
به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ اطالعیه ای که بر در و 
دیوار نانوایی های سطح جزیره کیش نصب شده حکایت 
از گرانــی دوباره دارد؛ این بار نان و افزایشــی حدود 40 

درصدی!
نمی دانیم تصمیمی که اتخاذ شده ناشی از اعتصاب یک 
روزه و بسته شدن مغازه های نانوایی  است  یا از قبل برنامه 
ریزی شــده بوده  ولی هر چه که بود باعث شد که قیمت 
نان یارانه ای لــواش در کیش برای وزن چانه ۱۶0 گرمی 
بــا قیمت ۶00 تومان)قیمت قبل: 4۵0تومان(، نان بربری 
ساده با چانه 4۲۵ گرمی با قیمت ۲۷00 تومان و نان بربری 
کنجدی 4۲۵ گرمی نیز با قیمت 4۷00تومان به دســت 

مصرف کننده برسد.
سازمان منطقه آزاد کیش این افزایش قیمت نان را ناشی از 
افزایش هزینه های نانوایی از جمله حمل و نقل آرد، بیمه، 
کارگر، تعمیرات دســتگاه و بر اساس مصوبه شورای آرد 
و نان اعالم کرده است. این در حالی است که تیرماه سال 
جاری و بعد از اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد 
و نان یا همان آزادسازی قیمت آرد، رئیس جمهور محترم  
تأکید کردند  که نرخ نان افزایش نخواهد یافت اما گویا این 
موضوع در جزیره کیش مصداق پیدا نکرده اســت و اگر 
بخواهیم نگاه مقایسه ای به شهرهای  همجوار کیش، داشته 
باشیم باید بگوییم  قیمت هر قرص نان لواش در بندرعباس 
400 تومان و نان بربری و تافتون حجیم نیز با قیمت ۱۵00 

تومان به دست مصرف کننده می رسد.
گرانی های ســریالی در جزیره کیش متاسفانه هیچگونه 
قرابتی با ســرزمین اصلی ندارد و اگر بپذیریم  شــرایط 
جزیره کیش به طور کلی از سایر شهر ها به دلیل موقعیت 
جغرافیایی و شرایط حمل و نقل و ... سخت تر است باید 
درصد مشخصی  برای آن متصور بود نه اینکه برخی اقالم 
با افرایش قیمت ۵0 درصد و در برخی موارد بیشتر به دست 
مصرف کننده برسد!نمونه دیگر این گرانی ها  نرخ شارژ 
کپسول گاز در کیش است ماه گذشته بود که سازمان منطقه 
آزاد کیش برای چندمین بار مجوز افزایش نرخ کپسول گاز 
را صادر کرد و از این افزایش قیمت نیز قاطعانه دفاع کرد. 
هر سیلندر ۱۱ کیلویی گاز در جزیره کیش ۶۵هزار تومان 
است و این در حالی است که نرخ مصوب شارژ سیلندر 
گاز در بندرعباس به قیمت ۲۲ هزار تومان تصویب شده 

است و این  یعنی دقیقا سه برابر!
یکــی از دالیل مهاجرت معکوس حــدود۹00 خانوار 
از جزیره کیش نیز ناشــی از همین گرانی ها است و البته 
خدمات و کیفیتی هم که بایســتی در قبال آن به دســت 
مصرف کنند برسد و نمیرسد! به تعبیری کیفیت پایین در 
قبال قیمت باال چیزی اســت که مردم کیش این روزها  با 
آن مواجــه اند! قطعا بــا ادامه یافتن این چرخه معیوب از 
گرانی ها، مشکالت بشتری  مانند ادامه روند ترک جزیره 

و کمبود نیروهای انسانی، اعتراضات گسترده اجتماعی 
مردم، گرانی های زنجیره ای در سایر اقالم اساسی خانوار 
ها و ... را به دنبال خواهد داشت و بعید نیست نرخ سوخت، 
دارو و یا اقالم دیگر که تا به امروز در کیش با نرخ مصوب 
عرضه می شد، در آینده دستخوش تغییرات قیمتی آنهم به 

صورت سلیقه ای شود!.
سوال اینجاست که آیا دالیل مسئوالن تصمیم گیر  برای 
گران کردن منطقی اســت؟ آیا این مشکالت در سرزمین 
اصلی و سایر جزایر وجود ندارد؟ پس نرخ مصوبی که از 
سوی دولت اعالم می شود در کجای تصمیات جاری در 
کیش جای می گیرد که مردم را اینگونه در فشار مضاعف 

اقتصادی قرار می دهد؟
توجه به این نکته ضروری است که روی سخن این نوشتار 
با نانوایان عزیز یا کارمندان شرکت گاز و... نیست غرض  
برنامه ریزی و سیاست های نادرست و اشتباهی است که 
اعمال می شود و هر روز عده ای به آن معترض می شوند 
و ارائه خدمات عمومی را به مشکل مواجه می کند! یک روز 
تاکســی داران و مینی بوس داران، یک روز کسبه بازارها، 

یک روز نانوایان و ...
بهتر نیست به جای دست گذاشتن بر روی گرانی و فشار بر 
معیشت ساکنان کیش، چاره ای  دیگر اندیشید و با در پیش 
گرفتن سیاست های درست و کاهش هزینه های جاری 
نانوایی ها  این قوت اصلی  مردم را با قیمت مصوب کشور 
در جزیره کیش عرضه شود . متاسفانه به نظر می رسد این 
روزها گران کردن قیمت ها راحت ترین راه و سیاســت 
اصلی مســئوالن است! از اقالم خوراکی که بگذریم نرخ 

قیمت بلیط های پرواز و ... هم همین را نشان می دهد ...
مردم چه می گویند...

 یکی از کیشوندان در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: آقایان 
مشخص کنند چه کسی این اجازه را به شورای آرد و نان 
کیش داده که بخاطر باال بودن هزینه های نانواها قیمت قوت 
اصلی  مردم کیش را گران کند ؟ این چه توجیه غیر قابل 
قبولی اســت ...  حاکمیت چرا نمی خواهد از خود هزینه 
کند و سوبســید دهد ؟ چرا استاندار هرمزگان تامین آرد 
کیش از هرمزگان را الزامی دانســته ولی برای تحویل آرد 
با هزینه خود ســازمان آرد و غله اقدام نکرده است ؟ چرا 
سازمان منطقه آزاد کیش  پیگیر این موضوع نبودند که بجای 
دریافت امتیاز بحق تحویل آرد درب نانوایی ، قیمت نان را 
باال برده است. چرا بجای حل اصولی مشکالت صورت 
مسئله را پاک میکنند و ساده ترین راه را انتخاب می کنند و 

به فکر فشار مضاعف روی مردم نیستند؟

 یکی دیگر از کیشوندان گفت : واقعا چرا؟ ! نان گران؛ آب 
گــران؛ گاز گران؛ زمین گران؛ میوه گران؛ اجاره ها گران؛ 
ماشــین گران؛ بلیط هواپیما گران بر همه اینها عوارض و 
مالیات و گمرک و... را هم اضافه کنید. انسان شک می کند 
آیا سیاستی پشت پرده است که ما باید محترمانه کیش را 
ترک کنیم یا فقط سوء مدیریتی حال و روز کیش را اینگونه 

کرده است.
یکی از کیشوندان هم با بیان اینکه از صاحب نانوایی سوال 
کردم چرا چند وقتی اســت کیفیت نان پایین آمده است؟ 
گفت: اکثرنیروی کاری که از شهرستان ها داشتیم و چند 
سال در نانوایی مشغول کار بودند جزیره را ترک کردند و 

نیروی تازه هم زمان میبرد تا کار را یاد بگیرد.
آقایی میانســال در میوه فروشی با اشاره به اینکه نانوایی 
گناهی ندارد، این حاکمیت اســت که باید آرد و نان را در 
سراســر کشور به یک قیمت عرضه نماید و مسئوالن در 
کیش شرایط را برای ثبات قیمت ها فراهم کنند.آیا اکنون 
در جزیره ابوموسی ، خارک و الوان نان به قیمت کیش به 

دست مردم می رسد؟
بانویــی در صف نانوایــی در گفت و گو با خبرنگار ما 
گفت: متاســفانه برای فشار حداکثری به معیشت مردم 
کیش هیچ ترمزی وجود ندارد. قیمت گاز یک شبه ۵0 
الی ۱00 درصد گران شد، هیچ کسی هم ناراحت نشد 
و اعتــراض نکرد. امروز هم نان که قوت غالب بیش از 
۵0 درصد مردم کیش است باید ۲ برابر قیمت سرزمین 
اصلی را داشته باشــد. چطور بنزین با سوبسید دست 
مصرف کننده می رسد ولی نان نه ! نانوا بابت هر کیسه 
آرد تحویلــی درب نانوایی بیش از ۶0 هزار تومان باید 

کرایه حمل دهد؛ چرا؟
یکی دیگر از کیشــوندان با طرح این ســوال که مگر آرد 
با کشــتی به  جزایر دیگر خلیج فارس چون ابوموســی ، 
خارک ، الون و تنب کوچک و بزرگ حمل نمیشود؟ پس 
چرا قیمت نان در آن مناطق همچون سراسر کشور اعمال 
می شود و در جزیره کیش بابت هر کیسه حمل و تحویل 
آرد مصرفی بیش از ۶0 هزار تومان از نانوا دریافت کنند؟ 
این ها از جمله مواردی اســت که نبود مدیریت را نشان 

میدهد باید برای آن فکری کرد.
و در آخر اینکه در این گرانی ها نه نانوا مقصر اســت و نه 
مردم! بکار بستن سیاست هایی از سوی مسئوالن که بتوانند 
محصول نهایی را در بهترین حالت ممکن از نظر کیفیت 
و قیمت به دست مصرف کننده برسانند موضوع اصلی و 

البته نادیده گرفته شده است. 

چهار شنبه 30 شهریور 1401، 24 صفر 1444 ، 21 سپتامبر 2022، شماره 4043 ، صفحه3

مصوبه ای بر خالف وعده رئیس جمهور!
تنور گرانی نان در کیش داغ شد...

    اقتصاد کیش -    تصمیم  سازمان منطقه 
آزاد کیش بر آن شد تا نان را گران کند اما بی توجه 
به تبعات اجتماعی آن  دســت به اجرای چنین 
طرحــی زد که در نهایت عــاوه بر نارضایتی 
عمومی احتماال میزان مصرف را در آینده محدود 
خواهد کرد. در اعام این تصمیم  بکار بســتن 
سیاســت هایی از سوی مســئوالن که بتواند 
محصول نهایی را در بهترین حالت ممکن از نظر 
کیفیت و قیمت به دست مصرف کننده برسانند 

نادیده گرفته شده است .

کیش   اقتصاد 
سازمان آگهی ها

44424999 

 اقتصاد کیش -  با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش فرایند صدور مجوز 
فعالیت اقتصادی برای هتل ها به مدت سه ساله و پروانه بهره برداری به مدت یک 

ساله تصویب شد. 
به گزارش اقتصاد کیش، ســعید پورزادی در جلسه رفع مشکالت و اخذ تائیدیه 
استاندارد آسانسور هتل ها، گفت: ایمنی و امنیت الزم برای بهره برداری صحیح از 

هتل ها در اولویت کار سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته است.
پورزادی افزود: باید نظارت های فراگیر با استفاده از ظرفیت سامانه ای در جهت رفع 

سریع نواقص توسط هتل ها و شرکت بازرسی انجام شود.
ســعید پورزادی در ســخنان خود، تصریح کرد: پاسخگویی به مراجعات باید در 

کمترین زمان ممکن و با نظارت آنالین حوزه استاندارد انجام شود.
عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که تعداد 50 هتل در کیش 
به مرحله بهره برداری رسیده است افزود: ضمن تهیه چک لیست باید فعالیت های 

بازرسی با دقت هر چه بیشتر انجام شود.
پورزادی اظهار داشــت: پروانه های بهره برداری صادر شــده از ســوی معاونت 
گردشگری در صورت اخذ تاییده های آتش نشانی، اداره استاندارد و بهداشت به 

صورت یک ساله صادر می شود.
وی خاطر نشان کرد: پس از ارسال تاییدیه ها برای واحد بازرگانی سازمان، مجوز 
فعالیت اقتصادی به صورت سه ساله صادر می شود تا شخص درخواست کننده 

مشکالت خود را در بخش تامین سوخت، مالیات و ... رفع کنند.
معاون عمرانی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه تصریح کرد: سازمان 
منطقه آزاد کیش ضمن اعتماد سازی سرمایه گذاران، برند هتل های جزیره را حفظ 

و از آن ها حمایت می کند.

عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش :

 باید به برند و جایگاه هتل های 
کیش توجه شود 

مرگ دلخراش مهســا امینی بازتاب گسترده ای در رسانه های داخلی و خارجی 
داشت و فارغ از اما و اگرهایی که این روزها پیرامون آن  دست به دست می شود و 
نقدهای بسیاری که به ابعاد مختلف آن وارد است این بار از موضعی متفاوت بدان 
خواهیم پرداخت؛ موضع ضد گردشگری این اتفاق در ایران و در جزیره کیش به 
عنوان مقصد مهم گردشــگری! در برهه ای که یکی از سیاست های اصلی دولت 
مقابله با ایران هراســی و جذب حداکثری گردشگر برای کشور است، وقوع این 
اتفاق ناگوار در عمل چیز دیگری را نشان  می دهد  که درست در تقابل با جذب 
گردشگر در کشور قرار می گیرد که  بر گردشگری جزیره کیش هم بی تاثیر نیست. 
در مطالعاتی که در باب گردشــگری انجام شده مفهومی به نام »ضد گردشگری« 
یا »آنتی توریسم« وجود دارد این مفهوم عموما در جایی کاربرد پیدا می کند که به 
 واسطه حضور بیش از حد گردشگران، مردم آن منطقه که پیامدهای منفی گردشگری 
همچون گرانی، ترافیک، انواع آلودگی های صوتی و هوا، تغییر فرهنگی و سبک 
زندگی و...  زندگی شان را مختل کرده، به مخالفت با گردشگران پرداخته و گاه حتی 
برای منصرف کردن دیگران برای سفر به منطقه شان، دست به اقداماتی می زنند ! با 
نگاهی به این حادثه و حوادثی از این دست در ایران به این نتیجه می رسیم که اقدام و 
اعمالی مشابه   که دیده می شود هم با کمال تاسف  همان »آنتی توریسم« عمل است، 
آن هم با حرکتی تازه که در جایی دیگر دیده نمی شود، در حقیقت انگار تعریف 
تازه ای از آنتی توریسم در ایران شکل گرفته است! متاسفانه بخشی از تصمیماتی 
که امروزه در نوع مدیریت جامعه  گرفته می شــود، در چارچوب ضدگردشگری 
قرار دارد و این در حالی است  که به دالیل مختلف خصوصا آورده های اقتصادی، 
مردم خواستار رونق هرچه بیشتر گردشگری در کشور هستند اما به یکباره با یک 
اتقاق آن هم  از نوع غیر اصولی و بعضا سلیقه ای ورق برمی گردد و تمام تالش ها 

به باد می رود...
برخوردهای افراطی که گاه از سوی ماموران با بانوانی صورت می گیرد که اصطالحا 
بدحجاب خوانده می شوند، یکی از اصلی ترین اقداماتی است که دقیقا در راستای 
ضد گردشگری عمل می کند! بسیاری از گردشگران ایرانی دقیقا برای فرار از همین 
محدودیت هاســت که به کشورهای همسایه سفر می کنند؛ محدودیت هایی که 
دست کم بخشی از آن ها سلیقه ای است، همچنانکه گزارش ها از معمولی و عادی 
بودن پوشــش مهسا ســخن می گویند. جالب آنکه برخالف تصوری که در میان 
برخی وجود دارد، لزوما همه زنان ایرانی در کشــورهای همسایه حجاب را کنار 
نمی گذارند، بلکه بسیاری از آنان با همان حجابی در کشورهای همسایه به سیر و 
سیاحت می پردازند که در خیابان های ایران حضور دارند ! تنها تفاوت این است که 
در آنجا استرس و نگرانی بابت دریافت تذکر در این زمینه ندارند. چنین رفتاری از 
این جهت قابل توجه است که افراد یادشده به حجاب و پوشش اعتقاد دارند، اما نوع 
و میزان آن با نوع نگاه حاکم متفاوت است. همچنین برخی محدودیت های دیگر 
همچون دوچرخه سواری بانوان که باعث می شود دوچرخه سواری بانوان ایرانی در 
کنار دیگر اعضای خانواده شان، یکی از جاذبه های فرعی گردشگری در کشورهای 
دیگر باشد. مورد دیگر گردشگری شبانه در پارک ها، خیابان ها و بازارهایی است که 
تا پاسی از شب باز بوده و اجازه می دهد گردشگران این تجربه ساده را که به دلیل 
محدودیت ها، از آن در خود ایران محروم هستند را در کشوری دیگر به دست آورده 
و لذت ببرند.  با توجه به بعد گردشگری جزیره کیش الزم است به این نکات توجه 
شود و سیاست هایی که حتی به گفته بسیاری نمایندگان مجلس و مسئوالن رده 
باالی کشور جواب نمی دهد و تنها برانگیزاننده خشم  و نفرت مردم  است تعدیل 
گردد و سیاست های جایگزین و همسو با فرهنگ واالی مردم ایران برای آن یافت.

جزیره کیش که بعد از ماهها رکود و نبود پروازها و گرانی ها و بسیاری از دالیل پیدا 
و پنهان این روزها در حال یافتن راهی برای خروج ازبن بست گردشگری است و 
به هر دری میزند تا راهی برای ورود گردشگران به جزیره بازکند با انتشار این گونه 
اخبار  دوباره موجی از نگرانی را تجربه کرد  و امیدواریم انتشار این اخبار  تالش های 
بخش های مختلف گردشگری جزیره را بدون نتیجه نگذارد! موضوعی که خوب 
است در همین جا بدان اشاره کنیم این است که تجربه نشان می دهد  یکی از موارد 
الزم و اصلی برای ترغیب مردم به سفر وجود شورو نشاط اجتماعی است و از آنجا 
که ایرانیان همواره به انساندوستی و توجه به درد همنوع خود مشهور بوده اند با این 
اتفاق همانطور که در چند روز گذشته شاهد بودیم ایران در غم و ناراحتی فرو خواهد 

رفت و دیگر رمق و دِل خوش برای سفر باقی نمی ماند...مراقب باشیم! 

یادداشت روز ...
ِقصه تلخ »مهسا  امینی«

 و ُغصه ای به نام »آنتی توریسم«!
ن- رجبی

 اقتصاد کیش -    رییس اداره آموزش و پرورش کیش گفت: تا کنون برای ســال 
تحصیلی ۱۴0۱ - ۱۴0۲ بیش از ۷50 دانش آموز اول ابتدایی در مدارس این جزیره 

نام نویسی کرده اند. 
پرویز حیدری راد اظهار داشت: این دانش آموزان اول مهر همزمان با حدود ۱0 هزار 

نفر دیگر با حضور در مدارس سال تحصیلی ۱۴0۱ - ۱۴0۲ را شروع می کنند.
وی اضافه کرد: ۱0 هزار دانش آموز این جزیره در سال تحصیلی جدید شامل حدود 
۶ هزار نفر در مقطع ابتدایی، ۲ هزار و 500 نفر در مقطع متوسطه اول و بقیه در متوسطه 

دوم و هنرستان ها هستند.
رییس اداره آموزش و پرورش کیش یادآور شد: با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش 
از تابستان امسال طرح تعمیر، مرمت و زیبا سازی مدارس دولتی این جزیره آغاز 
شده که اکنون این طرح در بسیاری از مدارس به اتمام رسیده و چند روز آینده در 

باقی مدارس به اتمام می رسد.
وی اضافه کرد: با تدابیر انجام شده هم اکنون مدارس دولتی و خصوصی از آمادگی 

الزم برای فعالیت و پذیرش دانش آموزان در سال تحصیلی را دارند.
حیدری راد با بیان اینکه امسال مدارس حضوری دایر خواهند شد افزود: براساس 
دستورالعمل های ابالغی به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با همکاری 
خانواده ها و آموزش و رعایت نکات بهداشتی به دانش آموزان امیدواریم مدارس را 

با شرایط مطلوب بازگشایی و سال تحصیلی را آغاز کنیم.
کیش  دارای 5۱ مدرســه  دولتی و خصوصی بــا ۳۶۷ کالس درس )۲۶۸ کالس 

مدارس دولتی و ۹۹ کالس مدارس خصوصی( است.

بیش از ۷۵۰ دانش آموز پایه اول 
ابتدایی در کیش نام نویسی کردند

رییس اداره آموزش و پرورش کیش :

 اقتصاد کیش -    رئیس بیمارستان کیش از اختصاص بیش 50 هزار واحد واکسن 
آنفلوآنزا برای متقاضیان دریافت واکسن در کیش خبر داد.

به گزارش اقتصاد کیش، دکتر کامران فردوسی با بیان اینکه امسال تمهیدات برای 
تامین واکســن آنفلوآنزا در کیش اندیشیده شده است، گفت: رایزنی هایی با یک 
شرکت دانش بنیان داخلی که از سال گذشته تولید واکسن آنفلوآنزا را بومی سازی 

کرده برای تامین واکسن مورد نیاز در جزیره کیش انجام شده است.
وی فزود: تولیدات این شرکت از نوع واکسن های چهار ظرفیتی است و تمام مراحل 

تحقیات آن در کشور انجام و به تایید رسیده است.
دکتر فردوسی افزود: انتقال این نوع واکسن نیازمند حفظ زنجیره سرمای ۲ تا ۸ درجه 
سانتیگراد است و از هفته آینده هر نوبت 5 هزار واحد واکسن آنفلوآنزا به کیش وارد 

و در اختیار ساکنان و گردشگران قرار خواهد گرفت.
رئیس بیمارستان کیش با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، بازگشت زائران اربعین 
حسینی به کشور و همزمانی آن ها با فصل سرما، گفت: بهترین زمان تزریق واکسن 

آنفلوآنزا هفته آخر شهریور و هفته اول مهر است.
دکتر کامران فردوسی در خصوص تزریق واکسن آنفلوآنزا در گروه های حساس 
نیز گفت: تزریق واکسن برای زنان باردار و بیماران سرطانی و بیماران دارای نقص 

ایمنی باید زیر نظر پزشک معالج بیمار انجام شود.

بیش از ۵۰ هزار واحد واکسن 
آنفلوآنزا سهمیه کیش

رئیس بیمارستان کیش  خبر داد:

 اقتصاد کیش -  نرخ نان در کیش بر اساس اعالم شورای آرد و نان جزیره افزایش 
یافت. 

براساس اعالم شورای آرد و نان جزیره هر قرص بربری ۲۷ هزار ریال، تافتون هشت 
هزار ریال، سنگک سنتی ۴5 هزار ریال، سنگک ماشینی ۴0 هزار، و  لواش ۶ هزار 

ریال تعین شده است.
مدیر امور اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در این خصوص گفت: افزایش نرخ نان 

به دلیل افزایش نرخ تمام شده در شورای آرد و نان کیش به تصویب رسیده است.
عقیل نقشبندی افزود: متصدیان نانوایی خرداد ماه درخواستی را به شورای آرد و 
نان ارائه داده اند مبنی بر اینکه به دلیل افزایش نرخ خدمات و هزینه های پرسنلی 

خواهان افزایش نرخ نان هستند.
وی افزود: از همان موقع همکاران دبیرخانه شورای آرد و نان و اداره غله با نشست 
های مختلف هزینه های نانوایان در زمینه های مختلف را مورد بررسی قرار داده اند 

و در نهایت ۱۶ شهریور ماه نرخ نامه جدید تصویب و از ۲۷ شهریور اجرایی شد.
مدیر امور اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اینکه در تمام شهرهای ایران 
از جمله بندرعباس از ابتدای سال ۱۴0۱ نرخ نان افزایش یافته است، اضافه کرد: این 

افزایش نهایی بوده و تا پایان هیچ گونه افزایش دیگری نخواهد بود.
نقشــبندی یادآور شد: سازمان منطقه آزاد کیش به منظور کاهش تاثیر قیمت های 
خدمات به نرخ تمام شــده نان بسته های حمایتی به نانوایان را در دستور کار قرار 

داده است.
وی گفت: اجاره اماکن در اختیار سازمان به نانوایان با مبلغ کمتر از جمله این تمهیدات 

است.

نرخ نان در کیش افزایش یافت

توزیع کتب درسی دانش آموزان در مدارس کیش
 تا پایان هفته

 اقتصاد کیش -     رئیس اداره آموزش و پرورش کیش 
با اشاره به ثبت بیش از ۹ هزار درخواست کتب درسی در 
سامانه کتاب، گفت: توزیع کتب درسی دوره ابتدایی در 

مدارس کیش انجام شده است.
به گزارش اقتصاد  کیش، پرویز حیدری راد در گفتگوی 
خبری ســیمای کیش، افزود: نه هزار و ۴۶0 دانش آموز 
فرآیند ثبت درخواست را در سامانه کتاب انجام داده اند و 
توزیع کتب درسی مقطع ابتدایی در مدارس کیش تا روز 

گذشته به پایان رسید.
وی افزود: توزیع کتب درسی دوره متوسطه اول امروز و 
فردا انجام می شود و مقطع متوسطه دوم و هنرستان نیز تا 

پایان هفته در مدارس جزیره کیش انجام می شود.
رئیس اداره آموزش و پرورش کیش خاطرنشــان کرد: 
مابقی کتب درســی که تاکنون تامین نشده به دلیل ثبت 
نکردن درخواست از سوی دانش آموزان در سامانه توزیع 
کتب درسی است و همچنین عده ای از خانواده ها هنوز 
در مسافرت تابستانی هستند و درخواست خود را ثبت 

نکرده اند.
پرویز حیدری راد با اشــاره به دانــش آموزان پایه دهم 
هنرستان که هنوز موفق به دریافت فرم هدایت تحصیلی 
نشده اند افزود: این عده از دانش آموزان نیز پس از دریافت 
این فرم می توانند درخواســت کتب درسی را در سامانه 

ثبت کنند.
وی افزود: براساس تجربه سال های گذشته پیش بینی های 
الزم برای جبران کسری کتب درسی انجام شده و دانش 

آموزان نگران نباشند.
رئیس اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: آغاز ســال 

تحصیلی دانش آموزان در جزیره کیش تابع ابالغیه اداره 
کل آموزش و پرورش استان هرمزگان است و براساس 
آخرین ابالغ جشن شکوفه ها سی ام شهریور در مدارس 
جزیره کیش برگزار می شود و دانش آموزان دیگر پایه های 
تحصیلی از دوم مهر سال تحصیلی خود را با حضور در 

مدارس کیش آغاز می کنند.
پرویز حیدری راد با اشاره به وجه به نبود و کمبود بلیت 
هواپیما و مشکالت بازگشت برخی از خانواده ها به جزیره 
کیش مدیران مدرسه غیبت هفته اول این تعداد از دانش 

آموزان را در نظر خواهند گرفت.
وی با اشــاره به ممنوعیت دریافــت وجه در مدارس از 
دانش آموزان در قالب کمک به مدارس، تصریح کرد: هیچ 
مدیری حق درخواســت دریافت ریالی به عنوان کمک 

در مــدارس بدون رضایت خانواده ها ندارد و با مدیران 
متخلف برخورد خواهد شد.

رئیــس اداره آموزش و پــرورش کیش، گفت: انجمن 
اولیا و مربیان برای تقویت و کیفیت بخشــی تحصیلی 
دانش آموزان برنامه هایی را در طول سال برگزار می کنند 
و براســاس هماهنگی با اولیــاء و رضایت خانواده ها 
مشارکت هایی را برای این برنامه ها جمع آوری می کنند.

پرویــز حیدری راد گفت: امســال با ۳۷۲ کالس درس 
ســال تحصیلی را در جزیره کیش آغاز خواهیم کرد و 
امیدواریم با مدیریت فضا و کالس های تحصیلی بتوانیم 
براساس چشم انداز پیش رو و حمایت مسئوالن سازمان 
منطقه آزاد کیش و جزیره کیش سال تحصیلی خوبی را 

برگزار کنیم.


