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والدت  حضرت نبی اکرم )ص( 
و حضرت امام  جعفر صادق )ع( گرامی باد
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  با تأسف و تأثر فراوان مصیبت وارده درگذشت برادر 
گرامی تان شــادروان صمد صابری را صمیمانه تسلیت  
عرض نمــوده، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز از 
دست رفته  مغفرت  و برای جنابعالی، خانواده محترم و   

سایر بازماندگان صبر و شکیبایی  مسئلت دارم .

اّنا هلل و اّنا الیه راجعون

جناب آقای مهندس صابری
مدیرعامل محترم شرکت  آپادانا گروپ

صفحه 3 ۩
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اقتصاد کیش -  امام جمعه کیش گفت: گام دوم 
انقالب به عنوان نقشه راه توسعه و تعالی کشور 
است که بسبج به عنوان نیروی شکل گرفته از بطن 
جامعه باید برنامه های خود را متناسب با این گام 

تدوین و اجرا کند.
به گزارش اقتصاد کیش  حجت االسالم حسن زاده 
روز گذشته در دیدار فرمانده سپاه ناحیه مقاومت 
دوم  گام  ابالغ  به  توجه  با  داشت:  اظهار  کیش 
انقالب و اهمیت تحقق این چشم انداز باید تالش 
های همه حوزه ها مخصوصا بسیج متناسب با این 
گام باشد و بر اساس رهنمودهایی که رهبر معظم 

انقالب تبیین کرده سهم خود را ایفا کنند.
بسیج  رهبری  تاکیدات  طبق  کرد:  اضافه  وی 
مردمی ترین نیروی مقاومت در جهان است و باید 
تالش کرد این شجره طیبه که اصل و ریشه آن در 
ایران اسالمی و شاخ و برگ آن در همه جهان سایه 

افکنده است هر روز محکم تر از گذشته شود.
امام جمعه کیش افزود: برای شکوفایی بسیج در 
نباید  را  های خودمان  تالش  باید  جهان  سراسر 
با  بلکه  و  کنیم  مشخص  جغرافیای  به  محدود 
تفکری جهانی در راستای زمینه سازی برای ظهور 

حضرت حجت )عج( اقدام کنیم.
با  بسیج  ناگسستنی  ارتباط  به  اشاره  با  وی 
عرصه های اجتماعی و فرهنگی اظهار داشت: این 
نیروی مردم در وسط حوزه فرهنگ قرار گرفته و 

انتظار می رود در راستای اصالح رفتارهای هنجار 
شکن و ضد فرهنگی اقدامات بیشتری نسبت به 
انجام از سوی  گذشته در کشور و جزیره کیش 

بسیج انجام شود.
فرمانده سپاه ناحیه کیش نیز  گفت: بسیج نیروی 
تعالی  راستای  در  که  است  مردمی  یافته  سازمان 
انقالب اسالمی و کشورهای آزادیخواه بر اساس 
شکل  اسالمی  انقالب  و  راحل  امام  های  آرمان 

گرفته است.
سرهنگ پاسدار محمد میرزاده یادآور شد: امروز 

انقالب  معظم  رهبر  رهنمودهای  از  تاسی  با  نیز 
فعالیت های خود را شکل می دهد و در این راستا 
سهم بسزایی در توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور 

ایفا می کند.
وی افزود: تامین امنیت داخلی مقابل هجمه های 
خارجی از دیگر اهداف بسیج است که در جزیره 
کیش هم اکنون گردان های امنیتی امام حسین )ع( 
و کوثر ویژه برادران و خواهران ساماندهی شده تا 
به عنوان یک نقطه مرزی هنگام برخی هجمه مقابل 

دشمنان تا رسیدن نیروهای بیشتر ایستادگی کند.

امام جمعه کیش در دیدار فرمانده سپاه ناحیه مقاومت کیش:

گام دوم انقالب به عنوان نقشه راه توسعه و تعالی کشور است
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فراخوان مقاله  همایش ملی
 علمی-فرهنگی خلیج فارس

در گفت و گو با مهندس احد صابری؛
مدیرعامل آپادانا گروپ تاکید شد:

استاندارد اجباری 
و قراردادنگهداری 

آسانسورها؛
 امری حیاتی برای 

جزیره کیش

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش :

میزان کشف جرایم سایبری در کیش 
۸۶ درصد  افزایش یافته است

رفتارهای برخی مسافران به پای 
مردم کیش نوشته نشود

امام جمعه اهل سنت جزیره کیش؛

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش  در نشست با مسئوالن شیالت تاکید کرد ؛

 جستجوی راهکارهای مناسب برای 
حل مشکالت صیادان کیش 

هشدار به دروازه بانان 
تیم ملی فوتبال


