
گــروه فرهنــگ و هنــر - 
کتاب های در دســت چاپ »آماندا 
گورمن« شــاعر جوانی که در مراسم 
تحلیف جو بایدن حضور پیدا کرده 

بود پرفروش شدند.
کتاب هــای در دســت چاپ 
»آمانــدا گورمن« شــاعر ۲۲ ســاله 
آمریکایی که با شعرخوانی در مراسم 
تحلیــف »جو بایدن«، رییس جمهور 
جدید آمریکا بسیار مورد توجه قرار 

گرفت به صدر پرفروش ها رسید.

فقط چند ســاعت پس از آن که 
این شاعر جوان شــعر »تپه ای که بر 
فراز آن خواهیم رفت« را در مراســم 
تحلیف اجرا کرد انتشارات پنگوئن 
کودکان اعالم کرد این شعر »گورمن« 
را در قالب یک کتاب مجزا در فصل 

بهار پیش  رو منتشر خواهد کرد. 
بر اســاس اطالعات ارائه شده 
۱۵۰هزار نســخه از ایــن کتاب در 
چاپ اول منتشــر خواهد شد که این 
تعداد حتی برای یک مجموعه شــعر 

هم رقمی بی سابقه است.
چندیــن روز پیــش از حضور 
»گورمن« در این مراســم اعالم شده 
بود نخستین مجموعه شعر این شاعر 
که اتفاقا با عنوان »تپه ای از بر فراز آن 
خواهیم رفت« منتشــر شده است در 
۲۱ ســپتامبر در ایاالت متحده منتشر 

خواهد شد.
نخســتین کتاب مصــور این 
ملک الشــعرای جــوان آمریکا نیز با 
عنوان »آوازهای تغییر« در همان روز 

منتشر خواهد شد.
فقــط چنــد دقیقــه پــس از 
شــعرخوانی »گورمــن«، هر دو این 
کتاب ها به صدر کتاب های پرفروش 

آمازون رسیدند.
»گورمــن« در گفت وگویی با 
»ســی ان ان« گفته بــود لکنت زبان 
داشــته و ادای حــرف »ر« برایــش 
مشــکل بــوده کــه در نهایــت در 
 دوران کودکــی آن را برطرف کرده 

است.

گروه فرهنگ و هنر - نخســتین 
نمایشــگاه مجازی کتاب تهران که به 
منظور حمایت از صنعت نشر درحال 
برگــزاری اســت از ســاعات اولیه با 

مشکالتی روبه رو شد.

نخستین نمایشگاه کتاب تهران که 
به منظور حمایت از صنعت نشر درحال 
برگــزاری اســت از ســاعات اولیه با 
مشکالتی مواجه شد.بنابر اعالم موسسه 
خانه کتاب و ادبیات ایران به دلیل استقبال 
زیاد مردم از این رویداد فرهنگی سایت 
نمایشگاه با مشــکالتی مواجه شد،از 
مردم خواسته شــد تا خرید خود را به 
روز ها و ساعت های بعد موکول کنند 
از ســوی دیگر در روز دوم برگزاری 
نمایشگاه مجازی کتاب مشکالتی در 
زمینه خرید کتاب از این نمایشگاه 
ایجاد شد. این مشکالت در روز 

سوم هم ادامه پیدا کرد.
همچنان مخاطبــان کتاب از کند 
بودن سایت برگزاری نمایشگاه مجازی 
کتاب گله مند هســتند و در این زمینه 
مشــکالتی دارند از جمله اینکه برای 
ورود به سایت مشکل دارند.در صورت 
ورود برای رفتن به صفحه مورد نظرشان 
با مشکل روبه رو می شوند و باید ده بار 

برای ورود به یک صفحه تالش کنند.
مردم کتاب مورد نظرشــان را در 
ســایت نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
پیدا نمی کنند.هنگامــی هم که موفق 
می شــوند،کتاب مورد نظرشان را پیدا 
کنند بــا چاپ های متعدد از یک کتاب 
روبه رو می شــوند.چاپ های مختلفی 
کــه نمی توانند حتی یک چاپ آن را به 
سبد خریدشان اضافه کنند.این مشکل 
درحالی دیده می شود که براساس اعالم 
مســئوالن برگزاری نمایشگاه مجازی 

کتــاب تهران قرار بــود آخرین چاپ 
یک کتاب در سایت نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران به نمایش درآید و ناشران 
موجودی واقعی کتاب هایشــان را در 
سایت اعالم کنند. تخفیفی که در سایت 
نمایشگاه مجازی کتاب دیده می شود با 
تخفیف ناشر در سایت خودش یکسان 
نیست برای مثال قیمت جلد دوم کتاب 
»پاتولوژی نوبل« در ســایت انتشاراتی 
بــا ۲۰ درصد تخفیف ۱۴۴ هزار تومان 
و در نمایشــگاه مجازی کتاب با همین 
میزان تخفیف ۱۵۸ هــزار تومان درج 
شــده اســت؛به دنبال آن این سوال در 
ذهن مخاطبان کتاب ایجاد شــده گویا 
نمایشــگاه مجازی کتاب تهران هزینه 
پست را به قیمت کتاب ها افزوده است.

برخی مخاطبان سایت های فروش 
کتاب را بهتر از نمایشگاه مجازی کتاب 
دانستند،چون جستجوی کتاب در این 

سایت ها برای آن ها از جستجو و خرید 
در نمایشگاه مجازی کتاب تهران بهتر 
است.نمایشگاه مجازی کتاب تهران در 
اطالعیه ای درباره دسترســی نداشتن 
مخاطبان به عناویــن برخی کتاب ها 
توضیح داده،در این توضیح آمده است:

»بــا عنایت به اینکــه بخش قابل 
توجهــی از تماس های مردمی با مرکز 
پاسخگویی نمایشــگاه مجازی کتاب 
تهران عدم دسترسی به برخی عناوین 
است، به اطالع بازدیدکنندگان محترم 
می رساند عدم دستیابی به برخی عناوین 
در این نمایشگاه به چهار دلیل زیر است:
۱. شــرکت نکــردن ناشــر در 

نمایشگاه مجازی کتاب تهران
۲. اتمــام موجودی کتاب به دلیل 
فــروش در نمایشــگاه مجازی کتاب 

تهران
۳. عــدم ثبــت کتــاب در بانک 

اطالعاتی خانه کتاب و ادبیات ایران به 
دلیل عدم اعالم وصول ناشر

۴. عــدم اعالم موجــودی کتاب 
توسط ناشر در پنل فروش

بر این اساس، از آن دسته از ناشران 
شــرکت کننده در نمایشــگاه مجازی 
کتــاب تهران که هنوز موجودی کتاب 
خــود را در پنل فــروش اعالم نکرده 
اند دعوت می شــود نسبت به ویرایش 
اطالعات و اعــالم موجودی عناوین 
و یــا غیرفعال کــردن کتاب های فاقد 
موجودی از لیست فروش اقدام کنند.«

آزاده نظربلنــد، معــاون  کتاب و 
فرهنگ موسســه خانه کتاب و ادبیات 
ایران درباره سواالت مطرح شده مردم 
درباره نمایشــگاه مجازی کتاب تهران 
گفت: ســایت و سرعت جستجو پس 
از ارتقای فنی بســیار خوب شده است 
و االن روی صفحه های ســایت توقفی 

نداریم. وی افــزود: کتاب هایی که در 
ســایت نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
بــا عنوان »ناموجــود« نمایش داده می 
شود جزء کتاب هایی هستند که ناشران 
اجازه فروششــان را در این نمایشگاه 
صادر نکردند.به عبارت دیگر این دسته 
از ناشران پس از اعالم فروش کتاب در 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران، موجودی 
آن را در ســایت ثبت نکردند.مسئوالن 
برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
برای رفع این مشکل نمی توانند کاری 
انجام دهند.حتی از این ناشران در قالب 
پیامک درخواســت کردیم موجودی 
کتاب هایشــان را در سایت نمایشگاه 
ثبت کنند یا اینکه فروش کتابشــان را 
در ســایت به حالت غیرفعال درآورند.  
معاون کتاب و فرهنگ موسســه خانه 
کتــاب و ادبیــات ایران ادامــه داد: ما 
براساس آیین نامه ضوابط حضور ناشر 

در نمایشگاه مجازی کتاب به او اجازه 
می دهیم که یکبار قیمت کتاب هایش 
را افزایش بدهد، چون تجدید چاپ و 
انتشار مجدد کتاب ها به دلیل نوسانات 
قیمــت کاغذ و افزایش مداوم خدمات 
چاپ با قیمت باالتری منتشر می شود 
از ایــن رو چاپ های جدید یک کتاب 
با قیمت باالتری نســبت به چاپ های 
قبلی عرضه می شود. احتماال این ناشر 
یک تعدادی کتاب در سایت خودش با 
قیمت قدیم می فروخته است و کتابش 
را برای عرضه در نمایشــگاه مجازی 
کتاب تهران دوباره منتشر کرده است از 
ایــن رو کتاب را قطعا با قیمت باالتری 
در این نمایشگاه عرضه می کند؛اما اینکه 
بگوییم قیمت پســت را از هزینه کتاب 
درمی آوریم،کامال بی انصافی اســت 
و بایــد درباره تمام کتاب ها صدق کند 

درحالی که اینگونه نیست.

کتابهای»آمانداگورمن«درصدرپرفروشها

گالیههایمردمازمشکالتسایتنمایشگاهمجازیکتابوپاسخمسئوالن

گروه فرهنگ و هنر -ترجمه بهزاد 
جنت سرای نمین از »پیرمرد و دریا« اثر 
زیبا و تا ثیرگذار ارنســت همینگوی، 
نویسنده محبوب آمریکایی، بسیار روان 

و دوست داشتنی است. 
داستان این کتاب ، داستان پیرمرد 
ماهیگیر الغر و نحیفی است که زمانی 
دریا قلمرو پادشــاهی اش بود اما اکنون 
مدتی اســت بــا قایق خالــی  از دریا 

برمی گردد بی آن که صیدی داشته باشد.
او آرزو دارد قبل از مرگ بزرگترین 
ماهی زندگی اش را صید کند تا این که 
بالخره اتفاق بزرگ می افتد اما چه تلخ 
و چه سخت...این رمان واپسین اثر مهم 
داستانی ارنست همینگوی است که در 
سال ۱۹۵۱، در کوبا  آن را نوشت و سال 

بعد به چاپ رساند:
دریا بســیار زیبا و مهربان است 
امــا می تواند به قدری ظالم باشــد و 
ناگهانــی عمل کند که چنین پرندگانی 
که پــرواز می کنند، غوطه ور شــده و 
شــکار می کننــد، با صــدای محزون 
ضعیفشان، برایش بیش از حد ظریف 
ساخته شده باشــند. او همیشه دریا را 

با عنوان »المار »که اســپانایی ها وقتی 
دریا را خیلی دوســت دارند به این نام 
می خوانند، تصــور می کرد. آنهایی که 
دریا را دوست دارند، گاهی حرف های 
بدی در موردش میزنند اما همیشــه به 
گونه ای از آن یاد می کنند که گویی یک 
زن است.  بعضی ماهیگیران جوان تر که 
قایق های موتوری داشتند و از گوی های 
شناور برای پیدا کردن راه خود استفاده 
می کردند از دریــا به عنوان »ال مار»که 
مردانه اســت نام می بردند. آنها از دریا 
به عنوان یک ســتیزه جو، مکان و حتی 
دشمن یاد می کردند اما پیرمرد همیشه 
دریا را زنانه و چیزی که یا به انسان لطف 
بزرگی می کند یــا لطفش را از او دریغ 
می کند و اگر وحشیانه یا بدجنس عمل 
می کند به این خاطر است که کمکی از او 
برنمی آید، تصور می کرد. او فکر می کرد 
اثــر ماه بر روی دریا مثل اثر آن بر روی 
زنان است. پیرمرد به آرامی پارو می زد 
و زیاد به خودش فشار نمی آورد چون 
دریا بســیار آرام بود و گاهی موج هایی 
می آمد که یک سوم نیروی پیش برنده 

قایق را مهیا می کرد. 

گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
ناطور دشت، اثر ماندگار ادبیات آمریکا، 
روایت بیگانگی جوانی به نام »هولدن 
کالفیلــد« با دنیای پیرامونش اســت. 
جی.دی ســلینجر کتاب ناطور دشت 
را نوشــته است و مهدی آذری و مریم 

صالحی کار ترجمه را بر عهده داشتند.
درباره  کتاب :

هولــدن جوانی اســت که همه 
ارزش    ها را زیر ســوال می برد. نزدیک 
کریسمس است و همه به خانه هایشان 
برمی گردند. او در درس های مدرسه اش 
مردود شــده و حاال منتظر است نامه ی 
مدرســه به خانواده اش برسد. هولدن 
می خواهد کمی صبــر کند تا آب ها از 

آسیاب بیفتد، بعد به خانه برگردد. 
در این مدت بدون مقصد خاصی 
در شهر پرسه می زند از خاطرات چند 
روز گذشــته و افکارش حرف می زند. 
با خواندن کتاب ناطور دشت همراه با 
هولدن به جاهایی که او می رود، ســفر 
می کنیم و به عمیق ترین الیه های فکر 
او ســر می زنیم. هولدن می تواند مظهر 
جوانان در همه جای دنیا باشد، جوانانی 

که فشارها و تنش هایی از قبیل زندگی 
کردن مطابق قوانین، تالش برای رهایی 
از ارتباطات بی معنای انسانی و محدود 
کردن شخصیتشان، آنان را از هر طرف 
احاطه کرده است. این رمان تأثیرگذار 
با بیان شــیرین جی.دی سلینجر گاهی 
لبخنــد بر لب خواننده نیز می نشــاند. 
سلینجر ســرگردانی و یأس این جوان 
جستجوگر را به گونه ای دلنشین ساخته 
که با او هم دل و هم فکر می شــویم. در 
واقع ناطور دشــت را می توان حکایت 
جوان های جستجوگری دانست که به 
دنبال مفهــوم واقعی زندگی، هم رنگ 
جماعت نمی شوند، حتی اگر به قیمت 
خوبی برایشــان تمام نشــود. هولدن 
کالفیلد در نظرســنجی »مجله کتاب« 
عنوان دومین شخصیت ادبی جهان را 

به دست آورد.
کتاب ناطور دشت را به چه 

کسانی پیشنهاد می کنیم؟
ناطور دشت در لیست صد کتابی 
که باید پیش از مرگ خواند قرار دارد و 
همین سبب می شود تا کتابی جذاب و 

خواندنی برای همه ی مخاطبان باشد. 

»ناطوردشت«»پیرمردودریا«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده:
 ارنست همینگوی

مترجم: 
بهزاد جنت سرای نمین

نویسنده: 
جی. دی. سلینجر

مترجم: مهدی آذریمریم 
صالحی

9 فرهنگ و هنر
گــروه فرهنگ و هنــر - به 
گزارش کمیســیون ملی یونســکو - 
ایران، نخســتین نمایشگاه بین المللی 
خوشنویسی راه ابریشم »رقص قلم« 
با حضور جمعــی از اهالی فرهنگ، 
هنــر، مســئوالن و اهالی رســانه در 

فرهنگسرای هنر افتتاح شد.
حجت اهلل ایوبی در این مراســم 
با تقدیر از همراهان برپایی نمایشگاه 
رقص قلم عنوان کرد: همه ما افتخارات 
این روزها را به عنوان زادروز اســتاد 
امیرخانی به پیشــگاه این استاد تقدیم 

می کنیم.
همچنین احمد پاکتچی، ســفیر 
ایــران در یونســکو در ســخنانی با 
قدردانی از برپایی نمایشــگاه رقص 
قلم نیز عنوان کرد: ایران در مسیر جاده 
ابریشم یک نقطه عطف است و نقشی 
ویژه در این جاده به عنوان حلقه وصل 
شرق و غرب داشته است. ایرانیان در 
مسیر جاده ابریشــم همواره در کنار 
تجارت، فرهنگ و دانش و هنر صادر 

کرده و می کنند.
سفیر ایران در یونسکو تاکید کرد: 
اگــر بخواهیم به جایگاه ویژه ایران در 
جاده ابریشــم بنگریم در هنر ایرانی 
غلبه محتوا بر فرم را داریم، بر خالف 
هنرهای امروزی که فرم زده هستند و 
خواستگاه انســانی را در نظر ندارند. 
هنرمنــدان ایرانی در گذشــته و حال 

نشان دادند که محتوی اهمیت دارد.
پاکتچــی ادامــه داد: پیشــنهاد 
می کنــم با توجه به ایــن که ما کلیت 
فلسفه هنر را داریم و در حوزه فلسفه 
خوشنویســی نیز کم کار کرده ایم به 

ایــن مهم بپردازیم تا گوهرهای نهفته 
در خوشنویسی را نمایان کنیم. در این 
راســتا نگاه هنرمندان و مورخان ما به 
خوشنویســی اهمیت دارد و این نگاه 
کمک می کند که فرم های آفریده شده 
به دست هنرمندان، محتوای عالم را به 

تصویر بکشد.
او با اشــاره به نوشــتار اســتاد 
شــیبانی از ادیبان ۱۲۰۰ ســال پیش 
گفت: نگاه وجودشناســانه ای را در 
تعابیر این اندیشمند مالحظه می کنیم 
و گویــی این کالم را امــروز در باب 
خوشنویسان نگاشته اند. زیبایی شناسی 
خط از وجودشناسی خط مبرا نیست. 
این محتوی باید مورد توجه باشد تا در 
فضای راه ابریشم و در دنیای کوچک 
شده امروز بتوانیم به جهانیان بگوییم 
که هنــر و جهان پیرامون، درهم تنیده  

شده است.
همچنین محمد حیدری، هنرمند 
خوشــنویس نیز در این مراسم اظهار 
کــرد که مــا گرفتار افســون رازآلود 
خوشنویسی شــده  و دست هامان را 
در زیبایی خوشنویسی شسته و پشت 

دانایان اردو زده ایم.
این هنرمند خوشــنویس افزود: 
پس از بازگشت از همدان و برگزاری 
راه ابریشــم، موضــوع رقص قلم در 
دســتور کار قرار گرفت و در نهایت 
به اجرا رسید. با هنرمندان کشورهای 
دیگر از طریق هنرمنــدان، رایزنان و 
همکاران رایزنی و از ۳۰ کشــور بیش 
از ۱۰۰۰ اثر دریافت کردیم و ۶۵۰ اثر 
در نمایشگاه های مجازی قرار داده شد 
و هر شــب بخشــی از این آثار افتتاح 

می شود.
حیدری یادآور شد: نمایشگاهی 
نیز در بازار بزرگ ایران افتتاح می شود 
کــه در اختتامیــه این رویــداد از آن 
رونمایی می شود. از دیگر نکات جالب 
توجه این رویداد این است که پاکستان 
بیشترین مشارکت را در این نمایشگاه 

داشته است. 
در ادامه این مراســم اسماعیلی، 
رییس فرهنگستان اظهار کرد: وجود 
مبارک هنرمنــدان موجب تعالی هنر 
خوشنویسی و نگارگری بوده است. 
راه ابریشم مسیر زندگی است و جلوه 
هایی از فرهنگ و هنر و اقتصاد در آن 
جاری اســت. جهان انســان غربی و 
شرقی از طریق راه ابریشم ارتباط یافته 
است. در مسیر زندگی است که هنر و 

خالقیت شکل می گیرد. 
رییس فرهنگســتان هنر عنوان 
کرد: ملت های کهن این مسیر با تکیه 
بر اســتحکام و ظرافت، از تمدن های 
کهن باقی مانده اند تا حال و آینده جهان 
انسانی را بســازند. در بیان شاعران و 
ادبیان در هنر راه ابریشــم تجلی یافته 
و ادبیات و هنر، زبان و فهم مشــترک 
مردمان راه ابریشم است که با صلح و 

سالمت به اقتصاد شکوفا رسیده اند.
او ادامــه داد: مرزهای فرهنگی 
ایــران فراتر از مرزهــای جغرافیایی 
است و هنرمندان با هنرشان مرزهای 
فرهنگی این مملکت را ساختند. هنر 
خوشنویســی همچون خطی مرزی 
شــرق و غرب آســیا را به هم متصل 
می کند. این هنــر مقدس در فرهنگ 
و هنر اســالمی جاری بود و مفاهیم را 

نهادینه کرده و به این صورت، فرهنگ 
و تمدن ایرانی اسالمی را ساخته است.
غالمحسین امیر خانی، هنرمند 
پیشکســوت عرصه خوشنویســی 
نیــز در ادامه این مراســم اظهار کرد: 
خوشنویسی باید به عنوان یک میراث 
گرانقــدر جایگاه خود را حفظ کند و 
شــاگردان باید حق شناســی کنند. بر 
اساس ســخن جامعه شناسان بزرگ، 
سه رکن دانش، کار و اخالق در جهان 
اهمیت دارد. ما در دنیای امروز تامل و 
توجه را نداریم، زیرا سرعت این دوره 

این اجازه را به ما نمی دهد.
او عنوان کــرد: توجه به این که 
اجداد فرهیخته از ما راضی هســتند، 
بخشی از فرهنگ ما است. باید بدانیم 
کــه چقدر حق نعمت را ادا کرده ایم و 
در همین راستا باید در نشستی علمی 
و فرهنگی و غیرسیاسی به این سواالت 
جواب دهیم. این استاد خوشنویسی 
ادامه داد: بعد از جنگ های جهانی بشر 
به این نکته رسید که چه شد همدیگر 
را کشتیم؟ این نقص از کمبود اخالق 
اســت. به همین خاطر است که باید 
خرد و اخالق را سرلوحه قرار دهیم. 

امیرخانی گفت: امکانات در کنار 
همت و شــجاعت و احساس وظیفه 
می توانــد کاروان زندگی را در جامعه 
به صحت برســاند. آیا نیرومندی یک 
کشــور به سیاســت و سالح است یا 
اندیشه و تربیت فرزندان، فرهیختگان 
و فرزانگان؟ چرا ما به استاد شجریان 
میدان ندادیــم؟ اگر مثنوی قبل افطار 
استاد استفاده می شد، کدام شنونده ای 
در برابر آن زانو نمی زد؟ چه کسانی این 

مشــق غلط را می دهند که این صدای 
آسمانی محدود شود؟

وی تاکیــد کرد: مــا باید امکان 
رســاندن صدای ناب را به گوش های 
منتظــر فراهم کنیم. امروز ســخن از 
چین و راه ابریشــم است. راه ابریشم 
مقدمه ای است که مدیران، اندیشه را 
به جهانیان ارائه کنند که خوشــبختانه 
آغــوش جهانیان نیز برای این مهم باز 
باشــد. در فرهنگ ما تک ستاره پیدا 
می شــود، اما رشد به معنای مشارکت 
جمعی هنوز ایجاد نشده است. امروز 
باید کوشــش کنند ســازمان مللی از 
منتخبین فرهنگی به دور از سیاســت 

تشکیل شود. 
در افتتاحیه این مراسم هنرمندان 
و مقامات مســئول دیگری همچون 
فلســفی، کابلی، امیرخانی )اســاتید 
خوشنویســی(،  یــارزاده )رییــس 
موسســه فرهنگی صبا(، کیانی )مدیر 
کل همــکاری هــای بیــن المللی و 
امور ایرانیان خارج از کشــور سازمان 
فرهنگ و ارتباطــات(، نیکزاد )نایب 
رییس مجلس شــورای اســالمی(، 
پاکتچی )ســفیر و نماینده دائم ایران 
در یونسکو(، علی نوریجانی )رییس 
فدراسیون باشگاه ها و معاون حقوقی 
و پارلمانــی در مجلس(، جواد صباغ 
)معــاون اجرایی و دکتر امیر روشــن 
معــاون ارتباطات و مشــارکت های 
کمیســیون ملی یونســکو (و احمد 
محیــط طباطبایی )رییــس ایکوم و 
رییس کمیســیون حافظــه جهانی( 
حضور داشــتند.در انتهای این  برنامه 
از تمبر یادبود رقص قلم رونمایی شد.

در دنیای امروز تامل و 
توجه را نداریم

هنرمند پیشکسوت عرصه خوشنویسی اظهار کرد: چرا ما به استاد شجریان میدان ندادیم؟ 
اگر مثنوی قبل افطار استاد استفاده می شد کدام شنونده ای در برابر آن صدا زانو نمی زد؟ چه کسانی 

این مشق غلط را می دهند که این صدا محدود شود؟ 
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استاد امیرخانی در افتتاحیه نمایشگاه »رقص قلم«عنوان کرد:

خدمات تأسیسات، آب، برق، فاضالب و تعمیرات ساختمان
با سابقه سال ها)کلی و جزئی(

 امور تأسیساتی
در جزیره کیش کمالی 09347682054


