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دكتر روحاني دركيش
 فعاليت هاي خوبي درجزيره كيش انجام شده است
رئيس جمهور در هندورابي يك نهال كاشت
ورود 202 هزار گردشگر نوروزي به كيش
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دكتر روحاني: جزیره هندورابی منطقه ای مناسب برای دوستداران طبیعت است 
رئیس جمهور در هـندورابي یك نهال كاشت

مهندس اكبر تركان: ابتكار مدیرعامل سازمان در ایجاد زیست سازگار با محیط و اكوتوریست در هندورابي قابل تحسین است
مشاركت گسترده هنرمندان جزیره كیش دربرنامه هاي نوروزي 93

افزایش میزان رضایتـمندي مسافران نوروزي با  اجراي برنامه هاي نوین گردشگري دركیـش
اختصاص 134 كالس درس برای اسكان مسافران نوروزی
تاكید رییس جمهور بر توسعه و تجهیز بنادر جزیره كیش

مراسم تحویل سال نوروز 93 در سواحل خلیج فارس برگزار شد
تكریم برخي از ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا در نخستین روز جزیره كیش

30 المان شهری در میادین كیش نصب شد
ابراز عالقه گردشگران كیش از نمادهای شهری
امام جمعه كیش از مهندس مونسان تقدیر كرد

گشایش نخستین  بیمارستان فوق تخصصی بین المللی ایرانیان در كیش
خانه مردم شـناسـي بـومیـان كیش گشـایش یافـت

ارزیابی مثبت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش از فعالیت ستاد نوروزی این جزیره
روزانه 100 نفر به پایگاه های امدادی هالل احمر مراجعه كردند

لزوم پایداری درحفاظت از منافع ملت
رئیس جمهور: فعالیت هاي خوبي درجزیره كیش انجام شده است

اجرای 5 جشنواره فرهنگی هنری در كیش
برخورد با برندهاي تقلبي در كیش

رشد تقاضای سفر با اجرای برنامه های فرهنگی به كیش
بازدید رئیس جمهور دكترحسن روحانی از جزیره زیبای كیش )نوروز 1393(

نوروز ایام  افزایش پروازهای كیش در 
گردشگران نوروزی كیش با ارسال پیامك از وضعیت جوی دریا مطلع شدند

اسكان گردشگران نوروزي كیش در كمپ هاي سرپوشیده
برگزاري كارگاه آموزشي محیط زیست خلیج فارس در كیش

الك پشت هاي پوزه عقابي در كیش تخم گذاري كردند
برگزاري دهمین نمایشگاه بین المللي عمران و ساختمان در كیش

روزانه 22 هزار متر مكعب آب مصرفی مهمانان نوروزی كیش تامین شد
برگزاری مرحله دوم دوره آموزشی آتش نشانی و نجات فرودگاهی در كیش

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد كیش: آنچه مدیران اجرایی در حوزه عمران شهری می گویند شعار نیست
زیباترین و بزرگترین  پارك كشور در كیش گشایش یافت

منطقه گردشگري باغـو آغوش خود را به روی مسافران نوروز باز كرد
اجراي تري دي مپینگ در كشتي یوناني كیش
هدیه نوروزی كیش ایر به گردشگران كیش

رانندگان ناوگان حمل و نقل شهري كیش با مهندس مونسان دیدار كردند
ورود نخستین گردشگران عراقي به كیش

استقبال ساكنان كیش از برگزاري همایش »خانواده سالم، تغذیه سالم«
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش: در چشم انداز سال 1404 پذیرای 6 میلیون گردشگر خواهیم بود

5 هزار نفر در همایش پیاده روي كیش حضور یافتند
تقدیراصحاب رسانه از عملكرد مهندس مونسان در كیش

گـردشگـران نـوروزي كیش بیمه شدند
حضور یك گونه كمیاب پرنده در جزیره كیش

بهره برداری قریب الوقوع از تصفیه خانه های بزرگ كیش
ورود 202 هزار گردشگر نوروزي به كیش

حضور هزاران گردشگر در روز طبیعت در سواحل  و طبیعت كیش
دوربین هاي كنترل سرعت در كیش فعال است

استقبال بي نظیر از ورزش های دریایي كیش
رونمایی از نقشه آن الین كیش
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»دکترروحانی«  محترم  جمهور  رییس  سفر 
ابعاد  به  ایشان  ژرف  توجه  و  کیش  جزیره  به 
و  بزرگ  بنادر  طریق  از  کشور  جنوب  توسعه 
در  است  امیدی  نقطه  اقتصادی،  ویژه  مناطق 

بهبود شرایط موجود در کشور.
شتاب  برای  ایران  اقتصاد  که  پذیرفت  باید 
کشورهای  با  ارتباط  و  تعامل  نیازمند  بیشتر 

دوست و همسایه است.
و  ژنو  کنفرانس  در  شده  برداشته  های  گام 
این  بر  تأکیدی  تواند  می  ای  هسته  توافقات 
و  اقتصادی  های  حوزه  در  خصوصاً  گسترش 
بهبود شرایط سیاسی در ابعاد بین المللی باشد.
رشد  کننده  تضمین  تواند  می  که  گامی 
ایجاد  و  گذاری  سرمایه  افزایش  با  اقتصادی، 
رفاه  و  امنیت  های  شاخصه  ارتقای  و  اشتغال 
دولت  رییس  مهم  دستورات  باشد.  اجتماعی 
استفاده  بنادر،  توسعه  هدف  با  امید  و  تدبیر 
به  توجه  نیز  و  آن  بازرگانی  توان  از  حداکثری 
خصوصاً  کیش  آزاد  منطقه  به  پیوسته  جزایر 
به  است  پرامید  مسیری  استمرار  هندورابی 

سوی افق های طالیی.
برخورداری ازفرصت های اقتصادی، گسترش 
تبادل گردشگران  با کشورهای دوست،  روابط 
های  طرح  ارایه  سبز،  صنعت  توسعه  هدف  با 
فرهنگی هنری در کنار جذب سرمایه گذاران 
مفید  های  بسته  ارایه  و  از کشور  خارج  مقیم 
کاهش  و  امنیت  ایجاد  فرهنگی،  اقتصادی 
از  حکایت  ایران  در  گذاری  سرمایه  ریسک 
آینده  برای  اقتصادی  های  افق  شدن  روشن 

جوانان این ملک داشته و دارد. 
نادیده نمی توان انگاشت ظرفیت های مدیریتی 
مناطق ویژه اقتصادی را که در حال شکوفایی و 
خود  فرد  به  منحصر  توان  و  استعدادها  بروز 
هستند. اصوالً مدیریت در مناطق آزاد کشور 
و  ویژه  مناطقی  است.  همراه  خاصی  ویژگی  با 
استراتژیک که درکنار روابط اقتصادی باید به 
ابعاد دیپلماتیک و نقش آن در روابط سیاسی 

دقت مضاعفی شود.
جزیره کیش همواره عالوه بر میزبانی گردشگران 
دیگر کشورهای  وزرای  و  میزبان سفرا  خارجی، 
جهان نیز بوده است. در واقع یک مدیر اقتصادی 
و  منافع  تا  باشد  نیز  کاردان  دیپلمات  یک  باید 
با  و  به درستی تشخیص دهد  را  مصالح کشور 
شرایط  بهبود  در  سعی  ها  روش  بهترین  اتخاذ 
موجود داشته باشد. این همان نظام نامه مدیریت 
سازمان  در  خوشبختانه  که  است  استراتژیک 

منطقه آزاد کیش بطور صحیح اعمال می شود. 
اقتصادی،   شرایط  بهبود  به  رهگذر  در  نیز  ما 
اجتماعی، فرهنگی، هنری و سیاسی امیدواریم 
شرایط  شدن  مطلوب  به  مدیریتی  هنر  این  تا 

زندگی مردم کشورمان منتهی شود.

مدیریت اسرتاتژیک
راضیه طاهری

فهرست



دكتر روحاني:
برای دوستداران  مناسب  ای  منطقه  جزیره هندورابی 

طبیعت است

رئیس جمهور در هـندورابي یك نهال كاشت

مهندس اكبرتركان:
 ابتكار مدیرعامل سازمان در ایجاد زیست سازگار با 
محیط و اكوتوریست در هندورابي قابل تحسین است

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد كیش، در بازدید 
دكتر روحاني رییس جمهور كشورمان از جزیره هندورابي، وي با اشاره به وجود 
ظرفیت هاي خوب براي توسعه گردشگري حالل در جنوب ایران، جزایر و سواحل 
بودن،  نخورده  و دست  بكر  بارز  ویژگي  با  هندورابي  گفت: جزیره  فارس  خلیج 
منطقه اي مناسب براي دوستداران طبیعت، مردم ایران و خانواده هاست تا از 

این محیط آرام و طبیعي با امكانات خوبي كه براي آنها مهیا شده بهره ببرند.
راستاي  در  فارس  فعال سازي همه جزایر خلیج  برلزوم  تأكید  با  روحاني  دكتر 
توسعه گردشگري گفت: نكته حائز اهمیت درخصوص جزیره هندورابي فعالیت 
سرمایه گذاران بخش خصوصي براي رونق این جزیره است و سازمان منطقه آزاد 

كیش تنها زمینه و شرایط را براي این سرمایه گذاران فراهم كرده است.
وي افزود: براي رسیدن به پیشرفت واقعي دركشور نیز دولت باید با فراهم كردن 

شرایط، سرمایه گذاري و فعالیت را برعهده مردم گذارد.
رییس جمهور با اشاره به سال فعالیت اقتصادي و فرهنگي در خصوص سفرش 
به جنوب كشور گفت: شكوفایي و توسعه جزایر جنوب جزو سیاست هاي این 

دولت است.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــي و امـــور بیـــن الملـــل ســـازمان 
ــاور رییـــس جمهـــوری و  ــر تـــركان  مشـ منطقـــه آزاد كیـــش، اكبـ
ـــر  ـــراه دكت ـــه هم ـــوركه ب ـــق آزاد كش ـــی مناط ـــورای هماهنگ ـــر ش دبی
ــاي  ــش هـ ــش از بخـ ــره كیـ ــه جزیـ ــفر بـ ــي در سـ ــن روحانـ  حسـ
مختلـــف ایـــن جزیـــره و جزیـــره هندورابـــي بازدیـــد كـــرد در 
ــذاري  ــرمایه گـ ــدون سـ ــي بـ ــره هندورابـ ــعه جزیـ ــوص توسـ خصـ

ــت: ــي گفـ دولتـ
ابتـــكار مونســـان كـــه موفـــق بـــه ايجـــاد زيســـت 
ســـازگار بـــا محيـــط و اكوتوريســـت درجزيـــره 

ــت. ــي اسـ ــكار خوبـ ــده  ابتـ ــي شـ هندورابـ
ـــش در  ـــه آزاد كی ـــازمان منطق ـــالش س ـــا ت ـــرد: ب ـــدواري ك ـــراز امی وي اب
ـــا  ـــي، ت ـــش خصوص ـــذاران بخ ـــرمایه گ ـــراي س ـــرایط ب ـــردن ش ـــم ك فراه
ـــره  ـــي در جزی ـــات فرودگاه ـــدن امكان ـــم ش ـــاهد فراه ـــال ش ـــان امس پای

ـــیم. ـــي باش هندوراب

رئیس جمهور كشورمان در بازدید از امكانات گردشگري جزیره هندورابي، یك 
اصله نهال كاشت.

دكتر  كیش،  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
و  كشور  آزاد  مناطق  هماهنگی  شورای  دبیر  تركان  مهندس  همراه  به  روحاني 
معاونان این شورا و علي اصغر مونسان مدیرعامل منطقه آزاد كیش از امكانات 

گردشگري هندورابي بازدید كرد و یك اصله نهال در این جزیره بكر كاشت.
گفتني است سازمان منطقه آزاد كیش موفق شده است با جذب سرمایه گذار، 
نخستین گام را در توسعه جزیره هندورابی كه یكی از جزایر بكر ایرانی و دارای 

ظرفیت های فراوانی برای توسعه گردشگری است بردارد.

وي فاصله 28 كیلومتري هندورابي با كیش و فاصله 8 كیلومتري هندورابي با 
سواحل خلیج فارس و وجود هواي خوب و پاك به خصوص در 6 ماه ازسال را از 

دیگر مزیتهاي این جزیره براي سرمایه گذاري عنوان كرد.
جزیره  توسعه  رشد  به  رو  روند  و  شتابان  حركت  كرد  امیدواري  ابراز  روحاني 
هندورابي در چند ماه گذشته، درسال جدید نیز ادامه یابد و جزیره هندورابي به 
منطقه اي آرام و زیبا تبدیل شود تا با سفر به این جزیره روحیه نشاط و امید 

در خانواده ها افزایش یابد. 

با اجري برنامه هاي تازه و طرح هاي نوین گردشگري 
رضایتمندي مسافران نوروزي به میزان قابل توجهي 

افزایش یافت.
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
ستاد  دبیر  خدایي  محب  محمد  كیش،  آزاد  منطقه 
سفرهاي نوروزي با بیان اینكه سفر رئیس جمهور و 
برخي مسؤوالن عالي رتبه كشور به كیش در نوروز 
توسعه  در  منطقه  این  اهمیت  دهنده  نشان  امسال 
ریزي  برنامه  گفت:  است  كشور  گردشگري  صنعت 
منسجم و بهره گیري از كارشناسان مجرب در زمینه 
براي  هندورابي  دریایي  تور  اندازي  راه  گردشگري، 
نخستین بار در كیش، اجراي برنامه هاي متنوع در نوار 
ساحلي و توجه به گوناگوني سلیقه مخاطبان، افزایش 
خدمات  از  نوروزي  گردشگران  رضایتمندي  میزان 
رفاهي و گردشگري سازمان منطقه آزاد كیش را به 

همراه داشت.
و  بومي  هنرمندان  توان  از  استفاده  به  اشاره  با  وي 
هاي  هزینه  برخي  كاهش  هدف  با  جزیره   ساكن 
جانبي ستاد نوروزي اظهار داشت: كاهش نفرات در 
ستاد نوروزي و استفاده به جا از نیروهاي متخصص 
خدمات  ارائه  در  ستاد  این  شد  سبب  كارآزموده  و 
باشد  داشته  موفقي  عملكرد  گردشگران  به  مناسب 
گردشگران  از  آمده  بعمل  هاي  نظرسنجي  نتایج  و 

نوروزي این موفقیت را تأیید می كند.  
وي با اشاره به اینكه نورپردازي نوارساحلي، نوسازي 
مبلمان شهري و نصب نمادهاي زیبا در مناطق مختلف 
جزیره كیش از جمله اسكله تفریحي و نوار ساحلي 
موجب جلب گردشگران بیشتر به این نواحي شده بود 
افزود: براي بسیاري از مسافران نوروزي كه قصد خرید 
از مراكز تجاري را نداشتند فرصت مناسبي فراهم شد 
تا از فضاي مفرح و برنامه هاي شاد و متنوع نوروزي در 
اسكله تفریحي بهره مند شوند و برنامه ریزي به گونه اي 
 بود كه افراد با سالیق و سنین مختلف مي توانستند

از فضاي آرام و زیبایي هاي طبیعي در پارك ساحلي 
مرجان و كلبه هور و یا برنامه هاي شاد اسكله تفریحي 

و كشتي یوناني استفاده كنند. 
افزایش  از  همچنین  نوروزي  سفرهاي  ستاد  دبیر 
آژانس هاي  فعالیت  بر  نظارت  و  پروازها  شمار 
واحد  گفت:  و  داد  خبر  امسال  نوروز  در  مسافرتي 
ساعته   24 صورت  به  مردمي  شكایات  به  رسیدگي 
پیگیري  و  كنندگان  مراجعه  به  پاسخگویي  آماده 
افزایش  دالیل  از  یكي  امر  همین  كه  بود  شكایات 

رضایت گردشگران بود.    
محب خدایي با تأكید بر این كه زیر ساخت هاي توسعه 
گردشگري حالل و اسالمي درجزیره كیش فراهم است 
گفت: فرهنگ غني اسالمي، محیط امن و آرام براي 
ویژه  پالژهاي  از جمله  مناسب  امكانات  و  ها  خانواده 
امكانات پیشرفته، زمینه توسعه گردشگري  با  بانوان 
حالل را در جزیره كیش فراهم كرده است و با یك 
برنامه ریزي اصولي مي توان جلب گردشگران خارجي 

را به میزان قابل توجهي افزایش داد.  
وي با تأكید بر اینكه سازمان منطقه آزاد كیش برآن 
است تا با استفاده از تمام توانمندي هاي بالقوه جزیره 
كیش زمینه رونق گردشگري را در تمام فصول فراهم 
كند افزود: تالش مي كنیم تا با معرفي آداب و رسوم 
كهن و فرهنگ غني اقوام مختلف كشورمان در اعیاد 
و مناسبت هاي خاص از جمله نوروز به عنوان یكي 
اسالمي،گردشگران  ایران  گردشگري  جاذبه هاي   از 
ترغیب  كیش  به  سفر  براي  را  بیشتري  بین المللي 
از مشاركت خوب  معاون گردشگري سازمان  كنیم. 
بخش خصوصي در اجراي برنامه هاي گردشگري خبر 
داد و اظهار داشت: در نوروز امسال اجراي همزمان 
شهر  تاالر  تفریحي،  دراسكله  شبانه  شاد  جنگ هاي 
توجه  مورد  بسیار  تفریحي  كشتي هاي  از  یكي  و 

گردشگران قرار گرفت.

مشاركت گسترده هنرمندان جزیره كیش دربرنامه هاي نوروزي 93
كیفي   سطح  ارتقاء  براي  كیش  جزیره  هنرمندان 
برنامه هاي فرهنگي نوروز 93 مشاركت گسترده اي 

داشتند.
الملل سازمان  امور بین  به گزارش روابط عمومي و 
منطقه آزاد كیش، هنرمندان گروه هنرهای نمایشی 
اسكله  در  خیابانی  تئاتر  اجراي  با  كیش  جزیره 
فاخر شعله  نمایشنامه  در  و حضورگسترده  تفریحی 
 در زمهریر كه یكی از پرمخاطب ترین نمایش های

هاي  برنامه  كیفي  سطح  ارتقاء  در  است  كشور 
فرهنگي نوروز نقش مؤثري داشتند.

حضور هنرمندان در جشنواره بهار در بهار و برپایي 
تولید  و  هنر  خیابان  در   دستي  صنایع  هاي  غرفه 
نوروز  در  بازدیدكنندگان  هنرهاي دستي در حضور 

لبخند  هدیه  خیریه  عكاسی  نمایشگاه  برپایي  و 
كمك  هدف  با  سنایی  فرهنگسرای  نگارخانه  در 
فعالیتهاي  دیگر  از  كیش  نیازمند  هاي  خانواده  به 

هنرمندان جزیره كیش در نوروز امسال بود.  

و  طراحي  در  كیش  جزیره  هنرمندان  همچنین 
اجراي 30  المان شهری كه به مناسبت نوروز امسال 
درمعابر، میادین و نقاط مختلف نوار ساحلي  نصب 

شد مشاركت فعال داشتند.
اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  است  ذكر  به  الزم 
سازمان منطقه آزاد كیش در سال گذشته  با هدف 
از فعالیت هاي هنري و بهره مندي  حمایت بیشتر 
ساكن  هنرمندان  هاي  خالقیت  و  توانمندي  از 
كیش  هنرمندان  اطالعاتي  بانك  منطقه  این  در 
این  در  كنون  تا  كه  هنرمنداني  كرد.  ایجاد  را 
طریق  از  توانند  می  اند  نشده  عضو  اطالعاتي  بانك 
نویسي  نام  بانك  این  در   4454647 تلفن   شماره 

كنند.

افزایـــش میزان رضایتــــمندي مســـافران 
ـــاي  ـــه ه ـــراي برنام ـــا  اج ـــوروزي ب ن

ـــش ـــگري دركیـ نوین گردش

اختصاص 134 كالس درس برای اسكان مسافران نوروزی
در  امسال،  فروردین  نهم  تا  پارسال  اسفند   28 از 
مجموع یك هزار و 133 خانواده فرهنگی گردشگر 

نوروزی در مدارس كیش اسكان داده شدند. 
سازمان  الملل  اموربین  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
منطقه آزاد كیش تعداد خانواده ها شامل شش هزار 
و 320 نفر بوده اند كه هر خانواده به مدت حداقل 
سه شب در كالس های درس تجهیز شده مدارس 

اسكان یافتند. 
و  درس  كالس   134 امسال  نوروزی  تعطیالت  در 
برای  كیش  جزیره  آموزشی  واحد   11 در  نمازخانه 

اسكان گردشگران فرهنگی اختصاص یافته است. 
اقامت در كالس های درس در این  تعداد نفر شب 
مدت 18 هزار و 960 نفر بوده كه بطور متوسط از هر 

كارت فرهنگی 5/5 نفر استفاده كرده اند. 
كالس های درس و نمازخانه های مدارس كیش به 
یخچال،  فرش،  گازی،  كولر  جمله  از  رفاهی   وسایل 
5 عدد پتو و برخی كالس ها نیز به تلویزیون مجهز 
و  حمام  بهداشتی،  سرویس  اینكه  ضمن  بودند 
برای  بصورت مشترك در هر مدرسه  نیز  آشپزخانه 

مهمانان فرهنگی در نظر گرفته شده بود. 

اقامت فرهنگیان  سازمان منطقه آزاد برای هر شب 
در كالس های درس500 هزار ریال اجاره تعیین و 

از فرهنگیان دریافت كرده است. 
برای  نیز  كالسه   13 مدرسه  یك  گزارش  براین  بنا 
غیرفرهنگی  و  فرهنگی  از  اعم  ایثارگران  اسكان 
از  مستقیم  بطور  كه  بود  یافته  اختصاص  و  تجهیز 
اختیار  در  پرورش  و  آموزش  ایثارگران  واحد  سوی 

متقاضیان واجد شرایط قرار گرفت. 
 اگر خانواده ای دارای دو كارت فرهنگی می بود می توانست

 این زمان تا سه شب دیگر نیز تمدید شود.
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ایران  اسالمی  جمهوری  رییس  روحانی  دكتر 
مهم  مراكز  از  كیش  زیبای  جزیره  به  ورود  با 
همه  توسعه  هدف  با  جزیره  این  استراتژیك  و 

جانبه آن در ابعاد صنعت سبز بازدید نمود. 
این گزارش حاكی است، رییس جمهور در ادامه 
بازدیدهای خود از بندرگاه بزرگ كیش بازدید و 
دستورات الزم برای توسعه این بندرگاه را صادر كرد.

بنادر  كه  مطلب  این  بیان  با  روحانی  دكتر 
پیشانی اقتصادی كشور در امر واردات و صادرات 
با كشورهای  ارتباط  ایجاد  و  امور دریانوردی  و 
ایران  فردای  توسعه  محور  گفت:  است  جهان 
 اسالمی را می توان بر مبنای توسعه بنادر قرار

 داد. 
گفتنــی اســت مبــادی ورودی دریایــی یكــی 

ــره  ــای ورودی جــزیــ ــال ه ــن كان از مهمتری
كیــش مــی باشــد كــه ســاالنه پذیــرای حجــم 
ــام  ــصوصاً در ایـــ ــگران خـ ــی از گردش باالی

نــــوروز مــی باشــند. 
از این رو توسعه و تجهیز بنادر و آمادگی آن 
برای ورود گردشگران و نیز كشتی های بزرگ 

مسافربر و حمل بار ضروری است.

تاكید رییس جمهور بر توسعه و تجهیز بنادر جزیره كیش
جزيره  در  اسفند   29 سال  تحويل  ويژه  مراسم 
 كيش  در كنار سواحل نيلگون خليج فارس برگزار 

 شد.
الملل سازمان  امور بین  به گزارش روابط عمومي و 
سال  تحویل  ویژه  مراسم  كیش،  آزاد  منطقه 
بزرگ  اسكله  در  اسفند   29 دقیقه   30 19و  ساعت 
شهر  و  مجتبي  حسن  امام  مسجد  كیش،  تفریحي 
تاریخي حریره آغاز شد. مراسم مشابهي نیز ساعت 
برگزار یوناني  كشتي  پارك  محل  در   21  20تا 

 شد.
سال،  تحویل  دعاي  سین،  هفت  سفره  گستردن 
مختلف  هاي  بخش  از  شاد  و  متنوع  هاي  برنامه  و 

مراسم تحویل سال نو در جزیره كیش بود. 
هاي شاد  همچنین به مناسبت شب سال نو جنگ 
تفریحي  اسكله  در  بامداد   1 تا  از ساعت 22  شبانه 
برگزار شهر  تاالر  در  بامداد   3 تا   1 ساعت  از   و 

 شد.
جنگ هاي شاد و متنوعي نیز براي كودكان در نظر 

گرفته شده بود كه  از ساعت 17 تا 19 در كشتي 
هنرمند  همچنین  شد.  برگزار  شهر  تاالر  و  یوناني 
كودكان  جنگ  در  پورنگ  عمو  كودكان  محبوب 

كشتي یوناني حضور داشت.
برگزاري بازارچه هنرمندان در اسكله تفریحي، غرفه 
صنایع دستي در شهر تاریخي حریره و برپایي چادر 
عشایري با هدف معرفي آداب و رسوم سنتي عشایر 
به گردشگران از دیگر برنامه هاي سازمان منطقه آزاد 
كیش در آستانه سال نو بود. سیاه چادرهاي عشایري 
از ساعت 17 تا 21 در كشتي یوناني و 17 تا 1 بامداد 

در كلبه هور برپا شد. 
اقدام  نوروز 1393 در یك  و گردشگران  كیشوندان 
فرهنگی به گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان هشت 
سال دفاع مقدس پرداختند و درلحظه تحویل سال 
شهدای  مزار  بر  باشكوه  گردهمایی  یك  برگزاری  با 
گمنام  حضور یافتند و با آرمان های شهدا میثاقی 

دوباره بستند.
این گزارش حاكی است، مسؤولین سازمان منطقه آزاد 

كیش با اهداف تبیین شده در برنامه های فرهنگی 
این  را در محل مسجد  قبور شهدای گمنام  هنری، 
سازی مناسب  و  طراحی  خاصی  شكوه  با   جزیره  
نموده بودند تا گردشگران  ورودی به این جزیره با 
حماسه آفرینی جوانان این ملك در سال های دفاع 
پیش  از  بیش  اسالمیمان  میهن  ارضی  تمامیت  از 

آشنا شوند. 
معنوی  روح  و  مكان  این  زیباسازی  است  گفتنی 
به  را  بسیاری  گردشگران  موزه،  باغ  براین  حاكم 
به  مكان  این  بطوریكه  داشت.  گسیل  خود  سوی 
شده تبدیل  والیت  عاشقان  و  دلسوزان   میعادگاه 

 بود. 
همچنین در نوروز 1393 همزمان با برگزاری مراسم 
در  و  اسالمیمان  میهن  جای  جای  در  تحویل  سال 
و  فهیم  مردم  فارس،  خلیج  گرم  سواحل  حاشیه 
خداجویمان با حضور در محل یادمان شهدای گمنام 
یاد و خاطره این دلیرمردان بزرگ را سرآغاز فصلی 

نو در زندگی قرار دادند. 

مراسم تحویل سال نوروز 93 در سواحل خلیج فارس برگزار شد
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و  جانبازان  ایثارگران،  از  برخي  تكریم 
خانواده شهدا در نخستین روز جزیره كیش

جمعه  امام  همراه  به  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل 
برخي  و  سازمان  اين  مديران  و  معاونان  از  برخي  و  كيش 
منازل  در  حضور  با  كيش  جزيره  تامين  شوراي  اعضاي  از 
ايثارگران، جانبازان وخانواده هاي شهدا با ايشان و خانواده 

آنان ديدار كرد. 
آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
به   1393 سال  نوروز  روز  نخستین  در  مونسان  اصغر  علي  كیش، 
با  ایثارگران، جانبازان و خانواده هاي گرانقدر شهدا  منظور تكریم 
حضور در منازل سه نفر از جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا با 

آنان دیدار كرد. 
در  كیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  مونسان  اصغر  علي 
و  جانبازان  شهدا،  خانواده  با  دیدار  كه  این  بیان  با  دیدارها،  این 
ارج  و  وظیفه  انجام  راستاي  در  كه  است  بزرگي  افتخار  ایثارگران 
پاسداشت  و  اشاعه  و  آنان  هاي  ایثارگري  و  مجاهدت   به  نهادن 
ایزد  نیروی  به  اتكا  كرد:  است خاطرنشان  در جامعه  ایثار  فرهنگ 
از والیت مطلقه فقیه  ائمه اطهار و تبعیت  به  یكتا، توسل و توكل 
مقدس  دفاع  سال  هشت  طول  در  اسالم  رزمندگان  پیروزی  رمز 
قرار  جهان  خواهان  آزادي  تمامي  تحسین  مورد  همواره  كه  بود 

است.  گرفته 
جمعه  امام  و  كیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  دیدار  این  در 
خانواده  و  جانبازان  ایثارگران،  از  گل  و  سپاس  لوح  اهدا  با  كیش 

شهدا تقدیر و تشكر كردند. 

معابر  و  ميادين  نوروز  فرارسيدن  آستانه  در 
كيش با نصب30 المان شهري تزئين شد.

الملل سازمان  اموربین   به گزارش روابط عمومي و 
منطقه آزاد كیش، نصب این المان ها كه در اشكال 
هاي  طرح  ایراني،  سین  هفت  همانند،  متنوعي 
 مینیاتوري، میرنوروزي، ماهي، حلزون و مجسمه هاي 
معابر  میادین،  در  بود  شده  ساخته  كودكان  شاد 
از  پیش  و  شد  آغاز  ساحلي  نوار  مختلف  نقاط  و 

فرارسیدن تعطیالت نوروز به پایان رسید.
از  تن  ارسالي250  آثار  بین  از  المان ها  این  طرح 

هنرمندان جزیره كیش و سرزمین اصلي انتخاب شد 
و براي ساخت آنها از ام دي اف، آلومینیوم،  چوب، 
حصیر، پلكسي و فلز استفاده شده بود. برخي از آنها 
نیز با انواع گلهاي طبیعي به طرز زیبایي تزئین شده 

بودند.
هریك از این المان ها نام خاصي داشت. عروس دریا، 
مسافر،  چمدان  سنگ،  جنس  از  بالهایي  عمونوروز، 
سكان و ساعت، مینیاتور، نگهبان دریا، تخم مرغ هاي 
ننه سرما، حاجي  بچه ها، حلزون،  مشبك، سرزمین 
فیروز، اسب ایراني، قلعه ماسه اي گوش ماهي ها، شن 

خانه  و  ماهي گیر  عیدي،  بادكنك،  و  كودك  بازي، 
خاطره ها از جمله اسامي بود كه براي این المان هاي 

شهري درنظر گرفته شده بود.
الزم به ذكر است سازمان منطقه آزاد كیش از چند ماه 
گذشته طي فراخواني از هنرمندان كیش و سایر نقاط 
كشورمان دعوت كرده بود كه طرح هاي خود را براي 
ساخت المان هاي شهري به این سازمان ارسال كنند 
ارسال شده 30 طرح  اثر  از بین 250  نهایت  كه در 
به عنوان آثار برتر براي اجرا در نقاط مختلف جزیره 

كیش انتخاب شدند.

ابراز عالقه گردشگران كیش از نمادهای شهری
جزيره كيش در آستانه نوروز سال 1393 با نصب 30 

نماد شهري، حال و هواي ديگري پيدا كرده بود. 

الملل سازمان  امور بین  به گزارش روابط عمومي و 
توسعه  طرح  اجرای  با  همزمان  كیش،  آزاد  منطقه 
فضای  كردن  فراهم  و  كیش  جزیره  سبز  فضای 
مطلوب شهری جهت پذیرایی از گردشگران نوروزی، 

سازمان منطقه آزاد كیش برای نخستین بار اقدام به 
نصب 30 نماد شهري در كیش كرد كه با استقبال 

قابل توجه گردشگران و ساكنان كیش همراه شد.
بهار  از  »استقبال  طرح  چارچوب  در  اقدامات  این 
كیش 93« انجام شد كه چهره ای متفاوت  از كیش 

را برای گردشگران به ارمغان آورد.  
بسیاري از این گردشگران با  تصویربرداري و گرفتن 

 عكس یادگاري در كنار نمادهاي شهري و از خیابان هاي
سرسبز و پرگل این جزیره ، سفر به كیش را در قاب 

خاطرات خود ماندگار مي كردند.
گفتنی است طرح »استقبال از بهار 93 كیش« با 
3 محور موضوعی كودك و خانواده بهاری، بهار و 
اجرا  و  تهیه  من  زیبای  شهر  و  نوروزی  های  سنت 

شده بود. 

30 المان شهری در میادین كیش نصب شد
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مونسان   مهندس  از  كيش  جمعه  امام 
بواسطه عملكرد شش ماهه وي در جزيره 

كيش تقدير كرد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان 
 منطقه آزاد كیش، حجت االسالم و المسلمین

علیدادي در خطبه هاي نماز جمعه با تسلیت 
و  صادق)ع(  جعفر  امام  شهادت  مناسبت  به 
همانطور  خواست  گردشگران  از  فاطمیه  ایام 
كه به تفریح و مسافرت خود مي پردازند در 

حفظ حرمت این روزها بكوشند.
تبریك  ضمن  همچنین  كیش  جمعه  امام 
مقام  فرمایشات  به  نو  سال  آغاز  مناسبت  به 

اشاره  تحویل  سال  لحظه  در  رهبري  معظم 
فرهنگ  و  اقتصاد  سال  امسال  گفت:  و  كرد 
در  جهادي  مدیریت  و  ملي  عزم  محوریت  با 
پرتالش  دولت  و  است  نامگذاري شده  كشور 
دكتر روحاني مي بایست تالش كند همانطور 
حماسه  بتواند  شد  خلق  سیاسي  حماسه  كه 

اقتصادي و فرهنگي را رقم بزند.
عملكرد  از  كیش  جمعه  خطیب  همچنین 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  مونسان  مهندس 
آزاد كیش  بواسطه اقدامات وي در شش ماهه 
اخیر و نیز تعیین وضعیت استخدامي یكصد 

نفر از كاركنان این سازمان تقدیر كرد.

 نخستین بیمارستان فوق تخصصی خصوصی و بین المللی
 ایرانیان در كیش با حضور مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد كیش گشایش یافت.
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
مدیرعامل  مونسان  اصغر  علي  كیش،  آزاد  منطقه 
گشایش  مراسم  در  كیش  آزاد  منطقه  سازمان 
و  خصوصی  تخصصی  فوق  بیمارستان  نخستین 
سازمان  گفت:  كیش  جزیره  در  ایرانیان  المللی  بین 
حمایت  آماده  امكانات  تمامی  با  كیش  آزاد  منطقه 
 و پشتیبانی از بیمارستان فوق تخصصی بین المللی

است  توسعه گردشگري سالمت  راستاي  در  ایرانیان 
و بیمارستان این سازمان هیچگاه رقیبی برای بخش 
خصوصی نخواهد بود بلكه پیشرو و سد شكن مشكالت 
فعالیت بخش خصوصي در  براي  تا فضا  خواهد شد 

حوزه درمان در كیش فراهم شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش با اشاره به سفر 
اخیر دكتر روحاني ریاست جمهوری به این جزیره زیبا 
و تأكید وي بر گسترش گردشگری حالل و توریست 
سالمت در كیش گفت: سفر رییس جمهور به جزیره 
كیش بیانگر نگاه دولت تدبیر و امید به مناطق آزاد در 
راستاي افزایش حوزه عمل این مناطق در چهارچوب 
سیاست اقتصاد مقاومتي مد نظر مقام معظم رهبري 

است.
وی با بیان این كه آینده جزیره كیش با شكوفایي و 

رونق همراه خواهد بود افزود: در سال جدید افزایش 
را شاهد خواهیم  به كیش  ورود گردشگران خارجي 
بود و در این میان ورود 96 گردشگر عراقي در یكم 
اردیبهشت به كیش از جمله اقدامات سازمان منطقه 
آزاد كیش در راستاي توسعه گردشگري خارجي است.

مهندس مونسان با اشاره به پتانسیل كیش براي تبدیل 
شدن به قطب توریست سالمت در منطقه افزود: در 
اقدامات خوب و مناسبی در  حوزه توریست سالمت 

كیش انجام شده است.
اشرافی  دبیر  هرمز  پروفسور  مراسم  این  ادامه  در 
رییس بیمارستان فوق تخصصی ایرانیان گفت: امروز 
در جهان توریست درمانی به صورت تجارت در آمده 
است و ساالنه 200 میلیارد دالر منابع پزشكی دارد .

وی با قدرداني از همكاري سازمان منطقه آزاد كیش 
در شكل گیري بیمارستان فوق تخصصی خصوصی و 
هاي گذشته  مدیریت  در  افزود:  ایرانیان  المللی  بین 
توجهی به طرح ها و خواسته های ما نمی شد ولي 
امروز با حمایت مهندس مونسان مدیرعامل سازمان 
این بیمارستان  منطقه آزاد كیش شاهد آغاز به كار 

در كیش هستیم.
رئیس بیمارستان فوق تخصصی ایرانیان تاكید كرد: 
گردشگر  و  سالمت  گردشگري  حوزه  در  توانیم  مي 
 تاریخي سرمایه گذاري كنیم و این اطمینان را مي دهم 
كه در آینده ساخت 20 بیمارستان فوق تخصصي در 

كیش نتواند  جوابگوي  مراجعات گردشگران  خارجي 
در حوزه سالمت باشد.  

و  پزشكان  توان  داشت:  اظهار  اشرافی  دبیر  دكتر 
متخصصان ایراني فراتر از محدوده منطقه خاورمیانه 
ایران در كنار  است و هزینه هاي مناسب درمان در 
درمان  در  ایراني  پزشكان  تحسین  درخور  عملكرد 
بیماریهاي صعب العالج و امكانات اقامتي مناسب براي 
سفر به كیش در آینده این منطقه را به مقصد بسیار 

مهمي براي گردشگران سالمت تبدیل خواهد كرد.
بیمارستان فوق تخصصی خصوصی و  گفتني است  
بین المللی ایرانیان  كه در فضایي به وسعت دوهزار 
و 400 متر مربع  و در دو طبقه ساخته شده است 
با هدف  توسعه توریسم درماني در جزیره كیش  و 
با  بهره گیري از پزشكان متخصص و فوق تخصص 
ایراني و استفاده از پیشرفته ترین روش هاي درماني 
و تجهیزات پزشكي، فعالیت خود را از دوشنبه یكم  

اردیبهشت آغاز كرد.
33 تخت بستری، چهار اتاق عمل، بخش های مختلف 
تخصصی،  فوق  بیمارستان  یك  نیاز  مورد  درمانی 
آزمایشگاه، رادیولوژي، چهار اتاق عمل، هشت تخت 
و  تئاتر  آمفی  یو،  سي  اي  تخت  دو  و  یو  سي  سي 
رستوران از جمله امكانات بیمارستان فوق تخصصي 
كیش است كه با سرمایه گذاري بخش خصوصي در 

این منطقه آزاد تأسیس شده است.

امام جمعه كیش از مهندس مونسان تقدیر كرد

گشایش نخستین  بیمارستان فوق تخصصی بین المللی ایرانیان در كیش 
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خانه مردم شـناسـي بـومیـان كیش گشـایش یافـت
خانه به  كیش،  قدیم   سفین  خانه  ترین   قدیمي 

مردم شناسي بومیان این جزیره تبدیل شد.
الملل سازمان  امور بین  به گزارش روابط عمومي و 
منطقه آزاد كیش، به منظور معرفي تاریخ، فرهنگ، 
آداب و رسوم، نحوه زندگي و صنایع دستي بومیان 
كیش و توسعه گردشگري، قدیمي ترین خانه سفین 

با موافقت سازمان منطقه آزاد كیش به خانه  قدیم 
مردم شناسي بومیان این منطقه تبدیل شد و عصر 
محب  محمد  حضور  با  فروردین  هفتم  شنبه  پنج 
پور  عیدي  سیروس  و  گردشگري  معاون  خدایي 
كیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 

گشایش یافت.

یكهزار  داراي  و  دارد  قدمت  سال   200 خانه  این 
حیاط  دو  و  اتاق   15 و  مساحت  مربع  متر   200 و 
مجلسي و خانوادگي است كه به همت بومیان كیش 

راه اندازي شده است.
بافت سنتي و معماري این خانه با وسایل و امكانات 
 سنتي آن در 60 سال گذشته حفظ شده و بخش هایي

شده بازسازي  بومي  مصالح  از  استفاده  با  آن   از 
 است.

حیاط مجلسی دارای دو ایوان و دو اتاق بزرگ برای 
پذیرایی از مهمانان است و زنان در گذشته در این 
حیاط رفت و آمد نداشتند ولی حیاط خانوادگی یا 
بوده  خانه  دختران  و  زنان  به  متعلق  زنانه(  همان) 

محوطه  این  وارد  نداشتند  اجازه  غریبه  مردان   و 
شوند.  بر اساس این گزارش، این خانه براي بومیان كیش 
بواسطه گذراندن دوران مكتب خانه و فراگیري قرآن 
 داراي جایگاه ویژه اي است و متعلق به حاج عبدا... بن

ترین  محبوب  و  ترین  سرشناس  از  یكي  شاهین 
اشخاص بومي كیش بوده است.

از  پذیرایي  آماده  كیش  بومیان  شناسي  مردم  خانه 
این خانه بصورت  و مقرر شده در  گردشگران است 
دوران  در  كیش  بومیان  كار  و  معیشت  شیوه  زنده 

قدیم  به گردشگران معرفی شود.
بومیان كیش، دراویدي، سومري،  نژاد  گفتني است 

نوردیك، سامي، سیاه پوست و سفید پوست است. 

ارزیابی مثبت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش از فعالیت ستاد نوروزی این جزیره

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش گفت: برنامه ها 
و اقدامات ستاد سفرهاي نوروزي كیش در راستاي 
جلب رضایت گردشگران است و به گونه ای طراحی 
خاطر آزرده  كیش  به  سفر  از  كسی  كه   شده  

 نشود. 
الملل سازمان  امور بین  به گزارش روابط عمومي و 
منطقه آزاد كیش، علي اصغر مونسان ضمن بازدید از 
كمیته هاي مختلف ستاد نوروزي كیش از نزدیك روند 
كار و خدمات ارائه شده در این ستاد را مورد ارزیابي 
و گو  ها مختلف گفت  كاركنان كمیته  با  و  داد   قرار 

كرد.
بر  تأكید  با  كیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
تكریم  جهت  ستاد  این  مختلف  هاي  كمیته  تالش  

هرچه بیشتر مسافران نوروزی افزود: باید تداركات و 
اقدامات به گونه ای طراحی شوند كه كسی از سفر 

به كیش آزرده خاطر نشود.
نوروزي  ستاد  سعي  تمام  كه  این  بر  تاكید  با  وي 
باید  افزود:  باشد  شایسته  میزباني  در  باید  كیش 
سطح خدمات رفاهی و ارتقای كیفیت در دستور كار 
بزرگ  میزبانی  این  اندركاران  دست  و  فعاالن  همه 
با  كیش  نوروزی  سفرهای  ستاد  رئیس  بگیرد.  قرار 
اعالم  ستاد  این  در  ریزی  برنامه  اهمیت  به  اشاره 
كرد كه براساس تدابیر اندیشیده شده با زیباسازی، 
محوطه سازی ، نصب یادمان هاي شهري، ایجاد فضای 
سبز و نظافت عمومی شهر، فضاي شهري كیش از 
25 اسفند آماده حضور و اقامت مهمانان نوروزی و 

گردشگران بود و الزم است با نظر سنجي از گردشگران 
ارزیابي  آنان  به  شده  ارائه  خدمات  كیفیت  و   سطح 

شود.
همچنین مهندس مونسان به همراه برخي از رؤساي 
كمیته هاي مختلف ستاد نوروزي دقایقي با گردشگران 
گو  و  گفت  بندرگاه  در  جزیره  ترك  هنگام   در 
 كرد و با حضور در پایانه مسافري فرودگاه بین المللي 
شده  دیده  تدارك  هاي  برنامه  نوروزي،  كمپ  و 
قرار  ارزیابي  مورد  را  گردشگران  از  استقبال   جهت 
هاي  برنامه  تدارك  با  كیش  جزیره  است  داد.گفتني 
هاي  جنگ  و  سرگرمي  و  هنري  فرهنگي،  متنوع 
متعدد، میزبان بسیاري از هموطنان بود كه از مناطق 

مختلف كشورمان به كیش سفر می كردند. 

روزانه 100 نفر به پایگاه های امدادی هالل احمر مراجعه كردند

روزانه  گفت:  كیش  احمر  هالل  جمعیت  سرپرست 
برای  نوروزی  گردشگر  و  مسافر   100 متوسط  بطور 
دریافت خدمات امدادی و درمانی به پایگاه های این 

جمعیت در سطح جزیره مراجعه كردند.
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
 منطقه آزاد كیش، دكتر »محسن آسوبار« در گفت وگو 
 با خبرنگار ایرنا افزود: بیشترین مراجعات به پایگاه های

حوزه  در  كیش  مختلف  مناطق  در  جمعیت  دهگانه 
درمان، بیماری های ویروسی از جمله سرماخوردگی 

بود. 

 وی تأكید كرد: با استقرار پنج پزشك در پایگاه های
امدادی هالل احمر، تالش كردیم بهترین و بیشترین 
خدمات درمانی را بصورت رایگان به مراجعه كنندگان 
آنها  سفر  به  مالی  هزینه  تحمیل  از  تا  كنیم  ارایه 

جلوگیری كنیم.
 آسوبار اظهار كرد: همه خدمات ارایه شده در پایگاه های
 امدادی جمعیت هالل احمر رایگان بود ضمن اینكه 
دارو برای مدت یكروز بیماران نیز بصورت رایگان ارایه 
می شد ولی در صورت نیاز به داروی بیشتر، بیماران 
ها  داروخانه  از  پزشك  نسخه  با  را  خود  داروی  باید 

تهیه می كردند.
توسعه  مركز  مطلوب  همكاری  و  هماهنگی  به  وی 
سالمت، بیمارستان كیش و جمعیت هالل احمر برای 
ارایه خدمات با كیفیت به گردشگران در حوزه سالمت 
خبر داد و گفت: 10 پایگاه امدادی و درمانی جمعیت 
هالل احمر در مناطق مختلف جزیره از جمله اسكله 
محل  هندورابی،  جزیره  یونانی،  كشتی  تفریحی، 
ایام  در  كیش  مصالی  در  مسافران  موقت  اسكان 
مسافران خدمات  و  گردشگران  به  نوروزی  تعطیالت 

درمانی و امدادی رایگان ارایه می كردند. 
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در تعطیالت نوروزی امسال، پنج جشنواره فرهنگی و هنری خانوادگی در سواحل 
جزیره كیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد كیش، جشنواره پرواز، 
ماشین های كنترلی، بازی های فكری خانوادگی، نقالی و پرده خوانی و خیمه شب بازی 
و تئاتر خیابانی پنج جشنواره فرهنگی و هنری و خانوادگی است كه در اسكله تفریحی 

برگزار شد. 
راه اندازی كاروان سیار اهدای كتاب در سطح جزیره با هدف ترویج فرهنگ كتاب 
 PDF و كتابخوانی و اهدای كتاب به كودكان و نوجوانان و همچنین ارسال فایل
كتاب ها به روی گوشی های تلفن همراه از دیگر  برنامه های فرهنگی برای این 

ایام نوروز بود.
بنا بر این گزارش برپایی مسابقات داستان نویسی كوتاه و انتخاب داستان برتر و 
تقدیر و تجلیل از نویسندگان و معرفی كتاب های پرفروش سال به گردشگران از 

دیگر برنامه هایی بود كه برای ایام نوروز در نظر گرفته شده بود. 
گفتني است سازمان منطقه آزاد كیش در نوروز امسال برنامه های متنوع و مختلفی 
برای ایجاد شور نشاط در میان گردشگران و كیشوندان پیش بینی كرده بود كه در 

قالب برنامه های فرهنگی و هنری برگزار شد.
اجرای نمایش پانتومیم توسط یك گروه حرفه ای با موضوع پیام های اخالقی و 

شاد كردن لحظات مسافران در پایانه خروجی فرودگاه بین المللي كیش یكی 
دیگر از برنامه های در نظر گرفته شده برای تعطیالت نوروزی بود. 

 همچنین براي آشنایي بیشتر گردشگران با جزیره كیش عكس هایی از جاذبه های 
نمایش  به  كیش  بندرگاه  و  فرودگاه  خروجی  پایانه  در  جزیره  این  گردشگری 

گذاشته شد.
همچنین اجرای تئاتر با عنوان »شعله زمهریر« ویژه ایام شهادت حضرت فاطمه 
مركز  سالن  در  تا 22  از ساعت 20  فروردین  تا 15  روزهای ششم  زهرا )س( 
همایش های بین المللی كیش از جمله برنامه هایی بود كه برای ایام سوگواری 

دخت نبی مكرم اسالم )ص( در نظر گرفته شد. 

كیش در  هنری  فرهنگی  جشنواره   5 اجرای 

برخورد با برندهاي تقلبي در كیش

رشد تقاضای سفر با اجرای برنامه های فرهنگی به كیش

معاون اقتصادي و سرمایه گذاري سازمان منطقه آزاد كیش از اجراي طرح برخورد با 
برندهاي تقلبي در مراكز تجاري كیش خبر داد. 

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد كیش، »علي جیرفتي« 
رئیس كمیته نظارت بر نرخ كاال و خدمات ستاد سفرهاي نوروزي كیش گفت: با 
هماهنگي صورت گرفته با مدیر نظارت بر اماكن عمومي كیش، تیم هاي نظارتي این 
حوزه در بازدید ازمراكز تجاري، 12 واحد متخلف را شناسایي و اخطار مهلت 24 

ساعته صادر كردند.
رئیس كمیته نظارت بر نرخ كاال و خدمات ستاد سفرهاي نوروزي كیش افزود: با 
توجه به اخطار صادره، 10 واحد متخلف نسبت به حذف نام و نشان عالئم تجاري 
اقدام كرده و مدیریت نظارت بر اماكن عمومي كیش براي 2 واحد دیگر، درخواست 

توقف فعالیت صادر كرد.
وي تأكید كرد: در ادامه اجراي این طرح ناظران كمیته نظارت نسبت به شناسایي و 

برخورد قانوني با برندهاي تقلبي اقدام كردند. 
گفتني است براساس مصوبات نخستین جلسه كمیته نظارت بر نرخ كاال و خدمات 
واحدهاي  به  ساعته   24 مهلت  اخطار  ابالغ  از  پس  كیش  نوروزي  سفرهاي  ستاد 
متخلف در صورت عدم تمكین واحد صنفي، مراتب به مدیریت اماكن اعالم و واحد 

متخلف به مدت 48 ساعت پلمپ مي شود.

اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي و هنري و ایجاد جاذبه هاي متنوع گردشگري در ایام نوروز، موجب رشد تقاضاي سفر به كیش شده به طوري كه تعداد پروازهاي فرودگاه 
كیش به 90 پرواز در كیش رسید.

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد كیش، براي آگاهي بیشتر گردشگران و مسافران از برنامه هاي نوروزي در جزیره كیش، هفت هزار بروشور 
مثلثي حاوي تمامي اطالعات مورد نیاز گردشگران در هتل ها، مراكز اقامتي و پذیرایي و سوپرماركت ها توزیع شد.

هنري  و  فرهنگي  محصوالت  عرضه  براي  نمایشگاهي  غرفه هاي  امسال  نوروز  در 
در سواحل جزیره كیش و كمپینگ نوروزي مستقر شده بود و برنامه هاي متنوع 

گردشگري در نقاط مختلف جزیره اجرا شد.
گردشگران و ساكنان هر روز از ساعت 18 تا 21 در كشتي یوناني، 21 تا 30 دقیقه 
برنامه هاي  از  تاالر شهر  بامداد در  تا 30 دقیقه  تفریحي و 22  اسكله   بامداد در 
فیلم هاي  ترین  تازه  اكران  كردند.  می  استفاده  نوروزي  شاد  جنگ هاي  و  متنوع 
سینمایي روز كشور در مركز همایش هاي بین المللي كیش، برگزاري همایش هاي 
مفرح ورزشي در ساحل اسكله تفریحي، فعال سازي 18 ایستگاه دوچرخه در نقاط 
نوروز و  بانوان در تعطیالت  و  آقایان  فعالیت پالژ  افزایش ساعات  مختلف جزیره، 
شهر  تاالر  در  هنري  نمایش هاي  و  شبانه  جنگ  موسیقي،  كنسرت هاي  برگزاري 
ازگردشگران  پذیرایي  براي  كیش  آزاد  منطقه  سازمان  مفرح  برنامه هاي  جمله  از 

نوروزي بود.

برای  كرد:  تاكید  كیش  جزیره  در  جمهور  رییس 
حفاظت از منافع ملت، هر هزینه ای را می پردازم.

سازمان  بین الملل  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
جمع  در  روحانی  دكترحسن  كیش،  آزاد  منطقه 
مدیران مناطق آزاد تجاری كشور و خبرنگاران اعالم 
مردم  منافع  درجهت  كه  گروهی  و  باهرجناح  كرد: 
حركت كند، تعامل خواهم كرد و در مقابل كسانی 
ملی  منافع  به  را  خود  شخصی  و  حزبی  منافع  كه 

ترجیح دهند خواهم ایستاد.
رییس شورای عالی امنیت ملی افزود: دولت یازدهم 
یك دولت فراجناحی است ومسؤولیت چنین دولتی 
از دولت حزبی به مراتب سخت تر است چرا كه باید 

پاسخگوی همه جناح ها باشد.
)اقتصاد  جدید  سال  نامگذاری  به  اشاره  با  روحانی 
باعزم ملی ومدیریت جهادی( توسط رهبر  وفرهنگ 
مدیریت  معنای  یك  گفت:  اسالمی  انقالب  معظم 
جهادی، حركت شتابان و عقالنی و علمی است و در 
دنیای پرشتاب كنونی چاره ای جز برطرف كردن موانع 

و حركت شتابان در مسیر توسعه وجود ندارد.
رییس جمهور ادامه داد: تجربه ایران در طول سالها 
ما را به چنین دركی از مدیریت نزدیك كرده است.

سایر  با  رقابت  جهادی،  مدیریت  افزود:  روحانی 

كشورها در زمینه پیشرفت و توسعه می باشد البته 
الزمه چنین توفیقی به كاربردن تالش مداوم، پیگیر 

و جامع توأم با ایثار و از خودگذشتگی است.
دكتر روحانی اظهاركرد: دولت زمینه تحقق مدیریت 
بخش  آرامش  خارجی  سیاست  اتخاذ  با  را  جهادی 
فراهم آورده است. چرا كه در دنیای كنونی، مدیریت 
از  خارجی  سیاست  و  خارجی  سیاست  از  اقتصادی 

سیاست داخلی جدا نیست.
رییس جمهور تأكید كرد: البته هر سه در گرو فرهنگ 
آفرین نشاط  و  بخش  امید  كه  فرهنگی  است،   پویا 

 باشد.
رییس جمهور با اشاره به مبانی سیاست خارجی دولت 
تدبیر و امید گفت: جمهوری اسالمی ایران حتی با 
عقالنیت  با  دارند،  ناسازگاری  سر  ما  با  كه  كسانی 
شود. می  روبرو  ملی  مصالح  چارچوب  در  برنامه   و 

البته در برابر متجاوز به حقوق ملت قاطعانه مقابله 
خواهد كرد.

سیاست  این  ثمرات  از  یكی  افزود:  روحانی  دكتر 
تصویب  و  هسته ای  مذاكرات  در  توفیق  خارجی، 

زمینه  در  ملل  سازمان  مجمع  در  ایران  پیشنهاد  
مقابله با خشونت و افرط گرایی بوده است. پیشنهادی 
كه به رغم فضاسازی دشمنان ایران به اتفاق آرا مورد 

تصویب كشورهای جهان قرار گرفت.
ویژه  و  تجاری  آزاد  مناطق  عالی  شورای  رییس 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  كشور  اقتصادی 
گفت: درسال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت 
نقش  كشور  آزاد  مناطق  می رود  انتظار  جهادی 

متناسب با توانمندی خود ایفا كنند.
پایلوت  به  مواردی  در  می توانند  آزاد  منطقه  هفت 
و الگوهای توسعه در كشور تبدیل شوند چرا كه از 
رنج   محدود كننده  قوانین  و  پاگیر  و  دست  مقررات 

نمی برند.
دكتر روحانی درپایان ابراز امیداواری كرد خرمشهر 
و آبادان به رونقی كه درخور آنها است دست یابند.

تبدیل  حالل  گردشگری  نمونه  سرزمین  به  كیش 
شود. چابهار، ایران را به جهان پیوند زند. ماكو نقش 
پل  ارس  كند.  ایفا  را  تركیه  و  ایران  تجاری  محور 
و  ایران  انزلی  شود.  قفقاز  كشورمان  میان  ارتباطی 
را به هم  كشورهای ساحلی خزر و حتی شرق دور 
بپیوندد و سرانجام قشم صنایع نفت و گاز را رونق 

بخشد.

لزوم پایداری درحفاظت 
از منافع ملت

رییس جمهور:
فعالیت هاي خوبي درجزیره كیش 

انجام شده است

الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
روحاني  دكتر  كیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
 رییس جمهور كشورمان دربازدید از بخش هاي 
مختلف جزیره كیش گفت: فعالیت هاي خوبي 

درجزیره كیش انجام شده است.
پرش  سكوي  عنوان  به  آزاد  مناطق  از  وي 
یاد  ایران  اجتماعي  مسایل  و  فرهنگ  اقتصاد، 
كرد و افزود: حركت شتابان جزیره كیش كه از 
6 ماهه دوم سال گذشته آغاز شده است امید 
تا  گیرد  بیشتري  سرعت  جدید  درسال  است 

شاهد حماسه اقتصادي در این جزیره باشیم.
نرخ  كاهش  به  اشاره  با  درادامه  دكترروحاني 
 43 از  تورم  نرخ  وكاهش   10/45 به  بیكاري 
براي  دولت  تالش  از  درصد   19/6 به  درصد 
جدید  درسال  درصد   25 به  تورم  نرخ  كاهش 

خبرداد.
فرمایشات  بر  تأكید  با  پایان  رییس جمهور در 
خادم  عنوان  به  دولت  از  رهبري  معظم  مقام 
ما  كشور  مردم  گفت:  و  كرد  یاد  مردم  صدیق 
امید  و  بود  خواهند  درصحنه  همیشه  مانند 
است تا پایان امسال در زمینه اقتصاد و فرهنگ 
با عزم همه مردم ایران شاهد مدیریت جهادي 

درپیشبرد امور باشیم.
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بازدید رئیس جمهور دكترحسن روحانی
از جزیره زیبای كیش

نوروز 1393



ایام نوروز نوروزی افزایش پروازهای كیش در  گردشگران 
كیش با ارسال پیامك 
از وضعیت جوی دریا 

مطلع شدند

مدیركل فرودگاه بین المللی كیش گفت: با توجه به استقبال گردشگران از سفر به كیش، تعداد پروازهاي فرودگاه 
بین المللي این جزیره به 90 پرواز در روز رسید. 

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد كیش، از روز 25 اسفند سال گذشته تا چهارم 
فروردین در مجموع 646 پرواز داخلی ورودی و خروجی در این فرودگاه انجام شده است. 

گل  گردشگران،  برای  شاد  محیطی  عنوان  به  ها  پایانه  فضای  كرد:  تصریح  المللی كیش  بین  فرودگاه  مدیركل 
انجام فرودگاه  پایانه  در  متنوعي  و  شاد  هاي  برنامه  گردشگران  از  استقبال  براي  و  بود  شده  تزئین  و   آرایی 

 مي شد.  
وی تاكید كرد: در این مدت 82 هزار و  89 مسافر ورودی و خروجی از طریق این فرودگاه بین المللی وارد جزیره 

كیش شده و پس از گذراندن تعطیالت نوروزی از كیش خارج شده اند. 
قاسم زاده با بیان این كه این فرودگاه با تمام ظرفیت برای استقبال از مسافران و گردشگران نوروزی  آماده است 
گفت: هم اكنون 16شركت هواپیمایی وظیفه انتقال گردشگران را از شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، بندرعباس، 

یزد، كرمان، مشهد، كرمانشاه، تبریز، رشت، ساري واهواز به جزیره كیش به عهده داشتند. 

گردشگران نوروزی می توانستند 
با ارسال پیامك كوتاه از وضعیت 

جوی جزیره كیش آگاه شوند.
امور  به گزارش روابط عمومي و 
آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین 
هدف  با  سازمان  این  كیش، 
تكریم گردشگران نوروزی كیش 
اطالعات  به  تسهیل دسترسی  و 
خودكار  سامانه  هواشناسی، 
را  ارسال وضعیت جوي  پیامكي 

راه اندازي كرده بود.
ارسال  با  توانند  می  گردشگران 
سامانه  به   W حرف  پیامك 
جوی  وضعیت  از   3000764

كیش آگاه شوند.

اسكان گردشگران نوروزي كیش در كمپ هاي سرپوشیده
در پي بارندگي در كيش، گردشگران در  كمپ هاي سرپوشيده اسكان داده شدند.   

 به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد كیش، با بارش باران كه از ظهر چهارشنبه 6 فروردین در كیش آغاز شد گردشگران مستقر در كمپ هاي
 چادري در مركز نمایشگاه بین المللي كیش و اماكن ورزشي سرپوشیده اسكان داده شدند.

الك پشت هاي پوزه عقابي در كیش تخم گذاري كردند 
همزمان با آغاز فصل بهار، الك پشت هاي دریایي جزیره كیش جهت تخمگذاري 

به سواحل كیش مراجعه كرده اند.
 به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد كیش، الك پشت هاي
پوزه عقابي یكي از الك پشت هاي در حال انقراض هستند كه هر ساله در فصل 

بهار جهت تخمگذاري به سواحل ماسه اي جزیره كیش مراجعه مي كنند.
زمان تخمگذاري الك پشت هاي دریایي صرفاً شب هنگام بوده و عالقه مندان 
جهت تماشاي این پدیده زیبا مي توانند با هماهنگي مركز حفاظت و مونیتورینگ 

الك پشت هاي دریایي )واقع در جاده جهان( در این مركز حضور یابند.
فصل تخم گذاري الك پشت هاي پوزه عقابي از اواخر اسفند تا اواسط خرداد 
 ادامه خواهد داشت و الك پشت هاي پوزه عقابي در هر فصل به طور میانگین 

3 بار و با فاصله زماني 15 روز تخمگذاري مي كنند. 
جوجه الك پشت ها 60 تا هفتاد روز بعد از تخم ها بیرون مي آیند كه با كمك 

محیط بانان به طرف دریا هدایت مي شوند.

با توجه به نقش الك پشت هاي پوزه عقابي درحفظ سالمت اكوسیستم دریا از 
جمله مرجان ها اهمیت ویژه اي داشته و مورد توجه اتحادیه ها و سازمان هاي 
جهاني مرتبط با حفظ حیات گونه هاي گیاهي و جانوري در حال انقراض قرار 

گرفته اند. 
محیط بانان سایت حفاظت شده الك پشت ها كه زیر نظر سازمان منطقه آزاد 
كیش است براي پیشگیري از تخریب النه ها در برابر امواج شدید هرساله با 

دقت، تعدادي از النه ها را به مكاني امن در ساحل منتقل مي كنند.
جزیره كیش با 92 كیلومتر مربع مساحت، در فاصله 18 كیلومتري سرزمین 
اصلي و در آب هاي نیلگون خلیج فارس واقع شده است كه وجود الك پشت هاي 
پوزه عقابي و تخم گذاري آنان و همچنین هدایت آنها به دریا یكي از جاذبه هاي 

این جزیره زیبا در خلیج فارس است. 

برگزاري كارگاه آموزشي محیط زیست خلیج فارس در كیش

به مناسبت هفته زمین پاك ، كارگاه آموزشي محیط زیست خلیج فارس و دریاي 
عمان پنج شنبه چهارم اردیبهشت در كیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد كیش، در سومین 
روز از هفته زمین پاك، كارگاه آموزشي محیط زیست خلیج فارس و دریاي عمان 
پنجشنبه چهارم اردیبهشت با حضور 8 كشور عضو راپمي )سازمان منطقه اي 
حفاظت از محیط زیست دریایي ( ازساعت 17 تا 19در سالن ابن سیناي مركز 

همایش هاي بین المللي كیش برگزار شد.
بررسي وضعیت محیط زیست دریایي در منطقه خلیج فارس و دریاي عمان و 
ارائه راهكارهاي عملي براي حفظ  محیط زیست این منطقه مهم ترین اهداف 

این نشست بود.
عمان،  عربستان   ایران،  عربی،  متحده  امارات  قطر،  كویت،  است  ذكر  به  الزم 
بحرین و عراق  8 كشور عضو راپمي )سازمان منطقه اي حفاظت از محیط زیست 
و  فارس  خلیج  زیست  محیط  روز  عنوان  به  را  اردیبهشت  چهارم  روز  دریایي( 

دریاي عمان  نامگذاري كرده اند.
راپمی سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای 
عمان است كه از سال 1978 فعالیت خود را با هدف حفظ محیط زیست دریایی 

پهنه های آبی خلیج فارس و دریای عمان آغاز كرد .
گفتني است در ایران نیز همزمان با دیگر كشورهای جهان هفته زمین پاك از 

روز دوم تا هشتم اردیبهشت به مدت یك هفته در سراسر كشور برپا می شود .
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مدیر عامل سازمان منطقه آزاد كیش:
آنچه مدیران اجرایی در حوزه عمران شهری می گویند شعار نیست

زیباترین و بزرگترین  پارك كشور در كیش گشایش یافت

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش گفت: ایجاد و 
های  برنامه  توسعه  و  شاد  و  مفرح  فضاهای  احداث 
فراغت  اوقات  كردن  پر  برای  فرهنگی  و  عمرانی 
مدیران  اولویت  مهمترین  گردشگران  و  كیشوندان 

اجرایی جزیره كیش بود. 
الملل سازمان  امور بین  به گزارش روابط عمومي و 
مصاحبه  در  مونسان  اصغر  علی  كیش،  آزاد  منطقه 
اجرایی  مدیران  گفت:  كیش  در  ایرنا  خبرنگار  با 
گویند  می  آنچه  دانند  می  مكلف  را  خود  جزیره 
و  نباشد  شعار  شهری،  عمران  حوزه  در  بویژه 
مردم نشاط  و  شادی  موجب  تا  شود   عملیاتی 

 شود. 
قول  كیش  جزیره  به  ورود  بدو  در  كرد:  تأكید  وی 
دادیم مردم نوروزی متفاوت را در این منطقه تجربه 
پارك  )احداث  بزرگ  پروژه  پنج  اساس  براین  كنند 
آب  اجرای  و  سنایی  میدان  هندسی  اصالح  شهر، 
توسعه  بندری،  مسافری  ترمینال  موزیكال،  نمای 
غرب جزیره و خارج كردن این نقطه از حالت سكون( 

در دستور كار قرار گرفت. 
مونسان اظهار كرد: در خصوص برنامه های فرهنگی 
ایام  در  مناسب  ریزی  برنامه  با  كردیم  تالش  نیز 
نوروز ساحل جزیره از حالت سكون قبلی خارج شده 
و  بهتر  اجرای  برای  را  هنری  و  شاد  های  برنامه  و 
استفاده بیشتر مردم از سالن های نمایش به محوطه 

اطراف ساحل منتقل كنیم. 

وی یادآور شد: این اقدامات زمینه ای را فراهم كرد 
تا مردم و گردشگران نوروزی از فضایی شاد و مفرح 
در سراسر جزیره بهره ببرند كه این كارها مهمترین 
برنامه های ما برای توسعه جزیره زیبای كیش بوده 

است. 
یكی  گفت:  كیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
توسعه گردشگری در جزایر  ما  برنامه های  از  دیگر 
برای  امسال  كه  بود  هندورابی  جمله  از  اطراف 
قالب  در  نوروزی  گردشگران  میزبان  بار  نخستین 
ضمن  بودیم  جزیره  این  در  سفر  یكروزه  تورهای 
اینكه توسعه گردشگری در جزیره فارو كوچك را نیز 

در برنامه های امسال داریم. 
 مونسان تأمین انرژی و تولید برق با ایجاد توربین های

در  سازمان  مهم  های  برنامه  از  دیگر  یكی  را  بادی 
حوزه توسعه گردشگری اعالم كرد و افزود: این اقدام 
نیز  گردشگر  در جذب  برق جزیره،  تأمین  بر  عالوه 

مؤثر بود. 
به  همچنین  انرژی  تأمین  كرد:  نشان  خاطر  وی 
این  از  كرد  نیز كمك  جزیره  بیشتر  چه  هر  توسعه 
برای  را  برق  تولید  دو  نیروگاه شماره  احداث  جهت 

امسال در دستور كار خود قرار داده ایم. 
فضا  این  گفت:  شهر  پارك  افتتاح  به  اشاره  با  وی 
پیشتر فضایی متروكه در مركز شهر بود ولی با تالش 
شبانه روزی اینك به مكان مناسب و در خور شأن 
كیشوندان و گردشگران برای گذراندن اوقات فراغت 

تبدیل شده تا خانواده ها از فضاهای ایجاد شده آن، 
استفاده  نشاط  و  شور  ایجاد  و  روحیه  تقویت  برای 

كنند. 
میدان  هندسی  اصالح  طرح  از  برداری  بهره  از  وی 
سنایی با هدف تسریع در تردد وسایل نقلیه و كاهش 
ترافیك و همچنین ایجاد یك آب نمای موزیكال نور و 
 صدا در داخل این میدان بعنوان یكی دیگر از طرح های

 مهم توسعه گردشگری كیش نام برد. 
مونسان به احداث پارك آبی و مجموعه ورزش های 
سال  های  برنامه  بعنوان  جزیره  غرب  در  زمستانی 
93 اشاره كرد و افزود: 43 هزار میلیارد ریال اعتبار 
برای توسعه بخش های مختلف گردشگری در جزیره 
جذب سرمایه داشته ایم كه ایجاد مكانی برای انجام 
این  محل  از  جزیره  غرب  در  زمستانی  های  ورزش 

اعتبارات اجرایی خواهد شد. 
وی تصریح كرد: هم اینك طرح احداث این مجموعه 
ورزشی در حال گذراندن مراحل تصویب در هیأت 
دارد كه در صورت  قرار  آزاد  منطقه  مدیره سازمان 
بیشتر  ماندگاری  موجب  شدن،  اجرایی  با  تصویب 

گردشگران در این جزیره است. 
مدیرعامل منطقه آزاد كیش اظهار كرد: طرح احداث 
تا تابستان امسال به  پارك آبی نیز در غرب جزیره 
بهره برداری می رسد كه احداث این پارك نیز نقش 
كیش  در  مسافران  ماندگاری  افزایش  در  بسزایی 

خواهد داشت.

زیباترین  از  یكي  داشتن  با  شهركیش«  »پارك 
مهندس  حضور  با  كشور  مصنوعي  هاي  دریاچه 

مونسان و مسؤوالن محلي افتتاح شد.
سازمان  بین الملل  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
مساحت  به  كیش  شهر  پارك  كیش،  آزاد  منطقه 
از پروژه هاي وعده داده شده  نزدیك به 11 هكتار 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش بود كه  ساخت 
آن  از 20 آذر ماه سال گذشته در اولویت طرح های 

عمرانی این جزیره قرار گرفت.
این پروژه پس از 90 روز تالش شبانه روزي، عصر 
شنبه دوم فروردین در آیین ویژه اي كه با نور افشاني 
همراه بود به دست مهندس مونسان به بهره برداري 

رسید. 

مساحت  به  یك  هر  كودكان  بازی  محوطه  سه 
دستی،  هنرهای  عرضه  های  غرفه  مترمربع،   250
ایستگاه  پارك،  دریاچه  كنار  در  چادری  های  سازه 
تندرستي، ایستگاه شطرنج، مسیرهای ویژه و زیباي 
اسكیت و دوچرخه سواری، آبنما همراه با موسیقی، 
و  شاپ  كافی  و  رستوران  كودكان،  بازی  هزارتوی 
المان هاي زیباي شهري در طراحی جدید این پارك 

مد قرار گرفته و اجرا شده است.
در فضاي سبز این پارك نیز از گونه های گیاهی سازگار 
با آب و هوای كیش و مبلمان شهری شكیل و زیبا 
 استفاده شده و  دیواره های كناری پارك نیز با بهره گیری

 از نقاشی هنرمندان كیش مزین شده است.
از امكانات جالب توجه در این پارك دریاچه مصنوعي 

با بكارگیري از پیشرفته ترین عایق بندي  است كه 
در قلب این پارك ایجاد شده است و حال و هواي 

خاصي به این پارك بخشیده است.
بدون  و  راحت  دسترسي  پارك  این  در  همچنین 
شده  پیش بیني  پارك  امكانات  از  معلوالن  مشكل 

است.
بنا براین گزارش، از این پس گردشگران قادر خواهند 
بود بر روي این دریاچه مصنوعي قایق سواري كنند.
اجراي  با  دارد  نظر  در  كیش  آزاد  منطقه  سازمان 

جاذبه  گردشگري،  و  عمراني  مختلف  هاي  طرح 
هاي گردشگري كیش را افزایش داده و به نوبه آن 
 مدت اقامت گردشگران را در جزیره كیش طوالني تر 

كند. 

   برگزاری مرحله دوم دوره آموزشی آتش نشانی و نجات فرودگاهی در كیش

روزانه 22 هزار متر مكعب آب مصرفی مهمانان 
نوروزی كیش تأمین شد

برگزاري دهمین نمایشگاه بین المللي
 عمران و ساختمان در كیش

ـــات  ـــانی و نج ـــش نش ـــی آت ـــه دوم دوره آموزش مرحل
ـــد. ـــزار ش ـــش برگ ـــره كي ـــی  در جزي فرودگاه

ـــه  ـــازمان منطق ـــل س ـــن المل ـــور بی ـــی و ام ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ـــا حضـــور مدرســـان مطـــرح  دانشـــگاه  ـــن دوره آموزشـــی ب آزاد كیـــش ای

ـــاز شـــده اســـت  ـــن  آغ ـــوردی كشـــور، از شـــنبه 16 فروردی ـــت هوان صنع
ـــت. ـــد داش ـــه خواه ـــرداد ادام ـــتم خ ـــا هش و  ت

ــان  ــي كاركنـ ــش فنـ ــش دانـ ــدف افزایـ ــا هـ ــن دوره 52 روزه بـ ایـ
ایمنـــي زمینـــي فـــرودگاه و ارتقـــاء ســـطح كیفـــی خدمـــات رســـانی 
در مواقـــع بحرانـــی و امـــداد و نجـــات هواپیمـــا و بـــا همـــكاری 
ــرمایه  ــركت سـ ــوزش شـ ــت ورزش و آمـ ــوزش معاونـ ــت آمـ مدیریـ
ـــش  ـــی كی ـــن الملل ـــرودگاه بی ـــت ف ـــش و مدیری ـــعه كی ـــذاری و توس گ
ـــزاري  ـــال برگ ـــرودگاه در ح ـــن ف ـــی ای ـــی زمین ـــد ایمن ـــل واح  در مح

است.
ـــانی  ـــش نش ـــی آت ـــی دوره آموزش ـــه مقدمات ـــت مرحل ـــر اس ـــه ذك الزم ب
و نجـــات فرودگاهـــی از 17 اســـفند مـــاه ســـال گذشـــته بـــا حضـــور 
ـــد  ـــاز ش ـــش آغ ـــی كی ـــن الملل ـــرودگاه بی ـــی ف ـــی زمین ـــان ایمن كاركن
ــازه  ــا تـ ــي بـ ــاعت آموزشـ ــول 450 سـ ــدگان در طـ ــركت كننـ و شـ
ـــي  ـــطح ایمن ـــاء س ـــات و ارتق ـــازي خدم ـــاي استانداردس ـــن روش ه تری

ـــدند. ـــنا ش ـــا آش پروازه

آب شيرين كن هاي جزيره كيش روزانه 22 هزار مترمكعب آب مصرفی 
مورد نياز مهمانان نوروزی و ساكنين جزيره كيش را توليد می كند و با 
آب  تامين  برای  مشكلی  هيچ  نوروزی  تعطيالت  ايام  در  مناسب،  تدبير 

وجود نداشته است. 
میزان  كیش،  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
ذخیره آب شرب در مخزن نگهداری كیش حدود 30 هزار متر مكعب است كه 
این میزان می تواند بیش از یك روز در صورت بروز مشكل، آب مورد نیاز مردم 

را تأمین كند. 
بنابراین گزارش، در بخش تأمین و مصرف برق بویژه برای ایام تعطیالت نوروزی، 

مشكل خاصی وجود نداشته است. 
گفتني است ظرفیت تولید برق در جزیره كیش با 6 واحد نیروگاه گازي با ظرفیت 
125 مگاوات و یك مولد نیروگاهي دیزل 10 مگاواتي در حدود 135 مگاوات 
است كه با بهره برداري از دو واحد نیروگاهي جدید 35 مگاواتي در ماه گذشته 

ظرفیت تولید عملي برق به 205 مگا وات رسیده است.

دهمین نمایشگاه بین المللي عمران و ساختمان كیش نهم تا 12 اردیبهشت در 
جزیره زیباي كیش برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد كیش، با هدف 
بخش  دو  در  ساختماني  مصالح  كنندگان  مصرف  و  تولیدكنندگان  بین  تعامل 
ساختماني و عمراني، دهمین نمایشگاه بین المللي عمران و ساختمان كیش نهم 

تا 12اردیبهشت در جزیره زیباي كیش برگزار مي شود.
در این نمایشگاه ماشین آالت و تجهیزات عمراني، تكنولوژي و خدمات در زمینه 
و سرمایشي،  گرمایشي  تأسیسات  اتصاالت،  و  لوله  قبیل  از  و ساختمان  عمران 
پایه ساختماني، آسانسور، شیرآالت بهداشتي، دكوراسیون داخلي، در و  مصالح 
الكترونیك، یراق آالت، رنگ و رزین، سنگ و  اتوماتیك، برق و  پنجره، درهاي 
ماشین آالت و تجهیزات ساختماني، پوشش هاي دیوار و كف و كاشي و سرامیك 

به نمایش گذاشته مي شود.
 همچنین بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري، انبوه سازان، شهرداري ها و سازمان هاي 
بیمه،  تولیدي صنعتي و مسكن،  تعاوني هاي  تجاري و عمومي،  اماكن  وابسته، 
تجهیزات  و  آالت  ماشین  ها،  انجمن  و  ها  تشكل  گاز،  و  آب  زیربنایي  صنایع 
عمراني، خدمات فني و مهندسي، مهندسین مشاور و پیمانكاران در این نمایشگاه 
 كه نهم تا 12 اردیبهشت در مركز نمایشگاه هاي بین المللي كیش برگزار مي شود 

حضور دارند.
این نمایشگاه به مدت 4 روز با همت اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ایران 

و با همكاري سازمان منطقه آزاد كیش برگزار مي شود.
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و  گردشگران  از  نفر  هزار   10 از  بيش 
منطقه  از  امسال  نوروز  در  ساكنان كيش 

گردشگري باغو بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد كیش، روستاي قدیمي باغو كه از بهمن 
نظر  در  گردشگري  منطقه  عنوان  به  سال گذشته 
گرفته شد نوروز امسال با استقبال خوب  گردشگران 
روبه رو شد و بیش از 8700 مسافر و 1000 نفر 
بازدید  تاریخي  و  روستاي كهن  این  از   از ساكنان 

كردند.
برپایی   با  روستا،  ورودي  فضاي  از  محوطه اي  در 
آداب  و  بومیان  زندگي  سنتي،  چادرهاي  سیاه 
به  عالقمندان  دید  درمعرض  منطقه  این  رسوم  و 
و  است  گرفته  قرار  كشورمان  مختلف  اقوام  تاریخ 

گردشگران با حضور در این روستا با روش سنتي  
پخت غذاها، شرایط خنك نگه داشتن آب در گرماي 
باغو  تابستان، آداب و رسوم روستاییان  زیاد فصل 
در پذیرایي از میهمانان و برگزاري مراسم سنتي و 

جشن ازدواج  و پخت نان محلي آشنا مي شوند. 
تولید  ادویه و عسل محلي  ویژه فروش  غرفه هایي 
شده در باغو و انواع غذاهاي سنتي روستاییان این 
نوروز  در  كه  بود  بخش هایي  جمله  از  نیز  منطقه 
روستا  این  بازدید كنندگان  استقبال  مورد  امسال 

قرار گرفت.  
دور  گذشته  در  كیش  ساكنان  است  ذكر  به  الزم 
در سه منطقه روستایی واقع در بخش های جنوب 

غربی، شرق  و شمال شرقی این جزیره زندگی می 
از دوران كهن  كردند و تنها روستای به جا مانده 
روستای باغو است كه در جنوب غربی جزیره كیش 

واقع شده و بافت سنتی آن تا به امروز حفظ شده 
است. 

و  است  دامداری  آنها  اصلی  شغل  كه  باغو  اهالی 
بخشی از دام زنده مورد نیاز ساكنان كیش را فراهم 
به  آن  فروش  و  تولید عسل  با  تازگی  به  می كنند 
این  اقتصادی  رونق  زمینه  گردشگران،  و  ساكنان 

روستا را بیش از پیش فراهم كرده اند.
سال های  در  آهوان  ویژه  آبشخورهای  ساخت   
بیشتر  حضور  سبب  منطقه  این  در  گذشته 
زیبایی های  بر  و  شده  آبادی  این  در  آهوان  گله 
روستا  این  تبدیل  با  و  افزاید  می  آن  طبیعی 
جزیره  مسافران  گردشگری،  ویژه  منطقه  به 
محیط های  و  دریا  زیبایی  از  همزمان   كیش 
بهره مند  نیز    كشور  جنوب  روستاهای   بكر 

خواهند شد.

منطقه گردشگري باغـو آغوش خود را به روی 
مسافران نوروز باز كرد

برنامه » تريديمپينگ« با افكت هاي زيباي نور هر شب از 
ساعت 20 در كشتي يوناني برگزار شد.

الملل سازمان منطقه آزاد  امور بین  به گزارش روابط عمومي و 
زیبای  افكت هاي  با  » تریدیمپینگ«  برنامه  سازمان  این  كیش، 
نور و صدا را براي كشتي یوناني در نظر گرفته است كه مطمئناً 

جاذبه هاي بسیار زیادي براي گردشگران ایجاد خواهد كرد.
ویلیام  شركت  توسط  خورشیدي  سال1322  در  یوناني  كشتي 
هامیلتون به وزن 7061 تن و به طول 136متر در بندر گالسكو 
در اسكاتلند ساخته شد و در 4 مرداد 1345 در حالي كه تنها 
23 سال از ساخته شدن آن مي گذشت هنگام بازگشت از ایران، 
در سفر دریایي خود به یونان با رسیدن به ساحل غربي كیش به 
گل نشست و در حال حاضر یكي از جاذبه هاي گردشگري و نماد 

كیش محسوب مي شود.
كشتي  عمراني  طرح  كیش  آزاد  منطقه  سازمان  است  گفتني 
تا كلبه هور را به طول 3 كیلومتر در دست اجرا داشته  یوناني 
با پاتوق هاي  این مكان را به یك مكان گردشگري  و قصد دارد 
فرهنگي تبدیل كند، تا هر كدام از هنرمندان كشورمان بتوانند 

در یك محیط بسیار مناسب به اجراي برنامه هاي خود بپردازند.

اجراي تري دي مپینگ در كشتي یوناني كیش

هدیه نوروزی كیش ایر 
به گردشگران كیش

نخستین  در  را  خود  مسافران  كیش  هواپیمایي  شركت 
ساعات سال 1393 شگفت زده كرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 
متعلق  تهران-كیش  پرواز  7052  آزاد كیش، مسافران 
به شركت هواپیمایي كیش در حالي كه منتظر دریافت 
چمدان هاي خود در فرودگاه بین المللي كیش بودند با 

صحنه جالبي روبرو شدند.
شركت هواپیمایي كیش به جاي فرستادن چمدان هاي 
را  از هدیه  مملو  تزئین شده  هاي  بسته  ابتدا  مسافران، 
بر روي  بود  نام خانوادگي مسافران  و  نام  به  كه منقش 
قرار داد كه شگفتي و تعجب مسافران  بار  تسمه حمل 

را در پي داشت.
توانست  نمي  كه  حالي  در  پرواز  این  مسافران  از  یكی 
و  ابتكار  یك  را  اقدام  این  كند،  پنهان  را   خود  شادي 
نوآوري  جالب عنوان كرد و گفت: این اقدام كیش ایر،  
باعث شادی و شعف دوچندان مسافران در ساعات اولیه 

سال نو شد.
الزم به ذكر است این طرح با مشاركت بخش خصوصی 

اجرا شد. 

رانندگان ناوگان حمل و نقل شهري كیش با مهندس مونسان دیدار كردند 
با  كیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  نشست 
مركز  در  شهري  نقل  و  حمل  ناوگان  رانندگان 

همایش هاي بین المللي كیش برگزار شد.
الملل سازمان  امور بین  به گزارش روابط عمومي و 
مهندس  حضور  با  نشست  این  كیش،  آزاد  منطقه 
سازمان  مدیره  هیأت  رئیس  و  مدیرعامل  مونسان 
تبیین  هدف  با  و  میني بوس  و  تاكسي  رانندگان  و 
سیاست هاي سازمان منطقه آزاد كیش در خصوص 

ارائه  و   شهري  نقل  و  حمل  ناوگان  بهینه  عملكرد 
خدمات مطلوب تر به گردشگران نوروزي در تاالر خلیج 
برگزار  كیش  المللي  بین  همایش هاي  مركز   فارس 

شد. 
در  دانشگاه  استاد  روشن  رامتین  مراسم  این  در 
تأثیر  و  خدمات  ارائه  استانداردسازي  خصوص 
شهري  نقل  و  سیستم هاي حمل  رانندگان  عملكرد 
گردشگري  مناطق  در  بیشتر  گردشگران  جذب  در 

سخنراني میني بوس  و  تاكسي  رانندگان   براي 
 كرد. 

الزم به ذكر است یكهزار و 400 راننده، درقالب پنج 
بي سیم  سفید  تاكسي   509 با  تلفني  تاكسي  مركز 
و  زرد  تاكسي   128 با  خطي   تاكسي  مركز  یك  و 
میني بوس  دستگاه   75 با  میني بوسراني  مركز  دو 
جزیره  مختلف  مناطق  از  را  گردشگران  و  ساكنان 

كیش منتقل مي كنند.
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ورود  نخستین گردشگران عراقي به كیش

استقبال ساكنان كیش ازبرگزاري همایش »خانواده سالم، تغذیه سالم«

نخستین گردشگران عراقي بامداد دوشنبه یكم اردیبهشت وارد كیش شدند.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد كیش، با راه اندازي 
پرواز مستقیم كیش- نجف اشرف، 96 گردشگرعراقي در ساعت ابتدایي دوشنبه 
یكم اردیبهشت با پرواز شماره 7158 شركت هواپیمایي كیش وارد این جزیره 

زیبا شدند.
حضور این گردشگران در كیش كه براي نخستین بار صورت گرفت در راستاي 
سیاست سازمان منطقه آزاد كیش براي سفر گردشگران متمول عراقي به این 

جزیره زیبا و توسعه گردشگري حالل است.

ساكنان كیش از همایش »تغذیه سالم خانواده 
سالم«  استقبال كردند.

الملل  اموربین  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
سازمان منطقه آزاد كیش، در این همایش كه  

فاطمه  حضرت  سعادت  با  والدت  مناسبت  به 
الزهرا )س( و روز مادر  یكشنبه 31 فروردین 
تغذیه  متخصص  حیدري  استاد  سخنراني  با 
هنرلبخند  و  فیلم  خانه  در  سنتي  غذاهاي  و 

برگزار شد تعداد زیادي از خانواده هاي ساكن 
صحیح  اصول  با  بیشتر  آشنایي  براي  كیش 
این  در  خانواده  سالمت  بر  آن  تأثیر  و  تغذیه 

نشست شركت كردند.
آموزي،  دانش  سرود  اجراي 
 شعرخواني و موسیقي سنتي از 
همایش  این  هاي  بخش  دیگر 

بود.
معاونت  كه  است  ذكر  به  الزم 
راستاي  در  سازمان  اجتماعي 
و  سالم  تغذیه  فرهنگ  ترویج 
جامعه  سالمت  سطح  ارتقاء 
را  متعددي  هاي  همایش 
و  دارد  خود  كار  دستور  در 
براي  توانند  مي  عالقمندان 
خصوص  در  بیشتر  اطالعات 
برگزاري  مكان  و  زمان 
باشماره  ها  همایش  این 
تماس  4454647  تلفن 

 بگیرند.
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 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش گفت: با بهره برداري
متنوع  هاي  برنامه  اجراي  و  عمراني  هاي  طرح  از   
تر،  ومطلوب  تر  متفاوت  ارائه خدمات  و  گردشگري 
گردشگران در نوروز سال 1393 كیش را متفاوت تر 

از گذشته  خواهند دید.
الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
مونسان  اصغر  علي  كیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
ایران«  »خیابان  برنامه  استودیو  در  حضور  با 
بر  عالوه  گفت:  سیما  یك  شبكه  در  گو  و  گفت  و 
و  معابر  در  معطر  و  زیبا  فصلي  هاي  گل  كاشت 
ها طرح  با  زیبا  شهري  المان   30 نصب   میادین، 

 و رنگ هاي متنوع در مناطق مختلف جزیره كیش 
به این منطقه گردشگري كشور حال و هواي خاصي 
حاضر  حال  در  گل  میلیون ها  كاشت  با  و  بخشید  

كیش را مي شود به باغ گل تعبیر كرد. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش افزود: ساخت و 

تجهیز پارك شهر كیش به مساحت 16 هكتار، آماده 
سازي پارك سیمرغ به مساحت 28 هزار متر مربع 
و پایانه مسافري بندرگاه كیش به مساحت 12000 
هاي سیستم  ترین  پیشرفته  به  مجهز  و   مترمربع 

به گردشگران مسیر  ارائه خدمات گمركي و رفاهي 
دریایي، از جمله طرح هاي عمراني بود كه در آستانه 

نوروز93 در كیش به بهره برداري رسید. 

حاضر  حال  در  كه  باغو  گفت:  مونسان  مهندس 
منطقه  عنوان  به  است  كیش  جزیره  روستای  تنها 
از  پس  و  است  شده  گرفته  نظر  در  گردشگری 
این  ساكنان  مشاركت  جلب  راستای  در  بهسازی، 
منطقه در توسعه روستا، امور اقتصادی آن به ساكنان 

باغو واگذار شده است و در این بین ساكنان روستا 
گردشگران  از  عسل،  تولید  و  چادر  سیاه  نصب  با 

پذیرایي مي كنند. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش با بیان این كه 
ساالنه یك میلیون و 500 هزار گردشگر از كیش دیدن  
 مي كنند خاطر نشان كرد: جزیره كیش در چشم انداز

گردشگر  میلیون   6 پذیراي  ساالنه   1404 سال   
 خواهد بود از این رو طرح توسعه فرودگاه بین المللي 
كیش آغاز شده است و پایانه هاي آن بازسازي شده 

است.
وي افزود: در نوروز امسال غرفه هاي نمایشگاهي براي 
عرضه محصوالت فرهنگي و هنري در سواحل جزیره 
 كیش و كمپینگ نوروزي مستقر شده بود و برنامه هاي 
اجرا جزیره  مختلف  نقاط  در  گردشگري   متنوع 

 شد. 
گفتني است گردشگران و ساكنان  هر روز از ساعت 
18 تا 21 در كشتي یوناني، 21 تا 30 دقیقه بامداد 
در اسكله تفریحي و 22 تا 30 دقیقه بامداد در تاالر 
شهر از برنامه هاي متنوع و جنگ هاي شاد نوروزي 

استفاده كردند. 
جزیره  سه  الحاق  دنبال  به  داشت:  اظهار  وي 
كیش  آزاد  منطقه  به  فارور  بنی  و  فارور  هندورابی، 
گردشگری  توسعه  های  طرح  گسترش  منظور  به  و 

را  بلندی  گام های  این جزایر، جزیره هندورابی  در 
برای تبدیل شدن به یكی از جذابیت های گردشگری 
هاي  زیرساخت  ایجاد  با  و  دارد  برمی  كیش  جزیره 
اولیه، جزیره هندورابی از نوروز سال1393به مكانی 

برای گردشگری خانواده ها تبدیل شد.

مونسان گفت: سازمان منطقه آزاد كیش موفق شده 
در  را  گام  نخستین  گذار،  سرمایه  جذب  با  است 
توسعه جزیره هندورابي كه یكی از جزایر بكر ایرانی 
و داراي ظرفیت های فراوانی برای توسعه گردشگری 

است بردارد. 
وي با بیان این كه ساخت 50 كمپ و ویال در جزیره 
مجموعه  در  افزود:  است  اجرا  حال  در  هندورابي 
شاپ  كافي  رستوران،  هندورابي،  جزیره  گردشگري 
این  و  است  ساخت  حال  در  روي  پیاده  پیست  و 
مجموعه از نوروز سال 93 روزانه آماده پذیرش 120 

نفر در روز است. 
جزیره هندورابی با 22/8 كیلومتر مربع در حد فاصل 
كیلومتری   28 در  و  الوان  و  كیش  جزیره  دو  بین 
تقریباً  و  هموار  و سرزمینی  دارد  قرار  كیش  جزیره 
بدون عوارض طبیعی است و فعالیت اقتصادی اكثر 

اهالی آن، صید و غواصی است. 
هاي  فیلم  ترین  تازه  اكران  است  ذكر  به  الزم 
لبخند،  هنر  و  فیلم  خانه  در  كشور  روز  سینمایي 
برگزاري همایش هاي مفرح ورزشي در ساحل اسكله 
تفریحي، فعال سازي 18 ایستگاه دوچرخه در نقاط 
آقایان  پالژ  فعالیت  ساعات  افزایش  جزیره،  مختلف 
و بانوان در تعطیالت نوروز و برگزاري كنسرت هاي 
موسیقي، جنگ شبانه  و نمایش هاي هنري در تاالر 
شهر از جمله برنامه هاي مفرح  سازمان منطقه آزاد 

كیش براي پذیرایي ازگردشگران نوروزي بود. 
جنوبي  كرانه  كیلومتري   18 در  كیش  جزیره 

بهار  فصل  در  ساله  هر  و  دارد  قرار  كشورمان 
براي  نوروز  تعطیالت  در  فراواني  گردشگران 
امكانات  و  گردشگري  هاي  جاذبه  از  استفاده 

این منطقه به كیش سفر مي كنند. مناسب 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش:
در چشم انداز سال 1404 پذیرای 6 میلیون گردشگر خواهیم بود

5 هزار نفر درهمایش پیاده روي كیش حضور یافتند 
 پخش هـمزمان از شبكـه سـراسـري

از ساكنان و گردشگران  نفر  از پنج هزار  بيش 
روي  پياده  همايش  در  اسفند   23 جمعه 

خانوادگي كيش شركت كردند.
به گزارش روابط  عمومي و امور بین الملل سازمان 
كه  روي  پیاده  همایش  این  در  كیش،  آزاد  منطقه 
از مقابل ساختمان  ساعت 7 صبح جمعه23 اسفند 
اداري شركت توسعه و سرمایه گذاري كیش آغاز شد 
گردشگران كیش  و  ساكنان  از  نفر  هزار   5 از  بیش 
مسیر 3 كیلومتري تا اسكله بزرگ تفریحي را پیاده 

طي كردند.
و  همزمان  طور  به  سیما  از شبكه سه  همایش  این 
مستقیم پخش شد و با وجود بارش رحمت الهي در 
ساعات اولیه صبح استقبال شركت كنندگان از این 
همایش بسیار قابل توجه بود و همه تا پایان مسیر 

پیاده روي را ادامه دادند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  مونسان  مهندس 
كیش كه در این برنامه مفرح ورزشي حضور داشت 
نشاط  و  شادابي  و  ورزشكاري  ازروحیه  تقدیر  با 
سازي  آماده  خصوص  در  گردشگران،  و  ساكنان 

جزیره كیش براي استقبال از مسافران نوروزي گفت: 
راه  قبل  نیم  و  ماه  یك  از  نوروزي  تسهیالت  ستاد 
براي  مختلف  هاي  كمیته  ایجاد  با   و  شده  اندازي 
فراهم شدن شرایط اقامت مناسب و رفاه گردشگران 

نوروزي فعالیت مي كند.
و  كیش  سبز  فضاي  گسترده  توسعه  با   افزود:  وي 
نصب المان هاي شهري كه حاصل تالش هنرمندان 
را  كیش  جزیره  فضاي  است  كشور  مطرح  و  بنام 
هنگام  گردشگران  تا  ایم   كرده  نشاط  پر  و  بهاري 
لذت  ها  زیبایی  این  از  شهر  مختلف  نقاط  در  تردد 
ببرند و با گرفتن عكس هاي یادگاري، سفر به كیش 

را در قاب خاطرات خود ماندگار كنند.
مدیرعامل سازمان منطقه ازاد كیش همچنین ازآغاز 
امسال  نوروز  در  كیش  شهر  پارك  از  برداري  بهره 
خبر داد و گفت: امكانات این پارك فضاي مفرحي را 
براي خانواده هاي ساكنان و گردشگران كیش فراهم 

خواهد كرد.
 الزم به ذكر است در پایان این همایش به شركت كنندگان

 به قید قرعه جوایزي اهدا شد.

به  ، 5 كمك هزینه سفر  دو دستگاه خودروسواري 
كربالي  به   سفر  هزینه  دو كمك  و  عالیات  عتبات 
برگشت  و  رفت  بلیت   50 وحي،  سرزمین  و  معلي 
دستگاه   5 دوچرخه،  دستگاه   10 مشهد،  به 
كشورمان  دستي  صنایع   از  10هدیه  موتورشارژي، 
یكصد  مبلغ  به  پالس  سفر  هدیه  كارت   50 و 
روي  پیاده  همایش  هدایاي  جمله  از  هزارتومان  
92 سال  جمعه  آخرین  در  كیش  خانوادگي   بزرگ 

 بود. 
الملل سازمان  امور بین  به گزارش روابط عمومي و 
منطقه آزاد كیش، این همایش كه جمعه 23 اسفند 
شركت  اداري  ساختمان  مقابل  از  7صبح  ساعت 
طور  به  شد  آغاز  كیش  توسعه  و  گذاري  سرمایه 

همزمان از شبكه 3 سیما پخش شد.
ساكنان و گردشگران كیش، در این همایش مسیر 3 
كیلومتري ساختمان سرمایه گذاري و توسعه كیش 
بانك ها،  آزاد، مجتمع  تا ساختمان سازمان منطقه 
محل  تا  را  مریم  بولینگ  خیابان  و  سنایي  میدان 

اسكله تفریحي پیاده طي كردند. 
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 سازمان منطقه آزاد كیش براي ارائه خدمات  مطلوب تر 
گردشگران نوروزي را بیمه كرد.

به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل سازمان منطقه 

آزاد كیش، طبق مصوبه جلسه هماهنگي ستاد نوروزي، 
تمامي مسافراني كه از 25 اسفند امسال تا 15 فروردین  
سال 93 از مبادي ورودي بندرگاه و فرودگاه به كیش سفر مي 

كردند تحت پوشش بیمه حوادث قرار مي گرفتند.
توسعه  و  گذاري  سرمایه  شركت  همت  به  طرح  این 
كیش و معاونت اجتماعي فرهنگي سازمان منطقه آزاد 

كیش اجرا شد. الزم به ذكر است جزیره كیش كه در 
است  شده  واقع  كشورمان  جنوبي  كرانه  18كیلومتري 
ساالنه پذیراي یك میلیون و پانصد هزار گردشگر داخلي 
و  بهار  فصل  آنها  از  فراواني  شمار  كه  است  خارجي  و 
تعطیالت نوروز را براي سفر به این جزیره زیبا انتخاب 

مي كنند.  

 تقدیراصحاب رسانه از عملكرد مهندس مونسان در كیش
مناسب   عملكرد  از  خبرنگاران  و  رسانه  اصحاب 
مهندس مونسان در توسعه همه جانبه جزیره كیش 

قدرداني كردند.
الملل سازمان  امور بین  به گزارش روابط عمومي و 
منطقه آزاد كیش، در نشست خبري كه در شركت 
سرمایه گذاري و توسعه كیش برگزار شد خبرنگاران 
روند  كردن  ارزیابي  مثبت  با  مختلف   هاي  رسانه 
سازمان  جدید  اجرایي  و  مدیریتي  تیم  هاي  فعالیت 
از  مونسان  مهندس  مدیریت  به  كیش  آزاد  منطقه 
هاي  زیرساخت  تكمیل  و  عمراني  هاي  طرح  اجراي 

ضروري توسعه كیش قدرداني كردند.
در این نشست خبرنگار صدا و سیماي مركز كیش با 
تاكید براینكه تا كنون در این منطقه شاهد فعالیت 
داشت:  اظهار  است  نبوده  تخصصي  تیم  چنین  یك 
پیگیري  و  افراد  تخصص  برمبناي  وظایف  تقسیم 
بوده  سابقه  بي  گذشته  ماه  درچند  ها  طرح  اجراي 

است.
خبرنگار خبرگزاري مهر حاضر در نشست نیز با تقدیر 

از تالش سازمان منطقه آزاد براي راه اندازي مجدد 
كه  است  پارك شهر كیش گفت: موجب خرسندي 
مسؤوالن به نیازهاي روحي خانواده ها  توجه داشته 
و تأمین شرایط مطلوب رفاهي براي خانواده ها را در 

اولویت طرح هاي خود قرار مي دهند.
سختكوشي  از  تقدیر  با  هم  كیش  پژواك  نماینده 

سازمان  جدید  مدیریتي  تیم 
منطقه آزاد كیش گفت : شما 
زنده  دوباره  را  كیش  جزیره 

كردید. 
در  حاضر  رسانه  اصحاب 
از  همچنین  نشست  این 
منطقه  سازمان  فعالیت 
زمینه  در  كیش  آزاد 
معابر  و  میادین  زیباسازي  
هاي المان  نصب  با   شهري 

زیرساخت  تكمیل  زیبا،   
تأمین  جمله  از  انرژي  هاي 

با نصب دستگاه هاي جدید آب  برق جزیره  و  آب 
با  فاضالب  تصفیه  ظرفیت  افزایش  و  كن  شیرین 
خانه جدید  روند ساخت تصفیه  به  شتاب بخشیدن 
برنامه  طبق  عمراني  هاي  طرح  اجراي  بر  نظارت  و 

زمانبندي شده  تشكر كردند.

ـــوروزي  ـــران نـ گـردشگـ
ــدند ــه  شـ ــش بیمـ كیـ

 حضور یك گونه كمیاب پرنده در جزیره كیش
جدید  گونه  یك  كشورمان  در  بار  نخستین  براي 
بوجانگا خاكستري در كیش مشاهده و تصویربرداري 

شد.
الملل سازمان  به گزارش روابط عمومي و امور بین 
 منطقه آزا كیش، سید علي جبلي یكي از محیط بانان

ایران  در  بار  اولین  براي  آزاد كیش  منطقه  سازمان 
موفق به مشاهده و تصویربرداري از این گونه جدید 
درپارك   )Ashy Drongo(خاكستري بوجانگا 
برخي  نیز  این  از  پیش  شد.  كیش  جزیره  آهوان 
دلیجه  جمله  از  كشور  پرندگان  نادر  هاي  گونه 
كوچك )Lesser Kestrel(، گالریول بال سیاه 
كوكوی   ،)Black-winged Pratincole(
ابلق )Pied Cuckoo(، بلبل خرما زیر دم سرخ 
زرد  رخ  پره  زرد   ،)Red-vented Bulbul(
براي   )Eastern Cinereous Bunting(
نخستین بار در جزیره كیش مشاهده و نامشان در 

فهرست پرندگان كشورمان ثبت شده بود. 
مشاهده شده  پرنده  گونه  ما حدود 520  كشور  در 

است كه تقریباً برابر با كل پرندگان اروپا است. 
درطرح پژوهشي سال 1379 كه با هدف شناسایي 
گونه   117 شد،  اجرا  دركیش  پرندگان  هاي  گونه 

در   تعداد  این  و  شد  مشاهده  منطقه  این  در  پرنده 
آزاد  منطقه  سازمان  زیست  محیط  اداره  مطالعات 
كیش در سه سال اخیر، به 165 گونه پرنده افزایش 
یافت كه در حدود یك سوم كل پرندگان ایران است.  
پرندگان  همچون گیالنشاه خالدار،  این  از  بسیاري 
حتي  و  نادر  پرندگان  از  شاهین  باالبان،  بحري، 
هاي  ارزش  از  جدا  و  بوده  كشور  انقراض  خطر  در 
اهمیت  ژنتیكي  و  اكولوژیكي  نظر  از  زیباشناختي، 

ویژه اي دارند.
اكوسیستمی  تغییرات  دلیل  به  است  ذكر  به  الزم 
در دهه گذشته، انواع گونه هاي پرندگان در جزیره 
ترین  تازه  كه  است  داشته  فراواني  تغییرات  كیش 

كتاب  با چاپ  زودی  به  این خصوص   در  اطالعات 
»پرندگان كیش« در دسترس  عالقمندان طبیعت و 

گردشگران قرار خواهد گرفت.    
جزیره كیش زیستگاه مناسبی برای انواع پرندگان به 
با حضور خود  كه  است  مهاجری  پرندگان  خصوص 
برخي  در  كنند.  می  تر  دلنشین  را  كیش  زمستان 
سواحل  و  سفین  غرب  مانند  مدي  و  جذر  مناطق 
جنوبي كیش، به دلیل عمق كم دریا، در حالت جذر 
زیر آب خارج  از  براي چندین ساعت   پهنه وسیعي 
 مي شود و با توجه به وجود صدف ها و انواع بي مهرگان

زیستگاه مناسبي را براي پرندگان كنار آبزي فراهم 
چكاوك،  هاي  خانواده  میان   این  در  كه  كند  مي 
چشم،  سنگ  خرما،  بلبل  جنبانك،  دم  پرستو، 
راسته  از  گیر  مگس  و  سسك  گنجشك ،  چكچك، 

گنجشك سانان بیشتر به چشم مي خورد. 
از دیگر پرندگان این منطقه مي توان انواع حواصیل، 
آبچلیك،  سلیم،  باكالن،  هدهد،  قبا،  سبز  كاكائي، 
پرندگان  از  تعدادي  برد.  نام  را  قرقي  و  گیالنشاه 
و  ماهیگیر  عقاب  مانند  نظیـر  بي  و  زیبا  شكاري 
سارگبـه جنگلي نیز از ساكنین دائمي جزیره كیش 

هستند. 

كیش بزرگ  های  خانه  تصفیه  از  الوقوع  قریب  برداری  بهره 

مطلوب  اقامت  براي  الزم  ساخت هاي  زير 
گردشگران  نوروزي در جزيره كيش فراهم شد.

الملل سازمان  امور بین  به گزارش روابط عمومي و 
عامل  مدیر  زادي  بهي  مهندس  كیش،  آزاد  منطقه 
نشست  در  كیش  توسعه  و  گذاري  سرمایه  شركت 
خبري كه در ساختمان مدیریت این شركت برگزار 
فعلي سازمان منطقه  اینكه مدیران  بر  تاكید  با  شد 
مورد  اهداف  با  كاماًل  تابعه  شركتهاي  و  كیش  آزاد 
جزیره  همگون  توسعه  براي  مونسان  مهندس  نظر 
كیش آشنا بوده و همگي به عنوان بازوهاي اجراي 
یك مدیر توانمند همیشه در صحنه فعالیت ها حضور 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  تأكید  طبق  گفت:  دارند 
آزاد كیش  تالش كردیم تا با تكمیل زیرساخت هاي 
نوروزي  گردشگران  به  تري   مطلوب  خدمات  الزم 

ارائه شود.
در این نشست رئیس كمیته اسكان وخدمات رفاهي 
ستاد نوروزي از آماده سازي مصالي كیش و نصب 
2500 چادر ویژه سازمان و 2 هزار چادر خصوصي 
 خبر داد و گفت: نصب چادرها از 25 اسفند آغاز شد 
و براي نخستین بار 607 سكو در مصال ساخته شد 
كه هر سكو ظرفیت برپایي 6 چادر را داشت. فضاي 
صورت  در  تا  بود  شده  ریزي  شن  نیز  چادرها  بین 
مشكلي  با  نوروزي  گردشگران  الهي  رحمت  بارش 

مواجه نشوند.
مهندس بهي زادی همچنین از آمادگي كامل سیستم 
حمل و نقل شهري كیش براي انتقال گردشگران در 
نقاط مختلف جزیره خبر داد و گفت: در ایام نوروز 
60 دستگاه میني بوس به ناوگان حمل و نقل شهري 
گذشته  سال  برابر  دو  میزان  این  كه  شد   افزوده 

بود.
ستاد  دریایي  و  هوایي  نقل  و  حمل  كمیته  رئیس 
نوروزي با اعالم اینكه در ایام نوروز 1900 پرواز رفت 
از مسیر  انتقال 260 هزار گردشگر  براي  و برگشت 

هوایي به كیش پیش بیني شده بود گفت: با استفاده 
روزانه  لندیگراف  و  مسافربري، شناور  از 17 كشتي 
از  خود  خودروهاي  همراه  به  مسافر  هزار   10 تا   8

بنادرآفتاب، چارك و لنگه به كیش سفر كردند.
وي در خصوص هزینه ورود خودرو به كیش از مسیر 
شناورهاي  كه  هزینه هایی  بر  عالوه  گفت:  دریایي 
بخش خصوصي دریافت می كردند عوارض ورود هر 
خودرو 100 هزارتومان و هرسرنشین 15 هزار تومان 

در نظر گرفته شده بود.
شوراي  تمهیدات  با  رابطه  در  بهي زادی  مهندس 
ترافیك براي برقراري نظم ترافیكي جزیره كیش در 
ایام نوروز گفت: با هماهنگي پلیس راهور و یكطرفه 
كردن مسیر در بخش هاي پرتردد شهري از جمله 
و  پردیس  و  ساحل  میدان  تا  سنایي  میدان  مسیر 
امیر  و  حافظ  میادین  تا  داریوش  میدان  مسیر  
نیز حل  نوروز  ایام  در  ترافیكي جزیره   كبیر مشكل 

شد. 
خانواده ها براي  متنوع  و  شاد  تفریحي   برنامه هاي 
مدیر  كه  بود  گردشگري  جاذبه هاي  دیگر  از  نیز 
آنها  به  توسعه كیش  و  عامل شركت سرمایه گذاري 
اشاره كرد و گفت: در بهار امسال هر روز یك برنامه  
برگزار  تفریحي  اسكله  در  ها  خانواده  ویژه  ورزشي 
بادبادكها،  پرواز  خانواده،  دارت  طناب كشي،  شد. 
مسابقه مچ اندازي، دو امدادي، فوتبال دستي خانواده 
و نمایش هنرهاي فردي از جمله این برنامه ها بود 
كه با هدف فراهم كردن فضایي شاد هر روز ساعت 
اجرا  خانواده ها  براي  تفریحي  بزرگ  اسكله  در   16 

شد.
به  سفر  امكان  و  دریایي  تور  اندازي  راه  افزود:  وي 
هندورابي نیز یكي از جاذبه هاي گردشگري بود كه 
نخستین  براي  و  امسال  كیش  آزاد  منطقه  سازمان 
كرده  فراهم  كیش  نوروزي  گردشگران  براي   بار 

بود. 

 مهندس بهي  زادي در خصوص تأمین زیرساخت هاي
آب  اینكه ظرفیت ذخیره  به  اشاره  با  انرژی كیش   
یافته  افزایش  كیش  در  گذشته  ماه  چند  در  شرب 
است گفت: پیش از این توان ذخیره سازي آب شرب 
براي مصرف ساكنان به مدت 18 ساعت وجود داشت 
كه اكنون به 5 روز افزایش یافته است و با نوسازي 
شبكه توزیع آب و تالش گسترده كارشناسان و تیم 
عملیاتي میزان70 درصدي پرت آب در شبكه شهري 

كیش نیز  به50 درصد كاهش یافته است.
كیش  توسعه  و  سرمایه گذاري  شركت  عامل  مدیر 
با  از بهسازي شبكه فاضالب جزیره كیش  همچنین 
برخي  در  فاضالب  نامطبوع  بوي  مشكل  حل  هدف 
نقاط شهري خبر داد و گفت: ظرفیت محدود تصفیه 
كیش  جزیره  فعلي  نیاز  پاسخگوي  قبلي  خانه هاي 
تا  تصفیه خانه هاي جدي  از  بهره گیري  با  كه   نبود 
 تیر سال 93 این مشكل به طور كامل برطرف خواهد

 شد.
وي افزود: براي مطبوع تركردن فضاي جزیره  ترویج 
فرهنگ جداسازي زباله از مبدأ و اجراي بهینه طرح 
زباله در دستور كار شركت سرمایه گذاري  بازیافت 
با  خصوص  این  در  و  دارد  قرار  كیش  توسعه  و 
كارشناسان مطرح داخلي وخارجي مذاكراتي شده و 
احتمال انتقال زباله هاي كیش به بنادر اطراف نیز در 

دست بررسي است.  
مهندس بهي زادي با اشاره به اینكه نصب المان هاي 
شهري در نقاط مختلف جزیره كیش گام مهمي در 
آستانه  در  كیش  شهري  معابر  و  میادین  زیباسازي 
فضاي سبز  امسال  پایان  تا  داشت:  اظهار  بود  نوروز 
نصب  با  و  یابد  مي  توسعه  هكتار   50 تا   40 كیش 
آبنما در دو میدان اصلي شهر از جمله میدان سنایي 
یوناني  در كشتي  مپینگ  تري دي  اجراي طرح   و 
كیش  گردشگران  براي  جذابي  و  دلچسب  فضاي 

فراهم شد.
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ورود 202 هزار گردشگر نوروزي به كیش

حضور هزاران گردشگر در روز طبیعت در سواحل  و طبیعت كیش

 15 تا  گذشته  سال  اسفند   25 از  داخلي  گردشگر  ورود  آمار 
فروردین امسال به 202 هزار نفر رسید.

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
كیش، از مجموع این تعدادگردشگر نوروزي یكصد و یازده هزار 
و 214 نفر از طریق مسیر هوایي و 89 هزارو 993 نفر از طریق 

مسیر دریایي به كیش سفر كرده اند.
همچنین از 25 اسفند سال گذشته تا 15 فروردین امسال نیز 
بیش از 6 هزار و 500 گردشگر خارجي به كیش سفر كرده اند.
زیباسازي   ، مناسب  اقامتي  امكانات  و  گردشگري  هاي  جاذبه 
زیبا  شهري  المان   30 نصب  با  ساحلي  نوار  و  معابر  و  میادین 
 درنقاط مختلف كیش، افزایش شمار پروازها، افزایش لندیگراف ها 
جابجایي  براي  كیش  به  لنگه  و  آفتاب  چارك،  مسیربنادر  در 
از  برداري  بهره  دریایي،  مسیر  مسافران  و  خودروها  تر  سریع 
پایانه جدید مسافري بندرگاه كیش و ارائه خدمات مطلوب تر به 
مسافران و تنوع برنامه هاي تفریحي و فرهنگي در نوروز امسال 
از جمله مواردي بود كه سبب شد شمار فراواني از هموطنانمان 

در تعطیالت نوروز به كیش سفر كنند.
بر اساس نتایج نظرسنجي هاي ستاد نوروزي گردشگران امسال 
نسبت به سالهاي قبل از خدمات ارائه شده در جزیره كیش در 
تمامي بخش هاي گردشگري و رفاهي رضایت بیشتري داشتند 
و میانگین مدت اقامت هر گردشگر كه در سال گذشته 4 و نیم 

روز بود امسال به 5 تا 6 روز افزایش یافت.

هزاران نفر از گردشگران و ساكنان كیش در سواحل خلیج فارس 
روز طبیعت را گرامي داشتند.

آزاد  الملل سازمان منطقه  بین  امور  و  روابط عمومي  به گزارش 
كیش، چهارشنبه 13 فروردین ماه، دامان طبیعت كیش و سواحل 
خلیج فارس میزبان گردشگران و ساكنان این جزیره زیبا بود كه 

پایان نوروز را به جشن نشستند. 
ساكنان و گردشگران كیش در پیوندی ماندنی با طبیعت، در روزی كه 
 میراث نیاكانشان محسوب می شد، خاطره های ناب و فراموش ناشدنی
 در كنار یكدیگر رقم زدند و لحظات شاد را در یكي از جزایر زیباي 

ایران در ذهن خود به یادگار سپردند. 
نوار ساحلی  برای تفریح در  آالچیق ها و فضاهای طراحی شده 
جزیره كیش از جمله مسیر كلبه هور، كشتی یونانی، پارك سیمرغ 

و پارك شهر با حضور گسترده دوستداران طبیعت همراه بود. 
ماهیگیری  به  طبیعت  كنار  در  كیش  جزیره  مردم  از  شماری 
پرداختند و برخی دیگر نیز با دوچرخه نوار ساحلی جزیره را ركاب 

زدند. 
یاد آور مي شود سیزده بدر پیوندی عمیق و ناگسستنی با نوروز دارد 
 و از سنت های كهن و دیرینه در میان ایرانیان به شمار می رود
 ایرانیان باستان در آغاز سال نو و پس از دوازده روز جشن و شادی 
روز سیزدهم نوروز را روز مباركی می پنداشتند و این روز خانه 
نشستن را جایز نمی دانستند و بدین منظور به دشت، باغ و صحرا 

می رفتند تا ساعاتی را در دل طبیعت با بهار بیعت كنند.

مجهزترین و مدرن ترین مجموعه تفریحات و ورزش های دریایی كشور، شاهد 
حضور هزاران گردشگر نوروزي كیش بود. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد كیش، امكانات 
پیشرفته و تجهیزات به روز ورزش هاي دریایي در كیش در مجهزترین مجموعه 
تفریحات و ورزش هاي دریایي كشور كه سازه دریایی آن به عنوان طرح برگزیده 
»مجله معتبر New Architect  فرانسه« معرفی شده است، استقبال بي نظیر 

گردشگران نوروزي كیش را در پي داشته است. 
بدلیل شفافیت آبهاي سواحل كیش، حاصل تصفیه آب توسط مرجان و تعدد 
از  زیادي  انسان ساخت، شمار  و  رنگارنگ، سایت هاي غواصي طبیعي  ماهیان 

گردشگران جذب ورزش غواصي مي شوند. 
 بر اساس این گزارش، براي گردشگراني كه تمایل دارند در محیط بكر و آرام  به 
 ورزش هاي دریایي بپردازند نیز امكانات پیشرفته ورزش هاي دریایي  در كلوپ هاي 
همه  تماس  شماره  و  نشاني  كه  است  شده  فراهم  جزیره  اطرف  در  مختلف 
نشاني به  كیش  آزاد  منطقه  سازمان  اینترنتي  سایت  در  ورزشي  مراكز   این 

 www.kish.ir و در لینك هاي درباره كیش- مراكز ورزشي- كلوپ هاي غواصي 
و مراكز ورزش هاي دریایي ثبت شده است. 

 جزیره زیباي كیش با میانگین دمای 27 تا 30 درجه سانتیگراد میزبان هم میهناني
بود كه از مناطق مختلف كشور به این جزیره سفر كردند تا دور از هیاهو، غوغا، 
ورزش  و  تفریح  به  فام كیش  نقره  در ساحل  هواي شهرها  آلودگي  و  ازدحام 
پرداخته و از نزدیك جلوه هستي خدا را در سواحل خلیج فارس با تار و پود 
خود حس كنند در همین راستا امكانات مناسبي در پالژهاي آقایان و بانوان 

جهت بهره برداري از سواحل در كیش فراهم شده بود. 
 عالوه بر این طرفداران والیبال نیز در كنار استفاده از امكانات پالژ آقایان، مي توانستند 

بازي در یك زمین استاندارد والیبال ساحلي را تجربه كنند. 
یادآور مي شود جزیره كیش با 92 كیلومتر مربع در 18 كیلومتري كرانه جنوبي 
كشورمان واقع شده است كه ساالنه پذیراي بیش از یك میلیون و 500 هزار 

گردشگر داخلي و خارجي است.

دوربین هاي كنترل سرعت در كیش فعال است 
دوربین هاي كنترل سرعت در جزیره كیش تعمیر و بازسازي شده و فعال است.

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد كیش، رانندگي در 
خیابان ها و بلوارهاي زیبا و خلوت كیش براي گردشگران و مسافراني كه از شهرهاي 
پرترافیك و شلوغ به این جزیره سفر مي كردند،  بسیار دلپذیر است ولي باید یادآوري 
شود كه پلیس راهنمایي و رانندگي كیش به كمك دوربین هاي كنترل سرعت و 
هاي  جریمه  و  داشت  نظر  زیر  را  رانندگان  پرخطر  رفتارهاي  نامحسوس،  كنترل 

سنگین در انتظار این رانندگان است. 
چندي بود كه دوربین هاي كنترل سرعت كیش از كار افتاده بود كه سازمان منطقه 

آزاد كیش این دوربین ها را تعمیر و فعال كرده است.

  استقبال بي نظیر از ورزش های دریایي كیش 

رونمایی از نقشه آن الین كیش
 سامانه ارائه نقشه آن الین جزیره كیش تحت نرم افزار هاي

 شبكه تارنم 25 اسفند رونمایي شد. 
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
منطقه آزاد كیش، از این پس گردشگران در سفر به 
كیش مي توانند نقشه آن الین این جزیره را در تلفن 
همراه تحت سیستم اندروید خود داشته باشند و یا از 
و   www.kish.irنشاني به  این سازمان  وب سایت 
یا از نشاني مستقیم map.kish.ir آن را مشاهده 

كنند.
از  توانند  مي  كیش،  به  ورود  بدو  در  گردشگران 

نقشه  افزار  نرم  همراه،  تلفن  دستگاه  بلوتوث  طریق 
 كیش را دریافت كرده و بر روي گوشي خود نصب 

كنند. 
نقشه آن الین كیش شامل خدمات جستجوي اماكن 
و  پذیرایي  مراكز  اقامتي،  مراكز  مانند  جزیره  مهم 
و توصیف هریك  مكان هاي گردشگري و جانمایي 
از این اماكن در روي نقشه و عكس هاي جذاب از 

هر مكان مي باشد.
همچنین از طریق نقشه آن الین اخبار و رویدادهاي 
فرهنگي،  هاي  برنامه  ها،  جشنواره  جمله  از  مهمي 

انجام در آن مكان ها  هنري و ورزشي كه در حال 
است به گردشگر اطالع رساني مي شود.

بنا براین گزارش، این نقشه این امكان را به فعاالن 
با  تا  دهد  مي  خدمات  كنندگان  ارائه  و  اقتصادي 
به  نقشه،  روي  بر  خود  فعالیت  دقیق  محل  تعیین 

تبلیغ خود بپردازند.
ثبت  مقصد،  و  مبدأ  انتخاب  امكان  با  مسیریابي 
اطالعات مشاغل اصناف،  امكان مشاهده تصاویر به 
صورت 360 درجه و ... از دیگر خدماتي است كه در 

آینده به این سامانه اضافه خواهد شد.
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