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امام حسن)ع(:
خيري ك�ه هيچ ش�ري در آن 
نيست، شكر بر نعمت و صبر بر 

مصيبت ناگوار است. 

)تحف العقول، ص 234(

 در ايام نمايشگاه مجازي كتاب تهران 
برگزار مي شود 

 100 برنامه ملي 
و 13 نشست بين المللي كتاب 

مدير فعاليت هاي فرهنگي دومين نمايشگاه مجازي كتاب 
تهران در دومين دوره نمايشگاه مجازي كتاب تهران می گويد: 
براي اجراي بي�ش از 100 برنامه ملي و برگزاري 13نشس�ت 
بين المللي برنامه ريزي كرده ايم. برنامه هاي فرهنگي امسال 
در س�ه س�طح س�تادي، ملي و بين المللي برگزار مي شود. 
به گزارش »جوان« س��عید مجیدي، مدير فعالیت هاي فرهنگي 
دومین نمايش��گاه مجازي كتاب تهران به ايبنا گفت: برنامه هاي 
فرهنگي نمايشگاه امسال در سه سطح ستادي، ملي و بین المللي 
برگزار مي ش��ود و در دومین دوره نمايشگاه مجازي كتاب تهران 
براي اجراي 13نشس��ت بین المللي و بیش از 100برنامه ملي در 

سطح كشور برنامه ريزي شده است. 
مدي��ر فعالیت هاي فرهنگ��ي دومین 
نمايش��گاه مجازي كتاب تهران گفت: 
سطح اول برنامه هاي فرهنگي و جنبي 
نمايش��گاه مجازي كتاب ته��ران در 
حد ستادي برگزار مي ش��ود كه مربوط به برگزاري 
نشس��ت ها، محافل ادبي و كارگاه هاست كه از سوم 

بهمن ماه كار خود را آغاز كرده اند. 
دومین نمايش��گاه مجازي كتاب تهران قرار اس��ت 
13نشس��ت را در س��طح  بین المللي برگ��زار كند. 
نشس��ت هاي بین المللي نمايش��گاه مجازي كتاب 
ته��ران از آنجا ك��ه هماهنگي با نهاده��اي مختلف 
فرهنگي را طلب مي كند، در مح��دوده زماني 14 تا 

17 برگزار مي شوند. 
وي درب��اره برنامه هايي كه در س��طح ملي و كش��وري برگزار 
مي ش��ود، گف�ت: امس��ال با مش��اركت س��ازمان ها و نهادها، 
برنامه هاي مختلفي را در بخش برنامه ه��اي جنبي و فرهنگي 
نمايش��گاه برگزار مي كنیم. نمايش��گاه مجازي كت��اب تهران 
امسال براي اجراي بیش از 100 برنامه در سطح كشوري و ملي 

برنامه ريزي كرده است. 
.......................................................................................................

نمايشگاه مجازي كتاب شبانه روزي است
نمايش�گاه مج�ازي كت�اب ب�ه ص�ورت ش�بانه روزي 
در ح�ال س�رويس دادن ب�ه م�ردم اس�ت و ۷0 نف�ر 
24س�اعته پاس�خگوي عم�وم عالقه من�دان هس�تند.

از ديگر مزاياي نمايشگاه مجازي كتاب مي توان به شبانه روزي 
بودن آن اشاره كرد كه طي آن عالقه مندان مي توانند به صورت 
۲4ساعته با مراجعه به سايت نمايشگاه ضمن بازديد، از آن خريد 
كنند، همچنین مركز پاس��خگويي نمايشگاه با 
تلفن 0۲191009898 با ب��ه كارگیري 70نفر 
۲4ساعته پاسخگوي س��ؤاالت و ابهامات مردم 
اس��ت و در اين راس��تا در ۲4س��اعت نخس��ت 
برگزاري نمايشگاه تعداد 5هزار و 500 تلفن پاسخ داده می شود 
و میزان رضايتمندي تماس گیرندگان از پاسخگويي و مراجعه 

به نمايشگاه 86درصد است. 
   نمايشگاه در دسترس همه كشور است

خريد مجازي نقطه عطف نمايش��گاه كتاب مجازي به حساب 
مي رود، زيرا برگزاري نمايش��گاه حضوري ضمن اينكه هزينه 
بس��یار باالي غرفه بندي، فروش حضوي، اياب و ذهاب و اجاره 
مكان نمايش��گاه را در پي داش��ت، تنها مردم تهران و حومه به 
نمايش��گاه دسترسي داش��تند و عالقه مندان شهرستاني براي 
خريد از نمايشگاه بايد مشقت سفر را به جان مي خريدند اما با 
برگزاري نمايشگاه مجازي همه مردم از همه شهر ها و روستا ها 
تنها با دسترسي به اينترنت مي توانند از نمايشگاه كتاب بازديد 

و خريد كنند. 
.......................................................................................................

نقاشي روح االمين با موضوع ميالد 
حضرت زهرا)س( رونمايي شد

روح االمي�ن  حس�ن 
تازه ترين تابلوي نقاشي 
خود را به مناسبت والدت 
حضرت فاطمه زهرا)س( 
طي دو ش�ب به  صورت 

زنده اجرا كرد. 
به گ��زارش مهر، حس��ن 
روح االمی��ن، هنرمن��د 
نقاش كه آثار آيیني و مذهبي بس��یاري دارد و نقاشي هايش 
دلبستگي او را به ائمه اطهار)ع( نشان مي دهد، در شب میالد 
صديقه طاهره فاطمه زهرا)س( اجراي زنده نقاشي با موضوع 
تولد حضرت زهرا)س( را به انجام رسانید. اجراي نقاشي آيیني 
روح االمین به مناسبت والدت حضرت فاطمه زهرا)س( شنبه 
و يك شنبه دوم و سوم بهمن1400 از سايت و اپلیكیشن هیئت 

آنالين پخش شد.

    محمدصادق عابديني
آم�ار و ارق�ام مي گويند نمايش�گاه مجازي 
كتاب تهران خودش را به عنوان يك رخداد 
مهم در حوزه نش�ر به اثبات رس�انده است، 
فروش 130هزار نسخه كتاب فقط در روز اول 
نمايش�گاه و ثبت نزديك 25هزار س�فارش 
خريد كتاب، نشان مي دهد نمايشگاه مجازي 
كتاب تهران چقدر توانسته است فاصله بين 
كت�اب و عالقه مندان ب�ه كت�اب را كم كند. 
در روز اول نمايش��گاه مج��ازي كت��اب تهران 
نزديك 130هزار نسخه كتاب به ارزش تقريبي 
9میلیارد تومان به فروش رس��یده اس��ت. اين 
بخش��ي از آم��اري اس��ت ك��ه علي 
رمضاني، رئیس نمايش��گاه مجازي 
كتاب تهران از روز اول برگزاري اين 

نمايشگاه ارائه داده است. 
نمايش��گاه بین المللي كتاب تهران قرار اس��ت 
از س��ال آينده دوباره فعالیت خود را آغاز كند؛ 
نمايش��گاهي كه به دلیل ش��یوع كرونا تعطیل 
ش��ده بود و البته اي��ن تعطیلي باعث ش��د راه 
جديد و البته نويني براي ارتباط بین ناشران و 

دوستداران كتاب برقرار شود. 
نمايش��گاه بین المللي كتاب، مستأجر چندين 
ساله مصالي بزرگ تهران است. شبستان هاي 
ب��زرگ و فضاي ب��از مص��الي ته��ران در ايام 
نمايشگاه كتاب تهران به محلي براي قرارهاي 
دوس��تانه و پیك نیك هاي خانوادگي و گشت 
و گذار تبديل ش��ده بود. اغذيه فروش��ي ها در 
حاشیه مصلی با بوي كباب خیلي بیشتر از بوي 
كاغذ كتاب مردم را ب��ه خود جلب مي كردند و 
صف خريد س��اندويچ هاي گرم، بلندتر از صف 
خريد كتاب مي شد، البته اگر براي خريد كتاب 
صفي ايجاد مي ش��د! اكنون دو سال است كه 
خیابان شهید بهشتي تهران از ترافیك رفت و 
آمد مردم براي رفتن به نمايشگاه كتاب خالص 
شده است. شايد در نگاه اول اين خالصي يك 
نوع حسرت دور شدن از كتاب و كتابخواني را 
به ذهن متبادر كند، ولي فضاي مجازي نشان 
داده است بدون رفت و آمد و صرف هزينه هاي 
اياب و ذه��اب و به جان خري��دن خطر كرونا، 
مي توان با چند كلیك ساده به مجموعه بزرگي 
از غرفه هاي مجازي ناشران دسترسي داشت و 

در كمال آرامش براي خريد كتاب اقدام كرد. 
نمايش��گاه مج��ازي كت��اب جايي اس��ت كه 

كتاب دوستان واقعي را جذب كرده است. آمار 
فروش روز اول نشان مي دهد دست اندركاران 
نمايشگاه، سیاست درس��تي را پیاده كرده اند 
و دومین تجربه نمايش��گاه مجازي مي تواند به 

تجربه هاي آتي پیوند بخورد. 
    فرصت استفاده برابر 

نمايشگاه فیزيكي كتاب محلي براي نبرد نابرابر 
ناشران ثروتمند بخش هاي دولتي و خصولتي 
با ناشران بخش خصوصي بود. غرفه هاي بزرگ 
ناشران سرش��ناس با صرف هزينه زياد آراسته 
ش��ده و در بهترين نق��اط و با مت��راژ بزرگ در 
خدمت حضار در نمايش��گاه بودند. از محاسن 
نمايش��گاه مجازي كت��اب، ايج��اد عدالت در 
دسترسي هاس��ت. منوچهر حس��ن  زاده، مدير 
انتشارات مرواريد درباره عدالتي كه نمايشگاه 
مجازي كتاب ايجاد كرده اس��ت، به »جوان« 
مي گويد: »در ش��رايطي ك��ه ام��كان برپايي 
نمايش��گاه فیزيكي كتاب وجود ندارد، به  طور 
قطع نمايش��گاه مجازي مي تواند بین ناشران 
و مخاطبان تعامل و ارتباط مؤثري برقرار كند، 
اهمیت اين موضوع براي همه ناش��راني كه در 
نمايشگاه شركت مي كنند، آشكار است. برخي 
ناشران براي حضور در نمايشگاه فیزيكي كتاب 
با محدوديت مكاني و جايگاه نامناسب مواجه 
بودند اما اين مشكل در نمايشگاه مجازي كتاب 
وجود ندارد و همه ناش��ران بزرگ و كوچك با 
هر تعداد كتاب مي توانن��د از فرصت برگزاري 
نمايش��گاه مج��ازي كتاب به ص��ورت عادالنه 
اس��تفاده كنند و حضوري فعال داشته باشند، 
به نظ��ر مي آيد همه  ناش��ران از اي��ن وضعیت 

راضي باشند.«
حسن  زاده ادامه مي دهد: »مخاطبان از شهرهاي 
دور و نزديك براي خريد از نمايش��گاه فیزيكي 
كتاب هزينه هاي زيادي را متحمل مي شدند و 
گاهي اين هزينه ها امكان حضور در نمايشگاه را 

غیرممكن مي كرد، اما نمايشگاه مجازي كتاب 
توانست در رساندن كتاب به دست عالقه مندان 
در مناط��ق دوردس��ت و مح��روم موفق عمل 
كند. هر اندازه اين فعالیت ادامه داش��ته باشد 
و گس��ترش  يابد، عالقه مندان بیشتري به آن 

مي پیوندند.«
مدير انتشارات مرواريد در پايان تأكید مي كند: 
»نمايشگاه فیزيكي كتاب يك رويداد فرهنگي 
و شوق برانگیز بوده و خوب است كه با برگزاري 
نمايش��گاه مجازي كتاب تهران از نمايش��گاه 
فیزيكي پش��تیباني ش��ود، در نتیجه پیشنهاد 
مي كنم با حمايت مسئوالن، نمايشگاه مجازي 

و فیزيكي كتاب مكمل يكديگر باشند.«
    نمايش�گاه مجازي، ركود خريد كتاب 

را از بين برد
كرونا تأثیر نامطلوبي بر همه عرصه ها گذاشته 
اس��ت. اقتصاد نحیف بخش فرهن��گ و هنر 
نیز از اين قاعده اس��تثنا نبوده ام��ا برگزاري 
نمايش��گاه مجازي كتاب، توانس��ته است تا 
حدي ضرر و زيان اهالي حوزه نشر را جبران 
كند. در اي��ن زمینه علي اكب��ر قدياني، مدير 
انتشارات برف به »جوان« مي گويد: »همین 
كه نمايش��گاه مجازي كت��اب فرصتي فراهم 
آورده است ناشران در اين شرايط ركود بازار 
نش��ر، كتاب هاي خود را معرف��ي كنند و در 
معرض نمايش بگذارند، بسیار مغتنم و قابل 
تقدير اس��ت، خوشبختانه در س��ال گذشته 
هم اس��تقبال خوبي از اين نمايشگاه مجازي 
شد و هم ناشران و هم مخاطبان بسیار راضي 

بودند.«
قدياني با اش��اره ب��ه اينكه نمايش��گاه مجازي 
كتاب تهران هم جاي خود را در بین ناش��ران 
و مخاطب��ان پیدا كرده اس��ت، تأكید مي كند: 
»با وج��ود اينك��ه اين نمايش��گاه بر اس��اس 
مقتضیات زمان و ش��رايط كرونايي و در سايه 
محدوديت ها برگزار ش��د اما به دلیل سهولت 
دسترس��ي مخاطبان ب��ه آثار مورد نظرش��ان 
و همچنین ش��رايط حضور آس��ان ناشران در 
نمايشگاه، توانس��ت جاي خود را به سرعت در 
میان عالقه مندان به كتاب و ناشران باز كند و 

بسیار تأثیرگذار ظاهر شود.«
اين ناش��ر كتاب هاي كودك و نوجوان با بیان 
اينكه نمايش��گاه باعث مي شود ناش��راني كه 
تاكنون از فضاي مجازي براي پیشبرد كارشان 
استفاده نمي كردند و به شكل سنتي به فعالیت 
مي پرداختن��د، ترغیب ش��وند ت��ا از اين فضا 
نیز بهره بگیرند، مي افزاي��د: »به نوعي همین 
نمايشگاه مجازي كتاب باعث ايجاد رقابت در 
استفاده و حضور در فضاي مجازي و در نهايت 
پیش��رفت صنعت نشر در كش��ور خواهد شد، 
ضمن اينكه اين فرصت پیش مي آيد تا ناشراني 
كه ممكن اس��ت با يكديگر تعامل و شناختي 
نداشته باشند، در اين فضا با يكديگر آشنا شوند 
و در اين بین تعامالت و همكاري هاي جديدي 

نیز شكل بگیرد.«
 نمايش��گاه مجازي كت��اب تهران به نش��اني 
اينترنت��ي ketab. ir ت��ا روز 10بهمن ماه به 

فعالیت خود ادامه خواهد داد.

ناشران در گفت وگو با »جوان« از نيكي هاي نمايشگاه مجازي كتاب ياد كردند

 نمايشگاه مجازي كتاب
بدون بوي كباب!

نمايش��گاه فيزيك��ي كت��اب 
محلي ب��راي نب��رد نابرابر 
ناشران ثروتمند بخش هاي 
دولتي و خصولتي با ناشران 
ب��ود خصوص��ي  بخ��ش 

گفت و گوي »جوان« با مدير انتشارات روايت فتح
نمايشگاه هاي حقيقي و مجازي كاركردهاي يكديگر را رفع نمي كنند

  مصطفي شاه كرمي 
مدير انتشارات روايت فتح با اشاره به اينكه نمايشگاه مجازي 
كتاب به عنوان يك مسكن براي حوزه نشر بايد سالي يكي، 
دو بار برگزار ش�ود، معتقد اس�ت: برگزاري نمايش�گاه هاي 
حقيقي و مجازي كاركرد همديگر را رفع نمي كنند و نمايشگاه 
مج�ازي جايگزين نمايش�گاه حقيق�ي نخواهد ش�د و نياز 
ناشران به نمايشگاه حقيقي همچنان سر جاي خودش است. 
مهدي محمدخاني، مدير انتشارات روايت فتح 
درباره برگزاري نمايش��گاه مجازي كتاب تهران 
مي گويد: با توجه به بحث كرونا و شرايط جديد 
حاكم بر كل جهان قاعدتاً اين مسئله باعث اقبال 
عمومي در خريد از طريق فضاي مجازي ش��ده است و بر همین 
اساس مخاطبان عالقه مند هستند كمتر از منزل خارج شوند و 
خدمات را به صورت مجازي در اختیار بگیرند و كتاب را از طريق 
پست تحويل بگیرند. اين اقبال باعث شده است ارشاد هم تمهید 
جديدي بینديشد و فضاي نمايش��گاه هاي مجازي را راه اندازي 
كند. پارسال اولین دوره برگزار شد و ما و خريداران ايرادات زيادي 
مخصوصاً در روزهاي اول نمايشگاه داشتیم، البته اين مشكالت 
به مرور مرتفع شد. امسال كه نمايشگاه مجازي كتاب تهران در 
حال برگزاري است، دومین دوره اش را تجربه مي كند و مشكالت 
را نسبت به سال گذش��ته برطرف كرده اند. نمايشگاه فیزيكي و 
حقیقي و نمايشگاه مجازي هر كدام شاخصه هاي مثبتي دارند كه 
به صورت مستقیم نمي توان آنها را باهم قیاس كرد. به نظر من از 
اينجا به بعد و با توجه به شرايط جديد بهتر است سالي يك يا دوبار 
نمايشگاه مجازي كتاب به غیر از نمايشگاه حقیقي و فیزيكي كه 
برگزار مي شود، وجود داشته باشد و آثار انتشاراتي ها را به عموم 

مخاطبان و مردم عرضه كنند. 
وي مي افزايد: اينكه مخاطبان مجبور باش��ند يك سال صبر 
كنند تا ايام برپايي نمايش��گاه حقیقي يا همان فیزيكي از راه 
برسد و حاال با توجه به اتفاقات اساساً تشكیل بشود يا نشود، 
ديگر دوره اش گذشته است و بايد عالوه بر نمايشگاه حقیقي، 
نمايش��گاه مجازي هم تشكیل ش��ود. مخاطبان اين دو سال 
نش��ان دادند عالقه مندند از اين فضا استفاده كنند و كتاب را 
بدون حضور فیزيكي بخرند و تهیه كنند. از سوي ديگر امكان 
پست خريدهاي مخاطبان هم جزو تمهیداتي است كه حاال 
ارسال رايگان دارند يا ۲0درصد تخفیفي كه در اختیارشان قرار 
مي گیرد از جمله داليلي است كه باعث اقبال بیشتر مخاطبان 
هم مي شود، البته يكي ديگر از محسنات برگزاري نمايشگاه 
كتاب مجازي براي ناش��ران اين اس��ت كه اگر انتشاراتي ها 
بخواهند به ص��ورت عملیاتي و فیزيكي وارد يك نمايش��گاه 

شوند، مسائلي مثل غرفه آرايي، تأمین نیروي انساني كاربلد 
و آشنا با فضاي چاپ و نش��ر و همه هزينه هاي ديگري كه بر 
اين مسئله مترتب هستند، باعث مي شود هزينه هاي زيادي به 
ناشر تحمیل شود، اين در حالي است كه در نمايشگاه مجازي 
اين هزينه ها بسیار كمتر اس��ت ولیكن همچنان كاربرد يك 
نمايشگاه حقیقي نیازي است كه همیشه وجود داشته است و 
به نظرم بعد از اين هم وجود خواهد داشت و از اينجا به بعد هم 
بايد همچنان نمايشگاه حقیقي را سالي يك بار داشته باشیم 

و اين براي ناشران مفید فايده است. 
اين مدير انتشاراتي می گويد: بايد اين نكته را عرض كنم كه 
برگزاري نمايشگاه هاي كتاب در قالب اين دو مدل حقیقي و 
مجازي كاركرد همديگر را رفع نمي كنند و نمايشگاه مجازي 
جايگزين نمايشگاه حقیقي نخواهد شد و همچنان نیاز ناشران 
به نمايشگاه حقیقي سر جاي خودش است، ولي فكر مي كنم 
برگزاري نمايشگاه مجازي به عنوان يك مسكن شايد بتواند 
مقداري از هزينه هاي ناش��ران را جبران كند و كمكي به آنها 
بكند. از طرفي ديگر هم با توجه به ش��رايط كرونايي جديد، 
رفت و آمد مخاطبان به نمايشگاه حقیقي سخت است و شايد 
از اين منظر بشود گفت كه نمايش��گاه مجازي الزم است در 
اين مقاطع برگزار شود. ما اگر بخواهیم در مورد كاركردهاي 
نمايش��گاه حقیقي بین المللي صحبت كنی��م، بايد گفت كه 
خیلي از نمايش��گاه ها، نمايش��گاه مخاطبان عام نیست بلكه 
نمايشگاه تخصصي كتاب است، حاال كارشناسان و نويسندگان 
و بدنه نشر و عزيزان ديگر با همديگر ارتباط مي گیرند، براي 
اينكه بتوانند يك سال بهینه تر و يك سال كتاب محورتري را 
رقم بزنند، منتها در كش��ور ما كاركرد نمايشگاه حقیقي، نوع 
ديگري وجود دارد كه آن ايجاد زمینه ارتباط مستقیم ناشران 
با مخاطبان اس��ت. در فضاي جديد كرونايي اين موضوع فكر 
مي كنم به سختي ايجاد شود اما به هر حال مي تواند در حد و 

اندازه يك مسكن موقتي كاركرد داشته باشد.

رئيس هيئت مديره انجمن قلم: 
نمايشگاه مجازي كتاب در توزيع، تحول ايجاد كرد

   محمد صادقي 
رهبر معظم انقالب در اكثر سخنراني هايشان به 
نحوي دس��ت كم به يك كتاب اشاره مي كنند و 
به اصطالح رفرنس مي دهند و اين روند همواره 
ادامه داشته است و ايشان تنها مقامي هستند كه 
در كشور و حتی در میان رهبران جهان كه تا اين 
مقدار روي مسئله كتاب و كتابخواني تأكید دارند 
و همین موضوع به طور عادي تأثیر خود را روي 
جامعه گذاشته است. اي كاش اين توجه به امر 
كتابخواني همه مسئوالن كشور را دربرمي گرفت. 
ياد حاج قاسم هم بخیر باشد، اين شهید بزرگوار 
نیز جزو معدود مس��ئوالني بودند كه نگاهي به 
ادبیات داشتند و كتابخواني را مغتنم مي دانستند 

و حتي با نويسنده ها و ناشران ارتباط داشتند.
از طرفی سنت تقريظ نويس��ي رهبر معظم انقالب روي 
كتاب هايي كه ارزش خاصي ب��راي مطالعه دارند، چند 
سالي است به يك هدف گذاري هوشمندانه 
براي مطالعه كتاب تبديل شده است. تجربه 
س��ال هاي اخیر نشان داده اس��ت جامعه 
كتابخوان و عالقه مندان به كتابخواني، پس 
از انتشار خبر تقريظ رهبر معظم انقالب بر يك كتاب يا 
رونمايي از تقريظ ايش��ان، اقبال خوبي نسبت به آن اثر 
پیدا كرده اند و به سرعت آن كتاب به جمع پرطرفدارترين 

كتاب هاي سال تبديل مي شود. 
 از داليل اقبال و استقبال مردمي به كتاب هاي تقريظ شده 

از س��وي مقام معظم رهبري، اعتماد و اطمینان جامعه به 
ايش��ان به عنوان يك مرجع فرهنگي و كارش��ناس خبره 
حوزه كتاب است. تأكید رهبر معظم انقالب بر كتابخواني 
و مطالع��ه، حضور س��االنه ايش��ان در نمايش��گاه كتاب و 
تأثیرگذارتري��ن حركت فرهنگي ايش��ان در حوزه كتاب، 
يعني تقريظ نويس��ي روي كتاب ها، باعث شده است آنچه 
ايش��ان به مردم معرفي يا خواندنش را توصیه كرده اند، به 
عنوان يك كتاب ارزشمند تلقي ش��ود و میزان خوانش و 

مطالعه آن كتاب افزايش چشمگیري پیدا كند. 
نكته جالب در تقريظ نويسي رهبر معظم انقالب بر كتاب ها، 
تنوع و در عین حال وحدت آثار اس��ت؛ تنوع از اين نظر كه 
كتاب هايي كه تا امروز تقريظ شده اند، شامل خاطره نويسي، 
روايتگري، ادبیات كودك و حتي شعر بوده است اما همگي 
آنها نگاه مستقیمي به سبك زندگي اسالمي- ايراني دارند. 
هر تقريظ يك شاخصه است، مثاًل در مورد شهداي مدافع 
حرم، در اين كتاب ها ش��اخصه هايي مانند ازدواج در سن 
پايین، سختكوش��ي و بي تفاوت نب��ودن در مقابل جامعه 
كه مورد توجه حضرت آقا بوده، پررنگ اس��ت يا در كتاب 
»فرنگیس« كه رهبري تقريظ كردن��د، بحث قهرمان زن 
را مي بینیم. اينكه بس��یاري از تقريظ ها هم مدت ها پس از 
نگارش منتشر مي شوند به خاطر هدف گذاري اي است كه 
روي مفاهیم آن انجام مي ش��ود، بنابراين مي بینیم بعضي 
اوقات يك تقريظ بعد از ۲0س��ال منتش��ر مي شود، چون 
حضرت آقا زمان مناسب انتشار را آن زمان تشخیص داده و 

شاخصه مدنظرشان را در آن زمان ديده اند. 

هيچ رهبری در جهان به قدر »آقا« ارجاع به كتاب نمی دهند
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 مصطفي شاه كرمي، نويد پارسا
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تعرفه  پست كتاب ثابت ماند
مبل�غ  مي�زان  در 
تعرفه های پستی كتاب 
ارس�الی از نمايش�گاه 
كتاب تغيي�ری صورت 

نگرفته است.
به گزارش »جوان« به نقل 
از س��تاد خب��ري دومین 
نمايش��گاه مجازي كتاب 

تهران، اين ستاد درباره تعرفه هاي پستي ارسال كتاب از سوي ناشران به خريداران 
كتاب اطالعیه اي منتشر كرد. در متن اين اطالعیه آمده است: بدين وسیله به اطالع 
تمامي ناشران شركت كننده در دومین نمايشگاه مجازي كتاب تهران مي رساند، 
حسب اطالع رساني هاي قبلي، تعرفه هاي پس��تي براي ارسال كتاب به خريداران 
به شرح ذيل بوده و تغییري در میزان و مبلغ تعرفه ها صورت نگرفته است: در اين 
اطالعیه آمده است: خدمات سرويس سفارشي در دومین نمايشگاه مجازي كتاب 

تهران با كیفیت سرويس پیشتاز پستي ارائه خواهد شد. 
حمل ونقل پستي بسته هاي با قیمت فاكتور كمتر از 50هزار تومان 
)پانصد هزار ريال( رايگان است. هزينه حمل بسته هاي تا وزن دو 
كیلوگرم، مبلغ 7هزار تومان ) هفتاد هزار ريال( تعیین  شده است. 
كرايه پستي بسته هاي با وزن بیش از دو كیلوگرم مشمول تخفیف 
10درصدي خواهد بود.  تأكید مي شود ارسال كتاب براي مخاطبان اين نمايشگاه 
به سراسر كشور رايگان بوده و دريافت هر نوع هزينه از خريداران با عناوين مختلف 

طبق آيین نامه اجرايي نمايشگاه تخلف محسوب مي شود.

رئيس هيئت مديره انجمن قلم ضمن اش�اره به 
تأثيرات نمايشگاه مجازي كتاب در صنعت نشر 
به اي�ن نكته اش�اره مي كند كه بايد خوش�حال 
باشيم از اينكه اضطرار و ناچاري ناشي از بيماري 
كوويد19، م�ا را به اين س�مت برده اس�ت كه از 
تكنولوژي جديد و فضاهاي جديد استفاده كنيم. 
به گزارش »جوان« محس��ن پروي��ز، رئیس هیئت 
مديره انجمن قلم در گفت وگو با ستادخبري دومین 

نمايشگاه مجازي كتاب تهران، ضمن اشاره به تأثیرات نمايشگاه مجازي 
كتاب در صنعت نش��ر عنوان كرد: از دو منظر مي توان به اين نمايشگاه 
نگاه كرد؛ نخست بحث تحول در نگاه به حوزه توزيع و رساندن محصول 
فرهنگي به دست مخاطب، اطالع رساني براي مخاطبان و بهره برداري از 
فضاي مجازي در خدمت مسائل فرهنگي است و منظر 
دوم اين است كه اين تجارب چقدر مي تواند در گسترش 
كتابخواني و مسائل مرتبط با حوزه رونق كتابخواني موفق 
باش��د.  او با بیان اينكه ما بايد از اين تحوالت استقبال 
كنیم، عنوان كرد: بايد خوشحال باشیم از اينكه اضطرار و ناچاري ناشي 
از بیماري كوويد19، ما را به اين سمت برده است كه از تكنولوژي جديد 
و فضاهاي جديد استفاده كنیم. واقعیت اين است كه اگر اضطرار نبود، 
شايد خیلي سخت مي شد اصناف را متقاعد كرد كه االن زمان پیشرفت 
تكنولوژي است، فضاي مجازي در بخش هاي مختلف میدانداري مي كند 

و مي شود از اين فضا براي بحث كتاب و رساندن كتاب 
به دست مخاطبان استفاده كرد. 

 وي با ذكر نكته اي در اين زمینه توضیح داد: گزارش 
يكي از پلت فر م هاي فروش آنالين كتاب نشان مي دهد 
كه فروش كتاب در فضاي مج��ازي وضعیت خوبي 
دارد و مي توان به اين نتیجه رسید كه قیمت و هزينه 
كتاب عامل تأثیرگذار در فروش كتاب نبوده است و 
براي بخشي از جامعه و اقش��ار مختلف بحث قیمت 
در اولويت نیس��ت.  رئیس هیئت مديره انجمن قلم عن��وان كرد: ما از 
نمايش��گاه مجازي كتاب تهران آموختیم كه براي برگزاري نمايشگاه 
كتاب و رساندن كتاب به دس��ت مخاطبان مي توانیم از ظرفیت هاي 
فضاي مجازي استفاده كنیم كه يك اقدام مثبت و خوب بود، هرچند 
توقع اين اس��ت كه هرچه پیش مي رويم، مشكالت كار كمتر شود.  او 
درباره تأثیر نمايشگاه مجازي كتاب تهران در رونق كتابخواني و مباحث 
مرتبط با آن بی��ان كرد: داده هايي ك��ه اين نمايش��گاه ارائه مي دهد، 
اطالعات ذي قیمتي است كه اگر تجزيه و تحلیل نشود، مثل اين است 
كه مجموعه اي از جواهرات را بدون استفاده دور ريخته باشید. اينكه 
گرايش  ها به كدام سمت است، افراد چگونه از برگزاري نمايشگاه مطلع 
مي ش��وند، چه میزان مي توانند كتاب بخرند و اگر نمايشگاه نبود، آيا 
خريدي انجام مي دادند و اين خريد را از چه كانالي انجام مي دادند، همه 

اطالعات ارزشمندي است كه بايد به آن توجه كرد.
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