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کیش ،تجربه ای نو در شکوفایی صنعت گردشگری
نوروز 96بیش از  907هزار نفر شب اقامت در جزیره ثبت شد

منبع  :ایران

منطقه آزاد کیش یکی از مناطق مهم کشور
درحوزه گردشــگری است که درتعطیالت
نگاه ویــژهای به عملکرد ایــن منطقه آزاد
میشودوازسوییهموارهتالششدهنقش
مؤثری در جذب گردشگران و عدم خروج
ارز از کشور ایفا کند.در سه سال گذشته این
جزیره هرســاله با رونق بسیار خوبی از نظر
ورود گردشــگران مواجه شــده اســت واین
امــر بــه ســبب برنامهریزیهایی اســت که
درگام اول اقدام به اصالح زیرساختهای
نادرســت گردشــگری درایــن منطقــه آزاد
کرد .حذف واسطهها یکی از مهمترین این
اقدامــات بود که باعث کاهــش هزینهها و
افزایش کیفیت خدمات شد.از سویی دیگر
افزایش جاذبهها  ،افزایش انگیزههای سفر
به کیش را درپی داشــت .همه این عوامل
باعث شــد در نوروز  96جزیره کیش شاهد
اتفاقی بزرگ درمیزان اقامت گردشــگران
دراین جزیره باشــد.جزیره کیــش درنوروز
 96موفق شــد بــا کنترل قیمتهــا و ایجاد
جاذبههای متنوع گردشگری میزان اقامت
گردشــگران را تــا  5روز افزایش دهد واز 26
اســفند تا  13فروردین میزبــان  907هزار و
 111نفر شــب اقامت باشــد.مبادی ورودی
کیــش به مــدد فعالیتهــای انجام شــده
میزبــان جمع کثیــری از هموطنانمان بود
که از دو مسیر هوایی و دریایی به کیش وارد
شــدند .دربخش هوایی فــرودگاه کیش که
سومین فرودگاه پرتردد کشور در پروازهای
داخلی پس از مهرآباد و مشهد است ثبت
رکورد تردد  137پرواز در روز  13فروردین را
درکارنامه عملکردی خود دارد.
فــرودگاه کیــش از  26اســفند تــا 13
فروردین میزبان تردد  279هزار و  964نفر
مسافر با  2هزارو  168پرواز بود.
بندر تجاری کیش نیز از  26اسفند تا 13
فروردین میزبان بیش از  85هزار گردشگر
ورودی بود که به وسیله  167شناور به کیش
وارد شدند .دراین ایام  18هزار و 46خودرو
هم به وسیله 619لندینگ کرافت به جزیره
کیش حمل شد.

با وجــود صفهای طویــل خودروهای
عالقهمندان به ســفر به کیش کــه در بنادر
چــارک و آفتــاب وجــود داشــت بــه دلیــل
شرایط نامساعد جوی و بسته شدن مسیر
دریایــی بســیاری از گردشــگران از ســفر به
کیشبازماندند.
ëëورود کشــتی بــزرگ اقیانــوس پیمــای
مسافریتفریحی«سانی»بهکیش
جزیــره کیــش بــا وارد کردن نخســتین
کشــتی بزرگ مســافری تفریحی اقیانوس
پیمــای کشــور ،گام بزرگی بــرای راهاندازی
گردشــگری دریایــی برداشــت.حرکتی
متحوالنه که نظرات زیادی را به خود جلب
کرد و افقی روشــن برای آینده گردشــگری
دریایی کشور است.
این کشــتی با هــدف ایجاد گردشــگری
دریایی درمرحله اول قرار است بین جزایر
خلیج فارس و بنادر جنوبی کشور تردد کند
و در مرحله بعد بین بنادر ایران و کشورهای
حاشــیه خلیــج فــارس خدماتدهی کند.
کشتی اقیانوسپیمای «سانی» دارای 420
تخت اقامتی اســت و قابلیــت حمل بالغ
بر  200خــودرو را دارد و امکانات متعددی
نظیر ســونا ،جکوزی ،ســالن سینما ،سالن
کنفرانس و رستورانهای متعدد و امکانات
کامــل تفریحــی در  7طبقــه در آن موجود
است و مسافران و گردشگران میتوانند به
صورت شــبانه روزی اقامت مفرح و خوبی
را داشته باشند.
ëëاستقبالخوبازهندورابی،مقصدجدید
گردشگریدرنوروز96
جزیــره کیــش امســال درنــوروز 96
مقصــد جدیــدی بــه گردشــگران معرفی
کــرد .با وجــود اینکه شــرایط جــوی دریک
هفته اول نوروز نامســاعد بود وامکان تردد
دریایی وجود نداشــت بیش از هــزار نفر از
گردشــگران در مــدت  8روز بــا اســتفاده از
تورهــای روزانه وتورهای اقامتی به وســیله
یــک فروند شــناور  88نفره بــه این جزیره
بکر و زیبا سفر کردند.
تورهــای گردشــگری جزیــره هندورابی

در دو بســته روزانه و شــبانه برای مسافران
نوروزی پیشبینی شده بود.باگی ،سافاری،
شترســواری ،ورزشهــای آبــی ،اجــرای
برنامههــای شــاد و زنــده در چــادری بــه
ظرفیــت  400نفر از دیگر تفریحاتی اســت
که برای گردشــگران هندورابی مهیا شــده
است.
ëëبازدید19هزارگردشگرنوروزیازنخستین
و بزرگترین آبنمای موزیکال دریایی کشور
درکیش
این آبنمای موزیکال که مراحل ساخت
آن از ســال  93در مجموعــه تفریحــی و
گردشــگری آوای خلیــج فــارس آغاز شــد
نخســتین و بزرگتریــن آبنمــای موزیــکال
دریایــی در کشــور اســت کــه در نــوروز 96
درجزیره کیش آغاز ب ه کار کرد.
مجموعــه آوای خلیج فــارس درنوروز
 96بــا برگــزاری کنســرتها واســتند آپ
کمدیهــای متنــوع بــا حضــور هنرمندان
مطــرح کشــور میزبــان بیــش از  19هــزار
گردشــگر بود.منحصر بــه فردترین ویژگی
ایــن آبنما کــه بزرگترین آبنمــای موزیکال
دریایی در کشور محسوب میشود استفاده
از آب شــور دریــا اســت کــه بــه عنــوان یک
مزیت ارزشمند برای حفظ محیط زیست
دریایــی اهمیــت فراوانــی دارد.آبنمــای
موزیــکال آوای خلیــج فــارس کیــش بــا
قابلیتهای دیگری مانند لیزر شــو ،ویدئو
پروجکشــن ،پردههــای آبــی ،افکت آتش
و رباتهای پیشــرفته از ســایر آبنماهایی که
تاکنــون در منطقه خاورمیانه و کشــورهای
حاشــیه خلیــج فــارس ســاخته شــده
پیشرفتهتر و کاملتر است.
آبنماهــای بزرگــی که پیــش از ایــن در
برخــی کشــورهای منطقه ســاخته شــده و
به عنــوان جاذبههای گردشــگری معرفی
شــدهاند بــا اســتفاده از آب شــیرین کار
میکننــد و شیرینســازی حجــم وســیعی
از آب دریــا برای اســتفاده در ایــن آبنماها
ضررهــای فراوانــی را بــه محیــط زیســت
دریایی تحمیــل میکند.بزرگترین آمفی

تئاتر ســاحلی کشــور با ظرفیــت  1340نفر
بــرای اجــرای نمایشهــا و کنســرتهای
موســیقی ،همچنیــن ویــژه برنامههــای
نــوروزی و تورهــای روزانــه یکــی دیگــر از
بخشهای مهــم این مجموعــه فرهنگی
و گردشــگری است.اشــتغالزایی مستقیم
برای 300نفر و بیش از 1000نفر به طور غیر
مستقیم از مزیتهای مهم این مجموعه
به شــمار میرود که با ســرمایهگذاری یکی
از هموطنان عالقهمند به توسعه صنعت
گردشــگری در جزیره کیش و با اســتفاده از
تجهیزات ســاخت آلمان بــه بهرهبرداری
رسیده است.
ëëنخســتین پارک آبی روباز کشــور میزبان
10هزارنفردرنوروز96
ایــن پارک نخســتین پــارک آبــی روباز
کشور محسوب میشود.که درنوروز میزبان
 10هــزار نفر از گردشــگران بود .پــارک آبی
روبــاز کیش واقع در جنــوب جزیره از تمام
استانداردهای روز دنیا برای خدمات دهی
به گردشگران برخوردار است.
طراحــی و ســاخت تــم پــارک آبــی
«اوشــن» کیش به نحوی انجام شده است
تا بانوان نیز بتوانند از آن استفاده کنند.
همچنیــن ایــن پــارک آبــی یکــی از 10
پارک آبی زیبای جهان نیز محســوب شده
کــه انتظــار مــیرود در رتبهبنــدی جهانی
پارکهای آبی جهان ،ســال آینده میالدی
شــاهد قرارگیــری تم پــارک آبی اوشــن به
عنــوان یکــی از  10پــارک آبــی برتــر جهان
باشیم.اساس و پایه ساخت این پارک آبی
با رویکــرد گردشــگری حالل بوده اســت و
میتواند بــه عنوان یکــی از مقاصد اصلی
برای گردشگران کشورهای مسلمان بویژه
کشورهای حاشــیه خلیج فارس محسوب
شود.در این پارک  14راید (راه آبی) بینظیر
در دل داستانی بر گرفته از ادبیات ایرانی-
اسالمیجانماییشدهاند.
درنــوروز  96اســتقبال چشــمگیری از
پــارک آبی کیش شــد وخانوادهها لحظات
شاد وبه یاد ماندنی را دراین مجموعه زیبا

ساحل جزیره کیش

سپریکردند.
ëëرضایتمندیاصنافکیش
ازرونقاقتصادیدرنوروز96
حضور چشــمگیر گردشــگران نوروزی
با ایجــاد رونــق اقتصــادی رضایتمنــدی
اصناف مختلف را درپی داشته است.
درگزارشــهای ارائــه شــده از اصنــاف
مختلــف جامعــه هتلــداران بــا اعــام
رضایتمندی  100درصدی خبــر از نوروزی
پررونق برای جامعه هتلداران داد.
جامعهبازاریاننیزتمهیداتاندیشیده
شده از سوی سازمان منطقه آزاد کیش در
نوروز 96را عامل مهمی در رشد گردشگری
دانســتند که باعــث شــد بازاریان وکســبه،
نــوروز پررونقــی را تجربــه کنند.جامعــه
کلوپ داران وتفریحات دریایی نوروز  96را
برای این صنف بســیار خــوب ارزیابی کرد
و سیاســتگذاریهای ســازمان منطقــه آزاد
کیش درجذب گردشگر را عامل این رونق
اقتصــادی بــرای همــه بخشها دانســت.
امســال بــا وجــود اینکــه بــه دلیل شــرایط
نامساعد جوی کلوپها چند روزی تعطیل
بودند اما میزان استقبال در روزهای فعال

بــودن تفریحــات دریایی به حــدی بود که
عــاوه برجبــران تعطیــات ،درمقایســه
بــا ســالهای قبل رشــد خوبــی هم داشــته
اســت.این رضایتمنــدی که درگزارشــهای
همــه جوامع به چشــم میخــورد حاصل
اجمــاع وتــاش گروهی همــه بخشهای
دولتــی و خصوصی درجزیره کیش اســت
کــه تالش کردنــد درکنار کنتــرل قیمتها،
کیفیت خدمات دهی درنوروز  96افزایش
چشمگیرییابد.
ëëبازدید  50هزار نفــر از جاذبههای تاریخی
وفرهنگیکیش
جزیــره کیــش درکنــار امکانــات و
تفریحــات مــدرن ،از نظــر بــوم گــردی
وجاذبههــای تاریخی نیــز از ظرفیتهای
خوبــی برخــوردار است.شــهر باســتانی
حریــره ،آب انبــار ســنتی کیــش ،خانــه
بومیان ،مســجد ماشــه ،درخت ســبز و...
از جملــه جاذبههــای فرهنگــی تاریخــی
جزیره کیش هســتند که هرســاله میزبان
گردشگران زیادی است .درنوروز 96حدود
 50هــزار نفر از جاذبههــای تاریخی کیش
دیدن کردند.

ëëبازدید80هزارنفرازجاذبههایگردشگری
وتفریحیکیش
جزیــره کیش به ســبب مأموریت ذاتی
خود در توســعه گردشگری دارای امکانات
متنوعــی درایــن حوزه اســت کــه از جمله
عوامل سفر به کیش همین امکانات است.
کاریــز ،پــارک دلفین ،ســافاری و پارک آبی
از جمله مجموعههای گردشــگری جزیره
کیش هستند که پذیرای گردشگران زیادی
درطــول ســالاند.درنوروز  96درمجمــوع،
این اماکن گردشــگری میزبان  80هزار نفر
از سراسر کشور بودند.
ëëاستفاده18هزارنفر
ازتفریحاتدریاییکیشدرنوروز96
تفریحــات دریایــی یکــی از جاذبههای
گردشگری جزیره کیش است که طرفداران
زیــادی دارد و بســیاری از گردشــگران برای
اســتفاده از این تفریحات بــه جزیره کیش
ســفر میکنند.براســاس اعــام جامعــه
کلــوپ داران وتفریحــات دریایــی در نوروز
 96با وجود اینکه به دلیل شرایط نامساعد
جــوی و بارندگی چند روز کلوپها تعطیل
بودندامابازهماستقبالخوبیازتفریحات

دریایی شــد و 18هــزار نفر از ایــن امکانات
اســتفاده کردند.مجموعههــای ورزشــی
کیش در نــوروز  96به  90هزار نفر خدمات
ارائــه کردندامکانات خوب ورزشــی جزیره
کیش بخصوص وجود پالژهــای دریایی از
جمله پتانسیلهای جزیره کیش وهمواره
مورد توجه گردشگران است.
از  26اسفند تا  13فروردین در مجموع
 90هــزار نفــر از امکانــات ورزشــی کیــش
شامل پالژهای آقایان وبانوان ،استخرهای
کرانــه والمپیــک ،زمینهــای تنیــس و
برنامههــای ورزشهــای همگانــی کیش
استفاده کردند که بیشترین آمار مراجعه
مربــوط به پــاژ بانــوان کیش با اســتقبال
 21هــزار و  748گردشــگر اســت.دربخش
ورزشهای همگانی نیز هرساله برنامههای
متنوعومسابقاتمفرحورزشیخانوادگی
دراسکله تفریحی کیش برگزار میشود که
بســیار مــورد اســتقبال خانوادهها اســت.
درنــوروز امســال  7هــزار و 580نفــر در
ایــن برنامههــای ورزشــی شــرکت کردند.
برگــزاری جشــنهای مختلــف در پــارک
ماهیگیــر ،نــوار ســیاحتی کیــش ،کشــتی
یونانــی ،بــاغ راه ،پارک ســاحلی مرجان،
مجموعــه درخت ســبز ،تاالر شــهر ،خانه
بومیان و اســکله بزرگ تفریحی به همراه
کنسرتها ونمایشــگاههایی برای عرضه
صنایــع دســتی و محصــوالت شــهرهای
مختلف کشــورمان از جملــه برنامههای
نــوروز  96در جزیــره کیــش بود.اجــرای
آیینهای ســنتی اقوام مختلف در اماکن
عمومی ،بازارها و مراکز تفریحی و مراسم
زیبای استقبال در مبادی ورودی و اجرای
کارناوالــی از عروســکها وگروههــای
نمایشــی نیــز از برنامههــای مــورد توجه
گردشــگران در نوروز  96بود.ایجاد فضای
شــادی و نشاط درتمام شــهر وگستردگی
جشــنها در نقــاط مختلــف ضمــن
تســهیل دسترســی و تنــوع باعــث شــده
بــود خانوادههــا بنابر ســایق خــود از این
جشنها و نمایشگاهها دیدن کنند.

