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به گــزارش اقتصاد کیش
نشســت خبــری و رونمایی
از پوستر ســومین نمایشگاه
بــزرگ کیــش بــا حضــور
مســئوالن ارشــد ســازمان
منطقــه آزاد کیــش  ،جمعی از
معاونــان و مدیران ســازمان
در ســالن خوارزمــی مرکــز
همایش های بین الملی جزیره
برگزار شد.
دکتر جعفر آهنگران مدیرعامل
ســازمان منطقه آزاد کیــش در این
نشســت کتاب و کتابت را مهمترین
و اثر گذارترین مولفه رشد و توسعه
فرهنگی جامعه عنوان کرد و توسعه
اقتصادی را در گرو توسعه فرهنگی
برشمرد.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد
کیش در ادامه اظهار داشت :طبق نظر
اندیشمندان توسعه کیفیت زندگی به
رشــد همزمان فرهنگ و اقتصاد در
کنار هم بستگی دارد ،آنگونه که اگر
اقتصاد از بن مایه فرهنگ برخوردار
باشد پیامدش کیفیت زندگی خواهد
بود.
جعفر آهنگران با اشاره به پایین
بودن میزان مطالعه در کشور تصریح
کرد :بی گمان بسیاری از نامالیمات
اجتماعی و ناگــواری های زندگی
کاری بــه فاصله گرفتن هر یک از ما
با کتاب مرتبط اســت و جزیره کیش
به شــدت به امر کتاب و کتابخوانی

نیازمند است و زمانی زیبا ترمی شود
که از فضای فرهنگی مطلوب سرشار
باشد .وی استقبال غیر قابل تصور از
دو نمایشــگاه گذشته را نوید دهنده
اتفاقات خوب و اســتقبال بی نظیر
از نمایشــگاه پیش رو برشمرد و از
اصحاب رســانه خواست تا با توجه
بــه اهمیت این موضوع در رســانه
های مکتوب ،برخط و شــبکه های
اجتماعی به خوبی به آن بپردازند.
سعید پورعلی معاون فرهنگی
اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش نیز
در این مراســم تقویت و توسعه امر
کتاب و کتابخوانی در جزیره را یکی
از سیاست های این سازمان برشمرد
و گفت :طبــق آخرین مطالعه انجام
شده ســرانه مطالعه جزیره کیش در
هفته  140دقیقه بوده و برای افزایش
و ارتقــا این میزان برخی اقدامات در
دستور کار سازمان قرار دارد.
معــاون فرهنگــی اجتماعــی
ســازمان منطقه آزاد کیش رفتارهای
فرهنگــی جزیره نشــینان همچنین
تعامالت فرهنگــی آنها را از عوامل
موثــر در ایجــاد آرامــش ،امنیت
و جــذب گردشــگر در جزیــره
عنوان کرد.
وی با اشــاره به اینکه نخستین
دوره نمایشــگاه کتاب در ســال 97
برپا شــد گفت :مــا در جزیره کیش
با حضور ناشــران مطرح کشــور و
همکاری موسسه کتاب و نمایشگاه

هــای فرهنگــی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی  3سال توفیق برگزاری
نمایشگاه بزرگ کتاب را داریم.
پور علی در ادامه افزود :سال 98
دومین دوره نمایشگاه کتاب برگزار
شد ،ســال  99به دلیل شرایط کرونا
موفق به برگزاری نمایشگاه نشدیم و
امســال با بهبود شرایط جزیره برای
برگزاری فعالیت هــای فرهنگی با
همــکاری خانه کتاب و موسســه

بی گمان بسیاری از نامالیمات اجتماعی و ناگواری های زندگی کاری به فاصله گرفتن
هر یک از ما با کتاب مرتبط اســت و جزیره کیش به شدت به امر کتاب و کتابخوانی
نیازمند اســت و زمانی زیبا ترمی شود که از فضای فرهنگی مطلوب سرشار باشد.
داوود رادمند مدیرعامل موسسه فرهنگی الست اعالم کرد:

تخصیص بن تخفیف  55درصدی
خرید کتاب به ساکنان کیش

نمایشگاه ها سومین دوره نمایشگاه
را به شــکل حضوری تجربه شاهد
خواهیم بود.
بــه گفتــه معــاون فرهنگــی
اجتماعی ســازمان منطقه آزاد کیش
در دو دوره گذشــته نمایشگاه برای
تســهیل دسترسی ســاکنان کیش به
کتاب ،تخفیــف  50درصدی خرید
کتاب بــرای تمامی اقشــار منظور
و بــرای رفاه حــال دانش آموزان و
افزایش ظرفیت کتابخانه های دانش
آموزی نیز سهمیه پیش بینی و کتاب
نیز اهدا شــد ،امسال نیز تخفیف 55
درصــدی را برای عالقمندان در نظر
گرفته ایم.
پور علی همچنین بیان داشــت:
در کنار فعالیت هــای اینچنینی ،در
صدد برپایی نشست های نقد کتاب
هستیم و مسابقات کتابخوانی نیز در
اشکال مناســبتی و تقویمی در حال
انجام است ،همچنین فرهنگسراها و
کتابخانــه های کیش در دوره جدید
پس از بهبود شرایط به صورت مجدد
خدمات امانــت دادن کتاب را آغاز
کرده اند.
وی در ادامــه هــدف از انجام
ایــن فعالیت هــا را تقویت و تعمیق
امر کتابخوانی در میــان خانواده ها
عنوان کرد.
ســعید پــور علی دعــوت از
نویســندگان و بزرگداشــت مفاخر
فرهنگــی که در حوزه فرهنگ و هنر
کشــور سهم بســیار باالیی به لحاظ
تولید آثار داشته اند را به عنوان یکی
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در مراسم رونمایی از پوستر سومین نمایشگاه بزرگ کتاب کیش چه گذشت

تاکید مدیر عامل سازمان
منطقه آزاد کیش
بر ترویج فرهنگ کتابخوانی
سومین دوره از نمایشگاه بزرگ کتاب کیش با وسعت  7هزار متر مربع و عرضه بیش از  15هزار عنوان کتاب از  300ناشر،
اواسط آبان سال جاری برگزار می شود.
دیگــر از اقدامات مد نظر ســازمان
منطقــه آزاد کیش مطرح کرد .معاون
فرهنگی اجتماعی ســازمان منطقه
آزاد کیــش در تشــریح چگونگی
برگــزاری نمایشــگاه کتاب ســال
جاری گفت :امســال سومین دوره
نمایشــگاه کتاب اواسط آبان با تنوع
بیشــتر آثار و افزایش تعداد ناشران
در ســالن نمایشگاه های بین المللی
جنب فــرودگاه به مدت  10روز در
فضایــی بالغ بر  7هــزار متر مربع و
عرضه بیش از  60هزار عنوان کتاب

برپا خواهد شد.
وی مطرح کرد :وزارت فرهنگ
و ارشاد اســامی نیز طی امضا یک
تفاهمنامه بــا ســازمان منطقه آزاد
کیش با هدف حمایت از این رویداد
اعتباری بالغ بــر  800میلیون تومان
برای توسعه کتابخوانی به این منطقه
آزاد اختصاص داده است.
پور علی با بیان اینکه نمایشگاه
کتــاب کیش با فراگیــری  25هزار
بازدید کننده در ســال های گذشته
نخستین و مهم ترین رویداد فرهنگی

جزیــره به لحــاظ اســتقبال بوده و
حــدود  1میلیارد تومان کتاب نیز در
آن خریداری شده است افزود :پیش
بینی می شود که امسال نیز با استقبال
بینظیــر ســاکنان و اقشــار مختلف
جامعه جمعیت زیادی برای حضور
در نمایشــگا را شاهد باشیم بنابراین
مقررات بهداشــتی به صورت کامل
در طول برگزاری نمایشگاه رعایت
خواهد شد و همه عزیزان را نیز به این
امر توصیه می کنیم.
بر اســاس این گزارش سازمان

منطقــه آزاد کیــش در نمایشــگاه
کتاب امســال توجه ویژه ای به کتب
دانشگاهی برای رفع نیاز دانشجویان
دارد و اســفند سال جاری نمایشگاه
تخصصی کتاب کــودک و نوجوان
نیز در جزیــره کیش برگزار خواهد
شد تا سبد فعالیت های حوزه کتاب
و کتابخوانــی بــا پرداختن به حوزه
نوجوان تقویت شود.
در پایان این مراســم از پوستر
سومین نمایشگاه بزرگ کتاب کیش
رونمایی شد.

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

فرهنگسازی و ترویج کتابخوانی محور فعالیت های
فرهنگی شرکت عمران ،آب و خدمات کیش
مجموعه  5جلدی کتاب فرهنگ کیشوندی به همت شرکت عمران ،آب و خدمات کیش تدوین و چاپ می شود.

اقتصاد کیش -ســاکنان جزیره کیش در ســومین دوره از نمایشگاه بزرگ کتاب با هر کد ملی از  55درصد
تخفیف برای خرید تا سقف  300هزار تومان بهره مند می شوند.
بــه گــزارش اقتصــاد کیش داوود رادمند مدیرعامل موسســه فرهنگی الســت و برگزار کننده ســومین
دوره از نمایشــگاه بزرگ کتاب کیش در نشســت خبری این رویداد با اشــاره به برگزاری جلســات متعدد بین
مســئوالن ســازمان منطقه آزاد کیش ،معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی ،مدیرعامل موسسه خانه کتاب
با هدف بسترســازی برپایی ســومین نمایشــگاه کتاب جزیره گفت :پیش بینی ما حضور 300ناشــر و عرضه
 15تا  20هزار عنوان کتاب در نمایشــگاه امســال اســت که با احتســاب کتاب های مجلد به 100هزار عنوان
خواهد رسید.
برگزار کننده ســومین دوره از نمایشــگاه بزرگ کتاب کیش افزود :عنوان مختلفی از کتاب ها با ارزشی بالغ
بر  16میلیارد تومان برای نمایشگاه کتاب در نظر گرفته شده و کمترین تخفیف برای عالقمندان به خرید کتاب
 20درصد بدون محدودیت ثبت خرید می باشد.
وی اظهار داشــت :مبلغ  1میلیارد و  200میلیون تومان یارانه حمایتی خرید کتاب با نگاه مثبت مســئوالن
سازمان منطقه آزاد کیش و وزارت ارشاد برای ساکنان در نظر گرفته شده که میزان بن های تخفیف نیز نسبت به
سال گذشته از  50به  55درصد افزایش یافته است.
رادمند در ادامه این مطلب افزود :ســقف خرید هر فرد با داشــتن یارانه حمایتی  55درصدی خرید کتاب
مبلغ  300هزار تومان تعیین شــده که متقاضیان خرید با هر کد ملی تنها  45درصد مبلغ را در محل نمایشــگاه
پرداخت و بن تخفیف دریافت می کنند.
وی همچنین از ارائه کتب دانشــگاهی ،موضوعات روانشناســی ،مدیریت ،حقــوق ،تاریخ ،ادبیات ،هنر،
موسیقی ،دیجیتال و کتب خارجی و بین الملل با تاییدیه وزارت ارشاد در سومین دوره از نمایشگاه بزرگ کتاب
کیش خبر داد.
مدیرعامل موسســه فرهنگی الســت در پایان از مشــارکت ســازمان منطقه آزاد کیش ،همکاری شرکت
عمــران آب و خدمــات و حمایــت های بخش خصوصــی جزیره و تمامی دســت انــدرکاران این رویداد
قدردانی کرد.

اقتصاد کیش -عبدالنبی شرفی
مدیر عامل شــرکت عمران  ،آب و
خدمــات کیش در آییــن رونمایی
پوستر سومین نمایشگاه کتاب کیش
با اشــاره به رویکرد شرکت عمران،
آب و خدمــات و توجــه جدی به
مقوله فرهنگسازی و جلب مشارکت
عمومی برای بهبود فضای شــهری
اظهار داشــت  :شهروندان مهم ترین
ســرمایه هــای اجتماعی شــرکت
هستند و به همین دلیل در چار چوب
مســئولیت اجتماعی خود تالش می
کنیــم تا در کنار فعالیت های عمرانی
و توســعه ای در جهت ارتقاء سطح
آگاهی عمومی و فرهنگســازی هم
برنامه های مدونی را طراحی و اجرا
کنیــم .رئیس هیئت مدیره شــرکت
عمــران ،آب و خدمات گفت  :طبق
ایــن رویکرد ،تدویــن و چاپ یک
مجموعــه  5جلدی کتــاب فرهنگ
کیشــوندی در دســتور کار شرکت
قــرار گرفت که با کمــک گرفتن از
کارشناســان بومی مراحل مختلف
این طرح از جمله مطالعه و پژوهش،
ساخت ســناریو ،نگارش و ویرایش
داستان و تصویر گری اختصاصی این
کتاب ها انجام شد.
وی افزود  :خوشــبختانه موفق
شــدیم تا با اخذ شابک اختصاصی و
شناسه فلیپا مجوز رسمی چاپ را هم
از وزارت ارشــاد دریافت کنیم تا 2
هزار جلد از این مجموعه کتاب های
فرهنگ کیشــوندی چاپ شود و در
اختیار عالقمندان قرار گیرد.
مهندس شــرفی با بیــان اینکه
این مجموعه  5داســتان را با موضوع

هــای کاربــردی روایت مــی کند
تصریــح کرد :قصــه ای برای دریا با
موضــوع تفکیک پســماند و تالش
های پاکبانان خــوب جزیره کیش،
قصــه ای برای خاک با هدف ترویج
فرهنــگ آپارتمان نشــینی ،قصه ای
برای درخــت با موضوع حفاظت از
محیط زیست و فضای سبز و تجلیل
از زحمات باغبانان پرتالش و دست
اندرکاران فضای سبز  ،قصه ای برای
باد در زمینه فرهنگ ترافیک شــهری
و راننــدگان خوب جزیره و قصه ای
برای خورشــید در خصوص مسائل
ایمنی و آتش نشانی و مرور زحمات
آتش نشــانان فــداکار کیش عناوین
داســتان های این مجموعه است که
در جهت ارتقاء فرهنگ شهروندی به

شــهروندان مهــم تریــن ســرمایه هــای اجتماعــی شــرکت هســتند و به
همیــن دلیــل در چار چــوب مســئولیت اجتماعی خــود تالش می کنیــم تا در
کنــار فعالیــت هــای عمرانــی و توســعه ای در جهــت ارتقاء ســطح آگاهی
عمومــی و فرهنگســازی هــم برنامه هــای مدونــی را طراحی و اجــرا کنیم.
چاپ می رسد .وی در ادامه تصریح
کرد :هفتــم مهر مصادف با روزآتش
نشــانی و ایمنی هم از کتاب ضوابط
اجرایی ســامانه هــای اطفاء حریق
رونمایی شد ،که با هدف نظام بخشی
و استانداردســازی طراحی و اجرای
ســامانه های اطفاء حریق و ارتقای
ســطح آگاهی افراد از اصول ایمنی
و ایمن ســازی ســاختمان ها برای

نخستین بار به همت مدیریت بحران
و پدافند غیر عامل شــرکت عمران،
آب و خدمــات کیش تدوین و چاپ
شد.
عبدالنبی شرفی ضمن توجه به
اهمیت ترویــج فرهنگ بازیافت در
جزیره کیش شــرکت عمران ،آب و
خدمــات با هدف جلب مشــارکت
عمومــی در جمــع آوری بهینــه

پســماندهای خشــک گفت :برنامه
ای را ترتیــب داده ایــم تا افرادی که
به طور مســتمر مواد قابل بازیافت را
جمع آوری کرده و به ماموران شرکت
تحویل دهند با رســید های دریافتی
بتوانند بن کارت هدیه گرفته و به طور
رایگان از نمایشگاه کتاب خریداری
کنند.

