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امضا قرارداد همکاری فدراسیون 
فوتبال ایران و شرکت هواپیمایی کیش

       اقتصاد کیش -  شرکت هواپیمایی کیش با هدف ارائه خدمات پروازی به تیم ملی 
با فدراسیون فوتبال ایران قرارداد امضا کرد.

به گزارش اقتصاد کیش طبق این قرارداد همکاری، شرکت کیش ایر متعهد شد تا تمامی 
خدمات پروازهای تیم ملی فوتبال ایران در بازی های مقدماتی جام جهانی 2022 قطر 

را بر عهده گیرد.
شهاب الدین عزیزی خادم ،رییس فدراسیون فوتبال ضمن تشکر از دبیر شورای  عالی 
مناطق آزاد و حبیبی  مدیر عامل کیش ایر که خالصانه از تیم ملی و فدراسیون فوتیال 
حمایت کردند، گفت: ازحمایت خالصانه و عمل گرایانه تان از تیم ملی فوتبال به عنوان 
نماد اتحاد و همبســتگی  قدردانی می کنم. قرار گرفتن شما در کنار تیم ملی فوتبال، 
هویت بخشی و اعتبار بخشی به این تیم با 80 میلیون دنبال کننده ایرانی در داخل و 

خارج از کشور محسوب می شود.
عزیزی خادم افزود: حضور در جام جهانی قطر و این تورنمنت بزرگ بسیار مهم است، 
از نکته سنجی دوستان در مناطق ازاد و شرکت کیش ایر با راهبری عزیزانی که به رقم 
خوردن این اتفاق مهم برای تیم ملی و فوتبال ملی کمک کردند تشکر و قدردانی می کنم.

رییس فدراسیون فوتبال بیان داشت: فدراسیون فوتبال و تیم های ملی فوتبال با تمام 
ظرفیت و توان در حوزه تبلغات در کنار کیش ایر تالش می کند. این امر اتفاق بزرگ 
و مبارکی برای فوتبال و ملت ایران است و امروز یکی از شرکت های هواپیمایی در 
راستای منافع ملی،هویت بخشی و اعتبار زایی،صادقانه در کنار تیم ملی فوتبال و مردم 

ایستادند و بدون شک جامعه و فوتبال ملی را شاد کردند.
عزیزی خادم ادامه داد: اکنون تعاملی دوگانه رخ داده که با اتحاد و همدلی در کنار هم 
هستیم. امیدوارم مراحل را طی کنیم و پله به پله برای مردم و فوتبال ایران با صعود به 

جام جهانی و گذر از مرحله مقدماتی شادی را به ارمغان اوریم.
شهاب الدین عزیزی خادم ،رییس فدراسیون فوتبال در پایان، جزیره کیش را اعتباری 
برای کشور بر شمرد که تقویت و حفظ ابعاد و حوزه های مختلف آن باید مورد توجه 

ویژه قرار گیرد.
هم چنین  دکتر محمدرضا حبیبی،مدیرعامل هواپیمایی کیش  در این نشســت در 
خصوص پرواز اختصاصی برای تیم ملی بزرگساالن در مرحله مقدماتی جام جهانی 
2022 قطــر  گفت: بعنوان موتور محرکه، جزیــزه کیش برای مجموعه ای متفاوت 

فعالیتهای خود را پیش برده و
در دو دهه اخیر  شاهد رشد قابل اعتنایی بودیم. یکی از اهدافمان  ایجاد راه هوایی بود که 
به عنوان هواپیمایی کیش حامی پرچم ایران و جزیزه کیش رسالتمان این بود که راه 
هوایی را  برقرار کنیم و به عنوان یک بخش مهم در مسیر توسعه زیر مجموعه ها، بستر 

رشد را فراهم کنیم.
وی ادامه داد:رســالت اجتماعی،فرهنگ سازی و سالمت جامعه از  مولفه هایی بود 
که در برنامه ریزی هایمان داشتیم. در واقع از برگزاری این نشست از دو لحاظ حس 
خوبی داریم. یکی از بخش هایی که به عنوان رسالت تعریف شده و بحث زیر ساخت 
برای توسعه سالمت جامعه بود که به آن خواهیم رسید. رسالت اجتماعی برای توسعه 
ســالمت و موض دوم بحث اقتصادی است که از دیگر برنامه هایمان بود و در مسیر 

مناسب و موفقی قرار گرفتیم.
وی در ادامه بیان کرد: به عنوان یک ایرانی عرق وطن داریم و برای هر ایرانی تیم های ملی 
از جایگاه ویژه ای برخوردار است ک مانند پرچم کشورمان قابل احترام  است و برای 
هر ایرانی تیم های ملی وجایگاه ویژه ای دارد و قابل احترام مانند پرچم کشورمان است.

در بین تیم های ملی،تیم ملی فوتبال ارزش بسیاری دارد و خوشحالیم که توانستیم قدم 
کوچکی به عنوان حامی پرچم و نمادی از ملت برداریم، خودمان را مسئول میدانیم و 

هرگونه همکاری  را دریغ نمیکنیم.
مدیرعامــل هواپیمایی کیــش گفت: به عنوان نگاه ملی به این موضوع می نگریم که 
هواپیمایی کیش یک مجموعه تخصصی بوده و مسئولیت اجتماعی دارد. بسیاری از 
نیازمندیهای ما در داخل کشور فراهم نیست و با چالش هایی مواجه هستیم .ما این 
چالش ها را به جان می خریم و با اقتدار در کنار تیم ملی فوتبال هستیم و خودمان را 

جزیی از بدنه می دانیم.

بــه گزارش اقتصاد  کیش، جعفــر آهنگران به عنوان 
عضوی از خانه اندیشمندان علوم انسانی گفت: نتایج و 
دستاوردهای حاصله در خانه اندیشمندان علوم انسانی، 
قابل توجه است و اگر محدودیت های کرونایی وجود 

نداشت، شاهد اتفاقات بیشتر و بهتری بودیم.
وی با اشــاره به تعریف اقتصاددانان از مفهوم توسعه، 
با تعبیر "بهبود کیفیت زندگی" تصریح کرد: انتظاری 
که ســازمان منطقه آزاد کیش از نتایج چنین تفاهم نامه 
ای دارد، مشــاهده آثــار آن در در جزیره و در زندگی 

مردم کیش است.
آهنگران، تفاوت این تفاهم نامه با دیگر تفاهم نامه های 
دانشــگاهی را قراردادی با نهادهای غیردولتی دانست 
و گفت: منطقه آزاد کیش مهد ســازمان های مردم نهاد 
و صنفی، و نمادی از جوامع مدنی می باشــد و امضای 
تفاهم نامه با مجموعه ای غیر دولتی، حائز اهمیت است. 
انتظاری که انجمن های علمی غیردولتی وجود دارد، 
فراتر از انجمن های دانشــگاهی و دولتی است و بستر 

گسترده تری برای فعالیت وجود دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر تسریع 
سازمان در انعقاد تفاهم نامه، مشاهده آثار آن را به عنوان 
یک مطالبه مطرح کرد و گفت: فعالیت های فرهنگی 
در راس مســئولیت های مدیــران کیــش و مقدم بر 
فعالیت هایشــان قرار دارد تا بتوان آثار آن را در سطح 

ملی مشاهده کرد.

در این جلسه، سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد کیش، یکی از سیاست های سازمان را 
استفاده از ظرفیت های دانشگاهی و فن آورانه در حوزه 
همکاری ها برای توسعه و پیشرفت کیش عنوان کرد 
و گفت: یکی از چشــم اندازهای کیش در طرح جامع 
و اسناد تدوین شــده، مرکزیت برگزاری همایش ها، 
رویدادها، کنفرانس ها و فعالیت های علمی می باشد تا 
به موازات آن کیش به مجرا و معبری برای انتقال دانش ها 

و فناوری های نو در سطح کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: استقبال ۷ دانشگاه برتر در کیش و حضور 
بیش از ۷هزار دانشجو که ۶۵درصد ایشان تحصیالت 
تکمیلــی ارشــد و دکترا را طی می کنند، بخشــی از 
ظرفیت های موجود دانشگاهی کشور می باشد و ارتباط 
بســیار خوبی بین بخش های مختلف و انجمن های 
کشــور با این ظرفیت وجود دارد که با تکیه به گرایش 
منطقه آزاد کیش مبنی بر استفاده از ظرفیت های علمی 
باعث شد ۴ مجموعه خوب علمی در کنار یکدیگر به 
امضای تفاهم نامه ای به منظور مشارکت و بهره مندی از 
توانایی های علمی، پژوهشــی، آموزشی و فرهنگی و 
در راســتای مشارکت های حقوقی، فرهنگی و هنری 
و ترویــج آنها با رویکرد نیازهای جزیره کیش و ملی 
به تعامالت بین المللی و گفتمانی حقوقی تر نسبت به 
زندگی مدنی برسند تا ویژگی قانونمندی در کیش به 
عنوان برند حاکم بر جزیره حفظ شود و به سطح مناسبی 

از رویدادهای فرهنگی، حقوقی و هنری بین المللی ارتقا 
یابد.

علی اصغر قاسمی، مدیرعامل خانه اندیشمندان علوم 
انســانی نیز ضمن تقدیر از ســرعت سازمان منطقه 
آزاد کیــش در انعقاد این تفاهم نامه، گفت: این خانه از 
ظرفیت خوبی برخوردار است و با افتخار این ظرفیت 
را در اختیار کیش قرار خواهد داد. این تفاهم نامه نتایج 
بســیاری برای کشور خواهد داشت و زمینه تعامالت 
بیشتری بین مجموعه های علمی و فرهنگی و سازمان 

منطقه آزاد کیش ایجاد خواهد کرد. 
وحید آگاه مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری فعاالن 
حقوق و هنر هم با ابراز خرسندی از انعقاد تفاهم نامه 
با ســازمان منطقه آزاد کیش به عنوان خوشنام ترین، 
فعال تریــن و علمی ترین مجموعه در پارک های علم 
و فناوری، اظهار کرد: این فعالیت از اواخر اســفندماه 
برنامه ریزی شد و آغاز آن در آغاز سال، نشان از همت 
و اراده مسئوالن سازمان منطقه آزاد کیش دارد. به گفته 
وی، انجمن حقوق و هنر، فعال ترین انجمن در حوزه 

حقوقی ایران است.
تهمورث بشیریه مدیرعامل انجمن حقوق شناسی نیز با 
بیان این مطلب که عملیاتی بودن مدیران سازمان منطقه 
آزاد کیش باعث شد این طرح در حداقل زمان غیرقابل 
تصور به مرحله اجرایی برســد، گفت: این مجموعه 
همچنان نیازمنــد تحقیقات و پژوهش های فرهنگی 
و حقوقی اســت و با ظرفیتی که از سازمان منطقه آزاد 
کیش مشاهده شد، یقین داریم با سرعت به نتایج مثبت 

خواهیم رسید.
این تفاهم نامه برای مدت دو سال و به منظور همکاری، 
مشــارکت و ترویج برنامه هــای حقوقی، فرهنگی و 
هنری در زمینه های موردنیاز منطقه آزاد کیش از جمله 
در زمینه های حقوق شهروندی، مهاجران، افراد دارای 
معلولیت، زنان، کودکان، سرمایه گذاران، کار و تامین 
اجتماعی، ظرفیت های فرهنگی و هنری و بسترسازی 
بــرای تولیدات فرهنگی، ادبی و هنری با محوریت و 
تبلیــغ منطقه آزاد و جزیره کیش، نظام حقوقی مناطق 
آزاد و نقد و بررسی قوانین و رویه قضایی محاکم اداری 
بین سازمان منطقه آزاد کیش و خانه اندیشمندان علوم 
انسانی، موسسه فرهنگی هنری فعاالن حقوق و هنرو 

انجمن حقوق شناسی منعقد شد.

   اقتصاد کیش -  مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش در نشســت امضا تفاهم نامه ۴جانبه حقوقی، فرهنگی و هنری با انجمن حقوق شناسی، 
خانه اندیشمندان و موسسه فرهنگی فعاالن حقوق و هنر گفت: منطقه آزاد کیش، مهد سازمان های مردم نهاد و صنفی، و نمادی از جوامع مدنی است.

تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد کیش برای ترویج 
برنامه های حقوقی، فرهنگی و هنری در جزیره 

ثاقب فرد مدیر مجامع و حسابرسی سازمان منطقه آزاد کیش در نشست بررسی چگونگی اجرای قانون مالیات، 
قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد :

       اقتصاد کیش - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان باتوجه به افزایش موارد ابتال به 
ویروس کرونا در شهرستان  های مختلف استان گفت: هم اکنون شمار شهرهای با وضعیت 

قرمز در این استان به هشت مورد افزایش یافته است. 
دکتر فاطمه نوروزیان با اعالم این خبر به رسانه ها افزود: شهرستان های بندرعباس، بندرخمیر، 
بندرلنگه، پارسیان، میناب، قشم، کیش و هرمز در وضعیت قرمز کرونای انگلیسی قرار دارند.

وی بیان داشت: در حال حاضر شهرستان های جاسک، رودان و حاجی آباد در وضعیت 
نارنجی قرار دارند که با افزایش موارد ابتال در این شهرستان ها، تغییر رنگ احتمالی و قرمز 

شدن دور از انتظار نیست. 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان یادآورشد:  شهرستان های شامل بستک، بشاگرد، 

سیریک و بوموسی نیز در وضعیت زرد کرونا قرار گرفته اند. 
نوروزیان ادامه داد: در حال حاضر 22۷ بیمار با تشخیص بیماری کرونا در بیمارستان ها 
هرمزگان بستری هستند که از این تعداد ۴۳ نفر در بخش ای سی یو بستری شده اند و حال 

۱0 نفر نیز وخیم است.
وی بیان داشت:در شبانه روز گذشته با یک فوتی جدید نیز شمار جان باختگان کرونایی در 

استان هرمزگان به یکهزار و ۶۷ نفر رسیده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان یادآورشد: تعداد سه هزار و 22۶ بیمار کرونایی 

در استان نیز در منزل قرنطینه هستند. 
وی با تاکید بر وضعیت بسیار بحرانی استان هرمزگان، از مردم خواست در رعایت حداکثری 
پروتکل های بهداشتی و  حضور نیافتن در تجمع ها و مراسم ها از سالمت خود و سایرین 

مراقبت کنند. 

افزایش شمار شهرهای قرمز 
کرونایی هرمزگان به ۸ شهر 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعالم کرد :

ازسرگیری عملیات ساخت محور 
طلوع تا غروب کیش

       اقتصاد کیش - تسریع در ساخت و تکمیل محور طلوع تا غروب کیش، نقش مهمی 
در توسعه متوازن جزیره کیش دارد.

به گزارش اقتصاد  کیش مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش با حضور در 
محل اجرای پروژه طلوع تا غروب بر تسریع در احداث این محور مواصالتی جزیره 

تاکید کرد.
ابوالفضــل طیبی گفــت: برخورداری همه بخش های جزیره کیــش از امکانات و 
زیرساخت های مناســب شهری در طرح راهبردی دیده شده است و اجرای محور 
طلوع تا غروب گام مهمی در جهت تسهیل تردد شهروندانی است که در این منطقه 

سکونت یا فعالیت کاری دارند.
وی افزود: با افزایش پروژه ها و فعالیت ها در بخش های جنوبی جزیره، شاهد افزایش 
ترددها هستیم و مسیرهای قدیمی جوابگوی نیاز شهروندان و گردشگران نیست. از 

این رو، طرح توسعه محور طلوع تا غروب، اجرایی شد.
وی تاکید کرد: با ایجاد این مسیر تردد، کاشت نخیالت و بهسازی روشنایی در امتداد 
محور شرق تا غرب، یکی از مطالبات جدی ساکنان جنوب جزیره محقق می شود و 
شاهد توسعه فعالیت های گردشگری و اقتصادی در بخش های جنوبی نیز خواهیم بود.

احداث محور طلوع تا غروب به طول ۱۳ کیلومتر پس از آزادسازی ۳88 هزار متر مربع 
از سواحل کیش از دی ماه سال ۱۳۹۹ آغاز شد و نیمه اسفندماه سال گذشته به دلیل 
نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش گردشگران، همزمان با تمامی فعالیت های عمرانی 
در کیش متوقف شد و با اتمام تعطیالت نوروزی از ۱۶ فروردین ۱۴00 از سر گرفته 
شد. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، در عملیات اجرایی محور ساحلی طلوع تا 

غروب تا نیمه تابستان سال جاری خاتمه می یابد.

توزیع ماسک و محلول ضد عفونی میان 
پاکبانان و کارکنان خدمات فضای سبز شهری

       اقتصاد کیش -  اداره اســتاندارد و نظارت بر غذا و داروی کیش به توزیع رایگان 
ماسک و محلول ضد عفونی بین قشر زحمت کش جزیره اقدام کرد.

به گزارش اقتصاد  کیش، با آغاز موج چهارم کرونا در کشور و افزایش مبتالیان به کووید 
۱۹ ، اداره اســتاندارد و نظارت غذا و دارو کیش به منظور ارتقاء سطح ایمنی کارکنان 
خدمات شهری، با همکاری دو واحد تولیدی کیش، به توزیع رایگان ماسک و محلول 

ضد عفونی بین اقشار زحمتکش جامعه  اقدام کرده است.
سعید صومعه رئیس اداره استاندارد و نظارت غذا و دارو با اعالم این خبر گفت: ما در 
راستای اجرای مسئولیت و وظایف اجتماعی، این قشر را در اولویت قرار دادیم، امید 
است که با همکاری تمامی ارگان ها، اقشار مختلف مردم و رعایت دستور العمل های 
بهداشتی، این مقطع حساس را نیز پشت سر گذاشته و با آغاز واکسیناسیون سراسری، 

شاهد قطع کامل زنجیره انتقال باشیم.

  اقتصاد کیش - ثاقب فرد مدیر مجامع و حسابرســی 
ســازمان منطقه آزاد کیش در نشست بررسی چگونگی 
اجرای قانون مالیــات، قانون مالیات بر ارزش افزوده در 
مناطق آزاد را نافی قوانین این منطقه عنوان کرد و گفت: 
این قانون نظریه مالیات بر ارزش افزوده را از اساس نقض 

می کند.
به گزارش اقتصاد  کیش، محمد ثاقب فرد مدیر امور مجامع 
و حسابرسی این سازمان با اشاره به ناهمخوان بودن این 
قانون با قوانین مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد از سوی دولت 
تامین هزینه نمی شوند بنابراین اعمال مالیات بر ارزش 

افزوده در این مناطق جایگاهی ندارد.
وی افزود: تصویب قانونی ناگهانی از ســوی مجلس که 
فعاالن اقتصادی مناطق آزاد را بی توجه به برنامه ریزی های 
مالی ایشان مبنی بر معافیت های مالیاتی، ملزم به محاسبه 
مالیات بر ارزش افزوده می کند، بسیار عجیب است و حتی 
در سرزمین اصلی این قانون به صورت پلکانی و مرحله ای، 

و طی 8 فراخوان انجام شده و به اجرا رسیده است.
مدیر امور مجامع و حسابرسی سازمان منطقه آزاد کیش 
، در ادامه نشست عنوان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس 
نیاز به خوراک دارد و صنف ســندیکای صنایع جزیره و 
جامعه پذیرایی باید با ارائه  اعداد کمی و کیفی درخصوص 
آســیب های احتمالی بر صنایع خود، قابلیت عرضه این 

درخواست را در مجلس فراهم کنند.
محمد پازوکی مدیر توسعه تجارت نیز، با اشاره به تشکیل 
کارگروه هایی در مدت اخیر با همراهی کمیسیون امنیتی 
شورای تامین اظهار داشت: با در نظر گرفتن گستره تاثیر 
این تصمیم بر فعالیت های اقتصادی و تولیدی مناطق آزاد، 
باید تعمق بیشتری روی موضوع داشت چرا که طبق ماده 
۶و۷ و بند۷ماده۱2، این اتفاق نافی قوانین مناطق آزاد است.
محمد پازوکی افزود: آیین نامه اجرایی قانون بودجه و عدم 
وجود زیرساخت های الزم برای اجرای آن می توانند امکان 
تعویق عملیاتی شدن این قانون را فراهم کند و از عواقب 

اجرای شتابزده آن جلوگیری کرد.
وی تصریح کرد: اصالحیــه بودجه بزودی  در مجلس 

ارائه خواهد شد و با تجدیدنظر دوباره این طرح را بررسی 
خواهند کرد.

پازوکی تاکید کرد: نمایندگان مناطق آزاد در مجلس باید 
با حضور قوی به موقع از مخالفت تلویحی کمیســیون 
اقتصادی مجلس، اســتفاده کرده و جلوی این قانون را 

بگیرند.
همچنین رئیس امور مالیاتی کیش با بیان این مطلب که 
قانون بودجه از اسناد باالدستی تبعیت می کند و پیشنهادات 
بعد از ارائه مجلس به صورت الیحه، و بررسی های الزم و 
تایید شورای نگهبان، به عنوان قانون بودجه ابالغ می شود، 
گفت: سازمان مالیاتی کشور به عنوان مجری مکلف است 
از آن تمکین کند. وی با اشاره به ۱0 تبصره و ۳۳ بند ارکان 
مالیاتی بودجه سال ۱۴00 گفت: طبق بند۳ تبصره ۶ قانون 
بودجه ۱۴00، مناطق آزاد کشور مطابق سرزمین اصلی، 
مشــمول مالیات بر ارزش افزوده شده اند و کلیه مودیان 

اقتصادی ملزم به ثبت نام هستند.
او با اشــاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده پاییز سال8۷ 
در کشور ایران برای اولین بار به اجرا درآمد و مشمولین و 
مودیان طی 8 فراخوان مشخص شدند، گفت: اشخاص 
حقوقــی جز در موارد ماده ۱2 که ۱۷مورد می  باشــد، و 
اشــخاص حقیقی نیز در 2۷مورد، مشــمول محسوب 

می شوند.
رئیس امور مالیاتی کیش ادامه داد: مودیانی که نســبت به 
ارزش افزوده ثبت نام نکرده اند، مجاز به دریافت این مبلغ 
از مردم نیستند ولی مکلف به پرداخت آن به اداره مالیاتی 

بوده و جریمه هم خواهند شد.
وی تصریــح کرد: کلیه فعالین اقتصادی که برای خرید، 
مالیات پرداخــت می کنند، به همین اعتبــار از ابتدای 

سال۱۴00 معاف از مالیات فروش هستند.
وی  افــزود: فعالین اقتصادی دیگری که در مناطق ویژه 
تجاری شــامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شــوند و 
مشــمولین این قانون برای مشاهده قوانین می توانند به 
ســامانه های این اداره مراجعه کرده و به تکالیف قانونی 

خود آشنا شوند.

دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش نیز، با بیان این مطلب 
که اصل قوانین مناطق آزاد توسط مجلس تصویب شده 
است و بسیاری مصوبات نافی آن اجرا شده است، گفت: 
اداره دارایی کیش نباید زیر بار این قانون برود و به صرف 

مصوبه مجلس، آن را اجرایی کند.
شــیرازی منش با تاکید بر اینکه در صورت احقاق چنین 
قانونی، اسم مناطق آزاد باید برداشته شود ! افزود: خروجی 
این قانــون درآمدزایی که نخواهد داشــت هیچ، بلکه 
ســرمایه گذاران را از این مناطق دور خواهد کرد و ارتباط 
بسیاری از کارخانجات تولیدی با مناطق آزاد قطع و عرصه 
برای حضور کارخانجات خارجی آماده می شود و عمال 

تولید زیرسوال می رود.
مدیرعامل جامعه هتلداران کیش نیز در این نشســت  از 
تعامل مدیران اداره مالیاتی کیش با بخش خصوصی تقدیر 
کرد و گفت: اولین انگیزه سرمایه گذاران در کیش، معافیت 
مالیاتی بوده و اکنون عالوه بر آن، مالیات بر ارزش افزوده 

نیز در حال تحمیل شدن به آنان می باشد.
مسیح اهلل صفا ادامه داد: علی رغم گذشت بیش از 2۶سال 
از تصویب قوانین مناطق آزاد، حتی 2۵درصد آن هم اجرا 

نشده است، پس این قانون هم می تواند اجرا نشود.
وی ادامه داد: این قانون حداقل تا انتخابات به تعویق بیفتد تا 
تامل و تعمق بیشتری روی آن بشود، وگرنه سرمایه گذاران 

از کیش فرار می کنند و پروژه ها متوقف خواهند شد.
ابوالحسن درس خوان نیز در ادامه گفت: عملیات اجرایی 
ارزش افــزوده با مقوله مالیات بر عملکرد، تفاوت های 
بســیاری دارد. وی تصریح کرد: درخواست تنفس چند 
ماهه، حداقل و اولین مولفه ای است که باید خیلی جدی 
درنظر گرفته، تا با ایجاد انعطاف، آگاهی و آموزش های الزم 
از تبعات سوء شتابزدگی در آن ممانعت شود و با تشکیل 
کارگروهی در این خصوص و برگزاری نشســت های 

هفتگی در این مسیر قدم برداشت.
علیپور از جامعه بازاریــان کیش نیز گفت: آنچه محرز 
می باشــد، تصویب این قانون توســط مجلس و ابالغ 
توسط دولت اســت اما کل صنوف جزیره با ضررهای 
حساب نشده  ای که در جریان مالیات متحمل شدند، اکنون 

آسیب زیادی خواهد دید.
وی با بیان این سوال که زیرسوال رفتن 80 دالر معافیت 
کاالی همراه مسافر چگونه توجیه می شود، تاکید کرد: باید 

کلیه ابهامات موجود، کامال برطرف و روشن شوند.
سینا عباسی هم از عدم آگاهی فراکسیون اقتصادی مجلس 
از ماهیت و قوانین مناطق آزاد گله کرد و خواستار تالش 
اداره حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش ، مدیران اداره مالیات 
و دارایی کیش و نمایندگان اصناف برای پیگیری اصالح 

این قانون از مجلس شد.
نشست بررسی چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش 
افزوده با حضور مدیران اداره بازرگانی، مالیات و دارایی، 
حقوقی و توسعه تجارت ســازمان منطقه آزاد کیش و 
نمایندگان اصناف مختلف در سالن اجتماعات سازمان 

منطقه آزاد کیش  برگزار شد.

مالیات بر ارزش افزوده، با قانون مناطق آزاد همخوانی ندارد

تزریق واکسن کرونا به ۵۲ نفر
 در جزیره کیش 

       اقتصاد کیش -  رییس بیمارستان کیش گفت: واکسن کرونا در سه مرحله به ۵2 نفر از 
واجدان شرایط این جزیره تزریق شده است. 

مصطفی نادعلی نژاد  روز گذشته در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این افراد 
شامل ۴۵ نفر از کادر درمان فعال در بخش کرونایی و هفت بیمار خاص هستند که در سه 

مرحله نوبت اول این واکسن را دریافت کرده اند. 
وی اضافه کرد:  ۴۵ نفر از کادر درمان شامل پزشک، پرستار، پرسنل فوریت  های پزشکی، 
اورژانس ICU ،۱۱۵، نیروهای خدماتی و کمک بهیار بوده که در بخش کرونایی بیمارستان 

مشغول ارایه خدمات به بیماران هستند.
نادعلی نژاد با بیان اینکه کادر درمان دریافت کننده این واکسن حدود ۱00 درصد واجدان 
شرایط دریافت کننده هستند اضافه کرد: همچنین هفت نفر از بیماران تاالسمی و دیابتی 

نیز با رضایت خود در هفته جاری نوبت اول این واکسن را دریافت کرده اند.
وی افزود: همچنین نوبت دوم این واکسن در هفته جاری به 2۵ نفر از کادر درمان دریافت 
کننده نوبت اول تزریق شده و 20 نفر باقی مانده دیگر نیز هفته آینده نوبت تزریق واکسن 
دارند. تا کنون در این جزیره سه هزار و ۵۹۷ بیمار مبتال به ویروس کرونا )کووید ۱۹ و نوع 

جهش یافته انگلیسی(  شناسایی شده است.
بر اساس مصوبات ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا در این جزیره برخی فعالیت ها 
و مشاغل در پی اعالم وضعیت قرمز  شیوع این ویروس در جزیره کیش مشمول اعمال 

محدویت  و تعطیلی یک تا 2 هفته ای شد.
طبق این مصوبات برای 2 هفته فعالیت جنگ های شبانه، کشتی های تفریحی، کنسرت ها، 
رســتوران ها و کافی شاپ های موزیک دار،  مدارس و آموزشگاه ها فرهنگی و هنری، 
مهدهای کودک، فعالیت های فرهنگی و هنری، همایش ها ممنوع است. به منظور سنجش 
اوضاع جزیره و اتخاذ تصمیم با رعایت سالمت جامعه و حفظ حداقلی اقتصاد جزیره 
فعالیت هایی همچون پالژ بانوان و آقایان، کلوپ ها و تفریحات دریایی، پارک های آبی، 

باشگاه های ورزشی خصوصی و دولتی نیز مشمول تعطیلی یک هفته ای شدند.
ورود مسافران به جزیره کیش به علت شیوع ویروس کرونا و اعمال محدویت ها در نوروز 

امسال به نسبت نوروز ۱۳۹8 از ۵0 درصد کاهش برخوردار شده است.

رییس بیمارستان کیش  خبر داد:  


