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کیش میزبانی شایسته در نخستین 
دوره مسابقات کبدی قهرمانی 

جوانان جهان
برنامه ریــزی و امکانات مناســب و هماهنگی 
بین تمام دست اندرکاران برگزاری نخستین دوره 
مســابقات کبدی قهرمانی جوانان جهان، باعث 
درخشش کیش در میزبانی از این دور مسابقات شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش، دکتر امیری خراسانی سرپرست 
موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش با بیان این 
مطلب و اینکه جزیره کیش از مــاه ها قبل جهت 
برگزاری شایسته نخستین دوره مسابقات قهرمانی 
کبدی جوانان جهان خود را آماده کرد؛ افزود: این 
رقابت ها در حالی در جزیره کیش برگزار شــد که 
تمامی امکانات میزبانی با همکاری و برنامه ریزی 
فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران، سازمان 
منطقه آزاد کیش و موسسه ورزش و تفریحات سالم 
آماده شد و در این میان، برای میزبانی هر چه با شکوه 
این رقابت ها تمامی ارگان ها، سازمان ها و نهادهای 
جزیره و دســت انــدرکاران ورزش جزیره کیش 

همکاری شایسته ای را انجام دادند.
دکتــر امیری خراســانی با قدردانــی از دکتر 
غالمحســین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش، دکتر عباس اورسجی رئیس فدراسیون 
کبدی جمهوری اســالمی ایران، وزارت ورزش و 
جوانان جمهوری اســالمی ایران و تمامی دست 
اندرکاران جهت برگزار شــدن موفق و با شکوه این 
رقابت ها گفت: نخستین دوره رقابت های کبدی 
قهرمانی جوانان جهان از تاریخ 20 آبان در ســالن 
چند منظوره المپیک کیش به عنوان سالن اصلی 
مسابقات و سالن تنیس روی میز مجموعه المپیک 
به عنوان سالن تمرین تیم ها آغاز شد و عصر جمعه 
با قهرمانی تیم کشــورمان به پایان رسید  و مراسم 
اختتامیه مسابقات هم به طرز با شکوهی برگزار شد.

شایان ذکر است این رقابت ها با حضور 13 تیم 
از کشــورهای ایران، کنیا، بنگالدش، پاکستان، 
تایلند، چین تایپه، مالزی، ترکمنستان، دانمارک، 
عراق، افغانستان، آذربایجان و سریالنکا طی 4 روز 
در 4 گروه برگزار شــد که در گروه A  ایران، مالزی، 
تایلند و ترکمنستان، گروهB پاکستان، دانمارک، 
آذربایجــان، در گروه C چین تایپــه، بنگالدش، 
افغانستان و در گروه D  سریالنکا، عراق، کنیا حضور 
داشــتند که به صورت دوره ای در دور مقدماتی به 
رقابت پرداخته و از هر گروه 2 تیم به دور بعد صعود 

کردند.
در مرحله یک چهارم نهایی چین تایپه، ایران، 
دانمارک، کنیا، ســریالنکا، پاکستان، بنگالدش، 
تایلند به صورت حذفی رقابــت کردند و تیم های 
ایران، کنیا، پاکستان، بنگالدش به دور نیمه نهایی 
رسیدند. در این مرحله نیز تیم های ایران و کنیا با 
شکســت حریفان خود به مرحله نهایی راه یافتند 
که عصر جمعه 24 آبان مسابقه فینال این رقابت ها 
در سالن چند منظوره المپیک با حضور مقامات بین 
المللی و کشوری و مسئولین جزیره کیش و حضور 
پرشور ورزش دوستان و عالقه مندان به این رشته 
برگزار شد و در نهایت تیم ملی کشورمان موفق شد با 
نتیجه 42 بر 22 مقابل کنیا به برتری رسیده و عنوان 

قهرمانی را از آن خود کند.
کنیا در جایگاه دوم ایستاد، پاکستان و بنگالدش 

هم به عنوان سوم مشترک دست یافتند.

در همین راستا مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش به مناسبت کسب عنوان قهرمانی نخستین 
دوره مســابقات کبدی قهرمانی جوانان جهان در 

جزیره کیش پیام تبریکی به شرح زیر ارسال کرد:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم«   

کسب عنوان قهرمانی نخستین دوره مسابقات 
کبدی قهرمانی جوانان جهان در جزیره کیش را به 
فدراسیون کبدی، بازیکنان و مربیان تیم ملی و ملت 
بزرگ ایران به ویژه جوانان عزیز کشورمان صمیمانه 

تبریک می گویم.
 این موفقیت نشانه دیگری از اهتمام جوانان عزیز 
کشور برای فتح قله های پیشــرفت و ترقی است و 
حکایت از آن دارد که جوانان ایرانی در عرصه های 
ورزشــی نیز عزم خود را برای رسیدن به سکوهای 

افتخار جزم کرده اند.
از خدای متعال کسب موفقیت های پی در پی 
برای ورزشکاران کشور و عزت روزافزون ملت ایران 
و سرافرازی فرزندان غیرتمند این دیار را خواستارم .

غالمحسین مظفری 
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل

ورزش  کیش
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مدیرعامل منطقه آزاد کیش گفت: 
برای تکمیل ترمینال فرودگاه کیش 
از فردا اوراق صکوک به ارزش 3000 
میلیارد ریال منتشر می شود که ضامن 
اوراق بانک مسکن و عرضه کننده هم 

همین بانک است
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
غالمحسین مظفری در نشست خبری 
برگزاری یازدهمین نمایشگاه معرفی 
فرصت های ســرمایه گذاری کشور و 
ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، 
بانک، بیمه و خصوصی سازی در کیش 
با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف 

برگزاری این دو نمایشگاه تامین مالی 
برای فرصت های ســرمایه گذاری و 
معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری 
در کشور است، گفت: در این نمایشگاه 
معــاون اول، معاون علمــی رئیس 
جمهــوری و چند تــن از وزرا حضور 
خواهند داشــت و در  باالترین سطح 

ممکن برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: قرار بر این است که 
نمایشگاه اینوکس دبیرخانه دائمی 
داشــته باشــد و در این دو نمایشگاه 
30 نشست تخصصی و 300 مالقات 
تجاری با حضور 20 سخنران خارجی 

و 70 سخنران کلیدی داخلی برگزار 
می شود.

مدیرعامل منطقــه آزاد کیش با 
اشــاره به میزان اجــرای پروژه های 
عمرانــی در این منطقــه آزاد اظهار 
داشــت: 30 هــزار میلیــارد تومان 
پروژه عمرانــی در منطقــه آزاد در 
حــال اجرا اســت؛ به معنــای دیگر 
یک سوم بودجه اجرایی کشور پروژه 
در دســت احداث قرار دارد تا ســال 
1400 به بهره برداری برسد. مظفری 
با بیان اینکــه در این نمایشــگاه از 
284 طرحــی کــه در منطقــه آزاد 

کیش تا ســال 1400 به بهره برداری 
می رسد، رونمایی خواهد شد، گفت: 
در این ایام برگزاری نمایشگاه اینوکس 
شــهرک نوآوری برای شرکت های 
 دانش بنیان و اســتارتاپی کلنگ زنی 

خواهد شد.
مدیرعامل منطقــه آزاد کیش از 
تصویب طرح توسعه جزیره هندورابی 
در شورای عالی شهرسازی و معماری 
خبر داد و گفت: خوشــبختانه طرح 
توسعه این جزیره با رعایت موضوعات 
زیســت محیطــی مورد اســتقبال 

سرمایه گذاران قرار گرفته است.

مظفری همچنین از انتشار اوراق 
صکوک برای تکمیل ترمینال فرودگاه 
کیش خبــر داد و گفت: فــردا اوراق 
صکوک به ارزش 3000 میلیارد ریال 
منتشر می شود که ضامن اوراق بانک 
مسکن و عرضه کننده هم همین بانک 
اســت و قرار بر این است که صندوق 

زمین مسکن هم داشته باشیم.
مظفری با اشاره به انتشار اخباری 
مبنی بر کاهش معافیت های مالیاتی 
در مناطق آزاد گفت: این موضوع در 
حد یک پیش نویس است و تالش ما 
این اســت که به این ســمت حرکت 

نکنیم.
عتمــاد  وی تاکیــد کــرد: ا
ســرمایه گذاران بر مبنای قانون باید 
حفظ شــود و از ابتدا هم قــرار بر این 
بوده که به قوانین مناطق آزاد تبصره و 

الحاقیه ای اضافه نشود.
مدیرعامل منطقــه آزاد کیش با 
بیان اینکه فعالیت های اقتصادی در 
این منطقه با شفافیت در حال انجام 
است، گفت: نباید برای سرمایه گذاران 

نگرانی هایی ایجاد کنیم.
وی تاکید کرد: در شــرایطی که 
در مناطق آزاد کشــورهای همسایه 
مانند ترکیه شاهد معافیت های 50 
ساله 90 ساله و یا دائمی هستیم و باید 
موضوعاتی مانند کاهش معافیت های 

مالیاتی مطرح شود.
نه  د: متاســفا مــه دا دا وی ا
انتشــار این خبــر کــه در حد یک 
پیش نویس بوده باعث شــده یکی از 
ســرمایه گذاران خارجی که در حال 
آغاز ســرمایه گذاری خود در منطقه 
آزاد کیش است، عقب نشینی کند و 
نگرانی هایی برای این سرمایه گذاران 

ایجاد شده اســت. مدیرعامل منطقه 
آزاد کیش همچنین در پاسخ به سوال 
خبرنگار ایلنــا مبنی بــر راه اندازی 
بــورس بین الملل در کیــش برای 
اولین بار در کشور گفت: در دهه فجر 
بورس بین المللــی راه اندازی خواهد 
شــد و با راه اندازی بورس بین الملل، 
دیگر نگرانی شــرکت های خارجی 
بــرای تبدیل داد و ســتدها و تبدیل 
ارز به ریــال و ریال به ارز می شــود و 
می توانند با ارز ســهام شــرکت های 
 عرضه  شــده در بورس بین المللی را 

خریداری کنند.
وی تاکید کــرد: راه اندازی بورس 
بین المللی در کشــور یک کار بسیار 
سنگینی اســت که فضا و بسترهای 

الزم برای این اقدام را محیا کرده ایم.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش در پاسخ به ایلنا:

بورس بین الملل دهه فجر در کیش راه اندازی می شود 

در دهه فجر بورس 
بین المللی راه اندازی خواهد 

شد و با راه اندازی بورس 
بین الملل، دیگر نگرانی 

شرکت های خارجی برای 
تبدیل داد و ستدها و تبدیل 

ارز به ریال و ریال به ارز 
می شود و می توانند با ارز 
سهام شرکت های عرضه  

شده در بورس بین المللی را 
خریداری کنند

خط تولید جدید واحد صنعتی پارس کیش با کاربری تولید آب آشــامیدنی با حضور معاون اقتصادی و ســرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد کیش گشایش یافت . به گزارش ایلنا؛  این واحد صنعتی در زمینی به مساحت  2500 متر مربع و در زیربنای 
1200مترمربع، با سرمایه گذاری بخش خصوصی به مبلغ 20 میلیارد ریال  با حضور دکتر ناصر آخوندی سه شنبه 21 آبان 
راه اندازی شد.  دکتر آخوندی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه این واحد با مجهز شدن 
به تجهیزات مکانیزه در زمینه آب آشامیدنی نیاز کیشوندان و گردشگران را درسطح جزیره کیش تامین می کند و برای 17 نفر 
اشتغال ایجاد کرده است؛ افزود:  با مکانیز شدن کارخانه شرکت پارس کیش ظرفیت تولید این کارخانه در ساعت از 150 گالن 
به 300 گالن افزایش داشته است. دکتر ناصر آخوندی افزود: سازمان منطقه آزاد کیش از کارخانه هایی که در جزیره کیش در 
چارچوب ضوابط و مقررات و رعایت استاندارد و بهداشت در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی 

فعالیت می کنند؛ حمایت ویژه می کند.
آخوندی اظهار داشت: کارخانه شــرکت پارس کیش در صورت ارائه طرح برای تنوع 
محصول و افزایش ظرفیت در راستای ایجاد اشتغال و رونق تولید در جزیره کیش مورد 

حمایت سازمان منطقه آزاد کیش قرار خواهد گرفت.

فرمانده سپاه امام سجاد)ع( استان هرمزگان در دیدار با دکتر مظفری، خواستار مشارکت سازمان منطقه آزاد کیش در برگزاری 
کنگره تجلیل از 1500 شهید استان هرمزگان شد. به گزارش ایلنا؛  سردار ساالری فرمانده سپاه امام سجاد)ع( استان هرمزگان 
در این نشست، با مطرح کردن مشارکت این سازمان در برگزاری کنگره تجلیل از 1500 شهید این استان، ایجاد یک مجتمع 
گردشگری اسالمی برای خانواده های شهدا در جزیره کیش را مطرح کرد. دکتر مظفری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز 
ضمن استقبال از این پیشنهاد گفت: این پیشنهادات باید زیر نظر معاونت اجتماعی به صورت بسته های گردشگری تعریف و در 

صورت به نتیجه رسیدن با نظارت دکتر پورعلی معاون فرهنگی اجتماعی سازمان انجام شود.
وی با بیان این که موضوعات پیشنهادی در شورای اداری مطرح و بررسی شود؛ افزود: مدیران و مسئوالن سازمان منطقه آزاد 

کیش برای مشارکت و همکاری در این کار بزرگ، از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد.
دکتر مظفری همچنین با مطرح کردن پیشنهاد ایجاد پارکی که با ازدواج هر زوج یک 
درخت در آن به نام یکی از شهدا کاشته شود و مسئولیت پرورش آن بر عهده زوج باشد گفت: 
اجرای این طرح هم موجب آبادانی می شود و هم سالیان سال یاد و خاطره شهدا را زنده نگه 

می دارد و هم به نوعی خاطره ساز زندگی این زوج های جوان خواهد بود.

با حضور معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش همراه بود

راه اندازی خط تولید جدید واحد صنعتی پارس کیش 
سردار ساالری در نشست با دکتر مظفری خواستار شد

مشارکت کیش در برگزاری کنگره تجلیل از سرداران و شهدای هرمزگان

دکتر مظفری: فضای همدلی بین اهل ســنت و جامعه 
شیعه در جزیره کیش بسیار درس آموز و الگوی برجسته ای 

برای ارائه به سرزمین ایران اسالمی می باشد. 
به گزارش ایلنا؛  مظفری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
کیش درجشن میالد پیامبر مکرم اسالم با بیان اینکه وحدت، 
همدلی و صیمیت بر فضای جزیره کیش حاکم است گفت: 
فضای همدلی بین اهل سنت و جامعه شیعه در جزیره کیش 
بسیار درس آموز و الگوی برجسته ای برای ارائه به سرزمین 

ایران اسالمی می باشد.
 مظفری ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهید واال 
مقام نورعلی شوشتری که در راه خدمت به جامعه اسالمی 
به دست منافقین به شهادت رسید افزود: امید دارم همه ما 
توفیق خدمت برای ارتقای وحدت و همدلی را داشته باشیم 
و با استفاده از فرصت ها، جهت رفع گرفتاری همه مردم عزیز 

گام برداریم و منشا خیر و برکات باشیم.
شیخ یعقوب شمس امام جمعه اهل تسنن جزیره کیش 
نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته وحدت گفت: این 
هفته مصادف با 17 ربیع االول است که توسط امام خمینی 
بنیان گذاری جمهوری اســالمی نام گذاری شد تا اتحاد و 

همدلی جهان اسالم را نشان دهد.
وی افزود: این نشــانه و جلوه ممتاز و ارزشمند از اتحاد و 
یکپارچگی امت اسالمی به شــمار می رود  و ترویج و تبلیغ 
و گرامیداشــت آن از وظایف همه مسلمانان و عالقمندان 

به پیشرفت جوامع اسالمی اســت تا قدرت بی شائبه مهر و 
مهربانی در جامعه بشری بهتر و بیشتر به نمایش گذاشته 

شود.
شیخ یعقوب شمس در ادامه اظهار داشت: همانگونه که 
جزیره کیش در بسیاری از امور کشوری الگو است و نمونه  
موفقیت ها و زیبایی ها و کماالت می باشد ،سال ها در زمینه 
وحدت دینی و اجتماعی نیز الگو می باش؛الگویی که نه تنها 
می تواند در سراسر کشور بلکه در سطح جهان اسالم آن را 

مثال زد.
آیت اهلل رسولی محالتی نیز در مراسم گرامیداشت هفته 
وحدت گفت: در حدیثی به سه دعا اشاره شده است  که هر روز 
پغمبر اکرم و انبیا این دعا را می خواندند که اگر این حدیث 
را در زندگی خود جاری و به آن عمل کنیــم و  آن را مبنای 
زندگی خود قراردهیم، بسیاری از مشکالت و گرفتاری ها 

بر طرف می شود.

به منظور ارتقاء دانش فنی مهندســان و کارشناســان 
شــرکت عمران، آب و خدمات منطقــه آزاد کیش، کارگاه 
آموزشی روشــنایی و طراحی منظر شب در کیش در سالن 
اجتماعات شرکت عمران، آب و خدمات برپا شد . به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
نخستین دوره این کارگاه آموزشی با حضور مهندس محمد 
علی عباسی و دکتر آرش میالنی نیا دو تن از اساتید گرایش 
های فنی و هنری رشته طراحی منظر شب برگزار شد. هدف 
از برگزاری این کارگاه آموزشــی، شناخت روش های نوین 
روشنایی و نورپردازی کیش بود که عالوه بر مبانی نورپردازی 
از قبیل تاریخچه نور و منابع روشنایی، آشنایی با ماهیت نور و 
انواع المپ ها، به معرفی نورپردازی شهرهای بزرگ داخلی و 
خارجی نیز پرداخته شد. مهندس محمد علی عباسی مدت 
زمان پیش بینی شــده برای تهیه و تدوین طرح روشنایی 
و طراحی منظر شــب در کیش را  6 ماه اعــالم کرد و گفت: 
این مدت زمان با محاســبه بهره برداری از طرح های جدید 
نورپردازی و همچنین اصالح طرح های قبل در نظر گرفته 
شده است.  وی افزود: نخست باید با نگاهی به چشم انداز طرح 
جامع شهری، مطالعات و بررسی های میدانی صورت گیرد و 
پس از آن با همفکری و تبادل نظر کارشناسان و مدیران حوزه 
های مرتبط، دستورالعمل نورپردازی مکان های مختلف از 
قبیل پارک ها و فضای سبز، سواحل، و نماهای ساختمانی 
اعم از پروژه های ســازمان منطقــه ازاد و بخش خصوصی 

تدوین شود. دکتر آرش میالنی نیا نیز در خصوص نورپردازی 
جزیره کیش گفت: شرکت عمران، آب و خدمات که عهده 
دار مسئولیت شــهرداری جزیره کیش است، به عنوان یک 
نهاد تصمیم ساز و کنترل کننده، نیازمند طرح نورپردازی 
جدید است تا با بهره مندی از آن بتواند ضرب آهنگ روشنایی 
متناسب با فضاهای مختلف شــهری جزیره را مهیا سازد. 
وی با اشاره به اینکه المان نور یکی از مهمترین عناصر ایجاد 
جذابیت برای گردشگران اســت، افزود: در مناطق مختلف 
جزیره، می توان با طراحی نور بستر الزم در مناطق تفریحی، 
رستوران های پر زرق و برق و بازی نورها  متناسب با ساعات 
پرمخاطب جزیره در شب را فراهم کرد. میالنی نیا در پایان 
گفت : استفاده از نور در طراحی منظرشب در جزیره الزاما به 
معنی افزایش نورپردازی نیست بعنوان مثال  حتی می توان 
در برخی مناطق با قطع نور و ایجاد تاریکی مکانی جذاب برای 

تماشای ستاره ها در کیش به وجود آورد.

 برگزاری نخستین کارگاه آموزشی روشنایی 
و طراحی منظر شب در جزیره کیش

 کیش، تجلی وحدت و همبستگی 
شیعیان و اهل سنت 

خبرخبر


