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مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش :  مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش ؛

اقتصاد کیش -   رحمان سادات نجفی امکان دور زدن 
معافیت های مالیاتی با اســتفاده ازدستگاه های پز در مناطق 

آزاد را رد کرد.
به گزارش اقتصاد کیش، پیرو انتشــار خبری در یکی از 
خبرگزاری ها  درخصوص دورزدن معافیت مالیاتی مناطق آزاد 
با دســتگاه های پوز بانکی، رحمان سادات نجفی مدیرعامل 
جامعه بازاریان کیش گفــت: در جزیره کیش طبق ماده 273 
سازمان امورمالیاتی کشور و ماده13قانون چگونگی اداره امور 
مناطق آزاد فعالیت افراد درمحدوده منطقه آزاد تا 20 سال پس 
ازاخذ مجوز فعالیت، معاف از مالیات است ، بنابراین دورزدن 

معافیت های مالیاتی امری بی معنی است.
وی افــزود: در مراکز تجاری و بازارهای جزیره کیش 
فروشــگاه ها پس از اخذ مجوز فعالیــت اقتصادی، امکان 
دریافت پایانه های فروشــگاهی راخواهند داشت و شعب 
بانک ها نیز برانجام تراکنش این دستگاه ها در جزیره کیش 

نظارت دارند.
سادات نجفی افزود: باوجود معافیت مالیاتی 20 ساله 
در مناطق آزاد، طبق بند "ت" ماده 31 قانون رفع موانع تولید 
مصوب سال1394 تمامی فعاالن اقتصادی برای استفاده از 

معافیت ها ملزم به ارائه اظهار نامه مالیاتی شدند و این طرح 
از آغاز سال95 اجرایی شده است. بنابراین تمامی معامالت 

فعاالن اقتصادی جزیره در این اظهارنامه ثبت خواهد شد.
وی کــه نماینده بند 3 مــاده 244 قانون مالیات های 
مستقیم سازمان امورمالیاتی کشور است، با بیان اینکه درمتن 
خبر مذکور به اســتفاده ازدستگاه های پز اخذ شده درمناطق 
آزاد برای نقل و انتقال وجوه در خارج از این مناطق اشاره شده 
تاکید کرد: این امر امکان پذیر نیست چراکه فعاالن اقتصادی، 
تجار و بازرگانان کیش به سبب ثبت معامالت خارج ازمحدوه 
مناطق آزاد درســامانه جامع مالیاتی کشور، ملزم به پرداخت 
مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده هســتند و در این 
موارد نه تنها از پرداخت مالیات معاف نبوده بلکه امکان گریز 

از مالیات را هم نخواهند داشت. 
سادات نجفی افزود: با توجه به درج اطالعات خرید و 
فروش سالیانه دراظهارنامه های مالیاتی کیش، چنانچه این موارد 

درگزارش ذکر نشود قابل پیگیری خواهد بود.
 psp بر اساس این گزارش برخی ازمدیران شرکت های
مانند شــرکت کارت اعتباری ایران کیش ، سامان کیش ، به 
پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک پارسیان که دراین جزیره 

فعالیت می کنند نیز درگفتگو با روابط عمومی و اموربین الملل 
سازمان منطقه آزادکیش امکان دور زدن معافیت های مالیاتی با 

دستگاه های پز را مردود دانستند.
مســئوالن این شرکت ها عنوان کردند که همه فعاالن 
اقتصادی و صاحبان صنوف مختلف در سامانه اداره دارایی، 
اطالعات واحد صنفی خود را ثبت و ســپس شــماره پایانه 
دریافت کرده اند و ســاالنه اظهارنامه مالیاتی تنظیم و به اداره 

دارایی تحویل می دهند.
برخی صنوف خاص نیز مانندپزشکان ویا وکال هم می 
بایست جهت دریافت مجوز فعالیت درسایت اداره دارایی نام 

نویسی کرده و کد دریافت کنند.
ضمن اینکه تمامی متقاضیان دریافت دستگاه های پز 
هنگام مراجعه به شــرکت های psp در دو بخش اطالعات 
شــخصی و صنفی، تعیین هویت می شــوند. در این روند 
نخست ارائه مدارک شخصی ازجمله کارت ملی و شناسنامه 
فرد و سپس مجوز فعالیت اقتصادی و کد کارگاه الزامی است.

الزم به ذکر است احتمال اینکه شرکت ها و موسسات 
ثبت شده درجزیره کیش از دستگاه های پز که با ارائه مجوز 
فعالیــت اقتصادی در این منطقه دریافــت کرده اند جهت 
معامالت خوددر سرزمین اصلی استفاده کنند بسیار اندک و 
درحقیقت صفراست. چراکه هر دستگاه کد شعبه مشخصی 
داشته و محل اصلی استفاده ازخدمات درجزیره کیش تعیین 
شده اســت. حال چنانچه این دستگاه ها بیشتر از چند روز 
درطول یک ماه ازجزیره خارج شوند به خودی خود ارتباط 
آن با سیســتم ماهواره ای و دسترسی به حساب های بانکی 
قطع شده و غیر قابل استفاده خواهندبود. بانک ها نیز در روند 

نظارت بر تراکنش دستگاه های پز، این مهم رامد نظر دارند.
دربازرســی های ماهیانه نیزچنانچه کد شــعبه برای 
هردســتگاه پز با اطالعات محل اســتقرار آن که در سوابق 
متقاضی درج شده متفاوت باشد در بخش تغییرآدرس ثبت 
شده و شرکت های PSP بر انطباق استقراردستگاه پز درمحل 

اعالم شده نظارت می کنند.
دستگاه های پز درناوگان حمل و نقل عمومی کیش 
نیز تنها با ارائه معرفی نامه معتبر آژانس ها و کارت تردد به 
رانندگان تحویل داده می شود و تراکنش ها درجزیره کیش 

خواهد بود.

اقتصاد کیش -  سند راهبردی سازمان منطقه آزاد کیش با رویکرد تبدیل این منطقه به 
مقصد گردشگری بین المللی عملیاتی و اجرایی می شود 

به گزارش اقتصاد  کیش، ماهان مدون مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان 
منطقه آزاد کیش، تدوین سند راهبردی این سازمان را نقشه راه مناسبی برای آغاز فعالیت های 

توسعه یافته حوزه خدمات گردشگری در این منطقه برشمرد.
مدون جزیره کیش را مطلوب ترین مقصد گردشــگری کشور با رویکرد تفریحات و 
سرگرمی های سالم و متنوع برای گروه های سنی و سالیق مختلف معرفی کرد و اظهار داشت: 
جزیره کیش از نظر "تعداد، تنوع، کیفیت و ســطح ارائه خدمات" در تاسیســات و امکانات 

گردشگری پیشتاز است.
وی با بیان این که ارتباطات حوزه گردشگری جزیره کیش با سرزمین اصلی به خوبی 
شکل نگرفته است افزود: با بهره گیری از ظرفیت های موجود در جزیره کیش، شمار زیادی 
گردشــگر و فعاالن اقتصادی جهت ســرمایه گذاری به این منطقه جذب شده اند، اما الزمه 
توسعه و پیشرفت در این صنعت برقراری ارتباط حوزه گردشگری کیش با سرزمین اصلی 

است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به حضور 
فعاالن اقتصادی که از سال های گذشته با یک ساختار سنتی در بخش گردشگری کیش فعالیت 
کرده و ســرمایه گذاران جدیدی نیز از طریق آنها در این منطقه جذب شــدند گفت: با ایجاد 
ظرفیت ها و امکانات توســعه یافته در کشور، سرعت رشد صنعت گردشگری در سرزمین 

اصلی نسبت به کیش افزایش قابل توجهی داشته است.
ماهان مدون در رابطه با افق چشم انداز کیش و مناطق آزاد در بخش گردشگری، خاطر 
نشان کرد: پایلوت بودن این مناطق از جمله جزیره کیش برای توسعه گردشگری از اولویت 

های اصلی سازمان منطقه آزاد کیش است.
مدون ایفای نقش دروازه ای برای ورود گردشــگر خارجی به منظور ســرمایه گذاری 
های گردشــگری را هدف گذاری ســازمان منطقه آزاد کیش برشمرد و افزود: ضمن فراهم 
کردن بستر الزم جهت معرفی ظرفیت های جزیره کیش در زمینه سرمایه گذاری و فعالیت 
های اقتصادی، از ســرمایه گذاران داخلی و خارجی عالقمند به فعالیت در کیش اســتقبال و 

حمایت خواهیم کرد.
وی گفت: با اســتفاده از ظرفیت موجود اتاق بازرگانی به عنوان بازوی کمکی در تمام 
کســب و کارهای گردشــگری ایران و برقراری ارتباط مناسبی با کسب و کارهای مرتبط در 
سایر کشورها، شناخت بازار هدف و ایجاد بازارهایی که در آینده رشد خوبی خواهد داشت 

در این منطقه تحقق می یابد.

 دورزدن معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد  
امری بی معنی است

الزمه توسعه و پیشرفت در گردشگری  
تقویت ارتباط حوزه گردشگری کیش 

با سرزمین اصلی است 

استاندار هرمزگان:

همه مردم برای تحقق شعار 
»هرمزگان بدون کرونا« تالش کنند

اقتصاد کیش -  استاندار هرمزگان گفت: تعداد مرگ ومیر کرونایی محدود به هیچ 
وجه برای مجموعه علوم پزشکی و ستاد استانی قابل قبول نیست و همه مردم استان باید 

برای تحقق شعار »هرمزگان بدون کرونا« تالش کنند. 
فریدون همتی در نشســت ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا افزود: در این طرح 
یکایک آحاد جامعه اثرگذار هستند و باید ابتدا خود و خانواده را نسبت به رعایت اصول 

پیشگیری ملزم بدانیم.
وی از امامان جمعه، علما، نخبگان و رسانه ها خواستار بیش از پیش تببین و تشریح 

این طرح در بین مردم شد.
رییس قرارگاه و ستاد استانی مبارزه با کرونا، اظهارداشت: مشارکت جمعی در زمینه 
رفع یک تهدید همه جانبه که تمامی فعالیت ها را به نوعی تحت تاثیر قرار داده، می تواند 

زمینه نابودی این ویروس منحوس را سرعت ببخشد.
 همتی با توصیه به رعایت محدودیت های اخیر اعالم شده از سوی ستاد ملی، گفت: 

مردم باید مراجعه حضوری به ادارات را کمتر کنند.
 وی با اشــاره به مصوبه امروز ســتاد استانی گفت: برگزاری جشن های عروسی و 
مجلس ختم در سراســر هرمزگان ممنوع بوده و با بانیان این مراســم ها برخورد قضایی 

خواهدشد.
همتــی اظهارامیدواری کرد: با تکیــه به قانون و رعایت الزامات و محدودیت های 
مصوب شده ستاد ملی و استانی از سوی مردم، نیاز به اقدام های سلبی نباشد، اما دهیاران، 
بخشــداران و بویژه فرمانداران در این زمینه مسوولیت مستقیم دارند و باید نظارت الزم 

را داشته باشند.
اســتاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: براســاس بررسی های انجام شده و آمارهای 
اعالمی از سوی دانشگاه علوم پزشکی، غالب افرادی که نتیجه نمونه گیری آن ها مثبت  
شــده، در مراســم عروسی، ختم و دورهمی های خانوادگی  مبتال شده اند و باید از انجام 

تمامی فعالیت های غیرضروری اجتناب شود.
همتــی گفت: فعالیت واحدهای تولیدی و تمام فعالیت های عمرانی در هرمزگان 
نیز باید با قوت و مانند گذشته با رعایت پروتکل های اعالمی در استان ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به اجرای طرح مدیریت هوشمند از امروز اول آذرماه یادآورشد: فرهنگ 
مردم هرمزگان و نگاه درســتی که به این مســاله دارند باعث شده با رعایت پروتکل ها و 
فاصله اجتماعی که مانع اصلی قطع چرخه کرونا محسوب می شوند،  در چند هفته اخیر 

شرایط نسبی قابل قبولی به ویژه به لحاظ آمار تعداد فوتی در استان داشته باشیم.

مهلت ثبت نام رانندگان تاکسی
 در اسنپ جزیره کیش تمدید شد

اقتصاد کیش -   با توجه به اتمام مهلت در نظر گرفته شده برای رانندگان تاکسی تلفنی 
جهت ثبت نام در پلتفرم اسنپ، مدت مذبور تا دهم آذر ماه تمدید شد.

به گزارش اقتصاد کیش، پیش از این از جزیره کیش به عنوان تازه ترین مقصد تاکســی 
اینترنتی اســنپ خبر داده شــد  و شرکت اسنپ با شــرکت عمران، آب و خدمات کیش برای 
راه اندازی تاکســی  اینترنتی در جزیره کیش تفاهم نامه همکاری امضا کردند و پس از سال ها ، 
مطالبه شهروندان و گردشگران جزیره کیش، سرانجام قرارداد همکاری با شرکت ارائه دهنده 

خدمات هوشمند حمل و نقل عمومی منعقد شد.
در این راستا در گام اول از رانندگان تاکسی های تلفنی جزیره خواسته شده است تا در این 
پلت فرم ثبت نام نمایند و با توجه با پایان مهلت مقرر، مدت زمان مذبور تا دهم آذر ماه تمدید شد.

 بنا بر اعالم روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش در صورت عدم تکمیل 
حد نصاب ناوگان اســنپ برای آغاز فعالیت تا تاریخ تعیین شــده، اسنپ مجاز خواهد بود از 
ظرفیت خودروهای شخصی جهت تکمیل ناوگان خود اقدام و به صورت رسمی فعالیت خود 
را شروع نماید. همچنین خودروهای شخصی جهت فعالیت در اسنپ الزم است ابتدا در سامانه 
حمل و نقل ثبت نام نمایند تا پس از بررسی فنی خودروها مجوز ثبت نام در اسنپ صادر گردد.

گفتنی اســت حدود ۶ ســال از آغاز فعالیت اســنپ، به عنوان اولین ســامانه هوشمند 
حمل ونقل، در ایران می گذرد و این سامانه امروز با خدمات رسانی در حدود 170 شهر بزرگ 
و کوچک از 31 استان ایران عنوان بزرگترین سرویس آنالین حمل ونقل در کشور را در اختیار 

دارد. به زودی این تاکسی اینترنتی فعالیت خود را در جزیزه کیش آغاز خواهد کرد.

مجموعه فعالیت های بسیج در 
راستای تقویت تمدن اسالمی است 

اقتصاد کیش -  فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش 
از برگــزاری بیش از 30 عنوان برنامــه فرهنگی، هنری، 

ورزشی و اجتماعی در هفته بسیج خبرداد.
سرهنگ شهداد کناری، گفت: بسیج امسال با شعار 
بســیج پیشــرو در خدمت و امیدآفرین است به استقبال 

بزرگداشت هفته بسیج رفته است.
وی افــزود: با توجــه به محدودیت هــای اعمال 
شــده توســط ســتاد مقابله با کرونا و بــا رعایت کامل 
دســتورالعمل های بهداشــتی برنامه ها توسط پایگاه ها و 
حوزه های بســیج در جزیره کیش بــه صورت مجازی، 

انفرادی و گروه های کوچک برگزار خواهد شد.
وی افزود: 30 آبان 99 نخســتین روز بسیج با عنوان 
»بســیج، معنویت و ســالمت« نامگذاری شده و در این 
روز نشســت های روشنگری و بصیرت افزایی در فضای 
مجازی، آیین افتتاحیه مســابقات ورزشــی بسیجیان و 

همایش پیاده روی با کمترین جمعیت برگزار شد.
سرهنگ کناری با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی 
و محافــل انس با قرآن ویژه جوانان و نوجوانان در فضای 
مجازی در دومین روز از هفته بسیج با عنوان »بسیج فرزند 
مســجد و ملت« از برگزاری کالس های آموزشی هنری 
و فرهنگی و آموزشــی و برگزاری گشت های رضویون 
درسطح محالت در سومین روز هفته بسیج با عنوان »بسیج 

مبتکر در حل مسئله« خبرداد.
وی افزود: در چهارمین روز از هفته بســیج با عنوان 
»بسیج الگوی سبک زندگی اسالمی، ایرانی« نشست های 
سبک زندگی اسالمی با موضوع تربیت فرزندان، مسابقه 
کتابخوانــی با عنوان نهــج البالغه و مراســم تجلیل از 
مسئوالن و فرمانده هان پایگاه های مقاومت بسیج و کارگاه 
توانمندسازی دبیران و مربیان آموزش دفاعی با همکاری 

آموزش و پرورش کیش برگزار می شود.
وی افــزود: درپنجمیــن روز از هفته بســیج با 
عنوان »بســیج، والیی- انقالبی و تمدن ســاز« توزیع 
بســته های فرهنگی توسط خواهران بسیجی در شهر، 
برگزاری نشســت های حلقه های صالحین با حضور 
مربیان توسط ســرمربیان حلقه ها، نشست های سبک 
زندگی با رویکرد افزایش جمعیت ومســابقات بومی 
محلی برگزار خواهد شــد. ســرهنگ کناری افزود: 5 
آذر ســالروز تشکیل بسیج مســتضعفان به فرمان امام 
خمینی )ره( »با عنوان بســیج، نیــروی مقاومت ملت 
ایران« گردهمایی بســیجیان و نمایش اقتدار بســیج و 
بهــره گیری از بیانات رهبــر معظم انقالب به صورت 

تصویری انجام خواهد شد.
وی افــزود: در آخرین روز از هفته بســیج با عنوان 
»بســیج، خدمــت مومنانــه و ایثارگــری« غبارروبی و 
عطرافشانی از مزار شهدای گمنام و بازدید از خانواده های 
شــهدا و ایثارگران انجام می شود. سرهنگ کناری با بیان 
اینکــه از ابتدای شــیوع بیماری کرونا، بســیج همواره با 
ضدعفونی معابر و خیابان ها و گشت های سالمت محور، 
نظارت بر نقاهتگاه های خانگی و تشــکیل قرارگاه های 
ســالمت با محوریت محالت در عرصــه حضور فعال 
داشــته است، افزود: در این هفته نیز عالوه بر فعالیت های 
مســتمر، توزیع لوازم التحریر میان دانش آموزان و اهداء 

100 تبلــت به دانش آموزانی کــه از امکانات آموزش در 
فضــای مجــازی بی بهره بوده اند کــه با کمک خیرین و 

مسئوالن این فعالیت ها همچنان ادامه خواهد داشت.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش گفت: از ابتدای 
شــروع بیماری کرونا بســیج به صورت فعال در تمامی 
نشســت های ستاد کرونا حضور داشته و بیش از 79 هزار 
بازدید و سرکشی از نقاهتگاه های خانگی صورت گرفته 
و در همیــن رابطه بیش از 13 هزار خدمت خرید و انجام 
امور متفرقه برای افراد بیمار و در قرنطینه توسط بسیجیان 

انجام شده است.
وی گفت: بیش از 4 هزار بسته معیشتی و بهداشتی 
و 5 هزار جفت دســتکش و ماسک با همکاری نهاد امام 
جمعه، مســئوالن ســازمان و خیرین تهیه و در میان مردم 

توزیع شده است.
ســرهنگ کناری با اشــاره به مبحث قرارگاه تحول 
محالت به محوریت مســجد تحت عنوان طرح ســپهبد 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی در جزیره کیش با هدف 
شناســایی ظرفیت ها، فرصت ها و مشکالت محالت و 
تنظیم سند چشم انداز محله در راستای ایجاد امنیت پایدار 
در محالت اشــاره و افــزود: اجرای برنامه های فرهنگی، 
هنــری و اجتماعی اثر گذار در محالت، پیوند مســجد، 
مدرســه و خانواده، برگزاری مســابقات ورزشی محله 
محــور، راه اندازی گروه های جهــادی در ابعاد مختلف 
علمی آموشی و سازندگی، راه اندازی مشاغل خانگی و میز 
خدمت در محله و کمک به افزایش سواد رسانه ای و فضای 
مجازی با کمک مسئوالن، نخبگان، خیرین و مردم محله با 
محوریت مسجد و امام جماعت مساجد در راستای تحقق 
محله اســالمی بخشی از فعالیت های بسیج در برنامه های 
آینده اســت که امید است منجر به مسیر تمدن اسالمی که 

ابالغی فرمانده کل قوا در گام دوم انقالب است شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش در تشریح برنامه های هفته بسیج  :

اقتصاد کیش 

44420284
سازمان آگهی ها 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان ؛

کرونا موجب تاخیر در ارسال 
پرونده ثبت جهانی بندرلنگه شد

اقتصاد کیش - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان گفت: 
پرونده ثبت جهانی آماده شــده که به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعویق داوری بین المللی، 

هنوز ارسال نشده است. 
رضا برومند اظهار داشــت: با توجه به شــرایط کرونایی و با وجود آماده بودن پرونده 
برای ارسال جهت ثبت جهانی؛ درحال افزودن مستندهای بیشتر به آن بوده تا هنگام داوری 

سریع تر تصویب شود.
وی ادامه داد: در پرونده اطالعات مختلفی در خصوص رشته های صنایع دستی بندرلنگه 

به خصوص رشته گالبتون دوزی و تاریخچه آن قابل بیان شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هرمزگان اضافه کرد: اِلمان گالبتون 
دوزی از جنس فلز، برای نصب در یکی از خیابان های شهر بندرلنگه با صرف 400 میلیون ریال 

سرمایه ساخته شده که شهرداری آن شهر بایستی نسبت به انتقال آن از بندرعباس اقدام کند.
14 مرداد سال گذشته اعالم شد بندرلنگه از سوی معاونت صنایع دستی وزارت میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان شهر ملی گالبتون دوزی ثبت شد.
»گالبتون« به نخ های ابریشــمی گفته می شــود که دارای روکش طال یا نقره باشند، در 

زری بافی و نقده کوبی به کار می رود.
به طور معمول مقدار طالی این رشــته ها 2 تا 3 درصد اســت اما در گالبتون بعضی از 

زری های عصر صفویه تا 50 درصد طال به کار رفته است.
 در حال حاضر گالبتون دوزی در ایران بویژه هرمزگان با نخ هایی با روکش فلزی زرد 

یا سفید که بیشتر در کشور پاکستان تولید می شود، انجام می پذیرد. 
از گالبتون برای تزیین پیش سینه، دوریقه، دم پای شلوار، دامن، پرده، یقه، بقچه، شب 
کاله، کیسه پول، قاب شانه، سرمه دان، جلد قرآن، سجاده، رومیزی، رویه کوسن، دیوارکوب 

و غیره استفاده می کنند.«
با توجه به پیشینه تاریخی شهر بندرلنگه، نخستین مرکز صنایع دستی در سال 1302 در 

این شهرستان ساخته شد و دارای قدمت 9۶ ساله است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری هرمزگان در بخش دیگری از 
سخنان خود بیان داشت: حمایت و شناسایی صنعتگران صنایع دستی از برنامه های این اداره 

کل در بخش صنایع دستی است.
وی عنوان کرد: چهار مرکز آموزش، اشتغال و تولید صنایع دستی در سطح شهرستان 
بندرلنگه در بندرهای ُکنگ، حمیران، معلم و مقام راه اندازی شــده و همچنین در ســطح در 
شهرستان بندرلنگه یک هزار و 900 نفر صنعتگر صنایع دستی شناسایی شده اند که برای آنها 

کارت صنعتگری صادر شده است.
برومند گفت: بیمه یکی از اصلی ترین مطالبات صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی بود 
و به همین منظور با هماهنگی دستگاه های مرتبط در شهرستان بندرلنگه تاکنون 140 نفر تحت 

پوشش بیمه تامین اجتماعی، بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر قرار گرفته اند.
وی در خصوص اعطای تســهیالت مشاغل خانگی به صنعتگران شهرستان بندرلنگه 
هم گفت: از ابتدای سال جاری 2 میلیارد و 500 میلون ریال از اعتبارهای مشاغل خانگی به 

صنعتگران این شهرستان پرداخت شده است.

انتقال اسکلت نهنگ دفن شده در 
ساحل به موزه محیط زیست کیش
اقتصاد کیش -   رییس اداره محیط زیســت سازمان منطقه آزاد کیش گفت: اسکلت 

نهنگ دفن شده درساحل سیمرغ به موزه محیط زیست کیش منتقل می شود.
مریم محمدي گفت: با توجه به اینکه از زمان مرگ این نهنگ در اقیانوس بیش از 5 روز 
می گذشت، الشه برای پیشگیری از انتشار بوی نامطبوع و آلودگی بالفاصله درزمین ماسه ای 
ساحل سیمرغ دفن شد تا در آینده امکان انتقال اسکلت نهنگ به موزه محیط زیست دریایی 
کیش فراهم شود.وي با اشاره به اینکه در سال 200۶ نیز جمجمه یک نهنگ جوان درسواحل 
قشم یافت شد و اکنون در موزه ژئو پارک این جزیره نگهداری می شود، افزود: با توجه به اینکه 
به تازگی ساختمانی با عنوان مرکزآموزش و مطالعات محیط زیست در کیش ساخته شده و 
طبقه اول این مجموعه برای موزه محیط زیست با مقاصد آموزشی اختصاص یافته، اسکلت 
این نهنگ درآینده در این موزه جانمایی خواهدشد.محمدی افزود: طول این نهنگ ها بین 12 
تا 1۶ متر و وزن آن ها بالغ بر 4 تن است و در گروه نهنگ های آبی و گوژپشت قرار می گیرند 

که در آب های گرم زندگی می کنند و دراقیانوس های اطلس، آرام و هند دیده می شوند.
رییس اداره محیط زیســت ســازمان منطقه آزاد کیش افزود: این گونه از سال 2019 
حمایــت شــده و در خلیج مکزیک در معرض انقراض اعالم شــده اســت و بعضی از 
جمعیت هــای این گونه مهاجرت فصلی دارند.محمدي افزود: معموال تکی یا دوتایی و تا 

بیست نهنگ در یک حوزه تغذیه ای دیده می شوند.

لزوم توجه جدی  به دستورالعمل های ستاد ملی کرونا 
اقتصاد کیش -   براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا 
از روز  شنبه اول آذرماه در سراسر کشور محدودیت هایی 
به منظور پیشــگیری از شیوع هر چه بیشتر بیماری مرگبار 

کووید 19 آغاز شده است.
امروز  بیماری کووید 19 سایه ترسناک و مرگ آن را 
در سراسر کشور  گسترانده و تا به امروز با وجود همه تالش 
های کادر پزشکی ودرمانی ، هموطنان زیادی جان خود را 

در اثر این ویروس از دست داده اند.
تاخــت و تاز کرونا در سراســر کشــور چنان بی 
رحمانه و پرشــتاب است که مسووالن برای حفظ جان 
مردم، اعمال مجدد محدودیت های کرونایی را در دستور 
کار قــرار داده و از اول آذرمــاه با جدیت هر چه تمام تر 
اجرای آن آغاز شــده است.همکاری و همدلی و تحمل 
ســختی ها برای کاهــش این بیماری بــرای مردم یک 
ضرورت اســت و با یاری هم از دستورالعمل وپروتکل 
های بهداشــتی ستاد ملی مقابله با کرونا تبعیت کنیم  که 
بطور حتم نتایج آن کاهش ابتال به این بیماری بویژه مرگ 

ومیر درپی خواهد داشت.
محدودیت هایی که به طور یقین مشکالت بسیاری 
برای بیشتر گروه ها به ویژه مشاغل غیررسمی و کسانی که 
حقــوق و درآمد ثابتی ندارند و روزی خود را از کار روزانه 
دریافت می دارند خواهد داشــت اما امید آن می رود که با 
اعمال این محدودیت ها و در صورت همکاری همه مردم 
و همدلی در رعایت پروتکلهای بهداشتی ، بتوان شیوع این 

ویروس را کنترل کرد.
پس کاش همه ما احساس مسوولیت کنیم وبا پرهیز و 
خودداری از رفت و آمدهای غیر ضروری و اجتناب از شکل 
گیری تجمعات و  با رعایت پروتکلهای بهداشتی و بهبود 
شرایط ، کمکی به بازگشت روزهای خوب به جامعه داشته 
باشــیم و در این میان مسووالن و برنامه ریزان نیز حمایت 
هایی جدی تر و اثرگذارتراز گروه های آسیب پذیر جامعه 

انجام دهند تا وضعیت به یک ثبات نسبی برسد و روند ابتال 
و مرگ و میر کمی کاهش یابد.

گرچه همه ما می دانیم که کرونا فعال رفتنی نیست و 
باید به زندگی در این شــرایط خو بگیریم، اما می توانیم با 
درک وضعیت جامعه و انجام کارهایی که به سالمت خود 
و عزیزانمان کمک می کند، اندکی آرامش را به این روزهای 

بحران زده و پراسترس تزریق کنیم.


