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قهرمانی تیم هندبال دختران 
کیش در مسابقات کشوری

تیم هندبال دختران کیش در رقابت های 
هندبال بانوان امید های باشگاه ها و دستجات 

آزاد ایران در سنندج قهرمان شد.
به گزارش ایلنا؛ در رقابت های هندبال بانوان 
امید های باشگاه ها و دستجات آزاد ایران که با 
حضور هیجده تیم در سنندج برگزار شد تیم 
امیدهای کیش که با اقتدار در گروه ۴رقابت ها 
در جایگاه نخســت قرار گرفته بود ، در مرحله 
حذفی ، تیــم قدرتمند ســپاهان اصفهان را 

مغلوب خود کرد و به فینال رقابتها راه یافت.
 تیــم بانــوان امیدهای کیــش در مرحله 
مقدماتی در گروه ۴ رقابت هــا ، ابتدا با نتیجه 
35 بر 2۴ از سد تیم کرج عبور کرد و در دومین 
دیدار خود ، تیم آذربایجان شــرقی را با نتیجه 
25بر 2۴ شکســت داد و در آخریــن دیدار با 
نتیجه پرگل 23 بر 8 در مقابل بیجار به پیروزی 
رسید و به عنوان سر گروه، به مرحله حذفی راه 
یافت.در این مرحله تیم قدرتمند اصفهان که 
از ترکیب تیمهای سپاهان و ذوب آهن اصفهان 
با نام ســپاهان در رقابت ها حضور داشت ، به 
عنوان تیــم دوم گــروه 3 درمقابل تیم کیش 
صف آرایی کرد که در این دیدار تسلیم بی قید 

و شرط بازیکنان کیش شد. 
تیم کیش در مرحله نیمه نهایی در برابر تیم 
میزبان ســنندج قرار گرفت و باوجود حمایت 
پرشور هواداران ســنندجی از تیم خود موفق 
شــد با اقتدار و با نتیجه 39 بر 28 به پیروزی 
برســد و به فینال این مســابقات راه پیدا کند 
تا تیم میزبان برای کســب جایگاه سوم رقابت 
ها شــانس خود را بیازماید. از سوی دیگر تیم 
توانمند تاسیسات دریائی تهران که با عبور از 
سد تیم فارس به فینال رقابتها راه یافته بود در 
بازی فینال رو در روی دختران قدرتمند کیش 

قرار گرفت .
 در نهایت پنجشنبه 17 مرداد تیم دختران 
هندبالیست کیش با پیروزی در برابر تاسیسات 
دریایی تهــران ، بــرای اولین بــار در تاریخ 
ورزشــهای توپی جزیره کیش جام قهرمانی 

کشور را با خود به جزیره آورد.
    

پیام تبریک مدیر عامل سازمان 
منطقه آزاد کیش به مناسبت 
قهرمانی تیم هندبال بانوان 

دکتــر غالمحســین مظفــری در پیامی 
قهرمانی مقتدرانه تیم هندبال بانوان کیش در 
مسابقات قهرمانی امید های کشور را تبریک 

گفت .
ایلنا؛ درپی کســب عنــوان قهرمانی تیم 
هندبال بانوان کیش در مســابقات قهرمانی 
کشور دکتر مظفری کسب این عنوان ارزشمند 

توسط ورزشکاران کیش را تبریک گفت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

فرزندان عزیزم در تیم هندبال بانوان کیش
خبر مسرت بخش افتخار آفرینی و قهرمانی 
شما در مســابقات قهرمانی امیدهای کشور  
موجی از شعف و شادی را برای جامعه ورزش 

کیش و کیشوندان عزیز به ارمغان آورد.
اینجانب این قهرمانی ارزشمند را که حاصل 
تالش و کوشش و تمرینات مجدانه شما عزیزان 
و نشان از شایستگی ها ، توانایی و ظرفیت های 
فوق العاده  ورزش و جوانان کیش می باشد را به 
بازیکنان ، مربیان ، مسئولین تیم ، مردم شریف 
کیش و بویــژه جامعه ورزش و ورزشــکاران 
عزیز جزیره زیبای کیــش تبریک می گویم و 
انشاهلل این قهرمانی شــما سرمنشا گام بلند 
ورزش کیش برای دست یابی به موفقیت ها و 

افتخارات بعدی باشد.
غالمحسین مظفری
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان 
منطقه آزاد کیش

خبر کیش
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محمود نوروزیه

رشد 12برابری ســرمایه گذاری 
خارجی در ســه ماهه نخســت سال 
جــاری در حالی صــورت گرفت که 
با توجه به رکــود حاصــل از دوران 
پســاتحریم و خــروج بســیاری 
از ســرمایه گذاران خارجــی از دیگر 
بخش های اقتصادی، گمان می رفت 
که با کاهش سرمایه  گذاری در تمامی 
حوزه های صنعت روبرو شــویم. اما 
اعالم جدیدترین آمار از سوی وزارت 
صمت نشــان داد کــه جذابیت های 
ســرمایه  گذاری در بخش صنعت در 
سطحی است که فشارهای تحریمی 
نیز مانع از سرمایه  گذاری نشده است. 

داده های اعالم شده حکایت از آن 
دارد که چهار مــورد از این طرح ها به 
ارزش 11 میلیــون و 5۶8 هزار دالر 
با مشارکت 1۰۰ درصدی خارجی ها 
با صدرنشــینی اروپایی ها و 1۰ طرح 
دیگر بــه ارزش 38۴ میلیون و 3۰۰ 
هزار دالر به صورت مشارکت با شرکای 
داخلــی )Joint Venture( بــوده 

است. 
نکتــه قابل تامل در ایــن زمینه 
این اســت کــه بیشــترین تمایل 
ســرمایه گذاران خارجــی بــرای 
ســرمایه گذاری 1۰۰ درصــدی در 
طرح های کوچک با سرمایه بری کمتر 
بوده، یعنــی طرح هایی که می توانند 
با موانــع کمتــری از تحریم ها عبور 
کنند. روند جذب ســرمایه 1۴ طرح 
مصوب در دو ماه نخست سال جاری 
نشــان می دهد که 7 طرح در مرحله 
اجرا قرار دارند که از مجموع سرمایه 
مصــوب شــده در ایــن دوره زمانی 
27میلیون و 19۰هــزار دالر به این 
طرح ها اختصاص داشــته و 7 طرح 
نیز در حال بهره برداری هســتند که 
ســرمایه مدنظر برای این طرح ها نیز 

3۶8میلیون و۶78 هزار دالر است.
کارشناسان این حوزه معتقدند که 
با تقویت مولفه های اثرپذیر می توان 
نسبت به جذب ســرمایه های داخلی 
و خارجی در بخــش صنعت و معدن 
اقدام کرد. در این زمینه سرمایه  گذاری 
خارجی و نقش آن در شــتاب بخشی 
به توسعه دروازه طالیی اقتصاد ایران 
با تحریک تقاضای ســرمایه گذاری 
از طریق کاهش نرخ ســود تسهیالت 
وکنترل نوســانات نــرخ ارز ازجمله 
شــاخص های تاثیرگذاری هستند 
که در کنار برنامه ریزی برای توســعه 
سرمایه گذاری رقابت پذیر می توانند 
نقش موثری در جذب ســرمایه برای 
پویایی هرچه بیشــتر حوزه صنعت 

داشته باشند.
همچنیــن رویکــرد تدویــن 
برنامه هــای منســجم در راســتای 
مشارکت عمومی- دولتی و واگذاری 
طرح هــای عمرانــی نیمه تمــام به 
بخش خصوصی در کنــار راه اندازی 
صندوق پروژه ارزی برای طرح های با 
رقابت پذیری باال می تواند باورپذیری 
عمومــی را درجهــت مشــارکت 

طرح های صنعتی باال ببرد.
از دیگر مولفه هــای تاثیرگذار در 
این زمینه به زعم فعــاالن این حوزه 
»برندسازی خوشه ای« است. دراین 
روش که در بسیاری از کشورها متداول 
شده اســت، برندها در نهایت به یک 
شــرکت واحد می رسند اما به صورت 
خوشه ای در تولید فعالیت می کنند. 
ایــن روش تجربه شــده جهانی می 
تواند با توجــه به موانــع موجود در 
صنعت ایران به بســیاری از کمبودها 

پاسخ دهد.
از آنجــا کــه در صنعــت ایران 
حلقه هــای مفقوده ای وجــود دارد 
که تولیــد بســیاری از محصوالت ما 
نمی تواند 1۰۰ درصد ایرانی باشــند 

و از سوی دیگر در دنیا محصول تمام 
ملیتی دیگر معنایی ندارد و ترکیبی 
از تولید قطعات و محصوالت است که 
درنهایت به یک برند ختم می شــود؛ 
استفاده از این روش با سرمایه  گذاری 
خارجی می تواند به توسعه بسیاری از 

صنایع داخلی منجر شود.
 افزایش حدود ۹۰ درصدی 

سرمایه گذاری خارجی
جدیدترین آمار منتشــر شده از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گویای افزایش بیــش از 2۶ درصدی 
تعداد و نزدیک به 9۰ درصدی حجم 
سرمایه گذاری خارجی در طرح های 
صنعتی، معدنی و تجاری در سه ماهه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته است.
این آمارهــا نشــان می دهد که 
حجم کل سرمایه گذاری خارجی در 
طرح های صنعتی، معدنی و تجاری با 
افزایش 89.8 درصدی از 292 میلیون 
و صدهزار دالر در ســه ماهه نخست 
سال گذشــته به 55۴ میلیون و ۴۰۰ 

هزار دالر رسیده است.
تعداد ســرمایه گذای خارجی در 
طرح های صنعتــی، معدنی و تجاری 
نیز در سه ماهه نخست امسال نسبت 
به مدت مشــابه در ســال گذشته، 
2۶.3 درصد افزایش داشــته اســت. 
در این زمینه ســال گذشته 19 طرح 
صنعتی،  معدنی و تجــاری در هیات 
سرمایه گذاری خارجی مصوب شد، اما 
تعداد این طرح ها در سه ماهه نخست 

سال جاری به 2۴ عدد رسیده است.
داده های اعالم شده نشان دهنده 
آن است که سه گروه از »محصوالت از 
توتون و تنباکو«، »محصوالت غذایی« 
و »محصوالت فابریکی« توانسته اند در 
دو ماه منتهی به اردیبهشــت امسال 
بیشــترین جذب ســرمایه خارجی 
را به خــود اختصاص دهنــد و به این 

طریق عنوان پیشتازان سرمایه گذاری 
خارجی را از آن خود کنند.

براین اساس به دنبال جذب موفق 
ســرمایه  گذاری خارجــی در بخش 
صنعت، هفته گذشــته وزیر صنعت 
از آمادگی ایران برای حمایت ویژه از 
فعالیت سرمایه گذاران خارجی خبر 
داد و گفت که برای فعالیت اثربخش 
همه سرمایه گذاران خارجی در نقاط 
مختلف کشــور، تمامی مشوق های 
قانونی را به کار می بندیم تا با استفاده از 
ظرفیت ها از خام فروشی پرهیز کنیم.

کشورهای پیشتاز در 
سرمایه  گذاری صنعتی ایران

براســاس داده های اعالم شــده 
کشــورهای »هلند، ترکیه و آلمان« 
بیشــترین ســرمایه گذاری را در 
بخش های صنعتی و تجاری کشــور 
داشته اند؛ که در این میان سهم هلند 
از مجموع ســرمایه مصوب شده برابر 
با 31۶ میلیون و۶۴3 هزار دالراست. 
ترکیه نیز 5۴میلیون و179هزاردالر 
سرمایه گذاری در طرح های صنعتی 
کشور داشته و سهم آلمان از سرمایه 
مصوب شده 1۴ میلیون و 995 هزار 

دالر ثبت شده است.
با توجه به آمار ارائه شده ترکیه به 

لحاظ تعداد بیشــترین سهم از میان 
طرح های مصوب را به خود اختصاص 
داده است، به طوری که از مجموع 1۴ 
طرح مصوب در این دوره زمانی ۴ طرح 
به ترکیه اختصاص دارد. ســهم سایر 
کشورها در این دوره زمانی یک مصوبه 
است که در این بین »هند، هلند، عراق، 
روسیه، چین، پاکستان، آلمان، ایتالیا، 
استرالیا و افغانستان« توانسته اند در 
دو ماه نخست ســال جاری موفق به 
اخذ مصوبه از کمیته سرمایه گذاری 

خارجی شوند.
هدف  گذاری 65میلیارد دالری 
سرمایه  گذاری خارجی در کشور 
جذب ســاالنه ۶5 میلیــارد دالر 
سرمایه  گذاری خارجی در بخش های 
مختلف که شــامل 3۰ میلیارد دالر 
فاینانس، 2۰ میلیارد دالر مشارکت 
اقتصادی و 15 میلیارد دالر ســرمایه 
مستقیم است، در برنامه ششم توسعه 

هدف  گذاری شده است.
ســرمایه  گذاری خارجی یکی از 
بندهای مهم سیاست اقتصاد مقاومتی 
است که در ســال 1392 ابالغ شد و 
دولت های یازدهم و دوازدهم با تهیه 
و تدوین تســهیالت و قوانین ویژه و 
تسهیل و سرعت بخشــی در صدور 
مجوزهــای الزم، ســعی در اجرای 
این بند مهم و جذب هر چه بیشــتر 

سرمایه  گذاری خارجی داشته است.
یــن  ا یــن  مهمتر جملــه  ز ا
حمایت هــا می توان بــه انتقال اصل 
سرمایه  گذاری و تضمین سود حاصل 
از سرمایه  گذاری کشورهای خارجی 

در ایران اشاره داشت.
 ۱۱ مانع سرمایه  گذاری 

در بخش صنعت
چه عواملی سرعت سرمایه گذاری 
در بخش صنعت را کند می کند؟ نهاد 
پژوهشی وزارت صنعت سال گذشته 
در گزارشی در پاســخ به این سوال به 
بررسی موانع سرمایه  گذاری در بخش 
صنعت پرداخته که طی آن 11 عامل 

را در زمینه موثر دانسته است.
طبــق ایــن بررســی رونــد 
سرمایه گذاری در کشــور بیانگر آن 
اســت که وابستگی شــدید به منابع 
عظیم نفت و به دنبال آن درآمدهای 
ارزی ناشــی از فــروش نفــت خام، 
نوســان های زیادی را بر سیســتم 
اقتصادی کشورتحمیل کرده و از دو 
جهت محدودیت های وارداتی به دلیل 
محدودیت هــای ارزی و کمبودهای 
منابع مالی الزم برای سرمایه گذاری، 
تولید را با محدودیت های بسیار همراه 

کرده است.
با توجــه به ارزیابی هــای صورت 
گرفته 11عامل »بازده بازارهای دارایی 
و تاثیر آن بر انگیزه ســرمایه گذاری 
در بخش هــای مختلف«، »شــکاف 
قابل مالحظــه تشــکیل صنعتی و 
مســتغالت«، »عدم توســعه بخش 
خصوصی از طریق خصوصی ســازی 
واقعی«، »وضعیت نامناسب محیط 
سرمایه گذاری و محیط کسب و کار«، 

»وضعیت نامطلــوب رقابت پذیری 
صنعتی صنایع کشــور«، »ریســک 
ســرمایه گذاری بــاال«، »اثر ســوء 
وضعیت رکودی و فقدان تقاضای موثر 
بر توسعه سرمایه گذاری«، »افزایش 
نــرخ ارز«، »باال بــودن هزینه تامین 
مالی سرمایه گذاری صنعتی جدید«، 
»ســاختار دو قطبی بخش صنعتی و 
حاکمیت انحصارات« و »اثرشــکاف 
میان شاخص قیمت مصرف کننده و 
تولیدکننده برانگیزه سرمایه گذاری« 
موجب شده تا شــاهد روند نامطلوب 
در ســرمایه گذاری صنعتی در کشور 

باشیم.
دراین گزارش از مســائل سیاسی 
به عنــوان یکــی از مشــخصه های 
تاثیرگــذار بــر افزایــش ریســک 
سرمایه گذاری نام برده شده که در کنار 
چالش تحریم ها و تهدیدهای جهانی و 
منطقه ای، توانسته سهم قابل توجهی 
در عدم ورود سرمایه گذاران خارجی 

به این صنعت داشته باشد.
این گزارش در بیــان علل کاهش 
سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد 
به ساختار بازدهی بازارهای موازی با 
صنعت نیز اشــاره کرده و آورده است 
که به طور معمــول فعالیت های مولد 
اقتصادی دارای ریسک باال و بازدهی 
پایین است و قادر به رقابت با بازارهای 
موازی مانند بازارهای مسکن،  طال، ارز 
و بازارسهام در جذب سرمایه نیستند. 
از ســوی دیگر وجود فرآیندهای 
پیچیده و دست و پاگیراداری موجب 
شــده اســت که ســرمایه گذاران از 
کشور خارج شــده و یا در بخش های 
غیرمولد سرمایه گذاری کنند که این 
امر باعــث ایجاد رقابــت ضعیف و در 
نتیجه ناکارآمدی بیشتر و عدم نوآوری 
درنظام اقتصادی شده است. بررسی  
آماری این گزارش نشــان دهنده آن 
است که عمده ســرمایه گذاری های 
صنعتی محدود به چند رشته فعالیت 
خاص و منبع محور همچون ساخت 
مواد و محصوالت شیمیایی، ساخت 
محصــوالت کانی هــای غیرفلزی، 
ســاخت فلــزات اساســی و صنایع 
محصــوالت غذایی و آشــامیدنی ها 

بوده است.

جذب سرمایه  گذاری خارجی در ایران بهار امسال ۹۰ درصد رشد داشته است

عبور از خاکریزهای تحریم در حوزه معادن 

جدیدترین آمار منتشر 
شده از سوی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت 
گویای افزایش بیش از ۲6 
درصدی تعداد و نزدیک 

به ۹۰ درصدی حجم 
سرمایه گذاری خارجی در 

طرح های صنعتی، معدنی و 
تجاری در سه ماهه نخست 

امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته است

جذابیت های 
سرمایه  گذاری در بخش 
صنعت در سطحی است 

که فشارهای تحریمی 
نیز مانع از سرمایه  گذاری 

نشده است. بیشترین 
تمایل سرمایه گذاران 

خارجی برای حضور ۱۰۰ 
درصدی در طرح های 

کوچک با سرمایه بری کمتر 
است، یعنی طرح هایی که 

می توانند با موانع کمتری از 
تحریم ها عبور کنند

گزارش ویژه

تیم غواصی عمق نیــروی دریایی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران توانست با اجرای 
بخش نجات زیر دریایی غرق شده در سریع 
ترین زمان ممکــن ، حد نصــاب جدیدی 
 را در مســابقات نظامــی غواصــی عمــق 

ثبت کند.
به گــزارش ایلنــا؛  در ادامه مســابقات 
بین المللی غواصی عمق 2۰19 روسیه، تیم 
نیروی دریایی ارتش در کوتــاه ترین زمان 
ممکن، بخش نجات زیر دریایی مغروق را اجرا 
کرد و دریک رقابت نزدیک و نفس گیر، باالتر 
از تیم های روســیه و چین، در رتبه نخست 

قرار گرفت تا رکورد جدیدی را در این بخش 
از خود به جای گذارد.

امیر دریادار دوم پرویز سلیمی پناه، دبیر 
اجرایی چهارمین دوره مســابقات غواصی 
عمق گفت: براساس امتیازهایی که تاکنون 
تیم های حاضر در مســابقات کسب کردند، 
تیم نیــروی دریایی ارتش توانســت رکورد 
جدیدی در بخش نجات زیــر دریایی غرق 
شده که ســخت ترین  قسمت این مسابقات 

است، ثبت کند.
وی ادامــه داد: در ســایر بخــش هــا از 
جمله نجات کشــتی مغروق نیــز بهترین 

زمــان ممکــن را به ثبــت رســاندیم و در 
 صدر جدول قــرار داریــم و در انتظار نتایج 

سایر بخش ها هستیم.
امیر دریادار دوم ســلیمی پنــاه هدف از 
برگزاری این مســابقات را تبــادل دانش و 
تخصص در حوزه نظامی و انتقال پیام صلح و 
دوستی میان کشورها برشمرد و تصریح کرد: 
نشــان دادیم که خلیج فارس جزو امن ترین 
نقاط جهان است که با وجود تالش کشورهای 
متخاصم برای ایجاد ناامنی، نیروهای دریایی 
ارتش و ســپاه یک امنیت پایدار را در خلیج 

فارس ایجاد کرده اند.

در مسابقات بین المللی غواصی عمق ارتش های جهان در کیش تحقق یافت:

ثبت رکورد جدید توسط تیم غواصی ایران در بخش نجات زیر دریایی غرق شده


