امنیتــی، انتظامــی و ســایر 
ــب  ــه در کشــف و تعقی ــدرکاران مربوط دســت ان
جرایــم انتخاباتــی بایــد مســاله پیشــگیری از 
فعالیــت هــای دلســرد کننــده بــرای حضــور 
مــردم در انتخابــات را در اولویــت خــود قــرار 
دهنــد تــا افــراد مغــرض نتواننــد در فضایــی امــن 

ــد. ــه خــود بپردازن ــب مغرضان ــان مطال ــه بی ب
موحــد ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه نارضایتی 
هــای عمومــی پــی در پــی در حــال شــکل گیــری 
اســت و آثــار منفــی آن گریبانگیــر انتخابــات مــی 
ــد  ــه بای ــای مربوط ــازمان ه ــه داد: س ــود، ادام ش
ــروز  ــرای پیشــگیری از ب ــاش خــود را ب ــام ت تم
ــد  ــه کار گیرن ــات ب ــا و تجمع ــی ه ــن نارضایت ای
ــر  ــائلی ب ــه مس ــات ب ــن تجمع ــی از ای ــرا برخ زی
ــرح  ــل مط ــال قب ــاید 10 س ــه ش ــردد ک ــی گ م
ــد کــه بیــان  ــر ایــن باورن ــد و عــده ای ب شــده ان
ــتانه  ــود در آس ــات خ ــا و اعتراض ــت ه درخواس

ــتری دارد. ــذاری بیش ــات تاثیرگ انتخاب

بداخالقی های انتخاباتی تاثیرات ماندگاری 
در فرهنگ کشور بر جای می گذارد

ــی  ــه اینکــه متاســفانه بداخاق ــا اشــاره ب وی ب
قابــل  ســطوح  تمامــی  در  انتخاباتــی  هــای 
ــب  ــر تخری ــات ب ــل تبلیغ ــت و اص ــاهده اس مش
ــد  ــرد: بای ــد ک ــت، تاکی ــه اس ــکل گرفت ــا ش رقب
ــری  ــه جلوگی ــن روی ــی ای ــق یاب ــج و عم از تروی

رییس کل دادگستری استان کرمان:

حجم باالی تبلیغات
درباره تحریم انتخابات بی سابقه است

کــرد زیــرا بســیار خطرنــاک بــوده و تاثیــرات دراز 
ــر  ــه ب ــگ جامع ــدگاری را در فرهن ــدت و مان م

ــذارد. ــی گ ــای م ج
ورود جــدی دادســتان هــا و قضــات ویــژه 
ــا  ــه برخــورد ب ــه جرایــم انتخاباتــی ب رســیدگی ب

ــات ــم انتخاب ــه تحری ــدگان ب ــوت کنن دع
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بــا بیــان 
ــی در  ــای انتخابات ــی ه ــه بداخاق ــب ک ــن مطل ای
فضــای مجــازی پررنــگ شــده اســت، تاکیــد کــرد: 
بولتــن هــای انتخابــات بــه صــورت مســتمر ارســال 
مــی شــود و دبیرخانــه ســتاد پیشــگیری از جرایــم 

ــن  ــریع تری ــات را در س ــن تخلف ــد ای ــی بای انتخابات
زمــان ممکن بــه قضات و دادســتان های شهرســتان 
هــا اعــام کنــد تــا قضــات ویــژه و دادســتان هــا بــه 

موقــع حضــور یافتــه و مســائل را حــل کننــد.
موحــد  بــا تاکیــد بــر ایــن مطلــب کــه برخــورد 
ــه  ــی جــدی گرفت ــم انتخابات ــات و جرای ــا تخلف ب
ــم  ــگیری از جرای ــتاد پیش ــه داد: س ــود، ادام ش
بــروز جرایــم  از  بایــد  انتخاباتــی  تخلفــات  و 
پیشــگیری کــرده و اگــر مــوردی از تخلفــات 
ــی مشــاهده شــد، ســریع عکــس العمــل  انتخابات
نشــان داده و تعقیــب کیفــری الزم را انجــام دهــد.



17 16

جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  و  اجتماعـی  معـاون 
دادگسـتری کل اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه این مطلب 
کـه تاکنون هشـت جلسـه سـتاد پیشـگیری از جرایم و 
تخلفـات انتخاباتـی در مرکز  اسـتان کرمان برگزار شـده 
اسـت، گفـت: بولتن های مربـوط به انتخابـات به صورت 
مسـتمر دریافـت و تحلیـل شـده و مـوارد مربوطـه بـه 

شهرسـتان هـا نیـز اعام شـده اسـت.
»سـید مهـدی قویدل« در هشـتمین نشسـت سـتاد 
پیشـگیری از جرایـم و تخلفات انتخاباتی اسـتان کرمان 
افـزود: سـتادهای متناظر پیشـگیری از جرایم و تخلفات 
انتخاباتی در شهرسـتان ها نیز تشـکیل شـده و در حال 

پیگیـری امورات مربوطه هسـتند.
وی بـا اشـاره بـه فعالیـت مسـتمر کمیته های سـتاد 
پیشـگیری از جرایـم و تخلفـات انتخاباتـی در سـطح 
اسـتان کرمـان، اظهارداشـت: چالـش هـای احتمالی که 
در سراسـر اسـتان احتمـال وقـوع جرم دارند نیـز رصد و 
برنامـه ریـزی های الزم برای رفع آنها انجام شـده اسـت.
دبیـر سـتاد پیشـگیری از جرایم و تخلفـات انتخاباتی 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه ایـن مطلب که پیـش بینی 
می شـود که شـیوع بیماری کرونا در میزان مشارکت در 
انتخابات تاثیر داشـته باشـد، گفت: موضوعـات اقتصادی 
، گرانـی و تـورم، قطعـی مکـرر بـرق و آب، مسـائل و 
مشـکات کارگری و مطالبـات و اعتراضات احتمالی آنها 
در آسـتانه انتخابـات، اختافـات احتمالی قومـی و قبیله 
ای، تبلیغـات زودهنگام و انتشـار کلیپ هـای تخریبی و 
کلیـپ هـای که سـیاه نمایـی می کننـد از چالـش ها و 

مشـکات پیـش رو در زمینه انتخابات اسـت.
*** آمادگـی کامـل نیـروی انتظامـی بـرای برقراری 

امنیـت انتخابـات در اسـتان کرمان
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان نیـز با اشـاره به این 

مطلـب کـه اطلس امنیتی انتخابات اسـتان تدوین شـده 
اسـت، گفت: شـعب اسـتان در حـوزه هـای انتخاباتی به 
صـورت کامـل رصـد و نیروهای تمامی شـعب مشـخص 
شـده است.  سـردار سـرتیپ دوم »عبدالرضا ناظری« در 
هشـتمین نشست سـتاد پیشـگیری از جرایم و تخلفات 
انتخاباتـی اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر ایـن مطلـب که 
سـناریوهای مختلـف در رابطـه بـا انتخابـات پیش بینی 
شـده اسـت، گفت: اقدامـات الزم در رابطه بـا رصد اخبار 
و تخلفـات انتخاباتی از سـوی رده های تخصصی مربوطه 
انجـام شـده و بـه صورت مسـتمر ادامـه دارد کـه در این 
راسـتا بالـغ بـر 20۵ خبـر رصد، تحلیـل و ارزیابی شـده 
اسـت. وی بـا تاکیـد بـر این مطلـب که نیـروی انتظامی 
اسـتان کرمـان آمادگـی الزم و کافـی بـرای برگـزاری 
انتخابات سـالم و امـن را دارد، گفت: نیـروی انتظامی در 
راسـتای تامیـن امنیـت انتخابـات از همـکاری نیروهای 

بسـیج نیز اسـتفاده کرده اسـت.
سـردار ناظـری تصریـح کـرد: در مجموعـه نیـروی 
انتظامـی اسـتان کرمـان 11 قـرارگاه در سـطح پلیـس 

هـای تخصصـی اسـتان فعـال شـده اسـت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان:

برگزاری هشت جلسه ستاد پیشگیری از جرایم 
و تخلفات انتخاباتی در  مرکز استان کرمان

 معــاون منابــع انســانی و امــور فرهنگــی دادگســتری 
ــه  ــب ک ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش ــان ب کل اســتان کرم
ــات از  ــری در انتخاب ــارکت حداکث ــه مش ــاد زمین ایج
ــت:  ــت، گف ــئوالن اس ــه و مس ــاد جامع ــف آح وظای
ــرعی،  ــه ش ــک وظیف ــوان ی ــه عن ــد ب ــا بای ــه م هم
ــتفاده از  ــور اس ــه منظ ــی و ب ــی و دین ــی، عقل قانون
حــق مســلم خــود بایــد در انتخابــات شــرکت کــرده و 
دیگــران را نیــز بــرای مشــارکت در انتخابــات دعــوت 

ــم. کنی
»محمدباقــر اســامی« در آئیــن تکریــم سرپرســت 
ــس  ــه رئی ــان و معارف ــی جازموری ــابق حــوزه قضای س
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی اف ــوزه قضای ــن ح ــد ای جدی
حساســیت هــای موجــود و ویژگــی هــا و  موقعیــت 
ــوی  ــده ای از س ــکات عدی ــه مش ــی ک ــی کنون زمان
دشــمنان ایــن نظــام در حــوزه هــای اجتماعــی، 
ــرای کشــور ایجــاد  اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی ب
ــی  ــیار مهم ــل بس ــات اص ــور در انتخاب ــده ، حض ش

ــرد.  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای اســت ک

ــه  ــک وظیف ــوان ی ــه عن ــد ب ــرد: بای ــد ک  وی تاکی
شــرعی، قانونــی، عقلــی و دینــی در دو موقعیــت 
بســیار مهــم انتخابــات ریاســت جمهــوری و انتخابــات 
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا حضوری چشــمگیر 

و گســترده داشــته باشــیم.
معــاون منابــع انســانی و امــور فرهنگی دادگســتری 
کل اســتان کرمــان اشــاره بــه تاکیــدات مقــام معظــم 
رهبــری بــرای حضــور گســترده در انتخابــات، تاکیــد 
کــرد: برمبنــای فرمایشــات معظــم لــه اطمینــان 
ــا  ــات ه ــن انتخاب ــات از بهتری ــن انتخاب ــه ای ــم ک داری
خواهــد بــود و بهتریــن مشــارکت هــا صــورت خواهــد 

گرفــت.
ــی  ــتگاه قضای ــا در دس ــرد: م ــوان ک ــامی عن اس
وظیفــه داریــم کــه در حــوزه نظارتــی و نیــز دعــوت 
ــور  ــات حض ــمگیر در انتخاب ــور چش ــه حض ــردم ب م
داشــته باشــیم و موقعیتــی را فراهــم کنیــم کــه 
ــا  ــات و ب ــرکت در انتخاب ــا ش ــد ب ــردم بتوانن ــه م هم
ــاب را  ــن انتخ ــود بهتری ــی خ ــق قانون ــتفاده از ح اس
بــرای ریاســت جمهــوری و شــوراهای شــهر و روســتا 

ــند. ــته باش داش
بــا حضــور  بایــد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــر منشــور  ــری ب ــن دیگ ــرگ زری ــود ب گســترده خ
یکــی  داد:  ادامــه  بیافزائیــم،  نظــام  پرافتخــار 
ــت  ــاد ریاس ــور نه ــر کش ــم در ه ــای مه از نهاده
و  بــا بصیــرت  اگــر مــردم  جمهــوری اســت و 
دقــت بــه ایــن امــر بپردازنــد و انتخــاب صحیحــی 
ــه را  ــعه جامع ــرفت و توس ــند راه پیش ــته باش داش

فراهــم خواهنــد آورد.

معاون دادگستری کرمان: 

ایجاد زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات 
از وظایف آحاد جامعه و مسئوالن است
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رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: همـه 
مـا وظیفـه داریم با تاسـی از مقـام معظم رهبـری، برای 
اعتـاء و مجـد ایـران، برای اقتـدار داخلـی و بین المللی 
و بـرای تحقـق ایران قـوی در 2۸ خرداد با همـت و اراده 
جمعـی پای صنـدوق های رای / حضـور یابیم و بار دیگر 
عظمت و شـکوه حضور خود را به جهانیان نشـان دهیم. 
»یـداهلل موحـد« در آئیـن تکریـم از خدمـات رئیـس 
سـابق دادگسـتری بردسـیر و معارفـه رئیـس جدید این 
حـوزه قضایـی گفـت: ملـت بـزرگ و قهرمـان ایـران دو 
انتخابات بسـیار مهم و سرنوشـت سـاز ریاست جمهوری 
و انتخابات شـوراهای شـهر و روسـتا را در پیش رو دارد و 
همـه وظیفه داریم با حضور پرشـور خـود،  عزت و اقتدار 

ایـن نظام اسـامی را نمایـش گذاریم.
وی تاکیـد کـرد: هیچ عذر و بهانه ای پذیرفته نیسـت 
و بـه عنـوان یـک ایرانـی و مسـلمان بایـد وظیفـه ملی 

خـود را انجام داده و غیرت ملی خود را در سـیزدهمین 
دوره  ششـمین  و  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  دوره 
انتخابـات شـوراهای اسـامی شـهر و روسـتا بـه منصه 

برسـانیم. ظهور 
نماینـده عالی قوه قضاییه در اسـتان کرمـان با تاکید 
بـر ایـن مطلـب کـه انشـااهلل بـا انتخـاب شایسـته ملت 
ایـران، شـاهد شـکل گیـری دولتـی جـوان، انقابـی، 
مردمی، دلسـوز و پاک دسـت خواهیم بود، اظهارداشت: 
بنـا به حضـور و همراهی مردم، ان شـااهلل فردی انتخاب 
شـود کـه دردمنـد مـردم باشـد و در شـرایط اقتصادی 
حـوزه  در  مـردم  زیـرا  برسـد  مـردم  داد  بـه  کنونـی 
اقتصـادی دشـواری هـای زیـادی را تحمـل مـی کنند.

موحـد خاطرنشـان کـرد: امیـد مـی رود کـه دولتـی 
مقتـدر، پـای بـه کار و دلسـوز با اتکا به مشـارکت مردم 
شـکل گرفته و کشـور را از وضعیت کنونـی نجات دهد.

رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: 

همه باید برای اعتالء و مجد ایران در انتخابات 
28 خردادماه حضور یابند

معاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگستری 
کل اسـتان کرمان گفـت: بازاریان و کسـبه زحمتکش با 
در نظـر گرفتـن مصالـح و منافـع ملـی، کما فی السـابق  

در جهـت حضـور حداکثری در انتخابـات تاش کنند.
»سـیدمهدی قویـدل« بـا اشـاره بـه سـیر تحـول در 
رفتارهـای سیاسـی، اجتماعـی و نقـش جایـگاه اصنـاف 
در تمهیـن جامعـه اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: نقـش 
بـازار از حیثیـت مسـائل فرهنگی، اقتصادی و نقشـی که 
در ایفـای مسـئولیت هـای اجتماعـی و مشـارکت هـای 
مردمـی ایفـا می کند بسـیار حائـز اهمیت بـوده و پایگاه 

موثـر اجتماعـی محسـوب می شـود.
وی افزود: تاثیر گذاری کسـبه و بازاریان در کارآفرینی، 
ایجاد اشـتغال بسـیار اسـت به طوریکه در عرصه فعالیت 
هـای فرهنگـی و  اجتماعـی حضور کسـبه در خیریه ها، 

هیئت ها، کمک های مومنانه مشـهود اسـت.
قویـدل گفـت: همچنیـن همـکاری اصناف و کسـبه 
در همراهـی بـا دولت و قـوه قضائیه نیز رویه مسـتمری 
داشـته اسـت، بعنـوان مثال می تـوان به حضور کسـبه 
در شـوراهای حـل اختـاف، هسـته هـای مردمـی و 
پیشـگیری از جرائـم اشـاره کـرد و در عرصـه کنونـی و 
جـو انتخابـات نیـز فضـای بـازار بـه عنـوان یـک پایگاه 
مهـم اجتماعـی و نوع برخـورد چهره به چهره کسـبه با 
مـردم منزلتی بوجـود آورده که در همـه ادوار انتخابات 
و حتـی در عرصـه هـای دیگـر مانند جنـگ، مواجهه با 
معاندیـن و... بازاریـان توانسـته انـد بعنـوان یـک صنف 
بسـیار اثرگـذار باشـند و در کمـک بـه برنامـه هـا و 
سیاسـت هـای دولـت و نظـام، بـا در نظر گرفتـن اصل 
حاکمیـت قانـون، عـدم تبعیـض و عدالت از هر تاشـی 

فروگـذار ننمـوده اند.
معاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگستری 
کل اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: در  حـال حاضـر نیـز 

انتظـار مـی رود بازاریـان و کسـبه زحمتکش بـا در نظر 
گرفتـن مصالـح و منافـع ملی، بـدور از القائات دشـمن و 
اپوزیسـیون، کما فی السـابق  در جهت حضور حداکثری 
و ایجـاد فضـای رقابتی تـاش نمود و قبـل از بروز زمینه 
و بسـتر هـر گونـه خـاف و جـرم کـه موجب تنـش و یا 
مانع مشـارکت مردم می باشـد، با شـعور باالی سیاسـی 
خود شـفاف سـازی نمـود و اقدامات معاندانـه و تبلیغات 

سـوء دشـمنان را خنثی کنند.
قویـدل خاطرنشـان کرد: توقع این اسـت کـه بازاریان 
و معتمدیـن مردم شـیوه ای بـه کارگیرنده تا از باز نشـر 
و تکـرار گفتمـان هایـی کـه در جهـت مخالفت بـا نظام 
و بـا قصـد برانـدازی از سـوی دشـمنان قسـم خـورده 
عنـوان می شـود و بعضـا عواملشـان در داخـل آگاهانه و 
یـا غیرآگاهانـه در صنـف آنها قرار می گیرنـد، جلوگیری 

و پیشـگیری بعمـل آورند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان:

بازاریان و کسبه کما فی السابق جهت حضور 
حداکثری در انتخابات تالش کنند
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متخلفـان  بـا  گفـت:  منوجـان  دادگسـتری  رئیـس 
انتخاباتـی درچارچـوب قانـون و بـدون اغمـاض برخـورد 

قانونـی صـورت خواهـد گرفـت.
سـامان افشـارمنش در دومین جلسـه ستاد پیشگیری 
از جرائـم و تخلفات انتخاباتی شهرسـتان منوجـان افزود: 
هدف اصلی سـتاد پیشـگیری از جرائم انتخاباتی،برگزاری 

انتخاباتی پرشـور، سـالم و درسـایه امنیت کامل است.
وی به بخشـنامه ریاسـت قوه قضائیه مبنی بر تشـکیل 
سـتاد پیشـگیری و رسـیدگی به جرایم انتخاباتی اشـاره 
کـرد و بیـان کـرد: دردوران تحـول قضایی و اجرای سـند 
تحولـی قـوه قضائیه پیشـگیری از وقـوع جـرم در اولویت 
ویـژه قـرار گرفتـه و در چارچوب قانون و بـدون اغماض با 
متخلفـان انتخاباتی برخورد قانونی صـورت خواهدگرفت.
رئیـس دادگسـتری منوجـان بـا تأکید بر لـزوم رعایت 
اصـول اخـاق انتخاباتی از سـوی کاندیدا های شـوراها به 
آن هـا توصیه کرد ضمن حفظ احترام یکدیگر، از تبلیغات 
غیرمجـاز و خارج از چارچوب هـای قانونی خودداری کرده 
و برای مردم الگوی تمکین به قانون باشـند. افشـار منش 
بـا تاکیـد بر ایـن مطلب که  نقـش مهم و اثرگذار رسـانه 
هـا و فعـاالن فضای مجـازی در این زمینه توسـعه قانون 

مـداری و پیشـگیری از جرایـم و تخلفـات انتخاباتی باید 
جـدی گرفته شـود، اظهارداشـت: التهاب آفرینـی و طرح 
مباحـث خـاف اخـاق در جریان انتخابـات زیبنده نظام 

نیست. اسامی 
این مقام قضایی بر لزوم حساسـیت همه مسـئولین به 
فعالیـت های فضای مجازی اشـاره کـرد و افزود: تبلیغات 
ایـن دوره از انتخابـات بیشـتر از طریـق فضـای مجـازی 
صـورت می گیـرد و بایـد توجـه داشـت کـه تبلیغـات در 
همـه فضا هـا تنهـا در چارچـوب قانـون و موعـد مقـرر 
پذیرفتنـی اسـت و بـا تبلیغـات خـارج از ضوابـط تعریف 
شـده کـه زمینـه سـاز اخـال در نظـم، قانون شـکنی و 
عبـور از خطـوط قرمـز نظـام باشـد بـا حساسـیت و در 

چارچـوب قانـون برخـورد خواهد شـد.
وی بـه اهمیـت انتخابات پیش رو اشـاره کـرد و ضمن 
دعـوت همـگان در راسـتای فرمایشـات مقـام معظـم 
رهبـری )مدظلـه العالـی( مبنی بـر مشـارکت حداکثری 
در انتخابـات تصریـح کـرد: امـروز وظایـف مسـووالن در 
برگـزاری انتخابـات و مـردم بیـش از گذشـته اسـت و به 
یقیـن مردم بـار دیگر حضور فعال و مشـارکت حداکثری 

خـود را در انتخابـات پیـش رو  نشـان خواهنـد داد.

رئیس دادگستری منوجان:

برخورد قانونی و بدون اغماض با متخلفان انتخاباتی

ــام  ــت از اهتم ــتان باف ــتری شهرس ــس دادگس رئی
ــه منظــور  ــن شهرســتان ب ــی ای ــژه دســتگاه قضای وی

ــر داد. ــکنان خب ــون ش ــا قان ــدی ب ــورد ج برخ
ــی،  ــی اخاق ــزود: ب ــلیمانی اف ــدادی س ــجاد علی س
توهیــن و افتــرا از مصادیــق تخلــف و جــرم انتخاباتــی 
محســوب مــی شــود و بــه منزلــه پایبنــد نبــودن بــه 
ــی  ــورد قانون ــف برخ ــراد متخل ــا اف ــت و ب ــون اس قان

مــی شــود.
وی بیــان کــرد: فعالیــت انتخاباتــی مســئوالن 
ادارات و کارمنــدان در ســاعات اداری و همچنیــن 
ــه  ــات دولتــی، مؤسســات وابســته ب اســتفاده از امکان
دولــت و نهادهایــی کــه از بودجــه عمومــی اســتفاده 
مــی کننــد در تبلیغــات انتخاباتــی ممنــوع اســت و بــا 

ــد شــد. ــه شــدت برخــورد خواه ــان ب متخلف

رئیــس دادگســتری شهرســتان بافــت اظهارداشــت: 
رصــد دقیــق تحــرکات غیرقانونــی و مقابلــه بــا فعالیت 
هــای غیرمجــاز در فضــای مجــازی از ســوی متولیــان 
امــر بــه منظــور حفــظ ســامت انتخابــات و جلوگیری 

از تخلفــات، ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. 
علیــدادی ســلیمانی، تقویــت قانــون مــداری و 
ــارکت  ــاز مش ــه س ــی را زمین ــاد عموم ــب اعتم جل
عنــوان  انتخابــات  عرصــه  در  مــردم  حداکثــری 
ــا در  ــانه ه ــش رس ــه نق ــا ک ــزود: از آنج ــرد و اف ک
ــات و پیشــگیری از  ــه فضــای انتخاب ــق بخشــی ب رون
تخلفــات، محــوری و اثرگــذار اســت ، در ایــن راســتا 
ــژه  ــش وی ــد و پخ ــی و تولی ــی بخش ــدام در آگاه اق
برنامه هایــی بــرای ایجــاد فضــای بانشــاط انتخاباتــی 

ــت. ــروری اس ض

رئیس دادگستری شهرستان بافت:

اهتمام جدی دستگاه قضایی بافت برای برخورد 
با تخلفات انتخاباتی
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رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر 
ایـن مطلـب که انتخابـات، عرصه رقابت سـالم و آبرومند 
اسـت، گفـت: ممکـن اسـت اعتراضاتـی بـه مشـکات و 
وضعیـت موجـود وجـود داشـته باشـد امـا هـر فـردی د 
رهـر موقعیتـی کـه در این عرصه قـرار می گیـرد باید بر 

مبنـای رقابـت همـراه بـا رفاقت حرکـت کند.
یـداهلل موحـد در نشسـت سـتاد پیشـگیری از وقـوع 
جـرم اسـتان بـا مسـئوالن سـتادهای انتخاباتی ریاسـت 
جمهـوری افزود: در تبلیغـات انتخاباتی تبیین توانمندی 
فـرد و نقـد منصفانـه و اخـاق مـدار بـا حفـظ حیثیـت 
نامزدهـا از ضروریاتـی اسـت کـه بایـد مـورد توجـه قرار 

گیـرد تـا روابـط منصفانـه اخاق مـدار محقق شـود.
وی با اشـاره به این مطلب که برگزاری نشسـت سـتاد 
پیشـگیری از وقـوع جرم اسـتان با مسـئوالن سـتادهای 
برقـراری  منظـور  بـه  جمهـوری  ریاسـت  انتخاباتـی 
ارتبـاط بیشـتر بـا ایـن مجموعـه هـا بـرای  پیگیـری و 
حـل مشـکات احتمالـی در آینـده اسـت، تاکیـد کـرد: 
درصورتـی کـه سـتادهای انتخابـات نامزدهـای ریاسـت 
جمهوری در سـطح کشـور همکاری الزم را داشته باشند 
و قانون محوری را در دسـتور کار تبلیغات انتخاباتی خود 
قـرار دهند، بسـیاری از مشـکات موجود حل می شـود.

کرمـان  اسـتان  در  قضاییـه  قـوه  عالـی  نماینـده 
انتخاباتـی کاندیداهـا  اظهارداشـت: روسـای سـتادهای 
در شـیوه تبلیغـات الگـو و مرجـع هسـتند و هـواداران و 
اعضای سـتادها با تبعیت از روسـای سـتادهای داوطلبان 
حرکـت مـی کننـد و در صورتـی کـه مدیران بـا آرامش 
و طمانینـه در چارچـوب قانونـی حرکـت کننـد، از بروز 
انتخاباتـی پیشـگیری  رفتارهـای مجرمانـه و تخلفـات 

شـد. خواهد 

لزوم احترام به رقبای انتخاباتی
 و حیثیت نامزدها

موحـد ضمـن تاکیـد بـر قانـون محـوری، احتـرام بـه 
رقبـای انتخاباتـی و حفـظ حرمـت، کرامـت و حیثیـت 
نامزدهـا، گفـت: فضای تبلیغـات انتخاباتـی، فضای کینه 
تـوزی نیسـت و فضایـی اسـت کـه با بهـره گیـری از آن 
مـی تـوان بـرای ارتقـای فرهنـگ سیاسـی و فرهنـگ 

انتخاباتـی در کشـور اسـتفاده کـرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در فرصت تبلیغـات انتخاباتی 
بایـد تمریـن رقابـت همـراه با رفاقـت صورت پذیـرد و از 
کینـه تـوزی و ایجـاد خصومـت جلوگیـری کنـد، گفت: 
هرگونـه اقـدام خـاف قانـون در تبلیغـات انتخاباتـی، 
وحـدت و انسـجام ملـی مـا را دچـار خدشـه مـی کند.

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر 
ایـن مطلـب کـه انتخابات باید منشـا وحدت ملی باشـد، 
تاکیـد کـرد: هـر انتخاباتـی در کشـور برگـزار می شـود 
بـرای بهبـود وضعیـت کشـور اسـت تـا مدیـران جدیـد 

باایجـاد تحـول و تغییـر گامـی رو بـه جلـو بردارند.
موحـد ادامـه داد: انتخابات باید نقطه امید مردم باشـد 
و مردم امید داشـته باشـند که با برگـزاری انتخابات یک 
مدیـر توانمنـد انتخـاب مـی شـود که کشـور را بـه جلو 

حرکـت خواهد داد.
وی ضمـن اشـاره بـه اینکه امیـد آفرینی بایـد اولویت 
موردنظـر در تبلیغات انتخاباتی باشـد، تاکید کرد: روحیه 
امیـد بخشـی و امیـد آفرینـی بایـد در تمامـی الیه های 

اجتماعـی و انتخاباتی شـکل گیرد.
رییس سـتاد پیشـگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی 
اسـتان کرمـان گفـت: تریبـون هـای مـورد اسـتفاده از 
فضـای انتخاباتی باید مسـائل ملی را مد نظر قـرار داده و 

رییس کل دادگستری استان کرمان:

انتخابات، عرصه رقابت های همراه با رفاقت، سالم 
و آبرومند است

باید از فضای تبلیغات انتخاباتی برای ارتقاء فرهنگ سیاسی کشور استفاده کرد

از طـرح مسـائل گروهـی، حزبی، فردی جلوگیری شـود.
موحـد بـا اشـاره بـه وجـود قومیت هـای مختلـف در 
سـطح استان کرمان و در سطح کشـور، خاطرنشان کرد: 
رقابـت هـای انتخاباتـی نباید منجـر به ایجـاد اختافات 
قومـی و قبیله ای شـود زیرا بروز چنین مـواردی، امنیت 

کشـور را بـه خطر می انـدازد.
وی یـادآور شـد: متاسـفانه در گفتمـان هـا و تبلیغات 
انتخاباتـی در سـطح کشـوری و اسـتانی شـاهد فاصلـه 
گرفتـن اظهارات برخی نامزدها از منافع عمومی هسـتیم 
و مـردم دارنـد احسـاس خطر مـی کننـد و امیدواریم در 
تـداوم برنامـه هـای تبلیغاتی شـاهد تغییر گفتمـان ها و 

باشـیم. ادبیات ها 
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان عنـوان کـرد: 
انتظـار مـی رود که نامزدهـای انتخاباتی و هـواداران آنها 
گفتمـان کریمانـه و فاخـر  و ادبیـات ارزشـمندی را بـه 
کار گیرنـد زیـرا اگـر به سـمت بداخاقـی حرکت کنیم 
نتایـج خسـارت بـار آن در آینده گریبانگیـر فرزندان مان 

خواهد شـد.
موحـد بـر پرهیـز از سـیاه نمایـی هـا و بزرگنمایی ها 
تاکیـد کـرد و گفـت: گاهی اوقات بسـیاری از مشـکات 
موجـود را بزرگتـر از حـد معمـول مطرح مـی کنیم ودر 

ایـن رابطـه باید توجه داشـت کـه گفتن واقعیـت ها کار 
بسـیار خوبی اسـت اما نباید با بزرگنمایی این مشکات، 

بـاری بـر دوش مردم ایجـاد کرد.
وی اظهارداشـت: تسـری ناکارآمـدی مدیران به کلیت 
نظـام جفـا اسـت و در ایـن رابطه باید هوشـیار باشـیم و 

هوشـمندانه مدیریت کنیم.
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـر نظـارت 
جـدی بـر فعالیـت اعضـای سـتادها تاکید کـرد و گفت: 
نظـارت روسـای سـتادهای انتخاباتی بـر زیرمجموعه ها 
باید به شـکلی دنبال شـود که از نشـر اطاعات محرمانه 
جلوگیری شـود زیرا دشـمنان به دنبال نقاط شکسـت و 

ضعـف هسـتند تـا از همین مسـیر ضربـه وارد کنند.
موحد افزود: روسـای سـتادهای انتخاباتی باید مراقبت 
کننـد کـه اراذل و اوباش بـا ورود به سـتادهای انتخاباتی 
و سـوء اسـتفاده از فضـای انتخاباتـی برای مردم مشـکل 
ایجـاد نکننـد زیـرا در نهایـت اقدامـات ایـن افـراد به نام 

نامزدهـای مربوطـه تمام می شـود.
وی بیـان کـرد: تاکیـد قـوه قضاییه بـر قانونمـداری و 
اخاق محوری اسـت و افرادی که در سـتادهای تبلیغات 
انتخاباتـی مسـئولیت دارند باید تاش کننـد که کارنامه 

درخشـانی از خود برجـای بگذارند.



25 24

جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  و  اجتماعـی  معـاون 
دادگسـتری کل اسـتان کرمـان گفـت: هـدف اصلـی 
سـتادهای انتخاباتـی و مسـئوالن نظارتـی و اجرایـی، 
برگـزاری هر چه با شـکوه تـر انتخابات و برگـزاری یک 
انتخابات آبرومند در سـطح جهان اسـت و در این رابطه 
تاکیـد مـی شـود کـه انتخابـات باید بـر مبنـای وفاق و 
همدلـی بسـیار خـوب موجـود، بـا امنیـت، سـامت و 

اقتـدار بیشـتری برگـزار شـود.
سـید مهـدی قویدل در نشسـت سـتاد پیشـگیری از 
وقـوع جـرم اسـتان بـا مسـئوالن سـتادهای انتخاباتـی 
ریاسـت جمهـوری بـا حضـور رئیـس کل دادگسـتری 
روشـنگری  کـه  اسـت  الزم  افـزود:  کرمـان  اسـتان 
منصفانـه، تنویـر افـکار عمومـی بـا اطـاع رسـانی بـه 
موقع و دقیق و فرهنگسـازی و آموزش مفاهیم اساسـی 
اجتماعـی و قوانیـن انتخابـات در اولویت کار سـتادهای 

تبلیغـات انتخاباتـی قـرار گیرد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب که نشسـت مشـترک 
با مسـئوالن سـتادهای انتخاباتی در اسـتان در راستای 
تخلفـات  و  جرایـم  از  پیشـگیری  شـورای  مصوبـات 
سـتاد  کـرد:  عنـوان  اسـت،  شـده  برگـزار  انتخاباتـی 
پیشـگیری از جرایـم و تخلفـات انتخاباتـی در راسـتای 
قانـون اساسـی و قانـون انتخابـات ریاسـت جمهـوری و 
مجلس شـورای اسـامی تشـکیل شـده و کمیتـه های 

مختلفـی در زیرمجموعـه ایـن سـتاد فعـال هسـتند.
دبیر سـتاد پیشـگیری از جرایم و تخلفـات انتخاباتی 
اسـتان کرمـان با اشـاره به ایـن مطلب که فضـای کلی 
تبلیغـات انتخاباتـی در اسـتان کرمان خوب و منسـجم 
اسـت، بـر توجیـه افراد فعـال در سـتادها تاکیـد کرد و 
ادامـه داد: امیدواریـم بعـد از انتخابـات نیز شـاهد تداوم 

وفـاق و همدلی موجود باشـیم.
قویـدل بر پرهیـز از هرگونه فضای تنش زا در سـطح 
جامعـه تاکیـد کـرد و ادامـه داد: سـیاه نمایـی هایی از 
و موضوعـات  کاندیدهـا در کلیـپ هـا  برخـی  سـوی 
تبلیغاتـی دیـده مـی شـود کـه ممکـن اسـت تخریـب 
وجهـه نظـام را بـه دنبـال داشـته باشـد و بایـد در این 
زمینـه حساسـیت های موجود مـورد توجه قـرار گیرد.
وی تصریـح کـرد: بایسـته هـا و انتظارات سـتادهای 

برگزاری انتخابات باشکوه هدف اصلی ستادهای انتخاباتی و مسئوالن نظارتی و اجرایی باشد

فضای کلی تبلیغات انتخاباتی در استان کرمان 
خوب و منسجم است

اعتراضات احتمالی هواداران نامزدهای انتخاباتی باید از مسیر قانونی پیگیری شود

انتخاباتـی در 22 بنـد تدویـن شـده اسـت تا مسـئوالن 
و اعضـای سـتادها در رابطـه بـا وظایـف و رویکردهـای 
مـورد انتظار قبل، حیـن و بعد از انتخابات توجیه شـده 
باشـند. معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم 
دادگسـتری کل اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه مصوبـات 
بـا  اسـتان  وقـوع جـرم  از  پیشـگیری  نشسـت سـتاد 
مسـئوالن سـتادهای انتخاباتـی ریاسـت جمهـوری، بر 
رعایـت حریم سـتادهای انتخاباتی بـه منظور جلوگیری 
از ایجـاد تنش بیـن هواداران نامزدهـای انتخابات تاکید 
کـرد و اظهارداشـت: نصـب دوربیـن در محل سـتادها و 
شناسـایی عوامـل تخریـب تبلیغات محیطـی نامزدها از 

مـواردی اسـت کـه مـورد تاکید قـرار دارد.
قویـدل بـر برگـزاری جلسـه بـا هـواداران و اعضـای 
سـتادهای تبلیغاتـی نامزدها به منظـور تبیین انتظارات 
و مصادیـق جرایـم انتخاباتـی تاکید و خاطرنشـان کرد: 

قانونـی  مسـیر  در  بایـد  احتمالـی  اعتـراض  هرگونـه 
پیگیـری شـده و از ایجـاد تنـش جلوگیـری شـود.

دریافت مجوزهای قانونی قبل از برگزاری 
تجمع های انتخاباتی

انتخاباتـی  تبلیغـات  وی گفـت: روسـای سـتادهای 
بایـد قبـل از برگزاری هر نـوع تجمع مجوزهـای قانونی 

مربوطـه را دریافـت نمایند.
جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  و  اجتماعـی  معـاون 
دادگسـتری کل اسـتان کرمـان بـا تاکید بـر این مطلب 
کـه مسـئوالن سـتادهای انتخاباتـی همچنیـن بایـد از 
در سـتادها  اجتماعـی  فاقـد صاحیـت  افـراد  جـذب 
جلوگیـری کننـد، هشـدار داد: دادسـتان هـای سراسـر 
اسـتان کرمـان موضوعات مرتبـط با توهین بـه نامزدها 
و نیـز عوامـل تخریب بنرها و پوسـترهای تبلیغاتی را به 

صـورت ویـژه مـورد رسـیدگی قرارخواهنـد داد.
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رئیـس دادگسـتری شهرسـتان راور انتخابـات را 
مظهـر مـردم سـاالری ومشـارکت مـردم دانسـت 
وگفـت : بایـد ضمـن رعایـت اصـل بـی طرفی در 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری و شـوراهای شـهر و 
روسـتا، از امـوال و امکانـات دولتـی جهـت تبلیـغ 

لـه و علیـه فردی اسـتفاده نشـود.
» ابوالفضـل فـرح بخـش« در هفتمیـن جلسـه 
سـتاد پیشـگیری و رسـیدگی به جرایم و تخلفات 
انتخاباتـی شهرسـتان راور افـزود:  امـوال دولتـی 
نـزد مسـئولین امانـت اسـت و در صورت اسـتفاده 
از امـوال و امکانـات دولتـی جهـت تبلیـغ لـه و 
علیـه نامزدهـای انتخاباتـی، مرتکب تحـت تعقیب 

کیفـری قـرار مـی گیـرد و در ایـن رابطـه کلیـه 
نیروهـای نظامـی و انتظامـی در صـورت مشـاهده 
بایـد بـا فاصلـه  مراتـب را بـه دادسـتان  گزارش 

. کنند 
وی هـدف اصلـی و اولویـت سـتاد پیشـگیری 
از جرائـم و تخلفـات انتخاباتـی را برگـزاری یـک 
واظهـار  دانسـت  وسـالم  امـن  پرشـور،  انتخابـات 
داشـت: در دوران تحـول قضایـی و اجـرای سـند 
تحولـی قـوه قضائیـه، پیشـگیری از وقـوع جرم در 
اولویـت قـراردارد و ایـن مهـم می تواند در سـطح 
شهرسـتان از طریـق فضـای مجـازی  بـا  اطـاع 
رسـانی و دانـش افزایـی  عمومـی صـورت پذیرد .

رئیس دادگستری شهرستان راور:

انتخابات مظهر مردم ساالری و مشارکت 
مردم است

انتخابـات  بیـان کـرد: در  ایـن مقـام قضایـی   
تدابیـر پیشـگیرانه از سـوی ایـن سـتاد در نظـر 
گرفتـه شـده اسـت و در چارچـوب قانـون و بدون 
اغمـاض بـا متخلفـان انتخاباتـی برخـورد قانونـی 

انجـام خواهـد شـد.
وجرائـم  تخلفـات  از  پیشـگیری  سـتاد  رئیـس 
انتخاباتـی شهرسـتان راور، پایـش و رصـد مـداوم 
و  انتخاباتـی  فعالیت هـای  و  اقدامـات  مسـتمر  و 
اتخـاذ تدابیـر و تمهیـدات پیشـگیرانه بـا هـدف 
پیشـگیری از جرایـم انتخاباتـی را از وظایـف ایـن 
سـتاد بـر شـمرد و افـزود:  بـا تعامـل و همراهـی 
شـورای تأمیـن،  تدابیر و تمهیـدات الزم به منظور 
بـه  انتخاباتـی  تخلفـات  و  جرائـم  از  پیشـگیری 
منظـور برگـزاری انتخاباتـی سـالم و پرشـور پیش 

اسـت. بینی شـده 
فرحبخش ضمن اشـاره به برگزاری سـیزدهمین 
دوره ریاسـت جمهـوری و ششـمین دوره شـهر و 
روسـتا  عنـوان کـرد : بایـد از ظرفیـت مردمی در 

جهـت ایجـاد شـور و حـرارت انتخاباتـی  مطابـق 
قانـون اسـتفاده کـرد و در تبلیغات محیطی شـهر 
نیـز بایـد  رای اولـی هـا  و آحـاد مردم را تشـویق 

بـه حضـور حداکثـری  در انتخابـات کرد .

از تبلیغات غیرمجاز و خارج از 
چارچوب های قانونی خودداری شود

جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  شـورای  رئیـس 
دادگسـتری شهرسـتان راور بـا تأکیـد بـر رعایـت 
اصـول اخـاق انتخاباتـی از سـوی کاندیداهـا بـه 
آن هـا توصیـه کـرد ضمن حفـظ احتـرام یکدیگر، 
از چارچوب هـای  و خـارج  غیرمجـاز  تبلیغـات  از 
الگـوی  مـردم  بـرای  و  قانونـی خـودداری کـرده 

تمکیـن بـه قانـون باشـند.
از  اسـتفاده  خصـوص  در  قضایـی  مقـام  ایـن 
ظرفیـت هـای دولتـی نیز متذکر شـد: ایـن موارد 
تنهـا منحصـر به امـوال، اماکن و امکانـات فیزیکی 
نیسـت بلکه سـایر ظرفیت ها نظیر سـوء اسـتفاده 
از موقعیـت هـای شـغلی در راسـتای جهـت دهی 

بـه افـکار عمومـی را نیز شـامل می شـود.
جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  شـورای  رئیـس 
دادگسـتری شهرسـتان راور بـه اهمیـت انتخابات 
پیـش رو اشـاره کـرد و ضمـن دعـوت همـگان در 
راسـتای فرمایشـات مقـام معظم رهبـری )مدظله 
العالـی( مبنی بر مشـارکت حداکثری در انتخابات، 
اضافـه کرد: امـروز وظایـف مسـئوالن در برگزاری 
انتخابـات بیش از گذشـته اسـت و بـه یقین مردم 
نیـز بـار دیگر حضـور فعال  و مشـارکت حداکثری 
خـود در انتخابـات پیش رو را  نشـان خواهند داد.
شـعبه  یـک  گفـت:  راور  دادگسـتری  رئیـس   
در  شـعبه  یـک  و  دادیـاری(  )اول  دادسـرا  در 
راور  شهرسـتان  کیفـری2(  دادگسـتری)دادگاه 
بـرای رسـیدگی به تخلفـات انتخاباتـی  اختصاص 

اسـت. شـده  داده 
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ــاره  ــا اش ــان ب ــتان کرم ــتری اس ــس کل داگس ریی
ــه ایــن مطلــب کــه قــوت نظــام مقــدس جمهــوری  ب
ــای  ــردم در پ ــور م ــور پرش ــران در حض ــامی ای اس
صنــدوق هــای رای اســت، گفــت: اراده عمومــی بــرای 
ــام  ــی نظ ــدار مل ــور و اقت ــت کش ــارکت در مدیری مش

ــت ــه اس ــات نهفت ــامی در انتخاب ــوری اس جمه
»یــداهلل موحــد« در آئیــن تکریــم و معارفــه روســای 
ســابق و جدیــد حــوزه قضایــی شهرســتان راور افــزود: 
ــا بصیــرت و قهرمــان ایــران بنــا بــه  ملــت هوشــیار، ب
ــس از  ــای پ ــال ه ــول س ــود در ط ــی خ ــرت مل غی
پیــروزی انقــاب بــا اقتــدار و عظمــت از آرمــان هــای 
ــه  ــع در صحن ــه موق ــرده و ب ــاع ک ــود دف ــی خ انقاب

ــن دوره  ــااهلل در ای ــد و ان ش ــرده ان ــدا ک ــور پی حض
نیــز همــان حضــور گســترده و دشــمن شــکن محقــق 
خواهــد شــد و برآینــد برگــزاری انتخابات ســیزدهمین 
ــت  ــک دول ــری ی ــکل گی ــوری ش ــت جمه دوره ریاس
ــات  ــده در فرمایش ــرح ش ــای مط ــا معیاره ــق ب مطاب
رهبــر معظــم انقــاب اســامی کــه در ابتــدای ســال، 

ــود. خواهــد ب
وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه مهمتریــن مســاله 
امــروز کشــور مــا برگــزاری دو انتخابــات بســیار مهــم و 
سرنوشــت ســاز در 2۸ خردادمــاه اســت، تاکیــد کــرد: 
ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری بــرای 
انتخــاب عالــی تریــن مقــام اجرایی کشــور و  ششــمین 

رییس کل داگستری استان کرمان:

اراده عمومی برای مشارکت در مدیریت کشور و اقتدار 
ملی نظام جمهوری اسالمی در انتخابات نهفته است

ــات شــوراهای اســامی شــهر و روســتا دو  دوره انتخاب
رویــداد مهــم و سرنوشــت ســاز کشــور بــه شــمار مــی 
رونــد. نماینــده عالــی قــوه قضاییــه در اســتان کرمــان 
بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه بعــد از پیــروزی انقــاب 
اســامی ایــران، انتخابــات هــای پرشــماری در کشــور 
برگــزار شــده اســت، تاکیــد کــرد: در هــر یــک از ادوار 
ــم کــه از  ــوده ای ــات همــواره شــاهد ب برگــزاری انتخاب
ــمنان و  ــات، دش ــزاری انتخاب ــل از برگ ــا  قب ــدت ه م
ــات فکــری و تبلیغــی خــود را  معاندیــن تمامــی امکان

بــرای تخریــب انتخابــات بــه کار مــی گیرنــد.

اتاق فکر دشمنان قبل از ورود کشور به فضای 
انتخاباتی فعال می شود

موحــد خاطرنشــان کــرد: اتــاق فکــر دشــمنان نظــام 
مقــدس جمهــوری اســامی همــواره قبــل از ورود 
ــه فضــای انتخاباتــی و قبــل از آغــاز مراحــل  کشــور ب
ــا ســاخت کلیــد  ــات فعــال مــی شــود و آنهــا ب انتخاب
ــود را  ــوان خ ــام ت ــف، تم ــر مختل ــم و تصاوی واژه، فیل
ــردن  ــران ک ــرد و نگ ــات، دلس ــب انتخاب ــرای تخری ب

ــد. ــی گیرن ــه کار م ــی ب ــردم و شــبهه افکن م
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمن بــا دو رویکــرد برای 
جلوگیــری از حضــور پرشــور مــردم در انتخابــات تاش 
مــی کنــد، ادامــه داد: دشــمن در ابتــدا ســعی مــی کند 
کــه مــردم را دچــار یــاس و ناامیــدی کــرده و از حضــور 
گســترده آنهــا در پــای صنــدوق هــای رای جلوگیــری 
کنــد و در صورتــی کــه در ایــن رویکــرد خــود موفــق 
ــر مبنــای تغییــر رویکــرد، ســعی مــی کنــد  نشــود، ب

کــه بــا ایجــاد فتنــه بــه اهــداف خــود دســت یابــد.
ــه داد:  ــان ادام ــتان کرم ــتری اس ــس کل داگس ریی
ــت خــواه،  ــا ایمــان، عدال ــا کفایــت، ب ــت ب تحقــق دول
ــی،  ــای داخل ــدی ه ــه توانمن ــد ب ــتیز، معتق ــاد س فس
ــردم  ــات م ــی را از مطالب ــده و مردم ــه آین ــدوار ب امی
ــد دولتــی  برشــمرد و تاکیــد کــرد: مــردم انتظــار درن
زمــام امــور را در دســت گیــرد کــه بــه جوانــان کشــور 
ــی  ــت عموم ــرو در حرک ــای پیش ــوان نیروه ــه عن ب
ــزت  ــت و ع ــه کرام ــه ب ــد و توج ــته باش ــاد داش اعتم

ــی  ــت عموم ــای منزل ــه ارتق ــردم و حرکــت در زمین م
ــد. ــرار ده ــد نظــر ق ــواره م ــردم را هم م

موحــد، تحقــق عدالــت اقتصــادی و اقتصــاد عدالــت 
محــور را از دیگــر مطالبــات عمومــی برشــمرد و تصریح 
کــرد: قــوه قضاییــه محــور مبــارزه بــا مظاهــر فســاد به 
ویــژه فســاد اقتصــادی اســت و در ایــن رابطــه تمرکــز 
ــا کانــون هــای بــروز فســاد  اصلــی بایــد بــر مبــارزه ب
ــه  ــزی ک ــیاری از مراک ــروز بس ــزود: ام ــد. وی اف باش
موجــب شــکل گیــری فســاد در کشــور مــی شــود، در 
دســتگاه هــای اجرایــی اســت و اگــر رئیــس جمهــوری 
ــور را در  ــور کش ــام ام ــتیزی زم ــاد س ــه فس ــا روحی ب
دســت گیــرد مــی توانــد تحــول بســیار بزرگــی را در 

ایــن زمینــه ایجــاد کنــد. 

قوه قضاییه نقش برجسته ای در
 مبارزه با فساد دارد

رییــس کل داگســتری اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
ایــن مطلــب کــه قــوه قضاییــه نقــش برجســته ای در 
مبــارزه بــا فســاد دارد، گفــت: بایــد ریشــه هــای فســاد 

را دیــد و بــا آنهــا مقابلــه کــرد.
ــن  ــه ای ــااهلل ک ــه ان ش ــان اینک ــن بی ــد ضم موح
ــد  ــکل خواه ــردم ش ــا رای م ــتیز ب ــاد س ــت فس دول
گرفــت، اظهارداشــت: بایــد توجــه داشــت کــه دولــت 
ــع موجــود در مســیر تولیــد  ــع موان ــا پشــتیبانی، رف ب
ــد زمینــه رشــد  و سیاســت گــذاری صحیــح مــی توان
اقتصــاد کشــور را فراهــم کنــد و ان شــااهلل در آینــده 
بــر مبنــای حمایــت دولــت از بخــش تولیــد،  اقتصادی 
پویــا و  متحــرک در کشــور شــکل گرفتــه و بســیاری از 
مشــکات معیشــتی و گرفتــاری هــای مــردم برطــرف 

مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــور مــا بــر مبنــای اتــکا 
بــه داشــته هــای داخلــی و توانمنــدی هــای خــود مــی 
ــد،  ــل کن ــود را ح ــکات موج ــیاری از مش ــد بس توان
ــی از ارکان  ــوان یک ــه عن ــه ب ــوه قضاییی ــه داد: ق ادام
ــان  ــق آرم ــوری اســامی در تحق اساســی نظــام جمه

هــای نظــام نقــش کلیــدی و مهمــی دارد.
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رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمان گفـت: انتخابات 
مهمتریـن مولفـه اقتدار ملـی مـردم ایـران در عرصه بین 
المللی اسـت  و وقتی جهان؛ هوشیاری، بیداری، بصیرت و 
انسـجام ملی مردم ایـران را در انتخابات ببینند به عظمت 
ایـن ملـت پی بـرده و زمینه ارتقای عزت ملی و پیشـرفت 

کشـور فراهم خواهد شـد.
یـداهلل موحـد در نشسـت هـم اندیشـی بـا  مدیـرکل 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان و اصحـاب مطبوعات و 
رسـانه با موضوع پیشـگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی 
افـزود: انتخابـات در کشـور مـا فرصـت بسـیار بـزرگ و 
سـرمایه گرانقـدری اسـت و همـه باید قدر و منزلـت آن را 

شـناخته و بـه خوبـی از آن اسـتفاده کنند.
وی از همراهی رسانه های استان با مجموعه دادگستری 
اسـتان کرمـان تقدیر کـرد و ادامـه داد: ملت بـزرگ ایران 
دو انتخـاب بسـیار مهـم و تاثیرگذار در سرنوشـت کشـور 
از جملـه سـیزدهمین دوره انتخابـات ریاسـت جمهوری و 
ششـمین دوره انتخابات شـوراهای اسامی شـهر و  روستا 
را در پیـش رو دارد و بـه یقیـن در  2۸ خرداد سـال جاری 
بـا همـت و مشـارکت حداکثـری مردم و با شـور و نشـاط 
مـردم فهیـم کشـور ایـن دو انتخابـات مهم برگـزار و برگ 

زریـن دیگـری بـر افتخارات نظـام افزوده خواهد شـد.
نماینـده عالی قوه قضاییه در اسـتان کرمـان با تاکید بر 
ایـن مطلـب که مشـارکت حداکثـری مـردم در انتخابات، 
ایرانـی قـوی را در عرصـه ملی و منطقـه ای به نمایش می 
گذارد، گفت: دشـمنان از حضور پرشـور مردم در انتخابات 
واهمـه دارنـد و آثـار ایـن واهمه در جایی مشـخص اسـت 
کـه تمـام امکانـات و ظرفیـت های تبلیغـی خـود را برای 
دلسـرد کـردن مـردم و ایجـاد فضای یـأس و ناامیـدی در 
جامعـه بـه کار گرفته اند تـا انتخاباتی که مـی تواند منجر 
بـه تقویـت اقتـدار ملـی و امنیـت داخلـی کشـور شـود را 
موجـب تضعیـف اراده ملـی کـرده و از این فضـا در جهت 

اهداف شـوم خـود بهره گیـری کنند.
مشارکت مردم تمامی توطئه های دشمنان در 

رابطه با انتخابات را نقش بر آب می کند
موحـد بـا بیـان ایـن مطلـب کـه دشـمنان تـاش می 
کننـد کـه فرصـت هـای انتخابات را بـه یـک تهدید علیه 
وحـدت ملـی و اقتـدار ملـی کشـور و نظام تبدیـل کنند، 
گفـت: به یقین با مشـارکت مردم تمامـی این توطئه های 
دشـمنان در رابطـه با انتخابات، نقش بر آب خواهد شـد و 
ایـن انتخابـات به عرصه یـأس و ناامیدی دشـمنان تبدیل 

می شـود .
وی بـا تاکیـد بـر ایـن مطلـب که رسـانه هـای جمعی 
متعهد و مسـئولیت پذیر در ایجاد شـور و شـعور انتخاباتی 
مـردم تاثیـر به سـزایی دارند، گفـت: رسـانه و انتخابات دو 
رکـن مهـم نظام مـردم سـاالری دینی هسـتند و هر کدام 
از آنهـا از دیگـری تاثیـر مـی گیـرد و برگـزاری انتخابـات 
آگاهانـه و باشـکوه بـدون مشـارکت رسـانه هـای جمعـی 

قابـل تصور نیسـت.
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمان ضمـن بیان این 
مطلـب کـه اصحاب رسـانه در انتخابات نقـش چند بعدی 
دارنـد، عنـوان کـرد: نقش اول رسـانه هـا در حـوزه اطاع 
رسـانی و تبیین اهمیت انتخابات و جایگاه سرنوشـت ساز 

نهادی اسـت کـه در نتیجه انتخابات شـکل مـی گیرد.
موحـد ادامـه داد: ترویـج و نهادینـه کـردن فرهنـگ 
قانـون مـداری در فرایند برگـزاری انتخابات سـالم، رقابتی 
و عادالنـه از جملـه رسـالت هـای مهـم اصحاب رسـانه به 
شـمار مـی رود و هر چـه فرهنگ قانون مـداری در فضای 
انتخاباتی ترویج شـود، تخلفـات و جرایم انتخاباتی کاهش 

مـی یابد.
وی گفت: شـفاف سـازی مراحـل برگـزاری انتخابات به 
منظـور اعتمـاد سـازی بیـن مـردم از وظایف مهم رسـانه 
هـای جمعـی بـه شـمار مـی رود و لزوما تمامـی نهادهای 

رییس کل دادگستری استان کرمان:

انتخابات مهمترین مولفه اقتدار ملی مردم ایران 
در عرصه بین المللی است

رسانه های جمعی متعهد و مسئولیت پذیر در ایجاد شور و شعور انتخاباتی مردم تاثیر به سزایی دارند

اجرایـی و نظارتـی بایسـتی با اصحاب رسـانه همـکاری و 
هماهنگـی داشـته باشـند تـا بتواننـد بـه موقع، شـفاف و 
روشـن فراینـد برگـزاری انتخابـات را  بـه اطـاع جامعـه 
برسـانند زیـرا ثمـره آن ارتقـای اعتمـاد عمومـی بـه نظام 

مقـدس جمهـوری اسـامی ایـران خواهـد بود.
اصحاب رسانه از ارزش های اخالقی رقابت 

انتخاباتی حفاظت کنند
نماینـده عالی قوه قضاییه در اسـتان کرمان با اشـاره به 
اینکه با توجه به شـرایط کنونـی اوج رقابت های انتخاباتی 
در فضـای رسـانه ای شـکل مـی گیـرد، اظهارداشـت: در 
گرماگـرم رقابـت هـای انتخاباتـی، اصحـاب رسـانه باید از 
فضایـل و ارزش هـای اخاقـی رقابـت انتخاباتـی حفاظت 
کننـد و البته این کار بسـیار دشـوار اسـت زیـرا اگر غفلت 
شـود بسـیاری از ارزش هـای اخاقی جامعـه را در فضای 

انتخاباتـی از دسـت خواهیم داد.
موحـد ضمـن بیان ایـن مطلب کـه انتظار مـی رود که 
رسـانه هـای جمعـی بد اخاقـی هـا را سـرزنش و اخاق 
محـوری ها ار تشـویق کنند زیرا تاثیـر عمیقی در فرهنگ 
عمومـی جامعـه بر جای خواهد گذاشـت، گفت: رسـانه ها 

در شـناخت داوطلـب اصلح بـه مردم کمـک می کنند.
وی تاکیـد کرد: رسـانه ها باید شـاخص هـا و معیارهای 
یـک داوطلـب اصلـح ر بـه مـردم معرفـی کننـد تـا مردم 
بـه راحتـی و بـا خیال آسـوده داوطلـب مورد نظر خـود را 

انتخـاب کـرده و بـه وی رای دهند.

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: اصحاب 
رسـانه مورد اعتماد مردم هسـتند و با توجه به گستردگی 
مطالـب در فضـای مجـازی، مردم بـرای ارزیابـی صحت و 
سـقم اخبـار آنها به رسـانه های معتمـد مراجعه می کنند 
و رسـانه هـا بایـد بـا اسـتفاده از سـرمایه عمومـی کـه در 
اختیار دارند سـعی کننـد که مردم انتخاب اصلـح را انجام 

دهند.
موحـد با بیان ایـن مطلب که در فضـای انتخابات، عوام 
فریبی و شـعارهای واهی و غیرقابل تحقق به وفور شـنیده 
و دیـده می شـود، تاکید کـرد: انتظار مـی رود که اصحاب 
رسـانه عکس العمل مناسـب نسـبت به وعده های موهوم 
و خیالی داوطلبان داشـته باشـند و غیرواقعی بودن آنها را 
بـه مـردم اطاع دهند تا مردم به شـکلی واقـع بینانه  فرد 

اصلـح را انتخاب کنند.
وی همچنیـن گفـت: امیـد آفرینـی و  ایجـاد آرامـش 
روانـی از نیازهـای کنونـی جامعـه مـا اسـت و مـردم بـا 
مشـکات متعددی روبرو هسـتند و نیاز به امیـد و آرامش 
دارنـد کـه از ایـن مقطع عبور کـرده و به نقطه ای برسـند 
کـه مشـکات آنها حل شـود و بخـش مهمـی از این امید 

آفرینـی و اعتمـاد آفرینـی بـر عهده رسـانه ها اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر این مطلب که رسـانه هـا باید همگان 
را بـه سـوی تحقق آرامـش، نظم و امنیـت عمومی دعوت 
کنند تا رقابت سـالم و قانونمند محقق شـود، اظهارداشت: 
دسـتگاه قضایـی در مقـام پیشـگیری از جرایـم و تخلفات 
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انتخاباتـی انتظـار دارد کـه رسـانه هـا بـه قوانیـن کشـور 
احتـرام گذاشـته، بـه آمـوزش و رشـد آگاهـی عمومی در 
زمینـه انتخابـات بپردازند، مـردم را به حضـور حداکثری و 
مشـارکت حداکثری تشـویق کننـد و اصـول و ارزش های 

انتخاباتـی را در سـرلوحه کار خود قـرار دهند.
بخشی از ادبیات کنونی فضای رسانه ای در شأن 

فرهنگ کشور و مردم نیست
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـه کارگیـری 
ادبیـات فاخـر، صادقانـه، وحـدت آفریـن و امیـد بخش در 
رسـانه ها را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشـت: بخشـی از 
ادبیات کنونی در فضای رسـانه ای در شـأن فرهنگ کشور 
و مـردم نیسـت و باید در ادبیات رسـانه ای به نحوی مورد 
اسـتفاده قرار گیرد، ثمرات آن نصیب مردم و کشـور شـود. 
موحـد بر ایجـاد زمینه تبلیغات انتخاباتـی عادالنه برای 
تمامی کاندیداها و داوطلبان از سـوی رسـانه ها تاکید کرد 
و گفـت: رسـانه هـا باید بیشـتر بـه مصالح عمومـی توجه 
داشـته باشـند و بـا یک نـگاه وظیفـه گرایانه بـه انتخابات 
توجه داشـته باشـند و از نگاه کاسـب کارانـه پرهیز کنند.

وی بـا تاکیـد بر این مطلب کـه نقد منصفانـه، عالمانه، 
آگاهانه و مشـفقانه باید مبنای کار  رسـانه ها در فضاهای 
انتخاباتـی باشـد، گفت: رسـانه ها بایـد از هرگونه تخریب، 
توهیـن و بازنشـر گزارشـات و القائات بیگانـگان و معاندان 
ملـت ایـران به صورت جـدی اجتناب کنند و نباید رسـانه 
هـای وزیـن خـود را در اختیار زبان دشـمنان قـرار دهیم.

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه 
رفتارهای مجرمانه در حوزه رسـانه ها در فضای انتخاباتی، 
اظهارداشـت: هـر گونـه ادعـای غیـر واقع مبنی بـر توقف 
انتخابـات و دعـوت بـه تجمـع اعتـراض آمیـز، اعتصـاب 
تحصـن و هر اقدامی کـه موجب اخـال در روند انتخابات 
شـود، جرم اسـت، جرم انگاری شـده است و مورد پیگیری 

قـرار مـی گیرد.
موحـد  ادامه داد: انتشـار و تبلیغ عائم تحریم انتخابات 
کـه از سـوی معاندیـن و عناصـر ضـد انقـاب مطـرح می 
شـود، انتشـار هجو یا هجویـه و یا هر گونـه مطلب توهین 
آمیـز علیـه انتخابات در رسـانه ها از نظر قانـون گذار جرم 

تلقی شـده است.
وی بیـان کـرد: انتشـار هرگونـه مطلـب خـاف واقـع 
دربـاره انصراف گـروه های قانونی از انتخابات و اسـتفاده از 

سـایت ها وباگ های رسـمی و نشـریات رسـمی مربوط 
بـه دسـتگاه هـای دولتی بـرای بهـره بـرداری در تبلیغات 

نامزدهـای انتخاباتـی جرم اسـت.
استفاده از امکانات ادارات، له یا علیه 

کاندیداها جرم است
رییـس شـورای قضایی اسـتان کرمان خاطرنشـان کرد: 
اسـتفاده از امکانات مالی و پشـتیبانی ادارات، سازمان ها و 
نهادهـای عمومـی در جهـت له یـا علیه کاندیداهـا جرم و 

قابـل تعقیب کیفری اسـت.
موحـد افـزود: کارمنـدان در وقـت اداری و بـا اسـتفاده 
از امکانـات اداری و نیـز دسـت انـدرکاران اجـرا و نظـارت 
بـر انتخابـات حـق ندارنـد از امکانـات اداری علیـه و یـا له 

کاندیداهـا اسـتفاده کنند.
وی بـا بیـان اینکـه درج مطلـب و محتـوای تبلیغاتـی 
کاندیداهـا خـارج از زمـان تعییـن شـده بـرای تبلیغـات 
انتخاباتی جرم اسـت، ادامه داد: انتشـار هر مطلب و محتوا 
در جهـت تحریـک، ترغیـب، تطمیـع و تهدیـد افـراد بـه 
خریـد و فـروش رای، رای دادن بـا شناسـنامه جعلی، رای 
دادن بـا شناسـنامه دیگری، جعـل اوراق تعرفـه، رای دادن 
بیش از یکبار و سـایر روش های تقلب و یا انتشـار هرگونه 
مطلـب بـرای ایجـاد رعب و وحشـت بـرای رای دهندگان 
و شـعب، عدم رعایت شـئونات اسـامی در انتشـار تصاویر 
مربـوط بـه بانوانـی کـه کاندیـد انتخاباتی می باشـند، نیز 
طبـق قانـون جرم اسـت و تعقیب کیفـری به دنبـال دارد.

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان با تاکیـد بر این 
مطلب که رای مردم بسـیار سرنوشـت سـاز اسـت و نمی 
تـوان بـه ماننـد یـک کاال بـه آن نگاه کـرد، گفت: نـگاه به 
رای مـردم بـه عنـوان یـک کاال،  توهیـن آمیـز و وهن آور 
اسـت و از نظر قوانین کشـور نیز جرم انگاری شـده اسـت.

موحـد ادامـه داد: انتشـار هرگونـه مطلـب در جهـت 
توهیـن، افترا و نشـر اکاذیـب با هدف تخریب نظـام، قوای 
سـه گانـه، سـازمان هـای حکومتـی و نهادهـای اجرایی و 
نظـارت انتخابـات بـه منظـور بهـره بـرداری انتخاباتی نیز 

جـرم به شـمار مـی رود.
وی تصریـح کـرد: انتشـار هرگونه مطلب و اسـناد دارای 
طبقـه بنـدی مرتبـط با انتخابـات، انتشـار اخبار کـذب از 
نتیجـه بررسـی صاحیت هـا و شـمارش آراء، ادعاهای بی 
اسـاس پیرامـون تقلـب در انتخابـات یـا مخـدوش بـودن 

انتخابـات بدون دلـی ل و مدرک، انتشـار ادعاهای کذب و 
غیرواقعـی از سـوی نامزدها درباره سـوابق مشـاغل دولتی 
اعم از کشـوری، لشـکری، انتظامـی و مدرک تحصیلی نیز 

جرم اسـت.
رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان گفت: انتشـار هر 
گونـه مطلـب و محتـوا در جهت هتک حرمـت و حیثیت 
داوطلـب انتخابات در جهت نشـر اکاذیـب و تبلیغات علیه 
آنها و انتشـار صوت تصویر و یا فیلم خصوصی کاندیدهای 
انتخابـات بـدون رضایـت آنهـا به شـکلی کـه موجب ضرر 

وهتـک حیثیت آنها شـود، جرم اسـت.
موحـد ادامـه داد: انتشـار مطالـب خاف واقـع مبنی بر 
انصـراف هریـک از کاندیدهـای انتخاباتی، انتشـار اسـامی 
متهمـان انتخابـات قبـل از محکومیت قطعی آنها، انتشـار 
علـت رد صاحیـت داوطلبان بـدون رضایت آنهـا به گونه 
ای کـه موجـب افشـای اسـرار و هتـک حیثیت آنها شـود 

نیـز در قانـون مطبوعات جرم برشـمرده شـده اسـت.
اصحاب رسانه استان کرمان نقش 

خود را در برگزاری انتخابات 
پرشور بخوبی ایفا کرده اند

وی بـا تاکید بر ایـن مطلب که در 
دوره های گذشـته از سـوی اصحاب 
رسـانه اسـتان جرایـم و تخلفات حاد 
و قابـل توجهـی نداشـته ایـم و ایـن 
امـر باعـث افتخار اسـت کـه اصحاب 
رسانه این اسـتان همواره در راستای 
منافـع ملـی و مصالـح عمومـی قلـم 
و قـدم زده انـد و نقـش خـود را در 
برگـزاری انتخابـات پرشـور به خوبی 
ایفـا کـرده انـد و بایـد قـدردان آنهـا 
باشـیم و از آنهـا سپاسـگزاری کنیم.

اسـتان  دادگسـتری  کل  رییـس 
سـتاد  اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان 
تخلفـات  و  جرایـم  از  پیشـگیری 
انتخاباتـی از مدت ها قبل در سـطح 
ملی و اسـتانی فعال شـده اسـت و به 
صورت مسـتمر تشـکیل جلسـه می 
دهد، یادآور شـد: قضـات ویژه ای در 
سراسـر اسـتان بـه منظور رسـیدگی 

بـه جرایـم و تخلفـات انتخاباتـی تعییـن شـده انـد.
موحـد تاکیـد کرد: کمیتـه نظارت بـر عدم اسـتفاده از 
امکانـات دولتـی سـازمان هـا و نهادها در تبلیغ لـه و علیه 
کاندیداها با مسـئولیت سـازمان بازرسـی اسـتان کرمان و 
کمیتـه هماهنگـی و همـکاری بـا رسـانه های اسـتان نیز 
با مسـئولیت ارشـاد اسـامی تشکیل شده اسـت و انشاهلل 
تـا پایـان انتخابات همچنـان این هماهنگی هـا و تعامات 

برقرار خواهـد بود.
وی بیـان کرد: کمیته رصد فضای مجازی با مسـئولیت 
دادسـتان کرمـان به منظور پیگیـری از جرایـم و تخلفات 
انتخاباتـی در فضـای اسـتان نیـز بـه صـورت جـدی فعال 
هسـتند و در این رابطه سـایر نهادهـای امنیتی و انتظامی 
مشـارکت دارنـد و صـورت نیـاز هشـدارهای الزم را بـه 

فعـاالن ایـن عرصـه ارائه مـی کنند.
رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان، فضای انتخاباتی 
را همـراه بـا شـور و نشـاط دانسـت و تاکید کرد: دسـتگاه 
قضایـی تاش مـی کند که ضمـن حفظ آزادی رسـانه ها 
فضایـی را فراهـم آورد کـه تمامـی اقدامـات در چارچـوب 

قانون دنبال شـود.
موحد گفت: دسـتگاه قضایـی همواره پشـتیبان اجرای 
مصوبـات سـتاد ملـی کرونـا بـوده و در جریـان برگـزاری 
انتخابـات نیـز از تصمیمات این سـتاد حمایت کـرده و در 

مسـیر اجـرای آنها پشـتیبان سـایر نهادها خواهـد بود.
بروز شدن قوانین انتخاباتی باید در

 دستور کار قرار گیرد 
تمامـی  قضایـی  دسـتگاه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
گزارشـات دریافتـی را  بـه طـور کامـل مـورد بررسـی 
قـرار داده و در زمـان مقتضـی تذکـرات و برخوردهـای 
الزم را انجـام مـی دهـد، عنوان کرد: بروز شـدن قوانین 
انتخاباتـی یکی از مواردی اسـت که باید در دسـتور کار 
قـرار گیـرد تـا قوانیـن ایـن حوزه متناسـب بـا وضعیت 

باشند. روز کشـور 
رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان به فعالیت سامانه 
سـجام در معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم 
دادگسـتری کل استان کرمان نیز اشـاره و بیان کرد: بیش 
از هشـت هـزار نفـر در ایـن سـامانه همکاری مـی کنند و 
گزارشـات آنهـا از تخلفـات در حوزه ها مختلـف دریافت و 

رسـیدگی می شود.

قضات 
ویژه ای در 
سراسر استان 
به منظور 
رسیدگی 
به جرایم 
و تخلفات 
انتخاباتی 
تعیین
 شده اند

،،
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دبیر سـتاد پیشـگیری از جرایم و تخلفـات انتخاباتی 
اسـتان کرمـان گفـت: تبلیغـات زودهنـگام و تخلفـات 
انتخاباتـی در فضـای مجـازی توسـط دادسـتان هـای 

سراسـر اسـتان رصـد می  شـود.
“سـیدمهدی قویـدل” در گفت و گو بـا خبرنگار صدا 
و سـیمای مرکـز کرمـان اظهار داشـت: بر اسـاس اصل 
حاکمیـت قانـون، مقامـات و نهادهـای متولـی برگزاری 
انتخابـات موظـف بـه انجام وظایـف خویش برابـر قانون 
هسـتند، بنابرایـن رعایـت اصـل عـدم تبعیـض و اصـل 
بی طرفـی و شـفافیت، تضمین کننده انتخابات سـالم با 

مشـارکت حداکثری مردم اسـت.
وی افـزود: ایـن اصـول نیاز بـه قانون گرایـی و قانون 
مندی هم از سـوی شـهروندان و هم از سـوی مجریان، 
ناظـران و برگزارکننـدگان انتخابـات و هـم نامزدهـای 
انتخاباتـی و هـواداران آنهـا دارد و همگـی موظـف بـه 

تمکیـن در برابـر قانون هسـتند.

قویدل سـپس درخصوص مشاهده تبلیغات زودهنگام 
گفـت: در فضـای مجـازی و در گـروه هـای غیررسـمی 
بعضـا تبلیغات زودهنگام مشـاهده شـده اسـت که البته 
ایـن موضـوع از سـوی کمیتـه هـای مربوطـه بـه ویـژه 
کمیتـه رصـد فضـای مجـازی، با مدیریـت دادسـتان ها 
در سراسـر اسـتان رصد می  شـود. دبیر سـتاد پیشگیری 
از جرایـم و تخلفـات انتخاباتـی اسـتان کرمـان تصریـح 
کـرد: عـاوه بر دسـتگاه های امنیتـی، اداره کل فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی که متولـی نظارت بر رسـانه ها، جراید 
و مطبوعـات اسـت نیـز تخلفـات را رصـد کـرده و قطعاً 

مورد بررسـی قـرار خواهنـد گرفت.
قویـدل در بخـش دیگـری در رابطه با نحـوه برگزاری 
انتخابـات در زنـدان هـا گفـت: در ایـن مراکـز نیـز بـا 
رعایـت اصـول و نظـارت ناظریـن و مجریان، با اسـتقرار 
صنـدوق هـای سـیار، رای گیری بـه نحو احسـن انجام 

خواهد شـد.

دبیر ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی استان کرمان: 

تبلیغات زودهنگام در فضای مجازی توسط 
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان با اشـاره به دادستان ها رصد می  شود

ایـن مطلـب کـه اسـتفاده ابـزاری از انتخابـات بـرای 
تسـویه حسـاب هـای جناحـی و بانـدی، ظلـم بزرگی 
اسـت، گفـت: انتخابـات حـق ایـن ملـت بـرای تعیین 
سرنوشـت خـود و از پایـه های نظام مقـدس جمهوری 
اسـامی ایـران اسـت و ایـن حـق اساسـی مـردم باید 
بـر مسـائل مقطعی حزبـی، گروهی و بانـدی ارجحیت 

باشد. داشـته 

 »یـداهلل موحـد« در آییـن تکریـم و معارفه روسـای 
سـابق و جدیـد حـوزه قضایـی شهرسـتان شـهربابک 
افـزود: هـم اکنـون در مقطـع بسـیار حساسـی قـرار 
و  دارد  وجـود  متعـددی  هـای  وسوسـه  کـه  داریـم 
دسیسـه هـای بسـیاری نیـز در جریـان اسـت و یـک 
عـده از معاندیـن ایـن ملـت و کشـور در بـرون مرزهـا 
دچـار توهـم شـده انـد و خودشـان را آماده مـی کنند 

کـه بـه داخـل کشـور بیایند.

معــاون دادســتان راور گفــت: تخلفــات  انتخاباتــی در 
فضــای مجــازی بــه طــور کامــل رصــد و بــا متخلفــان 

برخــورد قاطــع و قانونــی می شــود. 
ــن جلســه ســتاد  ــی اســتوارزاده« در هفتمی »مجتب
پیشــگیری و رســیدگی به جرایــم و تخلفــات انتخاباتی 
شهرســتان راور افــزود: بــا توجــه بــه حساســیت 
ــتر در  ــا بیش ــزد ه ــات نام ــات، تبلیغ ــوع انتخاب موض

فضــای مجــازی صــورت مــی گیــرد و ایــن تبلیــغ هــا 
بایــد در چهــار چــوب قانــون و در موعــد مقــرر باشــد و 
تبلیغاتــی کــه خــارج از ضوابــط تعریــف شــده و زمینــه 
ــور از  ــکنی و عب ــون ش ــم  و قان ــال در نظ ــاز اخ س
ــا حساســیت  بررســی شــده  ــز باشــد، ب خطــوط قرم
ــی  ــورد  قانون ــررات برخ ــط و مق ــوب ضواب و در چارچ

ــد.  خواهدش

رییس کل دادگستری استان کرمان:

استفاده ابزاری از انتخابات برای تسویه حساب های 
جناحی و باندی، ظلم بزرگی است

 هدف اصلی سند تحول قضایی، ارتقای رضایت مندی مردم از این دستگاه است

معاون دادستان راور:

تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی رصد می شود
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رییس کل داگسـتری اسـتان کرمان گفـت: با حضور 
و مشـارکت مردم در انتخابات 1400 یک کشـور مقتدر 
در سـطح بیـن المللی، امن، منسـجم و یـک ملت آگاه، 
هوشـیار و بـا بصیـرت در عرصـه داخلـی و بیـن المللی 

رخ مـی نماید.
»یـداهلل موحـد« در آئیـن تودیع رییس سـابق حوزه 
قضایـی رابـر و معرفـی رئیـس جدید این حـوزه قضایی 
افـزود: شهرسـتان رابـر مهـد الله هـای گلگـون کفن و 
مهـد فرماندهـان، سـرداران و جـان برکفانـی اسـت که 
بـرای جهـان اسـام افتخـار آفریدنـد، ایـن شهرسـتان 
زادگاه سـردار سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی، 
فرمانـده شـهدای دوران دفـاع مقـدس از جملـه سـوم 
خـرداد و آزادسـازی خرمشـهر، سـید الشـهدای جبهـه 

مقاومـت و شـهدای مدافـع حرم اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه شـهدا ایثارگـری 
هـا و جانفشـانی هـای زیـادی بـرای اعتـای اسـام، 
کشـور و میهـن و بـرای پیشـرفت، رفاه و آسـایش ملت 

شـریف ایران داشـته اند، گفت: نظام مقـدس جمهوری 
اسـامی ایران میراث ماندگار شهداسـت و مـا مانده ایم 
تـا از این میـراث گرانقدر پاسـداری کنیـم و امروز همه 
مـا در محضـر خداونـد متعال به عنـوان امانـت دار این 
میراث شـهدا رسـالت خطیر و حساسـی بر عهده داریم 

و بـا لحظـه ای خطـا و کوتاهـی، جفا خواهد شـد.
انتخابات سرمایه گران سنگی برای کشور است 

نماینـده عالـی قوه قضاییه در اسـتان کرمان با اشـاره 
بـه ایـن مطلب کـه امروز در این مقطع بسـیار حسـاس 
و در ایـن ایام که در آسـتانه برگـزاری دو انتخابات مهم 
و سرنوشـت سـاز هسـتیم بایـد بـه رسـالت الهـی خود 
توجـه داشـته باشـیم، تاکیـد کـرد: انتخابـات فرصـت 
بزرگـی بـرای ملت ایـران و سـرمایه گران سـنگی برای 
کشـور اسـت و بایـد قـدردان ایـن فرصـت و سـرمایه 

باشیم.
موحـد تاکیـد کـرد: اگـر بـه خوبـی از ایـن فرصت و 
سـرمایه اسـتفاده کنیـم، آرمـان شـهدا محقـق خواهد 

رییس کل دادگستری استان کرمان :
با انتخاب صحیح مردم و تحقق یک نظام اقتصادی عدالت 

محور، گره بسیاری از مشکالت مردم گشوده می شود

شـد و یـک کشـور مقتدر در سـطح بیـن المللـی، امن، 
منسـجم و یـک ملـت آگاه، هوشـیار و بـا بصیـرت در 

عرصـه داخلـی و بیـن المللـی رخ مـی نمایـد.
وی یـادآور شـد: دشـمنان ملـت ایـران بـه خوبـی 
وقـوف دارنـد کـه انتخابـات چـه تاثیـری در سرنوشـت 
ایـن کشـور دارد لـذا بـا تمـام امکانـات خـود و بـا تمام 
بـوق هـای تبلیغاتـی خـود هماهنـگ و منسـجم وارد 
عرصـه یـأس پراکنـی شـده انـد و مـی خواهنـد ملـت 
ایـران را دلسـرد و مایـوس کرده و ایـن فرصت را تبدیل 
بـه یـک تهدیـد کننـد و ایـن در حالـی اسـت کـه این 
فرصـت مـی تواند کشـور و ملت را در عرصـه جهانی به 

یـک اقتـدار ملی برسـاند.
رییـس کل داگسـتری اسـتان کرمـان خاطرنشـان 
کـرد: مردم ممکن اسـت از فسـاد؛ ناراضـی، از تبعیض؛ 
ناکارآمـدی؛  از  و  خاطـر  رنجیـده 
دلخـور باشـند و البتـه کـه بـه حـق 
هـم دلخـور هسـتند  امـا اینهـا را به 
حسـاب نظام نمی گذارند و دشـمن 
در صـدد اسـت کـه ایـن مـوارد را 
بـه حسـاب نظـام مقـدس جمهوری 
اسـامی گـذارد و مـا بایـد در ایـن 
مقطع بسـیار حسـاس و مهم ببینیم 
کـه در چـه عرصـه ای حضـور پیـدا 
کـرده ایم و آیا پاسـدار میراث شـهدا 
هسـتیم و یـا اینکـه خـدای ناکـرده 
نغمـه هـای شـوم دشـمن را تکـرار 

کنیم. مـی 
موحـد گفـت: در مقطـع حسـاس 
انتخابـات پیـش رو بایـد ببینـم کـه 
آیـا در مسـیر مکتـب حـاج قاسـم 
حرکـت مـی کنیـم و یـا هـم راسـتا 
با مسـببان و عامان شـهادت شهید 

سـلیمانی حرکـت مـی کنیم.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن مطلـب که 
اگـر از آرمـان هـا، مکتـب، والیـت و 
اسـامی  جمهـوری  مقـدس  نظـام 

ایـران دفـاع کنیـم در جهتـی پیـش خواهیـم رفت که 
نگاه و رویکرد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی بوده اسـت، 
افـزود: بایـد هر چـه در تـوان داریم برای عرصـه مهم و 
آوردگاه انتخابـات بـه کار ببندیـم و بـا تاسـی از رهبری 
و نصـب العیـن قـرار دادن منویـات ایشـان در صحنـه 

یابیم. حضـور 
وی خاطرنشـان کـرد: ملـت ایـران هوشـیار و بیـدار 
اسـت و ممکـن اسـت کـه از برخـی سـوء مدیریـت ها 
و ناکارآمـدی و مفسـده هـا دلخـور باشـد امـا در مواقع 
حسـاس بـه خوبی به مسـئولیت های خود واقف اسـت 

و بـه وظیفـه خـود عمل مـی کند.
عالـی تریـن مقـام قضایـی اسـتان کرمـان تصریـح 
کـرد: امیـد مـی رود کـه در 2۸ خردادمـاه سـال جاری 
بـا حضـور پرشـور، بانشـاط، حداکثـری و آگاهانـه ملت 
ایـران، انتخابـات افتخارآمیـزی رقـم بخـورد و موجـب 

یـاس و سـرخوردگی دشـمنان ایـن ملـت شـود.
یک نظام اقتصادی عدالت محور گره بسیاری از 

مشکالت مردم را خواهد گشود
موحـد افـزود: انشـااهلل بـا انتخـاب صحیح مـردم یک 
دولـت کارآمـد، استکبارسـتیز، عدالت محـور، انقابی و 
مردمـی زمـام امـور اجرایـی کشـور را در دسـت خواهد 
گرفـت و آنـگاه خواهیـم دیـد کـه فسـاد، تبعیـض و 
آلودگـی از چهـره اقتصـاد کشـور زدوده خواهـد شـد 
و یـک نظـام اقتصـادی عدالـت محـور گـره بسـیاری از 
مشـکات مـردم را خواهد گشـود و همت مـردم در این 

زمینـه راهگشـا خواهـد بود.
وی بـا بیان ایـن مطلب که خدمت به مـردم در نظام 
و در مکتـب و فرهنـگ قـران کریـم و مکتـب اهل بیت 
)ع( از یـک منزلـت و ارزش باالیـی برخـوردار اسـت و 
همتـراز بـا ایمـان بـه خداونـد متعـال تلقی می شـود، 
تصریـح کـرد: دسـتگاه قضایی بـه دنبال احقـاق حقوق 
محرومان و سـتمدیدگان اسـت و در این راسـتا باید به 
نخـوی اقدام شـود که بعـد از رفتن ما خاطرات شـیرین 
خدمـت در ذهـن مردم پایدار بمانـد و ارزش خدمت در 
همین اسـت زیـرا خدمت به مـردم، رضایـت خداوند را 

بـه دنبال خواهد داشـت.

 امید می رود 
که در 28 
خردادماه سال 
جاری با حضور 
پرشور، بانشاط، 
حداکثری و 
آگاهانه ملت 
ایران، انتخابات 
افتخارآمیزی 
رقم بخورد و 
موجب یاس 
و سرخوردگی 
دشمنان این 
ملت شود

،،
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رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفت: توصیه و 
تاکیـد اصلی دسـتگاه قضایی این اسـت 
کـه اصـل حاکمیـت قانـون در فراینـد 

انتخابـات توسـط هر فـرد در هر موقعیتی 
مراعات شـود.

» یـداهلل موحـد« در بازدیـد از سـتادهای 
انتخاباتـی اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر ایـن 

مطلـب کـه مسـئولیت اصلـی دسـتگاه قضایـی 
جرایـم  از  پیشـگیری  انتخابـات،  برگـزاری  و در 

تخلفـات انتخاباتـی اسـت، افزود: اگرچـه قوه قضاییه در سـایر 
کمیتـه هـای مربـوط بـه سـتاد انتخابـات نیـز نقـش دارد اما 
مهمتریـن وظیفـه دسـتگاه قضایـی در حـوزه پیشـگیری از 
جرایـم و تخلفـات انتخاباتـی اسـت. وی خاطرنشـان کـرد: در 
صورتـی کـه فعاالن سـتادهای انتخاباتی، فعالیت هـای خود را 
در چارچـوب قانـون پیـش ببرند، کارگـزاران امـر انتخابات نیز 
مـی تواننـد به سـهولت کار خـود را پیش ببرنـد. نماینده عالی 
قـوه قضاییه در اسـتان کرمـان ضمن تاکید بـر این مطلب که 
سـتادهای انتخاباتـی مختلف در این اسـتان تاکنـون همراهی 
بسـیار خوبـی بـا مجموعه هـای انتظامـی، امنیتـی، اجرایی و 
قضایـی داشـته انـد، عنـوان کـرد: تمامـی مسـئوالن و اعضای 
سـتادهای انتخاباتـی در حیطـه وظایف محلـی و در چارچوب 
کاری خـود بایـد طبق قانـون و بـا رعایت ارزش هـای اخاقی 
انتخابـات و اخـاق سیاسـی حاکم بر انتخابات حرکـت کرده و 

ببرنـد. پیـش  را  کار 
موحـد با اشـاره بـه اینکه حمایـت قانونی از تمامی سـتادها 
و فعـاالن در امـر برگـزاری انتخابـات وظیفـه قـوه قضاییـه به 
شـمار مـی رود، تاکیـد کـرد: رویکـرد دسـتگاه قضایـی ایـن 
اسـت کـه تـاش کند تا رقابـت عادالنـه ای در حیطـه قوانین 
حاکـم بـر برگـزاری انتخابـات شـکل گیـرد. وی بـا تاکیـد بر 
ایـن مطلـب کـه بداخاقی هـای انتخاباتـی را به هیـچ عنوان 
نمـی پذیریـم، تصریـح کـرد: حفـظ حیثیـت، کرامـت و عزت 
نامزدهـا و داوطلبـان انتخابـات بسـیار مهم اسـت و بایـد مورد 

توجـه قـرار گیرد. سـتادهای انتخاباتی دراسـتان 
کرمان، همراهی بسـیار خوبـی با مجموعه های 
انتظامی، امنیتی، اجرایی و قضایی داشـته اند 
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمان بیان 
کـرد: نوجوانـان و جوانانی که با سـتادهای 
انتخاباتی همکاری دارند، بعضا بر اسـاس 
و  رفتـار مـی کننـد  احساسـات خـود 
سـتادهای انتخاباتـی بـه عنـوان قـوه عاقلـه این 
جمـع بایـد آنها را هدایـت و راهبری کند تـا در چارچوب های 
قانونـی حرکت کنند زیرا این نسـل اگر به درسـتی در فعالیت 
هـای سیاسـی خـود تربیـت شـود، آینده کشـور نیـز در بحث 

انتخابـات و ایـن قبیـل رقابـت هـا تضمین می شـود.
موحـد یـادآور شـد: در وهلـه نخسـت مشـارکت حداکثری 
دارای اهمیـت اسـت و همـه بایـد برای حضـور مـردم در پای 
صنـدوق هـای رای برنامه ریزی کنیـم و در مرحله دوم هر یک 
از سـتادهای انتخاباتـی تـاش می کننـد که نامزد مـورد نظر 

آنهـا رای مـردم را بـه خود معطـوف کند.
وی یـادآور شـد: قـوه قضاییـه بـه منظـور کاهـش جرایم و 
تخلفـات انتخاباتـی با سـتادهای تبلیغات انتخاباتـی نامزدها و 
کاندیداهـا ارتبـاط برقـرار می کنـد زیرا با ایجاد فهم مشـترک 
و هدف مشـترک می توانیم راحت تر حرکت کرده و مسـیر را 

بـرای حضور حداکثـری مـردم در انتخابات همـوار کرد.
رئیـس شـورای پیشـگیری از جرایـم و تخلفـات انتخاباتـی 
یـادآور شـد: بایـد فرهنـگ انتخاباتـی را بـه نحـوی در کشـور 
توسـعه دهیم که ایران اسـامی در زمینه آزادی های سیاسـی 
و آزادی هـای امـر انتخابـات بـه الگویی در سـطح کشـورهای 
اسـامی و دنیـا تبدیل شـود . موحـد تاکید کـرد: اولین برایند 
فعالیـت سـتادهای انتخاباتـی باید تحقق مشـارکت حداکثری 
در انتخابـات باشـد تا بر مبنـای این مشـارکت، دولت منتخب 
مردم روی کار آمده و با حل مشـکات انباشـته کشـور، زمینه 
ای را فراهـم آورد کـه مـردم بـا دلگرمـی بیشـتری در صحنـه 

هـای دفـاع از نظـام و انقاب حضـور یابند.

رییس کل دادگستری استان کرمان:
اصل حاکمیت قانون در فرایند انتخابات باید از سوی 

تمامی ستادها، هواداران و مجریان انتخابات رعایت شود

رئیس دادگستری شهرستان بردسیر:
انتخابات لیلة القدر نظام اسالمی است

رئیــس دادگســتری شهرســتان بردســیر عنــوان 
القــدر  لیلــة  انتخابــات  کــرد:  
نظــام اســامی اســت و احیــاء 

روزهــای پیــش رو تــا برگــزاری 
ــه  ــامت و بیم ــن س ــات ضام انتخاب

عمــر نظــام جمهــوری اســامی ایــران 
ــت. اس

»محمــد ســاالری« در جلســه شــورای 
ر پیشــگیری از وقــوع جــرم بــا دســتور  کا

پیشــگیری از جرائــم و تخلفــات انتخاباتی شهرســتان 
بردســیر، بــا بیــان ایــن مطلــب کــه اختاف ســلیقه، 
اختــاف عقیــده نیســت یــاد آور شــد: گاهــاً دیــده 
شــده کــه اختــاف ســایق و نظــرات موجــب 
ــیاری از  ــرت بس ــاً مهاج ــا بعض ــینی و ی ــه نش خان
ــر و  ــد منشــاء خی ــی توانســته ان ــه م اســتعدادها ک
ــب  ــئله موج ــن مس ــده و ای ــند گردی ــت باش خدم
کنــار گذاشــته شــدن ایــن افــراد و اســتعدادها 
ــامی از  ــام اس ــت نظ ــت و محرومی ــه خدم از عرص

خدمــات ایــن عزیــزان شــده اســت .

دســتگاه  قضایــی  مقــام  باالتریــن 
قضــا در شهرســتان بردســیر در جمــع 
ــارت و  ــای نظ ــأت ه ــئولین، هی مس
اجرایــی انتخابــات و کاندیداهــای 
روســتای  و  شــهر  شــوراهای 
ــت:  ــار داش ــتان اظه ــن شهرس ای
علیرغــم  انتخابــات  ایــام  در 
اختــاف ســایق و تعــارض دیــدگاه هــا 
ــری  ــارکت حداکث ــب مش ــود موج ــای خ ــه در ج ک
مــردم نیــز مــی شــود بایســتی حداکثــر تــاش در 
ــن حــال  ــی و در عی جهــت ایجــاد وحــدت و همدل
رعایــت اخــاق سیاســی و انتخاباتــی انجــام پذیــرد 
ــان ضمــن دعــوت از مــردم شهرســتان  . وی در پای
ــات  جهــت حضــور پــر شــور و حداکثــری در انتخاب
ریاســت جمهــوری و شــوراهای شــهر و روســتا 
خاطــر نشــان کــرد: ان شــاءاهلل بــا حضــور پــر 
ــات  ــزاری انتخاب ــری در برگ ــعور حداکث ــور و ش ش
ســالم و بــا نشــاط از هرگونــه تخلــف و بــد اخاقــی 

ــیم . ــه دور باش ــی ب ــی و انتخابات سیاس

در راســتای اجــرای مصوبــات جلســه دوم 
پیشــگیری و رســیدگی بــه جرایــم 
ــتری  ــی دادگس ــات انتخابات و تخلف

شهرســتان انــار، ســومین جلســه 
پیشــگیری و رســیدگی بــه جرایــم 

حضــور  بــا  انتخاباتــی  تخلفــات  و 
»طالبیــان« رئیــس دادگســتری، فرماندار 

و ســایر مســولین برگــزار کننــده انتخابــات 

ــد. ــزار ش برگ
نامزدهــای  توجیهــی  جلســه  در 
ــئولین  ــتا و مس ــهر و روس ــورای ش ش
ریاســت  انتخاباتــی  هــای  ســتاد 
مــواد  خصــوص  در  جمهــوری، 
و  جرایــم  مجــازات  و  قانونــی 
و  بحــث  انتخاباتــی  تخلفــات 

تبــادل نظــر شــد.

برگزاری سومین جلسه پیشگیری و رسیدگی به جرایم و 
تخلفات انتخاباتی شهرستان انار
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دادستان عمومی و انقالب بردسیر:
حرکت نامزدها در مسیر قانون منجر به حرکت 

طرفداران آنها در همین مسیر خواهد شد
دادســتان عمومــی و انقــاب بردســیر  

نامزدهــای  خــوِد  گفــت: 
محــور  بایــد  انتخاباتــی 

پیشــگیری از وقــوع تخلفــات 
و  باشــند  انتخاباتــی  جرائــم  و 

ــون  حرکــت نامزدهــا در مســیر قان
قطعــاً منجــر بــه حرکــت طرفــداران 
آنهــا در همیــن مســیر خواهــد شــد.

»افشــین صالحــی نــژاد« در جلســه پیشــگیری 
ــا  ــه ب ــی ک ــات انتخابات ــم و تخلف ــوع جرائ از وق
حضــور مســئولین، اعضــاء هیــأت هــای اجرایــی 
نامزدهــای  و  ســتادها  رؤســای  انتخابــات، 
انتخابــات شــهر و روســتای ایــن شهرســتان، 
ــن  ــی مابی ــل ف ــی کام ــر از هماهنگ ــن تقدی ضم
ــأت  ــه هی ــان و مجموع ــورای نگهب ــه ش مجموع
هــای اجرایــی انتخابــات شهرســتان بردســیر 
بیــان داشــت: شــورای پیشــگیری از وقــوع جــرم 
شهرســتان نســبت بــه تهیــه بولتــن در خصــوص 
ــق  ــه از طری ــوده ک ــدام نم ــی اق ــم انتخابات جرائ
فضــای مجــازی در اختیــار نامزدهــای انتخاباتــی 
ــه اســت. ــرار گرفت ــان ق و رؤســای ســتادهای آن
ــا از  ــدم آگاهــی نامزده ــان اینکــه ع ــا بی وی ب
ــزود:  ــه نیســت اف ــچ وجــه پذیرفت ــه هی ــون ب قان
متأســفانه در روزهــای اخیــر شــاهد تبلیغــات زود 
هنــگام بعضــی از نامزدهــای انتخاباتــی بــوده ایــم 
ــون و منجــر  ــه قان ــه دلیــل جهــل ب کــه بعضــاً ب

بــه تشــکیل پرونــده قضایــی گردیــده اســت.
ــن  ــیر ضم ــتان بردس ــوم شهرس ــی العم مدع
دعــوت بــه رعایــت قانــون از ناحیــه افــرادی کــه 

در هیــأت هــای اجرایــی انتخابــات 
مســئولیت دارنــد خاطــر نشــان کــرد: 
رؤســای ادارات و نهادهــا جــداً از  
ســوء اســتفاده از امــوال دولتــی در 
امــر انتخابــات خــودداری نمــوده 
ــت  ــوق بی ــع حق ــث تضیی و باع
المــال و امــوال دولتــی نشــوند .
توصیــه  ضمــن  بردســیر  دادســتان 
ــه  ــان ب ــدگان آن ــی و نماین ــای انتخابات نامزده
و  نظامــی  نیروهــای  بــا  تعامــل  و  همــکاری 
انتظامــی در امنیــت و صیانــت از آراء مــردم 
ــاس اســت  ــردم حــق الن ــار داشــت : آراء م اظه
ــی در  ــه اغماض ــچ گون ــا هی ــتگاه قض ــه دس ک
برخــورد بــا تخلفــات انتخاباتــی و صیانــت از آراء 
مــردم بــا احــدی نخواهــد داشــت و در کمتریــن 
زمــان ممکــن بــه تخلفــات صــورت گرفتــه 

ــد . ــد ش ــیدگی خواه رس
تبلیغــات  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  وی 
نامزدهــای انتخاباتــی در فضــای مجــازی، خاطــر 
ــده  ــام ش ــای انج ــاس رصده ــرد : براس ــان ک نش
متاســفانه در فضــای مجــازی شهرســتان بــه 
ــای  ــی از نامزده ــیخته ای برخ ــار گس ــو افس نح
انتخاباتــی شــهر و روســتا مــورد توهیــن ، افتــرا 
و تخریــب قــرار گرفتــه انــد کــه در ایــن زمینــه 
ــکیل  ــی تش ــده قضای ــا پرون ــکایت نامزده ــا ش ب
شــده اســت و توســط قاضــی ویــژه انتخابــات در 
ــی باشــد و دســتگاه قضــا در  حــال رســیدگی م
ــا  ــا ب ــروی نامزده ــه آب ــن ب ــا متعرضی برخــورد ب

ــود .  ــد نم ــدام خواه ــت اق قاطعی

ــنجان  ــتان رفس ــتری شهرس ــس دادگس رئی
ــت  ــانی در مدیری ــر کس ــت: اگ گف
شــرایط  شــدند  باعــث  دولتــی 

نابســامانی بــر جامعــه حاکــم شــود 
مــا  بایــد بــا بصیــرت و آگاهــی دادن 

ایــن مســائل را  و بینــش سیاســی 
ــم. ــک کنی تفکی

حجــت االســام مهدی »پــور محمدی« 
رفســنجان  اداری  شــورای  جلســه  بــا در 

ــر  ــه )س( و روز دخت ــک والدت حضــرت معصوم تبری
ــرد و   ــاره ک ــو اش ــن بان ــم ای ــگاه مه ــش و جای ــه نق ب
ــن  ــه از ای ــم ک ــزاده داری ــت: 4۵00 امام ــار داش اظه
ــگاه  ــد و جای ــرار دارن ــم ق ــزاده در ق ــداد 400 امام تع
اســت. خــاص  جایــگاه  )س(  معصومــه  حضــرت 

وی بــا اشــاره بــه آیــه ای از قــرآن کریــم به ســپردن 
امانــت بــه اهــل آن تاکیــد داشــت و گفــت: امانــت در 
مقابــل تفکــری اســت کــه دنیاطلبــان از جایــگاه مقــام 
و مســئولیت بــه ریاســت عنــوان مــی کننــد در یــک 
ــه ریاســت  ــگاه ایــن مســئولیت هایــی کــه داریــم ب ن
تعبیــر مــی شــود ولــی در مقابــل ایــن نــگاه ریاســت 

طلبــی، نــگاه قــرآن بــه مســئولیت امانــت اســت.
ــج  ــی )ع( در نه ــام عل ــه ۵ ام ــه نام ــدی ب پورمحم
ــدار آذربایجــان  ــن قیــس فرمان ــه اشــعث ب االباغــه ب
آن زمــان اشــاره کــرد و بیــان کــرد: ایــن مســئولیت 
کــه داریــد، طعمــه نیســت کــه بــرای هــوی و هــوس، 
ــتفاده  ــا اس ــد و ب ــتفاده کنی ــود اس ــد خ ــروه و بان گ
ــی  ــه مقام ــران را ب ــود و دیگ ــت، خ ــگاه و ران از جای

ــانید. برس
ــات  ــزود: انتخاب ــدی اف ــور محم ــام پ ــت االس حج
ــت.  ــت اس ــی و جمهوری ــاالری دین ــردم س ــی م تجل
جمهوریــت یعنــی مشــارکت مــردم در آینــده سیاســی 

ــف اســت. کشــور در مقاطــع مختل
ــئوالن  ــه مس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
حضــور  حداکثــری  بــاب  در  بایــد 
ــد،  ــاش کنن ــات ت ــردم در انتخاب م
گفــت: هــر کــس در هــر جایگاهــی 
وظیفــه شــرعی، قانونــی و اخاقــی 
خــود مــی دانــد کــه بــرای حضــور 
ــد.  ــاش کن ــات ت ــه انتخاب ــردم در صحن م
ایــن نظــام دســتخوش هجمــه هــای فراوانــی خــارج از 
کشــور اســت و دشــمن بــا ابزارهــای فضــای مجــازی 
ــل  ــت و از اوای ــردم  اس ــردن م ــد ک ــدد ناامی در ص
انقــاب تــا کنــون از جنــگ و انــواع فتنــه گرفتــه تــا 
تحریــم هــای ظالمانــه را بــه مــردم روا داشــته اســت.
رئیــس دادگســتری رفســنجان افــزود: هــم اکنــون 
هــم دشــمن بــا جنــگ روانــی در صــدد اســت مــردم  
ــد و از تمــام کارهایشــان  ــه نظــام جــدا کنن را از  بدن
ایــن نتیجــه را بگیرنــد کــه دیــن توانایــی اداره 

ــدارد. ــه را ن ــت و جامع حکوم
حجــت االســام پــور محمــدی بیــان کــرد: دشــمن 
کاری کــرده کــه مــردم، ورود بــه سیاســت را معــادل 
ــت  ــانی در مدیری ــر کس ــد. اگ ــی کنن ــی تلق ــی دین ب
ــر جامعــه  دولتــی باعــث شــدند شــرایط نابســامانی ب
ــا بصیــرت و آگاهــی دادن و  حاکــم شــود مــا  بایــد ب

بینــش سیاســی ایــن مســائل را تفکیــک کنیــم.
وی بــر رعایــت قانــون در انتخابــات تاکیــد داشــت و 
گفــت: کمیتــه امحــا بــرای تخلفــات انتخاباتــی اســت 
ــم انتخاباتــی در دادســرا رســیدگی مــی شــود  و جرائ
و طبــق مــاده 6۸ قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــرر  ــع و ض ــه نف ــی ب ــات دولت ــئولی از امکان ــر مس اگ
نامــزدی اســتفاده کنــد جــرم اســت و بــه  حبــس از 

یــک تــا شــش مــاه محکــوم مــی شــود.

رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان:
ضرورت بصیرت افزایی و بینش سیاسی برای مشارکت 

حداکثری در انتخابات



43 42

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: در 
دوران انتخابـات، ارزش هـای سیاسـی و فرهنگ واالی 
تاثیـر مطامـع،  نبایـد تحـت  ایرانـی اسـامی کشـور 

فـردی، گروهـی و جناحـی دچـار خدشـه شـود.
 یـداهلل موحـد در نشسـن رسـانه ای صدا و سـیمای 
مرکـز کرمـان ضمـن تاکیـد بر ایـن مطلب کـه حضور 
و مشـارکت مـردم در سرنوشـت خـود یکـی از پایـه 
هـای مهـم نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی ایـران 
اسـت، گفت: براسـاس اصل ششـم قانون اساسـی اداره 
امور کشـور به اتـکای آرای عمومی اسـت ودر حقیقت 
برگـزاری  مـا  کشـور  در  سیاسـی  رخـداد  مهمتریـن 
انتخابـات بـه ویژه سـیزدهمین دوره انتخابات ریاسـت 
جمهوری و ششـمین دوره انتخابات شـوراهای اسامی 

شـهر و روسـتا است.
وی حضـور بـا نشـاط، پرشـکوه و حداکثـری مـردم 
در برگـزاری انتخابـات را مهمتریـن اصـل در برگزاری 
انتخابـات برشـمرد و ادامـه داد: بـا توجـه بـه شـرایط 
داخلـی، منطقـه ای و بیـن المللـی، ملـت ایـران بـا 
حضـور و مشـارکت در انتخابات می توانـد تاثیر عمیق 

و بسـیار مهمـی در آینـده کشـور بـر جای بگـذارد.
کرمـان  اسـتان  در  قضاییـه  قـوه  عالـی  نماینـده 
خاطرنشـان کـرد: بـه یقین ملـت با بصیرت و هوشـیار 
ایـران در ایـن مقطـع حسـاس بـه وظیفـه خـود عمل 
مـی کننـد و بـا هوشـیاری در پـای صندوق هـای رای 
حضـور مـی یابـد و انشـااهلل بـرگ زرینی بـر افتخارات 

ملـت ایـران افـزوده خواهد شـد.
موحـد بیـان کـرد:  مهمتریـن اصـل در برگـزاری 
برگـزاری  فراینـد  بـر  قانـون  حاکمیـت  انتخابـات؛ 
انتخابـات اسـت و در ایـن راسـتا مجریـان، ناظـران، 
مسـئوالن سـتادهای انتخاباتـی، نامزدهـا و هـواداران 
آنهـا و هـر فردی کـه در برگـزاری انتخابات مشـارکت 

دارد؛ بایـد بـر محـور قانـون حرکـت کنـد زیـرا عدول 
از چارچـوب هـای قانونـی مسـتوجب تعقیبـات قانونی 

بود. خواهـد 
ناظـران  مقـررات،  چارچـوب  در  کـرد:  تاکیـد  وی 
و مجریـان بایـد بـی طـرف باشـند و حـق ندارنـد لـه 
یـا علیـه داوطلـب خاصـی تبلیـغ کننـد و اگـر از ایـن 
تکلیـف قانونـی خود عـدول کنند، قانونگـذار برای این 
اقـدام ضمانت اجـرای کیفری مد نظر قرار داده اسـت.
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: یکی 
از اصـول مهـم انتخاباتـی، تحقق یک رقابـت عادالنه و 
منصفانـه اسـت و در ایـن راسـتا باید رقابـت آمیخته با 

رفاقت محقق شـود.
موحـد افـزود: در جریـان تبلیغـات انتخاباتی، عرصه 
جامعـه را نبایـد بـه عرصـه کینـه تـوزی و خصومـت 
ورزی تبدیـل کـرده و دو قطبـی هـای کاذب ایجـاد 
کنیـم زیـرا ایـن قدامـات تاثیـرات عمیـق و ماندگاری 

در جامعـه برجـای خواهـد گذاشـت 
یـک  برگـزاری  اصـل  قانـون  در  کـرد:  تاکیـد  وی 
انتخابـات سـالم، امـن و بـا مشـارکت حداکثـری بـه 
صـورت جـدی مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و هـر 
رفتـاری کـه بـه این اصـل آسـیب وارد کند بـه عنوان 

تخلـف و جـرم شـناخته مـی شـود.
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان با اشـاره به 
اینکـه قـوه قضاییـه در راسـتای پیشـگیری از جرایم و 
تخلفـات انتخاباتـی وظایـف مهمـی را بـر عهـده دارد، 
گفـت: در ایـن راسـتا در ادوار گذشـته و اکنـون نیـز 
در  انتخاباتـی  تخلفـات  و  جرایـم  از  ستادپیشـگیری 
سـطح ملی، اسـتانی و شهرسـتانی تشـکیل شده است 
انتخابـات را در دسـت رصـد و  کـه فضـای عمومـی 
کنتـرل دارد و حسـب مـورد اقدامات مقتضـی را انجام 
خواهـد دارد و ذیـل ایـن سـتاد، کمیته هـای مختلفی 

نیز تشـکیل شـده اسـت.
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان با اشـاره به 
رفتارهـای مجرمانـه در فضای انتخاباتی، اظهارداشـت: 
هـر گونـه ادعای غیـر واقـع مبنی بـر توقـف انتخابات 
و دعـوت بـه تجمـع اعتـراض آمیـز، اعتصـاب تحصـن 
و هـر اقدامـی کـه موجـب اخـال در رونـد انتخابـات 
شـود، جـرم اسـت، جـرم انـگاری شـده اسـت و مورد 

پیگیـری قـرار مـی گیرد.
موحـد  ادامـه داد: انتشـار و تبلیـغ عائـم تحریـم 
انتخابـات کـه از سـوی معاندیـن و عناصر ضـد انقاب 
مطـرح مـی شـود، انتشـار هجـو یـا هجویـه و یـا هـر 
گونـه مطلـب توهین آمیـز علیه انتخابات در رسـانه ها 

از نظـر قانـون گـذار جـرم تلقی شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: انتشـار هرگونـه مطلب خـاف واقع 
و  انتخابـات  از  قانونـی  هـای  گـروه  انصـراف  دربـاره 
اسـتفاده از سـایت هـا وباگ های رسـمی و نشـریات 

رسـمی مربـوط بـه دسـتگاه هـای دولتـی بـرای بهره 
بـرداری در تبلیغـات نامزدهـای انتخاباتی جرم اسـت.
رییـس شـورای قضایـی اسـتان کرمان خاطرنشـان 
کـرد: اسـتفاده از امکانـات مالـی و پشـتیبانی ادارات، 
سـازمان هـا و نهادهـای عمومـی در جهـت له یـا علیه 

کاندیداهـا جـرم و قابـل تعقیـب کیفری اسـت.
موحـد افـزود: کارمندان در وقت اداری و با اسـتفاده 
از امکانـات اداری و نیز دسـت انـدرکاران اجرا و نظارت 
بـر انتخابـات حـق ندارنـد از امکانـات اداری علیـه و یا 

لـه کاندیداها اسـتفاده کنند.
وی بـا بیـان اینکـه درج مطلب و محتـوای تبلیغاتی 
کاندیداهـا خـارج از زمـان تعیین شـده بـرای تبلیغات 
انتخاباتـی جـرم اسـت، ادامه داد: انتشـار هـر مطلب و 
محتـوا در جهـت تحریـک، ترغیـب، تطمیـع و تهدیـد 
افـراد بـه خرید و فـروش رای، رای دادن با شناسـنامه 
جعلـی، رای دادن بـا شناسـنامه دیگـری، جعـل اوراق 

رییس کل دادگستری استان کرمان:

ارزش های سیاسی کشور نباید تحت تاثیر مطامع 
فردی و جناحی قرار گیرد
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تعرفـه، رای دادن بیـش از یکبـار و سـایر روش هـای 
تقلـب و یـا انتشـار هرگونـه مطلـب بـرای ایجـاد رعب 
و وحشـت بـرای رای دهنـدگان و شـعب، عـدم رعایت 
شـئونات اسـامی در انتشـار تصاویر مربوط بـه بانوانی 
کـه کاندیـد انتخاباتـی مـی باشـند، نیـز طبـق قانـون 

جـرم اسـت و تعقیـب کیفـری به دنبـال دارد.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بر 
این مطلب که رای مردم بسـیار سرنوشـت سـاز اسـت 
و نمـی تـوان بـه ماننـد یـک کاال بـه آن نـگاه کـرد، 
گفـت: نـگاه به رای مردم بـه عنوان یـک کاال،  توهین 
آمیـز و وهـن آور اسـت و از نظـر قوانیـن کشـور نیـز 

جـرم انگاری شـده اسـت.
موحـد ادامـه داد: انتشـار هرگونـه مطلـب در جهت 
توهیـن، افتـرا و نشـر اکاذیـب با هـدف تخریـب نظام، 
قـوای سـه گانـه، سـازمان هـای حکومتـی و نهادهای 
اجرایـی و نظـارت انتخابـات بـه منظـور بهـره بـرداری 

انتخاباتـی نیـز جـرم به شـمار مـی رود.
وی تصریـح کـرد: انتشـار هرگونـه مطلـب و اسـناد 
دارای طبقـه بنـدی مرتبـط بـا انتخابات، انتشـار اخبار 
کـذب از نتیجـه بررسـی صاحیت ها و شـمارش آراء، 
ادعاهـای بـی اسـاس پیرامـون تقلـب در انتخابـات یـا 
مخـدوش بـودن انتخابـات بـدون دلـی ل و مـدرک، 
انتشـار ادعاهـای کـذب و غیرواقعـی از سـوی نامزدها 
کشـوری،  از  اعـم  دولتـی  مشـاغل  سـوابق  دربـاره 
لشـکری، انتظامـی و مـدرک تحصیلی نیز جرم اسـت.
رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان گفت: انتشـار 
هـر گونـه مطلـب و محتـوا در جهـت هتـک حرمت و 
حیثیـت داوطلـب انتخابـات در جهـت نشـر اکاذیب و 
تبلیغـات علیـه آنهـا و انتشـار صـوت تصویر و یـا فیلم 
خصوصـی کاندیدهـای انتخابـات بدون رضایـت آنها به 
شـکلی کـه موجـب ضـرر وهتـک حیثیـت آنها شـود، 

جرم اسـت.
موحـد ادامـه داد: انتشـار مطالب خـاف واقع مبنی 
بـر انصـراف هریـک از کاندیدهـای انتخاباتـی، انتشـار 
اسـامی متهمـان انتخابـات قبـل از محکومیـت قطعی 
بـدون  داوطلبـان  صاحیـت  رد  علـت  انتشـار  آنهـا، 

رضایـت آنهـا بـه گونـه ای کـه موجـب افشـای اسـرار 
و هتـک حیثیـت آنهـا شـود نیـز در قانـون مطبوعات 

جرم برشـمرده شـده اسـت.
بیـان  بـا  کرمـان  اسـتان  دادگسـتری  کل  رییـس 
اینکـه سـتاد پیشـگیری از جرایم و تخلفـات انتخاباتی 
فعـال  اسـتانی  و  از مـدت هـا قبـل در سـطح ملـی 
شـده اسـت و بـه صورت مسـتمر تشـکیل جلسـه می 
دهـد، یـادآور شـد: قضـات ویژه ای در سراسـر اسـتان 
بـه منظـور رسـیدگی بـه جرایـم و تخلفـات انتخاباتی 

اند. تعییـن شـده 
موحـد تاکیـد کـرد: کمیته نظـارت بر عدم اسـتفاده 
از امکانـات دولتـی سـازمان ها و نهادهـا در تبلیغ له و 
علیه کاندیداها با مسـئولیت سـازمان بازرسـی اسـتان 
کرمـان و کمیتـه هماهنگـی و همکاری با رسـانه های 

ارشـاد  مسـئولیت  بـا  نیـز  اسـتان 
و  اسـت  شـده  تشـکیل  اسـامی 
انشـاهلل تا پایـان انتخابـات همچنان 
ایـن هماهنگی ها و تعامـات برقرار 

بود. خواهـد 
ــد  ــه رص ــرد: کمیت ــان ک وی بی
مســئولیت  بــا  مجــازی  فضــای 
منظــور  بــه  کرمــان  دادســتان 
تخلفــات  و  جرایــم  از  پیگیــری 
ــز  ــتان نی ــای اس ــی در فض انتخابات
ــال هســتند  ــه صــورت جــدی فع ب
ــای  ــایر نهاده ــه س ــن رابط و در ای
مشــارکت  انتظامــی  و  امنیتــی 
ــاز هشــدارهای  ــد و صــورت نی دارن
الزم را بــه فعــاالن ایــن عرصــه 

ــد. ــی کنن ــه م ارائ
وی یـادآور شـد: ورود غیرمجاز به 
داده هـای حفاظـت شـده رایانه ای 
انتخابـات، تغییـر داده هـا و تخریب 
اطاعـات موجود نیز رفتـار مجرمانه 
اسـت و طبـق قانـون مربوطـه تحت 
تعقـب کیفـری قرار خواهـد گرفت.

انتشار هرگونه 
مطلب خالف 
واقع درباره 

انصراف گروه 
های قانونی 

از انتخابات و 
استفاده از سایت 

ها وبالگ های 
رسمی و نشریات 

رسمی مربوط 
به دستگاه های 

دولتی برای 
بهره برداری 
در تبلیغات 
نامزدهای 

انتخاباتی جرم 
است

، ،
دبیر سـتاد پیشگیری و رسـیدگی به جرایم و تخلفات 
توسـط  جلسـه  گفـت:16۵  کرمـان  اسـتان  انتخاباتـی 
سـتادهای پیشـگیری و رسـیدگی بـه جرایـم و تخلفات 
انتخاباتی شهرسـتان های سـر اسـر اسـتان برگزار شـده 

است.
همچنیـن  داشـت:  اظهـار  قویـدل«   »سـیدمهدی 
آگاهـی بخشـی عمومـی در خصـوص جرایـم و تخلفات 
انتخاباتـی و مجـازات هـای مربوط با اسـتفاده از ظرفیت 
های رسـانه ای انجام و هویت گزارشـگران جرم و تخلف 
توسـط کلیـه مراجع اجرایـی، نظارتی، امنیتـی و قضایی 
در کلیـه مراحـل انتخابات نیز حفظ گردید و پیشـگیری 
هـای الزم از پیونـد مشـکات محلـی، مشـکات ملی و 
اعتراضـات انتخاباتـی و سـوء اسـتفاده از آنهـا در جهـت 
کاهـش مشـارکت مـردم، پیشـگیری از اتخـاذ تصمیم و 
تدابیـر مربـوط به پیشـگیری از جرم بر سـامت، امنیت، 
رقابـت و به ویژه مشـارکت حداکثری مـردم در انتخابات، 
رصـد و پیشـگیری از سـوء اسـتفاده هـای انتخاباتـی در 
پوشـش امـداد رسـانی و توزیع کاال و خدمـات بین افراد، 

توسـط نهادها و سـازمان های حمایتـی و دقت و اهتمام 
الزم در اخـذ تصمیمـات و اقدامـات پیشـگیرانه و مقابله 
ای سـتادها به منظور پیشـگیری از شـائبه دخالت در امر 

انتخابـات نیز انجام شـده اسـت.
از ابتـدای ابـاغ بخـش نامـه انتخاباتی از سـوی »آیت 
اهلل رئیسـی« ریاسـت محتـرم قـوه قضائیـه، 3۸ جلسـه 
بـه جرایـم و تخلفـات  سـتاد پیشـگیری و رسـیدگی 
انتخاباتی اسـتان شـامل 11 جلسـه سـتاد و 27 جلسـه 
کمیتـه هـای ذیل سـتاد برگـزار شـده اسـت. همچنین 
16۵ جلسـه سـتادهای پیشگیری و رسـیدگی به جرایم 
و تخلفـات انتخاباتـی شهرسـتان های سـر اسـر اسـتان 
شـامل جلسـات سـتاد پیشـگیری و رسـیدگی به جرایم 
و تخلفـات انتخاباتـی، کمیته های ذیربط و جلسـاتی که 
روسـای سـتاد در آنها شـرکت نموده اسـت، می باشـند.
ضمنا بیش از هشـت مورد جـرم و تخلف انتخاباتی در 
سـطح اسـتان به دبیرخانه سـتاد پیشـگیری و رسیدگی 
بـه جرایـم و تخلفات انتخاباتی اسـتان کرمـان گزارش و 

پیگیری شـده است.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان کرمان:
برگزاری 165 جلسه توسط ستادهای پیشگیری و رسیدگی 

به جرایم و تخلفات انتخاباتی شهرستان های اسر استان
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جلسـه توجیهـی طرح مصلحیـن وحکمیـن قرآنی و 
سـامانه سـجام با حضور » مظفری« رئیس دادگسـتری 
ارزوئیـه و » شـهابی« مشـاور معاون پیشـگیری از وقوع 
جـرم دادگسـتری کل اسـتان کرمـان و مدیـر پـروژه 

مصلحیـن ارزوئیـه، نماینـدگان فرماندهـی انتظامـی و 
فرمانده سـپاه، ریس اداره تبلیغات اسـامی، کارشـناس 
مشـاور آموزش و پـرورش، اداره بهزیسـتی و مدیر دفتر 

خدمـات قضایـی شهرسـتان ارزوئیه برگزار شـد.

جلسه توجیهی طرح مصلحین و سامانه سجام در 
حوزه قضایی شهرستان ارزوئیه برگزار شد

جلسـه توجیهـی طـرح مصلحین و حکمیـن قرآنی و 
سـامانه سـجام بـا حضور » باغـی« رئیس دادگسـتری 
رابـر و » شـهابی« مشـاور معـاون پیشـگیری از وقـوع 
جـرم دادگسـتری کل اسـتان کرمـان و مدیـر پـروژه 

مصلحین رابـر، نمایندگان فرماندهـی انتظامی، فرمانده 
سـپاه، ریس اداره تبلیغات، کارشـناس مشـاور آموزش و 
پـرورش، اداره بهزیسـتی و مدیـر دفتر خدمـات قضایی 

شهرسـتان رابـر برگزار شـد.

جلسه توجیهی طرح مصلحین و سامانه سجام در 
حوزه قضایی شهرستان رابر برگزار شد

به همت مسئولین قضایی شهرستان عنبرآباد؛

گردهمایی سران طوایف و متنفذین در شهرستان 
عنبرآباد برگزار شد 

گردهمایـی سـران طوایـف و متنفذیـن در شهرسـتان 
عنبرآبـاد بـا موضـوع مشـارکت حداکثـری در انتخابات و 
پیشـگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی برگزار شد.

ایـن گردهمایـی بـا حضـور امـام جمعـه، دادسـتان، 
فرمانـدار، رئیس اداره اطاعات شهرسـتان های جیرفت 
فرمانـداری،  امنیتـی  و  سیاسـی  معـاون  عنبرآبـاد،  و 
فرمانـده سـپاه و نیـروی انتظامی، رئیس هیـات نظارت 
بـا موضـوع  انتخابـات و سـایر مسـئولین محلـی؛  بـر 
مشـارکت حداکثـری در انتخابـات و پیشـگیری از وقوع 
جرائـم و تخلفـات انتخاباتـی در محل سـالن اجتماعات 
اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـامی عنبرآبـاد برگـزار شـد.

در این جلسـه، ابراهیم سـلیمانی دادسـتان عمومی و 
انقاب شهرسـتان عنبرآباد با اشـاره به تاش دشـمنان 
برای کم رنگ جلوه دادن مشـارکت مـردم در انتخابات، 
اظهار داشـت: دشـمنان در صدد هسـتند تا مـردم را از 
نظـام جمهـوری اسـامی مایـوس کننـد، امـا مـردم ما 

باید هوشـیار باشـند و کـم کاری برخی از مسـئولین را 
بـه حسـاب دین و نظـام اسـامی نگذارند. 

وی شـرکت در انتخابـات را از وظایـف دینی و تکلیف 
شـرعی برشـمرد و بیـان کـرد: مقـام معظـم رهبـری 
خواسـتار شـرکت حداکثـری شـهروندان در سرنوشـت 
کشـور و انتخابات هسـتند و سـران طوایـف و متنفذین 
منطقـه ای در راه عملـی شـدن منویـات مقـام معظـم 

رهبـری نقـش پـر رنگـی دارند.
دادسـتان شهرسـتان عنبرآباد، در ادامه با برشـمردن 
نـکات و تذکـرات انتخاباتی؛ خـط قرمز دسـتگاه قضا را 
امنیت و سـامت انتخابات برشـمرد. سـلیمانی با تاکید 
بـر فراهم کـردن زمینه حضور حداکثری شـهروندان در 
انتخابـات گفـت: دسـتگاه قضایـی بـرای تامیـن امنیت 
انتخابـات بصـورت  شـبانه روزی در حال فعالیت اسـت 
و بـا متخلفـان و قانون شـکنان بشـدت برخـورد قانونی 

خواهـد کرد.
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رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: 
هفتـه قـوه قضاییـه فرصتـی اسـت کـه کارکنـان 
میثـاق  دسـتگاه قضایـی کشـور، ضمـن تجدیـد 
بـا آرمـان هـای بلنـد امـام راحـل و رهبـر معظـم 
انقـاب اسـامی، بتواننـد در ایـن فرصـت مغتنـم 
بـه  را  قضایـی کشـور  یکسـاله دسـتگاه  کارنامـه 
مـردم شـریف ایـران ارائـه دهنـد و ضمـن ارائـه 
کارنامه دسـتگاه قضایی به ویژه در راسـتای سـند 
تحـول قضایـی، برنامـه هـای سـال آینـده را نیـز 

تشـریح و تبییـن کننـد. 
 یداهلل موحد در نشسـت شـورای قضایی اسـتان 

کرمـان بـا موضوع گرامیداشـت هفته قـوه قضاییه 
افـزود: بـا توجه بـه ارتبـاط تنگاتنگ موجـود بین 
شـعار سـال و سـند تحـول قضایی؛ الزم اسـت که 
ابعـاد ایـن سـند و دسـتاوردهای حاصـل از اجرای 
ایـن سـند با اسـتفاده از ظرفیت های رسـانه ای و 
تبلیغـی هر چه بیشـتر در سـطح جامعـه منعکس 

شود.
وی ضمـن بیـان ایـن مطلـب کـه برنامـه هـای 
بزرگداشـت هفتـه قـوه قضاییـه با محوریت سـند 
تحـول قضایـی اجرایـی مـی شـود، گفـت: برنامـه 
بـر  بایـد  قضاییـه  قـوه  هفتـه  بزرگداشـت  هـای 

رییس کل دادگستری استان کرمان:

تبیین اهداف سند تحول قضایی در هفته قوه قضاییه 
مد نظر قرار گیرد

هفته قوه قضاییه فرصت مغتنمی برای ارائه کارنامه دستگاه قضایی به مردم است

در راستای اجرای  طرح مصلحین و حاکمیت قرآنی؛
جلسه بررسی و توجیهی و ارزیابی عملکرد شورای پیشگیری 

از وقوع جرم شهرستان انار برگزار شد
بـا حضـور » جـواد طالبیـان«  رئیس  دادگسـتری انار،  »اسـحق شـهابی« مدیر پـروژه مصلحین اسـتان  کرمان 
و سـایر مسـئولین، جلسـه بررسـی و توجیهی و ارزیابی عملکرد شـورای پیشـگیری از وقوع جرم شهرسـتان انار در 

محل دفتر ریاسـت دادگسـتری انار برگزار شـد.  
در ابتدا شـهابی عملکرد شـورای پیشـگیری از وقول جرم دادگسـتری انار در سـال 99 را مورد ارزیابی قرار داد 
و بـا توجـه بـه آغـاز بـه کار  طـرح مصلحین برای اولیـن بار در دادگسـتری و شهرسـتان  انار، مقرر شـد در مرحله 
ی اول  جـذب افـراد معتمـد و ریـش سـفید و افزایش نفرات مصلحین در دسـتور کار  شـورای پیشـگیری از وقوع 
جـرم انـار قـرار گیـرد. همچنین شـهابی بر اجرای مسـتمر طرح مصلحیـن و حکمین قرآنـی تاکید کـرد، در پایان 

هـر یـک از مدعوین نظـرات خود را اعـام کردند.

اولین جلسه آموزشی، توجیهی و قضایی پیشگیری از ترک 
فعل در دادگاه عمومی بخش جازموریان برگزار شد

اولیـن جلسـه آموزشـی، توجیهـی و قضایـی پیشـگیری از تـرک فعـل و قصـور در انجـام وظایـف و مسـوولیت 
کارکنـان دولـت، نهادهـای انقابـی، عمومی، غیر دولتـی، نظامی، انتظامی و سـایر نهادها در محـل دادگاه عمومی 

بخـش جازموریـان برگزار شـد .

دادستانی شهرستان راور  طرح کنترل و نظارت بر بازار را 
با قاطعیت پیگیری می کند

معـاون دادسـتان راور در حاشـیه بازدیـد از مراکـز توزیـع نهاده های دامی در سـطح شهرسـتان گفـت: با توجه 
دسـتورالعمل دادسـتانی کل کشـور، فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری، همچنیـن اجـرای دسـتورالعمل ترک فعل 
مسـولین و پیشـگیری از وقـوع جـرم و حفـظ حقـوق عامه، دادسـتانی شهرسـتان راور  طـرح کنتـرل و نظارت بر 

بـازار را بـا قاطعیـت پیگیری مـی کند.
»مجتبـی اسـتوار زاده« اظهـار کرد: عاملیـن توزیع مایحتاج عمومی شـامل برنج و روغن و ... و نهـاده های دامی 
و کـود شـیمیایی کـه بـه صـورت یارانـه ای در بیـن مـردم توزیع می کننـد باید طبـق قوانین و مقـررات  قیمت و 
نـوع کاالی خـود را به صورت شـفاف و گسـترده در محل کسـب خـود و فضای مجازی محلی  اطاع رسـانی کنند 
تـا کاال بـا قیمـت مناسـب و بـه موقـع به دسـت مصـرف کننـده و تولید کننـدگان محصـوالت دامی و کشـاورزی 

برسـد و ادارات مسـول نیـز بایـد در نحـوه توزیع این نوع کاال ها نظارت دقیق و شـفاف داشـته باشـند.
ــه و  ــوق عام ــظ حق ــه ای در راســتای حف ــای یاران ــع کااله ــرد: در حــوزه توزی ــوان ک ــی عن ــام قضای ــن مق ای
ــا هــر گونــه تخلــف و جــرم و تــرک فعــل از ســوی مســولین برخــورد مقتضــی  حمایــت از تولیــد کننــدگان ب

ــی و قاطــع خواهــد شــد. قانون
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اسـاس طرحـی جامـع طراحـی و اجـرا شـود.
نماینـده عالـی قوه قضاییـه در اسـتان کرمان با 
اشـاره بـه ایـن مطلـب که در سـال جاری شـرایط 
قضاییـه  قـوه  بزرگداشـت هفتـه  بـرای  متفاوتـی 
وجـود دارد، تاکیـد کرد: همزمانی بـا ایام برگزاری 
سـیزدهمین دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری و 
ششـمین دوره انتخابات شـوراهای اسامی شهر و 
روسـتا و نیـز به دلیل شـیوع بیماری کرونـا برنامه 
هـای بزرگداشـت هفته قـوه قضاییـه بـا تغییراتی 

مواجه شـده اسـت.
موحـد بـر همـکاری و همراهـی مسـئوالنی کـه 
امکانـات رسـانه ای و تبلیغـی در اختیـار دارنـد، 
بـه منظـور برگـزاری هـر چـه بهتـر برنامـه هـای 
هفتـه قـوه قضاییـه تاکیـد کـرد و ادامـه داد: امید 
اسـت برنامـه هـای تعییـن شـده از سـوی سـتاد 
بزرگداشـت هفتـه قـوه قضاییـه به بهترین شـکل 
ممکـن و بـر مبنـای مشـارکت تمامـی نهادهـای 

همـکار اجرایـی شـود.
وی بـر تبییـن راهکارها و برنامه های اجرا شـده 
بـه منظور تسـهیل خدمـات حقوقـی و قضایی نیز 
تاکیـد کـرد و ادامـه داد: برگـزاری نشسـت هـای 
تخصصـی بـا نخبـگان، مدیـران اجرایـی و گـروه 
تبییـن دسـتاوردهای  منظـور  بـه  مردمـی  هـای 
دسـتگاه قضایـی و ایجـاد زمینـه نقـد و بررسـی 
خدمـات دسـتگاه قضایـی بـا حضـور نخبـگان از 
دیگـر برنامـه هـای بزرگداشـت هفـه قـوه قضاییه 

در سـال جـاری خواهـد بـود.
رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان، برگزاری 
جلسـات توجیهـی با مدیران و نماینـدگان حقوقی 
سـازمان هـا به منظور صیانـت از حقوق بیت المال 
بـا محوریـت سـازمان بازرسـی را مـورد تاکید قرار 
داد و گفـت: در هفتـه قـوه قضاییـه بایـد اقدامات 
انجـام شـده به منظور توسـعه ارتبـاط الکترونیکی 
و برخـط بیـن دسـتگاه قضایـی و نیـروی انتظامی 

نیـز بـه صـورت گسـترده به اطـاع مردم رسـانده 
شود. 

موحـد ضمـن بیان ایـن مطلب که مـردم انتظار 
دارنـد در هفتـه قـوه قضاییـه خدمات فـوق العاده 
قضایـی بـه آنهـا ارائه شـود، اظهارداشـت: برقراری 
بـا دسـتگاه  الکترونیکـی ضابطـان  تمـام  ارتبـاط 
قضایـی بـه عنـوان یـک اقـدام نـو و ابتـکاری در 

اسـتان کرمـان آغاز شـده اسـت.
وی بــر اســتفاده از فضــای تبلیغاتی و رســانه ای 
بــرای تبییــن ســند تحــول قضایــی تاکیــد کــرد 
ــوم  ــگاه عل ــد دانش ــورت تائی ــه داد: در ص و ادام
ــنواره  ــه از جش ــومین مرحل ــان، س ــکی کرم پزش
رســانه و عدالــت نیــز طــی ســال جــاری برگــزار 

خواهــد شــد.
رییس کل دادگسـتری استان 
قـوه  هفتـه  در  گفـت:  کرمـان 
قضاییـه همچنین بایـد طرح هر 
مسـجد یـک حقوقدان براسـاس 
سـازمان  بیـن  مشـترک  کار 
بسـیج  و  اسـامی  تبلیغـات 
تـداوم  مسـاجد  در  حقوقدانـان 
هـر  مـردم  مشـکات  تـا  یابـد 
منطقـه با رعایـت دسـتورالعمل 
هـای بهداشـتی پیگیـری و رفع 

شـود.
کـرد:  خاطرنشـان  موحـد 
برگـزاری میزگردهـای تخصصی 
تلویزیونـی با حضور کارشناسـان 
حقوقـی، قضایـی و اقتصـادی به 
منظـور تبییـن عملکرد دسـتگاه 
قضایی در راسـتای تحقق شـعار 
سـال و تاکیـدات رهبـر معظـم 
انقـاب اسـامی نیـز در هفتـه 
قـوه قضاییـه انجـام خواهد شـد.

در هفته قوه 
قضاییه همچنین 

باید طرح هر 
مسجد یک 

حقوقدان 
براساس کار 
مشترک بین 

سازمان تبلیغات 
اسالمی و بسیج 

حقوقدانان در 
مساجد تداوم 

یابد تا مشکالت 
مردم هر 

منطقه با رعایت 
دستورالعمل های 
بهداشتی پیگیری 

و رفع شود

، ،

معـاون منابـع انسـانی و امـور فرهنگی دادگسـتری کل 
اسـتان کرمـان گفـت: برنامـه های بزرگداشـت هفتـه قوه 
قضاییـه در سـال جـاری با توجـه به همزمانی بـا انتخابات 
1400 و نیـز بـه دلیـل شـیوع بیمـاری کرونـا بـه صورت 

متفـاوت اجرایـی می شـود.
 محمدباقر اسـامی در نشسـت شـورای قضایی اسـتان 
کرمـان با موضـوع گرامیداشـت هفته قـوه قضاییـه افزود: 
مصاحبه مطبوعاتی رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان، 
مصاحبـه مطبوعاتـی مدیـران قضایـی اسـتان و روسـا و 
دادسـتان هـای حـوزه هـای قضایـی، تبلیغـات محیطی، 
دیـدار اعضـای شـورای قضایـی بـا نماینـده ولی فقیـه در 
اسـتان و امـام جمعـه کرمـان، تـداوم اجـرای طـرح هـر 
مسـجد یـک حقوقـدان و افتتـاح پـروژه هـای عمرانـی از 

جمله برنامه های بزرگداشـت هفته قوه قضاییه در اسـتان 
کرمـان خواهـد بـود. وی تصریـح کـرد: بازدید از دسـتگاه 
هـای تابعـه، نشسـت تعاملی بـا نیـروی انتظامـی، تهیه و 
انتشـار ویژه نامه قوه قضاییه و تجلیـل از قضات و کارکنان 
برتـر قـوه قضاییـه، از جمله دیگـر برنامه های بزرگداشـت 

هفتـه قـوه قضاییـه در اسـتان کرمان خواهـد بود.
معـاون منابـع انسـانی و امـور فرهنگی دادگسـتری کل 
اسـتان کرمـان گفـت خاطرنشـان کـرد: عطرافشـانی و 
گلبـاران قبور شـهدا، دیـدار با اعضای کانـون وکا، دیدار با 
فرماندهـان نظامی و انتظامی، تبلیغات محیطی گسـترده، 
اطـاع رسـانی ابعـاد سـند تحـول قضایـی و بـه کارگیری 
ظرفیـت کانـون های فرهنگی مسـاجد در سـطح اسـتان 

نیـز در هفتـه قـوه قضاییـه انجام خواهد شـد.

معاون دادگستری کل استان کرمان:

برنامه های بزرگداشت هفته قوه قضاییه به صورت 
متفاوت اجرایی می شود

سند تحول قضایی مبنای برنامه های بزرگداشت هفته قوه قضاییه است
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روز  بزرگداشـت  برنامـه  ویـژه  در  کرمـان  اسـتاندار 
نسـیم مهـر بـه رتبـه برتر اسـتان در جـذب کمک های 
خیـران بـرای کمک بـه خانـواده زندانیان اشـاره و ابراز 
امیـدواری کـرد: ایـن کمک هـا موجـب گره گشـایی از 
مشـکات زندانیـان جرائـم غیرعمـد و خانـواده آنهـا 

. د شو
»علـی زینـی ونـد« از خیـران خواسـت تـا عـاوه بر 
جشـن های گلریـزان در مقاطع مختلف زمانی در سـال 
بـه ایـن مسـئله توجـه کننـد و حمایـت خیرخواهانـه 

خـود را از ایـن قشـر آسـیب پذیر داشـته باشـند. 
بـرای  روشـنی  چشـم انداز  متاسـفانه  گفـت:  وی 
کنتـرل جرائـم و کاهـش زندانیـان در آینـده نزدیـک 
وجـود نـدارد و اگـر تغییـری در قوانیـن جرم زدایـی 
افزایـش  فرآینـد  نباشـد،  جایگزیـن  مجازات هـای  و 
زندانی هـا همچـان ادامـه خواهـد داشـت و در نتیجـه 

راهـی نداریـم کـه بـرای کاهـش آسـیب های مرتبط با 
ایـن معضـل بـزرگ، انجمن هـا و حمایت هـا را افزایش 

دهیـم کـه از آسـیب های جـدی آن بکاهیـم.
درصـد  اینکـه 6۸  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
زندانیـان مرتبـط بـا مواد مخـدر هسـتند، تصریح کرد: 
درصـدی کمـی از ایـن زندانیـان به مافیـای اصلی مواد 
مخـدر مربـوط می شـود و اکثـرا بـرای تامین معیشـت 
روزانـه زندگـی بـه خرده فروشـی مـواد مخـدر و سـایر 

جرایـم روی آورده انـد.
زینـی ونـد بر اسـتفاده از تـوان اداری و عمومی برای 
تقویـت بنیه مالـی انجمن حمایت زندانیـان تاکید کرد 
و گفـت: مجموعـه اجرایـی اسـتان آمادگـی الزم بـرای 
همـکاری در حـوزه هـای حرفه آمـوزی هدفمنـد بـه 
زندانیـان و توانمندسـازی خانواده زندانیان در راسـتای 

کاهـش آسـیب های اجتماعـی را دارد.

استاندار کرمان هشدار داد:

چشم انداز روشنی برای کنترل جرائم و کاهش 
زندانیان در آینده نزدیک وجود ندارد

رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان گفت: مدیریت 
زنـدان هـا اگـر جامعه محـور نباشـد و مـردم در مقابل 
زندانیـان احسـاس مسـوولیت نکننـد، وضعیـت کنونی 
بهبود نخواهد یافت و ممکن اسـت مشـکات  بیشـتری 

نیز ایجاد شـود.
»یـداهلل موحـد« در ویـژه برنامـه بزرگداشـت پنجـم 
خردادمـاه روز نسـیم مهـر«روز ملی حمایـت از خانواده 
زندانیـان نیازمنـد« افـزود: در جشـن گلریـزان اسـتان 
اقدامـی  اسـتانداری،  همـکاری  بـا  تهـران  در  کرمـان 
مبـارک و مانـدگار رخ داده اسـت و ۸ میلیـارد تومـان 
و  تعهـد خیـران  زندانیـان  انجمـن حمایـت  در وجـه 
واحدهـای بـزرگ اقتصـادی حاصل شـده اسـت که در 
توسـعه حمایت از خانـواده زندانیان اثر به سـزایی دارد.
موحـد بـه دالیل لزوم حمایـت از خانـواده زندانیان و 
توجـه بـه حرفه آموزی در زنـدان ها اشـاره و بیان کرد: 
زنـدان ابـزاری بـرای تامیـن امنیـت عمومی  اسـت که 
آرامـش جامعـه را تضمیـن مـی کند و یکـی از مجازات 
هـای تعییـن شـده بـرای مرتکبـان جرایـم،  مجـازات 

حبس اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه حبـس بعـد از 
جریمـه نقـدی در صـدر مجـازات هـای تعییـن شـده 
بـرای مرتکبیـن جرایـم مختلـف بـه شـمار مـی رود 

اظهارداشـت: در حـال حاضـر حـدود 11 هـزار و 600 
مددجـو در زنـدان هـای اسـتان در حـال تحمل حبس 

هسـتند.
تصریـح  کرمـان  اسـتان  دادگسـتری  کل  رییـس 
کـرد: تنبیـه فـرد، دور شـدن فـرد از جامعـه تـا فرصت 
ارتـکاب جرم نداشـته باشـد و ارعاب عمومـی به منظور 
پشـگیری از ارتـکاب جرم توسـط سـایر افـراد جامعه از 
جملـه دالیـل مجـازات حبـس بـه شـمار مـی رود امـا 
مهمتریـن دلیـل ایـن مجـازات ها اصـاح، بازپـروری و 
بـاز اجتماعـی کـردن رندانیـان اسـت. تـا  فـرد پـس از 
بازگشـت به جامعـه به زندگی مناسـبی برگـردد  و باید 
دیـد کـه آیـا بـا وضعیـت فعلی زنـدان هـا ایـن اهداف 

محقـق می شـود؟
موحـد با اشـاره بـه اینکـه برخوردهای قاطـع قضایی 
امنیـت  ارتقـاء  بـرای  الزم  اثرگـذاری  در جـای خـود 
عمومـی را دارد، گفـت: امـا بایـد توجـه داشـت کـه هر 
فـرد پـس از ورود به زنـدان برخی فرصت هـای زندگی 
خـود از جملـه مسـوولیت اجتماعـی، شـغل و جایـگاه 
اجتماعـی خـود را بـرای همیشـه از  دسـت مـی دهـد.

وی ضمـن بیـان ایـن مطلـب کـه عمـده زندانیـان 
اسـتان کرمان در رده سنی بین 19 تا 4۵ سال هستند، 
افـزود: مجـازات هـای قانونی بایـد متوجه فـرد مرتکب 
جـرم شـود و ایـن در حالی اسـت که اکنون در مسـائل 
قضایـی اینگونـه نیسـت و بافاصله پـس از ورود فرد به 
زنـدان، خانـواده وی بـا مشـکات اجتماعـی، فرهنگی، 
اقتصـادی و .... روبـرو مـی شـوند و تمـام مجـازات های 

اجتماعـی خانـواده هـا را احاطه مـی کند.
رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان بر لـزوم تغییر 
نگـرش نسـبت بـه زنـدان و زندانـی تاکید کـرد و ادامه 
داد: بـا نگـرش فعلی به موضـوع زندان، اعضـای خانواده 
زندانیـان بـه ویـژه زندانیان نیازمنـد را در آسـتانه ورود 
بـه چرخـه جرم قـرار می دهیـم و از این باب اسـت که 

نـرخ جرائـم در کشـور همـواره در حال افزایش اسـت .

منظور پشگیری از ارتکاب جرم:

جامعه باید در مقابل زندانیان احساس مسئولیت کند
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بازدید رییس کل دادگستری استان کرمان از زندان بم
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان از زنـدان بـم بازدیـد و ضمـن بررسـی وضعیت این زنـدان با تعـدادی از 

مددجویـان ایـن زنـدان دیـدار و گفت و گـو کرد.
یـداهلل موحـد در جریـان بازدید از زندان بم، دسـتورات مقتضی جهت حل مشـکات تعـدادی از مددجویان این 

زنـدان را صـادر و بـر رعایت حقوق شـهروندی مدددجویان زندان بـم تاکید کرد.

رئیس حوزه قضایی شهرستان عنبرآباد:
تداوم کمک به خانواده زندانیان نیازمند 

در عنبرآباد
ابـوذر داوریـان رییـس حـوزه قضایـی شهرسـتان عنبرآباد ضمن اشـاره به 

تداوم کمک به زندانیان نیازمند این شهرسـتان، گفت: به مناسـبت روز نسـیم 
مهـر ضمـن دعـوت جمعی از خانـواده زندانیـان نیازمنـد، کمک هـای خیران و 

آسـتان قـدس رضوی بـه آنها اهداء شـد.

در اقدامی ابتکاری از سوی دادستانی جیرفت انجام شد:
استفاده از توان مددجویان رای باز در 

اجرای پروژه های عام المنفعه
حسـین سـامی دادسـتان عمومی و انقاب شهرسـتان جیرفت گفت: در 

راسـتای دسـتورات موکـد رهبر معظـم انقاب اسـامی بر رفـع محرومیت و 
توسـعه رفـاه عمومـی، بخشـی از تـوان مددجویان رای بـاز این شهرسـتان در 

اجـرای پـروژه های عـام المنفعه مـورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت.

دیدار رییس دادگستری شهرستان زرند با خانواده زندانیان؛
تعداد زندانیان شهرستان زرند 22 درصد کاهش یافت

رییـس دادگسـتری شهرسـتان زرند از کاهـش 22 درصدی جمعیت کیفری این شهرسـتان 
در سال 99 نسبت به سال 9۸ خبر داد.

 حجـت االسـام »محمـود محمـدی« در حاشـیه دیـدار بـا تعـدادی از 
خانـواده زندانیـان شهرسـتان زرندکـه بـا حضور دادسـتان عمومـی و انقاب 

و فرمانـدار زرنـد انجـام شـد، افـزود: بازدیـد و سرکشـی از خانـواده زندانیـان 
نیازمنـد در راسـتای پیـروی از فرمایشـات ریاسـت قـوه قضائیـه مبنی بـر لزوم 

رسـیدگی به مشـکات زندانیان و در راسـتای سـنت حسـنه مواسـات و همدلی 
صورت می گیرد. 
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تاکیـد  بـا  اسـتان کرمـان  دادگسـتری  رییـس کل 
بـر ایـن مطلـب کـه در سـال جـاری بایـد کار جـدی و 
اساسـی برای جلوگیـری از زمین خـواری صورت گیرد، 
گفـت:  هرگونـه تعـدی بـه اراضـی ملـی از نظـر عموم 
مردم بسـیار ناشایسـت است و سـاماندهی این وضعیت 

مطالبـه عمومی اسـت.
یـداهلل موحـد در نشسـت شـورای حفظ حقـوق بیت 
المـال اسـتان کرمـان: بـا اشـاره بـه اینکـه تـا پایـان 
شـهریورماه سـال جاری اجـرای طرح کاداسـتر در 2.۵ 
میلیـون هکتـار از اراضـی ملـی اسـتان کرمـان و صدور 
سـند تـک بـرگ اسـتان انجـام خواهد شـد، گفـت: بنا 
بـه اعـام اداره کل منابـع طبیعی و آبخیزداری و سـایر 
دسـتگاه هـای مربوطـه سـال 1400 پایـان کاداسـتر 

اراضـی ملـی در اسـتان کرمـان خواهـد بود.
اجرای  کامل طرح کاداستر اراضی ملی شمال 

استان کرمان در سال 1400
وی بـا بیان این مطلب که کارهای خوبی انجام شـده 
و قـدم هـای بزرگـی در زمینـه اجـرای طـرح کاداسـتر 

اراضـی ملـی در شـمال اسـتان کرمـان برداشـته شـده 
اسـت، اظهارداشـت: ایجـاد هماهنگـی بین دسـتگاهی 
بـه منظـور رفـع موانـع موجـود در مسـیر رسـیدگی به 
پرونـده هـای کمیسـیون های ویـژه مورد تاکید اسـت.

رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان ادامه داد: ایجاد 
موانـع فیزیکـی به منظـور جلوگیـری از زمیـن خواری 
در اراضـی مسـتثنیات در شهرسـتان هـای سـیرجان، 
کرمـان، رفسـنجان، جیرفـت و ...... ضـروری اسـت کـه 
اداره کل منابـع طبیعـی اسـتان کرمـان اقداماتـی را در 

ایـن زمینـه انجام داده اسـت.
موحـد بـر تحقق پوشـش هوایی بـرای جلوگیـری از 
حریـق در منابـع ملـی تاکیـد کـرد و گفت: الزم اسـت 
کـه بر اسـاس همـکاری مشـترک بیـن اداره کل منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان و معاونـت اجتماعـی و 
پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری کل اسـتان کرمان 
زمینـه اسـتفاده بیشـتر از ظرفیت نهادهـای مردمی در 
جلوگیـری از ایجـاد خسـارت به منابع طبیعـی و مراتع 

فراهم شـود.

رییس کل دادگستری استان کرمان؛

لزوم انجام کار جهادی در مبارزه با زمین خواری

دادسـتان عمومـی و انقـاب مرکز اسـتان کرمـان از 
تشـکیل پرونـده ای مربـوط بـه تـرک فعل مدیـران در 
راسـتای تامیـن و مدیریت منابع آبی اسـتان خبر داد و 
گفـت: در ایـن رابطـه، توضیحات مقامـات وزارت نیرو و 
تعـدادی از مقامـات اسـتانی نیـز اخذ شـده و پرونده در 

دسـت رسـیدگی قرار دارد.
 »دادخـدا سـاالری« در شـورای راهبـردی مدیـران 
ارشـد اسـتان کرمان با موضـوع منابع آب اسـتان افزود: 
مشـکل اصلی موجـود در حوزه آب، مربـوط به مدیریت 
منابـع آبی اسـت زیـرا در راسـتای تامیـن آب، راه های 
متعـددی در دسـترس قـرار دارد و اگـر مدیریـت منابع 
آبـی مـورد توجـه قـرار نگیـرد، هیـچ یـک از راه هـای 
تامیـن آب اثرگـذاری الزم را بـه دنبال نخواهد داشـت.
وی خاطرنشـان کـرد: بسـیاری از کشـورهای دارای 
منابـع آبـی گسـترده نیـز بـه موضـوع مدیریـت  آب با 
نـگاه ویـژه ای توجـه مـی کننـد و در بسـیاری از موارد 

ایـن  در  آب  مختلـف  هـای  کاربـری  تفکیـک  شـاهد 
کشـورها هسـتیم تا منابـع آبی به خوبی مدیریت شـده 

ومـورد اسـتفاده قـرار گیرد.
مدیریت مناسبی در حوزه آب در سطح کشور و 

استان کرمان وجود ندارد
دادسـتان عمومـی و انقـاب مرکـز اسـتان کرمـان با 
تاکیـد بـر ایـن مطلب کـه متاسـفانه مدیریت مناسـبی 
در حـوزه آب در سـطح کشـور و اسـتان کرمـان وجـود 
نـدارد، یـادآور شـد: هـدر رفـت 30 درصـد آب تصفیـه 
شـده در اسـتان در مسـیرهای انتقـال نیـز موضوعـی 
اسـت کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گرفتـه و رفع شـود.

سـاالری تصریـح کـرد: بـا توجه مناسـب بـه موضوع 
مدیریـت آب، منابـع آبـی موجـود نیـز کفایت کـرده و 
جوابگـوی نیـاز مـردم خواهد بـود اما اگـر مدیریت الزم 
صـورت نگیـرد، بـا انتقـال آب نیـز مشـکل اسـتان حل 

نخواهد شـد.

دادستان کرمان خبر داد:

تشکیل پرونده مربوط به ترک فعل برخی مدیران 
در راستای تامین و مدیریت منابع آبی استان

لزوم توجه جدی به مدیریت آب در استان کرمان
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معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری 
کل اسـتان کرمـان گفت: وضعیت حاشـیه نشـینی زیبنده 
نظام جمهوری اسـامی ایران نیسـت و باعث تاسـف اسـت 
کـه مدیـران و مسـئوالن از کنـار ایـن پدیـده نامـوزون بـه 

راحتـی عبـور می کنند.
سـیدمهدی قویدل در جلسـه پیگیری مشـکات مناطق 
حاشـیه شـهر )اهلل آباد و 14 معصوم( که در محل استانداری 
کرمـان برگـزار شـد، بـا اظهـار تاسـف از اینکه گویـا برخی 
مناطق حاشـیه شـهر در نقشـه تقسـیمات کشـوری وجود 
نـدارد، افزود: اسـناد باالدسـتی و قوانین مربوطـه و مصوبات 
متعـدد کمیسـیون ها، نقش و سـهم هریـک از دسـتگاه ها 
در خصـوص رفـع و کاهـش آسـیب های اجتماعـی و مقابله 
و پیشـگیری از حاشیه نشـینی و سکونتگاه های غیررسمی 
را مشـخص کـرده و ضـروری اسـت بـه ایـن موضـوع دقت 
و اهتمـام شـده و هریـک از دسـتگاه هـا بر اجـرای دقیق و 

سـریع تکالیـف خود ملزم شـوند.
وی بـا بیـان اینکه باید اصل پیگیـری و اجرای مصوبات و 

وظایف دسـتگاه ها مشـخص و بیش از گذشـته با حساسیت 
نسـبت به رصد ایـن موضوع اقدام شـود، تصریح کـرد: برابر 
قانـون اسـتانداری و فرمانـداری ها باید به عنـوان متولی این 
موضوعـات را کامـًا رصـد و پیگیـری کننـد و چنانچـه هر 
یـک از دسـتگاه هـا کوتاهـی و اهمـال کننـد، بـا همکاری 
دسـتگاه های نظارتـی حسـب مـورد نسـبت به اعـام جرم 
بـرای تـرک فعـل هـا یـا تخلفـات مربوطـه، بـه هیئت های 

تخلفـات اداری گزارش شـود.
ایـن مقـام قضایـی گفت: برنامـه ریزی ها بایـد به صورت 
دراز مـدت و کوتـاه مـدت و فـوری انجـام شـود و بـا توجـه 
بـه اینکـه در هیـچ یـک از موضوعات آسـیب های اجتماعی 
ضعـف یا خاء قانونی وجود نداشـته و قانون شـفاف اسـت، 
بایـد بـا تقسـیم کار و احسـاس مسـئولیت نسـبت بـه رفع 

فـوری این مشـکات اقدام شـود.
وی یادآور شـد: آسیب های اجتماعی متعددی در حاشیه 
شـهر وجود دارد از جمله؛ کودکان و زنان آسـیب دیده یا در 
معـرض آسـیب، معتادین متجاهـر، کارتن خواب هـا، مراکز 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان:

باعث تاسف است که مدیران از کنار پدیده حاشیه 
نشینی به راحتی عبور می کنند

تجمـع معتادین، برخی مراکز فسـاد و فحشـا و کارگاه های 
ضایعاتـی کـه مغایـر با اصول بهداشـتی و امنیتی بـوده و به 
محـل حضور سـارقین، معتادین و خریداران اموال مسـروقه 
تبدیل شـده اسـت، همچنیـن وضعیت نامطلوب روشـنایی 
معابر، عدم استانداردسـازی انشعابات آب، برق، گاز و کمبود 
آب آشـامیدنی سـالم و کوچـه و خیابـان هـای فاقـد نـام و 
فاقـد آسـفالت، زباله و نخاله های متعـدد و وجود کوره های 
قدیمـی مخروبـه کـه مرکز تجمـع معتادین و مامنـی برای 

آنهـا تبدیل شـده و همه اینها باعث تاسـف اسـت.
هدایت برخی متصرفین اراضی دولتی از سوی 

بعضی کارکنان دستگاه ها
معاون دادگسـتری کل اسـتان کرمان ادامه داد: همچنین 
وجـود چـاه هـا و چاله هایـی کـه در حاشـیه کـوره هـای 
قدیمـی و مسـیر تـردد سـاکنین حاشـیه شـهر قـراردارد و 
نیـز مراکـز تهیـه و توزیـع مـواد مخـدر و سـاخت و توزیـع 
مشـروبات الکلـی، اراذل و اوبـاش و افـرادی کـه بـا تهدید و 
ارعـاب اقـدام به اخـاذی و تصـرف اراضی شـخصی و دولتی 
مـی کننـد کـه بعضـاً از سـوی برخـی کارکنان دسـتگاه ها 
نیـز حمایـت و هدایت می شـوند هیـچ یک قابـل اغماض و 
توجیـه نبـوده و نه زیبنده نظام جمهوری اسـامی اسـت و 
نـه اسـتان کرمـان کـه دارای ذخایـر غنـی و دارای فرهنگ 

ایثار و شـهادت اسـت.
قویـدل گفـت: از آنجـا کـه وظایف دسـتگاه ها مشـخص 
اسـت، بایـد بـر همـان اسـاس برنامه ریـزی در جهـت رفع 
موانـع و مشـکات و چالش هـای حاشـیه شـهر و اقدامـات 
اساسـی از جملـه اقدامـات فرهنگـی و آموزشـی و ایجـاد 
زیرسـاخت های الزم انجـام شـود، ضمـن اینکـه شـهرداری 
مکلـف اسـت در کوتـاه مـدت در خصـوص اجـرای کامـل 
کمربنـد سـبز، تخریب و تعییـن تکلیف بناهـای نیمه کاره 
و مخروبـه و همچنیـن کـوره هـای قدیمـی اقـدام کـرده و 
زیرسـازی معابـر، جمـع آوری نخاله ها، زباله ها و پسـماندها 

را انجـام دهد.
معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری 
کل اسـتان کرمـان بیـان کـرد: همچنیـن بایسـتی تعییـن 
تکلیف انشـعابات آب، برق و گاز و اسـتقرار ایسـتگاه پلیس 
در حاشـیه شـهر، اجـرای طرح هـای جمـع آوری معتادیـن 
متجاهـر و مراکـز تهیـه و توزیـع مشـروبات الکلـی، جمـع 

آوری اراذل و اوبـاش و مزاحمیـن محلی، تحت حمایت قرار 
دادن کـودکان و اطفـال آسـیب دیـده و در معـرض آسـیب 
و جمـع آوری کارگاه هـای ضایعاتـی توسـط دسـتگاه هـای 

مربـوط و بـا محوریـت و هدایـت اسـتانداری انجام شـود.
ایجاد مشوق های الزم برای بازگشت مهاجرین به 

روستاها ضروری است
وی خاطرنشـان کرد: حضور مسـتمر یگان های حفاظتی 
شـهرداری، راه و شهرسـازی و بنیـاد مسـکن بـا همـکاری 
دهیـاری و اسـتفاده از ظرفیـت دفاتر تسـهیل گـری، گروه 
هـای مردمـی و سـازمان هـای مـردم نهـاد بـرای اجـرای 
اقدامـات فرهنگی و همچنین ایجاد مشـوق هـای الزم برای 
بازگشـت مهاجریـن بـه روسـتاهای خـود از دیگـر اقدامات 

ضـروری در حاشـیه شـهر به شـمار مـی روند.
بهزیسـتی،  ماننـد  دسـتگاه هایی  کـرد:  تاکیـد  قویـدل 
شـهرداری، دانشـگاه علـوم پزشـکی و کمیته امـداد در کنار 
سـایر دسـتگاه ها می تواننـد اقدامـات فوری و سـاخت مرکز 
اقامتـی موقـت را انجـام دهنـد، همچنیـن شـهرداری بـا 
همـکاری اداره صمـت و از طریق بخش خصوصی و اتحادیه 
هـای مربوطـه، می تواند نسـبت به شناسـایی و جمع آوری 
کارگاه هـای ضایعاتـی در سـطح شـهر و کارگاه هـای فاقـد 
مجـوز قانونـی اقدام کند چراکـه اکثر این کارگاه ها توسـط 
اتبـاع خارجـی و خریـداران امـوال مسـروقه و فاقـد مجـوز 
هـای الزم اداره می شـود کـه عـاوه بـر تخلفـات مذکـور، 
اسـتانداردهای بهداشـتی و زیسـت محیطـی و همچنیـن 

موازیـن اخاقـی در ایـن مـکان هـا رعایـت نمی شـود.
ایـن مقـام قضایـی در پایان با اشـاره به اینکـه مدیریت 
هـای  دسـتورالعمل  از  اسـتفاده  بـا  شـهرداری  پسـماند 
مربوطـه بایسـتی پسـماندها را بـه خـارج از شـهر منتقل 
و اداره راه و شهرسـازی نیـز بـا اسـتفاده از ظرفیـت بخش 
خصوصی نسـبت به واگذاری زمین و شـهرک به سـاکنین 
ایـن مناطـق اقـدام کنـد، گفـت: در تمامـی مـوارد گفتـه 
شـده مسـووالن تکلیـف دارنـد و بایـد نسـبت بـه انجـام 
وظایـف خـود اقـدام کننـد و در نتیجـه بـا هـم گرایـی و 
سـاماندهی حاشـیه شـهر می توان تاثیر زیادی در کاهش 
آسـیب هـای اجتماعـی و جرایمـی مانند سـرقت، اعتیاد، 
طـاق، کـودک آزاری و مهاجـرت معکوس به روسـتاها را 

کرد. مشـاهده 
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رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا تاکید بر 
اینکـه بـا بحـران مدیریت مصـرف آب در تمامی بخش 
ها روبرو هسـتیم، گفت: ارزش اقتصادی آب در کشـور 
بایـد جـدی گرفتـه شـود زیرا اگـر نـگاه اقتصـادی به 
آب نداشـته باشـیم، ارزش آب در بیـن مدیران و مردم 

توجیـه پذیـر نخواهد بود.
»یـداهلل موحد« در شـورای راهبردی مدیران ارشـد 
اسـتان کرمـان با موضوع منابع آب اسـتان بـا تاکید بر 
ایـن مطلـب کـه مدیریـت مصـرف منابع موجـود مهم 
تـراز تامیـن آب اسـت، افـزود:  بـا حداقـل 10 درصـد 
صرفـه جویـی در هـر یـک از بخـش هـای صنعتـی، 
کشـاورزی و شـرب، شـاهد تحـوالت بزرگـی در ایـن 

حـوزه خواهیـم بود.
وی ضمـن تقدیـر از تـاش هـای انجـام شـده بـه 
در  و صنعـت  کشـاورزی  آب شـرب،  تامیـن  منظـور 
شـهرهای مختلف اسـتان کرمان، خاطرنشـان کرد: در 
اینکـه بـا بحـران جـدی تامیـن آب شـر ب، صنعـت و 
کشـاورزی در اسـتان کرمـان روبـرو هسـتیم تردیدی 
وجـود نـدارد و باید بررسـی کـرد که چرا بـه این نقطه 

ایم. رسـیده 
نماینـده عالـی قـوه قضاییـه در اسـتان کرمـان بـا 
یـادآوری ایـن مطلـب کـه در دهـه 60 در هـر نقطه از 
اسـتان کرمـان کـه نیاز بـه حفر چـاه بـود، حداکثر در 
عمـق 20 متـری،  آب هـای زیرسـطحی در دسـترس 
بـود ، گفـت: سیاسـت هـای کلـی و مدیریـت هایـی 
کـه در حـوزه بهـره بـرداری و مصـرف آب از گذشـته 
تاکنـون داشـته ایـم با اشـکاالت جـدی مواجـه بوده و 
در نهایـت منجـر بـه بحـران های کنونی شـده اسـت.

موحـد تصریح کرد: بـا تصویب قانـون توزیع عادالنه 
آب و بـا اسـتناد بـه تبصـره ذیـل مـاده 3 ایـن قانون، 

مجوزهـای بسـیاری صـادر و چـاه هـای غیرمجـازی 
حفـر شـد و مـورد بهـره برداری قـرار گرفت کـه  و در 
ادامـه آن اتفاقاتـی کـه نباید در کشـور رخ می داد، رخ 

داده اسـت .
باید به مدیریت مصرف منابع آب موجود 

بصورت ویژه توجه شود
وی بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام شـده بـه منظـور 
آبـی  منابـع  از  قانونـی  اسـتفاده  سـوء  از  جلوگیـری 
موجـود، تصریـح کرد: اگـر بخواهیـم مسـاله آب را در 
دراز مـدت حـل کنیم؛ بایـد به مدیریت مصـرف منابع 

آب موجـود توجـه ویـژه ای صـورت گیـرد.
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمان ضمن اشـاره 
بـه هزینـه هـای بـاالی تامیـن آب و سـرمایه گـذاری 
هـای کان انجـام شـده در ایـن زمینـه، عنـوان کـرد: 
بـا اقدامـات انجـام شـده بـه منظـور مدیریـت منابـع 
آبـی زیـر سـطحی و سـیاب ها و بـا احداث سـدهای 
سـیرجان، بافـت، جیرفـت و بـم بخشـی از مشـکات 

حل شـده اسـت.
وی یـادآور شـد: در گذشـته طـرح هایی بـه منظور 
ارتقـاء مدیریـت آب در اسـتان اجرایی شـده اما معطل 
مانـده انـد و نتیجـه مـورد انتظـار را در پـی نداشـته 

ست. ا
وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه در حـوزه آب بـا 
دو موضـوع تامیـن آب و مدیریـت مصـرف منابـع آبی 
موجـود روبـرو هسـتیم، خاطرنشـان کـرد: بـه منظـور 
مدیریـت منابـع آبـی موجـود در اسـتان کرمـان بایـد 
یـک برنامـه جامـع، مبنایـی و اساسـی تدویـن و بـه 
شـکلی قاطـع و جـدی اجرایـی شـود و در ایـن رابطه 
تمامـی دسـتگاه هـا باید همـت و همراهـی الزم را در 

اولویـت کارهـای خـود قـرار دهند.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

با بحران مدیریت منابع آبی در استان کرمان 
روبرو  هستیم

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا اشـاره به 
ایـن مطلب کـه توسـعه نامتـوازن و بیـکاری، مهاجرت 
و حاشـیه نشـینی را در پی دارد، خاطرنشـان کرد: باید 
توجـه داشـت کـه در شـرایط فعلـی عملیـات معـدن 
کاری در اسـتان فایـده چندانـی بـرای مـردم محـروم 
ایـن اسـتان ندارد و فقـط باعث کاهـش روزافزون ثروت 
اسـتان، اشـغال ایـن سـرمایه هـای خـدادادی و صدور 
آنهـا به سـایر اسـتانها و خارج از کشـور به صـورت خام 

فروشـی می شـود.
»یـداهلل موحـد« در آئیـن امضـای تفاهم نامه توسـعه 
اجـرای طـرح »اقتصـاد  سـرمایه گذاری، گام دوم دوم 
مقاومتـی بـا شـرکت های برتر « بـا حضـور وزیر صمت 
در تهـران افـزود: بـا پیگیـری و تحقـق برنامـه هـای 
ویـژه ای از جملـه انتقـال حسـاب شـرکت هـای بزرگ 

اقتصادی به اسـتان،  اختصاص حقـوق و عوارض دولتی 
معـادن بـه حـوزه اسـتان و پشـتیبانی الزم از واحدهای 
تولیـد قطعـات و تجهیـزات صنعتـی مـی تـوان زمینـه 
الزم بـرای تحقـق افـق اقتصادی روشـن اسـتان کرمان 

را فراهـم کرد.
نماینـده عالـی دسـتگاه قضایـی در اسـتان کرمـان 
خاطرنشـان سـاخت: یکـی از مـوارد مـورد تاکیـد بـه 
اسـتان کرمـان،  اقتصـادی و معدنـی  منظـور توسـعه 
پیگیری جهت انتقال کلیه حسـابهای بانکی شـرکتهای 

بـزرگ ایـن اسـتان بـه داخـل اسـتان اسـت.
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمان تصریـح کرد: 
در اسـتان کرمـان تـاش مـی شـود کـه بـر مبنـای 
همـکاری و هماهنگـی، زمینـه الزم بـرای حمایـت از 
توسـعه صنعتـی و معدنـی بیـش از پیـش فراهم شـود.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

توسعه نامتوازن و بیکاری، مهاجرت و حاشیه نشینی 
را در پی دارد
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دادسـتان عمومـی و انقاب مرکز اسـتان کرمـان از اعاده 
۵6 هکتـار از اراضـی ملـی بـا ارزش 141 میلیـارد تومان به 
بیت المال در سـال گذشـته خبر داد و گفت: در سـال جاری 
نیـز با همـت مجموعـه قضایـی و راه و شهرسـازی و اجرای  
11 مـورد احـکام قضایـی، زمینـه اعـاده 6 هکتـار از اراضـی 
ملـی بـه ارزش 200 میلیـارد تومـان بـه بیـت المـال فراهم 

شـده است.
»دادخـدا سـاالری« در نشسـت مشـترک بـا مدیـرکل و 
معاونیـن راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان بـا هدف توسـعه 
اقدامـات در زمینـه حفاظـت، حراسـت وصیانـت از حقـوق 
بیـت المال افزود: کارخانه خانه سـازی کرمـان نیز به عنوان 
یکـی از امـوال و امـاک متعلق به دولت از امـوال بیت المال 
محسـوب می شـود و دادسـتانی کرمان با پیگیری اداره کل 
راه و شهرسـازی در صدد تعیین تکلیـف این واحد اقتصادی 

است.
وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلب کـه تعیین تکلیـف کارخانه 
و  راه  وزارت  مجموعـه  اختیـار  در  کرمـان  سـازی  خانـه 
شهرسـازی اسـت، اظهارداشـت:  پیگیری های الزم ازسـوی 
راه و  وزارت  از  اسـتان کرمـان  راه و شهرسـازی  اداره کل 
شهرسـازی در دسـت انجام اسـت و تاکید مجموعـه اجرایی 
و قضایـی اسـتان کرمـان بر راه انـدازی و احیـای مجدد این 

اسـت. کارخانه 
مدعـی العمـوم تصریـح کـرد: از آنجا که داشـتن مسـکن 
حـق هـر شـهروند اسـت و از سـوی دیگـر تامیـن مسـکن 
هزینـه های سـنگینی را بـه افـراد تحمیل می کنـد، تاکید 
بـر این اسـت کـه اقدامـات الزم بـرای راه انـدازی مجدد این 
کارخانـه در جهـت تامیـن مسـکن ارزان و بـا کیفیـت برای 

مـردم انجام شـود.
سـاالری گفت: بر مبنای اقدامات راه و شهرسـازی اسـتان 
کرمـان کارهای بسـیار خوبی در حوزه حراسـت و صیانت از 

حقـوق بیـت المال و حفظ حقوق عامه انجام شـده اسـت.
وی بـا اشـاره به این مطلـب که اداره کل راه و شهرسـازی 
بـه عنـوان نماینـده بیـت المـال در حفاظـت از اراضی ملی 
بـه شـمار مـی رود، اظهارداشـت: اقدامـات خوبی بـه منظور 
جلوگیـری از تضییـع حقـوق بیـت المـال در بخـش زمیـن 
و مسـکن انجـام شـده و انتظـار مـی رود با توسـعه اقدامات 
پیشـگیرانه از ایجـاد پرونـده هـای قضایی جلوگیری شـود.
 لزوم توسعه اقدامات حفاظتی، صیانتی و پیشگیرانه 

در حوزه زمین و مسکن
وی، اجرای قانون حدنگار را از راهکارهای مهم پیشـگیری 
از تضییـع حقـوق بیـت المـال در حـوزه زمیـن و مسـکن 
برشـمرد و ادامـه داد: در راسـتای تقویـت یـگان حفاظت راه 

دادستان کرمان  خبر داد:

اعاده 56 هکتار از اراضی ملی با ارزش
 141 میلیارد تومان به بیت المال طی سال گذشته

و شهرسـازی نیـز اقدامـات خوبـی طی سـال گذشـته انجام 
شـده کـه انتظـار مـی رود با توسـعه و تکمیل ایـن اقدامات، 
زمینـه مناسـب تـری بـرای حراسـت و صیانـت از امـوال 

عمومـی فراهم شـود.
دادسـتان عمومـی و انقاب مرکز اسـتان کرمـان تصریح 
کرد: متناسـب سـازی حق الزحمـه نیروهای دسـت اندرکار 
در حـوزه حراسـت و صیانـت از حقوق عامـه در حوزه زمین 
و مسـکن و متناسب سـازی حقوق کارکنان راه و شهرسازی 
بـا میزان مسـئولیت آنهـا نیـز در زمینه حفاظـت، صیانت و 
پیشـگیری از تضییـع حقـوق بیت المـال در حـوزه زمین و 

مسـکن بسـیار اثرگذار خواهـد بود.
سـاالری بـا تاکیـد بر ایـن مطلب کـه اقـدام در راسـتای 
صیانـت از بیـت المـال در حقیقـت در زمینـه پیشـگیری از 
وقـوع جـرم تاثیـر به سـزایی دارد، ادامـه داد: اقدامـات انجام 
شـده در این حوزه نیز در راسـتای احیای حقوق عامه انجام 

می شـود.
لزوم توجه ویژه به موضوع 
سیما منظر شهری در کرمان

وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود با اشـاره بـه این 
مطلب که موضوع سـیما منظر شـهری در سـطح کشور و از 
جمله در اسـتان کرمان دچار لجام گسـیختگی و ناهمگونی 
اسـت، ادامـه داد: الزم اسـت کـه اداره کل راه و شهرسـاری 
اسـتان کرمان بر مبنای مسـئولیت های قانونی خود به این 
موضـوع ورود جـدی کـرده و بـا ضابطه مند کـردن اقدامات 
حـوزه سـیما منظـر شـهری، مـردم را بـه رعایـت اصـول و 
قوانیـن ایـن حـوزه پایبنـد کند زیرا سـیما و منظر شـهری 
مطلـوب و زیبـا نیـز از حقـوق عمومـی به شـمار مـی رود و 

بایـد مـورد حمایت قـرار گیرد.
وی با اشـاره به اینکه اقدامات حوزه سـیما منظر شـهری 
نیـاز به مجـوزات و پیگیری های کشـوری دارد کـه زمان بر 
خواهـد بـود، گفـت: می تـوان ظرفیت های نظام مهندسـی 
کرمـان را در ایـن حـوزه بـه کار گرفتـه و اقدامـات الزم را 

داد. انجام 
دادسـتان عمومـی و انقاب مرکز اسـتان کرمـان تصریح 
کـرد: بـه عنوان مدعـی العموم تاکید می شـود که حاکمیت 
بایـد در جهـت منافع مردم به موضوع سـیما منظر شـهری 

ورود کـرده و از ایجـاد مناظر ناهمگـون جلوگیری کند.

پرونده مسکن مهر بیلوکاران به صورت ویژه 
رسیدگی می شود

سـاالری بـر تکمیـل مسـکن های مهـر نیز تاکیـد کرد و 
گفت: در راسـتای حل مشـکل پروژه مسـکن مهر بیلوکاران 
مقـرر شـده کـه در نشسـت مشـترک اقتصـاد مقاومتـی و 
شـورای حفـظ حقـوق بیـت المـال برنامـه ریزی هـای الزم 

انجـام و مصوبـات آن در اسـرع وقـت اجرایی شـود.
وی بـه موضـوع طرح اقـدام ملی نیز اشـاره کـرد و گفت: 
الزم اسـت کـه مشـکات احتمالـی ایـن طـرح نیـز از هـم 
اکنـون مـورد رصـد قـرار گرفتـه و راهکارهای پیشـگیری و 

رفـع آنها اندیشـیده شـود.
وی در ادامـه بـا اشـاره به این مطلب که وضعیـت بزرگراه 
های اسـتان کرمان متناسـب با شـرایط این اسـتان و مردم 
آن نیسـت، عنـوان کرد: اسـتان کرمان از نظـر جغرافیایی به 
عنـوان کریـدور شـمال به جنوب و شـرق به  غرب به شـمار 
مـی رود و از این رو الزم اسـت که نسـبت بـه دو بانده کردن 

جـاده های این اسـتان اقدامات الزم صـورت گیرد.
دادسـتان عمومـی و انقاب مرکز اسـتان کرمـان تصریح 
کـرد: اقـدام در راسـتای سـاماندهی جـاده هـای دو بانده در 
اسـتان کرمـان حرکتـی در جهـت حفظ حقوق عامه اسـت 
کـه ضمن کاهـش هزینه های بیمه ای و درمانی و خسـارت 
هـای جانی و مالی، از اتاف سـوخت و سـرمایه های کشـور 
کـه در قالب سوبسـید حامل های انرژی پرداخت می شـود، 

نیـز جلوگیری می شـود.
نیروهای حراست به صیانت از نیروی انسانی توجه 

ویژه ای داشته باشند
سـاالری در ادامـه سـخنان خود بـر حفاظـت از نیروهای 
انسـانی ادارات نیـز تاکیـد کـرد و گفت: واحدهای حراسـت 
ضمن حفاظت از اسـناد و مدارک مهم، باید نماینده سازمان 
هـای نظارتـی بوده و از سـرمایه هـای انسـانی مجموعه نیز 

بـه عنوان مهمترین سـرمایه هـای موجـود حفاظت کنند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه هیـچ فـردی از نیروی 
متخلـف حمایت نمی کند، خاطرنشـان کرد: مدیـرکل راه و 
شهرسـازی اسـتان کرمان در راستای شناسـایی و برخورد با 
نیروهای متخلف راه و شهرسـازی شهرسـتان، سـالم سـازی 
اداری و صیانـت از نیـروی انسـانی همکاری بسـیار خوبی با 

مجموعـه قضایی اسـتان داشـته اند کـه جای تقدیـر دارد.
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رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر 
اینکه مشـارکت جویـی از محورهای تحولـی قوه قضاییه 
بـه شـمار مـی رود، گفـت: قوه قضاییـه در مسـیر اجرای 
برنامـه های تحولی خود مشـارکت مردم و دسـتگاه های 

اجرایـی را مـی طلبد
»یـداهلل موحـد« در آئیـن تکریـم از خدمـات رییس 
سـابق حـوزه قضایـی بـم و معارفـه رئیـس جدیـد این 
حـوزه قضایـی افـزود: الزمـه مبـارزه جامـع و متـوازن 
بـا فسـاد، تحـوالت چشـمگیر در تمامـی بخـش های 

اسـت. جامعه 
 وی ادامـه داد: در ایـن رابطـه در حـال حاضـر  حجـم 
عظیمـی از معتمدین، متنفذین و افـراد اهل وثوق جامعه 
بـه عنـوان دیدبانـان پیشـگیری و همچنین عضـو و دبیر 
شـوراهای حـل اختـاف بـا دادگسـتری همـکاری دارند 
و بالـغ بـر ۵ هـزار نفـر نیـز در قالـب طـرح مصلحیـن و 
حکمیـن قرانـی آمـوزش دیـده انـد و در حـال فعالیـت 

هسـتند. فسـاد و ناکارآمدی، ریشـه ورود حجـم باالیی از 
پرونـده بـه دسـتگاه قضایی اسـت

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا بیـان ایـن 
مطلـب کـه منشـا بسـیاری از پرونـده هـای وارده بـه 
دادگسـتری ها و حوزه های قضایی در فسـاد و ناکارآمدی 
اسـت، گفـت: امروز با بحـران ناکارآمدی روبرو هسـتیم و 
همـه باید دسـت به دسـت هـم داده و در کنـار هم و هم 
مسـیر حرکـت کنیم تا یـک مبارزه بـی امان، مسـتمر و 

پایـدار بـا بسـترها و کانون فسـاد شـکل گیرد.
وی خاطرنشـان کـرد: قوه قضاییه به شـکلی قاطع، بی 
امـان و محکـم بـا مظاهر فسـاد به ویـژه فسـاد اقتصادی 
برخـورد مـی کند و البتـه این امـر اگرچه الزم اسـت، اما 
کافـی نیسـت و بنا به تاکیدات ریاسـت قـوه قضاییه باید 
بسـترها و زمینه های ایجاد فسـاد را شناسـایی کرده و با 

آنها برخـورد کرد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان اظهارداشت: 

رییس کل دادگستری استان کرمان:

مشارکت جویی از محورهای تحولی قوه قضاییه 
به شمار می رود

شـاخ و برگ های درخت فسـاد در پیوندها و ساختارهای 
جامعـه مـا در هم تنیده شـده اسـت و باید ریشـه فسـاد 
را قطـع کـرد و الزمـه آن این اسـت کـه در باالترین مقام 
اجرایـی کشـور یک فرد فسـاد سـتیز، تحول گـرا و مردم 

محـور حضـور یابد و بتوانـد این مبارزه را قوت بخشـد.
موحـد ادامـه داد: بایـد یـک دولـت کارآمد، جهـادی و 
معتقد به ظرفیت ها و امکانات کشـور با پشـتیبانی قوی 
مـردم در پـای صندوق های رای سـکان امور را در دسـت 
گیـرد که این مهـم با حضور حداکثری مردم در حماسـه 

2۸ خرداد دسـت یافتنـی خواهد بود.
وی بیـان کـرد: هـر فـرد در هـر موقعیـت رسـمی 
و غیررسـمی وظیفـه دارد کـه مـردم را بـه مشـارکت 
حداکثـری در انتخابـات دعـوت کنـد زیـرا در ایـن دوره 
از انتخابـات از یک سـو نـدای تحریم انتخابـات از حلقوم 
هـای بـی تقـوا مطرح می شـود و از سـوی دیگـر مکتب 
حـاج قاسـم،  شـهدا و امام راحل اسـت و بایـد دیددر این 
موقعیـت حسـاس و مهـم مـی خواهیـم در کدام سـطح 

بنـدی قـرار گیریم.

حذف ریشه های فساد زا، نیازهای قضایی مردم 
را پاسخ می دهد

موحـد عنـوان کرد: اگر ریشـه های فسـاد زا از بیـن برود، 
سـاختارهای ایجـاد شـده مـی توانـد بـه راحتـی نیازهـای 
قضایی مردم را پاسـخگو باشـد. وی خاطرنشـان کرد: یکی از 
محورهـای تحـول در دسـتگاه قضایـی توجه به حقـوق عامه 
اسـت و در ایـن رابطـه بایـد توجه داشـت که امروز کشـور ما 
فرصـت ها، ظرفیت ها و امکانات غیرقابل احصاء و شمارشـی 
را در اختیـار دارد کـه بایـد از آنها نهایت بهره بـرداری صورت 
گیرد. رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان ایجـاد نهادهای 
میانجـی گـری و داوری را نیـز اقدامـی در جهـت اسـتفاده از 
ظرفیـت هـای مردمـی بـرای حرکـت به سـوی اهـداف قوه 
قضاییـه برشـمرد و گفـت: نظـام قضایـی کشـور بـه منظـور 
توسـعه عدالـت گام هـای بلنـدی برداشـته اسـت. رئیـس 
شـورای قضایـی اسـتان کرمان با اشـاره بـه اینکـه در ابتدای 
انقـاب 7 قاضـی در شهرسـتان بم مشـغول به کار بـوده اند، 
اظهارداشـت: در حال حاضر بالـغ بر 40 قاضی در این منطقه 

پشـتیبان و در دسـترس مـردم و کنار مردم هسـتند.

رییس دادگسـتری شهرسـتان قلعـه گنج گفت: 
یکـی از اولویت های دادگسـتری 
ایـن شهرسـتان در دوره جدیـد 

مدیریتـی، کاهـش ورودی پرونـده 
هـا از طریـق مشـارکت نهـاد هـای 

اسـت.  مردمی 
جدیـد  رئیـس  مایـی،  صابـر 

بـا  دیـدار  در  گنـج  قلعـه  دادگسـتری 
بـا  کـه  شهرسـتان  ایـن  جمعـه  ر امـام  حضو

قاسـمی، دادسـتان جدیـد عمومی و انقاب شهرسـتان 
قلعـه گنـج برگـزار شـد، افـزود: هـدف اصلـی همـه ما 
خدمـت بـه مردم براسـاس منویات مقـام معظم رهبری 
)مدظلـه العالـی( به شـمار مـی رود که در سـند تحول 

قضایـی نیـز مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت.
وی با تاکید بر این مطلب که  دادگسـتری 
قلعـه گنـج جهت نیل بـه مقصد کـه همان 
رضایـت مندی عملی و تحقق عدل اسـت، 
تـاش مـی کنـد، ادامـه داد: بـه منظـور 
ارتبـاط بهتـر و بیشـتر مقامـات قضایی 
مصلـی،  در  اسـت  درنظـر   مـردم  بـا 
مسـاجد و تکیـه هـا میـز خدمـت قضایـی راه 
انـدازی شـود تا مـردم بدون واسـطه با مسـئولین دیدار 
و مشـکات خـود را بیان کننـد. وی اولویـت های خود 
را  تسـریع در رونـد رسـیدگی و کاهـش ورودی پرونده 
هـا از طریـق مشـارکت نهـاد هـای مردمـی و همچنین 
اسـتفاده از ظرفیت مصلحین و ریش سـفیدان دانسـت.

کاهش ورودی پرونده ها از طریق مشارکت نهاد های 
مردمی از اولویت های دادگستری قلعه گنج است
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معاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری کل 
اسـتان کرمـان گفـت: توجه و اهمیـت به اقدامات پیشـگیرانه 
موجـب کاهش بسـیاری جرایـم و جمعیت کیفری می شـود.

“سـیدمهدی قویدل” در نشسـت شورای معاونین اجتماعی 
معـاون  غامـی”  دکتر”علـی  باحضـور  کـه  کشـور  سراسـر 
اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم قوه قضائیـه، به صورت 
ویدیـو کنفرانـس برگـزار شـد، اظهار داشـت: طبـق فرمایش 
مقـام معظـم رهبـری و تاکیـدات ریاسـت قـوه قضائیـه، برابر 
اصل 1۵6 قانون اساسـی، پیشـگیری بسـیار مـورد تاکید قرار 

گرفتـه امـا متاسـفانه مظلوم و مغفـول مانده اسـت .
قویـدل بـا بیـان اینکه تاکید ریاسـت قـوه بر این اسـت که 
تمـام برنامه ها، اقدامـات و رویکردها حول محور و در راسـتای 
سـند تحـول باشـد افـزود: باید هـر اقدام پیشـگیرانه سـلبی، 
ایجابـی و حتـی در بحـث صـدور رای و رسـیدگی بـه دعاوی 

مـردم و تظلـم خواهـی حول محور این سـند باشـد.
قویـدل بـا تاکیـد بر اینکه سـند تحـول قوه قضائیه نقشـه 
راه مـا خواهـد بـود، گفـت: یکـی از بندهـای مـورد تاکید این 

سـند چرخـش رویکـرد از مقابله و رسـیدگی به پرونـده های 
مفسـدین، بـه رویکرد شناسـایی و حذف بسـترهای فسـاد زا 
و پیشـگیری از آن از اولویـت هـای دسـتگاه قضایـی اسـت و 

بایسـتی پیشـگیری اولویـت اول همه دسـتگاه ها باشـد.
ایـن مقـام قضایـی بیـان کـرد: بـا توجـه بـه رویکـرد های 
ایـن سـند ، نبایـد منتظر ماند تا پرونده ای تشـکیل و سـپس 
نسـبت به رسـیدگی قضایـی اقدام نمـود ؛ بلکه بایسـتی قبل 
از وقـوع جرم و تشـکیل پرونـده اقدامات پیشـگیرانه تدوین و 
مدیریـت شـود تـا نتیجـه مطلوب که همـان کاهـش جرائم و 

دعـاوی اسـت محقق شـود .
قویـدل سـپس بـا اشـاره بـه وسـعت زیـاد تنـوع اقلیمی و 
فرهنگـی  اسـتان کرمـان تصریح کـرد :همجواری این اسـتان 
بـا کویـر و هـم مـرزی با اسـتان هـای مرکزی کشـور موجب 
شـده تـا شـاهد قاچـاق موادمخـدر، انسـان و قاچاق سـوخت 
باشـیم و حجم قابل توجهی ازجمعیت کیفری اسـتان ناشـی 
از ایـن ویژگی های اسـتان اسـت. از این رو انتظـار می رود  در 
سـطح باالدسـت بـه این اسـتان به صـورت ویژه نـگاه و توجه 

شود.
معاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری کل 
اسـتان کرمـان افـزود: همچنین 30 حـوزه قضایی در اسـتان 
پهنـاور کرمـان فعالیـت مـی کننـد و موکـدا توقع این اسـت 
کـه اسـتان کرمـان از حیـث سـاختار اداری  بـه صـورت ویژه 

دیده شـود.
قویـدل گفـت: در چـارت مصـوب معاونـت اجتماعـی و 
پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری کل اسـتان کرمان تعداد 
40 نفـر نیـرو و 21 پسـت دیـده شـده اسـت لیکن بـه دلیل 
کمبـود نیـروی انسـانی ایـن معاونـت بـا 9 نفر فعالیـت های 

متععـددی را بـه انجـام می رسـاند.
وی بـا اشـاره بـه بـروز مشـکات در جـذب بودجـه هـای 
معاونـت، یـادآور شـد:  عاوه بـر اینکه در معاونت پیشـگیری 
عـاوه بـر برنامه های اعام شـده، ماموریت هـای متعددی نیز 
ابـاغ و انجـام می شـود از ایـن رو باتوجه به حجـم فعالیت ها 
نیاز اسـت از کوچک تر شـدن کادر مجموعه جلوگیری شـود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان:

اهمیت به اقدامات پیشگیرانه موجب کاهش جرایم و 
جمعیت کیفری می شود

رییس مجتمع قضایي خانواده در کرمان:

تاکید بر ضرورت عدم ثبت سکه تمام بهار آزادي
به عنوان مهریه

کل  دادگسـتري  خانـواده  قضایـي  مجتمـع  رئیـس 
اسـتان کرمـان گفـت: امـروز بیـش از هـر زمـان دیگـر 
ضـرورت عدم ثبت سـکه تمام بهـارآزادي بعنوان مهریه 
احسـاس مـي شـود و بایسـتي مسـئولین امـر بـه فکـر 
راهـکار مناسـب قانونـي و فرهنگ سـازي در جهت حل 

ایـن معضل باشـند.
حجـت االسـام »محمـد شـفیعي« در تشـریح ایـن 
خبـر افـزود: ضـرورت ممنوعیت ثبت سـکه بهـارآزادي 
بعنـوان مهریه بـا توجه بـه وضعیت نابهنجـار اقتصادي 
وافزایـش بـي رویه قیمت سـکه وطـا و باتکلیفي زوج 
هـاي مدیـون، امـري کاما منطقـي وغیر قابل خدشـه 

است.
وي ادامه داد: نه در گذشـته ونه در حال، سـکه تمام 
بهـار آزادي بـه عنـوان وجه رایج تلقي نمي شـود و پایه 
مبـادالت ارزي و بیـن المللـي نیز به شـمار نمـي رود و 
جامعـه بـا یک امـر کاما تشـریفاتي و ناخواسـته با یک 
فرهنـگ غلـط و بـي پایـه واسـاس آن را بعنـوان مهریه 
مطمئـن وداراي ارزش پذیرفتـه واصـرار بـر ادامـه ایـن 

رونـد غلط وچالـش برانگیز داشـته ودارد.
وي یـادآور شـد: در چندیـن سـال قبل نیـز اینجانب 
پیشـنهاد ممنوعیت ثبت سـکه تمام بهارآزاداي  بعنوان 
مهریـه را مطـرح نمودم که هـر چند موافـق ومخالفاني 
بـراي ایـن نظریـه مطـرح گردیـد ولـي نقاط قـوت این 

موضـوع بیـش از نقاط منفي آن اسـت.
جملـه  از  امـر  مسـئولین  اگـر  کـرد:  تصریـح  وي 
نماینـدگان محتـرم مجلـس شـوراي اسـامي در قالب 
یـک طرح این موضوع پیشـنهادي را بـه صحن مجلس 
بیاورنـد  وبـا الحـاق یـک تبصره بـه مـاده 10۸2 قانون 
مدنـي واصـاح مـاده 22 قانـون حمایـت خانـواده ثبت 
کننـد،  ممنـوع  مهریـه  بعنـوان  را  بهـارآزادي  سـکه 
در آینـده تاثیـر آن را  هـم در بخـش قضایـي و رونـد 
رسـیدگي، جلوگیـري از بازداشـت محکومیـن مهریـه، 
کاهـش ورودي پرونـده هاي اعسـار و تعدیل ودر نتیجه 
حاکـم شـدن آرامش در بخـش عمـده اي از خانواده ها 
و هـم تاثیـر مثبـت آن را در سـطح اقتصـاد کان وهـم 
در سـطح اقتصـاد خـرد در جامعه شـاهد خواهیـم بود.
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رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـه برگزاری 
ماقـات هـای مردمـی اختصاصـی بـرای خانـواده های 
جامعـه ایثارگـری بـا مسـئوالن قضایـی اشـاره کـرد و 
گفـت: ایمـان و بـاور قلبـی مـا ایـن اسـت کـه بایـد از 
جامعـه ایثارگـری حمایـت کنیـم و این امر همـواره در 

دسـتورکار مدیـران قضایـی اسـت.
»یـداهلل موحد« در آئین امضـای تفاهم نامه همکاری 
فی مابین دادگسـتری کل اسـتان کرمان و بنیاد شـهید 
و امـور ایثارگـران بـا حضور معـاون حقوقـی و پارلمانی 
بنیاد شـهید و امـور ایثارگران کشـور افزود: تعـدادی از 
جانبـازان و ایثارگـران و همچنیـن جمـع قابـل توجهی 
از فرزنـدان شـهدا در مجموعـه دادگسـتری کل اسـتان 

کرمـان مشـغول به خدمت هسـتند.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن نکتـه کـه در مسـیر اجـرای 
عدالت سـر سـوزنی کوتاه نمـی آئیم، خاطرنشـان کرد: 
از جایگزیـن هـای  در قالـب هـای مختلـف اسـتفاده 

حبـس، شـوراهای حـل اختـاف، مصلحیـن و حکمین 
قرآنـی، داوری، میانجـی گـری و ... مـی تـوان برای حل 
مشـکات قضایـی و حقوقـی جامعـه ایثارگـری اقـدام 

. کرد
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا اشـاره به 
جلـب همـکاری و آمـوزش ۵ هـزار مصلـح در اسـتان 
کرمـان، یـادآور شـد: می تـوان از ظرفیت هـای والدین 
و همسـران شـهدا بـه عنـوان مصلـح و حکـم قرآنـی 

کرد. اسـتفاده 
وی تاکیـد کـرد: در مرکـز اسـتان کرمان شـعبه اول 
اجـرای احـکام کیفری بـه موضوع به اجـرای آراء قطعی 
کمیسـیون مـاده 16 رسـیدگی بـه شـکایات جانبـازان 

اختصـاص یافته اسـت.
در ادامـه ایـن نشسـت تفاهم نامه همکاری مشـترک 
بیـن دادگسـتری کل اسـتان کرمـان و بنیـاد شـهید و 

امـور ایثارگـران امضاء شـد.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

والدین و همسران شهدا به عنوان مصلح و حکم 
قرآنی با دستگاه قضایی همکاری کنند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان:

بهترین راهکار جهت مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
انجام اقدامات پیشگیرانه است

جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  و  اجتماعـی  معـاون 
دادگسـتری کل اسـتان کرمـان گفـت: بهتریـن راهکار 
بـرای مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز تـاش در جهت انجام 

اقدامـات پیشـگیرانه اسـت.
 “سـیدمهدی قویـدل” در کمیسـیون برنامـه ریـزی 
هماهنگـی و نظـارت بر قاچـاق کاال و ارز اسـتان کرمان 
اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه اینکـه پدیـده غیـر قانونی 
قاچـاق کاال و ارز بـه عنـوان یـک جـرم سـازمان یافتـه 
در سـطح کشـور در حـال گسـترش می باشـد، تاکنون 

اقدامـات مقابلـه ای نتیجـه بخـش نبوده اسـت.
وی افـزود: تـا بـه حـال بیشـتر افـراد خـرده پـا و به 
عبارتـی کوله کشـان و بعضا افرادی کـه از روی ناآگاهی 
اقـدام بـه خرید این نوع کاالها کرده اند دسـتگیر شـده 
و از پرونده هـای تشـکیل شـده هـم مـی تـوان دریافت 
که سرشـاخه هـای اصلـی و فعالین حرفه  ای، سـازمان 

یافتـه و یقه سـفیدها گرفتـار قانون نشـده اند.
بهتریـن  می رسـد  نظـر  بـه  کـرد:  تصریـح  قویـدل 
راهبـرد و راهـکار بـرای مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز در 

ابتـدا تاش در جهت انجام اقدامات پیشـگیرانه و ایجاد 
زیرسـاخت های الزم از جملـه راه اندازی سـریع سـامانه 
هـای مربوطـه می باشـد که در قانـون مبارزه بـا قاچاق 
کاال و ارز اشـاره و تاکید شـده اسـت. معاون اجتماعی و 
پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری کل اسـتان کرمان 
گفـت: همچنین بایسـتی قوانیـن ایجاد سـاختار جدید 
شـفاف و با رویکـرد جهادی و انقابی، بـه منظور حذف 
رانت هـا، تبعیـض هـا و فسـاد اداری کـه در بیـن برخی 

دسـتگاه های مربوطـه اسـت مـورد توجه قـرار گیرد.
قویـدل تاکیـد کـرد: ضـرورت دارد سرشـاخه ها نیـز 
کـه  مانـده  باتکلیـف  مصوبـات  اجـرای  و  شناسـایی 
سـال های گذشـته بااقدام مانده، تعیین تکلیف شـوند، 
ضمـن اینکـه توجـه ویـژه بـه فعالیـن فضـای مجـازی 
مهمتریـن راهـکار بـرای پیشـگیری و مبارزه بـا قاچاق 
کاال و ارز محسـوب مـی شـود، همچنیـن دسـتگاه ها با 
توجـه بـه وظایـف قانونی خـود باید نظارت بـر کارکنان 
خـود و همچنیـن اجـرای دقیـق وظایف و اختیـارات را 

در دسـتور کار قـرار دهنـد.
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معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم 
دادگســتری اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب 
ــتان  ــن اس ــمن در ای ــته 300 س ــال گذش ــه در س ک
ــداد 2۵  ــن تع ــت: از ای ــت، گف ــده اس ــایی ش شناس
ســمن در حــوزه حفاظــت از محیــط زیســت فعالیــت 

ــد. دارن
ــس  ــد رئی ــان بازدی ــدل در جری ــدی قوی ــید مه س
از  حفاظــت  کل  اداره  از  اســتان  دادگســتری  کل 
ــان در جمــع مســئوالن  محیــط زیســت اســتان کرم
ســازمان هــای مــردم نهــاد فعــال در حــوزه محیــط 
زیســت افــزود: مجمــع نهادهــای مردمــی در 12 
حــوزه تشــکیل شــده اســت کــه یکــی از ایــن مــوارد، 
مربــوط بــه محیــط زیســت اســت و در آینــده نزدیــک 
کارگــروه حفــظ محیــط زیســت در معاونــت اجتماعی 

ــال خواهــد شــد. ــان فع دادگســتری اســتان کرم
وی یــادآور شــد: در پایــان ســال 9۸ دســتورالعمل 
نحــوه مشــارکت و تعامــل نهادهــای مردمــی بــا 
دســتگاه قضایــی از ســوی آیــت اهلل رئیســی، ریاســت 

قــوه قضاییــه صــادر شــده اســت کــه در ایــن 
ــردم  ــارکت م ــه مش ــژه ای ب ــه وی ــتورالعمل توج دس
ــوزه پیشــگیری از آســیب  ــی در ح ــای مردم و نهاده
هــای اجتماعــی و جرایــم و از جملــه در حــوزه 

ــت. ــده اس ــی ش ــت محیط زیس
معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم 
دادگســتری اســتان کرمــان تصریح کرد: دســتورالعمل 
نحــوه مشــارکت و تعامــل نهادهــای مردمی با دســتگاه 
ــول  ــند تح ــتای س ــع و در راس ــیار جام ــی، بس قضای
دســتگاه قضایــی اســت تــا دســتگاه هــای متولــی بــا 
ــبی را در  ــات مناس ــی اقدام ــای مردم ــت نهاده ظرفی

پیشــگیری از وقــوع جــرم انجــام دهنــد.
قویــدل بــه بازدیــد انجــام شــده از ســوی کارگــروه 
حفــظ محیــط زیســت معاونــت اجتماعی دادگســتری 
اســتان کرمــان از مناطــق حاشــیه ای شــهر و کــوره 
ــرد:  ــوان ک ــاره و عن ــه اش ــن منطق ــع در ای ــای واق ه
ســامانه ســجام بــه منظــور دریافــت گزارشــات مردمی 
ــی و  ــه طراح ــنهادات مربوط ــاد و پیش ــی ابع در تمام
فعــال شــده اســت کــه تاکنــون 76 گــزارش مربــوط 
بــه محیــط زیســت و منابــع طبیعــی بــه ایــن ســامانه 

اعــام شــده اســت.
وی یــادآور شــد: از مجمــوع گزارشــات مربــوط بــه 
ــورد  ــط زیســت درســامانه ســجام، 4۵ م حفــظ محی
بــه دادســتان هــای مربوطــه و 9 مــورد بــه مدیــرکل 
محیــط زیســت ارجــاع داده شــده و مــورد رســیدگی 

قــرار گرفتــه اســت.
معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم 
ــا  ــرد: تقاض ــح ک ــان تصری ــتان کرم ــتری اس دادگس
داریــم نهادهــای مردمــی از ظرفیــت ســامانه ســجام 
بــه نحــو مطلــوب اســتفاده کــرده و گزارشــات و 

ــد. ــل کنن ــه را منتق ــای مربوط ــت ه درخواس

معاون دادگستری کل استان کرمان:
کارگروه حفظ محیط زیست در معاونت اجتماعی دادگستری 

استان کرمان به زودی فعال می شود
دادسـتان عمومـی و انقـاب شهرسـتان رفسـنجان گفـت: 
نصب دوربین های مدار بسـته توسـط شـهروندان اقدامی موثر 

در راسـتای امنیت و یپشـگیری از جرایم اسـت.
ایمان شهسـواری در تشـریح این خبر افـزود: نصب دوربین 
هـای مـدار بسـته بـرای جلوگیـری از وقـوع جرائـم، اجـرای 
اقدامـات پیشـگیرانه و شناسـایی مجرمـان ضروری اسـت که 
متاسـفانه کسـبه، تجار و شهروندان رفسـنجان به این امر مهم 

توجه چندانـی ندارند.
وی خاطرنشـان کـرد: مجرمان معموال سـاختمان هایی که 
بدون سیسـتم امنیتی هسـتند را مـورد هدف قـرار می دهند.  
شهسـواری گفت: نصب دوربین در ورودی یک سـاختمان می 

توانـد تـا حـد زیادی 
آن مکان را از دستبرد  

مجرمان محفـوظ دارد 
وجـود  بـا  همچنیـن  و 

دوربیـن حتـی درصـورت 
یـا  ویدیوهـا  جـرم،  وقـوع 

شـده  ضبـط  هـای  تواند صحنـه  مـی 
مجرمـان  دسـتگیری  بسـیار سـودمند باشند.بـرای 

رفسـنجان  شـهروندان  از  افـزود:  رفسـنجان  دادسـتان 
خواهشـمندیم با نصـب دوربین های مداربسـته ایمنی خانه یا 

محـل کسـب وکار و یـا انبارهـا خـود را افزایـش دهنـد .

دادسـتان عمومـی و انقاب شهرسـتان شـهربابک از انعقاد 
تفاهـم نامه همکاری علمی، آموزشـی و فرهنگی بین کارگروه 
امربـه معـروف ونهی از منکر دادسـرا و مسـئول امـور کتابخانه 

های این شهرسـتان خبـر داد.
»علیرضـا مظفـری« افـزود: معرفـی کتـاب بـه زندانیـان 
کتابخـوان و انجـام کارهـای پژوهشـی، پیشـنهاد مرخصـی 
تشـویقی و تخفیـف مجـازات و عفـو بـه زندانیـان کتابخوان و 
پژوهشـگر توسط دادستان، ریاسـت اداره زندان و ریاست اداره 
کتابخانه های عمومی و زمینه سـازی آموزش تخصصی قانون 
حمایـت از آمران به معـروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 و 
قانـون پیشـگیری از وقوع جـرم  در تفاهم نامه مشـترک بین 
کارگـروه امربـه معـروف ونهی از منکر دادسـرا و مسـئول امور 
کتابخانـه های شهرسـتان شـهربابک مـورد توجه قـرار گرفته 
اسـت. دادسـتان شـهربابک تصریح کرد:  بر اسـاس این تفاهم 
نامـه همـکاری علمی، آموزشـی و فرهنگـی، هم اندیشـی در 

راسـتای تولید و نشر 
و  علمـی  محتـوای 

توانمند سـازی،  ترویج 
فرهنـگ  گسـترش  و 

صلـح  و سـازش به صورت 
جـدی تـری دنبـال خواهد 

شد.
احـکام جایگزیـن حبـس  اجـرای  وی خاطرنشـان کـرد: 
ماننـد خریـد کتـاب، خاصه نویسـی و مطالعه توسـط قضات 
فرهنگـی،  هـای  برنامـه  اجـرای  در  همـکاری  دادگسـتری، 
کارگاه مشـاوره اجتماعـی و و ارائـه پوسـترهای مختلـف در 
حـوزه پیشـگیری از وقـوع جرم توسـط کتابخانه و ثبـت نام و 
صـدورکارت عضویت در کتابخانه بـرای زندانیان و خانواده های 
آنهـا از دیگـر محورهـای ایـن تفاهـم نامه مشـترک به شـمار 

مـی رود.

در راستای قانون پیشگیری از وقوع جرم؛
تفاهم نامه علمی، اموزشی و فرهنگی فی مابین  دادسرا 

و امور کتابخانه های شهربابک منعقد شد

دادستان رفسنجان:
نصب دوربین های مداربسته، اقدامی موثر درجهت 

پیشگیری از جرایم است
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رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان در سـفر بـه 
شهرسـتان بردسیر از سایت کارخانه قند این شهرستان 
بازدیـد و بر تسـریع در انجـام امور کارشناسـی مربوطه 
و واگـذاری آن به سـرمایه گـذاران جدید بـه منظور راه 

انـدازی مجـدد این واحـد تولیدی تاکیـد کرد.
»یـداهلل موحـد« در جریـان ایـن بازدیـد گفـت: بـا 
پشـتیبانی سـتاد اسـتانی اجـرای کلـی سیاسـت هـای 
و  کرمـان  اسـتان  کل  دادگسـتری  مقاومتـی  اقتصـاد 
بـا پیگیـری هـای مجدانـه دادگسـتری بردسـیر، طـی 
و  کارگـران  از  نفـر  دو سـال گذشـته مطالبـات 7۸1 
بسـتانکاران کارخانه قند این شهرسـتان پرداخت شـده 
و مطالبـات 100 نفـر باقی مانده نیز در دسـت پرداخت 

قـرار دارد. شـایان ذکـر اسـت؛ کارخانـه قند بردسـیر از 
سـال 13۸7 تعطیل شـده و در سال های ۸۸، ۸9 و 92 
بـه مـدت های محـدودی فعالیت داشـته امـا در نهایت 
در سـال92 در حالـی کـه بدهـکاری باالیی به پرسـنل، 
سـازمان هـا ، بانـک هـا و نهادهـای مختلـف داشـت، 

تعطیل شـده اسـت.
ایـن گزارش مـی افزاید: بـا تدبیر و پیگیری دسـتگاه 
درصـد   97 حـدود  گذشـته  سـال  دو  طـی  قضایـی 
مطالبـات کارگـران و بخش زیادی از مطالبات سـازمان 
هـا پرداخت شـده و ایـن کارخانه آمادگـی دارد که طی 
سـه مـاه آینده به سـرمایه گـذار جدیـد واگذار شـده و 

آغـاز بـه کار کند.

حالوت راه اندازی مجدد کارخانه قند کام مردم 
بردسیر را شیرین می کند 

رییس کل دادگستری استان کرمان:

امر مبارزه با فساد باید به شکلی مستند، مستدل، 
محکم و متقن دنبال شود

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان با اشـاره به 
اینکـه دور اندیشـی، عاقبـت نگـری، رفتـار کریمانـه و 
تصمیمـات حکیمانه باید شـاخصه اصلی قضات باشـد، 
گفـت: قاضـی در مقـام قضـاوت نبایـد بـه فهـم اندک 
مطالـب اکتفـا کنـد، زیـرا هـر حکـم قضایـی زندگـی 
فـردی و اجتماعـی و حیثیـت افراد را تحـت تاثیر قرار 

دهد. مـی 
از  نفـر   26 تحلیـف  آئیـن  در  موحـد«  »یـداهلل 
کارآمـوزان قضایـی دوره چهـارم اسـتان کرمـان افزود: 
هـر فرد در جایـگاه قضاوت بایـد همواره توجه داشـته 
باشـد کـه جـان، مـال، نامـوس و سرنوشـت مـردم به 

تصمیـم آنهـا بسـتگی دارد.
بـا تاکیـد  رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان 
بـر اینکـه عناصـر شـرور کـه امنیـت مـردم و جامعـه 
را هـدف قـرار مـی دهنـد، بایـد بـا انجـام برخورهـای 

قانونـی و قاطع دسـتگاه هـای متولی، احسـاس ناامنی 
کننـد، گفـت: اقتـدار بـه معنـای خشـونت گفتـاری و 
رفتـاری نیسـت بلکـه اجـرای مقتدارنـه قانون اسـت و 
هـر حرکـت قانـون محـور دسـتگاه قضایی بـه معنای 

اقتـدار خواهـد بود.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن مطلـب پافشـاری بـر موضوع 
حـق عیـن اقتـدار اسـت، تاکیـد کـرد: معنـای اقتـدار 
بـرای قضات این اسـت که با اسـتقامت، پایـدار، محکم 
و متقـن در چارچـوب قوانین و مقـررات تصمیم گرفته 

و اقـدام کنید.
ــا اشــاره  رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان ب
بــه اولویــت هــای قــوه قضاییــه در مســیر مبــارزه بــا 
فســاد، عنــوان کــرد: امــر مبــارزه بــا فســاد بایــد بــه 
ــال  ــن دنب ــم و متق ــتدل، محک ــتند، مس ــکلی مس ش

شــود
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دادستان کرمان خبر داد:
رئیس و معاون راه و شهرسازی شهرستان کرمان به اتهام 

دریافت رشوه بازداشت شدند
»دادخـدا سـاالری« دادسـتان عمومـی و انقـاب مرکـز اسـتان کرمـان 

از بازداشـت رئیـس و معـاون راه و شهرسـازی شهرسـتان کرمـان بـه اتهـام 
دریافـت رشـوه خبـر داد و گفـت: در رابطـه با ایـن پرونده ۵ متهـم و مطلع به 

دادسـرای کرمـان احضـار شـده انـد کـه دو نفـر در حـال حاضـر با صـدور قرار 
بازداشـت موقـت در بازداشـت بـه سـر مـی برند.

سـاالری بـا اشـاره بـه لـزوم برخـورد با مبـادی ایجـاد فسـاد، خاطرنشـان کرد: 
مبارزه با فساد به ویژه فساد اداری از اولویت های مورد تاکید ریاست

 قـوه قضاییـه بـه شـمار می رود و دادسـتانی کرمان از بـاب جلوگیری از تضییع امـوال دولتی و حقـوق بیت المال 
بـه این قبیـل پرونده ها ورود جدی داشـته اسـت.

دادسـتان عمومـی و انقـاب مرکـز اسـتان کرمـان گفـت: بنـا به تاکیدات ریاسـت قـوه قضاییـه برخـورد با فرد 
مفسـد در هـر جایـگاه و مقامـی بـدون اغمـاض دنبـال خواهد شـد تـا موضـوع صیانـت از از حقوق بیـت المال به 

خوبـی محقق شـود.

اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی تنها راه مقابله
با بیگانگان است

 رییـس دادگسـتری شهرسـتان زرنـد گفـت: تقویـت سـاختار اقتصـادی کشـور و اجـرای دقیـق سیاسـت های 
اقتصـاد مقاومتـی، تنهـا راه ایسـتادگی در مقابـل بیگانگان اسـت.

حجـت االسـام »محمود محمدی« در جلسـه اقتصاد مقاومتی شهرسـتان زرنـد افزود: چنانچه سـرمایه گذاری 
قصـد سـرمایه گـذاری و راه انـدازی کارگاه، کارخانـه و ... را داردبایـد نسـبت بـه جـذب سـرمایه  تاش شـود و از 

بروکراسـی هـای پیچیـده اداری و غیـر ضـرور و دلسـرد کردن سـرمایه گذاران پرهیز  شـود.

در نشست اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان کرمان انجام شد:
بررسی مشکل اجرای پروژه خط انتقال گاز هنزاء وتاکید بر 

اجرای این طرح تا سه ماه آینده
یـداهلل موحـد رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان ضمن بررسـی ابعـاد مختلف پروژه خـط انتقـال گاز هنزا، 
گفـت: موانـع موجـود در مسـیر تملـک اراضی واقع در مسـیر اجـرای این پروژه بایـد در چارچوب قانون حل شـده 

و ایـن طـرح ظرف سـه مـاه آینده اجرایی شـود.
شـایان ذکـر اسـت در این نشسـت مشـکات یـک واحد تولیـدی در حوزه فـوالد  بـا 700 کارگر در حـوزه امور 
مالیاتـی بررسـی و رفع شـد. در ادامه این نشسـت مشـکات یـک واحد توزیعی بـزرگ در مرکز اسـتان کرمان نیز 

مورد بررسـی قـرار گرفت.

ورود قضایی به حل مشکالت سه واحد تولیدی و 
سرمایه گذاری در استان کرمان 

در نشسـت سـتاد اسـتانی اجـرای کلـی سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتی 
در ابعـاد حقوقـی و قضایـی کرمـان ورود قضایـی بـرای حـل مشـکات دو 

واحـد تولیـدی لولـه هـای پلی اتیلـن و قـارچ و یک پروژه سـرمایه گـذاری در 
شهرسـتان رابـر انجام شـد.

یـداهلل موحـد، رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمان در این نشسـت  با اشـاره 
بـه این مطلب که بیشـترین آسـیب ناشـی از تـورم ناگهانی در کشـور متوجه بنگاه 

ی هـای تولیـدی و پیمانـکاران بوده اسـت، گفت: عدم تـوان اجرای بخشـی از تعهدات  هـا حد ا و
تولیـدی و پیمانـکاران در شـرایط کنونـی توجیه پذیر اسـت و باید براسـاس نظر کارشناسـی و اسـتفاده از ظرفیت 

اجرایـی شـود. معقـول  زمانـی  بـازه  در  تعهـدات طرفیـن  فراهـم شـود کـه  ای  زمینـه  قانونـی  هـای 

اجرای پایلوت طرح ارتباط تمام الکترونیک قوه قضائیه با 
نیروی انتظامی در دادگستری استان کرمان

معـاون فنـاوری اطاعـات و برنامه ریزی دادگسـتری کل اسـتان کرمان از 
اجـرای طـرح ارتبـاط تمام الکترونیـک قوه قضائیه بـا نیروی انتظامـی از اول 

خردادمـاه در حـوزه های قضایـی این اسـتان خبر داد.
»مهدی بخشـی« خاطرنشـان کرد: مفاد سـند تحول قضایی و بیانات ریاسـت 

معظـم قـوه قضائیـه بـر حرکـت به سـمت قوه قضائیـه هوشـمند تاکید داشـته و 
یکـی از مصادیـق بـارز اجـرای آن برقـراری ارتبـاط تمـام الکترونیـک بیـن مراجع 

قضائی و انتظامی است.
قضائیـه و تقدیـر از اسـتان وی در پایـان بـا اشـاره بـه برگزاری جشـنواره ملی فنـاوری اطاعـات در هفته قوه 

های برتر و فعال در راسـتای هوشمندسـازی دسـتگاه قضایی، از تشـویق مراجع انتظامی و شـعب برتر در راسـتای 
اجـرای این طرح خبـر داد.

بازداشت سه نفر از جمله رییس اداره صنعت معدن و تجارت 
بردسیر به اتهام اخالل در روند توزیع کاالهاي اساسي

دادسـتان عمومـی و انقـاب شهرسـتان بردسـیر گفت: سـه نفـر از جملـه رییـس اداره صنعت معـدن و تجارت 
بردسـیر بـه اتهـام اخـال در رونـد توزیع کاالهاي اساسـي بازداشـت شـده اند.

افشـین صالحـي خاطرنشـان کـرد: از جملـه مهمتریـن پرونده هـا مربوط بـه مسـوولین اداره صمت بـوده که با 
تبانـي سـایر متهمیـن و مسـتند سـازي هاي صـوري قریب بـه 200 تـن کاال یارانـه اي را از چرخه توزیـع قانوني 

اند. کـرده  خارج 



77 76

 رییس کل دادگستری استان کرمان:
صنایع آالینده در یک بازه زمانی معقول نسبت به رفع 

آالیندگی های محیط زیستی اقدام کنند
رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان گفت: محیط زیست مسئول سامت مردم 
اسـت و بایـد محکم و به موقع به مسـائل مربوطـه ورود کرده و بـا دقت امور مربوطه 

را پیگیری کنند. »یداهلل موحد« در نشسـت سـتاد اسـتانی اجرای کلی سیاسـت های 
اقتصـاد مقاومتـی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان افـزود: صنایع آالینده  و صنایعی که 

رونـد فعالیـت آنهـا موجب آالیندگی محیط زیسـت می شـود بایـد در یک مـدت زمان 
معقـول و منطقی نسـبت بـه رفع آالیندگی ها اقـدام کنند و دراین رابطه دسـتگاه قضایی 

حامـی سـازمان هـای مربوطه در مسـیر اجـرای قانون اسـت. موحد با تاکید بـر این مطلب 
زیسـت محیطی پـروژه کـه رعایـت الزامات زیسـت محیطـی ضروری اسـت، تاکید کـرد: باید تاش شـود که تبعات 

هـای بـزرگ تـا  حـد امـکان کاهش یابد زیـرا منابع زیسـت محیطی تجدید ناپذیـر بوده و باید برای نسـل هـای آینده 
حفظ شـوند. وی با اشـاره به این مطلب که مداخات محیط زیسـت، سـازمان بازرسـی و سـایر نهادهای نظارتی باید 
بـه موقـع باشـد زیـرا در غیر اینصـورت کل منابع و هزینه صرف شـده بـه هدر خواهد رفـت، اظهارداشـت: نظارت های 
بی موقع مضر و برای کشـور زیانبار اسـت. شـایان ذکر اسـت در این نشسـت مشـکات دو  شـرکت فوالدی و مشکات 

آلومینیـوم هـزار در زمینـه تمدید کارت بازرگانی و مشـکات کارخانه سـیمان کرمان مورد بررسـی قرار گرفت.

با ورود دادستانی مشکالت اهالی منطقه گمرکان عنبرآباد 
رفع گردید

جلسـه رفـع موانـع و مشـکات پیـش آمـده اهالی منطقـه گمرکان بـا یکی از معـادن فعـال در این منطقه به ریاسـت 
دادسـتان عنبرآباد و با نماینده اداره کل صنعت و معدن جنوب اسـتان کرمان،رئیس اداره منابع طبیعی شهرسـتان، دهیار 
و نماینده معدن برگزار شـد. »ابراهیم سـلیمانی« دادسـتان عمومی و انقاب شهرسـتان عنبرآباد در این جلسـه گفت: این 
جلسـه در راسـتای نامگذاری سـال 1400 به نام »تولید، پشـتیبانی ها، مانع زدایی ها« و عمل به دسـتورات و  فرمایشـات 
مقـام معظـم رهبری برگزار شـده اسـت. وی با تاکید بر این مطلب که دادسـتانی شهرسـتان عنبرآبـاد از هر گونه فعالیت 
اقتصـادی کـه منجـر به تولید و ایجاد اشـتغال بشـود، قاطعانـه و کامل حمایت می کنـد، ادامه داد: حفاظـت از جان و مال 
مـردم نیـز وظیفـه مدعـی العموم اسـت و در این رابطه باید تاکید کرد که دادسـتانی از کنار مشـکات مـردم نمی گذرد و 

تمامـی فعالیت هـا بصـورت جدی رصد می شـود و هر کجا الزم باشـد، بموقع پشـتیبان شـهروندان خواهد بود.

با راه اندازی کالنتری ویژه هفت باغ، امنیت این منطقه 
افزایش می یابد

»یوسـف سـبحانی« رییـس حـوزه قضایـی ماهـان بـا اشـاره بـه کلنگ زنـی کانتـری ویژه هفـت باغ بـا حضور 
اسـتاندار، فرمانـده انتظامـی اسـتان، فرمانـدار کرمـان و جمعی از مسـئوالن محلی، گفت: بـا راه انـدازی این واحد 

انتظامـی، امنیـت محـور هفـت بـاغ و سـایر مناطق تحـت مدیریـت این کانتـری افزایش مـی یابد.

دستگیری زندانی فراری جاعل در کرمان
رئیـس حفاظـت و اطاعـات دادگسـتری کل اسـتان کرمـان گفـت: یک 
جاعـل زندانـی فـراری کـه اقـدام به جعل اسـناد قضایـی و ملکـی )دولتی و 

دفترخانـه ای( مـی کرد، شناسـایی و دسـتگیر شـد.
»علـی شـفیعی« در تشـریح جزئیـات جدیـدی از پرونـده دسـتگیری جاعل 

حرفـه ای در کرمـان افـزود: این جاعل حرفه ای 47 سـاله با جعـل اوراق قضایی، 
مهـر و امضـای قضـات اقـدام به جعل اسـناد قضایی مـی کرده اسـت و در مواردی 

اسـناد مربـوط بـه نهادهـای امنیتـی و انتظامـی را نیـز جعـل کـرده اسـت. وی بـا 
کـرد: توصیه می شـود اشـاره به تاکیدات ریاسـت قوه قضاییه بر شناسـایی و برخورد با فسـاد، خاطرنشـان 

کـه مـردم بـا اسـتفاده از سـامانه های آنایـن و به روز فعال شـده در قـوه قضاییه از جمله سـامانه هـای »تصدیق 
اصالـت سـند مالکیـت« و »تصدیـق اصالت اسـناد و اوراق دفاتر اسـناد رسـمی« نسـبت بـه دریافت اصالت اسـناد 
اقـدام کننـد. یـادآور مـی شـود که مـردم می توانند گزارشـات خـود را از طریـق سـامانه 1۵۸0، یا با شـماره تلفن 
31226339 و یـا بـا مراجعـه حضـوری به سـتاد خبـری حفاظت و اطاعات دادگسـتری کل اسـتان کرمـان ارائه 

نمایند.

56درصد پرونده های شرق استان کرمان با سازش مختومه 
شده است

معـاون قضایـی رییـس کل دادگسـتری و رئیس شـوراهای حـل اختاف اسـتان کرمان  گفت : بـا پیگیری های 
موثـر کارکنـان شـوراهای حل اختـاف ۵6 درصد از پرونده های مطروحه در حوزه های قضایی شـرق اسـتان طی 
سـال گذشـته به سـازش منجر شـده اسـت. »مهدی تقی زاده« در تشـریح این خبر افزود: در سـال گذشـته 21 
هـزار و 341 فقـره پرونـده به شـعب شـوراهای حل اختاف شـرق اسـتان  وارد و 20 هـزار و 944 پرونده مختومه 
شـده اسـت کـه از ایـن تعـداد در مجمـوع 11 هـزار و 640 پرونـده با پیگیـری و تاش اعضـا و کارکنان شـورا در 
شـرق اسـتان  بـه سـازش منجر شـده اسـت. وی بیشـترین عملکـرد در حـوزه مصالحه در شـرق اسـتان کرمان را 
مربـوط بـه شهرسـتان هـای ریـگان بـا ۸3 درصد، نرماشـیر بـا ۸4 درصد و فهـرج بـا 61 درصد بیان کـرد و گفت: 
در سـال گذشـته دو فقـره پرونـده قتـل نیز توسـط شـورای حل اختـاف حوزه قضایی شهرسـتان ریـگان به صلح 

و سـازش ختـم شـده اسـت و دو نفـر از قصاص رهایـی یافته اند.

میزان دسترسی به عدالت از شاخص های توسعه یافتگی 
معنوی جوامع است

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه این مطلـب که دسترسـی به عدالـت یکی از شـاخص های 
توسـعه یافتگـی معنـوی اسـت، گفـت: در نظام قضایی جمهـوری اسـامی ایران در سـال های اخیـر حرکت های 
بسـیار خوبی انجام شـده و در حال پیشـرفت اسـت. »یداهلل موحد« در ایین بهره برداری از سـاختمان دادسـرای 
عمومـی و انقـاب شهرسـتان کهنـوج به اقدامات انجام شـده در راسـتای توسـعه عمرانی حوزه های قضایی اشـاره 

و بیـان کـرد: نتیجـه اقدامـات ایـن حوزه بایـد به خدمات رسـانی بهتـر به مردم منجر شـود.
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در متن حکم از سوی آیت ا... رئیسی آمده است :
و  قضـا  امـر  اهمیـت  داشـتن  نظـر  در  بـا  »امیداسـت   
مسـئولیت های سـنگین ناشـی از آن، اجرای عدالت اسـامی 
و رسـیدگی بـه محرومین و سـتمدیدگان و حمایت از حقوق 
مشـروع مـردم را سـر لوحـه کار خـود قـرار داده و در انجـام 
وظایـف الهـی بـا رعایـت دقیـق موازیـن شـرعی و قانونـی و 

همـراه بـا سـرعت الزم  موفـق و مویـد باشـید«.
آئیـن تودیـع و معارفـه رئیـس جدیـد حـوزه قضائـی  بـا 
حضـور دکتر یـدا... موحـد، رییس کل دادگسـتری اسـتان و 
معاونیـن ایشـان، امـام جمعـه، فرمانـدار و نماینده مـردم در 

مجلـس شـورای اسـامی برگـزار خواهد شـد.
الزم بـه ذکـر اسـت انتصاب تمامـی قضات و روسـای حوزه 
هـای قضایـی سراسـر کشـور، بـا امضـای شـخص آیـت ا... 

رئیسـی ،رییـس قـوه قضاییـه صـورت مـی گیرد.

انتصابات دادگستری استان کرمان

منصور بالغی اینالو
رئیس حوزه قضائی شهرستان رابر 

کیومرث قاسمی
 دادستان عمومی و انقالب قلعه گنج

صابر مالیی
 رییس دادگستری قلعه گنج 

حسین رمضانی زاده،
 رییس دادگستری بم

ابوالفضل فرحبخش
رییس دادگستری شهرستان راور 

 علیرضا محمدی
 رییس حوزه قضایی جازموریان

محمد ساالری
 رییس دادگستری شهرستان بردسیر

احسان بهجتی
 رییس دادگستری شهربابک
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