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مظفری در مراسم تقدیر از فعاالن گردشگری جزیره تأکید کرد:

رونق و توسعه گردشگری کیش و رسیدن به اهداف کالن این حوزه

مدیرعاملسازمانمنطقهآزادکیش
درمراسمتقدیرازمسئوالنوکارمندان
معاونت گردشگری به مناسبت هفته
جهانی این صنعت ،بر همدلی و پیوند
محکمبینخدماتبخشهایمختلف
سازمان برای رونق و توسعه گردشگری
کیش و رســیدن به اهداف کالن این
حوزهتاکیدکرد.
بهگزارشایلنا؛غالمحسینمظفری،
در این مراســم با قدردانی از کارکنان
معاونت گردشــگری گفت :توقعی که
هموطنان در داخل و خارج کشــور از
جزیره دارنــد ،توجه بیشــتر به حوزه
گردشگری کیش اســت و مسئولیت
این بخش نیز با این توقعات سنگین تر
میشــود .از این رو باید تالش کنیم به
خوبیاینانتظاراتراپاسخگوباشیم.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه
آزاد کیش افــزود :در جزیره کیش به
عنوان یکی از بهترین نقاط در کشــور
عزیزمــان  ،تالشهای زیــادی برای
تامین زیرســاختهای گردشــگری
صورت گرفته است .این تالشها البته
آنطور که باید و شــاید نبــوده و برای
رسیدن به حد اســتاندارد ،همچنان

نیاز به افزایش تالش و فعالیت هستیم.
وی عنوان کــرد :تمامــی برنامههای
در نظر گرفته شــده به مناسبت هفته
جهانی گردشــگری نیز از محورهای
اصلی برنامههای راهبردی ما است که
در توسعه گردشگری جزیره برای ارتقا
کیفیخدماتاینحوزهبایدموردتوجه
قرارگیرد.
مظفری با بیان اینکه ســازمان به
عنوان نهاد حاکمیتــی جزیره ،وظیفه
تامین زیرســاختهای گردشگری را
برعهده دارد گفــت :جزیره کیش از دو
راه دریایی و هوایی پذیرای گردشگران
است .در این دو حوزه مسئولیت دقیق
و مشخص برای ســازمان منطقه آزاد
کیش تعریف شــده و باید به گونه ای
عمل شود که با توسعه باندهای پرواز،
ترمینالجدیدفرودگاهوبندرگاهکیش
پاسخگوی نیاز گردشگران و مسافران
باشــد و تمام تالش ما بر این است که
تمامی فعالیتهای زیرساختی حوزه
گردشــگری تسریع شــود و به نتیجه
دلخواهبرسد.
مدیــر عامل ســازمان منطقه آزاد
کیــش در ادامه اظهار داشــت :بخش

خصوصی نیز اقداماتی در این خصوص
داشــته و ســرمایه گذاران با اشتیاق و
گرایش باال برای سرمایه گذاری در این
بخش مراجعه می کنند .خوشبختانه
عالقمندان به ســرمایه گذاری از علم و
آگاهی ،تجربه و تــوان مالی قابل قبول
برایفعالیتبرخوردارندوبنابراینبرای
تسریعدرانجامزیرساختهابایدباهمه
توانتالشکنیم.
وی ظرفیتهــا و جاذبههای دریا و
گردشــگری دریایی را به عنوان بخش
مغفول مانده گردشــگری برشمرد و
افزود:ظرفیتهایبسیاریدراینبخش
وجود دارد که هنوز استفاده نشده و نیاز
به توســعه فعالیت در این حوزه وجود
دارد .در نتیجه این توجه به بحثهای
اقتصادی و گردشــگری ،ذونق کیش
بسیاربیشترخواهدشد.
غالمحسینمظفریافزود:متاسفانه
گردشگری دریایی در کشور دچار خال
است .افتتاح کشــتی بادبانی می تواند
نقطه آغاز این بحث باشد تاباید اتصال و
ارتباط با دیگرمرزهای جنوبی کشــور
هرچهسریعتربرقرارشود.
مدیرعاملسازمانمنطقهآزادکیش

در ادامه این مطلب به برقراری ارتباط با
کشورهای اطراف و برنامه ریزی میان
مدتدراینخصوصاشاره کردوگفت:
بایدترددهایسازمانیافتهبرقرارکنیم
تا از کشــورهای اطراف بتوانند سفر به

کیــش را تجربه کننــد و در آینده نیز
تورهای ترکیبی بین ایــن مناطق راه
اندازی شود که به لحاظ اقتصادی قابل
توجیهاستوکیشبهعنوانپایلوتمی
تواند تعمیم دهنده این موضوع به کل
کشورباشد.
مظفــری همچنین بــر راه اندازی
موزهها به عنوان یکی دیگر بحثهای
جدی در جزیره تاکید کرد و افزود :برای
پاسخگویی به نیاز گردشگران ،مطالبه
گر اصلــی در این موارد بایــد معاونت
گردشگریباشدودرمعرفیموزهحریره
کهبهلحاظتاریخیکمترشناختهشده
اســت و دیگر موزههایــی که طراحی
شده موفق عمل کند چرا که این اماکن
تاریخیبرایمنطقهآزادکیشبهعنوان
یک ظرفیت میتواند مورد استفاده قرار
میگیرد.
وی همچنین یاداور شــد بازسازی
اماکنی چون کاخهای شــماره  1و ، 2
بازار فرانســه و مواردی از این دســت،
جذابیتهایاینحوزهراافزایشخواهد
داد .مظفری بــا بیان اینکــه در حوزه
گردشگری کارهای بسیارخوبی انجام
شده گفت :اگر قرار اســت کیش الگو
باشــد موضوعات مطرح شــده نیاز به
ساماندهیدارد.

مظفری:توقعیکه
هموطنان در داخل و خارج
کشوردارند،توجهبیشتر
به حوزه گردشگری کیش
استومسئولیتاینبخش
نیزبااینتوقعاتسنگینتر
میشود .از این رو باید
تالشکنیمبهخوبیاین
انتظاراتراپاسخگوباشیم

وی افــزود :روســتاهای کیش نیز
ظرفیتهای بســیار باالی بوم گردی
هستند و با توجه به عالقه مردم منطقه
وبومیان،بایدمسئولیتخودرابهخوبی
انجامدهیموتسهیالتومجوزهایمورد
نیاز برای آنها در نظر بگیریم و همچنین
ازپیشنهاداتوایدههایسرمایهگذاران
در این زمینهها استقبال کنیم تاپس از
تعریفشاخصهاواستانداردهاودرنظر
گرفتننیازهایمردم،نسبتبهتوقعات
آنهاوبهروزخدماتاستانداردارائهکنیم.
در پایان این مراســم ،به مناسبت
گرامیداشتهفتهجهانیگردشگریاز
مسئوالنوکارکنانمعاونتگردشگری
سازمان منطقه آزاد کیش با اهدای لوح
تقدیرشد.

پیام تبریک مدیرعامل سازمان به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی گردشگری

مدیرعاملسازمانمنطقهآزادکیشبهمناسبتفرارسیدنروزجهانیگردشگریپیامیمنتشر
کرد.
بهنامیگانهآفریدگارهستی
گردشگری سومین صنعت بزرگ جهان است که در کنار ســود آوری ،نقش مهمی در نزدیکی و
دوستی ملتها و همافزایی فرهنگها دارد .سالهاست که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
برایتقویتصنعتتوریسمودرنتیجهاقتصادپایداربرنامهریزیمدونیدارند.
سازمانجهانیگردشگرینیزامسالباانتخابشعار«گردشگریوتوسعهروستایی»برتواناییمنحصربهفردبخشروستایی
درایجادتوسعهاقتصادیوتمرکززداییازشهرهایبزرگ،تاکیدکردهاست.
اهمیتصنعتگردشگریدرایجاداشتغالودرآمد،متنوعسازیاقتصاد،افزایشمشارکتاجتماعیواستفادهازمنابعمحلی
استوازآنجـاکـهبخـشعمدهمـشکالتتوسعهنیافتگیروستایینیزبهفقداناینصنعتبرمیگـردد،گردشـگریروسـتایی
بـاحـلمـسائلومشکالتفوقتوسعهروستاییراقوتمیبخشد.امیدکهجزیرهکیشبتواندهمگاموهمراستاباتوسعهجهانی
صنعتگردشگریدرمسیر بهرهمندیازفرصتهایجذاباینصنعتورونقفرهنگیواقتصادیکشورحرکتپایدارخویش
راسرعتبخشد.باتبریکروزجهانیگردشگریبهگردشگرانداخلیوخارجیکهعالقمندندبهکشورزیبا،کهنوپهناورایران
سفرکنند،وعرضخداقوتبهتمامیدستاندرکارانگردشگریکشوربهویژهفعاالناینعرصهدرجزیرهکیش،ازخداوندمنان
سرافرازیوموفقیتهموطنانعزتمندوسربلندیایرانعزیزراخواستارم.
غالمحسینمظفری
رئیسهیئتمدیرهومدیرعامل

گفتوگو
فرمانده انتظامی جزیره کیش در گفتوگو با ایلنا:

جزیره کیش مبدا و مقصد قاچاق نیست

فرماندهانتظامیجزیرهکیشبااشارهبهاینکه
خوشــبختانه در کیش بحث قاچاق کاال وجود
ندارد،گفت:دربحثقاچاقسوخت،جزیرهکیش
نه مبدأ است نه مقصد اما حوزه دریایی ما محل
گذر قاچاق سوخت است و قایقها و لنجهایی که
ازمبادیدیگرسوخت قاچاقرابهمقاصدیدیگر
حمل میکنند ناگزیرند تا از حوزه دریایی کیش
عبور کنند و امســال با تدابیری که انجام دادیم
توانستیم حدود  311هزار لیتر قاچاق سوخت
را کشف کنیم که نسبت به شــش ماهه مشابه
در سال گذشته 74درصد افزایش داشته است.
ســرهنگ علیاصغر جمالی در گفتوگو با
خبرنگار ایلنا گفت :یکــی از موضوعات مهم در
جزیره کیش بحث کاهش سرقتهاســت که
خوشــبختانه با برنامهریزیهای انجام شــده،
میزان سرقتها نســبت به مدت مشابه در سال
قبل تا  7درصد کاهش داشته و میزان کشفیات
نیز  6درصد افزایش پیدا کرده اســت .وی ادامه
داد :هرچند مشکالت اقتصادی باعث شده تا آمار
سرقتها زیاد شود اما خوشبختانه توانستیم با
تدابیرانجامشدهوتاکیداتیکهفرماندهیمحترم
کل نیروی انتظامی داشــتند میزان سرقتها را
کاهش بدهیم.

جمالی با اشــاره به ســرقتهای سایبری و
اینترنتی گفت :خوشــبختانه امسال در بخش
جرائم سایبری حدود  55درصد کاهش داشتیم
و در بخش کشف جرائم سایبری در  6ماهه 100
درصد رشد داشتم .این راه اقدامات پیشگیرانه
و اطالعرســانیهایی که پلیس فتــا انجام داده
تاثیر زیادی داشته است و در این راه صدا و سیما
کمک شایانی کرد و همچنین تاکید بانکها بر
استفاده از رمز پویا بسیار موثر بود و در این بخش
نیز توانســتیم  85درصد جرمهای واقع شده را
کشفکنیم.
وی ادامه داد :در بخش مواد مخدر نســبت
به سال قبل میزان کشــفیات  9درصد افزایش
داشــت و از آنجایی که جزیره کیــش به عنوان
یک جزیره پاک شناخته میشود همه تالشها
میشــود تا در حوزه مــواد مخدر بــه حداقل
ممکن برســد و خوشــبختانه مبادی رسمی
برای ورودی مواد مخدر نداریم و از همه مبادی
کنترل به صورت  100درصدی انجام میشــود
و هم در فــرودگاه و هم در بنادر به شــدت افراد
و اتومبیلها کنترل میشــوند و خوشــبختانه
کیش محلی بــرای دپو و ترانزیــت مواد مخدر
نیســت و اگر موادی نیز وارد میشود از راههای

غیر رســمی و برای مصارف شــخصی اســت.
ویبااشارهبهاینکهدربخشراهنماییورانندگی
جزیره کیش یک الگوی مناسب برای کل کشور
میتواند باشــد ،افزود :امــروز فرهنگ ترافیک
کیش یک جاذبــه برای گردشــگران داخلی و
خارجی است البته این فرهنگ براساس همان
قوانینی ایجاد شــده که در سرزمین اصلی اجرا
میشود و تعداد تصادفات در شش ماهه ابتدای
امسال نسبت به ســال گذشته  9درصد کاهش
داشته و یکی از دالیل اصلی آن آموزش فرهنگ
ترافیککیشبهمسافرانیاستکهباخودروهای
شخصی و یا وســیله عمومی به کیش میآیند.

جمالی افزود :وضعیت وقوع تصادفات فوتی 50
درصد کاهش داشته اســت و ما از اول سال تا به
امروز فقط یک مورد تصادف داشتیم که منجر به
فوت شده است.
وی با اشاره به اینکه حدود  21هزار خودرو در
کیش هماکنون تردد میکنند و در ایام نوروزی
و جشــنوارههای مختلف این تعداد به  36هزار
خودرو میرسد ،افزود :یکی از مشکالتی که در
جزیره کیش وجود دارد طراحیهای هندســی
خیابانها و میادین اســت که باید اصالح شود و
ما قرار است یک لیســتی را از تمام مکانهایی
که اســتانداردهای الزم در آنها رعایت نشده و یا
ایمنی ندارند را تهیه کنیم و به ســازمان منطقه
آزاد ارائه کنیم تا این مشــکالت حل شود .وی
همچنین درباره حضور اتباع خارجی و کارگران

افغانستانیدرجزیرهکیشگفت:ازسال 92بحث
ساماندهی اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز را آغاز
کردیم و مشــخص کردیم افرادی که پاسپورت
دارند با پاسپورت خود مجوز کار بگیرند و فعالیت
کنند و امروز 85درصد کارگران خارجی فعال در
جزیرهکیشپاسپورتدارندوتعدادکارگرانیکه
پاســپورت ندارند کمتر از  10درصد است .وی
درباره مباحثی که پیرامون پوشش و حجاب در
کیش مطرح میشود ،گفت:نوعپوششدر قانون
جمهوری اسالمی ایران مشخص است و همه ما
باید از آن تبعیت کنیم و این موردی نیســت که
من بتوانم تعریف کنم که مثال یک خانم باید چه
پوششی داشته باشد اما اینکه گفته میشود مثال
برخوردهای پلیس و اماکن باعث کاهش حضور
گردشگر درکیش شده قابل قبولنیستوپلیس
نه باالتر از قانون و نــه پایینتر در این حوزه ورود
نمیکند بلکه در چارچوب قانون فعالیت میکند
و در بحث حجاب ما با همکاری پلیس افتخاری
به افرادی که قانون را نقض کنند تذکر میدهیم.
وی ادامه داد :طبیعی است که نوع پوشش در
مکانهای تفریحی با نوع پوششی که در سطح
شهر استفاده میشود متفاوت است و قوانین آنها
نیز تفاوت دارد .البته عفت و پاکدامنی و رعایت
عفاف و حجاب فقط مختص زنان نیســت بلکه
مردان هم ملزم به رعایت آن هستند و در کاهش
نارضایتی های اجتماعی سهیم خواهند شد.

مدیرکل فرودگا ه بینالمللی کیش در
گفتوگو با ایلنا تشریح کرد:

چگونگی اجرای پروتکلهای
بهداشتی در فرودگاه کیش

در بخش مسافرین شاهد استفاده 98درصدی
مسافرینازماسکوصددرصدیپرسنلشاغلدر
فرودگاههستیم.عزتالهمحمدی،مدیرکلفرودگاه
بینالمللی کیش در گفتوگو بــا خبرنگار ایلنا ،با
اشاره به لزوم اجرای پروتکلهای بهداشتی گفت:
از زمان شیوع ویروس کرونا و تاثیرات آن برکشور و
جهان ،باتوجهبهوضعیتگردشگریجزیرهکیش
و بالطبع کاهش حضور مسافر و گردشگر ،اقتصاد
جزیرهکیشتحتشعاعقرارگرفت.
وی ادامه داد :فرودگاه کیش با تبعیت از ســتاد
ملی مبــارزه با کرونا و شــورای ســامت کیش،
محدودیتهایی درخصوص تعداد پــرواز و ورود
و خروج مســافر در دوره اول شــیوع این ویروس
ایجاد کرد ،به نحوی که تنها سه پرواز و آن هم برای
جابجایی کیشــوندان و با ضوابط ابالغی از جانب
سازمانمنطقهآزادکیشانجاممیشد.
محمدی در پاســخ به رعایــت پروتکلهای
بهداشتی در فرودگاه کیش گفت :در بحث رعایت
پروتکلهای بهداشــتی ،فرودگاه جزیره کیش به
نوعی در کشور پیشگام بوده و تمام توان خود برای
سالمت گردشگر در پروازهای ورودی و خروجی از
زمانیکهمسافروارد فرودگاهشده تازمانیکهسوار
هواپیما میشــود به کار می گیرد .پس از نشستن
پــرواز  ،اتوبوسهای حمل مســافر جهت انتقال
مسافرین به ترمینال ،با کاهش ظرفیت اتوبوسها
از  80نفر به  40نفر ؛ اقدام به جابجایی مســافرین
میکنند.
وی ادامــه داد:
مســافران قبل از ورود
به ترمینال از یک تونل
ضدعفونی عبور کرده و
در هنگام ورود به سالن
باید ماسکبررویصورتداشتهباشندودرصورت
همراه نداشتن ،جهت تهیه ماسک توسط ماموران
کنترلونظارتمستقردرسالن،راهنماییمیشوند.
ســپس در نزدیکی نوار نقالهها می بایست بر روی
محلهایمشخصشدهکهبافاصلهدومتریتعبیه
شده است بایستند تا امر فاصل ه گذاری اجتماعی
رعایت شود .بعد از دریافت بار و قبلاز ورود به سطح
جزیره ،از طریق دوربینهای حرارتسنج ،میزان
درجه حرارت بدن مسافران اندازهگیری میشود
وحتیتاکسیهایفرودگاهنیزقبلازمسافرگیری
ضدعفونیمیشوند.
مدیرکل فــرودگاه بینالمللی کیــش افزود:
ترمینالهای این فــرودگاه و خصوصاً تجهیزات
پرتماسشاملچرخهایدستی،کانترها،صندلیها
و نقالههای حمل بار  ،به صورت متوالی ضدعفونی
میشودودرپایانهرشب،کلترمینالهابهصورت
کامل ضدعفونی میشــوند .همچنین جهت رفاه
حالمسافرانوگردشگرانگرامی،باجههایفروش
ماسک برای مسافرینی که احیاناً ماسک ندارند و یا
میخواهند ماسک خود را تعویض کنند و یا نیاز به
مواد ضدعفونیکننده دارند ،در سالنهای ورودی
وخروجیتعبیهشدهاست.
ویبااشارهبهنظارت
بر کافیشاپهای فعال
در فرودگاه گفت :مواد
غذایی ،برابــر ضوابط
شورای سالمت کیش
و با نظارت همکاران فرودگاه به صورت بستهبندی
به مردم ارائه میشود و ظرفیت داخل کافیشاپها
نیزکنترلمیشودتافاصلهاجتماعیرعایتگردد.
وی گفت :فرودگاه جزیره کیــش ،جزء اولین
فرودگاههایی بوده که پروتکلهای بهداشــتی را
بر اساس دســتورالعملهای صادر شده از سازمان
هواپیمایی کشوری اجرا کرد و افزایش آمار پرواز و
مسافردرشهریورماهنسبتبهماهگذشته،گواهاین
مدعاست و پیشبینی میکنیم که در شش ماهه
دوم سال جاری ،شاهد حضور بیشتر گردشگر در
اینجزیرهباشیم.

