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۱۴:۲۷

کد خبر 4133338

فرهنگ و اندیشه 

در گفتگ� با مهر عن�ان شد؛

�کودکان آفتاب� پرچمدار رسانه های افغان در نما�شگاه مطبوعات تهران

در نمایشگاه بین الملل� مطبوعات تهران بیش از ۹۴۰ رسانه در ۶۰۰ غرفه حض�ر دارند که از این میان تنها «ماهنامه ک�دکان آفتاب» پرچم دار رسانه های
افغانستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، «ماهنامه ک�دکان آفتاب» از سال ۱۳۹۴ با مدیریت نادر م�س�ی شروع به فعالیت کرد. این ماهنامه، در این سال ها در نمایشگاه های
مختلف� حض�ر داشته و امسال نیز برای س�مین بار در نمایشگاه مطبوعات کش�ر ایران، حض�ر پیدا کرده است.

 نادر م�س�ی سردبیر ماهنامه ک�دکان آفتاب، در گفت وگ� با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حدود سه سال است که ماهنامه ک�دکان آفتاب در نمایشگاه
مطبوعات ایران، به عن�ان تنها نماینده رسانه ای افغانستان اشتراک م� کند.

وی افزود: ماهنامه ک�دکان آفتاب نشریه ای است که برای نخستین بار در ایران به ط�ر تخصص� برای ک�دکان افغانستان�، منتشر م� ش�د.

م�س�ی خاطرنشان کرد: امسال تالش کردیم که در نمایشگاه حض�ر پررنگ تری داشته باشیم و فضای بیش تری را فراهم کردیم تا باعث آشنایی بیشتر مردم
ایران و افغانستان با این نشریه و همچنین دانش آم�زان بی بضاعت ش�یم.

وی تصریح کرد: در غرفه ماهنامه ک�دکان آفتاب، ۵ شماره از مجله ی ک�دکان آفتاب را آورده ایم و فعالیت های مدرسه فرهنگ که به مدت ۲۰ سال مشغ�ل
به فعالیت در زمینه ک�دکان افغانستان� هستند را در قالب عکس به نمایش گذاشته ایم.

م�س�ی هدف از حض�ر در این نمایشگاه را معرف� «ماهنامه ک�دکان آفتاب» به رسانه های داخل� و خارج�، عن�ان کرد و گفت: نشریه ماهنامه ک�دکان آفتاب،
ب�ن�ان یک نشریه داخل� در ایران منتشر م� ش�د.

وی خاطرنشان کرد: استقبال بازدیدکنندگان در این چند روز خیل� خ�ب بوده و خبرگزاری های داخل� ایران وقت� حض�ر یک رسانه افغانستان� را م� بینند،
برای شان جالب است و خیل� از خبرگزاری ها حض�ر افغانستان را در این نمایشگاه پوشش م� دهند.

سردبیر ماهنامه ک�دکان آفتاب گفت: یک� از دستاوردهای خ�ب این نمایشگاه اعالم آمادگ� دوستان ایران� برای تدریس به ک�دکان آفتاب، تهیه مجالت و
رساندن به دست دیگر ک�دکان و همچنین حمایت های مال� از ک�دکان بوده است.

م�س�ی، تصریح کرد: در حال حاضر۲۱ شماره از این ماهنامه کار شده است و تمام این شماره ها در سایت ماهنامه ک�دکان آفتاب، م�ج�د است و ت�دادی از
شماره ها چاپ و ت�دادی از شماره ها بص�رت فایل پی دی اف منتشر شده است.

بیست و س�مین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های ایران از ۵ ال� ۱۲ آبان در مصل� امام خمین� تهران در حال برگزاری است.
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