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جایگاه ارزمشند روزانمه خراسان
به خاطررعایت اصل خالقیت  ،تعهد و عقالنیت
شورای اسالمی شهر مشهد در پیامی هفتادمین سالروز
انتشــار روزنامه «خراســان» را تبریک گفــت .به گزارش
روابط عمومی شــورای شــهر مشــهد ،در این پیــام آمده
است« :نام «خراسان» از آنزمان ها که شعر خاطرهانگیز
«برادرجان خراساناســت این جا» بر پیشــانیاش درج
شده بود ،بر اذهان ســاکنان این خاک کهن نقش بسته
اســت .نقشــی که پس از قریب به هفت دهه ،هنوز زنده
اســت و در یورش بیرحمانه تکنولوژی و خیل نشریات
دیجیتال ،با یدک کشــیدن عنــوان کهنتریــن روزنامه
محلی ایران ،میــان مردم نفس میکشــد« .خراســان»
بیتردیــد فاکتورهایی که یک جریده بایســتی داشــته
باشــد تا بقا و دوام پیدا کند و مردم آن را دوســت بدارند،
در منظومه فکــری و کاری خــود گنجانده اســت .توجه
ویژه این روزنامه به مسائل ،چالشها و معضالت متعدد
اســتانهای کــم برخوردار شــرقی ایــران ،تمرکــز ویژه
بــر دغدغههــای خراســان رضــوی در ضمیمه اســتانی
خــود ،رعایــت اصــل خالقیــت و جاذببــودن در تولید
ضمایم چندگانه ،این نشریه را درصدر رسانههایی قرار
داده اســت که باهمان قوت و تیراژ پیشین ،تداوم مسیر

میدهند .رعایت این مــوارد درکنار حفــظ اصل تعهد،
میانهروی و عقالنیت در تدوین و انتشــار اخبار و محتوا،
این جایــگاه ارزشــمند را برای ایــن روزنامه پدیــد آورده
اســت .فرارســیدن هفتادمین ســالروز انتشــار روزنامه
خراســان را به تمامی تالشــگران آن مجموعــه تبریک و
تهنیت عرض مینماییم .توفیق روز افزون شــما عزیزان
را از خداوند متعال آرزومندیم».

خراسان به دنبال تنازعات سیایس نیست
» »حسینعلی امیری | معاون پارلمانی رئیس جمهور
روزنامه خراســان با توجه به قدمت و منطقه تاریخی که
در آن تولد یافته و  7دهــه کار مطبوعاتــی را ادامه داده
 ،روزنامه ای وزین و در عمل نیز متعادل اســت  .با توجه
به مطالعــه روزانــه ای کــه دارم شــاهد هســتم روزنامه
خراســان از تیترهــای جنجالی کــه تنازعات سیاســی
ایجاد می کند پرهیز داشته و بخش های کارشناسی آن
نیز از غنای خوبی برخوردار اســت .در مجموع معتقدم
رســانه ها نقش بســیار مهمــی در ایجاد ثبــات و آرامش
کشور دارند و به ویژه در شــرایط حساس کنونی نیز این
نقش بایــد پررنگ تر باشــد .امــروز اگرچه رســانه های
الکترونیک توسعه یافته اند اما رســانه های کاغذی نیز

همچنــان مخاطــب و اثرگــذاری خود
را دارنــد و نمی توان از نقــش آن ها در
فضــای اطالع رســانی به آســانی گذر
کرد  .توصیه بنده به رسانه ها از جمله
روزنامه وزین خراسان این است که در
شــرایط فعلی منطقه و جهان مردم را
بیش از گذشــته بــه وحدت و انســجام
فراخوانده و در انجام رســالت رســانه ای خــود منافع و
مصالح ملی ایران عزیز را لحاظ کنند .ســالگرد انتشار
روزنامه خراســان را تبریک می گویم و برای همه دست
انــدرکاران ایــن روزنامــه قدیمــی و پــر کیفیــت آرزوی
موفقیت دارم.

روزانمه را اب «خراسان» شناخمت
» »غالمحسین اســماعیلی | رئیس کل دادگستری
تهران
هفتادمین ســالگرد انتشــار روزنامــه خراســان را به تمام
زحمت کشــان این موسســه فرهنگی تبریک می گویم و
آرزوی توفیق دارم  .بنده در طول خدمت قضایی-اداری و
اجتماعیخودازقدیماالیامبااینروزنامهمانوسومحشور
بودم و جزو آن دسته از خوانندگان آن بوده که از مطالب و
محتوای آن بهره های زیادی برده ام و شاید بتوانم بگویم
به عنوان یک خراسانی روزنامه را با «خراسان» شناختم.
آن چه به عنوان توصیه عرض می کنم این اســت که ذات
حرفهخبرنگاریواطالعرسانیهمبهلحاظ نقشبسیار
مهمی که در شــکل دهی افکار عمومی جامعه دارد و هم
به لحاظ نقش مهمی که در انعکاس دیــدگاه ها و نظرات
مردم به یکدیگر و به مســئوالن دارد مــی طلبد که عزیزان
فعالدراینعرصهبهاینرسالتومسئولیتبسیارخطیر
و تاثیرگذار توجه کافی داشــته باشــند و ببینند محتوایی
که برای مردم اســتفاده می کنند و به نوعی غذای فکری
و فرهنگی که به ســفره مردم می برند از چــه بار محتوایی
برخوردار است و چه اثر و نقشی در زندگی مردم دارد و با

عنایت به این موضوع در انتخاب ســوژه
ها  ،مطالب  ،اخبــار ،اطالعات ،تحلیل
هاوگزارشهادقتالزمراداشتهباشند
کهخدایناکردهغذایفکریناسالمبه
مخاطبان خود ارائه ندهند و متقابال در
جهت مثبت هرچه بتواند بار فرهنگی،
دینی،اخالقیوملیکشورمانراتقویت
کنند ،انتخاب کنند .در هر حال به لحاظ جایگاه اســتان
خراسان وانتساب آن به امام رضا(ع) و پایتخت فرهنگی و
معنویکشورعزیزاسالمیمانوهمبهلحاظقدمتوتاثیر
گذاریروزنامهوزینخراسان،اینمسئولیتبرایعزیزان
در این حوزه قطعا بایستی بیش از ســایر همکارانشان در
دیگر رسانه های ارتباط جمعی باشد چون نام «خراسان»
با نام امام هشتم (ع) عجین شده اســت و مردم این دو را با
یگدیگر می شناســند این موضوع بر مسئولیت مجموعه
موسسه روزنامه خراسان افزوده است .به عنوان کسی که
ازمطالباینروزنامهاستفادهکردمبهنوبهخودماززحمات
عزیزانوزحمتکشانموسسهروزنامهخراسانتشکرمی
کنموخداقوتمیگویم .

یادداشت
خراسان ،روزنامه ای بومی با
نگاهی ملی
» »بهرامقاسمی|رئیسمرکزدیپلماسیعمومیورسانهای
درآستانههفتادمینسالگردتاسیسروزنامه
وزینخراسان،جریدهایباخاستگاهبومیاز
دیار مشهد الرضا (ع) قرار داریم که توانسته با
پایبندیوپایمردیبراصولحرفهایروزنامه
نگاری و با رعایــت امانت در قلــم و اعتدال در
روش و منــش؛ بــه مدت  7دهــه به زیور نشــر
آراسته شــود و به عنوان نخستین و شاید تنها
نشریه و روزنامه بومی ،در سطح ملی و کشوری انتشار یابد .در
شرایطی که درکشــورمان ،با کمال تاســف کمتر شاهد رسانه
های ثابت قدم و دیرپا هســتیم و عمر برخی جراید و نشریات به
شدتکوتاهوتابعیازشرایطدشواراقتصادییانبودتوانجذب
مخاطبو...است؛روزنامهوزینخراسانتوانستهباگذرازدوره
های پرتالطم و دشوار هفت دهه اخیر -از دوران پس از اشغال
کشوردرجنگجهانیدوموماجراهایملیشدنصنعتنفت
و ظهور و سقوط دولت ملی دکتر مصدق تا حوادث تاریخی15
خــرداد  1342و رویدادهای تاریخ ســاز قبل و بعــد از پیروزی
انقالب اســامی و تشــکیل نظام جمهــوری اســامی و جنگ
تحمیلیوادوارمختلفسیاسیپسازرحلتحضرتامام(ره)-
امروزهفتادمینسالتاسیسوتولدشراجشنبگیرد.بااغتنام
فرصت به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه که نقش بسیار
خطیر و حساس اطالع رســانی و مدیریت صحنه افکارعمومی
داخلی و بین المللــی در عرصه تحــوالت سیاســت خارجی را
برعهده دارد ،این روز را به همه مسئوالن و دست اندرکاران و به
ویژهخبرنگارانخدوماینجریدهشریفتبریکگفتهوبرایاین
رسانهدرانجامرسالتسنگینودشواراطالعرسانیمنصفانهو
صادقانهبهافکارعمومیکشورمان،آرزویتوفیقدارم.

یادداشت
ادامهازصفحهیک
 ...غارت کنندگان بیت المال و اختالس گران ،رشوه خواران
و ضایع کنندگان منافع ملی و حقوق مــردم را با رعایت تقوای
الهی و عملکرد حرفــه ای محکم بگیرد و تا مجــازات مجرمان
اقتصادیو...دستازسرقوهقضاییهومجلسودولتبرندارد.
اگر هر روز بر اندوخته و بنیه علمی و توان حرفه ای خبرنگاران
و اعضای تحریریه خود بیفزاید و راه خالقیت و ابتکار و نوآوری
البته با رعایت چارچوب های اصلی و اساســی روزنامه نگاری
و دانش ارتباطــات را هموارتر کند .اگر همچنان «اســتقالل»
نســبی خود را حفظ کند و زیر چتر جناح و گروه های سیاسی
و سیاســی کاران نرود و ســینه زن «افراط» و «تفریط» و بولتن
حزب و جناحی نشــود ،اگر همچنان و بیش از پیش در مسیر و
اهداف انقالب اسالمی و امام و رهبر فرزانه و شهدای عزیزمان
گام بــردارد ،اگــر همچنان بــا رعایــت انصاف و اخــاق حرفه
ای مســئوالن را بیش از گذشته پاســخگوی عملکردهایشان
کند ،اگــر همچنان عفــت قلــم و کالم و پرهیــز از «زردکاری»
و «زردنویســی» را وجهه همت خــود قرار دهــد ،اگر همچنان
بزرگداشتمفاخرعلمی،فرهنگی،دینی،اجتماعی،سیاسی
وهمهبزرگانوسرمایههایمعنویاینکهنمرزوبومراوظیفه
همیشــگی خود بداند ،اگر روزآمد و پویا باشــد و بهره گیری و
تلمذ از محضر نخبگان و بزرگان و کارشناسان امور مختلف را
با سالیق گوناگون بر خود فرض بداند و در مسیر ایجاد فرصت
مناسب برای تعامل و تضارب آرای همه عاشقان دین و میهن و
دلسوزان و وفاداران به ایران و انقالب و منافع ملی و ارزش ها
را بیشــتر فراهم کند و اگر حرف مردم را بشنود و بنویسد و پی
گیری کند ،آری خراسان زنده می ماند .اگر خود را در معرض
نقدجدیمخاطبانقراردهدوبهشنیدننقدهایکارشناسان
و مردم که «صاحبان خراســان» هستند بیشــتر اهتمام ورزد و
افتخار کند ،آری خراسان زنده می ماند.

