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"خانه های سازمانی" راهکار اساسی حل مشکل 
مسکن ساکنان کیش

اقتصــاد کیش -  دغدغه گرانی 
مســکن برای قشر متوسط و ضعیف 
جزیره کیش و یافتن راهکاری برای آن 
همواره مورد توجه بخش خصوصی 
به عنوان بازوی پرتوان سازمان منطقه 
آزاد کیــش بوده اســت. در تازه ترین 
اقدام، شــرکت دوستداران آینده ساز 
کیــش طرح "خانه های ســازمانی" 
را در جهــت کمک به قشــر مختلف 
کارکنان اعــم از نیروهای خدماتی تا 
کارکنان  بخش خصوصی و کارمندان 
دولتی به سازمان منطقه آزاد کیش ارائه 
داده است. ارائه دهندگان این طرح  به 
پشتوانه تشکل های صنفی بخش های 
مختلــف در جزیره کیش امیدوارند با 
مســاعدت و همکاری سازمان منطقه 
آزاد کیش مشــکل اصلــی نیروهای 
انســانی جزیره کیش که همان مشکل 
تامین مسکن اســت مرتفع شود. در 
صورت اجرای این طرح قطعا تشکل 
های صنفی بر روند ســاخت نظارت 
عالیــه خواهنــد داشــت و از طرفی 
ســازمان منطقه آزاد کیش هم پشتوانه 
این طرح خواهد بود و در آن مشارکت 

خواهد کرد.
حسین شیرازی منش از اعضای 
هیئت موسس شــرکت دوستداران 
آینده ســاز کیش و به عنــوان فعال 
اقتصادی پیشکسوت جزیره کیش در 
گفــت و گو با خبرنگار اقتصاد کیش  
پیرامون طرح "خانه های سازمانی" 
گفت: حل موضوع تامین مســکن به 
عنوان یکی از مهمترین دغدغه ها در 
این روزها میان مردم مطرح اســت و 
در صورت حل این مشــکل بسیاری 
از از این دغدغه مندیها از میان خواهد 
رفت و قطعا مــردم با آرامش خاطر 
بیشــتری بــه کار و زندگی خواهند 
پرداخت. شیرازی منش با بیان اینکه 
نیروهای کار جزیــره کیش در چند 
گروه قابــل طبقه بنــدی اند گفت: 
گروه اول "بومیــان" عزیز به عنوان 
صاحبان اصلی جزیره کیش هســتند 
که برای رفع مشــکل مسکن سازمان 
منطقــه آزاد کیش به حق زمین هایی 
را در اختیار بومیان قرار داده اســت تا 
بتوانند برای خود  تامین مسکن کنند. 
گروه دوم گروه " کارفرمایان" هستند 
که شــامل بخش خصوص و دولتی 
هستند مانند سازمان منطقه آزاد کیش، 
آموزش و پرورش، نیروی انتظامی و 
ســایر دســتگاهها و ارگانهاو بخش 
خصوصــی نیز در همیــن مجموعه 
شامل کارفرمایان پروژه ها، بازاریان و 
... هستند که به جزیره کیش به عنوان 
کار فرما و صاحبان شــغل و فعاالن 
اقتصــادی ورود پیدا می کنند. گروه 
سوم "کارکنان" خواهند بود که شامل 
نیــروی خدماتی تا حقوق بگیران در 
بخش های دواتــی و خصوصی می 
شــود. گروه آخر نیز نیز شامل گروه 
گردشــگران و اصطالحا خانه دومی 
ها هســتند که برای اوقات فراغت و 
گردش به جزیره کیش سفر می کنند.

شــیرازی منش افــزود: جامعه 
هــدف مــا در طــرح "خانــه های 
سازمانی" گروه ســوم تحت عنوان 
کارکنــان )در بخــش خصوصی و 
دولتــی( خواهند بود که به واســطه 
شــرایط اقتصادی نمی توانند مسکن 

تهیه کنند . افرادی که سرزمین پدری 
خود را از شــهرهای مختلف کشور 
رها کرده اند و به صورت مجردی و یا 
همراه با خانواده برای داشتنن زندگی 
بهتر به جزیره کیش ســفر کرده اند. 
گروهی که از طرفی در حال چرخش 
هستند و ممکن است چند سال آینده 
در کیش نباشند. هدف ما در این طرح 
دقیقــا همان کارکنانی هســتند که به 
صورت چرخشی در جزیره فعالیت 
مــی کنند و جزیره کیش مکانی برای 
زندگی دائم آنها نیست . بر اساس این 
طرح پروژه ها و شرکت ها با حضور 
در طرح "خانه های ســازمانی" می 
تواننــد مجتمع هایی را برای کارکنان 
خود در نظر بگیرند تا همواره بتوانند 
کارکنانشان را که غیر ثابت اند در آن 
اســکان دهند حال این کار کنان می 
توانند نیروهای خدماتی و کارگری یا 
کارمندان دولتی ویا  مدیران سازمانی 

و بخش خصوصی باشند.
شیرازی منش با اشاره منطقه پایگاه 
هوایی ویژه کارکنان که سال هاست عده 
زیادی از نیرو های انسانی جزیره کیش 
را در خود جای داده است گفت: طرح 
خانه های ســازمانی مشابه همین وبا 
همیــن هدف به مکانی برای اســکان 
کارکنان تبدیل خواهد شــد تا کارکنان 
به صورت چرخشی در آن اسکان داده 

شوند. 
وی ادامــه داد: در دوران طالیی 
جزیره کیش، سازمان منطقه آزاد کیش 
برای ساخت خانه های سازمانی زمین 
رایــگان در نظر گرفت تــا نیروهای 
انسانی بتوانند در جزیره کیش ماندگار 
شــوند و حداقل دغدغه تامین هزینه 
های مســکن را نداشته باشند و به نظر 
می رســد امروز نیز جزیره کیش برای 
حل مشکل مســکن نیازمند اینچنین 

تدابیر  و طرح هایی است.
شــیرازی منش گفت: بر اساس 
طرح خانه های سازمانی هر مجموعه 
و پروژه ای می تواند بر اساس شرایط 
و ضوابــط ،خانه های ســازمانی به 
صورت غیر قابــل فروش در اختیار  
داشــته باشــد و کارکنان خود را در 
آن اســکان دهد. این اقدام هم برای 
مدیریت مجموعه موثر اســت و هم 
کارمنــدان و کارگــران ، زیرا دیگر 
دغدغه مســکن نخواهند داشتو می 
تواننــد درآمد و حقوق خود را برای 
ســرمایه گذاری در ســایر بخش ها 
به کار گیرنــد و از طرف دیگر برای 

مجموعه خود ماندگار باشند.

 وی افزود: همانطور که می دانید 
عدم ماندگاری نیروهای انســانی در 
جزیره کیش یکی از مشکالت عمده 
کارفرمایان و مدیران ، موسســات و 

شرکت ها می باشد.
شــیرازی منش به عنــوان یکی 
از اعضای هیئت موســس شــرکت 
دوســتداران آینده ساز کیش ادامه داد: 
این شــرکت با مجموعه حدود 400 
ســهامدار وبرخوردار از چند شرکت 
عمرانی و مهندسی پیشنهاد اجرای این 
طرح  را بــه عنوان یک پروژه ملی در 
آذر ماه 1399 ارائه داد. جلســاتی را با 
انجمن ها مختلف صنفی مانند: انجمن 
ســرمایه گذاران و کار آفرینان کیش ، 
جامعه هتلداران، جامعــه بازاریان و 
دیگر تشــکل های صنفی  برگزار کرد 
و بســیار مورد استقبال واقع شد. وی 
افــزود: این طرح به پشــتوانه بخش 
خصوصی و تشــکل های صنفی در 
زمان دکتر مظفری مدیر عامل ســابق 
مطــرح و در زمــان مدیریــت دکتر 
آهنگران؛ مدیر عامل ســازمان منطقه 
آزاد کیش نیز ارائه شــد و خوشبختانه 
با استقبال ســازمان منطقه آزاد کیش  

روبرو شد .
شیرازی منش افزود: پیشنهاد ما 
این بود که ســازمان زمین هایی را به 
صورت مشــارکتی در اختیار ما قرار 
دهد که یک سوم هم در آن سهم داشته 
باشــد. جای خوشــحالی است که تا 
کنون حدود 10 مجموعه بزرگ برای 
مشــارکت در این طرح اعالم آمادگی 
کرده اند که همگی از ســرمایه گذاران 
خوشنام و با ســابقه در جزیره کیش 

هستند. 
این پیشکسوت جزیره کیش که 
خود تاکنون مدیریت چندین پروژه را 
در کیش بر عهده داشته است با اشاره 
به جزئیات این طرح گفت: در فاز اول 
12 هزار متر زمین درخواســت شده 
است که طبق برنامه ریزی و برآوردها 
و تراکم اختصاص داده شده می توان 
حــدود 300 واحد در مجتمع هایی با 
متراژهای مختلف 60، 75 و 100 متری 
)یک خوابه ، دو خوابه و ســه خوابه ( 
برای تامین نیاز خانواده های مختلف 
در نظر گرفت و البته قطعا با اختصاص 
تراکم بیشــتر این میزان بیشتر خواهد 
شــد و در فازهای بعدی توسعه پیدا 

خواهد کرد.
شــیرازی منش با تاکید بر اینکه 
ساختن خانه های خارج از استاندارد 
ملی ســاختمان در جزیره کیش ظلم 

به کیش اســت، گفت: این مجتمع ها 
قطعا طبق جدیدترین استانداردهای 
ســاختمانی و در شــان جزیره کیش 
ساخته خواهد شد و با پیشرفت فاز اول 
فازهای بعــدی طبق برنامه زمانبندی 
پیش خواهد رفت و برای مدت زمان 
تحویل فاز اول، بازه زمانی سه ساله در 

نظر گرفته شده است.  
شــیرازی منــش با بیــان اینکه 
نیروهای انســانی در جزیره کیش اگر 
دغدغه تامین مســکن نداشته باشند 
ماندگار خواهند بــود گفت: در صد 
باالیی از حقوق کارکنان صرف تامین 
هزینه مسکن می شود و متاسفانه پس 
از مدتی  این نیروها ناچار به بازگشت 
به شهر و دیار خود می شوند و معضل 
ماندگاری نیروهای انســانی در کیش 
با این طرح تــا حدود زیادی برطرف 

خواهد شد. 
شــرکت  منــش  شــیرازی 
دوســتداران آینده سازان کیش را به 
عنوان ایــده پــرداز و مجری  طرح 
"خانه های ســازمانی" معرفی کرد و 
گفت: این شــرکت بواسطه سوابق و 
تجربیــات خود و اعتمادی که بخش 
خصوصی و تشــکل های صنفی به 
آن دارد توانســته اســت این طرح را 
به عنــوان طرحی مورد وثوق مطرح 

نماید و مورد استقبال قرار گیرد. 
شــیرازی منش تاکیــد کرد: در 
صورت اجرای این طرح قطعا تشکل 
های صنفی بر روند ساخت خانه های 
سازمانی نظارت عالیه خواهند داشت 
و از طرفی ســازمان منطقه آزاد کیش 
هم پشتوانه این طرح خواهد بود و در 
آن مشارکت خواهد کرد، اجرای این 
پــروژه ملی در واقع می تواند جزیره 
کیش را از معضل مسکن نجات دهد.

شیرازی منش در بخش دیگری از 
سخنانش به اشتغال زایی این طرح هم 
اشاره کرد و گفت: پیشنهاداتی هم برای 
جانمایی طرح داده شــده که در دست 
بررسی اســت . وی اظهار امیدواری 
کرد: با نظر مساعدی که دکتر آهنگران 
نســبت به اجرای این طرح داشته اند 
امیدواریم در آینده نزدیک کلنگ زنی 
طرح انجام شــود. شــیرازی منش از 
تشــکل های صنفی باسابقه به عنوان 
پشــتوانه این طرح یــاد کرد و گفت: 
امیدواریــم بخش هایی کــه مایل به 
مشــارکت و توسعه طرح "خانه های 
سازمانی" در منطقه آزاد کیش هستند 
در غالــب این طــرح بتوانند همراه  و 

یاریگر ما باشند.

اقتصاد کیش -  معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش حفظ و 
ارتقاء سالمت عموم مردم جزیره با ایجاد اتحاد، انسجام و همبستگی میان تمام ارکان 

جزیره کیش را مثبت ارزیابی کرد
به گزارش اقتصاد  کیش، سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان 
منطقه آزاد کیش بر نقش تاثیر گذار بخش های "خصوصی، دولتی و بهداشــت و 
درمان جزیره" به منظور مقابله و پیشگیری از گسترش شیوع بیماری کرونا اشاره 
داشت و گفت: اتحاد، انسجام و همبستگی میان تمام ارکان جزیره با هدف ارتقاء 

سالمت عموم مردم از اقدامات موثر در این منطقه است.
به گفته پورعلی تشــخیص به موقع بیماران، درمان صحیح، مراقبت موثر و 
رعایت قانون شفا سبب شده جزیره نسبت به سطح کشور در شرایط مطلوب تری 
قرار گیرد.وی با بیان این که در وضعیت قرمز؛ اقدامات بر اســاس انعطاف پذیری 
منطقه انجام شــده و شــاهد منع تردد شبانه در این منطقه نیستیم، اظهار داشت: در 
شرایط کنونی اقدامات بر اساس انعطاف پذیری به گونه ای انجام می شود که حداقل 

تعطیلی های ممکن در جزیره کیش اعمال شود.
پورعلی با اشاره به این که جزیره کیش یکی از مناطق پر تردد و پذیرای شمار 
زیادی از مسافران از نقاط مختلف کشور است، افزود: جزیره کیش در معرض تردد 

گردشگرانی هست که از شهر های قرمز و پر خطر به این منطقه سفر می کنند.
همچنین وی در خصوص ابالغ ستاد ملی کرنا مبنی بر تعطیلی تمام مشاغل به جز 
مشاغل گروه شماره یک، گفت: تمام رستوران ها و برخی از مجموعه های تجاری و 
تفریحی همچنان در جزیره کیش با رعایت دقیق ضوابط بهداشتی به فعالیت های خود 
ادامه می دهند.  معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش حفظ سالمت مردم 
و ادامه فعالیت های مشاغل مختلف را از سیاست گذاری های اصلی سازمان در شرایط 
شیوع بیماری کرونا برشمرد و اظهار داشت: با برگزاری جلسات متعدد و بازنگری 

مجدد شرایط، فعالیت بخش های مختلف در این منطقه از نو آغاز شد.
سعید پورعلی با اشاره به آخرین اخبار منتشر شده در خصوص این که مردم 
استان های "خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خراسان جنوبی 
از 50 سال به باال واکسینه می شوند، گفت: تا کنون هیچ بخش خصوصی خارج از 

تصمیمات ستاد ملی کرونا به داخل کشور واکسن وارد نکرده است.
پورعلی خاطر نشان کرد: تمام تالش بر این هست با استفاده از شرایط موجود 

بتوانیم افراد باالی 50 سال در منطقه آزاد کیش را واکسینه کنیم.  
وی با بیان این که ســاکنان باالی 18 سال جزایر خلیج فارس باستثنای کیش 
و قشم واکسینه خواهند شد، تصریح کرد: شمار زیادی از جزایر خلیج فارس غیر 
مسکونی هستند.سعید پورعلی بیان داشت: با توجه به این که افراد باالی 18 سال 
جزیره هندورابی که  124 نفر جمعیت دارند در طرح واکسیناســیون قرار گرفتند 

از این رو پس از دریافت واکسن آمادگی الزم برای واکسیناسیون آنان را داریم.

حفظ مشتریان و ارتقاء کیفیت خدمات
 از اولویت های بیمه ایران معین است

اقتصاد کیش -  مدیرعامل بیمه ایران معین گفت: 2 هزار و 700 بیمه گذار به 
ارزش 270 میلیارد ریال از طرح مهر این بیمه طی هفت ماه گذشته بهره مند شده اند. 
داریوش محمدی اظهار داشــت: این بیمه به منظور حفظ مشــتریان و ارایه 
خدمات مطلوب تر به آنان در هفت ماه گذشته طرح مهر بیمه ایران معین را آغاز 

کرده و تا کنون 2 هزار و 700 نفر از بیمه گذاران از این طرح استفاده کرده اند.
وی اضافه کرد: در این طرح بیمه گذاران تا سقف 100 میلیون ریال تسهیالت 
چهار درصد یکساله دریافت می کنند که به منظور توسعه این خدمت در نظر داریم 
سقف این طرح برای هر متقاضی را تا 300 میلیون ریال در سال جاری افزایش دهیم.

 سرمایه بیمه به هشت هزار میلیارد ریال می رسد
 مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین با بیان اینکه سرمایه این شرکت در انتهای 
سال 1398 حدود 2 هزار و 500 میلیارد ریال بود افزود: در نتیجه تالش کارکنان و 
شعبات و نمایندگی ها این سرمایه در پایان سال 1399 به پنج هزار و 600 میلیارد 

ریال افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: این افزایش باعث افزایش پذیرش ریسک و اتکایی شرکت 
بیمه بوده و در نظر داریم با توسعه و تداوم تالش های انجام یافته سرمایه شرکت 

در پایان شهریور سال جاری به هشت هزار میلیارد ریال برسد.
محمدی گفت: هم اکنون این بیمه 27 برابر سرمایه کوچکترین بیمه فعال در 
منطقه آزاد داشته و از نظر میزان سرمایه با برخی شرکت های بیمه سرزمین اصلی 

در حال رقابت است.
افزایش ۳۳ درصدی سود سهامدار

وی یادآور شد: حفظ و افزایش سود سهام دار و ارایه خدمات مطلوب تر از 
جمله اهداف شرکت های بیمه است که این بیمه در سال 1399 سود به سهامداران 
خود را با 33 درصد رشد از 2 هزار و 810  میلیارد ریال سال 1398 در انتهای سال 

1399 به سه هزار و 710 میلیارد ریال رسیده است.
مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین یادآور شد: همچنین در این مدت این بیمه 
در سقف پذیرش ریسک خود را از 920 میلیارد ریال انتهای 1398 را در پایان سال 
1399 به 2 هزار و 560 میلیارد ریال رســانده که این افزایش باعث رشــد پوشش 

اتکایی  و نگهداری ریسک می شود.
ورود به بازار سرمایه سهام

محمدی مهمترین استراتژی این بیمه در سال جاری را ورود به بازار سرمایه 
اعالم کرد و افزود: 19 خرداد 1399 نخستین مرحله معرفی بیمه به پذیرش فرابورس 

ارایه داده شده و انتظار می رود در سال جاری وارد این بازار شود.
وی افزود: در این راســتا ساختمان بیمه ایران به برج بورس کیش منتقل می 
شود تا در صورت راه اندازی بورس بین الملل از نخستین بیمه های فعال مناطق 

آزاد در این بازار باشد.
مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین، توسعه شعبات در مناطق آزاد تجاری و 
ویژه اقتصادی، افتتاح ساختمان بیمه ماکو، حفظ برتری بیمه گری در هدف با ارایه 
خدمات مطلوب، سهم آفرینی بخش انرژی و تعریف پلت فرم جدید در مناطق 

فاقد شعبه و نمایندگی از دیگر اهداف این بیمه در سال جاری است.
کاهش ۱۵ درصدی سهم بیمه ثالث

مدیرعامل شرکت بیمه ایران یادآور شد: سهم بیمه حق ثالث این بیمه از کل 
بیمه های واگذار  شده در سال 1398 حدود 48 درصد بود که در سال گذشته این 

سهم با کاهش 15 درصدی به 33 درصد رسیده است.
وی افزود: ســعی شد این کاهش به گونه ای باشد که نه تنها نمایندگی های 

فروش با کاهش درآمد مواجه نشوند بلکه شاهد افزایش دریافتی سهم نیز باشند.
بیمه ایران معین شرکتی دولتی است که 95 درصد سهام آن به صورت 
مســتقیم متعلــق به بیمه ایــران و پنج درصد باقی مانده نیــز متعلق به بقیه 

شرکت های این بیمه است.
این بیمه اکنون دارای 13 شعبه شامل هفت منطقه آزاد تجاری و چهار منطقه 

ویژه اقتصادی با 130 نمایندگی فروش فعال است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش :

تالش برای وقوع حداقل تعطیلی های 
ممکن در جزیره کیش  است 

حسین شیرازی منش فعال بخش خصوصی کیش از ارائه یک طرح جدید می گوید ؛

تالش آتش نشانان کیش در اطفاء موفق ٢٦ مورد 
آتش سوزی در خرداد 1400

اقتصاد کیش -  آتش نشانان اداره آتش نشانی و 
ایمنی کیش در خرداد امسال با 26 مورد عملیات اطفاء 
حریق و همچنین 61 مورد عملیات امداد و نجات، به 

ساکنان و گردشگران ارائه خدمات کرده اند. 
به گزارش اقتصاد  کیش آتش نشانی جزیره کیش 
از جمله بخش های تحت مدیریت این شــرکت، با 
3 ایســتگاه فعال و 64 نیروی عملیاتی، 3 دســتگاه 
خودروی اطفای سبک و 6 دستگاه خودروی اطفای 
سنگین، یک دســتگاه خودرو نردبان 55 متری، یک 
دســتگاه خودروی امداد و نجات، یک دستگاه تانکر 
آبرســان برای ارایه خدمات ایمنی و آتش نشــانی و 
حفاظت از جان و اموال افراد در برابر حوادث و آتش 

سوزی ها در این جزیره زیبا فعالیت می کند.
بیشترین ماموریت های اداره آتش نشانی کیش در 
این ماه، اطفاء آتش سوزی درساختمان های مسکونی، 
اداری و تجاری بوده که به علت ایرادات فنی در سیستم 
های برق رسانی و اسپلیت رخ داده است. همچنین امداد 
رسانی و نجات درحوادثی چون مزاحمت خزندگان 
وحشــرات موذی، تصادف، غرق شدگی در دریا، و یا 

نقص فنی آسانسورها صورت گرفته است. در طی این 
ماه همچنین56 مورد بازدید از وضعیت ایمنی اماکن و 
ســاختمان ها و بررسی نقشه های سیستم های ایمنی 
انجام شده است. در همین مدت 550 نفرساعت کالس 
های آموزشی تخصصی نیز برای کارکنان آتش نشانی و 

کیشوندان کیش برگزار شد.

توصیه و درخواســت آتش نشــانان کیش از 
کیشــوندان و گردشگران عزیز، رعایت توصیه های 
ایمنی و رفع موارد ناایمن در ســاختمان ها است که 
نقش موثری در پیشــگیری از بروز حوادث و آتش 
ســوزی ها و وارد شــدن خســارات مالی و جانب 

احتمالی خواهد داشت. 

تعیین سهمیه انسولین بیماران دیابتی
 در کیش 

اقتصاد کیش -  مدیر کلینیک امام علی جزیره کیش گفت: بیماران دیابتی برای 
جلوگیری از ابتال به کرونا، بدون نوبت به این کلینیک مراجعه نکنند.

بــه گــزارش اقتصاد  کیش، دکتر مولوی افزود: بیماران در روز های شــنبه، 
دوشنبه و چهارشنبه در نوبت صبح از ساعت 9:30 تا 12:30 و در نوبت عصر از 
ساعت 17 تا 20 با مراجعه به کلینیک نسبت به ویزیت وتعیین سهمیه اقدام کنند.

وی گفت: بیماران دیابتی قبل از مراجعه به کلینیک حتما نسبت به دریافت نوبت 
اقدام کنند و بدون نوبت به کلینیک مراجعه نکنند.دکتر مولوی گفت: برای تعیین 
سهمیه همراه داشتن دفترچه درمانی، کارت ملی و آخرین آزمایش های مربوط به 
دیابت الزامی است.وی گفت: دکتر فریدونی برای ویزیت بیماران دیابتی براساس 

نوبت دهی و زمان بندی تعیین شده آماده پذیرش بیماران دیابتی است.

دویست  نفر در کیش تحت پوشش 
بهزیستی قرار دارند 

تمدید یک ماهه تسلیم اظهارنامه های 
مالیاتی شرکت های حقوقی 

اقتصاد کیش - مدیر امور مالیاتی منطقه آزاد کیش از تمدید یک ماهه تسلیم 
اظهارنامه های مالیاتی شرکت های حقوقی در جزیره کیش خبر داد.

به گزارش اقتصاد  کیش، حمیدرضا منتظری گفت: براساس مصوبه ستاد ملی 
کرونا و با توجه به قرمز بودن شرایط کرونایی برخی شهر ها و مشکالت شرکت ها، 

موعد تسلیم اظهار نامه مالیاتی یک ماه تمدید شد.
وی افزود: مودیان مالیاتی در منطقه آزاد کیش از مهلت تمدید شده استفاده کنند 

تا مشمول معافیت های ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شوند.

داریوش محمدی مدیرعامل بیمه ایران معین :

رئیس اداره بهزیستی کیش ؛ 

اقتصــاد کیش -  رئیــس اداره 
بهزیســتی کیش از خدمات رسانی به 
دویســت نفر تحت پوشــش سازمان 

بهزیستی در جزیره کیش خبر داد.
به گزارش اقتصاد کیش، شــقایق 
کهورزاده با اشاره به شعار امسال سازمان 
بهزیســتي با نام هوشمندسازی، محله 
محوری، سالمت اجتماعی در خانواده 
است گفت: سکونت حداکثر پنج سال 
در کیش یکي از شرایط براي بهره مندي 
از خدمات بهزیســتي در جزیره کیش 
اســت.کهورزاده گفت: دو قشــر زنان 

سرپرســت خانواده و معلوالن افرادی هســتند که تحت پوشش خدمات سازمان 
بهزیستي قرار دارند.وي گفت:زنان سرپرست خانوار به دلیل فوت یا طالق همسر و 
معلوالن نیز براساس نوع و شدت معلولیت تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی 
قرار می گیرند.رئیس اداره بهزیســتی کیش با اشاره به اینکه خدمات به معلوالن به 
تناسب شدت معلولیت متفاوت است گفت: هزینه نگهداری و پرستاری در منزل 
براي معلوالن شدید و خیلي شدید از این ماه به سقف یک میلیون تومان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستي دولتي است و با حمایت خیرین اداره مي 
شود گفت: خدمات بهزیستی در کیش همانند شهر های دیگر است و تنها تفاوتي که در 

جزیره کیش است خدمات به خانواده هاي داراي دومعلول است.
کهورزاده با اشاره به مشکل مسکن خانواده هاي داراي دو معلول در کیش گفت: 
به دلیل نبود نمایندگي بنیاد مستضعفان در جزیره و اینکه سازمان بهزیستي زمیني 
ندارد که بخواهد در اختیار این خانواده ها قرار دهد، خانواده هاي داراي دو معلول 

دچار مشکل مسکن شده اند.
وی افزود: در سراسر کشور مراکز سالمندان و شبانه روزي و مراکز روزانه بحث 

تزریق واکسن کرونا انجام شده است .
کهورزاده گفت: براي کادر فعالیت درماني مانند کار درمان، گفتار درمان و بینایی 
سنج تزریق واکسن کرونا انجام شده است و معلوالن داراي بیماري خاص، ام اس و 

معلولیت شدید نیز برنامه ریزي شده تا بتوانند واکسن کرونا دریافت کنند.

مدیر امور مالیاتی منطقه آزاد کیش  خبر داد:


