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تصویر سبز  زندگی در قاب رسانهها

در غرفه
«ایران»

«ایران» از نشریات «سبک زندگی» در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات گزارش میدهد

سهیال نوری

کجایند خوانندههای این همه مطلب؟

محمدرضا عزیزی

در نمایشــگاه مطبوعــات قــدم میزنــم،
نگاهــم هر از گاهی به نگاه خوشــامدگوی
مســـئوالن غـرفـ ههـــای روزنـام ههــــــا،
هفت هنام هها،ماهنامههاو...گرهمیخورد،
نشــریات رنگ و وارنگ را ورق میزنم ،در
ســالنها و راهروهای شبستان مصلی گم
و گیــج میشــوم .ســر در گــم از ایــن همه
عنوان ،این همه رسانه و این همه محتواو
ایــن همــه خواندنــی؛ از خــود میپرســم
کجایند خوانندگان این همه مطلب؟
یــک مــاه و یکهفتــهای پیش بــود در
نزدیکی همین جا ،مجاور ورودی متروی
شهید بهشتی ،که نمایشگاه پاییزه برگزار
شــده بود ،هر شــب در مسیربازگشــت از
محــل کار موج جمعیــت را میدیدم که
غلغله میزنــد و راهروهــای باریک را پر
میکند بــرای خرید لــوازم التحریر ،دفتر
مشــق و نقاشــی و لوازم آموزشی و کمک
آموزشی و کیف و کفش و هر آن چیزی که
ربطی به مدرســه و مهرماه داشته باشد.
خانوادهها با اشــتیاق آمــده بودند؛ پدر و
مادر و فرزند در کنار هم خرید میکردند

و با دســتهای پــر از جعبه و پاکت و ســبد
خرید خارج میشدند؛ خوشحال از اینکه
خــود را بموقــع رســاندهاند و آنچــه را که
جســتهاند یافتهاند ،ایستگاه مترو را برای
بازگشت به خانه پر میکردند.
مناســبت برگزاری نمایشگاه یک ماه
و یــک هفتــه پیش؛ جشــن آغــاز فصلی
بــرای یادگرفتــن خواندن و ســواد آموزی
بود و نمایشــگاه مطبوعــات خواندنیها
را بــه کســانی عرضــه میکنــد کــه اکنون
بلدنــد و آموختهانــد چــه بخواننــد و
چگونــه بخواننــد .از خــود میپرســم آن
ســواد آموختهها کجایند؟ چرا بستههای
نشــریات و مجلههــا بــاز نشــده در
کیوسکها یا در همین غرفهها به نشانی
ارســالکننده بــاز میگردند؟ چــرا خبری
از کــودکان و نوجوانان در کنــار پدر و مادر
بــرای حضــور در نمایشــگاه مطبوعــات
نیست؟
مدافع متعصب مطبوعات نیستم
اما اگر بهانه و ایراد ،محتوای مطبوعات
و حرف بر سر ضعف های محتوایی آنها
باشــد و آن را دلیل بیرونقی نمایشگاه

ایران شریک استراتژیک ُکره جنوبی

عکس :رضا معطریان/ایران

نــه هیاهویــی در کار اســت نــه ذوق
و رغبــت چندانــی .در میــان همیــن
کــم رونقــی که شــاید معلــول روزهای
نخســت نمایشگاه باشــد و  4روز آینده
به روزهای پر رونقتر بیســت و سومین
دوره از نمایشگاه مطبوعات بدل شود،
به نشریاتی که خبرنگاران و مترجمان
آن در بــاب مقولــه بــا اهمیــت ســبک
زندگی -که البته در سالهای اخیر بازار
توجــه به آن حســابی داغ اســت -ســر
یزنیم...
م 
بیشــتر از  10نشــریه خانوادگــی و
مرتبط با موضــوع مهم زندگی هم در
این دوره از نمایشــگاه حضور ندارند با
این همه به ســراغ تــک تک غرفههای
مرتبط با موضوع رفتیم و از میانشان
بــه توصیف روال کار چند نمونه از آنها
پرداختیم.
دو هفتــه نامــه «موفقیــت» کــه
اعضــای باســابقه آن «موفقیــت» را
رخداد بزرگ رســانهای ایران میدانند
کــه هــم نخســتین و هــم بهتریــن
بــوده اســت ایــن مجلــه را یــک مجله
روانشناســی عامهفهــم و عامهپســند
میداننــد کــه بــه هیــچ عنــوان وارد
حوزه هــای خبــری نشــده تــا تاریــخ
مصرف نداشــته باشــد و وارد حواشــی
زندگی افراد نشــده است تا رنگ زردی
به خود نگیرد.
محمــد رضــا شــکوفکی ،مدیــر
بخــش فنــاوری و اطالعــات و کنتــرل
کیفیــت و از اعضــای باســابقه مجلــه
موفقیــت میگویــد :مــن و همکارانم
همــه ســعیمان بر ایــن بوده اســت تا
مقاالت روانشناســی ثقیــل را به نوعی
تحلیــل کنیــم کــه مخاطبان با ســطح
علمی پاییــن هم از مقاالت به صورت
کاربردی بهرهمند شــوند .عالوه بر این
افــرادی را معرفــی میکنیم کــه با اتکا
به تالش برای ســاختن زندگی بهتر به
موفقیت رســیدهاند و به جــای اینکه از
زندگینامه آنها بنویســیم – که معموالً
با یک جســت و جوی ســاده در فضای

مجــازی قابل دســترس خواهــد بود -
شرایط و مراحلی را که بر آن فرد گذشته
اســت تا به موفقیت دســت پیدا کند از
منظــر روانشناســی مــورد بررســی قرار
میدهیــم .وی میافزایــد :بارها اتفاق
افتاده مخاطبانمان نوجوانانی بودهاند
کــه بــه گمانشــان کودکــی و روزهــای
بســیار سختی داشتهاند ،در حالی که با
خواندن کودکیهای فرد معرفی شده
در صفحات مجله دریافتهاند شرایطی
بدتــر از آنی کــه تجربه کردهانــد نیز بر
افــرادی گذشــته اســت کــه امــروز جزو
موفقها به حساب میآیند .افراد حتی
در تبلیغــات و آگهیهــا نیــز در تــاش
هستند تا محصولی را معرفی کنند که
پشــتوانهای از تحقیق و بررســی داشته
باشند.
همچنین دکتر ابراهیم حلتآبادی
فراهانــی رئیــس شــورای تحریریــه این
مجلــه در پاســخ بــه اینکــه بــرای دور
مانــدن از دایره مجالت زرد چه تالشــی
میکننــد یادآورمــی شــود :بایــد ببینیم
مصادیــق زرد بــودن چیســت ،چراکــه
ممکن است در مجالت ما از چهرههای
مطــرح کشــور مصاحبههایــی چــاپ
شــود امــا به جــای آنکــه از غــذای مورد
عالقــه ایــن افراد یــا هدیــهای کــه برای
همسرشــان تهیه میکنند ســؤال کنیم،
از ویژگیهای برجسته آنها میگوییم که
اگر در جایگاهی جز آنی که هســتند قرار
میگرفتنــد بــاز هم فردی موفــق بودند
مینویسیم .البته ما ضرورتی نمیبینیم
بگوییم جزو مجالت زرد نیستیم.
 ëëکودکان آفتاب
کمی آن طرف تر ،یعنی همانجایی
کــه کمتر به چشــم میآیــد و تنها باید
عالقهمنــد بــه حــوزه کــودک و تــاش
برای ســاختن زندگــی زیباتر برایشــان
باشــی تــا متوجــه آنجــا شــوی غرفــه
ماهنامه «کــودکان آفتاب» قــرار دارد.
ماهنامــهای کــه مجوز انتشــار از وزارت
فرهنگ و ارشاد ایران را دارد و عالوه بر
توزیع در میــان کودکان مهاجر افغانی
که ساکن ایران هستند ،به کابل ،هرات

و مزار شریف هم ارسال میشود.
نــادر موســوی ،ســردبیر ماهنامــه
کــودکان آفتــاب کــه پیش از ایــن مدیر
مدرســه خودگــردان کــودکان افغانــی
ســاکن ایــران و مســئول خانــه کــودک
افغانســتان بــوده اســت ،بهدلیــل
مشــکالت فراوانی که در میان کودکان
هموطــن خــود دیــده ،بــرای انتشــار
ایــن ماهنامــه آســتین همت را بــا این
هــدف بــاال زده که این کــودکان را برای
زندگی مجهز ســازد .بــه گفته خودش
در ایــن ماهنامــه کــه مکمــل خوبــی
بــرای کتابهای درســی دانشآموزان
افغانــی اســت ،هیــچ موضوعــی بــه
انــدازه آموختــن راه و رســم زندگــی
اهمیــت نــدارد ،چراکــه کــودکان بایــد
توگــو و تعامــل آشــنا شــوند
بــا گف 
و در تمــام ابعــاد زندگــی آگاهانــه
عمل کنند.
موســوی کــه از  9ســالگی بــه ایــران
آمده و پایه ســوم ابتداییاش را پشــت
نیمکتهــای کالس درس ایــران
گذرانــده اســت ،میگویــد :بســیاری از
مجالت منتشر شده در ایران را از زمان
تولــد تا زمــان مرگشــان خوانــدهام و
خــوب میدانم که برخــی از آنها برای
جذب مخاطب به چه ســمت و سویی
کشــیده شــدهاند بــه همیــن خاطــر در
طــول مدتــی کــه ماهنامــه «کــودکان
آفتــاب» شــروع بــه کار کــرده اســت،
بــه صــورت مــداوم مطالــب آن مورد
بازبینی قــرار میگیرد تــا مطالب درج
شــده در آن کم ارزش نباشــند ،ضمن
اینکــه تمــام مطالــب از دل حرفهــا
و خواســتههای همیــن کــودکان یــا
بزرگســاالنی که دوره کودکیشان شبیه
به کودکان امروز افغانستان و کما اینکه
بدتر از اینها بوده اســت تولید میشود
تا کودکان افغان که متأسفانه الگوهای
زیــادی بــرای زندگــی به آنهــا معرفی
نشده است راه و رسم زندگی درست را
یاد بگیرند.
 ëëراهی برای جذب مخاطب
در دو راهــروی ابتدایــی نمایشــگاه

«کیــم ســئونگ هو» ســفیر کره جنوبــی در بازدیــد از غرفــه روزنامه ایــران در
خصــوص روابــط ایران با کــره جنوبی گفت :دولت و رئیــس جمهوری جدید
کره بســیار متعهد به گسترش روابط با ایران هستند چرا که ایران یک شریک
استراتژیک و ارزشمند برای سئول به حساب میآید.
وی افزود :ســفر رؤســای مجلس ایران و کره جنوبی به سئول و تهران نشانگر
این تعهد برای تحکیم روابط بین دو کشور است.
وی درباره فعالیتهای شــرکتهای کرهای در ایران گفت :هنوز شــرکتهای
کــره جنوبــی فعالیتهای خــود را در ایــران در زمینــه تولید آغــاز نکردهاند و
فعــاً در حــال مذاکرات بــرای تنظیــم اســناد ،قراردادهای همــکاری و نحوه
سرمایهگذاری در پروژههای مشترک هستند.
بــه گفته وی ،پس از برداشــتن تحریمهــا علیه ایران فضای تجــارت در ایران
بســیار مطلوبتر شده است.بسیاری از شــرکتهای کرهای نمایندگان خود را
به ایران فرستادند.

دالیل نوسانات قیمت خودرو

نیم نگاه

 ëëمدیرمسئولهفتهنامهسالمتوروزنامهسپید:برخیازدوستانبهجایسادهبیانکردنموضوعاتمربوط
به سبک زندگی ،ساده نگاه کردن به این موضوع را در رأس کارشان قرار میدهند
ëëســردبیر ماهنامه کودکان آفتاب  :هیچ موضوعی به اندازه آموختن راه و رســم زندگی اهمیت ندارد ،چراکه
توگووتعاملآشناشوندودرتمامابعادزندگیآگاهانهعملکنند
کودکانبایدباگف 
ëëرئیــس شــورای تحریریــه دوهفته نامــه موفقیت :ممکــن اســت در مجالت مــا از چهرههای مطرح کشــور
مصاحبههایی چاپ شــود اما بــه جای آنکه از غذای مــورد عالقه این افراد یا هدیهای که برای همسرشــان تهیه
میکنندسؤالکنیم،ازویژگیهایبرجستهآنهامیگوییم

مطبوعــات امســال ،نشــریات و
مجالتــی مرتبــط بــا حــوزه زندگــی و
خانــواده قــرار گرفتهانــد که مســئوالن
هر کدامشــان -البته آنهایی که حاضر
بــه صحبــت بودنــد  -معتقدنــد از
نشــریات زرد فاصلــه دارنــد؛ تأییــد یا
تکذیب حرف آنها بر عهده مخاطبان
و دنبالکننــدگان ایــن نشــریات ،امــا
مدیــر مســئول هفتــه نامــه ســامت و
روزنامه سپید که این دو نشریه را جزو
نخســتینها معرفی میکند میگوید:
ســبک زندگــی مفهوم بســیار عریض،
گســترده و در عیــن حــال پیچیــدهای
دارد کــه شــاید در نــگاه اول ســاده بــه

نظــر آیــد ،امــا وقتــی دقیق شــویم در
مییابیــم که پیش تا پــس از زندگی را
در بــر میگیرد در حالی که متأســفانه
در بســیاری از مواقع برخی از دوستان
به جای ســاده بیان کــردن موضوعات
مربــوط بــه ســبک زندگی ،ســاده نگاه
کــردن بــه ایــن موضــوع را در رأس
کارشان قرار میدهند.
وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه
تالششــان بــر ایــن بــوده اســت
کــه چنیــن طــرز تفکــری نداشــته
باشــند افــزود :اینکــه ســالها اســت
پرشــمارگانترین نشــریه کشور هستیم
نشان از اعتماد جامعه مخاطبانمان

اســت کــه بزرگتریــن ســرمایه بــرای
ماست.
همــه اینهــا گفتــه و نوشــته شــد
تــا بــه اینجــا برســیم کــه زرد نویســی،
همیــن عارضهای کــه به جــان برخی
از نشــریات افتاده دلیلــی برای جذب
مخاطــب هایشــان نخواهــد شــد و
اینکه بتــوان در قالب کلماتی ســاده و
متنــی روان بــه داشــتههای مخاطبان
داشــتهای هر چند کوچک اضافه کرد،
امیــد را در قلب نا امیدشــان زنده کرد
و انگیــزه را به گام هایشــان هدیه کرد،
رمز مانایی و خواندنی شــدن برخی از
نشریهها خواهد شد.

ایده های خالقانه مخاطبان
مطبوعات عنوان کنند با دلیل و مدارکی
که در همین نمایشــگاه از شــدت وجود
فریــاد می زند میتــوان ایــراد گیرنده را
قانــع کــرد کــه اینطــور نیســت .در کنار
همــه نشــریات و روزنامههای ضعیف؛
نشریات قوی و پر محتوا و جذاب هم کم
نیســتند .نشــریاتی که به وقت خواننده
احترام میگذارند؛ حرمتــش را رعایت
میکننــد و در وقتــی کــه خواننــده برای
مطالعه میگذارد؛ دستش را از مطالب
خوب و خواندنی پر میکنند.
با این حــال این نشــریات هماکنون
به مجازات نخواندن محکوم شــدهاند.
راهروهــای نمایشــگاه خلــوت اســت،
بیشتر مسئوالن غرفهها خود را با گوشی
موبایــل یــا ورق زدن دیگــر نشــریات
ســرگرم کردهانــد .هر از گاهــی در جایی
از نمایشــگاه و در یکــی از راهروهــا انبوه
عــکاس و خبرنــگار را میبینــی که یک
مســئول دولتــی را دوره کردهانــد تــا در
خلوت نمایشگاه از رسانهها بازدید کند؛
از اشــتیاق و گرمــای اول مهرماه خبری
نیست؛ برای خواندن کم آمدهاند....
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حمیرا اعالیی

قسمت آرشیو روزنامه کجاست؟
بــرای تهیــه آرشــیو بایــد بــه روزنامــه
مراجعهکنید
من روزنامه  29شهریور را میخواهم
دنبال اخبار خاصی هستید؟
خیر!
پس کلکسیونر هستید
خیر!
پــس روزنامه  29شــهریور را برای چه
میخواهید؟
فقــط همــه روزنامههای  29شــهریور
امسال را میخواهم.
پیرمــرد حدود  70ســال داشــت اما
قبــراق بــود .دنبال آرشــیو  29شــهریور
امســال میگشــت تــا همــه حــوادث و
رخدادهــای فقــط همیــن روز را آرشــیو
کنــد 29 .شــهریور در تقویــم شمســی
ســال  96هیچ مناســبت خاص ملی یا
مذهبــی ندارد اما برای پیرمــرد این روز
خاصترینروزدنیاستچراکهنخستین
نــوهاش بــه دنیــا آمــده .میخواســت
روزنامههــا را نگه دارد تا بداند همزمان

با میالد فرزندش چه اتفاقاتی در ایران
واقع شده است .میگفت این یک رسم
بخصــوص بــرای خانواده آنهاســت که
البتــه در دنیا هم بیریشــه نیســت .این
مخاطب روزنامه ایران درباره این رسم
مخصــو ص میگوید :از قدیم در کشــور
آلمــان و اتریش که گســتره روزنامهها و
فضــای مجازی آنقــدر نبــوده و گردش
اخبار به سرعت االن نبود خانوادهها به
مناســبت تولد فرزندانشــان بریدههای
جرایــد و روزنامهها را نگه میداشــتند و
پیامشان برای فرزندانشــان به یادآوری
اخبار لحظه والدت بود این رســم هنوز
هم توســط برخی خانوادههای آلمانی
و اتریشی که اصالت خود را دارند حفظ
شده است و گوش به گوش تا ایران به ما
رســیده و من هم میخواهم به فرزندم
بگویم روز تولدش چه حوادثی درگرفت
و اوضاع به چه منوال بود.
نــوع نــگاه ایــن مخاطــب روزنامــه
ایــران در زمانــهای کــه بازار رســانههای
چاپی رو به ســردی گذاشــته روزنههایی
از امیــد را میگشــاید و بــه منتقدانی که

معتقدند عمر کاغذهای اخبار به پایان
رســیده اســت ایــن پیــام را میدهــد که
چنیــن نیســت و هنــوز هــم مطبوعات
چاپــی از جایــگاه و منزلتــی ویــژه نــزد
مخاطــب برخــوردار اســت گرچه همه
اهالی مطبوعات میدانند با روشهای
پیشین روزنامهداری نمیتوان به ادامه
مســیر خوشــبین بــود امــا اینکــه عمر و
حیات مطبوعات را تمام شــده بدانیم
نیز خیالی باطل است.
به نظر میرســد از همین مســیر و با
شناســایی دقیق نقــاط ضعــف و قوت
رســانههای مکتــوب و آســیب شناســی
آنها میتوان از همین مخاطبان خوش
ذوق ایدههــای نــاب گرفــت و مرهمــی
بــود بــر زخمهایی کــه فضــای مجازی
بــر پیکــر روزنامههــای ایرانــی زده .چه
بســا اگر نمایشگاه مطبوعات را فضایی
برای تبــادل مســتقیم نظــرات بدانیم
توگوهای ساده
همین پیشنهادها یا گف 
میتوانــد به ایدههای خالقانــهای برای
تحول در کار روزنامهها بدل شود که تنها
به هوشمندی و تیزبینی ما بسته است.

ســعید مدنی مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت در سومین روز از
نمایشگاه مطبوعات در بازدید از غرفه «ایران» گفت :مقوله قیمت
خودرو یک مقوله قدیمی و بحث برانگیز است .یکی از دالیل اصلی
نوســانات قیمت خودرو عدم هماهنگی بین ســازمانهای مختلف
در رابطه با تورم و بخشی از تورم که به خودرو تعلق میگیرد است.
وی افــزود :از ســال  80تا  94که قیمتهــا  11برابر و قیمت خودرو دو
نیم برابر شد متأســفانه قیمت خودرو متناسب با روند قیمت تورم
نبود به همین دلیل خودروسازان دچار بحران مالی و مجبور شدند تا
کمبود نقدینگی خود را از تسهیالت مالی برآورده کنند .به گفته وی،
امــروز حــدود  12تا  13درصــد قیمت خودرو عاید بانکهــا و  10تا 12
درصد فروش خودرو صرف بهره مالی میشود.

تالش برای پیشگیری از جهش قیمت مسکن

مصطفــی قلی خســروی عضو هیأت مدیــره اتحادیه امــاک در بازدید از غرفه
روزنامــه ایــران گفت :دولــت دوازدهم تــاش میکند تســهیالتی فراهم کند تا
ساخت و ساز در کشور رونق پیدا کند و به نوعی از جهش قیمت خانه جلوگیری
شود .وی افزود :معتقدم که جهش قیمت نداریم ولی از شاخص تورم کم کم
عبور خواهیم کرد چون سالهاســت که از ســاخت وســاز دور بودیم .خسروی با
اشــاره به اینکه باید برنامه صد ســاله در حوزه مســکن داشته باشیم گفت :نرخ
رشد مسکن از ابتدای سال تاکنون 7 ،تا  15درصد بوده است که هنوز به شاخص
تورم نرسیده است.

براي قضاوت درباره رابطه مطبوعات با جهان
مجازي زود است

محمد آقازاده پيشكسوت جامعه مطبوعات ديروز در بازديد از غرفه
«ايــران» گفت :سالهاســت كه جهــان مجازي به شــكل كنوني وارد
جامعه جهاني شــده اســت ولي در چند ســال اخير بيشتر نمود پيدا
كرده اســت البته هنوز زود اســت كه در رابطه آن با رسانهها قضاوت
كرد و نياز به گذر زمان دارد .به گزارش «ايران» ،وي افزود :بهطور كلي
مطبوعات با وجــود جهان مجازي تغيير خواهند كرد و ديگر وظيفه
خبررســاني را از دســت ميدهند چون با مخاطب ساعتها فاصله
دارند .به اعتقاد آقازاده ،مطبوعات بايد بيشتر روي موجهاي خبري
كه در شبكههاي مجازي ايجاد ميشوند به كار تحليل بپردازند.

زاینده رود مدیریت ملی میخواهد

قدرتاهلل نورزوی شهردار اصفهان در بازدید از غرفه «ایران» گفت :مشکل آب
زاینده رود یک مشــکل محلی نیســت بلکه یک مشــکل منطقهای و ملی است
و مدیریت ملی میخواهد .وی افزود :زمینههای الزم برای رفع مشــکل زاینده
رود بهعنــوان مطالبــه گر اصلــی آب زاینده رود فراهم شــده و نیــاز به همکاری
دستگاههای متولی داریم.

فراهم شدن زیر ساختهای الزم برای تردد
زائرین اربعین

قاســم ســلیمانی دشــتکی اســتاندار ایالم در بازدید از غرفه روزنامه
ایــران گفــت 85 :درصــد از زیرســاختهای الزم برای تــردد زائرین
اربعین فراهم شده است .وی آسفالت جادهها ،ایجاد سرویسهای
بهداشتی و چهار بانده شدن بخشی از پل ارغوان را از جمله اقداماتی
دانست که برای تردد زائرین انجام شده است.

پیشگیری اصلیترین راه مبارزه با مواد مخدر است

محمد مســعود زاهدیــان رئیس پلیس مواد مخدر کشــور در بازدیــد از غرفه
«ایران» گفت :پیشــگیری اصلیتریــن بخش درمبارزه با مواد مخدر اســت و
ارتقای فرهنگ عمومی نســبت به مقاومت در برابر مواد مخدر حرف اصلی
را میزنــد .وی برنامهریزیها براســاس اولویت در محیــط خانواده ،آموزش
در محــات ومحیــط کار را از جملــه اقداماتی ذکر کرد کــه در این حوزه انجام
شــده اســت .وی گفت :تاکنون  14مرکز با عنوان پیشــگیری و مددکاری در 14
استان کشور راهاندازی شده است تا با حضور در محیطهای  4گانه بتوان سطح
مقاومت را نسبت به آسیبهای اجتماعی باال برد.

محمدرضا عزیزی

سینما در ایران صنعت نیست

عبــاس رزیجــی کارگــردان و تهیهکننده ســینما در بازدیــد از غرفه
«ایران» گفت :در حا ل حاضر ســینمای ایران بزرگترین دســتاورد
انقالب است چون بزرگترین جایزه جهان را بهدست آورده است.
وی افزود :جهان خیلی عجیب و غریب به سینمای ما نگاه میکند.
سینما در ایران صنعت نیست هنر است.
وی در خصوص اکران فیلم «دم ســرد» بیان داشــت :بزودی این
فیلم که ساخت آن متفاوت و جسارت میخواست اکران میشود.

هفته نامه «تیتر یک» نجف آباد در طراحی غرفه خود از سبک خانههای سنتی این شهر
الگو گرفته است .درهای چوبی و دیوارهای خشتی .اما آنچه که گویاتر از همه نشانهها ،به
بازدیدکنندگان میگوید که تیتر یک از کجا آمده است ،تصویر دوربر شهید حججی است
که در ورودی غرفه تیتر یک نصب شده است.

خانههای چوبی گیالن با سقفهای سفالی و فضای دلچسب قهوه خانههای سنتی آن الگوی
پایگاه خبری خزر آنالین برای طراحی غرفه خود در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات
است.

مسکن مهر مناطق پرند و پردیس برق دار میشوند

رضــا تیمــوری مدیر عامل توزیع برق اســتان تهــران در بازدید از غرفــه «ایران»
گفت :تالش میکنیم تا برق مسکن مهر منطقه پردیس و پرند را تأمین کنیم.
وی افزود :تاکنون هیچ خانه و واحدی وجود ندارد که برق آن تأمین نشده باشد.
به گفته وی ،در حال حاضر برای  85هزار مسکن مهری که در حال ساخت است
تجهیزات الزم فراهم شده است و تا پایان سال برق همه ساختمانها مشروط به
همکاری شرکت عمران فراهم شده است.

