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خراسـان

سالهشـد

خراسان درنگاهکارشناسان و مسﺌوﻻن

رﺳاﻧهمﺮدمﯽ،ﻓﺮاﺟناﺣﯽواﺧﻼقمﺪار
آن بودیم که واقعا در جایگاه هایی که الزم بوده از منافع شهر
دفاع و سعی کردند گرایشهای سیاسی خود را در این موارد
دخالت ندهند و بر همین اساس است که ما در شورای پنجم
امید داریم ،روزنامه خراسان به کمک ما و مدیریت شهری
بیاید ،تا ما بتوانیم در یک تعامل سازنده ،به شهر مشهد
خدمت کنیم.

اطالع رسانی خود را در عرصه های مختلف در راستای
توسعه همه جانبه و پایدار کشور و استانهای خراسان به نحو
مطلوب ایفا کند .یکی از وجوه بارز این روزنامه پساز گذشت
 12سال حضور من در استان ،حرکت آن در چارچوبی
دقیق ،دینی ،اخالقی و حرفه ای است .من به عنوان یک
فعال سیاسی اصالح طلب به این روزنامه تبریک می گویم
و آرزوی توفیق برای این رسانه وزین دارم.

ﻋمﻞ درست »خراسان«
در مﺴیر رسالت رسانه اى

اﻃمینان دارم خراسان
ﻃرﻓداران زیادى دارد

علیرضا رشیدیان ،استاندار خراسان رضوی :قدمت و سابقه
روزنامه خراسان به عنوان قدیمی ترین رسانه مکتوب در
خراسانکهپسازگذشتسالهاهمچنانمرکزفعالیتخود
رادرخراسانرضویوشهرمشهد،بهعنوانکالنشهرمذهبی
ایران و یکی از حوزه های موثر فرهنگی در جهان اسالم حفﻆ
کردهاست،موضوعیقابلتاملاست.روزنامهخراساندرهمه
سالهایپسازانقالبشکوهمنداسالمیضمنتاثیرگذاری
در حوزه فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشور به
عنوانموثرترینرسانهشرقکشورنیزشناختهشدهوهمیشه
نگاهنقادانهاینرسانهمردمیدرپیگیریمطالباتمردمزبانزد
بوده است همچنان که این رسانه در کنار پیگیری همه منافع
ملیهمیشهتالشکردهاستبهعنوانیکیازرسانههایموثر
برای حل مشکالت خراسان رضوی و شهر مشهد گام های
موثری بردارد .پیگیری مداوم در قالب گزارش های متعدد و
مطالبهگرانهبرایتخصیصبودجههایاستانازحاشیهشهر
گرفتهتابحرانآبوپروژههایعمرانیدیگر،توانستهاینرسانه
رابهمثابهیاریدرکنارمسئوالناستانیقراردهد.تالشبرای
بی طرفی و پرهیز از جناح بازی در موضع گیری های سیاسی
وحفﻆجایگاهمستقلخوددرحوزهرسانهای،منعکسکردن
حرفمردمبدونمالحظاتوپیگیریهایمجدانهاینخواسته
هاازمسئوالناستانی،توجهبهنسلنوجوانوجوانباتدوینو
چاپویژهنامههای«جیم»و«بایت»،توجهبهموضوعخانوادهو
زنان با چاپ ویژه نامه «زندگی سالم» و نیز حضور تاثیرگذار در
فضای مجازی با نرم افزار «آخرین خبر» و کانال های تلگرامی
«آخرینخبر»و«اخبارخراسان»ازدیگراقداماتیاستکهنشان
می دهد این رسانه خواسته و توانسته در مسیر انجام رسالت
خودبهدرستیعملکند.

دکتر «حسن قاضی زاده هاشمی» وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی :روزنامه خراسان را زمانی که نوجوان و جوان

نمﻮنه رسانه ﺗراز انﻘﻼب اسﻼمﻰ
دکتر رضا واعﻈی عضو هیﺌت علمی دانشگاه صدا وسیما :
روزنامه خراسان یکی از ریشه دار ترین روزنامه های کشور
و از جمله روزنامه هایی است که در عین این که متعلق به
حوزه جغرافیایی و استانی است ،نگاه و تاثیر گذاری ملی
دارد .ضمن این که با آسیب هایی که رسانه های دیگر با
آن مواجه اند خیلی مواجه نشده است .به اعتقاد من اگر
بخواهیم یک نمونه از رسانه های تراز انقالب اسالمی را
در میان روزنامه های موجود در کشور نام ببریم ،می توانیم
از «خراسان» یاد کنیم چرا که توجه به ارزش های دینی،
انقالبی و فرهنگی -اسالمی در دستور کارش بوده و هست.

»خراسان« برندى مﻠﻰ است
حجت اﻻسالم «نصر ا ...پﮋمان فر» نایب رئیس دوم کمیسیون

اﻋتدال سیاسﻰ و دورى از ﺣاشیه
 ،ویژﮔﻰ خراسان است
دکتر محمد خوش ﭼهره استاد دانشگاه ونماینده تهران

ﺟﺰو روزنامهﻫاى نمﻮنه
عباس عبدی تحلیﻞگر و فعال اصالح طلب :متاسفانه روزنامه
خراسان جزو آن دسته از روزنامه هاست که من از مطالعه
مداوم آن محروم بوده ام اما برداشتم از مطالعه گاه به گاه
این روزنامه این است که روزنامه خراسان ،روزنامه ای قوی
است« ،خراسان» هم به لحاظ نام و هم رویکرد ،در میان
روزنامه هایی که مرکزیت آن خارج از تهران است جزو
روزنامه های نمونه محسوب می شود.

درمجلس هفتم :قبل از هر چیزی قدمت «خراسان» یکی از
ویژگیهاییاستکهکمترروزنامهایدرکشوربهآنمیرسد،
اینسرمایهاعتباریبرایاینروزنامهایجادکردهاست.ازطرف
دیگرتالشدراطالعرسانیوتنویرافکارعمومیبرپایهاعتدال
سیاسی و به دور از حاشیه ،از ویژگی های دیگر این روزنامه
است« .خراسان» با توجه به آمار باالی آگهی توانسته افکار
عمومی را جلب کند ،از طرف دیگر به خاطر دارم زمانی که در
مجلس بودم روزنامه خراسان از آن دسته روزنامههایی بود که
موردتوجهنمایندگانمجلسنیزقرارداشت.

سیدحسن رسولی استاندار پیشین استان خراسان :
روزنامه خراسان در نیمه شرقی ایران و سپس در پهنه ملی
بدون شک توانسته در نقش یک رسانه حرفه ای ،رسالت

فرهنگی مجلس و نماینده مردم مشهد و کالت  :روزنامه
خراسانیکبرنداستانینیست،بلکهبرندیملیاست.شکر
خدا روزنامه خراسان توانسته است جای خود را در کشور باز
کند.خراسان مسائل و مشکالت مردم را پیگیری می کند و
آنها را به نتیجه رسانده است .خراسان توانسته است رسالت
خودراهمدراطالعرسانیوهمدرپیگیریمطالباتمردمیدر
سطحملیواستانیبهانجامرساندوبهمدیریتمجموعهدست
مریزادمیگویم.ممکناستانتقاداتیوجودداشتهباشد،اما
درمجموعنمرهخوبیبهروزنامهخراسانمیدهم.

صادق زیباکالم استاد دانشگاه :به نظرم روزنامه خراسان را
نمیشود یک روزنامه جناحی و سیاسی دانست« .خراسان»
در تقسیم بندی ها جزو روزنامه های اروپایی محسوب
می شود ،یعنی روزنامه هایی که به رسالت روزنامه نگاری
وفادارند .به همین دلیل «خراسان» تالش دارد اخباری را
که می دهد درست و دقیق باشد .ممکن است اخبار مربوط
به اصالح طلبان یا جریاناتی که مورد تاییدش نیستند را
منتشر نکند یا خیلی خالصه منعکس کند اما برخالف برخی
روزنامه ها دروغ نمی نویسدو تهمت نمی زند.

خراسان رسانهاى مردمﻰ است
رضا شیران خراسانی عضو مجمﻊ نمایندگان خراسان رضوی:
شاخصه مهم روزنامه خراسان به عنوان یکی از قدیمی ترین
و موثر ترین رسانه های کشور پرهیز از جناح زدگی و رعایت
اخالق و اعتدال در انجام رسالت خود بوده است چه این که
در طول سال ها فعالیت این رسانه محبوب و مردمی آنچه به
عیان دیده می شود استقبال چشمگیر و روز افزون عموم
مردم از این رسانه است .خراسان رسانه ای مردمی است
همیشه برای مردم و با مردم بوده و تالش کرده تا در میان
هیاهو های گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به
پیگیری مطالبات به حق آنان بپردازد .در این مسیر رعایت
انصاف در نقد ،پیگیری مستمر مطالبات و همراهی و
همیاری با مسئوالن در پیگیری حقوق شهروندان اولویت
و مرام این رسانه بوده است.روزنامه خراسان در سال های
فعالیت خود پس از پیروزی انقالب اسالمی در مسیر تحقق
آرمان های امام و انقالب و دفاع از جمهوریت و اسالمیت
نظام و منافع ملی و در یک کالم عمل به رسالت دینی و
انقالبی خود به عنوان رسانه ای الگو در جریان جنگ نرم
گام برداشته و این مسیر را در عرصه های جدید رسانه ای و
فضای مجازی نیز دنبال می کند.

ﻫﻢ انتﻘاد ،ﻫﻢ ﮔﺰارشﻫاى مﺜبت
از مدیریت شهرى
«محمدکمال سرویها» رئیس شورای شهر مشهد در دوره
ﭼهارم :این روزنامه جزو رده های برتر روزنامه های استان

امید به ﺗﻌامﻞ سازنده
بین شﻮراى ﭘنﺠﻢ و خراسان

خراسان دروغ نمﻰنﻮیﺴد و ﺗهمت نمﻰزند

یﮏ رسانه ﺣرﻓهاى

بودم ،بسیار می خواندم و به نظرم روزنامه خیلی خوبی بود و
طرفداران زیادی داشت .اکنون نیز اگر چه مانند آن دوران
فرصت مطالعه این روزنامه را ندارم اما اخبار و مطالب آن
را دورادور دنبال می کنم و اطمینان دارم که هنوز هم این
روزنامه طرفداران زیادی دارد .امیدوارم روزنامه خراسان
همواره در امر خبر رسانی ،همه جوانبی را که رعایت آن
از سوی یک رسانه مردمی الزم و ضروری است ،مدنظر
داشته باشد.

محمدرضا حیدری ،دبیر منتخبان شورای پنجم مشهد :
خراسان نامی آشنا برای تمامی شهروندان مشهد و با
قدمتی  68ساله است که در فضای رسانه ای ،روزنامه ای
فراگیر و تاثیرگذار است .همین گستره و فراگیری این
روزنامه یکی از ویژگی های خاص آن است که این باعث
شده تمامی روزنامه های ملی در شهر مشهد و استان در
زمینه جذب مخاطب دچار مشکل شوند .طبیعتا سعی شده
است که مشی و نگاه این روزنامه ،نگاه و مشی فراجناحی
باشد که البته در برخی از دوره ها این گونه نبوده است
ولی حقیقتا به عنوان یک روزنامه وزین شناخته می شود
که محورش کار های مطالعاتی و پژوهشی و گزارش های
تحلیلی جدی است و همه این ها سبب تاثیرگذاری آن
بر فضای شهر و استان می شود .یکی دیگر از این ویژگی ها،
رویکرد کارشناسانه ای است که به تمامی مسائل شهری
دارد و نمود آن این است که با وجود همسویی هایی بین
مدیران این روزنامه با اعضای شورای شهر چهارم ،ما شاهد

و کشور است که تاکنون موثر بوده و عملکرد خوبی داشته
است .روزنامه خراسان هم انتقاد ها را پوشش داده و
هم گزارش های مثبتی از عملکرد مدیریت شهری ارائه
و سعی کرده موضوعات اجتماعی را به خوبی منعکس
کند .در موضوعات مختلف فرهنگی نیز مباحث خوبی
دارد .طبیعتا نقد هایی می تواند وجود داشته باشد اما
در مجموع خراسان روزنامه وزین و ارزشمندی است.
امیدواریم بتوانید کاستی ها را برطرف کنید و اثر گذاری
تان در عرصه مدیریت شهری را ارتقا دهید و موثرتر باشید.
بلندگوی مردمی باشید که بی پناه هستند و بدون سخنگو
هستند و با مدیران ارتباط ندارند .جا هایی که خبرنگاران
روزنامه خراسان حساس شوند می توانند برای مدیران
به خصوص مدیرانی که پاسخ گو نیستند چالش ایجاد
کنند و آن ها را در میزگرد ها به نقد بکشند که کار خوب و
ارزشمندی است .وی برضرورت حمایت از روزنامهها تاکید
کرد و گفت :گستردگی موضوعات در صفحات مختلف از
ویژگی های روزنامه خراسان است .روزنامه خراسان در
مسائل متعددی ورود کرده که در این دوره شورا اثر گذار
بوده است ونویسندگان باید نقاط تعاملی بیشتری را مطرح
کنند و مدیریت شهری برای رفع مشکالتی که سر راه مردم
است از رسانه ها بهتر استفاده کند.
مصاحبه ها :انوار ،دانﺶ پور ،علی نﮋاد  ،رنجبر
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سالگرد روزنامه

»خراسان«بامﺨاﻃبانﺶ
زندهاست
کورش شجاعی
روزنامه خراسان این روز ها وارد  69سالگی خود می شود
که این «قدمت» در انتشار ،خود افتخاری است برای این
روزنامه که در طول این حدود هفت دهه به جز  2مقطع
زمانی خیلی کوتاه (چند روزه) به صورت مرتب و بی وقفه
چاپ و منتشر شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
«مردمی» بودن خراسان ،و تالش برای حفﻆ این برترین
ویژگی ،افتخاری بس بزرگ تر است برای این روزنامه و همه
تالشگران و کارکنان این نشریه که خدمت به خلق خدا را از
طریق اطالع رسانی و آموزش ،نظارت و دیده بانی عملکرد
مسئوالن و تهییﺞ و اقناع افکار عمومی و ارائه تحلیل های
مختلف در عرصه های گوناگون سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی و علمی وجهه همت خود قرارداده اند.
«صمیمیت» خراسان با مردم و مهم تر از آن صمیمیت مردم
عزیز با خراسان ،امتیاز ویژه دیگری است که خداوند روزی
این روزنامه فرموده و البته که مزین بودن نام این روزنامه
به اسم مبارک و شریف و عزیز خراسان که مهد پاکان و
دانشمندان و فرهیختگان و شاعران و عالمان بزرگ و مهد
فرهنگ و تمدن و از همه مهم تر سرزمین متبرک شده به
قدوم و وجود حضرت ثامن الحجﺞ(ع) است ،بزرگ افتخار
و شأن دیگر روزنامه خراسان محسوب می شود.
همه این ها و همچنین تالش برای رعایت ویژگی های
حرفه ای عرصه اطالع رسانی باعث شده است که خراسان
همچنان پرمخاطب و دارای ضریب نفوذ قابل قبول در
بین بخش های قابل توجهی از مردم باشد حتی در این
چند سال اخیر و روز هایی که با گسترش و نفوذ روز افزون
فضای مجازی و سرعت فوق العاده و لحظه ای انتشار اخبار
و اطالعات در این فضا ،غالب نیاز های خبری قاطبه مردم با
لمس کردن صفحه موبایل پاسخ داده می شود.
البته بررسی و تحلیل این که چرا هنوز نشریات کاغذی
در بین مردم ما و حتی اکثر قریب به اتفاق کشور های
جهان از جایگاه ویژه و قابل قبولی برخوردارند ،نیاز مند
مجالی مبسوط است که در این نوشتار نمی گنجد؛
اما کوتاه سخن این که رعایت اصول و مبانی روزنامه
نگاری ،رعایت اخالق حرفه ای ،صداقت ،وزانت و
امانتداری ،رعایت انصاف ،بهره گیری از استعداد های
خالق ،استفاده از قلم های متنوع و متکثر ،شفافیت و
به روز بودن ،دقت و سرعت و صراحت ،پاسداشت زبان
و فرهنگ و هویت ایرانی ،ارائه تفسیر ها و تحلیل های
منطقی به روز و اقناع کننده ،وابسته نبودن و مداح منابع
قدرت و ثروت نبودن ،ارائه نقد های آگاهانه و منصفانه،
بررسی مسائل مختلف از زوایای گوناگون ،قلم زدن
در مسیر تحکیم منافع ملی و وحدت ملی ،پایبندی به
ارزش های دینی و فرهنگی و ملی و اخالقی و انقالبی
و قانون اساسی و همچنین پیگیری «مطالبات واقعی
مردم» از جمله مهم ترین عواملی است که قدم برداشتن
هر نشریه ای در این مسیر ،باعث تداوم حیات و انتشار و
اقبال مردم می شود.
و پر واضح است که با مردم زندگی کردن ،در بین مردم
بودن ،درد آشنای آحاد مردم بودن و پای صحبت مردم
نشستن از جمله لوازم شناسایی و پیگیری مطالبات مردم
و موفقیت یک رسانه است و خراسان طی این سال ها
تالش کرده است این ویژگی ها و خصوصیات را رعایت و
در وجود و شاکله خود نهادینه کند اما این که چقدر موفق
بوده است ،قطعا قضاوت را باید به مردم سپرد.همه ما
خادمان دین و میهن در روزنامه خراسان اوال همچنان
خود را مدیون و مرهون محبت ها و الطاف همیشگی مردم
و مخاطبان عزیز می دانیم و ثانیا تقاضا داریم که مخاطبان
گرانقدرمان از تمامی قشر ها هرگونه که صالح می دانند
ارتباط خود را با ارائه نظر ها ،پیشنهادها و انتقاد های
سازنده مستمر کنند و قطعا وظیفه همه همکاران این حقیر
در موسسه فرهنگی خراسان و روزنامه خراسان اوال با
آغوش باز پذیرفتن نظر ها و پیشنهاد ها و انتقاد های مردم
است ثانیا تالش همیشگی و بی وقفه برای ارتقای کیفیت
مطالب ،به روز بودن ،صحت و دقت مطالب روزنامه در کنار
توجه جدی و روزافزون به جلوه های بصری و گرافیکی
وهنری روزنامه و قدر مسلم ارتباط دوسویه مردم و روزنامه
خراسان و پل ارتباطی مستحکم بودن خراسان برای
ارتباط مردم با مسئوالن و شناسایی و پیگیری مطالبات
قشر های گوناگون مردم از مجموعه کارگزاران نظام،
باعث پویایی ،مانایی و ماندگاری و ادامه حیات روزنامه
مردمی خراسان می شود؛ روزنامه ای که همچنان حیات
خود را وابسته به مردم و مخاطبان ارزشمند و عزیز و وفادار
خود می داند.

