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مزایده عمومی

برنامه های  تشریح  خبری  نشست   - کیش  اقتصاد 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور مسووالن سازمان 
انتظامی در کیش  منطقه آزاد کیش ، نهادهای نظامی و 

برگزار شد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 

آزاد کیش در نشست خبری که صبح روز گذشته  در سالن 
ابوریحان مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد، 
رضا اردالن مدیر امور فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه 
آزاد کیش از برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی به مناسبت 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس در جزیره کیش با شعار» 
ما مقتدریم « خبرداد و گفت: با توجه به مصادف شدن 
این هفته با اربعین حسینی؛ برنامه های متنوع فرهنگی با 
همکاری ادارات، نهادها و دستگاه های اجرایی مستقر در 

جزیره کیش برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اعالم زمان بندی اجرای برنامه های هفته 

دفاع مقدس از سوی بسیج سپاه کشور به تمامی دستگاه ها 
از ساعت 8 صبح  مقدس  دفاع  هفته  برنامه های  افزود: 
و  غبارروبی  مراسم  با  امروز(   ( شهریور  چهارشنبه 31 

عطرافشانی مزار شهدای گمنام کیش آغاز خواهد شد.
برپایی نگارخانه عکس های دفاع مقدس در مبادی ورودی 

جزیره کیش، پادکست ها و مارش های نظامی و ماندگار در 
فرودگاه و بندرگاه کیش، تولید برنامه های رادیو و تلویزیونی 
با مهمانان  توسط صدا و سیمای مرکز کیش و گفتگو 
ملی،کشوری و جزیره کیش با محوریت دفاع مقدس و 
ارزش های جنگ تحمیلی، مسابقات کتاب خوانی و نامه ای 
به یک شهید در سطح گروه سنی کودک و نوجوان توسط 
امور فرهنگی و فرهنگسراهای کیش، مالقات با خانواده 
معظم شهدا و ایثارگران ، فرماندهان نظامی و انتظامی و 
مسووالن کیش از دیگر برنامه هایی است که در طول هفته 

دفاع مقدس در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

مدیر امور فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش بر 
لزوم اهمیت تبلیغات محیطی در سطح جزیره کیش اشاره 
کرد و افزود: تبلیغات و اطالع رسانی مناسب از سوی 
سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت عمران، آب و خدمات 

در دستور کار قرار گرفت.
به گفته اردالن تمام برنامه های »عکاسان دفاع مقدس 31 
شهریور، اجرای نمایش خیابانی جای پای فرهاد از 31 
شهریور تا 6 مهر، اکران فیلم سینمایی نفوذی با حضور 
عوامل فیلم در سالن خلیج فارس در اول مهر، بزرگداشت 
هنرمند فقید علی سلیمانی اول مهر، همایش نقش بانوان 
در دفاع مقدس با هماهنگی اداره امور زنان کیش 2 مهر، 
اجرای تئاتر نامه هایی به دخترم سهراب منتخب تعدادی از 
جشنواره های کشوری 3 مهر، شب آواهای ماندگار دفاع 
مقدس 4 مهر، شب ادبیات و خاطره گویی دفاع مقدس 5 
مهر، و گرامیداشت سالروز شکست حصر آبادان در 6 مهر 
که پایان بخش این برنامه ها خواهد بود« از سوی معاونت 
فرهنگی و اجتماعی در مرکز همایش های بین المللی کیش 

سالن خلیج فارس برگزار خواهد شد.
اردالن افزود: شب عکاسان دفاع مقدس با حضور استاد 
سعید صادقی، استاد فرهاد سلیمانی و حامد مغروری برگزار 

خواهد شد.

در بخش فیلم رامین راستاد از عوامل فیلم نفوذی، حضور 
برادران  مریم  مقدس،  دفاع  شهید  مادر  باردکوب  صفیه 
استاد دانشگاه و نویسنده دفاع مقدس در برنامه ویژه نقش 
بانوان در دفاع مقدس، حضور عوامل نمایش نامه هایی به 
دخترم سهراب که در بخش نمایش صحنه ای همایش ها و 
جشنواره های تئاتر فجر و مقام های برگزیده از جشنواره 
فتح خرمشهر و برگزیده در جشنواره سراسری تئاتر دفاع 
مقدس را کسب کردند، حضور چهره های شاخص در 
برنامه  شب آواهای دفاع مقدس، حضور محمد قابشی 
دکتر  جنگ،  راوی  و  مقدس  دفاع  سال  هشت  رزمنده 

غالمرضا کافی شاعر، نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس 
نویسندگان،  راویان،  آبادان  بخش شکست حصر  در  و 
خانواده های شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس 

حضور خواهند داشت.
به  اشاره  با  این نشست  نیز در  میرزاده  سرهنگ محمد 
کرد:  عنوان  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت  برنامه های 
برنامه های هفته دفاع مقدس و با شعار »ما قوی هستیم« 
از 31 شهریور ) امروز(  با حضور مردم و با رعایت شیوه 

نامه های بهداشتی شروع به کار خواهد کرد.
وی افزود: غبارروبی مزار شهدای گمنام کیش، همایش 
فرماندهان پیشکسوت دفاع مقدس، دیدار با خانواده شهدا 
و ایثارگران، مسابقات ورزشی و فرهنگی، دیدار با امام 
جمعه، برگزاری نمایشگاه عکس، همایش های فرهنگی در 
فضای مجازی و فضاسازی شهر متناسب با این ایام برگزار 

خواهد شد.
سرهنگ میرزاده با اشاره به شیوع بیماری کرونا و جلوگیری 
از ازدحام در برگزاری برنامه ها به نقش مهم رسانه ها اشاره 
کرد و افزود: رسانه ها در بیان رویدادها و حقایق هشت 
سال دفاع مقدس و روایت حماسه های آن دوران برای 
نسل های آینده و جامعه  می توانند نقش مهم و تاثیرگذاری 

را داشته باشند.  

وی از جنگ تحمیلی به عنوان یک فرصت بزرگ نام برد 
و گفت: دشمنان از ابتدای انقالب اسالمی تا کنون همواره 
درصدد نابودی مکتب شکل گرفته برپایه اسالم در کشور 
بودند اما با همت و ایثار ملت ایران جنگ تحمیلی به یک 

فرصت بزرگ تبدیل شد.
 هم چنین علی اصغر جمالی فرمانده انتظامی ویژه کیش 
با بیان این موضوع که باید یاد و خاطره شهدا را در اذهان 
دفاع  هفته  افزود:  داشت،  نگه  زنده  نوجوانان  و  جوانان 
مقدس یاد آور رشادت های شهدایی است که  هریک برای 

خود در عرصه ایثار مکتب و فرهنگ جداگانه ای دارند.

تشریح ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس در جزیره کیش 
طی نشستی با حضور مسؤوالن صورت گرفت؛

انتقال 2 ایرانی به اروپا و آسیا؛

رئیس جدید  اداره شیالت منطقه 
آزاد کیش منصوب شد

با پیشنهاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و موافقت 
مدیرکل شیالت استان هرمزگان؛

ضرورت بازنگری در ردیف های اعتبارات 
طرح های عمرانی و زیر بنایی کیش

مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش عنوان کرد:


