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ویژهنامهروزنامهخراسان

بهمناسبتآغازشصتونهمینسالانتشارروزنامهخراسان

گفت وگو با مخاطبان خراسان در آغاز شصت و نهمین سال انتشار

درآینه
مخاطب

همراه و هم کالم شدیم با شما ،شمایی که ارزشمندترین سرمایه خراسان هستید و افتخار خدمت به شماست که ما را در
این مسیر استوار نگاه داشته است .در آغاز شصت و نهمین بهار روزنامه خراسان ،بار دیگر به میان شما مخاطبان عزیز
آمدیم تا همچون همیشه شنونده حرفهایتان باشیم .با شما هم کالم شدیم تا برای ما از «خراسان» بگویید؛ روزنامهای
که متعلق به خود شماست و ما تنها امانتداران این امانت هستیم.
مصاحبه ها :خبیری -عسکری -مسلمی | عکس ها  :ذباح ،بیات

 مخاطب خراسان ورزشی و حوادث

خبیری -عسکری« /حسین لسانی» جوان  24ساله و یکی
از مخاطبان روزنامه خراسان است و به گفته خودش
 7 -8سال است که بیشتر وقت ها روزنامه خراسان را
مطالعه می کند .وی می گوید :من به ورزش عالقه دارم
به همین دلیل بیشتر اوقات صفحات ورزشی روزنامه
خراسان را مطالعه می کنم .البته در کنار صفحات
ورزشی ،خبر های صفحه حوادث روزنامه خراسان نیز
یکی دیگر از صفحات مورد توجهم است که هر روز پیگیر
گزارش ها و خبر های آن هستم .حسین با بیان این که
خراسان مطالب خوبی دارد ،اظهار می کند :با وجود این
به نظرم خبر ها را باید کمی شفاف تر و با سانسور کمتر
منتشر کند ولی در مجموع مطالب روزنامه خراسان
نسبت به دیگر روزنامه ها بهتر ومتعادل تر است.

 خط مشی خراسان متعادل است

یکی دیگر از مخاطبان روزنامه خراسان« ،جواد نجاری»
است که به شغل شریف تاکسی رانی اشتغال دارد؛
وی درباره آشنایی اش با خراسان می گوید :روزنامه
را از زمانی که دفتر آن در چهار طبقه ( خیابان شهید
مدرس) بود ،می شناسم و از خوانندگان مستمر آن
هستم34 ،سال است که با این روزنامه همراه هستم.
وی می افزاید :در اوقات فراغتم همه صفحات روزنامه
را مطالعه می کنم و به نظرم همه مطالب روزنامه خوب
است ،از تیتر ها وخبرهای درشت و بزرگش گرفته تا
تیتر ها و خبر های کوتاهش همه را دوست دارم حتی
صفحات نیازمندی های روزنامه خراسان را مطالعه
می کنم البته به جز صفحات حوادث را که از نظر من
انرژی منفی می دهد.
«جواد» درباره نقاط قوت یا ضعف روزنامه اظهار می کند:
با توجه به این که تخصصی در کار روزنامه نگاری ندارم،
نمی توانم درباره کمبود ها یا نقاط ضعف روزنامه اظهار
نظر کنم اما همین قدر می دانم که روزنامه خراسان
اطالعات مورد نیاز را به جامعه می دهد .او اضافه
می کند :معتقدم خط مشی روزنامه خراسان تا حدودی
متعادل است اما افرادی که تیتر های روزنامه را انتخاب
می کنند ،بهتر است بیشتر از تیتر های مثبت و جذاب
استفاده کنند تا مردم بیشتر به خواندن و مطالعه
ترغیب شوند ،این را برای آن می گویم که برخی تیتر ها
وخبرهای روزنامه روح وروان مردم را کسل می کند لذا
باید افرادی که تیتر ها را انتخاب می کنند به این موضوع
توجه داشته باشند.

 بانوی  73ساله ،مخاطب صفحات خانواده

خانم «غفوریان» بانویی است که 73سال از خدا
عمرگرفته و خانه دار است .او درباره آشنایی اش با
روزنامه می گوید :من و همسرم بیش از 50سال است
که از مخاطبان خراسان هستیم و مطالب وگزارش های
آن را مطالعه می کنیم .وی می افزاید :بیشتر به صفحات
آشپزی و خانواده عالقه دارم به همین دلیل ابتدا این
صفحات را می خوانم و اوقات فراغتم را با این روزنامه
سپری می کنم.

 خراسان ،قدیمی و پرمخاطب است

مخاطب دیگر روزنامه «خرازی» است که 27سال
از خدا عمر گرفته است .او در پاسخ به این که جزو
مخاطبان خراسان است یا نه؟ می گوید :بله هر وقت
فرصت کنم گزارش های روزنامه خراسان به ویژه اخبار
و صفحه حوادث را که یکی از صفحات پرمخاطب است،
می خوانم .وی اضافه می کند :به غیر از خودم ،خانواده ام
نیز از خوانندگان و مخاطبان روزنامه هستند زیرا روزنامه
خراسان هم قدیمی تر و هم پر مخاطب تر است .خرازی
با بیان این که معتقدم حجم مطالب روزنامه زیاد است،

اظهار می کند :به نظرم اگر مطالب و گزارش ها کوتاه تر
شود بهتر است ،حتی پیشنهادم این است که درکنار
حجم مطالب اندازه روزنامه نیز کوچک تر شود.

 هر روز با خبر های خراسان

یکی دیگر از مخاطبان روزنامه خراسان ،جوانی 20ساله
و دانشجو است .خانم «حسین پور» درباره آشنایی اش
با خراسان می گوید :از زمانی که به یاد دارم به صورت
خانوادگی از مخاطبان و خوانندگان خراسان هستیم و
هر روز مطالب و خبر های روزنامه را مطالعه می کنیم .وی
می افزاید :به دلیل این که به تحصیل در دانشگاه مشغول
هستم اوقات فراغت کمی دارم به همین دلیل بیشتر
تیتر ها و خبر های روزنامه را مطالعه می کنم.

 مباحث اقتصادی را بیشتر پیگیری کنید

«امیرحسین غفاری» 21ساله یکی دیگر از خوانندگان
جوان روزنامه خراسان است و می گوید 2 -3 :سال
است که مخاطب روزنامه خراسان هستم وگزارش ها و
خبر های آن را پیگیری می کنم .وی می افزاید :بیشتر
به خبر های حوادث و اقتصادی عالقه دارم به همین
دلیل هم بیشتر صفحات حوادث و اقتصادی روزنامه را
مطالعه می کنم .امیر حسین اضافه می کند :طی این
3سال روزنامه خراسان رابه صورت مستمر تهیه می کنم
وگزارش های آن را می خوانم.وی با بیان این که به غیر از
خودم خانواده ام نیز خراسان را مطالعه می کنند ،اظهار
می کند :به نظرم یکی از ضعف های روزنامه مطالب
اقتصادی آن است زیرا بیشتر به صورت چکیده خبر های
اقتصادی را پوشش می دهد و مفصل به مباحث اقتصادی
نمی پردازد.

 دو یار قدیمی

مرد مسنی که روی صندلی نشسته است و لبخندی
بر لب دارد ،خود را «محسنی» معرفی می کند و می گوید
که بیش از 70سال دارد .از او می خواهم درباره روزنامه
خراسان صحبت کند که پاسخ می دهد :من یکی از
خوانندگان پر و پاقرص خراسان هستم ،از زمانی که یادم
می آید روزنامه را مطالعه می کنم شاید حدود 60سال.
وی اضافه می کند :خراسان یک روزنامه قدیمی و بسیار
خوب و پرشمارگانی است که مخاطب زیادی دارد و همه
خبر های روز را درخراسان پیگیری می کنم .محسنی
می افزاید :به نظرم روزنامه خراسان متعادل است
وهیچ مشکلی ندارد .از مطالب آن نیز راضی هستم و
اعتقاد دارم از همه روزنامه ها بهتر است و خبر ها را هم
به موقع پوشش می دهد و تعداد زیادی از خراسانی ها و
مشهدی ها این روزنامه قدیمی را دوست دارند.

 مطالب ورزشی و سرگرمی بیشتر شود

یکی دیگر از مخاطبان روزنامه خراسان« ،قیاسی» از
افسران پلیس راهور است که به گفته خودش 10سال
است مخاطب خراسان شده است .وی می گوید:
بیشتر به صفحات ورزشی و حوادث عالقه مند هستم
وگزارش ها و اخبار این صفحات از روزنامه را بیشتر دنبال
می کنم .او می افزاید :به نظرم باید اخبار صفحه حوادث
به روزتر باشد و خبر ها شفاف تر و کامل تر پوشش داده
شود ،به ویژه خبر های حوادث مشهد؛ زیرا هم اکنون
اخبار حوادث بیشتر مربوط به شهر های دیگر استان
است .وی با بیان این که خبر های ورزشی کم است
و اگر صفحات ورزشی بیشتر شود ،بهتر خواهد بود،
اظهارمی کند :درکنار توجه به مطالب ورزشی و جدول
معتقدم مطالب و موضوعات سرگرمی نیز اگر بیشتر
شود مطلوب تر است ،البته جدول های منتشر شده در
روزنامه سخت است و اگر کمی ساده تر شود بهتر است.
قیاسی تصریح می کند :اگرمطالب روزنامه به جای این

که بیشتر خبر های اقتصادی و سیاسی باشد ،به سمت
اجتماعی و فرهنگی جهت بگیرد بهتر است زیرا خبر ها
را همه می شنوند و وضعیت اقتصادی را همه می بینند.

 «خراسان رضوی» مطالب جالبی دارد

«علی پردیسکار» که مهندس عمران است و 36سال
دارد ،یکی دیگر از مخاطبان روزنامه خراسان است .او
در این باره می گوید :از سال  80و به مدت 16سال است
که جزو مخاطبان روزنامه خراسان هستم و معموال همه
صفحات روزنامه را مطالعه می کنم .او با بیان این که ابتدا
سراغ مطالبی می روم که تیترآن بهتر و جذاب تر باشد،
اضافه می کند :برای من صفحات خاصی مد نظر نیست،
همه صفحات را چه سیاسی باشد چه اجتماعی ،فرهنگی
و ورزشی ،تا جایی که فرصت باشد می خوانم زیرا
همه خبر ها مربوط به جامعه ای است که در آن زندگی
می کنیم .وی می افزاید :به غیر از من مادر ،پدر و بیشتر
اعضای خانواده ام روزنامه خراسان را مطالعه می کنند
و جزو مخاطبان این روزنامه هستند .علی می گوید :به
نظرم مطالب روزنامه هر روز بهتر شده و رشد کرده و
صفحات آن نیز نسبت به سال های گذشته بیشتر شده
است مانند خراسان رضوی که مطالب جالبی دارد؛ من
قبال روزنامه دیگری را هم می خواندم اما مطالب خراسان
رضوی بهتر است واکنون ترجیح می دهم بیشتر این
روزنامه را مطالعه کنم.

 از خراسان راضی هستم

یکی دیگر از همراهان روزنامه خراسان «امیر داداشیان»
است که 50سال دارد .او می گوید :از زمانی که به یاد
دارم ،جزو مخاطبان خراسان هستم .وی در پاسخ به
این که چه صفحات و مطالبی را می پسندید؟ می گوید:
بیشتر صفحات روزنامه به ویژه اخبار ،حوادث و ورزشی
را دنبال می کنم حتی اگر به روزنامه دسترسی نداشته
باشم از طریق شبکه های اجتماعی مطالب روزنامه
خراسان را می خوانم .وی درباره این که نقاط ضعف و
قوت روزنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟ اظهار می کند:
به نظرم خراسان مشکل وضعف خاصی ندارد و به همین
شکلی که هست از مطالب آن راضی هستم.

 « زندگی سالم» مطالب خوب و آموزنده ای دارد

«محمد شوقی» جوان  30ساله ای که  7سال است
سوپر مارکت دارد ،چون فروشنده روزنامه خراسان هم
هست ،از همان روز های اول کاسبی اش خواننده پر و پا
قرص روزنامه است .عالوه بر او ،همسرش هم خراسان
را از طریق اینترنت دنبال می کند .او می گوید :زندگی
سالم را همیشه مطالعه می کنم ،کامل و پرمحتواست
و مطالب خوب و آموزنده بسیاری دارد .صفحه ورزش
را هم می خوانم؛ بسیاری از اخبار خوب ورزش ایران
را در ویژه نامه ورزشی خراسان دنبال می کنم .او ادامه
می دهد :برخالف خیلی ها ،اصال صفحه حوادث را
نمی خوانم چون خیلی روحیه حساسی دارم و دلیلی هم
ندارد بدبختی های مردم را دنبال کنم اما برخالف من،
پدر و مادرم خیلی به صفحه حوادث عالقه دارند .او در
مورد آینده خراسان و انتظارش از این روزنامه می گوید:
این که یک روزنامه به شصت و نهمین سال انتشارش
برسد ،یعنی اقبال مردمی از آن همچنان پابرجاست و
در این مورد حرفی برای گفتن ندارم چون «خراسان»
روزنامه ای رو به پیشرفت و قابل تمجید است .سال های
قبل یک روزنامه دیگر هم برای فروش می آوردم اما
بسیاری از مشتری ها فقط دنبال خراسان هستند و این
نشان می دهد خراسان روزنامه ای کامل است و عیب و
نقص کمتری دارد.

 جزئی از فرهنگ مشهد و استان

جوان نانوا خودش را معرفی نمی کند اما می گوید:
به لحاظ محتوا عالی و موفق هستید 5 .سال است
اخبار حوادث را دنبال می کنم و صفحه های سیاسی

را می خوانم .از او می خواهم در آستانه  69ساله شدن
روزنامه برای ارتقای محتوای روزنامه نظر یا پیشنهادی
بدهد که می گوید :از مشکالت مردم بیشتر بنویسید ،از
گرفتار های شان بیشتر گزارش تهیه کنید شاید مسئوالن
از هرچند گزارش شما باالخره برای رفع مشکالت مطرح
شده در یکی از آن ها آستین باال بزنند .او ادامه می دهد:
سال هاست خراسان جایش را بین مردم مشهد و استان
باز کرده و جزئی از فرهنگ مردم استان شده است.

او می گوید :حاال هم سال هاست هر روز صبح ساعت
 ،4:30خراسان به دستم می رسد و طبق عادتی که دارم
اولین صفحه ای که می خوانم صفحه ترحیم و تسلیت
است  .او نفسی تازه می کند و می گوید :مواضع ملی
خیلی خوبی دارید .جریان موشک هایی که سپاه زد،
غرور ملی همه ما بود که شما هم خوب آن را پوشش
دادید .سایر مطالب روزنامه هم سلیس و روان است،
البته ستون حرف مردم خیلی پرحجم است و جذابیتی
هم ندارد ،امیدوارم به گونه جدیدی ارائه شود.

«منصوره ایران نژاد» دبیر آموزش و پرورش را در حالی
که مشغول عبور از پیاده رو است ،به گپ و گفت دعوت
می کنیم .با روی باز می پذیرد و نظرش در مورد روزنامه
خراسان را این گونه بیان می کند :صفحه های حوادث و
ترحیم و تسلیت را تقریبا هر روز و به عنوان اولین صفحههای
روزنامه می خوانم .همسرم هم مخاطب این صفحه هاست.
او ادامه می دهد 12 :سال است که بیشتر روز ها روزنامه
می خرم و می خوانم .ستون نظرات و پیام های مردمی را
خیلی میپسندم و نظراتی که به نتیجه میرسد را هم دنبال
میکنم ،اما در کل ،صفحه حوادث روزنامه را خیلی حرفهای
می نویسید .همین چند روز قبل ماجرای جوانی که به دلیل
سوء تفاهم ،پسرخاله اش را به روستا برده و به قتل رسانده
بود ،خواندم .جوانک خیلی هم پشیمان بود .این ماجرا
خیلی در من تأثیر گذاشت .از او می خواهم برای بهتر شدن
روزنامه نظر و پیشنهادش را مطرح کند که می گوید :تقریبا
کامل است اما اگر پیگیر مشکالت مردم در ستون حرف
مردم باشید ،بهتر است.

 کودکی هایم با خراسان گذشت

 پیگیر مشکالت مردم باشید

 «جیم» جوان پسند است

وارد فروشگاه نوشت افزار که می شویم به گرمی از ما
استقبال می کند« .حسین صباغ» که آرام آرام گرد پیری
برموهایش نشسته ،به گفته خودش هر روز تمام صفحههای
روزنامه را در دو ساعت ورق می زند و می خواند و بعد هم
به سراغ حل جدول روزنامه می رود .او ادامه می دهد :از
مطالب علمی که منتشر می شود خیلی راضی ام .صفحه
حوادث روزنامه هم اختصاصی و خوب است .برخی اوقات
تفسیرهای سیاسی را هم میخوانم .صباغ تصریح میکند:
همه تغییرات سال های اخیر روزنامه به سمت مثبت شدن
بوده است .البته من آدمی معمولی هستم و بیشترین توقعم
از روزنامه شما سرگرم کردن مردم ،دوری از جناحی بودن
و ارائه آموزش های اجتماعی و فرهنگ سازی است .او
می گوید :چون روزنامه هستید برخالف هفته نامه ها و
فصل نامه ها که تخصصی هستند از شما عالوه بر انتشار
اخبار ،توقع فرهنگ سازی به نحو احسن می رود .از
عالقه مندی های خانواده اش به روزنامه خراسان می پرسم
که می گوید :فرزندانم ویژه نامه «جیم» را مطالعه می کنند
که جوان پسند است اما می گویند مدتی است جیم محافظه
کار شده و مثل قبل نیست.

 گپ و گفت تصادفی با یک همکار قدیمی

قصه آقا «سیدمحمود رضوانی» که از قضا در سال 47
هم یک سالی در روزنامه خراسان شاغل بوده ،با سایر
گفت وگو ها کمی متفاوت است .با او در حالی که در دفتر
امالکش نشسته هم کالم می شویم و می گوید :سال 47
دیپلم گرفتم .همان سال خانه ای به قیمت  22هزار و
 500تومان خریدم که  10هزار تومانش را نقد دادم و
بقیه را قرار بود با چک های  500تومانی تسویه کنم.
برای همین در خراسان به عنوان مصحح مشغول به کار
شدم و اتفاقا از خراسان هم ماهی  500تومان حقوق
می گرفتم و چک هایم پاس می شد .برای همین آشنایی
من با خراسان با خاطرات خوش همراه شد .وی ادامه
می دهد :سال  51ازدواج کردم اما همسرم به دلیل کار
پدرش در چاپخانه چون گمان می کرد من هم شغلی مثل
پدرش خواهم داشت ،با کار من مخالفت کرد .سپس به
استخدام اداره اوقاف درآمدم و  30سال خدمت کردم
و در حین کارمندی ،این دفتر را هم راه اندازی کردم.

می گوید :از همان کودکی با روزنامه آشنا بودم و
کودکی هایم با خراسان گذشت؛ از همان روز هایی که
روزنامه سیاه و سفید چاپ می شد و پدرم هر روز با یک
روزنامه به خانه می آمد و تا صفحاتش را نمی خواند پای
سفره نمی نشست« .امیر رضوی» از عالقه مندان به
بخش نیازمندی های روزنامه است که البته گاهی هم
اخبار حوادث روزنامه را دنبال می کند .او می گوید :در
صفحه های زندگی سالم هم بخش هایی که مربوط به
موادغذایی و خواص آن هاست و نیز مطالب پزشکی را
می خوانم .او پیشنهاد می دهد روی بعضی تیتر ها باید
بیشتر کار کنید تا تیتر های جذاب تری داشته باشید.
برخی اوقات اصال تیتر های خوبی ندارید و از روزنامه ای
قدیمی مثل خراسان بعید است ،با این حال خراسان
برترین روزنامه استان است و فاصله زیادی با سایر
روزنامه های شهر و استان دارد.

 انتقاد از آگهی زیاد خراسان ورزشی

در حالی که مشغول مطالعه صفحه اول «خراسان
ورزشی» است ،وارد فروشگاه می شویم« .علی
اسماعیلی» جوانی که  4سال است در یکی از پاساژ های
احمدآباد موبایل فروشی دارد ،می گوید :دو ،سه سال
است که هر روز اولین کارم بعد از ورود به مغازه ،خواندن
روزنامه است .صفحه های ورزشی و حوادث را بیشتر از
هر صفحه ای می خوانم .وی که در میان صحبت هایش از
عالقه اش به تیم های فوتبال استقالل و بارسلونا صحبت
می کند ،ادامه می دهد :تنها انتقادی که به خراسان
ورزشی دارم ،حجم زیاد آگهی ها در این صفحه هاست.
فکر می کنم اگر دو صفحه بشود اما آگهی نداشته باشد
خیلی بهتر است .اسماعیلی ادامه می دهد :از صفحه
حوادث سال قبل هم خاطره تلخی دارم ،زمانی که
«ستایش» به قتل رسید و البته قاتلش هم اعدام شد.

 خراسان خانه دوم من است

روزنامه خراسان را خانه دوم خودش می داند و  68سال
است هر روز صبح منتظر است روزنامه را به در خانه اش
بیاورند تا آن را مطالعه کند .مخاطبی که  68سال قبل یعنی
از همان اولین روزهای انتشار خراسان با این روزنامه همراه
و همدل بوده است« .احمد مال زاده یزدانی» مخاطب 99
ساله روزنامه ،امسال هم پیشقدم بود و برای تبریک تولد
خراسان به دیدارمان آمد .او می گوید روحیه و صداقت
را از خراسان فرا گرفته است و از این روزنامه خاطرات
بسیار ی دارد .مال زاده یزدانی عکس هایی از همراهان و
همکاران قدیمی که سال ها در این روزنامه قلم زده اند اما
حاال دیگر در بین ما نیستند نیز به همراه خودش آورده است
و از آن ها یادی می کند .خودش عاشق خبرنگاری است و
مدتی هم در روزنامه اطالعات فعالیت کرده است .از این
که امسال هم فرصتی یافته تا در تحریریه خراسان حضور
یابد ،احساس خوشحالی می کند و می گوید :خیلی دوست
داشتم بچه های خبرنگار را از نزدیک ببینم و به آن ها خدا
قوتی بگویم ولی شرایط جسمانی ام اجازه نمی داد که به
این جا بیایم و حاال که خدا توفیق به من داد بین خبرنگاران
جوان حضور پیدا کنم احساس می کنم در خانه دوم خودم
هستم .وقتی این بچهها را میبینم که هر کدام با شور و شوق
مشغول تهیه خبر هستند غبطه می خورم و دوست دارم در
کنار آن ها کار کنم.

