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گزارشی از جشن قلم و روز خبرنگار

مدبر -دیروز مخاطبان روزنامه «خراسان شمالی» تاریخ
جدیدی را رقم زدنــد ،متفاوت با سال های قبل ،خیلی
متفاوت .دیــروز تحریریه خراسان شمالی شاهد طبق
طبق بزرگواری ،محبت و قدرشناسی از قلم ،خبرنگاران
و شهیدان اهــل قلم بــود .هر ســال حامل ایــن طبق ها
مدیران و مسئوالن بودند ،اما امسال تفاوت های زیادی
داشت ،این مردم بودند که تحریریه را همچون نگینی
مورد محبت قرار داده بودند و خبرنگاران را درس سپاس
می دادنــد ،واقع ًا باید گفت «دست مریزاد»« ،زنــده باد
مردم».
علمای شیعه و اهل سنت که با طبقی از گل های اتحاد وارد
تحریریه شدند درس دیگری بود که روی کاغذ سپاس
نشست .البته از استاندار محترم که نماینده فرستاد تا
مدیران کل دیگر از حلقه هایی بود که طبق قدرشناسی
از قلم و پاسداشت قلم را کامل کرد.باالخره دیروز فضای
تحریریه خراسان شمالی کم آورد و شرمنده خیل حضور
مهمانانی شد که به نمایندگی از دستگاه های خود برای
خداقوت گویی قلم آمده بودند؛ شاید توصیف خلق یک
حماسه اخالقی با چاشنی تقدیر .حضور بیش از  50مدیر
کل ،شهردار و هیئت های ورزشی ،علما و شخصیت های
حقیقی و حقوقی تا مادری که با بستنی یخ خستگی را می
گرفت و قلم ها را متواضع مقام مادر می کرد ،مردم عادی
که فقط خواننده مطالب روزنامه بودند و همکارانی که در
کنار دوست ،همسایه و  ...که با گل تبریک آمده بودند
عکس یادگاری می گرفتند ،هیبتی را خلق کــرده بود
دیدنی .باالخره دیروز خبرنگاران خراسان شمالی تیتر
خبرشان را به اتفاق زدند :مردم ،شرمنده ،متشکریم،
سپاس.

عکس ها :حمید رضا بهمنیار

خبر درست جامعه را می سازد

شیری -مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان
شمالی که به همراه نودهی ،مسئول روابط عمومی این اداره
کل در دفتر روزنامه حضور یافته بود در دیدار با خبرنگاران
روزنامه «خراسان شمالی» در عین حال که نقش رسانه را
در توسعه استان چشمگیر قلمداد کرد گفت :ما اگر درست
حرکت کنیم می توانیم جامعه را بسازیم اما اگر یک خبر غلط
بدهیم مردم گمراه می شوند.
«بدیعی مقدم» افزود :خیلی از خبرها بیشترین مخاطبان را
دارد بنابراین این ظرفیت سنجی ها می تواند به ما کمک کند

و به وسیله آن که خبرنگاران در رأس آن هستند می توانیم
پاسخگو باشیم.

بر مدار انصاف

«علیمردانی» مدیر ساخت و توسعه اداره کل راه و شهرسازی
خراسان شمالی نیز از دیگر مهمانان دیروز روزنامه خراسان
شمالی بود که به همراه مدیر روابــط عمومی و تعدادی از
همکاران به دفتر روزنامه آمده بود و هدف از حضور خود
را تبریک و خداقوت گویی به خبرنگاران ذکر کرد و گفت:
عملکرد روزنامه خراسان شمالی در استان به گونه ای است
که مردم و مسئوالن دید مثبتی نسبت به آن دارند و فعالیت
های شان به نظر من خارج از مدار انصاف نیست.
«دادجــــو» ،مــعــاون شهرسازی و معماری اداره کــل راه و
شهرسازی خراسان شمالی هم در این دیدار ضمن تشکر
از زحمات بی شائبه خبرنگاران گفت :عملکرد روزنامه
خراسان شمالی به گونه ای بوده که در بحث پوشش اخبار
و نقد منصفانه ،جامعه مخاطب خودش را توانسته جذب کند
چون وقتی صحبت از جراید محلی می شود روزنامه خراسان
شمالی وزنه اعتباری دارد که در آن زحمات شما بی تأثیر
نیست.

ورزشی ها در دفتر تحریریه

شیرازی  -دیروز ورزشکاران برای تبریک روز خبرنگار به
دفتر روزنامه خراسان شمالی آمدند.
حضور ورزشکاران در دفتر تحریریه روزنامه خراسان شمالی
به حدی دلنشین بود که حاج آقا «ولی زاده» ،سردبیر روزنامه
های استانی خراسان و «خسروی» ،مسئول تحریریه روزنامه
خراسان شمالی از حضور ورزشکاران به منزله ایجاد شور و
انرژی مثبت در دفتر روزنامه خراسان شمالی یاد کردند.
مهمان ها آمدند و رفتند و در میان سبد سبد گل مهمانان،
حضور ورزشکاران تبریک متفاوتی بود.
آن ها به عنوان مخاطبان روزنامه خراسان شمالی مهمان
دفتر روزنامه خراسان شمالی بودند و این برای تمام اهالی
روزنامه خراسان شمالی پر از حس خوشایند دوستی میان
مردم و تحریریه بود.
ورزشکاران از رشته های بدمینتون ،سوارکاری ،کشتی،
تیراندازی با کمان ،تنیس ،فوتبال ،فوتسال و والیبال به دفتر
تحریریه آمدند .این مالقات حضوری عالوه بر تبریک های
تلفنی و پیامکی اهالی ورزش به مناسبت روز خبرنگار بود.

سنگ تمام

ورزشکار نوجوانی به همراه خانواده اش برای تبریک این
روز وارد تحریریه خراسان شمالی شد و این حضور دل مان
را گرم کرد به رسالت مــان.آن هایی که آمدند با دنیایی از
مهر ،روزنامه خراسان شمالی را مــورد لطف کالمی خود
قرار دادند ،توصیف هایی همچون روزنامه همیشه همراه،
مردمی ،درست نویس ،حرفه ای و مورد اعتماد اهالی ورزش
از زبان مهمانان ورزشی روزنامه خراسان شمالی شنیدنی
بود.یکی از مسئوالن ورزشی می گفت اگر روزنامه خراسان
شمالی نباشد تالش های هیئت سوارکاری دیده نمی شود.
یکی دیگر از اهالی ورزش تیراندازی با کمان می گوید:
ورزشکاران مأمن دارنــد و وقتی از زمین و زمان دلگیرند
سراغ روزنامه خراسان شمالی می آیند و درددل های شان
را این جا می گویند که این نشان از اهمیت به مخاطب است.
دیگری از جامعه کشتی است که بیان می کند :ممنونم که
خبرها را ریز منتشر می کنید و حس خوشایند خواندن تالش
های مان را به ما نشان می دهید .این دل مان را به بودن این
روزنامه در کنارمان خوش می کند.آن ها کمی هم از رشته
های ورزشی خود می گویند و از فعالیت این روزهای شان
خبر می دهند.

«حاتمی» ،مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی هم
ضمن عــرض خداقوتی و تبریک بــه خبرنگاران روزنــامــه
خراسان شمالی به قدمت باالی خراسان شمالی اشاره کرد
و ادامــه داد :اگر چه استان خراسان شمالی دیر مستقل
شد ،اما با قدمت باالی فرهنگی و شخصیت ها و مشاهیری
که داریم توانسته ایم نیروهای خوبی را به خارج از استان و
در سطح وزیر تزریق کنیم .وی بیان کرد :ظرفیت های این
استان بسیار زیاد است و می توان گفت اصحاب رسانه به این
مسائل پرداخته اند و با قلم توانای روزنامه نگاران و فعاالن
عرصه خبر توانسته ایم گام های مثبتی برای توسعه خراسان
شمالی برداریم.

نقد منصفانه ،موهبتی برای مدیران

تولیدات متفاوت و به روز

شیری -سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان
شمالی از جمله مهمانانی بود که روز گذشته با حضور در
تحریریه روزنامه خراسان شمالی قدردانی خود را با تبریک
و خداقوت گویی اثبات کرد.
«احسانعلی عالی» روز گذشته در دفتر تحریریه روزنامه
خراسان شمالی ضمن تبریک روز خبرنگار با بیان این که
مدیرانی که مشاورانی از جنس خبرنگار دارند می توانند با
استفاده از نگاه تیزبین آن ها موفق تر باشند ،نقد منصفانه را
موهبتی دانست که نصیب مدیران می شود به همین دلیل
همراهی رسانه ها با سازمان مدیریت و برنامه ریزی را که
به گفته خودش مسیر توسعه استان از آن محل می گذرد
خواستار شد.

تبریک به صاحبان فکر و اندیشه

علی نیا« -عنبری» مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان
شمالی هم از جمله مدیرانی بود که دیروز در جمع ما حاضر
شد و به نمایندگی از استانداری خراسان شمالی و با رساندن
پیام تبریک استاندار به فعاالن این عرصه ،ضمن تبریک روز

خبرنگار به صاحبان فکر و اندیشه از فعالیت روزنامه خراسان
شمالی تشکر کرد و معتقد بود که بیشتر گزارش هایی که
در این روزنامه به چاپ می رسد ،برای مدیران مانند موتور
محرکه است.وی اظهارکرد :گزارش های مختلفی که در این
رسانه منتشر می شود برای ما مدیران خیلی تاثیر گذار است
و باعث می شود ،انرژی و توان مان بیشتر شود.

  قلم توانای روزنامه نگاران

«علی رضا مــرادی» ،معاون اشتغال و خودکفایی اداره کل
کمیته امداد خراسان شمالی هم در دیدار با اصحاب روزنامه
خراسان شمالی به سختی کار رسانه ها اشاره کرد و گفت:
روزنامه خراسان شمالی با نقد دلسوزانه سعی در برطرف
کردن برخی موضوع های مبتال به مردم دارد.
وی اظــهــارکــرد :روزنــامــه خــراســان شمالی موفق و مردم
پسند است و اغلب مردم هم این حرف من را تایید می کنند.
وی به پرمخاطب بودن روزنامه خراسان شمالی اشاره کرد و
ادامه داد :فعاالن این عرصه عالقه مند به کار هستند و این
عالقه مندی باعث شده است همیشه تولیدات شما متفاوت
و به روز باشد.

نقد نباشد توسعه هم نخواهیم داشت

شیری -رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان
شمالی هم از دیگر مهمانانی بود که نقش رسانه ها را در
کیفیت بخشی فعالیت های مدیران و مسئوالن موثر دانست
و گفت :رسانه ها عالوه بر این که نقش مؤثری در آگاه کردن
مردم نسبت به حق و حقوقات شان دارند ،مدیران و مسئوالن

را نیز بر مسئولیت های شان متمرکز می کنند«.رمضانی»
افزود :خبرنگاران سعی می کنند به مسئوالن یادآوری کنند
که چه مسئولیتی دارند و چگونه باید مسئولیت شان را به
سرانجام برسانند ضمن این که مسئوالن نیز از این فرصت
استفاده می کنند و در جهت بهبود خدماتی که می توانند
ارائــه دهند تــاش می کنند.به گفته وی ،اگــر نقد نباشد
پیشرفت و توسعه هم نخواهیم داشت یا به قدری کم خواهد
بود که چشمگیر نباشد.

ابتکاری ارزشمند

مرتضوی -مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری
مساجد خراسان شمالی نیز که به همراه کارشناس فرهنگی
و هنری و روابــط عمومی کانون هــای فرهنگی و هنری
مساجد در دفتر روزنامه خراسان شمالی حاضر شده بود،
به نقش این رسانه در توسعه فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
استان اشاره کرد و افزود :با تالش های اهالی رسانه به ویژه
روزنامه خراسان شمالی در انعکاس همایش ملی سبک
زندگی ایرانی  -اسالمی دبیرخانه دایمی سبک زندگی
اسالمی به استان واگذار شد که نشان از تاثیرگذاری رسانه
است«.هاشم شیرازیان» در دسترس قرار داشتن روزنامه
خراسان شمالی در مساجد را ابتکاری ارزشمند برای قرار
دادن اخبار و رویدادهای استان در دسترس افراد مختلف از
سوی این رسانه برشمرد.حجت االسالم «ولی زاده» ،سردبیر
روزنامه های استانی خراسان نیز با بیان این که هر اندازه
به حوزه معارف دینی و معنوی بپردازیم ،باز هم کم است،
فعالیت در این عرصه را بسیار ارزشمند خواند و تصریح کرد:
تالش می کنیم بیش از گذشته به این عرصه وارد شویم ،هر
چند فعالیت در این عرصه حد و مرز نمی شناسد.

زوایای دید متفاوت

رئیس حوزه هنری خراسان شمالی هم که به همراه معاون
اداری ،مالی و مسئول روابــط عمومی این حــوزه در دفتر
روزنامه خراسان شمالی حضور پیدا کرد به تبیین ویژگی
های این رسانه و خبرنگاران آن پرداخت و آگاهی بخشی،
انصاف و صداقت ،آزادانه و بدون جهت گیری های خاص
قلم فرسایی کردن را از ویژگی های این رسانه برشمرد.
«وحید نمازی» ضمن تبریک روز خبرنگار ،این روز را بهانه ای
برای خداقوت گویی به اهالی رسانه دانست و از این حرکت
به عنوان صله رسانه ای یاد کرد.

وی روزنامه خراسان شمالی را یکی از فعال ترین روزنامه
ها در حوزه فرهنگی دانست که بیشترین بازتاب را در این
حوزه با زوایای دید متعدد داشته است .وی در بخش دیگری
از سخنانش به این مسئله که زاویه دید رسانه ها باید گردان
باشد و همه مسائل را رصــد کنند اشــاره کرد و گفت :نگاه
روزنامه خراسان شمالی در حکم دوربین گردانی است که
همه جهات را منصفانه و با نگاهی توحیدی کار می کند و
این بسیار ارزشمند است.حجت االسالم «علی ولی زاده»،
سردبیر روزنامه های استانی خراسان هم در این دیدار
فعالیت رسانه ها و خبرنگاران متعدد در عرصه های مختلف
به ویژه فرهنگ و هنر را زمینه ساز رشد و تعالی اهالی رسانه
دانست و افــزود :اگر رسانه های متعددی در استان فعال
باشند ،به توسعه فعالیت های رسانه ای در استان و تراش قلم
خبرنگاران کمک خواهد کرد و تا زمانی که چنین فضایی در
استان شکل نگیرد ،رسانه ها رشد نخواهند کرد.

پیشران توسعه

مدیر ارتباطات و زیرساخت های استان نیز که به همراه مسئول
روابط عمومی خود در روزنامه خراسان شمالی حضور یافته بود
ضمن خداقوت گویی به مناسبت روز خبرنگار در دفتر تحریریه
خراسان شمالی گفت :اعتقاد داریم که رسانه و آی تی مانند
دو بال در استان ،عاملی برای پیشران توسعه هستند که اگر با
هم به دنبال شفافیت باشند آن کشور عالوه بر این که پیشرفت
خواهد کرد باعث جلوگیری از فساد نیز خواهد شد«.علی
مرتضوی» افزود :ما باید هم فرهنگ سازی کنیم و هم خودمان
را به سطحی برسانیم که فاصله مان را با دیگر استان ها کم
کنیم«.علی محمدی» مدیر کل بنیاد مسکن خراسان شمالی
نیز به همراه «صــابــری» معاون عمرانی و «محسن آگاهی»
مسئول روابط عمومی خود با حضور در روزنامه خراسان شمالی
از فعالیت های خبرنگاران این روزنامه تشکر کردند.

روزنامه پرمخاطب

علی نیا -رئیسآموزشوپرورشاستثناییخراسانشمالینیز
با حضور در روزنامه ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه
به خصوص فعاالن روزنامه خراسان شمالی با اشاره به این که
یکی از نیازمندی های اولیه کودکان استثنایی فرهنگ سازی
برای پذیرش این افراد در جامعه است ،گفت :پذیرش کودکان
استثنایی و حضور آنان در اجتماع بسیار مهم است و ما به تنهایی
نمی توانیم در این مسیر گام برداریم و به بازوی قوی و توانمند

رسانه ها از جمله روزنامه خراسان شمالی نیاز داریم.دکتر «علی
متقیان» ادامــه داد :یک خبرنگار با رسانه ای پرمخاطب می
تواند این کار را انجام دهد و روزنامه خراسان شمالی به عنوان
روزنامه پرمخاطب توانسته بار این مسئولیت را به دوش بکشد
و به جرئت می توان گفت بسیاری از مسائل مربوط به دانش
آموزان با نیازهای ویژه را که در جامعه برای شهروندان عادی کم
رنگ بود ،پررنگ کند .وی با اشاره به این که تالش بسیار زیادی
انجام دادیم تا با حضور در رسانه ها زمینه آگاه سازی خانواده ها
را فراهم کنیم ،اضافه کرد :به تنهایی تالش های ما برای آگاه
سازی مردم از مسائل مربوط به دانش آموزان استثنایی محقق
نمی شد جز با همراهی خوب فعاالن روزنامه خراسان شمالی.
وی بیان کرد :آگاه سازی های انجام شده به گونه ای بود که بار
منفی که در جامعه برای دانش آموزان استثنایی و قبول آن ها در
جامعه وجود داشت ،برداشته شد.

هدایت به سمت مطالبه گری

بهروز -رئیس جهاد دانشگاهی استان که دیروز به مناسبت
روز خبرنگار به همراه «الهام آزاد زاده» مسئول روابط عمومی
و سردبیر ایسنا خراسان شمالی به دیدن خبرنگاران روزنامه
خراسان شمالی آمده بود ضمن خدا قوت گویی به اهالی
این رسانه ،روزنامه خراسان شمالی را روزنامه ای توصیف
کرد که توانسته به خوبی اهداف رسانه ای خود را به منصه
ظهور برساند .دکتر «شاهین فر» تصریح کرد :رسانه های
واقعی به دنبال این هستند که در استان ها سازمان ها شکل
بگیرند و توسعه پیدا کنند و توانمند شوند و در همین جهت
امروز حرکت آموزش های کوتاه مدت و تخصصی ما به سمت
عمق روستاها رفته است تا روستایی را هم با آموزش های
مکمل توانمند کند و مراکز آموزش های کوتاه مدت را با
 750کد دوره تخصصی معرفی کرده و به دل روستاها برده
ایم و در کنار آن مدرک مهارتی واقعی آموزش هم می دهیم
و هم اکنون  4مرکز در بجنورد ،شیروان و اسفراین تجهیز
شده اند.
وی گفت :با کمترین منابع و با استفاده از امکاناتی مانند
فضا و برند و پیشینه علمی رویان و با استفاده از کمک ها و
تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی به زودی کلینیک ناباروری
در استان راه اندازی می شود.

خداقوت گویی صنعتی ها و اصناف

اسعدی« -نیکدل» ،رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت

خراسان شمالی هم که همراه با رئیس اتاق اصناف و معاونان
خود در جمع خبرنگاران روزنامه «خراسان شمالی» حضور
یافت تا به گفته خود خداقوتی به خبرنگاران این روزنامه
بدهد ،از همکاری این روزنامه با سازمان متبوع تقدیر و در
عین حال از برخی تیترها و اخبار انتقاد کرد.
رئیس اتــاق اصناف مرکز استان هم در این دیــدار گفت:
برای خبرنگاران ارزش بیشتری قائل هستیم زیرا می توانند
اتفاق های بخش اصناف را واضح تر و شفاف تر به مردم
برسانند.
«امــیــدوار» از طراحی سایت و اینستاگرام اتــاق اصناف به
منظور سهولت دسترسی به اخبار این حوزه خبر داد و تاکید
کرد :باید مراقب باشیم در بازار تنش ایجاد نکنیم.حجت
االسالم «ولی زاده» ،سردبیر روزنامه های استانی خراسان
نیز در این دیدار آمادگی روزنامه خراسان شمالی را برای
طرح مسائل بازار به منظور کمک به اتاق اصناف اعالم کرد.

کمک روزنامه «خراسان شمالی» به
توسعه شهر

علوی -دیروز روز دید و بازدیدهای مکرر بود و دیدارها تازه
شد .شهردار مرکز استان هم با این که روز گذشته جلسه
های متعددی داشت و به گفته خودش از ساعت  4:30در
محل کارش حاضر شده بود اما باز هم با انرژی بسیار زیاد به
همراه تیم اش خودشان را برای خدا قوتی به موقع به دفتر
روزنامه خراسان شمالی رساندند« .براتیان» که دل پر دردی
از برخی مشکالت و موانع توسعه شهر داشــت ،به برخی
نافرمانی های اجتماعی در شهر اشاره کرد و گفت :برخی
نافرمانی های اجتماعی بین مردم و دستگاه های دولتی
وجود دارد که به امری عادی تبدیل شده است و این مسئله
را امروز در جلسه استانداری مطرح کردم .البته وی به تالش
های شبانه روزی خبرنگاران روزنامه خراسان شمالی هم
اشاره کرد و گفت :خبرنگاران این مجموعه به طور جدی به
توسعه شهر کمک می کنند و در واقع بازوان توانمند شهردار
هستند .وی اظهارکرد :خبرنگاران حوزه شهری روزنامه
خراسان شمالی به خوبی مشکالت شهر را می شناسند و
در سوژه یابی های شان دقت عمل به خرج می دهند و با
پیگیری های مکرر تا رسیدن به نتیجه دست از تالش بر نمی
دارند .البته وی این موفقیت خبرنگاران روزنامه خراسان
شمالی را حاصل زحمات استاد رسانه ،حجت االسالم دکتر
«ولی زاده» دانست و از زحمات وی قدردانی کرد.

ویژه روز خبرنگار
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