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اخبار کیش

در ادامه بازدیدهای دورهای غالمحسین مظفری اعالم شد؛

آغاز شمارش معکوس بهرهبرداری از باندجنوبی فرودگاه کیش

باندجنوبیفرودگاهبینالمللیکیش
به عنــوان یکی از بزرگتریــن باندهای
فرودگاهی کشــور تــا 40روز آینده به
بهرهبرداریمیرسد.
به گزارش ایلنا ،در ادامه بازدیدهای

دورهای غالمحســین مظفــری کــه
چهارشنبههرهفتهباهدفبررسیروند
پیشرفت طرحهای عمرانی و توسعهای
انجام میشــود ،چهارشــنبه 11دی
غالمحسینمظفری،مدیرعاملسازمان

منطقهآزادکیشبههمراهمرتضیبانک،
مشــاور رئیسجمهور 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« چراغهای
روشنایی ،دســتگاه آی ال اس و ارتقای
دستگاههایرادیویی»رابررسیکردند.
به گفته مدیرعامل شــرکت توسعه
بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش،
این باند 4هزار و 380متــر طول و 75
مترعرض یکی از بزرگترین باندهای
فرودگاهیکشوراستکهباهدفارتقای
کالسهوانوردیباندفرودگاهبینالمللی
کیش به باالتریــن کالس جهانی  f 4و
رونق صنعت گردشگری کیش در این
منطقهساختهمیشود.
علی عرب در خصوص پیشــرفت
عملیات اجرایی آســفالت باند جنوبی
فرودگاهبینالمللیکیشگفت:براساس
برنامه زمانبندی شــده با اجرای 700
تن آســفالت در روز ،الیه نهایی روکش
باند بــا رعایت اســتانداردهای جهانی
در حال اجراســت که تا40روز آینده به
بهرهبرداریخواهدرسید.
ویتصریحکرد:باندجنوبیفرودگاه
بینالمللــی کیش قابلیت نشســت و
برخاست هواپیماهای بزرگ را دارد و تا

پایان سال جاری شاهد فرود نخستین
هواپیمای پهن پیکــر در این فرودگاه
خواهیمبود.
مدیرعامل شــرکت توســعه بنادر
و فرودگاههای منطقــه آزاد کیش در
خصوصتسریععملیاتاجراییورعایت
ارتقای ســطح کیفی این طرح اظهار
داشــت :در حال حاضر با تالش نیروی
انسانی متشکل از 74نفر در یک شیفت
کاری 11ساعتهوبکارگیریبیشاز36
دستگاهماشینآالتروندپیشرفتطرح
باسرعتخوبیادامهدارد.
عربافزود:عملیاتاجراییاینطرح
از خرداد امسال آغاز شد که با راه اندازی
کارخانه دوم تولید آسفالت ،باند جنوبی
فرودگاهبینالمللیکیشباسرعتخوبی
درحالساختاست.
ویبابیاناینکهدرادامهرونداجرای
طرح ،قیر مورد نیاز باید از بورس تامین
می شدکه ما را با مشــکالت عدیده ای
مواجهکرد،گفت:باپیگیریهایمستمر
و پرداخت هزینه ؛ قیر مورد نیاز تا هفته
آیندهبهجزیرهکیشخواهدرسید.
عرب با بیــان اینکه قیــر مصرفی

سفارشیومخصوصباندجنوبیفرودگاه
کیش تولید می شود از کیفیت مرغوب
مصالحبهکاررفتهدرباندجنوبیفرودگاه
خبردادودلیلاستفادهازآسفالتدراین
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
زیادنیستازآسفالتاستفادهشدهاست
ولی در سرزمین اصلی به دلیل اختالف
دمایزیاددرفصولمختلفوبارندگیو
یخزدگیازبتناستفادهمیشود.
عرب به خرید دســتگاههای «آی
ال اس» و «دی وی آی» برای فرودگاه
بینالمللی کیش اشــاره کرد و اظهار
داشــت :تهیه این تجهیزات اقدام مهم
و ارزشــمندی جهت کمک به ناوبری
فرودگاهبینالمللیکیشبودکهتاپایان
سالنصبوراهاندازیخواهدشد.
گفتنی است با سرعت گرفتن روند
ساخت باند جنوبی فرودگاه بینالمللی
کیش و تامین تجهیزات مورد نیاز ،این
باندبهمنامسالپذیرایفرودنخستین
هواپیمایمسافریخواهدبود.

گزارش

برگزاری ویژه برنامههای بزرگداشت سالگرد سردار سلیمانی درکیش

مدیرفرهنگیوآموزشیسازمانمنطقهآزادکیشدرنشست
خبری ویژه برنامههای بزرگداشت ســالگرد سردار حاج قاسم
سلیمانیراتشریحکرد.
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 دستگاههای اجرایی مستقر
در این منطقه تشکیل شــد و پس از برگزاری جلسات متعدد
برنامههایپربارومتنوعیترتیبدادهشد.
اردالن گفت :با حضور نماینده و مشاور فرهنگی مدیرعامل
شرکتعمران،آبوخدماتمنطقهآزادکیشوهماهنگیروابط
عمومیواموربینالمللسازمانمنطقهآزادکیشدرحوزههای
فرهنگی،فضاسازیشهریوتبلیغاتمحیطیبانصببنرهای
اطالعرسانیوتبلیغاتیفعالیتهایگستردهایآغازشدهاست.
ویتصریحکرد:عالوهبرویژهبرنامههایویژهسالروزشهادت
سردار ،مسابقه کتاب خوانی نیز به نحو مطلوبی در جزیره کیش
درحالبرگزاریاست.

خبر

مدیرفرهنگیوآموزشیسازمانمنطقهآزادکیش،نمایش
فیلمهایکوتاهدربارهزندگیوشهادتآنسرداررابخشدیگری
ازبرنامههاعنوانکردوافزود:بانزدیکشدنبهسالگردشهادتآن
سردارودرروزهایآتی،فیلمهایکوتاهدربارهزندگیوشهادت
سردار حاج قاسم ســلیمانی در قالب تردی مپینگ و آب نمای
مستقر در اسکله تفریحی پخش میشود .رضا اردالن با اشاره به
اینکه مزار شهدای گمنام در مسجد امام حسن مجتبی ۱۳دی
ساعت 20و30دقیقهباحضورمسئوالنعطرافشانیمیشوداز
ساکنان،گردشگرانواصحابرسانهجهتحضوردراینمراسم
معنویدعوتکرد.
ویخاطرنشانکرد:بههمتروابطعمومیواموربینالملل
سازمانمنطقهآزادکیشگالریمحیطیدرسطحشهرومسجد
امام حسن مجتبی ایجاد شده و عکسهایی از سفرهای سردار
حاج قاسم سلیمانی به جزیره کیش در معرض دید عالقمندان
قرارمیگیرد.بنابراعالممدیرفرهنگیوآموزشیسازمانمنطقه
آزادکیشعناوینکتابها«مکتبسلیمانی،مرگپایانندارد،

نظارت بهداشتی بر فعالیت مرکز تجاری و اماکن عمومی درکیش

با نظارتهای حداکثری در قالب طرح شهید حاج قاسم
سلیمانیبازرسانبهداشتمحیطآذرامسالاز 2هزارو862
مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی ،اماکن عمومی و غرفههای
لوازم آرایشــی و بهداشــتی بازدید کردند .به گزارش ایلنا:
رئیس مرکز توسعه سالمت کیش با اشاره بر اجرای ضوابط
بهداشتیبانظارتهایحداکثریدرقالبطرحشهیدحاج
قاسم سلیمانی گفت :هدف اصلی این طرح تشدید نظارت

بر اجرای پروتکلهای 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 مرگو میر و قطع زنجیره انتقــال کرونا در جزیره
کیش است .محمدرضا رضانیا افزود :در راستای نظارت بر
اماکنعمومیومراکزتهیهوتوزیعموادغذاییدرآذرامسال
 2مورد متخلف به دادگاه معرفی شده است .وی خاطرنشان
کرد :با مشــارکت حداکثری مردم و فرهنگ سازی رعایت
پروتکلهای بهداشتی  ،اجرای این طرح منجر به کنترل هر
چهبیشترگسترششیوعبیماریکرونامیاناقشارمختلف
جامعهخواهدشد.بهگفتهرئیسمرکزتوسعهسالمتکیش
رویکرد و اولویت اصلی این مرکز؛ آموزش ،فرهنگ سازی و
ارتقاء دانش و آگاهی اصناف و مردم جزیره کیش است و در
همینخصوصکارشناسانبهداشتمحیطدرزمانبازدید
ازصنوفبهمتصدیانآموزشهایالزمراارائهمیدهند.

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

امکان تهیه بلیط با نرخ مصوب پروازهایکیشایر

ساکنانکیشبرایتهیهبلیطکیشایربانرخمصوب72ساعتقبلازپروازبهدفاترفروشبلیطمراجعهکنند.بهگزارشایلنا،
پیرودستورغالمحسینمظفریمبنیبرتخصیصسهمیهبلیطشرکتهواپیماییکیشبهساکناناینمنطقهباارائهکارت
کیشوندی،اینطرحازسیزدهمدیاجرامیشودومتقاضیانباید72ساعتقبلازتاریخپروازبهدفاترمرکزیکیشایرمراجعه
کنند.براساساینگزارشباتوجهبهاینکهبهدلیلشرایطناشیازهمهگیریکروناورعایتفاصلهاجتماعیپروازهابا 60درصد
ظرفیتمسافرانراپذیرشمیکنند،ساکنانجزیرهکیشباید 72ساعتقبلازتاریخپروازبرایدریافتبلیطبانرخمصوببه
دفاترمرکزیکیشایردرتهرانویاجزیرهکیشمراجعهکنند.الزمبهذکراستاینخدماتدردفاترفروشواقعدرپردیسیکو
میدانسناییویاچهارراهجهانکودک() 021- 88885866وشهرکاکباتان()021-48681002ارائهمیشود.

حاج قاســم ،ذوالفقار ،یاران ناب ،قهرمان من و قطعات سرگرم
کنندهویژهکودکانونوجوانان»است.
رضااردالنپاتوقشعروادبرانیزازدیگربرنامهفرهنگیاین
روز عنوان کرد و ادامه داد :به همت بســیج ناحیه مقاومت سپاه
کیش از همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی جهت سخنرانی
وخاطرهگوییدرجزیرهکیشدعوتشدهاست.مدیرفرهنگی
و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش از برگزاری وبیناری با نام«
صلح و برادری در مکتب شهید ســلیمانی »خبر داد گفت :این
برنامهباهدفگسترشوافزایشتعامالتوارتباطاتمنطقهای
وبینالمللیازجملهکشورهایهمسایهوهمزبانواقلیمفرهنگی
ایران با حضور نمایندگان کشــور لبنان در جزیره کیش برگزار
می شود .اردالن در ادامه تشریح ویژه برنامههای سالگرد شهید
سلیمانیگفت:مسابقهخوشنویسیبراینخستینباردرسطح
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 میشود و آموزش و

خبر

پرورشومربیانپرورشیبافعالیتدرفضایمجازیوارائهآثارو
کارهایخوبکودکانونوجواناندانشآموزدرگرامیداشتاین
مناسبتمشارکتفعالدارند.
شایان ذکر است :جامعه بازاریان و بازرگانان هم با نصب بنر
گرامیداشتسالروزشهادتسردارحاجقاسمسلیمانیدرورودی
بازارها در برگزاری باشکوه این مراسم مشارکت دارند .به گفته
مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش مسئوالن،
اداراتونهادهانسبتبهپاسداشتشایستهازسردارسلیمانیو
تجلیلاززحماتوخدماتاینشخصیتبزرگاهتمامویژهای
داشتهواینمراسمباشکوهخاصیدرکیشبرگزارمیشود.

«مدیریت ریســک ایمنی برخورد پرندگان و حیوانات»
خبر داد .وی برقراری حمل ونقل هوایی ایمن در فرودگاه
بینالمللی کیش ،تامین ایمنــی پروازها و جلوگیری از
برخــورد پرندهها و حیوانات با هواپیما ،تأمین ســامت
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 بینالمللی 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 فرودگاههای 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 تالش یک شرکت دانشبنیان انجام شد؛

تولید دوچرخه دریاییجدید درکیش

جریمه  ۷۰میلیون تومانی
قطع درختان در کیش

رئیــس اداره محیط
زیست منطقه آزاد کیش
از تعییــن جریمــه ٧٠
میلیونیبرایقطعبرخی
درختان حوالی مرجان
خبر داد .به گزارش ایلنا :مریم محمدی با اشاره
بهاجرایدقیقمفادشیوهنامهاخذجرائمزیست
محیطیدرخصوصقطعبرخیدرختانحوالی
بازار مرجان گفت :درختان قطع شــده از گونه
اکالیپتوس ،سمر و چریش بودند .وی افزود۹۰ :
میلیونتومانهمبرایضمانتنگهداریدرختان
در زمان جابجایی گرفته شده است و در صورت
بروزمشکلبرایدرختانبراساسقوانینجریمه
آنکسرخواهدشد.

آثار راهیافته به جشنواره ملی
«تئاترکوتاه کیش» معرفی شدند

د بیــر ســو مین
جشنواره ملی تئاتر کوتاه
کیش از راه یابی  ۱۴اثر به
بخش مسابقه جشنواره
خبر داد .به گزارش ایلنا،
عباس نجاری با اشــاره به این کــه  ۲۶۴اثر به
دبیرخانه جشنواره ارسال شده است گفت :پس
از بررسی تمام آثار  ۸نمایش در بخش ساحلی و
 ۶نمایش در بخش کافه ای بدون اولویت معرفی
شدند.نجاریبامعرفیرضامهدیزاده،داوودبنی
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
برگزاریجشنوارهبهزودیاعالمخواهدشد.

کیش کاندیدای میزبانی جام
ملتهای آسیا

اجرای طرح مدیریت ریسک ایمنی برخورد با آهوان در فرودگاهکیش

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

رئیس اداره محیط زیست منطقه خبر داد:

یکیازشرکتهایدانشبنیانمستقردرمرکزنوآوریکیش،موفقبهساختدوچرخهدریاییشد .بهگزارشایلنا:شرکتبازو
صنعتهوشمندباحمایتمرکزنوآوریکیشوهمراهیموسسهورزشوتفریحاتسالم،برایتوسعهگردشگریواقتصاددریا
محور،مراحلساختاولیندوچرخهدریاییراباموفقیتبهپایانرساند.براساساینگزارشمراحلارزیابیوآزمایشاینمحصول
دانشبنیان،باحضورمسئوالنورزشکیشباموفقیتانجامشدتابزودیتولیدانبوهاینمحصولدانشبنیانآغازشدهوبرایایجاد
شادیونشاطبیشتردراختیارگردشگرانومراکزتفریحاتدریاییکشورقرارگیرد.تولیدانبوهاینمحصولدانشبنیانزمینهرا
برایبرگزاریمسابقاتوجشنوارههایدوچرخهسواریرویدریافراهممیکندکهبهنوعخوددرجذبگردشگرانعالقمندبه
تفریحاتوورزشهایدریاییموثراست.

مدیرعامل موسســه
ورزش و تفریحات سالم
کیش گفــت:درصورت
موافقت کنفدراســیون
فوتبال آسیا با برگزاری
مسابقات جام ملتهای آســیا در ایران ،کیش
یکی از میزبانان این رویداد مهم است .به گزارش
ایلنا ،فدراسیون فوتبال ایران پیش از این به طور
ی خود را برای دریافت میزبانی جام
رسمی نامزد 
ملتهای 2027آسیابه AFCاعالمکردهبودتا
درکنارقطر،هندوعربستانجزو 4کشوریباشد
که برای دریافت شانس میزبانی جام ملتهای
آسیا تالش می کنند .به گفته محمدتقی امیری
خراســانی ،با توجه به درخواســت فدراسیون
فوتبال و اعــام موافقت ســازمان منطقه آزاد،
ورزشگاهالمپیککیشجزو 14ورزشگاهیاست
که فدراســیون فوتبال ایران به  AFCمعرفی
کردهاست.

برپاییپنجمینجشنوارهشعرکیش
با حضور شاعران بینالمللی

جشنواره بینالمللی
شــعر کیش بــا چهار
موضوع ،جزیــره زیبای
کیش،خلیجفارس،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  ۶۷۰اثر
به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است گفت:
میان آثار ارسالی 300اثر به مرحله داوری نهایی
راهیافت.
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
سیاستگذاری پنجمین جشنواره جایزه ادبی
شعرکیش هستند.
مراسم اختتامیه این جشــنواره نیمه دوم
دی برگزار میشود.

