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امام جمعه کیش:

حل مشکالت جزیره در حوزه های 
مختلف روحیه جهادی می خواهد 

اقتصاد کیش-  امام جمعه کیش با اشــاره به ســپری شدن ۱۰۰ روز از آغاز بکار دولت 
سیزدهم گفت: این مجموعه در مدت زمان سپری شده از ماموریت خود ثابت کرد که 

جهادی و دولت در میدان است. 
حجت االسالم احمد حسن زاده در خطبه های نماز جمعه کیش  با اشاره به اینکه می توان 
عملکرد ۱۰۰ روزه دولت در ســه جنبه رویکردی، روانی و عملکردی بررسی کرد کرد 
اظهار داشت: دولت در جنبه رویکردی نمره قابل قبولی دارد چراکه نگرش های انقالبی 
در عرصه سیاست داخلی و خارجی داشته و در جنبه انگیزشی و روانی  نیز نشان داد که 

دولت در میدان بوده و از روحیه جهادی برخوردار است.
وی افزود: مردم در سفرهای استانی، حضور فوری در حوادث از جمله زلزله های اندیکا 
خوزستان و فین هرمزگان این روحیه جهادی را مشاهده کردند که این مشکالت با حضور 

در میدان مرتفع می شود.
حجت االسالم حسن زاده یادآورد شد: دولت سیزدهم در ۱۰۰ روز فعالیت خود در وسط 
میدان بوده و مسوولین جزیره کیش هم اگر بخواهد موفق باشد باید در وسط میدان حضور 

داشته تا با مدیریت جهادی این جزیره را احیا کنند.
وی یادآورد شد:  در جزیره کیش نیز  مشکالت و مسائل فرهنگی و اجتماعی را باید با 
روحیه جهادی و حضور در میدان عمل رفع کرد و این مساله مستلزم برنامه ریزی های 

کوتاه و بلند مدت مدیران در عرصه های مختلف است.
امام جمعه کیش اظهار داشت: جنبه سوم موفقیت های دولت سیزدهم از لحاظ عملکرد 
بوده که در این بخش نیز اقدامات خوبی داشته و برای دستیابی به نمره مطلوب باید گام 

های کوتاه و بلند مدتی در روزهای آتی بردارد.
وی گفت: موفقیت در واکسیناسیون عمومی علیه کرونا، پرداخت به موقع حقوق ماهیانه 
کارکنان بدون خلق پول، کاهش رشد نرخ سیمان، خروج ساخت مسکن از رکود و تعامل 
فعال وزارت خارجه با کشــورهای همسایه، روســیه و چین و اروپا،  آزاد سازی چهار 

میلیارد دالر از دارایی های ایران از موفقیت های این دولت در ۱۰۰ روز خدمت است.
حجت االسالم حسن زاده یادآورد شد:  اتخاد سیاست ها و تصمیم های موثر برای رفع 
گرانی های بی رویه، توسعه اقتصادی، تالش برای تحقق اهداف و  نقشه راه دولت طبق 
شعارهای انتخاباتی، خروجی محور شدن سفرهای استانی رییس جمهوری و وزا، ایجاد 
آرامش در بازار سرمایه از جمله انتظارات از دولت سیزدهم است که باید به زودی نتایج 

آن برای مردم ملموس باشد.
وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج افزود: نیروی بسیج نیرویی مردمی که از 
دل آنها برخواســته و مکتبی است که بر اساس رهنمودهای دین اسالم قدم بر می دارند 

تا آمادگی خود را در راستای مسیری که اسالم و قرآن به آن  نیازمند است حرکت کنند.
حجت االســالم حسن زاده افزود: بسیج با اســالم، قرآن امام زمان )عج(و انقالب یک 
ارتباطی ناگسستنی دارد و این نیرو توانستند در دوران کرونا و در قالب طرح شهید سلیمانی 

حرکت خود در مسیر الهی را ثابت کند.

رفتارهای برخی مسافران به پای 
مردم کیش نوشته نشود

اقتصاد کیش-   امام جمعه اهل سنت جزیره کیش تاکید کرد بومیان جزیره کیش به 
بوته فراموشی سپرده نشوند و در اولویت رسیدگی و برنامه ها قرار گیرند.

به گزارش اقتصاد کیش شیخ یعقوب شمس؛ امام جمعه اهل سنت کیش در خطبه 
های نماز جمعه با اشاره به کسانی که در جزیره کیش دغدغه فرهنگی و اجتماعی 
دارند، گفت: مردم جزیره کیش انسان های شریف، مومن، متدین و معتقد به حفظ 
رعایت تمامی شعائر دینی و اسالمی هستند. برگزاری گسترده مراسم دینی و مذهبی 
مانند نماز جمعه و اجتماعات با حضور اقشــار مختلف مردم  خود تاییدی بر این 

موضوع  است.
 امام جمعه اهل سنت کیش گفت: ما در ایام پیک های کرونایی که وضعیت جزیره 
کیش در وضعیت  قرمز قرار داشت  ناچار  بودیم همگام با سایر شهرهای کشور نماز 
جماعات و مراسم مختلف  مذهبی را تعطیل کنیم اما با موجی از اعتراضات مردم 
مواجه می شدیم و این نشان دهنده این است که مردم ما حاضر هستند جان خود را 

از دست بدهند اما نمازهای جماعت شان تعطیل نشود. 
وی گفت: حضور گسترده مردم جزیره کیش در راهپیمایی های ملی نیز به خوبی 
نشان دهنده این موضوع است که ما مردمی مومن، متدین و قدر شناس داریم . من به 
یقین عنوان می کنم که کیش در این زمینه ها سرآمد و الگو است و اگر در بعضی از 
اوقات حداقل رفتارهایی بر خالف آداب اجتماعی در جزیره دیده می شود نباید به 

پای مردم و مسئولین جزیره  کیش نوشته شود . 
شیخ یعقوب شمس افزود: توجه داشته باشیم  که جزیره کیش یک منطقه گردشگری 
و مسافر پذیر است و روزانه پذیرای هزاران مسافر از شهر های مختلف کشور است 
که هر کدام با فرهنگ و آداب و رسوم اعتقادات مختلف هستند، اگر خدایی ناکرده 
بعضی از اوقات شاهد این بی نظمی ها بودیم آیا مردم کیش باید پاسخگوی آن باشند؛ 
پس بیایید واقع بین باشیم . آیا این رفتارها نباید در مقصد اصالح و بازسازی شود و آیا 

می توان یک روزه در جزیره کیش برای مسافران  فرهنگ سازی کرد؟!
امام جمعه اهل سنت جزیره کیش با بیان اینکه این نکته را هم نباید فراموش کنیم 
که مسافرانی که به عنوان میهمان وارد جزیره می شود فرزندان سرزمین ما هستند و 
باید به آنها احترام گذاشت، گفت: احترام همه این عزیزان بر ما واجب است . ما باید 
سعی کنیم میزبان شایسته و مهربانی برای آنها باشیم کما اینکه جزیره کیش همواره در 

میزبانی و میهمان نوازی الگو وسرآمد بوده است.
شیخ یعقوب شمس در بخش دیگری از بیانات خود گفت: همه می دانید که پاساژها و 
مراکز تفریحی و خرید مدرن ویژگی هایی هستند که جزیره کیش را با آن می شناسند 
امروز کیش یکی از بزرگترین مقاصد گردشگری در ایران است اما  اینکه پشت این 

شهر مدرن چه تاریخی نهفته است متاسفانه کمتر بدان توجه شده است. 
وی بومیان اصیل را شناســنامه جزیره کیش معرفی کرد و معرفی  آداب و رســوم و 
میهمانوازی این قشر خدوم را ضروری  دانست و افزود: اینکه بومیان چه حقی بر 
حاکمیــت جزیره  دارند و وظیفه حاکمیت در قبال این عزیزان چیســت از جمله 

موضوعاتی است که بادی بدان توجه شود.  
امام جمعه اهل سنت جزیره کیش افزود : ساحل نشینان جزیره کیش مانند هر مکان 
دیگری در طول تاریخ همواره نگهبانان و مدافعان این سرزمین  بوده اند، اینکه چه 
کسی سپر این جزیره بوده و بومیان چه نگهبانان خوبی برای جزیره بوده اند کمتر 
صحبت می شود . شیخ یعقوب شمس گفت: بومیان کیش هنوز ظاهر سنتی خودشان 
را حفظ کرده اند مردان "دشداشه" و "غطره" مرسوم بر تن دارند و زنان "ملفع" و 
"برقع"! اما یکی از امتیازات این مردم این است که شیعه و سنی در کنار هم برادر وارو  
با اتحاد کامل  زندگی می کنند و هر کس بخواهد با هر نام و نشان و با هر عنوان  بر 
این وحدت خدشه ای وارد کند  بداند که بال فاصله توسط همین مردم با او برخورد 

خواهد شد. 
امام جمعه اهل ســنت جزیره کیش گفت: مردم بومی، دلســوزان ، ریش سفیدان و 
خادمان خود را می شناسند . وی افزود: بومیان یاد گرفته اند که چگونه بر سر سفره 
خانواده و فرزندانشان نان حالل بیاورند و با توجه به اینکه اغلب عزیزان مشکالت 
زیادی چون تامین مســکن، اشــتغال و ازدواج دارند اما مردمی قانع اند و سکوت 

کرده اند. 
وی در پایان به مدیران و مسئوالن سازمان منطفه آزاد کیش تاکید کرد بومیان جزیره 
کیش نباید به بوته فراموشــی سپرده شوند و بایســتی در اولویت رسیدگی و رفع 

مشکالت شان قرار بگیرند.

به گزارش اقتصاد  کیش، سرپرســت سازمان منطقه 
آزاد کیش در نشســتی با مسئوالن سازمان شیالت با 
تاکید بر اهمیت مقابله با ورود صیادان مناطق مجاور به 
حریم کیش و صید غیرمجاز که فرهنگ کیش را هم 
کاهش می دهد؛ تامین شرایط استقرار یگان حفاظت 
شــیالت در کیش را در دستور کار قرار داد و تصریح 
کرد: ابتدا تشکیالت کوچکی از بهترین ها مستقر شده 

و مدیریت و تربیت شوند و بعد گسترش یابند.
محمدرضا لواسانی با اشاره به اهمیت آبزی پروری با 
بیان این مطلب که "در هیچ حوزه ای انحصار نداریم" 
ادامه داد: آماده ی مشــارکت با هر سرمایه گذاری که 

اهلیت و تعهد داشته باشد، هستیم.
وی همچنین مقابله با قاچاق، و تجاوز صیادان مناطق 
مجاور به حریم منطقه ی کیش را، اقدامی کارشناسی 
در جهت درست شدن منطقه دانست و افزود: صدور 
مجوزهــای کوتاه مدت از طرفی و اســتقرار یگان 
حفاظــت از طرف دیگر، می تواند هم به حفاظت از 
محیط زیست و منابع منطقه بیانجامد و هم رضایت 

صیادان را با مشاهده ی قانون جلب نماید. 
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش مشکل مردم را 
مشکل نظام و خود را موظف به حل آن عنوان کرد 
و خطاب بــه معاون صید و بنادر ماهیگیری گفت: 

جلوی بزرگ ترین صیدهای غیرمجاز را می گیریم 
در ازای آن مســیر صدور مجوزهــا را به نفع مردم 

تسهیل کنید.
وی  با تاکید بر اینکه شــیالت در خصوص صدور 
مجوزها باید بــه وظایف خود مطابق با نیاز منطقه 
و تشخیص ســازمان عمل کند، در خصوص حل 
مســایل ابراز امیدواری کرد و با تاکید بر حساسیت 
سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص محیط زیست 

دریا، برای هرگونه همکاری در جهت حفظ ذخائر 
و منابع آبی خلیج فارس اعالم آمادگی، و بخشی را 

برای تحقیقات در این حوزه موظف کرد.
نشست سرپرســت ســازمان منطقه آزاد کیش با 
مســئوالن و معاونان شیالت ایران و استان، فرمانده 
یگان حفاظت شــیالت و رئیس اداره شیالت کیش 
به منظور حل سریع مشکالت صیادان کیش در محل 

سالن اجتماعات سازمان برگزار شد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش  در نشست با مسئوالن شیالت تاکید کرد ؛

 جستجوی راهکارهای مناسب برای 
حل مشکالت صیادان کیش 

    اقتصاد کیش-  سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش بر لزوم تسهیل و گشایش مسیر برای صیادان کیش تاکید کرد و صدور مجوزهای 
موقت را، راه برون رفت سریع از این مشکل دانست.

میزان کشف جرایم سایبری در کیش ۸۶ درصد
 افزایش یافته است

اقتصاد کیش - فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی 
کیش گفت: میزان کشف جرایم سایبری امسال در این 
جزیره نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۶ درصد 

افزایش یافت. 
سرهنگ علی اصغر جالی با اشاره به نظارت مستمر 
پلیس فتای جزیره بر فضای مجازی اظهار داشــت: 
این پلیس در راستای ارتقای سطح امنیت سایبری و 
کاهش جرایم فضای مجازی نسبت به رصد عملکرد 
کســب و کارهای اینترنتی اقدام می کند و در ســال 
جــاری ۱۰۰ درصد پرونده های مفتوحه را کشــف 
کرده است. وی اضافه کرد: در جرایم فضای مجازی 
بیشترین میزان جرم  مربوط به جرایم مالی بخصوص 
کالهبرداری اســت که ناشی از کمبود سواد سایبری 
و عدم توجه به هشــدارهای پلیس فتا در خصوص 

استفاده از سایت های نامعتبر است.
فرمانــده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش یادآور 
شــد: با توجه به اینکه حضور حداکثری کیشوندان 
در فضای مجازی مشــهود شــده اســت که آنان به 
منظور جلوگیری از جرایم ســایبری و افتادن در دام 

کالهبرداران باید هشدارها را جدی بگیرند.

وی افزود: در حالی که هشدارهای بسیاری در مورد 
پیام های جعلی داده شده اما برخی شهروندان توجه 
نکرده و وارد این سایت ها می شوند که کالهبرداران 
در آخرین شگرد خود به بهانه کمک به زلزله زدگان 

هرمزگان قربانبان خود را به دام می اندازند.
ســرهنگ جمالی اظهار داشت: براساس رصدهای 
انجام شده توسط پلیس فتا در فضای مجازی عده ای 
بــا عنوان جمع آوری کمک هــای نقدی برای یاری 
رســاندن به هموطنان آســیب دیده و اعالم شماره 
حســاب های مشــخص اقدام به کالهبــرداری از 

هموطنان می کنند.
وی گفت: مردم به هیچ عنوان فریب تبلیغات دروغین 
افراد سودجو با عنوان جمع آوری کمک های نقدی 
بــرای مردم زلزله زده هرمــزگان در فضای مجازی 
را نخورنــد و مــردم تنها از راه های اعالم شــده در 
رســانه های رسمی و جمعیت هالل نسبت به واریز 

کمک های نقدی خود اقدام کنند.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش :

حضور در میدان مهمترین ویژگی بسیج برای دفاع
 از انقالب اسالمی است

اقتصاد کیش -   امام جمعه اهل ســنت کیش گفت: 
حضور در میدان مهمترین ویژگی نیروی بسیج برای 
دفاع از انقالب اســالمی در مواجهه با فتنه های نرم و 

سخت دشمنان است. 
شیخ شمس روز  گذشته در دیدار فرمانده سپاه ناحیه 
مقاومت کیش به مناسبت آغاز هفته بسیج اظهار داشت: 
بعد از انقالب ما شاهد برخی توطئه ها بودیم به طوریکه 
انقالب اسالمی با فتنه های داخلی و خارجی همراه بود 
و حضرت امام برای مقابله با این تهدیدها و دفاع برابر 

خطرهای احتمالی نیروی بسیج را تشکیل دادند.
وی اضافه کرد: در طول این مدت هر موقع که خطری 
طبیعی و نظامی ایران اسالمی را تهدید می کرد بسیج 
اولین نیرویی بود که پای کار آمده و تا کنون توانسته در 
عرصــه های مختلف از جمله جنگ تحمیلی، دوران 
سازندگی، تامین امنیت مرزها، هجمه های نرم، حوادث 
طبیعی همچون زلزله و سیل، جنگ اقتصادی و مقابله با 

کرونا با جانفشانی ایستادگی کند. 
شیخ شمس یادآور شد: یکی از خصیصه هایی که بسیج 
باید رعایت کند وارد نشدن به عرصه های سیاسی است 
و در مقابل باید با اتکا به توان مردمی در راستای اهداف 
متعالی این سازمان مقدس از جمله خدمت به جامعه 
اسالمی گام بردارد. فرمانده سپاه ناحیه کیش نیز گفت: 

هرکسی که به این مردم و نظام و انقالب خدمت می کند 
بسیجی است باور داریم بجز منافقین و تکفیری ها همه 

می توانند در این سازمان مردمی حضور داشته باشند.
ســرهنگ پاســدار محمد میرزاده افزود: بسیج نگاه 
سیاســی، مذهبی و ناسیونالیستی ندارد و با مذاهب و 
قومیت های مختلف ساختار آن شکل گرفته اکنون این 
تفکر به تمام کشورهای آزادیخواه صادر شده و یاری 

رسان همه است.

وی افزود: بســیج نیروی سازمان یافته مردمان آزادی 
خواه است در هر جایی که ایران اسالمی و کشورهای 

آزدیخواه نیاز داشته باشد حضور پیدا می کند.
سرهنگ میرزاده با بیان اینکه هفته بسیج فرصتی برای 
توسعه شــکلی، کمی و کیفی این نیرو و برنامه های 
تربیتی و فرهنگی است از امام جمعه اهل سنت کیش 
خواست: این نهاد را در راستای توسعه این فعالیت ها 

یاری کند.

امام جمعه اهل سنت کیش:

حدود پنج هزار کودک در کیش واکسن سرخک 
دریافت کردند

اقتصاد کیش -    رییس مرکز توســعه سالمت کیش 
گفت: تا کنون چهار هزار و  ۷۵۰ کودک ۹ ماهه تا هفت 
ساله در این جزیره با اجرای طرح واکسیناسیون، واکسن 
تکمیلی سرخک، سرخجه و اوریون را دریافت کردند. 
محمدرضا رضانیا اظهارداشت: واکسیناسیون تکمیلی 
سرخک، سرخجه و اوریون با هدف پیشگیری از شیوع 
احتمالی این بیماری ها به علت تردد اتباع خارجی ابتدا از 
۸ تا ۲۰ آبان برای گروه سنی ۹ ماه تا هفت سال)متولدان 
یک مهر۹۲ تا یک بهمن ۹۹( برنامه ریزی شده بود که 

این طرح تا ۴آذر تمدید شده و در حال انجام است.
وی افــزود: اجرا نکردن برنامه های ایمن ســازی در 

کشورهای همســایه )افغانستان و پاکستان( و طغیان  
این بیماری ها در آن کشــورها عمده علت اجرای این 
طرح در کیش همزمان با چهار استان خراسان جنوبی، 

سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان  است.
 رضانیا گفت: جامعه هدف این طرح در کیش حدود 
هفت هزار و ۳۰۰ نفر است و تاکنون چهار هزار و ۷۵۰ 
نفر شــامل چهار هزار و ۵۹۹ ایرانی و ۱۵۱ غیر ایرانی 
واکسن تکمیلی را دریافت کرده اند که ۶۴درصد جامعه 

هدف است.
رییس مرکز توسعه ســالمت گفت: برای رسیدن به 
پوشــش کامل واکسیناسیون نیاز به همراهی و توجه 

والدین گرامی نسبت به سالمت فرزندان خود هستیم تا 
با مراجعه هر چه سریعتر به مراکز و پایگاههای سالمت 

پوشش حداکثری محقق شود.
رضانیــا با بیان اینکه ســرخک یکی از شــایع ترین 
بیماری های حاد تنفســی اســت که از طریق تماس 
مستقیم و غیرمستقیم با ترشحات دستگاه تنفس انتشار 
می یابد گفت: ایمن سازی یکی از شناخته شده ترین و 
موثرترین روش های پیشگیری از بیماری های دوران 
کودکی است . واکسیناسیون طبق نظر سازمان جهانی 
بهداشــت بعد از تامین آب آشامیدنی سالم از اولویت 

بسیار باالیی برخوردار است

ساخت پل خلیج فارس با امنیت کشور 
در ارتباط است

اقتصاد کیش-   امام جمعه قشم گفت: ساخت پل خلیج فارس که جزیره قشم را به 
سرزمین اصلی مرتبط می کند، با امنیت کشور در ارتباط است.

حجت االســالم غالمرضا حاجبی در دیدار با مسووالن بسیج اقشار قشم افزود: تردد 
خودرو کمترین کارکرد این پل است و منافع احداث آن بسیار عمیق تر از این مباحث 

است.
وی ادامه داد: ارتباط و اتصال با سرزمین اصلی را باید به عنوان یک امراجتماعی و روانی 

جامعه در نظر گرفت که می تواند به ترانزیت  کاال نیز کمک شایانی کند.
امام جمعه قشم تصریح کرد: با احداث این پل می توان برنامه های دیگری برای راه آهن 

و تردد مسافر و همچنین ترانزیت کاال از طریق قطار را پیش بینی کرد.
وی در ادامه با انتقاد از مدیرانی که خانواده شان در قشم نیست، افزود: مدیر پروازی یک 

اصطالح است وگرنه مدیران حتی از بندرعباس نیز نباید به قشم تردد کنند.
حاجبی ادامه داد: هر مدیری که در قشم مسوولیت دارد باید با خانواده در قشم ساکن 

شود و در کمبودها و کاستی ها با مردم قشم شریک باشد.
وی همچنین با اشاره به مشکالت آب جزیره قشم تصریح کرد: بیشتر مشکالت در این 

بخش در حوزه مدیریتی است.
 امام جمعه قشم در ادامه به مشکالت حوزه صنعت قشم پرداخت و افزود: اسکله کاوه 

به آشیانه پردگان تبدیل شده است.
وی ادامه داد: ســرمایه گذاران که به عنوان افســران جنگ اقتصادی هستند، در حوزه 

صنعت در تنگنا قرار گرفته اند.
حاجبی اظهار کرد: نرخ بیکاری ۱۸ درصدی در جزیره قشم یک معضل است که سزاوار 

این شهرستان با دریایی از ظرفیت ها نیست.
وی با اشاره به مشکالت جاده درگهان به الفت گفت: جاده شهرک صنعتی توال برای 

تردد مردم نیز در نظر گرفته شده است که این امر باعث مشکالت مختلف می شود

امام جمعه قشم:

 7۸درصد ساکنان کیش ۲ ُدز واکسن 
کرونا دریافت کردند

اقتصاد کیش-  رییس مرکز توسعه سالمت کیش گفت: تا کنون بیش از ۷۸ درصد ساکنان 
این جزیره هر ۲ ُدز واکسن کرونای خود را دریافت کردند. 

محمدرضا رضانیا با بیان اینکه برای ایمنی نسبی جامعه باید ۸۰ درصد افراد علیه ویروس 
کرونا واکســینه شوند اظهار داشــت: تا کنون ۹۶ هزار و ۸۲۸  ُدز واکسن در این جزیره 

تزریق شده است.
وی اضافــه کــرد: ۵۴ هزار و ۱۷۹ ُدز از این میزان در نوبت اول و ۴۲ هزار ۳۵۰ ُدز نیز در 

نوبت دوم و ۲۹۹ ُدز نیز در نوبت سوم تزریق شده است.
رضانیا یادآور شد: نسبت نوبت دوم به نوبت اول در این جزیره بیش از ۷۸ درصد است 
و انتظار می رود ساکنانی ُدز اول خود را دریافت و تا کنون ُدز دوم را نگرفته اند هر چه 

زودتر و در زمان، بندی برای تکمیل واکسیناسیون خود اقدام کنند.
وی افزود: تنها تزریق ُدز اول باعث ایمنی در جامعه نمی شود و عالوه بر آن برای پیشگیری 
از گسترش شیوع ویروس تمام افراد جامعه حتی آنانی که هر ۲ ُدز واکسن خود را دریافت 

کرده اند باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

 رییس مرکز توسعه سالمت کیش:

فراخوان مقاله  همایش ملی
 علمی-فرهنگی خلیج فارس

اقتصاد کیش-  مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران با انتشار فراخوان 
مقاالت پانزدهمین جشنواره ملی خلیج فارس از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران 
ایــن حــوزه دعوت کرد مقاالت خود را تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ به دبیرخانه این همایش 

ارسال کنند.
دبیرخانه همایش علمی-فرهنگی خلیج فارس با هدف زمینه سازی برای تولید و نشر 
یافته های علمی با موضوع خلیج فارس و پاسداشت نام و تبیین مزیت های خلیج فارس، 
از کلیه اســتادان، پژوهشگران، دانشجویان و عالقه مندان دعوت کرد مقاالت خود را 
در حوزه مطالعات فرهنگی، سیاســی، گردشگری، محیط زیست، اقتصادی و انرژی 

خلیج فارس از طریق پایگاه همایش به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
رحیم یعقوب زاده دبیر اجرایی و مسئول دبیرخانه همایش علمی خلیج فارس گفت: 
مرکز گردشــگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران وابسته به سازمان دانشجویان 
جهاددانشــگاهی از ســال ۱۳۸۴ تا کنون چهارده دوره همایش ملی خلیج فارس را 
در پیوند با پاسداشت نام خلیج فارس و بیان مزیت های تاریخی، راهبردی، سیاسی، 
گردشگری، فرهنگی و اقتصادی منطقه خلیج فارس در استان های حاشیه خلیج فارس 
و همچنین تهران برگزار کرده است که پانزدهمین دوره جشنواره با برپایی رویدادهای 

مرتبط با این حوزه برگزار می شود.
دبیر همایش همچنین آخرین مهلت ارســال اصل مقاالت را ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ اعالم 
کرد و عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارسال مقاالت به سامانه 

رسمی جشنواره ملی خلیج فارس مراجعه کنند.
رویدادهای پانزدهمین جشنواره ملی خلیج فارس شامل همایش علمی و نشست های 
تخصصی، مراســم تجلیل از نامداران و مفاخر خلیج فارس، برپایی نمایشگاه های 
کتاب، اسناد و نقشه های خلیج فارس، فراخوان ایده های برتر با موضوع خلیج فارس 
و ده ها رویداد مرتبط دیگر در سطح کشور، توسط مرکز گردشگری علمی- فرهنگی 
دانشــجویان ایران با همکاری برخی از واحدهای جهاددانشــگاهی از آبان ماه سال 
۱۴۰۰ آغاز و اختتامیه آن همزمان با روز ملی خلیج فارس در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ 

برگزار می شود

امام جمعه اهل سنت جزیره کیش؛

بومیان در اولویت رسیدگی و رفع مشکالت قرار گیرند 


