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21 آبان 1394 - 12 نوامبر 2015

دیداری خواندنی از نمایشگاه مطبوعات؛ ماھنامھ کودکان آفتاب، مجلھ ھنر
بازیگری، آنالیِن ساعت 24، ایجاد انجمن روزنامھ نگاران باتجربھ ایران و

...

چھارشنبه 20 آذر 1394 (11 نوامبر 2015) حمیده خواجوی راد عضو تحریریه مجله روزنامک از نمایشگاه یک
ھفته ای مطبوعات در تھران دیدن کرد و طبق گزارشی که داده است و مشروح آن در آن مجله خواھد آمد چند

مورد نظر اورا جلب کرده بود.
    یکی ازاین موارد، دیدار او از غرفِه ماھنامه «کودکان آفتاب» به سردبیری نادر موسوی است. وی نوشته

است که ھمزمان با این دیدار، اسماعیل عباسی روزنامه نگار قدیمی ھم که پیش از انقالب از دبیران خبر در
روزنامه اطالعات بود و پس از انقالب از اعضای شورای سردبیری این روزنامه و از 1371 تا دو سه سال پیش از

دبیران و نویسندگان روزنامه ھمشھری در آن غرفه بود و با نادر موسوی درباره آن ماھنامه گفت و شنود
داشت. عباسی در عین حال یک کاریکاتوریست بنام است.

    ماھنامه «کودکان آفتاب» آن طور که روی جلد آن اعالم شده است؛ مجله ای است برای نوجوانان فارسی
زبان دنیا. نگاھی به محتوای این مجله که سردبیر 40 ساله اش یک جامعه شناس متولّد والیت بلخ

(افغانستان) است نشان می دھد که روشی کامال نوین در پیش گرفته است و آن، آماده ساختن نوجوانان
برای پیشرفت، زندگانی بھتر و شادزیستن است با تمثیل و درج شرح حال، تا نوجوان را از ھمین سن و سال
آماده سازد که برای آینده اش امید وھدف داشته باشد و برای رسیدن به این ھدف برنامه ریزی کند. یکی از

مثال ھای شماره اردیبھشت 94 این مجله، شرح احوال بانو «نساء محمدی» است که چگونه در مشھد و
تھران درس خواند که خالی از مشکالت نبود، در دانشگاه علوم پزشکی گرگان لیسانس مامایی گرفت و پس از
دو سال کار عملی، فوق لیسانس و ... وآنگاه ھمزمان با کار در یک بیمارستان کابل، مدرّس دانشگاه در ھمان

شھر شد. این تالش و پیشرفت آسان نبود ولی امید را از دست نداد و از ھدف خود دور نشد. او اینک 30 ساله
است. مثال دیگر درباره «عبداالحد موَمند» فضا نورد افغان است که چند روز از سرنشینان سفینه فضایِی

«میر» بود.
    این مجله ُپراز عکس نوجوانان دانش آموز، کاریکاتور، نقاشی و پند و اندرز به زبان ژورنالیستی (غیر

مستقیم) است. به نظر می رسد که ھدف مجله، عمدتا نوجوانان افغان باشد و بویژه آنانکه در ایران ھستند.
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اسماعیل عباسي (َسمت چپ) در كنار نادر موسوي در غرفه مجله كودكان آفتاب

    
    

مجله «ھنر بازیگری» و مانی ـ نقاش 54 ماھه

    
    مورد دیگر، دیدار از غرفه مجله «ھنر بازیگری» است که ناشر آن بھزاد خاکی نژاد است که در زادروز خود ـ

نوروز ـ کار انتشار آن را آغاز کرده است. «بھزاد» کار روزنامه نگاری را از پدرش که از دھھا سال پیش عضو
مطبوعات است به ارث برده است. «بھزاد» نوروز 1360 به دنیا آمده است. توجه به غرفه این مجله زیاد بود زیرا
که عکس ھای ھمه بازیگران فیلم و ھنرمندان نمایش و به اصطالح «شو بیزنس» را که یک نوع رسانه است بر
دیوار غرفه چسبانده بود. به عالوه، پسر 4 ساله و 6 ماھه بسیار باھوش و با استعدادش به نام «مانی» تصویر

ھر تماشاگری را که مایل بود و رو بروی او بر صندلی می نشست ظرف دو ـ سه دقیقه ترسیم می کرد که
تحسین برانگیز بود.
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روي جلد يكي از شماره ھاي مجله ھنر بازيگري

    
    

رسانه آنالین «ساعت 24» و مشورت اقتصادی

    
    غرفه رسانِه آنالیِن خبری ـ تحلیلی «ساعت 24» که ناشر آن محمدصادق جنان صفت است دیدنی بود.
جنان صفت 59 ساله یک اقتصادن دان، با تحصیالت اقتصادی است و کار روزنامه نگاری را از ھمشھری و از

سال 1371 آغاز کرده و در 23 سال گذشته در روزنامه ھای متعدد ازجمله جامعه، ھم میھن، جھان صنعت،
صنعت و توسعه، کارگزاران و دنیای اقتصاد نویسنده، دبیر و یا سردبیر بود. مقاالت وی و شھرتی که از این راه
به دست آورده است سبب شده بود که بسیاری از بازدیدکنندگان غرفِه «ساعت 24» با او مشورت اقتصادی

می کردند مخصوصا در زمینه خرید مستغالت و .... «احسان» فرزند او مدیر اجرایی رسانه آنالین «ساعِت 24»
است.

    

    
    

مديريت تحريريه در يك روزنامه و تشكیل تیم خبري
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    بازدیدکنندگان برای دیدن چھره بزرگان ژورنالیسم ایران به غرفه دکتر احمد توکلی می رفتند. توکلی که در

دھه 1370 به ایجاد روزنامه ایران کمک کرد بعدا چند روزنامه دیگر را سردبیری کرد و در کار انتشار کتاب نیز
دست داشته است. در اینجا «فرھاد سپھرام» مدرّس روزنامه نگاری و روزنامه نگار دیده می شد که چند

روزنامه نگار معروف دورش را گرفته بودند و سخت سرگرم صحبت. سپھرام سالھا مدیر تحریریه روزنامه ایران
بود. روزنامه ایران که با سازمانی مطابق اصول «نیوزپیپر اسمبلی» آغاز بکار کرده بود تنھا روزنامه در ایران بوده

است که «مدیر تحریریه» داشت. یکی از وظایف مدیر تحریریه، عالوه بر تمشیّت امور اداری و تنظیم کارھا در
اطاق خبر، ایجاد تیم خبر است. برای مثال: در صورت وقوع یک حادثه از قبیل زلزله، به جای یک خبرنگار یک تیم
تشکیل می دھد و به محل می فرستد و بر کار آن نظارت می کند. مثال دیگر: وقتی دولت تصمیم می گیرد که
برای معامالت اتومبیل تسھیالت بیشتری به وجود آورد، مدیر تحریریه، یک تیم خبرنگار تشکیل می دھد و ھریک

از افراد را به انجام یک وظیفه می گمارد، یکی را مامور کسب نظر مردم می کند، دیگری را مامور کسب نظر
اقتصاددانان، سومی را برای مصاحبه با فروشندگان، چھارمی را خریداران و .... سپس از مجموع گزارش ھای
آنھا، یک خبر و مطلب مشروح تھیه می کند و منتشر می شود. «مدیر تحریریه» سردبیر نیست و سردبیر فرد

دیگری است.
    

    
    

انجمن روزنامه نگاران باتجربه و معروف

    
    در بسیاری از غرفه ھای نشریات، مدیران آنھا ھم حضور داشتند، روغنی ھا در غرفه روزنامِه ملّی ایران،

حضرتی در غرفه روزنامه اعتماد و .... حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد ھم در راھروھا و غرفه ھا
در حال گفت و شنود با روزنامه نگاران دیده می شد. سخن آن روز بحث از ایجاد یک انجمن از روزنامه نگاران با

تجربه بود که ریختن شالوده آن را در نشست جمعه 22 آبان 94، ساعت ده بامداد در ھمین نمایشگاه تعیین
کرده بودند. چنین انجمنی در ھمه کشورھا وجود، معموال پاسدار اصالت ژورنالیسم است و وارد امور

سندیکایی و صنفی نمی شود. کارھای خوب روزنامه نگاران را تبلیغ و در صورت فوت اعالمیه می دھد و یا از
رئیس کشور و رئیس دولت می خواھد که اعالمیه بدھند و ... و زادروز روزنامه نگاران برجسته را برگزار و
کارھای آنان را معرفی می کند. ھمه ھزینه ھای چنین انجمنی ھایی را که کامال غیر انتفاعی ھستند و

خدمت فرھنگی می کنند دولت ھا برعھده دارند ـ از تأمین ساختمان تا استخدام منشی و .... طبق تعاریف،
روزنامه نگار با تجربه و به قول آمریکاییان «وتران ژورنالیست» فردی است که دست کم 20 سال تجربه این کار

را داشته باشد و از این راه، نان بخورد، از این قرار: دست کم 2 سال خبرگیری، 5 سال خبرنگاری، 10 سال
دبیری خبر و یا نویسنده ستادی بودن و .... به صرف نوشتن مقاله و نداشتن تجربه خبرنگاری و دبیری، کسی

روزنامه نگار شناخته نمی شود ـ صاحبنظر و یا مفسر است.

بازگشت به فھرست مطالب...   
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