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معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد مطرح کرد:

پیشنهاد ارائه الگوی رسانهای
موسسه «خراسان» به سایر رسانهها

سرلشکرباقریدردیدارباآیتا...علمالهدی:

ذره ای از آرمان های انقالب کوتاه
نمیآییم

بهبــودی نیــا  -معــاون امــور مطبوعاتــی و
اطالعرســانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
گفت:مادربخشپلتفرمهادرکشوردچارضعف
هســتیم اما موسســه فرهنگی هنری خراســان
دارایظرفیتهاییدراینحوزهاستوفعالیت
هایچشمگیریداشتهوپیشنهادمنایناست
مدلسازیهاییراکهدرقالبآخرینخبرانجام
شده برای آموزش به دیگر رســانه ها ارائه دهد.
به گزارش « خراســان رضــوی» ،محمد خدادی
در بازدیــد از موسســه خراســان و دیــدار با مدیر
عاملاینموسسهتصریحکرد:روزنامهخراسان
در فضــای مجازی بــا در اختیــار داشــتن بنگاه
رســانه ای آخریــن خبــر در جایــگاه قابــل
توجهی قــرار گرفته اســت کــه همیــن موضوع
ایــن روزنامــه را از دیگــر رســانه هــا متمایــز
مــی کنــد .وی همچنیــن بــه برنامــه ریــزی ها
بــرای توانمنــد ســازی رســانه هــا اشــاره کــرد
و گفت :یکــی از مباحــث ما ایجــاد کارگــروه ها
برایتوسعهوتوانمندسازیبیشتررسانههاست
و به تازگی نیز مصوبه ای از وزیر کشور گرفته ایم
کهدراستانهاستادتبلیغاتاقتصادیکشوررا
بامسئولیتمعاونسیاسیاستانداریودبیری
مدیرکلارشادراهاندازیکنیم.
•بینرسانههایمجازیپیشتازهستیم

در این دیدار «محمد سعید احدیان» مدیر عامل
موسسهخراساننیزگفت:روزنامههابرایورود
به فضایی جدید متناســب با تحوالت رسانه ای
سالهایاخیر،فعالیتهاییراشروعکردهاندو
مانیزدراینزمینهتجربهانباشتهایداریمکهمی
توانیم آن را در اختیار دیگر رسانه ها قرار دهیم.
مدیر مســئول روزنامه خراســان ضمن اشاره به
فعالیتهایخبریروزنامهخراسانواپلیکیشن

رایزنی های اقتصادی استان
با عراق و پاکستان

عکس :میثم دهقانی

رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح کــه بــرای بازدید
از مرزهای شــرقی کشــور به خراســان رضوی ســفر
کرده بود ،روز گذشــته با آیت ا ...علم الهدی نماینده
ولــی فقیــه در اســتان دیــدار و گفــت وگــو کــرد .بــه
گزارش  ، Alamolhoda.comآیــتا ...علمالهدی
در دیدار با سرلشــکر باقری ضمن تمجید از زحمات
نیروهای مســلح در برقراری نظم و امنیت در کشــور
اظهارکرد:اینمملکت،مملکتامامزمان(عج)است
و فرماندهی ســپاه امام زمــان (عــج) ،باالترین ارزش
برایشماست.امامجمعهمشهدبهارتباطوهماهنگی
دستگاههایقضاییوامنیتیاستاناشارهکردوگفت:
نیروهاینظامیخراسانرضویدربحرانهاییکهبه
وجود آمده از یکپارچگی آمیخته با اخالص برخوردار
بودندوکوچکتریننقطهاشکالینهدریکایکعناصر
سپاه و ارتش و نه در خود جریان وجود ندارد .نماینده
ولیفقیهدرخراسانرضویدربارهحاشیهشهرمشهد
واقداماتیکهبرایبازگشتحاشیهنشینانبهشهرها
وروستاهایشانانجامگرفته،اشارهکردوافزود:مردم
در بســیاری از مناطق سالها کشــاورزی و دامداری
میکردندومشکلیبرایطبیعتایجادنشدهبود.وی
افزود :اگر جهاد کشــاورزی و منابع طبیعی در برخی
مناطق اســتان در طرح آبخیزداری تجدید نظر کنند
و مراتع برای بومیان به شکل مدیریت شده آزاد شود،
بسیاری از روستاییان از حاشیه شهرها به روستاهای
خود بازمیگردند و وضعیت اشــتغال و زندگیشــان
بهترمیشود.
در ابتــدای این دیــدار ،سرلشــکر باقری گزارشــی از
سرکشی به مناطق مرزی خراسان رضوی و آمادگی
نیروهای مســلح اســتان برای تأمین امنیت مرزهای
شرقیکشورارائهواظهارکرد:همهمیدانندجمهوری
اسالمی هیچ عالقهای به درگیری ندارد اما ذرهای از
آرمانهاواهدافمانکوتاهنمیآییم.ویبابیاناینکه
نیروهای مســلح وضع مناســبی دارند ،افزود :تالش
میکنیمهرروزوضعیتدفاعیمانبهترشودودرشأن
نیرویمسلحکشوروابستهبهامامزمان(عج)باشیم.

استانداردردیداربامسئوالنپاکستانیوعراقی
خبرداد:

آخرین خبر خاطر نشــان کرد  :ما امروز در حوزه
رسانه های مجازی ،رســانه آخرین خبر را داریم
که در این زمینه بین رسانه های مجازی پیشتاز
هســتیم ،در حــوزه مطبوعاتی نیز یــک روزنامه
سراســری ،ســه روزنامه اســتانی فعال ،شــش
ضمیمه ،چهار نشــریه تخصصی و شــش پایگاه
اینترنتیداریمکهاینداشتههاروزنامهخراسان
رادرمقایسهبادیگررسانههادرجایگاهشاخصی

قرار می دهــد .احدیان همچنیــن برنامه ریزی
برای قوت بخشی به ظرفیت های خراسان را از
برنامههاواهدافاینموسسهبرشمرد.
•برایانتقالتجربهآمادهایم

«ســید علی علوی» ســردبیر روزنامه خراســان و
جانشین مدیر مســئول آخرین خبر نیز گفت :با
توجهبهتجربههفتسالهدرفضایمجازی،امروز

بهجایگاهیرسیدهایمکهمیتوانیماعالمکنیم
مادراینزمینهیکاکوسیستمخلقکردهایم.وی
افزود:موسســهخراســاندراینمسیرتجربیات
خوبیبهدســتآوردهاســتودراینزمینهبرای
انتقالتجربهبهدیگررسانههاآمادگیکاملداریم.
شایانذکراستدرایندیدار«جعفرمروارید»مدیر
کلارشادو«افشــینتحفهگر»معاونفرهنگیو
مطبوعاتیارشاداستاننیزحضورداشتند.

تمجید معاون وزیر از عملکرد قرارگاه رسانهای خراسان رضوی
معاونمطبوعاتیوزیرارشادگفت:مدلقرارگاهرسانه ایکهدرخراسان
رضویایجادشده،مطلوباستومیتواناینالگورادرسراسرکشورپیاده
سازیکرد.بهگزارش تسنیم«،محمدخدادی»روزگذشتهدردیدارمدیران
نرضویکهدرهتلفرهنگوهنرمشهدبرگزارشد،افزود:
رسانهایخراسا 
درسالهایاخیردشمنانتمامیمدلهایمواجههباجمهوریاسالمی
را پشت سر گذاشته و امروز به این نتیجه رســیدهاند که باید در میان مردم
اختالفافکنی و اغتشاش ایجاد کنند .وی ادامه داد  :تمامی رسانههای

دشمنامروزبرمداریکالگویمشخصحرکتمیکنندکهالبتهعناوین
مختلفیدارندوموضوعاترادرمیانخودپاسکاریمیکنند.معاونوزیر
ارشادبابیاناینکهرسانههایقرارگاهرسانهایبایدرصدهوشمندانهای
صورت دهنــد ،افــزود :هر یک از رســانهها امروز به ســهم خــود در فضای
اطالعرسانی ایفای نقش میکنند و این به معنای حذف رسانه مکتوب یا
مجازینیست ،ضمنآنکهدولتنیزتمامتوانوتالشخودرابرایبرطرف
کردنمشکالترسانههابهکارگرفتهاست.

استاندارروزگذشتهدردیدارهایجداگانهبامسئوالنی
از کشــورهای پاکســتان و عراق ،درباره توسعه روابط
اقتصادیرایزنیکردند.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
استانداری« ،علیرضا رزم حســینی» در دیدار سروزیر
ایالتسندپاکستان،بابیاناینکهایرانوپاکستاندو
کشوردوستهستند،افزود:ایرانوپاکستانهمواره
در طول تاریخ با یکدیگر روابط بسیار خوب فرهنگی،
اقتصــادی و سیاســی داشــته اند« .مــراد علی شــاه»
سر وزیر ایالت سند پاکســتان هم در ادامه این دیدار با
ابرازخرسندیازسفربهمشهدمقدسگفت:پاکستان
و ایران دو کشور برادر هســتند و ما هم برای گسترش
روابطبیندوکشورازهیچتالشیدریغنخواهیمکرد.
دردیداراستاندارخراسانرضویباسروزیرایالتسند
پاکستان تفاهم نامه همکاری مشــترک اقتصادی در
زمینه های ســرمایه گذاری ،برگزاری نمایشگاه های
تخصصیوتهاترکاالنیزامضاشد.
•آمادگی برای تاسیس شرکت مشترک
ایرانی-عراقی در حوزه گردشگری زیارت

اســتاندار روز گذشــته با معاون امنیتی و نظامی وزیر
کشــور عراق نیز دیدار کرد .رزم حسینی در این دیدار
گفت :بــرای خدمت رســانی بهتر بــه زائــران ایرانی و
عراقی در شهرهای زیارتی دو کشور ،باید برنامه ریزی
هایویژهایانجامگیردواینآمادگیوجودداردکهدر
راستایساماندهیگردشگرزیارتوتسهیلخدمت
رســانی به زائــران در شــهرهای زیارتی ،یک شــرکت
مشترکایرانی-عراقیتاسیسشود.معاونامنیتیو
انتظامیوزیرکشورعراقهمگفت:برایرفعمشکالت
موجود در فرایند ورود تجهیــزات موکب های خدمت
رسان به زائران اربعین حسینی و تسهیل حمل و نقل
زائراناربعیندرمسیرمرزمهرانتانجفاشرفبرنامه
ریزی های الزم انجام شــده اســت« .محمد بدر ناصر»
همچنین خواستار تسهیل فرایند ورود و خروج زائران
عراقیدرفرودگاهشهیدهاشمینژادمشهدشد.

دریچه خبرها

فراخوان جشنواره ملی جلوههای فرهنگ رضوی در فضای مجازی

هم اندیشی «زیارت در ادیان ابراهیمی»
همزمــان با دهــه کرامــت دومین وبينــار (ســمینار آنالیــن) تخصصي اديــان با
موضــوع «زيــارت در اديــان ابراهيمــی» با مشــارکت ســازمان فرهنگــی و بنیاد
پژوهشهایاسالمیآستانقدسبرگزارشد«.شاهدسید َحسنینبقایی»استاد
صوفی مسلک« ،سنتوش کومار ورما» از اســتادان هندو ،دکتر «مصطفی رنجبر
شــیرازی»معاون بخش ادیان ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســامی« ،فقیر بابا
حسنوارثی»ازپیروانصوفیهو«احمدرضوانی»ازپژوهشگرانبنیادپژوهشهای
اسالمیآستانقدسازجملهکارشناسانحاضردراینوبیناربودند.

معاونمرکزفناوریاطالعاتورسانههایدیجیتالوزارتارشادبااشارهبهاعالمفراخوانهفتمینجشنواره
جلوههای فرهنگ رضوی در فضای مجازی ،گفت :مهلت ثبتنام و ارسال آثار به این جشنواره تا  ۳۰مهرماه
امسالتعیینشدهاست.بهگزارشایکنا«،محمدصادقافراسیابی»افزود:ادارهکلفرهنگوارشاداسالمی
استانقزوینباهمکاریبنیادبینالمللیفرهنگیوهنریامامرضا(ع)ومرکزفناوریاطالعاتورسانههای
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با مشــارکت شبکههای اجتماعی و اپلیکیشــنهای آخرین خبر،
روبیکا ،چارخونه ،آپارات ،تماشا ،نماشا و پروفایل ،این جشنواره را با عنوان «_#امام_رضا_را_دوست_دارم»
برگزار میکند.

دربازدیدسفیرانکشورهایاروپاییازروندارائهخدماتبهمهاجراندرخراسانرضویمطرحشد:

اذعاناروپابهمیزبانیشایستهایرانازپناهندگان
استاندار:کمکهایبینالمللیباهزینههایایرانبرایاتباعهمخوانیندارد

هیئــت ســفیران کشــورهای اروپایــی در ســفر به
خراسان رضوی ،از نحوه ارائه خدمات به مهاجران
بازدید و ضمن بررسی جزئیات وضعیت موجود ،بر
ضرورت افزایش کمک ها به ایران برای میزبانی از
این پناهجویان تاکید کردند .به گزارش خراســان
رضوی ،دیدار با استاندار خراســان رضوی یکی از
برنامه های ســفر این هیئت بود که صبــح دیروز در
دفتراستانداربرگزارشدو«علیرضارزمحسینی»در
این دیدار با ناکافی دانستن کمک های بین المللی
در برابر هزینه های ایران برای اتباع ،خواستار نقش
فعال تر اروپا در کمک به پناهجویان شد.
•ورود روزانه  1500مهاجر غیرمجاز

به گزارش روابط عمومی استانداری ،رزم حسینی
در ایــن دیــدار گفــت :بســیار خوشــحالیم کــه آثار
اجتماعیمادیومعنویکهنگهداریازپناهندگان
بر اقتصاد کشــور و اســتان خراســان رضوی دارد از
نزدیک مشاهده می کنید .اســتاندار افزود :حدود
130هزار افغانستانی در خراسان رضوی هستند
که 20هزار نفر آن ها به صورت غیرمجاز در اســتان
زندگی می کنند البته روزانه  1500نفر به صورت
غیر مجاز وارد خــاک ما می شــوند .وی ادامــه داد:
اتباع افغانســتان به رغم تدابیر ما در مرزها ،به دلیل
مشــکالت کشــور خود ،وارد ایــران و اســتان ما می
شــوند و از خدمات دولت ایران اســتفاده می کنند.
رزم حســینی به  200میلیارد دالر یارانه مربوط به
اقالم مختلف در کشــور اشــاره کرد و گفت :بیش از
سهمیلیونتبعهافغانستانیدرکشوروجوددارندکه
از این یارانه استفاده می کنند به عبارتی این هزینه
ها ،هزینه های غیر مستقیمی اســت که برای آن ها

انجام می شود .وی کمک های بین المللی به ایران
راناکافیدانستوبیانکرد:انتظارداریماینکمک
هایانساندوستانهافزایشیابدچونکشورماتبدیل
به ایستگاهی برای اتباع شــده و ما از آن ها پذیرایی
می کنیم بنابراین کشورهای اروپایی هم باید سهم
نگهداری آن ها را درخصوص کشــور ایران افزایش
دهند .رزم حســینی خطاب به سفیران کشورهای
اروپایی گفت:اگرکشورهایشماکشورماراتحریم
می کنند حداقل در کمک رســانی های خود بیش
از سه میلیون افغانســتانی حاضر در ایران را تحریم
نکنیدوامیدواریمشاهدنقشفعالترشمادرکمک
بهپناهجویانباشیم.
•از نزدیک با مشکالت آشنا شدیم

درایندیدار«ایووفریسن»نمایندهکمیساریایعالی
پناهندگانسازمانمللمتحددرایرانطیسخنانی
بابیاناینکهبرایسبککردنمسئولیتکشورهای
میزبان پناهندگان باید تشــریک مســاعی صورت
بگیرد ،افــزود :در این بازدید از نزدیک با مشــکالت

پناهندگان آشنا شدیم و این بسیار مهم است چون
همیشه درباره پناهندگان چالش هایی وجود دارد
بنابراین باید به این موضوع توجه داشــت که چگونه
می تــوان از آن ها حمایت کرد .ســفیر ســوئیس که
سرپرستی هیئت سفیران اروپایی عازم به خراسان
رضویبرعهدهاشاستنیزمیزبانیسخاوتمندانه
ایران از پناهندگان با توجه به مشــکالت اقتصادی
کشورراقابلتقدیردانستوافزود:اینمهماستکه
فقطدرتهرانصحبتنکنیمبلکهبازدیدهایمیدانی
داشتهباشیمتابتوانیمدراینبازدیدهاهمکاریهای
تنگاتنگ ایران را مشاهده کنیم« .مارکوس الیتنر»
اذعانکرد:دراینبازدیدهابسیاربرایمامهماست
که از نزدیک با خدمات و موضوعات مرتبط آشنا می
شــویم و می توانیم گزارش هایــی در این خصوص و
خدماتدریافتیداشتهباشیم.
•بیش از  40سال است که پناهنده ها
در ایران زندگی می کنند

ایــن هیئت همچنیــن صبح دیــروز بــا حضور در

اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی اســتان،
از روند ارائه خدمات به مهاجران بازدید کردند.
به گزارش خراســان رضوی ،رئیس کمیساریای
عالی ســازمان ملل متحد درامور پناهندگان در
حاشیه این بازدید گفت :اقدامات اولیه در سطح
بین المللی در خصوص پناهندگان بدون مدرک
در مشــهد صورت گرفته اســت« .ایوو فریســن»
افزود :بیش از  40سال اســت که پناهنده ها در
جمهوری اســامی ایــران زندگــی و خدماتی را
دریافت می کنند و برای مــا اهمیت زیادی دارد
که این خدمات و مشــکالت موجــود را ببینیم تا
بتوانیم در کنار هم کمک های بیشــتری را برای
پناهنده ها از جامعه بین الملل دریافت کنیم .وی
درباره پناهندگان بدون مدرک در مشهد اظهار
کرد :طبیعتا هیچ دولتی نمی خواهد که جامعه
ای بدون مدرک داشته باشد بنابراین تمام طرح
ها و برنامه ها همیشــه با همکاری دولت تدوین
و برنامــه ریزی می شــود و مــا در این جــا حضور
داریم تا در این زمینه از دولت جمهوری اسالمی
ایــران حمایت کنیــم .فریســن در ادامــه درباره
اقدامات انجام شده برای تسهیل بازگشت اتباع
افغانســتانی به کشورشان گفت :ســال گذشته
کمیساریا با همکاری دولت ایران شرایط را برای
بازگشت دو هزار نفر فراهم کرد که نیازهای این
افراد برای بازگشــت تامین شد و ما به دنبال این
هســتیم که تعداد بیشــتری از این افــراد با عزت
نفس و احترام به کشورشان برگردند.
•جامعه جهانی باید برای حل مشکالت اتباع
کمک کند

مدیــرکل امــور اتبــاع و مهاجــران خارجــی نیز
گفت :یکی از ماموریت هایی که اداره کل اتباع
به صورت جدی به دنبال آن است اطالع رسانی
کیفیــت خدمات رســانی بــه اتباع برای شــفاف
ســازی افکار عمومی در ســطح دنیاست« .سید

عرضه 20هزار جلد کتاب در «رواق رضوی»
ایســتگاههای «رواق رضوی» در سراسر کشــور ،میزبان 20هزار جلد کتاب
میشوند.بهمناسبتفرارسیدندههکرامتوآغازفعالیتایستگاههای«رواق
رضوی»در 31استان،بیشاز 400عنوانکتابباموضوعاترضوی،قرآنی،
کودک،نوجوانو...دراینمراکزعرضهمیشود.اینایستگاههادر 120نقطه
جغرافیاییکشورطراحیشدهاست،بهصورتیکهدراینمجموعهایستگاهی،
خدماتفرهنگیواجتماعیمتنوعیبامحوریتکتابوکتابخوانیودیگر
فعالیتهاشاملکارهایهنریوتبلیغیبهمخاطبانارائهمیشود.

علی قاســمی» افزود:بحث تحریم ها و قطعنامه
هایی که ضــد حقوق بشــر علیــه ایــران تصویب
می شــود بــه شــدت آزار دهنــده اســت و برخی
اوقــات موضوعــات نادرســتی دربــاره ضعف در
خدمات رســانی ایران بــه اتبــاع خارجی مطرح
می شــود که به همین دلیل نیاز اســت آن دسته
از کشــورهای خارجی که بخشی از بودجه ها در
زمینه پناهندگان را تامین مــی کنند از کیفیت
خدمــات رســانی ایران بــه اتبــاع باخبر شــوند.

وی ادامه داد :این هیئت در ســفری ســه روزه به
مشــهد از روند خروج اتبــاع افغانســتانی از مرز
دوغارون ،نحوه ارائه خدمات بــه پناهندگان در
مهمانشــهر تربت جام و همچنین از نوع خدمت
رسانی اداره کل امور اتباع بازدید کردند .شایان
ذکر است بازدید از بیمارستان  22بهمن ،اداره
کل فنی و حرفه ای اســتان و موسســات و حوزه
هــای مرتبط با پناهنــدگان از دیگــر برنامه های
سفر این هیئت به استان بود.

