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امنیت شعبات  اخذ رای انتخابات 
در کیش فراهم است 

اقتصاد کیش - فرمانده انتظامی ویژه جزیره کیش گفت: ۱۰۰ پلیس این جزیره 
روز انتخابات به صورت مستقیم عهده دار حفظ امنیت ۲۴ شعبه اخذ رای هستند.

سرهنگ علی اصغر جمالی در نشست خبری اظهار داشت: فعالیت این فرماندهی 
برای تامین امنیت انتخابات از مهر و آبان سال ۱۳۹۹ در راستای عمل به ماموریت های 

مختلف با تشکیل قرارگاه انتظامی امام  علی )ع( آغاز شده است.
وی اضافــه کرد: این قرارگاه متشــکل از ۱۱ کمیتــه فرعی در مراحل مختلف 
جریان انتخابات ۱۴۰۰ از تشکیل ستاد انتخابات تا ثبت نام شوراهای اسالمی، بررسی 
صالحیت ها، شروع فرایند تبلیغات حضور داشته و این روند در روز انتخابات با حضور 
مستقیم ۱۰۰ نیروی پلیس تا پس از اعالم نتایج تداوم خواهد داشت.سرهنگ جمالی 
گفت: تمام نیروهای این فرماندهی متشکل از پلیس های تخصصی در این مدت به 
فعالیت خود را در راستای انتخابات و سایر ماموریت های محوله انتظامی انجام داده 
اند و در روز برگزاری انتخابات نیز به صورت آماده باش برای ارتقای ســطح امنیت 
جزیره فعالیت خواهند داشت.وی با اشاره به اینکه انتخابات ۱۴۰۰ با سه مولفه حضور 
حداکثری، حفظ سالمت جامعه بخاطر شرایط کرونایی و تامین امنیت در حال برگزاری 
است یادآور شد: نیروی انتظامی در تمامی مولفه ها حضور مستقیم دارد تا بتوانیم به 
عنوان بخشی از جامعه در مشارکت پرشور با هدف سازندگی ایران اسالمی همراه مردم 

نقش آفرینی کند.
۶ تخلف انتخاباتی در جزیره کیش کشف شد

فرمانــده انتظامی ویژه جزیره کیش با بیان اینکه رصد فعالیت های انتخاباتی از 
وظایف محوله به این نیروها در راســتای حفظ سالمت انتخابات است افزود: در این 
راستا ماموران انتظامی و پلیس فتا موفق به کفش ۶ تخلف شده اند که عمده آنها در فضای 
سایبری روی داده است.وی اظهار داشت: تمام این تخلفات از سوی هواداران نامزدهای 
انتخاباتی روی داده و افراد خاطی پس از شناسایی به مراجع انتظامی دعوت و پرونده آنان 

برای سیر مراحل قانونی به نهادهای قضایی تحویل داده شده است.
افزایش ۸۵ درصدی کشف مواد مخدر

سرهنگ جمالی با اشاره به اینکه ماموران انتظامی این جزیره در سال جاری طرح 
رعد را به منظور پیشگیری از قاچاق مواد مخدر به دفعات مختلف اجرا کرده اند افزود: 
در این مدت میزان کشفیات این مواد حدود ۸۵ درصد به نسبت مدت مشابه سال گذشته 
افزایش داشته است.وی یادآور شد: این میزان افزایش با وجود اینکه خبر از موفقیت 
طرح های انتظامی در جزیره دارد اما زنگ خطری برای جامعه نسبت به میزان مصرف 
مواد مخدر بوده و الزم اســت از ســوی متولیان مبارزه با مصرف این مواد تدابیر مثمر 

ثمری در اندیشیده شود.
کیش نیازمند راه اندازی پایش تصویری است

فرمانده انتظامی ویژه کیش با بیان اینکه راه اندازی پایش تصویری افراد در فرودگاه 
و بندرگاه این جزیره از چند سال گذشته پیگری شده است افزود: این طرح به منظور 
شناسایی افراد سابقه دار هنگام ورود به جزیره پیگیری می شود که در صورت اجرا می 

توان به شدت جرایم در این منطقه را کاهش داد.
وی افزود: همچنین ســاماندهی مشاغل سطح جزیره از دیگر اقداماتی است که 
می توان با اجرای آن شاهد کاهش جرایم در جزیره بود که فرماندهی انتظامی تحقق 
این طرح ها را از سازمان منطقه آزاد پیگیری می کند.در کیش ۴۴ نفر به عنوان داوطلب 
برای رقابت در عرصه ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا تایید 
صالحیت شده اند که شامل ۳۰ نفر در شهر کیش، ۹ نفر در جزیره الوان و پنج نفر در 
جزیره هندورابی هستند.هم چنین ۲۴ شعبه اخذ رای برای جمع آوری آرای مردم ساکن 
در کیش و ۲ جزیره اقماری الوان و هندورابی تدارک دیده تا نسبت به جمع آوری آرای 
مردمان این جزایر در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر اقدام شود.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا به صورت همزمان ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می شود.

دعوت مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
کیش برای حضور حداکثری در انتخابات 

ریاست جمهوری

اقتصاد کیش -  مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش با صدور پیامی از مردم 
همیشه همراه جزیره کیش خواست تا با حضور در پای صندوق های رای نقش خود 

را در تقویت انسجام و وفاق ملی به شایستگی ایفا کنند.
بــه گزارش اقتصاد  کیش ، جعفرآهنگــران رییس هیات مدیره و مدیر عامل 
سازمان  منطقه ازاد کیش در پیام خود ، انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
را نماد بارزی از مردم ســاالری دینی و مشارکت آگاهانه در تعیین سرنوشت خود 
و تقویت انســجام و وفاق ملی عنوان کرده و اظهار داشــته است: ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ، 
میعادگاهی برای تجلی همدلی ایرانیانی است که باعشق به اعتالی نام ایران درجهان 
، پیشرفت و تدبیر در رشد پایدار وتقویت سرمایه اجتماعی کشور پای صندوق های 

رای حاضر می شوند.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: یقین دارم که ایرانیان سرافراز 
و ساکنان و ساحل نشینان جزیره کیش نگین خلیج فارس در این برهه حساس طبق 
فرمایشات رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( و تاکید دولت تدبیر امید با مشارکتی 
فعال و موثر در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسالمی شهر و روستا ، حماسه 
ای شــگفت خلق کرده و عزت و ســربلندی ایران اسالمی را در عرصه بین المللی 

تحکیم می بخشند.
وی با تقدیر از همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات در جزیره کیش برای 
اهتمام ویژه ای که نســبت به برگزاری این رویداد سرنوشــت ساز ملی با رعایت 
اســتانداردهای اجرایی و ضوابط بهداشتی مبذول می دارند، گفت: به نوبه خود از 
اقشــار مختلف ساکنان فهیم و متعهد جزیره کیش، صاحبان صنوف و تشکل ها و 
جوانان به ویژه رای اولی ها و گردشگران خوش ذوق جزیره کیش دعوت می کنم 
تا با حضور گســترده پای صندوق های رای، ضمن اعالم حمایت از نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران، اقتدار و عظمت کشور عزیزمان را به جهانیان نشان داده و 

موجبات یاس و نا امیدی دشمنان را فراهم آورند.
آهنگران اظهار داشت: یقین دارم که کیش عزیز به عنوان نمادی از حکمروائی 
موثر محلی در تحقق "کیش برای همه" در تمامی صحنه های سیاسی حضور فعال 

داشته و نقش برجسته خود را در الگو سازی ایفا خواهد کرد.
جعفر آهنگران با ابراز امیدواری از همراهی همدالنه ساکنان کیش در برگزاری 
انتخاباتی پر شور و شعور در جزیره کیش از پروردگار متعال سربلندی و عزت روز 

افزون ایران عزیز و تمامی هموطنان را مسئلت کرد.

اعالم نگرانی انجمن سرمایه گذاران کیش از تاثیر 
برخی تصمیمات در تشدید مشکالت اقتصادی جزیره

اقتصــاد کیش - انجمن ســرمایه گذاران و 
کارآفرینان کیش طی نامه ای خطاب به دکتر جعفر 
آهنگران مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان 
مشکالت  کالن سرمایه گذاری و  اقتصادی جزیره 
خواستار جســتجوی تدبیری برای حل مشکالت 
شــد و از اتخاذ برخی تصمیمات در تشــدید این 

مشکالت اظهار نگرانی کرد.
 به گزارش اقتصاد کیش محســن قریب دبیر 
کل انجمن ســرمایه گذاران و کار آفرینان کیش در 
نامه خود آورده است: در چند ماه گذشته در ارتباط 
با تمدیــد پایداری قرارداد و یا عقــد قراردادهای 
واگذاری از استیجاری به قطعی انجام فرآیند انجام 
کار عــالوه بر تطویل آن به دلیل تغییرات مدیریتی 
و عدم تشــکیل جلسات کمیســیون های ارزش 
گذاری زمین و کمیســیون اقتصادی متأســفانه در 
مــواردی تطویل موضوع  هــم چنین اتخاذ و ابالغ 
برخی تصمیمات صرفا اقتصادی  در راســتای بهره 
وری بیشتر سازمان  از   افزایش قیمت مواجه است 
بطوریکه در مواردی علیرغم دریافت وجه از سرمایه 
گذاران بر مبنای نرخ اعالمی خود سازمان و شرکت 
ســرمایه گذاری و توسعه  ، پروسه تنظیم الحاقیه به 
بهانــه های مختلف انجام نمی پذیرد . در ادامه این 

نامه آمده است :
ایــن رویه  متاســفانه موجبــات نارضایتی 

واحســاس عدم امنیت را در فعالیــن اقتصادی و 
ســرمایه گذاران جزیره کیش  بوجود آورده است  
و  تــداوم این رویه نگرانــی هایی را مبنی بر ایجاد  
فاصله بین ســازمان و بخش خصوصی را باالخص 
در مورد امنیت ســرمایه گذاری پدید آورد ه است . 
انجمن سرمایه گذاران کیش در ادامه نامه خود آورده 
است: خواهشــمند یم  در شرایطی که همه گیری 
ویروس منحوس کرونا عرصه را بر همه فعالین تنگ 
نموده وکسب وکار و زندگی فعالین اقتصادی کیش 

را دچار خســارت جبران ناپذیر نموده است  ،اگر 
سازمان و شــرکتهای تابعه قصد همراهی ندارند ، 
حداقل  با افزایش مکرر قیمت ها  مشکل را دوچندان 
ننمایند . در بخش پایانی این نامه آمده اســت: این 
انجمــن بنا به وظیفه ذاتی خود ضمن اعالم نگرانی  
نسبت به عواقب این تصمیمات   و تاثیر بسیار منفی 
آن بر روند اقتصاد جزیره و  فرار سرمایه  ها از کیش 
دلسوزانه درخواست ورود جنابعالی به این حیطه و 
حل و فصل موضوع را دارد .                                                   

فرمانده انتظامی ویژه جزیره کیش:       طی نامه ای به مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش انجام شد؛

رئیس مرکز توسعه سالمت کیش ؛

از عوامل برگزار کننده انتخابات در 
کیش  تست کرونا گرفته می شود 

اقتصاد کیش -  رئیس مرکز توسعه سالمت کیش گفت: از عوامل اجرایی در 
شعبه های اخذ رای آزمایش کرونا گرفته می شود تا از سالمت عوامل مطمئن شویم.
دکتر رضانیا گفت: مســائل بهداشتی مرتبط با کرونا را کامال رصد می کنیم و 

آمادگی پیشگیری در موارد احتمالی را داریم.
وی افزود: تقریبا ۸۰۰ نفر مرتبط با انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در کیش معرفی 
شده و از آنها با برنامه ریزی های انجام گرفته در سه روز و ۷۲ساعت قبل از انتخابات 
در درمانگاه کووید مرکز توسعه سالمت آزمایش تشخیص کرونا گرفته می شود تا از 
سالمت آن ها مطمئن شویم.دکتر رضانیا گفت: امیدواریم که با تمهیدات اندیشیده 

شده، حداکثر رعایت اصول بهداشتی را داشته باشیم.
وي گفــت: در جزیره کیش ظرفیت ها و امکانــات برای برگزاری انتخابات 
خوب مهیا اســت تا شاهد حضور پرشور مردم و شرایط امن، سالم و قانونی برای 
انتخابات باشــیم.رئیس مرکز توسعه سالمت کیش گفت: از مردم عزیز نیز انتطار 
داریم با رعایت حداکثری دستورالعملهاي بهداشتی یاریگر ما در این حوزه باشند.

رئیس بیمارستان کیش  اعالم کرد:

ارائه خدمات ام آر آي در 
بیمارستان کیش 

اقتصاد کیش -  رئیس بیمارســتان کیش گفت: دســتگاه ام آر آي پس از راه 
اندازي و انجام آزمایش هاي بالیني آماده خدمات دهي به بیماران است.

به گزارش اقتصاد کیش، دکتر مصطفی نادعلی نژاد در گفتگوی خبری سیمای 
مرکز کیش، گفت: تشکر می کنم از همه کسانی که پیگیر مباحث مربوط به دستگاه 
ام آی آر بیمارستان کیش بودند.وی افزود: دستگاه ام آی آر توسط بخش خصوصی 
تهیه شده بود و مدت طوالني بود به دلیل ایراداتي که برای آن به وجود آمد بخش 

خصوصی به دلیل مشکالت خود حاضر نشدند وارد عمل شوند.
رئیس بیمارســتان کیش گفت: با پیگیری ها و نامه نگاری های انجام شــده، 
بخش خصوصی عزل شــد و بخش خصوصی دیگری با همکاری دســتگاه را 

خریداری و به راه اندازی آن پرداخت.
دکتر نادعلی نژاد گفت: بالغ بر یک میلیارد و دویســت میلیون تومان برای 
دســتگاه ام آی آر هزینه شده اســت.وی گفت: دو هفته است که دستگاه درحال 
فعالیت اســت و آزمایش های بالینی آن انجام شده است.رئیس بیمارستان کیش 
گفت: چون نتایج آزمایش مورد پذیرش مهندسان پزشکی بیمارستان بوده است 
اعالم شد که آماده خدمات رسانی به مردم است.دکتر نادعلی نژاد گفت: تعرفه های 

این دستگاه براساس تعرفه بیمه های مورد پذیرش بیمارستان کیش است.

مسئول سالمت محیط و کار مرکز توسعه سالمت کیش اعالم کرد؛

صدور کارت تندرستی در 
پیشخوان های دولت 

اقتصاد کیش -  صدور کارت تندرستی به پیشخوان های دولت و دفاتر خدمات 
سالمت در جزیره کیش واگذار شد.

مســئول ســالمت محیط و کار مرکز توسعه ســالمت کیش گفت: براساس 
دستورالعمل های ابالغی مقرر شد در ابتدای تیر بصورت آزمایشی و برای بررسی موانع 
و مشکالت اجرائی، صدور کارت تندرستی بصورت خیلی محدود در پیشخوان های 
دولت شروع شود.مجرد افزود: انشااهلل در آینده نزدیک کلیه امور مربوط به صدور کارت 
تندرســتی به این مراکز واگذار شود.وي گفت: کلیه امور مربوط به آزمایش و معاینه 
متقاضیان برای صدور کارت تندرستی براساس روال قبل در مرکز خدمات سالمت 
بوعلی انجام خواهد شد، اما روند ثبت نام اولیه، اخذ مدارک و در نهایت صدور کارت 
بعد از طی شدن مراحل قانونی نظیر ویزیت پزشک، انجام آزمایشات و تائید رئیس مرکز 

در پیشخوان های دولت و دفاتر خدمات سالمت انجام خواهد شد.
جلسه ای با موضوع واگذاری صدور کارت تندرستی به پیشخوان های دولت و 
دفاتر خدمات سالمت در مرکز خدمات سالمت بوعلی جزیره کیش با حضور کلیه 

مدیران این مراکز و مسئولین واحد های مرتبط مرکز توسعه سالمت برگزار شد.

اقتصاد کیش - نشست مدیران برنامه و بودجه 
سازمان های مناطق آزاد با محوریت برنامه هفتم توسعه 

در کیش برگزار شد.
 به گزارش اقتصاد کیش جعفر آهنگران مدیرعامل 
سازمان منطقه ازاد کیش   در نشست هم اندیشی مدیران 
برنامه و بودجه سازمان های مناطق آزاد که روز گذشته  
در ســالن رازی مرکز همایش های بین المللی جزیره 
برگزار شــد، با بیان اینکه تدوین بودجه مساله بسیار 
دشواری اســت که هر تبصره آن در گارگروه چالش 
هــای فراوانی دارد گفت: ما در مبحث تدوین بودجه 
بایــد با تغییر برخي نگرش هــا ، کارگروه مربوطه را 
متقاعد کنیم که در این خصوص نه بر اساس چارچوب 
مقررات مناطق آزاد بلکه با نگاه سرزمین اصلی موضوع 

را بررسي کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد: با 
دیدگاه کنوني دبیرخانه ، تدوین مباحث بودجه تسهیل 
خواهد شد و با روش های مشاور رییس جمهور و دبیر 
شــورایعالي مناطق آزاد و اعمال تغییرات احتمالی در 

تعداد کارگروه ها اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.
آهنگران با تشریح اوضاع کنونی و تالش مناطق 
برای تدوین برنامه های خود گفت: در حال حاضر دو 
موضوع مهم اصالحات بودجه که امســال به موقع و 
حتی زودتر از موعد خود در حال انجام است و دیگری 
بحث برنامه هفتم توسعه در حال پیگیری می باشد که 

به طور قطع به تصمیمات خوبی منجر خواهد شد.
وی افــزود: طبــق تجارب پیشــین دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، موجود بودن 
مدارک و سوابق فعالیت مناطق آزاد در اسناد باالدستي 
، تنظیم اســناد پایین دست و انطباق آن با اهداف کالن 

مناطق را آسان مي کند.
جعفر آهنگران مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش در بخش دیگر سخنان خود مهمترین موضوع در 
بخش برنامه بودجه دبیرخانه و مناطق آزاد را دستیابی 
به اهداف برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و گفت: باید 
تمامی مناطق برای اجرای هرچه بهتر این موضوع به 

اجماع کلي برسند.
ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت سازمان 
منطقه آزاد کیش نیز در این نشســت بودجه را مبحث 
مهمی در عملی شدن برنامه های سازمان ها در حد کالن 

و مطلوب برشمرد و گفت: اگر بودجه بر اساس توان، 
ظرفیت و اهداف ســازمان ها همسان سازی و تعیین 
شود، طرح ها و برنامه هاي مد نظر محقق خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش 
با اشاره به اینکه باید انعطاف پذیری در تدوین برنامه 
های بودجه و حسابرسی عملیاتی در مناطق اجرایی 
شود اظهار داشت: در این صورت است که پیش بینی، 
تصویــب و تعیین بودجه منطبق با تناســبات مناطق 

اجرایی خواهد شد.
آخوندی با تشریح روش های تامین مالی جدید 
در سازمان منطقه آزاد کیش بیان داشت:ما در این منطقه 
از تمامی ظرفیت ها بهره گرفتیم و به عنوان نخستین 
منطقه آزاد در کشــور از روش های تامین مالی جدید 
برای اجرای طرح ها استفاده کردیم.در حال حاضر نیز 
برای تامین مالی خرید هواپیما یا قطعات آن به بحث 
اوراق منفعت روی آوردیم که در بودجه نیز پیش بینی 

نشده است.
ناصر آخوندی با تاکید بر بودجه ریزی عملیاتی به 
عنوان یکی از مهمترین نکات در سازمان ها افزود: با در 
نظر گرفتن بودجه ریزی عملیاتی ، سازمان ها بر اساس 
اهداف، دانش و موضوعات مربوط به آن به موارد مد 
نظر خود دست می یابند، همچنین آموزش کارگروه ها 
و افراد مرتبط با بحث بودجه باید تقویت شــود تا نیاز 
یکساله مناطق را به صورت دقیق پیش بینی کنیم و زمان 

بندی اصالح بودجه را به حداقل برسانیم.
همچنین میثم رفیع پرهیزگار سرپرست معاونت 
توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد هدف 
از برگزاری این نشســت را زمینه سازی برای تدوین 
برنامه هفتم توسعه با مقدمه مورد تاکید مهندس مومنی 
و محوریت مقطعي سه ساله از برنامه هفتم عنوان کرد 

که مقرر شد در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.
پرهیزگار افزود: باید ســعی کنیم در جلســات 
متعدد کارهای کارشناسی شده به ویژه در حوزه های 
تخصصی با توجه به مزیت های اصلی هر منطقه برای 
تدوین برنامه های دقیق تر ارائه دهیم که این امرمستلزم 

مشارکت تمامی حوزه ها است.
وی تصریح کرد: نقطه اتصــال ما با مناطق آزاد 
مدیــران طرح برنامه خواهند بــود و انتظار میرود در 
جلسات با دید و کالمی باز نسبت به موضوعات برنامه 
ای چه از لحاظ شکلی و چه محتوایی، اجماع نسبی بین 

مناطق را موجب شوند.
سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت 
دبیرخانه شــورایعالی مناطــق آزاد تاکید کرد: با 
توجه به اینکه از تاســیس مناطق آزاد ۳۰ ســال 
گذشته است، باید بلوغ برنامه ای را نیز برای آنها 
رقــم بزنیم و برنامه هفتم نیز از بهترین محمل ها 
برای برداشتن گام های اساسی از لحاظ حقوقی 

و اجــرای قوانین در مناطق آزاد خواهد بود.

برگزاری نشست هم اندیشی مدیران برنامه و بودجه 
سازمان های مناطق آزاد در  کیش

راه اندازي واحد ثابت خونگیري 
در کیش 

اقتصاد کیش -  رئیس بیمارستان کیش با اشاره به رایزنی  با سازمان انتقال خون 
و اداره کل استان برای ایجاد واحد ثابت خونگیری گفت: به شرط تامین نیروی انسانی 

با این خواسته موافقت کرده اند.
دکتــر مصطفی نادعلی نژاد افــزود: در مواقع عادی و حتی اضطراری نه چندان 
شدید با مشکل تامین خون مواجه نشده ایم اما هر بار که نیازمند پالکت خونی باشیم 
حداقل باید یک روز منتظر باشیم تا از تهران، بندر عباس یا سایر نقاط کشور از طریق 
هواپیما به این بیمارستان ارسال شود.رییس بیمارستان کیش افزود: براساس مسئولیت 
اجتماعی و پاسخگویی به نیاز های احتمالی ساکنان و مسافران در نظر داریم با همکاری 
سازمان منطقه آزاد کیش این موافقت اولیه را در چند ماه آینده به مرحله اجرا درآوریم 
و با همکاری سازمان انتقال خون پایگاه ثابت خونگیری را در کلینیک امام علی )ع( 
دایر کنیم.دکتر مصطفی نادعلی نژاد افزود: بدون شک پاسخگویی به این مطالبه مردمی 
می توانیم نه تنها نیاز خونی جزیره را تامین کنیم بلکه در صورت داشتن خون اهدایی، 

مازاد آن را به مناطق نیازمند کشور ارسال کنیم.
وی افزود: به صورت میانگین بیماران این بیمارستان در هر ماه نیازمند ۵۰ کیسه 

خون و ۲۰ کیسه فرآورده های خونی هستند.

اقتصاد کیش -  حجت االسالم حسن زاده امام 
جمعه کیش حضور پرشور و حداکثری هموطنان 
در انتخابات را موجب توانمندی بیشترکشــور و 
یاس و نا امیدی بدخواهان و دشمنان نظام اسالمی 

عنوان کرد.
به گزارش اقتصاد  کیش،حجت االسالم حسن 
زاده امام جمعه کیش با ارســال پیامی از ســاکنان و 
گردشگران کیش خواست در در میعادگاه تاریخی و 
سرنوشت  ساز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ پای صندوق 
های رای حاضر شده و بار دیگر از آب و خاک این 

ســرزمین زیبا و کهن که قطعه قطعه آن گلگون به 
خون مطهر شهیدان است دفاع کنند.

متن کامل پیــام امام جمعه کیش برای دعوت 
از ساکنان و گردشــگران در انتخابات ۱۴۰۰به این 

شرح است:
بسم اهلل الرحمن و الرحیم

مسئله انتخابات به واسطه اهمیت باالی خود 
در نظــام جمهوری اســالمی همــواره و از ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی در صدر مسائل با ارزش و 

جدی کشور بوده است.
 بــه فرموده رهبر معظم انقالب در بخشــی از 
بیانات مهم شــان در ابتدای سال ۱۴۰۰ که فرمودند: 
» ما باید تالش کنیم ایران را قوی کنیم. کشوری که 
دشــمنی های زیاده خواهان را می بیند باید خودش 

را قوی کند «
حضور پرشور و حداکثری در انتخابات ایران 
را قوی خواهد کرد و چشــم بدخواهان و دشمنان 

این نظام را کور خواهد نمود. 
حضور در انتخابات به مثابه دمیدن نفسی تازه و 

تزریق خون تازه ای است که کشور و ملت را روحی 
دوباره می بخشد. 

انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر هر 
کــدام در جایگاه خود از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت و انشــااهلل مردم عزیز جزیره کیش و پس از 
انجام بررسی های الزم به انتخاب اصلح که مهم ترین 
شــاخص های کلیدی آن مدیریت و کفایت، تقوا، 
عدالت خواهی و مبارزه با فســاد، انقالبی و جهادی 
بودن، معتقد به توانمندی های داخل کشور، معتقد به 

جوانان، مردمی و امیدوار بودن افراد است.
 اینجانــب از کلیه کیشــوندان، معزز و گرامی 
دعوت می نمایم بــرای آنکه دولت قوی و پر توان 
داشــته باشــیم و امنیت و آبرو و قدرت بیشتری در 
بازوان اجرایی کشــور به ارمغان آوریم با یکدیگر 
در در میعادگاه تاریخی و سرنوشت  ساز جمعه ۲۸ 
خرداد ۱۴۰۰ به پای صندوق های رای برویم و یک 
بار دیگر از آب و خاک این سرزمین زیبا و کهن که 
قطعه قطعه آن گلگون به خون مطهر شهیدی است 

دفاع کنیم.

دعوت امام جمعه کیش برای 
مشارکت حداکثری در انتخابات


