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استاندار کرمان در صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی:

برخورد پلیس با مردم باید همراه با تعامل و اخالق حرفهای باشد

اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه امنیــت ابعــاد بســیار
گســتردهای دارد ،گفــت« :جامعــه از نیروهــای مســلح از
جملــه نیــروی انتظامــی انتظــار تامیــن امنیــت و ایجــاد نظــم
را دارد و امنیــت بــه معنــای آن اســت کــه مــردم در زندگــی
خــود دغدغــه و نگرانــی نســبت بــه ســرمایههای مــادی و
معنــوی خــود نداشــته و در کمــال آرامــش زندگــی کننــد».
بــه گــزارش فــردای کرمــان بــه نقــل از روابــط عمومــی
اســتانداری کرمــان ،محمدجــواد فدایــی در آییــن صبحــگاه
مشــترک نیروهــای نظامــی و انتظامــی بــه مناســبت هفتـهی
نیــروی انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه اغلــب افــراد نحــوهی
برخــورد نیــروی انتظامــی بــا مــردم را نشــانهی برخــورد
حاکمیــت بــا مــردم میداننــد ،اظهــار کــرد« :برخــورد
پلیــس بــا مــردم بایــد همــراه بــا تعامــل ،اقتــدار ،ادب ،اخــاق
و مهــارت حرف ـهای باشــد و ایــن موضــوع بــه دشــواری کار
نیــروی انتظامــی میافزایــد» .وی افــزود« :امنیــت ابعــاد
بســیار گســتردهای دارد و تمــام آن بــر عهــدهی نیــروی
انتظامــی نیســت و ســایر دســتگاهها نیــز بایــد در ایــن راســتا
اقــدام کننــد» .فدایــی بــا اشــاره بــه اینکــه نیــروی انتظامــی
حــد خــوب و قابــل قبولــی از نظــم و امنیــت را محقــق کــرده

اســت ،گفــت« :جامعــه از نیروهــای مســلح از جملــه نیــروی
انتظامــی انتظــار تامیــن امنیــت و ایجــاد نظــم را دارد و
امنیــت بــه معنــای آن اســت کــه مــردم در زندگــی خــود
دغدغــه و نگرانــی نســبت بــه ســرمایههای مــادی و معنــوی
خــود نداشــته و در کمــال آرامــش زندگــی کننــد».
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه بیماریهــای واگیــر ،طــرح
مطالــب نادرســت در فضــای مجــازی و … نیــز از مصادیــق
ناامنــی در جامعــه بــه شــمار م ـیرود کــه بایــد بــا پیگیــری
مراجــع مربوطــه رفــع شــوند ،یــادآور شــد« :بخــش زیــادی
از تامیــن امنیــت بــر عهــدهی نیــروی انتظامــی اســت و ایــن
نیــرو بــرای تامیــن امنیــت نیــاز بــه امکانــات و تجهیزاتــی
دارد کــه بایــد بــرای تامیــن ایــن امکانــات و تجهیــزات تــاش
کنیــم» .وی گفــت« :فرهنــگ ،رعایــت قانــون ،پایبنــدی بــه
قانــون ،مشــارکت مــردم و تحقیــق و پژوهــش در تامیــن
امنیــت نقــش دارنــد و اگــر بتوانیــم فرهنــگ عمومــی جامعــه
را ارتقــاء داده و قانونمنــدی و رعایــت قانــون بیــش از
پیــش یــک ارزش در جامعــه تلقــی شــود ،کار پلیــس ســاده
میشــود».
فدایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه نیــروی انتظامــی در ماههــای
اخیــر اقتــدار بســیار خوبــی از خــود نشــان داده اســت ،ادامــه
داد« :نیروهــای انتظامــی نشــان دادهانــد کــه اســتان کرمــان
فضــای مناســبی بــرای ارتــکاب جــرم نیســت».

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه کرمــان نیــز
در ایــن مراســم گفــت« :تمامــی نیروهــای مســلح کشــور از
جملــه نیــروی انتظامــی بــا برنامـهی قــوی و هوشــمند خــود
تــاش دارنــد تــا نمــودار موفقیتهــای خــود را متناســب
بــا برنامههــای خــود پیــش ببرنــد و از ایــن رو جمهــوری
اســامی از امنتریــن کشــورهای دنیــا معرفــی شــده و در
جغرافیــا و امنیــت منظقــه نیــز تاثیرگــذار اســت».
حجتاالســام والمســلمین حســن علیدادیســلیمانی
افــزود« :اعتقــاد بــه اســام ،بــا برنامــه بــودن ،عملیاتــی بــودن،
حضــور در صحنــه و اجــرای برنامههــا بــه صــورت جــدی از
ویژگیهایــی اســت کــه نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی
را از ســایر نیروهــای مســلح دنیــا متمایــز کــرده اســت».
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نیروهــای مســلح مــا معتقــد بــه
ارکان مترقــی دیــن اســام هســتند ،تاکیــد کــرد« :فرماندهــی
و مدیریــت نیروهــای مســلح کــه تحــت مدیریــت والیــت
فقیــه هســتند ،یکــی از ویژگیهــای ممتــاز نیروهــای
مســلح کشــور اســت» .امــام جمعــه کرمــان ادامــه داد« :از
موفقیتهــای رهبــری و فرماندهــی ارزشــمند کل قــوا همیــن
بــس کــه در دنیــای پرآشــوب امــروز ،بــا مدیریــت قــوی و
درایــت خــود کشــور را از تمامــی پیچهــای خطرنــاک نجــات
دادنــد و از ایــن رو کشــور مــا از قدرتهــا و کشــورهای
مطــرح دنیــا اســت و جایــگاه ویــژهای دارد».

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان:

 ۲۱اثر صنایعدستی کرمان نشان ملی مرغوبیت گرفت
مدیــر کل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی
اســتان کرمــان از برگزیــده شــدن  ۲۱اثــر صنایعدســتی
اســتان کرمــان در پنجمیــن دورهی داوری نشــان ملــی
مرغوبیــت و برتــری آثــار صنایعدســتی کشــور خبــر داد.
بــه گــزارش فــردای کرمــان بــه نقــل از اروابــط عمومــی اداره
کل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان
کرمــان ،فریــدون فعالــی اظهــار کــرد« :در پنجمیــن دورهی
داوری نشــان ملــی مرغوبیــت و برتــری آثــار صنایعدســتی
کشــور کــه از تاریــخ ششــم لغایــت نهــم مهرمــاه ســال
جــاری در شــیراز برگــزار شــد ۲۱ ،اثــر از اســتان کرمــان
موفــق بــه دریافــت نشــان ملــی مرغوبیــت و برتــری شــدند».
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن دوره از داوری رشــتههایی
همچــون پتــهدوزی ،ترمهانگشــتی ،شــالبافی کرمــان،
پــریوار دوزی ،خراطــی ،تذهیــب و گلیــم شــیریکیپیچ

حائــز رتبــه شــدند ،افــزود « :پنجمیــن دورهی داوری نشــان
ملــی مرغوبیــت آثــار صنایــع دســتی در بیــن هشــت اســتان
کشــور از جملــه اســتان فــارس ،بوشــهر ،خراســان جنوبــی،
کهگیلویــه و بویراحمــد ،سیســتان و بلوچســتان ،هرمــزگان،
خوزســتان و کرمــان برگــزار شــد».
مدیــر کل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی
اســتان کرمــان در خصــوص شــاخص انتخــاب آثــار بیــان
کــرد« :مرغوبیــت و اســتاندارد بــودن مــواد اولیــه ،اصالــت،
زیباشناســی ســنتی ،نــوآوری در طراحــی و تولیــد ،قابلیــت
عرضــه در بــازار و کاربــردی بــودن محصــوالت از جملــه
معیارهــای انتخــاب ایــن محصــوالت بــوده اســت».
فعالــی بــا بیــان اینـکه در ایــن دوره  ۳۵۶اثــر صنایعدســتی
از هشــت اســتان کشــور مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت ،اضافــه
کــرد« :از اســتان کرمــان  ۶۴اثــر صنایعدســتی بــه مرحلـهی

نهایــی داوری نشــان ملــی مرغوبیــت کشــور ارســال شــد کــه
از ایــن تعــداد  ۲۱اثــر نشــان ملــی دریافــت کردنــد».
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در پنجمیــن دورهی داوری نشــان
ملــی مرغوبیــت و برتــری آثــار صنایــع دســتی کشــور ۱۵۲
اثــر موفــق بــه دریافــت نشــان شــدند ،خاطرنشــان کــرد:
«در ایــن دوره  ۴۹اثــر از اســتان فــارس ۲۵ ،اثــر از اســتان
سیســتان و بلوچســتان ۲۱ ،اثــر از اســتان کرمــان ۱۷ ،اثــر
از اســتان بوشــهر ۱۷ ،اثــر از اســتان خوزســتان ۱۲ ،اثــر از
اســتان خراســان جنوبــی ،هفــت اثــر از اســتان هرمــزگان و
چهــار اثــر از اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد نشــان ملــی
مرغوبیــت صنایــع دســتی دریافــت کردنــد».

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان :

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان:

خوشنویسی در کرمان یک هنر پویا و رو به رشد است

سال گذشته همۀ اهداف دفاتر تسهیلگیری محقق شد

پنجمیــن ســاالنه خوشنویســی اســتان
کرمــان پنجشــنبه یازدهــم مهــر در
مــوزه معاصــر صنعتــی کرمــان گشــایش
یافــت و آثــار  ۱۱۰هنرمنــد کرمانــی تــا
پایــان مهرمــاه در محــل ایــن مــوزه در
معــرض نمایــش اســت.
بــه گــزارش فردایکرمــان ،مدیــرکل
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان
کرمــان ،روز شــنبه ،در جریــان بازدیــد
از ایــن نمایشــگاه گفــت« :وجــود و
فعالیــت تعــداد فــراوان اســتاد و هنرمنــد
صاحــب رتبــه و هنرجویــان متعــدد
خوشــنویس در کرمــان موجــب شــده
هنــر خوشنویســی در ایــن اســتان یکــی
از رشــتههای فعــال و پویــا باشــد».
محمدرضــا علیــزاده «افــزود :بــه
مناســبت هفته خوشنویســی ایــران ۱۱۰

اثــر از هنرمنــدان خوشــنویس کرمانــی
در مــوزه هنرهــای معاصــر صنعتــی و
در قالــب پنجمیــن ســاالنه خوشنویســی
ایــن اســتان بــه نمایــش درآمــده
اســت» .وی ادامــه داد« :ایــن ســاالنه
بــا همــکاری انجمــن خوشنویســان
کرمــان و مــوزه هنرهــای معاصــر
صنعتــی کرمــان برگــزار میشــود و در
بخــش جنبــی کارگاههــای خوشنویســی
یــک روزه بــرای عالقهمنــدان هنــر
خوشنویســی پیشبینــی شــده اســت».
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
اســتان کرمــان بیــان کــرد« :آثــار بــه
نمایــش درآمــده در ایــن نمایشــگاه
بســیار بــا کیفیــت و در رشــتههای
نســتعلیق ،شکســته نســتعلیق ،نســخ و
نقاشــی خــط اســت».
وی بــا اشــاره بــه حرکــت رو بــه
رشــد خوشنویســی در اســتان کرمــان
اظهــار کــرد « :هنرمنــدان و اســاتید
بســیاری در کرمــان در ایــن حــوزه
فعــال هســتند کــه در ایــن ســاالنه
از پیشکســوتان خوشنویســی کرمــان
تقدیــر میشــود ».

در جلســهی ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی اســتان کرمــان ،مدیــرکل دفتــر
امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری
کرمــان دربــارهی دســتاوردهای دفاتــر
تســهیلگیری گزارشــی داد و مدعــی شــد
کــه در اولیــن ســال فعالیــت ایــن دفاتــر ،بــه
 ۱۰۰درصــد اهــداف تعییــن شــده دســت
پیــدا کردهانــد! بــه گــزارش ایســنا ،زهــرا
موســیپور ،بــا بیــان اینکــه حــدود ۴۰۰
شــغل توســط دفاتــر تســهیلگری در شــهر
کرمــان ایجــاد شــده اســت و پروژههــای
مختلفــی در ســطح مناطــق مــورد هــدف
اجــرا کردهانــد اظهــار کــرد« :در ســال
جــاری در حــوزه مشــاغل خانگــی و خــرد
بــه همــکاری بانکهــا نیــاز داریــم تــا
بتوانیــم افــرادی کــه مهــارت دارنــد ،صاحب
شــغل کنیــم کــه بــه کاهــش نابرابریهــا در
مناطــق کمــک میکنــد».
وی افــزود « :در راســتای کاهــش آســیب
هــای اجتماعــی دفاتــر تســهی ل گــری در
ســال  ۹۷در  ۱۰اســتان فعالیــت خــود را
آغــاز کــرد و هماکنــون تعــداد ایــن دفاتــر
در  ۲۲اســتان فعــال هســتند» .موســیپور

بــا بیــان اینکــه دفاتــر تســهیلگری تنهــا
در مراکــز اســتانها فعالیــت میکننــد و
مــا در روزهــای اخیــر موفــق بــه دریافــت
مجــوز ایجــاد یــک دفتــر در شهرســتان
ریــگان اســتان کرمــان شــدهایم ،افــزود« :در
ســال نخســت کاری دفاتــر تســهیلگری
بــا همــکاری جهــاد دانشــگاهی اســتان
کرمــان بــه  ۱۰۰درصــد اهــداف دســت
پیــدا کردهایــم کــه تمامشــماری دقیــق از
مناطــق و شناســایی ظرفیتهــای اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی بــود» .وی بــا اشــاره
بــه افتتــاح دفتــر محلــه سرآســیاب فرســنگی
در روزهــای اخیــر بــا حضــور معــاون امــور
عمرانــی اســتانداری کرمــان بیــان کــرد« :بــا
فعالیــت ایــن دفتــر جمعیــت  ۵۰هــزار نفری
را در ســطح شــهر کرمــان توســط ایــن دفاتــر
پوشــش میدهیــم».
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نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسالمی :

مردم توان پرداخت مالیاتهای سنگین را ندارند
نماینــده مــردم ســراب در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان
ایــن کــه الزم اســت دولــت بــه گســتردگی ابتــای مــردم بــه
بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی توجــه کننــد اظهــار کــرد:
الزم اســت دولــت اقدامهــای علمــی و عملــی در کنتــرل و
پیگیــری ایــن گونــه بیماریهــا در دســتور کار قــرار دهــد.
بــه گــزارش ایســنا ،یوســف داودی نماینــده مــردم ســراب
در مجلــس شــورای اســامی در نطــق میــان دســتور
جلســه علنــی امــروز مجلــس ضمــن تســلیت ایــام شــهادت
امــام حســن مجتبــی (ع) و ایــام عــزاداری اربعیــن ضمــن
ت همهجانبــه در
درخواســت از دولــت بــرای حمایــ 
حوزههــای درمانــی و بیمههــای عمــر و حــوادث بــرای
کشــاورزان و دامــداران گفــت :اعتمــاد مــردم بــه مســئولین
جــزو بزرگتریــن ســرمایههای ملــی کشــور اســت .کاهــش
ایــن اعتمــاد بزرگتریــن تهدیــد ملــی اســت.
وی افــزود :امــروز بیشــتر از هــر زمــان دیگــری نیــاز بــه
آســیب شناســی و آســیب زدایــی در ســطح کالن کشــور
داریــم؛ چــه بســیار پــدر ومادرانــی کــه بــه فرمایــش مقــام
معظــم رهبــری عــرق شــرمندگی بــر پیشــانی آنهــا بــه خاطــر
بیــکاری فرزندانشــان جــاری اســت و ناتوانــی در ســیر کــردن
شــکم فرزنــدان چهــره آنهــا را فرتــوت کــرده اســت.
داودی بــا قدردانــی از رئیــس قــوه قضاییــه در خصــوص
برخــورد بــا فســادهای اقتصــادی ابــراز امیــدواری کــرد کــه
ایــن اقدامــات محــدود ،مقطعــی ،ســطحی و فقــط محــدود
بــه قــوه قضاییــه نباشــد و هــر ســه قــوه را شــامل شــود.
مجلــس قویــا در امــر مبــارزه بــا فســاد بایــد پیشــتاز باشــد.
پیشــنهاد میشــود بــرای تقویــت اعتمــاد ملــی کلیــه مبالــغ
ناشــی از قطــع یارانههــای مربــوط بــه افــراد ثروتمنــد،
غیرنیازمنــد و پولهــا ،ســکهها و طالهــای ضبــط شــدهای
کــه از خــافکاران و دزدهــای بیــت المــال گرفتــه شــده بــا
قیــد مقــدار مــوارد هزینــه آنهــا بــا مــردم اطــاع رســانی شــود
و بــا همــکاری مجلــس بــا دو قــوه دیگــر ســازوکاری تعبیــه
شــود کــه مبالــغ غــارت شــده برگشــتی بــه بیــت المــال در
ردیفهــای خــاص و مشــخص بــا اولویــت مناطــق محــروم
هزنیــه شــود و ایــن بــه مــردم اطــاع رســانی شــود.

رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت:

بیمه ها ،در صورت تامین منابع

خدمات پیشگیرانه را پوشش می دهند
دبیــر و رئیــس دبیرخانــه شــورای عالــی بیمــه ســامت
گفــت :جلســه بعــدی شــورای عالــی بیمــه ســامت کشــور
اواخــر مهرمــاه برگــزار مــی شــود و بــا همــکاری بیمــه هــا
و معاونــت درمــان ،مصوباتــی در ایــن نشســت مطــرح و
تصویــب مــی شــود.
بــه گــزارش وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
ســید ســجاد رضــوی اظهــار داشــت :اگــر بیمــه هــا بتواننــد
منابــع مالــی مــورد نیــاز را تامیــن کننــد ،عالقــه منــد
هســتند کــه خدمــات پیشــگیرانه و توانبخشــی را تحــت
پوشــش بیمــه قــرار دهنــد چــون بازگشــت منابــع از محــل
تحــت پوشــش قــرار دادن خدمــات پیشــگیری ،بــاال اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در جلســه بعــدی شــورای عالــی
بیمــه ســامت ،تعرفــه هــای پزشــکی ســال  ۹۹مــورد
بررســی قــرار مــی گیــرد ،افــزود :در حــال حاضــر کارهــای
کارشناســی تعرفــه هــای پزشــکی ســال آینــده در حــال
انجــام اســت و مقــرر شــده کــه در صــورت ترجمــه کتــاب
تعرفــه نســبی و عــدم بــار مالــی ،تعرفــه هــای کتــاب تعرفــه
نســبی خدمــات ،اجــرا شــود.
دبیــر و رئیــس دبیرخانــه شــورای عالــی بیمــه ســامت بــا
اشــاره بــه مصوبــه جلســه قبــل شــورای عالــی بیمــه در
خصــوص خدمــات توانبخشــی معلــوالن ،گفــت :بــه شــرط
تامیــن منابــع ســازمان برنامــه و بودجــه و بــر اســاس بســته
خدمتــی کــه از ســوی معاونــت درمــان تعریــف مــی شــود،
بــه معلــوالن خدمــات توانبخشــی ارائــه مــی شــود.
رضــوی افــزود :اگــر بیمــه هــا بتواننــد خدمــات توانبخشــی
را تحــت پوشــش قــرار دهنــد کــه البتــه وظیفــه دولــت
نیــز هســت ،مــی تــوان شــاهد کاهــش مشــکالت درمانــی
در معلــوالن بــود و پوشــش خدمــات توانبخشــی ،از صــرف
هزینــه هــای ســنگین درمانــی بــرای بیمــه هــا ،جلوگیــری
مــی کنــد.

