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این صدا را نشنیده اید؛ این جا «خراسان شمالی» است

گزارش

۵

کارگاه آموزشی توسعه پس از چاق سالمتی

مدبر -مدیر رسانه ای اگر خودش با سوژه های خبری آشنا
نباشد نمی تواند جریانات خبری و گزارش ها و رویدادها را
مدیریت کند.
مدیرکل صدا و سیما این مطلب را در دیدار اهالی روزنامه
خراسان شمالی مطرح کرد .اگر چه سردبیر و اهالی روزنامه
برای خدا قوت و تبریک روز خبرنگار به صدا و سیما رفته
بودند ولی پس از چاق سالمتی کوتاه ناخودآگاه جلسه به
کارگاه آموزشی تبدیل شد و بحث توسعه استان سوژه مطرح
و ضروری برای امکانات زیربنایی داغ داغ شد انگار نه انگار
جلسه خدا قوتی است« .قربانی جم» اگر چه در استان تازه

اتاق خبر دومین سالنی است که محل چاق سالمتی قرار می
گیرد .روز تعطیل و آفیش های خبری باعث شد سالن نفسی
بکشد و تنها چند خبرنگار از این قبیله باقی می مانند آخر خبر
که خبر نمی کند و تعطیلی نمی شناسد .مدیر اتاق خبر اولین
میزبان این سالن است.
انگار نه انگارکه روز تعطیل اســت« ،امین صــادقــی» خیلی
سرحال به «ادیت» خبر می پردازد .او هرگز فراموش نمی کند
صحبت همسایه اش را که به او گفته بود چرا مثل خبرنگاران
تهرانی خبرها را حفظ نمی کنی؟
وقتی می پرسم از زندگی کاری چه خاطره ای هرگز از یادت
نمی رود می گوید :یکی از همسایه ها خیلی به من عالقه داشت
و من را تشویق می کرد ،برای همین هر روز که برنامه اجرا می
کردم و گویندگی خبر داشتم گوش و ابراز عالقه می کرد تا این
که یک روز که از روی مانیتور خبری را می خواندم یک مرتبه
برق قطع و مانیتور خاموش شد و ماندم روی آنتن زنده چه کار
باید کنم .وقتی به خانه رفتم در کوچه منتظرم بود و تا من را دید
گفت :چرا زودتر نمی روی و خبرها را خوب حفظ نمی کنی؟
این یادم نمی رود.

نفس است ولی تجربه رسانه ای او را مسلط بر کار نموده و
«فول فول» کار می کند.
خیلی از شاخص ها را تغییر داده و همکاران او از تحول اداری
محسوس نام می برند .البته روحیه رسانه ای و مطالبه گری
که دارد حاکی است شاخصه مخاطب پسندی را تغییر داده
است .به گفته خودش بدون یارکشی و دوربین بی سر و صدا
به میدان می رود و حتی در هفته گاهی یک شب در چادر به
سر می برد و می خوابد تا سوژه شکار کند و مطالب واقعی را
از زبان مردم بشنود.
بگذریم که حرف های کارشناسی سردبیر روزنامه و مدیرکل

«عماد نوروزی» مرتب کنار دوربین است
حتی دوربین را به خانه می برد .کارش
شکار س ــوژه ،خیلی م ــودب ،مسلط و
پرسرعت است ،حرف نمی زند ظاهر ًا
مظلوم است ولی صاحب آثــار فــراوان.
در خیلی از مراسم فیلم های او در متن
است.
کنار دوربین اش حضور دارد که عکاس
روزنامه او را شکار می کند.
این لبخند روی لبانش دایمی است
ولــی شوخی مدیرکل آن را پررنگتر
کــرد«.نــوروزی» شکارچی صحنه های
خبری است ،دوربین در دست لحظات
را خلق می کند .قربانی جم می گوید
بــه دلیل دغــدغــه کــاری حتی شــب ها
دوربین را به خانه می برد و به شوخی
می افزاید :نکند دوربین را برای تصویر
برداری از مراسم عروسی ببری.

و حاضران شنیدنی و خواندنی بود ولی در این مجال نمی
گنجد .باالخره دنیای خبر شکار سوژه ها و پاسخ مطالبات
مردم از مسئوالن متوقع حکایتی داد به خصوص اگر خبرنگار
باشی و بخواهی با خبرنگار صحبت کنی ،چنان تو را به عمق
مشکالت کاری خود می برد که فراموش می کنی برای چه
آمده ای اما به شما بگویم خیلی درددل ها داشتند اما یکی
برای خودشان نبود همه اش برای مردم و مطالبات آن ها بود.
با خودم گفتم مردم اگر بدانند این ها چه گفتند و چه فکر
می کنند از عمق دل و جان می گویند :دست مریزاد ،خسته
نباشید صدا و سیمایی ها ،آفرین.

چهره ملیح و مظلومش را مالک قرار نده
انگار نه انگار سکاندار خبر است ،اخبار
بدون امضای وی روی آنتن نمی رود .پر
کار است و با حوصله موج استرس های
خبر را مدیریت می کند .تعطیلی هم
ندارد چون خبر ،خبر نمی کند و تعطیلی
ب ــردار نیست بــه خصوص کــه یــک دهه
تجربه دارد و اکنون قلم استادی روی
خبر ها می کشد.
قلم ام مایل است خیلی پر رنگ بنویسد
سر خانم عارفی خسته نباشید.

زوج خبرنگاری که در حاشیه دیدار دور از هم حرکت میکردند
هم دیدنی بودند به خصوص وقتی دیدم خیلی راحت به دستور
مدیرکل چاق سالمتی کردند و به یکدیگر دست دادنــد .دو
زاری ام وقتی جا افتاد که فهمیدم این زوج خبرنگارند .از شما
چه پنهان درگیری کــاری چهره کــاری به آن ها داده بود که
اگر مدیرکل نمی گفت درکش مشکل بود«.نسرین شاکری»
نویسنده ،گوینده و بازیگر رادیو و «فرشاد متقی» یکی از مدیران
تولید خوب صدا و سیماست.

مدیر کل صدا و سیمای خراسان شمالی در این فضای دوستانه
و صمیمی گاهی به اخبار منتشر نشده اشاره کرد و موشکافانه
به جریان های رسانه ای در استان پرداخت« .قربانی جم» به
سفر اخیرش به راز وجرگالن اشاره کرد و با ناراحتی گفت :چرا
مدیرانی که تمایل به کارکردن در این مناطق ندارند همچنان بر
صندلی قدرت نشسته اند؟
چرا باید وضعیت شهرستان راز و جرگالن این گونه باشد؟ او از
مدیرانی که بی تفاوت هستند ناراحت است و سوالی که دارد این

است که چرا این گونه مدیران نسبت به مسائل کاری شان بی
تفاوت هستند؟او اشاره ای می کند به بازدیدهای هر هفته اش
از مناطق استان .او مردمی به سفر کاری و سیاحتی می رود تا بر
اوضاع استان مسلط شود.
او مــی گــویــد :از س ــوال هــای کلیشه ای از مــســئــوالن استان
پرهیزکنید ،تریبون را در اختیار آن ها قرار ندهید تا آن گونه که می
خواهند صحبت کنند .او خودش را از جنس خبرنگاران می داند
و با افتخار می گوید  13سال گزارشگر بوده و آشنا به امور خبری

و هدفش پرداختن به مسائل توسعه ای استان است.او از فعالیت
شبانه تیم های کاری اش می گوید و به زمان دو دقیقه ای اشاره
می کند که دوربین صدا و سیما در بیرون باید سر سوژه ها باشد،
البته با تاکید می افزاید 2 :دقیقه زمان کمی است.
وی مصمم می گوید :تیم گزارش با قوت این کار را انجام می دهد.
قربانی جم مدیرکل پرتوان و پرانرژی صدا و سیمای خراسان
شمالی معتقد است :مدیران باید در قبال کارهایی که انجام می
دهند ،پاسخ گو باشند.

«این جا صدای اترک است صدای ما را از خراسان شمالی می شنوید».
بارها این صدا را شنیده اما صاحبان این آثار را ندیده بودم.وقتی به سراغ
شان می روم وجدانم من را در مقابل شان متواضع می کند چقدر از این
ها من استفاده کردم  .در خانه ،جاده ،هنگام رانندگی و  ...این ها بی
منت و ادعا به من آموزش دادند ،سرگرمی برایم تولید کردند و از استرس
هایم کاستند .می خواهم از عمق جان از جانب همه مخاطبان به آن ها
خسته نباشید بگویم.
«عــارف خانی»  17ســال تجربه دارد ،امــروز معاون صــدای خراسان
شمالی و متخصص است و خیلی متعهدانه این رسانه را مدیریت می
کند .خوشحال است که در سال های اخیر رتبه صدای خراسان شمالی
از ته جدول به ردیف های قابل قبول تغییر کرده است« .عارف خانی» در
گذشته در رادیو معارف تجربه همکاری داشته و  8سال مدیر گروه خبر و
برنامه های سیاسی رادیو معارف و  2سال مدیر پژوهش های صدا و سیما
در مشهد بوده است و اکنون بر مسند معاونت صدای خراسان شمالی
نشسته و با کوله باری از تجربه و بیش از  30عنوان برنامه با کیفیت با
تیمی زبده و حرفه ای به مردم خدمت می کند.
وی تایید می کند که  3شیفت کاری همکارانش در رادیو مشغول فعالیت
هستند و می گوید :ما دغدغه کار داریم و به منزل نمی رویم و اگر هم می
رویم با مدیر کل از طریق پیامک ،تلفن یا فضای مجازی در ارتباط هستیم.
به گفته وی برنامه کرمانجی رادیو جزو پر مخاطب ترین برنامه های استانی
کشور است .همچنین برنامه رادیویی و تلویزیونی «ترنم شبانه» از  15استان
شنونده و بیننده دارد که ظرفیت مناسبی است .پیگیر هستیم تا دیگر برنامه
های تلویزیون را به صورت رادیویی در اختیار شنوندگان قرار دهیم.این جا
صدای اترک است؛ جایی که نیروهایی پر توان همچون سربازان خستگی
ناپذیر  24ساعته با تولید  9برنامه زنده و بیست و هفت عنوان برنامه تامینی و
ضبطی شبانه روز کار می کنند تا برنامه های شاد ،متنوع ،آموزنده ،ورزشی،
فرهنگی و نمایشی با کیفیتی را روانه امواج رادیویی این شبکه استانی بومی
کنند .شبکه ای که قدمت زیادی دارد و در سال های اخیر با دو برنامه محبوب
به دو زبان کرمانجی و ترکی بین شنوندگان داخلی و خارجی محبوب است.
این محبوبیت را معاون صدای خراسان شمالی تایید می کند و می افزاید:
براساس پیامک های رسیده به سازمان صدا و سیما ،صدای این مرکز از
ابتدای  24ساعته شدن ،رشد  370درصدی داشته که اتفاق خوبی است.

دیگر همکار شبکه اترک در ظاهر خیلی خوش برخورد
و خونسرد دیده می شود ولی کوره استرس است که از
صحبت اش پیداست.
البته خبرنگاری و کار رسانه ای به خــودی خود کوه
آتشفشان اســتــرس اس ــت .کاشتن ســاعــت را هرگز
فراموش نمی کند و آتش استرس آن همچنان در روح
و روانش شعله می کشد .ساعت را برای  12کوک می
کند اما یک مرتبه می بیند ساعت  14است وای ....
«علی الداقی» صدا بردار تولید پخش صدای خراسان
شمالی رادیو پشت صفحه صدا نشسته و به سخنان ما
گوش می دهــد ،به او خدا قوت می گویم و آن چه در
ذهنش به عنوان خاطره حک شده بیان کند.

«زهرا حیدری» تهیه کننده و نویسنده رادیو اترک مدت  8سال است که
در برنامه های مختلف فعالیت می کند .او می گوید :این حرفه سختی
های خاص خود را دارد چون شغل حساسی است؛ کوچک ترین خطاهای
مان دیده می شود و کار خوب مان بیشتر دیده می شود و این که می
توانیم در کنار مردم باشیم سبب می شود حساسیت بیشتری نشان و با
دقت بیشتری کارمان را انجام دهیم .او با اشاره به این که خاطراتش در
این حرفه بیشمار است ،ادامه داد :ساعت اذان را چک می کردم و برنامه
را کامل چیده بودم و طبق برنامه یک مرتبه دیگر چک کردم که دیدم
در جدول پخش ساعت اذان هفته قبل بود که داشتم سکته می کردم و
خوشبختانه همکارانم متوجه شدند که من هفته قبل را چک کرده ام و
اشتباه دیده ام و پخش اذان درست بود و روزی خاطره انگیز برای من
و دوستانم شد.

