
به گزارش ایلنا، مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش گفت با راه اندازی آموزش آنالین ویژه 
دانش آموزان از طریق شبکه صدا و سیمای کیش کالس های درسی مدارس از این طریق ادامه دارد 
و مدارس تا پایان فروردین تعطیل خواهند بود. غالمحسین مظفری با بیان اینکه برای حفظ ثبات 
نسبی در جزیره کیش تدابیر جدی برای ورود کیشوندان به جزیره پیش بینی شده است؛ گفت: با 
تعریف شیفت کاری، و دورکاری؛ حضور کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش را به حداقل رسانده ایم.
برگزاری مسابقه آموزش آنالین ویژه دانش آموزان کیش 

با همت معاونت فرهنگی و اجتماعی ســازمان منطقه آزاد و اداره آموزش و پرورش کیش، مســابقه آموزش آنالین ویژه 
دانش آموزان کیش با شعار »در خانه بمانیم جایزه بگیریم« برگزار می شود.  به گزارش ایلنا، اداره آموزش و پرورش کیش در راستای 
حفظ سالمت آحاد جامعه و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا میان ساکنین جزیره کیش با شعار »در خانه بمانیم جایزه بگیریم« 

مسابقه آموزش آنالین ویژه دانش آموزان جزیره کیش را برگزار می کند. 
گفتنی است شرکت میکامال کیش نیز در مسابقه آموزش آنالین، به دانش آموزانی که به صورت آنالین در تمام کالس های 
درسی شرکت می کنند، با انتخاب اداره آموزش و پرورش کیش از هر مدرسه برای 3 دانش آموز برتر جایزه اعطا می کند. همچنین 
شرکت میکامال کیش اعالم کرد از میان 45 مدرسه در جزیره کیش؛ برای مدارسی که از امکانات آنالین برای تدریس و برگزاری 
ادامه کالس ها استفاده می کنند، بیست میلیون ریال جایزه در نظرگرفته است. در این آموزش آنالین برای 12 نفر از مدرسین با 
انگیزه و فعال نیز جایزه یکصدو بیست میلیون ریالی و برای هرکدام از 135 دانش آموزی که کالس های آموزش آنالین را با موفقیت 
و با جدیت تمام گذرانده اند یک میلیون جایزه در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است دانش آموزان، مدرسین و مدارس برتر یکم 

اردیبهشت توسط اداره آموزش و پرورش کیش اعالم خواهد شد.

ناصر آخوندی گفت: تعیین کارگروه های تخصصی ستاد اقتصادی مبارزه با ویروس کرونا در 
کیش با محوریت رفع بحران اقتصادی پیش آمده بر اثر شیوع ویروس کرونا؛ در دستور کار سازمان 
منطقه آزاد کیش قرار گرفته است . به گزارش ایلنا، ناصر آخوندی  رئیس ستاد اقتصادی مقابله با 
ویروس کرونا در کیش از تشکیل اتاق فکر و مشارکت بخش خصوصی به عنوان  رئیس کارگروه های 
تخصصی اصناف در جزیره کیش خبر داد.  رئیس ستاد اقتصادی مقابله با کرونا در راستای پیشگیری 

از شیوع این ویروس در کیش؛ فعاالن اقتصادی را پیشگام خط مقدم مبارزه با کرونا معرفی کرد و اظهار داشت: بخش خصوصی 
با مشارکت در کارگروه های: صنعت، بازار، هتلداری و گردشگری، سرمایه گذاران، رستوران ها، هر کدام از آنان به عنوان  رئیس 
کارگروه تخصصی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. وی افزود: رابط هر کدام از این کارگروه ها از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش 
هستند و در نشست های تخصصی هر هفته ستاد اقتصادی مقابله با کرونا حضور دارند. ناصر آخوندی بر لزوم تشکیل کارگروه های 
تخصصی برای شناسایی پیامدهای اقتصادی کرونا بر حوزه های فعال اقتصادی کیش اشاره داشت و گفت: با بهره گیری از ظرفیت 
کارگروه های تخصصی می توانیم با استخراج آمار و اطالعات دقیق، در این حوزه ها، تصمیم ها اجرایی و کارآمدتر باشد. آخوندی 
ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی را دسترسی به آمار و اطالعات جامع از میزان خسارات و رکودی که بر اقتصاد جزیره کیش حاکم 
می شود عنوان کرد و گفت: کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی مقابله با کرونا با هدف کمک به فعاالن اقتصادی در کیش با پیگیری 
از مراجع دولتی برای دریافت تسهیالت، وام کم بهره و بالعوض به این قشر از جامعه کمک خواهد کرد. وی تاکید کرد: برای ایجاد 
راه حل و بر طرف کردن معضالت اقتصادی پیش رو نیاز به همفکری، همراهی و همدلی بیشتر بین همه اعضا است. آخوندی خاطر 
نشان کرد: با شناسایی راه کارهایی برای برطرف کردن مشکالت پیش روی اقتصادی که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا در کیش 

است مواردی که مربوط به سازمان و هیئت مدیره است براساس ضوابط به آنان مساعدت خواهد شد.
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ارائه خدمات بانک ها با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در کیش

ی  ســتا ا ر ر  د
ح  طــر ی  ا جــر ا
ی  ر ا صله گــذ فا
اجتماعی براســاس 
مصوبــات ســتاد 
اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا؛ برنامه شعب 
بانک های ارائه دهنده خدمات حضوری از شنبه 
شانزدهم تا چهارشنبه بیســتم فروردین اعالم 
شــد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد کیش، شعب منتخب بانک ها 
و موسســات اعتباری در هفته ســوم فروردین 
در جزیره کیش برای رفاه حال مشــتریانی که 
متقاضی دریافت ارائه خدمات حضوری هستند؛ 
طبق برنامه زمان بندی شده از شنبه شانزدهم 
تا چهارشــنبه بیســتم فروردین از ساعت ۹ تا 
13 فعالیت خود را آغــاز خواهد کرد. همچنین 
ساعت کاری بانک ها و موسســات اعتباری در 
جزیره کیش همچون ســایر بخش های اداری 
دولتی و خصوصی در این جزیره از یازدهم اسفند 
۹۸ تا اطالع ثانوی از ســاعت ۹ تا 13 اعالم شده 
است. کیشوندان به منظور پیگیری امور بانکی 
خود می توانند به صورت غیرحضوری با شماره 
تلفن های 24 ساعته مرکز امداد مشتریان و تلفن 
بانک تماس بگیرند یا از طریق وبســایت بانک و 
موسسات اعتباری نسبت به پیگیری امور بانکی 
خود اقدام کنند. گفتنی اســت برای جلوگیری 
از تجمعات افراد در راستای پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا در شــعب بانک ها و موسســات 
اعتباری تمامی ساکنین جزیره کیش از مراجعه 

غیرضروری به بانک ها خودداری کنند.
    

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مطرح کرد؛
تقدیر از اقدامات کیش در 
پیشگیری و درمان کووید 19

جلسه مشترک 
رییس دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان و 
هیئت همراه با رئیس 
مرکز توسعه سالمت 
کیش در موضوع کرونا ویروس برگزار شــد.  به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش، حســین فرشیدی رییس 
دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان با محمدرضا 
رضانیا رئیس مرکز توسعه سالمت کیش دیدار 
کرد. فرشیدی در این جلسه که پس از بازدید از 
بیمارستان کیش و با حضور معاونین بهداشت 
و درمان و رئیس مرکز توســعه سالمت صورت 
گرفت گفت: در جزیره کیش اقدامات خوبی هم 
از لحاظ پیشگیری و هم از نظر درمان بیماران 

صورت گرفته که قابل تقدیر است. 
وی ضمن بررســی روند غربالگری و درمان 
تا قرنطینه افــراد در کیش گفت: اســاس کار 
مردم باید مراقبت های بهداشتی باشد و با کادر 
بهداشــت و درمان همکاری کنند. محمدرضا 
رضانیا، رئیس مرکز توسعه سالمت کیش نیز 
با تاکید بر اینکه افرادی که در قرنطینه خانگی 
هســتند،  به صورت تلفنی و هم حضوری چک 
می شــوند گفت: بیماران و افــراد در ارتباط با 
آنها تا درمان کامل تحت نظر کادر بهداشتی و 

درمانی هستند. 
رضانیا همچنین از اقدامات انجام شده از اول 
اسفند تاکنون توضیحات مبسوطی ارائه کرد 
و پیشــنهادات و انتقادات مطرح شده از طرف 

حاضران مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
    

انتصاب معاون اقتصادی و 
سرمایه گذاری کیش 

علی مقدس زاده 
از سوی غالمحسین 
مظفــری به عنوان 
معــاون اقتصــادی 
و ســرمایه گذاری 
ســازمان منطقه آزاد کیش و سرپرست شرکت 
عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش منصوب 
شــد.   به گزارش ایلنا، طی حکم های صادر شده 
از سوی غالمحسین مظفری مدیرعامل سازمان 
منطقــه آزاد کیش خطاب به علــی  مقدس زاده 
آمده است: نظر به شایســتگی و تجربیات ارزنده 
جنابعالی، به موجب این حکــم به عنوان معاون 
اقتصادی و ســرمایه گذاری و سرپرست شرکت 
عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش منصوب 

می شوید.
امید اســت در سالی که از ســوی مقام معظم 
رهبــری )مدظله العالی( ســال »جهش تولید« 
نامگذاری شــده اســت با عنایت خداوند متعال 

پیوسته قرین توفیق باشید.

اخبار کیش
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غالمحسین مظفری: پیش از آن که 
موضوع پیشــگیری و مقابله با ویروس 
کرونا در کشور مطرح شــود، با همت 
سازمان منطقه آزاد کیش و دستگاه های 
اجرایی مستقر در این جزیره، مجموعه 
اقدامات پیشگیرانه و مبارزه با ویروس 
کرونــا و ضوابط قرنطینه آغاز شــده و 

هچنان با جدیت تمام ادامه دارد
به گــزارش روابط عمومــی و امور 
بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
دومین جلسه ستاد اقتصادی مقابله با 
ویروس کرونا در جزیره کیش با حضور 
غالمحسین مظفری مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش و ناصر آخوندی رئیس 
ستاد اقتصادی مقابله با ویروس کرونا و 
اعضای این ستاد، یکشنبه دهم فروردین 
در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد 
کیش با محوریت تعیین کارگروه های 
تخصصی به منظور رفع بحران اقتصادی 

پیش آمده برای فعــاالن اقتصادی در 
جزیره کیش برگزار شد.

غالمحســین مظفری در ابتدای 
جلســه با تقدیر و قدردانی از همیاری، 
همدلی و همکاری تمام دستگاه های 
اجرایی مستقر در جزیره کیش؛ گفت: 
محقق شدن اقدامات مقابله با ویروس 
کرونــا در قالــب همیاری، بخشــش 
اجاره ها، در جزیره کیش توسط فعاالن 
اقتصادی؛ به  عنوان یــک الگو و نمونه 
در کشور مطرح شــده است. مظفری 
درخصــوص تعییــن کارگروه های 
تخصصی در ســتاد اقتصادی مقابله با 
کرونا در کیش، گفت: با تغییر الگوهای 
رفتاری،اجتماعی و اقتصادی می توانیم 
از ظرفیت بخش هــای خصوصی؛ در 
کارگروه های ســرمایه گذاری، مراکز 
تجاری، مراکز اقامتی و صنعتی، رئیس 
هر کدام از این کار گروه ها را از میان صنف 

مربوطه انتخاب کنیم. مظفری با اشاره 
به تهدیدها و فرصت های ایجاد شده بر 
اثر شیوع ویروس کرونا در کیش؛ اظهار 
داشــت: مهمترین فرصت های پیش 
آمده در چنین شرایط بحرانی که کل 
جهان  را تحت تاثیر خود قرار داده است 
می توان به کاهش گرفتاری های شغلی، 
ایجاد اتاق فکر، گفت وگوها، پیشنهاد 
راه کارها، بازنگری در سیستم و توجه به 
رفتارها اشاره داشت و از این فرصت ها 

بهره الزم را برد.
وی افزود: این گونه الگوهای رفتاری، 
اجتماعی و فرهنگــی در جزیره کیش 
ضمن اینکه تاثیر مثبتی دارد، می توان 
این الگو را به سرزمین اصلی نیز تسری 
بخشید. این درحالی است که براساس 
نظر ســتاد امنیتی در وزارت کشــور، 
جزیره کیش در قرنطینه سازی و مقابله 

با ویروس کرونا پیشرو بوده.

مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد 
کیش خاطر نشان کرد: اقدامات صورت 
گرفته در جزیره کیش نشان دهنده این 
است که همه با هم؛ همدل، همراه و در 

کنار هم هستیم.
مظفری درخصوص گذشت چهارده 
روز از قرنطینه جزیــره کیش؛ گفت: 
اجرایی شدن ضوابط قرنطینه در کیش 

موجب شد به یک ثبات نسبی برسیم.
وی با اشــاره به تقاضای بازگشت 
کیشــوندان به جزیره کیش؛ گفت: در 
این خصوص پیش بینی ها و تدابیر الزم 
درخصوص ضوابط قرنطینه برای همه 
ورودی های جزیــره کیش پیش بینی 

شده است.
مظفری یاد آور شد: در حال حاضر 
با شناسایی آزمایشــگاه مرجع افرادی 
که از مبدا تهران قصد بازگشت به کیش 
را دارند با انجام تست کرونا و در صورت 
منفی بودن تســت آنان اجازه ورود به 

جزیره کیش را خواهند داشت.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه 
آزاد کیش با بیــان اینکه پی گیر فراهم 
شدن دستگاه تست کرونا که در ظرف 
45 دقیقه نتیجه تست آماده می شود 
هستند و مورد تایید بهداشت جهانی 
اســت؛ گفت: با فراهم شدن این مهم با 
کنترل همه ورودی ها تســت کرونا از 

مسافران گرفته خواهد شد.
غالمحسین مظفری در پایان سخنان 
خود گفت: ضمن اینکــه باید در حفظ 
پاکی و سالمت جزیره کیش کوشا باشیم 
پیش بینی های یک جشن بزرگ ملی را 

نیز باید در نظر گرفت تا بتوانیم نشاط، 
شــادابی و امید را به جامعه برگردانیم 
و نقطه آغاز جدیــدی در جزیره کیش 

داشته باشیم.
گفتنی اســت مصوبات نخستین 
جلسه ستاد اقتصادی مقابله با ویروس 
کرونا در کیش به تصویب رسید. بر این 
اساس تمام کســب و کارهای قرارداد 
استیجاری سازمان منطقه آزاد کیش 
مشمول مساعدت درخصوص استمهال 
و تخفیف، بخشودگی جرائم و دیرکرد 
اجاره بها از اسفند ۹۸ تا فروردین ۹۹ به 

مدت دو ماه به تصویب رسید.
مقرر شد شرکت های تابعه سازمان 
منطقه آزاد کیش هم، کسب وکارهایی 
که طرف قــرارداد هســتند در هیئت 
مدیره مطرح و درصورت اســتیجاری 
و رضایت منــدی ارباب رجــوع و 
ســرمایه گذار پــس از تصویب هیئت 
مدیره درخصوص تخفیف و بخشودگی، 
اماکن تجاری اقدام کنند و مصوبات خود 

را به ستاد ارائه کنند.
معاونت توســعه مدیریت سازمان 
منطقــه آزاد کیــش بــا طبقه بندی 
چک های درآمدی طی تصمیم گیری، 
مســاعدت های الزم در این خصوص 

اعمال خواهد شد.
تمامــی پروژه هــای عمرانی برای 
ماه های اســفند ۹۸ تا فروردین ۹۹ در 
قالب زمان هدر رفت محاســبه خواهد 

شد.
عــوارض ورود کاال به جزیره کیش 
برای ماه های  اســفند ۹۸ تا فروردین 

۹۹ به صورت 5۰ درصد نقد و 5۰ درصد 
دیگر به صورت چک سه ماهه پرداخت و 
می توانند نسبت به ترخیص کاالی خود 

اقدام کنند.
تمامی مجوزهای فعالیت اقتصادی 
فعاالن اقتصادی تا پایان فروردین ۹۹ 

تمدید شد.
تمــام پروانه هــای بهره برداری 
صنعتی و خدمات صنعتــی که نیاز 
به تمدید داشــتند تا نیمه خرداد ۹۹ 

تمدید شد.
کارکنــان بخش هــای نظارتی، 
خدمات شــهری، بازرســی و ســایر 
حوزه های ســازمان منطقه آزاد کیش 
و شــرکت های تابعه در ایام نــوروز، از 
دوم تا چهار فروردین حضور داشتند و 
تا پایان تعطیالت نوروز اطالع رســانی 
دارنــد و فعاالن اقتصــادی می توانند 
 به صــورت تلفنــی پیگیر ســواالت

 خود باشند.
فرصت ســه ماهه پرداخت قبوض 
آب و برق و فاضالب مشترکان خانگی 
شرکت آب و برق کیش، ماهتاب گستر، 
طی مذاکــره  و بعــد از تصویب هیئت 
مدیره تمام مصوبات سراسری در زمینه 
حمایت از فعاالن اقتصادی و کســب 
و کارهای آســیب پذیر ناشی از شیوع 

ویروس کرونا پیگیری می شود.
مســاعدت هایی کــه دولــت در 
حوزه های بانکی، بیمه، تامین اجتماعی 
و گمرک انجام داده است همه این موارد 
دســته بندی و طی مکاتباتی پیگیری 

می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مطرح کرد؛

جزیره کیش پیشگام قرنطینه سازی و مبارزه با ویروس کرونا در کشور

 تعیین کارگر وه های تخصصی ستاد اقتصادی
 مقابله با کرونا در کیش 

با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت؛ 

تعطیلی مدارس جزیره کیش تا پایان فروردین 

خبر

خبر

در راستای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، مرحله 
اول توزیع محلول ضدعفونی کننده دســت و ســطوح، 
 توســط ســازمان منطقه آزاد کیش در ســطح جزیره 

آغاز شده است. 
به ایلنا، در مرحله اول سه هزار بسته محلول ضدعفونی 
کننده دست و سطوح با رعایت استانداردهای جهانی در 
قالب »33۰ میلی گرم« از تولیدات شــرکت الیزه کیش؛ 

در مناطق: کرمانشــاهان، ســفین قدیم، سفین جدید، 
کوی شقایق، مهستان، ششصد دستگاه، 5۰ دستگاه، 4۰ 
دستگاه، 4۸ واحدی کرانه، استاد شهریار، بوستان، گیالن 
کیش، شهرک سحر، شهرک سحر ا-2-3، اقامتی صدف 
وکمپ صبا، درب منازل ساکنین جزیره کیش به صورت 
رایگان توزیع شد. گفتنی است با همت سازمان منطقه آزاد 
کیش توزیع رایگان 3هزار محلول ضدعفونی کننده دست 

و سطوح؛ درب منازل ساکنین جزیره کیش توسط 5۰نفر 
نیرو و با استفاده از 15 دستگاه خودرو صورت گرفت.

شایان ذکر اســت توزیع 2۰ هزار محلول ضدعفونی 
کننده دست و ســطوح طی چند مرحله در سطح جزیره 
کیش توزیع خواهد شــد که تاکنون در مرحله اول تعداد 
3هزار عدد از این محلول درب منازل کیشــوندان توزیع 

شده است.

مهدی نجاری گفت: کیشــوندانی که قصد 
بازگشت به جزیره کیش را دارند با نصب اپلیکیشن 
مدیریت بازگشت کیشــوندان در گوشی خود، 
می توانند از سامانه ارتباط دو سویه با کارشناسان 

بهره مند شوند. 
به گزارش ایلنا، مراسم رونمایی از اپلیکیشن 
مدیریت بازگشت کیشوندان به جزیره کیش؛ با 
حضور غالمحسین مظفری مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش، معاونین و مدیران این سازمان 
دوشــنبه یازدهم فروردین در سالن اجتماعات 

ســازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد. مهدی 
نجاری سرپرست و عضو هیات امنای اپراتور تلفن 
همراه ســازمان منطقه آزاد کیش، با بیان اینکه 
کیشوندانی که قصد بازگشت به جزیره کیش را 
دارند می توانند با نصب اپلیکیشن در گوشی های 
تلفن همراه خود از خدمات مشاوره تلفنی و احراز 
شفاهی بهره مند شــوند. وی افزود: اپلیکیشن 
مدیریت بازگشت کیشوندان؛ تحت وب و قابلیت 

نصب در تمام سیستم عامل ها را دارد.
نجاری بر ضرورت راه اندازی خدمات آنالین 

این اپلیکیشن اشاره داشت و گفت: ضمن حفظ 
ثبات نســبی در جزیره کیش از تجمعات افراد 
نیز پیشگیری خواهد شد تا شاهد جزیره پاک و 
امن باشــیم. مهدی نجاری به قابلیت شناسایی 
کاربران از نظر »کیشــوندی، مجوز اقتصادی، 
خودرو و منزل، بیمه تامیــن اجتماعی« در این 
اپلیکیشن اشاره داشت و تصریح کرد: ضمن اینکه 
صحت سنجی اطالعات دریافتی از کاربران در این 
اپلیکیشن انجام می شود؛ لوکیشن کاربر را نیز در 
لحظه ثبت می کند. وی عنوان کرد: توسط این 

اپلیکیشن ورود کیشوندان را  به صورت تدریجی 
و کنترل شده به جزیره کیش مدیریت خواهیم 
کرد. سرپرست اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه 
آزاد کیش گفت: با نصب این اپلیکیشن رمز یک بار 
مصرف به کاربر ارسال می شود و با ورود به مرحله 
بعد درخواست بازگشت کیشــوندان به جزیره 
کیش به صورت هوایــی و دریایی در نظر گرفته 
شده اســت که از این طریق پایش و احراز هویت 
را می توانیم انجام دهیم. نجاری خاطرنشان کرد: 
کیشوندان می توانند مشخصات فردی خود را اعم 

از  »کدملی، نام و نام خانوادگی، تاریخ ورود، تعداد 
همراهان و مبدا ورودی« به سامانه 1۰۰۰۰۹34 
ارســال کنند و بر مبنای اطالعاتی که از طریق 
این سامانه دریافت می شــود کاربرها به سمت 
نام نویسی و تکمیل فرم های خود اظهاری سالمت 
هدایت می شوند. گفتنی است در این اپلیکیشن 
آخرین آمار تعداد مبتالیان جهانی، اخبار مربوط 
به مصوبات و اخبار شورای سالمت و دیگر ارگان ها 
قابل مشاهده است. شایان ذکر است، کیشوندان 
پیش از این که نســبت به نام نویسی اقدام کنند 
می توانند در ابتدا تست کرونا انجام دهند که این 
تست بر مبنای استانداردها، مورد تایید سازمان 

بهداشت جهانی است.

با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت:

آغاز توزیع رایگان 20 هزار محلول ضدعفونی کننده دست و سطوح در کیش 

راه اندازی سامانه مشاوره تلفنی و احراز شفاهی برای بازگشت کیشوندان 


