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تجلیل برترین های جشنواره مطبوعات استان

روزنامه سیستان و بلوچستان درخشید
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عکس از «سیستان و بلوچستان»

پنجمین جشنواره مطبوعات ،خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان برترین های خود را
شناخت که پنج مقام این جشنواره به روزنامه سیستان و بلوچستان رسید .به گزارش «سیستان
و بلوچستان» ،مدیر خانه مطبوعات استان در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت ۱۶۰ :نفر با
ارسال  ۲۶۷اثر در  9قسمت خبر ،تیتر ،گزارش ،یادداشت ،سرمقاله ،عکس ،اینفوگرافیک،
پوستر و صفحه آرایی و قسمت ویژه گزارش نویسی که با موضوع حمایت از کاالی ایرانی با رویکرد
معرفی محصوالت و صنایع دستی استان برگزار شد ،شرکت کردند« .طهرانی مقدم» افزود :پنج
داور از استادان مجرب دفتر برنامه ریزی و مطالعات رسانه های وزارت ارشاد آثار شرکت کننده
ها را بررسی کردند و در هر حوزه به جز خبر و پوستر مقام اول تا سوم داشتیم و در نهایت  ۲۵نفر
موفق به کسب مقام شدند .وی ادامه داد :در حوزه خبر و تیتر علیرضا کتابدار ،در گزارش ،مهرداد
خلیلی ،در یادداشت و سر مقاله ،علی اکبر هرمزی زاده ،در مصاحبه فریدون صدیقی و در قسمت
عکس ،پوستر ،اینفوگرافیک و صفحه آرایی ،محمود مختاریان داوری کردند .مدیر کل مطبوعات
و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز گفت :تعداد شرکت کننده ها در
پنجمین جشنواره مطبوعات ،خبرگزاری ها و پایگاه خبری نسبت به دیگر استان ها خوب بود که
امیدواریم با برگزاری دوره های آموزشی در شش ماه دوم امسال شاهد رتبه های خوب در قسمت
خبر و پوستر هم باشیم« .محمد رضا دربندی» افزود :کار خبرنگاری مانند کار انبیاست ،باید قدر
این شغل را بدانیم و به جایگاه آن احترام بگذاریم .به گزارش خبرنگار ما،براساس آرای هیئت
داوران ،مقام سوم قسمت خبر به «محمد فرتوت عنایت» از خبرگزاری ایسنا رسید ،در قسمت
تیتر «میالد میر کمالی» و «الهه جهان بین» از پایگاه خبری تحلیلی عصر هامون و «عبدالحکیم
شه بخش» از نشریه ندای اسالم ،در قسمت گزارش «فائقه راغی» از خبرگزاری ایلنا« ،مجتبی
نوریان» و «سیمین شهرکی» از روزنامه سیستان و بلوچستان در مصاحبه «اکبر تجلی» از هاتف
جوان« ،فرشته شجاعی فر» از روزنامه طلوع زاهدان و «زهرا مشهدی» از ماهنامه کودک مسلمان
بلوچ عناوین اول تا سوم را کسب کردند .در قسمت یادداشت «مجتبی نوریان» از روزنامه
سیستان و بلوچستان« ،هادی محمدی» از خبرگزاری ایکنا و «حمیده ذوالفقاری» از روزنامه
سیستان و بلوچستان ،در قسمت عکس «حامد غالمی» از خبرگزاری ایرنا« ،سمیرا رئیسی» از
«عیاران» و «حسین سرحدی» از روزنامه سیستان و بلوچستان به مقام های اول تا سوم دست
یافتند.در قسمت پوستر «مهرداد پارسا فر» و «حبیب پیران» از عصر هامون اول و دوم شدند ،در
صفحه آرایی «فرشته رئیسی» از هفته نامه عیاران« ،فرشته شجاعی فر» از روزنامه طلوع زاهدان
و «ملوک زورقی براهویی» از روزنامه صبح زاهدان مقام های اول تا سوم را ازآن خود کردند ،در
اینفوگرافیک «مهرداد پارسا فر» عصر هامون عناوین اول و دوم را به خود اختصاص داد و «میالد
میرکمالی» از پایگاه خبری تحلیلی عصر هامون ،سوم شد.در قسمت گزارش ویژه هم «آرشام هنر
کار» از خبرگزاری تسنیم مقام اول را کسب کرد.

