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مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش:
صدا و سیما حلقه اتصال مردم و 
سازمان منطقه آزاد کیش است

مظفری نقش صدا و سیما درتعامل سازنده با 
مردم و پیشبرد اهداف ســازمان را بسیار موثر بر 
شمرد. به گزارش ایلنا، دکتر غالمحسین مظفری 
مدیر عامل ســازمان، در گفتگوی تلویزیونی با 
شبکه کیش، ضمن تبریک روز ملی صدا و سیما، 
انعکاس اخبار و اتفاقات خــوب جزیره کیش را 
مرهون تالش موثر صدا و ســیما دانست و گفت: 
با توجه به شــمار فراوان رویداد های ملی و بین 
المللی در کیش ، اســتقرار صدا و سیمای مرکز 
کیش مزیت مناســبی برای انعکاس گســترده 
این رخداد ها در ســطح ملی و بین المللی است . 
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین 
به نقش موثر صدا و سیما در تعامالت اشاره کرد 
و گفت: صدا و ســیما امین ترین سیستم ارتباط 
ما با ســرزمین اصلی و فضای بین الملل است و 
همچنین حلقه ارتباطی مردم با سازمان منطقه 
آزاد کیش بوده و نظرات و خواسته های ساکنان را 
به سازمان منتقل می کند. وی باتاکید بر استفاده 
بهینه سازمان از این فرصت تعاملی افزود: مدیران 
و مسئوالن این مجموعه و همچنین شرکت های 
تابعه باید با انتقال صادقانه اخبار و فعالیت های 
انجام شده ازطریق صدا و ســیما اطالع رسانی 
به موقع داشــته باشــند . در این روند هیچ بهانه 
ای برای امتناع از برقراری ارتباط با صدا و سیما 
پذیرفته نیست و باید از این کانال پاسخگوی مردم 
باشیم. دکتر مظفری گفت: برای عملکردی موفق 
باید شنونده خوبی برای ایده ها و توصیه ها باشیم 
و انتقاد های سازنده و منطقی را بپذیریم . در ادامه 
این گفتگو دکتر مظفری درخصوص ایده جزیره 
بدون پالستیک و مقوله بازیافت در جزیره کیش 
سخن گفت. به گفته دکترمظفری، بازیافت یکی 
از ضرورت های در حال پیگیری درجزیره کیش 
است و طبق آخرین اطالعات، شرکت عمران،آب 
و خدمات برای تعبیه دستگاه زباله سوز استاندارد 
در کالس جهانی مذاکرت مســتمری با سرمایه 
گذار داشــته و اجرای این طرح بــه مرحله قرار 
داد رسیده اســت. وی همچنین از فعالیت تیم 
مطالعاتی متشــکل از کارشناسان دانشگاه های 
برتر کشور برای بررســی و اجرای طرح تبدیل 
محیط 20 هکتاری دپوی نخاله ها به یک مکان 

گردشگری در کیش خبر داد.
    

انتصاب سرپرست جدید در شرکت 
عمران، آب و خدمات کیش 

بابک خالقی سرپرســت معاونت مالی و اداری 
شــرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش 
شــد. به گزارش ایلنا، با ابالغ مهندس مقدس زاده 
مدیر عامل شــرکت عمران، آب و خدمات منطقه 
آزاد کیش، مهندس بابک خالقی به عنوان سرپرست 
معاونت مالی و اداری این شرکت منصوب شد. در 
حکم مهندس مقدس زاده خطاب به مهندس خالقی 
آمده است: با توجه به سوابق و تجارب جنابعالی ، به 
موجب این حکم به عنوان سرپرست معاونت مالی 
و اداری شرکت منصوب می شــوید. امید است با 
استعانت از پروردگار متعال،  در انجام امور محوله 

موفق و موید باشید.
    

آغاز تمرینات غواصی ارتش های 
جهان در آب های خلیج فارس 

تیم های غواصی عمق ارتش های جهان از روز 
گذشته هشتم مرداد تمرینات خود را در آب های 
کیش آغاز کردند.  به گزارش ایلنا؛ در آستانه مسابقات 
غواصی عمق ارتش های جهان 20۱۹ که به میزبانی 
نیروی دریایی ارتش ایــران در آب هایی نیلگون 
خلیج فارس و جزیره کیش برگزار می شود، تیم های 
شرکت کننده در این دوره از رقابت ها تمرینات خود 
را در بخش های مختلف آغاز کردند. بر اساس این 
گزارش غواصان ۱0کشور منتخب دنیا از ۱۳ الی 2۳ 
مرداد در مسابقات غواصی عمق ارتش های جهان 
به میزبانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 

ایران در جزیره کیش به مصاف هم می روند.

اخبار کیش
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این روزها شاهد سوءاستفاده برخی 
دفاتر خدمات مســافرتی از پاسپورت 
گردشگران برای دریافت رجیستری 
تلفن های همراه هستیم. امری که در 
ادامه تخلفات این گروه از دفاتر خدمات 

مسافرتی صورت می گیرد.
به گزارش خبرنــگار ایلنا، تخلفات 
دفاتر خدمات مسافرتی به جایی رسیده 
که هر روز خبرهــای جدید از تخلفی 
جدید سر زبان ها می افتد. چندی پیش 
تبلیغ اخذ ویزای تضمینی توسط دفاتر 
خدمات مسافرتی از ســوی اداره کل 
میراث فرهنگی استان تهران ممنوع 
اعالم شد چراکه شکایات بسیار زیادی از 
سوی گردشگران درخصوص تخلفات 
دفاتر خدمــات مســافرتی مبنی بر 
تبلیغات نادرســت برای تضمین اخذ 

ویزا انجام شده و محقق نشده بود.
پرهام جانفشــان، مدیرکل میراث 
فرهنگی اســتان تهران، نیز در نامه ای 
به رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مسافرتی ایران و تهران و 

مدیران دفاتر خدمات مسافرتی نوشت: 
با توجه به گزارش های واصله و همچنین 
تعدد شکایات مطرح شده در خصوص 
تبلیغ و ارائــه خدمات با عنــوان اخذ 
تضمینی ویزا بدینوسیله اعالم می دارد 
از آنجایی که تعهد ویــزای تضمینی 
کشــورها از جمله کانادا، اســترالیا و 
کشــورهای حوزه شینگن غیرقانونی 
بوده و این امر صرفاً با هدف سوءاستفاده 
مالی توسط برخی افراد سودجو صورت 
می گیرد، لذا مقتضی است اطالع رسانی 
مناســب به دفاتر خدمات مسافرتی 
و گردشــگری تحت پوشش مبنی بر 
جلوگیری از هرگونه تبلیغ و اقدام به اخذ 
ویزا با عنوان تضمینی صورت گیرد تا از 

بروز مشکالت احتمالی اجتناب شود.
با این وجود، همچنان شاهد تخلف 
دفاتر خدمات مسافرتی در این خصوص 
هستیم و همچنان گردشگران گول این 
تبلیغات را می خورند چراکه حرمت اهلل 
رفیعی، رئیس انجمــن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، 

معتقد است: بعضی از کارمندان برخی 
ســفارتخانه ها با برخی از آژانس های 
مســافرتی تبانی می  کنند تا در ازای 
دریافت بخشی از درآمد آژانس، کارهای 

ارائه ویزا را تسهیل کند.
او با اشاره به مواردی که طی ماه های 
اخیر شاهد بودیم، گفت:  هر چند وقت 
یکبار شاهد آن هستیم که در یک برهه 
زمانی یکی از ســفارتخانه ها درصدد 
ریجکت ویزاها برمی آیــد. بعد از آنکه 
سفیر متوجه می شــود درصدد تغییر 
کارکنان سفارتخانه برمی آید. به طور 
مثال در سال گذشته در سفارت ایتالیا و 
فرانسه شاهد جابه جایی های متعدد در 
میان کارکنان بودیم. اکنون نیز چنین 
مواردی در سفارتخانه ها اتفاق می افتد 
که از آنجایی که عیان نیســت، مدتی 
طول می کشد تا متوجه آن بشویم که 
در این مدت زمــان تخلفات متعددی 

انجام می شود.
ولی تیموری، معاون گردشــگری 
کشــور، نیز با تایید تبانی هایی که در 

ســفارتخانه های برخی از کشــورها 
درخصوص صدور و عــدم صدور ویزا 
شاهد هستیم به ایلنا گفت: متاسفانه 
کارکنان بسیاری از سفارتخانه ها چنین 
کارهایی انجام می دهند حتا در مواردی 
گزارش هایی را اعالم کرده ایم که بیشتر 

توصیه ای بوده اند.
او ادامه داد: بارها مشــاهده شــده 
کارکنان سفارتخانه ها بویژه کارکنان 
محلی، چنیــن تبانی هایــی را انجام 
می دهنــد و مرجع رســیدگی به این 
تخلفــات قطعا ســفارتخانه مربوطه 
هســتند. ضمن آنکه نباید فراموش 
کرد که  در حوزه صدور ویزا چارچوب 
مشخصی داریم که تمام آن در اختیار 
سفارتخانه کشور مقصد سفر است. دفاتر 
خدمات مسافرتی نیز کارشان آن است 
که دریافت ویزای مسافران را انجام دهد 
و هیچ تضمینی بــرای دریافت یا عدم 

دریافت ویزا وجود ندارد.
تور به شرط رجیستری

هرچنــد هنوز موضــوع تبلیغات 

کذب اخــذ ویزای تضمینی توســط 
دفاترخدمات مسافرتی به طور کامل 
رفع نشده،  این روزها با تبلیغات جدید 
دیگری روبه رو هســتیم کــه عنوان 
می شــود در صورت واگذاری ســهم 
رجیستری به آ ژانس مربوطه، مبلغی 
که معموال از ۵00 هزار تومان شروع، از 

هزینه تور کسر می شود.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی و جهانگردی با تاکید 
برآنکه هــر کس چنیــن کاری انجام 
می دهد، تخلف کرده، گفت: این کار به 
نوعی سوءاســتفاده از پاسپورت افراد 
است و درخواست داریم تا این دفاتر را 

معرفی کنند.
او ادامه داد: قاعده اینگونه است که یا 
سازمان میراث و گردشگری باید خود 
بخش نظارت را به درستی انجام دهد 
یا اگر از عهده این کار بی نمی آید نظارت 
را واگذار کند. شرایط به گونه ای ست که 
نه سازمان متولی نظارت کاملی دارد و نه 
نظارت به بخش های دیگر مانند بخش 
خصوصی واگذار می شود. سال هاست 
این صحبت ها را بیان می کنیم اما راه به 

جایی نمی برد.
به گفته رفیعی، ایــن بدنامی ها در 
نهایت برای دفاتری خدمات مسافرتی 
باقی می ماند که کار خود را درست انجام 
می دهند. معلوم نیســت دفاتری که 
چنین تبلیغاتی انجام می دهند و چنین 
تورهایی برگزار می کنند، مجوز قانونی 
دارند یا خیر! در بیشتر مواقع این دفاتر 
فعالیت غیرمجاز دارند اما کســی هم 
جلودار آنها نیست و برخورد مناسبی 
با فعالیت غیرمجاز ایــن دفاتر صورت 

نمی گیرد.
تیمــوری نیز با تاکید بــر آنکه اگر 
آژانسی در تبلیغات خود بر دریافت ویزا 
به شرط دریافت حق رجیستری موبایل 
توسط مسافر تاکید داشته باشد و این کار 
را انجام دهد، تخلف کرده به ایلنا گفت: 
هیچ کس چنین حقی ندارد. مسئولیت 
آژانس ها برنامه ریزی تور و ارائه خدماتی 
است که در چارچوب تور در نظر گرفته 
می شــود. این خدمات شامل، ذخیره 
اقامت، راهنما، هتل، بلیط و بازدید است 

و خارج از این بسته سفر، هر تقاضایی 
داشته باشند، قطعا تخلف خواهد بود. 
اگر این موارد به ما گزارش شود، قطعا 

رسیدگی خواهیم کرد.
او در پاســخ به این پرسش که اگر 
مسافر از این کار رضایت داشته باشد و 
شکایتی صورت نگیرد، بازهم معاونت 
گردشــگری اجازه ورود به موضوع را 
خواهد داشــت یا خیر، گفت: گرفتن 
پاسپورت مسافر به دالیلی غیر از آنچه 
در وظایف دفاتر خدمات مســافرتی 
ذکر شده، سوءاســتفاده از پاسپورت 
مسافران تلقی می شود و اگر شکایتی 
داشته باشیم، رسیدگی خواهیم کرد. 
اگر شکایتی نداشته باشیم، باتوجه به 
آنکه هر روز یک چیز جدید مد می شود، 
قوانینی در این خصوص وضع نشده. اگر 
آژانس دار که وظیفه اصلی آن برگزاری 
تور اســت، کار دیگری انجام دهد و به 
ما گزارش شــود، می توانیم بر اساس 
وظایــف نظارتی ورود کنیــم و تذکر 
 دهیم. البته می توانیم اطالع رســانی 

هم انجام دهیم.
معاون گردشگری خاطرنشان کرد: 
تبلیغ نیز می تواند مصداق انجام جرم 
باشــد. اگر عملی خــارج از چارچوب 
وظایف قانونی آنها ببینیم، می توانیم 
تذکر دهیم. اگر کار ادامه یابد ســایر 

مسائل انضباطی را انجام می دهیم.

ایلنا گزارش می دهد؛

سوءاستفاده از پاسپورت گردشگران برای دریافت رجیستری
هرچند هنوز موضوع 

تبلیغات کذب اخذ 
ویزای تضمینی توسط 

دفاترخدمات مسافرتی به 
طور کامل حل نشده،  این 

روزها با تبلیغات جدید 
دیگری روبه رو هستیم که 
عنوان می شود در صورت 
واگذاری سهم رجیستری 
به آ ژانس مربوطه، مبلغی 

که معموال از ۵۰۰ هزار تومان 
شروع، از هزینه تور کسر 

می شود

گزارش ویژه

به گزارش ایلنا، در جلسه ای با حضور دکتر 
مظفری و جمعــی از معاونــان و مدیران این 
ســازمان، مدیر کل آموزش و پرورش استان 
هرمزگان و مسئوالن برخی ادارات و نهادهای 
جزیره کیش درسالن اجتماعات سازمان منطقه 
آزاد کیش؛ سید جواد قوامی نژاد به عنوان رئیس 
جدید اداره آموزش و پرورش کیش معرفی و از 

زحمات عربعلی زینالی تقدیر شد.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزادکیش در 
این نشســت آموزش و پرورش را از ارکان مهم 
توسعه برشمرد و با اشــاره به رشد فعالیت ها و 
ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش و پرورش 
کیش تاکید کرد: جزیره کیش با زیر ســاخت 
های خوبی که دارد می تواند به الگوی طرح های 
نوین آموزشی کشور تبدیل شده و پایگاه ملی 

اجرای طرح های پژوهشی باشد.
وی افزود: اگرچه رشد فعالیت های آموزشی 
در این منطقه مطلوب بوده و در برخی بخش ها 
از رشد کشوری هم فراتر است، اما تبدیل شدن 
کیش به الگوی نمونه کشوری در زمینه فعالیت 
های آموزشی، پرورشی و مهارتی هدفی دست 
یافتنی است که با تالش و کوشش مستمر دست 
اندرکاران آموزش و پرورش کیش و هم افزایی و 

همدلی همه نهادها میسر خواهد شد.
دکترمظفری همچنین برضرورت تدوین 
یک برنامه جامع بلند مدت برای تعیین چشم 
انداز فعالیت های آموزش و پرورش در کیش 
تاکید کرد و با بیان اینکه آمــوزش و پرورش 
همواره از اولویت های سازمان منطقه آزاد کیش 
بوده است گفت: سازمان تمام توان خود را برای 
تقویت فعالیت های آموزشی و ایجاد امکانات 

سخت افزاری در این منطقه بکار می گیرد.
وی با اشــاره به اجرای طرح های نوین در 
جهت ارتقاء فعالیت های علمی و آموزشی در 
کیش ازآغازبکار برج نــوآوری کیش درهفته 
های آینده خبر داد و تصریح کرد: فعالیت شعب 
دانشــگاه های بین المللی، مراکز تحقیقاتی و 
پژوهشی و شهر دانشــی در قالب برج نوآوری 

کیش برنامه ریزی و مدیریت خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان 
اینکه اعضای شــورای راهبردی شهر دانشی 
کیش ازچهره های شاخص علمی و فرهنگی 
کشور هستند اظهارداشت: یکی از زیر ساخت 
های الزم برای تحقق این اهداف کالن، ارتقاء 
سیستم آموزشی و بهره مندی از یک آموزش و 

پرورش با انگیزه و توانمند درکیش است.
دکتر مظفری با اعالم آغاز بکار فرهنگسرای 
مرکزی کیش در آینده نزدیک اظهار داشت: این 
فرهنگسرا که درسطح کشور نمونه است فرصت 
خوبی رابرای استعداد یابی، مهارت های شغلی 
و تامین نیازهای پرورشــی و پژوهشی نسل 
جوان به ویــژه کودکان جزیــره کیش فراهم 

می کند.  
درایــن نشســت موســی دادی زاده 
ســرخایی مدیر کل آموزش و پرورش استان 
هرمزگان اجرای دقیق ســند تحول بنیادین 
را محورفعالیت های آموزشــی استان عنوان 
کرد و اظهار داشــت: مدرسه محوری و تبدیل 
مدارس به محور اصلی فعالیت های آموزشی 
برنامه اصلی وزارت آموزش و پرورش و به تبع 

آن استان است.
 دادی زاده شایســته ســاالری و شایسته 

گزینی را از بخش های مختلف طرح مدرســه 
محوری عنــوان کرد و افزود: برگــزاری دوره 
های ضمن خدمت برای مدیــران و معلمان و 
همچنین برگزاری آزمون های تخصصی برای 
بکارگیری مدیران توانمندی که خود داوطلب 
شرکت در این آزمون ها هستند از جمله روش 
های شایسته گزینی درسیستم آموزشی کشور 
است. ضمن اینکه مدیران برای اداره مدارس 
ملزم به ارائه برنامه های مدونی هستند که به 
تایید شــورای راهبردی مدارس، متشکل از 
نماینده دبیران و معلمان و اولیاء رسیده باشد.  

وی همچنین به موفقیت های دانش آموزان 
استان هرمزگان دررقابت های علمی، فرهنگی 
و المپیاد رشته های مختلف اشاره کرد و گفت: 
در آزمون سراسری ســال۹7در رشته ریاضی 
2 رتبه تک رقمی از اســتان هرمزگان بوده و 
در مجموع رتبه استان در سطح کشور از 2۳ به 

رتبه۱6 ارتقاءیافته است.
وی با اشــاره به وضعیت مطلوب آموزشی 
در جزیره کیش اظهار داشــت : امســال برای 
نخستین بار جزیره کیش در بین 7۵0 منطقه 
آموزشی کشور موفق به کسب رتبه دو رقمی 
۹8 شد و نسبت به سال گذشته که رتبه جزیره 

کیش ۱۵۱ بود، ۵۳ رتبه صعود کرده است.
دادی زاده افــزود: میانگیــن قبولی پایه 
دوازدهم در جزیره کیش بیــش از 88 درصد 
اســت که از میانگیــن 8۳ درصدی کشــور 
باالتراست. میانگین نمرات کتبی پایه دوازدهم 
کیش نیز از میانگین اســتان و کشوری باالتر 
است که این آمار بیانگر مدیریت خوب آموزش 
و پرورش کیش و همدلی و فعالیت آموزگاران 

مجرب و متعهد برای ارتقاء سطح آموزشی در 
جزیره کیش است.

وی درپایان با تقدیر از تالش های عربعلی 
زینالی برای رئیــس جدیــد اداره آموزش و 

پرورش کیش آرزوی موفقیت کرد.
ســید جواد قوامی نژاد رئیس جدید اداره 
آموزش و پرورش کیش نیز با اشاره به ظرفیت 
های خوب جزیره کیش ، سیســتم آموزشی 
کیش را مربعی چهارضلعی دانست که وزارت 
آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان ، ســازمان منطقه آزاد کیش و اداره 
آموزش و پرورش جزیره کیش اضالع آن بوده 
و برای ارتقاء این سیستم همکاری تنگاتنگ و 

هم افزایی این نهادها ضروری است.
رئیس اداره آموزش و پرورش کیش با اشاره 
به رهنمودهای رهبر معظــم انقالب مبنی بر 
لزوم توجه به سه اصل نوآوری ، ریسک پذیری 
و نظم برای رقابت موفق در عرصه های مختلف 
گفت: تالش می کنیم تا این ســه خصیصه در 
نسل جوان و دانش آموزان جزیره کیش نهادینه 
شده و زمینه ارتقاء فعالیت های آموزشی در این 

منطقه تقویت شود.
وی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

را محور اصلی فعالیت هادر کیش برشــمرد و 
ابراز امیدواری کرد با همدلی و همراهی تمامی 
دست اندرکاران آموزش و پرورش کیش و بهره 
مندی از نظرات کارشناســان ، فعالیت های 
آموزشی کیش توسعه یافته و حتی شاهد ایجاد 
و تقویت ارتباطات بین المللی در حوزه آموزش 

و پرورش باشیم.
عربعلی زینالی نیز با تاکید بر اینکه جزیره 
کیش نسبت به بسیاری از شــهرهای کشور 
ازسطح آموزشــی باالتری برخوردار است از 
تعامل خوب همکاران خود در اداره آموزش و 
پرورش کیش، و همدلی و همراهی مجموعه 
مدیریتی و معاونان سازمان منطقه آزاد کیش 
، امام جمعه کیش و امام جماعت اهل تسنن و 

اصحاب رسانه قدردانی کرد .
وی ایجاد فضایــی آرام برای فعالیت بهینه 
آموزگاران، تجهیز مدارس و هنرســتان های 
جزیره کیش با هدف ارتقــاء فضای فیزیکی 
تحصیل دانش آموزان و راه انــدازی دو مرکز 
جدید بــرای دانــش آموزانی که بــا اختالت 
یادگیری مواجه هســتند را ازجمله اقدامات 
خوب آموزش و پرورش کیش درســه ســال 

گذشته عنوان کرد.

دکتر مظفری در مراسم معارفه رئیس جدید اداره آموزش و پرورش:

جزیره کیش می تواند پایگاه ملی اجرای طرح های پژوهشی باشد


