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آغاز مسابقات فوتبال لیگ 
قهرمانی بزرگساالن کیش 

مسابقات فوتبال لیگ قهرمانی بزرگساالن کیش 
با حضور 11 تیم از 20 آذر آغاز می شود.

به گزارش ایلنا؛ این مســابقات به همت هیأت 
فوتبال موسســه ورزش و تفریحات سالم با حضور 
تیم های مازاوی، پاس، پرســپولیس، اســتقالل، 
سرخپوشان، پرشین، عرفان، اتحاد جنوب، ارمک، 
صیادان و سالود از 20 آذر تا 16 اسفند ادامه خواهد 
داشت. هفته اول رقابت ها 20 آذر با انجام 5 دیدار بین 
دو تیم مازاوی و صیادان پیگیری می شود. همچنین 
پنج شنبه 21 آذر تیم های پاس و ارمک با یکدیگر 
رقابت می کنند و دو تیم پرسپولیس و اتحاد جنوب 
به مصاف یکدیگر می روند. جمعــه 22 آذر نیز دو 
دیدار بین تیم های استقالل - عرفان برپا می شود و 

سرخپوشان و پرشین به میدان می روند.
    

پایان پنجمین دوره مسابقات 
شطرنج ریتد در کیش 

پنجمین دوره مسابقات شطرنج استاندارد ریتد 
با معرفی نفرات برتر در دو بخش ریتد استاندارد و 
برق آسا به پایان رســید. به گزارش ایلنا؛ پنجمین 
دوره مسابقات شطرنج استاندارد ریتد جزیره کیش 
ویژه بازیکنان دارای ریتینگ کمتر از 1900 و بدون 
ریتینگ 13 تا 15 آذر با حضور 50 شــطرنج باز از 
هفت استان تهران، مازندران، اصفهان، هرمزگان، 
خراســان رضوی، قزوین و کیش در هفت دور زیر 
نظر هیأت شطرنج موسسه ورزش و تفریحات سالم 
در سالن شطرنج مجموعه المپیک برگزار ودر پایان 
اسامی نفرات برتر اعالم شد. در بخش ریتد استاندارد؛ 
میرمحمود علوی از مازندران ، محمدحسین هروی 
از جزیره کیــش ، عبداهلل بهــادری از هرمزگان به 
ترتیب مقام های اول تا سوم مســابقات را کسب 
کردند. نفر برتر ریتینگ کمتر از 1700 نیز عارف 
رحیمی از هرمزگان، نفر برتر ریتینگ کمتر از 1500 
محمدرضا علیزاده نیساچائی و بانوی برتر راشین 
کاکاوند از قزوین شد. متین زمانی از جزیره کیش 
نفر برتر کمتر از 14 سال، بردیا جهان تیغی از جزیره 
کیش نفر برتر کمتر از 12 سال و رامتین کاکاوند از 
قزوین نفر برتر کمتر از 10 ســال شدند؛همچنین 
آرتین خداجو جایگاه نفر برتر کمتر از 14 سال پسران 
کیش و ریحانه قاسم نژاد نفر برتر کمتر از 14 سال 
دختران کیش را به خود اختصاص دادند. در بخش 
مسابقات برق آسا نیز عبداهلل بهادری از هرمزگان نفر 
اول، محمدحسین هروی از جزیره کیش مقام دوم، 
رضا ژرف اندیش از جزیره کیش مقام سوم را کسب 
کردند و رامتین کاکاوند از قزوین نفر برتر کمتر از 14 

سال معرفی شد.
    

درخشش مدال طالی آسیا در 
کارنامه دونده کیش 

مسعود بهرامی دونده جزیره کیش و عضو تیم 
دو و میدانی بزرگساالن ارشد ایران، در رقابت های 
قهرمانی آسیا به سه نشان طال، نقره و برنز دست یافت. 
به گزارش ایلنا؛ در بیست و یکمین دوره رقابت های 
دوومیدانی بزرگســاالن ارشد قهرمانی آسیا که به 
میزبانی مالزی برگزار شد؛ تیم ایران با 49 ورزشکار 
در دو بخش آقایان و بانوان حضور داشت و با کسب 
12 مدال طال، 1٨ مدال نقره و ٨ مدال برنز و کسب 

جایگاه پنجمی به کار خود پایان داد.
    

اعزام موی تای کار کیش به 
مسابقات آسیایی 

امیر زارعی ورزشکار موی تای جزیره کیش به 
مسابقات آسیایی ابوظبی اعزام می شود.

به گزارش ایلنا؛ او که به همراه محسن هداوند 
مربی خود، 11 و 12 آذر در مســابقات انتخابی 
درون اردویــی تیم ملی موی تــای، به میزبانی 
تهران شرکت کرد و در وزن 4٨- کیلوگرم پیروز 
میدان شد؛ پس از این موفقیت در قالب تیم ملی 
موی تای ایران جواز حضور در مسابقات آسیایی 
2019 ابوظبی را بدست آورد و طی روزهای آتی 

اعزام می شود.
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نشســت دکتر مظفری بــا معاون 
وزیر اقتصاد و دارایــی و مدیران عامل 
بانک های صنعت و معدن، ملت، تجارت، 
بانک تجاری ایــران و اروپا در خصوص 
تامین مالی پروژه هــای نیمه تمام در 

کیش برگزار شد.
به گزارش ایلنا؛ در این نشست مدیر 
عامل ســازمان منطقه آزاد کیش به 
تشریح شرایط این منطقه آزاد پرداخت 
و با اشاره به فعالیت بیش از 50 هتل در 
کیش و ضریب اشتغال آنها که از متوسط 
کل کشور بیشتر اســت، افزود: بستر 
سازی مناسب در کیش باعث حضور 
سرمایه گذاران خارجی به ویژه این اواخر 
از کشور ترکیه شده است که درخصوص 
ساخت فضاهای اقامتی جزیره تمایل 
نشــان دادند و مذاکــرات جدی برای 
سرمایه گذاری در این منطقه با آنان در 

جریان است.
مظفری همچنین با بیان اینکه در 
حوزه عمرانی و زیر ساخت ها تالش های 
بســیاری بــرای اجــرای برنامه های 
بلند مدت شده اســت گفت: وضعیت 
پایانه های بندر و فرودگاه کیش، سال 
گذشــته بهبود یافته و به روز شــده و 
همچنین پــروژه ای بــرای افزایش 
ظرفیت ترمینال فرودگاه به ســاالنه 
6 میلیون نفر نیز در حال انجام اســت 
و امیدوارم تا پایان ســال آینده به بهره 
بردای برسد و اجرای پروژه اسکله 35 
هزار تنی بندرگاه کیش که یکی دیگر از 
برنامه های در دست اجرا می باشد نیز به 

نتیجه مطلوب برسد.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش وجود پردیس های بین المللی 
دانشــگاه های طراز اول کشور را یکی 

از مزیت هــای این جزیره برشــمرد و 
گفت: این امر ظرفیت بســیار خوبی 
اســت که موجب و رفت و آمد اساتید 
برجسته کشور شده است که با کمک 
آنان، دانشگاه ها، معاونت علمی ریاست 
جمهوری، وزارت علوم و وزارت وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات، مرکز 
نــو آوری کیش را در مکان مناســبی 
راه انــدازی کردیم و امکان اســتقرار 
استارت آپ ها و شــرکت های دانش 

بنیان فراهم شد.
دکتر غالمحسین مظفری با بیان 
آخرین آمار از پروژه های در حال انجام 
که تا 1400 به بهره برداری می رســد 
گفت: 127 پروژه با سرمایه گذاری بالغ 
بر30 هزار میلیارد تومان با سرعت قابل 
قبولی توسط بخش خصوصی در حال 
پیگیری اســت ودر بازار پول و سرمایه 

ظرفیت های خوبی در کیش فراهم شده 
که از جمله آنها بورس بین الملل است 
که تا پایان ســال راه اندازی می شود، 
همچنین معامالت بورس اوراق بهادار 
در کیش نیز بعــد از تهران در باالترین 

ارقام انجام می شود.
دکتر مظفری حجــم فعالیت ها و 
سرمایه گذاری ها درجزیره کیش را 3 
درصد بودجه عمرانی کل کشور عنوان 
کرد و گفــت: در کیش تعــداد زیادی 
پروژه داریم که به دالیل مختلف به اتمام 
نرســیده و نیمه تمام مانده و بخشی از 
مشکالت نیز با تالش مسئوالن سازمان 
منطقه آزاد کیش و بانک ها رفع شــده 
است و بخشی هم نیاز به کمک جمعی 

ما و پرداخت تسهیالت دارند.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش 
به استقالل بانک ها در کیش با توجه به 
موقعیت خاص این منطقه آزاد، تاکید 
کرد و گفت : قوانین مناطق آزاد نباید 
تحت تاثیر قوانین سرزمین اصلی قرار 

بگیرد و باید حفظ شود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
ســازمان منطقه آزاد کیش نیز در این 
نشست با اشاره به نقش موثر بانک ها در 
توسعه آبادانی و سرمایه گذاری کیش 
و به اتمام رسیدن پروژه ها گفت: روند 
تامین مالی از طریق بانک ها در جزیره 
کیش بازنگری شــده است و ابزار های 
تامین مالی از جمله LC داخلی برای 
جزیره تعریف کردیم و با چندین بانک 
مهم خصوصی و دولتی تفاهم نامه هایی 
با حضور دکتر مظفری و مدیران عامل 
بانک ها امضا شد که به مرحله اجرا هم 
رسید؛ همچنین تامین مالی پروژه های 

نیمه تمام در کیش آغاز شده است.

دکتر آخوندی با اشــاره به بیش از 
157 پروژه نیمه تمام که تامین مالی آنها 
از طریق مشارکت و ابزارهای تامین مالی 
بانکها امکان پذیر است افزود: ما در کیش 
سرمایه گذاران را به سمت و سویی سوق 
دادیم که از ابزار های مالی شرکت های 
وابسته به بانک ها استفاده کنند تا برای 

تامین مالی با مشکالت مواجه نشوند.
معاون وزیــر اقتصاد نیــز در این 
نشست با اشــاره به نقصان های زیاد 
مسائل بانکداری بین المللی که از زمان 
تحریم ها بیشتر شده است گفت: مناطق 
آزاد تجاری باید فرصت های مناسبی 
به ویژه در بازارهای مالی بورس بانک و 
بیمه مهیا کنند؛ فعالیت مناطق آزاد در 
بازار های مالی بستر مناسبی برای شکل 
گیری معامالت بین المللی و تعامالت 

مثبت فراهم می کند.
دکتر معمارنژاد با اشــاره به حضور 
چندین ساله بانک ایران و اروپا در کیش 
گفت: هیئت نظارت بر ایــن بانک در 
کیش و هامبورگ اســت که ساالنه در 
این فصل در کیش برگزار می شــود و 
ایجاد یک مرکز آموزشــی در جزیره 
کیش با حضور خبــرگان بانک های 
آلمانی در دســتور کار هیئت نظارت 
بانک ایران و اروپا است که قطعا محملی 
برای مــراودات بانک هــا و تعامالت 
بیشتر می شود و بسیاری از فعالیت ها 
و مشــارکت های مطلــوب در همین 

جلسات شکل خواهد گرفت.
معاون وزیر اقتصاد افزود: ایجاد این 
مرکز آموزشی موجب تعامالت مثبت 
تری بین بانک ها خواهد شد و مشارکت 
و همکاری بانک ها می تواند به تامین 
پروژه های مالی جزیره کیش کمک کند. 

دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک 
ملت با بیان اینکه اعطا تسهیالت از سوی 
بانک ها می تواند بسیاری از مشکالت را 
رفع کند گفت: هر شرکت دانش بنیانی 
که در کیش نیاز به تســهیالت داشته 
باشند ما کمک می کنیم و برای حمایت 

از آنها آمادگی داریم. 
رضا دولت آبــادی مدیــر عامل 
بانک تجارت نیز در این جلسه گفت: 
به اجــرای تفاهم نامه که با ســازمان 
منطقــه آزاد کیش منعقــد کردیم 
پایبند هستیم و به آن سرعت خواهسم 
بخشــید و آماده ایم که برای اجرای 
طرح هــای عمرانی جدید بــه ویژه 
آنهایی کــه درصد پیشــرفت باالیی 

دارند همکاری و مساعدت کنیم.
دکتر عنصــری عضو هیئت مدیره 
بانک تجاری ایران اروپا نیز با بیان اینکه 
این بانک ) EIH ( در ســال 2003 در 
کیش تاسیس شــده و به عنوان یک 
شعبه مستقل کار خود را آغاز کرده است 
گفت: برای حمایت از فعاالن صنعتی در 
حوزه صادرات با چارچوب خاص اعالم 

آمادگی می کنیم.
خانم هوموریش عضو دیگر هیئت 
مدیره بانک تجــاری ایران اروپا ضمن 
تشکر از برپایی این جلسه عنوان کرد: 
این پنجمین بار است که به کیش سفر 
می کنم و بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم 
که در طول این مــدت جزیره کیش 
خیلی پیشــرفت کرده و توسعه یافته 
است و خوشــحالم که این شعبه را در 
کیش داریم و امیدوارم برخالف شرایط 
سخت تحریم، راهکارهایی پیدا کنیم 
که از بخش هــای مختلف صنعتی در 

کیش حمایت کنیم.

در نشست دکتر مظفری با معاون وزیر اقتصاد و مدیران عامل چند بانک مطرح شد

عزم بانک های مطرح کشور برای کمک به پروژه های نیمه تمام کیش

برای نخســتین مرتبه، عمل جراحی ستون 
فقرات روی رضا رســتمی، ملی پوش کشــتی 
کشورمان در بیمارستان فوق تخصصی کیش انجام 
شد. به گزارش ایلنا، علیرضا بصام پور، فوق تخصص 

جراحی ستون فقرات و جراح رضا رســتمی گفت: این ورزشکار کشتی آزاد دچار 
بیرون زدگی دیسک کمر شدند و در این عمل به شکل بسته از طریق پهلو به وسیله 

دستگاه آندوسکوپ قسمت مورد نظر بیرون زده را خارج می کنیم.

 طی حکمی از ســوی دکتر غالمحســین مظفری، محمود افتاده به عنوان 
سرپرست مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات ســازمان منطقه آزاد کیش 
منصوب شد. به گزارش ایلنا؛ در حکم یاد شــده، ازامین محمودی نیا مدیر سابق 
بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش، بواسطه خدمات وی در 

طول دوره مسئولیت قدردانی شده است.

در جلســه ای بــا حضــور مســئوالن مرکــز توســعه ســالمت و 
 بیمارســتان کیش راهکارهای پیشــگیری از شــیوع  آنفلوآنزا درجزیره 

بررسی شد.
به گزارش ایلنا؛ دکتر رضانیا رئیس مرکز توســعه سالمت در این جلسه 
ضمن ارائه گزارشی از میزان و نحوه شــیوع این بیماری ویروسی، راه های 
مقابله و پیشــگیری از ابتال به این بیماری را بیان و بر آگاهسازی عمومی از 
طریق رسانه ها و فضای مجازی در خصوص راهکارهای پیشگیرانه از شیوع 

بیماری  آنفلوآنزا  تاکید کرد. 
دکتر رضانیا با اشــاره بــه اینکه اطالع رســانی به موقع و درســت از 
شیوه های پیشــگیرانه در خصوص بیماری ها، سهم بســزایی در کاهش 

 هزینه هــای درمــان دارد افزود: 
در جزیــره کیــش بــا اطــالع 
رسانی های تیم سالمت، تبلیغات 
وســیع و آگاه ســازی مردم باید 
احتمال شــیوع این بیماری را به 

حداقل برسانیم.

مدیرعامــل شــرکت آب، برق و 
خدمات کیــش اعالم کــرد: برای 
اولین بار در کشور پسماند روغنهای 
خوراکــی در کیش جمــع آوری و 

تبدیل به محصول صنعتی شد.
به گزارش ایلنــا؛ مهدی مقدس 
زاده در گفتگــو بــا ایرنــا گفــت: 

پســماند روغن هــای خوراکی که در کشــور تهدیدی زیســت محیطی 
محســوب می شــود، در جزیره کیش با انجام یک فرایند علمی به فرصت 
 اقتصادی تبدیل شــده و محصول ایــن فرایند توســط بخش خصوصی 

خریداری و صادر می شود.
وی ادامه داد: با این اقدام جدید زیســت محیطــی و اقتصادی که برای 
اولین بار در کشور انجام گرفته، پسماند روغن های خوراکی در قالب مکانیزم 
تعریف شده از مبادی مختلف سطح جزیره گردآوری و تبدیل به محصول 
صنعتی می شود که این اقدام با توجه به دســتاوردهای زیست محیطی و 

اقتصادی می تواند به عنوان الگو در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

نخستین بار در جزیره کیش رخ داد؛ 

 تبدیل پسماند روغن های خوراکی 
به محصول صنعتی 

با حضور مسئوالن مرکز توسعه سالمت همراه بود

 تشکیل کمیته پیشگیری از شیوع  
آنفلوآنزا در کیش 

برای نخستین بار و در بیمارستان کیش انجام شد؛ 

عمل جراحی ستون فقرات کشتی گیر 
تیم ملی 

 انتصاب 

خبر

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: 
اولویت ســازمان منطقه آزاد کیــش حمایت از 
تولید و صنعت با رویکــرد کار باکیفیت و ارتقای 

استانداردها است.
به گــزارش ایلنا؛ غالمحســین مظفری در 
آیین افتتاح مجموعه نشر و چاپ نوآوران کیش 
که متعلق به بخش خصوصی اســت، افتتاح این 
مجموعه صنعتی را رویکردی مثبت ارزیابی کرد 
که در پیشرفت فعالیت های صنعتی، فرهنگی و 
اقتصادی کیش می تواند تاثیرات مثبت داشــته 

باشد.
وی با ابراز خرســندی از افتتاح این مجموعه 
صنعتی در کیش اظهار کرد: همه ما مکلف و ملزم 
به حمایت و کمک به شــکل گیری فعالیت های 
اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعتی جدید در 
جزیره کیش هستیم؛ به ویژه در شرایطی که کشور 
عزیزمان نیازمند گسترش فعالیت های اقتصادی 
اســت. مظفری با بیان اینکه در گذشته یکی از 
مشکالت ســرمایه گذاران حوزه تولید و صنعت 
اجاره بلند مدت زمین بود افزود: در گذشته تنها 

واحدهایی که زمین به صورت اجاره های بلند مدت 
به آن ها واگذار می شد واحدهای تولیدی و صنعتی 
بود و بخش های دیگر مانند مسکن و هتل ها مگر 
در حریم ســاحل زمین را خریداری می کردند 
حالیکه واحدهای صنعتی و تولیدی هستند که 
باید زمین به آن ها واگذار شود تا با در رهن قرار دادن 
زمین امکان دریافت تسهیالت برای این واحدها 
فراهم شود. وی با اشاره به برگزاری نشست هایی 
با معاونت اقتصادی و تصمیم گیری در راســتای 
تغییر شیوه نامه و آیین نامه واگذاری زمین که به 
تصویب هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش نیز 
رسیده است تاکید کرد: سرمایه گذاران واحدهای 
تولیدی و صنعتی برای تولید، اشتغال و کارآفرینی 
باید اطمینان به سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه 

داشته باشند.
مظفری ادامه داد: براســاس آیین نامه جدید 
زمین به ســرمایه گذاران واحدهــای صنعتی و 
تولیدی واگذار می شود که پس از بهره برداری سند 

قطعی و مالکیت را دریافت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه عمده مشکالت فاز 6 صنعتی 

به مقوله واگذاری زمیــن و اجاره های بلند مدت 
ارتباط داشت؛ افزود: سازمان منطقه آزاد کیش 
با توجه به اهمیت موضوع در شــرایط ســخت 
اقتصادی امروز که از سویی امیدوار کننده نیز است 
و با توجه به نامگذاری سال ها در دهه اخیر توسط 
مقام معظم رهبری به نام رونق تولید که نشان از 
اهمیت صنعت، اشتغال زایی، کارآفرینی و تولید 
دارد تمامی تالش خود را در راســتای حمایت از 

حوزه های تولید و صنعت به کار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه حدود 320 واحد صنعتی 
و تولیدی در جزیره کیش در حال فعالیت هستند، 
گفت: 9 واحد بــزرگ از آن ها تا بهمــن ماه وارد 
چرخه فعالیت خواهند شــد. مظفــری با اعالم 
آمادگی ســازمان منطقه آزاد کیش در حمایت 
از واحدهای تولیــدی و صنعتی، صنعت چاپ و 
نشر را از صنایع ضروری برشمرد که می تواند در 
حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی درجزیره 
کیش تاثیر گذار باشد. همچنین سعید پورعلی در 
مراسم افتتاح مجموعه چاپ و نشر نوآوران کیش با 
اشاره به اینکه سیاست سازمان منطقه آزاد کیش 

بر حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی است، 
گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این مجموعه 
می تواند تســریع در رونق برنامه های فرهنگی و 
اجتماعی کیش باشد. معاون فرهنگی اجتماعی 
منطقه آزاد کیش با تاکید بر حمایت از ســرمایه 
گذاران بخش خصوصی گفت: شتاب بخشی به 
توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی کشور 
و منطقه یکی از دســتاورهای مهم جزیره کیش 

اســت و این مجموعه می تواند دررسیدن به این 
هدف تاثیر گذار باشد.

گفتنی اســت مجتمع چاپ و نشــر کیش با 
ســرمایه گذاری 9میلیارد تومان ایجاد شــده و 
شامل بخش های مختلف، طراحی، آتلیه طراحی، 
لیتوگرافی و چاپ افست است که قادر است عالوه 
بر رفع نیــاز جزیره کیش در ســطح منطقه نیز 

فعالیت کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:

اولویت کیش حمایت از سرمایه گذاری در حوزه تولید و صنعت است


