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دهم اردیبهشت     روز ملی 
خلیج افرس رگامی باد

کیوان امیریـ  حسن رستمی 

  با تأسف و تأثر فراوان  مصیبت وارده  درگذشت پدر  گرامی تان 
را  صمیمانه تسلیت  عرض نموده، از درگاه خداوند متعال  برای  
آن شادروان مغفرت  و برای جنابعالی، خانواده محترم و سایر 

بازماندگان صبر و شکیبایی  مسئلت داریم .

جناب آقای حسن علیدادی

صفحه 3 ۩

صفحه 3 ۩

یکی از وظایف اصلی مدیران هر سازمان به ویژه سازمان های ملی ، تنظیم روابط 
و تعامالت در جغرافیایی قوای حاکمیتی، دستگاه های اجرایی ، بازیگران خصوصی 
و مدنی است. سازمان موجود زنده ای است که در دادوستد با محیط پیرامونی است. 
این وظیفه آن اندازه حائزاهمیت است که در برخی از روش های برنامه ریزی میان و 
بلند مدت، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای ناشی از محیط جزء ارکان است. تنظیم 
مناسبات در روان سازی ماموریت، تامین منابع، جلب حمایت و همراهی برای ارائه 
خدمات و تحقق کارآمدی و مشــروعیت جایگاه ویژه ای دارد. ناتوانی از تنظیم این 
مناسبات می تواند برای دستگاه، هزینه زا بوده و سبب ساز هدر رفت سرمایه اجتماعی 

فرد و سازمان شود.
بررسی پیام های محیطی یکی از راه های موثر برای تحلیل وضعیت مناسبات سازمان 
است. دکتر محسنیان راد در کتاب ارزشمند شان ، ارتباط شناسی در تعریف این واژه 
آورده است" فرایند ارسال پیام از فرستنده به گیرنده مشروط به این که معنای مورد نظر 
فرستنده درذهن گیرنده ایجاد شود". در این تعریف ارتباط ، یک فرایند معرفی شده 

است و در نتیجه یک امر سیال و پویاست. 

صفحه 3 ۩

یادداشت روز . . .

  رونق فضای کسب کار درمناطق آزاد 
با واردات خودرو  

  محمد وکیلی

صفحه 2 ۩

پیام ها را جدی بگیریم نقدی بر جشنواره نقدی بر جشنواره 1515 ر وزه کیش ر وزه کیش

جزیره کیش میزبان نهمین 
رویداد اینوکس ۲۰۲۲ 

صفحه 3 صفحه 3۩ ۩

دکتر سعید پورعلی 

 ۲15 پرونده  در کالنتری های کیش
 به سازش ختم  شد 

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی کیش :

حمایت و 
سرمایه گذاری 

الزم
 از ورزش   انجام 

شود
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