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بازدید دکتر مظفری و دریادار 
خانزادی از ناوشکن الوند

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش در 
بازدید از ناوشکن الوند با بخش های مختلف این 
ناوشکن و مراحل هدایت و عملیات های دریایی 

آن آشنا شد.
به گزارش ایلنا؛  دکتــر مظفری و جمعی از 
مدیران ســازمان منطقه آزاد کیش به همراه 
امیر دریادار خانــزادی فرمانده نیروی دریایی 
جمهوری اسالمی ایران و دریادار دوم سلیمی 
پناه، معاون آموزش نیروی دریایی ارتش صبح 
چهارشنبه 23 مرداد در بازدید ازناوشکن الوند با 
بخش های مختلف این ناوشکن از جمله کابین 
کنترل و فرماندهی، عرشه ، سیستم های هدایت 
ناو، سامانه کنترل آتش و رادارناوبری آشنا شده 
و در جریان امکانات، تجهیزات و مأموریت های 

این ناوشکن قرار گرفتند.
دکتر مظفری در این بازدید ضمن آشنایی 
با روند فعالیت نیروهــای خدوم نیروی دریایی 
ارتش جمهــوری اســالمی در عملیات های 
دریایی و تقدیر از تالش مسئوالنه آنها تاکیدکرد: 
ساخت مستندی از بخش های مختلف ناوشکن و 
شرایط فعالیت یگان های نظامی در عملیات های 
دریایی، هموطنانمان را در جریان رشــادت ها 
و روندســخت حراســت از مرزهای جمهوری 
اســالمی ایران و امنیت آبهای بین المللی قرار 

می دهد.  
دریادارخانزادی نیز با اشــاره به شــرایط 
ســخت اقامت طوالنی مدت بر روی ناوشکن 
درعملیات های دریایی گفت: این شــناور جزو 
اولین ناوشکن های پیشرفته کشــور بوده و از 
تجهیزات کاملی برخوردار است . وی با اشاره به 
سرعت بسیارزیاد ناوشکن الوند به عنوان عامل 
موفقیت عملیات ها و گشــت زنی های دریایی 
افزود: زمان ماموریت ها گاه  3 تا 5 ماه طول می 
کشد که رعایت نظم وانضباط و دقت و هوشیاری 
در اقامت های طوالنی از مهم ترین مشخصه های 

یگان مستقرروی ناوشکن الوند است. 
ناخدا دوم عرشه حســین بهرامی فرمانده 
ناوشکن نیز با بیان اینکه ناوشکن الوندتا کنون 
در عملیات های متعددی در خلیج فارس و آبهای 
بین المللی شــرکت کرده اســت گفت: نجات 
کشتی های ایرانی از دست دزدان دریایی خلیج 
عدن و نمونه های متعــددی از این ماموریت ها 
بیانگر آمادگــی یگان نظامی مســتقر بر روی 

ناوشکن الوند و تجهیزات مناسب آن است.
در این بازدیــد نماهنگــی از عملیات ها و 
رزمایش های غرورآفرین ناوشکن الوند نمایش 

داده شد.
الزم به ذکر است ناوشکن الوند برای انتقال 
نیروها و عملیات پشتیبانی از مسابقات غواصی 
در عمق ارتش های جهان کــه از 13 مرداد به 
میزبانی جزیره کیش آغاز شده است در اسکله 

تجاری این منطقه آزاد پهلو گرفته است.
    

برگزاری دومین نشست از سلسله 
نشست های تخصصی میراث 

فرهنگی جزیره کیش

دومین نشست تخصصی میراث فرهنگی 
جزیره کیش با هدف بررســی ابعاد مهم این 
حوزه و تاثیر آن بر صنعت گردشــگری برگزار 

می شود.
به گــزارش ایلنــا، این نشســت به همت 
معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان  و با هدف 
بررسی نقش میراث فرهنگی کیش و تاثیر آن 
بر توسعه صنعت گردشگری منطقه، شنبه 26 
مرداد از ساعت 19 تا 21 در هتل میراژ برگزار 
می شود.  گفتنی است دکتر سید احمد محیط 
طباطبائی، رئیس کمیته ملی موزه های ایران 
و عضو شــورای فنی میراث فرهنگی،صنایع 
دستی و گردشگری استان تهران سخنران این 

نشست خواهد بود.

اخبار کیش
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رئیــس اتحادیه فنــاوران یارانه 
مدعی شــد: هزینــه پرداختی بابت 
رشــوه به حدی افزایــش پیدا کرده 
اســت که اگــر بخواهیــم کاال را به 
صورت قاچــاق وارد کنیــم ارزان تر 

تمام می شود!
سیدمهدی میرمهدی کمیجانی 
در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی 
ایلنــا درخصوص آخریــن وضعیت 
اتحادیه و فروش تجهیزات کامپیوتر 
گفت: می توانم این را به جرأت بگویم 
که رکود در صنف ما زودتر از ســایر 
 IT اصناف آغاز شد. زمانی که کاالی
از سبد خانواده ایرانی خارج شد عماًل 

ما دوباره وارد بحران رکودی شدیم.
وی ادامه داد: بــا توجه به افزایش 
قیمت دالر و کاهش قــدرت خرید 
مردم، تجهیزات کامپیوتری و لوازم 
جانبی آن تبدیل به یک کاالی لوکس 
شــدند. وقتی قیمت یک لپ تاپ 3 
میلیونی تبدیل به 13 میلیون تومان 
شد، کارمندی که برنامه ریزی می کرد 
برای فرزندش لپ تاپ خریداری کند 
اکنون با پس انداز یک سال خود نیز 
نمی تواند این کاال را خریداری کند. 

پس طبیعی اســت با این وضعیت ما 
وارد یک رکود طوالنی مدت شویم.

کمیجانی ادامــه داد: البته بحث 
شــرکت های دولتی جدا است زیرا 
آنها از بیت المــال بودجه می گیرند و 
هر طور باشد هزینه می کنند. اما عمال 
ما دیگر مشتریان بخش خصوصی و 
مردم عادی خود را از دســت داده ایم 
و فقط بخش دولتی باقــی مانده که 
آنها هم هرچند وقت یکبار خریداری 

می کنند.
وی با اشاره به میزان کاهش فروش 
نسبت به سال قبل گفت: اگر بخواهیم 
با وضعیت قبل از افزایش قیمت دالر 
محاســبه کنیم ما بیش از 80 درصد 
کاهش فروش داشــتیم امــا پس از 
افزایش قیمت دالر می توانم این را با 
صراحت بیان کنم که تا سه ماه من و 
همکارانم اصاًل فروشی نداشتیم، زیرا 
کسی که جنس داشت نمی دانست 
آن را با چه قیمتی به مشتری عرضه 
کند، در واقع همه ســردرگم بودند و 
پس از چند ماه وضعیت بهتر شد، بازار 

تکان خورد.
کمیجانی ادامه داد: همین اتفاقات 

باعث شد که ما بیشترین ریزش را در 
بین اعضا در طول حیات این اتحادیه 
داشته باشــیم به طوریکه بسیاری از 
همکاران ما مغازه و فروشــگاه های 
خود را تعطیل کردند و سرمایه خود 
را به کار دیگری انتقال دادند. شرکتی 
که 50 کارمنــد در ایران داشــت و 
تا همین ســه ماه پیش هم فعالیت 
می کرد در حــال حاضر همه فعالیت 
خود را تعطیل کــرده و مالک آن به 
کانادا مهاجرت کرده اســت. بیشتر 
مهاجرت و فعالیــت موازی در صنف 
ما به ترکیه است، یعنی همان فعالیتی 
که در ایران داشتند اکنون در ترکیه 
انجام می دهند و فقط ســرمایه خود 
را به آنجا بردند. وی  با اشاره به دالیل 
مهاجرت به ترکیــه گفت: با توجه به 
اینکه با سرمایه گذاری و خرید ملک 
می توان اقامت ترکیــه را گرفت این 
کشور بهترین گزینه برای همکاران 

ما جهت مهاجرت بوده است.
میرمهدی متذکر شد: بیشترین 
ضربه را در این صنف تولیدکنندگان 
متحمل شدند، آنهایی که به صورت 
ســی کی دی قطعه می آوردند و در 

ایران مونتاژ می کردند.
وی با اشاره به درگیری های اصناف 
با تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی 
گفت: با تمام این مشکالت، سازمان 
تامین اجتماعی و بحــث مالیات بر 
ارزش افزوده برای خود داستانی دارد. 
االن اســتراتژی جدید اخذ مالیات 
اینگونه است که دیگر برای همه برگه 
مالیاتی در یک مــاه صادر نمی کنند 
مثاًل در هر پاســاژ تنها بــرای دو نفر 
برگه مالیات و صورت وضعیت صادر 
می شود تا با یکدیگر مقایسه نکنند که 
این نیز یک نوع راه دور زدن است. اما 
سوال این است که چرا کسی که سال 
گذشته 100 میلیون تومان مالیات 
پرداخت کرده، بــرای این دوره 150 
میلیون مالیات برایش تعیین شــده 
است؟ آن هم در شــرایطی که همه 
اذعان دارند ما با رکود مواجه هستیم.

همیــن   : د ا د مــه  ا د ا ی  و
تصمیم گیری ها و رفتارها اســت که 
باعث می شــود تا فعــال این صنف 
اینگونه برداشت کند که  اگر دو سال 
دیگر ادامه دهد باید سرمایه و زندگی 
خود را به اداره مالیات بدهد، پس بهتر 

است زودتر کار خود را تعطیل کند.
کمیجانی با اشــاره به مکاتبات و 
جلسات خود با مقامات مختلف گفت: 
دیگر کار به جایی رسیده است که به 
همکاران التماس می کنیم که فعالیت 
خــود را تعطیل نکنند بــه آنها قول 
می دهیم که امروز و فردا و در جلسه با 
معاون وزیر یا فالن مدیر کل مشکالت 
را مطرح و وضعیت بهتر می شــود اما 
نهایت امر مشاهده می شود که شرایط 

تغییر نمی کند.
وی افــزود: هفته پیــش یکی از 
مدیران بازنشسته ســازمان دارایی 
را جهت مشاوره به اتحادیه آوردیم، 
ایشان دو ماه است بازنشسته شده اند 
که ناگهان تمــام مواضعش به نفع ما 
تغییر کرد. به ایشان گفتیم شما چرا 
اکنون اذعان دارید حق با ماست و آن 
موقع حرف مــا را قبول نمی کردید و 
پاسخ دادند که به ما فشار می آوردند تا 
مالیات به هر قیمتی اخذ شود و کاری 

به استدالل ها نداشته باشیم.
کمیجانی با بیان اینکه هیچ تاجر 
و بازرگانی مخالــف پرداخت مالیات 
نیســت، افزود: ما همه بــه این بلوغ 
رســیده ایم که با پرداخــت مالیات 
می توانیم زندگــی اجتماعی بهتری 
داشته باشــیم. اما بحث این است که 
باید فروش داشته باشیم تا مالیات نیز 
پرداخت کنیم، نباید هر سال مالیات 
افزایش پیــدا کند آن هــم بدون در 
نظر گرفتن تغییــر در میزان فروش، 
از ســوی دیگر با توجه به اختیاراتی 
که قانون به اداره دارایی داده اســت 
مبنی بر اینکه شخصی که از پرداخت 
مالیات خود اجتناب کند را می تواند 
بالفاصله ممنوع الخروج کند و تلفن، 
حســاب های بانکی و حتی مغازه  را 
مصــادره کند. با این شــرایط تعداد 
زیادی از اعضای ما منتظر هستند تا 
تسویه حساب مالیاتی خود را بگیرند 

و فعالیت خود را تعطیل کنند.
 وی بــا انتقاد از رونــد تخصیص 
ارز و واردات کاال گفــت: تجهیــزات 
کامپیوتری در کشور ما تولید نمی شود 
و بخش عمده ای از آن وارداتی است 
و متاســفانه اگر چیزی بــه عنوان 
زیرمیزی ندهیم هیچ کاری صورت 
نمی گیرد این را من با صراحت بیان 

می کنم. هزینه پرداختی بابت رشوه به 
حدی افزایش پیدا کرده است که اگر 
بخواهیم کاال را به صورت قاچاق وارد 

کنیم ارزان تر تمام می شود.
 کمیجانی مدعی شد: قاچاقچی 
اطمینان می دهد کــه کاال را در دبی 
گرفته و در تهــران در منزل تحویل 
دهد. وقتی ۷ هزار دستگاه ماینر که 
هر کدام 18 میلیــون تومان ارزش 
دارد در تهران تخلیه می شــود یعنی 
تونل قاچاق داریم وقتی یک کارمند 
ســاده چند خودرو و خانه چند صد 
میلیونی دارد یا حساب بانکی اعضای 
خانوده اش میلیاردی است در حالی 
که وزیر این مملکت که کارمند دولت 
اســت بنا به گفته خودش حداکثر 
10 میلیون تومــان حقوق می گیرد، 
مشــخص اســت این پول ها از کجا 

آورده است.
وی در پایان گفت: آمریکا نتوانست 
ما را تحریم کنــد اما مــا خودمان، 
خودمــان را تحریم کردیــم، خود 
تحریمی دارد پدر کشور را در می آورد، 
ترامپ باید تحریم را از برخی مدیران 
رده بــاالی ما یاد بگیــرد که چگونه 
تحریم کند تا تولیدکننده و کاســب 

نتوانند کمر راست کند.

رئیس اتحادیه فناوران یارانه در گفت وگو با ایلنا:

افزایش میزان رشوه باعث رونق قاچاق شده است!

با گرانی دالر و کاهش قدرت 
خرید مردم، تجهیزات 

کامپیوتری و لوازم جانبی 
آن تبدیل به یک کاالی 

لوکس شدند. وقتی قیمت 
یک لپ تاپ ۳ میلیونی 
۱۳ میلیون تومان شد؛ 

کارمند با پس انداز یک سال 
خود نیز نمی تواند این کاال 

را خریداری کند و با این 
وضعیت ما وارد یک رکود 

طوالنی مدت شده ایم

خبر ویژه

سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی 
بــرای توســعه مجموعه ســوارکاری کیش 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش ایلنا، در نشستی صبح سه شنبه 
22 مرداد با حضور مظفری مدیر عامل، معاونان 
و مشاوران سازمان منطقه آزاد کیش و حسین 
ثابت سرمایه گذار بخش خصوصی ،تفاهمنامه 
توســعه مجموعه ســوارکاری بین سازمان 

منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی امضا شد.
مظفری در این دیدار با اشاره به عالقه مندی 
حسین ثابت سرمایه گذار بخش خصوصی به 
توســعه جزیره کیش گفت: کیش متعلق به 
تمامی مردم ایران است و پیشرفت این جزیره 
برای همه هموطنان به ویژه ســاکنان کیش 
بسیار حائز اهمیت است و برای کسانی مانند 
ثابت جزیره کیش یــک ویژگی دارد که به آن 

تعلق خاطر دارند.
وی با بیان اینکه تالش برای رونق و آبادانی 
جزیره کیش فرصت ارزشمندی است که در 
اختیار ما قرار گرفته افزود: باید در تحقق اهداف 

توسعه ای منطقه به صورت جدی عمل کنیم.
مدیر عامل ســازمان منطقــه آزاد کیش 
گفت: در حوزه ورزش امکانات و زیر ســاخت 
های بسیار خوبی مهیا شــده است که ضمن 
سفر هفته گذشته مســئوالن ورزشی کشور 
هم مورد بازدید قرار گرفت و قرار شد جام اکو 
در کیش برگزار شود.  میدان اسب دوانی کیش 
که از ظرفیت های خوب جزیره محسوب می 

شود و از دو بعد ورزشــی و گردشگری دارای 
جذابیت است مورد توجه قرار گرفته و با کمک 
و توانمندی های آقــای ثابت امیدواریم طرح 
میدان اسب دوانی در ســطح منطقه به  یک 

جذابیت خاص و ویژه تبدیل شود.
حســین ثابت نیز در این دیدار ضمن ابراز 
خرسندی از توسعه منطقه آزاد کیش با حضور  
دکتر مظفری به عنوان یــک مدیر با درایت و 
توانمند گفت: در جایگاه یک ایرانی با افتخار 
و تمام توان به کشــور خود خدمت می کنم.
کمتر مدیرانی هســتند که به سراغ سرمایه 
گذاران بروند اما دکتر مظفری با عالقه به مشهد 
آمدند و از ما دعوت کردند. البته با عالقه ای که 
من به کیش دارم امیــدوارم بتوانیم به کیش 

خدمت کنم.
 وی بــا تاکید بر اینکه بخــش خصوصی و 
ســازمان با همدلی در جهت توســعه کیش 
همکاری می کنند گفت: با توجه به عزم جزم 
دکتر مظفری برای توسعه کیش و پیگیری های 
مکررشان، ما آماده ایم تا برای انجام طرح های 
بزرگ از جمله  اســبدوانی ، تصفیه فاضالب و 
محیط زیست در جزیره کیش با سازمان منطقه 

آزاد کیش همکاری گسترده داشته باشیم.
ثابت بــا  بیان اینکه هم اکنون در مشــهد 
طرحی به وسعت یک میلیون متر مربع را در 
دســت اجرا داریم، گفت: با امید خداوند برای 
توســعه کیش نگین ایران تــالش می کنیم 
و اعتقاد داریم که نعمت هــای طبیعی چون 

خورشید درخشان، ســاحل زیبا، آب زالل و 
هوای پاک موهبت های بسیار با ارزش درکیش 

است که باید به درستی از آنها بهره ببریم.
وی ضمن تشــکر از دعوت دکتر مظفری 
برای حضور و فعالیت مجدد در جزیره گفت: 
از خداوند طلب یاری می کنم تا بتوانم با تمام 
توان کاری ماندگار در جزیره کیش انجام دهم.

همچنین امیری خراســانی سرپرســت 
موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش نیز در 
این جلسه گفت: وسعت زمین اسب دوانی 60 
هکتار است و با توجه به نیاز منطقه کلینیک 

درمانی اسب نیز می تواند در آن تعبیه شود.
وی با اشــاره به زیر ســاخت های مناسب 
ورزشی کیش گفت : امکان ایجاد زمین چوگان  
در مجموعه ســوارکاری کیــش و ترویج این 
ورزشی کهن ایرانی در منطقه  وجود دارد و می 
تواند به عنوان یکی از ظرفیت های گردشگری 

ورزشی کیش مورد توجه قرار گیرد.
دکتر مســعود خلیلی رئیس فدراسیون 
سوارکاری کشــور نیز با اشاره به عضویت این 
هیات در دو فدراســیون جهانی اسب دوانی و 
سوارکاری گفت : با همکاری مرکز دامپزشکی 
برای ایجــاد مرکز قرنطینه اســب در کیش 
مطالعات گسترده ای انجام شده است که در 
حال پیگیری برای ایجاد این مرکز هستیم و 

دامپزشکی کشور هم آماده همکاری هستند.
خلیلی افزود: رایزنی های الزم برای استفاده 
بهینه از تــوان تخصصی مشــاوران خارجی 

فدراسیون های جهانی اسب دوانی و سوار کاری 
در زمینه مشاوره و آموزش جهت ارتقاء سطح 
علمی فعاالن عرصه سوارکاری در کشورمان 

انجام شده است .  
وی با تاکید بر آمادگی کامل فدراســیون 
سوارکاری کشور درجهت همکاری باسازمان 
منطقه آزاد کیش و فراهم کردن زمینه استفاده 
مطلوب از زیرســاخت های مناسب کیش و 
توسعه ورزش سوارکاری در این منطقه افزود: 
مشــاوران فدراسیون آماده هســتند تا برای 
توسعه مجموعه سوار کاری کیش و ایجاد مرکز 
قرنطینه باسازمان همکاری تنگاتنگ داشته 
باشند و ریاست فدراسیون جهانی اسبدوانی 
که مقر آن در پاریس است اعالم آمادگی کرده 
که به کیش سفر کنند و این سفر به طور قطع 

ثمرات خوبی کشور و کیش خواهد داشت.
الزم به ذکر است حســین ثابت از سرمایه 
گذاران بخش خصوصی است که در دهه های 
قبل در زمینه گردشــگری در جزیره کیش 

فعالیت داشته است.

گفتنی است موضوع این تفاهم نامه مرمت، 
بازســازی، ایجاد، توســعه و تجهیزمجموعه 
ســوارکاری المپیــک کیش برای توســعه 
گردشــگری ورزشــی در بخش های ورزش 
همگانی، قهرمانی و حرفه ای اســب سواری 

است.
توســعه بخش مانژ در قالب ســاخت مانژ 
مســقف ویژه فصل تابستان، توســعه به روز 
اصطبل ها و راه اندازی ساختمان قرنطینه برای 
واردات اســب به کیش مطابق با استانداردها 
و مقررات روز جوامع بین المللی ســوارکاری، 
محوطه سازی و زیباسازی مجموعه سوارکاری 
کیش، برگزاری مسابقات اسب دوانی در رشته 
های مختلــف، ایجاد زیرشــاخه های جدید 
و محبوب ورزشی ویژه ســوارکاری ازجمله 
ســوارکاری جانبازان و چوگان از جمله مفاد 
این تفاهم نامه اســت .کــه در آینده نزدیک 
با مطالعــات گروه علمی بخــش خصوصی و 
مهندس ثابت در قالب قرارداد اجرایی خواهد 

شد.

میان بخش خصوصی و سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت

امضای تفاهم نامه توسعه مجموعه سوارکاری کیش 


