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دستاورد
خراسان روزنامه برتر در حوزه
بیوتکنولوژی ،ایمنی زیستی،
مهندسی ژنتیک
» »زهرا حاجیان
روزنامه خراســان ،درطول ســال های گذشــته
با ایجــاد صفحه ای بــا عنــوان دانش وفنــاوری،
همواره به عنوان یکی از روزنامه های پیشتاز و اثر
گذار در حوزه علم وفناوری مطــرح بوده و تالش
کرده اســت تا با پیگیری اخبار و رویداد های این
حوزه ،از پیگیری مطالبات مقــام معظم رهبری
درحوزهعلموفناوریگرفتهتاانعکاسمشکالت
و موانع موجود بر سرراه توســعه علمی و فناوری
در کشــور ،نقش موثــری در این زمینــه ایفا کند
و رســالت خود را به انجام برســاند  .خوشبختانه
پیگیری مباحث مختلف در این حوزه در مقاطع
مختلفی منجر به جریان ســازی هــای متعددی
شده اســت که از جمله آن ها می توان به پیگیری
موضوعاتی چون کمبودبودجه پژوهشیکشور
و همچنین پیگیری اجرای قانون اختصاص یک
درصــد اعتبارات دســتگاه ها به پژوهش اشــاره
کردکهمتاسفانهموضوعاتیازایندست،امروزه
کمتر از سوی دیگر رســانه ها مورد توجه قرار می
گیرد  .این موضوع طی سال های متمادی بارها
از ســوی گروه دانش وفناوری روزنامه خراســان
پیگیریشدوبهزعممسئوالننهادهایمختلفی
ازجملهمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری
ووزارت علوم ،جریان سازی های موثری در این
زمینه توسط روزنامه خراسان انجام شده است.
گروه دانش وفناوری روزنامه خراسان همچنین
در سایرحوزههانیز ازجمله پرداختنبهموضوع
شــرکت های دانــش بنیان  ،پیگیری مشــکالت
پژوهشــگران و محققان کشــور ،موانــع تجاری
سازیدستاوردهایدانشبنیان،کاربردیشدن
علموتولیدثروتازدانشوفناوری ،بررسیموانع
اجرای طرح های کالن ملی فناوری در کشور که
همواره جزو یکی از مباحث و دغدغههای اصلی
مقام معظم رهبری نیز بوده؛ تالش کرده است تا
به سهم خود نقش اثرگذاری را در این زمینه ایفا
کند  .در طول این سال ها خصوصا طی یک دهه
اخیر باظهور فناوریهاینووهمگامیکشورمان
بابسیاری از کشور های دنیا در زمینه فعالیت در
عرصههایمختلففناوری ازجملهفناورینانو،
بیوتکنولوژی،فناوریاطالعات،فناوریفضایی
و ....روزنامه خراســان توجه ویــژه ای نیز به این
حوزه ها داشــته اســت  .این روزنامه در سال92
به دلیل اهتمام ویژه به موضوع علم وفناوری  ،از
سویمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری،به
عنوان  روزنامهبرترکشورشناختهشد.همچنین
درحوزه فناورینانونیزطیسالهای 1392  تا
  1395برای چهاردورهمتوالیبهعنوانروزنامه
برترکشوردرحوزهنانومعرفیشد.همچنین در
سال های 1390و 1392در دو دوره جشنواره
فاوا (جشــنواره برترین های فنــاوری اطالعات و
ارتباطات کشــور) با تجلیل از روزنامه خراسان و
خبرنگار روزنامه خراســان  ،از این روزنامه تقدیر
شد .در سال 92نیز خراســان به عنوان روزنامه
برتر کشور در حوزه بیوتکنولوژی ،ایمنی زیستی
ومهندسیژنتیک شناختهشد.

بسط راهربد «ارواپی دوم»
» »دکتر حامد رحیم پور
دستگاه دیپلماسی فعال،
ساختاری اســت که باید
عــاوه بــر ایجــاد ظرفیت
برای پیشبرد سناریوهای
مختلــف ،آمادگــی این را
داشته باشــد تا در صورت
ضــرورت همچــون یــک
ســوزنبان ماهــر ،قطــار
دیپلماســی کشــور را در
دســتیابی بــه منافع ملی
در مسیرهای ریل گذاری
شــده مختلف هدایت کنــد .در اوج مذاکرات هســته ای ایران با
کشورهای  ، 5+1گروه بین الملل روزنامه خراسان با انتشار ویژه
نامه ای دیپلماتیک ،طرح «اروپای دوم» را به عنوان یک آلترناتیو
کالن و عملیاتی برای دستگاه دیپلماسی مطرح کرد .سناریویی
که پیشران های اصلی آن واگرایی در عرصه بین المللی ،واگرایی
در اروپا و به قدرت رسیدن جمهوری خواهان در کنگره و ریاست
جمهــوری آمریکا بــود .بر اســاس طــرح اروپــای دوم ،دســتگاه

دیپلماسی کشورمان می بایست همزمان که مسیر توافق هسته
ای با کشــورهای اصلی غربی در قالب  5+1را ( که حداقل در آن
زمان احتمال توافقی پایدار متصور نبــود )دنبال می کرد ،توجه
به بخشی از کشــور های اروپایی به جز تروئیکا (آلمان  ،فرانسه و
انگلیس) را به واسطه ظرفیت های مختلفی به ویژه نداشتن تضاد
اســتراتژیک با ایران با هدف ایجاد موازنه و برآورده کردن منافع
ملی کشور مان پیش گیرد و اصطالحا تمام تخم مرغ های خود را
در سبد سه کشور اروپایی نگذارد .پیگیری های خراسان و سعی
در نهادینه کردن این نظریه و ایده تا جایی پیش رفت که راهبرد
اروپای دوم و توجه بــه این ظرفیت در مواضــع چهره های اصلی
دستگاه دیپلماسی نیز نمود یافت تا جایی که محمد جواد ظریف
وزیر خارجه در سفر اسفند ماه سال گذشته به اروپا و به ویژه چند
کشور کوچک این قاره در جمع ایرانیان مقیم صربستان ،تصریح
کرد« :اهمیت کشورهای کوچک تر اروپایی را نباید فراموش کرد
 ،این کشــورها می توانند شرکای بســیار خوبی برای ما در حوزه
همکاری های اقتصادی و بازرگانی باشــند  ،زمینه های بســیار
زیادی برای همــکاری وجــود دارد و مالحظات این کشــورها به
مراتبازبرخیکشورهایبزرگتروقدرتمندترکمتروزمینههای
همکاری هم بسیار گسترده تر است».

آیا سعید مرتضوی را روزانمه خراسان به زندان فرستاد؟

سال جدید درحالی آغاز شد که به دلیل شرایط ایجاد شده توسط
رئیس جمهــور آمریکا ،یکــی از مهم تریــن مســائل پیگیرانه گروه
سیاســی روزنامه خراســان ،موضوع برجام بود .با این حال ما نیم
نگاهی نیز به اجــرای حکم یکی از مهم تریــن پرونده های قضایی
کشور نیز داشــتیم؛ کهریزک .چه این که درباره این پرونده قبل از
ســال 97برخی خبرهای غیررســمی از صدور حکم جلب سعید
مرتضوی دادستان ســابق تهران برای اجرای حکم 2سال حبس
وی حکایت داشــت .به همیــن دلیــل خبرنگاران گروه سیاســی
روزنامه خراســان که این مسئله را در 8ســال اخیر بررسی پرونده
بارها پیگیری کرده بودند ،اجــرای حکم آن را نیــز در گفت و گو با
منابع آگاه دنبال می کردند تا این کــه یک منبع آگاه 20فروردین
ماه درباره اجرای حکم مرتضوی به «خراسان» گفت « :حکم جلب
مرتضوی صادر شده وقوه قضاییه در زمان خودش این کار را انجام
می دهد .وی اکنون تحت نظر اســت» .این پایان ماجرا نبود و پس

از آن در 22فروردین وقتی حجت االسالم محسنی اژه ای معاون
اول و سخنگوی دســتگاه قضا برای دیدار دانشجویی به دانشگاه
فردوسی مشــهد آمد ،خبرنگار خراسان در حاشــیه این جلسه در
ســوال اختصاصی اجرای حکم این پرونده جنجالــی را پیگیری
کرد .اژه ای در پاســخ کوتاه خود به خبرنگار خراسان در حالی که
برایرفتنعجلهداشتومحلسالنراترکمیکرد،گفت«:حکم
جلبش صادر شــده ولی هنوز متأســفانه گیرش نیاورده اند ،حاال
نمیدانمچطورهست!»انتشاراینپاسخاژهای،بهسرعت فضای
خبری کشور و حتی فعاالن فضای مجازی را به واکنش واداشت و
بهشیوههایمختلفبهاظهارنظروحتیچاپاعالمیهبراییافتن
مرتضوی ونصب آن بر در ودیوار شــهر و صفحات مجازی با عنوان
«تحتتعقیب»پرداختند.دراینبارههشتگهایینظیر«#سعید_
مرتضوی_کجاست؟»هزارانباردرتوئیتربازنشرشدتاآنجاکهکم
کمهررسانهایسعیمیکردبهنحویپیگیرمرتضویباشدودراین
میان برخی رسانهها نیز باهمسر مرتضویگفتو گو میکردند تا
ردیازاوبیایند.ماجراادامهداشتتاآنجاکه کمترازدوهفتهپس
ازسوالوجوابجنجالیخراسانوسخنگویدستگاهقضادرباره
مرتضوی ،در دوم اردیبهشت ســعید مرتضوی که به اتفاق یکی از
بســتگانش در ویالیی در منطقه ســرخرود مازندران اجاره نشین
شدهبود،توسطضابطاناینحوزهقضاییبازداشتوبرایاجرای
حکمبهزنداناوینتهرانمنتقلشدتاسرانجامآخرینبرگپرونده
مهم کهریزک که از روز نخست و در تابســتان  88با دستور صریح
رهبرانقالبآغازشدهبودورقبخوردودستگاهقضاییبامحاکمه
دادستانسابقتهراننشاندهدکهباهیچکستعارفندارد.

