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پس از سال ها خال وفقدان برگزاری جشنواره مطبوعات دراستانی که
از لحاظ دارا بودن روزنامه نگاران و خبرنگاران چیره دست چه از حیث
کیفی چه از حیث کمی ،کم نظیر است و با وجود روزنامه هایی همچون
خراسان ،قدس ،شهرآرا وهفته نامه ها وماهنامه های گوناگون ،در میان
اصحاب رسانه زبانزد است ،باالخره انتظارها به سرآمدواولین جشنواره
مطبوعات ،خبرگزاری ها وپایگاه های خبری خراسان رضوی  -که
خیلی قبل تر از آن باید برگزار می شد  -به همت خانه مطبوعات استان
در این دوره برگزارشد وبا داوری آثار به مرحله اهدای جوایز رسید .در
همین راستا دوشنبه شب طی مراسمی با شکوه در تاالر اطلسیه مشهد
اختتامیه اولین جشنواره مطبوعات ،خبرگزاری ها وپایگاه های خبری
استان خراسان رضوی با حضور تعدادی از مسئوالن استانی واعضای
خانه مطبوعات استان با شکوه هرچه تمام تر برگزار شد.
دکتر اح��دی��ان ،رئیس هیئت مدیره خانه
مطبوعات خراسان رضوی در ابتدای مراسم
اختتامیه جشنواره مطبوعات ورسانه های
خراسان رضوی گفت :در دوره جدیدی که
خانه مطبوعات شکل گرفت هیئت مدیره
تالشکردنگاهکامالصنفیوفراگیرونگاهی
همگرایانه را دراین خانه ایجاد کند وبا دیدی
همدالنه ،آینده خوبی رابرای خانه مطبوعات استان رقم بزند واعتبار خانه
مطبوعات را به آن برگرداند ،زیرا اعتبار خانه مطبوعات درمیان اعضا
وحتی خ��ارج از آن ازم��ی��ان رفته ب���ود .وی با بیان ای��ن که یکی دیگر
ازاهداف تغییردید اعضای خانه مطبوعات نسبت به خانه مطبوعات بود
افزود :برای رسیدن به این اهداف باید درست ودقیق ومتناسب با نیازها
وخواسته های اعضا عمل می شد لذا برنامه ای می خواستیم قابل اجرا
وهوشمندانه تا با سیر روشن بتواند در عرصه های مختلف برای اعضا
خروجی های روشن وشفافی داشته باشد.احدیان با اشاره به گزارش دو
ساله عملکرد خانه مطبوعات استان گفت :در این دوره ودرحوزه های
آموزشی ،تفریحی وعرصه های حرفه ای ،برنامه هایی را اجرا کردیم و
توانستیم موفقیت های خوبی رادر ایجادهمبستگی میان اعضا به دست
آوریم .وی با اشاره به اینکه مسئله مهم دیگر خانه مطبوعات تعامل با
مدیران بود ،اظهارکرد :واقعیت این است که در این راه نتوانستیم آن گونه
که باید موفق باشیم البته تالش زیادی برای این کار انجام شد اما به
هردلیلی که اکنون در روزهای آخر وقتی برای ورود به آن نیست ،این
اتفاق نیفتاد.وی گفت :به صورت مشخص سعی کردیم ظرفیت خانه
مطبوعات را با جمع کردن همه رسانه ها ذیل چتر خانه مطبوعات باال
ببریم واین ظرفیت را در قالب طرح روشنی در اختیار مسئوالن استان قرار
دهیم که طی آن امکان تعامل مدیران ورسانه ها برقرارشود؛ اتاق فکری
که رسانه ها ومدیران آن بتوانند مسائل را رصد و انتخاب کنند وبرای
راهبرد های آن تصمیم گیری اجماعی وآن را اجرا کنند اما درنهایت این
طرح عملی نشد .احدیان تصریح کرد :هدف دیگر که قرار شد درخانه
مطبوعات مدنظرقرارگیردتوجه کردن به مسائل معیشتی ورفاهی اعضا
واهالی رسانه به ویژه اهالی غیر بیمه شده که دراینجا حضور ندارند ،بود
که همچنان این مسئله باقی مانده است و نیاز های جدی وجود دارد که
باید بیش از پیش برای رفع آنها تالش شود ،لذا از مدیرکل ارشاد می
خواهیم ای��ن موضوعات را به استاندار انتقال ده��د و همچنین این
درخواست خانه مطبوعات راکه در دوره بعد نگاه مثبت تری به این خانه
وجود داشته باشد.رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات با بیان این که اگر
برای جمعی که دراین مراسم حضوردارند وجمعی که حضور ندارند ولی
عضو خانه مطبوعات محسوب می شوند ،فضای بازو زمینه رفاه فراهم
شود ،نفع آن مستقیم به مردم می رسد اظهارکرد :مسئوالن تمام سعی
شان را می کنند تا مردم را راضی کنند اگر این اتفاق بیفتد ارتباط بین
مردم ومسئوالن نیز بهتر برقرار می شود.احدیان افزود :اکنون خانه ای
تحویل می شود که یک نگاه غیر سیاسی در آن وجود دارد ،زنده است ،
امید وسرزندگی در این خانه دیده می شود ،دارای اعتبار است ،اعضای
ای��ن خانه احساس شخصیت می کنند که عضو ای��ن خانه هستند و
افتخارمی کنند که خانه مطبوعاتشان خانه مطبوعات آنهاست ویک
همبستگی مثال زدنی در بین اهالی آن وجود دارد وقابل مقایسه با دیگر
صنوف رسانه درکشوراست ولی هنوز راه زیاد است واین باری است که
دوستان دیگر دردوره های بعد باید آن را به سرمنزل مقصود برسانند.
رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات با تقدیر از همراهی اعضای خانه
مطبوعات در این دوره گفت :اعضا با همراهی ها ،حمایت ها و حضورشان
به خانه خود کمک کردند ودر این مسیرنیز از همکاران خود درهیئت
مدیره تشکر می کنم که کوچک ترین احساس دوگانگی درآن وجود
نداشت؛ هیئت مدیره ای فعال ،همراه وهمدل.وی افزود :از آقای نوریان
مدیر فعال خانه مطبوعات نیز تشکر می کنم که اگر تالش و پیگیری
هایشان نبود سیاست های هیئت مدیره اجرایی نمی شد .وی اضافه کرد:
اجازه دهید یکبار یک جمله غیرخانه مطبوعاتی بگویم واز همکاران خود
در روزنامه خراسان تشکر کنم که واقعا به خانه مطبوعات در برگزاری
مراسم مختلف کمک کردند.

عکس ها:وحید بیات

▪ ▪ب��ازگ��ردان��دن اعتبار ،همدلی وسرزندگی به خانه مطبوعات

همچنیندرادامهاینمراسم"مجتبینوریان"
دبیراولینجشنوارهمطبوعات،خبرگزاریها
و پایگاه های خبری خراسان رضوی با ارائه
گزارشیازروندبرگزاریجشنواره گفت :جای
خالی وخالء برگزاری جشنواره مطبوعات ،
خبرگزاری ها وپایگاه های خبری درخراسان
رضوی ،باتوجه اینکه یکی از قطب های رسانه
ای کشور است ،احساس می شد؛ در حالی که سایر استان ها چندین
جشنواره برگزار کرده بودند ،متاسفانه خراسان رضوی با ظرفیت فراوانی
کهداردنتوانستهبودتاکنونجشنوارهایبرگزارکند.ویافزود:باآغازدوره
جدیدخانهمطبوعاتوازدوسالقبلپیگیریبرگزاریجشنوارهمطبوعات
رادردستورکارقراردادیموابتدابهدنبالآنبودیمتااینجشنوارهرابهصورت
منطقه ای درشرق کشور برگزار کنیم اما به دلیل محدودیت ها ی مالی
وقانونی ،آن را به برگزاری در3استان خراسان رضوی،جنوبی وشمالی
محدودکردیمولیبازهمامکانشمهیانشد؛سرانجامباپیگیریهایمتعدد
موفقشدیمبرگزاریاولینجشنوارهمطبوعاتیاستانخراسانرضویرا
دی ماه سال ج��اری کلید بزنیم .وی بابیان این که ب��رای برگزاری این
جشنواره،جلساتمتعددیباهیئتمدیرهبرگزارشد،اظهارکرد:باانجام
کارهایمقدماتی11دیماهفراخوانارسالآثاردر 9بخشاصلیشامل
مقاله،سرمقالهویادداشت،خبر،مصاحبه،گزارش،تیتر،عکس(خبریو
غیر خبری) و صفحه آرایی و بخش ویژه مشهد  ،2017پایتخت فرهنگی
جهاناسالمزدهشدوبااینکهبنابرمحدودیتهایقانونی،خبرنگارانیکه
بیمه خبرنگاری نداشتند نمی توانستند در این جشنواره شرکت کنند،
استقبال خوبی از این جشنواره شد.نوریان گفت :پس از اعالم فراخوان
ارسال آثارکه از  11دی ماه آغاز شد و تا  26دی ماه ادامه داشت و با دو روز
تمدید،فرصتی17روزهبرایارسالآثارایجادشد،درمجموعهزارو121اثر
در 9بخشاصلیشاملمقاله،سرمقالهویادداشت،خبر،مصاحبه،گزارش،
تیتر ،عکس و صفحه آرایی و بخش ویژه مشهد  ،2017پایتخت فرهنگی
جهاناسالمبهدبیرخانهجشنوارهارسالشد.مدیرخانهمطبوعات استان
بابیاناینکهبخش گزارشبا 294اثر،سرمقالهویادداشتبا169و تیتر
با  170اث��ردر ردی��ف اول تا سوم آث��ار ارسالی اصحاب رسانه به بخش
اصلی جشنواره بود ،تصریح کرد :پس از آن ،بخش های مصاحبه ،عکس،
صفحهآرایی،مقالهوخبردرردههایبعدیآثارارسالیقرارداشت.دربخش
ویژه(مشهد2017؛پایتختفرهنگیجهاناسالم)نیز 48اثربهدبیرخانه
جشنوارهارسالشد.نوریانافزود:درابتداقراربودکهاختتامیهجشنوارهدر
نیمه اول بهمن ماه برگزار شود اما به دلیل تعداد زیاد آثار ارسالی وتاکید
هیئت داوران بر داوری دقیق آثار وهمچنین برگزاری همزمان اختتامیه
جشنواره با انتخابات خانه مطبوعات (که قراربود به صورت الکترونیکی
برگزار شود ولی به22فروردین ماه سال آینده موکول شد) زمان برگزاری
اختتامیه جشنواره با تاخیر وامروز (دیروز) برگزار شد.وی درادامه به ارائه
گزارشیازفعالیتهایخانهمطبوعاتطی2سالگذشتهپرداختوگفت:
درآذرماهسال 93مجمععمومیعادیوفوقالعادهخانهمطبوعاتبرگزار
وطیآناساسنامهجدیدتصویبشدواعضایهیئتمدیرهوبازرسانخانه
مطبوعاتانتخابشدند.نوریانافزود:پسازبرگزاریانتخاباتومشخص
شدن اعضای هیئت مدیره جلسات متعددی برگزار و4کمیته آموزش
،رفاه،ورزشوشهرستانهادرخانهمطبوعاتتشکیلشد.ویبهبرگزاری
دو مراسم جشن روزخبرنگار با حضور اعضای خانه مطبوعات به همراه
خانوادههایشاناشارهواظهارکرد:ایندومراسمبهصورتکامالغیردولتی
وبدونحمایتدستگاههایاجراییوتنهاباحمایتیکیازموسساتمالی
برگزارشد.ویبهبرنامههایکمیتهرفاهاشارهکردوگفت:خوشبختانهطی
دوسال گذشته در راستای بهره مندی اعضای خانه مطبوعات وخانواده
هایشان،اردوهایتفریحیوعلمیآموزشیازجملهسفربهتهران،نیشابور
،فردوس،طبسوبازدیدازپاالیشگاهگازخانگیرانبههمتخانهمطبوعات
استان برگزار شد.مدیر خانه مطبوعات استان با تقدیر از روزنامه قدس
دربرگزاری دوره آموزشی 60ساعته خبرنگاری مقدماتی ،به دوره های
آموزشی طی دو سال گذشته اشاره و اظهارکرد :برگزاری دوره60ساعته
آموزش مقدماتی خبرنگاری پس از 11سال  ،برگزاری دوره تخصصی
روزنامهنگاریبحران،برگزارینشستتخصصیروزنامهنگاریاجتماعی
وتعدادیدیگرازایندست،ازجملهایندورههایآموزشیبودهاست.وی

بهمنابعمالیخانهمطبوعاتدرایندورهاشارهکردوافزود:درمجموعشاید
بتوان گفت که حدود  300میلیون تومان کمک های نقدی ،معنوی و
حمایتیدراینمدتجذبشدهاستکه120میلیونتومانازاینمبلغاز
سویموسسهاعتباریملل50،میلیونتومانازسویمعاونمنابعوتوسعه
مدیریتوزارتفرهنگوارشاداسالمی25،میلیونتومان ازسوی معاون
امور مطبوعاتی واطالع رسانی 15 ،میلیون از سوی اداره کل فرهنگ و
ارشاداسالمی27،میلیونو 500هزارتومانازسوییکحامی(بدونذکر
نام) و5میلیون تومان از سوی معاونت مطبوعاتی تامین شده است.وی به
کمک های روزنامه خراسان درای��ن مدت اش��اره کرد و گفت :پرداخت
25میلیون تومان هزینه نیروی انسانی وپاداش 23 ،میلیون تومان تهاتر
آگهی برای هزینه های روز خبرنگار و دیگر هزینه ها طی دو سال گذشته،
ودرج حدود30میلیون تومان آگهی در روزنامه خراسان و  ...از جمله این
مساعدتهابودهاستکهجایتقدیردارد.
▪ ▪قرائت پیام معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد

درادامهمراسم"،سیدسعیدسرابی"مدیرکل
فرهنگ وارشاد اسالمی ،با تقدیر از اقدامات
خ��ان��ه مطبوعات خ��راس��ان رض���وی واب���راز
امیدواریبرایحضورهیئتمدیرهفعلیخانه
مطبوعات استان در انتخابات دوره بعدی این
خانه ،پیام "حسین انتظامی" معاون وزیر
فرهنگوارشاداسالمیخطاببهاهالیخانه
مطبوعاتاستان راقرائتکرد.دراینپیامآمدهاست:جشنوارهمطبوعات
خراسانرضوی،کارنامهوکارنمایپربرگوباراهلرسانهدراینسرزمین
نورانی و اقلیم معنوی است .وی افزوده است :خراسان رضوی ،با پشتوانه
غنیدینی،فرهنگیوتمدنیسالهاستمنادیروشنگری،اخالق،امید
وآگاهیدرسراسرایراناسالمیاستورسانههاینامورونوآورآنهمواره
در تراز بسامان ترین ،بشیوه ترین و روشمند ترین رسانه های استانی و گاه
همتراز و همسنگ رسانه های ملی و فرا ملی بوده اند .معاون مطبوعاتی
وزیرفرهنگوارشاداسالمیهمچنینبیانکردهاست:ازاینروجشنواره
مطبوعات خراسان رضوی ،نه فقط مجالی برای سنجش مطبوعات یک
استان ،بلکه محکی به تراز رسانه ایرانی در برشی وزین و درخشان از آن
استکهاستعدادهایپرشماریرادرسایهفرهنگومعنویتنیرومندخود
پرورده و جریان های رسانه ای پویا و خالق بسیاری را از مطبوعات این دیار
بهرسانههایدیگرنقاطکشورتسریبخشیدهاست.ویدربخشدیگری
از پیام خود اضافه کرده است :جای بسی امیدواری است که جشنواره
امسال یکسره بدون دخالت دولت و دیگر نهادهای عمومی برگزار شده و
خانه مطبوعات استان با استقالل واف��ی ،عهده دار همه مراحل آن از
سیاستگذاری تا اجرا بوده است و بی گمان چنین جشنواره ای خواهد

توانستفرصتیمتمایزوارزشمندبراینقدرقابتمدار،استعدادیابی،کادر
سازی ،ذائقه سنجی ،ذائقه سازی و ارتقای سواد و خودآگاهی رسانه ای
پدید آورد.انتظامی افزوده است  :برای نیل به همین اهداف است که
سیاست عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،کناره گرفتن به نفع
صنف پرتوان مطبوعات و از جمله در جشنواره هاست تا روزنامه نگاران
فرهیخته ،با تدبیر و همت خود ،آثارشان را به دستگاه سنجشی جشنواره
بسپارند و نتایج وثیق آن را چراغ راه خود سازند.
وی همچنین درپایان اشاره کرده است :امید بخش تر آن که ایجاد سامانه
الکترونیکی دریافت و داوری آثار نیز پرتوی از شفافیت ،بی طرفی و اعتماد
مضاعف بر جشنواره ها افکنده و احتمال هر گونه تبعیض و مداخله ناروا را
از اساس منتفی کرده است.
▪ ▪روزنامه های خراسان و قدس به خانه مطبوعات رونق داد

همچنین در ادام��ه این مراسم "سید جالل
فیاضی" عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات
ورئیس هیئت داوران جشنواره نیز گفت:
اج��ازه بدهید که در اینجا به عنوان یکی از
داوران جشنواره شهادت بدهم آثاری که به
اولین جشنواره رسانه های خراسان رضوی
ارس���ال ش��د وداوری ک��ردی��م ن��ه تنها ب��ا آث��ار
جشنواره های ملی رقابت می کرد بلکه برخی یک سروگردن از آثار
جشنواره های ملی باالتر بود.
وی اف��زود :خراسان رض��وی 3روزنامه معتبر ازجمله خراسان،قدس
وشهرآرا دارد که البته باید وقایع اتفاقیه را هم به آن اضافه کرد ودرکنار آن
تعداد زیادی هفته نامه در استان که باید بگویم کار کردن دراین هفته نامه
ها در شهرستان ها بسیار دشوار است .
وی به وجود روزنامه های معتبر درمشهد واستان وعملکرد آن درخانه
مطبوعات اشاره واضافه کرد :البته باید اذعان کرد حضور روزنامه ها در
این دوره به ویژه روزنامه خراسان وقدس در هیئت مدیره ورونق دادن به
این دوره خانه مطبوعات پررنگ تر بوده است.
▪ ▪بیانیه هیئت داوران

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﺎرﮐﻬﺎ و ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ
ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﻮﺿﻮع :ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮا� �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺳﺎ�ﺖ ets.mashhad.ir
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرﮐﻬﺎ و ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ
ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ
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ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ
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اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ
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ﺧﻼﺻﻪ آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎور� اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻈﺮ دارد
"ﺳﺮورﻫﺎى ﻓﺮﺳﻮده ﻣﺮﮐﺰ داده" را از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ
ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ.
ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ  ets.mashhad.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ

▪ ▪برگزیدگان جشنواره مطبوعات خراسان رضوی

پس از قرائت بیانیه هیئت داوران ،اسامی برگزیدگان نخستین جشنواره
مطبوعات وخبرگزاری های خراسان رضوی بدین شرح قرائت شد:
در بخش مقاله ،محمد حقگو از روزنامه خراسان مقام اول و محمد
ساالرمقدم از هفتهنامه نوید خراسان مقام دوم را کسب کرد و عباس
سیدآبادی از هفتهنامه غذا به مقام سوم رسید.
در بخش یادداشت محمدسعید احدیان از روزنامه خراسان مقام اول
و علیرضا افتخاری از دوهفتهنامه آوای کاشمر مقام دوم را کسب کرد و
مهدی مسعودی از هفتهنامه ستاره شرق به مقام سوم رسید.در بخش
تیتر ،مرتضی عنابستانی از خبرگزاری ایسنا مقام اول و ضحی زردکانلو از
هفتهنامه دنیای اقتصاد مقام دوم را کسب کرد و وحید تفریحی از روزنامه
خراسان به مقام سوم رسید.در بخش عکس غیرخبری میثم دهقانی
از روزنامه خراسان رضوی مقام اول و رسول نکویی از روزنامه خراسان
رضوی مقام دوم را کسب کرد و امیرحسین حسینزاده از خبرگزاری
ایسنا به مقام سوم رسید.در بخش خبر سیدخلیل سجادپور از روزنامه
خراسانمقاماولومحمدجوادرنجبرازروزنامهخراسانرضوی مقامدوم
را کسب کرد و حسن نیکنام از هفتهنامه نوید خراسان به مقام سوم رسید.
در بخش گزارش سلمان نظافت یزدی از روزنامه شهرآرا مقام اول و مهناز
خجستهنیا از روزنامه قدس مقام دوم راکسب کرد و مجیدرضا فکری از
روزنامه خراسان رضوی به مقام سوم رسید.
در بخش مصاحبه سمیرا شاهیان از روزنامه شهرآرا مقام اول و جمال
رستمزاده از نشریه آفتاب زندگی مقام دوم راکسب کردند و مریم احمدی
از روزنامه قدس به مقام سوم رسید.
در بخش عکس خبری محسن اسماعیلزاده از خبرگزاری ایسنا مقام اول
را کسب کرد ،محمدعلی رضایی از روزنامه قدس دوم شد و محمدجواد
مشهدی از خبرگزاری فارس به مقام سوم رسید.در بخش صفحه آرایی،
مرجانباقریازروزنامهشهرآرامقاماولراکسبکرد،سیدایمانسجادی
از روزنامه قدس دوم شد و محبوبهسادات صفری از هفتهنامه ستاره شرق
به مقام سوم رسید.
در بخش وی��ژه مشهد  2017مصطفی عبدالهی از روزنامه خراسان
رضوی مقام اول را کسب کرد ،زهره کهندل از روزنامه قدس دوم شد و
سیدمصطفی فاطمینسب از روزنامه شهرآرا به مقام سوم رسید.
درحاشیه:
*مراسم دریکی از زیباترین تاالرهای مشهد برگزار شد.
*تعدادی از اعضای خانه مطبوعات در تریبون آزاد به بیان نظرات ودغدغه
های صنفی خود پرداختند.

آﮔﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﺷﻤﺎره(٣٠۵
اﺣﺪاث ٣٠٠اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﻓﻀﺎﻫﺎى ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﻮﺿﻮع

همچنیندرادامه "غالمرضابنیاسدی"یکی
از داوران اول��ی��ن ج��ش��ن��واره مطبوعات،
خبرگزاری ها وپایگاه های خبری خراسان
رضوی ،بیانیه هیئت داوران را قرائت کرد در
این بیانیه آمده است  :قلمداران و واژه نگاران
،روزن��ام��ه ن��گ��اران  ،خبرنگاران ،عکاسان
وطراحان فرهیخته رسانه های استان امام

رضا (ع) ،حق کلمه و کالم را چنان ادا کردند که کار برای گزینش برترین
ها از میان آثار برتر به مشکلی بزرگ تبدیل شد .خوشحالیم و پر امید که در
گرفتاری چنین افتادیم و با احترام مضاعف،با اشاره به نکاتی چند این
جشن را کامل می کنیم که؛
– 1هیئتداورانبهجراتمعتقداستبرخیازآثاررسیدهازترازجشنواره
های کشوری هم برتر بود.
 – 2درهم تنیده شدن حرفه ای گری و هنرمندی  ،آثار را تا نقاشی کلمات
ارتقا داده بود.
 – 3افسوس می خوریم که جبر اعداد  ،دست ما را برای گزینش برترین ها
در عدد 3بست واال بسیاری از دیگر آثار هم شایسته کسب رتبه بود.
 – 4در کنار رسانه های مرکزی ،نگاه به نشریات محلی و خبرگزاری ها با
ضریب ویژه مورد امعان نظر قرار گرفت تا امید به فردای بهتر رادر حوزه
رسانه های محلی  ،پر رنگ تر کند.
 – 5با تاسف فراوان ،به دلیل جبر قانونی "بیمه رسانه" برای خبرنگاران
شرکتکنندهدرجشنواره،باوجودآثارفاخروگرانسنگ ،توسطهمکاران
ارجمند که بیمه غیر رسانه بودند و یا هیچ بیمه ای نداشتند ،نتوانستیم از
پدید آورندگان آن تجلیل کنیم .این مهم می طلبد تا مدیران محترم رسانه
های استان بادرک شرایط ،به بیمه خبرنگاران اهتمام ورزند تا هم شان
حرفه ای باالتر برای رسانه شان رقم خورد و هم بتوانیم در جشنواره های
بعدی  ،از آثار این عزیزان قدردانی کنیم.
 -6آموزش و تربیت استعداد ها و به روز رسانی آموخته ها در جهانی که
رسانه ها  ،پیشتاز تحول هستند ،از اوجب واجبات کار حرفه ای است،
لذا شایسته است صاحبان رسانه و قلم  ،با بستر سازی برای آموزش
های پیشرفته و روزنامه نگاری تخصصی  ،به غنای اطالع رسانی کمک
کنند.
 – 7ظرفیت های توسعه ای مغفول مانده برای دیده شدن  ،نیازمند نگاه
کنجکاو خبرنگارانند لذا مکرر از جامعه رسانه ای استان می خواهیم با
احصای ظرفیت ها  ،توجه مسئوالن را به این مهم جلب و برای همراهی
تصمیم سازان و تصمیم گیران ملی  ،تالش کنند.
 – 8نقد ،آینه گردانی مومنانه در فرایند نظارت فراگیر ملی است .بر این
اساس از رسانه نگاران می خواهیم با نقد حرفه ای و مسئوالنه ،مسئوالن
را در انجام بهتر امور یاری کنند و از مسئوالن نیز انتظار داریم خبرنگار را
چشم صادق خود بدانند و با پذیرایی نقد های حرفه ای  ،برنامه ها و گام ها
را برای رسیدن منطقه به حقش  ،سامان دهند.
و حرف آخر؛ فقط قضاوت حضرت خداوند است که همه جانبه و دقیق
است و داوری ما آدمیان – با همه دقت ها -از خطا مصون نیست لذا از همه
بزرگواران می خواهیم عدم دقت های احتمالی را بر ما ببخشایند .ان
شاءا ...همه با بخشش خداوندگار بر سفره فضل حضرتش تکریم شویم.
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ﻗﺮاردادﻫﺎ� ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﻴﻤﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺒﻠﻎ) ٢٠٠٬٠٠٠دو�ﺴﺖ ﻫﺰار( ر�ﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ�ﻪ
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آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺳﻨﺎد :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻣﻮرخ  ١٣٩٥/١٢/ ٢٨در ﻣﺤﻞ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎ�ﻴﺪ.
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