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رئیس کنفدراسیون صادرات:
سوریه حاضر به حذف تعرفه برای 

کاالهای ایرانی نیست
رئیس کنفدراســیون صادرات گفت: یک 
کاالی مصری بدون تعرفه و پرداخت عوارض 
گمرکی وارد سوریه می شود در حالی که کاالی 
ایرانــی حداقل ۲۰ درصد عــوارض پرداخت 
می کند. دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی 
ما اینجا باید وارد شود و خواستار حذف هرگونه 
تعرفه برای کاالهای ایرانی باشــد زیرا اکنون 
ســوریه هیچ تولیدی ندارد پس لزومی برای 

اعمال تعرفه بر روی کاالها نیست.
محمد الهوتــی در گفت وگو بــا خبرنگار 
اقتصادی ایلنا در خصــوص آخرین وضعیت 
حضور صادرکنندگان و صادرات کاالی ساخته 
شده و خدمات فنی - مهندسی به سوریه گفت: 
ورود به یک بازار آن هم در کشــوری که تازه 
جنگ در آن تمام شده و زیرساخت های آن از 
بین رفته آسان نیست و بایستی عالوه بر حضور 
فعال تاجران و بخش خصوصــی، دولت نیز از 

آنها حمایت کامل کند.
رئیس کنفدراســیون صادرات با اشاره به 
فعالیت های اتــاق بازرگانی بــرای حضور در 
بازار ســوریه گفت: به نظر من اتاق بازرگانی 
عملکرد بســیار خوبی برای حضــور در بازار 
سوریه داشته و جای پای خود را  از همان ابتدای 
کار سفت کرده اســت. اکنون اتاق ایران یک 
ساختمان مجهز در دمشق خریداری کرده و 
یکی از اعضای هیئت رئیسه مسئول مستقیم 
هماهنگی صادرکنندگان برای حضور در بازار 

سوریه است.
اتــاق بازرگانی ایــران افزود: بــا توجه به 
موقعیت این کشور بازار سوریه عالوه بر اینکه 
ظرفیت صادرات کاالهای ساخته شده و اقالم 
غذایی را دارد در حوزه خدمات فنی و مهندسی 
نیز شدیدا نیازمند حضور ســرمایه گذاران و 
کارشناسان خارجی است که ما می توانیم در 
این بخش با توجه بــه مزیت هایی که داریم با 

قدرت ظاهر شویم.
الهوتی ادامه داد: ما در جنگ سوریه کنار 
دولت این کشــور بودیم و هزینه زیادی بابت 
آن پرداخت کردیم و اکنون که سازندگی این 
کشور آغاز شده طبیعی است که سهم مناسبی 

از بازار آنجا داشته باشیم.

وی در پاسخ به این ســوال که کشورهایی 
مانند ترکیه و امارات وضعیت به مراتب بهتر و 
فعال تری در سوریه دارند، گفت: این مساله را 
نباید فراموش کرد که ما تحریم هستیم و نسبت 
به آن کشــورها یک قدم عقب تر. در ســوریه 
سیســتم بانکی وجود ندارد و از سیستم های 
مالی خارجی نیز نمی توانیم اســتفاده کنیم 
همانطور که در عراق نیز ما از سیســتم بانکی 

هیچ بهره ای نبرده ایم.
وی ادامه داد: با توجه به این شرایط ما نیاز 
داریم با استفاده از قدرت دیپلماسی خود فضا 
را برای بخش خصوصی و فعــاالن اقتصادی 
آمــاده کنیم. نبایــد فراموش کــرد امارات و 
ترکیه غیرمستقیم علیه دولت سوریه فعالیت 
می کردند اما ما کنار آنها بودیم بنابراین اکنون 

دولت سوریه باید اولویت را به ما بدهد.
الهوتی گفت: ســوریه عضو اتحادیه عرب 
است و اعضای این اتحادیه تفاهم نامه تجارت 
آزاد دارند بنابراین یــک کاالی مصری بدون 
تعرفه و پرداخت عوارض گمرکی وارد سوریه 
می شــود در حالی کــه کاالی ایرانی حداقل 
۲۰ درصد عوارض پرداخت می کند. دستگاه 
دیپلماسی و سیاســت خارجی ما اینجا باید 
وارد شود و خواستار حذف هرگونه تعرفه برای 
کاالهای ایرانی باشــد زیرا اکنون سوریه هیچ 
تولیدی ندارد پس لزومــی برای اعمال تعرفه 
بر روی کاالها نیست. این موضوع را ما دو سال 
قبل هم گفتیم اما سوریه حاضر به اجرای آن 

نشد.
وی تصریح کرد: با وضعیت فعلی شــرایط 
اقتصادی کشور اگر می خواهیم در بازار سوریه 
حضور داشته باشیم بایستی از قدرت سیاسی 
و دیپلماسی خود استفاده کنیم و در قدم اول 
تعرفه ها را درست کنیم در آن صورت است که 
تازه در شرایط برابر با ســایر کشورهای عربی 

قرار خواهیم گرفت.

خبر اقتصادی
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ما ایرانی ها به شنیدن اخباری از این 
دست که مســئولی به اتهام فساد مالی 
و اقتصادی -و اخیرا مد شــده اســت، 
اخالقی- دستگیر شود؛ عادت داریم؛اما 
باز هــم از شــنیدن برخی مــوارد جا 
می خوریم مثل خبری که دو روز پیش 
منتشر شــد: »عبداهلل  پوری حسینی، 
رئیس سازمان خصوصی سازی و معاون 
وزیر اقتصاد بازداشــت شــد.« پوری 
حسینی صبح چهارشنبه ۲۳ مرداد به 
سازمان بازرسی کل کشور احضار شد و 
پس از آن، از سمت خود استعفا داد؛ وزیر 
اقتصاد استعفای او را پذیرفت و ساعاتی 
بعد این خبر منتشر شد. رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور با تأیید این خبر گفت: 
»گزارش ســازمان خصوصی سازی، 
مراحل پایانی خود را در سازمان بازرسی 
طی می کند و به محض تکمیل به مراجع 
ذی صالح ارسال خواهد شــد«. ناصر 
سراج ۲۵ بهمن پارســال نیز در اراک از 
»تخلفات« در واگذاری های انجام شده 
به بخش خصوصی سخن به میان آورد 
و گفت: »اداره کل ویژه سازمان بازرسی 
درزمینه خصوصی ســازی ورود پیدا 
کرده و پرونده های سنگینی هم تشکیل 
داده ایم«. وی در همان جا از تشــکیل 
پرونده ای در ارتباط با دشت مغان خبر 
داد و تصریــح کرد:  »دشــت مغان ۲7 
هزار هکتار است، قانون مشخص کرده 
باید واگذاری به افــراد دارای اهلیت و 
سابقه فعالیت درزمینه مرتبط و دارای 
مناعت مالی در آن زمینه باشــند، اما 
فردی که این دشت به آن واگذار شد در 
زمان واگذاری یک هزار و ۳۵۰ میلیارد 
تومان به سیســتم بانکی بدهکار بود.« 
البته قاضی ســراج دومین فردی بود 
که در مورد سازمان خصوصی سازی و 
برخی واگذاری ها گالیه کرد. پیش از آن، 
دادستان سابق تهران به این حوزه ورود 

کرده بود. عباس جعفری دولت آبادی، 
در دی ماه ســال ۹7 به رسانه ها گفته 
بود که قوه قضاییه به زودی به تخلفات و 
فساد سازمان خصوصی سازی رسیدگی 
خواهد کرد.  به گزارش فارس، وی 11 دی 
ماه سال گذشته در جمع خبرنگاران و در 
پاسخ به این پرسش که »نظرتان درباره 
تخلفاتی که در حوزه خصوصی سازی 
مطرح شده است، چیســت؟« گفت: 
»در مورد سازمان خصوصی سازی این 
را بگویم که بــه زودی به این حوزه ورود 
و بررســی های الزم را آغاز می کنیم.« 
همین گفته از دادســتان سابق تهران 
حکایت از آن داشت که برخی تخلفات 
و فساد در دوره مدیریت پوری حسینی 
در سازمان خصوصی ســازی رخ داده 
است.محمد جواد منتظری، دادستان 
کل ایران نیز در زمستان ۹7 گفته بود که 
پوری حسینی ممنوع الخروج شده است. 
پوری حسینی که ســال های طوالنی 
بر کرسی ریاست هیات عامل سازمان 
خصوصی ســازی ایران تکیه زده بود؛ 
پیش از این و در سال های اول روی کار 
آمدن دولت محمود احمدی نژاد برای 
ارائه پــاره ای توضیحات در مورد برخی 
واگذاری ها از سوی قوه قضائیه احضار 
شده بود. رخدادی که بیشتر به »تسویه 
حساب سیاسی« اصول گرایان با نماینده 
اصالح طلب مجلس ششم و معاون سابق 

دولت اصالح طلب تعبیر شد.
 معامالت صوری و واگذاری 

زیر قیمت شرکت های دولتی 
در یکی دو ســال گذشته رسانه ها و 
چند نماینده مجلس رئیس ســازمان 
خصوصی  سازی را متهم کرده بودند که 
با سوءاستفاده از مقامش، دادوستدهای 

شخصی و تجاری اش را پیش می برد.
نماینــده مــردم تبریز پارســال 
گفته بــود: »مواردی بــوده که رئیس 
سازمان خصوصی ســازی شرکتی را 
به بخــش خصوصی واگــذار و خود به 

عنوان شخصیت حقیقی آن شرکت را 
خریداری کرده است.« به گفته احمد 
علیرضا بیگی، پوری حسینی به صورت 
صوری مجتمع گوشــت اردبیل را به 
بخش خصوصی واگذار  کرد، در حالی که 
خودش خریدار واقعی بود. همچنین اکبر 
اعلمی، فرماندار اسبق مغان و نماینده 
پیشین مجلس از تبریز، آذرشهر و اسکو، 
در این زمینه خبر داده بود که زمین های 
شــرکت کشــت و صنعت مغان، »هر 
متر مربع ۲۸۰۰ تومان به فروش رفته 
است.« پوری حسینی مخالفان بسیاری 
در مجلس شورای اسالمی داشت. دی 
ماه ۹7، ۵۵ نماینده مجلس در نامه ای 
به رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل 
شعبه ویژه ای برای رسیدگی به پرونده  
»تخلفات« در واگذاری صنایع دولتی 
به بخش خصوصی شده بودند.  در این 
نامه تصریح شده بود که واگذاری شرکت 
ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، 
کشت وصنعت مغان، هپکو، آلومینیوم 
المهدی، پاالیشگاه کرمانشاه، »گوشه ای 
از اقدامــات پرابهام و همــراه با تخلف 
سازمان خصوصی سازی بوده است«. 
اســفندماه نیز ۲۶ نماینده مجلس در 

نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار 
عــزل وی و معرفــی اش به 
دستگاه قضایی شدند. البته او 

این اتهام ها را 
رد کرده 

و در پاســخ به انتقادات و اتهامات علیه 
خود گفته بود علیه یک نماینده مجلس 
و همچنین خبرگزاری فارس شکایت 
کیفری خواهد کرد. پوری حســینی 
پیشتر نیز مدعی شــده بود که انتقاد از 
واگذاری ها به دلیل به خطر افتادن منافع 
عده ای افزایش یافته است؛ عده ای که 
درعین حال قصد تسویه حساب سیاسی 
دارند و سودای زیرسوال بردن عملکرد 

دولت روحانی را در سر می پرورانند.
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با چاشنی اعتصاب و اعتراض
رئیس پیشین ســازمان خصوصی  
سازی مدعی بود که:  »بنده قانون اصل 
۴۴ را با جدیت، ســالمت و دقت اجرا 
کرده ام و ذره ای هــم تخلف در زندگی 
بنده نیست.« اما این »سالمت، جدیت 
و دقت«! در راســتای اجرای اصل ۴۴ 
و خصوصی سازی؛ در بســیاری موارد 
پرحاشیه و همراه با اعتصاب و اعتراض 
از کار درآمد. جنجال برانگیزترین مورد 

واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه بود.
فرآیند واگذاری این شرکت با ۵۴۰۰ 
پرسنل به بخش خصوصی از بهمن ماه 
1۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی 
آغاز شــد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 
این شــرکت با ۲۴ هــزار هکتار زمین 
کشــاورزی، فقط بــا »پیش پرداخت 
۶۰ میلیارد ریالی« به دو شرکت زئوس 
و آریاک واگذار شــد. کارگران نیشکر 
هفت تپه بارها اعالم کردند که از زمان 
واگذاری این شــرکت، مشــکالت آن 
افزایش یافته و حتی زمــان پرداخت 
نشدن دستمزدها و مزایایی مانند حق 

بیمه طوالنی تر از گذشته شده است.
کارگــران نیشــکر هفت تپــه در 
اعتصاب ها و تجمع هــای خود در پاییز 
سال گذشته خواستار بازگردانده شدن 
مالکیت این دو واحد به دولت و یا اداره آنها 

از سوی خود کارگران شده بودند.
واگذاری شرکت صنعتی هپکو در 
اراک و فوالد اهــواز به بخش خصوصی 
نیز با تجمعات و واکنش های اعتراضی 
کارگران نسبت به تعدیل نیرو و اخراج 
همراه شــد و به دســتگیری کارکنان 
انجامیــد. در این تجمعــات کارگری،  
معترضان خواهان توقف خصوصی سازی 
و استعفای پوری حسینی بودند. دامنه 
اعتراضات کارگری به روند واگذاری ها 
چنــان گســترده شــد کــه رئیس 
قــوه قضائیه اردیبهشــت امســال از 

دادستان ها و سازمان بازرسی خواست، 
خصوصی ســازی ها را قبل از اینکه به 
بحران اجتماعی و کارگری تبدیل شود، 
بررســی کنند. ابراهیم رئیسی با تاکید 
بر لزوم مبارزه با فســاد گفت که بخش 
عمده خصوصی سازی ها از طریق گرفتن 
وام انجام می شود. خود پوری حسینی 
نیز در واکنش به اعتراضات و تجمعات 
گفته بــود: »در تجمعاتی کــه برگزار 
می شود، می گویند که بنده از سازمان 
خصوصی سازی استعفا بدهم. واهلل بنده 
استعفا داده ام«. البته درست می گفت. 
فشارها و اعتراضات به عملکرد او موجب 
شد که دیماه گذشــته استعفا دهد؛ اما 
فرهاد دژ پســند، وزیر امور اقتصادی و 

دارایی این استعفا را نپذیرفت.
 تغییر روش واگذاری 

شرکت های دولتی
براســاس اصل ۴۴ قانون اساسی، 
نظام اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، 
تعاونی و خصوصی تقســیم می شود. 
مقام معظــم رهبری در ســال 1۳۸۴ 
سیاست های کلی اصل ۴۴ را ابالغ و یک 
سال بعد، دولت را موظف کردند که۸۰ 
درصد از ســهام بخش های دولتی را به 

بخش خصوصی واگذار کند.
اینطور که منتقدان و کارشناســان 
می گویند، در طول ســه دوره ریاست 
پوری حســینی ترکیب اســتفاده از 
روش های واگــذاری همچون عرضه 
سهام در بورس، برگزاری مزایده و فروش 
از طریق مذاکره دچار تغییر اساسی شده 
است، به طوری که ســهم عرضه سهام 
در بازار سهام که کارشناســان از آن به 
عنــوان شــفاف ترین روش خصوصی 
یاد می کنند، به شــدت کاهــش و در 
عوض استفاده از مزایده و مذاکره برای 

واگذاری ها افزایش یافته است.
کارشناســان بــر ایــن باورند که 
اســتفاده از روش مزایده و مذاکره برای 
خصوصی سازی به دلیل افزایش احتمال 
افشای قیمت های پیشــنهادی رقبا و 
شــکل گیری تبانی نه تنها زمینه بروز 
فســاد را افزایش می دهد بلکه دفاع از 
عادالنه و منطقی بودن کشف قیمت  را 
برای برگزارکننده مزایده و مذاکره دشوار 
می کند. سازمان خصوصی سازی ایران 
از سال 1۳۹۶ تا پایان تیرماه گذشته در 
مجموع ۵ هزار و ۸۲۹ هزار میلیارد تومان 
از سهام و دارایی های شرکت های دولتی 
را به بخش غیردولتی واگذار کرده است. 
بیش از ۹7.۳ درصــد این واگذاری ها از 
طریف مزایده و مذاکره بوده و تنها کمتر 
از ۲.۶ درصد آن هــا از طریق عرضه در 
بورس تهران صورت گرفته اســت. این 
در حالی است که همزمان با آغاز به کار 
سازمان خصوصی سازی در سال 1۳۸۰ 
تا پایان تیرمــاه 1۳۹۶ از مجموع 1۴۹ 
هزار میلیارد تومان سهام و شرکت های 
دولتی که از ســوی این سازمان واگذار 
شــده به طور متوســط ۶۵.۳ درصد از 

طریق بورس و فرابورس واگذار شده بود.
 خصوصی سازی یا 

خودزنی و خاصه سازی؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگری شــیوه های خصوصی سازی 
در کشور را خاصه سازی نامید و گفت: 
خصوصی سازی یک ضرورت اقتصادی 
است، اما شیوه هایی که در کشور ما در 
این حوزه به کار رفتــه، تنها به اقتصاد 
خسارت وارد کرده است. حسن صادقی 
گفت:  دولت با بحث خصوصی ســازی 
و اجرای سیاســت های اصل ۴۴ وارد 
میدان شد، اما در کوچک سازی، به جای 
کمتر کردن حجم کارمندان و کارکنان 
خود صنایع مادر را به بخش خصوصی 
واگذار کرد که چیزی جز خودزنی نبود 
طوری که عمال اکنون شاهد هستیم ابزار 
حاکمیتی هم واگذار شده و دیگر دولت 
نمی تواند کنترلی بر آن داشــته باشد و 
دولت که باید با داشتن قدرت حاکمیتی 
با حفظ تعادل بازار به کمک فقرا بیاید، 
نمی تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند.
هیات واگذاری هم پاسخگو باشند

مطابــق مــاده ۴1 قانــون اجرای 
سیاســت های کلی اصــل ۴۴ قانون 
اساسی که در ســال 1۳۸۶ به تصویب 
مجلس رســید؛ تصویب قیمت موارد 
واگذاری، روش و شــرایط واگذاری بر 
عهده هیــات واگذاری اســت. رئیس 
هیات واگذاری وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی است و وزیر دادگستری، رئیس  
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر 
وزارتخانه  ذیر بط بدون حــق رای،  و دو 
نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر 
به انتخاب مجلس شورای اسالمی دیگر 
اعضای آن هستند. رئیس هیات عامل 
سازمان خصوصی سازی دبیر این هیات 
است و بر اساس بررســی های صورت 
گرفته در ســازمان متبوعش در مورد 
زمانبنــدی، روش و قیمت واگذاری ها 
دستور جلســات این هیات را پیشنهاد 
می دهد. بر این اســاس و به عنوان نکته 
پایانی می توان گفت؛ حــال که پوری 
حسینی به علت واگذاري های صورت 
گرفته به بخش خصوصی بازداشت شده، 
الزم اســت اعضای هیئت واگذاری نیز 

جهت پاسخگویی فراخوانده شوند.

با دستگیری پوری حسینی، پرونده »خصوصی سازی« در ایران وارد مرحله جدیدی شد

کم کردن سایه دولت یا بدنامی آن؟!

در یکی دو سال گذشته 
رسانه ها و چند نماینده 
مجلس رئیس سازمان 

خصوصی  سازی را 
متهم کرده بودند که با 

سوءاستفاده از مقامش، 
دادوستدهای شخصی و 
تجاری اش را پیش می برد

پوری حسینی مدعی بود 
که:  »بنده قانون اصل 44 را با 
جدیت، سالمت و دقت اجرا 

کرده ام و ذره ای هم تخلف 
در زندگی ام نیست.« اما این 

»سالمت، جدیت و دقت«! 
در بسیاری موارد مانند 
نیشکر هفت تپه، هپکو 

و فوالد اهواز پرحاشیه و 
همراه با اعتصاب و اعتراض 

از کار درآمد 

گزارش ویژه

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: 
برای پر رنگ تر شــدن نقش جزیــره کیش در 
رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی شورای عالی 

ورزش در کیش ایجاد می شود.
به گزارش ایلنا؛ در مراسمی که صبح پنجشنبه 
۲۴ شــهریور با حضور دکتر مظفری و جمعی از 
مدیران سازمان و موسســه ورزش و تفریحات 
سالم کیش در سالن اجتماعات سازمان منطقه 
آزاد کیش برگزارشد از تیم هندبال بانوان کیش 
که در مسابقات کشوری در رده سنی امید قهرمان 
شــدند و همچنین قهرمانان ملی رشــته های 
ورزشــی اســکواش، دو و میدانی و تیراندازی با 
کمان در جزیره کیش تقدیر شد. دکتر مظفری 
در این مراسم با اشاره به زیر ساخت های متعدد 
و ظرفیت های ارزشــمند جزیره کیش در حوزه 
ورزش گفت: حضور ورزشکاران با انگیزه و مستعد 
جزیره کیش که در شمار قهرمانان ملی ورزشی 

قرار گرفته اند یک ظرفیت مهم است که باید در 
حفظ وارتقاء آن کوشید. با تاکید بر ضرورت بهینه 
سازی و یا بازســازی برخی اماکن ورزشی کیش 
گفت: ایجاد شورای عالی ورزش، استفاده از توان 
بخش خصوصی برای حمایت از ورزشــکاران و 
تغییرساختار ورزش کیش سه راهکارعمده برای 
تقویت ورزش کیش است. ی با تاکید بر اینکه همه 
دستگاه های اجرایی باید به توسعه ورزش کیش 
کمک کنند گفت : شــورای عالی ورزش با هدف 
رونق فعالیت های ورزشــی، ارتقاء نقش جزیره 
کیش در رویدادهای ملی و بین المللی ورزشــی 
کشور وتســهیل روند همکاری با اداره آموزش 
و پرورش درجهت اســتعدادیابی در بین دانش 
آموزان بزودی ایجاد می شود. مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش افزود: تغییر ساختار مدیریت 
ورزش جزیره کیش برای تقویت ارتباط مستقیم 
با مدیریت سازمان و کوتاه سازی فرایندها از دیگر 

اولویت های ســازمان منطقه آزادکیش است. 
دکترمظفری همچنین بر تعامل گسترده با بخش 
خصوصی برای حمایت مالی از ورزشکاران تاکید 
کردو گفت: چنانچه نقش ورزش در برند سازی این 
جزیره زیبای مرجانی در سطح ملی و بین المللی 
تبین شده و اطالعات کافی و کارآمدی از فعالیت 
های ورزشــی کیش در اختیار بخش خصوصی 
قرارگیرد بدون شک آنها در جهت توسعه ورزش 
کیش تعامل جدی خواهند داشــت. وی با بیان 
اینکه جزیره کیش باید قطب ورزش های دریایی و 
ساحلی کشور و منطقه باشد تصریح کرد: رسانه ها 
می توانند با معرفی ظرفیت های ورزشی این جزیره 
و اطالع رسانی گسترده در خصوص موفقیت های 
ورزشکاران ملی پوش جزیره کیش، روحیه نشاط 
و امید در بین هموطنان تقویت کرده و در نهایت به 
رونق ورزش کشور کمک کنند. مربی و سرپرست 
تیم هندبال بانوان جزیره کیش و اعضای این تیم 
نیز با تشکر از توجه ویژه دکترمظفری به ورزش 
که انگیزه آنها را برای تــالش در جهت قهرمانی 
دوچندان کرده اســت ابرازامیــدواری کردند با 
حمایت بیشتر مســئوالن بتوانند در مسابقات 

کشــوری حضور موفق تری داشته و نام کیش را 
در عرصه رقابت های ورزشی کشور ارتقاء دهند. 
علیرضا شاملی اســکواش باز ملی پوش جزیره 
کیش هم با اشاره به طوالنی شدن روند تعمیر و 
بازسازی کورت های اسکواش مجموعه ورزشی 
المپیک کیش خواستار حمایت دکترمظفری از 
تسریع روند بهسازی کورت های اسکواش کیش 
و امکان ازسرگیری تمرین اسکواش بازان کیش 
برای آمادگی جهت رقابت های بین المللی شد. 

علی خدیور دونده ملی پــوش جزیره کیش هم 
با تشــکر از توجه ویژه دکتر مظفری به تقدیراز 
ورزشکاران و ایجاد انگیزه در آنها ، همچنین بهبود 
وضعیت زمین های ورزش رشــته های مختلف 
گفت: حمایت بیشتر مسئوالن موجب دلگرمی 
ورزشکاران کیش شده و انگیزه آنهارا برای تالش 
مضاعف تقویت می کند. الزم به ذکر است در پایان 
این مراســم با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی از 

ورزشکاران کیش تقدیر شد.

مظفری هدف را ارتقای نقش این منطقه آزاد در توسعه ورزش کشور اعالم کرد

ایجاد شورای عالی ورزش در کیش 


