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امام جمعه کیش :

اقتدار همراه با عدالت و مهربانی
الزمه ایجاد امنیت در جامعه است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش :

امنیت پایدار وقتی محقق می شود که مردم
در امنیت مشارکت داشته باشند

امام جمعه اهل سنت کیش:

امنيت و آرامش جامعه مرهون
تالش نیروی انتظامی است

اقتصاد کیش  -مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت  :همکاری و همیاری کیشوندان با پلیس مردمی که حافظ جان و مال مردم
است سبب تحقق یافتن پایداری امنیت در جامعه می شود.

اقتصاد کیش -امام جمعه کیش اقتدار را یکی از شاخص های مهم "پلیس مقتدر" برای
ایجاد امنیت در جامعه عنوان کرد.
به گزارش اقتصاد کیش ،حجت االســام حســن زاده امام جمعه کیش روز گذشته در
مراسم صبحگاهی مشترک در فرماندهی نیروی انتظامی ویژه کیش به مناسبت گرامی
داشت ناجا این هفته را فرصتی دوسویه ،بیان و تبیین خدمات ارزشمند پلیس در حوزه
های مختلف امنیتی عنوان کرد و گفت :اقتدار یکی از شاخص های مهم "پلیس مقتدر"
برای ایجاد امنیت در جامعه است.
امام جمعه کیش با بیان این که امنیت و ایجاد عرفان فلسفه وجودی نیروی انتظامی است،
افزود :در همه کشورها فلسفه وجودی پلیس ایجاد امنیت است ،امنیت امر مهمی است
که همه مردم به آن احتیاج دارند.
به گفته حجت االسالم حسن زاده امنیت همه جانبه؛ تنها به امنیت جانی منتج نمی شود
بلکه امنیت و آرامش فرهنگی در برخی از موارد به مراتب مهمتر از امنیت جانی است.
وی با بیان این که مردم متدین حاضر هستند گاهی از اوقات در نا امنی جانی قرار گیرند
اما فرهنگ اسالمی حفظ شود ،اظهار داشت :حضور فعال برادران و خواهران در نیروی
انتظامی یک تالش ارزشمند در جهت گسترش امنیت همه جانبه است.
امام جمعه کیش با اشاره به این که امکان دارد پلیس بدون اقتدار امنیت را ایجاد کند ،گفت:
اقتدار مطلوب نظام اســامی طبیعتا با اقتدار موجود در نظام های غربی و غیر اســامی
متفاوتاست.
وی تصریح کرد :اقتدار مطلوب هیچ زمانی با زور و ظلم محقق نمی شود؛ متاسفانه در
برخی از کشورها شاید پلیس به ظاهر مقتدر باشد اما این اقتدار در سایه ظلم نمایان شده
است.
بهگفتهامامجمعهنمونهآنرادراقتدارپلیسآمریکامیتوانیممشاهدهکنیم،بهظاهرپلیسی
مقتدر هست اما این اقتدار را از راه ظلم ،حرکت های بدون حد و مرز به دست می آورد.
حجت االسالم حسن زاده خاطر نشان کرد :اقتدار مطلوب نظام اسالمی عبارت است از
قاطعیت،پلیسبایدقاطعباشدوحضورپلیسدرهرمکانینقشمهمیدرایجادامنیت،
رعایت عدالت همراه با مروت و مهربانی است.
وی با بیان این که اقتدار و پلیس مقتدر مطلوب نظام اسالمی یک مقوله کامال متفاوت
با اقتدار پلیس و نظام های غیر اســامی اســت ،اظهار داشت :از تمام خدمات یک ساله
پلیس جزیره کیش در حوزه های مختلف " امنیت اجتماعی به ویژه عفاف و حجاب"
قدردانیمیکنم.
امامجمعهکیشبیانداشت:پلیسمقتدرومومنجزیرهکیشبایدقاطعانهدرجهتایجاد
امنیت اجتماعی و به طور خاص در حوزه عفاف و حجابی تالش کنند تا برای همیشه
مسئله معضل اجتماعی در حوزه عفاف و حجاب حل شود.
وی در این مراسم از خدمات ارزشمند فرماندهی ویژه انتظامی کیش در راستای ایجاد
امنیتاجتماعیجزیرهکیشقدردانیکرد.

به گــزارش اقتصاد کیش ،جعفــر آهنگران رئیس
هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش،
در مراسم صبحگاهی فرماندهی نیروی انتظامی ویژه
کیش به مناســبت نکو داشت هفته نیروی انتظامی بر
لزوم اهمیت تعامل میان پلیس و عموم مردم در جامعه
اشاره داشت و گفت :پلیس جزیره تمام مشکالت را
با سر پنجه تدبیر و با همراهی مردم ،با کمترین هزینه
حل و فصل می کند.
به گفته آهنگران همه ما موظف هستیم با تداوم چنین
همراهی راه را برای هر گونه از هم گسیختگی نظم در
جامعهمسدودکنیم.

آهنگران ضمن ابراز خرســندی از اقدامات ارزشمند
نیرویانتظامیویژهکیش،تصریحکرد:نیرویانتظامی
کیش به دنبال امنیت پایدار اســت ،امنیت پایدار وقتی
محققمیشودکهمردمدرامنیتمشارکتداشتهباشند.
وی با نکو داشت هفته نیروی انتظامی و تبریک به تمام
آفرینندگاننظمعمومیدرجامعه،افزود:جزیرهزیبای
کیش می تواند الگوی مناسبی برای جایگاه و اهمیت
نیرویانتظامیباشد.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این
که اگر کیش را جزیره امن می نامیم و بخش عظمی از
زیباییکیشبهعنصرمهمامنیتمربوطمیشودمرهون

فرمانده ویژه انتظامی و دریابانی کیش :

مردمبزرگترینپشتوانههایتامینامنیتجامعههستند

در دیدار سعید محمد و سرلشكر صفوی انجام شد؛

بررسی مسائل ژئوپولیتیک مناطق آزاد

اقتصاد کیش -مســایل ژئوپلیتیک مناطق آزاد کشورمان در دیدار «سعید محمد» دبیر
شورایعالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی با سرلشكر پاسدار «سيد يحيی
صفوی» دستيار و مشاور عالی فرمانده معظم كل قوا و رئيس پژوهشگاه علوم و معارف
دفاع مقدس شهيد قاسم سليمانی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این دیدار که در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام شد ،طرفین در
زمینه موقعیت و اهمیت جغرافیایی هر یک از مناطق آزاد هشتگانه کشورمان و بهترین
راه استفاده از ظرفیتهای موجود در این مناطق گفت وگو کردند.
در این نشســت طرفین ترکیب مقررات حاکم بر مناطق آزاد کشــورمان با مولفههای
ژئوپولیتیک این مناطق را ظرفیتهای عظیمی دانســتند که میتواند عالوه بر تحرک
اقتصــادی در این مناطــق ،انرژی الزم برای حرکت قطار اقتصاد ،صنعت ،اشــتغال و
گردشگریکشورمانراتامینکند.
دبیرشورایعالیمناطقآزادتجاری_صنعتیوویژهاقتصادیدرایننشستگفت:مناطق
آزاددارایشرایطیاستکهکارشناساناقتصادیازموقعیتآنبهعنوانکاتالیزوریبرای
بهبود شرایط اقتصادی و مسئوالن اجرایی هم آن را سکویی برای جهش تولید ،میانبری
برایدستیابیبهسندچشماندازکشوروراهبردیجهتتحققسیاستهایابالغیرهبر
معظم انقالب در سالهای اخیر نام برده و مورد ارزیابی قرار میدهند.
ســعید محمد افزود :متاسفانه ظرفیتهای این مناطق از ابتدای تشکیل ،آنچنان که باید
و شاید شناخته نشده و پتانسیلهای مهم آن به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است.
در پایان طرفین ضمن برنامه ریزی به منظور ادامه همکاری های فیمابین و بهره مندی از
پتانسیلهایموجود،ظرفیتهایژئوپولیتیکیمناطقآزادرابررسینمودند.

اقتصاد کیش -فرمانده ویژه انتظامی و دریابانی کیش
هوشمند سازی را الزمه تحقق یافتن امنیت پایدار در
جامعهعنوانکرد
بــه گزارش اقتصاد کیش ،علی اصغر جمالی فرمانده
ویژه انتظامی و دریابانی کیش در مراسم صبحگاهی
به مناســبت نکو داشت هفته ناجا هوشمند سازی را
الزمه تحقق یافتن امنیت پایدار در جامعه عنوانت کرد
و گفت :بهرهبرداری از تجهیزات الکترونیکی الزمهی
رسیدن به هوشمندسازی است اما این امر بسیار فراتر
از استفاده از اینگونه امکانات است.
جمالی ضمن تقدیر از مشــارکت همهی صنوف و
مردم در تأمین پایداری و امنیت مطلوب جزیره ،اظهار
داشت :رضایتمندی مردم از تالش های شبانه روزی
پلیس در راستای ایجاد امنیت اجتماعی باعث افتخار
اســت .وی با اشــاره به ایام اربعین و شهادت امامان
معصوم در دهه آخر صفر گفت :امســال هفته ناجا از
هفدهم مهر آغاز شد و برنامههای متعدد و متنوعی با
همکاریرسانههابرگزارمیشود.
ســرهنگ جمالی "پلیس هوشمند ،امنیت پایدار" را
شــعار هفته نیرویانتظامی عنوان و اظهار داشت :این
شــعار طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر این که
مردم میخواهند پلیس هوشــمند و مقتدر باشــد و
پلیس هوشــمند با صحت ،دقت و سرعت عمل باال،
خدمــات خود را انجام میدهد و در نتیجه در ارتقای
رضایتمندی بسیار موثر بوده و خواهد بود.
وی افزود :برقراری نظم و امنیت و جلب رضایتمندی

مردم از خدمات پلیس ،با توسعه و ارتقای تجهیزات
الکترونیکی هوشمندسازی در پرتو ایمان ،تخصص،
جوانگرایی،هوشمندیومدیریتتحققمییابد.
جمالی با تاکید بر اینکه "هوشمندی" با "الکترونیکی
متفاوت اســت" ادامه داد :بهره گیری از تجهیزات و
ملزومات الکترونیکی و پیشــرفته در عصر حاضر،
زمینهســاز پلیس هوشمند خواهد بود اما هوشمندی
فراتر از آن است.
ویتاکیدکرد:خدماتالکترونیکیوجوددارنداماباید
با بهرهبرداری بهینه همراه با سرعت و دقت در جهت
تصمیمسازی ،تصمیمگیری و اقدام سریع و بهموقع
صورتگیرد.
فرمانده ویژه انتظامی کیش طبق دستور فرمانده نیروی
انتظامی کشــور مبنی بر هوشمندسازی پلیس تاکید
کرد و گفت :این امر به سرعت تحقق خواهد یافت و
نمونههایی نیز در حال اجرا و خدمترسانی به مردم
است.
جمالی ،امنیت اجتماعی مطلوب را در ســایه پلیس
مقتدر ،هوشــمند ،توانا و با کفایــت ،دغدغهمند در
پاسداری از جان و مال و آبروی مردم دانست و افزود:
هوشمندسازی پلیس حاکی از بهروز بودن و استفاده
از امکانات متناسب با فناوریهای روز جامعه است و
امروزه با پیچیدهتر شــدن جرائم و استفاده از امکانات
بهروز ،پلیس نیز باید هوشمند و بهروز باشد تا جرائم
را بهموقع شناسایی و با مجرمین برخورد کند.
وی امنیت پایدار را یکی از پیشنیازهای جامع ه پایدار

عنوان کرد و گفت :این امر مســتلزم مشارکت همهی
اقشــار ،نهادها ،ســازمانها و ارگانهایی است که در
جامعهنقشآفرینیمیکنند.
جمالی تصریح کرد :عناصری که در مدیریت شهری
موثر هســتند باید سهم خود را در تأمین امنیت پایدار
ایفانمایند.
وی ادامه داد :جامع ه امروز ،نیازمند پلیس هوشــمند،
متخصص و مقتدر است و سازمانهای مختلف باید
نقش خود را در این هوشمندســازی ایفا کنند که در
حالتحققاست.
جمالی با شــاره به "پایش تصویری" به عنوان یکی
از مطالبــات طوالنیمدت پلیس کیش از مدیرعامل
ســازمان منطقه آزاد درخواست کرد این امر به همراه
سایرملزوماتوتجهیزاتیکهپلیسبرایبهرهبرداری
و پیگیری جرائم نیاز دارد ،اجرایی شود.
ســرهنگ علیاصغــر جمالی مــردم را بزرگترین
پشــتوانههای تامین امنیت جامعه دانســت و تاکید
کرد :توجه به معیشــت مردم قطعا در کاهش جرائم و
ناهنجاریهایاجتماعیموثرخواهدبود.
ویافزود:توجهبهمعیشتوبهویژهمسکنکیشوندان
میتواندباعثارتقایامنیتاجتماعیشودونیازاست
اینامرمهمدردستورکارسازمانمنطقهآزادقرارگرفته
و به سرعت اجرایی شود.
جمالیبابیاناینمطلبکهامروزنیرویانتظامیباتمام
توان با تهیه و توزیعکنندگان موادمخدر مقابله و مبارزه
میکند ،گفت :در این خصوص نسبتا موفق بودهایم اما
برای ارائه اقدامات ارزندهتر و بیشتر ،نیازمند مشارکت
عمومیهستیم.
جمالی "حفظ ارزشها" را از قول مقام معظم رهبری،
بزرگترینوظیفهینیرویانتظامیعنوانکردوگفت:
براینیلبهاینهدفبایدپلیسیمقتدر،همراهباعزت
نفس ،رحمت و مهربانی داشته باشیم لذا اقتدار توام با
رافت در دســتور کار نیروهای انتظامی در کیش قرار
گرفته اســت .وی همچنین با اشاره به شیوع ویروس
کرونا از کادر درمان تقدیــر ،و ضمن ابراز امیدواری
در ریشــهکن شــدن این بیماری گفت :در طول این
ایــام ،پلیس همراه و همگام کادر پزشــکی بوده و در
بسیاری از ماموریتها در خصوص منع ترددها ،انجام
واکسیناســیون و رعایت دستورالعملهای بهداشتی
حضور فعال و موثر داشته است.

اقتصاد کیش -امام جمعه اهل تسنن امنيت اجتماعی را یکی از دستاوردهای مهم و
ارزشمند نیروی انتظامی و اساس جامع ه مقتدر برشمرد.
بهگزارشاقتصادکیش،امامجمعهاهلسنتکیشدرمراسمصبحگاهمشترکنیروی
انتظامی  ،یکی از مسائل غیرانکاری را که همهی افراد در زندگی اجتماعی خود با آن
مواجه هستند ،وجود عناصر هنجارشکن و مخل امنيت و آسایش اجتماعی دانست
و اظهار داشــت :در جامعه با افرادی مواجه هستیم که برای رسیدن به منافع نامشروع
خود سعی در تخریب و یا ضایع کردن حقوق دیگران دارند و از این رو وجود نیرویی
بازدارندهالزامیاستودرجمهوریاسالمی،اینوظیفهیسنگینبرعهدهیدلیرمردان
نیرویانتظامیاست.شیخیعقوبشمسافزود:هرقدرنیرویانتظامیبتوانددرانجام
مسئولیت خود مقتدر و باصالبت اقدام کند ،آسایش جامعه افزونتر میشود.
وی با تاکید بر این که ایجاد آرامش توسط نیروی انتظامی جایگاه بلندی در اسالم دارد،
گفت :یکی از دعاهای هر انسان مومنی طلب امنيت و سفارش است و اولین توصیه
امام جمعه در ابتدای خطبهها توصیه به تقواست ،چنانچه خداوند نیز در آیه ۱۱۲سوره
مبارکه نحل ،نعمت آرامش و امنیت اقوام گذشته را مورد توجه قرار میدهد و کفران
این نعمت را موجب خسران و نابودی بیان میکند.
شیخیعقوبشمسباتاکیدبراینکهامنيتازنعمتهایالهیاستکهنیرویانتظامی
در جهت تحقق آن تالش میکند ،ادامه داد :خداوند برای کفران نعمت افراد مثالی زده
است و لباس گرسنگی و ترس را نتیجهآن میداند.
وی تصریح کرد :اگر در کشوری امنيت نباشد ،آن جامعه موفق نخواهد بود و هرگونه
اغماض با قانونشکنان موجب گستاخی آنها هست و گرچه دین اسالم ،دین رحمت
است،اماترحمبرقانونشکنانجایزنیست.
شیخ یعقوب شمس در پایان ارکان حفظ آرامش و امنیت کشور را از جمله مهمترین
وظایف نیروی انتظامی عنوان کرد و اظهار داشت :نیروی انتظامی تمام همت خود را
صرف تحقق این مهم کرده و ملت ایران ،و به ویژه مردم کیش مدیون آنها است.

مدیرعامل شرکت عمران ،آب و خدمات کیش عنوان کرد:

تقویت زیر ساخت ها و امکانات رفاهی
باغو زمینه ساز توسعه بومگردی

اقتصاد کیش  -شرکت عمران ،آب و خدمات با هدف تقویت صنعت گردشگری
کیشبهسازیفضایعمومیوساماندهیمعابرروستایباغورادردستورکارقرارداد.
به گزارش اقتصاد کیش مهندس عبدالنبی شــرفی در بازدید از بخش های مختلف
روستای باغو و گفتگو با ساکنان ضمن تاکید بر اینکه بومگردی یکی از فرصتهای
ارزشــمند برای توســعه گردشگری کیش است اظهار داشت  :فضای سنتی و بومی
روســتای باغو برای بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی جذابیت بسیاری دارد،
شــرکت عمران،آب و خدمات نیز آماده اســت تا برای بهســازی فضای عمومی و
ساماندهی معابر آن با ساکنان این روستا همکاری کند.
بازسازیمحلنگهداریحیواناتاهلیازجملهشتروگوسفند،استفادهازحصارهای
هماهنگ و زیبا برای مزارع ،رنگ آمیزی دیوارهای منازل و ایجاد راه های دسترسی به
داخل روستا از جمله موارد مطرح شده در این بازدید بود.
الزمبهذکراستروستایتاریخیباغو درجنوبغربیجزیرهکیشواقعشدهویکی
ازقدیمیترینمناطقجزیرهوازجاذبههایدیدنیکیشبهشمارمیرود.مسجدالنبی
(ص) روستای باغو نیز مسجدی تاریخی با مناره و دیوارههای کوتاه است که در سال
 981هجری قمری ساختهشده است.

در دیدار دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
و رئیس سازمان نظام پزشکی کشور مطرح شد:

تسهیل شرایط حضور و فعالیت
کادر بهداشت و درمان در مناطق آزاد

رییس کل دادگستری هرمزگان :

پروندهمالیاتی ۱۶شرکتوبنگاهبزرگ
اقتصادی بههرمزگانمنتقلشد

اتباع خارجی ساکن در کیش
بیش از  ۲هزار ُدز واکسن دریافت کردند

اقتصاد کیش -رییس کمیته واکسیناسیون کیش گفت :تا کنون  ۲هزار و ُ ۳۲دز واکسن
کرونا به اتباع خارجی ساکن در این جزیره تزریق شده است.
مریمستاریاندراینزمینهاظهارداشت:اینتعدادواکسنبهصورتتجمیعیتزریقشده
که شامل ُ ۵۸دز مرحله دوم و یک هزار و ُ ۹۷۴دز در مرحله اول است.
وی افزود :پیرو مطالبه برخی از مالکین و ســرمایه گذاران پروژه ها و مردم کیش پیگیر
موضوع واکســینه شدن کامل اتباع خارجی ساکن در جزیره بدون سختگیری خاصی
انجام می شود.
ستاریانگفت:براساسآمارتجمیعیازابتدایواکسیناسیونکروناتاکنون ۶۱هزارو۸۴۵
ُدز واکسن در جزیره کیش تزریق شده است.
وی اضافه کرد :این تعداد شــامل ۴۷هزار وُ ۱۱۷دز واکســن در نوبت اول و ۱۴هزار و
ُ ۷۲۸دز در نوبت دوم است.

زحمات و تالش شــبانه روزی نیروهای غیور نیروی
انتظامی و ســایر ارگان های مرتبط جامعه اطالعاتی و
امنیتیونیروهاینظامیاست.
جعفــر آهنگــران تحقق یافتــن امنیــت جزیره با
زیرســاختهای فرهنگی و اجتماعی را از اقدامات
ارزشــمند نیروی انتظامی در این منطقه عنوان کرد و
افزود :این اقدام مهم و ارزشمند در تمام نقاط این منطقه
قابلمشاهدهاست.
آهنگرانزحماتبنیانگذاراننظموانظباتمثالزدنی
کیــش در حوزه های "فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی،
امنیتی ،مبازه با قاچــاق کاال ،ارز و مخواد مخدر" را از
وظایف گســترده نیروی انتظامی برشــمرد و اظهار
داشت :ایجاد امنیت اخالقی جامعه با حضور فعاالنه
در بیابانهای سوزان کویر ،اقلیم سرد و استخوان سوز
دامنه های البرز و زاگرس ادامه دارد.
وی از فعــاالن اقتصادی ،نهادهای ســرمایه گذاری و
کار آفرینان که همیشه یار و مددکار نهادهای نیروهای
انتظامی هستند خواست ،سازمان منطقه آزاد کیش را
در فراهم کــردن امکانات و تجهیزات اعمال قانون و
مقرراتهمراهیکنند.
رئیسهیئتمدیرهسازمانمنطقهآزادکیشخاطرنشان
کرد :سازمان همواره در کنار نیروهای انتظامی و سایر
نهادهایاطالعاتی،قضایی،نظامیوامنیتیخواهدماند
و از این که جزیره برخوردار از اوج همراهی ،همگرایی
و همبستگی در سطوح مختلف است قدردانی کرد.

اقتصادکیش -رییسکلدادگستریهرمزگانگفت:
باصدوردستورویژهقضایی،پروندهمالیاتی۱۶شرکت
و بنگاه بزرگ اقتصادی از جمله ابر پروژه پاالیشــگاه
ستاره خلیج فارس به استان انتقال یافت.
علی صالحی با اشــاره به ماده ۱۱۰قانون مالیات های
مستقیمبهرسانههااعالمکرد:براساسمقرراتمربوط،

اشخاصحقوقی،شرکتهاوبنگاههایاقتصادیباید
مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند،
در حالی که متأسفانه بسیاری از شرکت ها و بنگاه های
اقتصــادیهرمزگانمالیاتبرارزشافزودهخودرادر
بیرونازایناستانپرداختمیکردندکهدستگاهقضایی
پس از اطالع از این تخلف با صدور دستورات ویژه ای
دراینخصوصنسبتبهالزامآنهابرایپرداختمالیات
خوددرهرمزگاناقدامکرد.
وی با بیان اینکه پرداخت این مبالغ قابل توجه مالیات
در هرمزگان می تواند زمینه ساز دستاوردهای بزرگی
درجهتعمرانوآبادانیوتوسعهزیرساختهایاین
استانشود،خاطرنشانکرد:دستگاهقضایی هرمزگان
باعلمبهاینموضوعضمنصدوردستورویژهقضایی
خطاببهاداراتکلامورمالیاتیدراقصینقاطکشور،
هشــدار داد در صورت ارســال نکردن پروندههای

مالیاتی این بنگاه های بزرگ اقتصادی به استان محل
فعالیتشان یعنی هرمزگان ،موضوع به عنوان تصرف
غیرقانونی محســوب شده و در این خصوص اعالم
جرم خواهد شد.
رییسکل دادگستری استانهرمزگان اظهار داشت :در
نتیجهایناقدامقاطعدستگاهقضایی،پرونده۱۶شرکت
و ابر پروژه اقتصادی به هرمزگان منتقل شد و از این به
بعد ،سهم مالیات آنها برای عمران و آبادانی این استان
اختصاصخواهدیافت.
صالحــی تصریح کرد :عالوه بر این ۱۶شــرکت که
پرونده مالیاتی آنها به صورت کامل به استان هرمزگان
منتقلشدهاست،درخصوص ۱۹بنگاهاقتصادیدیگر
نیز اقدام های مشابهی صورت گرفته که در نتیجه آن،
روند انتقال فیزیکی و سیستمی پرونده آنها به زودی
تکمیلخواهدشد.

اقتصاد کیش -در دیدار «سعید محمد» دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و
ویژهاقتصادیو«دکترمحمدرئیسزاده»رئیسسازماننظامپزشکیکشور؛طرفینبر
ضرورت تسهیل هر چه بيشتر شرایط حضور کادر درمان در این مناطق تاکید کردند.
در این دیدار که در دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شــد،
باتکیه به ظرفیت و توانمندی باالی جامعه پزشکی کشور و خوشنامی اعضای این
ســازمان در سرتاســر دنیا؛ بر ایجاد شرایط و تسهیالت ویژه برای توسعه توریسم
سالمت در مناطق آزاد کشور با تکیه بر توان فوق تخصصی اعضای سازمان نظام
پزشکی کشور تاکید شد.
ســعید محمد نیز در این دیدار با اســتقبال از سرمایه گذاری در حوزه گردشگری
ســامت و اهمیت آن جهت رونق اقتصاد گردشــگری در مناطق آزاد و همچنین
ارتقای سطح کیفی و کمی ارائه خدمات درمانی برای مردم بومی مناطق ،بر احصاء
انتظارات طرفین و در نهایت انعقاد تفاهم نامه در این زمینه تاکید کرد و ضمن تقدیر از
فعالیت های ارزشمند کادر درمان بخصوص در خدمت مجاهدانه به مردم در دوران
کرونا حضور و فعالیت آنان را در این مناطق فرصتی مغتنم برشمرد.

