
غم  جوهر  از  را  قلم  گویی  روزها  این   
پر کرده اند، زیرا جز بر محور اندوه و ماتم 
نمی گردد و هنوز مرکب غمنامه ای خشک 
نشده، به سوگ دیگری می نشینیم و »هر 

دم از نو غمی آید به مبارک بادم«.
یک  مرگ  گذشت،  که  هفته ای  در 
به دنبال  نیکوکار،  و  تالش  پر  کارآفرین 
معلم  و  کشوری  نمونه ی  استاد  یک  آن 
فرزانه و خدوم، و اینک در  گذشت پزشکی 
گذشت  که  هفته ای  گویی  خدمتگزار. 
محک روزگار و رزمایش مردم کرمان بود 
تا ثابت کنند که پاسدار ارزش های نیاکان 
می فشارند.  پای  آن ها  حفظ  بر  و  بوده 
که  همایون«  »رخت  این  باد  سرافراز 
همچنان سربلند است و از این آزمایش ها 

سرافراز بیرون آمد.
و  حق شناس  مردم  جمعه،  روز  باری 
فرزانه ی دیار کریمان همچون دو مورد یاد 
مراسم  در  خود  ارزشمند  حضور  با  شده، 
خدمتگزاران  از  یکی  تدفین  و  تشییع 
گران سنگ کرمان ـ دکتر منوچهر ارجمند 
را  امتنان خود  و  مراتب سپاس  ـ  کرمانی 
عرصه ی  خادمان  و  پزشکی  جامعه ی  به 
این  بر  دیگر  بار  و  تقدیم  نیک خواهی 
به  کرمان  که  زدند  تأیید  مهر  واقعیت 
راستی »دیار کریمان«، و سرزمین مردمان 
ارزش  این  از  پاسداری  حق شناس است و 
خود  همت  وجهه ی  همواره  را  تاریخی 

می دانند.
تاریخ این دیار، در گذر روزگار، مردان و 
زنان بزرگی را در دامان خود پرورش داده 
به  آن ها  از  برخی  نام  راستی  به  که  است 
می کند،  بسنده  جامعه  یک  مفخر  عنوان 
کسانی که در بستر دشواری ها زیستند و 
ندا  و  آموختند  دیگران  به  را  زندگی  هنر 
دادند که: »ما زادۀ نجیب کویریم کز ازل / 

نوشانده زندگی ز سبوی بالیمان«.
اینان از سبوی بال چشیدند و از ساغر 
آن  بارز  نمونه ی  چشاندند،  وفا  و  مهر 
محمد ارجمند کرمانی که اگر چه روزگار، 
حتی بال را هم از کوزه  شکسته ها به کام 
و صدها  ده ها  روز  هر  او  اما  او می ریخت، 
سبو و جام شهد و محبت پر می کرد و به 

مردمان سرزمین خود هدیه می نمود.
مالی  امکان  حتی  که  مردی  شگفتا، 
که  آن گاه  نداشت،  تحصیل  ادامه ی  برای 
در سایه ی همت و تالش، به مال و منالی 
رسید، آن را در راه تأمین سالمت جامعه ی 
خود به کار گرفت و با ساختن بیمارستان، 
کوشید تا بیمار نیازمندی، بی پناه نماند و 
دریغ  خویش  مال  از  تنها  نه  راه  این  در 
نکرد، بلکه بخش عمده ای از اوقات خود را 

نیز صرف تجهیز علمی آن نمود.
تنها  نمی خواست  او  دیگر،  سخنی  به 
نام بیمارستان باشد،  بنا به  سازنده ی یک 
این  در  کاردان  و  حاذق  پزشک  اگر  زیرا 
چه  نمی کرد،  خدمت  عرضه ی  مجموعه، 

سود؟
»دکتر  شنیدم  وقتی   1363 سال  در 
آغاز  در  و  قبل  سال  هفتاد  قریب  زیگلر« 
به  آلمان  از  ارجمند،  بیمارستان  فعالیت 
کار  به  بیمارستان  این  در  و  آمده  کرمان 
به دلیل  که  آنجا  از  است،  شده  مشغول 
نبود،  ایران  به  او  دعوت  امکان  کهولت، 
کسب  و  گفت وگو  و  دیدار  برای  شخصاً 
شدم  آلمان  راهی  مورد  این  در  اطالعاتی 
و در حومه ی هامبورگ، در میان جنگلی 
قریب  و  کردم  پیدا  را  او  خانه ی  انبوه، 
صحبت  به  او  با  باره  این  در  ساعت   4 

پرداختم. 
آن که  از  بعد  می گفت  زیگلر  دکتر 
و  جهانی  جنگ  از  ناشی  عوارض  به دلیل 
مجبور  از جنگ،  آلماِن پس  دشواری های 
آمدم،  تهران  به  و  شدم  زادگاه  ترک  به 
مرحوم  مهمانی،  مجلس  یک  در  شبی 

ارجمند سراغ من آمد و گفت شنیدم بنا 
از  تا  آمده ام  بمانی،  ایران  در  مدتی  داری 
تو دعوت کنم که به شهر من بیایی و در 
درمان  به  ساخته ام  تازه  که  بیمارستانی 

بیماران شهرم بپردازی.
گفتم شهر شما کجاست؟ گفت کرمان، 
با آشنایی مختصری که از جغرافیای ایران 
داشتم به او گفتم من در سرزمینی بزرگ 
شده ام که بیش از هزار میلی متر بارندگی 
ساالنه دارد، حاال چطور به شهر شما بیایم 
که میزان بارندگی اش صد میلی متر است؟ 
ارجمند  مرحوم  می گفت،  زیگلر  دکتر 
انداخت و گفت:  به من  تمنا  از  پر  نگاهی 
باران  از  اما در عوض مردمان دیار من پر 
علیرغم  گفته،  این  با  هستند،  مهربانی 
به  زیادی  بیمارستان های  تهران  در  اینکه 
راهِی  همه  این  با  بود،  شده  پیشنهاد  من 
ارجمند  بیمارستان  در  خدمت  و  کرمان 
شدم و هنوز هم خاطره ی آن سال ها مرا 

به وجد می آورد.
فرزند  ارجمند،  منوچهر  دکتر  آری 
که  بود  فکوری  و  خیرخواه  انسان  چنین 
باز  تحصیل  از  را  او  روزگار  ستم  چه  اگر 
داشت، با این همه از استعداد و خاّلقیتی 
بهره برده و کمتر نمونه ای برایش می توان 

ذکر کرد.
اندیشه ی  دکتر ارجمند که در سایه ی 
تحصیالت  پدر،  علم خواهِی  و  دانش طلبی 
پزشکی  دانش  عالی ترین سطح  تا  را  خود 
و  سوئیس  کشورهای  در  تخصص،  یعنی 
آمریکا، سپری کرده بود، به توصیه ی پدر، 
چشم از آن رفاه و آسایش و زیبایی بست 

و خدمت در دیار کویری و شهر غبارآلود 
و  طبابت  به  تنها  و  داد  ترجیح  را  خود 
درمان گری  و  پزشکی  خدمت  عرضه ی 
با توجه به  بلکه  نیز بسنده نکرد،  بیماران 
بیمارستان،  دهه ی ساختمان  قدمت چند 
او  آورد.  میدان  به  را  خود  همت  تمامی 
بیمارستان  امور  اداره ی  به  حالی که  در 
نیز  را  ساز  و  ساخت  کار  می پرداخت، 
آغاز کرد و در کوتاه مدت بیش از 3500 
مترمربع بنای درمانی دیگر بر آن افزود و 
یک صد  به  را  بیمارستان  تخت های  تعداد 

تخت افزایش داد.
به  را  تمامی همت خود  ارجمند  دکتر 
کار گرفته بود تا از این مجموعه، یک مرکز 
درمانی معتبر بسازد و آن را نمونه و الگو 
تحمل  راه سختی ها  این  در  او  دهد،  قرار 
کرد، اما هرگز از پای ننشست، همین چند 
ماه پیش و در آخرین دیداری که داشتیم، 
از دشواری های اداره ی بیمارستان می گفت 
و این که ای کاش کسی می آمد و خرج و 
را  آن  از  حاصل  درآمد  با  بیمارستان  برج 
اداره ی  می شد  معلوم  تا  می کرد،  محاسبه 
یک مرکز درمانی، آن هم در شهری مانند 
کرمان، چقدر دشواری دارد، به ویژه این که 
درمان  و  انسانی  اصول  رعایت  بر  اصرار 
رایگان یا کم هزینه ی نیازمندان نیز وجود 

داشته باشد.
باری، دکتر منوچهر ارجمند، شایسته ی 
سعیداً«  مات  و  سعیداً  »عاش  تعبیر 
به  زیست،  خوب  به راستی،  زیرا  می باشد، 
جامعه ی خویش آبرو بخشید، ِدین خویش 
را به مردم سرزمین اش ادا کرد، به خوبی از 
هشته های پدر پاسداری نمود و بر کیفیت 
را  پدر  نیکوکاری  راه  افزود،  آن  کمّیت  و 
ادامه داد، سختی ها را تحمل کرد و به این 
میان  که  بخشید  عینّیت  ارزشمند  کالم 
توانستن و نتوانستن، تنها یک »ن« فاصله 
است و سرانجام پس از عمری خدمتگزاری 
صادقانه با جامه ی عشق و اخالص، چشم 
پدر  کنار  در  و  بست  فرو  جهان  این  از 
باید  که  است  و چنین  آرمید،  نیکوکارش 
گفت: »تو نیستی که ببینی / چگونه عطر 
تو در عمق لحظه ها جاری است؟ / چگونه 
پیداست؟/  شیشه ها  برق  در  تو  عکس 
چگونه جای تو در جان زندگی سبز است«.

هفته نامه

سیدمحمدعلی گالبزاده

یادداشت

خبر

یادداشت

خبر

سلطان قالی و تداوم اندیشۀ متعالی او
یادداشتمدیرمرکزکرمانشناسی

سال  فروردین ماه  آخر  روزهای 
دکتر  دیدار  برای  که  بود  نودوهشت 
تاریخی  بیمارستان  به  ارجمند  منوچهر 
رفتیم.  ارجمند  مدرن  عین حال  در  و 
دکتر ارجمند فرزند حاج محمد ارجمند 
آن  با  ایران،  قالی  سلطان  به  مشهور 
لبخند شیرین اش  و  برفی   زیبای  موهای 
به استقبال مان آمد، تا داستان بیمارستان 
و زندگی  خودش را برای ما تعریف کند. 
او  دانستم  کرد،  صحبت  به  شروع  وقتی 
معرفی  برای  و  نیست  خودستایی  اهل 
یک  ندارد.  چربی  زبان  هم  خود  معمول 
بیوگرافی مختصر داد و منتظر ماند تا از او 
سوال کنیم. دبیرخانه جایزه ی افضلی پور 
و  کنیم  او مصاحبه  با  بود  ما خواسته  از 
گزارشی از زندگی و تجارب او را منتشر 
استان  برتر  کارآفرین  به عنوان  او  کنیم. 
کرمان از سوی داوران جایزه ی افضلی پور 
انتخاب شده بود.  آن روز پزشک متواضع 
به  با تبسم های مدام  و جنتلمن کرمانی 
خبرنگار  می داد.  پاسخ  ما  پرسش های 
زحمت  هم  پورزنگی آبادی  اسما  فهیم 
در  و  کشید  را  آن  تنظیم  و  مصاحبه 
کردیم.  منتشر  »استقامت«  ویژه نامه ی 
مرام  و  اخالق  از  بیشتر  آگاهی  برای 
پزشکی او که در نیم قرن گذشته به مردم 
کرمان خدمت کرده است، تقاضا می کنم 
پیش  روز  چند  همین  که  مصاحبه  این 
کردیم  بازنشر  او  درگذشت  مناسبت  به 
خانم  از  آن روز  هست  یادم  بخوانید.  را 
یاسمن ارجمند که »پدر« را در مدیریت 

بیمارستان یاری می کرد، شنیدم که دکتر 
سالگی  نود  آستانه ی  در  اگرچه  ارجمند 
ساعت  روز  هر  هم  حاال  همین  اما  است 
به  مرتب،  و  شیک  خیلی  صبح  هشت 
می زند  سر  بیمارستان  اتاق های  تک تک 
و به بیماران سالم و صبح بخیر می گوید 
و احوال شان را می پرسد، و او این را جزو 
وظایف مدیریتی خود می داند. به گمانم 
کافی  او  صبح  روز  هر  دیدارهای  همین 
بهتر  را  او  انسانی  شخصیت  که  است 

بشناسیم.
مناسبت های  به  ارجمند  دکتر  از 
مختلف عکس های زیادی گرفته ام. اما از 
یک عکس او خاطره ی زیباتری در ذهن 
دارم. در جریان مراسم جایزه ی افضلی پور، 
می کرد،  سخنرانی  تبریزچی  دکتر 
از  یکی  به  اشاره  ای  ضمن صحبت هایش 
ویژگی های دکتر ارجمند کرد، که باعث 
ابراز احساسات حاضران شد. تصویری که 
مالحظه می کنید مربوط به لحظه ای است 
که زنده یاد دکتر ارجمند با تواضع معمول 
به  و  ایستاد  سینه  روی  به  دست  خود، 
حاضران لبخند زد. روحش شاد و یادش 

همواره گرامی باد.  

نخستین  اطالع رسانی:  گروه 
جشنواره روابط عمومی و مسئولیت 
اجتماعی با تقدیر از عملکرد شرکت 
مس و مدیرعامل آن به دلیل انجام 
حوزه ی  در  چشمگیر  فعالیت های 
مسئولیت های اجتماعی برگزار شد.

این  مس پرس،  گزارش  به 
جشنواره که در مرکز همایش های 
از  شد،  برگزار  سیما  و  صدا 
زمینه ی  در  فعال  سازمان های 
به عمل  تقدیر  اجتماعی  مسئولیت 

آمد.
در  گزارش،  این  پایه ی  بر 
ستاره   6 عالی  نشان  مراسم  این 
مسئولیت اجتماعی به ستاد اجرایی 

فرمان امام )ره(، کمیته امداد امام 
صنایع  ملی  شرکت  خمینی)ره(، 
شرکت های  سایر  و  ایران  مس 

پیشرو در این حوزه اهدا شد.
از  تجلیل  بخش  در  همچنین 
اجتماعی«  مسئولیت  »مرّوجان 
ستاد  رئیس  مخبر  محمد  به 
مرتضی  امام)ره(،  فرمان  اجرایی 
امام  امداد  کمیته  رئیس  بختیاری 
سعدمحمدی  اردشیر  خمینی)ره(، 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس 
ایران و علیرضا زالی رئیس دانشگاه 
نشان  بهشتی،  شهید  علوم پزشکی 
مسئولیت  مرّوجان  و  »سفیران 

اجتماعی« اهدا شد.

خداحافظیباپزشکانساندوستکرمانی

اردشیرسعدمحمدی
»سفیرمسئولیتاجتماعی«شد

اهداینشانعالی»مسئولیتاجتماعی«بهشرکتمس؛

بهمناسبتیادکردیازحاجماشااهلل
زنگیآبادی؛

دنیاراجایبهتریمیخواست

از پشت عینک  تیره اش دنیا را پر از نور و زیبایی می دید. هر 
وقت او را  دیدم مشغول انجام کار و یا کمک بود. ده ها بار از زبان او 
شنیدم که می گفت آرزویم این است که بچه های زنگی آباد درس 
بخوانند تا در آینده پزشک و معلم و مهندس بشوند. می گفت: »در 
زندگی سختی زیادی کشیده ام، اما از همه ی این سختی ها هیچ وقت 
ناامید نشده ام و با کار زیاد خودم را به این جا رسانده ام. حاال هم که 
مدرسه هایم را ساخته ام، دلم می خواهد یک بیمارستان هم بسازم«.

دوست محمدی،  آقای  چهارصد،  و  هزار  مهرماه  بیست وهفتم 
شهردار زنگی آبادی زنگ زد و از من سراغ عکس هایی از او را گرفت 
وقتی  گرفته ام.  او  از  بازدیدها  در  بی گاه  و  گاه  من  می دانست  که 
احوالش را پرسیدم گفت: »حاج آقا ماشااهلل زنگی آبادی به رحمت 

خدا رفته است! «.
او  خدایی اش خیلی متاثر شدم. به یاد رنگ روشن چشم های 

افتادم که دنیا را قشنگ و زیبا می دید.  
درگذشت این نیکوکار توسعه خواه را به خانوده ی آن فقید سعید 

و مردم کرمان تسلیت می گویم. روحش شاد و یادش گرامی باد.

مدیرعاملشرکتگهرزمین:
گهرزمینحامیآیندهسازاندیار

کریماناست
گروه اطالع رسانی: مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین با بیان 
کریمان  دیار  آینده سازان  به  توفیق خدمتگزاری  مفتخریم  این که 
نصیبمان شد، گفت: »دانش آموزان جنوب استان کرمان با وجود 
مشکالت عدیده ی اقتصادی، توانستند گام بلندی در راه رسیدن به 

قله های موفقیت در کنکور 1400 بردارند«.
سنگ آهن  شرکت  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
گهرزمین، محمد فالح در آیین تجلیل از دانش آموزان برتر کنکور 
نقش  از  کرمان،  استان  جنوبی  شهرستان های   1400 سراسری 
اعضای هیات مدیره گهرزمین و خیرین، در این مسیر یاد کرد و 
حمایت و مساعدت این عزیزان را شایسته ی تقدیر و تشکر دانست.

وی با بیان این که مفتخریم توفیق خدمتگزاری به آینده سازان 
دیار کریمان نصیبمان شد، اظهار کرد: »دانش آموزان این مناطق 
با وجود مشکالت عدیده ی اقتصادی، توانستند گام بلندی در راه 
رسیدن به قله های موفقیت در کنکور 1400 بردارند که جا دارد از 

خانواده و معلمان این ستارگان عرصه ی علم و دانش تشکر کنم«.
و  استان  پرورش  و  آموزش  ارشد  مدیران  به  همچنین  فالح 
شهرستان های جنوب پیشنهاد داد که یک نفر از این دانش آموزان 
شرکت  به  جنوب  مناطق  دانش آموزی  مشاور  به عنوان  شایسته 
داشته  شرکت  این  با  تنگاتنگی  ارتباط  و  شده  معرفی  گهرزمین 

باشند.
شرکت،  این  ارشد  مدیران  از  پایان  در  گهرزمین  مدیرعامل 
معاونین پرتالش و مدیر خستگی ناپذیر روابط عمومی و امور بین 

الملل و سایر کارکنان این شرکت تقدیر و تشکر به عمل آورد.

حامدحسینیپناهکرمانی
نویسندهومنتقدادبی:

آثارداستاننویسانکرمانرا
در۱۰جلدمعرفیمیکنم

گروه فرهنگ وهنر: حامد حسینی پناه کرمانی نویسنده و منتقد 
ادبی گفت: »یک مجموعه ی 10 جلدی درباره  ی آثار داستان نویسان 
استان کرمان در دست تدوین دارد که تاکنون جلد نخست آن، با 

عنوان »دال داستان کرمان« را منتشر کرده است«.
منتقد  و  نویسنده  کرمانی،  حسینی پناه  هنرآنالین،  به گزارش 
ادبی با اشاره به انتشار جلد نخست کتاب »دال داستان کرمان« 
نخست  »جلد  کرد:  بیان  کرمانی،  داستان نویسان  آثار  معرفی  در 
کتاب »دال داستان کرمان« به بلقیس سلیمانی، رضا زنگی آبادی 
و علی   اکبر کرمانی نژاد سه نویسنده ی صاحب سبک کرمان اختصاص 
درباره  ی  پژوهشی  مجموعه ی  این  این که  بیان  با  وی  دارد«. 
داستان نویسان استان کرمان است، که جلد نخست آن با همکاری 
بنیاد ایرا ن شناسی و مرکز کرمان شناسی منتشر شده، افزود: »استان 
کرمان نویسندگان مطرحی همچون هوشنگ مرادی کرمانی دارد 
که در سطح بین المللی نام آور و شناخته شده هستند و جوایزی 

متعددی دریافت کرده اند«.
حسینی پناه گفت: »جلد دوم که به زودی نشر می یابد به آثار 
مهدی  ذوالعلی،  محمدرضا  عالیشاهی،  مرجان  علیمرادی،  منصور 
بهرامی، سعید کوشش، لیال راهدار، زهرا میمندی پاریزی و محسن 
علومی اختصاص دارد، و جلد سوم نیز در مرحله ی بخش بندی و 
فصل بندی است«. این پژوهشگر ادبیات داستانی درباره ی محتوای 
این مجموعه ی 10 جلدی، تصریح کرد: »در این کتاب ها کلیه ی آثار 
منتشرشده ی نویسندگان حتی اگر داستانک یا داستان کوتاه باشد 
به لحاظ شخصیت، مکان و عناصر داستانی بررسی و مورد تحلیل 
 review مدرن  سیستم  به  شیوه ی  همچنین  است.  گرفته  قرار 
کشیده شده  بیرون  مواردی  متن  دل  از   and investiagtion
که مورد توجه مخاطب عام قرار نگرفته است تا عالقه مندان آثار 
به نوعی  و  ببرند  بهره  نویسندگان  تکنیک های  از  بتوانند  داستانی 
آموزش ببینند. برای افراد پی گیر ادبیات داستانی نیز قدمی رو به 

جلو برای نقد داستان است«.
وی در پاسخ به این پرسش که مجموعه ی »دال داستان کرمان« 
با معرفی و بررسی نویسندگان کرمان به اتمام می رسد؟؛ اظهار کرد: 
»خیر. در مرحله ی نخست نویسندگان استان کرمان مدنظر قرار 
گرفتند و در ادامه به نویسندگان مطرح دیگر کشور نیز پرداخته 
خواهد شد. این مجموعه قدم نخست برای معرفی داستان نویسان 
و آثار منتشرشده ی آن هاست و این مجموعه چند جلدی می تواند 
عالقه مندان  و  پژوهشگران  و  دانشجویان  اساتید،  استفاده  مورد 

ادبیات، داستان و فعاالن حوزه ی نقد قرار بگیرد«.
در  را  »سیلی«  داستان  مجموعه ی  که  حسینی پناه کرمانی 
انتشارات امید کویر در دست نشر دارد، اضافه کرد: »این مجموعه 
قرار می گیرد.  دفاع مقدس  ادبیات  در حوزه ی  که  دارد  داستان   ۹
بر  یا جنگ  و  تاثیر گرفته اند  از جنگ  داستان آدم هایی است که 

زندگی آن ها تاثیر مستقیم و غیرمستقیم گذاشته است«. 
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به  کارشناس  واژه ی  اگرچه  اطالع رسانی:  گروه 
اتالق  دارند  تخصصی  فعالیت  که  کسانی  همه ی 
می شود،  کارشناس  از  صحبت  وقتی  اما  می شود، 
رسمی  کارشناسان  سراغ  به  ما  ذهن  تردید  بدون 
به  کارشناس  روز  به مناسبت  می رود.   دادگستری 
مرکز  رئیس  دلفاردی  عباس  آقای  جناب  سراغ 
کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان رفتیم 
و از ایشان نظرشان را به طور ویژه در مورد فعالیت  
ادامه  در  را  گفت وگو  این  شدیم.  جویا  مرکز  این 

بخوانید.   

مرکز  بفرمایید  دلفاردی،  آقای  جناب 
کارشناسان رسمی دادگسرتی چه فعالیت هایی 

انجام می  دهد؟
در  دادگستری  رسمی  کارشناسان  مجموعه ی 
همان  که  کشور  توسعه ی  سوم  برنامه ی  اجرای 
 20 قدمتی  و  آمد  وجود  به  است،   1۸۷ ماده ی 
ساله دارد و استان کرمان یکی از استان هایی است 
اول  سال های  در  را  مستقل  کارشناسان  مرکز  که 
اجرای برنامه ی سوم توسعه تشکیل داده است. در 
این راستا بیش از 300 کارشناس در 42 رشته ی 
کار  به  مشغول  کرمان  استان  سراسر  در  مختلف 
هستند و کار آن ها خدمات رسانی به دستگاه قضایی 

و ادارات دولتی و جامعه است.

بیشرت  لطفا  مرکز  این  خدمات رسانی  دربارۀ 
توضیح دهید؟

دادگستری  رسمی  کارشناسان  مجموعه ی  در   
خدمات رسانی  یکی  داریم.  خدمات رسانی  نوع  دو 
نظرات  از  قضات  که  است  قضایی  دستگاه  به 
ادارات  می کنند.  استفاده  خود  آراء  در  کارشناسی 
دولتی نیز برای انجام برخی امور خود، خصوصاً در 
نیازمند  اموال دولتی که  ارزیابی و فروش  کارهای 
به  نامه هایی  هستند،  تخصصی  کارشناسی  نظرات 
استفاده  ما  کارشناسان  از  و  می کنند  ارسال  مرکز 
می کنند، که در کار داوری معموال نظر کارشناسی 

فصل الخطاب است.

با توجه به این که فعالیت مرکز کارشناسان 
کارشناسی  موضوع  با  ویژه  به طور  دادگسرتی 

سر و کار دارد بفرمایید به چه کسانی کارشناس 
اطالق می شود؟

اطالق  به شخصی  ما، کارشناس  در مجموعه ی 
 5 و  کارشناسی  مدرک  دارای  حداقل  که  می شود 
رشته ی خود  با  مرتبط  امور  در  کار  سابقه  ی  سال 
آزمون  مراحل  گذراندن  از  پس  که  باشد  داشته 
کتبی و آزمون شفاهی و طی دوره کارآموزی موفق 

به اخذ پروانه کارشناسی شده باشد .

را  استان  کارشناسی  نیروهای  وضعیت 
چگونه ارزیابی می کنید؟

کارشناسان رسمی دادگستری شامل مجموعه ی 
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان 
جوان  و  تحصیلکرده  مجرب،   نیروهای  بهترین  از 
هستند که فعالیت کارشناسی خود را در 42 رشته 
انجام می دهند و در حال حاضر حدود بیش از 300 
نفر کارشناس داریم که انشااهلل در سال آینده تعداد 
کرد.  پیدا خواهد  افزایش  نفر  به 500  فعاالن  این 
این کارشناسان افراد امین و امانتداری هستند که 
معموال چالش های موجود را به جان می خرند و در 

خط مقدم خدمت فعالیت می کنند.

جناب آقای دلفاردی به عنوان آخرین سوال 
با سومین جشنواره رسانه و عدالت  ارتباط  در 
فعالیت  از  پاره ای  دهنده ی  بازتاب  می تواند  که 
این کارشناسان نیز باشد اگر نظر خاصی دارید 

بفرمایید؟
رسانه ها  بیشتر  چه  هر  توجه  و  مشارکت  جلب 
وقوع  از  پیشگیری  برای  فرهنگ سازی  عرصه  در 
و  عدالت  توسعه  اجتماعی،  آسیب های  و  جرم 
ارتقای دانش حقوقی و قضایی در جامعه از مزایای 
دستگاه  در  رسانه ای  جشنواره  ی  چنین  برگزاری 
عدالت  و  رسانه  جشنواره  سومین  است.  قضایی 
قضاییه  قوه  محوری  مردم  رویکرد  تحقق  می تواند 
رسانه ای کشور  نظر، جامعه  این  از  کند  تسریع  را 
و استان کرمان جا دارد به عنوان همراه و همگام 
موجود  مشکالت  و  معضالت  با  قضایی،  دستگاه 
با  و  شده  آشنا  جامعه  در  عدالت  تحقق  مسیر  در 
استفاده از شیوه های هنرمندانه و تخصصی زمینه ی 
این  از  تا  آورند  فراهم  را  دعاوی  و  جرائم  کاهش 
مسیر آرامش و آسایش عمومی هرچه بیشتر محقق 
شود. همچنین این جشنواره می تواند دغدغه مندی 
اطالع رسانی های  حوزه  در  را  رسانه ای  جامعه 
حقوقی و قضایی افزایش داده و رویکرد پیشگیرانه 

از وقوع جرم در رسانه ها را ارتقاء بخشد،  

روز  مناسبت  به  سوال  آخرین  عنوان  به 
دارید  همکارانتان  برای  پیامی  اگر  کارشناس 

بفرمایید؟

اول آبان ماه مصادف است با تصویب اولین قانون 
استقالل کارشناسان رسمی دادگستری در سال 5۸ 
توسط شورای انقالب، که به همین دلیل این روز 
نوبه ی  به  است.  شده  نام گذاری  کارشناس  نام  به 
خود، این روز را به تمامی همکاران پرتالش ام که 
از  اجرایی  و  تخصصی  امور  در  فراوان  کوشش  با 
اظهار  اجرایی  دستگاه های  و  قضایی  محاکم  سوی 
قانونی  و  شرعی  موازین  با  منطبق  و  دقیق  نظر 
می نمایم.  عرض  تهنیت  و  تبریک  می  کنند  ارایه 
اعتالی  و  رسمی  کارشناسان  ارتقای  که  آن جا  از 
مرکز کارشناسان مرهون زحمات تک تک همکاران 

محترم است از آن ها تشکر ویژه می نمایم.

آقایعباسدلفاردی،رییسمرکزکارشناسانرسمیدادگستریاستانکرمان:

کارشناسان امانت دارانی هستند 
که چالش های موجود را به جان می خرند

 کارشناسان رسمی دادگسرتی  
به دستگاه قضایی و ادارات دولتی خدمات رسانی می کنند

 جشنواره رسانه و عدالت دغدغه  ی رسانه  ها را 
در حوزه اطالع رسانی حقوقی و قضایی افزایش می دهد

محمد لطیف كار

محمد لطیف كار


