
ازامروزتا12بهمنبرگزارمیشود
نبرد تنیسورهای جهان در کیش 

مسابقات بین المللی 
تنیس جوانان از امروز 4 
بهمن در جزیره کیش 

آغاز می شود. 
بــه گــزارش ایلنا؛ 

مسابقات بین المللی تنیس جوانان از 4 تا ۱۲ بهمن 
در دو بخش انفرادی و دو نفره دختران و پســران 
در کیش برگزارمی شــود که در بخش پســران، 
تنیسورهایی از فرانسه، رومانی، ایران، آمریکا، ترکیه 
و چک و در بخش دختران نمایندگانی از ایران، مالی، 
روسیه، ترکیه و لتونی در مجموعه المپیک کیش به 

مصاف هم می روند.
 در دور قبلی این رقابت    ها نیز که به میزبانی جزیره 
کیش برگزار شد در بخش پسران، نمایندگان اکراین 
و فرانسه عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی را بدست 
آوردند و یونس طالور و آرین اسماعیل پور فالح از 

ایران به طور مشترک عنوان سوم را کسب کردند.
 در بخش دختران نیز مشکات الزهرا صفی و مهتا 
خانلو از ایران در جایگاه اول و دوم ایستادند و ماندگار 
فرزامی دیگر نماینده ایران به همراه تنیسوری از مالی 

مقام سوم مشترک را به ثبت رساندند.
گفتنی است سر داور این دوره از رقابت    ها مسیح 

صالح، داور نشان سفید کشورمان است.
    

باهمکاریسازمانمنطقهآزادکیشانجامشد
انتقال تنها دلفین برج میالد تهران 

به کیش 
آخریــن دلفیــن 
برج میــالد تهــران به 
دلفیناریوم جزیره کیش 

منتقل شد. 
به گزارش ایلنا ، پس 

ازطرح مســئله  جابجایی تنها دلفین باقیمانده در 
مجموعه برج میالد به نام کاســیا بــه دلفیناریوم 
کیش، با تاکید غالمحسین مظفری رییس هیات 
مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش مبنی 
بر حمایت همه جانبــه و تعامل با بخش خصوصی 
در جهت تسهیل و تسریع روند جابجایی ، شرکت 
توســعه و مدیریت بنــادر و فرودگاه    های کیش از 
شرکت    های تابعه ســازمان، آمادگی خود را برای 
همکاری در زمینه انتقال این دلفین اعالم کرد. در 
نهایت با انجام هماهنگی    های الزم و تقبل بخشی از 
هزینه انتقال ازجمله هندلینگ فرودگاهی، زمینه 
ورود سریع کاسیا به کیش فراهم شد تا این دلفین 
شامگاه پنجشنبه ۲5 دی ، با برقراری یک پرواز ویژه 
به جزیره کیش وارد شود.  کاسیا یکی از دو دلفین ، 
دلفیناریوم برج میالد ،از نوع پوزه بطری و ماده است 
که ۹ سال ســن دارد و پس از اینکه آلفا جفت او ۲۹ 
آذر۹۸ به علت نارسایی قلبی تلف شد در برج میالد 
تنها ماند. کاسیا در نهایت پس از یک سفر پر زحمت 
و چند ســاعته با مراقبت    های کامل دامپزشکان و 
متخصصان آبزیان مجموعــه دلفیناریوم کیش و 

تهران به جمع دلفین    های کیش پیوست.
    

بارایکمیتهانضباطیحملونقلعمومی
انجامشد؛

ابطال پروانه تاکسیرانی و مجوز 
تاکسی راننده متخلف در کیش 

بــا رای کمیتــه 
انضباطــی حمل و نقل 
عمومی کیــش پروانه 
تاکســیرانی و مجــوز 
تاکسی راننده متخلف 

باطل شد. به گزارش ایلنا، مدیر حمل و نقل عمومی 
جزیره گفت: در پی درگیری راننده متخلف تاکسی 
با شهروند و سپس یکی از خبرنگاران جزیره کیش 
که حوالی ساعت ۲۳ و سی دقیقه نیمه شب ۳۰ دی 
اتفاق افتاد جلسه فوری کمیته انضباطی حمل و نقل 
شهری با موضوع بررسی این درگیری برگزار شد که 
در نهایت مصوب شد پروانه تاکسیرانی راننده خاطی 
و مجوز تاکسی ابطال شده و جهت تایید نهایی به 

شورای ترافیک ارجاع داده شد. 
حمید پاشــاکی افزود: در پی ابطــال پروانه 
فعالیت این راننده تاکسی، اجازه تردد در جزیره 
و فعالیت از وی ســلب شــد. گفتنی است ایجاد 
اختالل در نظم عمومی شــهر و بروز رفتارهای 
نامناســب و مغایر با قوانین از ســوی رانندگان 
ناوگان حمل و نقل عمومی از موضوعاتی اســت 

که به شدت با آنها برخورد می شود.
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پنجمین رویداد جایزه ادبی شــعر و 
نخستین جشنواره داستان صوتی کیش 

با معرفی برگزیدگان پایان یافت.
به گــزارش ایلنا: معــاون فرهنگی 
اجتماعی این ســازمان و دبیر شورای 
سیاست  گذاری جشــنواره ادبی شعر و 
سرود کیش در مراســمی که با حضور 
مسئوالن ســازمان، دســت اندرکاران 
رویداد و هنرمندان، ســه شنبه ۳۰ دی 
در ســالن خوارزمی مرکز همایش های 
بین المللــی کیش برگزار شــد، گفت: 
برخالف شرایط سختی که به دلیل شیوع 
ویروس کرونا بر تمام کشور حاکم شده بود 
این رویداد کلید خورد تا دو موهبت شعر و 
داستان با غنای فرهنگی و انرژی نهفته در 
خود به ما اعتماد به حیات و امید ببخشد.

سعید پورعلی با اشــاره به اهمیت 
ارتباطات کالمی افــزود: یک زبان گویا 

می تواند تحولی بــزرگ در روح و روان 
انســان ایجاد کند و جامعه ای که امکان 
دیده و شنیده شدن را نداشته باشد باید 

هزینه های گزافی بپردازد.
وی با تاکید بر ضرورت توجه و حراست 
فرهنگ های بومی و محلی درکیش به 
عنوان سرمایه های ارزشمند منطقه گفت: 
تاریخ، فرهنگ، سنت، معماری، زبان و 
جغرافیای جنوب و زیبایی های خدادادی 
دریای بیکران از اصلی ترین جذابیت های 

کیش به شمارمی آید.
پورعلی کیش را به بخشــی جدایی 
ناپذیر و پیکره فاخری از ایران برشمرد 
و گفت: ایــن جزیره ما را بــه خالقیت و 
آفرینــش نزدیک می کند و ســالمت، 
آرامش، امنیت را به مــا ارزانی می دارد. 
دالوران ایران زمین نیز با خلق حماسه 
و شهادت و یا در قالب های مختلفی چون 

سرودن شعر و روایت داستان، پاسداشت 
زبان و موسیقی در مسیر خالقیت حرکت 
می کنند. پور علی در خصوص برگزاری 
این رویداد گفت: از میان ۶۷۸ اثر دریافتی 
دبیرخانه پنجمیــن جایزه ادبی کیش، 
۳۷4 اثر در قالب های ســنتی، ۲۱4 اثر 
در قالب های شــعر نو و نثر ادبی، ۳4 اثر 
در شــعر طنز و 5۶ اثر در قالب ترانه بود 
که موضوع بیشــتر آثار ،شهید سرافراز 
حاج قاسم سلیمانی، ایران سرفراز، خلیج 
فارس، جزیره زیبای کیش و شــهدای 
سالمت بود. دبیر شورای سیاست  گذاری 
جشنواره ادبی شعر و سرود کیش در پایان 
افزود: فراخوان پنجمیــن جایزه ادبی 
کیش هم زمان با رونمایی از پوستر این 
جایزه و با رعایت محدودیت های دوران 
کرونا در اردیبهشــت گذشته منتشر و 
۲۰ شهریور به عنوان پایان مهلت ارسال 

اثر تعیین شــد که با توجه به استقبال 
شاعران، مهلت ارســال آثار تا ۲۰ مهر 
تمدید شد. رضا اردالن، مدیرفرهنگی 
معاونــت فرهنگی اجتماعــی منطقه 
آزاد کیش نیز در این نشســت از هیئت 
داوران و مجریــان برگــزاری پنجمین 
جشنواره شعر کیش که با برگزاری 5 دوره 
جشنواره زمینه معرفی جزیره کیش به 
عنوان قطب ادبی و فرهنگی در منطقه 
و کشورهای همسایه و همزبان را فراهم 
آورده اند تقدیر کــرد. بابک عامل، دبیر 
هنری پنجمین جشنواره جایزه ادبی شعر 
کیش نیز با بیان اینکه امسال پنجمین 
دوره جایزه ادبی شعرکیش برگزار شد 
گفت: بی تردید کسب این موفقیت ها و 
رسیدن به این موقعیت بدون همراهی 
و همدلی همراهان همیشگی جشنواره 
امکان پذیر نبــود. دبیر هنری پنجمین 
جشنواره جایزه ادبی شعر کیش تصریح 
کرد  :شــرکت کنندگان ایــن رویداد از 
ایران و دالورانش روایت کرده اند. از میرزا 
کوچک خان جنگلی تا سردار سرداران 
ایرانی شهید حاج قاسم ســلیمانی، از 
کیش و زیبایی هایش ، ساحل سیمرغ 
تا جــاده ی جهان،کاریز، حریره ،خلیج 
همیشه فارس ، قدمت تاریخی و صالبت 
جاودانه کیش و رشــادت های سربازان 
دفاع مقدس ســروده اند و تالش کرده 
اند فداکاری ایثارگران خط مقدم درمان 

در روزهای کرونایی را به تصویر بکشند.
وی افزود: در این دوره، اشعار زیادی 
با موضــوع دالوران ایران بــه دبیرخانه 
ارسال شد و شــاعران دیگر کشورها نیز 
اشعار ارزشــمندی با موضوع شهادت 
ســردار ســلیمانی، شــهدای مدافع 
حــرم و شــهیدان مدافع ســالمت به 

 دبیرخانه جشــنواره ارســال کردند.
بابک عامــل، دبیر اجرایــی پنجمین 
جشــنواره جایزه ادبی شعر و نخستین 
جشنواره داستان صوتی کیش گفت: ابتدا 
قرار بود که اختتامیه باشکوه این رویداد با 
حضور داوران، برگزیــدگان و مهمانان 
ویژه بیستم آذر امســال برگزار شود که 
متاسفانه به دلیل شــیوع کرونا امکان 
پذیرنشد و در نهایت جوایز برگزیدگان 
جشــنواره برای آنها ارسال خواهد شد. 
بر اســاس این گزارش، با نظر شــورای 
سیاســتگذاری پنجمین جایزه ادبی 
کیش عالوه بر موضوعات ثابت جشنواره 
شامل توصیف جزیره زیبای کیش و خلیج 
فارس، دو موضوع ایران ما و دالوران ایران 
هم به عنوان موضوعات ویژه جایزه پنجم 
انتخاب شدند و از شاعران دعوت شد تا 
اشعار خود را در قالب های شعر کهن،نو، 
طنــز و ترانه برای دبیرخانه جشــنواره 

ارسال کنند.
در نهایــت هیــات داوران پــس 
از بررســی آثار ارســالی، ســه نفر در 
قالب های شعری مختلف به ترتیب به 
عنوان نفرات برگزیده پنجمین جایزه 

ادبی کیش معرفی کردند.
در بخش شعر کالسیک عالیه مهرابی 
از یزد رتبه اول ، خدابخــش صفادل از 
نیشابور رتبه دوم ، رضا نیکوکار از رشت 
رتبه سوم بخش شعر کالسیک را به خود 

اختصاص دادند.
در بخش شعر نو و نثر ادبی، مجتبی 
صفدری از گیالن، غالم امینی دومشهری 
از میناب،مولود مستوفی پور از اهواز به 
ترتیب رتبه اول تا سوم را به دست آوردند. 
در بخش ترانه نیز مرضیه فرمانی از رشت 
اول،محمد علی یوسفی از کیش دوم و 

امین اسداللهی از کرمانشاه سوم شدند. 
همچنین در بخش شعر طنز علی میری از 
سبزوار رتبه اول ، فرشته شفقت از کیش 
رتبه دوم ، کبرا بابایی از تهران رتبه سوم را 

کسب کردند.
در بخش بین   الملل دکتر ســرویش 
تریپاتی از هند، سید سکندر حسینی از 
افغانستان به دلیل سرایش اشعار خود 
در وصف ســردار قاسم سلیمانی و سید 
احمد حسینی شــهریار از پاکستان به 
خاطر سرایش شعر به زبان اردو در وصف 
سردار بدون رتبه بندی سه شاعر برگزیده 
اعالم شدند. جشــنواره داستان صوتی 
کیش نیزکه پــس از جمع بندی هیات 
داوران با نام »واگویه های جنوب« شکل 
گرفت،۳تولیدکننده داســتان صوتی 
محمد بازدار )از کنگان بوشهر( ، مهدی 
ِدالل )از خرمشهر(،محمد قاسمپور )از 
تهران(عنوان های اول تا سوم این رویداد 

ادبی و هنری را به خود اختصاص دادند.
با اعالم نهایی رضــا فیاضی، منصور 
ضابطیان و امین جوکار به عنوان اعضای 
هیات داوران جشــنواره داستان صوتی 
، محمد بازدار با داســتان صوتی »یزله 
ب.ح« از کنگان برنده تندیس نخست، 
دیپلم افتخار و جایزه 4۰میلیون ریالی 

جشنواره شد.
همچنین محمد دالل با داســتان 
صوتی »دنگ« از شهرستان خرمشهر 
عنــوان دوم و دیپلــم افتخــار و جایزه 
۳۰میلیون ریالــی را به خود اختصاص 
داد و محمد قاسمپور نیز با داستان صوتی 
»عشق در ایام کرونا« توانست به دیپلم 
افتخارِعنوان ســومی جشنواره و جایزه 
نقدی ۲۰میلیون ریالی این رویداد هنری 

دست یابد.

پورعلی:جزیره،پیکرهفاخریازایراناست

درخشش چراغ هنر و ادب کیش در خاموشی کرونا 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

دکتر رضانیا در سی و سومین جلسه شورای سالمت کیش از 
ممنوعیت ورود خودروهای پالک سرزمین اصلی به این جزیره 
تا۲هفته آینده خبر داد.  به گزارش ایلنا: دوشنبه ۲۹دی در سی 
سومین جلسه شورای سالمت کیش، دکترمحمدرضا رضانیا 
رئیس مرکز توسعه سالمت و سخنگوی این شورا گفت: ورود 

خودروهای پالک سرزمین اصلی مسافری به جزیره کیش به 
مدت ۲هفته ممنوع است اما ورود و خروج خودروهای ساکنان 
کیش با پالک این جزیره از این قاعده مستثنی خواهد بود. وی 
در خصوص درخواست برخی از مجامع صنفی برای برگزاری 
مجامع عمومی سالیانه گفت: مجامع صنفی با رعایت ضوابط 

بهداشتی می توانند در فضاهای سرپوشــیده با ۳۰درصد و 
در فضاهای باز با ظرفیت 5۰درصدی مکان جلســه، مجامع 
عمومی ســالیانه خود را برگزار کنند. رضانیــا با بیان این که 
درخواســت آموزش و پرورش برای بازگشــایی مدارس در 
ستاد اقدامات پیشگیرانه کرونا مورد بررسی قرار گرفته است 
اظهار داشت: ضمن تاکید بر برگزاری کالس های آموزشی و 
امتحانات به صورت مجازی در جزیره کیش، چنانچه مدارسی 
بر اساس ابالغیه ستاد ملی کرونا و با تایید مرکز توسعه سالمت 
کیش از شرایط و امکانات الزم برخوردار باشد؛ درخواست آنها 

جهت بررسی به آموزش و پرورش ارسال خواهد شد. به گفته 
سخنگوی شورای سالمت کیش بر اساس ابالغیه ستاد ملی 

کرونا حضور در مدارس به هیچ عنوان اجباری نیست.
وی در رابطه با برگزاری اردوهای تمرینی تیم های ملی در 
جزیره کیش افزود: پس از مطرح شــدن در خواست موسسه 
ورزش و تفریحات سالم کیش برای برگزاری اردوهای تمرینی 
تیم های حرفه ای در جزیره کیش، مصوب شد با رعایت ضوابط 
بهداشتی و نظارت مرکز ورزش؛ تیم ها به فعالیت های تمرینی 

خود ادامه دهند. 

درپیسیوسومینجلسهستاداقداماتپیشگیرانهابالغشد

6 مصوبه جدید مقابله با کرونا در کیش 

غالمحســین مظفری در احکام جداگانه ای دبیر و روسای 
کمیته های یازده گانه ستاد نوروزی ۱4۰۰کیش را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، غالمحسین مظفری، رئیس هیات مدیره و 
مدیر عامل این سازمان و رئیس ستاد نوروزی کیش طی حکمی، 
خسرو نشان معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش را به 

عنوان دبیر ستاد نوروزی کیش معرفی کرد.
رئیس ســتاد نوروزی کیش در احکام دیگری نیز ســید 
محمدرضا مداح مشاور و مدیر کل حوزه مدیر عامل را به عنوان 
رئیس کمیته تشریفات، ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت را 
به سمت رئیس کمیته پشتیبانی، آمار و اطالعات، علی مقدس 

زاده معاون عمرانی و زیربنایی را به عنوان رئیس کمیته بحران، 
داریوش سلیمی معاون اقتصادی و سرمایه  گذاری را به سمت 
رئیس کمیته نظارت بر نرخ خدمات، ســعید پور علی معاون 
فرهنگی و اجتماعی را به عنوان رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی 
ستاد نوروزی کیش و ســیدعلیرضا علوی رضوی مدیر روابط 
عمومی و امور بین   الملل را بــه عنوان رییس کمیته تبلیغات و 

اطالع رسانی  منصوب کرد.
همچنین در این احکام، ابوالفضل طیبی مدیر عامل شرکت 
عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش به عنوان رئیس کمیته 
اسکان و خدمات رفاهی، علی عرب مدیرعامل شرکت توسعه و 

مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش به سمت رئیس 
کمیته حمل و نقل هوایــی و دریایی، فرامز صحرایی مدیرکل 
حراست ســازمان به عنوان رئیس کمیته امنیتی و انتظامی 

معرفی شدند.
محمود افتاده مدیر حقوقی، امور قراردادها و امالک نیز به 
عنوان رئیس کمیته حقوقی و محمد پورســینا مدیر بازرسی 
و پاسخگویی به شــکایات نیز به سمت رئیس کمیته نظارت و 

ارزیابی عملکرد ستاد نوروزی ۱4۰۰ کیش برگزیده شدند.
مظفری در این احــکام ضمن آرزوی توفیــق از درگاه 
خداوند متعالی برای دبیر و اعضــای کمیته های یازده گانه 

ســتاد نوروزی کیش بر همکاری و تشریک مساعی روسای 
کمیته های این ستاد در راستای نیل به اهداف عالیه سازمان 
در جهت تامین و ارائــه خدمات با کیفیت گردشــگری به 

مهمانان نوروزی در منطقه آزاد کیش تاکید کرد.

رئیس جامعه هتلداران کیش از اشــغال ۹۸ 
درصدی ظرفیت هتل های کیش خبر داد. 

به گزارش ایلنا؛ مسیح اهلل صفا، رئیس جامعه 

هتلداران کیش ضمن اعالم این خبر با قدردانی 
از فعاالن حوزه گردشــگری و همچنین تشکر 
ویژه از کارکنان مرکز بهداشت و سالمت جزیره 
و بیمارســتان برای فعالیت های پیشگیرانه در 
زمینه جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا گفت: 
اسفند سال گذشــته که ویروس کوووید ۱۹ در 
سرتاسر دنیا شیوع پیدا کرد، تمامی فعالیت های 
گردشگری جزیره کیش به ویژه پذیرش مسافران 

در هتل ها به طور کامل متوقف شد.
وی افزود: پس از تالش بی وقفه دســت اندر 
کاران مبارزه با ویروس در همه نهاد های جزیره، 
در خرداد آمار بسیار خوبی از ورود مسافر و اشتغال 
هتل ها گزارش شد اما متاســفانه در بازه زمانی 
تیر تا شهریور امسال به دلیل عدم آگاهی کافی و 
کم توجهی کارکنان هتل ها، خدمه و ساکنان در 
رعایت اصولی قوانین بهداشتی ، مجدد مجبور به 

جلوگیری از فعالیت ها شدیم که این امر موجب 
کاهش ورود مسافر شد.

صفا در ادامه عنوان کرد: خوشبختانه با کنترل 
و نظارت مجدانه مســئوالن ســازمان منطقه 
آزاد کیش، مرکز بهداشــت و بخش خصوصی، 
همچنین اهتمــام جدی بــرای رعایت قوانین 
بهداشتی شرایط به گونه ای شد که از آذر تا کنون 
هیچ اتاق خالی در هتل هــا وجود ندارد و ضریب 

اشغال هتل ها به رقم ۹۸ درصد رسیده است که 
این مهم نتیجه تالش ها و زحمات سازمان و همه 
نهادها، ارگان ها، مســئوالن و کارکنان هتل ها 

می باشد.
رئیس جامعــه هتلداران کیــش در پایان از 
مسافران، گردشگران و ساکنان کیش خواست 
با رعایت جدی موارد بهداشتی، جزیره کیش را در 
پذیرش مسافر به میزان بیش از۹۰ درصد ظرفیت 
هتلها تا ایام نوروز یاری کنند، تا این رونق بخشی از 
ضرر و زیان فعاالن عرصه گردشگری کیش را که 

ناشی از شیوع کرونا بوده جبران کند.

ازسویغالمحسینمظفری؛

دبیر و اعضای کمیته های ستاد نوروزی کیش معرفی شدند 

رونق گردشگری و تکمیل ظرفیت هتل های جزیره کیش 

خبر

خبر
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