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مشــاور رئیس جمهــور جلــب 
رضایتمنــدی ذینفعــان را یکــی از 
شــاخص های مهم و ارزشــمند یک 
ســازمان موفق معرفی کرد و موفقیت 
جزیره کیش را در گــرو جلب رضایت 

گروه های ذی نفعان دانست.
به گزارش ایلنا، ســعید محمد در 
دوازدهمین شورای معاونین و مدیران 
ســازمان منطقــه آزاد کیــش که در 
سالن خلیج فارس مرکز همایش های 
بین   المللی کیش برگزار شد؛ بر مولفه ها 
و شــاخص های عملکرد یک سازمان 
موفق تاکید کرد و گفت: عملکرد مدیران 
سازمان با شاخص های تعریف شده در 

حوزه های مربوطه ارزیابی می شود.
دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد 
تجاری، صنعتــی و ویــژه اقتصادی 
خاطرنشان کرد: متاسفانه برای ارزیابی 
مدیران مناطق آزاد به شــاخص های 

اصلی توجه نشده است.
وی با بیان این که شــایعه ای مبنی 
بر این که مناطق آزاد به محل قاچاق و 
واردات تبدیل شده است، اظهار داشت: 
بایــد واقع بینانه برای مناطــق آزاد در 
حوزه های مختلف راهبردی تعریف شود.

مشاور رئیس جمهور در ادامه سخنان 
خود افزود: امروز دولــت، نمایندگان 
مجلس، پرســنل فعال در حوزه های 
مختلف و مردم به عنــوان هموندان و 
ذینفعان هستند و دیدگاه آنان بر عملکرد 
ما از اهمیت باالیی برخوردار است.محمد 
تصریح کرد: در حوزه مدیریتی خود باید 
به گونه ای عمل کنیم که برقراری ارتباط 
موثر با مردم سرلوحه تمام مدیران باشد 
چرا که در جایگاه حاکمیتی با زندگی 

مردم ارتباط مستقیم دارید.
محمد با اشــاره به این که برگزاری 
این جلسات آغاز خوبی برای شناسایی 
مشکالت و تامین نیازمندی های منطقه 
آزاد اســت، گفت: منطقه آزاد کیش به 
عنوان قطب گردشگری نخستین ابزاری 
که در اختیار دارد شرکت کیش ایر است 
از این رو می تواند در حوزه های دهکده 
سالمت، توریسم ورزشی، کشاورزی و.. 
گام های موثری برای توسعه و پیشرفت 

جزیره بردارد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، 
صنعتی و ویژه اقتصادی با تاکید بر این 
مهم که فضای اقتصــادی باید عادالنه 
باشــد، بر اهمیت راه اندازی ســامانه 
شفافیت در کیش اشاره داشت و افزود: 
راه اندازی ســامانه سمباد پل ارتباطی 
مردم با دبیرخانه است و اقشار مختلف 
جامعه در مناطق آزاد می توانند نسبت به 
ارسال مشکالت، پیشنهادها، انتقادات 

خود به دبیرخانه اقدام کنند.
محمد اظهار داشت: تا کنون 100 

فرصت سرمایه    گذاری در مناطق آزاد 
شناســایی و در پورتال دبیرخانه برای 
فعاالن اقتصــادی و ســرمایه گذاران 

نمایه سازی شده است.
وی در ابطه با شفاف سازی اقدامات و 
اجتناب از تصمیم گیری ها در اتاق های 
در بسته گفت: باید فضای فعالیت های 
اقتصادی، گردشگری و سرمایه    گذاری 
عادالنه باشد و این مهم سرلوحه کارها 

قرار گیرد.
گفتنی است در دوازدهمین جلسه 
معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد 
کیش، جعفر آهنگــران رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل، معاونین و مدیران 
سازمان، حجتی رئیس سازمان حراست 
کل کشور، هیات همراه دبیرخانه شورای 

عالی مناطق آزاد حضور داشتند.
کیش مستحق اجرای عدالت 
اجتماعی و اقتصادی است 

مشاور رئیس جمهور از تدوین شیوه 
نامه ها بــرای جلوگیــری از تبعیض و 
بی عدالتی در جامعه که یکی از مطالبات 
به حق مردم جزیره کیش است، خبر داد 
محمد همچنین در نــود و یکمین 
جلسه شــورای اداری سازمان منطقه 
آزاد کیش که در سالن خلیج فارس مرکز 
همایش های بین   المللی کیش برگزار 
شــد؛ بر ضرورت بســتن گلوگاه های 
تبعیض و بی عدالتــی در جزیره کیش 

تاکید کرد.
وی اظهار داشت: یکی از دغدغه های 
مردم تبعیض و بی عدالتی اســت که با 
تدوین شیوه نامه از تبعیض و بی عدالتی 
جلوگیری و عدالت اجتماعی و اقتصادی 

عملیاتی خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: ارائه خدمات 
بهداشت و درمان و بیمه خدمات درمانی 
مردم با هزینه های باال در کیش به صورت 
انحصاری انجام می شود و باید این مهم در 

دستور کار قرار گیرد.
مشاور رئیس جمهور بر ضرورت ایجاد 
اشتغال بومیان در بخش های کارگری و 
فارغ التحصیالن که مورد بی مهری قرار 
گرفته است اشاره داشــت و گفت: در 
قراردادهای سرمایه    گذاری باید تعهدی 
برای مالک پروژه ایجاد شــود که تعداد 
مشخصی از بومیان را در زمان ساخت 

و پس بهره برداری از طرح جذب کند.
به گفته محمد اگر این روش اجرایی 
شــود دیگر بومی بیکار در منطقه آزاد 

کیش وجود نخواهد داشت.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، 
صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص 
ارائه خدمات شایســته بــه جامعه 
کارگری کیــش، بیان داشــت: باید 
جامعه کارگری کیش از اعتبار فیش 
حقوقــی جهت دریافت تســهیالت 

بانکــی و دیگــر خدمات مــورد نیاز 
بهره مند شوند.

محمد از رضایتمندی مردم از ارائه 
خدمات اسنپ در جزیره کیش خبر داد 
و بیان داشت: نمی توان جلوی کسب و 
کارها را گرفت؛ باید رانندگان تاکســی 
سریع دانش خود را به روز کرده و خود را 

با شرایط روز تطبیق دهند.
وی با بیــان این که بایــد صیادی و 
کسب و کارهای حالل رونق پیدا کند و 
در راستای تامین بنزین با نرخ دولتی بر 
ارائه خدمات در اسکله صیادی نظارت 
دقیق شــود، افزود: صیادان باید بدون 
واســطه صیدهای خود را به مشتریان 
عرضه کنند تا رضایت صیاد و مشتری 

جلب شود.
وی به انعقاد برخــی از قراردادهایی 
اشــاره داشــت که هیچ  گونه کنترل و 
نظارتی بر ســرمایه گذار نبود و مسایل 
حقوقی زیادی را به دنبال داشته است، 
گفت: برای تعیین تکلیف این پروژه های 
به کمک قوه قضائیه و وزارت اطالعات 

نیاز داریم.
محمد ضمــن قدردانی از همدلی و 
انسجام مثال زدنی میان مسئوالن کیش 
در اداره امورات جزیــره، افزود: با توجه 
به این مهم و همه سختی ها و  مشکالت 
پیش رو مسایل جزیره به نحو شایسته 

اداره می شود.
گفتنی است در نود و یکمین جلسه 
شورای اداری سازمان منطقه آزاد کیش، 
جعفر آهنگــران رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
هیئت همراه دبیرخانه شــورای عالی 
مناطق آزاد، حجتی رئیس ســازمان 
حراســت کل کشــور، ائمه جماعات، 
معاونین و مدیران سازمان، مدیران عامل 
شرکت های تابعه، جمعی از مسئوالن 
محلی، نظامی و انتظامی حضور داشتند.

 توجه به معیشت مردم
 اولویت  مسئوالن منطقه آزاد 

مشــاور رئیس جمهــور توجه به 
معیشــت مردم هنگام اجرای هر گونه 
طرح اقتصادی، تولیــدی و صادراتی را 
از اولویت های نخست مسئوالن منطقه 

آزاد برشمرد. 
محمد در نشست صمیمی اقشار و 
اصناف جزیره کیش که در مسجد خاتم 
االنبیا)ص( برگزار شد؛ توجه به معیشت 
و زیرساخت های کیش را از دغدغه های 
اصلی مسئوالن این منطقه برشمرد و 
اظهار داشت: مدیرانی که تمایل دارند 
به مدیریت خود ادامه دهند با تشکیل 
کارگروهی نســبت به حل مشکالت 

مردم اقدام کنند.
مشاور رئیس جمهور برگزاری جلسه 
بعــدی را ارائه گــزارش عملکردی در 

خصوص رفع مشــکالت مطرح شده 
از سوی مردم این منطقه عنوان کرد و 
افزود: تمام موضوعات مطرح شــده در 
این نشست از سوی مردم، ثبت می شود 

و در دبیرخانه قابل پیگیری است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، 
صنعتی و ویژه اقتصادی، بر لزوم اهمیت 
توســعه آموزش و پرورش و توریست 
علمی در منطقه آزاد کیش اشاره کرد 
و گفت: ما می توانیم در حوزه بســتری 
سازی آموزش و توریسم علمی گام های 
موثری برداریم و به خاطر این که از ساز و 
کارهای الزم برخوردار نیستیم اقدامات 

الزم با وزارت علوم است.
محمد با تاکید بر ایــن مهم که کار 
فرهنگی نیاز به اقدامات زیرساختی دارد، 
اظهار داشت: با خرد جمعی و برنامه ریزی 
در حوزه های فرهنگی کیش اقدامات 

موثری انجام خواهیم داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود 
در خصوص قراردادهای پیمانکاری که با 
معیشت جامعه کارگری ارتباط مستقیم 
دارد اشاره کرد و افزود: احداث خانه های 
پیش ساخته در قالب bot با جدیت تمام 
در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش 

قرار گرفته است.
مشاور رئیس جمهور بر جایگاه ویژه 
ایثارگران تاکید کرد و گفت: برابر ضوابط 
اعالم شده کشوری، وضعیت ایثارگران 

در اولویت قرار می گیرد.
به گفته محمــد فرهنگیــان نیز 
دچار مشــکالت معیشــتی هستند و 
باید این قشــر زحمت کــش که نقش 
مهمی در توســعه و پیشــرفت کشور 
دارند مشکالتشان حل شــود.وی در 
خصوص اشتغالزایی برای مردم بومی 
نشین کیش، خاطر نشان کرد: فعاالن 
اقتصادی هنگام ســرمایه گذار باید در 
قرارداد تعهدی را بــر عهده بگیرند که 
تعداد مشخصی از بومی نشینان کیش 

را در پروژه خود جذب کنند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، 
صنعتی و ویژه اقتصادی بر آمیخته شدن 
هنر و فرهنگ با اقتصاد تاکید کرد و افزود: 
باید این مهم نیز مورد اهتمام ویژه قرار 

گیرد چرا که هیچ فاصلــه ای بین هنر 
و اقتصاد وجود ندارد و هنــر می تواند 

موتور محرکه اقتصاد شود.
محمد از رضایتمندی مردم از ارائه 
خدمات اســنپ در جزیره کیش خبر 
داد و بیان داشــت: نمی توانیم جلوی 
کسب و کارها را گرفت باید سریع دانش 
خود را به روز کرد و با شرایط روز خود را 

تطبیق داد.
محمــد در ادامــه تصریــح کرد: 
باید مردم بهتریــن، باکیفیت ترین و 
ارزان ترین ارائه خدمات را انتخاب کنند.

وی نظارت بر کار اتحادیه ها با هدف 
رونق فضای کسب و کار مردم تاکید کرد 
و افزود: کسب و کارها در چارچوب قوانین 
بدون هیچ محدودیتی باید ارتقا و توسعه 
یابند.مشاور رئیس جمهور اظهار داشت: 

باید صیادی و کســب و کارهای حالل 
رونق پیدا کند و در راستای تامین بنزین 
با نرخ دولتی بر ارائه خدمات در اسکله 

صیادی نظارت دقیق شود.
وی سامانه ســمباد در مناطق آزاد 
را پل ارتباطی مردم برای ارائه نظرات، 
انتقادات و پیشــنهادهای خود معرفی 

کرد.
قوانین خلق الساعه با شرایط ثبات 

اقتصادی همخوانی ندارد 
دبیر شــورای عالی مناطق آزاد در 
نشســت با فعالین اقتصــادی کیش و 
آیین رونمایی از ســامانه شفافیت، نیز 
بقای مناطــق آزاد را درگــرو فعالیت 
ســرمایه گذاران دانســت و گفت: در 
حال حاضر شــرایط ثبات اقتصادی با 
قوانین خلق الســاعه همخوانی ندارد و 

مشکل آفرین شده است. 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، 
صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، مدیران 
مناطق آزاد و فعاالن اقتصادی را بدنه ای 
واحد با هدف مشــترک اعتالی کشور 
ایران و توسعه  اقتصادی عنوان، و اظهار 
کرد: رفع مشکالت مطرح و دیده شده 
در ســفرهای اخیر به مناطق آزاد، در 
دستورکار دبیرخانه و مناطق آزاد قرار 

گرفته است.
محمد با اشــاره بــه اراده نهادهای 
مختلف مانند دبیرخانه، شورای عالی 
مناطق آزاد و مجلس شورای اسالمی و 
تاکید بر اینکه از هر رکنی که نیاز باشد 
برای رفع موانع، پیگیری می شود، گفت: 
سعی می کنیم شــرایط مناسبی برای 
سرمایه گذاران تامین کنیم که متاسفانه 
در حال حاضر شرایط ثبات اقتصادی با 
قوانین خلق الســاعه همخوانی ندارد و 

مشکل آفرین شده است.
محمد شفافیت در قوانین و خدمات 
را یکــی از دغدغه هــای اصلی فعالین 
اقتصادی دانســت و گفت: این امر در 
دســتور کار قرار گرفته اســت چرا که 
نیازمند آن است که هیچگونه تبعیض 
و اقدام پشــت پرده ای مانند امضاهای 
طالیــی صــورت نگیــرد و همه چیز 
ضابطه مند و دارای شیوه نامه خواهد بود 

تا بستری مناسب برای تصمیم و فعالیت 
سرمایه گذاران مهیا شود.

وی جزیره کیــش را پایلوت اجرای 
طرح شــفافیت عنوان کرد و بــا ابراز 
امیدواری از اجرای این طرح در ســایر 
مناطق آزاد کشور افزود: در این سامانه 
1۴ خدمت در مناطق آزاد ارائه خواهد 
شد که تمام آنها در سامانه بارگذاری و 
شفاف سازی خواهد شد افزود: ۷ خدمت 
امروز رونمایی می شود و ۷ خدمت بعدی 
طی سه ماه آینده بارگذاری و به سامانه 

اضافه خواهد شد.
وی تاکیــد کــرد: فرصت هــای 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد به صورت 
شفاف در پرتال مناطق آزاد بارگذاری 
شده است که تاکنون حدود صد فرصت 
در حوزه های مختلف به ترتیب مناطق 

را شامل می شــود، و شامل حوزه هایی 
چون صنعتی، گردشگری، کشاورزی، 
توریسم درمانی، توریسم علمی و ورزشی 
می باشد.محمد بقای مناطق آزاد را در 
گرو فعالیت ســرمایه گذاران دانست و 
با بیان این مطلب که تولید، صادرات و 
ورود تکنولــوژی و فناوری های نوین از 
آنها موردانتظار است، تصریح کرد: عالوه 
بر بارگذاری این خدمات، مجموعه ی 
سندباد به منظور ارتباط مستقیم با دبیر، 
از ده روز گذشــته فعال شده است تا هر 
فعال یا فرد بومی امکان ارتباط مستقیم 
با شخص دبیر شورای عالی مناطق آزاد 

را داشته باشند.
یادآور می شــود محمد  در سفر سه 
روزه خود بــه کیش با مــردم، فعاالن 
بخش خصوصی، ائمه جماعات، سپاه، 
نیروی انتظامی و اســتاندار هرمزگان 
و دانشــجویان دیدار و از شرکت های 
دانش بنیان، طرح هایی سرمایه    گذاری، 
مناطــق بومی نشــین و ... بازدید کرد. 
همچنین با حضور وی، جلسات متعدد 
و فشــرده برگزار و مشکالت موجود در 
حوزه های مختلف جزیره شناســایی 
شد و جهت مرتفع شدن در دستور کار 

قرار گرفت.
 خالقیت زبانزد ایرانیان تبدیل

 به ارزش افزوده شود 
مشاور رئیس جمهور بر تبدیل علم 
و خالقیت ایرانی به ارزش افزوده تاکید 
کرد و گفت: با تقویت این توانمندی دیگر 
شاهد فرار مغزها و نگران بیکاری نخبگان 

نخواهیم بود. 
دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد 
کشور در بازدید از مرکز نوآوری کیش 

با همراهی مدیرعامل و معاون توسعه 
مدیریت ســازمان منطقه آزاد کیش با 
اشاره به همکار بودن بانیان شرکت های 
دانش بنیان، از پیشرفتی که در حال وقوع 
هست ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: 
علم و خالقیت ایرانی کــه در تمام دنیا 
زبانزد هست باید تبدیل به ارزش افزوده 
شود و اتفاقا کشــور ما دقیقا در همین 

نقطه لنگ می زند. 
محمد با اشــاره به ارزش افزوده ی 
خارج از ایران، تصریح کرد: این توانمندی 
با بازاریابی، صنعتی سازی و شناسایی 
بازار ایجاد شده است و مشابه آن توسط 
متخصصان ایران مهیا و بومی شده است 
و چنانچه به این سرفصل ها اهمیت داده 
شود دیگر شــاهد فرار مغزها و نگران 

بیکاری نخبگان نخواهیم بود.

مشاور رئیس جمهور در شورای مدیران سازمان منطقه آزاد مطرح کرد:

موفقیت کیش، در گرو جلب رضایتمندی ذینفعان جزیره 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

مشاور رئیس جمهور: امروز 
دولت، نمایندگان مجلس، 
پرسنل فعال در حوزه های 

مختلف و مردم به عنوان 
هموندان و ذینفعان هستند 

و دیدگاه آنان بر عملکرد ما از 
اهمیت باالیی برخوردار است
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:
رونق اقتصادی مبتنی بر توسعه 

فرهنگی و اجتماعی است 
مدیرعامل سازمان 
منطقــه آزاد کیش، 
رونق اقتصادی مبتنی 
بر توســعه فرهنگی و 
اجتماعی را زمینه ساز 
آینده ای به مراتب بهتر 

از گذشته عنوان کرد. 
به گزارش ایلنا، جعفر آهنگران در نود و یکمین 
جلسه شورای اداری ســازمان که با حضور مشاور 
رئیس جمهور؛ با تاکید بــر چارچوب نظری رونق 
اقتصادی مبتنی بر توســعه فرهنگی و اجتماعی 
و   توجه همه جانبه به ســه عنصر »انســان، فضا و 
فعالیت« را تضمینی دیگر برای تحقق آینده ای به 

مراتب بهتر از گذشته برشمرد.
رئیس هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، 
خاطرنشان کرد: افق روشــن و آینده ای سرشار از 

موفقیت و تعالی در انتظار کیش است.
آهنگران با بیان این که استقرار مدیریت جوان، 
پر انگیزه، میدان دیده و معتمد در دبیرخانه شورای 
عالی مناطق آزاد بیانگر تحقق یک کار موفق است، 
گفت: سعید محمد، مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شــورای عالی مناطق آزاد با دانش و تجربه ای که 
دارند حتما  کارنامه ای درخشان در عرصه مناطق 
آزاد و مناطق ویژه اقتصادی از خود بر جای خواهد 
گذاشت. آهنگران در ادامه تصریح کرد: انگیزه دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد تعمیق و تعمیم خدمت به 

تمام مردم ایران است. 
وی  با اشاره به نشست عمومی فعاالن اقتصادی 
جزیره، گفت: تمام مباحث مطرح شــده از سوی 
فعاالن اقتصــادی در راســتای حکمروایی موثر 
محلی بود که این مهم خبر مسرت بخشی برای این 
منطقه است.آهنگران افزود: در این نشست فعاالن 
اقتصادی تمکین منافع عمومی جزیره را به منافع 

فردی مطرح کردند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 
ســخنان خود از دو نماد وحدت؛ حجت االسالم 
والمسلمین حســن زاده امام جمعه کیش و شیخ 
یعقوب شمس امام جمعه اهل تسنن قدردانی کرد.

    
بارگذاری لحظه ای اطالعات بخش های 

مختلف کیش در سایت   شفاف 
مدیــر فنــاوری 
اطالعات و ارتباطات 
ســازمان منطقه آزاد 
کیش از ارائه لحظه ای 
اطالعات در ســامانه 
شــفافیت خبر داد و گفت: این ســایت به آدرس 
shafaf.kish.ir اکنــون در تمامی پنل ها قابل 
دسترسی اســت و در هفت دسته بندی، خدمات 

مربوط به ۲0 سامانه استخراج و ارائه شده است. 
به گزارش ایلنا؛ امیر سوداگران، در آیین رونمایی 
از سامانه  »شفاف« با حضور دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد در کیش، با تاکید بر شفافیت و سالمت نظام 
اداری گفت: چنین سامانه ای باعث دید واقع بینانه تر 
و اشراف دســتگاه های بیرونی و نظارتی نسبت به 
منطقه آزاد کیش و مواردی چون گمرک، امالک و 

فعالیت سرمایه گذاران جزیره می شود.
این مسئول با اشــاره به اینکه هیچ خدمتی در 
کیش بدون سامانه ارائه نمی شود، گفت: بانک های 

اطالعاتی تمام این سامانه ها در اختیار ما قرار دارد.
 shafaf.kish.ir وی آدرس ایــن ســایت را
عنوان کرد و افزود: سایت شفافیت اکنون در تمامی 
پنل ها قابل دسترسی است و در هفت دسته بندی، 
خدمات مربوط به ۲0 سامانه استخراج و ارائه شده 
است.سوداگران دســته  اول را مربوط به اطالعات 
و رزومه ی مدیران ســازمان  عنوان کــرد و افزود: 
گزارش عملکرد بخش هــای مختلف به صورت 
لحظه ای، فعالیت های اقتصادی در تمامی حوزه های 
کیشوندی، حقوقی، بخش مجوزهای اقتصادی، 
سامانه کیشــوندی، وضعیت بازرگانان از جمله 
گمرک، مناقصات و مزایدات، بودجه، بســته های 
سرمایه گذاری و بحث مستغالت و قطعات ملکی که 
از مهم ترین مباحث جزیره است، از دیگر بخش های 
این ســامانه اســت.وی در پایان تصریح کرد: این 
سامانه فاز اول خود را طی می کند و سعی در ارائه  ی 

لحظه ای اطالعات دارد.

اخبار کیش


