
گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان 
محرکۀ  نیروی  به عنوان  رسانه ها  از  کرمان 
دستگاه های اجرایی یاد کرد و گفت: »در هر 
رخوت  و  در خموشی  رسانه ها  که  جامعه ای 
منظور  به  و  شد  نخواهد  پویا  جامعه  باشند، 
از  باید  جامعه  در  نشاط  و  پویایی  توسعۀ 

ظرفیت های رسانه ای استفاده شود«.
حجت االسالم والمسلمین ابراهیم حمیدی 
در نشست با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره 
خانه مطبوعات استان کرمان، پرهیز از افراط 
و تفریط در حوزه های رسانه ای را مورد تاکید 
در  تفریط  و  افراط  »اگر  افزود:  و  داد  قرار 
از  رسانه ها  ایجاد شود،  رسانه ای  فعالیت های 

رسالت اصلی خود فاصله می گیرند«.
در  باید  این که  به  اشاره  با  همچنین  وی 
فضای خوب و آرام مطالبه گری، زمینۀ رشد 
»در  داد:  ادامه  کنیم،  فراهم  را  توسعه  و 
دستگاه قضایی استان کرمان زمینۀ الزم برای 

همکاری با رسانه ها فراهم شده است«.
دستگاه  بین  »ارتباط  کرد:  بیان  حمیدی 
قضایی و رسانه ها باید به نحوی فراهم شود که 

مکمل یکدیگر باشند«.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  در  حمیدی  کرمان،  استان  دادگستری 
دیدار گفت: »دشمنان همواره درصدد بوده اند 
اسالمی  جمهوری  نظام  در  دهند  نشان  که 
وجود  سیاسی  آزادی  و  بیان  آزادی  ایران، 
ندارد و افراد منصف براساس تعداد رسانه ها و 
نحوۀ فعالیت آن ها در کشور می توانند در این 

رابطه اظهارنظر کنند«.
و  سیاسی  باز  فضای  »در  کرد:  بیان  وی 
وضعیت  نیز  کرمان  استان  کشور،  در  بیانی 
بسیار خوبی دارد و فعالیت های رسانه ای در 
یافته  جریان  استان  این  در  قبولی  قابل  حد 

است«.
با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
توسعه یافته  که  کشوری  هر  این که  به  اشاره 
است، در ابتدا رسانه های آن توسعه یافته اند، 
و  مطبوعات  در  توسعه  »تحقق  کرد:  اظهار 
رسانه ها، زمینه ساز توسعۀ فرهنگی، سیاسی، 
اقتصادی و عمران و آبادانی در کشورها است«.

یکی  بیان  آزادی  این که  بر  تاکید  با  وی 
مقدس جمهوری  نظام  مهم  دستاوردهای  از 
اسالمی است که باید به آن توجه الزم صورت 
بین  خوبی  بسیار  »ارتباط  داد:  ادامه  گیرد، 
مدیریت  دورۀ  در  رسانه ها  و  قضایی  دستگاه 
شکل  کرمان  استان  کل  دادگستری  جدید 
گرفته که در پیشبرد اهداف مورد نظر بسیار 

موثر است«.
اطالعات  میزان  بودن  پایین  حمیدی 
مشکالت  از  را  مردم  قضایی  و  حقوقی 
از  »بسیاری  افزود:  و  برشمرد  جامعه  کنونی 
 .. و  خانواده  حقوقی،  حوزه های  پرونده های 
ناشی از پایین بودن میزان اطالعات حقوقی 
اطالع رسانی های  توسعۀ  با  و  است  مردم 
از حجم مراجعات  حقوقی و قضایی می توان 

به دستگاه قضایی کاست«.

توسعۀ  این که  به  اشاره  با  وی 
از  قضایی  و  حقوقی  اطالع رسانی های 
»باید  تاکید کرد:  است،  رسالت های رسانه ها 
رسانه ها  به  مردم  که  شود  اقدام  نحوی  به 
بیشتر روی آورند و از این فرصت برای افزایش 
استفاده  مردم  قضایی  و  حقوقی  اطالعات 

شود«.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان 
این که دفاع از حقوق شهروندی و آزادی های 
شمار  به  رسانه ها  وظایف  دیگر  از  مشروع 
از  مشروع  آزادی های  »تحقق  گفت:  می رود، 
مردم  که  است  ممکن  و  است  مردم  حقوق 
به دلیل پایین بودن میزان اطالعات حقوقی 
نداشته  آگاهی  حقوق  این  از  خود  قضایی  و 
باشند و رسانه ها باید این حقوق را به مردم 
مردم،  گویای  زبان  عنوان  به  و  داده  آموزش 
این حقوق را مطالبه کنند و موارد نقض حقوق 

شهروندی را نیز به مسئوالن اطالع دهند«.
رسانه ای  تالش های  از  تقدیر  ضمن  وی 
رسانه ها  »نقش  داد:  ادامه  کرمان  استان  در 
آسیب های  و  جرایم  وقوع  از  پیشگیری  در 
اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و این 
ارائۀ  عمومی،  آموزش های  توسعۀ  با  باید  امر 

فرهنگ سازی  جوانان،  به  الزم  آگاهی های 
دربارۀ ابزارهای روز و ... محقق شود«.

استان  شمال  مطبوعات  خانه  مدیرعامل 
کرمان نیز در این نشست با اشاره به این که 
در مجموع در استان 391 رسانه دارای مجوز 
انتشار هستند، گفت: »از مجموع رسانه های 
مورد   206 کرمان  استان  در  مجوز  دارای 
 40 و  برخط  الکترونیک  مورد   145 چاپی، 
مورد غیربرخط و قابل ارائه در فضای مجازی 

هستند«.
این که  به  اشاره  با  نژادحیدری  محمدرضا 
ازای هر  به  سرانۀ رسانه ای در استان کرمان 
100 هزار نفر 12 رسانه است، افزود: »استان 
رتبۀ چهاردهم  تعداد رسانه ها  نظر  از  کرمان 

کشوری را به خود اختصاص داده است«.
اصلی  فعالیت 322 عضو  به  اشاره  با  وی 
کرمان،  استان  شمال  مطبوعات  خانه  در 
توسعۀ  زمینه ساز  را  رسانه ای  فعالیت های 
»در  کرد:  تاکید  و  دانست  جامعه  در  عدالت 
از  یکی  همکاری  از  کرمان  مطبوعات  خانه 
فعاالن رسانه ای و متخصص در حوزۀ وکالت 
از  قضایی  الزم  پشتیبانی  تا  می شود  استفاه 
استان  رسانه های  و  مطبوعات  عرصۀ  فعاالن 

صورت گیرد«.
اینکه  به  بیان کرد: »با توجه  نژادحیدری 
به  کرمان  استان  در  فراوانی  رسانه های  شبه 
داریم  انتظار  می کنند،  فعالیت  رسانه  عنوان 
دستگاه قضایی به رسانه های رسمی و قانونی 
توجه بیشتری داشته باشد و این رسانه ها مورد 

پشتیبانی بیشتری قرار گیرند«.
خبرنگاران،  رفاهی  مسائل  به  توجه  وی، 
برگزاری دوره های آموزشی و پیگیری جهت 
از  راه اندازی مجدد موزۀ مطبوعات کرمان را 

اولویت های خانه مطبوعات کرمان برشمرد. 

گروه جامعه: مدیر پایگاه میراث جهانی بم 
این  از  شبانه روزی  بازدید  موضوع  به  اشاره  با 
اثر تاریخی که بزرگترین بنای خشتی جهان 
محسوب می شود، گفت: »اینکه ارگ قدیم در 
بازدید  و گردشگران  بماند  باز  طول شبانه روز 
باید  زیرا  نیست،  کارشناسی  باشند  داشته 
با  و  کرد  نگاه  موزه  عنوان  به  قدیم  ارگ  به 

حساسیت با آن رفتار کنیم«.
بم  قدیم  »ارگ  افزود:  قاسمی  محسن 
مجموعۀ وسیعی است که به نسبت وسعتش 

نیروی انسانی زیادی در اختیار ندارد و حضور 
دائمی گردشگران در این بنای تاریخی، باعث 

تخریب این میراث مهم می شود«.
به گزارش ایرنا کرمان، وی 16 خردادماه در 
بخشی از سخنان خود در جمع خبرنگاران، با 
اشاره به اینکه نورپردازی بنای تاریخی ارگ از 
بزرگ ترین چالش های ماست، بیان کرد: »سال 
میلیون   ۸00 و  میلیارد  یک  اعتبار  گذشته 
تومانی به صورت اسناد خزانه به ما تعلق گرفت 
ولی متاسفانه 50 درصد اسناد خزانه معموال به 

پول تبدیل می شود«. وی ادامه  داد: »در ایام 
نوروز تا حدودی نورپردازی با نصب پروژکتور 
در ضلع جنوبی و غرب ارگ انجام شد«. قاسمی 
یادآور شد: »نورپردازی و روشنایی کامل ارگ 
خواهد  هزینه  تومان  میلیارد   10 به  نزدیک 
اعتبار  این  از  بخشی  ساالنه  باید  که  داشت 
وی  ما کمک شود«.  به  میراث  وزارت  توسط 
ادامه  داد: »باید نورپردازی ارگ قدیم به خوبی 
نیز جلوۀ  بیرون شهر  از  تا ارگ  طراحی شود 
زیبایی داشته باشد«. مدیر پایگاه میراث جهانی 

بم و منظر فرهنگی آن در ادامه از مرمت 10 
بخش  همکاری  با  بم  قدیم  ارگ  درون  خانۀ 
خصوصی خبر داد و گفت: »از این تعداد، پنج 
خانه با زیرساخت گردشگری احیا می شود تا 
گردشگران بتوانند در بزرگترین بنای خشتی 
جهان اقامت گزینند«. وی بیان کرد: »در این 
جهانی  پایگاه  ظرفیت  از  درصد   ۷0 پروژه ها 
با کمک بخش خصوصی  مابقی  و 30 درصد 
حاکم،  »خانه  گفت:  قاسمی  می شود«.  انجام 
خانه فرمانده قشون و خانه یهودی ها از جمله 
دلیل  به  که  می روند  شمار  به  پروژه  این 10 
اقامت  برای  نمی توانند  بزرگ  فضای  داشتن 
بازدید  برای  تنها  و  شوند  آماده  گردشگران 

مرمت خواهند شد«. 

کرمان  مردم  نماینده  زاهدی  اقتصاد:  گروه 
پروژۀ  وضعیت  آخرین  دربارۀ  مجلس  در  راور  و 
عزم  حاضر  حال  »در  گفت:  کرمان  پتروشیمی 
بانک  از  پروژه  این  گرفتن  پس   بر  استان  جدی 
فسخ  موضوع  با  هم  نشستی  که  است  پاسارگاد 

موضوع  این  و  برگزار  زمین  واگذاری  و  قرارداد 
تصویب شده است«. محمدمهدی زاهدی با بیان 
اینکه اخذ مجوز اجرای این پروژه و کلنگ زنی آن 
هشت سال پیش صورت گرفت، افزود: »سهام دار 
اصلی این پروژه بانک پاسارگاد است که در این 

هشت سال، با وجود قول های پی درپی هیچ اقدام 
جدی نکرده و به نظر می رسد که فقط خواستار 
گزارش  به  است«.  بوده  امتیازات  از  بهره مندی 
ایسنا کرمان، وی 13 خردادماه اظهار کرد: »در 
حال حاضر عزم جدی استان بر پس  گرفتن این 

زمین، دعوت از سرمایه گذاران خارجی و بردن این 
پروژه به سمت عملیاتی کردن آن است که نشستی 
هم با موضوع فسخ قرارداد و واگذاری زمین برگزار 
و این موضوع تصویب شده است«. وی گفت: »این 
اولیۀ یک میلیارد دالر قرار بود  با سرمایۀ  پروژه 
غیرمستقیمی  و  مستقیم  چشمگیر  اشتغال زایی 
برای استان کرمان ایجاد کند؛ همچنین با ایجاد 
صنایع دیگر در کنار آن ایجاد این پروژه قابلیت 
ایجاد یک شهرک پتروشیمی در استان را داشت«. 

خاکسپاری  مراسم  جامعه:  گروه 
حجت االسالم سیدمحمود دعایی، مدیرمسئول 
خردادماه  سه شنبه 1۷  روز  اطالعات  روزنامه 
برگزار شد و پیکر او در مرقد امام خمینی)ره( 

به خاک سپرده شد.
 ۸1 در  خردادماه،   15 یکشنبه  عصر  وی 

سالگی چشم از جهان فروبست.
دعایی در 1320 از پدری یزدی و مادری 
چهار  در  و  آمد  دنیا  به  یزد  در  کرمانی، 
سالگی، به همراه مادرش به کرمان می آید. او 
تحصیالت حوزوی خود را در مدرسه معصومیه 
کرمان شروع کرد و سپس در حوزه علمیه قم 

ادامه داد.
او قبل از انقالب، در مبارزه علیه رژیم شاه 
حضور فعالی داشت. دعایی یکی از همراهان 
امام)ره( در دوران اقامت در شهر نجف بود که 
در نهایت به ایشان در نوفل لوشاتو پیوست تا به 
هموار شدن مسیر انقالب اسالمی کمک کند.

او بعد از پیروزی انقالب و سال های 135۷ 
تا 135۸ و مقطع پیش از آغاز جنگ تحمیلی 
سفیر ایران در عراق بود. دعایی در ادامه بیش 
و  اطالعات  موسسه  سرپرستی  چهاردهه  از 
نمایندگی شش دوره مجلس شورای اسالمی 

را هم در کارنامه خود دارد.
شخصیت  و  منش  واسطۀ  به  که  دعایی 
بین  در  بیشماری  دوست داران  خود،  متمایز 
دارد،  ایران  سیاست  و  رسانه  فرهنگ،  اهالی 
فرهنگ  عرصه  افتخار  نشان   1393 سال  در 
از  همچنین  دعایی  کرد.  دریافت  را  هنر  و 
آزادی مطبوعات موفق  از  انجمن دفاع  سوی 
به دریافت قلم طالیی به عنوان چهرۀ شاخص 
فرهنگی شد که او این جایزه را به موزه حضرت 

علی بن ابی طالب در قم اهدا کرده است.
گذشته  سال  اسفندماه  همچنین،  او 
به واسطه چهار دهه مدیریت موسسه اطالعات 
حوزۀ  در  کم نظیرش  فعالیت  پاس داشت  و 
تهران  بازرگانی  اتاق  از سوی  فرهنگ کشور، 
برگزیدۀ  به عنوان  کشور  خصوصی  بخش  و 
ششمین دوره از جایزۀ کارآفرینی امین الضرب 
را  امین الضرب  نشان  و  لوح  و  شد  معرفی 

دریافت کرد.
او در مراسمی که به مناسبت اهدای این 
شد،  برگزار  کشور  برتر  کارآفرینان  به  نشان 
خود،  متواضعانۀ  و  صمیمی  لحن  همان  با 
سخنانی را مطرح کرد و در بخشی از اظهارات 
خود گفت: »من از جانب پدری، واعظم و از 

جدایی،  از  پس  مادرم  کارگر.  مادری،  جانب 
از  و  بود  کرمان  ریسندگی  کارخانۀ  کارگر 
همان جا بازنشسته شد و من با نان دستاورد 
کارگری او بزرگ شدم و طعم مشقت و رنج 
البته در  را با گوشت و پوستم درک کردم و 
کنارش، طعم شیرین استغنا و غروِر بی نیازی و 
سربلندی را هم چشیدم. این است که اگرچه 
به اقتضای شش دوره نمایندگی مردم شریف 
تهران در مجلس و چهار دهه ادارۀ یک نهاد 
در  بسیاری  مدیران  با  می بایست  فرهنگی، 
سروکار  آن  از  بیرون  و  اطالعات  موسسه ی 
و  بودم  فرودستان  با  دروْن  در  اما  می داشتم، 
کوشیدم به روحیۀ کارگرِی مادرم وفادار باشم 
و »فرودستان« را »فرومایه« نپندارم و قدرشان 

را بدانم«.
پس از انتشار خبر درگذشت وی، دوستان 
و دوست داران بیشمارش، با پیام هایی یاد او را 

گرامی داشتند.
به نقل از روزنامه اطالعات، ادیب فرزانه و 
شاعر و نویسنده معاصر استاد دکتر محمدرضا 
شفیعي کدکني گفت: »فقدان ایشان، حقیقتا 
اطالعات است که  روزنامه  به  بزرگ  لطمه ای 
تنها  نه  شود.  جبران  است  ممکن  به سختي 
روزنامه، که در سطح کشور هم ما شخصیتي 
مانند ایشان نداشته ایم و اگر داشته ایم؛ اندک 
بوده اند. زیرا فروتني و خصوصیات آقاي دعایي 
جوانمردي  و  خیرخواهي  که  بود  گونه ای  به 
حرمت گذاري  در  به ویژه  و  می داد  بازتاب  را 
شخصیت هاي  و  رجال  به  نسبت  تواضع  و 

فرهنگي و هنري، آن ها را دلگرم می کرد«.
و  همکاران  به  فقط  »نه  افزود:  وی 
آقاي  خانوادۀ  و  اطالعات  دست اندرکاران 
دعایي، که به ملت ایران تسلیت باید گفت و 
خداوند آن مرد بزرگوار و جوانمرد را بیامرزد. 
من هر چه که از آقاي دعایي دیده ام، جز نیکي 

و نجابت و انسانیت  چیز دیگري نبوده است. 
که:  است  ابونصرشاهي  همین شعر  مصداق  ا 
را  این همه  و مروت  و دین  آزادگي  و  دانش 

بندۀ درم نتوان کرد... و او نکرد«. 
روزنامه  کنونی  سردبیر  خانی  علیرضا 
او  نیک  نیز در شرح برخی خصائل  اطالعات 
او به  با خیلي ها فرق داشت.  نوشت: »دعایي 
زیست  محیط  بود،  عمیقا صرفه جو  و  تمامي 
در  و  بود  که  طبقه اي  در  میداشت.  پاس  را 
رفت  که  موسسه  عمومي  بخش هاي  همه 
شخصا  را  اضافه  المپ های  داشت،  آمد  و 
خاموش مي کرد. سوزن ته گرد را از روي زمین 
برمی داشت که اسراف نشود. تمامی مطالب و 
مقاالت و نامه هایی که ایمیل مي شد و  نصف 
صفحه که خالي بود را به کمک یک خط کش 
از  به موقع  و  می گذاشت  کازیه  در  و  می برید 
روزنامه ای  در  هم  آن  می کرد؛  استفاده  آن ها 
کاغذ  کیلومترها  طبیعي  طور  به  روز  هر  که 
صرف چاپ می شد... مهمان هر که بود، فرقي 
نمی کرد که یک خوانندۀ عامي روزنامه باشد 
او  از  وجود  با همۀ  و  تمامي  به  وزیر،  یک  یا 
پذیرایی می کرد. خودش معموال کمتر و دیرتر 
از همه غذا می خورد و آخرین دانۀ برنج را به 
تا  می داشت  بر  چنگال  نوک  و  قاشق  کمک 

ذره اي اسراف نکرده باشد«.
وی در ادامه نوشت: » سید محمود هرگز 
براي خوشایند کسي، مدح نمی کرد یا نقدي 
درست  و  شایسته  چه  هر  نمي راند.  زبان  بر 
می دانست را انجام می داد... سید محمود، اسوۀ 
اخالق عملي و فضیلت های مهجور و کمیاب 
انسانی بود. ما در این دیار، چند نفر داریم که 
با عمق جان منافع ملي را بر منافع شخصي و 
سازماني ارجحیت دهند؟ چند نفر داریم که در 
مجلس ترحیم کسي که حتی به او بی حرمتی 
هم کرده شرکت کنند و برایش طلب مغفرت 

تیتر  کنند  اصرار  که  داریم  نفر  چند  کنند؟ 
با  هستند،  مخالف  او  با  که  کساني  عکس  و 
روزنامه  اول  صفحه  در  آبرومندي  و  زیبایي 

بازتاب یابد؟...«.
عنوان  با  مراسمی  خردادماه   16 شامگاه 
و فخر فرهنگ« در  آبروی رسانه  »در سوگ 
حسینیه جماران برگزار و مراسم خاکسپاری 

روز سه شنبه از موسسه اطالعات برگزار شد.
به گزارش ایسنا، جمعی از شخصیت های 
این  در  مردم،  کنار  در  رسانه ای  و  سیاسی 
خمینی،  سیدحسن  بودند.  حاضر  مراسم 
محمدجواد ظریف، سعید خطیب زاده، اسحاق 
محمدرضا  خاتمی،  محمد  سید  جهانگیری، 
باهنر، مصطفی کواکبیان، علی اکبر صالحی و 

... از جمله حاضران در این مراسم بودند.
وزیر  ظریف  محمدجواد  مراسم،  این  در 
سابق امور خارجه در سخنانی گفت: »مصیبت 
انسانیت،  نماد  درگذشت  است.  سهمگینی 
بی نظیر  دعایی  بزرگمردی.  و  تواضع  اخالق، 
داد  نشان  ما  همۀ  به  دعایی  مرحوم  بود. 
می توان انقالبی بود، می توان یار دیرین انقالبی 
بود، می توان در دوران ستمشاهی مبارز بود، 
می توان  و  بود  رهبری  صمیمی  یار  می توان 
همه را به دور خود جمع کرد و می توان برای 

همه پدر بود«.
دعایی  »فرزندان  گفت:  همچنین  ظریف 
بسیاری  امروز  نشدید؛  یتیم  شما  فقط  امروز 
از  که  کسانی  و  دعایی  دوستداران  و  ما  از 
یتیمی  احساس  بردند  بهره  او  غریب نوازی 
می کنند. امروز خانواده رسانه احساس یتیمی 
می کنند. ما به عنوان دیپلمات پیشین از اینکه 
دعایی از آغاز دیپلمات بود، افتخار می کنیم«.

حجت االسالم طباطبایی امام جمعه یزد نیز 
در سخنانی گفت: »مرحوم دعایی از سال های 
سال مورد احترام همه اهالی آن منطقه بودند. 
مبارزه،  راحل،  امام  با  او  نام  که  بزرگمردی 
فرهیختگان  و  رسانه  سخت کوشی،  و  نجابت 

عجین شده است«.
دعایی  محمود  سید  پیکر  تشییع  مراسم 
با اقامۀ نماز میت توسط سید حسن خمینی 

برگزار شد. 
این مراسم همچنین برای دقایقی با مداحی 
و وداع خانواده موسسه اطالعات و اهالی رسانه 

با حجت االسالم دعایی همراه شد.
سپس پیکر او به سمت خانه ابدی اش برای 
خاکسپاری در مرقد مطهر امام)ره( بدرقه شد. 

دادستان کرمان:
مجتمع تجاری ستاره 

خطر آنی ندارد
دادستان  جامعه:  گروه 
مجتمع  سازۀ  دربارۀ  کرمان 
تجاری ستاره کرمان که اخیرا 
از  ترک هایی  عکس  انتشار  با 
شده  خبرساز  آن  ساختمان 
نظر  اساس  »بر  گفت:  بود، 
سازه  این  کارشناسان،  اولیۀ 
شهروندان  برای  آنی  خطر 
ندارد و بررسی های تکمیلی در 
این زمینه انجام می شود و در حال حاضر فقط بخشی از این 

سازه که احتمال خط دارد را مسدود می کنیم«.
تعیین  و  بررسی  اینکه  به  اشاره  با  ساالری  دادخدا 
و  است  شده  آغاز  استان  ناایمن  ساختمان های  تکلیف 
ادامه پیدا می کند زیرا دغدغۀ مردم و مدعی العموم است، 
مرتبط  پروندۀ  بررسی  و  نظارت  برای  ویژه  »قاضی  افزود: 
با مخاطره آمیزبودن تعدادی از ساختمان های عمومی شهر 
مخاطره آمیز  ساختمان های  و  است  شده  مشخص  کرمان 

به صورت آنی غیرفعال و یا پلمپ می شود«.
دادگستری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
تکلیف  تعیین  و  بررسی  کارگروه  در  وی  کرمان،  استان 
عمرانی  معاون  حضور  با  که  استان  ناایمن  ساختمان های 
شهرسازی،  و  راه  مدیرکل  شهردار،  فرماندار،  استاندار، 
سازمان نظام مهندسی و مدیرعامل آتش نشانی برای رصد 
و بررسی ساختمان های ناایمن در محل دادسرای عمومی و 
انقالب مرکز استان کرمان تشکیل شده بود، افزود: »ناایمن 
استان  یا  و  در شهر  موجود  از ساختمان های  برخی  بودن 
کرمان موضوعی  است که به عنوان دغدغۀ جدی شهروندان 

در دستور کار قرار گرفته است«.
از  ناشی  راه اندازی کارگروه حوادث  از  دادستان کرمان 
بار  نخستین  برای  استان  در  ناایمن  ساختمان های  و  کار 
»با  کرد:  خاطرنشان  و  داد  قبل خبر  سال   5 از  کشور  در 
در  ناایمن  ساختمان های  از  برخی  کارگروه  این  راه اندازی 
و  کارگروه  این  فعالیت  اثر  در  و  است  شده  پلمپ  کرمان 
رصد و نظارت میدانی قضات ویژه، تعداد فوتی ها از 13 نفر 

به کمتر از 4 نفر در  سال کاهش یافته است«.
وی با اشاره به اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، بیان 
کرد: »بعضی ساختمان ها ممکن است دو یا سه طبقه باشند 
که بحث ایمنی آن ها نیز مهم است اما برای یک ساختمان 

10 طبقه می طلبد، نظارت بیشتری داشته باشیم«.
ناظر  سازمان های  همۀ  از  این که  بر  تاکید  با  ساالری 
و  آسایش  برای  حمایت  »این  گفت:  می کنیم،  حمایت 
آرامش شهروندان است و هر کاری باید از مجرای قانونی 
پیگیری شود و راه میانبر نداریم، زیرا در غیر این صورت 

نتیجۀ آن، متروپل می شود«.
مردم  امنیت  و  آسایش  منافع،  »برای  کرد:  اظهار  وی 
احساساتی  نمی توان  ساخت وسازها  برای  و  ایستاده ایم 
به ویژه  و  ساختمان ها  ایمنی  بحث  زیرا  کرد،  برخورد 
مجموعه های عمومی یک دغدغۀ ملی است و بررسی ها و 

پیگیری ها در این حوزه ادامه پیدا می کند«. 

ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد
وجود بیش از ۴ میلیون معتاد 

در ایران
ستاد  آموزش  و  تحقیقات  دفتر  مدیرکل  جامعه:  گروه 
 4 حدود  کشور  سطح  »در  گفت:  مخدر  مواد  با  مبارزه 
بازۀ  در  مخدر  مواد  مصرف کنندۀ  هزار   400 و  میلیون 
نرخ  دربارۀ  صرامی  حمید  داریم«.  سال   64 تا   15 سنی 
اساس  »بر  افزود:  کشور  در  مخدر  مواد  مصرف  شیوع 
نرخ  شدیم  متوجه  دادیم  انجام  که  بررسی هایی  آخرین 
تا   15 سنی  بازۀ  در  کشور  در  مخدر  مواد  مصرف  شیوع 
64 سال، 5.04 درصد است یعنی حدود دو میلیون و ۸02 
هزار نفر جزو مصرف کنندگان مستمر هستند«. وی ادامه 
جزو  هم  نفر   600 و  میلیون  یک  حدود  »همچنین  داد: 
مصرف کنندگان غیرمستمر هستند؛ یعنی در سطح کشور 
حدود چهار میلیون و 400 هزار نفر مصرف کننده مستمر و 
غیرمستمر را در برمی گیرد«.  به گزارش باشگاه خبرنگاران 
ستاد  آموزش  و  تحقیقات  دفتر  مدیرکل  سراسری،  جوان 
شیوع  نرخ  بتوانیم  »هرچقدر  افزود:  مخدر  مواد  با  مبارزه 
امنیت  و  سالمت  در  دهیم  کاهش  را  جامعه  در  مصرف 
به مصرف  ورود  است«. وی گفت: »سن  تاثیرگذار  جامعه 
متوسط  سن  میانگین  و  سال   15 کشور  در  مخدر  مواد 
ماه  سه  و  سال   22 ایران  در  مخدر  مواد  مصرف کنندگان 
در  مواد  مصرف  الگوی  »اولین  کرد:  بیان  صارمی  است«. 
کشور، تریاک و خانوادۀ تریاک است که ۷5 درصد مصرف 
مصرف  الگوی  دومین  می شود،  شامل  را  کشور  در  مواد 
کشور ماری جوانا، حشیش، بنگ، گرس، علف و گل است«.

گرایش  جوانان  و  نوجوانان  سطح  »در  داد:  ادامه  وی 
ماری جوانا  و  حشیش  مصرف  است.  بیشتر  ماری جوانا  به 
می تواند سندروم بی انگیزشی و حتی خودکشی را در فرد 

مصرف کننده فعال کند«. 

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:
سال آینده حج تمتع

۲ نرخی می شود
زیارت  و  حج  امور  در  ولی فقیه  نماینده  جامعه:  گروه 
گفت: »بخشی از افرادی که امسال به حج مشرف نمی شوند 
به افرادی اضافه می شوند که سال آینده به حج می روند و 

برای همین، سال آینده قیمت حج دو نرخی می شود«.
افزود:  نواب  سیدعبدالفتاح  والمسلمین  حجت االسالم 
آینده  سال  که  جدیدی  افراد  برای  ارز  قیمت  »طبیعتا 
نمی شوند،  مشرف  امسال  که  کسانی  با  می کنند  ثبت نام 
جوان  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به  بود«.  خواهد  متفاوت 
به  امسال  افرادی که  از  داد: »بخشی  ادامه  سراسری، وی 
حج مشرف می شوند، کسانی هستند که سال 99  به دلیل 
اما کل  به حج تمتع مشرف شوند  نتوانستند  شیوع کرونا 
هزینه شان را پرداخت کردند«. نماینده ولی فقیه در امور 
حج و زیارت خاطرنشان کرد: »طبق روال در ابتدا ۷0 تا ۸0 
درصد هزینه پرداخت و باقی در قسط دوم دریافت می شود؛ 
در قسط دوم با توجه به کاروان و تعیین هتل، برآورد هزینه 

می شود زیرا قیمت هتل ها با یکدیگر فرق می کند«.
براساس  اوقات  »برخی  گفت:  نواب  حجت االسالم 
مثال فردی که  برای  برآورد هزینه می شود  فاصلۀ شهر ها 
می خواهد از مشهد مشرف شود با کسی که از اهواز مشرف 
می شود یک ساعت اختالف پروازی دارند، این ها را محاسبه 
متفاوت  یکدیگر  با  دوم  قسط  پرداخت  بنابراین  می کنند، 

است«. 

خبر
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استاندار کرمان در شورای اداری ریگان:
شرق استان ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری 

در انرژی خورشیدی دارد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد
وزیر آموزش و پرورش قول داد
از مدارس غیردولتی حمایت کند

یک اپیدمیولوژیست مطرح کرد
احتمال اختالالت روانی در بهبودیافتگان کرونا 

پیکر حجت االسالم سیدمحمود دعایی در مرقد امام خمینی)ره( به خاک سپرده شد

دعایی اسوۀ اخالق عملي و فضیلت های کمیاب بود
گفت:  کرمان  استاندار  جامعه:  گروه 
آفتاب،  تابش  لحاظ  به  استان  »شرق 
ظرفیت  زمین،  و  مناسب  هوای  و  آب 
که  دارد  خورشیدی  انرژی  برای  خوبی 
همراه  به  هم  را  پایداری  درآمدزایی 
سرمایه گذاری  بنابراین  داشت ،  خواهد 
باید  حوزه  این  در  خصوصی  بخش 
در  فداکار  محمدمهدی  شود«.  دنبال 
بیان  با  ریگان  شهرستان  اداری  شورای 
این که معدن و صنعت، پیشران و موتور 
ایجاد  اشتغال  و  محرکۀ مناطق هستند 
این  مردم  »عمدۀ  افزود:  می کنند،  
روزگار می گذرانند  از کشاورزی  مناطق 
و این مسله نباید رها شود«. وی تاکید 
معدن  و  صنعت  بخش  در  »کار  کرد: 
نباید  را  کشاورزی  اما  شود  دنبال  باید 
رها کرد«. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
اهمیت  به  فداکار  کرمان،  استانداری 
بازاریابی محصوالت تولیدی اشاره کرد و 
گفت: »مشکل آب شرب شهرستان های 
شرقی حل می شود، اما در آب کشاورزی 
باید دقت کرده و استفادۀ بهینه داشته 
کرد:  اضافه  کرمان  استاندار  باشیم«. 

کشاورزی  و  آبیاری  نوین  »شیوه های 
برده  به کار  باید  در کاهش مصرف آب 

شود«.
محصوالت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
این  برند و نشان  با  باید  تولیدی ریگان 
شهرستان به دیگر کشورها صادر شود، 
و  ورود بخش خصوصی  »با  اظهار کرد: 
که  طوایف  سران  ظرفیت  از  استفاده 
مورد وثوق مردم و تجار هستند، می توان 
زمینۀ برقراری ارتباط با بازارهای جهانی 

را ایجاد کرد«.
آبخیزداری  »طرح های  افزود:  فداکار 
سفره های  تغذیۀ  جهت  آبخوان داری  و 
و  زیست  محیط  حفظ  و  زیرزمینی 
دشت ها در کنار جلوگیری از تخریب ها 

امری است که دنبال می کنیم«.
بهای  این که  بیان  با  کرمان  استاندار 
تغییر  گذشته  به  نسبت  برق  مصرف 
تابستان  در  »اگر  گفت:  است  نداشته 
قطع  به  مجبور  نشود،  کنترل  مصرف 
برق هستیم لذا باید طوری مصرف کنیم 
دچار  کشاورزی  بخش  و  روزانه  امور  تا 

مشکل نشود«. 

طی  غیردولتی  مدارس  جامعه:  گروه 
شدن  غیرحضوری  دلیل  به  کرونا  دوران 
آموزش ها با مشکالت جدی مواجه شدند. 
از  زیادی  کرمان بخش  در  که  مراکز  این 
با  و  می دهند  پوشش  را  دانش آموزان 
از  بسیاری  اشتغال  زمینۀ  خود  فعالیت 
ایجاد  را  تحصیل کرده  و  جوان  نیروهای 
کرده اند، خواستار حمایت دولت برای ادامۀ 
روند آموزش در مدارس غیردولتی هستند.

چندی پیش در مجمع عمومی مدارس 
حضور  با  که  کرمان   2 ناحیه  غیردولتی 
دکتر پوابراهیمی، نماینده مردم کرمان و 
مشکالت  این  از  بخشی  شد،  برگزار  راور 
نبودن هزینه های مدارس  مانند هم خوان 
غیردولتی با شهریه و لزوم حمایت از این 
مراکز آموزشی از طریق صندوق موسسین 
مطرح شد و پورابراهیمی قول داد که در 
نشستی با وزیر آموزش و پرورش با حضور 
غیردولتی،  مدارس  موسسان  از  تعدادی 
گفتۀ  به  شود.  بررسی  مشکالت  این 
این  مجلس،  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
با حضور وزیر آموزش و پرورش،  نشست 
مدارس  سازمان  رئیس  وزیر،  معاونان 
شورای  و  وزارتخانه  مراکزغیردولتی  و 
هماهنگی موسسان مدارس و مراکز استان 
کرمان و کشور با محوریت کرمان برگزار 
زوایای  از  محورها  بررسی  از  پس  و  شد 
مشترک  کارگروه  یک  مقرر شد  مختلف، 
وزارت  مجلس،  اقتصادی  کمیسیون  بین 
آموزش و پرورش و شورای موسسان مراکز 
آموزشی غیردولتی تشکیل شود، تا کلیۀ 
تعهدات مرتبط با دستگاه های مربوطه که 
وزیر آموزش و پرورش مکلف است پاسخگو 
شود.  احصا  آینده  ماه  یک  ظرف  باشد 
اظهار  همچنین  پورابراهیمی  محمدرضا 
از  دولت  حمایت های  خصوص  »در  کرد: 
با  متناسب  غیردولتی،  آموزشی  مراکز 
شرایط فعلی کشور، یعنی شرایط کرونایی، 
نیز وزیر قبول کردند که باید انجام شود«.

وی شانزدهم خردادماه در گفت وگو با 
»اصل  کرد:  بیان  کرمان،  فردای  خبرنگار 
راستای کمک  ما در  بود که  این  موضوع 
به ظرفیت های بخش غیردولتی، هم برای 
ایجاد خدمات جایگزین به جای دولت، هم 
به جهت این که بتواند از ظرفیت نیروهای 
ایجاد  برای  دانشگاه ها  از  فارغ التحصیل 
اشتغال و انجام خدمات آموزشی استفاده 
هماهنگی  شورای  با  را  جلساتی  کند، 
کرمان  در  غیردولتی  مدارس  موسسان 
داد:  ادامه  پورابراهیمی  کردیم«.  شروع 
قالب  در  عزیزان  این  که  »صحبت هایی 
کردند،  مطرح  خود  تخصصی  سندیکای 
از محورها، مسائل  دو محور داشت. یکی 
استانی و دغدغه هایی در زمینۀ همکاری 
بخش های  در  استانی  مسائل  حوزۀ  در 
استانداری،  تا  شهرداری  از  مختلف، 
مجموعۀ فرمانداری و اداره کل آموزش و 
پرورش، بود«. وی خاطرنشان کرد: »یک 
بخش از دغدغه ها هم موضوعات ملی بود 
آموزشی  مراکز  ادارۀ  قانون  در  قبال  که 
بود و مجلس هم  تعریف شده  غیردولتی 
وارد  دولت  بر  را  تکالیفی  آن،  اساس  بر 

انجام دهد.  باید  کرده بود که اقداماتی را 
نشست  در  ما  که  گزارشاتی  اساس  بر 
شورای  و  مراکز  این  روسای  با  مشترک 
تخصصی آن ها دریافت کردیم، جمع بندی 
قانون زمین  از آن  بود که بخشی  این  ما 
مانده و تعهدات دولت در خصوص این ها 
اجرایی نشده است«. نماینده مردم کرمان 
افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  راور  و 
»یک هفته پس از جلسۀ مجمع مدارس 
برای  که  قولی  و  کرمان  در  غیردولتی 
منظور  به  دادم،  وزیر  با  نشست  برگزاری 
و  ملی  سطح  در  موضوعات  این  پیگیری 
با محوریت مسئولین  را  استانی، نشستی 
شورای مدارس غیردولتی استان کرمان با 
وزیر آموزش و پرورش و معاونین ایشان و 
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
جلسه  این  در  کردیم.  برگزار  وزارتخانه 
تشکیالت  کرمان،  استان  محوریت  با 
سراسری مراکز آموزشی غیردولتی آموزش 
و پرورش هم حضور پیدا کرد و به واسطۀ 
جلسه ای که ما داشتیم آن ها هم از سراسر 
کشور آمدند«.  وی گفت: »در این نشست 
بحث،  مختلف  زوایای  از  محورها  همۀ 
بررسی و جمع بندی شد و تقریبا چارچوب 
مباحث با توافق وزیر به این شکل مد نظر 
قرار گرفت که اوال یک کارگروه مشترک 
وزارت  مجلس،  اقتصادی  کمیسیون  بین 
آموزش و پرورش و شورای موسسان مراکز 
کلیۀ  که  تشکیل شد  غیردولتی  آموزشی 
تعهدات مرتبط با دستگاه های مربوطه که 
وزیر آموزش و پرورش مکلف است پاسخگو 
و  شود  احصا  آینده  ماه  یک  ظرف  باشد، 
و  آموزش  وزارت  به  این گزارش مستقیم 
پرورش ارائه شود. البته در آن جلسه وزیر 
این گزارش  داد که  معاونینش دستور  به 
را خود وزارت آموزش و پرورش هم تهیه 
»یعنی  داد:  توضیح  پورابراهیمی  کند«. 
قبل  سال ها  که  قانونی  اجرای  گزارش 
آموزشی  مراکز  از  حمایت  با  ارتباط  در 
دالیل  به  و  بود  شده  تشکیل  غیردولتی 
مختلف، یا ناقص و یا با عدم اجرا مواجه 
شده بود. این توافق خوشبختانه انجام شد 

و تقریبا برنامه ای برای آن مشخص شد«.
بحث  نکته،  »دومین  داد:  ادامه  وی 
شرایط  با  متناسب  که  بود  حمایت هایی 
کرونایی، الزم  یعنی شرایط  فعلی کشور، 
بود انجام شود. در طول دو سال گذشته 
تعطیل  تقریبا  غیردولتی  آموزشی  مراکز 
شدند و آموزش های غیرحضوری هم عمال 
باعث شد که هم کیفیت آموزش در مراکز 
دولتی و غیردولتی پایین بیاید و بخشی از 
چالش های این مدارس نسبت به گذشته 
اقتصادی  بیشتر شد«.  رئیس کمیسیون 
ارتباط  در  »اقداماتی  کرد:  بیان  مجلس 
با این حمایت ها را هم وزیر قبول کردند 
که باید انجام شود که این موارد هم کامال 
صورتجلسه  در  که  شد  احصا  و  مشخص 
»درخصوص  گفت:  وی  است«.  آمده 
این  که  شد  مقرر  هم  استانی  مباحث 
موضوعات از طریق استانداران در سراسر 
و  آموزش  شورای  رئیس  قالب  در  کشور 

پرورش استان مورد بررسی قرار بگیرد«. 

اپیدمیولوژیست  یک  جامعه:  گروه 
می دهد  نشان  مطالعات  این که  بیان  با 
افرادی که به بیماری کرونا مبتال شده اند 
تا مدت های طوالنی دچار ناهنجاری های 
بهبودیافتۀ  »افراد  گفت:  شده اند،  روانی 
کرونایی بیشتر در معرض خطر اختالالت 
از  افسردگی و استرس پس  مانند  روانی 

حادثه هستند.
رفتارهای  تداوم  و  استمرار  با  زیرا 
که  دارد  وجود  احتمال  این  ایمن، 
اجباری  وسواس  اختالل  دچار   افراد 

شوند«.
حمید سوری افزود: »با شیوع بیماری 
بین  در  روان  سالمت  اختالالت  کرونا 
به طوریکه جمعیت  مردم دیده می شود 

تاثیر  تحت  دنیا  مردم  از  توجهی  قابل 
روانی ناشی از اپیدمی کرونا قرار گرفته و 
حدود یک سوم نیز اضطراب نسبتا شدید 

داشته اند«.
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
والدین  دادن  دست  »از  کرد:  بیان  وی 
دوران  در  آن ها  از  زودهنگام  جدایی  و 
بر  طوالنی مدت  منفی  اثرات  کودکی 
به  ابتال  سالمت روان گذاشته و احتمال 
بیماری های روان پریشی و دوقطبی را در 

آینده افزایش خواهد داد«. 
خانگی  »قرنطینه های  گفت:  سوری 
پیامدهای  محدودیت ها،  دیگر  اعمال  و 
و  استرس  مانند  روان  سالمت  بر  منفی 

اظطراب را به همراه داشته است«. 

خبر

رئیس کل دادگستری استان: 

برای پویایی جامعه باید از ظرفیت  رسانه  ها استفاده شود

مدیر پایگاه میراث جهانی بم:

بازدید شبانه روزی از ارگ بم کارشناسی نیست

زاهدی نماینده کرمان و راور در مجلس:

پروژۀ پتروشیمی را از بانک پاسارگاد پس  می گیریم


