
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

رئیــس کل گمرك ایــران گفت:مبادالت تجارى 6 ماهــه ایران با 
کشورهاى خارجى به 30 میلیاردو 349میلیون دالر رسید.

مهدى میراشــرفى، معاون وزیراقتصــاد و رییس کل گمرك ایران 
در تشــریح تجــارت خارجى کشــور در نیمه اول ســال، اظهار 
داشــت:مبادالت تجارى ایران با کشــورهاى خارجى در 6 ماهه 
نخست ســال جارى به 30 میلیارد و 349 میلیون دالر و 62میلیون 

و 842هزار تن رسید. 
 رئیس کل گمرك ایران با اعالم ابن خبر گفت: سهم صادرات قطعى 
کاالهاى غیرنفتى به استثناى نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و 
همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانى در این 
مدت بالغ بر 46 میلیون و 318هزار تن به ارزش 13 میلیارد و 566 
میلیون دالر بود که  بنزین همچنان در صدر کاالهاى صادراتى کشور 
در نیمه نخست امسال قرار دارد  و پلى اتیلن، گرید فیلم، متانول و 

اوره بعد از بنزین 4قلم نخست کاالى صادراتى کشور بودند. 
وى در خصوص مقاصد صادراتى کشور اظهارداشت: پنج کشور 
عمده  صادراتى ایران در نیمه نخســت ســال، بــه ترتیب چین 
با 13میلیــون و 111 هزار تن کاال به ارزش بیــش از 3 میلیارد و 
709میلیون دالر و ســهم 27,3 درصدى، عراق با 9 میلیون و 281 
هــزار تن به ارزش 2 میلیــارد و 971 میلیون دالر و ســهم 21,9 
درصدى، امارات متحده عربى با 7 میلیون و 164 هزار تن به ارزش 

یک میلیارد و 933میلیون دالر و سهم 14,2 درصدى، افغانستان با 3 
میلیون و 332 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 103 میلیون دالر و 
ســهم 8,1 درصدى و ترکیه با یک میلیون و449 هزار تن به ارزش 

731 میلیون دالر و سهم 5,3 درصدى بودند.
میراشــرفى تصریــح کرد:مجمــوع صــادرات کشــور بــا این 
5مقصد،10میلیارد و 448میلیون دالر است که از لحاظ وزنى بیش 

از72درصد و از لحاظ ارزش بیش از 74درصد صادرات را به خود 
اختصاص داده است. 

 وى افزود: واردات کاال از کشــورهاى خارجى نیز طى پنج ماهه 
نخست امسال به 16 میلیون و 524 هزار تن به ارزش 16 میلیارد و 
783 میلیون دالر رسید.  میراشرفى در ادامه گفت: چین با صدور 1 
میلیــون و 599 هزار تن کاال به ارزش 4 میلیارد و 295 میلیون دالر 
و سهم 25,6 درصدى، امارات متحده عربى با صدور دو میلیون و 
117 هزار تن کاال به ارزش 3 میلیارد و 961 میلیون دالر و ســهم 
بیش از 23 درصدى، ترکیه با صدور 2 میلیون و 402هزار تن کاال 
به ارزش یک میلیارد و 814 میلیون دالر و سهم10,8درصدى، هند 
بــا صدور یک میلیون و 267 هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و 
97 میلیون دالر و سهم 6,5 درصدى و آلمان با صدور772 هزار تن 
کاال به ارزش 835 میلیون دالر و سهم 5 درصدى، پنج کشور عمده 
صادرکننده کاال به ایران بودند که جمعا 8میلیون و 160هزارتن کاال 
به ارزش 12میلیارد و 3میلیون دالربه کشورمان کاال صادر کردند که 
از لحاظ وزنى حدود53درصد  و از لحاظ ارزش حدود 70 درصد 
کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند.  به گفته وى با اصالح 
ورود کاالها به کشــور، بیش از70درصد  کاالهاى وارداتى، کاالى 
اساسى است و مابقى نیز عمدتا مواد اولیه، ماشین االت و قطعات و 

اجزاى تولید هستند.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: طى 
ســال هاى گذشته اقدامات بسیار خوبى در حوزه ساخت و بهره 
بردارى از تجهیزات و سازه هاى دریایى در جزیره قشم صورت 

گرفته است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومى منطقه آزاد قشم، 
مطابق برنامه هاى اعالم شــده از سوى حمیدرضا مومنى رییس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، تغییر رویکرد از 
فعالیت هاى تجارى به سوى فعالیت هاى تولیدى، یکى از برنامه 
هایى اســت که در آینده نزدیک ضمن شکوفایى اقتصاد در سال 
جهش تولید، مى تواند موجب افزایش ظرفیت اشتغال براى جوانان 
جزیره قشم شده و براى کشور ارزآورى بیشترى به همراه داشته 

باشد.
دستیابى به اهداف جهش تولید در چارچوب سیاست هاى ابالغى 
اقتصاد مقاومتى از ســوى رهبر معظم انقالب با استفاده از توان 
داخلى مهندســین و نیروى انسانى ماهر و با نگاهى به بازارهاى 
صادراتى تنها بخشى از تالش هاى صورت گرفته توسط واحدهاى 

تولیدى در منطقه آزاد قشم است.
شرکت فنىـ  مهندسى و بازرگانى مکین دریا قشم به عنوان یکى از 
شرکت هاى پیشرو در زمینه انتقال فن آورى هاى روز دنیا در زمینه 
تجهیزات و زیرساخت هاى دریایى و ساحلى از سال 89 مجوز 
فعالیت خود در منطقه آزاد قشم را اخذ کرده و از سال 94 فعالیت 
تولیدى خود را آغاز نموده است. این شرکت با تولید انواع اسکله 
هاى شناور آلومینیومى، فوالدى و بتنى گامى مهم در راستاى تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتى مورد نظر رهبر معظم انقالب با هدف بى 

نیازى کشور در حوزه این صنعت هزینه بر، برداشته است.
شرکت مکین دریا قشــم به عنوان یکى از شرکت هاى صنعتى 
تحت حمایت سازمان منطقه آزاد قشم با استفاده از فناورى 100 

درصد ایرانى در کنار ساخت و تولید اسکله هاى فلزى، گامى مهم 
در حرکت به سمت بومى سازى اسکله هاى آلومینیومى و تامین 
نیازهاى سازمان بنادر کشور برداشته به طورى که با این اقدام خود 
کشور را از واردات این گونه تجهیزات دریایى بى نیاز کرده است

اصلى ترین فعالیت این شرکت در زمینه اجراى پروژه هاى عمرانى 
دریایى از جمله؛ انواع اسکله هاى شناور و ماریناهاى دریایى است 
که بهره گیرى از تجهیزات تخصصى مهندسى مورد نیاز همچون 
بارج، یدك کش، جرثقیل و شمع کوب براى اجراى انواع عملیات 
عمرانى فراساحلى و ساحلى، شرکت مکین دریا قشم را به یکى 
از شرکت هاى پیشروى اجراى پروژه هاى عمرانى دریایى کشور 
تبدیل کرده اســت. توان باالى مهندسى و اجرایى این شرکت در 
زمینه تامین انواع تجهیزات و سیســتم هاى ناوبرى، مخابراتى و 

الکترونیکى که مورد نیاز انواع شناورها است به همراه اجراى انواع 
پروژه هاى توســعه ساحلى، موجب شده تا طرح هاى بیشمارى 
در محدوده آب هاى جنوبى و شمالى ایران از سوى سازمان هاى 
مهمى همانند بنادر و دریانوردى، شیالت ایران، مناطق آزاد کشور 

و... به شرکت مکین دریا قشم واگذار شود.
 توسعه تجهیزات و سازه هاى دریایى براى رسیدن

 به جهش تولید
حمیدرضا مومنى رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم در حاشیه بازدید از شرکت مکین دریا قشم، اظهار کرد: 
این شرکت یکى از مهمترین واحدهاى فعال در حوزه تولید اسکله 
هاى فلزى و اسکله هاى آلومینیومى در منطقه آزاد قشم است که 

موفقیت هاى زیادى را در این حوزه کسب کرده است.

وى ادامه داد: شــرکت مکین دریا قشــم از لحــاظ تکنولوژى، 
تجهیزات، ماشین آالت و نیروى انسانى ماهر یکى از واحدهاى 
موفق در قشم بوده و تمامى مراحل طراحى، ساخت و نصب سازه 
هاى دریایى تولید شــده توسط این مجموعه به وسیله مهندسین 

داخلى و نیروهاى متخصص آن انجام مى شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: این شرکت در حوزه 
ســاخت اسکله هاى صیادى، تفریحى و بارى پاسخگوى بخش 
قابل توجهى از نیاز نقاط مختلف کشور و مناطق آزاد کیش، انزلى 

و اروند و به ویژه جزیره قشم بوده است.
به گفته مومنى؛ طى ســال هاى گذشته در جزیره قشم در حوزه 
ساخت و بهره بردارى از سازه هاى دریایى اقدامات بسیار خوبى 

صورت گرفته است.
وى با اشــاره به انجام برخى پروژه هاى خارجى توسط شرکت 
مکین دریا قشــم، تصریح کرد: این شرکت در حال اجراى پروژه 
هاى متفاوتى در داخل و خارج از کشور هست و در حوزه هاى 
اســتفاده از فناورى هاى جدید، ماشین آالت و همچنین نیروى 

انسانى ماهر در آینده شاهد توسعه فعالیت هاى آن خواهیم بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: توافقاتى در زمینه طرح 
هاى توسعه اى و ایجاد یک اسکله تفریحى جهت توسعه بخش 
گردشگرى و همچنین کشتى هاى پهن پیکر و توسعه بخش هاى 
حمل و نقل برنامه ریزى هایى انجام شده است که تا پایان سال یا 

نیمه نخست سال آینده اجرایى خواهد شد.
مومنى تصریح کرد: طراحى هاى صورت گرفته در این مجموعه 
با اســتفاده از توان مهندسین و نیروهاى داخلى صورت گرفته و 
امیداوریم در آینده سهم قابل توجهى از بازارهاى کشورهاى منطقه 
را به خود اختصاص داده و همچنین پاسخگوى نیازهاى منطقه آزاد 

قشم و سایر مناطق آزاد کشور باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

"مکین دریا قشم" تجلى جهش تولید در منطقه آزاد قشم

رئیس کل گمرك ایران تشریح کرد:

کارنامه 30 میلیارد دالرى تجارت 6 ماهه کشور
تحلیلگر

خبر

نقش آموزش و مشاوره در توانگرى

اکثر مردم در مورد مسائل مالى خود خیلى ناشیانه رفتار مى کنند. در کجا باید یاد مى گرفتند؟
بیشــتر پدر و مادرها الگوى اقتصادى مناســبى نبوده اند. در دوران تحصیل نیز هیچ درس 
تخصصى تدریس نمى شود که نامش ( چگونه پولدار شوید ) باشد. محیط اجتماعى هم ما را 
بیشتر به خرید کردن و مصرف گرایى بیش از حد تشویق مى کند و چشم و همچشمى انگیزه 
اى قوى، براى حاکم شدن مصرف گرایى افراطى در همه جا شده است. اشخاصى که با آنها 
معاشرت داریم اکثرا الگوى خوب مالى نیستند و امروزه عبارات زیادى شنیده مى شود: که 
حاال در آمدى براى خرج کردن داریم، هنوز پول هایمان تمام نشده که در مورد آن صحبت 
کنیم و یا پول مهمترین عامل زندگى نیست. پول نزد این گونه افراد یک وسیله کسل کننده و 
ناخوشایند و در عین حال درگیر هزینه ها و مشکالت مالى زندگى مى باشیم و دائم در حال 

تکاپو براى بدست آوردن پول براى رفع هزینه هاى زندگى هستیم.
قانونى در اقتصاد هست که نشان مى دهد هزینه هاى زندگى تا سطح درآمد فرد افزایش پیدا 
مى کند. مثال فرد بدون اینکه بداند تا سطح حقوق دریافتى هزینه مى کند، مگر اینکه آن را 
مدیریت و برنامه ریزى کند و با یک دانش مالى در سرمایه گذارى به کار گیرد. این موضوع را 
آدم هاى موفق مى دانند. به همین دلیل یک عادت مهم که این اشخاص براى خود ایجاد کرده 
اند که ابتداى هر ماه قبل از اینکه در آمدشان را خرج کنند. ابتدا درصدى از درآمدشان را پس 
انداز و به سرمایه گذارى اختصاص مى دهند و هزینه زندگى خود را براساس 100 درصد 

درآمد خود، نه، بلکه کمتر از آن برنامه ریزى مى کنند.
ایــن روش 2 نتیجه دارد. یک اینکه هزینه هایشــان را هدفمند مى کنند و هزینه هاى غیر 
ضرورى را شناسایى و حذف مى کنند، هزینه هاى غیر ضرورى که هیچ تاثیرى در کیفیت 
زندگى شان ندارد و دوم اینکه با تخصیص تدریجى ولو کم، بخشى از درآمد خود را به پس 
انداز و سرمایه گذارى براى آینده بهتر خود مى کنند و به تدریج آن ها را به سرمایه گذارى 
هاى بزرگتر تبدیل مى کنند. براى موفقیت مالى و ثروتمند شدن، راه ها و شیوه هاى متعددى 
وجود دارد. یکى از این راه ها پیروى از چهار اصل زیر اســت: ماهانه درصد معینى از پول 
خود را پس انداز کنید. مقدار پول پس انداز شده را سرمایه گذارى کنید. منابع در آمد خود 

را افزایش دهید.
از پولى که در اثر افزایش منابع درآمدى بدست آوردید درصدى را ذخیره کنید.در راستاى رشد 
و موفقیت مالى فردى یک مشاور مالى کارآزموده مى تواند نقش مهمى در جهت ارتقاِءسطح 
مالى افراد داشته باشد وظیفه مشاوره،ارائه خدمات مشاوره اى در جهت هدفمند کردن مسیر 

مالى افراد براى رسیدن به استقالل مالى مى باشد.

سخنگو و نائب رئیس اتاق اصناف ایران خبر داد:
ایجاد معاونت توسعه کسب و کارهاى نوین 

در دستور کار اتاق اصناف ایران
نائب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ایجاد معاونت توسعه کسب و کارهاى نوین در 
دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گرفته است. به گزارش جهان اقتصاد، مجتبى صفایى 
در گفت و گو با پایگاه اطالع رسانى اتاق اصناف ایران اظهار کرد: تا چندى پیش، بیشتر 
کسب و کارهاى کشور ما در مقابل نوین سازى موضع گیرى و مقاومت داشتند. به عنوان 
نمونه بسیارى از کسب و کارهاى سنتى، فروشگاه هاى اینترنتى را در تعارض با مشاغل 
خود تلقى مى  کردند. وى ادامه داد: دنیا هر لحظه در حال به روزرسانى و تغییر است و 
رفته رفته این نوین سازى به جزئى اجتناب ناپذیر از روش کسب و کار در ایران نیز بدل 
شده است. ما باید به سمت فروشگاه هاى مجازى مى رفتیم اما شیوع کرونا باعث شد 
که روند تغییر رویه کسب و کارهاى سنتى به کسب و کارهاى  نوین سرعت بیشترى 
به خود بگیرد.  سخنگوى هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: مجموعه صنفى 
کشــور هم از این روند جا نمانده است. چراکه هر کسى از این قافله جا بماند آسیب 
جدى مى بیند و حذف مى شود. در واقع در کنار کسب و کارهاى سنتى نباید نوین سازى 

را از یاد ببریم.
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آقاى رزم حسینى در شرایط بسیار دشوار و خطیرى سکاندارى وزارت صمت را پذیرفتند. نظام 
تولید و تجارت در ایران سخت ترین روزهاى چند دهه اخیرش را مى گذارند و با توجه به 
زمان باقى مانده از دوره قانونى دولت، صدرنشین تازه وزارت صمت فرصت بسیار کوتاهى را 
براى به یادگار گذاشتن اثرى ارزشمند خدمت و ارزش آفرینى در این جایگاه، در اختیار دارد.

بر این اساس، شاید بهتر باشد جناب آقاى رزم حسینى از میان تمام مسائل و مشکالتى که این 
روزها به جان نظام تولید و تجارت کشور افتاده، به یکى از اصلى ترین مشکالت و در عین 
حال نزدیک ترین ها به حوزه مســئولیت شان متمرکز شوند تا انشااهللا در این فرصت کوتاه، 

بتوانند اقدامات موثرى را انجام دهند.
آن مشکل بزرگ و اصلى چیزى نیست جز عملکرد وزارت صمت!

وزارت صمــت بعنوان میراث دار وزارتخانه هاى صنایع و بازرگانى، رویکردهاى جهتگیرى 
هاى اشتباه و خطرناك دهه شصت در اقتصاد ایران، مانند محور پنداشتن دولت در مدیریت 
اکوسیســتم تولید و تجارت، برتر پنداشتن تشخیص و شناخت کارشناسان دولتى نسبت به 
مدیران و کارآفرینان بخش خصوصى، نگرش معیشتى به اقتصاد را در ژنتیک و نظام فکرى 
خود حفظ کرده و به این ترتیب خود تبدیل به یکى از مهم ترین مشکالت پیش روى فعاالن 

اقتصادى شده است.

در حال حاضر اولویت اصلى نظام تولید و تجارت کشور، براى همگام شدن با تحوالت بزرگ 
(و عموما ناخوشایندى) که در سالهاى اخیر و با تحریمهاى ظالمانه ایاالت متحده به به اقتصاد 
ایران تحمیل شــده اســت؛ انعطاف پذیرى و هوشمندى بیشتر است و در این مسیر بهترین 
کارى که دولتمردان مى توانند انجام دهند این است که تقریبا هیچ کارى نکنند. آزادسازى و 
مقررات زدایى رمز نجات اکوسیســتم تولید و تجارت کشور است و گمان مى کنم اولین و 
مهم ترى خواسته فعاالن اقتصادى بخصوص در بخش خصوصى واقعى از وزیر جدید این 
باشد که ماشین تولید مقررات این وزارتخانه را متوقف کنند و وزارت متبوع خود را مداخالت 

غیرمسئوالنه و کارشناسى نشده در اکوسیستم اقتصادى کشور جدا برحذر دارند.
موضوع دوم نظام تصمیم ســازى و تصمیم گیرى معیوب و متورم این وزارتخانه اســت که 
با اتکا به بضاعت نه چندان قابل قبول علمى بدنه کارشناسى خود، نسبت به دانش و تجربه 
انباشته بخش خصوصى بسته، در تصمیم گیرى ها از منطق تحلیل اقتصادى و سیاستگذارى 
مدرن بیگانه و در بسیارى از موارد حتى با سایر ارکان و اجزاى نظام سیاستگذارى و حکمرانى 

اقتصادى کشور ناهماهنگ است.
اصالح این نظام تصمیم سازى و تصمیم گیرى، گشایش درهاى وزارتخانه بر روى دانش و 
تجربه فعاالن بخش خصوصى، شفاف سازى رویه هاى تصمیم سازى بر اساس منطق اقتصاد 
و سیاستگذارى و در نهایت ترویج رویه هاى تصمیم گیرى مشارکتى و اجماع گرا، با حضور و 
نقش آفرینى تمام ذینفعان واقعى هر تصمیم، یکى از پر اولویت ترین اقداماتى است که وزارت 
صمت مى تواند در سال جهش تولید براى کمک به عبور اقتصاد ایران از این روزهاى دشوار 

و بحرانى انجام دهد.

فرصت کوتاه خدمت

شام گاه چهارشنبه نهم مهرماه، با حضور دکتر واعظى، رییس دفتر و دکتر ستارى، معاون علمى 
و فن آورى رییس جمهور، در گردهمایى تبیین نقش شبکه بانکى در نظام تأمین مالى نوآورى 

کشور، از بانک آینده به عنوان بانک برتر قدردانى شد.
در این گردهمایى که در محل ساختمان صندوق نوآورى و شکوفایى برگزار شد، دکتر مرادى 
و مجاهدى اعضاى هیأت مدیره بانک آینده و خانم دکتر فخریان، رییس اداره اعتبارات خرد 

و متوسط حضور داشتند.
معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى و صندوق نوآورى و شکوفایى به پاس خدمات 
شایسته بانک آینده در امر تأمین مالى شرکت هاى دانش بنیان و کوشش مجدانه و ارزشمند در 
توسعه نظام تأمین مالى نوآورانه و دانش محور، با اهداى لوح سپاس، از این بانک، تقدیر نمود. 
در بخشى از این لوح سپاس، که با امضاى دکتر سورنا ستارى معاون علمى و فن آورى رییس 

جمهور و دکتر على وحدت، رییس هیأت عامل صندوق نوآورى و شکوفایى است، خطاب 
به دکتر فطانت، مدیرعامل بانک آینده، ذکر شده است: امید است با اتکال به ایزد متعال و جد 
و جهد جناب عالى و مجموعه مدیران و کارکنان گران قدر بانک آینده در فراهم سازى ابزارها 
و راه کارهاى خالقانه و کارآمد در حمایت از کاربردى کردن دانش و تجارى سازى نوآورى ها، 
شاهد جهش دراقتصاد دانش بنیان و تحقق اهداف عالیه و اقتصاد مقاومتى در توسعه پایدار 
اقتصادى کشور عزیزمان باشیم. به استناد گزارش صندوق نوآورى و شکوفایى، ارائه خدمات 
مالى و اعتبارى بانک آینده به شــرکت هاى دانش بنیان، از طریق اعطاى تسهیالت و صدور 
انواع ضمانت نامه، اشتغال جدید را براى 162 نفر و حفظ و تثبیت اشتغال را براى 8240 نفر 
فراهم نموده است؛ که این امر، سبب صرفه جویى ارزى 111 میلیون دالرى و کمک به فروش 

16,589 میلیارد ریالى محصوالت دانش بنیان صنایع کشور شده است. 

قدردانى صندوق نوآورى و شکوفایى از بانک آینده به عنوان بانک برتر در تأمین مالى شرکت هاى دانش بنیان

مسئوالن این سازمان،  شب گذشته از خبرگزارى ایرنا در کیش بازدید کردند.
به گزارش ایرنا، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش،  با حضور در دفتر این خبرگزارى،  با اشاره به 
شان و منزلت باالى ایرنا در فضاى رسانه اى کشور، تببین و تعریف درست واقعیات کیش را یکى 
از وظایف رسانه ها عنوان کرد و گفت: گاهى تصور مى شود هرکس بیشتر انتقاد کند شجاع تر است 
در صورتى که بهتر است انتقادها در یک فضاى مثبت رو به جلو طرح شود. غالمحسین مظفرى،  با 
تاکید بر عدم غفلت از کارهاى بزرگى که در شرایط سخت فعلى کشور در حال انجام است،  افزود: 
نباید یک اشکال را برجسته کرد و کارهاى بزرگ انجام شده را نادیده گرفت. البته ما به دنبال این 
هم نیستیم که تعریفى خالف واقع از مدیران یا بزرگنمایى صورت پذیرد، اما باید مراقب باشیم تا 
تصویر بدى هم از کیش در ذهن مردم ساخته نشود. رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
در ادامه از توجه بیشتر به ظرفیت هاى موجود سخن گفت و افزود: بیشتر اوقات احساس مى کنیم 
که کیش مى تواند در بسیارى از زمینه ها به الگوى خوبى براى کشور تبدیل شود؛ از همین رو با 
توجه به نقش محورى ایرنا در حوزه رسانه،  مى توان اینجا را به کانون تحوالت رسانه در کشور و 
حتى منطقه تبدیل و تجربه اى فراهم کرد که قابل تعمیم به سایر کشور نیز باشد. البته در این رابطه 
حتما ایرنا محدودیت هایى دارد که سازمان منطقه آزاد مى تواند به برطرف شدن آنها کمک کند. 
مظفرى افزود: با توجه به جایگاه و نقش ایرنا در فضاى رسانه اى کشور،  این خبرگزارى مى تواند 
سایر رسانه هاى جزیره را هم در کنار خود جمع کند و در عین این که هر کدام از آنها رسالت 
حرفه اى خود را دارند،  یک هم افزایى و فضاى تعاملى مثبت میان رسانه ها شکل بگیرد. در ادامه این 

جلسه امام جمعه کیش نیز ارائه تصویر واقعى کیش توسط رسانه ها را امرى مهم برشمرد و گفت: 
همواره بعد ازانقالب،  نماى خوبى از کیش ارائه شده است که همین روند نیز مى بایست تداوم 
پیدا کند و چهره واقعى کیش به نمایش گذاشته شود. حجت االسالم والمسلمین حسن زاده افزود: 
کیش جنبه هاى مذهبى و انقالبى زیادى دارد که مى بایست توسط رسانه ها نشان داده شود. رونمایى 
از سردیس شهید سلیمانى کارى است که از یک جمعیت انقالبى و معتقد برمى آید. امام جمعه 
کیش در ادامه تولید محصوالت فاخر و به روز را از جمله وظایف خبرگزارى ها برشمرد و افزود: 
ما از رسانه هایى که در کیش مستقر هستند، توقع داریم محصوالتى تولید کنند که امکان انتشار 
در سطح کشور و حتى منطقه را نیز پیدا کند. روایت سازى فاخر از جزیره کیش به کمک ایرنا 
معاون فرهنگى و اجتماعى سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این جلسه،  با یادآورى همزمانى تاسیس 
دانشگاه تهران و ایرنا،  از ایرنا به عنوان یک خبرگزارى مادر یاد کرد و گفت: در طول حضور بنده 
در جزیره تاکنون با سه مدیر ایرنا در کیش تعامل داشتم که اعتدال، مخرج مشترك هر سه نفر است 
و خوشبختانه برخى هیجانات ناپخته و خام در حوزه رسانه را با کمک مدیران ایرنا توانستیم پشت 
سر بگذاریم. سعید پورعلى،  توسعه برنامه هاى تصویرى و ویدیوئى را از ویژگى هاى دفتر کیش 
ایرنا در دوره جدید مسئولیت آن دانست و افزود: با کمک ایرنا مى توان روایت سازى فاخرى از 
جزیره کیش ارائه داد و اخبارى که به نادرست از این جزیره منتشر مى شود را مدیریت کرد. وى 
باتاکید بر ضرورت حمایت سازمان منطقه آزاد از ایرنا گفت: استفاده از ظرفیت این خبرگزارى 

مى تواند به ارتقاى سطح کیفى سایر رسانه هاى فعال در جزیره نیز منجر شود. 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:
رسانه ها تصویر واقعى از کیش ارائه دهند
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