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سرمقاله

انجمن ادواری و اصل نشریه سه از ی ایران ریاض انجمن خبرنامه
شروع انجمن فعالیت آغازین سال های همان از آن انتشار که است
کسب و گسترده امروز سان به ارتباطات که زمان در است. شده
شورای بین ارتباط پل مهم ترین خبرنامه نبود، میسر سادگ به اخبار
به مربوط اخبار اصل منبع همچنین و آن اعضای و انجمن اجرایی
خبرنامه، انتشار دهه چند ط در بود. جهان و ایران ریاض جامعه
زیادی تغییرات محتوا نظر از هم و ل ش نظر از هم نشریه این
شد آئین نامه ای دارای نشریه این ١٣۶١ سال در است. کرده پیدا
بعدها البته بود. رسیده انجمن وقت اجرایی شورای تصویب به که
این حاصل فعل آئین نامه و شد داده آئین نامه این مفاد در تغییرات
ایجاد به کم بر عالوه اقدامات این تمام هدف است. تغییرات
ایشان یافتن اطالع کشور، ریاض جامعه اعضای بین سهل تر ارتباط
فضای کردن فراهم طریق این از و ر دی ی دیدگاه های و نظرات از
است. بوده کشور ریاض مهم موضوعات مورد در تبادل نظر و بحث
به خبرنامه در شده درج مقاالت و یادداشت ها حجم اخیر سال های در
ریاضیدانان اقبال از نشان که است یافته افزایش مالحظه ای قابل طور
باعث موضوع این چند هر است. نشریه این به کشور ریاض ورزان و
گیرد قرار حاشیه در قدری خبرنامه خبری و رسان اطالع نقش تا شده
و علم اه دانش در انجمن نمایندگان نشست آخرین در که گونه ای به
به نشریه این نام کنند پیشنهاد برخ ٩٧ اسفندماه در ایران صنعت
اشاره با همان جا در البته کند. پیدا تغییر ایران ریاض انجمن «نامه»
تاریخ از جزئ و انجمن معنوی میراث از بخش «خبرنامه» اینکه به

شد. مخالفت پیشنهاد این با است، آن

سرعت با اخبار امروز، دیجیتال و مجازی ارتباطات دنیای در
مناسب سرعت با نتواند خبرنامه اگر و م یابد انتشار تصور حد از فراتر
جذابیت خبری جنبه از قطعاً برساند، مخاطبان اطالع به را اخبار
دوره تحریریه هیئت رو این از داشت. نخواهد مخاطبان برای چندان
که کند تنظیم گونه ای به را نشریه است گرفته تصمیم خبرنامه جدید

زمان فاصله اینکه هم و باشد غالب وجوه ر دی بر آن خبری وجه هم
روی در و دارد تعلق آن به رسم طور به که زمان با را واقع انتشار
راه های از ی دهد. کاهش ن مم حداقل به م شود درج نشریه جلد

تعداد کاهش م تواند خبرنامه، کردن روز به و هدف این به رسیدن
باشد آئین نامه در شده توصیف شرایط به شدن نزدی و آن صفحات
شماست روی پیش اکنون هم که شماره ای البته صفحه). ۴٨ تا ١۶)
به محدود نه و است روز به نه نیست، شرایط این از هیچی واجد
حداقل به نقص این آت شماره های در م شود تالش اما صفحه! ۴٨
همراه یادداشت و مقاله کم بسیار تعداد با شماره این یابد. کاهش
اردیبهشت ماه در جدید تحریریه هیئت ار ب شروع هم آن علت است.
مطالب دادن سفارش یا و کردن فراهم برای کاف زمان نبود و ٩٨
اعضای امیدواریم باشند. داشته نظر و نقد جنبه که است مقاالت و
ارسال با و نگذارند تنها زمینه این در را ما کشور ریاض جامعه محترم
ترجمه یا تألیف از اعم کوتاه مقاالت همچنین و خود نظرات و دیدگاه ها

کنند. کم نشریه این شدن پربار به
در که همانگونه است. خبرنامه نشر ونگ چ ر دی موضوع
بعد بالفاصه خبرنامه ترونی ال نسخه بوده ایم، شاهد اخیر سال های
م گیرد. قرار انجمن) کانال اخیراً (و انجمن سایت روی شدن آماده از
و راحت تر خبرنامه مطالب به عالقه مندان دسترس شیوه، این با
کاغذی چاپ باالی هزینه اضافه به موضوع این است. شده سریع تر
اجرایی شورای در خبرنامه کاغذی انتشار ضرورت شد باعث خبرنامه
تصمیم تبادل نظر، و بحث جلسه چند از بعد گیرد. قرار تردید مورد
، ترونی ال انتشار و شده محدود خبرنامه کاغذی چاپ که شد آن بر
داده نشان هم اخیر ماه چند تجربۀ باشد. خبرنامه انتشار اصل شیوه
پیدا بیشتری مخاطبان انجمن کانال در خبرنامه مقاالت انتشار که
انتشار هدف به قطعا این نشریه. چاپی تیراژ برابر چند گاهاً م کند،
جامعه اعضای بین بیشتر نظری و فکری ارتباط ایجاد که خبرنامه

است. نزدی تر است، ریاض
دوره تحریریه هیئت اعضای و خود جانب از م دانم الزم پایان در
آن تالش پر سردبیر بویژه قبل دوره تحریریه هیئت زحمات از جدید
رقم را نشریه این انتشار در ماندگار فصل که نژاد آرین دکتر آقای
موفقیت های و سرافرازی ایشان برای و کنم ر تش صمیمانه زدند،
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