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نخستین خودرو جشنواره 
تابستانی کیش به تهران رفت 

جالل اسماعیلی از تهران برنده نخستین خودرو 
206 جشنواره تابستانی کیش شد. به گزارش ایلنا؛ 
درنخستین قرعه کشــی خودرو  بیست و دومین 
جشنواره تابستانی کیش که پنجشنبه دوم  مرداد 
برگزارشــد جالل اســماعیلی از تهران برنده یک 
دستگاه خودرو 206 شــد. طبق برنامه ریزیهای 
ســازمان منطقه آزاد کیش ،در بیســت و دومین 
جشــنواره تابســتانی کیش ، هر هفته از جمعه تا 
پنجشنبه به مدت 7 شب و هر شب  15نفر به عنوان 
کاندید  قرعه کشی خودرو انتخاب و در پایان هفته 
از بین 105  کاندید 1 نفر به قید قرعه به عنوان برنده 
خودرو 206 معرفی می شــود. الزم به ذکراســت 
جوایزبرندگان در روزهای پایانی جشنواره و پس از 

تایید استعالم مدارک آنها اهداء می شود.
    

آغاز طرح تخفیف 50 درصدی 
فیبرواسکن کبدی در 

بیمارستان کیش

طرح فیبرواســکن کبدی باتخفیف 50 درصد 
از یکشنبه 6 مرداد در بیمارستان کیش آغاز شد.

به گزارش ایلنا؛ این طرح به مناسبت روز جهانی 
هپاتیت و با هــدف پایش بیماری هــای کبدی و 
تشخیص و درمان به موقع مبتالیان به این عارضه، از 
یکشنبه 6 مرداد در بیمارستان کیش آغاز شده و تا 

13 مرداد ادامه خواهد داشت.
عالقمندان به اســتفاده از خدمات بیمارستان 
تخصصی و فوق تخصصی کیش در زمینه تشخیص 
بیماری های کبدی می توانند در طول اجرای این 
طرح صبح ها از ساعت 11 تا 13 و بعد از ظهرها 19 و 
سی دقیقه تا 21 به بیمارستان کیش مراجعه کنند. 
اجرای این طرح برای بیماران هپاتیتی رایگان است.

ساکنان جزیره کیش هم می توانند با تخفیف 50 
درصدی و استفاده از فیبرو اسکن پیشرفته ترین 
دستگاه تشخیص ضایعات کبدی از سالمت خود 

مطمئن شوند.
الزم به ذکر است 2۸ جوالی )6 مرداد( روز تولد 
دکتر برانچ بلومبرگ) 2011-1925( روز جهانی 
هپاتیت نامگذاری شده است. دکتر بلومبرگ ویروس 
هپاتیتB را در سال 1967 شناسایی کرده و دو سال 
پس از آن اولین واکسن هپاتیت B را ساخت و به این 

دلیل موفق به اخذ جایزه نوبل شد.
هپاتیت های ویروسی به واســطه ی آلودگی 
به یکی از 5 نوع ویــروسA،B،C،D و یا E ایجاد 
می شــوند. همه این ویروس ها سبب التهاب کبد 
می شــوند و هپاتیت های مزمنB وC می توانند 
منجر به سیروز و سرطان کبد شوند. هپاتیت های 
ویروسی یکی از تهدید های سالمت جهانی به شمار 
می روند. 2۴0 میلیون نفر در دنیا به هپاتیت مزمن
B و حدود 150 میلیون نفر نیز به هپاتیتC مزمن 

مبتال هستند.
    

بهره مندی نمازگزاران 
 ازخدمات ایستگاه سالمت 

در مصالی کیش
داوطلبان جمعیت هالل احمــر کیش پس از 
برپایی نماز پرشکوه جمعه در مصلی، به نمازگزاران 

خدمات درمانی رایگان ارائه کردند.
به گزارش ایلنا؛ همزمان با برگزاری آیین پرشکوه 
گرامیداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه کشور 
درسال 135۸ که همزمان باسایر شهرها روز جمعه۴ 
مرداد  با برپایی فریضه عبادی -  سیاسی نماز جمعه 
در مصالی کیش برگزار شــد، داوطلبان جمعیت 
هالل احمر کیش در ایســتگاه  ســالمت ، با انجام 
تست رایگان فشارخون ،قندخون و ویزیت رایگان 
در مصالی کیش به بیش از 250 نمازگزارخدمات 

درمانی رایگان ارائه کردند.
شــایان ذکر اســت این برنامه با هماهنگی 
جمعیت هالل احمــر کیش و با حضــور دکتر 
مصطفی نادعلی نژاد رییس  بیمارستان تخصصی 
و فوق تخصصی کیــش، معاون فنــی درمانی 
بیمارستان دکتر مهران روشــن و کادر درمانی 
این بیمارســتان و جمعیت هــالل احمر کیش 

درایستگاه سالمت اجرا شد.

اخبار کیش
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مهناز اعتدالی

پس از آن که مقام رهبری در آذرماه 
سال گذشته دســتور اصالح ساختار 
بودجه را دادند، سازمان برنامه و بودجه 
طرحی را در ۴۴ صفحــه با محوریت 
ســه هدف ارائه کرد کــه درنهایت به 
جراحی بزرگ بودجه 9۸ منجر شــد. 
براســاس این طرح در جلسه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا، 
اصالح ساختار بودجه در ۴ محور اساسی 
شــامل درآمدزایی پایدار، هزینه کرد 
کارآ، ارتقای ثبات، توســعه و عدالت و 
اصالحات نهادی و نظام بودجه ریزی به 
تصویب رسید. تعدیل سهم نفت و الزام 
مقاوم سازی بودجه در حوزه تحریم های 
اقتصادی و نفتی آمریکا، مهمترین تغییر 
در این ساختار است که در بودجه 9۸ با 
فرض فروش بیش از یک میلیون بشکه 
نفت در روز بسته شده بود. اما اینک به 
گفته سیدحمید پورمحمدی، معاون 
امور اقتصادی و هماهنگی ســازمان 
برنامه و بودجه، برای ســال 9۸ بودجه 
با فرض فروش 300 هزار بشکه نفت )یا 
به عبارتی فروش 500 هزار بشکه در هر 
روز( بسته شد که به اعتقاد کارشناسان 
امکان دستیابی به آن امری بعید است 
زیرا بودجه سال قبل که براساس فروش 
روزانه یک میلیون و 500 هزار بشــکه 
و سال 96 روزانه 2 میلیون و 6۸0 هزار 
بشکه نفت بسته شــده بود به سختی 
محقق شد و اکنون که تحریم های نفتی 
شرایط فروش نفت را با سختی فراوان 
همراه ساخته عملیاتی کردن این بودجه 
دوراز انتظار اســت. براساس گزارش 

اعالم شده از تغییر اعمال شده در نقشه 
مالی کشور، در نســخه جدید بودجه، 
درآمدهای نفتی دولت به حدود 57 هزار 
میلیارد تومان رسیده است. بر این اصل 
تحول جدید در ســاختار بودجه نشان 
می دهد که تقریبا دوسوم از درآمدهای 
نفتی که در بودجه اولیه پیش بینی شده 
بود، قابل تحقق نیست.  همچنین نسخه 
جدید بودجه نشان می دهد که میزان 
فروش نفت معادل 57 هــزار میلیارد 
تومان در نظــر گرفته شــده که برای 
دستیابی به آن باید قیمت هر بشکه نفت 
معادل 5۴ دالر و نرخ میانگین دالر نیز 
معادل 5هزار و5۴۴ تومان باشد؛ اما در 
صورتی که میزان 300هزار بشکه نفت 
را مالک قرار دهیم، مقایسه این عدد با 
حجم ریالی درآمد نفتی در نسخه جدید 
بودجه، می طلبد که نرخ دالر تبدیلی به 

9500 تومان برسد. 
بودجه انقباضی شد

پس از گذشت ۴ ماه تغییرات کلی 
بودجه 9۸ در ۴ محور اصالح شد که 
براســاس آن واگــذاری دارایی های 
دولت به میــزان 10 هــزار میلیارد 
تومــان، 50 درصد حســاب ذخیره 
ارزی به میزان ۴/5هزارمیلیارد تومان، 
فــروش اوراق مالی اســالمی مازاد 
قانون بودجه معادل 3۸ هزار میلیارد 
تومان و برداشت از حساب مخصوص 
نزد صندوق توســعه ملــی به میزان 
۴5هزارمیلیارد تومان تعیین شــد. 
البته ســقف مجاز دولت برای فروش 
اوراق و برداشــت از صندوق توسعه 
ملی 62هزارمیلیارد تومان است که 
در نتیجه آن 21هزار میلیارد تومان 
از مجموع تغییرات کاسته و درمقابل 
معادل 5/ 76هزارمیلیــارد تومان به 

منابع دولت اضافه می شــود که این 
تزریــق در مرحله اول بــا واگذاری و 
مولدسازی دارایی های دولت توسط 
وزارت اقتصاد به میزان10هزارمیلیارد 
تومان شکل می گیرد؛ ولی در مرحله 
بعد با فروش اوراق، حســاب ذخیره 
ارزی و صندوق توســعه ملی، منابع 
حاصل از واگذاری به دارایی های مالی 

دولت اضافه می شود.
همچنین دولت مقرر کرده اســت 
که هزینه هــای عمرانی  کــه پیش از 
این معادل 66/۸ هــزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده بود به ۴3هزارمیلیارد 
تومان تقلیل داده شود.  اما تیغ جراحی 
دولت این بار بر پیکر هزینه های جاری 
نیز نشســت زیرا جبران کسری منابع 
باید از کانال های مختلف انجام شــود. 
براین اصل به میــزان ۴2هزارمیلیارد 
تومان از هزینه های جاری در دوبخش 
هزینه هــای غیرقابــل اجتنــاب و 
هزینه های اجتناب پذیر کاســته شد 
تا بدین وســیله دولت بتواند کســری 
بودجه را تا حدودی جبــران کند. در 
این زمینه دولت دو سرفصل »جبران 
خدمت کارکنان« و »رفاه اجتماعی« 
را به عنوان هزینه های غیرقابل اجتناب 
در نظر گرفته اســت تا شامل کاهش 
هزینه ها نشود، اما سایر فصول هزینه ای 
شامل »استفاده از کاالها و خدمات«، 
»هزینه های اموال و دارایی«، »یارانه«، 
»کمک هــای بالعــوض« و »ســایر 
هزینه ها« را به میزان ۴2هزارمیلیارد 
تومان کاهش داده اســت. به عبارتی 
درآمدهای دولت در اصالح ســاختار 
بودجــه، از 23۸/9هزارمیلیارد تومان 
به 196هزارمیلیارد تومان کاهش پیدا 

کرده است.

طرح جدید مالیاتی در راه است
پس از آن که جرح و تعدیل بودجه 
9۸ خبرساز شد روزگذشته معاون وزیر 
اقتصاد ضمن تشریح طرح های مالیاتی 
3گانه وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی 
و سازمان برنامه و بودجه با اعالم طرح 
»اخذ مالیات از مجموع درآمد اشخاص« 
یادآورشــد که یکی از نــکات مهم در 
حوزه مالیــات بر عایدی ســرمایه و یا 
مالیات ستانی از فعالیت های اختالل زای 
اقتصادی این است که این قانون در زمان 
شوک های ارزی که با افزایش قابل توجه 
ارزش دارایی ها مواجه می شویم کارکرد 
دارد. محمدعلی دهقان دهنوی با بیان 
اینکه طرح سازمان برنامه برای تکمیل 
پروژه اصالح ساختار بودجه با رویکرد 
قطع وابستگی به نفت به موضوع اصالح 
نظام مالیاتی نیز اشــاره کرده، عنوان 
کرد که بــرای تصویــب و تدوین یک 
قانون مالیاتی جدید با توجه به شرایط 
اقتصادی کشــور باید جوانب و حیطه 

اثرگذاری آن به دقت بررسی شود.
وی با بیــان اینکه ممکن اســت 
جزئیات این پیشنهاد مالیاتی در دولت 
با تغییراتی مواجه شود، گفت: »بر این 
اســاس مطرح کردن جزئیات الیحه 
مدنظر وزارت اقتصــاد به این معنا که 
این الیحه قرار است بر کدام بخش های 
اقتصادی تأکید داشــته باشد خیلی 
منطقی نیست. در طرح سازمان امور 
مالیاتی نوعی تجمیع در فعالیت هایی 
که طی آن یک شــخص باید مالیات 
پرداخت کنــد ایجاد می شــود و کل 
درآمد یک شخص مشــمول مالیات 
خواهد شد. ضمن اینکه عملیاتی کردن 
و اجرای قانون موجود درباره مالیات بر 
خانه های خالی نیز توسط این سازمان 

در حال پیگیری است.«
باید ۲۲هزار هزارمیلیاردتومان 
کاال بفروشیم تا جایگزین درآمد 

نفتی شود
پس از رونمایــی از جراحی جدید 
بودجــه، عبدالرضــا مصــری، نایب 
رئیس مجلس در همایــش آینده کار 
و کارآفرینی جوانان کــه در محل اتاق 
بازرگانی صنایع معادن و کشــاورزی 
ایران برگزار شــد، اعالم کرد که »اگر 
صادرات نفتی کشــور را 2.5 میلیون 
بشکه با نرخ 60 دالر در نظر بگیریم، 55 
میلیون دالر درآمد کسب می کنیم که 
با ارز 10هزار تومانی، 550 هزارمیلیارد 
تومان می شود. اگر بخواهیم این هزینه 
را از مالیات به دست بیاوریم با توجه به 
اینکه 10 درصد مالیات از فروش گرفته 
می شود. باید 22هزار هزار میلیارد تومان 
کاال تولید کنیم و بفروشیم تا با این درآمد 
هزینه های خود را تأمین کنیم. کشور ما 

در مبانی تئوری مشکلی ندارد، اما مسأله 
ما در بخش اجراست.« 

عدم توجه به نقش »فساد و 
البی ها« در اصالح ساختار بودجه 

کارشناسان معتقدند تالش دولت 
برای اصالح ساختار بودجه متفاوت تر 
از همیشه به نظر می رســد که این امر 
نشانگر تغییر سیاستگذاری ها در سطوح 
عالی اســت. ضمن اینکه گســترش 
تحریم های اقتصادی از یک سو و درک 
خطر پولی شدن کسری بودجه از دیگر 
سو، سیاستگذاران را به اجبار در مسیر 
اصالح ساختار بودجه قرار داده است. اما 
اینکه این جراحی بزرگ در بحث بودجه 
و گام های اساسی دولت برای تغییر تا 
چه اندازه بتواند به مرحله اجرا نزدیک 
شود، موضوعی است که با ابهامات بسیار 
همراه است. برخی تاکید مقام رهبری 
در مورد اصالح ساختار بودجه را دلیل 
این تغییر رویکرد می دانند و عده ای نیز 
معتقدند بسیاری از اصالحات در میانه 
راه با تغییر مسیر، سرنوشت دیگری را 

رقم زده است.
در این زمینــه احمد توکلی رئیس 
هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت 
و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درگفت وگو با هفته نامــه تجارت فردا 
درخصوص اصالح ســاختار بودجه با 
اشاره به اینکه از هر حرکت مثبتی باید 
دفاع کرد؛ چون دست کم آگاهی مردم 
را باال می برد و با اســتفاده از این آگاهی 
می توان متخلفان را تحت فشــار قرار 
دهند، یادآورشده است که »الزم است 
اشکاالت هم گفته شود تا سیاستمداران 
بدانند که معجزه نمی کنند! مگر رهبری 
سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابالغ 
نکردند؟ مگر سیاستمداران در اظهار 
نظرهایشان به اســتقبال این ابالغیه 
نرفتند؟ مگر درباره سیاست های اصل 
۴۴ تعبیر »انقالب دوم« را به کار نبردند؟ 
چه شد؟ چه بالیی بر سر این سیاست ها 
آمد؟ در دوره ریاســت جمهوری آقای 
احمدی نژاد، تعداد زیادی از شرکت های 
دولتی به ارزش 129 هزار میلیارد تومان 
)به قیمت ریال آن روز( را فروختند و به 
عنوان منبع بودجه مصرف کردند. آیا 
چنین حقی داشتند؟ خیر. واقعیت این 
است که سیاستمداران ما حرف »آقا« 
را خوب گوش نمی دهند. ایشــان هم 
که نمی تواند هربار گوش رئیس جمهور 
را بپیچاند و بــه او بگوید چــپ برو یا 
راســت برو! اگر این کار را بکند، خود ما 
معترض خواهیم شــد که نمی گذارند 
رئیس جمهور کار کنــد.« وی با تاکید 
بر اینکه بزرگ ترین مانع توسعه، یعنی 
فســاد، در اصالح ســاختار بودجه به 
کلی نادیده گرفته شــده عنوان کرد: 

»امروز بزرگ ترین مشکل اقتصاد ملی 
و بزرگ ترین مانع توســعه یافتگی ما 
فساد اســت. چرا در طرح شما مانعی 
به این بزرگی مغفول مانده اســت؟ با 
بی توجهی به نقش فســاد، تخصیص 
منابع به وسیله بودجه به طور اتوماتیک 
ضدتوسعه عمل می کند. وقتی قرار است 
بودجه عمرانــی تخصیص یابد، صدها 
البی و بده بستان سیاسی فعال می شود 
یا وقتی قرار اســت برای امــور اجرای 
بودجه از بانک وام گرفته شود، صد نوع 
البی به کار می افتــد. حجم عظیمی از 
ادبیات اقتصاد سیاسی وجود دارد که 
نشان می دهد فساد مانع سامان یافتن 
اقتصاد است. بودجه محل توزیع ثروت 
و قدرت اســت؛ وقتی صاحبان قدرت 
و ثروت باطل این قدر فعال هســتند و 
با تمام قوا مانع رســیدن شما به مقصد 
می شــوند، چگونه با ندیدن این مانع 
بزرگ، می توانید ادعا کنید که به مقصد 
خواهید رسید؟« توکلی تصریح داشت 
که »بنابراین اگر هیچ عیب دیگری در 
این برنامه وجود نداشته باشد، همین 
یک قلم کافی است که آن را متوقف یا 
منحرف کند. تردیدی نیســت که اگر 
اجرای این برنامه در جایی مخالف منافع 
کثیف عده ای باشد، آنها البی می کنند 
و با کمــک آدم هایی کــه در مجلس 
دارند، جلوی این کار را می گیرند. وقتی 
اصالح امری منوط به تغییرات رفتاری 
و دیدگاهی گروه کثیری از انســان ها 
باشد، این کار ذاتاً دشــوار است. اینجا 
بحث بر سر یک مانع فیزیکی نیست که 
بتوان بولدوزر انداخت و آن را برداشت، 
بلکه بحث بر ســر موانع انسانی است 
)دقیقاً شبیه فســاد در آن مورد هم با 
مانع انسانی روبه رو هســتیم(. وقتی 
تنظیم کنندگان، رسیدگی کنندگان 
و اجراکنندگان بودجه معتقد به قواعد 
علمی و فنی نباشند یا به آنها عمل نکنند، 
با نصیحت کردن آنان، بودجه ســامان 

نخواهد گرفت.«

اصالح ساختار نقشه مالی کشور رقم خورد

فرضفروش300هزاربشکهنفتعملیاتیمیشود؟
بودجه سال 98 بودجه 

با فرض فروش 300 هزار 
بشکه نفت )یا به عبارتی 

فروش 500 هزار بشکه در 
هر روز( بسته شد. به اعتقاد 

کارشناسان امکان دستیابی 
به آن امری بعید است، زیرا 
در شرایطی که تحریم های 

نفتی فروش نفت را با 
سختی فراوان همراه 

ساخته عملیاتی کردن این 
بودجه دوراز انتظار است

گزارش ویژه

دکتر مظفری گفت: درایت حجت االســالم 
والمســلمین حســن زاده، نهاد مقدس امامت 
جمعه در کیش را به محور وحــدت، همدلی و 
همگامی برای حرکت در مســیر توسعه کیش 

تبدیل کرده است. 
به گزارش ایلنا؛ در مراســم گرامیداشــت 
ســالروز اقامه نخســتین نماز جمعه کشور که 
چهارم مرداد در مصالی بزرگ کیش برگزارشد 
دکتر مظفری باتاکید برتاثیر فریضه سیاســی 
عبادی نماز جمعه در حفظ وحدت ملی گفت: 
بعد از گذشت ۴0 ســال از اقامه نخستین نماز 
جمعه کشور در دانشگاه تهران و برپایی بیش از 
1500 نماز باشکوه جمعه در هریک از شهرهای 
میهن اســالمی، این فریضه سیاسی عبادی به 
عظیم ترین پایگاه مردمی نظام اسالمی مبدل 

شده است.
وی با اشاره به اینکه با درایت حجت االسالم 
والمسلمین حسن زاده، نهاد مقدس امامت جمعه 
در کیش به محور وحدت، همدلی و همگامی برای 
حرکت در مسیر توسعه کیش مبدل شده است 

اظهار داشت: توجه به نیازها و مسائل ساکنان، 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی کیش ازمهم 
ترین دغدغه های امام جمعه دلسوز، مهربان و 

مرمی جزیره کیش است.
وی افزود: تالش صادقانه و تذکرات مشفقانه 
امام جمعه کیش برای همه مدیران یک فرصت 
ارزشــمند اســت تا بتوانند بهتر به ساکنان و 

گردشگران این جزیره خدمت کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزادکیش با اشاره 
به اینکه رهبر معظم انقالب امامت جمعه تهران 
را بر عهده دارند که این امرمبین رابطه عمیق و 
مردمی رهبر انقالب )مدظله العالی( با هموطنان 
است گفت: امروزه رسالت و وظیفه مشترک همه 
ما پیروی از رهنمودهای ایشــان در جهت حل 

مشکالت مردم و جامعه است.
دکترمظفری بابیان اینکــه ازاوایل انقالب 
و دوران دفاع مقدس نماز جمعه کشــور یکی از 
بزرگترین تجمع های مورد توجه جامعه جهانی 
بوده است گفت: در دورانی که به دلیل نبود فضای 
مجازی و امکانات رسانه ای محدود، نشر اخبار 

چندان ســریع نبود، نماز جمعــه کانون اصلی 
سیاســت گذاری و تحلیل رویدادهای سیاسی 
کشــور و حتی تبیین راهبردهای دفاعی برابر 

دشمنان بود.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح 
کــرد: در دوران دفاع مقــدس و اوایل پیروزی 
انقالب نوپای ایران که کشور از لحاظ تسلیحاتی 
در وضعیت مطلوبی نبود همین پایگاه مردمی 
نماز جمعه و تجمع های باشکوه هفتگی موجب 
دلگرمی رزمندگان اســالم درجبهه ها شــد 
تاجاییکه استقامت و رشادت های آنان در دفاع از 

مرزهای کشور، جهانیان را متحیرکرد. 
وی با گرامیداشت یاد شهدای انقالب و هشت 
سال دفاع مقدس به ویژه شهدای محراب گفت: 
همانگونه که نخستین شهید محراب، حضرت 
امیر المونین علی)ع( تنها به دلیل عدالت خواهی 
و حقیقت طلبی به شهادت رسیدند، ائمه جمعه 
و شهیدان محراب چون آیت اهلل صدوقی ، مدنی 
، طباطبایی، اشرفی اصفهانی و دستغیب هم به 
دلیل تالش برای ایجاد فضای معنوی و اسالمی 

در جامعه و روشنگری اذهان جوانان، به دست 
گروهک ها و منافقانی که خود داعیه دین و دیانت 

داشتند به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
دکتر مظفری در پایان بــه نیابت از تمامی 
ارگان ها، نهادهاو ســازمان های جزیره کیش 
و ســاکنان و ســرمایه گــذاران ایــن منطقه 
از امــام جمعــه و نهــاد امامــت جمعه کیش 
برای تــالش و اهتمــام جدی آنــان در جهت 

 رفع مشــکالت مردم و توســعه همــه جانبه 
جزیره کیش تقدیر کرد.

حجت االسالم والمســلمین حسن زاده نیز 
با اهدای لوح تقدیــر به دکتر مظفری از حمایت 
های همــه جانبه مدیر عامل ســازمان منطقه 
آزاد کیش دراقامه نماز جمعه و تحکیم و ترویج 
دســتاوردهای این فریضه سیاسی - عبادی در 

منطقه قدردانی کرد.

دکتر مظفری در مصالی بزرگ کیش:

فریضه عبادی سیاسی نماز جمعه محور وحدت و انسجام ملی است


