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رئیس کل دادگستری استان خبر داد

روزانه هزار پروندۀ سرقت در استان تشکیل میشود
گروه جامعه :رئیس کل دادگستری
استان کرمان با بیان اینکه بیشترین جرایم
استان کرمان مربوط به سرقت است ،گفت:
«سرقت  13.5درصد مجموع جرایم را شامل
میشود و این موضوع باید در برنامههای
پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد».
حجتاالسالم والمسلمین ابراهیم
حمیدی افزود« :به صورت تقریبی روزانه
هزار پروندۀ سرقت در استان تشکیل
میشود که این امر برای مردم و خانوادهها
نگرانی ایجاد میکند و باید اقدام مشترکی
توسط دستگاه قضایی ،استانداری ،نیروی
انتظامی برای حل این مشکل انجام شود».
وی ادامه داد« :نزاع و ضرب و جرح
عمدی با  7.5درصد ،تصادفات با 6.5
درصد ،جرایم مواد مخدر با  5.8درصد و
توهین با  5.7درصد به ترتیب در رتبههای
بعدی بیشترین جرایم استان کرمان قرار
دارد».
به گزارش روابطعمومی اداره کل
دادگستری استان کرمان ،حمیدی در
نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه به
مناسبت هفته قوه قضاییه بیان کرد« :امروز
قوه قضاییه به خوبی از ابزار روز بهرهمند
شده است و دادرسیها بهصورت الکترونیک
انجام میشود و این قوه در حال ارائه و
معرفی قوه قضاییه نوین به جامعه است».
وی ادامه داد« :در قوه قضاییه از مرحلۀ
سنتی برای بهرهمندی از خدمات عبور
کردهایم و امروز  75سامانۀ الکترونیک در
اختیار مردم است تا از منازل و از دفاتر
خدمات الکترونیک قضایی درخواستهای
قضایی خود را پیگیری کنند».
وی بیان کرد« :در حال حاضر حدود 91
درصد ابالغیههای قضایی در استان کرمان
بهصورت الکترونیک به مردم میرسد و
این در حالی است که قریب به اتفاق این
ابالغها ،ابالغ واقعی است و این میزان باید
به  95درصد افزایش یابد».
اقدامات رسانهها موجب امیدواری
مردم میشود
وی در ادامه به رسالت رسانهها در زمینۀ
اطالعرسانی اشاره کرد و گفت« :اقدامات
رسانهها در انعکاس خدمات انجام شده،
موجب امیدواری مردم نسبت به نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران میشود».
رئیس کل دادگستری استان کرمان با
اشاره به اینکه اعتقاد دارم رسانهها رسالت
بسیار مهم و سنگینی بر عهده دارند ،ادامه
داد« :رسانهها در انعکاس خدمات نظام
جمهوری اسالمی ،ایجاد امید و نشاط در
جامعه و در رساندن پیام و انتظارات مردم به

مسئوالن نقش بیبدیلی را بر عهده دارند».
وی ،رسانهها را یار و مددکار دستگاهها
و حاکمیت و یار دوازدهم توصیف کرد و
ادامه داد« :رسانهها میتوانند پشتوانۀ بسیار
خوبی برای دستگاههای حاکمیتی بوده و
به آنها در اجرای ماموریتهای خود کمک
کنند».
حمیدی با اشاره به هفته قوه قضاییه و
سالروز بزرگداشت شهادت شهید بهشتی و
یاران ایشان ،یادآور شد« :شهید بهشتی،
قوه قضاییهای را در نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران پایهگذاری کرد که امروز
ثمرات زحمات ایشان را به خوبی میبینم
و اگر امروز قوه قضاییه پویا و مبتنی بر
موازین شرعی است ،قوانین اسالم در
آن رعایت میشود و مبنای کار در این
قوه احکام دین است ،نتیجۀ مدتکوتاه
حضور شهید بهشتی در قوه قضاییه
بود».
وی اضافه کرد« :وجود احکام اسالم
در قوانین و مقررات کیفری نظام مقدس
جمهوری اسالمی از افتخارات نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران است و در سالهای
اخیر با بهرهگیری از فناوریهای نوین ،قوه
قضاییه در این حوزه نیز حرفهای زیادی را
برای گفتن دارد».
رئیس کل دادگستری استان کرمان
یادآور شد« :هنوز تا قوه قضاییهای که در
شان نظام مقدس جمهوری اسالمی است،
فاصله داریم و باید بسیار کار کنیم اما در
این مسیر در حال حرکت هستیم و اهداف
بلندی را مد نظر داریم».
وی گفت« :انتظارات مردم از دستگاه
قضایی به حق و در حد باالیی است زیرا
مردم حق دارند اگر پروندهای تشکیل
میشود ،سریعا رسیدگی شده ،حکم صادر
شده و حکم نیز اجرا شود و دستگاه قضایی
در این مسیر با مشکالتی از جمله کمبود
امکانات و نیروی انسانی روبهرو است اما

با وجود همۀ مشکالت ،خدمات قضایی
مناسبی در حال ارائه است».
تشریح عملکرد دادگسرتی
استان کرمان در سال 1400
رئیس کل دادگستری استان کرمان
در ادامه با اشاره به اینکه آمار پروندههای
وارده به دستگاه قضایی نشاندهندۀ وجود
آسیبها و بیماریها و بسترهای جرمزا در
جامعه است ،تاکید کرد« :ورودی پروندهها
به دستگاه قضایی استان کرمان  13درصد
افزایش داشته است و تالشهای گستردهای
برای رسیدگی به این پروندهها در دست
انجام است».
وی با اشاره به اینکه استاندارد رسیدگی
روزانه هر قاضی به سه پرونده است و این
تعداد نیز زیاد است ،گفت« :در هر ماه به هر
قاضی در استان کرمان  132پرونده ارجاع
میشود» .حمیدی خاطرنشان کرد« :در
مجموع طی سال گذشته  601هزار و 107
پروند در دستگاه قضایی رسیدگی شده
است که نسبت به مدت مشابه سال قبل
از آن  10درصد رشد داشته است که این
اقدام بدون افزایش نیروهای اداری و قضایی
محقق شده است» .وی ادامه داد« :در حال
حاضر  106هزار و  635پرونده در دستگاه
قضایی استان در حال رسیدگی است».
رئیس کل دادگستری استان کرمان
با اشاره به اینکه در سال گذشته به 97
درصد پروندههای وارده به دستگاه قضایی
استان کرمان رسیدگی شده است ،تاکید
کرد« :متوسط زمان رسیدگی به پروندهها
 81روز است که نسبت به سال قبل  8روز
کاهش داشته است».
وی یادآور شد« :سه درصد پروندههای
مانده در دستگاه قضایی استان کرمان
پروندههای مسن هستند که باید تالش
شود که تمامی این پروندهها به سرعت
رسیدگی شوند».

تحقق سازش در  54درصد
پروندههای شوراهای حل اختالف
وی بیان کرد« :طی سال گذشته 203
هزار و  611پرونده به شوراها وارد و 203
هزار و  684پرونده مختومه شده که از این
تعداد  66هزار و  70پرونده به مصالحه ختم
شده است و در مجموع  796مددجو از
زندانهای استان کرمان آزاد شدهاند».
حمیدی اظهار کرد« :درصد تحقق
سازش در پروندههای شوراهای حل اختالف
 54درصد است».
وی همچنین با اشاره به اقدامات دستگاه
قضایی در راستای نظارت بر دستگاههای
اجرایی ،گفت« :در راستای جلوگیری
از قصور مدیران در اجرای ماموریتها
و مسئولیتهای قانونی خود ،سازمان
بازرسی را فعال کردهایم که در این رابطه
هرگونه ترک فعل مدیران مورد برخورد قرار
میگیرد».
اقدامات حوزۀ پیشگیری
از وقوع جرم
رئیس کل دادگستری استان کرمان در
ادامه ضمن تشریح اقدامات معاونت اجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان
کرمان افزود« :این معاونت با برگزاری دو
همایش مانعزدایی اقتصادی و پشتیبانی
قضایی در شهرستانهای زرند و بم ،منتج
به پیگیری و پیشگیری از ورود  27هزار
پرونده به دستگاه قضا و رفع توقیف 18
ساله از تجهیزات یک شرکت خودروسازی
شده است» .وی یادآور شد« :در بازۀ زمانی
تیرماه سال  1400تا ابتدای تیرماه 1401
در مجموع  44برنامۀ ابالغی با 1200ریز
گام و  60برنامه اجرایی در معاونت اجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان
کرمان اجرایی شده است».
حمیدی گفت« :در راستای اجرای
طرح اورژانس قضایی با استفاده از ظرفیت
مصلحین و حکمین قرآنی تعداد  5هزار و
 328مصلح آموزش دیدهاند و تاکنون سه
هزار و  80مورد مصالحه نیز محقق شده
است و با راهاندازی سامانۀ سجام بالغ بر10
هزار نفر عضو آن شدهاند و دو هزار و 546
گزارش واصل شده است».
وی با اشاره به اینکه پدیدۀ اتباع بیگانه
یک معضل اجتماعی است و کرمان هم
درگیر این موضوع است ،گفت« :این افراد
در صورتی که مرتکب جرم شوند برابر
قوانین موجود با آنها برخورد خواهد شد».
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان
کرد« :ساماندهی اتباع بیگانه یک ضرورت
است و باید به آن توجه شود».

وزارت بهداشت:

مداخلۀ عطاریها در درمان خالف قانون است
گروه جامعه :مدیر کل دفتر طب ایرانی
و مکمل وزارت بهداشت گفت« :عطاریها
تنها مجازند گیاهان دارویی را بهصورت
مفرده به مشتریان عرضه کنند .هرگونه
ارائۀ دارو به مراجعهکنندگان توسط
عطاریها خالف قانون و جرم محسوب
میشود».
حسینییکتا با بیان اینکه هرگونه
مداخله در درمان در عطاریها خالف
قانون است ،افزود« :ادعاهایی که در
خصوص درمان دیابت ،چاقی و مسائلی
از این دست در عطاریها دیده میشود،
غیرقانونی است .در حال حاضر موارد
متعددی از مداخله در درمان بهصورت
غیرقانونی دیده میشود که منجر به

آسیب و ضرر به بیماران شده است ،به
طوری که بیماران از عطاریهای متخلف
شکایت کردهاند».
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
سراسری ،وی همچنین با بیان اینکه
انجام اعمال یداوی به طور جدی و یقین
بهعنوان یک مداخله بر درمان ممنوع
است ،توضیح داد« :اعمال یداوی در
طب سنتی به سه دسته تقسیم میشود،
دستۀ اول متعلق به عروق بوده که علم
فصد جزو آن است ،دستۀ دوم متعلق به
گوشت بوده و بر چهار قسم حجامت ،زالو،
بریدن و شکافتن و بخیه زدن و چهارم
داغ کردن است .دستۀ سوم آنچه متعلق
به استخوان میباشد بر دو قسم است؛ اول

جبر استخوان شکسته و دوم رد کردن و
به جای خود آوردن استخوانی است که از
مکان خود حرکت کرده باشد».
حسینییکتا ادامه داد« :برای عرضۀ
این فرآوردهها به مراکز استاندارد
با مسئولیت داروسازان نیاز است تا
فرآوردههای طبیعی و سنتی ارائه شود.
آییننامۀ راهاندازی اینگونه مراکز را چند
سال قبل وزیر بهداشت وقت ابالغ کرده
است و باید دستورالعمل اجرایی آن در
سازمان غذا و دارو هرچه سریعتر تنظیم
شود و تدوین آن تاخیر زیادی داشته
است» .وی گفت« :ما به مراکزی جهت
ارائۀ داروهای گیاهی و فرآوردههای
طبیعی نیازمندیم .از سالیان دور افراد

خوشنامی در بین عطاریها دیده
شدهاند که چراغ این مکتب را روشن
نگه میدارند .عطاریها میتوانند بهعنوان
مراکز ارائهدهندۀ داروهای گیاهی
بهصورت مفرده به فعالیت خودشان ادامه
دهند».

نظرگاه

فراموشی سابقۀ تاریخی چوگان
در کرمان!

محمد لطیفکار

رئیس فدراسیون چوگان از معرفی استان قزوین
به عنوان پایتخت ورزش ملی چوگان خبر داده و
گفته« :این ورزش از زمان سلطنت شاه طهماسب
صفوی در قزوین به وجود آمده و بعد از انتقال
پایتختی به اصفهان ،در این شهر دنبال شده است».
این خبر روز یکشنبه بیستونهم خرداد ،روی
خروجی خبرگزاری تسنیم رفته است.
علی جمیل کرمانی پژوهشگر تاریخ در واکنش به
این خبر ،در پیامی برایم نوشته« :سالم .تبریک به
کلیۀ مدیران ورزشی و فرهنگی کرمان .مرکز چوگان
جهان و ایران قزوین شد با چهارصد سال سابقه و
کرمان با هشتصد سال هیچ! ما با تنها نقاشی دیواری
چوگان و سیزده توپ چهارصد ساله هیچ!.»...
دفاع جمیل کرمانی از سابقۀ تاریخی چوگان در
کرمان برایم تازگی ندارد ،اما افسوس میخورم چرا
صدای او شنیده نمیشود ،دستکم خوب است نظرات
او به مراجع ذیربط ارائه و بررسی شود.
اسفندماه سال نودونه بود که با او در همین
زمینه دیداری کوتاه داشتم؛ با حضور دکتر ریاحیان
باستانشناس ،و خاطرم هست هر دو روی قدمت
کرمان در مورد بازی چوگان تاکید داشتند .گزارش
این گفتوگو را همان زمان در پایگاه خبری فردای
کرمان منتشر کردم .حاال که موضوع معرفی استان
قزوین مطرح شده است ،به نظرم مناسب است به
خالصهای از این دیدگاه پژوهشی در مورد پیشتازی
چوگان در کرمان و روزگاری که برآن رفته است
نگاهی بیاندازیم .اطمینان دارم دانستن آن ،خالی از
لطف نیست.
شواهدی از پیشتازی بازی چوگان در کرمان
در دیدار مذکور هر دو پژوهشگر مدعی بودند
بازی چوگان در کرمان سوابق روشنی دارد ،و
دستکم آثار مهم و غیرقابل انکاری از این فعالیت
ورزشی وجود دارد که سابقۀ آن به دورۀ قراختاییان و
صفویه میرسد؛ البته بیش از این هم شواهدی داریم
که به تاریخ قدیم کرمان مربوط است و نشان میدهد
که کرمان در زمانهای بسیار دور هم با این ورزش
آشنا بوده است.
جمیل کرمانی که دفتر کارش در طبقۀ باالی
کاروانسرای گنجعلیخان و مشرف به میدان باشکوه
این حاکم دورۀ صفوی است میگوید توپ چوگان
را خیلی تصادفی پیدا کردیم .درست در نزدیکی
ن جایی که االن من و شما حضور داریم .پشت
همی 
مقرنسهای دیوار مجاور! بعد دست من را میگیرد
و به اتاق مجاور میبرد تا در باالی یکی از دیوارهای
اتاق که دود زده است یک دیوارنگارۀ عجیب را که
در معرض نابودی است نشانم بدهد .او با لحنی
افتخارآمیز میگوید این سوارکاران که میبینید
در حال بازی چوگان هستند ،و این سند کمی
نیست.
او که تالیف چندین کتاب تاریخی را در
کارنامهاش دارد ،از چند سال پیش که این نشانهها
را یافته ،آرام ننشسته و به اتفاق دکتر رضا ریاحیان
پژوهشگر باستانشناسی ،مطالعه دربارۀ سابقۀ بازی
چوگان در کرمان را دنبال کرده است.
این پژوهش مشترک دربارۀ چوگان که به صورت
یک کتاب آمادۀ انتشار است ،شاید مهمترین ادعانامه
دربارۀ سابق ه و پیشتازی این ورزش رزمی در کرمان
باشد.
شوربختانه اما به جای انتشار آن ،مدتهاست
در غبار سکوت گم شده است .کتابی که میتواند
مبنای رای داوران ثبت جهانی این بازی
غرورآفرین قرار گیرد ،و به ارتقاء جایگاه کرمان
در این رشتهی ورزشی منجر بشود ،حاال دارد در
حافظۀ گوشی موبایل این دو مولف کرمانی خاک
میخورد!».

