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مدیرمسئول روزنامه تجارت:

مطبوعاتماناییخودراحفظخواهندکرد

مدیرمس��ئول روزنامه تج��ارت گفت:
مطبوع��ات با داش��تن ویژگیهایی از
جمل��ه اعتبار منبع هم��واره به عنوان
یک رس��انه قابل اعتم��اد مانایی خود
را حف��ظ خواهن��د ک��رد .بهگ��زارش
«عصر ایرانیان» برنامه شب رسانه از
س��ری برنامههای شبهای فرهنگ
با حضور پروفسور باقر ساروخانی پدر
جامعهشناس��ی ارتباطات و ش��ماری
از اس��اتید مطرح عرص��ه ارتباطات و
رس��انه ،همچنین مش��اور و مدیرکل
ح��وزه مدیرعامل ،معاونان فرهنگی و
اجتماعی و عمران��ی و امور زیربنایی،
جمع��ی از مدی��ران س��ازمان منطق��ه آزاد کی��ش و
خبرنگاران و اصحاب رس��انه کیش در خانه فرهنگ
و هنر لبخند برگزار ش��د .دکتر اصغر نعمتی ،مدرس
دانشگاه و مدیرمسئول روزنامه تجارت در این نشست
با اش��اره به چالشهای موجود در ح��وزه مطبوعات
اظه��ار کرد :آس��یبهای این حوزه را بای��د در قالب
صنعت ،مطالعه ک��رد ک��ه در آن مؤلفههای بیرونی
نظیر مسائل و رخدادهای سیاسی ،اقتصادی و حقوقی
تأثیرگذار هستند و چالشهای جدی در این حوزهها،
مطبوع��ات را رنج میدهد و باع��ث تضعیف آنها به
عنوان پیشقراوالن رسان ه شده است .وی بیان کرد:
از س��وی دیگر پارهای از مسائل و مشکالت به درون
صنعت مطبوعات مربوط است که باید با احصای این
مشکالت به سمت تحولآفرینی در این حوزه حرکت
کرد .دکتر نعمتی نیروی انس��انی ضعیف ،عدم درک
صحیح از ذائقه رس��انهای مردم و شناخت مخاطب،
همس��و نبودن محت��وا با نیاز مخاطب��ان و همچنین
ناتوانی در مدیریت و راهاندازی بنگاههای رسانهای را
از اصلیترین عوامل آسیبزای درونی حوزه مطبوعات
عنوان کرد .وی افزود :مطبوعات با داشتن ویژگیهایی

از جمله اعتبار منبع همواره به عنوان یک رسانه قابل
اعتم��اد مانایی خود را حفظ خواهند کرد و برای حفظ
این ظرفیت نیازمند تحول متناسب با تغییرات پیرامون
خود هس��تند تا بتوانند در عصر رونق فضای مجازی،
تح��ولزا و نقشآفری��ن باقی بمانند .پروفس��ور باقر
ساروخانی پدر جامعهشناسی ارتباطات نیز با اشاره به
ظرفیتهای ارزش��مند اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی
و گردش��گری کی��ش گفت :جزیره کی��ش میتواند
س��رزمین خالقیت ،ابداع و ابتکار باش��د و به پایلوت
فعالیتهای رسانهای کشور تبدیل شود .وی با تأکید
بر اینکه تقویت فرهنگ در هر جامعهای از آسیبهای
اجتماعی متعددی پیشگیری میکند گفت :فرهنگ و
ساختار اجتماعی مناسب جزیره کیش ظرفیت خوبی
را ایج��اد کرده تا این جزی��ره دروازه اتصال ایران به
جهان باش��د و در این مس��یر رس��انهها نقش بسیار
مؤثری دارند .پروفس��ور باقر ساروخانی کیش را نماد
فرهنگ و قانونمندی در کش��ور خواند و با اش��اره به
آرامش ،امنیت بینظیر و زیرساختهای خوب جزیره
کیش گفت :تصویرسازی مناسب از امکانات کیش در
فضای بینالمللی و تبدی��ل این جزیره به گزینه اول
انتخاب گردشگران و سرمایهگذاران خارجی ،مأموریت

مهم اصحاب رسانه کیش است .وی تأکید
کرد :رس��انههای کیش بای��د تحلیلگرا،
پژوهش��گر و هوشمند باشند تا با معرفی
شایس��ته توانمندیهای کیش در شرایط
حس��اس کنونی ،هر تهدیدی به فرصت
تبدیل ش��ده و حرکت این منطقه آزاد در
مس��یر توسعه و پیش��رفت سرعت گیرد.
دکتر اسعدی مشاور فرهنگی مدیر عامل
س��ازمان منطقه آزاد کی��ش نیز تفهیم و
تفاهم را اصل اساسی رسالت رسانه عنوان
کرد و با اش��اره به ضرورت تفکر انتقادی
در رسانهها گفت :سازمانهای رسانهای
باید یادگیرنده ،کارآمد و اثربخش باشند و
اثربخشی تنها با تفکر ،تالش و تعامل محقق میشود.
دکتر اس��عدی با اش��اره به ظرفیتهای خوب جزیره
کیش گفت :رس��انههای جزیره کی��ش میتوانند با
معرفی شایسته این جزیره در عرصه ملی و بینالمللی
س��هم مؤثری در توسعه اقتصادی کش��ور ایفا کنند.
وی افزود :برگزاری ش��ب رسانه اگرچه برای تجلیل
از نامآوران عرصه ارتباطات و رسانه است اما با فراهم
آوردن زمینه بهرهمندی از نخبگان علمی و فرهنگی
کشور ،فرصت مغتنمی برای حل چالشهای رسانهای
فراهم میکند .وی با اشاره به توسعه فضای رسانهای
در عصر حاض��ر گفت :امروزه فضای مجازی نه تنها
معضل نیس��ت بلکه موهبتی است که برای استفاده
بهینه از آن نیازمند بهکارگیری نیروی انسانی کارآمد و
استفاده از ظرفیت علمی نخبگان کشور هستیم .بنابر
این گزارش ،در بخش تخصصی این نشس��ت که با
حضور پرفسور ساروخانی ،دکترنصرالهی ،دکتر نعمتی
و استاد محمدحسین رحمانیان برگزار شد چالشهای
فرارروی رس��انه در عصر ارتباطات به اختصار بررسی
و راهکارهای علمی استفاده حداکثری از ظرفیتهای
خوب رسانهای کیش عنوان شد.

آگهی فراخوان مزایده عمومی
نوبت دوم

ش��هرداری خورموج در نظر دارد طبق مجوز ش��ورای اسالمی شهرخورموج بهره برداری از  6زمین
چمن مصنوعی مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید.
اف��راد متقاضی می توانن��د از تاریخ  1398/04/22به مدت  5روز كاري ت��ا تاریخ  1398/04/26جهت
دریافت اس��ناد مزایده به آدرس  :خورموج خیابان حامد شهرداری خورموج واحد دبیر خانه مراجعه
نمایند.
ضمنا مهلت تحویل اس��ناد مزایده تا پایان وقت اداری تاریخ 1398/05/09می باش��دوتاریخ بازگشایي
پاكات ساعت  10صبح روز شنبه مورخه  1398/05/12می باشد.
نوع تضمین بر اساس آیین نامه مالی شهرداریها می باشد .
هزینه درج آگهي وکارشناسی تعیین قیمت پایه مزایده به عهده برنده مزایده می باشد
ردیف
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محل اجاره
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تعداد  6زمین چشمن مصنوعی

180/000/000
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شهر خورموج

تاریخ درج نوبت دوم1398/04/23 :

روابط عمومی شهرداری خورموج

مديريت گروه صنعتي سيدي تاکيد کرد :

تبدیلمدرکدانشگاهیبهیادگیریصنعتیاولویتگروهصنعتیسیدی
بررس��ي کارنامه ش��رکتهاي موفق و رفتار مديريتي آنها در پرتو انديش��ه کالن
توس��عه ملي ايران ميتواند نموداري از چشم اندازکشور در حوزه توسعه يافتگي
را ترسيم کند ،گروه صنعتي سيدي با مديريت جناب آقاي سينا سيدي از جمله اين
شرکتهاست که با اتکا به نيروي جوانان ايراني و با چشم انداز ايراني آباد در سايه
اش��تغال جوانان گام در راه خودکفايي ايرانمان برداشته است.گروه صنعتي سيدي
در راستاي اهداف آتي خود وپيرو فرمايشات مقام معظم رهبري نگاه بسيار عميق
به اش��تغال جوانان داش��ته که س��عي در راه اندازي خطوط توليد بلوک و جدول و
سنگ فرش در جاي جاي ميهن عزيزمان را دارد .امروزه اقتصاد ما نياز مند حمايت
مردميبوده که ميبايس��ت بص��ورت يک رويکرد اجتماعي ب��ه آن توجه نمود در
اوضاع کنوني جوانان نيازمند مشاورههاي راهبردي هستند بسياري براين باورند
که با تحريم و بس��ته ش��دن بعضي درهاي اقتصادي به روي کشورمان ديگر هيچ
فعاليت��ي نميت��وان انجام داد  .ما با توليد ماش��ين آالت قطعات بتني خود بصورت
کامال ايراني با پشتوانه برتيم جوانان متخصص خود توانستهايم تحريمها را به زانو
در آوريم .تيم تخصصي گروه صنعتي س��يدي با تکيه بر دانش ايراني تالش خود
را براي ايجاد ش��غل و حمايت از کار و کس��ب ايراني مينمايد و حاضراست دست
جوانان را در اندازي خطوط توليدي در روس��تاها و ش��هرها بگيرد  .هزينه تامين
مواد اوليه و قيمت مواد نس��بت به گذش��ته بسيار تغيير کرده اما ما سعي نمودهايم
ب��ا ثبات قيمتها حفظ نماييم  .جوانان جوياي کار ما امروز نيازمند اميد هس��تند که

دس��تگاههای حمايتي ميبايست به جاي شعار و جلسات بي نتيجه از صورت کلي
کس��ب و کارها به سمت تس��هيل در تامين مواد اوليه و کمک در جهت صادرات و
معرفي آنان گام بردارند .بسياري از کشورهاي دنيا مانند ژاپن در يک دوره خاص
با اقتصاد بسته موفق به رشد صنعتي و ارتقاء سطح کيفي خود شدهاند و ما امروزه
در اين امتحان و ش��رايط قرار داريم گروه صنعتي س��يدي با حفظ کيفيت و رعايت
حقوق مش��تريان و مصرف کنندگان و احترام به تولي��د کنندگان کوچک به عنوان
يک حاميويک پش��توا نه ب��راي جوانان در حال فعاليت ميباش��د  .انتظار ميرود
که در آينده دس��تورالعمل س��ازمانها و ارگانهاي توليدي مانند سازمان و عمران و
شهرداريها و بنياد مسکنها بسوي استفاده از کيفيت باالي ايراني و نيز استفاده از
ماشين آالت قطعات بتني ايراني و توليدي ما پيش رود تا ماهم بتوانيم به بازسازي
و نوسازي بافتهاي فرس��وده شهري و روستايي و مناطق محروم کمک بيشتري
بنماييم در پايان خواهش��ي که از س��رمايه داران عزيز دارم اين است که به سمت
صنعت و اقتصاد نگاه ويژهاي داشته باشند و با حمايت از جوانان فعال و پر نشاط
کشورمان اين خال نبود شغل و نبود نيروي فني را برطرف کنند .تالش نماييم تا ما
هم مدرک گرايي را به ياد گيري صنعتي تبديل کنيم دانشگاهها و مراکز علميو فني
فقط در فکر آموزش��هاي کوتاه مدت نباشند و با تالش و سوق دادن عالقمنديها به
س��وي صنعت گامهاي مثبتي بردارند  .گروه صنعتي سيدي نيز با ايجاد شغلهاي
پايدار و درآمد زا براي جوانان صنعتي گوشهاي از اين وظيفه را به دوش ميکشد.

