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همزمان با دهه آخر ماه صفر

با اخاللگران مماشات نخواهیم کرد

•تمامی بازداشت شدگان با جریان های
ضدانقالب ارتباط دارند

•خدمترسانی  1000دستگاه اتوبوس

معاون امور زائران استانداری و جانشین رئیس
ستاد درباره تمهیدات فراهمشده برای برگشت
زائران اظهــار کرد :بــا هماهنگیهــای صورت
گرفته هر زائــری باید بلیت برگشــت خــود را از
همان شرکتی بگیرد که بلیت رفت را تهیهکرده
اســت و برای این موضوع اســتانها بایــد فعال
باشند .حدود  1000دســتگاه اتوبوس توسط
شــهرداری مشــهد و شــهرداری تهــران بــرای
حملونقل شهرهای نزدیک اختصاص یافته تا
اتوبوسهای برونشــهری برای مقاصــد دورتر
استفادهشود.دو،سهرامقطارنیزبرایبازگشت
زائران به شــهرهای نزدیک در نظر گرفتهشــده
است 1500 .دســتگاه اتوبوس هم باید توسط
وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهها تأمین
شــود و در اختیار اســتان قــرار گیــرد .گنابادی
نژاد با اشــاره به حضور وزیر بهداشــت در مشهد
و ابــراز امیدواری از کاهش نیازهای اورژانســی
در ســفرها گفــت :ارتقــای ظرفیــت اورژانس و
آمبوالنس جادهای و تجهیز اورژانس مشــهد به
موتورهایاورژانسازتمهیداتحوزهبهداشتو
درمان است .وی درباره هزینه اسکان در هتلها
و هتلآپارتمانهــا و  ...نیز گفــت :هیچ افزایش
قیمتی در هیچ قالبی ازجمله نرخ شــناور وجود
نــدارد .گنابادی نــژاد درنهایت به تهیــه ویدئو و
پوستربرایاطالعرسانینرخهایانواعخدمات

•خدمت  6200پاکبان

نجفی با اشاره بهضرورت ارائه خدمات شهری و
محیط زیستی به زائران گفت :در بخش اول که
مربوط به خدمات رفتوروب و جمعآوری زباله
است 6200 ،پاکبان در مشهد فعالیت دارند و
بیش از  5000نفر نیز بهعنوان باغبان مشغول
کار هســتند .وی افــزود :در مناســبتها و ایــام
شهادت  30درصد از نیروهای پاکبان در حالت
آمادهباش بودنــد و با توجه بــه پیشبینیهایی
که برای ایام پیش رو در نظر گرفتهشــده است،
 100درصد این عزیزان در آمادهباش هســتند
و عالوه بــر آن از ظرفیــت نیروهــای باغبان نیز
اســتفاده خواهد شــد .درخصــوص جمعآوری
زباله نیز هم شرکتها و هم ماشینآالت نهتنها
در منطقه ثامن و اطراف حرم مطهر بلکه در سایر
مناطق نیز فعال هستند .معاون شهردار درباره
ســرویسهای بهداشــتی موردنیاز اظهار کرد:
شهرداری  4135سرویس بهداشتی در سطح
شهر دارد؛ غیر از  1700چشمهای که در حرم
و اطراف آن اســت .همچنین مســاجد و ادارات
نیز در این ایام برای اســتفاده زائران از سرویس
بهداشــتی باز هســتند و خدمات بهداشتی آن
بــر عهده شــهرداری اســت ،عــاوه بــر آن چند
کالنشهر ازجمله شیراز اعالم آمادگی کردهاند
که امکاناتشان را در این زمینه در اختیار ما قرار

مدرســه و  10سالن ورزشــی آموزشوپرورش،
دیگر سالنهای ورزشی ،ادارات و دستگاههای
دولتی ،ظرفیت  135هزار نفر در شب به بیش
از  600هزار نفر در شــب رســیده است ،اظهار
کرد :نکته خوبی که وجود دارد این است که در
ستاد این امکان فراهمشده است که ما از میزان
اســتفاده از مکانهــای اســکان و ظرفیتهای
خالی از طریق ســامانه مطلع خواهیم شد .وی
همچنین با تاکید بر این که هیچ افزایش قیمتی
در هتلها و واحدهای اقامتی در دهه آخر صفر
نداریــم ،تصریح کــرد :نرخها در ســامانه نماد و
سازمان کل بارگذاری شده است .دو نکته مهم
که مسئوالن بر آن تأکید کردند و باید موردتوجه
زائران باشــد ،این اســت کــه قبل از ســفر محل
اسکانخوددرمشهدرامشخصوبلیتبرگشت
را همزمان با بلیت رفت تهیه کنند.

دهند و سرجمع تعداد سرویسهای بهداشتی
به  5000میرسد و بازهم ما تنها  30درصد از
نیاز زائران را میتوانیم تأمین کنیم و الزم است
مردم نیز کمک کنند.
نجفی در ادامه بابیان این که مخزنهایی برای
تأمین آب شــرب تهیــه شــده و  319آبخوری و
آبســردکن در اطــراف حــرم و هســته مرکزی
شــهر تعبیهشــده اســت ،افــزود :همچنین 30
ســینک دیگر که هرکدام دارای  5تا  10شــیر
برداشــت آب آشــامیدنی سالم هســتند ،نصب
شده اســت .به گفته وی 17 ،غرفه مواد غذایی
نیز برای تأمین مواد غذایــی در اطراف حرم در
نظر گرفتهشده ،همچنین در حوزه آتشنشانی
تمهیدات الزم دیدهشده است.
یوســف بیدخوری با بیــان این که با اســتفاده از
ظرفیتهــای مختلــف اســکان ازجملــه 802
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محدودیتهای ترافیکی ایام پایانی صفر در مشهد اعالم شد
رئیس پلیس راهور خراسانرضوی در گفتوگو با خراسان آنالین اظهار کرد :زائران پیاده
از شش مسیر مشخص به سمت حرم مطهر رضوی روانه خواهند شــد و تا زمانی که حضور
جمعیت اجــازه دهد ،تردد خودروهای شــخصی از پنــج معبر منتهی به حــرم مطهر انجام
میشود.غالمی افزود :از ساعت  ۲۴روز شــنبه تا پایان روز سهشنبه پارک خودرو در معابر
منتهی به حرم مطهر ممنوع اســت و خودروهای پارک شــده به پارکینگ مدرس  ۸و پایانه
امام رضا (ع) منتقل خواهد شد .خط ویژه خیابان اندرزگو و مسیر اتوبوس خیابان امام رضا
( ع) تا زمانی که ازدحام جمعیت اجازه دهد ،برای مسیر اضطراری در نظر گرفته میشود.

قیمتهــا میگویــد :قیمتهــا خوب اســت اما
تنوع کاال کم اســت .مث ً
ال االن مــن یک مانتوی
اداری میخواهم اما موجود نیست .خانم جوان
دیگری درباره قیمتها میگوید :پوشــه بیرون
 35هزار تومان قیمت دارد اما من از این جا 10
هزار تومان خریــدم یا کــره بادامزمینی خریدم
که نسبت به بیرون حدود  25هزار تومان قیمت
کمتری داشت.

گزارشی از حال و هوای پاییزی نمایشگاه بین المللی مشهد

ارزان اما بیرونق!
گزارش میدانی
بهاره موفقی

با توجه بــه برگزار نشــدن نمایشــگاه در دوران
کرونا ،نمایشگاه پاییزه امسال آنگونه که انتظار
میرفت با استقبال روبه رو نشد .باوجود تجمع
غرفه داران در یک سالن (تاالر فردوسی) ،بازهم
خبــری از ازدحــام جمعیــت نبود .فضاســازی
و نورپــردازی آنطور کــه باید صــورت نگرفته و
تنوع کاال هم نسبت به ســالهای گذشته کمتر
بود .هرچنــد بیشــتر مردمی که بــرای خرید به
نمایشــگاه مراجعه کرده بودنــد ،از قیمتهای
مناسب نمایشــگاه اظهار رضایت میکردند اما
غرفه داران از کاهش اســتقبال مردم نسبت به
سالهای گذشته گالیهمند بودند .برخی غرفه
داران ایــن موضــوع را بــه کاهش قــدرت خرید
مردم ربط میدادند اما بیشتر غرفه داران دلیل
آن را مربــوط به تبلیغات ضعیــف و ناهماهنگی
در اطالعرســانی دربــاره برگــزاری نمایشــگاه
میدانســتند ،به طوری که یکــی از غرفه داران
ادعا میکند که برخیها فعالیت خود را تازه در
روز دوم نمایشگاه شــروع کردهاند .همه اینها
در حالی اســت که رئیــس اتاق اصناف مشــهد
اذعان میکند تبلیغات کافی صورت گرفته و از
نمایشگاهنیزاستقبالخوبیشدهاست.کاهش
زمان برگزاری نمایشــگاه نســبت به سالهای
گذشــته با توجه به دریافت اجاره چهار میلیون
تومانــی از دیگــر موضوعــات مورد گالیــه غرفه
داران بود.
•اجاره باال و کاهشزمان برگزاری

پــس از پرداخــت ســه هــزار تومــان هزینــه

ورودی ،وارد نمایشــگاه میشــوم و بــه ســمت
تاالر فردوســی بهعنــوان تنها ســالن برگزاری
نمایشــگاه پاییــزه مــیروم .غرفههــای فروش
گل و گیــاه ،لوازمخانگی ،کاالی خــواب ،مواد
غذایــی ،پوشــاک ،کیــف و کفــش ،لوازمتحریر
و...همه در کنار هم در همین غرفه قرار دارند.
کفپوشهای نامناسب ســالن باعث میشود،
در طــول حضــورم در نمایشــگاه چند بــاری به
زمین بخــورم .بهطــرف غرفههــای لوازمتحریر
می روم که محل تجمع بیشتر مردم است .یکی
از غرفه داران لوازمتحریر درباره فضای امسال
نمایشــگاه میگوید :برای برگزاری نمایشــگاه
به گفته خــود مســئوالن ناهماهنگی بــود و در
یک بازه زمانی یــک هفته تــا 10روز تصمیم به
برگزاری آن گرفتهشــد .همین موضــوع باعث
بینظمی شــده بود و بعضی غرفهها در روز دوم
افتتاح شدند.
•گالیههای غرفه داران

او ادامه میدهد :از طرفی ،بحث قیمتگذاری
اقالم خیلی حداقلی اســت و با توجــه به اجاره
ســالن ما جــور درنمیآیــد .ما بــرای هــر غرفه
 12متــری ،چهار میلیــون پرداخــت کردهایم.
سالهای قبل اجارهای که پرداخت میکردیم
بابت یک هفته تا 10روز بود اما امسال پنج روز
اســت .یکــی دیگــر از غرفــه داران لوازمتحریر
دربــاره نمایشــگاه امســال میگویــد :نســبت
به پولی کــه بابــت اجاره از مــا گرفتنــد ،مهلت
نمایشــگاه هم کم اســت ،حداقل یکــی دو روز
دیگر تمدید کنند .یکی دیگر از غرفه داران مواد
غذایــی دراینبــاره میگوید :اجارهها امســال
باالبود درحالیکه سالهای قبل یکسوم این
میزان را پرداخت میکردیم.

•فروش در نمایشگاه پاییزه؛  15درصد زیر
قیمت عرف بازار

عکس :خراسان

داوری افــزود :تمامــی افــرادی کــه تاکنــون
بازداشتشــدهاند ،بــه جریانهــای ضدانقــاب
وابســتگی داشــته و از ســوی ایــن جریا نهــا
هدایتشــد هاند و هیچکــدام از کســانی کــه
بازداشتشــد هاند ،بــدون ســابقه نبود هانــد و
مستنداتی از ارتباطشان با ضدانقالب وجود دارد
البته تعداد بازداشتشــدگان بسیار اندک است و
هیچکدام مردم عادی نبودهاند.
فرمانــدار مشــهد گفــت :گزارشهــا حاکــی از آن
است تمامی کســانی که در این تجمعات خسارت
دیــده یــا مصــدومشــدهاند از نیروهــای انتظامی
بودهاند و هیچ گزارشی درباره خسارت مردم عادی
تاکنون گزارش نشده است .یکی از مأموران نیروی
انتظامی که حین خدمت بوده ،توسط اخاللگران
به آتش کشــیده شــده و هم اکنــون بــا  25درصد
سوختگی تحت درمان قرارگرفته است البته تعداد
ماموران نیروی انتظامی که آســیبدیدهاند ،زیاد
بوده ولی هیچکس صدمه جدی ندیده است.

مشهدالرضا همزمان با نزدیک شدن بهروزهای
پایانی ماه صفر و سالروز شــهادت امام رضا (ع)
آماده پذیرایــی از عاشــقان و زائران امــام رئوف
شدهاست؛بههمینمنظور،مسئوالندرنشست
«ســتاد خبری دهه آخر صفر» گزارشی از بسیج
همه ظرفیتهای استان برای خدمترسانی به
زائران ارائه دادند .به گزارش خراسان رضوی،
نشســت «ســتاد خبری دهه آخر صفر» با حضور
حجتاالسالمگنابادینژاد،معاونهماهنگیو
مدیریتامورزائراناستانداریوجانشینرئیس
ستاد ،علی نجفی معاون شهردار مشهد و یوسف
بیدخــوری ،معاون ســازمان میــراث فرهنگی و
گردشگری اســتان ،در اداره کل روابط عمومی
استانداری خراسان رضوی برگزار شد.
گنابادینــژاد با اشــاره به شــرایط کرونــا در دو
ســال اخیر و همزمانی اوج تابســتان با این ایام
و عالقهمندی زائران ایرانی و خارجی جامانده
از ســفر اربعین برای حضور در مشهد و شرکت
در مراســم شــهادت امام هشــتم (ع) گفــت :با
توجه به اینکه در دهه آخر صفر سال  98بیش
از پنج میلیون نفر زائر به مشــهد سفرکردهاند،
پیشبینی میشــود امســال بین  6تا  8میلیون
زائر بــرای دهه آخــر صفر داشــته باشــیم .وی
افزود :ســه محور بــرای میزبانــی از زائــران در
نظر گرفتهشــده اســت ،محور اول بســیج همه
ظرفیتهای موجود در استان ازجمله افزایش
ظرفیــت اســکان بــه تعــداد  600هــزار نفر در
شب ،محور دوم استفاده از امکانات ملی مانند
تأمین امکانات و تجهیزات الزم در اســکانها با
توجه دولت و محور سوم ،میزبانی مردم و پویش

مردمی «هممحلهای امام رضا (ع)» است؛ در این
حرکت مــردم در خانههای خودشــان از زائران
امام رئوف پذیرایی می کنند.

اسکانوحملونقلدرونشهریمانندتاکسیها
و همچنین اســتفاده از اپلیکیشن های مختلف
برای دسترســی راحت مســافران به مکانهای
اسکان اشاره کرد.

هر سال به همین روزها که می رسیم با این که رنگ پرچم گنبد حرم علی بن موسی الرضا
مشکی است؛ اما رنگ دل عاشقان این حریم در مشــهد و دیگر شهرها روشن و سپید است.
ایام دهه پایانی ماه صفر را میگویم که در مشــهد به چهل و هشــتم معروف است و آن ها که
دلشان میخواهد خدمتی به زائر حریم عشق کنند ،دست به کار میشوند؛ از مردم کوچه و
بازار بگیرید که خانه و پول و هرچه امکانات دارند ،به پای زائر میریزند تا گروههای مردمی و
فرهنگیومسئوالناینشهرکهتالشمیکنندتاجخدمترادرزندگیشانبرسربگذارند.
راه اندازی پویشهایی مثل «هر خانه یک زائرسرا»« ،همه خادمالرضاییم»« ،رسم میزبانی» و
«میزبانیشایسته»براینمایشهرچهبهترزیباییهایگرموصمیمانهمردمراهاندازیشده
است .محمد جنگجو ،پیرمردی حدودا60ساله است که در یکی از ایستگاههای استقبال از
زائر سالهاست خدمت میکند و میگوید :من به عشق امام رضا(ع) و خدمت به زائرانش این
جاهستمونفسوامیدمنبهزندگی،بههمینایاموابستهاست.اگراهلمشهدهمهستید،
سری به این ایستگاههای استقبال از زائر بزنید تا با دنیایی از انسان شناسی ،رفتارشناسی و
جامعه شناسیهای مختلف که در هیچ کتابی پیدا نمیشود ،مواجه شوید.

(ع)

عکس :آرشیو خراسان

فرش خدمت
مشهدیها زیر پای
عاشقان امام رئوف

فرماندار مشهد درخصوص ادامه تجمعات
در این کالن شهر هشدار داد :

فرماندار مشهد با اشــاره به تجمعات سهشنبهشب
مشــهد و با بیان این که طی دو شــب با اخاللگران
مماشــات شــده اســت ،هشــدار داد :دیگــر بــا
اخاللگران مماشات نخواهیم کرد.
به گزارش خراســان رضــوی ،محســن داوری روز
گذشــته ،نشســتی خبری بــرای ارائــه توضیحات
درباره اتفاقات سهشنبهشــب مشــهد بــا اصحاب
رســانه برگــزار و اظهــار کــرد :بعــد از اتفاقــی کــه
برای مرحومه امینــی رخ داد ،فضای گفــت و گو و
گفتمان در کشور به وجود آمد و برخی از مردم هم
موضعگیری داشتند که در پی آن دشمنان انقالب
اسالمیمانند گذشته که خودشان هیچ راهبرد و
سیاستی برای مقابله با انقالب اسالمی درصحنه
ندارند ،با موجســواری تالش کردنــد از این حادثه
بهره ببرنــد و با تحریک احساســات پــاک مردم به
خصوص نســل جوان و اقشــار مختلــف تصمیم به
سامان دهی اجتماعات گرفتند.
فرمانــدار مشــهد افــزود :در همیــن راســتا
سهشنبهشــب گروههای کوچکی در چند نقطه از
شــهر مشــهد در اعتراض بهاتفاق رخداده ،حضور
پیــدا کردند کــه با توجــه بــه هوشــیاری نیروهای
امنیتی ،خویشــتنداری خوبی از ســوی نیروهای
نظامــی و انتظامــی شــد و هیــچ حادثــهای بــرای
هیچیک از شــهروندان پیش نیامد امــا حلقههای
کوچکی دراینبین توسط جریانهای ضدانقالب
در قالب گروههای  50یا  60نفره مدیریت و مرتب
از مکانی به مکان دیگر جابه جا میشدند و اقدام به
تخریب اموال عمومی می کردند.
داوری گفــت :بعدازایــن کــه ایــن افــراد اقــدام به
تخریــب امــوال مــردم و امــوال عمومــی کردنــد،
نیروهای انتظامی برای پیشگیری از این اقدامات
وارد عمل شــدند و افــرادی را که مرتکــب تخریب
امــوال عمومی شــدهبودند ،شناســایی و برخی را
در صحنه دستگیر یا بعد ًا دستگیر کردند و قطع ًا با
این افراد برخورد جدی خواهد شد و باید خسارتی
را کــه وارد کردند ،جبــران کنند؛ امــا تأکید بر این
اســت که خانوادهها مراقب فرزندانشــان باشــند
که هنگام تردد در ســطح شــهر تحت تأثیر القائات
جمعی و تجمعات قرار نگیرند تا زحمتی برای آنها
ایجاد نشود.
فرماندار مشهد بابیان این که مردم این اقدامات را
قبول نداشتند و حمایت نکردند ،افزود :چندنفری
که ایــن تجمعات را هدایــت و رهبــری میکردند،
موردحمایت مردم نبودند و انتظار مردم این بود که
این افراد تعیین تکلیف شوند و ما هم مصمم هستیم
اگر این روند ادامه پیدا کنــد ،با متخلفان با جدیت
برخورد کنیم و از مردم بابت همراهی که داشتند،
تشکر میکنیم.
وی تصریــح کرد :افــرادی که فریبخــورده و وارد
این مسئله شدهاند ،بدانند با توجه به هشدارهای
دادهشــده از این بــه بعد مماشــاتی نخواهد شــد و
توصیه میکنیم مردم هم هوشیار باشند.

شور خدمت به زائران پیاده امام رضا(ع) در مشهد

•اختصاص تنها یک سالن به نمایشگاه پاییزه

خانمی میانسال که یکی از غرفه داران کاالی
خواب اســت ،درباره فضای امســال نمایشگاه
میگوید :امسال کل نمایشــگاه را دایر نکردند
و فقــط تــاالر فردوســی را اختصــاص دادنــد.
ســالنها را برای اســکان زائــران میخواهند.
آقایی دیگــر از غرفــه داران که کنار او ایســتاده
است ،به میان حرفهایمان میآید و میگوید:
ما هــم روز آخــر متوجه شــدیم که یک ســالن را
به نمایشــگاه اختصاص دادهاند .یکــی از غرفه
داران لوازمتحریر نیز دراینباره میگوید :تمام
فروشــندگان را از تمــام اصنــاف در یک ســالن
جمع کردهاند.
•تبلیغات ضعیف و کاهش استقبال مردم
نسبت به سالهای گذشته

امســال ،نمایشــگاه ازدحام جمعیت ســالهای
گذشــته را نداشــت .یکــی از غرفــه داران کفش
دراینباره میگوید :ما سال  1397با کفشهای
جفتــی  60تــا  70هزار تومــان شــبی  10تا 12
میلیون فــروش داشــتیم اما االن یکبیســتم آن
موقع هم درآمد نداریم مردم قدرت خرید ندارند،
از طرفــی هم تبلیغــات برای نمایشــگاه امســال
ضعیف بود .در سطح شهر فقط در همین میدان

نمایشگاه چند بنر نصبکردهاند.
خانمی جــوان که یکــی از غرفه داران پوشــاک
است ،دراینباره میگوید :تبلیغ خیلی کم بود.
من در محدوده خودم در بولوار توس به هر کس
میگفتــم ،اظهــار بیاطالعــی میکــرد .برای
همین فروشهایمان کم بــود .درواقع افتضاح
بود ،من اص ً
ال راضی نیستم .با توجه به سود کم
مان هم برای پنج روز بیش از چهار میلیون پول
پرداخت کردیم .یکی دیگــر از غرفه داران مواد
غذایی میگوید :از مواد غذایی اص ً
ال استقبالی
نشد .فکر کنم تبلیغات کم بود.
•قیمتها ارزانتر از سطح شهر

هرچند غرفه داران از نمایشــگاه امسال اظهار
نارضایتی میکردنــد اما مردم بــا توجه به تنوع
کــم کاال از قیمتها اظهار رضایــت میکردند.
خانمــی که درحــال خریــد لوازمتحریر اســت،
دراینبــاره میگویــد :کیفیــت اجنــاس خوب
اســت و از قیمتها راضی هســتم .دیشب چند
دفتر خریــده بــودم ،امروز دوبــاره آمــدم .دفتر
صدبرگ را  25هزار تومــان خریدم درحالیکه
بیرون  35هزار تومان قیمت داشت .کیفی که
در ســطح شــهر  500هزار تومان است ،این جا
 370هزار تومان خریــدم .خانمی دیگر درباره

محمودبنانژاد،رئیساتاقاصنافمشهددرباره
مدتزمــان نمایشــگاه و هزینــه اجــاره غرفهها
میگوید :امســال با توجــه به تقارن مــاه صفر و
حضور زائران امکان اختصاص زمان بیشــتری
برای نمایشگاه نبود و احتمال تمدید آنهم بعید
اســت .به هزینه اجارهها ما نیز معتــرض بودیم
و توســط شــرکت نمایشــگاه بینالمللی تعیین
شد اما با توجه به بررســی هزینهها منطقی بود
و امســال هزینه اجاره برای هر متــر  350هزار
تومان بود .وی درباره دلیل اختصاص تنها یک
ســالن به نمایشگاه امســال بیان میکند :ابتدا
اســتقبال چندانی نشــد و بــا توجه بــه تقاضاها
بــرای غرفهها فقــط یک ســالن پر شــد .بنانژاد
درباره قیمتهای فــروش در نمایشــگاه پاییزه
نیز میگوید :در نمایشگاه فروشندگان باید 15
درصد زیر قیمت عرف بازار اجناس خود را ارائه
کنند .وی درباره تبلیغات درخصوص برگزاری
نمایشــگاه بیان میکنــد :تقریبــ ًا 15روز مانده
به برگزاری نمایشــگاه ما بــه واحدهای صنفی
که زیرمجموعه اتاق اصناف هســتند ،از طریق
پنل پیامکی ،روزنامــه و تماس تلفنــی اقدام به
اطالعرســانی کردیم؛ البته درســت میگویید
ممکن است برخی غرفه داران چند روز مانده به
برگزارینمایشگاهمطلعشدهباشنداماماسعی
کردیم اطالعرسانی بهموقع و کافی باشد .برای
اطالعرســانی مردم هــم بنرهای متعــددی در
سطح شــهر نصب کردیم .وی تصریح میکند:
امسال اســتقبال از نمایشــگاه خیلی خوب بود
مخصوصــ ًا غرفههــای لوازمتحریر با اســتقبال
زیادی مواجه شده اســت درحالیکه سالهای
قبل از آن استقبال چندانی نمیشد.

