
به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ همیشه و در همه جای 
دنیا برگزاری انواع جشــنواره ها و فستیوال ها در شهرها 
و کشــورهای مختلف فرصت مغتمی اســت تا با ورود 
گردشــگر بتوان به بهترین وجه ضمن رشــد و توسعه 
اقتصــادی منطقه یک منطقه گردشــگری و یک رویداد 
خاص را معرفی کرد. جزیره کیش نیز که از دیرباز از سوی 
قانونگذار به عنوان پایلوت گردشگری کشور معرفی شده 
اســت با برگزاری رویدادها و همواره با جشــنواره های 
مختلف سعی در جذب حداکثر گردشگر داشته  و به همین 
خاطر حدود بیست و پنج سال پیش و در دورانی که همه 
آنرا دوران طالیی جزیره می دانستند مسئوالن وقت با توجه 
به  شرایط آب و هوایی و دمای باالی هوا در تابستان و برای 
اینکه کیش را برای حضور مداوم کسبه ، فعاالن اقتصادی و 
ساکنان از نظر اقتصادی به صرفه و مهیا کنند  و گرمای هوا 
مانع کاهش مسافران جزیره نشود ،تصمیم گرفتند جشنواره 
ای را تحت عنوان جشــنواره تابستانی کیش با برگزاری 
برنامه های شــاد، مهیج و منحصر به فرد که آن زمان در 
سطح کشور وجود نداشت آماده پذیرایی از مسافران کنند. 
سه ماهه تابستان در سال های آغازین برگزاری جشنواره 
تابستانی آنقدر برای مسافران جذاب بود که گاهی اوقات 
تعداد مسافران تابستانی حتی از تعداد مسافران نوروزی 
فراتر می رفت و بازاریان و کسبه و ارائه دهندگان خدمات 
گردشگری بیشترین آورده مالی و اقتصادی خود را در طول 
این دوران تجربه می کردند. سال به سال به کیفیت برگزاری 
جشنواره تابستانی افزوده شد  و مشوق های بیشتری برای 
حضور گردشگران در جزیره کیش از سوی مسئوالن وقت 
برنامه ریزی و اجرا گردید . جشنواره تابستانی کیش که در 
طول ســال های متمادی برگزاری به یک برند در سطح 
مناطق آزاد و کشــور تبدیل شد را می توان به عنوان یکی 
از قدیمی ترین جشنواره ها از نظر تعداد دوران برگزاری 

قلمداد کرد. تابستان 1398 بیست و دومین دوره آن هر چند 
نه با کیفیت سال های قبل برگزار شد و دو سال بعد از آن هم 
به دلیل گذار از دوران کرونا این جشنواره برگزار نگردید 
که شــاید بتوان آنرا یکی از دالیل اصلی رکود اقتصادی 
جزیره کیش که کامال ملموس بود، برشمرد. این روزها و 
در تابستان 1401 افکار عمومی جزیره انتظار داشتند بعد از 
دوران مشقت بار و سختی که همه اقشار با آن دست و پنجه 
نرم کردند فصل تابستان و از سرگیری جشنواره تابستانی 
فرصتی باشد تا جزیره کمی از رخوت و سستی بیرون بیاید 
و با اجرای برنامه های شاد همگانی عالوه بر تزریق شادی و 
نشاط رونق اقتصادی به جزیره بازگردانده شود اما امروز و 

تا هنگام  نگارش این گزارش علی رغم برگزاری نشست ها 
و وعده های مســئوالن خبری از برگزاری این جشنواره 
که معاونت گردشگری پیشین آن را )چله تابستونه کیش( 
نامگذاری کــرده بودند! نیســت...گویا با رفتن جمالی 
برگزاری چله تابستونه کیش هم به فراموشی سپرده شد! 
»پیش از این در گزارشی پیشنهاد تنظیم تقویم گردشگری 
برای جزیره کیش داده شــده بود که ابتدای هر سال و در 
مناسبت های خاص با برنامه ریزی از پیش شده برنامه ای 
داده شود تا همه بخش ها بتوانند برای برگزاری هر چه بهتر 
هماهنگ شوند« اما همزمان با جشنواره تابستانی جشنواره 
بین المللی جزیره فوتبال به بهانه جام جهانی قطر به مدت 
6 ماه هم قرار بود با حضور چهره های ملی ورزشی، نمایش 
پرده عریض فوتبال در جای جای جزیره با حضور مفسرین 
مطرح، مســابقات نشاط  آفرین و مانند آن با هدف تبدیل 

کیش به یک جاذبه  گردشگری برگزار شود که البته خبری 
از آن هم نیست. این جشنواره علی رغم برگزاری نشست 
خبــری  و مانورهای تبلیغاتی تا بــه امروز کاری از پیش 
نبرده اســت. با اینکه در نشست خبری "جزیره فوتبال" 
که اواخر خرداد ماه  در هتل داریوش کیش برگزار شــد 
مباحثی چون : حمایت همه جانبه از بخش خصوصی در 
برگزاری این جشنواره، پیش بینی حضور میلیون ها نفر در 
استادیوم، تبدیل کیش به کریدوری  برای اقامت تماشاچیان 
فوتبال قطر، تعامالت ســران دو کشور ایران و قطر برای 
تفویض سیاست گذاری ها به سازمان منطقه آزاد کیش و 
تفویض بخش اجرا به بخش خصوصی و سرمایه گذاران 

و برند سازی همه جانبه کیش، زمینه سازی  امور راهبردی 
برای فعالیت های دیپلماسی سازمان منطقه آزادکیش، ایجاد 
بهترین شرایط برای زیرساخت های کیش جهت استفاده 
عالقه مندان داخل و خارج کشور، برگزاری رویدادی که 
بواسطه کیش در سراسر ایران و منطقه دیده خواهد شد، 
برند شــدن جزیره کیش در حوزه گردشگری ورزشی، 
توســعه  صادرات و صدور کاالهای موردنیاز قطر، ایجاد 
کارگروهی متشــکل از جوانان متخصص و هم اندیشی 
گروهی جهت ارائه  طرحی نوین، برگزاری "دومین فیفا 
دی" پیش از جام جهانی در شهریور سال جاری و ... مطرح 

شد اما گویا همگی در حد شعار بوده است!.
 البته نباید از نظر دور داشت که زلزله های پی در پی  اخیر 
در جزیره و اســترس و اضطــراب های عمومی طبیعی 
اســت که تا حدی برنامه ها را کمی با اختالل مواجه کند 
اما برنامه های جاری در جزیره که مستقیما با زندگی مردم 
در ارتباط است بایستی با مدیریت بحران به درستی و در 
جای خود و با آگاه سازی و اقناع عمومی به چرخه و روال 
عادی خود بازگردد. موضوعی که بایستی بدان اشاره کرد 
برگزاری انواع نشســت خبری و اعالم برنامه ریزی ها از 
سوی مسئوالن است که چندی قبل از شروع یک رویداد 
یا جشنواره اعالم می شود اما در زمان مقرر برگزاری، اثری 
از آن برنامه ها دیده نمی شود! گویی عادت شده که برای 
برگزاری هر مراسمی حتی تا برگزاری نشست های اطالع 
رسانی نیز به پیش بروند اما در عمل نشانه ای  از برگزاری 
برنامه ها نباشد! اما مردم جزیره انتظار دارند در روزگاری 
که رکود اقتصادی در سطح کشور بیداد می کند و مردم از 
نظر اقتصادی در مضیقه هستند برگزاری رویدادهایی از 
این دست بتواند حداقل مرهمی بر دردهای جامعه و افکار 
عمومی باشد. مسئوالن می بایست این موضوع را مد نظر 
ویژه خود داشته باشند که در قبال مردم مسئولیت دارند تا 
شرایط را برای گذران زندگی مردم سهل و آسان کنند و این 
موضوع میسر نمی شود جز با همدلی و همکاری و برنامه 
ریزی برای جذب حداکثری گردشگر تا بواسطه آن چرخ 
بخش های مختلف گردشگری از جمله؛ کسبه بازارها، 
بخش های خدماتی؛ حمل و نقل؛ تفریحات گردشگری 
و کلوپ های دریایی؛ رستوران ها، آژانس های گردشگری 
و ... به حرکت در آید. با این اوصاف صنوف مختلف کیش 
که هر ساله شاهد برگزاری جشنواره های مختلف بوده اند  
و امسال هم وعده های زیادی شنیده اند ،امروز حق دارند 

بپرسند جشنواره مان کو؟!

  چهارشنبه 15 تیر 1401، 6 ذی الحجه 1443 ، 6 جوالی 2022، شماره 3993 ، صفحه3

جشنواره ام کو...؟!جشنواره ام کو...؟!
   اقتصاد کیش -   27 خرداد تا 5 مرداد 1401 چله تابستونه کیش و به روایت قدیمی ترها "بیست و پنجمین دوره جشنواره تابستانی کیش" و اول تیرتا 
پایان آذرماه 1401 جشنواره بین المللی جزیره فوتبال عناوین آشنایی که هر کس با دیدن و شندین آن ها شور و شادی و نشاط برایش تداعی می شود اما انگار 

خبری از برگزاری آن ها نیست؛ حداقل تا امروز که نبوده...

آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای

شرکت خانــه )سهامی خاص( در نظر دارد؛ تهیه، تأمین، حمل مصالح و اجرای عملیات 
 F نازک کاری، نما، محوطه و تأسیســات برق و مکانیک و تحویل و راه اندازی پروژه بلوک
مجتمع مسکونی روماکیش را به صورت حداکثر 30% نقد و حداقل 70% تهاتر با امالک و 
اراضی متعلق به شرکت خانه، به اشخاص حقوقی دارای توان فنی، مالی، تشکیالتی و سوابق 
اجرایی مرتبط و حداقل دارای صالحیت رتبه 3 ابنیه واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط 
دعوت می شود با پرداخت مبلغ 10،000،000 ریال )غیر قابل استرداد( جهت دریافت اسناد 
مناقصه عمومی از تاریخ 1401/04/15 حداکثر تا ساعت 15 مورخ 1401/04/26 ضمن در دست 
داشتن معرفی نامه، به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان دمشق، پالک 8 ، شرکت خانه،  
دفتر امور قراردادها مراجعه نموده و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند و در صورت 
نیاز به اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 88909101 داخلی 201 تماس حاصل نمایید. ضمنًا 
تضمین شرکت در مناقصه عمومی مبلغ 250،000،000،000 ریال بوده و آخرین مهلت تکمیل 
و تحویل اسناد به شرکت خانه تا ساعت 15:00 مورخ 1401/04/28 می باشد؛ به پیشنهادهای 
مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی اختالف داشته باشد و یا بعد 
از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است، این شرکت، در 
رّد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها، بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل یا ارائه مستندات باشد، 

مخیر است. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
شرایط تکمیلی شرکت در مناقصه در اسناد موجود است و پیشنهاد دهندگان می بایست 
یک نسخه از شرایط مناقصه را دریافت و پس از امضاء و ممهور نمودن آن، به پیشنهاد خود 

ضمیمه نمایند. 
تبصره: در صورت ارائه پیشنهاد با درصد تهاتر بیشتر در بازه قیمت مناسب  توسط شرکت 
                    کنندگان در مناقصه، پیشنهاد با درصد تهاتر بیشتر در اولویت قرار خواهد گرفت.

                                                                                                                                         شرکت خانه

نوبت دوم 
                  چاپ اول

کیش  اقتصاد 
سازمان آگهی ها

44424999 

* ســید رضا صمدی مدیر تســهیل تولید و صنایع کیش در گفت و گو با 
اقتصاد کیش عنوان کرد :

فعالین  اقتصادی جدید ، ظرفیت های موجود شــهرک های صنعتی کیش را 
تکمیل می کنند.

* معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی  استانداری هرمزگان :
فعالیت های ملوانی برای بهبود و معیشــت مرزنشــینان  در هرمزگان تسهیل 

می شود.
* مومنی دبیر شورایعالی مناطق آزاد  مطرح کرد:

شفاف سازی حداکثری  حوزه گمرکات در دستور کار مناطق آزاد قرار دارد.

پس چی شد....؟!

از آنجا که توسعه ورزشهای همگانی و گروهی  و استفاده از ظرفیت های ساحل 
و دریا همواره یکی از سیاست های اصلی و مورد تاکید سازمان منطقه آزاد کیش 
بوده جای تعجب است که تورهای والیبال نصب شده در ساحل سیمرغ و پارک 
طلوع مدتی است که به دالیل نامعلوم جمع شده است! از آنجا که عالقمندان زیادی 
خصوصا بازنشستگان در ساعات مختلف شبانه روز از این فضا استفاده می کردند، 
سوال اینجاست که مسئولیت این عمل با کدام ارگان است که بدون اطالع رسانی 
قبلی و دلیل قانع کننده اقدام به جمع آوری  آنها کرده اند؟ از مراکز مختلف و مرتبط  
هم پیگیری شــد  که اظهار بی اطالعی نموده اند. الزم اســت در خصوص علت  
جمع آوری و تعطیلی این ورزش در سواحل  پاسخ روشنی به افکار عمومی داده 
شود چون جمع کثیری از کیشوندان از این فضای شاد و مفرح  در اوقات مختلف 

روز استفاده می کردند و لذت می بردند که متاسفانه ...  

نقد روز ...

تورهای والیبال سواحل کیش

   اقتصاد کیش-  پیمانکار پارکینگ مسقف فرودگاه  کیش بنا به دالیلی چندین 
ماه است که حوزه کاری خود را رها کرده و متاسفانه روزانه شاهد وقوع برخی 
تصادفات و آسیب دیدن خودروهای پارک شده در محوطه پارکینگ  فرودگاه 
کیش هستیم  .کسی هم متاسفانه  در این خصوص پاسخگو نیست و مدام وعده 
فرودگاه جدید را می دهند .اینها بخشــی از اعتراضات مردمی  به عدم حضور 

متولی در پارکینگ فرودگاه جزیره کیش است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش- زیبایی های جزیره کیش که تا مدت ها بکر و 
دست نخورده باقی مانده بود، پتانسیل بسیار زیادی  را برای تبدیل  کیش  به یک 
مقصد گردشــگری فراهم نموده است . یکی از نیازهای اصلی منطقه ای چون 
جزیره کیش ساخت فرودگاه بود و عملیات عمرانی و زیباسازی در آن آغاز شد 
تا اینکه باالخره در سال 1356، فرودگاه کیش به صورت رسمی افتتاح شد. در 
سال 1373، فرودگاه کیش به چراغ های پرواز در شب مجهز شد تا پروازهای 
شبانه کیش هم آغاز شوند. رفته رفته در جهت توسعه فرودگاه و امکانات جانبی 
آن و  تامین رفاه حال مسافران و کیشوندانی که برای مدتی جزیره را ترک می 
کردند فرودگاه کیش دارای سه پارکینگ اختصاصی شد که هرکدام از آنها فضا 
و ظرفیت متفاوت خود را داشت : پارکینگ شماره یک: به ابعاد 5000 متر مربع 
و با ظرفیت 134 خودرو می باشد. این پارکینگ روبروی برج مراقبت پرواز و 
ترمینال پروازهای داخلی قرار دارد و مجهز به سایه بان برای توقف های کوتاه 

مدت و ساعتی پیشنهاد می شود.
پارکینگ شماره دو: به ابعاد 6000 متر مربع و با ظرفیت ۲50 خودرو بوده و این 
پارکینگ در کنار پایگاه پلیس فرودگاه قرار دارد. شبانه روزی در تمام ایام سال، 

برای توقف های طوالنی مدت و روز و شب توصیه می شود.
پارکینگ شماره سه: به ابعاد 3000 متر مربع و با ظرفیت 100 خودرو بوده و این 
پارکینگ در کنار پایگاه پلیس فرودگاه قرار دارد. برای اســتفاده روزانه و شبانه 

مراجعین به گمرک فرودگاهی و در صورت نیاز در زمان اوج سفر.
آنطور که در خبرها آمده در سال 1395 پارکینگ مسقف فرودگاه کیش به بخش 
خصوصی واگذار شد که در همان زمان هم انتقادات زیادی را به دنبال داشت 
و ایــن روزها عالوه بر اینکه نظارتی وجود ندارد ماههاســت اثری ازحضور  

پیمانکار هم نیست!
مردم چه می گویند؟

کیشوندان در تماس با دفتر روزنامه اعتراضات زیادی را در رابطه با عدم حضور 
متولی و وجود بی نظمی در محوطه پارکینگ فرودگاه کیش مطرح کرده اند. 

یکی از کیشــوندان در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه پیمانکار پارکینگ 
مســقف فرودگاه بنا به دالیلی چندین ماه اســت که رفته و متاســفانه روزانه 
شاهد وقوع برخی تصادفات و آسیب دیدن خودروهای پارک شده در محوطه 
پارکینگ هســتیم و هیچکدام از مسئوالن هم پاســخگو نیستند و مدام وعده 

فرودگاه جدید را می دهند .
یکــی از کارکنان فرودگاه نیز در اعتراض بــه همین موضوع گفت: پارکینگ 
فرودگاه بیش از 100 جای پارک دارد و ماهها اســت که کارکنان آن مجبورند 
خودروهای خود را پشــت محوطه نمایشگاه پارک نمایند و مسیر زیادی را تا 
رســیدن به فرودگاه  در گرمای هوا پیاده بروند و متاســفانه اعتراضات ما هم به 

جایی نمی رسد.
یکی دیگر از کارکنان فرودگاه نیز در اعتراض به نبود جای پارک به اســتفاده 
بیش از اندازه برخی رنت کاران جزیره اشاره کرد و گفت: متاسفانه رنت کاران 
به صورت روزانه دو سه ردیف اول پارکینگ فرودگاه را بدون هیچ نظارتی به 
خودروهای خود برای مســافران پارک می کنند و به اعتراضات ما هیچ ترتیب 

اثری داده نمی شود. 
یکی دیگر از کیشوندان نیر در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه پارکینگ 
فرودگاه کیش قبل از سپرده شدن به پیمانکار وضعیت بهترو منظم تری داشت 
گفت: انتظار این بود که با حضور پیمانکار اوضاع پارکینگ منظم شود اما امروز 
شــاهد بی نظمی های زیادی هستیم و این بی نظمی ها زیبنده جزیره کیش به 
عنوان یک مکان توریستی نیست و الزم است تذکرات الزم از سوی مسئوالن 
به پیمانکاران طرف قرارداد داده شــود و اگر پیمانکاری به تعهدات خود عمل 

نکرد برخورد مناسبی با آن صورت بگیرد.
به نظر میرســد اطالع رسانی شــفافی در موضوع واگذاری و یا عدم واگذاری 
پارکینگ فرودگاه به پیمانکار صورت نگرفته و به طور دقیق مشــخص نیست 
که مسئولیت جوابگویی بر عهده کیست! از طرفی واگذاری پارکینگ فرودگاه 
به بخش خصوصی از ســال 95  اعالم  شــده است و از سویی دیگر این روزها 
خبر میرسد که چندین ماه است که مسئول و متولی در محوطه پارکینگ دیده 
نمیشود و گویی کار رها شده است. با توجه به کارکرد باالی فرودگاه کیش و 
خصوصا محوطه پارکینگ مسقف و... الزم است که توضیحات مشخصی در 

این خصوص داده شود.

نگاهی به یک خواسته مردمی؛

   اقتصاد کیش-   اولین دوره جشنواره کیش خوشمزه از بیستم تیرماه در جزیره 
کیش برگزار می شود. 

کاظم پناهی، مدیر عامل جامعه پذیرایی کیش با اعالم این خبر گفت : با همراهی و 
مشارکت بیش از چهار صد مجموعه کافه رستوران و مرکز غذایی در جزیره کیش، 
ضمن تاسیس دبیرخانه دائمی جشنواره کیش خوشمزه در دفتر جامعه پذیرایی ، 
اولین دوره آن از بیســتم تیرماه جاری همزمان با اعیاد قربان و غدیر آغاز و تا پایان 

هیجان جام جهانی در کیش ادامه پیدا خواهد کرد. 
کاظم پناهی افزود : این جشنواره مردمی و پر هیجان با حمایت هنرمندان تراز اول 
کشور و همراهی رسانه های جمعی ، ایده های خالق و نو را در ساختار گردشگری 

جزیره زیبای کیش پی گیری و به مرحله اجرا در خواهد آورد. 
وی گفت: برگزاری جشن ها و مراسم متنوع و شاد، قرعه کشی جوابز بسبار ارزنده 
و تخفیفات چشــم گیر در خدمات مراکز غذایی از جمله بدیهی ترین آورده های 

جشنواره کیش خوشمزه است. 
مدیر عامل جامعه پذیرایی کیش ضمن استقبال از احتمال همراهی جوامع دیگر 
صنفی در کیش با این جشنواره گفت: جزیره زیبای کیش متعلق به همه ی ماست 
و دست تمام صنوفی که ما را در مسیر رونق بخشیدن به هنر، صنعت گردشگری 
در این گوشه پرارزش از خلیج همیشگی فارس یاری دهند، به گرمی می فشاریم. 

شایان ذکر است، مراسم افتتاحیه جشنواره کیش خوشمزه در هفته ی آینده طی آیین 
متفاوت همراه با برگزاری کنفرانس رسانه ای و تبیین اهداف و روشها، و حضور و 

مشارکت هنرمندان ، گردشگران و کیشوندان گرامی برگزار خواهد شد

جشنواره »کیش خوشمزه« 
 در جزیره برگزار می شود

کاظم پناهی، مدیر عامل جامعه پذیرایی کیش :

آگهی دعوت  به مجمع  عمومی فوق العاده  آگهی دعوت  به مجمع  عمومی فوق العاده  
مالکین مجتمع مسکونی آناهیتامالکین مجتمع مسکونی آناهیتا

بدینوسیله  به اطالع کلیه مالکین محترم مجتمع مسکونی آناهیتا میرساند مجمع عمومی فوق العاده مالکین مجتمع 
راس ساعت 17 پنج شنبه 30 تیرماه 1401) 1401/04/30( در محل البی  بلوک 1 مجتمع تشکیل میگردد لذا بدینوسیله 
از کلیه مالکین ) ساکنین( محترم و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا ضمن توجه الزم به موارد ذیل 

راس ساعت مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

-  انتخاب هیات مدیره جدید 
تبصره 1- از کلیه مالکینی که تمایل دارند کاندیدا ی عضویت در هیات مدیره مجتمع شوند دعوت میشود حداکثر تا 

تاریخ1401/04/25 آمادگی خود را از طریق پیامک یا واتساپ به شماره 09309975366اعالم فرمایند .
 تبصره 2-حسب توافق انجام شده مقرر گردیده از مجموع واحدهای ویالیی و هریک از بلوک ها یک نفر بعنوان 

نماینده بعنوان اعضاء هیات مدیره جدید توسط مالکین معرفی و انتخاب شوند.
تبصره 3- با عنایت به دعوت انجام شده و حضور نماینده محترم دادستان و نماینده محترم سازمان منطقه آزاد 
کیش  و یک نفر از کارشناسان رسمی دادگستری جهت نظارت بر روند برگزاری مجمع و  انتخابات از کلیه مالکین  
تقاضا میشود حتما« در جلسه مذکور حضور بهم رسانیده یا نسبت به معرفی نماینده قانونی خود حداکثر تا تاریخ 

                     1401/04/25 اقدام و نسبت به ارسال فرم مربوطه به واتساپ شماره 09309975366 اقدام فرمایند.

مجتمع مسکونی آناهیتامجتمع مسکونی آناهیتا

اختصاصی

   اقتصاد کیش-  مســئول کمیته واکسیناســیون کرونا کیش گفت: براساس آمار 
تجمیعی 145 هزار و 955 واکســن از آغار واکسیناســیون در جزیره کیش تزریق 

شده است.
به گزارش  اقتصاد  کیش، دکتر مریم ستاریان، گفت: بیش از 31 هزار و 635 واکسن 

در نوبت سوم به ساکنان و گردشگران جزیره کیش تزریق شده است.
مسئول کمیته واکسیناسیون کرونا کیش، با اشاره به اینکه روز گذشته 10۲ تزریق 
واکسن انجام شده است، گفت: تاکنون 857 نوبت واکسن در جزیره کیش تزریق 

شده است.
دکتر مریم ستاریان گفت: افراد باالی 18 سال که حداقل 4 ماه از نوبت سوم واکسن 
خود گذشــته است می توانند برای دریافت نوبت یادآور به مرکز بهداشت بوعلی 

جزیره کیش با همراه داشتن کارت واکسن خود مراجعه کنند.
وی گفت: 59 هزار و 609 واکسن در نوبت اول و 53 هزار و 854 در نوبت دوم به 

مشموالن جزیره کیش تزریق شده است.
دکتر مریم ستاریان با اشاره به ضرورت واکسیناسیون برای مقابله با ویروس کرونا 
گفت: رعایت دســتورالعمل های بهداشتی، پرهیز از تجمعات، استفاده از ماسک 

مهمترین توصیه ها در خصوص پیشگیری از ابتال به ویروس امیکرون است.
وی تصریح کرد: افراد می توانند همه روزه از ساعت 8 تا 13 به مرکز بهداشت بوعلی 

کیش مراجعه کنند.

تزریق بیش از ۱4۵ هزار واکسن
 در جزیره کیش

وضعیت نامناسب  پارکینگ
 فرودگاه کیش 


