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 آغاز مجدد طرح ایمن سازی 
در جزیره کیش 

طرح ایمن سازی 
بــر  محوطــه، معا
ورودی ســازمان 
منطقــه آزاد کیش، 
شرکت عمران، آب 
و خدمات کیش و محوطه فرودگاه بین المللی 

جزیره کیش آغاز می شود. 
 به گزارش ایلنا؛  شــرکت عمــران، آب و 
خدمات منطقــه آزاد کیش ضمــن آرزوی 
ســامتی برای ســاکنین جزیره کیش طی 
اطاعیه ای اعام کرد: چهارشــنبه چهاردهم 
اســفند، ســاعت 10 صبح با اجــرای طرح 
ایمن ســازی محوطه، معابر ورودی سازمان 
منطقــه آزاد کیش، شــرکت عمــران، آب  و 
خدمات کیش و محوطــه فرودگاه بین المللی 
جزیره کیش، ســاکنین از تردد در محوطه و 

مکان های اعام شده خودداری کنند.
    

در راستای اجرای اهداف کمیته تمهیدات 
پیشگیرانه اعالم شد؛ 

خودداری از مصارف غیرضروری 
آب شرب در شرایط شیوع کرونا 

مدیرعامل شرکت 
آب و بــرق کیش بر 
ذخیــره آب بــرای 
مصارف ضروری در 
شرایط شیوع بیماری 
کرونا تاکید کرد و خواســتار عدم مصرف آب 

شرب برای شستشو و خانه تکانی عید شد. 
به گزارش ایلنا؛  یداهلل سلطانی مدیرعامل 
شــرکت آب و برق کیش با اشــاره به افزایش 
نگرانی ها از شیوع بیماری کرونا در جزیره، از 
کیشوندان خواســت تا به منظور جلوگیری از 
کم آبی یا مواجهه با بی آبی در چنین شرایطی، 
ضمن رعایت دســتورالعمل های بهداشــت 
فردی، از مصارف غیرضروری آب شرب مانند 
شستشوی پتو، فرش، در و پنجره ها به صورت 
جدی خودداری و خانــه تکانی عید را به وقت 

دیگری موکول کنند.
    

به منظور پیشگیری از شیوع کرونا اعالم 
شد؛ 

رسیدگی غیر حضوری به امور 
مراجعان سازمان منطقه آزاد کیش 
مجموعه کارکنان 
سازمان منطقه آزاد 
کیــش به منظــور 
کاهــش تجمعات و 
مراجعات حضوری 
در راســتای حفظ ســامت جامعه، از طریق 
تماس تلفنی به امور ارباب رجوع رســیدگی 

می کنند. 
به گــزارش ایلنا؛ پیــرو اجرای دســتور 
غامحسین مظفری مدیرعامل این سازمان، 
مبنی بر کاهش مراجعــات حضوری، افزایش 
بهداشــت فــردی و اجتماعی در راســتای 
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونــا؛  فعاالن 
اقتصادی، سرمایه گذاران و مراجعان تا اطاع 
ثانوی می توانند تمامی امور را از طریق تماس 
تلفنی پیگیری و از مراجعه حضوری به سازمان 

جدا خودداری کنند.
    

در راستای پیشگیری از شیوع کرونا صورت 
گرفت؛ 

تجهیز امکانات بیمارستان کیش 
تجهیز بیمارستان 
 کیش بــا افــزودن 
 تخت های بیمارستانی 
ر  کا ر  ســتو د ر  د
سازمان منطقه آزاد 
کیش قرار گرفت .   به گزارش ایلنا؛ در راستای 
اقدامات پیشــگیرانه و تفکیــک بخش های 
تنفســی از دیگر بخش ها جهت بــه  حداقل 
رســاندن بیماری هــای واگیــردار، با همت 
ســازمان منطقه آزاد کیش تعــداد ۳0 عدد 
تخت، ۳0 الکر، ۳0 عــدد میز نهارخوری، ۳0 
عدد پایه ســرم و 100 عدد پایه سرم پرتابل 
در تاریخ پانزدهم اســفند تحویل بیمارستان 

کیش شد.
گفتنی اســت پیــش از این جداســازی 
بخش ها در بیمارســتان کیش در دستور کار 
قــرار گرفتــه و همچنین امــکان نوبت دهی 
به صــورت غیرحضــوری فراهم شــده بود و 
همچنیــن کلینیک امام علــی )ع( به منظور 
 خدمات بهتر به کیشوندان فعالیت خود را آغاز 

کرده است.

اخبار کیش
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تفاهم نامــه دو جانبه بین بســیج 
مقاومت ســپاه کیش و مرکز توسعه 
سامت کیش به منظور بهره مند شدن از 
ظرفیت نیروهای داوطلب بسیجی برای 
کنترل شیوع بیماری کرونا در جزیره 

کیش به امضا رسید 
به گزارش ایلنا؛ در نشســت خبری 
شورای سامت جزیره کیش نوزدهم 
اسفند، محمدرضا رضانیا، رییس مرکز 
توسعه سامت و ســخنگوی شورای 
ســامت کیش برای کاهش تجمعات 
مردمی و ریسک انتقال ویروس کرونا 
به سایر ساکنین جزیره کیش تا اطاع 
ثانوی از تمدید تعطیلی اماکن فرهنگی، 
ورزشی، تفریحی و برخی از صنوف مانند 

آرایشگاه ها خبر داد.
سخنگوی شــورای سامت کیش 
با بیان اینکه تمامی مدیــران نهادها، 
ارگان ها، موسســات مالی و اعتباری 

ســازمان ها و شــرکت های دولتی و 
خصوصی ملزم به رعایت بخشنامه دولت 
و مصوبات شورای سامت جزیره کیش 
هستند؛ افزود: تمامی مدیران مربوطه 
موظف هستند با برنامه ریزی و اجرای 
ضوابط ضدعفونی کردن محیط های 
زیرمجموعه خود، از سرایت این بیماری 
به پرسنل و ســایر مراجعه کنندگان 

جلوگیری کنند.
وی خاطر نشــان کــرد: درصورت 
مشاهده عدم رعایت ضوابط بهداشتی 
اماکن عمومــی، تیم هــای نظارتی و 
بازرسین بهداشــت با همکاری اماکن 
نیروی انتظامی، ایــن اماکن را  پلمپ 

خواهند کرد.
رضانیا عنوان کرد: امکانات و اعتبارات 
ستاد تسهیات نوروزی جزیره کیش در 
اختیار ستاد کنترل و مقابله با بیماری 
کرونا برای پیشــگیری از شــیوع این 

بیماری به کار گرفته خواهد شد.
وی اظهار داشــت: تعویض کارت 
کیشوندی، کارت ملی و کارت سوخت 
فعا تا اطاع ثانوی کنسل و اعتبار آنها به 

قوت خود باقی است.
همچنین سخنگوی شورای سامت 
کیش تاکید کرد: اطاعیه لغو سفرهای 
نوروزی جزیره کیش همچنان به قوت 
خود باقی اســت و جزیره کیش در ایام 
نوروز پذیرای هیچ گونه مسافر نوروزی 

نخواهد بود.
وی در پایان سخنان خود خاطر نشان 
کرد: تمامی بیمــاران مبتا به ویروس 
کرونــا و خانواده این بیمــاران ملزم به 
رعایت ضوابط قرنطینه اجباری در منزل 
هستند و درصورت عدم رعایت ضوابط با 
هماهنگی دادستان به قرنطینه اجباری 
پیش بینی شده از سوی ســتاد کرونا 

جزیره کیش انتقال داده خواهند شد.

برای پیشگیری از بیماری کرونا در شورای سالمت جزیره مطرح شد؛ 

کیش امسال پذیرای هیچ گونه مسافر نوروزی نخواهد بود 

با استفاده از زیر ساخت ها و پتانسیل های جزیره کیش؛ آموزش های مجازی 
در این منطقه اجرایی می شود تا بتوان در شرایط و موقعیت های خاص تهدیدها 

را در زمینه آموزشی به یک فرصت تبدیل کرد. 
به گزارش ایلنا، سومین نشست شورای آموزش مجازی آموزش و پرورش 
کیش به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در جزیره کیش با حضور رضا 
اردالن مدیر فرهنگی ســازمان منطقه آزاد کیش، بهمــن خانی رییس اداره 
نظارت بر مراکز آموزشی، سپیده امیدی کارشناس مسئول اداره نظارت بر امور 
آموزشی، حسین تاوانه کارشناس فناوری آموزش و پرورش کیش، عباس فوم 
از موسسه مهر هشــتم کیش )الغدیر( و جمعی از نمایندگان مدارس دولتی و 
غیرانتفاعی، چهارشنبه چهاردهم اسفند در سالن اجتماعات آموزش و پرورش 

کیش برگزار شد.
رضا اردالن مدیر فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست با بیان 
اینکه در شرایط کنونی با بحران شــیوع بیماری کرونا مواجه هستیم، ضمن 
کاهش مسافرت های غیرضروری، فرهنگ استفاده از آموزش های مجازی را 
در جزیره کیش ارتقا خواهیم داد؛ افزود: با محوریت اقدامات پیشگیرانه از شیوع 

بیماری کرونا در مدارس کیش چنانچه این بحران ادامه داشته باشد مقطعی 
از نوروز جزو تقویم آموزشی در نظر گرفته خواهد شد. 

مدیر فرهنگی ســازمان منطقه آزاد کیش، لزوم پوشــش پنجاه محتوای 
درسی در پایه های مختلف تحصیلی را آموزش مجازی و شبکه آموزش مرکز 
صدا و سیمای کیش برشمرد و اظهار داشت: شبکه آموزش به تنهایی نمی تواند 
محتوای درسی پایه های مختلف تحصیلی را پوشش دهد بلکه باید گزیده ای 
از محتوای درسی بر اساس حساسیت و اولویت بندی در  شبکه آموزش پخش 

شود. 
 اردالن درخصوص همکاری تله کیش برای ارائه پهنای باند مورد نیاز برای 
آموزش مجازی و استفاده از امکانات مهر هشتم کیش )الغدیر( اظهار داشت: 
باتوجه به تجربیات و امکاناتی که در آن موسسه وجود دارد با اولویت بندی در 
مقاطع متوســطه اول و دوم فعالیت خود را آغاز کرده است؛ می توانیم از این 

امکانات برای راه اندازی آموزش مجازی بهره مند شویم.
 وی افزود: موسسه سپهر دانش پژوهان یکی دیگر از موسسات دارای مجوز 
از سازمان منطقه آزاد کیش است که برای راه اندازی آموزش مجازی و تولید 

محتوا از امکانات این موسسه نیز استفاده خواهیم کرد.
اردالن با اشاره به تنوع اقوام و فرهنگ در جزیره کیش؛ شبکه آموزش مرکز 
صدا و سیمای کیش را یکی از ویژگی های بارز این منطقه بر شمرد و خاطرنشان 
کرد: باتوجه به اینکه صدا و سیما نیاز به مخاطب دارد محقق شدن این امر یک 
نوع مخاطب سازی برای صدا و سیمای کیش است که در این صورت این مرکز 

می تواند رسالت و ماموریت خود را به شکل فراگیر انجام دهد. 
بهمن خانی رییس اداره نظارت بر مراکز آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش 

در ادامه این نشست ویژگی ها و شاخصه های آموزش مجازی را سخت افزار و 
نرم افزار برشــمرد؛ و عنوان کرد: تمام ده هزار دانش آموز در جزیره کیش باید 
از ابزارهای سرعت و پهنای باند اینترنت برخوردار باشند تا بتوانند از محتوای 

تولید شده بهره مند شوند. 
وی افزود: ضمن اینکه مرکز صدا و سیمای کیش از یک سری استانداردها 
تبعیت می کند، محتوا و کیفیت فیلم های ضبط شــده برای پخش مستلزم 

رعایت استانداردهای مربوطه است.
عباس فوم از موسسه مهر هشتم کیش )الغدیر(  با بیان اینکه سیاست شورای 
آموزش مجازی آموزش و پرورش کیش تاش بر این دارد که قبل از ایام نوروز 
ساز و کار مناسبی برای آموزش مجازی فراهم آورد؛ گفت: طیف گسترده ای از 
دانش آموزان در ایام تعطیات پیش رو به جز آموزش های مجازی در منزل نیاز 

به سرگرمی دارند که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تمهیــدات الزم درخصوص راه اندازی آمــوزش مجازی برای 

دانش آموزان کیش در دستور کار این شورا قرار گرفته است.
گفتنی است یکشنبه یازدهم اســفند در دومین نشست شورای آموزش 
مجازی آموزش و پرورش کیــش زمان بندی آموزش مجازی، مدیریت حجم 
عمده ای از تولید محتــوا، تولید ویدیوهای آموزشــی، برگزاری کاس های 
آناین، استفاده از مدرسین دروس تخصصی ساکن در جزیره کیش، انتخاب 
عناوین درسی، تجهیز و استفاده از بردهای هوشمند استودیو آموزش و پرورش 
ازجمله مباحث مطرح شده در این نشست بود که چهارشنبه چهاردهم اسفند 
با برگزاری سومین نشست این شــورا درخصوص مسائل مطرح شده به اتفاق 

نظر رسیده و آموزش مجازی برگزار خواهد شد.

در سومین نشست شورای آموزش مجازی آموزش و پرورش کیش مطرح شد؛ 

با آموزش های مجازی؛ تهدیدها به فرصت تبدیل می شود 

خبر

خبر

ساعت جدید فعالیت ادارات، نهادها، بازاها 
و مجتمع های تجاری به اســتثنای پرســنل 
امدادی، بهداشــتی و درمانی در جزیره کیش 

کاهش یافت 
به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد کیش، محمدرضا رضانیا 
رییس مرکز توسعه سامت و سخنگوی شورای 
سامت کیش در نشست خبری با خبرنگاران 
و اصحاب رســانه جزیره، شنبه دهم اسفند در 
سالن اجتماعات معاونت فرهنکی و اجتماعی 
ســازمان منطقــه آزاد کیش با بیــان اینکه 

مصوباتی در جلسه ســتاد پیشگیری از شیوع 
بیماری کرونا به تصویب رســیده است؛ گفت: 
به منظور کاهش میزان ترددهــا و مراجعات 
مردمی، ساعت کاری ادارات و نهادهای جزیر 
کیش به استثنای پرسنل امدادی و بهداشتی 
درمانی از ســاعت 9 صبح تــا 1۳ به تصویب 

رسید.
همچنین رضانیا افزود: ساعت کار فعالیت 
بازارها و مجتمع های تجاری صبح از ساعت 10 
تا 1۳:۳0 و عصرها از ساعت 18 تا 21:۳0 اعام 

شده است.

رضانیا خاطر نشان کرد: اماکن گردشگری، 
کلوپ ها و باشگاه های ورزشی و ایستگاه های 
دوچرخه سواری تا آخر هفته 16 اسفند تعطیل 

اعام می شود.
رییــس مرکــز توســعه ســامت کیش 
درخصوص برگزاری مراسم اعتکاف در جزیره 
کیش گفت: به علت شــیوع بیمــاری کرونا و 
جلوگیــری از هرگونه تجمع، این مراســم به 

اعتکاف رمضانی موکول خواهد شد.
رضانیــا درخصــوص کاهــش پذیرش 
رستوران های جزیره کیش افزود: ضمن اینکه 

باید فاصله حداقل یک ونیم متر در بین میزها 
رعایت  شود از یازدهم اسفند نیز موزیک زنده 
در رستوران های جزیره کیش برگزار نخواهد 
شد. وی اظهار داشت: ســایر مراکز اقامتی نیز 
باید میزان پذیرش سالن پذیرایی خود را برای 
جلوگیری از تجمع مردم که عامل اصلی انتقال 

آلودگی است در این مراکز کاهش دهند.
رضانیا با اشــاره به کاهش تــردد مردم در 
جامعه و رعایت نــکات بهداشــتی که باعث 
کاهش شیوع بیماری خواهد شد؛ خاطر نشان 
کرد: بیماری کرونا بیماری نیست که ارگان و یا 

نهادی به تنهایی بتواند آن را مهار و کنترل کند 
و فقط با رعایت و مشارکت همه اقشار جامعه 
قابل مهار و کنترل است و با تغییر شرایط جوی 

این بیماری مهار خواهد شد.
 گفتنی اســت ادامه فعالیت هــا بعد از 16 
اسفند طبق برگزاری جلسات شورای سامت 

کیش متعاقبا اعام خواهد شد.

براساس نظر شورای ســامت کیش و نامه مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد کیش و مســاعدت رییس سازمان 
هواپیمایی کشوری، مبنی بر محدودیت پروازی کیش، 

دستور منع فروش و تور جزیره صادر شد. 
به گزارش ایلنا؛  شــورای ســامت کیــش به منظور 
پیشگیری از شــیوع کرونا در کیش خواستار محدودیت 

پرواز به این جزیره شد. 
طی این درخواست، غامحسین مظفری رییس هیات 
مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش با ارسال 
نامه ای به علی عابــدزاده معاون وزیر راه و شهرســازی 
و رئیس ســازمان هواپیمایی کشــور خواســتار اعمال 

محدودیت  ســفرهای هوایی به کیش شــد. در این نامه 
آمده است:

»بــا عنایت نظر بــه شــیوع بیماری کرونــا ویروس 
در کشــور و باتوجه به سیاســت های ســازمان منطقه 
آزاد کیــش مبنــی بــر محدودســازی جزیــره کیش 
به منظــور مدیریت و کنتــرل این بیمــاری و همچنین 
با عنایت به مصوبات جلســه کارگــروه تخصصی بندر و 
 فرودگاه شــورای عالی ســامت کیش، موارد ذیل را به 

استحضار می رساند: 
1ـ  مقرر گردید از روز دوشنبه مورخ 19/12/1۳98، 
پروازهــای ورودی با محدودیت در تعداد پــرواز در روز، 

از مبدا فرودگاه های تهران، اصفهان، مشــهد، شــیراز، 
بندرعباس، و درصورت لزوم با نظــر کارگروه مربوطه از 

سایر شهرها صرفا جهت امور ضروری، برقرار باشد.
2ـ  این پروازها با محوریت شــرکت هواپیمایی کیش 

انجام خواهد شد.

۳ـ  جهت خروج ضروری کیشوندان، برنامه ریزی های 
آتی صورت خواهد پذیرفت.

لذا خواهشــمند است دســتور فرمائید اقدامات الزم 
درخصوص اجرایی شدن موارد مذکور صورت پذیرد؛ قبا 

از حسن نظر حضرتعالی قدردانی می نماییم.«
بر همین اساس و با دستور رئیس سازمان هواپیمایی 
کشــور محدودیت های پروازی در این خــط پروازی از 

دوشنبه 19 اسفند اعمال می شود. 
در بخشــی از نامه علی عابــدزاده معــاون وزیر راه و 
شهرسازی آمده است: »مقتضی اســت دستور فرمائید 
از هرگونه فــروش گروهی و تــور به مقصــد آن جزیره 
خودداری نمــوده و بلیط هــا صرفا برای کیشــوندان و 
کارکنــان و خانواده هــای دســتگاه های ارائه دهنــده 
خدمات دولتی در کیش محدود گــردد و آمار پروازها به 
 تفکیک هر پــرواز و به صورت روزانه برای این ســازمان 

ارسال گردد.«

در ستاد پیشگیری از بیماری کرونا تصویب شد؛

کاهش ساعت کار ادارات، نهادها و مراکز تجاری در جزیره کیش

به  منظور پیشگیری از شیوع کرونا صورت گرفت؛ 

اعمال محدودیت در پروازهای کیش 


