
  

شهرستان 6
مشاهده بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در 

شهرستان کلیبر

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی از مشاهده بیماری 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان کلیبر خبر داد و گفت: واکسن 
آنفلوانزای فوق حاد به میزان کافی وجود داشته و مرغداران باید برای 

واکسیناسیون طیور اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، مهدی حامی در گفت وگو با خبرنگاران با اعالم این خبر 
گفت: براساس گزارش های رسیده مبنی بر تلفات طیور بومی کلیبر در 
اردیبهشت ماه، آنفلوآنزای H5 یا فوق حاد پرندگان در نمونه برداری توسط 

اکیپ های عملیاتی این اداره کل تأیید شد.
وی همچنین با اشاره به مشاهده بیماری آنفلوانزای فوق حاد در روستای 
اپیدمیولوژیک  با بررسی های  افزود:  یاتاق شهرستان خداآفرین،  ساری 
مبنی بر علت رخداد حادثه، مشخص شد این بیماری در نتیجه انتقال 

طیور از این روستای خداآفرین به شهرستان کلیبر رخ داده است.
بیماری ۳۷۶ قطعه  این  از گسترش  منظور جلوگیری  به  وی گفت: 
مرغ در روستای مذکور معدوم، دفن بهداشتی و محل نگهداری طیور 

ضدعفونی شد.
حامی با بیان این که هم اکنون فصل مهاجرت پرندگان وحشی است، 
گفت: عامل شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد در این روستا ورود پرندگان 

مهاجر به حاشیه رود ارس است.
وی برضرورت رعایت توصیه های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع این 
بیماری فوق حاد پرندگان در استان تاکید کرد و افزود: رعایت قرنطینه و 
جلوگیری از ورود و خروج خودروهای ضدعفونی نشده حمل تخم مرغ و 
کود و سایر محموله های ضروری به واحدهای مرغداری، می تواند از بروز 

آنفلوانزای فوق حاد پیشگیری کند یا شیوع آن را کاهش دهد.
گفتنی است؛ آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از مهم ترین بیماری های طیور 
و یک بیماری تنفسی ویروسی مشترک بین انسان و پرندگان با عالئم سیاه 
شدن و خونریزی تاج و ساق پا، عالئم تنفسی حاد، بی حالی شدید، دور 
هم جمع شدن طیور در گله پرورشی، کاهش شدید مصرف دان، افت 

ناگهانی تولید تخم مرغ روزانه و تلفات ناگهانی و کانونی در گله است.

با انتشار نامه ای صورت گرفت؛
انتقاد دادستان کرمانشاه از مسئوالن فرهنگی برای 

کتاب گردانی دختران

دادستان کرمانشاه در نامه ای به مسئوالن فرهنگی استان از کتاب گردانی 
دختران انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، محمد حسین صادقی، در نامه ای به مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در زمینه کتاب گردانی دختران تذکر داد.

در این نامه آمده است: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی امری نیک و به 
غایت پسندیده است شیوه های اجرایی در عرضه و فروش آن گاه مطابق 

قانون، شرع، اخالق و مشی پذیرفته شده عرفی بنظر نمی رسد.
اینکه عده ای عمدتاً از دختران جوان با طبقی کتاب در دست به ادارات، 
دوایر دولتی و حتی منازل اشخاص و راننده اتومبیل های در حال تردد 
مراجعه کنند و با اصرار و الجاء و گاه التماس مبادرت به فروش کتاب 
کنند، صحنه ای ناراحت کننده، نازیبا که در ناهمسویی آشکار با فرهنگ 

عمومی جامعه است و بسترساز آسیب های رفتاری بعدی است.
انتظار دارد به عنوان متولی امر فرهنگ ضمن ورود فوری به موضوع 
نسبت به ساماندهی و اصالح روش های مرسوم اقدام و نتیجه را گزارش 

کنید.

زلزله، بخش خشت کازرون فارس را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 )چهار و یک دهم( ریشتر، صبح یکشنبه 
بخش خشت شهرستان کازرون استان فارس را لرزاند.

به گزارش ایرنا به نقل از شبکه لرزه نگاری شیراز وابسته به مرکز لرزه 
نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمان وقوع زمین لرزه ساعت 

هشت و 49 دقیقه و 54 ثانیه در عمق 10 کیلومتری بوده است.
این زمین لرزه در موقعیت 29.۶9 درجه شمالی و 51.۳2 درجه شرقی 

به ثبت رسیده است.
از خسارت های احتمالی تا لحظه مخابره خبر، اطالعی دریافت نشده اما 

این نوع زمین لرزه ها معموال خسارت برجا نمی گذارند.
زمین لرزه ای به بزرگی 2.9 ریشتر نیز ساعت 5 و 59 دقیقه و ۳۶ 
ثانیه صبح امروز)یکشنبه( شهرستان فراشبند در استان فارس را لرزاند. 
شهرستان کازرون در 120 کیلومتری غرب شیراز واقع شده است. شهرستان 

فراشبند نیز در فاصله 1۶4 کیلومتری جنوب غرب شیراز قرار دارد.

اخبار
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زنگ هشداری که به صدا در آمد

میگوی آب شیرین در معرض انقراض قرار دارد

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس:

وابط عمومی مدون و برنامه ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است ر

ارومیه – ذخایر شاه میگوی دراز آب شیرین در دریاچه 
ارس که تنها منبع پرورش این آبزی کشور به شمار می 

رود کاهش یافته و این آبزی در معرض انقراض است.
خبرگزاری مهر - گروه استان ها: سکینه اسمی- در حال 
حاضر برند جهانی شاه میگوی دراز آب شیرین در دریاچه 
پشت سد ارس و به نام آذربایجان غربی به ثبت رسیده 
اما از سال 9۳ تاکنون به دالیل مختلف از جمله تردد 
غیرمجاز صیادان میزان تولید و همچنین ذخایر آن به 
یافته و موجب نگرانی هایی در خصوص  شدت کاهش 

خطر انقراض آن شده است.
دریاچه پشت سد ارس پلدشت که در شمال آذربایجان 
غربی و هم مرز با جمهوری خود مختار نخجوان قرار دارد 
تنها منبع آب شیرین پرورش شاه میگوی دراز کشور است 
و هم اکنون میزان تولید این آبزی از 2۷0 تن در سال های 

گذشته به 5.5 تن کاهش یافته است.
هر چند تولید 2۷0 تنی این آبزی مربوط به سال های 
برداشت  میزان  اخیر  سال های  در  و  است  دور  بسیار 
اما  می رسید  تن   ۶0 به  ارس  سد  میگوی  شاه  سالیانه 
تهدیدات زیاد و عوامل انسانی از جمله افزایش ترددهای 
دریاچه موجب شده  این  در  مردم  و  غیرمجاز صیادان 

میزان تولید سال گذشته به 5.5 تن برسد.
سالیانه ۶0 تن شاه میگوی دراز آب شیرین از سد ارس 
برداشت و به کشورهای مختلف دنیا به خصوص کشورهای 
اروپایی، آسیایی صادر و هر سال ارزآوری خوبی را نصیب 
کشور و استان می کرد اما از سال 9۳ به خصوص سال 
9۶ تاکنون نه تنها میزان تولید این آبزی کاهش یافته بلکه 

سیر نزولی ذخایر آن آغاز و همچنان تداوم دارد.
آذربایجان غربی که هم اکنون نیز رتبه نخست در تولید 
با تهدید  شاه میگوی دراز آب شیرین را داراست امروز 
جدی خطر انقراض این گونه ارزشمند و اقتصادی دست 
و پنجه نرم می کند و در صورت غفلت و بی توجهی باید 
شاه  پرورش  و  تولید  زمینه  در  تر  جدی  بحران  منتظر 

میگوی سد ارس بود.
ذخایر شاه میگوی سد ارس روند نزولی دارد

در خصوص  غربی  آذربایجان  آبزیان  و  مدیر شیالت 
آخرین وضعیت شاه میگوی سد ارس به خبرنگار مهر 
گفت: از سال 9۳ تاکنون سیر نزولی ذخایر شاه میگوی 
سد ارس آغاز شده و از سال 9۶ این روند نزولی تشدید 

شده است.
معصوم فصیح با بیان اینکه میزان تولید شاه میگو در 
دریاچه پشت سد ارس به شدت کاهش یافته است افزود: 
در سال گذشته تنها 5.5 تن شاه میگو از دریاچه پست 
سد ارس برداشت و به کشورهای خارجی صادر شده این 
در حالی است که سال های گذشته این میزان بیش از 

۶0 تن بود.
در  بردار  بهره  شرکت  شش  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
دریاچه پشت سد ارس در زمینه تولید شاه میگو اظهار 
داشت: یکی از مهمترین دالیل کاهش تولید و ذخایر این 
آبزی اقتصادی و ارزشمند افزایش و تردد غیرمجاز صیادان 

در دریاچه پشت سد ارس است.
فصیح با بیان اینکه از سال 9۳ تاکنون با ورود و افزایش 
تردد صیادان غیرمجاز به سد ارس عمالً تولید و پرورش 
شاه میگو دچار مشکل اساسی شده است عنوان کرد: 
صید بی رویه و غیرمجاز شاه میگو در کنار سایر آبزیان در 

این منطقه موجب بروز بحران اساسی در زمینه ذخایر شاه 
میگوی سد ارس شده است.

مدیر شیالت و آبزیان آذربایجان غربی با بیان اینکه 
علت اصلی در خصوص کاهش ذخایر این آبزی و ادامه 
روند نزولی آن توسط مؤسسه تحقیقات آرتمیای کشور در 
دست مطالعه و بررسی است گفت: ترددهای غیرمجاز 
صیادان و ایجاد استرس به شاه میگو همچنین سبب فرار 

این آبزی به سمت آب های کشور آذربایجان شده است.
فصیح با بیان اینکه دریاچه ارس و منابع آبی تولید و 
پرورش شاه میگوی متعلق به دو کشور ایران و آذربایجان 
است افزود: در سال های گذشته به دلیل شرایط زیستی 
مناسب شاهد تولید و افزایش شاه میگو در دریاچه پست 
سد ارس بودیم که از سال 9۳ به خصوص در سال 9۶ 

شاهد کاهش شدید ذخایر این آبزی هستیم.
وی ایجاد استرس به دلیل ترددهای غیرمجاز صیادان 
و مردم، افزایش صید غیرمجاز و عوامل دیگر ر ا از دالیل 
کاهش ذخایر شاه میگوی سد ارس عنوان کرد و گفت: اگر 
در زمان مشخص این تهدیدات زیستی رفع نشود شرایط 
بحرانی تر شده و دیگر شاه میگویی در سد ارس وجود 

نخواهد داشت.
فصیح با اشاره به ارزش اقتصادی بسیار باالی این آبزی 
اضافه کرد: شاه میگوی تولیدی پشت سد ارس با میزان 
ارزآوری هر کیلو شاه میگو بین 15 تا 20 دالر به کشورهای 
ارمنستان، روسیه، آلمان، ایتالیا و فرانسه که بزرگترین 
خریداران شاه میگو تولید شده در سد ارس هستند صادر 
می شود اما سال گذشته صادرات از ۶0 تن به 5.5 تن 

کاهش یافت.
صید شاه میگوی سد ارس متوقف شده است

در خصوص  غربی  آذربایجان  آبزیان  و  مدیر شیالت 
اقدامات شیالت استان برای صیانت از ذخایر شاه میگو 
اظهار داشت: از سال گذشته با مشاهده کاهش ذخایر 
و میزان تولید تا بهبود شرایط صید شاه میگو در سد ارس 

توس شرکت های بهره برداری متوقف شده است.
فصیح با بیان اینکه در صورت بهبود شرایط نیز تولید 

بر اساس نیاز و بازاریابی های انجام شده صورت می گیرد 
گفت: مجوز صید به شرکت های بهره بردار در دریاچه 
پشت سد ارس دو ماهه است و بر اساس نیاز بازارهای 

صادراتی اجازه برداشت شاه میگو داده می شود.
وی در خصوص حرف و حدیث هایی در زمینه پایین 
بودن کیفیت آب سد ارس و ارتباط آن با کاهش ذخایر 
شاه میگو اظهار داشت: آب دریاچه سد ارس به دلیل باال 
بودن میزان جلبک قابل شرب نیست اما برای صنعت 
آبزی پروری بسیار مناسب و غنی است و این اظهارنظر 
را قبول ندارم. فصیح با بیان اینکه صید این محصوالت 
بعد از پوست اندازی و ریزش مینیاتورها یا همان تخم ها 
صورت می گیرد گفت: دست اندازی در زیستگاه شاه میگو 
و تور اندازی در کف رودخانه ها موجب فرار این موجود 

باهوش از محل زیست خود می شود.
مدیر شیالت و آبزیان آذربایجان غربی با بیان اینکه این 
موجود باید به صورت زنده صادر شود گفت: شاه میگو در 
خارج از فصل صید به صورت فرآوری شده ارائه می شود 
و آذربایجان غربی در خارج از فصل صید به دلیل باال 
بودن هزینه های تولید نمی تواند از نظر قیمت با سایر 

تولیدکنندگان رقابت کند.
فصیح با اشاره به میزان اشتغال زایی بیان کرد، همزمان 
با صید شاه میگو در دریاچه پشت سد ارس برای ۷0 نفر 
به صورت مستقیم و برای ۷0 نفر دیگر به صورت غیر 

مستقیم شغل ایجاد می شود.
در  غربی  آذربایجان  آبزیان  و  شیالت  مدیر  اظهارات 
خصوص کاهش ذخایر شاه میگو در حالی عنوان می شود 
که مدیر مرکز تحقیقات آرتمیای کشور پایین بودن کیفیت 
آب سد ارس و نیز کاهش ارتفاع آن را یکی از مهمترین 

دالیل کاهش ذخایر شاه میگو عنوان می کند.
زنگ خطر انقراض شاه میگوی سد ارس به صدا در آمده 

است
علی نکویی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید 
تنها دو تن شاه میگو طی سال گذشته در دریاچه پشت 
سد ارس افزود: ذخایر این آبزی اقتصادی به شدت کاهش 

یافته و روند نزولی آن همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه سال گذشته مجوز تولید و صادرات ۸0 
تن شاه میگو به شرکت های بهره بردار در بخش تولید شاه 
میگوی سد ارس صادر شد گفت: این در حالی است که 
شرکت های بهره بردار موفق به تولید و صدور دو تن شاه 

میگو شدند.
نکویی فرد با اشاره به انجام مطالعات در زمینه پرورش 
و تولید شاه میگوی سد ارس توسط این مرکز افزود: برای 
بهبود ذخایر این آبزی سال گذشته صید آن 15 روز دیرتر 
از فصل صید آغاز و 20 روز نیز زودتر خاتمه یافت اما 
مرکز  مدیر  است.  نامناسب  همچنان  شرایط  متأسفانه 
تحقیقات آرتمیای کشور با هشدار به خطر انقراض شاه 
میگوی سد ارس گفت: زنگ خطر انقراض این آبزی از 
سال 9۳ به صدا در آمده و در صورت بی توجهی باید 

شاهد از بین رفتن این گونه ارزشمند در سد ارس باشیم.
شاه میگوی سد ارس کشور آذربایجان را ترجیح داده اند

نکویی فرد با اشاره به سهیم بودن کشور آذربایجان در 
سد ارس و نیز منابع پرورش و صید شاه میگوی سد ارس 
گفت: ایجاد استرس، کاهش کیفیت آب سد در سمت 
ایران و نیز کاهش ارتفاع به همراه سایر عوامل انسانی 
موجب فرار شاه میگوها به سمت کشور آذربایجان شده و 

باید برای بهبود این امر چاره اندیشی شود.
وی با بیان اینکه تحقیقات در زمینه بهبود شرایط زیستی 
شاه میگوی سد ارس در این مرکز ادامه دارد گفت: در 
نظر داریم در کنار شرایط بهبود شرایط زیستی در دریاچه 
پشت سد ارس در استخرهای مناسب نیز اقدام به پرورش 
شاه میگو کنیم. نکویی فرد افزود: کشور ترکیه در دهه های 
قبل هر ساله 2 هزار تن شاه میگو تولید می کرد اما این 
میزان به علت طاعون شاه میگو در سال های گذشته به 50 
تن رسید و هم اکنون در پی مدرنیزه کردن و پرورش آن در 
استخرهای خاکی و قفس در مناطق مستعد آب و هوایی 

بوده این طرح در دست بررسی است.
بر اساس اعالم مرکز تحقیقات آرتمیای کشور مطالعات 
قبلی و فعلی در دریاچه سد ارس نشان می دهد که در 
سالیان اخیر شرایط برای زیست شاه میگو در این دریاچه 
به  اندازه جمعیت شاه میگو  میانگین  و  بوده  نامطلوب 
شدت کاهش یافته و به پایین تراز تراز صادراتی شیالت 
آذربایجان غربی، 50 گرم وزن و 120 میلی متر طول رسیده 
است که محققان عوامل مختلفی را در خصوص تغییر 
در اندازه شاه میگو )طول و وزن( در این سیستم آبی بیان 
می کنند. این در حالی است که کارشناسان، یکی از دالیل 
کاهش تولید را تأثیر صیدهای غیر مجاز شاه میگوهای زیر 
50 گرم عنوان می کنند چرا که شاه میگوهای زیر 50 گرم 
بهترین الرو تولید مثل برای سال بعد هستند و صید آنها 

موجب کاهش زاد و ولد می شود.
به عقیده این کارشناسان، شاه میگوهای صید شده برای 
صادرات باید دارای وزن 50 گرم باشند، چرا که صید قبل 
از فصل مقرر موجب می شود تا آبزی به وزن الزم برای 

صادرات نرسد و باید به زیستگاه عودت داده شوند.
و  کارشناسی  اظهارات  این  به  توجه  با  می رود  امید 
هشدارهای الزم در خصوص تهدید تنها منبع آبی پرورش 
ارزشمند  گونه  این  اینکه  از  قبل  ارس  سد  میگوی  شاه 
این خصوص  در  الزم  های  اندیشی  چاره  انقراض شود 

انجام گیرد.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس 
گفت: موفقیت سازمان ها، ادارات و شرکت ها و دوامشان 
روابط  عملکرد  به  تخصصی  فعالیت های  عرصه  در 
عمومی های آن وابسته است، زیرا روابط عمومی مدون 
و برنامه ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار 

است.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بندرعباس، حامد رضوانی با تبریک هفته روابط عمومی 
و  ارتباطی  نوین  فناوری های  از  استفاده  کرد:  اظهار 
اطالعاتی سبب ارتقاء سطح کیفی و کمی کارکردها در 
روابط  طرفی  از  و  شده  عمومی ها  روابط  فعالیت  حوزه 
عمومی الکترونیک را می توان یکی از پیش شرط های مهم 

برای تحقق دولت الکترونیک دانست.
وی با تاکید بر این که روابط عمومی ها باید به عنوان 
نقش  می بایست  سازمان ها  و  مردم  اتصال  حلقه های 
حیاتی خود را در ایجاد ارتباط بیشتر و پیشرفته تر ایفا 
کنند، افزود: تبدیل روابط عمومی سنتی به روابط عمومی 
باید یک  راستا  این  الکترونیک یک ضرورت است و در 
تقویم آموزشی برای رسانه ها و روابط عمومی ها طراحی 

شود.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس از 
آموزش به عنوان نیاز اساسی روابط عمومی ها، با توجه 
به تحوالت صورت گرفته در این حوزه یاد کرد و گفت: 
روابط عمومی ها باید بتوانند گام به گام و در عین حال با 
سرعتی بیش از پیش، روش های سنتی را کنار گذاشته و با 
استفاده از ابزارهای الکترونیک وظایف خود را انجام دهند.

و  ادارات  سازمان ها،  موفقیت  کرد:  تصریح  رضوانی 
شرکت ها و دوامشان در عرصه فعالیت های تخصصی به 
عملکرد روابط عمومی های آن وابسته است، زیرا روابط 
عمومی مدون و برنامه ریزی شده یکی از ابزارهای قوی 

مدیریت افکار است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی 
که روابط عمومی ها با آن دست و پنجه نرم می کنند، عدم 
شناخت برخی از مدیران سازمانی از تاثیرپذیری روابط 

عمومی و اهمیت آن است.
وی در این زمینه نیز عنوان کرد: دنیا بر اساس ارتباطات 
به عنوان  به روابط عمومی،  پیش می رود و توجه ویژه 
نهادی که می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شده و 
سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم 
مدیران با کارکنان و مخاطبان سازمانی اقدام کند، بسیار 

حائز اهمیت است.
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس 
بیان کرد: باید توجه داشت که روابط عمومی نقشی مهمی 
در تعیین، شکل دهی و برنامه ریزی اجرای سیاست های 
راهبردی یک سازمان ایفا می کند و درک اهمیت روابط 
عمومی به عنوان بخشی از مدیریت استراتژیک به منزله 
تلقی  سازمان  در  پیشرفت  برای  مهارت  نوعی  یافتن 

می شود.
روابط  اینکه  بر  تاکید  با  سخنانش  ادامه  در  رضوانی 
عمومی فرصتی مناسب در اختیار مدیریت یک سازمان 
محیط  در  آنچه  از  شفاف تری  تصویر  که  می دهد  قرار 
سازمان و همچنین جامعه در جریان است را، یافته و برای 
پیشرفت هرچه بیشتر از آنها استفاده کند، اظهار کرد: از 
این رو باید گفت یک روابط عمومی خوب می تواند نقش 
مناسبی را در پیوند مدیران و کارکنان داشته باشد، مثل 
خونی که در رگ های سازمان جاری است و تکاپو و جنب 

و جوش سیستم را ملموس می کند.
وی در انتها نیز با بیان اینکه روابط عمومی در یک کلمه 
کلید توسعه است و با تبادل اطالعات درست و به موقع 
می توانیم جایگاه مجموعه خود را در جامعه به درستی 

تبیین کرده و ارزیابی درستی از کارکرد خود داشته باشیم، 
گفت: کارشناسان و مشاوران ارتباطات و روابط عمومی 
به عنوان چراغی فروزان، راه های توسعه و سازندگی و 
پشرفت را برای مدیران سازمان به ارمغان می آورند از این 
رو باید گفت روابط عمومی تاکتیک هایی دارد که برای 
رسیدن به اهداف خود انتخاب و اجرایی می کند که، این 

خود نکته ای قابل توجه است.

شهردار بندرعباس:
غفلت از نقش »روابط عمومی« منجر به شکست سازمانی می شود

شهردار بندرعباس گفت: در جهان کنونی غفلت نقش مهم روابط عمومی، 
شکست سازمان ها را در رسیدن به اهداف شان موجب می شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، عباس 
امینی زاده با گرامیداشت هفته روابط عمومی و تبریک این مناسبت به تمامی 
فعالین در این حوزه، اظهار کرد: در دنیای حاضر، جایگاه مهم روابط عمومی 
بیش از هر زمان دیگر آشکار می شود، چرا که روابط عمومی، می تواند پل 
ارتباطی بین افراد جامعه و سازمان ها بوده و با انجام کار حرفه ای موفقیت 

سازمانی را تضمین کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از نقش های عمده مدیران در سازمان ها تقویت 
بخش روابط عمومی است، افزود: در جهان کنونی غفلت از این نقش مهم 

شکست سازمان ها را در رسیدن به اهداف شان موجب می شود.
در  عمومی  روابط  جایگاه  اهمیت  کرد:  خاطرنشان  بندرعباس  شهردار 
عصر ارتباطات و در دورانی که اطالع رسانی در تمام عرصه ها پیشتاز است، 
دوچندان شده، به گونه ای که موفقیت سازمان ها، ادارات و شرکت ها و دوام 
عمومی های  روابط  عملکرد  به  تخصصی  فعالیت های  و  عرصه ها  در  شان 

ازیک طرف  عمومی  روابط  کرد:  امینی زاده خاطرنشان  است.  وابسته  آن ها 
ارتباط دهنده بین مردم و سازمان هستند و از طرفی چشم و گوش و زبان هر 
سازمان و دستگاهی محسوب می شوند و باید مهم ترین حوزه و بااهمیت ترین 

بخش هر دستگاهی قلمداد شوند.
این مقام مسئول فعالیت در روابط عمومی را حیطه ای حساس برشمرد 
و با تاکید بر اینکه سازمانی موفق است که بتواند افکار عمومی را همراه خود 
کند، تصریح کرد: روابط عمومی باید به تمامی ابعاد اجزای کار خود در ابعاد 
بیرونی و درونی توجه کند. وی گفت: امروزه سازمان های دولتی و خصوصی 
با افزایش نقش مردم در اداره کشور، توسعه مردم ساالری، افزایش رقابت در 
عرصه اقتصادی و سیاسی، تالش دارند به شیوه های مختلف ارتباط خود را با 

مردم تسهیل کنند.
شهردار بندرعباس ادامه داد: درعصر کنونی، شبکه های اجتماعی، خود یکی 
از شکل های تکامل یافته ارتباطات بدون مرز و فاصله در اینترنت هستند و 
بهره گیری از این حوزه می تواند در پیشبرد اهداف نتایج قابل توجهی داشته 

باشد.

روزنامه صبح ایران


