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اخبار کیش
در راستای پیشگیری از شیوع کرونا اعالم شد؛

لغو برگزاری رقابتهای
بینالمللی تکواندو در کیش

فدراســیون تکواندو
از لغو برپایی سه رویداد
بینالمللــی در جزیره
کیــش به دلیل شــیوع
بیماریکروناخبرداد.
بهگزارشایلنا،پیرودرخواستاتحادیهتکواندو
آسیا،بهمنظورحفظسالمتیوافزایشآرامشخاطر
جامعه ،دهمین دوره مســابقات بینالمللی جام
باشگاههایآسیا()G1سیویکمیندورهمسابقات
جامفجر()G1وسومیندورهمسابقاتآزادآسیایی
()G1کهبراساستقویمفدراسیونجهانیتکواندو
مقرر شده بود از  ۲۸فروردین تا  ۴اردیبهشت سال
آیندهبهمیزبانیفدراسیونتکواندوایراندرجزیره
کیش برگزار شود ،بهدلیل شیوع ویروس کرونا در
جهانبهتعویقافتاد.
پیش از این نیز برگــزاری رقابتهای قهرمانی
آسیا در اســفندماه به میزبانی لبنان و همچنین
مسابقاتکسبسهمیهالمپیک– ۲۰۲۰توکیودر
قارهآسیاتحتتأثیراینبیماریقرارگرفتهبود.
بهمنظور پیشگیری ازشیوع کرونا اعالمشد؛

تمدید مهلت شرکتهای تجاری
معرفی شده برای پلمپ

بهمنظور پیشگیری
از شــیوع بیشتر ویروس
کووید 19با ازدحام ارباب
رجوع در شــرکتهای
منطقه آزاد کیش ،مهلت
پلمبدفاترتجاریشرکتهایمعرفیشدهبهاداره
ثبتشرکتها،تاپایانفروردین ۹۹تمدیدشد.
به گزارش ایلنا؛ با توجه بــه اینکه طی روزهای
گذشــته روزانه حدود  ۲۰۰ارباب رجوع برای حل
مســائل خود در این زمینه به اداره ثبت شرکتها
مراجعه کردهاند و این موضوع خطر شیوع کووید
 ۱۹را بههمراه خواهد داشت ،طبق تصمیمگیری
انجام شده ،با هدف جلوگیری از ازدحام در ادارات،
مهلتپلمپدفاتروشرکتهاییکهسال ۱۳۹۸در
دستورکارقرارگرفتهاستتاپایانفروردین 99شد.
ســرمایهگذاران ضمن خــودداری از مراجعه
حضوری بــه ایــن اداره تــا پایان ســال جاری،
میتوانندجهت ارائه تقاضانامه دفاتر کل و روزنامه
خوددرسالجدیداقدامکنند.
شایانذکراستمعافیتمالیاتیشرکتهابرای
سالآتیمحفوظخواهدبود.

در ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در جزیره مطرح شد؛

سازوکار قرنطینه در دستور کار شورای سالمت کیش

شورای ســامت جزیره کیش
علیرغــم تاکیــد مکــرر مبنی بر
عدم سفر ســاکنین جزیره کیش،
بــا تشــکیل کارگروهــی ضوابط
قرنطینــهای را بعــد از بازگشــت
کیشوندان از سفر تدوین و اجرایی
خواهد کرد
به گــزارش ایلنــا؛ محمدرضا
رضانیا رییس مرکز توسعه سالمت
و ســخنگوی شــورای ســامت
کیــش از شــیفتبندی و کاهش
تجمعات پرســنل در محیطهای
کاری تمامــی ادارات ،نهادهــا و
شــرکتهای دولتــی و خصوصی
خبــر داد .وی افــزود :نیروهــای
انتظامی و بسیج نســبت به کنترل
و کاهــش تجمعات در ســواحل و
ترددهــای غیرضروری در ســطح
شــهر اقدام خواهند کــرد .رضانیا

خبر

با اشــاره به مدیریــت زمانبندی
گمــرک ســازمان منطقــه آزاد
کیــش بهمنظــور پیشــگیری از
تجمعــات مراجعهکنندگان؛ افزود:
شیفتبندی پرســنل گمرک باید
بهگونهای برنامهریزی شــود که در
زمان ترخیــص کاال تجمع صورت
نگیرد .سخنگوی شــورای سالمت
کیش خاطر نشــان کرد :ســازمان
منطقه آزاد کیــش هیچگونه برنامه
جهت برگزاری مراســم چهارشنبه
آخــر ســال و لحظه تحویل ســال
نو نــدارد و ســاکنین جزیره کیش
بهمنظور پیشــگیری از تجمعات از
منزل خــود خارج نشــوند و عوامل
نیروی انتظامــی نیز در راســتای
پیشگیری از شیوع بیماری کرونا از
تجمعات مردمی جلوگیری خواهد
کرد.

از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش
صورت گرفت؛

انتصاب سرپرست جدید
معاونت توسعه مدیریت

ناصر آخوندی با حکم
غالمحســین مظفری با
حفظ ســمت بهعنوان
سرپرستمعاونتتوسعه
مدیریت سازمان منطقه
آزاد کیش منصوب شــد .به گزارش روابطعمومی
و امور بینالملل ســازمان منطقه آزاد کیش ،طی
حکمی از سوی مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد
کیش خطاب به ناصر آخوندی آمده است :نظر به
شایستگی و تجربیات ارزنده جنابعالی ،به موجب
اینحکمباحفظسمتبهعنوانسرپرستمعاونت
توسعهمدیریتمنصوبمیشوید.

صدورپالکموقتبرایخودروهای
جزیرهکیشمتوقفشد
همچنین با صــدور مصوبه جدید
شــورای ســامت کیــش؛ تمامی
فعالیتهای صدور گذر موقت ،برای
خــروج خودروهای جزیــره کیش
متوقف شد
محمدرضا رضانیــا ،رئیس مرکز
توسعه سالمت و ســخنگوی شورای
سالمت کیش در نشست این شورای
در بیســتویکم اســفند از تعطیلی
تمامی دفاتر مشــاورین و معامالت
امــاک و همچنین نمایشــگاههای
خودرو در جزیره کیش خبر داد.
سخنگوی شورای سالمت کیش
درخصوص ارائه سرویس رستورانها
و فستفودها به ساکنین جزیره کیش؛
گفت :تمامی رستورانها و فستفودها
از بیســتویکم اســفند درصورتی

میتوانند به مشــتری سرویس ارائه
دهند که در قالــب بیرونبر فعالیت
کنند و از پذیرش مشتری جهت سرو
غذا در محل رســتوران و کافیشاپ
خودداری کنند.
وی افزود :در راســتای جلوگیری
از تجمع ســاکنین در اماکن عمومی
تا اطالعثانوی تمامی کافیشــاپها
تعطیل هستند.
رضانیا خاطر نشــان کرد :اماکن
نیروی انتظامــی جزیــره کیش بر
فعالیت بیرونبر بودن رســتورانها،
فستفودها و تعطیلی کافیشاپها،
امــاک و نمایشــگاههای خــودرو
بهصــورت جــدی نظارت مســتمر
خواهد داشت.
وی درخصوص رعایــت ضوابط
بهداشــتی و اعمال تمهیدات الزم از
پیشگیری بیماری کرونا در بخشهای
دولتــی و خصوصی؛ اظهار داشــت:
تمامی مدیــران دولتــی ،بانکها،
موسسات مالی و اعتباری ،شرکتهای
دولتــی و خصوصی مکلف هســتند
تدابیر الزم را برای کاهش مراجعات
مردمی به این ادارات در نظر گرفته و
نسبت به ضدعفونی و مراقبت افراد در
این اماکن اقدام کنند.
محمدرضــا رضانیــا بــر لــزوم
نظارت مستمر شــرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتــی در جایگاههای
ســوخت جزیره کیش اشاره داشت و
افزود :شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی مکلف هستند نظارت بر عملکرد
صحیح پمــپ بنزیــن درخصوص
ســوختگیری توســط اپراتورها یا
وجود حفاظت فردی نظیر دستکش

در محل پمپ بنزین را بر عهده گرفته
و گــزارش روزانــه خود را به ســتاد
کنترل و پیشــگیری از بیماری کرونا
ارائه دهد.
سخنگوی شورای سالمت کیش
تاکید کــرد :دریابانــی کیش مکلف
اســت با تردد قایقهــای تفریحی
شخصی که مابین بنادر چارک ،آفتاب
و جزیره کیش تــردد دارند برخورد
قاطع به عمل آورد.
وی درخصوص ارائه خدمات بازار
ماهی به ساکنین جزیره کیش؛ گفت:
بخش پاککردن ماهی از بیستویکم
اسفند تعطیل است و ماهی بهصورت
پاک نشده به مشتریان عرضه خواهد
شد.
رضانیا بر ضــرورت فراهم کردن
امکانــات قرنطینه و نگهــداری ده
درصد پرســنل پروژههــای عمرانی
فعال در ســطح جزیره کیش اشاره
کرد و افزود :پروژههای عمرانی کیش
مکلف هســتند امکانــات نگهداری
بیمــاران مربــوط به پــروژه خود را

فراهــم کننــد ،در غیراینصــورت
معاونت عمرانی و زیربنایی ســازمان
منطقه آزاد کیش نســبت به پلمپ
پروژه ظرف مدت  ۲۴ســاعت اقدام
خواهد کرد.
وی افزود :پروانه اقامت و دفترچه
اشــتغال اتبــاع بیگانه نیز تــا پایان
فروردین  ۱۳۹۹تمدید شــده و این
افراد نیازی به مراجعــه به اداره اتباع
بیگانه ندارند.
رضانیا بــه تعطیلــی دفاتر رنت
خودرو ،موتور شارژری و دوچرخههای
اجارهای در جزیره کیش اشاره داشت
و گفــت :درصورتی که ایــن دفاتر از
مصوبات شورای ســامت سرپیچی
کنند توسط عوامل انتظامی توقیف و
تا پایان فروردین این توقیف به قوت
خود باقی خواهد ماند.
شورای ســامت توصیه کرد که
بازارهــای جزیره کیــش درصورت
تمایل میتوانند بهصورت تک شیفتی
و با رعایت ســاعات محدوده عملکرد
فعالیت کنند.

از سوی رئیس بیمارستان کیش اعالم شد؛

آخرین وضعیت آماری بیماران کرونا مثبت بستری در کیش

برقراری پل ارتباطی ساکنین جزیره
کیشباپزشکانبیمارستانکیش

بااقداماتپیشگیرانهو
بهحداقلرساندنبیماری
واگیردار ویروس کرونا؛
ســاکنین جزیره کیش
میتوانندازطریقصفحه
اینستاگرام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی
کیش ،با پزشکان مربوطه ارتباط گرفته و سواالت
خودرامطرحکنند.
به گزارش ایلنا؛ در راستای اقدامات پیشگیرانه
شــیوع ویروس کرونا؛ ســاکنین جزیره کیش
میتوانند از طریق صفحه اینستاگرام بیمارستان
تخصصی و فوق تخصصی کیش به آدرس kish.
 hospitalبا پزشــکان مربوطه ارتباط گرفته و
سواالت خود را مطرح کنند .گفتنی است باتوجه
به حجم باالی ســواالت مطرح شــده از سوی
ســاکنین جزیره کیش ،پاسخ ســواالت مطرح
شده ظرف  ۲۴ســاعت آینده داده خواهد شد.
الزم به ذکر است ساکنین جزیره کیش میتوانند
سواالتی را مطرح کنند که نیاز به معاینه نداشته
و سواالت را با عالئم و شــرح کامل برای پزشک
مربوطه ارسال کنند.

کیش 3

رئیس بیمارستان کیش آمار رســمی مبتالیان ،بهبود
یافتگان و بیماران کرونا مثبت بســتری در جزیره را تشریح
کرد.
به گــزارش روابطعمومی و امــور بینالملل ســازمان
منطقه آزاد کیــش؛ مصطفی نادعلینــژاد در این خصوص

گفت 8 :مورد جدید با تست کرونا مثبت در جزیره شناسایی
شــدند که با این رقم ،در مجموع تعــداد مبتالیان در کیش
به  21نفر رسید.
وی افــزود :از این  21مــورد  17مورد به حــال عمومی
خــوب از بیمارســتان ترخیــص شــدند 2 ،مــورد فوت
کردند و در حال حاضــر تنها  2بیمار در وضعیت بســتری
به سر میبرند.
نادعلی نژاد در ادامه گفت :از ابتدای شیوع این ویروس در

کشور 54 ،مورد مشــکوک به کرونا در جزیره کیش بستری
شدند که از این تعداد ،تست  21مورد مثبت و  20مورد منفی
گزارش شده است.
رئیس بیمارستان کیش با اشاره به اینکه پس افزوده شدن
آخرین آمار ،تعداد بیماران کرونا مثبت بستری در کیش به
 12نفر رســید گفت :میزان آمار ،نوع و شدت شیوع بیماری
قطعا حساسیتها نسبت به مجموعه رفتارهای کیشوندان
و مسافران را باال میبرد که درصورت افزایش روند رشد ،آمار

نشانگر وضعیتی خواهد بود که سیســتم و کادر درمانی ما
پاسخگوی آن نیست.
وی اظهار داشت :با جدیت تمام از کیشوندان درخواست
دارم تا با رعایت نکات ایمنی و بهداشــتی ،در خانه ماندن و
عدم خروج از منزل مگر در مواقع اضطرار یا تامین مایحتاج
اصلی زندگی ،کمک بزرگی به عدم شیوع هرچه بیشتر این
ویروس کنند که در غیر این صورت باعث گسترش ناگهانی
این ویروس و آسیبهای جدی و جبرانناپذیر خواهند شد.

خبر

خبر

در راستای امنیت روانی ساکنین جزیره مطرح شد:

با هدف جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر کرونا انجام شد؛

هشدارقضاییبهافرادسودجو،محتکروگرانفروشاقالمبهداشتیدرکیش

دادستانکیش:برخورددستگاهقضاییبابرخیافرادسودجووفرصتطلبکهاقدامبه
یکنندهدستکردهاند؛
احتکاربرخیاقالمبهداشتیازجملهماسک،ژلواسپریضدعفون 
سختوبدوناغماضخواهدبود.بهگزارشایلنا؛محمدعباسیدادستانکیشدرخصوص
انتشاربرخیاخبارغیرموثقدرفضایمجازیوشایعهپراکنیدرخصوصویروسکرونادر
جزیرهکهباعثسلبآرامشساکنینکیششدهاستهشداردادوگفت:تماممواردواخبار
مربوط با این موضوع درحال رصد است و اگر مواردی نیز از طریق سیستمهای امنیتی و
انتظامی به ما گزارش شود بررسی و رسیدگی خواهد شد .عباسی عنوان کرد :دادستانی
کیشتمامیاخباروگزارشهایمربوطبهویروسکروناومبتالیانآنرابهمنظورجلوگیریازشایعهپراکنیوحفظحقوقساکنین
جزیرهکیشبهدقترصدمیکند.دادستانکیشباهشداربهشایعهپراکنیدرفضایمجازیکیشاظهارداشت:خطقرمزسیستم
قضاییجزیرهحفظامنیتوآرامشساکنینکیشاستوانتشارهرگونهشایعهدراینخصوصکهموجبتشویشاذهانعمومی
و ایجاد یاس و ناامیدی در جزیره شود ،از دیدگاه دادستانی کیش جرم محسوب میشود .وی افزود :اطالعرسانی دقیق ،بهموقع و
شفافتوسطدستگاههایمتولیبهساکنینکیشباعثجلوگیریازانتشاراخبارغیرموثقدرخصوصپیشگیریومقابلهباویروس
کروناخواهدبود.عباسیدرراستایپیشگیریومقابلهباویروسکرونادرجزیرهکیشخاطرنشانکرد:مرکزصداوسیمایکیشو
سایررسانههابااطالعرسانیدقیقمیتوانندآگاهیالزمرادرخصوص؛رعایتنکاتبهداشتیصحیحوعلمیبهمردمانتقالدهند.

برخوردقاطعقانونیبااجارهدهندگانمنازلمسکونیشبانهوساعتیدرکیش

معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با همراهی نمایندگان اداره اماکن و
نیرویانتظامی 6،واحداجارهشبانهغیرقانونیدرشرایطبحرانکروناراشناساییواقدام
به پلمپ منازل کرد .به گزارش ایلنا؛ باتوجه به اینکه واگذاری هرگونه منزل مسکونی
بهصورت اجاره شبانه ،ساعتی (موقت) و همچنین اجاره خودرو ،مطابق مصوبه تاریخ
 98/12/14ستاد اقدامات پیشــگیرانه ویروس کرونا در جزیره ،تا اطالع ثانوی ممنوع
اعالم شده است 6 ،واحد مسکونی در شــهرک صدف که برخالف هشدارها همچنان
بهصورتغیرقانونیفعالیتمیکردندازسویکارشناسانمدیریتنظارتبرخدماتو
مراکزگردشگریشناسایی،پلمپومالکاناینواحدهاباحضوررئیسادارهاماکنونمایندگاننیرویانتظامیمتخلفینبازداشت
شدند.ممنوعیتاجارهشبانهمنازلمسکونیواجارهخودروباهدفپیشگیریازشیوعبیشترویروسکرونادرجزیرهکیشوحفظ
سالمتکیشوندانبهتصویبرسیدهکهطیروزهایگذشتهازطریقسایتسازمانمنطقهآزادکیش،صداوسیمایمرکزی
کیش،خبرگزاریهایسراسریوفضایمجازیاطالعرسانیشدهاست،همچنیننمایندگانمدیریتنظارتبرخدماتومراکز
گردشگریباهمکاریادارهاماکن،اطالعیهمذکوررابهتمامیمجتمعهایمسکونیبهصورتحضوریابالغکردند.مدیریت
نظارتبرخدماتومراکزگردشگریازکیشوندانخواستتاتخلفاتمربوطبهاجارهشبانهمنازلمسکونییااجارهخودرورابه
شمارهتلفنهای( 07644421555درساعاتاداری)و( 09347683653درساعاتغیراداری)اطالعدهند.

ابالغ پروتکلهای بهداشتی مقابله با کرونا به پروژههای ساختمانی در کیش
با تشــکیل کارگروه نظارتی اقدامات پیشگیرانه از شیوع
بیماری کرونا ،براساس پرتکلهای مرکز بهداشت کیش به
پیمانکارانپروژههایساختمانیفعالدرسطحجزیرهکیش
ابالغشدهاست
به گزارش ایلنا؛ سعید پورزادی سرپرست مدیریت فنی
و عمران شهری سازمان منطقه آزاد کیش از ابالغ فراخوانی
به  ۵۰پیمانکار فعال در سطح جزیره کیش مبنی بر رعایت
ضوابطبهداشتیخبردادوگفت:ازطریقفرمهایخوداظهاری
اطالعات مورد نیاز درخصوص نیروهای مســتقر در داخل

پروژههاهرروزساعتیازده بهاینکارگروهارسالمیشود.
پورزادیخاطرنشانکرد:بستههایبهداشتیدرراستای
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا برای هرکدام از کارگرهای
مستقردرپروژههایفعالدرسطحجزیرهکیشتعریفشده
استکهبرایناساس ۸۰درصداینپیمانکارهابستههایمورد
نظرراتهیهوضوابطبهداشتیرارعایتمیکنند.
ویافزود:پیمانکارانیکه ایندستورالعملرارعایتنکنند
پروژهآنهاپلمپخواهدشد.سرپرستمدیریتفنیوعمران
شهریسازمانمنطقهآزادکیشفعالیتپروژههایساختمانی

کیش را در قالب یک پادگان معرفی کرد و اظهار داشــت :در
راستایپیشگیریومقابلهبابیماریکرونا؛اینکارگراناجازه
خروج از پروژهها را ندارند و طی معاینات صورت گرفته همه
آناندرسالمتیکاملهستند.

وی در همین خصوص تصریح کرد:برخــی از پروژهها با
اختصاص یک ون ،چهار نفر اجازه خروج از آن پروژه را دارند
که خریدهای روزانه پروژه را انجام دهند و بعد از ورود به پروژه
کامال اقدامات ضدعفونی صورت میگیرد و حتی این چهار
نفر اجازه ارتباط با دیگر کارگران را ندارند و همچنین برخی
پروژههاتبسنجیوضدعفونیکارگاههارابهصورتمستمر
انجاممیدهند.سعیدپورزادیعنوانکرد:ضمناینکهتالش
میکنیم این شیوه فعالیت را نیز در دیگر پروژههای فعال در
جزیره کیش اجرایی کنیم درخصوص پروژههای سازمانی
هم این کنترل و نظارتها اعمال می شود و تعدادی از حضور
کارگرهارادراینپروژههاکاهشدادهایم.

