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اطالع رسانی درست در شمار 
بهترین خدمات به گردشگران است 

اقتصاد کیش-    نخستین جلسه کمیته 
تبلیغات و اطالع رسانی ستاد تسهیالت 
نوروزی 1401 با محوریت بهره گیری از 
ظرفیت ها و فرصت های جزیره کیش 
برای ارائه اطالعات منسجم و هدفمند 

در ایام نوروز پیش رو برگزار شد.
به گزارش اقتصاد  کیش، نخستین جلسه 
کمیته تبلیغات و اطالع رسانی با حضور 
نمایندگان روســای ســیزده گانه ستاد 
تســهیالت نوروزی کیش با محوریت 
فرهنگ ســازی، آموزش، مشــارکت 
حداکثری مردم در جذب گردشــگر، 

استفاده از روش های نوین اطالع رسانی، پیش بینی بحران و ارائه اطالعات منسجم 
و هدفمند در ایام نوروز، در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد. 

نیکجو رئیس کمیته تبلیغات و اطالع رسانی ستاد تسهیالت نوروزی کیشدر این نشست 
گفت : رسانه ملی و همچنین رسانه های دلسوز محلی در امر اطالع رسانی جزیره کیش 
در حوزه تولید محتوای گردشگری عمل کرده اند سرمایه عظیمی هستند که انشااهلل 

سعی داریم بهتر از گذشته از این ظرفیت استفاده کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: با بهره برداری از روش های نوین اطالع رسانی سعی داریم 
نوروز امسال اطالعات کاملی در حوزه های مختلف مورد نیاز گردشگران و ساکنان 

کیش را ارایه نماییم.
محمد نیکجو، استفاده بهینه از ظرفیت های"رسانه های محلی و روش های نوین اطالع 

رسانی، اپلیکشین آی کیش و کیوآرکد، " تاکید کرد.
نیکجو اطالع رسانی موثر در حوزه اقتصاد گردشگری را یکی از مولفه های اصلی ارائه 
خدمات شایسته به گردشگران نوروزی عنوان کرد و گفت: تمام دستگاه های مستقر 
در جزیره کیش به ویژه رســانه های محلی و ملی نقش مهم و ارزشــمندی در جذب 

گردشگران به این منطقه ایفا می کنند. 
وی، با بیان این که شمار زیادی از مسافران نوروز 1401 مقصد گردشگری خود را جزیره 
کیش انتخاب می کنند، اظهار داشت: امسال با توجه به این که پیش بینی می کنیم نوروز 
پر شوری داشته باشیم لذا باید از سال های گذشته بهتر و متنوع تر در حوزه اطالع رسانی 
عمل کنیم و اطالع رسانی باید با سرعت و دقت الزم و همه جانبه باشد و جامعه هدف 
ما گردشگران و کیشوندان هستند و از تمام ظرفیت های رسانه ای استفاده خواهیم کرد.

رئیس کمیته تبلیغات و اطالع رسانی ستاد تسهیالت نوروزی کیش، بر ضرورت رصد 
اخبار و نیازهای گردشگران و مسافران در شبکه های اجتماعی، عنوان کرد: مردم به 
دنبال سهولت در دریافت اطالعات هستند و از کارهای پیچیده اجتناب می کنند از این 
رو برنامه های مدونی برای ارائه خدمات رضایتخش به گردشگران در دستور کار قرار 
گرفته است. محمد نیکجو در رابطه با تولید محتوای گردشگری، قوانین راهنمایی و 
رانندگی، مراکز اقامتی، تفریحی و همچنین رصد و پاالیش اخبار، گفت: با توجه به تولید 
محتوا در سنوات گذشته ضمن استفاده از تجارب همکاران از اقالم تبلیغات موجود 

نیز استفاده خواهیم کرد.
وی بر لزوم اهمیت آموزش جهت فرهنگ سازی در اطالع رسانی موثر در سطح جزیره 
کیش به میهمانان نوروزی، افزود: مسافران در بدو ورود به جزیره از اطالعات مورد نیاز 

خود در حوزه های گردشگری و اقامتی بهره مند خواهند شد. 
نیکجو ارائه اطالعات واحد و منســجم را از وظایف مهم این کمیته برشمرد و تاکید 
کرد: کمیته تبلیغات و اطالع رسانی با تدوین برنامه های رسانه ای؛ اطالعات واحد از 
رویدادهای نوروز پیش رو و انجام نظر سنجی از سطح ارائه خدمات به گردشگران و 

انتقال آن به مسووالن جهت رسیدگی در دستور کار قرار گرفته است. 
محمد نیکجو در خصوص ارائه بسته های اطالع رسانی در مبادی ورودی بندرگاه و 
تبلیغات در فرودگاه هاي مبدا به مقصد کیش از شهرهای پر تردد، اظهار داشت: اطالع 
رسانی در حوزه های "راهنمایي و رانندگي، مراکز اقامتی و تفریحی" از طریق این کمیته 

به نحو مطلوب ارائه می شود.
نیکجو در ادامه سخنان خود، تصریح کرد: به منظور جلوگیری از تعدد اخبار و اطالعات 

و سر در گمی گردشگران و کیشوندان استراتژی واحد خبری دنبال می شود. 
وی افزود: باید در مواجهه با بحران های احتمالی از قبیل"وضعیت جوی، حوادث غیر 

مترقبه و ..." از آمادگی الزم برخوردار باشیم.
وی خاطر نشان کرد: ادبیات و روش های اطالع رسانی از تصمیمات ستاد تسهیالت 

نوروزی بر عهده کمیته تبلیغات و اطالع رسانی است.
نیکجو افزود: همکاران ما در ســتاد نوروز 1401 تمام تالش خود را خواهند کرد که 

گردشگران و کیشوندان کمترین مشکلی در حوزه اطالع رسانی نداشته باشند.
الزم به ذکر اســت "نیروهای راهنمای گردشگران)از من بپرس(، رابط خبری کمیته 
اطالع رسانی، تلفن 124 پاسخگویی به شکایات، استفاده از کیوآرکد، معرفی ظرفیت 
های جزیره هندورابی، تامین سوخت و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، راه اندازی 
ایستگاه های پلیس، ایجاد گروه اختصاصی مجازی، تولید محتواهای دیجیتال، ارسال 
پیامک های اطالع رسانی، به روز رسانی آی کیش، پیامک های هدفمند برای اطالع 
رسانی از رویداد ها و وضعیت جوی هوا، نظرسنجی از گردشگران و اجرای برنامه های 
متنوع فرهنگی و هنری با هدف ایجاد انگیزه و معرفی جاذبه های گردشگری" از مباحث 
مطرح شده از سوی نمایندگان روسای سیزده گانه ستاد تسهیالت نوروزی 1401 بود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد در جمع ائمه جمعه مناطق آزاد کشور تاکید کرد؛

به گزارش  اقتصاد کیش  ســعید محمد در ســومین 
گردهمایــی ائمه جمعــه مناطق آزاد کشــور گفت: 
حضرت آقا در بیانات سال های قبل اهدافی همچون 
تولیــد، صــادرات و ارز آوری را از جمله موارد مورد 
انتظار مناطق آزاد بیان کرده بودند، این در حالیست که 
کال 2 درصد صادرات، 7 درصد ســرمایه گذاری و 1 
درصد از تولید کشــور برای این مناطق است که نشان 
مــی دهد تا کنون ایــن مناطق آنطور که باید به اهداف 

خود نرسیده اند.
وی یادآور شــد: اکثر کشــورها از ظرفیت مناطق آزاد 
بیشــترین بهره را برای منافع کشورشــان برده اند، 75 
درصد از اقتصاد چین در مناطق آزاد این کشور است و 
مناطق آزاد موتور پیشران امارات هستند، عمده مشوق 
های معمول مناطق آزاد در ســطح دنیا هم مشوق های 

مالیاتی و گمرگی است.
مشاور رئیس جمهور بیان کرد: هم اکنون 2500 واحد 
تولیدی در مناطق آزاد و ویژه فعالیت دارند که اکثرا از 
مجموعه های خوب کشور هستند، ولی بخاطر حذف 
مشوق ها همه گرفتار شده اند، با حذف مشوق ها دیگر 
مجموعه ای به مناطق آزاد نخواهد آمد، آنها که آمده اند 
هم خواهند رفت، برای ادامه فعالیت مناطق آزاد باید به 

اصل قانون اداره کرد این مناطق رجوع کرد.
سعید محمد افزود: هم اکنون برخی واحدهای تولیدی 
در مناطق آزاد دو بار مالیات بر ارزش افزوده می دهند، 

یکبــار پس از خرید مواد اولیه که قصد ورود آنها را به 
منطقه دارند و یکبار حین خروج محصول تولید شده 
در منطقه، شــرکتی بود که ســه بار مالیات می داد، این 
در حالیست که تولید کنندگان در سرزمین اصلی یکبار 

مالیات بر ارزش افزوده می دهند.
وی یادآور شد: مطابق قانون، دولت باید هزینه تاسیس 
زیر ســاخت های مناطق آزاد را تامین کند اما تاکنون 
صورت نگرفته، 7 منطقه آزاد جدید هم تاســیس شده 

است.
ـ صنعتی ویژه  دبیر شــورایعالی مناطق آزاد تجــاری 
اقتصادی گفت: ماده 65 از قوانین مناطق آزاد مترقی جهان 
الگو گرفته شده است و مطابق آن همه امورات مناطق آزاد 
بجز موارد نظامی و امنیتی با مدیرعامل منطقه است. دو 
مرتبه این موضوع در حضور رئیس جمهور مطرح شده 
که هر دو بار تایید و حمایت کرده است، ولی دستگاه ها 
به شــرایط کنونی خو دارند و اختیارات را واگذار نمی 
کنند، طبق قانون باید بنادر، شهرهای جدید و دستگاه های 

خدمت رسان در مناطق آزاد تحویل ما بشوند.
ســعید محمد تصریح کرد: هم اکنون بیســت و چند 
دستگاه در مرزها حضور دارند، عملکرد هماهنگ هم 

ندارند لذا در عمل مانع تولید و صادرات شده اند.
مشــاور رئیس جمهــور، بیان کرد: بویــژه در حوزه 
موضوعات فرهنگی مناطق به کمک شما نیازمندیم، باید 
راهکارهای مناسب و غیر کلیشه ای برای موضوعات 

یافت، تا باورها تقویت نشــوند مشــکالتی از جنس 
فرهنگی حل نخواهند شد.

سعید محمد تصریح کرد: در مناطق آزاد همواره عمده 
توجه معطوف به توسعه اقتصادی بوده لذا ابعاد فرهنگی 
و اجتماعی صدمه دیده اند، هرجا صنعت و اقتصاد بدون 
پیوست ها حضور یافته آسیب های فرهنگی و اجتماعی 
ایجاد کرده، به مجموعه در حال احداث پتروشــیمی 
چابهار گفتیم باید تا حد ممکن از بومیان منطقه استفاده 
کنند، مهاجرت کمتر تبعات و آســیب های اجتماعی 

کمتر را در پی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: مسئوالن در مناطق آزاد از مردم دور 
افتاده اند، در ســفرها اکثرا ســعی می شود دیدارهای 
مردمی داشــته باشــیم افراد می آیند و بعضا با نگاه در 
ابتدا منفی مشکالت خود را مطرح می کنند، طبیعی هم 
هست زیرا طی بیست سال گذشته مدیرعامل منطقه را 
هم ندیده اند چه رســد به دبیر شورایعالی مناطق، ولی 
بسیاری از مشکالتی که دارند حتی بدون هزینه کردهای 
خاص نیز قابل حل شدن هستند و کارها جلو می رود.

دبیر شــورایعالی مناطق آزاد تجــاریـ  صنعتی ویژه 
اقتصادی بیان کرد تصریح کرد: روحیه اشــرافی گری 
نباید در مناطق آزاد جایی داشته باشد، برای تردد کاروان 
راه بیندازیم، آسانسور شخصی داشته باشیم که کم کم 
کارمندان مجموعه خودمان هم مدیران را نبیند .سعید 
محمد افزود: وضعیت بهداشت و درمان در مناطق آزاد 
اصال مطلوب نیست، کیش که نگین مناطق آزاد کشور 
اســت تنها یک بیمارستان خصوصی دارد که آنجا هم 
تعرفه ها اینقدر باال هستند که مردم عادی امکان استفاده 
ندارند، بدنبال اخذ مجوز تاســیس بیمارستان علوم 
پزشــکی در مناطق اروند و چابهار هستیم تا وضعیت 
درمانی بهتر شود، طرح هایی برای ایجاد بیمارستان و 
دهکده های سالمت در مناطق آزاد نیز در دست بررسی 

هستند.
وی گفت: به پرسنل مان در منطقه آزاد اروند گفتیم به 
ساختمان قدیمی بروند تا ساختمان جدید برای تحصیل 
2 هزار دانشجوی عراقی و ارز آوری حاصل از حضور 
آنان استفاده شود که برخی مخالفت ها راه افتاد، در حالی 
که پول فروش آن ســاختمان صرف ایجاد جاده، لوله 
کشی و تاسیس سیستم دفع فاضالب برای مردم همان 

منطقه خواهد شد.

    اقتصاد کیش-  مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی تاکید کرد؛ اشرافیت گرایی
 در مدیریت این مناطق جایی ندارد.

بایستی مشوق ها و مزایای مناطق آزاد 
بیشتر شود 

در جهت کاهش آسیب های اجتماعی 
در مناطق آزاد باید تالش شود 

اقتصاد کیش- معاون فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویــژه اقتصادی، بر لزوم هم افزایی 
مجموعه های متولی فرهنگ در این مناطق 

و پرهیز از موازی کاری ها تاکید کرد. 
به گزارش  اقتصاد کیش  مهدی حسین زاده 
در سومین گردهمایی ائمه جمعه مناطق 
آزاد کشور، بر لزوم هماهنگی، همکاری و 
همدلی میان معاونین فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری مناطق با ائمه جمعه تاکید کرد.

حســین زاده همچنین با تصریح بر نقش 
فرماندهی فرهنگی ائمه جمعه در مناطق 
یاد آور شد: لزوم رسیدن به ساز و کارهای مشخص و ابالغ آنها به مناطق از اولویت های 

مجموعه است.
وی گفت: شورای فرهنگ عمومی مناطق آزاد و شوراهای فرهنگی سازمان های اداره 
کننده مناطق آزاد باید با پرهیز از موازی کاری در جهت رســیدن به اجماع و هم افزایی 

فعالیت ها گام بردارند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
همچنین با تاکید بر استفاده از ظرفیت طالب مبلغ جهت مددکاری اجتماعی گفت: با 
انتخاب حوزه های علمیه و گذراندن دوره های آموزشی تخصصی و اعزام طالب به 

مناطق باید در جهت کاهش آسیب های اجتماعی تالش کرد.
حسین زاده افزود: نقش کلیدی فرهنگ قرآنی و ناب اهل بیت با محوریت ائمه جمعه باید 
مد نظر بوده و با اتکا به آن در راستای گسترش سبک زندگی ایرانی اسالمی تالش شود.

رئیس کمیته تبلیغات و اطالع رسانی ستاد تسهیالت نوروزی کیش : معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:

صدور بیش از ۷ هزار و پنجاه
 کارت کیشوندی 

اقتصاد کیش-   رئیس اداره صدور کارت کیشوندی از صدور بیش از 7 هزار و پنجاه 
کارت کیشوندی در ایستگاه های مستقر در کیش خبر داد.

به گزارش اقتصاد  کیش، محراب براتی گفت: از آغاز طرح ثبت نام کارت کیشوندی 
تا 24 دی 7 هزار و پنجاه نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند.

وی افزود: از این تعداد هزار و صد و پانزده نفر در تاالر شهر کیش، هزار و سه نفر در 
کمپ ســحر، هزار و دو نفر در ســینما لبخند، هزار و هفتصد و هشتاد و شش نفر در 
ساختمان شماره سه سازمان، مرکز نوآوری، 7۹7 نفر در شرکت سرمایه گذاری و توسعه 
کیش و هزار و ســیصد و چهل و هفت نفر در اداره مرکزی صدور کارت کیشــوندی 

ثبت نام کرده اند.
وی از جمع آوری دو ایستگاه کمپ سحر و سینما لبخند از روز گذشته خبر داد و گفت: 
کسانی که تاکنون موفق به ثبت نام کارت کیشوندی نشده اند می توانند به ایستگاه های 
واقع در تاالر شهر کیش و ساختمان شماره سه سازمان، مرکز نوآوری روبروی بازار 

پارس خلیج و اداره مرکزی صدور کارت کیشوندی مراجعه کنند.

نخستین کنفرانس بین المللی طراحی 
و مدیریت ساخت پایدار در کیش

اقتصاد کیش-    نخستین کنفرانس بین المللی طراحی و مدیریت ساخت پایدار توسط 
پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری انجمن علمی عمران این 

دانشگاه برگزار می شود.
به گزارش اقتصاد کیش، مدل سازی اطالعات )BIM(، استراتژی های پایدار قراردادی 
در پروژه های عمرانی، اقتصاد چرخشی و سیستم های ارزیابی ساختمان های سبز و 
بررسی قابلیت بکارگیری در ساختمان های ایران از عناوین کارگاه های این کنفرانس 

بین المللي است.
نخستین کنفرانس بین المللی طراحی و مدیریت ساخت پایدار 12 بهمن برگزار می شود.

توسط  امور بانوان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد  ؛

»نخستین نشست تخصصی زنان فعال کشور«
 در دبیرخانه مناطق آزاد برگزار شد 

اقتصاد کیش-   به همت مشاور امور بانوان دبیرخانه 
شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی،  »نخستین 
نشســت تخصصی زنان فعال کشــور« در محل این 

دبیرخانه برگزار شد.  
به گزارش اقتصاد کیش  در این نشســت که با هدف 
معرفــی توانمندی هــا، کارآفرینی، اشــتغالزایی و 
محرومیت زدایی زنان برگزار شــد، جمعی از بانوان 
کارآفرین، مدیران شــبکه های رادیویی و تلویزیونی 
و بانــوان توانمنــد در ارگان های دولتی و غیر دولتی 

کشور حضور داشتند.
مشــاور امور بانوان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویــژه اقتصادی در این نشســت گفت: با توجه به 
اینکــه یکی از اولویت های مهم حوزه زنان در دولت 
ســیزدهم، بحث مشــارکت اقتصادی است در این 
نشست نیز تاکید ما بر لزوم بهبود فضای کسب وکار و 

توسعه اقتصادی زنان کارآفرین است.
الهام موسوی، توجه به استعدادها و نقش زنان را همانند 
مــردان در عرصه کســب و کار در توســعه و اقتصاد 
کشــور ضروری دانست و افزود: سیاست های دولت 
و تاکیدات رئیس جمهور بر حضور بانوان در مســائل 

مختلف است که باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که زنان 
در بحث حمایت از تولید نقش مهمی دارند.

موســوی خاطرنشــان ســاخت:  رفع مشکالت و 
معضالت این قشــر از جامعه در توسعه اقتصادی و 

اشتغالزایی اثربخش خواهد بود.

مشــاور امور بانوان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی در پایان افزود: باید در ارتقاء ســطح 
آموزشی زنان کارآفرین توجه ویژه داشت و برای آنها 
براساس توانمندی هایی که دارند امتیاز و تسهیالت 

اختصاص داد.

 سرپرست شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش :

مشکالت پروژه های مشارکتی شرکت 
سرمایه گذاری کیش حل می شود 

اقتصاد کیش-   سرپرســت شرکت سرمایه گذاری 
و توســعه کیش بازدیدهای میدانی را راه حلی برای 
رســیدگی به مسائل و مشکالت ســرمایه گذاران و 

سازندگان عنوان کرد. 
به گزارش اقتصاد  کیش، سرپرســت شرکت سرمایه 
گذاری و توســعه کیش در بازدید از پروژه مسکونی 
رویای کیش با اشاره به توقف این طرح در سال های 
گذشته گفت: با توجه به عقب بودن طرح از زمان بندی 
برای اتمام این پروژه، طی دو ســال گذشته با سرعت 

خوبی فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی افزود: نسبت به بررسی وضعیت سایر پروژه ها به 
اتفاق تیم فنی بازدیدهای میدانی صورت گرفته و به 
مســائل و مشکالت در محل رسیدگی و در جلسات 
این شرکت نسبت به رفع مشکالت سرمایه گذاران و 

سازندگان اقدامات الزم انجام خواهد شد.
ابراهیم پور از پیشــرفت ۹0 درصدی ساخت بلوک 
های این مجتمع  خبر داد و افزود: بخشی از واگذاری 
این پروژه ناتمام بود که تا پایان سال نسبت به تعهدات 
شــرکت ســرمایه گذاری در مقابل خریدارانی که 

واحدها به آنها پیش فروش شده بود عمل می کنیم.

وی همچنیــن گفت: اتمام کار این طرح تا پایان آبان 
سال آینده پیش بینی شده و واگذاری واحدها پس از 

اتمام پروژه انجام خواهد شد.
وی تاکیــد کرد: با همیاری و همــکاری پروژه ها به 
نتیجه رسیده و با آغاز به کار پروژه های جدید نسبت 
به افزایش سطح اشتغال، سرمایه گذاری و توسعه در 

جزیره کیش اقدام می شود.

سرپرست شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش این 
طرح را یکی از بزرگترین پروژه های شرکت سرمایه 
گذاری و توسعه کیش خواند و گفت: پروژه مسکونی 
با مشکالتی از جمله برق دو بلوک و تغییر در سازه ها 
مواجه بوده است که در اولین جلسه نسبت به بررسی 
و رفع این مشــکالت اقدام و پیگیری های الزم انجام 

می شود.

خدمات الکترونیکی  در حوزه های 
مختلف منطقه آزاد کیش باید تقویت شود

اقتصاد کیش-    سرپرست معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به نقص 
در سامانه ها و ارایه ی خدمات الکترونیکی در برخی حوزه ها مانند اقتصادی، تصریح کرد: 
تالش برای بارگذاری سامانه ای کامل و جامع برای خدمات سرمایه گذاری و بازاریابی آغاز 
شده است و نرم افزاری که در دست اقدام می باشد عالوه بر شفافیت، باعث بهبود سرعت 

و کیفیت ارایه خدمات؛ و در نهایت ایجاد فضای مطلوب خواهد شد.
به گزارش اقتصاد کیش، حسین همتی در نشست با اعضای هیئت مدیره بازارپردیس1، 
با اشاره به مشکالت آب و برق بازارها، دیدار با مسئولین آب و برق را از جمله مصوبات 
جلسات قبلی بازارها عنوان کرد و افزود: از آنجایی که فضای مشاع بازارهای کیش، در 
اختیار گردشگران است و این افراد بی هیچ آورده ای برای فعالین اقتصادی از امکانات بازار 

و به هزینه ی آن استفاده می کنند، هزینه ی برق باید با تعرفه ای غیرتجاری محاسبه شود.
همتی تعامالت را به علت جزیره ای اداره شدن کارها تاکنون، ضعیف عنوان کرد و افزود: 
اختیار مدیریت بازرگانی در کنترل فعالیت های همه  واحدهای صنفی اعم از گردشگری 

و غیره باید تعمیم یابد.
وی با بیان این مطلب که فعالین گردشگری و اقتصادی در تقابل هم نیستند و باید در کنار هم 
و به عنوان مکمل یکدیگر، فعالیت کنند، تصریح کرد: تمام این حوزه ها برای جزیره کیش، 

ظرفیت محسوب شده و در صورت عدم مدیریت، باعث آسیب می شوند.
وی تاکید کرد: حوزه های بازرگانی و تجارت در زمینه  ارائه خدمات الکترونیک پیشتاز 
بوده اند و و شرایط سامانه خدمات الکترونیکی در این دو حوزه مطلوب است و امیدواریم 
ارتقای این سامانه و اصالح فرآیندها و مواردی را که بر خالف استاندارد جهانی از سایر 
حوزه ها به بازرگانی تحمیل و باعث اطاله ی روند صدور مجوزها شده است، شاهد باشیم.
وی از شروع کار مطالعاتی در حوزه تحلیل اقتصادی خبر داد و افزود: از مبادی مختلف در 
حال دریافت اطالعات دقیق قریب به 20 شاخص اقتصادی جزیره در این سامانه هستیم 

تا به درک درستی از شرایط مالی در تمامی حوزه ها برسیم.
همتی خاطرنشان کرد: نقص در اطالعات در حوزه های مختلف باعث شده است که درک 

درستی از چگونگی و میزان ضروریت فعالیت های مختلف نداشته باشیم.
مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش  نیز در این نشست  با بیان این مطلب که در حوزه  
بازرگانی، نیاز به اصالح فرآیندهایی داریم، گفت: برای مثال، صدور مجوزها، فرآیندی 
منحصر است که مشابه آن در هیچ کجای کشور وجود ندارد و وقتی برای همه ی فعالین 
حوزه های مختلف در کیش، مجوز صادر می شــود، کاری سخت و زمان بر و مستلزم 

دانش را می طلبد.
امیدی با تاکید بر این که در طرح ساماندهی مجوزها به سمت مهارتی شدن آنها پیش 
می رویم، ادامه داد: "بازمهندسی" صدور مجوز فعالیت های اقتصادی با هدف صدور 

مجوز در یک روز، در حال انجام می باشد.
وی به شاخ و برگ های اضافه ی صدور مجوز از جمله اثبات مالکیت اشاره کرد و گفت: 
مجوزی که صادر می شود، جهت کسب و کار است و نه سند مالکیت؛ پس در صورت 

اثبات مهارت در حوزه ی فعالیت موردنظر، مجوز آن صادر خواهد شد.
امیدی تصریح کرد: از طرفی نیز برای کســی که بدون مهارت های تخصصی و فنی، و 
قصد ارائه ی این خدمات را دارد، کار سخت، و وی ملزم به فراگیری دوره های مربوطه 

خواهد شد.
وی ســه دوره اصالح شیوه نامه را نشــانه  اهمیت این موضوع دانست و گفت: تعداد 
درخواست های صدور مجوز و مجوزهای صادرشده در مدت اخیر، افزایش چشمگیر 

داشته است.
در ادامه  این نشست مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، با اشاره شیوه نامه های 
دست و پا گیر سازمان، اصالح این دستورالعمل ها را الزم دانست و افزود: افزایش تعامل 

مردم و سازمان، نیازمند اصالح فرآیندها می باشد.
رحمان سادات نجفی بزرگترین مشکل را در صدور مجوز فعالیت اقتصادی، استعالم ها 
عنوان کرد. وی همچنین به مشکالت بازارها با شرکت آب و برق اشاره کرد و گفت: برق 

اماکن عمومی طبق مصوبه  قبلی شورای تامین، نباید اخطار قطع بگیرد.
وی با اشاره به کنتورهای تجمیعی بازارها و باالترین تعرفه پرداختی آنها، تصریح کرد: 
بازارهای کیش بدهی انباشته ندارند و همیشه در حال پرداخت و به روز کردن بدهی خود 
هستند.مدیرعامل بازار پردیس نیز، با ابراز تاسف از حذف مزیت های مناطق آزاد، گفت: 

می توان با ایجاد مزیت هایی، این خألها را جبران کرد.
ابراهیم خلیلی عدم نظارت ها را اصلی ترین مشــکل در کیش دانســت و گفت: همین 
عدم نظارت بر خانه های شبانه، بر تمام صنوف تاثیرگذار است و شرایط اجتماعی را هم 

خدشه دار کرده است.
وی عدم ثبات مدیریتی را یکی دیگر از مشکالت کیش عنوان کرد و با بیان این مطلب 
که هزینه ی قانونی کار کردن در کیش باال رفته است، ادامه داد: آیا بروکراسی اداری واقعا 
قابل حل نیست که طی این همه سال، مدیران باالدستی و مدیران زیرمجموعه که اغلب 

ثابت هم بوده اند، کاری پیش نبرده اند.
خلیلی با بیان این مطلب که گذرنامه که ارزش بین المللی دارد، ظرف یک هفته قابل دریافت 
اســت اما دریافت مجوزی داخلی برای فعالیت اقتصادی، ماه ها زمان می برد، گفت: در 
جزیره کیش از »امنیت« و »نعمت« برخوردار و امیدواریم با مدیریت صحیح، این مولفه ها 
اضافه شوند. رئیس هیئت مدیره بازارپردیس کیش  نیز در ادامه، باا شاره به تقسیم بندی 
موضوعات، برخی مشکالت را کالن عنوان کرد و افزود: "بازارداری" و "فروشگاه داری" 

دو مولفه ی اصلی فعالین اقتصادی در کیش می باشد.
شهروز جهانشاهی، اهرم فشار برای اداره  بازارها را الزم دانست و ادامه داد: بیش از ۸5درصد 
غرفه داران، بهره بردار هستند و اکثر مالکین ترجیح می دهند از اجاره ی غرف خود استفاده 
کنند، اما در این حوزه، عدالت برقرار نمی شود و با باالرفتن بی رویه و بی دلیل اجاره بها، 

بهره بردار به هیچ سودی نمی رسد و تمام دریافتی خود را به موجر پرداخت می کند.

سرپرست معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش در نشست
 با هیئت مدیره بازا پردیس یک؛


