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زیر پوست جزیره؛

مناطق آزاد باید مقاصد پیشرو 
در گردشگری باشند 

اقتصاد کیش-  معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
از متولیان حوزه گردشــگری در مناطق آزاد کشــور خواست تا با بهره مندی بیشتر از 
ظرفیت های قانونی، زیرساختی و مرزی خود به عنوان مقاصد پیشرو در گردشگری 

کشور ایفای نقش کنند. 
علی اصغر شالبافیان در نشست با  معاونان و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
مناطــق آزاد ارس، ارونــد، انزلی، چابهار، کیش، قشــم و ماکو که در محل دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی تهران برگزار شد، گفت: مناطق 
آزاد کشور می توانند با تکیه بر ویژگی های متمایز خود از جمله وجود زیرساخت ها، 
تاسیسات گردشگری مورد نیاز، نزدیکی به مرزها، بهره مندی از منابع طبیعی و نیز دارا 
بودن جاذبه های متمایز به عنوان مقاصد پیشرو گردشگری در کشور ایفای نقش کنند.

وی افزود: نزدیکی به مرزهای کشــور امکان تمرکز بر بازارهای هدف گردشگری را 
برای مناطق آزاد کشور فراهم آورده است و می تواند سبب حرکت یکپارچه و بهره مندی 

هدفمند از روابط بین الملل شود.
شــالبافیان همچنین تمرکز بر محتواسازی و تولید اقالم تبلیغاتی را نیز یکی دیگر از 
اقدامات موثر در معرفی و شکوفایی ظرفیت های گردشگری مناطق آزاد کشور خواند 
و بر تمرکز بیشتر در بخش اطالع رسانی فضای مجازی متناسب با سالیق و موقعیت 

بازارهای هدف بین المللی گردشگری تاکید کرد.   
وی در ادامه برگزاری مسابقات جام جهانی در کشور قطر را فرصتی ویژه برای منطقه 
آزاد کیش خواند و سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور جذب تماشاگران حاضر در 

این رویداد مهم بین المللی را فرصتی غنیمت به شمار آورد.  
معاون گردشگری همچنین با اشاره به امکان ایجاد هاب پروازی یا مرکز توزیع پروازها 
از طریق منطقه آزاد کیش افزود: با انجام پرواز مستقیم از کشورهای مختلف به مناطق 
آزاد امکان ایجاد هاب پروازی یا مرکز توزیع پروازها به سایر استان ها وجود دارد و این 

امکان نقش موثری در توزیع مسافران به سایر استان های کشور خواهد داشت.
 شــالبافیان در پایان اظهار کرد: باور داریم که مدیران مناطق آزاد و مدیران کل اســتانی 
می توانند همواره با تعامل دو سویه و همدالنه فرصت های متمایزی برای توسعه صنعت 

گردشگری کشور فراهم کنند.
همچنین در این نشست معاونان مناطق آزاد ارس، اروند، انزلی، چابهار، کیش، قشم و 
ماکو نیز ظرفیت ها و چالش های خود را در حوزه گردشگری از جمله حفظ و نگهداری، 
مدیریت و بهره برداری از آثار ثبت ملی و جهانی و نیز نبود الگوی توسعه و تعیین ارتباط 

کارکردی جزایر با یکدیگر، مطرح کردند

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری :

اشتغال  و بکار گیری ساکنین جزیره 
باید اولویت داشته باشد 

اقتصاد کیش-     سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، در بازدید از اولین موسسه کاریابی 
کیش، "اشتغال" را عامل بسیاری از چالش های اجتماعی برشمرد و بر لزوم همراهی 

رسانه ها و ایجاد موسسات کاریابی تاکید کرد.
به گزارش اقتصاد کیش، محمدرضا لواســانی بخشی از مشکالت اشتغال در جزیره 
کیش را موضوع فقدان حلقه واســط کارافرین وکارجو عنوان کرد و اظهار داشــت: 
بخش قابل توجهی از حل مشکالت اشتغال جزیره مدیریتی است و باید در خصوص 

هم پوشانی این دو گروه و اتصال  آنها به یکدیگر اقدامات الزم را انجام دهیم.
سرپرســت سازمان منطقه آزاد کیش، "اشــتغال" را موضوعی مادر دانست و گفت: 
مشکالت روحی، معیشتی، اجتماعی، جسمی و درمان از جمله مواردی است که با 

اشتغال مناسب مرتفع می شود و فقدان آن، چالش های بسیاری را ایجاد می کند.
وی با تاکید بر باال بودن حجم تقاضای جویندگان هم کار و هم نیروی کار، گفت: برای 
این که این مهم محقق شــود، اداره اشتغال کار باید در حوزه مدیریت خود بسته های 

پیشنهادی فوری ارائه دهد.
وی نقش رسانه ها را در این حوزه، بسیار تاثیرگذار دانست و افزود: در حوزه ی کاریابی 
همراهی ویژه ی رسانه ها الزم است و باید موسسات کاریابی برای متصل کردن نیروهای 
جویای کار و کارفرمایان جویای نیروی کار به یکدیگر ایجاد شوند و رسانه ها در جهت 
آشنایی هرچه بیشتر مردم با موسسات کاریابی کمک ویژه کنند تا به تبع آن مشکالت 

جزیره نیز حل شوند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این مطلب که باید در این حوزه تفکر مدیریتی 
داشته باشیم، افزود: با کاریابی در جزیره بیش از 40 درصد مشکالت اشتغال جزیره کیش 

حل خواهد شد و این امر فقط با ارتباط این قشر عملیاتی می شود.
لواسانی پیدا کردن شغل مناسب برای ساکنین بیکار کیش را ارجح بر پیداکردن نیروهای 
کاری خارج از کیش دانست و با ابراز امیدواری از مشاهده ی استقبال مردم در بازدید 
بعدی از دفتر این مرکز افزود: ســازمان منطقه آزاد کیش از موسسه کاریابی حمایت 
می کند، و کمیته ای ویژه جهت شناساندن موسسه کاریابی به مردم در جهت رفع فوری 

مشکالت بیکاری تشکیل خواهد شد.
وی در پایــان بــر به روز بودن بانک اطالعاتی با محتــوای تعداد دقیق و مهارت های 
افراد جویای کار، خاطرنشان کرد: بعد از فرصتی یک ماهه، در بازدیدی دوباره، نتایج 
کمیته های پیشنهادی، تالش موسسه ی کاریابی و رسانه ها را در کشف و حل حلقه ی 

مفقوده بین کارفرمایان و کارجویان رصد خواهد کرد.
حسین همتی، معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش نیز با اشاره به حلقه ی مفقوده ی 
سرمایه گذاران، فعالین اقتصادی و ضعفی که در شناسایی کیشوندان بیکار وجود دارد، 
این موضوع را بســیار مهم دانست و گفت: مشکالت حوزه ی مسکن معضالت کار 
را افزون کرده و اگر بانک اطالعاتی وجود داشته باشد، حوزه های اقتصادی موفق به 

شناسایی و جذب نیروهای خود خواهند شد.
مدیر اداره کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد، موسسه ی کاریابی "کار کیش" 
را اولین مجموعه با این حوزه ی فعالیت در جزیره عنوان کرد و افزود: سه موسسه ی 
کاریابی فعال شده اند که این مرکز به بهره برداری رسیده است و یکی از دو مؤسسه ی 

دیگر، با موضوع فعالیت در حوزه ی هتل داری تا ماه آینده افتتاح خواهد شد.
محمدعلی جالیر، با اشاره به آغاز فعالیت این مؤسسه از ابتدای آبان ماه، از تعداد ۱۲0 
ثبت نام کارفرما جهت شناسایی نیروی کار و بیش از ۲40 نفر جهت کاریابی خبر داد و 

افزود: از این تعداد ۱۲ نفر جهت اشتغال معرفی شده و فعال شده اند.
وی همچنین به افرادی که در لیست بیمه بیکاری قرار دارند اشاره کرد و ادامه داد: سیاست 
موسسه، بر گسترش این مراکز می باشد و در برنامه ای شش ماهه، رویدادهای معرفی 
مشاغل تعریف شده اند که هم افراد جویای کار و هم جویای نیروی کار، در تقابل با 

یکدیگر، به تعامل و شناخت مشترک دست یابند.
جالیر مشکل مسکن نیروی کار را، اصلی ترین معضل نیروهای جویای کار عنوان کرد 
و گفت: مجموعه ی فیاک می تواند به محلی جهت اسکان کارگری تبدیل شود تا بدون 
دغدغه ی کارفرما، به صورت موقت از آن امکانات و درنهایت امکان انتخاب شــغل 

مناسب بهره مند شوند.
وی در خصوص ساکنان جزیره، گفت: این دسته افراد در جستجوی کارهای مناسب 
شــان خود هستند و با تخصیص مکانی جهت اسکان، می توان برای تامین رده های 

کارگری از نیروهای جویای کار سرزمین اصلی بهره برد.
 

اقتصــاد کیش - بحــث اختالفات میان ســاکنین 
مجتمع های مسکونی و مدیریت این مجتمع ها امروزه 
به معضلی در جزیره کیش تبدیل شده است. شنیده ها 
و تماس های مکرر ســاکنان برخی  مجتمع ها با دفتر 
روزنامــه اقتصاد کیش حاکی از آن اســت که برخی 
مجتمع های مسکونی بزرگ در سطح جزیره کیش با 
عدم رعایت ضوابط و مقررات و فشار بی حد و اندازه 
بر  مالکان و ساکنان واحدها جان آنها  را به لب آورده اند 
و نظارتی هم برکار آن ها وجود ندارد. اینکه آیا ساکنان 
یک مجتمع مسکونی خود اختیار دارند با انتخاب اصلح 
هیئت مدیره به صورت دوره ای خودشان به امور محل 
زندگیشان اشراف داشته باشند و یا نهاد نظارتی فرای این 
تشکیالت برای رسیدگی به عملکرد هیئت مدیره ها 
نیاز است، جای بحث و بررسی دارد. گزارش پیش رو 
سعی در تشریح مشکل برخی مجتمع های مسکونی 
کیش دارد و پاســخ به اینکه  نبود واحد نظارتی  برای 
کنترل مدیریت این مجتمع ها خالء قانونی است یا خیر 

بر عهده کارشناسان و متخصصان این حوزه  است.
نکتــه جالب اینکه هیئت مدیــره ها با توجه به ابزار و 
امکاناتــی که در اختیار دارند و بخشــی از اینها نیز با 
حمایت مالی خود ساکنان و مالکان تامین می شود با 
در اختیار گرفتن وکیل با هزینه مجتمع  قادر به فشار بر 
مالکین و ســاکنین می باشند که بعضا این فشارها نیز 
نامتعارف می باشــد اما مالکان و ساکنان برای دفاع  از 
حقوق خود دست شان خالی است چون  مجدداً  باید 

از جیب هزینه کنند.... !
به گزارش اقتصاد کیش؛ با افزایش روزافزون ساخت 
آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی، توجه به فرهنگ 
آپارتمان نشینی و همکاری اعضای آپارتمان  ها بسیار 
چشمگیر و بیشتر شده است. هر مجتمع مسکونی باید 
اساسنامه مختص خود را داشته باشد. اساسنامه حکم 
قانون اساســی مجتمع مســکونی را دارد و در آن در 
مورد هزینه های مشترک و اختصاصی، قسمت های 
اختصاصی و مشترک، نحوه فعالیت مدیر یا مدیران و 
هر آنچه در مورد آپارتمان ضروری اســت ذکر شده 

است.
جزیــره کیش نیز در ســال های اخیر، شــاهد رونق 
ساخت وساز در قالب مجتمع یا شهرک های مسکونی 
بوده است. توسعه این مهم به دلیل افزایش جمعیت و 
مهاجرت افراد از شهرهای کشور به جزیره کیش رخ 
داد. اما در تمام این ســال ها  هیچ توجهی به نظارت بر 
نحوه مدیریت این نوع مجموعه ها  نشده است  یا اصاًل 
بهتر است بپرسیم: » امروزه مشکالت زندگی در برج ها 

و مجتمع های بزرگ مسکونی چیست؟«  
برخی مجتمع نشــینان جزیره کیش در تماس با دفتر 
روزنامه گالیه های بســیاری از نحوه مدیریت برخی 
مجتمع های مســکونی داشــته اند و اتفاقاتی چون 
قطعی های مکرر آب و برق به دلیل تأخیر در  پرداخت 
شارژ توسط  هیئت مدیره؛ پرداخت شارژهای ماهیانه 
هنگفت در مقابل دریافت خدمات اندک؛ خرابی های 
مکرر آسانسورها؛  نمای نازیبای برخی از ساختمان ها و 
لزوم بازسازی؛  نیاز وافر به تعمیرات ، عدم خدمات دهی 
مناسب در حوزه تأسیسات، اجاره شبانه واحدها،  بعضًا 
حضور همســایگان مشکل ساز و ... از جمله مواردی 
است که از سوی ساکنان مطرح می شود. شکی نیست 
که هماهنگی ســاکنان یک مجتمع و هیئت مدیره ای 
برآمده از رأی ســاکنان مهمترین نقش را در وجود و 
حفظ آرامش میان خانواده های ســاکن در پی خواهد 
داشت اما امان از روزی که حضور تفکری  خود رأی 
ساز ناکوکی در این سمفونی هماهنگ بنوازد!  البته نباید 
از نظر دور داشت که مجتمع های مسکونی زیادی در 
سطح جزیره کیش با وجود هیئت مدیره های هماهنگ 
آرامش بسیاری را برای ساکنان خود فراهم می آورند و 
می توانند الگویی برای سایر مجتمع های جزیره  باشند.

در این گزارش ابتدا نگاهی خواهیم داشت به تعریف 
مجتمع های مسکونی و در ادامه نظر برخی از ساکنان 
مجتمع های مســکونی جزیره کیــش را در ارتباط با 
مشکالت موجود از نظر می گذرانیم که تمایلی به درج 
نام خود و مجتمع محل سکونتشان نداشتند. هدف این 
گزارش در نهایت تلنگری به هیئت مدیره ها و ساکنان 
مجتمع های مسکونی در جزیره کیش است که بایستی 
در این شهر های کوچک اولین و مهمترین اصل یعنی 
وجود آرامش در محل ســکونت خود را مد نظر قرار 

دهند. موضوعی که متأسفانه با سوگیری های شخصی 
و در گیر و دار دعواهای گاه و بیگاه به فراموشی سپرده 
می شود و آرامش و امنیت از هر دو طرف دعوا رخت 
برمی بندد. از ســوی دیگر اگر خالء قانونی در وجود 
نهادهای نظارتی برای رســیدگی به عملکرد هیئت 
مدیره ها وجود دارد، باید تدبیری اندیشــیده شودتا از 

مشکالت جاری مجتمع های مسکونی کاسته شود.
در تعریف مجتمع مســکونی آمده اســت: با توجه 
بــه تعریف آپارتمان، می توان مجتمع مســکونی را 
مجموعه ای از آپارتمان ها یا واحدهای مستقل در یک 
بلوک ساختمانی نامید. هر یک از این واحدها دارای 
سند ثبتی مجزا و مستقل است و به طور مشخص در 
مالکیت و اختیار یک شــخصیت حقیقی یا حقوقی 
قرار دارد. سایر بخش های مجتمع به طور مشترک در 
مالکیت و اختیار تمامی مالکان واحدهای مسکونی 
قرار دارند.هر چند این واحد ها جدای از هم هستند 
اما همیشه تحت نظارت هیئت مدیره واحد خواهند 
بود و الزم است این هیئت مدیره به انتخاب تک تک 
اعضا و در دوره های مشــخص شــده در اساسنامه 
تغییر و یا تمدید پیدا کند. اما متأســفانه مشکل عمده 
بسیاری از مجتمع های مسکونی جزیره کیش بعضًا 
هیئت مدیره هایی هســتند که سالیان متوالی امورات  
برخی مجتمع  ها را در دست گرفته اند و از برگزاری 
انتخابات برای  تعیین هیئت مدیره دوره ای جلوگیری 
می کنند و چون ابزار و امکاناتی چون اختیار قطع آب 
و برق واحدها وجلوگیری از  اســتفاده از مشاعات 
همچون پارکینگ و.... برخوردارند این موضوع ابزار 
قدرت نمایی آنها در برابر ســاکنین شده و ظاهراً  هم 
برنده این موضوع هســتند! ساکنان هم بخاطر حفظ 
آســایش زندگی خانواده ظاهراً چاره ای جز  تسلیم 
در برابر خواسته های تحمیلی آنها ندارند! و یا اصوالً 
بخاطر مشــغله ها و گرفتاریهای روزمره حوصله ای 
برای پیگیری حق یا ناحق بودن موارد تحمیلی ندارند 
!  بویژه اینکه بخاطر شرایط ویژه جزیره کیش برخی 
ســاکنان این مجتمع ها یا بخشی از سال را در جزیره 
نیســتند یا در رفت آمد هســتند  و خود این موضوع 
موجب سوءاســتفاده قرار می گیرد . دقیقاً اینجاست 
که خالء واحد های نظارتی بسیار احساس می شود.

مردم چه می گویند ... 
ساکنان یکی از مجتمع های مسکونی در جزیره کیش 
گفت:  افراد در جزیره کیش  با فرهنگ ها و ســطوح 
مختلف اجتماعــی در مجتمع هــا زندگی می کنند 
و تبعیــت از یک آیین نامــه واحد  با توجه به تفاوت 
های فرهنگی  افراد ســخت خواهد بود. وی گفت :  
فعالیت های مشارکتی و جلسات عمومی ساختمان 
اغلب با اســتقبال نه چندان خوبی برگزار می شود و از 
این جهت ایجاد ارتباط برای حل مشــکالت و انتقال 
تصمیم ها کاهش می یابد. وی افزود:   پرداخت به موقع 
حق شارژ، رعایت نظافت مشاعات، پرداخت هزینه 
تعمیرات و عدم اطالع از حقوق آپارتمان نشینی همیشه 
جزء مشکالت مجتمع های مسکونی است . مشکالتی 
مانند لوله کشی، سیم کشی و موارد دیگر، ممکن است 
از یک مسئله کوچک به مشکلی بزرگ تبدیل شود که 

زندگی همه اهالی مجتمع را مختل کند.
یکی دیگر از ساکنان به شرایط خاص کیش در زندگی 
شهری اشاره کرد و گفت: به دلیل مشکالت زیادی که 
در مجتمع ما وجود دارد به نظر می رشــد تشکیالتی 
ورای هیئت مدیره ساختمان برای نظارت الزم است. 
وی افزود:  ما، در مجتمع محل زندگی خود با مشکالت 

عدیده ای مواجه هســتیم  . هئیت مدیره موجود برای 
فعالیت تشریفات قانونی را پشت سر نگذاشته است  
و با وجود گذشــت بیش از سه سال، مجمع عمومی 
و انتخاب هئیت مدیره جدید برگزار نشــده اســت !  
افــرادی بطور غیر قانونی خود را بعنوان هیات مدیره 
تحمیل کرده انــد و دفتر و امکانات این مجتمع را در 
اختیار گرفته اند و با اســتفاده از ابزار و امکاناتی که در 
اختیار دارند به ساکنین زور می گویند کسی هم جوابگو 
نیســت .وی گفت : ما در اینجا هر روز با یک معضل 
جدید روبرو هستیم. وی گفت : به نظر می رسد حتی 
اگر ایجاد سازو کار نظارتی فرای هیئت مدیره مجتمع ها 
در قانون تعریف نشده  باشد با توجه به شرایط خاص 

کیش  بایستی این موضوع مد نظر قرار گیرد .
یکی از  مالکان یکی از مجتمع های مسکونی جزیره 
کیش بزرگترین مشکل را نداشتن اساسنامه، حسابرس 
و خزانــه دار در مجتمــع محل زندگــی خود عنوان 
می نماید و می گوید : یک نفر در دفتر مجتمع ما نشسته 
و بدون نظارت شــخص یا هیئت مدیره ای هر کاری 
که دلش می خواهــد انجام می دهد...!  از هزینه های 
نامتعارف و غیر ضروری تا تخریب و بازســازی غیر 
کارشناســی و غیر اصولی ! به هیچ کس هم جوابگو 
نیست ! به محض کوچکترین اعتراض و انتقادی هم با 
شما وارد چالش می شود و از روز بعد باید برای قطع 
بیخود و بی جهت آب و برق و یا دریافت پیغام توسط 
نگهبانان مجتمع مبنی بر یک ایراد بیخود و بی جهت 
آمادگی داشته باشید! وی با بیان اینکه بر اساس عرف 
معمول گزارش هزینه کرد سه ماهه بایستی داده شود، 
گفت: اقدامات عمرانی بایستی در لیستی جداگانه به 
تایید ساکنان برسد و بعد از آن انجام شود اما متأسفانه 
در مجتمع ما به ناحق از پول شارژ مستاجران اقدامات 
عمرانی انجام می شود که خالف قانون است . این مالک 
در ادامه  در نظر گرفتن منافع تمامی مالکان و مستاجران 
مجتمع های مسکونی را خواستار شد و گفت: متأسفانه 
در دست گرفتن سرنوشت حدود ۲00 واحد در دست 
یک نفر انصاف نیســت و با وجود شکایت ها و طی 
مراحل قانونی و بعد از گذشت مدت زمان زیاد هنوز به 

نتیجه مطلوب نرسیده ایم!
نتیجه

این نظرات تنها بخشــی از اظهاراتی است که برخی 
ساکنان و مالکان مجتمع های مسکونی ابراز داشته اند 
و از نظر گذشت. به نظر می رسد وجود مشکالتی از 
این دست در مجتمع های مسکونی از سویی نیازمند 
بررســی و نظارت است و از ســویی دیگر، ساکنان 
مجتمع ها اصلی ترین اشخاصی هستند که بایستی در 
مرحله اول به خود کمک کنند. این کمک با هماهنگی 
و همدلی با سایر ساکنان در اجتماعی کوچک محقق 
می شود. درست اســت که آراء ، نظرات و عقاید هر 
فرد متفاوت است اما شخصی که در یک اجتماع حتی 
اجتماعی کوچکی مانند مجتمع مسکونی زندگی می 
کند باید نظرات شخصی خود را به نفع گروه تغییر دهد. 
همیشه منافع گروه بر فرد  ارجحیت دارد این ترجیح 
منافع باعث می شود که فرد بتواند زندگی  بهتر و  توأم 

با آرامش  را در جامعه  تجربه کند...
 بنظر میرسد در جزیره زیبای کیش از این نوع مشکالت 
پنهان کم نباشد و در زیر پوست زیبای جزیره مشکالتی 
از این نوع زندگی شهروندان را با مشکل مواجه نموده 
و بر زیبایی آن خدشــه وارد می نمایــد . بتدریج در 
شــماره های آتی به بخش هایی از این نوع مشکالت 

به امید رفع و حل آنها اشاره خواهیم کرد.

نظارت بر مدیریت مجتمع هاي مسکوني کیش 
آیا خالء قانوني وجود دارد؟

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش :

رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری -  صنعتی مجلس:  

قانون مناطق آزاد باید به صورت 
کامل اجرایی شود

اقتصاد کیش-  رئیس فراکســیون مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی 
گفت: به دلیل وجود مشکالت گسترده، ضربات بسیاری به فعالیت بخش خصوصی 
در مناطق آزاد وارد شده که دولت ضمن پاسخ گویی باید برای بهبود وضعیت فعالیت 
بخش  خصوصی و فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد کیش گام های 

موثری بردارد.
 معصومه پاشــائی بهرام رئیس فراکســیون مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه 
اقتصادی در تشــریح نشست فراکسیون متبوع خود با فعاالن اقتصادی منطقه آزاد 
کیش، گفت:  این جلسه به منظور بررسی مشکالت فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد 
به ویژه منطقه آزاد کیش برگزار شد و هر کدام از سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 

بخش خصوصی حاضر در جلسه به بیان مشکالت و چالش های خود پرداختند.
وی افزود: فعاالن بخش خصوصی در این نشست از نبود ثبات مدیریتی در مناطق 
آزاد و تصمیمات خلق الساعه مدیران و عدم حمایت از سرمایه گذاران گالیه داشتند. 
یکی از خواسته های به حق آنها، اجرای کامل قانون مناطق آزاد بوده که طی ۳0 اخیر 
تنها ۳0 درصد آن اجرایی شده است و دولت ها  از اجرای آن طفره رفته و با دید تک 

نسخه ای، قوانین سرزمین اصلی را به مناطق آزاد تعمیم دادند.
پاشایی بهرام با بیان اینکه حوزه گردشگری از اهمیت زیادی برای منطقه آزاد کیش 
برخوردار اســت، اضافه کرد: با توجه به اینکه در تمامی مناطق آزاد کشور به دلیل 
دسترسی راحت، خودروهای داخلی نیز امکان تردد دارند و عدم واردات خودرو 
این مناطق را با چالش جدی مواجه نمی کند در حالی که در منطقه آزاد کیش امکان 
واردات خودرو نبوده و از طرفی خودرو های داخلی نیز به این منطقه تردد ندارد، 
لذا فرســودگی ناوگان خودروی بر تعداد گردشــگران جزیره کیش تاثیر گذاشته 
اســت از این رو یکی از درخواست های فعاالن اقتصادی کیش،  نوسازی ناوگان 

خودرویی این منطقه بود.
وی اظهار کرد: همچنین اعضای حاضر از اضافه شــدن موضوع  مالیات بر ارزش 
افزوده مناطق آزاد در الیحه بودجه ۱40۱ ابراز گالیه کردند. با وجود اینکه دولت ها 
خود متولی مناطق آزاد هســتند اما متاســفانه کار این مناطق را سخت می کنند. اگر 
واردات کاال بــه مناطــق آزاد زیاد بوده باید از طریق گمرک میزان واردات به داخل 
کشور کنترل شود نه اینکه تمامی صنایع و بخش گردشگری را فدای واردات زیاد و 
کنند. از طرفی برای واردات به مناطق آزاد سقف تعیین شده و به همان میزان امکان 
واردات وجود دارد که کفاف گردشــگران  و مســافران را می دهد. در حال حاضر 

عمده مراکز تجاری منطقه آزاد کیش خالی از جنس هستند.
رئیس فراکســیون مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی خاطر نشان کرد: 
در حال حاضر به دلیل وجود مشکالت گسترده، ضربات بسیاری به فعالیت بخش 
خصوصی در مناطق آزاد وارد شــده که دولت ضمن پاســخ گویی باید برای بهبود 
وضعیت فعالیت بخش  خصوصی و فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد به ویژه منطقه 

آزاد کیش گام های موثری بردارد.

عکس تزئینی است

خبری جدید  از سهمیه 
ماهانه بنزین 
اقتصاد کیش-  اختصاص بنزین به هر کد ملی تایید شد.

جواد اوجی وزیر نفت  گفت : به تمامی افراد چه صاحب خودرو باشــند یا نه و 
یکسال در ایران اقامت داشته باشند، برحسب کارت ملی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵00 تومانی 

تعلق می گیرد.
افراد می توانند از این بنزین اســتفاده کنند و یا از بخش اعتباری به صورت ریالی 

استفاده کنند.


