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دی ماه امسال بود که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس 
در جریــان بررســی الیحه بودجــه ۱۴۰۰، دولت را 
مکلف کرد تا نسبت به شناسایی خودروهای خارجی 
غیرآمریکایــی در مناطق آزاد اقدام و زمینه ورود آنها به 

سرزمین اصلی را فراهم کند.
 بر اســاس این مصوبه که مجلســی ها می گویند در 
راســتای تنظیم بازار خودرو است، دولت باید با اخذ 
حقوق گمرکی و ســود بازرگانی، ظرف مدت یک ماه 
پس از تاریخ ابالغ این قانون، نسبت به ثبت سفارش و 
صدور مجوز ورود خودروهای غیرآمریکایی از مناطق 
آزاد به سرزمین اصلی، اقدام کند. پس از اعالم این مصوبه 
از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، موجی از 
انتقادات به آن شکل گرفت و حتی کارشناسان و فعاالن 

حوزه واردات نیز آن را ناکارآمد دانستند.
در این بین، مژگان خانلو، ســخنگوی ستاد بودجه 
ســال ۱۴۰۰ تاکید کرد کــه واردات خودرو از مناطق 
آزاد، پیشنهاد دولت نبوده و بعید هم است درآمد مدنظر 
مجلس از این ناحیه حاصل شود. به گفته وی، احتماال 
تنها حدود ۱۴ هزار دستگاه خودرو در مناطق آزاد امکان 
ورود به سرزمین اصلی را خواهند داشت و با این تعداد، 
به نظر می رســد فقط حدود پنج هــزار میلیارد تومان 
درآمد کسب خواهد شد. گفته های وی در حالی بود که 
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مصوبه خود درآمد ۱۰ 
هزار میلیارد تومانی را در نظر داشت و حاال نیز پیش بینی 
خود را هفت هزار میلیارد تومان دیگر افزایش داده است.

بر اســاس مصوبه جدید کمیســیون تلفیق ســال 
آینده درآمــد ۱۷ هزار میلیارد تومانی از محل واردات 

خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی نصیب دولت 
خواهد شد. در این مصوبه همچنین تعرفه ۲۰ درصدی 
برای ورود این خودروها در نظر گرفته شده است. هرچه 
هست، در صورت تایید نهایی این مصوبه، خودروهای 
غیــر آمریکایی موجود در مناطــق آزاد مجوز ورود به 
سرزمین اصلی را خواهند داشت و این در حالی است 

که همچنان اجرای آن با اما و اگرهایی روبه رو است.
نخست اینکه اوال کسب درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی 
از محل واردات خودروهای مناطق آزاد همچنان محل 
تردید است، چه آنکه مسووالن سازمان برنامه و بودجه 
حتی کســب درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی را هم بعید 
می دانند. مساله دیگر اینجاست که برخی کارشناسان 

و فعاالن عرصه واردات معتقدند این مصوبه کمیسیون 
تلفیق می تواند ســبب ایجاد رانت شــود، ضمن آنکه 
اثرگذاری آن بر تنظیم بازار هم چندان ملموس نخواهد 

بود.
بازار خودرو پس از اعمال تحریم های آمریکا با رشد 
شدید قیمت مواجه شد و در این بین، وارداتی ها با توجه 
به ممنوعیت ورود خودرو به کشور، رشد قیمت بسیار 
باالتری را تجربه کردند. از همین رو کارشناسان معتقدند 
اگر قرار است بازار خودرو تنظیم شود، باید اقداماتی مانند 
آزادســازی واردات، لغو نرخ گذاری دستوری و بهبود 
تولید و عرضه صورت گیرد وگرنه با ۱۴ هزار خودروی 

موجود در مناطق آزاد نمی توان بازار را تنظیم کرد.

با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس صورت گرفت؛

    اقتصاد کیش - کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی در نهایت واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را تصویب کرد 
و این در حالی است که دولت با وجود کسب درآمد از این محل، چندان موافق این تصمیم نیست.

تصویب واردات خودرو از مناطق آزاد
معاون برنامه ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مطرح کرد:

       اقتصــاد کیش -   معاون برنامه ریزی و هماهنگی دبیرخانه شــورای عالی 
مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: ایــن مناطق، فرصتی بزرگ را برای عبور از 
تجارت نفتی فراهم کردند که از دستاوردهای انقالب اسالمی محسوب می شود. 
»جعفر آهنگران« گفت : پیش از وقوع انقالب اســالمی ایران در ســال ۱35۷، 
اقتصاد کشــور با اتکا به درآمدهای سرشار نفتی در اوایل این دهه شاهد سرمایه 
گذاری های بزرگی بود و تحوالت اقتصادی به تدریج اثرات مثبت و منفی خود 

بر جامعه را نشان می داد.
آهنگران افزود: درآمدهای سرشار نفتی، اگرچه امتیاز بسیار بزرگی برای اقتصاد 
رو به توسعه ایران محسوب می شد اما اتکای بیش از اندازه به آن، اعمال سلیقه 
رژیم سابق در بخشیدن رشد اقتصادی کشور، از یک سو اقتصاد ایران را به شدت 
به نفت و تحوالت قیمت آن وابسته کرد و از سوی دیگر به نظام اقتصادی رانتی 

دولتی را دامن زد.
او تاکیــد کــرد: این رونــد در بطن خود تمایل بــه واردات و عدم برنامه ریزی 
برای صادرات را در پی داشــت و ایران را بیش از پیش به عنوان یک کشــور تک 

محصولی و وارد کننده کاالهای اساسی و مصرفی معرفی کرد.
معــاون برنامه ریــزی و هماهنگی دبیرخانه شــورای عالی مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادی با بیان اینکه این شرایط به معنی نفی وجوه مثبت عملکرد اقتصاد در آن 
دوره و آغاز حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی نیســت، 
خاطرنشــان کرد: با وقوع انقالب اســالمی ایران وجوه منفی این اقتصاد بیشتر 
خودنمایی کرد و بخش مثبت آن نیز، در کشــاکش سیاســت گذاری های جدید 

اقتصادی به حاشیه رفت.
آهنگران اظهار داشت: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واقع محصول تغییر 
نگاه اقتصادی نخبگان حاکم در مورد سیاســت ها و راهبردهای اقتصادی کشور 
در آغاز دهه ۱3۷۰ شمســی اســت زیرا مسئوالن به این نتیجه رسیدند که دولتی 
کردن امور اقتصادی، کشور را از امکان جذب سرمایه و فناوری های نوین محروم 

کرده و توسعه متناسب با ظرفیت های کشور را فراهم نخواهد کرد.
او افزود: از ســوی دیگر تغییر یکباره سیاســت های اقتصادی کشور و باز کردن 
دروازه ها به روی کاالها و ســرمایه های خارجی ممکن اســت اقتصاد کشور را 
دچار تکانه های شــدید کند به گونه ای که مسائل و مشکالت عدیده اجتماعی 
را در پی داشــته باشــد، بر همین اساس شکل گیری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
به عنوان محدوده هایی با اختیار عمل و قوانین و مقررات ســهل گیرانه خاص 
شکل گرفت تا در الگوهای نوین مدیریتی و شکل های جدید مدیریت و تولید 
آزموده شده و نتایج مثبت آن به تدریج به قلمرو گمرکی کشور نیز، تسری یابد.
به گفته معاون برنامه ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از این منظر دستاوردی گرانبها برای 

اقتصاد کشور و نیز، تحوالت آتی آن هستند.
آهنگران با تاکید بر اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حال حاضر ســهم قابل 
توجهی از تولید ناخالص داخلی، صادرات، درآمدهای ارزی و اشتغال کشور را 
به خود اختصاص داده اند، اضافه کرد: این مناطق همچنین طی سه دهه گذشته 
فعالیت های عمرانی و زیرســاختی بســیار بزرگی را در محدوده های مربوط به 

خود ایجاد کرده و ظرفیت های فراوانی را برای اقتصاد کشور خلق کرده اند.
او تصریح کرد: زیرساخت های ایجاد شده در این مناطق از جمله جاده و بزرگراه، 
راه آهن، بندر، فرودگاه، انبار، سردخانه امکانات حمل و نقل و بارگیری، نیروگاه 
بستر رشد و جهش اقتصادی ایران را فراهم کرده است. به گونه ای که می توان 
انتظار داشت با رفع تحریم های ظالمانه شاهد هجوم سرمایه گذاران خارجی و 

رشد و توسعه سریع این مناطق باشیم.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
خاطرنشــان کرد: عملکرد فعلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در قالب آمار و 
اطالعات دقیق منتشر شده است حاکی از موفقیت نسبی این مناطق است اگرچه 
این موفقیت را باید با در نظر گرفتن شرایط کالن حاکم بر اقتصاد کشور طی سه 

دهه گذشته و تحریم های ظالمانه آمریکا و غرب تحلیل کرد.
به گزارش ایرنا،  در ســال ۱368 براســاس تبصره ۱9 قانون برنامه اول توسعه به 
دولت اجازه داده شــد که در ســه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار 
اقدام به تأســیس منطقه آزاد تجاری کنــد و چگونگی اداره این مناطق در هفتم 
شهریورماه ۱3۷۲ به تأیید مجلس شورای اسالمی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور 

۱3۷۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
ایران اکنون دارای مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، 
اروند و ماکو اســت و دولت دوازدهم برنامه های ویژه ای را برای مناطق آزاد و 
ویــژه در نظر گرفت که موجب جذب ســرمایه گذاری های داخلی و خارجی 

شده است.
در طــول دولت های یازدهم و دوازدهــم ۴5 میلیارد دالر واردات به این مناطق 
انجام شــد و در بخش صادرات این رقم به ۱3۲ میلیارد دالر رسیدکه با توجه به 
رقم 3۷ میلیارد دالر صادرات به ســرزمین اصلی، این میزان به ۱69 میلیارد دالر 

در این مدت می رسد.
بر همین اســاس ۴۰ درصد صادرات کل کشــور متعلق بــه مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی است که نیمی از آن متعلق به آمار پتروشیمی می شود.

فراهم شدن فرصت طالیی
 توسط مناطق آزاد برای عبور

 از اقتصاد نفتی 

    اقتصاد کیش -  مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
گفت: حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در بخش تولید مناطق آزاد و ویژه هیچ 

درآمد جدیدی عاید دولت نخواهد کرد و به این موضوع باید توجه شود. 
جواد عباسپور، مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد  
درباره روند معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد گفت: دو مدل معافیت مالیاتی در مناطق 
وجود دارد. معافیت مالیات بر درآمد به مدت ۲۰ سال یکی از آن ها است. به این معنا؛ 
فعاالن اقتصادی که در مناطق آزاد کســب درآمد می کنند، از پرداخت مالیات معاف 
هســتند. در مناطق ویژه اقتصادی هم مالیات با نرخ صفر همراه است، یعنی معافیت 
ندارند، اما مدت آن ۷ سال است و چنانچه مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه 

یافته قرار داشته باشد، این مدت به ۱3 سال افزایش پیدا خواهد کرد.
عباسپور اضافه کرد: مدل دوم معافیت، مالیات برارزش افزوده است. به این مفهوم که 
فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بابت فعالیت هایی که داخل محدوده  

منطقه انجام می دهند از پرداخت مالیات معاف هستند.
مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی درباره  وضعیت اجرایی شــدن این معافیت ها  
چنین بیان کرد: مزیت اصلی ســرمایه گذاری در مناطق آزاد همین معافیت ها است و 
برای توسعه این امر از چنین مشوق هایی باید بهره برد. اکنون در حال اجرا است، البته 

یکسری کارشکنی هایی هم وجود دارد.
او درباره تاثیر معافیت های مالیاتی در روند رونق بازار مناطق ویژه اظهار داشت: آماری 
نمی توان در این رابطه عنوان کرد، ولی همانطور که مورد اشاره قرار دادم درصد باالیی 
از رونق کار به دلیل شکل گیری همین معافیت های مالیاتی است، البته در کنار این مسئله 
باید مدیریت یکپارچه منطقه را هم مورد توجه قرار داد وگرنه تمامی مناطق کمتر توسعه 
یافته یا محروم از این معافیت مالیاتی برخوردار هستند، ولی توسعه و رشد پیدا نکردند 

و اقتصادشان رونق نیافته است.
مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در ادامه اضافه کرد: 
معافیت مالیاتی مورد اشاره در کنار یک مدیریت یکپارچه و منسجم قرار دارد که به رشد 
و توسعه منطقه کمک می کند. مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی درباره تغییرات در 
این رابطه اظهار داشــت: اتفاقی که متاسفانه در مجلس شورای اسالمی در حال روی 
دادن اســت یا بعضا در دولت هم مطرح می شود حول بحث مالیات بر ارزش افزوده 
قرار دارد.   قانون دائمی شدن این نوع از مالیات در حال نهایی شدن است و روزهای 

آخر خود را طی می کند.
عباسپور در این باره چنین توضیح داد: تولیدکننده های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 
هر صورت برای محصول تولیدی خود چه در مناطق معاف باشند و چه نباشند، مالیات 
ارزش افزوده را پرداخت می کنند زیرا در واقع مالیات از مصرف کننده نهایی به حساب 
می آید، بنابراین زمانی کاالیی در مناطق آزاد و ویژه به تولید درمی آید، مصرف کننده 
نهایی چنانچه خارج از کشور باشد که صادرات به حساب می آید و مالیاتی به آن تعلق 
نمی گیرد، اما در صورتی که محصول تولیدی داخل کشور آید، حتی در صورت معاف 

بودن مناطق، مالیات از ارزش افزوده پرداخت می شود.
او در ادامه درباره اثرات معاف بودن مناطق از مالیات برای تولیدکنندگان بیان کرد: چنانچه 
مناطق از مالیات ارزش افزوده معاف باشند، تولید کننده پس از تولید در زمان فروش آن 
مالیات  را پرداخت می کند، ولی در صورتی که غیر از این روی دهد، زمانی که درصدد 
است تا مواد اولیه خریداری کند و تولید انجام دهد باید مالیات ارزش افزوده را بپردازد 
و این سبب می شود تولید کننده ها برای خرید مواد اولیه به 9 درصد سرمایه در گردش 
بیشتری نیاز داشته باشد که در حال حاضر جامعه اکثر تولیدکننده های کشور با مشکل 
نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو هستند. حذف معافیت هیچ درآمد جدیدی عاید 
دولت نخواهد کرد تنها سبب می شود تولید کننده ها پیش از تولید 9 درصد پرداخت 
کنند یعنی به سرمایه در گردش بیشتری نیاز داشته باشند که قاعدتا مشکالت تولید 

بیشتر خواهد شد.
مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد درباره اصرار این 
امر از سوی مجلس تصریح کرد: نمایندگان محترم مجلس در ظاهر به این قسمت اصال 
توجه ندارند، البته در جلسات مختلف توضیحات الزم را مطرح کردیم، ولی نسبت 
به بخش فوق بی توجه هستند که حذف معافیت مالیات ارزش افزوده در بخش تولید 
مناطق آزاد و ویژه هیچ درآمد جدیدی عاید دولت نخواهد کرد، شاید در بخش بازرگانی 
یا تجارت این اتفاق روی دهد، حداقل چنانچه بر استثنا کردن اصرار دارند، تولید را از 

این داستان جدا کنند.

حذف معافیت مالیات ارزش افزوده 
مناطق آزاد درآمد ایجاد نمی کند 

مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مطرح شد؛

    اقتصاد کیش -  جلســه درون بخشی 
ستاد نووزی در مرکز توسعه سالمت کیش  
برگزار شــد . در این جلسه که به ریاست 
دکتر رضانیا و  حضور کارشناسان ستادی 
برگزار شد رئیس مرکز توسعه سالمت 
کیــش گفت :  از کلیه همکاران پرتالش 
که در یک ســال گذشته با تمام توان و با 
وجود سختی های فراوان برای مقابله با 
کرونا زحمت کشیده اند سپاسگزارم  و 
امیدوارم شروع سال جدید برای کلیه مردم 
عزیز و کیشوندان محترم پر از خیر و یرکتی 

و سالمت باشد.
بــه گزارش اقتصاد کیش به نقل از روابط 

عمومی مرکزتوسعه سالمت کیش دکتر 
رضانیا بیان کرد: با شــروع  طرح ســتاد 
نوروزی از ۲5 اسفند 99الی ۱5فروردین 
۱۴۰۰، تیــم های نظارتــی بازدید های 
منسجم و نظارتی خود را شروع می کنند .

وی در خصوص فعالیت مرکز توســعه 
سالمت کیش در ایام نوروز گفت: تمامی 
بخش ها و واحدهای مرکز توسعه سالمت 
کیش، به عنوان خدمتگزاران مردم در حوزه 
سالمت فعال هستند و برنامه ریزی های 
الزم را جهت ارائه خدمات به کیشوندان 
و مهمانان نوروزی در دســتور کار خود 

قرارداده اند.

وی افــزود : بــا راه اندازی تیمهای ویژه 
نظارتــی در ایام نوروز، از اماکن فعال در 
تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن اقامتی و 
عرضه کنندگان اقالم آرایشی، بهداشتی به 
صورت مستمر بازرسی می شودو برنامه 
بازرســی به صورت مستمر در روزهای 

تعطیل نیز انجام می گردد.
دکتر رضانیا گفت : رعایت کامل پروتکل 
های بهداشتی  شامل :زدن ماسک ،رعایت 
بهداشت فردی و رعایت فاصله گزاری 
اجتماعی، اســتفاده از دستکش و کاله 
و روپوش، دارا بودن کارت تندرســتی 
و رعایت بهداشــت عمومی و بهسازی 
محل از مهمترین نکات بهداشتی است که 

بازرسان بهداشتی به آن اهمیت می دهند.
 دکتر رضانیا افزود: ســاعت کاری مرکز 
ســالمت جامع خدمات بوعلی در ایام 
تعطیــل 8 صبح تا  ۱3 و بعــد از ظهر از 
ساعت ۱۷ و سی دقیقه تا ساعت ۲۰و 3۰ 
است. در ایام غیر تعطیل هم خدمات دهی 
در نوبت صبح از ساعت ۷ و سی دقیقه تا 
۱۴ و در نوبت بعد از ظهر از ساعت  ۱۷ و 

سی دقیقه تا ۲۰ و سی است.
رئیس مرکز توســعه سالمت کیش در 
خصــوص ســاعات کاری پایگاه های 
صدف و ســحر نیز گفت :هر دو  پایگاه 

ســالمت صدف و سحر در ایام تعطیل 
8 صبــح تــا  ۱3 و در ایام غیر تعطیل هم 
خدمات دهی در نوبت صبح از ساعت ۷ 

و سی دقیقه تا ۱۴فعال خواهد بود.
وی در خصوص ســاعت کاری  مرکز 
منتخب کوید نیز گفت: درمانگاه کووید 
مرکز توســعه ســالمت کیش در کلیه 
روزهای هفته و ایام تعطیل و غیر تعطیل 
فعــال و آماده ارائه خدمات به مردم عزیز 

می باشد.
وی ازلــزوم آمادگی واحدها جهت تهیه 
ملزومات مورد نیاز در این ایام خبر داد و 
عنوان کرد : پیگیری نظام مراقبت بیماریها 
توسط واحد بیماریها،-تهیه داررو برای 
داروخانه مرکز ،مکاتبه با داروخانه های 
سطح شهر برای دپوی دارو،اعالم حضور 
پزشکان و دندانپزشکان بخش خصوصی 
در ایام نوروز به ستاد نوروزی و...در حال 

پیگیری است.
تهیه توصیه هــای  دارویی، توصیه های 
بهداشتی در حوزه کرونا ،بهداشت سفر ، 
تغذیه و...و ارایه به روابط عمومی سازمان 
منطقه آزاد کیش جهــت تهیه وتوزیع، 
واطالع رســانی شــماره های پیگیری 
شکایات بهداشتی جهت اطالع عموم از 
دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

تشکیل گروه های نظارتی مرکز توسعه سالمت کیش در ایام نوروز
رئیس مرکز توسعه سالمت کیش اعالم کرد:

۲مورد کرونای انگلیسی 
در هرمزگان ثبت شد

       اقتصاد کیش -  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مشاهده و ثبت ۲بیمار 
مبتال به کرونای جهش یافته )انگلیسی( در استان را تایید کرد. 

دکتر فاطمه نوروزیان افزود: این ۲نفر مســافرانی بودند که از امارات متحده عربی به 
فرودگاه قشم وارد شدند.

وی تصریح کرد: هرچند افراد یاد شده گواهی تست منفی کرونا را از امارات به همراه 
داشتند اما با آزمایش و غربالگری مجدد در ایران، ابتالی آنان به کرونا تایید شد.

رییس روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی استان اضافه کرد: نمونه های 
گرفته شده از آنان به تهران ارسال شد و اکنون جواب مثبت بودن ابتالی آنان به کرونای 

انگلیسی رسیده است.
نوروزیان یادآور شد: از خانواده این ۲مبتال هم تست گرفته شده که همگی منفی بوده 
اند، البته حال عمومی این بیماران خوب است و عالئم خاصی ندارند، به همراه خانواده 

هایشان در قرنطینه هستند.
به گفته دکتر نوروزیان یکی از مبتالیان ۴8ساله و ساکن جزیره قشم و نفر دوم ۲۴ساله 
و ساکن بندرلنگه است که هر ۲نفر به اتفاق خانواده در شهرهای خود در قرنطینه به 

سر می برند.
به گفته دکتر نوروزیان  شهرهای بندرخمیر، بندرلنگه، پارسیان، قشم، میناب، حاجی آباد، 
جاسک، هرمز و کیش استان هرمزگان، در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند و شهرستان 
بستک به علت رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی در وضعیت نارنجی قرار داشته 
و شهرستان های ابوموسی، بندرعباس، رودان، بشاگرد و سیریک  نیز در وضعیت آبی 

قرار دارند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان وضعیت ایمنی استان نسبت به کرونا را 

شکننده دانست و نسبت به خطر طغیان دوباره کرونا در استان هشدار داد.
دکتر نوروزیان از مردم خواست با توجه به سرعت سرایت و خطر بیشتر کرونای جهش 
یافته، نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی بیش از پیش توجه داشته باشند و در 

محل های شلوغ حتما از ۲ماسک استفاده کنند.
وی تصریــح کــرد: در صورت بی توجهی به دســتورالعمل هــاو رفت و آمدهای 
غیرضروری، ممکن اســت هرمزگان در کوتاهترین مدت از وضعیت قرمز نیز عبور 

کرده و از خوزستان نیز بدتر شود.

شرکـت تیســا کیـش، در نظر دارد 
به منظور واگذاری نظارت حقوقی شهر سازی پروژه 
مسکونی تیسا شهر به متراژ 62427 متر مربع واقع در جزیره کیش، 

نسبت به شناسایی اقدام نماید.
لذا از کلیه شــرکت هایی که دارای توانمندی در زمینه موضوع این 
فراخوان هستند دعوت می شود نسبت به ارسال نامه اعالم آمادگی 
جهت همکاری به همراه رزومه کاری پنج سال گذشته خود به یکی از 

آدرس های زیر حد اکثر تا تاریخ 1399/12/10 اقدام نمایند.
دفتر مرکزی: خیابان احمد قصیر )بخارست( – خیابان هشتم- پالک 

11- طبقه دوم – دبیرخانه شماره تماس : 021-88538609-10 
دفتر کیش: روبروی ســاحل مرجان- قطعهvc168- پروژه رویای 

کیش- دفتر کارفرما

آگهی فراخوان
 به کارگیری ناظر حقوقی 

    اقتصــاد کیش -   اســتاندار هرمــزگان با صدور 
احکامی، رییس، دبیر، اعضا و مســووالن کمیته های 
ستاد انتخابات استان در راستای برگزاری سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری و ششمین دوره 
انتخابات شــوراهای اسالمی شهر و روستا منصوب 

کرد. 
در ایــن حکم فریدون همتــی ، علی رئوفی به عنوان 
رییــس و احمد نفیســی به عنوان ســتاد انتخابات 

هرمزگان انتخاب کرد.
نازنین شیبانی تذرجی به عنوان عضو و رییس کمیته 
مالی و پشتیبانی، احمد پویافر به عنوان عضو و رییس 
ستاد امنیت انتخابات، عباس ماژین به عنوان عضو و 
رییس کمیته حراست و استعالمات ومحمد احمدی 
به عنوان عضو و رئیس کمیته حقوقی انتخابات پیش 

رو منصوب شدند.
همچنین در این حکم، مهرداد یزدانی به عنوان عضو 
و رییس کمیته فناوری اطالعات، فاطمه رکن الدینی 
به عنوان عضو و رییس کمیته اطالع رســانی و رضا 

شــهیدیان به عنوان مسوول دبیرخانه ستاد انتخابات 
استان هرمزگان منصوب شدند.

ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری و 

ششــمین دوره انتخابات شــوراهای اسالمی شهر و 
روستا، ۲8 خرداد سال ۱۴۰۰ در سراسر کشور برگزار 

می شود.

رییس و اعضای کمیته های ستاد انتخابات هرمزگان منصوب شدند
با حکم استاندار هرمزگان :

پایان  چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه »موج« کیش
اقتصاد کیش - چهارمین جشنواره فیلم »موج«  که از  پنجشنبه 3۰ بهمن درسالن 
خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش آغاز بکار کرده بود شب گذشته با 

معرفی فیلم های برتر به کار خود پایان داد .
 این جشنواره با حضور هنرمندان سینما و رعایت کامل ضوابط بهداشتی  در سالن 

خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی  کیش برگزار شد. 
 به گزارش اقتصاد کیش رضا اردالن رییس چهارمین جشنواره بین المللی فیلم موج 
کیش در مراسم اختتامیه  با بیان اینکه حضور هنرمندان مطرح کشور در این جشنواره 
برگ زرینی بر کارنامه درخشان سینما در کیش افزوده است گفت : تالش شما که با 
تالش های خود و احساس عمیق مسئولیت اجتماعی جامعه امروز ایران را با زوایای 

مختلف فرهنگ کشورمان آشنا می کنید قابل تقدیر است .
اردالن با اشــاره به تالش برگزار کنندگان برای ارتقاء کمی و کیفی هر دوره افزود: 
منطقه آزاد کیش سهم خود را از سینماي درخشان ایران طلب مي کند و تالش دارد 
که هرسال و هر دوره موفق تر عمل کند و خوشبختانه این موضوع به ثمر نشسته است.

 بیش از 6۰ فیلم از مجموع آثار منتخب  این جشنواره اکران شد
گزارش کامل مراسم اختتامیه و اعالم نفرات برگزیده را در روزنامه فردا بخوانید.


