
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
خواستار شد؛

توجه به جایگاه ویژه مناطق آزاد 
در تدوین برنامه هفتم توسعه

مدیرعامل سازمان 
منطقــه آزاد کیش، 
خواســتار توجه ویژه 
مســئوالن به جایگاه 
مناطق آزاد و حمایت 

از عملکرد این مناطق در روند توسعه اقتصادی کشور 
شــد. جعفر آهنگران  در مراســم معارفه داریوش 
دلفانی، مشــاور مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش در امور مجلس شــورای اســامی و یوسف 
انصاری، مسئول پیگیری های ویژه این سازمان که 
با حضور جمعی از مشاوران ، معاونان و مدیران این 
سازمان برگزار شــد، با ابراز خرسندی از پیشرفت 
مناطق آزاد کشور درسالهای اخیر که موجب تثبیت 
جایگاه آنها در ســطح ملی و منطقه ای شده است 
گفت: جزایرکیش و قشم به دلیل محصور بودن و 
موقعیت جغرافیایی خاص می توانند بارســنگین 
توســعه مراودات تجاری و بازرگانی حوزه خلیج 
فارس را بر عهده گرفته و این نقش موثر را به خوبی 
ایفا کنند. از مسئوالن نیز انتظارمی رود به این مناطق 
نگرشی خاص داشته و در روند تدوین برنامه هفتم 
توســعه با رویکرد ملی به پیشرفت همه جانبه این 
جزایرکمک کنند. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
کیش همچنین  ارائه اطاعات صحیح و به موقع به 
نمایندگان مجلس شورای اسامی با هدف ایجاد 
بستر مناسب برای تصمیم گیریهای صحیح را عامل 
مهمی در رونق همه جانبه مناطق آزاد برشــمرد و 
ابراز امیدواری کرد مشــاور جدید سازمان منطقه 
آزادکیش درامورمجلس شورای اسامی با تقویت 
تعامــات و پیگیریهای مســتمر زمینه حمایت 
گسترده از روند توسعه منطقه آزاد کیش به عنوان 
قطب گردشگری کشــور را فراهم کند.   داریوش 
دلفانی، مشاور مدیر عامل سازمان منطقه آزادکیش 
در امور مجلس شورای اسامی نیز در این نشست با 
اشاره به تنوع فعالیت های اقتصادی، گردشگری و 
صنعتی در جزیره کیش و همچنین اهتمام مسئوالن 
به رشد و توســعه منطقه آزاد کیش گفت: تاش 
خواهیم کرد در سال تولید ، پشتیبانی و مانع زدایی، 
موانع پیش روی فعاالن اقتصادی و مشکات ناشی 
ازتسری برخی قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد، 
دراین جزیره زیبا برطرف شود تا افرادی که به شوق 
آبادانی کیش تاش می کنند با انگیزه ای مضاعف در 
مسیررشد و تعالی این منطقه به حرکت ادامه دهند. 
همچنین یوسف انصاری، مسئول پیگیری های ویژه 
سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر اینکه خدمت به 
هموطنان و تاش برای سرافرازی نظام اسامی مهم 
ترین اصول در پذیرش هر مسئولیتی است،  گفت: با 
جدیت درپیگیری مسائل سازمان و ارائه خدمات به 
هموطنان عزتمند تاش خواهیم کرد تا مسئولیت 
خود را در مسیرتوسعه و پیشرفت جزیره کیش به 

انجام رسانیم.
    

آغاز  عملیات اجرایی بزرگ ترین 
سالن کنسرت کشور در کیش

عملیــات اجرایی 
ســاخت بزرگ ترین 
سالن کنسرت کشور 
در کیش با اعتبار 430 
میلیارد تومان با حضور 

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
و مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد کیش آغاز شد. 
علی اصغر مونســان در این آیین،  ضمن گفتگو با 
مهندسان و سرمایه گذاران این مجموعه،  تصریح 
کرد: کنسرت هال ســپنتا از نظر طراحی و زیبایی 
یک مجموعه منحصر بفرد است که ساخت آن در 
جزیره کیش در رونق گردشگری به ویژه گردشگری 
هنری تاثیر بسزایی دارد. جعفرآهنگران نیز با اشاره 
به اینکه ساخت این مجموعه فرهنگی و هنری در 
جزیره کیش بر تنوع جاذبه های گردشــگری این 
جزیره و ارتقای خدمات گردشگری می افزاید، گفت: 
با بهره برداری از این مجموعه  عاوه بر اینکه مدت 
ماندگاری گردشــگران درکیش افزایش می یابد، 
زیرساخت های برگزاری برنامه ها و جشنواره های 
هنری هم تقویت می شود. این کنسرت هال چند 
منظوره با ظرفیت پذیــرش ۱۷00نفر بازیر بنای 
8هزار متر مربع در زمینی به وسعت 42هزارمترمربع 

در دو طبقه ساخته می شود.
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جعفر آهنگران توســعه اقتصــاد دریامحور و صنعت 
گردشــگری با نگاه ملی و فراملی را برنامه های محوری 

سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، در نشستی با حضور علی اصغر مونسان 
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و 
جعفرآهنگران مدیر عامل و رییس هیات مدیره سازمان 
منطقه آزاد کیش، جمعی از سرمایه گذاران، نمایندگان 
جوامع، صنوف، فعاالن عرصه گردشگری و اصحاب رسانه؛ 
بعضی مسائل و مشکات گردشگری این جزیره مطرح و 
راهکارهای پشتیبانی و مانع زدایی از فعالیت های عرصه 

گردشگری در این منطقه آزاد بررسی شد.
آهنگران بــا تقدیــر از همراهی مســئوالنه فعاالن 
اقتصادی و ســرمایه گذاران کیش برای رونق همه جانبه 
این جزیره، بخش خصوصی توانمنــد و همراه در جزیره 
کیش را ظرفیت ارزشــمند و مناســبی برای توسعه این 

منطقه آزاد برشمرد.
آهنگران تاکید کرد: نگرش و دغدغه فعاالن اقتصادی 
و گردشگری کیش، ملی است و این کار و مسیر را بسیار 

آسان می کند.
مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد کیــش برضرورت 
توجه جدی به توســعه اقتصاد دریا محور درکیش تاکید 
کرد و افــزود: اقتصاد دریامحــور باید به ســمتی برود 
 که ســرمایه گذاران جدید برای فعالیــت در این حوزه 

جذب شوند.
وی با اشــاره به ظرفیت ها و زیرســاخت های جزیره 
کیش اظهارداشت: بی تردید توسعه گردشگری به عنوان 
محوری ترین فعالیت منطقه آزادکیش نیازمند اهتمام 
جدی مسئوالن در اعمال سیاســت های حمایتی برای 
رونق کسب و کار و استمرار فعالیت های بخش خصوصی 

است. 
آهنگران، توســعه تجهیــزات بیمارســتانی، رونق 
گردشگری ســامت، اعطای تسهیات بانکی برای رشد 
صنعت گردشگری، توســعه ی اقتصاد دریا محوربا تکیه 
بر توان موجود و ارتقاء زیرساختهای فعلی ، حفظ محیط 
زیست و تامین زیرساخت های انرژی و آب و برق ساکنان 
جزیره کیش را از مهم ترین برنامه های ســازمان منطقه 

آزادکیش عنوان کرد.
وی با اشــاره به اهمیت گردشگری ســامت، گفت: 
باتوجه به ظرفیت های کیش هنــوز راهی طوالنی برای 

رسیدن به جایگاه شایسته این منطقه پیش روداریم.
آهنگران با اشــاره به اینکه ۶0 هتل در دست ساخت 
بودند که به علت نوســانات ارزی و قوانین جدیدی چون 
مالیات بر ارزش افزوده بامشــکاتی مواجه شــده اند  از 
وزارت میراث فرهنگی خواســت تا با اعطــای وام بانکی 
جهت توسعه بوم گردی و رونق گردشگری منطقه، یاریگر 

بخش خصوصی باشند. 
وی طرح جامــع کیش را بســیار مهم تلقــی و ابراز 
امیدواری کرد به زودی و پیش از نشست حاکمیتی بعدی، 

طرح جامع تاییدشده در دست ارائه باشد. 
 پیگیری برای تاخیر اجرای طرح مالیات 

برارزش افزوده در مناطق آزاد 
علی اصغرمونسان از پیگیری جدی برای تاخیر اجرای 
طرح مالیات برارزش افزوده در مناطق آزاد و تاش برای 

حل این مشکل خبر داد.
در نشست هم اندیشــی وزیر میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشــور با فعاالن عرصه گردشگری 
کیش، برخی مســائل حوزه گردشــگری کیش عنوان 

شدکه مهمترین آن تاثیرات منفی دریافت ارزش افزوده 
درمناطق آزاد بر رونق صنعت گردشــگری و درخواست 
تاخیر یک ماهــه در اجــرای این مصوبــه و همچنین 
 اعطای تســهیات حمایتی به فعاالن عرصه گردشگری 

درکیش بود.
در این جلسه علی اصغر مونسان از پیگیری جدی برای 
تاخیر در اجرای طرح مســئله مالیات برارزش افزوده در 

مناطق آزاد و تاش برای حل این مشکل خبر داد.
وی افــزود: تمــام تاش خــود را در جهــت تمدید 
اقســاط وام ها، حمایت از گردشــگری کیش و پیگیری 

موضوع مالیات بر ارزش افزوده خواهد کرد.
وی با اشاره به پایان مهلت بیست ساله معافیت مالیاتی 
منطقه آزادکیش در دوران مدیرعاملی  خود دراین منطقه 
گفت: در آن زمان باوجود فشار های دستگاه های ذیربط، 
در برابر اجــرای این طرح ایســتادگی کردیم و معافیت 

مالیاتی به عنوان یک مزیت عالی در کیش حفظ شد.
وی با اشــاره به اینکه قانون گرفتــن مالیات بر ارزش 
افزوده تصویب شده و بازگرداندن آن کار دشواری است 
گفت: با مســئوالن مربوطه در این زمینه گفتگو خواهیم 
کرد و بخش خصوصی و ســرمایه گذاران هم باید از مدیر 
عامل منطقه حمایت کنند و برای حذف مالیات بر ارزش 

افزوده تاش کنند.
مونســان با اشــاره به نگاه ویژه به کیــش در اتخاذ 
تصمیمات گردشگری تاکید کرد: پشــتیبانی از کیش 
مانند عوارض خروج از کشور همواره در دستور کار وزارت 

بوده است.
وی با اشــاره به قیمت باالی ملــک را در کیش گفت: 
مدیران ارشد حاکمیتی نیز در این خصوص نگران هستند 
و این معضل از چالش های اصلی مدیریت کنونی سازمان 

منطقه آزاد کیش است.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در گردشگری کشور 
اتفاق افتاد، ارتقای تعداد گردشگر و رکورد آن در سال۹8 
با وجود تمامی اتفاقات آن ســال مانند ســیل، شهادت 

سردار سلیمانی و حادثه هواپیمای اوکراین است.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، نیز در این 
نشست بیشترین سهم را از آنچه در چشم انداز گردشگری 
کیش می گذرد، حضور بخــش خصوصی عنوان و اظهار 
کرد: در بخش صنایع دستی نیز وزارتخانه نقش حمایتی 
دارد و برعکس در بخش میراث فرهنگی بیشترین سهم 

از آن حاکمیت است.
خســرو نشــان بــا اشــاره بــه تعــداد هتل هــا، 
آژانس هــای گردشــگری و اماکن پذیرایــی و تفریحی 
و گردشــگری با عدد ۵۶8 و اشــتغال بالغ بــر 20هزار 
نفر از جمعیــت کیش در حــوزه گردشــگری تصریح 
کرد: اقتصاد کیــش، تک محور اســت و جزیره به قطب 
اول گردشــگری در کشــور تبدیل شده اســت و برای 
قوام بیشــتر با توجــه به افزایــش ظرفیت فــرودگاه و 

 گردشــگر برای قوام بیشــتر نیاز به تنوع بیشتری دارد. 
وی منابع جزیــره کیش را منابع اصلی دانســت و گفت: 
 ســهم جزیره از صندوق ذخیــره ملی نیز بایــد درنظر 

گرفته شود.
ابوالحســنی، نایب رئیس جامعــه پذیرایی و رئیس 
جامعه بازاریان کیش نیز  با اشاره به اینکه دریافت خدمات 
کشوری برای کل کشــور بوده و جزیره کیش نیز باید از 
این حق بهره مند باشد  ادامه داد: ویروس ارزش افزوده از 
ویروس کرونا خطرناک تر است. تصویب و اباغ ناگهانی 
این ماده قانونی در کیش، مشــکات فراوانی را به وجود 

آورده و فعالیت اقتصادی را تحت الشعاع قرار داد.
وی افزود: این مسئله  همراه با ناآگاهی مودیان باعث 
تبلیغات سوء علیه کیش شده است و درنهایت به رغبت 
مســافران به ســفرهای خارجی و حتــی تغییر مقاصد 

سرمایه گذاری برای فعاالن اقتصادی خواهد انجامید.
وی تصریح کــرد: این قانون بر فرض لــزوم اجرا، نیاز 

قطعی به تنفس زمانی برای آموزش صنوف دارد.
همچنین رئیس جامعه هتلداران کیــش با تاکید بر 
اینکه تنها گردشــگری می تواند اقتصاد را از وابستگی به 
فروش نفت برهاند، اظهار داشت: برخی محدودیت های 
اعمال شده مانع جذب گردشــگر خارجی است و باید در 

مجلس مطرح و رفع شود.
مسیح اهلل صفا با اشاره به تصمیمات غلط ارزش افزوده 
ادامه داد: زیر مجموعه وزارت دارایی قرار گرفتن مناطق 
آزاد، بدترین ضربه ای بود که می توانســت به این مناطق 

وارد شود.
نماینده آژانس های گردشــگری کیــش، جزیره را 
اصلی ترین قطب گردشگری کشور عنوان و تصریح کرد: 
مالیات بر ارزش افزوده بزرگترین معضلی است که اکنون 
با آن دست به گریبان هستیم و امیدواریم این ماده واحده  

مغایر با قانون به زودی حذف شود.
خــدادادی کروناهراســی را پیامــد بی توجهــی به 
فرمول های صحیح سامت دانســت و گفت: در کیش با 
این مشــکل روبه رو هســتیم و باید برای آینده با فرمول 

مراقبتی بهتر با آن مقابله شود.
 عزم جدی سازمان  بر مانع زدایی 
فعالیت های عرصه گردشگری 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با هدف تسهیل 
روند اجرای طرح های عمرانی حوزه گردشــگری ازهتل 

درحال ساخت امیرکبیر بازدید کرد.
جعفرآهنگــران در بازدیــد از هتل درحال ســاخت 
امیرکبیر بــا ســرمایه گذار، مهندســان و مجریان این 

مجموعه دیدار و گفتگو کرد.
جعفر آهنگران با بیان اینکه درساخت هتل های جدید 
درجزیره کیش عاوه بر معماری زیبــا و منحصر بفرد ، 
اســتفاده ازتجهیزات به روز و اســتاندارد با هدف ارتقاء 
خدمات گردشگری اهمیت بسزایی دارد گفت : سازمان 
منطقه آزاد کیش با جدیت تاش می کند تا درچارچوب 
قانون و با کاهش بروکراسی و رفع موانع،شرایط فعالیت 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی درکیش تسهیل شود.

ســرمایه گذار این هتل نیز با اشاره به اینکه درساخت 
هتل امیــر کبیــر از معماری ســنتی و اصیــل ایرانی 
دردوره های مختلف تاریخی و المان های فرهنگی کشور و 
بومی منطقه بهره گرفته شده است  گفت : با بهره برداری 
از  این هتل که با پیشرفت فیزیکی ۹0 درصد در 3 طبقه 
شامل ۱48 اتاق،4 رستوران وکافی شاپ و حمام سنتی 
درحال ساخت است بیش از 400 تخت به ظرفیت اقامتی 

جزیره کیش افزوده خواهد شد.
 تقدیر از فعاالن گردشگری کیش 

در هفته میراث فرهنگی
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش بر رونق 
گردشگری فرهنگی و تاش برای حفظ میراث فرهنگی 
ناملموس کیش با اســتفاده از ظرفیت های بومی منطقه 

تاکیدکرد.
خسرو نشــان به همراه جمعی ازمدیران این معاونت 
و اصحاب رسانه به مناســبت گرامیداشت هفته میراث 

فرهنگی با حضور در مجموعه تــک بادگیر کیش، خانه 
مردم شناسی بومیان کیش )موزه برتر بخش خصوصی 
در سال ۹8 - ۹۹( و خانه بوم گردی روستای تاریخی باغو 
جزیره کیش ازتاش های ارزنده این سه مجموعه در ارائه 
خدمات به گردشــگران منطقــه ، کارآفرینی در عرصه 
گردشــگری و  حوزه میراث فرهنگی نا ملموس کیش،  
جهت توسعه بوم گردی و رونق صنعت گردشگری منطقه 

تقدیرکرد.
نشان در این مراسم با ابراز خرسندی از تاش بومیان 
کیش در معرفی فرهنگ و آداب و رسوم منطقه با استفاده 
از ظرفیت های بومی و تاریخی این جزیره زیبا تاکید کرد: 
توســعه بوم گردی و ایجاد موزه های خصوصی درکیش 
یکی ازمهم ترین طرح ها درجهت حفظ میراث فرهنگی 
ناملموس جزیره است که افزایش شمارگردشگران داخلی 

و خارجی را هم به دنبال خواهد داشت. 

وی بــا بیان اینکــه موزه هــا نقش مهمــی دررونق 
گردشگری فرهنگی ایفا می کنند تصریح کرد: اینکه موزه 
خانه بومیان کیش چند سال پیاپی موفق به کسب عناوین 
برتر ملی شده افتخار بزرگی اســت که از تاش جمعی و 
همت باالی مسئوالن این مجموعه فرهنگی حکایت دارد.

احداث چهار موزه جدید در کیش
مدیر توسعه گردشــگری و میراث فرهنگی سازمان 
منطقه آزاد کیش از توســعه فعالیت های گردشگری و 

ایجاد چهار موزه جدید در این جزیره خبرداد.
ماهان مدون روز پنجشنبه در حاشیه تجلیل از موزه 
داران بخش خصوصی کیش به مناســبت هفته میراث 
فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه موزه ها از عناصر مهم 
توسعه گردشگری فرهنگی به شــمار می روند از تبدیل 
جزیره کیش به قطب ســیاحتی و تفریحــی بین  المللی 
کشــورخبر داد و افزود: تاریخ و تجربه یکی از محورهای 
اصلی جذب گردشگران داخلی و خارجی است که سازمان 
منطقه آزاد کیش در این راستا به دنبال توسعه موزه های 
تخصصی کشور در این جزیره است تا بتواند عاوه بر ایجاد 
تنوع در جاذبه های گردشــگری، مدت زمان ماندگاری 

مسافران را درجزیره کیش افرایش دهد.
مدیر توسعه گردشــگری و میراث فرهنگی سازمان 
منطقه آزاد کیش گفت: برای تحقق این هدف ایجاد چهار 
موزه در اماکن تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی در 

دستور کار قرارگرفته است.
به گفته ماهــان مدون کاخ مرجان پــس از مرمت به 
موزه صنایع دستی شاخص کشور تبدیل می شود. برای 
مجموعه بازار فرانسه پس از اتمام دوره مرمت با همکاری 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی و 
البته درصورت تصویب طرح با رفع موانع موجود، تبدیل 
کاربری این مجموعه به شعبه ای از موزه ایران باستان مد 

نظر است.

مدیر توسعه گردشــگری و میراث فرهنگی سازمان 
منطقه آزاد کیش اظهارداشــت :  مجموعه کاخ نخست 
وزیری نیز به عنوان موزه هنرهای معاصر کشور و کیش 
الیت نیز به عنوان بوتیک هتل و سایت موزه مردم شناسی 

فعال خواهند شد.
مدون با اشــاره به اهمیــت حضــور فعالیت بخش 
خصوصی در عرصه گردشــگری گفت: سازمان منطقه 
آزاد کیش به عنوان نماینده عالی دولت در صدد اســت 
 با همکاری بخــش خصوص موزه هــای خصوصی را نیز 

دایر کند.

جعفر آهنگران در نشست هم اندیشی با وزیر میراث فرهنگی مطرح کرد:

توسعه صنعت گردشگری؛ برنامه محوری سازمان منطقه آزاد کیش 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش
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