
به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ هنوز مدت زیادی از انتشــار 
آیین نامه اجرایی واردات خودرو نگذشته که این آیین نامه مورد 
انتقاد واردکنندگان ، نمایندگان مجلس و مردم قرار گرفته است و 
خصوصا در مناطق آزاد این نوع  از آزاد سازی مورد قبول نیست. 
آیین نامه ورود خودرو که چندی پیش از سوی دولت ابالغ شد 
دارای 9 بند و دو تبصره بود. در بند پنجم این آیین نامه در ارتباط 
با شرایط ورود خودروها به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه 
اقتصادی توضیحاتی داده شــده بود. بر اساس این دستورالعمل 
خودرویی، تنها خودروهای تمام برقی و هیبریدی امکان ورود به 
مناطق آزاد را خواهند داشت و واردکنندگان موظف هستند تا زیر 
ساخت های الزم در این زمینه مانند ایستگاه های شارژ را ایجاد 
کنند و همچنین ســقف واردات خودروهای خارجی 20 هزار 

دالر تعیین شده است.
 ایــن مدل از آزاد ســازی واردات خودرو که مدت ها به عنوان 
یک مشکل اساسی در مناطق آزاد  از آن یاد می شد انتظار مردم و 
فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد خصوصا جزیره کیش را برآورده 
نکرد و پس از ابالغ این آیین نامه انتقادات زیادی به آن وارد شد تا 
جایی که اخیرا دبیرشورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه 
اقتصادی نیز به آن واکنش نشان داد و خواستار بازنگری در مصوبه 
واردات خودرو شد. سعید محمد تاکید کرد اشکاالت موجود در 
مصوبه منجر به اجحاف به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده وی 
گفت: مشوق های در نظر گرفته شده برای سرزمین اصلی بیش از 
مناطق آزاد است و حتی مناطق آزاد با محدودیت بیشتری نسبت 
به سرزمین اصلی مواجه شده اند. سعید محمد از این اشتباهات 

در قانون گذاری برای مناطق آزاد را به عنوان سمی مهلک برای 
سرمایه گذاری و رونق اقتصادی کشور یاد کرد.

در همین راستا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از هیات 
تطبیق مجلس درخواست کردن آیین نامه اجرایی واردات خودرو 
را مجددا بررسی کند.لطف اهلل سیاه کلی گفت: روح قانون مرتبط 
با واردات خودرو برای تنظیم بازار پاســخگویی به نیاز جامعه، 
ارتقای تولید داخل، ایجاد رقابت، کاهش قیمت و افزایش کیفیت 
بوده است؛ اگر قرار است در آیین نامه واردات خودرو این موارد 
رعایت نشود، بهتر است اساساً آیین نامه ای برای واردات خودرو 
نداشته باشیم.این نماینده مجلس می گوید مجلس پیگیری های 
زیــادی انجــام داد وزارت صمت در تدوین آییــن نامه ورود 
خودرو با مجلس همکاری داشــته باشد، اما متاسفانه این اتفاق 
صورت نگرفت.سیاهکلی ضمن انتقاد از دستورالعمل یاد شده 
گفت: براســاس آنچه که در آیین نامه آمده صرفاً امکان واردات 
خودروهای کمتر از 20 هزار یورویی فراهم است، این در حالی 

است که باید سقف قیمتی 25 هزار یورویی تعیین می شد.
شیخ یعقوب شمس امام جمعه اهل سنت جزیره کیش نیز موضوع 
واردات خودرو را از موضوعات مهم و اساسی در جزیره کیش 
برشــمرد و با اشاره به آزاد سازی واردات خودروهای هیبریدی 
به مناطق آزاد گفت: همه می دانیم یکی از موضوعالت مهمی که 
برای مردم کیش غیر قابل تحمل است وجود خودروهای فرسوده 
شــخصی و همچنین ناوگان فرسوده حمل و نقل شهری است 
که نیازمند نوســازی است. وی خطاب به مسئوالن با بیان اینکه 
واردات خودروهای هیبریدی و برقی به مناطق آزاد تصویب شده 
است پس بگذارید واردات خودروهم بر اساس قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد انجام شود، بیان داشت: محدودیت های سرزمین 
اصلــی برای وارادت خودرو بــه جزیره  کیش نباید بدون نگاه 
کارشناسی اعمال شــود و همواره یکی از خواسته های به حق 
مردم در مناطق آزاد اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است 
و می خواهیم این مناطق طبق قانون خودش اداره شــود. چرا در 
اجرای مواد آن محدودیت ایجاد می شود و یا در اجرای آن واهمه 

ای وجود دارد؟
اما مردم کیش هم به عنوان کسانی که از نزدیک ضربات مهلکی که 
عدم آزاد سازی ورود خودرو به جزیره کیش بر پیکره اقتصادی و 
گردشگری جزیره کیش زده است را لمس کرده اند این آیین نامه 
را در تضاد با روح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می دانند و آن 

را دارای اشکالت زیادی می دانند. 
یکی از کیشــوندان با اشــاره به عمر کوتاه خودروهای برقی با 
توجه به شرایط آب و هوایی جزیره می گوید: یقینا خودروهای 
چینی برقی که از نظر کیفیت در حد خودروهای ژاپنی نیستند، 
خیلی سریعتر به معضل خرابی دچار خواهند شد و مسئوالن باید 

به این امر توجه داشته باشند.  

یکی دیگر از کیشــوندان در گفت و گو با خبرنگار ما گفت:  با 
مراجعه به ســایتهای معتبر و خودرو ســازهای بزرگ برقی و 
هیبریدی، فقط یک خودرو هیبریدی در مرز 20.000 یورو موجود 
اســت و با توجه به سقف وارادات اعالم شده باید از کشورهای 
با تکنولوژی  پاینتــر مثل چین و هند اقدام به واردات کرد. البته 
واردات خودروهای چینی سفارشی بدون کیفیت برای ارزان تر 
شدن ، خرید از این کشورها را با ریسک باال مواجه خواهد کرد.

یکی دیگر از کیشوندان نبود زیرساخت مناسب برای ورود خودرو 
های هیبریدی را مطرح کرد و گفت: در صورت خرید خودرو 
های برقی از سوی وارد کنندگان زیر ساخت و جایگاه های شارژ 
توسط کدام متولی و از چه زمانی ساخته خواهد شد؟هزینه شارژ 
خودروهای برقی چقدر خواهد بود و چگونه محاسبه می شود؟ 
وی ادامه داد: در صورت ورود خودرو برقی به کیش و مناطق آزاد، 
پالک گذر موقت آنها ممکن نخواهد بود، زیرا محلی برای شارژ 
خودرو در سرزمین اصلی وجود ندارد و عمال با این اقدام جلوی 

تردد خودروها از مناطق آزاد گرفته می شود.
یکی از بانوان کیشوند نیزاز عدم شفافیت آیین نامه در خصوص 
نحوه ورود انتفاد کرد و گفت:  واگذاری به اشخاص بر اساس کدام 
مکانیسم خواهد بود و چه راهکارهایی و با چه »ضمانت هایی« و 
چه نوع شفافیتی، برای جلوگیری از بروز فساد در این خصوص 

پیش بینی، تصویب و اجرا خواهد شد.
کیشوند دیگری گفت: احتماال خودروهای چینی را با استحاله آنها 
با تغییر جنس ورق بدنه به حلبی و ... همانطور که در خودروهای 
وارداتی چینی در داخل کشور دیدیم به قیمت زیر 20.000 یورو 
خواهند رساند و  با فرض صحت و سالمت ورود خودروهای 
کامال ســالم و اســتاندارد و ارزان ، مشتری چگونه میتواند این 

خودروها را بخرد ؟
یکی از کیشوندان هم با بیان اینکه با اجرایی شدن این آیین نامه 
جزیره کیش مامن خودروهای بی کیفیت چینی می  شــود زیرا  
خودروهای زیر 20 هزار یورو تفاوتی با خودروهای ســاخت 
داخل نخواهد داشت و نوسازی  ناوگان حمل و نقل عمومی به 
هیچ عنوان با این خودروها امکان  پذیر نیست گفت: ورود چنین 
خودروهایی به جزیره کیش فقط باعث میشــود هر روز نیمی 
از وقت و ســرمایه مردم در تعمیرگاهها ســپری شود و فقط بر 

مشکالت افزوده خواهد شد.  
با توجه به اعتراضاتی که به تبعات مصوبه اخیر واردات خودرو 
خصوصا در مناطق آزاد وارد است و با توجه به اینکه قرار است 
این دستوالعمل از اول مهر ماه اجرایی شود باید منتظر ماند و دید آیا 
تغییری در این آیین نامه ایجاد خواهد شد یا دولت همچنان اصرار 
دارد دستورالعمل تهیه شده برای واردات خودرو اجرایی شود! 
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افزایــش ۴۰ الــی ۷۰ درصدی قیمت نان در جزیــره کیش خبری که علی رغم 
گفته های اخیر مسئوالن محقق شد! چرا بنزینی که حمل دریایی و میشود و وارد 
جزیره میشــود هیچ وقت گران نمی شود و با کل کشور یکی است؟ جایگاه دار 
هم همچون نانوا هزینه دارد، کارگر دارد، گرما و ســرما دارد! چرا نان در جزیره 
گران شــد؟ چرا دولت همچون بنزین به نان مردم کیش سوبسید نمی دهد؟ چرا 
قیمت نان و قوت غالب مردم کیش نباید همچون سرزمین اصلی باشد! این چه 
نوع تصمیمی  است؟ قوت روزانه مردم هر روز گرانتر می شود مگر چه امکانات 
جدیدی به مردم داده می شود که باید هزینه بیشتری پرداخت کنند! لطفا مسئوالن 
دلیل گرانی نان را در جزیره کیش بررسی کنند چرا باید بابت هر کیسه  حمل و 
توزیع آرد درب نانوایی ها  بیش از ۶۰ هزار تومان هزینه دریافت شــود و اینکه 

کجای ایران نان گران شده که در کیش گران کردند!  

نقد روز...

گرانی نان!

واردات خودرو به مناطق آزاد نیازمند شرایط ویژه
آیا باید منتظر تغییر در دستورالعمل ورود خودرو به مناطق آزاد باشیم؟

    اقتصاد کیش -    این روزها و در شرایطی که آیین نامه واردات خودرو تصویب شده، انتقادات زیادی 
به آن وارد  می شود و حتی در اظهار نظرمسئوالن شاهد درخواست بازنگری در این آیین نامه هستیم. باید 

منتظر ماند و دید آیا تغییری در این آیین نامه ایجاد خواهد شد یا دولت همچنان اصرار دارد دستورالعمل تهیه 
شده برای واردات خودرو اجرایی شود!

 اقتصاد کیش -    علیرضا پیمان پاک رییس سازمان توسعه تجارت بعد از برگزاری 
نشســت کاری با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و بازدید از زیرساخت های 
موجود و دو شرکت صادرکننده نمونه کشوری این منطقه؛ در نشستی با حضور 
عیسی فرهادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و اعضای هیأت مدیره فعالین 
اقتصادی این منطقه و معاونین و مدیران این ســازمان؛ در خصوص چالش ها و 
فرصت های پیش روی توســعه روابط با بازار اوراسیا به ویژه روسیه و بسته های 

حمایتی و برنامه های سازمان متبوع خود به بحث و تبادل نظر پرداختند.
پیمــان پــاک با ارائه تحلیلی از تغییر و تحوالت ژئوپلتیک به وجود آمده در حوزه 
اوراسیا و روسیه که منجر به عزم جدی همه ارکان دولتی و بخش خصوصی روسیه 
برای توسعه همکاری ها با طرف ایرانی در زمینه های مختلف، این فرصت را مزیتی 
بر مزایا و فرصت های منطقه آزاد انزلی در خصوص توسعه مراودات با این منطقه 
ارزیابی کرد و اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی با وجود دو بندر کاسپین و انزلی در بهره 
برداری حداکثری از فرصت های رو به رشد تجاری کشورمان در توسعه روابط با 
اتحادیه اقتصاد اوراسیا و روسیه دارای نقش مهمی است؛ در نتیجه توسعه و تکمیل 
زیرساخت هایی همچون اتصال بندر کاسپین و انزلی به خط ریلی و خط ریل رشت 

ـ آستارا از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار شده است.
وی با اشاره ای به تغییر راهبرد تجاری بخش دولتی و خصوصی این کشور نمود 
و این مهم را ناشــی از برنامه این کشور برای ایجاد و تقویت مسیرهای جایگزین 
ترانزیتی و تجاری حتی در صورت رفع چالش های همکاری روسیه با غرب عنوان 
کرد و تصریح نمود: در این میان روس ها ایران را یکی از بهترین مسیرهای پیش 
روی خود ارزیابی کرده و باید توجه داشته باشیم که براساس اظهار نظر مقام های 
بلندپایه این کشور، هم اکنون با خالء تأمین یکصد میلیارد دالر کاال مواجه می باشند.

وی با بیان نمونه هایی از عزم جدی دولت و بخش خصوصی روسیه برای گسترش 
مناســبات تجاری و صنعتی با فعالین اقتصادی کشورمان و برگزاری رویدادهایی 
همچون بزرگترین نمایشگاه خودرویی تاریخ ایران در خارج از کشور، افزایش کمی 
و کیفی هیأت های رفت و آمد هیأت های تجاری دو کشور که در تاریخ مناسبات 
ایران و روسیه بی سابقه است و رشد 12۰ و 19۰ درصد مناسبات دو کشور در تیر و 
مردادماه سالجاری؛ تأکید کرد: تجهیز، نوسازی و خرید ناوگان حمل و نقل دریایی 
و در کنار آن جاده ای و ریلی خود در این مقطع زمانی الزامی حیاتی است چراکه با 
توجه به ظرفیت و فرصت های کنونی، هم اکنون نیازمند 1۰۰ فروند کشتی تجاری 
به منظور بهره برداری از وضع موجود و موقعیت های رو به توسعه در آینده نزدیکی 
هستیم.  رییس سازمان توسعه تجارت با ارائه تحلیلی از روند انعقاد قرارداد تجارت 
آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراســیا و فرصت هایی که از قبل صفر شــدن تعرفه های 
گمرکی برای 8۰ درصد کاال که با اجرایی شــدن آن به 93 درصد ســبد کاالهای 
در حال مبادله گســترش پیدا می کند؛ افزود: براین اساس به دلیل محدودیت های 
موجود در ترانزیت زمینی، بهترین و سریع ترین مسیر افزایش هرچه بیشتر مناسبات 
دو کشور از طریق دریا و بنادر استان گیالن به ویژه بندر انزلی و کاسپین است که 
باید در کنار تکمیل زیرساخت ریلی نسبت به توسعه امکانات و خدمات رو به رشد 
بازرگانان ایرانی و روسی اقدام نمود تا در رقابت با کشورهای همجوار، تجربه های 

گذشته را تکرار نکنیم.

رییس سازمان توسعه تجارت عنوان کرد :
دعوت از فعالین اقتصادی مناطق آزاد 
جهت حضور در رویدادهای بین المللی 

 اقتصاد کیش -   رییس مرکز توسعه سالمت کیش گفت: با توجه به آمادگی مدارس 
برای برگزاری حضوری کالس ها، همکاری والدین و دبیران برای کنترل شیوع کرونا 

و پیک های احتمالی ضروری است. 
محمدرضا رضانیا در جلسه هماهنگی اجرای دستورالعمل اجرایی شیوه نامه مراقبت 
و کنترل و پاسخ سریع به احتمال اپیدمی یا طغیان بیماری در مدرسه اظهار کرد: هر 
بحران فرصتی برای کمک به کودکان و نوجوانان برای یادگیری و افزایش مهارت و 

تاب آوری آنان و در نهایت ساختن جامعه ای بهتر است.
وی افزود: داشتن اطالعات درست درباره بیماری ها خصوصا کرونا، به از بین بردن 
ترس و نگرانی های دانش آموزان نسبت به بیماری کمک می کند و آنها را برای مقابله 

با هرگونه پیامد ثانویه بیماری بر زندگی شان آماده می کند
رییس مرکز توســعه ســالمت کیش یادآور شد: الزم است با مشارکت آموزش و 
پــرورش ،آموزش الزم به والدین برای آگاهی و متعهدشــدن آن ها در مورد عدم 

حضوردانش  آموز مبتال یا مشکوک به بیماری واگیر به مدرسه انجام شود.
رضانیا اضافه کرد: الزم است مراقب سالمت مدرسه و یا رابط بهداشت، آموزش 
الزم را دریافت کنند تا تا در صورت مشاهده عالئم مشکوک به بیماری یا دانستن 
سابقه تماس در بین دانش  آموزان و کارکنان، اقدامات بهداشتی الزم را انجام دهند.

وی یادآور شد: قرنطینه کادر آموزشی و دانش آموزان دارای  عالمت فقط با ویزیت 
و یا تایید پزشکان کلینیک کووید مرکز توسعه سالمت کیش انجام خواهد گرفت.

مهر امسال 1۰ هزار دانش آموز این جزیره شامل حدود ۶ هزار نفر در مقطع ابتدایی، 
2 هزار و ۵۰۰ نفر در مقطع متوسطه اول و بقیه در متوسطه دوم و هنرستان ها سال 

تحصیلی جدید را آغاز می کنند.

رییس مرکز توسعه سالمت کیش:
همکاری والدین و دبیران برای کنترل شیوع 

کرونا در دوران مدرسه ضروری است

 اقتصاد کیش -    مدیرکل دفتر ارتباطات و امور بین الملل شــرکت ملی پســت از 
برگزاری نمایشگاه اینوتکس پست در جزیره کیش به مناسبت 

»حسن عمیدی« مدیرکل دفتر ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی پست با بیان 
اینکه هدف از گرامیداشت روز جهانی پست آگاهی دادن به نقش پست در زندگی 
روزمره مردم و مشاغل و همچنین سهم آن در توسعه اجتماعی و اقتصادی جهانی 
است، گفت: پست ایران همسو با اقدامات جهانی در این راستا نسبت به برنامه ریزی 

جهت اجرای رویدادهای مختلف اقدام کرده است. 
حســن عمیدی با اعالم اینکه هم زمان با گرامیداشــت هفته ی پست، نمایشگاه 
اینوتکس پســت با حضور شرکت های استارت آپی عضو مراکز نوآوری پست و 
دانش بنیان برگزار می شود افزود: معرفی خدمات مبتنی بر همکاری با این شرکت ها، 
برگزاری جلسات انتقال تجربه و همچنین کارگاه های آموزشی از جمله برنامه های 

در نظر گرفته شده برای این رویداد است. 
دبیر اجرایی نمایشگاه اینوتکس پست با بیان اینکه چندی پیش در موزه ملی ارتباطات 
رویداد کارآفرینی و نوآوری شــرکت ملی پســت با عنوان ایده بازار پست برگزار 
شد؛ خاطرنشان کرد: پس از استقبال از رویداد ایده بازار پست، مقرر شد نمایشگاه 
اینوتکس پست در جزیره کیش هم زمان با هفته پست برگزار شود.  مدیرکل دفتر 
ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی پست اضافه کرد: در این رویداد از مدیران 
اتحادیه جهانی پست و جمعی از کشورهای عضو اتحادیه پستی آسیا-اقیانوسیه، 
مسئوالن شبکه پستی کشور، جمعی از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
برای حضور و بازدید از دستاوردهای نوآورانه شرکت های دانش بنیان و استارت آپی 

عضو مراکز نوآوری پست در سرتاسر کشور دعوت به عمل خواهد آمد. 
وی با بیان اینکه روز جهانی پست هرسال در 9 اکتبر جشن گرفته می شود عنوان 
کرد: اولین بار این رویداد توســط کنگره پســتی جهانی در سال 19۶9 در توکیو به 
 )UPU( عنوان وســیله ای برای بزرگداشت سالگرد ایجاد اتحادیه پستی جهانی
در ســال 18۷۴ اعالم شد. دبیر اجرایی نمایشگاه اینوتکس پست با بیان اینکه هر 
ساله کشــورهای عضو UPU تشویق می شوند تا فعالیت های ملی خود را برای 
بزرگداشت این رویداد معرفی کنند، گفت: این اقدامات می تواند شامل معرفی یا 
ترویج محصوالت و خدمات پســتی جدید، ســازماندهی دفاتر و مراکز پستی و 

همچنین معرفی موزه های پستی و فعالیت های فرهنگی پست کشورها باشد.
وی در همین راستا افزود: تولید محتواهای گوناگون پیرامون اقدامات پست ایران 
در یک سال اخیر و انتشار در شبکه های اجتماعی با هشتگ های منتخب اتحادیه 
جهانی پست و بازنشر آن توسط این نهاد بین المللی از جمله اقداماتی است که در 

این خصوص مستمراً در حال انجام است.

برگزاری نمایشگاه اینوتکس پست 
در جزیره کیش

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی پست خبر داد:

شیخ یعقوب شمس امام جمعه اهل 
سنت جزیره کیش نیز موضوع واردات 
خودرو را از موضوعات مهم و اساسی 

در جزیره کیش برشمرد و با اشاره 
به آزاد سازی واردات خودروهای 

هیبریدی به مناطق آزاد گفت: همه می 
دانیم یکی از موضوعالت مهمی که 

برای مردم کیش غیر قابل تحمل است 
وجود خودروهای فرسوده شخصی 

و همچنین ناوگان فرسوده حمل و نقل 
شهری است که نیازمند نوسازی است.


