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معاون دادگستری کل استان کرمان:

فضای اداری دادگستری استان کرمان با ۴۰درصد کسری مواجه است

بــه گفتــه معــاون مالــی ،پشــتیبانی و عمرانــی دادگســتری
کل اســتان کرمــان ،زیربنــای ســاختمان هــای دادگســتری
ایــن اســتان حــدود  ۹۰هــزار مترمربــع اســت کــه بــا توجــه
بــه اســتانداردهای موجــود و همچنیــن بمنظــور خدمــات
رســانی مطلــوب و تکریــم اربــاب رجــوع  ۴۰درصــد بایــد
بــه فضاهــای اداری فعلــی افــزوده شــود.
محمدحســین زاده کافــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود:
گرچــه ســال گذشــته بــا افتتــاح  ۱۲ســاختمان ۱۵ ،هــزار
مترمربــع بــه فضاهــای دادگســتری اســتان کرمــان اضافــه
شــده ولــی بــاز هــم ایــن میــزان کســری بــر رونــد خدمــات
رســانی مطلــوب تاثیــر گذاشــته اســت.
وی تصریــح کــرد :امیدواریــم طــی ســال جــاری بــا افتتــاح
و بهــره بــرداری از ســاختمان هــای اداری در حــال احــداث،
حــدود  ۱۲هــزار مترمربــع بــه زیربنــای فعلــی ســاختمان
هــای اداری دادگســتری ایــن اســتان اضافــه شــود.
زاده کافــی تاکیــد کــرد :اجــرای پــروژه هــای عمرانــی

بــا همــت و حمایــت رئیــس کل دادگســتری اســتان بــه
ســرعت در حــال پیشــرفت و اتمــام مــی باشــد.
معــاون مالــی ،پشــتیبانی و عمرانــی دادگســتری کل اســتان
کرمــان گفــت :بــا بهــره بــرداری از ســاختمان هــای نوبنیــاد
شــوراهای حــل اختــاف اســتان در ســال گذشــته۶۵ ،
هــزار مترمربــع زیربنــای ایــن شــوراها افزایــش یافتــه کــه
امیدواریــم بــا افتتــاح و بهــره بــرداری از ســاختمان هــای
درحــال احــداث در ســال  ،۹۸زیربنــای ســاختمان هــای
شــوراهای حــل اختــاف بــه  ۶۷هــزار مترمربــع برســد.
زاده کافــی بیــان کــرد :در راســتای همــکاری مســئوالن
دادگســتری اســتان و روســای حــوزه هــای قضایــی بــا
معاونــت مالــی ،پشــتیبانی و عمرانــی دادگســتری کل
اســتان کرمــان در ســال گذشــته در جهــت صرفــه جویــی
و اســتفاده بهینــه از منابــع موجــود ،پایــان ســال مالــی بــا
موفقیــت بــه پایــان رســید .وی تصریــح کــرد :از جملــه
افتتــاح هــا در ســال جــاری آسایشــگاه پرســنل وظیفــه
دادگســتری اســتان ،دادســرای عمومــی وانقالب شهرســتان
زرنــد ،دادگاه عمومــی بخــش جازموریــان ،مرکــز آموزشــی و
رفاهــی دادگســتری شهرســتان بافــت بــوده اســت.

معــاون مالــی ،پشــتیبانی و عمرانــی دادگســتری کل
اســتان کرمــان گفــت :بــا توجــه بــه تاکیــدات رئیــس کل
دادگســتری اســتان ،معاونــت مالــی ،پشــتیبانی و عمرانــی
دادگســتری کل اســتان بــا شــعار صرفــه جــوی و اهتمــام
در نگهــداری و اســتفاده بهینــه از تجهیــزات موجــود آغــاز و
در ایــن راســتا اقدامــات و تمهیــدات اندیشــیده شــده و در
حــال اجــرا مــی باشــد.
زاده کافــی گفــت :بــه دلیــل بعــد مســافت بیــن حــوزه
هــای قضائــی دادگســتری اســتان بــا مرکــز و همچنیــن
محرومیــت در بیشــتر حــوزه هــای قضائــی ،کمبــود خــودرو
و همچنیــن بــه دلیــل افزایــش زیربنــای فضاهــای اداری و
افزایــش تعــداد کارکنــان قضائــی و اداری ،کمبــود نیــروی
خدماتــی از مهمتریــن مشــکالت معاونــت مالــی ،پشــتیبانی
و عمرانــی دادگســتری کل اســتان کرمــان مــی باشــد.
معــاون مالــی ،پشــتیبانی و عمرانــی دادگســتری کل اســتان
کرمــان افــزود :وصــول درآمدهــای دادگســتری اســتان
کرمــان در ســال گذشــته ۱۹.۴درصــد نســبت بــه ســال ۹۶
رشــد داشــته اســت و در پایــان ســال گذشــته ۹۷ ،درصــد
پیــش بینــی درآمدهــا محقــق شــده اســت.

معاون سازمان ملی استاندارد :

تاسیس پژوهشگاه استاندارد در رفسنجان الزامی است

معــاون توســعه مدیریــت و امورحقوقــی و مجلــس ســازمان
ملــی اســتاندارد گفــت :تاســیس پژوهشــگاه منطقــه جنــوب
شــرق کشــور در شهرســتان رفســنجان بــا توجــه بــه
اهمیــت صــادرات پســته بــه عنــوان محصــول صادراتــی
غیرنفتــی ایــن منطقــه ،ضــروری اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،حمیــد اشــتری در دیــدار بــا رئیــس
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کرمــان بــا بیــان
اینکــه آزمایشــگاههای اســتاندارد در سراســر کشــور مرجــع
هســتند و پژوهشــگاه اســتاندارد وظیفــه ارتقــای کیفیــت
کاال و خدمــات را در کشــور برعهــده دارد افــزود :پیــش
از ایــن پژوهشــگاه اســتاندارد در شــمال ،غــرب ،مرکــز و
شــمال غــرب کشــور تاســیس شــده اســت.
وی اظهــار داشــت :هــدف از توســعه و تاســیس پژوهشــگاهها
در شهرســتانهایی کــه مــورد تاکیــد و حمایــت ســازمان

ملــی اســتاندارد هســتند ،ارائــه بهبــود بهتریــن کیفیــت کاال
و خدمــات اســت.
معــاون ســازمان ملــی اســتاندارد بــا اشــاره بــه عضویــت
ایــران در کدکــس جهانــی و مشــکالت صــادرات پســته بــه
جهــت نداشــتن اطــاع کافــی در اســتفاده از ســموم توســط
کشــاورزان و شــرایط نامطلــوب نگهــداری و انبــار ،بــر لــزوم
تحقیــق و پژوهــش در ایــن زمینــه بــه جهــت اهمیــت
محصــول پســته ایــران بــه خصــوص رفســنجان تاکیــد کــرد.
وی اضافــه کــرد :ســازمان ملــی اســتاندارد بهصــورت
مســتقل زیــر نظــر مســتقیم ریاســت جمهــوری فعالیــت
مــی کنــد و بــا توجــه بــه اینکــه جنــس کار ســازمان ملــی
اســتاندارد منحصــر بــه فــرد اســت و بــه تازگــی ایــن
ســازمان در صحنــه هــای بیــن المللــی مطــرح شــده و رتبــه
 ۲۱را در میــان  ۱۷۶کشــور دنیــا کســب کــرده ضــرورت
توجــه بــه تقویــت زیرســاخت هــای ایــن حــوزه بایــد جــدی
تــر دنبــال شــود.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان نیــز در

کشف  8تن چوب جنگلی قاچاق در طارم :

نفس جنگلهای طارم به شماره افتاده است
فرمانــده انتظامــی شهرســتان طــارم ،از
کشــف  8تــن چــوب جنگلــی قاچــاق در
محــور گیلــوان خبــر داد .بــه گــزارش ایســنا،
قاچــاق چــوب و قطــع درختــان جنگلــی
یکــی از مهمتریــن دغدغههایــی اســت
کــه محیــط زیســت را تهدیــد میکنــد،
زیــرا قطــع بیرویــه درختــان عــاوه بــر
اینکــه نفــس درختــان را بــه شــماره
انداختــه اســت ،ســبب افزایــش خســارات در
حــوادث طبیعــی بهویــژه ســیل میشــود
و ســودجویان اغلــب مبــادرت بــه قطــع
درختــان حاشــیه رودخانــه میکننــد.
بیشــتر چوبهایــی کــه قاچــاق میشــود
شــامل چنــار ،قرهآقــاج ،درخــت ون و گــردو
هســتند کــه از مهمتریــن دالیــل افزایــش
ایــن امــر نیــز میتــوان بــه افزایــش قیمــت
چــوب و تقاضــای بیشــتر کارخانههــای
تولیــدی بــه آن اشــاره کــرد .یکــی از
شهرســتانهایی کــه همــواره زمزمــه
قاچــاق چــوب از آن بــه گــوش میرســد،
طــارم اســت تــا جایــی کــه امســال شــاهد
افزایــش حــدود  ۳۰درصــدی قاچــاق چــوب
در ایــن شهرســتان بودیــم .جنگلهــای
طــارم در مناطقــی ماننــد جنــگل ارس

جیشآبــاد ،چــرزه ،جمالآبــاد ،مینــا،
خســاره ،ســرداب و  ...قــرار دارد و عــاوه بــر
ارس در ایــن منطقــه گونههــای جنگلــی
دیگــری شــامل بنــه ،بلــوط ،بــادام وحشــی،
زالزالــک ،ســیاهتلو ،انــار وحشــی ،نــارون،
زبــان گنجشــک ،داغداغــان و  ...قــرار دارد
کــه بســیار متنــوع اســت .تنــوع درختــان
در شهرســتان طــارم ســبب شــده اســت کــه
چشــم طمــع قاچاقچیــان چــوب همــواره بــه
دنبــال جنگلهــای طــارم باشــد کــه مقصــد
اغلــب ایــن چوبهــا ،اســتانهای شــمالی
کشــور اســت .قاچاقچیــان چــوب کــه اغلــب
بــرای دس ـتیابی بــه ســود کالن اقــدام بــه
قطــع درختــان میکننــد از ایــن نکتــه
غافــل هســتند کــه در نهایــت ضــرر ایــن
کار در آینــده نصیــب فرزندانشــان خواهــد
شــد ،زیــرا زمیــن بــدون درخــت در تأمیــن
حیــات انســان حرفــی بــرای گفتــن نخواهــد
داشــت .تــداوم رونــد قطــع درختــان در
شهرســتان طــارم در درازمــدت میتوانــد
منجــر بــه نابــودی جنگلهــا شــده و بــه
محیــط زیســت منطقــه صدمــات بســیاری
وارد کنــد ،لــذا مقابلــه بــا ایــن امــر نیازمنــد
اهتمــام بیشــتری اســت.

ایــن دیــدار کــه بــه منظــور بررســی و امــکان تاســیس
پژوهشــکده اســتاندارد در اســتان انجــام شــد گفــت:
ضــرورت ایجــاد و تأســیس پژوهشــکده اســتاندارد بــر کســی
پوشــیده نیســت و اســتان بــا توجــه بــه ظرفیتهــای
موجــود از ایــن طــرح اســتقبال میکنــد.
جعفــر رودری از آمادگــی اســتان بــرای همــکاری در شــروع
بــه کار پژوهشــکده اســتاندارد در چارچــوب قوانیــن و
مقــررات خبــر داد و افــزود :قطعـاً ایــن مهــم مــی توانــد در
تولیــد محصــوالت صادراتــی بــر اســاس نــرم جهانــی و ارز
آوری بــه کشــور موثــر باشــد.
وی بــا اشــاره بــه ویژگیهــای خــاص اســتان کرمــان از
جملــه تولیــد و صــدور محصــوالت باغــی و در رأس آنهــا
پســته و خرمــا ،کشــت و تولیــد محصــوالت جالیــزی،
صنایــع معدنــی و همچنیــن حضــور خــودرو ســازان در
اســتان ،بــر لــزوم نظــارت اداره کل اســتاندارد جهــت ارتقــاء
کیفیــت و بهبــود خدمــات تولیــد و رقابــت در بازارهــای
جهانــی تاکیــد کــرد.

پویانمایی« شیرین و فرهاد» از گلستان به جشنواره
بینالمللی فیلم کوتاه آمریکا راه یافت

پویانمایــی « شــیرین و فرهــاد» از تولیــدات
واحــد پویانمایــی مرکــز گلســتان بــه
ســومین جشــنواره بیــن المللــی فیلــم
کوتــاه  ۱۲Gآمریــکا راه یافــت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از گــرگان،
بــه نقــل از روابــط عمومــی صــدا و ســیمای
گلســتان ،پویانمایــی « شــیرین و فرهــاد»
در قالــب فیلــم کوتــاه  12دقیقــهای
بــدون کالم و  3Dبــه تهیــه کنندگــی و
کارگردانــی رحیــم کریـمزاده آمــاده پخــش
اســت.
ایــن برنامــه برداشــتی آزاد از داســتان
شــیرین و فرهــاد نظامــی گنجــوی بــا
مضمونــی جدیــد ،نقــدی بــر تاثیــر منفــی
رســانه و وســایل ارتبــاط جمعــی امــروز
بــه ویــژه جامعــه ایــران اســت .قصــه از
آغــاز حرکــت شــیرین بــر اســب و اســب
بــر دوش فرهــاد حیــن عبــور از رودخانــه
و گــذر زمــان و اتفاقهــای امــروزی و
عــوض شــدن چهــره و ظاهــر شــیرین را
نشــان میدهــد ،فرهــادی کــه عاشــق
شــیرین بــود او را نمیشناســد در آب رهــا
میکنــد و ادامــه داســتان.
نویســنده ایــن اثــر رحیــم کریــمزاده و

ســحر قائــدی طــراح شــخصیت ،فاطمــه
جاللــی طــراح اســتوریبورد ،جــواد
صوفــی مدلســاز ،ملســاز پسزمینــه
رضــا صفــی هســتند.
پویانمایــی شــیرین و فرهــاد تاکنــون
جــواز حضــور در جشــنوارههای داخلــی
و بینالمللــی از جملــه جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کوتــاه خــاق
هنــد ،جشــنواره بینالمللــی لفــت – آف
آمریــکا ،جشــنواره بینالمللــی فیلــم کوتــاه
انگلیــس ،نخســتین جشــنواره بینالمللــی
وب فرانســه ،ســومین جشــنواره فیلمهــای
کوتــاه موزیــکال و جشــنواره بینالمللــی
فیلــم هــای کوتــاه آمریــکا ،جشــنواره
بینالمللــی جعبــه ســیاه ســوئیس
( )BlackBox Filmحضــور داشــته و هــم
اکنــون در ســومین جشــنواره بینالمللــی
فیلــم کوتــاه (  )12Gدر آمریــکا مــورد
ارزیابــی داوران قــرار میگیــرد.
ایــن پویانمایــی امســال در بیســت و دومین
جشــنواره تولیــدات رادیویــی و تلویزیونــی
مراکــز اســتانها کــه در بجنــورد برگــزار
شــد ،هدهــد ایــن جشــنواره را بــرای
گلســتان بــه ارمغــان آورد.
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زاهدی خطاب به سیاسیون:

قسمتان میدهیم ،دست از سر ورزش بردارید
رییــس کمیســیون آمــوزش
و تحقیقــات مجلــس شــورای
اســامی بــا بیــان اینکــه
سیاســیون بایــد از ورزش
حمایــت کننــد ،افــزود:
چــرا بایــد جوانــی ماننــد
امیــری خراســانی تحــت فشــارهای سیاســی کنــار بــرود؟ مــا
سیاســیون وظیفــه حمایــت از ورزش را داریــم امــا حمایــت
مــا دخالــت در ورزش نیســت و بایــد ســرلوحه کار باشــد.
دخالــت هــا از همــان صدر(فدراســیون) تــا اســتان هــا بــه
ورزش ضربــه زده اســت.
بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویــر ،دکتــر محمدمهــدی
زاهــدی در مراســم تکریــم و معارفــه مدیــرکل ورزش و
جوانــان اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اســتعفای امیــری
خراســانی(مدیرکل ســابق ورزش و جوانــان اســتان) اظهــار
کــرد :سیاســی کارهــا ،شــما را قســم مــی دهــم دســت از
ســر ورزش بکشــید و دخالــت بیجــا و بجــا در ورزش نکنیــد.
وی بــا بیــان اینکــه سیاســیون بایــد از ورزش حمایــت کننــد،
افــزود :چــرا بایــد جوانــی ماننــد امیــری خراســانی تحــت
فشــارهای سیاســی کنــار بــرود؟ مــا سیاســیون وظیفــه
حمایــت از ورزش را داریــم امــا حمایــت مــا دخالــت در ورزش
نیســت و بایــد ســرلوحه کار باشــد .دخالــت هــا از همــان
صدر(فدراســیون) تــا اســتان هــا بــه ورزش ضربــه زده اســت.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی
بیــان کــرد :گالیــه از وزیــر ورزش داریــم زیــرا قــرار بــود
پســت مدیریتــی در حــوزه ســتادی وزارتخانــه بــه آقــای
امیــری خراســانی مدیــرکل ســابق ورزش و جوانــان بدهنــد،
کــه متاســفانه ایــن اتفــاق نیفتــاد.
ایــن عضــو فراکســیون والیــی مجلــس شــورای اســامی بــا
اشــاره بــه اینکــه اســتان کرمــان پتانســیل زیــادی در تربیــت
نیروهــا و مدیــران دارد ،اظهــار کــرد :ورزش بــه صــورت
پدیــده اجتماعــی و بــا زندگــی مــردم عجیــن شــده امــا در
کشــور ضعــف بزرگــی در باشــگاه داری داریــم و مدیریــت مــا
علمــی و آکادمیــک نیســت.
زاهــدی خطــاب بــه مدیــرکل جدیــد ورزش و جوانــان اســتان
کرمــان در زمینــه توجــه بــه ورزش همگانــی و بانــوان تصریــح
کــرد :بایــد رشــته هــای مدیریــت باشــگاه داری را ایجــاد
کنیــم .بســیاری از مشــکالت حــوزه ورزش بــه دلیــل عــدم
ورود آکادمیــک اســت و بایــد باشــگاه داری حرفــه ای را در
کشــور راه بیندازیــم.

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری :

دانشگاه ها در دوران خوشی به حاشیه رانده نشود
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری گفــت :دانشــگاه
هــا را نبایــد در روزهــای
خوشــی بــا سیاســت هــای
غلــط هماننــد واردات و غیره
فرامــوش کــرد و نبایــد بــه
حاشــیه رانــده شــود .بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،منصــور
غالمــی در نشســت بــا اســتادان دانشــگاه ســاری بــا بیــان
اینکــه در گذشــته بــا سیاســت هــای غلــط نظیــر واردات
کاال و علــم ،دانشــگاهها همــواره مــورد کــم لطفــی قــرار مــی
گرفتنــد تصریــح کــرد :نبایــد در روزهــای خوشــی دانشــگاه
هــا بــه حاشــیه رانــده شــوند .وی بــا تاکیــد براینکــه دانشــگاه
هــا فقــط مربــوط بــه روزهــای ســخت نیســت بــه شــرایط
کشــور در دوران تحریــم اشــاره کــرد و تحریــم هــا را بــرای
بخــش علمــی کشــور فرصــت دانســت و افــزود :ایــن شــرایط
فرصــت مناســبی اســت تــا دانشــگاه هــا توانمنــدی هــای خود
را بــه خوبــی اثبــات کننــد .وزیــر علــوم عنــوان کــرد :در ســال
هــای اخیــر شــرایط بــرای بــروز اســتعدادهای دانشــجویی و
دانشــگاهی بــرای تامیــن نیازهــای کشــور فراهــم شــده و
نبایــد پــس از رفــع نیــاز دانشــگاه هــا بــه حاشــیه رانــده
شــوند.
غالمــی بــا اظهــار اینکــه کــه تولیــدات دانشــگاهی را نبایــد
ضایــع کــرد ،اقتصــاد کشــاورزی را بهتریــن جایگزیــن اقتصــاد
نفتــی دانســت و خواســتار هدایــت کشــاورزان بــه روش هــای
نویــن و علمــی شــد و گفــت :همــه بایــد بــرای ثمربخشــی
تولیــدات علمــی آســتین هــا را باالزننــد و پــای کار آینــد.

