
سخِن همشهریان؛ انعکاس
خواستم به اطالع مدیر مخابرات سیرجان برسانید که آنتن دهی همراه اول در بلوار قاآنی 

و خیابان های اطراف ضعیف شده است.
به صورتی که برخی ساعات حتی برای تماس با مشکل مواجه میشیم و اینترنت مون 

که دیگه سرعتش میاد در حد صفر 
ممنون از سخن تازه اگر به نحوی به اطالع مسئوالن همراه اول در سیرجان هم برسانید 
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قضاییه،  قوه ی  هفته ی  مناسبت  به 
با  دادگستری  در  خبری  نشست 
والمسلمین  االسالم  حجت  حضور 
محمود محمدی، ریاست دادگستری 
سیرجان، محسن نیک ورز، دادستان 
معاون  قدیمی،  مجتبی  سیرجان، 
از  جمعی  با  شهرستان  دادستان 

اهالی رسانه برگزار شد.
محمدی،  نشست،  این  آغاز  در 
رییس دادگستری شهرستان، ضمن 
گرامیداشت هفته ی قوه ی قصاییه 
توسط  که  متعددی  هایی  برنامه  از 
این نهاد برنامه ریزی و هماهنگی ها 
شده  انجام  آنها  برگزاری  برای  الزم 
های  برنامه  گفت:  و  داد  خبر  بود 
غبار  همینطور  و  بازید  فرهنگی، 
روبی شهدا و دیگر برنامه هایی برای 
گرامیداشت این هفته در نظر گرفته 
همراهی  با  امیدوارم  که  است  شده 
داشته  هم  خوبی  بازتاب  ها  رسانه 

باشد.
ی  قوه  هفته ی  روز  نخستین  در 
شهدا  مزار  غبارروبی  مراسم  قضاییه 
با خانواده معزز شهدا را در  و دیدار 

دستور کار داریم.

محمدی افزود: تالش داریم در این 
دادسرا  مسوولین  و  دادستان  هفته 
همینطور  و  متعدد  بازدیدهای 

مالقات با مردم داشته باشند.
محمدی ادامه داد: باتوجه به دستور 
امر  همواره  که  رهبری  معظم  مقام 
اشتغالزایی  و  تولید  از  حمایت  بر 
واحد های  از  بازدید  برنامه  داشتند، 
صنعتی، معدنی و تولیدی را تا پایان 
همین  در  داریم  بنا  که  داریم  سال 
و  مسایل  ممکن  جای  تا  بازدیدها 
تولید  توقف  موجب  که  مشکالتی 
برطرف سازیم و شاهد  را  اند   شده 

شکوفایی تولید و صنعت باشیم.
بیان  شهرستان  دادگستری  رییس 
داشت: در تالشیم که به زودی هدف 
هر مسجد یک حقوقدان محقق شود 
رایگان  ویزیت  نیز  ایام  این  در  و 

پزشکان را خواهیم داشت.
که:  کرد  اشاره  نکته  این  به  وی 
متاسفانه در سیرجان کمبود فضای 
و  داریم  قضایی  امور  برای  الزم 
حل  مساله  این  زودی  به  امیدواریم 

خواهد شد.
ارقام  وی گفت: در خصوص آمار و 

خروجی،  و  ورودی  های  پرونده 
سیرجان جزو شهرستان هایی است 
جهت  این  از  خوبی  خروجی  که 
داشته و تالش این نهاد بر این است 

تا این خروجی بهتر هم باشد.
که  خوشحالیم  داد:  ادامه  محمدی 
نقاط  دیگر  برخالف  سیرجان  در 
اول  رتبه ی  سرقت  بوم  و  مرز  این 
و  بشود  همت  اگر  ندارد،  را  جرایم 
کند  رشد  شهر  این  در  اشتغال زایی 
بسیاری  شود،  کم  بیکاران  تعداد  و 
یافت.  خواهند  کاهش  نیز  جرایم  از 
در  که  اقداماتی  بتوانیم  امیدواریم 
سند تحول قضایی آمده را که شامل 
مبارزه با فساد و احقاق حقوق عامه 

است را به مرحله اجرا در آوردیم. 
قاضی نیک ورز دادستان شهرستان 
بیان  نشست  این  در  نیز  سیرجان 
در  مردم  امنیت  قرمز  خط  داشت 
همواره  ما  و  هاست  حوزه  تمامی 
امنیت  این  بتوانیم  که  تالشیم  در 
از  موثری  اقدامات  و  کنیم  حفظ  را 
جمله اصالح و بازپروری زندانیان را 

اجرا می کنیم.
نیک ورز افزود: بزرگترین همکاری 
فرهنگ  ما  با  های شهرستان  رسانه 
آن  به  بسیار  که  است  سازی 
بهتر  پیشگیری  همواره  و  نیازمندیم 

از درمان است.
همکاری  امیدواریم  راستا  این  در 
داشته  نشریات  با  خوبی  همیاری  و 

باشیم.
وی  پاسخ،  و  پرسش  ی  جلسه  در 
سخن  خبرنگار  سوال  خصوص  در 
تازه که از حقوق عموم مردم نسبت 
سازش  عدم  و  زیست  محیط  به 
صنایع و معادن با اکوسیستم، پاسخ 
داد: حمایت از اشتغال و تولید جزو 
دستورالعمل های ماست و ما از تمام 
می کنیم،  استقبال  گذاران  سرمایه 
گسترش  تولید  و  زایی  اشتغال  تا 
بود  خواهیم  پیگیر  سخت  اما  یابد؛ 
باید  تا عوارضی که صنایع و معادن 
برای شهر بپردازند، پرداخت شود. در 

غیر اینصورت برخورد خواهیم کرد.

در نشست خبری مسوولین حوزه قضایی با اصحاب رسانه مطرح شد؛ 

سرقت، رتبه ی اول جرایم  را در سیرجان ندارد

سخِن همشهریان؛ 
این وضعیت روشنایی پارک ملت هست. 

پارکی که باید روشن و تمیز و سرسبز باشه تا مردم این شهر شبهای تابستون ساعتی را در 
آن به تفریح و خوشی بگذرانند 

حاال تبدیل شده به مکانی تاریک و دلهره آور و نا امن 
از نشریه سخن تازه خواهشمندیم به این قضیه پارک ها چه از لحاظ روشنایی و چه تمیزی 

وسایل بازی بچه ها و خشک شدن چمن و درختان ورود کرده و از مسئوالن جواب بخواهد.
#انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی # وظیفه #مسووالن

کاهش مراجعه به دستگاه قضایی
 با فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه بر اساس فعالیت 
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مردم تا زمان رسیدگی به پرونده خود 
از  عمده ای  بخش  گفت:  ندارند،  قضایی  دستگاه  به  مراجعه  به  نیازی 
مشکالت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل حل است و با تشکیل 
کانون های استانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توان این اقدام را 

با  سرعت بیشتری دنبال کرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه بر اساس فعالیت 
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مردم تا زمان رسیدگی به پرونده خود 
از  عمده ای  بخش  گفت:  ندارند،  قضایی  دستگاه  به  مراجعه  به  نیازی 
مشکالت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل حل است و با تشکیل 
کانون های استانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توان این اقدام را 

با  سرعت بیشتری دنبال کرد.
به گزارش گفتار نو به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان 
کرمان، حجت االسالم والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست با مدیران 
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان افزود: رضایت مندی مردم از دفاتر 

خدمات الکترونیک قضایی روز به روز در حال افزایش است.
وی بر نظارت مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بر حفظ کرامت 
مردم و مراجعان در این دفاتر تاکید کرد و اظهارداشت: دستگاه قضایی 
تالش می کند که بخش زیادی از درخواست های مردم از این دستگاه از 

منزل صورت گرفته و دادرسی الکترونیک به صورت کامل محقق شود.
دفاتر  مدیران  از خدمات  کرمان  استان  در  قضاییه  قوه  عالی  نماینده 
دفاتر خدمات  در  کار  گفت:  و  کرد  تقدیر  قضایی  الکترونیک  خدمات 
الکترونیک قضایی مشکالت خاص خود را دارد و مدیران این دفاتر که از 
پیشکسوتان فعال در دستگاه قضایی هستند، با این دشواری ها، انتظارات 

و توقعات آشنایی دارند.
و  کرد  تاکید  مردم  توجیه  بر  حمیدی  والمسلمین  االسالم  حجت 
دفاتر  خدمات  درباره  توجیه  عدم  دلیل  به  مردم  برخی  اظهارداشت: 
باید  و  باشند  فراقانونی داشته  توقعات  الکترونیک قضایی ممکن است 

اطالع رسانی درباره خدمات این دفاتر به مردم صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، 
دستگاه  به  مراجعه  به  نیازی  خود  پرونده  به  رسیدگی  زمان  تا  مردم 
قضایی ندارند، اظهارداشت: با تحقق دادرسی های الکترونیک نیز گام های 
بلندتری در راستای کاهش مراجعات به دستگاه قضایی برداشته شده 

است.
دفاتر خدمات  تشکیل  با  استان کرمان گفت:  دادگستری  رییس کل 
قضایی باری از دوش دستگاه قضایی برداشته شده و خدمات این حوزه 
کل  دادگستری  اطالعات  فناوری  و  آمار  معاون  است.  تقدیر  شایسته 
الکترونیک  دفتر خدمات  حاضر 60  حال  در  گفت:  نیز  کرمان  استان 
قضایی در استان کرمان مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد 10 

دفتر در مرکز استان کرمان فعال هستند.

   خبر

اول تیرماه، پایان مهلت سرشماری اتباع غیرمجاز

 معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، اول تیرماه را پایان مهلت مراجعۀ 
اتباع غیرمجاز برای سرشماری اعالم کرد و گفت: »پس از این تاریخ، 
به  و  است  غیرقانونی  نکرده اند  مراجعه  ما  دفاتر  به  که  کسانی  حضور 
سرعت از کشور اخراج می شوند و در صورت تکرار با آن ها برخورد قضایی 
ایرنا سراسری، مجید  از  نقل  به  خواهد شد«.به گزارش فردای کرمان 
میراحمدی 29 خردادماه دربارۀ آخرین وضعیت طرح سرشماری اتباع 
افغانستانی گفت: »طرح سرشماری اتباع افغانستانی از اردیبهشت امسال 
آغاز شد که مورد استقبال اتباع قرار گرفت و تاکنون 2 میلیون و 2۷0 
هزار اتباع غیرمجاز خود را معرفی کردند«.معاون امنیتی انتظامی وزیر 
کشور افزود: »مشخصات یک میلیون و ۸00 هزار نفر از آن ها دریافت و 
مدارک کافی اخذ شد و بقیه هم در نوبت دهی قرار گرفتند«.میراحمدی 
پایان مهلت مراجعۀ اتباع غیرمجاز برای طرح سرشماری را اول تیرماه 
اعالم کرد و گفت: »بعد از اول تیرماه مهلت دیگر تمدید نمی شود چون 

قبال یک بار تمدید شده است«.

آغاز نصب دستگاه کارت خوان هوشمند در ۱۸۰۰ نانوایی
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان در حاشیه 
رونمایی از دستگاه کارخوان هوشمند گفت: در راستای هوشمندسازی 
یارانه نان در استان کرمان از امروز نصب دستگاه کارت خوان هوشمند 
در 1۸00 نانوایی این استان آغاز شد.مهرابی عنوان کرد: در سطح استان 
2۴00 نانوایی وجود دارد که به مرور تمامی آنها به دستگاه های کارت 

خوان هوشمند مجهز می شوند.
وی افزود: در این طرح در قیمت نان هیچ تغییری رخ نخواهد داد و 
نان با همان قیمت قبلی عرضه خواهد شد، همچنین پروسه خرید نان 
تعداد خرید  لحاظ  به  و هیچ محدودیتی  مردم ساده سازی شده  برای 

وجود نخواهد داشت.

قیمت میوه و تره بار از میدان تا بازار زیر ذره بین بازرسان
معاون برنامه ریزی فرمانداری کرمان از آغاز طرح نظارت بر میوه فروشان 
کرمان از 30 خرداد ماه خبر داد و گفت: »کار باید در دو بخش یکی 
بازدید و نظارت بر میدان میوه فروشان و دیگری بازدید از میوه فروشان 
و همچنین  قدمگاه  میوه فروشان  بازار شهرداری،  بخِش  که شامل سه 

میوه فروشان سطح شهر است، انجام شود«.
وجود  عدم  غیرمجاز،  اتباع  »وجود  افزود:  میرحسینی  سیدحامد   
ترازوهای دیجیتال و عدم ارائۀ فاکتور فروش از اهم مشکالت میدان میوه 
و تره بار است که طبق اعالم اتحادیه، با همکاری شرکت های دانش بنیان 
به زودی مشکل ترازوهای دیجیتال و ارائۀ فاکتور فروش حل خواهد شد 
اما در خصوص سایر مسائل بایستی با نظارت جدی آن ها را نیز مرتفع 
کنیم«. وی  بیان کرد: »بحث نظارت یکی از اصلی ترین مؤلفه های ستاد 
و  گیرد  قرار  پیگیری  و  توجه  مورد  به جد  باید  که  است  بازار  تنظیم 

عملیاتی شود«.

   خبر کوتاه


