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قوه  هفته ی  اطالع رسانی:  گروه 
و  دستگاه  این  تا  است  فرصتی  قضاییه 
سازمان های مرتبط با مردم تعامل داشته 
بنا به  از عملکرد خود بگویند و  باشند و 
ضرورت به پرسش های مردم پاسخ دهند. 
مهندس  آقای  با  ما  گفت وگوی 
دلفاردی رئیس مرکز کارشناسان رسمی 
دادگستری استان کرمان در همین راستا 
در  را  مصاحبه  این  است.   پذرفته  انجام 

ادامه بخوانید.

بفرمایید  دلفاردی،  آقای  جناب 
دادگسرتی  کارشناسان رسمی  مرکز 
و  می دهد  ارائه  خدماتی  نوع  چه 

اهمیت آن چیست؟
دادگستری  رسمی  کارشناسان  مرکز 
استان کرمان با داشتن بیش از ۷۰۰ نفر 
کارشناسی  کارآموز  و  رسمی  کارشناس 
تخصصی  رشته   ۴۶ از  بیش  در  رسمی 
نیاز  مردم  که  امور  اکثر  در  می تواند 
عنوان  به  دارند  کارشناسی  خدمات  به 
مشاور در کنارشان باشد و در حال حاضر 
کارشناسان رسمی عضو این مجموعه در 
و  نهادها  و  اجرایی  و  دستگاه های قضائی 
امور  در  رسانی  حال خدمت  در  ارگان ها 

تخصصی هستند.

لطفا گزارشی از مهمرتین اقدامات 
جنابعالی  که  دوره ای  در  خود 
مسئولیت این مرکز را دارید بفرمایید؟

در چند سال اخیر که بنده مسئولیت 
مرکز کارشناسان رسمی استان کرمان را 
بر عهده داشتم با یاری همکارانم توانستیم 
ارگان ها  و  ادارات  با  موثری  ارتباطات 
داشته و به منظور خدمت رسانی بهتر، این 
انجام  از درگاه مرکز کارشناسان  خدمات 
می پذیرد که با این اتفاق شرط عدالت و 
نظارت بهتر بر امور محوله به کارشناسان 

بهتر انجام می شود 
و  خدمات  گسترش  خصوص  در 
نیز  خدمات  معرفی  و  اطالع رسانی 
و  گرفته  صورت  زیادی  فعالیت های 
تخصصی  نیازهای  پاسخگوی  توانستیم 
و  خصوصی  و  دولتی  مجموعه های 
درخواست های شخصی متقاضیان باشیم.

کارشناس  می توانند  کسانی  چه 
رسمی بشوند و فرایند انتخاب آن ها 

چگونه است؟

رسمی  کارشناس  می توانند  کسانی 
بشوند که حداقل دارای مدرک تحصیلی 
و  باشند  مختلف  رشته های  در  لیسانس 
حداقل ۵ سال سابقه ی کار مرتبط با آن 

رشته را داشته باشند.

این مرکز چه سرویس ها و خدماتی 
به اعضای خود ارائه می دهد؟

مرکز  امورات  از  بسیاری  این  از  پیش 
تهران  در  دادگستری  کارشناسان رسمی 
از زمانی که آقای دکتر  اما  انجام می شد 
کارشناسان  مرکز  رئیس  بهادری جهرمی 
بیش  شده،  کشور  دادگستری  رسمی 
به  کارشناسان  کارهای  درصد   ۹۰ از 
تمام  استان ها  و  شده  محول  استان ها 
امورات کارشناسی، به جز موارد خاص را 

انجام می دهند.

انجام  یا  اعضا  آموزش  نظر  از 
فعالیت  پژوهشی این مرکز هم اکنون 
چه  و  است  وضعیتی  چه  در 

برنامه هایی در این خصوص دارید؟
کارشناسان رسمی مرکز به منظور اخذ 
آموزشی  دوره های  بایستی  فعالیت  مجوز 
تعیین شده را زیر نظر مرکز و کارشناس 
مجوز  اخذ  از  پس  و  بگذرانند  سرپرست 
نیز  صالحیت ها  ارتقا  منظور  به  فعالیت 
به گذراندن  ادواری مکلف  و  بطور منظم 
مجموعه   و  می باشند  آموزشی  دوره های 
مرکز در طول سال و در مقاطع مختلف 
نسبت به فراخوان و جمع آوری آثار علمی 

پژوهشی اعضا اقدام می نماید

اختیارات  و  وظایف  مورد  در 
کارشناسان توضیح دهید؟

است.  کار  دانای  معنای  به  کارشناس 
یعنی کسی که در یک علم یا فن دارای 
یعنی  رسمی  کارشناس  است.  تخصص 
کسی که به طور رسمی و قانونی درباره 
و آن  نظر می دهد  یک موضوع تخصصی 
رسمی  کارشناس  می کند.  بررسی  را 
دادگستری کسی است که به طور رسمی 
اعالم  موضوع  یک  درباره  دادگستری  در 
رسمی  کارشناس  واقع  در  می کند؛  نظر 
دادگستری به واسطه تحصیالت یا تجربه 
خودش در یک حرفه یا علم به اندازه ای 
قرار  رای  مالک  او  نظر  که  دارد  تبحر 
می گیرد. در واقع، قاضی وقتی می خواهد 
را  مال  مختلف  انواع  از  یکی  ارزش 
مشخص کند آن را به کارشناس مربوطه 
کارشناسی  به  ارجاع  می دهد.  ارجاع 
به  یا  که  است  اثبات دعوی  ادله  از  یکی 
درخواست  به  یا  قاضی  خود  درخواست 
می شود.  استفاده  آن  از  دعوی  طرفین 
عالوه  دادگستری  رسمی  کارشناسان 
تخصص  دارای  زمینه  یک  در  اینکه  بر 
خودشان  تحصیلی  رشته ی  در  هستند، 
از کانون  پروانه کارشناسی رسمی  دارای 
از  قبولی  از  بعد  که  هستند  کارشناسان 
دست  آن  به  مختلف  مراحل  و  آزمون ها 
گفت  این طور  باید  واقع  در  می یابند. 
یک  دادگستری  رسمی  کارشناسی  که 
به  که  است  اعتباری  بلکه  نیست،  شغل 
افراد متخصص داده می شود تا در مواقع 
و  شود  استفاده  تخصص شان  از  ضرورت 

اظهارنظر  دعاوی  در  کارشناس  اختیار 
با در نظر گرفتن کلیه  امور تخصصی  در 
بایستی  که  موضوع  در  فنی  موثر  عوامل 
در  و  گردد  ماهوی  نظریه  یک  به  منجر 
شکلی  نظریه  ندارد  حق  کارشناس  واقع 
رای  شکلی  نظر  اظهار  زیرا  نماید؛  صادر 
حیطه  در  امر  این  و  می شود  محسوب 

وظایف قاضی است.

را  کارشناسان  چگونه  مردم 
و مرکز کارشناسان  انتخاب می کنند 

چه نوع نظارتی بر فعالیت ها دارد؟
دو  به  رسمی  کارشناسان  خدمات 
خدماتی  اول  باشد  می  ارائه  قابل  صورت 
به  لزوم  درصورت  کارشناسان  که  است 
زیرمجموعه دستگاه قضا ارائه می نمایند که 
پرونده  به موضوع  بنا  قرعه  قید  به  قاضی 
از بین کارشناسان دارای صالحیت انتخاب 
نموده و قرار کارشناسی برای ایشان صادر 
با  ارگان ها  و  ادارات  و  مردم  می کند.دوم 
کارشناسان  مرکز  به  مراجعه  و  مکاتبه 
مرکز  و  اقدام  خود  درخواست  به  نسبت 
متقاضی  خواسته  و  موضوع  به  توجه  با 
نسبت به معرفی کارشناس رسمی دارای 

صالحیت به ایشان اقدام می نماید 

اگر مطلب یا پیام خاصی در ارتباط 
با هفته قوه قضاییه دارید بفرمایید؟

بهشتی  دکتر  آیةاهلل  این که  از  بعد 
جمهوری  قضایی  دستگاه  مسئول  اّولین 
بر   ۱۳۶۰ تیرماه  هفتم  در  که  اسالمی 
مرکزی  دفتر  محل  در  بمب  انفجار  اثر 
حزب جمهوری اسالمی به شهادت رسید، 
نامگذاری  بر  مبنی  قضائیه،  قوه  پیشنهاد 
قوه  هفته  عنوان  به  تیرماه  اّول  هفته 
تیر  نهایت در ۲۷  ارائه شد و در  قضاییه 
۱۳۷۳ در شورای فرهنگی عمومی مطرح 
یادآور  روز  این  رسید.  تصویب  به  و  شد 
سطح  در  که  است  افرادی  جان فشانی 
تالش  احقاق حق  جامعه جهت  و  کشور 
می کنند و لذا اینجانب ضمن گرامیداشت 
از خدمات  بر خود الزم می دانم  روز  این 
دستگاه قضایی در استان کرمان که جهت 
تالش  عدالت  گسترش  و  امور  تسهیل 
می کنند،تشکر کرده و آمادگی مجموعه ی 
کارشناسان رسمی عضو مرکز کارشناسان 
به  پیش  از  بیش  کمک  جهت  را  کرمان 
مردم شریف استان کرمان و دستگاه قضا 

به عنوان مشاوری امین اعالم نمایم. 

گروه اقتصاد: مدیرعامل شرکت توزیع 
این که  بیان  با  استان کرمان  برق شمال 
مصرف برق سازمان های دولتی به صورت 
مستمر و لحظه ای پایش می شود، گفت: 
و  دستگاه   ۳۱ برق  خردادماه،   ۲۱ »از 
اخطار قطع  اعالم  از  اداری پس  سازمان 
شده است که پس از اخذ تعهد مبنی بر 
رعایت دقیق صرفه جویی مصوب، برق این 

اماکن وصل شده است«.
این که  به  اشاره  با  سلیمانی  محمد 
ساعت  مگاوات  پنج  اداری  ساعت  تغییر 
کمک  کرمان  شمال  در  برق  کاهش  به 
»سازمان های  داد:  ادامه  است،  کرده 

 ۳۰ کاهش  به  نسبت  موظفند  دولتی 
اداری  ساعات  در  برق  مصرف  درصدی 
و ۶۰ درصدی برق در ساعات غیراداری 
اقدام کنند«. وی همچنین با بیان این که 
در چند روز اخیر قیمت سیمان به بهانة 
قطعی برق با نوساناتی روبه رو شده است، 
توضیح داد: »هر چند فعالیت کارخانه های 
سیمان با محدودیت مواجه شده، اما برق 
این واحدهای تولیدی به طور کامل قطع 
نشده است و این کارخانه ها می توانند در 
ساعات غیر پیک مصرف با تمام ظرفیت 
کرمان،  ایرنا  گزارش  به  کنند«.  فعالیت 
از  تعدادی  بازدید  جریان  در  سلیمانی 

و  پایش  مرکز  از  کرمان  استان  مدیران 
شمال  برق  توزیع  شرکت  بار  مدیریت 
کرمان، با اشاره به رصد برخط میزان برق 
مصرفی در حوزۀ شمال استان گفت: »سه 
هزار مگاوات برق در استان تولید می شود 
اما در اوج بار، مصرف برق حدود سه هزار 
دلیل  همین  به  و  است  مگاوات  و ۷۰۰ 
و  صرفه جویی  برنامه های  تابستان  برای 
برای پیشگیری  مدیریت مصرف ویژه ای 

از قطعی برق انجام می شود«.
سهمیة  به  توجه  »با  افزود:  وی 
در  کشور  استان های  برای  صرفه جویی 
تمام  سهمیة  مگاوات   ۹۱۸ برق،  بحث 

بخش های  در  که  است  کرمان  استان 
این  اداری  و  صنعتی  کشاورزی، 

صرفه جویی اعمال می شود«.
شمال  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
همکاری  از  همچنین  کرمان  استان 
برای  دولتی  دستگاه های  از  تعدادی 
ایام  در  خود  برق  مصرف  میزان  کاهش 
پیک )اوج مصرف( بار تابستانی خبر داد و 
بیان کرد: »واحدهای صنعتی نیز موظفند 
طبق برنامة زمان بندی اعالم شده توسط 
وزارت نیرو مصرف برق خود را مدیریت 
کنند که تاکنون شاهد همکاری خوبی در 

این بخش بوده ایم«. 

دلفاردی، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان:

مدیرعامل شرکت برق شمال کرمان خبر داد

مرکز کارشناسان رسمی در ۴۶ رشته
 آماده خدمت رسانی در امور تخصصی است 

قطع برق ۳۱ دستگاه اداری پرمصرف

وزارت آموزش و پرورش:
سقف شهریۀ ثابت مدارس 

غیردولتی اعالم شد 
گروه جامعه: رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اعالم شهریة مدارس 
نشانی به  مشارکت ها  سامانة  طریق  از  که   غیردولتی 

https://mosharekatha.ir/  برای تمام اولیا قابل 
شهریة  افزایش  میزان  »امسال  گفت:  است،  مشاهده 
مدارس را به صورت درصدی اعالم نکردیم، بلکه شهریة 
کرده  پیدا  افزایش  عملکردش  با  متناسب  مدرسه  هر 
است. بر این اساس کمترین شهریة مصوب ثابت چهار 
تومان  میلیون   ۳۵ شهریه  بیشترین  و  تومان  میلیون 

خواهد بود«.
اعالمی،  شهریة  این که  بیان  با  محمودزاده  احمد 
شهریة ثابت است که می تواند به آن افزوده شود، گفت: 
شورای  از  باید  فوق برنامه ها  برای  افزایش  این  »البته 
نظارت منطقه و استان تاییدیه گرفته و مصوبة انجمن 

اولیا و مربیان مدرسه را نیز داشته باشد«.
حمل  سرویس  چون  »هزینه هایی  داد:  ادامه  وی 
مدارس  ثابت  فرم جزو شهریه  لباس  و  تغذیه  نقل،  و 
نیست و معموال طی توافق مدرسه با اولیا تعیین و اخذ 
می شود«. به گزارش ایسنا سراسری، محمودزاده با بیان 
این که موسسان و مدیران مدارس حق دریافت شهریه ای 
بیش از مبلغ مصوب که در سامانه اجازه داده شده است 
دورۀ  برای  مصوب  شهریة  »سقف  افزود:  ندارند،  را 
متوسطه دوم، ۳۴ میلیون تومان، برای دورۀ متوسطه 
اول، ۳۳ میلیون تومان و برای دورۀ ابتدایی ۲۶ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان است و شهریه ای باالتر از رقم اعالم 
شده نخواهیم داشت«. وی ادامه داد: »در حال حاضر 
غیردولتی  مدارس  در  ثبت نام  روند  بر  نظارت  مشغول 
در  را  مدارس  از  بازرسی  ما  کاری  تیم های  و  هستیم 
برنامه های خود دارند. عالوه بر این اداره ارزیابی عملکرد 
و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش نیز 
داشت  وجود  اعتراضی  اگر  که  دارند  را  آمادگی  این 
بررسی کنند«. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
وزارت آموزش و پرورش با بیان این که مدارس موظف 
هستند شهریة مصوب را حتما روی تابلو مدرسه نصب 
کرده و در معرض دید اولیا قرار دهند، اظهار کرد: »از 
و  ثبت نام  در حین  می رود  انتظار  دانش آموزان  اولیای 
در طول سال تحصیلی عملکرد و فرایندهای آموزشی 
و پرورشی مدارس را به دقت نظارت کنند و اگر جایی 
کاستی بود به ادارات مشارکت در استان ها اعالم کنند 
تا ما بررسی کنیم«. وی گفت: »به این ترتیب اگر اولیا 
احساس کردند مبلغی بیش از شهریة مصوب اعالمی از 
آن ها اخذ شده، موارد را به ما منعکس کنند تا پیگیری 
کنیم«. وی افزود: »همچنین تدریس و آموزش کامل 
را  این موضوع  باید  اولیا  انجام شود.  باید  کتب درسی 
از مدرسه بخواهند و طوری نباشد روی کتابی کمتر و 
روی کتابی بیشتر کار شود. برنامة درسی مصوب باید 

در زمان خودش به دانش آموزان آموزش داده شود«.
وزارت  غیردولتی  مراکز  و  مدارس  سازمان  رئیس 
میان  تفکیک  به  »اولیا  کرد:  اضافه  پرورش  و  آموزش 
شهریة ثابت و فوق برنامه درسی و سایر آیتم ها توجه 
داشته باشند و نگویند آموزش و پرورش عددی را به 
عنوان شهریه اعالم کرده و مدرسه دارد مبلغ بیشتری 
دریافت می کند. اگر قصور مدرسه مربوط به شهریة ثابت 

بود حتما اعتراض را به ما اعالم کنند«.

اهدای عضو در کرمان؛
نوجوان راوری

 به یک بیمار زندگی بخشید
دانشگاه  اعضا  پیوند  واحد  مسئول  جامعه:  گروه 
علوم پزشکی کرمان با اشاره به اهدای عضو نوجوان ۱۶ 
کاربخش راوری«  »علی اصغر  »کبد  گفت:  راوری،  سالة 
روز  بود،  شده  مغزی  مرگ  دچار  تصادف  اثر  بر  که 
دریافت  نیازمند  بیمار  یک  به  تیرماه  ششم  دوشنبه 
بخش  در  »وی  افزود:  جعفری  رضا  شد«.  اهدا  عضو 
بستری  کرمان  باهنر  شهید  بیمارستان   ۳ آی سی یو 
بود و مرحلة رضایت گیری اهدای عضو از خانوادۀ این 
در  و  انجام  پیوند عضو در کرمان  تیم  با حضور  بیمار 
نهایت کبد علی اصغر برای پیوند به شیراز ارسال شد«. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 
وی از همکاری خانوادۀ مرحوم کاربخش راوری و تالش 
و زحمات مسئول واحد فراهم آوری و هماهنگ کنندگان 
این واحد، تیم های پزشکی، بیهوشی، پرستاری آی سی یو 

۳ و اتاق عمل بیمارستان شهید باهنر قدردانی کرد. 

خبر
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