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صفحه 11 ۩

نیازمندی اهی روزاهن کیش

دهم اردیبهشت     روز ملی 
خلیج افرس رگامی باد

 

اقتصاد کیش - امام جمعه کیش گفت: آمریکا 
و غرب هم اکنون نیازمند توافق سریع مذاکرات 
هسته ای هستند و تیم جمهوری اسالمی باید در 

این برهه پیگیر کامل حقوق ملت ایران باشند. 
احمد  االسالم  کیش حجت  اقتصاد  گزارش  به 
کیش   جمعه   نماز  های  خطبه  در  زاده  حسن 
زودی  به  اینکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار 
اروپایی ها دستشان از گاز روسیه قطع می شود 
این کشورها برای تامین انرژی مورد نیاز خود در 
فصل زمستان پیگیر حضور نفت و گاز ایران در 
بازارهای جهانی هستند و برای برون رفت از این 
چالش بیش از هر زمان دیگری نیازمند به نتیجه 

رسیدن مذاکرات هسته ای هستند.
انتخابات  زودی  به  همچنین  شد:  یادآور  وی 
مجلس آمریکا برگزار می شود که حزب حاکم 
ایاالت متحده به منظور  دستیابی به پیروزی برابر 
طرف  بوده  دستاوردسازی  نیازمند  خود  رقبای 
مذاکره کننده به دنبال استفاده از فرصت مذاکرات 

به نفع خود در این انتخابات است.
مشاهده  با  غربی ها  طرفی  از  افزود:  زاده  حسن 
ایران و توانمندی های دانشمندان  شتاب علمی 
ایرانی در دستیابی به علوم مختلف نگران هستند با 
سپری شدن زمان، جمهوری اسالمی در مذاکرات 
دست برتر در دست بگیرد و با اعمال تعجیل در 

نتایج به دنبال جلوگیری از این مهم هستند.
قانع  دلیل  سه  موارد،  این  اینکه  بیان  با  وی 
زمان  در  آمریکا  و  ها  غربی  که  است  کننده ای 
حاضر  نیاز به این توافق دارند گفت:  انتظار می 
رود دولتمردان و گروه مذاکره کننده ایرانی در 
ادامه مسیر به دنبال تامین منافع کامل کشور باشند 

و توافق را با ضمانت اجرایی به امضا برسانند.
وی گفت: همچنین در توافق احتمالی پیش رو 

از آن  حتما راه های خروج طرف های متقابل 
به هر بهانه و دلیلی نیز در راستای حفظ حقوق 
باید بسته شود در غیر این صورت  ایران  ملت 
بهتر  نباشد  اجرایی  ضمانت  دارای  که  توافقی 

است امضا نشود.
ماهواره خیام نماد ما می توانیم است

امام جمعه کیش با بیان اینکه ماهواره خیام پای 
ایران در باشگاه فضایی جهان را مستحکم کرد 
افزود: پرتاپ ماهواره خیام به فضا و استقرار آن 
در جو زمین به عنوان جدیدترین دستاورد هوا و 
فضای دانشمندان ایرانی از مهمترین نمادهای ما 

می توانیم است.
وی گفت: انتظار می رود تمام مسووالن به دنبال 
باور ما می توانیم در کشور باشند و معتقدم جوانان 
دریافت  با  توانند  می  کیش  جزیره  نخبگان  و 
فرصت از سوی مسووالن، شهر را با خروج از بن 

بست در زمینه های مختلف متحول کنند.

حجت اسالم احمد حسن زاده با اشاره به اهداف 
ایران  یادآور شد:  ماهواره خیام  پرتاپ  از  ایران 
پیگیری  را  آمیز  اهداف صلح  تنها  اقدام  این  از 
می کند و مسایل نظامی و امنیت پشت آن دنبال 

نمی شود.
هوا  و  آب   ، ها  داده  آوری  جمع  گفت:   وی 
توسعه و رفع مشکالت  برای  و محیط زیست 
هدف  مهمترین  اقلیمی  و  کشاورزی  بخش  

پرتاپ این ماهواره است.
با اشاره به برگزاری  امام جمعه کیش همچنین 
کیش  جزیره   در  عزاداری  مراسمات  پرشور 
سخت  دوران  سال   ۲ از  بعد  امسال  افزود: 
کرونایی توانستیم با حضور مردم مراسم عزادرای 
برگزار شود که در  عالی  به صورت  در جزیره 
خدماتی،  انتظامی،  عوامل  مردم،  از  راستا  این 
دستگاه های اجرایی و سازمان منطقه آزاد  کیش  

کمال تشکر و قدردانی را دارم.

 در خطبه های نماز جمعه کیش مطرح شد؛

تحلیل امام جمعه کیش از روابط غرب و ایران و تحلیل امام جمعه کیش از روابط غرب و ایران و 
ماهواره خیام ماهواره خیام 
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یادداشت روز . . .

زیرساخت، پیش نیاز رونق مناطق آزاد
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معاون فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش
  در مراسم تجلیل از خبرنگاران کیش:
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اقتصاد کیش-   معاون فرهنگی اجتماعی منطقه آزاد کیش گفت  از طرح های نوآورانه 
و خالق حمایت می کنیم  و اعتقاد داریم با توجه ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش در حوزه های فرهنگی هنری روزهای مطلوبی را در  پیش رو خواهیم داشت. 

به گزارش اقتصاد  کیش، یاسر شاه پیری معاون فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
کیش در آئین تجلیل از خبرنگاران کیش  با بیان این که از طرح های نو آورانه و خالق 
حمایت می کنیم، گفت: در حوزه اطالع رسانی ادبیات و محدودیت های جزیره شرایط 
را به گونه ای فراهم کرده که اطالع رسانی گسترده جهت آگاهی بخشی به عموم جامعه 

در تمام حوزه ها باید به نحو مطلوب انجام شود.
وی  در خصوص ایجاد فضای همدلی و شور و نشاط بیشتر میان مسووالن و اصحاب 
رسانه از برگزاری برنامه های فرهنگی و ورزشی خبر داد و گفت: برگزاری برنامه های 
فرهنگي و ورزشي مي تواند به کاهش استرس و امید آفرینی خبرنگارن در راستای 

آگاهی بخشی به عموم جامعه تاثیر گذار باشد.

حضور حضور 1212 کشور خارجی  در نمایشگاه  کشور خارجی  در نمایشگاه 
فرهنگ ایران زمین در کیش  فرهنگ ایران زمین در کیش  

وزیر اقتصاد  باید بر دبیرخانه مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی نظارت کند

پیشرفت هرمزگان در گرو تحقق 
طرح های مصوب سفر رییس جمهور است

استاندار هرمزگان: رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری :

فراخوان جذب دانشجوفراخوان جذب دانشجو
دانشگاه صنعتی امیرکبیر    در مقطع کارشناسی 
ارشد رشته های MBA،    مهندسی فناوری اطالعات، 
HSE     ومهندســی ومدیریت ســاخت به صورت 
حضوری و مجازی برای مهر 1401 با بررسی سوابق 
تحصیلی و مصاحبه حضوری)آزمون اختصاصی( در 

پردیس بین المللی کیش دانشجو می پذیرد.
kish.aut.ac.ir     :شیوه نامه پذیرش در آدرس

از طرح های نو و خالقانه فرهنگی 
و هنری  در کیش حمایت می شود

  نیما کرمی - پژوهشگر اقتصادی


