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        اقتصاد کیش -  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در مکاتبات جداگانه ای خواستار ارائه عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد، گمرک و اداره سازمان امور دارایی و مالیات در خصوص اجرای حکم معافیت مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق شد.

اقتصاد کیش-  نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسالمی ضمن غیر کارشناسی 
دانستن طرح "استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها" تاکید کرد:کاوش و نگهداری 
و مرمت این آثار یک موضوع کامال تخصصی است که منفعت عمومی ایجاب می 
کند همه این امور و دیگر کارهای وابسته به آن توسط دولت و نهاد تخصصی آن 

انجام شود.
احمد مرادی عصر روز گذشــته  در حاشیه مراسم اهدای سند مالکیت به ساکنان 
محله نایبند جنوبی بندرعباس درجمع خبرنگاران ، امضای این طرح توسط خود را 
تکذیب و تصریح کرد: اشیای باستانی و میراث فرهنگی را می توان انفال و از این 

منظر متعلق به تمام مردم دانست.
طرح "استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها" اواسط اردیبهشت توسط تعدادی از 

نمایندگان امضا و پس از آن رسانه ای شد.
این طرح  پس از رسانه ای شدن، به شدت مورد انتقاد کارشناسان و صاحب نظران 
حوزه میراث فرهنگی قرار گرفت و کمپین های فراگیری نیز جهت مخالفت با آن 

تشکیل شد.
این انتقادات موجب شد برخی امضا کنندگان آن آمادگی خود را برای پس گرفتن 

امضایشان اعالم کنند.
براساس دیدگاه منتقدان، طرح پیشنهادی یاد شده ، به حفاری های غیرمجاز و قاچاق 
عتیقه جات وجاهت قانونی می دهد و مسیر دالالن آثار تاریخی که متعلق به تمام 

مردم ایران است را هموار و قانونی می کند.
یکــی دیگــر از ایرادهای اصلی این طرح اســتفاده از واژه "گنج"  به جای میراث 
فرهنگی و اشیای تاریخی متعلق به مردم ایران است که طبق قانون ، خرید و فروش 

آنها جرم است.
هفته گذشــته یکی از رسانه های کشــور یک فهرست ۴۶نفری از نام نمایندگان 

امضاکنندگان این طرح را منتشر کرد.

مرادی نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسالمی :

مدیریت اشیای باستانی و تاریخی 
باید دولتی بماند

   اقتصاد کیش-  امام جمعه کیش گفت: سیاست اصالح ارز ترجیحی گام دولت 
برای مردمی سازی یارانه اتفاق افتاده و مسووالن باید مسیر هزینه کرد درآمدهای 

ناشی از این اقدام را به مردم گزارش کنند.
حجت االسالم احمد حسن زاده درخطبه های نمازجمعه جزیره با اشاره به اینکه 
هم اکنون ۱۰ روز از اجرای طرح اصالح ارز ترجیحی سپری می شود یادآور شد: 
دولت سیزدهم با این اقدام به دنبال مردمی سازی پرداخت یارانه کاالهی اساسی 

است تا دست دالالن و قاچاقچیان را از دست درازی به سفره مردم کوتاه کند.
وی اضافه کرد: ســال های گذشــته یارانه هایی که دولت ها برای تهیه کاالهای 
اساســی پرداخت می کردند به جیب مردم نمی رفت یا حداقل کمتر از آن بهره 
مند می شــدند و قاچاقچیان و دالالن از این اقدام ســودهای کالنی را از آن خود 

می کردند.
امــام جمعه کیش با بیان اینکه دولت با ایــن اقدام به دنبال تامین امنیت غذایی، 
جلوگیری از قاچاق معکوس کاالهای اساسی از کشور و پایان وابستگی معیشت 
مردم به دالر را دنبال می کند افزود: بصیرت و حمایت مردم از این اقدام نشــان 

دهنده همراهی جامعه با اجرای این طرح است.
وی یادآور شد: بدون شک سخن گفتن رییس جمهور با مردم قبل از اجرای این 
طرح و واریز یارانه نقدی ۲ ماه به حســاب مســتقیم خانواده ها نشان از اقدامات 

مناسب دولت برای اجرای سیاست اصالح ارز ترجیحی در کشور است.
حجت االســالم حسن زاده افزود: معتقدم دولت در اجرای این طرح پا در مسیر 
درستی گذاشته و الزم است در ادامه مسیر درامدهای این طرح را در مسیر تولید 
برای رفع تورم و بیکاری به منظور تیمار اقتصاد کشــور هدایت و در دوره های 

مختلف طی گزارش هایی مردم را با هزینه کرد درآمدهای آن مطلع کند.
نیروهای بومی در منطقه آزاد کیش بکار گمارده شود

امام جمعه کیش با اشاره به افتتاح هفت طرح در جزیره کیش به صورت همزمان 
۸۲ طرح در مناطق آزاد تجاری از طریق ویدئو کنفرانس توســط رییس جمهور 
یادآور شــد: این طرح ها نشــان از اهمیت و جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد کشور 
دارد و باور دارم برای ارتقای سهم این مناطق در توسعه ایران باید قانون چگونگی 

اداره مناطق آزاد به صورت کامل اجرا شود.
وی همچنین با اشاره به محورهای سخنرانی رئیس جمهور  در مراسم افتتاح این 
طرح ها از جمله میدان دادن به بخش خصوصی، استفاده از نیروهای بومی و توجه 
به مسائل فرهنگی اظهار داشت: دولت برای میدانداری بخش خصوصی در اقتصاد 
کشور باید اهداف خود را در محورهای هدایت، نظارت، حمایت و تسهیل صدور 

مجوز کسب و کارها بکار بگیرد.
حجت االسالم حسن زاده افزود: در جزیره کیش نیز مدیران سازمان منطقه آزاد 
باید تدبیری اتخاذ کنند که مراحل امکان ســنجی، بررسی ظرفیت های سرمایه 
گذاران برای اجرای طرح ها را با سرعت انجام دهند تا موجب نقش آفرینی بیشتر 

آنها در توسعه جزیره باشیم.
وی همچنین در خصوص استفاده از نیروهای کارآمد و تحصیل کرده بومی نیز 
گفت: رئیس جمهور محترم  از دوران انتخابات ریاست جمهوری وعده بکاری 
گیری این نیروها را داده و امروز نیز باید سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان نماینده 

اجرای سیاست های دولت به این مساله بیش از پیش توجه کند.
امام جمعه کیش افزود: معتقدم جزیره کیش از نیروهای توانمندی برخوردار است 
به گونه ای که می تواند نیروهای تربیت شــده خود را برای مدیریت و اعتالی 

سایر مناطق آزاد نیز در اختیار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری قرار دهد.
حجت اســالم حسن زاده اضافه کرد: در خصوص توجه به مسائل فرهنگی هم 
الزم است سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان پیشانی مناطق آزاد تجاری و صنعتی 
برای توسعه زیرساخت های فرهنگی و آموزشی جزیره از جمله مساجد سرمایه 

گذاری خود را افزایش دهند.

امام جمعه کیش :

سازمان منطقه آزاد کیش به استفاده از 
مدیران و نیروهای بومی توجه کند 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت کشتیرانی کیش )سهامی خاص( یا نماینده/
نمایندگان قانونی آن ها دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت 
که راس ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 در آدرس جزیره کیش، 
میدان امیر کبیر، پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف، سالن مروارید تشکیل 

می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1400/12/29.
2-استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی 

منتهی به 1400/12/29.
3- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29.

4- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1401/12/29.
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت.

6- انتخاب اعضای هیات مدیره.
7- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود شرکت.

8- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره.
9- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه 

می باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهامآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
 شرکت کشتیرانی کیش)سهامی خاص(                                     شرکت کشتیرانی کیش)سهامی خاص(                                    

  به شماره ثبت   به شماره ثبت 845845 و شناسه ملی  و شناسه ملی 1086152488010861524880

  هیئت مدیره شرکت کشتیرانی کیش)سهامی خاص(  هیئت مدیره شرکت کشتیرانی کیش)سهامی خاص(

   اقتصاد کیش- رییس اداره محیط زیست جزیره کیش گفت: در راستای اجرای 
طرح احیای زیستگاه های تخریب شده هم اکنون یک هزار و ۳۰۰ قلمه مرجان تکثیر 

شده در این جزیره آماده انتقال به بسترهای طبیعی و مصنوعی است.
مریم محمدی اظهار داشت: تکثیر و قلمه زنی مرجان ها از ۲ سال گذشته با نظارت 
و حمایت مالی اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش، توسط یک  فعال محیط 
زیست و مدرس غواصی که دوره های بین المللی مرتبط با حفاظت و احیای مرجانها 

را گذرانده و با حمایت مرکز غواصی کیش آغاز گردیده است.
 وی اضافه کرد: طرح فوق پس از یک دوره انجام آزمایشی و تامین بانک مرجانی با 
استفاده از پرورش مرجان ها وارد فاز اجرایی شده و در حال حاضر در این بانک  بیش 
از یک هزار و ۳۰۰ قلمه مرجان شاخ گوزنی آماده انتقال به بسترهای طبیعی و است.
 رییس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد جزیره کیش یادآور شد: منبع اولیه قلمه 
زنی این مرجان ها سه قطعه مرجان شاخ گوزنی حدود ۳۵ سانتی تقریبا سفید شده 
بودند که هم اکنون می توان با بانک ایجاد شده از این منبع اقدامات قابل توجهی در 

راستای احیای زیستگاه های جزیره کیش برداشت.
 وی افزود: کار قلمه زنی در اواخر تابستان سال ۹۹  با استفاده از استندهای نرسری 
آغاز شده و میزان رشد قلمه ها به این شکل بوده که به طور میانگین یک شاخه مرجان 
به قطر حدود یک سانتیمتر و طول پنج تا هفت سانتیمتر بعد از گذشت هفت ماه به 

قطری حدود  هشت سانتیمتر و طول ۱۵ الی ۱۷ سانتیمتر رسیده است.
 محمدی یادآور شد: در حال حاضر با افزایش استندها و سازه های مربوطه و افزایش 
تعداد قلمه ها، مرجانهای تکثیر یافته در حال آماده سازی جهت انتقال به زیستگاه های 
طبیعی در معرض نابودی و یا زیستگاه های مصنوع می شوند و به ایجاد سایت های 
غواصی جدید و زیستگاه های مناسب برای افزایش ذخایر آبزیان منجر خواهند شد.
وی افزود: اکوسیستم مرجانی مهمترین و پرتولیدترین اکوسیستم دریایی در جزیره 
کیش به شمار می رود که تعداد بیشماری از آبزیان را در مراحل مختلف حیات در 

خود جای داده اند.
رییس اداره محبط زیست سازمان منطقه آزاد کیش گفت: تغییرات اقلیمی و گرم شدن 
هوا از عمده چالش های آنها برای زنده ماندن است که قلمه زنی می تواند راهکار 

موثری برای سازگاری با ایت غییرات باشد.
همچنین یکی از مهمترین پشــتوانه های صنعت گردشــگری در جزیره کیش را 
اکوسیستم های مرجانی تشکیل می دهند و وجود مرجانها در اطراف جزیره عالوه 
بر ایجاد شــفافیت آب و زیبایی سواحل، مهمترین عامل جذب توریست بوده و 

حیات موجودات زیادی نظیر ماهیها و الک پشتهای دریایی به آنها وابسته است.

رییس اداره محیط زیست جزیره کیش: 

بیش از یک هزار قلمه مرجان در کیش 
آماده انتقال به بستر طبیعی است

   اقتصاد کیش-  نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ظرفیت 
واقعی تولید فوالد در سال حدود ۴۸ میلیون تن و میزان مصرف کشور حدود ۱۷ 
میلیون تن  است و مابقی صادر می شود که ظرفیت خوبی برای ارزآوری است. 
سیدجواد حسینی کیا در بازدید از یک کارخانه تولید آهن اسفنجی در ماهدشت 
اظهار کرد: این ظرفیت قابلیت رسیدن به ۷۵ میلیون تن در سال را دارد. باید تالش 
کرد تا با روش های دیگری از جمله تولید آهن اسفنجی که در این واحد صنعتی 

انجام می شود، تولید را باال برد.
وی همچنین به کمبود مواد اولیه تولید فوالد و قراضه های آهن در کشور تصریح 
کــرد: با توجه به کمبود مواد اولیه مذاکراتی برای واردات ســنگ آهن با برخی 
کشورهای همسایه انجام شده زیرا منابع ما نامحدود نیست و  به فکر راهکار بود.

حسینی کیا با اشاره به اینکه اکنون بهره برداری از منابع معدنی تا عمق ۵۰۰ متری  
در حال انجام است، افزود: باید به سمت عمق یک هزار متر برویم که در همین 

راستا کارهای تازه ای در برخی از مناطق از جمله گل گهر آغاز شده است.
وی با اشــاره به وضع محدودیت های مالیاتی برای جلوگیری از خام فروشــی 
تصریح کرد: به دنبال این هستیم که معافیت های ابتدای زنجیره فوالد را برداشته 

و به سمت تکمیل زنجیره  برویم.
 وی با اشــاره به اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس با سرمایه گذاری فعاالن 
صنایع فوالد اشاره کرده و گفت: با توجه به  محدودیت های آبی کشور و آب بر 
بودن صنایع فوالد اقداماتی چون با چرخانی آب و انتقال آب از خلیج فارس به 

سمت کرمان در دست اقدام است.

نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس:

طرح انتقال آب خلیج فارس به کرمان 
در دست اقدام است

   اقتصاد کیش- رئیس مرکز توسعه سالمت کیش گفت: طرح مکمل یاری با قرص 
آهن و ویتامین D در مدارس متوسطه دخترانه تا پایان سال تحصیلی اجرا می شود.

به گزارش  اقتصاد  کیش، دکتر محمدرضا رضانیا با اشــاره به همکاری آموزش و 
پرورش در اجرای این طرح گفت: سهمیه مکمل هر دانش آموز به آموزش و پرورش 

کیش تحویل داده شده است.
وی افزود: قرار گرفتن در معرض تابش مســتقیم نور خورشــید هفته ای دو بار به 
مدت ۲۰ دقیقه، مصرف ماهی، تخم مرغ، لبنیات، غالت و میوه ها می تواند در جبران 

کمبود های ویتامین D موثر باشد.
رئیس مرکز توسعه سالمت کیش افزود: در سبد غذایی دانش آموزان باید مواد غذایی 
و مکمل های غذایی سالم قرار بگیرد چرا که سالمت افراد یک جامعه سالم در گرو 

رعایت همین نکات بهداشتی است.
وی گفت: کمبود ویتامین ها در بدن یک معضل است و تغذیه سالم، ورزش و خواب 

شاهراه های سالمت هستند و این موضوع را باید از خودمان شروع کنیم.
دکتر محمدرضا رضانیا تصریح کرد: قرص آهن نیز به منظور پیشگیری از کم خونی 
به صورت هفتگی بین دانش آموزان دختر متوسطه با نظارت مربیان بهداشت مدارس 

توزیع می شود.
وی گفت: احساس خستگی، بی حوصلگی و ضعف و کاهش قدرت یادگیری و 
افــت تحصیلی از مهمترین عوارض بیماری های کم خونی در گروه های مختلف 

تحصیلی است.
دکتر محمدرضا رضانیا خاطرنشــان کرد: دانش آموزان از طریق آموزش صحیح، 
روش های ســالمت و رفتار های تغذیه ای مناسب را فرا گیرند و به سایر اعضای 

خانواده برای ارتقای سطح سواد سالمت جامعه آموزش دهند.
طرح مکمل یاری هرســاله با هدف پیشگیری از بروز کمبود آهن و ویتامین D در 

مدارس دخترانه متوسطه اجرا می شود.

اجرای طرح مکمل یاری در مدارس  
جزیره کیش

عمده فعالین اقتصادی کیش از کوچک تا بزرگ بنا به دالیل مختلف  با دوبی در ارتباط 
هستند و امور بازرگانی و نیازهای روزانه شان را از دوبی تهیه میکنند

متاسفانه در حال حاضر هیچگونه خط هوایی بین کیش و دوبی برقرار نمیباشد
از طرفی هم گوش فلک را برای جذب تماشاچیان و اردوی تیم های ملی فوتبال 
کشورها کر کردند که کیش را بعنوان یکی از مناطق مرتبط با مسابقات فوتبال جام 

جهانی قطر انتخاب کنند
زمانیکه ما نمیتوانیم خط هوایی مورد نیاز فعالین اقتصادی که ســالیان سال برقرار 
بوده اســت را راه اندازی کنیم چطور توقع داریم بتوانیم خدمات به مخاطب های 

این مسابقات بدهیم

نقد روز ...

 پرواز کیش- دوبی

توسط رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی صورت گرفت؛

 پیگیری اجرای حکم معافیت مالیات پیگیری اجرای حکم معافیت مالیات
 بر ارزش افزوده در مناطق آزاد بر ارزش افزوده در مناطق آزاد

به گزارش اقتصــاد  کیش، محمد رضا پورابراهیمی در 
مکاتبات جداگانه ای با ســعید محمد دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد تجاری صنعتی کشــور، مقدسی رییس کل 

گمرک جمهوری اســالمی ایران، دکتر منظور ریاست 
سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با اجرای مفاد معافیت 
مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد کشور آورده است:

سالم علیکم
احترام عنایت به الزم االجرا شــدن بند )الف( ماده )۱۰( 
قانون مالیات بــر ارزش افزوده _ مصوب ۱۴۰۰ و لزوم 
معافیت مالیــات بر ارزش افزوده مناطــق آزاد تجاری 
صنعتی که شروط سه گانه مذکور )محصور بودن، دارای 
تراز تجاری مثبت و خارج از تراکم شهری( در مفاد حکم 
قانونی را رعایت می کنند، در این نامه به دکتر سعید محمد 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور دکتر 
منظور ریاست سازمان امور مالیاتی کشور و دکتر مقدسی 
ریاســت گمرک جمهوری اســالمی ایران آمده است 
دســتور فرمایید اقدامات دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد و همچنین اقدامات گمرک جمهوری اســالمی در 
خصوص استقرار در مناطق آزاد و اقدامات اداره سازمان 
امــور دارایی و مالیات در خصوص اجرای حکم مذکور 

گزارشی کامل به این کمیسیون ارایه شود.
محمد رضا پورابراهیمی 
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