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مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش با بیان 
اینکه یکــی از دغدغه های ســازمان منطقه آزاد 
کیش، گردشگری فرهنگی است، گفت: اگر بخش 
کوچکی از مسلمانان دنیا به فرهنگ ایران عالقه مند 
باشند، می توان از این ظرفیت برای جذب این افراد 

استفاده کرد.
مهدی کشــاورز در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
در خصوص میزان ورود گردشگر به جزیره کیش 
گفت: در کیش تنها دو جشنواره نوروزی و تابستانی 
برگزار می شود و این امر باعث کاهش ورود گردشگر 
در سایر روزها خواهد شد. قطعا این تعداد جشنواره 
با توجه به ظرفیت های گردشــگری که در کیش 
وجود دارد، بسیار ناچیز اســت. بر همین اساس، 
برنامه هایی در حوزه گردشگری، فرهنگی و ورزش 
در نظر گرفته شــده و نزدیک به 44 فدراســیون 

ساماندهی کرده ایم و مقرر شده تا پایان سال 17 
بازی ملی و بین  المللی تنیس و اسکوواچ در جزیره 
برگزار شود که می تواند باعث جذب گردشگر شود.

کشاورز ادامه داد: اگر مشکلی مطرح می شود 
به این معنا نیست که راه حلی وجود ندارد و یا قصد 
سیاه نمایی داریم، بلکه به این معناست که اعالم 
کنیم که نسبت به حوزه ها و مشکالت آگاهی داریم 
و با برنامه هایی که در نظر گرفته شده می توان آنها 

را حل کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پاسخ 
به انتقادهایی که در برابر صدور انحصاری مجوزها 
می شــود، گفت: صدور مجوزهایی که در جزیره 
صورت می گیرد باید بر اساس یک مبنایی علمی 
باشد. آیا تا به امروز توانسته ایم با صدور مجوزهای 
ساخت مسکن، مشکل مسکن را حل کنیم؟خیر! 

اکنون بالغ بر 25 هزار مســکن خالی از سکنه در 
کیش وجود دارد. می توان گفت اقداماتی صورت 
گرفته؛ اما نه به صورت علمی. بنابراین عدم صدور 

مجوزها نیز راهکار نیست.
وی ادامه داد: درخصوص مشکالت مسکن افراد 
کم درآمد نیز در نیمه دوم سال جاری طرح ساخت 

مسکن با قیمت های مناسب و با استانداردهای روز 
دنیا برای کیشــوندان کم درآمد اجرایی خواهیم 
کرد تا به این طریق بتوان مشــکالت مسکن این 

افراد را حل کرد.

بخش خصوصی، ستون اصلی اقتصاد
و فرهنگ کیش

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش با بیان 
اینکه بخش خصوصی، ســتون اصلــی اقتصاد و 
فرهنگ کیش اســت، عنوان کرد: در حال حاضر 
با تمامی صنف ها جلسات مختلفی جهت کسب 
اطالعات و شناســایی ظرفیت ها برای تســهیل 

فرایندها برگزار شده است.
وی ادامه داد: تمامی برنامه ریزی سازمان منطقه 
آزاد کیش مبتنی بر مشــورت های این سازمان با 

بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی به خوبی در مناطق آزاد اجرا 
نمی شود، گفت: هر وقت قانون 65 چگونگی اداره 
مناطق آزاد تجاری - صنعتی به درستی و کامل اجرا 
شد، می توان گفت که مناطق آزاد خوب اداره می 
شود. وضعیت حال حاضر مناطق آزاد نشان می دهد 

که این قانون به درستی اجرا نمی شود.
کشاورز با اشاره به 129 طرح نیمه کاره در جزیره 
کیش گفت: برای تمامی ایــن پروژه ها اظهارنامه 
ارسال شده است و عنوان شده اگر اقدام به تکمیل 
پروژه های خود کنند، راه را برایشــان تســهیل 
خواهیم کرد و در صوت عدم توجه به این اظهار نامه، 

به طور قانونی وارد عمل خواهیم شد.
عمده امالک دست بخش خصوصی است

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیش با 
بیان اینکه عمده امالک دســت بخش خصوصی 
اســت، گفت: بخش خصوصی اول سال امالک را 
قیمت   گذاری می کنند. این در حالی است که تنها 
کارشناس رسمی دادگستری برای امالک سازمان 

منطقه آزاد تعیین و تکلیف می کند.
وی با بیان اینکه ســازمان منطقه آزاد، عامل 
گرانی در کیش نیست، گفت: عرضه و تقاضا، شیوه 
واگــذاری زمین، توان ســازمان در حفظ کنترل 
قیمت ها، سیاست های اصلی کشور،  شفاف سازی 
در صدور ســند و پروانه هــای از عامل های اصلی 

تعیین قیمت در کیش است.
وی ادامه داد:  گردشگری علمی یعنی اینکه با هر 
مزیت و یا رویدادی، یک محرک ایجاد کرد. در حال 
حاضر اقوام مختلفی در جزیره کیش زندگی می 
کنند. اجرای آیین های ایــن اقوام، می تواند باعث 
جذب گردشگر شود. گردشگری باید حالل، مفرح 

و فاخر و برای تمام سنین باشد.

با وجود کاهش پروازها، 
مسافر افزایش یافته است

کشاورز با اشاره به کاهش پروازها به کیش گفت: 
با وجود کاهش پرواز به کیش،  مسافر افزایش پیدا 

کرده است. در حال حاضر با وجود 16 درصد کاهش 
پرواز؛ حدود 12 درصد افزایش مسافر داشته ایم.

وی اظهار کرد: در تالش هستیم که کیش ایر را 
به سازمان منطقه آزاد برگردانیم. این تصمیم برای 
سازمان و برای کیش ایر مفید است و عالوه بر تقویت 
کیش ایر،  تصمیم گیری ها و تخفیف های بلیط بر 

عهده سازمان خواهد بود.
وی ادامــه داد: برای اینکه مشــکالت پروازها 
حل شود، باید ابزار توسعه ای در حوزه حمل ونقل 
داشته باشیم. به طور مثال در ایام نوروز که مسافر 
زیاد اســت، کیش ایر می تواند پروزاها را به سمت 
کیش هدایت کند و این امر باعث رضایت عمومی 
 خواهد شد. در واقع کمبود ایرالین سد راه توسعه 

می شود.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش با بیان 
اینکه جذابیت ســرمایه   گذاری در کیش کاهش 
پیدا کرده،  گفت: محدودیت هایی ایجاد شده؛ اما 
همچنان ظرفیت هایی داخل کیش وجود دارد که 

می تواند از آن استفاده کرد.
وی با اشــاره به بورس بین  الملل گفت: بورس 
بین  الملل یعنی اینکه از ظرفیــت مالی دیگران 
استفاده کرد؛ این امر برای کیش منفعت بسیاری 
دارد. امیدوارم بتوان بیشــترین ظرفیت از جذب 

سرمایه های بورس را داشته باشیم.
کشاورز در خصوص بازی های جام جهانی در 
قطر گفت: 22 برنامه با همکاری بخش خصوصی 
برنامه ریزی شده است. یکی از اتفاقات بزرگی که به 
بهانه برگزاری جزیره فوتبال در کیش در حال انجام 
است، بازسازی و نوسازی مجموعه ورزشی   المپیک 
کیش، شامل دو زمین مسابقه فوتبال حرفه ای و 
سه زمین چمن جهت تمرین تیم های عالقه مند به 
حضور به جزیره کیش است که یکی از این زمین ها 
زمین چمن هیبریدی بوده   و برای اولین بار در کشور 
در جزیره زیبای کیش افتتاح خواهد شد. همچنین 

ترمینال فرودگاه افتتاح خواهد شد.

مهدی کشاورز:

 با وجود کاهش پرواز به کیش،  گردشگری فرهنگی از دغدغه های سازمان منطقه آزاد کیش است
مسافر افزایش پیدا کرده است. در 

حال حاضر با وجود 16 درصد کاهش 
پرواز؛ حدود 12 درصد افزایش 

مسافر داشته ایم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش با بیان اینکه بخش خصوصی، 

ستون اصلی اقتصاد و فرهنگ 
کیش است، عنوان کرد: تمامی 

برنامه ریزی های سازمان منطقه 
آزاد کیش مبتنی بر مشورت با 

بخش خصوصی است

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به ضرورت ارتقای کمیت 
و کیفیت خدمات و محصوالت در حال عرضه در جزیره کیش به عنوان دغدغه های 
مهم گردشگران و مسافران،  گفت: این معاونت با توجه به سیاست های مناطق آزاد 
و چشم اندازهای پیش بینی شده برای گردشگری جزیره با هدف افزایش تعداد 
و جلب رضایت گردشگران ، تقویت جوامع محلی، اصناف و جوامع اقتصادی، 
نسبت به تنظیم و تدوین برنامه های کامل و جامعی با محوریت خانواده با استفاده 
از ظرفیت های موجود در بخش های مختلف به منظور ایجاد برندینگ، توسعه 

پایدار و حفظ محیط زیست اقدام کرده است.
مرتضی رمضانی در گفت وگو با ایلنا عنوان کرد: اولویت ما رونق و توســعه 
گردشگری در کیش است تا بتوانیم میزبان گردشگران داخلی و بین  المللی باشیم 

وسهم موثری در فعال سازی   اقتصاد جزیره کیش ایفا نماییم .
 وی تبدیل کیش به»شهر هوشمند گردشگری کشور « را یکی از رویکردهای 

اصلی معاونت گردشگری سازمان دانست و راه اندازی سامانه جامع   هوشمند 
گردشگری را مهم ترین برنامه اجرایی در این مسیر خواند.

معاون گردشگری سازمان منطقه کیش با اشاره به همکاری با جوامع واصناف 
گردشــگری کیش به منظور کاهش قیمت تمام شــده محصوالت و خدمات 
گردشگری جزیره، افزود: تدوین تقویم رویدادهای گردشگری منطقه به عنوان 
یکی از ابزارهای مهم بازاریابی گردشگری در دستور کار قرار گرفته و در همین 
راستا درصدد هستیم با شناسایی بازارهای هدف بین  المللی و توسعه بازارهای 
داخلی ، واژه ی Low Season )فصل خلوت ( از ادبیات گردشگری این منطقه 

، حذف شود .
مرتضی رمضانی در ادامه ، درخصوص مشکالت ایجاد شده در حوزه پروازهای 
ورودی به جزیره ، با اشــاره به این که مسیر طی شده برای واگذاری کیش ایر به 
بخش خصوصی، مشکالت بسیار جدی را برای منطقه ایجاد کرده است، ادامه 

داد: با مشارکت فعاالن بخش خصوصی جزیره و آژانس های معتبر کشور، اقدامات 
اساسی در جهت رفع این مشکل صورت گرفته و به زودی نتایج این اقدامات اعالم 
خواهد شد. وی همچنین با اشــاره به ظرفیت های موجود در حوزه ی میراث 
فرهنگی، بناهای تاریخی و صنایع دستی، بر توجه به جایگاه و نقش ارزشمند 

بومیان جزیره در توسعه گردشگری کیش به ویژه در قالب بومگردی تاکید کرد.
عضو کمیته ساماندهی سواحل منطقه آزاد کیش   همچنین ضمن انتقاد از 
عدم توجه به ظرفیت ارزشمند ساحل و دریا در ادوار گذشته ی سازمان ، برگزاری 
جشنواره ایده های برتر گردشــگری کیش با محوریت گردش، سفر و دریا را از 
برنامه های اصلی منطقه در حوزه گردشگری برشــمرد و ابراز امیدواری کرد با 
بهره مندی از نظرات ، ایده ها و طرح های اساتید دانشگاه، دانشجویان   و فعاالن 
گردشگری و برند های تبلیغاتی و اقتصادی کشور ، جزیره کیش بیش از همیشه 

پایلوت بی رقیب رویدادهای فاخر ملی و بین  المللی در منطقه باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی منطقه آزاد کیش در پایان ضمن اشاره به اهمیت 
پرداختن به توسعه جزیره هندورابی به عنوان یکی از ظرفیت های مهم منطقه آزاد 
کیش، بر ضرورت به روزرسانی سامانه های نظارتی بر مراکز ، خدمات و تأسیسات 
گردشگری کیش تأکید نمود و افزایش تراز تجاری منطقه آزاد کیش از طریق هم 
افزایی و همکاری حوزه های فعال سازمان و ذینفعان بخش خصوصی را مهمترین 

محور برنامه های این معاونت دانست.

معاون گردشگری سازمان:

چشماندازگردشگریکیش،توسعهورونقجزیرهبامحوریتخانوادههاست

گفت وگو

فعال فرهنگی در منطقه آزاد کیش گفت: در فعالیتهای 
فرهنگی هرچه از نگاه مردمی و بخشهای خصوصی کمک 
گرفته شده و نقش دولت کمرنگ شود به موفقیتهای بیشتری 

خواهیم رسید.
به گزارش ایلنا، داوود رادمند فعال فرهنگی در منطقه آزاد 
کیش، ضمن گرامیداشت هفته دولت در خصوص وضعیت 
فرهنگی جزیره کیش گفت: به طور کلی در شناخت مسائل 
فرهنگی ساکنان را از گردشــگران جدا میدانیم، بر همین 

اساس وضعیت ساکنان جزیره کیش که بالغ بر 40 هزار نفر 
هستند و پیشــینه فرهنگی و اصالت آنها و میزان تعهد آنها 
به  انقالب و آرمانهای جمهوری اســالمی از وضعیت بسیار 

مطلوبی برخوردار است.
وی تاکید کرد: متاسفانه در آمارها، برخی از نامالیمتهای 
فرهنگی گردشگران و مسافران را به پای مردم منطقه ازاد 
کیش قرار می دهند که این خود نوعی جفا در حق کیشوندان 
بومی اســت، چرا که در شــناخت عقاید فرهنگی باید آمار 

بومیان را از گردشگران به صورت جداگانه پایش کرد. رادمند 
درخصوص برخورد با پوشــش و ناهنجاریهای پوششــی 
برخی گردشگران در جزیره کیش نیز گفت: برخورد با این 
مسافران که از اســتانهای دیگر کشور وارد جزیره می شوند 
خارج از دســتور و توان منطقه آزاد کیش است. نیاز است 
که وضعیت فرهنگی و پوششی گردشگرانی که وارد جزیره 
 می شوند را متناسب با وضعیت فرهنگی و پوشش آن استان 

در نظر گرفت.  

فعال فرهنگی در منطقه آزاد کیش ادامه داد: خوشبختانه 
دولت سیزدهم رویکرد و نگاه ویژه ای به مناطق آزاد دارد اما 
این نگاه به وضعیت فرهنگی مناطق آزاد باید در جهت رفع 
دست اندازها و مشکالت کالن موجود بوده و فضا برای ورود 
متولیان اجرایی در حوزه اجتماعی و فرهنگی در مناطق آزاد 

فراهم شود.
رادمند با تاکید بر اینکه در تمام مناطق آزاد نیاز به هویت 
سازی درمورد فرهنگ مناطق آزاد داریم،  گفت: این هویت 
سازی با نمادها امکان پذیر است و هرچه بتوانیم رویدادهای 
کالن را در مناطق آزاد برگزار کنیم موجب می شود که به این 

مناطق هویت ببخشیم.

فعال فرهنگی در منطقه آزاد کیش گفت: دستگاه دولتی 
می خواهد به صورت مستقل هزینه های فرهنگی و هنری را 
مدیریت کند و این موجب ایجاد مشکالت بسیاری می شود. 
در فعالیتهای فرهنگی هرچه از نگاه مردمی و بخشــهای 
خصوصی کمک گرفته شود و نقش دولت را کمرنگ کنیم 
به موفقیتهای بیشتری خواهیم رسید. برای مثال مردم در 
مسائل و مناسبتهای مذهبی و فرهنگی مانند اربعین و محرم 
همواره پیشرو بوده اند بنابراین دلیلی ندارد که دولت و سازمان 
بخواهد در ایــن زمینه مردم را مدیریت کنــد بنابراین اگر 
تسهیالتی وجود دارد باید در اختیار مردم قرار داده شود چرا 

که انها می توانند برنامه ها را به صورت مطلوبتر پیش ببرند.

نامالیمتهایفرهنگیگردشگرانکیشرابهپایکیشونداننگذاریم
خبر

بنا بر رسالت خبری طبق سنوات گذشته برای تهیه گزارش میدانی برای 
هفته دولت با مدیر عامل منطقه آزاد کیش، معاونان و همچنین فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی به گفت و گو نشسته ایم. همگی از شرایط موجود به نوعی دلگیر 

و ناراضی بودند. به عبارتی همه معتقدند حال کیش این روزها خوش نیست.
مشکالت فعلی و همینطور مشکالت انباشته شده طی سال های گذشته 
نفس اقتصاد جزیره کیش را به شمارش انداخته است. همگی با مشکالت موجود 
آشنا هستند. به جرات می توان گفت نه حاکمیت نه مسئوالن و نه مردم به هیچ 
عنوان راضی به وضعیت موجود نبوده و نیستند. شرایط اقتصادی جزیره کیش 
نیز متصور از سرزمین اصلی است؛  اما جزیره کیش به واسطه شرایط اقلیمی و 
جغرافیای خود مشکالت را برجسته می کند. برخی از این مشکالت به ضعف 
مدیریت ها، سهل انگاری ها و همین طور تصمیمات اشتباه از گذشته تا کنون 

اتخاذ شده که نتیجه آن وضعیت موجود است. علی رغم تمام تالش های دکتر 
سعید محمد دبیرشورای عالی مناطق آزاد و نیز مهندس کشاورز مدیرعامل 
سازمان و تیم مدیریت ایشان؛ امیدوار به کاهش مشکالت هستیم. اما  راه حل 
برون رفت از مشکالت فعلی،  عزم و جزم انقالبی،  استفاده از نیروهای متخصص 
و کارنامه دار، حمایت و استفاده از مشورت ها و کارشناسان بخش خصوصی و 
همینطور حمایت دولت از اجرای دقیق و درست قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی است؛ چرا که با عمل درست به ماده 65 احکام دائمی توسعه 
کشور تمامی وظایف و اختیارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مدیران مناطق 
و همینطور همکاری و همسو بودن نهادها و سازمان های مختلف به واضح شفاف 
و روشن است و تخطی از این امر باعث بروز مشکالتی همچون گرفتاری های 
موجود خواهد شد. موضوع بعدی که به نظر می رسد دولت محترم به آن توجه 

ویژه ای داشته باشد، تعیین و تکلیف واقعی و ملموس به مناطق آزاد است. اگر 
مناطق آزاد برای سیاســت های کلی نظام و حاکمیت تاثیرگذار و مهم است؛ 
بایستی اداره امور مناطق آزد بر طبق دستورالعمل قانونی الزم االجرا گردد و اگر 
غیر از این انجام شود؛ شاهد شرایط کنونی خواهیم بود. یعنی کاهش جذابیت 
سرمایه   گذاری در مناطق آزاد.  وجود مناطق آزاد در همه کشورها فرصت خوبی 
برای جذب سرمایه   گذاری داخلی و بین  المللی است و خوشبختانه کشور ما از این 
امتیاز برخوردار است. با کاهش جذابیت های سرمایه   گذاری در مناطق آزاد عمال 
باعث خروج سرمایه،  اشتغال،  کارآفرینی از مناطق آزاد خواهد شد. ضمن تبریک 
به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان باهنر و رجایی، به 
عنوان یک فعال رسانه ای که با تمامی اقشار در مناطق آزاد ارتباط دارم و در راه 
رسالت مطبوعاتی خود وظیفه انتقال مشکالت و پیگیری آنان را از مسئوالن دارم. 
تقاضامندم هرچه سریعتر برای خروج از مشکالت مناطق آزاد و همینطور کاهش 
نگرانی های فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد به ویژه کیش از تمامی اختیارات 

قانونی خود به کمک مناطق آزاد بیایند.

ادارهامورمناطقآزادطبقدستورالعملقانونیالزماالجراشود
یادداشت

مرتضی بلوکی، کارشناس رسانه


