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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های منطقه آزاد کیش :

اقتصاد کیش -  تحقق روابط عمومی 
های مقتدر و موفق در اطالع رسانی منطقه ای 
و بین المللی مستلزم انسجام و همکاری میان 

روابط عمومی ها است. 
به گزارش اقتصاد  کیش، نخســتین 
جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی ها، 
با محوریت ایجاد "تعامل سازنده، شفافیت و 
هوشمند سازی، تولید محتوا، گزارش های 
تحلیلی،تبلیغات محیطی، بین المللی سازی 
و ارتقــای کیفیت اخبار تولیدی" با حضور 
غالمحســین مظفری رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در سالن 
رازی مرکــز همایش های بین المللی کیش 

برگزار شد.
غالمحســین مظفری در ابتدای این 
جلسه بر لزوم اهمیت برگزاری نخستین جلسه 
شــورای هماهنگی روابط عمومی سازمان 
منطقه آزاد کیش با هدف آینده پژوهشــی و 
انعکاس هوشمندانه اقدامات سازمان منطقه 
آزاد کیش در حوزه های عمرانی، اقتصادی، 
تولیدی و گردشگری در این منطقه اشاره کرد 
و اظهار داشت: با ایجاد زیر ساخت مورد نیاز 
و تعامل سازنده میان روابط عمومی سازمان 
و شرکت های تابعه می توانیم ظرفیت ها و 
تحوالت عمرانی،اقتصادی و گردشــگری 
جزیره کیش را با برجســته سازی و اطالع 

رسانی هوشمندانه، به تمام دنیا معرفی کنیم.
مظفری ایجاد ظرفیــت باالی اطالع 
رسانی و تبلیعات محیطی در مجموعه روابط 
عمومی های فعال و پر تالش جزیره کیش 
را مثبــت ارزیابی کرد و افزود: با انســجام و 
همــکاری عمومی و بهره گیری از ظرفیت 
ها و فرصت های اســتثنایی در قالب یک 
برنامه ریزی دقیــق می توانیم موضوعات 
منطقه ای و فراملــی را مدیریت کنیم و به 

کمک دولت بشتابیم.
وی ایجاد تعامل میان دســتگاه های 
مســتقر در این منطقه را نمایانگر سیســتم 
توانمنــد و فعال در جزیره کیش عنوان کرد 
و گفت: منطقــه آزاد کیش با ظرفیت هایی 
اقتصادی، گردشگری و تولیدی از زیرساخت 
ورزشــی خوبی برای جذب تیم های ملی و 
برتر کشور در این منطقه برخوردار است که 
با اطالع رسانی گسترده در رسانه های ارتباط 
جمعی می توانیم این ظرفیت ها را در سطح 

ملی و فراملی معرفی کنیم.
به گفته مظفری تحقق یافتن این امر مهم 
مستلزم انسجام میان تمام حوزه های فعال در 
ســازمان منطقه آزاد کیش و اطالع رسانی 
دقیق است که موجب شناسایی ظرفیت های 

جدید خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد 
کیش پروژه های عمرانی از جمله ساماندهی 
ســواحل این منطقه را از اولویت های این 
سازمان برشــمرد و گفت: تشکیل شورای 
هماهنگی روابط عمومی ســازمان با هدف 
"حفظ ماهیت مستقل شرکت ها، برقراری 
انسجام کاری و تداوم برگزاری این جلسات" 
فرصت مغتنمی برای بهره مندی از ظرفیت 

های موجود و بررسی عملکردها است.
ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت 
و سرپرســت معاونت اقتصادی و سرمایه 
گذاری سازمان منطقه آزاد کیش بر ضرورت 
اطالع رســانی دقیق و تخصصی به جامعه 
هدف و مســئوالن کشوری در خصوص" 
تدوین برنامه ســه ســاله منطقه آزاد کیش، 
تحلیل روند صادرات، توســعه و پیشرفت 
پــروژه ها، رونق اقتصادی و مســائل درون 
و برون ســازمانی" تاکید داشــت و افزود: 
شــورای هماهنگی روابــط عمومی ها در 
راستای سیاست های کالن سازمان، مسائل 
فرهنگی، اجتماعی درون سازمان و همچنین 
موضوعات مربوط بــه پروژه های فعال در 
سطح جزیره کیش را مورد بررسی قرار دهند.

آخوندی تشــکیل شــورای روابط 
عمومــی ها را زمینه ســاز "تولید محتوا و 
تحلیل موضوعات حــوزه های مختلف 
ایــن منطقه" عنوان کرد و اظهار داشــت: 
ایجاد درآمدهای پایدار از اقدامات موثری 
ســازمان منطقه آزاد کیش است که سبب 
شد تا ده ها سال آینده از فروش زمین برای 

تامین منابع مالی بی نیاز باشیم.
وی "سیستم هوشمند سازی پرونده 
ها، شــفافیت و کنترل اقدامات " را از دیگر 
اقدامات موثر و ارزشمند این سازمان برشمرد 

و گفت: باید اقدامات انجام شده در زمینه های 
مختلف به شکل دقیق و کارشناسی شده در 

سطح گسترده اطالع رسانی شود.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه 
آزاد کیش، بر اهمیت تشکیل شورای روابط 
عمومی ها و همسو شدن نماینده های شرکت 
های تابعه با سیاســت گذاری کالن سازمان 
اشاره داشــت و تصریح کرد: اطالع رسانی 
شفافیت عملکرد سازمان بر اساس شاخصه 
های تعریف شــده توســط روابط عمومی 

سازمان منطقه آزاد کیش انجام می شود.
ناصر آخوندی در ادامه افزود: فعالیت 
مجموعه روابط عمومــی ها نباید متمرکز 
بر انتشــار برنامه های روزانــه، بازدیدها و 
رویدادهای مختلف باشد بلکه باید به مسائل 
اجتماعی، مشکالت ورود خودور، برگشتن 
22 کارخانه متوقف شــده بر چرخه تولید و 
فعال شدن پروژه هایی که به دالیل مختلفی 

غیر فعال شده بود پرداخته شود.
آخوندی بر ضرورت تبدیل گزارش 
های خبری و تحلیلی از سوابق فعالیت های 
سازمان تا امروز به کتابچه و بروشور به عنوان 
یک اقدام ارزشــمند و ماندگار تاکید کرد و 
اظهار داشت: با اهتمام ویژه به موضوع تولید 
محتوا، چاپ، مســتند سازی و خبرهای اثر 
بخشی که در این منطقه تنظیم می شود باید 
برای اطالع رسانی به مراکز تصمیم گیری و 

بخش های مختلف کشور تالش کرد.
سید محمدرضا مداح مشاور و مدیرکل 
حوزه ریاست سازمان منطقه آزاد کیش، در 
خصوص بهره گیری از ظرفیت ها و عملکرد 
یکپارچه رســانه ها با حساسیت باال و دقت 
نظر در جزیره کیش که نشان دهنده پتانسیل 
های باالی این منطقه اســت گفت: بودجه 
اختصاص یافتــه و نیروهای متخصص و 

توانمندی کــه در مجموعه روابط عمومی 
ها مشــغول به فعالیت هستند ظرفیت قابل 
توجهی است و باید تحوالتی در حوزه اطالع 

رسانی و تبلیغات ایجاد شود.
سید علیرضا علوی رضوی مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش ضمن تشکر و قدردانی از حسن توجه 
و حمایت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
جهت برگزاری شــورای هماهنگی روابط 
عمومی این سازمان گفت: یکی از موضوعات 
اصلی در خصوص شــفافیت سازی، اطالع 
رســانی و انتشار به موقع، اجتناب از فعالیت 
های فرد محور است.علوی بر ضرورت ایجاد 
یک پنجره واحد برای دستیابی به اطالعات و 
بررسی تمام فعالیت های سازمان منطقه آزاد 
کیش اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه اطالع 
رسانی با آغاز روند تولید محتواهای کاربردی 
و معرفی اقدامات حوزه های مختلف معاونت 
های این ســازمان،گام مهمی در ارتقاء سطح 

اطالع رسانی برداشته شد.
وی افزود: ویژه نامه روز کیش از جمله 
اقدامات موثر روابط عمومی در حوزه اطالع 
رسانی بود که انعکاس گسترده آن درسطح 
ملی، محلــی و منطقــه ای، ظرفیت های 
ارزشــمند منطقه آزاد کیش در بخش های 

مختلف را به خوبی معرفی کرد.
گفتنی اســت در نخســتین جلسه 
شــورای هماهنگی روابط عمومی سازمان 
منطقه آزاد کیــش علی مقدس زاده معاون 
عمرانی و زیر بنایی، خســرو نشان معاون 
گردشــگری و مدیران عامل شرکت های 
تابع حضور داشــتند که با ارائه پیشنهادات 
خود برای هر چه بهتر اطالع رسانی، تولید 
محتوا و تحلیل های گزارش خبری تبادل 

نظر کردند.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
فرا رسیدن پنجم آذر، سالروز تشکیل "بسیج مستضعفین" را به همه هموطنان عزیز به ویژه 

بسیجیان سلحشور و دریادل جزیره کیش تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
بســیجیانی که دیروز فداکارانه در خط مقدم جبهه نبرد حق علیه باطل ایســتادند و 
امروز نیز در عرصه های دیگر فرهنگی، اقتصادی و سازندگی برای آبادانی این آب و خاک 

جهادگونه تالش می کنند.
امروزه در شرایطی که پاندمی کرونا عالوه بر ایجاد چالش در عرصه فعالیت های اقتصادی، 
جان هموطنان ما را نیز تهدید می کند، حس مسئولیت پذیری بسیجیان عزیز در مشارکت با کادر 
پیشگیری از شیوع کرونا و همراهی ایثارگرانه آنها با کادر درمان در ارائه خدمات به مبتالیان به 
کویید 19 قابل تقدیر است. بی شک ایرانیان سرافراز هرگز خاطره حماسه آفریني هاي بسیجیانی 
که با تاسی از فرهنگ عاشورا، در عرصه دفاع از میهن اسالمی از جان خود گذشتند و امروز نیز 
با انگیزه سربلندی ایران در عرصه ملی و بین المللی در صحنه آماده اند را فراموش نخواهند کرد.

با امید به این که در پناه رّب قدیر و تالش بلند همتان بسیجی، تفکر و روحیه بسیجی در 
بین افراد جامعه اسالمی بیش از پیش نهادینه شود، از خداوند منان سالمت، سعادت و توفیق روز 

افزون همه بسیجیان کشور را خواهانم.
                                                             غالمحسین مظفری

رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش

ظرفیت ها و تحوالت عمرانی،اقتصادی و گردشگری 
جزیره کیش  بدرستی اطالع رسانی شود

پیام تبریک مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش به مناسبت فرا رسیدن سالروز تشکیل 

بسیج مستضعفین

۳ پروژه شهر هوشمند در جزیره 
کیش اجرایی می شود

اقتصاد کیش -   سه پروژه مرتبط با شهر هوشمند با امضای تفاهم نامه چهارجانبه میان 
معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، شرکت 

ایرانسل و سازمان منطقه آزاد کیش در جزیره کیش اجرایی می شود. 
ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و 
سازمان منطقه آزاد کیش در یک تفاهم نامه همکاری چهارجانبه جانبه قرار است سه پروژه 

عملیاتی برای رفع نیازمندی های جزیره کیش را اجرایی کنند.
پروژه های تعریف شده شامل »راه اندازی زیرساخت نسل پنجم ارتباطات در محیط«، 
»یکپارچه ســازی اطالعات مکانی خودروهای اجاره ای با سیستم جامع حمل ونقل جزیره« 
و »هوشمندســازی خودروی پلیس با ترکیب تصاویر دوربین های نصب شده بر روی آن و 

تصاویر پهپادی برای ثبت تخلفات رانندگی« می شود.
این ســه پروژه در حال حاضر با برگزاری دو جلســه کارگروه تخصصی متشــکل از 
نمایندگان چهار طرف در حال پیگیری است و جلسات منظم هفتگی با حضور نمایندگان 

ستاد و سازمان منطقه آزاد کیش به صورت مجزا برگزار شده است.
بر اســاس اعالم مرکز اطالع رســانی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، دو 
پروژه راه اندازی زیرســاخت نســل پنجم ارتباطات در محیط و هوشمندسازی خودروی 
پلیس با ترکیب تصاویر دوربین های نصب شــده بــر روی آن و تصاویر پهپادی برای ثبت 
تخلفات رانندگی در مرحله استخراج ابعاد فنی قرار دارند و یکپارچه سازی اطالعات مکانی 
خودروهای اجاره ای با سیستم جامع حمل ونقل جزیره هم در مرحله بررسی فنی پروپوزال 

ارائه شده قرار دارد.

اختصاص اعتبار مالی برای طرح 
مبارزه با مواد مخدر در کیش

اقتصاد کیش -  اعتبار مالی برای اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر و بیماران 
داوطلب برای گذراندن دوره های درمان با حمایت و دســتور مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد کیش اختصاص یافت 
به گزارش اقتصاد  کیش، علی فائقی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدرکیش 
در دیدار با حجت االسالم حسن زاده امام جمعه کیش، ضمن"ارائه گزارش روند فعالیت 
های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در این منطقه" بر اهمیت نقش حمایتی نهاد 

امام جمعه و معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد.
فائقــی در خصــوص راه اندازی کارگروهی در بســتر فضای مجازی با رویکرد 
فرهنگی و آگاهی بخشــی به اقشــار مختلف جامعه از خطرات ناشی از سوء مصرف 
مواد مخدر و روانگردان ها میان برخی از ســاکنین جزیره کیش و گردشــگران گفت: 
با تشــکیل کارگروهی متشــکل از " معاونت توســعه مدیریت و مدیریت فناوری و 
اطالعات ســازمان منطقه آزاد کیش" در آینده نزدیک شــاهد اقدامات تاثیر گذاری در 

این زمینه خواهیم بود. 
حجت االسالم حسن زاده امام جمعه کیش در ادامه این جلسه بر لزوم اهمیت مبارزه 
و پیشــگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه از جمله میان نوجوانان و جوانان در سطح 
کشــور اشاره داشت و افزود: جزیره کیش به عنوان قطب گردشگری کشور و منطقه ای 
امن برای زندگی خانواده هایی که از تمام نقاط کشور در این جزیره ساکن شدند؛ نیاز به 

روحیه بسیجی و کار جهادی در مبارزه با مواد مخدر در این منطقه است. 
امام جمعه کیش اظهار داشــت: امروز با تالش دستگاه های اجرایی مستقر در این 
منطقه، تالش و پویایی شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش، شــاهده اقدامات 

موثری در زمینه ریشه کن شدن مواد مخدر در این منطقه هستیم. 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدرکیش خبر داد؛

استاندار هرمزگان:

سواحل مکران در شرق هرمزگان به 
قطب انرژی کشور تبدیل می شود

اقتصاد کیش -  اســتاندار هرمزگان گفت: ابرپروژه های نفتی و پاالیشــگاهی با 
اســتفاده از توانمندی داخلی در شهرســتان جاسک در حال اجراست و بزودی سواحل 

مکران در شرق استان به قطب انرژی کشور تبدیل می شود. 
فریدون همتی که به تازگی از روند اجرای پروژه های نفتی و پاالیشگاهی در سواحل 
مکران در شهرستان جاسک بازدید کرده، روز جمعه به رسانه ها اعالم کرد: سه ابر پروژه 
خط انتقال نفت، پایانه صادرات نفت و بندر و اســکله های صادرات نفت در ســواحل 

مکران در شهرستان جاسک در حال اجراست.
وی ادامــه داد: هر کــدام از این ابرپروژه ها، با تــالش و توانمندی متخصصان و 
مهندسان کشورمان در شرکت های داخلی در حال اجرا هستند که با اجرای خط انتقال، 
نفت از گوره به جاســک منتقل می شــود و پایانه صادرات نفت نیز با ظرفیت 1۰ میلیون 

بشکه در سواحل مکران در حال آماده سازی است.
استاندار هرمزگان یاد آور شد: اکنون بیشتر نیروهای شاغل در این طرح ها از جوانان 
بومی این منطقه و اســتان هرمزگان هســتند و در آینده نیز با تکمیل و بهره برداری از این 

پروژه ها، اشتغال گسترده ای برای نیروهای بومی در استان ایجاد می شود.
همتی با اشاره به پروژه پتروپاالیش مکران، اظهار داشت: این پروژه با ظرفیت ۳۰۰ 
هزار بشکه احداث می شود که فعالیت های اجرایی آن آغاز شده و پاالیشگاه دیگری نیز 
در این منطقه احداث خواهد شد وهمچنین بندر و اسکله های صادرات نفتی نیز دیگر 

طرحی است که موجب می شود نفت را از طریق سواحل مکران صادر کنیم.
سواحل َمکران در محدوده آب های ساحلی و اقیانوسی دریای عمان قرار گرفته و 
از حوزه  گواتر و پسابندر منطقه چابهار سیستان وبلوچستان آغاز شده است و تا منطقه 

جاسک هرمزگان ادامه دارد.

معاون آموزش وپرورش استان هرمزگان :

فعالیت تمامی مدارس هرمزگان
 از اول آذرماه غیر حضوری است

اقتصــاد کیش -   معاون اداره کل آموزش وپرورش هرمزگان گفت: فعالیت تمامی 
کادر اداری و آموزشی مدارس استان از اول آذرماه به مدت 2 هفته به صورت غیرحضوری 

می باشد. 
علیرضا باقری با اعالم این خبر افزود:با استناد به بخشنامه ستاد مبارزه با بیماری کرونای 
استان فعالیت کادر اداری مدرسه شامل مدیر، معاونان، معلمان و دبیران از روز شنبه هفته آینده 

غیرحضوری و دورکاری است.
وی بیان داشت: فعالیت کارمندان آموزش وپرورش هرمزگان نیز بسته به نوع وضعیت 
هر شهرستان است که در شهرستان های با وضعیت قرمز، کارمندان با یک سوم جمعیت در 

محل کار حاضر می شوند.
این مسوول اظهارداشت: در شهرستان های دارای وضعیت نارنجی، کارمندان ادارات 
با ۵۰ درصد جمعیت و در شهرستان های با وضعیت زرد نیز با 2 سوم جمعیت اداره در محل 

کار حاضر می شوند.

تعطیلی دو هفته ای اماکن گردشگری ، تفریحی ، 
ورزشی وهنری کیش 

اقتصاد کیش - پیرو ابالغیه عمومی 
ستاد ملی کرونا در کشور، محدودیت ها 
در جهت کنترل شــیوع کووید 19، از اول 
آذر ) امــروز( به مدت دو هفته در جزیره 

کیش اعمال می شود.
به گــزارش اقتصاد  کیش، پورعلی 
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان  منطقه 
آزاد کیش و دبیر شورای سالمت کیش با  
تبریک هفته بســیج و قدردانی از مدافعان 
ســالمت در بســیج جزیره بیان داشت: 
از ابتدای شــیوع ویــروس کرونا تاکنون 
بســیجیان کیش در کنار شورای سالمت 
تــالش می کنند و با توجه به اینکه منطقه 
آزاد کیــش به عنوان الگوی مهار و کنترل 
شــیوع کووید 19 در کشور شناخته شده 
اســت، باید همچنان در موج های بعدی 
نیز با انسجام و همدلی و اجرای سیاست 
بیماریابی، تســت تشــخیصی و قرنطینه 

مبتالیان، در این امر موفق عمل کنیم.
سعید پورعلی با اشاره به افزایش 1۰ 
برابری میزان سرایت ویروس کرونا افزود: 
با اقدام به موقع و توجه به عبارات هشدار 
دهنده مســئوالن کشور در خصوص این 
بیماری، باید میزان خطر شــیوع ویروس 
را بیــش از پیش گوشــزد کــرده و مانند 

دوره قبل یک صــدا و هماهنگ، با قوت 
و قدرت بیشــتر با کمک مردم، صنوف و 
همه دستگاه های اجرایی، شرایط را کنترل 
کنیم تا سیســتم بهداشت و درمان منطقه 
آزاد کیش با مشکل مواجه نشود و جزیره 
نیز شرایط سرزمین اصلی را تجربه نکند.

دکتر محمد رضا رضانیا سخنگوی 
شــورای ســالمت کیش نیز در سی امین 
جلسه ســتاد اقدامات پیشگیرانه شورای 
ســالمت کیش، پس از قرائت تصمیمات 
اتخاذ شــده در چهل و چهارمین جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا در کشور و تشریح 
تعداد مبتالیــان از ابتدای اپیدمی کرونا تا 
کنــون گفت: از زمان شــیوع ویروس، با 
انجام 8 هزار و 764 تســت ، تعداد 2 هزار 
و 911 مورد مثبت در جزیره به ثبت رسیده 
اســت که این امر نشان دهنده وضعیتی پر 

خطر برای کیش است.
وی تعــداد فوتی هــا در جزیره را 
از ابتدای شــیوع بیماری تا کنون 2۰ نفر 
عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه معیار 
ارزیابی میزان خطر در شهرها تغییر کرده 
و بر اساس تعداد مبتالیان انجام می شود، 
جزیره کیش اکنون در وضعیت نارنجی به 
سر می برد که اقدامات مورد نیاز در کنترل 

شیوع ویروس با این روند، مشابه وضعیت 
قرمز است.

دکتر محمد رضا رضانیا سخنگوی 
شــورای ســالمت کیــش در تشــریح 
مصوبات ســی امین جلسه ستاد اقدامات 
پیشگیرانه شــورای سالمت کیش گفت: 
ورود و خــروج خودروهای پالک کیش 
بــه ســرزمین اصلی و همچنیــن ورود 
خودروهای پالک ملی به جزیره به مدت 

2 هفته ممنوع است.
تمامــی فعالیت های اماکن و مراکز 
گردشــگری شــامل جنگ های شبانه، 
شــناورهای تفریحی، پــارک آبی، پارک 
های بازی کــودکان، مجموعــه کاریز، 
بولینگ، پارک دلفین ها، سالن های ماساژ، 
موسیقی زنده در رستوران ها و کافی شاپ 
ها، کلوپ های تفریحات دریایی و باشگاه 
های ورزشــی نیز به مدت 14 روز تعطیل 

خواهد بود.
بــه غیــر از ادارات مرتبــط با ارائه 
خدمات بهداشــت عمومی و ســالمت، 
همه ادارات و نهادهای مســتقر در کیش 
موظفند با ۵۰ درصــد نیرو فعالیت کنند 
و مابقــی نیروها به صــورت دورکاری 
بــا ادارات همکاری نماینــد؛ همچنین 

برگزاری هرگونه گردهمایی، همایش و 
حتی جلسات اداری با تعداد باالی 2۰ نفر 

ممنوع شد.
همــه فعالیــت های موسســات 
آموزشی هنری، فرهنگی، فرهنگسراها و 
کالس های آموزشــی نیز به مدت 2 هفته 

متوقف خواهد بود.
تا 14 روز آینده، تمامی بازارها بجز 
مراکز تهیه ارزاق عمومی، تا ساعت 21 و 
سی دقیقه مجاز به فعالیت هستند، ساعت 
پایان کار رســتوران ها و کافی شــاپ ها 
نیز تا ســاعت 24 تعیین شد که این اماکن 
باید با رعایت تمامــی قوانین و مقررات 
بهداشــتی و حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت 

خود مراجعان را پذیرش کنند.
همچنین دسترســی گردشگران و 
ســاکنان به سواحل و حضور در پارک ها 
از ساعت 24 ممنوع اعالم شد که با نصب 
بنردر ســطح شهر و ســواحل نیز اطالع 

رسانی می شود.
رضانیا در پایان عنوان داشت: برای 
قطع زنجیــره انتقال ویروس در طول 1۵ 
روز آینــده توصیه می شــود، کارمندان 
ادارات مختلــف،از رفتن به مرخصی در 

شهرهای بزرگ اجتناب کنند.

اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا و اعمال محدودیت های دو هفته ای در کیش؛

رئیس پلیس راهورکیش  اعالم کرد : 

تاکید بر دریافت  پالک جدید 
خودرو  درکیش

اقتصاد کیش -   رئیس پلیس راهورکیش از اجرای طرح تعویض پالک و شماره گذاری 
وسایل نقلیه درکیش خبر داد.سرهنگ ایمانی نسب گفت: بر اساس مصوبات ستاد مقابله با 
کرونا و با هدف کاهش ازدحام جمعیت در مرکز تعویض پالک، طرح تعویض پالک خودرو 
در کیش با رعایت کامل دســتورالعمل های بهداشــتی در این مرکز در حال اجراست.وی از 
مراجعه کنندگان خواست با رعایت فاصله اجتماعی و همراه داشتن مواد ضد عفونی کننده در 
مرکز تعویض پالک خودرو، پلیس راهور کیش را در اجرای هرچه بهتر این طرح یاری کنند. 
رئیس پلیس راهور کیش گفت: افرادی که دارای بیماری و یا مشکل خاصی باشند می توانند 
بدون نوبت در طرح تعویض پالک خودرو شرکت کنند.سرهنگ ایمانی نسب با اشاره به اینکه 
همچنان تعداد زیادی از خودرو ها در کیش با پالک های قدیمی تردد می کنند از شــهروندان 
خواســت قبل از اعالم اجباری شدن طرح تعویض پالک خودرو برای تعویض پالک اقدام 

کنند تا از فشار کار بر ماموران مرکز شماره گذاری خودرو پیشگیری شود.
وی گفت: صاحبان وســایل نقلیه می توانند با مراجعه به سامانه شرکت عمران، آب و 

خدمات شده و از سربرگ آبی رنگ گزینه تعویض پالک خودرو را انتخاب کنند.

اقتصاد کیش 
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سازمان آگهی ها 


