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باشگاه فوتبال زنان شهرداری 
بم ، زیر مجموعه باشگاه فوتبال 

شهرداری بم که در شهرستان بم، 
استان کرمان بنیان گذاری شده 
است.شهرداری بم در لیگ برتر 
فوتبال زنان ایران بازی می کند.
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لیـگ فوتبال زنان ایران باالترین سـطح 
مسـابقات لیـگ فوتبـال سراسـری در 
بانـوان  ایـران اسـت کـه تیـم فوتبـال 
شـهرداری بـم بـا سـرمربیگری مرضیه 
جعفـری و ۷ قهرمانـی ، پرافتخارتریـن 
اسـت. مسـابقات  ایـن   تیـم 

بنی اسـدی شهردار و صاحب امتیاز تیم 
شـهرداری بـم درباره این تیـم می گوید: 
تیـم فوتبـال بانـوان بـم قریـب بـه 12 
سـال تحت پوشش مستقیم شهرداری 
بـم در عرصه ملی فعالیت خـود را ادامه 
مـی دهـد و تاکنـون در تمـام دوره های 
 لیـگ برتر کشـور حضور داشـته اسـت.

ایـن تیـم تاکنـون در تمـام لیـگ هـا 
توانسـته صاحـب عنـوان و مقام باشـد 
و ۷ قهرمانـی را از ایـن مجموعه بدسـت 
آورده اسـت که منتظر کسـب هشتمین 
 قهرمانی توسـط تیم بانوان بم هسـتیم.

بانـوان  فوتبـال  تیـم  امتیـاز  صاحـب 
مـدت  ایـن  در  افـزود:  بـم  شـهرداری 
زمـان تمـام هزینـه های مربـوط به این 
تیـم و حمایتهـای صورت گرفته توسـط 
شـهرداری و مجموعـه شـورای اسـامی 
شـهر انجـام شـده اسـت و بـه صـورت 
محـدود از شـرکت هـا و اسپانسـرهای 
منطقه مانند شـرکت های خودروسازی 
نیـز بـه صـورت مقطعـی در کنـار ایـن 
 تیـم حمایـت هایـی نیـز داشـته ایـم.

قـرار گرفتـن مجتمـع معدنـی فـرآوری 

 روی خـان خاتـون در کنار شـهرداری بم 
او اظهار داشـت: در فصـل جـاری اتفـاق 
خوبـی که افتاده اسـت در کنار مجموعه 
شـهرداری و حمایـت صـورت گرفتـه از 
ظرفیـت مجتمـع معدنی فـرآوری روی 
خـان خاتـون بـه مدیریـت دکتـر بابک 
اسـماعیلی نیز در جهت حمایـت از این 
تیـم اسـتفاده شـد و در کنـار مجموعـه 
اسپانسـر  عنـوان  بـه  بـم  شـهرداری 
قـرار گرفتـه اسـت و بخشـی از هزینـه 
 هـای ایـن تیـم را تامیـن کـرده اسـت.
محمـد بنـی اسـدی ادامـه داد: آن چـه 
فصـل،  ابتـدای  از  اسـت  مشـخص 
شـهرداری بـه عنوان صاحـب امتیاز تیم 
فوتبـال بانـوان سـایر هزینه هـا بـه جـز 
هزینه هـای مربوط بـه قـرارداد بازیکنان 
را پوشـش داده شـده است. هزینه های 
پـارس(،  )هتـل  اسـکان  بـه  مربـوط 
تغذیـه، اعـزام هـای صـورت گرفتـه این 
تیـم بـرای بـازی کـه در شـهرهای دیگر 
انجـام شـده و هزینه تجهیـز و امکانات 
مورد نیاز تیم تاکنون توسـط شـهرداری 
پرداخـت شـده و مـورد تامیـن اسـت .

از  بخشـی  اسـدی  بنـی  گفتـه  بـه 
قـرارداد بازیکنان توسـط اسپانسـر تیم 
یعنـی مجتمـع معدنـی فـرآوری روی 
اسـت. پرداخـت شـده  خاتـون   خـان 
صـورت  توافـق  در  کـرد:  بیـان  او 
و  شـهرداری  ما بیـن  فـی  گرفتـه 

حمایت همه جانبه شهرداری 
و شورای اسالمی بم از تیم فوتبال بانوان بم

صاحب امتیاز باشگاه فوتبال شهرداری بم:

اسپانسـر)مجتمع معدنی فرآوری روی 
خـان خاتـون( میـزان درصـد پرداخـت 
توسـط اسپانسـر تعیین نشـده است و 
مقـرر شـد کـه از ظرفیـت ایـن مجتمع 
بـه  معدنـی اسـتفاده شـده  و بسـته 
تیـم  بـه  ایـن مجتمـع معدنـی  تـوان 
 فوتبـال بانـوان شـهرداری کمـک شـود.

سـال های  در  اسـدی  بنـی  بـه گفتـه 
قبـل مبلـغ قراردادها توسـط شـهرداری 
اسـت  شـده  مـی  پرداخـت  و  تامیـن 
کـه امسـال بـا توجه بـه اینکـه افزایش 
و جهـش در مبلـغ قراردادهـا داشـتیم 
و بـه دلیـل تورمـی کـه در هزینـه هـای 
تـوان  اسـت  گرفتـه  صـورت  جـاری 
بـود  شـده  کمتـر  نیـز  بـم  شـهرداری 
عنـوان  تحـت  خصوصـی  بخـش  از  و 
بیشـتر  حمایـت  جهـت  در  اسپانسـر 
تیـم  خصوصـا  بـم  شهرسـتان  ورزش 
فوتبـال بانـوان شـهرداری بـم بـه عنوان 
 یـک برنـد جهانـی کمـک گرفته شـود .

صاحب امتیاز باشـگاه فوتبال شهرداری 
بـم تاکید کرد: مجتمع معدنـی فرآوری 
روی خـان خاتـون تاکنـون کمک خوبی 
بـه تیـم بانـوان شـهرداری بـم داشـته 
و  چارچـوب  در  امیدواریـم  اسـت کـه 
عقـد تفاهـم نامـه مشـخص و منظمی 
باشـد. دار  ادامـه  همـکاری   ایـن 

او مـی گویـد در یکـی از اعـزام های تیم 
فوتبـال بانوان بلیـط هواپیما و همچنین 

در خصوص تیم فوتبال آقایان نیز هزینه 
لباس تیم توسـط شـرکت خودروسازی 
اسـت. پرداخـت شـده  موتـور   کرمـان 
ابتـدای  در  اظهارداشـت:  اسـدی  بنـی 
فصـل سـردرگمی مبنـی بـر چگونگـی 
حضـور و ورود اسپانسـر در کنـار تیـم 
وجـود داشـت اینکـه بـه چـه صورتـی 
بگیـرد  قـرار  تیـم  کنـار  در  اسپانسـر 
بازیکـن  تامیـن  بحـث  در  همچنیـن 
بـود. شـده  انجـام  صحبت هایـی   نیـز 

هیـات  در  کرد:جلسـاتی  تصریـح  او 
مدیره باشـگاه شـهرداری بم برگزار شـد 
و در خصـوص سـقف هزینه هـا و نحـوه 
تامیـن هزینه های مورد نیـاز تیم بانوان 
ایـن  بـم تصمیماتـی گرفتـه شـد کـه 
 مسائل باعث ایجاد وقفه ای در کار شد .
فوتبـال  باشـگاه  امتیـاز  صاحـب 
شـهرداری بم عنـوان کرد: هیـات مدیره 
جملـه  از  کلـی  مسـائل  در خصـوص 
هزینـه هـای باشـگاه و برنامـه ریـزی و 
سیاسـت گذاری و نحوه ورود و فعالیت 
باشـگاه چـه درخصـوص تیـم بانـوان یا 
تیـم فوتبـال آقایـان تصمیماتی قطعی 
اتخـاذ و ابـاغ کنـد کـه ایـن طوالنـی 
 شـدن روند نیز باعث ایجاد وقفه شـد .
بـه گفتـه او از ابتـدای فصـل تاکنـون 
بازیکـن جدیـدی وارد و یـا خـارج تیـم 
فوتبـال بانوان بم نشـده اسـت و تیم با 

همـان بازیکنانـی کـه در ...

وزیر کرمانی در راه دیوان محاسبات
پورابراهیمی  و  رزم حسینی در برابر هم
روزهای پایانی سال 99 بدل به روزهای سخت وزیر کرمانی صنعت، معدن و تجارت شده است. علیرضا رزم حسینی که در سال پایانی دولت دوازدهم با وعده های 

 بزرگی همچون سامان دهی بازار خودرو و با حمایت های پورابراهیمی به وزارت صمت رسید حاال در شرایط سختی روبروی پورابراهیمی قرار گرفته است.

حمایت همه جانبه شهرداری 
و شورای اسالمی بم از تیم فوتبال بانوان بم

نایـب رییـس کمیسـیون حقوقـی و قضایـی مجلـس بـا اشـاره به بررسـی 
ایـرادات شـورای نگهبـان بـه طـرح اعتبـار اسـناد رسـمی در کمیسـیون 
قضایـی خبر داد: در بررسـی طـرح تـاش داریم کـه موضوع اسـناد عادی 
همچـون قولنامـه کامـا منتفـی شـوند، اگـر پـس از بررسـی هـا شـورای 

نگهبـان موافقـت کنـد ایـن موضـوع اجرایـی خواهد شـد.

قولنامه از حیز انتفاع 
 خارج خواهد شد

لیـگ فوتبـال زنـان ایـران باالتریـن سـطح مسـابقات لیـگ فوتبـال 
بـم  بانـوان شـهرداری  ایـران اسـت کـه تیـم فوتبـال  سراسـری در 

 بـا سـرمربیگری مرضیـه جعفـری و ۷ قهرمانـی ، پرافتخارتریـن تیـم این مسـابقات اسـت.
بنـی اسـدی شـهردار و صاحب امتیاز تیم شـهرداری بم دربـاره این تیم می گویـد: تیم فوتبال 
بانـوان بـم قریب به 12 سـال تحت پوشـش مسـتقیم شـهرداری بـم در عرصه ملـی فعالیت 

خـود را ادامـه مـی دهـد و تاکنـون در تمام دوره های لیگ برتر کشـور حضور داشـته اسـت.
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تنها جایگاه سوخت 
فاریاب جوابگوی

 مردم نیست
بیش از سه روز اســت که در شهرستان فاریاب کمبود بنزین 
موجب تشــکیل صف های طویل در تنها جایگاه سوخت این 

شهرستان شده و یک جایگاه هم جوابگوی مردم نیست. کمبود بنزین در فاریاب و داشتن یک 
جایگاه سوخت فعال سبب به وجود آمدن صف های طویل بنزین و گایه های شهروندان شده 
است.علی نیک نفس اظهار کرد: فاریاب دارای دو جایگاه سوخت است که یک جایگاه متعلق به 
شرکت تعاونی و دیگری خصوصی ست.فرماندار فاریاب بیان کرد: به دلیل خرابی و نقص فنی 
جایگاه شرکت تعاونی طی چند روز گذشــته کمبود بنزین در شهرستان موجب گایه مندی 

شهروندان شده است.

ادامه مطلب را در 
صفحه 3 بخوانید 

صفحه 1 را 
بخوانید
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می خواهند جشنوارهمی خواهند جشنواره
موسیقی نواحی  را   از کرمان  ببرندموسیقی نواحی  را   از کرمان  ببرند
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صاحب امتیاز باشگاه فوتبال شهرداری بم:

یاسایی، رئیس انجمن موسیقی کرمان:
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کاغذ استان

ذخیره بیش از سه هزار تن اقالم 
اساسی در جنوب کرمان 

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از ذخیره 
سازی سه هزار و ۸۰۰ تن انواع اقالم اساسی مورد نیاز مردم هفت 

شهرستان جنوبی استان کرمان برای ایام عید خبر داد.
مسلم مروجی اظهار داشت: این اقالم توسط ۲۰۰ مرکز فروش در 

هفت شهرستان جنوبی استان کرمان توزیع می شوند.
او تصریح کرد: یک هزار و۲۰۰ تن برنج پاکستانی، یکهزار و ۴۰۰  
تن برنج هندی، ۱۵۰ تن مرغ منجمد و ۸۰۰ تن شکر مصرف خانوار 

نیز جذب و ذخیره شده است.
او با بیان اینکه روغن مایع نیز به انــدازه کافی در منطقه جنوب 
کرمان ذخیره و موجود است، از رایزنی برای تأمین مرغ بیشتر با 
استان های همجوار خبر داد و گفت: این مشکل نیز به زودی رفع 
می شود.رئیس سازمان صمت جنوب کرمان گفت: اقالم مورد نیاز 
مردم در طرح تنظیم بازار تأمین و حتی بیش از نیاز مردم منطقه 

ذخیره سازی شده است.
او افزود: این اقالم به تدریج در مراکز فروش و توسط عامالن توزیع 
می شوند از این رو مردم برای تأمین کاالهای مورد نیاز خود نگران 
نباشند.مروجی بر تشدید بازرسی از مراکز عرضه مستقیم کاالهای 
طرح تنظیم بازار تاکید کرد و گفت: طرح ویژه نظارت بر اصناف از 

۱۵ بهمن ماه آغاز شده و تا پایان فروردین ماه ادامه دارد.
او گفت: مردم عزیز تخلفات و شــکایات خود را از طریق ســامانه 
اینترنتی به آدرس ir.۱۲۴.www و همچنین سامانه تلفنی ۱۲۴ 

اعالم کنند تا در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود.
ســازمان صنعت، معــدن و تجــارت جنوب کرمان، یک ســوم 
پهناورترین اســتان کشــور را با هفــت شهرســتان و جمعیت 

یک میلیون نفر تحت پوشش دارد.

ربات انسان نما در کرمان رونمایی شد

استاندار کرمان گفت: مراکز ماده 16 درمان معتادان 
در کرمان باید افزایش پیدا کند و تقاضای ۴ مرکز 

جدید ترک اعتیاد در استان کرمان داده شده است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، علی زینی وند 
صبح دیروز در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان کرمان با تشکر از تاش ها، زحمات و اقدامات 
انجام شده همه مسئوالن در شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر استان کرمان اظهار داشت: نیروی 
انتظامی و دیگر دستگاه ها در امر مقابله و کشفیات 

مواد مخدر در استان دستاوردهای خوبی داشتند.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد در امر مقابله و 
پیشگیری با مواد مخدر در کشور دچار تسلسل شده 
و به یک دو باطل گرفتار شدیم گفت: خود ما متولی 
این حوزه هستیم اما بعد از چند دهه برگزاری شورا، 
پیگیری، کار موثر و هزینه کردن هنوز از مواردی 

صحبت می کنیم که سازوگار اولیه تصمیم برای 
یک اقدام است.استاندار کرمان با اشاره به اینکه این 
مشکات مختص استان کرمان و این جلسه نبوده و 
مشکل کشور در این زمینه مبارزه با مواد مخدر است 
عنوان کرد: ما در امر مبارزه با مواد مخدر چند مقوله 

داریم که از هم جدا هستند.
وی با بیان اینکه در امر مقابله، ورود، ترانزیت، کشت 
و مصرف با کارهای مقابله ای می توان آن را محدود 
کرد افزود: واقعیت این است که در حوزه پیشگیری و 

درمان توفیق چندانی نداشتیم.
زینی وند با اشاره به اینکه مراکز ماده 16 برای دوره ای 
در نظر گرفته شده است گفت: باید برای معتادانی که 
در مراکز ماده 16 درمان می شوند برای پس از ترک 
آنها نیز برنامه داشت چرا که اگر همین طور رها شوند 

دوباره به نقطه اول برمی گردند.

وی با بیان اینکه اعتیاد یک بیماری برگشت پذیر و 
پیچیده است که باید در کارهای فرهنگی و اجتماعی 
ما این مسئله در نظر گرفته شود افزود: برای سال آینده 
جلسات ما باید کاربردی شده و کار کاربردی باید در 

کمیته ها انجام و باید عملکرد داشته باشد.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه باید به سازمان های 
مردم نهاد میدان بدهیم تا طرح خود ارائه کنند و برای 
طرح های آنها بودجه اختصاص دهیم گفت: نسبت به 
تعداد معتادان متجاهری که در استان داریم مراکز 
ماده 16 در کرمان باید گسترش پیدا کرده و افزایش 

یابد و تقاضای ۴ مرکز جدید را دادیم.
وی با اشاره به ضرورت راه اندازی مرکز ترک اعتیاد 
کبوترخان گفت: میلیاردها تومان در طول سال ها در 
این مرکز هزینه شده اما هنوز از این ظرفیت استفاده 
نشده است.زینی وند با بیان اینکه سهمیه دو هزار نفری 

درمان معتادان متجاهر به استان کرمان داده شده که 
باید از این ظرفیت استفاده کرد افزود: استان های 
همجوار در این حوزه سنجیده تر عمل کرده و اقدامات 

عملیاتی تری انجام دادند.
عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان 
نیز در این جلسه با عنوان اینکه در سال جاری 2 هزار 
۴88 نفر معتاد با هزینه پنج میلیارد تومان در مراکز 
۴00 نفری ترک اعتیاد نگهداری و ساماندهی شده 
است اظهار داشت: بزرگترین مشکل ما بعد از ترک و 

برگشت معتاد به جامعه نبود حمایت است.
وی با بیان اینکه در طرح نوروزی که از روز شنبه آغاز 
شده جمع آوری هزار نفر معتاد متجاهر در برنامه 
است گفت: در طرح نوروزی نیاز به حمایت داریم 
که می توان از ظرفیت بنگاه های بزرگ اقتصادی 

استفاده کرد.
رمضان امیری مدیرکل زندان های استان کرمان با 
اشاره به اینکه هم اکنون 8 هزار زندانی مواد مخدر 
و هزار سارق در زندان های استان هستند گفت:9۴ 

درصد این زندانیان مرد و 6 درصد زن هستند.

نیاز به راه اندازی ۴ مرکز ترک اعتیاد در استان 

۸۰۰ هزار ماموریت 11۰
 استان در یک سال

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: بیش از 250 میلیارد تومان ارزش 
ریالی کاالهای قاچاقی بوده که امسال توسط پلیس استان کرمان کشف 
شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سردار عبدالرضا ناظری 
دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات، فعالیت ها و 
تاش های نیروی انتظامی در استان کرمان اظهار داشت: در زمان اعمال 
محدودیت های کرونایی بیش از دو هزار و 100 کیلومتر مرز مشترک 
استان کرمان با سایر استان ها باید کنترل شود.وی با بیان اینکه لیگ های 
برتر ورزشی داریم که در زمان مسابقات باید توسط نیروی انتظامی تأمین 
امنیت شوند افزود: در کنار مدافعان سامت در استان کرمان هستیم و 
امسال 6 نفر از همکاران پلیس در راه مبارزه با کرونا به این بیماری مبتا 

شده و جان خود را از دست دادند.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه قرارگاه نوروزی پلیس در 
استان تحت عنوان قرارگاه انتظامی امام علی )ع( راه اندازی شده است 
گفت: این قرارگاه از 26 اســفندماه فعالیت خود را آغاز می کند و تا 15 
فروردین طرح های ترافیکی و انتظامی پلیس برای برقراری نظم و امنیت 

عمومی جامعه اجرا می شود.
وی با بیان اینکه منع تردد شبانه به دلیل کرونا در سطح استان برابر مصوبه 
ســتاد ملی کرونا وجود دارد افزود: از مردم درخواست داریم به جهت 
جلوگیری از انتقال ویروس کرونا نوروز امسال نیز در خانه بمانند و باعث 

قطع زنجیره ویروس شوند.
سردار ناظری با اشاره به اینکه امسال بیش از یک میلیون و 800 هزار نفر از 
مردم با 110 تماس گرفته و مشکات خود را مطرح کردند ادامه داد: از این 
تعداد بیش از 800 هزار تماس تلفنی منجر به عملیات پلیس شده است.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار استان کرمان در کاهش تصادفات 
درون و برون شهری رتبه دوم کاهش تصادفات را داشته است در حالی که 
سال های قبل جزو رتبه های آخر جدول بودیم افزود: بیش از 200 هزار 
پرونده قضایی در کانتری های استان کرمان تشکیل شده است و بیش 
از 96 هزار جلب متهمین را داشته ایم.فرمانده انتظامی استان کرمان با 
اشاره به اینکه امسال کشف سرقت در استان کرمان 19 درصد افزایش 
داشته و 70 درصد سرقت ها کشف شدند گفت: سرقت های مسلحانه در 
استان کرمان 28 درصد کاهش داشته است و 113 درصد از سرقت های 
مسلحانه استان کشف و بیش از 116 هزار نفر از متهمین، سارقین، اتباع 

غیرمجاز و سایر موارد دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه امسال بیش از 176 تن انواع مواد مخدر در استان کرمان 
کشف شده است که نسبت به سال قبل رتبه اول کشفیات کشوری را 
داریم افزود: ۴2 درصد افزایش کشفیات مواد مخدر استان کرمان بوده 

است.

ایسنا/کرمان استاندار کرمان گفت: کاهش 
تصادفات و تلفات جاده ای یکی از اولویت 
عتبار و  های مهم است و با یک تصمیم، ا
نیم جان افرادی را نجات  تجهیزات می توا
بدهیم و باید دهیاران، شهرداران و فرمانداران در این 

زمینه اقدام کنند.
دکتر"علی زینی وند" ظهر دوشنبه ۲۵ اسفندماه در ستاد 
راهبری وضعیت تصادفات استان کرمان اظهار کرد: کاهش 
تصادفات رانندگی و تلفات، اتفاق خیلی خوبی است که 
از مسئوالن مربوطه به ویژه در پلیس راه و پلیس راهور 

تشکر می کنم.
وی درباره محدودیت های تردد در شهرهای دارای وضعیت 
نارنجی و قرمز افزود: فعال در سیرجان به دلیل وضعیت 
نارنجی محدودیت داریم و در اکثر شهرهای استان که 

وضعیت زرد دارند نیز محدودیت هایی وجود دارد.
زینی وند تصریح کرد: توصیه و خواهش ما این است با 
توجه به اینکه ظرفیت پذیرائی و اسکان مسافران را در 
ریم، مردم سفر خود را به موقعیت دیگری  کرمان ندا

موکول کنند.
استاندار کرمان در ادامه بیان کرد: برای رفع نقاط حادثه 
خیز و تقویت سیستم پایش تصویری باید از همه امکانات 
ران پایش  ران و شهردا استان استفاده شود و فرماندا
تصویری را به صورت جدی در سال آینده در دستور 
کار قرار بدهند که تاثیر خوبی در افزایش امنیت، بهبود 

وضعیت ترافیک و ... دارد.
ز  فزود: کاهش تصادفات و تلفات جاده ای یکی ا وی ا
اولویت های مهم است و با یک تصمیم، اعتبار و تجهیزات 
می توانیم جان افرادی را نجات بدهیم و باید دهیاران، 

شهرداران و فرمانداران در این زمینه اقدام کنند.
زینی وند با اشاره به پیگیری های انجام شده درباره رفع 
مشکالت چند محور در استان کرمان گفت: در زمینه محور 
کرمان – راور – دیهوک اتفاقات خوبی افتاده و امیدواریم 
تابستان بخش عمده ای از کار انجام شده و محور زیر بار 

ترافیک برود.

رییس کل دادگستری استان کرمان می گوید همه 
باید بدانند که استان کرمان عالوه بر هزینه های 
مادی، سرمایه اجتماعی زیادی در زمینه مبارزه با 
مواد مخدر از دست داده و باید استان کرمان به عنوان نماد مبارزه 

با موادمخدر در دنیا مطرح شود.
یدالله موحد صبح دوشنبه – ۲۵ اسفندماه- در جلسه ستاد مبارزه 
با موادمخدر با اشاره به نگرانی و گالیه مردم کرمان در خصوص 
برچسبی که بر آنها در زمینه مواد مخدر به آنها زده شده گفت 
هیچ جای کشور به اندازه ی استان کرمان با موادمخدر مبارزه 
انجام نمی دهند.او اضافه کرد: در استان کرمان ۴۵۰ مرکز ماده 
۱۵، ۳ مرکز ماده ۱۶ داریم و مرکز زنان در کرمان اخیرا راه اندازی 
شده است.موحد با انتقاد از بازگشت مجدد معتادان درمان شده به 
مراکز در ادامه این مهم را در اجرای چرخه ناقص درمان معتادین 
دانست و اظهارکرد: اگر به دنبال موفقیت هستیم باید چرخه 
درمان به صورت کامل اجرا شود. متاسفانه معتادی که ترک کرده 

در جامعه جایگاهی ندارد.
به گزارش ایسنا رییس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: 
در اجرای ماده ۱۶ مراقبت های بعد از خروج برای آن تنظیم شده 
و در این برنامه برای همه سازمان ها وظایفی تعریف شده و معتاد 

بهبود یافته باید تا مدتی تحت نظارت و کنترل باشند.
اقدامات ضربتی اثربخش نیست

موحد اقدامات ضربتی را اثربخش ندانست و عنوان کرد: درمان و 
امنیت اجتماعی از اهداف جمع آوری معتاد متجاهر است و حدود 
۵۰۰۰ معتاد متجاهر در زندان ها هستند و ما در زندان برای آنها 
از بیت المال هزینه می کنیم که اگر این هزینه در مراکز ماده ۱۶ و 
… هزینه شود اثربخش تر است.او جمعیت کیفری استان کرمان 
نسبت به متوسط کشور را باال اعالم کرد و افزود: باید بخشی از 
درآمدهایی که ستاد مبارزه با موادمخدر از فروش خودروها و … 
مصادره ای کسب می کند به استان برای اجرای اقدامات مقابله ای 
بازگشت داده شود.رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: 
ظرفیت شورای فرهنگ عمومی ظرفیت عظیمی است و باید از این 

ظرفیت در جهت پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر استفاده شود.
وی با بیان اینکه در استان کرمان باید فرهنگ و نگرش عمومی 
در بحث مواد مخدر تغییر پیدا کند، تصریح کرد: در نگهداری 
معتادین متجاهر در ایام عید نوروز باید همه دستگاه های مربوطه 

کمک کنند تا چهره شهر در این ایام زشت نباشد.

به گزارش روابط عمومی علوم پزشـکی کرمان، دکتر مهدی شـفیعی، 
سـخنگوی این دانشـگاه عصـر دوشـنبه 25 اسـفند ماه با بیـان اینکه 
طی 2۴ سـاعت گذشـته، 9 بیمـار جدیـد کرونـا در بیمارسـتان های 
اسـتان بسـتری شـده اند، گفت: »سـه نفـر از آن هـا از حوزه  دانشـگاه 
علوم پزشـکی کرمـان )شـامل راور، رابـر، بافـت، بردسـیر، کوهبنـان، 
کرمان، شـهربابک، زرند، ارزوئیه( و سـه نفر از بستری شـدگان از حوزه  
دانشکده سیرجان و سه نفرشـان از حوزه  دانشگاه رفسنجان هستند«.

او با بیـان این که از  حـوزه ی دانشـگاه  های جیرفت و بم مـورد جدیدی 
از بسـتری گزارش نشـده اسـت، افزود:»در حال حاضر، 90 بیمار کرونا 

در بیمارستان های اسـتان بستری هستند«.
شـفیعی ادامـه داد:»30 نفر از بیماران بسـتری در حوزه  علوم پزشـکی 
کرمـان، 25 نفـر حـوزه  علوم پزشـکی رفسـنجان، شـش نفـر حـوزه  
جنوب، چهـار نفر در حـوزه  دانشـگاه بـم و 25 نفـر از حوزه  دانشـکده 
علوم پزشـکی سـیرجان بسـتری هسـتند و خدمـات بیمارسـتانی به 
آن ها ارائـه می شـود«.او اظهـار کـرد: »از ابتـدای اپیدمی تاکنـون 16 
هـزار و 8۴7 نفـر در اسـتان، به دلیـل ابتا به کرونا بسـتری شـده اند«.

مدیـر گروه مبـارزه بـا بیماری هـای واگیـردار دانشـگاه علوم  پزشـکی 
کرمان سـپس اظهار کرد: »متاسـفانه در 2۴ ساعت گذشـته، دو بیمار 
کرونا نیـز جـان خـود را از دسـت دادنـد کـه هـر دو نفرشـان از حوزه  

دانشـگاه کرمان هسـتند«.  
به گفته  شفیعی، از ابتدای اپیدمی کرونا در اسـتان تاکنون، 2551 نفر 

به دلیل ابتا به کوویـدـ  19 جان خود را از دسـت داده اند.

فرماندار ریگان گفت: طی 6 ماه گذشــته در جــاده نیمه تمام 
ریگان- نرماشیر 30 نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند.

امین باقری در گفت وگو با خبرنگار فارس در  ریگان اظهار کرد: 
جاده ۴5 کیلومتری ریگان به نرماشیر به دلیل عدم دوبانده بودن 

تاکنون صدها خانوار ریگانی را داغدار کرده است.
فرماندار ریــگان ابراز کرد: عملیات دوبانده شــدن این محور از 
ســمت ریگان به طول 5 کیلومتر آغاز  چند کیلومتر آن زیر بار 

ترافیک رفته است.
وی با بیان اینکه این جاده مرگبار 10سال در این سه شهرستان 
باتکلیف مانده است، عنوان کرد: با توجه به اینکه این محور در 3 

شهرستان وجود دارد، نیاز به اعتبارات  ملی دارد.
باقری خاطرنشان کرد: طی یک ماه گذشته ۴جوان ریگانی که 
برای امرار معاش راهی بم  بودند، به دلیل عدم دوبانده شدن جان 
خود را از دست دادند و شب گذشــته هم برخورد یک دستگاه 
مینی بوس با یک دســتگاه پژو ۴05 دو نفر کشته و یک مجروح 

برجای گذاشت.
او با بیان اینکه ایــن محور از محورهای پرتردد اســتان بوده و 
ورودی استان از ســمت سیستان و بلوچســتان، بیان کرد: بار 
ترافیکی این محور ۴5 کیلومتری به حدی زیاد اســت که این 

مسیر را باید ساعت ها طی کرد.

9 بستری و 2 فوتی 
در شبانه روز گذشته

ثبت 3۰ کشته در جاده 
نیمه تمام ریگان- نرماشیر 

طی 6 ماه گذشته

کاهش تصادفات و تلفات 
جاده ای از اولویت های مهم 

استان کرمان است

کرمان استان سرآمد 
در مبارزه با موادمخدر

خبر

خبر

خبر

گواهی انحصار وراثت
 آقـای محمـد صیفـوری طغرالجردی بشـماره شناسـنامه 1 باسـتناد شـهادتنامه و گواهی فوت 
و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بشـماره 21۵/۴/۹۹ تقدیـم ایـن دادگاه نمـوده چنین  
اسـت کـه شـادروان مرحـوم طوطـی محسـن بیگی بـاب بلوچـی  به شـماره شناسـنامه 1  در 

تاریـخ 1۳۹۹/۰۸/2۹ در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتند از:
1. خانـم فاطمـه صیفـوری طغرالجـردی فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه 1۰۳2  متولـد 1۳۴۴ فرزنـد 

فی متو
2. آقای محمد صیفوری طغرالجردی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 1  متولد 1۳۴۰ فرزند متوفی

۳. آقـای غامرضـا صیفـوری طغرالجـردی فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه ۵۷ متولـد 1۳۵۳ فرزنـد 
فی. متو

۴. آقـای حسـن صیفـوری طغرالجـردی فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه 1۰۵۸ متولـد 1۳۵1 فرزنـد 
فی متو

۵. آقای علی صیفوری طغرالجردی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 2۵ متولد 1۳۵۶ فرزند متوفی
پـس از تشـریفات قانونـی و ماحظـه گواهینامه مالیات بر ارث بشـماره پرونـده 21۵ مورخه 1۳۹۹/12/۹در 
وقـت فـوق العـاده شـعبه ۴ شـورای حـل اختـاف کیانشـهر و طغرالجـرد بـه تصـدی امضـا کننـدگان زیـر 
تشـکیل و پـس از ماحظـه پرونـده کار و باسـتناد ،مـاده ۹۰۷_ ۹۴۶ و ۹۴۵ قانـون آییـن دادرسـی مدنـی 
گواهـی مـی نمایـد کـه ورثـه درگذشـته منحصـر به اشـخاص یاد شـده در باال بـوده و وارث دیگـری ندارد و 
دارایـی ان شـادروان پـس از پرداخـت و انجـام حقـوق و دیونیکـه بـر ترکـه تعلق مـی گیـرد. از کل ماترک 

امـوال منقـول و غیرمنقـول متوفـی بـه هـر پسـر دو برابـر هـر دختـر ارث تعلق مـی گیرد. 
این گواهینامه برای مبلغ بیشـتر از پانصد میلیون ریال دارای ارزش قانونی اسـت. م الف ۴۴

یاسین کاربخش راوری-قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای مجیـد زنـدی گوهرریـزی فرزنـد محمـد 
از  مشـاع  دانـگ  نیـم  و  دانـگ  یـک  مالـک 
ششـدانگ پـاک ۶۸۰ فرعـی 1 اصلـی واقـع در 
بخـش شـش کرمـان کـه سـند مالکیـت بشـرح ثبـت ۳2۸۹ 
صفحـه ۷1 دفتـر 21 امـاک صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت 
ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه محلی تصدیق امضاء شـده 
مدعی می باشـد سـند مالکیـت مذکور بعلـت جابجائی مفقود 
گردیده اسـت و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نمـوده اند. 
لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک اصاحـی مـاده 12۰ آییـن نامـه 
قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ آگهـی می شـود 
تـا چنانچـه کسـی مدعی انجـام معامله نسـبت بـه ملک فوق 
الذکـر یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد، ظـرف 
مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت اسـناد و 
امـاک ماهـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل 
سـند معامله تسـلیم نماید واال پس از مدت مذکور نسـبت به 

صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقـدام خواهـد شـد.
سید رضا انصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ماهان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده 1۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 1۳۹۹۶۰۳1۹۰۰۸۰۰22۷۴ هیـات دوم  موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک زرند 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم مریم سـلطانی ده شـعیبی فرزند اکبر به شـماره شناسـنامه ۵1۶۳ 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 21۵.2۵ مترمربـع از پـاک ۷۵۶1 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان 
محـرم کوچـه شـهید ضیاالدینـی خریداری از مالک رسـمی خانم هایده مهرابـی زاده هنرمند محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 1۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف 21۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۸/12/12-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۹۹/12/2۶

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی مزایده 
دادگاه عمومـی ماهـان قصـد دارد در پرونده کاسـه 
۹۶۰۹۹۸۳۴2۰۰۰۰2۳1 یـک بـاب منزل مسـکونی با 
متعلقـات آب بـرق و گاز بـا پاک ثبتـی 2۳۰2فرعی از یک اصلى 
واقـع در بخـش ۵ کرمـان ملکـی مرحومیـن محمود خلیلـی زاده 
و زهـرا نظـری زاده بـه آدرس ماهـان خیابـان قرنـی کوچـه اول 
بـن بسـت سـوم بـا قيمـت پايـة کارشناسـی شـده بـه مبلـغ دو 
میلیـارد و نهصـد و چهـل و هفـت میلیون ریـال از طریـق مزایده 
عمومـی بـه فـروش برسـاند کسـانی که قصـد شـرکت در مزایده 
فـوق را دارنـد مـی تواننـد حداکثـر از تاریـخ نشـر آگهـی تـا روز 
برگـزاری مزایـده مورخ چهـار شـنبه 1۴۰۰/۰1/1۸پیشـنهادات خود 
را بـه دفتـر اجـرای احـکام حقوقـی دادگاه ماهـان ارائـه نمایند و 
مبلـغ 1۰درصـد قیمت پیشنهادشـده بعنوان ودیعـه به صورت یک 
فقـره چـک تضمینـی بانکـی از متقاضیـان اخذ میگـردد و تاریخ 
مزایده مورخ چهار شـنبه 1۴۰۰/۰1/1۸ سـاعت 11 می باشـد. برنده 
مزایـده کسـی اسـت که باالتریـن قیمت پیشـنهادی را کتبـا ارائه 

نمایـد . م الـف 2۰۵
دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی ماهان - محسن افضلی

می خواهند جشنواره موسیقی نواحی را از کرمان ببرند

در شبکه های اجتماعی اما اعتراضات زیادی به بردن 
جشنواره از کرمان در حال طرح است و حتی کرمانی ها 
در حال امضای الکترونیک یک درخواست هستند تا مانع 
از این اقدام شوند. سورج یاسایی، رئیس انجمن موسیقی 
کرمان با انتقاد از این رویه ی وزارت ارشاد و اذعان به اینکه 
از این همه خوف و رجای بردن و ماندن جشنواره خسته 
شده اند، پیشنهاد می کند که کرمان که سیزده دوره از 
این جشنواره را با کیفیت باالیی برگزار کرده، این بار، برای 
سال ۱۴۰۰ جشنواره موسیقی نواحی کرمان را برگزار 
کند، به جای جشنواره موسیقی نواحی ملی.صحبت از 
جشنواره ای ۱۳ ساله در استانی است که با فقر برنامه های 
فرهنگی و هنری به ویژه در حوزه ی موسیقی مواجه است.

آقای یاسایی،رئیس انجمن موسیقی این خبر 
که میزبانی جشنواره موسیقی نواحی از کرمان 

گرفته شده، صحت دارد؟
شواهد و قرائن نشان دهنده  این موضوع است اما رسما 
هنوز اعالم نشده است.حدود دو ماه پیش برای انجمن 
موسیقی کرمان به عنوان شعبه ای از انجمن ایران،نامه ای 
ارسال شد که آیین نامه  تغییر ساختار انجمن ها به 
موسسات فرهنگی هنری بود.همزمان در تهران  انجمن 
موسسات فرهنگی و هنری شکل گرفت که رئیس آن، 
رئیس بنیاد رودکی معرفی شد.دو سال پیش،صحبت بر 
این بود که انجمن های هنری تجمیع شده و زیر مجموعه  
بنیاد رودکی قرار گیرند. آن زمان،جامعه  موسیقی و تئاتر 
به شدت مخالفت کردند و آن طرح متوقف شد اما اکنون 
گویا مجدد همان طرح در حال اجراست.همان زمان من 
در مخالفت با این اقدام وزارت ارشاد،گفت وگوهایی انجام 
دادم.دفتر موسیقی به صحبت من پاسخ داد که سراسر 
هم اشکال داشت چرا که به یک آیین نامه به عنوان قانون 
استناد می کردند در حالی که ما قانون باالدستی داریم که 
باید مالک عمل قرار گیرد.من پاسخ این اظهارات را هم 
دادم و منتظر ادامه  گفت وگو از طرف دفتر موسیقی بودم 
اما فردای آن روز،شورای سیاست گذاری و دبیر جشنواره 
نواحی را معرفی کردند؛در حالی که هر سال، دبیر جشنواره 
از سوی دفتر موسیقی به معاونت هنری پیشنهاد و معرفی 
می شد اما شورای سیاست گذاری با هماهنگی استان 

شکل می گرفت؛معنای کاری که امسال کردند این است 
که تصمیم دارند جشنواره در کرمان نباشد.با ارشاد کرمان 
تماس گرفتم و گفتند این اتفاق دارد رخ می دهد و ظاهرا 
از وزارت ارشاد خواستند با استاندار محترم در این باره 
صحبت کنند که امکان آن فراهم نشده است.سال هاست 
که مدام می گویند جشنواره را می خواهند از کرمان ببرند.
انگار جشنواره یک امتیاز مثبت است که وزارت خانه به 
ما داده و هر سال هم تهدید می کند که می خواهند آن را 
ببرند در حالی که این رویداد از کرمان شروع شده است. 
در همین دو دوره  اخیر، بیش ترین استقبال و بیش ترین 
اجرا و بیش ترین ساعت ضبط استودیویی را داشتیم.

ضمن اینکه 7۰ درصد بودجه  جشنواره را هم کرمان و تنها 
 ۳۰درصد آن را وزارت خانه داده است. همین ۳۰ درصد را 

هم به صورت بودجه و پول به کرمان ندادند.
پس چه طور پرداخت شده است؟

مثال می گفتند این تعداد خبرنگار باید از تهران در 
مراسم حضور داشته باشند.ما مخالف بودیم و اعالم 
می کردیم که در کرمان،خبرنگار داریم و خبرگزاری ها 
در کرمان نمایندگی دارند اما نمی پذیرفتند.هزینه  
رفت وآمد این خبرنگاران را وزارت خانه پرداخت می کرد 
و همچنین،میهمانانی که خودشان دعوت می کردند و 
دستمزد دبیر و هیاتی که همراه دبیر بودند را وزارت خانه 
پرداخت می کرد و این طور نبود که مثال بگویند از 
 ۱۰۰میلیون تومان هزینه  جشنواره،این  ۳۰میلیون 
سهم ماست. پولی به کرمان داده نشد و خودشان 
تصمیم گرفتند چه طور هزینه کنند.سال گذشته 
که کرونا بود، ۱۰۰درصد بودجه  جشنواره را کرمان 
پرداخت کرد. ولی کرمان نیست که تصمیم می گیرد 
چه اتفاقی بیفتد ولی باید پاسخگویی می کرد.مثال،قبل 
از کرونا،محور جشنواره منظومه خوانی بود و گروه هایی 
دعوت می شدند.بعد از جشنواره،از برخی استان ها با 
دبیرخانه  کرمان تماس می گرفتند که چرا فالن گروه 
را دعوت کردید و فالن گروه را به جشنواره نیاوردید؛از 
انجمن آن استان ها پیگیری می کردیم و متوجه می شدیم 
اغلب این اعتراضات درست است. ولی ما باید جواب این 
انتقادات و اعتراضات را می دادیم و فشار زیادی روی 
ما بود در حالی که تصمیم گیرنده هم نبودیم. یا خود ما 
اصرار داشتیم در کنار منظومه خوانان،برای اجراهای 
عمومی،گروه هایی مثل رقص کردستان یا آذربایجان 

حتما باشند.ولی مثال گروهی از رقص آذربایجان می آمد 
که رقص مدرن انجام می داد در حالی که یکی از اهداف 
جشنواره اساسا حفظ جشنواره موسیقی نواحی است. یا 
اختتامیه  جشنواره را شش ساعته برنامه ریزی می کردند 
در حالی که گروه های تخصصی منظومه خوان در مراسم 
حضور داشتند،گروهی آوردند آهنگی از آقای آغاسی را 
تا آخر خواند یا گروه بعدی از آقای احمد آزاد خواند. برای 
اجراها همیشه مشکل داشتیم چون دخالت می کردند؛ 
دبیر جشنواره نظرش این بود که افرادی هستند به 
گروه ها می گویند چه مقام هایی و در چه زمانی اجرا 
کنند.ما این اشکاالت را منعکس کردیم و به اداره کل 
استان هم گفتیم اینکه ۱۰۰درصد بودجه  جشنواره را 
بدهید،در استان کسانی مثل دکتر عسکری، آقای فواد 
توحیدی و آقای ارجمند را داریم،از دیگر استان ها هم 
که می توانیم کمک بگیریم؛چرا در هیچ سیاستی نباید 
نقش نداشته باشیم؟ گفتند جشنواره به هر حال متعلق 
به وزارت خانه است.سال بعد، باز هم انتقادات را مطرح 
کرده بودیم،خود آقایان در اختتامیه حضور داشتند و 
دیدند برخی اجراها اسباب خجالت است ولی تغییری در 
رویه ها برگزار نشد و همان ایرادات تکرار شد و االن هم که 
اعالم کردند جشنواره از کرمان می رود؛ احساس ما این 
است دارند گروکشی و خودزنی می کنند. وقتی کرمان 
 ۱۰۰درصد بودجه را می تواند تامین کند؛چرا جشنواره ای 
به نام خود کرمان برگزار نشود؟ما می توانیم جشنواره 
موسیقی نواحی کرمان ۱۴۰۰ را داشته باشیم.  ۱۳دوره 
جشنواره را در مدت ۲۰ سال در کرمان برگزار کردیم و 
همه  هنرمندان نواحی آن را به نام کرمان می شناسند و 
تقریبا از همین روزها به بعد از ما درباره  جشنواره  جدید 
پرس وجو می کنند؛ با وجود اینکه این جشنواره این طور 
جا افتاده، ولی وزارت خانه انگار لج و لجبازی دارد و از 
نظر من،خودزنی می کنند.می خواهند جشنواره را مثال 
به بوشهر ببرند؛ کمپانی هایی هم می خواهند حمایت 
کنند،چه هدفی از این کار دارند؟می خواهند کار فرهنگی 
بکنند؟چرا جشنواره ای جدید تعریف نمی کنند و می آیند 
این جشنواره که برند شده را زمین بزنند؟ اگر اداره 
ارشاد همراهی کند که خیلی بهتر است، اگر همراهی 
نکند،دوستان موزیسین حتما کمک می کنند جشنواره 
نواحی کرمان را در سال ۱۴۰۰ برگزار کنند، آن جشنواره 
را هم وزارت ارشاد تصمیم بگیرد و در هر استانی می خواهد 

برگزار کند؛ قطعا آن ها بودجه های کالنی دارند و ما نداریم 
ولی بعد از اجرا،بیایند کیفیت هر دو را ارزیابی کنند ببینند 

کدام یک موفق بوده است.
ابتدای صحبت تان اشاره به تغییر ساختار 
انجمن موسیقی و در ادامه، معرفی شورای 

سیاست گذاری جشنواره داشتید. در واقع، 
انجمن را بالتکلیف کرده اند و بعد در این 

بالتکلیفی، شورا را تشکیل داده اند؟
هر سال،مدیریت اجرایی جشنواره های مختلف اعم 
از نواحی،جوان و فجر با انجمن موسیقی ایران بود. 
آن دو جشنواره که در تهران برگزار می شد را انجمن 
ایران مستقیما و جشنواره نواحی را ما در کرمان پیش 
می بردیم.امسال بر سر مسائل و بحث هایی که پیش 
آمد،آقای ثابت نیا از انجمن موسیقی ایران استعفا کردند 
و دو،سه روزی است که فردی به نام آقای نیکنام را 
به عنوان مدیرعامل انجمن معرفی کرده اند؛من ایشان را 
نمی شناسم ولی پرس وجو کردم، بسیار انسان شریفی 
هستند منتها در حوزه ی موسیقی اصال فعالیتی نکرده اند.
در این یک ماه که انجمن ایران بالتکلیف بود و رئیس 
نداشت حتی تصمیم داشتند جشنواره موسیقی جوان 
را هم تبدیل کنند؛در این جشنواره شخصیت هایی مثل 
آقای علیزاده و دیگر استادان مطرح موسیقی کشور 
در هر سالی آن را قضاوت می کنند،یک ماه اجراهای 
آن طول می کشد و در تمام سازها از نواحی تا ایرانی و 
کالسیک؛گاهی در سه و یا چهار رده  سنی برگزار می شود. 
جشنواره ای سنگین و تخصصی است و به همین دلیل، 
نمی توانستند خیلی روی آن مانور بدهند برای همین، 
تصمیم به تبدیل آن داشتند که آقای علیزاده ورود کردند 
و نگذاشتند. زمانی که آقای دکتر فدائی از استانداری 
تشریف بردند و دکتر زینی وند تشریف آوردند، جشنواره ی 
سیزدهم در حال برگزاری بود اما دیدیم که از لحاظ 
تامین بودجه، توافقی که صورت گرفته، پیش نمی رود 
و با مشکل مواجه ایم. از آقایان خواهش کردیم با استاندار 
جدید صحبت کنند که ببینیم تکلیف چه می شود که 
اتفاق نیفتاد. ما صورت جلسه ای با امضای آقای دکتر 
فدائی استاندار سابق و آقای دکتر حسینی معاون محترم 
وزیر داشتیم که عالوه اینکه جشنواره موسیقی نواحی 
در کرمان بماند، جشنواره ی موسیقی کالسیک را هم در 
کرمان شروع کنیم. اما ناگهان باخبر شدیم که جشنواره 
موسیقی کالسیک در بوشهر اجرا می شود. صحبت کردیم 
گفتند آقای دکتر حسینی از وزارت خانه هرچه تالش 

کرده؛ نتوانسته با استاندار کرمان صحبت کند.
اگر واقعا می خواهند جشنواره را از کرمان ببرند؛این کار را 
انجام بدهند.ما در این خوف و رجا مستهلک شدیم.تمام 
انرژی ما صرف این می شود که جشنواره می رود؟می ماند؟ 
در حالی که برگزارکنندگان در کرمان برای آن صادقانه 
زحمت می کشند.اما نه سیاست گذاری و نه انتخاب 
گروه ها و نه شیوه  کار با ماست و در تمام حوزه های 
اجرایی هم دخالت می شود.حاال کرمان که جشنواره 
موسیقی نواحی  را ۱۳ سال برگزار کرده و فقط هم برگزار 
کرده و مدیریت نکرده است را خودش برگزار کند؛آقایان 
هم جشنواره ای که از آِن ماست را هرجا می خواهند 

ببرند، ببرند. 

فردای کرمان

گزارش

دو سال پیش، در دوره ی استانداری 
دکتر فدائی که باز موضوع انتقال 
جشنواره از کرمان مطرح شد، او 
شخصا ورود کرد و نگذاشت این اتفاق 
بیفتد. حاال اما باز، خبر رسیده که 
جشنواره از کرمان می رود و گویا از 
سوی وزارت ارشاد پیگیری هایی برای 
مذاکره در این باره با دکتر زینی وند 
استاندار هم شده، اما ایشان پاسخی 
نداده یا وقت برای این کار نگذاشته 
است!

ان
کرم

ی 
ردا

س: ف
عک

این قصه گویی سر پایان ندارد! کرمان که بنیان گذار این جشنواره  است،با وجود اینکه در هر سال برای برگزاری آن سنگ  تمام می گذارد اما هر بار، 
با پایان هر دوره از این رویداد موسیقایِی پرطرفدار، از سوی وزارت ارشاد اعالم می شود که این جشنواره باید از کرمان برود.

ربات انسان نمای پارس کریمان، محصول جوانان فناور کرمانی، 
روز گذشته با حضور جمعی از مسئوالن در تاالر کاخ شهر کرمان 

رونمایی شد.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان توسعه و سازندگی بین المللی 

پارس و مجری طرح ساخت ربات انسان نما در حاشیه این آیین 
گفت: این ربات در نوع خود برای نخستین مرتبه در کشور ساخته 

شده است و نمونه مشابه ندارد که نشان از استعداد و پشتکار 
جوانان نخبه استان کرمان دارد.

مهدی عظمایی افزود: حدود 6 ماه برای طراحی و ساخت این 
ربات انسان نما وقت صرف شد و 80 میلیون تومان هزینه ساخت 

این ربات شده است.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان توسعه و سازندگی بین المللی 
پارس اظهار داشت: ربات پارس کریمان قادر به حمل تا ۴0 

کیلوگرم بار است و با سرعت 22 کیلومتر در ساعت حرکت می 
کند.

او با بیان اینکه این ربات به صورت 100 درصد بومی ساخته 
شده است تصریح کرد: این نمونه ربات انسان نما در بیمارستان 
ها، رستوران و مراکز خدماتی کاربرد دارد که نمونه اولیه مورد 

استقبال زیادی قرار گرفته است.
عظمایی با اشاره به تولید سایر محصوالت دانش بنیان این شرکت 

بیان کرد: به دلیل کار سخت و زیان آور کارگران زحمتکش در 
معادن استان کرمان که به بیماری هایی نظیر سرطان دچار می 

شدند، ساخت ماسک با فناوری نانو را انجام دادیم که در آزمایش 
های اولیه 28 مورد مواد سرطان زا را حذف می کند.

او ادامه داد: در آینده نزدیک با کامل شدن طرح ساخت خون 
مصنوعی زمینه فعالیت متخصصان و جوانان فناور کرمانی با 

بازارهای بین المللی توسط شرکت فراهم می شود.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان توسعه و سازندگی بین المللی 

پارس تصریح کرد: این شرکت در زمینه های علمی، خدماتی، 
نظامی، کشاورزی و پزشکی فعالیت می کند و از مسئوالن انتظار 

حمایت بیشتر از جوانان نخبه را داریم.
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نتایج یک بررسی جامع نشان می دهد که 
خطر مرگ در مردان 60 درصد بیشــتر از 

زنان است.
کارشناسان انگلیسی در یک بررسی که روی 
مردم 28 کشور مختلف انجام دادند دریافتند: 
مردان در سنین 50 سال به باال، 60 درصد 
بیشتر از زنان در معرض خطر مرگ قرار دارند 
که این موضوع می تواند تــا حدودی از باال 
بودن نرخ استعمال سیگار و ابتا به بیماری 
قلبی در مردها باشد اگرچه این اختاف در 

کشورها متفاوت است.
متخصصــان انســتیتوی روانپزشــکی، 
روانشناســی و علوم اعصاب در کالج کینگ 
لندن و نیز موسسه علوم سامت جمعیت 
در دانشگاه نیوکاسِل انگلیس اظهار داشتند: 
تاکنون در بسیاری از مطالعات تاثیر بالقوه 
عوامل اجتماعی، رفتــاری و بیولوژیکی بر 
تفاوت جنسیت در میزان مرگ و میر مورد 
بررســی قرار گرفته اما تعــداد کمی از آنها 
توانسته اند تغییرات بالقوه را در کشورهای 

مختلف بررسی کنند.
در ایــن مطالعه عوامل مختلــف اقتصادی 
اجتماعی )تحصیات، ثروت(، سبک زندگی 
)استعمال دخانیات، مواد الکلی(، وضعیت 
سامتی )بیماری های قلبی، دیابت، فشار 
خون باال و افســردگی( و شرایط اجتماعی 
)تاهل، تجرد( بررسی شده که ممکن است در 
تفاوت میزان مرگ و میر بین زنان و مردان 50 
سال به باال نقش داشته باشد. این اطاعات 
شامل بیش از 179 هزار نفر از مردم 28 کشور 

بوده و بیش از نیمی از آنان زن بودند.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال اکسپرس، 
به گفته کارشناسان، در رابطه با تاثیر جنسیت 
بر شانس زنده ماندن و به عبارت دیگر تفاوت 
خطر احتمالی مرگ و میر در زنان و مردان 
عاوه بر تفاوت های فیزیولوژیک، سنت های 
مختلف فرهنگی، شرایط تاریخی و توسعه 
اقتصادی و اجتماعی ممکن اســت تجارب 
جنسیتی در کشــورهای گوناگون را تحت 
تاثیر قرار دهد و بنابراین هر متغیری به نوبه 
خود بر وضعیت سامت زنان و مردان تاثیر 

می گذارد.

معاون پرستاری وزیر بهداشت و درمان گفت: 60 درصد نیروهای 
پرستاری به صورت مستقیم با بحث بیماری کرونا در ارتباط هستند، 
تاکنون حدود 60 هزار پرستار در کشور به بیماری کرونا مبتا شده اند.

مریم حضرتی 25 اسفندماه با تاکید بر اینکه کادر بهداشت و درمان 
سال سختی را پشت سر گذاشته اند، اظهار کرد: مهم ترین سرمایه جان 
انسان ها است، بسیاری از کادر درمان حتی نتوانستند ماه ها خانواده 
خود را ماقات کنند.معاون پرستاری وزیر بهداشت افزود: چهارمحال و 
بختیاری یکی از استان های موفق در زمینه مدیریت بیماری کرونا بود 
و میزان رعایت پروتکل ها در این استان مطلوب ارزیابی می شود، اما در 
حال حاضر دغدغه وزارت بهداشت وقوع خیز چهارم کرونا در این استان 
است.وی تاکید کرد: همجواری چهارمحال و بختیاری با خوزستان و 
مراودات مردم بین دو استان نگرانی وزارت بهداشت و درمان را تشدید 
می کند، همچنین وضعیت شهرستان سامان نیز به علت توریستی بودن 

و 120 هزار  مالک بومی نگران کننده است.
حضرتی با اشاره به اینکه باید اقدامات الزم برای پیشگیری از موج 
چهارم کرونا در چهارمحال و بختیاری انجام شود، گفت: اگر این استان 
در وضعیت استان خوزستان قرار بگیرد توان مدیریت سخت است، 
نباید اجازه بدهیم مسئله خوزستان تکرار شود.معاون پرستاری وزیر 
بهداشت و درمان یادآور شد: معیشت مردم لطمه خورده است، اما هیچ 
موضوعی باالتر از جان مردم نیست، بنابراین باید اقدامات پیشگیرانه 
در استان های پرخطر مانند چهارمحال و بختیاری جدی گرفته شود، 
این استان جزو 1۴ استان پرخطر در کشور شناخته می شود.وی یادآور 
شد: سهل انگاری و عادی انگاری، استان خوزستان را در وضعیت وخیم 
قرار داده است، مردم باید خود از شهرهای خود مراقبت کنند، رفت و 
آمدهای بین استانی خطرآفرین است.حضرتی با اشاره به اینکه 200 
هزار پرستار در بخش های دولتی، خصوصی و نیمه دولتی مشغول 
ارائه خدمات به بیماران هستند، خاطرنشان کرد: 60 درصد نیروهای 
پرستاری به صورت مستقیم با بحث بیماری کرونا در ارتباط هستند، 
تاکنون حدود 60 هزار پرستار در کشور به بیماری کرونا مبتا شده اند.

ابتالی 6۰ هزار پرستار 
به بیماری کرونا در کشور

مردها 6۰ درصد بیشتر 
با خطر مرگ روبرو هستند

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: عملکرد دولت را باید با توجه به شرایط 
تحریم و بیماری کرونا مورد قضاوت قرار داد.»جمال عرف« در مراسم 
تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید ایام اظهار کرد: قصد وزارت 
کشور این بود که استانداری سلیمانی دشتکی تا پایان دولت در استان 
ایام ادامه داشته باشد اما با توجه به مسئولیت جدید استاندار سابق 
خوزستان وزارت کشور، اجماع روی آقای سلیمانی شکل گرفت.وی 
گفت: نگاه وزارت کشور برای انتخاب استاندار نگاه به درون است و با 
توجه به اجماعی که در استان روی دکتر نوذری وجود داشت، این 
مسئولیت به ایشان سپرده شد.معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه 
شدت  تحریم هایی که علیه ایران اسامی ایجاد شده بر ضد هیچ 
کشوری بسته نشده است، گفت: ایران اسامی مقتدر و با صابت در 

جهت آرمان های الهی حرکت خود را ادامه می دهد.

وزیر خارجه ایران می گوید آمریکا از بابت خروج یک جانبه از برجام 
مقصر است حال آنکه درباره توافق هسته ای 2015، یکبار برای 

همیشه مذاکره کرده ایم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با اندیشکده »مرکز 
سیاست اروپا« بار دیگر تاکید کرد که وظیفه برداشتن قدم اول برای 
بازگشت به برجام، بر عهده آمریکا و آن هم از طریق رفع تحریم ها است.
وی ادامه داد: به محض آنکه ایاالت متحده آمریکا به اجرای تعهداتش 
ذیل برجام بازگردد، ما می توانیم گفتگوهای بیشتری با گروه 5+1 

داشته باشیم اما تا آن زمان، دلیلی برای هرگونه مذاکره وجود ندارد.
ظریف در ادامه گفت: از چشم انداز ما نقص هایی در برجام وجود دارد 
و از نقطه نظر شرکای غربی هم نقص هایی در این توافق وجود دارد اما 
با این وجود، این بهترین توافقی بود که ما می توانستیم داشته باشیم. 
دولت فعلی ایاالت متحده یا دولت بعدی این کشور نمی توانند به 
توافقی بهتر از برجام با ایران دست یابند؛ خواه با این دولت و خواه با هر 
دولت آتی ایران.وی افزود: اتحادیه اروپا می تواند نقش بسیار مهمی 
را در بازگشت به برجام ایفا کند و امیدوارم که سه کشور اروپایی طرف 
برجام و اتحادیه اروپا درک کنند که در اینجا مقصر ایاالت متحده 
است و نه ایران.به گفته ظریف، اروپایی ها به مصالحه کردن عادت 
دارند حال آنکه درباره ایران و آمریکا این موضوع صدق نمی کند چرا 
که آمریکایی ها عادت به تحمیل )مواضع شان( دارند و ایرانی ها عادت 
به مقاومت در برابر آنها.وزیر خارجه ایران در ادامه افزود: برای همین 
است که اکنون نوبت به تصمیم گیری درباره این موضوع رسیده 
که آیا هر دوی ما مصالحه کرده و به برجام باز می گردیم یا اینکه 
به راه خود می رویم.ظریف با اشاره به نزدیک شدن فصل انتخابات 
ریاست جمهوری ایران، یادآوری کرد که دولت بایدن زمان چندان 
زیادی برای بازگشت به تعهداتش ذیل برجام ندارد.وی ادامه داد: 
توصیه ما به آمریکایی ها آن است که سرعت عمل داشته باشد و این 
امر مستلزم آن است که خجالت نکشند و آنچه را که باید؛ انجام دهند.
ظریف در نهایت احتمال مذاکره ایران با کشورهای دیگر در خصوص 
موضوعات موشکی و منطقه ای را رد کرد و گفت: مذاکره درباره 
برجام به طور کامل انجام شده است. بحث برنامه موشکی هم ربطی 
به تسلیحات اتمی ندارد؛ ما تسلیحات اتمی نداریم، قرار هم نیست 
تسلیحات اتمی داشته باشیم. مسئله بعدی موضوع منطقه ای است که 
ما آمادگی داریم درباره مسائل منطقه ای وارد گفتگو شویم اما باور کنید 

که ایاالت متحده و اروپا باید اقدامات بیشتری انجام دهند. 

عملکرد دولت را با توجه
 به تحریم و کرونا قضاوت کنید

ظریف: نیازی به مذاکره بیشتر 
درباره برجام نیست

نایـب رییـس کمیسـیون حقوقـی و قضایـی مجلس با اشـاره بـه بررسـی ایرادات شـورای 
نگهبان بـه طـرح اعتبار اسـناد رسـمی در کمیسـیون قضایـی خبـر داد: در بررسـی طرح 
تاش داریم کـه موضوع اسـناد عـادی همچـون قولنامـه کاما منتفی شـوند، اگـر پس از 

بررسـی هـا شـورای نگهبـان موافقت کنـد ایـن موضـوع اجرایی خواهد شـد.
حسـن نوروزی بـا اشـاره به بررسـی طـرح اعتبـار اسـناد رسـمی در کمیسـیون حقوقی و 
قضایـی مجلـس شـورای اسـامی گفـت: در کمیسـیون قضایـی مجلـس تاکید ما بـر این 
اسـت که اعتبار صرفا با اسـناد رسمی باشـد و اسـناد غیر رسـمی)عادی( همچون قولنامه 
دیگـر اعتبـار نداشـته باشـند.وی افـزود: اواخـر دوران مجلـس دهـم طـرح اعتبار اسـناد 
رسـمی را به صحن ارائـه دادیـم، صحن مجلـس بـه آن رای داد و سـپس طرح به شـورای 
نگهبان ارجاع شـد اما از سـوی شـورا بـا ایراداتی مواجه شـد، ما اکنـون در کمیسـیون در 
حال رفـع ایـرادات شـورای نگهبان هسـتیم، در صـورت رفـع ایـرادات و موافقت شـورای 

نگهبان اسـناد عـادی به صـورت کلـی از حیـز انتفاع خـارج خواهند شـد.

قولنامه از حیز انتفاع 
خارج خواهد شد

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه در مجموع 31 شهر نارنجی و حدود 8 تا 9 شهر قرمز 
در خوزستان داریم، گفت: به جز ارومیه) نارنجی( اهواز ) قرمز(، تمام مراکز استان ها در وضعیت زرد 
هستند اما تاکید می کنیم با توجه به گردش ویروس جهش یافته انگلیسی در 29 استان کشور، مردم از 

سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند چراکه سفرها می تواند به شدت جامعه را درگیر کند.
به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رئیسی در مراسم جشنواره کرونا روایت که از سوی سازمان نظام پزشکی 
و به پاس یکسال همدلی و ایثار جامعه پزشکی برگزار شد، ضمن تبریک سال جدید گفت: در تعطیات 
عید سال گذشته و به دلیل بحران کرونا مردم رعایت کردند و سفر نرفتند. سال قبل از کرونا هم 25 
استان کشور درگیر سیل بود و باز هم مردم سفر نرفتند. امسال سومین سالی است که توصیه می کنیم 
مردم سفر نروند.وی به بحث تاب آوری جامعه اشاره کرد و گفت: البته نباید فراموش کنیم که تاب 
آوری نظام سامت هم پایین آمده است. پرستاران کادر بهداشت و درمان واقعاً خسته شده اند. مردم از 
سفرهای غیرضروری پرهیز کنند. هرچند که به جز خوزستان می توان گفت که وضعیت فعلی کشور 

پایدار است و به جز وضعیت خوزستان، بقیه مراکز کشور وضعیت خوب است.

اعالم آخرین وضعیت 
رنگ بندی شهرها 

دادستان عمومی و انقاب شهرستان عنبرآباد از ورود به مسأله رفع اختاف بین یک معدن با اهالی این 
منطقه خبر داد.به گزارش»کرمان نو« ابراهیم سلیمانی افزود: دادستانی خواسته های اهالی را با دقت 

رصد و هر کجا الزم باشد در جهت حمایت از خواسته های قانونی شهروندان به موضوع ورود می کند.
او تصریح کرد: با دعوت از نماینده یک معدن فعال در ســطح شهرستان، نمایندگان مردم، روسای 
اداره های صنعت و معدن، اداره محیط زیست و منابع طبیعی این شهرستان به اختافات به وجود آمده 
بین اهالی منطقه و سرمایه گذاران یک معدن فعال رسیدگی شد.او با اشاره به نام گذاری سال 1399 
به نام سال جهش تولید توسط مقام معظم رهبری و تاکید دستگاه قضا به حمایت از سرمایه گذاران و 
تولیدکنندگان گفت: مجموعه حوزه قضایی شهرستان عنبرآباد با تمام توان از همه کسانی که تمایل 
سرمایه گذاری در منطقه دارند حمایت می کند.دادستان عنبرآباد افزود: ورود سرمایه گذاران جهت 
ایجاد کارخانه و کارگاه های تولیدی، باعث ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی منطقه خواهد شد.در این 
نشست هر کدام از مسئوالن و افراد حاضر به بیان خواسته ها و نقطه نظرات خود پرداختند و دستورات 

الزم برای رفع اختاف صادر شد.

ورود دادستان عنبرآباد 
به ماجرای اختالف یک معدن با مردم

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
گفت: مردم جنوب استان از برگزاری دورهمی 

و تجمع برای چهارشنبه سوری پرهیز کنند.
دکتر علی اصغر خیرخواه با اشاره به نزدیک 
شدن چهارشنبه آخر سال از مردم جنوب 
کرمان خواست ضمن رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی ، مراقب سامت فرزندان خود باشند.

وی افزود: در شرایطی که کادر بهداشتی در 
حال ردیابی و مبارزه با ویروس کووید 19 
هستند شهروندان باید با خودداری از شرکت در 

چنین برنامه هایی به آنان کمک کنند.
دکتر خیرخواه اضافه کرد: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و اهمیت خودمراقبتی از طریق 
پرهیز از تجمعات، تقاضا داریم خانواده ها 
در چهارشنبه آخر سال از هرگونه تجمع 
و برگزاری مراسم دورهمی در قالب سنت 

چهارشنبه سوری پرهیز کنند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
تاکید کرد: باید بپذیریم که امسال با خطر 
جدی مواجه هستیم و هرگونه بی توجهی 
باشد.  می تواند خطرساز  و سهل انگاری 
حتی ممکن است وضع ما را نسبت به قبل 

خطرناک تر کند.

بیش از سه روز است که در شهرستان فاریاب 
کمبود بنزین موجب تشکیل صف های طویل 
در تنها جایگاه سوخت این شهرستان شده و 

یک جایگاه هم جوابگوی مردم نیست.

 کمبود بنزین در فاریاب و داشتن یک جایگاه 
سوخت فعال سبب به وجود آمدن صف های 
طویل بنزین و گایه های شهروندان شده است.
علی نیک نفس اظهار کرد: فاریاب دارای دو 
جایگاه سوخت است که یک جایگاه متعلق به 

شرکت تعاونی و دیگری خصوصی ست.
فرماندار فاریاب بیان کرد: به دلیل خرابی و 
نقص فنی جایگاه شرکت تعاونی طی چند روز 
گذشته کمبود بنزین در شهرستان موجب 

گایه مندی شهروندان شده است.
وی با بیان اینکه جایگاه دوم سوخت در حال 
خدمات رسانی است؛ هرچند یک جایگاه 
جوابگوی مردم نیست، ادامه داد: جایگاه شرکت 
تعاونی در حال تعمیر است و از شهروندان 
درخواست داریم تا تعمیر کامل و راه اندازی 

مجدد صوبر باشند.
 نیک نفس خاطرنشان کرد:  یکی دیگر از دالیل 
کمبود بنزین کرایه بهای این محصول است که 

باید از استان هرمزگان بارگیری شود.

جنوبی ها   از  برگزاری 
دورهمی های 

چهارشنبه سوری 
پرهیز کنند

تنها جایگاه سوخت فاریاب 
جوابگوی مردم نیست

رئیس جمعیـت هـالل احمر وظایـف ایـن جمعیت در 
کنتـرل بهداشـتی مسـافران در مبـادی مرزی رسـمی 

فعـال کشـور را تشـریح کرد.
کریم همتـی دربـاره طـرح مشـارکت جمعیـت هالل 
احمر برای کنترل بهداشتی مسـافران در مبادی مرزی 
رسـمی فعال کشـور )زمینی، هوایی و دریایـی(، گفت: 
براسـاس پنجـاه و نهمین جلسـه سـتاد ملی مبـارزه با 
کرونا مقرر شد تا کنترل بیشـتر تردد در مبادی ورودی 
کشـور با اسـتقرار جمعیـت هـالل احمـر انجام شـود. 
همتـی درباره ضـرورت اجـرای ایـن طرح گفـت: انجام 
کنترل هـای بهداشـتی با توجـه بـه ورود روزانـه حدود 
۶۲۰۰ مسـافر از مبـادی مـرزی رسـمی )۳۰۰۰ نفـر 
زمینـی، ۳۰۰۰ نفـر هوایـی و ۲۰۰ نفر دریایـی(، وجود 
خطـر ورود انواع جدیـد و جهش یافته بیماری از سـوی 
مسـافران مبتال، کمبـود امکانـات، تجهیـزات و به ویژه 
منابع انسانی وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکی 
بـرای مدیریت ایـن بخـش، توانمندی جمعیـت هالل 

احمر و ظرفیت هـای داوطلبانه موجود در این سـازمان 
برای مشـارکت و بسـیج ملی امکانات و تجهیـزات برای 
ریشـه  کن کـردن بیمـاری در کشـور از جمله مـواردی 
اسـت که ضرورت اجرا این طـرح را دو چنـدان می کند.
وی بـا اشـاره بـه تعـداد مرز هـای فعـال در اجـرای این 
طرح، افـزود: در حال حاضـر ۱۱7 مرز وجـود دارد که از 
این تعـداد ۹۵ مرز فعال اسـت کـه از این تعـداد ۳۲ مرز 
رسـمی، مسـافرپذیر بوده که ایـن مرز ها در ۱۶ اسـتان 

کشـور واقع اسـت.
رئیس جمعیت هـالل احمر بـه کنترل های بهداشـتی 
مبادی مرزی رسـمی )زمینی، هوایی و دریایـی( دارای 
تـردد مسـافران بین المللـی بـرای جلوگیری از شـیوع 
بیماری کرونا به عنـوان یکی از اهداف اجـرای این طرح 
اشـاره کرد و یادآور شـد: شناسـایی، غربالگـری، کمک 
در آزمایشـات و مدیریـت مسـافران ورودی مشـکوک 
از مبـادی مرز هـای رسـمی کشـور )هوایـی- دریایـی-

زمینی(، همکاری در قرنطینه موقت و رهگیری مسافران 

ورودی مبتـال به کرونا تـا اتمام فرآیند بیمـاری و کمک 
به کاهش ریسـک شـیوع بیماری کرونا در سطح کشور 
از دیگـر اهـداف اجـرای ایـن طـرح از سـوی جمعیـت 

هـالل احمر اسـت.
به گفته وی، جمعیت هالل احمر متعهد شـده اسـت تا 
تامیـن تیم های عملیاتـی مورد نیـاز در هر مرز رسـمی 
مطابق با اعالم وزارت بهداشت، همکاری در شناسایی و 
غربالگری )چشمی، تب سـنجی، خوداظهاری و بررسی 
گواهی تسـت منفی PCR( مطابق با دستورالعمل های 
ابالغـی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، 
همـکاری در انجـام آزمایش هـای سـریع مسـافران 
مشکوک شناسـایی شـده در مرز های رسمی، همکاری 
در مدیریت قرنطینه موقت مسافران مشکوک )آموزش 
و حمایـت روانـی(، همـکاری در رهگیـری و آزمایـش 
مجدد مسافران بیمار شناسایی شده در دوران قرنطینه 
دائـم و مشـارکت در اجـرای آموزش هـای همگانـی به 
مسـافران مشـکوک بـا شـرایط مناسـب در قرنطینـه 

خانگـی یـا شـخصی را فراهـم کنـد، البتـه باید بـه این 
نکتـه توجـه کـرد کـه مسـئولیت مدیریـت همـه این 
فرآینـد بـا وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی 

اسـت.

غربالگری روزانه ۶ هزار مسافر نوروزی در مرز های رسمی کشور

به نظر می رسد اختالف نظر بر سر ماندن سعد 
محمدی در مس و بعد رفتنش به ساختمان وزارت 
صمت و انتصاب های رزم حسینی و مواردی از این 
دست که همیشه برای پورابراهیمی مهم بوده اند. 
حاال بازار زد و خورد میان کرمانی های در قدرت باال 
گرفته و نماینده چند دوره کرمان در مجلس ترجیح 
می دهد بازیگر تیم قالیباف باشد تا عصای دست 
وزیر کرمانی.

سابقه رزم حسینی هم نشان می دهد کسی نیست 
که حرف کسی غیر خودش را قبول کند و برای او 
حتی همین مرغ کمیاب هم یک پا دارد.

ورابراهیمی که روزگاری برای وزیر شدن رزم حسینی 
سینه سپر کرده بود، امروز در تذکری با اشاره به موضوعات 

مهم مطرح در کشور و جلسه کمیسیون اقتصادی پیرو 
دستور هیأت رییسه مجلس در خصوص تنظیم بازار گفت 
که طبق دستوری که داده شد کمیسیون اقتصادی هفته 
گذشته نشست مشترکی را با وزیر صمت و معاونان وی، 

مسئوالن ستاد تنظیم بازار، مدیران ارشد و مسئوالن 
اتاق های بازرگانی و اصناف برگزار کردند. نمایندگان ناظر 

مجلس قرار بود در جلسات ستاد تنظیم بازار حضور 
پیدا کنند اما تا امروز هیچ دعوتی از مجلس نشده لذا ما 
از وزارت صمت در این زمینه گالیه مندیم. او همچنین از 

اختالف نظر بین وزرای صمت و کشاورزی انتقاد کرد.

روزهای پایانی سال ۹۹ بدل به روزهای سخت وزیر 
کرمانی صنعت، معدن و تجارت شده است. علیرضا 
رزم حسینی که در سال پایانی دولت دوازدهم با 
وعده های بزرگی همچون سامان دهی بازار خودرو و 
با حمایت های دوستان کرمانی اش به وزارت صمت 

رسید حاال در شرایط سختی قرار گرفته.
گرانی کاالهای اساسی همچون مرغ و البته ناتوانی 
این وزارتخانه در تنظیم بازار باعث شده او از دو سو 
تحت فشار قرار بگیرد. هر چند که نمی تواند از وظیفه 

وزارت کشاورزی در این بخش چشم  پوشی کرد.
صبح دیروز ابتدا خبری از خبرگزاری خانه ملت 
مخابره شد که در آن رییس کمیسیون اقتصادی 

مجلس به تندی از رزم حسینی انتقاد کرده بود.
شدن  وزیر  برای  روزگاری  که  هیمی  برا ا پور
رزم حسینی سینه سپر کرده بود، امروز در تذکری 
ره به موضوعات مهم مطرح در کشور و  شا با ا
قتصادی پیرو دستور هیأت  جلسه کمیسیون ا
رییسه مجلس در خصوص تنظیم بازار گفت که 

طبق دستوری که داده شد کمیسیون اقتصادی 
هفته گذشته نشست مشترکی را با وزیر صمت و 
معاونان وی، مسئوالن ستاد تنظیم بازار، مدیران 
نی و اصناف  تاق های بازرگا رشد و مسئوالن ا ا
برگزار کردند. نمایندگان ناظر مجلس قرار بود در 
جلسات ستاد تنظیم بازار حضور پیدا کنند اما تا 
امروز هیچ دعوتی از مجلس نشده لذا ما از وزارت 
و همچنین  ین زمینه گالیه مندیم. ا صمت در ا
ز اختالف نظر بین وزرای صمت و کشاورزی  ا

انتقاد کرد.
این اظهارنظر نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
باعث شد محمدباقر قالیباف، رییس مجلس خطاب به 
او بگوید که کمیسیون اقتصادی نیز هفته گذشته در 
ارتباط با موضوع تنظیم بازار با وزیر صمت جلسه ای 
را برگزار کردند اما با توجه به اینکه تغییری در بازار 
حاصل نشده کمیسیون اقتصادی در هفته جاری و 
روزهای آتی جلسه دیگری را با وزیر صمت در همین 

موضوع برگزار کند.
“خاوازی” و “”رزم حسینی” 

به دادسرا احضار شدند
هنوز ساعاتی از انتشار این خبر نگذشته بود که 

اطالعیه ای از سوی دیوان محاسبات منتشر شد که 
در آن آمده بود: با توجه به مشکالت به وجودآمده 
در روزهای پایانی سال و گرانی برخی اقالم غذایی 
از جمله گوشت مرغ و محصوالت کشاورزی، وزرای 
جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت جهت بیان 
توضیحات در این باره، به دادسرای دیوان محاسبات 

کشور احضار می شوند.
خبرگزاری تسنیم در این خصوص گزارش داد 
که این تصمیم، پس از برگزاری جلسه بررسی 
مشکالت بازار، تولید، توزیع و افزایش قیمت کاالهای 
اساسی و مصرفی مردم به ریاست دادستان دیوان 
محاسبات کشور با معاونان وزارت جهاد کشاورزی و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان 

شهرداری تهران اتخاذ شده است.
در جلسه یاد شده توضیحات معاونان وزرا در چرایی 
علل گرانی های اخیر قانع کننده به حساب نیامد و 
مقرر شده است وزرای مربوطه با حضور در دادسرای 
دیوان محاسبات کشور، نسبت به علل ناهماهنگی ها 
و بروز مشکالت معیشتی برای مردم و ترک فعل در 

این زمینه، پاسخگو باشند.
احضار رزم حسینی به دیوان محاسبات و مجلس در 

یک روز نشان می دهد عملکرد او زیر ذره بین قرار 
گرفته و راه آسانی برای خروج از این شرایط ندارد.

انتقادهای پورابراهیمی 
از رزم حسینی ادامه دارد

علیرغم اینکه روزی پورابراهیمی برای وزیر کرمانی 
و استاندار اسبق کرمان فرش قرمز پهن می کرد 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس  امروز  اما 
ترجیح می دهد سمت دیگر ماجرا بایستد و با تکیه 
بر نابسامانی های قیمتی بازار رزم حسینی را به 

کمیسیون اقتصادی بکشاند.
به نظر می رسد اختالف نظر بر سر ماندن سعد 
محمدی در مس و بعد رفتنش به ساختمان وزارت 
صمت و انتصاب های رزم حسینی و مواردی از این 
دست که همیشه برای پورابراهیمی مهم بوده اند. 
حاال بازار زد و خورد میان کرمانی های در قدرت 
باال گرفته و نماینده چند دوره کرمان در مجلس 
ترجیح می دهد بازیگر تیم قالیباف باشد تا عصای 

دست وزیر کرمانی.
سابقه رزم حسینی هم نشان می دهد کسی نیست که 
حرف کسی غیر خودش را قبول کند و برای او حتی 

همین مرغ کمیاب هم یک پا دارد.

وزیر کرمانی در راه دیوان محاسبات
پورابراهیمی و رزم حسینی در برابر هم
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گزارش
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ما را دنبال کنید

شرکت شهرکهای کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت، مستحدثات و وضعیت 
موجود تعدادی از مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( را با شرایط 

زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
الف-شرایط عمومی:

1  به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و 
شیالتی( واگذار خواهد شد.

به صورت  موجود  وضعیت  و  انجام  مستحدثات  و  زیرساخت ها  داشتن  ملحوظ  با  واگذاری    2
قرارداد اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد.

3  حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( و قطعات آن برای 
شرکت شهرکهای کشاورزی محفوظ است.

4  نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که سی )30( درصد آن هنگام انعقاد 
قرارداد و مابقی حداکثر طی شش )۶( قسط هر شش ماه یکبار از متقاضی دریافت می شود.

5  متقاضیان بایستی عالوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل بیست 
)20( درصد آورده و وثایق الزم برای اخذ تسهیالت بانکی به منظور ایجاد سازه ها را داشته باشند.

6 بازدید متقاضیان از محل شهرک کشاورزی و قطعات مورد تقاضا الزامی بوده زیرا واگذاری با 
وضعیت موجود بوده و هیچ گونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد.

7  متقاضیان موظف هستند برنامه زمان بندی اجرای عملیات تکمیل زیر ساخت ها و سازه ها را در 
قالب زمان بندی معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده تعهد نمایند.

8  متقاضی تعهد می نماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا 
در شهرک را برابر ضوابط، طراحی و نقشه مورد تأیید شرکت انجام دهد.

9  عرصه مورد واگذاری و مستحدثات آن منحصرًا جهت احداث شهرک کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری 
و شیالتی( واگذار می گردد و متقاضیان حق تغییر کاربری اراضی مورد واگذاری را ندارند. 

10  از متقاضیان در دفترخانه اسناد رسمی، وکالت اجرای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد اجاره 
به شرط تملیک و ضمائم آن که به امضای طرفین رسیده اخذ می گردد.

11  صدور سند به نام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین 
شده و تحقق سایر شروط مندرج در قرارداد می باشد.

12  براساس مفاد ماده )۶( اساسنامه موضوع بندهای )الف، ب، ج، ه، ز( وظایف هدایت، راهبری، 
سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت ها و اداره امور مجتمع ها و شهرکهای 

کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( بر عهده این شرکت می باشد.
13  شرکت کنندگان در فراخوان می بایست آیین نامه های مربوط به معامالت دولتی و نیز قانون 

منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.
14  پس از انعقاد قرارداد، شرکت نسبت به معرفی مستأجرین جهت صدور پروانه تأسیس 
مجتمع ها یا شهرک کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان )گلخانه ای، 

دامپروری و شیالتی( اقدام خواهد نمود.
15  در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود.

16  شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
17  هزینه درج آگهی در روزنامه ها به نسبت بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.

نسبت  به  درخواست  مورد  قطعات  یا  قطعه  دادگستری  رسمی  کارشناسان  تعرفه  هزینه    18
برعهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.

19  متقاضیان بعد از انعقاد قرارداد ضمن ارائه برنامه زمان بندی می بایست ظرف مدت یک ماه 
عملیات اجرایی را آغاز و نسبت به اجرای دقیق پروژه مطابق برنامه اقدام نمایند و درصورت 

استنکاف شرکت حق فسخ قرارداد به طور یک جانبه را خواهد داشت. 
ب- شرایط اختصاصی: 

1  دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی 
2  دوره آموزشی گذرانده شده )گواهی نامه آموزشی مرتبط(

3  عدم بدهی سررسید شده در سیستم بانکی )که متقاضی را از دریافت تسهیالت منع نماید( 
4  احراز توانایی مالی )ارائه صورتحساب و گواهی از مؤسسات مالی و اعتباری و بانک ها(

5  سابقه فعالیت های سرمایه گذاری
6  مهارت فنی و تخصصی و اجرایی تجربی مرتبط با موضوع فعالیت

7  بومی استان بودن)ساکن در استان(
محل و مهلت دریافت پاکات درخواست متقاضیان:

متقاضیان می توانند از روز یک شنبه مورخ 1399/12/24 به مدت شش )۶( ماه، با مراجعه به سایت شرکت 
به آدرس www.apcp.ir فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز 
به مدیریت شعب شرکت شهرکهای کشاورزی در استان مربوطه و یا به شرکت شهرکهای کشاورزی به 
آدرس تهران، خیابان شهید دکتر عباسپور )توانیر(، نبش کوچه گیتا، پالک 8، دفتر مدیریت تملک و 
واگذاری و یا دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. ضمناً برای دریافت فرم ثبت نام به آدرس سایت شرکت 
شهرکهای کشاورزی مراجعه نمایند.الزم به ذکر است هر 15 روز یکبار درخواست های سرمایه گذاران 

جمع بندی و پس از تصویب هیأت مدیره شرکت به متقاضیان ابالغ می شود.

وزارت جهاد كشاورزي
شركت شهركهای كشاورزی دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها/شهرکهای کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی(

فراخوان عمومی 99-12 
ف

دی
ر

مساحت برای عنوان شهرکشهرستاناستان
فراخوان )مترمربع(

1

اردبیل

180,000 اسماعیل خان مالداشیبیله سوار
200,000 خوجین خلخال2
700,000 مغان )فاز 2(پارس آباد3
1,400,000 مغان )فاز 4(پارس آباد4
260,000 دامنهفریدناصفهان5
آذربایجان 6

شرقی
179,000 هوراندهوراند

240,000 اهراهر7
8

آذربایجان 
غربی

1,610,000 مرکز آموزشمیاندوآب
10,000 مهلذانخوی9
70,000 درشکسلماس10
11

بوشهر
1,430,000 تنگستانتنگستان

1,470,000 دیردیر12
1,200,000 بویریدشتستان13
31,326 آب باریککهنوججنوب کرمان14

چهارمحال و 15
30,000 بلداجیبروجنبختیاری

16

خراسان 
جنوبی

بشرویه
69,000 بشرویه

200,000 غنی آباد17
18

بیرجند
30,116 خنگ )بارگاه زرشک( نوده

1,023,225 دشت بجد19
498,413 دشت چهکند )بارگاه زرشک(20
21

خوسف
385,806 گلوند

172,009 محمدیه22
23

درمیان
83,700 درمیان

159,050 نوغاب)بارگاه زرشک(24
25

زیرکوه

904,985 تجنود
230,033 زیرکوه26
123,394 زیرکوه )بارگاه زرشک( افین27
45,548 همایون)بارگاه زرشک(28
29

سرایان
400,000 آیسک

400,000 سرایان30
31

سربیشه

40,657 دشت گلندر )بارگاه زرشک(
1,950,000 سد سیاهو32
72,000 سربیشه33
320,000 سیاهو)بارگاه زرشک(34
310,000 مرتع دشت35
36

فردوس
قائن

116,000 فردوس
60,000 اسفشاد )بارگاه زرشک(37
35,492 چاهک)بارگاه زرشک(38
50,000 خونیک سفلی )بارگاه زرشک(39
125,000 قائن40
496,939 کالته قصاب41

وندیک )بارگاه زرشک( 42
208,581 محمدآباد علم2

43
نهبندان

300,000 احمداباد
80,000 نهبندان44

ف
دی

ر

مساحت برای عنوان شهرکشهرستاناستان
فراخوان )مترمربع(

خراسان 45
رضوی

290,000 ترشیز گلستانکاشمر

490,000 کالته امام جمعهدرگز46

47
خراسان 

شمالی

مانه و 
200,000 امام رضا )فاز3(سملقان

مانه و 48
40,000 امام رضا )فازهای1و2(سملقان

20,000 نوترکیایذهخوزستان49

سیستان و 50
1,200,000 زیردان )فاز اول(چابهاربلوچستان

150,000 خمارکخدابندهزنجان51

52

فارس

130,000 انجیرک ایجاستهبان

400,000 فجرایزدخواستزرین دشت53

280,000 دودج آبادفسا54

165,000 چم گلممسنی55

66,890 نودهکتاکستانقزوین56

320,000 چیل آبادارزوئیهکرمان57

58
کرمانشاه

50,000 ده باوکهروانسر

1,000,000 گندمبانقصرشیرین59

کهگیلویه و 60
بویراحمد

310,000   دشت مازه طولیانکهگیلویه 

280,000 ماهورگچساران61

62

لرستان

400,000 چشمه سلطانازنا

100,000 تختاب واشیانالیگودرز63

800,000 چغاگرگالیگودرز64

420,000 چغا بهرامدورود65

66
بروجرد

271,000 شب ماه

450,000 شب ماه )2(67

120,000 خندابخندابمرکزی68

69

هرمزگان

530,000 آبنمارودان

8,660,000 بارقبشاگرد70

50,000 شمیلبندرعباس71

72
همدان

3,529 حرم آبادمالیر

2,000 عمانرزن73

74

یزد
خاتم

500,000 چاهک

64,000 مروست75

750,000 فدکمیبد76

36,412,693 جمع

واگذاری شهرک گلخانه ای دامنه واقع در شهرستان فریدن 
استان اصفهان به صورت اجاره می باشد.

ف
دی

ر

مساحت برای عنوان شهرکشهرستاناستان
فراخوان )مترمربع(

1
اردبیل

100,000 آنگوتالرگرمی

مشکین 2
400,000 جغتایشهر

آذربایجان 3
شرقی

1,586,000 مرندمرند

212,000 سرابسراب4

آذربایجان 5
320,000 سریل آبادبوکانغربی

6

خراسان 
جنوبی

210,000 ارسکبشرویه

280,000 مارکوهبیرجند7

8
سربیشه

182,594 سربیشه

600,000 سیاهو9

10
کرمانشاه

160,000 قروتکگیالن غرب

6,000 پریوههرسین11

12

یزد

50,000 اسدآبادابرکوه

500,000 حاجی آباداشکذر13

500,000 خورمیزاتمهریز14

15

میبد

480,000 بفروئیه

480,000 شهیدیه16

420,000 ندوشن17

6,486,594 جمع

ف
دی

ر

عنوان شهرستاناستان
شهرک

مساحت برای 
فراخوان )مترمربع(

1
بوشهر

1,230,000 تنوبدیلم

800,000 زیارتدشتی2

550,000 سیاهوسربیشهخراسان جنوبی3

4,500,000 هندیجانهندیجانخوزستان4

۶0,000,000 گمیشانگمیشانگلستان5

۶

هرمزگان

80,000,000 مهرگانلنگه

7
جاسک

2,180,000 یکدارغربی

1,000,000 سدیج8

۶00,000 حسنلنگیبندرعباس9

150,8۶0,000 جمع

در خصوص شهرک شیالتی حسنلنگی متقاضی الزامًا می بایست سهم 
هزینه های احداث زیرساخت و تأسیسات مشترک عمومی را با قیمت ارزیابی 

کارشناسی روز به صورت نقدی پرداخت نماید.

جدول ب: فهرست مجتمع ها و شهرکهای جدول الف: فهرست مجتمع ها و شهرکهای گلخانه ای فراخوان شماره 99-12
دامپروری فراخوان شماره 99-12

جدول ج: فهرست مجتمع ها و شهرکهای 
شیالتی فراخوان شماره 99-12

نوبت دوم

شرکت شهرکهای کشاورزی
 تلفن: 88671116-17

به گفته بنی اسدی در سال های قبل 
مبلغ قراردادها توسط شهرداری تامین 

و پرداخت می شده است که امسال با 
توجه به اینکه افزایش و جهش در مبلغ 
قراردادها داشتیم و به دلیل تورمی که 

در هزینه های جاری صورت گرفته است 
توان شهرداری بم نیز کمتر شده بود و از 
بخش خصوصی تحت عنوان اسپانسر در 

جهت حمایت بیشتر ورزش شهرستان 
بم خصوصا تیم فوتبال بانوان شهرداری 

بم به عنوان یک برند جهانی کمک 
گرفته شود .

ش 
زار

ادامه گ

ک
ژه صفحه ی

وی

ابتـدای لیـگ شـروع کـرده ، ادامـه داده اسـت. تنهـا 
جابجایـی مـا فقـط در فصـل نقـل و انتقاالت بـوده که 
 متاسـفانه یکسـری از بازیکن مان را از دسـت دادیم.
بـم بانـوان  فوتبـال  تیـم  قبـول  قابـل   نتایـج 
بنـی اسـدی دربـاره اینکـه تیـم فوتبـال بانـوان بـم 
حاضـر  پرقـدرت  قبـل  سـال های  ماننـد  امسـال 
نشـده را اینگونـه عنـوان کـرد و گفـت: یکـی از دالیـل 
ایـن اتفـاق ایـن اسـت کـه سـایر تیـم هـا بـه تقویت 
هـا  در سـال  و شـاید  پرداخته انـد  بانوان شـان  تیـم 
و فصل هـای قبـل بـه نسـبت فصـل جـاری رقبـای 
خـوب و قـوی خیلـی نداشـتیم کـه همیـن قضیـه 
و نداشـتن هماهنگـی ابتدایـی در تیـم باعـث شـده 
نسـبت بـه تـوان سـایر تیـم هـای مقابلمان آشـنایی 
توانسـته  خوشـبختانه  امـا  باشـیم  نداشـته  کافـی 
 ایـم تاکنـون نتایـج قابـل قبولـی را بدسـت آوریـم.
بـم خاطرنشـان  باشـگاه شـهرداری  امتیـاز  صاحـب 
شد:درسـت اسـت امسـال نیـز انتظـار داشـتیم تیـم 
قبـل  بـه فصل هـای  بـم نسـبت  فوتبـال شـهرداری 
همان طور قوی و درخشـان حضور داشـته باشـد و هر 

تیـم را باالی ۵ گل شکسـت دهـد و وارد مرحله بعدی 
شـود ،امـا امیدواریـم بـا  برنامـه ریزی هـای صـورت 
گرفتـه شـاهد هشـتمین قهرمانی در فصـل جاری نیز 

باشـیم .
او دربـاره نحـوه بـازی ایـن فصـل لیـگ برتـر بانـوان 
بیـان کرد: بـه دلیل محدودیت های ناشـی از ویروس 
کرونـا لیـگ برتـر بانـوان به این شـکل برنامـه ریزی 
شـد  کـه تیـم هـای فوتبـال بانـوان در دو گـروه بـه 
انجـام داده و  بـازی هـای خـود را  صـورت مـوازی 
سـپس تیـم هـای منتخـب بـاال رفتـه و بـا یکدیگـر 

بـازی کردنـد تـا قهرمـان لیـگ مشـخص شـود.
ورود بازیکنان بومی را دنبال خواهیم کرد

او در خصـوص بومـی سـازی بازیکنـان تیـم فوتبـال 
شـهرداری بـم گفت:بومـی سـازی نیاز به یـک برنامه 
دراز مـدت دارد و یکـی از برنامـه هایـی کـه به صورت 
قوی تر امسـال وارد آن شـده ایم وجود یک آکادمی 
فعـال در کنـار تیـم فوتبال بانوان اسـت که شـاگردان 
ایـن آکادمـی توسـط مرضیـه جعفری سـرمربی تیم 
 فوتبـال و بازیکنـان تیـم در حـال آمـوزش هسـتند .

ادامـه داد: همچنیـن در نظـر  بنـی اسـدی  محمـد 
نیـز  تهـران  در  دیگـری  فوتبـال  مدرسـه  داشـتیم 
تحـت عنـوان باشـگاه شـهرداری بم شـکل بگیـرد که 
ایـن قضیـه قـرار بـود بـا اسپانسـر انجـام شـود ولی 
متاسـفانه در قـدم هـای آخر ،این قضیه توسـط خود 
 اسپانسـر منتفـی شـد و بـه زمانی دیگر موکول شـد .
بـه گفتـه او در روال معمول آکادمی مجموعه باشـگاه 
شهرداری بم فعال است و امیدواریم بتوانیم با تقویت 
بیشـتر ایـن آکادمی از دختران بمـی که آموزش های 
 الزم را دیـده انـد نیـز وارد تیـم شـهرداری بـم شـود.
بنـی اسـدی می گویـد انتظـار می رفت که در سـالیان 
قبـل در خصـوص بومی سـازی بازیکن ورود می شـده 
اسـت و حداقـل در هر فصل یک یـا دو بازیکن بومی 
را در جمـع بازیکنـان پـرورش داده و جـزء بازیکنـان 
اصلـی تیـم قرار دهیم و انشـاءهللا با همین سیاسـت 
و برنامـه کاری بتوانیـم نهایتـًا در کنار بازیکنان سـایر 
شهرها که در جهت حفظ جایگاه تیم بانوان شهرداری 
بـم بـه سـمت تیـم می آینـد از ظرفیت دختـران بمی 
 نیـز در تیـم فوتبـال شـهرداری بـم اسـتفاده کنیـم.

بیـان کـرد:  بـم  باشـگاه شـهرداری  امتیـاز  صاحـب 
بسـیار  و  اسـت  ای  لیـگ حرفـه  یـک  برتـر  لیـگ 
اهمیـت دارد کـه بتوانیـم تیـم فوتبـال بـم و جایـگاه 
بـه  ایـن لیـگ حفـظ کنیـم و  قهرمانـی تیـم را در 
اول  تـراز  بازیکنـان  از  همیـن جهـت مجبوریـم کـه 
از  بایـد  نیـز  آن  کنـار  در  و  اسـتفاده کنیـم   کشـور 
 بازیکنـان بومـی پـرورش داده نیـز اسـتفاده شـود.
او می گوید در فصل آینده و ادامه کار باشگاه به صورت 
 جدی تـر ورود بازیکـن بومی را نیز دنبال خواهیم کرد.
محمـد بنی اسـدی افـزود: بازیکنانـی کـه در ترکیـب 
اصلـی قـرار دارند اکثرًا غیربومی هسـتند ولی البته از 
آنجـا که ایـن بازیکنان فعالیت اصلی و حرفه ای خود 
را از تیم شـهرداری بم شـروع کرده اند و باالی 1۰ سال 
اسـت کـه هـر کـدام بـا تیـم شـهرداری بم مشـارکت 
دارنـد و بـه نوعـی ایـن دختـران زندگی شـان در بـم 
تعریف شـده و اکنون بومی شهرسـتان بم محسـوب 
 می شـوند پرداخت قرارداد بازیکنان توسـط اسپانسـر
بنـی اسـدی در خصـوص قراردادهـای تیـم فوتبـال 
بانـوان بـم در فصـل جدیـد اظهارداشـت: مبالـغ ایـن 

قراردادهـا در فصـل جـاری بـه نسـبت سـال هـای 
قبـل نیـز قاعدتـًا بـا افزایـش روبرو شـده اسـت و به 
واسـطه اینکـه پرداخت این قراردادها توسـط مجتمع 
معدنـی روی خـان خاتـون به عنوان اسپانسـر صورت 
مـی گیـرد هنوز ایـن قراردادهـا به شـهرداری بم اباغ 

نشـده و در واحـد مالـی مـا ثبـت نشـده اسـت .
پرداخت۵۰۰ میلیون تومان فقط هزینه اعزام دو تیم 

فوتبال توسط شهرداری
او تصریح کـرد: در فصـل جـاری حـدود ۵۰۰ میلیـون 
تومـان بـرای دو تیم فوتبـال بانوان و آقایان شـهرداری 
بـم هزینـه هـای اعـزام و ایـاب و ذهاب بوده اسـت به 
غیـر از هزینـه هایی که بـرای اسـکان و تغذیه در محل 
اقامـت این بازیکنان و سـایر هزینه هـای جانبی دیگر 
 کـه توسـط مجموعـه شـهرداری پرداخت شـده اسـت.

او تاکیـد کـرد: امیـدوارم سـال جدیـد، سـالی همـراه 
بـا شـکوفایی بـرای بـم در تمـام عرصه هـا باشـد یکی 
هـای  ورزش  در  ورود  بـم  شـهرداری  رسـالت های  از 
همگانی و ورزش های حرفه ای اسـت تا بتواند رسـالت 

خـود را انجـام دهـد .

رشد و شکوفایی ورزش بم
بنـی اسـدی صاحـب امتیـاز باشـگاه شـهرداری بـم 
گفت:در مجموعه اسـتان کرمان ،شـهرداری بم با توجه 
به سـابقه ای که در حمایت از تیم فوتبال آقایان و تیم 
فوتبـال بانوان که به عنوان یک برند در کشـور شـناخته 
شـده اسـت را دارد تاکنون از هیچ حمایتی دریغ نکرده 
اسـت زیـرا نزدیـک بـه  12سـال اسـت کـه  حمایـت 
خـود را از ایـن دو تیـم انجـام داده و دیـن خـود را بـه 
 ورزش شهرسـتان بم و اسـتان کرمان ادا کرده اسـت .

امیدواریـم  پایـان خاطرنشـان کـرد:  بنـی اسـدی در 
بـا حمایـت هایـی کـه از جانـب سـایر دسـتگاه های 
ذی ربـط در حـوزه ورزش صورت می گیـرد بتوانیم توان 
خودمـان را حفـظ کنیـم و بـا برنامـه ریزی دقیـق تر و 
سیاسـت گذاری مشـخص تر شـاهد رشـد و شکوفایی 
ورزش شهرسـتان بم در سـطح حرفه ای در ورزش های 
بانـوان و آقایـان و سـایر رشـته ها نیز باشـیم. آنچه در 
توان مجموعه شـهرداری اسـت را در کنار سـایر دستگاه 
هـا ببینیـم و بـرکات ایـن هماهنگـی و اتحـاد بـرای 

جوانـان و مـردم شـهر ملموس باشـد.

حمایت همه جانبه شهرداری و شورای اسالمی بم 
از تیم فوتبال بانوان بم

صاحب امتیاز باشگاه فوتبال شهرداری بم:


