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یادداشت

صفح هآرایــی

خراسان و اعتبار۷۰ساله

همجـواری کلمه و عکس
صفحهآرا کیست؟ صفحهآرا همان کسی است که زیرنظر دبیر صفحه ،محتوای تهیه شده شامل مطالب و عکسها را به شکل مناسب
ُرم از پیش طراحی شده قرار میدهد و از نتیجه کار ،پرینت میگیرد.
و چشمنوازی در گرید و ف ِ

چک و تایید سردبیر

گذر از یک فیلتــر مهم
پرینتنهاییصفحاتپسازمطالعهوتاییدمعاونانسردبیر،بهدفترسردبیر
روزنامه ارسال و پس از چک و تایید نهایی ،به شکل یک فایل دیجیتال وارد
شبکه چاپ میشود.

چاپ

به بار نشستن تالشها
ِ
هشت شب ،نتیجه تالشها و بدوبدوهای
باالخره حوالی هفت و
از صبح تا حاالی بچههای تحریریه ،وارد دستگاه چاپ میشود
و از اینجا به بعد بچههای واحد چاپ ،چوب دوی امدادی شکل
دادن به روزنامه را برمیدارند و ماراتن چاپ ،شروع میشود .از
فایلهای دیجیتال ،فیلم و زینک گرفته میشود؛ به این معنا که
شکل یک قالب درمیآید
حروف و تصاویری که در فایل است ،به
ِ
و این قالب بســته به نوع کار ،به شــکل رول یا شــیت ،روی کاغذ
ِ
صفحات بزرگ و تیراژ باال ،مثل
نقش میبندد .چاپ رول ،برای
روزنامه خراسان استفاده میشود و شــیت ،چاپی ویژه کارهای
قطع کوچکتر و تیراژ پایینتر است.

صحافی و توزیع

تجسـم یک رویا
اگــر کارهــای چاپشــده ،نیــاز بــه صحافی بــه شــکل دوخت یا چســب
داشــته باشــد ،به واحــد صحافی ارســال میشــود منتها بهطــور خاص،
درون
روزنامهخراسان ،صحافی نمیشــود و صفحات چاپشــده ،فقط
ِ
حوالی طلوع آفتاب ،نســخههای
هم قرار میگیرنــد .پس از این مرحله و
ِ
کاغذی روزنامه ،تســمهپیچی شده و توسط شبکه گســترده و فرز توزیع،
به دکههای مطبوعاتی سراسر شهر و کشور ،مشترکان حقیقی و حقوقی
فروشندگان خرد میرسد و درون صندوق پست خان ه و روی میز
روزنامه و
ِ
محلکارتان قرار میگیرد .روزنامهای برای تمام سلیقهها .صبحبهخیر.
اهالی روزنامه خراسان برایتان رو ِز خوبی آرزو میکنند.

» »دکتر سیدیحیی عظیمی | پیش کسوت روزنامه نگاری
روزنامــه خراســان ازســال  ۱۳۲۷بــا ایــن
شعار "برادرجان خراسان اســت این جا //
سخنگفتننهآساناستاینجا"کارخودرا
درمشهدشروعکردوامروزهفتادمینسالگرد
خوشــنامی و بلندآوازگی خود را در کشــور با
افتخارجشنمیگیرد.اینروزنامهکهازآنبه
عنوانقدیمیترینروزنامهمحلیایرانیادمی
شود پس از روزنامه های اطالعات و کیهان ،کهن ترین روزنامه
کشورهماست.خراسانبهدلیلاستمرارموفقیتهاواعتباری
کهدرحوزهرسانههایکشوربهدستآوردازسال۱۳۷۷گستره
انتشارخودراسراسریکرد وطی۷۰سالکسباعتبار،امروز
این افتخار را دارد که توانسته نزدیک به سه نسل از خبرنگاران
و نویســندگان را به عنوان ســرمایه هــای انســانی،فرهنگی و
اجتماعیخوددرساختارارگانیکوباسبکمدیریتمشارکتی
وتفویضاختیارتربیتکند.روزنامهخراسانباهمینسرمایههاو
ساختارغیرمتمرکزتاکنوندرتهیهاخباردرست،روشنوجامع
هموارهدرعرصهرسانههاموفقعملکردهاستوازسویدیگر
بانوشتنگزارشهایخبری،گزارشهایتوصیفیوتحقیقی
،مصاحبه هــای مطبوعاتی ،مقاالت ویادداشــت های بــه روز و
تاثیرگذار،هرروزبرمیزان اعتبارخود درحوزه رســانه ای کشور
افزوده است  .از طرف دیگر توجه به اخالق حرفه ای طی هفت
دهه درســاختارمعنایی روزنامه خراســان نهادینه شــده واین
اخالق  ،احترام به آزادی بیان را باگذشــت زمان دراین روزنامه
تقویت کرده است وهمین اخالق حرفه ای باعث شده است که
رعایتاصلبیطرفیدردیدنوانعکاسمطالبروزنامههمواره
پررنگ با شدومخاطبان هم به همین دلیل است که همیشه از
روزنامه خراسان به عنوان یک روزنامه مستقل دربیان واقعیت
ها یاد می کنند و بدون تعارف وبا امنیت خاطرحرف های خود
را باروزنامه درمیــان می گذارند .خراســان هم طی ۷۰ســال
تعامل دوســویه بامخاطبان خود دارای پشتوانه عظیم مردمی
شده اســت وهمین مردم عالوه برپشــتوانه معنوی روزنامه  ،به
نوعی تامین کنندگان منابع مالی روزنامه هم بوده اندو ازاین
روستکههیچگاهدراستراتژیخراسانکارتلهایاقتصادی
وتراست ها به عنوان تامین کنندگان منابع مالی روزنامه دیده
نشده و تعریف نمی شود .بلکه حس اعتمادبین مردم و روزنامه
طیسالیانگذشتهسرمایهایبزرگیبهنامسرمایهاجتماعیرا
برای خراسان شکل داده است و این سرمایه هرروزعمق میزان
ارتباط  ،اعتمادمتقابل ،همبســتگی ،تقویت حســن نیت بین
مردموروزنامهرابیشترکردهاست.باریوقتیروزنامهتوانست
زبانمردمشود،مردمهمبراینپشتوانهمطمئنتکیهکردند.آن
گاههمانمردمازداشتنخراسانبرسرسفرهمعنویخودلذت
بردند.چنینشدهاستکهطیسالهایگذشته ارتباطموثری
بینمخاطبانباروزنامهشکلگرفته وانباشتسرمایهاجتماعی
رابرایخراسانبهوجودآوردهاستوشرایطهمتاکنونبهگونه
ای پیش رفته که مردم خود را در آیینه روزنامه  ،تمام قد و شفاف
میبینندوهرروزهمارتباطبیناینسرمایهاجتماعی،عملکرد
اقتصادی ومدیریت روزنامه گسترده تر می شود .حال روزنامه
خراسانباانباشتسرمایهاجتماعیکهداردبهخوبیبررسالت
،ماموریت و چیستی وجودخویش در عصر دانایی آگاه است که
چگونه به عنوان یک رســانه ارتباط جمعی باید نقش مهمی را
دراطالع رسانی  ،آگاهی دادن  ،ترغیب و اقناع کردن  ،آموزش
هایمفیدوبیانواقعیتهابرایمردمایفاکند.درشرایطکنونی
،خبرنگارانونویسندگان روزنامه بهخوبیمیدانندکهجایگاه
روزنامه خراســان در رکن چهــارم زمانی رفیع خواهد شــد که
توان وجسارت نقد سه رکن دیگر رادرکنار رکن پنجم به عنوان
نماینده و زبان مردم داشته باشــند و این که از تناقض گویی ها،
مبالغه،اغراق،تحریف،خودسانسوریوجریانسازیهایتوهم
آمیز که برخی از رسانه هابه صورت میلی و سلیقه ای انجام می
دهند ،پرهیزکنند .چراکه:برادرجان خراسان است این جا //
سخنگفتننهآساناستاینجا.

