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مدیر کل کمیته امداد استان کرمان مطرح کرد؛

کمیته امداد امسال  ۱۲هزار شغل در استان ایجاد میکند

مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان گفــت« :بــا توجــه
بــا اینکــه یکــی از مشــکالت مددجویــان بحــث ضمانــت
وامهــای آنهــا اســت خوشــبختانه اتفــاق مهــم و کار خوبــی
در ایــن زمینــه در اســتان انجــام شــد و طــی تفاهمنام ـهی
منعقــد شــده بــا اســتانداری کرمــان ،صنــدوق ضمانــت
اشــتغال مددجویــان کمیتــه امــداد اســتان کرمــان تشــکیل
شــد تــا بــر اســاس آن ضمانــت بــرای مددجویــان صــادر
شــود و کمیتــه امــداد اســتان نیــز تعهــد داد امســال ۱۲
هــزار شــغل در اســتان ایجــاد کنــد».
بــه گــزارش فــردای کرمــان بــه نقــل از ایســنا منطقــه کویــر،
یحیــی صادقــی در گردهمایــی فصلــی مدیــران کمیتــه
امــداد اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه فقــر و محرومیــت
اســتان کرمــان اظهــار کــرد« :بــا وجــود شــرایط خــاص و
محرومیتــی کــه در خیلــی از مناطــق اســتان داریــم ،بــا
تالشهــای صورتگرفتــه توســط امدادگــران ایــن نهــاد

اتفاقــات خوبــی در ســطح اســتان رقــم خــورده اســت و
کمیتــه امــداد اســتان کرمــان در خیلــی از شــاخصها در
کشــور رتبـهی برتــر را کســب کــرده اســت» .وی ادامــه داد:
«کارهــای بزرگــی توســط کمیتــه امــداد در ایــن اســتان
پهنــاور بــه خصــوص در بحــث توانمندســازی مددجویــان
صــورت گرفتــه و ایــن نهــاد دو ســال پیاپــی رتب ـهی برتــر
را زمینــهی توانمندســازی کســب کــرده اســت» .صادقــی
خاطرنشــان کــرد« :کمیتــه امــداد اســتان کرمــان طــی
ســالهای  ۹۶و  ۹۷موفــق بــه جــذب بیــش از  ۱۰۰درصــد
اعتبــارات تبصــرهی  ۱۶شــده اســت و تنهــا دســتگاهی
اســت کــه بــاالی  ۱۰۰درصــد جــذب اعتبــارات داشــته
اســت» .وی ادامــه داد« :نظارتهــای مســتمری کــه بــر
طرحهــای اشــتغال کمیتــه امــداد صــورت گرفتــه باعــث
موفقیــت طــرح اشــتغال ایــن نهــاد و همچنیــن منجــر بــه
درآمدزایــی بــرای خانوادههــا شــده اســت».
مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان افــزود« :طــرح
نیروگاههــای خورشــیدی یکــی از طرحهــای خوبــی اســت
کــه توســط کمیتــه امــداد اســتان کرمــان در راســتای
اشــتغال و توانمندســازی مددجویــان اجــرا شــده اســت و

هماکنــون  ۷۲۰نیــروگاه خورشــیدی بــرای مددجویــان
در اســتان راهانــدازی و وارد مــدار شــده و هــزار نیــروگاه
خورشــیدی جدیــد نیــز امســال در اســتان راهانــدازی
میشــود» .وی اضافــه کــرد« :بــا توجــه بــا اینکــه یکــی از
مشــکالت مددجویــان بحــث ضمانــت وامهــای آنهــا اســت
خوشــبختانه اتفــاق مهــم و کار خوبــی در ایــن زمینــه در
اســتان انجــام شــد و طــی تفاهمنام ـهی منعقــد شــده بــا
اســتانداری کرمــان صنــدوق ضمانــت اشــتغال مددجویــان
کمیتــه امــداد اســتان کرمــان تشــکیل شــد تــا بــر اســاس
آن ضمانــت بــرای مددجویــان صــادر شــود و کمیتــه امــداد
اســتان نیــز تعهــد داد امســال  ۱۲هــزار شــغل در اســتان
ایجــاد کنــد».
صادقــی ادامــه داد« :ســاخت پنــج هــزار واحــد مســکونی
بــرای نیازمنــدان اســتان از دیگــر برنامههــای مهــم کمیتــه
امــداد اســتان در ســال جــاری اســت کــه فــاز نخســت ایــن
پــروژه در حــال انجــام اســت و فــاز دوم آن نیــز هفتــهی
گذشــته بــا حضــور رئیــس کمیتــه امــداد کشــور کلنگزنــی
شــد و تــاش مــا بــر ایــن اســت ایــن پــروژه در ســال ۹۸
بــه پایــان برســد».

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :

سالمت مردم را قربانی صرفهجویی ارزی و ریالی نخواهیم کرد
وزیــر بهداشــت ضمــن بیــان اینکــه ســامت مــردم را فدای
صرفهجویــی ارزی و ریالــی نمیکنیــم ،گفــت :بــه رییــس
ســازمان غــذا و دارو دســتور دادهام کــه انجمنهــای علمــی
پزشــکی را دعــوت کنــد و انجمنهایــی کــه نســبت بــه
کیفیــت داروهــای تولیــدی در کشــور انتقــاد و مســتنداتی
دارنــد ،ارائــه کننــد .ســامت مــردم ،شــوخیبردار نیســت.
بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر ســعید نمکــی در حاشــیه
افتتــاح بخشهــای جدیــد بیمارســتان امیرالمومنیــن(ع)
ســمنان بــا اعــام ایــن مطلــب اظهارکــرد :از ماههــای
پایانــی ســال گذشــته گامهایــی در جهــت ســالم ســازی
عرضــه ،توزیــع ،تولیــد و واردات دارو در وزارت بهداشــت
برداشــتهایم و در حــال حاضــر بــا تکمیــل نقــاط ضعــف
ســامانه «تــی تــک» ،برکنــاری افــراد ناســالم در نظــام
دارویــی و بهکارگیــری پاکیزهتریــن مدیــران در حــوزه

دارویــی بهســوی شــفافیت بیشــتر حرکــت میکنیــم.
وی تصریــح کــرد :از واردات داروهــای برنــد کــه تولیــد
داخلــی را لگدمــال میکننــد ،جلوگیــری کردهایــم و
رســانهها و بهویــژه صــدا و ســیما بایــد کمــک کننــد کــه
گرفتــار غوغاســاالری هــای واردات داروهــای برنــد نشــویم
و کمبــود داروهــای برنــد کــه بــا  ۵تــا  ۱۰برابــر قیمــت
داخلــی وارد میشــود را در ذهــن مــردم برجســته نکننــد.
وزیــر بهداشــت افــزود :از همــکاران پزشــکمان خواســتهایم
کــه داروهــای برنــد کــه چندیــن شــرکت داخلــی آنهــا
را تولیــد میکننــد ،تجویــز نکننــد تــا مــردم دچــار
ســردرگمی و آوارگــی در داروخانههــا نشــوند و بــه هیــچ
عنــوان ،اجــازه واردات داروهــای دارای مشــابه داخلــی را
نخواهیــم داد.
وی بــا اشــاره بــه ارتقــای اســتانداردهای داخلــی داروهــای

تولیــدی در کشــور گفــت :ســامت مــردم را قربانــی
صرفهجویــی ارزی و ریالــی نخواهیــم کــرد و بــه رییــس
ســازمان غــذا و دارو دســتور دادهام کــه انجمنهــای
علمــی پزشــکی را دعــوت کننــد و انجمنهایــی کــه
نســبت بــه کیفیــت داروهــای تولیــدی در کشــور انتقــاد
و مســتنداتی دارنــد ،ارائــه کننــد چــون ســامت مــردم،
شــوخیبردار نیســت و همانگونــه کــه بــه واردات رانــت
نمیدهیــم بــه تولیــد داخلــی هــم رانــت نخواهیــم داد و
بنــده وزیــر بهداشــت هســتم و ســامت مــردم ،یــک اصــل
مهــم و اساســی بــرای مــا اســت.

رئیس کل دادگستری کرمان مطرح کرد؛

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید خبر داد :

استفاده از ظرفیتهای مردمی در امور قضایی

پرداخت  ۱۵۰۰میلیارد تومان تسهیالت مشاغل خانگی

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان
گفــت« :قضایــی کــردن امــور در شــوراهای
حــل اختــاف بــا ماهیــت اصلــی تشــکیل
ایــن نهــاد در تضــاد اســت».
بــه گــزارش فــردای کرمــان بــه نقــل از
ایســنا منطقــه کویــر ،یــداهلل موحــد در
جمــع اعضــا و دبیــران شــوراهای حــل
اختــاف شهرســتان ســیرجان اظهــار
کــرد« :قــوه قضاییــه بــا یــک واقعیــت
غیرقابــل انــکار یعنــی تراکــم دعــاوی و
حجــم بــاالی پروندههــای قضایــی مواجــه
اســت» .وی بــا بیــان اینکــه اطالــهی
دادرســی یــک درد بــزرگ بــرای جامعــه و
دســتگاه قضایــی اســت ،گفــت« :علیرغــم
تالشهــای شــبانهروزی پرســنل خــدوم
دســتگاه قضایــی ،امــا منابــع انســانی
محــدود در قــوه قضاییــه پاســخگوی نیــاز
ایــن حجــم بــاالی کار نیســت».
رئیــس شــورای قضایــی اســتان کرمــان
اضافــه کــرد« :بســیاری از پروندههایــی
کــه در سیســتم قضایــی شــکل میگیــرد،
نشــات گرفتــه از نابســامانیهای اقتصــادی،

فرهنگــی ،اجتماعــی ،فقــر ،بیــکاری و ســایر
آســیبهای اجتماعــی اســت».
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــوراهای
حــل اختــاف در ســال ۱۳۸۰بــه دســتور
آیــتاهلل شــاهرودی ،رئیــس فقیــد قــوه
قضاییــه بنــا نهــاده شــدند ،افــزود« :هرچــه
قــوه قضائیــه بتوانــد از ظرفیتهــای
مردمــی و نهادهــای مدنــی بیشــتر اســتفاده
کنــد بــه ســمت توســعهیافتگی حرکــت
خواهــد کــرد».
موحــد بــا اشــاره بــه آیــات و روایــات
فــراوان در اهمیــت جایــگاه صلــح و ســازش
گفــت« :قضایــی کــردن امــور در شــوراهای
حــل اختــاف بــا ماهیــت اصلــی تشــکیل
ایــن نهــاد در تضــاد اســت».
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان
بــه مشــکالت معیشــتی برخــی دبیــران و
اعضــای شــورای حــل اختــاف اشــاره و
تاکیــد کــرد« :طبــق قانــون  ۱۰۰درصــد
درآمدهــای شــوراهای حــل اختــاف بایــد
صــرف هزینههــای خــود شــورای حــل
اختــاف شــود».

مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد با اشــاره
بــه هدفگــذاری ایجــاد  ۱۰۰۰صنــدوق خــرد
محلــی جدیــد در روســتاها از پرداخــت ۱۵۰۰
میلیــارد تومــان تســهیالت مشــاغل خانگــی
خبــر داد .اصغــر نورالــه زاده در گفتوگــو بــا
ایســنا ،اظهــار کــرد :تاکنــون  ۱۸۰۰صنــدوق
خــرد محلــی اشــتغالزا در روســتاها ایجــاد
کردهایــم و  ۱۰۰۰صنــدوق جدیــد دیگــر
هــم در برنامــه داریــم کــه طــی امســال و
ابتــدای ســال آینــده راه انــدازی میکنیــم
و در مجمــوع هدفگــذاری ایجــاد ۲۸۰۰
صنــدوق خــرد محلــی در کشــور را محقــق
خواهیــم کــرد .وی ادامــه داد :صندوقهــای
خــرد محلــی ،نهادهــای تامیــن مالــی محلــی
بــه شــمار میرونــد کــه بــه طــور متوســط در
هــر روســتایی حــدود  ۲۵تــا  ۵۰نفــر عضــو
را شــامل میشــوند و افــراد بــه مــدت شــش
مــاه آموزشــهای مربــوط بــه تســهیلگری و
توانمندســازی را فــرا میگیرنــد .بــه گفتــه
مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد ،در
صورتــی کــه تســهیالت صندوقهــای خــرد
محلــی در جهــت برنامههــای اشــتغالزایی

صنــدوق بــه اعضــا پرداخــت شــود پــس
از شــش مــاه خــط اعتبــاری جدیــدی در
اختیــار آنهــا قــرار داده میشــود .نورالــهزاده
در ادامــه بــا اشــاره بــه تفاهمنامــه مشــترک
بــا وزارت ارتباطــات دربــاره حمایــت صنــدوق
کارآفرینــی امیــد از اســتارتآپها ،گفــت :بــر
اســاس تفاهمنام ـهای کــه بــا وزارت ارتباطــات
منعقــد کردیــم حمایــت مالــی از اســتارت
آپهــا را در دســتور کار داریــم و هــر طرحــی
کــه وزارت ارتباطــات تاییــد و بــه مــا معرفــی
میکنــد بــه آن تســهیالت میدهیــم .وی
همچنیــن از پرداخــت  ۱۵۰۰میلیــارد تومــان
تســهیالت مشــاغل خانگــی خبــر داد و گفــت:
از ســال گذشــته تــا کنــون  ۲۵هــزار طــرح
مشــاغل خانگــی مــورد حمایــت قــرار گرفتــه
و اعتبــاری بالــغ بــر  ۱۵۰۰میلیــارد تومــان
پرداخــت شــده اســت .معتقدیــم تســهیالت
دهــی صنــدوق در حــوزه مشــاغل خانگــی
موثرتــر بــوده اســت ،چــون گروههــای هدفــی
را حمایــت کردهایــم کــه منجــر بــه راه
انــدازی کســب و کار شــده و از ایــن جهــت
در درآمــد و زندگــی آنهــا اثرگــذار بــوده اســت.
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مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان:

حذف فیزیکی پروندههای ثبتی جعل
اوراق را کاهش میدهد

مدیــر کل ثبــت اســناد و
امــاک اســتان کرمــان از
اســکن قریــب  ۹۶۰هــزار
پرونــده ثبتــی در ســطح
اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش فــردای کرمــان
بــه نقــل از روابــط عمومــی
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان ،رضــا
طالبــیزاده در حاشــیهی ســفر بــه شهرســتان بافــت ،در
جلســه ای کــه بــا حضــور فرمانــدار و روســای ادارات متولــی
امــر زمیــن و مســکن ایــن شهرســتان برگــزار شــد بــا تاکیــد
بــر مزایــای ســامانهی آرشــیو الکترونیــک اوراق ثبتــی از
اســکن قریــب  ۹۶۰هــزار پرونــدهی ثبتــی ،مشــتمل بــر ۲۲
میلیــون و  ۷۵۷هــزار بــرگ در ســطح اســتان خبــر داد و
افــزود« :تعــداد  ۴۷هــزار و  ۲۶۶پرونــدهی ثبتــی شهرســتان
بافــت اســکن و بــرای بارگــذاری بــه ســازمان ارســال شــده
کــه پــس از بارگــذاری در سیســتم آرشــیو الکترونیــک،
گــردش فیزیــک پروندههــای ثبتــی شهرســتان بافــت
حــذف و تمــام فرایندهــای ثبتــی بــه صــورت مکانیــزه انجــام
خواهــد شــد» .وی تســریع در پاســخ بــه اســتعالمات و کوتــاه
شــدن زمــان فرایندهــای ثبتــی را مهمتریــن دســتاورد
اســکن بیــش از  ۹۱۹هــزار اوراق موجــود در پروندههــای
ثبتــی شهرســتان بافــت دانســت و خاطرنشــان کــرد« :حــذف
گــردش فیزیکــی پروندههــای ثبتــی و اســتفاده از نســخهی
الکترونیــک باعــث کاهــش میــزان ســرقت پروندههــا و جعــل
اوراق ثبتــی میشــود» .ایــن مقــام قضایــی بــا تاکیــد بــر
اســکن بهموقــع و بــهروز اوراق جدیــد پروندههــای ثبتــی
و بارگــذاری آنهــا در ســامانهی آرشــیو الکترونیــک گفــت:
«در صــورت بــروز هرگونــه اخــال در رونــد بهروزرســانی
پروندههــای ثبتــی اســکن شــده ،کل سیســتم آرشــیو
الکترونیــک دچــار مشــکل میشــود و از ای ـنرو میبایســت
اوراق اضافــه شــده بــه پرونــدهی ثبتــی در همــان روز اســکن
و در ســامانه بارگــذاری شــوند».

نماینده مردم اندیمشک در مجلس:

ظرفیت فرهنگی کشور برای مقابله با
شبیخون فرهنگی به کار گرفته شود

نماینــده مــردم اندیمشــک در مجلــس شــورای اســامی
گفــت :از ظرفیتهــای فرهنگــی کشــور بــرای مقابلــه بــا
شــبیخون فرهنگــی دشــمنان و خنثــی ســازی طرحهــای
آنــان اســتفاده شــود .بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،فریــدون
حســنوند در نشســت هماهنگــی محــرم در ســاختمان کوثــر
فرمانــداری اندیمشــک ضمــن تســلیت ایــام ســوگواری محــرم
حســینی (ع) اظهــار کــرد :کلیــه مدیــران در نظــام اســامی
در خیمــه اباعبــداهلل حســین (ع) دارای تکالیفــی هســتند.
وی ،اقدامــات خبیثانــه دشــمنان و اســتکبار جهانــی در یــک
ســال اخیــر را پــر رنگتــر از گذشــته دانســت و افــزود:
عــدهای بــه دنبــال مدیریــت ســکوالر بــوده و در ایــن زمینــه
بــه مســئوالن هجمــه وارد آورده و مدیــر نظــام اســامی بایــد
فــارغ از ایــن مباحــث بــه تکالیــف خــود در خدمــت بــه
دوســتداران اهــل بیــت (ع) را انجــام دهــد.
نماینــده مــردم اندیمشــک در مجلــس شــورای اســامی
گفــت :بایــد از ظرفیتهــای فرهنگــی کشــور بــرای مقابلــه
بــا شــبیخون فرهنگــی دشــمنان و خنثــی ســازی طرحهــای
آنــان اســتفاده شــود .وی افــزود :طراحــی تجمعــات ،ایجــاد
شــبهات در مســائل دینــی و ایجــاد ســوال بیپایــه از
تالشهــای دشــمنان ایــران و اســام اســت کــه بایــد بــا
بهــره از گفتمــان اســامی و ظرفیــت فرهنگــی جامعــه،
اقدامــات دشــمنان را خنثــی کــرد .حســنوند بــا تاکیــد بــر
حضــور دســتگاههای خدمترســان بــرای ارائــه خدمــات
بــه عــزاداران حســینی (ع) تصریــح کــرد :دســتگاههای
خدمترســان ،شــهرداری ،نیــروی انتظامــی و ســایر نهادهــا
و ارگانهــا بــرای پذیرایــی از زوار اربعیــن حســینی (ع) مهیــا
شــوند .رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی
در پایــان عنــوان کــرد :آئیــن تجمــع یــوم العبــاس (ع) بــا
حضــور پرشــور جوانــان انقالبــی اندیمشــک در روز تاســوعای
حســینی (ع) برگــزار و از رســانه ملــی پخــش میشــود.

