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افزایش پروازهای فرودگاه 
بین  المللی کیش

مدیرکل فرودگاه بین  المللی کیش از افزایش 
پروازهای این فــرودگاه با پذیــرش 60 درصدی 
ظرفیت مســافر، اجرای ضوابط بهداشتی و حفظ 
فاصله گذاری اجتماعی خبــر داد. به گزارش ایلنا، 
عــزت اهلل محمدی با اشــاره به ضــرورت رعایت 
دستورالعمل های کاهش ظرفیت پذیرش مسافران 
در هر پرواز با هدف حفظ ســامت گردشگران در 
شرایط ناشی از شــیوع بیماری کرونا که بر اساس 
سیاست گذاری سازمان هواپیمایی کشوری و ستاد 
ملی مبارزه با بیماری کرونا اجرایی شده است، گفت: 
پروازهای روزانه فرودگاه بین  المللی کیش به میزان 
قابل توجهی افزایش یافته است و همزمان باهدف 
رعایت فاصله اجتماعی هر پــرواز تنها با 60 درصد 
ظرفیت، مســافران راپذیرش می کنــد. به گفته 
محمدی از روز سه شنبه 23 دی، فرودگاه بین  المللی 
کیش با برقــراری 102 پــرواز ورودی و خروجی 
ایرالین های مختلف به گردشگران و مسافران این 
جزیره زیبای مرجانی، خدمات ارائه کرده اســت. 
وی افزود: امروز شانزده شرکت هواپیمایی، از مبدأ 
شهرهای »بندرعباس، مشــهد، اصفهان، ساری، 
گرگان، تبریز، تهران، شیراز، رشت، یزد، کرمانشاه، 
اهواز، کرمان« به جزیره کیش و بالعکس پرواز دارند. 
الزم به ذکراست فرودگاه بین  المللی کیش جزو پنج 
فرودگاه پرتردد کشور بوده و به طور میانگین روزانه 
8 هزار مسافر از طریق این فرودگاه جابه جا می شوند.

    
برقراری دومین پرواز فوق العاده 
کیش ایر در مسیرکیش - تهران 

شرکت هواپیمایی کیش برای رفاه گردشگران 
و ساکنان این جزیره، چهارشــنبه 24 دی پرواز 
فوق  العاده ای درمســیر کیش -تهران برقرار کرد. 
به گزارش ایلنا، این دومین پرواز فوق العاده شرکت 
هواپیمایی کیش در یک هفته اخیر در مسیر کیش 
- تهران است که با توجه به افزایش تقاضا برای بلیط 
این مسیر پرتردد و جهت رفاه بیشترگردشگران و 
ساکنان کیش برنامه ریزی شده است. بر اساس این 
گزارش پرواز شماره ۷124 مسیر کیش به تهران، 
چهار شنبه24 دی خروج از کیش ساعت ۷ صبح 
و زمان ورود به تهــران 8 و 45 دقیقه برای انتقال 
مسافران جزیره کیش به تهران اعام شد.  الزم به 
ذکر است ساکنان کیش می توانند بدون محدودیت 
زمانی با مراجعه به دفاتر مرکزی فروش بلیط کیش 
ایر در جزیره کیش و ارائه کارت کیشوندی معتبر 

بلیط این پرواز را با نرخ مصوب تهیه کنند.
    

پاکسازی و بهسازی محوطه 
مجموعه المپیک کیش 

با هدف ارتقای شاخص های سامت و تامین رفاه 
و آسایش شهروندان و ورزشکاران، محوطه مجموعه 
ورزشی المپیک کیش پاکسازی و بهسازی شد.  به 
گزارش ایلنا از  شرکت عمران، آب و خدمات منطقه 
آزاد کیش، با تاکید ابوالفضل طیبی توسعه سرانه 
سامت و ایجاد، حفظ و نگهداری صحیح فضاهای 
ورزشــی عمومی در محیط شهری با هدف تامین 
رفاه و آسایش شــهروندان از اقداماتی است که در 
دستور کار شرکت عمران، آب و خدمات کیش قرار 
دارد. درپی بازدیدهای مدیر عامل شرکت شرکت 
عمران، آب و خدمات کیــش از محوطه مجموعه 
المپیک کیش به منظور ایجاد محیطی پاک و به 
دور از زوائد نا زیبای بصــری، اکیپ فعال 30 نفره 
معاونت امورشهری این شرکت نسبت به پاکسازی 
و بهسازی محوطه مجموعه ورزشی المپیک کیش 
اقدام کردند. در این عملیات، بهسازی ورنگ آمیزی 
جداول، اصاح روشنایی معابر، ساماندهی فضای 
ســبز، لکه گیری وتعمیرات مورد نیاز مجموعه و 

پاکسازی کل محوطه انجام شد.

اخبار کیش

زیر ســاخت های بنــدر چارک با 
هدف رونق اقتصادی و رشــد صنعت 

گردشگری منطقه توسعه می یابد. 
به گزارش روابــط عمومی و امور 
بین  الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 

غامحسین مظفری در جلسه ای که با 
حضور محمد خدنگ شهردار و اعضای 
شورای شهر بندر چارک سه شنبه 23 
دی در سالن اجتماعات این سازمان 
برگزار شد؛ بر توسعه زیرساخت های 

عمرانی منطقه و همچنین توســعه 
بندر چارک تاکید کرد.

مظفری با بیان این که بندر چارک 
نقش موثری در روند توســعه منطقه 
آزاد کیش در حوزه هــای عمرانی و 

اقتصادی داشــته اســت گفت: بهره 
گیری از ظرفیت هــای بندرچارک 
در جهت ارائه خدمــات با کیفیت به 
مسافران و گردشگران که سبب رونق 
اقتصادی این منطقه می شود مستلزم 

ایجاد زیرساخت های الزم است.
وی جنگل هراز با طول 2 کیلومتر 
که تا ۷ کیلومتر نیز قابلیت توسعه دارد 
را به عنوان ســرمایه ای ملی و یکی از 
جاذبه های گردشــگری بندر چارک 
برای رونق اقتصادی این بندر برشمرد 
و تصریح کرد: با اســتفاده از مشــاور 
متخصص و توانمنــد نقش کلیدی 
جنگل هراز در رونق گردشگری این 
منطقه مورد مطالعه و بررســی قرار 

خواهد گرفت.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه 
آزاد کیش با اشــاره به ساخت سالن 
مسافری فرودگاه بین  المللی کیش 
که پس از بهره برداری موجب افزایش 
ظرفیت پذیرش ســاالنه مسافر به 
میزان 6 میلیون نفر در سال خواهد 
شــد بیان داشــت: با اســتفاده از 
مشــاور مجرب جهت بهره گیری از 

ظرفیت های بندر چــارک و جزیره 
کیش این دو منطقه به عنوان مکمل 
توسعه و رونق گردشــگری در نظر 

گرفته خواهند شد.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه نوع 
بهره برداری مهم تر از ساخت طرح های 
تعریف شده در این مناطق است گفت: 
باید برنامه ای مدون و بسیار دقیق برای 
بهره برداری از طرح هایی که به اتمام 
می رسد پیش بینی کرد تا دستیابی به 

یک درآمد پایدار محقق شود.
مظفری بر لزوم اهمیت ســرعت 
و کیفیت اجــرای طرح هــا در بندر 
چارک تاکید کرد و افزود: با استفاده 
از ظرفیت های گردشگری بندرچارک 
و راه انــدازی تورهای گردشــگری 
می توانیم در این بنــدر فرصت های 

شغلی جدید ایجاد کنیم.
محمد خدنگ، شهردار بندر چارک 
نیز در ادامه این جلســه ضمن تشکر 
و قدردانی از حمایت های ســازمان 
منطقه آزاد کیش در خصوص اجرای 
طرح های »بلوار کیش، اسکله و سالن 
مرجع« این منطقه که در دستور کار 

قرار گرفته است، گفت: تعامل سازنده 
میان بندر چارک و سازمان منطقه آزاد 
کیش موجب توسعه و رونق اقتصادی 

بندر چارک خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: بندر چارک 
دروازه ورودی جزیره کیش اســت و 
مسافران زیادی از حاشیه خلیج فارس 
به بندر چارک وارد می شوند از این رو 
این منطقه نمادی از ایران اســامی 
اســت که باید زیرســاخت های آن 

توسعه یابد.

مظفری خبر داد:

عزم سازمان منطقه آزاد کیش برای توسعه و رونق اقتصادی بندر چارک

گزارش

خبر

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش از تامین تجهیزات بدن سازی و به روز رسانی پیست 
تارتان مجموعه المپیک کیش برای تمرین اردوهای تیم ملی 

و بین المللی در این منطقه خبر داد.
به گزارش ایلنا: چهارشنبه 24 دی، غامحسین مظفری به 
همراه محمد علی وکیلی معاون فرهنگی و گردشگری مناطق 
آزاد تجاری، صنعتــی و ویژه اقتصــادی در بازدید از مراکز 
ورزشی این منطقه بر اطاع رسانی و تبلیغات گسترده معرفی 
ظرفیت ها، امکانات و شرایط مطلوب آب و هوایی کیش برای 
برپایی اردوهای تدارکاتی و آمادگی تیم های ورزشی در این 

منطقه تاکید کرد.
مظفری بــا بیــان این که زحمــات مربیــان و تاش 
ورزشکاران مدال آور که به عنوان ســرمایه های ملی این 
کشور محسوب می شوند، باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار 
داشت: با آماده سازی پیست تارتان مجموعه المپیک کیش، 
تیم های ملی برای برگزاری اروهای تمرینی به جزیره کیش 
سفر می کنند و این اقدام مهم و ارزشمند مانع از خروج ارز 

خواهد شد.
وی گفت: صدا و ســیما و نشریات ورزشــی می توانند با 
استفاده بهینه از فضاهای رسانه ای در جهت معرفی صحیح 

زیرساخت ها و امکانات ورزشــی کیش، تیم های مختلف را 
برای برپایی اردوهای ملی و بیــن المللی در این منطقه آزاد 

ترغیب کنند.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به این که 
مربی خارجی تیم تکواندو در سفر به جزیره کیش؛ امکانات 
ورزشی و آب و هوای مناســب این منطقه را کم نظیر عنوان 
کرده بود و عاقمنــد به معرفی این ظرفیت ها به روســای 
فدراسیون های دنیا بود افزود: امکانات و زیر ساخت ها ورزشی، 
تردد راحت و نبود ترافیک، هتل های مناسب و مجموعه های 

ورزشی این منطقه در شرایط ایده آلی قرار گرفته است.
در این بازدید ایــوب دادروان مربی تیم ملی دو و میدانی 
با اشاره به برپایی اردوی 40روز در جزیره کیش برای تمرین 
تیم ملی دو و میدانی، خاطر نشان کرد: جزیره کیش به مدد 
امکانات ورزشی مناسبی که در این منطقه مهیا شده، بهترین 
مکان برای تمرین رشته های ورزشی است و تبلیغات در سطح 
گسترده می تواند شمار زیادی از ورزشــکاران دنیا را برای 
تمرین به این منطقه جذب کند. مربی تیم ملی دو و میدانی 
اظهار داشــت: با توجه به این که برای تمرین کشــورهای 
"آفریقای جنوبی و ترکیه" به ما پیشــنهاد شده بود اما به 
دلیل شرایط مناسب آب و هوا و امکانات ورزشی این منطقه؛ 

جزیره کیش را به عنوان اردوی تمرینی خود انتخاب کردیم. 
مصطفی بهرامی، سرمربی تیم ملی پرتاب نیزه که برای تمرین 
در جزیره کیش اردو زدند ضمن قدردانی از حمایت سازمان 
منطقه آزاد کیش در خصوص فراهم کردن امکانات ورزشی 
برای تمرین رشــته های مختلف افزود: جزیره کیش از نظر 
آب و هوا، فضای ورزشی و مسافت کوتاه بین محل اقامت تا 
زمین تمرین در مقایسه با تهران از شرایط مناسب و ایده آلی 

برخوردار است.
در ادامه این بازید ها مربی تیم ملی جودو کم بینایان ایران 
که جزو تیم های سوم دنیا هستند و برای شرکت در مسابقات 
پارالمپیک ژاپن در جزیره کیش اردوی تمرینی خود را آغاز 
کردند از امکانات سخت افزاری از جمله تشک های تاتامی 

جودو و فضاهای ورزشی این منطقه ابراز رضایتمندی کرد.
سرپرست موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش نیز در 
خصوص امکانات و فعالیت رشته های مختلف در مجموعه 
المپیک کیش افزود:  رشته های ورزشــی: ووشو، تکواندو، 
کاراته، مویتای، بدنسازی در ســالن چند منظوره کوثر در 
مساحتی بالغ بر 25 هکتار در حال تمرین هستند و همچنین 
هیئت های شطرنج، وزنی، کشــتی، توپی در سالن خلیج 
فارس در مساحتی بالغ بر 50 هکتار مستقر هستند و فعالیت 
می کنند. به گفته عزیزاهلل فرضی پور، در ســالن توپی چند 
منظوره نیز رشته های ورزشی "والیبال، بسکتبال، هندبال، 

بدمینتون" تمرین می کنند.
سرپرســت موسســه ورزش و تفریحات سالم کیش در 

خصوص ارائه خدمات ورزشی برای ساکنان کیش تصریح 
کرد: پرداخت هزینه در ســرزمین اصلی برای یک رشــته 
ورزشــی مانند تیر و کمان در ماه یک میلیون و 500 هزار تا 
دو میلیون تومان است اما با اختصاص یارانه از سوی سازمان 
منطقه آزاد کیش به مبلغ 25 تا 30 میلیارد تومان، ساکنان 
کیش می توانند تنها با پرداخت 200 هزار تومان شهریه برای 
یک سال از امکانات ورزشــی بهره مند شوند. فرضی پور در 
خصوص امضای تفاهم نامه ای میان وزرات ورزش با سازمان 
منطقه آزاد کیش گفت: پس از امضای این تفاهم نامه؛ تمام 
تیم های ملی که برای برگزاری اردوی تمرینی در کیش به 
صورت رایگان از امکانات ورزشــی این منطقه استفاده می 
کنند، مبلغــی را به منطقه آزاد کیــش اختصاص خواهند 
داد. به گفته فرضی پور، در رشته های ورزشی "تیرو کمان، 
ژیمناستیک، دو و میدانی، پدل برد، کارت بردینگ، جزیره 

کیش همیشه صاحب عناوین قهرمانی و مدال آور است.

فضای 21 هزار متر مربعی مرکز نمایشگاه های 
بین  المللی، در کنار امکانات بندری، فرودگاهی 
و اقامتی مناسب، کیش را به مطلوب ترین مرکز 

نمایشگاهی کشور تبدیل کرده است.
به گــزارش ایلنــا: جزیره کیش بــه عنوان 
نخستین منطقه آزاد تجاری و صنعتی کشور با بر 
خورداری از تسهیات و زیر ساخت های مناسب 
از جمله بندر و فرودگاه مجهزبه پیشرفته ترین 
فناوری ها و امکانات تخصصی، عدم نیاز به روادید 
برای گردشگران خارجی، سیستم حمل و نقل 
شهری مطلوب، مراکز اقامتی مدرن و امکانات و 

تجهیزات استاندارد نمایشگاهی، سالیانه میزبان 
 برگزاری تعــداد زیادی از نمایشــگاه های ملی 

و بین  المللی است.
در جزیره کیش ایجاد یک مرکز بین  المللی 
نمایشگاهی با سه ســالن به مساحت 21000 
متر مربــع در مجــاورت فــرودگاه بین  المللی 
کیش فرصت بســیار خوبی را بــرای برگزاری 
نمایشــگاه های متعدد و تخصصی فراهم کرده 
اســت به طوری که کیش هر ســاله نزدیک به 
 20 نمایشــگاه بین  المللــی و تخصصــی را 

میزبانی می کند.
هرچند از یک سال گذشته تا کنون با توجه 
به شــیوع ویروس کرونا برپایی نمایشگاه ها به 
تعویق افتاده و ستاد ملی مبارزه با کرونا تنها در 
زمینه های تخصصــی با تعداد محــدود مجوز 

برگزاری نمایشگاه را صادر می کند اما بی تردید 
با بهبود شرایط ناشی از شــیوع کرونا ، برگزاری 
نمایشگاه های تجاری، گردشگری، اقتصادی و 

علمی در این منطقه دوباره رونق می گیرد.
بر اســاس این گــزارش ســالن های مرکز 
نمایشگاهی کیش مجهز به تجهیزات و امکانات 
استاندارد نمایشگاهی، فنی و خدماتی می باشد 
که قابلیت برگزاری نمایشــگاه های وسیع و یا 

برپایی همزمان چند نمایشگاه را داراست.
این مرکز نمایشگاهی زیر مجموعه شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه سازمان منطقه آزاد کیش 
است که 3 سالن نمایشگاهی با قابلیت جداکننده، 
ســالن اجتماعات، فضاهای عمومــی و رفاهی

VIP، اتاق مذاکره، دفتر خبرنگاران، نمازخانه، 
کافی شاپ و کافی نت را در خود جای داده است.

وسعت فضای تحت پوشــش این مجموعه، 
21000 متر مربع است که از این میزان ۷000 
متر مربع فضای باز مربوط به محوطه نمایشگاه با 
ارتفاع12 متری سقف سالنها و ظرفیت واگذاری 

15 خط تلفن است.
سالن اجتماعات این مجموعه نمایشگاهی نیز 
با ظرفیتی بالغ بر 1500 صندلی میزبان مدعوین 
برنامه هــای جانبی و کارگاهــای تخصصی در 

حاشیه هر نمایشگاه خواهد بود.
همچنین سیستم اینترنت بی سیم فعال در 
تمامی فضای سالن ها، ظرفیت60 تناژ برودتی 
خنک کننده ها برای هر سالن، ظرفیت پارک500 
دستگاه خودرو در پارکینگ های مجاور سالن، 
فاصله 6 کیلومتــری تا مرکز شــهر و فاصله 5 
کیلومتری تا بندرگاه کیش از جمله مزیت های 

مرکز بین  المللی نمایشگاه های این منطقه آزاد 
است.

در کنار ظرفیت نمایشــگاهی منطقه آزاد 
کیش، ســالن تاالر شــهر 3 هزار متر مربعی 
جزیره نیز بــا ظرفیتی بیــش از 2 هزار نفرکه 
در نوار ســاحلی جزیره، مرکز شهر و نزدیک 
به مراکز خریــد، بازارها و هتل هــا قرار دارد، 
فضایی مطلوب و بستری مناسب برای برپایی 
جشنواره ها، کنسرت ها، جنگ ها و جشن های 

فرهنگی و عمومی را ایجاد کرده است.
این تاالر همچنین امکانات و تجهیزات مناسبی 
همچون سن بزرگ اجرا، دکوراسیون متناسب با 
برگزاری برنامه های مختلف، سیستم به روز صوت 
،تصویر و نورپردازی، دفاتر اداری، سیستم آتش 

نشانی و تأسیساتی استاندارد را شامل می شود.

رئیس هیأت مدیره سازمان طی بازدید از اماکن ورزشی تأکید کرد:

آمادگی کیش برای میزبانی اردوهای تیم ملی 

نگاهی به ظرفیت های ملی کیش در زمینه برپایی نمایشگاه های داخلی و خارجی 

غالمحسین مظفری: 
سرعت و کیفیت اجرای 

طرح ها در بندر چارک 
اهمیت بسیاری دارد و با 
استفاده از ظرفیت های 
گردشگری و راه اندازی 

تورهای گردشگری 
می توانیم در این بندر 

فرصت های شغلی جدید 
ایجاد کنیم

مدیر عامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
کیش، از ساخت یک اسکله تفریحی و مارینای جدید در کیش با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی خبر داد. به گزارش خبرگزاری 
ایلنا، علی عرب با اشاره به برنامه ریزی های این شرکت در جهت 
استانداردسازی اسکله های تفریحی و ایجاد اسکله های جدید 
به عنوان یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری کیش گفت: 
اسکله تفریحی و مارینای جدید کیش که با هزینه بیش از یک 
صد میلیارد تومان و با سرمایه گذاری بخش خصوصی ساخته 
می شود گام مهمی در ایجاد جاذبه های جدید گردشگری در 

جزیره کیش اســت. علی عرب افزود: با توجه به برنامه ریزی 
ما برای ساخت یک اسکله جدید با معماری مدرن و امکانات 
تفریحی پیشرفته و اعام آمادگی یک سرمایه گذار توانمند 
بخش خصوصی بزودی شاهد آغاز مراحل اجرایی این اسکله 
در محدوده میدان دلفین خواهیم بود. وی با اشاره به اینکه برای 
طراحی و ساخت اسکله تفریحی انجام مطالعات ژئوتکنیکی ، 
هیدروگرافی و محیط زیستی ضروری است گفت : این اسکله که 
سیستم شمع و عرشه آن فوالدی است در ابتدا قرار بود در ساحل 
مرجان ساخته شود اما پس از انجام مطالعات و مکان یابی های 

متعدد و مشورت با مشاوران ســازمان در زمینه ساماندهی 
سواحل و محیط زیست مشخص شد که ساحل مرجان مکان 
مناسبی برای ساخت این اسکله تفریحی نیست. به گفته عرب، 
محدودیت ظرفیت خدمات دهی در ساحل مرجان از جمله 
فضای محدود برای پارکینگ و سرویس های بهداشتی و کمبود 

فضای کافی تردد و گردش مسافران از جمله دالیل تغییر محل 
پیشنهادی ساخت این اســکله تفریحی از ساحل مرجان به 
میدان دلفین بود. وی با بیان اینکه مشاوران موقعیت سواحل 
جنب میدان دلفین را برای ساخت این اسکله جدید مناسب 
ارزیابی کردند تصریح کرد: در این بخش از جزیره فراهم کردن 
تاسیسات ساحلی متناسب با این اسکله که به طور قطع روزانه با 
استقبال گسترده گردشگران مواجه می شود امکان پذیر است.

عرب در خصوص مدت زمان ساخت این اسکله و مارینای جدید 
گفت: پیشنهاد سرمایه گذار در مراجع مرتبط در سازمان مطرح 
می شود و پس از اعام موافقت آنها و عقد قرارداد با سرمایه گذار 
، عملیات اجرایی آغاز می شود. وی مدت زمان پیش بینی شده 
برای ساخت این اسکله را حدود 24 ماه پس از مرحله تحویل 

زمین و آغاز عملیات اجرایی عنوان کرد.

علی عرب خبر داد؛

ساخت اسکله تفریحی و مارینای جدید در کیش
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