
مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان:اکثر روابط عمومی های ادارات دولتی تخصص 
و تجهیزات الزم را ندارند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب:

 انعقاد تفاهم نامه منابع طبیعی جنوب
با برخی ادارات استان

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:

 بزرگترین موزه منطقه ای کشور
در جیرفت احداث می شود

گیر روابط عمومی های 
جنوب در پیچ تخصص

هشدار اورژانس جیرفت درباره ادامه 
ناپایداری های جوی

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

تولید ۳۰ هزار تن چغندر قند 
در جنوب کرمان 
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جذب توریست با ترفندهای پزشکی
عضو کمیسیون فنی دفاتر خدمات مسافری گردشگری اداره 
کل میراث فرهنگی :بیمارستان های کرمان در حال دریافت 
آی پی دی به منظور توسعه طرح گردشگری سالمت هستند
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 اردیبهشــت   29 یکشــنبه         490 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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کنکور؛ زنجیرٔه معیوب 
و مشروعیت  برباد رفته

مائده پروین
یادداشت مهمان

ــزاری  ــال برگ ــن س ــاه و یکمی ــال 98، پنج س
کنکــور در ایــران اســت. آزمونــی سرنوشت ســاز 
ــرای  ــرای دانش آمــوزان، قصــه ای پــر غصــه ب ب
ــان امــر  ــرای متولی ــه ب خانواده هــا، زخمــی کهن
ــود،  ــن آب گل آل ــه در ای ــور و البت ــوزش کش آم
امپراطوری هــای  بــرای  پرســود  تجارتــی 

ــی. ــات آموزش خدم
ــه  ــار، ک ــار و دو ب ــک ب ــه ی ــا ن ــدام از م ــر ک ه
بارهــا و بارهــا داغ شــدن موضــوع حــذف کنکــور 
از نظــام آموزشــی و بعــد ابتــر و بی نتیجــه 
و  کارشناســی  بحث هــای  تمــام  مانــدن 
خاطــر  بــه  را  تخصصــی  کمیســیون های 
ــۀ  ــن حلق ــه آخری ــه ب ــا حمل ــا آی ــم. ام می آوری
حــذف  و  معیــوب  و  بیمــار  زنجیــره  یــک 
رادیــکال آن، ممکــن و اساســا عقالنــی اســت؟

روشــن اســت کــه کنکــور یــک بــالی آســمانی 
نــازل شــده بــر سیســتم آموزشــی کشــور 
نیســت، بلکــه زاییــدۀ 12 ســال تکیــه و تأکیــد 
بــر محفوظــات، کم توجهــی بــه پــرورش قــدرت 
ــت  ــردن ظرفیی ــا ک ــل و حــل ِ مســئله، ره تحلی
ــون و  ــتش بی چ ــه و پرس ــای چندگان هوش ه
چــرای هــوش ریاضــی، ناچیــز انگاشــتن تفکــر 
واگــرا و خالقانــه، ســتایش نمــرٔه 20 و 19 و 
توقــع خروجی هــای شــبیه بــه هــم و از دم 

ــت. ــل اس ــدس و وکی ــک و مهن پزش
خاتمــۀ ایــن سیســتم معیــوب و پایاتریــن 
روش بــرای ارزش یابــی و ورود بــه مرحلــۀ 
بعــد چــه می توانــد باشــد؟ بلــه، درود بــر 
در  چندگزینــه ای!  ســوال های  و  کنکــور 
آزمون هــای چندگزینــه ای  چنیــن شــرایطی 
ــم،  ــان ک ــدت زم ــد در م ــه می توانن ــا ک از آن ج
هدف هــای متعــدد آموزشــی را اندازه گیــری 
ــی  ــد و از آن جــا کــه کنکــور قصــد ارزش یاب کنن
ــی ایــن  ــی را دارد، حلقــۀ نهای 12 ســال تحصیل
انتخــاب  بــرای  غربالــی  و  بیمــار  سیســتم 
ســوال هایی  می شــود.  دانشــگاه ها  ورودی 
بــر  از حیــث ماهیــت غالبــًا متمرکــز  کــه 
»دانش«انــد و اصــوال ســطوح باالتــر شــناختی 
ــن  ــا ای ــد. ب ــرار نمی دهن ــنجش ق ــورد س را م
توصیــف، چه گونــه حــذف کنکــور را منجــی 
نظــام آموزشــی می دانیــم و بــه جــای بــه 
ــزار  ــن اب چالــش کشــیدن سیســتمی کــه چنی
ــه ارمغــان آورده اســت، مــدام و  سنجشــی را ب
ــروه و  ــول«، کارگ ــرای حــذِف »معل ــی ب پی درپ

می کنیــم؟ تعییــن  ضرب االجــل 
ــذاب آوِر  ــوِل ع ــور، آن غ ــم کنک ــر می خواهی اگ
ــالح  ــد در اص ــل را بای ــد، راه ح ــناک نباش ترس
اصولــی و تدریجــی نظــام آموزشــی جســت وجو 
ــک واژه در  ــا ی ــت تنه ــه خالقی ــم. روزی ک کنی
ــی  ــۀ درس ــار آن در برنام ــوده و آث ــه نب لغت نام
و محیــط آموزشــی قابــل مشــاهده و ملمــوس 
باشــد، قــدرت تحلیــل و حــل مســئله از اهــداف 
غایــی آموزشــی تلقــی شــود، آموزش هــای 
فنــی و حرفــه اِی اثربخــش و کارآمــد بــه عنــوان 
مدخلــی بــرای ورود بــه بــازارکار و کاهــش 
ــه  ــر گرفت ــگاه در نظ ــه دانش ــان ورود ب متقاضی
ــر  ــور ب ــلطۀ کنک ــان س ــه پای ــوان ب ــود، می ت ش

ــدوار شــد. نظــام آموزشــی کشــور امی
ــه  ــز ضــروری اســت ک ــه نی ــن نکت دانســتن ای
کنکــور بــا ویژگی هــای فعلــی، فقــط یــک 
نقطــۀ پایــان بــرای تحصیــل در مدرســه و 
آزمونــی بــرای ورود بــه دانشــگاه نیســت. بلکــه 
ــواالت  ــور )س ــواالت کنک ــای س ــان ویژگی ه می
انتخــاب  و  آزمــون  نتایــج  چندگزینــه ای(، 
ــم و  ــد عل ــا تولی ــگاه، ب ــدگان در دانش قبول ش
ــداول  ــود دارد و مت ــه وج ــی، رابط ــی علم پویای
چندگزینــه ای  ســواالت  از  اســتفاده  شــدن 
می توانــد مضراتــی حتــی بــرای انتخــاب افــراد 
ــان و پســت های ســازمانی داشــته  ــرای کارکن ب

ــد. باش
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احداث بزرگراه کرمان – راور – دیهوک با 74 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست

شهردار کرمان خبر داد:

به همت سازمان فنی و حرفه ای و حمایت اداره کل اجتماعی استانداری:

پیشرفت 74 درصدی بزرگراه کرمان - راور - دیهوک

نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی افزایش یافت

خانه مهارت دفتر تسهیل گری منطقه اهلل آباد افتتاح شد

بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــالع رســانی اداره کل 
راه و شهرســازی اســتان کرمــان مســلم موســی زاده 
ــوزه  ــور در ح ــن مح ــت: ای ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ب
ــا  ــه ت ــول دارد ک ــر ط ــان 188  کیلومت ــتان کرم اس
ــل شــده و  ــراه تبدی ــه بزرگ ــر آن ب ــون 59 کیلومت کن
ــت دو  ــه در دس ــب 6 قطع ــم در قال ــر ه 99 کیلومت

ــده ســازی اســت. بان
ــی  ــی و بزرگراه ــای اصل ــارت راه ه ــس اداره نظ رئی
اداره کل راه و شهرســازی اســتان کرمــان افــزود: 
بــرای اجــرای ایــن پــروژه تــا کنــون هــزار و 30 
میلیــارد ریــال هزینــه شــده و بــرای تکمیــل آن بــه 
هــزار و 152 میلیــارد ریــال اعتبــار دیگــر نیــاز اســت.

اعتبــار،  تامیــن  صــورت  در  تصریــح کــرد:  وی 
عملیــات اجرایــی در 30 کیلومتــر باقــی مانــده ایــن 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــز آغ ــور نی مح
مســلم موســی زاده محــور کرمــان – راور – دیهــوک 
را از مهــم تریــن پــروژه هــای بزرگراهــی کشــور 
ــا  ــن محــور ب ــت: ای ــان دانســت و گف و اســتان کرم
اتصــال مرزهــا و اســتان هــای شــمال شــرقی کشــور 
ــش  ــی نق ــوب غرب ــی و جن ــای جنوب ــتان ه ــه اس ب
مهمــی را در اقتصــاد ملــی و ترانزیــت بیــن المللــی 

ــد. ایفــا مــی کن
در حالیکــه اســتان کرمــان بــا داشــتن 1741 کیلومتر 
جــاده چهارخطــه، بیشــترین بزرگــراه در ســطح 
کشــور را داراســت، وســعت زیــاد و قــرار گرفتــن در 
مســیر کریــدور شــمال بــه جنــوب، نیــاز ایــن اســتان 
ــه احــداث بیــش از 800 کیلومتــر بزرگــراه دیگــر را  ب

موجــب شــده اســت.

شـهردار کرمـان گفـت: نـرخ نـاوگان حمـل و نقـل عمومی 
افزایـش پیـدا کرد.

مهـران عالـم زاده اظهـار کرد: نـرخ کرایه ناوگان اتوبوسـرانی 
به طـور متوسـط 20 درصد افزایش یافته اسـت، به طوری که 
بخـش دولتـی 22 و بخـش خصوصی 18 درصـد افزایش 

داشـته است.
او بـه افزایش تقریبا 18 درصدی نرخ کرایه تاکسـی اشـاره 
کـرد و گفت: نرخ کرایه تاکسـی در شـهر کرمـان بین 13 تا 

23 درصد افزایش یافته اسـت.
وی بـا بیـان اینکه ناوگان اتوبوسـرانی نیاز به نوسـازی دارد 
افـزود: در سـال گذشـته 13 دسـتگاه و در سـال جـاری 10 
دسـتگاه اتوبوس نوسـازی و وارد ناوگان شـهری کرده ایم و  
همچنیـن 5 دسـتگاه اتوبـوس نسـبتا نو برای شـهر کرمان 

خریداری شـده است.
عالم زاده تصریح کرد: سـازمان تاکسـیرانی کل کشـور باید 

تدابیـری برای نوسـازی تاکسـی های اتخاذ کند.

منطقــه  گــری  تســهیل  دفتــر  مهــارت  خانــه 
ــه ای و  ــی و حرف ــازمان فن ــت س ــه هم ــاد ب هللا آب
ــتانداری و در  ــی اس ــت اداره کل اجتماع ــا حمای ب
راســتای طــرح هــای تســهیل گرانــه افتتــاح شــد.

و  امنیتــی  سیاســی،  معاونــت  سرپرســت 
اجتماعــی اســتانداری بیــان کــرد: گســتردگی 
در  گــری  تســهیل  دفاتــر  هــای  فعالیــت 
اقتصــادی،  فرهنگــی،  اجتماعــی،  حوزه هــای 
ــوان  ــه عن ــه ب ــه نحــوی اســت ک ــی و … ب فرهنگ
یــک دولــت کامــل مشــغول بــه فعالیــت هســتند.

محمدصــادق بصیــری بــه اثرگــذاری فعالیت هــای 
ــن  ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــری اش ــهیل گ ــر تس دفات
ــای  ــه ه ــن برنام ــی بی ــاد هماهنگ ــر در ایج دفات
ــری از  ــی و جلوگی ــی و مردم ــای دولت ــش ه بخ

ــد. ــزایی دارن ــه س ــش ب ــا نق ــوازی کاری ه م
رصــد  در  گــری  تســهیل  دفاتــر  افــزود:  وی 
و  دارنــد  مهمــی  نقــش  نیــز  اجتماعــی 
ــوی  ــده از س ــام ش ــات انج ــازی اقدام مستندس
دفاتــر تســهیل گــری نیــز بایــد مــورد توجــه 

گیــرد. قــرار  جــدی 
صداقت، انصاف، بی طرفی

k e r m a n e n o . i r
 آموزش تخصصی و تضمینی شناپایگاه خبری تحلیلی 

کودکان و بزرگساالن
به صورت خصوصی و نیمه خصوصی توسط کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

دارای مدرک مربی گری و نجات غریق درجه 1
09120321184 - یوسف آبادی

23 تا 2234 تا 33

آگهی استخدام
هلدینگ صنایع فوالد کرمان )بردسیر(

هلدینــگ صنایــع فــوالد کرمــان )بردســیر( ، بــه منظــور تکمیــل ســرمایه 
انســانی مــورد نیــاز خــود در کارخانجات صنایــع فوالد کرمــان )بردســیر( و ذوب 
و نــورد کرمــان ، از افــراد متخصــص واجــد شــرایط )مــرد( در مقاطــع تحصیلــی 
کاردانــی و کارشناســی از طریــق برگــزاری آزمــون و مصاحبــه )فنــی، تخصصــی، 
مهارتــی و روان شــناختی ( ، بــه صــورت قــرارداد موقــت ، طبــق ضوابــط قانــون 

کار و تأمیــن اجتماعــی اقــدام بــه جــذب نیــرو مینمایــد.
رشته های مورد نیاز:

کاردانـی: متالـورژی ، بـرق، مکانیـک، تاسیسـات، ماشـین ابـزار، ایمنـی و بهداشـت /
بهداشـت حرفـه ای ، اطفـای حریـق ، ریاضـی / آمار /حسـابداری ، کامپیوتـر، فوریتهای 

پزشکی
کارشناسـی:  متالـورژی ، مکانیـک، بـرق ، نقشـه کشـی صنعتـی ، صنایـع ، ایمنـی و 

بهداشـت /بهداشـت حرفـه ای ، مدیریـت
مهلت ثبت نام : حداکثر تا پایان روز جمعه 98/03/03

برای ثبت نام و مشاهده جزئیات به آدرس سایت زیر مراجعه نمایید:
www.ksi.ir

کلیه مراحل استخدام و آزمون توسط شرکت پیمانکار تامین نیرو صورت می پذیرد.

صنایع فوالد کرمان )بردسیر(
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بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهادکشـاورزی 
جنـوب کرمـان دکتـر سـعید برخـوری رییس سـازمان 
وزارت  اجرایـی  سیاسـت  راسـتای  در  داشـت:  بیـان 
سـازمان  محـوری  هـای  برنامـه  و  جهـاد کشـاورزی 
اصـالح  منظـور  بـه  جنـوب کرمـان  جهـاد کشـاورزی 
ضریـب  افزایـش  بـر  تأکیـد  بـا  کاشـت  الگـوی 
افزایـش  اسـتراتژیک،  محصـوالت  در  اتکایـی  خـود 
تولیـد  و  سـاماندهی کشـت  و  آب  مصـرف  کارایـی 
ظرفیت هـای  اسـاس  بـر  پذیـر  آسـیب  محصـوالت 
منطقـه و مطالعـات علمـی- کاربـردی در سـال زراعـی 
98-97عملیـات کاشـت چغنـدر قنـد پاییـزه در سـطح 
 400 هکتـار و تولیـد 30 هـزار تـن هدف گـذاری شـد.

وی افـزود: بـا توجـه بـه تقویـم زراعـی قابـل توصیـه 
عملیـات کاشـت از 20 آبـان مـاه 97 آغـاز گردیـد کـه به 
دلیـل محدودیـت ماشـین آالت و تجهیـزات تخصصـی 
در منطقـه و ضـرورت حمـل و تامیـن از سـایر اسـتانها 
و همچنیـن دامنـه تاریـخ کاشـت مناسـب ،کاشـت در 
سـطح 250 هکتـار با اسـتفاده از ارقام هیبریـد پرفکتا ، 
لوانته، آنتک و پالما در سـه شهرسـتان کهنوج ،قلعه گنج 
 و رودبـار جنـوب در تاریخ یکـم دی ماه 97 پایان یافت .

دکتـر برخـوری اضافـه کـرد: در جهت افزایـش بهره وری 
آب 60 درصـد سـطح کاشـت بـه سیسـتم آبیـاری نـوار 
تیـپ مجهـز شـد.وی گفـت: بـه منظـور ارزیابـی فنی و 
میدانـی عملکـرد کمـی و کیفـی ،تعییـن تاریخ کاشـت 
مناسـب و رقـم مناسـب بـه تعـداد 14 رقـم هیبریـد 

خارجـی نیـز کاشـت و مقایسـه شـدند.

بـه گـزارش خبرنـگار پیام طبیعت جنـوب کرمـان؛ تفاهم نامه 
همکاری مشـترک بیـن اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
جنـوب کرمـان و اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان 
در راسـتای توسـعه زراعـت چـوب با کشـت گونه های سـریع 
الرشـد و چوبده و اسـتفاده بهتر از ظرفیت ها و پتانسـیل های 
موجـود دارای منبـع آبـی مشـخص، بـه امضـا رسـید. دکتـر 
کردسـتانی مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
کرمـان در مصاحبـه بـا خبرنـگار پیـام طبیعت جنـوب کرمان 
گفـت: در راسـتای تحقـق فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری 
)مدظلـه العالـی( در سـال رونـق تولیـد، اجـرای سیاسـت 
هـای اقتصـاد مقاومتـی و اهداف پیش بینی شـده در برنامه 
ششـم توسـعه و همچنیـن حفاظـت از عرصه هـای منابـع 
طبیعـی تفاهـم نامـه همـکاری مشـترک بـا موضـوع زراعت 
چـوب در طرح هـای احـرار و بـا منبـع آبـی مشـخص فـی ما 
بیـن اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان و 
اداره کل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان منعقـد گردید. وی 
در ادامـه افـزود: هـدف از انعقـاد ایـن تفاهـم نامـه اسـتفاده 
بهینـه از منابـع آب و خـاک، صرفـه جویـی ارزی بـا هـدف 
جلوگیـری از واردات چـوب، کاسـتن فشـار بـر عرصه هـای 
طبیعـی جنگلـی، کمک به حفاظـت و صیانت پایـدار از منابع 
جنـگل هـای کشـور، تامیـن نیاز صنایـع پایین دسـتی چوب 
توسـط زارعیـن و ایجـاد اشـتغال اسـت. احمـد اسـکندری 
نسـب مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان ضمـن 
خیـر مقـدم بـه دکتـر کردسـتانی و همراهـان، گفت: بنـده از 
طـرح زراعـت چـوب اسـتقبال نمـوده و آمادگی کامـل داریم 
نسـبت بـه شناسـایی و مکانیابـی محـدوده هـای مسـتعد 
امـر زراعـت چـوب با منبـع آبی مشـخص در مناطـق موضوع 
تفاهم نامـه اقـدام کنیـم. دکتـر کردسـتانی گفت: در راسـتای 
تحقـق فرمایشـات مقام معظم رهبـری )مدظلـه العالی( در 
سـال رونـق تولیـد، اجرای سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی و 
اهداف پیش بینی شـده در برنامه ششـم توسعه و همچنین 
حفاظـت از عرصه هـای منابـع طبیعـی تفاهم نامـه همـکاری 
مشـترک بـا موضـوع زراعـت چـوب در طـرح هـای احـرار و 
بـا منبـع آبی مشـخص فـی مـا بیـن اداره کل منابـع طبیعی 
و آبخیـزداری جنـوب کرمـان و اداره کل زندان هـا و اقدامـات 
تأمینـی و تربیتـی اسـتان کرمـان منعقـد شـد. وی در ادامـه 
افـزود: هـدف از انعقـاد ایـن تفاهـم نامـه اسـتفاده بهینـه از 
منابـع آب و خـاک، صرفـه جویـی ارزی بـا هـدف جلوگیری 
طبیعـی  عرصه هـای  بـر  فشـار  چـوب، کاسـتن  واردات  از 
جنگلـی، کمـک به حفاظـت و صیانـت پایـدار از منابع جنگل 
هـای کشـور، تامیـن نیـاز صنایع پایین دسـتی چوب توسـط 
زارعیـن و ایجـاد اشـتغال اسـت. دکتـر کردسـتانی در پایـان 
ضمن تشـریح موضـوع مورد تفاهـم، بیان کرد: ایـن اداره کل 
آمادگـی الزم را در خصـوص تأمین نهال رایـگان جهت اجرای 
طـرح زراعـت چوب برای کلیـه متقاضیان دارا اسـت. امیری، 
مدیـرکل زنـدان هـا و اقدامـات تأمینـی و تربیتـی اسـتان 
کرمـان ضمن خیـر مقدم به دکتـر کردسـتانی و همراهان، از 
طـرح مذکـور اسـتقبال نمـوده و گفت: بـا توجه بـه در اختیار 
داشـتن اراضی مسـتعد اجـرای این طرح و منبـع آب مکفی 
و همچنیـن فراهـم نمـودن اشـتغال پایـدار بـرای زندانیـان، 
بنـده و مجموعـه همـکاران آمادگـی کامـل اجـرای بندهـای 
تفاهم نامـه را داریـم. تفاهـم نامه همکاری مشـترک دیگری 
بیـن اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان و 
اداره کل امـور اتبـاع و مهاجریـن خارجـی اسـتانداری کرمـان 
در راسـتای توسـعه زراعـت چـوب با کشـت گونه های سـریع 
الرشـد و چوبـده و اسـتفاده بهتـر از ظرفیت هـا و پتانسـیل 
هـای موجـود دارای منبـع آبـی مشـخص، بـه امضـا رسـید. 
دکتـر کردسـتانی مدیرکل منابع طبیعـی و آبخیز داری جنوب 
کرمـان در مصاحبـه بـا خبرنـگار پیـام طبیعت جنـوب کرمان 
گفـت: در راسـتای تحقـق فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری 
)مدظلـه العالی( در سـال رونـق تولید، اجرای سیاسـت های 
اقتصـاد مقاومتـی و اهـداف پیـش بینـی شـده در برنامـه 
ششـم توسـعه و همچنیـن حفاظـت از عرصه هـای منابـع 
طبیعـی تفاهـم نامـه همـکاری مشـترک بـا موضـوع زراعت 
چـوب در طـرح هـای احـرار و بـا منبـع آبـی مشـخص فـی 
مـا بیـن اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمان 
و  اداره کل امـور اتبـاع و مهاجرین خارجی اسـتانداری کرمان 
منعقـد شـد. وی در ادامـه افزود: هـدف از انعقـاد این تفاهم 
نامـه اسـتفاده بهینـه از منابع آب و خاک، صرفـه جویی ارزی 
بـا هـدف جلوگیـری از واردات چوب، کاسـتن فشـار بر عرصه 
هـای طبیعـی جنگلـی، کمک به حفاظـت و صیانت پایـدار از 
منابـع جنـگل هـای کشـور، تامین نیـاز صنایع پایین دسـتی 
چوب توسـط زارعین و ایجاد اشـتغال اسـت. دکتر کردستانی 
در پایـان بیـان کـرد: ایـن اداره کل آمادگـی الزم را در خصوص 
تأمیـن نهـال رایـگان جهت اجـرای طـرح زراعت چـوب برای 

کلیـه متقاضیان دارا اسـت.

مرکـز اورژانـس جیرفت در اطالعیـه ای از مردم خواسـت در 
مواقـع بارندگـی هـای شـدید و وقـوع رعـد و بـرق ، مراقـب 

باشند.
بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا وسـیما در اطالعیـه ایـن مرکـز 
؛  هواشناسـی  سـازمان  گـزارش  براسـاس  اسـت  آمـده 
ناپایداریهـای هـوا کـه تـا آخـر هفتـه ادامـه خواهـد داشـت 
موجـب افزایـش ابر و رگبار شـدید باران به همـراه رعد و برق 
در سـاعات بعدازظهـر و اوایـل شـب می شـود ، لـذا احتمال 
طغیـان رودخانـه هـا و آبگرفتگی معابر دور از انتظار نیسـت. 
از مـردم جنـوب اسـتان کرمان درخواسـت می شـود هنگام 
بارندگـی از صعـود بـه ارتفاعـات خـودداری کنند و از حاشـیه 

رودخانـه هـا و مسـیل هـا فاصلـه بگیرند.
همچنیـن از مـردم خواسـته مـی شـود هنـگام وقـوع رعـد 
و بـرق کامـال مراقـب باشـند و از قـرار گرفتـن در فضـای باز 

خـودداری کننـد .
متاسـفانه دو روز قبل مردی میانسـال در شهرسـتان فاریاب 

بـه علت برخـورد صاعقه جان خـود را از دسـت داد .

انعقاد تفاهم نامه 
منابع طبیعی جنوب 

با برخی ادارات استان

هشدار اورژانس 
جیرفت درباره ادامه 
ناپایداری های جوی

تولید30 هزار تن 
چغندر قند در 
جنوب کرمان

خبر

خبر

61 هزار هکتار از اراضی 
جنوب کرمان سم پاشی شد 

تولید 200 تن ارزن دانه ای 
از مزارع منوجان

افراد با کارت بانکی یارانه 
به فروشگاه های معرفی شده  بروند

رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی 
ادامـه  از  اسـتان کرمـان  جنـوب 
مبـارزه با ملخ هـای صحرایی خبر 
داد و گفـت: از ابتـدای مبـارزه بـا 
ایـن حشـرات تاکنـون 61 هـزار هکتـار از اراضـی 
جنوب اسـتان سـم پاشـی شـده اسـت. سعید 
برخـوری روز شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
ایرنـا، افـزود: بیـش از 90 درصـد مبـارزه بـا ملخ 
هـای صحرایـی در جنـوب اسـتان کرمـان بـه 
صـورت زمینـی انجـام شـده اسـت.وی ادامـه 
داد: 17 سـم پـاش ULV )پشـت وانتـی( در 
منطقـه جنـوب کرمـان فعالیـت سـم پاشـی را 
انجـام مـی دهنـد و هر سـم پـاش ULV روزانه 
300 تـا 400 هکتـار از زمیـن هـا را سـم پاشـی 
مـی کند.برخـوری اظهـار داشـت: مبـارزه با آفت 
ملـخ صحرایـی بـا همـکاری و عزم جـدی همه 
دسـتگاه هـا در جنـوب اسـتان کرمـان در حـال 

انجـام اسـت و جـای هیچگونه نگرانی نیسـت. 
رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
گفت: خوشـبختانه با تالش مردم و همکارانمان 
در سـازمان جهـاد کشـاوری و همچنین تدابیری 
کـه اتخـاذ کـرده ایـم، هیـچ ملخـی وارد مـزارع 
نشـده و اوضـاع تحـت کنتـرل اسـت.وی بیـان 
کـرد: عملیـات مبـارزه بـا ملـخ بـه صـورت لکـه 
گیـری در حال انجام اسـت و بـه تمامی مدیران 
جهـاد کشـاورزی و مسـووالن هفـت شهرسـتان 
جنوبـی کرمـان هشـدار داده شـده تـا در صورت 
مشـاهده هـر گونـه دسـته هـای ملـخ، مـورد را 
سـریعا گـزارش و مبـارزه علیـه آنهـا انجام شـود.

بـا توجـه بـه اینکـه عربسـتان سـعودی سـال 
گذشـته مبـارزه جـدی در کنتـرل ملخ هـا انجام 
نـداده، ایـن حشـرات مخرب بـا ورود به ایـران از 
تنگـه هرمـز عبـور و اسـتان های جنوبـی کشـور را 

آلـوده کـرده اند.

گفـت:  امیرمیجانـی،  کـوروش 
سال زراعی) 98-97(، 100 هکتار 
از مـزارع شهرسـتان منوجـان، به 
کشـت ارزن دانـه ای اختصـاص 
یافتـه اسـت و پیـش بینـی مـی شـود از این 
سـطح کشـت، میزان 200 تن  محصـول تولید 
شـود.» کـوروش امیرمیجانـی« مدیـر جهـاد 
کشـاورزی جنـوب کرمـان، در گفـت و گـو بـا 
خبرنگار خبرگزاری شبسـتان از کرمان جنوب،  
گفـت: در سـال زراعـی) 98-97(، 100 هکتـار 
از مـزارع شهرسـتان منوجـان، به کشـت ارزن 
اسـت. کـوروش  یافتـه  اختصـاص  ای  دانـه 
در  ارزن  بیـان داشـت: کشـت  امیرمیجانـی، 
نیمـه دوم بهمـن انجـام و در هـر هکتـار 18 
اسـت.مدیر جهـاد  بـذر مصـرف شـده  کیلـو 
کشـاورزی شهرسـتان منوجـان، اضافـه کـرد: 

متوسـط عملکـرد ارزن دانـه ای  2 تـن در هـر 
پیش بینـی  داشـت:  ابـراز  اسـت.وی،  هکتـار 
می شـود از این سـطح کشـت، میـزان 200 تن  
محصـول تولید شـود. ارزن ها گـروه کوچکی از 
گونه هـای دانـه دار غـالت کامـل هسـتند که در 
نواحـی خشـک بـه ویـژه در آسـیا و آفریقـا به 
خوبـی رشـد می کننـد.ارزن یک دانه باسـتانی 
محسـوب می شـود که از 10000 سـال پیش در 
آسـیای شـرقی کشـت می شـده اسـت. انواع 
مختلفـی دارد کـه انـواع مرواریدی و انگشـتی 
از معروف تریـن آن هـا می باشـند. اگرچه ارزن 
اغلـب بـه عنـوان غـذای پرنـدگان محسـوب 
می شـود، ولـی فقـط مخصوص آن ها نیسـت 
و بـه عنـوان یکـی از غـالت خوشـمزه جهـت 
تهیـه انـواع متنوعـی از غذاهـا در بسـیاری از 

کشـورها  کاربـرد دارد.

امـکان شـارژ اعتبـار کاالیـی بـر 
از  )یارانـه(  بانکـی  کارت  روی 
سـوی بانک مرکزی فراهم شـده 
و افـراد برای گرفتـن کاال احتیاج 
بـه کارت دیگـری ندارنـد بـا برگزاری جلسـات 
مختلـف و گفتگـو و شـنودهای فـراوان بیـن 
دولـت و مجلـس در نهایـت دولـت قانع شـد 
در فاز نخسـت بسـته حمایتـی جهت کمک به 
اقشـار آسـیب پذیـر جامعـه را تهیه کنـد البته 
ناگفتـه نمانـد ایـن طـرح فـاز دوم هـم دارد.

ایـن بسـته حمایتـی هیـچ ربطـی بـه یارانـه 
یـا مسـتمری افـراد زیـر پوشـش بهزیسـتی 
و کمیتـه امـداد نـدارد. شـارژ کارت یارانـه 11 
میلیـون نفـر از افراد زیرپوشـش بهزیسـتی و 
کمیته امداد اعم از مسـتمری بگیران و پشـت 
نوبتی هـا یکـی از ایـن مـوارد اسـت. از ایـن 

تعـداد دو میلیـون و 700 هـزار نفـر مربـوط بـه 
بهزیسـتی، پنـج میلیـون نفر متعلـق به کمیته 
امـداد و سـه میلیـون و 300 هـزار نفـر مربـوط 
بـه مـوردی بگیـران ایـن نهادهـای حمایتـی 
هسـتند. امـکان شـارژ اعتبـار کاالیـی بـر روی 
کارت بانکـی )یارانـه( از سـوی بانـک مرکـزی 
فراهـم شـده و افـراد برای گرفتـن کاال احتیاج 
بـه کارت دیگـری ندارنـد بلکـه با همـان کارت 
مـی توانـد جهـت دریافـت سـهمیه کاالهـای 
اساسـی خـود بـه فروشـگاه هـای مـورد نظـر 
در سراسـر کشـور مراجعـه کنـد. سـقف خرید 
بـرای خانـواده های یـک نفره 40 هـزار تومان، 
دو نفـره 80 هـزار تومـان، سـه نفـره 100 هـزار 
تومـان، چهـار نفـره 110 هـزار تومان، پنـج نفره 
130 هـزار تومـان و بـاالی پنـج نفـر 145 هـزار 

تومـان تعیین شـده اسـت.

معـاون میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه بزرگ تریـن مـوزه منطقه ای کشـور 
در شهرسـتان جیرفـت در حـال احداث اسـت گفـت: این موزه 
در حـال حاضـر 10 درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد. مجتبـی 
شـفیعی در گفت وگـو بـا خبرنـگار تسـنیم در کرمـان، با اشـاره 
بـه آغـاز هفته میراث فرهنگی اظهار داشـت: بیسـت و هشـتم 

اردیبهشـت مـاه روز جهانـی مـوزه و آغـاز ایـن هفته اسـت.
وی از افزایـش سـاعت کار موزه ها در ایـن روز خبر داد و افزود: 
امـروز تمامـی مـوزه هـای تحـت پوشـش اداره کل میـراث 
فرهنگی اسـتان کرمان از سـاعت 9 تا 20 به صورت یکسـره باز 
بـوده و بـه صورت ویـژه به بازدیدکننـدگان ارائه خدمـات دارند.

معـاون میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه امـروز بازدیـد از تمامـی موزه هـای 
تحـت پوشـش اداره کل میراث فرهنگی اسـتان کرمان رایگان 
اسـت گفـت: ایـن اقـدام بـه منظـور ترغیـب و تشـویق عمـوم 
مـردم بـرای بازدیـد از اماکـن تاریخـی – فرهنگی انجام شـده 
اسـت.وی بـا بیـان اینکـه ظرفیـت مـوزه ای باالیـی در اسـتان 
کرمـان وجـود دارد عنـوان کـرد: در حـال حاضـر بیـش از 20 
مـوزه تخصصـی در اسـتان کرمـان وجـود دارد که از ایـن تعداد 
هفـت مـوزه به صـورت خصوصی و مشـارکتی اداره می شـوند. 
شـفیعی بـا اشـاره به اینکـه بزرگ تریـن موزه منطقه ای کشـور 
در شهرسـتان جیرفـت در حـال احداث اسـت گفـت: این موزه 
در حـال حاضـر 10 درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد.وی بـا بیان 
اینکه موزه سـاعت و موزه فسـیل از موزه هـای خصوصی، موزه 
دفـاع مقـدس، ارتش، شـهید باهنر، مـوزه بانو حیاتـی و آگیرا 
از مـوزه هـای مشـارکتی و بـاغ شـاهزاده ماهـان و بـاغ مـوزه 
هرنـدی کرمـان جـزو بـاغ موزه های اسـتان کرمان محسـوب 

می شـوند.معاون میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشگری 
میـراث  اداره کل  برنامه هـای  بـه  اشـاره  بـا  اسـتان کرمـان 
فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان در ایـن 
هفتـه گفـت: در این هفته بازدید از از پروژه هـای در حال انجام 
میـراث فرهنگـی کرمـان در برنامـه اسـت.وی بـا بیـان اینکـه 
در ایـن هفتـه آغـاز چندیـن پـروژه مرمتـی میـراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان را در برنامه داریم 
عنـوان کـرد: 3 میلیـارد تومـان اسـناد مناقصه پـروژه مرمتی 
در بـم ایـن هفته توزیع می شـود.روز جهانی موزه )انگلیسـی: 
بین المللـی  مناسـبت   )International Museum Day
سـت کـه هـر سـاله روز 18 مـی توسـط شـورای بین المللـی 
مـوزه برگـزار می شـود.]1[ ایـن رویداد هر سـاله یـک موضوع 
مشـخص را برجسـته می کنـد و فرصتـی را بـه متخصصیـن 
مـوزه کـه امـکان دیدار مسـتقیم با مـردم را به دسـت بیاورند 
و چالش هایـی کـه مـوزه بـا آن روبـرو می باشـد را برجسـته 
می کنـد. در واقـع هـدف ایـن اسـت که مـوزه جایگاه خـود را 
بـه عنـوان کـه یـک نهاد غیـر خصوصـی و دائمی بـرای عموم 
مـردم بـه دسـت بیـاورد. نهـادی کـه در خدمـت و توسـعه 
جامعـه اسـت کـه میـراث ملمـوس و ناملمـوس بشـریت را 
در هـر کشـور نگهبانـی می کنـد و محیطـی را بـرای اهـداف 
آموزشـی، مطالعـه و خـوش وقتـی ایجـاد می کنـد. در نتیجه 
آگاهـی  بـردن  بـاال  بـرای  امکانـی سـت  مـوزه  روز جهانـی 
عمومـی در مـورد نقـش مـوزه در توسـعه جامعـه امـروز، در 
سـطح بین المللـی نقـش ایفا می کنـد. موزه مکانی اسـت که 
در آنجـا اشـیا و مواد مربوطه جمـع آوری ,مطالعه و نگهداری 
شـده ,سـپس با هدف آموزش,انتشـار اطالعاتو سـرگرمی در 
معـرض دیـد عمـوم قـرار میگیـرد. مـوزه در حقیقـت بازتـاب 

کلیـه ی فعالیت هـای انسـان از محیـط طبیعی,فرهنگـی و 
اجتماعی اوسـت. بر اسـاس تعریف شـورای بین المللی موزه 
,هـدف مـوزه عبـارت اسـت از : گـردآوری ,نگهـداری ,مطالعـه 
بررسـی کـردن و نیـز بـه نمایـش گذاشـتن …… فرهنگـی یا 
طبیعـی بـه منظـور آمـوزش ,پژوهـش و ارزش دادن بـه ایـن 
مجموعـه هـا لـذت بـردن از آنهاسـت. نقـش مـوزه : مـوزه ها 
نیـز همچـون کتابخانه هـا مخـزن دانـش بشـری در زمینـه 
هـای مختلف هسـتند.تفاوت اصلـی موزه ها بـا کتابخانه ها و 
سـایر مراکـز تحقیقـات در به نمایـش گذاشـتن کارکرد خاصی 
کـه صرفـا بـه مـوزه اختصـاص دارد. انـواع مـوزه ها : مـوزه ها 
بـه انـواع زیـر تقسـیم می شـوند : موزه هنـری ,مـوزه تاریخی 
,مـوزه  اختصاصی)تخصصـی(  ,مـوزه  علمی)علـوم(  ,مـوزه 
جنـگ مـوزه هنـری شـامل :مـوزه هـای فـرش ,نقاشـی,….. 
موزه تاریخی شـامل:مردم شناسـی,تمبر و اسـکناس ,باستان 
شناسـی ,اماکـن باسـتانی و ….. مـوزه علمـی شـامل : تاریخ 
طبیعـی ,هرباریـوم ,اسـباب بازی هـای فکـری نوجوانان و…. 

مـوزه اختصاصـی شـامل : تکنولـوژی و فنـاوری و…..

تحلیلگـران اقتصـادی معتقدنـد اگـر بـازار متشـکل ارزی 
مصنوعـی نشـود و بـه عبارتـی، در ایـن بـازار قیمت گذاری 
دسـتوری اتفـاق نیفتـد، در روزهـای آینده شـاهد آرامش 
بـه  بـود.  خواهیـم  قیمت هـا  حتـی کاهـش  و  ارز  بـازار 
ارز  نـرخ  از خبرآنالیـن،  نقـل  بـه  اقتصادآنالیـن  گـزارش 
روی  فشـار  و  پرنوسـان  بـازار  در  همچنـان  روزهـا  ایـن 
ایـن بـازار بسـیار اسـت. در حـال حاضر نـرخ دالر تـا مرز 
15 هـزار تومـان بـاال رفتـه و بـازار اسـیر نوسـانات شـدید 
اسـت؛ بـه خصـوص در دو سـه هفتـه گذشـته ایـن بـاال 
اسـت.فعاالن  یافتـه  افزایـش  بـازار  شـدن های  پاییـن  و 
و  برجـام  دربـاره  اخیـر  معتقدنـد کـه صحبت هـای  بـازار 
مهلـت دو ماهـه ایـران، جـو روانـی در بـازار ایجـاد کـرده 
چگونـه  نرخ هـا  وضعیـت  نیسـت  مشـخص  و  اسـت 
بمانـد. البتـه در طـول بیـش از یک سـال گذشـته دولـت 
چندیـن راهـکار بـرای همچـون دالر 4200 تومانی و اجرای 
ثبـات  ایجـاد  و  بـازار  تعادل بخشـی  بـرای  نیمـا  سـامانه 
جـواب  ارز  بـازار  در  هیچ یـک  اجرایـی کـرد کـه  مانـدگار 

بزرگترین موزه منطقه ای کشور 
در جیرفت احداث می شود 
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جنـوب کرمـان  صمـت  سـازمان  رییـس  مروجـی  مسـلم 
به»کاغذوطن«گفت:»اصـل هرسـازمان، اداره و نهـادی یـک 
ایـن شـخص می توانـد  زیـرا  روابـط عمومـی قـوی اسـت 
کارهـای کوچـک را هـم بولـد کنـد و در برخی جاها نیـز توان 
کاری باالسـت امـا به د لیل نداشـتن تخصـص روابط عمومی 
تصریـح  وی  می شـود.«  گرفتـه  نادیـده  فعالیت هـا  ایـن 
کرد:»از روز اول که وارد اداره شـدم به مسـوول روابط عمومی 
تاکیـد کـردم هـر دوره و کالسـی را کـه فکر می کند نیاز اسـت 
شـرکت کنـد و بـرای رشـد فـردی کـه در روابط عمومـی اداره 
داریـم تمـام راه هـا را بـاز گذاشـتیم نظـرم این اسـت باید به 
افـراد مدتـی فرصت داد کـه ببینیم این آموزش هـا بازخوردی 
داشـته یـا نـه.«وی اضافـه کـرد:» روابط عمومـی بایـد بزرگ 
سـازمان های  ویـژه  بـه  اسـت  سـازمان  قلـب  زیـرا  باشـد 
خدماتـی ماننـد مـا کـه هـر کاری می کنیـم در زمینـه تنظیم 
بـازار، اشـتغال و دیگـر حوزه هـا کـه مـردم دنبـال می کننـد 
فـردی شـاخص بایـد ایـن کارها را پیـش ببـرد، برخی خالق 
هسـتند و کارهـا را پیـش می برنـد و خـودکار تولیـد خبـر 
می کنـد و نیـاز به ایـن ندارد که رییـس اداره از او درخواسـت 
همیشـه  داشـتیم  کـه  اداری  شـورای  جلسـات  در  کنـد، 
روابط عمومـی حضور داشـته و در اولین جلسـه ای که گرفتیم 
یکـی از مصوبـات ایـن بـود همـه معاونـان و روسـای ادارات 
ملـزم هسـتند هـر هفتـه بایـد یـک خبـر داشـته باشـند.«

شهردار زمانی موفق است که روابط عمومی 
فعالی داشته باشد

به»کاغذوطـن«  کهنـوج  شـهر  شـورای  رییـس  وزیـری 

گفـت: »روابط عمومـی شـهرداری و شـورای شـهر این شـهر 
مشـترک اسـت.«وی افزود:»مـا بـه شـهردار گفتیـم زمانی 
موفـق اسـت کـه روابط عمومی قوی در اختیار داشـته باشـد 
اکنـون هم یک مشـاور رسـانه ای را در کنار خـود دارد ، البته 
اعتقـاد مـن ایـن اسـت خبرنگارهـا بـا شـهرداری و شـورای 
شـهر ارتبـاط داشـته باشـند، نقـد کننـد و راهـکار بدهنـد، 
شـهردار البتـه بـه دلیل کار زیاد وقت کافـی در اختیار ندارد و 
وظیفـه روابط عمومی اسـت کـه این بار را به دوش بکشـد.«

لزوم تقویت مسووالن روابط عمومی
انجم شـعاع مدیر شـرکت توزیع برق جیرفت به»کاغذوطن« 

می گویـد: »روابط عمومـی در ایـن نهـاد نیـاز به تقویـت دارد، 
همـکاران مـا در ایـن بخـش از تخصـص کافـی برخـوردار 
نیسـتند قبال یـک کارشـناس غیرخبره در ایـن بخش حضور 
داشـت  و اکنـون یکـی دیگر از پرسـنل این وظیفـه را برعهده 

دارد کـه نیـاز به تقویت دارد.«وی تصریح کرد:»اکنون بیشـتر 
می شـود گفـت یـک نیـروی اجرایـی در ایـن بخـش داریـم 
تـا حرفـه ای، تاکنـون آقـای رضـوی در مرکـز اسـتان تمامـی 
ولـی  مـی داد  انجـام  را  بخـش  ایـن  بـه  مربـوط  کارهـای 
احتمـال دارد تغییراتـی شـکل بگیـرد و مسـوولیت بـه خـود 
شهرسـتان  اداره  دارد  نیـاز  شـود کـه  واگـذار  شهرسـتان ها 
نیروهای این بخش تقویت شـوند البته مسـوول این بخش 
در اداره کارشناسـی اسـت کـه در بخـش طراحـی فعالیـت 
دارد و اجبـارا بـار ایـن قسـمت را نیـز بـر دوش می کشـد.«

روابط عمومی  باید به روز باشد
هـم  کهنـوج  فرمانـداری  سیاسـی  معـاون  قانعی فـرد 
می گوید:»روابط عمومـی نبـض تپنـده یـک سیسـتم و پـل 
ارتباطـی بیـن مـردم و دولـت اسـت و  اگـر بـه ایـن حلقـه 
مفقـوده توجـه نشـود قطعـا اعتمادبیـن مـردم و مسـووالن 
کمرنـگ شـده و همـه تالش هـا ابتـر می مانـد بهتریـن راه 
ایـن اسـت روابط عمومـی جایـگاه خـود را پیـدا کنـد.«وی 
تصریـح کـرد:» اخبـار یـک سیسـتم و اداره اگـر بـه خوبـی 
منتشرشـود نشـان دهنـده زحمـات و دانـش روابط عمومـی 
اسـت. روابط عمومـی فرمانـداری نیاز دارد خـودش را به روز 
کنـد زیـرا ایـن می تواند بـه انتشـار صحیح اخبـار کمک کند 
و نـگاه مخاطـب را بـه یـک خبـر عـوض کنـد. تمـام تـالش 
مـا ایـن اسـت در همـه ابعـاد بـه مسـوول روابط عمومـی 
فرمانـداری کمـک کنیـم تـا در این بحـث بهتر دیده شـود.«

اخالق در روابط عمومی
منابع طبیعـی  کل  اداره  روابط عمومـی  مدیـر  فرامرزپـور 
در  به»کاغذوطن«می گوید:»روابط عمومـی  کرمـان  جنـوب 
هـر سـازمانی   سـامانه برقـراری ارتبـاط موثـر مدیریـت آن 
سـازمان بـا دیگـر بخش هـای درونـی و بیرونـی اسـت.«وی 
افزود:»روابط عمومـی ابـزار دوگانـه ای اسـت کـه از یـک سـو 
باعـث آگاهـی مدیـران از محیـط پیرامـون آنهـا و از سـویی 
دیگـر باعـث انعـکاس فعالیـت آنهـا بـه مخاطـب می شـود.

فعالیت هـای ایـن حـوزه همیشـه ارتباط دوسـویه اسـت و در 
ارتباطـات آن اصـل بـر تفاهم اسـت،نکته دیگر اتـکا به تحقیق 
بـه معنـای واقعی کلمه اسـت زیرا این امکان را برای سـازمان 
بـه وجـود مـی آورد کـه تصمیم سـازی را در بهتریـن جهـت 
هدایـت کند.«فرامرزپـور اضافـه کرد:»اخـالق در روابط عمومی 
از  اسـتفاده  رویکـرد  هرچنـد  اسـت  دیگـری  مهـم  نکتـه 
روابط عمومی سـنتی اسـتفاده از این واحد ابـزاری برای تبلیغ 

محسـوب می شـود امـا جایگاه علمـی این مجموعـه نه تبلیغ 
بلکـه تبییـن جایگاه سـامانه در جامعه و تعییـن فعالیت های 
درون سـامانه بـرای مدیریـت اسـت، پایبنـدی بـه اخـالق از 
لحـاظ فنـی و حرفـه ای مهـم اسـت زیـرا در غیـر ایـن صورت 
سـامانه مـورد نظـر در پـی رفع نواقـص خود بر نخواهـد آمد.« 

عالف  ترین ها به روابط عمومی می روند!
جیرفـت  اصنـاف  روابط عمومـی  مسـوول  محمـدی  بهـروز 
به»کاغذوطـن« می گوید:»متاسـفانه معنـی روابط عمومی در 
جنـوب را نه اکثـر مدیران می فهمند نـه روابط عمومی ها.«وی 
جایگاهـی  مدیـران  بـرای  روابط عمومـی  افزود:»متاسـفانه 

مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان:اکثر روابط عمومی های ادارات دولتی تخصص و تجهیزات الزم را ندارند

گیر روابط عمومی های جنوب در پیچ تخصص

روابط عمومـی مجموعـه ای از اقدامات حساب شـده ای اسـت که هر سـازمان بـرای برقراری ارتباطـات مؤثر و 
هدف منـد بـا گروه هایـی کـه بـا آن در ارتبـاط هسـتند انجـام می دهد کـه  به منافع مشـترک آن هـا مربوط 
اسـت.طبیعی اسـت این بخش از هر اداره یا سـازمان ویژه  باشـد اما متاسـفانه درجنوب کرمان اکثر مدیران 
این مسـاله را ندیده گرفته و برخی هم که جدی می گیرند با افرادی که غیرمتخصص روبروهسـتند.بعضی از 
مدیـران روابط عمومـی در این منطقه چند مسـوولیت را همزمـان برعهده دارند و بعضـی هم تجهیزات کافی 

در اختیـار ندارنـد البته جای خالی آموزش نیز در بیشـتر نهادها احسـاس می شـود.

وی اضافـه کـرد:» روابط عمومی باید بزرگ باشـد 
زیـرا قلـب سـازمان اسـت به ویـژه سـازمان های 
خدماتـی مانند ما که هـر کاری می کنیم در زمینه 
تنظیـم بـازار، اشـتغال و دیگـر حوزه ها کـه مردم 
دنبـال می کنند فردی شـاخص باید ایـن کارها را 
پیـش ببـرد، برخی خالق هسـتند و کارها را پیش 

می برنـد و خـودکار تولید خبـر می کند.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

کنا
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آگهی تحديد حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعتـی پـالک دو فرعـی از 651-اصلی 
بمسـاحت 39375مترمربع واقع دربخش 45کرمـان آدرس : واقع در اراضی 
علـی آبـاد خزائـی عنبر آباد -مـورد تقاضای قهرمـان طهان لرفرزند حسـن  با 
سـتناد رای هیـات محترم حـل اختالف ثبت جیرفت بشـماره 5653مورخـه 1383/3/17در 
مالکیـت نامبـرده قـرار گرفتـه وموضـوع مـاده 3 قانون تعییـن تکلیف وضعیـت اراضی ثبتی 
وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی ومـاده 13 -آیین نامه قانـون ثبت منتشـر ودر موعد مقرر 
مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـدی حـدود دارد.لـذا حسـب درخواسـت مورخه 
98/11030/851- 1398/2/24مالـک بدینوسـیله اگهـی تحدیـد حـدود ان باسـتناد تبصـره 
مـا ده 13قانـون مزبـور منتشـر وعملیـات تحدیـد آن از سـاعت 8صبـح روزدوشـنبه مـورخ 
1398/03/27در محـل شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک و مجاوریـن رقبـه مزبور 
اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفی مالک انجام و چنانچه کسـی از مجاوریـن بر حدود 
وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20قانـون ثبت و مـاده 86 اصالحی 
پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خـود را کتبا ظرف مـدت 30روزدادخواسـت 
بـه مراجـع ذیصـالح قضائـی تقدیم و گواهـی دادخواسـت مربوطه را بـه ایـن اداره ارائه نماید 
وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بـود .تاریخ انتشـار 

:98/02/29-روز :یکشـنبه 
مصیب حیدریان –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک عنبر اباد- م الف 2023

آگهی تحديد حدود اختصاصی
چـون تحديـد حدود ششـدانگ یکبـاب خانه بمسـاحت 773/90مترمربـع تحت پالک 
2 فرعـی از 1492-اصلـی بخـش 27 کرمـان واقـع در گلبـاف خیابـان انقـالب محلـه 
کـوش کوچـه شـهید میرتـاج الدینـی جنـب مسـجد صاحـب الزمـان مـورد تقاضـای 
مهديـه ایرانمنـش فرزنـد نورالـه بعمـل نیامـده اسـت لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـک به شـماره 
98/11024/89/و مـورخ 98/2/24آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی پـالک مرقومـه در اجـرای قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سـند رسـمی که منجر به رأی شـماره 139760319062000899 
مورخ 98/3/20شـده اسـت منتشـر وعمليات تحديدی آن از سـاعت 10 صبح روز دوشـنبه 98/3/20در 
محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد آمـد لذا بـه مالک ومجاوریـن رقبه مذبـور اخطار میشـود کـه در موعد 
مقـرر در ایـن اعـالن در محـل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسـی بـر حدود وحقوق ارتفاقـی آن اعتراضی 
داشـته باشـد مـی توانـد از تاریخ تنظیـم صورتمجلس تحدیدی بمـدت 30روز اعتـراض خود را بـه اداره 
ثبت اسـناد وامالک گلباف تسـلیم و سـپس به مراجع قضائی جهت رسـیدگی به دادگاه صالحه ارسـال 

در غیـر اینصـورت پـس از انقضـای مهلـت مذكور هرگونه ادعایی مسـموع نیسـت .
تاریخ انتشار: 98/2/29

محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف268

آگهی حصر وراثت- منوجان 
محمـد  فرزنـد  ور  کام  مرضیـه  خانـم 
دارای شناسـنامه 6080033356 بشـرح 
دادخواست شـماره 9809983891200093 
مـورخ  98/02/28 توضیـح داده شـادروان امیـد احمدی 
تاریـخ   در   6080076594 بشناسـنامه  دادالـه  فرزنـد 
97/12/22 در شـهرجیرفت فـوت شـده و وراثـت منحصر 

حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1- مرضیـه کام ور  فرزنـد محمد  ش م 6080033356ت 

ت 47/6/2)همسر مرحوم (
2- داداله احمدی  فرزند ----  ش م 3160424782ت 

ت 1307/01/02    ش ش :22)پدر مرحوم (

3- گل خاتـون اسـحاقی بنـد کـوه  فرزنـد علـی  ش م 
6089612871 ت ت 1350/05/07 ش ش :4267)مـادر 

) مرحوم 
لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامـه های کثیر االنتشـار 
محلـی آگهـی مـی شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد 
ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حل 
اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد 
و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از 
ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 

م /الـف :6- 
دفتر شورای حل اختالف شماره یک شهرستان منوجان 

آگهی حصر وراثت- منوجان 
مجیـد اتحـادی فرزنـد مجتبـی  دارای شناسـنامه 3150147141 بشـرح 
دادخواسـت شـماره 9809983891100081 مـورخ  98/02/28 توضیـح 
داده شـادروان مجتبـی اتحـادی فرزنـد حاجـی بشناسـنامه 1896 در 
تاریـخ  98/02/15 در شـهرمنوجان  فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی 

عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1-مجید اتحادی فرزند مجتبی  ش م 3150147141-ت ت :1368/12/01
2-حمید اتحادی فرزند مجتبی  ش م6089974242ت ت 1366/04/19

3-حبیبه اتحادی فرزند مجتبی  ش م6080014319 ت ت 1371/01/01
4-ستاره اتحادی فرزند مجتبی  ش م 6080066661 ت ت 1373/08/09

5-حمیـده  اتحـادی فرزنـد مجتبـی  ش م 6089941204ت ت 1363/06/01)فرزنـدان 
متوفـی (

6-سکینه چکیده فرزند دادخدا ش م 6089743240ت ت 1348/06/17)همسر متوفی (
7-فاطمه خورانکه فرزند محمد به ش م 6089731048ت ت 1319/04/03)مادر متوفی (

8-حاجی خورانکه فرزند --- ش م 6089731031ت ت 1309/07/08)پدر متوفی (
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حـل اختالف تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد و وصیـت نامه ای 
جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. م /الف:7 
دفتر شورای حل اختالف شماره یک شهرستان منوجان 

اگهی دادنامه 
خواهـان آقـای مجتبـی عمرانـی فرزنـد قهرمـان دادخواسـتی به 
طرفیـت داسـتان محتـرم عمومـی وانقـالب عنبرآباد به خواسـته 
صدورحکـم حجرآقـای قهرمـان عمرانـی فرزنـد لطـف هللا تقدیـم 
دادگسـتری شهرسـتان عنبـر ابـاد نموده که جهت رسـیدگی بـه شـعبه اول دادگاه 
عمومـی )حقوقـی (دادگسـتری شهرسـتان عنبرآبـاد واقـع در اسـتان کرمـان 
شهرسـتان عنبـر ابـاد بـه کالسـه 9809983425700083ثبـت گردیـده وحسـب 
دادنامـه شـماره 9809973425700112مـورخ 1398/02/24منجـر بـه صـدور رای 
مبنـی بـر حکم حجر آقای قهرمان عمرانـی فرزند لطف هللا متولـد 1318/07/02به 
شـماره ملـی 3030906434شـده اسـت بـه علت درخواسـت خواهـان وبه تجویز 
مـاده 73قانـون آیین دادرسـی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی ودسـتور 
دادگاه مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جراید کثیر االنتشـار اگهی میشـود تا پس از 
نشـر اگهـی واطـالع از مفاد ان بـه دادگاه مراجعه وچنانچه به رای صـادره اعتراضی 

دارد اعـالم نمایـد –م الـف 2025
 ابوذر داوریان –رئیس شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی (شهرستان عنبر اباد 

حصر وراثت   
احترامـا خواهشـمند اسـت ورثه حیـن الفوت 
مرحـوم شـیردل عباسـی پـوردر یـک نوبـت 
روزنامـه چـاپ شـود تاچنانچه ورثـه ای دیگر 
یـا وصیـت نامـه ای در دسـت کسـی باشـد بـه ایـن شـورا 
خواهـد  صـادر  وراثـت  حصـر  واال گواهـی  نمائیـد  مراجعـه 

شـد. ورثـه :
1-پری خاتون عباسی بونگ به ش م :5369397910

2-جمال عباسی بونگ به ش م :5360086564
3-سعید عباسی بونگ به ش م :5360145056
4-محمد عباسی بونگ به ش م :536939441

شوراحل اختالف زهکلوت  –م الف :583

آگهی تحديد حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعتـی پـالک یـک فرعـی از 651-

اصلـی بمسـاحت 50400مترمربـع واقـع دربخـش 45کرمـان آدرس : واقع 
در اراضـی علـی آبـاد خزائـی عنبـر آبـاد - مـورد تقاضـای قهرمـان طهـان لر 
فرزنـد حسـن  با سـتناد رای هیات محترم حـل اختالف ثبت جیرفت بشـماره 5654مورخه 
1383/3/17در مالکیـت نامبـرده قـرار گرفته وموضوع مـاده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی ثبتی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی وماده 13 -آیین نامه قانون ثبت منتشـر ودر 
موعـد مقـرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته ونیـاز به تحدیدی حدود دارد.لذا حسـب درخواسـت 
مورخـه 98/11030/852- 1398/2/24مالـک بدینوسـیله اگهـی تحدیـد حـدود ان باسـتناد 
تبصره ما ده 13قانون مزبور منتشـر وعملیات تحدید آن از سـاعت 8صبح روزدوشـنبه مورخ 
1398/03/27در محـل شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک و مجاوریـن رقبـه مزبور 
اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفی مالک انجام و چنانچه کسـی از مجاوریـن بر حدود 
وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20قانـون ثبت و مـاده 86 اصالحی 
پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خـود را کتبا ظرف مـدت 30روزدادخواسـت 
بـه مراجـع ذیصـالح قضائـی تقدیم و گواهـی دادخواسـت مربوطه را بـه ایـن اداره ارائه نماید 
وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بـود .تاریخ انتشـار 

:98/02/29-روز :یکشـنبه 
مصیب حیدریان –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک عنبر اباد- م الف 2024

بورس

سـهم چیسـت: سهم قسـمتی از سـرمایه شرکت 
اسـت کـه متعلـق بـه سـهامدار میباشـد و معیـن 
منافـع  و  تعهـدات  و  مشـارکت  میـزان  کننـده 
صاحب سـهم در شـرکت سهامی اسـت، بنابراین 
ارزش  بـه  سـهم   10.000 دارای  شـرکت  چنانچـه 
اسـمی هـر سـهم بـه مبلـغ 10.000 ریـال باشـد، 
مجموعه سـرمایه شـرکت مبلـغ 100.000.000 ریال 
و هـر ورقـه سـهم معادل یـک ده هزارم سـرمایه 

بود. شـرکت خواهـد 
در شـرکتهای سـهامی خاص مؤسسـين با توافق 
تعـداد سـهام هـر یک از سـهامداران را مشـخص 
مینماینـد در شـرکتهای سـهامی عـام مؤسسـين 
بـا توافـق بـرای خـود  20% از مجمـوع سـهام را 
بـا  همـراه  را  سـرمایه  مـازاد  مینماینـد،  معیـن 
اعـالم تعـداد سـهامی کـه اشـخاص حـق خریـد 
آن را دارنـد در طـرح اعالمیـه پذیره نویسـی قید 

و بـرای اطـالع عمـوم آگهـی مینماینـد.
سـهام  سـهامی،  شـرکتهای  در  بانـام:  سـهام 
و  نـام  صـورت،  ایـن  در  باشـد  بانـام  میتوانـد 
مشـخصات دارنـده سـهام بـر روی ورقـه سـهام 
در  نـام  بـا  سـهام  دارنـدگان  میشـود،  قیـد 
موافقـت  بـدون  عـام حتـی  شـرکتهای سـهامی 
بـه  را  خـود  سـهام  میتواننـد  شـرکت  مدیـران 
شـرکتهای  در  لیکـن  نماینـد،  واگـذار  دیگـران 
انتقـال  و  نقـل  اسـت  ممکـن  خـاص  سـهامی 
سـهام تابـع شـرایط خاص منـدرج در اساسـنامه 
و یـا اجـازه هیئـت مدیـره باشـد بـه هـر حـال 
نقـل و انتقـال سـهام در شـرکتهای سـهامی طبق 
مـاده 40 قانـون تجـارت باید در دفتر ثبت سـهام 
شـرکت بـه ثبت برسـد و انتقـال دهنده یـا وکیل 
را در دفتـر  انتقـال  بایـد  او  نماینـده قانونـی  یـا 

امضـاء کنـد. مزبـور 
سـهام  سـهامی،  شـرکتهای  در  نـام:  بـی  سـهام 
نـام و  ایـن صـورت  نـام باشـد در  میتوانـد بـی 
مشـخصات دارنـدگان سـهم بـر روی ورقه سـهم 
قیـد نمیشـود و طبـق مـاده 39 قانـون تجـارت 
سـهم بـی نـام بـه صـورت سـند در وجـه حامـل 
تنظیـم و ملـک دارنده آن شـناخته میشـود، مگر 
خـالف آن ثابـت گـردد، نقـل و انتقـال ایـن گونه 
سـهام مسـتلزم ثبـت آن توسـط صاحب سـهم یا 
وکیـل او در دفاتـر شـرکت نبـوده و بـه قبـض و 
اقبـاض انتقـال سـهام بـه عمـل مـی آیـد. قانون 
ایـن گونـه سـهام در صـورت مفقـود  بـر  حاکـم 
شـدن مـوارد 320 تا 334 قانون تجارت )اسـناد 
در وجـه حامل اسـت( که باالی مـاده 320 قانون 
مزبـور مقـرر مـی-دارد: دارنـده هر سـند در وجه 
آن محـق  بـرای مطالبـه وجـه  و  مالـک  حامـل 
محسـوب میگـردد مگـر در صـورت ثبـوت خالف، 
در صـورت گم شـدن اوراق سـهام بی نـام، ذینفع 
بطـالن  دادگاه،  در  اقامـه دعـوی  از طریـق  بایـد 
درخواسـت  را  نـام  بـی  بـه سـهم  مربـوط  سـند 
پیشـگیرانه جهـت  و  تأمينـى  اقدامـات  و  نمایـد 
عـدم پرداخـت امتیاز سـهم مزبور را به اشـخاص 
ثالـث درخواسـت کنـد. دادگاه بـا توجه به اسـناد 
ادعـای  احـوال، چنانچـه  و  اوضـاع  و  و مـدارک 
ذینفـع یـا مدعـی را مقـرون به صحت تشـخیص 
بدهـد اجـازه اعـالن از طریـق جرایـد بـه دارنـده 
سـهم بـی نـام مجهـول را صـادر مینمایـد، پـس 
از اعـالن سـه دفعه در روزنامه رسـمی و گذشـت 
سـه سـال، چنانچـه ابـراز کننـده سـهم محکوم و 
یـا اصـواًل سـندی بـه دادگاه ابـراز نشـود، دادگاه 
حکـم بـر بطـالن سـهام بـی نـام صـادر و ذینفـع 
حـق درخواسـت سـهم بـی نـام جدیـد )المثنی( 

را از شـرکت خواهـد داشـت.

نحـوه تشـخیص سـهامداران بـی نـام: دارنـدگان 
سـهام بـی نـام در هـر حـال در مجامـع عمومـی 
بایـد مـورد تشـخیص قـرار گرفتـه، هویـت آنهـا 
سـهام  سـود  مزایـای  از  هـم  تـا  گـردد،  احـراز 
منتفـع شـوند و هـم اسـامی و مشـخصات آنهـا 
بـا  همـراه  مربوطـه  مالیاتـی  هـای  حـوزه  بـه 
اظهارنامـه مالیاتـی شـرکت ارائـه شـود. بدیهـی 
اسـت سـهامداران بی نـام قبل از تشـکیل مجمع 
بایـد بـه شـرکت مراجعه و ورقه حضـور در مجمع 
را دریافـت نماینـد و در روز مجمـع مشـخصات 
کامـل خـود را همـراه بـا نشـانی و تعـداد سـهام 
و تعـداد رأى در ورقـه حضـور و غیابـی کـه جهت 
حـد  تعییـن  و  سـهامداران  هویـت  تشـخیص 
ترتیـب  مجمـع  تشـکیل  جهـت  قانونـی  نصـاب 
تجـارت،  قانـون   99 مـاده  برابـر  میشـود.  داده 
بـه طریـق فـوق  نماینـد. سـهامدارانی کـه  ثبـت 
میشـوند،  محسـوب  شـرکت  سـهامداران  جـزء 
ورقـه سـهم متعلق به آنهـا محسـوب و از مزایای 
آن بهـره منـد میگردنـد، مگـر این که بـا پرداخت 
مالیـات نقل و انتقال سـهام بـه مأخذ 10% ارزش 
اسـمی سـهام و اخـذ مفاصـا حسـاب مالیاتـی 
حقـوق سـهام خـود را به شـخص دیگـری منتقل 
و نامبـرده را بـه عنوان سـهامدار جدید به شـرکت 
معرفـی نماینـد کـه در ایـن صـورت بایـد نقـل و 

انتقـال در دفاتـر سـهام شـرکت ثبـت گـردد.
بـرای  تواننـد  مـى  مؤسسـين  ممتـاز:  سـهام 
بـه  توجـه  بـا  ثالـث  اشـخاص  یـا  و  خـود 
تخصـص، اعتبـار و موقعیـت اشـخاص، سـهام 
ایـن کـه  ماننـد  بگیرنـد،  نظـر  در  را  ممتـازی 
مؤسسـين سـهام شـركت را بـه مجموعـًا 2000 
دارنـدگان  نماینـد کـه  مقـرر  و  تقسـیم  سـهم 
سـهام از شـماره 1 تـا 500 حـق داشـته باشـند 
مدیـره شـرکت  هیئـت  عضـو   5 از  عضـو  سـه 
بیشـتری  رأى  حـق  از  یـا  نماینـد  انتخـاب  را 
اسـتفاده کننـد و یـا سـود سـهام بیشـتری را 

سـازند. خـود  نصیـب 
.سـهام ممتـازه هنگامـی منتشـر مـی شـود کـه 
سرشـناس  اشـخاص  ورود  بـه  نیـاز  شـرکت 
افزایـش  بـه  احتیـاج  یـا  داشـته  را  بـه شـرکت 
سـرمایه داشـته باشـد ، ولـی در شـرایط عـادی 
کسـی حاضـر بـه خریـد سـهام عـادی نیسـت. 
سـهام ممتـازه نسـبت بـه سـهام بانـام و بـی نام 
امتیازاتـی دارد کـه بـه دارنـده آن تعلق مـی گیرد 
، مثـل داشـتن حـق دو رای یـا سـود بیشـتر از 
سـایرین و نظایر آن . کلیه سـهام شـرکت را نمی 
تـوان ممتـاز دانسـت.•    امتیـازات مالیبرخـی از 
امتیـازات دارنـدگان سـهام ممتـازه :1. اختصاص 
درصـد معینـی از سـود بـه سـهامداران ممتـاز2. 
در صـورت فقـدان سـود ، شـرکت مقـدار معینـی 
بـه شـرکای ممتـاز بدهـکار باشـد. 3. اختصـاص 
سـود بیشـتر از بقیـه بـه سـهامداران ممتـاز. 4. 
پرداخـت مبلـغ معینـی اضافـه بـر سـود معمولی 
تقـدم  حـق  اعطـای  ممتـاز5.  سـهامداران  بـه 
بـرای طـرف معاملـه شـدن بـا شـرکت 6. تقـدم 
خریـد در سـهام جدیـد امتیـازات غیـر مالـی :1. 
اعطـای حـق رای اضافی بـه سـهامداران ممتاز2. 
اعطـای حـق انحصـاری عضویت در هیـات مدیره 
بـه سـهامداران ممتـاز 3. اعطـای حـق تصمیـم 
گیـری در خصوص برخی مسـایل به سـهامداران 
ممتازمخاطبیـن گرامـی ضمـن تشـکر از همراهی 
شـما، اگـر سـؤالی در مـورد بـازار بـورس و نحـوه 
بـا  توانیـد  مـی  داریـد  آن  در  سـرمایه گـذاری 
 Bahreini.m.work@gmail.com ارسـال ایمیل
سـواالت خـود رامطـرح بفرماییـد تا به آن بپـردازم.
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بـاال  فشـارخون  بـا  مسـلمًا  وزن  اضافـه  و  چاقـی 
افـراد  در  بـاال  خـون  فشـار  شـیوع  دارد.  ارتبـاط 
جـوان و چـاق دو برابر و در افراد مسـن و چاق 50 
 درصـد بیشـتر از افـراد دارای وزن طبیعـی اسـت.

وزن،  افزایـش  درصـد   10 هـر  ازای  بـه  مـردان  در 
مـی رود. باالتـر  میلیمترجیـوه   6/6 خـون   فشـار 

عالیمـی  ندارنـد،  ُپرفشـاری  بـه  مبتـال  افـراد  كثـر 
حـاد  آسـیب  سـبب  می توانـد  مشـكل  ایـن  امـا 
شـود.  بـدن  مختلـف  بخش هـای  بـه  مزمـن  یـا 
خونـی  مویرگ هـای  بـه  مشـكل  ایـن  مغـز  در 
آسـیب می رسـاند، در نتیجـه سـكته مغـزی  بـروز 
آسـیب  سـبب  پرفشـاری  چشـم ها،  در  می كنـد. 
بـه مویرگ هـای خونـی و بـروز اختـالل بینایـی  و 
می شـود.  نارسـایی كلیـه   سـبب  نیـز  كلیه هـا  در 
ممكـن اسـت عالیمـی   از قبیـل سـردرد، دردهـای 
كنـد. بـروز  نیـز  نفـس  تنگـی  و  سـینه  قفسـه 

مـواردی از ُپرفشـاری كـه در حـد مـرزی هسـتند، 
درمـان  می ماننـد.  باقـی  درمـان  بـدون  اغلـب 
رژیـم  در  نمـك   شـامل:  كاهـش  غیردارویـی 
و  منظـم  ورزش  انجـام  سـیگار،   تـرك  غذایـی، 
 اسـتفاده از روش هـای شـل كردن عضـالت اسـت. 
بـه کاهـش دریافـت  نیـاز  افـراد دچـار پرفشـاری 
سـدیم دارنـد. دریافـت پتاسـیم و کلسـیم اضافـی 
نیـز می توانـد بـه کاهـش فشـارخون کمـک کنـد.ـ 
، گریپ فـروت،  انجیـر   ، پرتقـال   ، زردآلـو   ، مـوز 
هلـو، انگـور  و  آلـو  میوه هایـی سرشـار از پتاسـیم 
هسـتند و سـیب زمینی، سـیر، کلـم بروكلـی  ، كدو 
سـبز، قـارچ  و گوجه فرنگـی و سـبزی ها سرشـار 
از پتاسـیم هسـتند و بایـد بـه وفـور مصرف شـوند.

برای کاهش فشارخون 
رژیم بگیرید

خبر

افراد با کارت بانکی یارانه 
به فروشگاه های معرفی شده  بروند

آغاز مرحله دوم طرح 
سهام عدالت در کشور

معدم سازی هزارکیلو مواد خوراکی 
در نمایشگاه ضیافت جیرفت

تعـداد دو میلیـون و 700 هـزار نفـر مربـوط بـه 
بهزیسـتی، پنـج میلیـون نفر متعلـق به کمیته 
امـداد و سـه میلیـون و 300 هـزار نفـر مربـوط 
بـه مـوردی بگیـران ایـن نهادهـای حمایتـی 
هسـتند. امـکان شـارژ اعتبـار کاالیـی بـر روی 
کارت بانکـی )یارانـه( از سـوی بانـک مرکـزی 
فراهـم شـده و افـراد برای گرفتـن کاال احتیاج 
بـه کارت دیگـری ندارنـد بلکـه با همـان کارت 
مـی توانـد جهـت دریافـت سـهمیه کاالهـای 
اساسـی خـود بـه فروشـگاه هـای مـورد نظـر 
در سراسـر کشـور مراجعـه کنـد. سـقف خرید 
بـرای خانـواده های یـک نفره 40 هـزار تومان، 
دو نفـره 80 هـزار تومـان، سـه نفـره 100 هـزار 
تومـان، چهـار نفـره 110 هـزار تومان، پنـج نفره 
130 هـزار تومـان و بـاالی پنـج نفـر 145 هـزار 

تومـان تعیین شـده اسـت.

سـهام  سـود  پرداخـت  بحـث 
بـرای  سـازی  زمینـه  و  عدالـت 
آزاد سـاختن خریـد و فروش آن 
پـس از 10 سـال از اجـرای طرح، 
در سـال گذشـته مطـرح شـد و در اسـفندماه 
بـه طـور رسـمی کلیـد خورد.به گـزارش تجارت 
امـروز؛  بـر ایـن اسـاس طـرح سـاماندهی 
سـهام عدالـت و پذیـرش 49 میلیـون نفـر 
سـهامدار از هفده اسفندماه سـال 95 آغاز شد 
کـه تـا کنـون نزدیـک بـه 30 میلیـون مراجعه 
به سـامانه انجـام گرفته اسـت.در ایـن مرحله 
ورود افـراد بـه سـامانه سـهام عدالـت بـا کـد 
ملـی صـورت می گیـرد و به مشـموالن صورت 
حسـاب ارائه می شـود.بر اسـاس ایـن گزارش 
روز گذشـته پـوری حسـینی رییـس سـازمان 
خصوصـی سـازی از آغـاز مرحلـه دوم طـرح 

سـاماندهی سـهام عدالـت خبـر داد و تصریح 
کـرد :در ایـن مرحلـه مشـموالن بـا مراجعه به 
بانک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری مـورد 
تأئیـد بانـک مرکـزی بایـد شـماره شـبا بانکی 
خـود را تهیـه کننـد و در سـامانه ثبـت کننـد.. 
بـه   samanese.ir عدالـت  سـهام  سـامانه 
گونـه ای برنامه ریـزی شـده کـه در خصـوص 
خطـای اپراتوری شـبا اخطـار داده و کمک می 
کنـد تـا اصـالح شـود همچنیـن در کنـار ثبـت 
شـماره شـبا بانکی، از متقاضیان شـماره تلفن 
همـراه نیـز دریافـت خواهـد شـد کـه پـس از 
بررسـی شـماره شـبا و صحـت یا سـقم آن به 
مشـموالن از طریق پیامک اطالع رسـانی شود 
و اگر برای شـخصی پیامک ارسـال نشـد بعد 
از 10-15 روز بـه سـایت و صفحه خود مراجعه 

نمـوده و از صحـت آن اطـالع یابـد.

برنامـه  معـاون  بازدیـد  در 
جیرفـت،  فرمانـداری  ریـزی 
بهداشـت  مرکـز  رییـس 
شهرسـتان جیرفـت و بازرسـان 
ضیافـت  نمایشـگاه  از  محیـط  بهداشـت 
ایـن شهرسـتان،مهندس محمـودی رییـس 
بازرسـان  بهداشـت گفت:بـه گـزارش  مرکـز 
مـا تعـدادی از غرفـه هـا کـه مـواد خوراکـی 
عرضه مـی نمایند،بـه صورت بهداشـتی نبوده 
 حتما"بایـد تمامـی مـواد آنهـا معدوم شـوند.

رضـا محمـودی خاطـر نشـان کرد:ایـن مـواد 
کـه عرضـه مـی شـود مشـخصات اصالتـی 
سـاخت،پروانه  تولید،محـل  همچون)تاریـخ 
وزارت  دارو  غـذا  معاونـت  از  بهره بـرداری 
بهداشـت  مرکـز  بهداشـت(ندارند.رییس 
از  مسـئولینی کـه مجـوز نمایشـگاه را صـادر 

ممکـن  صـورت  هـر  در  خواسـت:  می کننـد 
ادارات،  و  نمـوده  را رعایـت  حـق شـهروندی 
نهادهـای را بایـد در جریـان ایـن مهـم قـرار 
داده تـا نـه حـق غرفـه داری ضایعه شـود،ونه 
شـهروندان عزیـز اجنـاس غیر قابل اسـتفاده 
را خریـداری کنند.محمـودی گفت:بـرای مثال 
محـل فـروش بسـتنی را مرکـز شـهر چنانچه 
یـک دانـه کاشـی از او کنـده شـده باشـد یـا 
دارای در سـکوریت شـده یـا پرده پالسـتیکی 
شـفاف نداشـته باشـد تـا حشـرات همچـون 
مغـازه  داخـل  و......بـه  وخـاک  مگس،گـرد 
نمی شـود. داده  فعالیـت  نماید.اجـازه   نفـوذ 

دسـتگاه  دو  عدلـه ای   چـه  بـا  آنکـه  حـال 
بسـتنی در درب ورودی نمایشـگاه نصـب و 
در آن فضـای پـر خـاک و کـودکان مظلـوم 

می کننـد. میـل  و  خریـداری 

تحلیلگـران اقتصـادی معتقدنـد اگـر بـازار متشـکل ارزی 
مصنوعـی نشـود و بـه عبارتـی، در ایـن بـازار قیمت گذاری 
دسـتوری اتفـاق نیفتـد، در روزهـای آینده شـاهد آرامش 
بـه  بـود.  خواهیـم  قیمت هـا  حتـی کاهـش  و  ارز  بـازار 
ارز  نـرخ  از خبرآنالیـن،  نقـل  بـه  اقتصادآنالیـن  گـزارش 
روی  فشـار  و  پرنوسـان  بـازار  در  همچنـان  روزهـا  ایـن 
ایـن بـازار بسـیار اسـت. در حـال حاضر نـرخ دالر تـا مرز 
15 هـزار تومـان بـاال رفتـه و بـازار اسـیر نوسـانات شـدید 
اسـت؛ بـه خصـوص در دو سـه هفتـه گذشـته ایـن بـاال 
اسـت.فعاالن  یافتـه  افزایـش  بـازار  شـدن های  پاییـن  و 
و  برجـام  دربـاره  اخیـر  معتقدنـد کـه صحبت هـای  بـازار 
مهلـت دو ماهـه ایـران، جـو روانـی در بـازار ایجـاد کـرده 
چگونـه  نرخ هـا  وضعیـت  نیسـت  مشـخص  و  اسـت 
بمانـد. البتـه در طـول بیـش از یک سـال گذشـته دولـت 
چندیـن راهـکار بـرای همچـون دالر 4200 تومانی و اجرای 
ثبـات  ایجـاد  و  بـازار  تعادل بخشـی  بـرای  نیمـا  سـامانه 
جـواب  ارز  بـازار  در  هیچ یـک  اجرایـی کـرد کـه  مانـدگار 

سیاسـت  و  اقتصـاد  در  جزئـی  تحـرک  هـر  بـا  و  نـداد 
بودیـم  ارز  بـازار  در  قیمت هـا  جهـش  شـاهد  خارجـی، 
بازارهـا هـم سـرایت می کـرد. در سـایر  بـه سـرعت  کـه 

نـرخ  دارد کـه  تصمیـم  تدبیـر،  تازه تریـن  در  دولـت  امـا 
واقعـی ارز را در بـازار متشـکل ارزی کشـف و در نهایـت 
بـه سـاماندهی بـازار بپـردازد. بـازار متشـکل ارزی بنـا بـه 
دارایـی  و  اقتصـادی  امـور  وزیـر  وعـده فرهـاد دژپسـند، 
قـرار اسـت از هفتـه جـاری فعالیـت خـود را آغـاز کنـد و 
قیمـت واقعـی دالر در ایـن بـازار مشـخص شود.دژپسـند 
هفتـه گذشـته در گفت وگویـی، بـه اطالعیـه بانـک مرکزی 
دربـاره تشـکیل بـازار متشـکل ارزی اشـاره کـرد و گفـت: 
فعالیـت ایـن بـازار تاثیـر مثبتـی در بـازار ارز می گـذارد.

»مقـررات   97 دی مـاه  هجدهـم  اعتبـار  و  پـول  شـورای 
تصویـب  را  ارزی«  معامـالت  متشـکل  بـازار  بـه  مربـوط 
کـرد کـه هـدف از آن، سـاماندهی و توسـعه بـازار شـفاف، 
منصفانـه و کاراسـت تـا ارزهـا در آن بـه طـور نقـد مطابـق 
آن  بـا  مرتبـط  مقـررات  سـایر  و  مصوبـه  ایـن  مقـررات 
بانـک  کل  شـود.رییس  معاملـه  الکترونیکـی  بسـتر  در 
مرکـزی نیـز پیـش از ایـن دربـاره ماهیـت این بـازار گفته 
بـود: بـازاری کـه تشـکیل خواهـد شـد، فرصتـی می شـود 
بـرای کسـانی کـه اسـکناس ارز و سـپس حوالـه خـود را 
از طریـق صرافـی هـا بـه بـازار عرضـه کننـد و بـه پلتفرمی 
شـود.هدف  متشـکل  ارز  بـازار  شـد کـه  خواهـد  تبدیـل 
دولـت و بـه طور ویژه بانـک مرکـزی و وزارت اقتصاد این 
اسـت کـه بتـوان بـا ایجـاد بـازار متشـکل ارزی، نرخ های 
سـوی  از  و  غیررسـمی  کانال هـای  از  را کـه  ارز  متعـدد 
سـوداگران تعییـن می شـود، حـذف و نـرخ جدیـد بـازار 

بـازار جایگزیـن آن کـرد. بـه عنـوان مبنـا در  را  متشـکل 
رییـس  جالل پـور،  نکنیممحسـن  ایجـاد  مصنوعـی  بـازار 
سـابق اتـاق بازرگانـی و صنایـع و معـادن ایـران نیـز در 
ایـن خصـوص کـه بـازار متشـکل ارزی می توانـد فضـای 
بـازار ارز را آرام کنـد؟ می گویـد: اگـر بازار متشـکل ارزی را 
مـا مصنوعـی نکنیـم، مثـل کاری که در بـازار ثانویـه انجام 
دادیـم، یعنـی قیمت گـذاری نکنیـم و کـف و سـقف بـرای 
آن تعییـن نکنیـم، بـازار آرام می شـود.وی می افزایـد: اگر 
دوبـاره محدودیـت ایجـاد کنیـم و بـازار دسـتوری شـود، 
اتفاقـی کـه در بـازار متشـکل ارزی خواهـد افتـاد، مثـل 
بـازار ثانویـه اسـت.رییس سـابق اتـاق بازرگانـی و صنایـع 
و معـادن ایـران بـا بیـان این کـه هنـوز در عمـل متوجـه 
نشـدیم کـه چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد، عنـوان می کنـد: 
زمانـی کـه بـازار ثانویـه را می خواسـتند بـه وجـود آورنـد، 
مـا یکـی از پیگیری کننـدگان ایـن بـازار بودیـم، امـا روش 
می شـود:  متذکـر  کردند.جالل پـور  اعمـال  را  اشـتباهی 
ارز کـف  بـرای  امـا  بـود،  ثانویـه سیاسـت درسـتی  بـازار 
بـازار سـومی  باعـث شـد کـه  ایـن  و  و سـقف گذاشـتند 
ایجـاد شـود.وی تصریـح می کنـد: بـازار متشـکل زمانـی 
بـازار اصلـی ارز می شـود کـه مـا در آن دخالـت نکنیـم و 
دولـت ورود نکنـد. اگـر این اتفـاق بیفتد، بازار ارز سـامان 
و  صنایـع  و  بازرگانـی  اتـاق  سـابق  می کند.رییـس  پیـدا 
معـادن ایـران یـادآور می شـود: مـن اعتقـاد دارم اگـر ارز 
4200 تومانـی و ارز نیمایـی برداشـته شـود و همـه نرخ ها 
بـه بـازار ارز بیایـد، قیمـت ارز رو بـه کاهـش رود. اما اگر 
اختـالف قیمت هـا و رانت هـا وجـود داشـته باشـد، بـاز در 

بـازار متشـکل ارزی هـم موفـق نخواهیـم بـود.

بازار مصنوعی ارزی
ایجاد نکنیم

عالف  ترین ها به روابط عمومی می روند!
جیرفـت  اصنـاف  روابط عمومـی  مسـوول  محمـدی  بهـروز 
به»کاغذوطـن« می گوید:»متاسـفانه معنـی روابط عمومی در 
جنـوب را نه اکثـر مدیران می فهمند نـه روابط عمومی ها.«وی 
جایگاهـی  مدیـران  بـرای  روابط عمومـی  افزود:»متاسـفانه 

نـدارد و در اکثـر ادارات عالف تریـن و بیکارتریـن کارمنـدان 
را در بخـش روابط عمومـی بـه کار می گیرنـد حتـی برخـی از 
روابط عمومی هـا اسـم خبرگزاری هـای رسـمی کشـور را بلـد 
نیسـتند و بخاطـر دارم چندوقـت پیش یکی از این دوسـتان 
نامـه ای را بـرای شـرکت در یـک جلسـه برایـم ارسـال کـرده 

بـود و در آن نامـه از مـن بـه عنوان»ایسـنا محمدی«اسـم 
بـرده بـود ایـن فاجعـه اسـت کـه یـک مدیـر روابط عمومـی 
نمی دانـد ایسـنا نـام یـک خبرگـزاری مطرح کشـور اسـت نه 
نـام یـک فرد.اکثـر روابط عمومی هـا حتـی یک خبر سـاده را 
قـادر نیسـتند تنظیـم کنند چطـور توقـع داریـم بتوانند نقش 

یـک مشـاور را برعهـده داشـته باشند.مسـوول روابط عمومی 
کـه اسـم خـود را انتهـای یـک خبـر صـد کلمـه ای به عنـوان 
تنظیم کننـده خبـر می نویسـد گویـای ناتوانـی  خـود در ایـن 
بخـش اسـت و بایـد آمـوزش ببیند.مـردم حتـی از اینکـه 
از  ایـن نشـان  ادارات چـه می گـذرد بی خبـر هسـتند و  در 
بی سـوادی مسـووالن روابط عمومـی دارد کـه فکـر می کننـد 
بایـد در ابتـدای یـک جلسـه حضور داشـته باشـند و پس از 
خوانـده شـدن قـرآن و شـروع جلسـه آنجـا را تـرک کننـد.«  

عدم وجود تخصص و تجهیزات در 
روابط عمومی ادارات

می گویـد:  کرمـان   اسـتانداری  عمومـی  روابـط  مدیـرکل 
و  خبرنـگاران  بیـن  ارتبـاط  دارنـد  وظیفـه  »روابط عمومی هـا 
بـا مدیـران و سـایر مسـووالن در سـازمان  روزنامه نـگاران را 
تسـهیل کننـد و در واقـع یـک تسـهیل گر ارتباطـی بـا رسـانه ها 
باشـند زیـرا آن هـا بـرای تهیـه گـزارش نیازمند این هسـتند که 
به سـطوح مختلف دسترسـی داشته باشند.«مشـاور رسانه ای 
اسـتقالل  بـه  روابط عمومی هـا   « افـزود:  کرمـان  اسـتاندار 
و  بگذارنـد  احتـرام  تهیـه گزارش هـا  در  رسـانه ها  حرفـه ای 
رسـانه ها نیـز باید شـرایط روابط عمومـی را درک کننـد و در یک 
وضعیـت تعاملـی در کنـار هم بـه جریان اطالع رسـانی سـالم، 
به هنـگام و جامـع کمـک کننـد.«وی با بیـان اینکـه در مجموع 
وضعیـت اطـالع رسـانی روابـط عمومی هـای دسـتگاه هـای 
دولتـی را در سـطح بسـیار خوبی نمی توان توصیف کـرد افزود: 
»نتایـج یکـی از پژوهش هـای انجـام شـده در حـوزه روابـط 
عمومـی فرمانداری هـای اسـتان نشـان می دهـد کـه در برخی 
از فرمانداری هـا و ادارات روابط عمومی هـا چنـد مسـوولیتی و 
یـا از تحصیـالت تخصصـی و تجهیـزات در این حـوزه برخوردار 
نیسـتند و در این شـرایط نباید انتظار داشت که خروجی کار آن 
هـا در حـوزه روابـط عمومـی مطلوب باشـد.« تقـی زاده با بیان 
اینکـه متاسـفانه بسـیاری از مدیـران ، روابط عمومی هـا را فقط 
یـک ابـزار بـرای انتشـار اخبـار می داننـد گفـت:» امـروز با یک 
سـردرگمی در روابط عمومی روبرو هسـتیم و یک اطالع رسانی 
ناقـص کـه صرفـًا حول محـور مدیران شـکل می گیـرد که این 
امـر مخاطـب را بـرای گرفتن اطالعـات دچار بـی میلی می کند 
روابط عمومی هـا بایـد اطالعات مـورد نیاز مردم را منتشـر کنند 
تـا مخاطبـان در نبـود اطالعـات صحیـح دچـار ابهـام نشـوند.

در برخـی از دسـتگاه های اجرایـی به اطالعـات کلی پرداخته 
می شـود در حالـی کـه مـردم بـه اطالعات ریـز نیـاز دارند.«

مدیرکل روابط عمومی استانداری 
کرمان  می گوید:»روابط عمومی ها 
وظیفه دارند ارتباط بین خبرنگاران 

و روزنامه نگاران را با مدیران و سایر 
مسووالن در سازمان تسهیل کنند 
و در واقع یک تسهیل گر ارتباطی با 
رسانه ها باشند زیرا آن ها برای تهیه 

گزارش نیازمند این هستند که به 
سطوح مختلف دسترسی داشته 

باشند.«مشاور رسانه ای استاندار کرمان 
افزود:» روابط عمومی ها به استقالل 

حرفه ای رسانه ها در تهیه گزارش ها 
احترام بگذارند و رسانه ها نیز باید 

شرایط روابط عمومی را درک کنند و 
در یک وضعیت تعاملی در کنار هم به 
جریان اطالع رسانی سالم، به هنگام و 

جامع کمک کنند.«

مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان:اکثر روابط عمومی های ادارات دولتی تخصص و تجهیزات الزم را ندارند

گیر روابط عمومی های جنوب در پیچ تخصص
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آوای محلی           

َدخیلی َبسَتر ُو َتسبی َو گاَلر
ُو َصدتا واَیه َسر ُمهرِگ کَتاَلر

ِدلی ِمث َدسُتِن بی بی ِدُروشی
ِدلیکیَنر   َولی  پاَبنِد    فاَلر

شاعر :  مهدی جاللی

َغمی کَفته َپسینی َسردوچاُرم
ِدُلم ِگفته ُخدا ای روزِگاُرم

َاخاُهمی کَمی َدشتی ُبخوُنم
دوروزه َرفته ناَمرد ای ِکناُرم

شاعر :  اسماعیل جالئی

ِبکَش دست ِای سرِ ُبن دوِل بی برگ
حسودیئ و  غضب آلوده و    کَرگ
عجب گیرِ سه پیچی داد ه ای تو 
عجب گیرِسه پیچی روَمن ِای َمرگ

شاعر :  رضامیرشکاری ُهلُهَلک

َپسینی َهم به داره َهم به باره
به کَنگُم ُمرِغ خوشَوقتی سواره 
دُلم بعِد بسی ِچش انتظاری 

َهوایی بوده ُو َسر َوعِد یارِه

شاعر :  مهدی جاللی

َبسی جوُشم َز َتو کَوُتم َنَیهتی
َو روُزم ِنشت و َشو کَوُتم َنیهتی

مو َروُتم کارگری َور خاطر تو
َو پای غیله َخو کَوُتم َنیهتی

شاعر :  یوسف مجیدی

جذب توریست با ترفندهای پزشکی 
عضو کمیسیون فنی دفاتر خدمات مسافری گردشگری اداره کل میراث فرهنگی :بیمارستان های کرمان 

در حال دریافت آی پی دی به منظور توسعه طرح گردشگری سالمت هستند

مســافری  خدمــات  دفاتــر  فنــی  عضــو کمیســیون 
ــان  ــتان کرم ــی اس ــراث فرهنگ ــگری اداره کل می گردش
گفــت: توســعه گردشــگری ســالمت بــا توریســم درمانــی 

محقــق می شــود.
هــدی معنویــان بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: توســعه مراکــز 
پزشــکی در کرمــان موجــب شــده رشــد مراجعــه بیمــاران 
بــه شــهر کرمــان بــرای درمــان، رونــد ســریع تری 

ــد. ــدا کن ــته پی ــال  های گذش ــه س ــبت ب نس
ــار داشــت: حــدود ســه ســال از اجــرای طــرح  وی اظه
رونمایــی گردشــگری ســالمت در کرمــان مــی گــذرد و بــا 
انجــام مکاتبــات بــا اداره کل میــراث فرهنگی و دانشــگاه 
قصــد داشــتیم ایــن طــرح بــه صــورت گســترده در 
خصــوص توریســم درمانــی از کشــورهای حاشــیه خلیــج 

فــارس بــه کرمــان بــه مرحلــه اجــرا در آیــد.
حــال  در  کرمــان  بیمارســتان های  داد:  ادامــه  وی 
دریافــت آی پــی دی بــه منظــور توســعه طــرح گردشــگری 

ــتند. ــالمت هس س
مســافری  خدمــات  دفاتــر  فنــی  عضــو کمیســیون 
نماینــده  و  فرهنگــی  میــراث  ســازمان  گردشــگری 
ــان،  ــتان کرم ــگری اس ــافری و گردش ــای مس آژانس ه
ورود توریســت بــه ایــن اســتان را دارای منافــع زیــادی 
ــت  ــا اجــرای ایــن طــرح نوب ــح کــرد: ب دانســت و تصری
ــار  ــدون انتظ ــریع و ب ــرارداد س ــق ق ــکان طب ــی پزش ده

می شــود. انجــام 
وی تصریــح کــرد: بــا اجــرای طــرح گردشــگری ســالمت 
بیمــار و همراهــان وی می تواننــد از خدماتــی چــون 
ــط،  ــه بلی ــار، تهی ــان بیم ــت همراه ــل اقام ــن مح تامی

ــد. ــتفاده کنن ــوس اس ــار و اتوب ــا، قط هواپیم
ــات  ــتان ها و خدم ــرش در بیمارس ــرد: پذی ــد ک وی تایی
ــگری  ــرح گردش ــب ط ــاران در قال ــه بیم ــگری ب گردش

ــود. ــام ش ــالمت انج س
ــه منظــور انجــام ســفر  معنویــان افــزود: گاهــی افــراد ب
ــه  ــد ک ــی کنن ــه م ــر مراجع ــورهای دیگ ــه کش ــی ب درمان
ــن  ــکل ممک ــن ش ــاده تری ــفر را در س ــن س ــوان ای می ت

ــرد. ــق ک محق
ــر  ــا آخ ــالمت ت ــگری س ــرح گردش ــرد: ط ــد ک وی تاکی
ــد  ــرا در خواه ــه اج ــه مرحل ــاری ب ــال ج ــت س اردیبهش
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــوان ب ــی ت ــن طــرح م ــد و در ای آم

ــت.  ــرارداد بس ــکان ق ــا پزش ــاوت ب متف
ــده آژانــس هــای مســافری و گردشــگری اســتان  نماین
کرمــان تاکیــد کــرد: گردشــگری ســالمت در قالــب شــن 
و آب درمانــی، نیــز مــی توانــد بــه مرحلــه اجــرا در آیــد.

وی حمایــت دانشــگاه علــوم پزشــکی و اداره کل میــراث 
فرهنگــی اســتان کرمــان را از طــرح گردشــگری ســالمت 

در اجــرای ســریع تــر ایــن طــرح تاثیرگــذار دانســت.

ــت  ــن بس ــد از ب ــان بای ــه کرم ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــن بســت  ــت از ب ــرون رف ــرد: ب ــح ک خــارج شــود تصری
ــدازی  ــا راه ان ــت گردشــگری ب ــودن صنع ــق ب ــم رون و ک
تورهــای خارجــی و تقویــت زیرســاخت هایی ماننــد 
ممکــن  گردشــگری  و  اقامتــی  محل هــای  ایجــاد 

. د می شــو
معنویــان افــزود: اســتان کرمــان نــوروز امســال بــه 
دلیــل شــرایط آب و هوایــی دیگــر اســتان ها شــاهد 

حضــور گردشــگران زیــادی بــود. 
ــف گردشــگری  ــگ مناطــق مختل ــرد: فرهن ــد ک وی تاکی
ــا گردشــگران خارجــی  بایــد تقویــت شــود و متناســب ب

باشــد. 
خارجــی  پــرواز  وجــود  همچنیــن  معنویــان گفــت: 
ــود و  ــتان می ش ــگری اس ــش گردش ــق بخ ــب رون موج
ــد و  ــی طلب ــئوالن را م ــت مس ــم حمای ــن مه ــق ای تحق

ــتگاه ها  ــی دس ــم کاری برخ ــل ک ــه دلی ــته ب ــال گذش س
ــد. ــق نش ــم محق ــن مه ای

مســافری  خدمــات  دفاتــر  فنــی  عضــو کمیســیون 
نماینــده  و  فرهنگــی  میــراث  ســازمان  گردشــگری 
آژانس هــای مســافری و گردشــگری اســتان کرمــان 
اظهــار داشــت: کرمــان از ســایر اســتانهای گردشــگرپذیر 
ــه  ــم ب ــم بتوانی ــذا درصددی ــدارد ل ــم ن ــزی ک ــور چی کش
صــورت زمینــی در ایــام تابســتان تورهــای خارجــی 
انجــام شــود و انتظــار مــی رود تســهیالت ســفر در 

اختیــار آژانس هــای اســتان قــرار گیــرد.
اداره کل  ایــن اســت  انتظــار  بیــان کــرد:  معنویــان 
میــراث فرهنگــی تســهیالتی را در خصــوص تامیــن 
تجهیــزات داخــل آژانس هــای مســافرتی در اختیــار 
ــی  ــتوانه مال ــا پش ــن آژانس ه ــا ای ــد ت ــرار ده ــا ق آنه

داشــته باشــند.
ــر  ــرای دفات ــری ب ــاخت ها و تدابی ــه داد: زیرس وی ادام
ــه  ــی را ب ــات زیارت ــا خدم ــن شــود ت ــد تدوی ــی بای زیارت
یــک شــرکت خــاص خــارج از اســتان وابســته نباشــیم 
ــر ایــن مهــم نظــارت کنــد. ــارت ب و ســازمان حــج و زی

ــای  ــات آژانس ه ــه خدم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب معنوی
ــح  ــود تصری ــه ش ــر ارائ ــأن زائ ــد در ش ــافربری بای مس
کــرد: مــا تابــع قوانیــن هســتیم امــا قوانیــن بایــد بــرای 

ــد. ــان باش ــی یکس ــافرتی و زیارت ــر مس ــه دفات هم
وی اظهــار داشــت: امــور اجرایــی بایــد بــه دفاتــر 
ــارت  ــج و زی ــود و ح ــپرده ش ــی س ــگری و زیارت گردش

فقــط در بخــش نظارتــی فعالیــت کنــد.
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رییس کمیسیون اقتصادی:

مواجهه نظامی با ایران 
یک بُلف سیاسی است

ییـس کمیسـیون اقتصادی مجلـس گفت: مواجهه نظامی بـا ایران این یک بُلف سیاسـی 
اسـت و امریکایی هـا اگـر روزی بخواهند دسـت از پـا خطا کنند، می دانند تمام منافعشـان 

در منطقـه از بین می رود.
بـه گـزارش ایسـنا دکتـر محمدرضـا پرابراهیمـی بـا اشـاره بـه اقدامـات امریکایی هـا علیـه 
جمهـوری اسـالمی ایـران اظهار کـرد: امریکایی هـا از سـال 90 برنامه جدیـدی تحت عنوان 
تحریم هـای هوشـمندانه علیـه کشـور مـا در دسـتور کار قـرار دادنـد و با توجه بـه این قضیه 
تصـور می کردنـد بـا این تحریـم ها، ایران از پـای در می آید و در اظهارنظر اولیـه اوباما بعد از 
تصویـب ایـن تحریـم ها عبـارت »تحریم های فلج کننده« به کار برده شـد کـه در بازه زمانی 

حداکثـر 6 ماهه ایـران را از پـای در می آورد.
پورابراهیمـی تصریـح کـرد: البتـه مشـکالتی بـرای اقتصاد مـا به وجـود آمـد و هزینه هایی 

دادیـم امـا نـه تنهـا فلج نشـد بلکه اقتصـاد ما محکـم به مسـیر ادامـه  داد.
نماینـده مـردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـالمی بیـان کرد: بـا روی کار آمدن ترامپ 
ادبیـات امریـکا درخصوص تشـدید تحریم های اقتصادی با ادبیات گسـتاخانه همراه شـد 
و به حدی شـد که براسـاس تحلیل ها پیش بینی شـد شـوک ارزی که آغاز آن را در سـال 
96 شـاهد بودیـم، در سـال 97 بـه فروپاشـی ایران منجر می شـود و آنها دنبـال این بودند.

وی اظهـار کـرد: در سـخنان وزیـر امـور خارجـه امریـکا که خیلـی عریان صحبـت می کند و 
جـان بولتـون و همچنیـن در اظهارنظرهای سـخیف ترامپ موضوع براندازی و جشـن پایان 

نظـام جمهـوری اسـالمی را در کریسـمس 2018 می بینیم.
رییس کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسـالمی با بیان اینکه همه این مسـائل نشان 
مـی دهـد علـی رغـم تمـام تـالش و پیـش بینـی آنان کـه ایـران در جنـگ ارزی شکسـت 
خـورده و متالشـی می شـود، رقـم نخـورده و جمهوری اسـالمی علـی رغم خباثـت امریکا و 
اذنابـش، در رویکـرد جدیـد بـا اقتـدار جلو مـی رود افزود: البتـه هزینه های سـنگینی بر ما 
تحمیل کردند که بخشـی از آن به دلیل سـوءمدیریت در داخل کشـور و به ویژه در نیمه اول 

سـال 97 و سیاسـت غلـط ارزی بـود کـه اگـر درسـت عمل می شـد این تبعات کمتـر بود.
پورابراهیمـی اظهار کرد: به دلیل تصمیمات غیرتخصصی و غیرکارشناسـی در کشـور، هزینه 

ایجاد شـد و در جریان تحریم ها، مسـائل را تشـدید کردند.

شکارچیان سازمان یافته در 
دام ماموران بم گرفتار شدند

ادامه عملیات انتقال آب چاه های 
تامین آب سیرجان به تصفیه خانه

ــای  ــال آب چاهه ــی انتق ــات اجرای عملی
ــه  ــه خان ــه تصفی ــیرجان ب ــن آب س تامی
کــه از ســال گذشــته شــروع شــده بــود، 
ــه دارد. ــز ادام ــاری نی ــال ج ــدی در س ــرفت 37 درص ــا پیش ب

مجیــد میرشــاهی رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل شــرکت 
آبفــا ســیرجان بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: بــرای اجــرای ایــن 
ــه فــوالدی 800  ــا لول ــد 22 کیلومتــر خــط انتقــال ب عملیات،بای
اجــرا شــود و پیــش بینــی می شــود در نیمــه دوم ســال 
جــاری بــه بهره بــرداری برســد.وی افــزود: ایــن پــروژه توســط 
شــرکت پیمانــکار کیــان گســتر بــا اعتبــاری بالــغ بــر 65 
میلیــارد تومــان اجــرا مــی شــود و بــا اتمــام آن،550 لیتــر آب 
در ثانیــه بــا 300 متــر اختــالف ارتفــاع نســبت بــه منابــع تامیــن 
ــرکت  ــل ش ــی یابد.مدیرعام ــال م ــه انتق ــه خان ــه تصفی آب ، ب
آبفــا ســیرجان در پایــان بیــان داشــت: اجــرای ایــن عملیــات، 
نقــش موثــری بــر ارتقــاء کیفیــت آب شــهروندان ســیرجان و 

نجــف شــهر خواهــد داشــت.

به وضعیت نامناسب بازار 
قلعه محمود رسیدگی شد

شـهردار منطقـه یـک از سـاماندهی وضعیت 
نامناسـب بـازار قلعـه محمـود شـهر کرمـان 

خبـر داد.
رضـا خیـاط زاده تصریـح کـرد: بـازار قلعـه 
محمـود کـه وضعیت نابسـامانی داشـت و محل اسـکان افـراد کارتون 
خـواب و بـی خانمـان شـده بـود، سـاماندهی شـد.وی اظهار کـرد: در 
ادامـه ایـن روند، مغازه هایی که رها شـده بودند، مسـدود و با پیگیری 
از اداره برق روشـنایی این بازار نیز تأمین و مشـکل اهالی محله از نظر 
امنیتـی بـر طرف شـد.خیاط زاده افـزود: طرح پیاده راه سـازی میدان 
شـورا هنوز در مرحله تصویب اسـت و مصوبه پیاده راه سـازی آن هنوز 
ابـالغ نشـده که به محض ابالغ، در دسـتور کار حـوزه امور زیربنایی قرار 
خواهـد گرفـت.وی عنـوان کرد: بر اسـاس ایـن طرح از میدان بسـیج 
تـا چهـار راه پاسـداران، دیگر تردد سـواره وجود نخواهد داشـت و صرفًا 
بـرای تـردد عابـران پیـاده طراحی می شـود؛ ضمـن اینکه مسـیرهای 
بلـوار پلیـس و خیابان شـهید ضیایی جایگزین مسـیر سـواره خواهد 
شـد.وی افـزود: از فـرد خاطی 2 قطعه تیهو که پس از صید سـربریده 

شـده بـود، بـه همراه ابـزار زنده گیری کشـف و ضبط شـد.

آبفاخبر شهرداری
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خدمــات  دفاتــر  فنــی  کمیســیون  عضــو 
مســافری گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی 
و نماینــده آژانس هــای مســافری و گردشــگری 
اســتان کرمــان اظهــار داشــت: کرمــان از ســایر 
اســتانهای گردشــگرپذیر کشــور چیــزی کــم 
ــورت  ــه ص ــم ب ــم بتوانی ــذا درصددی ــدارد ل ن
زمینــی در ایــام تابســتان تورهــای خارجــی 
انجــام شــود و انتظــار مــی رود تســهیالت ســفر 

ــرد. ــرار گی ــتان ق ــای اس ــار آژانس ه در اختی

انقـالب مرکـز اسـتان کرمـان  دادسـتان عمومـی و 
توزیـع  و  و ورود  تهیـه  بانـد  از متالشـی شـدن 13 
كل  اداره  توسـط  شـكاری  و  جنگـی  سـالحهای 

. داد  خبـر  اسـتان كرمـان  اطالعـات 
تشـریح  در  سـاالری  دادخـدا  ایسـنا  گـزارش  بـه 
جزئیـات ایـن خبـر اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه نقـش 
پـر رنـگ انـواع سـالح های غیـر مجـاز در تولید جرم 
و بـه خصـوص جرائـم خشـن و ضـد امنیتـی و در 
راسـتای برقـراری امنیـت پایـدار بـرای شـهروندان 
و مـردم شـریف اسـتان كرمـان مقابلـه بـا باندهـای 
مرزهـای  طریـق  از  بـه كشـور  اسـلحه  وارد كننـده 
شـرقی و غربـی كشـور و توزیـع آن در داخـل كشـور 
بـه خصـوص در اسـتان كرمـان بـه عنوان یـك طرح 
راهبـردی در دسـتور كار اداره كل اطالعـات اسـتان 

قـرار گرفتـه اسـت.
ایـن مقـام ارشـد قضایـی در اسـتان کرمـان اعـالم  
و  عملیاتـی  و  اطالعاتـی  انجـام كارهـای  بـا  کـرد: 
سـربازان گمنـام  قضایـی،  احـكام  و  دسـتورات  بـا 
اسـتان  اطالعـات  کل  اداره  )عـج(در  زمـان  امـام 
موفـق گردیدنـد 13 بانـد ورورد، تهیـه وتوزیـع انـواع 
سـالحهای غیـر مجـاز را شناسـایی و مـورد ضربـه 
قـرار داده و اعضـای اصلـی و سـر شـاخه هـای این 
باندهـا دسـتگیر و تحویـل مراجـع قضایـی اسـتان 
قـرار گرفتـه و پرونـده ایـن افـراد در حـال تحقیقات 

و رسـیدگی قـرار دارد.
سـاالری بیـان کرد: تاكنـون از این باندهـا 265 قبضه 
انـواع اسـلحه هـای جنگـی و شـكاری غیـر مجـاز و 

مهمـات مربوطـه كشـف و توقیـف گردیده اسـت .

دادسـتان عمومـی وانقـالب مركـز اسـتان كرمـان بـا 
باندهـای منهـدم شـده 20 دسـتگاه  از  اینکـه  بیـان 
انـواع خودروهای تیـز رو توقیف گردیده اسـت خاطر 
نشـان کـرد: بایـد تقدیـر و تشـكر ویـژه ای از زحمات 
شـبانه روزی سـربازان گمنـام امام زمـان در مجموعه 
اداره كل اطالعـات اسـتان كرمـان و قضـات ذیمدخل 
در امـر برقـراری نظم و امنیت پایدار در اسـتان كرمان 
و بـه خصـوص در مباحـث مقابلـه با جرائم خشـن و 
ضـد امنیتی داشـت و امنیـت مطلوب اسـتان كرمان 
حاصـل تالشـهای مجاهـد گونـه همـه عوامـل تولیـد 
امنیـت اعـم از اداره كل اطالعـات، نیروهـای پلیـس، 
سـپاه پاسـداران ارتـش، هوانیـروز و مجموعه قضایی 
و اجرایـی و همدلـی همـه ایـن مجموعـه در برقراری 

نظـم و امنیـت بـرای احـاد جامعه اسـت.

رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت 
شهرسـتان بم گفت: یک گروه شکارچی 
سـازمان یافتـه و حرفه ایـی کـه اقـدام 
بـه شـکار و فـروش غیرقانونـی گوشـت 
حیوانـات وحشـی در شهرسـتان های بـم و کرمـان می کردنـد، 
توسـط یـگان حفاظـت محیـط زیسـت بـم دسـتگیر شـدند. به 
گـزارش دریافتی ایرنـا از روابط عمومـی اداره کل حفاظت محیط 
زیسـت اسـتان کرمان، عیسـی عـارف کیا افـزود: ایـن متخلفان 
بـا همـکاری خوب همیـاران محیط زیسـت، پیـش از خـروج از 
شـکارگاه دسـتگیر شـدند.وی اظهار داشـت: از این باند شکارچی 
اجـزای یـک رأس قـوچ وحشـی کشـف و ضبـط شـده اسـت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان بم گفت: پرونده 
ایـن افـراد پس از تکمیـل، تحویل مقامات ذیصالح خواهد شـد.

دستگیری شکارچی شکار و صید 
غیرمجاز پرندگان رابر 

رئیـس اداره حفاظـت محیط زیسـت شهرسـتان رابر نیـز گفت : 

فـردی کـه بـه وسـیله تله اقـدام بـه صید پرنـدگان وحشـی می 
کـرده، توسـط مامـوران یـگان حفاظت این شهرسـتان دسـتگیر 

. شد
اسـحاق منظـری توکلـی افـزود: از فـرد خاطـی 2 قطعـه تیهو که 
پـس از صیـد سـربریده شـده بـود، بـه همـراه ابـزار زنـده گیری 
کشـف و ضبـط شـد.وی اضافه کـرد: متخلف یاد شـده به همراه 
پرونده جهت سـیر مراحل قانونی به مقامات قضایی شهرسـتان 

رابـر تحویل داده شـد. 

پرندگان زنده گیری شده، رها در طبیعت بردسیر 
ماموران یگان حفاظت محیط زیسـت اسـتان کرمـان با همکاری 
ماموران شهرسـتان بردسـیر موفق به کشـف و ضبط تعداد هفت 

قطعـه پرنده کبک زنده شـدند.
بـه گـزارش اداره روابـط عمومـی حفاظت محیط زیسـت اسـتان 
کرمـان، مأمـوران یـگان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان کرمان 
بـا همـکاری یگان شهرسـتان بردسـیر موفق به دسـتگیری یک 
متخلـف حرفـه ای از مهاجران افغانی کـه اقدام به صید غیرمجاز 

پرنـدگان بـا دام می کرد، شـدند.
براسـاس حکـم مراجـع قضایـی پرنـدگان پـس از بررسـی و 
اطمینان از سـالمت کامل و امکان برگشـت به طبیعت رهاسـازی 
شـدند. شهرسـتان بـم در 195کیلومتری شـرق کرمان قـرار دارد.

دادستان کرمان خبر داد:
متالشی شدن باند تهیه و ورود و توزیع سالح های جنگی و شکاری در کرمان 

نکته:
گردشگري سومين صنعت بزرگ جهان

كارشناسـان  آنالیـن:  همشـهری  گـزارش  بـه 
مي گوينـد: گردشـگری پـس از صنعـت نفت و 
خودروسـازی، سـومین صنعـت بـزرگ جهـان 
به شـمار مـی رود. این صنعت تاثیر بسـزایی در 
درآمدهای ارزی کشـورها دارد و به طور حتم در 
آینـده ای نزدیـک به صنعـت اول جهـان تبدیل 
خواهـد شـد. بـا گـذر زمـان و پیشـرفت ایـن 
صنعـت، گردشـگری از حالـت عام خارج شـده 
و بـه شـاخه های تخصصـی نظیـر گردشـگری 
گردشـگری  ورزشـی،  گردشـگری  فرهنگـی، 
ماجراجویانـه، گردشـگری مذهبی، گردشـگری 
سـالمت و غیـره تقسـیم شـده اسـت. آنچه که 
مبنـای این تقسـیم بندی قـرار می گیـرد »نیت 
یـا قصد اصلی« گردشـگر از گردشـگری اسـت. 
بنابرایـن، افـرادی کـه به منظـور برخـورداری از 
خدمات سـالمت )پیشـگیری، درمان( به کشور 
زمـره گردشـگران  در  دیگـری سـفر می کننـد، 

سـالمت قـرار دارند.
گفتـه شـده كـه گسـترش صنعـت گردشـگری 
عـالوه بـر نقـش و تاثیـر آن در ابـراز هویـت 
ملی، موجـب ارتقای ابعاد وسـیع اقتصادی از 
جمله ایجـاد فرصت هـای شـغلی، درآمدزایی، 
كاهـش فقـر و گسـترش عدالـت اجتماعـی و 
رفـاه در جامعـه می شـود. در میان حوزه های 
مختلف گردشگری، گردشگری سالمت به دلیل 
زیادی  توجه  از  رقابتی  مزیت های  و  قابلیت 

است. شده  برخوردار 


