
استاندار کرمان:
معادن در استان گروگان گرفته 

شده اند
گروه اقتصاد: استاندار کرمان با 
تولید  در  استان  ظرفیت  به  اشاره 
گفت:  خورشیدی،  انرژی  از  برق 
انرژی های  حوزه ی  در  ما  »مشکل 
و  نیست  سرمایه گذار  تجدیدپذیر، 
و  زمین  واگذاری  برای  استان  در 
این  در  سرمایه گذاری  از  حمایت 

حوزه هیچ محدودیتی نداریم«.
علی  کرمان،  استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای  نشست  در  زینی وند 
انرژی های  توسعه ی  راهکارهای  بررسی  موضوع  با  خصوصی 
تجدیدپذیر در استان با اشاره به حوزه ی ثبت معادن در استان 
بیان کرد: »ظرفیت استان در حوزه ی ثبت معادن کامل شده 
معدنی  بزرگ  شرکت های  توسط  آن ها  از  بخشی  که  است 
همچون ایمیدرو و بخشی نیز توسط خرده مالکین ثبت شده و 
عمال استان در حوزه ی معادن به گروگان گرفته شده است«.

وی در ادامه به موضوع انرژی های تجدیدپذیر اشاره کرد و 
گفت: »حق نداریم راه را اشتباه برویم. مشکل ما در حوزه ی 
انرژی های تجدیدپذیر، سرمایه گذار نیست و در استان برای 
واگذاری زمین و حمایت از سرمایه گذاری در این حوزه هیچ 

محدودیتی نداریم«.
استاندار کرمان با اشاره به خیز کشور در سال 96 برای 
تولید انرژی خورشیدی، یادآور شد: »در سال 96 خیز کشور 
برای تولید انرژی خورشیدی اگر با تحریم ها برخورد نمی کرد، 
حتما امروز از هدف گذاری های تعیین شده در برنامه های کالن 

کشوری جلوتر رفته بودیم«.
انرژی های  حوزه ی  در  سرمایه گذاری  این که  بیان  با  وی 
»در  کرد:  اظهار  است،  جذابی  سرمایه گذاری  تجدیدپذیر، 
استان کرمان هدفگذاری دو هزار مگاواتی تولید برق از انرژی 
ظرفیت  زیرا  است  حداقلی  هدف گذاری  یک  خورشیدی، 
کرمان با 300 روِز آفتابی بیش از این اعداد است که در این 
راستا کارگروهی با محوریت استانداری کرمان تشکیل داده ایم 
و در همین راستا با واگذاری مزارع کوچک مقیاس به دنبال 
آن که  ضمن  هستیم  مقیاس  کوچک  نیروگاه های  راه اندازی 
موضوع راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در ادارت و منازل 

خانگی نیز باید گسترش یابد«. 

رئیس کل دادگستری کرمان خبر داد
بررسی 64 پروندۀ مفاسد 

اقتصادی در استان
کل  رئیس  جامعه:  گروه 
دادگستری استان کرمان با اشاره 
 64 گذشته  سال  در  این که  به 
پرنده در حوزه ی مفاسد اقتصادی 
به  و  گرفته  قرار  رسیدگی  مورد 
شده  رسانده  نیز  مردم  اطالع 
کرمان  استان  »در  گفت:  است، 
اجازه  قضایی  قاطعانه ی  تدابیر  با 
مالکیت های  به  جایگاهی  هیچ  در  فردی  هیچ  نمی دهیم 

مشروع سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی تعرض نماید«.
استان  دادگستری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
فعاالن  گردهمایی  نخستین  در  موحد  یداهلل  کرمان، 
عنوان  با  کرمان  استان  قضایی  مسئوالن  و  اقتصادی 
»مانع زدایی اقتصادی، پشتیبانی قضایی«، مقابله با مفاسد 
و  اجرایی  حوزه های  در  مالی  سوء جریان های  و  اقتصادی 
بخش خصوصی را از اولویت های اصلی دستگاه قضایی در 
قضایی  افزود: »دستگاه  و  برشمرد  تولید  از  مسیر حمایت 
استان کرمان با شدت، قاطعیت و بدون اغماض و مماشات 
برخورد  مالی  سوءجریان های  و  اقتصادی  مفاسد  این  با 

می کند«.
وی اضافه کرد: »در اجرای منویات مقام معظم رهبری 
اولویت های  از  یکی  مقاومتی،  اقتصاد  تحقق  راستای  در 
دستگاه قضایی کشور و یکی از سیاست های کلی دستگاه 
اقتصاد  کلی  سیاست های  اجرای  کرمان،  استان  قضایی 
مقاومتی، حمایت از تولید، پشتیبانی از فعاالن اقتصادی و 
رفع موانع تولید است و این سیاست ها در قالب سند تحول 

قضایی دیده شده و پیگیری می شود«.
اقتصاد  سیاست های  اجرای  ستاد  تشکیل  به  موحد 
و  ملی  سطح  در  قضایی  و  حقوقی  ابعاد  در  مقاومتی 
استانی اشاره کرد و گفت: »این ستاد در استان کرمان از 
ابتدای شکل گیری تاکنون 374 پرونده ی حمایتی را مورد 
از این تعداد 100 پرونده در سال  رسیدگی قرار داده که 
جاری بوده است و در مجموع توفیقات بسیار خوبی در این 
زمینه حاصل شده و در حد مقدورات از فعاالن اقتصادی 

حمایت شده است«.
وی با تاکید بر این که همواره تالش شده که از تمامی 
ظرفیت های نظارتی و قضایی دستگاه قضایی استان کرمان 
استفاده  تولید  موانع  رفع  و  تولید  از  حمایت  مسیر  در 
شود، اظهار کرد: »در مواردی که حل مشکالت واحدهای 
نبوده  استان کرمان  مقدورات  تولیدی در حد  و  اقتصادی 

است، پیگیری های کشوری صورت می گیرد«.
از  حمایت  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
اولویت های  از  یکی  را  سرمایه گذاران  مشروع  مالکیت های 
افزود:  و  برشمرد  کرمان  استان  قضایی  دستگاه  اصلی 
»امنیت سرمایه گذاری و حمایت جدی از سرمایه گذاری و 
مالکیت های مشروع سرمایه گذار در حمایت از تولید بسیار 
با اهمیت است زیرا سرمایه فّرار است و در صورت احساس 

کوچک ترین ناامنی، فرار خواهد کرد«.
وی ایجاد تعامل، هماهنگی و همدلی بین دستگاه های 
قضایی  دستگاه  اولویت های  دیگر  از  را  نظارتی  و  اجرایی 
استان کرمان در راستای حمایت از تولید دانست وو گفت: 
»در استان کرمان تالش شده که در حوزه ی رونق تولید، 
قرار  اجرایی  دستگاه های  پشتیبان  را  نظارتی  دستگاه های 

دهیم و اقدامات این حوزه بسیار اثرگذار بوده است«.
به نحوی برخورد  وی گفت: »گاهی مدیران دستگاه ها 
می کنند که احساس می شود رسالت دارند تالش کنند تا 
کاری صورت نگیرد و دستگاه قضایی و نظارتی این موارد 

را برنمی تابند«.
باید  مالیاتی کشور  تاکید کرد: »سامانه ی جامع  موحد 
سریعا راه اندازی شده و مشکالت بخش تولید در این حوزه 

برطرف شود«.
به  اشاره  با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
حتی  گاهی  و  ماهانه  گاهی  که  خلق الساعه  سیاست های 
مشکالت  با  را  اقتصادی  فعاالن  و  می شوند  صادر  روزانه 
متعددی روبه رو می کنند، گفت: »انتظار می رود که دولت 
جدید به نحوی تدبیر و برنامه ریزی کند که فعاالن اقتصادی 

با مشکالت ناشی از این سیاست ها روبه رو نشوند«. 
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موسیقی نواحی را برند ماندگار کرمان کنیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشد داد
کاهش رعایت پروتکل ها به 4۳ درصد!

در جدیدترین رنگ بندی کرونایی ایران؛

»شهربابک« قرمز شد
افزایش تعداد شهرهای قرمز در کشور

با موافقت وزارت ارشاد؛

کرمان میزبان دائمی جشنواره موسیقی نواحی شد
برای همیشه  بلکه  و  دیگر  بار  کرمان 
در  را  نواحی  موسیقی  جشنواره  میزبانِی 
داشت.  خواهد  برعهده  آینده  سال های 
هنری  معاون  سرپرست  شالویی  آقای  از 
با  این طور  که  سپاسگزارم  ارشاد  وزیر 
گرفتار  آمد،  کار  پای  شهامت  و  درایت 
از  سخنرانی اش  در  و  نشد  بی تصمیمی 
جشنواره و میزبانی کرمان با مهری زیاد 
حرف زد و نهایتا به کرمان این حق را داد 
که میزبانی اش را این بار با نگاه بلندمدت 

ادامه بدهد.
به  که  امسال  جشنواره ی  اختتامیه ی 
گمان من، نقطه ی عطفی در تعیین تکلیف 
از  کرمانی ها  را  است  جشنواره  آینده ی 
یاد نخواهند برد. در  این مراسم شالویی 
آبان ماه  سوم  دوشنبه  از  کرد  موافقت 
در  موسیقی  دائمی جشنواره  دبیرخانه ی 
کرمان تشکیل بشود. او این را خطاب به 
آقای علیزاده، مدیرکل ارشاد کرمان که در 
سخنرانی اش از او درخواست کرده بود، با 
ماندگاری این جشنواره در کرمان موافقت 
فواد  مراسم  این  در  کرد.  عنوان  کند، 
توحیدی از پژوهشگران فعال در حوزه ی 
کرد  مطرح  را  مطالبه  این  نیز  موسیقی 
از سوی  بارها  موضوع  این  نیز  پیش تر  و 
انجمن موسیقی کرمان مطرح بوده است.

رسانه ها  در  که  جشنواره  دوم  روز  از 
صدای این زمزمه بلند شد که کرمان نباید 
میزبانی جشنواره موسیقی  تنها گزینه ی 
بار  که  شدم  نگران  خیلی  باشد،  نواحی 
تهران  منت  گذاری  تلخ  تجربه ی  دیگر 
طبق سنوات گذشته تکرار بشود. با خودم 
فکر کردم البد بار دیگر برخی در تهران 
جشنواره  دارند  قصد  کرد  خواهند  اعالم 
را از کرمان به فالن استان ببرند تا مثال 
نوبت میزبانی به دیگران هم برسد! و با این 
نوع استدالل بی اساس خود، برای برگزاری 
جشنواره ی بعدی حاشیه سازی بکنند، تا 
اوقات مفید برنامه ریزی برای جشنواره را 
به عقب بیاندازند. حال آن که کرمان در ده 
بوده تجربه ی گرانباری  سالی که میزبان 
کسب کرده که نباید از انباشت این تجربه 

غافل بشویم.
وزیر  معاون  موافقت  این  من،  به نظر 
یک  آغاز  عکس  به  نیست؛  کار  پایان  اما 
حرکت درست و اصولی است که باید قدر 
تجربه ی  از  نظر  اهل  باید  دانست.  را  آن 
یک  به  جشنواره  برگزاری  سال  چهارده 

و  برسند  حسابی  و  درست  جمع بندی 
در  حسابی  و  درست  دبیرخانه ی  یک 
تدارک  بین المللی  بلکه  و  ملی  مقیاس 
محدود  همچنین  دبیرخانه  این  ببینند. 
هم  استانداری  و  ارشاد  تصمیم گیری  به 
نباشد. همچنان که در یادداشت قبلی ام به 
این موضوع اشاره کردم فکر می کنم این 
جشنواره باید با حضور و حمایت نهادهای 
دولتی و تشکل های مدنی و صنفی حیات 

پر رونقی داشته باشد. 
واقعیت این است که جشنواره موسیقی 
نواحی ایران با نام کرمان گره خورده، و به 
از نشانه های کرمان  مرور تبدیل به یکی 
این  که  اوایلی  دارم  حتم  است.  شده 
جشنواره راه اندازی شده، هدف این نبوده 
است که این رویداد هنری به برندی برای 
کرمان تبدیل شود. اما حاال که این اتفاق 
افتاده است، چرا دریغ کنیم؟ گروهی هر 
سال تالش می کنند با هر بهانه ای میزبانی 
از کرمان بگیرند. که در  این جشنواره را 
برای  کرمانی ها  تالش ها  این  نتیجه ی 
حفظ این میزبانی، هر سال ناچار می شوند 
با تالش مضاعفی امور معمول جشنواره را 

پی بگیرند.
به نظر من چهارده سال آزمون و خطا 
جشنواره  این که  برای  تجربه اندوزی  و 
و  برتر  رویداد  یک  به  نواحی  موسیقی 
فراملی  حتی  و  ملی  سطح  در  قوی تر 
آن  وقت  حاال  است.  کافی  بشود  تبدیل 
در  بزرگ  رویداد  این  که  است  رسیده 
تقویت هویت قومی و ملی نقش واقعی و 
برجسته تری را ایفا کند. موافقت با ماندن 
جشنواره در کرمان به مثابه یک جایزه به 
میزبانی کرمان بود. این یک آزمون برای 
سنجش توانایی کرمان است که نباید به 

راحتی از دست برود.
امیدوارم از حاال به بعد سایر امور این 
رقم  تهران  در  این که  جای  به  جشنواره 
همدلی  و  تدبیر  با  راسا  کرمان  بخورد، 
فعاالن  نیز  و  صنفی  و  مدنی  تشکل های 
و کارشناسان این حوزه در سراسر کشور، 

کار را دنبال بکند.

دانشگاه  رئیس  جامعه:  گروه 
این که  بیان  با  کرمان  علوم پزشکی 
استان  در  کرونا  بیماری  نزولی  روند 
ُکند و تقریبا ثابت است، گفت که روند 
بستری ها و بیماران سرپایی ثابت مانده 
و شیب  نزولی قابل توجهی نداشته ایم.

دکتر  کرمان،  ایسنا  گزارش  به 
آبان ماه  اول  رشیدی نژاد  حمیدرضا 
مدیریت  استانی  ستاد  جلسه ی  در 
کرونا اظهار کرد: »روند بیماری کرونا 
در استان کرمان رو به نزول است اما 
شیب نزولی خیلی کند است و در واقع 
ثابت  وضعیت  تقریبا  گفت  می توان 
سرپایی ها  و  بستری ها  روند  و  است 
ثابت مانده و شیب نزولی قابل توجهی 
»رعایت  افزود:  وی  نداشته ایم«. 
استان  در  بهداشتی  پروتکل های 
کرمان ضعیف است و به خوبی اصول 

بهداشتی رعایت نمی شود«.
»رعایت  کرد:  اظهار  رشیدی نژاد 
حدود  کرمان  استان  در  پروتکل ها 
توجه  است  الزم  و  است  درصد   43
ویژه ای به این مسئله بشود و با توجه 
به این که نگرانی از وضعیت بیماری در 
یا توقف شیب  کشور و روند صعودی 
نزولی وجود دارد، باید این وضعیت را 
رعایت  را  بهداشتی  موارد  و  مدیریت 

کرد«.

شرایط،  »مدیریت  داد:  ادامه  وی 
پروتکل های  رعایت  به  بستگی 
بهداشتی و واکسیناسیون دارد. ضمن 
چهار  تا  سه  هفتگی  به صورت  اینکه 
درصد به جمعیت واکسن نوبت اول و 
دوم در استان اضافه می شود«. رئیس 
اشاره  با  کرمان  علوم پزشکی  دانشگاه 
کرونایی  بیماران  مرگ ومیر  اینکه  به 
کرمان  استان  در  گذشته  هفته ی  در 
کاهش  آن  از  قبل  هفته ی  به  نسبت 
از  شهرها  از  »برخی  افزود:  یافته، 
وضعیت کمرنگ بودن خارج شده اند و 
تعداد شهرهای قرمز کرونایی در کشور 
بیشتر شده است«. وی در ادامه بیان 
کرد: »تاکنون نزدیک به یک میلیون 
۸40 هزار نفر در استان کرمان ُدز اول 
و قریب به 9۸0 هزار ُدز دوم واکسن 
کرونا را تزریق کرده اند و در کل استان 
7۲ درصد نوبت اول و نزدیک به 33 
انجام  نوبت دوم واکسیناسیون  درصد 
شده است«. رشیدی نژاد گفت: »میزان 
واکسیناسیون در استان متفاوت و در 
شرق استان آمار کمتر است و بعضا به 
منطقه  فرهنگی هر  و  اقلیمی  شرایط 
برمی گردد که از روسای دانشگاه ها و 
برای  کرده ایم  درخواست  جمعه  ائمه 
اقدام  واکسیناسیون  به  مردم  ترغیب 

کنند«. 

نقشه ی  جدیدترین  جامعه:  گروه 
آبان ماه  سوم  که  ایران  کرونایی 
منتشر شده است، نشان می دهد که 
۲۲ شهرستان قرمز، 1۲۸ شهرستان 
 ۸3 و  زرد  شهرستان   ۲1۵ نارنجی، 
شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

نقشه ی  در  که  حالی ست  در  این 
اول  که  کشور  کرونایی  رنگ بندی 
آبان ماه منتشر شده بود، 16 شهرستان 
در وضعیت قرمز قرار داشتند و تنها با 
به  دیگر  شهر  روز، شش  دو  گذشت 
مناطق قرمز اضافه شده است که یکی 
در  »شهربابک«  شهرستان ها،  این  از 

استان کرمان است.
بیانگر  قرمز،  شهرهای  افزایش 
هشدار و ابراز نگرانی مسئوالن مبنی 
بر ناپایدار بودن شرایط و لزوم رعایت 
موارد بهداشتی در کنار واکسیناسیون 

است. 
به گزارش ایرنا سراسری، تازه ترین 
سه شنبه  از  که  کرونایی  رنگ بندی 
4 آبان اعمال می شود، در اپلیکیشن 

ماسک منتشر شد.
بنا بر این گزارش، عالوه بر شهرهای 
آبیک  )فارس(،  قبلی، سرچهان  قرمز 
)قزوین(، شهربابک )کرمان(، آشتیان 
و تفرش )مرکزی( و اردکان )یزد( هم 

در وضعیت قرمز قرار گرفتند.
ایوان  شهرستان های  هم چنین 
سبزوار  خواف،  خلیل آباد،  )ایالم(، 
)سیستان  زابل  رضوی(،  )خراسان 
فیروزآباد  و  رستم  بلوچستان(،  و 
و  رودبار  )قزوین(،  البرز  )فارس(، 
رامسر  و  چالوس  )گیالن(،  رودسر 
تغییر  نارنجی  به  زرد  از  )مازندران( 

وضعیت یافتند.

مراسم  میرزاحسینی:  پروین   - استقامت 
موسیقی  جشنواره  چهاردهمین  اختتامیه ی 
نواحی، شامگاه یکشنبه دوم آبان ماه با حضور 
استاندار کرمان، سرپرست معاونت امور هنری 
سرپرست  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
و  هنرمندان  از  زیادی  جمع  و  موسیقی  دفتر 
کرمان  وزیری  باغ موزه  محل  در  هنردوستان 

برگزار شد.
فرهنگ  وزارت  هنری  معاونت  سرپرست 
درخواست  با  مراسم  این  در  اسالمی  ارشاد  و 
مدیرکل ارشاد استان کرمان مبنی بر استقرار 
دبیرخانه دائمی این جشنواره در کرمان موافقت 

کرد.

کرمان ظرفیت میزبانی دائمی جشنواره 
موسیقی نواحی را دارد

اختتامیه ی  آیین  در  شالویی  محمود 
در  نواحی  موسیقی  جشنواره  چهاردهمین 
و شب  روز  در  »خوشحالم  کرد:  بیان  کرمان، 
خجسته ای که با نام نامی حضرت محمد)ص( 
و امام جعفرصادق)ع( همراه شده، این توفیق را 
دارم که در شهر کرمان، شهری که نام و نشان 
آن، با نام و یاد سردار دل ها در جهان ثبت شد، 

در جمع شما باشم«.
وی در ادامه ضمن تقدیر از برگزارکنندگان 
و شرکت کنندگان در جشنواره موسیقی نواحی، 
با اشاره به پیشنهاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
دبیرخانه ی  تشکیل  بر  مبنی  کرمان  اسالمی 
استان  در  نواحی  موسیقی  جشنواره  دائمی 
کرمان گفت: »با پیشنهاد تشکیل دبیرخانه ی 
استان  در  نواحی  موسیقی  جشنواره  دائمی 
کرمان موافقت می کنم و از همین االن هم از 
جناب آقای علیزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان، خواهش می کنم از فردا ساز و 
کار دبیرخانه ی دائمی را فراهم کنند و مطمئن 
باشید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت 
انجمن موسیقی  امور هنری، دفتر موسیقی و 
از این موضوع حمایت خواهند کرد و به یقین 
در کرمان هم از این حمایت برخوردار خواهند 

بود«.
فرهنگ  وزارت  هنری  معاونت  سرپرست 
این  کرمان  »یقینا  داد:  ادامه  اسالمی  ارشاد  و 
را  رویدادی  چنین  بتواند  که  دارد  را  ظرفیت 
ما  که  را  آن چه  و  کند  میزبانی  همیشه  برای 
در این جا دیدیم بیان گر این است که به خوبی 
هیچ  بنابراین  برآمده،  میزبانی  این  عهده ی  از 
در  رویدادی  چنین  که  داشت  نباید  تردیدی 

کرمان باقی بماند«.
دولت  »سیاست  کرد:  خاطرنشان  وی 
سیزدهم در برنامه های فرهنگی و هنری، توزیع 
تمرکززدایی  است.  ایران  سرتاسر  به  برنامه ها 
جزو برنامه های اولویت دار است که برنامه ها در 
مرکز کشور متمرکز نباشد و در شهرها و مناطق 
مختلف، حتی مناطق دوردست، البته با توجه 
به ظرفیتی که دارند و امکانی که برای میزبانی 
از رویداد می توانند داشته باشند، برگزار شود«.

شالویی با تاکید بر این که این یک سیاست 
جدی است که عملیاتی خواهد شد، ادامه داد: 
»امروز هم دبیرخانه دائمی از آغازین برنامه های 
در  آن  استقرار  و  کشور  مرکز  از  تمرکززدایی 
تبریک  شما  همه ی  به  که  است  کرمان  شهر 
می گویم و امیدوارم که استمرار و ادامه داشته 

باشد«.

تنوع موسیقایی کرمان کم نظیر و بلکه 
بی نظیر است

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 

کرمان نیز در این مراسم ضمن تبریک میالد 
پیامبر اسالم )ص( و امام جعفر صادق)ع( گفت: 
و  مهربانی  پیامبر  والدت  شب  در  و  »امشب 
لبخند، در طلیعه ی طلوع دلیل خلقت کائنات، 
شادمان هستیم که صفحه ی دیگری از کتاب 
یکدیگر  با  را  ایران  نواحی  موسیقی  جشنواره 

ورق می زنیم«.
با  که  حالی  »در  افزود:  علیزاده  محمدرضا 
بیم و امید به عقب نشینی ویروس کرونا چشم 
که  بود  میزبان جشنواره ای  کرمان  دوخته ایم، 
تاللو رنگ هایش و طنین ترنم و آوازش، چند 
و  برگرفت  در  را  کشور  و  استان  است  روزی 
فرصتی فراهم آمد که بعد از ماه های خاکستری 
کرونا، دل به موسیقی اقوام ایران بزرگ، خوش 
مختلف  اقوام  رنگارنگ  رنگین کمان  و  داریم 
نظاره گر  کرمان  شهر  آسمان  در  را  کشور 

باشیم«.
و  سختی ها  همه ی  »با  داد:  ادامه  وی 
چالش ها، خوشحالی ما مضاعف می شود وقتی 
جشنواره  تاثیر  و  جایگاه  نقش،  می بینیم  که 
موسیقی نواحی هر سال آشکارتر شده و میزان 

اعتبار خود جشنواره افزون تر می شود«.
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
دور  پایان  در  و  »امشب  شد:  یادآور  کرمان 
ایران،  نواحی  موسیقی  جشنواره ی  از  دیگری 
مسروریم که چنین جشنواره ای با همه ی فراز و 
فرودش، به این درجه از کمال و جایگاه رسیده 

است«.
و  شکوفایی  »این  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  پیدا  ارکان  همه ی  در  می توان  را  بالندگی 
پنهان جشنواره ی موسیقی نواحی ایران دید و 

به آن دل خوش بود«.
علیزاده افزود: »طی دو سال گذشته و پس 
کووید 19  بیماری  از  ناشی  از محدودیت های 
برپایی جشنواره ی موسیقی نواحی مورد تردید 
از هنرمندان  تعدادی  به همت  اما  قرار گرفت 
وزارت  و  استان  عالی  مدیران  و  ارزشمند 
چراغ  نگذاشتیم  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
محدودیت های  در  و  شود  خاموش  جشنواره 
شدید کرونایی، باز هم به مدد فضای مجازی 
و تصاویر و پخش همزمان اجراهای جشنواره 
در پلتفرم های رایج در سال گذشته، هنرنمایی 
هنرمندان موسیقی نواحی ایران را پیش چشم 

مردم ایران و دنیا قرار دادیم«.
وی اظهار کرد: »امسال و در دوره ی جدید 
کرونایی  محدودیت های  به رغم  و سال جاری، 
با رعایت همه ی دستورالعمل های بهداشتی  و 
در  هنرمند   70 حدود  از  میزبانی  و  دعوت  با 
قالب گروه های برگزیده از سوی هیات انتخاب، 
جشنواره برپا گردید و خدای بزرگ را شاکریم 
به شکل شایسته ای  را  این مهم  توانستیم  که 
و  شرکت کننده  هنرمندان  دیدگاه  گواه  به 

مخاطبان جشنواره به انجام برسانیم«.
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
کرمان یادآور شد: »بی شک برپایی جشنواره ای 

با این ابعاد و عظمت، جز با همراهی و همیاری 
دستگاه ها، ادارات و نهادهای استان میسر نبود 
در  را  ما  که  کسانی  تک تک  از  است  الزم  که 
برگزاری چهاردهمین جشنواره ی ملی موسیقی 

نواحی یاری کردند، تشکر کنم«.
مردم  و  ما  انتظار  پایان  »در  افزود:  وی 
کرمان  استان  عزیز  هنرمندان  و  کریمان  دیار 
این است که این برند کرمان، این جشنواره ای 
با ایجاد و  که هویت خود را از کرمان گرفته، 
راه اندازی دبیرخانه ی دائمی در کرمان ماندگار 

شود«.
همه ی  و  ما  »این گونه  داد:  ادامه  علیزاده 
دست اندرکاران جشنواره فرصت تعامل بیشتر و 
برنامه ریزی هدفمندتر برای ارتقای شاخص های 
کیفی جشنواره را خواهیم داشت، و می شود با 
طراحی و اجرای برنامه های متعدد و پیوسته، 
هنر،  و  فرهنگ  اهالی  با  گسترده تری  ارتباط 
و  اصیل  هنرمندان  و  پیشکسوتان  اساتید، 
فراهم  کشور  سراسر  نواحی  موسیقی   متین 

ساخت«.
وی بیان کرد: »این خواسته البته نه از سر 
بیان احساسات، بلکه به دلیل برگزاری چهارده 
دوره جشنواره ی موسیقی نواحی و تبدیل آن 
دیگر  دلیل  می شود.  عنوان  ثمرده  درختی  به 
کرمان  استان  موسیقیایی  تنوع  می تواند  البته 
باشد که به گفته ی اهالی فن در نوع خود هم 
از نظر ملودی و هم از نظر ساز، کم نظیر و بلکه 

بی نظیر است«.
دلیلش  همچنین  »می تواند  افزود:  علیزاده 
این باشد که بسیاری از اقوام مختلف ایران در 
دوره های مختلف تاریخی به کرمان کوچ کردند 
و تقریبا همه ی اقوام ایران حضور حداقل صد 

ساله  در منطقه و استان کرمان دارند«.
در  تنوع  و  گوناگونی  »این  داد:  ادامه  وی 
سبک زندگی، منطقه ی جغرافیایی، فرهنگ و 
آداب و رسوم، باعث شده تا ترکیب و رنگ بندی 
استان  نواحی  موسیقی  در  شاخصی  و  متعدد 

کرمان وجود داشته باشد«.
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
چشم انتظار  »بنابراین  کرد:  تصریح  کرمان 
هستیم تا با راه اندازی دبیرخانه ی جشنواره ملی 
موسیقی نواحی ایران در کرمان، خون تازه ای 
و  نجیب  اصیل،  جشنواره ی  این  رگ های  در 
این مقدور نیست مگر  هنری دمیده شود که 
ویژه ی  عنایت  و  همراهی  و  یاری  و  همت  با 
مدیران عالی استان که همواره همراه ما بودند 
و همچنین مدیران عالی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی که یار و همراه جشنوار بودند«.
برگزاری  در  که  کسانی  از  تقدیر  با  وی 
»جشنواره  گفت:  کردند،  تالش  جشنواره 
بین  که  تفاهم نامه ای  اساس  بر  خردادماه  از 
فرهنگ  وزیر  وقت  معاون  و  کرمان  استاندار 
آغاز  را  کار خود  منعقد شد،  اسالمی  ارشاد  و 
چشمگیری  تالش های  مدت  این  طی  و  کرد 
استان  نهادهای  و  دستگاه ها  همه ی  توسط 

گفت  می توان  و  گرفت  تهران صورت  ستاد  و 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در این 
دوره و دوره های اخیر، برگزارکننده ی جشنواره 
نبود، بلکه این ستادی مرکب از همه ی ارکان و 

نهادهای تاثیرگذار بود«.

بهرتین نکات در دل ایران بزرگ 
فرهنگی، موسیقی است

در این مراسم همچنین استاندار کرمان با 
خوبی  شب های  نواحی،  موسیقی  این که  بیان 
را در کرمان و پس از دوره  ای از بیماری کرونا 
رقم زد، گفت: »موسیقی نواحی می تواند پیوند 
وجود  به  مختلف  نسل های  میان  را  هویتی 

آورد«.
علی زینی وند با بیان این که از بهترین نکات 
است  موسیقی  فرهنگی،  بزرگ  ایران  دل  در 
که باید آن را با رنگ و بوی سنتی و اقوام آن 
رسوم،  و  آداب  »روحیات،  افزود:  کرد،  حفظ 
و  جنگ آوری ها  رشادت ها،  مهمان نوازی ها، 
استقالل طلبی های ایران در دل اقوام است که 
به صورت قطعاتی در موسیقی نواحی گنجانده 
بزرگ  ایران  می توان  آن  با  و  شده  روایت  و 
است،  شدن  کم رنگ  حال  در  که  را  فرهنگی 

شناخت«.

معیار انتخاب هرنمندان در دورۀ 
چهاردهم

دبیر چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی 
نیز با بیان این که »وحدت در کثرت موسیقایی 
اقوام ایران« کلید وصل ما بود و این جشنواره 
اقوام  تنوع  تجلی  و  روییدن  در  بود  فصلی 
ارزشمند ایران، گفت: »بر خود وظیفه می دانم 
از همه ی کسانی که در این دوره ی پر افتخار 
دست یاری دادند کمال تشکر را داشته باشم«.

از  قدردانی  با  ادامه  در  مرآتی  محمدعلی 
موسیقی  جشنواره  برگزاری  دست اندرکاران 
نحوه ی  درباره  کرمان،  و  تهران  در  نواحی 
دوره،  این  در  شرکت کننده  گروه های  انتخاب 
از  دعوت  دوره  این  در  ما  »معیار  کرد:  بیان 
هنرمندان نخبه و کمتر دیده شده، نسل جوان و 
نوجوان که ادامه  هندگان مسیر موسیقی اقوام 
خود بوده اند، بوده است. قطعا جشنواره امکان 
موسیقی  نخبگان  و  عزیزان  همه ی  از  دعوت 
اما حضور هفتاد نفر به مثابه  اقوام را نداشت. 
نمایندگان رنگین کمان موسیقی ایران عزیز را 

غنمیت می شماریم«.

تجلیل از دو هرنمند شاخص موسیقی 
کرمان

در این آیین همچنین مراسم تجلیل از دو 
شد.  انجام  کرمان  موسیقی  شاخص  هنرمند 
هنرمندی  دو  توحیدی  فواد  و  ارجمند  پیروز 

بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند.
توحیدی اظهار کرد: »کار خاصی نکردم و 
چراغ  امیدوارم  اما  است  بوده  وظیفه  همه اش 
این جشنواره همیشه در کرمان روشن بماند«.

در  »خوشحالم  گفت:  نیز  ارجمند  پیروز 
و   داشتند  لطف  بنده  به  چهاردهم  جشنواره 
مردم  در خدمت  میراث دار  عنوان  به  می توانم 

عزیزم باشم«.
پیشکسوتان  و  اساتید  موسیقی  اجرای 
و  گرفت  صورت  مراسم  از  دیگری  بخش  در 
خداداد  آدینه پور،  خان محمد  از  نهایت  در 
عاشیق حسن  فتحی،  قدرت اهلل  زنگشاهی، 
محمد  کردستانی،  هوشنگ  اسکندری، 
شکارچی و بهرام مهربخش در قالب هنرمندان 

فعال موسیقی نواحی ایران قدردانی شد. 

شورای  خبری  نشست  اولین  جریان  در 
با  و  گذشته  هفته ی  که  کرمان  شهر  ششم 
حضور چهار نفر از اعضا برگزار شد، امینی زاده، 
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت و ارزیابی، 
کرمان،  شهر  مشکل  مهم ترین  اینکه  بیان  با 
منابع مالی و بودجه است، نسبت به بودجه ای 
کرده  مصوب  امسال  برای  پنجم  شورای  که 
انتقاداتی را مطرح کرد و گفت که نیمی از این 
بودجه باید از طریق فروش زمین تامین شود و 
پرسید چرا باید سرمایه های شهر را بفروشیم؟ 
و البته این ادعا را مطرح کرد برای اینکه چنین 
شورا،  از  دوره  این  در  نشود  تکرار  شرایطی 

برنامه هایی دارند.
و  تدوین  زمان  به  کم کم  شهر  شورای   
می شود  نزدیک  آینده  سال  بودجه ی  تصویب 
امینی زاده  ادعای  این  ببینیم  اینکه  از  قبل  و 
از  نمایانده می شود،  بودجه  چگونه در جریان 
بودجه،  کمیسیون  رئیس  چناریان،  حسین 
درباره ی  شورا  سرمایه گذاری  و  پایدار  منابع 
تامین  برای  درصدی   ۵0 زمین فروشی 
هزینه های شهرداری پرسیدم. او معتقد است 
این رویه در همه ی بودجه های گذشته ی  که 
شهر کرمان و در همه ی شهرهای کشور وجود 
نه  هم  کرمان  پرزمین  شهر  درباره ی  و  دارد 
به  باید  بلکه  به شمار نمی رود  تنها یک ضعف 
زمین فروشی به چشم یک فرصت نیز نگریست. 

گفت وگو با او را در ادامه می خوانید.
خربی  کنفرانس  در  گذشته،  هفته ی 
امینی زاده  دکرت  همکارتان  شهر،  شورای 
انتقادی جدی نسبت به بودجه ریزی داشتند 
و  امسال  بودجه ی  درصد   50 که  گفتند  و 
حدود 800 میلیارد تومان آن از طریق فروش 
اینکه  به  توجه  با  می شود.  تامین  زمین 
بودجه  کمیسیون  رئیس  به عنوان  شما 
شورای قبل در این بودجه ریزی نقش مهمی 
این  را درست می دانید؟  ادعا  این  داشتید، 

امسال  بودجه ی  در  زمین فروشی  حجم 
دیده اید؟

اصل این صحبتی که ایشان مطرح کردند 
درست است. در بودجه 1۵00 میلیارد تومانی 
به  مربوط  تومان  میلیارد   700 حدود  امسال 
شامل  که  است  غیرمنقول  دارایی های  فروش 
فروش  و  تفکیک  قدرالسهم  از جمله  مواردی 
لچکی و ... و در واقع، عوارض مربوط به زمین 
است و این ردیف بودجه، بخشی از درآمدها و 
دارایی های شهرداری است و این طور هم نیست 
که فقط امسال چنین اتفاقی افتاده باشد؛ اگر 
بودجه سال های گذشته را بررسی کنید از زمانی 
که بودجه 300 میلیارد بوده تا االن که 1100 
میلیارد تومان آن تحقق یافته، تقریبا حدود ۵0 
درصد و برخی سال ها بیش تر از این مقدار، از 
شهرداری  درآمد  بودجه،  ردیف  محل  همین 
تامین شده است؛ این هم فقط مربوط به شهر 
کرمان نیست بلکه بیش تر شهرهای کشور از 
همین جا  می کنند.  کسب  درآمد  محل  این 
نکته ای را مطرح می کنم و تقاضا دارم به آن 
می شود  گفته  همواره  شود؛  بیش تری  توجه 
که  جمعیتی  به  نسبت  کرمان  شهر  وسعت 
دارد از نقاط ضعف است. من اما قبال گفته ام 
و االن جدی تر می گویم که این وضعیت، یک 
فرصت برای شهر است. وقتی 13 هزار هکتار 
وسعت و 700 هزار نفر جمعیت داریم؛ یعنی 
دارایی عظیم بالقوه ای در اختیارمان است که 
را  سرمایه  این  درست  مدیریت  با  می توانیم 
هستند،  بی  نصیب  آن  از  شهرها  از  خیلی  که 
نفع  به  تبدیل کنیم که  و موقعیتی  ثروت  به 
شهر باشد. تاکید بنده این است حاال که بخش 
عمده ای از وسعت شهر را زمین های خالی فرا 
گرفته، با استفاده از ابزارهای مناسب مدیریت 
بیایند  مالکان  که  کنیم  فراهم  زمینه ای  شهر 
و سرمایه گذاری کنند؛ هم ساخت وساز شهری 
افزایش دهیم و هم وسعت خالی شهر که  را 
به  را  ندارد  برای شهرداری  هزینه چیزی  جز 

یک منبع درآمد و ثروت تبدیل کنیم. بنابراین 
طریق  از  را  شهرداری  درآمد  از  نیمی  اینکه 
اشکال  و  ایراد  می کنیم،  تامین  زمین  فروش 
نیست بلکه نقطه قوت مدیریتی است و بهتر 
خالی  که  شهر  هکتار  هزار   13 مابقی  است 
ارائه  آن  به  شهری  خدمات  و  است  سکنه  از 
می شود را نیز تبدیل به موقعیت و سرمایه و 
آینده شهر  برای شهرداری و پیشرفت  ثروتی 
افزایش  با  اینکه  به جای  بنده معتقدم  کنیم. 
عوارض های صنفی و غیرصنفی، به جیب مردم 
فشار بیاوریم بیاییم از طریق تفکیک و مدیریت 
زمین ها درآمد کسب کرده و بودجه شهرداری 
اقدامی  این،  را به نقطه ی مناسبی برسانیم و 
را در دستور کار  باید آن  است که شهرداری 

قرار دهد. 
آقای امینی زاده که از فروش باالی زمین 
انتقاد می کرد بحث منابع و درآمد پایدار را 
پنجم  مطرح می کرد. موضوعی که شورای 
هم خیلی روی آن مانور می داد. با توجه به 
تجربه ای که وجود دارد و اختیارات قانونی و 
شرایط اقتصادی شهر؛ آیا کسب درآمدهای 
در  واقعا می توان  یا  پایدار یک شعار است 

کرمان به آن دست یافت؟
ببینید؛ کاری که ما در شورای پنجم انجام 
دادیم اصالح ساختار بودجه ای و افزایش بودجه 
به 1100 میلیارد تومان بود که بخش عمده ای 
واقع،  در  است.  بوده  پایدار  درآمدهای  آن،  از 
بیش از 70 درصد از سرفصل های اخذ درآمد 
ما، لوایحی هستند که اصالح شده و به سمت 
منطقی شدن رفتند و درآمد پایدار هستند ولی 
ضعف مشهود ما مشارکت پایین سرمایه گذاری 
اتفاقاتی  دلیل  به  که  است  خصوصی  بخش 
رخ  سرمایه گذاری  حوزه ی  در  گذشته  در  که 
داده، خیلی استقبالی از آن نمی شود. اگر در 
مشارکت  بتوانیم  شهر،  مدیریت  از  دوره  این 
تامین  کنیم،  تقویت  را  سرمایه گذاری  در 
می شود.  محقق  بیش تر  پایدار  درآمدهای 
همان طور که عرض کردم، زمین هم می تواند 

متاسفانه  شود.  تبدیل  پایدار  درآمد  یک  به 
کرمان  شهرداری  چون  و  مختلف  دالیل  به 
نقدینگی کافی نداشته، قادر به تامین بخشی از 
سرمایه گذاری ها نبوده است و بخش خصوصی 

ورود نکرده است. 
اشاره کردید که در جلب سرمایه گذاری 
اتفاقات  دلیل  »به  خصوصی  بخش 
گذشته« موفق نبوده ایم. منظورتان شرایط 
اقتصادی شهر است یا حواشی ای که حول 
رخ  کرمان  در  گذشته  سرمایه گذاری های 

داده است؟ 
بیش تر منظورم حواشی ای است که ایجاد 
تقریبا  تاکنون،  که  گفت  می توان  است.  شده 
هیچ پروژه ی سرمایه گذاری 100 درصد موفقی 
به  از آن  نداشتیم که بخشی  در شهر کرمان 
دلیل ضعف در تنظیم قراردادها بوده و بخشی 
هم این بوده که منافع سرمایه گذاران به خوبی 
سرمایه گذار  حال،  هر  به  است.  نشده  تامین 
باید بتواند سودی متناسب کسب کند و نباید 

شرایط طوری باشد که عقب نشینی کند.
لطفا بفرمایید وضعیت تحقق بودجه در 

نیم سال اول چگونه بوده است؟
حدود ۵3۵ میلیارد تومان از بودجه تاکنون 
محقق شده است که چیزی معادل 37 درصد 

کل آن است. 
پس شهرداری در تحقق بودجه، خیلی از 

برنامه عقب مانده است. درست است؟ 
نظر  به  ولی  عقبیم  درصد  حدود 13، 14 
تغییر  دوره ی  حال،  هر  به  است.  طبیعی  من 
شورا و شهرداری بود. ضمن اینکه در نیمه ی 
بودجه  از  درصد   ۵0 هیچ گاه  هم  سال  اول 
محقق  که  سال هایی  و  نمی شود  محقق 
بوده  بوده، 40 درصد  اوضاع خوب  و   می شده 

است. 
بنابراین، در حال حاضر، خیلی جای نگرانی 
کنیم، درصد  مدیریت  به خوبی  اگر  و  نیست 
خواهد  محقق  امسال  بودجه  از  توجهی  قابل 

شد. 

پاسخ رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر کرمان به اظهارات امینی زاده:

تامین نیمی از درآمد شهرداری از طریق فروش زمین اشکالی ندارد
 از برنامۀ بودجه عقبیم ولی جای نگرانی نیست        در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی ضعف جدی داریم


