
روی  مدام  شهداد  اخیر،  هفته های  طی 
بوده  اجتماعی  شبکه های  در  خبرها  خط 
این  در  بگویم  اگر  نیست  اغراق  و  است 
روزنامه نگار  تقی زاده  عباس   دکتر  وضعیت، 
عمومی  روابط  مدیرکل  و  شهدادی 
استانداری کرمان نقش فراوان داشته است. 
از توئیت هایی که پشت هم درباره ی ادعای 
فرماندار بم مبنی بر اضافه شدن بخشی از 
شهداد به این شهرستان گرفته تا پست های 
روزهای  این  وضعیِت  از  که  اینستاگرامی 
امداد  پایگاه  و  لوت  خشکیده ی  دریاچه ی 
جاده ای حاشیه ی جاده ی شهداد ـ نهبندان 

نوشته است.
یادمان نرفته که او پیش از این، درباره ی 
مشکالت شهداد به مقامات نامه می نوشت. 
همین  درباره ی  او  از  گفت وگو،  این  در 

پیگیری ها و بازخوردهایش پرسیدم. 
 

مطالباتی  اخیر  روزهای  دکتر، طی  آقای 
صفحات  طریق  از  را  شهداد  خصوص  در 
خود در شبکه های اجتماعی مطرح کرده اید. 
خاطرم هست که سابق بر این، برای پیگیری 
به مسئوالن  نامه هایی  خواسته های مردمی، 
این  درباره ی  اینکه  از  قبل  می نوشتید؛ 
و  تخصص  به  توجه  با  بگویید،  مشکالت 
می خواهم  دارید،  که  سازمانی  مسئولیت 
انجام  را  اقدامات  این  اهدافی  چه  با  بدانم 
از  بازخوردهایی  چه  تاکنون  می دهید؟ 
سوی  از  پیگیری هایتان  جدید  شیوه ی 
مسئولیت  به  توجه  با  داشته اید؟  مسئوالن 
سازمانی تان، احیانا تذکری هم به شما داده 
بفرمایید شبکه های  ادامه  و در  شده است؟ 
اجتماعی چه قدر توانسته در حل مشکالتی 
به طور  و  کند؟  موثرتر عمل  می کنید  مطرح 
کلی ارزیابی مقایسه ای و در ادامه، تحلیلی 
پیگیری  در  اجتماعی  شبکه های  نقش  از 

مطالبات مردمی داشته باشید؟ 
پیگیری درخواست ها و مطالبات مردمی 
برخی  است.  انجام  قابل  مختلف  راه های  از 
مطالبات جنبه ی شخصی و برخی جنبه ی 
ابتدا از روش های  عمومی دارند. معموال در 
به  وقتی  و  می روم  پیش  رسمی  و  اداری 
رسمی  از  اعم  رسانه ها  سراغ  نرسم،  پاسخ 
مطالبات  برای  تاکنون  می روم.  اجتماعی  و 
احمدی نژاد،  الریجانی،  دکتر  به  شهداد 
نوشتم.  نامه  کرمان  استانداران  و  روحانی 
که  آن ها  از  و  کردند  پیگیری  کم  خیلی 
بازخوردی  بود  رئیس جمهور  خطاب شان 
به دستم نرسید. چند سالی هم در وبالگ 
می پرداختم  درخواست ها  به  نیوز  شهداد 
که موثر بود. در مجموع، پیگیری مطالبات 
رسانه  و  صدا  که  شهداد  منطقه ی  و  مردم 
ندارند مبارزه ای سخت اما لذت بخش است. 
رضایت مردم و امیدی که در دل آن ها زنده 
می شود زیباترین بخش ماجراست. همین جا 
زینی وند  دکتر  مدیریتی  که شیوه ی  بگویم 
به فعالیت های مجازی اخیرم کمک زیادی 
کرده است. قدرت شبکه های اجتماعی نیز، 
افزایش است. هر کدام  روز به روز در حال 
زبان خاص خودش را دارد و من به تازگی از 
توئیتر و اینستاگرام بیش تر در این خصوص 
استفاده می کنم و با مدد برخی خبرنگاران 
و اهالی رسانه این صدا تقویت می شود که 
لوت  با  مرتبط  مسائل  به  نمونه اش  آخرین 
رسانه های  جریان سازی  قدرت  برمی گردد. 
اجتماعی، از ویژگی های مهم آن ها است که 
گاه مثال طرح یک مسئله درباره ی شهداد به 
عنوان یک بخش محروم، با امکان و توانی که 
به کنشگران اجتماعی می دهد، بر سیاست 
خودش  سهم  به  سیاسی  قدرت  و  قدرت 
تاثیر می گذارد. برخی سوژه های مطرح شده 
که در ابتدا معموال پشت دروازه رسانه های 
رسانه های  در  وقتی  می مانند  رسمی 
قرار می گیرند؛ همان  توجه  مورد  اجتماعی 
رسانه های رسمی دروازه ها را می گشایند تا 
هم به سانسور محکوم نشوند و هم در سبد 
رسانه ای مخاطبان باقی بمانند؛ البته همواره 
پست  و  مطلب  یک  گاهی  نیست.  این گونه 
مجازی، بهانه ی خبری خوبی برای رسانه ها 
و  خبرنگار  شهروند  چراکه  می کند،  فراهم 

شاهدان عینی به سراغ در دسترس ترین و 
سهل ترین بستر و روش انتقال پیام می روند. 
فضای  و  رسانه ها  بین  هم تنیدگی  در  یک 
گاهی  که  شده  ایجاد  غیررسمی  و  رسمی 
تفکیک آن از هم سخت می شود. شبکه های 
افزایش  را  افراد  نقش  و  عاملیت  اجتماعی 
داده اند، پدیده ای که در ساختار رسانه های 
دارد.  وجود  کم  خیلی  رسمی  و  جمعی 
بودن  خودگزین  و  خودتوزیع  خودتولید، 
این شبکه ها برای سیستم سنتی سیاسی و 
اجرایی، چالش ایجاد کرده است چون هنوز 
درون این سیستم ها برخی از مدیران حتی، 
تصور درست و کاملی از قدرت ارتباطات و 
ندارند.  اجتماعی  شبکه های  جریان سازی 
همان ها که تا میکروفن و دوربین رسانه های 
به  نمی گویند،  نباشد معموال سخن  جمعی 
شدت از اثرگذاری شبکه های اجتماعی دچار 
سردرگمی و کم اقبالی شده  اند. نمی خواهم 
نقش زیادی برای رسانه های اجتماعی قائل 
باشم اما به دلیل انسدادها و موانع ارتباطی 
در سیستم اجرایی و مدیریتی و سیاست های 
فزونی  شهروندان  مجازی  کنش  رسانه ای، 
عرض  باید  بازخوردها  درباره ی  است.  یافته 
کنم اهالی بخش شهداد حمایت و همراهی 
کردند. دادستان کرمان هم به موضوع پایگاه 
جاده   ۷۵ کیلومتر  در  انتظامی  و  امدادی 
درخواست  این  از  پس  نهبندان  به  شهداد 
هالل احمر  کرد.  پیدا  ورود  اینستاگرام  در 
هم همواره از پیگیری ها استقبال کرده است. 
بنده در هیچ صفحه ی مجازی به مسئولیتم 
اشاره نکرده ام اما طبیعی است که بسیاری 
ربط  حقوقی ام  شخصیت  با  را  مطالب  این 
عده ای  می کنند.  تعجب  تعدادی  دهند. 
درست  دردسر  خودت  برای  می گویند 
می کنی، مجبوری این ها را مطرح می کنی؟ 
چه سودی برایت دارد؟ از مدیران هم برخی 
واکنش نشان ندادند برخی آن را یک حق 
طبیعی دانستند و تعداد بسیار کمی دلخور 
را  آن  غیرمستقیم  و  مستقیم  و  شدند 
از  بسیاری  گفت وگو  با  ولی  کردند.  منتقل 
سوءتفاهم ها مرتفع شده است. این نکته را 
مانند  هم عرض کنم مطالبات مطرح شده 
جاده  ای،  امداد  پایگاه  مجدد  کردن  فعال 
این  در  انتظامی  نیروهای  دوباره ی  استقرار 
آسفالت  و  زیرسازی  تکلیف،  تعیین  محل، 
بخش های سیل زده و بازگشایی ایمن جاده ی 
شهداد به نهبندان، مطالبات عمومی هستند. 
موضوع الحاق لوت شهداد به بم اما موضوعی 
در  چون  که  بود  خاص  و  چالشی  عمومی، 
حیطه ی وزارت کشور انجام شده بود و فعال 
به این تشکیالت مامور هستم طرح آن بیش 
مایه ی  تعدادی  برای  مطالبات،  بقیه ی  از 
خالی  جای  شد.  تعجب  و  سوال  ناراحتی، 
پیوست های رسانه ای را در این نوع تصمیم ها 
کامال احساس کردم. این نکته را هم عرض 
کنم بحثم روی استفاده از ظرفیت شبکه ها 
و رسانه های اجتماعی برای پیگیری مطالبات 
اصیل مردمی است و به هیچ وجه استفاده 
از این ظرفیت به عنوان عاملی غیرحرفه ای 
و سودجویانه مدنظر نیست که این رویه ی 
نادرست بسیار آسیب زا و سوزاننده ی اعتماد 

و سرمایه ی اجتماعی خواهد بود.
 

ادعایی  درباره ی  شما  مطالبات  از  یکی 
بود که فرماندار بم در خصوص ریگ یالن و 
اضافه شدن بخشی از لوت به این شهرستان 
مطرح کرده بود. باالخره تصمیم چه شد؟ آیا 

از شهداد قرار است به بم بدهند؟ و در ادامه 
شهداد  شدن  شهرستان  موضوع  بفرمایید 
تشکیل  مدافعان  و  است  جدی  حد  چه  تا 

شهرستان شهداد چه می گویند؟
توسط  و   ،۱۴۰۰ آبان  سوم  ادعا  این 
با  بم  اداری  شورای  خبر  قالب  در  ایرنا 
از  شرقی  شهرستان های  نماینده ی  حضور 
زبان فرماندار رسانه ای شد. خبر را یک نفر 
برایم در واتساپ فرستاد و توضیح خواست. 
همان شب و روز بعد، برای دریافت پاسخ و 
چگونگی این رخداد و کسب اطالعات دقیق 
دست به کار شدم. فکر می کنم با ۹ مسئول 
و کارشناس مرتبط در سطوح مختلف ارتباط 
گرفتم. فقط فرماندار بم موضوع را تایید کرد 

و در کل به پاسخ دقیقی نرسیدم.
جست وجوهایم در اینترنت ۱۷ آبان مرا 
به مصوبه ای رساند که هیات دولت در ۲۷ 
اسفند ۹۹ به درخواست دوم تیر ۹۹ وزارت 
کشور آن را مصوب کرده است و در تاریخ 
اول  معاون  سوی  از   ۱۴۰۰ فرورین   ۲۳
این  طبق  است.  شده  ابالغ  رئیس جمهور 
پژوهش های  مرکز  سامانه ی  در  که  مصوبه 
شده  بارگذاری  اسالمی  شورای  مجلس 
و  گلباف  کشیت  از  قسمت هایی  است، 
بم  به شهرستان  اندوهجرد شهداد  در  لوت 
الحاق شده است. پیشنهاد شهرستان شدن 
شهداد اول آبان ماه در سفر استاندار کرمان 
مردم  نمایندگان  حضور  در  و  شهداد  به 
کرمان و راور در مجلس، امام جمعه، بخشدار 
و اعضای شورای شهر شهداد مطرح شد و 
دکتر زینی وند استاندار محترم، دستور آغاز 

مطالعات تاسیس آن را صادر کرد. 
شدن  شهرستان  مردمِی  درخواست 
برمی گردد  قبل  دهه های  به  شهداد  بخش 
ضوابط  و  قانون  طبق  استاندار،  دستور  با  و 
تقسیمات کشوری بررسی می شود. مدافعان 
می گویند شهداد به دلیل وسعت بسیار زیاد، 
بیابان جهانی لوت، جاذبه های بی نظیر، قدمت 
زیرساخت ها،  وجود  ساله،  هزار   ۷ تاریخی 
ترانزیتی، دارابودن دو شهر و ۱۲۷  جاده ی 
با  بودن  هم مرز  جمعیت،  روستا،  و  آبادی 
استان های سیستان و بلوچستان و خراسان 
جنوبی، گردشگرپذیر بودن و قطب خانه های 
بوم گردی کشور، ویژگی های امنیتی لوت و 
کشاورزی  ظرفیت های  و  بخشداری  قدمت 
دارد  شدن  شهرستان  استحقاق  معدنی  و 
ولی همه چیز به نظر وزارت کشور و قوانین 

وابسته است.
 

در  جنابعالی  مطالبات  از  دیگر  یکی 
وضعیت  درباره ی  اینستاگرام تان،  صفحه ی 
جاده ی  حاشیه ی  جاده ای  امداد  پایگاه 
است.  نهبندان  ـ  شهداد  تخریب شده ی 
هالل احمر  قبل،  ماه  چند  مگر  دکتر،  آقای 
نکرد؟  اقدام  پایگاه  این  بازگشایی  برای 
مشکل چیست که این پایگاه فعال نمی شود؟ 
عدم  و  دارد  مزایایی  چه  آن  بازگشایی 
ایجاد کرده  فعال سازی آن، چه چالش هایی 
است؟ چرا از دادستانی خواستید به موضوع 
خصوص  این  در  پاسخی  چه  و  کند؟  ورود 

تاکنون دریافت کرده اید؟
این پایگاه اواخر فروردین ۹۸ با وقوع سیل 
و ترک اجباری نیروهای امدادی و انتظامی 
مستقر در آن، تعطیل شد. سیل در آن نقطه 
نبود و هیچ آسیبی از بابت سیل ندید ولی 
راه ارتباطی پایگاه با شهداد موقتا قطع شد و 
در حال حاضر، وضعیت خوبی ندارد. درختان 
یا  وسایل  و  تجهیزات  شدند،  خشک  آنجا 

تخلیه و یا سرقت شده اند و بازگشایی مجدد 
امام جمعه و بخشدار و  اهالی،  آن خواست 
گردشگران  شهداد،  بخش  مسئوالن  دیگر 
به  شهداد  جاده ی  از  عبوری  مسافران  و 
خودرو،  تردد  به  باتوجه  است.  نهبندان 
مسافر، نفتکش، کامیون، حضور گردشگران، 
به  ده سیف  تا  ده سلم  از  آبادی  هیچ  نبود 
لوت،  جهانی  بیابان  کیلومتر،   ۲۲۰ طول 
واژگونی  به خصوص  جاده ای  حوادث  وقوع 
بازگشایی  گردشگران،  شدن  گم  و  خودرو 
آن ضرورت دارد. عدم فعالیت آن منجر به 
و  جاده ای  حوادث  در  فوتی  موارد  افزایش 
حوادث پیش آمده برای گردشگران می شود 
و به گردشگری در حال رونق گرفتن آسیب 
می زند. ضمن آنکه وجود آن در کنار استقرار 
آن محل ساختمان  در  که  انتظامی  نیروی 
امنیت،  تامین کننده ی  دارد  تجهیزات  و 
محلی برای استراحت مسافران است و باعث 
فعالیت مجدد پمپ بنزین و خدمات رفاهی 
نیروهای  استقرار  است  طبیعی  می گردد. 
فعال سازی ضروری  برای  انتظامی در محل 
است. تعطیلی پایگاه، موقت بود اما االن به 
خسارت  که  آنجا  از  است.   رسیده  ماه   ۳۱
درختان خشک  شد،  وارد  پایگاه  به  زیادی 
شدند و با وجود مصوبات، نیروها و سازمان ها 
انجام  عملی  اقدام  هنوز  آن  فعال سازی  در 
به ماجرا  از دادستان خواستار ورود  ندادند؛ 
شدم که ۱۷ آبان از طرف ایشان اعالم کردند 
دستور رسیدگی صادر شده است که از آقای 

ساالری تشکر می کنم.
 

صفحه ی  در  که  مواردی  دیگر  از 
ابراز  پرداخته اید،  آن  به  اینستاگرام تان 
بزرگ  دریاچه ی  شدن  خشک  از  نگرانی 
لطفا  است.  آن  نمکی  بستر  تخریب  و  لوت 
ارائه  بیش تری  توضیحات  خصوص،  این  در 
کنید. وضعیت دریاچه در حال حاضر چگونه 
است؟ پایگاه جهانی لوت ادعای ساماندهی 
کار  در  همچنان  مگر  دارد.  را  آفرودسواران 
تخریب هستند؟ پیشنهاد مشخص تان برای 

حفظ این محدوده  چیست؟ 
نمکی  بستر  است.  شده  دریاچه خشک 
شبیه  کلوت ها  دارد.  خاصی  زیبایی  آن 
کشتی هایی هستند که در نمک فرورفته اند 
اما بیم آن می رود خودروسواران وارد بستر 
کسی  آنجا  هرحال  به  شوند.  آن  نمکین 
نیست که حفاظت کند و مانع شود و در کل 

همه باید رعایت کنیم. 
هر کس از هر راهی که می داند و می تواند 
با آموزش، نصب تابلو، مصاحبه، اطالع رسانی 
گردشگری  ساماندهی  و  مقررات  تصویب  و 
مردم  نهاد  سازمان های  فعال سازی  و  لوت 
پایگاه  و  میراث  تالش های  از  کند.  کمک 
هر  امیدوارم  و  می کنم  تشکر  جهانی  ثبت 
گردشگری  با  مرتبط  مسائل  زودتر  چه 
 لوت، ساماندهی شود و پشتوانه اجرایی پیدا 

کند.
 

نسبت  گذشته  سال های  در  شما  خود 
در  نهبندان  ـ  شهداد  جاده ی  تخریب  به 
نگرانی هایی  ابراز  دریاچه  همین  مجاورت 
داشته اید. در این سه سالی که جاده تخریب 
ایجاد  مشکالتی  و  خسارات  چه  شده، 
کاری  چرا  دارید  اطالع  آیا  و  است؟  شده 
جدید  جاده ی  احداث  یا  آن  بازسازی  برای 

نمی شود؟ 
این مسیر تقریبا فاقد پل هست. جلساتی 
به  کرمان  استانداری  عمرانی  معاونت  در 
است.  شده  برگزار  موسوی  دکتر  ریاست 
استانداران  زینی وند  دکتر  و  فدائی  دکتر 
جاده ی  موضوع  هم  کرمان  کنونی  و  قبلی 

تخریب شده را پیگیری کردند. 
انجام  را  الزم  مطالعات  مشاور،  شد  قرار 
دهد. باید چاره  ای اساسی اندیشیده شود تا 
هر ساله سیل آن را تخریب نکند و مالحظات 

ثبت جهانی رعایت شود. 
طبق آخرین تصمیمی که دکتر زینی وند 
و  اصالح  موضوع  گرفتند  موسوی  دکتر  و 
به عنوان  نهبندان  ـ  شهداد  جاده ی  ترمیم 
یکی از پروژه ها در سفر آینده ی دکتر رئیسی 
قرار  به کرمان در دستور کار  رئیس جمهور 

گرفته است. 

کل  اداره  سالمت  معاون  جامعه:  گروه 
به خطر  اشاره  با  کرمان  استان  دامپزشکی 
شیوع  در  پرنده فروشی  بازارهای  وجود 
بر  پرندگان،  فوق حاد  آنفلوآنزای  بیماری 
جمع آوری این بازارها در استان تاکید کرد 
زنده فروشی  هرگونه  با  برخورد  خواستار  و 

پرندگان شد.
صدیقه  دکتر  کرمان،  ایسنا  گزارش  به 
کاظمی نیا در اولین نشست ستاد آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان استان کرمان با اشاره به 
اولویت  جامعه  سالمت  و  بهداشت  این که 
اصلی دامپزشکی است، اظهار کرد: »بیماری 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان صرفا موضوعی 
علمی مختص اداره دامپزشکی نیست و در 
پروتکل ملی نیز در پیشگیری از این بیماری 

دستگاه های دیگری دخیل هستند«.
وی با اشاره به این که در صورت رخداد 
و  بهداشتی  مشکالت  شاهد  بیماری  این 
خواهیم  استان  سطح  در  فراگیر  اجتماعی 
جلسه  این  تشکیل  از  »هدف  افزود:  بود، 
خصوص  در  ذهنیت  داشتن  و  آماده باش 

این بیماری و عواقب جبران ناپذیر در صورت 
رخداد بیماری است«.

بیماری  اضافه کرد: »اهمیت  کاظمی نیا 
مبحث  دو  در  پرندگان  فوق حاد  آنفلوآنزای 
بودن  مشترک  و  جامعه  غذایی  امنیت 
خوشبختانه  که  است  انسان  با  بیماری 
گزارشی از رخداد و موتاسیون این بیماری 
با مشاهده ی  البته  و  اعالم نشده  در کشور 

پاندمی کرونا همیشه احتمال این مخاطره 
وجود داشته و حتی شدیدتر از قبل وجود 

دارد«.
کریدورهای  از  یکی  را  کرمان  وی 
منبع  عنوان  به  مهاجر  وحشی  پرندگان 
ویروس دانست و گفت: »با تمهیدات صورت 
گرفته اداره کل دامپزشکی و اعضای ستاد 
متوالی  سال  چند  در  پرندگان  آنفلوآنزای 
گذشته، استان را از این بیماری مصون نگه 

داشته ایم«.
کرمان  استان  دامپزشکی  معاون 
دستگاه ها  سایر  موثر  اقدامات  درخصوص 
به منظور پیشگیری از این بیماری، توضیح 
نیروی  از جمله  داد: »از دستگاه های دیگر 
و  تردد  از  مانع  که  داریم  تقاضا  انتظامی 
حمل ونقل غیرقانونی هرگونه پرندگان بومی، 
زینتی و ... خصوصا در مبادی ورودی استان 

بشود«.
استان  »در  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
زیاد  تراکم  با  تخم گذار  واحدهای  کرمان 
وجود  رفسنجان  نظیر  شهرستان هایی  در 

طیور  پرورش دهندگان  است  الزم  که  دارد 
تجاری، واکسیناسیون این بیماری را انجام 

دهند«.
کاظمی نیا از اتحادیه ی تعاونی مرغداران 
در  را  الزم  اطالع رسانی  کرد  درخواست 
خصوص بیمه ی الحاقی )تکمیلی( واحدهای 
پرورش طیور، به زیرمجموعه ی خود انجام 
داده و نیز واحدهای پرورش طیور هرگونه 

تلفات غیرعادی را بالفاصله گزارش دهند.
وی افزود: »بارها درخصوص خطر وجود 
بازارهای پرنده فروشی در شیوع این بیماری 
هشدار داده شده که به منظور پیشگیری از 
این بیماری نیاز است این بازارها در استان 
زنده فروشی  هرگونه  با  و  شده  جمع آوری 

پرندگان برخورد شود«.
استانداری  »از  کرد:  تاکید  کاظمی نیا 
اتخاذ شده  داریم در تصمیمات  درخواست 
در مباحث واحدهای غیرمجاز طیور و ضوابط 
نظرات  نقطه  طیور،  واحدهای  بهداشتی 
بهداشتی و ضوابط سازمان دامپزشکی را از 

اداره کل استان استعالم کند«. 

اسما پورزنگی آبادی
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رئیس اتاق کرمان: 
با عملکرد فعلی بانک ها نمی توان 

توقع تولید و اشتغال داشت
بانکی  این که سیستم  بیان  با  اتاق کرمان  اقتصاد: رئیس  گروه 
حال  در  که  گفت  گیرد،  شکل  تولید  تا  شود  اصالح  باید  کشور 
است،  فعال  مالی  منابع  تامین  در  که  مجموعه ای  تنها  حاضر 
تولید  توقع  نمی توان  بانک ها  فعلی  با عملکرد  و  بانک ها هستند 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به  داشت.  اشتغال  و 
معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در کارگاه آموزشی 
بررسی قراردادهای بانکی، با اشاره به این که با عملکرد فعلی بانک ها 
نمی توان توقع تولید و اشتغال داشت، افزود: »در قراردادهای بانکی، 
بانک ها تمام اختیارات را برای خود می گیرند و این گونه قراردادها 

کامال یک طرفه منعقد می شود«.
بخش های  از  یکی  عنوان  به  بانکی  »مسائل  داد:  ادامه  وی 
اقتصادی  فعاالن  اکثر  مهم  دغدغه های  از  اقتصادی،  حوزه ی  مهم 
هستند که اتاق کرمان نیز برای رفع مشکالت این بخش متمرکز 
شده است«. طبیب زاده با اشاره به انتشارات اتاق کرمان در حوزه ی 
مسائل مختلف بانکی خاطرنشان کرد: »اتاق کرمان در بحث دور 
زدن قوانین بانکی مطالعاتی داشته و نقطه ی آسیب و ضرر فعاالن 

اقتصادی در قراردادهای بانکی را بررسی کرده است«.
فعال  بر  عالوه  که  است  موضوعی  بانکی  »مسائل  گفت:  وی 
ناراضی  موضوع  این  از  نیز  بانک ها  و  کشور  مسئوالن  اقتصادی، 
از  خود  نارضایتی  صراحت  به  انقالب  معظم  رهبر  حتی  هستند 
و  مسائل  هنوز  متاسفانه  اما  کرده اند،  بیان  را  بانک ها  عملکرد 

مشکالت این حوزه باقی است«.
به  مربوط  موارد  همه ی  این که  به  اشاره  با  کرمان  اتاق  رئیس 
و  مرکزی  بانک  مسئوالن  اطالع  به  را  قوانین  زدن  دور  و  تخلفات 
وزیر اقتصاد رسانده ایم، ادامه داد: »متاسفانه به دلیل همین مسائل 
یک قانون خوب در مرحله ی اجرا از حالت انتفاع خارج می شود«. 
از  بانکی، مجموعه ای  قوانین  بیان کرد: »در راستای دور زدن  وی 
اقداماتی که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شده را به همراه 
عکس، فیلم و مستندات جمع آوری کرده ایم و به رئیس قوه قضائیه 
تحویل داده ایم«. طبیب زاده افزود: »علیرغم دستور رئیس جمهور به 
تعدادی از وزرا در مورد بازگرداندن هزار و ۷۴۷ واحد تولیدی تملک 
شده توسط بانک ها، به صاحبان خود، بانک مرکزی در دولت قبل 
با حذف ماده ی ۱۱ دستورالعمل واگذاری اموال غیرضروری مانع از 

این اقدام شده است«.
وی ادامه داد: »مدیران بانک ها در این قضیه کوتاهی نمی کنند 
بلکه سیستم بانکی، روند کار و فرآیندهای اجراشده طوری است که 

هیچ یک از فعاالن اقتصادی راضی نیستند«.
رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: »همواره تاکید داشته ایم که از 
فعالیت های مشروع اقتصادی حمایت می کنیم و در تالش هستیم 
با توجیه قضات، برگزاری کارگاه های آموزشی، سمینارها و جلسات 

متعدد الزم و ضروری مسائل بانکی را مطرح کنیم«. 

از ابتدای آذرماه؛
برای مسافران واکسن نزده بلیت 

صادر نمی شود
گروه اقتصاد: معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: »از 
ابتدای آذرماه، مسافران برای خرید بلیت باید حتما کارت واکسن یا 
تست pcr منفی داشته باشند و برای هیچ مسافری بدون بار گذاری 
کارت واکسن و یا تست پی سی آر ۷۲ ساعته، بلیت هواپیما، قطار و 
اتوبوس صادر نمی شود«. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سراسری، 
شهرام آدم نژاد دوشنبه ۲۴ آبان ماه  با اشاره به شیو ه  نامه های بهداشتی 
در اوایل شیوع کرونا، بیان کرد: »محدودیت های کرونایی در بخش 
حمل ونقل جاده ای، هوایی، ریلی و جاده ای در ابتدا فقط گندزدایی 
بود و روزانه دو هزار و ۵۰۰ محل ضدعفونی کننده و ۴۱۰ هزار ناوگان 
روزانه چندین بار ضدعفونی می شوند«. وی ادامه داد: »در حال حاضر 
ابتدای  از  و  دارد  ادامه  گندزدایی همچنان  و  موارد ضدعفونی  این 
آذرماه هم محدودیت های جدیدی را در این بخش به کار خواهیم 
گرفت«. معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان این که طی 
دوران کرونا در بخش حمل ونقل برون شهری در صورتی که مسافران 
تست کرونای مثبت داشتند، بلیت برای آن ها صادر نمی شد، گفت: 
»از آبان ۹۹ فاصله گذاری اجتماعی را شروع کردیم و شیوه نامه های 
جدیدی را در این زمینه تهیه کردیم که این طرح تاکنون در تمامی 
بخش های حمل ونقل ریلی، جاده ای، هوایی و دریایی ادامه دارد«. 
وی با بیان این که در حال حاضر واکسیناسیون به صورت گسترده 
در کشور اجرا شده است، افزود: »از ابتدای آذرماه هر فردی که قصد 
استفاده از هواپیما، قطار و اتوبوس در حوزه ی بین شهری را دارد، 
یا تست pcr منفی ۷۲ ساعت قبل  و  واکسیناسیون  باید کارت 
از جابه جایی داشته باشد و این موضوع شامل حوزه ی حمل ونقل 

بین الملل هم می شود«.

پلیس فتا هشدار داد
مراقب همراه بانک های جعلی 

در گوگل پلی باشید
همراه  وجود  از  ناجا  فتا  پلیس  اجتماعی  معاون  جامعه:  گروه 
به مردم توصیه  و  بانکی در گوگل پلی خبر داد  بانک های جعلی 
کرد که از دریافت و نصب اپلیکیشن های آلوده که از طریق ارسال 

پیامک ها برای آن ها ارسال می شود، جدا خودداری کنند.
کرد:  اظهار  پاشایی  رامین  ایسنا سراسری، سرهنگ  گزارش  به 
مغرضانه،  اهداف  با  جعلی  اپلیکیشن های  پیاده سازی  و  »طراحی 
کاربران  بانکی  و  خصوصی  شخصی،  اطالعات  به  دستیابی  نظیر 
»در  داد:  ادامه  وی  است«.  سایبری  مجرمان  ترفندهای  از  یکی 
اهدافی جدید مجرمان سایبری با طراحی و ارسال اپلیکیشن های 
جعلی بانک های صادرات، کشاورزی و سپه به گوگل پلی و تشویق 
کاربران مبنی بر بروزرسانی یا نصب اپلیکیشن های جعلی و مخرب، 
با مقاصد شوم کالهبرداری، اخاذی و  زمینه ی دسترسی غیرمجاز 
صفحات  به  آنان  هدایت  کاربران،  همراه  تلفن  گوشی  آلوده سازی 
جعلی مرسوم به فیشینگ و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان 
را فراهم می سازند«. معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود: »بر اساس 
رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی، گزارشات متعدد دریافتی 
از هموطنان و بررسی های فنی، ضمن تاکید بر این فرآیند مجرمانه 
و اخذ دستور قضائی مبنی بر شناسایی، برخورد با مرتکبان و سایر 
اقدامات بین المللی در خصوص حذف این اپلیکیشن های جعلی از 
ادامه به شهروندان  اپ استورهای خارجی در جریان است«. وی در 
توصیه کرد: »در صورت نیاز به نصب اپلیکیشن های بانکی حتما 
بانک های  یا سایت های رسمی  و  مارکت های داخلی  از  بر دریافت 
عامل اقدام کنند و سایر اپلیکیشن های فعال مورد نیاز خود را نیز 
به همین طریق دریافت کنند و از دریافت و نصب اپلیکیشن های 
آلوده که اکثرا لینک آن ها توسط مجرمان سایبری از طریق ارسال 
پیام و یا پیامک ها به وسیله ی پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی 

برای آن ها ارسال می شود، اکیدا خودداری کنند«.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا همچنین از شهروندان خواست 
اخذ مشاوره  به  نیاز  یا  و  موارد مشکوک  با  مواجهه  در صورت  که 
و راهنمایی تخصصی، از طریق سایت رسمی پلیس فتا به آدرس 
www.cyberpolice.ir   و یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ اقدام کنند. 
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پیگیری مطالبات مردم سخت اما لذت بخش است
گفت وگو با تقی زاده مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان؛

گروه جامعه: رئیس مرکز خشکسالی 
با بیان این که مدل ها نشان می دهند که 
در آذر و سه ماهه ی زمستان، بارش ها به 
عین  در  می شود،  نزدیک  نرمال  شرایط 
حال گفت که به دلیل بارندگی های کمتر 
همچنین  و  گذشته  سال  در  نرمال  از 
خشکسالی  پاییز،  اول  ماهه ی  دو  در 
همچنان شدید خواهد بود و بعید است 

که کم بارشی ها در زمستان جبران شود.
جوان  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
اینکه  به  اشاره  با  وظیفه  احد  سراسری، 
بخشی  گذشته  هفته ی  بارندگی های 
کرد:  اظهار  کرد،  جبران  را  کمبودها  از 
خوبی  بارندگی های  اخیر  روزهای  »طی 
در حوزه ی مرکزی همچون استان های قم، 
تهران، همدان، زنجان، قزوین، البرز، تهران 
این  که  داشتیم  ساحلی  استان های  و 
بارش ها موجب شد، کسری بارش نسبت 
به دوره ی نرمال از باالی ۴۰ درصد به ۲۸ 

درصد برسد«.
وی افزود: »گستره ی بارش در روزهای 
لرستان،  به شمال خوزستان، شرق  اخیر 
بخش های شمالی چهارمحال و بختیاری، 
یزد،  اصفهان،  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
کرمان، حوزه ی مرکزی و شرقی رشته کوه 
هم  را  مرکزی  حوزه ی  و  رسید  زاگرس 

پوشش داد«.
بارش های  این که  به  اشاره  با  وظیفه 
کرد:  بیان  است،  نرمال  از  کمتر  فعلی 
غرب،  به  بارش ها  آبان  دوم  نیمه ی  »در 
در  و  است  محدود  شمال  و  شمال غرب 
مالحظه ای  قابل  بارندگی  نقاط  سایر 
وضعیت  آینده ی  درباره ی  وی  نداریم«. 
اقلیمی  »مدل های  داد:  توضیح  بارش ها، 
نشان می دهند که در آذر و سه ماهه ی 
زمستان، بارش ها به شرایط نرمال نزدیک 
بارندگی های کمتر  به دلیل  اما  می شود، 
از نرمال در سال گذشته و همچنین در 
دو ماهه ی اول پاییز، خشکسالی همچنان 

شدید خواهد بود«.
رئیس مرکز خشکسالی ادامه داد: »با 
توجه به خشکی پاییز فعلی و سال قبل 
زمستان  در  کم بارشی ها  که  است  بعید 

جبران شود«.
انباشت  به  توجه  »با  شد:  یادآور  وی 
کم بارشی ها بر روی هم در نهایت سالی 
را سپری می کنیم که در خوشبینانه ترین 
حالت، در پایان زمستان به شرایط نرمال 
برای سال آبی جاری برسیم، اما به دلیل 
با  همچنان  گذشته  سال  بارش  کمبود 

مشکل تنش آبی مواجه هستیم«.
وظیفه با اشاره به آخرین جزئیات دما 
در سال زراعی جدید بیان کرد: »از لحاظ 
استان های  کشور،  شمالی  بخش  دمایی 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل 
در شرایط نرمال، گیالن و خراسان شمالی 
خراسان  استان های  و  نرمال  از  کمتر 
رضوی، تهران، زنجان، البرز، زنجان و قزوین 

نرمال بودند«.
از  حاکی  »پیش بینی ها  افزود:  وی 
ابتدای  تا  کشور  کل  دمای  که  است  آن 
فصل بهار در شرایط نرمال و نیم تا یک 
درجه بیش از نرمال باشد که با این وجود 

زمستان سردی را نخواهیم داشت«.

بارش ها در فصل زمستان به نرمال 
نزدیک می شود

رئیس مرکز خشکسالی در توصیه ای 
به کشاورزان گفت: »با توجه به بارش های 
کمتر از نرمال در بسیاری از نقاط کشت 
پاییزه به تاخیر افتاده یا انجام نشده است 
بارش  بهبود شرایط  با  انتظار می رود  که 
به نزدیک نرمال در آذر، کشاورزان بتوانند 

کشت را انجام دهند  «.
استان ها  برخی  در  اینکه  بیان  با  وی 
نیست،  فراهم  کشت  برای  الزم  رطوبت 
خوزستان،  استان  جنوب غرب  »در  افزود: 
انتظار  کرمانشاه  نقاط  از  خیلی  و  ایالم 
بارش  نزدیک شدن شرایط  با  که  می رود 
رطوبت  و  ماه  آذر  در  نرمال  وضعیت  به 
را  بتوانند کشت  کشاورزان  زمین،  نسبی 

انجام دهند«.
بر محدودیت کشت  تاکید  با  وظیفه 
دیم و آبی بیان کرد: »با توجه به بارش های 
امسال، کشت های دیم و آبی با محدودیت 
تا  محدودیت  این  که  است  بوده  مواجه 
یک ماه آینده ادامه دارد که امیدواریم در 
انتهای پاییز با بهبود بارش ها، شرایط برای 

کشت پاییزه آماده شود«.
وی ادامه داد: »گرچه از االن نمی توان 
پیش بینی برای بارش های بهاره داشت، اما 
بارش شرایط  از لحاظ دما و  در زمستان 
از  قدری  که  طوری  به  بود  خواهد  نرمال 
کمبودهای شدید پاییز را جبران می کند 
و ذخایر آبی پشت سدها بهبود می یابد«.

»بنابر  کرد:  اظهار  پایان  در  وظیفه 
بهتر  امسال  زمستان  اقلیمی،  مدل های 
امر  این  که  بود  خواهد  گذشته  سال  از 
جبران  را  کم بارشی ها  حدی  تا  می تواند 

کند«. 

گروه جامعه: مدیرکل زندان های استان 
»محمدحجت  ابالغی  صدور  با  کرمان 
علویان« را به سمت مسئول روابط عمومی 
اداره کل زندان های استان کرمان منصوب 
کرمان،  فردای  خبرنگار  گزارش  به  کرد. 
از  بخشی  در  حسینی  سیدمجتبی 
گسترش  به  جدی  اهتمام  حکم،  این 
افکار  ظهور  روابط عمومی،  فعالیت های 
استفاده  و  مردم  نظرات  ارزیابی  عمومی، 
برنامه های  مشی  خط  تعیین  در  آن  از 
اداره کل  با  مرتبط  اطالعاتی  و  انتشاراتی 

حوزه ی  اولویت های  از  را  زندان ها 
روابط عمومی بیان کرده است.

حکم  این  ادامه ی  در  همچنین  وی 
با استفاده ی  آورده است: »شایسته است 
مطلوب از کلیه ی امکانات و منابع موجود 
سازمانی،  مقرارت  و  قوانین  چارچوب  در 
در  هماهنگی  ایجاد  و  برنامه ریزی  ضمن 
موصوف،  فعالیت های  و  طرح ها  اجرای 
در تحقق اهداف عالیه ی سازمان زندان ها 
مبذول  را  خود  تالش  و  سعی   نهایت 

دارید«. 

امنیت  پلیس  ماموران  جامعه:  گروه 
اقتصادی کرمان موفق شدند مقادیر زیادی 
قفل و یراق که در یک ساختمان در حال 

ساخت انبار شده بود را کشف کنند.
پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
استان  اقتصادی  امنیت  رئیس پلیس 
مبارزه  راستای  »در  کرد:  اظهار  کرمان 
امنیت  پلیس  ماموران  کاال،  احتکار  با 
از  اطالعاتی  اقدامات  با  کرمان  اقتصادی 
در  مسکونی  منزل  یک  در  کاال  احتکار 
حال ساخت در شهر کرمان مطلع شده و 

مراتب را در دستور کار قرار دادند«.
افزود:  سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی 
و  نظر  مورد  منزل  با شناسایی  »ماموران 
ضمن هماهنگی با مقام قضایی، به محل 

آنجا  از  بازرسی  و  بازدید  در  و  اعزام شده 
و  قفل  انواع  کارتن  کشف ۴۰۰  به  موفق 

یراق شدند«.
کاالی  ارزش  این که  به  اشاره  با  وی 
 ۳۰ کارشناسان  سوی  از  شده  احتکار 
میلیارد ریال برآورد شده است، بیان کرد: 
»در این رابطه یک متهم دستگیر شد که 
پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شد «. 
کاال  »احتکار  داد:  ادامه  میرحبیبی 
آشفتگی  بر  اثرگذار  موارد  جمله  از 
توان  تمام  با  پلیس  که  است  بازار 
پدیده ی  و  اقتصادی  اخاللگران  با 
مبارزه  کاال  احتکار  و  قاچاق   زیان بار 

می کند«. 

مدیر  سلمانی زاده  اطالع رسانی:  گروه 
برق شهرستان سیرجان از کشف و ضبط 
و  داد  خبر  غیرمجاز  رمزارز  دستگاه   ۶۸
از  استفاده  با  مذکور  دستگاه های  گفت: 
برق غیرمجاز و بدون داشتن مجوز قانونی 
در منزل مسکونی در حال فعالیت بودند 
کشف  انتظامی  نیروی  همکاری  با  که 
روابط  گزارش  به  شدند.  جمع آوری  و 
برق جنوب  نیروی  توزیع  عمومی شرکت 
در  سیرجان  برق  مدیر  کرمان،  استان 
ادامه سخنان خود، بیان کرد: هر دستگاه 
ماینر فشار زیادی بر شبکه برق تحمیل 

درخواست  مشترکین  از  لذا  می کند، 
مراکز  مشاهده ی  صورت  در  می کنیم 
ارز دیجیتال مراتب را به سامانه ی  تولید 
۱۲۱ فوریت برق گزارش دهند.  وی افزود: 
دستگاه  های ماینر، عالوه بر مصرف باالی 
ارزان، خسارت  تعرفه ی   از  استفاده  و  برق 
نموده  وارد  برق  توزیع  شبکه  ی  به  زیادی 
را  ناخواسته  خاموشی  های  از  بخشی  و 
سبب می شود. شایان ذکراست، بر اساس 
گزارش های صورت گرفته، تا کنون حدود 
۸۳۸ دستگاه استخراج رمز ارز در شهرستان 

سیرجان کشف و ضبط شده است. 

کم بارشی ها در زمستان جبران نمی شود

»محمدحجت علویان« 
مسئول روابط عمومی اداره کل 

زندان های کرمان شد

کشف انبار قفل و یراق در کرمان 

کشف  68 دستگاه غیرمجاز رمزارز دیجیتال 
در منزل مسکونی

رئیس مرکز خشکسالی:

با صدور حکمی از سوی مدیرکل؛

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد

مدیریت برق شهرستان سیرجان خبر داد

 دادستان به بازگشایی پایگاه امداد جاده ای لوت ورود کرد

 نگران تخریب بسرت نمکین دریاچۀ لوت هستم

 خشکسالی همچنان شدید خواهد بود
 زمستان سردی پیش رو نداریم

معاون دامپزشکی استان کرمان هشدار داد

خطر شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
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