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پنج و نیم میلیون بوته گل فصلی در جزیره کیش
 کاشت می شود 

اقتصاد کیش -  معاون امور شهری 
و محیط زیســت شــرکت عمران، آب و 
خدمــات منطقه آزاد کیــش ازتهیه پنج 
میلیــون و نیم بوتــه گل فصلی برای گل 

کاری معابر جزیره کیش خبر داد. 
به گزارش اقتصاد  کیش، غفارآقازاده 
با بیان اینکه کاشــت گل، نهال و توسعه 
فضای ســبز در زیبا سازی منظر شهری 
و ارتقای ســطح سالمت روحی ونشاط 
اجتماعی شــهروندان و گردشگران تأثیر 
بســزایی دارد، گفت: بــه منظور ارتقای 
سطح کیفی و بهبود سیمای بصری فضای 
شــهری و با توجه به تغییر فصل، شرکت 
عمــران، آب و خدمات کیش نســبت به 
کاشــت گل های فصلی متناسب با فصل 
پاییز در میادین و پارک های سطح جزیره 

اقدام کرده است.
وی با اشــاره به آغاز طرح گلکاری 

نیمه دوم سال که از اوایل مهر ماه شروع شده 
و تا اواخر فروردین ماه سال آینده ادامه دارد، 
بیان کرد: طبق روال هرساله، عملیات کاشت 
گل هــای فصلی با خرید بیش از پنج و نیم 
میلیون بوته گل از انواع گونه های جعفری، 
آهار، اطلسی، رعنا، زیبا، کوکب، ستاره ای، 
آلیسوم، پریوش و ... که از گونه های مقاوم 
به گرما و متناســب با شرایط آب و هوایی 
کیش هســتند، با اولویت میادین و فضای 

شهری کیش انجام شده است.
آقازاده کاشت نهال و توسعه فضای 
سبز شهری را در کاهش آلودگی هوا مؤثر 
دانســت و گفت: کاشت انواع درخت و 
درختچه های مقاوم و ســازگار با هدف 
توسعه فضای ســبز در معابر و پارک ها، 
بازســازی و بازپیرایی فضاهای شهری، 
وجین علف هــای هرز، هرس درختان و 
آرایش درختچه های ســطح جزیره نیز به 

صورت مستمر در دست اقدام است. 
وی اضافــه کرد : تمام تالش و توان 
خود را در راســتای حفــظ ونگهداری 
و گســترش فضای سبز شــهری انجام 

می دهیــم و امیدواریم شــهروندان نیز با 
تعامل و همکاری خود در ایجاد محیطی 
سبز و زیبا شرکت عمران، آب و خدمات 

منطقه آزاد کیش را یاری کنند.

معاون امور شهری شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش  اعالم کرد؛
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مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و 
فرودگاه های کیش خبرداد ؛

 تکمیل پروژه ساخت 
مخازن سوخت 

هواپیما  در فرودگاه 
بین المللی کیش

مدیریت بحران جزیره در این شرایط 
اقتصادی به خوبی انجام شد

مهدی روزبهانی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بازار پانیذ کیش
 در گفتگو با اقتصاد کیش؛

اقتصاد کیش - سرویس گزارش و گفتگو؛ از اسفند ماه سال گذشته و با شدت گرفتن 
اپیدمی، کسب و کارها در بخش های مختلف دچار آسیب شد؛ به ویژه در یکی دوماه ابتدایی 
سال و پیش از آن که با تعطیلی برخی اصناف همراه بود. اشتغال تعداد زیادی تخت تاثیر قرار 
گرفت  و متاسفانه با توقف فعالیت مواجه شد. به تعبیر دیگر عالوه بر تاثیری که اپیدمی و بیماری 
کرونا بر زندگی روزمره انسانها گذاشت کسب و کار هم از رونق افتاد و بازارها هم دچار بیماری 
اقتصادی  شــدند و این موضوع همزمان با کل کشور، تاثیر خود را در جزیره کیش نیز بر جای 
گذاشت.در ابتدای شــروع اپیدمی کسی باور نمی کرد که حدود یک سال از همه گیری این 
ویروس بگذرد و فعالیت ها  همچنان تحت تاثیر آن قرار داشــته باشــد. در هفته ها و ماه های 
نخست شوک عظیمی بر بازار کسب و کار جزیره کیش که چرخش اقتصادی خود را مرهون 
ورود گردشگر است، وارد شد. یکی از اولین اقدامات کالن کشوری که برای مقابله با ویروس 
به کار گرفته شد توقف سفر بود و شاید جزیره کیش در کل کشور بیشترین ضربه را از آن دید؛ 

عمال همه فعالیت ها تعطیل شد و عده زیادی از کسبه متضرر شدند. 

کیش در وضعیت زرد کرونایي قرار دارد 
اقتصاد کیش -  سخنگوی شورای 
سالمت کیش با اشاره به ابالغیه جدید ستاد 
ملی کرونا گفت: براســاس شاخص های 
موجود جزیره کیش در وضعیت رنگ زرد 

از نظر تقسیم بندی مناطق قرار دارد.
دکتررضانیا افزود: با توجه به ابالغیه 
ســتاد ملی کرونــا مبنی بــر اعمال طرح 
مدیریت هوشمند مقابله با کرونا در کشور  
از روز پنجشنبه هفته گذشته شاخص های 
دســته بندی و رنگ بندی مناطق کشــور 

تغییر کرد.
وي افــزود: در خصوص این رنگ 
بندي ها تناقضاتي وجود داشــت که باید 
حل مي شد و باالخره به این نتیجه رسیدیم 
که ما بر اساس دستورالعمل ابالغی که در 
حقیقــت اعالم مي کند تــا ۴ بیمار مثبت 
بســتري در روز در 100 هزار نفر جمعیت 
در دســته رنگ زرد قرار مي گیرند و فقط 

گروه هاي شغلي ۴ محدود مي شوند.
دکتر رضانیا گفت: براین اساس تا ۶ 
نفر در صدهزار نفر مثبت بســتري روزانه 
منطقه به عنوان منطقه نارنجی در نظر گرفته 
می شــود و گروه هاي ۳ و ۴ شغلي محدود 

مي شوند.
سخنگوي شــوراي سالمت کیش 
افــزود: براســاس این ابالغیه تــا 10 نفر 
بستری مثبت روزانه به ازای هر 100 هزار 
نفر جمعیت منطقه به عنوان قرمز شناسایی 
می شــود و گروه های ۲، ۳ و ۴ شــغلي و 
منع ترد ها به مرحله اجرا گذاشته مي شود.
دکتــر رضانیــا گفت: بــا توجه به 
شــاخص هایی که در جزیره کیش وجود 
دارد و بررســی آماری که انجام شد جزیره 
کیش با توجــه به تحلیل های آماری جزء 

مناطق زرد محسوب می شود.
وي گفت: متاســفانه اظهارنظر های 

بعضی از عزیزان در ســطح اســتان  و در 
سطح کشور مبنی بر این بود که کیش قرمز 
یا نارنجی اســت، امروز هم در اپلیکیشن 
ماســک اگر مخاطبان به روز رسانی بکنند 
و نگاه  کنند رنگی که برای جزیره کیش در 

نظر گرفته شده است زرد است.

سخنگوي شــوراي سالمت کیش 
گفــت: بنابراین باید محدودیت ها را باید 
مجددا بازنگري مي کردیم و در مصوبات 
شوراي سالمت بازنگري انجام مي شد که 
این بازنگري انجام شــده است و به زودي 

ابالغ خواهد شد. 

سخنگوی شورای سالمت کیش :

استاندار هرمزگان:

همه مردم برای تحقق شعار 
»هرمزگان بدون کرونا« تالش کنند

مهلت ثبت نام رانندگان تاکسی
 در اسنپ جزیره کیش تمدید شد

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش : 

 دورزدن معافیت های مالیاتی در 
مناطق آزاد  امری بی معنی است

برادران محترم نقشبندی 
حاج عقیل ، شیخ حمزه ، احمد 

  با تاســف و تاثر فراوان  مصیبت وارده  در گذشــت والده  گرامی تان را  تسلیت  
عرض نموده ، از خداوند متعال  برای  آن مرحومه  مغفرت  و برای آن بزرگواران  ، 

خانواده محترم و   جمیع  بازماندگان صبر و سالمتی  مسئلت داریم .

روزنامه اقتصاد کیش

کاشت پنج و نیم میلیون بوته 
گل فصلی در جزیره کیش 

معاون امور شهری شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش  اعالم کرد؛


