
 کاری سخت و درخور تقدیر ارزیابی شد؛
برگزاری جشنواره فیلم فجر در 

کیش با رعایت ضوابط بهداشتی 

 مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد کیش بر 
استفاده مطلوب و هوشمندانه از ظرفیت های ی 
کیش برای ایفای مسئولیت های ملی و فراملی 

تاکید کرد. 
به گزارش ایلنا؛ دکتر غالمحسین مظفری در 
بازدید از روند برگزاری سی و نهمین جشنواره 
فیلم فجر کیــش با تقدیر از برگــزار کنندگان 
جشــنواره، همزمانی این رویداد را با سرزمین 
اصلی یک اتفاق بزرگ برشــمرد و گفت:تجربه 
موفق اکران هم زمان فیلم های جشنواره فجر 
با تهران و سراسر کشور،امســال نیز در کیش 

تکرار شد.
وی با اشاره به سختی برگزاری رویدادهای 
مختلف در شــرایط کنونی که کشــور درگیر 
بیماری منحوس کرونا شده است از تالش های 
دست اندرکاران برگزاری جشنواره فیلم فجر در 
کیش برای رعایت ضوابط بهداشــتی و نظارت 
دقیق بر ایمن سازی سالن نمایش فیلم ها تقدیر 
کرد و افزود: برگزاری جشــنواره به رغم شیوع 
کرونا کار سختی است اگر چه در کیش به نسبت 

کشور شرایط بهتری حاکم است.
مظفری با اشاره به اینکه همزمانی برگزاری 
جشنواره در کیش و سرزمین اصلی یک اتفاق 
بزرگ اســت بر تاثیر فرهنگی وجود دبیرخانه 
دائمی رویدادهای فرهنگــی در کیش تاکید 
کرد و افزود: به هر میزان این همزمانی نزدیک 
تر شود بهتر اســت و امیدواریم که دبیرخانه 
بســیاری از رویدادهای بــزرگ را در کیش 

داشته باشیم.
مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد کیش با 
بیان اینکه توقع ما و اصحــاب فرهنگ و هنر از 
کیش بیش از ایفای نقــش منطقه ای و محلی 
اســت تاکید کرد: برای ظرفیت های ی که در 
کیش داریم باید مسئولیت های ملی و فراملی 

تعریف کنیم.
وی با اشــاره به اســتقبال از جشنواره فیلم 
کوتاه موج و آثار رسیده به دبیرخانه گفت: بیش 
از 4هزار اثر داخلی و خارجی به این جشــنواره 
رسیده اســت که می تواند به تعبیری شگفت 
انگیز باشد و این اتفاق نشــان از ظرفیت های 
باالی منطقه و برند کیش دارد که می تواند این 

جذابیت ها را فراهم کند.
مظفری افزود: ســالن های کیش در بخش 
خصوصی و دولتی بــرای برگزاری رویدادهای 
بزرگ ملی و بین  المللی یک ظرفیت مناســب 
به شــمار می آید که باید از آن بــه خوبی بهره 

برداری شود.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیش 
بر رعایت اصــول بهداشــتی و فاصله گذاری 
اجتماعی در برگزاری جشنواره فیلم فجر ودیگر 
رویدادهای فرهنگی و هنری تاکید کرد و افزود: 
مهمترین مســئله قبل از هر اتقافــی توجه به 

سالمت افراد است.

وی با ابراز رضایت از همراهی همه ساکنان 
کیش و گردشگران در رعایت اصول بهداشتی 
خاطر نشــان کرد: تعامل همه دســتگاه ها با 
همکاری شورای سالمت و ستاد کرونا، همچنین 
فعاالن اقتصادی موجب ایجاد بســتر مناسبی 
برای رونق فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی در کنار کنترل بیماری در حد مناسب 

شد که اتفاق بسیار خوبی است.

t oseei r ani . i r
کیش8

ســازمان منطقــه آزاد کیــش با 
هدف ارتقای جزیــره کیش به عنوان 
منطقه ای پیشــرو در بهــره گیری از 
فن آوری هــای نویــن و خودروهای 
پاک با شــرکت خودروسازان جنوب 

 تفاهم نامه همکاری امضا کرد. 
به گزارش ایلنا؛ ســه شــنبه 21 
بهمن،  تفاهم نامه همکاری و هم افزایی 
میان ســازمان منطقــه آزاد کیش و 
شرکت خودروسازان جنوب در زمینه 
تولید، عرضه و استفاده از انواع خودرو 
و موتــور ســیکلت های الکتریکی به 
عنوان حمــل و نقل پــاک در جزیره 
کیــش و همچنین نوســازی ناوگان 

حمل و نقــل عمومی بــا بهره گیری 
از انــواع خــودرو، موتور ســیکلت، 
 شــاتل و تاکســی های الکتریکــی 

به امضا رسید.
غالمحسین مظفری در این جلسه 
با تاکید بر ضرورت عملیات اجرایی این 
طرح مهم و ارزشمند بر اساس برنامه 
زمان بندی شده در  تفاهم نامه گفت: 
تحقق یافتن چنین طرحی در جزیره 

کیش یک مطالبه مردمی است.
وی در ارزیابی نخست برای اجرای 
طرح خودروهای الکتریکی و شارژی در 
جزیره کیش افزود: سازمان منطقه آزاد 
کیش در راستای مسئولیت اجتماعی 

ضمن ســاماندهی وضع موجود یک 
اســتاندارد قابل توجهی برای اجرای 
این طرح مهم اقتصــادی پیش بینی 

کرده است.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش بــا بیان این کــه فعاالن بخش 
خصوصی توانمندی که از ســرمایه 
مالی خوبی برخوردار بوده و نسبت به 
ارائه ایده های نو اقدام می کنند مورد 
استقبال و حمایت ســازمان قرار می 
گیرند، اظهار داشت: طرح ساماندهی 
موتورهای شارژی در این منطقه یک 

امر ضروری و اجتناب ناپذیر است.
غالمحسین مظفری تصریح کرد: 

از نظر حقوقی و قانونی ممنوعیت ورود 
موتورهای شــارژی به جزیره کیش 
اعالم شده اســت اما برای اجرای این 
طرح، ورود 100 دستگاه موتور شارژی 
را در قالب یک برنامه دقیق و منظم در 

دستور کار خود قرار دادیم.
به گفته مظفری اجرای این طرح با 
همکاری و هم افزایی شرکت عمران، 
آب و خدمــات منطقــه آزاد کیش و 
شرکت خودروسازان جنوب عملیاتی 
می شــود و عالوه بر مسیر اختصاصی 
دوچرخــه ســواری »ایســتگاه ها و 
مســیرهای ویژه برای تــردد موتور 
سیکلت و دوچرخه« به طول 42 متر 
در این طرح پیش بینی شده است که 
تا پایان سال اجرایی و زیر ساخت های 

الزم ایجاد می شود.
وی تولید خــودرو و بهره مندی 
از فناوری هــای جدیــد در صنعت 
خودروی پاک را نیاز جدی کشــور 
عنوان کرد و گفت: ســازمان منطقه 
آزاد کیــش بــا همکاری شــرکت 
خودروسازان جنوب نســبت به راه 
اندازی خط تولیــد خودورهای پاک 
اقدام کرده است و مذاکراتی متعددی 
نیز در خصوص بهره مندی از امکانات 
»کیش خودرو« بــا وزارت صنعت و 

معدن انجام داده است.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه 
آزاد کیش تصریح کرد: شرکت سایپا 
نیز در خصوص راه اندازی خط تولید 
خودروی های برقــی در جزیره کیش 

اعالم آمادگی کرده است.

مظفری با اشاره به این که طرح راه 
اندازی خط تولیــد خودروهای پاک 
اولویت نخست کشور است و سازمان 
منطقه آزاد کیش به عنوان حاکمیت 
از این طرح اســتقبال می کند افزود: 
ســازمان ضمن حمایت از این طرح، 
خود را متعهد به این کار ارزشــمند و 
مهم اقتصادی می داند تا با ســرعت 
بیشتر و کیفیت مناسب تر آغاز و به سر 

انجام برسد.
مدیرعامل شــرکت خودروسازان 
جنــوب در ادامه این جلســه با بیان 
این که جزیره کیــش به عنوان قطب 
گردشــگری و منطقه پاک در سطح 
کشور مطرح اســت گفت: با مدیریت 
مدبرانــه غالمحســین مظفــری 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
به زودی خط تولید خودروهای پاک 

در این منطقه راه اندازی خواهد شد.
سیامک حجت، با تقدیر از اهتمام 
تیم ارزشــمند و متخصص سازمان 
منطقــه آزاد کیــش برای ســرعت 
بخشــیدن به اجرای ایــن طرح مهم 
افزود: به مناســبت گرامی داشت 22 
بهمن و چهل و دومین سالروز پیروزی 
انقالب اســالمی این طرح در جزیره 
کیش اجرایی می شود. به گفته حجت 
در فاز نخست این طرح راه اندازی موتور 
ســیکلت ها با یک روش جدید دارای 
پالک، بیمه و وسایل ایمنی در اختیار 

موتور سوار ها قرار خواهد گرفت.
حجت افزود: موتور سیکلت هایی  
که در این طرح اســتفاده می شــود 

موتورهایی هســتند که در فرانسه، 
ایتالیــا و آلمان مورد اســتفاده قرار 
گرفته و از آخرین فنــاوری روز دنیا 

برخوردار هستند.
وی تصریح کرد: باطری های به کار 
رفته در این محصوالت از لیتانیوم است 
و از نیروی متحرک بوش آلمان استفاده 
می شود و از باالترین سطح استاندارد 

در کشور برخوردار است.
مدیرعامل شــرکت خودروسازان 
جنــوب از احــداث خــط تولیــد 
خودروهایی الکتریکی تا ســال آینده 
در جزیره کیــش خبــر داد و گفت: 
طرح صنعت خودرو سازی را از ایده تا 
محصول در جزیره کیش اجرا خواهیم 
کرد و آموزش نیروی انســانی نیز در 
طراحی و تولید و نگهداری خودروها 
و موتورهای الکتریکــی پیش بینی 
شده است. همچنین داریوش سلیمی، 
معــاون اقتصادی و ســرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به 
این که کیش به عنوان جزیره ســبز و 
پاک از اهمیت باالیی در سطح کشور 
برخوردار است افزود: کیش می تواند 
نمادی از جزیره سبز در سطح کشور 

باشد.
شایان ذکر اســت در این جلسه 
ســید محمدرضــا مداح مشــاور و 
مدیرکل حــوزه مدیرعامل و برخی 
از معاونان سازمان منطقه آزاد کیش 
و ابوالفضل طیبی مدیرعامل شرکت 
عمران، آب و خدمــات منطقه آزاد 

کیش حضور داشتند.

با انعقاد  تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد و شرکت خودروسازان جنوب؛

جزیره کیش به هاب خودروهای الکتریکی کشور تبدیل می شود 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد کیش حضور موثر و 
مقتدارنه بانوان جزیره کیــش در عرصه های مختلف را 

الگویی موفق در سطح کشور برشمرد.
به گــزارش ایلنا؛ غالمحســین مظفری، دوشــنبه 
20 بهمن در آیین گشایش نمایشــگاه اسوه های صبر 

و مقاومــت در مرکــز همایش هــای بین المللی کیش 
بــر توانمندســازی و ترغیــب بانوان برای مشــارکت 
در عرصه هــای مختلف جامعــه تاکید کــرد و گفت: 
ایجاد زمینه مشــارکت بانــوان درعرصه های مختلف  
ســبب شــده زنان در حوزه هــای اجتماعــی، علمی 

 و به ویــژه اقتصادی کشــور نقــش موثــر و کارآمدی 
ایفا کنند.

مظفری ضمــن تبریک ایــام دهه مبــارک فجر بر 
نقش بی بدیل بانوان در دوران انقالب اســالمی و هشت 
سال دفاع مقدس اشاره داشــت و افزود: توانمندی های 
ارزشمند بانوان پرتالش و حضور مسئوالنه آنها در تمام 
عرص ها سبب شد به ســمتی حرکت کنیم که نقش و 

جایگاه بانوان بیشتر از گذشته باشد.

گشایش نمایشگاه اسوه های صبر و مقاومت در کیش 

بــا حکــم مشــاور رئیس جمهــور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محمد 

رضا حبیبی سکاندار کیش ایرشد 
به گزارش ایلنا؛ مرتضی بانک مشاور رییس 
جمهور و دبیر شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در حکمــی »محمدرضا حبیبی« را 
به عنوان »مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش 

ایر« منصوب کرد.
در این حکم آمده اســت: پیــرو ابالغ وزیر 
محترم امــور اقتصادی و دارایــی و به موجب 
ماده 22 اساسنامه شــرکت هواپیمایی کیش 
ایر )سهامی خاص( و نظر به سوابق و تجربیات 

ارزشــمند جنابعالی به موجب ایــن حکم به 
عنوان »مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش« 

منصوب می شوید.
تقویــت امکانــات این شــرکت در جهت 
سیاست های کالن دولت تدبیر و امید و توسعه 
خدمات بــا کیفیت و نیز اســتفاده از ظرفیت 
فضای حمل و نقل هوایی کشور و ایفای نقش 
فعال بین  المللی با بهره مندی از ســرمایه های 

مردمی و کیشوندان مورد انتظار است.
مشاور رییس جمهور با تاکید بر اینکه توفیق 
خدمت به نیکوترین و شایسته ترین مردم در 
نظام اســالمی؛ فرصت گرانبهــا و پرافتخاری 

است که عالوه بر خوشنودی ایشان، موجبات 
رضایت پروردگار متعال را در پی خواهد داشت 
ابزار امیدواری کرده اســت مدیر عامل جدید 
شرکت هواپیمایی کیش در بهره مندی از این 
فرصت مغتنم در ســایه توجهات حضرت حق 

موفق و پیروزباشد.
الزم به ذکر اســت »محمدرضــا حبیبی« 
دارای مدرک تحصیلی دکتــری طب هوایی 

است.
از مهمتریــن ســوابق کاری وی می توان 
به، »عضو هیــات مدیره شــرکت هواپیمایی 
کیــش«، »عضــو هیــات مدیره فــرودگاه 

بین  المللی و منطقه ویژه اقتصــادی پیام«، و 
 »رییس دانشــکده صنعت هواپیمایی کشور« 

اشاره کرد.

پیش از او، »کاپیتان ســید جواد هاشمی 
تهرانی« مســئولیت سرپرســتی شــرکت 

هواپیمایی کیش ایر را برعهده داشت.

معرفی مدیرعامل جدید شرکت هواپیمایی کیش 
خبر
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مردم والیتمدار جزیره کیش با شرکت در مانور خودرویی چهل و دومین سالروز 
پیروزی انقالب شکوهمند اســالمی را گرامی داشــتند.  به گزارش ایلنا؛ این مانور 
به مناسبت جشــن پیروزی انقالب اسالمی با حضور مســئوالن، معاونان و مدیران 
بخش های مختلــف ســازمان و ادارات و نهادها و مــردم متعهــد و انقالبی کیش ، 
چهارشنبه 22 بهمن ساعت 10 صبح از پارکینگ مصالی بزرگ کیش آغاز شد. در این 
مانورخودرویی که به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان برگزار شد، ساکنان 

و گردشگران مسیر حد فاصل مصال تا پارک ساحلی نیلوفر را با خودروهای خود طی کردند. همچنین در این عید ملی، 
رژه30 شــناور به صورت خطی با حمل بنر و پرچم های دهه فجر از سوی شرکت توســعه بنادر و فرودگاه های کیش 
ساعت 9:30 صبح از ساحل ماشه آغاز شد و در محل اســکله تفریحی به پایان رسید. به اهتزاز درآمدن پرچم ایران بر 
فراز آسمان با کمک دو عدد پاراسل و پخش سرود انقالبی در اسکله تفریحی ازجمله برنامه های این مراسم بود. گفتنی 
است این برنامه با همکاری موسســه ورزش، معاونت فرهنگی و اجتماعی و روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، 

اداره دریابانی و صدا و سیما برپا شد.

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش از اقدامات عمرانی توسعه و 
بهسازی امکانات جزیره هندورابی خبر داد  به گزارش روابط عمومی و امور بین  الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش، ابوالفضل طیبی با بیان این که همگام با توسعه شهری و زیرساخت های 
جزیره کیش به مشکالت و نیازهای ساکنین این منطقه رسیدگی می شود اظهار داشت: هر 
ماه به صورت مستمر از طرح های عمرانی این منطقه بازدید می شود و در خصوص رفع موانع و 
مشکالت جزیره هندورابی اقدامات موثری انجام شده است. طیبی بر ضرورت اجرای طرح های 

عمرانی و توسعه زیر ساخت های جزیره هندورابی تاکید کرد و گفت: رفع مشکل آب شیرین کن جزیره هندورابی یکی از موضوعاتی 
است که در دستور کار شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش قرار گرفته است. به گفته طیبی تا کنون 20 پایه روشنایی در 
معابر این منطقه نصب شده و تعداد 20 پایه روشنایی دیگر نیز تا پایان بهمن امسال نصب خواهد شد. وی در خصوص تعمیر و رنگ 
آمیزی خانه بهداشت، بهسازی لوازم بازی کودکان، ترمیم آب شستگی، روکش معابر و همچنین بازسازی وتعویض لوله کشی 
مخازن سوخت در جزیره هندورابی افزود: توسعه و رسیدگی به فضای سبز این منطقه از دیگر اقدامات عمرانی این شرکت است.

گفتنی است جزیره هندورابی درحد فاصل بین جزیره کیش و جزیره الوان قرار گرفته و 22/۸ کیلومترمربع مساحت دارد.

مانور خودرویی و رژه شناورها در کیش به مناسبت 22 بهمنبهسازی امکانات جزیره هندورابی همگام با توسعه شهری کیش
خبرخبر


