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یکسال گذشت . . .
    مهندس آقازاده معاون امور شهری و محیط زیست شرکت عمران آب 

و خدمات کیش  عنوان کرد :
طرح تقویت فرهنگ کتابخوانی در کیش  اجرایی می شود 
جعفر آهنگران مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش

باید ظرفیت های فرهنگی جزیره   کیش تقویت شود 
علیرضا حیدری مشاور وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  در کیش اعالم 

کرد
جزیره کیش  می تواند کانون تعامالت بین المللی فرهنگی کشور باشد 

سعید محمد مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد  در دیدار 
با جمعی از نمایندگان مجلس  مطرح کرد؛

مناطق آزاد بدنبال خلق فرصت های جدید برای توسعه اقتصادی  کشور  می باشد 
 با دســتور   جعفر آهنگران مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اسکله 

صیادی جزیره کیش ساماندهی می شود 
 محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد :

تکمیل پل خلیج فارس به منظور ترانزیت سریع کاال در کریدور شمال - جنوب 
در دستور کار قرار دارد .

پس چی شد....؟!

به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ کشــور سوریه یک 
بازار بکر صادراتی برای محصوالت ایرانی است با توجه 
به وضعیت کشــور سوریه به دلیل تحریم های صورت 
گرفته و همچنین مصوبه هیئت دولت ســوریه مبنی بر 
ممنوعیت واردات کاال از ترکیه و از سویی دیگر رقابتی 
تر  شــدن قیمت کاالهای تولید شده در ایران ، کاالهای 
ایرانی توان رقابتی باالیی با محصوالت مشــابه خارجی 
خود دارند. .رحمان ســادات نجفی؛ مدیرعامل جامعه 
بازاریان و بازرگانان کیش در گفت و گو با خبرنگار ما در 
خصوص انتشار خبری در مورد حضور بازرگانان سوری 
در جزیره کیش گفت: در چند ماه گذشته جلساتی میان 
اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی سوریه برگزار شد در 
این دیدار ها، مسئوالن بخش اقتصادی و تجاری سوریه 
عالقمندی خود را برای افزایش ســطح همکاری ها با 
جمهوری اســالمی ایران مورد تاکیــد قراردادند. وی 
ادامه داد: در جلســات پایانی بود که ما در جریان آن قرار 
گرفتیم و برای ایجاد تعامالت بیشتر جلساتی موسوم به 
جلسات "بی تو بی- b2b " مابین سرمایه گذاران  سوری 
و تعــدادی از بازرگانان و فعاالن اقتصادی جزیره کیش 
برگزار شد.  مدیر عامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش 
با بیان اینکه در این جلســات مباحث مختلف اقتصادی 
و نیز کاالهایی که قابلیت صادرات به ســوریه از ایران و 
کاالهایی که قابلیت صادرات از ایران به سوریه را داشتند  
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار بر این شد که پس 
از انجام مذاکرات نهایی با طرف سوری؛ نمایشگاهی برای 

معرفی این کاالها در جزیره کیش برگزار شود.
سادات نجفی در پاسخ به این سوال که آیا تاریخ برگزاری 
نمایشــگاه مشخص شده یا خیر گفت: تاریخ برگزاری 
هنوز به قطعیت اعالم نشده است اما امیدواریم تا قبل از 

پایان سال این نمایشگاه برگزار شود.
آخرین جزییات از سطح مبادالت تجاری ایران و سوریه:

کیوان کاشفی رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه 
پیش از در خصوص تبادالت تجاری میان دو کشور ایران 
و سوریه گفت: براساس آخرین آمار، در سال گذشته رقم 
تبادالت رســمی ما به 218 میلیون دالر رسید که تقریبا 
حدود ۹۰ درصد از آن، صادرات ایران به ســوریه و 1۰ 
درصد واردات ما از سوریه بود. البته این آمار رسمی است 
و با توجه به مشکالت حمل و نقلی که با سوریه داریم، 
متاســفانه در حال حاضر بخشی از صادرات به صورت 
غیرمستقیم و از طریق عراق  به آن کشور انجام می شود. 

بطوریکه طبق آمار ۶-8 درصد صادراتی که به عراق انجام 
می شود، مقصد نهایی آن سوریه است و به نام عراق صادر 
می شود که در آمارهای رسمی ما قرار نمی گیرد. امیدواریم 
با حل مشکالت حمل و نقل، به صورت ترانزیت مستقیما 

به کشور سوریه ارسال کنیم.
وی در خصوص پیشــرفت مبادالت تجاری میان دو 
کشور، گفت: براســاس آمار گفته شده نسبت به سال 
1۳۹۹ تقریبــا 1۰۰ درصــد افزایش پیــدا کرده و این 
پیشرفت خوبی بود، امیدواریم تداوم افزایش صادرات 
به ســوریه را داشته باشیم. در ماه های نخست سال یک 
مقدار تنزل تقریبا 1۰ درصدی نسبت به سال قبل داشتیم 
که البته در ماه پنجم تقریبا جبران شــده و االن نســبت 
به پنج ماهه اول پارســال افزایش نداریم اما کاهش هم 
نداریم. به آن دلیل است که شرایط اقتصادی در سوریه، 
خوب نیست و تحریم های آمریکا شرایط ارزی آن ها را 
با مشــکل مواجه کرده و از سویی کشور سوریه قوانین 
بسیار ســختی در حوزه واردات به کشورش از لحاظ 
تعرفه ها و ممنوعیت ها قرار داده که این موضوع بر تبادل 

اقتصادی ما هم بی اثر نبوده است.
کاشفی در ارتباط با تعرفه های تجاری مقرر شده میان دو 
کشور گفت: از سال های گذشته تفاهم نامه تعرفه صفر با 
سوریه داشتیم که اگر این اتفاق اجرایی شود، برای ایران 
گام مهم و اساسی است چراکه می دانیم 22 کشور عربی، 
بــا یکدیگر تعرفه صفر دارند و اگر ما هم نرخ صفر را با 
ســوریه برقرار کنیم، این کشور می تواند دروازه ای برای 
ورود کاالهای ما به لبنان، اردن و حتی تا مدیترانه باشد. اما 
متاسفانه اعمال تعرفه صفر هیچگاه اجرایی نشده است و 
در دو سال گذشته باوجود پیگیری موضوع و برگزاری 
جلسات مختلف، متاســفانه هم از بخش ایران و هم از 
بخش ســوریه، کاالهایی مشمول تعرفه صفر نمی شود 
و طبق همان تعرفه هایی که برای همه کشــورهای دیگر 
واردات است برای ما نیز این موضوع وجود دارد.رییس 
اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه ادامه داد: همچنین 
با توجه به تولیدکننده بودن کشــور سوریه و عالقمندی 
طرف مقابل به صادرات کاال به ایران؛ بسیاری از اقالم را 
یا اجازه نمی دهیم و یا تعرفه  برای آن ها منظور می کنیم. در 

نتیجه باید گفت تعرفه میان دو کشور از مهم ترین مسائلی 
است که در هر دو کشور با شدت زیاد و یا ممنوعیت های 
فراوان وجود دارد که این موضوعات کار را برای تبادالت 

اقتصادی دشوار می کند.
وی در خصوص سرمایه گذاری در بخش های مختلف 
سوریه از ســوی ایران، بویژه در زمینه معادن این کشور 
گفت: در بازســازی عمومی سوریه هنوز اتفاق خاصی 
رخ نداده و فعال در حد زیرساخت ها از قبیل نیروگاه ها، 
ســدها، جاده ها و پل ها بوده که در حال انجام است. اما 
این موضوع چندان گســترده نیست و عمدتا هم بخاطر 
مسائل اقتصادی اســت که دولت سوریه دچار آن شده 
و هزینه های اقتصادی که گریبان آن را گرفته است. البته 
فضای بین المللی بتدریج در حال مساعد شدن به سمت 
سوریه است و امیدواریم که از این فضا استفاده کنیم.وی 
افزود: در زمینه راه سازی و حمل و نقل که از اولویت های 
آن هاست، چند شرکت ایرانی فعالیت دارند و همین هفته 
گذشته شرکت مپنا با چند نیروگاه سوریه برای بازسازی 
قرارداد امضا کرد. در مجموع طرف مقابل عمدتا به دنبال 
بازسازی زیرساخت هایی است که در اثر جنگ تخریب 
شده و ما هم فضا را برای شرکت های دولتی فعال هموارتر 
می بینیم تا بتدریج فضا برای شرکت ها و بخش ها کوچکتر 
و  خصوصی مســاعد شود.کاشفی یادآور شد: در سفر 
معاون دولت گذشــته به سوریه تفاهم نامه ای امضا شد 
مبنی براینکه تقریبــا در تمام حوزه ها از بخش تجارت 
گرفتــه تا بخش گمرکی  و زیرســاخت و حمل و نقل 
همکاری داشته باشیم اما متاسفانه در تعدادی از حوزه ها 
مانند تفاهم نامه های بانکی هنوز پیشرفت سریعی نداریم؛ 
به ویژه که هر دو کشــور تحت تحریم آمریکا هستند و 
در نتیجه تبادالت بانکی بسیار سخت انجام می شود. اگر 
تفاهم نامه ها انجام بشود، قطعا یک شتاب دهنده خوب 
برای بخش خصوصی خواهد بود؛ ضمن این که در حال 
حاضر اتاق ایران هم مرکز تجارت را در دمشــق افتتاح 
کرده اســت که شرکت های ایرانی در آن مشغول به کار 
هستند. در مجموع اگر مشــکالت گفته شده برطرف 
شوند، تبادل اقتصادی یک میلیارد دالری با سوریه اصال 

دور از دسترس نیست. 

پیشنهاد برگزاری نمایشگاه محصوالت   در کیش 
به سرمایه گذاران سوریه ای داده شد

سادات نجفی مدیر عامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش  :

    اقتصاد کیش -     هیاتی از فعاالن اقتصادی 
و تجاری ایران و سوریه در دیدار و رایزنی با همتایان 
خود، راهکار های توســعه روابط تجاری ایران و 
سوریه را بررسی نمودند. پای این دیدارها به جزیره 
کیش نیز باز شد و به گفته  سادات نجفی؛ مدیر عامل 
جامعه بازاریان و بازرگانان کیش قرار است پس از 
مذاکرات نهایی نمایشگاهی از معرفی ظرفیت های 
صادراتی بین دو کشــور، در جزیره کیش برگزار 

شود.

 اقتصاد کیش   -       حامد افروز فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم می گوید: مناطق 
آزاد در دنیا به عنوان بازوی اقتصادی کشور می توانند عمل کنند، اما هیچ گاه نگاه 

مثبتی به این مناطق در ایران وجود نداشت.
این فعال اقتصادی در ادامه از چندگانگی مدیریتی در مناطق آزاد انتقاد کرد و آن 

را موجب سردرگمی فعالین اقتصادی دانست.
افروز اظهار داشت: اگر تا به امروز قوانین و مقررات در مناطق آزاد به درستی اجرا 
می شد، اکنون این همه مشکالت و موانع بر سر راه فعالین مناطق آزاد و ساکنین 
آن وجود نداشت. ما انتظار ویژه ای از مسئوالن نداشتیم و نداریم، فقط توقع به حق 
ما این بود که قانون و مقررات مناطق آزاد به درســتی اجرا شــود. اما باید بپذیریم 
واقعیت آن است که قانون مناطق آزاد طی این سال ها نه تنها اجرا نشده، بلکه چند 
سالی است تالش هایی برای اصالح قوانین صورت گرفته و فعالین مناطق آزاد را 
با اصالحات و تغییر قانون درگیر کرده است. اما سوال اینجاست که به چه شیوه ای 
قرار است اصالح قوانین مناطق آزاد صورت گیرد؟ آیا قانون و مقررات فعلی را 
توانســتند اجرا کنند که اکنون نواقص آن را بیرون آورده باشند و بخواهند دست 
به اصالح قانون مناطق آزاد ببرند؟ چرا باید این قوانین و مقررات در مناطق آزاد 
به این شکل پیش برود که خود این قوانین سد راه پیشرفت در مناطق آزاد تلقی 
گردد؟ اگر قوانین و مقرراتی می خواهد اصالح شود، باید در راستای قانون اصلی 
و برای رفع امورات و مشکالت فعالین مناطق آزاد باشد، نه این که اصالح قانون 
و مقررات یا گفته های اصالح شــده آن خودش مشکلی برای فعالیت در مناطق 

آزاد به وجود آورد.
وی ادامه داد: برای مناطق آزاد در کشــور باید جایگاه ویژه ای درنظر گرفته شود. 
مناطق آزاد همیشه بازوی اقتصاد کشور هم در بحث تولید و صادرات و هم واردات 
است؛ اما هیچ وقت نگاه مثبتی به مناطق آزاد از زمان شروع به کارشان تا به امروز 
نشده است. اگر قوانین و مقررات مناطق آزاد به درستی اجرا می شد، به فعالین و 
سرمایه گذاران در مناطق آزاد بها داده می شد، دستشان برای فعالیت در مناطق آزاد 
بسته نمی شد و مسیر و ریل اصلی مناطق آزاد به شکلی صحیح قرار داده می شد، 
طبیعتا اقتصاد کشــور فعال تر و پویاتر بود. همیشــه می گویند مناطق آزاد بازوی 
کمکی اقتصاد کشــور است و می بایست به این موضوع توجه شود. کشور هایی 

دیگر خصوصا همسایه، برای فعالین اقتصادی خوش فکر ما آغوش باز کرده اند.
متاســفانه در این سال ها فرار سرمایه گذاران زیادی را شاهد بودیم، غافل از آن که 
سایر کشور ها از این چندگانگی مدیریتی و موقعیت ها استفاده می برند، اما ما در 
مناطق آزاد تمام فکر و برنامه هایمان این شده که قرار است قانون مناطقی آزادی که 
هیچ وقت اجرا نشده به چه نحوی اصالح گردد؟! ما تحریم های دشمن را تبدیل 

به فرصت کردیم، اما از خود تحریمی ها رنج می بریم.
این فعال اقتصادی  افزود : قانون و مقررات مناطق آزاد اگر درســت اجرا می شــد 
و مدیران اختیارات کامل داشــتند، قطعا ما امروز این مشکالت را نداشتیم. همه 
فعالین تاکید دارند که اگر قانون مناطق آزاد همانی که هست، اجرا شود؛ بسیاری 
از مشکالت رفع می گردد. ما نمی دانیم دوستان و مدیران درخصوص مناطق آزاد 
چه فکری دارند، اما باید مناطق را کمی آزاد بگذارند و خودشــان را به قانونی که 
نوشتند و تصویب کردند، متعهد بدانند و دست فعالین مناطق آزاد را برای رونق 
و توسعه اقتصادی و پیشرفت باز بگذارند تا اثراتش برای کشور نیز حاصل شود.

افروز در ادامه به عدم ثبات مدیریتی در مناطق آزاد و دبیرخانه اشاره کرد و اذعان 
نمود: ما در مناطق آزاد از چندگانگی مدیریتی در رنج و عذاب هســتیم. اگر این 
چندگانگی مدیریتی را در ســطوح باالتری در نظر بگیریم، طبیعتا سردرگمی در 
مناطق بیشتر می شود. اگر بخشنامه ای از سوی وزارتخانه به مناطق آزاد ابالغ شود، 
ما برای دفاع از حق و حقوق و جلوگیری از مشــکالت باید به کجا پناه ببریم و 
به کدام مرجع شــکایت خود را ارائه نماییم؟ این تداخالت اگر در ســطح باالتر 
کشور صورت گیرد مطمئن باشــید فعالین اقتصادی را با مشکالت فراوان تری 

مواجه می کنند.
ما درخواســت داریم مناطق آزاد را در راســتای اهداف تعیین شده، بر روی ریل 
اصلی خود قرار دهند. این که دبیرخانه زیر نظر وزارت اقتصاد باشــد یا ریاســت 
جمهوری، شــاید به طور کلی فرقی نداشته باشد، اما وقتی چندگانگی مدیریتی 
احساس می شود، باید این روش را هم اصالح کرد. جایگاه مناطق آزاد باید ویژه 
باشــد، از این جهت برای تصمیم گیری و توسعه مناطق آزاد نیاز است دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد به جایگاه قبلی خود یعنی نهاد ریاست جمهوری بازگردد.

وی اظهار کرد: ما ســرمایه گذاران با فعالین اقتصادی در مناطق آزاد کشــور های 
همســایه ارتباط مالی داریم، آن ها اصال دغدغه مدیریتی ندارند، اینکه امروز چه 
تیمی سرکار است و فردا قرار است چه کسی به منصب برسد، برای فعال اقتصادی 
خارجی مهم نیســت. فعالین اقتصادی مناطق آزاد دیگر کشور های اصال دغدغه 
آیین نامه های هرازگاهی و یا اصالح قانون را به صورت هر ســاله ندارند، آن ها 
درخصوص قانون مناطق آزاد ریل اصلی دارند و همان مسیر را هم طی می کنند. اما 
ما باید چند ماه یکبار نگران تغییر مدیریتی و تغییر تصمیمات و هجوم آیین نامه های 
متناقض باشیم. این برای مناطق آزاد که نقاط حساس است و چشم دشمن به آن 
دوخته شده، اصال درست نیست. دشمنان از این مشکالت سوء استفاده می کنند و 
بهره می برند، ما در جنگ اقتصادی قرار داریم، جنگی که غرب و دشمنان برای ما 

به وجود آوردند و جنگی اقتصادی که مسئولین خودمان به راه انداختند.
اکنون سردرگمی فعالین اقتصادی را مشاهده می کنیم، درحال حاضر فرار سرمایه 
از کشورمان اتفاق می افتد، این درحالی است که سرمایه گذاران باید در مناطق آزاد 
حضور داشته باشند. دیگر وقت آن است که جنگ های بین مسئولین تمام شود و 
قوانین و مقرراتی که چندین سال پیش تعریف شده، باید به همان صورت اجرایی 
گردد. نباید سوء مدیریتی وجود داشته باشد و اگر درخصوص مدیریت ها به مشکل 
برخوردیم، بگذاریم فعالین اقتصادی تفکرات اقتصادی خود را در راستای اهداف 
مناطق آزاد برای توســعه اقتصاد کشور پیاده کنند. هرچند در این سال ها برنامه و 
زیرســاختی از سوی مسئولین کشور در مناطق آزاد نداشتیم، اما اگر می خواهیم 
مناطق آزاد مقتدری داشــته باشــیم، همه مسئولین باید دست به دست دهند تا از 

فرصت های خوب کشور به نفع اقتصاد و رشد و توسعه استفاده ببریم.
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: ای کاش بالتکلیفی 
و بی ثباتی مدیریتی در مناطق آزاد وجود نداشــت و برای تغییر و انتخاب دبیر و 
مدیر بیشتر توجه می شد. لطمات و ضربات این اتفاقات و تغییرات فقط بر اقتصاد 
و فعالین مناطق آزاد وارد خواهد شد. ای کاش قوانین و مقررات در مناطق آزاد به 
درســتی اجرا می شد تا امروز با این مشکالت مواجه نمی شدیم. مناطق آزاد باید 
یک تصمیم گیرنده داشــته باشد، نه اینکه هر وزارتخانه ای برای خود آیین نامه و 
قانون ارائه دهد و بدتر آن که نگذارند قانون اصلی به طور کامل و دقیق اجرا شود. 
تصمیمات در مناطق آزاد باید در چارچوب همان منطقه گرفته شود، این تصمیمات 
باید کارشناسی و با بهره گیری از نخبگان و سرمایه گذاران باشد. تمام مشکالت 
مناطق آزاد نه به سبب قانون اشتباه، بلکه به دلیل تصمیمات غلط مسئوالن است. 
اجرای درست قانون تنها مطالبه فعالین مناطق آزاد است؛ امیدوارم مناطق آزاد با 

اجرای قانون و ثبات، به اهداف تعیین شده دست پیدا کنند.

 حامد افروز،  فعال اقتصادی  مناطق آزاد :

مشکالت مناطق آزاد نه به دلیل قانون نامناسب، 
بلکه به دلیل تصمیمات غلط مسئوالن است 

 اقتصاد کیش   -   مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس با اشــاره به مشــکالت 
سرمایه گذاران در ارس، متذکر شد: عمده مشکالت سرمایه گذاران در بخش صنایع 
ارس مربوط به عدم رعایت توجه به مزیت ها و مشوق های مشروط قانونی و فعالیت 

صنایع غیر صادراتی و در نهایت مسائل گمرکی است.
- مجید کیانی در نشســت با استاندار آذربایجان شرقی ظرفیت های ارس را فراتر 
از شرایط فعلی توصیف کرد و اظهار داشت: باید برای استفاده از توانمندی منطقه 
آزاد ارس در تولید و صادرات و اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص استان از سهم 
کشوری، همدلی بین نهاد ها و همچنین انجام به وظایف حاکمیتی اداره های دولتی 

مستقر در این منطقه و شهرستان مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشــاره به مشکالت ســرمایه گذاران در ارس، متذکر شد: عمده مشکالت 
ســرمایه گذاران در بخش صنایع ارس مربوط به عدم رعایت توجه به مزیت ها و 
مشوق های مشروط قانونی و فعالیت صنایع غیر صادراتی و در نهایت مسائل گمرکی 

است.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس خواستار اصالح نگرش و انتظار غلط نسبت 
به مناطق آزاد و توجه و تفســیر صحیح قوانین شــد و گفت: بدون انجام وظایف 
حاکمیتی نهاد ها و ادارات، توانمندی ارس برای توسعه و رشد اقتصادی در سطح 

استان امکان پذیر نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: منابع درآمدی ارس باید در راستای تسهیل فرایند سرمایه گذاری 
و تولید اختصاص یابد درحالی که با بی توجهی به قانون، سازمان منطقه آزاد ارس 
بدون ردیف بودجه دولتی وظایف حاکمیتی نهاد های دولتی را نیز برعهده داشته و 
این امر موجب کندی پروژه های زیربنایی و بروز نارضایتی در بین سرمایه گذاران و 

تولیدکنندگان شده است.
کیانی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه هدف ما سرمایه گذاری با محوریت 
صادراتی و تحقق برونگرایی منطقه آزاد ارس اســت، توضیح داد: در مدت قبول 
مسئولیت در این منطقه مذاکراتی برای توسعه روابط و تعامالت با ارزروم ترکیه، 
ارمنســتان و تاتارســتان انجام داده ایم و به زودی تحوالت خوبی در زمینه صنعت 

کشاورزی در این منطقه انجام خواهد شد.
وی عنوان کرد: دیپلماســی اقتصادی و توســعه متوازن، لجســتیک و برندینگ، 
شفاف سازی عملکرد و مبارزه با فساد، تقویت مراکز دانشگاهی و پردیس ها، ایجاد 
صنایع مس و پایین دست، اصالح ساختار و رفع مشکالت گمرکی و تبیین اجرای 
ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور برای افزایش هماهنگی ها بخشی از راهبرد 

و اقدامات اجرایی ما برای ایجاد تحول در چرخه اقتصاد این منطقه است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس :

مشکل اصلی سرمایه گذاران 
مناطق آزاد در گمرک است

 اقتصاد کیش   -     تفاهم نامه همکاری بین مرکز بهداشــت کیش و آزمایشــگاه 
تشخیص طبی پاتوبیولوژی شهریار  به امضا رسید

به گزارش  اقتصاد کیش؛ دکتر رضانیا رئیس مرکز توسعه سالمت کیش در این باره 
گفت:  این تفاهم نامه به منظور تعامل و همکاری مرکز بهداشت کیش و آزمایشگاه 
تشــخیص طبی پاتوبیولوژی شــهریار) خصوصی( و در راستای ارتقاء سالمت 
کیشوندان و غربالگری های مندرج در برنامه طرح تحول نظام سالمت و همچنین 
کاهش هزینه های پرداختی کیشوندان در انجام آزمایشات غربالگری صورت گرفت.

رئیس مرکز توســعه ســالمت کیش در مورد موضوع این تفاهم نامه گفت: انجام 
آزمایشــات پاپ اسمیر و نمونه های اخذ شده توسط مرکز بهداشت که در برنامه 
پیشگیری از بیماریها و سرطان دهانه رحم اجرا میگردد، توسط آزمایشگاه پاتوبیولوژی 
شهریار ، با ارائه معرفی نامه و نمونه اخذ شده در واحدهای تابعه مرکز بهداشت جزیره 

کیش توسط خود شخص به آزمایشگاه انجام میشود.
وی در خصــوص نحــوه اجرا و پرداخت هزینه ها نیــز گفت : پس از اخذ نمونه 
توسط مراقبین سالمت مرکز بهداشت کیش و آماده سازی آن، معرفی نامه مربوطه و 
نمونه، توسط خود فرد به آزمایشگاه تحویل داده و پاسخ آزمایش نیز توسط متصدی 

آزمایشگاه به مرکز بهداشت جزیره کیش تحویل داده خواهد شد.
دکتر رضانیا افزود: هزینه انجام آزمایش ،پیرو این تفاهم نامه ۵۰ درصد تعرفه مصوب 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی می باشد که توسط خود فرد در زمان 

پذیرش نمونه پرداخت خواهد شد.
دکتر رضانیا گفت: آزمایش پاپ اسمیر که به آن پاپ تست نیز گفته می شود، یک 
روش غربالگری سرطان دهانه رحم است. این آزمایش وجود سلولهای سرطانی 
یا پیش-سرطانی سرویکس را مورد بررسی قرار می دهد مطابق روال معمول این 
تســت، سلولهای دهانه رحم به آرامی برداشته می شوند و از نظر رشد غیر طبیعی 

بررسی می شوند

امضای تفاهم نامه همکاری مرکز بهداشت کیش و 
آزمایشگاه تشخیص طبی پاتوبیولوژی شهریار

 اقتصاد کیش   -  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: براساس اعالم 
وزارت بهداشت جزیره کیش در رنگ زرد نقشه کرونا کشور قرار دارد.

به گزارش  اقتصاد کیش، دکتر فاطمه نوروزیان با اشاره به اینکه دو شهرستان پارسیان 
و بستک نیز در رنگ زرد کرونایی قرار دارند، افزود: دیگر شهرستان های هرمزگان 

نیز در وضعیت رنگ آبی نقشه اپیدمیولوژیکی کشور قرار دارند.
بر اساس آخرین به روز رسانی ها، شهر های با وضعیت قرمز همانند هفته های گذشته 

صفر  بوده و شهر های با وضعیت نارنجی نیز از ۴ به ۳ شهر کاهش یافت.

کیش در وضعیت رنگ زرد کرونا قرار گرفت 


