
در فصل بهار انجام شد؛
انتقال حجم قابل توجهی پسماند 
مخلوط به سایت بازیافت کیش 

مدیریت پســماند 
شــرکت عمــران، آب 
و خدمات در ســه ماه 
نخست امسال با حمل 
بیش از 7 و نیم میلیون 

کیلوگرم پسماند مخلوط و نظافت 135 هزار متر مربع 
برای حفظ پاکیزگی فضای شــهری کیش فعالیتی 
موثر داشته اســت. به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مدیریت پسماند 
معاونت امور شهری و محیط زیست شرکت عمران، 
آب و خدمات در سه ماه نخست امسال با رفت و روب 
بیش از 154 میلیون متر مربع، نظافت و ساماندهی 
135 هزار متر مربع  و جمــع آوری و حمل حدود 7 
میلیون و 800 کیلوگرم پســماند مخلوط در جهت 
حفظ نظافت فضای شهری کیش فعالیت کرده است. 
جمع آوری و حمل پسماند تفکیک شده در مبداء به 
میزان 668 هزار کیلوگرم، جمع آوری 2 میلیون 600 
هزار کیلوگرم ضایعات گیاهی، جمع آوری و حمل 
حدود 1 میلیون و 150 هزار کیلوگرم ضایعات حجیم 
شهری، 17 هزار و 500 کیلوگرم پسماند بیمارستانی 
و بیش از 671 هزار کیلوگرم نخاله های ساختمانی از 
دیگر فعالیت های مدیریت پسماند شرکت عمران، 
آب و خدمات در ســه ماه نخست امســال است. در 
بخش بازیافت نیز  عالوه بر تهیه بیش از 3 میلیون و 
850 هزار کیلوگرم کود کمپوست از ضایعات گیاهی، 
بیش از397 هزار کیلوگرم کارتن و مقوا  ، 289 هزار 
کیلوگرم انواع پالســتیک و نایلون، 4 هزار کیلوگرم 
شیشه وحدود 330 هزار کیلوگرم انواع پت تفکیک 
شده  است. همچنین  حدود 200 هزار کیلو کارتن و 
مقوا، حدود 4 هزار کیلوگرم انواع نایلون و پالستیک 
و بیش از 6 هزار کیلوگرم انواع پت نیز از جزیره خارج 
شده است. بیش از 19 هزارکیلوگرم  فلزات آهنی و 13 
هزار و 500 کیلوگرم ضایعات آلومینیومی تفکیک 
شده اســت. میزان فلزات آهنی خارج شده از جزیره 
نیز حدود 1 و نیم میلیون کیلوگرم، فلزات غیر آهنی 
خارج شده 240 هزار کیلوگرم و ضایعات آلومینیومی 
خارج شده از جزیره نیز بیش از 27 هزار کیلوگرم بوده 
است. همچنین نظارت و  کنترل آماری ماشین آالت 
جمع آوری زباله، ساماندهی سطح جزیره، جمع آوری 
بازیافت، کانتینرهای و فنس های جمع آوری پسماند، 
و  کنترل آماری نفرات جمع آوری و حمل زباله، رفت 
و روب و ساماندهی و  جمع آوری بازیافت نیز از دیگر 
فعالیت های مدیریت پسماند معاونت امور شهری و 
محیط زیست شــرکت عمران، آب و خدمات کیش 

است. 
    

دومین عکسواره محرم کیش با هدف 
ترویج فرهنگ عاشورایی برگزار شد

مدیر امــور هنری 
ســازمان منطقه آزاد 
کیش بهره گیری از زبان 
هنر در ترویج فرهنگ 
دینی و عاشورایی را از 

شــاخص های مهم دومین عکسواره محرم کیش 
عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
ســازمان منطقه آزاد کیش، بدریه بحرینی با بیان 
این که دومین عسکواره محرم کیش در دو بخش 
»عکاسی و ادبی« با هدف معرفی فرهنگ عاشورایی 
در این منطقه برگزار شــد، گفت: برگزاری دومین 
عکسواره محرم کیش زمینه ساز حضور هنرمندان 
برجسته از سراسر کشور با هدف به تصویر کشیدن 
جلوه های ماندگار مراســم عزاداران عاشورایی در 
کیش است. به گفته بحرینی، مرحله نخست دومین 
عکسواره محرم کیش در بخش عکاسی از 25 خرداد 
امسال با محوریت مناطق آزاد آغاز شد و با توجه به 
استقبال گسترده هنرمندان سراسر کشور؛ دومین 
عکسواره محرم کیش از مناطق آزاد به سطح کشور 
ارتقا یافت و به صورت سراسری برگزار شد. وی در 
رابطه با ارسال آثار هنرمندان به دبیرخانه دومین 
عکسواره محرم کیش گفت: 190 نفر از عکاسان با 
ارســال بیش از1100 قطعه عکس و 50 مجموعه 
عکس در چهار بخش  تک عکس، مجموعه عکس، 
عکس موبایلی و عکاســان کیش در این عکسواره 
شرکت کردند. دومین عکسواره محرم کیش با هدف 
به تصویر کشیدن حضور مردم و هیئت های عزاداری 
در ماه محرم و ترویج فرهنگ عاشــورایی از دریچه 

دوربین و روایت شعر و داستان برگزار شده است.
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رئیس مرکز توســعه سالمت کیش 
بر ضرورت اجرای گواهی قرنطینه افراد 
عالمت دار به بیماری کرونا در راســتای 
پیشگیری از گســترش شیوع بیماری 
جهــش یافته دلتــا در ســطح جزیره 
کیــش تاکید کــرد. به گــزارش ایلنا، 
محمدرضارضانیــا در خصوص صدور 
گواهی قرنطینه از سوی کلینیک کووید 
مرکز توسعه سالمت و پزشکان کلینک 
تنفسی بیمارستان کیش، اظهار داشت: 
عدم پذیرش گواهــی قرنطینه برخی از 
افراد شاغل عالمت دار به بیماری کرونا و 
بدون تست مثبت از سوی کارفرمایان؛ 
پیامدهای قانونی را بــرای آن مدیریت 
به دنبال خواهد داشت. به گفته رضانیا 
عالمت دار بودن برخی از کارمندان و افراد 
شاغل در یک اداره، نهاد، شرکت، سازمان 
و یا صنف و مراجعه آن فرد به مرکز توسعه 
ســالمت کیش، حتی در صورت منفی 
بودن تســت آن شخص گواهی قرنطیه 
صادر می شود و کارفرمایان ملزم به رعایت 

و اجرای گواهی قرنطینه هستند.
وی با بیان این که برخی از کارفرمایان 
گواهی قرنطینه فرد عالمت دار شــاغل 
در مجموعه خود را منوط به ارائه تست 

مثبت و برخورداری از 14 روز استعالجی 
می دانند، گفت: در شرایط فعلی به هیچ 
عنوان نیاز به ارائه تســت مثبت نیست 
بخاطر این که تســت های PCR حتی 
در شــرایطی طبیعی 30درصد منفی 

کاذب دارند.
رئیس مرکز توســعه سالمت کیش 
نتیجه تســت کرونا فرد عالمت دار در 
سوش دلتا را بیشتر منفی کاذب عنوان 
کرد و افزود: در شرایط کنونی عالمت دار 
بودن فرد بیمار دلیل کافی بر مبتال شدن 

ویروس کرونا است.
رضانیا خاطر نشــان کرد: تشخیص 
پزشک بسیار مهم اســت و این روند اگر 
رعایت نشود منجربه سرایت بیماری به 
ســایر کارکنان و افرادی که در آن محل 
حضور دارند می شود و مسئولیت حقوقی 
را برای فرد کارفرما به دنبال خواهد داشت 
که گواهی قرنطینه پزشک را قبول نکرده 
است. الزم به ذکر است سرماخوردگی، 
آب ریزش بینی، گلو درد، ســرفه، تب و 
بی حالی از عالئم اولیــه ابتال به ویروس 
کرونا است و شخص عالمت دار با مراجعه 
به پزشک باید نسبت به رعایت قرنطینه 

اقدام کند.

ابالغ مصوبات جدید کمیته امنیتی 
انتظامی ستاد کرونا 

رئیــس مرکز توســعه ســالمت و 
ســخنگوی شــورای ســالمت کیش 
همچنین از مصوبات جدید کمیته امنیتی 
انتظامی ستاد کرونا جزیره کیش خبر 
داد. رضانیا رئیس مرکز توسعه سالمت و 
سخنگوی شورای سالمت کیش با اشاره 
به افزایش شــیوع بیماری کرونا، میزان 
بستري، مرگ ومیر ناشــی از خطرات 
این بیماری در جزیره کیش گفت: ابالغ 
مصوبات جدید کمیته امنیتی انتظامی 
ســتاد کرونا جزیره کیش، برای مدت 
یک هفته و قابل تمدید تا مدت 2هفته 
از یکشنبه 17 مرداد اجرایی خواهد شد. 

رضانیــا در رابطه با ارائه پیشــنهاد 
کاهش حداکثــری تعــداد پروازهای 
ورودی به جزیره کیش، اظهار داشــت: 
با پیگیری های مستمر تالش میکنیم 
شاهد حداکثری کاهش پروازها ورودی 
به این منطقه باشیم. وی بر تعطیلی تمام 
مشاغل گروه 2_3و4 در جزیره کیش که 
لیست آنها در فضای مجازی انتشار داده 
خواهد شد تاکید  کرد و افزود: تمام ادارات 
و نهادها به استثنای یگان های نظامی، 

انتظامی، امنیتی، بهداشــت و درمان، 
امدادی، آب و برق، آتش نشانی و اورژانس 
تعطیل و فقط به صورت شــیفت های 
ضروری فعالیت خود را ادامه خواهند داد.

به گفته رضانیا تردد تمام شناورهای 
مســافر بری از مبادی ورودی به جزیره 
کیش ممنوع است به جز شناورهایی که 
ارزاق عمومی و مواد مورد نیاز و ضروری 
جزیره را بر عهده دارند. همچنین رئیس 
مرکز توسعه سالمت کیش بیان داشت: 
مراکز پذیرایی شامل رستوران  ها و کافی 
شاپ  ها فقط به صورت بیرون بر می توانند 
فعالیت کنند و تردد شبانه از ساعت23 تا 
ساعت4 بامداد ممنوع است. محمدرضا 
رضانیا در خصوص افرادی که از جزیره 
خارج شدند و در مسافرت هستند، گفت: 
پس از سپری شدن مدت قرنطینه جزیره 
مشابه سال 99؛ ورود به صورت تدریجی 
و طی فرایند و مکانیزمی که اعالم خواهد 
شد انجام می شــود  . رضانیا به ساکنان 
جزیره کیش توصیه کــرد: در این مدت 
کیشوندان ضمن خودداری از مسافرت 
رفتن، قرنطینه را در منــزل به صورت 
جدی رعایت کنند. وی خاطرنشان کرد: 
مردم همچنان پروتکل های بهداشتی را 
با جدیت تمام رعایت کنند و هرگونه عدم 
رعایت مصوبات فوق می تواند منجربه 
افزایش شیوع و وخامت بیماری در جزیره 
باشد که قطعاً از طریق کمیته انتظامی 
ستاد کرونا برخورد جدی صورت خواهد 
گرفت. الزم به ذکر است سرماخوردگی، 
آب ریزش بینی، گلو درد، سرفه، تب و بی 
حالی از عالئم اولیه ابتال به ویروس کرونا 
است و شــخص عالمتدار با مراجعه به 
پزشک باید نســبت به رعایت قرنطینه 

اقدام کند.
 شرایط نام نویسی و واکسیناسیون 

ساکنان جزیره 
ساکنان جزیره کیش قبل از مراجعه 
به محل واکسیناســیون باید در سامانه 
salamat.gov.ir نسبت به نام نویسی 
خود اقدام کنند. به گزارش روابط عمومی 

و  امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد 
کیش، با توجه به مراجعه برخی از افرادی 
که در سامانه salamat.gov.ir نسبت 
به نام نویســی خود اقدام نکردند بدون 
هماهنگی برای دریافت واکسن در مراکز 
ارائه خدمات بهداشتی حاضر می شوند 
که این اقدام ســبب ازدحــام در محل 
واکسیناسیون می شود   همچنین برخی 
از ســاکنان کیش در فرایند ثبت نام با 
پیامی تحت عنوان “به نزدیکترین مرکز 
بهداشت محل خود برای ثبت نام مراجعه 
کنید” مواجه می شوند.  این افراد با توجه 
به محل زندگی خــود با مراجعه به یکی 
از مراکز “خدمات جامع سالمت بوعلی 
روبروی پارس خلیج، پایگاه ســالمت 
صدف واقع در بازار دیپلمات طبقه دوم 
در سامانه سیب نیز ثبت نام کنند.  الزم 
به ذکر است طبق پیگیری های صورت 
گرفته از سوی ســتاد مدیریت کرونای 
استان هرمزگان، وزیر بهداشت دستور 
واکسیناســیون عموم افراد باالی 18 
سال ویژه ساکنین جزایر قشم و کیش 

را صادر کرد.
 ارائه خدمات غیرحضوری 

با هدف کاهش شیوع 
شــرکت عمــران، آب و خدمات در 
راستای پیشــگیری از گسترش شیوع 
بیماری کرونا با کاهش مراجعات مردمی، 
از طریق تماس تلفنی به درخواســت 

مراجعان رسیدگی می کند.
به گــزارش روابط عمومــی و امور 
بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با 
توجه به شیوع گسترده کرونا و ضرورت 

کاهش مراجعات مردمی، تمامی بخش 
های این شــرکت هر روزه از ساعت 7 تا 
12:30 از طریــق ارتباطــات تلفنی به 
درخواســت های مراجعان رسیدگی 
می کنند. پرداخت صورتحســاب های  
فاضالب بها  ، عوارض خــودرو و جرائم 
راهنمایی و رانندگی نیز از طریق سامانه 
های اختصاصی قابل پرداخت اســت. 
ادرس این ســامانه ها و  شــماره تلفن 
بخش های مختلف شرکت عمران  ، آب 

و خدمات به شرح زیر است :
پرداخت صورتحساب های  فاضالب 

بها
https://urbanparyment.ir

پرداخت عوارض خودرو
https://paytoll.urban.kish.ir

پرداخت جرائم راهنمایی و رانندگی
https://trffic.kish.ir

معاونت امور شهری و محیط زیست   
44423894

معاونت معمــاری و شهرســازی   
44423895

معاونت مالی اداری      44421395
معاونت فنی و عمرانی  44423451
مدیریت آب و فاضالب   4442323

مدیریت تــدارکات و پشــتیبانی  
44423328

مدیریت حمل و نقل     44423900
اداره اجرائیات     44421380

اداره آتش نشانی   44423319
مدیریت خدمات شهری  4442390

روابط عمومی    44425936
مخابرات     44421380

رئیس مرکز توسعه سالمت جزیره:

بی توجهی به گواهی قرنطینه در کیش پیامدهای قانونی دارد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

سرپرست شــرکت عمران  ، آب و خدمات  ، 
مدیریت حمل و نقل عمومی کیش و نمایندگان 
راننده های مینی  بوس مشــکالت رانندگان را 

بررسی و راهکارهایی ارائه شد. 
 به گــزارش ایلنا؛ در جلســه ای که با هدف 
بررسی مشکالت رانندگان مینی بوس و بهبود 
شرایط فعالیت آنها صبح امروز دوشنبه 11 مرداد 
در دفتر سرپرست شرکت عمران  ، آب و خدمات 
برگزار شد، چند تن از رانندگان به نمایندگی از  
مینی بوس های حمل و نقل عمومی در خصوص 
تغییر مســیر حرکت مینی بوس  هــا با هدف 
دسترسی به نقاط بیشتری از جزیره، نرخ کرایه، 
نصب برچسب ویژه خودروهای ناوگان حمل و 

نقل عمومی، حضور نماینده رانندگان در شورای 
ترافیک، بیمه رانندگان  و دریافت تســهیالت 

حمایتی مواردی را مطرح کردند.
عبدالنبی شرفی سرپرست شرکت عمران 
آب و خدمات کیش با تاکیــد بر اینکه تالش 
برای بهبود شــرایط فعالیت رانندگان مینی 
بوس و صیانت از حقوق قانونــی آنها وظیفه 
این شرکت است اظهار داشت: مدیریت حمل 
و نقل عمومی کیش همزمان مسئولیت ارائه 
خدمات مطلوب به ســاکنان و گردشگران و 
فراهم کردن شــرایط فعالیت مناسب برای 
کارکنان ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده 
دارد و باید در چارچــوب قوانین مصوب برای 

افزایش رضایتمندی هر دو گروه گام بردارد. 
وی با اشاره به اینکه مرجع قانونگذاری برای 
روند فعالیت نــاوگان حمــل و نقل عمومی 
کیش شــورای ترافیک اســت تصریح کرد: 
درخواست های رانندگان مینی بوس جهت 
بررسی و اعالم نظر به شورای ترافیک ارسال 
و برای بهبود روند فعالیــت این افراد زحمت 
کش که نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب 
شهری دارند پیگیری های الزم انجام می شود.
عبدالنبی شــرفی همچنین بــه ضرورت 
ساماندهی فعالیت تاکسی های اینترنتی اشاره 
کرد و گفت : شــرکت عمــران  ، آب و خدمات 
در راســتای حفظ شــان ناوگان حمل و نقل 

عمومی کیش و افزایش رضایتمندی مسافران 
ساماندهی تاکسی های اینترنتی را در دستور 

کار دارد.
حمید پاشــاکی، مدیر حمل و نقل عمومی 
کیش نیز در این نشســت با اشــاره بــه اینکه 
فرسودگی برخی مینی بوس  ها و نیاز به تعمیرات 
اساســی یکی از معضالتی این بخش اســت 
اظهار داشت: تعیین نرخ کرایه مینی بوس  ها و 
مسیر های حرکت مصوبه شورای ترافیک بوده 

و تغییر آن نیز نیازمند اعالم همین شورا است.
وی افزود: ما برای بهبــود وضعیت فعالیت 
مینی بوس  هــا برنامه هایی را تدویــن و برای 
دریافت مجوزهای الزم در حال پیگیری هستیم.

پاشاکی با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین در 
تمامی بخش های ناوگان حمل و نقل شــهری 
با هدف حفظ شــان این ناوگان اظهار داشت: 
مدیریت حمل و نقل عمومی کیش می کوشد 
تا با بهینه شدن شرایط فعالیت برای رانندگان 
سخت کوش زمینه بهبود و ارتقاء عملکرد حمل 
و نقل عمومی  فراهم شده و رضایتمندی ساکنان 

و گردشگران از خدمات ارائه شده افزایش یابد.

جلسه بررسی و حل مشکالت رانندگان مینی بوس حمل و نقل عمومی کیش 

جزیره کیش با 380 واحد صنعتی و خدمات صنعتی فعال 
به عنوان منطقه پیشرو در حوزه صنعت و خدمات صنعتی در 

سطح کشور است 
 به گزارش ایلنا؛ مدیر تسهیل تولید و صنایع سازمان منطقه 
آزاد کیش در پاسخ سید یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و 
نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام که در فضای 
مجازی تعداد واحدهای صنعتی منطقــه آزاد کیش را طبق 

گزارش وزارت صمت در رتبه آخر منتشر کرده بود، تاکید کرد: 
جزیره کیش با 380 واحد صنعتــی و خدمات صنعتی دارای 
پروانه معتبر؛ پیشــگام در حوزه صنعت و خدمات صنعتی در 

سطح کشور است.
به گفته سیدرضا صمدی، منطقه آزاد کیش به عنوان  هاپ 
انرژی خدمات فنی مهندســی در حوزه نفت و گاز که بیش از 
70 شرکت عملیاتی در این حوزه فعالیت می کنند، پشتیبانی 

سکوهای پارس جنوبی را برعهده دارند.
صمدی با بیان این که واحدهای صنعتی در داخل کشــور 
جهت دریافت پروانه بهره برداری و تسهیالت به سامانه هماهنگ 
و یا بهین یاب وزارت صمت مراجعه می کردند و اسامی آنها در این 
سامانه ثبت شده، اظهار داشت: در سال 1398 با راه اندازی سامانه 
هماهنگ پنجره واحد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، 

صنعتی و ویژه اقتصادی با هدف شفاف سازی فعالیت مناطق 
آزاد؛ به سامانه بهین یاب وزارت صمت متصل شد.

وی در خصوص قوانین مســتقل مناطق آزاد و واحدهای 
صنعتی فعال در این منطقه تصریح کرد: با توجه به این که در یک 
سال گذشته سامانه هماهنگ پنجره واحد مناطق آزاد کشور با 
مشکل فنی و ارائه خدمات مواجه شد، مجوزها بر اساس فرایند 
گذشته به صورت دستی صادر می شود و هیچ گونه ثبت نام در 

سامانه انجام نشده است.
مدیر تسهیل تولید و صنایع سازمان منطقه آزاد کیش ثبت نام 
واحدهای صنعتی در سامانه هماهنگ پنجره واحد دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد کشور که به سامانه وزارت صمت متصل 
است، از 380 واحد صنعتی فعال در این منطقه؛ تعداد 77 واحد 
صنعتی دارای پروانه سامانه ای است و آماری که وزارت صمت 

تعداد 50 واحد صنعتی در جزیره کیش اعالم کرده با آمار سامانه 
هماهنگ مناطق آزاد هم همخوانی ندارد.

صمدی افزود: امسال توسط رئیس جمهور 9 واحد صنعتی 
در منطقه آزاد کیش به بهره برداری رسیده است.

وی با تاکید بر مشکالت فنی ســامانه هماهنگ دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد در راستای شعار »تولید؛ پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها« که از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده 
است، افزود: با هدف تسریع در فرایند ارائه خدمات؛ پروانه های 
بهره برداری و جواز تاسیس در منطقه آزاد کیش بدون ثبت نام 
در سامانه و به صورت دســتی صادر می شود. شایان ذکر است 
با اختصاص 292 هکتار زمین برای شــش شــهرک صنعتی 
منطقه آزاد کیش، 380 واحد صنعتی و خدمات صنعتی فعالیت 

می کنند و در حال حاضر نیز  37 پروژه در حال ساخت است.

جزیره کیش، پیشگام در حوزه صنعت و خدمات صنعتی در سطح کشور 
خبر
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