9

شنبه

 5مهر 1399
 8صفر1442
 26سپتامبر 2020
شماره 1620
پیاپی 2938

نمایشگاه
سرنوشت برگزاری نمایشگاه کتاب تهران چه خواهد شد

رویداد بزرگ کتاب یا فروشگاه مجازی

پس از ماهها وضعیت نامشخص نمایشگاه بینالمللی
کت��اب ته��ران ک��ه بهعقیده بس��یاری بهعن��وان یک
فروش��گاه میزبان مخاطبان اس��ت ،ح��اال از برگزاری
نمایش��گاه مجازی کتاب تهران خبر داده ش��ده؛ البته
هنوز چگونگی این میزبانی مجازی مشخص نیست که
خود به ابهامها افزوده است.
پی��ش از ورود مهمانناخوان��ده چینیه��ا ،بهعنوان
آخرین مهمان ویژه نمایش��گاه بینالمللی کتاب تهران،
به کش��ور ،هر ساله نمایش��گاه کتاب تهران بهگونهای
برگزار میشد که به نظر و به اعتقاد بسیاری ،از ناشران
گرفته تا نویسندگان و شاعران ،بیشتر به یک فروشگاه
کتاب بزرگ شبیه بود.
میرجاللالدین کزازی ،نویسنده و مترجم در آستانه
واپسین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با بیان اینکه
آنچه ما نمایش��گاه کتاب مینامیم ،بهراستی یک نهاد
کارس��از و اثرگذار فرهنگی نیست ،گفته بود :نمایشگاه
کتاب بیش��تر فروشگاهی بزرگ اس��ت که کتابها در
آن فراپیش خواس��تاران نهاده میش��ود و ارج و ارزش
آن در همی��ن اس��ت ک��ه خواس��تار و خری��دار کتاب
میتوان��د کتابهای گوناگونی را که ب��ه آنها نیاز دارد
در این فروشگاه بزرگ بهآسانی بهدست بیاورد .اما اگر
نمایش��گاه کتاب نهادی فرهنگی اس��ت،باید کارساز،
پایدار و اثرگذار باشد.
اس��داهلل امرایی ،مترجم هم که نظری مشابه داشت،
در اینب��اره گفته ب��ود :به نظرم ایرادی که نمایش��گاه
کتاب دارد این اس��ت که نمایش��گاه نیس��ت ،بیش��تر
فروشگاه است و این فروشگاه بودنش به کتابفروشیها
بهویژه کتابفروشیهایی که در محلهها هستند ،آسیب
میزند .این نقد به نوع برگزاری نمایشگاه کتاب تهران
حتی تا پرس��ش از ناش��ران درباره برگزاری نمایشگاه
کتاب مجازی هم ادامه داش��ت؛ مرتضی زینعلی ،مدیر
نش��ر دانش��گاهی جامعهنگر در اینباره بیان کرده بود:
نمایشگاه ما تفاوتهایی با نمایشگاههای دیگر دارد که
باعث میشود کمتر قابلیت برگزاری به صورت مجازی
را داشته باشد .نمایشگاه ما بیشتر فروشگاه است؛ یعنی
جنبه فروشگاهی آن نس��بت به جنبه نمایشگاهیاش
قویتر است.
اما روز سهش��نبه (۲۵ش��هریور )۹۹پس از گذش��ت
حدود  ۶ماه از تعویق در برگزاری نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران و «نمیش��ود»ها و «میشود»های بسیار
درباره مجازی ش��دن آن ،آب پاکی روی دست ناشران
ریخته و از برگزاری نمایش��گاه کتاب تهران به صورت
مجازی خبر داده ش��د .خبر از برگزاری یک نمایشگاه
کتاب بهطور مجازی حکایت دارد و در حکم اعالمشده،
مطلب��ی در اینباره که ای��ن رویداد همان نمایش��گاه
بینالمللی کتاب سیوس��وم خواهد بود یا خیر ،نیامده
اس��ت .کمااینک��ه هومان حس��نپور ،رئی��س اتحادیه
ناش��ران و کتابفروش��ان نیز پیشتر باوج��ود انتقادش
نس��بت به برگزاری نمایش��گاه بینالمللی کتاب تهران
بهطور مجازی گفته بود :هر رویدادی هم که بخواهد به
صورت مجازی برگزار شود ،نمایشگاه بینالمللی کتاب
سیوس��وم نخواهد بود ،چون هیچک��دام از کاربردها و
عملیاتهایی که در نمایش��گاه حض��وری بود ،در این
رویداد مجازی قابل دسترسی نخواهد بود.
چند م��اه پیش ،پس از ش��نیده ش��دن نخس��تین
زمزمهه��ا درباره برگزاری نمایش��گاه کت��اب تهران به
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مجازی امکاناتی دارد که میتواند برای آنها مفید باشد و ما با برگزاری آنالین
میتوانیم به ظرفیتهایی دسترسی پیدا کنیم که پیش از این و با برگزاری
فیزیکی نمایشگاههای کتاب و کتابفروشیهای سنتی ممکن نبود
صورت مجازی ،ناش��ران نسبت به ش��فاف نبودن این
مس��ئله انتقادهایی داش��تند ،مس��ئلهای ک��ه با وجود
قطعی ش��دن آن هنوز هم در ابهام اس��ت .درحالی که
در تقویم نمایش��گاههای بینالمللی کتاب که در سایت
موسس��ه خانه کتاب و ادبیات ایران مشاهده میشود،
تاریخ برگزاری نمایشگاه کتاب تهران هنوز سال ۱۳۹۹
اس��ت و با این وج��ود ،فقط  ۶ماه ب��رای برگزاری این
رویداد فرصت باقی مانده اما هنوز نهتنها جزئیات ،بلکه
حت��ی کلیاتی هم در اینباره اعالم نش��ده اس��ت .تنها
عنوانش��ده که متصدی برگزاری این رویداد موسس��ه
خانه کتاب و ادبیات ایران خواهد بود.
این درحالی است که میش��ود گفت انگار نمایشگاه
کتاب تهران در شیوه برگزاری خود در روزگار کرونایی
پیرو س��ایر همتایانش بوده اس��ت؛ پیشت��ر ،برگزاری
نمایش��گاه کتاب فرانکفورت ،پک��ن ،فیلیپین ،الجزایر،
مسکو و ...نیز مجازی اعالم شد.
ام��ا اعالم جزئیات درباره ش��یوه برگزاری ازس��وی
هر یک از این کش��ورها جای تام��ل دارد ،چراکه هنوز
هم ناش��ران ایرانی نمیدانند نمایش��گاه کتاب مجازی
دقیقا چیس��ت! ش��اید به همی��ن دلیل اس��ت که در
ماههای اخیر برخی از ناش��ران انگار چندان هم منتظر
برگزاری نمایشگاه کتاب ننشستهاند و خودشان هر یک
نمایشگاه کتاب برگزار کردهاند.
اینجاس��ت که مفهوم فروشگاه بودن نمایشگاه کتاب
در ایران که از آن انتقاد میش��ود معنای دقیقتری به
خ��ود میگی��رد ،در واقع در این مدت برخی ناش��ران
فروشگاه کتاب مجازی ویژه خود را برگزار کردند.
اما در آن س��وی مرزها نمایشگاه کتاب باز هم شکل
دیگ��ری دارد ،گرچه به نظر نام «مج��ازی» را با خود
دارد اما بیش��تر رویدادمحور اس��ت تا فروش��گاهمحور.
چندی پیش سیوسومین نمایش��گاه کتاب مسکو که
بزرگترین نمایش��گاه کتاب در روس��یه اس��ت از ۱۲
ش��هریور به صورت آنالین و آفالی��ن به مدت  ۵روز و
در مجموعه نمایشگاهی  VDNHمیزبان عالقهمندان
کتاب از سراس��ر جهان ش��د .ک��ره جنوب��ی بهعنوان

مهمان ویژه در این دوره از نمایش��گاه کتاب مسکو که
تا  ۷س��پتامبر ( ۱۷ش��هریور) برپا بود حضور داشت و
مسکو میزبان رویدادهای متعددی بهطور عمده بهطور
آنالین ش��امل حضور تعدادی آژانس از قبیل موسس��ه
ترجمه ادبیات کره ،آژانس تبلیغات صنعت نشر و مرکز
فرهنگی کره در روسیه بود.
پی��ش از آن نی��ز ،وزارت فرهن��گ الجزای��ر در روز
 ۲۸م��رداد از برگ��زاری مجازی نمایش��گاه بینالمللی
کتاب الجزایر برای پیش��گیری از ش��یوع کرونا در این
کش��ور خبر داد .جمال فوغالی ،رئی��س کمیته کتاب
و کتابخوان��ی در وزارت فرهن��گ الجزای��ر در اینباره
گفته بود :هنوز ش��کل و صورت نهایی و زمان برگزاری
نمایش��گاه مش��خص نش��ده اما نس��خه مج��ازی این
نمایش��گاه ش��امل برنامه دیدارها ،جلسات و میزگردها
با اس��تفاده از فناوریهای نوین و شبکههای اجتماعی
خواهد ب��ود .او امکان راهاندازی بس��تری برای فروش
کتاب از طریق اینترنت را با مش��ارکت کارشناسان این
زمینه و خانههای نشر الجزایری ،عربی و خارجی که در
نمایشگاه شرکت میکنند ،محتمل دانسته بود.
در فیلیپین نیز نمایشگاه کتاب «اکلتان» که ازسوی
انجمن توس��عه کتاب فیلیپی��ن ( )BDAPو با هدف
کمک به ناش��ران داخلی س��ازماندهی شده با برگزاری
آنالین این نمایشگاه بهدنبال انتشار ویروس کرونا سعی
کرد تا به صنعت نشر این کشور کمک کند.
آن��ی روزا آلمریو ،رئی��س این نمایش��گاه گفته بود:
نمایشگاه کتاب «اکلتان» در سال گذشته شروع بهکار
کرد.
میخواستیم از طریق برگزاری این نمایشگاه ،مکانی
برای ناش��ران مس��تقل و اصلی فیلیپینی برای نمایش
و فروش کتابهایش��ان داش��ته باشیم و حاال تصمیم
داریم با برگزاری آنالین این دوره از نمایشگاه از طریق
پلتفرم محبوب  Shopeeبه این سنت ادامه دهیم.
او همچنین درباره نحوه ش��رکت ناش��ران گفته بود:
تصمیمگی��ری ب��رای برگ��زاری آنالین نمایش��گاه به
برنامهریزیه��ای گوناگون نیاز داش��ت .همه ناش��ران

ش��رکتکننده مجب��ور خواهن��د بود با نح��وه کار این
پلتف��رم و هم��ه امکانات مربوط به آن در اس��رع وقت
آشنا شوند و روش کار با آن را به بهترین نحو بیاموزند.
بیشک همه ناشران داخلی با تجارت الکترونیک آشنا
نیستند؛ بنابراین برگزاری آنالین این نمایشگاه به واقع
یک تغییر بزرگ خواهد بود.
بزرگترین چالش پیش روی ناش��ران دسترس��ی و
ج��ذب مخاطب خواهد ب��ود اما این پتلف��رم امکاناتی
دارد که میتواند برای آنها مفید باش��د و ما با برگزاری
آنالین میتوانیم به ظرفیتهایی دسترس��ی پیدا کنیم
که پی��ش از این و با برگزاری فیزیکی نمایش��گاههای
کتاب و کتابفروش��یهای س��نتی ممکن نبود .حاال که
ویروس کرونا بیش از زمان دیگری نفس کتابفروشیها
و ناشران را به ش��ماره انداخته ،به نظر میرسد فروش
آنالی��ن راهی موثر برای فروش و خرید کتاب باش��د و
ظاهرا هم فروش��نده و هم خریدار آماده هستند تا این
روش بهنسبت جدید را امتحان کنند.
آن��ی روزا آلمریو معتقد بود ای��ن تصمیم فقط برای
افزای��ش فروش نیس��ت ،بلکه آنها امی��دوار بودند این
اقدام توجهها را به سوی ناشران داخلی خصوصا ناشران
مستقل جلب کند .این نمایشگاه از  ۱۶تا  ۱۸اوت روی
پلتف��رم  Shopeeبهطور آنالین برگزار ش��د ،اما اغلب
کتابه��ا که ترکیب��ی از عنوانهای جدید و قدیمی به
ش��کل کاغذی بودند ،از سوی نمایش��گاه برای خریدار
بهطور رایگان ارسال شدند.
در چنین شرایطی ،پس از ماهها روزهای دشوار برای
ناشران و کتابفروشان بهویژه ناشران و کتابفروشیهای
کوچک انتظار میرود حاال که نمایش��گاه کتاب تهران
مجازی ش��ده اس��ت ،این رویداد فرصتی باش��د برای
جبران خسارتهای واردآمده به این صنف و نه باز هم
محلی برای دیده ش��دن ناشران بزرگ و بنابر اظهارات
ناش��ران ،چیزی ش��بیه به نمایش��گاه کتاب هر سال؛
چیزیک��ه در اظهارنظرهای ناش��ران ،چن��دان امیدی
به آن نیس��ت و دس��تکم با ابهامهای بسیاری همراه
است.
عالو ه بر این ،اگر نگاه مس��ئوالن برگزاری نمایشگاه
کت��اب به مج��ازی کردن ای��ن رویداد ،دنبال��هروی از
همتایان خارجی اس��ت انتظار میرود نمایشگاه کتاب
مجازی تهران ،از قالب صرفا فروش��گاهی خود بهنوعی
فاصل��ه بگیرد ی��ا در کنار فروش کت��اب تدبیری برای
ارتباط و تعامل بیشتر مولفان با ناشران و ارتباط هر دو
اینها با مخاطب اندیشیده شود.
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از نمایشگاه مجازی صنعت ساختمان کرمان بازدید کنید
با حضور ش��هردار کرمان از نخس��تین نمایش��گاه تخصصی
مجازی صنعت س��اختمان کرمان رونمایی ش��د .س��یدمهران
عالمزاده ،ش��هردار کرمان ،ایجاد نمایشگاههای مجازی مانند
نخستین نمایشگاه تخصصی مجازی صنعت ساختمان کرمان
را بس��تری مناس��ب برای معرفی کاال و خدم��ات و راهکاری
مناس��ب برای خ��روج از رک��ود اقتصادی دانس��ت و گفت :با
این اقدام ،تولیدکنن��دگان و ارائهدهندگان خدمات میتوانند
بهراحتی با عضویت در این تارنما ،توانمندیهای خویش را در
معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند.
به گزارش
 ،وی با اشاره به بحران کرونا گفت :بهدلیل
ش��یوع کرونا ،در حوزههای گوناگون تهدیداتی بهوجود آمده؛
بنابرای��ن ،باید با برنامهریزی و تمهی��دات الزم ،تهدیدها را به
فرصت تبدیل کنیم.
شهردار کرمان با بیان اینکه برای استفاده از ظرفیت فضای
مجازی در حوزههای گوناگون باید فرهنگسازی شود ،گفت:
ش��هرداری در حوزه فرهنگیاجتماعی با اس��تفاده از ظرفیت
فضای مجازی بهعنوان راهکاری مناس��ب ،در مناس��بتهای
مختلف به اجرای برنامههای متنوع میپردازد .عالمزاده افزود:
با ایجاد بس��تر مناس��ب و اس��تفاده از ظرفیت فضای مجازی

میتوانیم گامهای مؤثری در راستای رونق اقتصادی برداریم.
وی ادامه داد :با برگزاری نمایشگاه مجازی میتوانیم زنجیره
تولیدکننده ،فروشنده و مصرفکننده را حفظ کرده و از طریق
ارتباط مجازی ،در راس��تای توسعه و رونق اقتصادی به نتایج
مطلوبی برسیم.
ش��هردار کرمان برگزاری نمایش��گاههای مجازی را اقدامی
ارزش��مند در مسیر تس��هیل در تبادالت اقتصادی برشمرد و
گف��ت :این اقدام در دوره پس��اکرونا نیز در کن��ار برنامههای
حض��وری میتواند تأثیرگذار باش��د؛ ضمن اینک��ه یک بانک
اطالعاتی خوب و منسجمی نیز برای مردم ایجاد میشود.
عال��مزاده برگ��زاری اینگونه نمایش��گاهها را عامل محرک

اصلی برای توس��عه صنعتی و تجاری دانس��ت و افزود :با این
اقدامات ،امکان بازاریابی محصول در س��طح کش��ور و فروش
کاال یا خدمات بهصورت آنالین و غیرحضوری برای متقاضیان
فراهم میشود.
مسئول امور نمایشگاهی شرکت نمایشگاهها و همایشهای
هفت��واد نی��ز اظهارک��رد :با توجه به ش��یوع وی��روس کرونا و
محدودیته��ای ایجادش��ده برای بس��یاری از کس��بوکارها،
اس��تفاده بهین��ه و درس��ت از فضای مج��ازی میتواند کمک
بسزایی برای صنایع استان و کشور باشد.
امید فدای��ی در ادامه گفت :یکی از مزایای نمایش��گاههای
مج��ازی ،ایجاد بانک اطالعاتی اس��ت؛ ضمن اینکه با تبلیغات

وسیع و غیرحضوری ،انجام تبادالت برای مشتریان و بازارهای
مصرفکننده نیز امکانپذیر خواهد شد.
وی با اش��اره برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی مجازی
س��اختمان کشور در کرمان اظهارکرد :کرمان بهعنوان
صنعت
ِ
پیش��گام با اس��تفاده از ظرفیت فضای مجازی توانس��ته بستر
خری��د و فروش غیرحض��وری را برای مش��تریان فراهم آورد.
مس��ئول امور نمایشگاهی ش��رکت نمایشگاهها و همایشهای
هفتواد افزود :در این نمایش��گاه  ٦٩غرفه در  ٢٤رشته مرتبط
با صنعت ساختمان ،با حضور شرکتکنندگان از استان کرمان
و سایر اس��تانهای کشور ،بهصورت پایگاه اینترنتی جامع ،در
زمین��ه معرفی محصوالت و خدماتِ حوزه صنعت س��اختمان
فعالیت دارد.
فدای��ی ادامه داد :ش��رکتها با حضور در ای��ن فضا ،امکان
معرفی حرف��های تمام محصوالت و خدم��ات را به تمام افراد
ِ
جویای خدماتِ مرتبط ،بهدست میآوردند که موجب تسهیل
در انجام تبادالت کاال یا خدمات میشود.
گفتنی است در حاش��یه رونمایی از این نمایشگاه ،شهردار
کرمان بهصورت مجازی از غرفههای نمایشگاه و انواع خدمات
و محصوالت ارائهشده ،بازدید کرد.

افتتاح دوازدهمین نمایشگاه تخصصی لوازمخانگی مازندران
دوازدهمی��ن نمایش��گاه تخصص��ی لوازمخانگ��ی مازندران
گش��ایش یافت .بهگزارش روابطعمومی ش��رکت نمایشگاهی
آرتانمانگر اردبیل دوازدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی
عصر روز دوشنبه  ۳۱در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
استان مازندران با رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی گشایش

یافت.
ارائه توانمندیهای مشارکتکنندگان ،ایجاد ارتباط مستقیم
و بدونواسطه بین تولیدکننده و مصرفکننده ،ایجاد نمایندگی
در استان مازندران توسط واحدهای تولیدی ،آشنایی با سالیق
و درخواس��تهای مصرفکنن��دگان ،معرف��ی کاالوخدمات و

سنجش توان رقابتی مشارکتکنندگان ازجمله اهداف برگزاری
این نمایشگاه میباشد.
در این نمایش��گاه  ۵۰واحد تولیدی و بازرگانی از استانهای
تهران ،مازندران ،اصفهان ،آذربایجان ش��رقی ،همدان ،زنجان،
اراک ،الب��رز ،خراس��ان رضوی و گی�لان آخری��ن تولیدات و

فناوریه��ای خ��ود را در زمینه لوازمخانگی ،هود و س��ینک،
فرش ماش��ینی و دس��تباف ،تابلو فرش ،ناهارخوری ،سرویس
خواب ،کاالی خواب و لوس��تر در معرض دید بازدیدکنندگان
گذاش��تهاند .این نمایش��گاه تا ۴مهر پذی��رای عالقهمندان و
بازدیدکنندگان بود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی
جمهوری اس�لامی ایران گفت :در راس��تای
معرف��ی ظرفیته��ای تولی��دی و صادرات��ی
کشورمان و همچنین افزایش حجم مبادالت
تج��اری و ارتقای همکاریه��ای اقتصادی با
کش��ورهای عضو اتحادیه اوراس��یا ،نخستین
نمایش��گاه بینالمللی اوراسیا در ایران برگزار
میش��ود .بهم��ن حس��ینزاده اف��زود :ای��ن
نمایشگاه با مشارکت فعاالنه کشورهای عضو
این اتحادیه برای بهمن سال  ۹۹برنامهریزی
و در دستور کار است.
وی تصریح کرد :بس��یاری از توانمندیهای
صنعت��ی و تولی��دی کش��ورمان ب��ه تجار و
فعاالن اقتصادی س��ایر کش��ورها ،آنچنانکه
باید بهخوبی معرفی نش��ده اس��ت و برگزاری
نمایش��گاه هایی در این سطح میتواند زمینه
همکاریهای مش��ترک را بیش از پیش ارتقا
ببخشد.
حس��ینزاده تاکید کرد :برگزاری نخستین
نمایش��گاه بینالمللی اوراسیا فرصتی مناسب
برای گردهمایی و معرف��ی قابلیتها ،ارتقای
ظرفیته��ای رقابتپذیری صنعتی و تجاری،
برندس��ازی و معرفی ن��ام و اعتبار محصوالت
تولی��دی کش��ورمان ب��ه فع��االن صنعتی و
اقتصادی کشورهای عضو اوراسیاست.
وی گفت :برای ایجاد یک زنجیره مناس��ب
از تولید تا صادرات ،ضرورت دارد به نیازهای
متنوع منطقهای و بینالمللی در اس��تقبال از
محصوالت تولیدی توجه ویژهای شود و اتفاقا
یک��ی از عوامل کام�لا موث��ر در کاهش آثار
تحریمها ایجاد ظرفیته��ای پایدار صادراتی
در کشورهای دوست و همکار است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی
جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد :نمایشگاه
بینالمللی اوراسیا بهعنوان حلقه ارتباطی در
گس��ترش مناس��بات ،همگرای��ی اقتصادی،
تقویت روابط مش��ترک ثمربخش خواهد بود.
حس��ینزاده گفت :این نمایش��گاه دپیلماسی
اقتصادی کش��ورمان را با اعضای این اتحادیه
تقویت میکند و در راس��تای توسعه صادرات
غیرنفتی ظرفیتهای جدیدی را برای فعاالن
اقتصادی ایران فراهم کند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی
در پای��ان تاکید ک��رد :این روی��داد صنعتی
و نمایش��گاهی برای نخس��تینبار ب��ا اتکا به
توانمن��دی فعاالن تولی��دی در محل دایمی
نمایش��گاههای بینالملل��ی ته��ران برگ��زار
میش��ود و اثرات مثبت ب��رای آینده اقصادی
کشورمان خواهد داشت.

نمایشگاهها
نباید تعطیل شوند

مفتح ب��ا تاکید ب��ر نقش نمایش��گاهها در
راس��تای شناس��ایی توانمندیهای داخلی و
ملی گفت :نمایش��گاهها نباید تعطیل شوند و
بای��د با رعایت پروتکلهای بهداش��تی به کار
خ��ود ادامه دهند .محمدمه��دی مفتح ،عضو
کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای
اس�لامی درب��اره برگ��زاری نمایش��گاهها در
وضعیت فعلی گفت :از اینکه در این ش��رایط
نمایش��گاهها برگزار میشود ،بسیار خوشحال
هس��تیم و اگر پروتکلهای بهداش��تی دقیقا
رعایت شوند بسیار به نفع نمایشگاهها خواهد
بود.
وی ب��ا بیان اینک��ه برگزاری نمایش��گاهها
در چنی��ن ش��رایط س��ختی ،گامی بس��یار
مثب��ت اس��ت ،اف��زود :ضم��ن تش��کر از
برگزارکنندگان نمایشگاهها باید از غرفهداران
و بازدیدکنندگان بخواهی��م که پروتکلها را
بهخوبی رعایت کنند.
بهگزارش گس��ترشنیوز ،مفتح با یادآوری
این مطلب که رعایت پروتکلهای بهداش��تی
کار س��ختی نیس��ت ،گفت :داش��تن ماسک،
رعای��ت فاصل��ه و همچنی��ن اس��تفاده از
ضدعفونیکنندهه��ا ک��ه در تمام��ی نق��اط
نمایش��گاه وج��ود دارند به برگ��زاری هر چه
بهتر نمایش��گاهها کمک میکند .این نماینده
مجلس اضافه کرد :با ای��ن ترتیب ،میتوانیم
بر شرایط سخت کرونا غلبه کرده و به کارمان
ه��م ادامه بدهیم .وی در پایان با تاکید براین
نکته که برگزاری نمایش��گاهها در شناساندن
توانمندیه��ا و پر ک��ردن خألهای��ی که در
تامین نیازهای مردم وجود دارد نقش اساسی
دارند ،خاطرنش��ان کرد :به همین دلیل نباید
نمایش��گاهها تعطیل ش��وند و م��ن برگزاری
نمایش��گاهها را اقدام��ی بس��یار مثبت تلقی
میکن��م و از غرف��هداران و بازدیدکنن��دگان
انتظار دارم به رعایت پروتکلهای بهداش��تی
بپردازند.
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