
در ارتباط ویدئو کنفرانسی بهره برداری از دو 
طرح گردشگری و عمرانی صورت گرفت

تقدیر روحانی از توجه ویژه کیش به 
تقویت زیر ساخت های گردشگری

رئیس جمهــور در ارتبــاط ویدئوکنفرانســی 
بهره برداری از دو طرح گردشگری و عمرانی جزیره، 
از تقویت زیرساخت های گردشگری کیش درجهت 
رونق اقتصادی منطقه تقدیرکرد. به گزارش روابط 
عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزادکیش، 
حسن روحانی در مراسم ویدئوکنفرانسی بهره برداری 
از مجموعه گردشــگری و ورزش های زمســتانی 
پنگوئن و مرحله دوم برج ساحلی پرشین به ارزش 
٩ هزار و ٣٠٠ میلیارد ریــال،  اجرای طرح هایی که 
موجب افزایش حضور و ماندگاری گردشــگران در 
جزیره کیش می شود را گام موثری در تقویت صنعت 
گردشگری منطقه و رونق اقتصادی کشور عنوان کرد.

وی با بیان اینکه جزیره کیش با جاذبه های طبیعی 
و زیرساخت های مناسب ظرفیت های بسیار خوبی 
در عرصه گردشگری دارد و یکی از مقاصد مطلوب 
برای هموطنان، کشورهای همسایه و گردشگران 
خارجی است؛ گفت: ایجاد جاذبه های نوین تفریحی، 
مانند همین مجموعه ورزش های زمســتانی که 
امروز در کیش به بهره برداری رســید و ماندگاری 
گردشــگر را افزایش می دهد عالوه بر اشتغالزایی 
سبب می شود همه بخش  ها ازجمله هتل  ها و مراکز 
اقامتی و پذیرایی، بازارها و مراکز تجاری و بخش های 
خدماتی منتفع شوند. رئیس جمهور با ابراز خرسندی 
از سیاســت گذاری هوشمندانه ســازمان منطقه 
آزاد کیش برای استمرارکســب و کارها و پذیرش 
گردشــگران همزمان با توجه جدی بــه ضوابط 
بهداشتی تصریح کرد: ســازمان منطقه آزادکیش 
با روشی محتاطانه در حالیکه طبق رنگبندی های 
ستاد ملی کرونا آبی است محدودیت های مناطق 
زرد را اعمال می کند تا ضمن استمرار کسب و کارها، 
وضعیت سالمت ساکنان و گردشگران نیز حفظ شود 
و این سیاست هوشمندانه ای است که رونق اقتصادی 

منطقه را تضمین می کند.
    

لزوم ترسیم نقشه راه تازه برای کیش

با بررسی اقدامات صورت گرفته در کیش و تحلیل 
نقاط قوت و ضعف، باید به تدوین نقشه راه جامع و کالن 
برای توسعه کیش همت گماشت. عضو هیات مدیره 
و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش 
با بیان این مطلب، گفت: در سال های اخیر، تغییرات 
ارزشمندی در کیش به وقوع پیوست که آثار رویکرد 
جامع نگر، دانش محور و عملگــرای خود را به تدریج 
متجلی خواهد ساخت. ناصر آخوندی با اشاره به اینکه، 
در حال حاضر کیش به پیشــروترین منطقه کشور 
برای ورود به بازار ســرمایه تبدیل شده است، گفت: 
جزیره کیش نخســتین منطقه آزاد کشور بود که از 
طریق اتصال به بازار سرمایه، روش های نوین تامین 
منابع مالی مانند اوراق صکــوک، اوراق خرید دین، 
صندوق های زمین و مسکن که مجوزهای قانونی آن 
نیز کسب شده است توانست با تامین منابع مالی خود و 
جلب اطمینان سرمایه گذاران آنان را به فعالیت گسترده 
در کیش ترغیب کند. عضو هیات مدیره سازمان منطقه 
آزاد کیش افزود: در اشاره به مهمترین سرفصل اقدامات، 
موضوع تعیین تکلیف و یا فعال سازی بیش از 15٠طرح 
نیمه تمام در سال های ٩8 و ٩٩ جزیره کیش نیز بسیار 
حائز اهمیت است.  آخوندی در پایان گفت: سال 14٠٠ 
فرارسیده و هر یک از ما در هر مقام و منصبی باید برای 
رسیدن به قله های پیشــرفت باید با قدرت و صالبت 
فعالیت کند. برای رســیدن به جایگاه آرمانی جزیره 
کیش که دور از دسترس نیست، کافی است به داشته  ها 

و قابلیت هایمان توجه کنیم.
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سخنگوی ســتاد نوروزی کیش، از 
پذیرش گردشــگران نوروزی جزیره 
با رعایــت کامل دســتورالعمل  های 
بهداشتی و نظارت  های مستمر ناظران 

تمامی حوزه  ها خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــي و امور 
بین    الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
علیرضا علوی رضوی با اشاره به  کاهش 
1۷ درصدی ورود گردشگران جزیره، 
اعمــال محدودیت به ویژه در مســیر 
دریایــی و محدودیــت  6٠ درصدی 
ظرفیت پذیرش در پرواز  ها را از عوامل 
کاهش تعداد مســافران عنــوان کرد 
و گفت: ورود خودرو در نــوروز 14٠٠ 
کاهش 1٠٠ درصدی داشت و با توجه 
به ممنوعیت برپایی کمپ  ها و فعالیت 
خانه مسافر  ها، نوروز سال جاری شاهد 
کاهش تعداد مســافران و گردشگران 

دریایی بودیم.
سخنگوی ســتاد نوروزی کیش در 
بخش دیگری از سخنان خود به تشدید 
نظارت ها و تاکید بر رعایت کامل مقررات 
بهداشــتی در تمامی حوزه  های فعال 

جزیره کیش اشاره کرد. وی رعایت فاصله 
اجتماعی، استفاده از ماسک، و دسترسی 
به مایع ضدعفونی را از جمله موارد مورد 
تاکید ناظران این حوزه عنوان کرد که در 

ایام نوروز بجد بررسی و ارزیابی شدند.
 علوی رضوی تصریح کرد: تبلیغات 
محیطی و فضای مجازی در خصوص 
رعایت پروتکل  های بهداشتی، معرفی 
ســامانه 124، تبریــک رویدادهــا و 
مناسبت  های ملی و مذهبی، پیام  های 
نیروی انتظامی و پلیس راهور و شــعار 
سال در تمامی ایام نوروز 14٠٠ انجام 

و پیگیری شد.
 تبلیغات موثر با محوریت رعایت 
پروتکل  های بهداشتی در جزیره

رئیس کمیته تبلیغات و اطالع رسانی 
ســتاد نــوروزی کیــش همچنین از 
اطالع رسانی و تبلیغات موثر با محوریت 
رعایت پروتکل  های بهداشتی و حفظ 
فاصله گذاری اجتماعی در سطح جزیره 

کیش خبر داد.
علــوی رضوی بــر بهره منــدی از 
تمام ظرفیت  های تلویزیون شــهری، 

تبلیغات محیطی و اطالع رســانی به 
موقع و تاثیرگذار با هدف فرهنگ سازی 
میان تمام اقشــار مختلــف جامعه از 
جمله گردشگران جهت رعایت ضوابط 
بهداشتی ابالغ شــده از سوی شورای 

سالمت کیش تاکید کرد. 
وی با بیان این که اقدامات رسانه ای 
روابط عمومی ســازمان در ســطح 
گســترده به منظور آگاهی بخشــی 
به عمــوم جامعه از خطرات ناشــی 
از بیمــاری کرونــا و موضوعات مهم 
اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصادی و 
گردشگری در این منطقه تحقق یافته 
اســت، افزود: تولید محتــوا، ویدئو، 
کلیپ، مستندسازی و موشن گرافی 
و انتشار آن در شبکه  های اجتماعی و 
رسانه  های سراسری از جمله اقدامات 

این مدیریت است.
اعمال پذیرش 50 درصدی در 

تفریحات دریایی کیش
مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات 
سالم کیش نیز با بیان این که خدمات 
گردشــگری طبق مقــررات و ضوابط 

بهداشتی ابالغ شــده از سوی شورای 
سالمت کیش به مســافران ارائه شد، 
گفت: با اعمال محدودیت  های بهداشتی 
و پذیرش 5٠درصدی در شــناورهای 
تفریحی بیش از 8 هزار نفر از شناورهای 
تندرو کف شیشه ای و آکواریوم استفاده 

کردند.
عزیــزاهلل فرضــی پــور از دریافت 
خدمــات دریایــی بیــش از ٣٠ هزار 
گردشگر از 2٣ کلوپ تفریحات دریایی 

در جزیره کیش خبر داد. 
وی در خصــوص کنتــرل و 
نظارت  هــای حداکثری بــر رعایت 
ضوابط بهداشتی و حفظ فاصله گذاری 
اجتماعی در مراکز گردشگری کیش 
گفــت: امســال در حــوزه تفریحات 
دریایی بیش از ٣٠ هزار نفر گردشــگر 

خدمات دریافت کردند که در مقایسه 
با سال  های گذشته 4٠درصد کاهش 
داشته است. وی درخصوص کنترل و 
نظارت  های حداکثری بر ارائه خدمات 
در دو بخش دریایی و ساحلی گفت: دو 
شناور به همراه 6 نفر از کارکنان اداره 
امور دریایی و تعداد دو گشت خودرویی 
در ساحل با 6 نفر از کارکنان موسسه 
ورزش و تفریحات سالم در ایام نوروز به 

صورت مستمر فعالیت کردند.
مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات 
ســالم کیش گفت: دو نفــر به صورت 
شبانه روزی آماده پاسخگویی و رسیدگی 
به شــکایات و انتقادات گردشگران در 

حوزه تفریحات دریایی حضور دارند.
به گفته فرضی پور نظــارت بر نرخ 
ارائــه خدمــات کلوپ  هــای دریایی 

و غواصی بــا جدیت تمام در دســتور 
 کار این موسســه قرار گرفته اســت. 
مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات 
ســالم کیش در رابطه با ارائه خدمات 
ایستگاه  های دوچرخه سواری در سطح 
جزیره کیــش اظهار داشــت: بیش از 
14 هزار نفر از ایســتگاه  های دوچرخه 
ســواری خدمات دریافت کردند و ضد 
عفونی دوچرخه  ها نیز به صورت مداوم 

انجام می شود.
فرضی پور تصریح کرد: با اهتمام به 
رعایت ضوابط بهداشــتی در پالژ  های 
آقایان و بانوان به ازای فروش هر بلیت یک 
عدد ماسک نیز در اختیار گردشگران قرار 
گرفت تا در داخل رختکن  ها با رعایت 
پروتکل  های بهداشتی و اســتفاده از 

ماسک تردد کنند.

سخنگوی ستاد نوروزی کیش خبر داد:

نوروز کیش با رعایت کامل مقررات بهداشتی و اعمال نظارت  ها 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

 سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در 
بازدید از طرح هتل گــران ملیا کیش که در 
ابتدای مرداد امسال به بهره برداری می رسد، 
در جریان روند پیشرفت این طرح عمرانی و 

گردشگری قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین    الملل 
ســازمان منطقه آزاد کیش، جعفر آهنگران 
در بازدید از طرح هتل گــران ملیا کیش در 
مجاورت کلبه هور؛ بر حمایت  های سازمان 
منطقــه آزاد کیش جهت تســریع در روند 

پیشرفت این طرح ارزشمند تاکید کرد.
وی با بیــان این کــه در ســال »تولید، 
پشتیبانی  ها و مانع زدایی ها«سازمان منطقه 
آزاد کیش از تمام ســرمایه گذاران فعال در 

این منطقه حمایت می کند، گفت: با سرعت 
بخشیدن به پیشــرفت این طرح عمرانی و 
گردشگری در آینده نزدیک شاهد تحوالتی 
در حوزه صنعت گردشــگری ایــن منطقه 

خواهیم بود.
مطالعات اولیه طرح هتل گران ملیا کیش 
از سال ٩5 در زمینی به مســاحت 5٠ هزار 
مترمربع و با حجم     ســرمایه گذاری بیش از 
15٠٠ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی 

آغاز شده است.
این هتل در 22 طبقــه و دارای 256 اتاق 
و بیش از 6٠٠ تخت دارای  اتاق اســتاندارد، 
ســوئیت رویال، سوئیت، مســتر سوئیت و 
ســوئیت میهمان ویژه اســت. در تزئینات 

داخلی ایــن هتل بیشــتر از نمادهای ایران 
باستان استفاده شده اســت. به عنوان مثال 
در ورودی این مجموعه از نماد تخت جمشید 
و ورودی البی  هــا از دروازه ملل الگو برداری 
شده است. طراحی این هتل برگرفته از طرح 
بادگیرهای یزد و معماری اصیل ایرانی است. 
گفته می شود نصب لوستری با ارتقاع 8 متر 
در 4 متر و تمام از جنس کریســتال، یکی از 
جاذبه  های این هتل به شــمار می رود. این 
مجموعه دارای ۷ اتاق ماســاژ، استخر و اتاق 
اســپا برای بانوان و آقایان و همچنین سالن 
همایش با گنجایــش 8٠٠ تا 1٠٠٠ نفر با 5 
رستوران و دو کافی شــاپ پیش بینی شده 
اســت. همچنین تمام تجهیزات به کار رفته 

در این هتــل از اســتانداردهای بین المللی 
برخوردار اســت. برند ملیا در سراســر دنیا 
با 45٠ هتل از برند اســپانیایی با 5 شــاخه 
تشکیل شده که باالترین سطح آن گران ملیا 
هست. از این برند 12 هتل در تمام دنیا وجود 
دارد و طرح هتل گران ملیا کیش از بهترین 
برند ملیا در این منطقه در حال ساخت است. 
با آغاز طرح هتل گــران ملیا کیش بیش از 4 
هزار نفر نیروی انسانی به صورت مستقیم و 
غیر مستقیم در این مجموعه مشغول به کار 
هســتند و بعد از به بهره برداری رسیدن این 
طرح ارزشمند 15٠٠ فرصت شغلی جدید 

ایجاد خواهد شد.
در حال حاضر با 2٠٠ قــرارداد اجرایی و 

6٠ نفری نیروی انســانی در کارگاه و 2٠ نفر 
نیروی اداری در این مجموعه مشغول به کار 

هستند.
الزم به ذکر است در این بازدید مصطفی 
خانــزادی، معــاون عمرانــی و زیربنایــی 
شــورایعالی مناطق آزاد کشــور و برخی از 
معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش 

حضور داشتند.

 بازدید سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش از هتل در دست احداث گران ملیا 

اولین نشست مجمع توســعه و نوآوری سازندگان کیش در 
سال14٠٠ با رویکرد »مانع زدایی« در این جزیره برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومــی و امــور بین الملل ســازمان 
منطقــه آزاد کیش، جعفــر آهنگران سرپرســت ســازمان 

منطقه آزاد کیــش در این جلســه، زیبایی کیــش را مرهون 
زیباســازی ســرمایه گذاران و تاریخ ســازان جزیره دانست و 
گفت: کیش آبرو و الگوی کشــور اســت و ایــن مفاهیم نه تنها 
 در حد یک واژه که باید بطور واقعی ســنجیده و ارزیابی شــود. 
وی رهنمودهای مقام معظم رهبری را در ابتدای سال، روشنگر 
مسیر عنوان کرد و گفت: الزم اســت راهبردهای الزم در جهت 
تحقق پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، به همگان اعالم و اعمال 
شود. سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، مانع زدایی را ابتدا در 
مسئولیت دولت دانست و گفت: در سال های اخیر، تحریم ها به 
دولت فشار آورده و به مناطق آزاد نیز تسری پیدا کرده است. از این 

رو، توجه رئیس جمهوری به مناطق آزاد، اولین قدم در رفع مشکل 
است. جعفر آهنگران بخش بعدی را معطوف به مجلس دانست و 
گفت: آنها فرصت کافی برای اصالح قانونی که در دست دارند، در 
اختیار داشته و باید با ایجاد فرصت کافی برای کسب و کارها، به 

درخشش مناطق آزاد و کیش کمک کنند. 
همگان باید بدانند و این موضوع اثبات شود که فقدان وجودی 
مناطق آزاد، چه تاثیر سوئی بر کشور خواهد داشت.  آهنگران با 
تاکید بر لزوم افزایش ماندگاری گردشگر در کیش، افزود: انتظار 
داریم در اصالح قانون شاهد اتفاقات شایسته ای باشیم و قوانینی 
مانند مالیات بر ارزش افزوده که باعث افزایش ٩درصدی قیمت 

سفر شده است، اصالح شود.  سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با 
اشاره به زمین گیری چندین هواپیما در کیش گفت: تمام نهادهای 
صاحب نظر کشور نیز موافق این مطلب هستند تا کارآفرینان و 
سازمان منطقه آزاد کیش با انگیزه کافی به نوسازی این ناوگان 
هوایی بکوشند. صحبت های ریاست جمهوری در ابتدای سال 
جاری نوید گشایش های اقتصادی و سیاسی دارد. باید از ظرفیت  
قراداد 25ســاله با چین و قرارگیری مناطق آزاد در آن، استفاده 
کرد. آهنگران ادامه داد: مناطق آزاد به صورت مستقیم در دولت 
نماینده ندارند. به همین جهت، اصالح قوانیــن در روند خود با 
مشکالتی روبه رو می شوند. اتصال مناطق آزاد به دولت که زمینه 
آن فراهم شده است، می تواند راهگشا و فصل مشترک خواسته 
مناطق آزاد باشد و می توان در ارائه لوایح به مجلس، حضور فعال 

و موثرتری داشت. 

آهنگران تأکید کرد:

کیش، نیازمند اکسیر مانع زدایی از تولید
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رعایت ضوابط بهداشتی، ضامن رونق گردشگری کیش
رئیس ستاد نوروزی کیش، رعایت و توجه به اعمال محدودیت  های فرهنگی و ضوابط بهداشتی در سطح جزیره کیش را ضامن 
اصلی رونق صنعت گردشگری در این منطقه عنوان کرد.  به گزارش روابط عمومی و امور بین    الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سرپرست 
سازمان منطقه آزاد کیش در جلسه ستاد نوروزی ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و قدردانی از تالش  های مسئوالن کمیته  های11 
گانه ستاد نوروزی کیش گفت: توجه به رعایت ضوابط بهداشتی و فرهنگی دو موضوع مهم نظارتی سازمان منطقه آزاد کیش است که 
با مشارکت مجموعه  های مردم نهاد، نظارت  های حداکثری در ارائه خدمات گردشگری و رعایت ضوابط بهداشتی در این منطقه اجرا 
می شود. جعفر آهنگران دو موضوع مهم فرهنگی و بهداشتی را عامل اصلی برای حفظ رونق صنعت گردشگری و ادامه فعالیت کسب 
و کارهای مختلف در این منطقه برشمرد و افزود: برای حفظ رونق اقتصادی جزیره کیش ناگزیر به پذیرفتن محدودیت  های فرهنگی 
و بهداشتی در این جزیره مرجانی هستیم. وی در ادامه تصریح کرد: باید نسبت به پذیرش محدودیت  ها قاطعانه عمل کنیم؛ در غیر 
این صورت شاهد ممنوعیت  های فرهنگی و بهداشتی در جزیره کیش خواهیم بود. وی با بیان این که جزیره کیش در زمینه اعمال 
محدودیت  های فرهنگی و بهداشتی پیشگام است، گفت: خوشبختانه نکات فرهنگی توسط تعداد زیادی از مسافران و گردشگران 
رعایت می شود. سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش همگرایی تمام دستگاه  های اجرایی مستقر در این منطقه از جمله مراکز هتلداری 
کیش در اقدامات پیشگیرانه از گسترش شیوع بیماری کرونا را مثبت ارزیابی کرد و افزود: انسجام و وحدت رویه میان تمام ادارت، نهادها 
و مراکز درمانی این جزیره و توجه بر رعایت مصوبات ابالغ شده از سوی شورای سالمت کیش ستودنی است. جعفر آهنگران آموزش و 
اطالع رسانی به موقع جهت اگاهی بخشی به عموم جامعه را مقدم بر تذکرات فرهنگی و اجتماعی در سطح جزیزه کیش دانست و گفت: 
با نظارت  های حداکثری می توانیم در این زمینه گام  های موثری برداریم. آهنگران خدمات رسانی کیفی به مسافران و گردشگران 
را محور اصلی فعالیت  های ســتاد نوروزی کیش عنوان کرد و گفت: تداوم نظارت  های حداکثری تا تعطیالت نوروزی یکی از 
اقدامات مهم این ستاد جهت ارائه خدمات کیفی به منظور جلب رضایتمندی گردشگران است. وی بر نقش مهم کمیته  های 
نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی در سطح جزیره کیش تاکید کرد و گفت: نظارت و کنترل تجمعات در 1٣فروردین روز طبیعت یکی 
از اقدامات مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود. آهنگران بر تحقق ارائه خدمات گردشگری مطلوب و رضایت بخش در جزیره 
کیش تاکید کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد کیش با استقبال از طرح  ها، پیشنهادها و ایده  های خالقانه در تالش است اقدامات موثری 

در زمینه ارائه خدمات گردشگری ارزان قیمت به مقصد کیش انجام دهد.


