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سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش  در مراسم سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی:

عدالت آموزشی در  مناطق آزاد 
وجود ندارد 

اقتصاد کیش-  معاون فرهنگی، اجتماعی دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در جلسه چگونگی شکل گیری و تحقق پذیری منطقه 11 آموزش عالی با 
رویکــرد آموزش های بین المللی در منطقه آزاد اروند، گفت: نقطه خالء مناطق آزاد 

فقدان یک پژوهشگاه تخصصی، برای این مناطق است.
مهدی حسین زاده در جمع روسای دانشگاه های منطقه با بیان اینکه برای حفظ هویت 
فرهنگی ما مسئولین می بایست تالش مضاعف داشته باشیم، اظهار داشت: دانشگاه 

مسأله محور را حمایت می کنیم؛ دانشجویان نباید به مثابه کاال دیده شوند.
حسین زاده افزود: برای رسیدن به دو هدف مهم در اروند نیاز به کمک اساتید دانشگاهی 
داریم؛ ابتدا اینکه منطقه آزاد اروند باید تبدیل به قطب گردشگری آموزش و سالمت 
شود و در مرحله بعد ضروری است که پژوهشگاهی در خود منطقه دایر شود تا دست 

کم اولویت بندی های مسائل در حیطه های مختلف را از آن بخواهیم.
وی خطاب به جامعه دانشگاهی اروند، گفت: شما نخبگان باید کمک کنید که به دو 
هدف پیشنهادی نزدیک شویم؛ چراکه زیرساخت ها که مهم ترین شان منابع انسانی 

است در این منطقه وجود دارد.
معاون فرهنگی، اجتماعی دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان 
اینکه اگر چنین پژوهشگاهی تأسیس شود ما سند مسئولیت اجتماعی را از آن خواهیم 
خواست، افزود: این پژوهشگاه قطعا می تواند اساتید مختلف را درگیر و پژوهش ها را 
توزیع کند؛ ما به این نیاز داریم، بی تردید قفل کمبودهای آموزشی در وزارت علوم و 

بهداشت را این دو هدف می تواند برطرف کند.
حسین زاده، ضمن ابراز تأسف از اینکه آموزش و پرورش در مناطق آزاد یکی از دردها 
و معضالت است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در مناطق آزاد عدالت آموزشی وجود ندارد 
و باید در این بخش سرمایه گذاری کنیم؛ ایده بهتر در این راستا از شما دانشگاهیان و ما 

به دلیل ارتباط موثر با وزارت خانه و دولت از شما حمایت می کنیم.
وی تصریح کرد: یکی از پیشنهادات ما در راستای توسعه این است که دانشگاه فرهنگیان 

را در همه مناطق برپا و یا احیا کنیم.
معاون فرهنگی، اجتماعی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: یکی 
از دالیلی که دانشجویان در منطقه درس می خوانند و پس از پایان تحصیل ماندگار نمی 
شوند در این است که بومی منطقه نیستند و این حاکی از ضعف و مشکل در آموزش 

و پرورش است.
حسین زاده، شعار این دولت را عدالت عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از مهم ترین 
ابعادی که باید در آن عدالت رعایت شود، عدالت آموزشی است و هیچ وزارت خانه ای 
وقتی شعار دولت این است نمی تواند مانع آن شود؛ پس ما مسئولین اگر همت و اراده 

داشته باشیم می توانیم، مطالبه گری کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورایعال مناطق آزاد :
اطالعات پروژه های سرمایه گذاری 
جزیره کیش به روز رسانی می شود 

اقتصاد کیــش-  سرپرســت معاونت 
اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد کیش گفت: طرح بازدید از پروژه های 
ســرمایه گذاری با هدف به روز رســانی 

اطالعات آغاز  شد.
به گزارش اقتصاد کیش، حســین همتی 
در خصوص بررســی  و برنامه ریزی های 
الزم در یک زمان بندی مشــخص، گفت: 
بازدید از پروژه های سرمایه گذاری کیش 
در راستای یکی از مسئولیت های محوری 
مدیریت ســرمایه گذاری مبنی بر نظارت 
بر ایفای تعهدات قراردادی بین سازمان و 

سرمایه گذاران در دستور کار قرار گرفته است.
وي افزود: در این طرح با انجام بازدید و بررسی مسائل و مشکالت سرمایه گذاران و 
شناسایی راه حل های الزم منطبق با مقررات قانونی و قراردادی براي تسریع و یا فعال 

کردن پروژه ها و یا استفاده از ضمانت های اجرای قرارداد اقدام می شود.
همتي تصریح کرد: در گام نخســت این طرح، با حضور معاونت های گردشــگری، 
اقتصادی و سرمایه گذاری و سرمایه گذاران مرتبط، پروژه هایی با کاربری هتل مورد 
بازدید قرار می گیرد. در این بازدید ها ســرمایه گذاران پروژه ها گزارشی در خصوص 
وضعیت پروژه و مسائل و مشکالت خود ارائه می کنند و تمام موارد مطرح شده توسط 
مدیریت ســرمایه گذاری معاونت اقتصادی بررسی و سپس از سوی مراجع مرتبط 
پیگیری خواهد شد. وی افزود:عدم به روزبودن  اطالعات پیشرفت اجرایی پروژه ها 
در بخش های مختلف سازمان بعضا مشکالتی را در تصمیم گیریها پیش می آورد که 

انشاهلل این مشکل با اجرای این طرح  مرتفع خواهد شد..

ارائه ی آموزش های تخصصی توسط 
دانشگاه عالمه طباطبایی در کیش

اقتصاد کیش-  گواهینامه می شود عنوان کرد و افزود: آموزش های مقطعی در فازهای 
بعدی دانشگاه قرار دارد.

وی دانشگاه عالمه طباطبایی را یکی از معتبرترین نام های علوم انسانی در خاورمیانه 
عنوان کرد و گفت: گواهینامه های این دانشگاه در سراسر کشور معتبر و مستند هستند.

دکتر جوادی از بزرگ ترین نام های علوم ارتباطات و رسانه، مانند غالمحسین افخمی، 
علی اصغر کیا، پاکدل و فرقانی نام برد و ادامه داد: برگزاری دوره هایی به منظور ارتقای 

علم رسانه و اعطای گواهینامه  معتبر در دستور کار این مرکز قرار دارد.
نماینده دانشگاه عالمه با تاکید بر تمرکز این مرکز بر دوره های مدیریت، تصریح کرد: 
دوره های مدیریت کسب و کار، مدیریت عالی کسب وکار،  مدیریت ارشد کسب و 
کار  دوره های MBA  و DBA، دوره های آموزش هتل داری و گردشگری، دوره های 
روانشناســی، دوره های آموزش زبان و مانند آنها با ارائه ی حضوری و مجازی برای 

آموزش در این مرکز انتخاب و برنامه ریزی شده اند.
جوادی، جهت ثبت نام، سایت عالمه طباطبایی را معرفی کرد و گفت: عالقه مندان با 
مراجعه به این سایت و مشاهده ی تقویم دوره ها، می توانند دوره های موردنظر خود را 

انتخاب و ثبت نام کنند.
وی با اشاره به هزینه های ۲۰ تا ۳۰درصد کمتر این دوره ها به نسبت دانشگاه های دیگر 

تصریح کرد: این دوره ها، به  صورت  بلندمدت و کوتاه مدت برگزار خواهند شد.
دکتر جوادی از انعقاد تفاهم نامه ای با جامعه ی بازاریان کیش به عنوان اولین نمونه در 
کیش خبر داد و تصریح کرد: به موجب این تفاهم نامه، دوره هایی در راستای ارتقای 
سطح علمی تجار، بازرگانان و بازاریان کیش برگزار خواهد شد و فعالین اقتصادی از 

شیوه ی فروش سنتی عبور خواهند کرد.
وی اولیــن دوره ی این مرکــز را، دوره های MBA در جهت آموزش بازاریان کیش 
اعالم کرد و گفت: این دوره ها با شهریه ی حدود 1۲ میلیون تومان، اوایل بهمن ماه آغاز 
خواهد شد. مدت زمان این دوره ها در صورت ارائه ی فشرده ۵ماه، و در غیر آن حدود 

1۲ ماه خواهد بود.

به گزارش اقتصاد  کیش، سرپرست سازمان منطقه آزاد 
کیش در مراســم دومین سالگرد شهادت سردار حاج 

قاسم سلیمانی 
گفــت :  من همین قدر می دانم که خدا تمام کائنات و 
عالم و آفرینش، تمام آفرینش، کرات ، آسمان و زمین و 
هرآنچه را در عالم هســت، برای خلق موجودی به نام 
انسان به کار گرفته و خلق این اشرف مخلوقات که شامل 
ده ها هزار شــهید و امام و پیامبر بوده نیز، برای آفرینش 
دینی به نام اسالم بود، وی افزود: امروز اسالم مانده است 
و جمهوری اسالمی، جمهوری اسالمی مانده است و 
این جنگ، این جنگ مانده این عملیات و این عملیات 
مانده و من و شــما. و امشــب با شکستن این خط در 

عملیات، نقش آفرین در انجام این مکتب هستید.
لواســانی با تاکید بر کمال امنیت موجود و دفع خطر 
داعش، مخاطب صحبت هایش را مســئولین عنوان 
کرد و گفت: حاج قاســم جمله ای معروف دارند که 
می گوید: "جامعه ای صالح می شود که حاکمان صالح 
داشــته باشــد" و برای اصالح، ما مســئوالن باید از 

خودمان شروع کنیم.
وی بــا تاکید بر مقاومت مردم، آنها را جلوتر از مدیران 
دانست و افزود: با نگاهی به زندگی مدیران درمی یابیم 
که متاسفانه فاصله ی جدی و زیادی از حاج قاسم و راه 
او گرفته انــد و در حالی دم از وی می زنند که بیت المال 

را برای منافع شخصی خود مصرف کرده و دردی هم 
از مردم دوا نمی کنند. و برخی برای خود خانه ی بزرگ 
و مجلل از بیت المال در اختیار گرفته و هزینه های ۲۰ 
میلیونی در ماه برای اجاره ی ماشین پرداخت می کند در 

عین حالی که کار مردم را هم راه نمی اندازد.
لواسانی اصالح عیوب را مستلزم هزینه دانست و با تاکید 
بر تکلیف رونق بیشتر و حمایت از کارآفرینان و فعالین 
اقتصادی و مبارزه با بی عدالتی و فساد ادامه داد: نمی توان 
فقط شعار حاج قاسم را داد و هرگونه که دل بخواه هست 

عمل کرد.
وی ادامه داد: زمانی دفاع مقدس بود و زمانی دفاع از حرم، 
اکنون نیز نیاز به شهید اقتصادی و کسانی داریم که برای 
رفع گرفتاری مردم، از خود، زندگی و خواسته هایشان 
بگذرند و اگر واقعا شعار نمی دهیم همچون جوانانی 
که روی مین می خوابیدند، خود را آماده کنیم که مردم 

از روی ما بگذرند و برای انقالب و اسالم فدا شویم.
لواســانی با تاکید بر هزینه بر بودن بسیاری امور و پای 
کار بودن مردم، ضمن بیان این مطلب که از بدو ورود، 
تمام تشریفات مدیرعامل سازمان را تعطیل کرده است، 
از بسیاری از تشریفات موجود، ابراز تعجب و تاسف 
کرد و در محاسبه ای، هزینه های پذیرایی سازمان را در 
سالی برای افرادی که هیچ منافعی هم برای کیش ندارند، 
چندبرابر بیشتر از بودجه ی کمکی به آموزش  و پرورش 

عنوان کرد و گفت: شــخص مدیرعامل، نوکر است و 
آنچــه اهمیت دارد حفظ تشــریفات و رتبه ی جزیره 
کیش می باشــد و نه شخص مدیرعامل، و برای کسی 
که داعیه دار دین اســت، هرچه مسئولیت بیشتر باشد، 

نوکری اش بیشتر می شود.
لواســانی راز عظیم خلقت را از قول شهید ابوترابی 
اینگونه بیان کرد: گنجینــه ی بزرگ آفرینش و آنچه 
عرفــا و اهل ذوق به دنبال آن می گردند، چیزی به جز 
خدمت به خلق نیســت و آن قدر که خاک بشویم که 
دیگران برای رســیدن به خواسته های مشروع شان پا 

روی ما بگذارند.
سرپرست ســازمان منطقه آزاد کیش ضمن سپاس از 
مسئولین فرهنگی و برگزارکنندگان این برنامه، رویداد 
برگزار شــده را متفاوت خواند و با بیان این مطلب که 
مردم، مراسم زده شده و از سخنرانی های خسته کننده و 
عدم برنامه های جذاب آزرده شده اند، گفت: جلسات 
مشتمل بر سخنرانی های متعدد، مردم را از این مراسم 
گریزان می کند و اگر قرار است در جبهه ی حاج قاسم 
کار کنیم باید برای جلســات مان فکر فرهنگی کرده و 
جذابیت ایجاد کنیم، به نحوی که حتی برای جلسه ای 
که به نام شــهدا برگزار می شود، اگر برفرض، بلیط  هم 
گذاشــتند، مردم با رغبت، خریداری و شرکت کنند نه 

اینکه با این همه هزینه هم تمایلی نباشد.
لواسانی خاطرنشــان کرد: جزیره مملو از هنرمندان و 
انســان های مخلص، عارف، مومن، دلسوز و پای کار 
انقالب و نظام اســت که متاســفانه به درستی از آنها 
استفاده نشــده و من نیز تا پیش از حضور در کیش به 

آن پی نبرده بودم. 
وی تصریح کرد: دولتی سر کار آمده است که تمام همت 
خود را برای مردم به کار داشته و اطمینان داریم در این 

دوره گشایش های اقتصادی را شاهد خواهیم بود.
مراسم دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی با 
حضور مسئولین سازمان منطقه آزاد کیش، ائمه جمعه 
و جماعــت، مدیران شــرکت های تابعه و ارگان های 
مختلف، بسیجیان و ســپاهیان و آحاد مردم، در سالن 
خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار 

شد.

    اقتصاد کیش-  سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به این که مدیران امروز از راه حاج قاسم سلیمانی خیلی فاصله دارند و باید از 
خود شروع کنیم افزود: امروز که به لطف شهدای دفاع مقدس و حرم در امنیت هستیم، برای رفع گرفتاری مردم نیاز به شهدای اقتصادی داریم.

اصالح جامعه باید از مسئولین شروع شود
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش:

طی مراسمی با حضور مسئولین؛

 رئیس پردیس بین المللی کیش 
دانشگاه تهران  معرفی شد 

اقتصاد کیش-   مراسم معارفه رئیس پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران با حضور 
مسئوالن منطقه آزاد کیش برگزار شد.

به گزارش اقتصاد کیش، علی رضا ذاکر اصفهانی در این مراســم با اشــاره به اهداف 
اصلی دانشگاه، گفت: فعالیت های بین المللی، نوآوری و کارآفرینی با محور مسئولیت 
اجتماعی و اخالق، ترویج فرهنگ ایرانی - اسالمی، تقویت فعالیت های پژوهشی، 
تدوین نقشــه راهبردی، تجاری سازی پژوهش، توسعه علوم دریایی و گردشگری، 
تقویت اخالق محوری، توجه به محیط زیســت و گسترش گفتمان های فرهنگی از 

اهداف دانشگاه است.
حجت االسالم حسن زاده امام جمعه کیش نیز در این مراسم به اختصاص سهمیه برای 
تحصیل دانشجویان بومی کیش اشاره کرد و گفت:دولت انقالبی در حال حاضر، نیاز 

به دانشجویان فعال در عرصه های اجتماعی و فرهنگی دارد.
شیخ یعقوب شمس امام جمعه اهل سنت نیز در این مراسم به اهمیت جایگاه دانشگاه ها 

در توسعه پایدار کشور اشاره کرد.
سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران نیز در این مراسم با بیان شعار دانشگاه مبنی بر 
جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی گفت: 
کشورمان ۴ هزار و ۹۰۰ کیلومتر ساحل دارد که از این ظرفیت برای اجرای طرح تمدن 

دریایی می توانیم استفاده کنیم.
وی گفت: میزبانی کیش به عنوان اکسپو جهانی با ظرفیت های قوی کیش امکان پذیر 

است که به آن توجهی نشده است.
وی با اشاره به اشتغال زایی صنعت گردشگری هم گفت: از ظرفیت گردشگری کیش 

برای توسعه کشور به عنوان پیشانی توسعه و ترقی می توان استفاده کرد.

نصب بیش از 320 تابلو و الزامات ترافیکی 
در معابر کیش در سه ماه سوم امسال

اقتصاد کیش-  در سه ماهه سوم امسال بیش از ۳۲۰ تابلو ترافیکی در معابر کیش نصب 
و حدود 1۰۰ کیلومتر خط کشی ممتد و منقطع اجرا شد 

به گزارش اقتصاد کیش در راستای توسعه زیر ساخت های ترافیکی در معابر و میادین 
جزیره کیش ،  در سه ماهه سوم امسال ۳۲۲ عدد تابلوی ترافیکی در معابر سطح شهر 

نصب شده است .  
احیای 18۴ استوانه های ایمنی و نصب شبرنگ جدید ، اجرای 8۰ کیلومتر خط کشی 
محوری سرد  منقطع )عرض 1۵ سانتیمتر(  به رنگ سفید ترافیکی در سطح معابر معادل 
۳8 کیلومتر معبر ۳ بانده یک جهت و اجرای خط کشی محوری سرد متناوب )عرض 
1۵ سانتیمتر(  به رنگ زرد ترافیکی در سطح معابر به طول  16 کیلومتر خط ممتد معادل 
8 کیلومتر معبر ۳ بانده یک جهت از دیگر فعالیت های عمرانی شرکت عمران ، اب و 

خدمات در سطح معابر جزیره کیش در سه ماهه سوم امسال است.
همچنین در  بلوار دهکده و بلوار جاسک ۹۲۲ عدد استاد های ترافیکی جدید جایگزین 

انواع فرسوده شد .
از دیگر اقدامات شــرکت عمران ، آب و خدمات در زمینه تکمیل امکانات ترافیکی 
کیش در سه ماهه سوم امسال می توان به نصب ۲۰ سرعتگیر در معابر پر حادثه ،تعمیر و 
تعویض 8 عدد  فالشر و المپ های چراغ چشمک زن در سطح شهر ،اجرای  خط کشی 
سرد بوک عابر پیاده و خط ایست میادین  به متراژ تقریبی 8۰۰ متر مربع و اجرای ۲۰ عدد 

گل میخ رفلکتور به صورت نمونه جهت هشدار محل عبور عابر اشاره کرد.

جزیره کیش میزبان ۱00 خودروی کمپر کلوپ ملی کمپینگ و کاروانیگ
اقتصاد کیش-   با هدف ترویج فرهنگ سفر ایمن و اقتصادی از راه زمین و دریا 
بــه کیش در حــدود 1۰۰ خودرو کمپر کلوپ ملی کمپینگ و کاروانیگ به کیش 

سفر می کند.
به گزارش اقتصاد  کیش، حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کیش 
و هیات اتومبیلرانی با همکاری مرکز ورزش و تفریحات سالم کیش و همکاری 
کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ کانون جهانگردی و اتومبیلرانی این رویداد بزرگ 

را در کیش برگزار می کند.
مسئول حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و رئیس هیات اتومبیلرانی 
کیش، گفت: حدود 1۰۰ خودرو کمپر کلوپ ملی کمپینگ و کاروانیگ کشور برای 

حضور در این برنامه از سراسر ایران، به سمت کیش حرکت خود را آغاز کرده و 
روز 1۷ دیماه به بندر آفتاب خواهند رسید.

حســین نبوی گفت: خودرو ها در طول مسیر شعار )کیش برای همه( را بر روی 
خودرو های خود با هدف ترویج فرهنگ سفر ایمن و اقتصادی از راه زمین و دریا 

به جزیره کیش نصب می کنند.
وی گفت: این خودرو ها مجهز به وسایل رفاهی و اقامتی هستند که مانند یک خانه 

کوچک می توان در آن زندگی کرد.
خودرو های شرکت کننده در این رویداد، در ساحل کلبه هور مستقر خواهند شد و 
در طول اقامت خود در جزیره دو برنامه خاص اجرایی خواهد شد، که شامل یک 

برنامه همایش است.
حسین نبوی گفت: ساکنان و مسافران می توانند از این خودرو ها دیدن و با این سبک 

زندگی بیشتر اشنا شوند.
وی با اشــاره به اینکه برنامه دیگر یک تور دور جزیره اســت که در طول مســیر 
مردم می توانند شاهد آن باشند، افزود: در زمان برگزاری این رویداد، مدیران بخش 
اتومبیلرانی کانون جهانگردی و مدیران فدراســیون اتومبیلرانی نیز به کیش سفر 
خواهند داشت تا از نزدیک شاهد برگزاری همایش باشند و با برگزاری جلساتی 
با مســئولین در خصوص احداث کمپ دائمی برای کمپر ها مانند اکثر شهر های 

توریستی جهان مذاکراتی انجام شود


