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باند جنوبی فرودگاه بین المللی کیش 
به عنــوان یکی از بزرگتریــن باندهای 
فرودگاهی کشــور تــا 40 روز آینده به 

بهره برداری می رسد.
به گزارش ایلنا، در ادامه بازدید های 

دوره ای غالمحســین مظفــری کــه 
چهارشنبه هر هفته با هدف بررسی روند 
پیشرفت طرح های عمرانی و توسعه ای 
انجام می شــود، چهارشــنبه 11دی 
غالمحسین مظفری، مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد کیش به همراه مرتضی بانک، 
مشــاور رئیس جمهور با حضور در باند 
جنوبی فرودگاه کیش و سالن مسافری 
در حال ســاخت این فرودگاه از نزدیک 
روند پیشــرفت 70درصدی عملیات 

اجرایی، زیربنایــی و تامین تجهیزات 
مورد نیاز این بانــد از قبیل» چراغ های 
روشنایی، دســتگاه آی ال اس و ارتقای 
دستگاه های رادیویی« را بررسی کردند.

به گفته مدیرعامل شــرکت توسعه 
بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش، 
این باند 4هزار و 380متــر طول و 75 
مترعرض یکی از بزرگ ترین باندهای 
فرودگاهی کشور است که با هدف ارتقای 
کالس هوانوردی باند فرودگاه بین المللی 
کیش به باالتریــن کالس جهانی f 4 و 
رونق صنعت گردشگری کیش در این 

منطقه ساخته می شود.
علی عرب در خصوص پیشــرفت 
عملیات اجرایی آســفالت باند جنوبی 
فرودگاه بین المللی کیش گفت: بر اساس 
برنامه زمان بندی شــده با اجرای 700 
تن آســفالت در روز، الیه نهایی روکش 
باند بــا رعایت اســتانداردهای جهانی 
در حال اجراســت که تا 40روز آینده به 

بهره برداری خواهد رسید.
وی تصریح کرد: باند جنوبی فرودگاه 
بین المللــی کیش قابلیت نشســت و 
برخاست هواپیماهای بزرگ را دارد و تا 

پایان سال جاری شاهد فرود نخستین 
هواپیمای پهن پیکــر در این فرودگاه 

خواهیم بود.
مدیرعامل شــرکت توســعه بنادر 
و فرودگاه های منطقــه آزاد کیش در 
خصوص تسریع عملیات اجرایی و رعایت 
ارتقای ســطح کیفی این طرح اظهار 
داشــت: در حال حاضر با تالش نیروی 
انسانی متشکل از 74 نفر در یک شیفت 
کاری 11 ساعته و بکار گیری بیش از 36 
دستگاه ماشین آالت روند پیشرفت طرح 

با سرعت خوبی ادامه دارد.
عرب افزود: عملیات اجرایی این طرح 
از خرداد امسال آغاز شد که با راه اندازی 
کارخانه دوم تولید آسفالت، باند جنوبی 
فرودگاه بین المللی کیش با سرعت خوبی 

در حال ساخت است.
وی با بیان این که در ادامه روند اجرای 
طرح، قیر مورد نیاز باید از بورس تامین 
می شدکه ما را با مشــکالت عدیده ای 
مواجه کرد، گفت: با پیگیری های مستمر 
و پرداخت هزینه ؛ قیر مورد نیاز تا هفته 

آینده به جزیره کیش خواهد رسید.
عرب با بیــان اینکه قیــر مصرفی 

سفارشی و مخصوص باند جنوبی فرودگاه 
کیش تولید می شود از کیفیت مرغوب 
مصالح به کار رفته در باندجنوبی فرودگاه 
خبر داد و دلیل استفاده از آسفالت در این 
باند را سازگاری با اقلیم حاکم بر منطقه 
عنوان کرد و گفت: بخاطر این که در این 
منطقه یخ زدگی نداریم و اختالف دما 
میان گرم ترین و سردترین موقع سال 
زیاد نیست از آسفالت استفاده شده است 
ولی در سرزمین اصلی به دلیل اختالف 
دمای زیاد در فصول مختلف و بارندگی و 

یخ زدگی از بتن استفاده می شود.
عرب به خرید دســتگاه های »آی 
ال اس« و »دی وی آی« برای فرودگاه 
بین المللی کیش اشــاره کرد و اظهار 
داشــت: تهیه این تجهیزات اقدام مهم 
و ارزشــمندی جهت کمک به ناوبری 
فرودگاه بین المللی کیش بود که تا پایان 

سال نصب و راه اندازی خواهد شد.
گفتنی است با سرعت گرفتن روند 
ساخت باند جنوبی فرودگاه بین المللی 
کیش و تامین تجهیزات مورد نیاز، این 
باند بهمن امسال پذیرای فرود نخستین 

هواپیمای مسافری خواهد بود.

در ادامه بازدید های دوره ای غالمحسین مظفری اعالم شد؛

آغاز شمارش معکوس بهره برداری از باند جنوبی فرودگاه کیش 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

رئیس اداره محیط زیست منطقه خبر داد:
 جریمه ۷۰ میلیون تومانی 

قطع درختان در کیش 
رئیــس اداره محیط 
زیست منطقه آزاد کیش 
از تعییــن جریمــه 70 
میلیونی برای قطع برخی 
درختان حوالی مرجان 

خبر داد. به گزارش ایلنا: مریم محمدی با اشاره 
به اجرای دقیق مفاد شیوه نامه اخذ جرائم زیست 
محیطی در خصوص قطع برخی درختان حوالی 
بازار مرجان گفت: درختان قطع شــده از گونه 
اکالیپتوس، سمر و چریش بودند. وی افزود: ۹0 
میلیون تومان هم برای ضمانت نگهداری درختان 
در زمان جابجایی گرفته شده است و در صورت 
بروز مشکل برای درختان براساس قوانین جریمه 

آن کسر خواهد شد.
    

آثار راه یافته به جشنواره ملی 
»تئاتر کوتاه کیش« معرفی شدند 

مین  ســو بیــر  د
جشنواره ملی تئاتر کوتاه 
کیش از راه یابی 14 اثر به 
بخش مسابقه جشنواره 
خبر داد. به گزارش ایلنا، 

عباس نجاری با اشــاره به این کــه ۲64 اثر به 
دبیرخانه جشنواره ارسال شده است گفت: پس 
از بررسی تمام آثار 8 نمایش در بخش ساحلی و 
6 نمایش در بخش کافه ای بدون اولویت معرفی 
شدند. نجاری با معرفی رضا مهدی زاده، داوود بنی 
اردالن و ســیما تیرانداز به عنوان داوران مرحله 
انتخاب آثار و عبدالرضا شیبانی به عنوان»قائم 
مقام جشــنواره و ناظر بر داوری« سومین دوره 
جشنواره ملی تئاتر کوتاه کیش ادامه داد: زمان 

برگزاری جشنواره به زودی اعالم خواهد شد.
    

کیش کاندیدای میزبانی جام 
ملت های آسیا 

مدیرعامل موسســه 
ورزش و تفریحات سالم 
کیش گفــت:  درصورت 
موافقت کنفدراســیون 
فوتبال آسیا با برگزاری 

مسابقات جام ملت های آســیا در ایران، کیش 
یکی از میزبانان این رویداد مهم است. به گزارش 
ایلنا، فدراسیون فوتبال ایران پیش از این به طور 
رسمی نامزدی  خود را برای دریافت میزبانی جام 
ملت های ۲0۲7 آسیا به AFC اعالم کرده بود تا 
در کنار قطر، هند و عربستان جزو 4 کشوری باشد 
که برای دریافت شانس میزبانی جام ملت های 
آسیا تالش می کنند. به گفته محمدتقی امیری 
خراســانی، با توجه به درخواســت فدراسیون 
فوتبال و اعــالم موافقت ســازمان منطقه آزاد، 
ورزشگاه المپیک کیش جزو 14 ورزشگاهی است 
که فدراســیون فوتبال ایران به AFC معرفی 

کرده است.
    

برپایی پنجمین جشنواره شعر کیش 
با حضور شاعران بین المللی 

جشنواره بین المللی 
شــعر کیش بــا چهار 
موضوع، جزیــره زیبای 
کیش، خلیج فارس، ایران 
زیبا و دالوران ایران آغاز 

شد. به گزارش ایلنا، نغمه مستشار نظامی، دبیر 
این جشنواره با بیان اینکه پس از اعالم فراخوان 
و رونمایی پوستر در تیر امسال، بیش از 670 اثر 
به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است گفت: 
میان آثار ارسالی 300 اثر به مرحله داوری نهایی 

راه یافت.
بنابر اعالم دبیرجشــنواره، غالمحســین 
مظفری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی این 
سازمان، و همچنین علیرضا قزوه، عبدالجبار 
کاکایی، محمــد علی بهمنی، افشــین عال و 
مصطفی محدثی خراســانی اعضای شورای 
سیاست گذاری پنجمین جشنواره جایزه ادبی 

شعرکیش هستند.
مراسم اختتامیه این جشــنواره نیمه دوم 

دی برگزار می شود.

اخبار کیش

مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش در نشست 
خبری ویژه برنامه های بزرگداشت ســالگرد سردار حاج قاسم 

سلیمانی را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، رضــا اردالن گفت: از دو ماه گذشــته برای 
برگزاری باشکوه سالگرد شهادت این ســردار بزرگ ستادی با 
حضور نمایندگان ادارات، نهادها و دستگاه های اجرایی مستقر 
در این منطقه تشکیل شــد و پس از برگزاری جلسات متعدد 

برنامه های پربار و متنوعی ترتیب داده شد.
اردالن گفت: با حضور نماینده و مشاور فرهنگی مدیرعامل 
شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش و هماهنگی روابط 
عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه های 
فرهنگی، فضا سازی شهری و تبلیغات محیطی با نصب بنرهای 
اطالع رسانی و تبلیغاتی فعالیت های گسترده ای آغاز شده است.

وی تصریح کرد: عالوه بر ویژه برنامه های ویژه سالروز شهادت 
سردار، مسابقه کتاب خوانی نیز به نحو مطلوبی در جزیره کیش 

در حال برگزاری است.

مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش، نمایش 
فیلم های کوتاه درباره زندگی و شهادت آن سردار را بخش دیگری 
از برنامه ها عنوان کرد و افزود: با نزدیک شدن به سالگرد شهادت آن 
سردار و در روزهای آتی، فیلم های کوتاه درباره زندگی و شهادت 
سردار حاج قاسم ســلیمانی در قالب تردی مپینگ و آب نمای 
مستقر در اسکله تفریحی پخش می شود. رضا اردالن با اشاره به 
اینکه مزار شهدای گمنام در مسجد امام حسن مجتبی 13دی 
ساعت ۲0 و 30دقیقه با حضور مسئوالن عطر افشانی می شود از 
ساکنان، گردشگران و اصحاب رسانه جهت حضور دراین مراسم 

معنوی دعوت کرد . 
وی خاطر نشان کرد: به همت روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد کیش گالری محیطی در سطح شهر و مسجد 
امام حسن مجتبی ایجاد شده و عکس هایی از سفرهای سردار 
حاج قاسم سلیمانی به جزیره کیش در معرض دید عالقمندان 
قرارمی گیرد. بنابر اعالم مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه 
آزاد کیش عناوین کتاب ها »مکتب سلیمانی، مرگ پایان ندارد، 

حاج قاســم، ذوالفقار، یاران ناب، قهرمان من و قطعات سرگرم 
کننده ویژه کودکان و نوجوانان « است.

رضا اردالن پاتوق شعر و ادب را نیز از دیگر برنامه فرهنگی این 
روز عنوان کرد و ادامه داد: به همت بســیج ناحیه مقاومت سپاه 
کیش از همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی جهت سخنرانی 
و خاطره گویی در جزیره کیش دعوت شده است. مدیر فرهنگی 
و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش از برگزاری وبیناری با نام» 
صلح و برادری در مکتب شهید ســلیمانی «خبر داد گفت: این 
برنامه با هدف گسترش و افزایش تعامالت و ارتباطات منطقه ای 
و بین المللی از جمله کشور های همسایه و هم زبان و اقلیم فرهنگی 
ایران با حضور نمایندگان کشــور لبنان در جزیره کیش برگزار 
می شود. اردالن در ادامه تشریح ویژه برنامه های سالگرد شهید 
سلیمانی گفت: مسابقه خوشنویسی برای نخستین بار در سطح 
ملی با همکاری انجمن خوشنویســان کیش در حال برگزاری 
است. اردالن گفت: نمایشــگاهی از تصاویر حضور سردار حاج 
قاسم سلیمانی در محل شهدای گمنام بر پا می شود و آموزش و 

پرورش و مربیان پرورشی با فعالیت در فضای مجازی و ارائه آثار و 
کارهای خوب کودکان و نوجوانان دانش آموز در گرامیداشت این 

مناسبت مشارکت فعال دارند.
شایان ذکر است: جامعه بازاریان و بازرگانان هم با نصب بنر 
گرامیداشت سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در ورودی 
بازار ها در برگزاری باشکوه این مراسم مشارکت دارند. به گفته 
مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش مسئوالن، 
ادارات و نهادها نسبت به پاسداشت شایسته از سردار سلیمانی و 
تجلیل از زحمات و خدمات این شخصیت بزرگ اهتمام ویژه ای 

داشته و این مراسم با شکوه خاصی در کیش برگزار می شود.

برگزاری ویژه برنامه های بزرگداشت سالگرد سردار سلیمانی درکیش 
گزارش
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ساکنان کیش برای تهیه بلیط کیش ایر با نرخ مصوب 7۲ساعت قبل از پرواز به دفاتر فروش بلیط مراجعه کنند. به گزارش ایلنا، 
پیرو دستور غالمحسین مظفری مبنی بر تخصیص سهمیه بلیط شرکت هواپیمایی کیش به ساکنان این منطقه با ارائه کارت 
کیشوندی، این طرح از سیزدهم دی اجرا می شود و متقاضیان باید 7۲ساعت قبل از تاریخ پرواز به دفاترمرکزی کیش ایر مراجعه 
کنند. بر اساس این گزارش با توجه به اینکه به دلیل شرایط ناشی از همه گیری کرونا و رعایت فاصله اجتماعی پروازها با 60 درصد 
ظرفیت مسافران را پذیرش می کنند، ساکنان جزیره کیش باید 7۲ ساعت قبل ازتاریخ پرواز برای دریافت بلیط با نرخ مصوب به 
دفاتر مرکزی کیش ایر درتهران و یا جزیره کیش مراجعه کنند. الزم به ذکر است این خدمات در دفاتر فروش واقع در پردیس یک و 

میدان سنایی و یا چهار راه جهان کودک )88885866 -0۲1 ( و شهرک اکباتان) 4868100۲-0۲1( ارائه می شود.

یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز نو آوری کیش، موفق به ساخت دوچرخه دریایی شد.  به گزارش ایلنا: شرکت بازو 
صنعت هوشمند با حمایت مرکز نوآوری کیش و همراهی موسسه ورزش و تفریحات سالم، برای توسعه گردشگری واقتصاد دریا 
محور، مراحل ساخت اولین دوچرخه دریایی را با موفقیت به پایان رساند. بر اساس این گزارش مراحل ارزیابی و آزمایش این محصول 
دانش بنیان، با حضورمسئوالن ورزش کیش با موفقیت انجام شد تا بزودی تولید انبوه این محصول دانش بنیان آغاز شده و برای ایجاد 
شادی و نشاط بیشتر دراختیارگردشگران و مراکز تفریحات دریایی کشور قرار گیرد. تولید انبوه این محصول دانش بنیان زمینه را 
برای برگزاری مسابقات و جشنواره های دوچرخه سواری روی دریا فراهم می کند که به نوع خود در جذب گردشگران عالقمند به 

تفریحات و ورزش های دریایی موثر است.

 با مراجعه به دفاتر فروش تا 72 ساعت قبل از پرواز؛

امکان تهیه بلیط با نرخ مصوب پروازهای کیش ایر 
با تالش یک شرکت دانش بنیان انجام شد؛

تولید دوچرخه دریایی جدید در کیش 

مدیرعامــل شــرکت توســعه و مدیریت بنــادر و 
فرودگاه های کیــش، از اجرای طرح مدیریت ریســک 
ایمنی برخورد در فــرودگاه بین المللــی کیش با هدف 
افزایش ایمنی پروازها خبرداد. به گزارش ایلنا، علی عرب 
از طرح جمع آوری و انتقال آهوان فــرودگاه بین المللی 
 )ICAO( کیش براساس دستورالعمل های بین المللی
و سازمان هواپیمایی کشوری و اجرای بخشنامه فرآیند 

»مدیریت ریســک ایمنی برخورد پرندگان و حیوانات« 
خبر داد. وی برقراری حمل ونقل هوایی ایمن در فرودگاه 
بین المللی کیش، تامین ایمنــی پروازها و جلوگیری از 
برخــورد پرنده ها و حیوانات با هواپیما، تأمین ســالمت 
مسافران و پیشگیری از خســارات و تلفات احتمالی را از 
جمله اهداف اجرای این دستورات عنوان کرد. علی عرب 
در ادامه افزود: طرح مدیریت ریســک ایمنی برخورد با 
آهوان در فــرودگاه بین المللی کیش و انتقــال آهوها از 
محدوده فرودگاهی به بیرون محوطه فنس کشی شده، با 
هدف حفظ زندگی آهوان کیش و جلوگیری از مخاطرات 
پروازی انجام شــد. مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت 
بنادر و فرودگاه های کیش گفت: ایــن آهوان پیش از نو 
سازی و ترمیم حصار فرودگاه داخل محدوده شده بودند و 
پس از بازسازی و تکمیل فنس کشی، امکان ورودآنها به 

محدوده فرودگاهی وجود نخواهد داشت.

با نظارت های حداکثری در قالب طرح شهید حاج قاسم 
سلیمانی بازرسان بهداشت محیط آذر امسال از ۲ هزار و 86۲ 
مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و غرفه های 
لوازم آرایشــی و بهداشــتی بازدید کردند.  به گزارش ایلنا: 
رئیس مرکز توسعه سالمت کیش با اشاره بر اجرای ضوابط 
بهداشتی با نظارت های حداکثری در قالب طرح شهید حاج 
قاسم سلیمانی گفت: هدف اصلی این طرح تشدید نظارت 

بر اجرای پروتکل های بهداشــتی در مراکــز تهیه و توزیع 
مواد غذایی و بازرسی بهداشتی از تمام اماکن صنفی برای 
مدیریت کنترل و پیشگیری از کرونا، کاهش موارد بستری 
و میزان مرگ  و میر و قطع زنجیره انتقــال کرونا در جزیره 
کیش است. محمدرضا رضانیا افزود: در راستای نظارت بر 
اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در آذر امسال 
۲ مورد متخلف به دادگاه معرفی شده است. وی خاطرنشان 
کرد: با مشــارکت حداکثری مردم و فرهنگ سازی رعایت 
پروتکل های بهداشتی ، اجرای این طرح منجر به کنترل هر 
چه بیشتر گسترش شیوع بیماری کرونا میان اقشار مختلف 
جامعه خواهد شد. به گفته رئیس مرکز توسعه سالمت کیش 
رویکرد و اولویت اصلی این مرکز؛ آ موزش، فرهنگ سازی و 
ارتقاء دانش و آگاهی اصناف و مردم جزیره کیش است و در 
همین خصوص کارشناسان بهداشت محیط در زمان بازدید 

از صنوف به متصدیان آموزش های الزم را ارائه می دهند.

اجرای طرح مدیریت ریسک ایمنی برخورد با آهوان در فرودگاه کیش نظارت بهداشتی بر فعالیت مرکز تجاری و اماکن عمومی در کیش 

خبرخبر


