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توسعه تاسیسات زیربنایی برق کیش )تعهدات سازمان(

ترمیم و بهسازی باند جنوبی فرودگاه

الیروبي بندر تجاری و احداث دایک

بهسازی و ترمیم اسکله بزرگ تفریحی

عملیات بازسازی و بهسازی اماکن ورزشی

احداث پالژ آقایان

پروژه پالژ بانوان

پروژه بازارچه سنتی

بهسازی اسکله مرجان

بازار مواد غذایی تازه

تهیه سوییچگیر 132 کیلوولت GIS سه پست کیش

خدمات مشاوری تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار نظارت عالیه 
کابل زیردریایی کیش - گرزه

کابل زیر دریایی132کیلوولت کیش - گرزه 

کابل زیردریایی20 کیلوولت هندورابی- چیرویه  )فاز اول(

برق رسانی شرق بندرگاه تجاری کیش

تجهیز پست برق فرهنگسرای سعدی 

پست برق 132 کیلوولت چهارم )نخلستان( 

شبکه رینگ کابل 132 کیلوولت تغذیه پست نخلستان

ترانس پست 132کیلوولت توسعه شرق جزیره کیش با شبکه

تدوین برنامه راهبردی سازمان منطقه آزاد کیش
اصالح فرآیندها و تدوین شیوه نامه ها

راه اندازی ماژول ارزیابی عملکرد
طراحی و پیاده سازی سامانه آمار و اطالعات پایه کیش

پروژه بودجه ریزی عملیاتی
استقرار پروژه نظام آماری

راه اندازی سامانه  صدور غیرحضوری کارت کیشوندی، کیش اکانت و 
کیش کارت، پیشخوان ارباب رجوع، ثبت شرکت ها، مدیریت حقوقی، 

جانبازان و ایثارگران

 تهیه و تنظیم سالنامه آماری 1397 
 آرشیو اسناد اداره کار و خدمات اشتغال

festival.kish.ir پورتال اینترنتی جشنواره کیش  
 اجرای فیبر نوری پشتیبان مربوط به ارتباط با سرزمین اصلی و توسعه 

شبکه فیبر نوری درون جزیره کیش
 راه اندازی برج نوآوری 

 تجمیع بایگانیهای کل اسناد سازمان
بازسازی مجتمع 48 واحدی پارس

تعداد شرح تعمیرات و بازسازی مدارس سطح جزیره
واحد

کل اشتغال 
محقق شده 

کل سرمایه ریالی محقق 
شده )میلیارد ریال(

کل ارزش سرمایه 
ارزی )هزار دالر(  

واحـدهایی که تا پایان سال 
989421216026000 به بهره برداری می رسند.

واحدهایی که در سال 99 به 
45551115514270بهره برداری می رسند.

54972331540270جمع کل

آمار مسافران و پرواز ورودی تا آذرماه 
سال 98سال 97

999487112220مسافر هوایي داخلي

1569916514مسافر هوایي خارجي

199917209648مسافر دریایي

12151031338382جمع کل مسافر

75948387تعداد پرواز داخلی

342259تعداد پرواز خارجی

گزارش عملکرد سازمان منطقه آزاد کیش
حوزهاقتصادیوسرمایهگذاری

در معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری تعداد صدور جواز تأسیس، به بیش از دو برابر نسبت به دوره زمانی 
مشابه در سال قبل رسید و بر همین اساس مقدار سرمایه گذاری تحقق یافته نیز رشد قابل توجه ای 

داشته است.
حجم سرمایه گذاری صنعتی تحقق یافته در دوره زمانی دوازده ماهه آذرماه 1397 تا آبان ماه 1398 به 
اعداد 893 میلیارد ریال و 553 هزار دالر رسیده است که براساس تعداد پروانه های بهره برداری صادره، 
منجر به ایجاد اشتغال برای 332 نفر شده است. تعداد شاغلین در شهرک های صنعتی نیز بیش از 25 

درصد رشد داشته است. 
توسعه واحدهای صنعتی و خدمات صنعتی در زمینه های صنایع آرایشی، بهداشتی، صنایع نفت 

و گاز، صنایع چوبی و سرمایش و گرمایشی نیز باعث ایجاد اشتغال قابل مالحظه ای شده است. 
حجم سرمایه گذاری اضافه شده طی 12 ماه اخیر به عدد 23678 میلیارد ریال رسیده است. اما 
ذکر این نکته ضروری ست که تمامی واگذاری هایی که کاربری مسکونی داشته اند، توسط شرکت 

سرمایه گذاری و توسعه کیش و از طریق مزایده انجام شده است. 
برگزاری کیش اینوِکِس2019 با شعار بازارهای مالی، رونق تولید و شکوفایی اقتصاد ملی یکی از مهمترین 
رویدادهای سال 1398 در جزیره کیش بود. در این رویداد که بیش از 270 شرکت و نهاد مالی و سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی با محوریت بازارهای مالی شرکت داشتند، 36 نشست و همایش تخصصی داخلی و بین المللی 

برگزار شد. همچنین هیأتهای دیپلماتیک مختلف از 15 کشور جهان در آن شرکت داشتند. 

اهماقداماتدرحوزهسرمایهگذاریغیرصنعتی
        تأمین مالی ترمینال فرودگاه جدید از طریق انتشار اوراق صکوک )3000میلیارد ریال(

       اخذ مجوز ثبت هولدینگ چند رشته ای برای شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در سازمان 
بورس و اوراق بهادار و پذیرش آن

      اصالح ساختار مالی و سهامداری شرکتهای کیش ایر، تله کیش، بندر و فرودگاه و مؤسسه 
ورزش جهت انتقال به هولدینگ

      طراحی دو صندوق زمین و ساختمان
      تفاهم نامه با مدیرعامل بورس انرژی ایران و شرکت سرمایه گذاری اهداف به منظور عرضه نفت 

خام و مشتقات آن در رینگ صادراتی تاالر کیش
      حمایت از استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان

      تسویه 369 میلیارد ریال بدهی سازمان به پیمان کاران در قالب تهاتر

حوزهعمرانیوزیربنایی
در معاونت عمرانی و زیربنایی پروژه های متعددی اجرا شده و در حال اجرا می باشد، از آن جمله: ساختمان مرکز تحقیقات آموزش محیط زیست کیش، آبرسانی 
جنوب و غرب جزیره کیش، بازسازی و احیا شبکه اصلی و خطوط انتقال آب غرب جزیره کیش، اجرای شبکه فاضالب در سطح جزیره کیش، برگزاری مسابقه 
طراحی شهری محورهای امیرکبیر و مروارید جزیره کیش، تهیه و نصب تک الکترونیک و راه اندازی نرم افزار PM  شبکه، ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه فاضالب
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ارزشسرمایهگذاریاشتغالزایی
فازاولشهرکصنعتی6باپیشبینی92قطعهقابل
واگذاریکه28قطعهآندرحالساختمیباشد.

بهرهبرداریازفازاولشهرک
صنعتی6تاپایانسال1399

703/1میلیارد
ریالو1/300
هزاردالر

1369
شغل

معاونتگردشگری

     برگزاری ستاد نوروزی سال 1398 به عنوان دبیرخانه ستاد
      اطالع رسانی قوانین و مقررات در سطح ملی به منظور میزبانی بهتر از گردشگران نوروزی
ارائه  و  تمرکززدایی  هدف  با  جزیره  مختلف  نقاط  در  نوروزی  رویدادهای  توزیع      

خدمات بهتر
     بررسی طرح ها و توسعه محصوالت گردشگری

     آموزش توانمندسازی نیروی انسانی در تأسیسات گردشگری
     مرمت استحفاظی ابنیه شهر تاریخی حریره

     ایجاد بانک اطالعات فعاالن صنایع دستی کیش
     برگزاری سلسله نشست های میراث فرهنگی

     تهیه نقشه باستان شناسی کیش و جزایر اقماری
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اهماقداماتدرحوزهفرهنگیواجتماعی
       روز کیش و برگزاری اولین دوره نام آوران ماندگار کیش و تجلیل از بانوان پژوهشگر         

      همایش نقش زنان در دفاع مقدس
      تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در منطقه 

      گرامیداشت روز ملی عطار
      برگزاری سومین جشنواره سراسری فیلم کوتاه موج

      نمایشگاه آثار منتخب اولین دوساالنه سراسری تصویرگری کیش
      دومین جشنواره موسیقی کیش

      نشست شبهای فرهنگ وهنر
      جلسات مختلف نمایش و نقد فیلم کوتاه، نمایش و نقد سینمای هنر و تجربه و نمایش 

فیلم های روز سینمای ایران
      هفته فیلم های اروپایی و نمایش و نقد عکس

w w w . k i s h . i r

حوزهتوسعهمدیریت

روابط عمومی و امور بین المللروابط عمومی و امور بین الملل
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عنوان پروژه های آتی 

Tuesday - 2020 MAY  19  |   5664 شــماره   - بیســتم  ســال   | صفحــه   4  |  1441 رمضــان   25  |  1399 اردیبهشــت   30 شــنبه  ســه 

شــهردار بندرعباس از روابط عمومــی به عنوان هنــر و علم ارتباط 
اجتماعی یــاد کرد و گفت: با توجــه به تعدد خدمات در شــهرداری 

بندرعباس، توجه ویژه ای به کارکرد این بخش می شود.
به گزارش جام جم بندرعباس، عباس امینی زاده با گرامیداشــت ۲۷ اردیبهشت، 

آغاز هفته روابط  عمومی و...

بازگشت 45 واحد نعتی 
راکد  به چرخه تولید

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان خبر داد؛

روابط عمومی هنر و علم ارتباط 
اجتماعی است

شهردار بندرعباس:

ظرفیت شورای هماهنگی 
در راستای عدالت 

اجتماعی

 رفع تصرف ۳۸ هزار 
متر مربع از اراضی

 دولتی 

جانشین مرزبانی هرمزگان خبر داد؛

علی صالحی مطرح کرد؛مدیرکل تعاون هرمزگان:

 توقیف ۳ شناور
 صیادي ترال در خلیج فارس
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اجتماعی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیرکل 

هرمزگان با بیان اینکه توســعه امروزه از 

دیدگاه هــای اجتماعی مــورد توجه اســت، گفت: 

اســتفاده از ظرفیت شــورای هماهنگی در راستای 

توسعه عدالت اجتماعی یک ضرورت است.

هرمزگان  استان  دادگستری  کل  رییس 

از ورود دســتگاه قضایی بــه موضوع 

تخلفات در روند احــداث مجتمع تجاری تفریحی 

هرمزان بندرعباس و رفع تصرف ۳۸ هزار مترمربع 

از اراضی دولتی ...
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تا پایان خرداد محقق می شود؛

بهره برداری از 1084 
واحد مسکن مهر 
هرمزگان 

23



ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان 

هرمزگان
فرمانده انتظامی اسـتان هرمزگان از کشـف 11 میلیارد و 600 
میلیـون ریـال کاالی قاچـاق از دو محل دپو در قشـم خبر داد.

بـه گـزارش جـام جـم بندرعبـاس بـه نقـل از پایـگاه خبـری 
پلیـس، سـردار غالمرضـا جعفـری در این بـاره اظهار داشـت: 

مأمـوران انتظامی قشـم در اجـرای طرح مبارزه بـا قاچاق کاال 
و ارز حیـن گشـت زنی در سـطح حـوزه اسـتحفاظی و صنـوف 
قشـم و درگهـان ضمـن شناسـایی دو محـل دپـوی کاالی 
قاچـاق، 1679 ثوب انواع پوشـاک، 28 دسـتگاه کولر اسـپیلت، 

لـوازم تابلوسـازی، انـواع روغـن نارگیـل، 1560عـدد رنگ مو، 
48 جفـت کفـش  و 79 ثـوب لبـاس بچگانـه کشـف کردند. 

وی بـا اشـاره بـه دسـتگیری 4 نفـر از عوامـل قاچـاق کاال، 
ارزش ایـن محموله هـای قاچـاق کشـف شـده را 11 میلیـارد 

و 670 میلیـون ریـال عنـوان کـرد. فرمانـده انتظامـی اسـتان 
هرمـزگان اظهـار داشـت: متهمـان دسـتگیر شـده با تشـکیل 
پرونـده جهـت سـیر مراحـل قانونـی به مرجـع قضائـی معرفی 

. ند شد

کشف 11 میلیارد ریال کاالی قاچاق در قشم

تا پایان خرداد محقق می شود؛
ــرداری از 10۸4 واحد  ــره ب به

ــزگان  ــکن مهر هرم مس
 

استاندار هرمزگان گفت: تا پایان خرداد سال جاری 
هزار و 84 واحد مسکن مهر و تا هفته دولت امسال 
آماده  هرمزگان،  در  دیگر  واحد   48 و  هزار  نیز 

بهره برداری می شود.
به گزارش جام جم بندرعباس، فریدون همتی  در 
بازآفرینی شهری و شورای مسکن  نشست ستاد 
تکمیل  پیگیری  به  اشاره  با  هرمزگان  استان 
تعاونی های مسکن مهر در  باقی مانده  واحدهای 
هرمزگان، عنوان کرد: تا پایان خرداد سال جاری 
هزار و 84 واحد مسکن مهر، تا هفته دولت امسال 
هزار و 48 واحد و پس از آن تا پایان سال نیز 4۳2 
واحد دیگر از واحدهای مسکن مهر در هرمزگان 

تکمیل و آماده بهره برداری می شوند.
وی ادامه داد: هزار و 884 واحد مربوط به تعاونی های 
مسکن مهر در هرمزگان نیز دارای پرونده حقوقی 
مشکل  رفع  برای  که  باشند  می  دادگستری  در 
این تعاونی ها، جلسه ای با رئیس کل دادگستری و 
دستگاه های مربوطه برگزار می شود تا به سرعت به 
پرونده های آنها رسیدگی و مشکالت این واحدها 
رفع شود.استاندار هرمزگان با اشاره به طرح اقدام 
ملی ساخت مسکن در هرمزگان، تصریح کرد: در 
مرحله اول این طرح، ثبت نام از متقاضیان انجام شده 
است و هم اکنون در مرحله دوم باید افرادی که ثبت 
نام کرده اند به سرعت روند تکمیل پرونده خود را 
انجام دهند تا بتوانیم پیگیری بعدی و مراحل ساخت 

و ساز این واحدها را انجام دهیم.
به  مربوط  مشکالت  بررسی  به  اشاره  با  همتی 
زمین های منطقه شهید چمران بندرعباس و تعاونی 
مسکن کارکنان نیروی دریایی ارتش در این منطقه، 
بیان کرد: در این راستا تصمیم گرفتیم که انتقال 
به  و شهرسازی  راه  اداره کل  از  اراضی  این  سند 
نیروی دریایی انجام شود که مجوز آن اخذ شده 
است.وی اظهار کرد: شرکت های آب و برق نیز باید 
سریعاً عملیات آبرسانی و برق رسانی به این منطقه 
را طی مدت پنج ماه انجام دهند.استاندار هرمزگان 
خاطرنشان کرد: تعاونی مسکن نیروی دریایی نیز 
سریعا نسبت به اخذ پروانه شهرداری اقدام کند تا 
بتوانیم تسهیالت بانکی در قالب طرح اقدام ملی 

ساخت مسکن به این تعاونی اختصاص دهیم.
همتی اضافه کرد: در اراضی این منطقه ظرفیت 
احداث چهار هزار واحد مسکونی وجود دارد که از 
تعاونی مسکن نیروی دریایی ارتش می خواهیم تا 
بیشتر فعال باشد و بتوانیم عملیات ایجاد زیرساخت و 

احداث واحدهای مسکونی را انجام دهیم.

شـهرداری  عمومی  روابـط   
همسو و همگام با مردم

عمومـی  روابـط  مدیـر  بـراه  چشـم  محمـد 
پیامـی  در  بندرعبـاس  منطقـه سـه  شـهرداری 
فرارسـیدن هفتـه ارتباطـات و روابـط عمومـی را 

گفـت. تبریـک 
و  سازمان ها  نمای  تمام  آئینه  عمومی  روابط 
نهادهای مختلف است که با هدف بهبود کیفیت 
خدمت رسانی به مردم و ارتقای سطح ارتباطات با 
بخش های مختلف یک جامعه، ایجاد شده است 
و در عصر حاضر که عصر چرخه آزاد اطالعات 
آن  تشکیالتی  چنین  وجود  می باشد  ارتباطات  و 
از روش های  هم در سطحی متعالی و برخوردار 
پیشرفته و البته الکترونیک برای ارتباط و اطالع 
رسانی، امری ضروری و غیر قابل اجتناب است. 
نامگذاری 27 اردیبهشت به عنوان روز »ارتباطات 
و روابط عمومی« فرصت ارزنده ای برای تبیین 
اهمیت و نقش بی بدیل و اثرگذار روابط عمومی 
در تغییر و تحول سازمانی و تسهیل فرایند پیچیده 
ارتباطات و ارج نهادن به زحمات و دستاوردهای 
افکار  تنویر  و  رسانی  اطالع  عرصه  تالشگران 
گر  تداعی  روز  این  تردید  بدون  است.  عمومی 
اهمیت و نقش روز افزون صنعت روابط عمومی 
در دنیای ارتباطات است که امروزه به قلب تپنده 
مجموعه های مختلف تبدیل شده است. خدمات 
اندرکاران  دست  خردمندانه  کوشش  و  ارزشمند 
حوزه روابط عمومی و ارتباطات که در جهت ایفای 
رسالت خطیر اطالع رسانی و تنویر افکار عمومی 
و تسهیل خدمت رسانی به مردم گام بر می دارند 
روز  تبریک  ضمن  است.اینجانب  تقدیر  قابل 
ملی روابط عمومی و ارتباطات به همه کارکنان 
روزافزون همه  توفیق  روابط عمومی،  حوزه های 
متعالی  اهداف  تحقق  جهت  در  را  عزیزان  این 
نظام مقدس جمهوری اسالمی، تدابیر مقام معظم 
رهبری و سیاست های کشور از درگاه باري تعالي 

مسئلت مي نمایم.

عمومی  روابـط  انجمـن  پیـام 
روز  مناسـبت  بـه  ایــران 
عمومـی روابـط  و  ارتباطـات 

اردیبهشت، روزجهانی   27
ارتباطات و روابط عمومی 
نخستین  عنوان  به  را 
کشور  صنفی  مدنی،  نهاد 
عمومی  روابط  حوزه  در 
فعاالن  به  ارتباطات  و 
و  صدیق  کارشناسان  و 
حوزه  این  سختکوش 
صمیمانه تبریک می گوییم 
این  رهروان  براي  و 
مسیر دشوار و حساس در خدمت به مردم و غلبه 
بر کاستی ها و مشکالت، موفقیت روز افزون آرزو 

می کنیم. 
از اواخر سال 98 تا کنون فضاي ارتباطی جهان و 
ایران بی چون و چرا تحت تاثیرات عمیق ویروس 
فراگیر کرونا و آسیب هاي غیرقابل جبران جانی و 
مادي آن قرارگرفته و دراین میان چگونگی تدابیر و 
کیفیت رفتار و عملکرد دولتها، سازمانها و موسسات 
معرض  در  ومخاطبانشان  مردم  انتظارات  درقبال 
ترتیب  این  است.به  گردیده  واقع  روزمره  داوري 
توجه به جایگاه و نقش روابط عمومی ها به عنوان 
نهاد واسط میان جامعه و دستگاههاي مختلف در 
دستور کار قرار گرفته است.بی تردید شرایط پیچیده 
کنونی بیش از هرزمان دیگري ضرورت بازگشت به 
ارزش هاي بلندي چون صداقت ، شفافیت، درستی 
اطالعات، اجتناب از پنهانکاري و تقویت پیوندهاي 
واقعی با نهادهاي مدنی و رسانه هاي مسئول را پیش 
روي روابط عمومی ها قرارداده است.از سوي دیگر 
گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 
و  احیاء  به  کمک  معناي  به  حساس  برهه  دراین 
تقویت این ارزشها در نظام مدیریتی کشور نیز هست؛ 
چرا که ارتباطات اجتماعی بخشی از تکالیف مدیریت 
در هر سازمان و نهادي محسوب می شود و در واقع 
اعتقاد قلبی و عملی مدیران به پاسخگویی در قبال 
افکار عمومی و عمل به این اعتقاد در مسیر تدوین 
و اجراي برنامه هاي خرد و کالن، مهمترین شرط 
اعتمادسازي محسوب می شود.انجمن روابط عمومی 
ایران همچنین با اداي احترام به جانباختگان فاجعه 
فراگیر کرونا، مراتب تقدیر خود را به جامعه خدمتگزار 
نظام سالمت تقدیم داشته و از دست اندرکاران امور 
ارتباطات اجتماعی در تمامی بخش ها دعوت می کند 
تا در کنار تسهیل ارائه خدمات دستگاه ها و موسسات 
به مردم در این شرایط دشوار، به سهم خود درزمینه 
صادقانه  انعکاس  و  تالش ها  مستندسازي  و  ثبت 
اطالعات و تقویت فضاي اعتماد متقابل با جامعه 

مخاطبان خود بیش از پیش کوشا باشند.

دنبال  بـه   روابـط عمومی ها 
خالقیت و نوآوری باشند

به  پیامی  هزمرگان  استاندار  همتی  فریدون   
مناسبت هفته روابط عمومی و ارتباطات منتشر 

کرده است:  
از  ارتباطات  هرمزگان،  جم  جام  گزارش  به 
تا  است  امروز  بشر  زندگی  در  مقوله های جدی 
جایی که این دوران را عصر ارتباطات نامیده اند 
با  عرصه  این  در  تحول  شاهد  روز  به  روز  و 

بهره گیری از شیوه های نوین ارتباطی هستیم.
ارتباطات  بستر  در  توسعه جوامع  و  امروزه رشد 
ابزارها و تکنولوژی های نوین  شکل می گیرد و 
ارتباطی جهان را به یک دهکده تبدیل ساخته 
با یکدیگر  انسان ها در آن می توانند  تمامی  که 
رویدادها  آخرین  از  سرعت  به  و  داشته  ارتباط 
مطلع شوند.پیشرفت های چشمگیر در تجهیزات 
مجازی،  فضای  و  اینترنت  بستر  در  ارتباطی 
بشری  جامعه  برای  را  ارتباطات  امر  سهولت 
عظیمی  حجم  تبادل  موجب  و  ساخته  فراهم 
از اطالعات میان مردم شده است.امروزه دیگر 
نقش و جایگاه مهم و راهبردی روابط عمومی 
بر هیچ کس پوشیده نیست و یک روابط عمومی 
ارتباط دو سویه ای  تا  باید بکوشد  پویا و فعال 
را میان مجموعه و مخاطبان خود برقرار نماید.

ابتکارات  تا  می رود  انتظار  عمومی ها  روابط  از 
با خدمات  را  جدید و شیوه های خالقانه جامعه 
مختلف  دستگاه های  و  نهادها  دستاوردهای  و 
آشنا سازند از سوی دیگر دغدغه ها و مسائل آحاد 
مختلف را به مدیران مجموعه خود منتقل کنند.

مقام  تاکیدات  به  توجه  با  باید  روابط عمومی ها 
اطالع  برای  را  تالش  نهایت  رهبری،  معظم 
رسانی اقدامات بسیار بزرگی که نظام جمهوری 
اسالمی ایران انجام داده است، داشته باشند.بهره 
بردن از تکنولوژی های نو روابط عمومی ها را در 
مسیر رسیدن به اهداف به موفقیت خواهد رساند 
ابزارهای  از  باید به طور جدی  این اساس  بر  و 
نوین در راستای اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
استفاده کنند.روابط عمومی ها باید به عنوان چشم 
بینا و گوش شنوا، همواره در رصد مسائل پیش 
ایجاد  در  موقع  به  رسانی  اطالع  با  و  باشند  رو 
ایفا  موثری  نقش  مردم  میان  در  رضایتمندی 
به  رسیدن  برای  اجرایی  دستگاه های  و  نمایند 
موفقیت باید تقویت روابط عمومی را به عنوان 
بازوی مهم مجموعه خود مورد توجه قرار دهند.

خبر
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ارائه عملکرد مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم در سال 98 ؛

روابط عمومی؛ بستر معرفی فرصت های طالیی قشم
و  عمومی  روابط  مدیر 
سازمان  الملل  بین  امور 
روابط  از  قشم  آزاد  منطقه 
بستری  عنوان  به  عمومی 
برای معرفی توانمندی های 

منطقه آزاد قشم به ایران و جهان یاد کرد.
حسین مرادی با بیان این مطلب گفت: این مدیریت 
در پنج بخش هسته مرکزی فعالیت ها،  اطالعات 
اخبار و فضای مجازی، انتشارات و تبلیغات محیطی، 
سمعی و بصری، امور بین الملل و ارتباطات مردمی 
به ارایه خدمات به سازمان، نهادها و جامعه جزیره و 

کشور مشغول است.
در  مدیریت  این  اصلی  اقدامات  از  بخشی  به  وی 
قرارداد  انعقاد  افزود:  و  کرد  اشاره  گذشته  سال 
اکران تبلیغات سازمان در ۳4 فرودگاه کشور، انعقاد 
ایران  اسالمی  و سیمای جمهوری  با صدا  قرارداد 
قشم  آزاد  منطقه  آگهی های  و  تیزر  پخش  جهت 
انعقاد  از شبکه های سراسری و 11 شبکه استانی، 
قرارداد با صدا و سیمای مرکز خلیج فارس جهت 
شبکه  از  پخش  و  تلویزیونی  زنده  14برنامه  تولید 
مرکز خلیج فارس و پخش همزمان برخی از اجراها 
دو  نمادوی شبکه  شما،  در شبکه  زنده  به صورت 
حوزه  در  مدیریت  این  فعالیت های  البرز،  شبکه  و 

تبلیغات کشوری است.
به گفته مرادی، برگزاری سه گردهمایی ویژه خانواده 
سازمان منطقه آزاد قشم، همکاری در برگزاری 15 
مراسم درون و برون سازمانی، هماهنگي و نظارت 
 ،... و  کنسرت ها  همایش ها،  مراسم،  برگزاري  بر 
هفته  پروژه های  افتتاح  مراسم  برای  ریزی  برنامه 
مذهبی  مراسم  برگزاری 192  در  همکاری  دولت، 
برگزاری   در  همکاری  سازمانی،  برون  فرهنگی  و 
نمایشگاه هفته دفاع مقدس و خرید 424 جلد کتاب 
با دو عنوان )پسر ناخدا ابراهیم و جعبه سیاه زیست 
بوم خلیج فارس( با موضوعات مرتبط با جزیره قشم 
با هدف معرفی جزیره به مهمانان داخلی و خارجی 
بخش دیگری از فعالیت های این مدیریت در سال 

گذشته بوده است.
 رشد 60 درصدی تولید خبر در سال 9۸

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
این  در  خبر  تولید  درصدی   60 رشد  از  قشم  آزاد 
مدیریت طی سال گذشته نسبت به سال 97 خبر داد 
و بیان داشت: واحد اطالعات اخبار و فضای مجازی 
با گستره متنوعی از اقدامات از تولید خبر تا برگزاری 
نشست های خبری و نشر آن در فضاهای مختلف 
رسانه ای و فضای مجازی در سال 98 با تولید یک 
هزار و ۳2۳ خبر، نسبت به سال گذشته 60 درصد 

رشد تولید محتوا داشته است.
سایت  در  مطالب  درج  با  واحد  این  داد:  ادامه  وی 
کانال  یک  آپی،  واتس  کانال  پنج  سازمان، 
تلگرامی و یک کانال اینستاگرامی به بیش از 650 
آمار  و  اطالعات  مستقیم  طور  به  مخاطب  هزار 

فعالیت های انجام شده در این منطقه آزاد را ارایه 
و  مطلب   4۳9 و  هزار   4 درج   از  می دهد.مرادی 
یک هزار و 552 گزارش تصویری در کانال ها طی 
سال 98 خبر داد و عنوان داشت: در این مدت ۳45 
آپارات  رسانه  ویدئو  رسانی،  اطالع  کانال  در  فیلم 
مورد  و ۳02  و 8 هزار  کار شده  و سایت سازمان 
از اخبار قشم در رسانه های کشوری منتشر گردیده 
است. همچنین 847 مورد اطالع رسانی مناسبت ها 

و رویدادهای ساالنه داشته ایم.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد قشم افزود: پخش 105 مورد مصاحبه رادیویی 
و تلویزیونی روسای کمیته های ستاد اجرایی خدمات 
سفر قشم، هماهنگی پخش 104 خبر و 500 تیزر 
شبکه های  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  تبلیغاتی 
سراسری و استانی بخش دیگری از اقدامات واحد 

به  است.  بوه  مجازی  فضای  و  اخبار  اطالعات 
گفته مرادی، تعداد محتوای منتشر شده در فضای 
از  بیش  به   98 سال  در  واحد  این  توسط  مجازی 
۳0 هزار مورد تنها در سایت و شبکه های اجتماعی 

مستقیم زیر مجموعه این مدیریت می رسد.
هزار   145 از  بیش  چاپ  و  طراحي   

بروشور و کاتالوگ
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد قشم با تاکید بر اقدامات سازنده واحد انتشارات 
ظرفیت های  معرفی  جهت  محیطی  تبلیغات  و 
سرمایه گذاری و اقتصادی گردشگری جزیره اظهار 
این تراکت ها، بروشورها و  داشت: طراحی و چاپ 
سرمایه  فرصت های  معرفی  زمینه  در  کاتالوگ ها 
انگلیسی  و  فارسی  زبان های  به  قشم  در  گذاری 
دستی،  صنایع  معرفی  داد:  ادامه  است.وی  بوده 
شیالت،  حوزه  در  گذاری  سرمایه  فرصت های 
جاذبه های گردشگری، موزه ها و... همچنین معرفی 

زبان  به  آن  گذاری  سرمایه  فرصت های  و  جزیره 
انگلیسی ویژه نمایشگاه فیتور اسپانیا نیز قسمتی از 

این اقدامات در سال 98 می باشد.
مرادی به چاپ 21 هزار فرم اداری در قالب بن های 
کرد  اشاره  درخواست  فرم  و  مدارس  ویژه  تخفیف 
مربع  متر   9۳2 و  هزار   8 مدت،  این  در  گفت:  و 
انتشارات  به مناسبت های مختلف توسط واحد  بنر 
شده،  نصب  و  چاپ  طراحی،  محیطی  تبلیغات  و 
دیگری  بخش  نیز  فولدر  هزار  دو  چاپ  و  طراحی 

از این فعالیت هاست.
کلیپ  و  فیلم   ۲00 از  بیش  ساخت   
آزاد  منطقه  سازمان  اقدامات  از  گزارشی 

قشم
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  مدیر 
سمعی  واحد  داشت:  اظهار  قشم  آزاد  منطقه 

بصری این مدیریت با تالش در ارایه گزارش های 
برای  تیزر  چهار  ساخت  و  تولید  فیلم،  و  تصویری 
نمایش در فرودگاه های سراسر کشور و شبکه های 
تولید و ساخت پنج فیلم  استانی، همچنین  ملی و 
از  یکی  توسعه(  مسیر  در  عنوان  با  )مستندهایی 
واحدهای فعال در حوزه معرفی توانمندی های قشم 
است.وی از تهیه دو هزار عکس، تهیه بیش از ۳0 
موشن گرافیک در خصوص بازدیدها و فعالیت های 
عمرانی و افتتاحیه های شرکت های مستقر در این 
سازمان  اقدامات  از  کلیپ   100 ساخت   و  منطقه 
جهت نشر در فضاي مجازي خبر داد و افزود: در 
سال 98 با ساخت 24 کلیپ از مناسبت های مختلف 
در قشم توانستیم بخشی از فرهنگ و آداب و رسوم 

جزیره را به مردم کشور معرفی کنیم.
مرادی به تهیه 89 گزارش تصویري و خبري برای 
پخش از شبکه مرکز خلیج فارس اشاره کرد و گفت:  
ساخت 15 کلیپ از بازدیدهای هفتگی مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم و برنامه های وابسته روابط 
عمومی و امور بین الملل، پخش رادیویی ۳8 خبر 
از شبکه سراسری و 56 خبر از مرکز خلیج فارس، 

نمونه ای دیگر از فعالیت های این واحد می باشد.
 معرفی قشم در عرصه تعامالت جهانی

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
این  الملل  بین  امور  واحد  داشت:  اظهار  قشم  آزاد 
زبان  به  سازمانی  اخبار  انعکاس  با  نیز  مدیریت 
انگلیسی و نشر آن در سایت مربوطه ضمن معرفی 
ظرفیت های  معرفی  به  قشم،  آزاد  منطقه  خدمات 
جزیره  اقتصادی  و  گردشگری  گذاری،  سرمایه 
پرداخته و آماده ارایه خدمات مشاوره ای به سرمایه 

گذاران خارجی است.
به  بروشور  و 200  هزار  دو  مرادی، چاپ  گفته  به 
زبان انگلیسی ویژه توزیع در نمایشگاه فیتور اسپانیا 
راستای  در  واحد  این  اقدامات  از  کوچکی  بخش 
با  قشم  جزیره  به  گردشگر  و  گذار  سرمایه  جذب 
هدف کمک به افزایش رونق اقتصادی و ارزآوری 

این منطقه در سال گذشته بوده است.
افزود:  واحد  این  اقدامات  سایر  به  اشاره  با  وی 
تماس، پیگیری و تهیه اطالعات سفرای کشورهای 
فعال در ایران با هدف افزایش فضای رایزنی های 
اقتصادی، برقراری بستر گفتمان فرهنگی و هویتی، 
تهیه لیست مناسبت های بین المللی جهت تدوین 
زمینه های  بررسی  و  المللی  بین  مناسبتی  تقویم 
معرفی و تبلیغ جذابیت های قشم در جهان گوشه 
ای از عملکرد این واحد در سال 98 است.            
 پل ارتباطی مستقیمی به نام میز خدمت

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد قشم از اجرای میز خدمت برای ایجاد فضایی 
یاد  مسووالن  و  مردم  بین  مستقیم  ارتباط  جهت 
اندازی  راه  با  مردمی  ارتباطات  واحد  و گفت:  کرد 
در  مردمی  دیدار  جلسات  برگزاری  و  خدمت  میز 
با مدیران مربوطه به حل  دسته بندی های مختلف 
مشکالت و توسعه خدمات این سازمان کمک کرده 
درخواست هاي  آوري  جمع  کرد:  اضافه  وی  است. 
مردمي در دیدار با رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
واحدهاي  به  ارسال  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
با  همکاری  رسیدگي،  و  بررسي  جهت  مربوطه 
خصوص  در  جزیره  در  مستقر  نهادهای  و  ادارات 
برگزاری جشن ها و مناسبت های ملی و مذهبی نیز 
از دیگر اقدامات این واحد در سال گذشته می باشد.

منویات  به  اشاره  با  خود  سخنان  پایان  در  مرادی 
به   99 سال  گذاری  نام  برای  رهبری  معظم  مقام 
امیدواریم  داشت:  عنوان  تولید  جهش  سال  نام 
بازتاب  جهت  بتوانیم  گذشته،  سال های  همانند 
منطقه  سازمان  مختلف  بخش های  فعالیت های 
عمل  موفق  شعار  این  تحقق  هدف  با  قشم  آزاد 
کنیم و ظرفیت های این جزیره تاریخی، تجاری و 
گردشگری را در حوزه های مختلف به مردم کشور 

و دنیا معرفی کنیم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان از 
بازگشت 45 واحد صنعتی راکد به چرخه تولید در 

سال جهش تولید خبر داد.
زاد  امیری  امیر  بندرعباس،  جم  جام  گزارش  به 
تولیدی  واحد های  این  مشکالت  بیشتر  گفت: 
کیفیت پایین محصول تولیدی، نبود بازار صادراتی 

و تامین سرمایه در گردش است.
راکد  واحد های  نقدینگی  تامین  برای  افزود:  وی 
روش های  کارگیری  به  بانکی،  منابع  از  استفاده 
سامانه  از  استفاده  با  تأمین  زنجیره  مالی  تامین 
حساب  مالی  صورت های  سازی  شفاف  صکوک، 
در  فرابورس  در  عرضه  برای  واحد ها  شده  رسی 
شهرک های  شرکت  است.مدیرعامل  کار  دستور 
صنعتی هرمزگان با اشاره به اینکه تعویض خطوط 
تولید برای ارتقای کیفیت و جذب سرمایه گذار نیز 
برای بازگشت واحد ها به چرخه تولید ضروری است، 
تا  تولیدی  این واحد های  بازگشت  با  تصریح کرد: 
پایان سال حدود 600 نفر جذب واحد های صنعتی 
می شوند.امیری زاد با اشاره به اینکه در سال رونق 

تولید نیز 46 واحد تولیدی غیر فعال فعالیت خود 
را با اشتغالزایی 800 نفر آغاز کردند، اضافه کرد: با 
تصمیم ستاد استانی مبارزه با ویروس کرونا و رفع 
مشکالت واحد تولیدی هرمز الکل بندر حاجی آباد 

پس از 6 سال به چرخه تولید بازگشت.
بندر  الکل  هرمز  شرکت  داد:  ادامه  زاد  امیری 
حاجی آباد به عنوان اولین واحد تولیدی فعال شده 
مورد  الکل  می تواند  کنونی  شرایط  در   ،99 سال 
کرد:  اظهار  کند.وی  تهیه  را  کشور  و  استان  نیاز 
ظرفیت مخازن تخمیر این کارخانه ۳60 هزار لیتر 
 4800 شامل  الکل،  لیتر  هزار   6 روزانه  که  است 
الکل  لیتر   1200 و  درصد   96 طبی  الکل  لیتر 
صنعتی تولید می کند.این مقام مسئول عنوان کرد: 
مجموع سرمایه گذاری این واحد 66 میلیارد ریال 
این کارخانه 40  اندازی دوباره  راه  برای  است که 
میلیارد ریال تسهیالت سرمایه در گردش از محل 
اعتبارات تبصره 18 پرداخت شد.وی اظهار کرد: با 
راه اندازی مجدد این کارخانه در فاز اول برای 15 

نفر اشتغالزایی مستقیم شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خبر داد؛

بازگشت ۵4 واحد صنعتی راکد به چرخه تولید

جام جم هرمزگان

خبر

مهندس 
خسرو رفیعی

رئیس انجمن روابط 
عمومی ایران

یادداشت

رنا
 ای

س:
عک



3افتخارآفرینی مهارت آموز هرمزگانی در مسابقات روسیه پارسا یوسفی در رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه در مسابقات 
بین المللی مهارت کازان 2019روسیه با کسب مقام دوم جهانی برای 
کشور افتخار آفرید و پرچم ایران را در میان 6۳ کشور جهان به اهتزاز 

در آورد.

به گزارش جام جم هرمزگان، اسما کریمی مدیر کل آموزش فنی و حرفه 
ای استان گفت: در این میان نام هرمزگان با نام پارسا یوسفی، دارنده 
مدال نقره، رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه طنین انداز شد .وی 
اظهار کرد: مسابقات جهانی مهارت هر دو سال یک بار با هدف شناسایی 

نخبگان مهارتی برگزار می شود.  در جلسه شورای عالی آموزش و تربیت 
فنی و حرفه ای و مهارتی، جوایزی توسط  جهانگیری معاون اول رییس 
جمهور به پنج نفر از کسانی که در مسابقات جهانی 2019 مدال و عنوان 
کسب کردند، اهدا شد. دیگر مدال آوران رضا آباطی زاده، دارنده مدال 

برنز، رشته جواهرسازی، مهیار جباری، دارنده مدال برنز، رشته راهکارهای 
نرم افزاری برای تجارت، مرتضی امیدی، دارنده  مدالیون )دیپلم افتخار(، 
رشته طراحی مهندسی مکانیک و حسین مکتوبیان، دارنده  مدالیون 

)دیپلم افتخار( و رشته فناوری های وب بودند.

خبر

ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان 

هرمزگان

مدیرکل تعاون هرمزگان: 
ــی  ــورای هماهنگ ــت ش  ظرفی

در راستای عدالت اجتماعی
با  اجتماعی هرمزگان  تعاون، کار و رفاه  مدیرکل 
اینکه توسعه امروزه از دیدگاه های اجتماعی  بیان 
مورد توجه است، گفت: استفاده از ظرفیت شورای 
هماهنگی در راستای توسعه عدالت اجتماعی یک 

ضرورت است.
شورای  نشست  دومین  در  ابراهیمی«  »هادی 
هماهنگی مدیران دستگاههای زیرمجموعه وزارت 
به  که  هرمزگان  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
با  افزود:  شد،  برگزار  تعاون  توسعه  بانک  میزبانی 
توجه به رویکرد این شورا که ماهیتی اجتماعی دارد 
در تمام برنامه ریزی ها و اهداف باید این رویکرد 
مدنظر قرار گیرد.وی اضافه کرد: به دنبال توسعه 
از  برگرفته  امر  این  و  اقتصادی هستیم  عدالت  و 
توسعه فعالیتهای اجتماعی است که در نهایت منجر 
به کاهش فقر و فاصله طبقاتی می شود و بر این 
اساس که ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
حمایتی اجتماعی است، این موضوع باید تقویت شود.  
وی در ادامه به کسب رتبه برتر آمارنامه این اداره 
کل در بین اداره های کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آمار و  استانهای کشور اشاره و اضافه کرد: مرکز 
اطالعات راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در راستای مرجعیت وزارت متبوع در خصوص ارائه 
آمارهای رسمی و مرتبط با ماموریت های خود و به 
منظور نهادینه شدن فرایند تولید، جمع آوری، تحلیل 
و اطالع رسانی آماری، هر سال وضعیت جمع آوری 
و انتشار داده های آماری توسط ادارات کل اجرایی را 
ارزیابی می کند که بر اساس ارزیابی های صورت 
گرفته، هرمزگان برای پنجمین سال در بخش تهیه 
بر اساس فرایند  آمارنامه های تخصصی  و تنظیم 
سنجش و ارزیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

رتبه برتر کشور را کسب کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان ضمن 
دستگاههای  آمار  کارشناسان  همکاری  از  تقدیر 
زیرمجموعه در خصوص تهیه آمارنامه و کسب رتبه 
برتر ملی و ادامه این رویه، اظهارداشت: دستگاههای 
زیرمجموعه با استفاده از آمار و اطالعات این سالنامه 
آماری می توانند در برنامه ریزی برای رسیدن به 
اهداف خود استفاده کنند.در این نشست مدیر امور 
شعب بانک توسعه تعاون گفت: بانک توسعه تعاون 
در اجرای احکام سند چشم انداز 20  ساله جمهوری 
اسالمی ایران مبنی بر ارتقاء سهم بخش تعاونی 
به 25 درصد اقتصاد ملی و به منظور تأمین مالی 
بخش تعاونی تاسیس شده و 70 درصد تسهیالت 
پرداختی آن مربوط به بخش تعاونی است.»خداکرم 
میلیارد   150 و  هزار   2 گذشته  سال  افزود:  پور« 
ریال تسهیالت در بخش های مختلف کشاورزی، 
بازرگانی، خدمات، صنعت, مسکن و غیره توسط 
این بانک پرداخت شده است.وی اضافه کرد: بانک 
نیز  ایجاد اشتغال  توسعه تعاون استان در راستای 
و  اشتغالی  خود  خانگی،  مشاغل  برای  تسهیالتی 
اشتغال روستایی در نظر گرفته که به 447 طرح 
از 695  بیش  نفر  و 57  هزار  اشتغال 2  میزان  با 
میلیارد ریال در قالب تسهیالت روستایی )حمایتی 
– روستایی( و به بیش از 290 طرح مشاغل خانگی 
و خوداشتغالی تسهیالتی را سال گذشته پرداخت 

کرده است. 

 توقیـف ۳ شـناور صیـادي 
تـرال در خلیـج فـارس

جانشین مرزباني استان هرمزگان از توقیف ۳ فروند 
شناور صیادي متخلف داراي تور صیادي غیرمجاز 
ترال و کشف بیش از 40 تن انواع ماهي توسط 

مرزبانان دریایي این استان خبر داد.
سرهنگ عبداهلل لشکری در تشریح این خبر، اظهار 
داشت: در پي اعالم نارضایتي صیادان و مرزنشینان 
استان از صید بي رویه و استفاده از تورهاي کف 
کش ترال توسط صیادان متخلف در آب هاي این 
استان، این فرماندهي با انجام اقدامات اطالعاتي 

فعالیت سودجویان را مورد رصد قرار داد.
راستا مرزبانان شهرستان  این  در  افزود:  لشکری 
حین  جداگانه،  عملیات  دو  در  میناب  و  جاسک 
گشت زني و کنترل حوزه استحفاظي، موفق شدند 
2 فروند کشتي و یک فروند موتورلنج متخلف را 
توقیف کنند.وي تصریح کرد: در بازرسي مرزبانان 
از شناورهاي صیادي، مشخص شد این شناورها 
داري تور صیادي غیرمجاز ترال و 40 هزار و 500 
مرزباني  می باشند.جانشین  ماهي  انواع  کیلوگرم 
استان هرمزگان در خاتمه با اشاره به دستگیري 5۳ 
متهم در این عملیات، گفت: در این رابطه پرونده اي 
تشکیل و متهمان براي سیر مراحل قانوني پس 

از تشکیل پرونده تحویل مراجع ذی صالح شدند.

ــر  ــی و مدی ــه تخصص حرف
ناکارآمــد

جمله  از  عمومی  روابط 
می  که  است  مشاغلی 
تواند به عنوان یک حرفه 
خود  تخصصی،اثربخشی 
در  توازن  ایجاد  در  را 
تعامالت سازمانی و برون 
سازمانی نمایان کند. حرفه 
ای که برای موفق شدن 
در آن، بیش از تخصص در علم روابط عمومی، 
است.  ای  حرفه  اخالق  الزامات  رعایت  نیازمند 
طویل  و  عریض  های  سازمان  وجود  علیرغم 
اجرایی، صنایع بزرگ و بنادر مهم تجاری کشور 
استراتژیک  استان  یک  عنوان  به  هرمزگان  در 
اقتصادی، متاسفانه به زعم نویسنده بیش از80 
روابط  تخصصی  حرفه  در  شاغالن  درصد  
عمومی، اعم از مدیران و کارشناسان این بخش، 
نه تنها از تخصص کافی برخوردار نیستند، بلکه 
با سوابق کاری غیرمرتبط و  گاهی از میان کم 
تجربه ترین افراد و کارشناسان سازمان برای این 
حرفه حساس انتخاب می شوند. شاید مهمترین 
دلیل ناکارآمدی روابط عمومی ها در هرمزگان، 
عدم آگاهی و شناخت کافی برخی مدیران سازمان 
ها و شرکت های بزرگ از وظایف مشاوره ای 
و تخصصی مدیران  روابط عمومی  باشد، اما در 
این میان نمی توان از به کارگیری افراد بر اساس 
روابط درون سازمانی و انتخاب آن ها بدون نگاه 
به طور  غافل شد.  نیز  این حرفه  به  تخصصی 
کلی برخی مدیران روابط عمومی در هرمزگان 
بر اساس چارت فعلی، به طور غالب بر اساس 
روابط حسنه با مدیران باالدستی بر این کرسی 
تکیه زده اند و تا زمانی که انتخاب ها با این نوع 
نگاه غیرتخصصی باشد، به زعم نویسنده نه تنها 
شرکت ها و سازمان های مهم تجاری، اداری و 
اقتصادی استان در این زمینه موفق نخواهند بود، 
بلکه روز به روز فاصله آن ها با رسانه ها به عنوان 
مرجع اصلی انتشار اخبار محدودتر خواهد شد و 
در چالش اصلی این روزها یعنی پاسخگویی به 

مطالبات مردمی شکست خواهند خورد.

عنصـری  عمومـی؛  روابـط 
حیاتـی در ایجـاد جهش تولید

شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  مدیر 
نفت ستاره خلیج فارس گفت: روابط عمومی ها 
ضمن همراه کردن ذی نفعان با اهداف سازمان، 
بسترسازی برای عملکرد صحیح، تهییج پرسنل 
عنصری  می توانند  صحیح  مشاوره های  ارائه  و 

حیاتی در ایجاد جهش تولید باشند.
نرگس صداقت با تبریک فرا رسیدن روز جهانی 
نامگذاری  کرد:  بیان  روابط عمومی  و  ارتباطات 
روز 27 اردیبهشت به عنوان روز ارتباطات و روابط 
عمومی نشان دهنده نقش کلیدی روابط عمومی 

در سازمان هاست.
دنیای  امروز،  دنیای  بی شک،  داد:  ادامه  وی 
ارتباطات است و نقش روابط عمومی ها به عنوان 
که  رسانی  اطالع  و  بخشی  آگاهی  پیشقراوالن 
دانش  و  تدبیر  مهارت،  هنر،  به کارگیری  با 
شفاف  رسانی  اطالع  برای  سالم  فضایی  خود، 
و  عمومی  افکار  تنویر  در  اثربخش  ارتباطات  و 

سازمان ها را فراهم می کنند، انکارناپذیر است.
صداقت افزود: اهمیت جایگاه روابط عمومی در 
عصر ارتباطات و در دورانی که اطالع رسانی در 
همه  عرصه ها پیشتاز است، بیش از پیش نمایان 
سازمان ها  موفقیت  که  ای  گونه  به  است؛  شده 
در عرصه ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد 
روابط عمومی های آن ها بستگی دارد.وی تصریح 
می تواند  زمانی  موفق  عمومی  روابط  یک  کرد: 
باشد  داشته  بر مخاطبان  را  تاثیر خود  بیشترین 
از  دقیق  و  بموقع  بتواند  که  برسد  پویایی  به  و 
فعالیت تمامی بخش های سازمان مطلع شود که 
این امر مستلزم تعامل مداوم واحدهای مختلف 
سازمان با واحد روابط عمومی است.مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج 
ابراز کرد: در دوران شیوع ویروس کرونا  فارس 
ارتباطات  نقش  اجتماعی  گذاری  فاصله  لزوم  و 
بروز  بموقع دو چندان  و اطالع رسانی برخط و 
کرده است و روابط عمومی ها باید با بهره گیری از 
فناوری های نوین و ابزارهای جدید اطالع رسانی 
در این عرصه پرتوان تر و خالق تر از پیش، یاریگر 

سازمان و مخاطبان خود باشند.
وی ادامه داد: نقش و جایگاه ویژه روابط عمومی 
در سالی که از سوی رهبر معظم انقالب به عنوان 
»سال جهش تولید« نامگذاری شده بسیار ویژه 
در  باید  راهبرد  این  به  توجه  با  و  است  ممتاز  و 
گام  تولید  مختلف  ظرفیت های  معرفی  راستای 
برداریم.وی در پایان گفت: روز ارتباطات و روابط 
عمومی را به تمامی اساتید، مدیران و همه دست 
و  ارتباطات  عرصه  پرتالش  و  ساعی  اندرکاران 

روابط عمومی، تبریک و تهنیت می گویم .
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شکی نیست که تمام سازمانها، بنگاهها و فعالیت ها 
با  ارتباط  بدون  اقتصادی  اقتصادی و غیر  از  اعم 
فضای پیرامونی و افکار عمومی در تکمیل زنجیره 

ارزش خود دچار مشکالت و نارسایی می شوند. 
روابط  حوزه  بالطبع  و  عمومی  حوزه   این رو  از 
اصلی  متن  و  سازمان  بین  پیوست  که  عمومی 
جامعه را ایجاد می کند، اهمیت مضاعفی می یابد.
 اهمیتی که روز به روز بیشتر نمایان شده است.

 تا جائیکه که عده ای روابط عمومی را هنر هشتم 
لقب داده اند.

که  است  موضوعاتی  جمله  از  عمومی  روابط 
وجه مشترک تمامی فعالیت ها اعم از شخصی و 
سازمانی است و همگان برای پیشرفت و توسعه، 
آن  لوازم  از  بخشی  یا  تمام  رعایت  یا  داشتن  به 

نیازمندند. 
و  افراد  به  دارد  این شاخه علمی و عملی تالش 
بگوید که  تداوم موفقیت  به  سازمانهای عالقمند 
از  تحوالت  پرشتاب  مسیر  در  تا  کرد  باید  چه 
قافله پرسرعت تغییر و تحول عقب نمانند.واقعیت 
و  کارشناسان  از  دلسوزی  جماعت  که  است  این 
و  نظری  جایگاه  بهبود  به  عالقمند  دانشگاهیان 
تالیف  با  اند،  کرده  تالش  عمومی  روابط  عملی 
تحقیقات  انجام  و  مقاله  و  یادداشت  صدها 
پیمایشی یا نظری، برگزاری دوره ها و کارگاهها و 
همایش های تخصصی، روابط عمومی های کشور 

را در مسیر تعالی و پیشرفت قرار دهند.
 اقدامی ارزشمند که تاثیر و نمود ملموسی داشته 
و استقبال مدیران و کارشناسان روابط عمومی از 
این اقدامات،  نشانگر عطش و نیاز در این زمینه 
مکمل  می تواند  که  اقدامی  و  رویکرد  است.اما 
تالشهای صورت گرفته باشد، باور دست اندرکاران 
روابط عمومی به جایگاه خود در سازمانها و تالش 

البته  و  بموقع  اقدامات  با  آن  از  صیانت  برای 
خالقانه است. 

برنامه های  تدارک  و  نوین  نگرش  با  که  باوری 
رسانی،  اطالع  حوزه  در  مدبرانه  و  نوآورانه  پویا، 
افزایش همبستگی  ترویجی،  و  تبلیغی  فعالیتهای 
و  مجموعه  بین  دوسویه  ارتباط  ایجاد  سازمانی، 
با رویکرد  آنها  به  پاسخ  نیازها و  مشتریان، درک 
موضوع  دو  به  توجه  نهایت  در  و  محور  پژوهش 
کلیدی اقناع و ترغیب، موجب پذیرش بیشتر واحد 
بازیگران  ارشد،  مدیران  سوی  از  عمومی  روابط 

سازمانها و کارکنان خواهد شد.
بی  باور بودن به قدرت روابط عمومی یا حتی کم 
گریبانگیر  که  است  موضوعی  آن  به  بودن  باور 

بسیاری از مدیران روابط عمومی کشور است. 
این موضوع موجب افت راندمان و بسنده کردن 
ارسال  و  نویسی  پالکارد  به  عمومی ها  روابط 

خبرهای بفرموده به رسانه ها می گردد. 
همچنین برخی مدیران که از شفافیت می هراسند 
راضی  قربان گو  بله  عمومی های  روابط  داشتن  از 

هستند. 
با منافع ملی و جایگاه شغلی روابط  وضعیتی که 
و  رانت  ایجاد  موجب  و  بوده  تضاد  در  عمومی 
نبایدها  و  بایدها  می گردد.موضوع  حادتر  مسائل 
توسعه  و  خودباوری  ایجاد  عمومی،  درروابط 

ضریب نفوذ از صدر تا ذیل فعالیت سازمانها توسط 
مدیران و کارشناسان روابط عمومی، باید به عنوان 
حوزه  این  در  فعال  افراد  همراه  همواره  دغدغه 
از ظرفیت های  استفاده  و  به فن آوری  باشد.توجه 
آن در روابط عمومی ها، مهارت های عملی، درک 
فضای مجازی و مواردی از این دست برای دست 
بدانیم  باید  اما  است،  ضروری  بسیار  اندرکاران 
روابط  مدیریت  در  راهبردی  رویکرد  تنهایی  به 
عمومی ها را پوشش نمی  دهد و ما باید برای این 

موضوع به تحول در نگرش و ساختار برسیم. 
اتفاقی که سرعت شکوفایی و تاثیرگذاری روابط 
عمومی ها برای خدمت به کشور و مردم را بیش 
از پیش خواهد کرد.روابط عمومی آینده از عناوین 
در  نحوی  به  که  است  کسانی  برای همه  جذاب 
نگاه  بدون  دارند،  فعالیت  عمومی  روابط  زمینه 
آینده نگر، جامع، همه جانبه و جستجوگری برای 
روابط  شود.  نمی  محقق  تازه  افق های  کشف 
روابط  نیست.  روزمرگی  جنس  از  آینده  عمومی 
هم  و  دانش  و  تالش  ترکیب  از  آینده  عمومی 

افزایی است . 
 ارتباط، یکی از شاه کلیدهای موفقیت در دنیای 
امروز است. مدیران روابط عمومی در دوره جدید 
با خلق  و  تمام ظرفیت ها   از  گیری  بهره  با  باید 

تجربه ای تازه، طرحی نو دراندازد.

روابط عمومی آینده، نیازمند چه الزاماتی است؟

ارتباط  علم  و  هنر  عنوان  به  عمومی  روابط  از  بندرعباس  شهردار 
در شهرداری  تعدد خدمات  به  توجه  با  گفت:  و  کرد  یاد  اجتماعی 

بندرعباس، توجه ویژه ای به کارکرد این بخش می شود.
به گزارش جام جم بندرعباس، عباس امینی زاده با گرامیداشت 72 
داشت:  اظهار  ارتباطات،  و  روابط  عمومی  هفته  آغاز  اردیبهشت، 
امروزه روابط عمومی یکی از بنیادی ترین دانش ها و مهمترین عوامل 

پیشرفت انسان است.
اجتماعی  ارتباط  روابط عمومی، هنر و علم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است، افزود: سازمان ها باید به وسیله دانش پر اهمیت روابط عمومی 

بکوشند تا نسبت به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند.
دقیق  اطالعات  به  دستیابی  کرد:  خاطرنشان  بندرعباس  شهردار 
از رضایتمندی مخاطبان و مراجعان، نشر اخبار و عملکرد دستگاه 

مربوطه و غیره از مهمترین وظایف روابط عمومی است.
سازمان  هر  مهم  ارکان  از  عمومی  روابط  اینکه  بیان  با  امینی زاده 
الزمه  خالق،  و  کارآمد  عمومی  روابط  کرد:  تصریح  است،  موفق 

ایجاد هماهنگی بین هر سازمان و مردم است.
روابط  پیش  سالها  از  کرد:  عنوان  نیز  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
عمومی به عنوان یک بخش اساسی در سازمانهای مختلف ایجاد 
شده و با گسترش ارتباطات شاهد توجه بیشتر به این بخش هستیم.

شهرداری  در  خدمات  تعدد  به  توجه  با  گفت:  بندرعباس  شهردار 
بندرعباس، طی سالهای اخیر سعی شده ضمن به کارگیری نیروهای 

متخصص و کارآمد، توجه ویژه ای به کارکرد این بخش شود.
وی بیان کرد: این نگرش باعث تقویت جایگاه روابط عمومی های 

شهرداری بندرعباس شده است.

شهردار بندرعباس:

روابط عمومی هنر و علم ارتباط اجتماعی است

مهین حیدری

 جام جم هرمزگان

دکتر سید علیرضا علوی

 مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل منطقه آزاد کیش

یادداشت

خبر

هر که را افزون خبر، جانش فزون
حجم  افزایش  جمعیت،   گستردگی   به  توجه  با   
دنیا  عمومی  افکار  عالقه مندی  رشد  و  اطالعات 
رسانه های  از  بتدریج  جوامع  آگاهی،  و  دانستن  به 
مکتوب فاصله گرفته اند زیرا اوال تولید، تکثیر، حمل 

به عنوان  این رسانه ها، خود  و نگهداری و مطالعه 
یک دغدغه بزرگ مطرح است. 

مانند  مکتوب  رسانه های  تولید  برای  اینکه  ضمن 
روزنامه، نیاز به کاغذ است که برای تولید آن باید 

هزاران درخت را قطع و کاغذ تولید کرد.
شعار  کشورها  از  بسیاری  که  است  حالی  در  این   
حفظ محیط زیست و جلوگیری از قطع درخت را سر 
فاصله  مکتوب،  رسانه های  چالش  سومین  داده اند. 

زمانی آن ها از رخدادهاست.
 به طور مثال روزنامه زمانی چاپ می شود که ممکن 
است یک تحلیل یا یک رخداد شرح داده شده در 
آن اساسا به وقوع نپیوندد و شرایط در لحظه تغییر 
ماهنامه ها،  هفته نامه ها،  مورد  در  چالش  این  کند. 

فصل نامه ها و سال نامه ها بیشتر صدق می کند.
دنیای امروز دنیای اطالعات و رسانه است و کمتر 
مجازی  شبکه های  و  رسانه  نقش  دنیا  در  کسی 
طریق  از  اطالع رسانی  سرعت  می کند.  انکار  را 
و  اجتماعی  شبکه های  الکترونیک،  رسانه های 
فضای مجازی بسیار باالست و به کسری از ثانیه 
اطالعات از این سوی کره زمین به آن سوی کره 

از  زیادی  بسیار  حجم  اینکه  می یابد. ضمن  انتقال 
داده ها و اطالعات در فضای بسیار کوچکی به اندازه 
دغدغه  و  می شوند  ذخیره سازی  دست  انگشت  بند 
خاصی برای حمل آن ها وجود ندارد. اهمیت دیگر 
در  اجتماعی  شبکه های  و  دیجیتالی  رسانه های 
هر  در  دسترسی  آسانی  رفاه،  خواهان  بشر  زندگی 

شرایطی است.
با یک   به طوری که در هر جا و مکان، می توان 
اینترنت،  به  دسترسی  و  هوشمند  همراه  تلفن 
رسانه های دیجیتال را رصد کرد و از آخرین اخبار و 

رویدادهای سرتاسر جهان آگاه شد. 
بسیاری از مردم دنیا امروزه وقت بسیار کمتری برای 

رسانه های مکتوب می گذارند.
 این در حالی است که هر فرد در گوشی هوشمند 
اجتماعی  شبکه های  و  دیجیتال  رسانه  ده ها  خود، 

بازتا ب دهنده اخبار در اختیار دارد. 
روی دیگر رسانه های دیجیتال تاثیرگذاری بر افکار 
با  رسانه ای  موج های  امروزه  است.  جوامع  عمومی 
هدف  با  مختلف  رسانه های  توسط  خبر  یک  درج 
تاثیرگذاری بر روند افکار عمومی ایجاد می شوند و 
منجر  رسانه ای  موج های  این  که  می شود  مشاهده 

به ظهور یا سقوط دولت ها، انتخابات و... می شوند. 
نمونه این موج رسانه ای را که تنها توسط رسانه های 
اخبار  انعکاس  در  می توان  شده  ایجاد  دیجیتال 
مربوط به شیوع کرونا مشاهده کرد. موج رسانه ای 
ایجاد شده ناشی از انتشار تصاویر و آمارهای ناشی 
نگرانی در کل  ایجاد  باعث  این ویروس،  تلفات  از 
دنیا و در نهایت قرنطینه یک سوم افراد کره زمین 
برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری و کاهش 
کارهای  و  کسب  که  است.اکنون  شده  آن  تلفات 
هستند،  عملکرد  کندی  یا  اختالل  دچار  معمول 
به معنای واقعی خودی نشان  رسانه های دیجیتال 
و  اخبار  تنها  قرنطینه  در  افراد  از  بسیاری  داده اند. 
رصد  دیجیتال  رسانه های  طریق  از  را  اطالعات 
رسانه های  انتشار  از کشورها،  برخی  در  و  می کنند 
متوقف  موقتا  کرونا  شیوع  احتمال  دلیل  به  چاپی 
اخبار،  منبع کسب  تنها  شرایط  این  در  است.  شده 
را  اخبار  می توانند  و  هستند  دیجیتال  رسانه های 
بدون کم و کاست در اختیار خوانندگان قرار دهند. 
دیجیتالی  رسانه های  بتدریج  نیز  ایران  جامعه  در 
یا زود،  پا می کنند و دیر  جایی برای خود دست و 

جای رسانه های چاپی را خواهند گرفت.

جایگاه رسانه و روابط عمومی  الکترونیک

رییس کل دادگستری استان هرمزگان از ورود دستگاه قضایی به موضوع تخلفات در روند احداث مجتمع تجاری 
تفریحی هرمزان بندرعباس و رفع تصرف ۳8 هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش 250 میلیارد تومان خبر داد.

علی صالحی اظهار داشت: پس از کسب اطالع از موضوع تضییع حقوق بیت المال در روند احداث مجتمع تجاری 
تفریحی هرمزان بندرعباس که به موجب آن مساحت قابل توجهی از اراضی دولتی توسط اداره کل راه و شهرسازی به 
شرکت پیمانکار این پروژه واگذار شده بود و شرکت مذکور از عمل به مفاد قرارداد امتناع می کرد، موضوع در دستور کار 
ویژه دستگاه قضایی استان قرار گرفت.وی در ادامه افزود: با توجه به پیگیری مسئولین اداره کل راه و شهرسازی استان 
هرمزگان طبق مفاد قرارداد، به لحاظ توقف 8 ساله پروژه و عدم اقدام از سوی تحویل گیرنده زمین، پس از طی مراحل 
قانونی از اراضی واگذار شده در یکی از مرغوب ترین مناطق تجاری مرکز شهر بندرعباس به مساحت ۳8 هزار و 500 
متر مربع رفع تصرف شد و بالغ بر 250 میلیارد تومان از حقوق بیت المال اعاده گردید.رئیس کل دادگستری هرمزگان 

در پایان با تأکید بر لزوم هم افزایی دستگاه های متولی در برخورد با متصرفان غیرمجاز خاطرنشان کرد: ضروري است 
که مسئوالن اجرایي ضمن دقت در واگذاري اراضي به اشخاص حقیقي و حقوقي، ضوابط و مقررات قانوني را رعایت 
کنند و پس از احراز صالحیت افراد و صحت تعهدات مندرج در متن تفاهم نامه، قرارداد را به شکلي تنظیم کنند که زمینه 

هیچگونه سوء استفاده ای برای سودجویان فراهم نشود.

علی صالحی مطرح کرد؛

  رفع تصرف ۳۸ هزار متر مربع
 از اراضی دولتی 

سعید خادمی  پور

مدیر روابط عمومی منطقه 
ویژه اقتصادی  صنایع 

معدنی و فلزی خلیج فارس
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگان

یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد
به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد
آن جوانبخت که می زد رقم خیر و قبول

حافظبنده پیر ندانم ز چه  آزاد نکرد

گــرو  در  ســازمان ها  بقــای 
آگاهی دهــی  و  آگاهی یابــی 
هر  از  بیش  امروز  جهان 
دنبال  به  دیگری  زمان 
و  است  شفافیت  و  آگاهی 
همه ابزارها و دانش بشری 
به  بیشتر  رسیدن  برای 
این دو عنصر مهم به کار 
گرفته می شود.سازمان های 
امروزی نیز برای بقا نیازمند 
آگاهی یابی و آگاهی دهی 
تولید و نشر  آگاهی و  ترویج  از طریق  تا  هستند 
دانش، امنیت ذهنی و روانی و حتی فضای فیزیکی 
مخاطبان خود را که ما به عنوان شرکای اجتماعی 
اطالعات  باید  کنند.سازمان ها  تامین  می نامیم، 
اختیار  در  ابزاری  و  شیوه  به  توسل  با  را  موجود 
عالوه  که  دهند  قرار  خود  ذینفعان  و  مخاطبان 
بر تامین امنیت بتواند هرچه بهتر و بیشتر موجب 
پرپیچ و  این مسیر  اعتمادافزایی آن ها شده و در 
خم بتواند ارتقا و کارآمدی درون سازمانی را نیز  
در جهت پیشبرد اهداف مهم سازمان سبب شود.

عنوان  به  را  عمومی  روابط  پیشرو،  سازمان های 
اتاق فکر مدیران و مدیریت افکار عمومی قلمداد 
می کنند و با در اختیار گذاشتن امکانات مورد نیاز 
ایشان  برای  را  رسانی  اطالع  و  شفافیت  مسیر 
هموارتر می سازند.رهاورد همۀ این دانش، آگاهی، 
از کانال حوزه  باید  روانی  امنیت  و  اعتماد سازی 
یک  این  و  کند  گذر  عمومی  روابط  و  ارتباطات 
دستورالعمل حیاتی در جهان مدیریت سازمان های 
روابط  جایگاه  و  وظیفه  اهمیت  است.در  بزرگ 
عمومی ها همین بس که موالی متقیان علی )ع( 
در فرمان خود به مالک اشتر، او را به افکار عمومی 
مردم توجه می دهند و افکار توده مردم را تکیه گاه 

دین و جامعه اسالمی بر می شمرند.
روابط  و  ارتباطات  هفته  تبریک  ضمن  اینجانب 
عمومی، امیدوارم تعهد، تخصص و پشتکار دست 
آرمان  به  عمل  مسیر  در  حوزه،  این  اندرکاران 
شفافیت، آگاهی رسانی، اعتمادسازی، فسادستیزی 
و خدمت به جامعه هدف، بیش از گذشته مثمر ثمر 

و اثرگذار باشد.

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان هرمزگان:پرستو سهرابی              
تحریریه شهرستانها:            021-44233511

 دفتر سرپرستی استان هرمزگان:
076-32232820

یادداشت
الزام تجهیز روابط عمومی به 

دانش روز
جوهره عملکرد روابط عمومی  

نوشتن است؛ در حقیقت باید 
روابط  در  افراد شاغل  گفت 
بهترین  جزو  باید  عمومی، 
باشند  سازمان  نویسندگان 
اساسا  گفت  می توان  و 
مدیران  انتظار  مهمترین 
روابط  یک  از  سازمان 
عمومی حرفه ای نیز همین 
است.  از سویی دیگر برنامه 
این  فعاالن  موفقیت  رموز  از  یکی  به عنوان  ریزی 
از  ناشی  وقتی  ریزی  برنامه  به شمار می رود؛  عرصه 
یک استراتژی منسجم باشد، منجر به نتیجه خواهد 
شد و این اثربخشی می تواند هماهنگی سایر اجزای 
سازمان را نیز به همراه داشته باشد.در هزاره جدید و با 
حرکت جهان به سمت تکنولوژی های نوین، باید گفت 
هیچ سازمان یا فردی یارای اینکه اثربخشی یک روابط 
عمومی کارآمد را منکر شود ندارد و به همین میزان باید 
کارشناسان و مدیران مجموعه روابط عمومی نسبت 
به تجهیز خود به دانش روز و ابزار نوظهور ارتباطی 
اقدام کنند.با توجه به شیوع ویروس کرونا بی مناسبت 
نیست اگر به یکی از چالش های مهم و اساسی روابط 
عمومی که بروز بحران هاست نیز اشاره کرد؛ بحران 
ممکن است در هر زمانی رخ دهد اما شیوه مواجهه 
با بحران و نحوه انتشار اطالعات از موضوعات مهمی 
است که تنها مدیران موفق روابط عمومی، قابلیت 
مدیریت صحیح بحران را دارند؛ چرا که پیش از بروز 
بحران همیشه یک برنامه عملیاتی از پیش برنامه ریزی 
شده دارند و  مخاطبان و روش های ارتباط، بخوبی از 
قبل مشخص شده هستند.روابط عمومی مجموعه ای 
از هنرهاست؛ هنری که با عشق، صمیمیت و خرد 
روابط  بروز  و  حضور  بی شک  است.  شده  آمیخته 
و  شرکت ها  ادارات،  سازمان ها،  همه  در  عمومی ها 
بازوانی مستحکم در پیشبرد بهتر  نهادها به عنوان 
امور در ارتباطات اجتماعی نقش بسزایی ایفا می کند.

امید که این تعامل در سایه دوستی و برادری روز به 
روز در میان اصحاب محترم رسانه و روابط عمومی 
مستحکم تر  شود و ضمن خداقوت و آرزوی توفیق 
روزافزون برای تمامی عزیزان، هفته روابط عمومی را 
به فعاالن این حوزه تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
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علی گنجی پور

 مدیر روابط عمومی 
شهرداری منطقه 2 

بندرعباس

داوود دایری پور

مسئول روابط 
عمومی شرکت صبا 
فوالد خلیج فارس 

بندرعباس

یادداشت

 روابط عمومی و امور بین الملل
سازمان منطقه آزاد قشم

دستاوردهایمدیریتروابطعمومیواموربینالملل
اتسازمانمنطقهآزادقشمدرسال98
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انتشاراتوتبلیغاتمحیطی

ارتباطات
مردمی

   تولید 14برنامه زنده تلویزیونی
  و پخش از شبکه مرکز خلیج فارس 

 و پخش همزمان 
 برخی از  اجراها به صورت زنده 

 در شبکه شما  نمادوی 
شبکه دو و شبکه البرز

   پخش تیزر و 
 آگهی های منطقه
 آزاد قشم از شبکه های 
سراسری و 11شبکه استانی

   برگزاری 3گردهمایی 
ویژه خانواده سازمان 
منطقه آزاد قشم

   همکاری در برگزاری 
 15مراسم درون و 

برون سازمانی

   خرید 
 424جلد کتاب با
 دو عنوان )پسر ناخدا 
ابراهیم و جعبه سیاه 
زیست بوم خلیج فارس ( با 
موضوع قشم

   همکاری در برگزاری 
192مراسم مذهبی و 
فرهنگی برون سازمانی

     ساخت 
15کلیپ از 
بازدیدهای 
هفتگی مدیرعامل 
سازمان منطقه 
آزاد قشم

  اکران تبلیغات سازمان

 در 34فرودگاه کشور

     ساخت 24کلیپ 

از مناسبت های مختلف 

 
در قشم

    برقراری بستر 

گفتمان فرهنگی 

 
و هویتی

  هماهنگی و نظارت بر برگزاری 

ش ها، كنسرت ها و...
مراسم، هماي

ش رادیویی 38خبر 
                        پخ

 

از شبکه سراسری و 56خبر

س 
 از مرکز خلیج فار

   همکاری 
 در برگــزاری
 نمایشگاه هفته 
دفاع مقدس 

    درج مطالب در سایت سازمان، پنج کانال واتس آپی، یک 
 کانال تلگرامی و یک کانال اینستاگرامی 
برای بیش از 650هزار مخاطب به طور مستقیم
    انتشار 8هزار و 302مورد از اخبار قشم در رسانه های کشوری
    847مورد اطالع رسانی مناسبت ها و رویدادهای ساالنه
    پخش 105مورد مصاحبه رادیویی و تلویزیونی روسای 
کمیته های ستاد اجرایی خدمات سفر قشم

    پخش 104خبر و 500تیزر تبلیغاتی سازمان منطقه آزاد قشم 
از شبکه های سراسری و استانی
    انتشار بیش از 30هزار مورد محتوا در سایت
 و شبکه های اجتماعی

    رشد 60درصدی تولید خبر در این مدیریت در سال 98 نسبت به سال 97
    تولید یک هزار و 323خبر

    درج  4هزار و 439مطلب و یک هزار و 552گزارش تصویری در کانال ها
    درج 345فیلم در کانال اطالع رسانی، ویدئو رسانه آپارات و سایت سازمان 

    چاپ 2200بروشور به زبان انگلیسی ویژه توزیع در نمایشگاه فیتور اسپانیا
    تهیه لیست مناسبت های بین المللی جهت تدوین تقویم مناسبتی بین المللی

    تماس، پیگیری و تهیه اطالعات سفرای کشورهای فعال در ایران
 با هدف افزایش فضای رایزنی های اقتصادی

     تولید و ساخت 4تیزر برای نمایش در فرودگاه های سراسر کشور و شبکه های ملی و استانی
     تولید و ساخت پنج فیلم )مستندهایی با عنوان در مسیر توسعه(

     تهیه بیش از 30موشن گرافیک درخصوص بازدیدها و فعالیت های عمرانی
 و افتتاحیه های شرکت های مستقر در منطقه

    ساخت بیش از 
200فیلم و کلیپ گزارشی 
از اقدامات سازمان منطقه 

آزاد قشم      تهیه 
2000  عکس

     ساخت  
100كليپ از 
اقدامات سازمان 
جهت نشر در 
فضای مجازی

    انعکاس اخبار 
سازمانی به زبان 

انگلیسی

    بررسی 
زمینه های 
معرفی و تبلیغ 
جذابیت های 
قشم در جهان

    طراحی و چاپ بیش از 145هزار بروشور و کاتالوگ
    طراحی، چاپ و نصب 8هزار و 932مترمربع بنر 

به مناسبت های مختلف 
    چاپ 21هزار فرم اداری در قالب بن های تخفیف 

ویژه مدارس و فرم درخواست
    طراحی و چاپ 2هزار فولدر

     اجرای میز خدمت برای ایجاد فضایی
 جهت ارتباط مستقیم بین مردم و مسئوالن

     برگزاری جلسات دیدار مردمی

تقویت  محوریت  با  دنیا  تمام  در  آزاد  مناطق  نقش 
از  خارج  تجارت  و  تعامل  ایجاد  و  کشورها  اقتصاد 
سرزمین های  داخل  در  شده  تعریف  چارچوب های 
است.  گردیده  ترسیم  مختلف  کشورهای  با  اصلی 
اهداف تعریف شده و قوانین جاری کشورمان برای 
مناطق آزاد، بر نقشی تعیین کننده در اقتصاد ملی و 
فراملی داللت دارد که به گونه ای بر اساس منطق 
تا  شده اند  پیش بینی  آزاد  و  همه گیر  اقتصاد  جهانی 
در  را  ارتباطات کشور  بتوانند  نیز  شرایط سخت  در 
با  و  داشته  نگه  فعال  بین الملل  اقتصاد  عرصه های 
مدیریت صحیح و بهره بردن از تمامی ظرفیت های 
قانونی این مناطق، بتوان مناطق آزاد را به خط مقدم 
کمک به اقتصاد درون زا و درون محور و از قطب های 
بدل  کشور  صادرات محور  اقتصاد  ترویج  و  توسعه 
نمود. در ایران به واسطه گستره متنوع مناطق آزاد در 
مجاورت مرزهای شمال، جنوب، غرب و شرق کشور 
تبادالت  سطح  ارتقای  در  که  بود  امیدوار  می توان 
اقتصادی منطقه ای، مناطق آزاد بتوانند به پیشگامان 
بازگشت ثبات و رشد برای اقتصاد منطقه ای کشور 

باشند.
 این مهم در صورتی قابلیت اجرایی خواهد داشت 
تعمیم  و  شده  ایجاد  محدودیت های  به  نسبت  که 

دستورالعمل های وضع شده در سرزمین اصلی به این 
مناطق، تجدیدنظر جدی صورت پذیرد. 

آیین های  و  قوانین  تسری  و  تعمیم  بی تردید 
به  اصلی  سرزمین  در  جدید الوضع  و  خلق الساعه 
غیرضروری،  محدودیت های  ایجاد  و  آزاد  مناطق 
مورد  کارآیی  و  مطلوب  اثرگذاری  کاهش  موجب 
انتظار این مناطق بوده و نوعی خودتحریمی و عامل 
بازدارنده در استفاده از ظرفیت های موجود می باشد 
که امید است با درایت و برنامه ریزی مناسب بتوان 
نسبت به اصالح و جلوگیری از اینگونه رویه ها اقدام 

نمود.  
مناسب ترین  و  بیشترین  قطع  طور  به  آزاد  مناطق 
فشار  کاهش  به  کمک  برای  را  کشور  امکانات 
محدودیت های تحریم جهت نیل به اهداف اقتصاد 
مقاومتی در ارتقای کیفی کاالی ایرانی برای ورود به 

بازارهای جهانی دارا می باشند. 
در  آزاد  مناطق  در  شده  ایجاد  ظرفیت  به  توجه  با 
بستر تجارت آزاد با مبادالت بین المللی با کشورهای 
بهترین  کشورها،  سایر  با  آنها  طریق  از  و  همجوار 
کانال های موجود برای تامین مواد اولیه، تجهیزات و 
قطعات مورد نیاز صنایع مختلف، خصوصا مواردی که 
به واسطه تحریم ها تهیه و انتقال آنها به داخل کشور 

با مشکل مواجه می گردد، خواهند بود.
مهم ترین  از  آزاد  مناطق  برای  ظرفیت سازی 
جذب  برای  کشور  اقتصادی  فرصت های  

سرمایه گذاری خارجی است. 
بند 11  تامین منابع مالی خارجی در  در واقع بخش 
حلقه های  از  که  را  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
جذب  راه  از  باید  است  آزاد  مناطق  در  مفقوده 
سرمایه گذاری خارجی و با مشارکت بخش خصوصی 
داخلی برجسته کرد. با وجود تمامی نقدها به عملکرد 
آنها طی سه  روی  پیش  چالش های  و  آزاد  مناطق 
دهه اخیر در کشور، توسعه حوزه عمل این مناطق 
به عنوان یکی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
جهت تحقق رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت 
 20 چشم انداز  سند  اهداف  به  دستیابی  و  اقتصادی 
تاکید  مورد  نیز  انقالب  معظم  رهبر  سوی  از   ساله 

قرار گرفته و دولت مکلف است راهبردهای اجرایی 
و برنامه های اقدام الزم در این ارتباط را با همفکری 

نخبگان فکری و ابزاری، تدوین و به اجرا درآورد.
کاهش  و  مقاومت  قدرت  افزایش  طرفی،  از 
آسیب  پذیری اقتصاد ملی از طریق توسعه  پیوندهای 
راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای 
منطقه و جهان بویژه همسایگان، تسهیل مقررات و 
گسترش مشوق های الزم، گسترش خدمات تجارت 
خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، تشویق 
تنوع بخشی  و  برای صادرات  سرمایه گذاری خارجی 
کشورهای  با  بویژه  کشورها  با  اقتصادی  پیوند های 
اجرایی  و  عملیاتی  راهبردهای  جمله  از  منطقه، 
می باشند  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  دیگر 
که کارشناسان مناطق آزاد، بهره گیری از ساز و کار 
به عنوان یکی  را  آزاد  موفق و تجربه شده مناطق 
این  اقدام  برنامه های  و  عملیاتی  کارهای  و  ساز  از 
سیاست ها می دانند. بی تردید هدفگذاری اقتصادی بر 
محور تولید و صادرات یکی از راهکارهای برون رفت 

از شرایط سخت تحریم در کشور است. 
در واقع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این شرایط با 
توجه به زیرساخت های تولیدی و صادراتی که ایجاد 
کرده اند، بهترین بستر برای دستیابی به این هدف در 
کشور می باشند، اما این مهم بدون افزایش اختیارات 
تسهیل گری  مهم  نکته  دو  نیز  و  آزاد  مناطق  به 
حذف  نیز  و  سرمایه گذاری  و  صادرات  تولید،  در 
موازی کاری های مجموعه ها و سازمان های سرزمین 

اصلی به دست نمی آید.
تهدید تحریم ثابت نموده است که فرصت های بسیار 
زیادی برای خودکفایی در کشور وجود دارد؛ در این 
می تواند  خودکفایی  برای  بسترها  از  یکی  شرایط 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد. تحریم ها، هزینه 
تامین کاال را بر دوش کشور سنگین می کند و این 
جامعه می شود،  در  اقتصادی  فشار  ایجاد  باعث  امر 
در  ایجاد شده  فرصت های  و  مزیت ها  به  عنایت  با 
مناطق آزاد می توان با برنامه ریزی و آزادسازی حوزه 
اقتصاد در این مناطق از کشور، قسمت قابل توجهی 
از این بار افزایش هزینه برای تامین نیازهای داخلی 

داد. کاهش  آزاد  مناطق  ظرفیت های  واسطه  به  را 
بی شک برنامه ریزی در جهت تعامل سازنده و تعریف 
منافع مشترک با کشورهای همسایه می تواند یکی 
به  اقتصادی  فشارهای  از  برون رفت  راهکارهای  از 
واسطه ایجاد حلقه های تولیدی، صادراتی و ترانزیتی 
باشد. آزاد  مناطق  محوریت  با  کشور  با همسایگان 

در  هم افزایی  به  نیاز  همیشه  از  بیش  امروز  شاید 
داخل کشور میان تمامی سازمان ها و مجموعه های 
تصمیم گیر و تصمیم ساز داریم؛ مسلما در صورت رفع 
یا  موازی کاری ها  واسطه  به  که  داخلی  تحریم های 
بروکراسی های پیچیده اداری در کنار عدم واگذاری 
اختیارات به مناطق آزاد که در قانون چگونگی اداره 
است،  شده  بیان  صراحت  به  کشور  آزاد  مناطق 
در  بیشتر  نقش  ایفای  و  شاهد شکوفایی  می توانیم 
مسیر توسعه اقتصادی و گذار از تحریم های با اهرم 

مناطق آزاد کشور باشیم.
مهم ترین رکن عملکرد مناطق آزاد در جهان، فعالیت 
آزادانه و بدون محدودیت در حوزه اقتصاد و تعامالت 
خارج از بروکراسی های معمول سرزمین های اصلی 
با کشورهای پیرامونی خود است؛ مناطق آزاد ایران 
نیز به عنوان عضوی از زنجیره مناطق آزاد جهان از 
این رویکرد مستثنی نیستند و باید بر پایه اصول و 
این  و  کنند  مسیر حرکت  این  در  بین المللی  مبانی 
مجموعه های  سازنده  تعامل  و  همکاری  مستلزم 
نمی توانیم  این صورت  غیر  در  است؛  کشور  داخلی 
با اعمال محدودیت یا زدن برچسب های اتهامی به 
مناطق آزاد در شرایط سخت کنونی، توقع معجزه از 

این نقاط اقتصادی داشته باشیم.
معظم  مقام  بیانات  به  توجه  با  و  کنونی  شرایط  در 
رهبری، باید از همه ظرفیت ها در جهت خودکفایی 
و عدم وابستگی کشور بهره ببریم؛ بی شک در این 
مسیر بهترین اهرم و بازو برای رسیدن به خودکفایی 
در کنار فعالیت و تعامالت اقتصادی با سایر کشورها 
بر پایه شناخت و تعریف دقیق از اقتصاد آزاد، مناطق 
دهه  سه  حدود  در  تجربه ای  با  که  هستند  آزاد 
شرایط  در  ایران  تنفسی  راه های  بهترین  می توانند 

سخت تحریم و فشار اقتصادی باشند.

مناطق آزاد، اهرم رسیدن به خودکفایی کشور

حسین مرادی

مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان منطقه 

آزاد قشم


