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خراسان در یک نگاه
محصوالت مکتوب

روزنامه خراسان هم اکنون با  52صفحه مکتوب روزانه ،یکی
از جامع ترین رسانه های مکتوب کشور است .انتشار روزنامه
خراسان با  16صفحه ،روزنامه های خراسان رضوی ،شمالی
و جنوبــی با  8صفحــه ،روزنامه سیســتان ،روزنامــه و ضمایم
زندگیسالموخراسانورزشیهریکبا 4صفحهمجزا،دامنه
مخاطبان خراسان را گسترش داده است .همچنین هفته نامه
جیم با  16صفحه ،محصول پرمخاطب ترین روزنامه خراسان
برای نسل جوان است.

فضای مجازی

اهمیت حضور قدرتمند در فضای مجازی موسسه خراسان را
بر آن داشت تا برای این عرصه برنامه ویژه ای داشته باشد .این
اقدامات از ســال  1391به صورت جدی آغاز شــد که نتیجه
آن معرفــی اپلیکیشــن «آخرین خبر» بــه عنــوان فراگیرترین
رسانه فضای مجازی است .پس از آن در سال  94و با گسترش
استفاده از شبکه های اجتماعی ،آخرین خبر توانست بار دیگر
خود را به عنوان پرمخاطب ترین رسانه این عرصه معرفی کند.
در سال  95نیز با راه اندازی ُبرسا (بنگاه
رسانه ای آخرین خبر) پنجره جدیدی از
فعالیت های موسسه خراسان در فضای
مجازی گشوده شد.
آمارهای بی نظیر «آخرین خبر»
اپلیکیشن «آخرین خبر» طی حدود سال فعالیت ،رکوردهای
بی نظیری را بر جای گذاشته است 8 :میلیون نصب منحصر
به فرد 6 ،میلیون کاربر فعال 40 ،هزار کامنت و پست روزانه،
10میلیون بازدیــد خبر روزانه 10 ،میلیــارد بازدید خبر طی
 5ســال 27 ،میلیون کامنت و پست طی  5ســال .وب سایت
آخرین خبر نیز با  4میلیون بازدید کننده در سایت ،به یکی از
مهم ترین و جامع ترین رســانه های خبــری در فضای مجازی
تبدیل شده است.

مرکز آموزش تخصصی رسانه

با راه اندازی مرکز آموزش تخصصی رســانه ،زنجیره فعالیت
های رسانه ای موسسه خراسان کامل تر شد تا در کنار تربیت
نســل جدید خبرنگاران برای روزنامه خراسان ،سطح علمی
فعاالن حرفه ای رسانه در استان نیز ارتقا یابد.

انتشارات و شهر چاپ

ویژه نامه های موضوعی

روایتی ساده و صمیمی از مجاهدان بدون مرز؛
شهیدان ،جانبازان و رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس

از جملــه واحدهــای کلیــدی در موسســه خراســان ،واحــد
انتشارات این موسســه اســت که عالوه بر پذیرش سفارشات
چاپــی ،به حــوزه تولیــد محتــوا نیــز ورود کــرده و محصوالت
متنوعی را به مخاطبان عرضه کرده اســت .تولید بیش از 60
عنوان لوازم تحریر ایرانی-اسالمی با محوریت شخصیت های
شاهنامه ،انتشار کتاب های پی نما (کمیک استریپ) از جمله
«آریو بــرزن»« ،جنگ نفت کش ها» و «مجموعه داســتان های
شاهنامه» و همچنین بازنشــر محتوای تولید شده در روزنامه
در کتاب هایی مثل «در امتداد تاریکی» بخشی از فعالیت های
انتشارات خراسان است .شهر چاپ خراسان نیز با بهره گیری
از به روزترین و مجهزترین فنــاوری های صنعت چاپ ،یکی از
قدرتمندتریــن مجموعه ارائه دهندگان خدمات چاپ و نشــر
در شرق کشور است.

دفتر پژوهش

این دفتر با اهداف متعددی در موسســه خراسان شکل گرفت
کــه از جملــه آن می تــوان به «نیــاز به تعمیــق بیشــتر در برخی
جهتگیریها ،فارغ از کــوران خبری»« ،افزایش کمی و کیفی
رویکردهاوبروندادهایتحلیلی»«،نیازبهارتباطبیشترباجامعه
نخبگانیوبدنهکارشناسی»و«نیازبهمخاطبشناسیدقیقو
علمی» اشاره کرد .انجام نظرســنجی های علمی از مردم یکی
ازمهمترینحوزههایماموریتیدفترپژوهشخراساناست.

ویژهنامه روزنامه
در سیوپنجمین سالگرد دفاع مقدس

موسســه فرهنگــی هنــری خراســان انتشــار ویژه نامــه های
موضوعــی را نیز به عنــوان یکی از اهــداف خود دنبــال کرده
اســت .انتشــار ویژه نامه های «پالک عــزت»« ،ســند عزت»،
«فتح نامه خرمشهر» و همچنین پیش بینی صفحه هفتگی با
«پالک عزت» از جمله اقدامات در موضوع دفاع مقدس و ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت است .انتشــار ویژه نامه های سیاسی
همچون «شــاهکار ایرانی» و «خراســان دیپلماتیک» از دیگر
فعالیت های خراسان در این حوزه است.

«سمت» خراسان

سازمان مشاوره و تبلیغات (سمت) خراسان ،قوی ترین بنگاه
رســانه ای شــرق کشــور اســت که کامل ترین بســته خدمات
تبلیغی را بــه مخاطبان خــود ارائه مــی کند .در کنار انتشــار
روزنامه نیازمندی ها در روزنامه خراسان ،می توان به فعالیت
های مهم دیگر این ســازمان اشــاره کرد :راه اندازی سازمان
فــروش و انجام تهاتــر کاال و تبلیغات ،ارائه خدمــات تبلیغاتی
به  400برند ،اســتفاده از ظرفیــت تبلیغاتی دیگر رســانه ها
(محیطی ،مجازی ،تلویزیون و  )...و تدویــن و اجرای کمپین
های تبلیغاتی جامع ،ارائه خدمــات اختصاصی و توزیع ویژه
و گروه تخصصی رپرتــاژ بــرای افزایش اثربخشــی تبلیغات و
به کار گیــری همه ظرفیت هــای تبلیغاتی مؤسســه فرهنگی
هنری خراســان ( 5روزنامه 5 ،ضمیمه 3 ،مجله و  8محصول
در فصای مجازی).

