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اخبار کیش

افزایش پروازهای فرودگاه
بینالمللی کیش

مدیرکل فرودگاه بینالمللی کیش از افزایش
پروازهای این فــرودگاه با پذیــرش  60درصدی
ظرفیت مســافر ،اجرای ضوابط بهداشتی و حفظ
فاصلهگذاری اجتماعی خبــر داد .به گزارش ایلنا،
عــزتاهلل محمدی با اشــاره به ضــرورت رعایت
دستورالعملهایکاهشظرفیتپذیرشمسافران
در هر پرواز با هدف حفظ ســامت گردشگران در
شرایط ناشی از شــیوع بیماری کرونا که بر اساس
سیاستگذاریسازمانهواپیماییکشوریوستاد
ملیمبارزهبابیماریکرونااجراییشدهاست،گفت:
پروازهایروزانهفرودگاهبینالمللیکیشبهمیزان
قابل توجهی افزایش یافته است و همزمان باهدف
رعایت فاصله اجتماعی هر پــرواز تنها با 60درصد
ظرفیت ،مســافران راپذیرش می کنــد .به گفته
محمدیازروزسهشنبه 23دی،فرودگاهبینالمللی
کیش با برقــراری  102پــرواز ورودی و خروجی
ایرالینهای 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»بهجزیرهکیشوبالعکسپروازدارند.
الزمبهذکراستفرودگاهبینالمللیکیشجزوپنج
فرودگاهپرترددکشوربودهوبه طور میانگینروزانه
 8هزارمسافرازطریقاینفرودگاهجابهجامیشوند.

برقراری دومین پرواز فوقالعاده
کیشایر در مسیرکیش  -تهران

شرکت هواپیمایی کیش برای رفاه گردشگران
و ساکنان این جزیره ،چهارشــنبه  24دی پرواز
ق العادهای درمســیر کیش -تهران برقرار کرد.
فو 
به گزارش ایلنا ،این دومین پرواز فوقالعاده شرکت
هواپیماییکیشدریکهفتهاخیردرمسیرکیش
تهراناستکهباتوجهبهافزایشتقاضابرایبلیطاین مسیر پرتردد و جهت رفاه بیشترگردشگران و
ساکنانکیشبرنامهریزیشدهاست.براساساین
گزارش پرواز شماره  ۷۱۲4مسیر کیش به تهران،
چهار شنبه 24دی خروج از کیش ساعت  7صبح
و زمان ورود به تهــران  8و  45دقیقه برای انتقال
مسافران جزیره کیش به تهران اعالم شد .الزم به
ذکراستساکنانکیشمیتوانندبدونمحدودیت
زمانیبامراجعهبهدفاترمرکزیفروشبلیطکیش
ایر در جزیره کیش و ارائه کارت کیشوندی معتبر
بلیطاینپروازرابانرخمصوبتهیهکنند.

پاکسازی و بهسازی محوطه
مجموعه المپیک کیش

باهدفارتقایشاخصهایسالمتوتامینرفاه
وآسایششهروندانوورزشکاران،محوطهمجموعه
ورزشی المپیک کیش پاکسازی و بهسازی شد .به
گزارشایلنااز شرکتعمران،آبوخدماتمنطقه
آزاد کیش ،با تاکید ابوالفضل طیبی توسعه سرانه
سالمت و ایجاد ،حفظ و نگهداری صحیح فضاهای
ورزشــی عمومی در محیط شهری با هدف تامین
رفاه و آسایش شــهروندان از اقداماتی است که در
دستورکارشرکتعمران،آبوخدماتکیشقرار
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  30نفره
معاونتامورشهریاینشرکتنسبتبهپاکسازی
وبهسازیمحوطهمجموعهورزشیالمپیککیش
اقدامکردند.دراینعملیات،بهسازیورنگآمیزی
جداول ،اصالح روشنایی معابر ،ساماندهی فضای
ســبز ،لکه گیری وتعمیرات مورد نیاز مجموعه و
پاکسازیکلمحوطهانجامشد.

کیــش 7

مظفری خبر داد:

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

زیر ســاختهای بنــدر چارک با
هدف رونق اقتصادی و رشــد صنعت
گردشگری منطقه توسعه می یابد.
به گزارش روابــط عمومی و امور
بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش،

غالمحسینمظفریدرجلسهایکهبا
حضورمحمدخدنگشهردارواعضای
شورای شهر بندر چارک سهشنبه 23
دی در سالن اجتماعات این سازمان
برگزار شد؛ بر توسعه زیرساختهای

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 حوزههــای عمرانی و

اقتصادی داشــته اســت گفت :بهره
گیری از ظرفیتهــای بندرچارک
در جهت ارائه خدمــات با کیفیت به
مسافران و گردشگران که سبب رونق
اقتصادی این منطقه می شود مستلزم
ایجاد زیرساختهای الزم است.
وی جنگل هراز با طول  2کیلومتر
که تا 7کیلومترنیز قابلیت توسعهدارد
را به عنوان ســرمایه ای ملی و یکی از
جاذبههای 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 بینالمللی کیش
که پس از بهرهبرداری موجب افزایش
ظرفیت پذیرش ســاالنه مسافر به
میزان  6میلیون نفر در سال خواهد
شــد بیان داشــت :با اســتفاده از
مشــاور مجرب جهت بهره گیری از

ظرفیتهای 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
بهرهبرداریمهمترازساختطرحهای
تعریف شده در این مناطق است گفت:
بایدبرنامهایمدونوبسیاردقیقبرای
بهرهبرداری از طرحهایی که به اتمام
میرسد پیشبینی کرد تا دستیابی به
یک درآمد پایدار محقق شود.
مظفری بر لزوم اهمیت ســرعت
و کیفیت اجــرای طرحهــا در بندر
چارک تاکید کرد و افزود :با استفاده
ازظرفیتهایگردشگریبندرچارک
و راهانــدازی تورهای گردشــگری
میتوانیم در این بنــدر فرصتهای
شغلی جدید ایجاد کنیم.
محمدخدنگ،شهرداربندرچارک
نیز در ادامه این جلســه ضمن تشکر
و قدردانی از حمایتهای ســازمان
منطقه آزاد کیش در خصوص اجرای
طرحهای «بلوار کیش ،اسکله و سالن
مرجع» این منطقه که در دستور کار

غالمحسینمظفری:
سرعتو کیفیت اجرای
طرحها در بندر چارک
اهمیت بسیاری دارد و با
استفاده از ظرفیتهای
گردشگری و راهاندازی
تورهای گردشگری
میتوانیم در این بندر
فرصتهایشغلیجدید
ایجادکنیم
قرار گرفته است،گفت :تعامل سازنده
میانبندرچارکوسازمانمنطقهآزاد
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 زیرســاختهای آن
توسعه یابد.

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

آمادگیکیش برای میزبانی اردوهایتیمملی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد
کیش از تامین تجهیزات بدنسازی و به روز رسانی پیست
تارتانمجموعهالمپیککیشبرایتمریناردوهایتیمملی
و بینالمللی در این منطقه خبر داد.
بهگزارشایلنا:چهارشنبه 24دی،غالمحسینمظفریبه
همراهمحمدعلیوکیلیمعاونفرهنگیوگردشگریمناطق
آزاد تجاری ،صنعتــی و ویژه اقتصــادی در بازدید از مراکز
ورزشیاینمنطقهبراطالعرسانیوتبلیغاتگستردهمعرفی
ظرفیتها ،امکانات و شرایط مطلوب آب و هوایی کیش برای
برپایی اردوهای تدارکاتی و آمادگی تیمهای ورزشی در این
منطقه تاکیدکرد.
مظفری بــا بیــان این که زحمــات مربیــان و تالش
ورزشکاران مدال آور که به عنوان ســرمایههای ملی این
کشور محسوب می شوند ،باید مورد توجه قرار گیرد ،اظهار
داشت :با آماده سازی پیست تارتان مجموعه المپیک کیش،
تیمهای 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

زیرساختها و امکانات ورزشــی کیش ،تیمهای مختلف را
برای برپایی اردوهای ملی و بیــن المللی در این منطقه آزاد
ترغیبکنند.
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 عالقمنــد به معرفی این ظرفیتها به روســای
فدراسیونهایدنیابودافزود:امکاناتوزیرساختهاورزشی،
تردد راحت و نبود ترافیک ،هتلهای مناسب و مجموعههای
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
امکاناتورزشیمناسبیکهدراینمنطقهمهیاشده،بهترین
مکانبرایتمرینرشتههایورزشیاستوتبلیغاتدرسطح
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.
مصطفیبهرامی،سرمربیتیمملیپرتابنیزهکهبرایتمرین
در جزیره کیش اردو زدند ضمن قدردانی از حمایت سازمان
منطقه آزاد کیش در خصوص فراهم کردن امکانات ورزشی
برای تمرین رشــتههای 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 ایدهآلی
برخوردار است.
در ادامه این بازیدها مربی تیم ملی جودو کم بینایان ایران
که جزو تیمهای 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 تشکهای تاتامی
جودو و فضاهای ورزشی این منطقه ابراز رضایتمندی کرد.
سرپرست موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش نیز در
خصوص امکانات و فعالیت رشتههای مختلف در مجموعه
المپیک کیش افزود :رشتههای ورزشــی :ووشو ،تکواندو،
کاراته ،مویتای ،بدنسازی در ســالن چند منظوره کوثر در
مساحتیبالغبر 25هکتاردرحالتمرینهستندوهمچنین
هیئتهای شطرنج ،وزنی ،کشــتی ،توپی در سالن خلیج
فارس در مساحتی بالغ بر 50هکتار مستقر هستند و فعالیت
می کنند .به گفته عزیزاهلل فرضیپور ،در ســالن توپی چند
منظوره نیز رشتههای ورزشی "والیبال ،بسکتبال ،هندبال،
بدمینتون" تمرین میکنند.
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  500هزار تا
دو میلیون تومان است اما با اختصاص یارانه از سوی سازمان
منطقه آزاد کیش به مبلغ  25تا  30میلیارد تومان ،ساکنان
کیش می توانند تنها با پرداخت 200هزار تومان شهریه برای
یک سال از امکانات ورزشــی بهرهمند 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
تیمهای 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 رشتههای ورزشی "تیرو کمان،
ژیمناستیک ،دو و میدانی ،پدل برد ،کارت بردینگ ،جزیره
کیش همیشه صاحب عناوین قهرمانی و مدال آور است.

خبر

نگاهیبه ظرفیتهای ملی کیش در زمینه برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی
فضای 21هزارمترمربعیمرکزنمایشگاههای
بینالمللی ،در کنار امکانات بندری ،فرودگاهی
و اقامتی مناسب ،کیش را به مطلوبترین مرکز
نمایشگاهیکشورتبدیلکردهاست.
به گــزارش ایلنــا :جزیره کیش بــه عنوان
نخستینمنطقهآزادتجاریوصنعتیکشوربابر
خورداری از تسهیالت و زیر ساختهای مناسب
از جمله بندر و فرودگاه مجهزبه پیشرفته ترین
فناوریهاوامکاناتتخصصی،عدمنیازبهروادید
برای گردشگران خارجی ،سیستم حمل و نقل
شهری مطلوب ،مراکز اقامتی مدرن و امکانات و

تجهیزاتاستانداردنمایشگاهی،سالیانهمیزبان
برگزاری تعــداد زیادی از نمایشــگاههای ملی
وبینالمللیاست.
در جزیره کیش ایجاد یک مرکز بینالمللی
نمایشگاهی با سه ســالن به مساحت ٢١٠٠٠
متر مربــع در مجــاورت فــرودگاه بینالمللی
کیش فرصت بســیار خوبی را بــرای برگزاری
نمایشــگاههای متعدد و تخصصی فراهم کرده
اســت به طوریکه کیش هر ســاله نزدیک به
 20نمایشــگاه بینالمللــی و تخصصــی را
میزبانیمیکند.
هرچند از یک سال گذشته تا کنون با توجه
به شــیوع ویروس کرونا برپایی نمایشگاهها به
تعویق افتاده و ستاد ملی مبارزه با کرونا تنها در
زمینههای تخصصــی با تعداد محــدود مجوز

برگزاری نمایشگاه را صادر میکند اما بیتردید
با بهبود شرایط ناشی از شــیوع کرونا  ،برگزاری
نمایشگاههای تجاری ،گردشگری ،اقتصادی و
علمیدراینمنطقهدوبارهرونقمیگیرد.
بر اســاس این گــزارش ســالنهای مرکز
نمایشگاهی کیش مجهز به تجهیزات و امکانات
استاندارد نمایشگاهی ،فنی و خدماتی می باشد
که قابلیت برگزاری نمایشــگاههای وسیع و یا
برپاییهمزمانچندنمایشگاهراداراست.
این مرکز نمایشگاهی زیر مجموعه شرکت
سرمایهگذاریوتوسعهسازمانمنطقهآزادکیش
استکه 3سالننمایشگاهیباقابلیتجداکننده،
ســالن اجتماعات ،فضاهای عمومــی و رفاهی
 ،VIPاتاق مذاکره ،دفتر خبرنگاران ،نمازخانه،
کافیشاپوکافینترادرخودجایدادهاست.

وسعت فضای تحت پوشــش این مجموعه،
 ٢١٠٠٠متر مربع است که از این میزان 7000
متر مربع فضای باز مربوطبه محوطهنمایشگاه با
ارتفاع ١٢متری سقف سالنها و ظرفیت واگذاری
 ١٥خطتلفناست.
سالناجتماعاتاینمجموعهنمایشگاهینیز
باظرفیتیبالغبر 1500صندلیمیزبانمدعوین
برنامههــای جانبی و کارگاهــای تخصصی در
حاشیههرنمایشگاهخواهدبود.
همچنین سیستم اینترنت بی سیم فعال در
تمامی فضای سالنها ،ظرفیت ٦٠تناژ برودتی
خنککنندههابرایهرسالن،ظرفیتپارک٥٠٠
دستگاه خودرو در پارکینگهای مجاور سالن،
فاصله  6کیلومتــری تا مرکز شــهر و فاصله 5
کیلومتری تا بندرگاه کیش از جمله مزیتهای

علی عرب خبر داد؛

ساخت اسکله تفریحی و مارینای جدید درکیش

مدیر عامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای
کیش،ازساختیکاسکلهتفریحیومارینایجدیددرکیشبا
سرمایهگذاریبخشخصوصیخبرداد.بهگزارشخبرگزاری
ایلنا،علیعرببااشارهبهبرنامهریزیهایاینشرکتدرجهت
استانداردسازیاسکلههایتفریحیوایجاداسکلههایجدید
بهعنوانیکیازمهمترینجاذبههایگردشگریکیشگفت:
اسکلهتفریحیومارینایجدیدکیشکهباهزینهبیشازیک
صد میلیارد تومان و با سرمایهگذاری بخش خصوصی ساخته
میشود گام مهمی در ایجاد جاذبههای 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 اعالم آمادگی یک سرمایهگذار توانمند
بخش خصوصی بزودی شاهد آغاز مراحل اجرایی این اسکله
درمحدودهمیداندلفینخواهیمبود.ویبااشارهبهاینکهبرای
طراحیو ساختاسکله تفریحیانجام مطالعاتژئوتکنیکی،
هیدروگرافیومحیطزیستیضروریاستگفت:ایناسکلهکه
سیستمشمعوعرشهآنفوالدیاستدرابتداقراربوددرساحل
مرجانساختهشوداماپسازانجاممطالعاتومکانیابیهای

متعدد و مشورت با مشاوران ســازمان در زمینه ساماندهی
سواحل و محیط زیست مشخص شد که ساحل مرجان مکان
مناسبیبرایساختایناسکلهتفریحینیست.بهگفتهعرب،
محدودیت ظرفیت خدمات دهی در ساحل مرجان از جمله
فضایمحدودبرایپارکینگوسرویسهایبهداشتیوکمبود

مرکز بینالمللی نمایشگاههای این منطقه آزاد
است.
در کنار ظرفیت نمایشــگاهی منطقه آزاد
کیش ،ســالن تاالر شــهر  3هزار متر مربعی
جزیره نیز بــا ظرفیتی بیــش از  2هزار نفرکه
در نوار ســاحلی جزیره ،مرکز شهر و نزدیک
به مراکز خریــد ،بازارها و هتلهــا قرار دارد،
فضایی مطلوب و بستری مناسب برای برپایی
جشنوارهها ،کنسرتها ،جنگها و جشنهای
فرهنگی و عمومی را ایجاد کرده است.
اینتاالرهمچنینامکاناتوتجهیزاتمناسبی
همچونسنبزرگاجرا،دکوراسیونمتناسببا
برگزاریبرنامههایمختلف،سیستمبهروزصوت
،تصویر و نورپردازی ،دفاتر اداری ،سیستم آتش
نشانیوتأسیساتیاستانداردراشاملمیشود.

فضایکافیترددوگردشمسافرانازجملهدالیلتغییرمحل
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
ارزیابیکردندتصریحکرد:دراینبخشازجزیرهفراهمکردن
تاسیساتساحلیمتناسبباایناسکلهکهبهطورقطعروزانهبا
استقبالگستردهگردشگرانمواجهمیشودامکانپذیراست.
عربدرخصوصمدتزمانساختایناسکلهومارینایجدید
گفت:پیشنهادسرمایهگذاردرمراجعمرتبطدرسازمانمطرح
میشودوپسازاعالمموافقتآنهاوعقدقراردادباسرمایهگذار
،عملیاتاجراییآغازمیشود.ویمدتزمانپیشبینیشده
برای ساخت این اسکله را حدود  24ماه پس از مرحله تحویل
زمینوآغازعملیاتاجراییعنوانکرد.

