
 کالغ های هندی، 
تهدید محیط زیست کیش 

معابــر و درختان جزیــره کیــش، جوالنگاه 
کالغ هایی که عالوه بر آســیب رساندن به چرخه 
محیط زیست باعث از بین رفتن گونه های مختلف 

پرندگان نیز شده اند.
به گزارش ایلنا؛ رئیس اداره محیط زیست جزیره 
کیش با اشاره به افزایش جمعیت کالغ های هندی در 
این جزیره گفت: کالغ ها معضالتی در جزیره کیش 
به وجود آورده و محیط زیست را تهدید می کنند و 
ما روش های مختلفی را با همکاری شرکت عمران، 
آب و خدمات پیش گرفتیم تا النه های این پرندگان 
تخریب و  درختان بلندی که مناسب النه سازی این 
پرندگان است کوتاه شوند تا فرهنگ سازی مورد نیاز 
نیز انجام شود. مریم محمدی افزود: شکار کردن این 
پرندگان یکی دیگر از راه کارهای کم کردن جمعیت 
آن ها می باشد و شکار کالغ ها را به صورت آزمایشی 
انجام داده تا مشخص شود بازده آن به چه صورت بوده 

و روزانه چه تعداد کالغ می توان شکار کرد.
محمدی گفت: با توجه به اینکه شکار کالغ ها 
به عنوان آخرین راه کار در نظر گرفته شده از سوی 
محیط زیست کیش اراده شده اســت از گروه ها و 
حامیان حیوانات تقاضا کردیم تــا در صورت ارائه 
راه کار بهتر در این این مورد جایگزینی برای روش 
کشتار این پرندگان ارائه کنند. رئیس اداره محیط 
زیســت کیش تاکید کرد: قصد ما از بین بردن این 
پرندگان نیســت و تنها هدف ماکنترل جمعیت 
کالغ ها در جزیره کیش بوده و مــدت زمان انجام 
این کار بستگی به تعداد حذف روزانه این پرندگان 
از چرخه محیط زیســت اســت. بر اساس نظریه 
کارشناسان محیط زیست، از آسیب های ناشی از 
ازدیاد جمعیت کالغ ها می توان به نا امنی آسمان 
کیش برای عبور سایر پرندگان، تخریب النه  و شکار 
ســایر گونه های پرندگان، کاهش شدید جمعیت 
گونه های بومی، عدم تغذیه پرندگان شکاری، رقابت 
بین جمعیت کالغ و سایر گونه ها، اشغال زیستگاه ها، 
آســیب جدی به نوزادان آهوان و الک پشت های 
دریایی و جوجه های اشــاره کرد. ســازگاری این 
پرندگان با انواع محیط زیست، افزایش زباله های 
انســانی، زاد و ولد باال، طول عمر، همه چیز خوار 
بودن، تهاجمی بودن، نبود دشمن طبیعی، غذادهی 
توسط انسان ها از دالیل موثر ذکر شده کارشناسان 

در  افزایش جمعیت کالغ های هندی جزیره است.
    

درموسسهعلوموفنونجزیرهبرپامیشود؛
  دوره های آنالین آموزش 
زبان خارجی در کیش 

دوره های آموزشــی زبان های خارجی سنین 
مختلف، از 18 فروردین در موسســه علوم و فنون 

کیش آغاز شد. 
به گزارش ایلنا؛  مدیرعامل موسســه آموزشی 
علوم و فنون در این خصوص گفت: تمامی دوره های 
آموزشــی به صورت آنالین و درصورت درخواست 
متقاضیان به صورت حضوری در موسســه برگزار 
می شود. مسعود توفیقی افزود: با هماهنگی بعمل 
آمده با اپراتور تلفن همراه کیش، متقاضیان شرکت 
در دوره های غیرحضوری از اینترنت رایگان برای 
برگزاری کالسها )ویژه دارندگان تلفن های همراه 

تله کیش( بهره مند خواهند شد.
عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات به 
آدرس www.kish-ist.net وبسایت موسسه و 
یا به صورت حضوری به فرهنگسرای مرکزی کیش 
مراجعه کنند یا با شماره تلفن 02141592222 

تماس بگیرند.
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در نشســت امضای تفاهم نامه 4جانبه 
حقوقی، فرهنگی و هنــری با انجمن 
حقوق شناســی، خانه اندیشــمندان 
و موسســه فرهنگی فعــاالن حقوق و 
هنر گفــت: منطقــه آزاد کیش، مهد 
سازمان های مردم نهاد و صنفی، و نمادی 

از جوامع مدنی است.
به گــزارش روابط عمومــي و امور 
بین الملل ســازمان منطقه آزاد کیش، 
جعفر آهنگــران به عنــوان عضوی از 
خانه اندیشــمندان علوم انسانی گفت: 

نتایج و دســتاوردهای حاصله در خانه 
اندیشــمندان علوم انسانی، قابل توجه 
اســت و اگر محدودیت های کرونایی 
وجود نداشت، شــاهد اتفاقات بیشتر و 

بهتری بودیم.
وی با اشاره به تعریف اقتصاددانان از 
مفهوم توسعه، با تعبیر »بهبود کیفیت 
زندگی« تصریــح کرد: انتظــاری که 
سازمان منطقه آزاد کیش از نتایج چنین 
تفاهم نامه ای دارد، مشاهده آثار آن در 

در جزیره و در زندگی مردم کیش است.
آهنگــران، تفاوت ایــن تفاهم نامه 

با دیگــر تفاهم نامه های دانشــگاهی 
را قــراردادی با نهادهــای غیردولتی 
دانســت و گفت: منطقــه آزاد کیش 
مهد سازمان 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 علمــی غیردولتی وجود 
دارد، فراتر از انجمن های دانشگاهی و 
دولتی است و بستر گسترده تری برای 

فعالیت وجود دارد.
مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد 

کیش با تاکید بر تســریع ســازمان در 
انعقاد تفاهم نامه، مشــاهده آثار آن را 
به عنوان یــک مطالبه مطــرح کرد و 
گفت: فعالیت های فرهنگــی در راس 
مسئولیت های مدیران کیش و مقدم بر 
فعالیت هایشان قرار دارد تا بتوان آثار آن 

را در سطح ملی مشاهده کرد.
در این جلسه، سعید پورعلی معاون 
فرهنگی و اجتماعی ســازمان منطقه 
آزاد کیش، یکی از سیاست های سازمان 
را اســتفاده از ظرفیت های دانشگاهی 
و فن آورانــه در حــوزه همکاری هــا 
برای توسعه و پیشــرفت کیش عنوان 
کرد و گفــت: یکی از چشــم اندازهای 
کیــش در طرح جامع و اســناد تدوین 
شــده، مرکزیت برگزاری همایش ها، 
رویدادها، کنفرانس هــا و فعالیت های 
علمی می باشــد تا به موازات آن کیش 
به مجرا و معبری بــرای انتقال دانش ها 
و فناوری های نو در سطح کشور تبدیل 
شود.وی ادامه داد: استقبال ۷ دانشگاه 
برتر در کیش و حضور بیــش از ۷هزار 
دانشجو که ۶5درصد ایشان تحصیالت 
تکمیلی ارشد و دکترا را طی می کنند، 
بخشی از ظرفیت های موجود دانشگاهی 
کشور می باشــد و ارتباط بسیار خوبی 
بین بخش های مختلف و انجمن های 
کشــور با این ظرفیت وجــود دارد که 
با تکیه به گرایش منطقــه آزاد کیش 
مبنی بر استفاده از ظرفیت های علمی 
باعث شــد 4 مجموعه خوب علمی در 

کنار یکدیگر به امضــای تفاهم نامه ای 
به منظــور مشــارکت و بهره مندی از 
توانایی های علمی، پژوهشی، آموزشی 
و فرهنگی و در راستای مشارکت های 
حقوقی، فرهنگی و هنری و ترویج 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 سرعت ســازمان منطقه آزاد 
کیش 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 بسیاری 
برای کشــور خواهد داشــت و زمینه 
تعامالت بیشــتری بین مجموعه های 
علمی و فرهنگی و سازمان منطقه آزاد 

کیش ایجاد خواهد کرد. 
وحیــد آگاه، مدیرعامل موسســه 
فرهنگی هنری فعاالن حقــوق و هنر 
هم با ابراز خرسندی از انعقاد تفاهم نامه 
با ســازمان منطقه آزاد کیش به عنوان 
خوشنام ترین، فعال ترین و علمی ترین 
مجموعه در پارک هــای علم و فناوری، 
اظهار کرد: این فعالیت از اواخر اسفندماه 
برنامه ریزی شد و آغاز آن در آغاز سال، 

نشان از همت و اراده مسئوالن سازمان 
منطقه آزاد کیش دارد. بــه 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 تصــور به مرحله اجرایی 
برســد، گفت: این مجموعه همچنان 
نیازمنــد تحقیقــات 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 های حقوقی، فرهنگی و هنری در 
زمینه های موردنیاز منطقه آزاد کیش از 
جمله در زمینه های حقوق شهروندی، 
مهاجران، افــراد دارای معلولیت، زنان، 
کودکان، ســرمایه گذاران، کار و تامین 
اجتماعی، ظرفیت های فرهنگی و هنری 
و بسترســازی برای تولیدات فرهنگی، 
ادبی و هنری با محوریت و تبلیغ 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.

جعفرآهنگراندرنشستامضایتفاهمنامهسازمانبابخشهایغیردولتی؛

منطقه آزاد کیش، مهد سازمان های مردم نهاد و صنفی است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

مدیر مجامع و حسابرسی سازمان منطقه 
آزاد کیش در نشست بررسی چگونگی اجرای 
قانون مالیات، 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 ایلنا، محمد 
ثاقب فرد 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 سوی 
مجلس که فعــاالن اقتصادی مناطــق 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.  ثاقب فرد تصریح کرد: هیچ ساز و 
کار اجرایی حتی در اداره امور مالیاتی هم برای 
مناطق آزاد دیده نشــده است و حتی ظرفیت 
پاسخگویی عادی نیز در این زمینه وجود ندارد.

اداره استاندارد و نظارت بر غذا و داروی کیش به توزیع رایگان ماسک و محلول ضد عفونی بین قشر 
زحمت کش جزیره اقدام کرد. به گزارش ایلنا؛ با آغاز موج چهارم کرونا در کشور و افزایش مبتالیان به کووید 
19، اداره استاندارد و نظارت غذا و دارو کیش به منظور ارتقای 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 ســر گذاشته و با آغاز واکسیناسیون 

سراسری، شاهد قطع کامل زنجیره انتقال باشیم.

مدیرمجامعوحسابرسیکیش:

مالیات بر ارزش افزوده، ناهمخوان با قانون مناطق آزاد است 
توزیع ماسک و محلول ضد عفونی  رایگان میان پاکبانان و 

کارکنان خدمات جزیره

در جلســه ای با حضور سرپرســت سازمان 
منطقه آزاد کیش و معاون وزیر نیرو، راهکار های 
تسریع در نصب و راه اندازی نیروگاه 40 مگاواتی 
برق تشــریح و زمان بهره برداری از این نیروگاه 

تیرماه امسال اعالم شد.
به گزارش ایلنا؛ جعفر آهنگران سرپرســت 
این سازمان در نشســت با مهندس طرزطلب، 
معاون وزیر نیرو و همچنین مدیرعامل شرکت 
مادر تخصصی تولید نیروی بــرق حرارتی، آغاز 

عملیات اجرایی و رسیدگی به نصب و راه اندازی 
نیروگاه جدید برق کیش با وجود بیش از 15 هزار 
واحد مســکونی و صنایع فعال در این منطقه را 

بررسی کردند.
بر اســاس ایــن گــزارش، پیــرو امضای 
تفاهم نامه ای با وزارت نیرو، پرداخت 50 درصد از 
هزینه 24 میلیون دالری راه اندازی نیروگاه جدید 

برق کیش را وزارت نیرو برعهده خواهد گرفت.
سرپرست ســازمان منطقه آزاد کیش نیز 

در این خصوص گفت: پیگیــری اجرای طرح 
نیروگاه برق، از دوره های مدیریتی قبل تا امروز 
با هدف تامین بخشی از انرژی الکتریکی مورد 
نیاز جزیره کیش آغاز شده است که در نهایت 
مقرر شد با همکاری شــرکت مادر تخصصی 
تولید نیــروی برق یکــی از زیرمجموعه های 
وزارت نیرو به جرا درآید.طبــق برآورد انجام 
شده نصب و راه اندازی این نیروگاه مبلغی بالغ 

بر 24 میلیون دالر هزینه به دنبال دارد.

جعفر آهنگران، در خصوص روند عملیاتی 
شدن این موضوع افزود: در پایان سال گذشته 
زمین مورد نظر جهــت راه اندازی این نیروگاه 
تحویل و نقشه برداری ها پیگیری شد و با هدف 
تســریع در انجام امور نیز بازدیدی با حضور و 
همراهی مهندس طرز طلب معاون وزیر نیرو از 

وضعیت موجود صورت گرفت.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره 
به قول مساعد طرز طلب مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی تولید نیروی بــرق حرارتی برای اعزام 
گروه ژئوتکنیک و انجام تست های مربوطه پس 
از ایام تعطیالت گفت: شرکت مپنا به عنوان برنده 

مناقصه، نصب و راه اندازی نیروگاه 40 مگاواتی 
برق جزیره را در تیرماه سال جاری و قبل از پیک 
مصرف سال 1400 با مشــارکت وزارت نیرو در 

دستور کار قرار داده است.

ســعید پورعلی، دبیر شــورای ســالمت کیش از اعمال 
محدودیت ها با هدف جلوگیری از تغییر شاخص رنگبندی کیش 

از نارنجی به قرمز خبر داد.
به گزارش ایلنا؛ معاون فرهنگی اجتماعی این سازمان و دبیر 
شورای سالمت کیش با اشاره به اعمال محدودیت های 2 هفته 
ای با هدف جلوگیری از تغییرشاخص رنگبندی کیش از نارنجی 
به قرمز گفت: رسانه ها نقش مهمی در آگاهی مردم برای رعایت 
جدی دستور العمل های بهداشتی دارند، بر همین اساس صدا 

و سیما و رسانه های کیش باید در خصوص تولید گزارش های 
خبری و تصویری با موضوع حساسیت رعایت مقررات بهداشتی 
در مناطق نارنجی اهتمام بورزند. ســعید پورعلی افزود: ایجاد 
محدودیت ها باید متناسب با رنگبندی مناطق با نگاه وضعیت 
مجور لحاظ شود تا با همین رویکرد استمرار فعالیت بخش ها ی 

اقتصادی را حفظ کنیم. 
سخنگوی شورای ســالمت جزیره  نیز در تشریح وضعیت 
آماری مبتالیان و نفرات بستری به دلیل ابتال به کرونا در کیش 
گفت: از ابتدای اپیدمی تاکنون 3 هــزار و 5۷۷ بیمار مثبت در 
جزیره کیش شناسایی شــده که در روزهای اخیر این روند به 
شدت افزایشی بوده است. محمدرضا رضانیا افزود: از روز شنبه 
14 فروردین،  این تعداد سیر صعودی داشته و حدود 20 درصد 

به تعداد تست ها افزوده شده است که نسبت به اسفند 99 حدود 
5 برابر افزایش نشان می دهد.

رضا نیا تاکید کرد: اعمال محدودیت و در اولویت قرار دادن 
ســالمت می تواند موجب حفظ شــرایط اقتصادی کیش در 

ماه های آینده از گزند خسارات و ضرر و زیان باشد.
براین اســاس،  توقف کامل فعالیت جنگ ها، کنسرت ها، 
کشتی های تفریحی و دلفیناریوم به مدت 2 هفته ، همچنین 
کاهش ظرفیت پذیرش رســتوران ها و کافی شاپ های دارای 
موزیک زنده و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در این جلســه 
تصویب شد. تعطیلی پالژ بانوان و آقایان، کلوپ های تفریحات 
دریایی و پارک آبی که مراکز تجمع محسوب می شوند نیز به 
مدت 14 روز به تصویب رسید. باشــگاه های ورزشی نیز برای 

جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر ویروس به مدت 2 هفته تعطیل 
شد. توقف تمامی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، سمینار ها 
و همایش ها، همچنین تعطیلی مدارس، حوزه های آموزشی و 
امتحانی، دانشگاه ها، کالس های موسیقی و هنر، آموزشگاه های 

خصوصی از دیگر مصوبات این جلسه از شورای سالمت بود.
همچنین دورکاری کارکنان ادارات ونهاد ها و فعالیت با 50 
درصد نیروها بر اساس اولویت بیماران زمینه ای و خاص با تایید 

مقام مافوق در این نشست به تصویب رسید.
کارمندان ادارات و نهاد ها  باید پس از بازگشــت از مرخصی 
حداقل 3 روز در خانه بمانند و در صورت مشاهده عالیم اقدام به 
انجام تست کنند و در غیر این صورت می توانند به فعالیت خود 

در محل کار ادامه دهند.

نیروگاه جدید کیش تیرماه امسال به بهره برداری می رسد 

باهدفممانعتازتغییررنگبندیکیشازنارنجیبهقرمزاعمالشد؛

محدودیت های دو هفته ای برای فعالیت های پرخطر جزیره کیش 

خبر

خبر
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