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آشنایی با عارضه  و خطاهای 
دارویی در بیمارستان کیش

دوره آموزشی آشنایی با عارضه و خطاهای 
دارویــی بــا حضــور مســئوالن و کارکنان 
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی کیش 

در این مجموعه برگزار شد.
به گزارش ایلنا؛ این دوره آموزشــی طبق 
برنامه ریزی سالیانه و بر اساس دستورالعمل 
معاونت غذا و دارو، سه شنبه 25 تیر با حضور 
دکتر مهران روشــن معاون فنــی و درمانی 
بیمارســتان ، دکتــر فرشــته نعمــت الهی 
مســئول فنی داروخانــه، مترون،پرســنل 
 بخش درمــان و سرپرســتاران این مجموعه

 برگزار شد.
دراین دوره که با عنوان کالس آموزشــی

ADR  برگزار می شــود و براســاس تعریف 
سازمان بهداشت جهانی، آشــنایی با عارضه 
 ناخواســته دارویی نام گرفته اســت شرکت 
کنندگان با تعریف، عالیم و  چگونگی گزارش 
واکنش های ناخواسته و زیان آور مصرف دارو 
در دوزهای معمول جهت پیشگیری،  تشخیص 
و درمان بیماری یا تغییر عملکرد فیزیولوژیکی 

آشنا شدند.
دکتر فرشــته نعمت الهی مســئول فنی 
داروخانه در این خصوص گفت:  مصرف ایمن 
و ســالم داروها برای پزشــکان و داروسازان، 
پرســتاران، مراجع قانونی دارویــی، وزارت 
بهداشت، شرکتهای داروسازی و عموم جامعه 
مقوله ای مهم و اساســی است و اگر چه هدف 
تمام دســت اندرکاران حفظ سالمت جامعه، 
استفاده از داروها بدون ایجاد ضرر و زیان برای 
بیمار می باشــد ،اما هیچ دارویی بدون ایجاد 

عارضه وجود ندارد .
    

همزمانباسراسرکشوربرگزارمیشود
گرامیداشت چهلمین سال 
برپایی نمازجمعه  در کیش

مراسم گرامیداشت سالروز اقامه نخستین 
نماز جمعه کشــور،4 مرداد در مصالی بزرگ 

کیش برگزارمی شود.
به گزارش ایلنا؛ در راســتای تکریم جایگاه 
سیاســی عبادی نمــاز جمعه و جلــوه های 
ماندگار ایــن فریضه دینــی در 4 دهه پس از 
پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی ، مراسم 
بزرگداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه 
کشــور به امامت آیت اهلل طالقانی در جمعه 5 
مرداد سال 1358 در تهران ، همزمان با سایر 
شهرهای میهن اسالمی ساعت 12 روزجمعه 
 4 مــرداد در مصــالی بزرگ جزیــره کیش 

برگزار می شود.
حجت االســالم والمســلمین طباطبایی 
سخنران این مراسم اســت. پس از آن نیز نماز 
جمعه با حضور جمع گســترده نمازگزاران به 
امامت حجت االسالم والمسلمین حسن زاده 

امام جمعه کیش اقامه می شود.
    

نشست هم اندیشی تکنولوژی 
عالی بتن در منطقه آزاد کیش

نشست هم اندیشــی تکنولوژی عالی بتن، 
با حضور معاون عمرانی ســازمان منطقه آزاد 
کیش و با هدف ارتقا ســطح دانش ســاخت و 

سازها در کیش برگزار می شود.
به گزارش ایلنا؛ این نشســت برای آشنایی 
با ضرورت استفاده از پوزوالن ها، ارتقا کیفیت 
مصالح مصرفی و صنعتی ســازی ســاخت، 
چهارشنبه دوم مرداد ساعت 16 و سی دقیقه 
در مرکز همایش های بیــن المللی کیش آغاز 

می شود.
گفتنی است دکتر خانزادی معاون عمرانی 
و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش، مهندس 
واحدی و مهندس نوری سخنرانان این نشست 

هستند.

اخبار کیش
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دکتر مظفری در دیدار با رئیس جهاد 
دانشگاهی از بهره  برداری از برج نو آوری 

کیش تا یک ماه آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا؛ حمیدرضا طیبی در 
جلسه امضای تفاهم نامه همکاری میان 
جهاد دانشگاهی و سازمان منطقه آزاد 
کیش که در ساختمان جهاد دانشگاهی 
برگزار شد، گفت: جزیره کیش امکانات 
خوبی در زمینه آموزش عالی و کاربردی 
دارد کــه می توانــد در ســطح ملی و 
بین المللی توســعه پیدا کند. به علت 
وجود منابــع هیدروکربنی در جزیره 
کیش، حضور جهاد دانشــگاهی برای 
بهره برداری و حفاظت از محیط زیست 
این جزیره می تواند مفید باشد. وی با 
بیان این که جهاد دانشگاهی در حوزه 
اشتغال  خانگی دارای تجارب ارزنده ای 
اســت، افزود: حضور دکتــر مظفری 
به عنوان مدیر عامل ســازمان منطقه 
آزاد کیــش فرصت خوبی اســت که 
دستاوردهای جهاد را در خدمت توسعه 
جزیره کیش بگذاریــم. طیبی افزود: 
امیدواریم امضای این تفاهم نامه ســر 
آغاز خوبی برای خدمت به مردم کیش و 
هم چنین صادرات محصوالت فناورانه 

جهاد دانشگاهی باشد.
توجهبهاستارتاپهادرکیش

در ادامه این جلســه، غالمحسین 
مظفری، مدیرعامل منطقه آزاد کیش 
با بیان این که برای من افتخاری است 
که عنوان کارمند جهاد دانشــگاهی را 
با خود دارم، گفت: جهاد دانشــگاهی 
مجموعــه باافتخــار و خوش نــام و 
توانمندی اســت. یکی از سرمایه های 
جهاد دانشگاهی حضور افرادی است 
که در خــارج از جهاد نــگاه مثبتی به 
این مجموعه دارند و در تالش  هستند 
که از توانمندی های جهاد اســتفاده 
کنند. وی ادامــه داد: کیش جزیره ای 
با ویژگی های خاص اســت که در سه 
دهه اخیر، قدرت های مختلف زحمات 
مختلفــی را در این جزیره کشــیدند. 
بهترین برندهای دانشگاهی کشور در 
جزیره کیش حضور دارند و دانشجویان 
خوبی در این دانشگاه ها حضور دارند.

توجــه به اســتارتاپ ها و گســترش 
شــرکت های دانش بنیان و هم چنین 
توســعه علم از جملــه اولویت های ما 
در ســازمان منطقه آزاد کیش است. 
مظفری در ادامه، از بهره برداری از برج 
نوآوری کیش تا یک ماه آینده خبر داد 
و افزود: عالوه بر برج نــو آوری کیش، 
شهرک علم و فناوری در جزیره کیش 
ایجاد شده است. شاید بتوان گفت که 
برخی واحدهای تولیدی که در کیش 
حضور دارند در جهان کم نظیر هستند. 
مدیرعامل منطقه آزاد کیش با بیان این 
که در جزیره کیش می توان بسیاری از 
فعالیت ها را به صورت پایلوت انجام داد 
و سپس به کل کشور تعمیم داد گفت: 
منطقه آزاد کیش مجموعه ای است که 
به صورت ســاختاری متمرکز است و 
مدیریت یکپارچه در کیش محقق شده 
است به همین علت منطقه آزاد کیش 
قدرت مانور خوبی در این زمینه دارد. 
مظفری ادامه داد: در حوزه فعالیت های 
اقتصادی زمینه فعالیت های مشترکی 
با جهاد دانشــگاهی وجود دارد؛ البته 
ما باید محدودیت زمانی را هم در نظر 
بگیریم و پس از امضای این تفاهم نامه، 
هر چه ســریع تر کارگروه هایی را برای 
تحقق اهداف تفاهم نامه مشخص کنیم 
تا بتوانیم قدم های مهمی را برای کشور 
برداریم. وی با اشاره به لزوم گسترش 
توریسم ســالمت و همکاری با مرکز 
درمان ناباروری رویان در این راســتا 
گفت: کیش می تواند پایگاه خوبی برای 

گسترش توریسم سالمت باشد.
پیشنهادایجادنمایشگاهدائمی

درکیش
در بخش دیگــری از این جلســه، 
دکتر محمد صــادق بیجندی، رییس 
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان با بیــان این که برای 
جهاد دانشــگاهی که دارای سه پارک 
علم وفناوری و 24 مرکز رشــد اســت 
فرصت مناســبی اســت که از حضور 
در جزیره کیش اســتفاده کند، گفت: 
ایجاد محدوده ای برای حضور  تلفیقی 
از  پارک هــای علم وفنــاوری و مراکز 

رشــد در برج نوآوری کیــش می تواند 
سازنده باشــد. وی ادامه داد: در حوزه 
مشاغل خانگی، دانش فنی و فرآیندها 
در اختیار جهاد دانشگاهی است و ایجاد 
یک نمایشــگاه دائمی در کیش برای 
فروش و ارائه محصوالت خرد و کوچک 
خانگی ســودمند خواهــد بود.کیش 
می توانــد در حوزه آموزش پزشــکی، 
نفت وگاز، تایید صالحیت های حرفه ای 
و برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه 

استارتاپ ها به مرکز ثقل تبدیل شود.
لزومجدیگرفتن

گردشگریدانشجوییدرکیش
در ادامه این جلســه، دکتر عیسی 
علیزاده، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی 
با اشاره به لزوم توجه به مردم بومی جزیره 
کیش و آســیب های اجتماعی آن ها، 
گفت: باید ظرفیت استفاده دانشجویان 
با هزینه های متوسط از امکانات جزیره 
کیش فراهم شــود و بحث گردشگری 
دانشجویی در این جزیره جدی گرفته 
شود. عالوه بر آن، برگزاری رویدادهای 
محیط زیســتی و هم چنیــن توجه به 
حفاظت از محیط زیست جزیره امری 

مهم است.
موقعیتمناسببرایهمکاری
جهاددانشگاهیوسازمان

در بخش دیگری از جلســه امضای 
تفاهم نامــه همــکاری میــان جهاد 
دانشگاهی و سازمان منطقه آزاد کیش، 
دکتــر محمدرضا پورعابــدی، معاون 
پژوهش و فناوری جهاد دانشــگاهی 
با بیان این که این یــک موقعیت ویژه 
برای همکاری میان جهاد و ســازمان 
منطقه آزاد کیش است، گفت: با توجه 
به تحریم هــا، گرانی قیمــت دالر و در 
نتیجــه افزایش هزینه هــای خارجی 
و هم چنین حضور دکتــر مظفری در 
راس سازمان منطقه آزاد کیش، اکنون 
موقعیت بســیار خوبی برای همکاری 
میان جهاد دانشــگاهی و منطقه آزاد 
کیش اســت و اگر االن نتوانیم در حوزه 
گسترش همکاری میان جهاد و سازمان 
منطقه آزاد کیش کاری کنیم در آینده، 
فراهم کردن بســترهای این همکاری 

دشوار خواهد شد.امیدواریم امضای این 
تفاهم نامه منجر به ارتباطی شود که هم 
برای منطقه آزاد کیش، هم برای جهاد 

دانشگاهی و هم برای ایران مفید باشد.
برنامهریزیبرایایجاد
شهردانشیدرکیش

در ادامه، غالمحسین مظفری، مدیر 
عامل منطقه آزاد کیــش در واکنش به 
برخی پیشنهادهای مطرح شده در این 
نشســت گفت: ایجاد نمایشگاه دائمی 
برای فروش محصوالت مشاغل خانگی 
فرصت خوبی برای افــراد بومی جزیره 
کیش ایجاد می کند. افراد بومی جزیره 
کیش نیازمند توجه جدی هســتند و 
مهم ترین بخشی که در این زمینه مورد 
غفلت واقع شده تولیدات بومی این افراد 
مانند شیرینی ها و غذاهای سنتی کیش 
اســت. وی افزود: در بحث آموزش های 
مهارتــی، مــا در کیــش مجموعــه 
فرهنگسرای سعدی را راه اندازی کردیم 
و در تالشــیم که در این مجموعه مرکز 
اســتعدادیابی و مهارت یابی هم ایجاد 
کنیم. مشارکت جهاد دانشگاهی در این 
زمینه می تواند سودمند باشد. اهمیت 
به محیط زیست در دســتور کار ما قرار 
دارد و در این راستا، جشنواره تابستانی 
با حذف پالستیک را در دستور کار داریم. 
مظفری در پایان با اشاره به برنامه ریزی 
برای ایجاد شهردانشی در کیش گفت: 
ایده شهر دانشی را دکتر مسعود نیلی و 
دکتر رضا فرجی دانا مطرح کرده بودند 
و امیدواریــم بتوانیــم از حضور جهاد 
دانشگاهی در شورای راهبردی این شهر 

دانشی استفاده کنیم. 
موضــوع تفاهم نامه میــان جهاد 
دانشگاهی و سازمان منطقه آزاد کیش 
همکاری هــای فرهنگی، پژوهشــی، 
آموزشی و فناوری و هم چنین خدمات 
مشــاوره ای، خدمات تخصصی، فنی و 
عمرانی بین سازمان منطقه آزاد کیش 
و جهاد دانشــگاهی به منظور طراحی، 
اجرا، نظارت و پایش پروژه های پژوهشی 
، آموزشی و اشــتغال زایی و کار آفرینی 
با به کار گیری امکانات، تســهیالت و 
خدمات طرفین است. این تفاهم نامه در 
بخش های پژوهش و فناوری، خدمات 
تخصصی، فرهنگی، رفاهی، آموزشی، 

اشتغال و کارآفرینی به شرح زیر است:
حوزهپژوهشوفناوری
وخدماتتخصصی:

1- ارائه مشــاوره های تخصصی در 
اجرای پژوهش هــا و پروژه های علمی، 
پژوهشی و فناوری در حوزه های علوم 
انسانی، فنی و مهندسی، هنر و معماری 

به سازمان منطقه آزاد کیش،
2- همــکاری در تعریــف و انجام 

پروژه های تحقیقاتی فناورانه و اجرایی،
ری  3- همــکاری در برگــزا
همایش های علمــی مرتبط در جزیره 

کیش،
4- مشــاوره، نظــارت و اجــرای 

پروژه های عمرانی سازمان،

5- همکاری و مشاوره در راه اندازی 
مراکز فنی و خدمات تخصصی موردنیاز 

در جزیره کیش،
6-  بررسی و همکاری در ایجاد مراکز 

رشد و پارک های علم وفناوری،
حوزهفرهنگی:

1-مشــاوره و اجــرای پروژه های 
افکارسنجی مورد نیاز

2-همکاری و مشارکت در برگزاری 
کرسی های آزاداندیشی

3- همــکاری و مشــارکت در 
فعالیت های سراسری نوآورانه در ارائه 

قالب های جدید علمی و فرهنگی
4- همکاری و مشارکت در برگزاری 
همایش ها، ســمینارها، کنفرانس ها، 
جشــنواره ها، کارگاه ها و نشست های 
علمی و فرهنگی، نمایشگاه ها و اردوهای 
گردشگری، علمی، آموزشی و سیاحتی

5- مشارکت در تالیف و انتشار کتاب 
در زمینه های علمی، فرهنگی و هنری

6- همکاری در حوزه هایی از قبیل 
اطالع رســانی کتــاب و کتابخوانی، 
شعر، ادبیات و داســتان، اقدام و ادیان، 
مناظره هــای دانشــجویی، مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی، میراث فرهنگی، 
دستاوردهای انقالب اسالمی، تحلیل 
محتــوای صــرف برخــی از کاالهای 
فرهنگی در حوزه اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی، سبک زندگی، محیط زیست، 
محرومیت زدایی، تقویت همبستگی و 

انسجام ملی
حوزهپشتیبانیورفاهی:

1-خدمــات فنــی و مهندســی 
)مطالعات و اجرا(

2- استفاده از خدمات رفاهی متقابل 
)زمین، امکانات، گردشگری و پزشکی(

حوزهآموزشاشتغالو
کارآفرینی:

1-همکاری و مشــاوره در برگزاری 
کارگاه ها و دوره های آموزشی کوتاه مدت 

مورد نیاز و درخواستی سازمان
2-اجرای نظام جامع آموزش و پایش 

نیروی کار در جزیره کیش
3-همکاری و مشاوره برای راه اندازی 
دفتر آموزش و اعزام نیروی کار به خارج 

از کشور
4- همکاری و مشاوره در برگزاری 
مجموعه رویدادهــای کارآفرینی در 

جزیره کیش

5- همکای و مشــاوره در برگزاری 
نمایشــگاه های تخصصــی در حوزه 

اشتغال و کارآفرینی در جزیره کیش
6- همکاری و مشــاوره و راه اندازی 
مرکز آموزش های تخصصی و مهارتی 
پیشــرفته با همــکاری مراکز علمی 

خارجی در جزیره کیش
۷- همکاری و مشاوره در راه اندازی 
مرکز تخصصــی و مهارتــی آموزش 
گردشــگری با همکاری کشــورهای 

خارجی
8- همکاری و مشاوره در راه اندازی 
دو شتاب دهنده در حوزه گردشگری و 

شهر هوشمند در جزیره کیش
۹- همکاری و مشاوره در راه اندازی 
مراکز نوآوری و شــکوفایی در جزیره 

کیش
1۰- همکاری و مشاوره در آموزش 
نیروهای تخصصی مورد نیاز منطقه با 

دعوت از افراد متخصص خارج از کشور
11- نیازســنجی رشــته های 
دانشــگاهی مورد نیاز دانشــگاه های 
کیش متناسب با اهداف و ماموریت های 

سازمان
مدت این تفاهم نامــه از تاریخ امضا 
به مدت دو سال اســت که پس از انجام 
توافقات و طی قراردادهای جداگانه ای 
با رعایت مقررات مربوطه و پس از اخذ 
مصوبات و مجوزهای مورد نیاز مطابق 
مقررات و قوانین موضوعه بین طرفین 
تفاهم نامه و با امضای صاحبان امضای 

مجاز منعقد می شود.

باامضایتفاهمهمکاریمیانجهاددانشگاهیوسازمانمنطقهآزادکیشعملیاتیمیشود:

بهره  برداری از برج نوآوری کیش تا یک ماه آینده
مدیرعاملمنطقهآزاد
کیش:ایجادنمایشگاه

دائمیبرایفروش
محصوالتمشاغلخانگی
فرصتخوبیبرایافراد
بومیجزیرهکیشایجاد

میکند.افرادبومیجزیره
کیشنیازمندتوجهجدی
هستندومهمترینبخشی
کهدراینزمینهموردغفلت
واقعشدهتولیداتبومی

اینافرادمانندشیرینیهاو
غذاهایسنتیکیشاست

خبر ویژه 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد گفت: 
اجرای بیش از ۷3 کیلومترعملیات زیرســازی 
و آســفالت با اعتباری معادل 3۰۰ میلیارد ریال  
در سایت صنایع انرژی بر المرد منجر به سهولت 
دسترسی به صنایع بزرگ مستقر در این منطقه 
شده است.  به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه 
اقتصادی المرد، مدیر عامل این منطقه در حاشیه 
بازدید از طرح های زیر ســاختی درون ســایت 
صنعتی این منطقه گفت: تقویت زیر ساخت های 
ارتباطی  هموار کننده  مســیر اجرای  پروژه های 
عمرانی و صنعتی است ، بنابراین در منطقه ویژه 
المرد جاده شریانی دسترســی صنایع با دو باند 
آسفالته به عرض 16 متر از محور المرد -خنج و 
ورودی سایت در دسترســی به ساختمان درب 
خروج گمرک منطقه ویژه، نیــروگاه برق غدیر 
انرژی و کارخانــه آلومینیوم جنــوب را امکان 

پذیرکرده  است. دکتر فریدون فدایی دولت افزود: 
این جاده از ورودی ســایت به صورت مستقیم با 
دو باند به طول 62۰۰ متر به اراضی مرکزسایت 
رسیده و از آنجا دو شــاخه شده که یک مسیر آن 
پس از گذر از رودخانه مهران به اراضی تفکیکی 
جهت واگذاری به سرمایه گذاران صنعت سیمان 
می رســد و ازآنجا با طول 65۰۰ متر پس از طی 
بخش  پتروشیمی به جاده پیرامونی فنس ضلع 
غرب منتهی می شود،شــاخه دیگر آن به طول  
16۰۰متر، عامل دسترسی به منطقه نیروگاهی و 
سایت نیروگاه خورشیدی پتروفرآیند کرخه است.
این مقام مســئول بــا تقدیــر از تالش های 
کارشناسان و دست اندرکاران این منطقه  اظهار 
کرد: بــرای ایجاد ارتباط و دسترســی به صنایع 
کوچک از جاده شریانی، راه های فرعی برای صنایع 
پایین دستی آلومینیوم، کارخانه تولید بتن آماده 

و کارخانه آسفالت و نیروگاه خورشیدی به طول 
۷5۰۰ متر احداث شده است. همچنین در سایت 
55 هکتاری گمرک جهت حمل و نقل، تخلیه و 
بارگیری محموله های گمرکی جاده ای به طول 
255۰ متر زیرسازی شده اســت. وی با تاکید بر 

صرفه جویی در هزینه های جــاری  ادامه داد: در 
مجموع جاده های شــریانی اصلی و دسترسی 
فرعی صنایع به طول 3۰55۰ متر  با 1۹ دستگاه 
پل جهت عبور آبهای ســطحی و 66 دســتگاه 
اسلیو)غالف( جهت عبور تأسیسات زیر زمینی و 

2۷ عدد حوضچه تأسیساتی)هندهول( اجرا شده 
اســت.  فدایی دولت همچنین در اشاره به حجم 
عملیات  این پروژه ها افزود: در اجرای جاده های 
شریانی اصلی  و دسترسی فرعی مقدار  38۰۰۰  
تن آسفالت، 1۰8665  تن مصالح اساس سنگی، 
2۰۰15۰۰ تن مخلوط )کوهــی و رودخانه ای( 
و مقدار  52۰۰  مترمکعب بتن بکار رفته اســت.  
مشاور رییس هیات عامل ایمیدرو با ابراز رضایت از 
روند تقویت و تکمیل زیر ساخت های این منطقه 
تصریح کرد: پیشــرفتهای مشهود و محسوسی 
که  در فرایند ایجاد زیر ســاخت ها به دست آمده 
منجر به افزایش متقاضیان ســرمایه گذاری در 
این کانون مهم صنعتی شده اســت و بزودی در 
این ارتباط اطالع رسانی می شــود. مدیر عامل 
منطقه ویژه اقتصادی المرد در ادامه از همکاری و 
مشارکت مجموعه متبوعش برای ترمیم ، تعریض 
و  بازســازی  محورهای مواصالتی مجاور سایت 
صنایع انرژی بر خبــر داد. منطقه ویژه اقتصادی 

المرد در جنوب استان فارس واقع است.

تسهیل دسترسی به صنایع  مستقر در منطقه ویژه اقتصادی المرد


