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روز خبرنگار

استاندار در دیدار جمعی از خبرنگاران
استان:
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مدیران غیر پاسخ گو توبیخ
میشوند

«خراسان»؛ هویت ،صداقت ،اعتدال
مسئوالن با حضور در تحریریه روزنامه خراسان تاکید کردند

فرا رسیدن روز خبرنگار ،بهانهای بود که به
رسم هر ساله ،مسئوالن دستگاه ها ،نهادها
و سازمانها و ...مهمان تحریریه «خراسان»
شــوند و از تالش قلم به دســتان حقیقت گو
قدردانی کنند .عالوه بر آن برخی مسئوالن
از جملــه :رئیس کل دادگســتری اســتان،
شهردار مشهد ،مدیرکل ثبت احوال استان،
مدیــرکل دام پزشــکی اســتان ،مدیــرکل
راه و شهرســازی اســتان ،مدیــرکل میراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
اســتان ،مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان،
مدیرعامــل شــرکت آب منطقهای اســتان،
مدیــرکل امور اقتصــادی و دارایی اســتان،
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان و فعاالن
در انجمن شهر بدون مانع نیز با ارسال پیامی
این روز را به خبرنگاران تبریک گفتند.
خبرنگاران:بهروز،تفریحی،شرکتاول،حمیدی،

میرزاده،رفیعطلب،مسلمی،بهبودینیا
عکسها:میثمدهقانی

حضور والدین شهید «حسین هریری» و جانبازان دفاع مقدس در تحریریه

مهمانان ویژه روز خبرنگار

متفاوتترین اتفاق روز گذشته برای ما ،زمانی رخ داد که پدر و مادر
شــهید مدافع حرم «حســین هریری» بــا همراهی دو جانبــاز دفاع
مقدس وارد تحریریه شدند« .مهمان نواز» جانباز روشن دل و «علی
اکبر عرفانی» آزاده و جانباز دفاع مقدس نیز با والدین شهید هریری
همراه شده بودند تا این مهمانی برای ما حس و حال معنوی بیشتری
داشته باشــد .آنها که همراه با حجت االسالم «حسین معصومی»
مدیر کل بنیاد شهید و جمعی از مسئوالن این اداره کل به خراسان
آمده بودند ،با خبرنگاران و مدیران خراســان به گفت و گو نشستند
و از جایگاه واالی ایثار و شــهادت گفتند .پدر شهید هریری با اشاره
به این که خداوند به قلم قســم خورده و به همین دلیل ،قلم مقدس
اســت ،گفت :امیدواریم طهارت و پاکی قلم شــما ،همچون گذشته
حفظ شود و بدون وضو ،قلم به دســت نگیرید .وی افزود :همچنین
در بیان مطالب خود ،به ایــن دقت کنید که وضعیــت کل جامعه در
نظر گرفته شود و اشخاص و جریانات برای شما مهم نباشند که البته
شما این موضوع را ثابت کرده اید .پدر شــهیدهریری در پایان ابراز
امیدواری کرد که به زودی ،این تیتر را در روزنامه داشــته باشیم که

در حضور رئیس و جمعی از اعضای شورای شهر مشهد در تحریریه خراسان مطرح شد

حرکت خراسان بر مدار تامین منافع مردم و شهر

روز گذشــته همچنیــن تحریریــه خراســان میزبــان
تعدادی از نمایندگان مردم مشــهد در شــورای شهر
بود .محمدرضا حیدری رئیس شــورای شــهر مشهد
بــه همــراه شــهناز رمــارم ،احمــد نــوروزی ،علیرضا
شــهریاری ،محمدحاجیــان شــهری ،سیدمحســن
حسینیپویا،احساناصولیومحمدحسینودیعیبا
حضور در جمع خبرنگاران ،این روز را به آنها تبریک
گفتند .رئیس شورای شــهر در دیدار با مدیر مسئول
خراســان نیز با بیان این که روزنامه خراسان با توجه
به پیشینه و سابقهای که دارد ،مجموعهای تاثیر گذار
در فضای شهری است ،افزود :انتظار ما نیز این است
که زبان گویای مردم برای بیان مشکالتشان و متقابال
منعکس کننده مســائل و مشــکالت مدیریت باشد.

«مهدی فاطمه آمد» ....عرفانی مدیر موسسه فرهنگی ،هنری پیام
آزادگان خراســان رضوی و جانباز دفاع مقدس نیــز گفت :تا کنون
بسیاری از موارد مربوط به زندگی آزادگان ،برای مردم بیان نشده و
این موارد ،از الیههای پنهان دفاع مقدس است که باید در رسانهها
منعکس شود .مهمان نواز جانباز روشن دل دفاع مقدس هم با آرزوی
موفقیت برای خبرنگاران گفت :باید ناگفتههای جنگ برای مردم
بیان شــود .وی افزود :آن چــه در جنگ وجــود دارد و از آن به عنوان
ارزش یاد میشــود ،ریشــه در ایدئولوژی و اعتقادات مــا دارد و این
موضوع باید در رسانهها تبیین شــود .در این دیدار ،حجتاالسالم
«حســین معصومی» مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان
هم روز خبرنگار را به مســئوالن و خبرنگاران روزنامه تبریک گفت.
مدیرمسئول روزنامه خراسان نیز گفت :حضور خانوادههای معظم
شــهدا ،جانبازان و ایثارگران ،بهترین لطف به روزنامه بوده است و
روز خبرنگار امســال از این جهت ،متفاوت با سالهای گذشته بود.
وی ابراز امیدواری کرد که ادامه دهنده راه شهدا باشیم و بتوانیم به
رسالت و تکالیف خود عمل کنیم.

حیدری افــزود :اگــر بخواهیم قضــاوت منصفانهای
داشــته باشــیم باید بگوییم که خراســان در این مدار
حرکت کرده اســت و ما شاهد آن هســتیم و استقبال
و همراهیها همیشه از سمت روزنامه خراسان بوده
است و کوتاهی از سمت دیگر ،در عین حال ما به مرکز
پژوهشهای شورا گفته ایم که این نقیصه را برطرف
کنند تــا بتوانیم در راســتای منافع مردم و شــهر قدم
برداریم .حیــدری ادامه داد :ما همیشــه گفته ایم که
روی منافع مردم و شهر حساس هستیم و البته امکان
دارد هزینههایی نیز داشته باشد و سوء برداشتهایی
نیز شود .ما در شهر با تقاضاهای زیادی مواجه هستیم
و هر اتفاقــی کــه در شــهر در حــال رخ دادن اســت،
تقاضایــی درباره آن از مدیریت شــهری میشــود ،به

«مرتضی بختیاری» قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی در بازدید از روزنامــه ،روز خبرنگار را به خبرنگاران و
مدیران روزنامه تبریک گفت .در این بازدید که «سید نظام الدین موسوی» معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس
رضوی نیز وی را همراهی میکرد ،مدیرمســئول روزنامه در گزارشــی کوتاه ،به فعالیتهای مؤسسه فرهنگی
خراسان در عرصههای مختلف رسانهای اشاره کرد.

مدیر عامل بنیاد بینالمللی امام رضا (ع):

روزنامه خراسان ،آبرویاستان است

«محمود رضا برازش» مدیر عامل بنیاد بینالمللی امام
رضا(ع) و هیئت همراه نیز با حضور در روزنامه خراسان
و تبریــک روز خبرنــگار گفــت :روزنامــه خراســان جزو
معدود رسانههای کشور اســت که با وجود قرار داشتن
دفتر مرکزی در خارج از پایتخت ،فراتر از حدود شهری و
استانی فعالیت دارد و این فعالیت بسیار تاثیرگذار بوده
و در واقع این روزنامه آبروی استان است.

صداقت مهمترین ویژگی
خراسان است

دکتر «محمدرضا اخوان عبدالهیان» مدیر کل راه و
شهرسازیخراسانرضوینیزروزگذشتههمزمان
باروزخبرنگارباحضوردرتحریریهروزنامهخراسان
و تبریک ایــن روز به خبرنگاران در نشســتی با مدیر
مسئول خراســان با بیان این که صداقت مهمترین
ویژگی روزنامه خراسان اســت ،اظهار کرد :همین
ویژگی باعث شــده اســت ایــن روزنامــه محبوبیت
خاصی در بین مردم داشته باشــد و در عرصه ملی و
بینالمللی مطرح شــود .وی تصریح کــرد :روزنامه
خراســان عالوه بر داشــتن صداقت همیشه سعی
کردهبامردمراحتارتباطبرقرارکند.درایننشست
همچنینمحمدسعیداحدیانمدیرمسئولخراسان
نیزبابیاناینکهروزنامهخراسانمتعلقبههمهمردم
است،افزود:اگراینروزنامهازهرلحاظرشد وارتقا
یافتهبهلطفهمینمردمبودهاست.

حضور جمعی دیگر از مسئوالن

روزنامه خراسان هویت مشهد است

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان نیز در بازدید از روزنامه خراســان گفت :روزنامه خراسان ،هویت
شهر مشهد است .دکتر «جعفر مروارید» که به همراه «محمدجواد استادی» رئیس اداره ارشاد مشهد و مشاور
راهبردی مدیر کل« ،یوســف امینی» معــاون فرهنگی و مطبوعاتی و همچنین «محســن ســمیع» رئیس اداره
مطبوعات و تبلیغات ارشاد اســتان به روزنامه آمده بود ،با اشاره به این که روزنامه خراســان از نیروهایی وزین
برخوردار است ،افزود :خراسان ،به نیازهای بنیادین مردم در مشهد توجه دارد و سعی میکند در جای خود،
این نیازها را مطرح کند.
وی خاطرنشان کرد :مردم مشــهد و استان خراســان ،خاطرات زیادی از روزنامه خراسان و مطالب آن دارند و
این روزنامه ،خاطرات را برای مردم مشهد زنده میکند .مروارید با اشــاره به وظیفه اداره کل فرهنگ و ارشاد
اســامی اســتان در زمینه حمایت از مطبوعات گفت :وظیفه خود میدانیم از مطبوعات استان حمایت کنیم
و همکاریهای الزم را با آنها داشــته باشــیم .احدیان نیز در این دیدار گفت :اعتقاد ما این اســت که روزنامه
خراسان ،روزنامه مردم اســت به همین دلیل از یک سو باید خواســتهها و مطالبات مردم را بیان کند و از سوی
دیگر عالوه بر کمک به مدیران ،بر این موضوع نظارت داشته باشد تا آنها وظایف خود را در برابر مردم به درستی
انجام دهند .مدیر مسئول خراسان تصریح کرد :از دیگر افتخارات روزنامه خراسان نیز این است که در عرصه
فضای مجازی به موقع وارد شــد و اکنون« ،آخرین خبر» به عنوان فراگیرترین رسانه در فضای مجازی ،متعلق
به مؤسسه خراسان است.

همیشه همراه مردم

تالش برای توسعه وقف

دکتر حمید داستانی مدیر درمان تأمین اجتماعی
خراســان رضوی که دیگر مهمان تحریریه روزنامه
بود با بیــان این که خبرنگاران قشــر زحمتکشــی
هســتند ،اظهار کــرد :خبرنگاران با ســختیهای
بســیاری روبه رو هســتند و شــأن و جایگاه واالیی
دارند.
وی به جایــگاه روزنامــه خراســان در جامعه و بین
مردم اشــاره کرد و افزود :روزنامه خراســان سعی
کرده همیشــه و در همه حال همراه مردم باشــد.
محمد سعید احدیان مدیرعامل موسسه فرهنگی
هنری خراسان نیز در این نشست حضور دوستان
تامیــن اجتماعــی در روزنامــه خراســان را باعــث
دلگرمــی و ارزشــمند دانســت و گفــت :تامیــن
اجتماعــی اســتان همــواره بــا روزنامه خراســان
همکاری خوبی داشته و امیدواریم این همکاریها
ادامه یابد.

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان و جمعی
از مدیــران ایــن اداره کل در بازدیــد از روزنامــه
خراســان ،خواســتار همکاری بیشــتر روزنامه در
معرفی زمینههای مختلف وقف در استان شدند.
حجت االســام والمســلمین «محمد احمدزاده»
در این بازدید ،ضمن تبریک روز خبرنگار ،با اشاره
بــه وجــود زمینههــای مختلــف در بقــاع متبرکه و
موقوفات اســتان ،گفت :اطالعات خوبــی در این
اداره کل وجود دارد که میتوان با اســتفاده از آن،
در زمینه انتقال مفاهیم فرهنــگ دینی در جامعه
کارهایخوبیانجامداد.مدیرمسئولخراساننیز
بااشارهبهفعالیتهاییکهدرگذشتهدرحوزهوقف
انجام شده است ،گفت :با تعامالت بیشتر با اداره
کل اوقاف استان ،میتوان زمینههای جدیدی را
برای مطرح کردن مأموریتها و برنامههای اوقاف
در استان در نظر گرفت.

حجت االسالم والمســلمین «محمد وفایی» رئیس مرکز رســیدگی به امور مساجد اســتان ،معاونان شرکت برق
منطقهای خراسان و «افشین رحیمی» مدیرکل فنی و حرفهای استان نیز روز گذشته به تحریریه خراسان آمدند و
روز خبرنگار را تبریک گفتند.
همچنین «شادمهری» معاون بهره برداری آب و فاضالب خراسان رضوی و جمعی از دیگر مسئوالن این اداره کل
نیز با حضور در تحریریه روزنامه خرسان ،روز خبرنگار را تبریک گفتند.

حضورنمایندگانسپاهامامرضا(ع)وبسیجرسانهدرتحریریهخراسان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

در صفحات خراسان پویایی را
مشاهدهمیکنم

دکتر «عزیزاله نژاد علی» ،رئیــس منطقه  9پیام نور
کشور و سرپرست پیام نور خراسان رضوی نیز یکی
دیگر از مهمانان روز گذشته تحریریه بود .نژاد علی
درباره «خراسان» گفت :من به شــخصه هیچ گاه از
خواندن روزنامه خراســان خسته نمیشــوم و بر هر
صفحه آن که دســت میگــذارم پویایی را مشــاهده
میکنم .وی با اشاره به آغاز ثبتنام مقطع کاردانی
و کارشناسی دانشگاه پیام نور ،در خصوص رویکرد
آموزشــی این دانشــگاه افزود :تمام ســعی ما بر این
است که در دانشگاه پیام نور استانداردهای آموزشی
را رعایت کنیم و عالوه بر آن با توجه به ماهیت دولتی
بودن ،شــهریهای حداقل در نظر گرفته شــده است
و امتیــازات دیگــری ماننــد تحصیل در دو رشــته به
صورت همزمان و انتخاب محل امتحانات پایان ترم
را نیز به دانشجویان ارائه میکنیم.

طوری که انگار ما خزانهای بزرگ برای جواب گویی
به تمــام ایــن تقاضاهــا داریــم و ممکن اســت همین
باعث ایجاد چالشهایی در شهر شود .وقتی شورا با
درخواستی مخالفت میکند به این معنا نیست که با
اصل انجام آن مخالف است.احمد نوروزی نیز ضمن
تشــکر از همکاریهای روزنامــه خراســان در زمینه
انعکاس مصوبات شورای شــهر در جامعه و پیشتازی
آن در زمینه همکاری با مدیریت شهری ،اشارهای به
الیحه درآمدهای پایدار کرد و افزود :این الیحه پس از
 35سال و کشمکشهای زیاد توسط دولت به مجلس
ارائه شد و حاال میتوان با جمع آوری اطالعات و آمار،
مطالبی را در زمینه اطالع رسانی این الیحه به جامعه
ارائه کرد.

•در حاشیه:

به اعتقاد خبرنگاران پیش کسوت ،سالها بود که مدیران
اســتان اینگونه صریح و صمیمی با خبرنــگاران به گفت
و گو ننشســته بودند .فراهم شــدن این فرصت سبب شد
خبرنگاران راحت حرفهای دلشان را بزنند ،برخی هم
با استاندار عکس سلفی گرفتند.

پیامخانهمطبوعاتخراسانرضویبه
مناسبتروزخبرنگار

صدها صارمی قد کشیده است.. .

خانه مطبوعات اســتان نیز در بیانیــه ای ،روز خبرنگار را
به اهالی رسانه تبریک گفت .در بخشهایی از این بیانیه
آمده است :ما باور داریم که خدمت به مردم آن هم در راه
نشــر دانایی ،عبادتی خالص و نیکو برای خداوند اســت.
بنابرایــن با تجدید نیــت و قصد قربت ،قلم برمــی داریم و
نقش خویش را در سپهر فرهنگ این دیار رقم میزنیم .ما
خبرنگاریم .نه طمع نان داریم و نه هوس نام .نان خشک
خویش را به عزت میخوریم و بی توجه به زرق و برق دنیا،
رسالت خویش را ایفا میکنیم تا بداند دنیا که با شهادت
صارمــی ،صدها صارمی قد کشــیده اســت که ســیاهی
ستیزی و فساد ستیزی را وظیفه خود میداند.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان :

معاون حمل و نقل شهرداری مشهد:

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری اســتان هم در بازدید از روزنامه
خراسان گفت :بیان واقعیت در مطالب این روزنامه متبلور است و میتوان به مطالب آن
استناد کرد« .ابوالفضل مکرمی فر» که با همراهی جمعی از مسئوالن زیر مجموعه خود
به تحریریه آمده بود ،افزود :روزنامه خراسان ،روزنامهای بامفهوم ،بامعنا ،عمیق و مردمی
اســت و مردم آن را دوســت دارند .وی خاطرنشــان کرد :یکی از مهمترین مسائل در این
روزنامه نیز نام آن ،یعنی «خراسان» است و این نام از جمله شاخصهای روزنامه به شمار
میآید .تیترهای این روزنامه ،غیرقابل پیش بینی است و غالبا تابع جریانات و احساسات
نیســت و همین موضوع نیز از جمله عوامل ماندگاری و جذابیت آن است .وی با اشاره به
نقش روزنامه خراسان در فعالیتهای این اداره کل گفت :روزنامه خراسان اخبار این حوزه
را به خوبی منعکس و در جای خود ،انتقادات خوبی را نیز مطرح کرده است.

معاون حمل و نقل شــهردار مشــهد نیز به همراه جمعــی از مدیران ایــن معاونت از جمله
مدیران عامل الیت ،اتوبوســرانی و تاکسیرانی شــهرداری ،در روزنامه حضور یافت و روز
خبرنگار را تبریک گفت« .وحید برکچی» با اشــاره به این که انجام کارهای مهندسی در
شــهر بدون فرهنگ ســازی به نتیجه نمیرســد ،نقش رســانهها را در زمینه این فرهنگ
سازی ،بسیار مهم دانست.
وی خاطرنشــان کرد :اگر بتوانیم فرهنگ عمومی مردم را برای رعایت قوانین ،استفاده
از حمل و نقل عمومی ،اســتفاده از حمل و نقل پــاک و مواردی از این قبیــل ارتقا دهیم،
میتوانیم به بهبود وضعیت ترافیک در شهر کمک کنیم .وی ادامه داد :حمایت ویژه شما
و همکارانتان میتواند در این زمینه مؤثر باشــد ،در غیر این صورت ،هراندازه که بولوار و
پل و زیرگذر بسازیم ،مشکالت ترافیک حل نمیشود.

می توان به «خراسان» استناد کرد

حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در روزنامه خراسان

شامگاه سهشنبه اســتاندار و معاونانش میزبان جمعی از
خبرنگاران خطه خورشید بودند .در این نشست صمیمی
که در بوستان کوهسنگی مشهد برگزار شد ،خبرنگاران
از مشکالت خود گفتند و گالیههایشان را با استاندار در
میان گذاشتند .گالیههایی همچون نبود امنیت شغلی،
بیمه خبرنــگاران والبتــه موضوع مهم پاســخ گــو نبودن
برخی مدیران .اســتاندار هم در این دیدار به خبرنگاران
قولهایــی داد ،ماننــد پیگیــری وضعیت امنیت شــغلی
خبرنگاران ،توجه بیشــتر به بانوان خبرنگارو اعطای وام
قرضالحسنه به عکاســان خبرنگار برای خرید دوربین.
«علیرضــا رشــیدیان» البته دربــاره گالیه خبرنــگاران از
پاســخ گو نبودن برخی مدیران ،بر ضــرورت اصالح این
رویه تاکید کرد و گفت :مدیرانی که پاســخ خبرنگاران را
نمیدهند ،توبیخ میشوند.

جمعی از مسئوالن سپاه امام رضا(ع) نیز مهمان خراسان شــدند .در این بازدید  ،سرگرد «محمد حسین زاده»
معاون فرهنگی سپاه استان گفت :کار در رسانه با دشواریهایی همراه است و رسانهها این روزها ،کار سختی را
بر عهده دارند« .حسین زاده» افزود :رسانهها از یک سو باید در فضای فعلی کشور ،حرف مردم را بیان و مطالبات
آنها را منعکس کنند تا ضد انقالب از آن سوءاســتفاده نکند و از ســوی دیگر ،باید مراقب باشند تا مطالب آنها
ناامیدکننده نباشد« .عباس محمدیان» رئیس بسیج رسانه استان نیز در این دیدار ابراز امیدواری کرد روزنامه
خراسان ،همچون گذشته بتواند در مسیر انقالب ،به جبهه انقالب کمک کند.

بدون کمک رسانهها مشکالت ترافیکی حل نمیشود

تبریک کاظمی به «خراسان» به نمایندگی از
شهردارمشهد
برخی از مدیران شهری مشهد هم روز گذشته همزمان با روز خبرنگار در تحریریه خراسان
حضور یافتند و با تبریک این روز به نمایندگی از شهردار ،از تالش خبرنگاران «خراسان» در
حوزه مدیریت شهری قدردانی کردند« .خلیل ا ...کاظمی» معاون خدمات و محیط زیست
شــهری« ،ابوالفضل کریمیان» مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند« ،حسن جعفری»
مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی ،حجت االســام والمسلمین «مهدوی
دامغانی» مدیرعامل سازمان فردوس ها« ،احمد رضا سالمی» مدیر عامل سازمان پارکها
و فضای سبز« ،مهدی یعقوبی» مدیر فضای سبـز شهری« ،علیرضا صحراگرد» مدیر برنامه
ریزی و نظارت بر امور خدمات شهری شهرداری مشهد« ،جالل قربانی» شهردار منطقه 2
مشهد و «بنایی» معاون اداری و مالی شهرداری منطقه یک از جمله مدیران شهری مشهد
بودند که روز گذشته مهمان تحریریه «خراسان» شدند.

پیگیری مشکالت کامیون داران

«ابراهیم نصری» مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان
نیزدراینبازدید ابرازامیدواریکرد،هرچهزودترمشکالتمربوط
به حوزه کاغذ موردنیاز رسانهها برطرف شود .نصری ضمن تشکر
ازپیگیریهایروزنامهخراساندرخصوصبرخیمشکالتحوزه
راه و حمل و نقل استان ،تاکید کرد :از روزنامه خراسان درخواست
دارم مشکالت کامیون داران را عمیق تر و جدیتر پیگیری کند.

حضورمسئوالنانجمن
حامیان بانوان و بنیاد دیابت

«هاجر شریفی» مدیر عامل انجمن حامیان بانوان
شریف ،از دیگر مهمانان روز گذشته تحریریه بود.
شــریفی در این دیــدار اظهــار کرد :از ســال 93با
مجوز اســتانداری شــروع به فعالیت کــرده ایم و با
هدف ارائه خدمات مشاوره ای ،آموزشی ،اشتغال
زایی ،کارآفرینی و بازگشت به خانه و خانواده برای
حمایت از زنان و دختران آســیب پذیر و در معرض
خطر فعال هســتیم .وی افزود :یکــی از مهمترین
برنامههای اصلی ما در حاشــیه شهر برای کاهش
آســیبهای اجتماعــی ،برگــزاری کالسهــای
مختلف است .همچنین «فرشته هنری» و «نسرین
توانــا» از بنیــاد بینالمللــی پیشــگیری و کنتــرل
دیابت ،دیگر مهمانان خراسان بودند که موفقیت
در نشــر اخبار صحیــح و بدون شــائبه را بــه اهالی
روزنامه خراسان تبریک گفتند.

افتخارتان این است که روزنامه
مردمهستید

دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر خراســان
رضــوی از دیگر بازدیدکنندگان روز گذشــته بود.
«ســید عبدا ...ارجاعی» در این دیدار اظهار کرد:
افتخار شــما اهالی رســانه خراســان این است که
روزنامه مردم هستید و در دورههای مختلف نشان
دادید خط ثابتی دارید و ایــن در نوع خود ،افتخار
محسوب میشــود .وی افزود :امروز مردم مطالبه
گری با اصول و مبانی آن را فرا نگرفتهاند و فرهنگ
مطالبه گــری صحیــح در جامعه ما وجــود ندارد و
حتی از نبود آن سوءاســتفاده میشــود .ارجاعی
تاکید کــرد :خراســان میتواند با ضریــب نفوذی
که دارد ،فرهنگ صحیح مطالبه گــری را به مردم
آموزش دهــد .همچنین ایــن روزنامــه مردمی به
عنوان رسانهای که جایگاه مناسبی دارد ،میتواند
پرچم دار آموزش صحیح مطالبه گری باشد.

پیامتبریکشورایشهرمشهد
بهفعاالنرسانهای
شــورای اســامی شــهر مشــهد نیز با صدور پیامــی ،روز
خبرنگار را به خبرنگاران و فعاالن رسانهای تبریک گفت.
در بخشهایی از این پیام آمده است :پاسداری از تولید و
نشر آگاهی ،بزرگترین رســالتی است که خبرنگاران به
دوش دارند .وظیفهای مهم و البته خطیر که پایمردی در
مسیرش روحی مقاوم ،آزاده و متعهد میخواهد ،تعهدی
خالصانه به امروز مردم و فردای ایران .یکی از عرصههایی
که امروزه خبرنگاران میتوانند با تعهد و جسارتشان ورود
جدی بدان داشته باشند ،امیدآفرینی است .خبرنگاران
ن اجتماع ،میتوانند رخســار این
با تزریق امید در شــریا 
دیار و ســاکنانشرا همواره شــاداب واندیشهشان را سبز
نگاه دارند .البته که این مسئله به معنای چشم پوشیدن بر
کمبودهاونارساییهانیست،بلکهتنهامانعازآنمیشود
که نمایان کــردن مســتمر نارســاییها روح اجتماعی را
خدشهدار کند.

سازمانبسیجرسانهاستان:

آمادگی انتقال تجربیات برای مقابله با
ریزگردهای خارجی

«علیرضا صحرائی» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
نیز که بــرای تبریــک روز خبرنــگار و خــدا قوتی بــه خبرنگاران
خراســان بــه همــراه جمعــی از مدیــران ایــن اداره کل مهمان
تحریریه شــدند ،اظهار کرد :تجربیــات زیــادی در زمینه مقابله
با ریزگردهای خارجی داریــم و آماده ایم ایــن تجربیات را برای
مقابله با ریزگردهای خارجی که هوای مشهد را تحت تاثیر قرار
داده بود در اختیار بگذاریم .وی با اشاره به این که هم اکنون 44
طرح بیابان زدایی برای سامان دهی و مدیریت کانونهای تحت
تاثیر فرسایش بادی در استان در حال اجراست ،تصریح کرد :با
تالشهای انجام شــده ،هیچ کانون ریزگردی در مشــهد وجود
ندارد .وی همچنین خواســتار تعامل و همکاری بیشتر روزنامه
خراسان در زمینه اطالع رسانی اقدامات حوزه منابع طبیعی شد
و گفت :امیدواریم با همکاری و حمایت روزنامه خرسان قدمهای
مثبتی در زمینه مسئولیتهای خود برداریم.

نقش اثرگذار خراسان در کاهش
مشکالتشهرستانبینالود

فرماندار شهرستان بینالود و هیئت همراه نیز از بازدیدکنندگان
تحریریه خراســان بود« .سیدحســن حســینی» ضمن تبریک روز
خبرنگار گفت :روزنامه خراسان افتخاری بیبدیل برای خراسان
بزرگ اســت و امیدواریم همیشــه جایگاه بیطرفانه خود را ثابت
نــگاه دارد« .حمیدرضا یزدانی» مدیرعامل شــرکت عمران شــهر
جدید بینالود نیز گفت :عملکرد روزنامه خراسان و دیگر رسانهها
کمک بسیار بزرگی به شــهر جدید بینالود کرده اســت ،از زمانی
که خراسان و دیگر رسانهها به بیان مشکالت بینالود پرداختهاند
سبب شده اســت که مدیران استانی و کشــوری توجه بیشتری به
برطرفکردنمشکالتاینشهرداشتهباشند.سرهنگ«یوسفی»
جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان بینالود« ،سروری» رئیس
اداره فرهنگ و ارشــاد این شهرســتان« ،قربانی» بخشدار طرقبه
و «علیاکبری» معاون فرهنگی شهرداری شــاندیز و رئیس اداره
اطالعات شهرستان ،همراهان فرماندار بینالود بودند.

نقش مهم خبرنگاران در ارتقای
اطالعات حقوق پزشکی

معاون پشتیبانی -رفاهی سازمان نظام پزشکی استان به همراه
نایب رئیــس انجمن پزشــکان عمومی ایران (شــاخه خراســان
رضوی) روز گذشــته با حضور در تحریریه «روزنامه خراســان»،
روز و هفته خبرنگار را به خبرنگاران این روزنامه تبریک گفتند.
دكتر «رضا گلدوزیان» در دیدار با مدیر مسئول روزنامه خراسان
گفت:یکیازمهمتریناهدافمادرسازماننظامپزشکی،تبیین
اســاس رابطه پزشــک با بیمار اســت و در این میان ،خبرنگاران
نقش مهمی در افزایش اطالعات مردم درباره حقوق بهداشتی
و پزشکی دارند.
همچنیــن دكتــر «مســعود زحمتکــش» خواســتار روشــنگری
روزنامههــا دربــاره حقــوق پزشــکی مردم شــد .مدیر مســئول
روزنامه خراسان نیز گفت :متاسفانه گاهی رفتار نادرست عده
معدودی از پزشکان ،باعث مخدوش شدن چهره آنها در میان
مردم میشود.

انتقادهای خراسان همیشه سازنده
بوده است

مدیرعامل شرکت قطارشهری مشــهد نیز با حضور در تحریریه
خراسان ضمن تبریک روز خبرنگار ،از عملکرد روزنامه خراسان
در حوزه قطار شــهری تشــکر کرد و گفت :اگر روزنامه خراسان
انتقادی از عملکرد قطار شــهری مشــهد داشــته ،این انتقادها
همیشــه ســازنده بوده اســت« .کیانوش کیامرز» با بیان این که
روزنامه خراسان همیشــه در مدیریت شــهری به صورت ویژه از
قطار شــهری حمایت میکنــد ،افــزود :امیدواریم ایــن تعامل و
حمایت ادامه یابد و بتوانیم امید و نشاط را در جامعه ایجاد کنیم.
وی گزارشی از روند اجرای خطوط قطار شهری مشهد ارائه کرد
و گفت :با هدف گذاری انجام شده ،طی سه سال آینده خطوط
یک ،دو و سه قطار شهری مشهد به یکدیگر متصل میشوند که
در این صورت پایانه مسافربری ،فرودگاه مشهد و راه آهن به حرم
مطهر رضوی وصل خواهد شد که با این کار سفر مسافران به حرم
مطهر تسهیل خواهد شد.

رسانهها زبان گویای مردم در برابر
نارساییهای داخلی و افشاکننده
سیاستهایاستکباریباشند

سازمان بسیج رســانه استان نیز به مناســبت فرارسیدن
روز خبرنگار ،پیامــی صادر کرد .در بخشــی از این بیانیه
آمده است :برای رسانه و مردم ،هر لحظه که خبری منتشر
میشودروزخبرنگاراست.امامزینشدنسالروزشهادت
یک شــهید به عنــوان روز خبرنگار ،نشــان از مســئولیت
سنگینی است که روی دوش تک تک خبرنگاران متعهد
نهاده شده است ....آحاد امت شهید پرور ایران اسالمی،
انتظار دارند رســانه ها ،رســانه همــه مردم و زبــان گویا،
چشم بینا و مغز متفکر آنان در برابر نارساییها در داخل
و افشــا کننــده سیاســتهای اســتکباری و اســتعماری
علیه امت اســام در سراســر جهان باشــند ....افزایش
آگاهی ،بصیرت افزایی ،باال بردن قدرت تحلیل ،شناخت
استکبار و رعایت عدالت و انصاف در نوشتن از مهمترین
موضوعاتی است که جامعه خبرنگاری و اصحاب رسانه در
زمانه ما بدان نیازمند است.

حضور اعضای هیئت مدیره خانه
مطبوعات در جمع خبرنگاران خراسان

مدیرعامل خانه مطبوعات استان هم در بازدید از روزنامه خراسان،
روز خبرنگار را بــه مدیران و خبرنــگاران تبریک گفت« .حســینعلی
آریانی» همچنین با تشکر از مدیرمسئول روزنامه خراسان در دوران
فعالیتاش به عنوان رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات ،گفت :آن
دوره از بهترین دوران فعالیت خانه مطبوعات استان بود و ما نیز تالش
میکنیم فعالیتهایی را برای اهالی رسانه در استان داشته باشیم.

یادداشتهای صریح و به موقع در
«خراسان رضوی»
قاضی عزیزی از قضات بازنشســته دادگستری که یکی از مخاطبان
همیشگی روزنامه خراسان است ،همچون سالهای گذشته ،امسال
هم در روز خبرنگار به دیدار ما آمد و این روز را تبریک گفت .وی گفت:
یادداشتهایی را که در خراســان رضوی درباره موضوعات مختلف
نوشته میشــود ،مطالعه میکنم چرا که  این یادداشتها به موقع و
صریح نوشته میشود و اثرگذاری بیشتری دارد .نکته جالب درباره
این عالقه قاضــی عزیزی این بود که برخی یادداشــتهای منتشــر
شده در روزنامه «خراسان رضوی» را به خوبی در خاطر داشت و حتی
بخشهایی از آن را حفظ بود.

دعای بچههای گلستان علی (ع) برای خبرنگاران

در کنار حضور مســئوالن ،خراســان میزبــان کودکانی بود که برق چشمانشــان رنــگ دیگری به
تحریریه بخشــید .حضور کودکان موسســه گلســتان علی(ع) حال و هوای خاصی را برای اهالی
رسانه خراسان رقم زد و آنها را سر کیف آورد .کودکان با در دست داشتن شاخههای گل ،این روز
را به خبرنگاران تبریک میگفتند و برای این تبریک ،از یکدیگر ســبقت میگرفتند .این مهمانان
کوچک با شیرین زبانیهای خود و خواندن چند سرود ،برای دقایقی حال و هوای تحریریه را عوض
و در آخر با خواندن این بیت ،با ما خداحافظی کردند« :دست علی(ع) یارتان ،به امید دیدارتان».

صدای 400دختر آسمانی را به گوش جامعه رساندید

دختران آسمانی موسسه خیریه و توان بخشــی فتح المبین (همدم) هم به مناسبت روز خبرنگار ،به
روزنامه خراسان آمدند که حضورشان برای ما شادی مضاعفی به همراه داشت .دکتر «زهرا حجت»
مدیرعاملمؤسسهدرایندیدار،دربارهاهمیتخبرنگاریگفت:اگرهمراهیوهمکاریخبرنگاران
خراساننبود،خیلیازمردمشناختیازاینمجموعهنداشتند .ویتصریحکرد:مابرایارتباطخوببا
جامعه،همچناننیازمندیاریشماهستیم«.محمدسعیداحدیان»مدیرعاملموسسهفرهنگیهنری
خراسانهمگفت:روزنامهخراسانهموارهدرکناردختراناینموسسهخواهدبود.

