
به گزارش اقتصاد  کیش، غالمحسین مظفری رییس 
هیات مدیره و مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد کیش و 
رئیس ســتاد نوروزی کیش طی حکمی، خسرو نشان 
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش را به عنوان 

دبیر ستاد نوروزی کیش معرفی کرد.
رئیس ستاد نوروزی کیش در احکام دیگری نیز" سید 
محمدرضا مداح مشاور و مدیر کل حوزه مدیر عامل را 
به عنوان رئیس کمیته تشریفات، ناصر آخوندی معاون 
توسعه مدیریت را به سمت رئیس کمیته پشتیبانی، آمار 
و اطالعات، علی مقدس زاده معاون عمرانی و زیربنایی 
را به عنوان رئیس کمیته بحران، داریوش سلیمی معاون 
اقتصادی و ســرمایه گذاری را به ســمت رئیس کمیته 
نظارت بر نرخ خدمات، سعید پور علی معاون فرهنگی 
و اجتماعی را به عنوان رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی 
ستاد نوروزی کیش و سیدعلیرضا علوی رضوی مدیر 
روابط عمومی و امور بین الملل را به عنوان رییس کمیته 

تبلیغات و اطالع رسانی" منصوب کرد.
همچنیــن در این احکام، ابوالفضل طیبی مدیر عامل 
شــرکت عمران، آب و خدمات منطقــه آزاد کیش به 
عنوان رئیس کمیته اسکان و خدمات رفاهی، علی عرب 
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
منطقه آزاد کیش به سمت رئیس کمیته حمل و نقل هوایی 
و دریایی، فرامز صحرایی مدیرکل حراســت سازمان به 

عنوان رئیس کمیته امنیتی و انتظامی معرفی شدند.

محمــود افتاده مدیر حقوقی، امور قراردادها و امالک 
نیز به عنوان رئیس کمیته حقوقی و محمد پورسینا مدیر 
بازرســی و پاسخگویی به شکایات نیز به سمت رئیس 
کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد ســتاد نوروزی 1400 

کیش برگزیده شدند.
غالمحسین مظفری در این احکام ضمن آرزوی توفیق 

از درگاه خداوند متعالی برای دبیر و اعضای کمیته های 
یازده گانه ســتاد نوروزی کیش بر همکاری و تشریک 
مســاعی روسای کمیته های این ستاد در راستای نیل به 
اهداف عالیه ســازمان در جهت تامین و ارائه خدمات با 
کیفیت گردشگری به مهمانان نوروزی در منطقه آزاد کیش 

تاکید کرد.
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    اقتصاد کیش - غالمحسین مظفری، در احکام جداگانه ای دبیر و روسای کمیته های یازده 
گانه ستاد نوروزی 1400کیش را منصوب کرد. 

اقتصاد کیش -  رئیس جامعه هتلداران 
کیش از اشــغال 98 درصــدی ظرفیت 

هتل های کیش خبر داد.
به گزارش اقتصاد  کیش، مســیح اهلل صفا 
رئیس جامعــه هتلــداران کیش ضمن 
اعالم این خبر با قدردانی از فعاالن حوزه 
گردشــگری و همچنین تشــکر ویژه از 
کارکنان مرکز بهداشت و سالمت جزیره 
و بیمارستان برای فعالیت های پیشگیرانه 
در زمینه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
گفت: اســفند سال گذشــته که ویروس 
کوووید 19 در سرتاســر دنیا شیوع پیدا 
کرد، تمامی فعالیت های گردشگری جزیره کیش به ویژه پذیرش مسافران در هتل ها 

به طور کامل متوقف شد.
وی افزود: پس از تالش بی وقفه دست اندر کاران مبارزه با ویروس در همه نهاد های 
جزیره، در خرداد آمار بســیار خوبی از ورود مســافر و اشتغال هتل ها گزارش شد اما 
متاسفانه در بازه زمانی تیر تا شهریور امسال به دلیل عدم آگاهی کافی و کم توجهی کارکنان 
هتل ها، خدمه و ساکنان در رعایت اصولی قوانین بهداشتی ، مجدد مجبور به جلوگیری 

از فعالیت ها شدیم که این امر موجب کاهش ورود مسافر شد.
صفا در ادامه عنوان کرد: خوشبختانه با کنترل و نظارت مجدانه مسئوالن سازمان منطقه 
آزاد کیش، مرکز بهداشت و بخش خصوصی، همچنین اهتمام جدی برای رعایت قوانین 
بهداشتی شرایط به گونه ای شد که از آذر تا کنون هیچ اتاق خالی در هتل ها وجود ندارد 
و ضریب اشــغال هتل ها به رقم 98 درصد رســیده است که این مهم نتیجه تالش ها و 

زحمات سازمان و همه نهادها، ارگان ها، مسئوالن و کارکنان هتل ها می باشد.
رئیس جامعه هتلداران کیش در پایان از مسافران، گردشگران و ساکنان کیش خواست 
با رعایت جدی موارد بهداشتی، جزیره کیش را در پذیرش مسافر به میزان بیش از90 
درصد ظرفیت هتلها تا ایام نوروز یاری کنند، تا این رونق بخشی از ضرر و زیان فعاالن 

عرصه گردشگری کیش را که ناشی از شیوع کرونا بوده جبران کند.

افزایش ضریب  اشغال  هتل های 
جزیره کیش به 98 درصد

دبیر و اعضای کمیته های ستاد نوروزی کیش 
معرفی شدند

       اقتصاد کیش -  معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
گفت: حدود 400 خودروی صفر کیلومتر در انبار های این مناطق دپو شده که تامین کننده 

نیاز سرزمین اصلی نیست. 
احمد جمالی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر واردات خودرو از مناطق آزاد 
به سرزمین اصلی افزود: برخی از خودرو هایی که در مناطق آزاد دپو شده، براساس حکم 

قضایی توقیف شده است.
جمالی با بیان اینکه بیشترین خودرو دپو شده در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و کمتر 
از 100 دستگاه خودرو است گفت: مجموع خودرو های دپو شده در انبار های مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی، بین 300 تا 400 دستگاه است که تعدادی براساس حکم قضایی توقیف 
شده و تعدادی براساس نظر صاحبان آن ها ترخیص نشده است و این تعداد نمی تواند 

تامین کننده نیاز سرزمین اصلی باشد.
وی با اشاره به اینکه اکنون 64 منطقه ویژه اقتصادی و 8 منطقه آزاد در کشور داریم افزود: 
اگر 300 تا 400 خودروی دپو شده میان همه این مناطق تقسیم شود به هر منطقه به طور 

متوسط 3 تا 4 خودرو می رسد که عدد ناچیزی است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص واردات 
خودرو های دپو شده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز گفت: بر اساس آمار های مطرح 

شده، این نوع خودرو ها در مکان های مختلف دپو شده اند.
جمالی با بیان اینکه تعدادی از این خودرو ها در انبار های سازمان تملیکی و تعدادی نیز در 
انبار های سازمان بنادر و دریا نوردی وجود دارد افزود: تعدادی از این نوع خودرو ها نیز در 

انبار های گمرک و تعدادی در انبار های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دارد.
وی اضافه کرد: همه این خودرو ها در سال 97، حدود 12 هزار دستگاه تخمین زده می شد.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص این مصوبه 
کمیسیون تلفیق گفت: این مصوبه باید در صحن علنی مجلس نیز به رأی گذشته شود تا 

پس از تصویب، فرایند اجرای آن گذرانده شود.
جمالی با بیان اینکه اگر هدف از تصویب این مصوبه حصول درآمد برای دولت یا تامین 
بخشی از نیاز های داخلی و یا ایجاد رقابت باشد افزود: این مصوبه شاید نتواند این اهداف 

را محقق کند.
وی ادامه داد: سالهاســت که واردات خودرو به مناطق آزاد ممنوع اســت و هیچگونه 

خودرویی وارد این مناطق نشده است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه خودرو های 
فعلی در مناطق آزاد خودرو های مستعمل و کارکرده است گفت: ورود این خودرو ها به 

سرزمین اصلی، هیچ دستاوردی برای اقتصاد کشور ندارد.
جمالــی تعداد خودرو های کارکرده در مناطق آزاد را بســیار کم بیان کرد و افزود: این 

خودرو ها در طول زمان وارد شده اند و تعدا زیادی از آن ها مستهلک شده اند.
وی با اشاره به اینکه خودرو های وارد شده به مناطق آزاد به طور عمده در نزدیک دریا 
هستند گفت: عمر مفید این خودرو ها در محیط های شرجی، بسیار محدود است و اگر از 
کیش، قشم، اروند و چابهار، خودرویی به سرزمین اصلی وارد شود نمی توان بهره برداری 

خوبی از آن ها کرد.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، عمر مفید خورو ها در 
مناطق شرجی را 4 تا 5 سال بیان کرد و افزود: اینکه گفته شده 100 هزار خودروی خارجی 

در مناطق آزاد وجود دارد این آمار هیچ مبنایی ندارد.
جمالی اضافه کرد: از سه سال گذشته ما هیچ واردات خودرویی در این مناطق نداشته ایم.

وی بــا بیان اینکه 30 تا 40 هــزار خودرو خارجی در مناطق آزاد تردد می کند گفت: 
خودرو های فعلی در مناطق آزاد تامین کننده نیاز این مناطق هستند و اگر قرار باشد که 
این خودرو ها وارد ســرزمین اصلی شوند دوباره نیاز به وارد کردن خودرو به مناطق 

آزاد داریم.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه ورود 
خورو به مناطق آزاد باید یا منبع داخلی داشته و یا وارداتی باشد افزود: واردات خودرو 

که ممنوع است و منبع داخلی نیز محدودیت هایی دارد.
جمالی گفت: خوروسازان داخلی یک و نیم میلیون دستگاه در سال های گذشته و در 
باالترین سطح خودرو تولید کرده بودند و اکنون این رقم به 800 هزار دستگاه در سال 

رسیده است.
وی افزود: امکان تامین خودرو برای نیاز های ضروری شهروندان در مناطق آزاد از داخل 

کشور وجود ندارد.
معاون اقتصادی دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: نمایندگان 

مجلس باید فکری برای رفع نیاز های شهروندان در مناطق آزاد نیز کنند.
جمالی در خصوص پیش بینی درآمد 10 هزار میلیارد تومان از واردات خودرو از مناطق 
آزاد به سرزمین اصلی گفت: نمی دانم مبنای این آماز کجاست، اما درآمد 10 هزار میلیارد 

تومانی بسیار خوشبینانه است.
وی افزود: این رقم زمانی می تواند محقق شود که همه خودرو های موجود در مناطق آزاد 

را به سرزمین اصلی وارد و این مناطق را خالی از هر نوع خودرو کنیم.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص درآمد 
دولت از محل حقوق ورود خودرو ها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی گفت: وقتی کاالیی 
از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می شود باید ثبت سفارش شده و حقوق ورودی آن 

اعم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت شود.
جمالی افزود: همچنین باید نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی نیز مشخص شود تا 

بتوان بطور شفاف عمل کرد.
وی درباره تعداد ورود خودرو ها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی گفت:در این خصوص 
باید بیشتر تامل شود و حتی درباره درآمد 5 هزار میلیارد تومانی از محل واردات خوروها، 

باید احتیاط داشته باشیم چرا که بعید به نظر می رسد که این مبلغ نیز محقق شود.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: با فرض پذیرش 
درآمد 5 هزار میلیارد تومانی، یک ســری هزینه ها به کل اقتصادی کشــور برای تامین 
خودرو های مناطق آزاد تحمیل می شود که باید هزینه ها و در آمد ها باهم در نظر گرفته شود.

جمالی اضافه کرد: هزینه های اجتماعی واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی 
نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

 ماجرای خودرو های دپو شده 
در مناطق آزاد تشریح شد

       اقتصاد کیش - استاندار هرمزگان گفت: انتقال خودروی گردشگران از بنادر پهل 
و چارک به جزیره کیش ممنوع است.

فریدون همتی در نشست ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا افزود: هیچ گونه خدماتی 
به مسافران در بوستان ها و سواحل هرمزگان ارائه نمی شود.

 وی به ورود حجم زیادی از مسافران به هرمزگان در روز های اخیر اشاره کرد و گفت: 
گروه های کنترل و مراقبت باید در ورودی های هرمزگان مستقر شوند.

استاندار هرمزگان از مردم استان خواست از هر گونه سفر غیرضروری به دیگر استان ها 
و حتی سفر های درون استانی به شهر ها و روستا ها پرهیز کنند.

سفر با خودرو به کیش ممنوع

توسط معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ؛

       اقتصاد کیش - رئیس اداره استاندارد و نظارت غذا و دارو کیش از عرضه ماسک با 
قیمت مصوب سازمان غذا و دارو در کیش خبر داد .

به گزارش اقتصاد  کیش بر اساس بخشنامه سازمان غذا و دارو، داروخانه ها و فروشگاه های 
عرضه کننده ماســک ســه الیه پزشکی، موظف به فروش آن مطابق تعرفه ابالغ شده به 
مبلغ10 هزار ریال هستند. سعید صومعه رئیس اداره استاندارد و نظارت غذا و دارو کیش 
هدف از ابالغ این بخشنامه را بهره مندی تمامی اقشار جامعه از وسایل مراقبت های فردی 

و ماسک و موفقیت روند کنترل شیوع بیماری کرونا عنوان کرد.
وی افزود بر اساس بخشنامه اداره کل سازمان غذا و دارو، ماسک سه الیه پزشکی باید به 

مبلغ ده هزار ریال در مراکز فروش عرضه شود.
صومعه از تمامی تامین کنندگان خواست با رعایت و اجرای این دستورالعمل مشارکت 
موثری در ارائه خدمات به عموم مردم و کنترل و پیشگیری از شیوع کووید 19 داشته باشند.

الزام داروخانه ها و فروشگاه ها به 
فروش ماسک با قیمت مصوب در کیش

رئیس اداره استاندارد و نظارت غذا و دارو کیش  اعالم کرد:

رئیس جامعه هتلداران کیش  خبر داد:

اقتصاد کیش - استاندار هرمزگان گفت: 
نگران این هســتیم که با کاهش استفاده از 
ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی، 
موجب خروج اســتان از وضعیت آبی و 
رفتــن به وضعیت زرد، نارنجی و یا قرمز 

شود. 
فریدون همتی در نشســت ستاد استانی 
مدیریت بیماری کرونا افزود: با همکاری 
مردم و تالش مجموعه دانشــگاه علوم 
پزشکی، پزشکان، پرســتاران، کادرهای 
درمانی و بهداشتی، نیروهای بسیج و سایر 
عوامل، هرمزگان در وضعیت آبی شیوع 
کرونا قرار دارد اما با این وجود، گزارش های جدید نشان دهنده کاهش استفاده از ماسک، 

رعایت فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی در هرمزگان است.
وی بیان داشت: همچنین تعداد بیماران بستری ناشی از ویروس کرونا نیز در هرمزگان 
رو به افزایش است که  مردم همچنان باید با جدیت استفاده از ماسک، رعایت فاصله، 

نداشتن تجمع ها و برگزار نکردن دورهمی ها و مهمانی ها را رعایت کنند.
استاندار هرمزگان خواستار جدیت مردم استان در رعایت این موارد برای پیشگیری از 

بیماری کووید 19 شد.
همتی ادامه داد: مراســم هایی همانند نماز جمعه با مجوز ســتاد کرونا و با یک چهارم 
ظرفیت و رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شوند و از همه امامان جمعه استان 
می خواهیم تا در خطبه ها مواردی در خصوص اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی،  
فاصله گذاری و اســتفاده از ماســک را برای مردم مطرح کنند تا این اصول همچنان با 

جدیت مورد توجه باشند.
وی با بیان اینکه در روزهای اخیر حجم زیادی از مسافران وارد هرمزگان شده اند، تصریح 
کرد: با تصمیم ســتاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا، هیچ گونه خدماتی در پارک ها، 
بوستان ها، سواحل و همچنین در بنادر پل و چارک برای انتقال خودروی گردشگران به 
جزایر قشم و کیش ارائه نمی شود و انتظار داریم مردم از سفرهای غیرضروری خودداری 

کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت: تیم های کنترل و مراقبت در ورودی های 
استان مستقر می شوند و فرمانداران و نیروی انتظامی در سراسر هرمزگان باید این مصوبه 

را اجرایی و مسافران را نسبت به بازگشت و حضور نیافتن در هرمزگان تشویق کنند.
وی خاطرنشــان کرد: طبق بررســی های صورت گرفته بخشی از مسافران ورودی به 
هرمزگان به دعوت اقوام خود به این استان سفر کرده اند که از خانواده ها می خواهیم از 

دعوت اقوام و آشنایان خود در این شرایط شیوع کرونا به استان خودداری کنند.
همتی بیان داشــت: مردم هرمزگان نیز از هرگونه سفر غیرضروری به دیگر استان ها و 

حتی سفرهای غیرضروری درون استانی به شهرها و روستاها اجتناب و پرهیز کنند.
وی  از مردم خواست تا حضور غیرضروری خود در بازارها و دیگر محیط های اجتماعی 
را نیز کاهش دهند و در صورتی که برای رفع خســتگی در ســاحل حضور می یابند به 
طور حتم در خودروی خود حضور داشته باشند و فاصله با دیگر افراد را رعایت کنند 

تا تجمعی صورت نگیرد.
اســتاندار هرمزگان عرضه قلیان را یکی از کانون های انتشار ویروس کرونا دانست و 
اظهارداشت: عرضه قلیان به ویژه در سواحل ممنوع است و نیروی انتظامی باید با دقت 

این مورد را کنترل و از آن جلوگیری و با متخلفان نیز برخورد کند.
همتی یادآورشد: همه ما باید با همکاری یکدیگر این مجموعه موارد را رعایت کنیم تا 

هرمزگانی بدون کرونا داشته باشیم.

نگرانی برگشت وضعیت هرمزگان 
به زرد، نارنجی و قرمز وجود دارد

استاندار هرمزگان :

اقتصاد کیش -  رئیس پلیــس راهنمایی و رانندگی 
کیش، ســرعت غیر مجاز و عدم رعایت حق تقدم را 
به عنوان عوامل اصلی تصادف های رانندگی در جزیره 

عنوان کرد. 
سرهنگ بهرام ایمانی نسب  در خصوص حجم باالی 
حوادث رانندگی کیش در 9 ماه اخیر گفت: بر اســاس 
بحث مهندسی ترافیک ما یک مثلث ترافیکی داریم که 
مثلث حادثه ساز تعریف شده است. بر اساس آن انسان، 
وسیله نقلیه و راه، سه ضلع این مثلث هستند. در جزیره 
کیش بر اساس بررسی و تجزیه تحلیل کارشناسان حوزه 
پلیس راهور د در 9 ماهه اخیر اصلی ترین عامل حوادث 
ترافیکی ما، انسانی است. البته شاید در سرزمین اصلی 
عامل راه یا وسیله نقلیه تأثیرگذار باشد ولی با توجه به 
شرایط و برند خودروهایی که از ایمنی خاصی در کیش 
برخوردار هستند، عامل انسانی، عامل موثر در تصادفات 
بوده که این مساله بسیار ناخوشایند و  نگران کننده است. 
وی در ادامه افزود: عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه به 
علت سرعت غیر مجاز به میزان 45 درصد و عدم رعایت 
حق تقدم به میزان 40 درصد، عوامل اصلی تصادف ها 
هستند. همچنین بیشتر تصادف ها در12 ساعت روز  و 
در روز های چهارشنبه و پنجشنبه به وقوع پیوسته است 
که این نشان دهنده  افزایش تعداد مسافران در انتهای هفته 
است. همچنین بیشتر تصادف ها در محله هایی دور از 

چشم پلیس و در حاشیه معابر به خصوص در شهرک ها 
و بلوار هایی که پلیس در آنجا گشت زنی کمتری دارد 

اتفاق می افتد .
ایمانی نسب با اشاره به راه اندازی سامانه پایش تصویری 
بــا هدف جلوگیری از این ســوانح گفت: ایجاد مرکز 
مانیتورینگ در پلیس راهــور با توجه به دوربین های 
ثابت و متحرک و دوربین های پالک خوان که در معابر 
اصلی و کنترل شهرک ها نصب شده اند و گشت های 
پلیس راهور که به صورت نامحسوس و محسوس انجام 

می شود، می تواند در کاهش تصادف ها موثر باشند.
وی افراد فاقد گواهینامه که ماشین های اجاره می کنند را 
چالش اصلی جزیره در حوزه ترافیک دانست و افزود: 
خوشــبختانه با راه اندازی سیستم صدور گواهینامه در 
مراکز فوریت های 120 پلیس راهور  کد ملی رانندگان 
استعالم می شود و در صورتی که فرد گواهینامه نداشته 

باشد، ماشین به پارکینگ منتقل می شود.
ایمانی نسب رانندگی در حالت مستی را خط قرمز پلیس 
عنوان کرد و گفت: بخشی از تصادفات در جزیره کیش 

با مصرف مشروبات الکلی رخ می دهد.
وی در ادامه با استناد به برخی آمارها اعالم کرد: در 9 ماهه 
سال جاری حدود 118 هزار و 948 فقره تخلف، اعمال 
قانون شــده که از این تعداد 82 هزار 648  فقره توسط 
افسر جریمه شده و 36 هزار و 300 فقره توسط دوربین 

ثبت شده و یک هزار و 70 خودرو توقیف شده است.
ایمانی نســب آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت برای 
مردم را از دیگر تخلف های جزیره عنوان کرد و گفت: 
در رابطــه با موتورهای برقی حدود 447 مورد تخلف 
داشته ایم که توسط شهروند خبرنگارها به پلیس اطالع 

داده شده است. 
وی در ادامه افزود: بر اساس ماده 227 آیین نامه راهنمایی 
و رانندگی، هر نوع الیه و پالک های متفرق و همچنین 
ارسال و یا نصب  هر نوع آگهی و عبارات و نقوش روی 
شیشه ها و یا بدنه درونی و بیرونی وسایل نقلیه به منظور 
تجارِت تبلیغ و نمایش و مانند آن ممنوع است. مگر اینکه 
بــه پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه کرده و لوگوی 
خود را ارائه دهند که بر طبق ساز و کار و دستورالعملی که 
از راهور ناجا در اختیار ما قرار گرفته عمل خواهیم کرد. 
رئیس پلیس راهور کیش همچنین به مشکالت ایجاد 
شــوده توسط کامیون ها اشــاره کرد و افزود: نباید به 
راننده های کامیونی که برگه باسکول ندارند اجازه خروج 
داده شود. همچنین شــن هایی که از ماشین های آنها 
می ریزد برای کارگران فضای سبز مشکل ایجاد می کند؛ 
زیرا ممکن است در حین نظافت با وسایل نقلیه تصادف 
کرده و دچار حادثه شــوند. همچنین وضعیت ظاهری 
برخی کامیون ها برای جزیره غیر قابل قبول است. نقص 
سیستم روشنایی آنها به دلیل شکسته شدن چراغ های 
حین حمل بار مصالح ساختمانی و  نبستن کمربند ایمنی 
و کشیدن پرده بر شیشه جلو  از تخلف هایی است که در 
رابطه با کامیون ها و کشنده هایی که در جزیره کیش در 
حال جابجایی مصالح ساختمانی هستند رقم می خورد. 
همچنین عاج و ســایز الستیکی که متناسب با خودرو 
نباشد،خود نقص فنی محسوب می شود و در صورت 

رویت برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد.
ایمانی نسب در پایان اظهار داشت: دوچرخه سواران باید 
در مسیرهای ویژه دوچرخه تردد کنند و حضور آنها در 
معابر اصلی خالف قوانین است. الزم است دوچرخه 
سواران برای عبور از معابر اصلی از دوچرخه پیاده شده 
و با در دست گرفتن دوچرخه از خیابان اصلی گذر کنند. 
در چنین شرایطی عابر پیاده محسوب شده و در صورت 

تصادف، وسیله نقلیه مقصر خواهد بود. 

عامل انسانی، علت اصلی حوادث ترافیکی 
در جزیره کیش است

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کیش:

اقتصاد کیش -   دکتر رضانیا در ســی و سومین جلسه 
شورای ســالمت کیش از ممنوعیت ورود خودروهای 
پالک سرزمین اصلی به این جزیره تا2هفته آینده خبر داد. 
به گزارش اقتصاد  کیش، در سی سومین جلسه شورای 
سالمت کیش، دکترمحمدرضا رضانیا رئیس مرکز توسعه 
سالمت و سخنگوی این شورا گفت: ورود خودروهای 
پالک ســرزمین اصلی مسافری به جزیره کیش به مدت 
2هفته ممنوع است اما ورود و خروج خودروهای ساکنان 
کیش با پالک این جزیره از این قاعده مستثنی خواهد بود.

وی در خصوص درخواست برخی از مجامع صنفی برای 
برگزاری مجامع عمومی سالیانه گفت: مجامع صنفی با 
رعایت ضوابط بهداشتی می توانند در فضاهای سرپوشیده 
با 30درصد و در فضاهای باز با ظرفیت 50درصدی مکان 

جلسه، مجامع عمومی سالیانه خود را برگزار کنند.
رضانیا با بیان این که درخواست آموزش و پرورش برای 
بازگشایی مدارس در ستاد اقدامات پیشگیرانه کرونا مورد 
بررســی قرار گرفته است اظهار داشت: ضمن تاکید بر 
برگزاری کالس های آموزشــی و امتحانات به صورت 

مجازی در جزیره کیش، چنانچه مدارسی بر اساس ابالغیه 
ســتاد ملی کرونا و با تایید مرکز توسعه سالمت کیش از 
شرایط و امکانات الزم برخوردار باشد؛ درخواست آنها 

جهت بررسی به آموزش و پرورش ارسال خواهد شد.
به گفته سخنگوی شورای سالمت کیش بر اساس ابالغیه 
ستاد ملی کرونا حضور در مدارس به هیچ عنوان اجباری 

نیست.
وی در رابطه با برگزاری اردوهای تمرینی تیم های ملی در 
جزیره کیش افزود: پس از مطرح شدن در خواست موسسه 
ورزش و تفریحات سالم کیش برای برگزاری اردوهای 
تمرینی تیم های حرفه ای در جزیره کیش، مصوب شد با 
رعایت ضوابط بهداشتی و نظارت مرکز ورزش؛ تیم ها به 

فعالیت های تمرینی خود ادامه دهند.
محمدرضا رضانیا با اشــاره به این که مصوبه دور کاری 
سی درصد پرسنل ادارات، نهادها و شرکت ها در منطقه 
آزاد کیش لغو شده است تصریح کرد: تمام ادارت، نهادها 
و شــرکت ها می توانند با 100درصد نیروهای شاغل در 

مجموعه های یاد شده به فعالیت های خود ادامه دهند.
وی همچنین در خصوص راه اندازی پروازهای کیش-

مسقط-کیش گفت: مرکز توسعه سالمت و شرکت توسعه 
و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش بر روند 
اجرای مصوبات وزارت بهداشت و درمان در خصوص 

ورود مسافران خارجی به جزیره کیش نظارت می کنند.

 ابالغ 6 مصوبه جدید سی و سومین جلسه ستاد اقدامات 
پیشگیرانه کرونا در کیش

توسط سخنگوی شورای سالمت کیش انجام شد؛


