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سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
با اشــاره به این که مدیران امروز از راه 
حاج قاسم سلیمانی خیلی فاصله دارند 
و باید از خود شروع کنیم افزود: امروز که 
به لطف شــهدای دفاع مقدس و حرم 
در امنیت هستیم، برای رفع گرفتاری 

مردم نیاز به شهدای اقتصادی داریم.
به گزارش ایلنا، محمدرضا لواسانی 
در مراسم دومین سالگرد شهادت سردار 
دل ها حاج قاسم ســلیمانی با اشاره به 
خاطره ای از یک جانبــاز عزیز، گفت: 
این عزیز که بعد چندین ساعت پاروزنی  
به محل عملیات موردنظر خود رسیده 
و پای ســخنرانی فرمانده ی خود که 
کارگری ساده و بنا بوده و روی بلندترین 
بلم ایستاده بود، نشسته، تعریف کرده 
است که با اولین عبارت فرمانده و ذکر 
خدا، همه ی گردان به گریه افتادند و این 
امر نشان از عمق وجود آنان و ساعاتی 

بود که انتظارشان را می کشید.
وی با نقل این صحبت از فرمانده ی 
مذکور من همین قدر می دانم که خدا 
تمام کائنات و عالــم و آفرینش، تمام 
آفرینش، کــرات ، آســمان و زمین و 
هرآنچه را در عالم هســت، برای خلق 
موجودی به نام انســان به کار گرفته و 
خلق این اشــرف مخلوقات که شامل 
ده ها هزار شــهید و امام و پیامبر بوده 
نیز، برای آفرینش دینی به نام اســام 
بود، افزود: این فرمانده که همان شب 
نیز به مقام رفیع شهادت رسید تصریح 
کرده اســت: امروز اسام مانده است و 
جمهوری اسامی، جمهوری اسامی 
مانده اســت و این جنگ، این جنگ 

مانده این عملیات و این عملیات مانده و 
من و شما. و امشب با شکستن این خط 
در عملیات، نقش آفرین در انجام این 

مکتب هستید.
وی با تاکید بر اینکه این رزمنده ی 
جانباز، در تمــام گام های خود، با تمام 
خستگی شان، عظمت خدا و انبیا و اولیا 
را پشت سر خود حس می کرده اند، این 
جمله را هدیه ای برای همه ی آنان که 

اهل فکر هستند دانست.
لواســانی با تاکید بر کمال امنیت 
موجود و دفع خطــر داعش، مخاطب 
صحبت هایش را مسئولین عنوان کرد و 
گفت: حاج قاسم جمله ای معروف دارند 
که می گوید: »جامعه ای صالح می شود 
که حاکمان صالح داشته باشد« و برای 

اصاح، ما مســئوالن باید از خودمان 
شروع کنیم.

وی با تاکید بر مقاومت مردم، آنها 
را جلوتر از مدیران دانســت و افزود: با 
نگاهی به زندگی مدیران درمی یابیم 
که متاسفانه فاصله ی جدی و زیادی 
از حاج قاسم و راه او گرفته اند و در حالی 
دم از وی می زنند که بیت المال را برای 
منافع شــخصی خود مصرف کرده و 
دردی هم از مردم دوا نمی کنند. و برخی 
برای خــود خانه ی بــزرگ 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.
لواســانی اصاح 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 هرگونــه که دل بخواه هســت 

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 انقاب 

و اسام فدا شویم.
لواســانی با تاکید بر هزینه بر بودن 

بســیاری امور و پای کار بودن مردم، 
ضمن بیان این مطلب که از بدو ورود، 
تمام تشــریفات مدیرعامل سازمان 
را تعطیل کرده اســت، از بســیاری از 
تشریفات موجود، ابراز تعجب و تاسف 
کــرد و در محاســبه 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 پــرورش عنوان کرد و گفت: 
شخص مدیرعامل، نوکر است و آنچه 
اهمیت دارد حفظ تشریفات و رتبه ی 
جزیره کیش می باشــد و نه شــخص 
مدیرعامل، و برای کسی که داعیه دار 
دین است، هرچه مســئولیت بیشتر 

باشد، نوکری اش بیشتر می شود.
وی بعضی مسئولین را عاجز از درک 
نعمــت جمهوری اســامی و امنیت 
دانست و با تاکید بر اینکه مدافعان حرم 
دریافته اند که چه جایــی باید خود را 
عرضه کنند، دوباره بر فاصله گرفتن از 

شهدا تصریح کرد.
لواسانی راز عظیم خلقت را از قول 
شــهید ابوترابی اینگونه بیــان کرد: 
گنجینه ی بزرگ آفرینش و آنچه عرفا و 
اهل ذوق به دنبال آن می گردند، چیزی 
به جز خدمت به خلق نیست و آن قدر که 
خاک بشویم که دیگران برای رسیدن 
به خواســته های مشروع شان پا روی 

ما بگذارند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
ضمن سپاس از مســئولین فرهنگی 
و برگزارکنندگان ایــن 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 ســخنرانی های 
متعدد، مردم را از این مراســم گریزان 
می کند و اگر قرار اســت در جبهه ی 
حاج قاســم کار کنیــم بایــد برای 
جلســات مان فکر فرهنگــی کرده و 
جذابیــت ایجاد کنیــم، به نحوی که 
حتی برای جلســه ای که به نام شهدا 
برگزار می شود، اگر برفرض، بلیط  هم 
گذاشتند، مردم با رغبت، خریداری و 
شرکت کنند نه اینکه با این همه هزینه 

هم تمایلی نباشد.
لواسانی خاطرنشــان کرد: جزیره 
مملو از هنرمندان و انسان های مخلص، 
عارف، مومن، دلسوز و پای کار انقاب و 
نظام است که متاسفانه به درستی از آنها 
استفاده نشده و من نیز تا پیش از حضور 

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

شاهد خواهیم بود.
مراسم دومین ســالگرد شهادت 
حاج قاسم سلیمانی با حضور مسئولین 
سازمان منطقه آزاد کیش، ائمه جمعه 
و جماعت، مدیران شرکت های تابعه 
و ارگان هــای مختلف، بســیجیان و 
سپاهیان و آحاد مردم، شامگاه شنبه 
۱۱دی ماه در سالن خلیج فارس مرکز 
همایش های بین المللی کیش برگزار 

شد.

محمدرضا لواسانی در دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی:

دیروز شهدای دفاع مقدس نیاز داشتیم، امروز شهدای اقتصادی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش گفت: 
حضور گردشــگران در نوروز ۱4۰۱  نسبت به 
سنوات گذشته بی  سابقه و چشمگیر خواهد بود.

به گزارش ایلنا؛ در نخســتین جلسه ستاد 
نوروزی که عصــر یکشــنبه ۱۲ دی با حضور 
محمدرضــا لواســانی رئیس، دبیر و روســای 
کمیته ســتاد نوروزی ۱4۰۱، در ســالن رازی 
مرکز همایش های بین   المللــی کیش برگزار 
شد و تدابیر الزم جهت میزبانی شایسته جزیره 
کیش  از گردشگران نوروزی ۱4۰۱ مورد بررسی 

قرار گرفت.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در این 
نشســت با تاکید بر این موضوع که در دو سال 
گذشته شیوع ویروس کرونا مشکات عدیده ای 
را برای صنعت گردشگری کیش ایجاد کرده است 
ادامه داد: بسیاری از مردم و صاحبان کسب و کار 
در این مدت دچار آسیب های جدی شده اند که 
باید برای رونق این صنعت تمام تاش خود را به 

کار بگیریم.
محمدرضا لواسانی تاکید کرد: عید نوروز را 

باید به عنوان یک فرصت برای جزیره کیش تلقی 
کرد و اگر این فرصت به خوبی مدیریت نشود یک 

تهدید برای جزیره محسوب می شود.
وی از همه روســای کمیته ســتاد نوروزی 
خواست آمادگی کامل برای هر شرایطی ازجمله 
حضور گسترده گردشگران در ایام نوروز ۱4۰۱ 

را داشته باشند.سرپرست سازمان منطقه آزاد 
کیش همچنین با اشاره به گران شدن سفرهای 
خارجــی گفت: بــا افزایش نــرخ  ارز و کاهش 
سفرهای خارجی تمام مولفه ها نشان دهنده این 
مهم است که نوروز سال آینده، جزیره کیش با 

افزایش بی سابقه گردشگر روبرو خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: از نظر 
قانونی، روانی و فعالیت هایی که سازمان منطقه 
آزاد کیش باید در اخبار و اطاع رسانی انجام دهد 
برنامه ریزی هایی در دستور کار قرار گرفته است 
که در صورت تردد گردشــگران از اقصی نقاط 
کشــور به جزیره، باید خود را برای این فرصت 

بسیار خوب آماده کنیم.
لواســانی به چگونگی سیاست های خبری 
سازمان منطقه آزاد کیش در جذب گردشگران 
به این منطقه اشــاره کرد و گفت: در کشور ما از 
اواسط دی امسال مسافران در حال برنامه ریزی 
برای سفر هستند و در خصوص این که سیاست 
تبلیغاتی و خبری ما به چه صورت باشد در حال 

بررسی و برنامه ریزی هستیم.
وی اعضای ستاد نوروزی را مورد خطاب قرار 
داد و گفت:  باید خود را برای بیشترین مهمان و 
بی سابقه ترین حضور گردشگران در نوروز پیش 
رو آماده کنید به طوری که با فرارسیدن نوروز از 
ارائه خدمات شایسته رضایتمندی گردشگران 

و مسافران را جلب کنیم.

لواســانی  گفت: مدیرعامل شرکت عمران، 
آب و خدمات کیش بایــد در حوزه حمل و نقل 
این منطقه برنامه ریزی هــای الزم را در اولویت 

کار خود قرار دهد.
همچنین سرپرســت معاونت گردشگری و 
دبیر ستاد نوروزی کیش با ارائه خاصه گزارش 
مربوط به آمار و اطاعات نوروز ۱4۰۰، گفت: با 
توجه به افزایش آمار ورود گردشگران در نوروز 
۱4۰۱به کیش امید است یکی از بهترین سنوات 

را در نوروز سال آتی شاهد باشیم.
جواد جمالی تاکید کــرد: برنامه جامعی نیز 
در دست تدوین است که مراحل نهایی آن طی 
شــده و به زودی در اختیار تک تــک اعضا قرار 

خواهد گرفت.
بر اســاس این گزارش سرپرســت سازمان 
منطقــه آزاد کیش و رئیس ســتاد نــوروزی، 
در احــکام جداگانــه ای روســای کمیته های 
سیزده گانه و دبیر ســتاد نوروزی ۱4۰۱ کیش 

را منصوب کرد.
شــایان ذکر اســت در ادامه این جلســه 
روسای کمیته های ســتاد نوروزی نیز نظرات و 
پیشنهادات خود در خصوص نحوه ارائه خدمات 
در جهت ارتقای سطح خدمات گردشگری در 
نوروز ۱4۰۱ در حوزه هــای فعالیتی خود ارائه 

کردند.

نماینده و سفیر دانشگاه عامه طباطبایی 
از افتتــاح مرکز آموزش هــای آزاد، تخصص و 
مهارت افزایی به عنوان اولین گام برای به ارمغان 

آوردن نام عامه به کیش خبر داد.

به گــزارش ایلنا؛ ســید جلیل جــوادی، 
در نشســت با اصحاب رســانه، محور فعالیت 
دانشــگاه عامه طباطبایــی در مرکز کیش را 
آموزش های تخصصی آزاد و ارائه ی دوره هایی 
که منتج به گواهینامه می شــود عنوان کرد و 
افزود: آموزش های مقطعــی در فازهای بعدی 

دانشگاه قرار دارد.
وی دانشــگاه عامه طباطبایــی 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 تریــن نام های علوم 
ارتباطات و رسانه، مانند غامحسین 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 دســتور کار این 

مرکز قرار دارد.
نماینده دانشــگاه عامه با تاکید بر تمرکز 
این مرکز بر دوره های مدیریــت، 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 روانشناسی، دوره های 
آموزش زبان و مانند آنها بــا ارائه ی حضوری و 
مجازی بــرای آموزش در ایــن مرکز انتخاب و 

برنامه ریزی شده اند.
جوادی، جهــت ثبت نام، ســایت عامه 
طباطبایی را معرفی کرد و گفت: عاقه مندان 
با مراجعه به این ســایت و مشاهده ی تقویم 
دوره ها، می توانند دوره هــای موردنظر خود 

را انتخــاب و ثبت نــام کنند.وی با اشــاره به 
هزینه های ۲۰ تا ۳۰درصــد کمتر این دوره ها 
به نسبت دانشــگاه های دیگر تصریح کرد: این 
دوره ها، به  صورت  بلندمدت و کوتاه مدت برگزار 

خواهند شد.
جوادی از انعقــاد تفاهم نامه ای با جامعه ی 
بازاریان کیش به عنــوان 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 شــد و 
فعالین اقتصادی از شیوه ی فروش سنتی عبور 

خواهند کرد.

ارائه  آموزش های تخصصی توسط دانشگاه عالمه طباطبایی در کیش

لواسانی در نخستین جلسه ستاد نوروزی جزیره:

 نوروز 1401 حضور گردشگران در کیش چشمگیر خواهد بود 

خبر
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 رونق کسب و کار
 در مراکز تجاری کیش

اجــرای طرح 
بازدیــد از مراکــز 
تجاری کیــش با 
هدف ایجــاد رونق 
کســب و کارهــا و 
بررســی مشکات 
فعاالن اقتصادی در دستور کار سازمان منطقه آزاد 

کیش قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، حســین همتی با بیان این که 
هر هفته  بازدیدهــا از مراکز تجاری کیش با هدف 
مرتفع شدن مشکات و ایجاد رونق کسب و کارها 
انجام می شــود، گفت: با برنامه ریزی الزم و تدابیر 
اتخاذ شده از سوی شورای مدیران سرمایه    گذاری؛ 
مشــکات و موانع موجود در حوزه کسب و کار ها 

مرتفع می شود.
 سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه    گذاری 
سازمان منطقه آزاد کیش در رابطه با برگزاری جلسه 
با هیئت مدیره مراکز تجاری کیش اظهار داشت: طی 
جلسه ای با هیئت مدیره بازار مرجان مشکات این 

بازار مورد بررسی قرار گرفت.
همتی با بیان این که بازار مرجان یکی از مراکز 
فعال تجاری و اثرگذار در اقتصاد جزیره کیش است،  
گفت: با تهیه صورتجلســه ای موارد عنوان شده 

پیگیری و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین در این نشســت مشــکات ملکی، 
سرمایه    گذاری، مجوزها، زمان بندی صدور مجوزها و 
قراردادهای مربوط به غرفه ها از جمله مباحث مطرح 

شده از سوی رئیس هیئت مدیره بازار مرجان بود.
گفتنی است سرپرســت معاونت اقتصادی و 
سرمایه    گذاری ســازمان منطقه آزاد کیش صبح 
چهارشنبه ۱5 دی با هدف بررسی  و ارائه راه کارهای 
موثر برای مرتفع شدن مشکات فعاالن این حوزه 

از مرکز تجاری مرجان بازدید کرد.
    

انتصاب جدید در حوزه معاونت 
اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان

با حکم محمدرضا 
لواســانی معــراج 
حیــدری یکــی از 
کیشوندان به عنوان 
سرپرست مدیریت 
تســهیل تولیــد و 

صنایع سازمان منطقه آزاد کیش منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین   الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش، در حکم صادر شــده از سوی 
محمدرضا لواسانی سرپرست سازمان منطقه آزاد 

کیش، خطاب به معراج حیدری آمده است:
با استعانت از خداوند متعال و نظر به تخصص، 
تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی و بنا به پیشنهاد 
سرپرســت معاونت اقتصادی و ســرمایه    گذاری 
ســازمان، به موجب این حکم به عنوان سرپرست 

مدیریت تسهیل تولید و صنایع منصوب می شوید.
    

قراردادها و اطالعات پروژه های 
جزیره به روزرسانی می شود

اجرای طرح بازدید از پروژه های سرمایه    گذاری 
جزیره کیش با هدف به روزرســانی اطاعات در 
دســتور کار مدیریت ســرمایه    گذاری معاونت 

اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، سرپرســت معاونت اقتصادی 
و ســرمایه    گذاری ســازمان منطقه آزاد کیش در 
خصوص انجام بررسی ها و برنامه ریزی های الزم 
در یک زمان بندی مشخص، گفت: بازدید از کلیه 
پروژه های سرمایه    گذاری جزیره کیش در راستای 
انجام یکی از مســئولیت های محوری مدیریت 
ســرمایه    گذاری مبنی بر نظارت بر ایفای تعهدات 
قراردادی بین سازمان و سرمایه    گذاران در دستور 

کار قرار گرفته است.
حســین همتی افزود: در این طــرح با انجام 
بازدیدها، ضمن بررســی مســائل و مشــکات 
سرمایه    گذاران و شناسایی راه حل های الزم منطبق 
با مقررات قانونی و قراردادی در جهت تسریع و یا 
فعال نمودن پروژه ها و یا اســتفاده از ضمانت های 
اجرای قرارداد اقدام می شود.وی در ادامه سخنان 
خود تصریح کرد: در گام نخست این طرح، با حضور 
معاونت های گردشگری، اقتصادی و سرمایه    گذاری 
و سرمایه    گذاران مرتبط، پروژه هایی با کاربری هتل 

مورد بازدید قرار می گیرد.

اخبارکیش

کیش


