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همه  مدارس کیش  از شرایط الزم برای 
آموزش حضوری برخوردار نیستند 

اقتصاد کیش- رئیس مرکز توسعه سالمت کیش گفت: برخی از مدارس در کیش 
آمادگی صد درصدی برای برقراری آموزش حضوری دانش آموزان را ندارند.

به گزارش اقتصاد کیش، دکتر رضانیا گفت: بیشتر مدارس به دالیل باال بودن سرانه 
دانش آموز نسبت به کالس، نبود و یا کمبود خدمتگزار برای انجام ضدعفونی مکرر 
مدارس و مشکالت تهویه مناسب هوا در کالس هاي درس آمادگی صد در صدی 

را برای بازگشایی حضوری ندارند.
وی گفت: مدارســی که براساس خود ارزیابی دارای شرایط بازگشایی هستند باید 
درخواست های خود را برای اخذ تاییدیه به مرکز توسعه سالمت کیش ارسال کنند.

دکتر رضانیا گفت: بازرسان مرکز توسعه سالمت کیش مدارس را براي ارزیابي هاي 
بهداشــتي بررســي و در صورت دارا بودن شرایط مجوز آموزش حضوري صادر 

خواهد شد.
وی گفت: هم اکنون مجوز آموزش حضوری براي دروسي که نیازمند تعامل دانش 
آموز با دبیران است صادر مي شود و براساس دستورالعمل ها دو یا سه روز در هفته 

مجوز حضور دانش آموزان در مدارس صادر مي شود.
رئیس مرکز توسعه سالمت کیش گفت: کنترل بیماری کووید ۱۹ در مدارس حول 
ســه محور واکسیناسیون دانش آموزان ســنین ۱۲ تا ۱۸ و کادر آموزشی، رعایت 

دستورالعمل ها و کنترل و مدیریت بیماری در مدارس پیگیری می شود.
دکتــر رضانیــا گفت: مدیران مدارس با نظارت در مــدارس از ورود دانش آموزان 
مشکوک به بیماری کووید ۱۹، دانش آموزانی که یکی از افراد خانواده دارای بیماری 

است نسبت به مدیریت بیماری در مدارس کمک خواهند کرد.

رئیس مرکز توسعه سالمت کیش :

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:

 گردش نخبگان و روی کار آمدن سالیق سیاسی و فکری 
مختلف موجب تحرک در جامعه می شود 

اقتصاد کیش -  معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره 
به برخی شــایعه ها در فضای مجازی 

و محافل سیاسی در خصوص انتصاب 
افراد مختلف در پست های مدیریتی، 
گفت: فعاالن سیاسی و فضای مجازی، 
اخبار در خصوص انتصاب مدیران را از 

منابع موثق دریافت کنند.
علی رئوفــی در آیین تکریم و معارفه 
مدیــرکل دفتر مدیریــت عملکرد، 
بازرســی و امور حقوقی اســتانداری 
هرمزگان افزود: شایعه ها باعث هتک 
آبــروی برخی افراد در فضای مجازی 
می شود و با آموزه های دینی و اسالمی 

به هیچ وجه همخوانی ندارد.
وی بیان داشــت:طبیعی اســت که در 
دولت ســیزدهم بخشی از فرمانداران، 

بخشداران و مدیران تغییر خواهند کرد، 
اما فضای مجازی از اسامی افرادی اشباع 
شده که پســت های منتصب به افراد، 
هیچکدام واقعی نیست و هرچه جلوتر 
برویم و انتصاب ها انجام شود، این افراد 

متوجه اشتباه خود خواهند شد.
معاون استاندار هرمزگان اظهارداشت: 
گردش نخبگان و روی کار آمدن سالیق 
سیاسی و فکری مختلف، باعث ایجاد 
تحرک در مدیریت امور محوله می شود 
و این چرخه و گردش مدیریتی امری 

طبیعی است.
رئوفی با اشــاره به آیه ۲۷ سوره مبارکه 
انفــال ادامه داد: مســوولیت ها امانت 

هستند و اگر به وظایف خود به درستی 
عمل کنیم، در موقع انتقال مسئولیت به 
دیگران نه تنها احساس ناخوشایندی 
نداریم بلکه با فراغ بال و آسودگی خاطر، 
مسوولیت را به دیگری واگذار می کنیم.

وی همچنین ضمن قدردانی از عملکرد 
محمد احمدی مدیرکل پیشــین دفتر 
مدیریــت عملکرد، بازرســی و امور 
حقوقی اســتانداری هرمزگان، حبیب 
بهادری سرپرست جدید دفتر مدیریت 
عملکرد، بازرســی و امــور حقوقی 
اســتانداری هرمــزگان را از جملــه 
نیروهای توانمند، متدین و پاکدســت 

برشمرد.

مدیرعامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاه کیش:

هزینه و سرمایه گذاری در بندرچارک
 به سود کیش است

اقتصاد کیش -  مدیرعامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاه 
کیــش گفت: بندر  چارک مقدمه ورود به کیش بوده و 
توسعه آن الزمه پیشرفت بخش گردشگری و سرمایه 

گذاری این جزیره است.
عزت اهلل محمدر در بازدید از بندر چارک با اشاره به اینکه 
این بندر جدا از کیش نبوده و طرح توسعه آن مورد توجه 
اســت اظهار داشت: هزینه های که برای چارک صرف 

می شود به  سود  پیشرفت کیش خواهد بود.
وی اضافه کرد: یکی از اولویت های اصلی این شرکت 
الیروبی بندر چــارک بوده و جاده مواصالتی کیش به 
چارک نیز در دستور کار است و در آینده نزدیک عملیات 

احداث آن اجرا می شود.
مدیر عامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاه کیش گفت: 
چهره بندر و فضای نا مناســب شــهری موجب شده 
اســت توجه جدی به بندر شود و توسعه فضای سبز و 
ســرویس های بهداشتی در بندر توسعه می یابد و این 

عملیات تا عید نوروز انجام می شود.
وی یادآور شــد: در کیش برای خدمات به کامیونداران 
هتل و فضای خواب در نظر گرفتیم که در مواقع ضروری 
استفاده کنند و امیدواریم که در چارک هم همین اتفاق 

بیفتد و در این محل برای کامیونداران نیز تسهیالت در 
نظر گرفته شود. محمدی  افزود: یکی از مسایلی که چارک 
را می تواند به موقعیت اقتصادی بزرگ برساند گمرک 
بندر چارک اســت و این مطالبه بر عهده سازمان منطقه 
آزاد کیش است  و الزم است در راستای این مهم اسکله 

گمرک از اسکله کشتیرانی جدا شود.
وی همچنین گفت: توسعه صیادی می تواند یک ظرفیت 
اقتصادی باشد و ساخت اسکله صیادی مشکالت این 
حوزه را برطرف می کند و  صیادان چارک مجاز نسیتند 

به به مرز دریایی کیش  نزدیک شود

معاون بهداشتی وزارت بهداشت:

تقویت پایانه های مرزی برای حفظ سالمت مردم 
هرمزگان ضروری است

اقتصاد کیش -   معاون بهداشتی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با 
اشــاره به اهمیت نظارت بر پایانه های 
مرزی در بخش ورود و خروج مســافر، 
گفت: تقویت پایانه هــای مرزی برای 

حفظ سالمت مردم هرمزگان ضرورتی 
جدی است.

دکتر کمال حیدری در نشست بررسی 
خسارت های وارد شده ناشی از زلزله به 
حوزه بهداشت و درمان هرمزگان، اظهار 

داشت: هرمزگانی استانی مهم و راهبردی 
اســت که در طول ایام ســال به ویژه در 
نیمه دوم ، شــاهد ورود و خروج شمار 
قابل توجهی مسافر به ویژه اتباع بیگانه 
غیرمجاز اســت که بعضی از مسافران 
ندانسته ، عامل انتقال و انتشار بیماری در 

این استان می باشند.
وی بیان داشت: ضروری است که دستگاه 
هــای برنامه ریز از جمله اســتانداری، 
دانشــگاه علوم پزشکی، راه و ترابری و 
نیروهای مرزی و انتظامی جهت کنترل 
بیشتر مرزها به منظور پیشگیری از ورود 
و شیوع انواع بیماری به ویژه بیمارهای 
تنفسی و ویروســی، اقدامات نظارتی 

گسترده تری در مرزها انجام دهند.
حیدری خاطرنشــان کــرد: اقدامات 
خوبی در حوزه ســالمت مناطق زلزله 

زده اســتان هرمزگان صورت گرفته و با 
برنامه ریزی های انجام شده برای اصالح 
و  بهسازی مراکز آسیب دیده اقدام خواهد 

شد.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: یکی از کارهای 
بســیار خوبی که در کنترل و مدیریت 
بحران زلزله در منطقه فین و رضوان انجام 
شــده بر پایی چادر ها در محیط و کنار 

منازل خود آنها است.
دکتر حیدری تصریح کرد:وجود چادر 
هــا به صــورت پراکنــده و در مناطق 
نزدیــک به خانه های اهالی روســتا، از 
بیماری هــای واگیر جلوگیری کرده و 
موجب ساماندهی سریعتر می شود که 
خوشبختانه این اقدام به خوبی و به موقع 

در مناطق زلزله فین انجام شده است

 6دوربین ویژه پایش تصویری
 در کیش فعال شد

اقتصاد کیش- فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش گفت: ۶ دستگاه دوربین 
ویژه پایش تصویری در این جزیره به منظور ارتقای سطح ایمنی کیشوندان و مسافران 

فعال شد.
سرهنگ علی اصغر جمالی اظهار داشت: پایش تصویری یکی از مطالبات پلیس و از 
مصوبات شورای تامین در راستای ارتقای سطح امنیت پایدار و کنترل عبور و مرور 

در جزیره است.
وی اضافه کرد: پلیس راهور به نمایندگی از فرماندهی انتظامی جزیره در صدد است 
با پیگیری های مختلف تعداد این دوربین ها تا سه برابر از سوی دستگاه های متولی 

افزایش پیدا کند.
فرمانــده انتظامی ویژه و پایــگاه دریابانی کیش افزود: انتظار می رود با ایجاد پایش 
تصویری در جزیره کیش نه تنها شــاهد کاهش محســوس تصادفات و تخلفات 
رانندگی باشیم بلکه بتوان با بهره برداری از این امکان امنیت پایدار را برای مقابله با 

برخی جرایم افزایش دهیم.
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش یادآور شــد: بر اســاس افزایش روند 
دســتگیری افراد ســابقه دار، خرده فروشان موادمخدر و ســارقان در سال جاری ، 
نیاز به راه اندازی ســامانه پایش تصویری بویژه نصب دوربین های چهره خوان در 
ورودی های کیش و کنترل ترددها بیش از گذشته احساس می شود که در راستای 

نصب دوربین های چهره خوان نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.
سرهنگ جمالی گفت: تامین امنیت با مشارکت مردم با پلیس به خوبی محقق می شود 

اما تهیه زیرساخت های الزم از سوی متولیان امر ضروری است

فرمانده انتظامی کیش :

برگزاری دوره آموزشی تخصصی 
آتش نشانان  جزیره کیش 

اقتصاد کیش-  ۱۲نفر از آتش نشانان کیش دوره تخصصی 3۶روزه آتش نشانی را 
در مرکز آموزش بین المللی آتش نشانی تهران با موفقیت به پایان رساندند. 

به گزارش اقتصاد  کیش، دوره ی تخصصی آتش نشــانی با همکاری ســازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در کیش و تهران برگزار شد.

این دوره، در 3۶ روز و با هدف ارتقاء دانش فنی و تخصصی و آشنایی با تجهیزات 
و روش های نوین اطفاء حریق و امداد و نجات،  برگزار شد و ۱۲ نفر از نیروهای 

عملیاتی آتش نشانی کیش در آن شرکت کردند.
 گفتنــی اســت با توجه به امکانات تخصصی موردنیــاز، ۱۸ روز از این دوره در 
جزیره کیش و توسط مدرسین اعزامی از مرکز آموزش بین المللی تهران برگزار، و 
دوره تکمیلی ۱۸ روزه در مرکز آموزشی مذکور در تهران به عنوان مجهزترین و 

به روزترین مرکز آموزشی آتش نشانان کشور، برگزار شد.
در این دوره آموزشی به آتش نشانان کیش آموزش های تخصصی در حوزه های 
عملیات اطفاء و نجات شــامل: عملیات ترکیبی اطفاء و نجات در ساختمان های 
بلندمرتبه، مراکز  تجاری و کشتی، نجات مصدوم در ارتفاع و چاه، عملیات نجات 

در آوار و فضاهای محدود، ارائه شد.
همچنین با توجه به تجهیزات پیشرفته و با شبیه سازی حریق واقعی، آتش نشانان 
به صورت عملی مراحل اصولی اطفاء حریق را آموزش دیدند و در نهایت موفق 
شدند با نمرات عالی این دوره را به اتمام رسانده و گواهینامه الزم را کسب نمایند.

برگزاری دورهای تخصصی ایمنی و آتش نشــانی با هدف ارتقاء سطح آمادگی 
پرسنل آتش نشانی به صورت مستمر در دستور کار شرکت عمران، آب و خدمات 

قرارد دارد.
دوره تخصصی آتش نشانی روزهای ۹ الی ۲۷ آبان ماه سال جاری برگزار شد.

دقیقا 3۶3 روز دیگر بیست و  دومین دوره  مسابقات جام جهانی فوتبال از ۲۱ نوامبر 
تا ۱۸ دسامبر )30آبان تا ۲۷ آذر ۱40۱(در کشور قطر در همسایگی ما برگزار میشود 
. این اولین جام جهانی است که در خاور میانه ودر یک کشور کوچک عربی برگزار 
میشود. قطر در حالی موفق به کسب میزبانی جام جهانی  می شود که تاکنون در 
هیچ دوره از مسابقات جام جهانی حضور نداشته است ودر مرحله نهایی رقابت  
اخذ میزبانی را از کشور آمریکا  با رای ۱4 در برابر ۸ می برد.شرایط جغرافیایی و 
اقلیمی قطر و  وسعت کوچک این کشور و تردید درآماده شدن  زیر ساخت های 
مناسب اقامتی  و ورزشی در این کشورکوچک تا هنگام برگزاری بازیها ، تا آخرین 
لحظات  شبهاتی را برای واگذاری میزبانی به این کشور بوجود آورده بود، اما  با تعهد 
مسئولین قطر برای فراهم آوردن همه شرایط برای میزبانی شایسته جام جهانی ،این 
کشور کوچک عربی  گوی سبقت  میزبانی را از آمریکا ربود و کشور کوچک قطر 
در همسایگی ما میزبان یکی از بزرگترین رویدادهای جهان شد تا  امروز با آماده 
ساختن زیبا ترین و مجهز ترین ورزشگاه های فوتبال جهان برای آغاز جام جهانی 
بیست و دوم روز شماری کند. اما از حدود چند  سال پیش با نزدیک شدن به زمان 
برگزاری جام جهانی قطر نقل و قول های متعددی از طرف مسئولین   ورزش و 
فوتبال کشور مبنی بر مشارکت )!(در برگزاری جام جهانی قطر مطرح شد، بویژه 
اینکه روابط سیاسی قطر با کشور های عربی همسایه تیره شده بود، تصور بر این 

بود موقعیتی  مناسب  برای حضور فعال تر در این عرصه وجود دارد .
در این بین در کنار اظهارات عجیب وغریب مســئولین ورزش و فوتبال  کشور، 
مســئولین وقت مناطق آزاد و همچنین جزیره کیش نیز از طرح  این اظهارات و 
مانور روی این موضوع غافل نماندند. پس از مدتی بحث مشارکت در برگزاری 
جام جهانی قطر ) که ســخن بیهوده و مضحکی بود ( فروکش کرد! . یک درجه 
پائین تر آمدیم گفتیم :میزبان  برگزاری اردوهای تدارکاتی تیم های شرکت کننده 
در جام جهانی قبل از مسابقات نهایی در جزایر کیش و قشم خواهیم بود! ) البته 
هیچ کس اشاره نکرد با کدام امکانات برابر با  استاندارد جهانی و بین المللی و کدام 
خدمات و زیرساخت های مدرن شهری!( که این موضوع هم باتوجه به ازسرگیری 
روابط کشورهای عربی همسایه و همجوار قطر و امکانات و زیرساختهای پیشرفته 
و مدرن  آنها بتدریج رها شــد. بگذریم از اینکه ما در حاشــیه جنوبی کشور که در 
همسایگی قطر قرار دارند  و گل سرسبد آنها جزایر کیش و قشم هستند امکاناتی 
درخور شایسته میزبانی تیم های صعود کننده به جام جهانی را نداریم! مشخص  
نیست مسئوالن محترم چگونه در این موارد این چنین قاطعانه اظهارنظر فرموده 
اند ؟! بدون اینکه هیچ اقدام عملی برای ایجاد و احداث شــرایط و امکانات الزم 

صورت گیرد.
ازحدود دو سال پیش ستادی بنام ستاد جام جهانی قطر در سازمان منطقه آزاد کیش 
تشکیل شد که کاری نادر )!( بود. یعنی قطری ها میزبان  جام جهانی هستند و می 
خواهند مسابقات  جام جهانی را برگزار کنند ولی ستادش را ما در کیش تشکیل 
دادیم !! شاید در کل  این موضوع ایده بدی نبود برای اینکه  با برنامه ریزی بتوانیم 
از فرصت و ظرفیت این رویداد جهانی در جهت توســعه و رونق کیش اســتفاده 
کنیم.اما شاید بد نباشد پس از گذشت ۲ سال دستاورد تشکیل  این ستاد و کارهای 
انجام شده  در آستانه نزدیک شدن به برگزاری مسابقات بررسی و اعالم شود. که 
البته بنظر نمی رسد بجز  تشکیل چند نشست و جلسه ،اقدام  عملی دیگری انجام 
شده باشد! یعنی تا حاال هر چه بوده است فرصت سوزی! و عدم توجه به اهمیت 

انجام این رویداد مهم جهانی در منطقه و استفاده از ظرفیت های آن.
از ۲ الی 3 سال پیش اعالم گردید  قرار است در جزیره کیش کمپ ورزشی فوتبال 
برابر با اســتانداردهای بین المللی برای میزبانی از تیم های شرکت کننده در جام 
جهانی قطر احداث شــود. قرار بود هتل ها ی مجلل و مجهز  برخوردار از کمپ 
های تمرینی فوتبال ایجاد شود اما تاکنون بنظر نمی رسد کوچکترین اقدام عملی 
در این راه انجام  شده باشد. از مشارکت در برگزاری جام جهانی)!(  تا میزبانی از 
برگزاری اردوهای تدارکاتی تیم های شــرکت کننده در قطر ، حاال در خبرها می 
خوانیم جزایر جنوبی و مناطق آزادکیش و قشم ، آماده پذیرائی از تماشاگران جام 
جهانی هستند و حاال به حضور فقط مسافران جام جهانی بسنده کرده ایم ! جالب 
اینکه برخی مسئوالن هم عنوان می کنند اگر مسافران خارجی جام جهانی به کیش 
و قشم نیایند حداقل می توانیم پذیرای مسافران ایرانی که خواهان تماشای جام 
جهانی قطر هستند در کیش  باشیم ؟! یعنی بعد از آن همه اظهارنظرهای عجیب و 
غریب درباره مشارکت در برگزاری جام جهانی قطر ) موضوعی که اصوالً با قواعد 
و اصول برگزاری مسابقات این چنینی منافات دارد( تا میزبانی از اردوهای تدارکاتی 
تیم ها ، حاال به حضور تماشاگران ایرانی جام جهانی هم قانع شده ایم! و حتی در 
این مورد  هم تاکنون هیچ کاری نکرده ایم . یعنی هیچ دلیلی ندارد مسافران ایرانی 
عالقمند به حضور در قطر ، مسیر خود را از کیش انتخاب کنند  یا بواسطه حضور 

در قطر و تماشای بازیها بخواهند رفت و آمدی با کیش داشته باشند.
 دو روز گذشته مراسم رونمائی از روزشماریک سال مانده به  آغاز جام جهانی قطر 
برگزار شد. این یک سال هم مثل چشم به هم زدن خواهد گذشت و قطعاً ما مثل 
گذشته تنها کاری که خواهیم کرد اظهارنظرهای عجیب و غریب دیگری  در این 
باره خواهد بود و از دست دادن فرصت ها مثل این چند سالی که گذشت . قطر و 
کشورهای همسایه اش پرشتاب درحال تجهیز کردن مدرن ترین ورزشگاههای 
جهان و تکمیل نواقص خودبرای میزبانی از یکی از بزرگترین رویدادهای جهانی 
و کســب منافع فراوان سیاســی ، اقتصادی برای کشورو مردم شان  خواهند بودو 

ما هم چنان ....
در نهایت تصور می شود این بار هم  مثل همه سال های گذشته به تماشای  این 
مسابقات از جعبه جادویی  بسنده کنیم و دلخوش به اینکه جام جهانی در قطر در 

همسایگی ما برگزار شده است. 
راســتی از اکسپو دوبی چه خبر ؟! ................برای آن جا هم  ستاد ی تشکیل داده 
بودیم . این ستاد تاکنون چه دستاوردی برای جزیره کیش و مناطق آزاد داشته است؟ 

یادداشت روز...

فقط جهت اطالع! 
آغاز روزشمار جام جهانی قطر 

  ابراهیم ارزانی

به همت هیات امناء و اداره راه شهرسازی،: 

تسطیح ۵ کیلومتر میانی جاده
 خور مراغ  آغاز گردید 

اقتصاد کیش-   به گزارش اقتصاد کیش به نقل از  بستک نیوز ، در پی درخواست های 
مردمی و پیگیری رسانه ای بستک نیوز و انتشار وضعیت نامناسب ۵ کیلومتر میانی 
محور خور مراغ  ، با همت هیات امنا کار تســطیح ۵ کیلومتر میانی جاده خور مراغ 
برای عبور و مرور راحت تر وسایط نقلیه  از روز گذشته  آغاز گردید و تا یک هفته 

ادامه دارد.


