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با حضور رئیس جمهــور از طریق 
ویدئــو کنفرانس، 7 طــرح عمرانی و 
صنعتی به ارزش 450 میلیارد تومان در 

کیش به بهره برداری رسید.
به گزارش ایلنا،  سیدابراهیم رئیسی، 
در آیین افتتاح 82 طرح در مناطق آزاد 
کشور از طریق ویدئو کنفرانس، فلسفه  
وجودی مناطق آزاد کشور را بهره وری 
بهینــه از ظرفیت هــای موجــود در 
راستای«تولید صادرات محور، اشتغال 
و فعالیت های اقتصادی« در این مناطق 
عنوان کرد و گفت: در برخی از مقاطع 
این امر مورد بی توجهی یا کم  توجهی 
قرار گرفته است.رئیس جمهور، با اشاره 
به برنامه هفتم و با تاکید بر این که باید 
به مناطــق آزاد در این برنامه نگاه وی ژه 
شود،  تصریح کرد: طبق رهنمودهای 
مقام معظم رهبری تمــام فعالیت ها 
باید علم پایه و فناورانه باشد و در حوزه  
ظرفیت های اقتصادی و کشــاورزی 
کشــور، اقدامی ماندگار انجام شود تا 
عالوه بر تامین تولید داخلی،  زمینه ی 
صادرات را نیز فراهم کند. رئیســی با 
تاکید بر این که مناطق آزاد نباید دچار 

بوروکراسی  های اداری سرزمین اصلی 
شوند، افزود: تسهیل و تسریع در صدور 
مجوزها از ویژگی هــای اصلی مناطق 
آزاد کشور است.رئیس جمهور، تعریف 
مناطق آزاد را روشن و مشخص عنوان 
کرد و افزود: همین قوانین، اختیاراتی 
به مناطق آزاد داده است که باید مورد 
توجه قرار گیــرد و در حوزه اختیارات، 
 همان طور که حق وجود دارد،  تکلیف 
پاسخگویی نیز از وظایف آن محسوب 
می شود. رئیسی ارائه گزارش مدیران 
عامل مناطق آزاد در آیین بهره برداری 
از 82 طرح عمرانی، صنعتی و کشاورزی 
را نویدبخش فعالیت ایــن مناطق در 
زمینه  های »تولید، اشتغال، کارآفرینی 
و فعالیت اقتصادی« عنوان کرد و گفت: 
رشد اقتصادی نیازمند دو اقدام اساسی 
»سرمایه گذاری داخلی و خارجی« و 
»افزایش بهره وری« است و هر اقدامی 
در این دو حوزه ، توسط بخش خصوصی 
حمایــت می شــود.رئیس جمهور 
همچنین در خصوص اختیارات مناطق 
آزاد کشــور، گفت: در مواردی مانند 
مسائل امنیتی، انتظامی و قضایی برخی 

مناطق همچون خرمشــهر و آبادان، 
دستور حل سریع به سرزمین اصلی داده 
شده است.رئیسی، فراهم شدن زمینه 
فعالیت  های بخش خصوصی، بانک  ها 
و شــرکت  های بزرگ در مناطق آزاد را 
مهم و مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: 
دولت ســه وظیفه ی مهم »هدایت«،  
»نظارت« و »حمایت« را بر عهده دارد، 
و باید برای بخــش خصوصی فرصت و 
زمینه  فعالیت را تسهیل و فراهم کند.

وی در ادامه سخنان خود، گفت: در سالی 
که مزین به »سال تولید، دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین« شــده است شاهد 
ایجاد هشت هزار فرصت شغلی جدید 
به صورت مســتقیم و غیرمستقیم در 
مناطق آزاد کشــور هستیم.رئیسی با 
اشــاره به وجود عناصر بسیار کارآمد 
و تحصیل کرده  بومــی، توصیه کرد: 
حتما از این افراد اســتفاده شود و این 
امر بدین معنا نیســت که از تخصص 
افراد سایر نقاط کشور بهره مند نشد، اما 
اولویت باید جذب نیروی کارآمد بومی 
باشــد و از ظرفیت متخصصین داخل 

کشور نیز بهره گرفت.

وی فعالیت در حوزه هــای انرژی، 
 صنعت و کشــاورزی را ضروری و نیاز 
کشور دانســت و گفت: منطقه  آسیا 
موضوع مهمی اســت و در اجالس ها 
و ارتباطات خارجی بــر فعالیت های 
مناطق آزاد تاکید شــده است.افتتاح 
همزمان 82 طــرح صنعتی، عمرانی و 
کشــاورزی در 5 منطقه آزاد تجاری-

صنعتی قشــم، ارس، کیــش، انزلی، 
ماکو و 7 منطقه ویژه اقتصادی کشور 
»پارسیان، نمین، ســهالن، بوشهر، 
لرســتان، المرد و بجنورد« با حضور 
رئیس جمهور از طریق ویدئوکنفرانس 

انجام شد.
این طرح ها شامل ۳۹ طرح صنعتی، 
۳۹ طرح عمرانی و 4 طرح کشاورزی با 
سرمایه گذاری بیش از ۶۱ هزار میلیارد 
ریال »بخش دولتــی و خصوصی« و 
اشتغال زایی بیش از 8 هزار نفر به صورت 

»مستقیم و غیرمستقیم« می شود.
ایجاد 462 فرصت شغلی جدید 

در جزیره
مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد 
کیــش، در آییــن بهره   بــرداری از 7 
طرح عمرانی و صنعتی کــه با حضور 
رئیس جمهــور کشــورمان از طریق 
ویدئو کنفرانس، صبح پنجشــنبه 2۹ 
اردیبهشت برگزار شد، ضمن قدردانی 
از زحمات سرمایه گذاران، پیمانکاران، 
مدیران، مهندسان، کارشناسان و تمام 
دست اندرکاران اجرای این طرح  ها در 
منطقه آزاد کیش، گفت: همه، سعی و 
تالش خود را برای اتمام این طرح  ها به 
کار گرفتند که این مهم قابل تقدیر است.
مهدی کشــاورز، افزود: در جزیره 
کیش 7 طرح عمرانی و صنعتی مربوط 
به 5 طرح کلی ســاماندهی کیش به 
ارزش 80 میلیارد تومان و همچنین دو 
پروژه در حوزه سرمایه    گذاری توسط 
بخش خصوصی به ارزش ۳70 میلیارد 

تومان به بهره   برداری رسید.

وی در ادامــه عنــوان کــرد: بــا 
بهره   برداری از این طرح  ها، 4۶2 فرصت 
شــغلی جدید »۱54 نفر« به صورت 
مســتقیم و »۳08 نفر« به صورت غیر 
مســتقیم در منطقه آزاد کیش ایجاد 

شده است.
به گفته کشــاورز هر یــک از این 
طرح  ها در زمان اجرا بالغ بر ۱000 نفر 
اشتغال جاری داشــته که میزان ثابت 
اشتغال آن پس از بهره   برداری مشخص 

شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
با اشاره به رویکرد علمی و بهینه سازی 
روش  های اجرا و ساخت، خاطر نشان 
کرد: با اســتفاده حداکثــری از توان و 

تجهیزات داخلی برای طرح  هایی که در 
سال ۱40۱ باید آماده افتتاح باشند، به 

بهره   برداری می رسد.
مهدی کشــاورز، گفت: بــا تاکید 
رئیس جمهور و دبیرشورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، از آمادگی صد در 
صدی انجام طرح  های در دست اقدام 
با سرمایه    گذاری بالغ بر ۳ هزار میلیارد 

تومان برخورداریم.
کشــاورز در ادامه ســخنان خود 
تصریح کرد: یکی از این طرح  ها اتمام 
پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش 
است که ساخت آن بالغ بر ۱0 سال زمان 
برده و از سال گذشــته تسریع در روند 
عملیات اجرایی آن در دستور کار قرار 
گرفته است و امیدواریم تا شهریور سال 

جاری به بهره   برداری برســد.وی بیان 
داشــت: پروژه دیگر، تکمیل عملیات 
ساخت باند فرودگاه منطقه آزاد کیش 
است که بیش از ۱0 سال پیگیری شده و 
با مساعدت  های صورت گرفته، با ارتش 
جمهوری اسالمی ایران به نتایج خوبی 
رسیده ایم و امیدواریم این طرح نیز تا 
شهریور به بهره   برداری برسد.کشاورز 
گفت: جزیره کیش به خاطر تشــابه 
آب و هوایی و نزدیکی فاصله با کشــور 
قطر و داشتن زیر ساخت  های هتلی و 
گردشگری به عنوان یکی از کانون  های 
جذب گردشــگران و هواداران فوتبال 
در ایام جام جهانی 2022 قطر معرفی 

شده است.

 وی اظهار داشــت: انتظار داریم با 
توجه به محدودیت زمــان باقی مانده 
کلیه وزارتخانه  ها و سازمان  های مرتبط 
همچون گذشــته با جدیت و سرعت 
بیشتر نســبت به رفع مشــکالت زیر 
ساختی این جزیره که تصمیم گیری 
آن خارج از اختیارات ســازمان است، 

اقدام کنند.
کشاورز در پایان تاکید کرد: سه زمین 
فوتبال در واقع تا شهریور به بهره   برداری 
خواهد رسید و انتهای زمانی برای سایر 
پروژه  هایی که به صــورت مختلف از 
سال  های گذشته نیمه تمام مانده در 
نظر می گیریم تا هر پروژه ای که به هر 
دلیلی انجام نشده تا پایان سال ۱40۱ 

افتتاح شود.

با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور همراه بود:

افتتاح طرح  هایی به ارزش بیش از 400 میلیارد تومان در کیش

خبر

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیش 
دسترسی صحیح روابط عمومی  ها به اطالعات و 
داده  های مورد نیاز را الزمه دانش تصمیم سازی با 

بهره مندی از خرد جمعی عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل 
ســازمان منطقه آزاد کیش، مهدی کشاورز در 
نشســتی با همکاران روابط عمومی ســازمان 
منطقه آزاد کیش و شــرکت  های تابعه، صبح 
دوشنبه 2۶ اردیبهشت به مناسبت گرامیداشت 
روز روابــط عمومی و ارتباطــات، گفت: روابط 
عمومی  ها به عنوان گوش، چشم و زبان سازمان؛ 
در بهره مندی از خرد جمعی نیز از جایگاه ویژه ای 
برخوردار هستند.وی با اشاره به نقش خطیر روابط 
عمومی  ها و اعتماد سازی این حوزه، افزود: جایگاه 
و نوع فعالیت روابط عمومی از اهمیت ویژه ای در 
حوزه اطالع رسانی برخوردار است و این مهم باید 

سرلوحه کار همکاران قرار گیرد.
به گفته کشاورز، تصاویری که در دنیا از جنگ 
ثبت و در تاریخ ماندگار شــده به خاطر نگارش 
افرادی بود که وقایع را با شیوه صحیح به تصویر 

کشیدند.
وی در ادامه ســخنان خود تصریح کرد: اگر 
شهید آوینی  ها و مستندسازان جهادی و جان بر 
کف نبودند؛ مظلومیت افراد به تصویر کشیده نمی 

شد از این رو دوربین، تهیه خبر و مستند سازي 
سبب ایجاد انگیزه در افراد شده است.

کشاورز با اشاره به این که اخبار باید به صورت 
واقعی، دقیق و امیدوار کننــده در جامعه بیان 
شود، عنوان کرد: بازگو کردن هر آنچه که شنیده 
می شود شایعه است و بر اساس روایات؛ کمترین 
حد دروغ این است که آن چیزی را که شنیده می 
شود بیان کنید بدون این که از صحت و سقم آن 

مطلع باشید.
وی افزود: روابط عمومی ســازمان  ها مورد 
اعتماد و پشتوانه دولت بوده که به نظام متصل 
اســت و باید در بیان مطالب دقت نظر بیشتری 

شود و این مهم به معنای آن نیست که در حوزه 
اطالع رساني سرعت عمل نیست.کشاورز با بیان 
این که باید بسیاری از مشکالت در داخل سازمان 
و ادارات حل و فصل شود، افزود: روابط عمومی با 
برنامه ریزی صحیح و مشترک با سایر بخش  های 
سازمان و اصحاب رســانه؛ باید در حوزه اطالع 

رسانی مطلوب نقش آفرینی کند.
 تنویر افكار عمومي

 از وظایف مهم روابط عمومي  هاست
در ادامه این نشست،  سرپرست مدیریت روابط 
عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش 
در راستای تحقق اهداف سازمانی بر نقش مهم 

روابط عمومي  ها در حوزه اطالع رسانی و تنویر 
افکار عمومی تاکید کرد.محمد نیکجو، گفت: 
روابط عمومــي در حوزه تنویر افــکار عمومی 
به عنوان مبلغان جهادی نقــش موثري را ایفا 
مي کنند به گونه اي که اطالعات آماده شده در 

سطح جامعه قابل اجرا و تاثیرگذار است.
وی بر لزوم اهمیت عرصه ارتباطات در روابط 
داخلي و بین المللي، اشــاره کرد و افزود: نقش 
روابط عمومي در حوزه رسانه و ارتباطات بیشتر 
از گذشته حائز اهمیت است.نیکجو »برقراری 
ارتباط بــا درون و بیرون ســازماني« را یکي از 
مهمترین وظایف حوزه روابط عمومی برشمرد 
و گفت: روابط عمومي  ها در جامعه زبان گویای 
ســازمان و پل ارتباطی دو طرفه با جامعه هدف 
هستند.این مسئول در ادامه سخنان خود با اشاره 
به این که حفظ و ایجاد تعامل میان اصحاب رسانه 
از مهمترین ابزارهای رسانه ای در این حوزه است، 
تصریح کرد: ایجاد تعامل ســازنده میان روابط 
عمومي و رسانه  ها در راســتاي پیشبرد اهداف 

سازماني از اهمیت ویژه برخوردار است.
به گفته نیکجو تالش بي وقفه همکاران روابط 
عمومي سازمان و شــرکت  هاي تابعه در ستاد 
تسهیالت سفرهای نوروزي ۱40۱ باهدف اطالع 

رساني سریع و به موقع بیانگر این مهم است.

 وی افزود: اطالع رســاني مطلوب از اقدامات 
انجام شده در حوزه  هاي مختلف جزیره کیش 
در سطح کشور و حتی در عرصه بین المللی مبین 

جایگاه ویژه روابط عمومي  هاست.
سرپرســت مدیریت روابط عمومــی و امور 
بین الملل ســازمان منطقــه آزاد کیش، اظهار 
داشــت: اجراي برنامه  هاي زنده هر ســاعت از 
شــبانه روز با حضور مهمانان خارجی و داخلی 
در کیش، بخشي از فعالیت  هاي ارزشمند روابط 

عمومي است.
نیکجو در ادامه بیان داشت: رسانه  ها در ادراک 
و تصمیم گیری مدیران ارشد سازمان تاثیر گزار 
هستند و تعامل میان روابط عمومي و اصحاب 

رسانه راه گشایي این امر مهم خواهد شد.
شایان ذکر است در نشستي که به مناسبت 
گرامي داشت روز روابط عمومي با حضور مهدي 
کشاورز در سالن اجتماعات سازمان برگزار شد، 
نماینده  های روابط عمومی شرکت  ها و موسسات 
تابعه ســازمان منطقه آزاد کیش و رضا شجیع، 
مشاور و سرپرســت اداره کل حوزه مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد کیش حضور داشتند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش: 

پیش نیاز تصمیم سازی روابط عمومی ها، دسترسی صحیح به اطالعات است

 شماره  1074 /   شنبه 31   اردیبهشت   1401  /    21 شوال 1443  /  21 مه   2022

نظارت فراگیر بر نرخ و توزیع 
کاالهای اساسی در جزیره 

واحدهای نظارتی سازمان منطقه آزاد کیش بر 
روند توزیع مواد خوراکی از جمله کاالهای اساسی و 

فروش آن با نرخ مصوب نظارت دارند.
به گزارش ایلنا؛ عصر سه شنبه 27 اردیبهشت 
در اقدامی مشــترک، ناظران مدیریت بازرگانی، 
بازرسان مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات 
سازمان منطقه آزاد کیش و مرکز توسعه سالمت، 
از انبارها و فروشگاه  های سطح جزیره بازدید و بر 
روند توزیع کاالهای اساسی با نرخ مصوب نظارت 

دارند.
واحدهای نظارتی سازمان منطقه آزاد کیش در 
این بازدیدها، با شناسایی برخی از کاالهای فاسد و 
تاریخ مصرف گذشته، نسبت به معدوم سازی آنها 

اقدام کردند.
نظارت  های حداکثر بر توزیع کاالهای اساسی 
در سطح جزیره کیش با جدیت تمام در دستور کار 

سازمان منطقه آزاد قرار گرفته و ادامه دارد.
الزم به ذکر است شــماره تلفن ۱24 به عنوان 
ســامانه پاســخگویی به شــکایات، انتقادات و 
پیشنهادات در نظر گرفته شده است و عموم ساکنان 
جزیره کیش و گردشــگران می توانند در صورت 
مشــاهده تخلفات گران فروشی با سامانه یاد شده 

تماس بگیرند.
    

اجرای طرح پاکسازی شهر 
تاریخی حریره در کیش

به مناسبت گرامیداشت هفته میراث فرهنگی، 
ضلع شرقی شهر تاریخی حریره با ترویج فرهنگ 
حفظ محیط زیســت و میراث فرهنگی پاکسازی 

می شود.
به گزارش ایلنا؛ جواد جمالی با اشاره به اینکه 
عدم جمع آوری زباله و کنترل پسماند سبب به 
وجود آمدن مشکالت زیست محیطی می شود، 
گفت: شهر تاریخی حریره گنجینه هویت بخش 
جزیره کیش محســوب می شــود، از این رو با 
همکاری معاونت عمرانی و زیربنایی ســازمان، 
طرح پاکسازی شــهر تاریخی حریره عملیاتی 

می شود.
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه 
آزاد کیش اجرای این طرح را گامی بزرگ در راستای 
ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و توسعه پایدار 

عنوان کرد.
بر اساس این گزارش عالقمندان می توانند جهت 
شرکت در این طرح، جمعه ۳0 اردیبهشت از ساعت 
۱7 تا ۱۹ در ضلع شرقی حریم میراث فرهنگی حریره 
»حد فاصل پشت مرکز خرید پاندا تا ابتدایی جاده 
کرانه به سمت محوطه این شهر تاریخی« حضور 

بهه  هم رسانند.
    

 برگزاری مراسم نکوداشت
 حکیم فردوسی در کیش

نشســت ادبی به مناســبت بزرگداشــت روز 
فردوسی، شاعر حماسه ســرای پارسی به همت 
معاونت فرهنگی اجتماعی ســازمان منطقه آزاد 

کیش برگزار می شود.
به گــزارش ایلنا؛ نشســت ادبی به مناســبت 
بزرگداشت روز فردوســی با حضور و شعرخوانی 
استاد افشین عال، دوشنبه 2۶ اردیبهشت، ساعت 
20:۳0 در خانه بومیان جزیره کیش برگزار می شود.

اجرای شــاهنامه خوانی و ضرب زورخانه ای 
از دیگــر برنامه  های این نشســت ادبی در جزیره 

کیش است.

اخبار کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از ایجاد 
تعامل سازنده و هدفمند میان سازمان و بخش 
خصوصی و بهره مندی از ظرفیت  های موجود 
برای برگزاری جشنواره جام جهانی در جزیره 

خبر داد.به گزارش ایلنا، مهدی کشاورز بر نقش 
موثر بخش خصوصی کیــش در قالب انجمن 
ســرمایه گذاران و کارآفرینان که در حوزه  های 
مختلف نقش آفرینی می کنند بر تبیین اهداف و 

چشم اندازها در این رویداد اشاره کرد.

کشاورز در ادامه تصریح کرد: تمام فعالیت  ها 
بر پایه علمی، برنامه ریزی دقیق و ترسیم نقشه راه 
هدفمند سبب می شود تا فرصتی که از برگزاری 
این رویداد مهم فراهم می شــود در راســتای 

پیشبرد اهداف منطقه استفاده شود.

وی، افــزود: فدراســیون فوتبال کشــور 
تجربه  های ارزشــمندی در طول ســال  های 
متمادی کسب کرده و این امر می تواند یکی از 
ظرفیت  های مهم در برگزاری هر چه با شــکوه 

تر جشنواره جام جهانی در جزیره کیش باشد.
کشاورز از طراحی و تدوین مدل کاربردی در 
برگزاری این رویداد خبر داد و اظهار داشت: اجرای 
برنامه  ها با حمایت از بخش خصوصی و حرکت به 
سمت برون ســپاري، با نظارت، پایش و کنترل 
سازمان بر نحوه برگزاری این رویداد در دستور 

کار قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: 
آماده سازی زیرساخت  ها با هدف معرفی شایسته 
جزیره کیش در ســطح گســترده، راه اندازی 
آکادمی بین المللی فوتبال با مجوز فدراسیون 
فوتبال و استفاده از ظرفیت  های داخلی کشور از 

برنامه  های اصلی سازمان است.
نشست مشترک سازمان منطقه آزاد کیش 
با اعصاي فدراسیون فوتبال و اعضاي سیاست 
گذاري جشــنواره بین المللي جــام جهاني، 
پنجشنبه 2۹ اردیبهشت در سالن اجتماعات 

سازمان برگزار شد.

کشاورز:

 بخش خصوصی محور برگزاری باشکوه 
جشنواره جام جهانی در کیش است


