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در سند تحول قضایی؛ امر پیشگیری از وقوع جرم برجسته دیده شده است 8

رویکرد فراقوه ای و توسعه همکاری های بین بخشی از اولویت های سند تحول قوه 

قضائیه است 

راه اندازی ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی در دادگستری استان کرمان
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اولیا و مربیان دو باِل هدایت و راهبری کودک هستند

تعیین تکلیف وضعیت سه واحد تولیدی در کرمان

سامانه تصمیم در 7 شهرستان استان کرمان راه اندازی شد
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دیدار با خانواده شهدای تشییع سردار سلیمانی در کرمان
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دربـاره ی اهّمّیـت و شـأن قـّوه ی قضائّیـه خیلی 
حـرف زده ایـم و تکالیـف و وظایـف را در طـول 
سـالهای متمـادی، گفته ایـم، دوسـتان گفته انـد، 
نمـی  را  مطالـب  آن  و  گفته انـد  قـّوه  مسـئوالن 

خواهیـم تکـرار بکنیـم. 
چنـد چند نکتـه در باب تحـّول قضائی، و 

تحّول در دسـتگاه قضا : 
تحّول مسئله ی بسیار مهم و اساسی ای است
تحّول مسـئله ی بسـیار مهم و اساسـی ای است.

سـند  کـه  شـنیدم   مـن  اّوالً  تحـّول،  مـورد  در 
تحّولـی کـه در سـال قبـل، رئیـس محتـرم قـّوه 
تهّیـه کـرده بودند و ارائـه و ابالغ کردنـد، ویرایِش 
ارتقا یافتـه ای داده شـده و آنچه امروز در دسـترس 
قضائّیـه  قـّوه ی  اهتمـام  مـورد  و  قضائّیـه  قـّوه ی 
اسـت، سـندی اسـت کـه از لحـاظ سـطح کار، از 
سـند اّولـی باالتـر و پیشـرفته تر اسـت؛ ایـن خبـر 

بسـیار خوبـی اسـت بـرای ما.
 سْبِک تهیه سند تحول در قوه قضاییه، سْبک 

کاماًل درست و متین و منطقی ای است
 آن طـور کـه گـزارش شـد ایـن سـند را قـّوه ی 
محتـرم قضائّیـه بـا همـکاری نخبگان متعـّددی از 
حـوزه و دانشـگاه تهّیـه کـرده، فراهـم کـرده کـه 
ایـن سـْبِک کار هم، سـْبک کاماًل درسـت و متین 
و منطقـی ای اسـت؛ و همچنیـن بـا اسـتفاده ی از 
تجربّیـات برگزیـدگاِن درون قـّوه و مجّربیـن قـّوه، 

ارتقـای ایـن سـند فراهم شـده.
 اگر این ]سـند[ ابالغ نشـده، ابـالغ کنید، دنبال 
کنیـد و کارنامـه ی اجـرای برنامه هـای مترتّـب بر 
ایـن سـند را هـم در وقـت خـود و در زمـان خـود 
منتشـر کنیـد کـه مـردم بداننـد کـه این سـند و 
ایـن برنامه هـا تـا چقـدر پیـش رفتـه؛ اگـر ایـن را 

بـا تفاصیـل مـردم بداننـد، قطعـاً در امیـدواری به 
قـّوه ی قضائّیـه تأثیـر دارد، کـه ایـن خیلـی مهـم 

ست. ا
 البّتــه تحــّول یــک چیــزی نیســت کــه متوّقــف 
بشــود؛ تحــّول طبعــاً در هــر برهــه ای از زمــان بــا 
ــا دریافتهــای جدیــد و ابتــکارات  افــکار جدیــد، ب
تــازه مطــرح میشــود و ان شــاءاهلل حرکــت تحّولــی 

همیــن طــور ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.
تحّول باید بر مبنای اصول و مبانی فکری 

اسالمی و دینی باشد
ــر مبنــای   تأکیــد میکنیــم کــه تحــّول بایــد ب
اصــول و مبانــی فکــری اســالمی و دینــی باشــد؛ 
َوااّل اگــر چنانچــه تحــّول مبتنــی بــر یــک مبنایــی 
ــد، شــک و  ــّول نیســت، تذبذب)تردی ــد، تح نباش

دودلــی( و هــرج و مــرج اســت. 
ــی  ــک مبان ــب ی ــوب و قال ــّول، در چهارچ تح
متقــن و محکمــی کــه از اســالم و از قــرآن و 
ــد  ــود خواه ــه وج ــده ب ــه ش ــی گرفت ــی دین مبان
ــه  ــت، ک ــّول الزم اس ــم در تح ــت ه ــد. مدیریّ آم
ــه  ــّوه ی قضائّی ــرم ق ــس محت ــا رئی ــش ب مدیریّت

ــت. اس
 در مسیر تحول ؛ راه  وهدف را درست 

انتخاب کنید و با استقامت جلو بروید
ــه  تحــّول کار بســیار دشــواری اســت. گفتــِن ب
ــد؛  ــاد کنی ــّول ایج ــه تح ــت ک ــان اس ــان آس زب
لکــن تحــّول در عمــل خیلــی کار مشــکلی اســت؛ 
علـّـت هــم ایــن اســت کــه مقاومتهایــی در مقابــل 
ــوء  ــا از روی س ــی مقاومته ــت. بعض ــّول هس تح
حوصلــه ی  و  حــال  بعضی هــا  نیســت؛  نّیــت 
ــش  ــا توان ــد، بعضی ه ــی را ندارن ــرات بنیان تغیی
ــع  ــت از وض ــن اس ــم ممک ــی  ه ــد، بعض را ندارن

بیانات حضرت آیت اهلل امام خامنه ای، رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( 
در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه
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ــن وضــع،  ــد ای ــع باشــند و نخواهن موجــود منتف
ــتگاه  ــرون دس ــه در بی ــد؛ البّت ــدا بکن ــر پی تغیی
ــرم و  ــده ی مج ــبکه ی در هم تنی ــم ش ــی ه قضائ
مفســد و ماننــد اینهــا هــم هســت کــه اینهــا هــم 
ــم  ــا ه ــه ی اینه ــر هم ــد؛ پشــت س ــراً مخالفن قه
ــام  ــا نظ ــد ب ــمن و معان ــتگاه های دش ــگاه دس ن
جمهــوری اســالمی اســت کــه اصــالً  هــر حرکــت 
اصالحــی در هــر جــای جامعــه ی اســالمی اتّفــاق 
بیفتــد، اینهــا ناراحــت میشــوند، مقابلــه میکننــد، 
جوســازی میکننــد. اینهــا مخالفیننــد؛ مخالفیــن 
هــم آرام نمی نشــینند. شــما بــا قــّوت، بــا روحیــه، 
میشــوید،  تحــّول  میــدان  وارد  شــجاعت  بــا 
ــروع  ــم ش ــا ه ــینند، آنه ــم آرام نمی نش ــا ه آنه
ــه کــردن. جوســازی میکننــد؛  ــه مقابل میکننــد ب
ــت،  ــانه ای اس ــازی های رس ــات جوس ــی اوق گاه
ــی  ــکار عموم ــت، در اف ــر اس ــازی های پیگی جوس
مــردم وسوســه ایجــاد میکننــد کــه واقعــاً یکــی از 
مــوارِد »ِمــن َشــرِّ الَوســواِس الَخّنــاس«) ســوره ی 

ــه ی 4( اینجــا اســت.  ــاس، آی ن
ــن  ــد ای ــد بکنن ــه میتوانن ــی ک ــی از کارهای یک

ــّول را  ــردمداران تح ــخ س ــزم راس ــه ع ــت ک اس
متزلــزل کننــد؛ دائمــاً مشــاورتهای گوناگــون کــه 
ــن کار  ــد ای ــن کار مصلحــت نیســت«، نگذارن »ای
ــل  ــت در مقاب ــن، مقاوم ــود[. بنابر ای ــام ]بش انج
تحــّول، از ]جانــب[ ایــن جناحهــای مختلفــی کــه 

ــود. ــراوان خواهــد ب ــم ف اشــاره کردی
 راه ]مقابلــه ی بــا اینهــا[ تــوّکل بــه خــدا اســت؛ 
ــی اهللِ  ــَوکَّل َعلَ ــن یََت ــه خــدا. َو َم ــوّکل کنیــد ب ت
َفُهــَو َحســُبه؛) ســوره ی طــالق، بخشــی از آیــه ی 
3( خــدای متعــال خــودش کفایــت خواهــد کــرد، 
خــودش کمــک خواهــد کــرد. راه را درســت 
انتخــاب کنیــد، هــدف را درســت انتخــاب کنیــد 
ــرت«؛)  ــاِّ اُِم ــَتِقم َکم ِــَک فَ ادُع َو اس ــد »َفلِذل و بع
بــا  آیــه ی 1۵(  از  ســوره ی شــوری، بخشــی 
ــت. در  ــن اس ــش ای ــد؛ راه ــو بروی ــتقامت جل اس
مقابــل کارشــکنی،  در مقابــل وسوســه، در مقابــل 
اذیّــت کــردن و جوســازی کــردن و ماننــد اینهــا، 
ــدم  ــود دارد ع ــه وج ــری ک ــم و مؤثّ ــا راه مه تنه
ــن  ــت؛ ای ــتقامت اس ــه ی راه و اس ــال و ادام انفع

ــده اســت.  ــه ی بن توصی
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سیدمهدی قویدل
مدیر مسئول

بـا  نهـادی  قضائیـه  قـوه 
کشـور  در  خـاص  وظایـف 
بـر  آن  عملکـرد  کـه  اسـت 
نیـز  قـوا  سـایر  عملکـرد 
تاثیـر مـی گـذارد . در قانون 
اساسـی احیای حقـوق عامه 
و گسـترش عـدل و آزادی هـای مشـروع و همچنین 
انجـام اقـدام مناسـب بـرای پیشـگیری از وقوع جرم 
بـر عهـده ایـن قوه گذاشـته شـده اسـت. مـروری بر 
قانـون اساسـی گویـای آن اسـت کـه در اصل هـای 
61 و 1۵6 قانـون اساسـی اهـداف و وظایـف قـوه ی 
قضائیـه بـه دقـت بیان شـده اسـت و فصـل یازدهم 
قانـون اساسـی از اصـل 1۵6 تـا 174 بـه ایـن قـوه 

اختصـاص یافتـه اسـت.
قوانیـن بعضـا فاخـردر زمینـه هـای مختلـف بـه 
قابـل  حجـم  قـوه  ایـن  و  اسـت  رسـیده  تصویـب 
توجهـی از وظایـف و امـور خـود رسـالت خـود را تا 
بـه امـروز علیرغـم تمـام فـراز و نشـیب ها بـه انجام 
رسـانده اسـت. بنـا بـه ضروریـات و مقتضیـات زمان 
بـا یـادآوری طوالنـی بـودن عمـر مدیریتـی در قـوه 
قضائیـه، ضـرورت خانـه تکانـی اساسـی در ایـن قوه 
الزمـه تحـول در سـاختار مدیریتـی آن اسـت.کما 
اینکـه رهبرمعظم انقـالب در دیدار تیرماه امسـال با 
رئیـس  و مسـئوالن قوه قضائیه با اشـاره بـر ضرورت 
»تعییـن شـاخص های دقیـق« و »زمان بنـدی« در 
راسـتای تحـول در دسـتگاه قضایـی تأکیـد کردنـد: 
»تحـول، به صـورت تدریجـی امکان پذیـر نیسـت و 
بایـد سـریع و بـا شـتاب مناسـب باشـد تـا خـود را 

نشـان دهـد«. بنابرایـن، اتخـاذ رویکـرد تحولـی در 
دسـتگاه قضایـی و بازطراحـی نقـش قـوه قضائیـه 
اولویت هـای جـدی  از  کشـور  نظـام حکمرانـی  در 
مدیـران دسـتگاه قضایـی در دوره جدیـد مدیریـت 

نیـز محسـوب می شـود.
اتخـاذ رویکـرد سیسـتمی و همـه جانبـه، تحلیل 
و بررسـی مسـائل قـوه قضائیـه و آسـیب شناسـی 
فرایندهـای موجـود ونگاهـی نـو بـه فصلـی نـو از 
خدمـات دسـتگاه قضـا از ضروریـات تدویـن سـند 
تحـول بشـمار مـی رود .رویکرد هـای نسـخه ارتقاء 
یافتـه سـند تحـول بـا چرخـش در اجـرای اقدامات 
شـامل1- غلبـه رویکـرد دادخواسـت محور بـه غلبه 
رویکـرد گسـترش دهنـده عـدل و حامـی حقـوق 
از  2-چرخـش  مشـروع  هـای  آزادی  و  عمومـی 
مدیریـت متمرکـز و اکتفـا بـه ظرفیـت هـای درون 
سـازمانی بـه مدیریـت مشـارکت جو و مـردم محور 
3-عـدم اکتفـا بـه مقابلـه با مفسـدین به شناسـایی 
و حذف بسـترهای فسـادزاو... در مقدمه سـند،توجه 
بـه چالش هـا، راهبرد هـا، ماموریت هـا و... از مولفه 

هـای اساسـی سـند تحـول بشـمار مـی روند.
 ماموریـت هـای قـوه قضائیه در عیـن برخورداری 
و  نیسـت  منفـک  یکدیگـر  از  مشـخص،  قلمـرو  از 
میـان آن هـا ارتبـاط متقابل وجـود دارد. بـه همین 
دلیل،عمـده راهکارهـا عـالوه بـر ماموریتـی که ذیل 
آن جانمایی شـده است، در اجرای برخی از ماموریت 
هـای دیگـر نیـز موثـر هسـتند.به عنـوان نمونـه اگر 
راهـکاری به اجرای صحیح ماموریت ))پیشـگیری از 
وقـوع جرائـم و دعاوی (( منجر شـود، حجـم پرونده 

نگاه ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم به سند تحول قضایی

هـای ورودی بـه قـوه قضائیـه و بـار اجرایـی محاکم 
کاهـش یافتـه و در نتیجـه وضعیت تحقـق ماموریت 
)) رسـیدگی بـه تظلمـات، تعدیات، شـکایات، حل و 
فصـل دعاوی و رفـع خصومات(( منتج شـود، هزینه 
ارتـکاب جـرم را افزایـش داده و متاثـر از ایـن اثـر 
بازدارنده،وضعیـت تحقـق ماموریـت ))پیشـگیری از 
وقـوع جرائـم و دعـاوی (( ارتقـاء خواهد یافـت. نگاه 
و رویکـرد ایـن سـند تمـام بخش های صف و سـتاد 
و نهـاد هـای وابسـته بـه قوه قضائیه را شـامل شـده 
اسـت ومهمتریـن راهـکار های ناظر به پیشـگیری از 
وقـوع جـرم نیز در کنار سـایر بخش ها آورده اشـده 
اسـت . مـواردی همچون توسـعه مشـارکت مردم در 
اعـالم جرم نسـبت بـه تضییـع حقـوق عامه،حمایت 
افـق  راهکارهـا  منصفانـه  و  سـازنده  هـای  نقـد  از 
کاری جدیـدی را ترسـیم نمـوده اسـت. ماموریـت 
ویـژه شـماره ۵ سـند بـه مقولـه ارزشـمند و خطیـر 
پیشـگیری از وقـوع جرائـم و دعاوی پرداخته اسـت.

هوشـمند  اشـخاص  حقوقـی  روابـط  در  تزلـزل   

سـازی فراینـد شناسـایی عوامـل اصلی شـکل گیری 
جرائـم و دعاوی انسـجام بخشـی و هدایـت هدفمند 
تمامـی ظرفیـت ها برای حـذف عوامل اصلی شـکل 
گیـری جرائـم و دعاوی موثر و متنـوع بودن مجازات 
هـا متناسـب بـا نـوع جرائـم از رویکـرد هـای تحول 

نگر این سـند اسـت.
 وظایف اختصاصی معاونت اجتماعی و پیشـگیری 
از وقـوع جـرم در مـوارد زیادی در خورتوجه اسـت . 
بالـغ بـر 36 وظیفه به این بخش محول شـده اسـت 
کـه در برخـی از آنهـا معاونـت بعنـوان نهـاد مجری 
اصلـی و در برخـی بعنوان نهاد همـکار در کنار دیگر 

بدنـه دسـتگاه قضا انجـام وظیفه خواهـد نمود .
وقـوع  از  پیشـگیری  و  اجتماعـی  معاونـت  نـگاه 
جـرم بـه این سـند نـگاه ویـژه ای خواهد بـود برش 
هـای اسـتانی این سـند در تمام برنامـه های 1400 
تعامـل  و  نمایـان خواهـد شـد  اجتماعـی  معاونـت 
سـازنده و اثـر گـذار بین سـازمانی و برون سـازمانی 

در بسـتر تدویـن برنامـه هـا رقـم خواهـد خـورد . 
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رئیـس قـوه قضاییـه گفـت: اگـر در انجـام 
مأموریت هـای دسـتگاه قضـا از پیشـگیری و 
وقـوع جـرم و کشـف جـرم تـا صـدور حکـم 
عادالنـه و اجـرای آن و اصـالح مجرمیـن یک 
حلقـه مفقـوده وجود داشـته باشـد کار ها کم 

اثـر و یـا گاهـاً بی اثـر می شـود.
به گـزارش مرکز رسـانه قـوه قضاییه، آیت 
اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در نشسـت فصلی 
شـورای عالـی قوه قضاییـه با شـورای قضایی 
اسـتان ها کـه بـه صـورت ویدیـو کنفرانـس 
برگزار شـد با تسـلیت ایام شـهادت بانوی دو 
عالـم حضـرت صدیقـه طاهـره )س( بـر لزوم 

شـناخت و کسـب معرفت نسـبت بـه مقـام ملکوتی آن 
حضـرت تأکیـد کرد.

رئیـس قـوه قضاییه بـه تدوین و انتشـار سـند تحول 
قضایـی اشـاره کرد و گفـت: از ابتدای مأموریـت در قوه 
قضاییـه بنابرایـن شـد کـه دسـتگاه قضایـی یک سـند 

تحول و نقشـه راه داشـته باشـد.
ایـن سـند تحولـی کـه  افـزود:  آیـت اهلل رئیسـی   
و  ابالغـی  و سیاسـت های  اساسـی  قانـون  اسـاس  بـر 
برنامه هـای توسـعه ای در حـوزه قضایی و با اسـتفاده از 
تجارب 40 سـال گذشـته تدوین شـده بدنبـال تضمین 

اجـرای عدالـت و حفـظ حقـوق مـردم اسـت. 
رئیـس قـوه قضاییه تحول را جهـش و حرکت جمعی 
بـرای از بیـن بـردن نواقـص و کاسـتی ها، ضعف هـا و 
شـناخت و تقویـت نقـاط قـوت و کاهـش فاصلـه وضع 

موجـود بـا وضع مطلـوب عنـوان کرد. 
آیـت اهلل رئیسـی گفـت: در تحـول میـل بـه شـتاب 
گرفتن وجود دارد و هر کس باید پویا باشـد و ایسـتایی 
وجـود نداشـته باشـد، امـا حرکت سـریع ما بـه معنای 
شـتاب زدگی نیسـت. وی بر همین اسـاس خاطرنشـان 

کـرد کـه باید بـر این مسـیر از مشـهورات غلـط پرهیز 
کـرد و نبایـد بـه آن ها پایبند بـود و حرکت سـریع باید 

همـراه بـا اتقـان در اقدامات قضایی باشـد.
 رئیـس دسـتگاه قضـا بـا تأکید بـر اینکه سـرعت در 
حرکـت از ویژگی هـای سـند تحول اسـت متذکر شـد: 
حرکـت در چارچـوب سـند تحـول باید متوازن باشـد و 

همـه بخش هـا خـود را در ایـن فرآینـد سـهیم بدانند.
 آیـت اهلل رئیسـی افـزود: اگر در انجـام مأموریت های 
دسـتگاه قضـا از پیشـگیری و وقـوع جرم و کشـف جرم 
تـا صـدور حکم عادالنـه و اجرای آن و اصـالح مجرمین 
یـک حلقـه مفقوده وجود داشـته باشـد کار ها کـم اثر و 

یـا گاهـاً بی اثر می شـود. 
قضایـی  تحـول  سـند  هـدف  قضاییـه  قـوه  رئیـس 
را »دسـتیابی بـه عدالـت« و »افزایـش رضایتمنـدی و 
اعتمـاد عمومـی مـردم نسـبت بـه دسـتگاه قضایـی و 
نظـام« عنـوان کـرد و گفـت: که بـا وجود صـدور بیش 
از ۸0 آیین نامـه، دسـتور العمـل و الیحـه در چارچـوب 
ایـن سـند، امـا از ابتدا تالش بـر ارتقاء به روزرسـانی آن 

اسـت.  بوده 
آیـت اهلل رئیسـی تغییـر رویکرد دادخواسـت محوری 

رئیس قوه قضاییه: 

هدف سند تحول دستیابی به عدالت و افزایش اعتماد 
عمومی مردم نسبت به قوه قضاییه و نظام است

و پاسـخگویی، شفاف سـازی، هوشـمند کردن دسـتگاه 
قضـا را از جملـه محور هـای اصلـی سـند تحـول بـرای 
صیانـت از حقـوق عامه عنـوان کرد و گفت: اصل سـند 
تحـول قضایـی مبتنـی بـر نـگاه مترقـی مقـام معظـم 
رهبـری تدویـن شـده اسـت. وی بـر همیـن اسـاس 
خاطرنشـان کـرد کـه ممکـن اسـت برخـی همـکاران 
دسـتگاه قضـا بگویند این سـند ما را در مرعـی و منظر 
قـرار داده و مطالبـات را افزایـش می دهـد، امـا هیـچ 
اشـکالی نـدارد و این مسـئله مـا را در انجـام وظایفمان 

می کنـد. مصمم تـر 
 رئیـس قوه قضاییـه با بیان اینکـه چالش های زیادی 
در کشـور وجود دارد در عین حال خاطرنشـان کرد که 
بر اسـاس نظرخواهـی صورت گرفته از مدیران دسـتگاه 
قضـا در همـه بخش ها و اسـتان ها و همچنین اسـتفاده 
چالش هـا  ایـن  نخبـگان  نظـرات  از 
اولویـت بندی شـده و ابرچالش ها در 

سـند مورد توجه قـرار گرفتند. 
همچنیـن  رئیسـی  اهلل  آیـت 
خاطرنشـان کـرد: اجـرای برنامه های 
نبایـد  تحولـی در دسـتگاه قضایـی 
اقدامـات  از  را  قضایـی  همـکاران 
روزمـره بـاز دارد و کار هـای روزمـره 
نیـز نباید مانـع از اجـرای برنامه های 
تحولـی شـود و ایـن دو بایـد توأمان 

پیـش برونـد.
قضاییـه همچنیـن  قـوه  رئیـس   
تحـول  سـند  در  کـه  شـد  متذکـر 
از  یـک  هـر  مسـئولیت  و  نقـش 
اجـزای قضایـی بـه درسـتی و دقـت 
تعییـن شـده کـه چـه کسـی متولی 
کار اسـت، امـا ایـن تقسـیم بندی ها 
مانـع از آن نیسـت کـه همه بخش ها 
در میـدان حضـور داشـته باشـند و 
یکدیگـر را یـاری کنند چـرا که هیچ 
جزیـی از سـازمان قضایـی نبایـد در 
فرآیند هـای  و  تحولـی  برنامه هـای 

قضایـی غایـب باشـد. 
آیـت اهلل رئیسـی بـا تأکیـد بـر اینکـه سـند تحـول 
قضایـی از جـذب نیـروی انسـانی شـروع می شـود تـا 
نگهـداری و کارآمـد شـدن نیروهـا، بـر همیـن اسـاس 
بـه دانشـگاه ها و حوزه هـا بخصـوص دانشـکده قضایـی 
توصیـه کرد کـه بهترین نیرو هـا را به لحـاظ تخصص و 
تقـوی تذهیـب نفـس به دسـتگاه قضایـی معرفی کنند 

تـا نظـام قضایـی کارآمدتـر و چابک تـر شـود.
 رئیـس قـوه قضاییه همچنین خاطرنشـان کرد که از 
ایـن پس بر اسـاس مباحثـات صورت گرفته با دانشـگاه 
علـوم قضایـی جـذب نیـرو در آنجا متفاوت خواهد شـد 
و نقـل و انتقـال همـکاران قضایـی نیـز متأثـر از سـند 

بود. تحول خواهـد 
 رئیـس دسـتگاه قضایـی تأکیـد بـر تشـکیل سـتاد 
یـا قرارگاهـی بـرای پیگیـری و اجرای سـند تحـول در 
معاونـت راهبـردی قـوه قضاییـه تأکیـد کـرد کـه بایـد 
بخش هـای  در  خـواه  تحـول  و  تحول گـرا  گروه هـای 
مختلـف قضایـی بـه کار گرفتـه شـوند و افزود: کسـانی 
کـه بـه وضـع موجود عـادت کرده انـد نمی توانند منشـأ 
تحـول و تغییر نگرش ها از نگاه های پاسـخگو، شـفاف و 

هوشـمند بـه جـای نگاه هـای قدیمی باشـند.
 آیـت اهلل رئیسـی از همـکاران دسـتگاه قضا، نخبگان 
و دانشـگاهیان و حوزویـان خواسـت کـه سـند تحـول 
و  کـرده  مطالعـه  دقیـق  کامـل  طـور  بـه  را  قضایـی 
دیدگاههـا، نظـرات و پیشـنهادات خـود را بـرای ارتقـاء 
سـاالنه ایـن سـند بـر اسـاس تأکیـدات مقـام معظـم 

رهبـری بـه معاونـت راهبـردی ارائـه دهنـد. 
رئیـس دسـتگاه قضـا در پایـان بـا تقدیـر از عملکرد 
همـکاران دسـتگاه قضـا در رسـیدگی بـه پرونده هـا و 
خدمـت شـبانه روزی بـه مـردم در ایـام کرونـا بـه ویژه 
اقـدام ارزشـمند قضات بـرای حضور در زندانهـا، بر لزوم 
تـداوم رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی تأکیـد کـرد و 
گفـت: نبایـد لحظـه ای در کار مـردم وقفه ایجاد شـود، 
امـا بایـد از جـان همـکاران قضایـی و اربـاب رجـوع نیز 
صیانـت شـود و کاهـش آمارابتـال نباید موجب سسـتی 

در رعایـت اصول بهداشـتی شـود.

 اگر در انجام 
مأموریت های 
دستگاه قضا از 
پیشگیری و وقوع 
جرم و کشف 
جرم تا صدور 
حکم عادالنه 
و اجرای آن و 
اصالح مجرمین 
یک حلقه 
مفقوده وجود 
داشته باشد 
کار ها کم اثر 
و یا گاهًا بی اثر 
می شود.

،،
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رییس کل دادگستری استان کرمان:

در سند تحول قضایی؛ امر پیشگیری از وقوع جرم 
برجسته دیده شده است

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان با اشـاره بـه این 
مطلـب کـه در نسـخه ارتقـا یافته سـند تحول قضایـی امر 
پیشـگیری از وقوع جرم برجسـته دیده شـده اسـت، گفت: 
در راسـتای سـند تحـول قضایـی باید سیاسـت مشـارکتی 
بـرای پیشـگیری از وقـوع جرم شـکل گیرد و اولیـن راهبرد 
مورد نظر در این راسـتا  انسـجام بخشـی و هدایت هدفمند 
تمامـی ظرفیت هـا برای حـذف عوامل اصلی شـکل گیری 

جرایـم و دعاوی اسـت.
جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  شـورای  در  موحـد  یـداهلل 
دادگسـتری کل اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه انتشـار سـند 
تحـول دسـتگاه قضایـی کشـور، افـزود: ایـن سـند در حال 
حاضر در اختیار نخبگان جامعه و دانشـگاهیان و در معرض 

نقـد و نظـر آنهـا قـرار گرفته اسـت.
رییس کل دادگسـتری استان کرمان، رسیدن به وضعیت 
مطلـوب در دسـتگاه قضایـی را در گـروی اجـرای دقیـق و 
کامل سـند تحول قضایی دانسـت و گفت: در راسـتای سند 
تحـول قوه قضاییه باید وضعیت موجود،آسـیب ها، کاسـتی 
هـا، موانـع و چالشـها را رصد کـرده و برای حل آنهـا راهکار 

کنیم. پیدا 
وی با بیان اینکه سـند تحـول قضایی مبتنی بر ماموریت 
های اساسـی دسـتگاه قضایی اسـت، افزود: در سـند تحول 
قضایـی هفـت ماموریـت رسـیدگی بـه تظلمـات، تعدیات، 
شـکایات، حل وفصـل دعـاوی و رفـع خصومـات، احیـای 
حقـوق عامه، گسـترش عـدل و آزادی های مشـروع، نظارت 
بـر اجـرای صحیـح قوانیـن و حسـن جریـان امـور، کشـف 
جـرم، تعقیـب و مجـازات و تعزیر مجرمین و اجـرای حدود 
و مقـررات مـدون جزایی اسـالم، پیشـگیری از وقـوع جرائم 
و دعـاوی، اصـالح مجرمـان و حمایـت از حقـوق مالکیـت 
اشـخاص بـه صـورت جدی مـورد توجه قـرار گرفته اسـت.

نماینـده عالـی قـوه قضاییـه در اسـتان کرمان ادامـه داد: 
قـوه قضاییه در مسـیر اجرای ماموریت های اساسـی مذکور 
در قانـون اساسـی بـا چالـش هایـی روبرو اسـت و بـه نوعی 

مـردم نیـز بـا این چالش هـا روبرو هسـتند.

موحـد اظهارداشـت: قـوه قضاییـه در سـال هـای پس از 
پیـروزی انقالب اسـالمی که شـکل جدیدی بـه خود گرفته 
تـالش داشـته کـه ماموریت های خـود را به بهترین شـکل 
ممکـن  انجـام دهـد و گام هـای بلنـدی نیز در ایـن زمینه 
برداشـته و طبیعتـا وضعیت موجود، مطلوب نیسـت و برای 
رسـیدن بـه وضعیت مطلـوب در راسـتای ایـن ماموریت ها 

بایـد اقدامـی انقالبی و پرشـتاب صـورت پذیرد.
وی یادور شـد: بند اول از اصل 1۵6 قانون اساسـی درباره 
رفـع خصومـات و رسـیدگی به حـل و فصل و دعاوی اسـت 
و دسـتگاه قضایی باید پاسـخگوی نیاز جامعه در این زمینه 
باشـد. رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان به چالش های 
پیـش روی قـوه قضاییه اشـاره کـرد و افزود: یکـی از چالش 
هـای پیـش روی دسـتگاه قضایی نـرخ باالی جـرم، کثرت 
دعـاوی و کثـرت مراجعات اسـت و دسـتگاه قضایـی عده و 
ُعـده الزم  بـرای پاسـخگویی مناسـب به این نیـاز جامعه را 
نـدارد و بایـد قـوای دیگـر همـکاری الزم را در ایـن زمینـه 

بعمـل آورند.
پیشگیری یکی از راهکارهای کاهش کثرت

 جرم و مراجعات است
موحـد عنـوان کـرد: یکـی از راهکارهـای کاهـش کثرت 
جـرم و مراجعـات و نیـز کاهـش نـرخ جرائـم این اسـت که 
بـه سـمت پیشـگیری از جرم و دعـاوی حرکت کنیـم و در 
ایـن رابطـه بایـد توجه داشـت که پیشـگیری از وقـوع جرم 
اقدامـی فراقـوه ای اسـت و قـوه قضاییـه به تنهایی قـادر به 

انجام آن نیسـت.
وی ادامـه داد: قوه قضاییه امکانات مالی، ظرفیت انسـانی 
و تـوان و اختیـار الزم بـرای اجـرای کامـل برنامـه هـای 
پیشـگیری از وقـوع جـرم را نـدارد و از ایـن رو سـایر قوا نیز 

بایـد همـکاری کنند.
موحـد تاکیـد کـرد: باید هماهنگـی و فعالسـازی تمامی 
ظرفیت های عمومی و حاکمیتی را داشـته باشـیم تا کانون 
جرایـم را شـناخته و بـرای جلوگیـری از گسـترش جـرم و 

دعواچاره اندیشـی شـود.

وی انسـجام بخشـی و هدایـت هدفمند تمامـی ظرفیت 
هـا بـرای حذف عوامل اصلی شـکل گیری جرائـم و  دعاوی 
را راهبرد اول در سـند تحول قضایی در راسـتای پیشـگیری 
از وقـوع جـرم دانسـت و ادامـه داد: تعییـن راهکارهای رفع 
عوامـل اصلـی بروز جرائـم و دعاوی برای 10 عنـوان اولویت 
دار در سـطح کشـور و همچنیـن عناوین اولویـت دار جرایم 
و دعاوی در سـطح اسـتان هـا، احصاء ظرفیت هـای قانونی 
دسـتگاه هـای اجرایـی متناسـب با هـر راهـکار و بارگذاری 
یکپارچـه آنهـا بـه انضمـام عوامل اصلی شناسـایی شـده با 
ایجـاد سـامانه جامـع جرایـم و دعـاوی و تمهید دسترسـی 
دسـتگاه های مسـئول در شـورای عالی پیشـگیری از وقوع 
جـرم بـا قابیت گزارش گیـری تحقق راهکارهـا و اعالم رتبه 

دسـتگاه هـا  راهـکار اول در این زمینه به شـمار مـی رود.
رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان، الزام دستگاه های 
دارای رتبـه عملکـردی مناسـب در سـامانه جامـع جرائم و 
دعـاوی بـه انجـام وظایـف قانونـی بـا اسـتفاده از اختیارات 
قضایـی و نظارتـی و شناسـایی و پیگیـری اصـالح قوانین و 
مقـررات فرایندهـا و سـاختارهای مانـع اجـرای راهکارهای 
اصالحی مندرج در سـامانه جامع جرایم و دعاوی را از دیگر 
راهکارهای مدنظر برای پیشـگیری از وقوع جرم در راسـتای 
سـند تحول قضایی دانسـت و گفت: زمینه سـازی مشارکت 
نهادهـای مردمـی از جملـه مسـاجد، سـازمان هـای مـردم 
نهـادو هیـات هـای مذهبـی و گروه هـای جهاد سـازندگی 

در اجـرای راهکارهـای اصالحـی منـدرج در سـامانه جامـع 
جرائـم و دعـاوی بـا ارائه اطالعات مرتبط و ایجاد دسترسـی 
هـای الزم و طراحـی نظام های انگیزشـی متناسـب از دیگر 

راهکارهـای مـد نظر به شـمار مـی رود.
موحـد جلـب مشـارکت های سـازمان هـای مردمـی در 
پیشـگیری از فسـاد و حمایت از بازاجتماعی شدن مجرمان 
را ضـروری دانسـت و ادامـه داد: در ایـن راسـتای ۵ هزار نفر 
در اسـتان کرمان در قالـب طرح حکمین و مصلحین قرآنی 
امـوزش دیـده انـد و بالـغ بـر یـک هـزار و ۵00 نفـر نیز در 

شـوراهای حل اختـالف در حال فعالیت هسـتند.
شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در 

معرض خطر مورد تاکید است
وی هوشمندسـازی فرآیند شناسـایی عوامل اصلی شکل 
گیـری جرائـم و دعـاوی و بهـره مندی از ظرفیـت نهادهای 
خـارج از قـوه قضاییه را مورد تاکید قـرار داد و گفت: تضییع 
حقـوق برخـی از اطفـال و نوجوانـان در وضعیـت مخاطـره 
آمیـز از عوامـل پیش بینی شـده در راسـتای پیشـگیری از 
وقـوع جـرم اسـت و تقویت شناسـایی و حمایـت از اطفال و 
نوجوانـان در معـرض خطـر در این رابطه مورد تاکید اسـت.

رییس شـورای پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری کل 
اسـتان کرمان اظهارداشـت: اجرای قوانین حمایت از اطفال 
و نوجوانـان بـا تقویـت نظـارت و فراینـد شناسـایی پذیرش 
نگهـداری و حمایـت و توانمندسـازی اطفـال و نوجوانان در 
معـرض خطـر بـا تعییـن شـاخص هـای مرتبط و تشـکیل 
دفاتـر حمایـت از اطفـال و نوجوانان به عنـوان راهکار پیش 

بینـی شـده در ایـن زمینه به شـمار مـی رود.
موحـد، اسـتفاده از روش هـای نویـن بـرای تمرکـز بـر 
گلـوگاه هـای اصلـی، ایجـاد تقـارن اطالعاتی بـرای طرفین 
معامله، احراز و اعمال هوشـمند شـروط قراردادی، تسـهیل 
و تقویـت خدمـات حقوقـی و اسـتقرار نظـام هـای جدیـد 
تربیتـی، فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی را مـورد تاکیـد 
قـرار داد و گفـت: ارتقـای نظـام حمایـت و مراقبـت بعـد از 
خـروج محکومـان از زندان بـه عنوان راهکار عامل دشـواری 
بازگشـت بـه جامعه پـس از خروج از زندان بایـد مورد توجه 
جـدی قرار گیرد. وی خاطرنشـان کرد: سـند تحول قضایی 
براسـاس واقعیـات جامعه و وقایع ملمـوس اجتماعی تدوین 
شـده و اگـر به درسـتی اجرا شـود، بـرکات  آن در حوز های 

مختلـف عایـد جامعه خواهد شـد.
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معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم 
اسـتان  کل  دادگسـتری 

طبـق  گفـت:  کرمـان 
سـند تحـول قـوه قضائیـه، 

رویکـرد فراقـوه ای و توسـعه 
همـکاری های بین بخشـی از 

اولویـت هـای ما محسـوب می 
شـود.

در  قویـدل«  »سـیدمهدی 
نشسـت شورای پیشـگیری از وقوع 

جرم اسـتان کرمان درخصوص سـند 
داشـت:  اظهـار  قضاییـه  قـوه   یکـی تحـول 

از مـوارد مـورد تاکیـد ایـن سـند چرخـش رویکـرد 
از دادخواسـت محـور بـه احیـا و حفظ حقـوق عامه 

اسـت.
وی ادامـه داد: همچنیـن چرخش رویکرد از مقابله 
و رسـیدگی بـه پرونـده هـای مفسـدین، بـه رویکرد 
شناسـایی و حذف بسـترهای فسـاد زا و پیشـگیری 

از آن از اولویـت هـای دسـتگاه قضایی می باشـد.
قویدل با اشـاره به تکالیـف قانونی و تاکیدات مقام 
معظـم رهبری ایجاب مـی کند با همکاری دسـتگاه 
هـا، بـه صـورت پرشـتاب برنامه هـای پیشـگیری را 
در دسـتور کار قـرار دهیـم، تصریـح کـرد: رویکـرد 
برنامه هـای سـال 1400 بـه برنامه هایـی اسـت کـه 

سـند تحـول قـوه قضائیه مشـخص کرده اسـت.
معاونـت  در  شـد:  یـادآور  قضایـی  مقـام  ایـن 
اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری 
کل اسـتان کرمـان با تشـکیل شـورای برنامه ریزی و 
اسـتفاده از ظرفیت برخی قضـات، معاونین، نخبگان 

حـوزه و دانشـگاه، فرهنگیـان و 
برنامه هـای  مردمـی  نهادهـای 
و  بومـی  پیشـگیرانه  ُمـدون 
کار  دسـتور  در  را  اسـتانی 

قـرار داده ایـم.
کـرد:  بیـان  وی 
و  اجتماعـی  معاونـت 
وقـوع  از  پیشـگیری 
قضائیـه  قـوه  جـرم 
۵0 درصـد برنامه های 
سـال 1400 را بـه خود اسـتان هـا محول 
کـرده اسـت تـا با جلـب مشـارکت و همکاری سـایر 
دسـتگاه هـای اجرایی و نهادهـای مردمی و فرهنگی 
ایـن برنامـه هـا را بـه نحـو احسـن انجـام دهنـد.

قویـدل تاکیـد کـرد: سـند تحـول قـوه قضائیه بر 
اسـاس اسـناد باالدسـتی تبییـن و تهیـه شـده و به 
نوعـی نقشـه راه مـا در برنامـه هـای سـال 1400 
اسـت و در ایـن راسـتا توجـه بـه تکالیـف قانونـی و 
واگـذاری حداکثـری اقدامـات بـه نهادهـای مردمی 
بـه  توجـه  مـا  اولویت هـای  از  یکـی  و  باشـد  مـی 
اثربخشـی فعالیت هـا و پرهیـز از عملکردهای جزیره 

ای اسـت.
ــرم  ــوع ج ــگیری از وق ــی و پیش ــاون اجتماع مع
ــار  ــن اظه ــان همچنی ــتان کرم دادگســتری کل اس
ــوه ای و  ــرد فراق ــر رویک ــی دیگ ــه عبارت ــت: ب داش
ــت  ــی از اولوی ــن بخش ــای بی ــکاری ه ــعه هم توس
ــا  ــم ب ــا محســوب مــی شــود کــه امیدواری هــای م
ــن  ــی در ای ــات خوب ــاهد اقدام ــم ش ــکاری ه هم

ــیم. ــه باش زمین

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

رویکرد فراقوه ای و توسعه همکاری های بین 
بخشی از اولویت های سند تحول قوه قضائیه است

18 وظیفه 
اختصاصی و به 
عنوان مجری 
24 مورد 
همکاری با 
همه مجموعه 
ها) در مجموع 
36 وظیفه( به 
این معاونت 
محول شده 
است

،،

معاونت اجتماعی دادگستری کل استان
 سکان دار امر پیشگیری است

وی افـزود: معاونـت اجتماعی و پیشـگیری از وقوع 
جرم دادگسـتری کل اسـتان کرمان سکان و مدیریت 
پیشـگیری را عهـده دار اسـت از ایـن رو انتظـار مـی 
رود همـه دسـتگاه هـا نظـرات و پیشـنهادات خود را 
درخصـوص برنامه های سـال 1400 بر اسـاس سـند 

تحـول دسـتگاه قضایی اعـالم کنند.
قویـدل در بخـش دیگـری از صحبـت هـای خـود 
یـادآور شـد: طبـق احصـا نظـرات برخـی دسـتگاه 
هـا، تاکنـون موضوعاتـی مهمـی بـه طـور مشـترک 
در  نظـارت  ضعـف  از؛  عبارتنـد  کـه  شـده  بیـان 
اجـرای فعالیـت هـا، ضعـف در وضعیـت آمـوزش، 
اطالع رسـانی، آگاه سـازی عمومـی و مشـارکت های 
و  هماهنگـی  عـدم  مردمـی، 
انسـجام بیـن دسـتگاه ها و ضعـف 

وضعـی. پیشـگیری  اقدامـات 
ایـن مقـام قضایـی سـپس بـه 
معضل حاشـیه نشـینی نیز اشـاره 
و تصریـح کرد: از ابتدای سـال99 
متعـدد  هـای  نشسـت  تاکنـون 
شـورای پیشـگیری از وقـوع جرم 
دادگسـتری کل اسـتان کرمـان با 
بـه  و  نشـینی  حاشـیه  محوریـت 
ویـژه محلـه صنعتـی برگزار شـده 
کـه نتایج و مصوبـات مختلفی نیز 

است. داشـته 
قویـدل ادامـه داد: انتقـال کوره 
هـای آهک پـزی از محله صنعتی 
بـه دالیلـی بـا تاخیـر مواجه شـد 
در حالیکـه برابر مصوبات شـورای 
پیشـگیری و جلسـات اسـتانداری 
زمیـن هـای دشـت زحمتکشـان 
بـه  باشـد،  مـی  تحویـل  آمـاده 

همیـن جهـت هفته آینـده تعطیلـی برخـی از کوره 
ها و انتقال آن با دسـتور و پیگیری معاون دادسـتان 

شـروع خواهد شـد.
وی بـه 10 اولویـت نخسـت جرایم اسـتان کرمان 
اشـاره و تاکید کرد: سـرقت، ضـرب و جرح، تخریب، 
توهیـن، حمـل و نگهـداری موادمخـدر، خیانـت در 
رانندگـی  در  احتیاطـی  بـی  کالهبـرداری،  امانـت، 
دارای  مـوارد  از  و  بدنـی  ایجـاد صدمـه  بـه  منجـر 
اولویـت محسـوب مـی شـوند که بایـد تمرکـز همه 

دسـتگاه هـا بـر ایـن موارد باشـد.
قویـدل در ادامـه اظهـار داشـت: شـش اداره برنامه 
ریـزی، اطـالع رسـانی و آگاه سـازی هـای عمومـی، 
امنیتـی-  وضعـی،  اداره  مردمـی،  مشـارکت های 
انتظامـی، فرهنگـی- اجتماعـی و حقوقـی- قضایـی 
زیـر مجموعـه معاونت اجتماعی و پیشـگیری از وقوع 
جـرم دادگسـتری کل اسـتان کرمـان فعالیـت مـی 
کننـد و ذیـل این ادارات شـش کارگروه نیز تشـکیل 
و بیـش از 30 همـکار قضایـی نیز جهـت همکاری در 

ایـن بخـش شناسـایی و دعـوت شـده اند.
و  اجتماعـی  معاونـت  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری کل اسـتان 
کرمـان سـهم خـود را در سـند تحـول قـوه قضائیـه 
احصـا کـرده اسـت، خاطرنشـان کـرد: 1۸ وظیفـه 
اختصاصـی و بـه عنـوان مجـری 24 مـورد همکاری 
بـا همـه مجموعـه هـا) در مجمـوع 36 وظیفـه( بـه 

ایـن معاونـت محـول شـده اسـت.
قویـدل در پایـان گفـت: از دسـتگاه هایـی کـه در 
چـارت آنهـا معاونت پیشـگیری یا اجتماعـی تعریف 
نشـده اسـت تقاضـا می شـود یـک رابط پیشـگیری 
بـه معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم 
دادگسـتری کل اسـتان کرمـان معرفـی کننـد تا در 
کمیتـه اجـرای سـند تحـول قـوه قضاییـه و سـایر 
داشـته  مسـتمر  همـکاری  معاونـت  هـای  برنامـه 

. شند با



۱5 ۱4

مهـدی بخشـی معـاون برنامـه ریـزی و فناوری 
اطالعـات دادگسـتری اسـتان کرمـان 

بـا اشـاره بـه ابالغ سـند 
مـورخ  قضائیـه   تحـول 

ریاسـت   1399/9/30
از  قضائیـه،  قـوه  معظـم 

راهبـری  سـتاد  انـدازی  راه 
اجرای سـند تحـول قضائی در 

دادگسـتری اسـتان کرمان خبر 
داد. 

 : داشـت  بیـان  ادامـه  در  وی 
تحـول بـه معنـی جهـش و حرکـت 

جمعـی بـه سـوی اهـداف تعییـن شـده بـرای از 
بیـن بـردن نواقـص و کاسـتی هـای موجود اسـت 
کـه در آن حرکت پر شـتاب، سـریع و پیوسـته در 
جهـت انجـام متـوازن امـور مدنظـر می باشـد که 
در همین راسـتا »سـند تحـول قضائی« بـه  عنوان 
برنامـه ۵ سـاله قوه قضائیه تدویـن و پس از تقدیم 
بـه محضـر رهبر معظـم انقـالب اسـالمی )مدظله 
العالـی( و تأیید ایشـان، اجـرای آن از ابتدای دوره 
جدیـد ریاسـت معظم قـوه قضائیـه در دسـتورکار 

قـرار گرفته اسـت.
معـاون رئیـس کل دادگسـتری اسـتان در بـاب 
اهمیـت ایـن سـند افـزود : ایـن سـند بـر مبنـای 
»قانون اساسـی جمهوری اسـالمی ایران«، »سـند 
افـق  در  ایـران  اسـالمی  انـداز جمهـوری  چشـم 
1404«، »بیانـات حضرت امام خمینی)ره( و رهبر 
معظـم انقـالب اسـالمی)مدظله العالی(« اسـناد و 
مطالعـات انجام شـده در زمینه تحـوالت راهبردی 

قـوه قضائیـه،  و بر اسـاس اخذ 
نظـرات صاحب نظـران درون و 
بیـرون قوه قضائیه برای سـه 
زمانـی »کوتاه مـدت«  دوره 
)تـا تیرمـاه سـال 1400(، 
)تـا  »میان مـدت« 
 )1401 سـال  تیرمـاه 
)تـا  »بلندمـدت«  و 
پایـان سـال 1402(

گردیـده   تدویـن 
کـه پیامـد نهایـی ایـن تحول 
و  بـه »عدالـت«  یابـی  قضائیـه دسـت  قـوه  در 

»رضایـت منـدی مـردم« اسـت.
وی در خصـوص اجـرای ایـن سـند در اسـتان 
افـزود : پـس از ابـالغ سـند و تشـکیل جلسـات 
شـورای قضایـی اسـتان بـه ریاسـت دکتـر موحـد 
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان مقرر گردید سـتاد 
راهبـری اجـرای سـند تحـول قضائی دادگسـتری 
بـه  کارگـروه  هفـت  از  متشـکل  کرمـان  اسـتان 
شـرح کارگـروه رسـیدگی بـه تظلمـات، تعدیـات، 
شـکایات، حـل و فصـل دعـاوي و رفـع خصومات،  
کارگـروه احیـاء حقـوق عامـه، گسـترش عـدل و 
آزادي هـاي مشـروع، کارگـروه نظـارت بـر اجراي 
صحیـح قوانیـن و حسـن جریـان امـور، کارگـروه 
کشـف جـرم، تعقیب و مجـازات و تعزیـر مجرمین 
و اجـراي حـدود و مقـررات مـدون جزایـی اسـالم 
، کارگـروه پیشـگیري از وقـوع جرائـم و دعـاوي، 
حمایـت  کارگـروه   ، مجرمـان  اصـالح  کارگـروه 
از حقـوق مالکیـت اشـخاص بـا حضـور دسـتگاه 

معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات دادگستری استان کرمان؛

راه اندازی ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی 
در دادگستری استان کرمان

هـای تابعـه و بـا محوریت دادگسـتری اسـتان در 
جهـت جمـع بنـدی اقدامات انجام شـده تـا کنون 
و طراحـی برنامـه هـای اجرایـی و رصـد ونظـارت 

مفـاد سـند تجـول قضایـی می باشـد.
اطالعـات  فنـاوری  و  ریـزی  برنامـه  معـاون 
دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه جایـگاه 
در   آن  نقش آفرینـی  و سـطح  اطالعـات  فنـاوری 
قـوه  سـاختارهای  از  بسـیاری  در  تحـول  ایجـاد 
قضائیـه افـزودد: اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات در 
ارائـه خدمـات قضایـی به مـردم سـبب فراغت بال 
فکـری و فیزیکـی کارکنان خدوم قضایـی و اداری 
گردیـده و سـبب مـی شـود تـا دسـتگاه بـه جای 

صـرف توان خـود در امور فرعی بـه ماموریت های 
اصلی خود در جهت تامین امنیت پایدار و توسـعه 
عدالـت بپـردازد. وی در ادامـه افـزود : بـا توجه به 
افزایـش روز افـزون سـامانه هـای قـوه قضائیـه و 
نظـر بـه اینکـه حـدوداً 60 درصـد از وظایـف ذکر 
شـده در سـند تحـول بـه نوعـی گـره بـه  فناوری 
اطالعـات خـورده اسـت و بـا التفـات بـه حرکـت 
قـوه قضائیـه به سـمت هوشمندسـازی و اینکه در 
حـال حاضـر معدل سـنی قضـات جوان حـدود ۵ 
سـال بـوده لـذا بایسـتی از این پتانسـیل در جهت 
آموزش بیشـتر و ترغیب به تسـلط بیشـتر آنان بر 

سیسـتم اسـتفاده نمود. 
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رئیـس کل محاکم عمومی و انقالب شهرسـتان کرمان 
گفـت: در راسـتای قضازدایـی و کاهـش ورودی پرونـده 
هـا به سیسـتم قضایـی و پیشـگیری از وقوع جـرم، کلیه 
مراحـل فـک پـالک خودروهـا در کرمـان توسـط پلیس 

صـورت مـی پذیرد. 
»محمـد امیـر ابراهیمـی« اظهار داشـت پـس از انعقاد 
تقاهـم نامـه فـی مابین دادگسـتری و معاونـت راهنمایی 
رانندگـی کرمـان دیگـر نیـازی به حضـور شـهروندان در 
دادگسـتری و طـی کـردن یـک فرآینـد نسـبتا طوالنـی 
بـرای فک پـالک خودرو نمی باشـد واز زمـان اجرای این 
تفاهـم نامه تا به امـروز از ورود 21 هـزار و 600 پرونده به 

دادگسـتری پیشگیری شـده است.
وی در تشـریح ایـن طـرح اعـالم کـرد:از سـال 96 بـا 
توجـه بـه اینکه تعداد زیـادی از همشـهریان در خصوص 
فـک پـالک هـای خودروهـای خود ناچـار بـه مراجعه به 
دادگسـتری بودنـد. از ایـن رو بـا همفکـری رئیـس کل 
دادگسـتری اسـتان کرمـان مقـرر گردیـد فـک پـالک 
ماهیـت حقوقی ندارد و بـا توجه به مواد قانونی الخصوص 
مـاده 3 فصـل دوم آیین نامه راهنمایـی و رانندگی پالک 
نصب شـده بر روی وسـیله نقلیه متعلق به شخص مالک 
آن مـی باشـد کـه به دسـتور او بر روی خـودرو متعلق به 
وی نصـب می شـود که با انتقال مالکیـت فیزیک خودرو 
به اشـخاص، پـالک کماکان در مالکیت صاحـب آن باقی 

می ماند.
ابراهیمـی ادامـه داد:سـابقا بـه ایـن صـورت بـود کـه 
هرکـس خـودرو خـود را بـه فـروش می رسـاندپالک نیز 
ملـزم بـه آن تحویـل خریـدار می شـد و خریـدار سـال ها 
بـا ایـن پـالک تـردد می کـرد و هرگونه خالف یـا جریمه 
راهنمایـی رانندگـی بـه حسـاب صاحب پـالک ثبت می 
شـد در حالـی کـه صاحـب پـالک هیـچ نقشـی در آن 
تخلفـات نداشـت و حتی اگـر منجر به تصـادف منجر به 

قتـل هم می شـد واگر راننده و سرنشـین فـرار می کردند 
مراجعـه  پـالک  صاحـب  آدرس  بـه  تعقیـب  مراجـع 
می کردنـد و گاهـی مرجـع انتظامـی صاحـب پـالک را 

تحـت پیگرد قـرار مـی داد
وی گفـت: در مواجهه با این مشـکل مـردم ناچار بودند 
دادخواسـت فـک پـالک را بـا تحمیـل هزینه هـای باالی 
دادرسـی و اتـالف وقـت طوالنی بـه دادگاه ارائـه دهند تا 
در نهایـت موفـق به اخـذ رای دادگاه مبنـی بر فک پالک 
شـوند در حالـی کـه حق مـردم برهزینـه کـردن و اتالف 

وقت زیـاد نبود.
ابراهیمـی ادامـه داد: لذا برای حل این مشـکل مبادرت 
بـه ایـن تامیـن قانونـی نمودیم کـه نیابت فک پـالک ها 
را کـه بـه درخواسـت صاحـب پـالک و اعـالم اینکـه من 
صاحـب پالک،امامالـک فیزیک خودرو نمی باشـم نیابت 
بـه پلیـس راهور داده شـده تا بعـد از اعـالم مالک پالک، 

خـودرو متوقـف و پالک از آن فک شـود.

با ابتکار دادگستری کرمان

از ورود 2۱ هزار و 6۰۰ پرونده به دادگستری 
جلوگیری شده است

ورود مدعی العموم به موضوع تامین آب آشامیدنی سالم در 
شهرستان های جیرفت و عنبرآباد 

پنـج نفـر از مدیـران آب و فاضـالب بـه دلیـل تـرک فعـل در تامیـن آب آشـامیدنی سـالم در 
جیرفت و عنبرآباد احضار شدند

دادسـتان عمومـی و انقـالب مرکز اسـتان کرمان با اشـاره ورود مدعی 
العموم به موضوع تامین آب آشـامیدنی سـالم در شهرسـتان های جیرفت 

و عنبرآبـاد، گفـت: در پـی گـزارش واصله از سـازمان اطالعات سـپاه مبنی 
بـر تـرک فعـل برخـی ازمدیـران در موضـوع تامین آب آشـامیدنی سـالم در 

شهرسـتان هـای جیرفـت و عنبرآبـاد، موضوع به صـورت ویژه در دسـتور کار 
قرار گرفته و پنج نفر از مدیران استانی و شهرستانی آب و فاضالب احضار 

شدند.
دادخـدا سـاالری در تشـریح ایـن خبـر افـزود: در گزارش سـازمان اطالعات سـپاه بـه موضوعـات ترک فعل 
مدیـران آب و فاضـالب و نیـز وجـود فلـزات سـنگین در آب ایـن مناطـق اشـاره شـده اسـت کـه رسـیدگی 
تخصصـی بـه ایـن مـوارد در معاونـت حقـوق عامـه دادسـرای کرمـان دنبـال و مدیران مقصـر در ایـن رخداد، 

شـدند. احضار 
وی بااشـاره بـه ایـن مطلب که براسـاس پیگیری هـای تخصصی دسـتگاه قضایی تخصیص اعتبـار برای تامین 
آب آشـامیدنی سـالم از سـد جیرفـت مطـرح و دنبـال شـده اسـت، خاطرنشـان کـرد: در کوتـاه مدت نیز سـالم 
سـازی مخـازن و تصفیـه خانـه هـای آب ایـن دو شهرسـتان مـورد تاکید و نظـارت دسـتگاه قضایی قـرار گرفته 

است.
وی ضمـن بیـان اینکـه برخـورد بـا هرگونه تـرک فعل مدیـران از اولویت های مـورد نظر قوه قضاییه به شـمار 
مـی رود، عنوان کرد: در راسـتای تامین آب سـالم آشـامیدنی در شهرسـتان هـای جیرفت و عنبرآبـاد، احدی از 

قضات با دسـتور مسـتقیم دادسـتان کرمان مسـئول پیگیری و نظارت دقیق بر موضوع شـده اسـت.
وی تاکیـد کـرد: بنـا بر دسـتورات اکید ریاسـت قوه قضاییـه از این پس تـرک فعل مدیران در انجام مسـولیت 

هـای قانونـی خود به صـورت ویژه تحـت تعقیب قـرار خواهد گرفت.

با نظارت دستگاه قضایی انجام شد: 

تشکیل گروه های سفیران امنیت و سالمت در جازموریان 
سرپرسـت دادگاه عمومی بخش جازموریان از تشـکیل گروه های سـفیران امنیت و سـالمت 

درقالـب طـرح شـهید حاج قاسـم سـلیمانی بـا نظـارت دسـتگاه قضایی در 
ایـن شهرسـتان خبـرداد. امید سـرحدی نژاد در نشسـت پیگیـری برنامه 

هـای طـرح تشـکیل گروه هـای سـفیران امنیـت و سـالمت درقالب طرح 
شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی وجهت پیشـگیری ازوقـوع جرم افـزود: هدف 

از اجـرای ایـن طـرح، هرخانـه یـک پایـگاه سـالمت اسـت کـه تاکنـون نیـز 
دسـتاوردهای بسـیار خوبی داشـته اسـت.
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معـاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری 
کل اسـتان کرمـان گفـت: ارتقـای مسـئولیت اجتماعی و 
جلب مشـارکت هـای مردمـی از اولویت های سـند تحول 

قوه قضائیه اسـت.
بـا  هم اندیشـی  نشسـت  در  قویـدل«  »سـیدمهدی 
قضـات حـوزه هـای قضایـی اسـتان اظهار داشـت: سـال 
۸3 در زمـان رئیـس وقـت قـوه قضائیـه و در راسـتای 
اجـرای اصـل 1۵6 قانون اساسـی که پیشـگیری از وقوع 
جـرم از بندهـای آن بـوده و مـورد غفلت واقع شـده بود، 
ایجـاد معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جرم در 
دسـتور کار قـوه قضائیـه قـرار گرفتـه و از سـال ۸9 آغاز 

بـه کار کرد.
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر شـش اداره فرهنگی- 
حقوقـی-  انتظامـی،  امنیتـی-  وضعـی-  اجتماعـی، 
قضایـی، مشـارکت های مردمـی، برنامه ریـزی و اطـالع 
رسـانی در ایـن معاونـت فعالیـت می کننـد و در چارت 
جدیـد نیـز جرایـم سـایبری، حقوق زنـان و کـودکان و 
فضـای مجـازی بـه فعالیت هـای اداره های فـوق اضافه 

شـد. خواهد 
قویـدل سـپس بـا تاکیـد بـر اینکـه توجـه بـه مقولـه 

پیشـگیری نـه تنها در دسـتگاه قضایی بلکـه در هر جامعه 
ای از ضـروری تریـن نیازها اسـت، گفت: در سیاسـت های 
ابالغی مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( بر پیشـگیری و 
اصالح مجرمین تاکید شـده اسـت و برابر قانون نیز تمامی 
دسـتگاه ها موظف به همکاری در امر پیشـگیری هستند و 
علی رغم اینکه پیشـگیری موضوعی مهم و فراقوه ای سـت 
امـا در سـال های گذشـته مـورد غفلـت واقع شـده و پیاده 

سازی نشـده است.
ایـن مقام قضایـی تصریح کـرد: دیـدگاه و رویکرد اغلب 
قضـات به اجـرای عدالـت کیفری بـوده و چنـدان توجهی 
بـه عدالـت ترمیمـی و موضوعـات پیشـگیرانه در برنامه ها 
نمـی شـود و بـا توجه بـه تراکم پرونـده ها و حجـم کاری 
بـاالی همکاران قضایی، امکان ورود به مسـائل پیشـگیری 
و مشـارکت همـکاران در ایـن امـر فراهـم نشـده اسـت اما 
طـی چنـد سـال اخیر معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از 
وقوع جرم دادگسـتری کل اسـتان کرمان یکسری اقدامات 
پیشـگیرانه را در دسـتور کار قـرار داده و تـالش مـی کنـد 
ایـن برنامه هـا را به صـورت علمی پیش ببـرد واکنون برای 
اثر بخشـی بیشـتر به همیـاری همکاران قضایی در سـطح 

اسـتان نیاز است.

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

مطالبه گری ؛ از شئونات دستگاه قضایی است

لزوم نگاه اجتماعی، پیشگیرانه
 و مطالبه گری به مسائل 

قویـدل در ادامـه بـا تاکیـد بـر اینکـه بایسـتی تغییـر 
رویکـرد داده و نـگاه اجتماعـی، پیشـگیرانه و مطالبه گـری 
از شـئونات  باشـیم، گفـت:  داشـته  بـه مسـائل  نسـبت 
دسـتگاه قضایـی مطالبه گـری اسـت در حالیکه بار سـایر 
دسـتگاه ها را بـر دوش مـی کشـیم و علت عمـده آن نبود 
مسـئولیت اجتماعی و اداری ونتیجه آن سـرریز شـدن بار 
اضافـی عملکرد دسـتگاه هـا و افزایـش پرونده هـا و جرایم 
بـه دسـتگاه قضایـی اسـت. وی افـزود: طبق فرمـوده مقام 
معظـم رهبـری کـه در حکـم انتصـاب حضـرت آیـت اهلل 
رئیسـی تاکیـد کـرده اند بایسـتی در دسـتگاه قضایی نگاه 
تحولی حاکم باشـد، برهمین اسـاس سـند تحول دسـتگاه 
قضایـی تبییـن، تصویب و ابـالغ و ما مصمم به اجـرای آن 
هسـتیم و مهـم تریـن رکن این سـند چرخش رویکـرد از 
دادخواسـت محـور به رویکرد حفظ حقوق عامـه و ترویج و 

اشـاعه آزادی های مشـروع اسـت.
معـاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری 
براسـاس سـند تحـول  بیـان کـرد:  اسـتان کرمـان  کل 
باتوجـه بـه اینکه ما متولی کاهش جرم هسـتیم، بایسـتی 
مطالبه گـری کـرده و بـه جـای رسـیدگی بـه پرونده هـای 
مفسـدین، بسترهای فسـاد زا را شناسایی و حذف و چرخه 

معیـوب دسـتگاه قضایـی را شناسـایی و مرتفع کنیم.
قویـدل در بخـش دیگـری از صحبـت هـای خـود بـا 
اشـاره بـه اینکـه معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقوع 
جـرم کامـاًل برنامـه محـور اسـت، یـادآور شـد: چنانچه ما 
برنامه های پیشـگیرانه را در کل اسـتان و شهرستانها پیاده 
کنیـم مطمئنـا از حجـم ورودی پرونده هـا رهایـی پیـدا 

کرد. خواهیـم 
تاکید بر بازاجتماعی کردن مجرمین

 در سند تحول قوه قضائیه 
وی همچنیـن بـا اسـف بـار خوانـدن بازگشـت مجـدد 
زندانیـان به زنـدان، تاکید کرد: در سـند تحول قوه قضائیه 
بـر بازاجتماعـی کردن مجرمین تاکید و برنامه ریزی شـده 
اسـت تـا رویکـرد همـه همـکاران قضایـی و اداری و تمـام 
اقدامـات بـر اسـاس سـند تحـول تنظیم شـود. ایـن مقام 
قضایی سـپس به تکالیف معاونت اجتماعی و پیشـگیری از 
وقـوع جرم دادگسـتری کل اسـتان کرمان در سـند تحول 

قـوه قضائیـه اشـاره و بیـان کـرد: در مجمـوع 36 برنامـه 
بـرای ایـن معاونـت در نظـر گرفته شـده اسـت کـه در 12 
برنامه مسـتقیما مجـری و در 24 برنامـه همکاری خواهیم 
داشـت. قویـدل به دسـتورالعمل نحـوه تعامل و مشـارکت 
نهادهـای مردمـی بـا قوه قضاییه نیـز اشـاره و تصریح کرد: 
این دسـتورالعمل پایان سـال 9۸ جهت شناسـایی و جذب 
گروه هـای مردمـی ابالغ شـده اسـت، بایـد این گـروه ها را 
شناسـایی و نسبت به برون سـپاری برنامه های پیشگیرانه، 
صلح و سـازش و میانجـی گری اقدام کنیـم چراکه ارتقای 
مسـئولیت اجتماعـی و جلـب مشـارکت هـای مردمـی از 

اولویـت های سـند تحـول قوه قضائیه اسـت.
وی ادامـه داد: تاکنـون قریب 300 سـازمان مردم نهاد را 
در اسـتان شناسـایی و بـا دانشـگاه ها و حـوزه های علمیه 
نیـز مکاتبه کرده ایم تا نسـبت به شـبکه سـازی این گروه 

هـا اقدام شـود و ضروری اسـت آنهـا را مدیریت کنیم.
ایـن مقـام قضایی سـپس بـه آمـوزش ۵000 نفر ُمصلح 
در سـطح اسـتان نیـز اشـاره و یـادآوری کـرد: این افـراد از 
روحانیـون، بازنشسـتگان، معتمدیـن محلـی، فرهنگیان و 
نخبـگان حوزه و دانشـگاه و دارای تحصیـالت عالیه و مورد 
اعتمـاد هسـتند کـه با هـدف صلـح و سـازش فعالیت می 
کننـد، ضمـن اینکـه به جهت غیـر دولتی و مردمـی بودن 
منحصر می باشـند و با شـبکه سـازی می تـوان از ظرفیت 
مصلحیـن اسـتفاده کـرد. قویـدل اظهـار داشـت: طـرح 
اورژانـس قضایـی به ابتـکار معاونت اجتماعی و پیشـگیری 
از وقـوع جـرم دادگسـتری کل اسـتان کرمـان تصویـب و 
مـورد تاییـد واقع شـد و بـه واسـطه آن، با مداخلـه فوری، 
اجتماعـی و علمـی از پرونده هایـی کـه ماهیـت اجتماعی 
داشـته و ضرورتـی جهـت ورود بـه دادگسـتری ندارنـد 
جلوگیـری خواهد شـد. وی افزود: یکـی از بُرش های طرح 
اورژانـس قضایـی انعقاد تفاهم نامه پنج جانبه با بهزیسـتی، 
نیروی انتظامی، دسـتگاه قضایی، دانشـگاه علوم پزشـکی و 
اسـتانداری بـود و بـا ایـن ظرفیت ایجاد شـده می تـوان از 

ظرفیـت مصلحین نیـز اسـتفاده کرد.
سامانه سجام بازوی پر توان پیشگیری

 از وقوع جرم
این مقام قضایی سـامانه جامع ارتباط مردمی)سـجام( را 
از بـازوان پـر توان پیشـگیری از وقوع جرم دانسـت و تاکید 
کـرد: افـراد در این سـامانه به عنوان دیده بانان پیشـگیری 
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ثبت نـام کـرده و گزارش هایی از سـطح جامعه در خصوص 
آسـیب های اجتماعی، جرائم و مشـکالت را به این سـامانه 
ارسـال می کنند و پس از ارجاع به اداره مربوطه، رسـیدگی 

و پاسخگویی خواهند شد.
قویـدل گفت: تاکنون بیش از 7100 نفر در این سـامانه 
ثبـت نـام کـرده انـد و بایـد جهـت جـذب اعضـا بیشـتر 

اطالع رسـانی و تـالش کنیـم.
وی سـپس بـه برنامه هـای اداره فرهنگـی- اجتماعـی 
معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری 
کل اسـتان کرمـان نیز اشـاره و یـادآوری کرد: پیشـگیری 
های رشـدمدار در سـطح مـدارس، دبسـتان هـا، والدین و 
فرزندان 3 تا 7 سـال و همچنین مربیان ها اجرا می شـود 

و دارای محتـوای علمـی و بـه روز می باشـد.
قویـدل خاطرنشـان کرد: بـا همکاری آمـوزش و پرورش 
اسـتان نیـز طـرح نماد)نظـام مراقبـت اجتماعـی دانـش 
آمـوزان( بـرای دانـش آمـوزان دارای مشـکل در برخـی 
شهرسـتان های اسـتان انجام می  شـود که بـه نوعی برون 
سـپاری خدمـات بـوده و معاونت اجتماعی و پیشـگیری از 
وقـوع جـرم دادگسـتری کل اسـتان کرمـان بـر ایـن طرح 

مدیریـت و نظـارت مـی کند.
ایـن مقـام قضایـی به طـرح هـور) هویـت و رفتـار( نیز 
اشـاره و یـادآوری کـرد: ایـن طرح نیـز برای جرایـم درجه 
6 تـا ۸ اجـرا می شـود بدیـن صورت که مجرمیـن در دوره 
شـرکت و گواهی دریافت می کنند و سـپس مـی توانند از 

مجـازات های جایگزیـن و تعلیق برخوردار شـوند.
قویـدل طـرح مهاجـر را مختـص معتادیـن مراکـز ماده 
16 دانسـت و گفـت: این طـرح با رویکرد فرهنـگ ایرانی- 
اسـالمی تهیـه شـده و مختـص بهبـود یافتـگان از اعتیـاد 
اسـت کـه بـر اسـاس دسـتورالعمل مراقبـت هـای بعـد از 

خـروج طراحی شـده اسـت.
وی بـا اشـاره به اینکه شـیوه نامه بومی اعتیاد در اسـتان 
کرمان توسـط معاونت اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم 
دادگسـتری کل اسـتان کرمان و با همکاری سـایر دستگاه 
هـای مرتبـط تهیـه و وظیفه هر دسـتگاه نیز احصاء شـده 
اسـت، بیان کرد: در شهرسـتان  هایی کـه دارای مرکز ماده 

16 هسـتند ایـن طـرح در حال اجرا می باشـد.
معـاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری 
کل اسـتان کرمـان در پایـان تاکیـد کرد: با توجـه به اینکه 

بیـن ۸0 تا 90 درصد معتـادان به چرخه اعتیاد برمی گردد 
بنابرایـن بایـد بـا ورود همه دسـتگاه هـای ذیربط، مسـاله 
ای کـه از آن غفلـت شـده پیگیـری و اصالح شـود، چرکه 
از جرایـم نظیـر  اعتیـاد اصـالح شـود بسـیاری  چرخـه 
سـرقت ها، خشـونت، کـودک آزاری، همسـرآزاری و غیـره 

نیز کاهـش خواهـد یافت.
قضات جوان پیشگامان پیشگیرِی هستند

قویـدل خطاب بـه قضات جوان گفت: یکـی از اهداف 
مـا این اسـت که به دلیل مشـغله کاری مدیـران قضایی 
شهرسـتان ها، قضـات منتخـب بـه عنـوان فرهیختـگان 
توانمنـد، جـوان و کارآمـد بـه سیسـتم قضایـی کمـک 
کـرده و در کنـار مدیـران قضایـی در امـر پیشـگیری 
همـراه بـوده و موضوعـات پیشـگیرانه را بیشـتر دنبـال 

. کنید
کادرسـازی  را  بعـدی  هـدف  وی 
دانسـت و افـزود: بایسـتی دیـدگاه و 
رویکـرد قضات پیشـگیرانه شـود آنگاه 
و  بخـش  لـذت  هـا  برنامـه  اجـرای 
اثرگـذار خواهـد بـود به همیـن منظور 
و در جهـت رویکـرد جدیـد سیسـتم 
قضایـی باید بـه دنبال ترویـج فرهنگ 
پیشـگیری، عدالت ترمیمی و مشارکت 

میـان نهـادی باشـیم.
معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از 
وقـوع جـرم دادگسـتری کل اسـتان 
کرمـان یـادآور شـد: هـدف بعـدی ما 
ایـن اسـت کـه از قضـات جـوان بـه 
عنـوان اعضـای هیئـت اندیشـه ورز و 
اتـاق فکـر جهـت پیـش بـرد برنامـه 
هـای معاونـت بهـره بگیریـم، بدیـن 
برنامه هـای  اولویـت  کـه  صـورت 
عـدم  یـا  اثربخشـی  و  پیشـگیرانه 
شهرسـتان  در  برنامه هـا  اثربخشـی 
هـای خـود را احصـاء و ضمـن اعـالم 
نظـرات و ایـده هـای خـود در ایـن 
خصـوص، طـرح و برنامه هـای ابالغی 
از  پیشـگیری  و  اجتماعـی  معاونـت 

وقـوع جـرم را دنبـال کنیـد.

با توجه به اینکه 
بین 8۰ تا ۹۰ 

درصد معتادان 
به چرخه اعتیاد 

برمی گردد بنابراین 
باید با ورود همه 

دستگاه های 
ذیربط، مساله ای 
که از آن غفلت 
شده پیگیری و 

اصالح شود، چرکه 
چرخه اعتیاد اصالح 

شود بسیاری 
از جرایم نظیر 

سرقت ها، خشونت، 
کودک آزاری، 
همسرآزاری و 

غیره نیز کاهش 
خواهد یافت

، ،

قاریان قرآن دادگستری استان کرمان تجلیل شدند

ترویج فرهنگ قرآنی راهگشای تحقق هر چه بهتر عدالت 
اسالمی و الهی است

رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: ترویــج 
ــای  ــا و راهکاره ــیوه ه ــا ش ــی ب ــگ قران فرهن
مختلــف در تمامــی شــئونات اجتماعــی جامعــه 

ــی  ــاختارهای قضای ــا در س ــرورت دارد ام ــا ض م
ــرورت  ــت ض ــتگاه عدال ــزاران دس ــن کارگ و در بی

ــیار  ــالت بس ــتگاه رس ــن دس ــرا ای ــف دارد زی مضاع
خطیــر و حســاس تحقــق عدالــت اســالمی و الهــی در 

الهــی جامعــه را بــر عهــده دارد کــه در حقیقت رســالت انبیاء 
است و از شئونات اولیاء الهی به شمار می رود.

اسـتان کرمـان افزود: افـرادی که بـه عنوان یـداهلل موحد در آئین تجلیل از قاریان قرآن دادگسـتری 
قاضـی، دادرس و کارمنـد در عرصـه تحقـق عدالت اسـالمی و الهـی قدم برمی دارنـد، باید بر محـور تعالیم الهی 

حرکت کنند.

طی ۹ ماهه امسال؛

آمار طالق در زرند ۳۰ درصد کاهش 
یافت

حجــت االســالم محمــود محمــدی، رئیــس حــوزه قضائــی زرنــد ضمــن 
تقدیــر از تــالش متولیــان فرهنگــی فعــال در زمینــه پشــگیری از طــالق و 

اختالفــات خانوادگــی، از کاهــش 30 درصــدی آمــار طــالق در 9 ماهــه ســال 
جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل خبــر داد و گفــت:در ســال اخیــر 

ــا وجــود مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی مــردم همچنیــن مشــکالت روحــی  و ب
ــی روانــی ناشــی از شــیوع گســترده ویــروس کرونــا، احتمــال افزایــش آمــار طــالق و  ــات خانوادگ اختالف

وجــود داشــت کــه خوشــبختانه بــا همــت متولیــان فرهنگــی و برگــزاری برنامــه هــای متعــدد شــاهد کاهــش 
ایــم.  بــوده  شهرســتان  در  طــالق  آمــار 

دادستان جیرفت خبر داد:

اختالس و تضییع بیت المال یک مدیر 
دیگر را پای میز محاکمه کشاند

حسـین سـالمی دادسـتان عمومـی و انقالب شهرسـتان جیرفـت گفت: 
در راسـتای سیاسـت هـای قـوه قضاییه بر لزوم حفـظ حقوق عامـه و مبارزه 

بـا فسـاد، یکـی از مدیـران مراکـز جهـاد کشـاورزی توابـع جیرفـت بـه اتهام 
تضییع بیت المال و اختالس بازداشت شد.
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معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان:

تاکید ریاست قوه قضائیه بر اصالح مجرمین
 و متهمین است 

جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  و  اجتماعـی  معـاون 
دادگسـتری کل اسـتان کرمان گفت: تاکید ریاسـت 
قـوه بر اصـالح مجرمیـن، کاهـش ورودی بـه زندان 
و بـاز اجتماعـی کـردن متهمیـن و مجرمین اسـت، 
بـه همیـن جهـت طـرح مهاجـر ایرانـی- اسـالمی و 
حتـی بومـی سـازی شـده اسـت کـه بیشـتر بـرای 
اسـتفاده   16 مـاده  معتادیـن  کـردن  بازاجتماعـی 

می شـود.
»سـیدمهدی قویـدل« در نشسـت برنامـه ریـزی 
و کارگـروه علمـی، مشـورتی و مطالعـات اجتماعـی 
پیشـگیری  امـر  در  منتخـب  قضـات  باحضـور  کـه 
و  رفسـنجان  بافـت،  راور،  زرنـد،  شهرسـتان های 
ریـگان برگـزار شـد، اظهار داشـت: نسـبت بـه ادوار 
گذشـته، اکنـون نـگاه و توجـه ویـژه ای بـه نقـش 

پیشـگیری در جامعـه مـی شـود. 
وی بـا اشـاره بـه اینکه بایـد برنامه  ریـزی و تالش 
کنیـم تـا پیشـگیری اولویـت اول همـه دسـتگاه ها 
باشـد، افـزود: بـا توجه به سـند تحـول قـوه قضاییه 
بایسـتی نـگاه مـا از رویکـرد دادخواسـت محـور بـه 
رویکـرد گسـترش دهنـده عـدل و حامـی حقـوق 
عمومـی و آزادی هـای مشـروع تغییـر یابـد و ایـن 
قضایـی  همـکاران  همـه  بیـن  رویکـرد  چرخـش 

نهادینـه شـود.
قویـدل تاکیـد کـرد: الزم اسـت همه مـا از اکنون 
بـه نوعـی برنامه ریـزی و مکاتبـه کنیـم تـا آنجـا که 
هـا  در شهرسـتان  قضایـی  مدیـران  اسـت  ممکـن 
روزی حداقـل یـک مکاتبـه و یـک برنامـه جهت امر 

انجـام دهند. پیشـگیری 
ایـن مقـام قضایی گفت: هـرگاه رویکـرد همکاران 

بـه سـمت پیشـگیری تغییـر کنـد در ِسـمت هـای 
مدیریتـی ایـن رویـه در تصمیـم گیـری هـای کالن 
تـر نیـز تاثیرگـذار خواهد بـود و آموزش نیـز در این 

امـر اتفـاق مـی افتد.
وی سـپس افـزود: در سـند تحـول قـوه قضائیـه، 
ایـن اسـت  پـروری مطـرح و مزیـت آن  جانشـین 
کـه بـه دلیـل تراکـم پرونده هـا یـک همـکار قضایی 
عالقمنـد بـه امـر پیشـگیری در کنـار دادسـتان و 
عنـوان  بـه  و  می گیـرد  قـرار  دادگسـتری  رئیـس 
بـا  نیـز  هـا  شهرسـتان  در  پیشـگیری  پیشـگام 
هماهنگـی، همـکاری و هم سـویی با مدیـران حوزه 
قضایـی شهرسـتان، برخـی از ایـن برنامه هـا بـه وی 
ارجـاع مـی شـود و او پیگیـری و مدیریـت خواهـد 

. د کر
رسیدگی به دعاوی مردم و تظلم خواهی 

حول محور سند تحول قوه قضائیه
جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  و  اجتماعـی  معـاون 
دادگسـتری کل اسـتان کرمـان بـا بیان اینکه سـند 
تحـول سـند ارتقـا یافتـه دسـتگاه قضایـی اسـت، 
تصریـح کـرد: تاکیـد ریاسـت قـوه بـر این اسـت که 
بایـد حـول  اقدامـات و رویکردهـا  برنامه هـا،  تمـام 
محـور و در راسـتای سـند تحـول باشـد بـه عبـارت 
دیگـر بایـد هـر اقـدام پیشـگیرانه سـلبی، ایجابـی و 
حتـی در بحـث صـدور رای و رسـیدگی بـه دعـاوی 
مـردم و تظلـم خواهـی حول محور این سـند باشـد.

قویـدل بـا تاکید بر اینکه سـند تحول قـوه قضائیه 
نقشـه راه مـا خواهد بود، گفت: وظیفـه داریم اهداف 
سـندی که طبـق نظر مقـام معظـم رهبری)مد ظله 
العالـی( تنظیم شـده اسـت را به نحو احسـن محقق 

کنیـم و یکـی از بندهـای مـورد تاکیـد آن تغییـر 
رویکـرد از مدیریـت متمرکـز و اکتفـا بـه ظرفیـت 
هـای درون سـازمانی بـه مدیریـت مشـارکت جـو 
و مـردم محـور اسـت ضمـن اینکـه رویـه مقابلـه بـا 
بـه شناسـایی و حـذف بسـترهای  بایـد  مفسـدین 
فسـاد تغییـر کند کـه همان نگاه پیشـگیرانه اسـت.

وی در بخـش دیگـری از صحبـت هـای خـود بـه 
ابالغ دسـتورالعمل نحوه تعامل و مشـارکت نهادهای 
مردمـی بـا قـوه قضاییه نیـز اشـاره و یـادآوری کرد: 
این دسـتورالعمل در پایان سـال 9۸ ابالغ و از صدها 
ماده قانونی برداشـت شـده اسـت، بنابرایـن چاره ای 
نداریـم جـز اینکـه بسـیاری از برنامه هـای دسـتگاه 
از ظرفیت هـای  و  بـرون  سـپاری کـرده  را  قضایـی 
سـایر دسـتگاه ها اسـتفاده کنیم، همچنین بایسـتی 
وظایـف و اختیارات دسـتاه های دیگر را نیز گوشـزد 
و مطالبـه کنیـم تا از سـرازیر شـدن نتیجـه کوتاهی 

آنهـا به دسـتگاه قضـا جلوگیـری کنیم.

ایـن مقـام قضایـی با بیـا اینکـه نهادهـای مردمی 
متعـددی در سـطح جامعـه فعالیـت می کنند، گفت: 
موضـوع فعالیـت اغلـب سـازمان هـای مـردم نهـاد 
بـا برنامـه هـای مـا مرتبـط اسـت از ایـن رو بایـد 
نسـبت بـه مدیریـت و همسـو کـردن آنها بـا اهداف 
و برنامه هـای دسـتگاه قضایـی اقدام کنیـم چراکه با 
برون سـپاری بسـیاری از مشـکالت درون سـازمانی 

حـل خواهد شـد.
قویـدل بـه نتایج طـرح مصلحیـن نیز اشـاره کرد 
و ادامـه داد: تعـداد ۵000 مصلـح در اسـتان کرمان 
آمـوزش دیـده اند و اکنـون از اندکـی از این ظرفیت 
خانـواده  پرونده هـای  سـازش  و  صلـح  بحـث  در 
موضـوع  بـه  ایـن حکمیـن  و  شـود  مـی  اسـتفاده 
جرایـم قابـل گذشـت ورود کـرده و در بسـیاری از 
شهرسـتان ها نتایـج خوبـی حاصـل شـده کـه بایـد 
بـا گسـترش آن از حجـم زیـاد ورودی پرونده هـا به 

دسـتگاه قضایـی جلوگیـری شـود.
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وی بـه سـامانه جامع ارتبـاط مردمی)سـجام( نیز 
اشـاره و تصریـح کـرد: تاکنـون بیـش از 7000 نفـر 
در ایـن سـامانه ثبت نـام کـرده انـد و گزارش هـای 
پیشـگیرانه بـه این سـامانه ارسـال و پس از بررسـی 
بـه مسـئوالن مربوطـه ارجـاع می شـوند و مـی توان 
اقدامـات  بسـیار گسـترده جهـت  ایـن ظرفیـت  از 

اثربخـش در جامعـه اسـتفاده کـرد.
جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  و  اجتماعـی  معـاون 
دادگسـتری کل اسـتان کرمـان یکـی از مزیت های 
برنامه هـای معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقوع 
جـرم دادگسـتری کل اسـتان را هدفمنـد، علمـی و 
دارای افـق بسـیار خـوب عنـوان و بیـان کـرد: همه 
ایـن برنامـه ها با پشـتوانه علمی و اسـناد باالدسـتی 
قانونـی مطابـق برنامه هـای توسـعه کشـور، برنامـه 
توسـعه قضایـی و قانـون پیشـگیری از وقـوع جـرم 

ست. ا
وی در ادامـه ضمـن تشـویق قضـات بـه اسـتفاده 
کـرد:  تاکیـد  حبـس،  جایگزیـن  مجازات هـای  از 
چهارمیـن جشـنواره رای بـا موضـوع مجـازات های 
جایگزیـن حبـس در دیمـاه جـاری برگزار می شـود 
مناسـب  فرصـت  ایـن  از  تواننـد  مـی  همـکاران  و 
جهـت فرهنگ سـازی و همچنیـن انتشـار آراء خود 

اسـتفاده کننـد.
قویـدل طـرح اورژانـس قضایـی کـه ابتـکاری از 
وقـوع  از  پیشـگیری  و  اجتماعـی  معاونـت  سـوی 
جـرم دادگسـتری کل اسـتان کرمـان بـوده و اکنون 
بـه شهرسـتان هـا نیـز ابـالغ شـده اسـت را بسـیار 
کاربـردی خوانـد و تاکیـد کـرد: ایـن طـرح مـورد 
اسـتقبال معاونـت قوه قضاییـه قرار گرفتـه و بدنبال 
آن تفاهـم نامـه پنـج گانه ای بـا بهزیسـتی، معاونت 
علـوم  و  اسـتانداری  انتظامـی،  نیـروی  اجتماعـی 

پزشـکی منعقـد شـده اسـت.
معاونـت  همچنیـن  افـزود:  قضایـی  مقـام  ایـن 
اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری 
کل اسـتان کرمـان تفاهـم نامـه هایـی را بـا حـوزه 

هنـری، شـهرداری، معاونـت اجتماعـی سـپاه ثاراهلل 
و جهـاد دانشـگاهی منعقـد کـرده و انتظـار می رود 
طـرح هـای پیشـگیرانه در شهرسـتان ها نیـز اجرا و 

سـایر دسـتگاه هـا را نیـز وارد عمـل کنیـم.
قویـدل ظرفیـت دیگـر را خـود همـکاران قضایـی 
بـه عنـوان نخبـگان در هیـات اندیشـه ورز، اتاق فکر 
و گـروه علمـی و کاربـردی برشـمرد و گفـت: با اخذ 
نظـرات، آسیب شناسـی و ارزیابـی همـکاران قضایی 
مـی تـوان بـه گونـه ای حرکـت کنیـم کـه یکـی از 
اولویت هـا پیگیـری برنامه های هدفمند و شناسـایی 
شـده باشـد و بر اسـاس آن پیـش برویـم و این رویه 
تعاملی دوسـویه اسـت چراکـه هم برنامه مـورد نظر 

پیگیـری و انجام شـده و هـم ما از 
ایـن ظرفیـت پیشـگیرانه اسـتفاده 

کـرده ایم.
پایـان  در  شـود:  مـی  یـادآوری 
از قضـات  ایـن نشسـت هـر یـک 
بـه بیـان دیـدگاه ها و پیشـنهادات 
خـود پیرامـون مسـائل پیشـگیرانه 
و همچنیـن مشـکالت پیـش رو در 
شهرسـتان هـای خـود پرداختـه و 
همـکاران معاونـت اجتماعـی نیـز 
حـوزه فعالیت هـای ادارات خـود را 
تشـریح کردند و مقرر شـد اقدامات 
یکپارچـه  و  علمـی  و  هدفمنـد 
درخصـوص مباحث فضـای مجازی 
آگاهـی  سـایبری،  برنامه هـای  و 
در  ویـژه  بـه  مـردم  بـه  بخشـی 
شهرسـتان هـا و مراکـز آموزشـی 
انجام و گشـت های کمیتـه صیانت 
از حقوق عامه در پیشگیری از وقوع 
جرایـم افزایـش یابـد، همچنیـن از 
ظرفیت هـای مردمـی در اسـتفاده 
از امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 

اسـتفاده شـود.

چهارمین 
جشنواره رای با 

موضوع مجازات 
های جایگزین 

حبس در دیماه 
جاری برگزار می 
شود و همکاران 
می توانند از این 
فرصت مناسب 
جهت فرهنگ 

سازی و همچنین 
انتشار آراء خود 

استفاده کنند

، ،

دادستان زرند خبر داد: 

ایجاد 26۹ مورد صلح و سازش در طرح اورژانس قضایی زرند
دادسـتان عمومـی و انقـالب شهرسـتان زرنـد گفـت: بـا اجـرای طـرح اورژانس قضائـی در این 

شهرسـتان، 240 مـورد ارشـاد قضائـی و 269 مـورد صلـح و سـازش محقـق 
است. شـده 

حجت االسـالم و المسـلیمن اسـماعیل بلوچ زاده در نشسـت هم افزایی 
و تشـریک مسـاعی در اجـرای موفـق تـر طـرح مصلحیـن افـزود: بـا ایجـاد 

واحـد سـازش دادسـرای زرنـد، طرفیـن پرونـده هـا و دعـاوی قابـل گذشـت 
قبـل از تشـکیل پرونـده در کالنتـری، پاسـگاه و یا دادسـرا به ایـن واحد ارجاع 

کـه در مـی شـوند و خدمـات مشـاوره ای جهـت صلح و سـازش بـه آنها ارایه می شـود 
ارجـاع شـده و 930 فقـره ایـن راسـتا از ابتـدای سـال جـاری تاکنون سـه هـزار و 34۸ پرونده بـه این واحد 

پرونـده بـه صلـح و سـازش انجامیده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بر مبنای تعالیم اسـالمی بایسـتی از تمام ظرفیت هـا جهت صلح و سـازش در جامعه 
اسـتفاده کـرد، ادامـه داد: توانمندسـازی افـراد جامعـه یکـی از اهـداف اجـرای طـرح مصلحیـن اسـت تـا ضمن 
برگـزاری دوره هـای مشـاوره بـرای طرفیـن دعوا، زمینه رشـد و تعالی توانایـی های فـردی و اجتماعی مراجعین 

فراهم شـود.
دادسـتان عمومـی و انقـالب شهرسـتان زرنـد گفت: طـرح مصلحیـن مختص دعـاوی خانوادگی تعریف شـده 
اسـت کـه بـا توجـه بـه موفقیت این طـرح در اصـالح ذات البین می تـوان با رعایت اصـول از این طرح در سـایر 

دعـاوی نیز اسـتفاده بهینـه را برد.
حجـت االسـالم بلـوچ زاده ادامـه داد: بـا توجـه بـه اهمیـت و توفیق طـرح های صلح و سـازش در شهرسـتان 
بایسـتی اقدامـات درخـوری جهـت معرفـی ایـن واحدهـا بـه مـردم و و اعتمـاد سـازی انجـام پذیرد کـه در این 

خصـوص از ظرفیـت رسـانه هـا و شـبکه هـای اجتماعی بایسـتی بیشـترین بهـره را برد.

رئیس دادگستری رودبار جنوب خبر داد: 

ارائه مشاوره حقوقی رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته 
امداد وخانواده های ایتام

از  حمایـت  راسـتای  در  گفـت:  جنـوب  رودبـار  دادگسـتری  رئیـس 
مددجویـان وخانـواده هـای ایتـام و محسـنین و ضـرورت افزایـش آگاهی 

هـای حقوقـی آنهـا، مددجویـان کمیتـه امـداد بـا ارائـه معرفی نامـه معتبر 
مـی تواننـد از از ظرفیـت مشـاوره حقوقـی وقضایـی وکالی ایـن حـوزه بـه 

صـورت رایـگان بهـره مند  شـوند.
محمـد فرجـام طاهری در نشسـت مشـترک با رییـس کمیته امـداد امام )ره 

از ظرفیـت مجـازات هـای ( رودبـار جنـوب افـزود: براسـا تفاهـم نامـه دادگسـتری اسـتان با کمیتـه امداد 
جایگزیـن حبـس و تعلیـق مراقبتـی بـا لحـاظ شـرایط قانونـی در راسـتای خدمت بـه مددجویان تحت پوشـش 

کمیتـه امـداد اسـتفاده خواهد شـد.
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معـاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری 
کل اسـتان کرمـان گفـت: اصـل خودکنترلـی بایسـتی در 
جامعـه فرهنـگ  سـازی و نهادینـه شـود بدین صـورت که 
هـر حرکـت و اقدامی علیه خویشـتن تبعـات آن را به خود 
فـرد بازمـی گردارنـد بنابرایـن ضـرورت دارد هر یـک از ما 
خـود کنتـرل بوده و نسـبت به عواقب کارهـای خود مراقب 

باشیم.
 »سـیدمهدی قویدل« در دیدار با اعضای شـورای محله 
شـهرک صنعتی کرمـان با اشـاره به اینکه جهل بـه قانون، 
رافـع مسـئولیت نیسـت اظهـار داشـت: مدیریت شـهری و 
مدیریـت حاکمیتـی تعاریـف خـاص خـود را دارد و قانـون 
گـذار بنـا را بر این گذاشـته که همـه افراد از قانـون آگاهی 

دارند.
قویـدل بیـان کـرد: ارائـه خدمـات و امکانات بـدون نگاه 
علمـی و مصلحت اندیشـی نه تنها مشـکلی را حل نخواهد 

کرد بلکه موجب گسـترش حاشـیه  نشـینی خواهد شـد.
وی افزود: دادگسـتری کل استان کرمان برحسب وظیفه 
و اختیـار قانونـی و حاکمیتـی خود به منظـور جلوگیری از 
گسـترش حاشیه نشینی، به شـهرک صنعتی کرمان ورود، 

مشـکالت منطقـه را شناسـایی و بـه مسـئولین مربوطـه 
گوشـزد کرده اسـت.

پیگیـری  مـا  رویکـرد  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  قویـدل 
توانمندسـازی منطقـه در تمـام ابعـاد اجتماعی و شـهری، 
فرهنگـی و اقتصـادی اسـت گفـت: دسـتگاه هـای متولـی 
بایـد پـای کار بیاینـد تـا بتـوان بـا هـم گرایی و بـه صورت 
هدفمنـد از گسـترش حاشـیه نشـینی، تصـرف غیرقانونی 
اراضـی دولتـی، کالهبـرداری، تضییـع امـوال بیـت المـال، 
وجـود انشـعابات غیرمجـاز و وجـود کانـون هـای جـرم و 

آسـیب هـای اجتماعـی جلوگیـری کنیـم.
ایـن مقـام قضایـی بـا یـادآوری اینکـه دسـتگاه قضایـی 
طبـق روال بـا قانـون شـکنان برخـورد و افراد سـودجود را 
تحـت تعقیـب قرار خواهـد داد، گفت: هرچند که سـاکنین 
حاشـیه شـهر و بـه خصوص شـهرک صنعتـی، بعضا تحت 
تاثیـر شـرایط خاص یـا فریب و اغفـال فرصت طلبـان قرار 
گرفتـه و بـه نوعـی معلـول علـل و عوامل دیگری هسـتند 
امـا پشـت صحنـه ایـن اتفاقات نیـز افـراد فرصـت طلب و 
کالهبـردار فعالیـت کـرده، ذی نفع و به دنبال سـیاه نمایی 

. هستند

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

اصل خودکنترلی در جامعه فرهنگ  سازی و 
نهادینه شود

وی ادامـه داد: برخـی افـراد فرصت طلب اعمـال قانون را 
دسـتمایه مسـائل سیاسـی کرده و عـده ای نیز وابسـته به 
افـراد منفعـت طلـب در همان منطقـه اقدام به جو سـازی 
مـی کننـد در حالیکه هکتارهـا زمین دولتی را در حاشـیه 
شـهر فروختـه و میلیون هـا تومـان بـه جیـب زده انـد، بـه 
همیـن جهت وظیفه شـهرداری و شـورای محله این اسـت 
کـه بـا شـفاف  سـازی و اطـالع رسـانی، مـردم را همـراه و 

تشـویق به مشـارکت کنند.
قویـدل بـا تاکید بر اینکـه ارائه خدمـات و امکانات بدون 
نـگاه علمـی و مصلحـت اندیشـی نه تنهـا مشـکلی را حل 
نخواهد کرد بلکه موجب گسـترش حاشـیه  نشـینی خواهد 
شـد گفت: هیچ کسـی اختیـار تصـرف امـوال و زمین های 
دولتـی را نـدارد و بایسـتی فرهنـگ حمایت های بـی  رویه 
و غلـط از بیـن بـرود، ضمـن اینکـه یکـی از برنامه هـای ما 
کمـک بـه توانمندسـازی روسـتاها و حمایـت از مشـاغل 
خانگـی اسـت که با ایـن اقدام مهاجرت معکـوس نیز اتفاق 

خواهـد افتاد.
ایـن مقـام قضایی پیگیری توانمند سـازی مردم حاشـیه 
شـهر در ابعـاد مختلـف فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصـادی، 
پایـگاه  مهـم  اهـداف  از  یکـی  را  و...  شـهری  عمرانـی، 
پیشـگیری و انسـجام بخشـی اجتماعی، قضایی برشـمرد و 
افـزود: حمایت ها بایسـتی علمی، هدفمنـد، قانونی و طبق 
ضوابـط باشـد ضمـن اینکـه مردم نیـز بایـد بداننـد خرید 
زمیـن بـا هـر شـرایطی و اقـدام بـه سـاخت و سـاز در هـر 

جایـی پیامدهـای منفـی بدنبـال خواهد داشـت.
معـاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری 
کل اسـتان کرمان یادآور شـد: مجموعه دادگستری استان، 
نهادهـا و دسـتگاه هایـی را جهـت رفـع مشـکالت مـردم 
شـهرک صنعتـی همـراه و همـگام کـرده اسـت بطوریکـه 
سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام)ره( به جهت سـاخت 
مسـکن، خیریـن بـرای احـداث مدرسـه در ایـن منطقـه و 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره( نیز جهت سـاخت و سـاز 
وارد میـدان شـده اند، از این رو هـم اقدامات حمایتی و هم 

سـلبی تـوام انجام خواهد شـد.
قویـدل در بخش دیگری از صحبت هـای خود از نزدیک 
شـدن بـه پایـان مهلـت انتقـال کـوره هـای آهک پـزی از 
شـهرک صنعتـی خبـرداد و گفـت: ظـرف مدت چنـد روز 
آینـده اقدامـات قانونـی در خصـوص کوره هایی کـه انتقال 
نیافتـه انـد بـا دسـتور معـاون دادسـتان کرمـان صـورت 
خواهد گرفت، البته یک سـری شـایعات و جوسـازی هایی 

در منطقـه انجـام می شـود که مانـع از انجام وظیفـه ما که 
پیشـگیری از گسـترش حاشـیه نشـینی اسـت، نمی شود.

ایـن مقـام قضایـی در پایـان با اشـاره بـه اینکـه یکی از 
مهم تریـن راه هـای پیشـگیری، رصـد وظایـف و اختیـارات 
مسـئولین اسـت، خاطرنشـان کرد: تاکنون مکاتبات بسیار 
زیـادی بـا دسـتگاه های مختلـف انجـام داده و وظایـف هر 
کـدام را احصـا و گوشـزد کرده ایـم، همچنیـن کوتاهـی و 
تـرک فعـل هـا قطعـا جـرم اعـالم مـی شـود و ایـن رویـه 

همچنـان ادامـه دارد.
طبق فرموده مقام معظم رهبری باید مدیریت در 

جامعه از پایین به باال باشد
مدیـر  الدینـی«  »کمـال  همچنیـن  نشسـت  ایـن  در 
مشـارکت های اجتماعـی شـهرداری کرمـان اظهار داشـت: 
و  مشـکالت  شناسـایی  راسـتای  در  کـه  محلـه  شـورای 
معضـالت محـالت و به منظور همیاری و همـکاری در رفع 
آن و با اسـتفاده از ظرفیت معتمدین محلی تشـکیل شـده 
موظـف اسـت مـردم را به مشـارکت تشـویق کنـد و طبق 
فرمـوده مقـام معظـم رهبری)مد ظلـه العالـی( مدیریت در 

جامعـه بایسـتی از پاییـن بـه باال باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کرمـان سـومین اسـتانی اسـت 
کـه شـورای محله های شـهر را تدویـن کرده اسـت، افزود: 
سـاختار این شـورا بـه فراخور هـر محله از 1۵ تـا 17 عضو 
تشـکیل می شـود و متشکل از اعضای حقوقی و نمایندگان 

دسـتگاه های دولتی اسـت.
کمـال الدینی بیـان کرد: رابط آموزش و پرورش، بسـیج، 
شـهرداری، دادگسـتری و غیـره و همچنیـن نمایندگانی از 
بانوان، کسـبه، شـاغلین، جوانان و نخبگان نیز عضو شورای 

محله می باشـند.
 مدیر مشـارکت های اجتماعی شـهرداری کرمـان یادآور 
شـد: تاکنـون شـورای محلـه در 1۵ محله کرمان تشـکیل 
شـده اسـت و بـا هـدف نامـه ریـزی هدفمنـد و همچنین 

جلـب مشـارکت مـردم در حال فعالیت هسـتند.
کمـال الدینـی با بیـان اینکه راهکارهـا و ارائه پیشـنهاد 
از سـوی شـورای محله به شـهرداری و شـورای شـهر اعالم 
می شـود، خاطرنشـان کـرد: اولویت ها در شـهرک صنعتی 
بررسـی و مشکالت به کمک سـایر دستگاه ها پیگیری می 
شـود، ضمن اینکه درخواسـت ما اسـتفاده از کمک معاونت 
اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری کل استان 
کرمان، نسـبت به سـاماندهی مشـکالت اجرایی و ساخت و 

سـازهای غیر مجاز اسـت.
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معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم 
دادگسـتری کل اسـتان کرمان گفت: باید وظایف، 
نقـش و سـهم دسـتگاه هـا در میـزان تصادفـات و 

حـوادث رانندگـی مشـخص و پیگیری شـود.
جلسـه  سـومین  در  قویـدل«  »سـیدمهدی 
کارگـروه تصادفـات اسـتان، اظهـار داشـت: تالش 
بـرای جـان حتـی یـک نفـر و کاهش تلفـات مالی 
و جانـی شـهروندان قطعـاً هـم ثـواب اُخـروی بـه 
همـراه داشـته و هم در دنیا تاثیرات بسـیار مثبتی 

در جامعـه مـی گـذارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از نـکات مهـم و 
کاربـردی سـند تحول ارتقـا یافته دسـتگاه قضایی 
انجـام اقدامات پیشـگیرانه اسـت، افزود: این سـند 
بـه تأکیـد مقـام معظـم رهبری و توسـط ریاسـت 
قـوه قضاییـه تبییـن و ابالغ شـده اسـت و همه ما 
مکلـف هسـتیم در راسـتای قانون اساسـی، قانون 
چهـارم توسـعه قضایـی و پیشـگیری از وقوع جرم 
سـال 94 و سـایر قوانیـن مربوطـه و بـا همـکاری 
انجـام  را  پیشـگیرانه  اقدامـات  دسـتگاه ها  سـایر 

دهیم.
قویـدل یکـی از راهکارهـای قـدم نهـادن در امر 
پیشـگیری را چرخـش رویکـرد به سـمت اقدامات 
میدانـی پیشـگیرانه و تـالش بـرای حفـظ حقـوق 
همـه  امیـدوارم  کـرد:  تصریـح  و  دانسـت  عامـه 
تـالش کنند و اولویـت خود را انجـام فعالیت های 
پیشـگیرانه قـرار دهنـد، ضمـن اینکـه تاکنـون در 
سـطح اسـتان شـاهد اقدامات خوبی در این زمینه 
بویـده ایـم کـه نتایـج مطلوبی نیـز دربر داشـته و 

قابـل تقدیر اسـت.
ایـن مقام قضایـی با بیان اینکه بایـد به گونه ای 

کار کنیـم تـا آنچـه زیبنـده و به نفع مردم اسـتان 
اسـت محقـق شـود، گفـت: در مـاده 10۸قانـون 
و  دولـت  بـرای  تکالیفـی  توسـعه  ششـم  برنامـه 
دسـتگاه های اجرایـی جهـت ایجـاد زیرسـاخت ها 
و ملزومـات کاهـش تصادفـات و حـوادث جاده ای 
تعریـف و تاکیـد شـده اسـت کـه همه بایسـتی به 
آن توجـه و ایـن قانـون را مطالعـه کننـد چراکـه 
متولـی  دسـتگاه های  همـه  بـرای  راهـی  نقشـه 

محسـوب می شـود.
اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  قویـدل 
سـهم  و  نقـش  وظایـف،  بایـد 
دسـتگاه هـا در میـزان تصادفات 
رانندگـی مشـخص و  و حـوادث 
از  پـس  افـزود:  شـود،  پیگیـری 
احصـاء سـهم هر دسـتگاه در این 
مقوله، بایسـتی نتایج بـه معاونت 
اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع 
اسـتان  کل  دادگسـتری  جـرم 

اعـالم شـود. کرمـان 
آمـار  کاهـش  سـپس  وی 
مجروحیـن و فوتـی هـای ناشـی 
 99 سـال  در  را  تصادفـات  از 
نسـبت بـه سـال 9۸ بسـیار امید 
بخـش خوانـد و گفـت: امیدواریم 
بـا انجـام اقدامـات پیشـگیرانه و 
همراهـی  و  همـکاری  اسـتمرار 
سـایر دسـتگاه هـا بتوانیم شـاهد 
بـوده  بیشـتری  اثربخـش  نتایـج 
و رونـد کاهـش تلفـات بیـش از 

پیـش ادامـه یابـد.

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

بایستی سهم دستگاه ها و شرکت های خودرو سازی 
در وقوع تصادفات تعیین شود

از این پس مامورین 
پلس راه و راهور 

استان در زمان 
تنظیم کروکی 

تصادفات و اعالم 
نظریه کارشناسی، 

نقش راننده در 
حادثه، بی مباالتی 

آن و پیشنهاد 
مجازات تکمیلی 

یا آموزشی و 
مراقبتی که در 

قانون مشخص شده 
است را متناسب با 
نوع حادثه به مقام 

قضائی پیشنهاد کنند

، ،
بایستی سهم شرکت های خودرو سازی

 در وقوع تصادفات تعیین شود
معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم 
کـرد:  تاکیـد  کرمـان  اسـتان  کل  دادگسـتری 
همچنیـن بایـد سـهم شـرکت های خودرو سـازی 
در وقـوع تصادفـات، تلفات و صدمات ناشـی از آن 
از طریـق شـورای ترافیـک اسـتان تعییـن و جهت 
اعـالم بـه شـورای عالـی پیشـگیری از وقـوع جرم 
قـوه قضائیـه بـه دبیرخانـه ایـن معاونـت ارسـال 

. د شو
قویـدل در ادامـه اظهـار داشـت: از ایـن پـس 
ماموریـن پلـس راه و راهور اسـتان در زمان تنظیم 
کارشناسـی،  نظریـه  اعـالم  و  تصادفـات  کروکـی 
و  آن  مباالتـی  بـی  حادثـه،  در  راننـده  نقـش 
پیشـنهاد مجـازات تکمیلی یا آموزشـی و مراقبتی 
کـه در قانون مشـخص شـده اسـت را متناسـب با 

نـوع حادثـه بـه مقـام قضائـی پیشـنهاد کننـد. 

وی یـادآور شـد: اداره کل راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای شـمال و جنـوب اسـتان گـزارش 
آمـاری از مراکـز اقامتی بیـن راهی و اسـتراحتگاه 
مواصالتـی  موقـت در مسـیر محـور هـای  هـای 
اسـتان را بـه همـراه مسـتندات الزم بـه معاونـت 
اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جرم دادگسـتری 

کل اسـتان کرمـان ارائـه کننـد.
ایـن مقـام قضایـی خاطرنشـان کرد: پلیـس راه 
و راهـور اسـتان کرمـان مـکان هائی که در سـطح 
محورهـای درون و برون شـهری نیاز به روشـنائی 
دارنـد، همچنین نقـاط کور و حادثه خیـز را اعالم 
و دسـتگاه هایـی کـه در خصـوص رفـع نقایـص 
و معایـب بـا مشـکل اعتبـار مواجـه هسـتند نیـز 
مراتـب را جهـت انعـکاس بـه سـازمان مدیریـت و 
برنامـه ریـزی و نیازهای ضـروری را پایـان هر ماه 
بـه معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جرم 

دادگسـتری کل اسـتان کرمـان ارسـال کنند.
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در دیـدار نماینـده مـردم شهرسـتان هـای زرند 
و کوهبنـان در مجلس شـورای اسـالمی بـا معاون 
اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جرم دادگسـتری 
اسـتان کرمـان، موانـع حقوقـی و قضایـی پیـش 
بـزرگ و معـادن ذغالسـنگ و  روی کارخانجـات 
و  صنایـع  در  ایمنـی  ارتقـاء  موضـوع  همچنیـن 
معـادن شـهرهای زرنـد و کوهبنـان بررسـی شـد.

سـید مهـدی قویـدل در نشسـت مشـترک بـا 
»عفـت شـریعتی« نماینده مردم زرنـد و کوهبنان 
در دوره یازدهـم مجلـس شـورای اسـالمی و عضو 
محـل  در  کـه  مجلـس،  اقتصـادی  کمیسـیون 
جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  و  اجتماعـی  معاونـت 
دادگسـتری کرمـان کرمان برگـزار گردیـد، اظهار 
داشـت: معتقدیـم در کنار توسـعه صنایع و معادن 
کـه موجـب اشـتغال زایـی بـرای شـهروندان مـی 
شـود بایـد موضـوع ایمنـی معـادن و آالیندگـی 
صنایـع بـه صـورت ویـژه در دسـتور کار دسـتگاه 

هـای مسـئول قـرار گیرد.
وی تاکیـد کـرد: بـا توجه بـه آمار بـاالی پرونده 
کرمـان،  اسـتان  در  ای  جـاده  تصادفـات  هـای 
بالـغ بـر یکصـد نقطـه خطرنـاک و حادثـه خیـز 
شناسـایی شـده اسـت که نیازمند مسـاعدت بنگاه 
هـای بـزرگ اقتصـادی و توجـه بیشـتر مسـئوالن 
در  الزم  هـای  زیرسـاخت  تقویـت  خصـوص  در 
محورهـای مواصالتـی اسـتان و تجهیـز محورها به 

پایـش تصویـری هسـتیم.
ایـن مقـام قضایی با اشـاره به اینکـه اولویت اول 

اسـتخدام و اشـتغال زایـی در کارخانـه های بزرگ 
بایسـتی مـردم بومی همـان منطقه باشـند، افزود: 
بایسـتی ضمـن ایجـاد اشـتغال پایـدار در منطقـه 
مشـکالت  رفـع  و  زدایـی  محرومیـت  جهـت  در 
ظرفیـت  از  کوهبنـان  و  زرنـد  مـردم  اقتصـادی 

خیرین اسـتفاده شـود.
قویـدل بیـان کـرد: دسـتگاه قضایـی آمادگـی 

در  حضـور  بـا  تـا  دارد  را  الزم 
نشسـت هـای علمـی، آموزشـی، 
اولویـت  اجتماعـی،  و  فرهنگـی 
هـای پیشـگیرانه هر شهرسـتان، 
مـردم  نماینـدگان  همـکاری  بـا 
اسـالمی،  شـورای  مجلـس  در 
مـردم  هـای  مسوولین،سـازمان 
نهـاد و خیریـن در زمینـه کاهش 
آسـیب هـای اجتماعـی از قبیـل 
نشـینی  و حاشـیه  اعتیاد،طـالق 

بـردارد. موثـری  هـای  گام 
صنعـت  موضـوع  بـه  وی 
در  آن  نقـش  و  گردشـگری 
پیشـگیری از بـروز جـرم اشـاره 
کـرد و ادامه داد: بـه عنوان نمونه 
روسـتای اسـماعیل آبـاد زرند به 
پایلـوت، تحـت حمایـت  عنـوان 
برنامـه هـای معاونـت اجتماعـی 
و پیشـگیری از وقـوع جـرم قـرار 

اسـت. گرفتـه 

در خصوص رفع و کاهش آسیب های اجتماعی 
آماده همکاری با دستگاه قضایی هستیم

همچنیـن در ایـن نشسـت نماینـده مـردم زرند 
و کوهبنـان در مجلس شـورای اسـالمی نیز گفت: 
بارویکـردی کـه مجمع نماینـدگان اسـتان کرمان 
دارد ما آمادگی الزم داریم در خصوص پیشـگیری 
از  یکـی  کـه  اجتماعـی  هـای  آسـیب  کاهـش  و 
مطالبـات جدی رهبـر معظم انقـالب حضرت امام 
خامنـه ای مدظلـه العالـی از مسـئوالن می باشـد، 
بـا معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم 
دادگسـتری و سـایر دسـتگاه های متولی همکاری 
کنیـم. عفـت شـریعتی خاطرنشـان کـرد: مسـاله 
از دغدغـه  اشـتغال جوانـان یکـی  بومـی سـازی 
هایـی اسـت کـه هنـوز عملـی نشـده و نیازمنـد 
همـکاری و همگرایی دسـتگاه های مختلف اسـت.

وی افـزود: علـی رغـم معدنـی بودن شهرسـتان 

هـای زرنـد و کوهبنـان، شـاهد محرومیـت هـای 
زیـادی د ر ایـن مناطق هسـتیم بنابراین از حضور 
خیریـن و فعـاالن بنـگاه هـای اقتصـادی و کمـک 
هـای آنهـا در راسـتای کاهـش مشـکالت مـردم و 
پیشـگیری از آسـیب هـای اجتماعـی و اقتصادی، 

اسـتقبال خواهیـم کرد.
عضـو کمیسـیون اقتصـادی در مجلس شـورای 
اسـالمی تصریـح کـرد: امیدواریم مجلـس یازدهم 
بـا همکاری قوه قضاییـه بتواند گام های موثری در 
خصـوص بازنگـری و اصـالح برخی قوانیـن بردارد.  
وی در خصـوص مشـکالت راه هـای مواصالتی در 
شهرسـتان هـای زرنـد و کوهبنـان نیز بیـان کرد: 
نبود زیرسـاخت هـای الزم موجب بـروز حوادث و 
تلفات در این مسـیرها شـده اسـت که بایسـتی با 
جبـران ایـن نواقص درجهـت کاهش تلفـات جاده 

ای نیـز گام های موثری برداشـت.

معاون اجتماعی دادگستری در دیدار با نماینده مردم در مجلس خواستار شد:

بررسی موانع حقوقی و قضایی
 پیش روی کارخانجات بزرگ و معادن ذغالسنگ 

موضوع ایمنی معادن و آالیندگی های صنایع با جدیت دنبال شود

اولویت اول 
استخدام 

در کارخانه 
های بزرگ 

بایستی 
مردم بومی 

همان منطقه 
باشند

، ،
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رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد: 

بررسی 2۳۰ پرونده اقتصاد مقاومتی در دادگستری کرمان
یـداهلل موحـد رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمان در جلسـه رفع موانـع تولید 

و شـورای معـادن اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه محدودیـت اختیـارات 
مدیـران اسـتانی، آنهـا را گرفتـار و بـا مشـکالتی مواجـه کـرده اسـت، 

گفت:طـی یکسـال گذشـته بیـش از 230 پرونـده در سـتاد اسـتانی اجرای 
سیاسـت هـای اقتصاد مقاومتی در دسـتگاه قضائی تشـکیل و بررسـی شـده 

ست.  ا

معاون دادگستری کل استان کرمان:

سهم ۹7 درصدی ابالغیه های الکترونیکی 
در قلعه گنج 

مهـدی بخشـی، معاون برنامـه ریزی و فناوری اطالعات دادگسـتری کل 
اسـتان کرمـان گفـت: در 9 ماهه امسـال از مجمـوع یک هـزار و ۵69 ابالغ 

صـادره در قلعـه گنـج، یـک هـزار و ۵1۸ مورد معـادل 97 درصـد به صورت 
الکترونیک ابالغ شـده اسـت.

رییس دادگستری منوجان:

رفع نقاط حادثه خیز جاده ای در اولویت قرار گیرد
سـامان افشـارمنش،رییس دادگسـتری منوجان در جلسـه پیشگیری از 

وقـوع جـرم شهرسـتان با بیـان اینکه وقـوع تصادفـات جـاده ای موجب 
تشـکیل پرونده هـای قضایـی مـی شـود، بر رفع مشـکل نقـاط حادثه خیز 

جـاده هـای این شهرسـتان تاکیـد کرد.
وی بیـان کـرد: شناسـایی نقـاط حادثـه خیـز، اولویـت بنـدی آنهـا، رفـع 

کـردن نقـاط حادثـه خیز، تعریـض شـانه راهها، احداث پـل عابر پیـاده، توجه 
به امر آموزش واطالع رسانی و استفاده از ظرفیت رسانه ها و توسعه

 فرهنگ ترافیکی می تواند در راستای کاهش تلفات جاده ای موثر باشد. 

رفع مشکالت یک واحد تولیدی در جیرفت
با تدبیر قضایی 

اصغـر مختاری، رییس دادگسـتری و دادسـتان شهرسـتان جیرفت در 
بازدیـد از سـردخانه خرمـا ومرکبـات و کارخانـه پخـش محصـوالت میهن 

پـای درد دل تولیدکننـدگان نشسـتند و دسـتورات ویـژه ای را بـرای گـره 
گشـایی از مشـکالت ایـن واحـد تولیـدی صـادر کردند.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

امیدواریم تصمیمات مربوط به هلیل رود 
در نهایت به نفع عموم مردم باشد

یـداهلل موحـد، رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: موضوعـات 
مرتبـط بـا پـروژه انتقـال آب هلیل رود در سـطح اسـتانی در دسـت پیگیری 

اسـت و انشـاهلل تصمیمـی گرفتـه شـود کـه نهایتا بـه نفع عمـوم مردم باشـد. 

با تالش اعضای شورای حل اختالف کهنوج انجام شد: 

جلب رضایت اولیای دم برای فرد محکوم 
به قصاص نفس 

رییـس  و  دادگسـتری  کل  رییـس  قضایـی  معـاون  زاده،  تقـی  مهـدی 
شـوراهای حـل اختـالف اسـتان کرمـان گفـت: بـا پیگیـری و تـالش اعضای 

شـعبه زندان شـورای حـل اختالف شهرسـتان کهنوج رضایت اولیـای دم برای 
یکـی از محکومیـن بـه قصـاص نفـس زنـدان ایـن شهرسـتان جلب شـد.

 رییس دادگستری شهرستان بافت:

حفظ کاربری اراضی کشاورزی به معنی حمایت از تولیدات 
کشاورزی و اقتصاد است

رییـس دادگسـتری شهرسـتان بافـت گفـت: مدیـران بایـد در رابطه با 
تـرک فعـل منجـر به سـاخت وسـازهای غیرمجاز پاسـخگو باشـند.

سـجاد علیـدادی سـلیمانی در جلسـه شـورای پیشـگیری از وقـوع جرم 
شهرسـتان بافـت افـزود: اراضـی کشـاورزی مرغـوب، همـواره مـورد توجـه 

خـرد  و  کاربـری  تغییـر  بـا  و  گیـرد  مـی  قـرار  فرصت طلـب  و  افرادسـودجو 
را بـر کـرددن اراضـی، آنهـا را از چرخـه تولیـد خـارج نمـوده و لطمـه هـای جـدی 

از تولیـد محصـوالت کشـاورزی وارد مـی کننـد و از ایـن رو حفاظـت از اراضـی نه  حمایـت  بـرای  فقـط 
اقتصـاد کشـاورزی، بلکـه بـرای حمایـت از کل اقتصـاد کشـور، امـری ضـروری اسـت.

آغاز عملیات اجرایی احداث ساختمان دادگاه عمومی یکی 
از محروم ترین نقاط جنوب استان کرمان 

معـاون مالی، پشـتیبانی و عمرانی دادگسـتری کل اسـتان کرمـان از آغاز 
عملیات اجرایی ساختمان دادگاه عمومی بخش اسماعیلیه)بلوک( جیرفت به 

عنوان یکی از محرومترین نقاط جنوب اسـتان کرمان خبر داد. محمدحسـین 
زاده کافـی در تشـریح ایـن خبر افزود: اجـرای این پروژه از مصوبات سـفر رییس 

معظـم قـوه قضاییـه به اسـتان کرمان بوده اسـت که با تکمیـل و احـداث آن 30 
هزار نفر از مردم این منطقه از خدمات قضایی بهره مند می شوند.
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معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم 
و  اولیـا  گفـت:  کرمـان  اسـتان  کل  دادگسـتری 
مربیـان بـه منزله دو بال هسـتند کـه در هدایت و 

راهبـری کـودک موثرنـد.
»عبـاس  بـا  در جلسـه  قویـدل«  »سـیدمهدی 
ضیـاء« معـاون آمـوزش ابتدایـی اداره کل آموزش 
و پـرورش اسـتان کرمـان اظهـار داشـت: ارتقـاء 
آگاهـی هـا در زمینـه پیشـگیری های رشـد مدار 
بـه صورت ویژه در دسـتور کار معاونت قوه قضاییه 
اسـت کـه تاکنـون بـا همـکاری اداره آمـوزش و 
پـرورش اقدامـات هدفمنـدی انجام و اهـداف بلند 
و کوتـاه مـدت بـه خوبـی تبییـن شـده اسـت که 

امیدواریـم شـاهد اثربخشـی در جامعـه باشـیم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ارتقـاء دانـش افزایـی و 
مهـارت هـای زندگـی در دوره دبسـتان و پیش از 
دبسـتان هم مورد تاکید اسـالم و هم کارشناسـان 
اسـت و چنانچـه به دوران کودکی توجه و شـالوده 
فرزنـدان در مـوارد آموزشـی و توانمنـدی بـه نحو 
احسـن برنامه ریـزی شـود قطعاً در آینده یکسـری 

مشـکالت کاهش خواهـد یافت.
و  زندگـی  هـای  مهـارت  قضایـی  مقـام  ایـن 
اجتماعـی را یـک ضـرورت دانسـت و تصریح کرد: 
اولویت هـای همـه  کـودکان جـزء  آمـوزش  بایـد 
مسـئولین باشـد چراکـه هـر جامعه بـرای آموزش 

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

اولیا و مربیان دو باِل هدایت و راهبری کودک هستند
 آموزش کودکان جزء اولویت  همه مسئولین باشد

نتیجـه  بـه  قائـل شـده  ایـن سـنین اهمیـت  در 
خوبـی دسـت یافتـه اسـت.

قویـدل سـپس یـادآور شـد: اولیـا و مربیـان بـه 
منزلـه دو بـال هسـتند کـه اگـر با یکدیگر همسـو 
و هـم گـرا باشـند، در هدایـت و راهبـری کـودک 
نیـز  رشـد  و  مهـارت  بحـث  در  و  موثـر  بسـیار 

اثربخـش خواهنـد بـود.
معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم 
ــا  ــه ارتق ــان نتیج ــتان کرم ــتری کل اس دادگس
دانــش را تغییــر نگــرش و نتیجــه تغییــر نگــرش 
رفتارهــا  بطوریکــه  دانســت  رفتــار  تغییــر  را 
ــه  ــد، ب ــده ان ــف ش ــذار و تعری ــه تاثیرگ در جامع
همیــن جهــت مســئولیت اجتماعــی بدنبــال 

ــود. ــی ش ــاد م ــا ایج رفتاره
اینکـه مصمـم هسـتیم  بـر  تاکیـد  بـا  قویـدل 
برنامـه هـای پیشـگیرانه را در تمـام سـطوح پیش 
دبسـتانی، مهـد کودک، دبسـتان 
و متوسـطه بـه نحو احسـن پیاده 
کنیـم گفـت: در ایـن زمینه الزم 
اسـت اهـداف بلندمـدت تعریـف 
وطـوری برنامـه ریزی شـود تا در 
سـطح کالن قابـل پیـاده سـازی 

شد. با
و  گرایـی  آمـار  از  پرهیـز  وی 
تـالش بـه سـمت کیفـی سـازی 
را مـورد تاکیـد قـرار داد و افزود: 
بـا کیفـی سـازی برنامـه هـا می 
مستندسـازی،  را  نتایـج  تـوان 
آسیب شناسـی و ارزیابـی کنیم و 
بـر اسـاس آن برنامه هـای بعـدی 

را پـی ریـزی کنیـم.
معـاون اجتماعـی و پیشـگیری 
کل  دادگسـتری  جـرم  وقـوع  از 

اسـتان کرمـان خاطرنشـان کـرد: موضـوع مهـم 
بـرای  مربـی  تربیـت  هـای  دوره  مـا  روی  پیـش 
مربیـان منتخـب آمـوزش و پـرورش و برگـزاری 
و  والدیـن  مربیـان،  بـرای  آموزشـی  کالس هـای 
کـودکان اسـت که با همـکاری آمـوزش و پرورش 

برگـزار خواهـد شـد.
برای داشتن کودکانی پرسشگر و مشارکت 

جو، تامین محتوا از مسائل اساسی است
آمـوزش  کل  اداره  ابتدایـی  آمـوزش  معـاون 
بـرای داشـتن  اسـتان کرمـان گفـت:  پـرورش  و 
کودکانی پرسشـگر، مشـارکت جو و خـالق، تامین 

محتـوا از مسـائل اساسـی اسـت.
معـاون  ضیـاء  عبـاس  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اسـتان 
کرمـان اظهـار داشـت: بیـش از 90 درصـد رشـد 
مغـز در دوران کودکـی و دبسـتان انجام می شـود 
بنابرایـن متخصصـان بـه ایـن نتیجـه رسـیده انـد 
برای پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی، نیاز به 

آمـوزش کودکان اسـت.
جهـت  هـا  برنامـه  سـازی  پیـاده  ضـرورت 
از خشـونت کـودکان و دانش آمـوزان  پیشـگیری 
رئیـس  نشسـت«روحی«  ایـن  در  همچنیـن 
پـرورش  و  آمـوزش  اولیـا ومربیـان  انجمـن  اداره 
اسـتان کرمـان بیان کـرد: راه  انـدازی مراکز محل 
یادگیـری ویـژه دانش آمـوزان قبـل از دبسـتان در 

دسـتور کار اسـت.
ــات پیشــگیرانه  ــه اینکــه اقدام ــا اشــاره ب وی ب
ــری از  ــه جلوگی ــوب ب ــل خ ــت نس ــرای تربی ب
آســیب هــا در آینــده کمــک خواهــد کــرد، افزود: 
ــان و  ــن، مربی ــازی والدی ــد س ــتای توانمن در راس
ــرد و  ــم ک ــدام خواهی ــال اق ــر 7 س ــودکان زی ک
درایــن راســتا ارتبــاط برقــرار کــرده و آمــوزش از 

راه دور ارائــه می شــود.

نتیجه ارتقا 
دانش را تغییر 
نگرش و نتیجه 
تغییر نگرش 
را تغییر رفتار 
دانست بطوریکه 
رفتارها در 
جامعه تاثیرگذار 
و تعریف شده 
اند، به همین 
جهت مسئولیت 
اجتماعی بدنبال 
رفتارها ایجاد
 می شود

،،
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در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کرمان انجام شد:

تعیین تکلیف وضعیت سه واحد تولیدی در کرمان
بـا برگـزاری نشسـت سـتاد اسـتانی اجـرای سیاسـت هـای کلـی اقتصـاد 

مقاومتـی در قـوه قضاییـه و رفـع موانـع کرمـان دربـاره راهکارهـای رفع 
مشـکالت کارخانجـات سـیمان و مـس و مشـکالت موجـود در مسـیر 

تکمیـل یـک بیمارسـتان بحـث و تبـادل نظـر شـد.
یـداهلل موحـد در تشـریح ایـن خبـر افـزود: به منظـور حل مشـکالت یکی 

از واحدهـای مـس سرچشـمه و یکـی از کارخانـه هـای سـیمان ایـن اسـتان 
از بـرای تامیـن برخـی کاالهـای مـورد نیـاز خـود، مقـرر شـد ظـرف یـک هفتـه  پـس  و 

انجـام بررسـی هـای الزم از سـوی سـازمان بازرسـی و با تائیـد این سـازمان، اقدامـات الزم برای حل مشـکالت 
ایـن واحـد انجـام شـود.

در راستای حمایت از تولید انجام شد:

بازدید دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
زرند از کارخانه زغالشویی و واگن سازی

حجـت االسـالم والمسـلیمن اسـماعیل بلـوچ زاده، دادسـتان عمومی و 
انقـالب شهرسـتان زرنـد در راسـتای حمایـت از تولیـد و بررسـی وضعیـت 

جمعـی از قشـر کارگـری ایـن شهرسـتان بـه صـورت سـرزده از کارخانـه 
زغالشـویی و واگـن سـازی زرنـد بازدیـد کـرد.

دادستان راور خبر داد: 

اجرای رزمایش طرح تشدید کنترل ونظارت بر بازار
ابوالفضـل فـرح بخـش، دادسـتان عمومـی و انقـالب شهرسـتان راور 
گفـت: در راسـتای اجرای فرمایشـات مقام معظم رهبری و دسـتورالعمل 

دادسـتانی کل کشـور در سـال 97و همچنیـن عـدم وجـود اداره تعزیرات 
در شهرسـتان و مطالبـات گسـترده مـردم شـریف شهرسـتان راور طـرح 

تشـدیدکنترل و نظـارت بـر بـازار توسـط دادسـتانی تدویـن و در شـورای 
پیشـگیری از وقـوع جـرم مطـرح و تصویـب شـد.

فراهم شدن مقدمات آزادی 2۱ زندانی 
در شهربابک

علیرضـا مظفـری، دادسـتان عمومـی و انقـالب شهرسـتان شـهربابک 
از فراهـم شـدن مقدمـات آزادی 21 زندانـی بـه مناسـبت گرامیداشـت 

نخسـتین سـالگرد شهادت سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی در این شهرستان 
خبـر داد.

معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از 
وقوع جـرم دادگسـتری کل اسـتان 
تصمیـم  سـامانه  گفـت:  کرمـان 
سـیرجان،  هـای  شهرسـتان  در 
رفسـنجان، جیرفـت، بـم، کهنـوج، 
زرنـد و شـهربابک راه انـدازی شـده 

اسـت.
»سیدمهدی قویدل« در خصوص 
سـامانه تصمیـم اظهـار داشـت: این 
طـرح با همـکاری معاونت اجتماعی 
قـوه  جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  و 
قضاییه و بهزیسـتی کشور راه اندازی 

شـده است.
وی بـا اشـاره بـه اینکه سـامانه تصمیم از مهرماه سـال 
گذشـته در کرمـان آغـاز به کار کـرده و اکنـون مقدمات 
ایجـاد آن در 7 شهرسـتان اسـتان فراهـم شـده اسـت، 
افـزود: آدرس tasmim.behzisti.net جهت مدیریت 
از سـوی معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم 
دادگسـتری، بهزیسـتی و مراکز مشـاوره خانواده و نشانی 
zaman.behzisti.net نیـز بـرای متقاضیـان دعـاوی 

خانواده تعریف شـده اسـت.
قویـدل تصریـح کـرد: »تصمیـم« بـا هـدف ترویـج 
فرهنگ مشـاوره، حل تعارض، صلح و سـازش، پیشگیری 
از آسـیب های روانـی- اجتماعـی خانـواده، تحکیم بنیان 
خانواده، ایجاد صلح و سـازش بین زوجین، کاهش ورودی 
پرونـده هـای خانـواده و اطالـه دادرسـی بـه دادگسـتری 
راه انـدازی شـده اسـت.  ایـن مقـام قضایـی بیـان کـرد: 
درخواسـت طـالق توافقـی، یکطرفه به درخواسـت زوج و 
یکطرفـه به درخواسـت زوجه ابتدا جهت تشـکیل پرونده 
در سـایت zaman.behzisti.net ثبـت و نسـبت بـه 

نوبـت گیـری اینترنتـی اقدام می شـود.

وی ادامـه داد: پـس از دریافت نوبت اینترنتی، متقاضی 
بـه مرکـز غربالگـری مراجعـه کـرده و فرآینـد پذیرش و 
ارزیابـی اولیـه در ایـن مرکـز انجـام خواهد شـد، سـپس 
پرونـده بـه مراکـز مشـاوره و کلینیـک هـای مـددکاری 
منتخـب مرکز غربالگـری، جهت اجـرای فرایند مشـاوره 
ارجـاع خواهد شـد. قویدل ادامـه فرآینـد را بدین صورت 
بیان کرد: در مرکز مشـاوره و کلینیک مددکاری جلسـات 
مشـاوره، مددکاری و... برگـزار و نظر این مراکز پس از 4۵ 
روز اعـالم و سـپس فـرم اعـالم نظر بـه مرکـز غربالگری 

ارجـاع می شـود.
معاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری 
کل اسـتان کرمـان تاکید کرد: چنانچه جلسـات مشـاوره 
و مـددکاری منجـر به سـازش شـود پرونده توسـط واحد 
ارجـاع، بایگانـی مـی شـود و اگـر نتیجـه پرونـده عـدم 
سـازش باشـد پرونـده بـه بـه دفاتـر الکترونیـک قضایـی 

جهـت تکمیـل و ارسـال بـه دادگاه ارجـاع خواهد شـد.
وی در پایان یادآور شـد: نکته قابل توجه این اسـت که 
کل فرآینـد مذکور اینترنتی اسـت و نوبت گیـری، ارجاع 
و پاسـخ دهـی مراکز مشـاوره یا کلینیک هـای مددکاری 

نیز اینترنتـی خواهد بود.

با هدف ترویج فرهنگ مشاوره و پیشگیری از آسیب های خانواده؛

سامانه تصمیم در 7 شهرستان استان کرمان
راه اندازی شد
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معـاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری 
کل اسـتان کرمان گفت: شـاهد یکسـری خشونت ها علیه 
کـودکان و دانـش آموزان و عدم مهارت والدین در اسـتفاده 

از این برنامه هسـتیم.
 »سـیدمهدی قویدل« در جلسـه پیگیری اجرای برنامه 
فوق العـاده جامـع کنتـرل و کاهـش خشونت)پیشـگیری 
از خشـونت( کـه در محـل پایـگاه پیشـگیری و انسـجام 
بخشـی اجتماعی،قضایـی در مرحلـه صنعتـی برگزار شـد 
اظهار داشـت: متاسـفانه به دلیل تهاجمـات فرهنگی، عدم 
آمـوزش هـای الزم و عـدم کنتـرل خشـم، خشـونت رو به 
افزایـش و رویکـرد، تاکتیک و روش هـای آن متغیر و قابل 

است. گسـترش 
قویـدل بـا بیان اینکـه کنتـرل و کاهش خشـونت علیه 
زنـان و خشـونت هـای رفتـاری در محلـه صنعتـی نگران 
کننـده و حائـز اهمیت اسـت، افـزود: آمـار و گزارشـات در 
خصـوص مسـئله خشـونت جمـع آوری شـده و در زمینـه 
پیشـگیری هـای فرهنگـی- اجتماعـی، وضعی-امنیتـی- 
انتظامـی و حقوقـی- قضایـی برنامه ریزی و باید اجرا شـود.

و  شـاد  برنامـه  پیرامـون  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
دانش آمـوزان شـاهد یکسـری خشـونت ها و عـدم مهارت 
والدین در اسـتفاده از این برنامه هسـتیم که ضـرورت دارد 
بـا همـکاری آمـوزش و پـرور ش و بـا افزایـش مهـارت ها 
و مدیریـت کنتـرل خشـم راهکاری بـرای رفع این مسـاله 

کنیم. پیـدا 
مصادیـق  از  را  آزاری  کـودک  و  همسـرآزاری  قویـدل 
خشـونت علیه زنان و کودکان دانسـت و تاکید کرد: قانون 
حمایـت از حقـوق اطفـال و نوجوانـان هرنوع اهمـال و کم 
توجهـی در رسـیدگی بـه اطفـال و نوجوانـان را جرم تلقی 

مـی کند.
ایـن مقـام قضایـی تصریـح کـرد: بایسـتی برنامـه های 
هدفمنـد و علمـی در سـطح محلـه صنعتـی پیـاده شـود 
چراکـه ایـن محلـه دچـار مشـکالت متعـددی اسـت کـه 
آسـیب های اجتماعـی بـه خصوص خشـونت علیـه زنان و 

کـودکان در آن مشـاهده مـی شـود. قویدل گفـت: یکی از 
مسـائل مـورد تأکید ریاسـت قـوه قضاییـه انجـام اقدامات 
پیشـگیرانه، فرهنگـی و شناسـایی کانون هـای جرایـم و 
آسـیب هـا سـت، ضمـن اینکـه اقدامات سـلبی نیـز الزم 
االجـرا بـوده و بـا کسـانی کـه امنیـت جامعـه را بـر هـم 
می زننـد بـه شـدت برخـورد مـی شـود. معـاون اجتماعی 
و پیشـگیری از وقـوع جرم دادگسـتری کل اسـتان کرمان 
بیـان کرد: حاشـیه های شـهر از کانـون های وقـوع جرایم 
بـه شـمار می رونـد و جهت برخـورد با این معضـالت باید 
با برنامه  ریزی هدفمند و تالش همه مسـئولین نسـبت به 

رفـع ایـن مشـکالت و معضـالت اقـدام کرد.
یـادآوری مـی شـود: در پایـان ایـن نشسـت هر یـک از 
اعضـا در خصـوص نحـوه همـکاری خود بـا اهـداف پایگاه 
پیشـگیری و انسـجام بخشـی اجتماعی، قضایی به ویژه در 
مسـئله پیشـگیری از خشـونت علیه زنان و کودکان اعالم 
نموده و به بیان پیشـنهادات خـود در این زمینه پرداختند.

همچنیـن مقـرر شـد؛ در راسـتای پیشـگیری از جرایم 
و آسـیب هـای اجتماعـی بـه ویـژه خشـونت علیـه زنان و 
کودکان در محله صنعتی، از ظرفیت روحانیون و مسـاجد، 
آموزش و پرورش، بهزیسـتی، تشـکل ها و نهادهای مردمی، 
گروه هـای جهادی و بسـیج، اداره ارشـاد و نیـروی انتظامی 

بهره گرفته شـود.

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

عدم مهارت والدین در برنامه شاد موجب بروز یکسری 
خشونت علیه دانش آموزان شده است

معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم 
دادگسـتری اسـتان کرمـان گفت: بایـد کلینیک 
ازدواج و خانـواده در کرمـان راه انـدازی شـود تا 
از ایـن طریـق مشـاوره هـای قبـل، حیـن و بعد 
از ازدواج، آمـوزش مهارت هـای زندگـی و... بـه 

جوانـان ارائه شـود. 
در  قویـدل«  »سـیدمهدی 
همایـش همـکاری و مشـارکت 
اسـتان  ازدواج  سـردفتران 
کرمـان )در آموزش هـای هنگام 
مدیـرکل  باحضـور  کـه  ازدواج( 
ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان و 
معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم 
صـورت  بـه  کرمـان  پزشـکی 
ویدیـو کنفرانـس بـا سـردفتران 
شـد،  برگـزار  اسـتان  سراسـر 
اظهـار داشـت: سـالمت خانواده 
از  بـه عنـوان جامعـه کوچـک، 
ضروری تریـن نیازهـای اجتمـاع 

در تمـام اعصـار بـوده اسـت.
وی افـزود: در دنیـای کنونـی 
کـه عصـر ارتباطـات و فنـاوری 
مرزهـای  فروپاشـی  بـا  اسـت، 
فرهنگـی، سـاختارها و حریم هـا 
بـر  عـالوه  و  هسـتیم  مواجـه 
کشـورها  سـایر  سـوی  از  آن، 
تهاجمـات فرهنگـی بـه سـبک 
بـه  شـود،  مـی  وارد  زندگـی 
همیـن جهـت ضروری اسـت ما 

یکسـری راهکارهـا پیـدا کـرده و بـه شـیوه های 
جدیـدی جهـت مقابلـه با ایـن هجمه هـا مجهز 

شـویم.
قابـل  انسـان ها  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  قویـدل 
تغییرنـد و در ایـن میان نقش آمـوزش خانواده ها 
قبـل و بعـد از ازدواج یـک ضـرورت انکارناپذیـر 
مشـکالت  از  بسـیاری  کـرد:  تصریـح  اسـت، 
خانوادگـی بـر اثـر عدم آمـوزش، جهـل و ناتوانی 
در مهـارت هاسـت و قطعـاً ارائـه آموزش هـا بـه 
جوانـان موجـب می شـود بـا چالش هایـی مانند 

طـالق مواجـه نشـوند.
ایـن مقـام قضایـی گفـت: ترغیـب جوانـان به 
ازدواج، ارائـه آموزش هـای مـورد نیـاز و تحکیـم 
بنیـان خانـواده بـر عهـده ماسـت و باتوجـه بـه 
اینکـه سـن ازدواج و بـارداری در کشـور بـه 3۵ 
سـال رسـیده اسـت بایسـتی بـه مهـارت هـای 
اجتماعـی، اطالع رسـانی و فرهنگ سـازی توجه 

. کنیم
قویـدل با تاکید بر اینکه کشـور ما در مقایسـه 
بـا سـایر کشـورها رتبـه مطلوبـی در زمینه توجه 
بـه مشـاوره قبـل از ازدواج نـدارد، بیـان کـرد: 
در  زندگـی  هـای  واقعیـت  از  گرفتـن  فاصلـه 

افزایـش طـالق بسـیار موثـر اسـت.
وی یـادآور شـد: از سـال 72 وزارت بهداشـت 
جهت برگزاری کالس های آموزشـی و بهداشـت 
زناشـویی بـه زوجیـن برنامـه ریـزی کرده اسـت 
و بعـد از فرمایـش مقـام معظـم رهبری)مد ظله 
العالـی( در خصوص سیاسـت های ابالغی افزایش 
جمعیـت قـرار شـد آموزش هـای مـورد نیـاز بـه 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان:

کلینیک ازدواج و خانواده در کرمان
راه اندازی شود

بسیاری از 
مشکالت 
خانوادگی 
بر اثر عدم 
آموزش، جهل 
و ناتوانی در 
مهارت هاست 
و قطعاً ارائه 
آموزش ها به 
جوانان موجب 
می شود با 
چالش هایی 
مانند طالق 
مواجه نشوند

،،
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آگاهـی یکسـری  بـدون  مواقـع  بعضـی  چراکـه 
حقـوق بـه طـرف مقابـل واگـذار و یـا حتـی از 
یکـی از طرفیـن سـلب می شـود کـه بـا گذشـت 

زمـان مشـکل سـاز خواهـد شـد.
برای ازدواج رسیدن به بلوغ فکری، 

جسمی و اقتصادی الزم است
همچنیـن در ایـن همایـش دکتر »سـیدوحید 
احمـدی طباطبایـی« معاون بهداشـتی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمان گفـت: آموزش هـای قبل، 
حیـن و بعـد از ازدواج یـک پکیـج کامـل اسـت 
کـه بایـد به صورت پیوسـته انجـام و ارائه شـود.

از  انسـان  رفتارهـای  از  بسـیاری  افـزود:  وی 
سـنین ابتدایـی و دوران کودکی شـکل می گیرد 
و حلقـه مفقـوده در ایـن زنجیره رفتاری، کسـب 
برخـی مهارت های مهم در کودکی اسـت؛ مانند 
مهـارت کنتـرل خشـم، اسـترس و مهـارت های 

برقـراری ارتباط. معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمـان خاطرنشـان کـرد: بـرای ازدواج 
رسـیدن به بلوغ فکری، جسـمی و اقتصادی الزم 
اسـت و بلـوغ فکری افراد با سـپری کـردن دوره 
هـای آموزشـی و کسـب مهـارت هـای ضـروری 
امکان پذیر اسـت. طباطبایی سـپس بـا یادآوری 
اینکـه در سـال 9۵ در اقدامی ابتـکاری، آموزش 
مسـائل حقوقی بـه زوجین با کمک دادگسـتری 
و بـه صـورت پایلـوت در کرمـان انجـام و مـورد 
اسـتقبال واقـع شـد، گفـت: در شـرایط فعلی که 
بیمـاری کرونـا اجـازه آمـوزش حضوری بـه افراد 
را نمی دهـد، زوجیـن بایسـتی منتظـر بماننـد تا 
در شـرایط سـفید اقـدام بـه دریافـت آموزش هـا 
کننـد، بـه همیـن منظـور ارائـه آمـوزش هـای 
دانشـگاه  ازدواج در دسـتور کار  مجـازی حیـن 

علوم پزشـکی قـرار دارد.

جوانـان ارائه شـود و مصوبه شـورای عالی انقالب 
فرهنگـی، برنامه ششـم توسـعه و قانـون خانواده 
همـه بـه تـالش در ایـن حـوزه تاکید مـی کنند.

معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم 
دادگسـتری اسـتان کرمان ادامه داد: در شـرایط 
کنونـی چـاره ای جـز برنامه ریـزی بـرای جوانان 
و آمـوزش هـای قبـل و حیـن ازدواج نداریـم و 
چنانچه به مسـئله آمـوزش قبـل از ازدواج توجه 
کنیـم کیفیـت و سـالمت ازدواج ارتقـا خواهـد 
یافـت وضـرورت آمـوزش در سـطح جامعـه باید 
نهادینـه شـده و آحاد مـردم متقاعـد و مکلف به 

انجـام ایـن آمـوزش  ها باشـند.
در  را  فرهنگ سـازی  و  اطالع رسـانی  قویـدل 
تاکیـد  و  دانسـت  موثـر  بسـیار  کاهـش طـالق 
کـرد: کاهـش طـالق موجـب کاسـتن از آسـیب 
هایـی ماننـد کـودک آزاری، فسـاد، فرزنـدان بی 
سرپرسـت و کاهـش انحرافـات جنسـی خواهـد 

. شد
دسـتگاه  پرونده هـای  از  بسـیاری  گفـت:  وی 
قضایـی کـه مربـوط بـه مسـائل خانـواده اسـت 
را موضوعاتـی همچـون طـالق توافقـی، مطالبـه 
مهریـه، الـزام بـه تمکیـن و طالق به درخواسـت 
تـا  طوریکـه  بـه  دهـد  مـی  تشـکیل  زوجـه 
پایـان آبـان مـاه قریـب بـه 6000 پرونـده را بـه 

دادگسـتری اسـتان کرمـان روانـه کـرده انـد.
تبدیل هر دفترخانه ازدواج 
به کانون فرهنگی آموزشی 

قویـدل سـپس بـا تاکیـد بـر اینکـه یکـی از 
کاهـش  رهبـری  معظـم  مقـام  هـای  دغدغـه 
طـالق و یافتـن راهـکار مناسـب در ایـن زمینـه 
اصـول  بـه  چنانچـه  داشـت:  اظهـار  اسـت، 
مدیریـت زندگـی، نحـوه ارتباط زوجین و کسـب 
مهارت هـای زندگـی توجـه نشـود در آینـده بـا 
بـه  بـود  خواهیـم  مواجـه  بیشـتری  مشـکالت 

همیـن جهـت تقاضا داریـم هر دفترخانـه ازدواج 
بـه کانـون فرهنگی آموزشـی تبدیل شـده و نگاه 

اقتصـادی حاکـم نباشـد. صرفـاً 
وی سـردفتران ازدواج اسـتان را سـرمایه های 
فرهنگـی و آموزشـی خطـاب و خاطرنشـان کرد: 
بـه دنبـال راه انـدازی کلینیـک ازدواج و خانواده 
باشـیم تـا از این طریق مشـاوره هـای قبل، حین 
و بعـد از ازدواج، آمـوزش مهارت هـای زندگـی و 

غیـره به جوانـان ارائه شـود. 
اقدامـات  از  تقدیـر  ضمـن  پایـان  در  قویـدل 
همـکاری  و  کرمـان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
سـران دفاتـر، بـا اشـاره بـه اینکـه بـا همدلـی و 
تـالش قـادر خواهیم بـود اقدامات پیشـگیرانه را 
در سـطح گسـترده تـری از اسـتان پیـاده کـرده 
و شـاهد اثربخشـی باشـیم، گفـت: همگـی بایـد 
بـه سـالح علـم و آگاهـی مجهـز شـویم چراکـه 
در برخـی مواقـع اندکی تالش می توانـد تلنگری 
بـه جوانـان باشـد تـا از چالش هـا و مشـکالت و 

تصمیمـات احساسـی آنهـا جلوگیـری کنـد. 

ناآگاهی زوجین از مسائل حقوقی و 
شرایط ضمن عقد موجب بروز طالق 

زودهنگام می شود
در ایـن همایـش »علـی محمـودی« مدیـرکل 
گفـت:  کرمـان  اسـتان  امـالک  و  اسـناد  ثبـت 
ازدواج و عـدم  ناآگاهـی در زمـان ثبـت واقعـه 
اطـالع از شـرایط ضمن عقد، موجـب بروز طالق 

هـای زودهنـگام مـی شـود.
وی اظهـار داشـت: متاسـفانه در جامعـه امروز 
ازدواج هـا بـه دلیـل ناآگاهـی زوجیـن بـه طالق 

زودهنـگام ختـم می  شـوند.
محمـودی افزود: از سـران دفاتـر ازدواج تقاضا 
مـی شـود بـه جوانانـی کـه در زمینـه مسـائل 
کننـد  کمـک  ندارنـد،  آگاهـی  ازدواج  حقوقـی 
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معاون دادسـتان کرمـان گفت: باید بانـک اطالعاتی 
راننـدگان پرخطـر تهیـه و جهـت آموزش و هشـدار به 

اقدام شـود. آنها 
»حسـین رئیسـی نژاد« در سـومین جلسـه کارگروه 
تصادفـات اسـتان کرمـان کـه با حضـور »سـیدمهدی 
قویـدل« معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جرم 
دادگسـتری کل اسـتان کرمـان برگـزار شـد، اظهـار 
داشـت: بـا توجـه بـه تکالیـف و مسـئولیت هایـی کـه 
بـه عهـده مـا گذاشـته شـده اسـت، بایـد در خصوص 

مشـکالت رانندگـی و تصادفـات قـدم برداریـم.
رئیسـی نـژاد مسـائل فرهنگـی، عـدم تحمـل و تاب 

آوری افـراد جامعـه و عـدم کنتـرل خشـم را در زمینه 
بـروز تصادفـات و پیامدهـای منفـی بعـد از آن موثـر 

نست. دا
کل  اداره  کـرد:  بیـان  کرمـان  دادسـتان  معـاون 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای شـمال و جنـوب 
بـه  را  اسـتان  خیـز  حادثـه  نقـاط  اسـامی  اسـتان 
از وقـوع  دبیرخانـه معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری 
اعـالم کـرده  اسـتان کرمـان  جـرم دادگسـتری کل 
و شـهرداری نیـز نسـبت بـه بهسـازی پیـاده روهـا و 
محـل هـای عبـور و مـرور عابریـن اقـدام الزم را بـه 

آورد. عمـل 

معاون دادستان کرمان:

بانک اطالعاتی رانندگان پرخطر تهیه شود

معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات دادگستری کل استان:

ورودی پرونده ها به محاکم قضایی عنبرآباد 
بیش از ۱۳ درصد کاهش داشته است

مهـدی بخشـی، معـاون برنامه ریـزی و فناوری اطالعات دادگسـتری کل 
اسـتان بـا اشـاره به ایـن مطلب کـه ورودی بـه محاکـم قضایـی عنبرآباد در 

سـال جـاری نسـبت به مـدت مشـابه سـال قبـل 13.7 درصد کاهش داشـته 
اسـت، گفـت: در سـال جاری هشـت هزار و 32 فقـره پرونده بـه محاکم قضایی 

شهرستان عنبرآباد وارد شده است..

در راسـتای اجـرای دسـتورالعمل نحـوه مشـارکت 
و تعامـل نهادهـای مردمـی بـا قـوه قضاییـه، انجمـن 
دانـش ورزان جـوان بـا پیگیـری معاونـت اجتماعـی و 
پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری کل اسـتان و 
رایـگان  همـکاری مرکـز بهداشـت کرمـان، خدمـات 
بهداشـتی را در قالـب اتوبـوس سـالمت و نشـاط بـه 

اهالـی محلـه حاشـیه نشـین صنعتـی ارائـه کـرد.
ایـن اتوبـوس کـه بـه صـورت سـیار در محلـه های 
کـم برخـوردار و اغلب حاشـیه نشـین کرمـان خدمات 
ارائـه مـی کند، با دعـوت پایگاه پیشـگیری و انسـجام 
بخشـی اجتماعـی، قضایـی در محلـه صنعتـی کرمـان 
حضـور یافتـه و بـه ارائـه خدمـات خـود به اهالـی این 

پرداخت. منطقـه 
در قالب اتوبوس سـالمت و نشـاط، عالوه بر فرهنگ 
درخصـوص  اولیـه  هـای  مهـارت  آمـوزش  و  سـازی 

مواجهـه با آسـیب هـای اجتماعی، خدمات پرسـتاری 
و بسـته های بهداشتی شامل ماسـک و قرص ویتامین 

دی نیـز بیـن اهالی توزیع شـد.
همچنیـن کادر درمان مرکز بهداشـت کرمـان اقدام 
بـه انجام تسـت رایـگان کرونا نموده و افراد سـالخورده 

محلـه صنعتی مـورد پایش قـرار گرفتند.
یـادآوری مـی شـود: پایـگاه پیشـگیری و انسـجام 
بـا همـکاری  دارد  قصـد  قضایـی  اجتماعـی،  بخشـی 
دسـتگاه هـای ذیربـط اقدامـات پیشـگیرانه در حـوزه 
و  انجـام  را  اجتماعـی  آسـیب هـای  و  وقـوع جرایـم 
نسـبت بـه هدفمنـد کـردن کمـک هـای گـروه هـای 
برنامـه هـای  مردمـی و خیریـن در راسـتای ترویـج 
آمـوزش خانـواده اقـدام کنـد تـا مـردم کم برخـوردار 
ایـن منطقه از خدمات بهداشـتی، اجتماعی و فرهنگی 

برخـوردار شـوند.

ارائه خدمات اتوبوس سالمت و نشاط به اهالی 
محله صنعتی کرمان
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رییس کل داگسـتری اسـتان کرمان گفت: در شـرایط 
سـخت کنونی با وجود بیماری کرونا و افزایش مسـئولیت 
های دانشـگاه علوم پزشکی در راستای شناسایی و درمان 
بیمـاران مبتال بـه کرونا باید بار ناشـی از حضـور بیماران 
مجهـول الهویـه در بیمارسـتان ها از دوش دانشـگاه های 

علوم پزشـکی اسـتان برداشته شود.
یـداهلل موحـد در نشسـت بررسـی چالـش های ناشـی 
از ترخیـص بیماران مجهول الهویه اسـتان کرمـان افزود: 
الزم اسـت بـا تشـکیل کمیته ای بـا محوریت دفتـر امور 
اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری و با مشـارکت سـازمان 
هـای مربوطـه از جملـه بهزیسـتی و کمیتـه امـداد در 
راسـتای تعیین تکلیـف بیماران فاقد هویـت برنامه ریزی 
هـای الزم انجـام شـود. وی با اشـاره به آمادگی دسـتگاه 
قضایـی برای پشـتیبانی هـای الزم از اجـرای راهکارهای 

مـورد نظـر بـرای تعییـن تکلیـف بیمـاران فاقـد هویت، 
اظهارداشـت: نماینـده دادسـتان کرمـان نیـز در کمیتـه 
تعییـن تکلیـف بیمـاران مجهـول الهویـه حضـور خواهد 
داشـت و پشـتیبانی های قضایی الزم در این زمینه انجام 

می شـود.
وی مانـدگاری بیمـاران فاقـد هویـت در بیمارسـتانها 
پـس از درمـان را موجـب اشـغال شـدن بـی دلیل تخت 
هـای بیمارسـتانی و نیـز بـه خطـر افتـادن سـالمت فرد 
دانسـت و تاکیـد کـرد: دسـتگاه هـا در راسـتای تعییـن 
تکلیـف بیمـاران مجهول الهویه باید با مسـئولیت پذیری 

بیشـتری اقـدام کنند.
وی جلـب همـکاری خیران و نهادهای مدنی، اسـتفاده 
از ظرفیـت مراکـز خیریـه نگهـداری افـراد بی سـرپناه و 
شناسـایی خانـواده هـای بیمـاران مجهـول الهویـه را در 

رییس کل دادگستری استان کرمان:

کمیته تعیین تکلیف بیماران مجهول الهویه با محوریت 
دفتر اجتماعی استانداری کرمان تشکیل شود

بار وجود بیماران مجهول الهویه باید از دوش دانشگاه علوم پزشکی برداشته شود

راسـتای تعییـن تکلیـف ایـن بیمـاران ضروری دانسـت 
و اظهارداشـت: دانشـگاه علـوم پزشـکی پـس از درمـان 
بیمـاران مجهـول الهویه، مسـئولیتی در زمینـه نگهداری 
آنهـا نـدارد و سـایر سـازمان هـای مربوطـه بایـد در ایـن 
راسـتا وارد عمل شـده و سـاماندهی الزم را انجـام دهند.

وی بر لزوم شناسـایی و مسـئول سـازی خانـواده های 
بیمـاران مجهـول الهویـه نیـز تاکیـد و خاطرنشـان کرد: 
وجـود بیماران مجهول الهویه معضلی اسـت کـه در تمام 
اسـتان مشـاهده می شـود و اگر بـدون توجـه از کنار آن 

عبـور کنیم، بی مسـئولیتی کـرده ایم.
رییس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان نیز در سـخنانی 
گفـت: مدتها اسـت که با مشـکل وجود بیمـاران مجهول 
الهویه در سـنین مختلف در بیمارسـتان ها روبرو هستیم 
کـه پـس از درمـان متولـی خاصـی بـرای ترخیـص آنها 
وجـود نـدارد. حمیدرضـا رشـیدی نـژاد افـزود: دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمـان خـود را موظـف مـی دانـد کـه 
بیمـاران منتقل شـده بـه بیمارسـتان ها از هـر نقطه ای 
را درمـان کنـد و در مـواردی ایـن افراد فاقـد هویت مدت 
هـا در بیمارسـتان هـا باقـی مـی ماننـد و ضمن اشـغال 
تخـت های بیمارسـتاانی در معرض ابتال بـه عفونت های 

بیمارسـتانی و سـایر بیمـاری ها نیـز قرار مـی گیرند.
وی اظهارداشـت: حضـور بیمـاران مجهـول الهویـه در 
بیمارسـتان ها بار سـنیگن مالـی نیز برای دانشـگاه علوم 
پزشـکی بـه دنبـال دارد و باید هر چه سـریعتر دررابطه با 

تعییـن تکلیـف این افـراد برنامـه ریزی و اقدام شـود.
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان نیـز گفـت: وجود 
بیمـاران مجهـول الهویـه در مراکـز درمانی بـه دلیل کم 
شـدن مسـئولیت خانواده ها نسبت به مسـائل مربوط به 
حوزه خودشـان اسـت و شـاید اشـکال ما هم بوده که این 

مسـئولیت هـا را قبول کـرده ایم.
از  بسـیاری  کـرد:  خاطرنشـان  زاده  صـادق  عبـاس 
مـواردی که در مراکز بهزیسـتی حضـور دارند با انجام کار 
مددکاری مشـخص می شـود کـه خانواده دارنـد و از نظر 
بضاعـت هـم درنگهـداری این افـراد مشـکلی ندارنـد اما 
حاضر نیسـتند ریسـک نگهداری این افراد را قبول کنند.

وی بیـان کـرد: بـه عنوان سـازمان بهزیسـتی در صدد 

هسـتیم که تکالیف خود را به بهترین شـکل ممکن اجرا 
کنیم و این در حالی اسـت که بسـیاری از مراکز ما بیش 
از ظرفیـت های تعیین شـده خود، در حـال ارائه خدمات 

هستند.
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان گفـت: تقاضا می 
شـود که سیسـتم قضایی برای ترخیص افرادی که واجد 
شـرایط حضور در مراکز بهزیسـتی نیستند، و تحویل آنها 
به خانواده پشـتیبانی الزم را از بهزیسـتی داشـته باشد تا 
امـکان پذیـرش افراد جدید و واجد شـرایط فراهم شـود.

صـادق زاده به هزینه های سـنگین نگهـداری بیماران 
روانـی اشـاره و خاطرنشـان کـرد: بـا حمایـت دسـتگاه 
قضایـی امـکان راه اندازی برخی مراکز جدیـد وجود دارد.

استفاده از ظرفیت اوقاف برای تعیین تکلیف 
افراد مجهول الهویه 

معاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری 
کل اسـتان کرمان نیز در این نشسـت گفت: افراد مجهول 
الهویه بسـتری یـا تحت درمـان، یا زیر پوشـش نهادهای 
حمایتـی از جمله بهزیسـتی و کمیته امداد اسـت و یا به 
نوعـی مصـداق در راه مانده هسـتند و می توان از ظرفیت 

اوقـاف برای تعیین تکلیف آنها اسـتفاده کرد.
سـید مهـدی قویـدل افزود: باید بررسـی شـود که فرد 
مجهـول الهویـه حاضـر دربیمارسـتان که پـس از درمان 
ترخیـص نشـده، نیازمنـد واقعـی بـه شـمار مـی رود و یا 

اینکـه به دنبال سـوء اسـتفاده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: در ماده ۵۵ قانون شـهرداری ها 
آمـده که شـهرداری موظف اسـت برای اطفال سـر راهی 
و بـی بضاعت اقـدام کند و به نوعی شـهرداری نیز در این 
زمینه وظیفه دارد و پیشـنهاد می شـود کمیتـه ای برای 
بررسـی اولیـه و ارجـاع سـریع مـوارد بـه مراکـز مربوطه 

شود. تشکیل 
وی یادآور شـد: بسـیاری از افراد اگـر وضع مالی خوبی 
داشـته باشـند با دادخواست می توان حسـاب بانکی آنها 
را مسـدود کـرده و بدهـی آنها به بیمارسـتان ها پرداخت 
شـود و بایـد کمیته ای بـرای تعیین تکلیـف این موضوع 
مشـخص کنیـم تـا از ایـن طریـق موضوعـات ارجـاع و 

رسـیدگی شود.
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دادسـتان عمومـی و انقـالب مرکز اسـتان کرمان در 
راسـتای مطالبـات عمومـی مـردم بـا ورود جـدی بـه 
موضـوع جابجایی آرامسـتان این شـهر، گفـت: هرگونه 
اقـدام تخریبـی در جنـگل قائـم بـه عنـوان تنفس گاه 
شـهر کرمان مورد برخـورد قانونی قـرار خواهد گرفت.

دادخـدا سـاالری در نشسـت پیگیـری سـاماندهی 
آرامسـتان جدیـد کرمان افـزود: جنگل قائـم به عنوان 
تنفـس گاه شـهر کرمـان بایـد حفـظ شـده و حتـی 
نسـبت بـه افزایـش سـطح آن اقدامـات الزم از سـوی 

دسـتگاه هـای مربوطـه صـورت گیـرد.
گرفتـن  قـرار  بـه  توجـه  بـا  کـرد  وی خاطرنشـان 
آرامسـتان کنونی شـهر کرمان در حاشـیه جنگل قائم 
روز به روز از وسـعت این جنگل کاسـته شـده و ضمن 
قطـع درختـان آن، فضـای موجـود جهت دفـن اموات 

در نظـر گرفتـه می شـود.
دادسـتان کرمـان خاطرنشـان کـرد: این دادسـتانی 
ضمن تشـکیل پرونـده در خصوص اقدامات شـهرداری 
کرمـان در قطـع درختـان جنـگل قائـم و اسـتفاده از 
فضـای موجـود بـرای دفـن امـوات، دسـتورات قانونی 
الزم بـرای جلوگیـری از ورود بـه محوطـه جنگلـی و 
واگـذاری قبـر در داخـل محـدوده جنگلی یـا کوههای 
صاحـب الزمـان را بـه عنـوان حفـظ حریم کـوه صادر 

اسـت. کرده 
سـاالری یـادآور شـد: پـس از برگزاری سـه جلسـه 
انقـالب  و  عمومـی  دادسـرای  محـل  در  کارشناسـی 
کرمـان و تحـت نظـارت معاونـت حقـوق عامـه ایـن 
دادسـرا مقرر شـد تمامی سـازمان های خدمت رسـان 
از جملـه آب، برق و سـایر سـازمانها نسـبت بـه تامین 
زیرسـاخت هـا و خدمـات ضـروری اقدامـات الزم را به 
منظـور راه انـدازی هرچـه سـریعتر آرامسـتان جدیـد 

کرمـان انجـام دهند.
وی تاکیـد کـرد: معاونـت حقـوق عامـه دادسـرای 
عمومـی و انقـالب کرمان جهت حفظ حقـوق عمومی، 
موضـوع نظـارت بر روند خدمات رسـانی در آرامسـتان 
جدیـد کرمـان را مـورد نظارت قـرار داده و بـا هرگونه 
تخلـف و تـرک فعـل دسـتگاه های مربوطـه برخـورد 

قانونـی الزم را انجـام خواهـد داد.

 ورود مدعی العموم به موضوع ساماندهی آرامستان جدید کرمان

پارک جنگلی قائم به عنوان تنفس گاه کرمان
باید حفظ شود

با هرگونه تخلف در حفظ پارک جنگلی قائم برخورد قاطع قانونی انجام خواهد شد

رییس کل دادگستری استان کرمان:

تملک واحدهای تولیدی توسط بانک ها نباید منجر به 
تعطیلی آنها شود

ــزارش  ــاس گ ــت: براس ــان گف ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس ریی
ســازمان اطالعــات ســپاه، 33 واحــد تولیــدی از ســوی بانــک هــا تملــک 

شــده و بــه ســرمایه هــای بالاســتفاده و معطــل تبدیــل شــده انــد کــه در 
ایــن رابطــه بایــد سیســتم بانکــی اســتان وضعیــت واحدهــای تملــک شــده 

کــه معطــل مانــده انــد را بررســی کــرده و تــا پایــان ســال جــاری آنهــا را 
فعــال کنــد. 

یـداهلل موحـد در سـتاد اسـتانی اجرای سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتی 
در قوه قضاییه و رفع موانع کرمان افزود: براساس مصوبه 

سـتاد اسـتانی اجـرای سیاسـت های کلـی اقتصاد مقاومتـی در قوه قضاییـه و رفع موانع کرمان، دسـتگاه های 
نظارتـی و اطالعاتـی بایـد تـا 1۵ دی مـاه جمـع بندی نهایـی از آخرین وضعیـت واحدهای تولیدی تملک شـده 

توسـط بانکهـا را به دسـتگاه قضایی اعـالم کنند.

 پرونده مدیر اجرایی متخلف روی میز قضات جیرفت
 یـک مدیـر اجرایـی و یـک کارشـناس رسـمی در جیرفـت به اتهـام تبانی 

در معامـالت دولتی بازداشـت شـدند.
حسـین سـالمی، دادسـتان عمومـی و انقـالب شهرسـتان جیرفـت از 

بازداشـت یکـی از مدیـران اجرایـی اداره کل شهرسـازی جنـوب کرمـان به 
همـراه یـک کارشـناس رسـمی بـه اتهـام تبانـی در معامـالت دولتـی خبـر 

داد و گفـت: پـس از بررسـی یـک فقـره پرونـده مربـوط بـه تخلفـات مالـی، 
رد پـای اقدامـات مجرمانـه برخـی مدیـران اجرایـی مشـخص شـد کـه پس از 

انجام بررسـیه ای تخصصی قضایی و سـازمان بازرسـی، شـواهد قطعی از ارتکاب 
جرایم متعدد مالی به دست آمد.

هشدار سرپرست حوزه قضایی جازموریان نسبت به 
ترک فعل مدیران

امیـد سـرحدی نـژاد سرپرسـت حـوزه قضایـی بخـش جازموریـان بـه 
مسـئولین بخـش در خصـوص تـرک فعـل و یـا انجـام عملـی کـه موجـب 

خسـارات بـه بیـت المـال و موجـب حـوادث گـردد، هشـدار داد و گفـت: 
بـا توجـه بـه دسـتورالعمل ریاسـت محتـرم قـوه قضاییـه، دسـتگاه قضایی با 

هرگونه کوتاهی برخورد قانونی خواهد کرد.
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محمـدی  محمـود  والمسـلمین  االسـالم  حجـت 
رییـس دادگسـتری شهرسـتان زرند گفـت: از زمان 
شـروع بـکار واحـد مصلحیـن و حکمیـن قرانـی در 
زرنـد تـا کنـون تعـداد 3۸7 پرونـده بـه ایـن واحـد 
ارجـاع شـده کـه از ایـن تعـداد 24 درصـد بـه صلح 
و سـازش منجـر شـده اسـت و 29 درصـد در حـال 

بررسـی و مصالحـه اسـت.
در  تشـریک مسـاعی  و  افزایـی  در نشسـت هـم 
اجـرای موفـق تـر طـرح مصلحیـن کـه بـا حضـور 

فرماندهـی  زرنـد،  انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
انتظامـی شهرسـتان، اعضـای مصلحین دادگسـتری 
زرنـد و واحـد سـازش دادسـرا برگـزار شـد، افـزود: 
ضمـن  قضایـی  دسـتگاه  ذاتـی  وظایـف  از  یکـی 
برخـورد بـا جـرم، پیشـگیری از وقوع جرم اسـت که 
خوشـبختانه در سـال هـای اخیر معاونـت اجتماعی 
و پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری بـا اجـرای 
طـرح هـای مختلف گام هـای موثـری در این زمینه 

برداشـته اسـت.

رییس دادگستری شهرستان زرند:

24 درصد پرونده های ارجاعی به مصلحین و 
حکمین قرآني در زرند به صلح و سازش منجر شد

 هرگونه تنش 
و تشنج در 
خانواده می 
تواند عامل 
معضالت متعدد 
در اجتماع باشد 
و امروزه با توجه 
به تغییر سبک 
زندگی مردم و 
وجود مشکالت 
اقتصادی و 
اجتماعی، شاهد 
آمار فزاینده 
طالق و اختالفات 
خانوادگی 
هستیم که این 
موضوع زیبنده 
نظام اسالمی 
نیست

،،
وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه خانـواده رکـن 
آن  کـه سـالمت  اسـت  اجتمـاع  اصلـی  و  اساسـی 
تضمیـن کننـده سـالمت جامعـه و کشـور به شـمار 
مـی رود، اظهارداشـت: هرگونـه تنـش و تشـنج در 
خانـواده می توانـد عامل معضالت 
متعـدد در اجتماع باشـد و امروزه 
بـا توجـه بـه تغییر سـبک زندگی 
مردم و وجود مشـکالت اقتصادی 
و اجتماعـی، شـاهد آمـار فزاینده 
خانوادگـی  اختالفـات  و  طـالق 
هسـتیم کـه ایـن موضـوع زیبنده 

نظام اسـالمی نیسـت.
رییـس دادگسـتری شهرسـتان 
زرنـد ادامـه داد: معاونت اجتماعی 
جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  و 
دادگسـتری طـرح هـا و اقدامـات 
از  پیشـگیری  جهـت  مختلفـی 
خانوادگـی  اختالفـات  و  طـالق 
انجام داده اسـت کـه از مهمترین 
ایـن طـرح هـا، طـرح مصلحین و 

حکمیـن قرانـی اسـت.
حجت االسـالم محمـدی ادامه 
داد: در راسـتای طـرح مصلحیـن 
و حکمیـن قرانـی، اجـرای الگوی 
دعـاوی  در  داوری  و  حکمیـت 
خانوادگـی کـه یکی از سفارشـات 
و سـنت هـای فراموش شـده دین 
مبیـن اسـالم اسـت، مـورد تاکید 

قـرار گرفته اسـت.
ایـن مقـام قضایـی گفـت: طرح 
کارگاه  برگـزاری  بـا  مصلحیـن 
های آموزشـی با موضوع آشـنایی 
بـا نهـاد خانـواده، الگـوی مطلوب 
زندگـی  هـای  مهـارت  زندگـی، 

و همسـرداری، آمـوزش شـیوه هـای حـل اختـالف 
و میانجیگـری بـرای 300 نفـر مصلـح کـه از بیـن 
ریـش سـفیدان و معتمدیـن محالت و صنـوف، ائمه 
جماعـات و بسـیجیان در سـطح شهرسـتان انتخاب 

گردیـده بودنـد، آغـاز شـد.
وی ادامـه داد: واحـد ثابـت مصلحیـن طـی سـال 
جـاری در دادگسـتری زرند و به منظـور اصالح ذات 
البیـن در پرونـده های طالق و اختالفـات خانوادگی 
راه انـدازی شـده اسـت که از زمان شـروع بـکار این 
واحـد تـا کنـون تعـداد 3۸7 پرونـده بـه ایـن واحد 
ارجـاع شـده کـه از ایـن تعـداد24 درصـد بـه صلح 
و سـازش منجـر و 29 درصـد در حـال بررسـی و 

اسـت. مصالحه 
حجـت االسـالم محمدی ضمن اشـاره بـه فعالیت 
واحد سـازش دادسـرا گفـت: از ابتدای سـال تاکنون 
سـه هـزار و 34۸ مـورد اختالف به ایـن واحد ارجاع 
شـده کـه از این تعـداد 2۸ درصد به صلح و سـازش 

است. انجامیده 
وی بـه راه انـدازی اورژانـس قضائـی اشـاره کرد و 
گفـت: این برنامه از سـال گذشـته در حـوزه زرند در 
حـال اجرا اسـت و امیدواریـم با همـکاری مصلحین 
و فرماندهـی انتظامی شهرسـتان نسـبت بـه تقویت 

ایـن واحـد گام های اساسـی تری برداشـته شـود. 
رئیـس حـوزه قضائی زرنـد یادآور شـد: در صورت 
عـدم سـازش زوجیـن و صـدور رای طـالق واحـد 
اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری 
زرنـد بـا راه انـدازی مرکـز مهـر خانـواده بـا هـدف 
کاهـش مشـکالت طـالق بـا کمـک هـای مشـاوره 
ای زوجیـن و فرزنـدان طـالق جهـت آمـاده سـازی 
زندگـی بهتـر، همچنین مالقـات کودکان بـا والدین 
در محیطـی آرام اقـدام کـرده اسـت و ایـن مرکـز با 
حضـور یک مشـاور و دو مـددکار اجتماعـی آمادگی 
ارائـه هـر گونـه خدمـات مشـاوره ای را بـه زوجیـن 

دارد.
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جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  و  اجتماعـی  معـاون 
دادگسـتری کل اسـتان کرمـان گفـت: در سـند تحول 
قـوه قضاییـه بر تغییر رویکرد به سـمت مشـارکت های 
مدنـی و اسـتفاده از ظرفیت هـای مردمـی بسـیار تاکید 

است. شـده 
»سـیدمهدی قویـدل« در نشسـت کارگـروه متناظـر 
اسـتانی در راسـتای اجرای دسـتورالعمل نحوه تعامل و 
مشـارکت نهادهـای مردمـی با قوه قضاییه کـه با حضور 
معاونین ریاسـت دادگسـتری کل اسـتان کرمان برگزار 
شـد، اظهارداشت: این دسـتورالعمل به منظور نظام مند 
و دانـش بنیـان و علمـی کـردن مشـارکت های مردمی، 
پیشـگیری از وقـوع جرم، نظارت بر اجـرای قوانین و باز 
اجتماعـی شـدن متهمـان و مجرمـان تصویـب و اواخر 

سـال 9۸ ابالغ شـده است.
وی بـا اشـاره بـه اینکه در سـند تحـول قـوه قضاییه 
بـر تغییـر رویکـرد بـه سـمت مشـارکت هـای مدنـی و 
اسـتفاده از ظرفیت هـای مردمـی بسـیار تاکیـد شـده 
اسـت، افـزود: نهادهای مردمی نهادهایی هسـتند که به 
صـورت داوطلبانـه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسـی 
و بـا مجـوز یکی از مراجـع ذی صالح فعالیـت می کنند؛ 
از قبیـل مسـاجد، سـازمان ها و تشـکل های مردم نهـاد، 
هیئت هـای مذهبـی، گروه هـای تبلیغـی و سـازندگی، 

انجمن هـای علمـی، خیریه هـا و بقـاع متبرکـه.
قویـدل بـه بند یک ذیـل ماده ۵ اشـاره و بیـان کرد: 
برگـزاری نشسـت های توجیهـی و دوره هـای آموزشـی 
بـا همـکاری معاونـت منابـع انسـانی، بـرای مقـام های 
قضایـی و مسـئوالن اداری و با بهره منـدی حداکثری از 
ظرفیـت های آموزشـی نهادهـای مردمـی از جمله گام 
هـای مهـم اجـرای دسـتورالعمل اسـت که بـا همکاری 

معـاون متبـوع قابـل انجام خواهـد بود.
قویدل سـپس با بیـان اینکه از ابتدای سـال اقداماتی 
کـه از وظایـف معاونـت بـوده اجرایـی و عملیاتی شـده 
اسـت، بیـان کـرد: برخـی از مـواد دسـتورالعمل نحـوه 

مشـارکت و تعامـل نهادهـای مردمـی بـا قـوه قضاییـه، 
بـا همکاری سـایرین امکان پذیر اسـت همانطـور که در 
بنـد 3 ذیل ماده یک مراجع مسـئول مشـخص شـده و 
عبارتنـد از؛ معاونـت هـا و مراکز سـتادی قوه، سـازمان 
بازرسـی، سـازمان زندان ها و اقدامـات تأمینی و تربیتی 

و مراجـع قضایی کشـور.
در راسـتای بنـد یـک ماده 6 مبنی بـر تبیین موضوع 
بـرای نهادهـای مردمـی و زمینه سـازی تعامـل مؤثـر 
ظرفیت هـای مردمـی، معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری 
از وقـوع جرم دادگسـتری کل اسـتان کرمان نسـبت به 

شناسـایی و مکاتبـه بـا 300 سـمن 
اقـدام و بـا ادارات ورزش و جوانـان، 
بهزیسـتی، فرمانـداری هـا و غیـره 

نیـز مکاتبـه کرده اسـت.
کـرد:  بیـان  قضایـی  مقـام  ایـن 
و در خصـوص  مـاده 6  بنـد 2  در 
تبیینـی  نشسـت های  برگـزاری 
بـرای مسـئوالن و فعـاالن نهادهای 
مردمـی، تاکنـون نشسـت شـورای 
پیشـگیری از وقـوع جـرم، کارگروه 
متناظـر اسـتانی، برگزاری نشسـت 
با ریاسـت و اعضای مجمع سـازمان 
هـای مردم نهاد و نشسـت سـازمان 
های فعال با رئیس کل دادگسـتری 

اسـتان نیـز برگزار شـده اسـت.
مسئول سازی اجتماعی و آموزش 

حقوق و تکالیف شهروندی از 
رویکردهای مهم دستورالعمل

قویـدل بـا تاکیـد بـر اینکـه همه 
اعـم  دسـتورالعمل  رویکردهـای 
رویکـرد  اجتماعـی،  نیازسـنجی  از 
مسـئول سـازی، حقـوق و تکالیـف 
رویکردهـای  سـایر  و  شـهروندی 

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

تاکید سند تحول قوه قضاییه بر استفاده از مشارکت های 
مدنی و ظرفیت های مردمی

 معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع 

جرم دادگستری کل 
استان کرمان بایستی 
از طریق سامانة جامع، 

تمایل به همکاری 
نهادهای مردمی برای 
مشارکت در موضوع 
این دستورالعمل را 
دریافت و نسبت به 

احراز صالحیت، تعیین 
موضوع و محدوده 
جغرافیایی فعالیت 
و شبکه  سازی آنها 

اقدام کرده و اطلس 
اولویت و ظرفیت 

را در قالب سامانه 
جامع، در اختیار مراجع 

مسئول قرار دهد

، دسـتورالعمل در دسـتور کار اسـت، افـزود: در راسـتای ،
اجـرای مـاده 11 و در خصـوص تشـکیل کارگـروه ملی 
مشـارکت و تعامـل نهادهـای مردمـی بـا قـوة قضاییـه، 

کارگـروه متناظـر اسـتانی آن تشـکیل شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: همچنیـن در راسـتای بنـد الف و ب 
مـاده 17 مبنـی بـر توسـعه نهضـت آمـوزش حقـوق و 
تکالیـف بـه مردم بـا هـدف ارتقـای سـطح آگاهی های 
مـردم و نهادینه سـازی فرهنـگ احتـرام بـه قانـون و 
همچنیـن ترویـج و توسـعه گفتمان هـای قضایـی در 
قلمـرو پیشـگیری از وقوع جرم و مقابله با فسـاد، حفظ 
و احیـای حقوق عامه، اصالح و درمـان مجرمان، عدالت 
ترمیمـی و صلـح و سـازش و حمایـت از بزه دیـدگان، 
ثـاراهلل کرمـان،  بـا سـپاه  متعـددی  تفاهم نامـه هـای 
شـهرداری، حـوزه هنـری، نیـروی انتظامـی و... منعقـد 

است. شـده 
قویـدل به طـرح اورژانس قضایی که ابداعی از سـوی 
معاونت اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگستری 
کل اسـتان کرمان می باشـد نیز اشـاره و یادآوری کرد: 
در راسـتای بنـد دوم ماده ۵ از فصل دوم دسـتورالعمل، 
ارائـه مشـاوره های علمـی و تخصصـی مـورد نیـاز بـه 
نهادهـای مردمـی در دسـتور کار قـرار دارد و آمادگـی 

جهـت برگـزاری این دوره آموزشـی وجـود دارد.
ایـن مقـام قضایـی اظهار داشـت: همچنیـن با کمک 

معاونـت منابع انسـانی و امور فرهنگی دادگسـتری کل 
اسـتان کرمـان مـی تـوان جهـت ارائـه مشـاوره هـای 
علمـی و تخصصی مورد نیـاز به نهادهـای مردمی اقدام 

کرد.
یکپارچـه  هوشـمند  جامـع  سـامانه  بـه  قویـدل 
سـازی سـازمان های مـردم نهـاد نیـز اشـاره و تصریـح 
کـرد: معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم 
دادگسـتری کل استان کرمان بایسـتی از طریق سامانة 
جامـع، تمایـل بـه همـکاری نهادهـای مردمـی بـرای 
مشـارکت در موضـوع ایـن دسـتورالعمل را دریافـت و 
نسـبت به احـراز صالحیـت، تعیین موضـوع و محدوده 
جغرافیایـی فعالیـت و شـبکه  سـازی آنها اقـدام کرده و 
اطلـس اولویـت و ظرفیـت را در قالب سـامانه جامع، در 

اختیـار مراجـع مسـئول قـرار دهد.
تسهیل ارائه خدمات پیشگیرانه و نظارتی از 

سوی نهادهای مردمی همکار، توسط مسئوالن
وی خاطرنشـان کـرد: طبـق مـاده 13 دسـتورالعمل 
شـوراهای  و  زندان هـا  قضایـی،  واحدهـای  مسـئوالن 
حـل اختـالف بـه منظـور تسـهیل در ارائـه خدمـات 
سـوی  از  نظارتـی  و  اجرایـی  حمایتـی،  پیشـگیرانه، 
نهادهـای مردمـی همـکار، امـکان تـردد، دسترسـی به 
افـراد نیازمنـد دریافـت خدمـات و اسـتقرار نمایندگان 
نهادهـای مردمـی همـکار را بارعایت قوانیـن و مقررات 
و در حـدود امکانـات موجـود، در سـازمان متبـوع خود 

آورند.  فراهـم مـی 
معاونـت  همـه  وظایـف  گفـت:  پایـان  در  قویـدل 
هـا و مراجـع مسـئول بـه عنـوان مجـری و همـکار در 
دسـتورالعمل نحـوه تعامل و مشـارکت نهادهای مردمی 
بـا قـوه قضاییـه احصـاء خواهد شـد، تـا طبـق برنامه و 
بـه صـورت هدفمنـد گام برداشـته شـود، ضمـن اینکه 
نیـاز اسـت آسـیب ها و چالش هـای همـکاری سـازمان 
هـای مـردم نهـاد با قوه قضائیـه نیز شناسـایی و در این 

خصـوص راهکارهـای مناسـب اندیشـیده شـود.
از  هریـک  نشسـت  ایـن  در  شـود:  مـی  یـادآوری 
معاونیـن ر ییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـه 
بیـان دیـدگاه ها و پیشـنهادات خـود درخصوص نحوه 
تعامـل و مشـارکت نهادهـای مردمـی بـا قـوه قضاییه 

پرداختنـد.
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رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: 
بحـث مقابلـه بـا فسـاد دو وجـه دارد و یـک وجـه 
آن مقابلـه با مفسـد اسـت و بخش دیگـر مقابله با 
فسـاد و بسـترهای فسـاد زا اسـت کـه بخـش دوم 

بـه مراتب اهمیـت بیشـتری دارد.
وی افـزود: بایـددر قوانین کشـور، دسـتورالعمل 
فسـاد  تولیـد  هـای  روزنـه  هـا؛  بخشـنامه  و  هـا 
شناسـایی و مسـدود شـود و قـوه قضاییـه اهتمام 
جـدی خـود را بر این موضوع گذاشـته و سـازمان 
بازرسـی کل کشـور نیز مسـولیت یافته که قوانین 
، دسـتورالعمل هـا و فرایندهـای حـوزه اقتصـاد را 
مـرور کـرده و هرگونـه منفذی بـرای تولید فسـاد 

را مسـدود کند.
نماینـده عالـی قـوه قضاییـه در اسـتان کرمـان، 
موضوع پیشـگیری از فسـاد را از موضوعات بسـیار 
مهم برشـمرد و  اظهارداشـت: ریاسـت قوه قضاییه 
بارهـا بـه صراحـت اعـالم کـرده و در سـند تحول 
دسـتگاه قضایـی نیز تاکید شـده که یکـی از تغییر 
جهـت هـا در رویکردهای قـوه قضاییـه حمایت از 
افشـا کننـدگان فسـاد اسـت و ایـن موضـوع جزء 
سیاسـت هـا و جهـت گیـری هـای قـوه قضاییـه 

است.
تشکیل 2۳۰ پرونده در مسیر حمایت از 

فعاالن اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی 
دادگستری کل استان کرمان

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: 
در مسـیر  پرونـده  یکسـال گذشـته 230  ظـرف 
اقتصـاد  سـتاد  در  اقتصـادی  فعـاالن  از  حمایـت 
مقاومتـی دادگسـتری کل اسـتان کرمان تشـکیل 

شـده اسـت و در ایـن سـتاد بـر اسـاس تعامـل 
مثبـت و سـازنده بیـن دادگسـتری اسـتان،  اتـاق 
بازرگانـی بـه عنـوان نماینـده بخـش خصوصـی و 
دسـتگاه هـای اجرایـی، در مسـیر حـل مشـکالت 

حـوزه اقتصـادی و تولیـدی اقـدام مـی شـود.
یـداهلل موحـد در گفت و گوی 
اسـتانی  شـبکه  خبـری  ویـژه 
کرمـان بـا اشـاره به ایـن مطلب 
کـه کشـور یـک اقتصـاد پایـدار 
عنـوان  دارد،  نیـاز  مقـاوم  و 
اقتصـاد  کـرد: عملیاتـی کـردن 
مختلـف  ابعـاد  در  مقاومتـی 
آنگونـه کـه مـورد توجـه رهبـر 
معظم انقالب اسـالمی اسـت در 
حـوزه هـای رونق تولیـد، جهش 
تولیـد و بهبـود فضـای کسـب و 
کار؛ محتـاج یـک اهتمـام ملـی، 
هـم افزایی و همراهی قوای سـه 

گانـه اسـت.
امنیت اقتصادی در استان 
کرمان بسیار با اهمیت است

قضایـی  مقـام  تریـن  عالـی 
امنیـت  از  کرمـان  اسـتان  در 
اقتصـادی بـه عنـوان موضوعـی 
و  کـرد  یـاد  اهمیـت  بـا  بسـیار 
گفـت: سـرمایه گـذار بـه منظور 
انجـام فعالیـت هـای اقتصـادی 
خـود بایـد در یـک محیـط امن 
و آسـوده کار خـود را آغـاز کرده 

رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد :

مقابله با بسترهای فساد زا به مراتب اهمیت بیشتری از 
 مقابله با فساد دارد

ظرف 
یکسال 
گذشته 

230 پرونده 
در مسیر 

حمایت 
از فعاالن 
اقتصادی 
در ستاد 
اقتصاد 

مقاومتی 
دادگستری 
کل استان 

کرمان 
تشکیل 

شده است

، ،

و سـرمایه خـود را نهادینـه کند تا بـه بخش تولید 
کمک شـود. وی عنوان کرد: شـفاف سـازی و سالم 
سـازی اقتصـاد در راسـتای ماموریت های اساسـی 
قـوه قضاییـه از مباحـث بسـیار مهـم اسـت زیـرا 
فسـاد در دسـتگاه اجرایـی، دسـتگاه هـای متولـی 
و یـا در سیسـتم بانکـی و پولـی کشـور  بـه ارکان 
اقتصـادی کشـور و اعتمـاد عمومی لطمـه وارد می 
کنـد و اساسـا نمی تـوان چشـم انداز یـک اقتصاد 
پایـدار را در یـک فضـای فسـاد آلـود متصور شـد.

موحد گفت: اگر کسـی در هر جایگاهی مفسـده 
ای را اعـالم کنـد که منجر به کشـف فسـاد شـود، 
مـورد حمایـت قـوه قضاییه قـرار خواهـد گرفت و 
بارهـا ایـن موضـوع از سـوی قـوه قضاییـه مطـرح 

شـده است.

وجود دالالن در بخش کشاورزی 
تولیدکنندگان این حوزه را آزار می دهد

رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان در بخش 
دیگـری از سـخنان خـود  بـا بیـان اینکـه وجـود 
دالالن در بخـش کشـاورزی تولیدکننـدگان ایـن 
اسـت،  دقیقـی  حـرف  دهـد،  مـی  آزار  را  حـوزه 
گفـت: یکـی از مشـکالت ایـن حوزه این اسـت که 
سیاسـت های حمایتی دولـت در حوزه محصوالت 
کشـاورزی در حـدالزم نیسـت تا مشـکالت بخش 

کشـاورزی را حـل و فصـل کند.
بـا  قضایـی  دسـتگاه  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
همـکاری دسـتگاه هـای نظارتـی و اطالعاتـی بـا 
دالالن زالوصفـت در بخـش کشـاورزی بـا جدیـت 

برخـورد مـی کنـد.
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آغاز فعالیت مرکز مصلحین وحکمین قراني در مجتمع قضایي 
خانواده کرمان

رییـس مجتمـع قضایي خانـواده کرمـان از راه انـدازی مرکز مصلحین و حکمیـن قرانی در 
ایـن مجتمـع خبـر داد و گفـت: ایـن مرکز در راسـتای منویـات رهبر معظم 
انقـالب اسـالمی و الگو قرار دادن سـبک زندگی اسـالمی و ایرانـی راه اندازی 

شـده است.
حجـت االسـالم محمد شـفیعی در تشـریح این خبر افزود: طـرح مصلحین و 

حکمیـن قرانـي با هـدف ایجاد صلح وسـازش بیـن زوجین، جلوگیـري از طالق 
و تحکیـم بخشـي به کانون خانـواده با هماهنگي معاونت اجتماعي وپیشـگیري از 

وقوع جرم دادگستري استان از آذرماه سال جاري در این مجتمع اجرایی شده 
است.

وی بـا اشـاره بـه اسـتفاده از حضـور افراد متخصـص و آمـوزش دیده در مرکـز مصلحین وحکمیـن قرآني مجتمع 
قضایـي خانـواده کرمـان، اظهارداشـت: دسـت اندرکاران ایـن مرکز با به کار بـردن تکنیک هاي خاص صلح وسـازش 
مبتنـي بـر فرهنـگ قرآنـي سـعي می کنند که زوجیـن را به تفاهـم وهمدلي نزدیک کـرده و با راهکار هاي مناسـب 
آنـان را بـه ادامـه زندگي تشـویق و ترغیـب کنند. رییس مجتمـع قضایي خانواده کرمان خاطرنشـان کـرد: از تمامی 
شـهروندان کرماني تقاضا مي شـود چنانچه با مشـکلي در زندگي خانوادگي مواجه شـدند تا به مرحله حاد ودشـوار 
نرسـیده اسـت بـه ایـن مرکز مراجعه کرده و مشـاوره الزم را دریافـت کنند وچنانچه در بین آشـنایان و نزدیکان خود 

بـه اختالفـي بین زوجیـن برخورد کردنـد آنان را ابتـداء به این مرکـز معرفي کنند.

دادستان راور: 

معامالت پسته خارج از واحدهاي صنفي 
داراي پروانه، ممنوع است

ابوالفضل فرح بخش، دادسـتان عمومي و انقالب شهرسـتان راور گفت: خرید، 
فـروش و توزیـع خارج از شـبکه محصول پسـته با منشـاء تولیدي نامشـخص در 

خـارج از واحد هـاي صنفـي داراي پروانه کسـب معتبر ممنوع اسـت و با متخلفان 
برخورد قانوني و قاطع انجام خواهد شد. 

سبحانی به عنوان رییس حوزه قضائی ماهان معرفی شد
طـی حکمـی از سـوی رئیس قوه قضائیه، یوسـف سـبحانی، دادسـتان سـابق 

عنبرآبـاد بـه عنـوان رئیس حـوزه قضائـی ماهان منصوب شـد.
یوسـف سـبحانی فعالیت قضایی خود را از ششـم اردیبهشـت ماه سـال ۸9 

بـه عنـوان دادیـار عنبرآباد آغاز کـرده و در سـال 92 به عنوان معاون دادسـتان 
عنبرآبـاد معرفـی شـده و از چهـارم اسـفندماه 93 تاکنـون بـه عنـوان دادسـتان 

عنبرآباد مشـغول بـه خدمت بوده اسـت.

یـداهلل موحد رییس کل دادگسـتری و اعضای شـورای 
قضایـی اسـتان همزمـان با نخسـتین سـالگرد شـهادت 
سـردار سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی، شـهید 

حسـین پورجعفـری و شـهید ابومهـدی المهنـدس بـا 
حضـور در گلـزار شـهدای کرمـان بـا آرمـان های شـهدا 
بـه ویژه شـهدای جبهـه مقاومـت تجدید میثـاق کردند.

تجدید میثاق اعضای شورای قضایی استان کرمان
با آرمان های شهید سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت
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روایـت »سـاعتی بـه وقـت حـاج قاسـم در کربـال«، 
روایـت دلدادگـی ژنرالـی اسـت کـه سـربازان فـداکار 
زیـادی را در کربـالی پنـج از دسـت داد، اکنـون بـه 
وقـت حـاج قاسـم را از بین خاطـرات یکی از سـربازان 

قدیمـی سـردار دلهـا جسـتجو خواهیـم کـرد.
خاطـرات  از  کرمـان  دادسـتان  سـاالری  دادخـدا 
سـردار سپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی می گوید 
او که سـال ها سـرباز حاج قاسـم بوده اکنون از بزرگ 

مـردی از تبـار نـور  برایمـان خواهـد گفت. 
کربـالی پنـج... کربـالی پنـج... عجـب کربالیی بود 

کربـال چهـار و پنج!  
قلم را آن زبان نبود که  سر عشق گوید باز

ورای حد تقریر است شرح ارزومندی
حـاج قاسـم عزیزمـان هـر جـا و در هر مجلسـی که 
از سـنگینی و بی رحمی جنگ و شـجاعت لشـکریانش 
سـخن مـی گفـت حتما گریـزی بـه کربـالی پنج می 
زد. در آن عملیـات سـنگین و تاریخـی کربالی پنجچه 
عزیزهـا کـه از دسـت نـداد. شـهید حسـین تاجیـک 
یکـی از آنهـا بـود، فرمانـده گـردان 41۵ ، فرزند خاک 
پرنفـوذ،  فاریـاب، صاحـب همـان چشـمان خرمایـی 
سـینه سـتبر و اراده ای که گویا از سـخت ترین سنگ 

ها سـاخته شـده است.
دادسـتان کرمـان، پیـش از ایـن و در روزگاری کـه 
ژنـرال سـخاوت و عطوفـت هنـوز از فـرودگاه بغـداد 
پـرواز آسـمانی اش را آغاز نکرده بـود، در مورد کربالی 
پنـج، قلمـی زده  بـود کـه آن زمـان در یکـی از جراید 
نیز به چاپ رسـید او در آن مطلب سـردار سـلیمانی را 
در مقـام تعریـف نه مقایسـه به سـورنا فرمانده شـجاع 

ایرانـی در جنـگ بـا رومیان تشـبیه کـرده بود. 
او در ایـن دسـت نوشـته آورده اسـت، یـک روز کـه 
توفیـق دیـدار حـاج قاسـم را داشـتم، نوشـته کربالی 

پنـج را به ایشـان نشـان دادم. 
بـه محـض اینکه کاغـذ را بـه ایشـان دادم مطلب را 

خوانـد و اخمهایـش توی هـم رفت، فورا متوجه شـدم 
کـه از مقایسـه و تعریفـی کـه از او کـرده ام ناراحـت 
شـده اسـت، این اخـالق سـردار را خوب می شـناختم 
امـا مـن فقـط مـی خواسـتم آنچـه را که هسـت گفته 

باشـم بـدون ذره ای بـزرگ نمایی. 
حاج قاسـم بعـد از خواندن مطلـب، رو به من گفت، 
تعاریـف و تمجیـد هایـش را حـذف کـن و من بـه امر 
اینـک در سـالگرد عملیـات  ایشـان چنیـن کـردم و 
کربـالی پنج و شـهادت حاج قاسـم خواسـتم آن متن 
را بـا همـان اسـلوبی کـه حاجی توصیـه کرده بـود باز 

نشـر کنم.
مثل هیچ کس ...

حـاال دیگـر او را بـه سـورنا تشـبیه نمی کنـم، چون 
معتقـدم حـاج قاسـم مثل هیچکـس نبود، حاج قاسـم 

خـودش بـود بـی مثل و بـی مانند. 
دوم اینکـه حـاج قاسـم بعـد از خواندن ایـن مطلب 
گفـت بـه ایـن متـن اضافه کـن »حسـین تاجیـک در 
آغوش من شـهید شـد،  چشـمانش را بوسـیدم و روی 

خاکریـز خواباندمـش و ...«
در تقـارن و همزمانـی عجیـب زمـان کربـالی پنج و 
ایام شـهادت سـردار دلها متن تصحیح شـده را تقدیم 

آسـتان آن مرد آسـمانی مـی نمایم.
نوشـته بـودم: کنـار نهر جاسـم روی خاکریـز، آتش 
آن قـدر شـدید بـود کـه گمان مـی کردی آتشفشـانی 
دهـان بـاز کـرده اسـت، متـر بـه متـر نـه، وجـب بـه 
وجـب میـدان جنـگ تیر و ترکـش فرود می آمـد، فکر 
می کـردی قبضه هـای تـوپ عدنـان خیـراهلل فرمانـده 

جبهـه مقابـل بـه هـم چسـبیده بودند.
حـاج قاسـم اینجـای متـن گفـت، اضافه کـن »مثل 
شـلخته بـاران؛ آبشـاری از آتـش؛ یا آتشفشـان گلوله« 

کـه من به رسـم امانـت اضافـه کردم.
هیـچ نقطـه ای از زمیـن نبـرد امن نبـود، گلوله های 
تـوپ و تانـک بـا تـن نازنینان لشـکر ثـاراهلل همان می 

ساعتی به وقت حاج قاسم در کربال
کردنـد کـه توفـان پاییزی بـا  برگ های بـاغ می کند. 
از آسـمان آتـش مـی باریـد، هـر لحظه سـبز قامتی 
بـر زمیـن می افتـاد و اندکـی بعـد نوبـت سـپیداری 

. یگر د
خـروج از سـنگر بـرای مـا طالبـان دنیـا و محتاطان 
بـر حفـظ جان، سـخت و سـنگر پناهگاه پنهـان کردن 
ترسـمان شـده بـود، اما ده ها شـاگرد جـان برکف حاج 
قاسـم از جملـه حسـین تاجیـک مشـغول پـر کـردن 
انتهـای محـور بودنـد در حالـی کـه تانک هـای عراقی 
داشـتند تـن سنگینشـان را بـا غـرش بلنـد و دودی 

سـیاه از آنجـا جلـو می کشـیدند
تانـک هـای غـول پیکـر دشـمن جلـو مـی آمدنـد 
و جمجمـه و تـن نـازک رزمنـدگان مجـروح البـالی 

زنجیرهـای فـوالدی آنهـا محـو مـی شـد.
زنجیرهـا یـک دور کامـل کـه مـی زدنـد از رزمنده 
مجـروح اثـری نبود جز تکـه هایی از لباسـش در میان 

آن فـوالد هـای سـخت و زنجیـر هـا کـه دیوانـه وار 
می چرخیدنـد و کـوه آهنـی را جلـو مـی بردنـد.

میـان آنهمـه همهمـه، آتـش و دود، صدای حسـین 
 تاجیک را شـنیدم کـه خطاب به رزمنـدگان می گفت 
»گلولـه آرپی جـی کـم داریـم صبـر کنیـد، تانک ها به 

40، ۵0 متـری که رسـیدن، شـلیک کنید«.
گاهـی تانک ها پیش دسـتی می کردنـد و قبل از آن 
کـه آرپی جـی زن شـلیک کنـد او و آرپی جـی اش را به 
هـوا می فرسـتادند اما ایـن همه ماجرا نبود درسـت در 
وانفسـای دود و آتـش بـود کـه بالگردهـای عراقی هم 

پیدایشـان شـد، حـاال نه زمیـن امن بود نه آسـمان!
خـوب یـادم اسـت، یکـی فریـاد زد »حسـین عراقیا 
از آخـر خاکریـز وارد شـدند، گیـر کردیـم، االن اسـیر 
می شـیم!« حسـین گفت»بی سـیم زدم، حـاج قاسـم 
گفتـه تـا آخریـن نفـر باید مقاومـت کنید، یک سـمت 

شـما الغدیـره، قیچی میشـه«
بـا خـودم گفتم، حاج قاسـم خبر نـداره اینجـا انگار 
درهـای جهنـم باز شـده، حاجـی خط را کـه نمی بینه! 
چطـور مـی توانیـم مقاومـت کنیم، از دیشـب تـا حاال 
فرمایشـاتی  نمونـده،  باقـی  برامـون  رمقـی  و  جـان 
می فرماینـد ایـن حـاج قاسـم! راسـت میگـه، خـودش 

بیـاد نگهـداره از عهـده مـا که سـاخته نیسـت!
یـک لحظـه دیـدم علـی محمـودی در حالـی کـه 
دسـتش باندپیچـی شـده بود به سـمت غـرب خاکریز 
رفـت، حـدود ۵0؛ 60 متـری تانک هـا، مـی خواسـت 
راهشـان را بـه سـمت خاکریز ببندد نگاهـش کردم اما 
همـان لحظـه پیش چشـم مـن شـلیک یکـی از تانک 
هـای دشـمن جـان علـی را گرفـت و مـن بیـن دود و 

آتـش خـون او را گـم کردم. 
زمـان ظهـر گذشـته بـود، مهمـات مـا رو بـه اتمـام 
بـود، امـا بـر تانک هـا و نفـرات عراقی هـا لحظـه بـه 
پذیرفتـن  آمـاده  را  خـودم  می شـد،  افـزوده  لحظـه 
سـخت ترین لحظـه جنـگ کـرده بـودم حتی اسـارت، 

همـان چیـزی کـه خیلـی از آن وحشـت داشـتم.
نگاهـم را ناامیدانـه بـه سـمت شـرق چرخانـدم امـا 
تـه مانـده امیـِد بی خودی که بـرای رسـیدن مهمات و 
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نیـروی کمکـی داشـتیم در قلبـم رنـگ باخت.
می دانسـتم اصـاًل امکان پذیـر نیسـت، عقبـه مـا زیر 
آتـش بـود، هیـچ جنبنده ای نمی توانسـت به سـوی ما 

حرکـت کند.
ایـن طـرف امان از یـک نفر و از آن طـرف فوج فوج 
تانـک و نفـرات عراقی بود کـه وارد معرکه می شـدند. 
بـا خـودم گفتم، گیـرم که دسـتور عقب نشـینی صادر 
شـد، چطـور می خواهیـم از ایـن معبـر عقـب برویـم؟ 
خـدا خیـرت بدهـد حـاج قاسـم مـا را چه جایـی توی 
هچلـی گیـر انداختـی، نـه راه پیش داریم نـه راه پس، 
آنجـا بیشـتر خط و محور در دسـت و جـوالن عراقی ها 

بود. تانک هایشـان  و 
در همیـن حـال نگاهـم را چرخانـدم سـمت شـرق. 
خـدای مـن ! در میـان گلولـه هایـی کـه بـی امـان بر 
زمیـن فـرود می آمـد و دود انفجارشـان روز روشـن را 
تاریـک مـی کرد، یـک موتور تریـل از روی دژ به طرف 
مـا می آمـد، فکر  کردم از گرسـنگی و خسـتگی شـبح 
می بینـم، امـا نـه موتوری با سرنشـین مثل باد داشـت 
نزدیـک مـی شـد، تانک هـا ؛  آرپی جـی ها ؛ تیـر بارها 
دشـمن بـه طرفـش شـلیک می کردند در جلـو و عقب 
و بغـل موتـور گلولـه بـه زمیـن  مـی خـورد؛ امـا مـی 
آمـد. موتـور مثـل صحنه هـای فیلـم های اکشـن و در 

میـان صدهـا تیـر و ترکـش  وارد خاکریز شـد. 
گفتـم بـی بـرو برگرد اینهـا یا دیوانـه مـادر زادند یا 
مـوج انفجـار دیوانـه شـان کـرده و  یا نه؛ محـور را گم 

کـرده و سـر از این جـا در آورده اند!
آن دو مـرد بـا صـورت هـای پوشـیده در چفیه، یک 
راسـت رفتنـد بـه طـرف انتهـای خـط، پیش حسـین 

جیک. تا
چفیـه را برداشـت صورتـش را دیـدم، خـدای مـن 

نمی شـد!! بـاورم 
خود خودش بود، حاج قاسم! اینجا!

 بـه حسـین تاجیـک گفت، »دالور خسـته نباشـی، 
گفتـی محاصـره ای امـا حـاال می بینـم، گل کاشـتی«.

بـود.  بی امـان  و  پی درپـی  عراقی هـا  شـلیک های 
حاج قاسـم یـک آرپی جـی را برداشـت از کنـار سـنگر 

مـا رد شـد و رفـت، در دل عراقی هـا، روی کانال گاهی 
مـی ایسـتاد و گاهـی می دوید. مـن این صحنـه را می 
دیـدم بـا خـودم گفتـم، عجـب شـجاعتی دارد، ایـن 
مـرد!! )سـردار بعـد از خوانـدن متـن گفـت ایـن هـم 
حـذف شـود کـه من از دلـم نیامـد آن را حـذف کنم(

در همیـن حـال بـود کـه یکـی از تانـک دشـمن به 
چهـل ؛ پنجـاه متری حاجی رسـید، حاج قاسـم تانک 
را نشـانه گرفـت و بـا شـلیکی آن را از کار انداخـت 

وگرنـه از روی حاجـی و نیروهـا رد شـده بـود!. 
عراقی هـا هـر لحظـه نزدیـک  و نزدیک تر می شـد به 

طـوری کـه راحـت دیده می شـدند 
و بـه چنـد متریمان رسـیده بودند.

شـرایط را کـه دیـدم بـا خـودم 
گفتـم، بـا ایـن وضـع حـاج قاسـم، 
یـا اسـیر مـی شـود حـاال  شـهید 
چـه خاکـی بـر سـرمان کنیـم؟ به 
بهانـه آوردن مهمـات، امـا از تـرس 
خسـتگی و اسـارت کمی برگشـتم 
بـه  چشـمم  ناگهـان  کـه  عقب تـر 
حسـین  افتـاد،  تاجیـک  حسـین 
راحـت بـه پشـت روی لبـه خاکریز 
خوابیـده بـود، باورم نشـد بـا خودم 

گفتـم، حسـین و خـواب؟! 
حرکـت  حسـین  سـمت  بـه 
کـردم، نزدیکش که رسـیدم از گل 
سـرخی کـه سـمت قلبـش روییده 
بـود، دانسـتم کـه او هـم تنهایمان 
گذاشـته و به آسـمان ها پر کشیده.

بعدهـا کـه حاج قاسـم ایـن متن 
را خوانـد بـه مـن گفـت، در ایـن 
در  کـن »حسـین  اضافـه  قسـمت 
بغلـم تیـر خـورد آنجا حـس کردم 
مـن قاسـم؛ جـان دادم نه حسـین، 
بـه  دسـتی  بوسـیده  را  صورتـش 
خواباندمـش  کشـیده  چشـمانش 

خاکریـز« روی 

در میان گلوله هایی 
که بی امان بر زمین 

فرود می آمد و 
دود انفجارشان روز 

روشن را تاریک 
می کرد، یک موتور 
تریل از روی دژ به 

طرف ما می آمد، فکر 
 کردم از گرسنگی 

و خستگی شبح 
می بینم، اما نه 

موتوری با سرنشین 
مثل باد داشت 
نزدیک می شد، 

تانک ها ؛  آرپی جی 
ها ؛ تیر بارها دشمن 

به طرفش شلیک 
می کردند در جلو و 
عقب و بغل موتور 

گلوله به زمین  می 
خورد؛ اما می آمد

، ،
چـه روز دشـواری بـود آنـروز، بـه قـول موالنـا »در 
مجلـس عشـاق قـراری دیگـر اسـت، ویـن باده عشـق 
را خمـاری دگـر اسـت، آن علـم که در مدرسـه حاصل 

ند   د کر
 کار دگر است و عشق کاری دیگر است«.

 حاال حاج قاسم هم مثل ما در محاصره بود.
را  بیسـیم  دشـمن  تانـک  شـکار  از  بعـد  حاجـی 
برداشـت، صدایش پر ابهتش بلند شـد، قاسـم؛ قاسـم، 
قاسـم؛ قاسـم؛ جعفـر، مهمان هـا زیادشـدن نزدیکن ؛ 

دارم مـی بینمشـون. 
صدایی از آن سـوی بیسـم شـنیده می شـد، جعفر؛ 
جعفـر، قاسـم... جعفرم؛ قاسـم به گوشـم، مرتضی آمد 

پیشتون؟ 
فرمانـده لشـکر و شـهید  )آن زمـان جعفـر اسـدی 
مرتضـی جاویـدی فرمانده گردان لشـکر المهـدی بود که 
ایـن قسـمت متن هـم توسـط حاج قاسـم اصالح شـد.(

زیـر آتـش بـاران دشـمن، در کمتـر از یک سـاعت، 
جوانـی بـا ریـش انبوه و خنـدان با نیروهایـی که کمتر 
از یـک گروهـان بودنـد از راه رسـید او آنطـور بـه نظر 
مـی رسـید کـه انـگار نـه انـگار جنگ اسـت، بـی باک 
و بـی پـروا بـه سـمت تانـک هـا مـی دویـد انـگار نـه 

انـگار کـه ایـن تانـک هـا واقیعینـد و فاصلـه چندانـی 
بـا او ندارند. 

رگبارهـا قطع نمی شـد، بعـد از دقایقی آمد سـمت 
حـاج قاسـم و بـا اصـرار بـه حاجـی گفـت تـو را خـدا 

بـرو عقب. 
اصـرارش بی فایده بود. سـاعتی با هـزاران دلهره و خون 

دل، نه از شـهادت بلکه از اسـارت حاج قاسم گذشت. 
قـدری که مواضـع تثبیت شـد، مرتضی دوبـاره آمد 
سـمت حاجـی و گفـت، آقـای حاجـی )اسـدی( گفته 
بفرسـتمت عقـب االن اسـیر میشـی و بعـد ادامـه داد 
تـو رو بـه خـدا بـرو عقـب، مرتضـی می خواسـت حاج 
قاسـم را بـرای برگشـتن راضـی کند بـرای همین خم 
شـد تـا دسـت حاجـی را ببوسـد امـا او اجـازه نـداد و 

پیشدسـتی کـرد و گـردن مرتضی را بوسـید.
امـا مرتضـی کوتـاه نیامد، حاج قاسـم را بـه حضرت 

زهـرا )س( قسـم داد و گفـت حاجـی برو من هسـتم.
حـاج قاسـم با اصرار و قسـم هـای مرتضـی باالخره 
راضـی شـد بـرود، آنهـم همـراه بـدن مطهـر حسـین 

تاجیـک و برخـی دیگـر از شـهدا. 
بعـد از رفتـن حـاج قاسـم محـور تحویـل مرتضـی 

. . شد.
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رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان از اجرای 
63 عنـوان برنامـه بـه تعـداد سـال هـای زندگـی 
پربرکت سـردار سـپهبد شـهید سـلیمانی در هفته 
مقاومـت از سـوی دسـتگاه قضایـی ایـن اسـتان 
خبـر داد و گفـت: برنامـه هـای بزرگداشـت هفته 
مقاومـت بـه شـکلی طراحـی شـده کـه در تمامی 
حـوزه هـای قضایـی اسـتان امـکان اجـرا و تعمیم 

آنهـا وجود داشـته باشـد.
برنامـه هـای هفتـه  یـداهلل موحـد در تشـریح 
جهـادی،  اردوهـای  برگـزاری  افـزود:  مقاومـت 
رونمایـی از المان شـهید سـلیمانی، تجدید میثاق 
اعضـای شـورای قضایی با شـهدا به ویژه سـرداران 
شـهید سـلیمانی و پورجعفـری، و برگـزاری ویـژه 
از  قاسـم سـلیمانی  برنامـه ظهـر شـهادت حـاج 
جملـه برنامه هـای بزرگداشـت هفتـه مقاومت در 
دادگسـتری کل اسـتان و حوزه هـای قضایی تابعه 

ست. ا
و  غیرعمـد  زندانـی جرایـم  آزادی 63  بـه  وی 
مالـی در سـالروز شـهادت سـردار سـپهبد شـهید 
حـاج قاسـم سـلیمانی نیـز اشـاره و بیـان کـرد: 
اهـدای خون توسـط 63 نفر از قضـات و 63 نفر از 
کارمنـدان قضایی، برگـزاری مسـابقات کتابخوانی 
سـرباز والیت، تجلیل از 63 نفـر از یادگاران دوران 
دفـاع مقـدس و برگـزاری مسـابقات فرهنگـی و 
هنـری ویـژه خانـواده کارکنان ازدیگـر برنامه های 
هفتـه مقاومـت در دادگسـتری کل اسـتان کرمان 

به شـمار مـی رود.

نماینـده عالـی قـوه قضاییـه در اسـتان کرمـان 
طراحـی 63 پوسـتر و انتشـار 63 کلیـپ جهـت 
انتشـار در فضـای مجـازی را از دیگـر برنامـه های 
بزرگداشـت  در  کرمـان  اسـتان  قضایـی  دسـتگاه 
هفتـه مقاومـت برشـمرد و اظهارداشـت: نشسـت 

تـرور  حقوقـی  ابعـاد  بررسـی 
سـردار سـلیمانی نیـز بـا حضور 
وکالء، اسـاتید و قضـات در ایـن 

هفتـه برگـزار مـی شـود.
در  کـرد:  خاطرنشـان  موحـد 
 63 برگـزاری  مقاومـت  هفتـه 
ختـم   63 کریـم،  قـران  ختـم 
نمایشـگاه  برپایـی  صلـوات، 
موکـب سـردار  برپایـی  عکـس، 
دلهـا و برگـزاری مراسـم خاطره 
گویـی بـا عنوان شـبی با سـردار 

شـد. خواهـد  اجرایـی  نیـز 
کاشت 6۳ اصله درخت

 در سالگرد شهادت
 سردار سلیمانی

اصلـه   63 کاشـت  بـه  وی 
درخـت، تدوین و انتشـار نشـریه 
الکترونیکـی فرهنگـی برگـزاری 
مسـابقات شـعر و دلنوشـته بـه 
سـردار دلهـا و دیـدار بـا خانواده 
شـهدای مدافـع حـرم نیز اشـاره 
و عنـوان کـرد: بـر اسـاس برنامه 

رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

اجرای 6۳ عنوان برنامه در هفته مقاومت از سوی 
دادگستری کل استان کرمان

در میان گلوله هایی 
که بی امان بر زمین 

فرود می آمد و 
دود انفجارشان روز 

روشن را تاریک 
می کرد، یک موتور 
تریل از روی دژ به 

طرف ما می آمد، فکر 
 کردم از گرسنگی 

و خستگی شبح 
می بینم، اما نه 

موتوری با سرنشین 
مثل باد داشت 
نزدیک می شد، 

تانک ها ؛  آرپی جی 
ها ؛ تیر بارها دشمن 

به طرفش شلیک 
می کردند در جلو و 
عقب و بغل موتور 

گلوله به زمین  می 
خورد؛ اما می آمد

، ،

ریـزی هـای انجـام شـده، 1۵ مـورد جهیزیـه نیز 
اختیـار  در  زندانیـان  حمایـت  انجمـن  سـوی  از 
فرزنـدان خانـواده زندانیـان نیازمنـد قـرار خواهـد 
گرفـت و منـازل مسـکونی 4 خانـواده زنداانـی نیز 

مـورد مرمـت قـرار مـی گیـرد
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمان با اشـاره 
بـه ایـن مطلب کـه در هفته مقاومـت آئین اعطای 
امـان نامـه در راسـتای تـداوم طـرح احرار شـهید 
سـلیمانی نیـز انجـام خواهـد شـد، گفـت: سـردار 
سـلیمانی بـا دفـع شـر اشـرار در جنـوب کرمـان 
و برخـی اسـتان هـای مجـاور، بزرگتریـن طـرح 
اشـتغالزایی را بـا نام طرح احـرار در جنوب کرمان 
بـرای افـرادی که تسـلیم شـده و از اقدامـات خود 

پشـیمان شـده بودنـد، در یک هـزار هکتـار زمین 
بـا 700 حلقـه چـاه راه اندازی کـرد که ایـن اقدام 
سـردار موجـب شـد تا قبایـل و طوایف بـا یکدیگر 
متحـد شـده و معضل اشـتغال آنها نیز با تشـکیل 
تعاونـی بـا حضـور ایـن افـراد حـل شـود کـه این 
اقـدام سـردار سـلیمانی بازتـاب خوبـی در سـطح 

سـپاه و کشـور داشت.
موحـد بـه توزیع 133۵ سـبد معیشـتی در بین 
خانـواده هـای زندانیـان نیازمنـد نیـز اشـاره کـرد 
و گفـت: بـه مناسـبت هفتـه مقاومـت 1۵0 تبلت 
دانـش آمـوزی در بین فرزنـدان خانـواده زندانیان 
نیازمنـد توزیـع شـده و توزیـع 100 تبلـت دیگـر 

نیـز در برنامه اسـت.
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نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه کرمان با 
تاکیـد بـر این مطلب که محبوبیت شـهید سـلیمانی فوق 
العـاده بـود، گفت: اگـر ابعاد وجودی و خاطـرات و صحبت 
هـای ایـن شـهید گرانقـدر جمـع آوری و تدوین شـود، به 
عنـوان یـک دایـره المعـارف بـزرگ برای نسـل هـای بعد 

ایجاد خواهد شـد.
حجت االسـالم و المسلمین حسـن علیدادی سلیمانی 
در نشسـت تبییـن مکتب حاج قاسـم سـلیمانی در محل 
دادگسـتری کل اسـتان کرمان افزود: سردار سپهبد شهید 
حاج قاسـم سـلیمانی 40 سـال در حـال مبارزه بـا ظلم و 
جهـاد بود تـا سـرانجام به درجه رفیع شـهادت نائل شـد.

وی ادامـه داد: هـر فـردی بـه نحـوی در راه خـدا وقـف 
مـی کننـد اما شـهید تمـام وجود خـود رادر راه خـدا بذل 
و بخشـش مـی کنـد. نماینده ولی فقیـه در اسـتان و امام 
جمعـه کرمـان خاطرنشـان کـرد: امـام علـی )ع( فضیلت 
هـای مختلـف دارد و فاتـح خیبر اسـت، جای نبی اسـالم 
در آن شـب پرخطـر خوابیـد، پسـر عـم نبی مکرم اسـالم 
و دامـاد پیغمبـر اسـت امـا در هیچیک از ایـن فضیلت ها 
حـرف از فـوز نمـی زند اما وقتی بحث شـهادت می شـود 

فـزت و رب الکعبـه را مطـرح مـی کند.
سـلیمانی  علیـدادی  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
خاطرنشـان کـرد: قـرآن وقتـی در رابطـه با پـاداش اعمال 
صحبـت مـی کنـد، گاهی اوقـات چنـد برابر و یـا چندین 
برابـر را مطـرح مـی کنـد امـا برخـی پـادا ش هـا در نـزد 
خداونـد آنقـدر مهـم هسـتند که دربـاره آن پـاداش کلمه 
غیـر قابـل شـمارش را مطرح می کنـد و شـهادت یکی از 

ایـن مـواد اسـت کـه پـاداش آن قابل شـمارش نیسـت.
وی ادامـه داد: وقتـی خداونـد بخواهـد فـردی را عزیـز 
کنـد، کاری بـه القاب ندارد و یک چهـره آنقدر جهانی می 

شـود کـه مایـه امید همـه مظلومان عالم اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه کرمان با 
اشـاره به این مطلب که شـهادت سـلیمانی مصداق بعضی 
از آیـات قرآن اسـت، گفت: خداوند روزی بدون حسـاب به 

برخی افراد می دهد و شـهادت شـهید سـلیمانی مصداق 
این آیه اسـت.

وی ادامـه داد: قـرآن کریم همچنین می فرماید خداوند 
وقتی کسـی ایمان آورد و عمل صالح انجـام داد، محبت او 
را دردل همه می اندازد و محبت سـردار سـلیمانی در دل 

مردم را در مراسـم با شـکوه تشـییع وی مشاهده کردیم.
وی بـا بیـان اینکه نام شـهید سـلیمانی عالم گیـر بوده 

سـردار  گفـت:  اسـت، 
سپهبد شـهید حاج قاسم 
سلیمانی در حوزه تحلیل 
زبردسـت  و  العـاده  فـوق 
او  تحلیـل  نمونـه  و  بـود 
روزه   33 جنـگ  در  را 
مـی تـوان مشـاهده کـرد 
کسـی  کمتـر  امـروز  و 
در جبهـه سیاسـت ایـن 
قـدرت را دارد کـه چنین 

تحلیلـی را ارائـه کنـد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان:

مکتب شهید سلیمانی می تواند دایره المعارف 
نسل های آینده باشد

ــت:  ــان گف ــتان کرم ــتری اس ــس کل داگس ریی
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــهید ح ــپهبد ش ــردار س س
شــخصیت بزرگــی اســت کــه بــه تعبیــر حکیمانــه 
ــه  ــه ب ــری ن ــم رهب ــام معظ ــق مق ــیار دقی و بس
عنــوان یــک فــرد، بلکــه بــه عنــوان یــک مکتــب 

شــناخته مــی شــود.
یــداهلل موحــد در نشســت تبییــن مکتــب حــاج 
ســلیمانی  قاســم 
بزرگداشــت  ضمــن 
ســالگرد  نخســتین 
ســپهبد  شــهادت 
ــم  ــاج قاس ــهید ح ش
ــزود: در  ــلیمانی، اف س
ــن شــهید  حقیقــت ای
عزیــز در ادوار پــس 
انقــالب  پیــرزی  از 
بــا  ایــران  اســالمی 

اتــکا بــه ایمــان راســخ بــه قــدرت الیــزال الهــی و 
بــا شــجاعت، هوشــمندی و تیزبینــی فــردی خــود 
توانســتند در مســیر تعالــی و رشــد و توســعه 
خصوصیــات خــود حرکــت کنــد بــه گونــه ای کــه 
ــوان یــک  ــه عن ــروز ب ــن شــخصیت بزرگــوار ام ای

ــت. ــرح اس ــو مط الگ
وی اظهارداشــت: ســردار ســپهبد شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی بــا اتــکا بــه قــدرت الهــی، 
شــجاعت، هوشــمندی و تیزبینــی خــود ایــن 
ــت  ــه از فردی ــد ک ــان ش ــی نصیبش ــق اله توفی
خــارج شــوند و ســعه وجــود خــود را آنقــدر 
توســعه بخشــند کــه در افــکار، اندیشــه هــا، 
قلــوب و دل هــای انســان هــا نفــوذ کــرده و دل 
ــد و  ــخیر کنن ــواه را تس ــای آزادی خ ــان ه انس
ــود  ــه خ ــا را ب ــردار دل ه ــب س ــتی لق ــه درس ب

ــد. ــاص دادن اختص
نماینــده عالــی قــوه قضاییــه در اســتان کرمــان 
ــه ســپهبد شــهید  ــب ک ــن مطل ــه ای ــا اشــاره ب ب
حــاج قاســم ســلیمانی بــه طــور شــگفت انگیــز و 
ــوذ  معجــزه آســایی در دل و جــان مســلمانان نف
ــی  ــروز م ــت: ام ــد، گف ــدا کردن ــرده و راه پی ک
بینیــم هــزاران هــزار جــوان و نوجــوان مســلمان 
در اقصــی نقــاط گیتــی آرمانشــان ایــن اســت کــه 
ــلک  ــر، راه و مس ــدار تفک ــر م ــود را ب ــی خ زندگ
حــاج قاســم ســلیمانی و اندیشــه هــای او تنظیــم 
کننــد و ایــن آن چیــزی اســت که جهان اســالم و 
جبهــه مقاومــت کــه شــهید ســلیمانی سپهســاالر 
ایــن جبهــه بودنــد، بــه شــدت نیازمنــد آن اســت.

ــب  ــه مکت ــت ک ــوب اس ــرد: خ ــد ک وی تاکی
حــاج قاســم ســلیمانی را بشناســیم زیــرا هــر چــه 
ــاره ایــن مکتــب صحبــت کنیــم، کــم اســت. درب

رییس کل دادگستری استان کرمان:

شهید سلیمانی به عنوان یک مکتب 
شناخته می شود
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دیدار با خانواده شهدای تشییع سردار سلیمانی 
در کرمان

جانباختــگان حادثــه تشــییع ســردار ســلیمانی 
ــهید  ــه ش ــوه قضایی ــت ق ــدی ریاس ــری ج ــا پیگی ب

ــدند.  ــوب ش محس
یــداهلل موحــد رییــس کل دادگســتری اســتان 
کرمــان در حاشــیه دیــدار بــا خانــواده شــهدای 
مراســم تشــییع ســردار ســلیمانی در کرمــان بــا 

ــه پیگیــری هــای جــدی آیــت اهلل رییســی،  اشــاره ب
ریاســت قــوه قضاییــه بــرای شــهید محســوب شــدن 
جانباختــگان حادثــه تشــییع ســردار ســلیمانی، 
گفــت: تفقــد رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در 
ــه،  ــن حادث ــگان ای ــردن جانباخت شــهید محســوب ک

ــت. ــهدا اس ــن ش ــای ای ــواده ه ــار خان ــه افتخ مای

 المان یادبود سردار جبهه مقاومت در دادگستری کرمان 
رونمایی شد

همزمـان با نخسـتین سـالگرد شـهادت سـردار سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی و همرزمـان وی، المان 
یادبـود سـردار جبهـه مقاومت در محل دادگسـتری کرمان با حضـور رئیس کل، معاونین و کارکنان دادگسـتری 

کل اسـتان رونمایی شـد.

به مناسبت هفته مقاومت انجام می شود:

دیدار مردمی روسا و دادستان های هر یک از حوزه های قضایی 
استان با 6۳ نفر از شهروندان

امـور  و  انسـانی  منابـع  اسـالمی،معاون  محمدباقـر 
فرهنگـی دادگسـتری کل اسـتان کرمـان از برگـزاری 
دیـدار مردمـی مقامات قضایی در شهرسـتان ها با مردم 
به مناسـبت هفته مقاومت و نخسـتین سـالگرد شهادت 
سـردار سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی خبر داد و 
گفـت: براسـاس برنامـه ریزی هـای انجام شـده مدیران 
هـر یـک از حـوزه هـای قضایـی اسـتان بـا 63 نفـر از 
شـهروندان به تعداد سـال هـای پربرکت زندگی سـردار 

آسـمانی، مالقـات حضـوری خواهند داشـت.
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رییس کل دادگستری استان کرمان خبرداد:

آزادی 6۳ مددجوی مالی و جرایم 
غیرعمد و توزیع ۱۳۳5 بسته معیشتی در 

طرح از رهایی تا مساوات
یـداهلل موحـد، رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: در 
راسـتای اجـرای طـرح از رهایـی تـا مسـاوات در مکتـب حـاج قاسـم 
سـلیمانی، ضمـن توزیـع یک هـزار و 33۵ سـبد کاال در بیـن خانواده 
زندانیـان نیازمنـد، 63 مددجـوی جرایم مالی و غیرعمـد نیز از زندان 

هـای اسـتان کرمـان آزاد خواهند شـد.

دیدار رئیس کل دادگستری و تعدادی 
از مسئوالن قضایی با خانواده شهدای 

مدافع حرم در کرمان
یـداهلل موحد، رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان بـا همراهی معاون 
منابع انسـانی و امور فرهنگی دادگسـتری، دادسـتان کرمـان، رییس کل 
محاکـم عمومـی و انقـالب، مدیـرکل بازرسـی، رییس بسـیج حقوقدانان 
اسـتان و تعـدادی از مسـئولین قضایی اسـتان بـا خانواده شـهیدان حاج 
حسـین بادپا و محمد جمالی از شـهدای شـاخص مدافع حرم این استان 

دیـدار کرد.

در راستای اجرای طرح نذر خون در 
هفته مقاومت

محمدباقر اسـالمی،معاون توسـعه منابع و امور فرهنگی دادگستری 
اسـتان کرمـان گفـت: بـا اجـرای طـرح نـذر خـون در هفتـه مقاومت 
و نخسـتین سـالگرد شـهادت سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی، 
جمعـی از کارکنـان و قضات دادگسـتری کل اسـتان 16 هـزار و 6۵0 

سـی سـی از خـون خـود را بـه بیمـاران نیازمند اهـدا کردند.

امنیت زندان های استان کرمان ارتقاء 
چشمگیری داشته است

رمضـان امیری،مدیـرکل زنـدان هـای اسـتان کرمـان بـا اشـاره به 
برگـزاری دومیـن مرحلـه آزادی زندانیـان در راسـتای طـرح سـردار 
سـلیمانی، گفـت: در مرحلـه دوم این طـرح زمینـه آزادی 63 مددجو 
بـا پرداخـت سـه میلیـارد و 3۵۸ میلیـون تومـان فراهم شـده اسـت.




