
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان مطرح کرد

استقبال پایین دانش آموزان 
کرمانی از واکسیناسیون

بیان  با  کرمان  علوم پزشکی  دانشگاه  رئیس  گروه جامعه: 
اینکه استقبال دانش آموزان از واکسیناسیون آنچنان که انتظار 
می رود، نیست، گفت: »در آینده ی نزدیک بازگشایی مدارس 
را خواهیم داشت که یکی از کانون های حساس هستند«. وی 
استان خبر  در  کرونا  نزولی شیوع  روند  از کاهش  همچنین 
دانست.  برای سالمت جامعه  تهدیدی  را  و عادی انگاری  داد 
حمیدرضا  کرمان،  استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
از  کرونا  مدیریت  استانی  ستاد  در  ماه  مهر  رشیدی نژاد 17 
»شدت  کرد:  بیان  و  داد  خبر  بستری  بیمار  تعداد  کاهش 
نزول بیماران به اندازه ی  هفته های قبل نیست و روند بیماری 
حالت ثبات پیدا کرده است«. وی افزود: »روند عادی انگاری 
بیشتر شده و تهدیدی برای سالمت عمومی است، از طرفی 
به  استان  انجام می شود و ظرفیت  به سرعت  واکسیناسیون 
اینکه  به  اشاره  با  است«. رشیدی نژاد  یافته  افزایش  برابر  دو 
واکسیناسیون مدارس آغاز شده اما استقبال آنچنان که انتظار 
می رود، نیست افزود: »در آینده ی نزدیک بازگشایی مدارس را 

خواهیم داشت که یکی از کانون های حساس هستند«. 

با مشارکت ۶ استان؛

جشنواره منطقه ای »ادبیات کهن« 
در رفسنجان برگزار می شود

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  جامعه:  گروه 
شهرستان گفت: »نخستین جشنواره بین منطقه ای »ادبیات 
کهن« با مشارکت شش استان کرمان، یزد، خراسان جنوبی، 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس در بهمن ماه امسال 
در رفسنجان برگزار می شود«. به گزارش ایسنا کرمان، ایمان 
محمدآبادی، در یک نشست خبری با بیان اینکه در سال ۹7 
میزبان جشنواره تئاتر استان کرمان بودیم و در دی ماه سال 
افزود:  گذشته نیز میزبان تئاتر خیابانی سردار دل ها بودیم، 
»طی دو سال تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که جشنواره 
تا  و  کنیم  ملی کشورمان طراحی  ادبیات  بر  مبتنی  تئاتری 
و  ادبیات  دانشکده های  محققان  کمک  به  آن  از  بخشی 
ایران شناسی در دانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجان پیش رفتیم 
که در برگزاری این رویداد حامی ما خواهند بود. امیدواریم 
و  ادبیات کهن  تئاتر  بین منطقه ای  این جشنواره  برگزاری  با 
و  احیا  را  کشورمان  اصلی  هویت  بتوانیم  نمایشی،  هنرهای 

حفظ کنیم«.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی رفسنجان اضافه کرد: 
استان های کرمان،  با مشارکت  بین منطقه ای  »این جشنواره 
و  هرمزگان  بلوچستان،  و  سیستان  جنوبی،  خراسان  یزد، 
فارس در بهمن ماه امسال در رفسنجان برگزار می شود و سال 
آینده رویداد را در سطح ملی و سال بعد از آن هم به صورت 
بین المللی خواهیم داشت و رفسنجان خاستگاه اصلی تئاتر 

ایرانی خواهد بود«. 

رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد

تخفیف پرداخت جرایم رانندگی 
تا پایان دی ماه

اساس  »بر  گفت:  ناجا  راهور  پلیس  رئیس  جامعه:  گروه 
مصوبه ی مجلس، فرصت پرداخت جرایم با تخفیف، تا پایان 
دی ماه امسال است و بعد از این تاریخ دوباره جرایم دو برابر 
سراسری،  جوان  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به  می شوند«. 
از  سید کمال هادیانفر 1۹ مهرماه در خصوص جرایم بیش 
سه میلیون تومان رانندگان اظهار کرد: »ما در یک دوره که 
برای  را  جرایم  قسطی  پرداخت  بود،  به سال 1۳۹۸  مربوط 
همه ی رانندگانی که باالی یک میلیون تومان جریمه داشتند، 

ابالغ کردیم. 
در آن زمان این گونه بود که برای پرداخت روزانه یا ماهانه 
از طریق درگاه های بانکی یا پلیس راهور در بازه ی یک سال 
یا  بدون پیش پرداخت، رانندگان خودروی خود را ترخیص 
جریمه را به صورت تعلیق درآوردند«. وی ادامه داد: »بر اساس 
آمار، در پایان سال ۹۸ فقط ۳۵ درصد کسانی که تعهد داده 
بودند، جرایم خود را پرداخت و ۶۵ درصد فقط تعهد را امضا 
کردند و به قولی که داده بودند، عمل نکردند. ما مجبور شدیم 
این طرح را متوقف کنیم. اما در حال حاضر، شرایط مساعدی 
وجود دارد و خودرویی وجود ندارد که جریمه ای باالتر از 7 یا 
۸ میلیون داشته باشد. توصیه ی ما به رانندگان این است که 
چون مصوبه ی مجلس تا پایان دی ماه 1۴۰۰ است، هموطنان 
از فرصت پرداخت جرایم با تخفیف استفاده کنند و بعد از این 

تاریخ دوباره جرایم دو برابر می شوند«. 

از سوی مدیرکل دفتر مهندسی شرکت توانیر؛

معاون برق جنوب کرمان
 رئیس کارگروه تدوین
 نظام نامه مهندسی شد

مسعود  سوی  از  حکمی  ابالغ  با  اطالع رسانی:  گروه 
شبکه ی  راهبری  و  مهندسی  دفتر  مدیرکل  صادقی خمامی، 
معاون  شیخ شعاعی«  »بتول  توانیر،  تخصصی  مادر  شرکت 
مهندسی و برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
شناسنامه  »تهیه  تخصصی  کارگروه  رئیس  به عنوان  کرمان 
فرایندها و تدوین نظام نامه مهندسی توزیع« و »سعید تاج پور« 
کارشناس ارشد استانداردها و کنترل کیفیت کاال و ارزیابی 

پیمانکاران، به عنوان دبیر کارگروه مذکور معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان، در قسمتی از این حکم آمده است: »با توجه به 
شناخت فرایندهای مورد نیاز سازمان، اطالع سازمان از جزئیات 
پیاده سازی فرایندهای خود با کسب درک مناسب از جایگاه 
به روزرسانی  و  بازنگری  لزوم  سازمان،  واحدهای  و  اشخاص 
ابالغ ماموریت »تهیه  فرایندهای سازمان منجر به تعریف و 
شناسنامه فرایندها و تدوین نظام نامه مهندسی توزیع« گردید 
تا نسبت به تهیه و ابالغ چارچوب فرایندی به عنوان راهنمایی 
مدل سازی  جهت  کشور  برق  توزیع  شرکت های  کلیۀ  برای 
فرایندها و بهبود مستمر آن، همچنین تدوین و ابالغ نظام نامه 
مهندسی توزیع از طریق بررسی انطباق فرایندهای مهندسی 
توزیع با نظام فنی و اجرایی کشور با هدف ایجاد هماهنگی و 
همسویی میان بخش های مختلف شرکت توانیر و شرکت های 

زیرمجموعه اقدام شود«.
در ادامه ی این حکم آمده است: »لذا به موجب این حکم 
به مدت دو سال به عنوان رئیس کارگروه تخصصی منصوب 
می شوید تا در راستای همفکری و مشارکت و حضور منظم در 

جلسات کارگروه، همکاری مقتضی را معمول نمایید«. 

خبر خبر
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ضرب و جرح عمدی در کرمان رو به افزایش است!

بازرس کل استان کرمان خبر داد
 معرفی ۲۸۴ متخلف به مراجع قضایی 

سازمان ملل متحد هشدار داد
موج جدید مهاجرت افغان ها به ایران

معاون دادگستری استان هشدار داد
یونسکو چراغ سبز نشان داد؛

دو کاروانسرای کرمان ثبت جهانی می شود 
و  اجتماعی  معاون  جامعه:  گروه 
کل  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
استان کرمان با اشاره به افزایش خشونت 
جرایم  سیمای  »در  گفت:  جامعه،  در 
اتهام   1۰ بررسی  به  که  کرمان  استان 
نخست استان می پردازد، موضوع خشونت 
با مولفه های ضرب و جرح عمدی، در حال 
افزایش است که باید با راهکارهای مناسب 

از آن جلوگیری کرد«.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
سیدمهدی  کرمان،  استان  دادگستری 
تقسیم  و  هم اندیشی  در جلسه ی  قویدل 
خشونت  کاهش  و  کنترل  برنامه ی  کار 
کرد:  بیان  کرمان،  استان  در  خانگی 
بسیار  مباحث  از  خشونت  »متاسفانه 
در  جامعه  در  روزبه روز  که  است  مهمی 

حال افزایش است«.
جرایم  سیمای  »در  داد:  ادامه  وی 
اتهام   1۰ بررسی  به  که  کرمان  استان 
نخست استان می پردازد، موضوع خشونت 
با مولفه های ضرب و جرح عمدی، در حال 
افزایش است که باید با راهکارهای مناسب 

از آن جلوگیری کرد«.
از وقوع  اجتماعی و پیشگیری  معاون 
جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره 
خشونت  موضوع  به  است  نیاز  این که  به 
کرد:  اضافه  شود،  نگاه  ویژه  صورت  به 
دیگر  از  نیز  تخریب  و  تهدید  »توهین، 
محسوب  رفتاری  خشونت های  مصادیق 
می شوند«. وی گفت: »یکی از موضوعات 
مهم از نگاه معاونت اجتماعی و پیشگیری 
استان  کل  دادگستری  جرم  وقوع  از 
کرمان، معضل کنترل و کاهش خشونت 

به صورت عام است«.

سال های  »مانند  کرد:  تاکید  قویدل 
گذشته معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، 
به  را  خشونت  معضل   1۴۰۰ سال  در 
در  و  کرد  خواهد  پیگیری  ویژه  صورت 
دستگاه ها  از  یک  هر  سهم  این خصوص 

مشخص شده است«.
وی با اشاره به مراحل اجرای برنامه ی 
کنترل و کاهش خشونت در استان افزود: 
بین  کار  تقسیم  و  جلسات  »هماهنگی 
و  پایش  پروژه،  مدیر  تعیین  دستگاه ها، 
جمع بندی  و  برنامه  اجرای  روند  ارزیابی 
و گزارش کار از مراحل اجرای این برنامه 

محسوب می شوند«.
از وقوع  اجتماعی و پیشگیری  معاون 
جرم دادگستری کل استان کرمان اظهار 
کرد: »سال گذشته طرح کنترل و کاهش 
خشونت در یکی از شهرستان ها و برخی 
پایلوت  به صورت  مناطق حاشیه ی شهر 

اجرا شده است«.
کرمان  شهرستان  »در  گفت:  وی 
طرح پیشگیری از خشونت علیه زنان در 
داریم  قصد  و  اجرا شده  محله ی صنعتی 
امسال نیز در مناطق حاشیه نشین اهلل آباد، 
را  طرح  این  معصوم   1۴ و  گر  شیشه 

پیاده سازی کنیم«. 

گروه جامعه: بازرس کل استان کرمان 
با اشاره به انجام 1۴۵ بازرسی در نیمه ی 
نخست امسال در سطح استان، گفت که 
مراجع  به  نفر   ۲۸۴ بازرسی ها  این  طی 
از  تومان  میلیارد  ده ها  و  معرفی  قضایی 
قرار  سوءاستفاده  مورد  که  دولتی  وجوه 
گرفته بود به خزانه ی دولت برگشت داده 

شد.
احمد  کرمان،  ایسنا  گزارش  به 
خبرنگاران  جمع  در  مهرماه   1۹ آبیار 
سازمان  تشکیل  سالروز  گرامیداشت  با 
و  گذشته  سال  »در  کرد:  اظهار  بازرسی 
امسال علیرغم وجود کرونا، عملکرد اداره 
کل بازرسی استان کرمان نسبت به سال 
کارکنان  تالش  با  و  داشته  افزایش   ۹۸
بازرسی   ۲۶۰ گذشته  سال  در  بازرسی 
انجام شده و تعداد افرادی که به مراجع 
نفر   ۴71 شده،  معرفی  اداری  و  قضایی 

بوده است«.
نخست  نیمه ی  »در  افزود:  وی 
 ۲۸۴ انجام،  بازرسی   1۴۵ نیز  امسال 
ده ها  و  معرفی  قضایی  مراجع  به  نفر 
مورد  که  دولتی  وجوه  از  تومان  میلیارد 
خزانه ی  به  بود  قرارگرفته  سوءاستفاده 

دولت برگشت داده شده است«.
رصد  راستای  »در  کرد:  اضافه  آبیار 
اقدامات و فعالیت ها دستگاه های اجرایی، 
۴۳ گزارش هشداری برای مدیران ارسال 
و  اجرا  دست  در  اقدامات  پیرامون  و 
شده  داده  هشدار  رو  پیش  آسیب های 
از  حاصل  نتایج  به  اشاره  با  وی  است«. 
مشمول  دستگاه های  عملکرد  بررسی 
 1۳۰ جاری  سال  »در  گفت:  بازرسی، 
شده  تنظیم  اثربخشی،  گزارش  مورد 
است  استان  بازرسان  تالش  حاصل  که 
 ۴۸۶ از  بیش  مبلغ  رابطه  این  در  و 
سوی  از  تصرفی  وجوه  از  ریال  میلیارد 
بیت المال  به  سوءاستفاده کنندگان 
استان  کل  بازرس  شد«.  داده  برگشت 
هکتار   ۵۵۴ »همچنین  افزود:  کرمان 
زمین که از سوی زمین خواران در خارج 
بیت المال  به  بود،  از شهرها تصرف شده 
هزار   1۰۰ میزان  و  شد  داده  برگشت 

اراضی مرغوب داخل شهرها  از  مترمربع 
نیز از ید متصرفین خارج شد«.

حین  نظارت  چگونگی  درباره ی  وی 
»همزمان  کرد:  بیان  دستگاه ها،  عملکرد 
مزایده های  و  مناقصات  برگزاری  با 
آن ها  عملکرد  چگونگی  بر  دستگاه ها 
جریانی  سوء  چنانچه  و  می شود  نظارت 
معامالت  ابطال  به  نسبت  شود،  محرز 
همین  در  که  می شود  اقدام  دستگاه ها 
مناقصه   ۵۰ تعداد  جاری  سال  در  راستا 
باطل  بوده  قانون  با  مغایر  که  دستگاه ها 
شده و این امر موجب جلوگیری از حیف 
بیت المال  پول  تومان  میلیاردها  میل  و 

شده است«.
استان  مردم  »از  کرد:  اظهار  آبیار 
سوء  انعکاس  با  می رود  انتظار  کرمان 
 1۳۶ شماره ی  به  دستگاه ها  جریان های 
بازرسان  استان،  بازرسی  خبری  ستاد 

استان را در کشف فساد یاری کنند«.
 ۲71۵ جاری  سال  »در  گفت:  وی 
ستاد  به  مردم  سوی  از  جریان  سوء 
از  که  شده  داده  اطالع  بازرسی  خبری 
تعداد 1۶1۹ مورد جنبه ی شکوائیه  این 
فساد  گزارش  صورت  به  مورد   1۰1۹ و 
افراد ناشناس بوده و در عملکرد اداره کل 

بازرسی موثر بوده است«.
مدیرکل بازرسی استان کرمان با بیان 
این که بدترین تهدید برای نظام جمهوری 
است،  اقتصادی  و  اداری  فساد  اسالمی، 
اداری  سیستم  در  که  »افرادی  افزود: 
مرکتب فساد مالی می شوند، بزرگ ترین 
باعث  چراکه  هستند  نظام  برای  تهدید 
بی اعتمادی و عدم حمایت از نظام توسط 

مردم می شود«.
و  »مدیران  کرد:  خاطرنشان  آبیار 
می شوند  فساد  مرتکب  که  کارکنانی 
و  بوده  مردم  اعتقادات  سستی  باعث 
فساد، امنیت، عدالت، آرامش و اقتصاد را 
اعم  جامعه  اقشار  تمام  لذا  می کند  نابود 
از دانشگاهیان، حوزویان، روحانیت، ائمه 
جمعه و جماعات، مدیران، فرهنگیان و ... 
داشته  مشارکت  فساد  با  مبارزه  در  باید 

باشند«. 

پناهندگان  آژانس  جامعه:  گروه 
به  هشداری  در  متحد  ملل  سازمان 
که  صورتی  در  کرد  اعالم  کشورها 
شده  داده  وعده  کمک های  کشورها 
موج  نکنند  عملی  را  افغانستان  به 
مرزهای  به  پناه جویان  از  جدیدی 

ایران و پاکستان سرازیر می شوند.
به گزارش ایرنا سراسری، رسانه های 
افغانستان روز دوشنبه 1۹ مهر ماه، به 
نقل از آژانس پناهندگان سازمان ملل 
اقتصادی  »بحران  کردند:  بیان  متحد 
تازه ای  موج  می تواند  افغانستان  در 
و  باشد  داشته  پی  در  را  مهاجرت  از 
و  ایران  کشورهای  طرف  به  مهاجران 

پاکستان روی آورند«.
در  ملل  پناهندگان سازمان  آژانس 
ادامه این گزارش اضافه کرد: »کمبود 
آژانس  این  تالش های  مانع  منابع 
برای جلوگیری از بحران اقتصادی در 

افغانستان می شود«.
طلوع نیوز نیز در گزارشی با اعالم 
افغان  پناهجویان  مهاجرت  افزایش 
مهاجران  »تعداد  کرد:  اعالم  ایران  به 

از  گذشته  ماه  به  نسبت  ایران  به 
یافته  افزایش  برابر  چهار  نیمروز  مرز 

است«.
اضافه  گزارش  این  ادامه ی  در 
و  روزافزون  فقر  »بیکاری،  است:  شده 
تعداد  که  است  شده  باعث  گرسنگی 
ایران  مرز  سوی  به  افغان ها  از  زیادی 
که  است  روز  چند  اما  کنند  حرکت 
به  موفق  افراد  این  از  زیادی  تعداد 

ورود به خاک ایران نشده اند«.
پناهندگان  آژانس  اعالم  براساس 
در   داخلی  آغاز جنگ  با  ملل  سازمان 
مقصد  پاکستان  و  ایران  افغانستان، 

اصلی پناه جویان افغان بوده اند .
در ادامه ی این گزارش آمده است: 
»در پایان سال ۲۰1۹ مقصد نیمی از 
و حدود یک سوم  پاکستان  پناه جویان 

)۹۵۰ هزار نفر( ایران بوده است«.
بر اساس برخی از برآوردها بیش از 
دو میلیون فرصت شغلی را افغان ها در 
ایران در اختیار دارند و برآورد می شود 
که ساالنه سه تا چهار میلیارد یورو از 

این طریق از کشور خارج می شود.  

گروه جامعه: استان کرمان که اکنون با هفت 
اثر تاریخی و طبیعِی جهانی، در فهرست تحت 
حمایت یونسکو، جایگاه نسبتا خوبی دارد، در 
تکاپوی ثبت جهانی دو اثر دیگر است؛ این بار 
دو کاروانسرای گنجعلی خان در شهر کرمان و 
چاه کوران در حوالی راور در آستانه ی ورود به 
فهرست آثار جهانی هستند. اولی به واسطه ی 
احیا  و  تزئینات شاخص  از جمله  ویژگی هایی 
به واسطه ی معماری  و سرزندگی اش و دومی 
بومی و همگونی با طبیعت پیرامون و موقعیت 

مکانی اش.
ارزیابان یونسکو اواخر هفته ای که گذشت، 
برای بازدید از این دو بنای تاریخی که قدمت 
و  آمدند  کرمان  به  دارند،  قاجاری  و  صفوی 
اکنون، مجتبی شفیعی، معاون میراث فرهنگی 
استان به فردای کرمان می گوید که خوشبختانه 
تائید  کاروانسرا،  دو  این  و  نبود  خاصی  مانع 
جهانی شدن  برای  را  یونسکو  ارزیابان  اولیه ی 

گرفتند.
ثبت جهانی  به  که  است  سالی  چند  ایران، 
زنجیره ای روی آورده و به جای ارسال تک اثر، 
مجموعه ای از آثار را به یونسکو معرفی می کند. 
تجربه ی نزدیک تر این رویکرد مربوط به ثبت 
جوپار،  گوهرریز  قنات  سه  که  است  قنوات 
اکبرآباد و قاسم آباد بم در استان کرمان نیز به 
همراه قنات هایی از دیگر استان ها جهانی شدند.

در حال حاضر نیز، در پرونده ی ثبت جهانی 
کاروانسراها، ۵۶ اثر در ۲۴ استان از بین هزار 
سهم  که  شده اند  معرفی  کشور  کاروانسرای 
استان کرمان دو بنا بوده است. شفیعی می گوید 
دیگر  افزودن  امکان  جهانی،  ثبت  از  پس  که 

کاروانسراها به پرونده نیز وجود دارد.
پرسش  این  به  پاسخ  در  شفیعی 
فردای کرمان که کاروانسراهای گنجعلی خان و 
چاه کوران چه ویژگی شاخصی دارند که یونسکو 
به جهانی شدن آن چراغ سبز نشان داده است؟ 
توضیح می دهد: »دو نوع کاروانسرای درون و 
برون شهری داریم. چاه کوران، یک کاروانسرای 
چهار  و  قاجار  دوران  به  مربوط  برون شهری، 
در  و  مشهد  ـ  راور  مسیر  در  که  است  ایوانه 
واقع شده  راور  کیلومتری  فاصله ی حدود ۳۵ 
است. این کاروانسرا به لحاظ موقعیت قرارگیری 

است؛ خود  انتخاب شده  دارد،  و عناصری که 
بومی  آن  مصالح  تمام  و  دارد  قنات  کاروانسرا 
کوره ی  بنا،  از  کوتاهی  فاصله ی  در  است؛ 
آجرپزی واقع شده که آجر مورد نیاز کاروانسرا 
مصالح  همچنین،  است.  می شده  تامین  آن  از 
سنگی آن از کوهی در فاصله ی ۵۰۰ متری آن 

تهیه شده و بنا، یک برج دیده بانی نیز دارد«.
یک  »گنجعلی خان  می افزاید:  وی 
کاروانسرای درون شهری با تزئیناتی ویژه است. 
خیلی  مرمتی  اقدامات  گذشته  سال های  طی 
خوبی در آن صورت گرفته که از جمله ی آن، 
است  آن  مقرنس های  علمی  و  خاص  مرمت 
به خوبی  ولی  بود  دشوار  فوق العاده  کاری  که 
انجام شد. در بازدید اخیر ارزیابان یونسکو نیز، 
بنا بسیار مورد توجه قرار  این  تزئینات متنوع 

گرفت«.
و  احیا  این،  بر  »عالوه  می کند:  اضافه  وی 
زنده بودن کاروانسرا و کاربری مناسب آن نیز 

مورد توجه قرار گرفته است«.
به  پاسخ  در  استان،  میراث فرهنگی  معاون 
بازار  ارتفاعی  حریم  نقض  آیا  که  پرسش  این 
جهانی  بر  ساروج پارس،  پاساژ  توسط  کرمان 
منفی  تاثیر  گنجعلی خان  کاروانسرای  شدن 
هم  به  مسائل  این  »خیر.  می گوید:  ندارد؟ 
ایراد خاصی  یونسکو  ارزیابان  و  ندارد  ارتباطی 

به کاروانسرا نگرفتند«.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه 
گنجعلی خان،  کاروانسرای  جهانی  ثبت  با  آیا 
توضیح  می رود؟  باال  بازار  جهانی  ثبت  شانس 
تاریخی  مجموعه ای  قلب  در  »وقتی  می دهد: 

مثل بازار اثری را ثبت جهانی می کنید، خیلی 
با ثبت خود بازار تفاوتی ندارد. از تمام مزایایی 
که برای ثبت جهانی بازار می توانستیم داشته 
باشیم با ثبت کاروانسرا از همان مزایا استفاده 
می کنیم و این بنا، مقصد گردشگران خارجی 
می شود«. وی در پاسخ به این سوال که آیا دیگر 
ثبت جهانی بازار کرمان را پیگیری نمی کنید؟ 
اما  بازار موضوع دیگری است  می گوید: »ثبت 
به آنچه که از ثبت بازار می خواستیم برسیم، با 

ثبت این کاروانسرا می رسیم«.
توپ  پیدا شدن  از  بعد  که  این باره  در  وی 
قصد  گنجعلی خان  کاروانسرای  در  چوگان 
آیا  کنید،  جهانی  ثبت  را  چوگان  داشتید 
دارد؟  موضوع  این  بر  تاثیری  کاروانسرا  ثبت 
و  ویژگی ها  تمام  با  بنا  »کل  می گوید:  نیز 
عناصری که دارد به ثبت می  رسد. برای بازی 
چوگان اما پرونده ای مجزا داریم«. شفیعی در 
از بین ۵۶  این پرسش که  به  ادامه، در پاسخ 
کاروانسرا، سهم کدام استان بیش تر بوده است، 
استان  کدام  که  ندارم  دقیقی  »آمار  می گوید: 
بر  وزارت خانه  تالش  اما  دارد  بیش تری  سهم 
این بوده که همه ی استان ها سهمی در پرونده 
داشته باشند. این نکته نیز باید مورد توجه قرار 
گیرد که »پرونده ی کاروانسرای ایرانی« در حال 
ثبت است و این یعنی در آینده، تعداد بیش تری 
کاروانسرا، چنانچه شرایط الزم را داشته باشند، 

می توانند به این پرونده ملحق شوند«.
این پرسش که در مسیر  به  پاسخ  در  وی 
وجود  کاروانسرا  زیادی  تعداد  راور  ـ  کرمان 
تکلیف  چاه کوران،  شدن  جهانی  از  بعد  دارد؛ 

مابقی بناها چه می شود؟ توضیح می دهد: »این 
کاروانسراها همه ثبت ملی هستند و طبق روال، 
برنامه های حفاظتی و مرمتی را دارند اما باید 
به سمت احیا بروند. خوشبختانه بنای همه ی 
این کاروانسراها سالم است و می توان در آینده 
جهانی  کاروانسراهای  پرونده ی  به  را  آن ها 
در  استان  میراث فرهنگی  معاون  کرد«.  اضافه 
کاروانسرا  تعداد  چه  که  پرسش  این  به  پاسخ 
در این مسیر واقع شده است؟ برخی رقم ۲۰ 
مورد را بیان می کنند؛ آیا این عدد واقعی است؟ 
می گوید: »حد فاصل کرمان تا خراسان جنوبی 
را به 1۰ منزل تقسیم می کنند یعنی این تعداد 
کاروانسرا در این مسیر داریم؛ البته خارج از این 
دیگری  کاروانسراهای  است  ممکن  هم  مسیر 

وجود داشته باشد«.
از  بعد  چاه کوران  کاربری  درباره ی  شفیعی 
آثار  »همه ی  می کند:  اظهار  نیز  جهانی  ثبت 
ثبت جهانی نیاز به پالن مدیریت و بهره برداری 
دارند. با توجه به اینکه کاروانسرای چاه کوران 
یوزپلنگ  شده ی  حفاظت  محدوده ی  در 
آسیایی واقع شده است، برنامه ی ما این است 
کاروانسرای چاه کوران به مرکزی برای فعالیت  
انجمن های حامی محیط زیست تبدیل شود«.

اعالم  میراث فرهنگی  وزارت  است  گفتنی 
کرده است پرونده ی ثبت جهانی کاروانسراهای 
سال  کشور  ساالنه  سهمیه ی  عنوان  به  ایرانی 
میراث  کمیته ی  به   )۲۰۲۲(  1۴۰1 آینده 

جهانی یونسکو ارائه می شود.
پیش از این و پس از ثبت کویر لوت و سه 
استاندار  یونسکو، رزم حسینی  استان در  قنات 
وعده ی  مردم  به  تلویزیون  از  کرمان  وقت 
ظرفیت  دارای  اثر  چهار  شدن  جهانی  ثبت 
شامل: آستانه شاه نعمت اهلل ولی، قلعه دختر و 
قلعه اردشیر، خانه حاج آقا علی رفسنجان و بازار 

کرمان را داد.
ثبت  وعده ی  این،  از  پیش  رزم حسینی 
جهانی شدن باغ فتح آباد را هم به مردم داده 
اعظمی،  ذبیح اهلل  گذشته،  سال  آذرماه  بود. 
مجلس  در  عنبرآباد  و  جیرفت  مردم  نماینده 
باستانی  تپه های  جهانی  ثبت  پیگیری  از 
شهرستان  دو  این  میانه  در  واقع  ُکنارَصندل 

خبر داد. 

استان  انتظامی  فرمانده  جامعه:  گروه 
کرمان با بیان این که طی یک سال گذشته 
درصد   ۶7 از  بیش  قاچاق  کاالی  کشف 
را  کاالها  این  ریالی  ارزش  داشته،  افزایش 

بیش از ۳۴۹ میلیارد تومان بیان کرد.
به گزارش ایسنا کرمان، سردار عبدالرضا 
به  خبری  نشست  در  مهرماه   17 ناظری 
نقش  به  اشاره  با  ناجا  هفته ی  مناسبت 
ترویج  ویژه  به  امنیت  تامین  در  رسانه ها 
کرد:  اظهار  جامعه  در  امنیت  احساس 
»همه ی سازمان ها به دنبال هوشمندسازی 
هستند و پلیس هوشمند امروز پیشرو است 
و به دنبال پیاده سازی امنیت پایدار خواهد 
ماموریت های  در  هوشمند  سازمان  و  بود 

خود با برنامه عمل می کند«.
وی افزود: »حجم باالی اطالعات، تغییر 
شده  ایجاد  فناوری های  و  محیطی  شتابان 
محیط  با  پویا  و  مستمر  ارتباط  ضرورت 
و  می کند  ایجاب  را  بیرونی  پیچیده ی 
زمینه  این  در  بسزایی  نقش  اصحاب رسانه 

دارند«.
پایدار  امنیت  اینکه  به  اشاره  با  ناظری 
در  امنیتی  مواهب  از  مردم  یعنی  دیرپا  و 
مقابل  در  را  کشور  و  ببرند  بهره  درازمدت 
نقش  ناجا  و  کنیم  مقاوم سازی  تهدیدات، 
پیشگیرانه داشته باشد، گفت: »ما به دنبال 
پیشگیری از بروز ناامنی هستیم و این مهم 
کمک همه ی سازمان ها را می طلبد و نقش 
مردم در این حوزه بسیار تاثیرگذار است«.

اقتدار  پلیس  »منش  کرد:  اضافه  وی 

است  جوانمردی  و  مهربانی  رافت،  با  توام 
که از مصادیق امنیت پایدار است و تمامی 
خارجی  و  داخلی  از  اعم  ثبات  مولفه های 

باید در جامعه وجود داشته باشد«.
اشاره  با  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
به برنامه های هفته ی ناجا در استان کرمان 
»هدف  گفت:  ترافیک،  حوزه ی  در  ویژه  به 
مردم  بین  در  ترافیک  فرهنگ  ارتقاء  ما 
است و از برخوردهای قهری کمتر استفاده 
رانندگان  با  ما حتما  اما همکاران  می کنیم 
قانونی  برخورد  پرخطر  رفتارهای  دارای 

انجام می دهند«.
وی با اشاره به اینکه برنامه های مختلفی 
در مرکز استان و شهرستان های مختلف در 
»در  افزود:  شد،  خواهد  اجرا  ناجا  هفته ی 
در  که  محله  نگهبان  توسعه ی  راستای 
دهمین  بود،  خواهد  پایه  امنیت  راستای 
ناجا  هفته ی  در  را  سراسری  گردهمایی 

برگزار می کنیم«.
فرماندهی  عملکرد  اشاره  با  ناظری 
سال  مهرماه   1۳ از  کرمان  استان  انتظامی 
کرد:  بیان  امسال  مهرماه   1۳ تا  گذشته 
حاصل  تماس های  از  درصد   ۴۳ »حدود 
شده،  عملیاتی  استان  در   11۰ با  شده 
بیش از سه میلیون و ۲۶۰ هزار خدمت در 
حوزه ی راهنمایی و رانندگی به مردم ارائه 
و هشت مرحله رزمایش کمک های مومنانه 

برگزار شده است«.
کشفیات  اول  رتبه ی  کسب  از  وی 
در  موادمخدر  قاچاقچیان  با  برخورد  و 
استان  انتظامی  فرماندهی  توسط  کشور 
کرمان برای دومین سال پیاپی خبر داد و 
انواع  تن   17۶ اخیر  گفت: »طی یک سال 
نیروی  در  ما  همکاران  توسط   مخدر  مواد 

انتظامی استان کشف شده است«.
افزود:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 

»بیش از ۶7 درصد افزایش کشفیات کاالی 
استان  در  گذشته  سال  یک  را طی  قاچاق 
داشتیم که ارزش ریالی این کاالها بیش از 

۳۴۹ میلیارد تومان بوده است«.
سالح  کشفیات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برخوردها،  تشدید  با  استان  در  مهمات  و 
اظهار کرد: »در  افزایش داشته،  ۲1 درصد 
امسال  شوتی  خودروهای  با  برخورد  طرح 
کردیم  توقیف  را  خودرو   ۳۰۸۰ به  قریب 
و کار را در این زمینه با جدیت در استان 
اقدام  این  از  آغاز کرده ایم و سایر استان ها 
با کسانی که آسایش و آرامش  در برخورد 
می کردند،  مختل  جاده ها  در  را  مردم 

بهره مند هستند«.
و  جرایم خشن  »در  یادآور شد:  ناظری 
به ویژه سرقت مسلحانه بیش از ۲۰ درصد 
 ۲۶ کاهش  عنف  به  سرقت  در  و  کاهش 
درصدی در استان کرمان در یک سال اخیر 
و وقوع سرقت های  بودیم؛ در کشف  شاهد 
خشن 1۰ درصد و در جمع سرقت ها هفت 

درصد افزایش داشتیم«.
درصدی   1۰۰ کشف  افزایش  از  وی 
اختالفات  به  مربوط  اکثرا  که  قتل ها 
و  داد  خبر  بوده،  خانوادگی  و  اجتماعی 
در  رانندگی  تصادفات  وقوع  »در  افزود: 
را  کاهشی  روند  کرمان  استان  جاده های 
شاهد هستیم و در مجموع ۳۰ درصد وقوع 
و  متوفیان  کاهش  درصد  هشت  تصادفات، 
افتاده  اتفاق  مجروحین  کاهش  درصد   ۹

است«. 

بازرگانی کرمان  اتاق  اقتصاد: رئیس  گروه 
با وجود سرمایه گذاری های  گفت: »متأسفانه 
عظیم در بخش صنعت، سال گذشته ۳۳ هزار 
نفر در صنایع کوچک و متوسط استان شغل 
در  سرمایه گذاری  و  دادند  دست  از  را  خود 
بخش بزرگ اقتصاد کرمان نتوانست مانع از 

ریزش شغل شود«.
وی با بیان این که سهم عمده ی درآمدهای 
مالیاتی،  درآمدهای  از  اعم  کرمان  استان 
معدن  بخش  از  سرمایه گذاری ها  و  اشتغال 
تمام  و معدن هم یک روزی  تأمین می شود 
باید اقتصاد را بر  خواهد شد، تاکید کرد که 
به  و  کرد  استوار  تکنولوژی  و  دانش  پایه ی 

سمت دانش بنیان برویم.
سیدمهدی  کرمان،  ایسنا  گزارش  به 
پنجمین  افتتاح  مراسم  در  طبیب زاده، 
معدنی  صنایع  و  معدن  بین المللی  نمایشگاه 
در محل نمایشگاه جنوب شرق کرمان، اظهار 
معدنی  و  صنعتی  بنگاه های  »مدیران  کرد: 
کرمان رسالتی فراتر از بنگاه داری دارند و برای 
منابع  دارند،  عهده  بر  مسئولیت  آینده  نسل 
شرایط  که  است  مصرف  حال  در  بین نسلی 

بهتر زیستن را باید برای آن ها فراهم کرد«.
وی افزود: »معدن یک روزی تمام می شود 
استان کرمان  اقتصاد  و  و تجدیدناپذیر است 
هم مبتنی بر این منابع است از سوی دیگر 
سهم عمده ی درآمدهای استان کرمان اعم از 
درآمدهای مالیاتی، اشتغال و سرمایه گذاری ها 
از بخش معدن تأمین می شود لذا باید اقتصاد 
را بر پایه ی دانش و تکنولوژی استوار کرد و به 

سمت دانش بنیان برویم«.
و  واحدها  برای  بازارسازی  طبیب زاده 
متحول کننده  راهکاری  را  کوچک  صنایع 
در این امر دانست و گفت: »معدن و صنایع 
و  است  استان  برای  بزرگی  فرصت  معدنی 
در  که  است  استان هایی  معدود  جزو  کرمان 
سرمایه گذاری های  تحریم  سخت  شرایط 

سنگینی داشته است«.
وجود  با  گذشته  سال  اینکه  بیان  با  وی 
آن که در صنایع استان کرمان سرمایه گذاری 
اشتغال  هزار   ۳۳ اّما  گرفت  صورت  عظیمی 
این  »در  کرد:  خاطرنشان  داشتیم،  منفی 
دست  از  را  خود  شغل  نفر  هزار   ۳۳ راستا 
دادند و همه ی این ریزش اشتغال ها در صنایع 

کوچک و متوسط استان کرمان رقم خورد و 
سرمایه گذاری در بخش بزرگ اقتصاد استان 

نتوانست مانع از ریزش شغل استان شود«.
اینکه در چند  بیان  با  اتاق کرمان  رئیس 
خواهیم  مواجه  انرژی  کمبود  با  آینده  سال 
انرژی  تامین  برای  تدبیری  »باید  افزود:  شد، 
کرمان  استان  بزرگ  صنایع  شود.  اندیشیده 
طی یکی دو سال آینده با کمبود گاز مواجه 
پروژه ی  اجرای  از طرف دیگر  و  بود  خواهند 
معطل  کشور   11 شمار ه ی  گاز  لوله ی  خط 
مانده است لذا همت جدی مدیران را می طلبد 

که برای تأمین گاز استان تدبیر کنند«.

وی در ادامه به سهم کوچک قطعه سازان 
خاطرنشان  و  اشاره  استان  بزرگ  صنایع  از 
کرد: »کمتر از ۳۰ درصد از خدمات، قطعات 
استان  بزرگ  صنایع  نیاز  مورد  تجهیزات  و 
مسولین  لذا  می شود  تأمین  کرمان  داخل  از 
فکری  کوچک  صنایع  اشتغال  حفظ  برای 
شرکت های  از  طبیب زاده  باشند«.  داشته 
پیمانکاری  نظام  توسعه ی  برای  که  بزرگی 
از  برخی  معرفی  به  و  کرد  قدردانی  و  تشکر 
این شرکت ها پرداخت و افزود: »به طور مثال 
شرکت مس که مرکز نوآوری را ایجاد کرده 
و همچنین شرکت میدکو که شرکت بزرگ 
تأمین قطعات و تجهیزات را در کرمان شکل 
داده است و نیز از شرکت های گل گهر و فوالد 

نیز تشکر می کنیم«.
وی اضافه کرد: »همه ی شرکت ها در سه 
نهضت و محور برای رشد و توسعه ی اقتصادی 
باید تالش کنند که یکی تأمین زیرساخت های 
دیگری  آینده،  سال  چند  برای  نیاز  مورد 
بازارسازی و بازاریابی برای واحدهای کوچک 
و متوسط و آخرین مورد هم رفتن به سمت 
آینده ای مبتنی بر دانش و تکنولوژی است«. 

فرمانده انتظامی استان کرمان خبر داد

کشف ۳۴۹ میلیارد تومان کاالی قاچاق در کرمان 

رئیس اتاق کرمان خبر داد

بیکاری ۳۳هزار شاغل بخش صنعت استان! 
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