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دراولین دوره مسابقات کشتی جام کیش 
جام قهرمانی در کیش ماند 

اولین دوره مســابقات چهارجانبه جام کیش 
به همت هیئت کشتی جزیره کیش و با مشارکت 
جامعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری جزیره 
کیش در روز ملی کیش برگزار گردید.  به گزارش 
خبرنگار ایلنا، تیم کشتی جزیره کیش در مرحله 
فینال با قرار گرفتن در مقابل تیم قدرتمند کشتی 
اصفهان توانست با شکست قاطع این تیم به عنوان 
تیم اول، نخستین دوره مسابقات کشتی جام کیش 
معرفی شود. علی ابراهیمی رئیس هیئت کشتی 
جزیره کیش در نشست خبری در حوزه برگزاری 
این مسابقات عنوان نمود، با توجه به تجربه برگزاری 
مسابقات جام تختی در سالهای پیشین و پتانسیل 
باالی این رشته ورزشــی در جزیره زیبای کیش، 
امکان برگزاری مسابقاتی در این سطح، و با عنوان 
جزیره کیش، ضمن ایجاد بستر معرفی مجدد جزیره 
کیش خواهد توانست به عنوان رویداد ویژه و ماندگار 
در کنار سایر برنامه های تبلیغی و اجرایی روز کیش 
ثابت و ماندگار شــود. وی افزود: برنامه ریزی های 
جامعی در خصوص برگزاری مسابقات جام کشتی 
کیش، در سالهای آتی و در سطح بین المللی در حال 
انجام بوده و قطعا با حمایت بخش خصوصی و البته 
حمایتهای ویژه سازمان منطقه آزاد کیش دستیابی 
به این مهم را در دســتور کار قــرار داده ایم. علی 
خدادادی، ریاست هیئت مدیره جامعه دفاتر خدمات 
مسافرتی و گردشگری کیش ضمن حضور در فینال 
این مسابقات، سطح مسابقات را مطلوب و حمایت از 
ورزش جزیره کیش به عنوان یک بازوی کمکی در 
حوزه جذب گردشگر را از مهمترین اولویتهای، امروز 
در طراحی استراتژی جامعه دفاتر خدمات مسافرتی 
و گردشگری کیش عنوان کرد. سینا عباسی مدیر 
عامل جامعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری 
نیز، توجه به گردشگری ورزشــی را به عنوان یک 
پتانسیل نادیده گرفته شده تا به امروز قلمداد نمود 
و برگزاری چنین مسابقاتی با هویت ثبت در تقویم 
رویدادهای جزیره کیش و استفاده از تمامی پتانسیل 
های جذب مسافر یعنی دفاتر و آژانسهای مستقر در 
جزیره کیش را به عنوان یک هدف میان مدت برای 
افزایش سرانه گردشگری رویداد محور در جزیره 

مطلوب و امیدوارکننده قلمداد کرد. 
    

کیش، میزبان نخستین دوره مسابقات 
کبدی قهرمانی جوانان جهان 

نخســتین دوره مســابقات کبدی قهرمانی 
جوانان جهان با حضور دکتر غالمحسین مظفری 
مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد کیش و برخی 
مقامات کشوری و بین المللی دوشنبه 20 آبان در 
سالن چند منظوره المپیک کیش آغاز خواهد شد.  
به گزارش ایلنا؛ در این دوره از مسابقات کشورهای 
ایران، پاکستان، افغانستان، دانمارک، کنیا، عراق، 
تایوان، ســریالنکا، مالزی، تایلند، ترکمنستان، 
بنگالدش، اوگاندا، ترکیه و آذربایجان حضور دارند. 
همچنین ورزشکاران کشــورهای کنیا، مالزی، 
عراق، دانمارک، ایران و پاکستان به همراه رؤسای 
فدراســیون های لبنان و مالزی وارد جزیره کیش 
شده اند. شایان ذکر است نخستین دوره مسابقات 
کبدی قهرمانی جوانان جهان تا روز جمعه 2۴ آبان 

ادامه خواهد داشت.
    

پیروزی ارزشمند تیم هیات هندبال 
کیش مقابل صدرنشین رقابت ها 

تیم هیات هندبال کیش مقابل تیم تاسیسات 
دریایی صدرنشین لیگ به پیروزی ارزشمند دست 
یافت.  به گزارش ایلنا؛ در هفته سوم از پانزدهمین 
دوره رقابت های لیگ برتر هندبــال بانوان یادواره 
شهدای زن ورزشــکار، تیم هیات هندبال کیش 
جمعه ۱۷ آبان میزبان  تاسیسات دریایی صدرنشین 
لیگ بود که در پایان تیم هندبال هیات فوتبال کیش 
در یک بازی پرشور و  پرهیجان با نتیجه 2۵ بر ۱۹ 
مقتدرانه پیروز میدان شد. تیم تاسیسات دریایی 
علیرغم این شکست، باز هم با تفاضل گل در صدر 
جدول باقی ماند و هیات هندبال کیش با کســب 
امتیاز برتری این دیدار به رده سوم جدول صعود کرد.

ورزش کیش
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معاون اقتصادی و ســرمایه گذاری 
منطقه آزاد کیش در پاسخ به پرسش 
خبرنگار ایلنا دربــاره تعداد طرح های 
سرمایه گذاری قابل ارائه در نمایشگاه 

اینوکس 20۱۹ گفت: ۴۱ پکیج فرصت 
سرمایه گذاری آماده شــده قابل ارائه 
است که 33 فرصت سرمایه گذاری فقط 
در جزیره هندورابی در این نمایشگاه به 

سرمایه گذاران معرفی می شود. 
به گــزارش خبرنــگار اقتصادی 
ایلنــا، ناصــر آخوندی در نشســت 
خبری یازدهمین نمایشــگاه معرفی 

فرصت های سرمایه گذاری و ششمین 
نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه 
و خصوصی سازی با بیان اینکه ششمین 
نمایشگاه اینوکس متفاوت تر از دوره های 
گذشــته در کیش برگزار خواهد شد، 
گفت: در دوره های گذشته منطقه آزاد 
کیش در حالی این نمایشگاه را برگزار 
می کرد که هیچ ارتباطی با بازار سرمایه 
نداشت اما امسال هم در بازار سرمایه و 
هم در هدایت نقدینگی به این بازار نقش 

آفرین است.
وی افــزود: بازار ســرمایه می تواند 
نقش محوری در ایجاد رونق اقتصادی 
داشته باشد و امسال برای اولین بار مجوز 
نهاد مالی به شرکت ســرمایه گذاری 
در منطقه آزاد کیش داده می شــود و 
شاهد راه اندازی بورس بین الملل در این 

منطقه هستیم.
آخوندی ادامه داد: بحث اخذ مجوز 
برای شرکت های تامین سرمایه را دنبال 

می کنیم و امسال عالوه بر انتشار اوراق 
صکوک اوراق منفعت هم برای تجهیز 

هواپیما و قطعات منتشر خواهد شد.
معاون اقتصادی و ســرمایه گذاری 
منطقه آزاد کیش تاکید کرد: با تعامل و 
همکاری با بانک ها توانستیم پروژه های 
متوقف شده و نیمه تمام در این منطقه 
را احیا کنیم که این می تواند دستاورد 

بسیار مهمی محسوب شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا 
درباره تعداد طرح های سرمایه گذاری 
قابل ارائه در نمایشگاه اینوکس 20۱۹ 
گفت: ۴۱ پکیج فرصت سرمایه گذاری 
آماده شده قابل ارائه است که 33 فرصت 
سرمایه گذاری فقط در جزیره هندورابی 
در این نمایشــگاه به ســرمایه گذاران 
معرفی می شــود به طور کلی ۷2 طرح 
ســرمایه گذاری با توجیه اقتصادی و 
بازدهی و بازگشت سرمایه  به متقاضیان 

ارائه خواهد شد.

همچنین در ادامه این نشست، آریا 
حمیدیان مدیر برگزاری نمایشــگاه 
کیش اینوکس با بیــان اینکه به رغم 
مشکالت اقتصادی متعدد حضور 2۷0 
شرکت در نمایشگاه امسال قطعی شده 
است و شاهد رویدادهای پربارتری در 

نمایشگاه خواهیم بود.
وی با اشاره به محورهای نمایشگاه 
امســال گفت: نقش بازار سرمایه در 
رونق تولید، هدایــت نقدینگی های 
ســرگردان برای تولید، رشد اقتصاد 
دانش بنیان و تقویت توانمندی های 
ملی، معرفی ابزارها و روش های نوین 
تامین مالی، توســعه سرمایه گذاری 
و کارآفرینــی در مناطــق آزاد، 
جــذب ســرمایه گذاری خارجی در 
ابعــاد منطقه ای و جهانــی و معرفی 
فرصت هــای ســرمایه گذاری در 
حوزه هــای اســتراتژیک از جملــه 
محورهای این دوره از نمایشگاه است.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش:

اوراق منفعت برای تجهیزات هواپیمایی و تامین قطعات منتشر می شود 

رایگان شدن مینی بوس ها و ارائه بلیت تاکسی در 
روز کیش

به مناسبت بزرگداشــت 20 آبان روز کیش، خدمات تمامی 
مینی بوس ها رایگان اســت و ۴ هزار و ۵00 بلیت رایگان تاکسی 
نیز بین ساکنان وگردشــگران جزیره توزیع می شود. به گزارش 
ایلنا؛ در جلسه هماهنگی شرکت عمران،آب و خدمات با مدیران 
آژانس های تاکسی تلفنی، تاکسی  های خطی و مینی بوسرانی، 
مقرر شد به مناسبت روز کیش، تعداد ۵00 بلیت بین گردشگران با 
حضور نمایندگان حمل و نقل عمومی و آژانس ها در مبادی ورودی 
جزیره و ۴ هزار بلیت برای کیشوندان از یکشنبه ۱۹ آبان در مدارس، 

مساجد و بازارها توزیع شود.

ارائه خدمات رایگان به شهروندان در هفته ملی 
دیابت و روز کیش 

مرکــز توســعه ســالمت کیــش در نظــر دارد بــرای 
شناسایی،مراقبت،پیشگیری و پیگیری این بیماری، از ۱8 تا 2۴ 
آبان به کیشوندان خدمات معاینه رایگان ارائه دهد.  به همین منظور 
از تمامی افراد باالی 30 سال دعوت می شود جهت دریافت این 
خدمات به مرکز جامع سالمت بوعلی )صفین روبروی بازار پارس 
خلیج روبروی پارک گلستان (با شماره تماس 0۷6۴۴۴32۴2۴، 
پایگاه سالمت صدف )جنب بازار زیتون بازار دیپلمات ( با شماره 
تماس 0۷6۴۴۴6۱0۷0 و یا پایگاه سالمت سحر )کمپ سحر( با 

شماره تماس 0۷6۴۴۴6۹۴۹۷ مراجعه کنند.

امام جمعــه کیش گفت: دلهــای مردم در 
جزیره کیش بسیار نزدیک است و برای اینکه 
وحدت و یکدلی اهل سنت و تشیع را ببینید؛ به 

جزیره کیش سفر کنید. 
به گزارش ایلنا؛ حجت االسالم و المسلمین 
حسن زاده در مراسم گرامیداشت هفته وحدت 
که شنبه ۱8 آبان در مسجد نور اهل تسنن برگزار 

شد ضمن تبریک میالد پیامبر گرامی اسالم و 
هفته وحدت گفت: جزیره کیش یک برند است 
و یکی از امتیازات آن مردم خوب، همراه و وفادار 
است و اینک در بین مرمانی هستیم که دلهای 
آنان به هم نزدیک اســت و این افتخار است و با 
صدای بلند و رسا اعالم می کنیم   اگر می خواهید 

وحدت را ببینید به کیش سفر کنید.

امام جمعه کیش ادامه داد: کیش فقط جزیره 
گردشگری و اقتصادی نیست، هر چند این دو 
مقوله خود امتیاز این منطقه است؛ جزیره کیش، 

جزیره اتحاد، همدلی و وحدت است و اینکه اینجا 
گرد هم آمدیم، نمادی از وحــدت مثال زدنی 

برادران اهل تسنن و اهل تشیع است.
همچنین شیخ یعقوب شمس امام جمعه 
اهل تسنن در این مراســم ضمن تبریک این 
ایام با بیان این که دشمنان سیاست تضعیف 
ما را با بهره گیری از »تفرقه بیانداز و حکومت 
کن« دنبال می کنند و با بهره گیری از شرایط 
کشــورمان و با حیله پراکنی جنگ، سعی در 
دامن زدن به اختالفات بیــن مذاهب دارند 

افزود: همگی ما وظیفه داریم در هر موقعیت 
جغرافیایی که قرار داریم از اختالفات پرهیز 
کنیم و هوشیار باشــیم و با وحدت و همدلی 
و چنگ زدن به ریســمان الهی، حیله آنان را 
به خودشــان برگردانیم و آنان را در پیشبرد 

اهدافشان نا کام بگذاریم.
اجرای تواشیح خوانی گروه الفردوس و قرائت 
قرآن کریــم از دیگر برنامه های گرامیداشــت 
هفته وحدت در مسجد نور اهل تسنن بود که با 

استقبال حاضران در مراسم روبرو شد.

معرفی نام آوران  ماندگار کیش 

امام جمعه کیش:

وحدت و همدلی ویژگی بارز کیش است 

خبر

رئیس اداره تنظیــم روابط اقتصادی اســتان های وزارت 
خارجه اظهار داشــت: رایزنی های هدفمند برای اعزام هیات 
سرمایه گذاران خارجی به مناطق مختلف کشور انجام شده است 
تا بتوانیم تمام فرصت های سرمایه گذاری فارغ از تحریم ها را به 

سرمایه گذاران سایر کشورها معرفی کنیم. 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا کاظم محمدی در نشست 
خبری یازدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
و ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و خصوصی سازی 
با بیان اینکه پس از تحریم های ظالمانه آمریکا، حفظ استقالل 
اقتصادی مورد تاکید تمام مسئوالن بوده که این موضوع بدون 

استفاده از تمام ظرفیت ها حاصل نمی شود.
وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی در مناطق آزاد اظهار 
داشــت: در مناطق آزاد ظرفیت های اقتصادی قابل توجهی 
وجود دارد که می توان توجه سرمایه گذاران خارجی و داخلی به 

این فرصت ها جلب کرد.
محمدی با بیــان اینکه وزارت امور خارجه موظف اســت 

هیات های تجــاری خارجی را با هــدف معرفی ظرفیت های 
اقتصادی به کشور دعوت کند، گفت: ســال گذشته معاونت 
دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه شکل گرفته و یکی از 
وظایف این بخش آشناسازی هیات های خارجی با فرصت های 

سرمایه گذاری در استان ها به ویژه مناطق آزاد است.
رئیس اداره تنظیم روابط اقتصادی استان های وزارت خارجه 
ادامه داد: رایزنی های هدفمند برای اعزام هیات سرمایه گذاران 
خارجی به مناطق مختلف کشور انجام شده است تا بتوانیم تمام 
فرصت های سرمایه گذاری فارغ از تحریم ها را به سرمایه گذاران 

سایر کشورها معرفی کنیم.
وی ادامه داد: از ۹ محور مهم برگزاری نمایشگاه اینوکس در 
کیش، دو محور در حوزه وزارت خارجه است از این رو اقداماتی 
برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و جذب 
سرمایه گذاری در ابعاد جهانی را در این نمایشگاه دنبال می کنیم.
محمدی با بیان اینکه 2۵ مقام مسئول خارجی از جمله سفرا 
در این نمایشگاه حضور خواهند داشت گفت: از سفرای برزیل، 

لهســتان، آفریقای جنوبی، افغانســتان، قزاقستان، سنگال، 
گرجستان و ... برای حضور در این نمایشگاه اعالم آمادگی کردند.

همچنیــن در ادامــه ایــن نشســت ناظمــی معاون 
ســرمایه گذاری صنــدوق نوآوری و شــکوفایی ریاســت 
جمهوری با بیان اینکه نوآوری عامل رشد و توسعه اقتصادی 
اســت گفت: اقتصاد نفتی نه تنها به نوآوری کمک نمی کند 
بلکه مانع از نوآوری خواهد شــد بنابراین شاهد توسعه در 

کشورهای نفتی نیستیم.
وی ادامه داد: در ایران بروز اتفاقات سیاسی کمک کرده است 
که با کاهش درآمدهای نفتی به سمت نوآوری در اقتصاد حرکت 
کنیم و از آنجایی که سال ۹8 ســال گذر از اقتصاد نفتی است 
می توانیم بخش های جدیدی از اقتصاد در کشور را فعال سازیم.

ناظمی تاکید کرد: صندوق نوآوری شکوفایی در دولت تدبیر و 
امید شکل گرفت و این صندوق کمک کرده تا شرکت های دانش 
بنیان بخشی از نیازهای خود از جمله نیازهای مالی را از این طریق 
برطرف کنند همچنین اخذ ضمانت نامه هم یکی از تسهیالتی 

است که از طریق این صندوق ها به شرکت های دانش بنیان ارائه 
می شود. در بحث توانمندسازی هم به شرکت های دانش بنیان 
کمک های بالعوض ارائه می کنیم تا بتوانیم بخش عمده ای از 

هزینه های آنها را پوشش دهیم.
ناظمی ادامه داد: در نمایشــگاه امسال اینوکس هم شاهد 
افزایش حضور شرکت های دانش بنیان هستیم و در این دوره 

2۷ شرکت دانش بنیان در نمایشگاه حضور دارند.
گفتنی است یازدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری کشور و ششمین نمایشــگاه بین المللی 
بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 2۷ الی 30 آبان ماه 
در مرکز نمایشــگاه های بین المللی جزیره کیش برگزار 

می شود.

مقام مسئول در وزارت امور خارجه خبر داد:

معرفی فرصت های سرمایه گذاری مناطق آ زاد به سرمایه گذاران خارجی 

همایش ملی میراث معماری کرانه های ساحلی جنوب ایران و شهرهای فردا، با 
هدف باز شناسی و احیاء معماری بومی سواحل جنوبی ایران بر مبنای تکنولوژی های 
نوین صنعت ساختمان 2 تا ۴ بهمن امسال در جزیره کیش برگزار می شود.  به گزارش 
ایلنا؛ مهندس مهدی رعیتی، دبیر شورای عالی سیاست گذاری این همایش گفت؛ با 
همت سازمان منطقه آزاد کیش، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و اقتصادی کشور، مرکز تحقیقات شهرسازی، اندیشگاه مهسا برای نخستین بار جایزه 
بین المللی سالیانه معماری حریره به صاحبان ایده، طراحان و سازندگان ممتاز شرکت 

کننده اعطا می شود.  همچنین در این همایش مقرر شده است برنامه مدون برای ایجاد نگرشی پیشرو در معماری و صنعت ساخت 
و ساز کرانه های ساحلی جنوب ایران با تاکید بر نهادهای بومی و ملی ایران پایه گذاری  شود.   ارائه راهکارهای اقلیمی در معماری 
و شهرسازی، تدوین الگوهای بومی هدایت آب و عناصر اجزای آن و نیز بررسی مصالح و فناوری های بومی قابل احیاء در ساخت و 

سازهای جدید، در کرانه های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان از جمله موضوعات محوری این همایش است.

با مجوز ســازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری و 
توسعه کیش پذیرفت )سهامی خاص( به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال ازطریق شرکت 
فرا بورس ایران با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد و غالمحسین مظفری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در تاالر بورس کیش 
آغاز شد. به گزارش ایلنا؛ دارایی مبنای انتشار این اوراق یک باب ملک ویالیی با کاربری 
مسکونی است که توسط شرکت واسط مالی دی سوم از شرکت سرمایه گذاری و 
توسعه کیش خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به آن شرکت 

واگذار می شود. این اوراق ۴ ساله و با نرخ اجاره بهای ۱8 درصد است که این اجاره بها هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می شود.  ناشر این اوراق شرکت واسط مالی دی سوم )بامسئولیت 
محدود( بوده و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران انجام شد. ضامن این اوراق بانک مسکن بوده و بازارگردان و متعهد پذیره 

نویس آن شرکت تامین سرمایه بانک مسکن وعامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری بانک مسکن است.

فروش صکوک اجاره ۳ هزار میلیارد ریالی شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه کیش در کمتر از ۳0ثانیه

کیش، میزبان آیین اهدای جایزه  بین المللی حریره


