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        اقتصاد کيش -  مديرعامل سازمان منطقه آزاد کيش گفت : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می تواند نقش مهمی
 در اجراي ابر پروژه های فرهنگي ايفا کند.

اقتصاد کيش-   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.
به گزارش اقتصاد  کیش، نیکجو در نشست مشترک  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش با کارکنان  روابط عمومی که به مناســبت گرامي داشت ٢٧ اردیبهشت روز 
روابط عمومي و ارتباطات در سالن اجتماعات سازمان برگزار شد، گفت:  روابط 
عمومي در حوزه تنویر افکار عمومی به عنوان مبلغان جهادی نقش موثري را ایفا مي 
کنند به گونه اي که اطالعات آماده شده در سطح جامعه قابل اجرا و تاثیر گذار است.

نیکجو  بر لزوم اهمیت عرصه ارتباطات در روابط داخلي و بین المللي، اشاره کرد 
و افزود: نقش روابط عمومي در حوزه رســانه و ارتباطات بیشــتر از گذشته حائز 

اهمیت است.
وی "برقراری ارتباط با درون و بیرون سازماني" را یکي از مهمترین وظایف حوزه 
روابط عمومی برشمرد و گفت: روابط عمومي ها در جامعه زبان گویای سازمان و 

پل ارتباطی دو طرفه با جامعه هدف هستند.
محمد نیکجو در ادامه ســخنان خود با اشــاره به این که حفظ و ایجاد تعامل میان 
اصحاب رسانه از مهمترین ابزارهای رسانه ای در این حوزه است، تصریح کرد: ایجاد 
تعامل سازنده میان روابط عمومي و رسانه ها در راستاي پیشبرد اهداف سازماني از 

اهمیت ویژه برخوردار است.
به گفته نیکجو تالش بي وقفه همکاران روابط عمومي سازمان و شرکت هاي تابعه 
در ستاد تسهیالت سفرهای نوروزي ١٤٠١ باهدف اطالع رساني سریع و به موقع 

بیانگر این مهم است.
 نیکجو افزود: اطالع رساني 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 ها می باشد.
نیکجو اظهار داشــت: اجراي برنامه هاي زنده هر ســاعت از شبانه روز با حضور 
مهمانان خارجی و داخلی در کیش، بخشي از فعالیت هاي ارزشمند روابط عمومي 

است.
محمد 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.

سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش: 

 روابط عمومي ها پل ارتباطی
 دو طرفه با جامعه هستند

   اقتصاد کيش-    مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش دسترســی 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 اقتصاد کیش، مهدی کشاورز در نشستی با کارکنان روابط عمومی سازمان 
منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه، گفت: ضمن این که روابط عمومی ها گوش، 
چشم و زبان سازمان می باشند از جایگاه ویژه ای نیز در بهره مندی از خرد جمعی 

برخوردار هستند.
کشاورز 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 رســانی 

برخوردار است و این مهم باید سر لوحه کار همکاران قرار گیرد.
به گفته کشاورز: تصاویری که در دنیا از جنگ ثبت و در تاریخ ماندگار شده به خاطر 

نگارش افرادی بود که وقایع را با شیوه صحیح به تصویر کشیدند.
وی در ادامه سخنان 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.
مهدی کشاورز با اشاره به این که اخبار باید به صورت واقعی، دقیق و امیدوار کننده 
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 سازمان ها مورد اعتماد و پشتوانه دولت بوده که به نظام 
متصل است 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 رسانه؛ باید در حوزه اطالع رسانی مطلوب نقش آفرینی کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش :

روابط عمومی با برنامه ریزی صحیح  باید در 
حوزه اطالع رسانی مطلوب نقش آفرینی کند

   اقتصاد کيش-    امیرعبدالهیان در دیدار با محمد اول ابراهیم وزیر فرهنگ، هنر 
و گردشــگری جمهوری غنا با اشاره به وجود زیرساخت های مناسب و شرایط 
آب و هوایی کیش با قطر، حضور تیم ملی فوتبال و گردشگران غنایی را در این 

جزیره پیشنهاد کرد.
به گزارش اقتصاد  کیش، محمد اول ابراهیم وزیر فرهنگ، هنر و گردشــگری 
جمهوری غنا که در راس هیئتی براي برگزاری هفتمین نشست کمیسیون دائمی 
همکاری های مشترک ایران و غنا به جمهوری اسالمی ایران سفر کرده است، با 

دکتر امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه دیدار کرد.
امیر عبداللهیان در این دیدار، با توجه به راهیابی تیم ملی فوتبال غنا به جام جهانی 
قطر، با اشاره به وجود زیرساخت های مناسب و شرایط آب و هوایی جزیره کیش 
با قطر، حضور تیم ملی فوتبال و گردشگران غنایی را در این جزیره پیشنهاد کرد.

محمــد ابراهیم اول وزیر فرهنگ جمهوری غنا نیز ضمن تشــکر و قدردانی از 
حمایت های جمهوری اسالمی ایران از کشور و مردم غنا در حوزه های کشاورزی، 
بهداشت و آموزشی، خواستار تقویت و گسترش همکاری ها در حوزه های دیگر، 
از جمله حمل و نقل دریایی و هوایی و ایجاد خط مستقیم پروازی، برای توسعه 

صنعت توریسم، به ویژه توریسم درمانی شد.
وزیر غنایی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه غرب آفریقا از کشور غنا 
به عنوان دروازه ورود به آن منطقه و توسعه مناسبات با سایر کشور های همجوار 
یاد کرد و از پیشــنهاد های وزیر امور خارجه برای توسعه مناسبات استقبال کرد، 
وی ضمن تاکید بر اهمیت تبادل هیات، از وزیر امورخارجه کشورمان برای سفر 

به غنا دعوت کرد.
وزیر غنایی با اشــاره به روابط خوب و رو به رشد دو کشور، آمادگی غنا را برای 

توسعه مناسبات در همه زمینه ها و بویژه حوزه های یاد شده اعالم کرد.

وزیر امورخارجه گردشگران و تیم 
فوتبال غنا  را به کیش دعوت کرد 

   اقتصاد کيش-   مدیر بازرگانی ســازمان منطقه آزاد کیش گفت: اصناف این 
جزیره در جریان بازدیدهای نظارتی پس از ابالغ قیمت های جدید ۶۳ فقره اخطار 

کتبی دریافت کردند.
علی امیدی اظهار داشــت: گروه های نظارتی این مدیریت با همکاری ســایر 
دستگاه ها و نهادها از ٢٧ اردیبهشت پس از ابالغ دولت مبنی بر افزایش نرخ آرد 

ویژه محصوالت و نان های غیر سنتی و ماکارونی نظارت خود را آغاز کردند.
وی اضافــه کرد: تا کنون در این ارتبــاط ۳٤٢ فقره نظارت از واحدهای صنفی 
مشمول طرح از حمله انبارها، فروشگاه ها و سوپرمارکت ها به صورت گروه های 
نظارتی بازرگانی و یا گروه های مشــترک با حضور دادســتانی، پلیس اماکن و 

تعزیرات حکومتی انجام شده است.
مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش افزود: در نتیجه این نظارت ها ۶۳ مورد 
اخطار کتبی به واحدهای متخلف داده شده و هشت واحد نیز براساس رای و نظر 

نهاد قضایی مشمول جریمه نقدی به علت گران فروشی شده اند.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون شرایط تامین کاالهای اساسی در کیش تاحدودی به 
حالت ثبات بازگشته است افزود: با همکاری بخش خصوصی و دولتی جزیره هم 
اکنون اقالم مختلف از جمله ماکارونی، مرغ و تخم مرغ در فروشگاه ها و انبارها 

ذخیره شده و نیاز بازار اشباع شده است.
امیدی گفت: در خصوص روغن مورد نیاز خانوار نیز تا حدودی مشکل با ورود 
محموله های خریداری شده مرتفع شده و هم اکنون فروشگاه های زنجیره ای 

کیش این محصول را بین خریداران توزیع می کند.
مدیر بازرگانی ســازمان منطقه آزاد کیش یادآور شــد: برای افزایش ثبات توزیع 
روغن مورد نیاز کیشوندان نیز با همکاری بخش خصوصی و دولتی محموله های 
دیگری از تهران خریداری شده و در حال حمل به جزیره است که با توجه پیش 
بینی های الزم انتظار می رود پایان هفته جاری در تامین تمام اقالم به ثبات برسیم.

مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش :

اصناف کیش ۶۳ فقره اخطار کتبی 
دریافت کردند

 در نشست مشترک  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش  و مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مطرح شد ؛

ایجاد کانون پرورش فکری کودکان ایجاد کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان در جزیره کیش و نوجوانان در جزیره کیش 

به گزارش اقتصاد  کیش، مهدی کشــاورز در نشست با 
مهدی علی اکبــر زاده مدیرعامل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانــان گفت: حدود 9 هزار و ٧٠٠ دانش 
آموز در تمام مقاطع در کیش مشغول تحصیل هستند و  

این گروه سنی نیازمند برنامه هایی مناسب هستند .
 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: جزیره کیش 
در حوزه فرهنگ نیازمند به اجرای ابر پروژه ای فرهنگی 

است و این مهم باید عملیاتي شود.
کشــاورز گفت : در راســتای اجرای فرامین مقام معظم 
رهبري و بهره مندی از فضاهاي موجود و ظرفیت فعاالن 
حوزه فرهنگی اجتماعی در جزیره کیش، باید نسبت به  

تولید محتوای مناسب  اقدام کرد.
وي اظهــار داشــت: کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانــان در حوزه هاي پیشــگیري و بر طرف کردن 
مشکالت پیش رو  نقش بسزایي ایفا مي کند، بنابراین با 
تدوین یك برنامه مشترک و اثرگذار و اجراي طرح هاي 
کوتاه مدت و بلند مدت؛ چالش ها را به حداقل خواهیم 

رساند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد: فرزندان ما 
باید دغدغه مند، پرسشگر، مطالبه گر و پاسخگو تربیت 
شــوند و در حوزه علوم انسانی با بهره مندی از ظرفیت 
کانون، مي توان فعالیت هاي مطلوبي در این زمینه انجام 

داد.
کشــاورز: مطالعه، انجام امور اساســی با قابلیت اجرا و 

دستیابی به اهداف تعیین شده را مهم ارزیابي کرد.
مهدی علی اکبــر زاده مدیرعامل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان  نیز در این نشست گفت:  یك مرکز 
کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کیش، که 
فضایی غیر از فضای مدرسه در زمینه پرورش استعداد ها 
و شکوفا شدن خالقیت های آنها باید ایجاد کرد که این 

امر از اهداف اصلي ما محسوب مي شود.
علی اکبر زاده اظهار داشت: کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان در جشــنواره های بین المللی و زمینه های 
مختلف صاحب امتیاز و دارای حدود یك هزار و ۳۳ مرکز 
ثابت، پســتی و موقتي است که در سراسر ایران فعالیت 

می کنند.
وی افزود: از ابتدای فعالیت کانون تا کنون حدود ۳ هزار 
عنوان کتاب براي  کودکان و نوجوانان تولید و منتشــر 
شــده است، همچنین بیش از ٤ هزار فیلم و انیمیشن در 
کانون ســاخته و ارائه شده و ساالنه تعداد چشمگیری از 
آثار برای شرکت در جشنواره های خارجی به دیگر کشور 

ها ارسال می شود.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید 

و نظارت بر واردات اسباب بازی را از دیگر فعالیت های 
کانون عنوان کرد و گفت: قوانین شورای نظارت بر اسباب 

بازی ها مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی است.
وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: کانون، فرزندان ما را 
دغدغه مند پرورش می دهد و تمام آموزه های زندگی را 
در قالب پیوست های فرهنگی برگرفته از زندگی اسالمی 

ارائه می کند،
علی اکبر زاده، افزود: ایمان و اتکا به خداوند کلید واژه ای 
است که در کتاب های کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان به خوبی مشهود است و معرفی هویت ایرانی 
اســالمی در کانون یکی از اساسی ترین نکات آموزشی 

می باشد.
علی اکبر زاده تصریح کرد: مربیان کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان با حضور مدرســان صاحب ایده و 

اندیشه، ساالنه ١٠٠ ساعت آموزش می بینند که این خود 
برگ زرینی در کارنامه کانون محسوب می شود.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 
پایان گفت: ما با تمام ظرفیت ها و توان برای خدمتگزاری 
بــه فرزندان این مرز و بــوم آمادگی کامل خود را اعالم 

می کنیم.
پیشــنهاد ایجاد کانون در جزیره کیش و تعمیم به دیگر 
مناطق، ایجاد گردشــگری کودک و تدوین برنامه های 
کانون در قالب طرحي برای ارائه به ســازمان، تولیدات 
مشــترک محتوایی و تصویری و برپایی جشنواره های 
مرتبــط با کودک و نوجوان مانند فیلم کودک، برگزاری 
جشنواره بین المللی قصه گویی و تعبیه دفتری در تهران 
برای پیگیری مطالبات و برنامه های مناطق آزاد ازجمله 

مسائل مطرح شده در این نشست بود.

در اعالم گزارش عملکرد  اداره کار کیش از استیفا ء ٤۶ میلیارد  ریال از حقوق کارگران 
از کارفرمایان سخن گفته شده است! آماری قشنگ که در ظاهر می تواند تحسین 
برانگیز هم باشد !  که عمدتا هم مربوط به  جریمه کارفرمایان و در واقع کار آفرینان 
بخش خصوصی است .اما این ماجرای حقوق استیفاء شده چیست؟! و چقدر عادالنه 
و منصفانه  می تواند باشد. بر اساس قوانین کار در مناطق آزاد ) که البته قبال بود و 
ظاهرا این قانون هم مثل دیگر مزایای سلب شده مناطق آزاد دیگر مشروعیتی ندارد( 
نرخ دستمزد و شرایط و دیگر مزایای کار بین کارفرما و کارمند) کارگر( توافقی است 
. مجموعه های خصوصی بر اساس ارزیابی  و محاسباتی که از در آمد خود دارند 
مبلغی را برای هزینه در بخش پرسنل  و نیروی انسانی مورد نیاز در نظر می گیرند و 
بر اساس آن تعداد پرسنل و میزان حقوق و دستمزد آن را مشخص می کنند تا به اتکاء 
محاسبات هزینه ودر آمد خود بتوانند چرخ مجموعه خود را بچرخانند ، بر خالف 
مجموعه های دولتی که دغدغه ای از این بابت ندارند و خزانه دولت و پول نفت همه 
نیازهای آنها را تامین می کند! کار فرما و کارمند ) کارگر( بر اساس شرایط و وضعیت 
موجود و قطعا با بررسی ها و تفکر الزم  برای استفاده از خدمات همدیگر) کارفرما 
برای تامین نیروی کار مورد نیاز خود و کارمند ) کارگر( برای دست یابی به شغل 
مورد نظر و تامین درآمد  خود ،  روی عدد مشخصی  توافق می کنند که شامل حقوق 
ماهیانه و برخورداری از مزایای جانبی  مثل بیمه ،  مرخصی ، سرویس ایاب و ذهاب 
و....می باشد. معموال بجز موارد استثنایی با رضایت طرفین روابط کاری استمرار پیدا 
می کند ،مگر اینکه یکی از طرفین بخواهد ازانجام  تعهدات خود شانه خالی کند یا 

سهل انگاری داشته باشد که ممکن است موجب اختالف نظر بین طرفین گردد.
کافی اســت طرف شــاغل  ) کارمند ، کارگر( به اداره کار مراجعه کند . اداره کار در 
محاسبات رسیدگی خود اصال به مبلغ و شرایط  توافق طرفین کاری ندارد! و مبنا را 
قانون کار آن هم قانون سرزمین اصلی قرار می دهد . در صورتی که شما  در شرایطی 
مشخص با طرف قرارداد توافق کرده اید و ایشان با رضایت و توافق و درخواست  
و اراده خودش و بررسی های الزم  از خدمات مجموعه  شما در اشتغال بکار شدن  
و تامین درآمد مورد نیاز  استفاده نموده است. چگونه است   در زمان رسیدگی به این 
اختالف ،باید تصمیم و دیدگاه  با ظلم مطلق به  کارفرما و کار آفرینی که با صرف 
هزینه های زیاد در جامعه اشتغال  و تولید ایجاد کرده است همراه باشد! در این جا  
یکی از مزایای  اولیه مناطق آزاد که بهره گیری از نیروی کار ارزانتر هست نادیده گرفته 
می شود ومحاسبات  بر اساس قانون کار سرزمین اصلی صورت می گیرد که ظلم به 
کارفرما و کار آفرین محسوب می شود از سوی دیگر همه برنامه ریزیهای محاسباتی 
کار فرما و کار آفرین  نیز آسیب می بیند و شما پول کارگر ) کارمند(  را نه بر اساس 
آنچه توافق کرده اید و بر اساس  آن برنامه ریزی  داشته اید که از عهده آن برمی  آیید 

که بر اساس نرخ اداره کارسرزمین اصلی  باید بپردازید!
بر اساس آنچه در گزارش اداره کار آمده است، مبلغی برای کارگر استیفا ء شده است  
ولی از کجا؟!  ازکدام منبع ؟  از خزانه دولت برای حمایت از کار و کارگر و کار آفرین 
یا فقط از  جیب کار فرما و کار آفرینی  که با مشقت و زحمت فراوان یك مجموعه 
کاری را بنا نهاده است وجدا از ایجاد اشتغال  ، در حال ارائه خدماتی به بخش هایی 
از جامعه است . سوال اینجاست اگر قرار است در اینجا استیفاء حقی  صورت بگیرد 
چرا دولت خود بخشی از آن را بر عهده نمی گیرد و تمام و کمال باید از جیب کارفرما 

و کار آفرین پرداخت شود؟!
چطور دولت در تامین اشــتغال و کار آفرینی  و رفع و حل مشکالت آن مجموعه 
کاری  و مســئولیتی ندارد ) چون بخش خصوصی اســت و منفك از دولت ( ولی 
در چنین مواردی ورود می کند  و اعمال نظر یك جانبه  همراه با ظلم به کارفرما و 

کار آفرین دارد؟!
 جالب است در همین گزارش اداره کار کیش آمده است نرخ بیکاری کیش  کمتر 
از میانگین کشوری و زیر چهار درصد قرار دارد .  خوب بود توضیح داده میشد این 
اشتغال و پایین بودن نرخ بیکاری در کیش محصول هزینه و تالش و زحمات  کدام 

قشر است؟!  آیا جز کارفرما و کار آفرین!

یادداشت . . .
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