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مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش با ارسال نامه ای به رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست، خواستار اعزام 
گروهی از متخصصــان آن مجموعه 

جهت بررسی این واقعه شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و 

اموربین الملل ســازمان منطقه آزاد 
کیش ، در نامه غالمحســین مظفری 
که خطاب به عیسی کالنتری، رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست و عضو 
شورای عالی مناطق آزاد نوشته شده، 
آمده اســت: طی دو هفته گذشــته ، 

الشــه دو نهنگ در ســواحل جزیره 
کیش رویت شد، که پدیدار شدن الشه 
دومین نهنگ در سواحل جزیره کیش 
در فاصله کمتراز پانــزده روز ، موجب 
نگرانی فعــاالن و عالقمندان محیط 

زیست شده است.

مظفری با تاکید بر اهمیت بررسی 
جوانــب مختلــف وقوع ایــن پدیده 
کم سابقه در جزیره کیش تاکید کرده 
اســت : با عنایت به نامعلوم بودن علت 
مرگ دو نهنــگ در فاصله زمانی کم و 
همچنین نگرانی دوستداران محیط 
زیست خواهشمند است نسبت به اعزام 
گروهی از کارشناســان و متخصصان 
جهت بررسی علل این پدیده در اسرع 

وقت اقدام الزم صورت گیرد.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش در این نامه عنوان کرده اســت  
الشــه این نهنگ که بعد از ظهر امروز 
سه شنبه یازدهم آذر در  حال نزدیك 
شدن به ســاحل بود و طبق تخمین 
محیط بانان در ساحل پر تردد شرقي 
به گل می نشســت با تالش دســت 
اندرکاران محیط زیســت ســازمان 
منطقه آزاد کیش و براي پیشــگیری 
از انتشــار بوی نامطبــوع و رفاه حال 
ســاکنان و گردشــگران،  به ساحل 

خلوتی انتقال یافت.
مدیر عامل سازمان افزود:  با توجه 
به اینکه دفن الشه در خاک برکیفیت 

و مقاومت استخوان های نهنگ تاثیر 
منفی دارد ، بــا هدف ایجــاد امکان 
استفاده ازاسکلت نهنگ برای مقاصد 
آموزشی و پژوهشی و با حمایت بخش 
خصوصی ترتیبی اتخاذ شد تا با اعزام 
گروهی از کارشناســان حیات وحش 
ضمن بررسی های اولیه جهت تعیین 
علت مرگ ، اســکلت نهنگ در آب از 
الشه جدا شده و ســپس در ساحل به 
هم وصل شــود و برای اســتفاده های 
آموزشــی و پژوهشــی بــه مــوزه 

 پژوهشکده دریایی کیش منتقل شود.
مظفری در این نامه یادآور شده است 
که نخســتین نهنگ از گونه »براید« 
و به طــول 14 متر و نیــم  جمعه 30 
آبان در ساحل ســیمرغ کیش به گل 
نشسته بود که در ســواحل ماسه ای 
دفن شد تا پس از پوســیدگی کامل 
الشــه ، اســکلت نهنگ برای مقاصد 
آموزشــی و پژوهشــی به بخش موزه 
 مرکزآموزش و مطالعات محیط زیست 

کیش منتقل شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خواستار شد:

 کارشناسان محیط زیست برای بررسی مرگ نهنگ ها به کیش بیایند

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 ساخت زمین فوتبال ساحلی 
در مجموعه ورزشی میرمهنا 

مدیرعامل موسسه 
ورزش و تفریحــات 
سالم کیش از اجرای 
دو طــرح ورزشــی 
ازجمله ساخت زمین 

فوتبال ساحلی و ساخت سه زمین چمن مصنوعی 
گل هندبالی در منطقــه میرمهنا با هدف توزیع 
عادالنه فضاهای ورزشی و افزایش رفاه بومیان و 
ســاکنان کیش خبر داد.  به گزارش ایلنا، محمد 
تقی امیری خراســانی گفت: در راستای توزیع 
عادالنه و متوازن فضاهای ورزشی جزیره کیش، 
موسسه ورزش و تفریحات سالم دو پیشنهاد به 
معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان ارائه کرد که 
هر دو به تصویب رســید. وی افزود: با این طرح 
بومیان و ســاکنان منطقه می توانند در مقاطع 
زمانی مختلف و برحســب نیاز از دو کاربری این 

مجموعه برای هندبال و فوتبال استفاده کنند.
    

کیش، میزبان مسابقات ملی و 
بین المللی تنیس خاکی 

مســابقات تنیس 
ســاحلی و تنیــس 
باولیچر بهمن امسال 
برای نخستین بار در 
جزیره کیــش برگزار 

می شــود.  به گزارش ایلنا: مدیر عامل موسسه 
ورزش و تفریحات ســالم کیش با بیــان اینکه 
زیرساخت های خوب ورزشــی در کنار امکانات 
مناســب اقامتی جزیره کیش را بــه گزینه ای 
کم نظیر برای میزبانی از مســابقات و اردوهای 
تدارکاتی تیم هــای داخلــی و خارجی تبدیل 
کرده اســت گفــت : ازابتدای بهمن امســال 5 
دوره رقابت تنیس خاکی درســطح ملی و بین 
المللی در کیــش برگزار می شــود. محمد تقی 
امیری خراســانی افزود : این 5 رویداد ورزشــی 
باعنوان » 1ماه باتنیس خاکی درکیش » فرصت 
مناسبی برای معرفی ظرفیت های خوب جزیره 
در زمینه گردشگری ورزشی و همچنین جذب 
ســرمایه  گذاران عالقمند به فعالیت اقتصادی 
درجزیره کیش اســت. به گفته وی، مســابقات 
ملی تنیس جام حذفی بانوان و آقایان ، مسابقات 
بین المللــی جوانان )ITF( ، تنیس ســاحلی و 
تنیس باولیچر)ویژه جانبازان و معلوالن( 5 دوره 
رقابت هایی هســتندکه از اول بهمن درجزیره 
کیش آغازشده و تا یك ماه ادامه خواهند داشت.

مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش 
اظهارداشت : رقابت های تنیس ساحلی و تنیس 
باولیچر)ویــژه جانبازان و معلــوالن( دو رویداد 
ورزشی مهم است که امسال و برای نخستین بار 

است در جزیره کیش برگزارمی شود.
    

رها سازی یک بره آهو درطبیعت پس 
از 5 ماه مراقبت محیط بانان کیش 

یــی  هو آ ه  بــر
کــه حــدود 5 ماه 
زیرنظرمحیط بانان 
اداره محیط زیست 
کیش نگهداری شده 

بود در پارک آهوان رها سازی شد.  به گزارش 
ایلنا، این آهــو یکی از ده ها بره آهویی اســت 
که باتصورات اشتباه ســاکنان یا گردشگران 
مبنی بر رهــا و یا گــم شــدن درطبیعت در 
هفته های اول تولد به از آغوش مادرجداشــده 
و به محیط بانان تحویل داده می شوند. رییس 
اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش 
با اشــاره به اینکه آهوان هفته هــای اول بعد 
از تولد بره هایشــان را مخفی کرده و گاه تنها 
درمواقع شیردهی به آنها ســر می زنند افزود: 
حدود5 ماه قبل این بره آهو بــه محیط بانان 
تحویل داده شدکه با مراقبت کافی امروز توان 
بازگشــت به محیط طبیعی را پیدا کرد. مریم 
محمدی آهوی ایرانــی را از گونه های حمایت 
شده محیط زیســت برشــمرد و تاکید کرد: 
آهوانی که به صورت دســتی تغذیه می شوند 
نسبت به آهوانی که از شیر مادر تغذیه می کنند 
مقاومت بدنی کمتری دارنــد. این بره آهو نیز 
 به علت بیماری مدت بیشتری به مراقبت نیاز 

پیدا کرده بود.

اخبار کیش

باند جنوبی فرودگاه بین المللی جزیره کیش با هدف نشست 
و برخواست هواپیمای پهن پیکر ایر باس A380 دراین منطقه 

ساخته می شود. 
به گزارش ایلنا، علی عرب، مدیرعامل شــرکت توســعه و 
مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش با تاکید بر اینکه نوسازی و 
ایجاد فضای مطلوب فرودگاهی یکی از زیرساخت های ضروری 
جزیره گردشگر پذیرکیش اســت گفت: عملیات اجرایی باند 
جنوبی فرودگاه جزیره با پیشــرفت 50 درصدی، جهت ارتقاء 
کیفیت خدمات حمل و نقــل هوایی تا پایان امســال به اتمام 

خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت توســعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
کیش افزود: جهت تسریع عملیات اجرایی باند جنوبی فرودگاه 
بین المللی کیش کارخانه جدید تولید آسفالت راه اندازی شد تا 

حجم تولید از 500 تن در روز به 1 هزار تن افزایش یابد. علی عرب 
توسعه باند جنوبی فرودگاه کیش را یکی از مهم ترین طرح های 
زیرساختی جزیره عنوان کرد و گفت: در حال حاضر نشست و 
برخاست هواپیما در فرودگاه تنها بر روی یك باند انجام می شود و 
افزایش پهنا و تعداد باند ها، از نیازهای اصلی برای توسعه و پیشبرد 
اهداف بلند مدت ســازمان منطقه آزاد کیش است. وی افزود: 
باوجود تمامی چالش های پیش رو از جمله شیوع ویروس کرونا 
فعالیت های مربوط به طرح با رعایت تمامی مقررات بهداشتی در 
حال انجام است. عرب در تشریح ابعاد و مساحت طرح تصریح کرد: 
عملیات اجرایی باند جنوبی فرودگاه بین المللی کیش به طول 
4380 متر و عرض 75 متر با رویه آسفالت در حال اجرا است که 
پس از اتمام این طرح، کالس هوانوردی باند فرودگاه بین المللی 

کیش به باالترین کالس جهانی f 4 ارتقاء خواهد یافت.

وی افزود: اجرای این عملیات زیرساختی مهم، قابلیت نشست 
و برخاســت هواپیمای پهن پیکر ایر باس A380 را در جزیره 
میسر می سازد تا فرودگاه بین المللی کیش پس از فرودگاه بین 
المللی امام خمینی به دومین فرودگاه کشور با استانداردهای 

الزم تبدیل شود.
مدیرعامل شرکت توســعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
کیش در زمینه تامین مصالح مورد نیاز و حجم باالیی از مصالح 
سنگی برای آسفالت و زیر سازی این طرح عمرانی گفت : پس از 
انجام آزمایش های فیزیکی و شیمیایی بر روی بیش از 100 هزار 
تن مصالح معادن اطراف هرمزگان در آزمایشگاه مکانیك خاک 
وزارت راه و ترابری وکسب تاییدیه مشاور طرح ، این مصالح به بندر 

شهید رجایی حمل و سپس به کیش انتقال می یابد.
وی در ادامه عنوان کرد: جهت اطمینان از کیفیت ســاخت 

، نوعی قیر با مشــخصات فنی خاص با عنــوان pg76-10 به 
صورت اختصاصی برای این طرح توســعه ای در پاالیشــگاه 
تولید مــی شــود. همچنیــن اورران ایــن طرح بــه روش 
تثبیت بستر با ســیمان و با دســتگاه WR ســاخته شده و 
 برای تکمیــل زیر ســاخت ها 2500 متر مکعــب بتن ریزی

 انجام شده است.

سخنگوی شورای سالمت کیش از بیمار یابی 
بیش از 3هزار نفر و بستری 7 بیمار مبتال به کرونا 

در دو هفته گذشته در بیمارستان کیش خبرداد.
به گزارش روابط عمومی و امــور بین الملل 
ســازمان منطقه آزاد کیش، محمدرضا رضانیا 
رئیس مرکز توســعه ســالمت و ســخنگوی 
شورای ســالمت کیش در سی و یکمین جلسه 
شورای ســالمت که 13 آذر در سالن رازی مرکز 
همایش های بین المللی کیش برگزار شد، با بیان 
این که از آغاز اپیدمی تا کنون ۹ هزار و ۹78 نفر در 
جزیره کیش غربالگری شدند و از این تعداد با آمار 
68 صدم درصد متاسفانه 21 نفر بر اثر مبتال به این 
بیماری فوت کردند اظهار داشت: با نظارت های 
حداکثری بر اجرای پروتکل های بهداشــتی و 
حفظ فاصله  گذاری اجتماعی در دو هفته گذشته 
شاهد کاهش مبتالیان به بیماری کرونا و بستری 

در بیمارستان کیش هستیم.
رضانیا با تاکیــد بر این که با تالش شــورای 
سالمت کیش، دستگاه های اجرایی مستقر در این 
منطقه از جمله بخش خصوصی و صنوف مختلف 
در حوزه های ارائه خدمات عمومی و گردشگری 
نظارت بر اجــرای ضوابط بهداشــتی و کنترل 
بیماری کرونا توانســتیم به وضعیت زرد برسیم 
افزود: با اعمال محدودیت های ناشی از موج سوم 
بیماری کرونا با هدف حفظ سالمت اقشار مختلف 
جامعه در سطح کشور و فرهنگ سازی می توانیم 

با موفقیت از موج سوم عبور کنیم.
وی در خصوص پیش بینــی تمهیدات الزم 
برای موج بعدی بیماری در زمستان گفت: با ابالغ 

طرحی با نام »شهید حاج قاسم سلیمانی« جهت  
کنترل بیماری در گام چهارم این طرح امروز به 

طور رسمی  رونمایی خواهد شد.
رییس مرکز توسعه سالمت کیش با اشاره به 
لزوم اهمیت مدیریت هوشمند کنترل بیماری در 
سطح جزیره کیش تصریح کرد: به ازای هر صد هزار 
جمعیت با ده نفر بستری در روز وضعیت  قرمز، با 6 
نفر بستری وضعیت نارنجی و با 4 نفر بستری در روز 
وضعیت زرد ارزیابی می شود که بیمارستان کیش 
با سه نفر بستری در دو هفته گذشته در وضعیت 

زرد قرار گرفته است.
رضانیا خاطر نشــان کــرد: اگر بر اســاس 
شمارساکنان و مسافران جمعیت جزیره کیش 
را 50 هزار نفر در نظر بگیریم با 5 نفربستری در روز 
وضعیت قرمز، سه نفر در روز  نارنجی و در نهایت  با 
دو نفر بستری در روز وضعیت زرد ارزیابی می شود.

رضانیا افزود: با توجه به آمار دو هفته گذشته که 

ازبستری شدن 7 بیماردر بیمارستان تخصصی و 
فوق تخصصی  کیش خبر می داد   وضعیت این 

منطقه زرد است.
وی افزود: مرکز توســعه سالمت روند شیوع 
بیماری درکیش  را روزانــه رصد کرده و تحلیل 
و تجزیه آمار نیز  12 هر شب انجام می شود و در 
صورت تغییــر وضعیــت، محدودیت ها مجدد 

اعمال خواهد شد.
آغاز طرح ملی شهید سلیمانی در کیش 

شایان ذکر است در پایان سی و یکمین جلسه 
شورای سالمت کیش در راســتای گام چهارم 
مقابله با بیماری کرونا از طرح »شهید حاج قاسم 
سلیمانی« رونمایی شد و فعالیت های مرتبط با 

این طرح با جدید در جزیره کیش اجرا می شود.
به گزارش ایلنا، در جلســه هماهنگی اجرای 
این طرح با حضور نمایندگان هالل احمر، معاونت 
فرهنگی اجتماعی سازمان، شرکت عمران آب و 

خدمات شهری و مسئوالن ستادی مرکز توسعه 
سالمت کیش، بر ارائه خدمات شایسته به مردم 

تاکید شد.
رئیس مرکز توسعه ســالمت کیش تحقق 
اجرای کامل و موفق طرح بزرگ شهید سلیمانی را 
درگرو همکاری همه جانبه و تالش مجدانه تمامی 
اقشــار جامعه عنوان کرد و افزود: راهبرد اصلی 
ما برای موفقیت در این طرح، اقتدا به این شهید 
بزرگوار درمســیر جلب رضایــت خدا و خدمت 

خالصانه به مردم است.
وی با بیان اینکه طرح شهید سلیمانی بیشتر 
در سطح محالت و پایگاه های مقاومت متمرکز 
است؛ تعداد پایگاه های فعال بسیج در کیش را 8 
پایگاه اعالم کرد و گفت: در طرح محله محورشهید 
سلیمانی، نواحی ، حوزه های مقاومت و پایگاه های 
بســیج فعال هســتند و بر قطعه بندی مناطق 
مسکونی و نیروی انســانی منطقه اشراف دارند 
و ما باید از فرصت مشــارکت حداکثری در زمان 
باقی مانده اســتفاده کنیم،چراکه به اذعان وزیر 
بهداشت فرصت کنونی از آخرین فرصت ها برای 

مهار ویروس مهاجم کرونا در کشور است.
رضانیــا همراهی و همکاری مردم را شــرط 
موفقیت این طرح محله محــور و خانواده محور 
برشمرد و خواستار مشارکت حداکثری ساکنان 

کیش شد.
پیشگیری از کرونا با رعایت سه رکن اصلی 

در جزیره 
طرح »بیماریابی، شناسایی افراد در ارتباط با 
بیماران مثبت و نظارت بر قرنطینه« با محوریت 

اقدامات پیشــگیرانه در جزیره کیش با جدیت 
اجرایی شود. 

دبیر شــورای ســالمت و معاون فرهنگی و 
اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این 
که غربالگری بیماران مبتــال به کرونا، قرنطینه 
4 روزه افراد در ارتباط با بیمــاران مثبت و طرح 
قرنطینه مبتالیان با همکاری نیروهای بسیجی و 
نهادهای امدادی هالل احمر با محوریت اقدامات 
پیشگیرانه در این منطقه اجرا می شود گفت: با 
نظارت حداکثری بر اجرای ضوابط بهداشــتی و 
حفظ فاصله  گذاری اجتماعی خوشبختانه آستانه 

تاب آوری بیمارستان کیش حفظ شده است.
ســعید پورعلی با تقدیر از تــالش همدالنه 
نیروهای بســیجی در تمامی مراحــل مقابله با 
کرونا تصریح کرد: با نظارت دقیق دستگاه های 
اجرایی مســتقر در این منطقه درجهت اجرای 
ضوابط بهداشتی و اهتمام به حفظ فاصله  گذاری 
اجتماعی و کسب 54 درصد رای مثبت ساکنان 
کیش بر تحقق این امر مهم، منطقه آزاد کیش در 

وضعیت زرد قرار گرفته است.
پور علی اظهار داشــت: باید با افزایش تدابیر 
پیشگیرانه و نظارت های حداکثری رنگ منطقه 
تغییر کرده و در وضعیت سفید قرار گیرد. محقق 
شدن این مهم نیز به انسجام و هم افزایی در سطح 

جامعه نیاز دارد.
گفتنی است اتخاذ تصمیمات جدید با نظارت 
غالمحسین مظفری رئیس شورای سالمت کیش 
به منظور بازنگری فعالیت های صنوف مختلف در 
این منطقه، و ابالغ شیوه جدید فعالیت و تالش 
برای ارائه خدمات در زمان های کوتاه سبب شده 
برخی صنوف بتواننــد همچنان به فعالیت های 

خود ادامه دهند.

بهره برداری از باند جنوبی فرودگاه بین المللی کیش تا آغاز سال 1400 

غربالگری بیش از ۳ هزار نفر در زمینه ابتال به کرونا در کیش

خبر

گزارش
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