ﻧﺒـﺾ زﻧـﺪﮔﯽ و ﺳﺎزﻧـﺪﮔﯽ درﺟـﺰﯾﺮه
ﮐﯿﺶ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ/ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد ﮐﯿﺶ ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻮﯾﻦ
اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﯿﺶ ﭘﺮس ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد
ﻋﻠﻮی ،وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻨﺮی وﻣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ اﯾﺎم اﻟﻠﻪ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارم
ﻫﻤﻮاره در اﯾﺎم دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﻗﺪ اﻣﺎﺗﯽ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﻣﺮدم در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺜﺒﺖ از روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﯿﺶ اﻓﺰود :ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل و ده
ﻣﺎه از ﺳﻔﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﯽ ﮔﺬرد و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﺪار ﻗﺒﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺒﺾ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ
واﯾﻦ ﻧﺸﺎن از ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد.
ﻋﻠﻮی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و
ﺻﻼﺑﺖ ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ رﯾﺸﻪ در ﻧﮕﺎه ﻋﻤﯿﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ دارد ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﺳﺮ و
ﺻﺪا و ﺧﺎﻣﻮش ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺟﻬﺎدی و آرام در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻣﺮوز ورود ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ،
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺛﺒﺎت در ﺑﺎزار را اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﺪ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در آن ﺷﻨﺎور اﺳﺖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﺰﯾﺮه ﺗﺜﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮐﯿﺶ را ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﺛﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮرﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮﺧﺶ
ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم و ﮔﺮدش اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻮد.

وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد را
از ﻧﻈﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺮوز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و
ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﻨﺎر ﺑﺨﺶ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و …
اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﻣﺮوز در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر
ﻣﺮدم و اﺻﻨﺎف اﺳﺖ اﺑﺮاز ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز وزارت اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم آراﻣﺶ
اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺮدم دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ را در ﮐﻨﺎر و در
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﻫﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻮان و اﻧﺮژی ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﭘﺮ
ﺷﺘﺎﺑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻜﺮﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮ ﺳﻮ زدن آﺛﺎر رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
در ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺳﻮﻫﺎ ﺑﻪ درﺧﺸﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ و ذوق در ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ،رﺷﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﻮر و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن و
ﺟﻮاﻧﻪ زدن اﻣﯿﺪ در اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻋﻠﻮی در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و دوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﮐﯿﺶ ﺣﻀﻮر
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ام و روﻧﺪ رﺷﺪ ﺟﺰﯾﺮه را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده ام ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮ
آوردی ﻧﺴﺒﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮان در ﻫﻤﻪ دوره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده
اﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﺎن را ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وﯾﮋﮔﯽ
اﯾﻦ دوره از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ رﺷﺪ اﺻﻮﻟﯽ ،ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ،ﺣﺴﺎﺑﮕﺮاﻧﻪ
و ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوره ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻋﻤﻘﯽ و ﻧﻪ
ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﺳﺮ و ﺻﺪاﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﺪارد ﻟﺬا ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﻮد.
وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر در ﺑﺪو ورود ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺰار
ﺷﺎﯾﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ
ﺷﻬﺪای ﮔﻤﻨﺎم ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﺑﻪ روح ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻬﺪا ادای اﺣﺘﺮام ﮐﺮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻨﺮی و ﻣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﯿﺶ ،ﺷﺎﻣﮕﺎه ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  14ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ در ﻏﺮب

ﺟﺰﯾﺮه اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻮي وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﻴﺶ از ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرك آﺑﻲ ،ﻃﺮح ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺤﻮر ﺗﻤﺪن ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﺮ وﻳﮋه و ﭘﺎرك
ﻫﺎي ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻴﺶ دﻳﺪن ﻛﺮد.
اﻓﺘﺘﺎح رادﻳﻮ ﻧﻤﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻮي در ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎي ﻣﺮﻛﺰ
ﻛﻴﺶ و ﺣﻀﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪه ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺷﺒﻬﺎي اﻧﻘﻼب از دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﺳﻔﺮ وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ ﺑﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

