
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی از کشــف ۳۲ هزار لیتر ســوخت 
گازوئیل قاچاق از یک شــناور در آب های اقتصادی کیش خبر داد. به گزارش 
ایلنا ؛ ســرهنگ »علی اصغر جمالی« گفت: کارکنان پایگاه دریابانی کیش در 
اجرای طرح برخورد و مبارزه با قاچاق سوخت طرح در سطح حوزه استحفاظی 
و حین کنترل نوار مرزی به یک فروند لنج صیادی که در حال گذر به سمت مرز 
بودند، مشکوک شدند. وی افزود: ماموران دریابانی پس از توقف لنج صیادی 
و در بازرسی از این شناور موفق شــدند، ۳5هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف 
و ضبط و همچنین 4 خدمه این لنج صیادی را دستگیر و تحویل مقام قضائی 
دهند. فرمانده پایگاه دریابانی کیش با اشاره به اینکه سودجویان با هر ترفندی قصد انتقال سرمایه های ملی از کشورمان را 
دارند، افزود: این افراد پس از جمع آوری سوخت به صورت شبانه با حضور در نقطه صفر مرزی و حتی ورود به آب های مرزی 
کشورهای حاشیه خلیج فارس اقدام به فروش سوخت های جمع آوری شــده به شناورهای خارجی می کنند. سرهنگ 
جمالی تاکید کرد: در واقع قاچاقچیان، سوختی که با زحمت فراوان در داخل کشور تولید می شود را با هدف درآمد نامشروع 

و سودجویی به آن سوی مرزهای آبی قاچاق می کنند.
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش در پایان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 98 تاکنون ۲1 فروند شناور حاوی 
سوخت قاچاق با ۳۲0هزار لیتر ســوخت توقیف و 7۳ خدمه نیز همراه با این شناورها دستگیر شدند.سرپرست مدیریت 

حوزه دبیر شورایعالی منصوب شد.

موسسه آموزشی علوم و فنون کیش با هدف توسعه ایده های نوین آموزشی در 
قالب بازی های جدید،حامی رویداد بازی سازی هکاتون شد. 

به گزارش ایلنا؛ رویداد »بازی ســازی هکاتون« به همت بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای و با حمایت موسسه آموزشی علوم و فنون کیش از ۲7 تا ۲9 آذر به نمایندگی 
از »سازمان منطقه آزاد کیش« در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری 

برگزار شد.
در این رویداد رقابتی با محوریت »جزیره زیبای کیش و آموزش زبان« ، گروه های 
شرکت کننده از سراسر ایران به تولید یک بازی رایانه ای با موضوع آموزش زبان به 
کودکان، نوجوانان و ناشنوایان و با در نظر گرفتن عناصر شاخص جزیره زیبای کیش اقدام کردند. اختتامیه این جشنواره ششم دی 
برگزار خواهد شد و از طرف »موسسه آموزشی علوم و فنون کیش« به نمایندگی از »سازمان منطقه آزاد کیش« به تیم های اول تا 
سوم این رقابت ها ، به ترتیب جوایز 15، 7 و ۳ میلیون تومانی اعطا می شود. دو جایزه 5 میلیون تومانی نیز در حوزه »گردشگری و 
آموزش زبان« برای »بهترین بازی سال« در نظر گرفته شده است و »بهترین مقاله سال« نیز هدیه ای به میزان 5 میلیون تومان از 

سوی موسسه علوم و فنون دریافت می کند.
همچنین در این رویداد به منظور توسعه و بهره برداری از بازی های تولید شده ، امکان حضور در برنامه های شتاب دهی، معرفی 

بازی ها به سرمایه گذاران و عقد قرارداد با مجموعه های سفارش دهنده بازی برای تیم های منتخب این رویداد فراهم می شود.
گفتنی است حمایت از ایده های خالقانه و نوآورانه از مهمترین اهداف موسسه آموزشی علوم و فنون در این رویداد است.

با حکم »مرتضی بانک« مشــاور رییس 
جمهور و دبیــر شــورایعالی مناطق آزاد 
و ویــژه اقتصــادی، »هانی صباغــان« به 
عنوان »سرپرســت مدیریت حــوزه دبیر 

 شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی«
 منصوب شد.

به گــزارش ایلنا؛ مرتضــی بانک در این 
حکم آورده است:

جناب آقای هانی صباغان
بــا توجــه بــه ســوابق ارزشــمند 
و توانمندی هــای جنابعالــی بــه موجب 
این حکم به ســمت »سرپرست مدیریت 
حوزه دبیر شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی« منصوب می شوید.

امید اســت با اتکال بــه خداوند متعال 
و با همــکاری معاونین، مدیــران و تمامی 
همکاران در مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی 
در ایفای وظایف و پیشــبرد و اهداف سند 
راهبردی مناطق آزاد و اجرای سیاست های 

شورایعالی موفق باشد.
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امضای تفاهم نامه همکاری سازمان 
کیش و کمیته ملی پارالمپیک

سازمان منطقه آزاد 
کیش بــرای همکاری و 
مشــارکت در توســعه 
ورزش های پارالمپیکی 
در ابعاد مختلف قهرمانی 
و همگانی، با کمیته ملــی پارالمپیک تفاهم نامه 
همکاری امضا کرد. به گزارش ایلنا، این تفاهم نامه  
به منظور بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های 
کمیته ملی پارالمپیــک و این ســازمان با هدف 
پیشبرد اهداف، برنامه ها و فعالیت های مربوط به 
توسعه ورزش کیش در بخش پارالمپیک )جانبازان، 
معلولین و نا بینایان( و سطوح قهرمانی و همگانی، 
بین غالمحسین مظفری مدیر عامل سازمان منطقه 
آزاد کیش و محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی 
پارالمپیک به امضا رسید. مشــارکت در تشکیل 
آکادمی علمی ورزشی، بهره مندی از ظرفیت ها و 
امکانات ورزشی و آموزشی جهت برگزاری اردو های 
ملی و میزبانی از اردو های بین  المللی، مشارکت در 
ایجاد پایگاه منطقه ای آموزش جهانی وابســته به 
بنیاد آجیتوس کمیته ملی پارا المپیک در منطقه 
آزاد کیــش، همــکاری در برگزاری ســمینارها، 
همایش ها و کنفرانس های علمی مشترک آموزشی 
و پژوهشی با محوریت جنبش پارالمپیک، برگزاری 
کارگاه های آموزشی عمومی و تخصصی به صورت 
مشترک با استفاده از اســاتید داخلی و خارجی، 
بهره گیری از نیروی انســانی و عوامل مدیریتی و 
اجرایی در فعالیت های مشترک، از جمله محورهای 
همکاری این تفاهم نامه است. گفتنی است اجرای 
این تفاهم نامه موجب بهبود شرایط کمی و کیفی 
برگزاری دوره های آموزشــی و اردوهای ورزشی 

تیم های ملی و بین  المللی نیز خواهد شد.
    

مدال برنز آسیا بر سینه ملی پوش 
جزیره کیش درخشید 

عضو تیم ملی موی تای ایران به عنوان ســوم و 
مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا دست یافت. به 
گزارش ایلنا؛ مسابقات موی تای قهرمانی آسیا در 
دو بخش بانوان و آقایان در  رده های سنی نوجوانان 
و بزرگســاالن با حضور ۳00 ورزشکار از ۳0 کشور 
آسیایی طی روزهای ۲6 تا ۳0 آذر در ابوظبی برگزار 
شــد که تیم ملی ایران نیز در این مسابقات حضور 
داشــت. امیر زارعی ملی پوش ساکن کیش که به 
همراه تیم ایران در این مسابقات حضور داشت، در 
روز پایانی موفق شد مدال برنز وزن 48- را از آن خود 
کند و به عنوان  سومی آسیا دست پیدا کند. محسن 
هداوند مربی اهل جزیره کیش نیز یکی از مربیان تیم 

ملی جوانان ایران در این دوره از مسابقات بود. 
    

برای آمادگی حضور در مسابقات قهرمانی آسیا
 قایقران کیش در اردوی 

تیم ملی ایران
سرمربی تیم جوانان 
ایــران، قایقــران جزیره 
کیش را بــرای حضور در 
اردوی آماده سازی این تیم 
دعوت کرد. به گزارش ایلنا؛  
هشتمین اردوی آماده سازی تیم قایقرانی زیر ۲۳ سال 
آبهای آرام )کایاک( ایران برای حضور در مسابقات 
قهرمانی جوانان جهان و قهرمانی آسیا از دوم دی در 
دریاچه مجموعه ورزشی آزادی آغاز می شود. انوش 
عباسی سرمربی تیم ملی قایقرانی جوانان کشورمان، 
ورزشکارانی از استان های تهران، مازندران و گیالن  
را به همراه امیر رضا دادو قایقــران جوان و آینده دار 
جزیره کیش را به اردوی تیم ملی دعوت کرده است. 
هشتمین اردوی آماده سازی تیم قایقرانی زیر ۲۳ 

سال آبهای آرام تا ۲6 دی ادامه خواهد داشت.
    

معرفی ظرفیت های ورزشی کیش، 
در نمایشگاه بین  المللی شیراز 

موسســه ورزش و 
تفریحات ســالم کیش 
با هدف معرفی ظرفیت 
ی  ی هــا نمند ا تو و 
ورزشــی جزیــره، در 
نمایشگاه بین  المللی پارس شیراز شرکت کرد.  به 
گزارش ایلنا؛ در یازدهمین نمایشــگاه بین  المللی 
گردشــگری پارس که از ۲6 تــا ۲9 آذر در محل 
دائمی نمایشــگاه های شهر شــیراز برگزار شد؛ 
شرکت های ســرمایه گذاری داخلی و خارجی در 
حوزه گردشگری، بیمارستان ها و مراکز گردشگری 
سالمت، گردشــگری دریایی، موسسات خدمات 
گردشگری و آژانس های هواپیمایی، هتل ها و مراکز 
اقامتی، دهکده های توریســتی، مراکز تفریحی، 
صنایع دستی، موزه ها و سایر صنایع وابسته حضور 
داشتند، موسســه ورزش و تفریحات سالم جزیره 
کیش نیز توانمندی های خود را به نمایش گذاشت. 

ورزش کیش
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مدیرعامل سازمان منطقه ازادکیش 
با اشــاره به نیازهای روزافزون کیش به 
بــرق، آب و برقی کــردن  خودروها، بر 
ضرورت اجرایی شــدن همکاری های 
مشــترک با مدیریت گروه مپنا تأکید 

کرد.
به گزارش ایلنا، غالمحسین مظفری 
به همراه ناصر آخوندی معاون اقتصادی 

و ســرمایه گذاری، معراج نادری مدیر 
سرمایه گذاری این ســازمان، محمود 
نوکاریزی عضو هیأت مدیره شــرکت 
عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، 
باهدف آشنایی بیشتر با توانمندی های 
گروه مپنا در حوزۀ ساخِت تجهیزات و 
ارائۀ خدمات فنی، مهندسی و پشتیبانی 
و بررسی فرصت های سرمایه گذاری و 

همکاری های مشترک از کارخانجات 
گروه مپنا بازدید کردند.

در این بازدید که یکشــنبه اول دی 
صورت گرفت، همکاری های مشترک از 
جمله طرح های پیشنهادی جامع تأمین 
برق و آب، طرح خودرو و تاکسی برقی، 
توسعه زیرساخت شارژ هوشمند خودرو 

در کیش و ...مورد بررسی قرار گرفت. 

عباس علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا 
با همراهی مدیرعامل شرکت مهندسی و 
ساخت توربین  مپنا، به شرح فعالیت ها، 
حوزه های کاری و توانمندی های این 
گروه در حوزه های مختلف کسب و کار 
پرداختند. »علی آبادی« دستاوردها و 
توانمندی های مپنا در زمینه ســاخت 
نیروگاه های برق، تولید همزمان برق و 
آب، برقی سازی خودروها و ...را تشریح و 
بر آمادگی گروه مپنا جهت پاسخگویی 
به نیازهای منطقــه آزاد کیش در این 

حوزه ها تأکید کرد.
مدیرعامل  گروه مپنــا گفت: مپنا 
توان تأمین برق منطقــه آزاد کیش را 
با ســه راه حل کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت از طریق نصــب )به ترتیب( 
واحدهای موبایل ۲5 مگاوات، واحدهای 
MGT – 40 به ظرفیت 4۲ مگاوات و 
واحدهــای MGT – 70 به ظرفیت 
185 مــگاوات دارد، ویژگی مهم این 
پروژه ها آن است که تمام این قطعات و 
سرویس ها در کارخانجات مپنا انجام 
می شود و هیچ گونه وابستگی خارجی 
ندارد، ضمن آنکه همزمان در کنار تولید 
برق می توان آب شیرین نیز تولید کرد و 
الزامات زیست محیطی نیز رعایت شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
نیز با اشاره به حجم باالی سرمایه گذاری 

در پروژه های در دست اجرای کیش و 
با اشاره به موقعیت جغرافیایی کیش، 
برخی نیازهای این منطقه از جمله برق 
و آب را مورد اشاره قرار داد و گفت: کیش 
ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری 
دارد که از ظرفیت متوســط سرزمین 

اصلی نیز باالتر است.
"غالمحســین مظفری" افزود: در 
کیش حدود ۳0 هــزار میلیارد تومان 
پروژه در دســت اجرا است و این حجم 
سرمایه گذاری نیاز به برق و آب مطمئن 
دارد و گروه مپنا قطعــا می تواند نقش 

مهمی در این زمینه ایفا کند.
در ادامه، مدعوین از ســالن  مونتاژ 
توربین های صنعتی، سالن تست توربین 
و سالن بخار شرکت مهندسی و ساخت 
توربین مپنا )توگا( و دستاوردهای این 
 70 – MGT مجموعه از جمله توربین

)۳( بازدید کردند.
 به گفته مدیرعامل گروه مپنا، این 
مدل توربین در پروژه هــای صادراتی 
مپنا از جمله نیــروگاه رمیله عراق نیز 
نصب شده است و نسبت به نمونه مشابه 
خارجی در همان محدوده جغرافیایی، 
راندمان و کیفیت باالتری نشــان داده 
اســت، ضمن آنکه با تحقیق و توسعه، 
در آینده نزدیــک، توربین گازی ۲۲0 
مگاواتی با راندمان 59 درصد در حالت 

سیکل ترکیبی عرضه خواهد شد.
بازدید از سالن تولید کارخانه شرکت 
پره توربین مپنا )پرتو( و آشنایی با روند 
تبدیل طرح های تحقیق و توســعه به 
محصول نهایی و فناوری های پیشرفته 
به کارگرفته شــده در تجهیزات نفت و 
گاز و نیرو، بازدید از سالن های کارخانه 
شــرکت  ژنراتور مپنا )پارس( از جمله 
مراحل مختلف طراحی پایه، توســعه 
محصول، طراحی تفصیلی، کارگاه های 
ماشین کاری سنگین و مراحل ساخت 
توربین هــای بــادی ۲، ۲.5، 4 و 4.5 
مگاواتی و نیز بازدید از مرکز توســعه 
خودرو برقی و زیرساخت  ها و آزمایشگاه 
تخصصــی زیرســاخت های شــارژ 
محرکه های الکتریک MAPCS در 
شرکت برق و کنترل مپنا )مکو( از دیگر 

برنامه های مدعوین بود.
غالمحســین مظفری نیز در پایان 
بازدید خود با ابراز خرسندی از بازدید 
صورت گرفته از کارخانجات گروه مپنا، با 
اشاره به نیازهای روزافزون کیش به برق 
و آب و برقی سازی خودروها، بر ضرورت 
اجرایی شدن همکاری های مشترک با 

مپنا تأکید کرد.
وی افزود: هدف از ایــن بازدید ها، 
آشنایی با ظرفیت های صنعتی کشور 

برای استفاده در جزیره کیش است

در بازدید غالمحسین مظفری از مپنا مطرح شد:

اعالم آمادگی مپنا برای تامین برق و خودروی برقی کیش

حمایت موسسه علوم و فنون کیش از رویداد بازی سازی هکاتون 

انتصاب

کشف 35 هزار لیتر سوخت قاچاق در کیش

خبر

علی مقدس زاده در همایش مدلینگ ســاختمان گفت: 
جزیره کیش به واسطه ظرفیت های منحصر بفرد می تواند محل 

اجرای طرح های نوآورانه کشور در زمینه های مختلف باشد.
به گزارش ایلنا؛ در این نشست که با حضور مدیرعامل شرکت 
عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، مشاور راهبری و مدیر 
فنی و زیربنایی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 
جمعی از اساتید و فعاالن عرصه صنعت ساخت و ساز و ساختمان 
در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد علی مقدس 
زاده با تشریح مزیت های فرهنگی، اجتماعی و شهری کیش 
مانند نداشتن ترافیک، جمعیت کم، نداشــتن چراغ قرمز، و 
دارابودن سرانه فضای سبز برای هر نفر 1۲ برابر متوسط سرزمین 
اصلی و 7 برابر متوسط سرانه فضای سبز شهری در کشورهای 

اروپایی، قطب اصلی گردشگری کشور است.
وی افزود: ســاختار مدیریتی ســازمان منطقه آزاد کیش 
همانند دولتی کوچک ساز و کار ساده تری و چابک تری دارد که 
باعث می شود سرعت و سهولت بیشتری در ارائه خدمات و انجام 

وظایف محوله داشته باشد.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش 
تصریح کرد: ظرفیت های خوب کیش برای میزبانی از سمینارها 
ورویدادهای تخصصی ملی و بین المللی در حوزه های مختلف 
می تواند کیش را به عنوان پایلوت در اجرای بسیاری از برنامه ها 

و طرح ها در کشور معرفی کند.

مقدس زاده با اشــاره به جمع آوری پســماند روغن های 
خوراکی برای اولین بار در جزیره کیش که در سرزمین اصلی 
دور ریخته می شود و به عنوان یک تهدید زیست محیطی مطرح 
است ؛ افزود: در جزیره کیش با مشارکت بخش خصوصی این 
روغن های مصرف شــده را پس از جمــع آوری به عنوان یک 
محصول صاداراتی به کشورهای اروپایی ارسال و طی یک فرآیند 

در این کشورها تبدیل به بیوگازوئیل می شود.
وی با ابراز خرسندی از برگزاری همایش مدلینگ ساختمان 
در جزیره کیش گفت : برگزاری این گونه همایش های تخصصی 
و اجرایی شدن طرح های ارایه شده می تواند در کاهش هزینه 
و زمان و افزایش کیفیت و ارتقاء صنعت ســاختمان در کشور 
نقش موثری داشته باشــد؛ افزود امروزه کشورهای پیشرفته 
دنیا در حوزه ساخت و ساز در حال عبور از نسل 6 و ورود به نسل 
7 هستند در حالیکه ما همچنان از نسل سوم ساخت و ساز بهره 

می بریم.
وی ابراز امیدواری کرد با استفاده از ظرفیت های جزیره کیش 
و تحقق مطالب علمی که در این همایش استفاده می شود شاهد 

رشد و ارتقای این صنعت در کیش باشیم.
مهنــدس رعیتی مدیر فنــی و امور زیر بنایــی دبیرخانه 
شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این نشست با 
تقدیر از مدیریت شــهری جزیره کیش و تالشــهای مدیران 
شــرکت عمران، آب و خدمات در کنترل بحران های بارندگی 

هفته های اخیر افزود: کیش چهارمین شهر پربارش کشور در 
دوشنبه هفته گذشته بود که به خوبی در برابر تمامی عوارض 
طوفان ها و بارش های تند و فراوانی که طی کمتر از سه ماه اخیر 
پنج برابر دوازده ماه گذشته بود مدیریت شد و کیش در این زمینه 
نیز در مقایسه با سایر نقاط پر بارش کشور منحصر به فرد و مثال 

زدنی عمل کرد.
وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف مصالح در کشور ما 8 برابر 
سرانه مصرف روز دنیاست افزود: انرژی در بهترین ساختارهای 

ما تا 45 درصد اتالف دارد.
وی تاکید کرد: تنها راهی که می توانیم با وجود موانع فاصله 
خود را با صنعت روز دنیا در این حوزه کم کنیم اســتفاده از نرم 

افزارهای پیشرفته در صنعت ساختمان است .
مدیر فنی و امور زیــر بنایی دبیرخانه مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادی همچنین از برگزاری »همایش ملی میراث معماری 
کرانه ساحلی جنوب ایران« همراه با اعطای جایزه ای با عنوان » 
جایزه حریره« به اثر برتر معماری جنوب کشور، سواحل خلیج 

فارس و دریای عمان به صورت ساالنه خبرداد.
دکتر محمد معزالدین مشاور دبیرشورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی نیز در این نشست یکی از وظایف مهم دبیرخانه 
مناطق آزاد کشور را پایلوت سازی سیاست ها و راهبردها عنوان 
کرد و افزود: منطقی سازی بودجه جاری و عمرانی مناطق آزاد 
یکی از مهمترین و پیچیده ترین مباحثی است که قدم هایی در 

راستای پیگیری آن برداشته شــده و باید با کمک مناطق آزاد 
وفعاالن صنعت ساختمان در این زمینه پیش برویم.

دکتر سعید بنی هاشمی استادیار طراحی وساخت دانشگاه 
کانبرای اســترالیا و دکتر حداد عضو کمیته فنی شورایعالی 

مناطق آزاد از دیگر سخنرانان این همایش بودند.
 BIM گفتنی است مدلسازی اطالعات ســاختمان یا
حرکتی رو به جلو، از ســاختار طراحی به سبک آنالوگ، به 
سمت دیجیتال است که اساس مدلسازی بر داده های اصلی  
استوار بوده در حالیکه طراحی ســاختمان درروش سنتی 
تا حد زیادی متکی بر نقشــه های دوبعدی بود. مدل سازی 
اطالعات ساختمان باعث گسترده تر شدن این روش یعنی 
افزایش سه بعد فضایی اولیه )عرض، ارتفاع و عمق( به عنصر 
زمان، به عنوان بعد چهارم )4D( و عنصر هزینه به عنوان بعد 
پنجم )5D( میگردد بنابراین BIM چیزی بیش از هندسه 
را پوشش می دهد. کما اینکه روابط فضایی، تجزیه و تحلیل 
نور، اطالعات جغرافیایی و مقدار و خواص اجزای ساختمان 

نیز جزئی از آن محسوب می گردد.

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش در همایش مدلینگ ساختمان:

کیش می تواند پایلوت اجرای طرح های نوین در کشور باشد


