
سرمقاله

درنا کسرایی
 مدیر ارتباطات و اطالع رسانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

ضرورتتناسبپیاموپیامرسان
تغییر  از هر زمان دیگری به ضرورت  امسال شاید بیش 
در رویکردهای ارتباطی مان پی بردیم، وقتی ویروسی به 
بگیریم؛  از هم فاصله  تا  اندازه یک ذره، مجبورمان کرد 
جریان  برای  ارتباطات  حفظ  به  مبرم  نیاز  حال  عین  در 
داشتن روال زندگی تا جایی پیش رفت که باید به اجبار 
یاد می گرفتیم درست گفتن و خوب شنیدن را متفاوت از 
همه زمان های قبل، باید به هم گوش می کردیم، شمرده 
قبل  منظورمان،  رساندن  برای  و  می زدیم  حرف  شمرده 
این چنین شد  و...،  بود که فکر کنیم  نیاز  پیام  ارسال  از 
که سرفصل جدیدی از ضرورت درک متقابل اتفاق افتاد؛ 

جریانی که ادامه دار هست و می ماند. 
از  ارتباط  برقراری  شیوه  می دانیم،  همه  که  طور  همان 
موضوعات پیچیده جوامع بشری از ابتدا بوده و همچنان 

ک طحان
صاصی اخبار آزاد مناطق: باب

طرح اخت
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هفتهنامهاقتصادی،اجتماعی

مدیریت  مهم تر  آن  از  و  می چرخد  پاشنه  همان  بر  هم 
هدفمند ارتباط است که مستلزم شناخت صحیح و افزایش 
آگاهی ها و مهارت ها در این زمینه است. یک ارتباط مفید 
در  گیرنده  و  فرستنده  که  می   دهد  رخ  زمانی  اثربخش  و 
مدار درستی قرار گرفته باشند و محصول قابل تبادل بین 
این دو که پیام ارسال شده توسط فرستنده است، با همان 
مفاهیم مدنظر، توسط گیرنده دریافت شود و نتیجه منتشر 

شده در جامعه هدف همان خواسته مشخص شده باشد.
حوزه های  در  مصرف گرایی  القاء  براساس  و  امروز  آنچه 
تعدد  محتواست،  بر  ابزار  ارجیحت  آمده،  پیش  ارتباطی 
تلویزیون  رادیو،  مطبوعات،  مانند  ارتباطی  وسایل 
همچنین  کدام،  هر  وسیع  گستره  و  مجازی  فضاهای  و 
اقبال چشمگیر مخاطبین و دسترسی راحت و فراگیر، لزوم 

حضور داشتن در فضاهای این ابزارها و بهره مندی از آنها 
را به شکل غیرقابل باوری در صدر اولویت های متولیان 
فارغند  اکثریت  آنکه  داده؛ حال  قرار  ارتباطات  حوزه های 
از ضرورت تدوین پیامی مناسب و متناسب با هر کدام و 

مخاطبین عمده اش.
اینکه در ساختار برنامه های ارتباطی با تمام توان موجود از 
تمام ابزارها همزمان استفاده کرد در عین حال که می تواند 
مناسب  بهره برداری  عدم  صورت  در  اما  باشد،  قوت  نقطه 
می تواند آسیب رسانی به مراتب بیشتر را به دنبال داشته باشد.

اصلی ترین مسئولیت برای اقناع و جذب مخاطب، برعهده 
محتوای پیام های تولیدی است و ابزار در رده دوم اهمیت 
قرار می گیرد، اما از هر دو این موارد مهم تر، متناسب بودن 
شناختن  است.  استفاده  مورد  ابزار  فضای  با  پیام  جنس 
ابزارها، فضای آنها و جنس مخاطبانش کمک شایانی به 

تدوین کنندگان پیام و محتوا می کند.
مثال ساده ای برای واضح تر شدن موضوع اینکه تولیدات 
مناسب  تلویزیون  از  پخش  برای  رادیویی  جذاب  بسیار 

نیستند و برای مخاطب جذابیتی به دنبال ندارد.
به همین ترتیب محصوالت خبری تهیه شده برای فضای 
تلگرام و اینستاگرام کارکرد و کاربرد مناسبی برای فضای 
توییتر نخواهند داشت، فارغ از اینکه اصوال چرایی حضور 

خود  آن،  ارتباطی  کاکردهای  براساس  پیام رسان  هر  در 
مقوله ای مفصل و جداست...

تبادل  پرسرعت  فضای  در  عمومی  روابط  نیاز  اگرچه 
و  موجود  امکانات  همه  از  بهره برداری  فعلی،  اطالعات 
از  استفاده  راستا  این  در  و  است  کاربردی  فناوری های 
امری  اجتماعی  شبکه های  و  اینترنت  مثل  ابزارهایی 
که  است  این  دارد  اهمیت  که  آنچه  است.  اجتناب ناپذیر 
قالب محتوای تولیدی باید با جنس این ابزارها همخوانی 
داشته باشد تا دستاورد مناسبی از این کارکرد احصاء شود.

نباید فراموش کنیم که اگر اطالع رسانی با بهره گیری صحیح 
از ابزار های مختلف ارتباطی و با سرعت مناسب انجام شود، 
به  تاثیرگذاری سازنده ای در سازمان خواهد داشت و  قطعا 
دنبال آن موج آفرینی مثبتی ایجاد شده و موفقیت های زیادی 
را در پی خواهد داشت. اما همه این موارد منوط به تهیه پیام 

مناسب و دقیق شده براساس نیاز مخاطب است .
می خورد،  چشم  به  نویسنده  مشاهدات  در  امروز  آنچه 
کافی  دقت  بدون  پیام رسان ها  انواع  از  شتاب زده  استفاده 
ایجاد سردرگمی  بر  تولیدی است که عالوه  در محتوای 
برای مخاطبان، باعث انتقال ناقص و یا پرابهام اطالعات 
می شود که امید است به شرط مسجل شدن این گریزه، 

مورد استفاده همکارانم قرار بگیرد.
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اخبار منطقه آزاد کیش

آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاونت  سرپرست 
مهارت های  و  دانش  از  بهره گیری  با  گفت:  کیش 
نوین در راستای ارتقای گردشگری ساحلی و ورزشی 
می توانیم در حوزه گردشگری رویدادمحور یک جهش 

اساسی ایجاد کنیم.
منظور  به  جامع  طرح  بازنگری  از  پورعلی  سعید 
خبر  کیش  جزیره  در  خاص  ورزش های  برگزاری 
و  مهم  این  یافتن  تحقق  برای  کرد:  تصریح  و  داد 
باید  رویدادمحور،  گردشگری  حوزه  در  جهش  ایجاد 

زیرساخت های این حوزه را تقویت و ارتقاء داد.
وی اظهار داشت: با رویکرد جدید و ساختار نوینی که 
حوزه  می یابد،  تحقق  کیش  جزیره  ورزش  حوزه  در 
هدایت  رویدادمحور  گردشگری  سمت  به  ورزش 
خدمات  ارائه  و  اقتصادی  درآمدزایی  که  شد  خواهد 
به  نیز  را  و ساکنین کیش  برای گردشگران  شایسته 

دنبال خواهد داشت.
ظرفیت های  اهمیت  لزوم  بر  ادامه  در  پورعلی 
کیش  گردشگری  حوزه  در  شده  ایجاد  و  طبیعی 
این  در  موجود  ظرفیت های  افزود:  و  داشت  اشاره 
و  بانوان  پالژ  دریایی،  تفریحات  قبیل  از  منطقه 
هوایی  نقل  و  حمل  ورزشی،  سالن های  و  آقایان 
مزیت های  اقامتی،  مراکز  و  کیش«  »هواپیمایی 
حوزه  در  جهش  ایجاد  در  منطقه  این  بارز 

است. رویدادمحور  گردشگری 
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاونت  سرپرست 
مسابقات  برگزاری  زمان  در  که  این  بیان  با  کیش 
جهت  اقلیم  نزدیک ترین  قطر،  جام جهانی 2022 
بهره گیری از پتانسیل های موجود برای برگزاری هر 
این رویداد، جزیره کیش است، اظهار کرد:  چه بهتر 
از ظرفیت های این منطقه می توانیم در حوزه های یاد 
شده و در قالب برگزاری تورهای دو روزه به سرزمین 
مسابقات،  این  هواداران  و  گردشگران  برای  اصلی 

خدمات شایسته ای ارائه نمود.

گسترش گردشگری 
رویدادمحور با رویکرد جدید 

در حوزه ورزش کیش 

سرپرست معاونت گردشگری سازمان 
منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

در بازدید دکتر مظفری از ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش مطرح شد:

اقدامات پیشگیرانه از شیوع کرونا، نمونه بارز فعالیت های جهادی در کیش
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
پیشگیرانه  اقدامات  گفت:  کیش  آزاد  منطقه 
از شیوع بیماری کرونا در سطح جزیره کیش 
وظیفه  موجود،  ظرفیت های  از  بهره گیری  و 
و  آزاد کیش  منطقه  اخالقی سازمان  و  ذاتی 
نمونه بارز فعالیت های جهادی در این منطقه 

است.
به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
همراه سیدمحمدرضا مداح مشاور و مدیرکل 
حوزه مدیریت این سازمان در بازدید از ناحیه 
ارائه  جریان  در  کیش،  سپاه  بسیج  مقاومت 
۶۵0مورد  و  سالمت  پایش  مورد  ۸هزار 
کارهای  ۱۶۹مورد  و  خانگی  خریدهای 
یک  به  بسیجیان  توسط  اداری  و  بانکی 
خانگی  قرنطینه  تحت  خانوار  هفتصد  و  هزار 
اقدامات صورت  داشت:  اظهار  و  گرفت  قرار 
گرفته در راستای ارائه خدمات به افراد تحت 
ناحیه  برای  اجتماعی  سرمایه  یک  قرنطینه، 

مقاومت بسیج سپاه کیش است.
متعدد  تبعات  و  آثار  به  مظفری  غالمحسین 
کشور  و  دنیا  سطح  در  کرونا  ویروس  شیوع 
سال  اسفندماه  از  قبل  گفت:  و  داشت  اشاره 

پیش بینی های  براساس  کیش  در  گذشته 
سالمت  از  صیانت  منظور  به  گرفته  صورت 
ساکنین جزیره، به سرعت کمیته ها و شوراها 
و  قرنطینه  ضوابط  طرح  اجرای  به  نسبت 
رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام کردند که 
بخشی از آنها شاید از نظر ستاد ملی کرونا هم 
ثبات  یک  شاهد  امروز  که  بود  سختگیرانه تر 

نسبی در این منطقه هستیم.
راستای  در  را  کیش  جزیره  ادامه،  در  وی 
اقدامات پیشگیرانه و تامین معیشت نیازمندان، 
کشور  در  سرآمد  و  موفق  نمونه ای  الگوی 
اقتصادی  بخش  کرد:  تصریح  و  کرد  عنوان 
ویروس  شیوع  از  ناشی  خسارات  متحمل  که 
همراهی  با  و  خوب  مشارکت  با  شده،  کرونا 

و همدلی خود در کنار سازمان، مقدمه ای شد 
معظم  مقام  از سوی  که  در سالی  بتوانیم  که 
رهبری »جهش تولید« نامگذاری شده است، 
در مسیر رونق کسب و کار، تولید و اشتغال و 

رونق اقتصادی حرکت نماییم.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد کیش با اشاره به بحران حاکم بر 
جزیره کیش و مزیت تصمیمات گرفته شده از  
سوی شورای سالمت کیش گفت: با توجه به 
پروژه های صنعتی و ساختمانی  فعالیت  اینکه 
جزیره  در  بهداشتی  پروتکل های  براساس 
کیش ادامه داشت، امروز آماده افتتاح ۸پروژه 

صنعتی در این منطقه هستیم.
مقاومت  ناحیه  جدید  فرمانده  کناری  شهداد 
از  قدردانی  و  تشکر  کیش ضمن  سپاه  بسیج 
اقدامات پیشگیرانه سازمان منطقه آزاد کیش 
اظهار  منطقه  این  در  کرونا  ویروس  شیوع  از 
کرد: با تدابیر و تصمیمات گرفته شده و نقش 
کیش،  در  مستقر  اجرایی  دستگاه های  موثر 
اقدامات صورت گرفته در سطح کشور کم نظیر 
و الگوی نمونه و موفق برای سرزمین اصلی 

است.

در راستای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در 
سطح جزیره کیش، هالل احمر جزیره نسبت به 
۹۶هزار مورد تب سنجی و پایش سالمت و بیش 
از 3۶هزار مورد غربالگری در مبادی ورودی های 

کیش انجام داده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
و  مشاور  مداح  سیدمحمدرضا  و  کیش  آزاد 
مدیرکل حوزه مدیریت این سازمان ضمن بازدید 
هالل  جمعیت  ساختمان  مختلف  بخش های  از 
احمر کیش، در جریان ۹۶هزار مورد تب سنجی و 
پایش سالمت و بیش از 3۶هزار مورد غربالگری 
این  توسط  مبادی ورودی های جزیره کیش  در 

مجموعه قرار گرفت.
اقدامات  با  با بیان این که  غالمحسین مظفری 
پیشگیرانه و تالش های تمام دستگاه های مستقر 
با  نخست  مرحله  از  توانستیم  کیش  جزیره  در 
در  نسبی  ثبات  یک  به  و  کنیم  عبور  موفقیت 
این منطقه برسیم، اظهار داشت: با رونق مجدد 
کسب و کارها و رفع محدودیت ورود مسافران 
و  ویژه  مراقبت های  به  نسبت  باید  جزیره،  به 
اقدامات پیشگیرانه نسبت به کوچک نگهداشتن 
اپیدمی و در نهایت مهار و کنترل آن در کیش 

تالش کنیم.
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  ضرورت  بر  وی 
کرد  تاکید  کیش  مقصد  به  ایرالین ها  سوی  از 
رعایت  تهران،  دفتر  در  جلسه ای  طی  افزود:  و 
ابالغ شده  ایرالین ها  به  بهداشتی  پروتکل های 

مسافران  سالمت  از  صیانت  راستای  در 
مجدد  راه اندازی  کیش،  جزیره  ساکنین  و 
رعایت  با  کیش  مقصد  به  ایرالین ها  تمام 
همه  و  شد  فراهم  بهداشتی  پروتکل های 
پروتکل های  رعایت  به  موظف  ایرالین ها 

ابالغ شده هستند.
منطقه  سازمان  مسئولین  هم اندیشی  نشست 
آزاد کیش و مدیران روابط عمومی شرکت های 
هواپیمایی کشور با محوریت راه اندازی مجدد 
مدیرعامل  شرفبافی  فرزانه  حضور  با  پروازها 
شرکت هواپیمایی کیش، سعید پورعلی معاون 
علوی  سیدعلیرضا  اجتماعی،  و  فرهنگی 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیر  رضوی 
سازمان منطقه آزاد کیش، رضا جعفرزاده مدیر 
به  کشور،  هواپیمایی  سازمان  عمومی  روابط 
تهران  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  میزبانی 

برگزار شد.
این  ابتدای  در  رضوی  علوی  سیدعلیرضا 
نشست بر لزوم اهمیت آغاز فعالیت ایرالین ها 
راه اندازی  گفت:  و  داد  خبر  کیش  مقصد  به 
رعایت  با  کیش  مقصد  به  پروازها  مجدد 
سالمت  از  صیانت  و  بهداشتی  پروتکل های 
رونق  و  کیش  جزیره  ساکنین  مسافران، 
ایرالین ها  تمام  و  می شود  انجام  اقتصادی 
را  بهداشتی  پروتکل های  هستند  موظف 

رعایت کنند.
دستیار ویژه مدیرعامل و مدیر روابط عمومی 
تحقق  بر ضرورت  کیش،  هواپیمایی  شرکت 
شعار »ما مراقبتان هستیم«، به اهم اقدامات 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  فرهنگی 
عنوان  و  داشت  اشاره  کیش  هواپیمایی  در 
مسافران،  اعتمادسازی  راستای  در  کرد: 

جزیره کیش، الگوی نمونه ای موفق در کنترل بیماری کرونا در کشور

راه اندازی مجدد پروازها به مقصد کیش با رعایت پروتکل های بهداشتی

این منطقه است، می توانیم از این مرحله نیز با 
موفقیت عبور کنیم و تمام تالش خود را برای 

کنترل این بیماری به کار خواهیم گرفت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصمیمات 
صورت گرفته از سوی شورای سالمت کیش را 
عنوان  کشور  سطح  در  موفق  نمونه ای  الگوی 
کرد و افزود: کنترل این بیماری در جزیره کیش 
اقتصادی،  فعالین  تمام  همراهی  و  همکاری  با 
یک  به  مردمی  پویش های  و  خصوصی  بخش 
این  از  می توان  که  است  شده  تبدیل  برندی 

ظرفیت ها بهره الزم را برد.
وی خاطرنشان کرد: انسجام، همدلی، همراهی 
اجاره  بخشش  در  خصوصی  بخش  همکاری  و 
و  پزشکی  تجهیزات  نمودن  فراهم  غرفه ها، 
را  بحران  این  از  گذر  در کیش، شرایط  دارویی 

پاسخ  باید  که  این  بیان  با  کشور  هواپیمایی 
و  بدهیم  مردم  به  صادقانه  و  درست  دقیق، 
تمام شیوه نامه ها را رعایت کنیم، عنوان کرد: 
در حال حاضر تمام پروازها با هدف پشتیبانی 
اما  ندارد،  اقتصادی  جنبه  و  می شود  انجام 
پروتکل های  رعایت  با  که  کنیم  تالش  باید 
بهداشتی، ظرفیت بیشتری از پروازها با حفظ 
از سالمت مسافران و ساکنین کیش  صیانت 

برقرار شود.
مدیرعامل  نشست،  این  ادامه  در  همچنین 
مدیره  هیات  عضو  و  کیش  هواپیمایی 
اهمیت  بر  ایران  هوایی  شرکت های  انجمن 
رویکرد  با  کیش  جزیره  بر  حاکم  ثبات  حفظ 
فرهنگ  حوزه  در  صحیح  تصمیم گیری های 
تمام  حضور  گفت:  و  داشت  تاکید  رسانه  و 
این  پرواز،  طول  در  عمومی  روابط  مدیران 
امکان را فراهم می کند که شرایط سفر را به 

باید فضای کسب و کار را در  فراهم می کند و 
جزیره رونق دهیم و استرس و نگرانی را از مردم 

دور کنیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آموزش  ظرفیت های  از  بهره گیری  کیش،  آزاد 
و  میدانی  مطالعاتی  زمینه  در  کیش  پرورش  و 
مهم  را  کیش  ورودی  مسافران  از  نظرسنجی 
عنوان کرد و گفت: با استفاده از این ظرفیت ها 
کیش  ساکنین  برای  مطلوبی  شرایط  می توانیم 

فراهم کنیم.
مدیریت  کیش،  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
سازمان منطقه آزاد کیش در راستای پیشگیری 
و  کرد  ارزیابی  مثبت  را  کرونا  بیماری  شیوع  از 
گفت: با انسجام و همدلی میان تمام دستگاه های 
اجرایی مستقر در جزیره کیش و مشارکت بخش 
خصوصی و پویش های مردمی، اقداماتی که در 
این منطقه صورت گرفته است به عنوان الگوی 
که  شد  مطرح  کشور  سطح  در  موفق  نمونه ای 
بحرانی  از ظرفیت های موجود، شرایط  می توان 

را به خوبی مدیریت کرد.
عراقی درخصوص  محمد شهاب الدین محمدی 
رصد 40نفر از بیماران خاص جزیره کیش اظهار 
بازدید  بیماران،  این  شناسایی  از  پس  داشت: 
توزیع  و  پزشکی  بهداشتی  مشاوره های  روزانه، 
ارائه شده  ازجمله خدمات  فردی  اقالم حفاظت 
نیز در  بیماران دیگر  در کیش بود و غربالگری 

دستورکار این مجموعه قرار گرفته است.

خوبی رصد و با اطالعات جامع و کافی نسبت 
به فعالیت های فرهنگی اقدام کنند و موضوع 
بودن  سفید  و  کیش  جزیره  ساکنین  سالمت 

این منطقه را مورد توجه قرار دهند.
طبق  باید  داشت:  اظهار  شرفبافی  فرزانه 
استاندارد ایکائو تنها از 2۵درصد ظرفیت خود 

تا پایان سال 2020 استفاده کنیم.
منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
آزاد کیش ضمن تاکید بر رعایت پروتکل های 
فعالیت  آغاز  با  گفت:  ایرالین ها  در  بهداشتی 
و  کنترل  باید  کیش،  مقصد  به  ایرالین ها 
جدیت  با  پروازها  در  بهداشتی  نظارت های 
تمام دنبال شود و با افزایش اقدامات فرهنگی 
را  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بتوانیم 

فرهنگ سازی کنیم.
سعید پورعلی تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد 
به  بهداشتی  قوانین  تا  است  تالش  در  کیش 
صورت دقیق رعایت شود تا معیشت و اقتصاد 
از  راستا  این  در  و  نیافتد  خطر  به  مردم  همه 
کمک سازمان هواپیمایی کشور نیز بهره الزم 

را خواهیم برد.
علوی  سیدعلیرضا  نشست،  این  پایان  در 
رضوی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
به  توجه  ضمن  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
با  ایرالین ها  عمومی  روابط  مدیران  نظرات 
تاکید بر این موضوع که جزیره کیش در این 
ماه ها استانداردهای بهداشتی را افزایش داده 
با همفکری و رعایت قواعد و شیوه نامه ها  و 
ابراز  بوده،  موفق  کرونا  کنترل  و  مهار  در 
و  پروازها  گشایش  با  که  کرد  امیدواری 
حفظ  روند  این  همه جانبه  کنترل  و  نظارت 

شود.

پروتکل ها  این  رعایت  به  موظف  آنان  و  است 
هستند، در غیر این صورت با آنان برخورد جدی 

خواهد شد.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
نقش جمعیت هالل احمر جزیره کیش را یکی 
از شاخص های اصلی در مراقبت ها و نظارت بر 
نحوه رعایت ضوابط بهداشتی عنوان کرد و بیان 
این  توان  و  تجربه  ظرفیت،  به  توجه  با  داشت: 
بخش می توان اقدامات موثری در راستای مهار 

و کنترل این بیماری داشته باشیم.
احمر،  هالل  آمادگی  اهمیت  لزوم  بر  مظفری 
مجموعه ها  دیگر  و  سالمت  توسعه  مرکز 
جزیره  به  گردشگران  سفر  پیک  درخصوص 
و  توان  تجربه،  با  گفت:  و  داشت  اشاره  کیش 
در  مستقر  مجموعه های  تمام  در  که  انگیزه ای 

دستکش،  ارائه  پرواز،  کابین  ضدعفونی 
رعایت  فرهنگی،  پیکسل های  و  ماسک 
قسمت های  تمام  در  اجتماعی  فاصله گذاری 
مسافران،  تمام  تب سنجی  پروازی،  عملیات 
و  کرو  گروه  و  پرسنل  پزشکی  امنیت  تامین 
رعایت دستورات سازمان هواپیمایی کشوری 
گرفته  صورت  اقدامات  ازجمله  جهانی،  و 

توسط این شرکت بود.
علیرضا بابایی از صدور مجوز پرواز ایرالین ها 
خبر داد و افزود: تصمیمات در ستاد ملی مبارزه 
از  کمتر  با  تاکنون  و  می شود  گرفته  کرونا  با 
یک سوم ظرفیت ناوگان هوایی کشور پروازها 
انجام شده است و با توجه به بیش از ۷0درصد 
بلیط های  استرداد  کاهش مسافر؛ تمام هزینه 
پرداخت شده  مسافران  به  آن  از  بعد  و  نوروز 

است.
سازمان  عمومی  روابط  مدیر  جعفرزاده  رضا 

در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از هالل احمر کیش عنوان شد:

در نشست مسئولین سازمان منطقه آزاد کیش و مدیران روابط عمومي شرکت هاي هواپیمایي کشور مطرح شد:
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همکاری  با  کیش  مناسبت های  و  جشنواره ها  موسسه 
گردشگری  معاونت  و  کیش  فنون  و  علوم  موسسه 

سازمان منطقه آزاد کیش برگزار می کنند.
تاثیر آن  و  بین المللی  با شیوع ویروس کرونا در سطح 
دلیل  به  و همچنین  فعالیت های صنعت گردشگری  بر 
ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی ویژه در این ایام، 
بسیاری از رویدادهای مبتنی بر تجمعات و به خصوص 
جشن ها و فستیوال های معمول با روش سنتی غیرقابل 

اجرا است.
گردشگری  مقصد  عنوان  به  که  کیش  زیبای  جزیره 
حوزه  در  خالقیت  پیشتاز  همواره  منطقه  مطرح 
گردشگری خصوصا گردشگری رویدادمحور بوده است، 
این بار نیز درصدد برنامه ریزی و خلق جشنواره ای است 
که با رعایت کامل ضوابط بهداشتی در تعامل با شرایط 
حضور ویروس کرونا موجبات رونق گردشگری را در این 

جزیره زیبا فراهم آورد.
مخاطبین فراخوان :

کلیه دست اندرکاران تاسیسات گردشگری کشور، فعالین 
کارهای  و  کسب  صاحبین  دانشگاه ها،  گردشگری، 

مرتبط، استارت آپ ها و عالقه مندان و…
مرحله  به  ورودی  ایده های  و  الزامات طرح ها 

بررسی:
۱- ایده یا طرح می بایست منجر به انگیزه سفر و تولید 

سفر و به طور خاص سفر به مقصد کیش گردد.
و  اجتماعی  فاصله گذاری  الزامات  چارچوب  در   -2

فیزیکی هوشمند طراحی گردد.
تا سه ماهه  بازه زمانی یک  امکان پوشش حداقل   -3

را داشته باشد.
تاسیسات  از  خدمات  خرید  برای  انگیزه  ایجاد   -4

گردشگری و بازارهای کیش گردد.
۵- جذابیت الزم جهت ایجاد اوقات شاد و مفرح در حین 

سفر را داشته باشد.
۶ -مبتنی بر مزیت های رقابتی جزیره کیش باشد.

۷- نوآورانه و خالقانه و در عین حال واقع بینانه باشد.
داشته  همراه  به  را  منطقه  در  گردشگر  ماندگاری   -۸

باشد.
۹- بازارهای هدف مشخص داشته باشد.

تاسیسات و خدمات گردشگری در جزیره  تمامی   -۱0
کیش را منتفع گرداند.

چنانچه ایده مطرح شده دارای شرایط ذیل باشد نیز به 
عنوان طرح در رقابت شرکت خواهد نمود:

توجیه  و  مطالعات  و  مناسب  تجاری  طرح  دارای   -۱
اقتصادی باشد.

2- برنامه عملیاتی اجرایی داشته باشد.
را  ایده هایی که شرایط مذکور  و  است، طرح ها  بدیهی 
نداشته باشند، وارد مرحله رقابت نخواهند گردید و حق 
ارائه  برای  نیز  ایده ها  و  طرح ها  همه  معنوی  مالکیت 

دهنده محفوظ می باشد.
مهلت ارائه پیشنهاد اولیه:

مهلت ارسال ایده ها و طرح های اولیه ۱۵خردادماه ۱3۹۹
نحوه شرکت در رویداد و رقابت :

را  خود  طرح های  و  ایده ها  می توانند  عزیزان  کلیه 
research@kish-ist.net ارسال  ایمیل  به 
شماره  با  پرسش  هرگونه  وجود  صورت  در  و  نموده 
تماس  کیش  نوآوری  مرکز   4 الی   0۷۶44434003

حاصل نمایند.
جوایز:

۱- اعطای مبلغ ۱00میلیون ریال به هرکدام از ایده های 
برتر

2- اعطای امتیاز اجرای جشنواره در کیش به طرح  برتر 
از نظر هیات داوران

فراخوان رویداد جایزه 
بزرگ جذب ایده و طرح 

نوآورانه در برگزاری 
جشنواره های کیش



اخبار منطقه آزاد انزلی

الیحه  اسالمی،  شورای  مجلس  مصوبه  با 
و  صنعتی  اراضی  از  هکتار  هزار  دو  الحاق 
منطقه  محدوده  به  گیالن  استان  فرودگاهی 

آزاد انزلی به تصویب رسید.
اسالمی  به مصوبه مجلس شورای  عنایت  با 
محدوده  توسعه  طرح  تصویب  درخصوص 
دولت  الیحه  قالب  در  که  انزلی  آزاد  منطقه 
مطرح  نام  تغییر  موضوع  شد،  مجلس  تقدیم 
نبوده، بلکه تنها توسعه محدوده منطقه مورد 
افزودن  لذا  است؛  بوده  محترم  دولت  هدف 
توسط  انزلی؛  آزاد  منطقه  به  گیالن  پیشوند 
مرجع  عنوان  به  اسالمی  شورای  مجلس 

قانونگذار کشور مطرح شده است.
ایفای  راستای  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
توسعه  محور  عنوان  به  خود  پیشران  نقش 
استان گیالن، با تکیه بر بهره برداری حداکثری 
از تمامی ظرفیت ها و امکانات استانی و تامین 
در  موثر  حضور  جهت  الزم  زیرساخت های 
ویژه  به  اتحادیه ها  و  بین المللی  کریدورهای 
مهم ترین  امر،  این  و  بوده  اوراسیا  اتحادیه 

راهبرد این سازمان محسوب می شود.
سردار  فرودگاه  شدن  اضافه  با  است،  گفتنی 
و  مهم  ترانزیتی  زیرساخت  عنوان  به  جنگل 
اراضی صنعتی به محدوده منطقه آزاد انزلی، 
ظرفیت جذب و توسعه سرمایه گذاران تولیدی 
وضع  ۱۰برابر  از  بیش  به  منطقه،  این  در 
موجود افزایش می یابد، موضوعی که موجبات 
در  منطقه  این  ظرفیت های  شدن  برابر  چند 
و  استان  اشتغال زایی  و  صادراتی  عرصه های 

کشور خواهد بود.

توسعه محدوده منطقه 
آزاد انزلی، گامی مهم 
در مسیر توسعه ملی

با مصوبه مجلس، محدوده منطقه آزاد انزلی 
به بیش از ده هزار هکتار رسید:

روش های  مهم ترین  از  یکی  آزاد  مناطق 
صادر  جهت  بین المللی  بازارهای  به  دستیابی 
کردن تولیدات است و از سوی دیگر واحدهای 
مناسب  ارتباط  داشتن  با  آزاد  مناطق  در  مستقر 
در  مهمی  نقش  می توانند  خارجی  با کشورهای 
ورود دانش فنی و سرمایه گذار خارجی ایفا کنند.

نقش  آزاد  مناطق  توسعه  کنونی،  دنیای  در 
سرمایه گذاران  جذب  در  مناطق  این  کلیدی 
خارجی برای رشد اقتصادی کشورهای در حال 
ایجاد  از  هدف  می شود.  قلمداد  حیاتی  توسعه، 
مناطق آزاد تنها تسهیل در انجام مبادالت نیست 
و در این زمینه اهداف مهم تری ازجمله پیشرفت 
صنعتی  از  حمایت  منطقه،  اقتصادی  توسعه  در 
خاص و تولید شغل دنبال می شود. در ایران نیز 
با توجه به تجربه سایر کشورهای در حال توسعه 
و توسعه یافته جهان در برخی از مناطق مرزی 
کشور که وضعیت خوبی را برای تسهیل در تولید 

و صادرات کاال داشتند، ایجاد شد.
زیادی  مخالفان  و  موافقان  همیشه  آزاد  مناطق 
اما  است،  داشته  کارشناسی  بحث های  در  را 
مهم  نقش  منکر  امروزه  نمی تواند  کسی  هیچ 
مناطق آزاد در توسعه صادرات، ترانزیت و جذب 
ایجاد  برای  داخلی  و  خارجی  سرمایه گذاری 
اشتغال و در نتیجه بهبود تولید ناخالص داخلی و 

رشد اقتصادی کشور باشد.
جذب  با  می تواند  موفق  آزاد  منطقه  یک 
و  مولد  بخش های  در  خارجی  سرمایه گذاری 
همچنین جذب و انتقال تکنولوژی های پیشرفته 
به کشور و در کنار آن با ایجاد فرصت های شغلی 
و  صنعتی  توسعه  جهت  را  مثبتی  بسیار  شرایط 
اشتغال ایجاد کند و از سوی دیگر با کمک به 
متنوع  و  جهانی  بازارهای  به  ورود  برای  کشور 
و  تولید  افزایش  و  کشور  یک  صادرات  ساختن 
ارزش افزوده بخش قابل توجهی از منابع مورد 

نیاز برای توسعه آن کشور را فراهم کند.
اهداف  کلی  طور  به  آزاد  مناطق  ایجاد  اهداف 
را،  ویژه در جهان  مناطق  فلسفه شکل گیری  و 
فرصت های  ایجاد  خارجی،  سرمایه های  جذب 
افزایش  و  ارزی  درآمد  کسب  جدید،  شغلی 
جذب  پیشرفته،  فناوری  به  دستیابی  صادرات، 
نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم، 
و  رشد  امکان  که  مناطقی  از  محرومیت زدایی 

توسعه بالقوه را دارند، مطرح می کنند.
مناطق  اداره  چگونگی  قانون  دیگر   سوی  از 
ایران  اسالمی  جمهوری  تجاری- صنعتی  آزاد 
مصوبه مجلس شورای اسالمی، اهداف تشکیل 
درآمد  افزایش  و  سرمایه گذاری  را  آزاد  مناطق 
عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار 
و  بازارهای جهانی  در  فعال  کاال، حضور  و  کار 
و  تولید و صادرات کاالهای صنعتی  منطقه ای، 
می کند.  بیان  عمومی،  خدمات  ارائه  و  تبدیلی 
قرار  منطقه ای  در  آزاد  ۷منطقه  داشتن  با  ایران 
عربی  متحده  امارات  و  ترکیه  که  است  گرفته 
با داشتن بیش از ۲۰منطقه آزاد موفق به جذب 
خود  اقتصاد  توسعه  و  سرمایه گذاری های کالن 

شوند.
کشورها با راهکارهای متنوعی همچون تسهیل 
ورود و خروج کاال، اعمال معافیت های گمرکی 
تامین  در  سعی  تجاری  آزاد  مناطق  ایجاد  یا  و 
نیازهای خود و تداوم رشد و توسعه پایدار دارند 
بستر  که  زمانی  کارآفرینی  می رسد  نظر  به  که 
مناسبی همچون حضور در مناطق آزاد می یابد، 
دریچه ای به جهان خارج ایجاد نموده و توسعه 

منطقه ای را به دنبال خواهد داشت.
عاملی  می توان  را  کارآفرینی  اساس،  این  بر 
هدف  به  آزاد  مناطق  نیل  در  تاثیرگذار  و  مهم 
افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب 
انتقال  خارجی،  و  سرمایه گذاری های  داخلی 
افزایش  افزایش درآمدهای عمومی،  تکنولوژی، 
اقتصادی  جایگاه  ارتقای  نهایت  در  و  توریسم 
جهانی سازی  بیکاری،  افزایش  دانست.  کشورها 
و کوچک سازی، سبب شده است که در سراسر 
و  کارآفرینی  سوی  به  نفر  میلیون ها  جهان 
شناخت فرصت ها برای کسب و کارهای جدید 
حرکت کنند. کارآفرینی، موتور و نیروی محرک 
کشورمان  در  است.  کشورها  در  اقتصادی  رشد 
کمی دیر به این مهم پرداخته شده است، ولی 
می تواند  مستمر  پیگیری  با  همراه  توجه  این 
نویددهنده آینده ای مناسب در این عرصه باشد.

مزیت ها و ماموریت های 
منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی در شمال ایران یکی از مناطق 
افزایش  و  توسعه صادرات  در  موفق کشور  آزاد 
منطقه  این  است.  ایران  داخلی  ناخالص  تولید 
تعیین  جداگانه  بخش  دو  در  سال ۷۵  در  آزاد 
انزلی  اقتصادی  ویژه  منطقه  سال ۸۲  در  و  شد 
به منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی بدل گردید 
آزاد  منطقه  اساسنامه سازمان  نیز  در سال ۸۳  و 
هیات  تصویب  مورد  انزلی  تجاری-صنعتی 
وزیران قرار گرفت و محدوده منطقه آزاد انزلی 
در سال ۸۴ از طرف هیات وزیران تعیین و ابالغ 

شد.
قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال-

از آن به عنوان   جنوب معروف به نستراک، که 
آسیا- یکم  و  بیست  قرن  نقل  و  کریدور حمل 

 اروپا یاد می شود، یکی از مزیت های ویژه منطقه 
آزاد انزلی است؛ این کریدور بندر هلسینکی در 
شمال اروپا را از طریق روسیه به بنادر شمال و 
جنوب دریای خزر، بنادر خلیج فارس و سپس به 

اهمیت استراتژیک الحاق اراضی جدید به منطقه آزاد انزلی

عمان و خلیج  فارس انجام شود.
مهرداد بائوج الهوتی نماینده لنگرود هم با اشاره 
انزلی نسبت به سایر  به وسعت کم منطقه آزاد 
مناطق آزاد کشور اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی 
آزاد  مناطق  که  حالی  در  ندارد،  زیادی  وسعت 
دیگر در کشور از وسعت های بیش از ۴۰۰هزار 

هکتار یا ۹۰هزار هکتار برخوردارند.
وی با تاکید بر اینکه منطقه آزاد انزلی در ۸هزار 
هم  آن  از  بخشی  که  می کند  فعالیت  هکتار 
ایجاد  فلسفه  افزود:  است،  زمین های کشاورزی 
منطقه آزاد برای تولید بوده و ما می خواهیم در 
با  تولیدکننده  و  کنیم  ایجاد  تولید  این سرزمین 
معافیت های مالیاتی بتواند در آن سرزمین کاالی 

خود را صادر کند.
به  انزلی  شهرستان  همسایگی  به  الهوتی 
کشورهای روسیه و آذربایجان اشاره و خاطرنشان 
منطقه  اقتصادی  روابط  و  آهن  وجود خط  کرد: 
آزاد با کشورهای اوراسیا می تواند میلیلون ها دالر 

ارز را وارد کشور کند.
مجلس  در  رشت  نماینده  کوچکی نژاد  جبار 
نمایندگان  و  مدافعان  از  که  اسالمی  شورای 
انزلی  آزاد  منطقه  توسعه  الیحه  تصویب  پیگیر 
تصویب  با  گفت:  خصوص  این  در  است،  بوده 
جنگل  سردار  بین المللی  فرودگاه  الیحه،  این 
رشت، شهرک صنعتی سپیدرود رشت، شهرک 
شهرک  صومعه سرا،  کیشستان  گلخانه ای 
انزلی  آزاد  منطقه  به  انزلی  خمیران  صنعتی 

افزوده می شوند. 
افزایش  گردشگر،  و  سرمایه گذار  جذب  وی 
کیفیت  ارتقای  صادرات،  و  سرمایه گذاری 
تولیدات  صادرات  در  تسهیل  تولیدات، 
آبادانی  و  عمران  توسعه  و  شهرک های صنعتی 
در استان را از دالیل موافقت خود با این الیحه 

عنوان کرد.
شهرستان  نماینده  اباتری  دلخوش  سیدکاظم 
منطقه  گفت:  خصوص  این  در  نیز  صومعه سرا 
آزاد کشور است،  انزلی، کوچکترین منطقه  آزاد 
بسیار  وسعت  آزاد  مناطق  سایر  که  حالی  در 

بیشتری دارند.
وی با تاکید بر اینکه باید به سمت تثبیت منطقه 
آزاد انزلی حرکت کنیم، گفت: منطقه آزاد انزلی 
وجود  و  است  مهم  بسیار  استراتژیک  نظر  از 
باالیی  اهمیت  از  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذار 

برخوردار است. 
شمال- جنوب  کریدور  به  صومعه سرا   نماینده 
اشاره و با تاکید بر نقش رابطه اقتصادی ایران با 
چین و روسیه، خاطرنشان کرد: برای سرمایه گذار 
این  در  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  فعالیت های 
وجود  هوایی،  و  آب  شرایط  به  توجه  با  منطقه 
و  اوراسیا  در  مهم  تبادالت  همچنین  و  راه آهن 
در  شمال- جنوب  کریدور  در  اقتصادی  روابط 

منطقه و ایجاد اشتغال بسیار مهم است.
فعالیت  توسعه  کرد  امیدواری  ابراز  دلخوش 
تولیدی در منطقه آزاد انزلی برای مردم منطقه 

رونق اقتصادی به همراه داشته باشد.
مجلس  رئیسه  هیات  عباسی،سخنگوی  اسداهلل 
افزایش  الیحه  تصویب  از  رضایت  ابراز  با  نیز 
مناطق  ایجاد  گفت:  انزلی  آزاد  منطقه  محدوده 
افزایش  و  محرومیت زدایی  منظور  به  آزاد 
به  آزاد  مناطق  از سویی صادرات  و  است  تولید 
شمار  به  فرصت  یک  اوراسیا  حوزه  کشورهای 

می رود.
وی با بیان اینکه ترکیه ۲۱منطقه آزاد و امارات 
۳۲منطقه آزاد دارند، افزود: معافیت های مالیاتی 

رقبای ما بسیار بیشتر است.
تولید  در سال جهش  اینکه  بر  تاکید  با  عباسی 
خاطرنشان  دهیم،  افزایش  را  کشور  درآمد  باید 
کرد: اتصال خط آهن انزلی به خط آهن کریدور 
این  به  باید  و  دارد  اهمیت  بسیار  شمال- جنوب 
آحاد  نگاه شود، چراکه  ملی  به صورت  موضوع 

مردم در این مناطق ذینفع هستند.

مزیت های افزایش محدوده 
منطقه آزاد انزلی

روش های  مهم ترین  از  یکی  آزاد،  مناطق 
صادر  جهت  بین المللی  بازارهای  به  دستیابی 
کردن تولیدات است و از سوی دیگر واحدهای 
مناسب  ارتباط  داشتن  با  آزاد  مناطق  در  مستقر 
مهمی  نقش  می توانند  خارجی  کشورهای  با 
ایفا  خارجی  سرمایه گذار  و  فنی  دانش  ورود  در 

و  یکپارچه  قوانین  وجود  روی،  دیگر  از  کنند. 
آزاد  مناطق  در  معمول  بروکراسی های  کاهش 
واحدهای صنعتی  و  برای سرمایه گذاران  را  کار 
کنار  در  اینها  همه  می کند.  آسان تر  تجاری  و 
مختلف  حمایت های  و  مالیاتی  معافعیت های 
این  در  مستقر  واحدهای  از  انزلی  آزاد  منطقه 
و  صنعتی  شهرک های  الحاق  اهمیت  محدوده، 
گلخانه ای جدید را به این منطقه نمایان می کند.
با الحاق شهرک صنعتی رشت و شهرک صنعتی 
فعال  نیمه  و  راکد  واحدهای  انزلی،  خمیران 
موجود در این شهرک ها می توانند با بهره گیری 
از ظرفیت های بسیار مناسب منطقه آزاد انزلی، 
در  دهند،  افزایش  یا  سرگرفته  از  را  خود  تولید 
و صادرات  خارجی  که جذب سرمایه گذار  حالی 
نهایت  در  و  شده  تسهیل  واحدها  این  برای 
گیالن  استان  جوانان  برای  اشتغال زایی  موجب 

خواهد شد.
پرداخت  با  در حال حاضر دولت تالش می کند 
اعتبارات و وام های ارزان قیمت تحت تسهیالت 
اقتصاد  پروژه های  تبصره ۱۸،  تولید،  رونق 
را  فعال  نیمه  و  راکد  واحدهای  و...  مقاومتی 
درآمدن چرخ  به گردش  با  تا  کند  احیاء  مجددا 
تولید در این واحدها، هم زمینه اشتغال و کاهش 
وارداتی  نیازهای  هم  و  کرده  فراهم  را  بیکاری 
صادرات  افزایش  با  و  دهد  کاهش  را  کشور 
غیرنفتی به افزایش درآمدهای کشور کمک کند.

تحریم های  سخت ترین  ایران  که  حالی  در 
یکجانبه اقتصادی تاریخ را تجربه می کند، قرار 
گرفتن منطقه آزاد انزلی در حاشیه دریای خزر و 
ارتباط تجاری مناسب ایران با کشورهای حوزه 
حوزه،  این  نفری  ۴۰۰میلیون  بازار  و  اوراسیا 
پرجمعیت  کشور  به  صادرات  فرصت  همچنین 
جبران  برای  گزینه  مناسب ترین  می تواند  چین 

کاهش درآمدهای نفتی ایران باشد.
با افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی و مشمول 
رشت،  کشاورزی  و  صنعتی  شهرک های  شدن 
انزلی و صومعه سرا در آن این فرصت را فراهم 
این  در  موجود  صنعتی  واحدهای  تا  می کند 
شهرک های تولیدات خود را منطبق با صادرات 
و  کرده  متمرکز  اوراسیا  حوزه  کشورهای  به 
از  شوند.  ایران  غیرنفتی  صادرات  رونق  موجب 
حضور  برای  سرمایه گذاران  رقبت  دیگر  سوی 
افزایش  کشاورزی  و  صنعتی  واحدهای  این  در 
اولیه خود  این واحدهای می توانند مواد  یافته و 
و  تهیه  پایین تر  بسیار  قیمت  با  و  به سرعت  را 

پردازش کنند.
الحاق  بخش مهم و ویژه دیگر در این الیحه، 
آزاد  منطق  به  سردارجنگل  بین المللی  فرودگاه 
عنوان  به  می تواند  که  فرودگاهی  است،  انزلی 
بال برای منطقه آزاد انزلی باشد. به این ترتیب 
زیرساخت های  بر  عالوه  انزلی  آزاد  منطقه 
ترانزیت  ظرفیت  از  جاده ای،  و  ریلی  بندری، 
هوایی برخوردار خواهد شد؛ ظرفیتی که می تواند 
افزایش سرمایه گذاری ها  در  بسیار مهمی  نقش 

در گیالن ایفا کند. 
رغبت  هوایی،  ترانزیت  امکان  شدن  افزوده  با 
سرمایه گذاران برای حضور در منطقه آزاد انزلی 
تردد  امکان  زیرا  شد،  خواهد  بیشتر  گیالن  و 
بدون ویزای تجار و بازرگانان خارجی به منطقه 
صادراتی  گستره  دیگر  سویی  از  و  بوده  فراهم 

منطقه آزاد انزلی می تواند بسیار وسیع تر باشد.
انزلی  آزاد  منطقه  درخصوص  ویژه  نکته  یک   
واقع شدن در خوش آب و هواترین منطقه ایران 
با داشتن سواحل، جنگل ها و منابع طبیعی زیبا 
و همچنین آثار باستانی کم نظیر در جهان است 
جلب  خود  به  را  زیادی  گردشگران  ساالنه  که 
می کند. وجود فرودگاه در این منطقه باتوجه به 
بسیار  فرصت  می تواند  مذکور  ویزایی  معافیت 
خوبی را برای توسعه توریسم در گیالن و منطقه 

آزاد انزلی فراهم کند.
تونلی  با  که  انزلی  آکواریوم  و  پرندگان  باغ 
ایران  تونلی  آکواریوم  بزرگ ترین  ۴۰متری، 
ساحل  ازجمله  متعدد  ساحلی  مناطق  است؛ 
مروارید، ساحل امیر بکنده، ساحل حاجی بکنده 
و ساحل زیباکنار، جنگل فتاتو که ازجمله معدود 
حاشیه  قشالقی  توسکاستان های  بازمانده های 
خزری و میراثی طبیعی است، پارک ملی بوجاق 
را در دل خود جای داده و  که دلتای سفیدرود 
پرندگان  مهم  زیستگاه های  از  یکی  عنوان  به 
می رود،  شمار  به  بین المللی  تاالبی  آبزیان،  و 
برخی از جاذبه های منطقه آزاد انزلی را تشکیل 
فاز  تجاری  مراکز  موارد،  این  کنار  در  می دهند. 
تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی، تفریحات 
کارتینگ  پیست  و  اسب سواری  باشگاه  دریایی، 
نیز برخی دیگر از امکانات تفریحی و گردشگری 

این منطقه هستند.
مستقیم  پروازهای  ایجاد  با  اساس،  این  بر 
از سراسر دنیا می توان، گردشگران را  توریستی 
ایران  به  کم هزینه  و  راحت  سفر  یک  انجام  به 
ترغیب کرد و در کنار آن با بهره گیری از ظرفیت 
بخش خصوصی داخلی و خارجی زیرساخت های 
گردشگری استان را توسعه داد و محصوالت و 
فروش  به  هزینه  کمترین  با  را  استان  تولیدات 

رساند.
براساس آنچه گفته شد، توسعه منطقه آزاد انزلی 
مثبت  اتفاق های  از  یکی  شده  یاد  معیارهای  با 
به  دستیابی  برای  تولید  سال جهش  در  مهم  و 
اقتصاد بدون نفت و فزایش صادرات در شرایط 
در  موجود  فرصت های  به  نگاه  با  تحریمی 

کشورهای همسایه و جذب توریسم است.

کشورهای جنوب و شرق آسیا متصل می کند.
با  ارتباط  زمینه  در  ویژه  موقعیت  بودن  دارا 
با  همجواری  خزر،  دریای  حاشیه  کشورهای 
بنادر آستراخان و الگان در روسیه، کراسنودسک 
در  باکو  و  قزاقستان  در  اکتائو  ترکمنستان،  در 
مناسب،  راه های  از طریق  آذربایجان ، دسترسی 
نزدیکی   ،CIS کشورهای مصرف  بازارهای  به 
از  برخورداری  با  رشت  بین المللی  فرودگاه  به 
تجهیزات کامل ناوبری، نزدیکترین منطقه آزاد 
پرجمعیت  و  صنعتی  مراکز  سایر  و  پایتخت  به 
محدوده ای  مصرف،  بازارهای  عنوان  به  کشور 
اطالعات  پایگاه  دارای  و  شده  مشخص  کامال 
ذخایر  بزرگترین  به  نزدیکی  کامل،  جغرافیایی 
مزیت های  دیگر  از  خزر  دریای  گاز  و  نفت 

جغرافیایی منطقه آزاد انزلی است.
ازجمله  خاصی  ماموریت های  آزاد،  منطقه  این 
عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی و رشد 
خارجی  سرمایه گذاری  جذب  اقتصاد،  توسعه  و 
تنظیم  مولد،  و  سالم  اشتغال  ایجاد  داخلی،  و 
بازار کار و کاال، تشویق تولید و صادرات کاال، 
و  منطقه ای  بازارهای  در  فعال  حضور  و  ورود 
علم  انتقال  و  جدید  فناوری های  جذب  جهانی، 
با  همسو  داخلی  تولید  عوامل  به  فنی  دانش  و 
در  تسریع  جهان،  فناوری های  و  علمی  توسعه 
فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فناوری با ایجاد 
و  طرح ها  آزمایشی  انجام  جهت  مناسب  بستر 
تعمیم آن به سراسر کشور را در طی سال های 

گذشته دنبال کرده است.

افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی
سه شنبه  علنی  نشست  در  نمایندگان 
در  اسالمی  شورای  مجلس  ۲۳اردیبهشت 
منطقه  محدوده  توسعه  الیحه  بررسی  جریان 
اصالحات  با  انزلی،  تجاری- صنعتی  آزاد 
این  واحده  ماده  تبصره  در  اقتصادی  کمیسیون 
واحده  ماده  براساس  کردند.  موافقت  الیحه 
اصالح شده الیحه مذکور؛ محدوده منطقه آزاد 
۸۶۰۹هکتار  مساحت  به  انزلی  تجاری- صنعتی 
که به  تصویب هیات وزیران رسیده است، تعیین 
واحده  ماده  این  تبصره  در  همچنین  می شود. 
داده می شود عالوه  اجازه  دولت  به  است:  آمده 
۲هزار  میزان  به  حداکثر  فوق الذکر،  محدوده  بر 
شهرستان های  توجیه  دارای  نقاط  در  هکتار 
محدوده  به  را  انزلی  اولویت  با  گیالن  استان 

اضافه کند.
نشست  در  پیشتر  مجلس  نمایندگان 
۱۶اردیبهشت ماه سال جاری، پس از موافقت با 
تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه  الیحه  واحده  ماده 
انزلی  آزاد  اینکه محدوده منطقه  انزلی مبنی بر 
تبصره  شود،  تعیین  ۸۶۰۹هکتار  مساحت  به 
به  نقشه  تعیین  و  تکلیف  تعیین  برای  را  آن 
براساس  بودند.  داده  ارجاع  اقتصادی  کمیسیون 
مصوبه دولت و مجلس شورای اسالمی، فرودگاه 
بین المللی سردار جنگل رشت، شهرک صنعتی 
کیشستان  گلخانه ای  شهرک  رشت،  سپیدرود 
در  انزلی  خمیران  صنعتی  شهرک  صومعه سرا، 
مجموع به مساحت ۲هزار هکتار به منطقه آزاد 

انزلی ملحق می شوند.
به عنوان  با اضافه شدن فرودگاه سردار جنگل 
به  صنعتی  اراضی  و  مهم  ترانزیتی  زیرساخت 
ظرفیت  می رود  انتظار  منطقه،  این  محدوده 
این  در  تولیدی  سرمایه گذاران  توسعه  و  جذب 
منطقه به بیش از ۱۰برابر وضع موجود افزایش 
شدن  برابر  چند  موجبات  که  موضوعی  یابد؛ 
ظرفیت های این منطقه در عرصه های صادراتی 

و اشتغال زایی استان و کشور خواهد بود.

نظر نمایندگان مجلس درخصوص 
افزایش محدوده منطقه آزاد

رئیس  و  تهران  مردم  نماینده  حضرتی،  الیاس 
کمیسیون اقتصادی مجلس، درخصوص تصویب 
انزلی گفت: من فکر  آزاد  الیحه توسعه منطقه 
شد  برداشته  مثبتی  و  خوب  قدم  امروز  می کنم 
از  می توانند  سرمایه گذاران  که  استقبالی  با  و 
منطقه انزلی داشته باشند، با توجه به مزیت های 
به  مثبتی  اثرات  آینده  در  منطقه،  این  خوب 
قرار  اگر  مثال،  عنوان  به  داشت.  خواهد  همراه 
باشد کاالیی را از چین و از طریق دریای خزر با 
کشتی وارد کنیم، مدت زمان این کار یک سوم یا 
یک چهارم زمانی خواهد بود که از طریق دریای 

توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی تصویب شد:

امام حسن  با میالد کریم اهل بیت  همزمان 
مسئولیت های  راستای  در  و  مجتبی)ع( 
انزلی در سطح  آزاد  اجتماعی سازمان منطقه 
و  همدلی  رزمایش  با  سازمان  این  منطقه، 
مبارک  ماه  با  همزمان  که  مومنانه  کمک 

رمضان به اجرا درآمد، همکاری نمود.
بر این اساس، سازمان منطقه آزاد انزلی در تهیه 
انقالب  پاسداران  با سپاه  ۱۵۰۰بسته معیشتی 
اسالمی ناحیه انزلی در جهت بهره برداری در 
در  که  موضوعی  کرده؛  همکاری  طرح  این 
مسیر برنامه های حمایتی سازمان در حمایت از 
نیازمندان و خانواده های آسیب دیده از بحران 
ماه  مبارک رمضان که  ماه  با  کرونا، همزمان 

رحمت و انفاق است، به اجرا درآمد. 
الزم به ذکر است، طرح پویش کمک مومنانه که 
در این منطقه آغاز شده، طرحی است که به منظور 
کمک به اقشار آسیب دیده ناشی از اثرات منفی 
اقتصادی گسترش ویروس کرونا و نیازمندان با 
پیشنهاد مقام معظم رهبری در دستورکار سایر 

نهادها، مردم و این سازمان قرار گرفت.
بنا بر این گزارش، سازمان منطقه آزاد انزلی 
بخش  همراهی  با  گذشته  ماه  دو  ظرف 
در  را  متنوعی  اقدامات  سمن ها  و  خصوصی 
جهت کاستن آثار منفی این ویروس بر کسب 
در  و  درآورده  اجرا  به  منطقه  کارهای خرد  و 
معیشتی  هزینه  کمک  اهدای  به  میان  این 
۱۸۵۲خانواده  به  ریالی  ۴.۵میلیارد  بر  افزون 
و  بهزیستی  و  امداد  کمیته  پوشش  تحت 
اجرای ساز و کار برخورداری کارگران منطقه 
کنار  در  سازمان،  سوی  از  بیکاری  بیمه  از 
سوی  از  نیاز  مورد  کاالی  ۲۰۰۰بسته  توزیع 
مورد  اقالم  توزیع  و  منطقه  اقتصادی  فعالین 
نیاز از سوی سمن های منطقه تهیه شده بود، 
منطقه  این  محدوده  روستاهای  اهالی  میان 

می توان اشاره کرد.

همکاری سازمان 
منطقه آزاد انزلی با رزمایش 

همدلی و کمک مومنانه

همزمان با میالد کریم اهل بیت انجام شد:
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یادداشت

روابط عمومی یکی از پدیده های جامعه مدرن است که مبتنی بر سیستم لیبرال دموکراسی 
می باشد و بر آن پایه و پیرایه نیز عنوان می شود روابط عمومی باید مبتنی بر احترام بر 
انسان و خواسته دوسویه او از حاکمیت و سیستم باشد که یک سوی آن خواسته، اطالع 
به موقع از رفتار و سیاست های سیستم و دالیل آن و سوی دیگر نیز انعکاس مطالبات و 
آرزوهای جامعه مخاطب به سیستم و حاکمیت است. به همین خاطر است که در روابط 
عمومی مشابه همه پدیده های مدرن عصر حاضر بر علم، فن و هنر تاکید می شود. البته 
منظور از هنر نیز عبارت از است از توانایی ایجاد ذوق و انگیزش در مخاطب و نیز پیگیری 

سیاست های سیستم از طریق ظرافت های روانشناختی و مدیریتی.
روابط عمومی اما در دنیای پسامدرن امروز که همه چیز در آن واحد، توانایی ظهور و بروز 
جهانی پیدا کرده است و ابزارهای اطالع رسانی گسترده خواست ها و سلیقه ها را در جهات 
گوناگون گسترش داده؛ نیازمند یک تعریف دیگر است. چون در تعریف مدرن آن، یک 
واحد روابط عمومی با دو واحد اصلی رسانه و تبلیغات می توانست ماموریت های حرفه ای 
خود را پیگیری کند، اما امروز هر کسی برای خود رسانه ای شده و هر اتفاقی می تواند در 
راستای اغراض و منافع گوناگون قابلیت تبلیغاتی به خود گیرد. پس در این شرایط روابط 
عمومی نیازمند تعریف یا نگاه دیگری است و در کنار علم، فن و هنر به عنصر خالقیت 

متعهدانه نیازمند است.
تعهد خالقانه یعنی تمرکز بر منافع عمومی مکمل. منافع عمومی مکمل یعنی اموراتی 
که توامان تامین کننده منافع حیاتی سیستم، درخواست های منطقی و اصولی مخاطب 
و حفظ حیات ارزش های واالی انسانی است. در این چارچوب، اصلی ترین دارایی یک 
روابط عمومی، نیروی انسانی مبتکر و دغدغه مند نسبت به سرنوست جامعه انسانی است. 
چرا جامعه انسانی؟ به دلیل این که فشردگی زمان و مکان و قدرت تکنولوژی تاثیرگذاری 
و تاثیرپذیری پدیده های مختلف را بر روی همدیگر به صورت غیرقابل انتظاری افزایش 

داده است .
در این چارچوب اگر به برخی واحدهای روابط عمومی مناطق آزاد نگاه کنیم، مع االسف 
نه  پسامدرن  عمومی  روابط  به  شدن  تبدیل  راه  ابتدای  در  واحدها  این  بگوییم  باید 
بعضی  درگیر  هنوز  پیشامدرن  مدیریتی  و  اداری  سیسم  براساس  بلکه  نیستند،  تنها 
شخصیت های سازمان و ارائه امتیازهای رسانه ای -تبلیغاتی به ازای کسب رضایت های 

شخصی و به زیان منافع اصولی سیستم و سازمان هستند.
مناطق آزاد در فلسفه وجودی شان قرار بود با رها شدن از چمبره بروکراتیک، دولت مدرن 
با شیوه های فرامدرن تسهیل گر توسعه اقتصادی و توسعه ارتباطات چندبعدی سرزمین 
اصلی با محیط پیرامون و جهانی باشند، اما برخی از این مناطق در دیدگاه و سیاست های 
اعمالی نه تنها قادر به پیاده سازی موفق این نظریه به دالیل مختلف فرهنگی، سیاسی، 
اقتصادی و بین المللی نشدند، بلکه حتی نتوانستند متناسب اهداف و کارکردهای خویش 
فرهنگ سازی سازمانی داشته باشند و همه ابزارها و ازجمله روابط عمومی تبدیل شد به 
گهواره ای برای تولید و رشد داستانی مدیران با بهره گیری از امکانات رسانه ای ، تبلیغاتی 
و مالی منطقه. متاسفانه در این وانفسای مدیرزایی و مدیرپروری داستانی، همه منافع 
عمومی به پای منافع فردی به مسلخ مسخ شدگی برده شده است و اکثر قوانین و منافع 
سیاست ها  نه  و  اشخاص  از  شاعرانه  توصیف های  و  تبلیغ  خرج  واهمه  بدون  عمومی 

می شود.  
در این گیر و دار منافع عمومی و منافع فردی، روابط عمومی ها عموما با کادرهای اداری 
غیرمتخصص نمی توانند منادی اصل تعهد خالقا نه باشند و برای حفظ حداقل های شغلی 
خود مجبور هستند همپای مدیران فرمایشی، به مقتضای افراد و نه اهداف به اصطالح 
»گربه رقصانی« کنند. البته یکی از اصلی ترین دالیل بروز این شرایط در کشور، بی اعتنا 
شدن افکار عمومی و عادت کردن آنها به نقصان های مدیریتی در صحنه های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی و نیز ریخته شدن قبح فساد و دغل کاری در جامعه است؛ به صورتی 
که امروز چاپیدن منافع عمومی نه یک رذالت اخالقی و فردی بلکه یک زرنگی حساب 
می شود. در این شرایط است که می توان گفت امروز فساد دارای یک حمایت اجتماعی 

ضمنی قوی و حتی دارای مشروعیت است.
آزاد،  مناطق  سازمان های  از  برخی  در  که  بزنید  حدس  خوبی  به  می توانید  شما  حال 
روابط عمومی که در چارت های اداری، فاقد کوچکترین اقتدار قانونی و سیستمی است 
و تمام قدرت و نفوذ سازمانی آن به قرابت مدیر روابط عمومی به راس سازمان بستگی 
دارد، چطور می تواند استراتژی تعهد خالقانه بر منافع عمومی را به درستی دنبال کند 
و از گرفتار شدن بر پروسه ناتمام شخصیت پروری و مدیرپروی داستانی بپرهیزد و در 
یک کنش اصولی، خالقانه، آگاهانه، هنرمندانه، علمی و متعهدانه؛ منافع کالن و مکمل 

سازمان و جامعه مخاطبین را احصاء و در راستای تحقق آن قدم بردارد.
یک  با  آزاد  مناطق  در  عمومی ها  روابط  بزرگ،  سیستمی  درون  مشکل  برخی  کنار  در 
مشکل برون سیستمی موثر، بانفوذ، باقدرت و بی رحم هم مواجه هستند و آن حمالت 
پی در پی تشکل های رسانه ای گروه های سیاسی، اقتصادی و نهادی مخالف مناطق آزاد 
می باشد. این گروه ها با داشتن ابزارهای رسانه ای قوی و بدنه اجتماعی حامی قابل توجه 
به تناسب اغراض و اهداف خود چنان فشارهای رسانه ای بر مناطق آزاد وارد کرده اند 
که امروز شاهد تشکیک های رسانه ای بر روی مفاهیم اساسی و کلیدی مصّرح در قانون 
مناطق آزاد هستیم و این مفاهیم و حتی امتیازات قانونی به فراخور این حمالت رسانه ای 
حرفه ای، قلع و حتی حذف می شوند و در کمال تعجب صدایی هم از سوی مناطق آزاد 
در نمی آید، چون آنها می دانند این حمالت از سوی چه کسی و با چه هدفی است. در 
برخورد با این کشاکش های رسانه ای نیز مجددا بعضی از روابط عمومی های مناطق آزاد، 
رفتارهای واکنشی و انفعالی دارند که متاسفانه گاها بسیار مذبوحانه است و نشان دهنده 

عدم اعتماد به نفس آنها و نیز بی پشتوانگی آنها در بازی های بزرگ است.
موجود،  میدانی  واقعیت های  و  تجربه  بر  مبتنی  توصیف های  و  تفاسیر  این  همه  با  اما 
امتیاز  یک  دارای  بی تخصص،  افراد  از  یکسری  برای  آزاد  مناطق  در  عمومی ها  روابط 
فوق العاده است و آن وارد شدن یک سیستم پیرامونی به یک بازی ملی با استفاده از 
بازیکن ها در سایه خالقیت های  این  اتفاقا گاهی وقت ها،  آماتور و محلی که  بازیکنان 
ذاتی خودشان گل های زیبایی هم تقدیم عرصه روابط عمومی کرده اند. به جز مدیران، 
حرفه ای،  آموزش  و  تخصص  داشتن  بدون  عمومی ها  روابط  اداری  کادرهای  از  برخی 
جذب این نهادها شده اند و در جریان آزمون و خطا رشد کرده اند. وجود امکان نهادی 
در پیرامونی ترین مناطق مرزی ایران که توانسته است بستر الزم رسانه ای و تبلیغاتی 
را برای عرض اندام اشخاصی که هیچ تجربه و دانش مرتبط ویژه ای نداشته اند و تنها 
در  امتیاز  و  ارزش  بوده، یک  منطقه شان  پتانسیل های  و  مزایا  بر  اشرافیت  سرمایه شان 

ایجاد عدالت در حکمرانی است.
 اما امروز که مناطق آزاد در گزند حوادث عمدی و غیرعمدی روزبه روز نحیف تر می شوند 
و حتی فلسفه وجودی آنها مورد شبهه قرار گرفته است، نیاز داریم برای نگاه کردن بر 
موجودیت و کارکرد روابط عمومی ها، چشمان مان را بشوریم و سپهری وار »جور دیگر 
و  به سرنوشت  تعهد  انسانی،  واالی  ارزش های  انسان،  باید  کنیم.  تمرین  را  دید«  باید 
منافع عمومی، تخصص و خالقیت در راستای منافع مکمل سازمان و جامعه مخاطبین، 
نصب العین روابط عمومی مناطق آزاد باشد و برای رسیدن به این نقطه باید مطالبه گری 
درونی آغاز شود. چه بسا اگر هدف غایی روابط عمومی، آگاهی بخش و آگاهی بخشی 
»حرّیت« است؛ این »حّر« بودن اول از درون خود آدم باید بجوشد تا در سایه آزادگی 
روحی بتواند منافع عمومی را بشناسد و بتواند برای پاسداری از آن ذهن، زبان، قلم و هنر 

خویش را خالقانه به کار گیرد. 
مختلف  اشکال  در  فساد  اجتماعی  فربه تر شدن سرمایه  شاهد  دیگر  ما  شرایط  این  در 
نخواهیم بود و مردم به منافع اصولی و منطقی خود آگاه تر خواهند بود و سازمان ها برای 
رسیدن به منافع حیاتی خویش، تعامل سازنده و صادقانه با مردم و مخاطبین را بهترین 
و به صرفه ترین راه خواهند دید. به امید آن روز و به امید بهترین ها برای عزیزان روابط 

عمومی در همه مناطق آزاد.      

روابط عمومی مناطق آزاد و منافع عمومی مکّمل
یادداشتعلی جعفری

سازمان  ارتباطات  امور  متولی  عمومی  روابط  مدیریت های  آزاد  مناطق  سازمان های  در 
می باشند و این مدیریت ها دو وجه روابط عمومی که شامل ارتباطات ملی و بین الملل 
را که به صورت تخصصی متوجه روابط فرامرزی و فراسرزمینی این مناطق می شود، در 

برمی گیرد.
این شرح وظایف قانونی در مناطق آزاد، به این حوزه کاری تخصصی توانمندی تحلیلی، 
تفسیری و ارتباطی دو وجهی و چند بعدی عطا می کند؛ موضوعی که در میان نهادهای 
دولتی، کم سابقه است. بی تردید نهاد قانونگذاری که اقدام به تشکیل این ساز و کار در 
است،  دیگری  سبیل  بر  شورایعالی  دبیرخانه  )الگوی  نموده  هفتگانه  آزاد  مناطق  میان 
چراکه در دبیرخانه روابط عمومی و امور بین الملل در قالب ارتباطات و امور بین الملل از 
یکدیگر منفک شده و در دو مدیریت جداگانه مشغول به فعالیت می باشند( با عنایت به 
این پیش فرض، دو حوزه به ظاهر متفاوت از یکدیگر را در قالب یک مدیریت متمرکز 
نموده که مناطق آزاد به عنوان بنگاه های اقتصادی، عالوه بر روابط و ارتباطات محلی، 
ارتباطی فراملی و فرامنطقه ای نیز  منطقه ای، استانی و ملی، دارای ظرفیت های متنوع 
می باشند، موقعیت منحصربه فردی که -در قیاس با سایر سازمان ها و نهادهای دولتی- 

بسامد کارویژه جذب سرمایه گذار خارجی در این مناطق است.
و  روابط عمومی  این طرح واره می توان تصویر کلی حوزه های کاری مدیریت  بر اساس 
امور بین الملل مناطق آزاد را مشتمل بر 1(فعالیت های رسانه ای از قبیل تولید و پایش 
خبر و همکاری با رسانه ها، 2(اقدامات حوزه روابط عمومی مشتمل بر اجرا یا همکاری 
در برگزاری برنامه های مناسبتی ملی، مذهبی و برگزاری یا حضور در نمایشگاه 3(حوزه 
و  تهیه  با  مرتبط  مزبور، کارکردهای  از مدیریت  این بخش  در  انتشارات که  و  تبلیغات 
توزیع بسته ها و برنامه های تبلیغاتی، انتشار بروشورها و کتابچه های تبلیغاتی، راهنمای 

سرمایه گذاری و عملکردی سازمان را در برمی گیرد 
آزاد  مناطق  بین الملل  امور  فعالیت  سرفصل  گذشته  دهه  دو  از  بیش  ظرف  متاسفانه 
از سوی  این مدیریت بوده و به دلیل عدم احراز هویت و مقبولیت  ضعیف ترین بخش 
سازمان های عامل که تابعی از عدم همکاری وزارت امور خارجه، التفات اندک دبیرخانه 
اقتصادی  مشترک  کمیسیون های  مسئول  که  وزارتخانه هایی  و  گذشته  در  شورایعالی 
اداری، بروشورها و کتاب های سازمان  کشورمان بودند، عملکردی جز ترجمه مکاتبات 
به عنوان مترجم  از حضور در جلسات سرمایه گذاری خارجی  فراتر  بهترین حالت  و در 

همزمان را به عنوان شرح وظایف در سابقه کاری خود نداشتند.
ظرف دو سال گذشته و در پی تالش های صورت گرفته از سوی دکتر مرتضی بانک دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حوزه بین الملل از رخوت خارج شده و مناطق آزاد 
عالوه بر حضور در کارگروه های مختلف بین المللی و کمیسیون های مشترک اقتصادی 
کشورمان، در بعد سازمانی نیز امور بین الملل از وجاهت غیرقابل قیاسی با دوران قبل از 
آن برخوردار شده  است. طرفه اینکه طی این مدت کشورمان راهبرد حضور در اتحادیه 
داده؛  قرار  دستورکار  در  نیز  را  بین المللی  کریدورهای  کردن  فعال  و  اوراسیا  اقتصادی 

محورهایی که دارای تقارن های کاری متعددی با مناطق آزاد می باشند.

مزیت مدیریت مشترک بر روابط عمومی و امور بین الملل
امور  و  روابط عمومی  کاری  دو حوزه  میان  اشتراکی  کارکرد  مزیت  بی تردید مهم ترین 
بین الملل در سازمان های مناطق آزاد به این واقعیت برمی گردد که در دوران جهانی شدن 
و تغییرات بنیادین در تعریف مفاهیمی چون ارتباطات و رسانه ها و این اصل که روابط 
برون مرزی یک کشور و مناسبات حاکم بر نظام  و رژیم های بین المللی بر روابط داخلی 
یک کشور نیز اثرگذار است. چند بعدی نگاه کردن به مقوالت واحد و حتی ایجاد اشتراک 
و ارتباط حلقوی میان حوزه های کاری که در ظاهر با یکدیگر متفاوت هستند، مزیتی 
است که می تواند به نقطه قوت و وجه تمایز مناطق آزاد ایران در این دوران منتهی شود.

که  دارید  اختیار  در  را  روابط عمومی ای  مدیرعامل سازمان،  عنوان  به  کنید شما  تصور 
به  نسبت  کارشناسی  دقیق  تحلیل  دارای  خبری-رسانه ای،  محتواهای  تولید  بر  عالوه 
رخدادها و مسیرهای حرکتی جریان های سیاسی-اقتصادی مرتبط با جامعه هدف خود 
می باشد؛ مؤلفه ای که به شما قابلیت خوانش رفتار و پیش بینی انتخاب های طرف مقابل 
–سرمایه گذار یا بخش دولتی داخلی یا خارجی- را عرضه می کند؛ در عین حال مدیریت 
از  آماری  تحلیل های  دانشگاهی،  تحلیل های  بررسی  رسانه ها،  با  ارتباط  قبل  از  مزبور 
سیاست های  روندهای  واکاوی  و  هدف  کشورهای  مناسبات  و  اقتصادی  شاخص های 
اقتصادی و مدیریتی بازارهای مورد عالقه، به اشراف اطالعاتی و ارتباطی در ارتباط با 
جامعه هدف بین المللی خود نائل می آید تا عالوه بر تولید محتواهای معمول، تصویری 
موزاییک گونه، چندوجهی و چندبعدی از الزامات، چارچوب ها و مؤلفه های کنش و واکنش 
آینده پژوهانه سازمان متبوع خود در مقابل این تحوالت ارائه دهد. قابلیت بی نظیری که 
برآمده از برسازی اشتراکات ذهنی-تصوری میان ذهنیت های متفاوت و نامتقارن نسبت 

به توانمندی ها و چالش های سرمایه گذاری در کشورمان است. 
و  مؤلفه ها  همزمان  تحلیل  ارائه  با  می توانند  بحث  مورد  مدیریت های  اساس،  این  بر 
متغیرهای داخلی و خارجی، با تکیه بر جستجوی اشتراکات موجود میان قوانین و مقررات، 
فرهنگ داخلی و خارجی، گام های موثری در ایجاد ذهنیت مشترک میان سرمایه گذاران 
و  انسانی  نیروی  کیفیت  جغرافیایی،  قانونی،  توانمندی های  به  نسبت  داخلی  و  خارجی 
فرهنگ تجاری حاکم بر روابط اجتماعی و اقتصادی نظام رسمی و غیررسمی حاکم بر 

ایران بردارند.

تکلمه بحث؛ چالشی از جنس دیگر
شاید یکی از مهم ترین چالش های عرصه رسانه مناطق آزاد، تناقض مواجه با نظرات و 
دغدغه های رسانه ها و افکار عمومی محلی و شهرستانی در حوزه استان محل استقرار 
و فعالیت آن سازمان عامل ارزیابی می شود. این در حالی است که سازمان های مناطق 
آزاد به عنوان یک نهاد با کارکردهای بین المللی عالوه بر رسانه های ملی و بین المللی، 
باید استوار در وضع جغرافیایی محدوده خود، به بازارهای بین المللی توجه داشته باشند. 
از  عقب ماندگی  و  نامتوازن  توسعه  از  ناشی  روزمره  دغدغه های  دلیل  به  که  موضوعی 
شاخص های توسعه ملی، افکار و به تبع آن رفتار و انتخاب های مدیران روابط عمومی 

این مناطق را دستخوش چالش می نماید.
نیز  رسانه  نیست،  عمومی  روابط  به  محدود  دیگر  ارتباطات  کرد،  تصریح  باید  پایان  در 
منحصر به خبرگزاری ها و روزنامه ها نبوده و هر فرد قابلیت تبدیل شدن به یک رسانه را 
دارا می باشد و روابط یک سازمان به جوامع هدف داخلی خود منتهی نمی شود. در چنین 
جهان جهانی شده ای، مدیریت های روابط عمومی و امور بین الملل سازمان های مناطق آزاد 
بهترین فرصت برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت های داخلی و خارجی به منظور معرفی 
فرصت ها و مزیت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور به جامعه هدف و سرمایه گذاران 
خارجی و کسب شأنیت واقعی کشور در عرصه بین المللی می باشند؛ امکانی که به واسطه 
آشنایی و دارا بودن تحلیل نسبت به رویه ها و مسیرهای ارتباطی بین المللی در کنار اشراف 

نسبت به تحوالت داخلی در عرصه ارتباطات داخل و خارج از کشور قابل تحقق می نماید.
به تعبیر اولی، عالوه بر نگاه موشکافانه و فنی معاونت های اقتصادی مناطق آزاد، حوزه 
بنگاه های  روی  پیش  را  دیگر  نظرگاه های  و  تحلیل  از  دیگری  بعد  می تواند  بین الملل 

اقتصادی چون سازمان منطقه آزاد ارائه دهد.

ارتباطات در سازمان های مناطق آزاد، درگیر 
مناسبات محلی، با فرصت های ارتباطی بین المللی

مجید صیادنورد- کارشناس مناطق آزاد
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گزارش:
مرضیه حسینی

در عصر حاضر اگر نگوییم ارتباطات اولین عنصر و اساسی ترین 
از  یکی  می توان گفت  به جرات  اما  است،  بشر  نیاز  مورد  اصل 
بنیادی ترین دانش ها و مهم ترین عوامل پیشرفت انسان امروزی و 

شالوده و زیربنای سایر علوم قرن حاضر است.
برون،  و  درون  که  است  اجتماعی  علم  و  هنر  عمومی،  روابط 
دستگاه را به هم پیوند می دهد. روابط عمومی هدف و چگونگی 
کلید برنامه ها را ترسیم می کند. روابط عمومی مشاور امین مدیر 
و کلیه کارکنان دستگاه است. پس الزم است که مدیر و کارکنان 
صددرصد به وی اعتماد داشته باشند. روابط عمومی آیینه زیبایی ها 
است؛ یک اتاق شیشه ای که از هر طرف آن، همه چیز زیبا دیده 
می شود. روابط عمومی چشم و چراغ یک دستگاه است. روابط 
عمومی است که باید همه چیز را ببیند و همه چیز را نیز زیبا 
بنمایاند. روابط عمومی حافظ منافع دستگاه مربوطه و مردمی است 
که با آن سر و کار دارند. امروزه به نظر می رسد که معیارهای 
قالب در جامعه ما بی توجهی به ارزش های نهفته در کار روابط 
از  عمومی هاست، به طوری که این امر باعث شده در بسیاری 
سازمان ها، بخش روابط عمومی مبدل به بخش تبلیغات سازمان 
صاحب  بپردازد.  دوسویه  ارتباطات  و  مفاهیم  به  کمتر  و  شود 
تقویت  یا  ایجاد  در  را  عمومی  روابط  نقش  اگر  معتقدند  نظران 
فرهنگ توسعه، بومی کردن سرمشق های توسعه، کشف و معرفی 
ظرفیت های جامعه، بازآفرینی فرهنگی، حفظ تعلق و پیوستگی 
بدانیم، در این صورت باید بتواند از هر نوع گسستگی و ناپیوستگی 
جلوگیری کند و یا حداقل کاهش دهنده فاصله و شکاف میان 

جامعه و دستگاه های اجرایی باشد.
برای اینکه بدانیم جایگاه نوآوری و نقش آن در روابط عمومی 
کجاست، نیاز است نیم نگاهی به وظایف روابط عمومی داشته 
این بخش، اعمال مدیریت شایسته در  اساتید  اعتقاد  به  باشیم. 
نیاز به اطالعات و آگاهی های متقن، به روز، واقعی و  جامعه، 
کارآمد از جامعه دارد. دستیابی به این اطالعات و آگاهی ها، نیاز به 
روابط عمومی قوی و پایدار را ضروری جلوه می دهد. اگر بخواهیم 
به عمده وظایف روابط عمومی بپردازیم می توان به: مطلع کردن 
تحقیقات  انجام  تبلیغ؛  و  ترویج  تشویق،  ترغیب،  دادن؛  خبر  و 
اجتماعی و افکارسنجی و پیوند آن به منابع سازمان و عمومی 
مردم؛ هماهنگی عوامل مورد نیاز سازمان؛ برقراری ارتباط با افراد 
و سازمان ها به نحوی که برای آن فرد یا سازمان اهمیت داشته یا 

در آینده خواهد داشت، اشاره کرد.
جایگاه امروز روابط عمومی در نوک پیکان حرکتی هر سازمانی 
قرار دارد. حال با اعالم وظایف این بخش درمی یابیم که چرا یک 
سازمان به چنین بخشی احتیاج دارد و در واقع بودن و نبودن این 

بخش چه ارزشی می تواند داشته باشد؟
عمومی،  روابط  فعالیت های  از  بسیاری  بودن  هزینه بر  علی رغم 
آینده،  درست  دیدن  به  کمک  سازمان  هر  در  واحد  این  بودن 
شناخت رقبا و بازار و اطالع از نیازهای جامعه می باشد. این همان 
چیزی است که یک سازمان پویا به دنبال آن است. سازمان هایی 
که خالقیت و نوآوری یکی از فاکتورهای مهم و درخور توجه در 
و  نداده  رضایت  گذشته  به  هیچگاه  می شود،  کارشان محسوب 
همواره با بهره گیری از ساز و کارهای خالقانه ، تغییر در نگرش و 
رفتار را سرلوحه امور خویش می دانند. آنان به ایده های نو احترام 

می گذارند و با رغبت و حساسیت آنها را دنبال می نمایند.
سازمان  آن  عمومی  روابط  پویا،  سازمان  هر  واحدهای  از  یکی 
باشد،  و خالقیت  پویایی  از  برخوردار  واحد،  این  اگر  و  می باشد 
سازد.  منتقل  سازمان  تمامی  به  را  نشاط  و  تحرک  می تواند 
اصوال نوآوری در کارها و برنامه های روابط عمومی فعال یکی 
از مولفه های اصلی به شمار می رود. با جهانی که هر لحظه در 
حال تغییر است، روابط عمومی ها ناچارند به سمت ایده های نو 

گام بردارند.
رشد و شکوفایی ایده های خالق در روابط عمومی عالوه بر سایر 
فاکتورها ، مستلزم داشتن ویژگی ها و خصوصیات خاص رفتاری از 
سوی مدیران است. اگر زمینه های الزم برای ابراز خالقیت مهیا 
نباشد، از خالقیت و نوآوری خبری نخواهد بود. سازمان ها از نظر 
خالقیت و جامه عمل پوشاندن به نظرات جدید اعضاء، متفاوت 
هستند. مدیران توانمند هر سازمان با تسلط به برخی علوم مرتبط 
با رفتار سازمانی می توانند محیط مناسبی برای رشد خالقیت و 
نوآوری ایجاد کنند. مدیران می توانند با شیوه های رفتاری خاص 
به کارگیری مدیریت  و  باورها و عقاید جدید  به  احترام  ازجمله 
استعداد، کارگزاران روابط عمومی را به خالقیت و نوآوری تشویق 

کنند.
اطالعات  فناوری  زیرساخت های  موجود  وضعیت  به  توجه  با 
فعالیت های  از نظر  ایران و کیفیت کارکرد روابط عمومی ها  در 
الکترونیک و اینترنتی، می توان گفت در میان همه اشکال روابط 
عمومی مدرن، ما فعال در حدفاصل روابط عمومی الکترونیک و 
روابط عمومی دیجیتال قرار داریم. با توجه به اینکه از پیدایش 
روابط عمومی در ایران بیش از نیم قرن می گذرد، اما هنوز روابط 
عمومی با مسائل مختلفی مواجه است. متاسفانه بررسی تاریخی 
این دانش در ایران نشان می دهد که به رغم وجود اندیشه ها و 
ایده های گوناگون برای توسعه آن، هیچ گونه اقدام عملی بنیادی 
که  است  دلیل  همین  به  است،  نگرفته  صورت  زمینه  این  در 
امروزه روابط عمومی ها بیشتر وقت خود را صرف برطرف ساختن 
این مشکالت، توان و شرایط  مشکالت خود می کنند. ورود به 
ایفای وظایف و رسالت راستین را از روابط عمومی گرفته است. در 
جامعه ایران نگرش به روابط عمومی، صرفا تبلیغاتی است که این 
امر باعث تحریف افکار و دور شدن روابط عمومی از رسالت اصلی 
خود شده است. در حال حاضر این نهاد موثر در ایران، با نوعی 

مظلومیت رسانه ای و فرهنگی مواجه است.
اما در این میان یکی از مهم ترین بنگاه های اقتصادی تاثیرگذار 
در کشور، مناطق آزاد هستند که بی شک نقش واحدهای روابط 

ویژه ای  اهمیت  از  سازمان ها  این  در  بین الملل  امور  و  عمومی 
برخوردار است؛ چراکه مناطق آزاد سال هاست درگیر معضل اثبات 
خود به جامعه ایرانی خصوصا منتقدان می باشند و در این چالش 
عظیم، کلیدی ترین ابزار، روابط عمومی ها هستند که با کارکرد و 
برای سازمان  نتیجه مطلوب  عملکرد خود می توانند در حصول 

متبوع خود، ایفاگر نقشی موثر باشند.
همان گونه بارها تاکید نمودیم، شاید یکی از مشکالت مناطق آزاد 
در جدال با منتقدین را باید در دل روابط عمومی ها جست؛ زیرا در 
طول سال های گذشته و حتی اکنون، شاهد هستیم که برخی افراد 
منصوب شده در این واحدها از قدرت و درایت الزم جهت دست 
و پنجه نرم کردن با منتقدان و مخالفین برخوردار نبوده و همین 
امر باعث تضعیف سازمان مربوطه شده و به تبع آن همه مناطق 
آزاد ایران زیرسوال می روند. واقف نبودن به جایگاه حساس و مهم 
روابط عمومی در این مناطق، بعضا سبب شده تا افرادی بدون 
تخصص و تنها با توصیه و سفارشات برخی ذی نفوذان، هدایت 
این واحدها را به دست گیرند و پس از مدتی عالوه بر نداشتن 
گزاف  هزینه های  و  تبعات  با  را  خود  سازمان  مطلوب،  دستاورد 

اجتماعی ترک کنند.
شاید وقت آن رسیده تا مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد، 
دیدگاه و نگرش خود را نسبت به مدیریت روابط عمومی و امور 
بین الملل خود تغییر داده تا در کوران مشکالت و اتفاقات پیش  
روی سازمان، با طیب خاطر و در اختیار داشتن تیمی حرفه ای در 
واحد مزبور، طی مسیر کرده و به اهداف و ماموریت های مدنظر با 

آرامش خیال دست یابند.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش:

روابط عمومی آینده نیازمند چه الزاماتی است؟
از  اعم  فعالیت ها  و  بنگاه ها  سازمان ها،  تمام  که  نیست  شکی 
اقتصادی و غیراقتصادی بدون ارتباط با فضای پیرامونی و افکار 
عمومی، در تکمیل زنجیره ارزش خود دچار مشکالت و نارسایی 
می شوند. از این  رو، حوزه  عمومی و بالطبع حوزه روابط عمومی که 
پیوست بین سازمان و متن اصلی جامعه را ایجاد می کند، اهمیت 
مضاعفی می یابد؛ اهمیتی که روز به روز بیشتر نمایان شده است، 

تا جایی که که عده ای روابط عمومی را هنر هشتم لقب داده اند.
روابط عمومی ازجمله موضوعاتی است که وجه مشترک تمامی 
برای  همگان  و  است  سازمانی  و  شخصی  از  اعم  فعالیت ها 
پیشرفت و توسعه، به داشتن و یا رعایت تمام یا بخشی از لوازم 
و  افراد  به  دارد  و عملی تالش  علمی  این شاخه  نیازمندند.  آن 
سازمان های عالقه مند به تداوم موفقیت بگوید که چه باید کرد 
و تحول  تغییر  پرسرعت  قافله  از  پرشتاب تحوالت  در مسیر  تا 

عقب نمانند.
واقعیت این است که جماعت دلسوزی از کارشناسان و دانشگاهیان 
عالقه مند به بهبود جایگاه نظری و عملی روابط عمومی تالش 
کرده اند با تالیف صدها یادداشت و مقاله و انجام تحقیقات پیمایشی 
و یا نظری، برگزاری دوره ها و کارگاه ها و همایش های تخصصی، 
روابط عمومی های کشور را در مسیر تعالی و پیشرفت قرار دهند؛ 
اقدامی ارزشمند که تاثیر و نمود ملموسی داشته و استقبال مدیران 
و کارشناسان روابط عمومی از این اقدامات، نشانگر عطش و نیاز 

در این زمینه است.
صورت  تالش های  مکمل  می تواند  که  اقدامی  و  رویکرد  اما 
به جایگاه خود  روابط عمومی  باور دست اندرکاران  باشد،  گرفته 
در سازمان ها و تالش برای صیانت از آن با اقدامات به موقع و 
البته خالقانه است. باوری که با نگرش نوین و تدارک برنامه های 
پویا، نوآورانه و مدبرانه در حوزه اطالع رسانی، فعالیت های تبلیغی 
دوسویه  ارتباط  ایجاد  سازمانی،  همبستگی  افزایش  ترویجی،  و 
بین مجموعه و مشتریان، درک نیازها و پاسخ به آنها با رویکرد 
و  اقناع  کلیدی  دو موضوع  به  توجه  نهایت  در  و  پژوهش محور 
ترغیب، موجب پذیرش بیشتر واحد روابط عمومی از سوی مدیران 

ارشد، بازیگران سازمان ها و کارکنان خواهد شد.
بی باور بودن به قدرت روابط عمومی یا حتی کم باور بودن آن، 
از مدیران روابط عمومی  موضوعی است در گریبانگیر بسیاری 
در کشور است. این موضوع موجب افت راندمان و بسنده کردن 

روابط عمومی ها به پالکاردنویسی و ارسال خبرهای بفرموده به 
رسانه ها می گردد. 

همچنین برخی مدیران که از شفافیت می هراسند، از داشتن روابط 
عمومی های بله قربان گو راضی هستند. وضعیتی که با منافع ملی 
و جایگاه شغلی روابط عمومی در تضاد بوده و موجب ایجاد رانت 

و مسائل حادتر می گردد.
و  خودباوری  ایجاد  عمومی،  روابط  در  نبایدها  و  بایدها  موضوع 
توسعه ضریب نفوذ از صدر تا ذیل فعالیت سازمان ها توسط مدیران 
و کارشناسان روابط عمومی، باید به عنوان دغدغه همواره همراه 

افراد فعال در این حوزه باشد.
توجه به فن آوری و استفاده از ظرفیت های آن در روابط عمومی ها، 
مهارت های عملی، درک فضای مجازی و مواردی از این دست 
تنهایی  به  بدانیم  اما  برای دست اندرکاران بسیار ضروری است، 
رویکرد راهبردی در مدیریت روابط عمومی ها را پوشش نمی  دهد 
و ما باید برای این موضوع به تحول در نگرش و ساختار برسیم. 
اتفاقی که سرعت شکوفایی و تاثیرگذاری روابط عمومی ها برای 

خدمت به کشور و مردم را بیش از پیش خواهد کرد.
روابط عمومی آینده که از عناوین جذاب برای همه کسانی است 
که به نحوی در زمینه روابط عمومی فعالیت دارند، بدون نگاه 
آینده نگر، جامع، همه جانبه و جستجوگری برای کشف افق های 
روزمرگی  جنس  از  آینده  عمومی  روابط  نمی شود.  محقق  تازه 
نیست. روابط عمومی آینده از ترکیب تالش و دانش و هم افزایی 
است . ارتباط، یکی از شاه  کلیدهای موفقیت در دنیای امروز است. 
از تمام  با بهره گیری  باید  مدیران روابط عمومی در دوره جدید 

ظرفیت ها و با خلق تجربه ای تازه، طرحی نو دراندازد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد انزلی:

نقش و اهمیت روابط  عمومی در دنیای امروز
در دنیای امروز و در تمامی نظام های اجتماعی و مدیریتی، روابط 
عمومی ها به عنوان عناصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه ها و 
ایجاد  در جهت  مهمی  و  ویژه  نقش  سازمان ها،  اهداف  پیشبرد 
ارتباط و تعامالت فکری و اطالعاتی ایفاء می کنند و نقش روابط 
عمومی و حیطه و تاثیر فعالیت آن در ارتباطات درون سازمانی و 
برون سازمانی در سطح خرد و کالن بر هیچ کسی پوشیده نیست. 
از این جهت تمامی فعاالن جامعه در بخش های مختلف فرهنگی، 
سیاسی، اقتصادی و غیره، جویای روابط عمومی هایی هستند که 
آنان را در طراحی روش های معقول و تعیین خط مشی های مرتبط 

با آینده یاری دهند.
بر این اساس، هر نهاد و سازمان براساس وظایف و ماموریت های 
با  را  هدفمندی  و  موثر  ارتباطی  عمومی  روابط  طریق  از  خود، 
مخاطبان و گروه هایی که با سازمان در ارتباط ا ند، برقرار می کند. 
اخباری  و  مطالب  و  موضوعات  در حوزه همه  مهم  وظیفه  این 
انجام می شود که به منافع مخاطبان آنان مربوط است. هر چند 
عموما فعالیت روابط عمومی ها چندان مستقیم و ملموس نیست؛ 

اما همواره تاثیرات گسترده ای از خود برجا می گذارند.
امروزه در تمام دنیا سازمان های موفق، سازمان هایی هستند که 
مدیران و کارکنان روابط عمومی  آنها بدانند که چگونه باید به 
شکلی شفاف و آگاهانه به تجزیه و تحلیل امور مبتالبه سازمان 
خود و رفع و رجوع مسائل بپردازند و نقش مهم خود را در تعیین 
اساس،  این  بر  کنند.  ایفا  همگانی  سیاست های  و سوی  سمت 
یکی از حیطه های کاری و وظایف روابط عمومی در کنار اموری 
چون مسائل مالی، روابط عمومِی تولیدات و فرآورده های خدماتی 
بحران  عمومی  روابط  است.  بحران  عمومی  روابط  ازجمله  و 
وظیفه دارد که ضمن ارائه اطالعات درست و جامع و به موقع 
یا  و  ناروا  اتهامات  به  متبوع،  سازمان  ذی نفعان  و  مخاطبان  به 

اطالعات نادرست نیز پاسخ دهد. 
از سوی دیگر، در عصر حاضر که اقتصاد و تجارت و ارائه خدمات 
به  تمام شرکت هایی که  بر اساس مشتری مداری عمل می کند، 
دنبال برنامه درازمدت برای سوددهی کارشان هستند، سعی در 
جلب رضایت مشتریان، حفظ مشتری و تبلیغ غیرمستقیم از طریق 
بزرگ ترین  از  یکی  اما  می نمایند؛  غیردائمی  و  دائمی  مشتریان 
به  است؛  برنامه ریزی  در  تبلیغات،  و  عمومی  روابط  تفاوت های 

می کند،  برنامه ریزی  بلندمدت  برای  عمومی  روابط  که  طوری 
اما تبلیغات در کوتاه ترین زمان ممکن به دنبال نتیجه است. به 
همین جهت، روابط عمومی با صبر و حوصله و اختصاص زمان به 
مشتری برای فکر کردن و نیز همین زمان برای شرکت در جهت 
جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و مخاطبان و ارائه خدمات 
بهتر و در نهایت ارائه چهره واقعی و شفاف هر شرکت و سازمان 

به مخاطبان از وظایف مهم روابط عمومی است. 
برای روابط عمومی ها مطرح است،  وظیفه حساس دیگری که 
و مخاطبان  مردم  میان  در  از سازمان  مناسب  ساختن چهره ای 
اصلی سازمان یا شرکت و نیز مطرح کردن نام  )Brand( در بین 
این همه سازمان و شرکت که می توان گفت روزانه به تعداد آنها 
افزوده می شود، کاری است که تنها یک روابط عمومی حرفه ای 
و آگاه از عهده آن برمی آید. سازمان ها امروزه به رابطه متقابل با 
مشتریان خود و سایر سازمان هایی که الزم است با آنها تعامل 
از  سایرین  با  رقابت  عرصه  در  تا  دارند  مبرم  نیاز  باشند،  داشته 

صحنه خارج نشوند.
را  خود  سازمان  عملکرد  و  گزارش  بتوانند  باید  عموی ها  روابط 
به زبان ساده و به نحوی مناسب و مفید مطرح کنند، لذا امروزه 
یا  و  موثر  و  مناسب  و خروجي  کارکرد  انعکاس  عدم  علل  باید 
عدم تحقق اهداف و ماموریت های سازمانی را در ارزیابی عملکرد 
که  جست  نهادها  و  وزارتخانه ها  و  سازمان ها  عمومي   روابط 
باشند.  رسانه ها  و  مردم  با  سازمان  هر  ارتباط  حلقه   نتوانسته اند 
در این راستا، روابط عمومي ها باید بتوانند با استفاده از بهترین 
فناوری ها و شیو های مدرن ارتباطی و رسانه ای و نیز بهره مندی 
از ظرفیت های بخش های خصوصي وابسته و نیز مدیران حرفه ای 
و متخصص در بخش روابط عمومي  و رسانه ای، نقش مهم و 
کلیدی خود در رشد و توسعه و نیز تحقق اهداف سازمان خود 

را ایفاء نمایند.
اعتماد  براساس  رسانه ها  با  عمومي ها  روابط  تعامل  و  همکاري 
موفقیت های  و  مثبت  عملکرد  در  دیگر  مهم  نکات  از  متقابل، 
یک سازمان است؛ زیرا روابط عمومی نقش های گوناگونی را در 
جایگاه های متفاوت و شرایط متمایز از یکدیگر ایفا می کند که 

رسانه ها قادر به انعکاس مناسب و سریع آن می باشند.
هنر روابط عمومی این است که بتواند امکانات و شرایط محیط 
بیرونی را تشخیص داده و آنان را با امکانات درون سازمان پیوند 
دهد و بنابراین اجرای فرامین درون سازمانی را تسهیل نماید و 
در نهایت ارتباط سازمان را با بیرون از آن، به درستی برقرار سازد.
امروزه وقتی از روابط عمومی سخن می گوییم، در واقع مولفه های 
دیگری چون: روابط عمومي الکترونیک و دیجیتال و سایبر )استفاده 
از شبکه هاي اینترانت، اکسترانت و اینترنت(، روابط عمومی آنالین، 
اتاق اطالعات و خبر آنالین، روابط عمومي مجازي، و حضور فراتر 
از شبکه جهاني وب و انواع ابزارها و امکانات رایانه اي و مخابراتي 
چون  فرهنگي   امور  گویا،  تلفن  طریق  از  نظرسنجي  همچون 
نمایشگاه ها، انتشارات ، سنجش  افکار و پژوهش  و برنامه ریزي و 
غیره نیز به میان می آیند که عالوه بر ماموریت ها و وظایف یاد 
شده، اعالن  مواضع  سازمان ، روابط و تنظیم  افکار عمومي ، هدایت 
و راهنمایي  ارباب  رجوع  و تسهیل  دسترسي  به  مراکز و مسئوالن  
سازمان، برنامه ریزي  و اطالع رساني  به  مردم  درباره  عملکرد سازمان ، 
تنویر افکار عمومي ، تدوین  برنامه  مصاحبه هاي  مسئوالن  سازمان  
با مطبوعات ، تهیه  و تنظیم  اطالعات  پایه اي  از سازمان  براي  ارائه  
به  مراجعان  و مهمانان  سازمان  به  زبان هاي  مختلف، ایجاد ارتباط 
حسنه  با مطبوعات ، رادیو، تلویزیون  و خبرگزاري ها و بهره برداري  
بهینه  از آنها براي اطالع رساني  به  مردم، سنجش  افکار و پژوهش  و 
برنامه ریزي ، روابط عمومي  بین المللي، ایجاد قدرت  مشاوره  مدیریتی،  
حضور قدرتمند در تشکیالت سازمان، ایفاي نقش سخنگو و مشاور، 

تنظیم ارتباطات درون سازماني و مانند آن را عهده دار است.
در  در سازمان ها  روابط عمومي  از  که  انتظاراتي  اساس،  این  بر 
ابعاد مختلف کاری مهم وجود دارد، بدون وجود نیروهاي شایسته، 
بدانند،  افتخار  را  توانمند و متخصص که کار در روابط عمومي 

میسر نخواهد بود.
خدا را شاکریم که سال ها با تالش و پیگیری دست اندرکاران روابط 
به ثمر نشست و جامعه  ایران  عمومی و جامعه، روابط عمومی 
کرد. 27اردیبهشت ماه  ملی  روز  را صاحب  ایران  عمومی  روابط 

روزی است که در سطح جهانی نیز به عنوان روز ارتباطات وجامعه 
نامگذاری شده است، به عنوان روز روابط عمومی و  اطالعاتی 
ارتباطات تعیین گردید. این روز فرصتی است تا نقش و جایگاه 
روابط عمومی را به عنوان یک حرفه و هنر مهم مورد بازخوانی و 

توجه ویژه قرار دهیم.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد قشم:

روابط عمومی، پل ارتباطی میان سازمان و نهادهاي 
سرمایه گذاري

بیش از 100سال است که ارگان ها ، نهادها و سازمان هاي بزرگ 
اقتصادي و غیراقتصادي جهان با واژه روابط عمومي آشنا شده اند 
و از آن در فعایت هاي خود بهره مي برند. روابط عمومي در ایران 
نیز از اوایل دهه 30 شروع به فعالیت کرد. کارشناسان این عرصه، 
کارکردهاي متعددي را براي روابط عمومي متصور هستند. شاید 
تعریف ساده اي که از روابط عمومي مي توان ارائه داد به این شرح 
باشد: »روابط عمومی  به مجموعه ای از اقدامات و کوشش های 
حساب  شده ای گفته مي شود که هر سازمان برای برقراری ارتباطات 
موثر و هدفمند با گروه هایی که با آن در ارتباط ا ند، انجام می دهد«.

روابط عمومی در هر مجموعه اي هفت وظیفه اصلی برای سازمان 
خود می تواند انجام دهد: مغز متفکر، چشم بینا، زبان گویا، گوش 

شنوا، قلب تپنده، دست اجرایی و پای پیشرفت.
در دنیای امروز بی شک نقش راهبردی و استراتژیک واحدهای 
روابط عمومی و امور بین الملل پذیرفته شده است؛ چراکه روابط 
عمومی ها ویترین هر سازمانی به شمار می آیند و هدف نهایی آنها، 

نفوذ در افکار عمومی به نفع سازمان متبوع خود است. 
نقش بنیانی روابط عمومی و ارتباطات اجتماعی در میزان توفیق، 
نیل به اهداف سازمانی و موفقیت مدیریت، به صورت حقیقتی 
انکارناپذیر درآمده است. ارتباطات به منظور دستیابی به اهداف، 
به عنوان یک اصل اساسی مدیریت پذیرفته شده است، به همین 
جهت در دنیای کنونی روابط عمومی ها به عنوان عناصر قوی 
در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف هر سازمانی تلقی 
روابط  از  باید  سازمان  هر  عملکرد  ارتقای  حقیقت  در  می شوند. 
عمومی شروع و مطالبات مردم به گوش مسئوالن ارشد سازمان 

رسانده شود.
روابط عمومی به عنوان یکی از حلقه های مهم ارتباط سازمان 
فرآیند  اهمیتی در  ذینفعان، مسئولیت حائز  با مخاطبان و سایر 
شفاف سازی و فعالیت های اجتماعی، تبادل اطالعات، تحقق اصل 
پاسخگویی سازمان و اطالع رسانی ها به منظور کسب اطالع مردم 
دارد. با توجه به این موضوع که واحد روابط عمومی به عنوان 
ارتباط مستقیم مدیر ارشد یک سازمان با محیط خارج از سازمان 

عمل می کند، از بایستگی ویژه ای برخوردار است.
مجموعه فعالیت های روابط عمومی به عنوان پل ارتباطی درون و 
بیرون سازمان دارای اهمیت خاص در تحقق اهداف استراتژیک 
مراحل سه گانه  در  واحد  این  رو، عملکرد  این  از  است.  سازمان 
ارزیابی  و  اجرا  تدوین،  استراتژیک شامل  فرآیند مدیریت  اصلی 
استراتژی، نقش های مختلفی ایفا می کند که تاثیرگذاری آنها بر 

مراحل مختلف در قالب یک مدل مفهومی ترسیم می گردد. 
آینده نگری،  مدیران،  به  اطالع رسانی  شامل  نقش ها  این 
نظریه پردازی، پیشگیری از بحران، فرهنگ سازی، ایجاد اعتبار و 
از  مرحله  در هر  که  بازاریابی می شود  و  بحران ها  و فصل  حل 
فرآیند، مدیریت استراتژیک به صورت مشخص از این نقش ها 
انواع  از  آگاهی  و  شناسایی  اساس  همین  بر  است.  تاثیرگذار 
در  تا  کرد  خواهد  کمک  مدیران  به  عمومی،  روابط  نقش های 
تصمیم گیری و اجرای برنامه های استراتژیک سازمان با بصیرت 
و دقت نظر بیشتری اقدام نمایند. در واقع هدف روابط عمومی، 
کسب تفاهم و پشتیبانی از طریق ایجاد حس اشتراک میان فرد و 

یا سازمان از یکسو و مخاطبان از سوی دیگر می باشد.
امور  و  عمومي  روابط  گفت  مي توان  جرات  به  میان  این  در 
بیشتري نسبت  فعالیت  آزاد کشور، گستره  مناطق  در  بین الملل 
روابط عمومي ها در دیگر سازمان ها را دارا است. روابط عمومي 
در مناطق آزاد غیر از نظارت و انتشار اخبار و گزارش فعالیت هاي 
کارکردهاي  مهم،  رسانه هاي  با  نزدیک  ارتباط  ایجاد  سازمان ، 
مهمي  نقش  مي تواند  و  است  عهده دار  نیز  را  دیگري  بی بدیل 
از کارکردهاي منحصربه فرد  باشد. یکي  این زمینه داشته  را در 
و  سازمان  بین  ارتباط  ایجاد  مناطق،  این  در  عمومي  روابط 
نهادهاي سرمایه گذاري براي جذب پتانسیل هاي موجود اقتصادي 
واقع  در  است.  منطقه  مختلف  بخش هاي  در  سرمایه گذاري  و 
روابط عمومي عامل پیوستگی میان سازمان، مردم و گروه هاي 
سرمایه گذاري ایراني و حتي بین المللي است. بی تردید در گذشته 
این ارتباطات باید با برگزاري همایش ها، شرکت در نمایشگاه ها و 
برپایي ورک شاپ هاي تخصصي ایجاد مي شد؛ در این میان ارسال 
پستي کاتالوگ هاي تبلیغاتي براي نهادها و سازمان ها، یکي دیگر 
از راه هاي ارتباط محسوب مي شد. اما امروزه به واسطه گسترش 
تکنولوژي در عرصه رسانه مي توان این مهم را با راه هاي دیگري 
از سازمان ها فعالیت و  دنبال کرد. چند سالي است که بسیاری 

ارتباطات خود را بر پایه فن آوری ارتباطات استوار کرده اند. 
امروزه روابط عمومي مناطق آزاد، غیر از مجموعه فعالیت هایي 
که در گذشته داشته، می بایست فعالیت  در شبکه هاي اجتماعي ، 
به روز بودن نرم افزارهاي کاربردي ارتباط جمعي را نیز به مجموعه 
فعالیت هاي خود بیفزاید. روابط عمومي ها مي توانند با بهره گیري 
از این فرصت هاي ایجاد شده در عرصه ارتباطات ، به اهداف معین 

شده دست یابند. 
و  ایجاد  آزاد،  مناطق  در  عمومی ها  روابط  رسالت  مهم ترین 
هدایت مباحثی است که قادر باشد سازمان های متبوع خود را 
تبدیل  عمومی  افکار  آن ،  تبع  به  و  نخبگان  ذهنی  دغدغه  به 
کند. برای این منظور الزم است واحدهای روابط عمومی بیش 
کرده  ارتباطات  دانش  به  مجهز  را  خود  بوده،  تاکنون  آنچه  از 
افکار  فعال در  برای حضور  را  ثابت خود  و  الگوهای گذشته  و 
عمومی مورد بازخوانی قرار دهند تا از کاروان بزرگ ارتباطات 

داخلي و بین المللي جا نماند.

نقش بی بدیل روابط عمومی ها در شالکه سازمان های مناطق آزاد کشور:

روابط عمومی، نگارنده سرمشق  توسعه در مناطق آزاد
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در جلسه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفت:

ویژه  و  آزاد  مناطق  عالی  شورای  جلسه 
رئیس جمهور  اول  معاون  ریاست  به  اقتصادی 

برگزار شد.
اینکه  بر  تاکید  با  جهانگیری  اسحاق  دکتر 
مناطق آزاد با هدف تبدیل شدن به کانون های 
اشتغال در کشور  تولید و  مهم سرمایه گذاری، 
ایجاد شده است، از روند توسعه و فعالیت های 
عمرانی انجام شده در این مناطق ابراز خرسندی 
کرد و گفت: برنامه تهیه شده از سوی دبیرخانه 
اجرای ۳۱۰طرح  برای  آزاد  مناطق  شورایعالی 
عمرانی و خدماتی تا سال ۱۴۰۰ باید با جدیت 

پیگیری شود.
حجم  به  اشاره  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
برای  تومانی  میلیارد  ۶۲هزار  سرمایه گذاری 
پیشبرد این طرح ها ظرف امسال و سال آینده، 
تصریح کرد: بهره برداری از این طرح ها موجب 
کشور  اقتصاد  در  و  اشتغال  و  تولید  افزایش 

اثرگذار خواهد بود.
دکتر جهانگیری ادامه داد: همه دستگاه ها باید 
انجام  برنامه ریزی های  طبق  تا  کنند  کمک 
دبیرخانه  و  شود  اجرایی  طرح ها  این  شده، 
مناطق  عالی  شورای  آتی  جلسات  در  شورا 
و  فیزیکی  پیشرفت  میزان  از  گزارشی  آزاد 

زمان بندی اجرای طرح ها ارائه کند.
همت  بر  تاکید  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
منظور  به  مردم  و  مسئوالن  همه  مضاعف 
ایجاد جهش در تولید و اشتغال در سال جاری 
گفت: واحدهای آسیب دیده از کرونا در مناطق 
آزاد نیز می توانند از تسهیالت ۵۰هزار میلیارد 

تومانی دولت استفاده کنند.
دریافت  برای  اینکه  بیان  با  جهانگیری  دکتر 
این تسهیالت شرایط آسانی از سوی دولت در 
کرد:  امیدواری  اظهار  است،  شده  گرفته  نظر 
تا پایان خردادماه همه واحدهای آسیب دیده از 
بحران کرونا بتوانند از این تسهیالت بهره مند 

شوند.
کرد:  هدف  تاکید  رئیس جمهور  اول  معاون 
دولت از پرداخت تسهیالت با نرخ سود پایین، 
حفظ اشتغال در کشور است و کسب و کارهایی 
نظیر هتل ها، رستوران ها و بخش های مرتبط 
با گردشگری که در مناطق آزاد فعال هستند، 
سامانه  در  خود  اطالعات  ثبت  با  سرعت  به 

ذی ربط، از تسهیالت بهره مند شوند.
ایجاد  به  اشاره  با  همچنین  جهانگیری  دکتر 
ویژه  و  آزاد  مناطق  خدمات  واحد  پنجره 
باید  واحد  پنجره  این  کرد:  تصریح  اقتصادی 
فعالیت را برای سرمایه گذاران، صادرکنندگان 
منطقه  دبیرخانه  و  کند  آسان  واردکنندگان  و 
اقتصاد  امور  وزارت  تجربه  از  می تواند  آزاد 
تجارت  واحد  پنجره  راه اندازی  در  دارایی  و 

استفاده کند.
رئیس جمهور،  اول  معاون  سخنان  از  پیش 
دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  بانک  مرتضی 
اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
تولید  رونق  برنامه های  از  گزارشی  در 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  در 
به میزان سرمایه گذاری و حضور  اقتصادی، 
تفکیک  نیز  و  خصوصی  بخش  گسترده 
اشاره  احداث  حال  در  پروژه های  برترین 
حوزه های  در  ۳۱۰پروژه  گفت:  و  کرد 
گردشگری  و  کشاورزی  صنعتی،  تجاری، 
تا سال ۱۴۰۰ در این مناطق به بهره برداری 
بیش  برای  اشتغال زایی  موجب  که  می رسد 

نفر خواهد شد. ۶۶هزار  از 
مرتضی بانک با تاکید بر نگاه به تولید، تقویت 
زیرساخت ها و افزایش صادرات در برنامه های 
جذب  از  آزاد،  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
۳۲۵میلیون یورو سرمایه خارجی برای پیشبرد 
سال  هفت  در  گفت:  و  داد  خبر  طرح ها  این 
بوده  مثبت  آزاد  مناطق  تجاری  تراز  گذشته 
به  غیرنفتی  صادرات  دالر  میلیارد  شش  و 

کشورهای خارجی داشته ایم.
پیشبرد  در  آزاد  مناطق  عملکرد  به  وی 
برنامه های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: 
۱۹۱درصد،  فعالیت ها  کردن  دانش بنیان  در 
جذب سرمایه گذاری خارجی ۱۰۲درصد، توسعه 
تولیدات ۱۰۶درصد و توسعه صادرات ۹۶درصد 

اهداف مشخص شده، محقق شده است.
امور  وزرای  که  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
میراث  شهرسازی،  و  راه  دارایی،  و  اقتصاد 
حضور  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
و  آزاد  مناطق  واحد خدمات  پنجره  از  داشتند، 
واحد  پنجره  این  رونمایی شد.  اقتصادی  ویژه 
طریق  از  الکترونیک  دولت  توسعه  هدف  با 
شفافیت عملکرد، سهولت دسترسی به خدمات، 
کیفیت  بهبود  و  کاری  فرآیندهای  یکپارچگی 

ارائه خدمات تحقق یافته است.

نگاهی به درگاه خدمات مناطق آزاد و 
ویژه اقصادی ایران

که  است  اصطالحاتی  از  دیجیتال«  »تحول 
»دولت  توسعه  مسئله وضعیت  دوباره  با طرح 
و  شنیده می شود  زیاد  در کشور،  الکترونیک« 
از  گذشته،  الکترونیک  دولت  بر  چه  آن  مانند 
آوری  جمع  کوچک  سامانه  یک  راه انداختن 
به  کدام  هر  که  ملی  سامانه های  تا  اطالعات 
تعدادی از خدمات مورد نیاز مخاطبان رسیدگی 
می شوند.  معرفی  دیجیتال  تحول  می کنند، 
آیا  چیست؟  دیجیتال  تحول  راستی  به  اما 
و  تزئینی  استفاده های  همان  از  دیگر  یکی 
مدگرایانه از فناوری است که برخی مسئوالن 
دولتی و مدیران شرکت های متمول در عصر 
روز  فردا  و  می روند  سراغش  به  درآمد  وفور 
مالی  وضعیت  تغییر  یا  مدیریت  تغییر  با  نیز، 
یک  به  را  خود  جای  و  شده  خارج  اولویت  از 
مد جدید می دهد؟ یا اتفاقا راهکاری برای زیر 
موجود  نامطلوب  بر وضع  غلبه  و  کردن  رو  و 
برای  نوین  فناوری های  از  واقعی  استفاده  با 
افزایش کیفیت خدمات و بهره وری و کاهش 

هزینه های غیرضروری است؟
از  توصیفی  است  الزم  چیز،  هر  از  پیش 
دیجیتال  تحول  کنیم.  ارائه  واژه  این  مفهوم 
ناظر  از آن که  بیش  فناوری  امروز  ادبیات  در 
بر خرید سخت افزار یا نرم افزارهای مختلف 
با مظاهر جذاب  از آن که ما را  یا بیش  باشد 
اینترنت  همچون  تحول آفرین  فناوری  های 
رایانش  بالک چین،  سازمانی،  هوش  اشیاء، 
مهم  واقعیت  یک  به  کند،  سرگرم  و...  ابری 
فناوری،  از  استفاده  اگر  اینکه  آن  و  می پردازد 
تغییری چشمگیر )و نه جزئی و آرام( در کسب 
علی رغم  پس  است،  نکرده  ایجاد  شما  کار  و 
دیجیتالی  تحول  هزینه  ها،  و  شعارها  تمام 
تحول  ماموریت  حقیقت،  در  نداشته اید!  هم 
برای  نوین  فناوری های  از  استفاده  دیجیتال، 
ایجاد تغییری شگرف در نتایج حاصل از کسب 

و کار و تجربه  مشتریان است. 
از سال ۲۰۰۵ میالدی و با انتشار گزارش بانک 
در  کشورها  بندی  رتبه  خصوص  در  جهانی 
شاخص  های »سهولت کسب و کار«، موضوع 
بازنگری در رویه  های مقرراتی و توسعه دولت 
الکترونیک و نهایتا تحول دیجیتال از اهمیت 
کشورها  از  بسیاری  شد.  برخوردار  باالتری 
بهبود  و  شده  ارائه  استانداردهای  رعایت  با 
کار،  و  کسب  سهولت  شاخص  های  وضعیت 
جهش های فوق العاده ای را در این رتبه بندی 
و مهم تر از آن در اقتصاد خود تجربه کردند. به 
گرجستان  کشور  تجربه  بررسی  مثال،  عنوان 
این  اجرای موفق  با  این کشور  نشان می دهد 
پروژه از سال ۲۰۰۶ میالدی توانسته ظرف دو 
سال نخست با جهشی خیره کننده از رتبه ۱۰۰ 
رتبه ۱8  به  مطالعه  مورد  ۱۹۰کشور  میان  در 
با  نیز  امروز  تا  و  یابد  دست  سال ۲۰۰8  در 
بهبود مستمر زیرساخت  ها، خدمات و مقررات 
در  است.  کرده  صعود  رتبه 7  تا  کار  و  کسب 
نتیجه کشوری که تا همین پانزده سال پیش 
فاسدترین  و  ناکارآمدترین  از  یکی  داشتن  به 
در منطقه شناخته می شد،  سیستم های دولتی 
اکنون به یکی از سالم ترین اقتصادهای منطقه 

بین المللی  نمونه ای  عنوان  به  و  شده  تبدیل 
مورد مطالعه کشورهای مختلف قرار می گیرد. 
در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی، رتبه کشور 
شاخص ۱۶،  همین  در  متحده  عربی  امارات 
ترکیه ۳۳،  کشور  رتبه  روسیه ۲8،  کشور  رتبه 
ایران ۱۲7 از ۱۹۰  رتبه کشور هند ۶۳ و رتبه 
است. مشاهده این آمار در کنار وضعیت نمودار 
از سال ۲۰۰۶  این کشورها  و  ما  رتبه  تغییرات 
به  توجه  امروز،  که  می دهد  نشان  تاکنون، 
تحول دیجیتال حتی برای رقابت در بازارهای 
جمهوری  و  است  اجتناب ناپذیر  نیز  منطقه ای 
اسالمی ایران نیز چاره ای جز جدی گرفتن این 

رقابت ندارد. 
در مطالعه کشور های موفق در ایجاد سهولت 
کسب و کار از مسیر تحول دیجیتال، با اصول 
مهم ترین  شاید  که  می شویم  مواجه  مشترکی 

آنها را بتوان در قالب چهار اصل ذیل دید:
بازنگری  دیجیتال،  تحول  در  اول  اولویت   )۱
خدمت  ارائه  زنجیره  ساختار  و  مقررات  در 
خدمت  ارائه  روش  که  زمانی  تا  پس  است. 
ارائه خدمت  نگرفته، صرف  قرار  بررسی  مورد 
به صورت الکترونیکی مشکلی را حل نخواهد 
کرد. توجه به همین اصل ساده روشن می  سازد 
که چرا علی رغم هزینه  های گزاف و راه اندازی 
کاربران  رضایت  هم  باز  متعدد،  سامانه  های 
زمان  در  مثال  عنوان  به  است.  نشده  حاصل 
الکترونیکی شدن خدمات، برای کاربران عادی 
موارد  با  که  است  مطرح  پرسش  این  همواره 
بسیاری  و  آموزش  به  نیاز  سواالت،  استثناء، 
فرض  که  آن  ضمن  کنند؟  چه  دیگر  مسائل 
اما وقتی  الکترونیکی شد،  )الف(  کنیم خدمت 
)ج(  و  )ب(  فرآیندهای  باید  مسیر  ادامه  برای 
درمیان  یکی  یا  حضوری  صورت  به  را  )د(  و 
حضوری- غیرحضوری انجام داد، عمال نه تنها 
نیز  دیگر  مشکالتی  که  نشده،  حل  مشکلی 
ابتدا از  اند. پس بهتر است همان  اضافه شده  
خود بپرسیم که آیا به جای الکترونیکی کردن 
مشکالت  دارای  و  پیچیده  فرآیند  یکسری 
همان  انجام  برای  هم  آسان تری  راه  فراوان، 
سوال،  این  مداوم  پرسیدن  دارد؟  وجود  کار 
دیجیتال  تحول  موفق  اجرای  در  اصل  اولین 

است. 
قبال  را  اطالعاتی  سازمان/شرکت  اگر   )۲
حق  است،  کرده  دریافت  کننده،  مراجعه  از 
درخواست مجدد آن را ندارد! این جمله برای 
فرم های  باره  هزار  کردن  پر  خاطره   ما  همه 
کپی  های  کردن  ضمیمه  و  تکراری  کاغذی 
متعدد از شناسنامه و کارت ملی و ده ها برگه  
اصل  که  برگه  هایی  می کند.  تداعی  را  دیگر 
بارها  اما  از خود دولت گرفته ایم،  را  آنها  همه 
همان  به  دوباره  را  آن  کپی  شده  ایم  مجبور 
دولت تحویل دهیم. به صراحت باید گفت که 
تا زمانی که هنوز زحمت ارائه مدارک مختلف 
و کپی آنها برعهده مراجعین است و اطالعات 
مختلف  سازمان های  از  الکترونیکی  روش  به 
دریافت نمی شوند )دولت متصل(، مردم دولت 

الکترونیکی نمی بینند.
از کارشناسان درون  ۳( جداسازی میز خدمت 
هر  ارائه  اگر  است.  حیاتی  موضوعی  سازمان 
به  مراجعه  یا  بدون حضور  سامانه  در  خدمتی 
یک کارشناس خاص درون سازمان امکان پذیر 
نباشد، در واقع سامانه ای وجود ندارد. مراجعات 

بر کاهش جدی سطح کیفی  حضوری عالوه 
فساد  ایجاد  دالیل  اصلی ترین  از  خدمات، 
استقرار  از  پس  و  نخست  گام  در  لذا  هستند. 
سامانه باید با ایجاد میز خدمت و قطع دسترسی 
به کارشناسان درون سازمان، فضای  مستقیم 

ارائه خدمات را شفاف نمود. 
۴( تحول دیجیتال در صورت رهاسازی پروژه 
خدمات،  مستمر  بهبود  عدم  و  افتتاح  از  پس 
نیازمند  دیجیتال  تحول  نیست.  ممکن 
برنامه ریزی جهت بهبود مستمر همه جنبه  های 
روش ها،  مقررات،  و  قوانین  از  اعم  پروژه 
آنها است.  خدمات، سامانه  ها و پشتیبانی فنی 
مسیری که در همه کشورهای پیشرو در حال 

پیگیری است.  

تحول دیجیتال در مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی

دولت  توسعه  نیمه دوم سال ۱۳۹۶، دغدغه  از 
خدمات  واحد  پنجره  راه اندازی  و  الکترونیک 
به  آزاد  مناطق  در  دیجیتال  تحول  منظور  به 
بررسی های  انجام  با  و  مطرح  جدی  صورت 
در  شد.  برنامه ریزی  پروژه  این  مسیر  اولیه، 
گام نخست، مطالعه وضع موجود سازمان های 
روزآمد  متدولوژی های  براساس  آزاد  مناطق 
ارزیابی بلوغ دیجیتال و طراحی وضع مطلوب 
با استفاده از تجربیات موفق بین المللی در قالب 
دستورکار  در  ساله  یک  مطالعاتی  پروژه  یک 

قرار گرفت. 
مرحله امکان سنجی و مطالعات این پروژه که 
بود،  شده  آغاز  واحد  پنجره  نام  ذیل  ابتدا  در 
به صورت میدانی و براساس روش های به روز 
و همچنین با بررسی تجربه پیاده سازی دولت 
چین،  همچون  کشورهایی  در  الکترونیک 
مالزی، گرجستان و امارات عربی متحده طی 
چارچوب،  این  در  شد.  اجرا  سال  یک  مدت 
و  مسائل  شناخت  منظور  به  دقیقی  ارزیابی 
تعیین سطح بلوغ دیجیتال مناطق انجام شده 
تحول آفرین،  فناوری های  به  توجه  کنار  در  و 
فرآیندها،  سازمان،  مانند  تاثیر گذار  ابعاد  سایر 
استراتژی و ارباب رجوع نیز به صورت نظام مند 

مورد مطالعه قرار گرفتند.
 برای ارزیابی وضعیت ارباب رجوع، سازمان 
تعریف  رکن  مهم ترین  عنوان  به  آزاد  مناطق 
پروژه، مواردی مانند مشارکت، تجربه مشتری، 
او  ادراک  و  اعتماد  و  مشتری  رفتار  و  بینش 

نسبت به سازمان بررسی شدند. 
آزاد، توجه  بررسی سازمان های مناطق   در 
به فرهنگ، رهبری و نظارت، طراحی سازمانی 
و مدیریت استعدادها و توانمندسازی نیروی کار 

اساس مطالعات را شکل داده است.
ابعادی  عملیات،  و  فرآیندها  ارزیابی  برای   
مانند مدیریت چابک تغییرات، مدیریت خودکار 
خدمات،  یکپارچه  مدیریت  انسانی،  منابع 
آن،  بر  نظارت  و  استانداردها  خودکارسازی 
و  فرآیندها  انطباق پذیر  و  هوشمند  مدیریت 

تحلیل بالدرنگ مورد بررسی و مطالعه شد. 
 برای تعیین سطح بلوغ فناوری در مناطق 
ابزارهای  درخصوص  بررسی هایی  آزاد، 
یکپارچگی،  فناوری،  معماری  نرم افزاری، 
تحلیل داده و اطالعات، شیوه تحویل خدمت، 

شبکه و امنیت انجام شد.
 و در نهایت برای تعیین وضعیت استراتژی، 

گزارش:
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مدیریت  وضعیت  سنجش  برای  مطالعاتی 
راهبردی،  مدیریت  اکوسیستم،  مدیریت  برند، 
مانند  دیگر  مهم  ابعاد  و  ذی نفعان  مدیریت 
نوآوری  و  ایده  خدمات،  سبد  مشتری،  و  بازار 

و مسائل مالی و سرمایه گذاری انجام گرفت. 
مناطق  اطالعات  تحلیل  و  جمع آوری  از  پس 
آزاد کشور در کنار اطالعات برخی پروژه های 
مطلوب  وضع  معماری  بین المللی،  موفق 
و  آزاد  مناطق  خدمات  شناسنامه  همراه  به 
سامانه های نرم افزاری مورد نیاز تهیه و خدمات 
براساس شاخص های اهمیت در تسهیل کسب 
و کار، الزام قانونی و فوریت پیاده سازی، زمان 
و  فنی  پیاده سازی  جهت  نیاز  مورد  هزینه   و 
همچنین میزان تعامل مورد نیاز )اعم از درون 
راه اندازی  برای  سازمانی(  برون  و  سازمانی 

کامل خدمت اولویت بندی شدند. 
فاز  هر  تکمیل  موازات  به  و  دوم  مرحله  در 
و  خدمات  احصاء  و  مطلوب  وضع  تحلیل  از 
فرآیندهای مورد نیاز هر حوزه، برنامه راه اندازی 
اولویت های  طبق  نرم افزاری  سامانه  های 
از  و  گرفت  قرار  دستورکار  در  شده  پیش بینی 
مختلفی  سامانه  های  تدریج  به  تیرماه ۱۳۹7، 
اقتصادی  فعاالن  یکپارچه  سامانه  همچون 
)سیفام(، سامانه  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
و  سفارش  ثبت  سامانه  گمرکی،  امور  جامع 
سامانه های  کنار  در  شرکت  ها  ثبت  سامانه 
آماری،  اقالم  ثبت  سامانه  همچون  پشتیبان 
سامانه مدیریت پروژه  های عمرانی و داشبورد 
به  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  مدیریتی 

بهره برداری رسیدند. 
توسعه این سامانه  های نرم افزاری و بهره برداری 
از آنها، موجب کاهش محسوس در زمان ارائه 
که  شد  حضوری  مراجعات  به  نیاز  و  خدمت 
آمده  بدست  گزارش های  قالب  در  آن  نتایج 
قابل مشاهده است. اما همان گونه که پیش تر 
انداختن  راه  و  خدمات  شناسایی  شد،  اشاره 
یکدیگر،  از  مستقل  نرم افزاری  سامانه  های 
این سامانه  ها  زمانی که  تا  و  نیست  راه  پایان 
به  نکنند،  عمل  یکدیگر  با  یکپارچه  قالبی  در 
که  بود  خواهند  دست  چیره  نوازندگانی  مثابه 
فاقد رهبر ارکستر هستند. تاکنون در کشور نیز 
الکترونیکی سازی  برای  مختلفی  سامانه های 
فرآیند خدمت رسانی به مردم ایجاد شده اند. اما 
باید به یک  انجام هر کار،  تا زمانی که برای 
سامانه مجزا مراجعه شود و هر خدمت جدیدی 
ناهمگون عرضه  و  متفاوت  مدلی  و  لباس  در 
این  و  نیفتاده  اتفاق  چندانی  تسهیل  شود، 
تجربه ای است که مناطق آزاد تالش کرده اند 
به گونه  ای متفاوت و از طریق ایجاد درگاهی 
یکپارچه و به هم پیوسته از انواع خدماتی که 
به  آزاد  مناطق  با  ارتباط  در  مختلف  کاربران 
اساس،  همین  بر  بزنند.  رقم  نیازمندند،  آن 
یکپارچه سازی عملکرد این سامانه ها با یکدیگر 
عنوان  به  فراسامانه ای،  خدمات  تعریف  و 
بهره برداری  با  و  پروژه  مهم  مرحله  سومین 
مناطق  خدمات  یکپارچه  »درگاه  از  آزمایشی 
www.freezones.ir در  آزاد« به نشانی 

اسفندماه ۱۳۹8 به صورت رسمی آغاز شد. 
اکنون شهروندان و به ویژه صاحبان کسب و 
کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توانند 
برای  که  کنند  مراجعه  یکپارچه ای  درگاه  به 
از  یکبار  تنها  خدمات،  کلیه   به  دسترسی 
اطالعات  ورود  نام،  ثبت  درخواست  ایشان 
آینده  در  دارد.  را  مرتبط  مدارک  بارگذاری  و 
به  خدمت  یک  دریافت  برای  اینکه  نزدیک، 
چند سامانه یا سازمان باید مراجعه شود، دیگر 
دغدغه مراجعین نخواهد بود و همین عضویت، 
7۰گروه  چارچوب  در  را  ۳۰۰خدمت  از  بیش 
خدمت اصلی و ۱۲موضوع خدمت در دسترس 
بیش  امروز  به  تا  که  داد  خواهد  قرار  کاربران 
از ۱۰۰خدمت آن به بهره برداری رسیده است. 
هر  آزاد  مناطق  در  دیجیتال  تحول  اجرای 
چند گام های اول را به خوبی در بستر تجربه 
فنی  تجربه  و  دانش  و  خارجی  نمونه های 
اما هنوز در میانه  ایرانی برداشته،  متخصصان 
راه است. گام پیش رو، استفاده عموم مخاطبان 
از نسخه آزمایشی خدمات یکپارچه و تحلیل و 
اعمال بازخوردها در کنار تکمیل لیست خدمات 
تا رسیدن به ساز و کاری قابل رقابت در عرصه 

بین المللی است. 
پروژه تحول دیجیتال مناطق آزاد، گامی رو به 
حداقلی  هزینه ای  قبال  در  باال  با سرعتی  جلو 
به  باتجربه  مدیران  اعتماد  مسیر  از  که  است 
جوانان متخصص ایرانی فراهم شده و ادامه آن 
در کنار بهبود مستمر قوانین و مقررات کسب و 
کار و تعامل روزافزون با دستگاه  های کشوری، 
نویدبخش روزهایی بهتر برای کسب و کار در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ارائه الگویی موفق 

برای توسعه آن در سطح کشور خواهد بود.
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مناطق  در  انساني  منابع  ويژگي هاي  مهم ترين  از 
دانش  از  آنان  بهره مندي  اقتصادي،  ويژه  و  آزاد 
كه  آن  بر  دانش عالوه  اين  است.  آن  اشتراك  و 
مي تواند به ايجاد مزيت ها و ظرفيت هاي اقتصادي 
كمك  محصول  توليد  و  تجارت  صنعت،  در 
مي تواند  گروه ها  و  افراد  ميان  آن  اشتراك  كند، 
مزيت هاي رقابتي و اقيانوس آبي را در خلق بازار ها 
تقويت  به  مي تواند  چنانكه  هم  آورد.  همراه  به 
اطالعات كارشناسي و توسعه اطالع رساني اقتصاد 
توليد  و  هم افزايي  موجبات  و  كرده  كمك  محور 
دانش جديد را در جريان اشتراك و يادگيري هاي 

سازماني فراهم نمايد. 
همراه  به  خبرگي  و  اطالعات  از  آميخته  دانش 
تجربه افراد در مجموعه سازماني حاوي حقايق و 
ايده هايي است كه به طور منطقي با نتايج حاصله 
به صورت چندوجهي و پيچيده، واضح، توزيع پذير، 
كاربردي و فيزيكي قابل ارائه است. دانش مبتني 
ارزش هاي  و  باورها  تجربه ها،  با  كه  اطالعات  بر 
سازماني به همراه تجربه كارشناسي فرد دگرگون 
و  سودآوري  در  را  خود  نقش  و  مي شود  بارور  و 
اقتصادي  ويژه  و  آزاد  مناطق  سازماني  توسعه 
نشان مي دهد، به طوري  كه سازمان هاي مناطق 
و  امور  انجام  نحوه  در  حاصله  دانش  از  مي توانند 

ارائه خدمات نيز استفاده كنند. 
مديريت دانش به منزله اشتراك در عمل، زاييده 
سازماني  يادگيري  و  دانش  توسعه  و  هم افزايي 
است كه با بهره گيري از داده ها و اطالعات درهم 
و  تعهدات  شايستگي ها،  مهارت ها،  با  آميخته 
انگيزه هاي دروني انساني سازمان همراه است كه 
در قالب مفاهيم، ديدگاه هاي عرضه شده و روابط 
فراصنعتي  قتصاد  مويد  برنده  پيش  خود،  كاري 

مناطق آزاد و ويژه است. 
اهميت دانش، امروز در بنگاه هاي اقتصادي ازجمله 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نشان از ايجاد ارزش 
در اين سازمان ها براي پيشتازي در اقتصاد مدرن، 
علم، نوآوري و قدرت حاصله توليد و جهش آن در 
اقتصاد به منزله ابزار قدرت است و اشاعه آن براي 
كنند  درك  كه  مي شود  مشخص  زماني  مديران 
تنها با ابزار دانش و ذهن كارشناسي مي توانند در 
نگاه سودآور فعاالن اقتصادي رسوخ كرده و خود 
مزيت رقابتي پيدا كنند و به اهداف سازماني شان 
زماني  كاركنان  براي  دانش  قدرت  شوند.  نائل 
به  مديران  ويژه  توجه  از  كه  مي شود  آشكار 
اين  از  باشند.  برخوردار  خود  دانش  از  بهره مندي 
به  دانش  كاركنان،  و هم  مديران  نظر  از  رو، هم 
مثابه ابزار قدرت به  عنوان مبناي هر گونه رشد و 
توسعه اي محسوب مي شود. هر چند آن چيزي كه 
امروز منجر به ايجاد مزيت هاي اقتصادي در ورطه 
دانش  اشتراك  جمله  است،  آبي  اقيانوس  پديده 
قدرت بوده كه جايگزين دانش قدرت شده است. 

اشتراك دانش گستره وسيعي از رفتارهاي پيچيده 
اجتماعي  فرآيندي  است.  سازماني  چندوجهي  و 
از  مجدد  استفاده  و  جذب  انتقال،  براي  ارادي  و 
سازماني  اهداف  به  دستيابي  براي  موجود  دانش 
كاغذي  فرم هاي  در  مي تواند  دانش  اين  و  بوده 
الكترونيكي در ذهن كاركنان ذخيره شود. اين  يا 
همان توسعه روح جمعي در جهت تحقق اهداف 
هولوگرافيك سازماني است كه در هويت سازماني 

مناطق آزاد و ويژه اقتصادي قابل درك است. 
چرخه  يك  در  معموال  نيز  دانش  اشتراك  فرآيند 
ذخيره،  و  شناسايي  شامل  آن  و  مي افتد  اتفاق 
مجدد  اشتراك  و  جديد  دانش  خلق  استفاده، 
فردي و اجتماعي است. اشتراك دانش در فرآيند 
مديريت دانش شامل چندين فعاليت كليدي است 
كار  به  دانش،  آوردن  دست  به  بر  مشتمل  كه 
دانش،  مبادله  و  تسهيم  يادگيري،  دانش،  بردن 
استفاده  و  دانش  تثبيت  و  ايجاد  دانش،  ارزيابي 
عمده  فعاليت  پنج  البته  است.  دانش  از  بهينه 
دروني سازي  دانش،  گزينش  دانش،  شامل كسب 
دانش، بيروني سازي دانش و عمومي سازي دانش 
در  دانش  اشتراك  چگونگي  به  مي توان  هم  را 
مناطق  سازمان هاي  در  دانش  مديريت  فرآيند 
شناسايي  به  مي توان  موارد  اين  بر  عالوه  افزود. 
دانش،  كدگذاري  و  ذخيره سازي  دانش،  توليد  و 
بازخورد  و  برداري  بهره  دانش،  انتشار  و  توزيع 
دانش  اشتراك  مسئله  در  هم  دانش  از  گرفتن 
اين  به  توجه  كرد.  اشاره  آن  مديريتي  فرآيند  و 
خلق  ازجمله  مزايايي  تا  مي كند  موضوع ها كمك 
كيفيت  افزايش  ابتكار،  نوآوري،  خالقيت،  دانش، 
رضايت  محصوالت،  تحويل  فرآيند  و  خدمات 
گويي  پاسخ  سازماني،  يادگيري  مشتريان،  بيشتر 
سازماني،  راهبردهاي  و  محصول  توسعه  سريع، 
و  حفظ  توليد،  و  طراحي  زمان  فاصله  كاهش 
توانمندي بيشتر كاركنان، كاهش هزينه ها، توسعه 
عملكردها، تصميم گيري بهتر و جلوگيري از مرگ 

دانش در سازمان ها به  وجود آيد.
ارتباطات  فناوري  روش هاي  همه  كه  آنجايي  از 
سهولت،  براي  ابزاري  عنوان  به  اطالعات  و 
مكاني  و  زماني  محدوديت هاي  حذف  و  سرعت 
بر  عالوه  مي شوند،  قلمداد  دانش  اشتراك  در 
روش هاي مستندسازي و تعاملي، انجام روش هاي 

درون  داخلي  شبكه هاي  بستر  در  دانش  اشتراك 
دانش  ذخيره سازي  براي  چه  )اينترانت(  سازماني 
پاسخگويي  براي  چه  و  اطالعاتي  بانك هاي  در 
ديگر  كاري  مشكالت  و  مسائل  به  كاركنان 
مذاكره،  و  بحث  و  تعامل  براي  چه  و  همكاران 
ازجمله فعاليت هايي است كه در راستاي استفاده از 
ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات براي بروز 
مي گيرد.  صورت  كاركنان  دانش  اشتراك  رفتار 
رفته  جلوتر  گام  يك  حتی  سازمان ها  از  بسياري 
و فراتر از طراحي و استفاده از نرم افزارهاي ويژه 
مديريت دانش و اينترانت از ابزارهاي شبكه جهاني 
خود  درون سازماني  دانش  اشتراك  براي  اينترنت 
معطوف  به خصوص  توجه  اين  مي كنند.  استفاده 
به جذب سرمايه گذاري و حضور فعال در بازارهاي 
منطقه اي و بين المللي است. اهدافي كه با توليد، 
صادرات، ايجاد فرصت هاي شغلي و اشتغال سالم 

و مولد همراه است. 
با توجه به نقش تعيين كننده فناوري ارتباطات و 
سازمان هاي  جدانشدني  جزء  عنوان  به  اطالعات 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و اهميت و نقش آنها 
مديريت  حوزه  در  سازماني  فرآيندهاي  بهبود  در 
روش هاي  از  بسياري  امروزه  گفت  بايد  دانش، 
طريق  از  دانش  اشتراك  تعاملي  و  مستندسازي 
سامانه هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در بستر 
قرار  استفاده  مورد  اينترانت  و  اينترنت  شبكه هاي 
اينترنت،  سايت هاي  وبالگ ها،  انواع  مي گيرد. 
مجازي،  آموزش  چت،  كنفرانس،  ويدئو  رايانامه، 
و  خبره  سامانه هاي  دانش،  مديريت  نرم افزارهاي 
كاربرد  از  نمونه هايي  اجتماعي،  تعامل  شبكه هاي 
و  دانش  اشتراك  جهت  در  افراد  ميان  تعامل 
شفافيت امور است كه مي توان از طريق آنها حتی 
در مرزهاي جغرافيايي دور به اشتراك گذارده شود. 
مجازي  آموزش هاي  رشد  با  اخير  سال هاي  در 
امر  در  موثر  گامي  الكترونيكي،  دانشكده هاي  و 
برداشته شده و حتی  ارتباطات  تسهيل آموزش و 
شده  باعث  سازمان ها  در  دانش  اشتراك گذاري 
رقابتي  مزيت هاي  كسب  و  ايجاد  براي  راهي  تا 
كارهاي  و  و كسب  كارآفريني  اكوسيستم  رشد  و 
فناوري  مختلف  كاربردهاي  از  آيد.  به  وجود  نوپا 
در  تاثيرگذاري  مثابه  به  اطالعات  و  ارتباطات 
موتورهاي  به  مي توان  دانش  اشتراك  مديريت  
 ،DSS جست و جو، پرتال هاي شبكه، سامانه هاي
CAD، اينترانت ها، رايانامه ها و گروه هاي مجازي 
اشاره كرد كه باعث افزايش سطح تخصصي افراد 
شده و زمينه ساز خلق موقعيت هاي جديد اقتصادي 

مي شود. 
و  رايانه اي  ارتباطي  شبكه هاي  از  موثر  استفاده 
شده  پردازش  دانش  تبديل  شيوه  داده ها،  پايگاه 
تسريع  را  آن  شده  همگاني  و  كرده  تسهيل  را 
مي كند. از اين رو، استفاده از فناوري ارتباطات و 
زيادي  به حجم  امكان دسترسي سريع  اطالعات 
افراد  براي تصميم سازي  را  اطالعات  و  داده ها  از 
فراهم  سازمان ها  در  مديران  تصميم گيري  و 
مي سازد.  ممكن  را  دور  راه  از  همكاري  و  كرده 
ميان  را  الزم  انسجام  و  هماهنگي  بايد  چند  هر 
براي  كاركنان  كاري  فرايند  و  فناورانه  نظام هاي 
تسهيل اشتراك دانش در سطح سازمان ها بوجود 
آورد. از نمونه هاي ابزار اشتراك دانش تحت شبكه 
فرامتن  ابزارهاي  بر  مبتني  از ويكي هاي  مي توان 
تحت شبكه براي تسهيل تجمع و اشتراك دانش، 
براي  محيطي  كردن  فراهم  براي  وب كيوب ها 
يا گروه ها، فليكرها  افراد  اشتراك دانش و تجربه 
براي اشتراك گذاري تصوير و ويدئو و جوامع برخط، 
توئيتر براي اشتراك گذاري اطالعات با خواندن يا 
اشتراك گذاشتن توئيت ها به ديگر كاربران، ديگ 
جمعي،  پيونددهي  وبگاه  يك  منزله  به   ) Digg(
به  براي  شبكه  تحت  ابزارهاي  از  استفاده  و 

مجازي،  آموزش  شامل  دانش  گذاشتن  اشتراك 
و  توئيتر  فيس بوك،  مانند  اجتماعي  شبكه هاي 
مانند  اينترانت  و  اينترنت   ،)Linkd in(لينك اين
مسنجرها،  وبالگ،  كنفرانس، چت،  ويدئو  ايميل، 
مانند  اجتماعي  شبكه  تحليل  همچنين  و  فروم 
 .)My net research( من  شبكه  تحقيق 
شبكه  تحت  دانش  اشتراك  ابزارهاي  اين  همه 
اشتراك  فرآيند  بهبود  در  بسزايي  نقش  مي توانند 
دانش در سازمان هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
بازار  تامين  و  مزيت  خلق  و  ظرفيت سازي  براي 
براي  خدماتي  و  نرم افزاري  توليدي،  محصوالت 

تغيير محسوس در زندگي مردم باشند. 
توليد در فضاي رقابتي امروز، مستلزم پژوهش هاي 
جامعه  نياز  با  متناسب  راهكارهاي  يافتن  و  جديد 
ويروس  هژمونيك  عصر  در  كه  است  مصرفي 
با  را  ديگر  رويكردي  جهان،  در  كرونا  صنعتي 
مصرف  اقتصاد  و  داخلي  صنايع  تقويت  هدف 
و  توليد كنندگان  نظر  مطمح  بايد  كه  مي طلبد 
گيرد.  قرار  ويژه  و  آزاد  مناطق  اقتصادي  فعاالن 
مناسبات  تغيير  لزوما  مصرف كنندگان  نگاه  تغيير 
به  است.  آورده  بوجود  را  منابع  پردازش  و  توليد 
سيطره  دوباره  دولتي  اقتصاد  فضاي  مي رسد  نظر 
به  بخش خصوصي  اقتصاد  فرورفتگي  بر  را  خود 

وجود آورده است.
از اين رو بايد نقش اقتدار سازماني مناطق آزاد و 
در  بيشتر  و بخش خصوصي  پررنگ تر شود  ويژه 
چتر حمايتي قرار گيرد. اعطاي مشوق هاي توليدي 
به همين منظور مي تواند معادله توليد براي مصرف 
را در مناطق خارج از نياز بازار تعريف كند؛ به طوري 
كه اقتصاد مصرف در عصر پساكرونا تعريفي ديگر 
پيدا مي كند، نوع عرضه كاالها و خدمات توليدي 
متفاوت خواهد بود. تبليغات نوعي ديگر و در عمل 
دنياي مجازي حاكميت پيدا خواهد كرد. بنابراين، 
مديريت دانش در عمل روابط اقتصادي را تنظيم 
بتواند نقش خود  بايد  خواهد كرد. اشتراك دانش 
را در فرآيند خلق دانش و فزايش كيفيت و توليد 
ايفا  مناسب  خدمات  و  باال  كيفيت  با  محصوالت 
عمليات  توسعه  و  رشد  در  پژوهش  اهميت  كند. 

اقتصادي مناطق آزاد و ويژه حائز اهميت است.

نقش پژوهش در رشد و توسعه صنعت 
مناطق آزاد

و  شده  برنامه ريزی  آگاهانه،  مطالعه  پژوهش 
ازجمله  پيچيده  با مسائل  براي رويارويی  روشمند 
به  توجه  با  كه  است  تجارت  و  توليد  و  صنعت 
تحوالت روزافزون بشر، جايگاه خاصي در اقتصاد 
شناخت  گسترش  هدف  است.  كرده  پيدا  جامعه 
زندگی،  بهبود  برای  آن  كاربرد  و  علمی  مرزهای 
فرآيند ها،  فرآورده ها،  ايجاد  و  نوآوری  جهت  در 
روش های  و  خدمات  نظام ها،  ابزار،  و  وسايل 
جديد كه در پايان منجر به رشد و توسعه می شود، 
فعاليت های  سطح  و  نوع  مي پذيرد.  صورت 
و  توسعه  اصلی  شاخص های  از  يكی  پژوهشی 
پيشرفت محسوب می شود، به طوري كه موفقيت 
صنايع،  توسعه  به  مربوط  فعاليت های  تمام  در 
كشاورزی، تجارت، خدمات به گونه ای به گسترش 
فعاليت های پژوهشی بستگی دارد. امروزه پژوهش 
و  واقعي  امور  در  اطالعات  جمع آوري  معناي  به 
اقدام به توضيح آنها براساس قواعد و روش هاي 

علمي صورت مي گيرد.
تحقيق  روش  بدون  محقق  كه  گذشته   برخالف 
اقدام به پژوهش مي كرد، امروز تحقيقات براساس 
صورت  نظري  چهارچوب  و  مدل ها  و  روش ها 
و  مدل ها  تفاوت  براساس  كه  جايي  تا  مي گيرد، 
يكسان  قطع  طور  به  موضوعات  نتايج  نظريات، 
نخواهد بود. به همين دليل سير تحقيقات براساس 
اين  از  نيز  صنعت  حوزه  است.  متفاوت  نظريات 

كه  كشورهايي  در  نيست.  و  نبوده  مستثنا  قاعده 
هدايت  سرمايه گذاري  سمت  به  ملي  پس انداز 
و  داشته  اساسي  جايگاه  پژوهش  مي شود، 
پارك هاي  رشد،  مراكز  و  دانش بنيان  شركت هاي 
براي  شتاب دهنده  مراكز  فناوري،  و  علم 
جهت  در  فناوري  آكواريوم هاي  و  تجاري سازي 
خالقيت و نوآوري و شكوفايي تاسيس مي شوند. 

فناوری  با  توليدی  ۶۸واحد  بر  بالغ  سال ۹۴  در 
در سال ۹۸  كه  داشته  وجود  مناطق  اين  در  نوين 
به ۲۱۸واحد فعال رسيده و ۱۵۰واحد اضافه شده 
باشد  اندك  ملي  پس انداز  وقتي  چند  هر  است. 
از  بيش  بانك ها  در  سپرده ها  سود  كه  اين  يا  و 
استقبال  عدم  دليل  به  باشد،  سرمايه گذاري  سود 
مردم براي سرمايه گذاري، پژوهش نيز در صنعت 
شغلي  فرصت هاي  اين رو،  از  و  نداشته  جايگاهي 
در  پيشرفته  كشورهاي  در  نمي شود.  ايجاد  نيز 
مقاطع  در  دانشجويي  پايان نامه هاي  دفاع  زمان 
و  كارخانه ها  صاحبان  حتما  تكميلي،  تحصيالت 
و  تزها  نتايج  و  دارند  حضور  اقتصادي  واحدهاي 
را پيگير هستند. به طوري  رساله هاي دانشجويي 
كه اين پايان نامه ها، كاري صرفا براي نمره نبوده 
و پس از دفاع، تازه كار دانشجو براي ادامه كار و 
پيگيري نتايج آن شروع مي شود. بدين دليل بايد 
برقرار  با صنعت  دانشگاه  ارتباط  حوزه صنعت  در 
تاثيرگذاري  اهميت  به  توجه  همانا  اين  و  شود 
پژوهش در رشد و توسعه صنايع مختلف در مناطق 

آزاد و ويژه است. 
در ايران و به ويژه مناطق آزاد نيز بايد اين خالء 
و  صنعت  بين  تنگاتنگي  نزديكي  و  شده  برطرف 
دانشگاه ها به وجود آيد تا توليد، تجارت و گسترش 
صادرات جايگاه مناسبي در اقتصاد پيدا كند. كسب 
و كارهای استارت آپی در مناطق آزاد متفاوت است. 
زمينه  در  اروند  و  ارس  مناطق  در  كه  طوری  به 
توليد و انرژی، در انزلی و كيش در حوزه خدمات 
و  چابهار  در  اطالعات،  فناوری  و  مهندسی  فنی 
قشم از نوع خدمات گردشگری و تكنولوژی و در 

ماكو از نوع كشاورزی و لجستيك است.
اقتصادی  فعاليت  عمومی  امتيازات  بر  عالوه 
و  نوآوری  مراكز  تشكيل  آزاد،  مناطق  در 
راه اندازي  و  همكاری  با  آزاد  مناطق  در  فناوری 
است.  شده  عملياتی  كشور  برتر  شتاب دهنده های 
همچنين  و  اطالعات  فناوری  زيرساخت های 
امكان بازار مناسب صادرات از ديگر مواردي است 
كه براي اين شركت ها در مناطق آزاد ايجاد شده 
صنعتی  واحدهای  كه  است  حالی  در  اين  است. 
بخشی  می توانند  آزاد  مناطق  در  مستقر  توانمند 
تا  كنند  فراهم  را  استارت آپ ها  نظر  مورد  بازار  از 

همكاری ها را در آن بخش محقق كنند. 
زيست بوم های مورد نياز و نوپا بودن فرآيند جذب 
مواردي  ازجمله  آزاد  مناطق  در  استارت آپ ها 
هستند كه می توانند موضوعاتی براي جذب مراكز 
براي  نياز  مورد  زيرساخت هاي  تجهيز  و  جمعيتي 
۱۱۰شركت  تعداد  سال ۹۴  در  باشند.  نيز  آينده 
فعاليت  كشور  آزاد  مناطق  در  فناور  و  دانش بنيان 
افزايش  با  سال ۹۵  پايان  در  رقم  اين  كه  داشتند 
سال ۹۶  در  و  رسيد  ۲۰۰واحد  رقم  به  ۹۰شركت 
به ۲۴۸واحد رسيده است. اين رقم با بهبود فضاي 
كسب و كار در مناطق آزاد به بيش از 3۰۰واحد 

رسيده است.
بخش  سه  به  مي توان  را  پژوهش  توسعه  عوامل 
نيروی  و  نرم افزاری  عوامل  عوامل سخت افزاری، 
همه  سخت افزاری  عوامل  كرد.  تقسيم  انسانی 
امكانات فيزيكی و زيرساخت های بنيادی را شامل 
حوزه های  در  پژوهش  انجام  امكان  كه  مي شود 
می آورد.  فراهم  پژوهشگران  برای  را  مختلف 
و  دستگاه ها  قبيل  از  پژوهشی  ابزارهای  وجود 
و  شبكه ای  امكانات  و  پيشرفته  آزمايشگاه های 

رايانه ای ازجمله اين منابع سخت افزاری محسوب 
اطالعات  جريان  نرم افزاری،  امكانات  می شوند. 
طريق  از  كه  است  پژوهشگران  ميان  دانش  و 
يا  به صورت چاپی  منابع علمی ديگر  و  نشريه ها 

الكترونيكی صورت می گيرد. 
بخش سوم ، مجموعه نيروی انسانی و پژوهشگرانی 
را شامل مي شود كه با دانش و تالش خود می توانند 
خدمت  به  را  نرم افزاری  و  سخت افزاری  امكانات 
گرفته و طرح های پژوهشی گوناگون را تدوين و 
اجرا كنند. عالوه بر اين، توسعه آتی پژوهش در هر 
پژوهش مدار  رويكرد  گسترش  بر  مبتنی  كشوري 
آموزش  سطح  از  كه  است  كشور  آن  آموزش  در 
ابتدايی آغاز شده و تا پايان تحصيالت دانشگاهی 
استمرار می يابد. نهادينه شدن پژوهش و كاربردي 
شدن آن در اجرا و عمل شكل مي گيرد و صنعت 
پژوهش  از  مي توان  كه  است  مولفه هايي  ازجمله 
براي تجاري كردن ايده ها در مناطق آزاد و ويژه 

اقتصادي استفاده كرد.
در  كاربردي  پژوهش هاي  اهميت  به  توجه  با 
پيشبرد اهداف و ماموريت هاي مناطق آزاد و ويژه 
طرح هاي  و  ايده ها  تجاري سازي  براي  اقتصادي 
دوم  دهه  اواخر  در  جديد  اتفاق هاي  و  اقتصادي 
كه  كرونا  ويروس  از  ناشي  يكم  و  بيست  قرن 
همه فعاليت هاي جمعي را در عرصه اقتصاد تحت 
تاثير قرار داده است، ساز و كار مناطق آزاد و ويژه 
و  مباني  و  نبوده  دور  مسئله  اين  از  نيز  اقتصادي 
ماموريت هاي توسعه اي مناطق را دچار چالش هاي 
است  الزم  اين رو،  از  است.  ساخته  عديده اي 
رويكردهاي تقويت سازمان هاي مناطق در جهت 
از سرمايه گذاران بخش خصوصي تقويت  حمايت 
شده و شركت هاي خدمات مشاوره اقتصادي براي 
با  همراه  داخلي  و  خارجي  سرمايه گذاران  جذب 
براساس  مالي  اقتصادي و  تهيه گزارش هاي فني 
وارداتي  اقالم  خدماتي  و  توليدي  اولويت هاي 

كشورهاي همجوار مورد تشويق قرار گيرد. 
به عالوه، شركت هاي خدمات صادراتي و بازارياب 
شده  ساخته  محصوالت  و  توليدات  فروش  براي 
در  ويژه  و  آزاد  مناطق  نمايندگي  دفاتر  و  تقويت 
كشورهاي همجوار براي شناسايي نيازها و اقالم 
گيرند.  قرار  توجه  مورد  نرم افزاري  و  توليدي 
شركت در اكسپوها براي شناساندن توانمندی های 
بازاريابی  صادراتی مناطق، به مثابه فرصتی برای 
ايران  صادراتی  ظرفيت های  معرفی  و  خارجی 
مدنظر قرار گيرد. برگزاري همايش صادركنندگان 
برتر ايران در مناطق آزاد مي تواند استفاده دو سر 
سود را هم براي اقتصاد مناطق آزاد و ويژه باز كند 
و هم دانايي و توانايي مديران مناطق آزاد را براي 
صادركنندگان  طريق  از  تخصصي  آگاهي  كسب 
كه  را  بيشماري  فرصت هاي  همچنين  بيافزايد. 
حداقل به صورت بالقوه در مناطق آزاد ايران وجود 
دارد، براي كاهش قيمت تمام شده و رقابت پذيري 
توليدات صادراتي بر روي صادركنندگان بگشايد. 
همايش  برگزاري  مكمل  مي تواند  كار  اين 
اقتصادي  ويژه  و  آزاد  مناطق  در  سرمايه گذاري 
باشد كه هرازگاهي در يكي از اين مناطق برگزار 

مي شود.
وارونگی سرمايه و بحران های مالی غرب كه ذاتی 
نظام سرمايه داری است و هرازگاهی خود را در عرصه 
اقتصاد نشان می دهد، مي تواند منافع گشايش بازار 
ايران به سوی كشورها را به صورت دوطرفه از سوی 
كشورهای عالقه مند به فعاليت در ايران تضمين كند. 
به ويژه كه بهترين فرصت برای توسعه و رشد صنايع 
صادرات مجدد از طريق مناطق آزاد و ويژه اقتصادی 
رشد  برای  پالن  اكشن  تهيه  و  برنامه ريزی  ايران، 
آنها مبتنی بر صادرات مجدد براساس اقالم وارداتی 

كشورهای همجوار ايران است.
فرصت های  مثابه  به  ايران  ويژه  و  آزاد  مناطق 
بازار  ارزان ترين  می توانند  ايران  اقتصاد  رقابتی 
برای صدور مجدد فرآورده های فناوری اطالعات 
ازجمله  رايانه  نرم افزاري  و  سخت افزاري  از  اعم 
به  توجه  با  برقی  لوازم  الكترونيك،  قطعات 
با مشاركت  فرآيند كامپيوتری شدن اين كشورها 

خارجي ها باشند.
با  محصوالت  مونتاژ  با  مشترك  همكاری  اين 
بين المللی  بزرگ  توليدات شركت های  و  ليسانس 
مجدد  صادرات  رشد  برای  زمينه هايی  می تواند 
مناطق  طريق  از  منطقه ای  هدف  بازارهای  به 
ايجاد  تا ضمن  باشد  ايران  اقتصادی  ويژه  و  آزاد 
فرصت های جذب سرمايه گذاری ايرانی و خارجی، 
ايجاد  برای  شغلی  جديد  فرصت های  زمينه ساز 
اين مناطق  نيروی  كار در  به كارگيری  اشتغال و 
شامل  جديد  پروژه های  اجرای  همچنين  شود. 
و  ماشين آالت  ساختمانی،  لوازم  فوالد،  طرح های 
برای  چشمگيری  اهميت  از  نقل  حمل  و  وسايل 
رشد صادرات مجدد با همكاری مناطق آزاد و ويژه 
توجه  عالوه،  به  است.  برخوردار  ايران  اقتصادی 
به راهكار صادرات مجدد از طريق اين مناطق با 

همكاری ساير كشورها ضرورت بسيار دارد.
می تواند  ايران  مجدد  صادرات  بازارهای  مهم ترين 
كشورهای هندوستان، عراق، پاكستان، كشورهای 
بازارهای  افريقايی، آسيای مركزی و به  طور كلی 
طبيعی همجوار ايران را در بربگيرد. از اين رو، رونق 
برنامه های  از  مي تواند  ترانزيت  و  مجدد  صادرات 
ايران در مناطق  اقتصاد  مهم مناطق برای تقويت 
آزاد براي تحقق سياست های اقتصاد مقاومتی باشد.

گزارش:
دکتر عبدالرسول خلیلی
 کارشناس مناطق آزاد

گزارش



اخبار منطقه آزاد قشم

مدیر میراث  فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم از توسعه زیرساخت های 
به  جاری  سال  در  قشم  جزیره  دریایی  توریسم 
عنوان یکی از مهم ترین برنامه های سازمان منطقه 
آزاد قشم در راستای توسعه حوزه گردشگری این 

جزیره خبر داد.
توسعه  داشت:  اظهار  امری کاظمی  علیرضا 
زیرساخت های گردشگری دریایی اعم از اقامتی، 
مختلف  تاسیسات  قالب  در  تفریحی  و  پذیرایی 
در  آزاد قشم  منطقه  اهداف سازمان  از مهم ترین 

سال ۹۹ محسوب می شود.
وی تصریح کرد: با توجه به وجود سواحل بکر و 
زیبا در جزیره قشم، رونق گردشگری دریایی در 

اولویت قرار گرفته است.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چشمگیر  استقبال  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت ایجاد انواع 
و  داد  خبر  قشم  جزیره  در  گردشگری  تاسیسات 
گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تا 
پایان سال جاری شاهد افزایش ظرفیت اقامتی در 

جزیره خواهیم بود.
تفریحات  کلوپ های  توسعه  به  امری کاظمی 
اشاره  جاری  سال  طی  قشم  جزیره  در  دریایی 
کرد و بیان داشت: برای ایجاد کلوپ های دریایی 
سرمایه گذاران  برای  الزم  برنامه ریزی  جدید، 

بخش خصوصی انجام شده است.
جزیره  در  ژئوسایت ها  توسعه  به  ادامه،  در  وی 
قشم اشاره کرد و بیان داشت: یکی از برنامه های 
ساالنه  توسعه  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مهم 
ژئوسایت های جزیره در راستای توسعه گردشگری 

جزیره است.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر  گفته  به 
زودی  به  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
هشت سایت ژئوتوریسم در جزیره به بهره برداری 
خواهند رسید که این سایت ها در گذشته به دلیل 
عدم وجود زیرساخت های گردشگری و نبود پیش 
روی  به  گردشگران  حضور  برای  الزم  نیاز های 

گردشگران بسته بوده است.
وی یادآور شد: قرار بود این ژئوسایت ها در نوروز 
به  نوروزی  گردشگران  استفاده  جهت  امسال 
این  کرونا  شیوع  دلیل  به  که  برسند  بهره برداری 

امر محقق نشد.
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  در  مسئول  مقام  این 
قشم  جزیره  در  ساحلی  پارک  ۱۴کمپ  وجود  به 
اشاره کرد و بیان داشت: وجود این کمپ پارک ها 
شرایط مناسبی برای حضور گردشگران در جزیره 
فراهم می کند و ظرفیت اقامتی جزیره را افزایش 

داده است.
به گفته امری کاظمی، گردشگران می توانند در این 
کمپ  برپایی  به  نسبت  ساحلی  پارک ها ی  کمپ 
اقدام کنند؛ چرا که تمام شرایط و  اقامت شبانه  و 
در  گردشگران  حضور  برای  الزم  زیرساخت های 

این کمپ پارک ها فراهم شده است.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
بیان داشت: پارکینگ،  آزاد قشم،  سازمان منطقه 
سرویس  کمپ،  برپایی  برای  مناسب  محل 
بهداشتی، حمام و نمازخانه از جمله امکانات ایجاد 
شده در کمپ پارک های ساحلی جزیره قشم است.
ساحلی  پارک های  کمپ  اینکه  به  اشاره  با  وی 
قرار  گردشگران  توجه  و  استقبال  مورد  بسیار 
از  عمده ای  بخش  داشت:  اظهار  گرفته اند، 
گردشگران ورودی به جزیره وارد کمپ پارک های 
ساحلی می شوند و همین امر باعث می شود تا در 
داخل خیابان ها گردشگران نسبت به برپایی چادر 
اقدام نکنند و سیمای زشتی در سطح جزیره ایجاد 

نشود.

۷۰ اقامتگاه بوم گردی فعال 
در جزیره قشم

اقامتگاه های  تعداد  شد:  یادآور  ادامه  در  وی 
رسیده  ۷۰اقامتگاه  به  قشم  جزیره  در  بوم گردی 
خواهند  توسعه  اقامتگاه  این  نیز  امسال  و  است 

یافت.
به گفته امری کاظمی، اکثر اقامتگاه های بوم گردی 
بیشترین  که  قشم  جزیره  ساحلی  روستا های  در 

حضور گردشگر را دارا هستند، ایجاد شده اند.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کرد:  تصریح  همچنین  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
گرفته، ظرفیت  برنامه ریزی های صورت  براساس 
هزار  دو  امسال  پایان  تا  قشم  جزیره  تخت های 

تخت افزایش ظرفیت خواهیم داشت.

رونق گردشگری دریایی، از 
اهداف مهم سازمان منطقه 

آزاد قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

سازمان منطقه آزاد قشم، حامی اتباع خارجی ازجمله فعاالن مجاز اقتصادی افغانستانی
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد  منطقه  سازمان  گفت:  قشم  آزاد  منطقه 
اتباع خارجه ازجمله  از فعاالن اقتصادی  قشم 
به طور  افغانستانی های مقیم جزیره قشم که 
می کند،  حمایت  دارند،  فعالیت  مجوز  قانونی 
ولی هیچ تخلف یا ناهنجاری را از اتباع خارجی 

ازجمله افغانستانی نمی پذیرد.
تجار  نمایندگان  نشست  در  مومنی  حمیدرضا 
فعال  افغانستانی مقیم جزیره قشم افزود: هیچ 
اقامت  کارت  که  اتباعی  به  ندارد  حق  کسی 
و مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد قشم 
دارند، کوچک ترین تعرض یا بی احترامی کند.

اتباع  ۱۲هزار  حدود  اینکه  با  اشاره  با  وی 
افغانستانی در جزیره قشم اقامت دارند، تصریح 
کرد: ما از این تعداد افراد مقیم که چیزی حدود 
هشت درصد جمعیت کل جزیره قشم را تشکیل 
می دهند، انتظار داریم قوانین و مقررات سازمان 

منطقه آزاد قشم را رعایت کنند.
مذهبی،  قومی،  اشتراکات  بر  تاکید  با  مومنی 
و  ایران  ملت  دو  تمدنی  و  تاریخی  فرهنگی، 
افغانستان، این دو ملت را یک پیکر واحد خواند 
افغانستانی  فعال  نمایندگان تجار  به  و خطاب 
ما  حقوقی  لحاظ  از  گفت:  قشم  جزیره  مقیم 
به عنوان نماینده حاکمیت جمهوری اسالمی 
اتباع  عنوان  به  شما  و  قشم  جزیره  در  ایران 

افغانستانی شاغل در این جزیره ملزم به رعایت 
قوانین و مقررات ایران هستیم.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، 
سوی  از  ناهنجاری ها  برخی  شدن  مشاهده 
در  مقیم  افغانستانی  اتباع  از  معدود  جمعیتی 
ملت  دو  بین  اشتراکات  این  زیبنده  را  قشم 
ناهنجاری ها،  این  برای رفع  افزود:  ندانست و 
به تعامل دوطرفه نیاز داریم، ما کاری می کنیم 
که همه اتباع افغانستانی دارای اقامت مجاز با 
آرامش خاطر در اینجا کار کنند، ولی این اتباع 
این  در  مقررات حاکم  و  قوانین  باید همه  نیز 

جزیره را رعایت کنند.

به  ناهنجاری ها  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
منزله وجود اختالف نظر بین دوطرف نیست، 
ناهنجاری ها،  این  رفع  برای  کرد:  تصریح 
اتباع خارجی در جزیره قشم  طرح ساماندهی 
ما  طرح،  این  براساس  و  اجراست  دست  در 
به  بیشتر  و  بهتر  هرچه  خدمات  ارائه  برای 
شناسایی  به  نیاز  قشم  مقیم  افغانستانی  اتباع 
آنها از نظر کمی و کیفی داریم و این موضوع 
می طلبد که نمایندگان تجار فعال  افغانستانی 
همکاری  طرح  این  مجریان  با  قشم  مقیم 

نزدیک داشته باشند.
نگاه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

سازمان متبوع خود را به مقوله اتباع خارجی، 
یک نگاه انسانی خواند و گفت: انتظار داریم که 
خود برادران افغانستانی مقیم قشم اجازه ندهند 
اقلیتی معدود، منافع کل آنها را زیرسوال ببرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور 
ساالنه افزون بر ۹میلیون مسافر و گردشگر در 
منطقه  یادآور شد: سازمان  و  اشاره کرد  قشم 
آزاد قشم وظیفه دارد که برای ساکنان جزیره 
تعداد  این  همچنین  و  خارجی  اتباع  ازجمله 
ابعاد  از  از  مساعد  فضایی  گردشگر،  و  مسافر 
محیطی،  زیست  انتظامی،  امنیتی،  مختلف 

مبلمان شهری و غیره فراهم کند .
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم در پایان بر آمادگی این سازمان در جهت 
و قسط بندی های  تخفیفات  ارائه  و  همکاری ها 
اتباع  تجارت  رونق  به  کمک  برای  الزم 

افغانستانی های مقیم قشم تاکید کرد.
گفتنی است، در این نشست، مدیر تعاون، کار 
جذب  مدیریت  سرپرست  و  اجتماعی  رفاه  و 
آزاد قشم،  بازاریابی سازمان منطقه  و  سرمایه 
و  قشم  در  خارجه  وزارت  نمایندگی   مسئول 
افغانستانی  فعال  تجار  نمایندگان  سخنگوی 
مشکالت  و  مسائل  درباره  قشم  جزیره  مقیم 
قشم  در  خارجی  اتباع  با  مرتبط  کاری  حوزه 

نقطه نظرهای خود را مطرح کردند.

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
جدید  مدیرکل  با  دیدار  در  قشم  آزاد  منطقه 
جهش  تحقق  بر  قشم،  در  ایران  گمرک 
و  دستگاهی  بین  تعامالت  با  جزیره  در  تولید 
مشکالت  حل  برای  دوجانبه  همکاری های 

احتمالی بازرگانان قشم تاکید کرد.
با محوریت بررسی عملکرد  در این دیدار که 
گمرک  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  تعاملی 
ایران در جزیره در سال های اخیر برگزار شد، 
بر همکاری بین این دو مجموعه برای تحقق 
منویات مقام معظم رهبری و دستیابی به شعار 

سال، »جهش تولید« تاکید شد.
تاکید  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بر نقش برآیند تعاملی بین گمرک و سازمان 
و  مردم  این همکاری ها رضایت  داشت:  بیان 
ما  نخست  اولویت  که  دارد  پی  در  را  جامعه 

برای کار است.
دوران  از  تقدیر  با  مومنی همچنین  حمیدرضا 
اسبق  مدیرکل  سعیدی،  حسین  مدیریت 
گمرک ایران در قشم گفت: مهندس سعیدی 
در دوران مدیریت خود، ارتباط بسیار خوب و 
سازنده ای در مسیر رفع مشکالت تجار داشته 
و تمام تالش خود را جهت هموارسازی مسیر 
توسعه تجاری و بازرگانی این منطقه و مردم 

به کار برده است.
آزاد قشم  رئیس هیات مدیره سازمان منطقه 
افزود: باید باور داشته باشیم که کار منطقه آزاد 
سخت و حساس است و تعامل ما با گمرک در 
زمان مهندس سعیدی در قالب یک مجموعه 
واحد بود که نتیجه آن بیشترین رضایتمندی 
مردمی در حوزه گمرک و مبارزه با تخلفات در 

این مدت بوده است.

مدیر مجتمع ذوب و احیای روی قشم گفت: 
با لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری که 
امسال را سال جهش تولید نامگذاری کردند و 
حمایت های سازمان منطقه آزاد قشم، شرکت 
سالن  راه اندازی  با  قشم  روی  احیای  و  ذوب 
الکترولیز فاز اول کارخانه خود در ماه دوم این 

سال، جهش تولید این مجموعه را آغاز کرد.
افزود:  مطلب  این  بیان  با  زمانیان  محمدعلی 
اساسی  تعمیرات  با  سالن  این  راه اندازی 
و  سرد  تصفیه  لیچینگ،  واحدهای  تجهیزات 
الکتریکی  استخراج  یا  الکترو وینینگ  و  گرم 
سنگ  از  فلزات  الکتریکی  رسوب  )عملیات 
معمول  طور  به   که  یک حالل  در  آن  معدن 
به این فرآیند، لیچینگ گفته می شود( صورت 

گرفته است.
تیرماه  از  تعمیرات  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سال ۹۸ آغاز شده است، تصریح کرد: با تالش 
این  مجموعه،  این  شریف  کارکنان  همت  و 
تولید  جهش  سال  ماه  دومین  در  تعمیرات 

تعامالت بین  دستگاهی، عامل تحقق جهش تولید در جزیره قشم

راه اندازی سالن الکترولیز، آغاز جهش تولید در مجتمع ذوب و احیای روی قشم

رضایت  صادقانه،  خدمات  ارائه  با  گذشته  از 
خداوند و مردم را جلب کنیم.

گمرک  اسبق  مدیرکل  جلسه،  این  ادامه  در 
ایران در قشم عنوان داشت: مهم ترین وظیفه 
ما بهره برداری از همه ظرفیت ها و تبصره ها به 
رئیس  تعامل  و  درایت  با  که  است  مردم  نفع 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

قشم این امر محقق شده است.
حسین سعیدی افزود: با وجود تمامی تحریم ها 
و مشکالت پیش روی در این ایام، با همکاری 
منطقه آزاد قشم چرخه صادرات در این منطقه 

به خوبی ادامه داشته است.
همچنین، مدیرکل جدید گمرک ایران در قشم 
قشم  آزاد  منطقه  در  خدمت  داشت:  بیان  نیز 

توفیقی برای من است.
فعالیت  به  اشاره  با  قنبری  باغستانی  علیرضا 
مجموعه گمرک در جهت تسهیل فرآیندهای 
گمرکی برای مردم گفت: مردم دو چیز از ما 

این  راه اندازی  برای  اساسی  تعمیرات  از  دوره 
و  بتنی  فونداسیون  ترمیم  و  تخریب  سالن، 
خنک  برج های  فلزی  اسکلت  اساسی  تعمیر 
کننده واحد الکترووینینگ و طراحی و ساخت 
قالب های قطعات فایبرگالس برج های خنک 
قطعات  ساخت  همچنین  و  واحد  این  کننده 
عظیم فایبرگالس بدنه برج های خنک کننده 
بوده است که با توجه به شرایط تحریم، تامین 

مواد مصرفی مرغوب زمان بر بود.
گفت:  اقدامات  سایر  درباره  همچنین  زمانیان 
بدنه  فایبرگالس  قطعات  مونتاژ  و  نصب 
در  الکترووینینگ  واحد  کننده  خنک  برج 
گیربکس  بدنه،  اساسی  تعمیرات  زیاد،  ارتفاع 
لیچینگ  واحد  مخازن  الکتروموتورهای  و 
اساسی  تعمیرات  و  گرم  و  سرد  تصفیه  و 
تجهیزات سیستم هیدرولیک فیلترپرس ها نیز 
بوده  این مجتمع  در  اساسی  تعمیرات  ازجمله 

است.
سندبالست  سقف،  سل ها،  بازسازی  وی، 

که  شایسته  کار  و  خوب  برخورد  می خواهند، 
در چارچوب قانون و بدون مشکل انجام شود 
موضوعات  تمامی  درست  کارشناسی  با  ما  و 
با جمع بندی  بین گمرک و منطقه، می توانیم 
و ارائه پیشنهادات به ستاد گمرک، برای رفع 
حل  راستای  در  قوانین  اصالح  و  مشکالت 

شدن مشکالت مردم کمک کنیم.
مدیرکل جدید گمرک ایران در قشم با تاکید 
ما  کرد:  اضافه  جزیره،  بازرگانان  آموزش  بر 
مشترک  کمیته های  برگزاری  با  تا  آماده ایم 
موانع  رفع  برای  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  با 
گمرکی و تسهیل امور تجار و بازرگان تالش 
کنیم و قوانین گمرکی را به بازرگانان جزیره 
آشنا  خود  قانونی  حقوق  با  تا  دهیم  آموزش 

شوند.
توسعه  مدیر  همایونی  علی  جلسه،  این  در 
ضمن  نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  تجارت 
آرزوی موفقیت برای مهندس سعیدی و آرزوی 
تکریم  بر  قنبری،  مهندس  با  مداوم  همکاری 
عنوان  و  کرد  تاکید  گمرک  در  رجوع  ارباب 
داشت: قطعا همکاری بین سازمان منطقه آزاد 
قشم و گمرک ایران، راهگشای مشکالت تجار 

و بازرگانان این منطقه خواهد بود.
دولت  در  آزاد  مناطق  است،  ذکر  به  الزم 
دوازدهم همکاری با همه دستگاه ها و نهادها 
به  پایبندی  با  و  داده  قرار  دستورکار  در  را 
محدوده  در  را  پایداری  توسعه  تعهدات،  این 
در  زده اند.  رقم  استقرار خود  جغرافیایی تحت 
حضور  و  نظارت ها  وجود  با  اخیر  سال های 
منطقه  خروجی  و  ورودی  مبادی  در  گمرک 
این  از  قاچاق  نادرست  فرضیه  بر  قشم،  آزاد 
منطقه، خط بطالنی قطعی کشیده شده است.

تعمیرات  فلزی،  اسکلت  رنگ آمیزی  و 
تعویض  و  تامین  و  سقفی  جرثقیل  اساسی 
کننده  خنک  برج های  الکتروگیربکس های 
واحد الکترووینینگ  و ترمیم کامل کف و بدنه 
حوضچه های محلول سولفات روی اسیدی را 
از دیگر دالیل طوالنی شدن این پروسه اعالم 

کرد.
بقای  احیای روی قشم  و  مدیر مجتمع ذوب 
هر واحد تولیدی را منوط به توسعه آن دانست 
روی  احیای  و  ذوب  مجتمع  توسعه  گفت:  و 
قشم بدون حضور و ایفای نقش نیروی انسانی 
ازجمله کارگران عزیز این مجتمع امکان پذیر 

نیست.
روی  احیای  و  ذوب  شرکت  است،  گفتنی 
یکی  فعالیت،  سابقه  از ۲۰سال  بیش  با  قشم 
از واحدهای صنعتی فعال جزیره قشم بشمار 
در  پرسنل  ۳۷۰نفر  از  بیش  با  که  می رود 
شده  واقع  درگهان-الفت  ۲۰جاده  کیلومتر 

است.

وی بر لزوم به روز بودن در حوزه خدمات تاکید 
کرد و ادامه داد: در رویکرد جدید منطقه آزاد 
پیشرو  اداری  در حوزه سیستم های  باید  قشم 
باشیم و خدمات را براساس تکنولوژی روز و 
بر بستر فناوری طراحی کنیم تا با حضور کمتر 
و  یابد  کاهش  تخلفات  هم  مراجعه کنندگان، 
ارباب  هم رضایتمندی و کاهش اتالف وقت 

رجوع را شاهد باشیم.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد قشم در پایان سخنان خود ضمن 
علیرضا  شایسته  انتخاب  بابت  مجدد  تبریک 
جدید  مدیرکل  سمت  در  باغستانی  قنبری  
گمرک ایران قشم، برای وی آرزوی موفقیت 
کرد و اظهار داشت: امیدواریم سطح گسترده 
بین سازمان و گمرک همانند دوره  ارتباطات 
برگزاری  با  هم  کنار  در  و  یافته  ادامه  قبل 
جلسات هفتگی و مداوم به همراه مدیر توسعه 
متحدتر  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  تجارت 

برای  کارگر  جهانی  روز  در  و  رسید  پایان  به 
آیینی  کارگران عزیز طی  از زحمات  قدردانی 
ضمن تجلیل از کارگران نمونه این مجتمع به 

بهره برداری رسید.
روی  احیای  و  ذوب  مجتمع  مدیر  گفته  به 
این  شدن  طوالنی  دالیل  عمده ترین  قشم، 

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با مدیر جدید گمرک قشم مطرح شد:

مدیر مجتمع ذوب و احیای روی قشم اظهار داشت:

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم 

اظهار کرد:

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مرضیه حسینی

زیر نظر: شورای سردبیری
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