
  صبح جمعه یازدهم تیر صورت گرفت؛
بازدید جعفر آهنگران از محل 

برگزاری کنکور 1400 در کیش
مدیرعامل سازمان 
منطقــه آزاد کیــش 
ضمن ابراز خرسندی از 
شیوه برگزاری آزمون 
سراســری 1400؛ 

رعایت ضوابط بهداشتی و نظم حاکم در سالن های 
پردیس بین المللی کیش؛ دانشگاه صنعتی شریف 
را نشانه مدیریت مناسب و اهتمام جدي در حفظ 

ایمني شرکت کنندگان برشمرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش، جعفر آهنگــران، صبح جمعه 
یازدهم تیر به همراه جمعی از مسئوالن این سازمان 
از محل برگزاری آزمون سراسری 1400 بازدید کرد.

به گفته آهنگران آزمون سراســری 1400 با 
حضور بیش از 760 نفر داوطلب در 4 گروه آموزشی 

در منطقه آزاد کیش برگزار شد.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
ضمن قدردانی از تالش مضاعف و اقدامات شایسته 
دانشگاه صنعتی شریف در راستای برگزاری آزمون 
سراسری 1400 با رعایت تمام ضوابط بهداشتی در 
این منطقه اظهار داشت: دانشگاه صنعتی شریف با 
بهره گیری از تجارب برگزاری آزمون سراسری در 
سال های گذشته توانسته اســت امسال با رعایت 
کامل ضوابط بهداشتی   افتخار دیگری را در کارنامه 

خود ثبت کند.
آهنگران خاطرنشــان کرد: معاونت فرهنگی 
و اجتماعی ســازمان منطقــه آزاد کیش با تعامل 
و همکاری با دســتگاه های اجرایــی این منطقه؛ 
مقدمات برگزاری آزمون سراسری 1400در جزیره 
کیش را فراهم کرد و امروز شــاهد برگزاری هر چه 

با شکوه تر این آزمون هستیم.
    

 برگزاری نمایشگاه طراحی 
»خط ته خط« در جزیره

نمایشگاه طراحی 
با عنــوان »خــط، ته 
خط« در کیش در حال 

برگزاری است 
به گــزارش ایلنا؛ 

محسن مقدســی الری، دبیر اجرایی نمایشگاه » 
خط ته خط« گفت: جزیره کیش شــاهد دومین 
هفته طراحی به سرپرستی فرهاد گاوزن هنرمند 
طراح موسسه خانه طراحی اســت که با برگزاری 
نمایشگاه  ها و رویدادهای مختلف همواره در معرفی 
طراحی معاصر به عنوان هنر مســتقل کوشــیده 
است. این نمایشــگاه با عضویت 15 نفر و افرادی از 
منطقه جنوب ایران به خصــوص جزیره کیش و با 
حمایت امور هنــری معاونت فرهنگی و اجتماعی 
و معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش و 
میکا گالری در گالری بین المللی هنر معاصر کیش 
در حال برگزاری است. وی افزود: این رویداد در سه 
بخش نمایشگاه، نشست تخصصی و کارگاه عملی 
برگزار می شود. در بخش نمایشگاه بیش از 100 اثر 
طراحی و چیدمان از هنرمندان حرفه ای و نوظهور به 
معرض نمایش گذاشته شده است. مقدسی الری 
در خصوص برگزاری کارگاه عملی این نمایشگاه 
نیز عنوان کرد: در بخش کارگاهی این نمایشــگاه 
هنرمندان به تجربه طراحی و ارتباط آن با عناصر 
محیطی جزیره پرداختند که راه هایی برای پیوند 
طراحی با محیط زیست را جستجو می کند. دبیر 
اجرایی نمایشگاه به نشست و گفتگوی تخصصی 
در کنار این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این گفتگو با 
حضور دکتر امیر نصر نویسنده و استاد فلسفه هنر و با 

عنوان جسم و تصویر برگزار خواهد شد.
    

 مانور آموزشی اطفای حریق برای 
ملوانان صیادی کیش 

مانــور آموزشــی 
اطفای حریــق برای 
ملوانــان لنج هــای 
صیــادی در بندر میر 
مهنــا جزیــره کیش 

برگزار شــد.  به گزارش ایلنا؛ هدف از برگزاری این 
مانور؛ آشنایی با شیوه های نوین اطفا حریق در زمان 
بروز آتش ســوزی، افزایش سطح ایمنی، آگاهی و 
مهارت های الزم برای مقابله با حوادث های غیر قابل 

پیش بینی اعالم شد.
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مقابله با معضل اعتیاد در جامعه یکی 
از مهمترین اولویت های دستگاه های 
اجرایی از جمله نیروی انتظامی کیش 

است.
به گزارش ایلنا؛ در جلسه ای که به 
مناســبت هفته جهانی مبارزه با مواد 
مخدر در کیش برگزار شد، فرماندهی 
نیروی انتظامی کیش بــا تبریک فرا 
رسیدن روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 
یکی از مهمترین دغدغه های نیروی 
انتظامی در جزیره کیــش را مبارزه با 
معضل بزرگ استعمال و فروش مواد 
مخدر خواند و گفــت: رفع این معضل 
نیازمند تالش شــبانه روزی است و با 
همکاری و همراهی مردم، مسئوالن 
و اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر 
و دریابانی و پلیس فرودگاه توفیقات 

خوبی حاصل شده است.
سرهنگ علی اصغر جمالی با اشاره 
به رشد کشــفیات مواد مخدر در کیش 
و ضرورت برنامه ریزی مناســب برای 
فعالیت های نظارتی و بازدارنده  ، مقابله 
پلیس را یک مقابله مسکن وار عنوان کرد 
و افزود : ما مواد را کشف می کنم اما هنوز 
ریشه اصلی که همان تقاضا است وجود 

دارد و باید تقاضا را کم و جامعه را به سمت 
سالمتی سوق دهیم.

وی با بیان اینکه این حرکت همگانی 
بوده و تنها پلیس و دبیرخانه شــورای 
مبارزه با مواد مخــدر نمی تواند در این 
مقابله حضور داشته باشد اظهار داشت: 
باید تمام کســانی که در حوزه شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مسئولیتی 
بر عهده دارند با جدیت بیشتری در این 
حرکت حضور پیدا کنند و خوشبختانه 
این موضوع جــزو دغدغه های متولیان 
جزیره کیش و به ویژه مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد کیش بوده است.
وی تاکید داشت: در خصوص مقابله با 
این معضل نیاز به یک هم افزایی باال بوده 
و مهمتر از همه اطالع رسانی مطلوب و 
کارآمد برای خانواده ها به جهت اگاهی 
و مراقبت از جوانان و نوجوانان الزم است.

جمالی افزود: الزم اســت تا برخی 
اماکن در فضای شــهری شناســایی و 
پاکسازی و امکان تجمع افراد معتاد در 
این امکان برطرف شود تا محیط از لحاظ 

گردشگری بهینه و زیباسازی شود.
ملک بهمن شــیردل، مدیــر امور 
اجتماعی، بهداشــت و درمان معاونت 

فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
کیش هم با بیــان این موضوع که بحث 
اعتیاد و مواد مخدر همیشــه در کشور 
مطرح بوده اســت گفت: آنچه که باعث 
موفقیت ما در مورد این پدیده ناپسند 
اجتماعی شده بحث همدلی و همکاری 
بوده اســت و جزیره کیش نیز طی این 
ســال ها در این خصوص فعالیت بسیار 

خوبی را انجام داده است.
وی افزود: ما نیــز در حوزه فرهنگی 
تالش کرده ایم تا با اختصــاص اعتبار 
مکفی زمینه مقابله موفق با معضل اعتیاد 

بیش از پیش فراهم شود.
فرصتی مغتنمی برای بازنگری 
برنامه ها و اقدامات انجام شده 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر کیش نیز به مناسبت هفته مبارزه 

با مواد مخدر پیامی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل سازمان منطقه آزاد کیش، متن 

پیام جعفر آهنگران به شرح زیر است:
»سونامی موادمخدر و روانگردان ها 
به عنوان یکی از بحرا ن های هزاره سوم 
خسارت های جبران ناپذیری را در ابعاد 

مختلف به جوامع وارد می سازد و در این 
میان جمهوری اسالمی ایران به دلیل 
موقعیت ویژه جغرافیایــی و همجوار 
بودن با مراکز تولید مواد مخدر از یک سو 
و توطئه های شوم دشمنان قسم خورده 
نظام برای آسیب رساندن به کشور و نظام 
اسالمی ایران از سوی دیگر مورد تهدید 
جدی است و تقدیم هزاران شهید و جانباز 
سرافراز در مبارزه با این مواد خانمان سوز، 
گویای حقانیت جمهوری اسالمی ایران 

در این عرصه است.
بر این باور هستم که پیچیدگی مبارزه 
با موادمخدر و روانگردان، به گونه ای است 
که مدیریت هوشمند در این حوزه را به 
دالیل مختلف با مشکالت متعدد مواجه 
می کند و علی رغم همه تالش های انجام 
شده توسط دســتگاهها و سازمان های 
مسئول، هنوز »سوء مصرف مواد مخدر« 
در اولویت اول آسیب های اجتماعی در 

کشور قرار دارد.
هفته جهانی مبارزه بــا موادمخدر 
فرصت مغتنمی برای بازنگری در برنامه ها 
و اقدامات انجام شده در این حوزه و نیز 
پیدا کردن راهکا های اثر بخش در پیکار 
بی امان با ایــن معضل بزرگ اجتماعی 
اســت تا از ابتــالی جوانان بــه عنوان 
نیروهای مولد و سرمایه های ارزشمند 
انســانی که جزو اولیــن قربانیان این 
سوداگری مرگبار هستند، پیشگیری 

شود.
لذا الزم است در کنار اقدامات مقابله 
با عرضه، توسعه و تقویت فعالیت های 
فرهنگــی و پیشــگیری از اعتیــاد در 
کانون های هــدف از جملــه مدارس، 
دانشــگاه ها، محیط های کار و خانواده 
مورد توجه جدی قرار گیرد و از شیوه های 
نوین علمی آموزشی برای انتقال پیامها 

استفاده شود. 
لــزوم دغدغه مندی، حساســیت، 
مشــارکت موثــر و حداکثــری کلیه 
مسئولین، نخبگان و اصحاب اندیشه، 
مراکز علمی و دانشگاهی، سازمان های 
مردم نهاد و سایر اقشــار در راه مبارزه با 

موادمخدر به خصوص توجه به رویکرد 
پیشــگیری از اعتیاد به منظور تحقق 
اجتماعی شدن امر مبارزه، باید در این راه 

مورد توجه همگان قرار گیرد.
اینجانب ضمن گرامیداشــت یاد و 
خاطره شــهدای واالمقام و ایثارگری 
جانبازان عرصه مبارزه بــا موادمخدر، 
فرارسیدن »هفته مبارزه با مواد مخدر« 
را گرامــی داشــته و از مجاهدت همه 
دستگاه  ها و نهادهای ستادی، اجرایی، 
نظامــی، انتظامی، امنیتــی، قضایی، 
اطالعاتی و... عضو شــورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر منطقه آزاد کیش، 

صمیمانه قدردانی می نمایم.
امیــدوارم حاصل ایــن تالش  ها، 
برخورداری جزیره ای عــاری از اعتیاد 
و افزایــش روزافزون نشــاط، تحرک 
اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده در این 

جزیره مرجانی و پاک باشد.«
ضرورت مهار اعتیاد، آگاهی 

بخشی به کیشوندان است
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر کیش بررسی و تقویت روش های 
گفتمان همگانی را از شاخص های مهم 
مسئولیت اجتماعی در برنامه های هفته 

مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد 
علی فائقی با اشــاره بــه برگزاری 
برنامه های سالروز جهانی مبارزه با مواد 
مخدر در جزیره کیش گفت: بهره گیری 
از مشارکت عموم جامعه و دستگاه های 
اجرایی این منطقه در اجرای برنامه های 
هفته مبارزه با مواد مخدر، پیشــگیری 
و مقابله با معضــالت اجتماعی؛ تاثیر 

بسزایی در مهار اعتیاد دارد.
وی با بیان این که آسیب شناسی و 
آگاهی بخشی به عموم مردم از مولفه های 
پیگشیری و مقابله با مصرف مواد مخدر 
در ســطح جامعه اســت اظهار داشت: 
مشارکت مردمی و اهتمام ویژه به آگاهی 
بخشی از خطرات مواد مخدر در جامعه 
می تواند گام موثری در طرح ارزشمند 

مهار اعتیاد باشد
به گفته فائقی سازمان های مردم نهاد 

نقش بسیار مهمی در مبارزه با مصرف 
مواد مخدر در جامعه ایفا می کنند.

وی انســجام همگانی و استفاده از 
ظرفیت های موجود برای مبارزه با مواد 
مخدر را از ضرورت های ملی عنوان کرد 
و افزود: دســتگاه هاي اجرایی با هدف 
فرهنگ سازی و ارائه بسته های آموزشی 
می توانند عموم جامعــه را از خطرات 

مصرف و توزیع مواد مخدر آگاه سازند.
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر در 
ادامه سخنان خود، برگزاري کالس هاي 
آموزشي و بهره گیری از ظرفیت فضای 
مجازی، تولیــد محتوا، الگوســازي و 
برگزاری گفتمان هاي دینی و معنوی 
را از مهمترین اقدامات این شورا برشمرد.
فائقی پیش نیاز جامعه توسعه یافته 
را وجود انسان  هاي آگاه، با تقوا و آشنا به 
علوم روز معرفی کرد و گفت: با فرهنگ 
ســازي و ایجاد زیر ســاخت  هاي الزم؛ 
شرایط پیشگیري از اعتیاد و مصرف مواد 
مخدر را فراهم خواهیم کرد که این مهم 

نیاز به عزم جدي در سطح جامعه دارد.
فائقی خاطر نشــان کرد: با توجه به  
این که اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری 
قابل درمان است، اما آگاهی و شناخت 
بیمار و خانواده فرد معتاد از خطرات مواد 
خانمان سوز، یکی از ضرورت هایی است 

که باید به آن توجه کرد.
وی بیان داشت: اعتیاد به مواد مخدر 
نه تنها جامعه و فــرد را تحت تاثیر قرار 
مي دهد بلکه در حوزه های سیاســي، 
اقتصــادي و فرهنگــي از جمله رونق 
اقتصادی و گردشگری یک منطقه   نیز 

تاثیر    گذار است.
دبیر شــورای مبارزه با مواد مخدر 
کیش با اشــاره به برگزاری برنامه های 
هفته مبارزه با موادمخدر کیش با رعایت 
ضوابط بهداشتی؛ امحای حدود 60 تُن 
مواد مخدر کشف شده غیر دارویی،  دیدار 
با خانواده معظم شهدا و 9 نفر از جانبازان 
و تقدیر از تعدادی از فعاالن عرصه مبارزه 
و سفیران پیشگیری از اعتیاد را ازجمله  

این برنامه ها برشمرد.

به مناسبت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر مطرح شد؛

اقدامات پیشگیرانه و مقابله با اعتیاد از اولویت های مهم کیش است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

معاون عمرانی ســازمان منطقه آزاد کیش از آغاز عملیات 
اجرایی مدول اول تصفیه خانه جنوب جزیره خبر داد.

به گزارش ایلنا،  علی عرب، معاون عمرانی و امور زیر بنای این 
سازمان که به همراه عبدالنبی شرفی سرپرست شرکت عمران، 
آب و خدمات کیش از مراحل ساخت سازه مدول دوم تصفیه 
خانه شمال جزیره بازدید کرد با تاکید بر ضرورت افزایش ظرفیت 
تصفیه فاضالب در بخش های مختلف جزیره کیش اظهار داشت : 
تهیه نقشه های  .فنی و اسناد مناقصه  .تصفیه خانه جنوب به اتمام 

رسیده و  .به زودی عملیات اجرایی ساخت مدول اول این تصفیه 
خانه آغاز خواهد شــد. به گفته معاون عمرانی و امور زیر بنایی 
سازمان منطقه آزاد کیش  ، مطابق طرح جامع جزیره کیش مقرر 
است جمع آوری و تصفیه فاضالب قسمتهایی از جنوب و مناطق 
ساحلی از مرجان تا دهکده ساحلی در تصفیه خانه جنوب انجام 
شود. عرب افزود: با توجه به فرسودگی  .و ظرفیت اندک تصفیه 

خانه جنوب مقرر است در این محل تصفیه خانه ای پیشرفته و 
مجهز به فناوری و تجهیزات به روز با ظرفیت شش هزار مترمکعب 
در سه مدول ساخته شود. الزم به ذکر است مدول دوم تصفیه 
خانه شمال جزیره نیز با هدف افزایش ظرفیت تصفیه فاضالب با 
65 درصد پیشرفت فیزیکی  ، در حال ساخت است و طبق برنامه 

زمان بندی این سازه تا پایان مرداد تکمیل خواهد شد.

افزایش ظرفیت تصفیه فاضالب در جزیره  با اجرای دو طرح عمرانی

ایجاد زیرســاخت های فناوری و اطالعات؛ 
زمینه ساز مشارکت متخصصان و نخبگان را در 
برندسازی و ایجاد شهر هوشمند در منطقه آزاد 

کیش فراهم می کند 
به گزارش ایلنا؛ رئیــس پردیس بین المللی 
کیش، دانشگاه صنعتی شریف با بیان این که نقش 
آموزش عالی و ایجاد زیر ساخت  ها از مهمترین 
موضوعات تاب آوری در توســعه پایدار کشــور 
است، گفت: با شیوع ویروس کرونا، ظرفیت های 
جدیدی در حوزه آموزش عالی کشور ایجاد شده 
که با تدوین برنامه بلند مدت، کوتاه مدت و میان 
مدت می توانیم گام های موثــری در این زمینه 

برداریم.
علی ســلک غفاری تصریح کرد: برای تحقق 
شــهر خالق و هوشــمند باید توجــه ویژه به 
زیرساخت های مورد نیاز از جمله سخت افزاری 

مثل شبکه، اینترنت و نظایر آن شود.
به گفته ســلک غفــاری در شــرایط اعمال 
تحریم هــای ظالمانه دشــمنان، بهره گیری از 

ظرفیت های اقتصاد دانش بنیــان مناطق آزاد 
می تواند یک اقدام راهبردی مهم در منطقه باشد.

وی با اشاره بر لزوم اهمیت دیپلماسی علمی 
در جزیره کیش، گفت: با حضور دانشــگاه های 
سطح یک کشــور مانند» دانشگاه های صنعتی 
شــریف، تهران، امیر کبیر و دانشگاه های علوم 
پزشکی تهران و شیراز« این مهم در جزیره تحقق 
یافته است. سلک غفاری در ادامه سخنان خود بر 
ضرورت ایجاد زیرساخت های فناوری و اطالعات 
در جزیره کیش اشاره داشــت و افزود: در مراکز 
ابر رایانشی دنیا، 4کشور »چین، آمریکا، ژاپن و 
آلمان«  ؛ مطرح هستند که در حال حاضر بزرگترین 
مرکز ابررایانشی با سرعت معادل 33 پتافالپس را 
چین ایجاد کرده است و امریکا نیز نزدیک به 17 

پتافالپس و ژاپن و آلمان در رتبه 4 قرار گرفتند.
به گفته ســلک غفاری پردیس بین المللی 
کیش، دانشگاه صنعی شــریف با دانش فنی و با 
پیش بینی 30میلیون دالر؛ می تواند یک سیستم 
ابررایانشــی و یا یک مرکز دیتا با سرعتی معادل 

6 پتافالپس را در منطقه آزاد کیش ایجاد کند.
وی راه اندازی سیستم ابررایانشی در کیش را 
از برنامه های بلند مدت این دانشگاه عنوان کرد و 
افزود: ضمن این که این مهم در یک بازه سه ساله 
قابلیت راه اندازی دارد و ایران را میان چهار کشور 
برند دنیا قرار خواهد داد، یک ظرفیت خوبی نیز 

برای منطقه آزاد کیش محسوب می شود.
رئیس پردیس بین المللی کیش، دانشــگاه 
صنعتی شــریف توســعه آموزشــی را یکی از 
برنامه های راهبردی ششم توسعه و رسیدن به 
ظرفیت پذیرش دو درصد جمعیت دانشــجوی 
بین المللی برشــمرد و گفت: زیرســاخت های 
آمــوزش مجــازی و ظرفیت تدریس بــه زبان 
انگلیسی را دانشگاه های کیش از جمله در پردیس 
بین المللی، دانشگاه صنعتی شریف فراهم کرده 
است. علی ســلک غفاری ایجاد   هاب آموزشی 
بین الملل مجازی و مهندسی را از برنامه های میان 
مدت این دانشگاه برشمرد و اظهار داشت: برگزاری 
آموزش به صورت آنالین می تواند زمینه جذب 

دانشجوی خارجی را در منطقه آزاد کیش با حضور 
دانشگاه های معتبر و با محوریت دانشگاه صنعتی 

شریف فراهم کند.
وی برندسازی و اجرای برنامه های استارتاپی و 
مسابقات منطقه ای را نیز از برنامه های کوتاه مدت 
عنوان کرد و افزود: دانشگاه صنعتی شریف ظرفیت 
قابل توجهی را در برگزاری مسابقات »ای سی ام« 
دارد. رئیس پردیس بین المللی کیش، دانشگاه 
صنعتی شریف خاطرنشــان کرد: خوشبختانه 

زیرســاخت های فناوری و اطالعات به گونه ای 
است که متخصصان نیاز به حضور فیزیکی ندارند 
و قابلیت ارتباط از طریق سیســتم اینترنتی در 
تمام دنیا فراهم شده است از این رو هند و شرکت 
مایکروسافت نیز از این قابلیت بهره مند شده است.

سلک غفاری در پایان گفت: تدوین برنامه های 
بلند مدت، میان مدت و کوتــاه مدت می تواند 
ما را به برند بســیار خوبی در منطقه برساند تا از 

ظرفیت های مناطق آزاد بهره مند شویم.

مغزافزارها شاخصی مهم در تحقق شهر هوشمند کیش است 
خبر
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