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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارش جلسه
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استقبال مدیران از پیگیری مطالبات مردم
از روز خبرنگار دورتر شده ایم اما هنوز هم میزبان افرادی هستیم که حرمت قلم و قدرت
رسانه را شناخته اند و جایگاه خبررسانی و اطالع رسانی در عالم مطبوعات را می دانند.
روز گذشته تحریریه خراسان شمالی با روزهــای گذشته فرق داشــت از این نظر که

مهمانانی که برای عرض خداقوتی آمده بودند از اقشار مختلفی بودند .دیروز باز هم تبسم
بر لب های مان جاری شد وقتی که میزبان اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد ،مدیرکل
استاندارد خراسان شمالی و مدیر روابط عمومی این اداره کل ،رئیس شورای هماهنگی

تبلیغات اسالمی ،اعضای انجمن حمایت از بیماران ام اس و دست اندرکاران روزنامه
اترک شدیم .چه شیرین است این روزها که قلم های مان می نویسد از احترام به قلم و
تکرار خداقوتی هایی که حاکی از حال خوش ماست   .

اترکی ها در خانه خود

دیروز تحریریه اترک مهمان تحریریه خراسان شمالی بود؛ مهمانانی از
جنس میزبان.
شاید برای همین بود که تحریریه خراسان شمالی به یک کارگاه آسیب
شناسی رسانه ای تبدیل شد و انگار نه انگار که جلسه خدا قوتی است و
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی هم که برای عرض خداقوتی
آمده بود از اعضای این کارگروه شد .توسعه رسانه ای استان ،یادآوری
نکات قوت و ضعف اهالی رسانه و جست و جوی راهکار برای خروج از
این شرایط بیشترین مباحث این کارگروه بود؛ البته گاهی هم تعارف به
یکدیگر پاس می دادند.
در این دیدار «عظیمی» سردبیر و «شکاری» مدیر مسئول روزنامه «اترک»
به برنامه و دیدگاه های خود در رابطه با رسانه ها پرداختند .اترکی
ها در تدارکند تا به زودی گل به ثمر رسیدن روزنامه اترک را به صورت
روزانه روانه پیشخوان کنند تا آمار روزنامه های استان به رقم  3برسد.
البته «عظیمی» شکسته نفسی کرد و گفت :روزنامه «خراسان شمالی»
تحریریه ای توانا دارد و امیدواریم بتوانیم از توانایی همکاران رسانه ای
خود استفاده کنیم.
او روزنــامــه خراسان شمالی را در اشاعه فرهنگ پیشقدم دانست و
اظهارامیدواری کرد که سرچشمه های فرهنگی اترک را با کمک دوستان
فرهنگی احیا کنند« .شکاری» مدیر مسئول روزنامه اترک نیز به دیدگاه
ها و سیاست گذاری های این روزنامه اشاره و بر همکاری این دو رسانه
تأکید کرد .باالخره دغدغه توسعه استان ،پیگیری مطالبه گری و آسیب
ها و مشکالت اهالی رسانه مباحث ناتمام این کارگروه بود.

خبرنگاران صبور

خداقوتی پارلمان شهری

رئیس شورای شهر بجنورد :کارنامه روزنامه «خراسان شمالی» درخشان است
علی نیا – پارلمان شهری بجنورد دیــروز بــرای عرض
خداقوتی به تحریریه روزنامه خراسان شمالی آمدند و
ساعاتی را در این تحریریه در کنار فعاالن عرصه خبر و
گزارش گذراندند.
در این دیــدار ،رئیس شــورای اسالمی شهر بجنورد با
اشاره به این که بی شک ،روزنامه خراسان شمالی یکی
از مطمئن ترین و موثق ترین راه های ارتباطی بین مردم،
دستگاه های اجرایی و مدیریتی استان است ،گفت :این
ارتباط و تعامل مهم با بهره مندی از نیروهای توانمند،
کارشناس و خبره این روزنامه فراهم شده است«.مهدی
محمدی» افــزود :خبرنگاران روزنامه خراسان شمالی
بسیار موفق عمل می کنند و فکر می کنم کارنامه بسیار
موفقی را در اشل رسانه و خبر دارند.
وی با توجه به این که کارنامه روزنامه خراسان شمالی
درخشان اســت ،اظهارکرد :چنان چه در حــوزه کاری
خودتان درجه بندی در کارها داشته باشید به طور حتم در

علی نیا -مدیرکل استاندارد خراسان شمالی هم از جمله مسئوالنی بود که روز گذشته در تحریریه
«خراسان شمالی» حضور یافت و ضمن تبریک به فعاالن عرصه خبر و عرض خداقوتی ،به سخت
بودن کار خبرنگاران در شرایط کنونی اشاره و از صبوری خبرنگاران و تالش آن ها به نیکی یاد کرد و
خبرنگاران را تحلیل گران خوبی دانست.
«فهیمه مهمان نواز» با اشاره به تعامل خوب رسانه ها با مدیران گفت :فعاالن عرصه خبر با وجود مشغله
کاری که دارند از پیگیری های مستمر خود برای گرفتن خبر دست برنمی دارند و این نشان از پرتالش
بودن آنان است.حجت االسالم «ولی زاده» سردبیر روزنامه های استانی خراسان نیز در این دیدار
با گرامی داشت یاد و خاطره مرحوم آیت ا ...مهمان نواز  ،عالم فرزانه ،نماینده فقید مردم خراسان
شمالی در مجلس خبرگان رهبری ،گفت :امیدواریم آثار ایشان حداقل با اهدافی که این عالم بزرگ
داشتند به همان شکل زنده نگه داشته شود.وی پیشنهاد داد :در صورت امکان آثار مرحوم آیت ا...
مهمان نواز به نوعی به نام ایشان ثبت شود تا توسط نسل های آینده استفاده شود.

بین رسانه ها رتبه اول و دوم استان را دارا هستید و این
موفقیت نشان دهنده مدیریت خوب این مجموعه است.
وی با اشــاره به این که مطمئن هستم در جامعه ای که
رسانه خوب و موفق عمل می کند سالمت جامعه از نظر
مدیریتی ،مالی و اداری تضمین می شود ،اظهارکرد:
گاهی اوقات تیترهای روزنامه خراسان شمالی را دنبال
می کنم و می بینم دغدغه هایی را که واقع ًا بین اقشار
مــردم وجــود دارد در آن ها پرداخته شــده اســت و این
موضوع نشان دهنده ارتباط بسیار خوب و نزدیک با مردم
و آشنایی کامل شما با مسائلی است که در استان وجود
دارد.وی از هماهنگی که بین روزنامه خراسان شمالی و
مدیریت شهری وجود دارد ،اظهارخرسندی کرد و گفت:
بخشی از آرامشی که در حال حاضر در جامعه حاکم است،
به خاطر رضایت مردم از خدمتگزاری و خدمتگزارانی
است که فعالیت می کنند.
وی بیان کــرد :در بحث های انتقادی سیاست شورای

جایگاه ویژه روزنامه «خراسان شمالی»

اسالمی شهر بر این است که در رابطه با انتقادات روی باز
داشته باشیم تا بتوانیم قدمی رو به جلو برداریم.
وی با اشاره به این که از گذشته تاکنون تعامل خوبی با
رسانه ها داشته ایم ،گفت :خبرنگاران روزنامه خراسان
شمالی در تمام جلسه های علنی شورای اسالمی شهر
حضور دارند و این ارتباط دوسویه نشان دهنده تعامل ما
با رسانه هاست.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد هم در این دیدار
ضمن تشکر از خبرنگاران روزنامه خراسان شمالی در
انعکاس اخبار با گرامی داشت یاد و نام شهیدان صارمی
و امانی و دیگر شهدای مظلوم که صادقانه قلم زدند و
حقیقت را فدای مقام نکردند ،گفت :خبرنگاران ما امروز
درخشیده اند و آزادانه و صادقانه قلم زده اند و برای بیان
واقعیت ها زبان و گوش مردم شده اند.
«گریوانی» با اشاره به این که رسالت رسانه ها روشنگری
و دیدن مسائلی است که از چشم مسئوالن پنهان مانده
است ،ادامه داد :مردم از ما همایش و نمایش نمی پذیرند
و آنان آمار و ارقام های کذایی نمی خواهند« .جباری»
رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و سرمایه گذاری شورای
اسالمی شهر بجنورد هم با تشکر ویــژه از خبرنگاران
روزنامه خراسان شمالی از پوشش بسیار خوب رسانه

بهروز -روزنامه های خراسان و خراسان شمالی در بین رسانه ها و مردم دارای جایگاه ویژه ای هستند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان شمالی که دیروز به منظور خدا قوت گویی به
مناسبت روز خبرنگار به همراه مدیر روابط عمومی این شورا به دیدن اهالی روزنامه خراسان شمالی
آمده بود با بیان این مطلب افزود :بارها گفته ام روزنامه خراسان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و با
توجه به شأنی که دارد کار می کند و این شأن موجب می شود که کار خود را به برداشتن خبر از روی
سایت ها محدود نکند و شأن روزنامه باالتر از این هاست.
حجت االسالم «ساالری» با بیان این که کار رسانه حساس است و می تواند افراد را از وظایف خود آگاه
کند افزود :من رسانه ای هستم و با روزنامه ها کار کرده ام .اگر رسانه نباشد مسئوالن کارهای شان
پیش نمی رود و به رسانه ها نیازمندیم .وی با تقدیر از عملکرد این رسانه افزود :با تمام توان از رسانه ها
به ویژه روزنامه خراسان شمالی حمایت می کنیم.

ها در رابطه با اخبار مربوط به تاالر سرمایه گذاری تشکر
کرد و گفت :بعد از درج اخبار در رسانه ها بازتاب هایی
را شاهد بودم که همگی نشان از اطالع رسانی دقیق در
عرصه خبر بود.وی ادامه داد :روزنامه خراسان شمالی
را جــدا از مطبوعات دیگر استان می دانــم و هــدف ما
تعریف نیست بلکه واقعیتی است که در انعکاس اخبار
اتفاق افتاده است.وی تصریح کرد :عالوه بر درج اخبار و
گزارش ها در روزنامه خراسان شمالی ،انتقادهای انجام
شده توسط این رسانه منصفانه بوده است«.وکیلی» رئیس
کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر نیز گفت :با وجود
اعتمادی که به رسانه ها داریم اما باز هم می توانیم بهتر
از این کار کنیم زیرا فضای کار رسانه ای بسیار زیاد است.
«موسوی» رئیس کمیسیون عمران ،معماری و شهرسازی
شورای شهر هم گفت :کسی که قلم به دست می گیرد،
باید انصاف ،عدالت و تقوا جزو طبیعت ثانویه او باشد.
وی اظــهــارکــرد :بــراســاس شناخت یک ساله ای که از
مجموعه روزنــامــه خراسان شمالی به دســت آورده ام،
فعالیت این روزنامه بر اساس انصاف ،عدالت و تقواست.
وی با اشــاره به این که روزنامه نگاری همراه با عشق و
عالقه است ،بیان کرد :روزنامه نگاران زبان گویای توسعه
هستند و می خواهم این قشر زحمتکش در کنار و همراه
ما باشند«.دلیریان» عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و
سرمایه گذاری شورای شهر هم از زحمات این قشر تقدیر
و تشکر کرد.
حجت االسالم «ولی زاده» سردبیر روزنامه های استانی
خراسان هم در این دیدار با اشاره به این که حضور اعضای
شورای شهر در روزنامه خراسان شمالی در واقع نشانگر
ون» است ،گفت:
احترام گذاشتن به «ن َوا ْلقَ َل ِم َو َما َی ْس ُط ُر َ
حضور مدیران نشان از این نیست که روزنامه خراسان
شمالی خوب کار می کند بلکه نشان از وجود مدیران
فرهیخته ای است که استان دارد و از این مدیران تشکر
می کنم.وی بیان کرد :سیاست ما در روزنامه خراسان
شمالی توسعه است و هرچه در راستای توسعه باشد ،مد
نظر ما قرار خواهد گرفت.

روزنامه ای با مخاطبان فراوان

علوی -دیروز بعضی از اعضا و مدیر داخلی انجمن حمایت از بیماران «ام اس» هم برای عرض خداقوتی
به دفتر روزنامه خراسان شمالی آمدند« .مقنیان» دبیر هیئت های ورزشــی این بیماران ،روزنامه
خراسان شمالی را روزنامه ای با خوانندگان خاص دانست و گفت :این روزنامه مخاطبان زیادی دارد و
بیشتر مردم همه روزه مطالب مختلف آن را مطالعه می کنند .وی با بیان این که کلینیک در حال ساخت
بیماران ام اس  80درصد پیشرفت فیزیکی دارد ،اظهارکرد :این کلینیک در  4هزار و  400مترمربع
و در  3طبقه ساخته می شود .وی افزود :این کلینیک در  8بخش خدمات مختلفی را به بیماران مبتال
به ام اس ارائه خواهد داد .وی تکمیل و تجهیز این کلینیک را نیازمند یاری و توجه خیران دانست.
«پیدا» عضو دیگر این انجمن هم با اشاره به این که روزنامه خراسان شمالی پرمخاطب است ،اضافه
کرد :امیدواریم بتوانیم مطالب علمی مختلفی را به ویژه درباره پیشگیری از ام اس به مردم ارائه دهیم.
وی تعداد بیماران مبتال به ام اس را که عضو این انجمن هستند بین  350تا  400نفر دانست.

