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رعایت پروتکل های بهداشتی 
در هرمزگان کاهش یافته است

  اقتصاد کیش  - استاندار هرمزگان گفت: میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در 
استان بسیار ضعیف بوده و به حدود ۳۵ درصد رسیده است.

فریدون همتی در نشســت ســتاد استانی مقابله با بیماری کرونا افزود: ضعیف بودن 
پروتکل های بهداشتی از جمله استفاده نکردن از ماسک و رعایت نکردن فاصله گذاری 
اجتماعی و فیزیکی و رعایت نکردن مقررات رنگ بندی شیوع کرونا  موجب شده 

شیوع بیماری کرونا با سرعت در استان هرمزگان اوج بگیرد.
وی بیان داشت: متاسفانه هرمزگان سومین استان کشور است که ضعیف ترین و کمترین 

میزان رعایت پروتکل های بهداشتی را دارد.
استاندار هرمزگان اظهارداشت: تعداد فوتی ها به دلیل بیماری کرونا در استان، هر هفته 
در حدود ۵۰ نفر اســت و تعداد بیماران بستری بویژه در شهرستان های بندرعباس، 

میناب، بندرخمیر، قشم، بندرلنگه، پارسیان و کیش بسیار زیاد است.
۱۱ شهرستان هرمزگان در وضعیت قرمز کرونایی است

استاندار هرمزگان تصریح کرد: ۱۱ شهرستان در استان هرمزگان شامل، بندرعباس، 
میناب، رودان، جاســک، سیریک، حاجی آباد، قشم، بندرخمیر، بندرلنگه، بستک و 

پارسیان در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند.
همتی یادآورشد: طبق ضوابط و مقررات و وضعیت قرمز شیوع کرونا تمامی مشاغل 

گروه های شغلی ۲، سه و چهار در این شهرستان ها باید تعطیل باشند.
وی گفت: در هفته های گذشته با شرط رعایت پروتکل های بهداشتی به این گروه های 
شغلی اجازه فعالیت دادیم، اما متاسفانه همکاری خوبی را در این زمینه شاهد نبودیم و 

از امروز تعطیلی مشاغل اعمال خواهد شد.
اســتاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان به شدت احساس 
خطر می کند و اعالم کرده تخت های بیمارستانی به خصوص در بندرعباس، تکمیل 
شــده است و با توجه به این وضعیت، همه ضوابط و مقررات وضعیت قرمز توسط 
فرمانداران و نیروی انتظامی اعمال می شود و اصناف نیز باید این مقررات و تعطیلی 

ها را رعایت کنند.
همتی با اشاره به تعطیلی سه روزه پایان هفته جاری همزمان با عید سعید قربان، اظهار 
داشــت: در این سه روز تمامی ورودی و خروجی شهرها و روستاها در هرمزگان به 
طور جدی و کامل بسته خواهد بود و از هیچ شهری به شهر دیگر و همچنین به روستاها 

اجازه تردد و مسافرت نخواهیم داد.
وی اضافه کرد: باید برای کاهش شیوع کرونا در استان، ۲ هفته کار فوق العاده انجام دهیم 
و از مردم می خواهیم همکاری الزم را داشته باشند و از سفر و رفت و آمد غیرضروری 

و برگزاری دورهمی ها و مراسم ها به طوری جدی خودداری کنند.
استاندار هرمزگان با اشاره به در پیش بودن عید سعید قربان، بیان داشت: اگر بنا شد نماز 
عید قربان برگزار شود، با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و در نقاط مشخص 
و فضای باز و با هماهنگی ستادهای برگزاری نماز با حداکثر تعداد ۷۰ نفر خواهد بود 

تا جان و سالمتی مردم در این شرایط خطرناک، حفظ شود.
واکسیناســیون کرونا در هرمزگان به سرعت در حال انجام است وهمتی عنوان کرد: 
واکسیناسیون کرونا در استان هرمزگان به سرعت در حال انجام است و همکاری مردم 

در این زمینه در راستای دریافت واکسن مهم است.
وی ادامه داد: تعداد تست های تشخیص کرونا در استان افزایش یافته تا سریع تر بیماران 

مبتال به کرونا شناسایی شوند و با قرنطینه خود، بیماری را به دیگران منتقل نکنند.
استاندار هرمزگان افزود: گروه های نظارتی بسیج و دانشگاه علوم پزشکی استان، به طور 
جدی بر قرنطینه خانگی افراد مبتال به کرونا نظارت کنند و خود این افراد هم به عنوان 

یک مسوولیت اجتماعی و اخالقی، رعایت این قرنطینه را جدی بگیرند.
همتی بر ضرورت همراهی مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد و اظهار 
داشــت: دستگاه های مسوول به طور دقیق ضابطه ها را اعمال و ورودی و خروجی 
شهرها و روستاها به شدت کنترل کنند و ممنوعیت رفت و آمدهای غیرضروری اعمال 

خواهد شد تا شدت بیماری در استان کاهش پیدا کند.
وی همچنین بر لزوم نظارت فرمانداران، بخشداران و دهیاران بر جلوگیری از رفت 
و آمد روستا به روستا، شهر به روستا و شهر به شهر در هرمزگان تاکید کرد و گفت: 

خودروهای متخلف طبق قوانین و مقررات جریمه خواهند شد.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: امور عمرانی و تولیدی نباید تعطیل شود و باید با 

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی ادامه داشته باشد.

بهره برداری از مناطق آزاد جدید
 تا پایان سال 

اقتصاد کیش - مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از 
بهره برداری از مناطق آزاد جدید بر اساس دستور رئیس جمهور تا پایان سال خبر داد. 

حمیدرضا مؤمنی گفت: اگر بتوانیم اساسنامه سازمان های جدید و موضوع طرح های 
جامع این مناطق را اجرائی کنیم، فکر می کنم تا پایان امسال، مناطق آزاد جدید به مناطق 

آزاد موجود، الحاق شوند.
مومنی افزود: هر یک از مناطق آزاد موجود، معین یک منطقه جدید شده اند و باید کار های 

آن را انجام دهند.
وی گفت: در مناطق آزاد اینچه برون و سیستان، کار ها خوب پیشرفته و مناطق جدید 

دیگر نیز اقداماتی انجام داده اند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به موضوع اصالح بودجه ۱4۰۰ این مناطق 
اشاره کرد و افزود: به علت تامین منابع مالی، طرح های مناطق آزاد و بخش خصوصی 
که در این مناطق مستقر است، مقرر شد در مجموع 6۵۰۰ میلیارد تومان اصالحیه بودجه 

انجام و در بودجه امسال مناطق گنجانده شود.
مومنی ادامه داد: بعد از گذراندن مراحل اداری و قانونی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بتوانند 

از این تصمیمی که اتخاذ شده استفاده کنند.
وی با اشــاره به پایان کار دولت دوازدهم اضافه کرد: برای مطلع شــدن مدیران بعدی از 
اتفاقاتی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افتاده، گزارش هشت ساله ای تهیه شده و همه 
قداماتــی کــه مناطق آزاد در تمام حوزه ها، انجام داده اند به صورت کتابچه در آمده و در 

اختیار مدیران بعدی قرار می گیرد.
مشاور رییس جمهور گفت: برای اینکه در آینده هم مشکالتی به وجود نیاید و برنامه میان 
مدتی برای مدیران این مناطق در آینده ترسیم شود، برنامه سه ساله ای تهیه کرده ایم که 
چالش ها، فرصت ها، مزیت ها و تهدید ها در آن دیده شده و برای سه سال آینده برنامه 
عملیاتی در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری تهیه و نقشه راه کوتاه مدت تدوین 

شده است که می تواند به عنوان الگو برای پیشبرد کار ها مدنظر قرار گیرد.
مومنی تصریح کرد: این نقشه راه، تا آخر هفته جاری نهایی و نقاط ضعف آن برطرف 

می شود.
وی در خصوص ۱8۰ چالش پیش روی این مناطق نیز گفت: همه این مشکالت با کمک 
دستگاه های مختلف از جمله وزارت صمت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و محیط 

زیست حل شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مشکالت 
مهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد و افزود: با صحبت ها و رایزنی هایی که صورت 
گرفته و نمایندگان مجلس نیز انجام اصالحات در این زمینه را واقف هستند، امیدواریم در 
شش ماه دوم سال، با یک طرح از طریق نمایندگان مجلس بتوانیم این مشکل را حل کنیم.

مومنی با بیان اینکه بر اساس قانون جدید، فعاالن اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده 
می شوند که در گذشته نبود گفت: این موضوع، بر فعالیت های اقتصادی و قیمت تمام 
شده اثر می گذارد و عمده فعالیت ها را با مشکل مواجه کرده است که امیدواریم هرچه 

زودتر بر طرف شود.

دعوت از فعالین اقتصادی برای استفاده از 
ظرفیت های موجود شهرک های صنعتی کیش 

استاندار هرمزگان :مدیر تسهیل تولید و صنایع کیش در گفت و گو با اقتصاد کیش عنوان کرد :

اقتصاد کیش- ســرویس گزارش و گفت و گو- 
بازســازی بازار بزرگ اقتصادی، ایجاد اشــتغال و 
استفاده از ظرفیت های  بالقوه موجود، امروزمهمترین 
اولویت کشور است زیرا این اطمینان دهی به جامعه 
کــه قوانین در راســتای بهبود شــرایط آنها وضع و 
اجرایی می شــوند، سبب بازسازی  اعتماد عمومی و 
ســرمایه اجتماعی کشور و در نتیجه رشد و توسعه 
اقتصــادی و افزایش رضایتمنــدی عمومی خواهد 
شد. مردم این روزها بیش از هر زمان دیگر خواهان 
رسیدگی به اوضاع و احوال اقتصادی هستند و در این 
میان در جزیره کیش نیز بواسطه وجود شرایط خاص 
این مطالبه مردمی بیشــتر احساس می شود. تشکیل 
کارگــروه هایی با تمرکز بر رســیدگی به وضعیت 
صنایع به طور خاص نیز موید همین مطلب اســت. 
واحد تسهیل تولید و صنایع سازمان منطقه آزاد کیش 
یکی از واحدهایی اســت که در بدنه  سازمان منطقه 
آزاد کیش در تالش اســت تا با بررســی علل رکود 
یا توقف واحدهای تولیــدی، هماهنگی الزم برای 
حل مشــکل  آنها را انجام دهد. بررســی و پیگیری 
رفع موانع مربوط به اشــتغال با هماهنگی واحدهای  
مرتبط، بررسی اختالفات احتمالی واحدهای تولیدی 
با دســتگاه های اجرایی و ارائه راهکارهای مناسب، 
کمک به تســریع، تکمیل و راه انــدازی طرح های 
نیمه تمــام تولیدی و صنعتــی و حمایت و کمک به 
توسعه صادرات محصوالت تولیدی در جزیره کیش 
نیز از جمله اهدافی است که مدیریت تسهیل تولید و 
صنایع ســازمان منطقه آزاد کیش در راه آن گام برمی 
دارد. در ایــن میان اپیدمــی کرونا نیز منجر به ایجاد 
ستاد اقتصادی مقابله با بحران کرونا با حضوربرخی 
از مسوالن اقتصادی در جزیره کیش شد تا بتوان آثار 

مخرب این بحران را تا حدود زیادی کم کند.
35  طرح جاری به ارزش 648 میلیارد تومان

سیدرضا صمدی، مدیر تسهیل تولید و صنایع کیش 
و یکی از اعضای ستاد اقتصادی مقابله با بحران کرونا 
در گفــت و گو با روزنامه اقتصاد کیش به تشــریح 
وضعیت واحدهای تولیــدی و صنعتی و اقدامات 
جــاری در جهت بهبود شــرایط پرداخت. صمدی 
در تشــریح حوزه فعالیت های واحدهای تولیدی 
صنعتی که در منطقه آزاد کیش فعال هســتند، گفت: 
واحدهــای فعال در جزیره کیــش عمدتا در حوزه 
خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز، تولید تجهیزات 
نفتی، انواع محصوالت آرایشــی و بهداشتی، تولید 
تجهیزات پزشکی و دارویی به عنوان غالب فعالیت 
هــای صنعتی در کیش فعال هســتند .عالوه بر این، 
واحدهای صنعتی در حوزه چوب و سلولزی هم از 
واحدهای شــاخص صنعتی در کیش محسوب می 
شوند که خوشبختانه به صورت امیدوارکننده ای به 

فعالیت مشغول هستند. 
مدیرتسهیل تولید و صنایع سازمان منطقه آزاد کیش با 
اشاره به فعالیت های جاری مجموعه خود گفت: ۳۵ 
طرح در این واحد ارزیابی شده است که ۱۵ طرح از 
مجموع آن نهایی و در مرحله واگذاری به کمیسیون 
اقتصادی قــرار دارد. صمدی افــزود: ارزش مالی 
مجموع ۳۵ طرح حدود 648 میلیارد تومان است که 
این رقم نوید بخش اتفاقات خوبی در حوزه صنعت 
است که با تحقق آن می توان به آینده این صنعت بیش 
از پیش امیدوار بود و بواسطه آن خدمات ارزنده ای 

را به کیش عزیز ارائه دهیم.
ایجاد "میز مشترک" و ارتباط مستقیم با فعاالن 

حوزه تولید و صنعت
مدیرتســهیل تولید و صنایع کیــش با بیان اینکه در 
واقع ما نقدپذیری را از خودمان شروع کردیم، ادامه 
داد:  بــا توجه به جایــگاه واالی صنعت در جزیره 
کیش و به پاس ارج نهادن به حضور فعاالن عزیز در 
حوزه کسب و کار صنعتی در دورانی که کشورسخت 
محتاج به حضور واحدهای صنعتی فعال است برآن 
شــدیم که با آنها همکاری مستقیمی داشته باشیم به 
نحوی که در قالب گروه مجازی که توســط فعاالن 
صنعتی ایجاد شده است به طور مستقیم با فعاالن این 

حوزه در ارتباط و از نقطه نظرات مطلع می شویم. 
صمدی ضمن تاکید بر تعامالت مســتقیم مدیران با 
فعــاالن حوزه تولید و صنعت در جزیره کیش اظهار 
داشــت: اخیرا میزی را تحت عنوان "میز مشترک" 
با حضور بنده به عنوان مدیرتســهیل تولید و صنایع 
تولیــد در کیش و دبیرســندیکای صاحبان صنایع 
جزیره کیش در نظر گرفته ایم. براین اساس به همراه 
دبیرســندیکا به نمایندگی از فعاالن صنعت جزیره 
کیــش یک روز در هفته می توانیم به طورمســتقیم 
و همزمان به درخواســت های فعالیــن این حوزه 
رســیدگی نماییم. صمدی گفــت: آمادگی داریم به 
مشــکالت حوزه صنعت رسیدگی و توجه ویژه به 

رفع موانع احتمالی داشته باشیم. 

مدیرتســهیل تولید وصنایع کیش در پاسخ به سوال 
خبرنــگار اقتصاد کیش پیرامــون ارزیابی عملکرد 
شورایعالی مناطق آزاد بر حمایت از چرخه اقتصادی 
بر مناطق آزاد خصوصا جزیره کیش گفت: متاسفانه 
در ســال های اخیر بخشــنامه های خلق الســاعه 
متعددی از ســوی وزارتخانه هــای مختلف صادر 
شــده و مشکالتی را برای واحدهای صنعتی بوجود 
آورده اند اما امیدواریم با پیگیرهایی که انجام می شود 
بتوانیم نسبت به رفع و یا حداقل کمرنگ کردن موانع 

مثمرثمر باشیم.
استفاده 39 واحد صنعتی فعال از امتیاز" ارزش 

افزوده"
صمدی در بخش دیگری از ســخنان خود با توضیح 
مبحث و بــه نوعی امتیــاز "ارزش افزوده" گفت: 
ستادی مرکب از نماینده تام االختیار وزارت اقتصاد، 
وزارت صمــت، وزارت جهاد کشــاورزی، بانک 
مرکــزی و مدیران صنایع مناطــق آزاد برای تعیین 
ارزش افزوده ای که واحدهای صنعتی برای محصول 
نهایی ایجاد کرده اند تا بتوانند برای خروج از منطقه 
آزاد به ســرزمین اصلی  از مزایای این ارزش افزوده 
اســتفاده کنند، تشکیل شده اســت. وی ادامه داد: بر 
این اســاس در حال حاضــر ۳9 واحد صنعتی فعال 
در منطقه آزاد کیش از این ارزش افزوده استفاده می 
کنند تا بتوانند محصوالت خودشــان را بعد از تولید 
به ســرزمین اصلی  و یا خارج از کشور ارسال کنند. 
مدیرتسهیل تولید وصنایع کیش گفت: تالش من و 
همه همکارانم در واحد تسهیل  تولید فراهم آوردن 
این امکان برای واحدهای صنعتی است که خارج از 
کیش هم فعالیت داشته باشند و آمادگی داریم که این 
طــرح های ارزش افــزوده را در کمترین زمان برای 
طرح در کمیســیون اقتصادی ارسال کنیم و فعاالن 
صنعتی بتوانند نســبت به ارسال محصوالت خود به 

سرزمین اصلی اقدام کنند. 
کیش؛ پیشگام در حوزه خدمات فنی و مهندسی 

نفت، گاز و انرژی
صمدی با اشــاره به حوزه نفــت و گاز و انرژی در 
جزیره کیش گفت: می توانیم بگوییم که منطقه آزاد 
کیش پیشــگام در حوزه خدمات فنی و مهندسی در 
این حوزه است. امکانات خوب و عالی این منطقه در 
حوزه زیرساخت برای فعاالن نفت و گاز مثل بندرگاه 
، فرودگاه و مراکز اقامتی مناســب برای کارکنان این 
شــرکت ها و یا میهمانان خارجی همچنین گمرک 
مستقر در بندرگاه از جمله عوامل تاثیر گذاری هستند 
کــه کیش را به هاب انرژی در حوزه خدمات فنی و 
مهندسی نفت و گاز تبدیل کرده است. صمدی افزود: 
در تالشیم تا بتوانیم به نحو شایسته سکوهای پارس 
جنوبی را پشتیبانی کنیم و این به هر حال اتفاق بسیار 
مثبت و موثری در جزیره کیش اســت که از ســطح 

اشتغال مناسبی هم برخوردار است.
صمــدی در خصوص تاثیر کرونــا و تحریم های 
اقتصادی بر ادامه حیــات صنایع تولیدی در جزیره 
کیش گفت: همانطور که مستحضرید اپیدمی کرونا 
که در کل کشــور و جهان شــایع شد و به تبع دامن 
منطقــه آزاد کیش را هم گرفته اســت  و متاســفانه 
این منطقه از عوارض آن مصون نمانده اســت . این 
ویروس که اواخر سال 98 و اوایل سال 99 شیوع پیدا 
کرد آسیب های جدی به حوزه کسب و کار در کشور 
وارد آورد و با توجه به ناشناخته بودن این بیماری و 
عدم اطالع از چگونگی مقابله با آن جزیره کیش هم 
از آن متاثر شــد اما بتکار و سرعت عمل در سازمان 
منطقه آزاد کیش و علی الخصوص بخش خصوصی 
توانســت با ایجاد ســتاد اقتصادی مقابله با کرونا با 
همکاری، همیاری و همدلی مسئوالن و فعاالن بخش 
خصوصی این عوارض تا حدودی کمتر مشــاهده 
شــد اما قطعا بی نصیب از تبعات اقتصادی مخرب 

آن نبودیم.
375 واحد خدمات صنعتی فعال ، 138 انبار و 26 

واحد سرد خانه فعال
صمدی با اشــاره به اهمیت صنعت در جزیره کیش 
گفت: به هر حال نگاه کشــوری به جزیره کیش نگاه 
گردشــگری اســت اما حوزه صنعــت هم حضور 
بســیار پررنگی در منطقه آزاد کیش دارد .۳۷۵ واحد 
خدمات صنعتی فعال ، ۱۳8 انبار و ۲6 واحد ســرد 
خانه فعال در منطقه آزاد کیش آمار کمی نیســت . با 
توجه به اشتغالی که این صنایع ایجاد کردند می توان 
گفــت که حوزه صنعــت در فعالیت های اقتصادی 
کیش اگر در جایگاه اول نباشد حتما در جایگاه دوم 

قرار خواهد داشت.
مدیرتســهیل تولید وصنایع کیش با اشــاره به آمار 
واحدهای فعال در حوزه صنعت و خدمات صنعتی 
آینــده این بخش را امیدوارانه توصیف کرد و افزود: 
۲9۲ هکتار زمین تحت پوشــش واحدهای صنعتی 

در جزیره کیش مســاحت کمی نیست که بخواهیم 
به راحتی از آن چشــم پوشــی کنیم. صمدی گفت: 
نگاه ما به گسترش فعالیت ها خصوصا صنایع های 
تک و غیرآالینده اســت و با توجه به اقداماتی که از 
سال گذشته تا کنون توسط سازمان منطقه آزاد کیش 
در حــوزه فناوریهای نویــن و ایجاد مرکز نو آوری 
جزیره کیش انجام شــده می تــوان گفت: در آینده 
نزدیک صنعت و علی الخصوص صنایع های تک و 
دانش بنیان جایگاهی ویژه ای را در منطقه آزاد کیش 

خواهند داشت .
توان صادراتی جزیره کیش

صمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
اینکه کسانی که سالها است در جزیره کیش حضور 
دارند واقفند که ما صنایع بســیار خوبی در منطقه در 
حــوزه دانش بنیان ها و واحدهای مطرح و صاحب 
نام داریم گفت: در حوزه ایمپلنت های درون اندامی، 
تجهیزات پزشکی، تولید دارو پیشرفت های شایات 
توجهی صورت گرفته اســت و بخش عمده ای از 
صادرات کیش به سرزمین اصلی مربوط به تولیدات 
دارویی است که باعث افتخار جزیره است. در حوزه 
آرایشی و بهداشتی هم به همین شکل اشتغال باالیی 
وجود دارد. صنایع چوبی و ســلولوزی ، تولید لوازم 
خانگی و سیســتمهای سرمایشــی و برودتی هم از 
صنایع مطرح هســتند و ســال گذشته چند شرکت 
صنعتی در این حوزه ها فعال و افتتاح شــد و یکی از 
واحد های تولید تجهیزات برودتی عمده محصوالت 
تولیدی خود را به سرزمین اصلی ارسال می کند و در 
جهت تعدیل و کاهش فشار تحریم ها ظرفیت ارسال 

به خارج از کشور را نیز خواهند داشت.
تالش مضاعف در جهت حذف بوروکراسی 

اداری پیچیده
مدیرتســهیل تولید و صنایع کیش در پاســخ به این 
ســوال که بوروکراســی های پیچیده اداری سرمایه 
گــذاران را بی انگیزه و ســردرگم خواهد کرد؛ و آیا 

اقدامی در این باره صورت گرفته است؟
گفت: با بوروکراســی های اداری به شدت مخالفیم 
و همانطور که گفته شد با همکاری که در واحد ما و 
سندیکای صاحبان صنایع و فعاالن این حوزه برقرار 
شده است ســعی کردیم عمال بوروکراسی نداشته 
باشــیم و یا اگر  داریم به حداقل ممکن برســد. ما 
امروز برای صدور جواز تاســیس یک واحد صنعتی 
از متقاضی تنها چند آیتم معرفی مکان، طرح توجیهی 
فعالیــت مد نظر و اوراق هویتی حقوقی و حقیقی را 
درخواســت می کنیم و اگر ایرادی در آن ها نباشــد 
بالفاصله همان روز نســبت به صدور جواز تولید و 
تاسیس اقدام خواهد شد و به محض بهره برداری نیز 
نســبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام خواهیم 
کرد . برای تمدید پروانه های بهره برداری واحدهای 
صنعتی هم بالفاصله با درخواست بهره بردار چنانچه 
موضوع جدیدی اتفاق نیفتاده باشد نسبت به تمدید 

پروانه اقدام خواهیم کرد. 
از اصالح شیوه نامه ها تا رسیدگی به زیرساخت ها

صمدی در خصوص ارائه گزارش اجمالی عملکرد 
در ســتاد مدیریت تسهیل تولید و صنایع به اصالح 
نهایی شــیوه نامه ســرمایه گذاری صنعتی و حذف 
ضوابــط  مقررات زائد که نتایج آن به عینه مشــهود 
اســت، افزایش بیش از دو برابری صدور مجوزهای 
صنعتی در مقطع زمانی محدود  و رسیدگی سریع به 
درخواســت های سرمایه گذاری که در حال حاضر 
هم بالغ بر بیش از ۱۵ طرح در حال انجام است، اشاره 
کرد. وی همچنین پیگیری ســریع زیر ساخت های 
شهرک های صنعتی از جمله شهرک های  صنعتی ۵  
و 6 را از جملــه اقدامات جاری عنوان کرد و افزود:  
همکاران ما در شرکت عمران، آب و خدمات همواره  
همراه و همیار بودند تا نســبت به رفع مشکالت زیر 
ســاخت ها ســریعتر عمل کنیم خصوصا در حوزه 
خیابان  کشــی که در حال انجام اســت وامیدواریم 

بزودی  به نتایج اولیه و دلخواه برسیم.
فعالیــت در خور توجه کارگروه حمایت از تولید و 
رفع موانع ســرمایه گذاری صنعتی و غیر صنعتی که 
هر هفته تشکیل جلسه می دهند ، معرفی واحدهای 
مصوب به بانکها جهت اخذ تســهیالت رونق تولید 
و سایر تسهیالت ، رفع مشکالت منطقه ای و خارج 
از ســازمان و تالش برای پیگیری موضوعات و اگر 
هم موانعی هســت به صورت روتیــن هفتگی در 
کارگروه مصوب و در جهت رفع سریعترمشکالت 
آن اقدام و اجرایی شــود از دیگر موضوعات مطرح 
شــده بود.مدیرتسهیل تولید و صنایع کیش با تاکید 
بر اینکه  برای ایجاد انگیزه و اعتماد عمومی بهترین 
روش ارائه مستندات موجود است و تنها شعار دادن 
کافی نیســت، گفت: تمام مستندات اقدامات جاری 
در واحد تســهیل تولید صنایع قابل دســترس برای 

عالقمندان وجود دارد. 
لزوم توجه فعــاالن اقتصادی به ظرفیت های خالی 

شهرک های صنعتی و اطمینان به حمایت مدیران
صمــدی در پایان توصیه ای هم به فعاالن اقتصادی 
جزیره کیش داشت و گفت: با توجه به ظرفیت خالی 
که در شهرک های صنعتی ما وجود دارد توصیه من 
بــه عزیزان در حوزه اقتصــادی  مراجعه برای فعال 
کردن واحد های صنعتی است و ما هم قول می دهیم 
در حداقــل زمان ممکن راه را باز کنیم و مجوزهای 
الزم را صــادر نماییم . وی ادامه داد: حوزه تولید در 
کشــور نیاز اصلی اســت و با توجه با تاکیدات مقام 
معظم رهبری و شــعار سال ۱4۰۰ توجه به امر تولید 
ضروری اســت و نیاز به حمایت بخش خصوصی 
بیش از پیش احســاس می شود و ما هم با تمام توان 

همراهی خواهیم کرد  .

دبیر شورایعالی مناطق آزاد عنوان کرد:

سفر به جزیره  قشم ممنوع شد
  اقتصاد کیش  - فرماندار قشــم گفت: محدودیت های تردد در اســکله های این 
شهرستان اعمال می شود و ورود خودروهای غیر بومی و مسافر به داخل جزیره و 

همچنین خروج خودروی بومی و شهروندان قشم ممنوع است.
علیرضا نصری روز گذشته  در ستاد مقابله با بیماری کرونای شهرستان قشم افزود: 
بنا بر وضعیت شــیوع ویروس کرونا و افزایش بیماران بســتری و موارد مثبت، این 

محدودیت ها با جدیت دنبال می شود.
وی ادامه داد: ممنوعیت تردد درون شهری شبانه خودروها، از ساعت ۲۲ تا سه بامداد 

ادامه دارد و جریمه رانندگی برای آن صادر می شود.
مجتمع های تجاری قشم تعطیل شد

فرماندار قشم تصریح کرد: مشاغل گروه ۲، سه و چهار نیز تعطیل اعالم می شود و بر 
این اساس فعالیت مجتمع های تجاری، مدرسه های شبانه روزی، باشگاه های ورزشی 
مربوط به ورزش های پر برخورد مانند کشتی، کاراته و جودو، کافه ها و چایخانه ها 
تعطیل و مراسم های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و اقامه نماز جمعه تا تبدیل وضعیت 

مساعد در شهرستان ممنوع است.
وی تاکید کرد: هرگونه تجمع، دورهمی، عزا و عروسی در قشم ممنوع است و توسط 

دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با خاطیان برخورد قانونی می شود.
نصری افزود: ســازمان منطقه آزاد، شهرداری ها، دهیای ها و سازمان بنادر نسبت به 

ضدعفونی معابر و اماکن شهری و اسکله ها اقدام فوری کنند.
واکسیناسیون باالی ۱8 سال در جزایر الرک و هنگام

فرماندار قشم گفت: واکسیناسیون همه افراد باالی ۱8 سال در دو جزیره همگام و 
الرک در دستور کار قرار دارد و به زودی آغاز می شود.

نصری افزود: با هماهنگی انجام شده با ستاد کرونای استان و برای ایجاد یکپارچگی 
بین جزایر کوچک خلیج فارس، واکسیناسیون عمومی در این جزایر به زودی آغاز 

می شود.
وی ادامه داد: واکسیناســیون افراد باالی ۵۰ ســال نیز در قشم و هرمزگان زودتر از 
موعد مقرر در کشــور آغاز شــده است و هیچ گونه مشکلی در تامین واکسن برای 

افراد مشمول این رده سنی وجود ندارد.
فرماندار قشــم ضمن دعوت از مردم برای واکسیناسیون تاکید کرد: برای سالمتی 
خود، خانواده و جامعه همه باید در مقابل این ویروس واکســینه شــوند و این امر 

وظیفه ای همگانی است.

بیش از ۲۴ هزار بازدید از اماکن 
عمومی کیش 

اقتصاد کیش -  ۲4 هزار  و 88۰ بازدید نظارتی از اماکن عمومی کیش توسط تیم های 
سالمت جزیره در گام پنجم طرح شهید حاج قاسم سلیمانی انجام شد. 

مسوول اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در مرکز توسعه سالمت کیش اظهار 
داشت: اجرای گام پنجم این طرح از ۱8 فروردین سال جاری آغاز شده که تا کنون این 

تعداد واحدهای صنفی مورد بازدید قرار گرفته است.
حسن مجرد افزود: اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و صنوف مختلف 
از جمله واحدهای صنفی مورد هدف بازدید های تیم های سالمت جزیره در این طرح 
بوده که یک هزار و ۱۷۷ مورد بازرسی به صورت مشترک با بازرسان ادارات و ارگان 

های مرتبط انجام شده است.
وی با بیان اینکه این بازدیدها قدم بزرگی در راستای مدیریت و کنترل کووید ۱9 در 
کیش به شمار می رود اضافه کرد: در نتیجه این بازرسی ها برای ۱۳۲ واحد متخلف 

اخطار کتبی صادر شده است۲4 واحد نیز به علت تداوم تخلفات پلمب شده است.
مجرد گفت: درمانگاه کووید  با تالش نیروی بهداشتی شامل پزشک ، مراقب سالمت 
وکارشناس مبارزه با بیماریها  ، به صورت شیفت بندی خدمات ویزیت، غربالگری و 

ارجاع موارد مشکوک به کووید-۱9 را به سطوح تخصصی ارائه می دهند. 
تمرکز در طرح شهید سلیمانی بر بحث پیشگیری از کرونا است و این طرح شامل سه 

گام اصلی مراقبت، حمایت و نظارت است.
این طرح در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقالب، دستورهای فرماندهی کل سپاه 
و پیرو تفاهم نامه سازمان بسیج مستضعفین و وزارت بهداشت، اجرا می شود به  منظور 
قطع زنجیره انتقال ویروس منحوس کرونا  این طرح هم اکنون در  کیش و سایر شهرهای 

ایران عزیز در حال اجرا است.

توسط تیم های سالمت جزیره  کیش صورت گرفت؛

اعالم وضعیت بحرانی در جزیره کیش 
اقتصاد کیش - در چهل و دومین جلسه ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا در کیش 
بر تشکیل کمیته اقتصادی و تسریع در امر واکسیناسیون با هدف مدیریت هرچه بیشتر این 

موضوع تاکید و وضعیت جزیره کیش از نظر شیوع کرونا بحرانی اعالم شد.
به گزارش اقتصاد  کیش، دکتر محمدرضا رضانیا سخنگوی شورای سالمت جزیره در این 
جلسه با اعالم آمار تعداد مبتالیان به ویروس کرونا و شرایط موجود گفت: از ابتدای شیوع 
ویروس تا کنون با انجام ۲6 هزار و 9۲۵ تست PCR و RAPIDتعداد ۵ هزار و 8۱۲ نفر 
بیمار کرونا مثبت در جزیره شناسایی کردیم که این آمار نشان می دهد به ازای هر ۷/۱ نفر 

جمعیت 4۵ هزار نفری ثابت کیش نمونه گیری انجام شده است.
سخنگوی شورای سالمت جزیره کیش گفت: درصد تعداد مثبت بیماران، به کل تست 

های انجام شده ۱/۲6 دهم درصد است که باید زیر ۱۵ درصد باشد.
دکتر رضانیا رئیس مرکز توسعه سالمت کیش همچنین درصد بستری به کل تعداد مثبت 
شناسایی شده را ۵/۱4 درصد اعالم کرد و تصریح کرد: در اپیدمی پیک پنجم، این رقم باالتر 
رفته و تعداد موارد بستری به شدت افزایشی است. رضانیا وضعیت کشندگی بیماری در 
کیش نسبت به استان وکشور را بهتر ارزیابی کرد و بیان داشت:جزیره کیش نسبت به برخی 
نقاط دنیا نیز از وضعیت بهتری در خصوص میزان کشندگی بیماری برخوردار است که این 
امر در گرو تشخیص به هنگام بیماران، مراقبت فعال از آنها و درمان بهینه و درست برشمرد.
وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: تعداد ۵۲۱ نفر بیمار نیز در جزیره کیش در قرنطینه 

فعال هستند که این رقمی بی سابقه  است.

در چهل و دومین جلسه ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا 
مطرح شد؛


