
به گزارش اقتصاد کیش؛ ســازمان تامین اجتماعی 
همواره  در مسیر تحول دیجیتال و خدمات الکترونیک 
پیشــگام بوده اســت؛ اما ضرورت کاهش مراجعات 
حضوری با توجه به شیوع ویروس کرونا در این برهه 

بیش از پیش احساس می شود.
کاهش این مراجعات ضمن کمک به کاهش بیماری، 
ســبب کاهش هزینه و اتالف وقت اســت و دولت 
الکترونیک نیز به عنوان سیاســت کلی کشور در این 
راستا عمل می کند و برنامه سازمان تامین اجتماعی نیز 
در این جهت تعریف شده است. طی ماه های گذشته، 
قبل از شــیوع ویروس کرونا در کشور بر بهره گیری از 
فضای مجازی تاکید می شــد، اما با شیوع این بیماری، 
این مســاله مورد تاکید مقامات به ویژه در جلســات 
شــورای فناوری اطالعات همراه با کنترل، نظارت و 
صدور مصوبه قرار گرفت که ســبب تسریع در روند 
ارائه خدمات غیرحضوری دستگاه های اجرایی کشور 

و همچنین انسجام اقدامات شد.
ســازمان تامین اجتماعی نیز در این راســتا با یک 
برنامه ریزی فشــرده و مســتمر در ایــن زمینه با ارائه 
۳۰ خدمت الکترونیک، ۷۰ میلیون مراجعه به شــعب 

وکارگزاری های این سازمان را کاهش می دهد.
 بــه همین منظور و در جهت تشــریح این طرح با 
حبیب حبیبی رئیس تامین اجتماعی کیش به گفت و 

گو نشستیم که در ادامه می خوانید:
جنــاب حبیبی لطفا در خصــوص طرح ۳۰۷۰ 

سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی را ارائه دهید؟
سازمان تامین اجتماعی جهت جلوگیری از مراجعات 
مکرر و همچنین رضایت جمعیت تحت پوشش خود 
و جلوگیری از شــیوع بیماری کرونا نسبت به ارائه ۳۰ 
خدمت پرمخاطب به صورت کامال غیرحضوری اقدام 
نموده تا ۷۰ میلیون مراجعه غیرحضوری به شعب تامین 
اجتماعی در سراســر کشور را کاهش دهد، این طرح 
از ۱۹ آبان ماه امســال کلید خورده و طبق برنامه ریزی 
زمان بندی شده در دوشنبه هر هفته تا پایان بهمن ماه از 
چندین طرح جدید جهت رفاه بیمه شدگان،  کارفرمایان 

و مستمری بگیران گرامی رونمایی می گردد.
تا امروز چه خدماتی در قالب طرح ۳۰۷۰ رونمایی 

شده است؟
تا امروز ۲۵ خدمت از ۳۰ خدمت در طرح ۳۰۷۰ ارائه 
شــده است. طرح های ارائه شده عبارتند از: پرداخت 
کمــک هزینه ازدواج، حــذف مراجعه فرزندان اناث 
مستمری بگیران با ثبت هوشمند خاتمه کفالت، ابالغ 
غیرحضوری احکام مطالباتی، ابالغ مفاصا حساب به 
واگذارنده و پیمانکار،  استعالم وضعیت بیمه شدگان 
و مســتمری بگیران، ثبت نام غیرحضوری افراد تبعی 
توسط بیمه شــده اصلی، درخواست تکمیل سوابق 
کســری از ماه، انعقاد قرارداد بیمه اختیاری، توافق غیر 
حضوری کارفرمایان بــرای ابالغ احکام و مکاتبات 
الکترونیکی، مشــاهده جزئیات و گردش حســاب 
بدهی، اعتراض غیر حضوری کارفرما به بدهی و تعیین 

و اعالم زمان رسیدگی، پرداخت غیر حضوری غرامت 
دستمزد ایام بیماری کرونا، سرویس احتساب سوابق 
دوران خدمت سربازی، اخذ الکترونیکی درخواست 
و صدور هوشمند و ابالغ مفاصا حساب، ارتقاء سامانه 
دریافت لیست حق بیمه، انعقاد قرارداد بیمه صاحبان 
حــرف و مشــاغل آزاد، درخواســت غیرحضوری 
کمیسیون پزشکی، کمک هزینه مراسم ترحیم، برقراری 
و پرداخت غیرحضوری بیمه بیکاری، درخواســت 
غیرحضوری کفالت، اخذ کمک هزینه اروتز و پروتز، 
برقراری غیرحضوری مســتمری بازماندگان، ارتقاء 
و بهبود برقراری غیرحضوری بازنشســتگی عادی و  

واکشی عکس از سامانه نامنویسی.
بیمه شــدگان چگونــه میتوانند بــه صورت 
غیرحضوری کمک هزینه ازدواج را دریافت نمایند؟
از این به بعد بیمه شدگانی که ازدواج میکنند برای اخذ 
کمک هزینه ازدواج نیاز به مراجعه  به شعبه ندارند، زیرا 
با ســازمان ثبت احوال در تعامل هستیم  بیمه شدگان 
عزیز می بایست در ســایت خدمات غیرحضوری 
سازمان ثبت نام و شماره تلفن همراه و شماره حساب 
خود را به صــورت غیرحضوری ثبت نموده و ثبت 
درخواست کمک هزینه ازدواج را انجام نمایند، احراز 
شرایط به صورت سیستمی انجام و پرداخت صورت 

می گیرد.
ساالنه قریب به ۲۰۰ هزار مفاصا حساب برای کلیه 
پیمانکاران و واگذارندگان کار سراســر کشور صادر 
می شود ســازمان تامین اجتماعی در خدمت شماره 
۴ این طرح سراسری با الکترونیکی شدن فرایند ابالغ 
مفاصاحســاب واگذارنده و پیمانــکار گام مهمی در 
کاهش تردد غیرضروری کارفرمایان، حذف نیم میلیون 
مکاتبه غیرضروری در خصوص مفاصاحساب ها و 

اصالت سنجی آنهاست.
یکی دیگر از خدمات انعقاد قرارداد بیمه اختیاری و 
مشاغل آزاد می باشد، در حال حاضر بیش از دو هزار 
بیمه شده اختیاری و مشاغل آزاد تحت پوشش سازمان 
تأمین اجتماعی شعبه کیش قرار دارند که با استفاده از 
خدمات غیرحضوری برای پرداخت حق بیمه مربوطه 
و یا انعقاد قرارداد جدید نیازی به مراجعه حضوری افراد 

به شعبه نخواهد بود.
از بیمه شــدگان، کارفرمایان و مســتمری بگیران 
محترم جزیره کیش تقاضا می شــود بــا ثبت نام در 
سایت خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی 
به آدرس es.tamin.ir و وارد کردن شــماره حساب 
خود از خدمات ارائه شده در طرح ۳۰۷۰ سازمان تامین 
اجتماعی جهت جلوگیری از مراجعات غیر ضروری و 
کمک به ریشه کن کردن ویروس کرونا و جلوگیری از 

اتالف وقت و کاهش هزینه  بهره مند گردند.
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توسط رئیس تامین اجتماعی کیش در گفت و گو با اقتصاد کیش تشریح شد:

اقتصــاد کیش -  عضو مجمع نمایندگان اســتان هرمــزگان در مجلس گفت: عدم 
سرمایه گذاری مناسب در بخش زیرساخت های کشاورزی و استفاده از شیوه های سنتی 
تولید موجب شده بخش اعظمی از پتانسیل تولید محصوالت کشاورزی، دامی و شیالتی 

در هرمزگان بالاستفاده بماند.
به گزارش اقتصاد کیش ، به درخواســت احمد مرادی عضو مجمع نمایندگان اســتان 
هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به همراه 
معاونان این وزارتخانه و روسای سازمان دامپزشکی و شیالت ایران و مدیرعامل بانک 
کشــاورزی طی نشستی با احمد مرادی به بررســی مسائل و مشکالت کشاورزان و 

تولیدکنندگان محصوالت دامی هرمزگان پرداختند.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شواری اسالمی 
در این نشست گفت: کشور با مشکل سرما و توقف تولید محصوالت کشاورزی مواجه 
هســتند، روستائیان هرمزگانی در حال تامین محصوالت کشاورزی خارج از فصل و 
تامین نیازهای بازار هســتند اما عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش زیرساخت های 
کشاورزی و استفاده از شیوه های سنتی تولید موجب شده بخش اعظمی از پتانسیل تولید 

محصوالت کشاورزی، دامی و شیالتی در هرمزگان بالاستفاده بماند.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: به بیش از ۷۵۰ روستای حوزه انتخابیه سفر 
کرده ام، از نزدیک مشکالت کشاورزان و روستائیان را دیده و با توانمندی های هر روستا 
و موانع و مشکالت پیش روی تولیدکنندگان روستایی آشنا هستم و همه این موارد را به 
تفکیک هر منطقه دسته بندی کرده ام لذا درصورت رفع این مشکالت، اقتصاد روستایی 
و مشکل بیکاری در روستاها شاهد تحول چشمگیری خواهد بود بنابراین از دولت و 
مجموعه وزارتخانه جهاد کشاورزی انتظار می رود براساس وظایف ذاتی مشکالت 

روستاهای هرمزگان در این بخش را پیگیری و برطرف کنند.
بنابراین گزارش، در ادامه این نشست موضوعاتی همچون، راهکارهای توسعه پرورش 
ماهی در قفس در محدوده ســواحل استان، تقویت تعاونی های صیادی، جلوگیری از 
هدررفت آب از طریق ایجاد ســدهای آبخیزداری و تامین لوله های آبرسانی به مزارع 
کشاورزی، احیا چشمه ها و قنوات، تسریع در تکمیل و بهره برداری از سد زاکین، رفع 
مشکالت سایت های پرورش میگو، احداث موج شکن جهت صیادان قشمی، احداث 
جاده های بین مزارع، حمایت از صادرات و صنایع تبدیلی و نرخ گذاری بر محصوالت 

کشاورزی بررسی شد و راهکارهای آن مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

بخش اعظمی از پتانسیل تولیدی 
در هرمزگان بالاستفاده مانده است
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       اقتصاد کیش - معاون استان ها و تشکل های اتاق ایران در بندرعباس گفت: اراده 
وزیر صمت بر این است که براساس سیاست های دولت و مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت به ســمت وفور کاال، رشد صادرات، جهش تولید و بازگشت ارز به 

چرخه اقتصادی کشور برود.
مظفر علیخانی افزود: وزیر صمت به سه نکته مبنای کارشناسی، تعامل و مشورت و 
همکاری با اتاق ایران و استان ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی اعتقاد راسخ دارد.

وی با بیان اینکه اراده وزیر صمت بر این است که براساس سیاست های دولت و مصوبه 
۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به سمت وفور کاال، رشد صادرات، جهش تولید 
و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور برود، خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه 
مأموریت اصلی و اساســی اش دیپلماســی سیاسی است اما با ساختار اصالحی که 

صورت گرفته نشان داد وزارت امور خارجه به دیپلماسی اقتصادی هم اعتقاد دارد.
علیخانی ادامه داد: دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در کنارهم باید رشد کند و برای رشد 

اقتصادی، جذب سرمایه گذار و فناوری نیازمند هر دو دیپلماسی هستیم.
معاون استان ها و تشکل های اتاق ایران با اشاره به اینکه برقراری مجدد رویه واردات 
در برابر صادرات یک ضرورت دارد، اضافه کرد: کمیته ارزی در این خصوص ۸ جلسه 
برگزار کرده و مصوبه آن تکمیل و وزیر صمت قرار آن را به ستاد هماهنگی اقتصادی 

دولت تحویل دهد.
 

دیپلماسی سیاسی و اقتصادی 
در کنارهم باید رشد کند

معاون استان ها و تشکل های اتاق ایران در بندرعباس: مرادی  نماینده هرمزگان در مجلس مطرح کرد:

اقتصاد کیــش -   مدیر حمل ونقل عمومی        
کیــش از برخــورد قاطع کمیتــه انضباطی 
درخصوص برخورد با رانندگان متخلف در 

کیش خبر داد. 
به گزارش اقتصاد  کیش، حمید پاشاکی گفت: 
درهشتمین جلسه کمیته انضباطی حمل ونقل 
عمومی کیش ، در پی برهم زدن نظم عمومی 
و برخورد فیزیکی تعدادی از رانندگان ناوگان 
تاکسیرانی با رانندگان تاکسی های اینترنتی که 
در مقابل هتل ها و مراکز گردشگری صورت 

گرفت تصمیات الزم اتخاذ شد.
وی افزود: دراین جلســه که با حضور محمد 
فیصلی مدیر حراست شرکت عمران، آب وخدمات کیش، سرهنگ بهرام ایمانی نسب 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، مصطفی شیروانی رئیس اداره حقوقی شرکت عمران، 
آّب وخدمات و عبداهلل علیخانی نماینده تاکسی داران برگزار شد درخصوص ابطال ۵ 
پروانه تردد، توقیف۱۰روزه دو تاکسی و ارجاع ۳ مجوز تاکسی به شورای ترافیک برای 

ابطال تصمیم گیری شد.
رانندگان این تاکســی ها یک هفته فرصت دارند در مورد بررســی مجدد این احکام، 
پیگیریهای الزم را انجام دهند درغیراینصورت این احکام با تایید شورای ترافیک اجرایی 
خواهد شد. گفتنی است ایجاد اختالل در نظم عمومی شهر و بروز رفتارهای نامناسب 
و مغایر با قوانین از سوی رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی از موضوعاتی است که به 

شدت با آنها برخورد می شود.

برخورد قاطع حمل و نقل کیش
 با رانندگان متخلف

مدیر حمل ونقل عمومی کیش  خبرداد:

       اقتصاد کیش -  دبیر علمی اولین دوره مسابقات موت کورت مناطق آزاد ایران گفت: 
مراسم افتتاحیه این مسابقات سوم بهمن در مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش 

برگزار خواهد شد.
سحر ناصربخت گفت: لوایح دو تیم از استان اصفهان ، یک تیم از استان مازندران و یک 

تیم از جزیره کیش در مرحله نهایي این مسابقات بررسي خواهد شد.
وي با اشاره به اینکه شرکت کنندگان فارغ التحصیالن و وکالي حقوق هستند، افزود: 
۱۰ نفر از وکالی پایه یک دادگستری و اساتید برجسته حقوق داوری این مسابقات را 

برعهده دارند.
ناصربخت افزود: در روز اول این مسابقات شرکت کنندگان لوایح خود را با حضور داوران 
ارائه خواهند کرد و در روز چهارم بهمن با اعالم تیم برتر مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد.
وي افزود: این مسابقات با همکاري معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه ازاد کیش، 
اداره امور زنان ســازمان منطقه آزاد کیش ، اداره اموزش و پرورش کیش  و دانشــگاه 

بین المللي چابهار برگزار می شود.

جزیره کیش میزبان اولین مسابقات 
موت کورت مناطق آزاد ایران

    اقتصاد کیش - حبیبی رئیس تامین اجتماعی کیش از بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری 
بگیران جزیره کیش خواست با ثبت نام در سایت خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به 
آدرس es.tamin.ir و وارد کردن شماره حساب خود از خدمات ارائه شده در طرح ۳۰۷۰ سازمان 
تامین اجتماعی جهت جلوگیری از مراجعات غیر ضروری و کمک به ریشه کن کردن ویروس کرونا 

و جلوگیری از اتالف وقت و کاهش هزینه  بهره مند گردند.

خدمات  طرح ۳۰۷۰ تامین اجتماعی و کمک 
به کاهش مراجعات حضوری

اقتصاد کیش - مدیر امور مناطق ویژه 
اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی گفت: حدود ۲۰۰ پروژه 
داریم که قرار است طی یک سال و نیم تا 
دو سال آینده در مناطق ویژه اقتصادی به 

بهره برداری برسد. 
چندی پیش پروژه هــای متعددی با 
حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهوری 
در مناطق آزاد قشم و انزلی و مناطق ویژه 
اقتصادی انرژی پارس، ســهالن، کاوه و 
سلفچگان با ســرمایه گذاری ۳۰ هزار 
میلیارد ریالی و ۲6۰ میلیــون دالر و ۱۳ 
میلیون یورویی افتتاح شــد. این دومین 
مرحله از افتتاح متمرکز رئیس جمهوری 
از ابتدای سال جاری بود که اولین مرحله از 
آن نیز در شهریور ماه انجام شد که بیش ۵۸ 
پروژه به بهره برداری رسید. مجموعاً طی 
دو افتتاحیه با حضور رئیس جمهوری ۱۱۸ 
طرح و پروژه افتتاح شــده است. از اینرو 
از جواد عباسپور، مدیر امور مناطق ویژه 
اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی درباره جزییات پروژه های 
افتتاح شــده در مناطق ویــژه اقتصادی 
توضیحاتی داده اند  که در ادامه می خوانید.

وی با اشــاره به دو مرحله پروژه های 
افتتاح شــده از سوی ریس جمهوری در 
شــهریور و دی ماه امسال، اظهار داشت: 
در دوره دوم افتتاحیه پروژه های تولیدی 
و صنعتی با حضور رئیس جمهوری در 
مناطق ویژه کاوه، انرژی پارس، ســهالن 
و ســلفچگان و پیام توانستیم پروژه های 

خوبی را افتتاح کنیم. همچنین در شهریور 
ماه نیز در مناطق ویژه اقتصادی سرخس 
و کاوه، ارگ جدید و شــیراز پروژه هایی 
افتتاح شد. در واقع منطقه ویژه اقتصادی 

کاوه در هر دو دوره مشترک بوده است.
حجــم  داد:  ادامــه  عباســپور 
ســرمایه گذاری های صورت گرفته در 
پروژه هایی کــه در اواخر دی ماه افتتاح 
شد، حدوداً ۵ هزار میلیارد ریال در بخش 
ریالــی و در بخش ارزی نیز ۱۲.۹ میلیون 
یورو بوده است. خوشبختانه از طریق این 
پروژه ها توانستیم برای ۵۱۲ نفر اشتغال 
مستقیم ایجاد کنیم که در این نوع واحد های 
تولیدی غالباً ۳ برابر اشتغال مستقیم، اشتغال 

غیرمستقیم نیز ایجاد می شود.
او خاطرنشــان کــرد: البتــه در بین 
پروژه هایی که قرار بود در دی ماه توسط 
رئیس جمهوری افتتاح شود، یک واحد 
بازیابی اتانول فاز ۱۲ در منطقه ویژه انرژی 
پارس نیز داشتیم که وزارت نفت تصمیم 
گرفت آن را در مراسم جداگانه ای افتتاح 
کند و حجم سرمایه گذاری این پروژه در 
حد ۳ هــزار میلیارد تومان به عالوه ۴۴۰ 
میلیون یورو بود. احتماالً این واحد صنعتی 

نیز طی دو هفته آینده افتتاح خواهد شد.
مدیر امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با 
اشاره به اینکه حجم سرمایه گذاری ها در 
دوره اول به نسبت بیشتر از دوره دوم بوده 
است، گفت: چندین پروژه در شهریور ماه 
با حجم سرمایه گذاری در بخش ریالی 

۱۲ هزار میلیارد ریال و در بخش ارزی ۲۴ 
میلیون یورو افتتاح شده بود.

عباسپور تصریح کرد: طی این پروژه ها 
۱۷۰۴ نفر اشــتغال مستقیم ایجاد شد که 
بیشــتر از دوره دوم افتتاحیه ها بود. عمده 
پروژه هایی که در دوره اول به بهره برداری 
رســید، صنایع کاربر بودند. واحد هایی 
همچون کاشــی و ســرامیک در منطقه 
ویژه اقتصادی سرخس با 6۵۰ نفر اشتغال 
مستقیم و کارخانه لوازم خانگی ماد ایران در 
منطقه ویژه اقتصادی پیام با ۳۷۰ نفر اشتغال 
مستقیم و ظرفیت رفع نیاز ۲۵ درصد نیاز 
تولید لوازم خانگی کشور، کارخانه های 
لوازم آرایشی و کامیون سازی در شیراز و 
کارخانه تولید المپ های ال ای دی در منطقه 
ویژه اقتصادی کاوه در این دوره افتتاح شد. 
همچنین در حوزه صنایع بهداشتی، تولید 
ماسک و ســوند ها و تهیه فرموالسیون 
لوازم آرایشی و بهداشتی نیز کارخانه ها و 

واحد های متعددی افتتاح شدند.
او افزود: در دوره اول افتتاحیه های رئیس 
جمهوری صنایع کوچک و متوسط بیشتر 
در بین پروژه ها دیده می شــد، اما در دوره 
دوم بیشتر شاهد افتتاح صنایع بزرگ بودیم 
که اگرچه اشتغال کمتری ایجاد کرد، اما 

حجم سرمایه گذاری ها در آن باال بود.
مدیــر امــور مناطق ویــژه اقتصادی 
دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی با تاکید بر اینکه اخیراً واحد تولید 
کمپرســور های مورد نیاز صنعت نفت 
با حضور رئیس جمهوری افتتاح شــد، 
گفت: در منطقه ویژه اقتصادی ســهالن 
کارخانه تولید پوشک و لوازم بهداشتی 
بچه را داشتیم. به خاطر داریم که چندی 
پیش شــاهد کمبود پوشــک در کشور 
بودیم که افتتاح این واحد می تواند به رفع 
این کمبود کمک کند. همچنین در منطقه 
ویژه اقتصــادی کاوه عمدتاً پروژه های 
زیرســاختی داشتیم که ســاخت انبار و 
ســکو های تخلیه و بارگیری باالیی دارد 
که حجم سرمایه گذاری باالیی می طلبد، 

اما میزان اشتغال آن پایین است.
عباسپور با اشاره به اینکه در سال های 
گذشته برنامه افتتاح مترکز وجود نداشته 

و امســال برای اولین بار این اتفاق افتاده 
است، گفت: ما پیگیری کردیم که سریعتر 
مشکالتشان حل شود و واحد ها به نتیجه 
برسند تا در زمان مشخصی آن ها را افتتاح 
کنیم. در ســال های گذشته هر منطقه ای 
بــه طور جداگانه این پیگیری ها را انجام 

می داد.
او با اشــاره بــه مثبت بــودن تجربه 
افتتاح های متمرکز گفت: قرار اســت که 
همین روند ادامه پیــدا کند. حدود ۲۰۰ 
پروژه داریم که قرار اســت طی یک سال 
و نیم تا دو سال آینده به بهره برداری برسد.

مدیر امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه 
شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
تاکید کرد: وقتی کشور با مشکالت ارزی 
مواجه شــد، خود به خود ورود کاال ها و 
محصوالت آمــاده با محدودیت مواجه 
شــد. کسانی که تاجر و بازرگان بودند و 
این کاال ها را وارد می کردند، رویکردشان 
را تغییر دادند و از تجارت به سراغ تولید 
آمدند. به همین دلیل اســت که االن هم 
واحد تولیدی در حال ساخت زیاد داریم 

که به زودی بهره برداری خواهند شد.
عباســپور با بیان اینکــه مناطق ویژه 
اقتصادی هر ســاله چیزی حدود ۴۵ تا 
۵۰ درصد از صادرات کاال های غیرنفتی 
کشــور را به خود اختصــاص داده اند، 
تصریح کرد: در 6 ماهه نخســت امسال 
چیزی حدود ۴.۵۵ میلیارد دالر صادرات 
در کشور داشتیم که البته نسبت به مدت 
مشابه سال قبل که 6 میلیارد دالر بوده افت 
داشتیم. البته دلیل عمده آن شیوع کرونا و 
مشــکالت ارزی بوده است. ما در 6 ماه 
نخست امسال در مناطق ویژه اقتصادی 
فقط یک میلیارد دالر واردات داشتیم که 
به نسبت کاهش یافته است. در حالی که 
در سال گذشته این رقم تقریباً دو برابر بوده 

است.
او افزود: عمده واردات کشور بیشتر در 
حوزه مواد اولیه و ماشین آالت خط تولید 
است. در مناطق ویژه اقتصادی از سال ۹۷ 
به بعد تقریباً واردات کاال ها به صفر رسیده 
و بــه جز مواد اولیه و ماشــین آالت خط 

تولید، واردات دیگری نداریم.

مدیر امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی  مناطق آزاد مطرح کرد؛

2۰۰ پروژه آماده بهره برداری در مناطق ویژه اقتصادی 
طی 2 سال آینده

       اقتصاد کیش -   درمانگاه کووید ۱۹ با سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش،  
راه اندازی، تجهیز و مورد بهره برداری قرار گرفت. 

 رئیس مرکز توسعه سالمت کیش روز گذشته  اعالم این خبر گفت: این درمانگاه با 
مساحت ۱۰۸ متر مربع ،شامل دو اتاق و تجهیزات الزم، در مجاورت مرکز خدمات 
جامع سالمت بوعلی واقع در سفین ، آماده سازی و ارائه خدمات به مراجعان دارای 

عالئم کرونا را آغاز کرده است.
محمدرضا رضانیا افزود: مراجعان به درمانگاه توسط مراقب سالمت مورد بررسی 
و ارزیابی از نظر عالیم کووید قرار می گیرند و پس از ثبت اطالعات، در صورت 
نیاز به پزشک ارجاع می شوند. پزشک در صورت شک به بیماری کووید، بیمار را 

برای انجام نمونه گیری به کانکس نمونه گیری ارجاع می دهد.
وی در ادامه گفت : در این درمانگاه پزشک ،کارشناس آزمایشگاه ،مراقب سالمت و 
کارشناس مبارزه با بیماریها کلیه امور مربوط به کووید ۱۹شامل، معاینه ،تهیه لیست 
نمونه گیری و نوبت دهی ،ارجاع بیماران جهت انجام نمونه گیری،ثبت اطالعات 
مرتبط توسط مراقبین، جواب دهی آزمایشات،نمونه گیری و صدور گواهی انجام 

آزمایش انجام می شود.
 رضانیا با بیان اینکه بخش خصوصی توان و ظرفیت باالیی برای پشتیبانی از حوزه 
بهداشــت و درمان را دارد افزود: از کمک ها و حمایت مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد بــرای حمایت های بی دریــغ ، علی الخصوص در دوران همه گیری کرونا و 
ســاخت این درمانگاه نقش مهمی داشته اند سپاسگزاریم. این امر نشان از اهمیت 
موضوع ســالمت و بهداشــت مردم در کیش دارد و امیدواریم با همین حمایت ها 
و پیگیری ها زیرســاخت های بهداشتی و درمانی بصورت مداوم مورد توجه قرار 
گرفته و به همت کلیه بخش های دولتی و خصوصی اقدامات مناسبی در شان مردم 

شریف کیش برداریم .
وی تاکید کرد: در حال حاضر همه بخش ها در کیش که وظیفه خدمت رسانی به 
مردم را دارند تمام تالش خود را معطوف به این کرده اند که بحران کرونا کنترل شود. 
همه همدل شده ایم تا کیش زیبا و کشور از این بحران خارج  شود و ما خدمتگزاران 
مردم عزیز در مرکز توســعه سالمت  هم ،همچون ماه های گذشته تمام توان خود 
را برای این منظور بسیج کرده ایم و همچنان با پشتوانه حمایت و همراهی مردم و 

مسئولین عزیز تا آخرین لحظه در صحنه هستیم. 
سخنگوی شورای سالمت افزود: مردم باید بدانند رعایت پروتکل های بهداشتی ، 
انتخابی است که برای زندگی و مقابله با بیماری و خدای نکرده  مرگ است و اگر 
ما می خواهیم کرونا را شکســت دهیم رمز آن رعایت دقیق این پروتکل ها و قطع 

زنجیرههای انتقال است و باید برای رسیدن به این هدف ،تالش کنیم.
رضانیا با بیان اینکه در این مرحله از همه گیری ویروس کرونا، عمده انتقال از طریق 
تماس های نزدیک در محل های کار و به ویژه محیط خانگی ناشی می شود، افزود: 
بیماران با عالئم کم ،که در منزل کار مداوا را پیگیری می کنند و دیگر بیماران بستری 
شــده پس از ترخیص از بیمارســتان می بایست به مدت ۲ هفته پس از تشخیص 

سرپایی و یا ترخیص از بیمارستان اصول جداسازی از دیگر افراد را رعایت کنند.
وی ادامه داد: بیماران مذکور در کنار رعایت تمام شــیوه نامه های بهداشــتی می 
بایست وسایل شخصی و همچنین محل خواب و غذاخوری خود را از دیگر افراد 

خانواده جدا نمایند.
ســخنگوی شورای سالمت گفت: مبتالیانی که توانایی فراهم کردن این شرایط را 

ندارند، می توانند به نقاهتگاه ها مراجعه کنند.
الزم به ذکر اســت این درمانگاه همه روزه در دو شــیفت کاری صبح و بعد از ظهر 

دائر است. 

درمانگاه کووید ۱9 در جزیره کیش
 آغاز به کار کرد


