
شايد همه دوس��ت داشته باشند 
بدانند در تحريري��ه روزنامه مورد 
عالقه ش��ان چه مي گذرد. خبرنگارها چه خلق و 
خويي دارند، چگونه كار مي كنند و اتفاقاتي كه در 
تحريريه رخ مي دهد از چه جنسي است. تحريريه 
»اعتماد« از دو سالن مجزا تشكيل شده و نزديك 
به 50 خبرنگار دارد كه در حوزه هاي مختلف قلم 
مي زنند. هر يك از آنها عاشق حرفه شان هستند 
و اگر غير اين بود، با وج��ود گره هاي مختلف، در 
رسانه ماندگار نمي ش��دند. آنها سعي مي كنند، 
چش��م و زبان مردم باش��ند. وقتي روزنامه شان 
را در دس��ت مخاطبان مي بينند، قند در دل شان 
آب مي ش��ود و اگر بتوانند، يواشكي هم كه شده، 
از اي��ن لحظه عكس مي گيرن��د و بعد به يكديگر 
نش��ان مي دهند. مهم ترين ه��دف خبرنگارها، 
درج واقعي��ت ب��راي مخاطبان اس��ت؛ كاري كه 
خبرنگارهاي اعتماد مي كوش��ند ه��ر روز آن را 

عملي كنند.

سردبير /جواد دليري
بچه هاي تحريريه سردبيرش��ان را سه جور صدا 
مي زنند؛ جواد، آقاجواد و آقاي دليري. البته قطعا 
از اين سه مورد بيشتر هم نمي توانست باشد. مثال 
مگر مي شود اين طوري گفت: »آقاي جواد دليري 
سالم؟!« پس كال اين دو خط اطالعات چنداني به 
شما نداد. اين در حالي است كه در ادامه مي دهد. 
 روزهاي آخر اس��فند امس��ال با ش��يريني براي 
آقا جواد گذشت. پس از يك ماه كار فشرده براي 
انتشار سالنامه، بچه ها او را غافلگير كردند و جشن 
تولدي زودهنگام برايش گرفتند. آقا جواد معموال 
عصباني نمي شود اما اگر شد، يكهو اوج مي گيرد 
و يكهو هم فروكش مي كند. هميشه مي گويد در 
اتاقم هميش��ه به روي همه باز است. دوست دارد 
هرمشكلي با او هست، اول به خودش گفته شود. 

 معاونان سردبير/ نسرين تخيري 
ساسان آقايي

ساسان از آن دس��ت استقاللي هاست كه عالقه 
 بس��ياري به برانك��و دارد. اصال جانش ب��راي او 
در مي رود. چند بار در گوشم گفته كه يزدان، من 
برانكو رو خيلي دوست دارم، به جان خودم )... من؟ 
تكذيب مي كنم...( صداي ساس��ان بود. حاال كار 
نداريم. او يكي از دو معاون س��ردبير است. بعضي 
اخالق هاي او هرگز تغيير نمي كند. مثال وقتي وارد 
تحريريه مي شود، عمرا سالم نمي كند. صاف در 
چشم شما خيره مي شود و بعد، سرش را كج و بعد 
خودش را كج مي كند و بعد كال كج كجي مي رود 
در اتاقش. لحظاتي بعد بيرون مي آيد و چرخي در 
تحريريه مي زند و با بچه ها خوش و بش مي كند. 
او يك ليوان دارد كه س��ه چه��ار برابر ليوان هاي 
معمولي است. در  آن چاي مي ريزد. آنقدر سنگين 
مي شود كه انگار پارچ باشد. هرازگاهي هم يك فعل 
و انفعاالت دروني در خودش احساس مي كند كه 
يكهو مي زند زي��ر آواز. نكن برادر من، نكن، به هر 
حال بعضي اس��تعدادها در آدمي وج��ود ندارد. 

هركسي هم كه گفته دروغ گفته. 
نس��رين تخيري ش��اهد نزديك اين ماجراست. 
درس��ت روبه روي ساسان مي نشيند. بزرگ همه 
ما است. مويي در رسانه سپيد كرده. وارد تحريريه 
كه مي ش��ود، لبخند ب��ه لب دارد. س��الم همه را 
جواب مي دهد. روزانه هزاران كلمه گزارش هاي 

اجتماعي و هنري را مي خواند. خس��تگي ناپذير 
است. با خود ميوه مي آورد و در يك ظرف مي ريزد. 
بچه ها هر وقت از اتاقش بيرون مي آيند، دهان شان 
مي جنبد. اگر نس��رين نبود، بعض��ي اتفاق هاى 

روزنامه به بحران تبديل مي شد. 

رابط تحريريه و فني/ فرشاد حاجي قاسمي
فرشاد عالقه زيادي به ديد و بازديد و متعلقات آن 
دارد. كار او طاقت فرساس��ت و از تايپ نخستين 
كلمه توسط خبرنگارها شروع مي شود و تا تاييد 
كل صفح��ات ادامه مي يابد. روال كار اين اس��ت 
كه ه��ر صفحه اي پ��س از آماده ش��دن، ابتدا به 
اتاق سردبير فرستاده مي شود تا مورد تاييد قرار 
گيرد. پس از آن فردي بايد اين صفحات را به اتاق 
مديريت در طبقه پنجم ببرد تا پس از تاييد، دوباره 
به سردبير ارجاع و از آنجا به طبقه سوم )فني( برده 

شود و مورد اصالح نهايي قرار گيرد. 
مطالب اين صفحات نيز قبل از آماده ش��دن بايد 
توس��ط همين فرد كد بخورند و به طبقه س��وم 
)حروفچيني( منتقل ش��وند. اي��ن يعني، حامل 
اين مطالب و صفحات بايد دست كم روزانه ١٧0 
بار پله هاي طبقات س��وم، چهارم و پنجم را طي 
كند تا صفحات و مطالب بي��ن بخش هاي فني، 
 سردبيري و مديريت جابه جا شود. كارهاي اداري 
ريز و درش��ت ديگري هم وج��ود دارد كه انجام 
دادنش صبر خاصي مي طلبد. فرش��اد دو س��ال 
اس��ت كه همه اين كاره��ا را در »اعتماد« انجام 
مي دهد. او خيلي دوست دارد همه با هم دوست 
باشند و به يكديگر عش��ق بورزند. به شكالت هم 

عالقه خاصي دارد.  

 صفحه آخر/ نازنين متين نيا )دبير( 
امير كلهر 

از آخرين باري كه امي��ر كلهر )خبرنگار( تصميم 
گرف��ت به باش��گاه بدنس��ازي برود، يك س��الي 
مي گ��ذرد. آن روز، در حالي ك��ه به مانيتور خيره 
ش��ده بود، گفت: »ديگه تصميم خودم رو گرفتم، 
مي خوام گلدوني ش��م!« اين عب��ارت »گلدوني 
ش��دن« براي من تازگي داشت. پرسيدم: »يعني 
چي كه گلدوني شي امير؟« بادي در غبغب انداخت 
و انگار كه افق هاي پيش رو برايش رنگ و بوي ميله 
هارتل گرفته باشد، گفت: »يعني هفت )٧( شم، 
همينجوري كه راه مي رم، همه مجذوب من شن، 
من بش��م آرنولد، بقيه بشن عاش��ق« فاصله مان 
نزديك بود. مي خواستم دستم را روي پيشاني اش 
بگذارم تا ببينم تب دارد يا نه اما منصرف ش��دم. 
گفتم: »حاال تو خودتو ناراحت نكن، بعد از عيد با 
هم مي ريم« اما امير خودش را ناراحت كرد و ديگر 
حرفي از باشگاه نزد. مي دانم كه چندباري از جلوي 
آينه باشگاه رد شده و نگاه به قامت خود انداخته، 
شايد همين واقعيت رك و تلخ او را از گلدوني شدن 
منصرف كرده و ب��ه پرورش گل در گلدان ترغيب 
كرده. امير، خبرنگار صفحه آخر اس��ت. بيش��تر 
ساعات روز، س��كوت را در گلدان مي كارد و خبر 
پرورش مي دهد. نازنين متين نيا )دبير( خوشحال 
است كه او در صفحه آخر قلم مي زند. نازنين قبال  
 )hi( وقتي وارد تحريريه مي شد، يك  هاي كشدار
به زبان مي آورد و بعد سرجايش مي نشست اما حاال 
كمتر اين كار را انجام مي دهد. او هر پستي كه در 
اينستاگرام خود مي گذارد را اين طور تمام مي كند: 
»... با تم آهنگ فالن از خواننده فالن« ما هم االن 
مي گوييم، اين شما و اين صفحه آخر »اعتماد«، با 

تم هر آهنگي كه دوست داريد. 

 اقتصادي/ خاطره وطن خواه )دبير( 
 نرگس رسولي، اميرعباس آذرم وند 

فرزانه تهراني، عرفانه تاجيكي
چند وقت پي��ش كه تلگرام تحريريه »اعتماد« را 
چك مي كردم، ناگهان با آگهي فروش اقس��اطي 
خودروهاي 300-200 ميلي��ون توماني روبه رو 
شدم. دست در جيبم فرو بردم، يك دو هزار توماني 
كه تازه گوشه هم نداشت، پيدا كردم. همين طور 
كه به زيبايي آن خيره شده بودم، نگاهم به اقساط 
خودرو افتاد. صفرهايش تمامي نداشت. البته كه 
زندگي همين است و عشق است كه خبرنگارها را 
در اي��ن حرفه نگه مي دارد. اين آگهي ها را نرگس 
در گروه مي گذارد. هر وقت شماره كارشناسي از 
او بخواهيد، نه نمي گوي��د. كارش را رها مي كند 
و دست ياري شما را مي فش��ارد. سال هاست در 
»اعتماد« قل��م مي زند. در كن��ارش اميرعباس 
آذرمند مي نشيند. يك اس��تقاللي دو آتيشه كه 
داربي آخر، همان كه اس��تقالل در آن با ضرب و 
زور داوري برنده شد )الكي( كلي باال و پايين پريد 
و ش��ادماني كرد. فرزانه تهراني و عرفانه تاجيكي 
ديگر خبرنگاران س��رويس اقتصادي هستند كه 

بيشتر در سكوت مشغول نوشتن گزارشند. خاطره 
وطن خواه )دبير( نيز در تالش اس��ت تا بهترين 

مطالب اقتصادي را در صفحه خود داشته باشد. 

 احزاب/ مجتبي حسيني )دبير(
 محمدحسين مهرزاد، مريم وحيديان 

ديده اي��د بعضي وقت ه��ا آدمي��زاد روي صندلي 
مي نش��يند، از پنج��ره به آن س��وي ابره��ا خيره 
مي شود، خورشيد را مي جويد و نور آفتاب را طلب 
مي كند؟ هرازگاهي كه خورش��يد از پش��ت ابرها 
كنار مي رود و نورش در چشم ها مي نشيند، پلك ها 
كمي بسته مي شوند و گرماي خاصي در جان آدم 
مي نشيند؟ اين روزها حال و هواي مجتبي اين گونه 
است. از وقتي همسر مورد عالقه اش را يافته و يك 
كافه هم افتتاح كرده، خيلي خواس��تني تر ش��ده 
اس��ت. در كن��ارش، محمدحس��ين ه��م منتظر 
يكي از ش��يرين ترين اتفاقات زندگي اش اس��ت. 
او لحظه ش��ماري مي كند كه پس��رش علي، كمي 
بزرگ تر شود و كلمه بابا را هر روز بر زبان بياورد و يك 
تحول ديگر در س��رويس احزاب. من شاهد بوده ام 
كه مريم از پارسال تاكنون، جهش بزرگي در حرف 
زدن در تحريريه داش��ته و حداقل ١0 كلمه بيشتر 
از پارسال به زبان آورده. با يك حساب سرانگشتي 
مي شود 0/02٧. )2٧ هزارم( كلمه در روز. پيشرفت 

بسيار خوبي است. بادا كه مستدام باشد. 

 جامعه و حادثه/ ولي خليلي )دبير( 
 غزل حضرتي، بنفشه سام گيس 

 حميدرضا خالدي، زهرا چوپانكاره
 فرزانه قبادي، هديه كيميايي 

تحولي كه در طول يك سال اخير در اين سرويس 
رخ داده، قطعا يكي از تحوالت تاريخ رس��انه ايران 
است. البته به غير از جدا شدن من )يزدان مرادي( 
از »اعتماد« كه هيچ وقت جبران نخواهد شد. تحول 

اخير مربوط به بنفشه س��ام گيس است. او پس از 
سال ها مقاومت، سرانجام به مغازه موبايل فروشي 
رفت و يك عدد گوش��ي همراه ابتياع كرد. بنفشه 
يكي از معدود خبرنگارهايي بود كه گوشي نداشت. 
االن وقتي گوش��ي اش زنگ مي خ��ورد، آدم اول 
باورش نمي شود كه آيا اين رويداد واقعي است؟ يا 
وهم و خيالي بيش نيست؟ تحول بعدي از آن غزل 
حضرتي است. او امسال به خانه بخت رفت. وقتي 
تصوير روز عروسي اش را در اينستاگرامش گذاشت، 
سيل پيام هاي تبريك روانه اش شد. حرف زدن با او 
كلي از كارها را جلو مي اندازد. آدم دلش مي خواهد 
مدام براي او خاطره تعريف كند. فرزانه قبادي ديگر 
خبرنگار جامعه است. دلسوزي اش براي دوستان، 
حد ندارد. مي توان ساعت ها با او حرف زد و خسته 
نشد. در كنارش زهرا چوپانكاره مي نشيند. او اخيرا 
س��فري به هند داش��ته. كلي خاطره از سينماي 
هن��د دارد. ويژگي بارز او اين اس��ت كه هيچ وقت 
در نوشتن خبر استرس نمي گيرد. آسمان و زمين 
را به ه��م بريزي��د، او كارش را مي كند. حميدرضا 
مشهور به خالدي هم خبرنگار ديگر جامعه است. 
او عالقه زيادي به شوراي ش��هر دارد. يادم هست 
چند ماه پيش برف ش��ديدي در تهران آمده بود، 
ماش��ين ها در ترافيك مانده بودند. شهر قفل شده 
بود. خالدي سري تكان داد و گفت: »... « بي خيال 
اصال. تنها خبرنگار سرويس حادثه هم هديه است. 
او قابليت اي��ن را دارد كه براي تهي��ه خبر، تا  دل 
ماجرا نيز رخنه كند. مدتي است كه درگير عكس 
پروفايل تلگرامش ش��ده و هر از چندگاهي آن را 

تغيير مي دهد. 

 سياسي/ مهشيد ستوده )دبير( 
رضوانه رضايي پور، ناهيد مولوي، زينب صفري

پارس��ال نوش��تم كه يك كاج در اين سرويس بود 
و مهش��يد س��توده مدام به آن آب مي داد. نوشتم 
كه زبان بس��ته اعتراض هم نمي كند. حاال آن كاج 
سوخته. آنقدر كه ستوده آن را بست به آب. عالقه 
وافر او به آبپاش��ي گل و گياهان را بايد يك طوري 
كنترل كرد. در كنار او رضوانه رضايي پور مي نشيند. 
همان خبرنگاري كه پارسال درباره ردصالحيت ها 
از رييس جمهور پرسيد. بعضي خنده هاي او، آنقدر 
ريسه وار است كه خنده ديگران را هم بلند مي كند. 
پاي كمك به ديگري در ميان باشد، قطعا نام رضوانه 
به ميان خواه��د آمد. ناهيد مولوي نيز همچنان تا 
هندزفري در گوش نگذارد كار گزارش نويس��ي را 
ش��روع نمي كند. جديدترين عضو اين سرويس، 
زينب صفري اس��ت. خبرنگار پارلماني »اعتماد« 
كه خوش مشربي صفت بارز اوست. آرام و بي صدا  

اما مهربان.

 ديپلماسي/ سارا معصومي )دبير( 
ابراهيم ترقي نژاد، ميثم سليماني

س��نگ صبور به معن��اي واقعي و دقي��ق در كار 
حرف��ه اي، س��ارا معصومي دبيري جدي اس��ت. 
حساسيتي كه او در درج درست مطالب دارد زبانزد 
خاص و عام است. او به كلمه كلمه اي كه به تحرير در 

مي آورد ارزش مي دهد. درست همان طور كه وقتي 
به درددل هاي دوستانش گوش مي دهد، يك كلمه 
را جا نمي اندازد. دعاي خيلي ها پشت سر اوست. دو 
خبرنگار دارد. ابراهيم ترقي نژاد و ميثم سليماني. 
ابراهيم كه يد طواليي در قرباني زورگيري شدن 
دارد، االن يك سال اس��ت كه طعمه هيچ سارقي 
نشده و از اين بابت شديدا به خود مي بالد. او صبح ها 
مي رود ايلنا، ظهر ها مي آيد اعتماد و شب ها مي رود 
خانه. بعضي وقت ها فكر مي كند ديگران به او اصرار 
كرده اند، براي همين خودش را به خانه آنها دعوت 
مي كند. به هر حال هركس��ي ن��گاه خودش را به 
ماجرا دارد. ميثم هم كه تعريف ندارد. خبرنگاري 
كه دوستي با او شيرين است. آرام و متين. از وقتي 
ترامپ س��ر از رياس��ت جمهوري درآورده، كمي 

دنيايش پرتالطم شده. 

سياستنامه/ عظيم محمودآبادي )دبير( 
محسن آزموده، عاطفه شمس

نمي دانم چه اصراري است. تصور كنيد جشن تولد 
يكي از خبرنگارهاست. همه جمع شده اند دور فرد 
مورد نظر، او مي خواهد شمع ها را فوت كند، همه 
دست مي زنند، بعضي ها س��وت مي كشند، بازار 
سلفي گرفتن هم داغ داغ است. در اين بلبشو اما يك 
نفر هست كه مي تواند بي اعتنا به همه چيز، سرش 
را در كتاب بيندازد و تئوري ماكس وبر را بخواند! 
اين فرد كسي نيست جز عظيم محمودآبادي. به 
هر حال هركس��ي اعتقادات خود را دارد. محسن 
آزموده يكي از خبرنگارهاي اين سرويس است. او 
يكي از نخستين افرادي است كه صبح ها پاي در 
تحريريه مي گذارد. بسيار اهل مطالعه است و كتاب 
هديه مي دهد. عاطفه شمس هم در كنار آنهاست. 
هنوز مثل پارس��ال، بيشتر از بقيه در گروه اعتماد 
فعال است تا در جمع هاي تحريريه؛ خانمي مهربان 

كه هميشه با خوشرويي جواب آدم را مي دهد. 

ورزش/ علي عالي )دبير(، وحيد جعفري
خيلي با فاميل��ي خودش ح��ال مي كند؛ علي 
عالي را مي گويم. مثال شده كه بگويد: شب عالي 
متعالي، يا مث��ال صبح عالي متعال��ي تر! به هر 
حال هركسي دنبال س��رگرمي خاص خودش 
است. يك روز كه نباشد، يكي از ركن هاي اصلي 
شادماني تحريريه مي لنگد. سر به سر گذاشتن 
بچه ها كار هميشگي اوس��ت. يك روز يواشكي 
فيلم مي گيرد مي گذارد اس��توري اينستاگرام، 
يك روز دس��ت مي برد در تلگرام شما و خالصه 
عل��ي عالي »اعتماد« هميش��ه متعالي اس��ت. 
س��رويس آنها در س��ال جديد كوچك ش��ده. 
با رفتن حس��ين قه��ار )خبرن��گار( اين وحيد 
جعفري است كه كار نوشتن خبرها و گزارش ها 
را بر عهده دارد. او قبال كشتي گير بوده، هر وقت 
كنارش مي نش��يني معموال با دس��ت راستش، 
گوشت را به سبك كشتي گيرها نوازش مي كند و 
آخر وقت ها، يك هندزفري در گوشش مي گذارد 

و شروع مي كند به ديدن فيلم هاي خارجي. 

 عكس و طرح/ دانيال شايگان )دبير( 
 صبا طاهريان، مهري جمشيدي 
عرفان خوشخو،  فاطمه جعفري

در ساعات پاياني كار صداي موسيقي از اتاق عكس 
و طرح بلند مي شود و گوش ها را مي نوازد. هرچند 
بعضي وقت ها موس��يقي اش باب دل نيس��ت و 
بدجوري روي مخ مي رود. بچه هاي عكس، هم پاي 
همه ش��وخي هاي تحريريه هستند. البته دانيال 
شايگان بيشتر ريز مي آيد اما صبا هنوز هم حركات 
خاص خ��ودش را دارد. بعضي وقت ها علت اينكه 
چرا اينقدر خوش��حال اس��ت را نمي فهمم. البته 
ايشاال كه هميشه شاد باشد. مهري جمشيدي يك 
دوچرخه سوار حرفه اي است. مسيري كه او ركاب 
مي زند سربااليي ناجوري دارد. عرفان خوشخو كه 
حاال سرباز شده نيز سنگ نورد است. به دلم ماند، 
يك روز بروم اتاق شان ببينم مثال به جاي مسابقات 
س��نگ نوردي، دارد فيلم ديگري تماشا مي كند. 
فاطمه جعفري نيز پس از خداحافظي جمال جان 
رحمتي به سرويس طرح اضافه شده. سر و كارش 

بيشتر با بچه هاي حادثه است. 

 ادب و هنر/ زينب كاظم خواه )دبير( 
 علي مطلب زاده، ندا آل طيب، الهام نداف 

بابك احمدي، بهار سرلك
بچه هاي سرويس هنري »اعتماد« بيشتر وقت ها 
در سكوت مشغول نوشتن گزارش و خبر هستند. 
آنها هر از چندگاهي سرش��ان را باال مي آورند و در 
بحث ها ش��ركت مي كنند. يكي از آنها الهام نداف 
اس��ت. نمي خواس��تم بگويم اما خب ب��دون هيچ 
انگيزه اي، مي گويم. آقا ما يك عدد، فقط يك عدد 
بليت جش��نواره فيلم فجر از او خواس��تيم، مدعي 
اس��ت هرچه به اين در و آن در زد، نتوانس��ت جور 
كند. حاال ما قبول مي كنيم. زينب دبير س��رويس 
است. س��عي او و همكارانش ارايه مطالب مفيد در 

حوزه هنري است.
 

اعتماد آنالين/ رعنا زوره، مريم جمشيديان
هويت مج��ازي اعتمادند. وقتي وارد اتاق ش��ان 
مي شويد، احساس مي كنيد سرعت تان باال رفته 
و عنقريب است كه تفكرات تان در فضاي مجازي 
آپلود شود. رعنا زوره دبير سرويس است. مي كوشد 
تا اعتماد آنالين به جايگاهي كه مي توان براي آن 
متصور بود، دس��ت پيدا كند. در اي��ن كار مريم 

جمشيديان نيز او را ياري مي كند. 

فضاي مجازي/ اميرحسين حسيني
معلوم نيست چند وقت است وارد مطبوعات شده. 
اصال شكل ورودش هم سوال برانگيز است. يك روز 
از خواب بيدار شديم، آمديم تحريريه، ديديم او هم 
همان موقع از خواب بيدار شده و آمده تحريريه! 
اميرحسين از رش��ت آمده. چند وقتي است كه 
ريشش را بلند كرده، احساس مي كند به او مي آيد. 
خيلي ها اين قبيل احساس ها را دارند كه متاسفانه 
با حرف درست نمي شود. آدم بايد خودش به آن 
سطح برسد. او با دس��تور سردبير، مسوول كانال 
تلگرامي و توييتر »اعتماد« شده. كارش اين است 

كه به رصد فضاي مجازي بپردازد و مهم ترين اخبار 
را بازنشر دهد. اخيرا دس��تي هم بر نرم افزارهاي 
مولتي مديا كش��يده طوري كه مي توان اميدوار 
بود كه در آينده نزديك، ش��اهد تحوالتي در اين 
خصوص هم در »اعتماد«  باشيم. صفحات ابتدايي 
سالنامه »اعتماد« هم كه اينفوي رويدادهاي مهم 

سال است، حاصل تالش هاي اوست. 

 صفحه آرايي/ هادي طهماسبي )مدير( 
رويا حسيني، الناز حجارزاده، مهرزاد رضايي 

بهزاد حاتمي، راحله خاني، عليرضا غالمي
صفحه آرايي يكي از مهم ترين بخش هاي روزنامه 
است. مطالبي كه به نگارش درآمده و مورد تاييد 
ق��رار گرفته بايد ح��اال در قال��ب صفحات جاي 
بگيرند. اين كار را بچه ه��اي صفحه آرايي انجام 
 مي دهند. مديرش��ان هادي طهماس��بي است. 
 ه��ر از گاه��ي كه ص��داي بچه ه��اي خبرنگار و 
صفحه آرا در هم مي آميزد و مي ش��ود بازار شام، 
وارد عمل مي شود و با هيس گفتن هاي پي درپي 
غائل��ه را ختم مي كن��د. البته زياد فاي��ده ندارد. 
بچه هاي صفحه آرايي خوشرو هستند و معموال 

كارشان تا ديروقت طول مي كشد. 

حروفچيني/ حميدرضا خدابخش )مدير( 
حسام آرام، سارا پيرهادي، فرانك قنبرپور

اس��تخواني در اي��ن راه خرد ك��رده. كار كه گير 
مي كند، آقاي خدابخش است كه مي تواند ماجرا 
را حل و فصل كند. البته بعضي وقت ها كه سرش 
شلوغ است نبايد دم پرش رفت. حسام آرام يكي 
از همكاران اوست. تازگي ها بابا شده و چقدر اين 
اتفاق به او مي آيد. يك پرسپوليس��ي تمام عيار و 
دو آتيش��ه. س��ارا پيرهادي و فرانك قنبرپور نيز 
دو همكار ديگ��ر حروفچين هس��تند كه نقش 
مهمي در تلطيف فضا در شرايط خطير تحريريه 

و فني دارند. 

 ويراستاري/  ايرج رستمي )مدير( 
 علي حيدر دارايي نيا، راضيه عالي

 زهره خيرانديش، نريمان آريايي مطلق
 سيد مرتضي فخري، علي علمي

همه مطالب قبل از ق��رار گرفتن در صفحات، از 
سوي ويراستارها مطالعه مي شود تا اگر مشكلي 
داشت، رفع شود. حجم كار باالست. ويراستارها 
روزانه بايد حدود 50 ه��زار كلمه بخوانند. ايرج 
رس��تمي )مدير( اين كار را با همياري و همراهي 
هم��كاران خ��ود انج��ام مي ده��د. بزرگ ترين 
آرزوي ش��ان اين اس��ت كه براي يك روز هم كه 
شده، شب نشده كارشان تمام شود اما حيف كه 
تاييد ديروقت مطالب در مديري��ت، اين آرزو را 

براي آنها دست نيافتني ساخته. 

انفورماتيك/ حميد اكبري
روزنام��ه پ��ر از دس��تگاه هاي الكترونيك��ي، 
سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري، رايانه ها، 
پرينترها و وس��ايل صوتي و تصويري ديگر است 
كه نياز به نظارت و پش��تيباني هميش��گي دارد. 
اي��ن كار را بخش انفورماتي��ك و فني »اعتماد« 
انجام مي دهد. از رفتن برق س��اختمان تا خرابي 
نرم افزارهاي سيستم ها، همگي موجب مي شود 

تا نام آنها را به زبان ها بياورد.
 

  اداري، مالي/ كاظم عليمحمدي 
پروانه طهماسبي،  زهرا محموديان 

اميرنظرزاده، محمد احمدي
هميش��ه به روزه��اي پايان��ي ماه ك��ه نزديك 
مي ش��ويم، كاظ��م عليمحم��دي )مدير بخش 
مالي(، براي تحريريه بيش��تر از هركسي جذاب 
مي شود. بعضي وقت ها ش��بيه يكي از فيلم هاي 
چارلي چاپلين مي شويم و او را شبيه دسته هاي 
ت��راول مي بينيم كه بايد نقدش كنيم و دس��ت 
طلبكارها و صاحبخانه بدهيم. آقاي عليمحمدي 
زياد حرف نمي زن��د، يعني كال خيلي مرد آرامي 
است. همراه او پروانه طهماسبي،  زهرا محموديان، 
اميرنظرزاده، محمد احمدي نيز در بخش اداري 

هستند. 

 خدمات/ مهدي صيادپور، فرهاد صيادپور 
وحيد سيراني، محمد جغتايي 

ساعت شش صبح مي آيند روزنامه، سر و ساماني 
به اوضاع مي دهند، ريخت و پاش هاي فراوان روز 
پيش را جمع و جور مي كنند، س��ماور را روشن 
مي كنند و مي نشينند به انتظار. بخار از آن كه بلند 
شد چايي را دم مي كنند، در ليوان ها مي ريزند و 
همكاران خود را با آن سيراب مي سازند. كارشان 
البته كه بيشتر از اين حرف هاست. اي كاش مرز 

وظايف آنها مشخص شود. 

 نگهباني/ محمد گلدوست، رضا پوشه
يعني دل ش��ان مي خواهد كله آن خبرنگاري كه 
وقتي كار تمام ش��ده، بي دليل در روزنامه مانده 
را بكنند. به خصوص شب ها كه اينجوري خواب 
از چشم شان بريده مي ش��ود. در روز رفت و آمد 
صدها نفر را ثبت مي كنند و البته ش��ده كه بعضا 
يك نفر از صبح تا ش��ب آمده روزنامه و آنها فكر 
كردند كال نيامده! البته اشتباه پيش مي آيد ديگر. 
در روزهاي عيد هم نگهباني مي دهند، خدا قوت، 

خسته نباشيد. 

گزارش

جامعه 12
طرح و برنامه اي نو دراندازيم

الياس حضرتي، مديرمسوول روزنامه »اعتماد«|  بازايش بهار، نه تنها طبيعت كه روح و حال و هواي ما نيز جان تازه مي گيرد بسان يك لحظه درنگ است كه به ما مي گويد سالي گذشته و بايد به كارنامه خويش بنگريم و خوب 
و بدهايش را به س�نگ محك بس�پاريم و براي آن كه سال بهتري از سال از دست رفته داشته باشيم، طرح و برنامه اي نو دراندازيم. سالي كه مي تواند نويد بخش روزهايي پر از اميد براي ما و كشورمان باشد.  اميدوارم سال 96 

سال خوبي براي مردم ما به ويژه همكاران ما باشد. 
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چه خبر؟
دوس�ت  هم�ه  ش�ايد 
داشته باش�ند بدانند در 
تحريري�ه روزنام�ه مورد 
عالقه شان چه مي گذرد. 
خبرنگاره�ا چ�ه خلق و 
خويي دارن�د، چگونه كار 
مي كنند و اتفاقاتي كه در 
تحريري�ه رخ مي ده�د از 
چه جنسي است. تحريريه 
»اعتماد« از دو سالن مجزا 
تش�كيل ش�ده و نزديك 
ب�ه 50 خبرن�گار دارد كه 
در حوزه هاي مختلف قلم 
مي زنن�د. هر ي�ك از آنها 
عاشق حرفه شان هستند 
و اگر غير اين بود، با وجود 
در  مختل�ف،  گره ه�اي 
رسانه ماندگار نمي شدند. 
آنها سعي مي كنند، چشم 

و زبان مردم باشند.

 زير پوست صفحات روزنامه 
چه خبر است؟

يزدان مرادي


