
سرمقاله

روابط عمومی و شکار با اسلحه خالی
»روابط عمومی قلب تپنده هر سازمان، ارگان و نهادی است«؛ این جمله ای است 
که بارها شنیده ایم و از سوی مدیران مختلف تکرار می شود، البته این تکرار فقط 
مربوط به روز روابط عمومی است و در روزهای دیگر سال کمتر این جمله به گوش 
سوی  از  حساس  و  مهم  مجموعه  این  به  اهمیتی  نمی بینیم  عمل  در  و  می رسد 

مدیران داده شود.
اینکه روابط عمومی قلب تپنده یک مجموعه است، نه یک شعار، بلکه یک واقعیت 
غیرقابل انکار است؛ اما مدیران ما از این واقعیت غافل بوده و از چنین ظرفیتی به 
درستی استفاده نکرده اند و هر مدیری که از آن استفاده نموده، بهره آن را خود و 
سازمان تحت مدیریت اش برده است؛ به عنوان مثال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
سازمان هایی هستند که توانسته اند تا حدودی از این ظرفیت استفاده کرده که البته 

کافی نیست.
یکی از دالیل تغییر نگاه مردم به مناطق آزاد، همین فعال شدن روابط عمومی ها و 

تبیین خدمات و همچنین ظرفیت های مناطق است.
مردم که تا پیش از این مناطق آزاد را به عنوان محلی برای خرید ارزان می شناختند، 
اکنون با تالش مدیران مناطق و البته حضور مدیران کاربلد در روابط عمومی ها، با 

ابعاد دیگر و حتی مهم تر آنها آشنا شده اند که البته باز هم کافی نیست.
مثال قشم دیگر فقط نقطه ای برای خرید ارزان نیست و اکنون یکی از نقاط مهم 
گردشگری کشور به حساب می آید، نه اینکه تا پیش از این جزیره قشم جزء مناطق 
گردشگری نبود؛ اما بیشتر کسانی که به آن جزیره سفر می کردند، صرفا برای خرید 
بوده است. اما با اهتمام مدیران و همچنین سرمایه گذاری و از همه مهم تر تالش 
واحد روابط عمومی، مردم با ابعاد گردشگری، صنعتی و اقتصادی این منطقه بیشتر 

آشنا شده و قشم در حال حاضر در کنار خرید ارزان، محلی برای سرمایه گذاری و 
گردشگری نیز محسوب می شود. 

دیگر مناطق آزاد هم از این قاعده طی سال های اخیر مستثنی نبوده و توانسته اند 
ظرفیت های خود را به مردمان و سرمایه گذاران معرفی نمایند. 

چابهار نیز به مانند قشم، یک مقصد گردشگری و سرمایه گذاری شده است، اما این 
هم کافی نیست.

مدیران دلسوز در روابط عمومی های مناطق آزاد توانسته اند نگاه را تغییر دهند، اما 
آنها مانند شکارچیان بدون اسلحه فقط با تعصب و تخصص کار را پیش برده اند و 
نیاز است آنان را از نظر مالی، منابع انسانی و تجهیزات الزم مسلح کرد تا بتوانند هر 

چه بیشتر این مناطق را به عموم مردم معرفی کنند.
و  مسئوالن  مردم،  نگاه  جلب  و  شده  انجام  خدمات  تبیین  با  می توانند  آنها 
به  دستیابی  و  اهداف  پیشبرد  در  شکل  بهترین  به  را  مناطق  این  سرمایه گذاران 

ماموریت های محوله، یاری رسانند.
اما به واقع مگر می شود یک واحد، به تنهایی و با بضاعت اندک به لحاظ ملزومات و 
تهی از نگاه ویژه مدیران عامل، با تمامی فشارهای درون و برون سازمانی، به دوش 

گیرنده تمامی نقاط ضعف سازمان ها باشند؟
البته نباید این نکته را از نظر دور نگاه داشت که با بررسی منصفانه و به دور از 
غرض ورزی متاسفانه باید اذعان داشت که عدم تخصص گرایی و نداشت شناخت 
کافی به این حوزه استراتژیک در سازمان ها در برخی از روابط عمومی های مناطق 
به خوبی مشهود است؛ که این خود باعث تعمیم این نقیصه ها به کل مناطق آزاد 

کشور می شود!
شاید در گام اول می بایست تخصص محوری باالخص در حوزه رسانه  را در انتخاب 
مدیران روابط عمومی و امور بین الملل سازمان های مناطق آزاد لحاظ کرد و قدم 
مقام  باالترین  تمام قد   حمایت  ازجمله  مقتضی  ملزومات  تجهیز  و  تهیه  با  بعدی 
از  و  نیاز  مورد  اختیارات  واگذاری  و سپس  واحد  این  مدیریت های  از  سازمان  آن 
همه  مهم تر عدم دخالت های افراد غیرمتخصص که نقشی جز سرعت گیر در مسیر 
قلب های  برای  را  و مطلوب  مناسب  ندارند، فضایی  روابط عمومی ها  امور  پیشبرد 

تپنده مهیا نمود.
در  حرکت  که  داشت  انتظار  می توان  بی تردید  رویکردی،  چنین  شدن  نهادینه  با 
مسیر تعالی مناطق آزاد در سطح ملی و فراملی به درستی پیش رود و با ادامه این 
روند، مسلما در مدت  زمان کوتاهی نتایج درخشان تری نسبت به حال حاضر کسب 

خواهد شد.
روابط  مدیران  مستمر  حضور  نمود،  بدان  ویژه ای  توجه  باید  که  دیگری  موضوع 
روابط  برقرای  و  ارتباط گیری  چراکه  است؛  سازمان ها  کالن  مراودات  در  عمومی 
تعاملی میان این مدیران با نهادها و افراد تصمیم ساز در سطح کشور، این فرصت را 
برای مناطق خلق خواهد نمود تا از نگرش تحلیلی در سطح منطقه و کشور برخوردار 

گردند، تا پیش از تصمیم سازی، به تبعات و یا دستاوردهای نسبی آن واقف آیند. 
حوزه  با  آمیخته  که  عمومی ها  روابط  اصلی  کارویژه  نمود،  تصریح  باید  پایان  در 
دستاوردهای  و  ظرفیت ها  معرفی  است؛  آزاد  مناطق  سازمان های  در  بین الملل 
سازمان، بسترسازی، تبیین، ترسیم چشم انداز، جلب نظر بومیان، منتقدین، مردمان 
سرزمین اصلی و مسئولین می باشد که در پی تحقق این اهداف بی شک می توان 
اقتصادی کشور، قوانین مترقی  آزاد و ویژه  به مناطق  تغییر نگرش  با  بود  امیدوار 
پیدا  افزایش  امنیت سرمایه گذاری در مناطق  امر  این  با  یافته که  آن فرصت اجرا 
کرده و سرمایه گذاران داخلی خصوصا خارجی به این مناطق گسیل شده و عالوه 
بر اثرگذاری مستقیم بر اقتصاد منطقه ای، به تبع آن شکوفایی اقتصاد ملی را نیز 

می توان نظاره گر بود.
گردشگری  اساسی،  زیرساخت های  شدن  فراهم  و  اقتصادی  تحول  این  پی  در 
و  دگرگونی شده  نیز دستخوش  است  ایران  آزاد  مناطق  از  بخشی جدانشدنی  که 
ورود گردشگران داخلی و حتی خارجی را می شود در حجمی وسیع متصور بود که 
مجموعه این رخدادها، ارزآوری، انتقال دانش و تکنولوژی و در نهایت اتصال اقتصاد 

ملی به اقتصاد جهانی دیگر امری محال به نظر نخواهد آمد.
بنابراین با توجه به موارد مطروحه، داشتن نگاهی ویژه به واحدهای روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موضوعی حیاتی و جزء 

اوجب واجبات است.

 شماره  130-دوشنبه
 3 خرداد ماه 1400 
  سال سوم 
7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

بررسی فرصت های تعاملی جدید مناطق آزاد از نگاه مدیران روابط عمومی سازمان ها:بررسی فرصت های تعاملی جدید مناطق آزاد از نگاه مدیران روابط عمومی سازمان ها:

 برساخت توانمندی های  برساخت توانمندی های مناطق آزادمناطق آزاد
بر بستر ارتباط نوین با رسانه هابر بستر ارتباط نوین با رسانه ها

یاسر صادقی
سردبیر خبرگزاری برنا

678

تکریم مردم تکریم مردم 
و پشتیبانی از و پشتیبانی از 
 سرمایه گذاران سرمایه گذاران

اولویت سازمان اولویت سازمان 
منطقه آزاد قشممنطقه آزاد قشم

در نخستین دیدار مردمی مدیرعامل در نخستین دیدار مردمی مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شد:سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شد:

توسعه آموزش، توسعه آموزش، 
 زمینه ساز زمینه ساز

ورود سرمایه گذاران ورود سرمایه گذاران 
 داخلی و خارجی داخلی و خارجی

به اروندبه اروند

 سرپرست سازمان سرپرست سازمان
 منطقه آزاد اروند اظهار داشت: منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

 منطقه آزاد منطقه آزاد
 ارس؛ کلید ارس؛ کلید

توسعه تجــارت توسعه تجــارت 
 آزاد ایران آزاد ایران
با اوراسیابا اوراسیا

افتتاح  افتتاح  3۸3۸طرح سرمایه گذاری ارس در طرح سرمایه گذاری ارس در 
چهارمین دوره افتتاح های ریاست جمهوری :چهارمین دوره افتتاح های ریاست جمهوری :

3

استفاده از استفاده از 
ظرفیت های ارتباطی ظرفیت های ارتباطی 

بین المللی جهت بین المللی جهت 
تحول اقتصادی در تحول اقتصادی در 
منطقه آزاد انزلیمنطقه آزاد انزلی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در 
گفت وگو با سفیر ایران در نروژ عنوان کرد:گفت وگو با سفیر ایران در نروژ عنوان کرد:

 تحقق رونق تحقق رونق
 و توسعه و توسعه

 پایدار جزیره پایدار جزیره
 با تقویت گفتمان با تقویت گفتمان

»کیش برای همه« »کیش برای همه« 

 مدیرعامل سازمان  مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش تاکید کرد:منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

2
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
خواستار توجه ویژه مسئوالن به جایگاه مناطق آزاد و حمایت 

از عملکرد این مناطق در روند توسعه اقتصادی کشور شد.
مشاور  دلفانی  داریوش  معارفه  مراسم  در  آهنگران  جعفر 
مجلس  امور  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
پیگیری های  مسئول  انصاری  یوسف  و  اسالمی  شورای 
ویژه این سازمان که با حضور جمعی از مشاوران، معاونان 

این سازمان برگزار شد، بر ضرورت توجه ویژه  و مدیران 
عملکرداین  از  و حمایت  آزاد  مناطق  جایگاه  به  مسئوالن 

مناطق با هدف توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد  .
در  کشور  آزاد  مناطق  پیشرفت  از  خرسندی  ابراز  با  وی 
سطح  در  آنها  جایگاه  تثبیت  موجب  که  اخیر  سال های 
ملی و منطقه ای شده است، گفت: جزایر کیش و قشم به 
دلیل محصور بودن و موقعیت جغرافیایی خاص می توانند 
بار سنگین توسعه مراودات تجاری و بازرگانی حوزه خلیج 
فارس را برعهده گرفته و این نقش موثر را به خوبی ایفا 
کنند. از مسئوالن نیز انتظار می رود به این مناطق نگرشی 
خاص داشته و در روند تدوین برنامه هفتم توسعه با رویکرد 

ملی به پیشرفت همه جانبه این جزایرکمک کنند  .
آهنگران به دستاوردهای سازمان منطقه آزاد کیش در زمینه تامین 
منابع مالی برای اجرای طرح های عمرانی اشاره کرد و تصریح 
نمود: اتمام طرح های نیمه تمام و رسیدگی به طرح های معوق در 
جزیره کیش در مدت کوتاه باقی مانده تا پایان دولت، مهم ترین 

رویکرد در برنامه ها و عملکرد سازمان منطقه آزاد کیش است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
نمایندگان  به  موقع  به  و  اطالعات صحیح  ارائه  همچنین 
مناسب  بستر  ایجاد  هدف  با  اسالمی  شورای  مجلس 
رونق  در  مهمی  عامل  را  تصمیم گیری های صحیح  برای 
همه جانبه مناطق آزاد برشمرد و ابراز امیدواری کرد: مشاور 
شورای  مجلس  امور  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  جدید 
زمینه  مستمر  پیگیری های  و  تعامالت  تقویت  با  اسالمی 
حمایت گسترده از روند توسعه منطقه آزاد کیش به عنوان 

قطب گردشگری کشور را فراهم کند  .
آزاد کیش  ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه 
نیز تقویت ارتباطات و ارائه اطالعات کامل از شرایط فعالیت در 
مناطق آزاد به قانونگذاران کشور را گامی اساسی در جهت تصویب 
قوانینی منطبق با وضعیت این مناطق و موثر در رفع چالش ها و 
هموطنان  و  اقتصادی  فعاالن  سرمایه گذاران،  مشکالت  حل 
و  قانونگذاری  مراجع  با  گسترده  همکاری های  افزود:  و  دانست 
اطالع رسانی درست، مهم ترین عامل در تصمیم سازی های اصولی 

و کمک به رشد همه جانبه مناطق آزاد کشور است  .

همچنین، داریوش دلفانی مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش در امور مجلس شورای اسالمی در این نشست با اشاره 
به تنوع فعالیت های اقتصادی، گردشگری و صنعتی در جزیره 
کیش و همچنین اهتمام مسئوالن به رشد و توسعه منطقه آزاد 
کیش گفت: تالش خواهیم کرد در سال »تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها«، موانع پیش روی فعاالن اقتصادی و مشکالت 
ناشی از تسری برخی قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد، در 
این جزیره زیبا برطرف شود تا افرادی که به شوق آبادانی کیش 
تالش می کنند، با انگیزه ای مضاعف در مسیر رشد و تعالی این 

منطقه به حرکت ادامه دهند.
پیگیری های ویژه سازمان منطقه  انصاری مسئول  یوسف 
و  هموطنان  به  خدمت  اینکه  بر  تاکید  با  نیز  کیش  آزاد 
اصول  مهم ترین  اسالمی  نظام  سرافرازی  برای  تالش 
جدیت  با  داشت:  اظهار  است،  مسئولیتی  هر  پذیرش  در 
هموطنان  به  خدمات  ارائه  و  سازمان  مسائل  پیگیری  در 
را در مسیر  تا مسئولیت خود  عزتمند تالش خواهیم کرد 

توسعه و پیشرفت جزیره کیش به انجام رسانیم.

سایت موزه شهر تاریخی حریره کیش همزمان با روز جهانی 
موزه افتتاح شد. این موزه در محوطه تاریخی شهر حریره 
احداث شده و 25اثر تاریخی کشف شده از محوطه این شهر 

تاریخی را در خود جای داده است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در آیین افتتاح این موزه با اشاره به اینکه درخت 
سبز و شهر تاریخی حریره مهم ترین مشخصه این جزیره 
است، گفت: این نمادهای فرهنگی به واسطه توسعه 
اقتصادی به ورطه فراموشی رفته بودند، اما با افتتاح این 

موزه، ریشه کهن کیش احیاء شده است.
جعفر آهنگران افزود: باور داریم موزه به تنهایی باعث 
رونق گردشگری نمی شود و در این راستا باید معاونت 
به  خصوصی  بخش  همکاری  با  سازمان  گردشگری 

ازجمله محل فروش و  بیشتر  ایجاد جاذبه های  دنبال 
عرضه صنایع دستی را در این محل راه اندازی کند.

وی، تنوع بخشی به گردشگری در بخش های مختلف فرهنگی 
و اجتماعی را از محورهای اصلی توسعه در این جزیره اعالم 
کرد و اظهار داشت: در این راستا ایجاد زیرساخت های مختلف 

در جزیره ازجمله تاسیس موزه ها دنبال می شود.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در پایان با اشاره به سفر چند روز گذشته وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به کیش و 
ارائه پیشنهاد تاسیس اداره کل مستقل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی از سوی وی در این جزیره، 
این  می رود  انتظار  اینکه  وجود  با  کرد:  خاطرنشان 
وزارتخانه اختیارات بیشتری به سازمان منطقه آزاد در 

حوزه ماموریتی خود محول کند، اما این پیشنهاد باید 
توسط معاونت های توسعه، فرهنگی و اجتماعی و میراث 

فرهنگی هرچه سریع تر مورد بررسی قرار بگیرد.
همچنین، معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 
نیز گفت: موزه شهر تاریخی حریره در برگیرنده 25اثر 
تاریخی است که حدود یک هشتم آثار کشف شده در 

کاوش های محوطه این شهر تاریخی است.
خسرو نشان یادآور شد: گستردگی آثار کشف شده در این 
جزیره به گونه ای است که اگر هر دوماه یکبار عوض 

شوند، در طول یکسال قابلیت تعویض دارند.
وی افزود: این آثار کشف شده گواه از تمدن هشتصد تا یکهزار سال 
در این جزیره را به اثبات رسانده و امیدوار هستیم در کاوش های 

پیش روی به آثاری با قدمت بیشتری نیز دست پیدا کنیم.

گفتنی است، شهر تاریخی حریره با ۱2۰هکتار وسعت 
در شمال جزیره کیش قرار دارد و یکی از ۶اثر تاریخی 
ثبت شده این جزیره در فهرست آثار تاریخی و میراث 

فرهنگی کشور است.
الزم به ذکر است، کاخ مرجان، بازار فرانسوی ها، کاخ 
تاریخی جزیره  امیر و ماشه، 5اثر دیگر  الیت، مساجد 
میراث  و  آثارتاریخی  فهرست  در  که  هستند  کیش 

فرهنگی کشورمان به ثبت رسیده اند.

رونق  بر  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
فرهنگی  میراث  حفظ  برای  تالش  و  فرهنگی  گردشگری 
منطقه  بومی  ظرفیت های  از  استفاده  با  کیش  ناملموس 

کرد. تاکید 
خسرو نشان به همراه جمعی از مدیران این معاونت و اصحاب 
رسانه به مناسبت گرامیداشت هفته میراث فرهنگی با حضور در 
مجموعه تک بادگیر کیش، خانه مردم شناسی بومیان کیش )موزه 
برتر بخش خصوصی در سال98-99( و خانه بوم گردی روستای 

تاریخی باغو جزیره کیش از تالش های ارزنده این سه مجموعه 
عرصه  در  کارآفرینی  منطقه ،  گردشگران  به  خدمات  ارائه  در 
گردشگری و  حوزه میراث فرهنگی ناملموس کیش، جهت توسعه 

بوم گردی و رونق صنعت گردشگری منطقه تقدیر کرد.
وی در این مراسم با ابراز خرسندی از تالش بومیان کیش در 
معرفی فرهنگ و آداب و رسوم منطقه با استفاده از ظرفیت های 
بومی و تاریخی این جزیره زیبا تاکید کرد: توسعه بوم گردی و 
ایجاد موزه های خصوصی در کیش یکی از مهم ترین طرح ها در 
جهت حفظ میراث فرهنگی ناملموس جزیره است که افزایش 

شمار گردشگران داخلی و خارجی را هم به دنبال خواهد داشت .
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در پایان با بیان اینکه 
موزه ها نقش مهمی در رونق گردشگری فرهنگی ایفا می کنند، تصریح 
کرد: اینکه موزه خانه بومیان کیش چند سال پیاپی موفق به کسب 

عناوین برتر ملی شده افتخار بزرگی است که از تالش جمعی و همت 
باالی مسئوالن این مجموعه فرهنگی حکایت دارد.

الزم به ذکر است، موزه مردم شناسی خانه بومیان کیش متعلق 
به یکی از تاجران سرشناس مروارید و مالک یکی از بزرگترین 
و  2۰۰ساله  قدمتی  با  که  است  بوده  منطقه  بادبانی  لنج های 
مساحت  ۱2۰۰متر از سال93 با هدف ارائه فرهنگ و آداب و 
سنن مردم قدیم جزیره کیش به خانه مردم شناسی بومیان کیش 
تبدیل شد. این موزه تاکنون هر ساله از سوی شوراي بین المللي 
موزه ها )ایکوم( به عنوان موزه برتر در شاخص های مختلفی نظیر 

»معرفی« و یا »تالش برای بقاء« برگزیده شده است.
خانه مردم شناسی بومیان کیش امسال نیز در شاخص معرفی به 

عنوان موزه خصوصی برتر کشور در سال98- 99 انتخاب شد.
مجموعه بوم گردی و گردشگری خانه تاریخی تک بادگیر کیش 

نیز که در سمت شمال غربی جزیره کیش و در منطقه بومی نشین 
سفین واقع شده است، متعلق به یکی از تجار سرشناس کیش 
بوده که در گذشته به تجارت مروارید، صنایع دریایی و پارچه های 

ابریشمی اشتغال داشته است.
از  یکی  بومی،  کامال  معماری  سبک  با  بادگیر  تک  خانه 
قدیمی ترین خانه های جزیره کیش محسوب می شود که طی 

پنج مرحله مرمت شده است.
می آید  به حساب  کیش  قدیمی  بافت  جزء  نیز  باغو  روستای 
که در جنوب غربی جزیره کیش واقع شده است. بافت سنتی 
این روستا در گذر سال ها حفظ شده و در سال های گذشته با 
تالش بومیان در ایجاد فضایی جذاب و فراهم کردن امکانات 
اقامتی سنتی به یکی از جاذبه های گردشگری و نمونه موفقی 

از بوم گردی تبدیل شده است  .

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
عمرانی  طرح های  اجرای  روند  تسهیل  هدف  با  کیش 
حوزه گردشگری از هتل در حال ساخت امیرکبیر بازدید 

کرد.
جعفر آهنگران در بازدید از هتل در حال ساخت امیرکبیر 
با سرمایه گذار ، مهندسان و مجریان این مجموعه دیدار 

و گفت وگو کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه در ساخت 
هتل های جدید در جزیره کیش عالوه بر معماری زیبا و 
با  استاندارد  و  به روز  تجهیزات  از  استفاده  منحصر به فرد، 
هدف ارتقاء خدمات گردشگری اهمیت بسزایی دارد، گفت: 
سازمان منطقه آزاد کیش با جدیت تالش می کند تا در 

چارچوب قانون و با کاهش بروکراسی و رفع موانع، شرایط 
فعالیت سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی در کیش تسهیل 

شود.
اینکه در  به  اشاره  با  این هتل  همچنین، سرمایه گذار 
ساخت هتل امیرکبیر از معماری سنتی و اصیل ایرانی 
فرهنگی  المان های  و  تاریخی  مختلف  دوره های  در 

گفت:  است،  شده  گرفته  بهره  منطقه  بومی  و  کشور 
فیزیکی  پیشرفت  با  که  هتل  این  از  بهره برداری  با 
و  4رستوران  ۱48اتاق،  شامل  3طبقه  در  9۰درصد 
کافی شاپ و حمام سنتی در حال ساخت است، بیش 
افزوده  کیش  جزیره  اقامتی  ظرفیت  به  4۰۰تخت  از 

خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

 تحقق رونق و توسعه پایدار جزیره
با تقویت گفتمان »کیش برای همه« 

اخبار منطقه آزاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش انجام پذیرفت:

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

ضرورت مداقه ویژه بر جایگاه مناطق آزاد در تدوین برنامه هفتم توسعه

افتتاح سایت موزه شهر تاریخی حریره جزیره کیش

حفظ میراث فرهنگی ناملموس کیش با استفاده از ظرفیت های بومی

عزم جدی سازمان منطقه آزاد کیش بر مانع زدایی فعالیت های عرصه گردشگری

آماده سازی تاالر شهر به 
عنوان محل واکسیناسیون 

ساکنان کیش

 معاون فرهنگی و اجتماعی
 سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:
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آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش ، تولید محتوای فاخر با هدف معرفی ظرفیت های 
کیش، تقویت فضای گفتمان و ارتقاء برند این جزیره در 
سطح ملی و بین المللی را از برنامه های محوری روابط 

عمومی های سازمان و شرکت های تابعه برشمرد.
جعفر آهنگران در جلسه ای که به مناسبت گرامیداشت 
حضور  با  عمومی  روابط  و  ارتباطات  جهانی  روز 
محمدصادق سرافراز مشاور و مدیر کل حوزه مدیرعامل، 
امور  و  عمومی  روابط  مدیر  رضوی  علوی  سیدعلیرضا 
بین الملل و همکاران روابط عمومی سازمان منطقه آزاد 
کیش و مسئوالن روابط عمومی شرکت های تابعه برگزار 
شد ، روابط عمومی ها را مهم ترین عامل تحقق اهداف 
سازمان دانست و اظهار کرد: فعالیت همکاران پرتالش 
این عرصه در معرفی شایسته ظرفیت ها و توانمندی های 
کیش، تحقق اهداف و بهبود عملکرد سازمان و تقویت 

ارتباطات با مخاطبان نقش مهمی دارد.
وی با تقدیر از زحمات همکاران روابط عمومی ها، آنان 
انگیزه  و  با عشق  که  خواند  بی سنگری  را سنگر سازان 
پیشرفت  و  تعالی  سمت  به  دشوار  مسیر  این  در  باال 
حرکت می کنند و از سختی های ناشی از تنوع فعالیت ها 

و ساعات طوالنی کار هراسی ندارند.
آهنگران با تاکید بر تبدیل پویش »کیش برای همه«  به 
گفتمان غالب جزیره تاکید کرد: اگر به آینده این جزیره و 
رونق و توسعه پایدار آن عالقه مند هستیم، باید بکوشیم تا 
با بهره گرفتن از ابزارهای ارتباطی و رسانه ای، در جهت 
کاهش قیمت ها و تسهیل شرایط ، امکان سفر به کیش برای 

همه هموطنانمان میسر شود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با تقدیر از توانمندی 
و نگاه خالقانه همکاران روابط عمومی ها برای انعکاس مطلوب 

برنامه های مناسبتی ازجمله مراسم شب های قدر و نماز عید سعید 
فطر در کیش، تصریح کرد: باید کوشید تا با انعکاس هنرمندانه 
این رویدادهای فرهنگی به ویژه  نمادهای کیش، ضمن معرفی 
شایسته این منطقه آزاد، برخی پیش فرض های ذهنی نادرست 

درخصوص کیش در سطح ملی تغییر کند.
وی با تاکید بر اهمیت گردش اطالعات و استفاده از خبر 
به عنوان ابزاری برای بیان ایده های خالقانه اظهار داشت: 
در  گفتمان  فضای  تقویت  برای  اطالع رسانی  از  چنانچه 
جایگاه  در  خود  رسالت  به  می توانیم  ببریم،  بهره  جزیره 

تالشگران عرصه ارتباطات به خوبی عمل کنیم.
تولید محتوای فاخر با هدف برندسازی و ارتقاء جایگاه کیش 
به عنوان قطب گردشگری و نخستین منطقه آزاد کشور، 
تالش در جهت تحقق روابط عمومی دیجیتال، استفاده از 
طرح جامعه به عنوان نقشه راه ، توجه جدی به مقوله آموزش 
و ارتقاء توانمندی منابع انسانی، استفاده بهینه از فرصت 
برگزاری رویدادهای بین المللی منطقه برای معرفی کیش، 
از دیگر مواردی بود که رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد کیش بر آن تاکید نمود.
همچنین، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
همکاری  از  تقدیر  با  جلسه  این  در  کیش  آزاد  منطقه 
شرکت های  و  سازمان  عمومی  روابط  همکاران  خوب 
اهداف  تحقق  جهت  در  آنها  مسئوالنه  تالش  و  تابعه 
و  اطالع سازی  اطالع یابی ،  عنصر  سه  سازمان ،  عالیه 
و  برشمرد  عمومی ها  روابط  کار  اساس  را  اطالع رسانی 
تصریح کرد: با اطالع یابی به موقع می توان در مواجه با 

رویدادها، عملکردی اثرگذار و موفق داشت.
سیدعلیرضا علوی رضوی، اطالع رسانی صریح و سریع را 
از ضروریات حوزه روابط عمومی عنوان کرد و افزود: یکی 
از مهم ترین و دشوار ترین بخش های فعالیت روابط عمومی، 

تولید محتوا است که برای ارتقاء کمی و کیفی این تولیدات 
در کنار نیروهای متخصص و فعال، تجهیزات سخت افزاری 

به روز نیز ضروری است.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش تاکید کرد: همکاران روابط عمومی ها با همدلی و 
بخش های  دستاوردهای  انعکاس  جهت  در  باال  انگیزه 
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  اهداف  پیشبرد  و  مختلف 
کیش  برند  ارتقاء  و  همه  برای  کیش  گفتمان  تقویت 

تالش خواهند کرد.
گفتنی است، در این جلسه همکاران روابط عمومی های 
سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه ضمن بیان 
برنامه های خود در سال جدید ، درخصوص راهکارهای 
سازمان  مدیرعامل  با  عمومی ها  روابط  عملکرد  ارتقاء 

منطقه آزاد کیش گفت وگو کردند.

آموزشی،  دوره های  برگزاری  است،  ذکر  به  الزم 
منابع  ساماندهی  تجهیزات ،  نوسازی  و  بهینه سازی 
جهت  در  سازمان  داخلی  ظرفیت  از  استفاده  انسانی ، 
درون سازمانی  تعامالت  تقویت  انسانی،  نیروی  تامین 
برند سازی ،  عمومی ها،  روابط  عملکرد  بهبود  هدف  با 
شیوه نامه های  به  توجه  بین المللی ،  تعامالت  تقویت 
و  فاخر  محتوای  تولید  تفاهم نامه ها،  انعقاد  برای  مدون 
استفاده از ظرفیت رسانه های ملی و محلی برای معرفی 
مطلوب کیش، ازجمله مواردی بود که همکاران روابط 
عمومی های سازمان و شرکت های تابعه در این نشست 

مطرح نمودند.
فعاالن  زحمات  از  لوح  اهدای  با  جلسه،  این  پایان  در 
آزاد  منطقه  روابط عمومی سازمان  در  ارتباطات  عرصه 

کیش و شرکت های تابعه تقدیر به عمل آمد.

آزاد کیش،  اجتماعی سازمان منطقه  و  معاون فرهنگی 
از تشکیل کمیته واکسیناسیون جزیره کیش متشکل از 
به  واکسن  ارائه  تسریع  بر  و  داد  خبر  مرتبط  نهادهای 

ساکنان جزیره تاکید کرد.
نیروی  بیمارستان،  اینکه  بیان  با  پورعلی  سعید 
اجتماعی،  معاونت  احمر،  هالل  جمعیت  انتظامی، 
خدمات  و  آب  عمران،  شرکت  و  بهداشت  مرکز 
هرچه  باید  جزیره  واکسیناسیون  کمیته  عنوان  به 
کمیته  این  گفت:  کنند،  آغاز  را  خود  کار  سریع تر 
طرح  اجرای  روند  در  هماهنگی  تقویت  هدف  با 
ساکنان  به  استاندارد  خدمات  ارائه  و  واکسیناسیون 

است. شده  تشکیل 
انتخاب  و  واکسیناسیون  محل  جانمایی  با  افزود:  وی 
مکان  بهترین  و  مناسب ترین  عنوان  به  شهر  تاالر 
روند  تسریع  در  موثر  و  متعدد  گروه های  برای حضور 
سالن  سرمایشی  عیوب  رفع  صدد  در  واکسیناسیون ، 
تا  هستیم  احتمالی  مشکالت  از  جلوگیری  برای 

گردد. آغاز  واکسیناسیون 
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش بر 
استمرار نظارت های بهداشتی و پرهیز از عادی انگاری تا 
زمان تکمیل روند واکسیناسیون تاکید کرد و اظهار نمود: 
مراکز نظارتی ما در حوزه های گردشگری، ورزش، نان 
و دامپزشکی، هتل ها، رستوران ها و همچنین رسانه ها به 
صورت ویژه در موضوع مقابله با عادی پنداری با جدیت 
بهداشتی  ضوابط  به  بی توجهی  چراکه  کنند؛  فعالیت 
مبتالیان  افزایش  و  رنگ بندی  وضعیت  تغییر  موجب 

می شود.
صعودی  را  بندرعباس  در  بستری ها  روند  پورعلی، 
استان های  برخی  در  داشت:  اذعان  و  کرد  عنوان 
کشور مردم به کرونای جهش یافته هندی و آفریقایی 
مبتال شدند و همچنان با این دو گونه مواجه هستیم، 
بنابراین  مهار شده اند؛  و  نیز شناسایی  برخی خوشه ها 
دنبال  حوزه ها  تمامی  در  نظارت  موضوع  باید  جد  به 

گردد.
به  اشاره  با  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
بخش های  در  کرونا  به  مبتالیان  شمار  افزایش 
به  بیشتر  توجه  خواستار  سازمان ها ،  و  ادارت  خدماتی 
پذیرایی شد و تصریح کرد:  و  ارائه خدمات تشریفات 
بسته بندی  اقالم  از  یا  و  جلسات حذف  در  پذیرایی ها 

شود. استفاده 
پورعلی، تامین اقالم بهداشتی مشاغل پر ارتباط ازجمله 
نیروهای نظامی و انتظامی را نیز از مسائل مهم برشمرد 

و در دستورکار قرار داد.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
در پایان با تاکید بر اینکه در بحث برخورد با متخلفان و 
ناقضان ضوابط بهداشتی هیچ مماشاتی نیست، گفت: با 
متخلفان قاطعانه برخورد می شود و مرکز توسعه سالمت 
نیز بنابر اختیارات قانونی خود می تواند برای پلمب و یا 

ارجاع متخلفان به مراجع قانونی اقدام کند.
این  در  کیش  سالمت  توسعه  مرکز  رئیس  همچنین، 
جلسه با اعالم تغییر رنگ بندی جزیره از قرمز به نارنجی 
2۱هزار  تاکنون  کرونا  ویروس  شیوع  ابتدای  از  گفت: 
تست انجام و 4هزار و 39۶بیمار کرونا مثبت در جزیره 
کیش شناسایی شدند که تعداد بستری در دو هفته اخیر 
29نفر بوده و در حال حاضر نیز تعداد بستری های فعلی 

۱۱نفر می باشد.
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  رضا نیا  محمدرضا  دکتر 
سر  به  نقاهتگاهی  و  خانگی  قرنطینه  در  ۱8۱بیمار 
جزیره  کرونا  همه گیری  آغاز  از  کرد:  اظهار  می  برند، 
کیش 23مورد فوتی داشته که نسبت به جمعیت ما آمار 

خوبی است.
عدم  با  میدانی  بررسی های  در  اینکه  بیان  با  وی 
و  تجمعی  اماکن  در  ویژه  به  کنترل  و  نظارت 
نیز  ویروس  انتقال  موجب  که  شدیم  مواجه  ادارات 
موسسات  و  بانک ها  مانند  نقاطی  گفت:  شده اند، 
به  کافی شاپ ها  و  رستوران ها  و  بانوان  پالژ  مالی، 
نظر  از  بیماری  انتقال  نقاط  خطرناک ترین  عنوان 
افراد،  باالی  ماندگاری  و  اجتماعی  فاصله گذاری 

دارند. جدی تر  نظارت  به  نیاز 
تصریح  ادامه  در  کیش  سالمت  توسعه  مرکز  رئیس 
است  باال  چهارم  پیک  در  جزیره  ویروس  بار  کرد: 
از  بهداشتی  مقررات  نکردن  رعایت  صورت  در  و 
مواجه  افزایشی  روند  با  حوزه ها،  تمامی  سوی 

شد . خواهیم 
دکتر رضا نیا تاکید کرد: برای جلوگیری از درگیری جزیره 
کیش در پیک چهارم، باید کمیته های تخصصی بسیار 

جدی بر رعایت ضوابط بهداشتی نظارت کنند.
اقدام  چگونگی  درخصوص  همچنین  وی 
حاضر  حال  در  گفت:  واکسن  دریافت  برای 
جزیره  در  7۰سال  باالی  افراد  واکسیناسیون 
مراجعه  با  متقاضیان  و  است  انجام  حال  در  کیش 
 ،/https ://salamat .gov .ir سایت  به 
ز  ا توماتیک  ا نوبت دهی  ز  ا استفاده  و  نام نویسی 

کنند. دریافت  واکسن  نند  می توا سامانه  طریق 
تاکید  پایان  در  کیش  سالمت  توسعه  مرکز  رئیس 
واکسینه  کرده اند،  نام نویسی  که  اشخاصی  تنها  کرد: 

می شوند.



3 انزلی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی با علیرضا یوسفی سفیر ایران در اسلو نروژ 
درخصوص معرفی ظرفیت های منطقه متبوع خود، 
جذب سرمایه گذار و استفاده از مزیت های بین المللی 

این منطقه به بحث و تبادل  نظر پرداختند.
گفت وگوی  این  در  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
ظرفیت های  همه  از  اینکه  بر  تاکید  با  اینترنتی 
ارتباطی بین المللی موجود جهت تحول اقتصادی و 
ایجاد اشتغال در منطقه آزاد انزلی استفاده می کنیم، 
تصریح کرد: رویکرد این سازمان بر اصل همکاری 

با سرمایه گذاران استوار شده و در برنامه های آتی، 
ایرانی  سرمایه گذاران  از ظرفیت  استفاده  سازمان 

خارج از کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
وی با اشاره به وجود ظرفیت ها و فرصت های مناسب 
مختلف  بخش های  در  خارجی  سرمایه گذار  جذب 
صنعت شیالت و ساخت شناورهای صیادی، تجاری و 
گردشگری در منطقه متبوع خود، اظهار داشت: با عنایت 
به وجود تجارب ارزنده و تکنولوژی برتر  نروژ در صنعت 
پرورش ماهی در قفس در سطح جهانی و تجربه مثبت 
بهره گیری سرمایه گذاران ایرانی از تکنولوژی کشور نروژ 

در دریای خزر، امکان توسعه همکاری ها در این زمینه و 
حوزه های دیگر را راحت تر می کند.

اوسط اکبری مقدم با مقایسه رفتار متفاوت دریای 
خزر با خلیج فارس که به جهت عدم رعایت مسائل 
فنی مرتبط با پرورش ماهی در قفس، سرمایه گذاران 
ایرانی ما استفاده خوبی از این ظرفیت نکرده اند، اضافه 
کرد: متاسفانه در نتیجه این مسئله، هم اکنون تنها یک 
پرورش ماهی در قفس با ظرفیت محدود در استان 

گیالن در حال فعالیت است.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد انزلی در پایان با اشاره به مذاکرات معاون امور 
بندری سازمان با سفیر نروژ در ارتباط با ساخت شناور 
اعالم نمود: از طرح های ساخت شناورهای سبک با 
تکنولوژی کشور نروژ استقبال می کنیم و می توان از 
ظرفیت کارخانه کشتی سازی شهید تمجیدی در بندر 
انزلی به منظور ساخت مشترک شناورهای تجاری و 

گردشگری با شرکت های نروژی، استفاده کرد.
این  در  نیز  نروژ  اسلو  در  ایران  سفیر  همچنین، 
گفت وگوی اینترنتی با اشاره به اینکه دو حوزه شیالت 
گیالن  استان  در  خوبی  ظرفیت  از  شناورسازی  و 
بهره مند هستند، اظهار داشت: طرف های نروژی با نگاه 
سرمایه گذاری در منطقه که ایجاد اشتغال و دانش در 

منطقه را به دنبال دارد، آماده همکاری هستند.

علیرضا یوسفی با اشاره به عدم وجود کارخانجات 
بزرگ و قدرتمند ساخت شناورهای دریایی در حوزه 
پس  نروژی  سرمایه گذاران  کرد:  خاطر نشان  خزر، 
از حضور در منطقه و سرمایه گذاری در این زمینه با 
عملیاتی شدن فاز نخست، ضمن ایجاد صنایع قوی، 

می توانند این مجموعه را در آینده گسترش دهند.
وی با بیان اینکه بحث شیالت نیازمند هماهنگی های بین 
سازمانی و پشتیبانی های الزم از سوی سازمان شیالت و 
استانداری گیالن است، اضافه کرد: مبنای پروژه های شیالت 
در این نقطه از کشورمان، منطقه آزاد انزلی است و در زمینه 
پرورش ماهی در خشکی و صنایع جانبی  نیازمند همکاری  و 

پشتیبانی از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی هستیم.
سفیر ایران در اسلو نروژ در پایان با تاکید بر اینکه پتانسیل 
اقتصادی، سرمایه گذاری و بحث فناوری پروژه ها از 
موارد حائز اهمیت برای طرف های نروژی است، بیان 
پروژه ها ظرفیت گسترش در  این  از  کرد: هر کدام 
فازهای بعدی را دارا است و اگر این  پروژه ها را به عنوان 
پایلوت در نظر بگیریم، در صورت موفقیت، گامی برای 

جذب سرمایه گذاران خارجی به ویژه نروژی است.
گفتنی است، در این گفت وگوی تصویری، معاونین 
سرمایه گذاری،  و  اقتصادی  خزر،  حوزه  و  بندری 
امور بین الملل و نماینده  مدیران حوزه ریاست و 
وزارت امور خارجه در استان گیالن حضور داشتند.

پیشگیری  اداری،  سالمت  ارتقاء  کارگروه  جلسه 
و مقابله با قاچاق کاال و ارز منطقه آزاد انزلی با 
معاون  هندیانی  عبداله  ویدئوکنفرانسی  حضور 
و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  پیشگیری 
توسعه صادرات  مدیر  ارز کشور، شهرام موسوی 
و امور گمرکی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی، وحید طالب پور معاون اقتصادی و 
سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی، محمود 
باقری دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
انجمن  رئیس  امانی  اصغر  گیالن،  استانداری 
انزلی،  آزاد  منطقه  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران 
همچون  کارگروه  عضو  دستگاه های  نمایندگان 
گمرک، اداره کل بنادر و دریانوردی، پلیس امنیت 
اقتصادی استان، دادگستری شهرستان بندر انزلی 
و فرماندهی مرزبانی منطقه و مدیران غذا و دارو، 

گمرک برگزار گردید.
قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  پیشگیری  معاون 
کاال و ارز کشور در این نشست با تقدیر از عملکرد 
اعضای کارگروه ارتقاء سالمت اداری، پیشگیری و 
مقابله با قاچاق کاال و ارز منطقه آزاد انزلی به ویژه 
فعالین بخش خصوصی در انجام اقدامات پیشگیرانه 
با ستاد استانی؛ بر ضرورت  و هماهنگی مستمر 

کارگروه  این  پیش ظرفیت های  از  بیش  استفاده 
به منظور افزایش هماهنگی میان دستگاهی و حل 

مسائل پیش روی تاکید کرد.
عبداله هندیانی، ایجاد سامانه های تبادل اطالعات 
را  کارگروه  اعضای  میان  شفاف  الکترونیک 
بسیار حائز اهمیت برشمرد و افزود: با عنایت به 
گزارش سازمان منطقه آزاد انزلی مبنی بر وجود 
تداوم  انبارها،  جامع  سامانه  در  از ۱۹۰انبار  بیش 
ثبت انبارهای منطقه و پیگیری موضوعات جلسه 

پیشین، به خصوص شناسه کاال بسیار مهم است.
از وضعیت  بازدید صورت گرفته  به  با اشاره  وی 
انزلی  آزاد  منطقه  بازارهای  و  تولیدی  واحدهای 

دائمی  احکام  ماده ۶۵  کامل  و  دقیق  اجرای  بر 
گفت:  و  نمود  تصریح  کشور  توسعه  برنامه های 
تولیدی  واحد های  برخی مشکالت  رفع  پیگیری 
صنایع آرایشی- بهداشتی از نهادهای کشوری، در 

دستورکار ستاد قرار دارد.
دبیرخانه  گمرکی  امور  و  صادرات  توسعه  مدیر 
از  نیز  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
رفع مشکالت واردات مواد اولیه گروه کاالیی ۲۷ 
با  افزود:  و  داد  خبر  شده،  انجام  پیگیری های  با 
توافق های حاصل شده با وزارت صمت، مشکل 
تامین مواد اولیه واحد های تولیدی مناطق آزاد در 

این بخش برطرف شده است.
دقیق  تعرفه  تعیین  با  ارتباط  در  موسوی  شهرام 
۸۰۰قلم کاالی مسافری توضیحاتی ارائه کرد و 
از پیگیری رفع مشکل تخصیص ارز متقاضی برای 
واحد های مسافری و تولیدی منطقه گفت و اظهار 
کرد: همکاری مناطق آزاد و ستاد مرکزی قاچاق 
کاال و ارز کشور حائز اهمیت بوده و اقدامات ستاد 
مرکزی در همکاری با مناطق آزاد قابل تقدیر است.

همچنین، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد انزلی در این نشست، مجموعه برنامه های 
پیشگیرانه این سازمان در بخش های کاالهای همراه 

مسافر، خودروهای پالک منطقه، نحوه ورود و خروج 
شهرک های  در  تولیدی  محصوالت  و  اولیه  مواد 
صنعتی، پیگیری فعالیت برندهای پوشاک در منطقه 

را برشمرد.
وحید طالب پور، خواستار رفع مشکالت واحد های 
هدف  با  بهداشتی- آرایشی  محصوالت  تولیدی 
مانع زدایی برای این واحد ها از ستاد مرکزی مبارزه 

با قاچاق کاال و ارز شد.
در پایان این جلسه، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز استانداری گیالن، رئیس انجمن سرمایه گذاران 
و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی، جانشین پلیس امنیت 
نماینده  منطقه،  دریابانی  فرمانده  استان،  اقتصادی 
دادگستری شهرستان و مدیر توسعه تجارت سازمان 
گزارشی از حوزه های کاری خود ارائه و حسب مورد 
به  و  تصویب  کاری  حوزه  هر  در  الزم  مصوبات 

بخش های مرتبط ارجاع گردید.
گفتنی است، براساس شیوه نامه ابالغی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جلسات 
این کارگروه به صورت مستمر و دوره ای برگزار 
و پیگیری های الزم به منظور ارتقای شاخص های 
اعضای  مشترک  دستورکار  در  اداری  سالمت 

کارگروه قرار می گیرد.

نخستین دوره ارتقاء و استاژ داوری کشوری با حضور اساتید 
برتر ورزشی و اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران سازمان 
منطقه آزاد انزلی به میزبانی هیات کاراته این منطقه برگزار 

شد.
نماینده  دنیامالی  احمد  دکتر  دوره،  این  افتتاحیه  مراسم  در 
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  انزلی  بندر  شهرستان  مردم 
اجتماعی  فرهنگی،  معاون  دکتر سیدحجت مهدوی سعیدی، 
اهمیت  درخصوص  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
و  جامعه  سالمت  و  عمومی  ورزش  توسعه  حرفه ای،  ورزش 
لزوم برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای دانش فنی 

مربیان به سخنرانی پرداختند.
بنا بر این گزارش، در این رویداد ورزشی بیش از ۱۰۰نفر از 
تشریح  و  داوری  دانش  ارتقاء  منظور  به  برتر گیالنی  داوران 
قوانین که در این دوره آموزشی به صورت تئوری و عملی به 

اجرا درآمد، حضور یافتند.
و  شد  برگزار  ۲روز  طی  آموزشی  دوره  این  است،  گفتنی 
آزاد  منطقه  کاراته  هیات  رئیس  حاجی پور  رضا  گفته  بنابر 
انزلی، دوره های آموزشی آتی این هیات جهت ارتقاء دانش 
بین المللی  و  ملی  صورت  به  کشوری  و  استانی  مربیان 

می شود. برگزار 

در دیدار حمیدرضا آبایی مدیرکل بنادر و دریانوردی 
رئیس  اکبری مقدم  اوسط  با علی  استان گیالن 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
انزلی، راهکارهای گسترش همکاری های دوجانبه 
جهت بهره برداری حداکثری از ظرفیت های تجارت 
دریایی در دریای خزر، مورد بحث و تبادل  نظر قرار 

گرفت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست 
با بیان اینکه اتصال به شبکه ریلی موجب توسعه 
همکاری های منطقه ای و رونق اقتصادی استان 
کاسپین  بندر  داشت:  اظهار  می شود،  کشور  و 
مکمل بندر انزلی است و با همکاری و هم افزایی، 
فرصت های خوبی برای تجارت دریایی کشورمان 
ایجاد  قبل  از  که  موضوعی  می شود؛  فراهم 

ظرفیت های جدید در این حوزه حاصل می گردد.
کلیه  اینکه  بر  تاکید  با  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
مزیت ها و معافیت های قانونی منطقه آزاد در بندر 

انزلی نیز اعمال می شود و این امر موجب پویایی 
این بندر شده است، بر لزوم بهره مندی از ظرفیت 
بنادر منطقه آزاد انزلی بر توسعه گردشگری دریایی 

تاکید نمود.
وی، الزمه دستیابی به بخش بیشتری از تجارت 
در دریای خزر را تعامل و وجود استراتژی مشترک 
افزایش  افزود:  و  کرد  اعالم  بلندمدت  افق  برای 
جلسات کاری مشترک میان مدیران و کارشناسان 
دو نهاد می تواند به تحقق این راهبرد سرعت بخشد 
و زمینه بهره برداری بیشتر از فرصت های ترانزیتی 
فراهم  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  سطح  در  خزر 

می شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی، رویکرد سازمان متبوع خود را بر تعامل 
میان دو بندر واقع در محدوده منطقه آزاد انزلی بیان 
داشت و تصریح نمود: اتصال به شبکه ریلی نه تنها 
باعث وصل شدن بنادر جنوب به شمال می شود، 

و  منطقه ای  همکاری های  توسعه  موجبات  بلکه 
رونق اقتصادی استان و کشور می گردد و در این 
مسیر باید از ظرفیت های گردشگری نیز بهره برد.

همچنین، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن 
با اشاره به اقدامات خوب صورت گرفته شده در 
منطقه آزاد انزلی که با تالش مدیران سازمان و 
تصریح  است،  شده  محقق  استاندار  حمایت های 
کرد: باید از پتانسیل های بنادر انزلی و کاسپین در 

مسیر هم افزایی استفاده شود.
حمیدرضا آبایی افزود: تعامل سازنده و بیشتر جهت 
تسهیل و توسعه همکاری ها الزامی است و آمادگی 
خود را جهت گسترش همکاری های دو و چندجانبه 

با سایر بنادر دریای خزر اعالم می کنیم.
وی، توسعه همکاری های دوطرف را باعث ارتقای 
جایگاه گیالن در خدمات دریای کشور عنوان کرد 
و اظهار داشت: با عنایت به قطب کشاورزی گیالن، 
می توان از ظرفیت این دو بندر در توسعه صادرات 

غیرنفتی استان و کشور بهره مند شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی در پایان از استراتژی بندر 
متبوع خود به سمت کاالهای کانتینری خبر داد و بر 

لزوم حذف مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد.
گفتنی است، در این دیدار امین افقی عضو هیات 
مدیره و معاون بندری و حوزه خزر و مدیران حوزه 
دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  معاونین  و  معاونت 

استان نیز حضور داشتند.

اخبار منطقه آزاد انزلی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در گفت وگو با سفیر ایران در نروژ عنوان کرد:

با حضور مسئوالن منطقه ای، استانی و کشوری صورت گرفت:

با حضور اساتید برتر ورزشی کشور انجام پذیرفت:

در دیدار مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

استفاده از ظرفیت های ارتباطی بین المللی 
جهت تحول اقتصادی در منطقه آزاد انزلی

برگزاری کارگروه ارتقاء سالمت اداری، پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز منطقه آزاد انزلی

برگزاری نخستین دوره ارتقاء و استاژ داوری به میزبانی منطقه آزاد انزلی

توسعه تجارت دریایی خزر با استفاده از پتانسیل های بنادر انزلی و کاسپین

علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی به مناسبت هفته ارتباطات و 
روابط عمومی، از دفاتر روابط عمومی سازمان بازدید و از 

پرسنل این مجموعه تقدیر به عمل آورد.
به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
گستره فعالیت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
و ضرورت ارتباط گسترده تر با مجموعه رسانه ها بیان 
کرد: روابط عمومی تبیین گر دستاوردها و عملکرد 
سازمان در جامعه و در بین رسانه ها بوده، همچنین در 
کنار انجام وظایف محوله و امیدبخشی، بهره گیری 
بیش از پیش از رسانه های جمعی را به منظور انتقال 

پیام و دستاوردها برعهده دارد.
بین المللی  و  ملی  به کارکرد  اکبری مقدم  مهندس 
سازمان منطقه آزاد انزلی اشاره و افزود: انعکاس اخبار 
سازمان منطقه آزاد انزلی در ابعاد ملی و بین المللی با 
ظرافت و دقت نظر، یکی از مهم ترین وظایف روابط 
عمومی بوده و شایسته است با افزایش سطح دسترسی 
به انواع رسانه های ملی و بین المللی و همچنین افزایش 
ارتباطات با دستگاه های اجرایی، بتوانید آن طور که باید 
منطقه آزاد انزلی را به عنوان حلقه اتصال اقتصاد ملی به 

اقتصاد جهانی معرفی و برند سازی نمایید .
همچنین، مهدی کاظمیان مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی در این دیدار، حضور 
و تقدیر مدیرعامل سازمان از مجموعه پرسنل روابط 
عمومی و امور بین الملل را باعث روحیه مضاعف همکاران 
در پیشبرد با جدیت بیشتر امور ارزیابی کرد و افزود: 
بالندگی مداوم و مستمر بزرگترین بنگاه اقتصادی شمال 
کشور مهم ترین هدف پیش روی این مدیریت بوده و 
می باشد و آمادگی خود را برای اجرای راهبردهای مدیریت 

عالی سازمان در مسیر پیش روی اعالم می داریم.
گفتنی است، در ادامه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی با ارائه لوح یادبود از پرسنل 
مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان 

تقدیر به عمل آورد.

برگزیدگان هفتمین دوره مسابقات حفظ، قرائت   و ترتیل 
قرآن کریم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به صورت 
غیرحضوری و با قضاوت داوران بین المللی و ملی در 
جزیره کیش برگزار شد، اعالم گردید و منطقه آزاد انزلی 

مقام دوم این رقابت ها را به دست آورد.
حضور  با  مسابقات  این  گزارش،  این  بر  بنا 
مسئوالن فرهنگی و امور قرآنی کشور و مناطق 
اختتامیه  در  همچنین  و  شد  برگزار  کشور  آزاد 
مشاور  مومنی  حمیدرضا  مسابقات،  از  دوره  این 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی، پیامی را صادر کرد.
در این دوره از مسابقات قرآن مناطق آزاد، اروند 
و کیش، رتبه اول را به صورت مشترک در قالب 
یک گروه تیمی و همچنین مناطق آزاد انزلی و 

قشم، رتبه های دوم و سوم را حائز شدند.
و  منطقه ای  مرحله  دو  در  رقابت ها  از  دوره  این 
کشوری برگزار شد که در مرحله منطقه ای ۶۵نفر 
و در مرحله کشوری ۶نفر از منطقه آزاد انزلی حضور 
داشتند که در بخش حفظ کل قرآن مجید، منطقه 
آزاد انزلی مقام اول بخش آقایان و مقام دوم بخش 
بانوان را به دست آورد و در بخش ترتیل نیز توانست 

مقام دوم بخش خواهران را از آن خود کند.

تقدیر از کارکنان روابط 
عمومی و امور بین الملل 

سازمان منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی مقام 
دوم مسابقات حفظ، 

قرائت و ترتیل قرآن کریم 
مناطق آزاد

 با حضور مدیرعامل سازمان
 منطقه آزاد انزلی صورت پذیرفت:

در هفتمین دوره مسابقات حفظ، قرائت 
  و ترتیل قرآن کریم مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی صورت گرفت:
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حوزه  هر  در  آزاد  مناطق  روی  پیش  مشکالت  مهم ترین  از  یکی 
غلط  ذهنیت  بر  مبتنی  پیش قضاوت های  به  معطوف  عملکردی، 
و  اقتصادی  بنگاه های  این  عملکرد  و  چالش ها  و  فرصت ها  از 
دولتی،  نخبگان  میان  عمومی  باور  به  که  بوده  سرمایه گذاری 
اندیشه ای و عموم مردم تبدیل شده است؛ به حدی که هر خبر و 
اطالعات منفی از مناطق آزاد مقبول و پذیرفته شده و بیان عملکرد 

مثبت آنها، محتوای خبری دور از واقعیت تلقی می گردد.
در واقع وجود تصویر غلط و دستکاری شده از سوی دیگران، یکی 
عرصه  در  آزاد  مناطق  فعالیت  حوزه  عملکردی  چالش های  از  از 
اطالع رسانی و به طور مشخص در حوزه کاری روابط عمومی و امور 

بین الملل قلمداد می شود.
وجود دو عرصه کاری روابط عمومی و امور بین الملل در یک حوزه 
مدیریتی واحد را باید یکی از فرصت های بی نظیر عملکردی روابط 
امر زمانی اهمیت مضاعف  این  آزاد برشمرد و  عمومی های مناطق 
پیدا می کند که توجه داشته باشیم با عنایت به کارویژه و کارکردهای 
روابط عمومی در حوزه اطالع رسانی، ایجاد ارتباط میان جامعه هدف 
واقعی  ارائه تصویر  و  اقناع  افکار عمومی،  پایش مستمر  و سازمان، 
مبتنی بر فرصت ها و چالش های پیش روی به عنوان شرح وظایف 
روابط عمومی؛ در کنار حوزه گسترده ای که در آن ظرف زمان و مکان 
با بهره گیری از تکنولوژی های نوین ارتباطی و شبکه های اجتماعی 
مبتنی بر وب، دستخوش تغییر شده است؛ در واقع عملکرد همزمان 
بر دو حوزه روابط عمومی و امور بین الملل از سوی این مدیریت ها، 
به معنی برنامه ریزی و مدیریت بر جریان اطالع رسانی و حتی جذب 
اطالع رسانی  خبری،  محتواهای  ارائه  از طریق  خارجی  سرمایه گذار 
برای  جدیدی  فرصت های  به  خود  نوع  در  که  می باشد  تبلیغاتی  و 

عملکرد متفاوت روابط عمومی های مناطق آزاد تبدیل شده است.
در دورانی که هر فرد با تلفن همراه خود قابلیت تبدیل شدن به یک 
برنامه ریزی  دارا می باشد، سخن گفتن و  را  رسانه در سطح جهانی 
آسانی  کار  عمومی  افکار  بر  اثرگذاری  و  رسانه ای  ارتباطات  برای 
یک  به  باور  زمانی  دوره  و  اثرگذاری  شاخص های  چراکه  نیست؛ 
شده؛  گذرا  و  متزلزل  بسیار  هدف  جامعه  سوی  از  آمار  یا  شاخص 
موضوعی که برآمده از متغیر بودن فضا و متنوع بودن منابع تولید 

محتوای خبری در ارتباط با موضوعی واحد است.
در نتیجه با عنایت به چالش های قانونی موجود در عملکرد مناطق آزاد 
و عدم پذیرش این قوانین و مقررات از سوی سایر نهادها و دستگاه ها 
و تبدیل شدن مناطق آزاد به نزدیک ترین ابزار تخطئه  عملکرد دولت ها؛ 
مدیریت های روابط عمومی این مناطق با تنوع گسترده ای از چالش ها 
مواجه بوده و می باشند؛ تا جایی که می توان تصریح کرد که یکی از 
ارتباطات دولتی در  پراضطراب ترین حوزه های کاری  سخت ترین و و 

کشورمان متمرکز در مناطق آزاد ایران است.
باید مجهز و مسلط  به فرصت  تبدیل چالش های پیش روی  برای 
ظرایف  و  دقایق  شناخت  از  تجهیز  این  و  جدید شد  رسانه  ابزار  بر 
تا فرآیند محور بودن این پروژه ارتباطی را شامل می شود و در این 
مسیر از نیروی باکیفیت انسانی که محاط بر سخت افزار و نرم افزار 
تجهیزات  تا  می باشند  اجتماعی  نوین  رسانه های  بر  حاکم  گفتمان 
جدید ارتباطی و حضور مستمر در شبکه های اجتماعی و فرصت های 

ارتباطی جدید، باید در دستورکار مناطق آزاد قرار گیرد.
از  بهره گیری  فوق؛  مباحث  به  نیل  جهت  در  و  اساس  همین  بر 
و  بنیان  دانش  شرکت های  کشور،  سیما  و  صدا  توانمندی های 
و  خبری  متنوع  محتواهای  تولید  منظور  به  دانشگاهی  نخبگان 
اینفوگرافیک، موشن گرافیک،  اطالع رسانی مشتمل بر خبر، عکس، 
انیمشن، تیزر و کپشن های جذاب در کنار تولید محتوا مبتنی بر تنوع 
سالیق مخاطبین مناطق آزاد می تواند افق های جدیدی از فعالیت و 

فرصت سازی برای مناطق آزاد در دوران جدید فراهم نماید.
بی تردید اثرگذاری بر ابزار تکنولوژی جدید رسانه های نوین می  تواند 
به فرصتی جذاب در ارائه تصویری واقعی و مبتنی بر تحوالت رو به 
رشد مناطق آزاد در حوزه های مختلف به گروه های مختلف ذی نفع 
از مناطق آزاد، امکان ایجاد بستری مناسب جهت جذب سرمایه گذار 
خارجی در عرصه بین المللی را صدچندان می کند؛ چراکه تلفیق روابط 
از زبان رسانه که یک زبان  با بهره گیری  بین الملل  امور  عمومی و 
معرف و مألوف بین المللی است، به ایجاد ذهنیت و تصویر شفاف، 
دقیق و مبتنی بر واقعیت فرصت ها و چالش های پیش روی هرگونه 
به  توجه  با  که  امری  می شود؛  منجر  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری 
وجود اشتراکات موجود در نمادهای معنایی میان زبان رسانه ایرانی 
در عرصه  روی  پیش  چالش های  تنها  نه  بین المللی،  رسانه  زبان  و 
در  هم افزایی  و  همگرایی  جهت  فرصتی  به  را  ملی  عمومی  افکار 
آزاد  از ظرفیت ها و مزیت های مناطق  بهره برداری حداکثری  مسیر 
به عنوان یکی از نزدیک ترین رژیم های حقوقی و مدیریت ایرانی به 
رژیم های سرمایه گذاری بین المللی که خود یکی از مولفه های جهانی 
شدن قلمداد می شود، تبدیل می کند؛ بلکه امکان جذب شرکت های 
نقاط  پایشگر  موسسات  توجه  جلب  بر  و  آورده  پدید  را  بین المللی 

جذاب برای سرمایه گذاری، اثر مثبت می گذارد.
برای واکاوی ساز و کار نیل به این مقصود، میزبان راهبردهای مطرح شده 
از سوی مدیران و افراد صاحب نظر در حوزه ارتباطات و روابط عمومی 
مناطق آزاد هستیم و نظرات عزیزان را در این حوزه نظاره گر خواهیم بود.

 درنا کسرایی، سرپرست مدیریت روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت هواپیمایی کیش:

مخاطب دیروز؛ روابط عمومي امروز
امروز در رتبه بندي و دسته بندي انواع و اقسام کنشگري هاي ارتباطي 
با در نظر گرفتن پیشینه این علم، شاید بتوانیم عنوان کنیم در مرز 
جریان  سال ها  آنچه  همه  از  متفاوت  جنسي  با  عمومي  روابط  بروز 

داشته و تکامل یافته، قرار داریم.
همه آنچه اهالي روابط عمومي و در ادامه آن اصحاب رسانه امروز با 
آن مواجه اند، تبدیل مخاطبان پیام به تولیدکننده و صادرکننده پیام 
است؛ یعني گردش اطالعات در چرخه هاي مکرر با یا بي واسطه از 

نقاط مختلفي در همان چرخه ها باز آفریني و تکرار مي شود .
و  ارتباطي  سیستم هاي  در  دور  چندان  نه  سالیان  در  اگر   
تبیین  و  تعیین  براي  مخاطب  دسته بندي  به  قائل  اطالع رساني 

محتواهاي پیام هاي مان بودیم!؟
پیام هاي  پویاسازي  و  رسایي  براي  راهکارهایي  همیشه  اگر    

تولیدي بر مبناي خط مشي سازماني مان را جستجو مي کردیم!؟
  اگر مداومت در صدور یک پیام واحد را در گستره ارتباطي خود، 

یکي از روش هاي جلب نظر مخاطبان مي دانستیم!!؟
مخاطب  به  شواهدي  ارائه  براساس  صرفا  را  اقناع سازي  اگر    

امکان پذیر مي دانستیم!؟
باید یک نقطه بگذاریم و از سر خط دوباره آغاز کنیم.

همچنین  و  متفاوت  ابزارهاي  وجود  با  امروز  ارتباطي  کنش هاي 
بسترهاي متعدد ارتباطي، جنس  متفاوتي را تجربه مي کنند که بر 
همین اساس ضروري است روابط عمومي ها هم راستا با این تم جدید 
و براي امکان بهره برداري بهتر و بیشتر، فرآیندهاي در دست اقدام 

خود را به روزرساني کنند.
امروز که مخاطبان هر پیامي، خود مي توانند به عنوان ارسال کننده و 
بازنشر دهنده همان پیام یا هر پیامي بر پایه آن؛ له یا علیه آن باشند، 
قطع به یقین برگ برنده در دستان سیستمي است که تالش مي کند 

از این ظرفیت بالقوه در راستاي تحقق اهداف خود بهره مند شود.
این مهم که در ظاهر شاید ساده هم به نظر مي رسد، نیازمند تبیین 

تفکري مبتني بر تغییر روش هاي مرسوم اطالع رساني است.
به  قائل  شخص محور؛  اخبار  تولید  پایه  بر  که  حاضر  حال  تفکر 
رسانه ها  به جاي  روابط عمومي ها  جایگزیني  و  ارتباطات یک سویه 
در تولید محتواست، نه تنها نمي تواند با جلب اعتماد و نظر مخاطب 
از ظرفیت صادر کنندگي پیام او استفاده کند، بلکه در خوشبینانه ترین 
حالت اگر او را به سمت ضدیت سوق ندهد، یقینا دچار واپس زدگي 

مخاطب خواهد کرد.
از  تنها  نه  حوزه  این  متخصص  متولیان  ارتباطات،  دنیاي  در  امروزه 
رسانه هاي وابسته دوري مي کنند، بلکه براي روابط عمومي هاي فرمایشي 
هم جایگاه و اعتباري قائل نمي شوند؛ روابط عمومي فرمایشي امکان 
عرصه  این  مختلف  حوزه هاي  فعالین  به  را  ارتباطي  کنشگري هاي 
نمي دهد و با انتخاب رسانه هاي وابسته و صرفا منعکس کننده، به تعدد 
بازنشر خبر در فضاي رسانه ها اکتفا مي کند و چون مخاطبان یا ذي نفعان 
به عنوان شرکاي ارتباطي موردتوجه قرار نگرفته اند، برد خبر کوتاه و 

ماندگاري و اثرگذاري آن اندك و رو به صفر است.
اگرچه کفه مسئولیت رسانه ها در این خصوص به ویژه در نحوه مدیریت 
تعامالت، سنگین تر است؛ اما روابط عمومي منطقي مي تواند و باید با 
واگذاري مسئولیت هاي هر بخش و ایستادن در جایگاه اصلي خود به 
عنوان مرجع دریافت اطالعات براي تولید صحیح محتوا، شرایط و فضاي 

الزم براي اقدام و عمل متناسب را فراهم آورد.
چرایي گفتمان باال را مي شود در این چارچوب خالصه کرد که پیام هاي 
تولید شده در روابط عمومي ها به دالیل مختلف ازجمله محافظه کاري هاي 
با  افرادي  یا  فرد  به حضور  چرا  و  بي چون  وابستگي  ناگزیر سازماني؛ 
جایگاه هاي مختلف و معطوف به قالب ها و ساختارهاي از پیش تعیین 
پیدا  اوج گیري  قابلیت  که  دارد  سنگیني  وزن  آنچنان  شده یک سویه، 
نمي کند و پیام مدنظر اگرچه به تعداد رسانه هاي موجود بازنشر شده، اما 

در واقعیت زمین گیر و در نهایت خاموش مي شود.
مختلف  حوزه هاي  به  تخصصي  نگاه  عدم  است،  ذکر  شایان 
ادامه  در  و  متبحر  نیروهاي  از  استفاده  امکان  عدم  رسانه ها،  در 
در  فعالیتي  معیوب  دلیل چرخه  به  که  رسانه ها  ذاتي  نیازمندي هاي 
کشور این وابستگي ها را ایجاد مي کند، بر کسي پوشیده نیست که آن 
هم با تعیین مسیر صحیح با همکاري درست في مابین روابط عمومي 

و رسانه قابل مدیریت است.
روابط  توسط  غلط  به  چه  پیام  تولید  در  صداقت  اینکه  آخر  کالم 
عمومي ها و چه به صحت، توسط متولیان امر به ویژه رسانه ها، حلقه 

مفقوده این زنجیره ارتباطي است.
به همان میزان که با رواج فرصت هاي ارتباطي مجازي جان دادن 
به پیام بي جان براي حرکت دادن و پویایي ساختارهاي اطالع رساني 
بیشتر  به همان میزان و حتي  پیدا کرده است،  سرعت چشمگیري 
امکان صحت سنجي براي مخاطبان و ذي نفعان پیام ها فراهم است 
که در این دوئل راستي آزمایي  یک خطا به منزله نقطه پایان و از 

دست رفتن همه چیز است...
امید که دانسته و بایسته و با صداقت تام و تمام با سعه صدر و عالمانه 
و  ارتباطاتي  کنش هاي  بلوغ  به  ورود  و  دوران  این  از  گذار  شاهد 

اطالع رساني باشیم.

سیدعلیرضا علوی رضوی، مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش:

سازمان های مدرن، روابط عمومی سنتی نمی خواهند
که  است  مدرن  سازمان هاي  خصوصیات  از  عمومي،  روابط  حوزه 
می تواند در ارتباطات عمومی جامعه، تحوالت گسترده ای ایجاد نماید.

توصیف  در  صاحب نظران  از  برخي  نگاه  از  بخش  این  اهمیت 
روابط عمومي ، آنگونه بوده که به آن هنر هشتم لقب دادند. با این 
ممتاز  هنري  بشر،  هفتگانه  هنرهاي  از  پس  عمومي  روابط  نگاه، 
با  آن  مناسبات  تقویت  و  سازمان  تعالي  به  که  بوده  چند وجهي  و 

مخاطبین و ذی نفعان، کمک قابل مالحظه اي مي نماید.
در تحلیل این کارکرد باید گفت که روابط عمومي با بهره گیري از 
دانش روانشناسي ، جامعه شناسي، ارتباطات، تبلیغات و چندین دانش 
دیگر ، بسترهاي ارتباط پایدار و دوسویه اي را براي عملکرد سازمان ها 
بوده است. در واقع  فراهم مي آورد که در گذشته خالء آن مشهود 
نیاز سازمان  های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی، به بهینه سازی 
مصرف  کنندگان  و  مشتریان  پیام گیران،  مخاطبان،  با  خود  روابط 
که  شد  باعث  شهروندان  و  طرفداران  یا  عالقه مندان  باالخره  و 
تجدید نظر در شیوه  های ارتباطی میان سازمان و جامعه صورت گیرد 
و منجر به طراحی ساختارهای جدید و مدرن در حوزه روابط عمومی 
نیازهای  به  پاسخگویی  به  قادر  سنتی،  عمومی  روابط  چراکه  شود؛ 

سازمان های مدرن نبوده و نیست.
اما روابط عمومی با توجه به پیچیدگی روابط و مناسبات در سازمان ها که 
در معنای وسیع کلمه از شالوده های اصلی اجتماع کنونی هستند، باید به 
چه ابزار و لوازمی خود را تجهیز کند؟ در چشم انداز وسیع، به نظر می رسد 
توجه به موضوع جهانی سازی، فعالیت های شبکه محور، رقابت و تامین 
مالی سازمان ها، فن آوری و استفاده از ظرفیت های بی پایان دیجیتال در 
روابط عمومی ها، تعامل با رسانه ها در عصر افزایش مجاری نمایش، 
تقویت مهارت های عملی، خلق ارزش، درك تغییر در زنجیره های ارزش، 
مبحث بسیار اساسی ترغیب و اقناع، توجه به هویت برند، تبدیل سازمان 
به سازمان یادگیرنده و دارا بودن تفکر استراتژیک ازجمله این ضروریات 
است که باید با همکاری سایر مدیران سازمانی به عنوان ستاد و کارکنان 

روابط عمومی به عنوان صف به اجرا درآیند  .
به  منجر  که  عمومی ها  روابط  مدیریت  در  راهبردی  رویکرد  ایجاد 
و  نگرش  در  تحول  بدون  توسعه محصول می گردد،  و  بازار  توسعه 

ایجاد ساختارهای نو دست یافتنی نیست  .
وضعیت  با  شده  مطرح  نظری  مبانی  از  مختصر  چارچوب  قیاس 
عمومی روابط عمومی های کشور که عمدتا به اجرای وظایف جاری 
و روزمرگی دچار هستند، نشانگر شکافی عمیق است که هر یک باید 
به فراخور حال و بسته به مقدورات، در کاهش آن کوشیده و چالش ها 

را به فرصت تبدیل کنیم.

باید  تحلیلگر  و  دیده بان  همچون  تازه  شرایط  در  عمومی  روابط 
اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی،  تغییرات  عمومی،  محیط  تغییرات  به 
بتواند  تا  باشد  فناورانه حساس  تغییرات  و  فرهنگی، جمعیت شناسی 

قدرت چانه زنی سازمان و مجموعه خود را افزایش دهد.
به  مایلم  عمومی  روابط  ارجمند  خانواده  اعضای  از  یکی  عنوان  به 
این نکته اشاره کنم که هر یک از مدیران و کارکنان برای سنجش 
موفقیت خود و رضایت از عملکرد می توانند از منظر MVP به نتایج 
واقعی برسند. »ام .وی .پی« را محصول اولیه ترجمه کرده اند و مقصود 
آن است که اگر فعالیت هر فرد یا سیستم در گذر زمان نسبت به 
خدمت یا عرضه اولیه - بخوانید ام .وی .پی- تغییر نکرده باشد، باید 
در مثبت بودن عملکرد خود شک کند. در واقع با این محک، عیار 

پیشرفت و درجا نزدن به وضوح نمایان می گردد.
خوشحالم که یکسال پس از فعالیت متمرکز در روابط عمومی و امور 
و خروجی های  آمار  اذعان  به  آزاد کیش،  منطقه  سازمان  بین الملل 
ملموس، با توسعه کیفی و کمی بسیار زیادی همراه بوده ایم و پس از 

یکسال، فاصله زیادی با  »ام .وی .پی« آن روزها داریم.
کیش  برند  بصری  هویت  به  توجه  عمومی،  روابط  ساختار  اصالح 
برای  محتوا  تولید  و  خبر رسانی  رشد  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  و 
همه رسانه های فعال، تعامل سطوح باالدستی و پایین دستی، تحلیل 
تهدیدها، بهینه کاوی دستاوردهای روابط عمومی نوین و الکترونیک 
و توجه به موضوع آموزش در بدنه روابط عمومی و نیز سایر ذی نفعان 
و افراد دخیل در این زیست بوم، ازجمله اقدامات صورت گرفته است 

که امیدواریم در سال جدید با قدرت بیشتر دنبال گردد. 
تقویت زیرساخت ها، توجه بیشتر به منابع انسانی به عنوان سرمایه 
توسعه  فکر،  اتاق های  شکل گیری  نیازها،  تامین  سازمان،  اصلی 
تکنولوژی، رشد کیفی و کمی خدمات و تقویت موضوع پنجره واحد 
برای ارتباط با مخاطبان و مراجعان، بسط نفوذ سازمان و پاسخگوتر 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  تازه  مالحظات  از  سازمان،  نمودن 

سازمان منطقه آزاد کیش است.
و کالم آخر، همان قدر که به لطف شبکه ها، تکثر دیدگاه ها گسترش یافته 
و جریان های یک سویه ارتباطی، تعاملی تر شده اند، ما هم باید سینه را 
فراخ تر و جا را برای پذیرش دیدگاه ها و نظرات بازتر کنیم. تمرین کنیم 

آزاداندیشی را در خود بپروریم. شنیدن، جان پروریدن است.

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

روابط عمومی و امور بین الملل مناطق آزاد، عرصه 
جدیدی از ارتباطات فراملی با توانمندی های ملی

به مناسبت روز ملی ارتباطات، با نگاهی به ظرفیت ها و توانمندی های 
این حوزه کاری در مناطق آزاد ابعاد مختلف ارتباطات درون و برون 
سازمان های  مهم  مدیریتی  حوزه  این  بین المللی  و  ملی  سازمانی 
متفاوت،  هدف  جوامع  از  گسترده ای  تنوع  در  آزاد،  مناطق  عامل 
این  فعالیت های  متمایز  نمونه های  و  الگوسازی  فرصت های  به 

مدیریت های پرداخته می شود.
موضوع مورد بحث را با یک سوال آغاز می کنیم، چرا جایگاه مدیریت 
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان های مناطق آزاد بیش از سایر 

مدیریت های متناظر در سطح داخلی حائز اهمیت و تمایز است؟
آزاد کشور در حوزه های مختلف  مدیریت روابط  عمومی در مناطق 
دارای فعالیت و عملکرد است، زمینه هایی که در بیشتر نهادها و حتی 
وزارتخانه ها، در چند نهاد مختلف به صورت جدا از یکدیگر به فعالیت 

و ایفای نقش حرفه ای در نهاد خود مشغول می باشند.
شامل:  مدیریت  این  فعالیت  سرفصل های  مهم ترین  اساس  این  بر 
ارتباطات و حوزه  روابط عمومی،  انتشارات،  و  تبلیغات  حوزه رسانه، 

گسترده امور بین الملل است.
می شود،  شامل  را  مدیریت  این  کارکرد  اولین  که  نخست  بخش 
حوزه های فعالیت مترتب بر امور رسانه است که در دو محور کلی 
تهیه، تولید و ارسال محتواهای خبر؛ و محور پایش و نظارت بر اخبار 

مرتبط با مناطق آزاد قابل تقسیم بندی است.
دومین حوزه فعالیت این مدیریت، حوزه کاری روابط عمومی است که 
اجرا و همکاری در برگزاری برنامه ها و رویدادهای مختلف سازمان را 
در برمی گیرد، که حجم گسترده ای از اقدامات لحظه ای، روزانه، در قالب 
تصویربرداری، مستندسازی و تهیه گزارش، تا اجرای برنامه، و نظارت بر 

رویدادهای مختلف مناسبتی و غیرمناسبتی را شامل می شود.
مشتمل  که  است  ارتباطات  حوزه  مدیریت،  فعالیت  محور  سومین 
همکار،  نهادهای  و  مناطق  سایر  عمومی  روابط  با  ارتباط گیری  بر 
سمن ها، نهادهای دولتی و نهادهای شهری، روستایی محدوده آن 
منطقه را در برمی گیرد. در همین راستا اقدامات ارتباطی و اقناعی در 
سطح روستاها و شهرهای محدوده منطقه نیز در همکاری با معاونت 

مربوطه انجام می دهد.
ارائه محتوا و تحلیل نقطه  تا  از ترجمه  بین الملل  در حوزه گسترده 
می شود.  شامل  را  مدیریت  این  فعالیت های  از  بخش  این  آغازین، 
با  این میان حضور در جلسات کمیسیون های مشترك، جلسات  در 

سرمایه گذاران خارجی نیز از سوی این بخش قابل توجه است.
بر این اساس فعالیت های این مدیریت گستره متنوعی از شرح وظایف 
را در برمی گیرد که بر این اساس لزوم نگاه تخصصی به این بخش 
از سازمان های عامل مناطق آزاد را مضاعف می کند. اهمیت کار این 
بخش زمانی هویدا می شود که به فرمایشات حضرت آقا درباره لزوم 
اطالع رسانی عملکرد نهادها در قالب کارویژه روابط عمومی توجه کنیم.

بین المللی  تعامالت  به گسترش  رو  روند  به  توجه  با  دیگر  از سوی 
ابعاد  اخیر  سال  دو  یکی  ظرف  که  آزاد  مناطق  سازمان های 
خبری  حوزه های  به  توجه  اهمیت  و  گرفته  خود  به  گسترده تری 
رسانه ای و تولید محتوا در حوزه های مختلف، اهمیت غیرقابل قیاسی 
با نمونه های دیگر در نهادهای دولتی کشورمان به مدیران و پرسنل 

این مدیریت ها عطا می کند.
توجه داشته باشید که مناطق آزاد به عنوان یک نهاد با شرح وظایف 
و جامعه هدف متنوع، نیازمند روابط عمومی و امور بین المللی فراملی 

با توانمندی اثرگذاری فزون تر از وضعیت فعلی خود می باشد.
تمامی  بخش های  مهم ترین  از  یکی  سازمانی  فعالیت  حوزه  این 
مناطق  چندبعدی  کارویژه های  و  کارکردها  که  است  سازمان هایی 
شوراهای  و  شهروندان  با  ارتباط  همچون  زمینه هایی  در  را  آزاد 
روستایی-شهری، تهیه و تولید خبر و محتواهای خبری، طراحی و 
توزیع بسته های تبلیغاتی و اطالع رسانی به منظور معرفی فرصت ها 

منطقه  هر  در  اقتصادی  فعالیت  و  سرمایه گذاری  مزیت های  و 
از  تحلیل  ارائه  ملی- مذهبی،  مناسبتی  برنامه های  برگزاری  آزاد، 
منطقه  کشورهای  در سطح  بین المللی  روابط  و  ارتباطات  روندهای 
و بازارهای هدف تا حضور در کمیسیون ها و جلسات کاری با حضور 
سرمایه گذاران و نمایندگان دولتی کشورهای دیگر را شامل می شود  .

بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  نهاد  به  فوق  کاری  حوزهای 
تحلیل های  ارائه  منحصربه فرد  توانمندی  آزاد،  مناطق  سازمان های 
چندبعدی از فرصت ها و چالش های داخلی و خارجی، نظرات رسانه ها 
حوزه های  حتی  و  عمومی  افکار  کارشناسان،  غیرایرانی،  و  ایرانی 
عالیق سرمایه گذاران را در یک چارچوب موزاییک گونه به صورت 
یک تصویر واحد دارا می باشد. تصویری تحلیلی که زمینه شناخت 
هر  متعالی  اهداف  به  دستیابی  برای  چالش ها  و  فرصت ها  از  دقیق 

سازمانی را از طریق این بخش فراهم می کند.
باید تصریح کرد که کارکردهای چندجانبه ای که مدیریت های روابط 
عمومی در مناطق آزاد با همراهی امور بین الملل پیدا می کنند، فشار 
کاری، ذهنی و زمانی مضاعف را به این حوزه ها به خود وارد ساخته 
که طی بیش از دو دهه خدمت رسانی در این سال ها، به الگوی موفق 
و بی نظیری از توانمندی و تجربه در سطح ملی تبدیل شده اند که 
بایسته است در پرتو همکاری های میان دستگاهی در سطح استانی 
کارگاره های  برگزاری  قالب  در  آزاد  منطقه  هر  از سوی  و کشوری 

مشترك آموزشی به اشتراك گذاشته شود.
در این میان می توان به نکته ظریفی در کارکردهای جدید مورد انتظاراز 
و  رسانه ها  کار  حوزه  کرد؛  اشاره  آزاد  مناطق  در  مدیریتی  حوزه  این 
شبکه های اجتماعی که ظرف سال های اخیر به رقیب سایر رسانه ها 
تبدیل شده و از اثرگذاری غیرقابل انکاری بر افکار عمومی، سیاستمداران، 
مدیران و سرمایه گذاران بخش خصوصی برخوردار می باشند، وجه تمایز 
مناطق آزاد لزوم پایش و فرآیند سازی در شبکه های اجتماعی بازارهای 
بر گستره های  انزلی عالوه  آزاد  مثال در منطقه  به طور  هدف است. 
استانی و ملی، رصد و تولید محتوا در شبکه های رسمی و اجتماعی 
تبادل اطالعات در کشورهای حوزه دریای خزر و کریدورهای بین المللی 
شمال-جنوب و چین، قزاقستان، ایران که با محوریت این منطقه در حال 

فعالیت می باشند، نیز الزامی می نماید.
در پایان باید به این نکته مهم اشاره کرد که کیفیت نیروی انسانی در 
مناطق آزاد باید در سطحی باالتر از سایر نهادهای استانی و حتی ملی 
باشد و به این منظور ارتقاء دانش فردی و حرفه ای پرسنل مشغول به 
کار در بخش های مختلف امری حیاتی است؛ چراکه با عنایت به روند 
سریع تغییر و تحوالت تکنولوژی های ارتباطی شاهد تغییر عالیق و 
دغدغه های افکار عمومی و بازار هدف می باشیم و نیروی انسانی مشغول 
به خدمت باید هم گام با این فرآیندها به سمت اثرگذاری مثبت جهت 

تامین منافع سازمانی و ملی به حرکت بپردازند.

ولی محمودزاده، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد ارس:
 ضرورتی به نام ایجاد 

»شبکه تخصصی مناطق آزاد« در رسانه ملی
امروزه شتاب انتشار اطالعات ناشی از عصر دیجیتال و الکترونیک به 
حدي است که می توان از آن به انفجار اطالعات تعبیر کرد. در این 
بین روابط عمومی که به عنوان حلقه واسط و اتصال دهنده نهادها 
نهادي  موثرترین  و  نخستین  می کند،  عمل  جامعه  در  سازمان ها  و 
است که وظیفه شفاف سازي و پاسخگو بودن سازمان ها را برعهده 
دارد. امروزه روابط عمومی ها سازمان هاي 24×7 نامیده می شوند که 
به معنی 24ساعت کار در هر هفت روز هفته است که البته به معنی 
الزام به حضور فیزیکی در محل کار نیست، بلکه ارائه خدمات روابط 
عمومی به صورت دیجیتال است و تبدیل روابط عمومی هاي سنتی 

به روابط عمومی هاي دیجیتال، یک ضرورت است.
ارتباط با رسانه ها در هر روابط عمومی از ضروریات است که بدون آن 
روابط عمومی از وظیفه ذاتی خود دور مانده است. روابط عمومی ها و 
رسانه های جمعی نقش تعیین کننده ای در افزایش آگاهی های عمومی 
جامعه و فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی، برعهده دارند. امروزه یکی 
از مهم ترین و حساس ترین وظایف روابط عمومی ها در بعد برون سازمانی، 

برقراری ارتباطی صحیح با رسانه های جمعی است.
بر همین اساس تحلیل محتوا یا ارزیابی عملکرد رسانه ها توسط واحد 

و  نشست ها  برگزاری  جدید،  راهکارهای  ارائه  جهت  سازمان  رسانه 
مصاحبه های مطبوعاتی جهت انتشار برخی اخبار و عملکردها، دعوت 
از مقامات بلند پایه و شخصیت ها برای بازدید از طرح ها و افتتاح ها، انجام 
سفرهای خبری و یا تفریحی برای خبرنگاران، تشکیل اتاق خبرنگاران 
در واحدهای روابط عمومی برای دسترسی و ارتباط عمیق تر نمایندگان 
رسانه ها با روابط عمومی ها و شفاف سازی وظایف سازمان ازجمله برخی 
راهکارهایی است که روابط عمومی ها و در راس هرم مدیران عامل 

مناطق آزاد باید اقدام الزم را در این خصوص انجام دهند.
یک روابط عمومی موفق آن است که بتواند ارتباط مناسب، علمی و 
منطقی را با رسانه های جمعی برقرار کند و بخشی از وظایف و اهداف 
سازمانی خود را از این طریق جامه عمل بپوشاند. از سوی دیگر یک 
رسانه موفق نیز آن است که بتواند ارتباط خود را با روابط عمومی، 
سازمان ها گسترش داده از این طریق به داده ها و اطالعات مناسب 

و مورد نیاز مخاطبان رسانه اش دسترسی یابد  .
با این تفسیر، از روابط عمومی انتظار می رود شرایط ارتباط رسانه های 
با باالترین مسئول سازمان و یا معاونین و برخی مدیران و  جمعی 
همچنین ارائه جدیدترین اطالعات مربوط به فعالیت سازمان را در 
اسرع وقت فراهم کند، ولی نکته اینجاست که در سازمان ها تا چه 
میزان این قدرت عمل به روابط  عمومی ها داده می شود تا بتوانند در 

اسرع وقت انتظارات رسانه ها را محقق سازند؟
از  بسیاری  طرف  از  اعتقاد  و  باور  نبود  چون  عواملی  مجموعه 
نمایندگان رسانه ها برای برقراری ارتباط مستمر با روابط  عمومی ها، 
وجود یک نگرش بدبینانه نسبت به عملکرد روابط عمومی ها، حذف 
خبرنگاران  کمبود  مسئوالن،  با  مستقیم  ارتباط  و  عمومی ها  روابط 
خبرنگاران  برخی  سوی  از  الزم  حساسیت  و  دقت  عدم  تخصصی، 
برای تهیه اخبار و گزارش های جامع و کامل و دقیق و بی توجهی به 
اصول حرفه خبرنگاری از سوی برخی نمایندگان رسانه های جمعی 
را می توان به عنوان مهم ترین کاستی های رسانه ها در ارتباط با روابط 

عمومی ها و سازمان ها عنوان کرد  .
تعامل با رسانه ملی

یکی از راهکارهای مناسب برای نهادینه کردن لزوم وجود و ایجاد 
مناطق آزاد و عملکرد مثبت این مناطق، استفاده از ظرفیت رسانه ها 
سطح  بیشترین  که  رسانه ها  این  مهم ترین  راستا  همین  در  است. 

ارتباط، تعامل و تاثیرگذاری بر مردم را دارند، صدا و سیما می باشد.
و  ذهنی  الگوهای  باورها،  افعال،  بر  رادیو  و  تلویزیون  تاثیرگذاری 
نگرش ایرانیان تا اندازه ای است که می توان این دو ابزار رسانه ای 
را به عنوان بزرگترین رکن تاثیر گذار مثبت یا منفی در تصویرسازی 
شمار  به  کشورمان  در  سازمان  یک  یا  و  عملکردی  شاخص  یک 
آورد. میزان و دامنه تاثیرگذاری تلویزیون و رادیو در کشورمان چنان 
پررنگ است که بسیاری از سازمان ها را ناگزیر به استفاده از این ابزار 

برای انتقال پیام های مدنظر خود به جامعه نموده است  .
تولید  این مهم سعی در طراحی،  با درك  از سازمان هایی که  یکی 
راستای تحقق  در  دیداری  و  برنامه های مختلف شنیداری  انتقال  و 
اهداف خود کرده اند، سازمان های مناطق آزاد است. هر چند در بیشتر 
مواقع این مهم آن طور که باید و شاید بجا و به اندازه محقق نشده 
است. گاها سهم مناطق آزاد حتی در تشریح برخی موارد و یا پاسخ 

به منتقدان بسیار کم و یا حتی صفر می باشد.
هر یک از مناطق آزاد کشور در برهه های مختلف با توجه به ماهیت 
تولید  و  ساخت  با  آن،  خبری  و  ذاتی  جذابیت های  و  منطقه  آن 
برنامه های مختلف اقدام به پیش گرفتن رویکردهای عملکردی خود 
کرده و در برخی مواقع نتایج مطلوب و مثبتی نیز دریافت کرده است  .

هدف از تولید این برنامه ها، افزایش دانش و آگاهی مردم از اقدامات 
انجام یافته در این مناطق، تاثیر این مناطق چه در بعد اقتصادی، چه 
گردشگری، چه فرهنگ و اجتماع در چارچوب تعامل با صدا و سیما 
می باشد تا همچون موجی آگاه ساز به تغییر بسیاری از نگرش های 
منفی ازجمله اینکه مناطق آزاد دروازه واردات است و یا عدم تاثیر 
آنها در اقتصاد و تولید خالص ملی کشور و یا عدم موفق بودن این 

مناطق در صادرات و... منتهی شود.
همکاری های صدا و سیما با سازمان های مناطق آزاد در سال های اخیر، با 
فراز و نشیب های مختلفی همراه بوده است. این فراز و فرودهای دامنه دار 
در برخی مواقع موجب تنزل جایگاه مناطق آزاد و یا ایجاد تنش و چالش 
نسبت به عملکرد این مناطق شده است و متعاقب آن، از تداوم انتشار 

عملکرد موفقیت مناطق آزاد نیز کاسته است  .
پایدار نبودن تعامل رسانه ای سازمان  همچنین می توان علل اصلی 
صدا و سیما و مناطق آزاد را فقدان راهبردی مدون و عملیاتی و قرار 
داشتن این تعامالت بر پایه روابط فردی و فقدان ساز و کار و الگوی 
این  بر  دانست.  تعامالت  بهینه و مداوم  تداوم هدفمند،  در  منسجم 
اساس، تعامالت و همکاری های رسانه ای مناطق آزاد و صدا و سیما 
در گذر زمان با تغییر مدیران کم رنگ شده یا حتی به دلیل نگرش 
ساخت  تعاملی،  رویکرد  این  به  آنان  اعتقاد  عدم  و  جدید  مدیران 

برنامه های آگاهی بخش نیز با رکود مواجه شده است  .
فقدان یک راهبرد و سیاست مدون و الگوی منسجم تعامل رسانه ای 
بین بازوی بزرگ رسانه ای کشور و مناطق آزاد را می توان به مثابه نبود 
ریل برای حرکت سریع قطار آگاهی بخش کشور و مانعی برای استفاده از 
امکانات و فرصت های این دو سازمان برای تاثیرگذاری بر رشد و توسعه 
کشور در بیشتر زمینه ها از اقتصاد گرفته تا مسائل اجتماعی در نظر گرفت.

ازجمله  رسانه ای  برنامه های  شدن  تخصصی  است،  بدیهی  آنچه 
اختصاص  همچنین  یا  و  آزاد  مناطق  مختص  شبکه ای  اختصاص 
میزگرد هفتگی ثابت با موضوعیت مناطق آزاد با حضور اندیشمندان، 
اساتید  و  کارشناسان  یا  و  میانی  مدیران  مناطق،  عامل  مدیران 
گردشگری،  فرهنگی،  اقتصادی،  آزاد،  مناطق  حوزه های  متخصص 
که  است  نیاز  و  می باشد  ضروری  بسیار  ملی  رسانه  در  اجتماعی 
و  دقت  برنامه ریزی،  با  برهه  این  در  نیز  سیما  و  صدا  برنامه های 

نیازسنجی جامعه هدف تولید و پخش شود.
الزاماتی همچون موارد یاد شده ایجاب می کند که روند همکاری و 
با راهبرد و چارچوبی  آزاد  تعامل دو سازمان صدا و سیما و مناطق 
مشخص و با ساز و کاری مدون تعریف شود و در سه قالب طراحی، 
تولید و پخش برنامه ها با محوریت بررسی تخصصی عملکرد مناطق 

آزاد مورد امعان نظر کارگزاران دو سازمان مذکور قرار گیرد.
به عنوان سخن پایانی می توان گفت در راستای تعامل و همکاری 
به عنوان  را  اقداماتی  آزاد می توانیم  سازمان صدا و سیما و مناطق 
تدوین  کنیم:  نهادینه  سازمان  دو  هر  در  تعامل  این  زیرین  سنگ 
تفاهم نامه همکاری رسانه ای بین صدا و سیما و دبیرخانه شورایعالی 
اختصاص  و  رسانه ای  مشترك  راهبردی  نقشه  ترسیم  آزاد،  مناطق 
بودجه بندی  و  ساختار  در  رسانه ای  محتوای  تولید  بودجه  ردیف 
پایه ترین  جزء  موارد  این  می رسد  نظر  به  که  آزاد  مناطق  سازمانی 

راهکارهای این همکاری می تواند مدنظر قرار گیرد.

جواد صالحی آرتیمانی، سرپرست اداره کل روابط 
عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی)ره(:
روابط عمومی های مناطق آزاد، پل ارتباطی با 

سرمایه گذاران ، مخاطبان و بازار هدف
به  آن مجموعه  بینای  و چشم  متفکر  مغز  روابط عمومی سازمان ها، 
حساب می آیند که تاثیر بسیاری در پیشبرد اهداف سازمان و موفقیت 
آن دارند. ازجمله روابط عمومی های موثر و حساس، روابط عمومی های 
سازمان های مناطق آزاد است که به مسیر پیشرفت و دیده شدن بسیاری 
از فعالیت های مناطق آزاد و در شناساندن ظرفیت های قانونی این مناطق 

به سرمایه گذاران کمک شایانی می کنند.
روابط عمومی ها به معنای واقعی قلب تپنده یک مجموعه هستند؛ چراکه 
در هر شرایطی موضوعی برای پیگیری و بررسی دارند، زیرا همیشه 

موضوعی برای اتفاق افتادن در حوزه یک سازمان و ساختار وجود دارد.
روابط عمومی مناطق آزاد باید جنس جغرافیایی، فرهنگی و انسانی 
موقعیت،  این  از  مناسب  درك  با  و  بشناسد  خوبی  به  را  منطقه  آن 

می بایست فرستنده و گیرنده خودش را با آن شرایط تنظیم نماید.
روابط عمومی عملکرد معینی از مدیریت است که هدف آن تسریع 
در حل مسائل سازمان و مخاطبان  و مدیریت افکار عمومی است 
که بی تردید تحقق این هدف، زمانی ممکن است که در ابتدا روابط 
عمومی، اطالعات مناسبی از لحاظ کّمی و کیفی نیازهای سازمان 
تا حجم  کند  تالش  پژوهش  با  و سپس  نموده  مخاطبان کسب  و 
اطالعات و کیفیت آن بدون دستکاری و حاوی حقیقت، شفافیت و با 
دقت باال طبقه بندی شده و به گیرندگان ارسال گردد تا فهمی که هر 
یک از طرفین این ارتباط به دست می آورد، یک فهم واقعی و ماندگار 
باشد؛ چنانکه این روند به درستی انجام پذیرد، می توان گفت روابط 

عمومی نقش خود را مطلوب و صحیح ایفا نموده است.

کارشناسان و مشاوران ارتباطات و روابط عمومی به عنوان چراغی 
مدیران  برای  را  پیشرفت  و  سازندگی  و  توسعه  راه های  فروزان ، 

سازمان متبوع خود به ارمغان می آورند.
با توجه به اینکه مقوله ارتباطات و روابط عمومی در اوضاع و احوال 
کنونی کشور از اهمیت ویژه برخوردار است ، مناطق آزاد برای اینکه 
باید  ایفا کنند،  ارزنده در اقتصاد و توسعه پایدار کشور  بتوانند نقش 
پست های  در  ارتباطات  متخصصان  و  کارشناسان  از  بهره گیری  با 
کلیدی روابط عمومی ، میزان نفوذ بر افکار عمومی و استفاده مناسب 
از رسانه های ارتباط جمعی را باال برده و به پشتوانه فکری و تجربی 
این مدیران ، نسبت به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی کشور با ارائه 
راه حل های ارتباطی  جهت جذب حداکثری سرمایه گذار تالش کنند.

هدف روابط عمومی کسب تفاهم و پشتیبانی از طریق ایجاد احساس 
مشترك میان سرمایه گذاران با سازمان و بالعکس تعریف شده است 
و نتیجه آن ایجاد ارتباطی تعاملی و دوسویه ، مشارکتی و هماهنگ 

است که به طور بالقوه به ایجاد این تعامل کمک می نماید .
روابط  متخصصان  انکار  غیرقابل  و  مهم  وظیفه  است،  ذکر  قابل 
به  بخشیدن  شکل  و  مسائل  پیش بینی  در  آزاد،  مناطق  عمومی 
اتفاق  آنچه  گزارش  و  روایت گری  فقط  نه  است،  آینده  رویدادهای 

می افتد یا مقابله با آنچه که پیش می آید.
خود  واقعی  جایگاه  به  تدریج  به  سازمان ها  در  نوین  روابط  عمومی 
جامعه   به  سازمان  پیام های  انتقال  و  تولید  اصلی  محور  عنوان  به 
یک  حدود  از  که  زمینه هایی  از  یکی  است.  یافته  دست  ذی نفعان 
دهه پیش تاکنون به تقویت این جایگاه یاری رسانده است، رویکرد 
به  را  حوزه  این  کارگزاران  که  است  ارتباطات  مقوله  به  راهبردی 
فرآیند  کارآمدی  و  اثربخشی  ارتقای  توانمندی الزم جهت  افزایش 

انتقال پیام های سازمان به مخاطبان نزدیک تر کرده است.
مناطق آزاد به عنوان موثرترین موتور محرکه اقتصاد و تقویت کننده 
صنایع مولد در کشور هستند که می تواند با به  کارگیری برنامه های 
راهبردی روابط  عمومی به همراه طرح نقاط ضعف، قوت، تهدید و 
فرصت آن و با بهره گیری منسجم و یکپارچه از ابزارهای ارتباطی و 
رسانه ای، به انتقال موثر و هدفمند پیام های سازمان به سرمایه گذاران 

پرداخته و آنها را همراه خود نماید  .
و  آزاد  مناطق  در  عمومی ها  روابط  نقش  بررسی  زمینه  همین  در 
سرمایه گذاران ،  با  ارتباطی  پل  اصلی ترین  عنوان  به  اقتصادی  ویژه 
مخاطبان و بازار هدف حائز اهمیت بوده که از این میان می توان به 

موارد ذیل اشاره نمود  :
  درگیر بودن روابط عمومی در مدیریت استراتژیک مناطق آزاد

  ماهیت مدیریتی و مشاوره ای کارکرد روابط عمومی
  متمرکز شدن تمام فعالیت های مربوط به روابط عمومی در یک 

واحد مشخص
  استفاده از مدل ارتباطی دوسویه متقارن در یک روابط عمومی

  مهیا بودن زمینه و فرهنگ سازمانی برای فعالیت های روابط عمومی
  ارتباط مستقیم مدیریت روابط عمومی با مدیر ارشد سازمان

  حرکت روابط عمومی توجیه گرا به سمت روابط عمومی تحلیل گرا
در حوزه مدیریت

می توانند  آزاد  مناطق  در  برنامه  و  طرح  بخش  و  عمومی  روابط 
روابط  نقش  و  جایگاه  ترسیم  به  و  نموده  ایجاد  تعاملی  رابطه  یک 
عمومی در زمینه تصمیم گیری کالن سازمانی و انتقال صحیح این 
تصمیمات به مخاطبان داخل و بیرون سازمان و رصد اجرای دقیق 

این تصمیمات قدم بردارد.
وظایف متعارف روابط عمومی ها 

نمایشی  نقش  مذاکره ای، نقش مشاوره ای،  نقش  نقش سخنگویی، 
و نقش تفسیری.

به  توجه  با  فوق،  پنجگانه  موارد  از  یک  هر  کارکرد  رابطه،  این  در 
یک  در  گاه  و  است  متغیر  بسیار  سازمان  ماموریت های  و  اهداف 
نقش  کامال تحت الشعاع  تفسیری  و  نقش سخنگویی  مثال  سازمان 
آزاد به دلیل نوع  اما در مناطق  مذاکره ای و نمایشی قرار می گیرد. 
نقش  دو  می توان  و  بوده  متفاوت  اهداف  و  ماموریت ها  فعالیت، 
ارتباطات و پردازشگری اطالعات را با نقش های نمایشی و مذاکره ای 
که عمدتا کارکردی بازرگانی دارند، جایگزین نمود و مدل جدیدی از 

تعامل نهاد روابط عمومی با مدیریت استراتژیک سازمان شکل داد.
براساس این نقش ها، حوزه روابط عمومی با مدیریت استراتژیک سازمان 
کامال درگیر بوده و با سه نقش مشاوره، سخنگویی و تفسیری، عمال 
در  که  طور  همان  دارد.  نقش آفرینی  سازمان  استراتژیک  مدیریت  در 
مدل مذکور مشخص می شود، وظایف پنجگانه روابط عمومی در این 
سازمان ها با دو تفاوت یعنی پردازش اطالعات و ارتباطات عمال خود 

مکمل سایر نقش های روابط عمومی محسوب می گردد.

 حسین مرادی مقصودبکی، مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم:

ویژگی های روابط عمومی کاربردی و مدرن در مناطق آزاد
است  مدرن  جوامع  در  سازمانی  نهادهای  از  یکی  عمومی  روابط 
طی  عمومی ها  روابط  دارد.  قدمت  قرن؛  یک  از  بیش  کمی  که 
برای  جدید  سازمان های  رشد  و  پیدایش  روند  در  گذشته  سال های 
بیرونی، مخاطبان،  و  درونی  با محیط  سازمان  میان  ارتباط  تسهیل 
گروه های تاثیرگذار و تاثیرپذیر از سازمان، افکار عمومی، رسانه ها و 

سازمان های دیگر ایجاد شده است.
از دهه ها پیش روابط عمومی ها را به عنوان پل ارتباطی بین دستگاه های 
اجرایی و مردم معرفی می کنند، اما نگاهی به عملکرد روابط عمومی های 
کالسیک نشان می دهد که مسیر اطالع رسانی توسط این نهادها، به 
مرور زمان تبدیل به جاده ای یک طرفه شده است. با این نگاه، روابط 
عمومی ها با ایفای کارکردهای اطالع رسانی و اطالع یابی، ایجاد و حفظ 
ارتباطات دوسویه و تفاهم متقابل بین سازمان و مخاطبان و جلب اعتماد 
و مشارکت مخاطبان به سازمان، کمک به مدیریت برای همگام شدن 
با تغییرات محیطی، نزدیک کردن نگرش های مخاطبان با سازمان و 
نزدیک کردن اقدامات و نگرش های سازمان متبوع خود با مخاطبان به 
پویایی و رشد و توسعه سازمان در محیط و در راه رسیدن به اهداف و 

استراتژی های آن کمک می کنند.
با این مقدمه اگر بخواهیم نگاهی به عملکرد واحدهای روابط عمومی 
در سازمان های مناطق آزاد کشور داشته باشیم، باید بپذیریم که هنوز 
تا نقطه مطلوب فاصله معناداری وجود دارد. هر چند طی سال های 
روابط  پوست اندازی  جهت  گوناگونی  و  متعدد  اقدامات  گذشته 

عمومی ها در مناطق آزاد آغاز شده و این روند با شتاب ادامه دارد. 
در شرایط فعلی به نظر می رسد که تصویرسازی نامطلوب -و در برخی 
موارد غیرمنصفانه- درباره عملکرد مناطق آزاد، ماموریتی سنگین را بر 

دوش مدیران روابط عمومی این سازمان ها قرار داده است.
طی هفته های گذشته خبر موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
منتشر  کشور  مختلف  نقاط  در  جدید  آزاد  منطقه  هفت  تاسیس  با 
شده است. این موضوع به خوبی نشان می دهد اهمیت مناطق آزاد 
کشور تنها به ویژگی ها و ظرفیت های گردشگری، عمرانی، فرهنگی 
و اقتصادی آنها جهت جلب و حضور سرمایه گذاران محدود نمی شود. 
حضور اکثر این مناطق در نقاط مرزی و همچنین ارتباط تنگاتنگ 
آنها با جامعه، از مهم ترین مسائلی است که ضرورت توجه به جایگاه 
به  سازمان ها  این  عمومی  روابط  البته  و  آزاد  مناطق  سازمان های 
رسانه ها  و  محلی  جوامع  را  ارتباط  نزدیک ترین  که  واحدی  عنوان 

دارد را مهم تر می کند. 
نگاهی به تجربیات و آسیب  شناسی عملکرد واحدهای روابط عمومی 
در مناطق آزاد ضرورت نکات مطروحه در ادامه مطلب را به خوبی 

نشان می دهد.
روابط عمومی ها، جزئی از کل

می تواند  که  است  مدیریتی  برجسته  وظیفه  یک  عمومی  روابط 
اهداف،  به  دستیابی  در  دستگاه ها  مدیران  اصلی  بازوی  عنوان  به 
ایفای نقش کند؛ اما این بازوی اصلی بخشی جدا از ساختار مناطق 
سازمان  یک  در  مدیریت ها  و  بخش ها  سایر  نمی شود  نیست.  آزاد 
عملکردی مبهم یا غیرشفاف داشته باشند و از روابط عمومی انتظار 
تصویرسازی روشن را داشت. پیام اصلی روابط عمومی ها باید اشاعه 
صداقت به مردم، گام نهادن در مسیر شفاف سازی و رفع ابهام های 
احتمالی جهت ارائه خدمات بهتر در سیستم و بدنه سازمان ها باشد. 
هر  بخش های  مظلوم ترین  از  یکی  عمومی ها،  روابط  حال،  این  با 

سازمان هستند.
استفاده از ابزارهای جدید و بکر

تاثیرگذار  و  باکیفیت  محتوای  تولید  عمومی،  روابط  رکن  مهم ترین 
اهمیت  ابزارها  از  بسیاری  نباشد،  موجود  محتوایی  چنین  اگر  است. 
رکن  دو  همچنان  محتوا  و  اخالق  می دهند.  دست  از  را  خودشان 

حیاتی روابط عمومی محسوب می شوند. 
از سوی دیگر تخصصی عمل کردن و آگاهی از کار روابط عمومی 
نیز بخش مهمی از وظایف مدیران روابط عمومی ها است. استفاده از 
ابزارهای جدید و فضاهای بکر موجود در عرصه های مختلف - به ویژه 
اندازه زیادی می تواند به روابط عمومی ها برای  تا  فضای مجازی - 
انجام ماموریت های محوله کمک کند. بهره گرفتن از ظرفیت موجود 
موشن گرافیک،  اینفوگرافیک،  )مانند  چند رسانه ای  محصوالت  در 
کارکرد  کنار  در  نیروها  به خالقیت  دادن  میدان  با  و...(  پادکست ها 
این  بیشتر  موفقیت  زمینه ساز  می تواند  عمومی ها  روابط  کالسیک 

واحدهای سازمانی باشد.
ضرورت آموزش مستمر نیروها

روابط عمومی ها می توانند افکار عمومی و دید مثبت آنان را نسبت به 
عملکرد دستگاه های اجرایی افزایش دهند و آیینه تمام نمای عملکرد 
روابط  مختلف  سطوح  در  که  کسانی  باشند.  اجرایی  دستگاه های 
چراکه  هستند؛  آموزش  نیازمند  همواره  می کنند،  فعالیت  عمومی ها 
هر روز فنون و روش های علمی جدید در این حوزه ایجاد می شود. 

اما نکته حائز اهمیت این است که آموزش نیروهای روابط عمومی 
از  باشد. یکی  بین المللی  آموزه های  و  داخلی  تجارب  بر  مبتنی  باید 
میزگردهای  و  همایش ها  برگزاری  می تواند  راستا  این  در  اقدامات 
تخصصی و بررسی چالش ها و آسیب ها و راه های برون رفت و ترمیم 
اهداف  پیشبرد  برای  و  باشد  عمومی  روابط  حرفه  پیکره  زخم های 
این واحدها باید نشست های کاربردی به صورت منظم برگزار گردد.

روابط عمومی های دوسویه
مخاطبان  طبقه بندی  و  شناسایی  عمومی،  روابط  اول  بنای  سنگ 
راه  نقشه  مثابه  به  درست،  و  دقیق  مخاطب شناسی  که  چرا  است؛ 
بر مبنای اطالعات  است. زیستن در زمانه و عصری که مولفه آن 
روابط  کلیدی  نقش  و  رسالت  است،  تعاملی  و  دو سویه  ارتباطات  و 

عمومی ها از لحاظ کار کیفی و ارتباطی، نمود بیشتری می دهد. 
روابط  مدیران  ارتباطات،  علوم  حوزه  مطرح  اساتید  که  مدت هاست 
عمومی و فعاالن رسانه ای اعالم کرده اند که عمر روابط عمومی های 
یک سویه )یک طرفه( به پایان رسیده و باید بین مردم و دستگاه ها، 
ارتباطی دوطرفه و تعاملی شکل بگیرد. ارتباطات دو سویه، به این معنا 
که واحدهای روابط عمومی در قبال مردم مسئولیت دارند و مردم نیز 

از روابط عمومی ها حق مطالبه دارند  .
روابط عمومی برنامه محور

یک روابط عمومی موفق و کارآمد بر مبنای تفکر سیستمی و برنامه محور 
بنا شده است و آمد و رفت مدیران نباید این برنامه و سیستم را دچار 
تغییرات بنیادی سازد. مهم ترین آفت این تفکر، شخص محوری به جای 

داشتن اهداف کالن و بلندمدت سازمانی است. 
مدیران نیز باید از روابط عمومی های خود به عنوان مشاوران ارشد 
سازمانی استفاده کرده و از ظرفیت های بالقوه این بخش در فرآیند 

خدمات رسانی بهتر، بهره ببرند. 
نگاه به روابط عمومی عالوه بر ارتقاء ، کارآمد بودن و درست انجام 
دادن کارها است و باید به دنبال گفتمان واحد در روابط عمومی و 

بخش های مختلف سازمان بود.
نسبت روابط عمومی و جوامع محلی

اهداف  پیشرفت  و  پیشبرد  جهت  در  باید  عمومی  روابط  مدیران 
کاری  اولویت  را  کردن  محلی عمل  و  کردن  فکر  جهانی  سازمان، 
خود قرار دهند. روابط عمومی دانشی است که به واسطه آن سازمان 
آگاهانه می کوشد به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کند تا بتواند 
تفاهم و پشتیبانی کسانی را که برای مجموعه اهمیت قائل هستند 
را به دست آورد و درست در همین نقطه است که تعامل با جوامع 

محلی اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
و  مردم  حقوق  احقاق  راستای  در  باید  مجموعه  هر  عمومی  روابط 
از  مهم  این  که  کند،  تالش  آنان  مشکالت  فصل  و  حل  پیگیری 
از  یکی  می شود.  حاصل  افکارسنجی  و  مخاطب شناسی  طریق 
عمومی  افکار  ارزیابی  و  شناخت  آزاد،  مناطق  نیازهای  اساسی ترین 
است تا با توجه به آن بتوان مناسب ترین و منطقی ترین ارتباط را با 

رسانه ها به ویژه جوامع محلی برقرار کرد.
مدیریت بحران و ایجاد آرامش روانی

روابط عمومی ها باید در مواقع ضروری و با برنامه ریزی و پیشگیری، 
از کنار  را  را مدیریت کنند و سازمان های خود  بحران های سازمان 
این بحران ها به خوبی عبور دهند. همچنین نقش روابط عمومی ها در 
ایجاد آرامش و امنیت روانی جامعه که از بارزترین خصوصیات یک 

جامعه است، دارای اهمیت باالیی است. 
روابط عمومی ها باید به عنوان تحلیلگران قابل و آگاه به مسائل 
در  را  خود  نقش  همواره  سازمان،  آن  با  مرتبط  رویدادهای  و 
مواجهه با برخی تحریف ها و شایعات به خوبی ایفا کنند و هدایت 
طریق  از  منطقی  و  طبیعی  مسیر  در  را  خبرنگاران  و  رسانه ها 
مبهم،  ناقص،  خبری  وقتی  و  بگیرند  برعهده  همکاری  و  تعامل 
نارسا و دوپهلو در رسانه ای منتشر می گردد، آن را تصحیح کند و 

درباره آن توضیح دهد.
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اردیبهشت ماه، برگ زرین دیگری  بیست و سوم 
در عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمان 
در  سرمایه گذاری  بزرگ  94پروژه  خورد.  رقم 
مناطق  و  اروند  ارس،  چابهار،  قشم،  آزاد  مناطق 

ویژه سلفچگان و پیام به بهره برداری رسید.
رقمی  پروژه،  از  حجم  این  سرمایه گذاری  میزان 
بالغ بر 62هزار میلیارد ریال بود که با بهره برداری 
از این طرح ها برای 3هزار نفر شغل ایجاد می شود.
مجموع  از  مرحله  چهارمین  که  طرح ها  این 
با  بود،  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  طرح های 
زنده  ارتباط  صورت  به  جمهوری  رئیس  حضور 

تلوزیونی به بهره برداری رسید.
نیز  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی 
آزاد در  این در مصاحبه ای سهم مناطق  از  پیش 
بود  نموده  اعالم  5درصد  را  طرح ها  این  اجرای 
حوزه  به  مربوط  5درصد  این  عمده  طور  به  که 
بود و مابقی طرح ها توسط  زیرساختی و عمرانی 

بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است.
منطقه آزاد ارس در سه دوره این افتتاح ها حضور 
چشمگیری داشته است . سهم ارس در این آیین، 

38طرح بود. 
در  روحانی  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
آیین بهره برداری از طرح های بزرگ مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی کشور گفت: منطقه آزاد ارس کلید 

توسعه تجارت آزاد کشور با اوراسیا است.
رئیس جمهور کشورمان، در چهارمین آیین بهره برداری 
از طرح های بزرگ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور 
که 94طرح سرمایه گذاری در مناطق آزاد ارس، قشم، 
به  پیام  و  سلفچگان  ویژه  مناطق  و  اروند  چابهار، 
بهره برداری رسید، با اشاره به اینکه منطقه آزاد ارس 
بیان داشت:  است،  اوراسیا  به  ایران  زمینی  مرز  تنها 
ما تجارت خوبی با کشورهای حوزه اوراسیا داریم و 
به تدریج به سمت تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا 
می رویم و این مسئله، یکی از اقدامات مهم دولت تدبیر 

و امید است که بسیار برای ما حائز اهمیت است.
روحانی افزود: ما در دولت تدبیر و امید وارد اتحادیه 
اقتصادی و تجاری با کشورهای حوزه اوراسیا شدیم و 
ضروری است مناطق غرب و شمال کشور از ظرفیت 
منطقه آزاد ارس به عنوان تنها مرز ایران با اوراسیا، 

بهترین بهره برداری را از این توافق داشته باشند.
رئیس جمهور با بیان اینکه امیدواریم همه مناطق آزاد 
کشورمان پررونق باشند، اظهار داشت: منطقه آزاد 
ارس جزء مناطق آزاد بسیار فعال است و در همه 
افتتاح های مناطق آزاد نقش مهم و سهم  عمده ای 
داشته است و امیدواریم که تا پایان دولت، افتتاح های 

دیگری هم در این منطقه داشته باشیم.
حجت االسالم حسن روحانی در پایان با اشاره به اینکه 
طی سال های اخیر تالش های زیادی برای تحول در 
مناطق آزاد و جذب سرمایه در این مناطق انجام شده 
است، بیان نمود: امروز مدرن ترین و بزرگترین گلخانه 
هیدروپونیک سطح خاورمیانه که مجهز به تکنولوژی 
روز دنیا است، در منطقه آزاد ارس احداث شده است؛ 
در حالی که پیش از دولت تدبیر و امید هیچ گلخانه ای 
در ارس وجود نداشت و امیدواریم این روند رو به رشد 

و توسعه در ارس تداوم داشته باشد.

حضور منطقه آزاد ارس در افتتاح های 
اردیبهشت ماه 1400 ریاست جمهوری

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مراسم،  این  در 
سازمان منطقه آزاد ارس نیز گزارشی از پروژه های 

افتتاحی منطقه متبوع خویش ارائه نمود.
محسن نریمان در آیین افتتاح پروژه های سرمایه گذاری 
منطقه آزاد ارس گفت: از مجموع 38طرح افتتاحی منطقه 
داخلی  سرمایه گذاری  با  صنعتی  23واحد  ارس،   آزاد 
۱5۷8۰میلیارد ریال و سرمایه خارجی 4میلیون دالر، 3واحد 
انبارداری با سرمایه گذاری ۱۷۷5میلیارد ریال، هفت واحد 
کشاورزی با سرمایه گذاری 292میلیارد ریال و دو پروژه 

گردشگری با سرمایه گذاری ۱5میلیارد ریال می باشد.
را 498نفر  این 38پروژه  اشتغال زایی  میزان  وی، 

اعالم کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس اظهار داشت: 
شرکت الیاف کائولن ارس با سرمایه گذاری 2هزار 
و 5۰۰میلیارد ریال، مجتمع ایمن نگهدار ارس با 
سرمایه گذاری یکهزار و 2۰۰میلیارد ریال و شرکت 
سایا تجارت المان ارس با سرمایه گذاری ۱۰هزار و 
۱۰۰میلیارد ریال، سه پروژه مهم و اصلی افتتاحی 

منطقه آزاد ارس در این آیین می باشد.
با دکتر روحانی  زنده تصویری  ارتباط  نریمان در 
چندین  حاضر  حال  در  گفت:  رئیس جمهور 
طرح  سرمایه گذاری دیگر در حوزه های مختلف 
و  گردشگری  خدماتی،  کشاورزی،  صنعتی، 

زیربنایی و عمرانی در دست اجرا داریم و آماده ایم 
تیرماه۱4۰۰ در آیین دیگری پیش از پایان دولت 

تدبیر و امید در ارس به بهره برداری برسانیم.
تصریح  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
کرد: از میان طرح های افتتاح شده منطقه آزاد ارس به 
دستور رئیس جمهوری،  3درصد سرمایه گذاری ها توسط 
سازمان منطقه آزاد ارس و در حوزه زیرساخت ها و عمران 
و 9۷درصد توسط بخش خصوصی انجام گرفته است که 
شامل پل مسیر C، سالن ورزشی خداآفرین و ساختمان 
کالنتری، پروژه های افتتاحی در حوزه فنی و زیربنایی 
می باشد که با مجموع سرمایه گذاری 6۱5میلیارد ریالی 

سازمان منطقه آزاد ارس به بهره برداری رسید.
الزم به ذکر است، تولید انواع سیگار و سیگارت، 
انواع محصوالت سرامیکی، کولر گازی و فن کویل 
دیواری، کاغذ پشت چسب دار، جاروبرقی و ماشین 
تولید  برنج،  بسته بندی  و  فرآوری  لباسشویی، 
تن  ماهی قزل آال، چسب، پوشاک، سیم ظرفشویی، 
سینک ظرفشویی، کفپوش و دیوارپوش، شکالت، 
سنجش  دستگاه  معطر،  تنباکوی  دمنوش،  انواع 
کاالهای  انواع  زودپز،  هوا،  معلق  ذرات  غلظت 
و   گوسفند  گوشت  تولید  و  بهداشتی، صیفی جات 

گوساله از دیگر طرح های افتتاحی این دوره بود.

شرکت سایا تجارت المان ارس، 
تولید کننده  فرآورده های کاکائویی

رشد قابل مالحظه صنعت شکالت در سال هاي 
موفق  بخش  هاي  از  یکي  به  را  حوزه  این  اخیر، 
اقتصاد ایران تبدیل کرده است. این صنعت موفق 
بازار داخلي به خوبي عمل کند،  نه تنها در  شده 
بلکه محصوالت قابل رقابت با انواع خارجي تولید 
کل  4۰درصد  تا   3۰ شکالت  و  شیرینی  کند. 

صادرات مواد غذایی ایران را تشکیل می دهند  .
و  ندارد  مسیر  این  در  طوالنی  ید  ایران  چه  اگر 
همچنان هم در این صنعت پرطرفدار قوی نیست، اما 
بررسی ها نشان می دهد از بدو تولید این محصول در 
کشور تا به امروز سیر صعودی را طی کرده و هم در 

بخش تولید و هم مصرف در حال رشد است.
این میزان مصرف و پتانسیل هایی که در راستای 
نخستین  شاید  دارد،  وجود  سهم  این  افزایش 
و  حوزه  این  در  سرمایه گذاری  برای  فرصت 

افزایش تولید شکالت در کشور باشد.
که  دارد  فراواني  بالقوه  ظرفیت  شکالت  صنعت 
مي تواند در شرایط کنوني اقتصاد، کمک زیادي به 
افزایش صادرات غیرنفتي کند؛ که رقم صادرات 
ایران را مي تواند تا 2میلیارد دالر در سال برساند .

جمهوری،  ریاست  افتتاح های  چهارمین  در 
شرکت سایا تجارت المان ارس به عنوان یکی از 
پروژه های مهم ارس با سرمایه گذاری ده هزار و 
۱۰۰میلیارد ریال و تولید ساالنه 43هزار تن  انواع 
فرآورده های حاصل از دانه کاکائو، خمیر کاکائو و 

بسته بندی فرآورده های کاکائو، بهره برداری شد.
در فاز اول افتتاح این شرکت، برای 4۰نفر به طور 
مستقیم شغل ایجاد کرد و در آن ساالنه بسته بندی 
۱۰هزار و 8۰۰تن کاکائو و فرآورده کاکائویی، 5هزار و 
4۰۰تن فرآورده حاصل از دانه کاکائو، 6هزار و 3۰۰تن 
از انواع فرآورده کاکائویی، ۱3هزار و 5۰۰تن فرآورده 
کاکائویی پوششی، 9هزار تن فرآورده کاکائویی تیره 
یا تلخ، 4هزار و 5۰۰تن فرآورده کاکائویی مرکب، 
6هزار و 3۰۰تن فرآورده کاکائویی شیری و 9هزار تن 

دراژه کاکائویی تولید می شود.

 شرکت الیاف کائولن ارس،
تولیدکننده پتوی سرامیکی

)Ceramic Blanket(  پتــــوی ســــرامیکی
محصولی از الیاف سرامیکی در هم تنیده می باشد 

تولید  انعطاف پذیر  و  پتوهای سبک  به صورت  که 
پرکاربردترین  از  یکی  محصول  این  می شوند. 
محصوالت مواد نسوز می باشد. پتوهای سرامیکی 
استحکام باال در هنگام اجرا، هدایت حرارتی پایین 
و ذخیره گرمایی پایینی را فراهم می کند و در برابر 

شوک حرارتی مقاوم است.
به  و  دارد  آسانی  نصب  قابلیت  محصول  این 
توسط  می توان  نیست.  نیاز  خاصی  دادن  شکل 
ساخته  سبک تر  را  کوره  سازه های  محصول  این 
می شود،  استفاده  سرامیکی  پتوهای  که  زمانی  و 
برای عمل آوری و خشک  به زمان دادن  نیازی 
شدن نیست. این پوشش ها می توانند بعد از نصب، 

سریعا تا ماکزیمم دمای کارکرد گرم شوند.
صنایع  به  مربوط  امور  کردن  بهینه  جهت  امروزه 
عایق  لوله،  خطوط  سازه های  ازجمله  گوناگون 
کوره های مختلف از پتو نسوز استفاده می شود؛ چراکه 
هدایت حرارتی پایینی داشته و قابلیت عایق سازی 
در  حرارتی  عایق سازی  برای  دارد.  باالیی  حرارتی 
دماهای باال، در صنایع گوناگون ازجمله صنعت نفت، 
گاز و پتروشیمی و همچنین صنعت کاشی سرامیک 
و... بسیار  آلومنیوم  نقل،  و صنعت شیشه، حمل و 
حال  مفید  محصول  این  ضمنا  می باشد.  پرکاربرد 

بسیاری از صنعتگران می باشد .
پتوهای  تولیدکننده  ارس،  کائولن  الیاف  شرکت 
چهارمین  در  ارس  مهم  پروژه  دومین  سرامیکی 

افتتاح های ریاست جمهوری بود.
این شرکت با سرمایه گذاری 2هزار و 5۰۰میلیارد 
ریال ساالنه ظرفیت تولید 3هزار تن پتو را دارد و 
با بهره برداری از آن برای 4۰نفر شغل ایجاد شد.

مجتمع ایمن نگهدار ارس؛ انبارداری
انبارداری از مهم ترین بخش های بازرگانی، صادرات 
درآمد  از  توجهی  قابل  است. درصد  واردات کاال  و 
ناخالص ملی هر کشور به صورت مواد اولیه ، محصول 
نیم ساخته و کاالی ساخته شده در انبارها نگهداری 
کشورهای  اقتصاد  در  انبار  نقش  البته  می شود . 
مختلف متفاوت است . در کشورهای پیشرفته، انبار 
حلقه های از زنجیر تولید، توزیع و مصرف می باشند و 
بدین وسیله تولید انبوه کارخانه ها و صنایع به دست 
مصرف کنندگان داخلی رسیده ، یا به مراکز صادراتی 
منتقل می شود و بالعکس . در برخی از کشورها ، نظیر 
ایران انبار ها به طور عمده نقش واسطه را در انتقال 
کاال از مبادی ورودی کشور به مناطق مختلف و پس 

توزیع محلی را به عهده دارند.
صنعتی  شهرک  هر  نیازهای  مهم ترین  از  یکی 
عنوان  به  که  ارس  آزاد  منطقه  باالخص  و 
در  و  می باشد  کشور  آزاد  منطقه  صنعتی ترین 
2۰6واحد  و  فعال  تولیدی  286واحد  حاضر  حال 
و  تاسیس  ضرورت  است  دارا  را  احداث  حال  در 
فعالیت انبارهای مجهز، ایمن و با ظرفیت مناسب 

را دوچندان می کند.
وجود انبارهای اختصاصی و ارائه خدمات انبارداری 
به فعالین اقتصادی از این جهت که در دسترسی 
نقل  و  هزینه های حمل  کاهش  و  کاال  به  بهینه 

تاثیر گذار است، دارای اهمیت فراوانی است.
سومین پروژه مهم منطقه آزاد ارس در چهارمین 
دوره افتتاح های ریاست جمهوری، بهره برداری از 

مجتمع ایمن نگهدار ارس بود.
و  یکهزار  سرمایه گذاری  با  با  مجتمع  این 
2۰۰میلیارد ریال ظرفیت ذخیره ۱۰هزار تن مواد 

اولیه دخانیات را دارد.
با بهره برداری از این مجتمع برای 2۰نفر به طور 
مستقیم و ۷2نفر بطور غیرمستقیم شغل ایجاد شد.
ظرفیت  مجموع  با  نیز  دیگر  انبارداری  طرح  دو 
سرمایه گذاری  میزان  و  8۰۰تن  و  5هزار 

5۷5میلیارد ریال نیز در ارس افتتاح شد.
به جز این 3طرح بزرگ که میزان سرمایه گذاری هر 
کدام از پروژه ها باالی هزار میلیارد ریال بود، 35پروژه 

دیگر نیز در این آیین به بهره برداری رسید.
اگر بخواهیم در یک دسته بندی کلی این پروژه ها را قرار 
دهیم، بر این اساس 2۱طرح در زمینه صنعت، ۷طرح 
کشاورزی، 3طرح عمرانی، 2طرح فرهنگی و 2پروژه 

انبارداری از دیگر پروژه های افتتاحی در این آیین بود.

سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
ارس در پنج پروژه افتتاحی عمرانی و 

فرهنگی-ورزشی
  حوزه عمران و زیرساخت

امروزه مناطق آزاد تجاري-صنعتی، محور پیشرفت 
و  موفقیت  مي روند.  شمار  به  پیراموني  مناطق 
زیرساخت های  وجود  به  بشری  اجتماع  پیشرفت 
فیزیکی برای توزیع منابع و خدمات ضروری بین 
مردم بستگی دارد، به طوری که قدرت هر اقتصاد 
به توانایی و موجودی زیرساخت آن بستگی دارد 
کیفیت  بر  زیرساخت ها  این  کارایی  و  کیفیت  و 
تداوم  و  اجتماعی  سیستم  سالمت  و  زندگی 
فعالیت های تجاری و اقتصادی مردم موثر است. 

کارایی،  در  افزایش  طریق  از  زیرساخت ها  کل  در 
صرفه جویی در زمان و کاهش در هزینه ها می توانند بر 
روی رشد اقتصادی تاثیر مثبت بگذارد و از طرف دیگر 
رشد اقتصادی و توسعه بخش تولیدی و خصوصی 
تحت  را  زیرساخت  تقاضای  و  عرضه  می تواند  نیز 
تاثیر قرار دهد و این در مناطق آزاد که بستر توسعه 

اقتصادی کشور هستند، اهمیتش دوچندان می شود.
مهم  پروژه های  از  یکی   :Cمسیر پل   
زیربنایی سازمان منطقه آزاد ارس بهره برداری از 
پل مسیر سی  بود. از مهم ترین اهداف ساخت این 
جاده  و  گریدان  به  ایواوغلی  شریان  اتصال  پل، 
به  سنگین  خودروهای  هدایت  منظور  به  مرزی 
به  دسترسی  سهولت  شهری،  محدوده  از  خارج 
راه  ایجاد  جلفا- تبریز،  خط آهن  شرقی  اراضی 
در  مستقر  سرمایه گذاران  برای  مناسب  دسترسی 

شهرک های صنعتی می باشد.
این پل به طول ۱۰۰متر و عرض 25متر و ارتفاع بیش از 
9متر می باشد و شامل دو دهانه کناری به طول 25متر و 

یک دهانه وسطی به طول 35متر است.
با  و  تومان  35میلیارد  هزینه کرد  با  پل  این 
تاسیس  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری 

و به بهره برداری رسید.
سالن ورزشی خداآفرین نیز با اعتبار ۱3۰میلیارد ریال 
در زون خداآفرین منطقه آزاد ارس مورد بهره برداری 
۱45۰مترمربع  مساحت  با  سالن  این  گرفت.  قرار 
چندمنظوره بوده و امکان استفاده برای ورزش های 

بسکتبال، والیبال، بدمینتون و بدنسازی را دارد  .
با  عمرانی  پروژه  سومین  نیز  کالنتری  ساختمان 
با  بود که  ارس  آزاد  سرمایه  گذاری سازمان مطنقه 
۱2۰میلیارد ریال اعتبار احداث و به بهره برداری رسید.

  طرح های فرهنگی
مجموعه والیبال ساحلی: مجموعه والیبال ساحلی پارک 
دورنا در سایه پتانسیل های موجود در ارس ازجمله رود 
ارس و در راستای توسعه و ارتقای ورزش های ساحلی و 

ترویج ورزش های ساحلی احداث شد.
مجموعه  ارس،  آزاد  منطقه  سازمان  رو  این  از 
والیبال ساحل را با اعتبار ۱۰میلیارد ریال در محل 
نمودن  مرتفع  زمینه  تا  کرد  ایجاد  دورنا  پارک 
نیازهای ورزشی مربوطه را در ارس فراهم نماید.

  چمن مصنوعی
در دهه های اخیر استفاده از چمن مصنوعی با توجه به 
دالیلی همچون عدم نیاز به شرایط آب و هوایی خاص، باال 
بودن هزینه های نگهداری چمن طبیعی، رشد روزافزونی 

داشته است. از طرفی هزینه نگهداری چمن مصنوعی 
نسبت به چمن طبیعی یک دهم چمن طبیعی است. 

در همین راستا یکی از طرح های افتتاحی در چهارمین 
دوره افتتاح های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط 
میزان  با  سیلگرد  مصنوعی  چمن  رئیس جمهور، 
سرمایه گذاری 5میلیارد ریال، توسط سازمان منطقه 

آزاد ارس به بهره برداری رسید.
  طرح های کشاورزی

سرمایه گذاری  با  کشاورزی  همچنین هفت طرح 
292میلیارد ریال و اشتغال زایی ۷۰نفر در منطقه 

آزاد ارس در این آیین بهره برداری  گردید.
دو واحد پرورش ماهی قزل آال با مجموع ظرفیت تولید 
ساالنه 38۰تن ماهی قزل آال و سرمایه گذاری ۱6۰میلیارد 
ریالی بخش خصوصی، یک واحد کاشت گل محمدی و 
تهیه اسانس گل محمدی با ظرفیت تولید ساالنه ۱6کیلو 
اسانس و سرمایه گذاری 69میلیارد ریالی، یک واحد تولید 
صیفی جات گلخانه ای به روش هیدورپونیک با ظرفیت 
تولید ساالنه ۱2۰تن انواع صیفی جات و سرمایه گذاری 
4۱میلیارد ریالی و سه مجموعه نگهداری و پرورش گوسفند 
و گوساله پرواری با مجموع ظرفیت ۱۰3تن گوشت گوساله 
و گوسفند و سرمایه گذاری 4۱میلیارد ریال هفت طرح 

کشاورزی به بهره برداری رسیده در این آیین بودند.

ارس؛ صنعتی ترین منطقه آزاد کشور
  افتتاح 23طرح صنعتی منطقه آزاد ارس 

در چهارمین دوره افتتاح های مناطق آزاد
بیش  که  است  پدیده اي  شدن  صنعتي  و  صنعت 
تاثیرات  ولي  نمي گذرد،  آن  عمر  از  قرن  سه  از 
شگرفي بر انسان و محیط زندگي او گذاشته است. 
و  تولیدی  28۱واحد  داشتن  با  ارس  آزاد  منطقه 
صنعتی فعال و 2۰6واحد در حال ساخت، فعالیت های 
اقتصادی خود را بر مبنای رفع موانع تولید و پشتیبانی 
ادامه می دهد و نهضت حمایت از تولیدکنندگان با 

رویکرد صادرات، اولویت اصلی این منطقه می باشد.
امروزه بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش هاي 
به بخشي رهبري کننده در عرصه  اقتصادي،  مولد 
اقتصاد مبدل شده است. رشد صنعت امکان مي دهد 
که قدرت عوامل تولید با توجه به توسعه روزافزون 

علم و فناوری به صورت مستمر افزایش یابد  .
توسعه صنعت عالوه بر آنکه موجب افزایش سهم کاالهاي 
صنعتي در صادرات ارس شده، توانسته است از طریق 
افزایش در کمیت و بهبود کیفیت کاالها، ارزش افزوده 
بیشتری ایجاد کند و به عنوان نیروي محرکه براي توسعه و 
رشد کلیه بخش هاي اقتصادي و بافت هاي اجتماعي نقش 
ایفا کرده و در نهایت افزایش چشمگیر ارزش افزوده بخش 
صنعت در تولید ناخالص داخلي در زمره شاخص ترین 

دستاوردهاي راهبردی توسعه صنعتي ارس می باشد.
افتتاح های  دوره  چهارمین  در  راستا،  همین  در 
مجموع  با  صنعتی  23طرح  جمهوری،  ریاست 
و  ریال  ۱5۷8۰میلیارد  داخلی  سرمایه گذاری 
سرمایه خارجی حدود 4میلیون دالر و اشتغال زایی 
3۷5نفر در منطقه آزاد ارس به بهره برداری رسید.
عالوه بر 2پروژه مهمی که میزان سرمایه گذاری 
متنوع  صنایع  بود،  ریال  میلیارد  هزار  باالی  آنها 

دیگری نیز فعالیت شان در ارس آغاز شد.
تولید ساالنه سیگار و سیگارت و تنباکوی معطر، تولید دو 
هزار و ۱۰۰تن انواع محصوالت سرامیکی و روشویی و 
۱5۰تن سینک ظرفشویی، تولید ساالنه ۱2هزار دستگاه 
کولر گازی و فن کویل دیواری، تولید 4هزار تن کاغذ 
پشت چسب دار و برچسب و 3هزار تن چسب، تولید 
ساالنه 36هزار دستگاه جاروبرقی، ماشین لباسشویی 
و زودپز و 2۱۷تن قطعات پالستیکی یخچال و فریزر، 
تولید ساالنه ۱5۰هزار عدد تی شرت و 2۰۰تن انواع 
درپوش و سرپوش پالستیکی، فرآوری و بسته بندی 
36هزار تن برنج، تولید ۷۷۰تن انواع دمنوش و عرقیات 
گیاهی و ۱5۰هزار عدد انواع مکمل دارویی و غذایی، 
5۰۰تن شکالت، 2۰هزار تن انواع کفپوش و دیوارپوش، 
دستگاه  های سنجش استرس گرمایی و سنجش غلظت 
ذرات معلق، تولید بیش از یک میلیون عدد تی شرت و... 
و تولید ساالنه بیش از 23۰۰تن انواع جرم گیر و مایع 
ظرفشویی و دسشویی و شامپو و 25تن سیم ظرفشویی 
از دیگر ظرفیت های تولیدی ایجاد شده در پس افتتاح 

این 23طرح صنعتی منطقه آزاد ارس بود.
گفتنی است، پیش از این نیز در پنجم فروردین ماه 
سال جاری در سومین دوره افتتاح های مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی توسط رئیس جمهور، 2۰طرح صنعتی، 
زیربنایی، کشاورزی و گردشگری با سرمایه گذاری 
ریالی بالغ بر ۱۱هزار و 583میلیارد ریال به صورت 

ارتباط زنده تلوزیونی به بهره برداری رسید.
23طرح  بر  بالغ  نیز  سال 99  طول  در  همچنین، 
سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس با میزان سرمایه گذاری 
ریالی ۱۱هزار و 944میلیارد ریال و ۷۰.5میلیون یورو و 
4۰8میلیون دالر سرمایه گذاری ارزی و میزان اشتغال زایی 

۱352نفر افتتاح و به بهره برداری رسیده است.
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 منطقه آزاد ارس؛ کلید توسعه
 تجــارت آزاد ایران با اوراسیا
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 گزارش: 
نجیبه ظفری



اخبار منطقه آزاد اروند

منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
انعقاد  آمادگی  اروند  آزاد  اروند گفت: سازمان منطقه  آزاد 
تفاهم نامه های فرهنگی و هنری در زمینه های مختلف با 

حوزه هنری استان خوزستان را دارد.
مدیرکل  شهباز  محمد  با  نشست  در  طمیمیان  قدرت اله 
فرهنگی  توسعه  مدیر  حضور  با  که  استان  هنری  حوزه 
آزاد  منطقه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  و  هنری 
ضمن  شد؛  برگزار  آبادان  هنری  حوزه  رئیس  و  اروند 
بررسی و پیگیری انعقاد تفاهم نامه همکاری در زمینه های 
فرهنگی هنری با این نهاد دولتی، موضوع تشکیل شورای 
را  اروند  آزاد  منطقه  در  و هنری  فرهنگی  آثار  از  حمایت 

نیز مطرح نمود.
وی در توضیح برگزاری این نشست اظهار داشت: پیگیر 
انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین معاونت فرهنگی، اجتماعی 
هنری  حوزه  و  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
موسیقی  زمینه های  در  خوزستان  استان  اسالمی  انقالب 
دفاع مقدس و انقالب، شعر عربی، ادبیات پایداری، فیلم و 
تئاتر، اربعین و حمایت از تولیدات فرهنگی هنری هستیم.
منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
آزاد اروند با بیان اینکه سیاستگذاری اصلی این معاونت در 
سال جاری حمایت از تولیدات آثار فرهنگی است، اذعان 
نمود: بنا داریم به لحاظ اثرگذاری و جریان سازی فرهنگی، 
قرار  معاونت  این  کار  اولویت  را  فرهنگی  آثار  از  حمایت 
یکی  که  هنری  حوزه  خرسندیم  مسیر  این  در  و  دهیم 
در  است،  کشور  در  فرهنگی  ساختارهای  اصلی ترین  از 

زمینه های تخصصی و نظرات کارشناسی کنارمان باشد.
با  تفاهم نامه  انعقاد  بی شک  کرد:  خاطرنشان  طمیمیان 
حوزه هنری درخصوص چند مورد کار موثر فرهنگی که 
سال  این  در  ما  اقدامات  عمده ترین  از  است،  اجرا  قابل 

خواهد بود.
منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
در  عربی  نمود: ظرفیت شعر  تصریح  پایان  در  اروند  آزاد 
موثری  جشنواره  می توان  و  است  باال  بسیار  منطقه  این 
موسیقی  جشنواره  همچنین  نمود؛  برگزار  راستا  این  در 
از  اربعین  ایام  دفاع مقدس در کنار فعالیت های فرهنگی 
دیگر موضوعات مهمی است که آمادگی همکاری با حوزه 
هنری انقالب اسالمی استان خوزستان را در اجرای آنها 

داریم.

سازمان  کارهای  و  کسب  بلوغ  و  تعالی  آموزش،  مدیر 
و  فنی  آنالین  آزمون  مرکز  افتتاح  از  اروند  آزاد  منطقه 

حرفه ای شهرستان خرمشهر خبر داد.
و حرفه ای  فنی  آنالین  آزمون  مرکز  افتتاح  الیاسی،  علی 
حرفه ای  و  فنی  رئیس  با حضور  که  خرمشهر  شهرستان 
استان، فرماندار و امام جمعه خرمشهر انجام گرفت را گامی 
مهم در سرعت بخشی به برگزاری آزمون و صدورگواهی 
مهارت دانست و افزود: با راه اندازی این سامانه از این پس 
عدم  و  دقت  امنیت، سرعت،  کیفیت،  با  مهارت  سنجش 
فناوری  با  تنوع سواالت، همگامی  دلیل  به  تقلب  امکان 
تسریع  که  خواهد شد  انجام  هزینه ها  کاهش  و  دنیا  روز 
و  مهارت آموختگان  الکترونیکی  گواهینامه های  در صدور 
به همراه خواهد  را  آنها  افزایش رضایت مندی  نهایت  در 

داشت.
و  اثربخشی  مرکز  این  گشایش  با  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اظهار  یافت،  خواهد  افزایش  آزمون ها  آموزشی  کیفیت 
کرد: سامانه یا سیستم مدیریت آزمون الکترونیکی، قابلیت 
طور  به  سواالت  انواع  با  را  تستی  آزمون های  برگزاری 
دو  با  و  می کند  دریافت  واحدی  داده  پایگاه  از  تصادفی 
سامانه پورتال جامع سازمان و بانک ملی، سوال در ارتباط 

و تبادل داده است.
سازمان  کارهای  و  کسب  بلوغ  و  تعالی  آموزش،  مدیر 
منطقه آزاد اروند، این مرکز را ماحصل مشارکت سازمان 
اروند و مرکز آموزش فنی و حرفه ای عنوان  آزاد  منطقه 
کرد و خاطرنشان نمود: مبلغ کل قرارداد فی مابین سازمان 
منطقه آزاد اروند و مرکز آموزش فنی و حرفه ای خرمشهر 
۱۰میلیارد و هشتصد میلیون ریال است که برای تجهیز 
و  میلیارد  یک  مبلغ  آنالین،  آزمون  مرکز  به روزرسانی  و 
مذکور  قرارداد  محل  از  ریال  ۵۰۰میلیون  و  ۹۴۴هزار 

پرداخت شده است.

اروند آماده انعقاد 
 تفاهم نامه های

 فرهنگی با حوزه هنری 
استان خوزستان

افتتاح مرکز آزمون 
آنالین فنی و حرفه ای 

شهرستان خرمشهر

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند اعالم کرد:

مدیر آموزش، تعالی و بلوغ کسب و 
کارهای سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

منابع  سهم  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
جامعه،  مختلف  عرصه های  بالندگی  و  رشد  در  انسانی 

اثرگذار است.
حسین گروسی در مراسم تجلیل از معلمان نمونه که 
و  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  حضور  با 
مدیر آموزش سازمان منطقه آزاد اروند و با همراهی 
مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان، فرماندار 
خرمشهر، امامان جمعه آبادان و خرمشهر و تنی چند 
سهم  به  اشاره  ضمن  شد؛  برگزار  مسئولین  دیگر  از 
بالندگی جامعه، اظهار داشت:  انسانی در  باالی منابع 
عرصه های  در  را  بالندگی  و  رشد  بخواهد  جامعه  اگر 
و  انسانی  منابع  به  می بایست  باشد،  داشته  مختلف 
ویژه ای  توجه  دارد،  وجود  آن  برای  که  فرصت هایی 

نشان دهد.
وی تصریح کرد: برای رشد و شکوفایی در اقتصاد نیز 
سه عامل مهم و کلیدی منابع طبیعی، سرمایه و نیروی 

انسانی مطرح است.
پیشرفت  عامل  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
کشورهای توسعه یافته در عرصه های صنعت، تولید و 
این  افزود:  و  کرد  عنوان  انسانی  نیروی  رشد  را  ترقی 
تربیت  و  تعلیم  و  پرورش  و  آموزش  امر  به  کشورها 
اقتصادی  عرصه های  در  امروز  و  کردند  ویژه ای  توجه 
و تولید حرف اول را می زنند. در همین راستا ما نیز در 
منطقه آزاد اروند برای رسیدن به هدف اصلی و فلسفه 
ورود  برای  زمینه  ایجاد  همانا  که  آزاد  مناطق  وجودی 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی است، باید آموزش را در 

اولویت کار خود قرار دهیم.
گروسی اظهار کرد: منطقه آزاد اروند با داشتن موقعیت 
استثنایی و استراتژیک به لحاظ همجواری با کشورهای 
با  ارتباطی زمینی، دریایی و هوایی  راه  دیگر و داشتن 
ریل گذاری های  و  بسترها  نوعی  به  باید  کشورها،  این 
الهی  بی بدیل  فرصت  این  از  و  دهد  انجام  را  الزم 

بهره مند شود.
می تواند  ریل گذاری  که  مهم  این  به  اشاره  وی ضمن 
کارآفرینی  تولید،  اشتغال،  مسائل  در  را  توسعه  بستر 
پیشرفت های  و  ایجاد  فرهنگی  مباحث  همچنین  و 
فرهنگی و اجتماعی را به همراه آورد، گفت: باید همه 
و  پیشنهادات  ایده ها،  ارائه  از  فرهیختگان  و  متولیان 
در  نیز  ما  و  نکنند  دریغ  است  مدنظرشان  انتقاداتی که 
آحاد  نظرات  از  استفاده  جهت  الزم  بستر  آن  تکمیل 
مردم، نخبگان، جوانان مخصوصا جامعه بزرگ فرهنگی 

را ایجاد کنیم.
با  داشت:  اذعان  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
توجه به شواهد، خوشبختانه فرهنگیان منطقه آزاد اروند 
دارای رتبه های کشوری و استانی هستند و با توجه به 
به  باطنی که عالقه مند  میل  برخالف  کرونایی  شرایط 
تجلیل از همه فرهنگیان بودیم، عزیزانی که دارای مقام 
بقیه مورد تقدیر  از  نیابت  به  استانی و کشوری هستند 

قرار گرفتند.
به  نیاز  درخواست  جهت  را  فرصت  این  گروسی 

دانست  غنیمت  تصمیم سازی ها  در  فرهنگیان  حضور 
که  دارد  را  آمادگی  این  اروند  آزاد  منطقه  افزود:  و 
دیدگاه  از  الزم،  زیرساخت های  و  ریل گذاری ها  برای 
از  جدا  را  خود  نیز  شما  شود؛  بهره مند  عزیزان  شما 
که  است  بزرگی  افتخار  چراکه  ندانید؛  مجموعه  این 
فرهنگی،  درعرصه های  شما  سازنده  دیدگاه های  از 

اقتصادی و... استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: اگر پول و سرمایه جذب شود اما پشت 
آن اندیشه و فکر نباشد؛ قطعا توسعه ای شکل نخواهد 

گرفت.
و  محل  پرورش  و  آموزش  اینکه  بیان  با  گروسی 
است،  انسان  آموزش  و  تربیت  در  زیربنایی  فندانسیون 
تعلیم و  به  برنامه هایمان  اگر ما در  اظهار داشت: قطعا 
تربیت بپردازیم، انسان هایی را پرورش می دهیم که در 
جایگاه های کلیدی و اجرایی کشور نقش موثری خواهند 
و  رشد  در  کوچک  نقشی  بتوانیم  امیدواریم  لذا  داشت؛ 

اعتالی آموزش و پرورش داشته باشیم .
ضمن  پایان  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
جهت  مختلف  سمت های  در  که  کسانی  از  قدردانی 
کرده اند،  ادوار گذشته تالش  منطقه طی  آموزش  رشد 
میان  در  کوچک  عضوی  عنوان  به  کرد:  خاطرنشان 
همراهی  با  بتوانیم  امیدوارم  فرهنگیان،  بزرگ  جامعه 
اعتالی  و  ارتقاء  جهت  در  موثری  گام های  دیگر  یک 

دانش و آموزش منطقه برداریم .

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان:
معلمان در ایام کرونا جهاد آموزشی کردند

استان خوزستان  پرورش  و  آموزش  همچنین، مدیرکل 
این  معلمان  کرونایی،  جدید  زیست بوم  در  گفت: 

سرمایه های بی بدیل اجتماعی، جهاد آموزشی کردند.
کشور  درگیری  ایام  در  معلمان  عملکرد  مودت  کورش 
افزود:  با ویروس کرونا را جهاد آموزشی عنوان کرد و 

جدید  زیست بوم  در  که  دارند  اذعان  همگان  امروز 
اجتماعی،  بی بدیل  سرمایه های  این  معلمان  کرونایی، 

جهاد آموزشی کردند.
هیچ  مدرسه  کرد  ثابت  کرونا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سمت  به  شدیم  ناچار  نمود:  تصریح  ندارد،  جایگزینی 
زیست بوم جدید برویم و با خلق شبکه »شاد« دستاورد 
مهمی در نظام تعلیم و تربیت ایجاد کنیم و تا به امروز 
بیش از ۱۲میلیون دانش آموز، ۷۶۰هزار معلم و ۱۲۰هزار 
مدیر از سراسر کشور در آن حضور دارند که با قاطعیت 
این  دارای  کشور  در  پیام رسانی  هیچ  گفت  می توان 
در  بتوانند  کاربر  ۱۵میلیون  همزمان  که  نبوده  ظرفیت 

آن ورود کنند.
به  خوزستان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
توجه  با  فرهنگیان  کاری  مصائب  و  اقدامات خالقانه 
به تدریس از راه دور پرداخت و اظهار داشت: اساس 
بنیادین  تحول  سند  پرورش،  و  آموزش  در  ما  کار 
است که امسال نیز این سند اجرایی شد و وزیر وقت 
قالب  در  تحولی  بسته های  عنوان  به  را  بسته هایی 

نمود. معرفی  ۲۴آیتم، 
نگه  را  خوزستان  روی  پیش  چالش  مهم ترین  مودت، 
داشت نیروی انسانی دانست و گفت: با توجه به اینکه در 
استان خوزستان تراز منفی در نقل و انتقاالت وجود دارد؛ 
باید موارد انگیزشی و ابزارهای تشویقی برای جلوگیری 
انسانی مجرب سطح استان خوزستان  نیروی  از خروج 
را ایجاد نماییم که در همین راستا به معاون اول محترم 

رئیس جمهور نیز به شکل مکتوب اطالع داده ایم.
پایان  در  خوزستان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نمرات پایه دوازدهم 
تاثیر مستقیم بر قبولی کنکور و امتحانات پایه نهم نیز 
رعایت  با  پایه  دو  این  دارد؛  تحصیلی  هدایت  در  تاثیر 
صورت  به  کرونا  مدیریت  ملی  ستاد  شیوه نامه های 

حضوری برگزار خواهند شد.

 مدیر آموزش، تعالی و بلوغ
 کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند:

 اجرای سند تحول بنیادین مهم ترین
 وظیفه آموزش و پرورش

همچنین، مدیر آموزش، تعالی و بلوغ کسب و کارهای 
تحول  سند  اجرای  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
بنیادین از مهم ترین برنامه های در دستورکار آموزش و 

پروش است که باید به طور جدی پیگیری شود.
علی الیاسی اظهار داشت: مهم ترین وظیفه آموزش و پرورش 
کالن  اهداف  در  قطعا  است؛  بنیادین  تحول  سند  اجرای 
آموزش و پرورش آنچه مد نظر است تربیت انسان مولد، 
شجاع، وطن دوست، توانمند و... است که این مهم نیز شدنی 
نیست مگر توسط معلمان در اجرای اهداف و راهبردهایی که 

در سند تحول بنیادین به ما تکلیف شده است.
وضعیت  ارتقای  به  سند  این  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
آموزش و پرورش کمک شایانی می کند، تصریح نمود: 
باید دست در دست هم داده و این سند را عملیاتی کنیم؛ 
چراکه اگر می خواهیم سند تحول بنیادین اصالح شود، 
هیچ راهی جز اجرای آن وجود ندارد تا مشخص شود 

کدام بخش ها نیاز به تکمیل و به روزآوری دارد.
سازمان  کارهای  و  کسب  بلوغ  و  تعالی  آموزش،  مدیر 
این  کنار  در  داشت:  اذعان  پایان  در  اروند  آزاد  منطقه 
قرار  اولویت  در  را  شهروندی  آموزش های  باید  سند، 
دهیم تا با یاری خدا بتوانیم بازسازی فرهنگی اجتماعی 

شهرهای آبادان و خرمشهر را شاهد باشیم.

امام جمعه خرمشهر:
منطقه آزاد اروند می تواند الگویی برای 

سرزمین اصلی شود
ارتقای  به  است  الزم  گفت:  نیز  خرمشهر  جمعه  امام 
سطح علمی معلمان و ایجاد مشوق های ویژه برای این 

قشر اثر گذار توجه ویژه شود.
حجت  االسالم محمدجواد عادل پور با اشاره به اهمیت 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش افزود: سند تحول 
دوم  گام  بیانیه  راستای  در  پرورش  آموزش  بنیادین 
انقالب است که رهبر معظم انقالب براساس آموزه های 

دینی، تعیین کرده اند.
وی ضمن بیان اینکه منطقه آزاد اروند می تواند الگویی 
نیروی  تربیت  کرد:  اظهار  شود،  اصلی  سرزمین  برای 
انسانی برای رسیدن به اهداف نظام جمهوری اسالمی، 

استقالل به معنای تمام و در ابعاد مختلف است.
ماموریت  گفت:  عادل پور  محمدجواد  االسالم  حجت  
دیگر ما بنای تمدن نوین اسالمی است که باید افرادی 
نوین  تمدن  آنها  وسیله  به  بتوانیم  که  کنیم  تربیت  را 
تاکید رهبر معظم  آموزه های مورد  براساس  را  اسالمی 

انقالب، ایجاد کنیم.
ماموریت  داشت:  اذعان  پایان  در  خرمشهر  جمعه  امام 
نهایی تربیت افسران و سربازان برای زمینه سازی ظهور 

امام مهدی )عج( است.

توسعه آموزش، زمینه ساز ورود 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی به اروند

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد:

انسجام و همدلی؛ پیام جشنواره طراحی لباس اقوام استان خوزستان

اعالم آمادگی اروند جهت همکاری برای واردات واکسن کرونا

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد اروند گفت: شناساندن، همبستگی و انسجام هویت 

اقوام ایرانی، پیام این رویداد مهم فرهنگی بود.
طراحی  جشنواره  اختتامیه  آیین  در  طمیمیان  قدرت اله 
و  اهداف  درخصوص  خوزستان،  استان  اقوام  لباس 
شرح روند برگزاری این جشنواره اظهار داشت: موسسه 
»طراحان لباس نقش تن پوش اروند« به عنوان دبیرخانه 
اقوام  لباس  احیای  و  لباس  طراحی  جشنواره  برگزاری 
شناساندن،  و  معرفی  منظور  به  خوزستان،  استان 
راستای  در  و  ایرانی  اقوام  انسجام هویت  و  همبستگی 
منویات مقام معظم رهبری جهت اتحاد ملی و انسجام 
با  لباس  طراحی  جشنواره  برگزاری  به  اقدام  اسالمی؛ 
هدف احیای لباس های اقوام خوزستان و فرهنگ سازی 
هویت شهری با استفاده از نماد ها و بناهای تاریخی و 

هویتی شهر آبادان و خرمشهر نمود.
موسسه  همکاری  محصول  را  جشنواره  این  وی، 
کل  اداره  اروند«،  تن پوش  نقش  لباس  »طراحان 
و  آبادان  اروند، شهرداری  آزاد  منطقه  ارشاد  و  فرهنگ 
اداره ارشاد شهرستان آبادان دانست و افزود: بخشی از 
الگوها  با عنوان؛ معرفی  این جشنواره  اهداف برگزاری 
در  خوزستان  استان  اقوام  نوین  و  اصیل  سبک های  و 
از  را  پوشش و سبک زندگی که هویت و اصالت خود 
نمادهای فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی گرفته اند، حفظ و 
هویت  شناسایی  اقوام خوزستان،  معنوی  میراث  اشاعه 
تاریخی  بناهای  شهری و فرهنگی، نمادهای منطقه و 
شهر آبادان و خرمشهر بود که همه این موارد به خوبی 

در آثار ارسالی به جشنواره مشهود بود.
این  اهداف  از  دیگری  بخش  به  ادامه  در  طمیمیان 
و  مناسک  داشتن  نگه  زنده  و گفت:  پرداخت  جشنواره 

استان خوزستان، شناساندن  اقوام های  آیین ها، پوشاک 
نمایش  اقوام،  دیگر  به  خوزستان  اقوام  آیین های 
مردم  هنری  و  فرهنگی  ظرفیت های  و  توانمندی ها 
اشاعه  خوزستان،  استان  و  خرمشهر  و  آبادان  منطقه 
الگوهای نوین برای رفتارهای اجتماعی اعم از پوشش 
و آراستگی محیط زندگی خصوصا برای نسل جوان با 
این هدف که بتوانند در انتخاب سبک رفتار از مدل های 
سنتی  و  اقوامی  اسالمی-ملی  ایرانی  هویت  از  برآمده 
رویداد  این  مهم  اهداف  ازجمله  بگیرند؛  الگو  خود 

فرهنگی بود.
منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
آزاد اروند، فراهم کردن زمینه های به کارگیری و اشاعه 
نمادها، نشان ها و مولفه های هویت اقوام در عرصه پوشاک 

و سبک زندگی، را بخش دیگری از پیامدهای این اتفاق 
مهم معرفی کرد و خاطرنشان نمود: هدایت بازار پوشاک به 
سوی تولید داخلی و تشویق آحاد مردم به پرهیز از انتخاب 
و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت 
ایرانی، تشویق و حمایت از طراحان و فعاالن مستعد در 
حوزه مد و پوشاک ایرانی- اسالمی، ذائقه سنجی مصرف 
مد و لباس در ایران بر اساس مقتضیات استانی و افزایش 
نقش طراحان حرفه ای، زمینه سازی جهت کشف استعدادها 
و خالقیت های نو مرتبط با پوشاک اسالمی ایرانی و کمک 
به کاهش شکاف بین مد رسمی و غیررسمی و ساماندهی 
وضعیت پوشش و لباس جامعه، مسائل و موارد مهمی بود 
که تالش شد در این جشنواره مورد توجه و اهمیت قرار 

گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد اروند:
پوشاک و لباس، رنگین کمانی از اقوام است

استان  اقوام  لباس  طراحی  جشنواره  اختتامیه  آیین 
سالن  محل  در  برگزیده  نفرات  اعالم  با  خوزستان 

همایش های سازمان منطقه آزاد اروند، برگزار شد.
اروند  آزاد  منطقه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
درخصوص تعداد آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره 
گفت: به گفته دبیر برگزاری جشنواره، بالغ بر ۲۰۰اثر در 
بخش های مختلف توسط شرکت کنندگان سطح کشور 
از  آثار  اولیه  بررسی  از  ارسال شد که پس  به دبیرخانه 
لحاظ رعایت اصول اولیه هر اثر برای رسیدن به مرحله 

داوری، تعداد ۱۱۰اثر به مرحله داوری راه یافتند.
رضا مردانی، نگاه به صنعت مد و لباس و قرار گرفتن 
در جایگاه فرهنگ و هنر را مهم ارزیابی کرد و اظهار 
طراحی های  و  مرغوب  پارچه های  از  استفاده  داشت: 
جایگاه  ایرانی-اسالمی  پوشاک  می شود  باعث  داخلی 

خوبی در صنعت مد داشته باشد.
در  جشنواره  این  توسعه  و  انتقال  کرد:  تصریح  وی 
خصوصا  همسایه؛  کشورهای  و  همجوار  استان های 
کشور دوست و برادر عراق؛ می تواند به اقتصاد منطقه 

نیز کمک شایانی کند.
اروند  آزاد  منطقه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
را  لباس  و  مد  باید  امروزه  اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در 
طراحی  خودمان  مردم  زندگی  و  فرهنگ  با  متناسب 
رنگین کمانی  لباس،  و  پوشاک  کرد:  خاطرنشان  کنیم، 
از  اقوام است که هویت استان ما را شکل می دهد؛  از 
همین روی باید این صنعت را تقویت کنیم تا لباس نماد 

زیبایی و کمال باشد.

در  اروند  آزاد  منطقه  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
واردات  در  سرمایه گذاران  کمک  با  تا  دارد  آمادگی  نیاز  صورت 

واکسن کرونا مشارکت و همکاری کند.
سرسرای  در  اروند  مشکالت  بررسی  نشست  در  گروسی  حسین 
آزاد  منطقه  به  اختیارات الزم  اگر  کرد:  بیان  استانداری خوزستان 
و  این منطقه  از ظرفیت  نیاز می توان  داده شود، در صورت  اروند 

فعاالن اقتصادی جهت وارد کردن واکسن کرونا استفاده کرد.
وی افزود: در منطقه آزاد اروند نیاز است تا برخی ادارات اقتصادی 
همچون صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آبفا 
از  بسیاری  این منطقه هنوز  راه اندازی  زمان  از  و  راه اندازی شوند 

ادارات اقتصادی در این منطقه ایجاد نشده اند.

گروسی از دیگر نیازهای این منطقه را راه اندازی دانشگاه علوم 
منطقه  این  در  که  است  نیاز  داشت:  اذعان  و  دانست  پزشکی 
کنار  در  پزشک،  تربیت  با  تا  گردد  راه اندازی  پزشکی  دانشگاه 
کشورهای  در  نیروها  این  از  استفاده  امکان  منطقه،  نیاز  تامین 

باشیم. همسایه را هم داشته 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
است؛  سرمایه گذاری  برای  شرایط  ایجاد  توسعه،  راه  بهترین 
مناطق آزاد در مناطق محروم و مرزی با هدف توسعه و رونق 
منطقه و کشور ایجاد شده اند؛ به همین دلیل باید به این مناطق 
داشته  را  بیشتر  و  بهتر  فعالیت  امکان  تا  شود  داده  اختیاراتی 

باشند.
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اخبار منطقه آزاد قشم

تسریع  در بهبود 
زیرساخت های عمرانی، 

جهت تحقق توسعه پایدار 
در قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در آیین 
کلنگ زنی بلوار طوال مطرح کرد:

طوال  روستای  بلوار  احداث  عمرانی  پروژه  کلنگ زنی  آیین 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با 
فرماندار  اهل سنت شهرستان قشم،  امام جمعه  قشم،  آزاد 
شهرستان و جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد 

قشم برگزار شد.
علی درویش پور در این مراسم اظهار کرد: این پروژه عمرانی 
در ادامه طرح های توسعه ای روستای طوال با هدف کاهش 
اجرایی  ساکنان  به  بهتر  خدمات  ارائه  و  جاده ای  حوادث 

می شود.
از  یکی  عنوان  به  طوال  بلوار  عمرانی  پروژه  افزود:  وی 
جزیره  صنعتی  قطب های  و  اهمیت  حائز  جمعیتی  نقاط 
ساکنان،  به  بهتر  خدمات  ارائه  زمینه ساز  می تواند  قشم، 

سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی باشد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: این 
پروژه باید در کوتاه ترین زمان ممکن و باکیفیت و استاندارد 

مناسبت، آماده بهره برداری و ارائه خدمات شود.
به ویژه  زیرساخت ها  وضعیت  بهبود  درویش پور؛  گفته  به 
زیرساخت های عمرانی و جاده ای، یکی از اولویت های اصلی 
سازمان منطقه آزاد قشم برای رسیدن به توسعه متوازن و 

پایدار در جزیره است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان ابراز امیدواری 
جاده ای  حوادث  کاهش  شاهد  طوال،  بلوار  احداث  با  کرد: 
اقتصادی  فعاالن  و  به سرمایه گذاران  بهبود خدمات دهی  و 

حاضر در شهرک صنعتی طوال باشیم.
طول  به  طوال  بلوار  عمرانی  پروژه  گزارش،  این  براساس 
بر  بالغ  اعتباری  با  ۴۰-۷۲متر  متغیر  عرض  و  ۲.5کیلومتر 
میدان  تا  طوال  ورودی  میدان  حدفاصل  ریال  ۴۹۰میلیارد 
صنایع احداث می شود. همچنین احداث کانال دفع آب های 
سطحی، تجهیزات روشنایی این محور، فضای سبز، ریفیوژ، 
پروژه عمرانی  این  در  نیز  فنی  ابنیه  و سایر  پل  چند دهنه 

پیش بینی شده است.
علی  طوال،  بلوار  پروژه  کلنگ زنی  مراسم  در  است،  گفتنی 
درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
سنت  اهل  جمعه  امام  خطیب  عبدالرحیم  شیخ  قشم،  آزاد 
شهرستان قشم، علیرضا نصری فرماندار شهرستان قشم به 
همراه جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم 

و مسئوالن محلی حضور داشتند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
به  فعاالن جزیره  ویژه همه  نگاه  و  لزوم جریان سازی  بر 

تاکید کرد. ظرفیت گردشگری قشم، 
اقتصادی و معتمدان  با فعاالن  علی درویش پور در دیدار 
مقصد  به  قشم  تبدیل شدن  داشت:  اظهار  درگهان  شهر 
ما  اولویت  و  اصلی  هدف  ایران،  گردشگری  نخست 
فعاالن و مردم جزیره  می باشد و حضور و همراهی همه 

برای تحقق این خواسته، الزم است.
طبیعی  و  بکر  جاذبه های  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
مردم  مهمان نوازی  افزود:  بی همتاست،  دنیا  در  قشم 
سرآمد  بین  این   در  قشم  و  دارد  نیکی  شهرت  جنوب 
است و این دو ظرفیت در کنار هم می تواند جزیره را به 

کند. تبدیل  برند گردشگری کشور  بهترین 
لزوم  بر  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
بخش های  تمامی  در  جزیره  کارکردهای  جریان سازی 
تاکید  گردشگری  صنعت  به  نگاه  با  خصوصی  و  دولتی 
سرمایه گذاران  جذب  در  گردشگری  رونق  گفت:  و  نمود 
ازجمله صنایع شیالتی،  قشم  ظرفیت های  سایر  توسعه  و 

نفت، گاز، انرژی و تجارت نیز نقش قابل توجهی دارد.
درویش پور ادامه داد: مساحت جزیره معادل چندین کشور 
رقابت  قابلیت  توان گردشگری،  لحاظ  به  و  است  مستقل 
با تبدیل کردن   با برترین نقاط دنیا را دارد، این پتانسیل 
قشم به یک برند گردشگری، اشتغال زایی و درآمد پایدار 

را در منطقه محقق می کند.
قشم  آزاد  منطقه  سیاستگذاری  تداوم  بر  همچنین  وی 
داشت:  عنوان  و  داد  خبر  تفصیلی  و  جامع  براساس طرح 
و  نقلی  حمل  و  رفاهی،  خدماتی،  زیرساخت های  توسعه 
تبدیل   اولویت  با  و  طرح  این  براساس  فعالیت ها  سایر 
ادامه  کشور  گردشگری  نخست  مقصد  به  قشم  شدن 

یافت. خواهد 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
بین  در  کاری  انسجام  و  همدلی  روحیه  پایان  در  قشم، 
تداوم  سبب ساز  را  درگهان  اقتصادی  و  اجتماعی  فعاالن 
کرد:  خاطرنشان  و  دانست  منطقه  این  در  شهری  توسعه 
یکی از مزیت های ارزنده قشم،  اتحاد بین شیعه و سنی 
مختلف  اقوام  و  روستاها  شهرها،  بین  آن  گسترش  و 

ساکن در این جزیره است.
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قشم

در نخستین دیدار مردمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شد:

تکریممردموپشتیبانیازسرمایهگذاران
اولویتسازمانمنطقهآزادقشم

مشاور رئیس جمهور در نشست شورای برنامه ریزی سازمان منطقه آزاد قشم مطرح کرد:

مشاور رئیس جمهور در نشست هم اندیشی با فعاالن اقتصادی قشم اظهار کرد:

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مردمی  دیدار  نخستین 
و  مردم  مشکالت  رفع  هدف  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
سرمایه گذاران و بیان انتقادات و پیشنهادات سازنده و اصالح 
موارد مورد نیاز و تحقق بخشیدن به سیاست تکریم ارباب 

رجوع برگزار شد.
از  جمعی  حضور  با  که  جلسه  این  در  درویش پور  علی 
معاونان و مدیران سازمان برگزار گردید، اظهار داشت: جلب 
رضایتمندی مردم در چارچوب قانون، یکی از وظایف ما به 

عنوان خدمتگذاران نظام و کشور است.
کرد:  تصریح  آزاد قشم  منطقه  مدیره سازمان  رئیس هیات 
فعاالن  مشکالت  پیگیری  و  سرمایه گذاران  از  پشتیبانی 
تولید  به  دستیابی  همچنین  و  موانع  رفع  جهت  اقتصادی 
آزاد  از هدفگذاری های اصلی سازمان منطقه  سازنده، یکی 

قشم در سال جدید است.
اولویت  مردم  تکریم  کرد:  خاطرنشان  همچنین  وی 

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  و سرلوحه سیاست های  نخست 
می باشد.

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  گزارش،  این  براساس 
شنیدن  از  پس  دیدارها  این  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
حل  برای  مقتضی  دستورات  مراجعه کنندگان،  مشکالت 
مشکالت مردم را به مدیریت های مربوطه با رعایت تکریم 

آنان، ارجاع  دادند.
سازمان  مدیرعامل  مردمی  دیدار  نخستین  است،  گفتنی 
به  پاسخگویی  فرآیند  تسریع  هدف  با  قشم  آزاد  منطقه 
مشکالت، پیگیری شفاف مسائل و تزریق روحیه اعتماد و 

اتحاد بیش از پیش در جامعه برگزار شد.
الزم به ذکر است، با نظر علی درویش پور رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، ادامه برنامه های دیدار 
مردمی جهت تسریع در فرآیند حل مشکالت ساکنان جزیره 

در دستورکار این مجموعه قرار گرفته است.

شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  مومنی  حمیدرضا 
عامل  مدیران  همراه  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
سازمان های مناطق آزاد کشور با هدف بازدید از پروژه های 
هم اندیشي  نشست  در  حضور  و  انرژی  و  نفت  زیرساختی، 

مدیران عامل مناطق آزاد، به جزیره قشم سفر کردند.
مدیران  شورای  نشست  میزبان  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
به  منظور  که  بود  کشور  آزاد  مناطق  سازمان های  عامل 
مالی  تامین  موضوعات  درخصوص  ارزیابی  و  تصمیم گیری 
و راهبردهای بخش پولی در مناطق آزاد با مشارکت بخش 

خصوصی برگزار گردید.
بازدید از پروژه های نفتی، شیالتی و صنعتی و دیدار با فعاالن 
از  پشتیبانی  بر  تاکید  به  منظور  قشم  آزاد  منطقه  اقتصادی 
سرمایه گذاران و تالش برای مانع زدایی از روند تولید، از دیگر 
عامل  مدیران  بیشتر  آشنایی  برای  طراحی  شده  برنامه های 

سازمان های مناطق آزاد با ظرفیت های جزیره قشم بود.

جزیره قشم رکورددار تولید میگو در کشور
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
اقتصادی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
نخستین  از  کشور  آزاد  مناطق  عامل  مدیران  و  قشم  آزاد 
قشم  در  کشور  فوق متراکم  شیوه  به  میگو  پرورش  مزرعه 

بازدید کردند.
شرکت »کیان یزدان قشم« نخستین پروژه ای بود که توسط 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
اقتصادی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
هیات  و  کشور  آزاد  مناطق  دیگر  عامل  مدیران  قشم،  آزاد 

همراه، مورد بازدید قرار گرفت.
این شرکت به  عنوان نخستین شرکت پرورش میگو به شیوه 
فوق متراکم در کشور، یکی از پروژه های اولویت دار جزیره و 
تولید شده در منطقه  در حال ساخت است که محصوالت 
آزاد قشم را وارد چرخه تامین غذای کشور و صادرات خواهد 
به مردم جهان،  آزاد  این منطقه  برند  تا ضمن معرفی  کرد 

نقش اثرگذاری در اقتصاد ارزآور ایران ایفا کند.
شرکت کیان یزدان قشم با ۴۸۰حوضچه، به  طور میانگین 
ظرفیت تولید ۴۰ُتن میگو در هر هکتار را دارد که در مقایسه 
با روش سنتی )با برداشت حدود ۷ُتن در هر هکتار(، جهشی 
در زمینه تولید میگو در صنعت غذایی کشور رقم خواهد زد.

 تامین امنیت غذایی کشور با تکیه  
بر ظرفیت های دریایی قشم

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد قشم به همراه مدیران عامل مناطق آزاد کشور از 
مزرعه پرورش ماهی در دریا »شرکت طالیه داران امین قشم« 

بازدید کردند.
مراحل برداشت ماهی از قفس های پرورشی در دریا توسط 
این  بهره بردار  نخستین  که  قشم  امین  شرکت طالیه داران 
حوزه در جزیره است، دومین برنامه لیست بازدیدهای مشاور 
و هیات همراه  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  و  رئیس جمهور 

بود.
در حال حاضر ۱۲قفس 5۰ُتنی این شرکت وارد چرخه تولید 
شده که تا پایان امسال با به  آب اندازی ۱۲قفس دیگر، تولید 

ساالنه شرکت به ۲هزار ُتن ماهی می رسد.
با توجه به در اولویت قرار گرفتن مسئله تامین امنیت غذایی و لزوم 
بی نیازی کشور از واردات محصوالت، جزیره قشم با سرمایه گذاری 
بر داشته های طبیعی خود، سعی دارد در راه برداشتن موانع تولید گام 

برداشته و تامین کننده نیاز غذاهای دریایی مردم کشور باشد  .
توسعه صنایع شیالتی در دو بخش پرورش میگو و ماهی 
توان  بر  تکیه  بومی،  سرمایه گذاران  مشارکت  با  دریا  در 
جغرافیایی و موقعیتی جزیره و کاهش فشار به ذخایر آبزیان 
خلیج  فارس، یکی از سیاست های اساسی منطقه آزاد قشم 

در سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها است.
تولید  قشم،  دریای  در  ماهی  پرورش  شده  مطالعه  ظرفیت 
۸۶هزار ُتن ماهی در سال است که در حال حاضر با وجود 
پنج شرکت دارای مجوز فعالیت در این زمینه، تا پایان امسال 

تولید ۱۰هزار ُتن ماهی به این روش محقق خواهد شد.

پشتیبانی از روند تولید انرژی در منطقه آزاد قشم
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
اقتصادی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم به همراه مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد کشور از 
سه پروژه فعال در صنعت نفت، گاز و انرژی جزیره بازدید کردند.

حمیدرضا مومنی به همراه مدیران عامل سازمان های مناطق 
آزاد کشور از مراحل ساخت اسکله نفتی حرا قشم، نیروگاه 
سیکل ترکیبی قشم مولد و پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین 

شرکت »پارس بهین پاالیش نفت قشم« بازدید کردند.
با احداث اسکله نفتی حرا قشم، ورود نفت خام از طریق شناور 
با هدف ایجاد تسهیالت و تجهیزات در تامین خوراک و سپس، 
سایر  و  شناورها  سوخت  نفت،  قیر،  نظیر  محصوالتی  انتقال 
فرآورده های نفتی که توسط پاالیشگاه های همجوار تولید شده، 

صورت خواهد گرفت.
راه اندازی فاز نخست این اسکله نفتی با توان پهلوگیری کشتی 
۳5هزار تنی می تواند با تامین خوراک شرکت های فعال در حوزه 

تولید انرژی، ضمن پشتیبانی از روند روبه رشد تولید، موجب 
مانع زدایی در تامین نیازهای صنعت نفت، گاز و انرژی منطقه 
و گردش چرخ های صنایع تولیدی شده و نام قشم را در حوزه 

تولیدات نفتی به یک برند شناخته  شده تبدیل نماید.
اسکله نفتی حرا قشم، یکی از بزرگ ترین اسکله های نفتی در 
جنوب کشور با ظرفیت تخلیه و بارگیری ۱۴میلیون و 5۰۰هزار 
ُتن فرآورده های نفتی است که در فاز دوم امکان پهلوگیری 

کشتی های نفتی ۸۰هزار تنی را نیز مهیا خواهد کرد.

مانع زدایی از تولید در منطقه آزاد قشم
همچنین، شرکت قشم مولد با هدف سرمایه گذاری و احداث 
)طراحی، ساخت و بهره برداری( نیروگاه سیکل ترکیبی تولید 
برق، پروژه دیگری بود که توسط مشاور رئیس جمهور و دبیر 
اقتصادی و هیات همراه مورد  آزاد و ویژه  شورایعالی مناطق 

بازدید قرار گرفت.
تامین  برق،  5۰۰مگاوات  تولید  ظرفیت  با  شرکت   این 
یوتیلیتی مورد نیاز شرکت پارس بهین پاالیش نفت قشم، 
فعالیت خود را در منطقه آزاد قشم آغاز کرده و با افتتاح فاز 
قشم  پاالیش  بهین  پاالیشگاه  پیش نیازهای  تامین  نخست 
برق، ۸هزار  در دی ماه سال گذشته، موفق شد ۲۱مگاوات 
این  به  روز  در  بخار  ُتن  ۳۸هزار  و  شیرین  آب  مترمکعب 

پاالیشگاه تزریق کند.
شرکت قشم مولد، ظرفیت تولید ۷۰مگاوات برق و تامین آب 
و بخار مورد نیاز سایر پاالیشگاه های جزیره قشم را نیز دارد.

با راه اندازی فاز دوم این نیروگاه، ۳۲۰مگاوات برق جهت پشتیبانی 
از نیازهای بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی جزیره به شبکه 
سراسری کشور متصل خواهد شد که گامی جهت مانع زدایی از روند 

روبه رشد و جهش تولید در جنوب کشور محسوب می شود.

نقش سازنده قشم در مسیر خودکفایی اقتصادی کشور
در ادامه لیست پروژه های اقتصادی جزیره، مشاور رئیس جمهور و 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و هیات همراه در جزیره، 

از بزرگ ترین پاالیشگاه تولیدکننده قیر کشور بازدید کردند.
سرمایه گذاری  با  قشم،  نفت  پاالیش  بهین  پارس  شرکت 
قیر  بشکه  ۳5هزار  تولید  ظرفیت  و  دالر  ۱۶۴میلیون  ارزی 
در روز، در دو فاز تولید قیر به  عنوان محصول اصلی و نفت 
خام سبک به  عنوان محصول فرعی به خودکفایی اقتصادی 

و ارزآوری کشور کمک می کند.

رشد و تعالی صنعت کشتی سازی کشور در قشم
در پایان، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم به همراه مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد کشور 

از شرکت تعاونی شناورسازی مدکندآلو قشم بازدید کردند.
شناورهای  تعمیر  و  نوسازی  ساخت،  مراحل  از  بازدید 
لیست  برنامه  آخرین  فوالدی  و  آلومینیومی  فایبرگالس، 
بازدیدهای مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 

و هیات همراه در جزیره قشم بود.
دریایی  به گسترش صنایع  و کمک  ارزش  زنجیره  تکمیل 
توسعه  دریا،  مزیت  از  بیشتر  بهره مندی  هدف  با  کشور 
اشتغال و نوسازی ناوگان حمل  و نقل دریایی با اتکا به توان 
نیروهای بومی، یکی دیگر از پتانسیل های منطقه آزاد قشم 

با داشتن چندین شرکت فعال در حوزه شناورسازی است.
شرکت تعاونی شناورسازی مدکندآلو قشم با سابقه ۱5ساله 
نیروهای  استعداد  به  اعتماد  و  قشم  آزاد  منطقه  در  حضور 
بومی و تکنولوژی روز دنیا، توانسته گامی جهت رشد و تعالی 

صنعت کشتی سازی در منطقه بردارد.
و  فوالدی  آلومینیومی،  شناورهای  ساخت  با  شرکت  این 
حمل  و  ناوگان  نوسازی  جهت  ارزشمند  گامی  فایبرگالس 
نقل مسافری، باری و صیادی برداشته و با اشتغال زایی چند 
صد نفره، ظرفیت ساخت ۱۰۰فروند شناور زیر ۳۰ُتن را در 

سال دارد.
تحول صنعت دریایی کشور با ایجاد اشتغال پایدار و مبتنی 
بر اقتصاد مقاومتی در جزیره ای که دارای پتانسیل های ناب 
فراروی  متفاوت،  دریچه ای  می تواند  است،  طبیعی  بکر  و 

گردشگری دریایی کشور بگشاید.

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
سال ۱۴۰۰  در  آزاد  مناطق  اقدامات  تمام  گفت:  اقتصادی 
رهبری  معظم  مقام  منویات  و  سال  شعار  تحقق  بر  مبتنی 

طراحی شده است.
سازمان  برنامه ریزی  شورای  نشست  در  مومنی  حمیدرضا 
و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با  که  قشم  آزاد  منطقه 
از  جمعی  همراه  به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
افزایش  افزود:  شد،  برگزار  سازمان  این  مدیران  و  معاونان 
روند فعالیت های تولیدی با پشتیبانی ها و مانع زدایی هایی که 
برای آن برنامه ریزی شده، تحولی در توسعه مناطق آزاد و به 

دنبال آن در تمامی کشور رقم خواهد زد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر لزوم تبادل 

افزایش  داشت:  اظهار  و  کرد  تاکید  آزاد  مناطق  بین  افکار 
و  اجرا  حوزه  در  مناطق  کارشناسان  آگاهی  و  دانش  سطح 
دارایی های سرمایه ای  انسانی و  منابع  برنامه ریزی، ممیزی 

در مناطق به قرار گرفتن در مسیر توسعه کمک می کند.
وی با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه، از مسئوالن در 
نقطه  قوانین،  به  کارشناسی  نگاه  با  تا  آزاد خواست  مناطق 
اصالح  و  توسعه  هفتم  برنامه  درخصوص  را  خود  نظرات 
شورایعالی  دبیرخانه  به  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 

ارسال نمایند.
سازمانی  ساختار  ابالغ  از  همچنین  رئیس جمهور  مشاور 
ساختار،  این  طبق  گفت:  و  داد  خبر  شورایعالی  دبیرخانه 
5۳پست  و  ۳معاونت  با  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 

اجرایی فعالیت خواهد کرد و سه مدیریت فناوری اطالعات 
و ارتباطات، تامین مالی و روابط عمومی و امور بین الملل به 

صورت مستقیم زیرنظر دبیر فعالیت خواهند کرد.
در  عمومی  روابط  حوزه  مهم  و  ویژه  نقش  بر  مومنی 
در  افتاده  اتفاق  فعالیت های  حجم  شایسته  اطالع رسانی 
ایجاد  و  اشتغال زایی  تاثیر مناطق در توسعه،  و  آزاد  مناطق 
درآمد پایدار تاکید کرد و خواستار انعکاس بهتر این فعالیت ها 

و معرفی محتوای اقدامات انجام شده در این مناطق شد  .
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
آزاد قشم در  از میزبانی شایسته منطقه  پایان  اقتصادی در 
سازمان های  عامل  مدیران  هم اندیشی  نشست  برگزاری 

مناطق آزاد کشور قدردانی کرد.

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
اقتصادی،  فعاالن  و  مردم  مطالبه گری  گفت:  اقتصادی 
در  موانع  رفع  برای  تالش  و  اجرایی  فعالیت هایی  محرک 

کشور است.
حمیدرضا مومنی در نشست هم اندیشی با فعاالن اقتصادی 
جزیره که با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
مدیران  و  معاونان  از  جمعی  همراه  به  قشم  آزاد  منطقه 
داشت:  اظهار  شد،  برگزار  قشم  آزاد  منطقه  و  دبیرخانه 

رفع  جهت  اقتصادی  فعاالن  منطقی  مطالبات  از  پشتیبانی 
موانع تولید وظیفه همه ما به عنوان نمایندگان دولت است.

فعاالن  جمع  در  حضور  برای  ماهانه  برنامه ریزی  از  وی 
بدنه  ارتباط مستمر  افزود:  و  داد  آزاد خبر  اقتصادی مناطق 
نظرات  نقطه  احصاء  منظور  به  اقتصادی  فعاالن  با  مناطق 
و  مشکالت  کاهش  به  موجود،  غیرکارشناسی  مشکالت  و 

کمک به رفع موانع خواهد انجامید.
بر  تاکید  با  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
آزاد در مسیر تحقق شعار سال،  بسترسازی حرکت مناطق 
قالب  اظهار داشت: مبنای فرمایش مقام معظم رهبری در 
و  پشتیبانی  حوزه  دو  پایه  بر  تولید  تقویت  امسال  شعار 
مانع زدایی است که در بخش نخست با رایزنی های صورت 
مالی  تامین  در  سعی  پولی،  و  مالی  سیستم های  با  گرفته 

داریم.
نشست های  در  نیز  مانع زدایی  حوزه  در  مومنی،  گفته  به 
کارشناسی بیش از ۱۸۰مانع کوچک و بزرگ بر سر راه تولید 
در مناطق شناسایی شده که تاکنون بیش از ۷۰درصد این 

موانع به لطف و عنایت خداوند برطرف شده است.
عنوان  به  اقتصادی  فعاالن  از  رئیس جمهور  مشاور 
سرمایه های کشور یاد کرد و عنوان داشت: با توجه به توان 
کشور در مدیریت تحریم ها و بیماری کرونا، سرمایه گذاران 
و فعاالن عرصه تولید کشور باید توان خود را از سطح ملی 

ارتقاء داده و آماده فراملی شدن باشند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
فعاالن اقتصادی، رکن اصلی جزیره قشم هستند

منطقه  و مدیرعامل سازمان  مدیره  رئیس هیات  همچنین، 
آزاد قشم در این جلسه ضمن تاکید بر ادامه مسیر توسعه ای 
قشم که با تالش های حمیدرضا مومنی شکل گرفته است، 
و  ساکنان  به  وابسته  جزیره  این  قوام  و  دوام  داشت:  بیان 
فعاالن اقتصادی منطقه است و ما سعی داریم با ادامه مسیر 
توسعه ای، از روند فعالیت های سرمایه گذاری پشتیبانی کنیم.

علی درویش پور ادامه داد: توسعه دارای وجوه مختلفی است 
که اصلی ترین آن اقتصاد و به تبع آن ایجاد درآمد و اشتغال 

نیز  کشور  آزاد  مناطق  شکل گیری  فلسفه  که  است  پایدار 
محسوب می شود.

آزاد  مناطق  مورد  در  قانونی  خالء های  به  اشاره  با  وی 
با حضور مهندس مومنی در سمت دبیر  گفت: خوشبختانه 
شورایعالی که خود از جنس مناطق آزاد و آشنا با آالم این 
مسائل  این  زودهنگام  حل  با  است  امید  هستند،  مناطق 

روبه رو شویم.
پاگیر  و  دست  اداری  فرآیندهای  به  همچنین  درویش پور 
افزود: در چارچوب قوانین وقفه ها حذف  شده  اشاره کرد و 
مطالبات  پیگیر  در جزیره،  عالی دولت  نماینده  عنوان  به  و 
قانونی مردم و فعاالن اقتصادی از تمامی دستگاه ها خواهیم 

بود.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
بر رونق صنعت گردشگری جزیره  تاکید جدی  با  پایان  در 
تصریح کرد: رونق کسب و کارها نیاز به حضور مردم دارد 
که با تبدیل شدن قشم به یک مقصد گردشگری ویژه، این 

خواسته نیز محقق می شود.

در بازدید مشاور رئیس جمهور از طرح های زیرساختی، نفت و انرژی قشم مطرح شد:

تحقق جهش تولید با اعتماد به استعداد نیروهای بومی جزیره قشم

تحول در توسعه مناطق آزاد با پشتیبانی  و مانع زدایی از تولیدتحول در توسعه مناطق آزاد با پشتیبانی  و مانع زدایی از تولید

بسترسازی حرکت مناطق آزاد در مسیر تحقق شعار سالبسترسازی حرکت مناطق آزاد در مسیر تحقق شعار سال

لزوم جریان سازی 
کارکردهای قشم با نگاه 

به صنعت گردشگری

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:
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