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تحویل موقت ساختمان فعلی دانشگاه 
آزاد به آموزش و پرورش کیش

با توجه به مشــکالت ناشــی از کمبود فضاهای 
آموزشی مورد نیاز در سال تحصیلی جدید و بر اساس 
برگزاری جلسات در تیرماه امسال، ساختمان فعلی 
دانشــگاه آزاد به صورت موقت در اختیــار آموزش و 

پرورش کیش قرارگرفت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش، براساس برگزاری جلسات در تیرماه 
امسال با موضوع »بررسی مسائل و مشکالت آموزش و 
پرورش کیش« ساختمان فعلی دانشگاه آزاد اسالمی 
که دارای ســاختمان دیگر در شــهرک دانشگاهی 
جزیره است و با گذشت انقضای مدت زمان قرارداد و 
حکم قانونی بخشی از آن تحویل گردیده بود با حضور 
مسووالن سازمان و آموزش پرورش به صورت موقت در 

اختیار اداره آموزش و پرورش کیش قرار گرفت.
ساختمان فعلی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد بین 
المللی کیش به عنوان یکی از فضاهای آموزشی جهت 
تامین کالس های درس دانــش آموزان اداره آموزش 
و پرورش این منطقه به صــورت موقت در نظر گرفته 

شده است.
    

در راستای برنامه ها و اقدامات محیط زیستی فیفا؛
گل سبز کیش به جام جهانی

با همکاری سازمان محیط زیست
پویش بین المللی گل سبز، با شعار » زمین سبز برای 
پایداری سرزمین« در راستای برنامه ها و اقدامات سبز 
فیفا، همزمان با برگزاری نشست سیاستگذاری فرهنگی 

رویدادهای ورزشی بین المللی رونمایی می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان 
منطقه آزاد کیش، پویش بین المللی گل سبز با هدف 
ارتقا و توسعه فرهنگ عمومی در زمینه حفاظت از محیط 
زیست و منابع طبیعی با بهره گیری از ظرفیت سرمایه 
اجتماعی ورزش فوتبال بویژه جام جهانی قطر 2022 

رونمایی می شود.
فیفا در راستای برنامه ها و اقدامات سبز خود، پیشنهاد 
می کند هر شخصی که در رویدادهای فیفایی شرکت 
می کند متعهد شود ردپای کربن خود را کاهش دهد و از 
آب و هوا محافظت کند )مقابله با تغییرات اقلیمی(. این 
پیشنهاد در راستای ابتکاری است که فیفا در ژوئن 2022 
در رابطه با دارندگان بلیط جــام جهانی قطر راه اندازی 
کرده اســت. برنامه پایداری فیفا در جام جهانی قطر در 
پنج موضوع محیط زیســت)ارائه راه حل های محیط 
زیستی نوآورانه(، انسان)توسعه سرمایه انسانی و حفظ 
حقوق کارگران(، اقتصادی)تسریع توسعه اقتصادی(، 
اجتماعی)ارائه یک تجربه تورنومنت فراگیر( و حکمرانی 
)ارائه مثالــی از حکمرانی خوب و شــیوه های تجاری 

اخالقی( همزمان با جام جهانی قطر انجام می شود.
پویش بین المللی گل سبز توسط تشکل جمعیت 
حامیان زمین و مشــارکت ســازمان محیط زیست و 
منطقه آزاد کیش طراحی و ایده پردازی شده و قصد دارد 
به صورت همگانی در رابطه با نقش مســئوالنه اجتماع 
در جایگاه ها و موقعیت های گوناگــون برای کاهش و 
سازگاری اثرات تغییرات آب و هوایی و مقابله با بیابان زایی 
و خشکسالی، آموزش های مستقیم و غیرمستقیم اصولی 

را برای درک و فهم صحیح جامعه ارائه و ترویج دهد.
شایان ذکر است نشســت سیاستگذاری فرهنگی 
رویدادهای ورزشی بین المللی با تاکید بر جام جهانی 
قطر دوم و سوم شهریورماه با همکاری منطقه آزاد کیش، 
وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
دانشگاه باقرالعلوم، شبکه رادیویی ورزش، سازمان بسیج 
ورزشکاران، انجمن اخالق ورزش و مرکز ارتباطات و بین 

الملل حوزه های علمیه در جزیره کیش برگزار می شود.

اخبار کیش

تفاهم نامه رســمی میان سازمان 
منطقه آزاد کیش و دانشــگاه صنعتی 
شیراز با موافقت کتبی دانشگاه عمان، 
برای احداث نخستین دانشگاه مشترک 

خارجی در جزیره به امضا رسید.
به گــزارش روابط عمومــی و امور 
بین   الملل ســازمان منطقه آزاد کیش، 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش 
در نشست با محمد مهدی علویان مهر 
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و هیات 
همراه، دالیل عقب مانــدن در برخی 
مسائل را کمبود یا عدم توجه به اجرای 

کار علمی عنوان کرد.

مهدی کشاورز همچنین تفاوت بین 
کار کردن عادی و کار علمی و مطلوب را 
زمان بندی و چارچوب  مشخص برای 
به سر انجام رســاندن برشمرد و افزود: 
ساخت شهرک دانشگاهی سال ها پیش 
در کیش کلید خورده است اما در رکود 
مانده چــرا که هدف گــذاری صحیح 
نبوده موفقیت برخی دانشگاه ها نیز با 
کمک سازمان منطقه آزادکیش میسر 

شده است.
وی با ابراز گالیه از برخی دانشگاه ها 
تصریح کرد: متاسفانه کیش محلی برای 
گرفتن مدرک دکترا توسط یک سری 

افراد و مسئوالن از منبع بیت المال شده 
و به همین دلیل از اهداف اصلی فاصله 
گرفته و خروجی مطلوبی نداشــته اند 
بنابراین پس از انعقــاد تفاهمنامه باید 
تالش کنیم ســنگ بنای این دانشگاه 
به عنوان نخســتین دانشگاه مشترک 
بین   المللی ایران در کیش به درســتی 
گذاشته شود. کشــاورز نتیجه رفتار و 
قوانین ســختگیرانه در زمان انجام کار 
را عاملی برای اثرات مثبت در سال های 
 آینــده خواند کــه به خوبی مشــهود 

خواهد بود.
وی بر راه اندازی توریســم آموزشی 

برای حضور دانشجویان خارجی را و به 
مرحله عمل رساندن هدف ها تاکید کرد و 
اظهار داشت: اینگونه مسائل نباید تنها در 
حد حرف باقی بماند چراکه دانشجویان 
خارجی می توانند سفیر ما در کشورهای 
دیگر باشند و از این طریق می توان کیش 
را به محلی برای برپایی کنفرانس های 
بین   المللی همچنین برند شدن ایران از 
طریق جزیره کیش و دانشگاها تبدیل 
کرد. وی بیان داشــت: در حال حاضر با 
برخی تخلفات احتمالی یا کم کاری های 
دانشگاه های کیش به سختی برخورد 
می شــود و در خصوص این تفاهمنامه 

نیز تا جایی که قوانین و شرایط به ما اجازه 
دهد کمک می کنیم تا عملیاتی شود و به 

نتایج خوبی دست یابیم.
کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیــش در ادامــه گفــت: در حال 
حاضربه حوزه هوشمندســازی ورود 
کردیم و ظرف 6 مــاه آینده کیش رتبه 
اول واقعی  شــهر هوشــمند ایران رابه 
خود اختصــاص خواهــد داد و در این 
زمینه از طرح ها و برنامه های دانشــگاه 
صنعتی شــیراز بــه ویــژه در بخش 
بیمارستان که بستر ســازی هایی هم 
برای هوشمندسازی در آن انجام شده 

استقبال می کنیم.
فعالیت در زمینه شرکت های دانش 
بنیان، ســاخت خــودرو و موتورهای 
برقی، ســرمایه گذاری های مشترک 
در عرصه ها مختلف پزشــکی، درمان و 
سالمت به عنوان طرح های مستقل از 
دیگر موضوعاتی بود که مهدی کشاورز 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش 
برای همکاری با دانشگاه صنعتی شیراز 
همچنین حمایت مالی و تخصیص فضا 

در چارچوب قانون اعالم آمادگی کرد.
 کشاورز در پایان افزود: ایجاد دهکده 
آموزشی در حوزه علمی نیز باید مانند 
دیگر طرح های مســتقل جزیره کیش 
از جمله ورزش و گردشگری پیگیری و 

عملیاتی شود.
رئیس دانشــگاه صنعتی شیراز نیز 
در این نشســت گفت: ایجاد یک واحد 

بین   المللی مشترک بین ایران و عمان 
هماهنگی ها با سازمان منطقه آزاد کیش 
حدود 4 ماه در حال انجام بود و جلسات 
متعددی به صورت حضوری و تصویری 
برای بررسی این موضوع برگزار کردیم 
که مدل همکاریها در بحث دیپلماسی 
علمی استفاده از ظرفیت ماده 64 قانون 

برنامه ششم تشریح شده است.
محمد مهدی علویان مهــر افزود: 
این ماده بــه دولت اجازه مــی دهد تا 
دانشگاه های معتبر بین   المللی با همکاری 
دانشــگاه های داخل کشــور بویژه در 
مناطق آزاد شعبه مشترک ایجاد کنند، 
بنابراین مذاکراتی با رئیس دانشگاه ملی 
عمان »دکتر علی االیمانی«  انجام دادیم 
که ایمانی از ســفر به کیش و بررســی 
ظرفیت ها استقبال و طی نامه ای نسبت 
به ایجاد این دانشــگاه مشترک اعالم 

موافقت کرد.
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز ضمن 
ابراز خرسندی از انعقاد تفاهمنامه تشریح 
کرد: پس از امضــا تفاهمنامه عالوه بر 
برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، 
همکاریهای الزم در حوزه فناوری را نیز 
انجام می دهیم تا جزیره کیش به هدف 
و چشم اندازچند ساله خود که تبدیل 
به شــهر علم و دانش بوده جامه عمل 

بپوشاند.
مهدی علویان مهر در پایان سخنانش 
تاکید کرد:دانشــگاه صنعتی شــیراز 
می تواند فعالیتهای خوبــی در حوزه 
شرکت های دانش بنیان و زمینه هایی 
از جمله جلوگیری از خوردگی صنایع 
و ساختمان ها، انتقال آب خلیج فارس، 
تولید خودروهای برقی،هوشمند سازی 
بیمارستانی داشته باشــد و به عنوان 
بازوی علمی سازمان منطقه آزادکیش 

عمل کند.

گام عملی با تفاهم نامه میان سازمان، دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه عمان برداشته شد؛

احداث نخستین دانشگاه مشترک خارجی در کیش

آگهی مفقودی کارت هوشمند راننده
کارت هوشمند راننده به شماره کارت ۳۳۳2۳۸۱ و شماره پرونده 
۷۳2۱۴۱۴6۰ به مالکیت آقای لقمان شاه محمدی  فرزند حبیب اله 
به شماره ملی۳۸۵۹۸۸۷۸2۳  مفقود گشته لذا هرگونه سوء استفاده 
یا جعل از آن را خود عهده دارم و پایانه هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 
دیواندره

آگهی مفقودی سینه پالک 
مفقودی سینه پالک یکدستگاه تراکتور کشاورزی سیستم فرگوسن 
شماره   ۱۳6۴ مدل   روغنی   - قرمز  رنگ  تیپ  2۸۵MFبه 
شاسی   شماره  و   2۵۳۹۵۹Lموتور شماره  به  سریال 6۳-۴6۷۸ 

۱۸6۷۵۰۵M۵مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
دیواندره 

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش ضمن اشاره به اهمیت حفاظت 
از محیط زیست دریایی وتنوع زیست محیطی کیش، خواستار تشکیل مستمر این 
کارگروه محلی به منظو پیشــگیری و مقابله با آلودگی ها و لکه های نفتی با حضور 

مسئوالن دستگاه های اجرایی مربوطه شد.
به گزارش ایلنا؛ سعید پورزادی معاون عمرانی و زیربنایی سازمان انتخاب نماینده 
سازمان و بنادر به عنوان دبیر این کارگروه محلی ، تامین تجهیزات مورد نیاز برای استقرار 
نیروهای انسانی و تجهیزات پیشگیری و مقابله با آلودگی های نفتی از سوی شرکت 
توسعه بنادر و فرودگاه های کیش، در اختیار قرار دادن فضایی مناسب از سوی سازمان 
منطقه آزاد کیش با هدف نگهداری تجهیزات مقابله ای، اجرای طرح اقتضایی واکنش 
در شرایط اضطراری، ارائه مباحث آموزشی و اطالع رسانی در این حوزه از سوی متولیان 
امر برای عملیاتی شدن موضوعات پیرامون کارگروه را از مصوبات این جلسه عنوان کرد.
پورزادی در این جلسه با اشــاره به نزدیک شدن یک لکه نفتی وسیع به جزیره در 
سنوات گذشته که به سرعت با آن مقابله شد گفت: گزارش های دریافت شده حاکی از 
وجود لکه هایی در محدوده جغرافیایی کیش است و این امر ناشی از نشت لوله های نفت 
خام صادراتی و دیگر منشا های شناسایی شده می باشد که کنترل آن در دریا آسان تر 
بوده و در صورتی که به ساحل برسد هزینه های گزاف و تاثیرات مخرب بیشتری در بر 

خواهد داشت.
پورزادی افزود: با برنامه ریزی هدفمند و مشارکت تمامی دستگاه ها از جمله بنادر، 
دریابانی، گمرک، دادستانی و دیگر دستگاه های مرتبط، باید برای اطالع دقیق از منشا 

آلودگی های حوزه نفت در آب های جزیره کیش تالش کنیم.

وی از آمادگی ســازمان منطقه آزاد کیش برای جانمایی فضایی برای اســتقرار 
تجهیزات و نیروی انسانی سازمان بنادر در مقابله و پیشگیری با آلودگی های نفتی 
خبر داد. معاون عمرانی و زیربنایی سازمان بر به کارگیری نیروهای آموزش دیده در 
پایش محیط زیست و کمک به شیالت در خصوص صید های غیر مجاز از سوی پایگاه 

دریابانی تاکید کرد.
رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این جلسه کارگروه محلی 
مقابله با آلودگی های نفتی بیان داشت: جزیره کیش گرفتار آلودگی های نفتی شده و 
این مسله سطح وسیعی از دریا به ویژه در استان بوشهر را در برگرفته است و در اثر نشتی 
لوله های قدیمی انتقال نفت و گاز در بستر خلیج فارس ممکن از بیش از پیش شاهد 

چنین مسائلی باشیم.
مریم محمدی افزود: طبق مصوبه هیات وزیران باید کارگروهی در خصوص مقابله 
با آلودگی های نفتی که در سطح ملی و اســتانی رخ داده تشکیل شود. محمدی در 
پایان گفت: بررسی تجهیزات و امکانات مربوط به حوزه مقابله با آلودگی های نفتی و 

پیگیری های الزم برای اطالع رسانی های به موقع در دستورکار قرار دارد.
رئیس اداره بندر و دریانوردی کیش نیز در این نشست آلودگی های نفتی را امری 
اجتناب ناپذیرخواند و عملیات دریایی، تردد کشتی های نفتی، ورود پساب و فاضالب 
از خشکی به دریا، نشت لوله های نفتی را از عوامل مهم این آلودگی ها برشمرد و گفت: 
این موضوعات به صورت مستمر رخ می دهد و به واسطه محدوده جغرافیایی میزان 

آن متغییر است.
امامدادی با اشاره به اینکه 3سال پیش لکه نفتی بسیار بزرگی که شاید از مساحت 

جزیره نیز بزرگتر بود مشاهده شد و به واسطه جریان های آبی تغییر مسیر داد افزود: 
از 4 سال گذشته بر اساس رصدها احتمال بروز چنین حوادثی پیش بینی می شد و 
خوشبختانه هنوز آلودگی ها گسترده نشده است،ما باید برای اینگونه اتفاقات آمادگی 

کامل داشته باشیم.
موضوعات دیگری از جمله پیگیری منشا آلودگی ها و لکه های نفتی با همکاری همه 
دستگاه ها، ارائه طرح های پیشگیری و مقابله با آلودگی از سوی بهره برداران دریایی، 
نگرانی تخلیه سوخت قاچاق توسط شناورهای صیادی در دریا، برخوردهای قانونی و 
تعیین خسارت برای متخلفان، اختصاص شماره ای جهت گزارش مشاهدات آلودگی 
یا لکه های نفتی ، اجرای طرح واکنش در شرایط خاص و اضطراری ، ارتقا سطح کارگروه 
محلی مقابله با آلودگی های نفتی به کارگروهی ملی ، حضور نماینده محیط زیستی 
وزارت نفت درجلسه آینده و اطالع رسانی، فرهنگ سازی و آگاه سازی در خصوص 

آلودگی های نفتی در این جلسه از کارگروه مطرح شد.

تشکیل کارگروه محلی مقابله با آلودگی های نفتی در کیش
گزارش

آئین بهره برداری رسمی از طرح انتقال گاز به نیروگاه های جزیره کیش در آستانه هفته 
دولت توسط جواد اوجی وزیر نفت کشور از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.

به گزارش ایلنا؛ این طرح پس از 14 ســال تاخیر با پیگیری های مهدی کشــاورز 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و تاکید ویژه سعید محمد دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و برگزاری جلسات متعد با وزارت نفت و نیرو،  دیروز 

دوشنبه 31 مردادبه صورت رسمی به شبکه پایدار گاز سراسری کشور متصل شد.
سازمان منطقه آزاد کیش با نقش حمایتی و مالی از این طرح در هموار کردن مسیر های 
خط لوله، اختصاص زمین و اراضی برای ایستگاه های گاز و اقداماتی در حوزه های دریایی و 
ساحلی کیش، عملیات خط لوله در داخل جزیره به مسافت بیش از 10 کیلومتر، گام های 

موثری برداشته است.
این طرح در سه بخش خط لوله ۵6 اینچ خشکی، 32 اینچ دریایی و خشکی و خط لوله 
20 اینچ با سرمایه گذاری بالغ بر 3۵0 میلیون دالر عملیاتی و با اتمام پروژه احداث خط لوله 
و ایستگاه های تقویت فشار جزیره کیش به صورت رسمی به شبکه پایدار گاز سراسری 
کشور متصل شد. اجرای طرح گاز رسانی به عنوان سوخت مطمئن و پایدار با استفاده از 

خط لوله هفتم سراسری کشور تحقق یافته و پروژه ای در تراز ملی است که ضمن تأمین 
پایدار نیاز جزیره، سبب اثربخشی بر دیگر حوزه های پیرامونی می شود.

مجری طرح توسعه میدان گازی کیش در خصوص خط لوله 12۷ کیلومتری، گفت:  
با احداث ۹4 کیلومتر خط لوله ۵6 اینچ توسط شرکت مارون کاران، به عنوان پیمانکار و 

عبور از مناطق کوهستانی مرتفع، حجیم ترین عملیات خاکی و انفجاری در مسیر خط 
لوله صورت گرفته و تا بندر آفتاب امتداد دارد.

عبداهلل مهرابی با اشاره به عملیات ساخت بخش دوم این طرح تصریح کرد: در بخش 
دوم با اجرای 1۸ کیلومتر خط لوله 32 اینچ در بستر دریا و 6 کیلومتر در خشکی توسط 
شرکت تأسیسات دریایی ایران و با اجرای ۹ کیلومتر خط لوله 20 اینچ توسط شرکت 
ارشک مکانیک حد فاصل بندر آفتاب تا جزیره کیش، گاز از ایستگاه تقلیل فشار جزیره تا 

نیروگاه های کیش ارسال شد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه نیروگاه های 
جزیره کیش سال های زیادی در انتظار سوخت پاک و ارزان بود گفت: ساکنان جزیره 
کیش با طرح انتقال گاز از این پس در شرایط زیســت محیطی بسیار بهتری قرار 

خواهند گرفت و شرایط فضای کســب و کار و اشتغال نیز 
مطلوب تر خواهد شد.

محسن خجسته مهر افزود: طرح گاز رسانی به نیروگاه های 
این جزیره ظرفیت تولید و تامین آب و برق این منطقه آزاد را نیز 
به شکل محسوسی افزایش خواهد داد و این در حالی است که 
میزان درآمد حاصل از اجرای این پروژه به 400 میلیون دالر در 

سال خواهد رسید.

آغاز بهره برداری رسمی از طرح خط لوله انتقال گاز به کیش 
خبر

طبق جدول زمان بندی دومین میز خدمت، چهارشــنبه دوم شهریور 
از ساعت 10 تا 12 در معاونت توســعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش 

برگزار می شود.
به گزارش ایلنا؛ با دستور مهدی کشاورز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد کیش، میز خدمت چهارشنبه های هر هفته در معاونت ها 
و شرکت های تابعه سازمان با هدف افزایش میزان رضایتمندی و پاسخگویی 

به مطالبات مردمی، برگزار می شود.
نخســتین میز خدمت چهارشنبه 26 مرداد در شــرکت عمران، آب و 

خدمات برگزار شد و مشــکالت بیش از 30 نفر از ساکنان جزیره کیش و 
صاحبان صنوف مورد بررسی قرار گرفت.

ســاکنان جزیره کیش می توانند با مراجعه به اداره ارتباطات مردمی و 
امور ایثارگران سازمان منطقه آزاد کیش واقع در ساختمان بساک، طبقه 
هفتم، نسبت به تکمیل فرم مالقات مردمی جهت دیدار با مسووالن سازمان 
 و شرکت های تابعه اقدام کنند و یا برای کسب اطالعات بیشتر با تلفن های:

4- 0۷644423۹23تماس بگیرند.

برگزاری دومین جلسه میز خدمت  در معاونت توسعه مدیریت سازمان
خبر


