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 سمیرا عسگری

سخن سردبیر

چالش های پیش روی روابط عمومی ها در عصر فناوری
بیست و هفتم اردیبهشت روز ارتباطات نامگذاری شده است. این 
توانمندی روابط عمومی ها  به  نگاهی  با  تا  بهانه ای شد  موضوع 
به عنوان زیر شاخه ارتباطات به بررسی ابعاد، چالش ها و چرایی 

دیجیتالی شدن روابط عمومی ها بپردازیم.
با وجود تحوالت عظیم در این صنعت به ویژه باالرفتن سرعت انتقال 
اطالعات هنوز به روزنبودن این حرفه به عنوان یكی از چالش های 

پیش روی آنان است.
همانطور که همه می دانیم؛ هستی و تداوم حیات سازمان ها، منوط 
به ایجاد رابطه حداکثری با جامعه پیرامون است و این رابطه از طریق 
واحدی به نام روابط عمومی برقرار می شود. با توجه به این که درعصر 
دنیای مجازی قرار گرفته ایم نیاز به تغییر رویكرد روابط عمومی ها و 
ورود به عرصه دیجیتال و فناورمحور در تعامل با روابط عمومی سنتی 
است تا بتوانند از دنیای سنتی به مدرن وارد شده و با مدیریت خود 

از بسیاری آسیب ها پیشگیری کنند.
تعاریف مختلفی برای روابط عمومی که از آن به عنوان هنر هشتم 
یاد می شود، بیان شده است. اما در یک تعریف کلی می توان گفت 
روابط عمومی تالش برای معرفی ارباب رجوع، محصول، شرکت و 
حتی فردی حقیقی است. تأثیرگذاری بر مخاطب در روابط عمومی 
بر خالف تبلیغات، غیرمستقیم صورت می گیرد. خط مشی اصلی در 
روابط عمومی، اعتمادسازی است. در تعریفی دیگر، جامعه ی روابط 
عمومی امریكا )PRSA( روابط عمومی را این طور تعریف می کند: 
»روابط عمومی، فرایند ارتباطات راهبردی است که میان جامعه و 

سازمان ها روابط سودمند دوسویه ایجاد می کند.«
در دنیای سنتی؛ رسانه اعم از دیداری، شنیداری و مكتوب نقش 
واسطه میان روابط عمومی و مخاطبان را بازی می کند و این عنصر 
و  عمومی(  )روابط  پیام  فرستنده  یک  بین  غالب  طور  به  واسطه 

جماعتی از گیرندگان قرار می گیرد.
اصطالح روابط عمومی به مفهوم کنونی نخستین بار در سال ۱۸۹۷ 
در سالنامه راه آهن آمریكا مطرح شد و فعالیت آن به شكل کنونی 
از زمانی آغاز شد که موسسه های اقتصادی و دولت ها افكار عمومی 
را در سرنوشت خود موثر دانسته و دریافتند که فقط از طریق روابط 
عمومی است که می توان اذهان عمومی را مجذوب کرده و به فعالیت 
خود رونق بخشند. در سال ۱۹۶۴ میالدی فاینشنال تایمز از روابط 

عمومی به عنوان صنعتی بزرگ نام برد.
ابزارهای کاربردی در حوزه روابط عمومی به شكل سنتی از بدو به 
وجود آمدن تا کنون که عصر ارتباطات نوین است،  به کار گرفته 
می شد. از این جمله می توان به بهره گیری برای جهت دهی افكار 
عمومی در راستای اهداف سازمان از طریق نشریات مكتوب، رسانه 
های جمعی، برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و... نام برد. اما با ظهور 
تكنولوژی های نوین ارتباطی در قرن حاضر و گسترش اینترنت در 
سطح جهان روابط عمومی نیز متحول شده و از ابزارهای جدید برای 
رسیدن به اهداف خود بهره می برد. یكی از ضرورت های این مهم 
را می توان تغییر ذائقه و نیاز مخاطب برای دستیابی به سطح نوین و 
جدیدی از محتوا و اطالعات دانست. از این رو روابط عمومی ها باید 

بتوانند به نیازهای مخاطبین خود با بهره گیری از روش های نوین 
ارتباطی پاسخ مناسب و به هنگام دهند.

تمامی  از  گیری  بهره  با  بتواند  باید  سازمان  یک  عمومی  روابط 
این امكانات و ظرفیت های خود در کنار نیروی انسانی کارآمد و 
متخصص به وظیفه ذاتی خود در هر سازمانی عمل کرده تا زمینه 

توسعه و پویایی سازمان خود را فراهم آورد.
روابط عمومی الكترونیک، به مراتب پیچیده تر و هوشمندانه تر نسبت 
به روابط عمومی سنتی است. روابط  عمومی الكترونیک یک فن برتر 
و مدرن است که در اختیار کارگزاران روابط عمومی قرار گرفته است. 
در آمریكا بیش از ۹5 درصد کارگزاران روابط عمومی دارای رایانه 
متصل به اینترنت هستند و بخش اعظم فعالیت های آنها از طریق 
آنالین صورت می گیرد . در آلمان بیش از ۶0 موسسه و شرکت 
دولتی و خصوصی از روابط عمومی الكترونیک برای تسریع در اطالع 

رسانی و برقراری ارتباط سریع با مخاطبان استفاده می کنند.
ظهور جامعه اطالعاتی، تحوالت جدید در عرصه فناوری های اطالعاتی 
و ارتباطاتی، نیازمندی های جدید در زمینه آموزش، رقابت فشرده 
جوامع در مسائل فرهنگی، اقتصادی، ... و همچنین تالش دولت ها 
برای سمت و سو دادن اهداف خود در راستای رسیدن به جامعه ای 
اطالعاتی، نظام های آموزشی را ملزم به تغییر و دگرگونی متناسـب با 
اهداف جامعـه دانش ـ محور می گرداند و آموزش الكترونیک به منزلة 
انتخاب برتر شناخته می شود؛ به ویژه الزام شكل گیری این تحول در 
آموزش عالی به دلیل مشارکت داشتن این قشر در تولید دانش بیشتر 
احساس می شود. روابط عمومی سایبری، الكترونیک، آنالین، برخط 
و... از نمونه های دیگر روابط عمومی دیجیتال و فناورمحور است که 
در عصر حاضر در حال به روزرسانی و حرکت به سمت دنیای مجازی 
و تكنولوژی است.کالم آخر اینكه؛  روابط عمومی ها باید بتوانند 
دایره نفوذ و تاثیر گذاری هر یک از ابزارهای موجود اعم از سنتی و 
دیجیتال را شناسایی و دسته بندی کرده و با توجه به نیاز گروه های 
مخاطب خود آنان را جاری سازی کنند. در این راستا گروه بندی و 
تفكیک مخاطبین و نیازهای آنان و سپس تعیین ابزارها و کانال های 
ارتباطی برای هرکدام از این گروه ها و در نهایت تامین محتوا با توجه 
به کانال های ارتباطی تعریف شده؛ شیوه ای است که می تواند برای 

روابط عمومی ها در دوران کنونی مفید و کاربردی باشد.

د شماره چهاردهم   اردیبهشت 1401بین المللصـر 8



د بین المللصـر 9شماره چهاردهم   اردیبهشت 1401 د شماره چهاردهم   اردیبهشت 1401بین المللصـر 8

 ۲۷ پیامی  در  هرمزگان  فوالد  مدیرعامل  معروفخانی  دکتر 
اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی را به دست اندرکاران 

این عرصه تبریک گفت.

.به گزارش رصدبین الملل، در این پیام آمده است:

به نام خدا

اطالع رسانی یک کار هنرمندانه است.
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

روابط  عمومی به عنوان اصلی ترین رکن نظام ارتباطی و اطالع 
رسانی در افزایش آگاهی های آحاد جامعه، فرهنگ سازی، تنویر 
افكار عمومی و ارایه اطالعات شفاف به ذی نفعان نقشی بی بدیل 
برعهده دارد و موفقیت سازمان ها، ادارات و شرکت ها و دوامشان 
در عرصه ها و فعالیت های تخصصی با عملكرد روابط عمومی های 

آن ها گره خورده است.

اکنون بر کسی پوشیده نیست که کشور ما درگیر جنگ روایت 
ها و جنگی ترکیبی می باشد که پایه آن رسانه و افكار عمومی 

است .

مقام معظم رهبری در روز ۱۴ آذر با اقدامی هوشمندانه همگان را 

به جهاد تبیین امر کردند.و فرمودند »جهاد تبیین، خنثی کننده 
توطئه دشمن است؛ با این جهاد، می توان حرکت های صحیح را 
منتشر کرد و به پرسش ها، پاسخ داد. همچنین با جهاد تبیین، 
می توان ابهام آفرینی های موجود در فضای اجتماعی و مجازی را 

به  نوعی مورد خدشه قرار داد و با آن مقابله کرد.«
برای،  تبلیغاتی  محاصره  از  خروج  برای  راهبردی  تبیین  جهاد 
کلیدی  است.واژگان  مردم  به  دادن  اطمینان  و  صحیح  روایت 
جهاد تبیین از منظر ارتباطی شامل پاسخگویی، آگاهی بخشی، 
افكار  اقناع و نفوذ در  بیان حقایق بدون هیاهو، گفتمان سازی 

عمومی است.
روابط عمومی ها به عنوان حلقه اتصال مردم و سازمان ها، با بیان 
بیان منطقی به دور از اغراق واقعیات نقشی بی بدیل و کلیدی در 

جهاد تبیین ایفا می نمایند.

اینجانب ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی را تبریک 
اندرکاران حوزه روابط عمومی  برای همه دست  و  نموده  عرض 
سازمان ها و شرکت های صنعتی ، مخصوصا همكاران خود در 
روابط عمومی فوالد هرمزگان به عنوان جهادگران عرصه تبیین، 

از خداوند منان سالمتی و موفقیت روزافزون خواستارم.

عطاهلل معروفخانی
مدیرعامل فوالد هرمزگان

دکتر معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان :

اطالع رسانی یک کار هنرمندانه است 
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در بازدید مدیرعامل »ومعادن« از طرح گندله سازی دو میلیون تنی صبا امید غرب خاورمیانه مطرح شد:

روند تکمیل زنجیره فوالد در غرب کشور سرعت می گیرد

شرکت صبا امید غرب خاورمیانه در حال تكمیل عملیات اجرای 
فاز اول پروژه گندله سازی به ظرفیت یک میلیون تن و آماده سازی 
شرایط برای اجرای فاز دوم پروژه به منظور دستیابی به ظرفیت تولید 

مجموعا دومیلیون تن گندله درسال است.
شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  و  الملل  بین  رصد  گزارش   به 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در بازدید دکتر سعدمحمدی از 
پروژه گندله سازی صبا امید، روند پیشرفت فیزیكی پروژه و چالش ها 

و مشكالت موجود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این بازدید که با همراهی معاونین »ومعادن« و مدیران عامل 
شرکتهای تجلی و صبانور و جمعی از مسئولین شرکتهای مرتبط با 
پروژه برگزار شد، گزارش مبسوطی توسط مجریان طرح ارائه گردید. 
در گزارش یادشده پیشرفت فیزیكی طرح حدود ۲۶ درصد اعالم شد 
و کارهای انجام شده در بخش های مختلف طرح به همراه مستندات 

مربوطه و چالش ها و موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت.
ضمن  فلزات  و  معادن  توسعه  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
قدردانی از تالش های انجام شده توسط عوامل و مجریان طرح، 

رهنمودها و مواردی را جهت پیشبرد بهتر کار مطرح نمود.
دکتر سعد محمدی ضمن تاکید بر تسریع روند اجرای طرح گفت: 
برای تحقق هدف تولید 55 میلیون تن فوالد خام در سال ۱۴0۴ که 
در سند توسعه ایران اسالمی عنوان شده، نیاز است ساالنه به میزان 
۷۸ میلیون تن گندله در کشور تولید شود و اجرای طرح احداث 
کارخانه گندله سازی صبا امید غرب از جمله پروژه هایی است که 
در راستای انجام این مهم و تكمیل زنجیره آهن و فوالد در استان 
کردستان برنامه ریزی شده است. با توجه به سرمایه گذاری های 
مهمی که در غرب کشور در قالب فوالد کردستان توسط هلدینگ 

صورت گرفته، الزم است برای تامین خوراک کارخانه یادشده، طرح 
گندله سازی صبا امید غرب، در زمان بندی پیش بینی شده به نتیجه 

برسد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات افزود: به 
سرعت اجرای پروژه با حفظ استانداردهای کمی و کیفی باید افزوده 
شود و ما هر گونه پشتیبانی و تأمین مالی الزم را در این خصوص 
انجام خواهیم داد. وی توجه ویژه به موضوع ایمنی کار را از اولویت 

های اجرای طرح برشمرد.
دکتر سعدمحمدی با تأکید بر لزوم استفاده به جا و بهینه از منابع 
منطقه، مجریان طرح را به استفاده از پساب برای تأمین آب کارخانه 
و آینده نگری در خصوص سایر نیازهای کارخانه به ویژه تأمین برق، 
برنامه ریزی در خصوص استخدام و آموزش نیروی انسانی با اولویت 

نیروهای محلی فراخواند.
یادآوری می شود طرح احداث کارخانه دومیلیون تنی گندله سازی 
صبا امید غرب خاورمیانه از جمله پروژه های ۴۸ گانه پیشران پیشرفت 
اقتصادی کشور است که در زمینی به مساحت ۲۸ هكتار واقع در 
بخش کرانی شهرستان بیجار با فاصله ۴0 کیلومتری معادن صبانور 
در حال اجراست و سهامداران اصلی آن را دو شرکت زیرمجموعه 
»ومعادن« یعنی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور و شرکت 

تجلی توسعه معادن و فلزات تشكیل می دهند.

لزوم توجه ویژه به موضوع اکتشاف
از  کردستان  استان  به  خود  سفر  ادامه  در  »ومعادن«  مدیرعامل 
مجموعه کارخانه یک میلیون تنی تولید کنسانتره و معادن شهرک 
نیز بازدید کرد. در این برنامه، طرح جامع اکتشاف ۱۴0۱ در محدوده 
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های باباعلی، گاللی، شهرک، ظفرآباد و صاحب سقز مورد بررسی 
قرار گرفت.

در ادامه، مدیران مجتمع صبانور در خصوص روند رو به رشد  تولید 
کنسانتره در مجموعه، گزارش مفصلی را ارائه نمودند.

دکتر سعدمحمدی ضمن قدردانی از تالش های صورت گرفته و با 
تاکید بر توجه جدی و عملیاتی به موضوع اکتشاف به عنوان اولین و 
مهمترین قدم در توسعه فعالیت های صبانور از مسئولین این مجموعه 
خواست در اسرع وقت برنامه عملیاتی خود را در موضوع اکتشاف 

ارائه نمایند.
وی افزود: هلدینگ از ظرفیت های خود برای تأمین تجهیزات و 
دستگاههای مورد نیاز جهت تسریع عملیات اکتشاف و حفاری در 

شرکت صبانور و سایر شرکت های زیرمجموعه استفاده خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات خاطرنشان 
تولید کارخانه کنسانتره، الزم است  بهره وری  باالبردن  برای  کرد؛ 
از تیم های فنی و ظرفیت های مشاوره و مجموعه های دانش بنیان 

به درستی استفاده شود تا مشكالت موجود کامال مرتفع شود.
لزوم بهبود فرآوری باطله، اصالح انفجار، طراحی ساختار معدن و 
تأمین تجهیزات جدید در حمل ونقل برای کاهش هزینه ی تمام شده  
نیز از جمله موضوعاتی بود که در جلسه با مسئولین مجتمع مورد 
بحث قرار گرفت. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و 
فلزات از مدیران صبانور خواست برنامه جامع صبانور در سه بخش 
به  و  تدوین  مشخص  بندی  زمان  با  کارخانه  و  معادن  اکتشاف، 

هلدینگ ارائه گردد.
دکتر سعدمحمدی افزود: الزم است تمهیداتی به کار گرفته شود 
تا فرصت های از دست رفته به خاطر معضل کمبود برق یا آب در 

واحدهای تولیدی به حداقل ممكن برسد.
استان  شرق  شمال  در  شهرک  معادن  مجموعه  است  ذکر  قابل 
کردستان واقع شده و دارای ۷ آنومالی است که عملیات استخراج 
از ۳ آنومالی آن در حال انجام است. این محدوده دارای حدود ۴۴ 

میلیون تن ذخیره قطعی است.
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شرکت میدکو، با توجه به پتانسیل های خوب مهندسی و مدیریتی این شرکت و 
عملكرد برتر آن در خاورمیانه، توانسته است در زمره ۱0 شرکت برتر معدنی در دنیا 
قرار گیرد. مدیریت HSEC میدکو با هدف جایگزین کردن  روش های سنتي با 
دانش و فناوری های نوین، برنامه ریزی شده و موثر در تولید محصوالت در شرایط 

ایمن و پایدار و صیانت از محیط زیست را در سند پایداری خود قرار داده است.
به گزارش...،  شرکت میدکو در راستای عمل به تحقق شعار سال ۱۴0۱ که از طرف 
رهبر معظم انقالب سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شد، اجرای 
سند توسعه پایدار و فراگیر را با سرعتی بیشتر از گذشته در دستور کار خود قرار داده 
است.   شرکت مادر تخصصی )هلدینگ( توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه 
)میدکو سهامی عام( در سال ۱۳۸۶ تأسیس شد. این شرکت با دراختیار داشتن 
باالترین فناوری و دانش نوین در دنیا اقدام به طراحی و اجرای سنـد توسعه پایدار و 
فراگیر براساس حمایت و صیانت از آموزه های سنتی در کنار به کارگیری خالقیت و 
نوآوری و ایجاد محیط کاری سالم به همراه تعامل مثبت و سازنده با محیط زیست 
کرده است.میدکو با هدف توسعه معادن و صنایع معدنی، تقویت بخش خصوصی، 
کاهش تصدی گری دولت، توسعه کارآفرینی صنعتی و معدنی و بالفعل ساختن 
ظرفیت های بالقوه کشور، به لحاظ حجم طرح ها و ماهیت آن ها در حال تبدیل 
شدن به یک مدل توسعه ای برای کشور است. امروزه بسیاری از روش های فردی و 
آموزه های سنتی در هدایت سازمان ها دگرگون شده و در حال تغییر مستمر است. 
بنابراین به کارگیری خالقیت، نوآوری وخلق دانش در قالب به کارگیری سیستم های 

مدیریتی وجه تمایز سازمان های برتر به شمار می رود.

جایگزینی روش های سنتي با دانش و فناوری های نوین
شرکت میدکو باالترین فناوری تولید مس به روش بیولیچینگ صنعتی را در دنیا 
داراست و باالترین سطح فن آوری در روش کوره بلند و احیاء مستقیم در کشور را 
به کار گرفته است. با توجه به پتانسیل های خوب مهندسی و مدیریتی این شرکت 
و عملكرد برتر آن در خاورمیانه، توانسته است در زمره ۱0 شرکت برتر معدنی در 

دنیا قرار گیرد. 
مدیریت HSEC میدکو با هدف جایگزین کردن  روش های سنتي با دانش و فناوری 
های نوین، تالش کرده تا ضمن اولویت دادن به اقدامات پیشگیرانه و کنشی نسبت 
به اقدامات اصالحی و واکنشی، اصول و چارچوب های نظام یافته و بنیادین میدکو 
در زمینه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و جامعه  را در قالب یک سیستم، در سطح 
تمامی فعالیت های خود توسعه داده و با به ثمر نشستن آن دستیابی به سطح عملكرد 
آسیب صفر ، ایجاد محیط کاری سالم و اطمینان بخش برای کارکنان و سایر ذینفعان 
خود، و تعامل مثبت با محیط زیست، مدل توسعه پایدار میدکو در صنایع معدنی را 

بطور عینی محقق کند.
HSEC-MS  میدکو متناسب با نیازها و ویژگی های حوزه فعالیتی میدکو در صنایع 
معدنی و در راستای هدف استراتژیک »حفظ ایمنی و سالمت کارکنان و بهبود 
HSEC« به منظور امكان سیاست گذاری جامع و مدیریت هدفمند، منسجم و 
یكپارچه HSEC در سطح واحدهای تابعه ایجاد شده است. همچنین با طرح ریزی 
ساختار سازمانی و ایجاد فرآیندها، نسبت به پایش و نظارت بر سیستم های مدیریتی 
HSEC شرکت های میدکو اقدام کرده و با پیگیری اقدامات بهبود، ارتقاء و پیشرفت 

مستمر سطح HSEC را در واحدها پیگیری می کند.
از ۱۳ راهبرد و استراتژی اصلی میدکو، 5 مورد با نگاه به موضوعات توسعه پایدار و 
مسئولیت اجتماعی نگاشته شده، که این 5 مورد شامل توسعه جامع و پایدار با رعایت 
مسائل ایمنی، بهداشت، زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی، به کارگیري مدل ها، 
استانداردها و شاخص هاي جهاني و ارزیابي بر اساس آن ها، نگاه و تفكر جهاني، به 
روز بودن و آینده نگري، توسعه فناوري و کاهش بهاي تمام شده )از طریق تأکیدبر 

نوآوري، فناوریهاي پیشرفته و بهبود یافته( و نگاه ویژه به سرمایه انسانی می شود.

یادگیری و ثروت آفرینی در جهت توسعه پایدار و فراگیر
هلدینگ میدکو، رویكرد و شعار خود را یادگیری و ثروت آفرینی در جهت توسعه پایدار 
و فراگیر قرار داده است. بدین منظور رویكرد تولید و توسعه خود را مبتنی و هماهنگ 
با ارزش های توسعه پایدار و فراگیر بنا نموده که به عنوان یک اصل در تمامی ارکان 
کسب و کار مورد توجه است.این شرکت با نگاه مدیریتی به بحث فناوری و انتخاب 
تكنولوژی های روز، افزایش تولید ناخالص ملی )توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال( و 
توجه به ذینفعان خود به دنبال استقرار رویكردهای مسئولیت اجتماعی مدیریتی بوده 
است.مدل توسعه پایدار و فراگیر کسب و کار میدکو به عنوان مدلی پیشگام در توسعه 
پایدار شرکتی، مستندی نو در راستای جهت بخشیدن به فعالیت های حاضر و آتی 

این شرکت منطبق با اهداف توسعه پایدار جهانی است.
یكی از منابع برنامه ریزی میدکو در مسئولیت اجتماعی مطالعه تطبیقی اقدامات 
شــرکت در اهداف توسعه پایدار با شرکت های برتر جهانی از قبیل بیاچبیلیتون، 
ریوتینتو، آرسلورمیتال و پوسكو است. این مطالعه تطبیقی با مراجعه به گزارش های 
مسئولیت های اجتماعی این شرکت ها و احصاء اقدامات انجام شده در هر کدام از 

اهداف توسعه پایدار انجام شده است. 

رویکرد میدکو نسبت به توسعه پایدار و فراگیر 
مدیریت میدکو با توجه به ارزش هایی همچون شفافیت، دانش محوری، رفتار حرفه 
ای، یگانگی، کار گروهی، تعالی جویی و روحیه شهروندی ، قانون مداری، حفظ و 
ارتقاء محیط زیست،توجه به ایمنی و بهداشت و .... پایبندی خود را به مسئولیت 

اجتماعی نشان می دهد. 
رویكرد میدکو نسبت به توسعه پایدار و فراگیر با ۸ اصل و ۳۷ هدف مشخص شده 
است که نشان از عزم راسخ مدیریت و کارکنان این مجموعه در دستیابی به اصول 
فناورمحور به همراه مسئولیت اجتماعی و صیانت از حقوق مشتریان، کارکنان و 
محیط زیست دارد. اصول توسعه پایدار و فراگیر میدکو و اهداف آنها شامل موارد 

زیر می شود.

حفظ محیـط زیسـت و توسعه جوامع محلی
سالمت، ایمنـی و محیـط زیسـت از جمله اصول توسعه پایدار میدکو است. تالش 
روز افـزون بـه منظـور بهبـود و ارتقـاء ایمنـی و سالمت و بررسـی جامـع تاثیـرات 
احتمالـی کسـب و کارهـا بـر اکوسیسـتم مناطـق تحـت فعالیـت قبـل و بعـد از 
اجـرای طر ح هـا و اتخـاذ رویكردهـای حفاظتـی، پیشـگیرانه و اصالحی در این 
رابطه، اقدامات میدکو در راستای نیل به این اصل است که اهدافی چون فراهم آوردن 
محیط کاری بدون حوادث، بیماری و آسیب های ناشی از شغل، ارتقاء آموزش بر 
مبنای تغییرات جهانی، استخدام بر مبنای شایستگی، ایجاد توازن بین کار و زندگی 
کارکنان بر اساس استانداردهای جهانی، ارتقاء رفاه و رضایت کارکنان، پایبندی کلیه 
کارکنان به اصول اخالقی کسب و کار، جانمایی واحدها بر اساس نتایج گزارشات 
تاثیر و مبتنی بر مالحظات زیست محیطی، استفاده از راهكارهای نوآورانه و فناوری 
های جدید به منظور مدیریت آثار احتمالی و انجام فعالیت های حفاظت از محیط 
زیست و اکوسیستم منطقه ای را دنبال می کند.توسـعه و تعامـل بـا جوامـع محلـی از 
دیگر اصولی است که این شرکت با اتخـاذ رویكردهـای توسـعه گرایانـه، مشـارکتی 
و حمایتـی مبتنـی بـر پایـداری در ارتبـاط بـا جوامـع محلـی پیگیری می کند.
اهداف میدکو در نیل به این اصل شامل ارزیابی اثرات نامطلوب فعالیت های شرکت 
در جوامع محلی و ارائه برنامه های مشخص در راستای کاهش آن،درک ارزش های 
فرهنگی و احترام به آداب، رسوم و سنن جوامع محلی، حمایت صادقانه و مشارکت 
فعاالنه با ذینفعان مرتبط به منظور درک و پرداختن به نگرانی های جوامع محلی، 
اتخاذ موضع بیطرفانه در مسائل سیاسی مناطق تحت فعالیت و عدم حمایت مالی و 
غیرمالی از احزاب سیاسی، کمک به اقتصاد مناطق تحت فعالیت با تعهد به بكارگیری 
نیروهای بومی، خرید از تامین کنندگان محلی و حمایت از کسب و کارهای مرتبط و 

طراحی توسعه پایدار و فراگیر با استفاده از فناوری ها نوین

میدکو، الگوی صنایع ایران در پیگیری توسعه پایدار
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توسعه مسیرهای ارتباطی به منظور برقراری تعامل پویا و موثر با جوامع منطقه تحت 
فعالیت می شود.

پایداری و توسعه کم کربن
یكی از دیگر اصول توسعه پایدار میدکو، سـودآوری بـا رویكـرد پایـداری است که به 
وسیله حفـظ و بهبـود سـودآوری کسـب و کارها در هماهنگـی بـا اهداف توسـعه 

پایـدار جهانی دنبال می شود.
و  اولیــه  مــواد  پایــدار  تامیــن  بــر  تمرکــز  اصل  این  در  مندرج  اهداف 
نیازمندی هــای راهبــردی از طریــق ایجــاد زنجیره ارزش عمــودی و افقــی، 
افزوده، بهبود فرایندها و  اقتصادی و بهبود ارزش  رشد در شاخص های عملكرد 
فناوری های تولید در راستای اهداف پایداری، گسترش سرمایه گذاری در محصوالت 
و مواد مورد نیاز توسعه پایدار و عرضه محصوالت پایدار به مشتریان از طریق عملیات 

پایدار هستند.
اصل دیگر، حرکـت بـه سـوی فناوری هـای کم کربن با استفاده از گسـترش 
اسـتفاده از فناوری ها و راهكارهای نوآورانه کم کربن در توسـعه کسـب و کار است. 
اهداف این اصل را نیز همگامی با رویكردهای جهانی در راستای کاهش انتشار کربن 
بر اساس برنامه ها و قوانین بین المللی، تمرکز بر استفاده از فناوری های کم کربن در 
طر ح های توسعه، رصد مستمر فناوری های نوین در راستای کاهش انتشار کربن، 
بازبینی فناوری های موجود و ارتقاء و بهبود فرایندهای مرتبط به منظور کاهش انتشار 
کربن، سرمایه گذاری در توسعه و تجاری سازی فرایندها و فناوری های جدید دوستدار 
محیط زیست و  شناسایی شاخص های کلیدی انتشار و مدیریت کربن و تعیین 

اهداف مبتنی بر رویكردهای داخلی و جهانی بر هر یک تشكیل می دهد.
در همین راستا، مدیریـت مـواد و انـرژی با استفاده از توسـعه فعالیـت هـای مـورد 
نیـاز در راسـتای مدیریـت بهینـه منابـع موجـود بـا تكیـه بـر بازیابـی منابـع از 
دیگر اصول توسعه پایدار میدکو است که شامل مدیریــت مــواد و انــرژی همــراه 
بــا اجــرای پــروژه هــای افزایــش بهــره وری در فرایندهـــای موجـــود، تامین 
پایدار آب و بهره وری حداکثری، تامیـن پایـدار انـرژی، بهینه سـازی مصـرف و 
اجـرای برنامـه هـای افزایـش بهـره وری و بازیافـت انـرژی و  ثروت آفرینـی از انـواع 

پسـماندها و کاهـش آلودگـی هـای زیسـت محیطـی ناشـی از آنهـا می شود.

همکاری و شفافیت
برای اشاره به یكی دیگر از اصول توسعه پایدار میدکو می توان به  همكاری با نهادها و 
سـازمانهای متولی در سطوح جهانی، دولتـی و غیر دولتـی به منظور مقابله با تغییرات 
اقلیمی نام برد. به روز بـودن و آگاهـی از تغییـرات، روندهـا، قوانیـن و رویدادهـای 
بین المللـی، بـه منظـور بهبـود اسـتراتژی ها و عملكـرد، توســـعه شـــبكه های 
موجـــود بـــه منظـــور کســـب دانـــش و بهبـــود و فعالیت هـــای مرتبـــط 

بـــا توســـعه پایـــدار از مله اهداف میدکو در پیروی از این اصل به شمار می روند.
حمایـت از مشـتریان و تامین کننـدگان متعهـد و تشـویق و حمایـت از تأمیـن 
کننـدگان و مشـتریان دارای فراینـد و فناوری هـای دوسـتدار محیـط زیسـت نیز 
دیگر اصل میدکو است که با پیگیری اهدافی چون اولویـــت دادن بـــه تامیـــن 
دوســتدار  فنــاوری  و  فرایندهـــا  دارای  شـــرکت های  /بـــه  از  فـــروش  و 
محیط زیســت محلــی ضمــن رعایــت مقــررات ســازمانی و افزایـش مسـتمر 
تعـداد تامیـن کننـدگان و مشـتریان متعهـد بـه اهـداف توسعه پایدار رعایت می شود.
در نهایت، رعایت شفافیت و ارائه مستمر گزارشات پایش در ارائه گزارشات عملكرد 
آخرین اصل میدکو برای پایبندی به توسعه پایدار است که اهدافی چون ارتقا عملكرد 
با ارائه مستمر گزارشات پایش و برنامه های بهبود، ایجـاد مـدل شـرکتی در توسـعه 
پایـدار بـا اسـتانداردهای جهانـی بـا انتشـار گزارشـات عمومـی و ایجـاد انگیـزه 
عمومـی در سـطح ملـی بـه منظـور افزایـش اقدامـات در نائـل آمـدن بـه اهـداف 

پایـداری را دنبال می کند.

میدکو و مسئولیت اجتماعی
به گفته علی اصغر پورمند مدیرعامل میدکو؛ در سال ۹۹ ،میدکو مســئولیت های 
اجتماعی خود را برای حفظ سالمت کارکنان، رشــد اقتصادی کشور، توسعه جامعه و 
حفظ محیط زیســت با جدیت بیشــتری در پیش گرفت. کمک های میدکو به مراکز 
درمانی و بیمارستانی برای تأمین تجهیزات و اقالم موردنیاز در مدیریت کرونا، کاهش 
ضریب تكرار و شدت حوادث در میدکو، توسعه فضای سبز در فضاهای صنعتی و 
حاشــیه ای مجتمع های تولیدی، و کمک های مســتقیم و غیر مســتقیم به جامعه 
محلی گویای دغدغه مدیران و همكاران میدکو در راستای مسئولیت اجتماعی این 

مجموعه بوده است.
عالوه بر این، میدکو با گســترش نظام توسعه فناوری و نوآوری و مدیریت دانش 
و توســعه فرهنگ نوآوری در پی آن است که فناوری را در خدمت محیط زیست، 
ارزش آفرینی اقتصادی، و کاهش گازهای گلخانه ای قرار دهد و به عنوان مجموعه ای 
پیشرو در ایران صنایع معدنی و فوالدسازی را به سمت صنعتی سبز و پایدار هدایت 
کند.توجه میدکو به اهداف توســعه پایدار با توجه به اســتراتژی ها و منابــع در 
دســترس متفاوت بوده اســت. توجه به ســامتی و رفاه اولین نقطه تمرکز میدکو و 
برقراری صلــح و عدالت در کار، محیط زیســت و توســعه صنعــت و نــوآوری به 
همراه توســعه پایدار و فراگیر شهرها و جوامع اولویت های اصلی فعالیت های میدکو 
بوده است.در میدکو، منظور از ارزش پایدار شرایط و موقعیتي است که ارزش در 
بلندمدت به لحاظ قیمت رقابتي،کیفیت باال، رضایت و تطابق با نیاز مشتري و رعایت 
مسائل ایمني، بهداشت و محیط زیست با توجه به ذینفعان ایجاد شود. منظور از بلند 
مدت، به معني جامع بودن و رسیدن به ثبات، نسبت به تغییرات و توانمند بودن و 

آسیب پذیر نبودن است.
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در دنیای امروز و در تمامی نظام های اجتماعی و مدیریتی، 
وتقویت  درارزیابی  قوی  عناصر  عنوان  به  ها  عمومی  روابط 
در  مهمی  و  ویژه  نقش  سازمانها،  اهداف  وپیشبرد  ها  برنامه 
می  ایفاء  اطالعاتی  و  فكری  تعامالت  و  ارتباط  ایجاد  جهت 
کنند و نقش روابط عمومی)Public Relations( و حیطه 
و تأثیر فعالیت آن درارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی 

در سطح خرد و کالن برهیچكس پوشیده نیست. 
مختلف  دربخشهای  جامعه  فعاالن  تمامی  جهت  این  از 
عمومی  روابط  جویای  غیره  و  اقتصادی  سیاسی،  فرهنگی، 
معقول  روشهای  درطراحی  را  آنان  که  هستند  هایی 
دهند. یاری  آینده  با  مرتبط  های  مشی  خط  تعیین   و 
بر این اساس هر نهاد وسازمان بر اساس وظایف و مأموریت 
های خود، از طریق روابط عمومی ارتباطی مؤثر و هدفمندی 
را با مخاطبان و گروه هایی که با سازمان در ارتباطند برقرار 

می کند. 
این وظیفه مهم در حوزه همه موضوعات و مطالب و اخباری 
انجام می شود که به منافع مخاطبان آنان مربوط است. هرچند 
ملموس  و  مستقیم  چندان  ها  عمومی  روابط  فعالیت  عموماً 
نیست؛ اما همواره تأثیرات گسترده ای از خود برجا می گذارند
امروزه در تمام دنیا سازمانهای موفق سازمانهایی هستند که 
باید  مدیران و کارکنان روابط عمومی آنها بدانند که چگونه 
مبتالبه  امور  تحلیل  و  تجزیه  به  آگاهانه  و  شفاف  شكلی  به 
مهم  نقش  و  بپردازند  مسائل  رجوع  و  رفع  و  خود  سازمان 
ایفا  همگانی  سیاست های  سوی  و  سمت  تعیین  در  را  خود 

وظایف  و  کاری  های  حیطه  از  یكی  اساس  این  بر  کنند. 
فرآورده  و  تولیدات  چون  اموری  کنار  در  عمومی  روابط 
روابط  است.  بحران  عمومی  روابط  جمله  از  و  خبری،  های 
درست  اطالعات  ارائه  ضمن  که  دارد  وظیفه  بحران  عمومی 
و جامع و به موقع به مخاطبان و ذی نفعان سازمان متبوع، 
دهد. پاسخ  نیز  نادرست  اطالعات  یا  و  ناروا  اتهامات   به 
ارائه  و  تجارت  و  اقتصاد  که  حاضر  عصر  در  دیگر،  سوی  از 
خدمات بر اساس مشتری مداری عمل می کند، تمام شرکت 
کارشان  سوددهی  برای  درازمدت  برنامه  دنبال  به  که  هایی 
و  مشتری  حفظ  مشتریان،  رضایت  جلب  در  سعی  هستند، 
تبلیغ غیر مستقیم از طریق مشتریان دائمی و غیر دائمی می 
نمایند؛ اما یكی از بزرگترین تفاوتهای روابط عمومی و تبلیغات 
در برنامه ریزی است به طوری که روابط عمومی برای بلند 
مدت برنامه ریزی می کند اما تبلیغات در کوتاه ترین زمان 

ممكن بدنبال نتیجه است.
 بر این اساس روابط عمومی با صبر وحوصله و اختصاص زمان 
به مشتری برای فكر کردن و نیز همین زمان برای شرکت در 
جهت جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان و مخاطبان و ارائه 
خدمات بهتر و در نهایت ارائه چهره واقعی و شفاف هر شرکت 
است. عمومی  روابط  مهم  وظایف  از  مخاطبان  به  سازمان   و 
برای روابط عمومی ها مطرح  وظیفه ی حساس دیگری که 
مردم  میان  در  سازمان  از  مناسب  ای  چهره  ساختن  است، 
نام  نیز مطرح کردن  و  یا شرکت  اصلی سازمان  و مخاطبان 
توان  و شرکت که می  این همه سازمان  بین  در   )Brand(

روابط عمومي هنربازخواني توجه مخاطب در ارائه مطلوب چهره واقعي سازمان
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گفت روزانه به تعداد آنها افزوده می شود، کاری است که تنها 
یک روابط عمومی حرفه ای و آگاه از عهده آن بر می آید.

و سایر  با مشتریان خود  متقابل  رابطه  به  امروزه  ها  سازمان 
نیاز  باشند  تعامل داشته  آنها  با  سازمان هایی که الزم است 
 مبرم دارند تا در عرصه رقابت با سایرین از صحنه خارج نشوند.
روابط عمومی ها باید بتوانند گزارش و عملكرد سازمان خود 
را به زبان ساده و به نحوی مناسب و مفید مطرح کنند، لذا 
امروزه باید علل عدم انعكاس کارکرد و خروجی مناسب و موثر 
و یا عدم تحقق اهداف و مأموریتهای سازمانی را در ارزیابی 
عملكرد روابط عمومی  سازمان ها و وزارتخانه ها و نهادها جست 
که نتوانسته اند حلقه ی ارتباط هر سازمان با مردم و رسانه ها 
باشند. در این راستا، روابط عمومی ها باید بتوانند با استفاده از 
بهترین فناوری ها و شیوه های مدرن و نوین ارتباطی و رسانه 
های خصوصی  بخش  های  از ظرفیت  مندی  بهره  نیز  و  ای 
روابط  و متخصص در بخش  ای  نیز مدیران حرفه  و  وابسته 
عمومی  و رسانه ای نقش مهم و کلیدی خود در رشد و توسعه 

و نیز تحقق اهداف سازمان خود را ایفاء نمایند.
همكاری و تعامل روابط عمومی ها با رسانه ها بر اساس اعتماد 
متقابل از نكات مهم دیگر در عملكرد مثبت و موفقیت های 
را  گوناگونی  نقشهای  عمومی  روابط  زیرا  است؛  سازمان  یک 
ایفا می کند  درجایگاههای متفاوت وشرایط متمایز ازیكدیگر 

که رسانه ها قادر به انعكاس مناسب و سریع آن می باشند.
هنر روابط عمومی این است که بتواند امكانات وشرایط محیط 
بیرونی را تشخیص داده وآنان را با امكانات درون سازمان پیوند 
دهد و بنابراین اجرای فرامین درون سازمانی را تسهیل نماید 
 ودرنهایت ارتباط سازمان را با بیرون ازآن، بدرستی برقرار سازد.
واقع  در  می گوییم،  سخن  عمومی  روابط  از  وقتی  امروزه 
مؤلفه های دیگری چون: روابط عمومی الكترونیک و دیجیتال 
و سایبر )استفاده از شبكه های اینترانت، اکسترانت و اینترنت(، 
روابط  آنالین،  خبر  و  اطالعات  اتاق  آنالین،  عمومی  روابط 
انواع  و  از شبكه جهانی وب  فراتر  و حضور  مجازی،  عمومی 

ابزارها و امكانات رایانه ای و مخابراتی
امور فرهنگی چون  تلفن گویا-،  از طریق  –چون نظرسنجی 
نمایشگاهها، انتشارات، سنجش افكار و پژوهش و برنامه ریزی 
و غیره نیز به میان می آیند که عالوه بر مأموریت ها و وظایف 
یاد شده، اعالن مواضع سازمان، روابط و تنظیم افكار عمومی، 
هدایت و راهنمایی ارباب رجوع و تسهیل دسترسی به مراکز 
مردم  به  اطالع رسانی  و  برنامه ریزی  سازمان،  مسئوالن  و 
درباره عملكرد سازمان، تنویر افكار عمومی، تدوین برنامه ی 
تنظیم  و  تهیه  مطبوعات،  با  سازمان  مسئوالن  مصاحبه های 
اطالعات پایه ای از سازمان برای ارائه به مراجعان و میهمانان 
سازمان به زبانهای مختلف، ایجاد ارتباط حسنه با مطبوعات، 
آن ها  از  بهینه  بهره برداری  و  و خبرگزاری ها  تلویزیون  رادیو، 
برای اطالع رسانی به مردم، سنجش افكار و پژوهش و برنامه ریزی، 
روابط عمومی بین المللی، ایجاد قدرت مشاوره مدیریتی، حضور 
قدرتمند در تشكیالت سازمان، ایفای نقش سخنگو و مشاور، 
 تنظیم ارتباطات درون سازمانی و مانند آن را عهده دار است.

سازمان ها  در  عمومی  روابط  از  که  انتظاراتی  اساس  این  بر 
وجود  بدون  دارد،  وجود  مهم  کاری  مختلف  ابعاد  در 
روابط در  کار  که  متخصص  و  توانمند  شایسته،   نیروهای 
خدا را شاکریم که سال ها با تالش و پیگیری دست اندرکاران 
روابط عمومی و جامعه، روابط عمومی ایران به ثمر نشست و 

جامعه روابط عمومی ایران را صاحب روز ملی کرد.
به  جهانی  سطح  در  که  است  روزی  ماه  اردیبهشت   ۲۷  
ارتباطات تعیین گردید. این روز  عنوان روز روابط عمومی و 
فرصتی است تا نقش و جایگاه روابط عمومی را بعنوان یک 
دهیم. قرار  ویژه  توجه  و  بازخوانی  مورد  مهم  هنر  و   حرفه 
ضمن گرامیداشت این روز، رشد و توسعه این حرفه ی مهم 
را  روزافزون  موفقیت  نیز  و  عزیزمان  کشور  در  ارزشمند  و 
سازمانها  کلیه ی  عمومی  روابط  اندرکاران  دست  همه  برای 
و  مراکز  سایر  و  خصوصی  بخش های  و  کشور  نهادهای  و 

موسسات، آرزومندیم.
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ضرورت تسریع در تکمیل و راه اندازی واحد فوالدسازی 
شرکت فوالد سفیددشت

 
 محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه به همراه جمعی از معاونین و مدیران این شرکت 
ضمن بازدید از فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری بر ضرورت تسریع در راه اندازی واحد 

فوالدسازی این شرکت تاکید کرد.
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مهدی سدیدی دبیر و عضو گروه پیشرانان گفت: به دستور معاون اول و با 
برنامه ریزی دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور، گروه پیشرانان با حضور 

شرکت های جدید در این دو محور کلیدی وارد خواهد شد.
به گزارش رصد بین الملل ، سدیدی اظهار داشت: این تصمیم در آخرین 

نشست گروه و پس از ارائه پیشنهادات اخذ شد.
در این خصوص گروه پیشرانان در شاخه جدید خود با مشارکت شرکت های 
فعال در صنایع با ضریب اشتغال زایی باال مانند نساجی و تبدیلی غذائی و با 

راهبری دولت پروژه های جدیدی را آغاز خواهد کرد. 
وی گفت: در خصوص محور دانش بنیان مقرر شد نشست مشترک گروه با 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار و مقدمات تشكیل نهاد انتقال و 

توسعه فناوری های راهبردی انجام پذیرد.
شایان ذکر است گروه پیشرانان پیشرفت ایران با نگاه به تولید داخل در بهمن 
ماه سال گذشته عملیات اجرایی ۴۸ پروژه با ۱۷ میلیارد دالر سرمایه گذاری 

را آغاز کرد.

از برترین های بورس کاال، از مهندس  در اولین همایش تجلیل 
ایمان عتیقی مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بعنوان 
شرکت فعال برتر در حوزه عرضه و فروش در بورس کاال تقدیر 

شد.
از  تجلیل  همایش  اولین  در   ، الملل  بین  رصد  گزارش   به 
از  جمعی  و  اقتصاد  وزیر  حضور  با  که  کاال،  بورس  برترین های 
ایمان  مهندس  از  برگزار شد،  بورس کشور  بزرگان  و  مسئولین 
بعنوان  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت  عامل  مدیر  عتیقی 
شرکت فعال برتر در حوزه عرضه و فروش در بورس کاال تقدیر 

شد و تندیس این رویداد به وی اهدا شد.
در سال ۱۴00  و صنعتی گل گهر  معدنی  است شرکت  گفتنی 
برای اولین بیش از یک میلیون تن از محصوالت خود را طریق 

بورس کاالی ایران فروخته است.
روابط عمومی شرکت گل گهر

ورود پیشرانان پیشرفت ایران 
به دو محور دانش بنیان و صنایع مولد اشتغال زا

در مراسمی با حضور بزرگان بورس ایران صورت گرفت؛

تقدیر وزیر اقتصاد از عملکرد مثبت شرکت گل گهر
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برای  ساخت ها  زیر  وجود  کشور  در  گردشگری  رونق  برای  طبیعتا   
این  این سال ها در  را می زند، هرچند در  اول  توریست حرف  جذب 
حوزه کارهایی انجام شده، اما برای تكمیل کردن کار، نیاز به انجام 
سرمایه گذاری های عظیمی در این رابطه است، که خوشبختانه در این 
راستا گروه مالی گردشگری در کشور به عنوان بزرگ ترین هلدینگ 
زیرساخت های  ایجاد  برای  را  اقدامات عظیمی  در کشور  گردشگری 
گردشگری طی سال های گذشته انجام داده که به نوعی سال ۱۴0۱، 
این  اقدامات خواهد بود و به نوعی میوه  این  موسم به ثمر نشستن 

پروژه ها در سال جاری چیده خواهد شد.
توسعه  پیشران  نوعی  به  گردشگری  مالی  گروه  اینكه  دلیل 
می شود،  محسوب  کشور  گردشگری  صنعت  در  زیرساخت ها 
پروژه های  در  گروه  این  تومانی  میلیارد  هزار   ۸0 سرمایه گذاری 
ایجاد  پایدار  اشتغال  نفر  هزار   ۱۸ برای  تاکنون  که  است  مختلف 
 کرده که این رقم در پایان سال ۱۴0۱ به ۲۸ هزار نفر خواهد رسید.

بر این اساس، در سال جاری گروه مالی گردشگری چند پروژه از جمله 
فاز نخست پروژه سرزمین ایرانیان )آیلند(، پروژه های میكامال کیش، 
هتل پرستیژلند اصفهان، هتل های نجف، کربال و کاروانسرای وکیل را 

تكمیل، افتتاح و به بهره برداری خواهند رساند. 

آیلند؛ نخستین تجربه شهر خصوصی در کشور
در  تاثیرگذار  پروژه های  از  یكی  که  )آیلند(،  ایرانیان  پروژه سرزمین 
اقتصاد کشور است؛ به عنوان نخستین تجربه شهر خصوصی در کشور 

رقم خورده است.
شدن  تبدیل  حال  در  که  کویر  دل  در  هكتاری   ۱۴00 مجموعه   
است. خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  برای  جذاب  نگینی   به 

داشتن دریاچه تفریحی گردشگری، استانداردترین پیست موتورکراس 
باالترین  با  گلف  مجموعه  کشور،  یک  فرمول  پیست  تنها  ایران، 
استاندارد روز، کارتینگ، نخستین پیست های آفرود محیط شهری 

اسب  پیست کورس  بزرگترین  و چوگان،  ایران، مجموعه سوارکاری 
به  را  "آیلند"  پرواز،  آبی، دهكده های سالمت، دانش و  کشور، پارک 

عنوان شهری به سبک فردا معرفی می کند.
بین المللی  شهرک  بزرگ ترین  عنوان  به  ایرانیان)آیلند(  سرزمین 
نخستین  ایران،  در  وآموزشی  ورزشی  تجاری،  تفریحی،  اقامتی، 
منطقه  عنوان  سه  همزمان  طور  به  که  است  کشور  در  مجموعه 
شهرک  دولت(،  هیات  )مصوبه  بین  المللی  گردشگری  نمونه 
و  معماری(  و  شهرسازی  عالی  شورای  )مصوبه  گردشگری  نمونه 
دارد. را  اسالمی(  شورای  مجلس  )مصوبه  اقتصادی  ویژه   منطقه 
نیاز  آن  به  کشور  گردشگری  که  ای  پروژه  عنوان  به  دقیقا  آیلند، 
دارد، شناخته می شود، درحالی که کشور از لحاظ آثار تاریخی و به 
نوعی ظرفیت های گردشگر کالسیک بسیار غنی است، اما به لحاظ 
جذابیت های مدرن گردشگری کشورمان از کمبودهای فراوانی روبرو 
است که باعث می شود، ایرانیان برای استفاده از تفریحات مدرن که 
گروه مالی گردشگری آن  ها را در »آیلند« کنار هم فراهم آورده ، ساالنه 
میلیاردها تومان را از کشور خارج کنند. بنابراین این پروژه در وهله 
اول از خروج میلیاردها تومان از کشور جلوگیری کرده و باعث رونق 
گردشگری داخلی خواهد شد. از سویی دیگر توریست های خارجی پر 
شماری نیز با توجه به جذابیت های آیلند، می توانند به ایران سفر کنند 
 و ارزآوری و اشتغالزایی مناسبی را برای کشورمان به همراه داشته باشند.
میزبان  »آیلند« می توان  به جذابیت های  توجه  با  نیز،  دوم  وهله  در 
مسابقات قاره ای و جهانی در رشته های نظر اتومبیل رانی، موتور سواری، 
سوارکاری و چوگان و گلف را کسب کرد که می تواند از اهمیت بسزایی 

برخوردار باشد. 
اتفاق  یک  »آیلند«  در  یک  فرمول  پیست  ساخت  نمونه  عنوان  به 
شگفت انگیز است که با توجه به اینكه کشورمان در حال حاضر دارای 
است،  پایین تر  رده های  و  یک  فرمول  سطح  در  حرفه ای  راننده  دو 
مسئله  این  اگر  کنند؛  کسب  را  بزرگ  رویداد  این  میزبانی  می تواند 
محقق شود، میلیاردها دالر درآمد ارزی برای کشور به ارمغان بیاورد 
که بسبار بی نظیر خواهد بود و در کنار آن اشتغال زایی برای ده ها هزار 
نفر را فراهم خواهد کرد و با توجه به اینكه مسابقات اتومبیل رانی به 
صورت سالیانه و پیوسته انجام می شود، این چرخه برای هر سال در 
کشور تكرار خواهد شد که این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار 
است، در مورد سایر رشته هایی که »آیلند« نیز امكان برگزاری آن را 

دارد، این موضوع صدق می کند.
میكامال کیش، نگینی در دل خلیج فارس آماده پذیرایی از مسافران 
بااهمیت  جام جهانی پروژه میكامال کیش یكی دیگر از پروژه های 
اکنون  اقتصادی،  با همه تالطم های  مالی گردشگری است که  گروه 
به اتمام رسیده و مراحل تكمیل طراحی)دیزاین( را طی می کند. این 
آن حداقل  از  بهره برداری  با  و  است  بهره برداری رسمی  آماده  پروژه 
5000 نفر مشغول به کار می شوند. میكا مال کیش با داشتن زیر بنای 
حدود ۱۹0 هزار متر مربع که ۱5 هزار مترمربع آن تنها به امكانات 
و  خرید  مراکز  بزرگترین  از   ، دارد  اختصاص  کیش  جزیره  تفریحی 

تفریحی کیش شناخته می شود. 
کابین،  تله  به  می توان  کیش  جزیره  در  مال  میكا  امكانات  از 
و  خاورمیانه  آکواریوم  بزرگترین  یخ،  روی  اسكی  سالن  باد،  تونل 

 فصل ثمردهی پروژه های گروه مالی گردشگری
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مجتمع  این  واقع  در  کرد.  اشاره  بارانی  جنگل های  سازی  شبیه 
که  یكی  درجه  رفاهی  امكانات  داشتن  با  گردشگری  تفریحی 
شدن  شناخته  بیشتر  و  آینده  سال های  طی  در  می تواند  دارد 
مهم  ترین جاذبه های گردشگری  از  یكی  به  و مسافران،  گردشگران 
کند. میزبانی   ، میهمان  هزار  هزاران  از  و  شود  تبدیل   کیش 
با توجه به اینكه در پاییز و زمستان امسال جام جهانی ۲0۲۲ در قطر 
برگزار خواهد شد و تفاهم نامه هایی بین ایران و قطر برای سفر اسكان 
تماشاگران جام جهانی بسته شده، بدون شک میكامال می تواند یكی 
از جذابیت های کیش برای مسافران جام جهانی باشد که، آن ها بعد از 
این رویداد فوتبالی در سال های بعد دوباره به کیش و ایران سفر کنند. 
همچنین با توجه به بازتابی که جام جهانی در رسانه های جهانی دارد، 
سفر تماشاگران جام جهانی  و اسكان آن ها در قطر می تواند بهترین 
مالی  گروه  که  باشد  جهان  در  ایران  گردشگری  برای صنعت  تبلیغ 
سهم  ایران  در  گردشگری  هلدینگ  بزرگترین  عنوان  به  گردشگری 

بسزایی در این باره دارد.

کشور  در  گردشگری  توسعه  پیشران  گردشگری،  مالی   گروه 
تحقق  کنار  در  دولتمردان  دغدغه  مهم ترین  امروز  شک  بدون 
برای  اشتغالزایی  افزایش  کشور،  در  اقتصادی  رشد  ساخت 
می تواند  خدمات  بخش  باره  این  در  است.  بوم  و  مرز  این  جوانان 
رابطه  این  در  که  کند،  ایجاد  کشور  در  را  اشتغال  میزان  بیشتر 
صنعت گردشگری با توجه به ظرفیتی که در کشورمان دارد می تواند 
شود. قلمداد  کشور  در  اشتغالزایی  لوکوموتیو های  از  یكی  عنوان   به 
توسعه  برای  مناسب  زیرساخت های  ایجاد  رابطه  این  در  البته 
داخلی  توریست های  جذب  منظور  به  اشتغال  ایجاد  و  گردشگری 
به  توجه  با  همچنین  است،  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  خارجی  و 
برای  گردشگری  مالی  گروه  تومانی  میلیارد  هزار  سرمایه گذاری ۸0 

خواهد  ایجاد  کشور  در  اشتغالزایی  هم  زیرساخت ها،  این  ایجاد 
موجبات  گردشگری،  مناسب  زیرساخت های  احداث  با  هم  و  شد 
اقتصاد کشورمان محقق می شود. برای  ریالی  ارزی و   حصول درآمد 
به  آن  از  ناشی  خسارت های  و  کرونا  شیوع  که  درحالیست  این 
مالی  تامین  برای  صنعت  این  نیاز  و  یک سو  از  گردشگری  صنعت 
تا  است  شده  باعث  دیگر،  سوی  از  گردشگری  ناتمام  پروژه های 
را  سرمایه  بازار  طریق  از  مالی  تامین  راهكار  مربوطه،  مسئوالن 
زیرساخت های  نیاز  مورد  مالی  منابع  تأمین  چراکه  دهند.  پیشنهاد 
 صنعت گردشگری از طریق بازار سرمایه، دارای مزایای فراوانی است.
به روزرسانی  گردشگری،  صنعت  برای  سرمایه  بازار  مزایای  دیگر  از 
خودکار ارزش دارایی های این بخش است. خرید و فروش سهام در 
بازار بورس همانند سایر بازارها دارای دو بخش مهم عرضه و تقاضا 
است و کارکرد اقتصادی این دو بخش موجب به روزرسانی ارزش واقعی 

شرکت ها با توجه به وضعیت روز صنعت گردشگری می شود.
صاحبان سرمایه در بخش های مختلف صنعت گردشگری می توانند 
مالكیت و یا منافع خود را پس احراز شرایط عمومی و اختصاصی در 
سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت سهام عرضه و منابع مورد نیاز 

خود را تأمین کنند.
شرکت های بزرگ که به صورت زنجیره ای یا هلدینگ اداره می شوند، 
امكان بیشتری جهت ورود به این بازار دارند اما شرکت های سرمایه 
گذاری کوچک تر هم می توانند با تشكیل هلدینگ در قالب برندهای 
 مختلف فعال شده و بخشی از سهام خود را در بورس عرضه کنند.
در این رابطه نیز گروه مالی گردشگری به عنوان بزرگترین هلدینگ 
گردشگری در کشور پیشقراول حضور در بازار سرمایه است، به طوری 
به  ورود  صف  در  گردشگری  مالی  گروه  زیرمجموعه  شرکت   ۸ که 
بورس قرار دارند، که پروژه های پرستیژلند، میكامال کیش و  مجموعه 

تفریحی گردشگری آیلند از جمله این زیر مجموعه ها هستند.
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آیین افتتاحیه این مسابقات عصر روز سه شنبه ۲۷ اریبهشت ماه 
۱۴0۱ به میزبانی شرکت گهرزمین و همراهی شرکت تهیه و تولید 

مواد معدنی ایران در سالن هتل قائم سیرجان برگزار شد. 
این مسابقات با حضور ۹۶ نفر و در قالب ۲5 تیم از سراسر کشور در 

محوطه روباز هتل قائم سیرجان آغاز و به مدت ۲  روز ادامه یافت.
سید شجاع الدین گلسرخی، مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست 
و انرژی  )HSE( شرکت گهرزمین در آیین افتتاح این مسابقات 
گفت: یكی از مسئولیت های مهم شرکت های معدنی و صنعتی، 
ایجاد پایگاههای اورژانس و امداد و نجات است. و با توجه به نكته 
ی حائز اهمیتی همچون اولویت داشتن ایمنی و سالمتی کارکنان 
شرکتها و معادن، بایستی کارکنان شاغل در بخش اورژانس معادن 
همیشه سطح آمادگی شان ارتقا پیدا کرده و مهارت های فردی شان 

بِروز شود.
وی در ادامه عنوان کرد: برگزاری این مسابقات بصورت سالیانه که هم 
اکنون شاهد چهارمین دوره آن در شهرستان سیرجان هستید برای 
تحقق این هدف بزرگ است که نیروهای ایمنی و اورژانس در بهترین 
شرایط بدنی و آمادگی باشند و سالمتی تمامی کارکنان شاغل در 
معادن کشور تضمین شود. الحمداهلل امسال شرکت گهرزمین میزبان 
۲5 تیم از ُزبده ترین تیم های اورژانس معادن سراسر کشور می باشد 
که به مدت ۲  روز باهم به رقابت پرداخته و سطح آمادگی شان را 

محک می زنند.
مدیر HSE شرکت گهرزمین در پایان گفت: بنده جا دارد از مجموعه 
همكارانم در بخش های رفاهی و روابط عمومی که زحمات بسیاری 
را متحمل شده و امور تدارکات، هماهنگی و اطالع رسانی شایسته 
این دوره از رقابتها را عهده دار بودند، تقدیر و تشكر نمایم. همچنین 
از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز که برگزار کننده این 

مسابقات می باشد سپاسگزاری می کنم. 
پرهام خواجه پور، مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی  
)HSE( شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در حاشیه برگزاری 
این مسابقات به خبرنگار ما گفت: در ابتدا جادارد از شرکت گهرزمین 
علی الخصوص از برادران بزرگوارم جناب آقایان مهندس فالح، دکتر 
خضری پور و مهندس گلسرخی بابت میزبانی شایسته و برگزاری 

باشكوه این رقابتها کمال تقدیر و تشكر را به عمل آورم.
وی در ادامه گفت: همانطور که مطلع هستید این چهارمین دوره این 

مسابقات است که البته قرار بود بصورت سالیانه برگزار شود اما شیوع 
ویروس منحوس کرونا، باعث شد این رقابتها دو سال به تعویق بیفتد 
که خوشبختانه امسال با فروکش کردن بیماری کرونا توفیقی حاصل 

شد تا در سیرجان دوباره شاهد برگزاری این رقابت ها باشیم.
وی ادامه داد: در این دوره ما ۳ آیتم را برای شرکت کنندگان طراحی 

کرده و در نظر گرفته ایم؛
آیتم اول - تنفس مصنوعی )PCR( به شخص آسیب دیده است که 

با مانكن شبیه سازی شده انجام می شود.
آیتم دوم- عبور از موانع هست که عبور از موانع تونل را در نظر گرفته 
ایم زیرا تیم هایی از معادن زیر زمینی کشور هم در این مسابقات 

شرکت کرده اند 
آیتم سوم- عبور از موانع در ارتفاع و حمل مصدوم می باشد که 

آمادگی باالیی را از شرکت کنندگان طلب می کند.
این مسابقات با شرکت ۲5 تیم در حال برگزاری است که نسبت 
به آخرین دوره شاهد افزایش ۹ تیم بوده ایم . حدود ۹۶ نفر نیز در 
قالب تیم های مختلف اورژانس معادن کشور باهم به رقابت خواهند 

پرداخت.
شایان ذکر است که روز گذشته ما از تعداد ۷۲ نفر تست علمی 
گرفتیم که ۲0 سئوال ۲0 امتیازی را مطرح کردیم که از مجموع 
۴0 امتیاز ممكن ۲0 امتیازش به سئواالت علمی اختصاص یافته بود.
و  معادن  های  اورژانس  رقابتها  این  در  کننده  شرکت  های  تیم 
از معادنی  شرکتهای معدنی و صنعتی سراسر کشور هستند که 
همچون؛ سنگ آهن، طال، مس، سرب و روی، تیتانیوم، زغال سنگ 

و... شرکت کننده داریم. 
 امیرحسین َگرکانی، رئیس پژوهشكده سوانح طبیعی ایران و عضو 
شورای عالی مدیریت بحران کشور نیز در مصاحبه کوتاهی عنوان 
کرد: قطعا هدف از برگزاری و استمرار چنین رویدادی، بازآموزی 
و تشویق شاغلین خدوم در مراکز اورژانس معادن و شرکت های 
معدنی و صنعتی کشور عزیزمان می باشد و تقدیر از این عزیزان 
هدف دیگری است که در مراسم اختتامیه مدنظر برگزار کننده و 

میزبان این مسابقات می باشد.
وی ادامه داد: بازآموزی می تواند شرکت کنندگان در این مسابقات 
را با آخرین ِمُتدهایی که در حوزه امداد و نجات ارائه شده است آشنا 
کرده و این عزیزان این مهارت ها را فراگرفته و با ممارست و تمرین 

 تیم های برتر چهارمین دوره مسابقات کشوری امداد و نجات و کمک های اولیه مشخص شدند؛

گهرزمین، فاتح قله های امداد و نجات و کمک های اولیه کشور
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در خود تقویت کنند. 
شایان ذکر است عصر روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت مراسم اختتامیه  
چهارمین دوره مسابقات امداد ونجات و کمک های اولیه به میزبانی 
شرکت سنگ آهن گهرزمین در هتل قائم شهرستان سیرجان با 
حضور امام جمعه موقت حجه االسالم والمسلمین حیدری، امیر  
حسن مردان فرمانده نیروی دریایی سیرجان، سرهنگ مرتضی امیر 
سبتكی فرمانده انتظامی سیرجان، جانشین فرمانده سپاه مقاومت 
سیرجان سرهنگ حمید سبزعلی پور، عضو هیات مدیره و معاون 
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گهرزمین دکتر محمدرضاخضری 
پور و دیگر مسئولین شهرستان و برخی معاونین و مدیران گهرزمین 

برگزار شد. 
توسعه  معاون  و  مدیره  هیات  عضو  پور  محمدرضا خضری  دکتر 
مدیریت و سرمایه انسانی گهرزمین  در مراسم اختتامیه این رقابتها 
ضمن خوشامدگویی به میهمانان عنوان کرد؛ این مسابقات عالوه بر 
ایجاد حس همدلی، راهی است برای سنجش توان و آمادگی پرسنل 

ایمنی شرکت های معدنی و صنعتی. 
وی همچنین با اشاره به اینكه واحد HSE گهرزمین در دوره گذشته 
در استان کرمان واحد برتر ایمنی معرفی شد اضافه کرد؛  به گواه 
داوران و اساتید این مسابقات در سطح بسیار عالی از نظر کمی و 

کیفی برگزار شد و توان همكاران ما در سطحی عالی بود. 
مهندس خواجه پور ضمن قدردانی از شرکت سنگ آهن گهرزمین 
برای میزبانی این مسابقات هدف از این مسابقات را آموزش، ایجاد 

انگیزه و خالقیت عنوان کرد. 
 دکتر گرکانی نیز شغل امداد و نجات را بسیار ارزشمند و شریف 
ارزیابی نمود و گفت سرمایه گذاری در حوزه ایمنی هزینه نیست و 

حرکتی رو به توسعه به شمار می رود. 
وی همچنین با اشاره به رویكرد سیستمی در کاهش ریسک ها 
ظرفیت های معادن در خصوص مسائل دانش بنیان و استارت آپ 

را زیاد دانست.

محمدعلی سعادتی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
گهرزمین در حاشیه این رقابتها گفت: هدف از برگزاری این دوره 
از مسابقات بازآموزی مربیان، ایجاد مهارت های امدادی در صحنه 
حوادث در معادن و شرکتها و همچنین ایجاد انگیزه و سرعت عمل 

برای امدادگران و شاغلین در اورژانس های معادن کل کشور است.
گفتنی است در پایان این مسابقات هیات داوران عناوین برتر این 

رقابتها را به شرح ذیل معرفی کردند؛ 
شرکت سنگ آهن گهرزمین رتبه اول 

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان رتبه دوم 
شرکت های ماهان )معدن 5( و زغال سنگ البرزمرکزی مشترکا رتبه 
سوم را کسب نموده و با اهدای تندیس، لوح تقدیر و هدایایی از این 

عزیزان تجلیل شد.
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  دنیای روابط عمومی با سرعت غیر قابل تصوری رو به گسترش است. 
 علی محمد کرد نایج مدیر ارتباطات پیام رسان آیگپ به بهانه روز ارتباطات 
و روابط عمومی با تاکید بر این موضوع که امروز روابط عمومی مدرن و 
دیجیتال جانشین روابط عمومی سنتی شده است، اظهار داشت: دنیای روابط 
عمومی با سرعت غیر قابل تصوری رو به گسترش است و مدیران روابط 
عمومی باید هر روز خود را با دانش روز تطبیق دهند تا از دنیای رسانه و 

تبلیغات مدرن در راستای شناساندن و تقویت برند خود عقب نمانند.

 تأثیرات مستقیم روابط عمومی در روند تصمیم گیری سازمان ها
 مدیر ارتباطات آیگپ در ادامه گفت: در عصر حاضر نقش روابط عمومی ها در 
کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک یک سازمان، نقش قابل 
تأملی است. نقش روابط عمومی به عنوان ابزار مدیریتی برای فعالیت های 
حرفه ای یكی از رویكردهای جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات است. در 
واقع منظور از وظایف استراتژیک روابط عمومی و تاثیرات مستقیم در روند 

تصمیم گیری سازمان است.

 هوش مصنوعی عامل دگرگونی روابط عمومی ها 
کردنایج ادامه داد: هوش مصنوعی در دنیای دیجیتال امروز باعث دگرگونی و 
تحول عظیمی در تمامی عرصه ها از جمله اقتصاد، فرهنگ، ادبیات، سالمت 
و ... شده است و قطعا این دگرگونی تأثیر شگرفی در ارتباطات و تبادل 
اطالعات داشته است و روابط عمومی ها باید که باعث استفاده از هوش 

مصنوعی ارتباط سریع و در لحظه را تجربه کنند.

 روابط عمومی اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان 
مدیریت ارتباطات آیگپ با اشاره به اهمیت جایگاه روابط عمومی اظهار کرد: 
اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطالع رسانی 
در همه عرصه ها پیشتاز است، بسیار چشمگیر شده و به گونه ای که موفقیت 
سازمان ها در عرصه ها و فعالیت های تخصصی وابستگی مستقیم به عملكرد 
روابط عمومی آن سازمان ها دارد. وی در ادامه گفت: روابط عمومی مدرن 
و برنامه ریزی شده یكی از ابزارهای قوی برای مدیریت افكار است روابط 
عمومی به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان و مسئولیت 
خطیری در فرایند دسترسی مدیران و افكار جمعی کارکنان دارند. به همین 
دلیل توجه ویژه به روابط عمومی به عنوان نهادی که می تواند به صورت نظام 

مند برنامه ریزی شده و سنجیده در جهت ایجاد حفظ و گسترش تعامل و 
تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بسیار حائز اهمیت است و این موضوع 

یكی از تاثیرات روابط عمومی در تشكیالت درون سازمانی است.

 تاثیرات محیط های شاد و دوستانه در عملکرد سازمان ها
 محمدعلی کرد نایج با تاکید بر محیط شاد و دور از استرس در سازمانها 
اظهار داشت: محیط شاد و دور از استرس و هیجان منفی می تواند در تمامی 
واحدها تأثیرگذار باشد و به افزایش و بهبود عملكرد همكاران کمک کند. به 
عنوان مثال ما در آیگپ دوشنبه ها کافه ارتباطات را راه اندازی کرده ایم 
و همكاران به بهانه صرف صبحانه، لحظات دوستانه و بانشاطی را در کنار 
یكدیگر سپری می کنند و همین امر باعث می شود تا فضای دوستانه تری 
بین مدیران و کارشناسان ایجاد شود. در فضای دوستانه قطعا بسیاری از 

مشكالت مرتفع خواهد شد

عبور از بحران با صبر و شکیبایی 
مدیر ارتباطات آیگپ صبر و شكیبایی را یكی از ویژگی های مورد لزوم روابط 
عمومی های موفق دانست و در این خصوص گفت: برخی مواقع موج اخبار 
منفی گریبان سازمان را می گیرد من به شخصه یاد گرفتم در چنین مواقعی 
از تحرکات هیجانی و پاسخ های آنی دوری کنم چرا که به این نتیجه رسیدم 

که در فضای آرام بهتر می شود مسائل را پردازش و بحران را مدیریت کرد.
 برخی اوقات پیش آمده که این دست از بحران ها را در آیگپ با سكوت حل 
کردیم، البته گاهی هم پیش می آید که نیاز به جوابیه مناسب و اطالع رسانی 

درست به مخاطب در رسانه ها وجود دارد

 روابط عمومی به برندسازمانی شخصیت می دهد 
علی محمد کرد نایج در پایان تاکید کرد: روز ملی ارتباطات و روابط عمومی 
می تواند نقطه عطفی را در توسعه و تحول واحدهای روابط عمومی در ایران 
ایجاد نماید. پاسداشت این روز الزم است چرا که روابط عمومی ها بازیگرانی 
الیق برای پیشبرد اهداف و ماموریت های سازمانی هستند که جامعه را 
محو تماشای خود می کنند.  مسئولیت پذیر بودن، داشتن هوش باال و 
زیرکی استعداد سرشار، اندیشه زایا و خالق، شهامت و شجاعت از خصایص 
کارشناسان و مدیران روابط عمومی است. روابط عمومی در حقیقت به برند 

سازمان شخصیت می دهد.

روز ارتباطات نقطه عطفی در توسعه و تحول/ مدیر ارتباطات آیگپ: 

روابط عمومی به برندسازی ما شخصیت می دهد
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تولید واشتغال جزو کلیدواژه هایی است که در سال های اخیر مورد 
تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و ایشان در انتخاب شعار سال 

همواره این مهم را در نظر داشته اند. 
برکشور،  حاکم  فعلی  مشكالت  مهم ترین  از  یكی  تردید  بدون 
این  فعاالن  که  است  چالش هایی  و  تولید  بخش  مشكالت 
می کنند. نرم  پنجه  و  دست  آن  با  تولیدکنندگان  و   عرصه 

سازمان ها و شرکت های بزرگ اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی 
از ارکان اصلی بازارهای مالی، ظرفیت و توانمندی های زیادی برای 
کمک به صاحبان صنایع و کسب و کارها و کارآفرینان جهت تولید 
و اشتغال زایی داشته و می توانند در مسیر تحقق شعار سال جدید 

بسیار نقش آفرین باشد.
و  نقش  است  برخوردار  راستا  این  در  خاصی  اهمیت  از  آنچه 
نیز  و  اقتصادی  فضای  توسعه  در  عمومی  روابط  مقوله  اهمیت 
مدیران  های  سیاست  تبیین  در  عمومی  روابط  مدیران  عملكرد 
است. کار  و  کسب  فضای  از  مندی  بهره  برای  سازمان  هر   ارشد 

در واقع نقش روابط عمومی ها در این زمینه بسیار برجسته است 
به طوری که  به عنوان زنجیره اصلی ارتباط میان مدیران، کارکنان 
و جامعه هدف، مسوولیتی خطیر برعهده دارند و می توانند بنحو 
اهمیت  به  را  صنایع  صاحبان  و  اقتصادی  فعاالن  اذهان  مقتضی 
پوشش ریسک احتمالی فعالیت هایشان معطوف و ساز وکارهای 
مناسبی برای معرفی و ارائه خدمات مختلف به بخش های تولیدی 

بپردازند. حوزه  این  در  بخشی  آگاهی  به  و  کرده  اتخاذ   کشور 
پر واضح است که خدمات دهی مطلوب توسط سازمان های مختلف، 
در گرو توسعه خدمات الكترونیكی، تكمیل زیرساخت های توسعه ای 
و سامانه های دیجیتالی و حرکت پرشتاب در مسیر هوشمندسازی 
خدمات است که همه این موارد به نوعی نیازمند در اختیار داشتن 
روابط عمومی چیره دست و کار بلد است که آشنا به امور بوده تا 
بتواند به درستی فعالیت های سازمان متبوع خود را متبلور و معرفی 

نماید.
به بیان دیگر، روابط عمومی پویا به نوعی یک اهرم قوی برای هر 
سازمان فعال و توانمند محسوب می شود که می تواند با بهره مندی 
از مزایای روابط عمومی هوشمند به توسعه فعالیت های آن سازمان 
کمک شایانی کرده و راه را برای توسعه فعالیت های بیشتر هموار 

کند.
بنا بر این آنچه که از اهمیت ویژه ای برخوردار است بها دادن به 
واحد روابط عمومی در هر سازمان است که بتواند با آرامش خاطر در 
 راستای پیشبرد اهداف سازمانی گام های مثبت و ارزشمندی بردارد.
بدیهی است سازمان های بزرگ و موفق از روابط عمومی های پویایی 
برخوردارند که با پر و بال دادن به آن ها می توانند از ارتباطات 

مستحكم تری بهره مند شده و اهداف سازمانی خود را پیش ببرند.
حامد فراهانی
فعال حوزه ارتباطات

امنیت خاطر در فضای تولیدی کشور
  با بهره مندی از روابط عمومی های پویا
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زد؛  رقم  کارها  و  کسب  برای  را  جدیدی  شرایط  پاندمی 
شرایطی که مشابه آن در تجربه و دانش سازمانی جایگاهی 
از کووید۱۹، برخی  برخواسته  نداشت. در محیط پیچیده 
از کسب و کارها تعطیل، برخی از خطوط تولید متوقف و 
فناوری های نوین با شتاب فزاینده ای جایگزین رویكردهای 
سنتی شد. در بستر همین تغییرات، مشتری امكان دریافت 
در  محدودیت هایی  و  داد  دست  از  را  خدمات  حضوری 
حضور و مواجهه مستقیم همراه با ارتباط چشمی و انسانی 

را تجربه کرد. 
این تجارب در بستری از رکود اقتصادی شدید در جهان و 
من جمله کشور عزیزمان در شرایطی به وقوع پیوست که 
هر فرد، سازمان و رسانه ای با تكیه بر شبكه های مجازی 
امكان پوشش اخبار کووید و تاثیرات آن بر اقتصاد و جامعه 
را داشت و به تولید محتوا پرداخت. نتیجه این امر با توجه 
بیشتر  نگرانی  و  اضطراب  صورت  به  جهانی،  مطالعات  به 

اجتماعی نمود یافت. 
در این زمان، نقش روابط عمومی بسیار کلیدی و محوری 
نقطه  مهم ترین  سازمان ها،  در  دایره  این  که  چرا  است، 
ارتباطی درون و برون سازمانی به حساب آمده و می تواند 
در کنار تعامل سازنده با سرمایه انسانی به خلق ارزش برای 
باید در نظر گرفت که در شرایط  بپردازد.  نهایی  مشتری 
حمایت  به  نیاز  مشتری  فراگیر،  بحران های  و  اضطرار 
که  دارد  از سمت شرکت  بیشتری  شده  ادراک  اجتماعی 
روابط عمومی با برقراری تعاملی دوستانه مبتنی بر شفافیت 

و پاسخگوئی این مهم را برای او تامین می کند. 
تجارب اجرایی نشان می دهد که در این دوره شیفت پارادایم 
در نگرش مدیریت روابط عمومی و تغییر در استراتژی ها و 
اقدامات اجرائی یک الزام است. در این چرخش پارادایمی، 

کاهش هزینه ها و ایجاد شفافیت مالی راهكاری برای انتقال 
این ارزش به مشتری است، به این معنا که شرکت با توجه 
مشتری،  خرید  توان  و  اجتماع  بر  مسلط  مالی  بحران  به 
هزینه های زائد و مازاد خویش را به حداقل ممكن رسانده 
و خدمت رسانی بیشتر را جایگزین تبلیغات وسیع و انبوه 
هزینه ساز کرده تا به کمک این روش سیاست قیمت گذاری 
برنامه هایی  تعریف  با  همچنین  سازد.  بازارگرا  را  اتخاذی 
را  شرکت  به  مشتری  بیشتر  دسترسی  و  پاسخگوئی  که 
ممكن می سازد، بستر مناسب رسانه ای برای ایجاد آرامش 
مشتری را فراهم کرده و به کمک این ابزار استرس ناشی 
از اخبار چندگانه، هیجانی و مبتنی بر موج های رسانه ای را 
مدیریت و برای مشتری امكان مواجهه عقالیی با شرایط را 
بیشتر سازد. روابط عمومی نه تنها باید ارزش های شرکت 
که گویای مشتری مداری و مسئولیت اجتماعی شرکت در 
برابر شرایط تجربه شده مشتریان در دوره کووید۱۹ را به 
مشتری منتقل کند بلكه باید با تكنیک شنیدن اجتماعی، 
صدای مشتریان و ترجیحات و ارزش های آنان را با توجه 
از این  انتقال دهد و  به تغییرات ثبت و به مدیریت عالی 
طریق تعدیل برنامه های عملیاتی و استراتژیک شرکت در 
تمام سطوح را رقم بزند. می توان گفت که روابط عمومی، 
و  خلق  جهت  سازمانی  برون  و  درون  ارتباط  کاتالیزور 
نیازهای  با  متناسب  شرکت  های  ارزش  یكپارچه سازی 
انتقال آن به سطوح خرد و کالن اجتماع در  و  مشتریان 

دوران کرونا و پساکرونا است.
دکتر ناصرالدین اسالمی فرد 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی

Touch point  1
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یازدهمین سالی که در کشورمان هفته روابط عمومی گرامی داشته 
می شود، از راه رسید. همین زمان به خوبی نشان می دهد که ما چقدر 
دیر و کم به جایگاه روابط عمومی پی برده ایم. شعار امسال این هفته 
بیتی از لسان الغیب، حضرت حافظ است که می گوید »چو غنچه گرچه 
می باش«.  گره گشا  بهاری  باد  تو همچو  کار جهان/  است  فروبستگی 
شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی هدف از این نام گذاری را 
تاکید بر اهمیت فرهنگ و نقش گره گشایی این نهاد از مردم و ایجاد 
شكوفایی در کشور در عین وجود مشكالت و پیچیدگی های موجود 
اعالم کرده است؛ حال آنكه به نظر می رسد هنوز پله های قبلی نردبان را 
خوب نساخته ایم. در جامعه ای که روابط عمومی به عنوان یک کار عادی، 
ساده و روزمره تلقی می شود و بعضا، مدیران عالی و میانی در سازمان ها 
و صنایع و ادارات، نه از سر اعتقاد و باور بلكه بر مبنای رسمی معهود، 
وجود چنین واحدی را تاب می آورند، آیا به راستی منصفانه است چنین 

انتظاری از آن داشته باشیم؟! 
روابط عمومی همانند هر نهاد، واحد، ساختار یا نظامی، باید مواد اولیه 
را به خوبی و به موقع دریافت کند، پشتیبانی شود و با صرف وقت، دانش 
و هزینه در راه رشد و تعالی قرار گیرد. این سازوکار اگر اجزای متناسب 
و شكوفایی نداشته باشد و در سازمان متبوعش غریب و تنها بماند، صد 
البته راهی به تكامل و قوی شدن نخواهد یافت. تا ظرفیت های واحد 
روابط عمومی با کمک نهادهای باالدستی و حمایت های سایر واحدها به 
فعلیت نرسد، تبعا نمی تواند ارزش افزوده دلچسبی برای سازمان بیافریند.

»روابط عمومی نیازی به تخصص ندارد« ترجیع بند قصیده کاستی ها و 
بی مهری هایی است که فعاالن این عرصه را به شدت می آزارد. حتی وقتی 
پای صحبت دورگودنشینان روابط عمومی می نشینی چنان از سهولت 
کار در این واحد حرف می زنند که گویی هر فردی با هر توانمندی و 
مدرک تحصیلی و سابقه شغلی و حتی بی احتیاج به هیچ یک از این ها 
که گفتیم، را می توان در این بخش به کار گماشت. راه دوری نرویم؛ 
مگر در همین صنعت بیمه خودمان دیدگاه ها نسبت به روابط عمومی 

چگونه است؟! 
البته در کنار همه این گالیه ها نباید از کارهای خوبی که این سال ها 
در کشور جامه عمل پوشیده است چشم پوشی کرد هرچند هنوز در 
عرصه عمل ما راه زیادی تا نقطه قابل قبول داریم. این تحول مثبت 

مرکزی  بیمه  است.  بوده  مشهود  خوبی  به  بیمه  صنعت  در  ویژه  به 
جمهوری اسالمی به عنوان عالی ترین نهاد ناظر صنعت که نقش راهبری 
و سیاست گذاری این بخش را عهده دار است به خوبی به اهمیت واحد 
روابط عمومی و خروجی آن برای صنعت واقف است و در این سال ها 
تالش های به جایی برای تقویت این بخش کرده است. برگزاری مراسم 
مربوط  بخشنامه های  تدوین  صنعت،  برتر  روابط عمومی های  انتخاب 
به امور تبلیغی، تهیه چارچوب هایی برای تارنمای شرکت ها، برگزاری 
منظم جلسات شورای روابط عمومی های صنعت و فعالیت هایی از این 
در صنعت  عمومی  روابط  جایگاه  به سرعت،  که  می دهد  نوید  دست، 
بیمه شناخته تر شود و کارکردهایی که این واحد می تواند داشته باشد و 

منافعی که از محل آن نصیب بیمه گران شود روشن تر خواهد شد.
بی تردید از این سو، تالش ما فعاالن میدان روابط عمومی در ارائه خدمات 
انگاره را در اذهان عموم  این  اثربخش می تواند  ارائه عملكرد  مفید و 
افراد به ویژه مدیران در سطوح مختلف تقویت کند که سرمایه گذاری 
در روابط عمومی اتالف هزینه نیست بلكه یک سرمایه گذاری است تا 
سازمان بتواند از نتایج آن اعم از افزایش فروش، تسهیل و تسریع در 
تعامالت درون و برون سازمانی و به ویژه رضایت مشتریان بهره مند 
شود. اتفاقی که در صنعت بیمه رو به تزاید است و با تاکید و توجه 
نهاد ناظر، این سازوکار کم کم در دل صنعت بیمه به بلوغ و هماهنگی 
می رسد و روزبه روز خود را در شبكه در هم تنیده امور بیمه گری و مالی 
و نیز ارتباط میان ذی نفعان آن از جمله مدیران، کارکنان، نمایندگان، 
کارگزاران، سهام داران، بیمه گذاران، بیمه شدگان و زیان دیدگان بهتر و 
عمیق تر جای می دهد. آینده از آن بیمه گرانی است که در یک ارتباط 
نزدیک و دوسویه با مشتریان و مخاطبانشان، در سفر مشتری همگام و 
همپای او باشند. چنانچه واحدهای روابط عمومی صنعت با هماهنگی و 
هم افزایی بیشتر، روند صعودی رشد و جدی تر گرفته شدن روابط عمومی 
در بیمه را با شتاب و کیفیت بیشتری تقویت کنند، بی تردید همگان 
بیشتر از خدمات و آورده های ناشی از آن منتفع خواهند شد و درنتیجه، 

شاهد اقبال بیشتری به این واحد خواهیم بود.

مهدی تربتی فرد
مدیر روابط عمومی و تبلیغات بیمه کوثر

روابط عمومی، گره گشایی که دیر شناخته شد
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در گفت و گو با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شد:

اهتمام دولت سیزدهم به توسعه همه جانبه منطقه آزاد قشم

افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم از مدیران باسابقه در حوزه صنعت، معدن و تجارت و البته 
مناطق آزاد کشور است؛ کسی که پیش از ورود به سازمان منطقه آزاد 
قشم، مطالعات کافی و بررسی های الزم را در جهت تبیین و احصاء 
مشكالت جزیره قشم داشته و با رویكرد برنامه محوری به میدان آمده 

است. 
بی شک یكی از مهم ترین پروژه های عمرانی جزیره قشم پس از سال ها 
وقفه، احداث پل خلیج فارس است که برنامه ریزی های عملیاتی آن با 

شروع به کار افشار فتح الهی رقم خورده است.
موقعیت  و  ویژه  شرایط  قشم  آزاد  منطقه  وی؛  اظهارات  طبق 
ژئوپلیتیكی خاصی دارد که این منطقه را متمایز و متفاوت از سایر 
مناطق آزاد کشور کرده است . البته که جزیره قشم به اندازه کافی و 
وافی پتانسیل و ظرفیت حضور و بروز دارد؛ اما در طول سال های 

گذشته آنگونه که باید این موقعیت های مثبت، بالفعل نشده است. 
از نگاه فتح الهی؛ نبود زیرساخت های الزم، عدم مدیریت صحیح و 
بی برنامگی ، چندگانگی های مدیریتی و نادیده گرفتن توسعه جوامع 
محلی موجب عقب افتادن منطقه آزاد قشم شده است. امید است که 
در ریل گذاری جدید، با مدیریت اصولی و برنامه ریزی دقیق، حرکت 

این منطقه در مسیر درستی هدایت شود. 
مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم تحقق تمامی برنامه ها را 
منوط به همدلی و هماهنگی کلیه مسئوالن، دستگاه های اجرایی، 
بزرگان و شیوخ جزیره و جوامع محلی با سازمان متبوع خود دانست 
و یادآور شد همه برنامه ها با قید زمان در اختیار عموم قرار خواهد 

گرفت تا همگان بتوانند با نقد و بررسی این برنامه ها و ارائه پیشنهادات 
و ابتكارات خود، در ساخت جزیره ای زیبا و توسعه یافته با سازمان 

منطقه آزاد قشم مشارکت نمایند .
فتح الهی  افشار  دکتر  آقای  جناب  با  را  ما  گفت وگوی  ادامه،  در 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مالحظه 

می فرمایید.

محدودیت های کنونی مناطق آزاد نسبت به سال های 
گذشته

واقعیت آن است که محدودیت های مناطق آزاد کشور نسبت به 
۱0سال گذشته بسیار زیاد شده است؛ این محدودیت ها در حوزه های 
اصول  یكسری  می افتد.  اتفاق  و...  اقتصادی  حكمرانی،  مختلف 
درخصوص این مناطق وجود دارد که درواقع قانون تشكیل مناطق 

آزاد است و اساس این مناطق محسوب می شود. 
مزیت مناطق آزاد نیز همین قوانین خاص و مترقی است، اما متاسفانه 
بسیاری از مزیت ها و اصول در شرایط فعلی از بین رفته است . اگر 
بخواهیم وضعیت کنونی مناطق آزاد را نسبت به ۱0سال گذشته یا 
در قیاس با زمان تاسیس این مناطق بررسی نماییم، خواهیم دید 
که به طور کلی مشوق ها و مزیت ها کم و محدود شده اند، ازجمله 
ورود کاال که به مناطق آزاد ممنوع شده است، در صورتی که واردات 
کاال به این مناطق هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی نداشت، به جز 
کاالهای ساخته شده در کشورهای متخاصم. این درحالی است که 
امروز حتی واردات خودرو و لوازم خانگی به مناطق آزاد ممنوع است، 
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درحالی که چنین رخدادی در تعارض با قانون تشكیل مناطق آزاد 
محسوب می شود . همچنین بحث های معافیت های مالیاتی مناطق 

آزاد که با تصمیم مجلس شورای اسالمی نادیده گرفته شده است. 
ما به عنوان دولت، به سرمایه گذاران قول و وعده هایی داده بودیم و 
فعال اقتصادی نیز بر مبنای قانون انتخاب خود را کرده و خوش بین 
به معافیت های مالیاتی و دیگر مزیت ها بوده است. سرمایه گذار پیش 
از سرمایه گذاری، از قصدش برای ورود به مناطق آزاد سخن می گفت، 
از اینكه می تواند سرمایه خود را با توجه به مزیت های موجود، به 
منطقه آزاد بیاورد ، بهره برداری کند و سپس به دنبال صادرات برود. 
اما متاسفانه باید اذعان داشت نه تنها این مزیت ها برداشته شده، بلكه 
صرفا پوسته ای خالی از مناطق آزاد باقی مانده است. بنابراین درحال 
حاضر دیگر مزیتی نسبت به سرزمین اصلی وجود ندارد. اگر بخواهیم 
به این سمت برویم که مناطق آزاد واقعی نسبت به رقبای منطقه و 
حتی سراسر دنیا داشته باشیم، باید اصل این مناطق را احیاء کنیم 
و اساس را بر مبنای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بگذاریم؛ پس 
از آن می توانیم مدعی رقابت شویم و سهم ارزشمندی از صادرات 

کشور داشته باشیم  .
جالب آنكه در شرایط فعلی انتظار ورود سرمایه گذار خارجی را هم 
داریم، غافل از آنكه وقتی سرمایه گذار داخلی رغبتی به سرمایه گذاری 
در مناطق آزاد ندارد، چگونه می خواهیم نگاه سرمایه گذار خارجی را 
با همه محدودیت های دیگر همچون تحریم، به سمت مناطق آزاد 
جلب نماییم؛ درحالی که هیچ جذابیتی برای سرمایه گذار خارجی 

ایجاد نمی کند. 
بنابراین امیدوار هستیم امسال که تدوین برنامه هفتم توسعه کشور 
صورت می گیرد، دولت و مجلس توامان تصمیم بگیرند و اصالحی 
در این روند ایجاد کنند. برنامه هفتم توسعه بهترین فرصت است 
که حاکمیت تصمیم بگیرد که اگر مناطق آزاد را می خواهیم، باید 
متناسب با مناطق آزاد دنیا و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد حرکت 

کنیم، اگر هم نمی خواهیم که کل این مناطق باید جمع شوند.
به هرحال مناطق آزاد را در کشور تشكیل دادیم و هزینه های زندگی 
مردم را باال بردیم؛ اکنون هزینه زندگی به طور طبیعی در قشم نسبت 
به بندرعباس باالتر است؛ این اتفاق وقتی می افتد که مزیتی برای 
مردم ایجاد شده باشد. اما از سوی دیگر هم دست و پای سازمان 
منطقه آزاد را می بندند و در عین حال انتظار ارائه خدمات دارند. لذا 
ضروری است که در سال جاری و در برنامه هفتم توسعه این موضوع 

تعیین تكلیف گردد.

ارزیابی شرایط منطقه آزاد قشم
پیش از پذیرفتن مسئولیت سرپرستی سازمان منطقه آزاد قشم، 
مطالعات کافی را نسبت به این منطقه داشتم؛ هم در اسناد باالدستی 
و توسعه کشور و هم اساسنامه و اهدافی که برای تشكیل منطقه 
آزاد قشم پیش بینی شده بود، مورد بررسی و مطالعات قرار گرفت. 
بنابراین در همان ماه های ابتدایی، برنامه راهبردی منطقه آزاد قشم با 
تمرکز بر برنامه ۴ساله)۱۴0۴( و همچنین چشم انداز ۸ساله)۱۴0۸( 
را رونمایی کردیم. واقعیت آن است که یكی از اولین بخش های دولت 

سیزدهم بودیم که برنامه راهبردی ارائه دادیم. 
کامال  برای ۴سال  قشم  آزاد  منطقه  مسیر حرکت  برنامه،  این  با 
مشخص است؛ نقدهایی هم کم و بیش به آن وارد شد، اما انتقاد 
اساسی که این برنامه را زیرسوال ببرد، تا به امروز به دست مان نرسیده 
است. لذا این برنامه قابلیت دارد که بتوانیم همچنان آن را اصالح، 

تكمیل و برای اجرا آماده نماییم.

به صورت خاص اگر بخواهیم منطقه آزاد قشم را مورد ارزیابی قرار 
دهیم، باید بگویم که این منطقه با وجود ظرفیت های اقتصادی، 
فرهنگی، ژئوپلیتیكی و... که دارد، در سال های گذشته متناسب با 
آن رشد نكرده است. جزیره قشم ظرفیت های اقتصادی مطلوبی 
دارد، همچنین پتانسیل های بی بدیل گردشگری و...؛ به طوری که در 
نوروز۱۴0۱ شاهد بودیم خیل عظیمی از هموطنان، جزیره قشم را به 

عنوان مقصد سفر خود انتخاب کرده بودند. 
این جزیره فوق العاده زیبا دارای ظرفیت ها و مزیت های فراوانی است 
که متاسفانه متناسب با آن رشد نكرده و این یک اجحاف در حق 
این منطقه و مردم بوده است. برخی نیز این ذهنیت برایشان ایجاد 
شده که اراده ای برای توسعه جزیره قشم در کشور وجود ندارد، اما 
این تفسیر غلطی است که در ذهن برخی شكل گرفته است. رئیس 
محترم جمهوری در ماه های ابتدایی حضور بنده در سازمان منطقه 
آزاد قشم، به قشم تشریف آوردند و از صحبت های ایشان اینگونه 
برآورد شد که کامال در بحث توسعه جزیره جدی هستند، همین طور 
در مسئله پل خلیج فارس که بیش از یک دهه است که متوقف شده، 
نگاه آیت اهلل رئیسی کامال مثبت بوده و دستورات الزم را برای احیای 
این منطقه صادر نمودند. لذا ما هم درحال فراهم کردن مقدمات این 

اتفاق مثبت هستیم.
بنابراین باید اذعان داشت که اراده دولت به توسعه جزیره قشم است؛ 
البته رقبایی هم در منطقه وجود دارد؛ رقبای منطقه ای که شاید 
هیچ وقت خوشحال نشوند که ظرفیت های بالقوه قشم فعال گردد. 
اگر در حوزه های مختلف همچون نفت، گاز و انرژی، تجارت، صنعت 
گردشگری و فرهنگی این پتانسیل ها فعال شود، تبلور تمدن چندین 
هزار ساله را در قشم خواهیم داشت، اما طی سال های گذشته این 
مزیت ها نه به خوبی معرفی شده و نه ظهور و بروزی داشته است؛ اما 

اکنون اراده بر این است که ان شاءاهلل این اتفاق رخ دهد. 
امیدواریم در کوتاه مدت با کمک مردم، کارشناسان و تحلیلگران 
حوزه اقتصادی بتوانیم قشم را به آن جایگاهی که شایسته  آن است، 
بالقوه قشم فعال  اگر 50درصد ظرفیت های  اعتقاد دارم  برسانیم. 
شود، می تواند به یک مرکز تولید قدرتمند برای کشور تبدیل گردد. 
شكل گیری قدرت اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، تبدیل شدن به 
هاب منطقه ای در حوزه ارتباطات بین المللی و نفت، گاز و پتروشیمی 
برای جزیره قشم قابل تصور است. این ظرفیت واقعی قشم است که 

امید داریم بخشی از آن در سال جاری احیا و فعال شود.

برنامه راهبردی کوتا مدت، میان مدت و بلند مدت منطقه آزاد 
قشم

برنامه راهبردی منطقه آزاد قشم دارای سه بخش است. کارهای 
فورس و فوری در منطقه داریم که باید در کوتاه مدت به آن بپردازیم و 
موضوعات و چالش ها را مرتفع کنیم. طبق پیش بینی ما، این برنامه ها 
در سال ۱۴0۱ عملیاتی می شود. یک بخش هم برنامه های میان مدت 
است که برآورد ۴ساله برای آن در نظر گرفته ایم، درواقع هدفگذاری 
کرده ایم که این بخش از برنامه ها تا پایان سال ۱۴0۴ عملیاتی گردد. 
اما برخی از برنامه ها هم بلند مدت است و چشم انداز ۱۴0۸ نسبت به 

آن مطرح است  .
اکنون در منطقه درگیر برنامه کوتاه مدت هستیم که باید برای سال 
جاری به نتیجه برسد. در حقیقت موضوعات مهمی که هم دغدغه 
ازجمله  مردم است و هم زیرساخت توسعه ای محسوب می شود، 
موضوع آب شرب جزیره که متاسفانه هنوز برخی روستاهای جزیره 
قشم به صورت کامل و دائم آب ندارند؛ البته در برخی نقاط شبكه 

د بین المللصـر 27شماره چهاردهم   اردیبهشت 1401



آبرسانی وجود دارد، اما ظرفیت آب شیرین کن ها به حدی نیست که 
جوابگوی نیازها باشد. 

موضوع آب در جزیره قشم جدی است؛ چراکه هم مردم عزیزمان در 
عذاب هستند و هم اینكه وقتی آب نداشته باشیم، طرح های مختلف 
همچون حوزه گردشگری را نمی توانیم اجرا نماییم؛ درواقع سرمایه 
به آنجا نمی رود . لذا موضوع آب و سایر موارد، از زیرساخت هایی است 
که باید به آن توجه خاص کرد. این موضوع را به طور جدی در برنامه 
امسال داریم؛ البته یک بخشی از این زیرساخت ها را شروع کرده ایم 
و در ابتدای سال با وزارت نیرو صحبت ها و بازدیدهایی را داشتیم. 
بخشی از آن را وزارت نیرو پذیرفته که سرمایه گذاری کند و قول 
داده اند که کار ایجاد ۳واحد آب شیرین کن ۴هزار مترمكعبی را شروع 

نمایند. 
اما یک واحد ۱0هزار مترمكعبی را هم سازمان منطقه آزاد قشم 
نهایی آن طی  قرارداد  آماده کرده است که  با جذب سرمایه گذار 
هفته های آتی به امضاء خواهد رسید و تا پایان سال به بهره برداری 
می رسد. ضمن اینكه واحدهای وزارت نیرو هم ان شاءاهلل تا پایان سال 

جاری بهره برداری می گردد.
مساحت  جزیره قشم ۱500کیلومتر مربع است که ۳00کیلومتر آن 
منطقه آزاد و ۱۲00کیلومتر دیگر منطقه ویژه اقتصادی است. به 
استناد قانون تشكیل مناطق آزاد، متولی منطقه ویژه اقتصادی نیز 
سازمان منطقه آزاد قشم است و ما در قبال منطقه ویژه اقتصادی 
قشم به لحاظ قانونی و داشتن اختیار در قانون مصوب مجلس هم 

مسئولیت داریم  .
البته الزم به ذکر است که حتی در شهر قشم هم مشكل کمبود آب 
داریم، تا حدی که در محدوده بافت قدیم شهر قشم نیز قطعی آب 
را شاهد هستیم؛ درواقع هم به لحاظ تولید آب و هم شبكه آبرسانی 
مشكل وجود دارد. اما این واحد ۱0هزار مترمكعبی که اجرایی خواهد 
شد، دقیقا در محدوده منطقه آزاد قشم است و بخشی که منطقه 
ویژه اقتصادی است را وزارت نیرو برعهده گرفته، البته که به لحاظ 
قانونی نیز وزارت نیرو موظف است کار کند، اما در این رابطه تعارضی 
وجود ندارد؛ زیرا همان گونه که عرض کردم، منطقه آزاد قشم در قبال 
منطقه ویژه مسئول است و با این رویكرد ان شاءاهلل مسئله آب جزیره 

قشم به طور اساسی مرتفع خواهد شد.

پروژه های عمرانی نیمه تمام منطقه آزاد قشم
درحال حاضر تعداد زیادی از پروژه های عمرانی بخش خصوصی در 
قشم نیمه تمام است؛ به همین سبب در سازمان منطقه آزاد قشم 
کمیته ای تشكیل داده ایم تا یک به یک مسائل این پروژه ها را حل 
کنیم . متاسفانه با شیوع کرونا مشكالتی برای اینها به وجود آمده است؛ 
به عنوان مثال بسیاری کار را متوقف کرده اند تا ببینند شرایط چگونه 
پیش می رود، یا اینكه رکود در شرایط اقتصادی به وجود آمده، مسافر 
نیامده و...؛ لذا دالیلی از این دست باعث ایجاد وقفه دو، سه ساله در 
به پایان رساندن پروژه ها شده است. درحال حاضر برخی از پروژه ها 
مجددا فعال شده، بعضی هم مشكالت درونی دارند . کارگروهی برای 
بخش خصوصی در نظر گرفتیم که این پروژه ها را بررسی کنند و به 

سمت حل و فصل پیش بروند و پیشنهاد حل مسئله بدهند. 
بخشی دیگر از پروژه های عمرانی مربوط به سازمان منطقه آزاد قشم 
است. تعدادی از پروژه های عمرانی سازمان مشكالت پیمانكاری دارد، 
بدین معنی که پیمانكاران ضعیفی این پروژه ها را در دست گرفته 
بودند. البته سازمان نیز پرداخت های مالی را به موقع انجام نداده 

است؛ ما در طول مدت پنج، شش ماهه گذشته بخش قابل توجهی از 
مطالبات پیمانكاران را پرداخت کرده ایم، اما به دلیل آن که بنیه مالی 
قوی ندارند، اکنون به مشكل برخورده اند . لذا کم کم به پروژه هایی که 
بخشی از کارشان انجام شده و در مراحل پایانی است، منابع مالی 
تزریق می کنیم که سریع تر به بهره برداری برسند. البته اینها عمدتا 
پروژه های کوچک هستند، درواقع بزرگ نیستند که نتوانیم چالش ها 

را مرتفع نماییم.

پروژه ملی پل خلیج فارس قشم
بخش دیگری از پروژه های عمرانی نیز جدید هستند؛ در سال جاری 
پروژه های عمرانی مهمی خواهیم داشت ازجمله پل خلیج فارس که 
برای مردم، منطقه و توسعه جزیره قشم بسیار مهم است . به منظور 
تامین پیش پرداخت برای پیمانكار پل، سازمان منطقه آزاد قشم 
یكسری دارایی های ازجمله ویالها را به فروش رسانده و این مبلغ 
تهیه شده است. پیمانكار پل خلیج فارس، قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( 
است؛ توافقاتی با دوستان داشتیم، یک الحاقیه جدید به قرارداد اضافه 
کردیم، دولت نیز بخشی از هزینه اجرای پل را پذیرفته که از محل 

تهاتر نفت در اختیارمان قرار گیرد. 
اکنون این پروژه تا مرحله ای پیش رفته است، اما برای ادامه مابقی 
آن، باید از روش های مختلف تامین مالی استفاده نماییم. مدل های 
مختلفی را طراحی کرده ایم ، مذاکراتی هم انجام داده ایم و همزمان 
و  مشارکت  متقاضی  داخلی  و  خارجی  شرکت  و  مجموعه  چند 
سرمایه گذاری در پروژه احداث پل خلیج فارس شده اند؛ اولویت ما این 
است که از محل منابع خارجی بتوانیم استفاده کنیم. اگر از آن محل 
به نتیجه نرسیم، از روش های دیگری همچون بازار سرمایه می توانیم 
بهره ببریم و از سرمایه گذار جهت تكمیل پروژه خلیج فارس برای 
سال های بعد استفاده نماییم؛ اما درحال حاضر با کمک دولت مراحل 

اجرایی پل را شروع می کنیم  .
البته فرآیند تهاتر نفت باید در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مطرح شود ؛ 
این موضوع جزء مصوبات سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان بود، 
جلساتی دیگری هم در نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید، ابالغیه 
هم صورت گرفته که در نهایت باید در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی 
دولت تصمیمات نهایی اتخاذ شود تا بتوانیم فرآیند اجرایی را با 
قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( پیش ببریم. به محض اینكه مقدمات نهایی 

شود، عملیات عمرانی را هم شروع خواهیم نمود . 
الزم به ذکر است که از قبل یكسری پایه های پل در خشكی ساخته 
شده که قابل استفاده می باشد. همچنین کیسون هایی که در گذشته 
ایجاد شده که باید در آب شناور گردند، طبق برآورد های اولیه مشكلی 
ندارند، ولی حتما تیم مهندسی داخلی و خارجی باید روی اینها کار 

کنند و بررسی نمایند که مجددا قابل استفاده هستند یا خیر. 
مسلما در بازطراحی پل نیز اقداماتی را انجام خواهیم داد که به بهترین 
شكل ممكن به نتیجه برسد؛ درواقع قصد بر این است که از دانش روز 
استفاده نماییم؛ چراکه ایده طراحی متناسب با دو دهه پیش است و 
اکنون دنیا از روش های جدیدی استفاده می کند. ما می خواهیم به 
بهترین شكل ممكن هم از سرمایه گذاری ها و هزینه هایی که تاکنون 
شده استفاده مناسب کنیم و هم از دانش روز بهره مند شویم. خروجی 
اولیه طرح بیرون آمده، اما به دلیل آن که هنوز نهایی نیست، همكاران 

همچنان مشغول به بازطراحی پروژه هستند.
بی شک پل خلیج فارس مهم ترین پروژه عمرانی قشم است، البته این 
پروژه ملحقاتی هم دارد. در طرح اولیه پروژه که تعریف شده است، 
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خط اتصال بندر کاوه به پل و از سوی دیگر و در سرزمین اصلی اتصال 
به شبكه بزرگراهی و شبكه ریلی کشور است؛ لذا فعال پروژه را کوچک 
و پل را به صورت خاص و مستقل جدا کرده ایم؛ چراکه این پروژه 
بسیار عظیم است و هزینه آن بالغ بر ۹00میلیون دالر برآورد شده 
بود. بزرگی پروژه به حدی بود که امكان تامین مالی فراهم نبود؛ لذا 
درحال حاضر احداث پل و خط ریلی آن موضوع مذاکره با پیمانكاران 
است؛ چنانچه این بخش را اجرا کنیم، تكمیل خط ریلی و شبكه 
بزرگراهی در جزیره قشم، پروژه دیگری است که آن هم ان شاءاهلل در 

سال جاری آغاز خواهیم نمود. 
سازمان منطقه آزاد قشم به دنبال این نیست که پیمانكار را تغییر 
دهد؛ زیرا تمامی فرآیند احداث پروژه با قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( 
اول اجرا  فاز  از آن است که پل را در  اما اکنون صحبت  است، 
دارد. درخصوص  بستگی  مالی  تامین  به  نیز  ادامه مسیر  کنیم، 
در  و  داشته ایم  مذاکراتی  هم  قشم  جزیره  در  بزرگراهی  شبكه 
هفته های آتی آن را به جمع بندی می  رسانیم؛ اما شبكه بزرگراهی 
می کند؛ چراکه  اجرا  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  را  داخل جزیره 
را حل کرد؛ ضمن  باید آن  و  دارد  بندر کاوه مشكالت حقوقی 
نیز وجود دارد.  اینكه متقاضی سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
از  را  با هم درنظر می گرفتیم، زمان  را  این موضوعات  اگر همه 
دست می دادیم؛ به همین سبب آنها را تفكیک کرده و مستقال 
پیش خواهیم برد.  بخش اتصال به شبكه بزرگراهی و ریلی داخل 
با  که  جلسه ای  در  هم  را  آن  که  می ماند  باقی  اصلی  سرزمین 
مدیرکل راه آهن استان هرمزگان داشتیم، در اولویت برنامه قرار 
گرفت تا اتصال ریل پل خلیج فارس به نزدیک ترین ریل که برای 
بندر شهید رجایی است، در اولویت اجرای عملیاتی قرار گیرد. 

ان شاءاهلل قدم به قدم تمام حلقه ها را تكمیل خواهیم کرد .

زیرساخت های جاده ای جزیره قشم
طبق برنامه زمان بندی، ساخت پل خلیج فارس دو ونیم الی سه سال 
به طول خواهد انجامید؛ بدین معنا که اگر امسال فرآیند احداث پل 
را آغاز کنیم، در سال  ۱۴0۴ به بهره برداری می رسد، در نتیجه برای 
تكمیل شبكه بزرگراهی داخل جزیره قشم سه سال زمان خواهیم 
داشت، اما در سال جاری عملیات تكمیل بزرگراه خلیج فارس قشم 
)بزرگراه الفت به درگهان( را دستورکار قرار داده ایم که حداکثر طی 

دوسال ساخته می شود . 
یک بخش دیگر از شبكه بزرگراهی در جزیره قشم، اتوبان فرودگاه به 
شهر قشم است که حدود ۲0کیلومتر می باشد؛ لذا هماهنگی ها انجام 
شده تا در سال جاری آن را به اتمام برسانیم. از سوی دیگر، پروژه 
بزرگراهی ساحل جنوبی  )قشم به درگهان( که یكی از بخش های 
جذاب جزیره قشم که در کنار ساحل قرار دارد نیز تبدیل به بزرگراه 

می شود و امسال شروع به ساخت آن می کنیم. 
با اتمام این پروژه ها، شبكه بزرگراهی دور جزیره قشم و مسیر اصلی 
کامل می شود و صرفا مسیرهای فرعی می ماند. به هرحال قشم، 
جزیره بزرگی است، به طوری که از غربی ترین نقطه تا شرقی ترین 
حدود  میان  این  در  که  دارد،  فاصله  ۱۳0کیلومتر  جزیره،  نقطه 
۷0روستا و ۳0شهر واقع شده اند؛ لذا اینكه بخواهیم همه جا بزرگراه 
شود، شاید تا ۱0سال آینده امكان پذیر باشد . به همین سبب طی دو 
الی سه سال نمی توانیم همه مسیرهای دسترسی را تبدیل به بزرگراه 
نماییم. از این رو، مسیرهای اصلی را جهت تردد تكمیل می کنیم 
 و برنامه ریزی برای مسیرهای روستایی و فرعی نیز در آینده انجام 

می گیرد.

اقتصاد دریا محور، تنیده شده با روح قشم
یكی از محورهایی که در برنامه راهبردی منطقه آزاد قشم مدنظر قرار 
داده ایم، بحث اقتصاد دریا محور است؛ موضوعی که در بیانیه گام دوم 
انقالب نیز به آن اشاره شده و یكی از ضروریات برای کشور و البته 

سواحل جنوبی است. 
در جزیره قشم 500کیلومتر ساحل وجود دارد، اما باید تاکید داشت 
که صنایع دریامحور صرفا معطوف به بحث پرورش میگو و ماهی 
نیست، هرچند با عنایت به فرهنگ بومی و تخصص جامعه محلی 
قشم، این موضوع در اولویت است. واقعیت آن است که طی سال های 
گذشته این حوزه به مسیر انحرافی رفته است. مزارع پرورش میگو 
به صورت غیراصولی در قشم مجوز گرفته و توسعه پیدا کرده اند، 
به مسئله مهمی در منطقه شده اند؛  تبدیل  اکنون  به طوری که 
درواقع بدترین شیوه ممكن و غیرعلمی ترین روش دنیا درخصوص 
مزارع پرورش میگو در جزیره قشم اتفاق افتاده است، به صورتی که 
منابع زیرزمینی و خاک را از بین برده اند . در منطقه آزاد قشم نه با 
این شیوه، ولی حتما در حوزه پرورش میگو با روش های متراکم و 
فوق متراکم برنامه ریزی هایی داریم. به دنبال این هستیم که شهرک 
در  استانداردها،  طبق  تا  شود  ایجاد  قشم  در  اختصاصی  شیالتی 

محدوده مشخصی بتوانند صنایع مرتبط با شیالت را توسعه دهند  .

بانکرینگ قشم از خدمات رسانی تا ارزآوری
ظرفیت بانكرینگ سلخ جزیره قشم در منطقه بسیار خوب است که 
البته از آن استفاده نكرده ایم، سرمایه گذاری پیشین در این پروژه رها 
شده و معطل مانده است؛ لذا ابتدا باید اینها را فعال نماییم. مقدمات 
کار را نیز آغاز کرده ایم و مذاکرات را پیش می بریم و حتما بانكرینگ 
قشم را راه اندازی می کنیم. باید تصریح کرد که خدمات بانكرینگ 
صرفا مختص به سوخت رسانی به کشتی ها نیست، بلكه بحث های 
متعدد جانبی ازجمله تعمیرات، کترینگ و هتلینگ و حوزه های 
مختلفی دیگر دارد که می توان از آنها در صنعت بانكرینگ استفاده 

نمود. 
طبق استانداردهای روز دنیا، سوخت رسانی به کشتی ها باید با سوخت 
کم سولفور صورت گیرد و مهم ترین نیاز ما در بانكرینگ سلخ یک 
ریفاینری است تا سوخت استاندارد را تولید کند و بتواند به مخازن 
انتقال دهد و در نهایت مخازن بحث سوخت رسانی را انجام دهند. 
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درحال حاضر چیزی که وجود دارد، شبیه به یک پمپ بنزین است؛ 
یعنی ما خوراک اولیه را نداریم، البته تولید کننده های این محصول در 
داخل کشور هستند، اما به دلیل آن که ظرفیت شان  به آن حد نیست، 
ما مجبور هستیم یک ریفاینری ایجاد کنیم تا بتواند چنین سوختی 
را تولید نماید. درواقع فعال باالجبار باید سوخت موردنظر را از منابع 
داخلی و خارجی تهیه کنیم؛ چراکه بانكرینگ قشم در محل تردد 
کشتی ها قرار دارد که طبق آمارها، هر ۲۷دقیقه یک کشتی از تنگه 
هرمز عبور می کند و نزدیک ترین فاصله به بانكرینگ قشم است. لذا 
باید موضوعات جانبی را در نظر بگیریم، بحث تعمیرات، هتلینگ و 
پاالیشگاهی که بتواند سوخت کم سولفور تولید کند؛ البته بحث های 
دیگری نیز وجود دارد که باید بر روی آنها سرمایه گذاری صورت 
گیرد و تا این سرمایه گذاری های جانبی اتفاق نیفتاد، هیچ ماحصلی 

نخواهد داشت. 

هم اکنون درحال آماده کردن مقدمات تكمیل این زنجیره هستیم 
که هر کدام از مباحث را به این پروژه فوق العاده اضافه کنیم و تا 
افزوده شدن موارد موردنظر، باید بتوانیم پمپ بنزین را نیز فعال 
کنیم؛ موضوعی که می تواند عواید مالی مطلوبی داشته باشد و در 

حوزه های دیگر استفاده شود.

وجوب توسعه اقتصاد جامعه محلی قشم
بی تردید قشموندان و ساکنین جزیره، در اولویت بحث های توسعه ای 
سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارند؛ چراکه امكان پذیر نیست یک 
منطقه آزاد را ایجاد و هزینه زندگی مردم را افزایش دهیم، سپس 
بگوییم می خواهیم کار توسعه ای انجام دهیم، ولی مردم به واسطه 
نبود حداقل های امكاناتی، دارای مشكالت عدیده باشند. لذا باید 
بحث مسكن مردم قشم را حل و فصل نماییم . در برنامه های سال 
جاری این موضوع به جد مدنظر است که باید جزییات آن را اعالم 
کنیم . همچنین مشكالت دیگری ازجمله آب و اشتغال که باید مرتفع 
شود. نباید هیچ جوان بیكاری در قشم داشته باشیم. جزیره قشم 
این ظرفیت را دارد که مشكل اشتغال استان هرمزگان را به راحتی 
برطرف کند. ان شاءاهلل به این سمت پیش می رویم که ساکنین قشم 
در درجه اول توانمند شوند،  سپس شرایط اقتصادی زندگی آنان به 
گونه ای تغییر یابد که کمترین احتیاجات را داشته باشند؛ در آن 

صورت می توانیم مدعی شویم که مسائل منطقه ای و بین المللی را 
حل کنیم. 

اساس توسعه منطقه آزاد قشم در وهله اول مردم قشم و پس از آن 
سایر موضوعات است . باید بستر کار سالم فراهم شود تا هیچ جوانی 
در قشم به دنبال قاچاق نرود و برای تحقق این امر نیاز به برنامه ریزی 
صحیح و دقیق است. امیدوارم در برنامه کوتاه مدت، جزیره قشم را به 

نقطه ای برسانیم که دیگر این مشكالت وجود نداشته باشد.

صنعت گردشگری، مزیت رقابتی جزیره قشم
جزیره زیبای قشم به جزیره عجایب هفتگانه شهرت دارد. زیبایی های 
خدادادی این جزیره منحصر به فرد است، که این موضوع یک ظرفیت 
بالقوه گردشگری را ایجاد می کند. خوشبختانه امسال منطقه آزاد 
قشم موردتوجه گردشگران داخلی و حتی خارجی قرار گرفته است. 
در قشم آثار طبیعی بی بدیلی وجود دارد که موجب می شود از اقصی 
نقاط ایران و جهان به این جزیره بیایند، همچون غار نمكدان که 
بی نظیر است و بزرگترین غار نمكی جهان بشمار می رود. لذا ابتدا 
باید زیرساخت های گردشگری را ایجاد کنیم؛ چراکه هنوز هیچ کدام 
از این اماکن استاندارد بین المللی را برای جذب گردشگر دارا نیستند؛ 
به همین سبب می بایست زیرساخت های اولیه فراهم شود. در گام 
اول ان شاءاهلل امسال این کار را انجام خواهیم داد و سعی می کنیم تا 
پیش از شروع  جام جهانی۲0۲۲ قطر، یكسری مقدمات اولیه را برای 

اماکن طبیعی و دیدنی جزیره فراهم نماییم.
در وهله دوم این ظرفیت ها و مزیت ها باید معرفی گردد؛ زیرا همچنان 
بسیاری از هموطنان مان این ظرفیت ها را نمی شناسند . ضمن  آن که 
می توانیم از فرصت جام جهانی در جهت معرفی کشورمان و جزیره 
قشم به گردشگرانی که برای دیدن مسابقات فوتبال وارد منطقه 
می شوند، استفاده بهینه کنیم. متاسفانه در سال های گذشته فرصت 
را از دست داده ایم، درحالی که می توانستیم میزبان تیم های ورزشی 
باشیم؛ اما کمپ های ورزشی جزایر کیش و قشم استانداردهای الزم 
را برای حضور تیم های شرکت کننده در جام جهانی فراهم ندارند؛ 
ضمن این که ظرف چندماه آینده عمال امكان ایجاد این زیرساخت ها 
نیز وجود ندارد. بنابراین بهترین حالت ممكن این است که از ظرفیت 
گردشگرانی که از سراسر جهان برای دیدن مسابقات فوتبال به قطر 
مختلف  ظرفیت های  و  فرهنگ  کشور،  و  کرده  استفاده  می آیند، 
اقتصادی و گردشگری را معرفی نماییم ؛ چراکه این رویداد بین المللی 

بهترین فرصت و زمان است.
همچنین طرح های گردشگری ساحلی در جزیره باید ایجاد شود و 
گردشگری دریایی نیز توامان باید تقویت گردد. شاید بتوان گفت 
بهترین و استانداردترین مدارس آموزش غواصی را در قشم داریم، 
اما این مراکز به خوبی معرفی نشده و مردم نسبت به آنها شناخت 
ندارند. بنابراین باید این موضوعات تقویت شود. در بخش تفریحات 
دریایی هم باید اقدامات مختلف در حوزه گردشگری انجام گیرد که 

در برنامه های سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارد.
اما در مسائل گردشگری و فرهنگی نیز زیرساخت های زیادی را در 
جزیره نیاز داریم، در کل از لحاظ زیرساختی وضعیت قشم مطلوب 
نیست؛ به طوری که در این جزیره هتل 5ستاره وجود ندارد و یا 
هتل های ۴ستاره منطقه در حد استانداردهای بین المللی نیستند؛ 
باید واحدهای موجود را  در نتیجه هم به لحاظ کیفیت خدمات 
ارتقاء دهیم و هم افزایش تخت ها و واحدهای اقامتگاهی جدید را در 

دستورکار داشته باشیم. 
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در نوروز۱۴0۱ به لطف خدا و تالش شبانه روزی همكاران و عزیزان، 
بحران و اتفاق خاصی را در جزیره قشم شاهد نبودیم، در صورتی 
داشت . جزیره  در موضوعات مختلف وجود  بحران  بروز  بستر  که 
قشم مزیت های گردشگری منحصر به فردی دارد که جزو افتخارات 
ملی محسوب می شوند؛ برخی آثار و اماکن طبیعی جزیره ازجمله 
ژئوپارک جهانی قشم در یونسكو به ثبت رسیده اند و از اقصی نقاط 
دنیا عالقه مند هستند که بیایند و از نزدیک ببینند؛ اما در عین 
حال بسیاری از این اماکن گردشگری امكانات اولیه در حد سرویس 
بهداشتی را هم ندارند، که این موضوع نه در شان مردم کشور عزیزمان 
و پیشینه فرهنگی ارزشمند ما، و نه در شان ظرفیت های خدادادی 
جزیره قشم است  . غار نمكدان، جنگل های حرا، دره ستارگان، تنگه 
چاهكو و سایر ظرفیت ها با ویژگی های بی نظیر و بی بدیل در منطقه 
آزاد قشم وجود دارد، اما وقتی می خواهیم استفاده کنیم، به بدترین 

شكل به آنها دسترسی داریم  .
 

تولیدات صادرات محور در منطقه آزاد قشم
با عنایت به اینكه منطقه آزاد قشم، در اساسنامه به عنوان منطقه 
آزاد تجاری-صنعتی و تبدیل شدن به پایگاه و قطب انرژی در کشور 
تعریف شده است، در برنامه های راهبردی منطقه نیز اعالم کردیم به 
دنبال این هستیم که در گام اول صنایع مادر یعنی حوزه نفت، گاز و 
پتروشیمی را مستقر نماییم. با تحقق این امر، به ضرورت و تناسب، 
تولیدات شكل  و  نیز در منطقه مستقر شده  پایین دستی  صنایع 
می گیرد . حضور و بروز صنایع مادر در جهت جلوگیری از خام فروشی 

اتفاق می افتد و بر پایه نفت خام و گاز طبیعی است. 
صنایع پایین دستی نیز به میزان الزم برای تولید ارزش افزوده در 
محصوالت کمک می کند؛ در حقیقت با این برنامه، ارزش افزوده 
می کنیم؛  حفظ  کشور  در  را  گاز  و  نفت  پایین دستی  محصوالت 
موضوعی که از برنامه های جدی سازمان منطقه آزاد قشم است. 
به همین منظور مقدمات حضور صنایع و سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی که در این حوزه متقاضی فعالیت در قشم هستند را درحال 

فراهم کردن هستیم.

بهره مندی از اقتصاد دانش بنیان در منطقه آزاد قشم
درخصوص فعالیت های دانش بنیان نیز در تالش هستیم تا پایگاهی 
به عنوان تولید نرم افزارهای دانش پایه  در منطقه آزاد قشم ایجاد 
گردد . بخش عمده ای از این دانش و نیروهای متخصص در حوزه های 
آی .تی، هوش مصنوعی، اپلیكیشن ها و سامانه های الكترونیكی جدید، 
از کشور خارج می شوند؛ بنابراین باید فضایی را ایجاد کنیم که بستر 
فعالیت ها و توسعه این شرکت ها فراهم شود تا در مناطق آزاد کشور 
من جمله قشم متمرکز بمانند و فعالیت کنند. مقدمات این موضوع 
را فراهم کرده ایم و هماهنگی هایی با معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری صورت گرفته است. همچنین شرکت های توانمند در این 
حوزه ها را شناسایی کرده ایم؛ لذا امید داریم در سال جاری آنان را در 

قشم مستقر نماییم.
 

تدوین بسته های اقتصادی برای سرمایه گذاران
یكی از نقاط ضعف موجود در کشور و مناطق آزاد این است که 
همیشه اولویت ها را اعالم می کنیم، اما بسته معرفی طرح و پروپوزال 
اولیه برای آنها آماده نداریم . این نقطه ضعف در منطقه آزاد قشم نیز 
وجود دارد که درخصوص هیچ کدام از طرح ها حتی اس اس کوچكی 
تهیه نشده است. بنده به شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد 

قشم ماموریت داده ام که برای بحث های اولویت دار، پروپوزال اولیه 
تهیه کنند که در اختیار سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد 
تا آنان نیز متناسب با اولویت ها و مطالعات اولیه که در اختیارشان 
قرار داده ایم، بتوانند تصمیم گیری کنند؛ هر چند اینها در حد معرفی 
کار  با  باید  دقیق  محاسبات  حتما  و  می شود  محسوب  اولویت ها 

کارشناسی تری صورت گیرد  .

چندگانگی حاکمیتی در منطقه آزاد قشم
دوگانگی حاکمیتی، موضوعی است که گریبان گیر همه مناطق آزاد 
کشور می باشد و ما هم در قشم با آن مواجه هستیم. قانون درخصوص 
ضرورت اعمال مدیریت یكپارچه در مناطق آزاد صراحت دارد و هیچ 
ابهامی در مفاد قانونی وجود ندارد. این موضوع  در ماده ۶5 قانون 
احكام دائمی برنامه های توسعه کشور که به تایید مقام معظم رهبری 
نیز رسیده است، به صراحت اعالم شده و در رابطه با حكمرانی در 
مناطق آزاد به روشنی تعیین تكلیف انجام داده است؛ اما متاسفانه در 
حوزه اجرا با مشكالتی روبه رو هستیم. دستگاه های مختلف خصوصا 
این قانون جاری و ساری  تا  در سطوح استانی مقاومت می کنند 
نشوند؛ البته دکتر سعید محمد مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیگیری هایی را انجام داده اند و 
رئیس محترم جمهوری نیز به نص صریح قانون اشراف و تاکید دارند 

که عین قانون باید اجرا گردد. 
حتی در جلسه ای که در سفر استانی خدمت آیت اهلل رئیسی بودیم، 
رئیس جمهور تاکید داشتند که نسبت به مصادیقی  که این قانون را 
در  مناطق آزاد رعایت نمی کند، اقدام شود؛ اما امیدواریم که با تعامل 
وزارتخانه ها، دستگاه ها و سازمان های استانی، همراهی بیشتری ایجاد 

شود تا همواره در مسیر قانون حرکت کنیم .
یكی از موضوعاتی که در منطقه آزاد قشم به صورت اختصاصی وجود 
دارد، این است که جزیره قشم به طور یكپارچه منطقه آزاد نیست. 
از کل مساحت ۱500کیلومتری جزیره قشم، ۳00کیلومتر منطقه 
آزاد است و مابقی منطقه ویژه اقتصادی است که این موضوع عامل 
دوگانگی در اجرای قوانین محسوب می شود؛ چراکه مناطق ویژه 

اقتصادی و مناطق آزاد تفاوت هایی با یكدیگر دارند.
 به همین سبب پیشنهاد دادیم که کل جزیره قشم به عنوان منطقه 
در  دوگانگی ها  از  می تواند  موضوع  این  چراکه  شود؛  تعریف  آزاد 
منطقه جلوگیری کند. در صورت تحقق این موضوع، نیاز به تعامل 
بیشتر وزارتخانه ها و سازمان  ها داریم. اقداماتی هم از سوی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آغاز شده است که امیدواریم 
نتیجه بخش باشد؛ زیرا مقرر شده تعیین تكلیف کنند و مشكالت و 

اختالفات را مرتفع نمایند.
 

سخن پایانی
در پایان باید تصریح کنم، به حول و قوه الهی منطقه آزاد قشم در 
آستانه یک جهش توسعه ای قرار دارد که طی یک سال آینده به 
شكلی متفاوت و چشمگیر رشد خواهد نمود. به همین منظور به 
همه سرمایه گذاران در حوزه های گردشگری، صنعتی، تجاری و سایر 
بخش های اقتصادی اعالم می دارم که قشم را به جد موردتوجه ویژه 
قرار دهند و به عنوان یک ظرفیت کامل در همه ابعاد و زمینه ها 
بررسی نموده و از این فرصت بهره مند شوند. همچنین از هموطنان 
از  تا به منطقه آزاد قشم آمده و  از کشور دعوت می نمایم  خارج 
فرصت های موجود برای توسعه اقتصادی این منطقه و نهایتا کشور 

استفاده کنند  .
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