
کیش؛ مقام اول مسابقات قرآن 
مناطق آزاد کشور 

»جزیره کیش« در هفتمین گام از مســابقات 
قرآن مناطق آزاد با کسب ۱۱ امتیاز گروهی، به طور 
مشترک با »اروند« به مقام اول رسید و انزلی و قشم، 

به ترتیب مقام دوم و سوم تیمی را کسب کردند.
به گزارش روابــط عمومی و امــور بین   الملل 
ســازمان منطقه آزاد کیش، 42 شرکت کننده از 
هفت منطقه آزاد در هفتمین دوره مسابقات حفظ، 
قرائت و ترتیل قرآن کریم مناطق آزاد کشور رقابت 
کردند و در نهایت در هر سه بخش  و دو گروه برادران 

و خواهران، ۱۸ نفر انتخاب شدند.
در بخش ترتیل، مصطفی ســعیدی از کیش، 
حافظ علی زاده از ماکو و امین میمندی از اروند به 

ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
در بخش قرائت تحقیق نیز علی دارابی از کیش، 
عدنان مؤمنین از اروند و نعمت قره خوانی از ماکو به 
مقام های اول تا سوم رسیدند و این مقام ها در بخش 
حفظ کل، از آن سید محمد انقیاد از انزلی، محمد 

امیری فرد از اروند و شجاع زبیدات از کیش شد.
در گروه خواهران نیز، عذرا صبری نژاد از اروند، 
نجمه کارگر از کیش و بتول جعفری از قشم مقام های 
اول تا سوم بخش ترتیل و در بخش قرائت تحقیق، 
شروین خان محمدی از قشم، صغری خورشیدی از 
انزلی و صدیقه بارانی از کیش این مقام ها را کسب 
کردند. در بخش حفظ کل نیز این مقام ها به ترتیب 
به مینا چشم سبز از اروند، زینب تقوی پور از انزلی و 

عایشه نیک خواه از قشم رسید.
در پایان این مراسم، از برگزیدگان بخش کیش و 
عوامل برگزارکننده و همراه این مسابقات تقدیر شد.

    
بازدید آهنگران از مجموعه های 

ورزشی جزیره  و  اردو های 
تمرینی ملی پوشان 

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیش از 
آماده سازی زمین های فوتبال مجموعه المپیک 
و دو اردوی تمرینی ملی پوشــان کشور در کیش 

بازدید کرد.
جعفر آهنگران عصر چهارشنبه 22اردیبهشت 
به همراه برخی معاونان و مدیران این ســازمان و 
مسئوالن موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش 
با حضور در مجموعه المپیک از روند آماده سازی 
زمین های فوتبال برای میزبانی از اردوی آمادگی 
ملی پوشان کشورمان که خرداد امسال در این جزیره 
برگزار می شود بازدید و بر تسریع این روند و تکمیل 
تمامی امکانات در جهت میزبانی شایسته ازملی 
پوشان کشورمان تاکیدکرد. مدیر عامل سازمان 
منطقه آزادکیش همچنین در بازدیــد از اردوی 
تمرینی دو تیم ملی تیراندازی با کمان معلوالن و 
فوتبال نابینایان کشور که در حال حاضردر جزیره 
کیش درحال برگزاری است ضمن بررسی شرایط 
و امکانات ورزشی هر رشــته از نزدیک درجریان 
تمرینات این تیم ها قرار گرفت. آهنگران سپس از 
تمرینات تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشور بازدید 
و با ســرمربی این تیم و برخــی بازیکنان گفتگو 
کرد. وی ضمن ابراز خرســندی از ایجاد شــرایط 
مناســب برای برگزاری اردوهــای تدارکاتی این 
رشته در جزیره کیش، تیم ملی فوتبال نابینایان 
را افتخاری برای هموطنان برشــمرد و از تالش آنا 
درجهت اعتالی نام ایران عزیز درمیادین بین   المللی 
ورزشــی تقدیرکرد. الزم به ذکر اســت تیم ملی 
فوتبال نابینایان کشورمان عصر روزهای 27 و 2۸ 
اردیبهشت با تیم ملی فوتبال نابینایان روسیه در 

جزیره کیش دیدار می کنند. 
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کیش در آغاز ســال جدید با نگاه و 
سیاستگذاری های تازه ای همراه شده 
است. سیاست هایی متفاوت که در بطن 
خود به عملگرایی منهای شعارپردازی 
اعتقاد داشته و نگاه علمی و پویا را بر هر 

رویکرد دیگری ترجیح می دهد.
جعفر آهنگران، که با سه دهه شناخت 
از توانمندی ها و مشکالت مناطق آزاد و 
ویژه، عهده دار مدیرعاملی سازمان منطقه 
آزاد شده است، نشان داده که مایل است 
در مدت کوتاه به نتایج ملموسی در اصالح 
رویه ها و تقویت جزیره کیش به عنوان 
مدرن ترین مقصد گردشــگری کشور 
دست یابد. هرچند خود اذعان می کند که 
حل شماری از کمبودها، در میان مدت و 

درازمدت امکان پذیر است.
رئیس هیــات مدیــره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش در ماه مبارک 
رمضان و در روزهایی که کرونا، ارتباطات 
مجازی را جایگزین بسیاری از ارتباطات 
حضــوری کرده اســت، در نشســتی 
صمیمانه و صادقانه با شماری از فعاالن 
اقتصادی و ســاکنان کیش در یکی از 
شــبکه های اجتماعی به سئواالت آنان 
پاسخ گفت. نشستی که بنا به قول ایشان، 
در هفته های پیش رو با هدف همفکری 
برای تصمیم ســازی بهینه و عقالنی، 
اســتمرار خواهد یافت. در این نشست، 
سئواالت مهمی مطرح و خبرهای خوب و 

امیدوارکننده ای اعالم شد که نوید بخش 
روزهای بهتر و درخشان تر برای جزیره 
زیبای کیش اســت. این گفــت و گو را 

بخوانید:
    

 آقای دکتر، چند روزی است 
پویش مردمی به نــام »نه به اجاره 
نامتعارف در جزیره کیش« به راه 
افتاده است. با توجه به نرخ باالی 
اجاره ها و همچنین مستاجر بودن 
شمار زیادی از ساکنان کیش، چرا از 
جانب هیچیک از مسئوالن سازمان 
منطقه آزاد کیــش، به این پویش 

واکنشی نشان داده نشد؟
 واقعیت این است که سازمان منطقه 
آزاد کیش در همه زمینه هــا و از جمله 
مســکن، درصدد برنامه ریزی و اجرای 
کارهایی اســت که بتوانــد معضل را به 
صورت کارشناســی حل کند. در حال 
حاضر، موضوع اصلی این است که با اینکه 
عرضه مسکن در کیش بسیار زیاد است 
و ما با خیل عظیم خانه های خالی روبرو 
هستیم، ولی چون عرضه با قدرت خرید 
بخش اعظم ســاکنان جزیره مطابقت 
ندارد، مشکل مسکن به طور جدی وجود 
دارد. راه حل هم یک شــبه و کوتاه مدت 
نیست. باید به سمت ســاخت و ایجاد 
خانه هایی برویم که بتواند قدرت خرید 
دهک های متوســط و پائین را پوشش 

بدهد. در پیوند با این موضوع، دو برنامه در 
دستور کار ماست؛ یکی در جزیره کیش و 
دیگری در نزدیک ترین محل به جزیره 
کیش در سرزمین اصلی. در کیش برای 
این منظور، زمینی در نظر گرفته شده و با 
وزیر محترم راه و شهرسازی هم صحبت 
شده است تا خانه هایی با قیمت مناسب 
در کیش برای خریداران تهیه شود. این 
طرح در قالب استفاده از امکانات مسکن 
ملی است و وزیر راه و شهرسازی نیز برای 
شروع عملیات ساخت، به کیش خواهند 
آمد. نکته دیگر پیشــنهاد انجمن های 
ســرمایه    گذاری اصنــاف کیش مبنی 
بر ساخت مسکن ســازمانی است. این 
پیشــنهاد ناظر به این موضوع است که 
صاحبان بخش ها و مجموعه ها، هریک 
بیایند و خانه هایی بســازند که در مدت 

همکاری در اختیار کارکنان قرار گیرد. 
برنامه دوم ســاخت مسکن در گرزه 
و بنــدر آفتــاب در نزدیکترین نقطه به 
کیش اســت که با توافق صورت گرفته، 
این کار با مشارکت بخش خصوصی برای 
ســاخت ۱0 هزار واحد مسکونی همراه 
با طرح گردشــگری اجرا خواهد شد. در 
این باره به دلیل ادعای یکی از نهادهای 
نظامی، مســاله زمین وقفه ای یافت که 
با مذاکرات صــورت گرفته، بزودی حل 
خواهد شد. حمل و نقل رایگان هم برای 
رفت و برگشت شــاغالن ساکن در این 

خانه ها در نظر گرفته شــده است.در هر 
حال، حل مشکل مسکن در کنار بهبود 
زیرســاخت ها و تقویت گردشگری از 
محورهای تحقق رویکــرد کیش برای 

همه است.
 مشکالت جزیره متعدد است. 
یکی از آنها دربــاره قطع واردات 
خودرو است که معضالت زیادی را 
در پی دارد. آیا برای حل این مشکل 

برنامه ای در دست دارید؟ 
 قطــع واردات خــودرو در کیــش 
سیاست درســتی نبوده است. کیش از 
جهاتی با تمام مناطق آزاد ایران تفاوت 
دارد. متاسفانه در بحث ممنوعیت ثبت 
سفارش کاالهای خارجی، واردات خودرو 
به کیش هم به موضوع اضافه شد. کارهایی 
را دنبال می کنیم و امید داریم با همکاری 
انجمن ها با متقاعد سازی دولت، واردات 
را مجدد برقرار کنیم. در ایــن باره باید 
به دنبال وارد کــردن خودروهای تمام 
الکتریکی باشــیم تا کیش را به جزیره 
بدون کربن تبدیل کنیم. در باره دغدغه 
عدم خروج ارز که در بانک مرکزی مطرح 
است، ســرمایه گذار خارجی حاضر به 
واردات ۱500 خودرو برقی به کیش است 
تا به صورت لیزینگ و بــا نرخ معقول به 
عالقمندان واگذار نماید. متقاعد سازی 
دولــت در ماه های پایانی کار ســختی 
است ولی به طور جدی در حال پیگیری 
هستیم. در عین حال از سایر پیشنهادها 

استقبال می کنیم.
 راجع به موضــوع مالیات در 
مناطق آزاد چه تصمیماتی اتخاذ 

شده است؟
 در رابطــه با مالیــات، دو تا موضوع 
مطرح است؛ یکی مالیات موضوع ماده 
۱3 مربوط به مالیات مستقیم بر عملکرد 
و فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد 
است. معافیت 20 ســاله کیش در سال 
۱392 تمام شد و االن مشمول پرداخت 
مالیات شده است. الیحه ای در مجلس 
مطرح است که ما پیشــنهاد پرداخت 
پلکانی مالیات را داده ایم که با نظر مساعد 
دولت، به صورت الیحه به مجلس رفته 
است. قرار است کمیســیون اقتصادی 
موضوع پرداخت مالیات به صورت پلکانی 

را بررسی کند.
موضوع دیگر، مالیات بر ارزش افزوده 
است. مجلس متوجه شده که باید در این 

زمینه تجدید نظر شــود تا قیمت ها در 
مناطق آزاد باال رود و حتی موضوع واردات 
را هم تقویت می کند. ما در این زمینه با 
بخش خصوصی تعامل خوبی داشتیم. 
بخشی از نمایندگان طرح یک فوریتی 
به هیات رئیسه داده اند تا مالیات بر ارزش 
افزوده در مناطق آزاد حذف شود و بزودی 
توسط هیات رئیســه اعالم وصول می 
شود. دکتر مومنی مشاور محترم رئیس 
جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد 
هم به دنبال هماهنگی های الزم جهت 
طرح موضوع در جلسه آتی سران قواست 

تا مساله به صورت فراقانونی حل شود.
  افزایش نرخ ها در سال جاری 
چگونه خواهد بود؟ آیا با توجه به 
رکود دوران کرونــا، امکان عدم 
افزایش نرخ ها توسط سازمان وجود 

دارد؟ 
 در این خصــوص، باید گفت که این 
دغدغه درستی است که فعاالن کسب 
و کار دارند. ما در ســازمان منطقه آزاد 
کیش در حال بررســی همه جانبه این 
موضوع هســتیم. اردیبهشت هم فصل 
اعالم نرخ های تازه اســت ولی ســعی 
کرده ایم کمــی صبر کنیــم و در حال 
مذاکره بــا ســازمان های نظارتی برای 
یافتن راهکار و تامین نظر آنها در این باره 
هســتیم. البته باید بدانید در این زمینه 
محدودیت هایی داریم که با توجه به آنها 

ناچار به تصمیم گیری هستیم.
  در زمینه تعداد دانشجویان، 
اکنون 7 هزار دانشجو در پردیس ها 
داریــم ولی اینها فقــط آموزش 
آکادمیک را دنبال می کنند و اصال 
موضوع مهارت آموزی دنبال نمی 

شود.
 بله. با این موضوع موافقم. من اخیرا در 
دیدار با روسای پردیس های دانشگاهی 
در کیش به این خال اشاره کردم. در حال 
حاضر،7 پردیس دانشــگاهی در کیش 
فعال اســت و من به دوســتان مدیر در 
این سازمان ها اعالم کردم که به موازات 
آموزش، نیاز بــه آموزش های کاربردی 
داریم. توسعه آموزش از این منظر خوب 
اســت که کیش، یکــی از مقاصد مهم 
آموزش عالی در کشــور و حتی منطقه 
باشد. ولی در عین حال، ما نیاز به توسعه 
و ترویج مهارت آمــوزی در عرصه های 

گوناگون داریم. 

 بــا توجه با ســابقه فعالیت 
حضرتعالی در شورای عالی مناطق 
آزاد، چه تدابیری برای حمایت مالی 
و اقتصــادی از بخش خصوصی در 

دستور کار دارید؟
 به دلیل تجربه موفق کیش در استفاده 
از ابزارهای جدید مالی، به دنبال بســط 
آن در ســایر مناطق آزاد و نیز در بخش 
خصوصی هستیم. بخش خصوصی هم 
باید بتواند از این ابزارها بخوبی استفاده 
کند و طرح های نیمه تمام و راکد را فعال 
سازند. شاید به جای استفاده از تسهیالت 
بانکی که مشکالت خودش را دارد، این 
نگاه تازه بسیار خوب و اثرگذار است و ما نیز 
تسهیل های الزم را برای رفع موانع توسعه 
و تولید که مورد تاکید مقام معظم رهبری 
است، دنبال می کنیم. ابزارهای مالی خود 
یکی از روش های از بین بردن موانع است.

  چرا در ســازمان منطقه آزاد 
کیش، بسیاری از کارها با روش های 
سنتی انجام می شود و از تجربه های 
موفق سازمان ها دیگر برای از بین 
بردن دیوانساالری زاید استفاده 

نمی شود؟
25 ســال پیش در دوره مدیرعاملی 
آقای یزدان پناه، کیش پیشتاز اتوماسیون 
و کاهش بروکراسی سازمانی در کشور 
بود. ایــن تحول بزرگی و ارزشــمندی 
بود. اینکه ما پس از نزدیک به ســه دهه، 
در کیش، شــاهد فرایندهای حضوری، 
دستی، طوالنی و خسته کننده هستیم، 
بسیار تاسف آور است. یکی از برنامه های 
من، توسعه اتوماسیون در تمام روش ها 
و فرآیندها نظیر ثبت شــرکت، انتخاب 
زمین، پرداخت تعرفه ها بــدون نیاز به 
حضور است. کیش باید بار دیگر در این 
زمینه پیشــرو باشــد و می توان نتیجه 

بخشی از کار را ظرف دوسه ماه دید.
 شما به عنوان یک مدیر ارشد و 
استاد دانشــگاه، چقدر حوزه ها و 
موضوعات فرهنگی و هنری را رصد 
می کنید؟ عالئق شــما در زمینه 

هنرهای هفتگانه چیست؟
 من در میان حوزه های فرهنگی، بیش 
از هرچیز به کتاب عالقمندم. کتاب زیاد 
می خوانم و از میان کتاب ها، به کتاب های 
تاریخی عالقه بیشتری دارم. در کل، همه 
فعالیت های فرهنگی و هنری را دوست 

دارم به خصوص سینما و تئاتر را. 

جعفر آهنگران در گفت وگو با فعاالن اقتصادی و ساکنان کیش:

اولویت کیش، رفع موانع توسعه و تولید است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

جعفر آهنگران بر مکانیزه کــردن فعالیت ها در معاونت 
اقتصادی و سرمایه    گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با هدف 

تسریع فرایند پاسخگویی تاکید کرد. 
به گزارش ایلنا؛ در مراســمی، مدیرعامل و رییس هیات 
مدیره این ســازمان با اعطای حکمی معراج نادری فصیح را 
به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه    گذاری این 

سازمان معرفی و از زحمات داریوش سلیمی تقدیرکرد.
آهنگران در این مراسم با اشاره به اینکه بیشترین حجم 
مراجعات مردمی و درخواســت ها به فعالیت های معاونت 

اقتصادی و سرمایه    گذاری سازمان مرتبط است اظهارداشت: 
سازمان منطقه آزاد کیش در استفاده ازاتوماسیون اداری در 
کشور پیشــرو بوده و اینک نیز مکانیزه کردن فعالیت ها در 
بخش اقتصادی یکی از مهمترین برنامه هایی است که باید به 

سرعت اجرایی شود.
وی ایجاد سامانه جامع فعالیت های اقتصادی در سازمان 
منطقه آزاد کیش را یک مطالبه مردمی دانســت و تسریع 
فرایند پاسخگویی، کاهش مراجعات مردمی، شفاف سازی 
فعالیت ها و تحقق طرح ســازمان شیشــه ای، و همچنین 

افزایش قدرت نظارتی درجهت سنجش عملکرد را مهم ترین 
مزایای مکانیزه کردن کامــل فعالیت ها در بخش اقتصادی 

سازمان عنوان کرد.
سرپرســت جدید معاونت اقتصادی و ســرمایه    گذاری 
سازمان منطقه آزاد کیش نیز با بیان اینکه سهولت درفرایندها 
و شفافیت، ســرلوحه فعالیت های این معاونت خواهد بود، 
گفت: با کمک همکاران پر تالش معاونت اقتصادی در جهت 
مشتری مداری، قانون مداری و تحقق شعار کیش برای همه 

حرکت خواهیم کرد.

معراج نادری فصیح تاکیدکرد: با ســرعت بخشــیدن 
به روند ارائه خدمــات، کوتاه کردن فرایندهــا و دقت نظر 
درتمامی بخش ها، برای کمک به تولید، پشتیبانی و حمایت 

از فعالیت های اقتصادی و مانع زدایی ها تالش خواهیم کرد.

آهنگران در مراسم معارفه سرپرست جدید معاونت اقتصادی تأکید کرد: 

ایجاد سامانه جامع فعالیت های اقتصادی با هدف تسریع در پاسخگویی 

مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش توسعه هندورابی را یکی 
از محوری ترین برنامه های این سازمان عنوان کرد.

بــه گــزارش ایلنا؛ در مراســمی بــا حضور 
ناصرآخوندی عضو هیات مدیره و معاون توسعه 
مدیریت، ایرج شرف زاده به عنوان سرپرست جدید 

جزایر اقماری معرفی شد. مشاور و مدیر کل حوزه 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این مراسم 
گفت: مدیریت کالن سازمان منطقه آزاد کیش 
با رویکردی متفاوت توسعه جزایر اقماری به ویژه 
هندورابی را در دستور کار دارد و اجرای طرح جامعه 
توســعه هندورابی را با جدیت پیگیری می کند.

محمد صادق ســرافراز، با بیان اینکه بازدیدهای 
مکرر دکتر آهنگران از جزیره هندورابی در دو ماه 
گذشته بیانگر جایگاه این جزیره و اهمیت توسعه 
آن در برنامه های عمرانی ســازمان منطقه آزاد 
کیش اســت؛ گفت:  بیش از 7 طرح برای توسعه 
جزایر اقماری آماده شده که با بررسی همه جانبه و 

محاسبه اعتبارات الزم به زودی اجرایی خواهد شد
گفتنی اســت، ایرج شــرف زاده که پیش از 

این رئیس اداره ارتباطات مردمــی و ایثارگران 
سازمان منطقه آزاد کیش بود فعالیت در عرصه 
روزنامه نگاری و مطبوعات، عضویت در شــورای 
شهرکیش و مسئولیت هایی چون مدیریت روابط 
عمومی و امور بین   الملل و رییس اداره امورهنری 
سازمان منطقه آزاد کیش و مدیر عاملی شرکت 
تعاونی کارکنان این ســازمان را در سوابق کاری 
خود دارد. الزم به ذکراست جزایر اقماری کیش، 
شامل فارورکوچک، فاروربزرگ و هندورابی است.

ارائه 7 طرح جدید برای توسعه جزایر اقماری کیش 
خبر
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