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گفت:  کرمان  استاندار  جامعه:  گروه 
ادارات  اختیارات  از  بعضی  افزایش  »ضرورت 
از  برخی  در  و  دارد  وجود  استان  شرق  در 
اداراتی مانند صمت، بهزیستی و  دستگاه ها و 
غیره پیگیری خواهیم کرد تا در قالب اداره کل 

یا افزایش اختیارات، این کار انجام شود«.
محمدمهدی فداکار 16 تیرماه در نشست 
و  ورزشی  فعاالن  نخبگان،  اداری،  شورای 
فرهنگی شهرستان بم افزود: »دعوای سیاسی 
زمان  هیچ  شهرستان  این  در  راست  و  چپ 
وجود نداشته و توسعه در این منطقه حرف اول 
را می زند، به همین دلیل توسعه در این منطقه 

به خوبی شکل گرفته است«.

به گزارش ایرنا کرمان، وی با اشاره به تامین 
اعتبار ساخت بیمارستان ۲۰۲ تختخوابی بم، 
بیان کرد: »به دلیل اینکه پیشرفت این طرح 
باالی ۵۰ درصد نبود در جلسۀ هفتۀ آینده وارد 

مصوبات سفر ریاست جمهوری خواهد شد«.
انتقال  پروژۀ  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
ادامه  بروات  از سد نسا به شهرهای بم و  آب 
داد: »آب شرب چهار شهرستان شرقی باید از 
سد نسا تامین شود، زیرا سرمایه گذاری خوبی 
انجام شده و پرداخت اعتبارات این طرح هم 
در مصوبات رئیس جمهور آمده و نهایی خواهد 

شد«.
وی اضافه کرد: »حوزۀ صنعت اگر بخواهد 

در منطقه توسعه یابد یکی از نیازهای آن آب 
است و ضرورت دارد در بحث انتقال آب از سد 
نسا برای صنعت هم در نظر گرفته شود زیرا 
زندگی بخش زیادی از مردم به صنعت وابسته 

شده است«.
فداکار دربارۀ بخشودگی وام های زلزله که 
به شهروندان شرق استان کرمان پرداخت شده 
قبل  وام های  نیز گفت: »امیدوارم بحث  است 
به  از زلزله را در سفر ریاست جمهوری  بعد  و 
کرمان بتوانیم حل کنیم؛ هر چند بخشودگی 
کرد:  خاطرنشان  وی  نیست«.  امکان پذیر  آن 
بر  و  تک محصولی  کشاورزی  لحاظ  به  »بم 
از ظرفیت فرآوری در  باید  پایۀ خرماست که 

بعد  زمان  برای  و  کرد  استفاده  محصول  این 
و  بسته بندی  صادرات،  نگهداری،  برداشت،  از 

توسعه بازرگانی آن باید کمک کنیم«.

مرمت کاروانسرای وکیل در مجموعۀ بازار 
است  قرار  و  رسیده  پایان  به  کرمان  تاریخی 
به عنوان یک هتل بوتیک به چرخۀ گردشگری 
استان وارد شود. مدیرکل میراث فرهنگی استان 
که پیش از این، وعدۀ افتتاح این هتل در نیمۀ 
اول خردادماه را داده بود، اکنون می گوید که 
قرار است در جریان سفر هیات دولت به استان 

درهای آن باز شود.
و  مرمت  برای  که  می گوید  فعالی  فریدون 
کردند  کمک  همه  وکیل  کاروانسرای  احیای 
تاریخی  بناهای  سایر  از  که  دارد  تاکید  و 
از  او  شود.  حمایت  کاروانسرا  این  مثل  نیز 
از  که  می کند  دعوت  نیز  سرمایه گذاران 
بگیرند  الگو  وکیل  کاروانسرای  احیای  تجربۀ 
در  کرمان  استان  در  را  مشابهی  پروژه های  و 
وجود  با  چرا  می پرسم  وقتی  و  بگیرند  دست 
اینکه میراث فرهنگی همیشه این دعوت را از 
به  نتوانسته  تاکنون  گذاشته،  سرمایه گذاران 
تناسب نیاز استان، سرمایۀ بخش خصوصی را 
به حوزۀ میراث بیاورد؛ می گوید: چون تاکنون 
برای  رضایت بخشی  بسته های حمایتی  خیلی 
سرمایه گذاران ارائه نشده و خود سرمایه گذاران 
تاریخی  بناهای  به  ورود  از  نگرانی هایی  هم 
بناها  واگذاری  مدت  اینکه  جمله  از  داشته اند 
کوتاه است که به گفتۀ فعالی، این مشکل دیگر 

وجود ندارد. 
به جز کاروانسرای وکیل، در محدودۀ بازار 
عنوان  با  نیز  دیگری  پروژۀ  کرمان  تاریخی 
سوی  از  تجلی  و  ارگ  میدان  سازی  پیاده راه 
شهرداری در حال اجراست. از فعالی پرسیدم 
چرا میراث فرهنگی نسبت به کندی این پروژه 
حساسیتی نشان نمی دهد؟ توضیحاتی داد که 

در ادامه می خوانید. 

مدتی پیش معاون شما اعالم کرد که 
هتل کاروانسرای وکیل مشکل آب و برق 

دارد. 
آمادۀ  هتل  و  شد  حل  مشکل  این 

بهره برداری است. 
چه زمانی افتتاح می شود؟

در سفر دولت به استان افتتاح می شود. این، 

یکی از بهترین پروژه هایی است که در کشور 
دو طبقه  کاروانسرای  اولین  است.  انجام شده 
در کل کشور است و قطعا یکی از مقاصد مهم 
گردشگری کرمان خواهد شد. زیرساخت های 
برای  مشکلی  هیچ  اکنون  و  شده  تامین  آن 
این  اجرای  برای  همه  ندارد.  بهره برداری 
است.  تقدیر  قابل  این،  و  کردند  کمک  پروژه 
حرف ما به عنوان میراث فرهنگی این است که 
این  که  به همین شکل  تاریخی  بناهای  همۀ 
حمایت  گرفت  قرار  حمایت  مورد  کاروانسرا 
در  برگردند.  حیات  چرخۀ  به  دوباره  تا  شوند 
داریم؛  زیادی  بسیار  تاریخی  بناهای  استان 
کاروانسرای وکیل می تواند الگوی خیلی خوبی 
چنین  به  تا  باشند  سرمایه گذاران  سایر  برای 
افتتاح هتل  از  پیام ما  پروژه هایی ورود کنند. 
که  سرمایه گذارانی  که  است  این  کاروانسرا 
تاریخی  بناهای  در  سرمایه گذاری  به  تمایل 
داشته باشند، از طرف دولت مورد حمایت قرار 

می گیرد.
هتل  پارکینگ  مشکل  مهندس،  آقای 

وکیل هم که هنوز حل نشده است.
که  کرده ایم  ارسال  شهرداری  به  نامه ای 
استفاده  هتل  برای  آن ها  پارکینگ  از  بتوانیم 

کنیم.
نخواهد  مجزایی  پارکینگ  هتل،  خود 

داشت؟
پارکینگ  نمی توانند  تاریخی  بناهای 
ظرفیت  از  باید  و  باشند  داشته  اختصاصی 
برای  که  کنند  استفاده  مجاور  پارکینگ های 
تا  کرده ایم  مذاکره  شهرداری  با  وکیل  هتل 
بخشی از پارکینگ را در اختیار هتل قرار دهند.
شهرداری پذیرفته که این کار را انجام 

بدهد؟ 

بعید  نداده اند.  ما  مکاتبۀ  به  پاسخی  هنوز 
داشته  وجود  زمینه  این  در  مشکلی  می دانم 

باشد. 
برای  وکیل  هتل  افتتاح  پیام  از 
آیا  گفتید؛  سرمایه گذاران  توجه  جلب 
وجود  با  چرا  که  کرده اید  آسیب شناسی 
اعالم  همواره  میراث فرهنگی  اینکه 
می کند که سرمایه گذاران بیایند، آن طور 
که نیاز استان است، در این زمینه موفقیت 

حاصل نشده است؟ 
و  گردشگری  حوزۀ  در  که  ظرفیت هایی 
به ویژه تاریخی استان وجود دارد بیش تر مورد 
تاکید و سفارش بنده بوده است و معتقدم باید 
مثل کاشان و یزد بناهای تاریخی را احیا و وارد 
چرخۀ بهره برداری کنیم. بناهای بسیاری خوبی 
از جمله خانه بانک توکلی و خانه اشیدری را 
در کرمان داریم. بناهای دیگری هم وجود دارد 
که آمادگی داریم در قالب کمیسیون ماده ۲7 
قبال  کنیم.  واگذار  را  آن  بلندمدت  صورت  به 
بلندمدت  به صورت  میراث فرهنگی  می گفتند 
بناها را اجاره نمی دهد و به همین دلیل، تمایلی 
برای سرمایه گذاری ایجاد نمی شد اما االن در 
را  بناها  می توانیم   ۲7 ماده  کمیسیون  قالب 
اختیار  در  ساله   ۲۰ مثال  بلندمدت  به صورت 
سرمایه گذار قرار دهیم. ضمن اینکه بسته های 
حمایتی نیز در نظر می گیریم. با شهرداری نیز 
مذاکراتی  امکانات  و  زیرساخت ها  تامین  برای 
در  که  دالیلی  مهم ترین  از  یکی  داشته ایم. 
بوده  کرونا  شیوع  نبوده ایم،  موفق  مدت  این 
تاسیسات  به  را  بیش ترین آسیب  است. کرونا 
حوزۀ  فعالیت های  همۀ  و  زد  گردشگری 
گردشگری را مختل کرد. ولی االن با توجه به 
بهبود نسبی شرایط و از آنجا که به واسطۀ مزار 
سپهبد شهید سلیمانی، گردشگری مقاومت نیز 
امیدوار هستیم هرچه  استان مطرح شده،  در 
زودتر به این خواسته برسیم. از قول بنده تاکید 
کنید که اگر یک سرمایه گذار، مالکیت بنایی 
تاریخی را داشته باشد، حتی کمک  بالعوض و 
تسهیالت ارزان قیمت نیز برای مرمت و احیای 
آن خواهیم داد، کاربری مناسب نیز برای آن بنا 
تامین زیرساخت ها هم  و در  تعریف می کنیم 

همۀ نهادها کمک خواهند کرد.
میراث فرهنگی  مالکیت  در  بنا  اگر  و 

باشد چه شرایطی خواهد داشت؟
حمایتی  بسته های  شرایط،  تناسب  به 
آمادگی  و  کرد  خواهیم  تعریف  را  مناسبی 
اوقاف  کنیم.  واگذار  بلندمدت  در  را  بنا  داریم 
هم شرایط خوبی را برای بناهایی که در اختیار 

دارد در نظر گرفته است. 
فعالیت ها  مانع  کرونا  که  کردید  اشاره 
سرمایه گذاری  ضعف  اما  است  شده 
خیلی  کرمان  تاریخی  بناهای  حوزۀ  در 
بدانم  این است. می خواهم  از  ریشه دارتر 
این  داشته اید،  مسئولیت  که  مدتی  در 
در  چرا  که  کرده اید  بررسی  را  موضوع 
کرمان سرمایه گذاران خیلی به این حوزه 

ورود نمی کنند؟
باید بسته های حمایتی برای سرمایه گذاران 
سفر  در  ما  پیشنهادات  از  یکی  شود.  تعریف 
شود  ایجاد  شرایطی  که  است  این  دولت 
ما  طرف  از  حمایتی  بسته های  بتوانیم  تا 
و  آماده  مرتبط  دستگاه های  و  شهرداری  و 
با شهرداری در این زمینه تفاهم  ارائه شود و 
بسته های  جای  این،  از  پیش  شاید  کرده ایم. 
حمایتی در استان کرمان خالی بوده که تمایلی 
برای حضور سرمایه گذاران در این بخش نبوده 

است.
سازی  پیاده راه  پروژۀ  مهندس،  آقای 
مهم ترین  از  یکی  در  تجلی  خیابان 
گردشگری  و  تاریخی  محدوده های 
آن قدر  و  اجراست  حال  در  کرمان  شهر 
فرسایشی شده که صدای اعتراض شورای 
شهر را هم بلند کرده است. اما به نسبت 
اهمیتی که پروژه و اتمام آن دارد، از سوی 
نمی بینیم.  حساسیتی  میراث فرهنگی 

چرا؟
میراث فرهنگی در جلسات اختصاصی بارها 
و  بررسی  را  طرح  و  پیگیری  را  موضوع  این 
کار  است. شهرداری  داده  را  پیشنهادات خود 
را خوب شروع کرد و وقتی پروژه تمام شود، 
فراهم  را  گردشگری  خوب  خیلی  شرایط 
برمی آمده  از دست مان  می کند. ما هر کمکی 
نیاز به همراهی  انجام داده ایم و اگر همچنان 
و کمک بیش تری باشد، این آمادگی در حوزۀ 
سازمانی ما وجود دارد که برای اتمام پروژه ارائه 

کنیم. 

کرد  اعالم  اروپا  آمار  مرکز  اقتصاد:  گروه 
صادرات پسته ایران به اروپا در ۴ ماهۀ نخست 
سال ۲۰۲۲، با کاهش 1۵ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل به 6۴ میلیون و ۲۲۸ 

هزار یورو رسید.
بالغ  ایران در ۴ ماهۀ نخست سال ۲۰۲1 
اروپا صادر  به  بر 7۵.۵97 میلیون یورو پسته 

کرده بود.
بزرگترین  از جمله  ایتالیا  و  اسپانیا  آلمان، 

واردکنندگان پسته از ایران در ۴ ماهۀ نخست 
سراسری،  تسنیم  گزارش  به  بوده اند.   ۲۰۲۲
صادرات  از  استات،  یورو  اروپا،  آمار  مرکز 
اروپا  به  ایران  پسته  یورویی  میلیون   6۴.۲۲۸

در ۴ ماهه نخست ۲۰۲۲ خبر داد.
صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا در ۴ 
ماهۀ نخست سال جاری میالدی با کاهش 1۵ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه 
ایران به  با پوست  شده است.  صادرات پسته 

 ۴3 افت  با   ۲۰۲۲ نخست  ماهۀ   ۴ در  اروپا 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه 
شده و به ۲7.۴۵6 میلیون یورو رسیده است. 

بر  بالغ   ۲۰۲1 نخست  ماهۀ   ۴ در  ایران 
۴۸.۵۰6 میلیون یورو پسته با پوست به اروپا 

صادر کرده بود.
اما صادرات مغز پسته ایران به اروپا در این 
دوره با رشد قابل توجه 36 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 36.77۲ 

میلیون یورو رسیده است. 
ایران در ۴ ماهۀ نخست سال ۲۰۲1 بالغ بر 
۲7.۰91 میلیون یورو مغز پسته به اروپا صادر 

کرده بود.
 ۲۰۲1 سال  در  گزارش  این  اساس  بر 
صادرات پسته ایران به اروپا بالغ بر 19۲ میلیون 
یورو بوده که این رقم نسبت به صادرات 191 
میلیون یورویی سال ۲۰۲۰ تغییر محسوسی 

نداشته است. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان خبر داد

تحقق ۹۸درصدی
 تعهد اشتغال در سیرجان 

گروه اقتصاد: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان کرمان با اشاره به نرخ بیکاری 11.77 درصدی 
و همچنین نرخ مشارکت ۴۰.6۸ درصدی شهرستان 
سیرجان )بر اساس سرشماری سال 139۵(، گفت: 
ایجاد 9 هزار و 39۴  تعهد  با  »شهرستان سیرجان 
 1۵.۵ سهم   ،1۴۰1 سال  در  جدید  شغلی  فرصت 
درصدی در تعهد اشتغال استان داشته و بر اساس 
 9۸ به  قریب  جاری  سال  اول  ماهۀ  سه  در  آمارها 

درصد آن محقق شده است«.
هدفگذاری  به  اشاره  با  همچنین  رودری  جعفر 
اقتصادی 7.7 درصدی استان در سال 1۴۰1  رشد 
سال  در  موجود،  پتانسیل های  به  توجه  »با  افزود: 
1۴۰1 رشد اقتصادی 9.1 درصدی برای شهرستان 

سیرجان پیش بینی و هدف گذاری شده است«.
و  مدیریت  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
برنامه ریزی استان کرمان، وی که به منظور بازدید 
از چند طرح عمرانی و همچنین حضور در کمیته 
برنامه ریزی سیرجان به این شهرستان سفر کرده بود، 
در  بردسیر  و  سیرجان  نماینده شهرستان  اتفاق  به 
از روند اجرای  مجلس و مدیران شهرستانی ذیربط 
)احداث مخزن ذخیرۀ ۵۰۰۰  پروژه های آب شامل 
مترمکعبی مجتمع روستایی حومۀ شمالی سیرجان(، 
احداث  حال  در  ساختمان  خیرساز،  مدرسه  چند 
در  انبار  نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
حال احداث امدادی هالل احمر و مجتمع فرهنگی 

ورزشی بسیج سیرجان بازدید کرد.
استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
برنامه ریزی  کمیته  جلسۀ  در  همچنین  کرمان 
شهرستان سیرجان با تشریح ساختار اقتصادی این 
شهرستان سهم بخش های مهم اقتصادی را به ترتیب 
درصد   17 خدمات،  درصد   ۲۸ معدن،  درصد   ۴۵

معدن و 11 درصد کشاورزی بیان کرد.
 وی سهم شهرستان سیرجان در تولید استان را 
به تفکیک هر بخش در بخش معدن ۵3.3 درصد 
)رتبه اول استان(، در بخش صنعت 9.3 درصد )رتبه 
)رتبه  درصد  خدمات1۰.۴  بخش  در  استان(،  سوم 
)رتبه  درصد  بخش کشاورزی 9.۸  در  استان(،  دوم 
دوم استان( بیان کرد و گفت: »در مجموع بخش ها، 
کرمان  شهرستان های  از  بعد  سیرجان  شهرستان 
به خود  استان  تولید  در  را  رتبۀ سوم  رفسنجان،  و 

اختصاص داده است«.
افزوده  ارزش  »برآورد  کرد:  خاطرنشان  رودری 
برای   139۰ سال  ثابت  قیمت  به   1۴۰1 سال 

شهرستان سیرجان 3۵6۴ میلیارد تومان است«. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
مطرح کرد

شیب تند ابتال به کرونا 
در کرمان

گروه جامعه: رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
و  کرد  بیان  نگران کننده  را  استان  در  کرونا  شرایط 
شیب  و  است  نگران کننده  مقداری  »شرایط  گفت: 
سرپایی  مثبت  و  بستری  موارد  افزایش  در  تندی 
اینکه  به  اشاره  با  احمدی نژاد  مهدی  دکتر  داریم«. 
از بخش های کرونا در  اواسط خردادماه بسیاری  در 
استان کرمان خالی شده بود، افزود: »اکنون بیشتر 
افزایش  در  موثر  عامل  بیشترین  و  پر شده  تخت ها 
مبتالیان به کرونا، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
فاصلۀ  و  گذاشته اند  کنار  را  ماسک ها  مردم  است؛ 
اجتماعی را رعایت نمی کنند«. وی همچنین با بیان 
این که در سویۀ جدید کرونا عالئم ترکیبی است و 
هم عالئم تنفسی و هم عالئم گوارشی داریم، ادامه 
داد: »شروع بیماری با بدن درد و درگیری گوارشی به 
صورت اسهال و استفراغ است و در روزهای بعد سرفه 
ایسنا  گزارش  به  می شود«.  آغاز  نیز  نفس  تنگی  و 
کرمان، احمدی نژاد ۲۰ تیرماه در جلسه استانی ستاد 
مدیریت کرونا اظهار کرد: »پوشش واکسیناسیون در 
باید دوز یادآور را  استان کرمان قابل قبول است و 

حتما در سال جاری داشته باشیم«. 
اضافه  کرمان  علوم پزشکی  دانشگاه  رئیس 
را  کرونا  واکسیناسیون  پوشش  »می طلبد  کرد: 
پروتکل ها  رعایت  در  باید  و  باشیم  داشته  قوی تر 

سختگیری های قبلی را رعایت کنیم«. 

استاندار کرمان:

افزایش اختیارات برخی ادارات شرق استان ضروری است
خبر

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان:

بناهای تاریخی مانند کاروانسرای وکیل حمایت شوند

در ۴ ماه نخست سال ۲۰۲۲ رقم خورد؛

صادرات ۶۴ میلیون یورویی پسته ایران به اروپا 

اسما پورزنگی آبادی 


