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اخبار کیش

جعفر آهنگران در گفتوگو با فعاالن اقتصادی و ساکنان کیش:

اولویت کیش ،رفع موانع توسعه و تولید است

کیش در آغاز ســال جدید با نگاه و
سیاستگذاریهای تازهای همراه شده
است .سیاستهایی متفاوت که در بطن
خود به عملگرایی منهای شعارپردازی
اعتقاد داشته و نگاه علمی و پویا را بر هر
رویکرددیگریترجیحمیدهد.
جعفرآهنگران،کهباسهدههشناخت
از توانمندیها و مشکالت مناطق آزاد و
ویژه،عهدهدارمدیرعاملیسازمانمنطقه
آزاد شده است ،نشان داده که مایل است
درمدتکوتاهبهنتایجملموسیدراصالح
رویهها و تقویت جزیره کیش به عنوان
مدرنترین مقصد گردشــگری کشور
دستیابد.هرچندخوداذعانمیکندکه
حل شماری از کمبودها ،در میانمدت و
درازمدتامکانپذیراست.
رئیس هیــات مدیــره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد کیش در ماه مبارک
رمضانودرروزهاییکهکرونا،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
شــبکههای اجتماعی به سئواالت آنان
پاسخگفت.نشستیکهبنابهقولایشان،
در هفتههای پیشرو با هدف همفکری
برای تصمیمســازی بهینه و عقالنی،
اســتمرار خواهد یافت .در این نشست،
سئواالتمهمیمطرحوخبرهایخوبو

امیدوارکنندهایاعالمشدکهنویدبخش
روزهای بهتر و درخشانتر 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
اجارهها و همچنین مستاجر بودن
شمارزیادیازساکنانکیش،چرااز
جانبهیچیکازمسئوالنسازمان
منطقه آزاد کیــش ،به این پویش
واکنشینشاندادهنشد؟
واقعیت این است که سازمان منطقه
آزاد کیش در همه زمینههــا و از جمله
مســکن ،درصدد برنامهریزی و اجرای
کارهایی اســت که بتوانــد معضل را به
صورت کارشناســی حل کند .در حال
حاضر،موضوعاصلیایناستکهبااینکه
عرضه مسکن در کیش بسیار زیاد است
و ما با خیل عظیم خانههای خالی روبرو
هستیم ،ولی چون عرضه با قدرت خرید
بخش اعظم ســاکنان جزیره مطابقت
ندارد،مشکلمسکنبهطورجدیوجود
دارد .راهحل هم یک شــبه و کوتاه مدت
نیست .باید به سمت ســاخت و ایجاد
خانههایی برویم که بتواند قدرت خرید
دهکهای متوســط و پائین را پوشش

بدهد.درپیوندبااینموضوع،دوبرنامهدر
دستورکارماست؛یکیدرجزیرهکیشو
دیگری در نزدیک ترین محل به جزیره
کیش در سرزمین اصلی .در کیش برای
اینمنظور،زمینیدرنظرگرفتهشدهوبا
وزیر محترم راه و شهرسازی هم صحبت
شده است تا خانههایی با قیمت مناسب
در کیش برای خریداران تهیه شود .این
طرح در قالب استفاده از امکانات مسکن
ملیاستووزیرراهوشهرسازینیزبرای
شروععملیاتساخت،بهکیشخواهند
آمد .نکته دیگر پیشــنهاد انجمنهای
ســرمایهگذاری اصنــاف کیش مبنی
بر ساخت مسکن ســازمانی است .این
پیشــنهاد ناظر به این موضوع است که
صاحبان بخشها و مجموعهها ،هریک
بیایند و خانههایی بســازند که در مدت
همکاریدراختیارکارکنانقرارگیرد.
برنامه دوم ســاخت مسکن در گرزه
و بنــدر آفتــاب در نزدیکترین نقطه به
کیش اســت که با توافق صورت گرفته،
اینکاربامشارکتبخشخصوصیبرای
ســاخت 10هزار 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

خانهها در نظر گرفته شــده است.در هر
حال ،حل مشکل مسکن در کنار بهبود
زیرســاختها و تقویت گردشگری از
محورهای تحقق رویکــرد کیش برای
همهاست.
مشکالتجزیرهمتعدداست.
یکی از آنها دربــاره قطع واردات
خودرو است که معضالت زیادی را
در پی دارد .آیابرای حل اینمشکل
برنامهایدردستدارید؟
قطــع واردات خــودرو در کیــش
سیاست درســتی نبوده است .کیش از
جهاتی با تمام مناطق آزاد ایران تفاوت
دارد .متاسفانه در بحث ممنوعیت ثبت
سفارشکاالهایخارجی،وارداتخودرو
بهکیشهمبهموضوعاضافهشد.کارهایی
رادنبالمیکنیموامیدداریمباهمکاری
انجمنها 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
عدمخروجارزکهدربانکمرکزیمطرح
است ،ســرمایه گذار خارجی حاضر به
واردات 1500خودروبرقیبهکیشاست
تا به صورت لیزینگ و بــا نرخ معقول به
عالقمندان واگذار نماید .متقاعد سازی
دولــت در ماههای پایانی کار ســختی
است ولی به طور جدی در حال پیگیری
هستیم .در عین حال از سایر پیشنهادها
استقبالمیکنیم.
راجع به موضــوع مالیات در
مناطق آزاد چه تصمیماتی اتخاذ
شدهاست؟
در رابطــه با مالیــات ،دو تا موضوع
مطرح است؛ یکی مالیات موضوع ماده
 13مربوطبهمالیاتمستقیمبرعملکرد
و فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد
است .معافیت  20ســاله کیش در سال
 1392تمام شد و االن مشمول پرداخت
مالیات شده است .الیحه ای در مجلس
مطرح است که ما پیشــنهاد پرداخت
پلکانیمالیاترادادهایمکهبانظرمساعد
دولت ،به صورت الیحه به مجلس رفته
است .قرار است کمیســیون اقتصادی
موضوعپرداختمالیاتبهصورتپلکانی
رابررسیکند.
موضوع دیگر ،مالیات بر ارزش افزوده
است.مجلسمتوجهشدهکهبایددراین

کیش؛ مقام اول مسابقات قرآن
مناطق آزاد کشور

زمینه تجدید نظر شــود تا قیمتها در
مناطقآزادباالرودوحتیموضوعواردات
را هم تقویت می کند .ما در این زمینه با
بخش خصوصی تعامل خوبی داشتیم.
بخشی از نمایندگان طرح یک فوریتی
بههیاترئیسهدادهاندتامالیاتبرارزش
افزودهدرمناطقآزادحذفشودوبزودی
توسط هیات رئیســه اعالم وصول می
شود .دکتر مومنی مشاور محترم رئیس
جمهوریودبیرشورایعالیمناطقآزاد
هم به دنبال هماهنگیهای الزم جهت
طرحموضوعدرجلسهآتیسرانقواست
تامسالهبهصورتفراقانونیحلشود.
افزایش نرخها در سال جاری
چگونه خواهد بود؟ آیا با توجه به
رکود دوران کرونــا ،امکان عدم
افزایشنرخهاتوسطسازمانوجود
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 همهجانبه این
موضوع هســتیم .اردیبهشت هم فصل
اعالم نرخهای تازه اســت ولی ســعی
کردهایم کمــی صبر کنیــم و در حال
مذاکره بــا ســازمانهای نظارتی برای
یافتن راهکار و تامین نظر آنها در این باره
هســتیم .البته باید بدانید در این زمینه
محدودیتهایی داریم که با توجه به آنها
ناچاربهتصمیمگیریهستیم.
در زمینه تعداد دانشجویان،
اکنون 7هزاردانشجودرپردیسها
داریــم ولی اینها فقــط آموزش
آکادمیک را دنبال می کنند و اصال
موضوع مهارتآموزی دنبال نمی
شود.
بله.بااینموضوعموافقم.مناخیرادر
دیدار با روسای پردیسهای 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 سازمانها اعالم کردم که به موازات
آموزش ،نیاز بــه آموزشهای 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 عرصههای
گوناگونداریم.

بــا توجه با ســابقه فعالیت
حضرتعالی در شورای عالی مناطق
آزاد،چهتدابیریبرایحمایتمالی
واقتصــادیازبخشخصوصیدر
دستورکاردارید؟
بهدلیلتجربهموفقکیشدراستفاده
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 طرحهای نیمه تمام و راکد را فعال
سازند.شایدبهجایاستفادهازتسهیالت
بانکی که مشکالت خودش را دارد ،این
نگاهتازهبسیارخوبواثرگذاراستومانیز
تسهیلهایالزمرابرایرفعموانعتوسعه
وتولیدکهموردتاکیدمقاممعظمرهبری
است،دنبالمیکنیم.ابزارهایمالیخود
یکیازروشهایازبینبردنموانعاست.
چرادرســازمانمنطقهآزاد
کیش ،بسیاری از کارها با روشهای
سنتیانجاممیشودوازتجربههای
موفق سازمانها دیگر برای از بین
بردن دیوانساالری زاید استفاده
نمیشود؟
 25ســال پیش در دوره مدیرعاملی
آقاییزدانپناه،کیشپیشتازاتوماسیون
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 خستهکننده هستیم،
بسیار تاسفآور است .یکی از برنامههای
من ،توسعه اتوماسیون در تمام روشها
و فرآیندها نظیر ثبت شــرکت ،انتخاب
زمین ،پرداخت تعرفهها بــدون نیاز به
حضور است .کیش باید بار دیگر در این
زمینه پیشــرو باشــد و میتوان نتیجه
بخشیازکارراظرفدوسهماهدید.
شمابهعنوانیکمدیرارشدو
استاد دانشــگاه ،چقدر حوزهها و
موضوعاتفرهنگیوهنریرارصد
میکنید؟ عالئق شــما در زمینه
هنرهایهفتگانهچیست؟
مندرمیانحوزههایفرهنگی،بیش
از هرچیز به کتاب عالقمندم .کتاب زیاد
میخوانموازمیانکتابها،بهکتابهای
تاریخیعالقهبیشتریدارم.درکل،همه
فعالیتهای فرهنگی و هنری را دوست
دارمبهخصوصسینماوتئاتررا.

خبر

ارائه 7طرح جدید برای توسعه جزایر اقماریکیش
مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل
سازمانمنطقهآزادکیشتوسعههندورابیرایکی
ازمحوریترینبرنامههایاینسازمانعنوانکرد.
بــه گــزارش ایلنا؛ در مراســمی بــا حضور
ناصرآخوندی عضو هیات مدیره و معاون توسعه
مدیریت،ایرجشرفزادهبهعنوانسرپرستجدید

جزایراقماریمعرفی شد.مشاورومدیرکلحوزه
مدیرعاملسازمانمنطقهآزادکیشدراینمراسم
گفت :مدیریت کالن سازمان منطقه آزاد کیش
با رویکردی متفاوت توسعه جزایر اقماری به ویژه
هندورابیرادردستورکارداردواجرایطرحجامعه
توســعه هندورابی را با جدیت پیگیری میکند.

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 برنامههای عمرانی ســازمان منطقه آزاد
کیش اســت؛ گفت :بیش از  7طرح برای توسعه
جزایراقماریآمادهشدهکهبابررسیهمهجانبهو

محاسبهاعتباراتالزمبهزودیاجراییخواهدشد
گفتنی اســت ،ایرج شــرف زاده که پیش از

این رئیس اداره ارتباطات مردمــی و ایثارگران
سازمان منطقه آزاد کیش بود فعالیت در عرصه
روزنامهنگاری و مطبوعات ،عضویت در شــورای
شهرکیشومسئولیتهاییچونمدیریتروابط
عمومی و امور بینالملل 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،
شاملفارورکوچک،فاروربزرگوهندورابیاست.

آهنگران در مراسم معارفه سرپرست جدید معاونت اقتصادی تأکید کرد:

ایجاد سامانه جامع فعالیتهای اقتصادی با هدف تسریع در پاسخگویی

جعفر آهنگران بر مکانیزه کــردن فعالیتها در معاونت
اقتصادی و سرمایهگذاری 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 سرمایهگذاری این
سازمان معرفی و از زحمات داریوش سلیمی تقدیرکرد.
آهنگران در این مراسم با اشاره به اینکه بیشترین حجم
مراجعات مردمی و درخواســتها به فعالیتهای معاونت

اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان مرتبط است اظهارداشت:
سازمان منطقه آزاد کیش در استفاده ازاتوماسیون اداری در
کشور پیشــرو بوده و اینک نیز مکانیزه کردن فعالیتها در
بخش اقتصادی یکی از مهمترین برنامههایی است که باید به
سرعت اجرایی شود.
وی ایجاد سامانه جامع فعالیتهای اقتصادی در سازمان
منطقه آزاد کیش را یک مطالبه مردمی دانســت و تسریع
فرایند پاسخگویی ،کاهش مراجعات مردمی ،شفافسازی
فعالیتها و تحقق طرح ســازمان شیشــه ای ،و همچنین

افزایش قدرت نظارتی درجهت سنجش عملکرد را مهمترین
مزایای مکانیزه کردن کامــل فعالیتها در بخش اقتصادی
سازمان عنوان کرد.
سرپرســت جدید معاونت اقتصادی و ســرمایهگذاری
سازمانمنطقهآزادکیشنیزبابیاناینکهسهولتدرفرایندها
و شفافیت ،ســرلوحه فعالیتهای این معاونت خواهد بود،
گفت :با کمک همکاران پر تالش معاونت اقتصادی در جهت
مشتریمداری ،قانونمداری 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 بخشها ،برای کمک به تولید ،پشتیبانی و حمایت
از فعالیتهای اقتصادی و مانعزداییها تالش خواهیم کرد.

«جزیره کیش» در هفتمین گام از مســابقات
قرآنمناطقآزادباکسب ۱۱امتیازگروهی،بهطور
مشترکبا«اروند»بهمقاماولرسیدوانزلیوقشم،
بهترتیبمقامدوموسومتیمیراکسبکردند.
به گزارش روابــط عمومی و امــور بینالملل
ســازمان منطقه آزاد کیش 42 ،شرکتکننده از
هفتمنطقهآزاددرهفتمیندورهمسابقاتحفظ،
قرائت و ترتیل قرآن کریم مناطق آزاد کشور رقابت
شودوگروهبرادران
کردندودرنهایتدرهرسهبخ 
وخواهران ۱۸،نفرانتخابشدند.
در بخش ترتیل ،مصطفی ســعیدی از کیش،
حافظ علیزاده از ماکو و امین میمندی از اروند به
ترتیبمقامهایاولتاسومراکسبکردند.
دربخشقرائتتحقیقنیزعلیدارابیازکیش،
عدنانمؤمنینازاروندونعمتقرهخوانیازماکوبه
مقامهایاولتاسومرسیدندواینمقامهادربخش
حفظ کل ،از آن سید محمد انقیاد از انزلی ،محمد
امیریفردازاروندوشجاعزبیداتازکیششد.
در گروه خواهران نیز ،عذرا صبرینژاد از اروند،
نجمهکارگرازکیشوبتولجعفریازقشممقامهای
اول تا سوم بخش ترتیل و در بخش قرائت تحقیق،
شروینخانمحمدیازقشم،صغریخورشیدیاز
انزلی و صدیقه بارانی از کیش این مقامها را کسب
کردند.دربخشحفظکلنیزاینمقامهابهترتیب
به مینا چشمسبز از اروند ،زینب تقویپور از انزلی و
عایشهنیکخواهازقشمرسید.
درپایاناینمراسم،ازبرگزیدگانبخشکیشو
عواملبرگزارکنندهوهمراهاینمسابقاتتقدیرشد.

بازدید آهنگران از مجموعههای
ورزشی جزیره و اردوهای
تمرینی ملیپوشان

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیش از
آمادهسازی زمینهای فوتبال مجموعه المپیک
و دو اردوی تمرینی ملیپوشــان کشور در کیش
بازدیدکرد.
جعفرآهنگرانعصرچهارشنبه22اردیبهشت
به همراه برخی معاونان و مدیران این ســازمان و
مسئوالن موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش
با حضور در مجموعه المپیک از روند آمادهسازی
زمینهای فوتبال برای میزبانی از اردوی آمادگی
ملیپوشانکشورمانکهخردادامسالدراینجزیره
برگزارمیشودبازدیدوبرتسریعاینروندوتکمیل
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 تیمها 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
درجهتاعتالینامایرانعزیزدرمیادینبینالمللی
ورزشــی تقدیرکرد .الزم به ذکر اســت تیم ملی
فوتبال نابینایان کشورمان عصر روزهای  27و 28
اردیبهشت با تیم ملی فوتبال نابینایان روسیه در
جزیرهکیشدیدارمیکنند.

