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با شما و برای شما می مانیم

اولیــن روزنامه اســتان خراســان رضــوی امــروز در
حالی وارد شانزدهمین سال انتشــار خود می شود
که افکار عمومی با یک عالمت ســوال درگیر اســت
و آن این که آیا اساســا با وجود رشــد چشمگیر کانال
های خبری در شبکه های اجتماعی و امکان اطالع
از خبر بــدون فوت وقــت ،آیا باز هــم نیاز بــه روزنامه
ها احســاس می شــود و آیــا مطبوعــات مــی توانند
جایگاهگذشتهخودراهمچنانحفظکنندیاخیر؟!
پاســخ بــه ایــن ســوال بــه طــور قطــع «خیر» اســت
اگرروزنامهها...
* عمر رسانه های مکتوب به پایان رسیده است،
اگر روزنامه ها نتوانند در کنار خبری که به مخاطب
ارائه می کنند ،فراخبر ،ابعاد ناگفتــه و ناپیدا و البته
تحلیل ماجــرا را نیز چاشــنی آن کنند تــا در واقع به
مخاطــب قــدرت پیــش بینــی و بررســی بدهنــد نه
صرفا خبر اولیه را .روزنامه خراســان رضوی ســعی
کرده اســت همــواره در برابر اخبار و اتفاقات شــهر و
اســتان به بیان صرف خبر بســنده نکند و با پیگیری
موضوع از مســئوالن و کارشناســان زوایــای پنهان
آن را در گــزارش هــا و پرونــده هایش بررســی کند.
پرونده هــای بی شــمار «خراســان رضــوی» درباره
وضعیــت و مشــکالت حاشــیه شــهر ،جــاده هــای
مــرگ و گــذرگاه هــای خونیــن اســتان ،صنعت به
خــاک نشســته ،موضوعات ریز و درشــت شــهری از
بــی .آر .تی گرفته تــا پارکینگ فرودگاه ،مشــکالت
بهداشتیودرمانیازبیمارستانامدادجنوبگرفته
تابیمارستانحاشیهشهردرشمالمشهدو...همگی
اثباتکنندهاینادعاستکه«خراسانرضوی»هیچ
گاهدرخبرنماندهاست.
* روزنامه هاتعطیل خواهند شــد اگر نتوانند آن
چه را مورد مطالبه و خواست مردم و مشکالت شهر
و اســتان اســت ،منصفانه پیگیــری کننــد .روزنامه
خراســان رضوی سعی کرده اســت در طول این15
ســال روحیه مطالبه گری خود را حفظ کند .اگر در
آیتم های «ســرزده» و «صندلی داغ» شفاف به سراغ
مســئوالن می رود و مشــکالت ریــز و درشــت مردم
و اســتان را پیگیری مــی کند،اگر خراســان رضوی
می تواند زمین خواری های دســتگاه ها و نهادها در
ارتفاعات مشــهد را به تیغ نقد بکشــاند ،اگــر پرونده
مــواد غذایــی ناســالم و آلــوده را پیگیری مــی کند،
اگــر از بحــران خشکســالی و تامیــن آب اســتان
مــی نویســدو ...تنها و تنهــا به ایــن دلیل اســت که
خراســان رضوی در قامت یک رسانه مطالبهگر قدم
علم کــرده اســت و هر جا احســاس کند کــه مطالبه
ای به حق وجود دارد ،منصفانــه موضوع را پیگیری
میکند.مسئوالننیزطیاینسالهارویهخراسان
را پذیرفته اند و مــی دانند که اگر نقدی هســت نه از
ســر تخریب و عقده گشــایی بلکه از ســر دلســوزی و
مطالبه گری است ،بنابراین پای کار می آیند و برای
رفعمشکالتهمکاریمیکنند.
*روزنامههامخاطبخودراازدستخواهندداد
اگر نتوانند همگام با پیشــرفت فناوری به روز شــوند
و از ظرفیــت های این حــوزه برای پیشــبرد اهداف و
رسالت های مطبوعاتی خود بهره بگیرند .خراسان
رضویباورودبههنگامبهتلگرام،اینستاگرامودیگر
شــبکه های اجتماعی آگاهانه این فضا را حفظ کرد
تا سنگر اطالع رسانی خالی نماند .کانال تلگرامی
اخبار خراســان @ akhbarekhorasanبه عنوان
تنها کانال خبری روزنامه در استان خراسان رضوی
باحدود 200هزارعضوتوانستهبهیکیازمعتبرترین
پایگاههای اطالعرسانی بر خط تبدیل شود .البته با
وجود این که تعداد کانالهای خبررســان در تلگرام
رشدفزایندهایداردوهرکسیازدریچهنگاهوبینش
خوداخباررابهسمعونظرمردممیرساندوجذابیت
برای کســب درآمد ،هــدف اول و آخــر گردانندگان
بســیاری از کانالهای تلگرامی شــده اســت ،کار را
برایکانالتلگرامیاخبارخراسانکهسعیدارددر
درجهاول«اطمینانوصحت»رابهمخاطبارائهکند،
دشوارترمیکندوبرسختیهایرسالتخبررسانی
میافزاید.
*روزنامه هــا ازگود ودنیای رســانه بیرونخواهند
رفت اگر از مردم فاصله بگیرند و صــدای مردم از آن
ها شنیده نشود .نگاهی به کارنامه خراسان رضوی
در طول  15سال گذشته به خوبی این ادعا را اثبات
می کند که «خراســان رضــوی» برخاســته از مردم و
برای مردم اســت ،اگر «خراســان رضوی» هر جا که
حقی از مــردم در شــهرداری و ادارات آب  ،برق  ،گاز
و دیگر دســتگاه های خدمات رســان ،نادیده گرفته
می شــود ،ورود می کند ،اگــر دغدغه های فرهنگی
و مســئولیت هــای اجتماعــی اش کــم رنــگ نمــی
شــود و با کمک خیران شــهر ،زندانی غیر عمــد را از
زندان می رهاند و بیمار بــی بضاعت را به اتاق عمل
می فرســتد یا ســرپناهی بــرای بی خانمانــی مهیا
می کند ،برگرفته از تفکر و باور مردمی بودن اســت.
عالوه بر این ،روزنامه خراســان رضوی در سال های
گذشــته با انتشــار صفحه «حرف مردم» سعی کرده
است مشکالت مردم را به درستی پیگیری و مطالبه
کند«.تریبونمحله»هرهفتهبهمحالتشهرمیرود
وازمشکالتیمینویسدکهزندگیرابرایمردمیک
محله سخت کرده اســت .تریبون «در شــهر» نیز این
فرصترابهشهروندانمیدهدکهدربارهموضوعات
مختلف ،نظر موافق و مخالف خــود را بیان کنند .آن
چه ما برای آینــده برنامه ریزی کرده ایم و در دســتور
کار داریم ،چیزی جز مطالبه گری و کمک به توسعه
و اعتالی استان نیست و امیدواریم همچنان با شما
وبرایشمابمانیم.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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بررسی نتایج یک نظرسنجی در آستانه شانزدهمین سال انتشار اولین روزنامه استان

رضایت  89درصدی از تاثیر مطالبهگری «خراسان رضوی

»

همان طور که می دانید ،طی سال های گذشته مرکز افکارسنجی روزنامه خراسان ،نظرسنجی های متعددی
را از مردم مشــهد و مخاطبان روزنامه انجام داده و نتایج آن را منتشــر کرده اســت .امســال در آستانه آغاز
شانزدهمین سال انتشار ،برای نخستین بار تصمیم گرفتیم این نظرسنجی را به طور مستقل برای روزنامه
اســتانی «خراســان رضوی» انجام دهیم تا بتوانیم خود را با ترازوی قضاوت شــما محک بزنیم و با اطالع از
نظرات و مطالبات شــما ،برنامه ریزی دقیق تری برای ادامه خدمت رســانی به شما داشــته باشیم .از جمله
نکات قابل توجه در نتایج این نظرسنجی این است که  89درصد ،پیگیری های روزنامه خراسان رضوی در

موضوعات استان و مطالبات مردم را موثر ارزیابی کرده اند ،این یعنی عملکرد رسانه ای ما به میزان زیادی
مورد رضایت بوده است .مرکز افکارسنجی رصد ،وابســته به دفترپژوهش روزنامه خراسان ،طی تحقیقی
در مرداد امســال به بررســی دیدگاه مشــترکان روزنامه خراســان در خصوص روزنامه «خراســان رضوی»
پرداخت .این نتایج بر اساس پرسش از نمونه های تصادفی با جامعه آماری  400پاسخ گو اعم از مخاطبان و
غیر مخاطبان روزنامه خراسان رضوی بوده و امکان تعمیم نتایج حاضر به تمام مشترکان روزنامه خراسان
را با سطح اطمینان باال دارد.

ضریب نفوذ  73درصدی

روزنامه های استان  ،منبع خبری  82درصد مخاطبان

 84درصد ،مخاطب جدی اخبار استان و مشهد

بر اساس یافته های این پژوهش ،بیش از نیمی از مشترکان روزنامه
( 56درصد) اعــام کردهاند که هــر روز روزنامه خراســان رضوی را
مطالعه میکنند .اگر میزان مطالعه «خیلی کم» و «نامنظم» را هم در
نظر بگیریم ،بایــد گفت که در مجموع 73درصد ،روزنامه خراســان
رضوی را مطالعــه میکنند گرچه کــم و نامنظم .در مقابــل تنها 26
درصد گفته اند که روزنامه استانی را مطالعه نمیکنند.

اگرچه با توجه به فراگیر شدن شــبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی در چند سال اخیر به طور طبیعی
فعالیت رسانه ها با تغییراتی همراه بوده و ما نیز همانند بســیاری از فعاالن رسانه ای ،حوزه اطالع رسانی و
پیگیری مان را در فضای مجازی توسعه داده ایم ،اما بسیار جالب است که حدود 82درصد همچنان روزنامه
را منبع دریافت اخبار استان اعالم کرده اند .بر اساس نتایج نظرســنجی ،پس از این رسانه مکتوب ،فضای
مجازی با 37.79درصد ،شبکه تلویزیونی استان با 44.81درصد و شبکه رادیویی استان با 11.70درصد
دیگر منابع خبری هستند .درخور ذکر است که در این سوال افراد قادر به انتخاب بیش از یک گزینه بودند .به
همین دلیل جمع درصد پاسخ ها بیشتر از 100است.

این کــه  84درصــد مشــترکان روزنامه خراســان ،پیگیــر اخبار
اســتان و شــهر مشــهد هســتند نیز بســیار حائز اهمیت اســت.
 16درصد اعالم کــرده اند که ایــن اخبار را به میــزان کم دنبال
مــی کنند و بــرای بقیه پیگیری خبرهای اســتان و شــهر مشــهد
اهمیت دارد.

هر چند وقت یک بار روزنامه «خراسان رضوی»
را مطالعه میکنید؟

اخبار مربوط به استان را از چه طریقی دنبال می کنید؟

به طور کلی چقدر پیگیر اخبار استان
یا شهر مشهد هستید؟

هیچ وقت

26درصد

خیلی کم و نامنظم

7درصد

هفته ای دوبار یا بیشتر

8درصد

هفته ای یک بار
هر روز

3درصد
56درصد

روزنامه

81.93درصد

شبکه تلویزیونی استانی

44.81درصد

شبکه رادیویی استان

11.70درصد

فضای مجازی (کانال های تلگرامی و)...

37.79درصد

کم

16درصد

متوسط

34درصد

زیاد

50درصد

ذائقه؛همفرهنگی-اجتماعیوهمسیاسی-اقتصادی

تامین کننده نیازهای خبری 81
درصد مخاطبان
پاسخهابهسوالمادربارهمیزانبرآوردهشدن
نیازهای خبــری با مطالعه روزنامه «خراســان
رضوی» 11 ،درصد «خیلی زیاد» 27،درصد
«نسبتازیاد»و 43درصد«متوسط»بودهاست.
این کــه در مجمــوع محتــوای روزنامه مــا نیاز
خبری 81درصدمخاطبانرابهمیزان«خیلی
زیاد»«،نسبتازیاد»و«متوسط»تامینمیکند،
دستاوردمهمیاستکهبهآنافتخارمیکنیم
و البته این موضوع وظیفه ما در این حوزه را نیز
سنگین تر می کند .همچنین تالش خواهیم
کرد بــا رفع کاســتی هــای احتمالــی ،میزان
رضایت 19درصد باقی مانده مخاطبان را نیز
بهبودبخشیم.

اینموضوعنیزبرایمانحائزاهمیتبودکهبدانیمذائقهمخاطبانمانچیستوبین
دوحوزه«فرهنگی-اجتماعی»یا«سیاسی-اقتصادی»کدامراترجیحمیدهند39.
درصدمایلاندروزنامه«خراسانرضوی»توامانبهموضوعاتاجتماعی-فرهنگیو
نیزاقتصادی-سیاسیبپردازد 30.درصدتنهاحوزهسیاسی-اقتصادیراترجیح
می دهند و 28درصد هم موضوعات فرهنگی-اجتماعی را مورد عالقه خود برای
مطالعه در روزنامه بیان کرده اند .در این بین 3درصد هم تمایزی بین این دو حوزه
موضوعیقائلنبودهاند.

تمایل دارید روزنامه خراسان رضوی بیشتر به بررسی موضوعات
اجتماعی و فرهنگی بپردازد یا اقتصادی و سیاسی
فرهنگی-اجتماعی

28درصد

سیاسی-اقتصادی

30درصد

هر دو

39درصد

فرقی نمی کند

3درصد

تنها ۳۳درصد« ،خراسان رضوی» را سیاسی می دانند

خبرهای مفصل 64 ،درصد
مخاطب دارد
طوالنی بودن حجم خبرهای برخی نشست
ها و جلســات ،همــواره یکــی از مشــکالت و
نگرانــی هــا در حــوزه رســانه اســت .اگرچه
همــواره تــاش می شــود بــا کوتاه نویســی،
سهولت خوانش آن را برای مخاطب باال ببریم
اما برخی جلســات و خبرها بــه دلیل اهمیت
زیــاد اظهارنظرهــا و مباحث مطرح شــده در
آن ،گاهــی مــا را ناگزیر بــه انتشــار خبرهای
مفصل می کند .نظرسنجی انجام شده نشان
می دهد ایــن خبرها ،با وجــود مفصل بودن،
عنصــر جذابیــت خــود را دارد و در مجمــوع
 64درصــد اعــام کــرده انــد مطالعــه آن به
میزان «متوسط»« ،نسبتا زیاد» و «خیلی زیاد»
برایشان جذاب است.

ارزیابی دیدگاه ها در این نظر سنجی نشان می دهد تالش برای دور بودن «خراسان
رضوی» از جناح بندی های سیاسی و انعکاس خبرهای همه احزاب ،جناح ها و گروه
هایسیاسیموفقیتآمیزوسوالمادربارهطیفسیاسی«خراسانرضوی»باپاسخ
های جالبی همراه بوده اســت .این که 34درصد ما را میانه رو می دانند و 33درصد
نیز طیف سیاسی مان را نمی دانند ،یعنی 67درصد «،خراسان رضوی» را نزدیک به
یکطیفسیاسیخاصارزیابینمیکنند.ایننگاهوارزیابی،دستاوردبسیارمهمو
حائزاهمیتیبرایماست،چراکهدرفضایرسانهایکشوروباتوجهبهنیازمبرمرسانه
ها به حمایت های اقتصادی ،این که روزنامه «خراسان» و به تبع آن روزنامه «خراسان
رضوی»توانستهاستاستقاللخودراازنظرسیاسیحفظکندوایننظرسنجینیز
اینرویکردراتاییدمیکند،یعنیمادرتحققهدفورسالتماندرستعملکردهایم
و تالش خواهیم کرد همین راه را ادامه دهیم.البته در این بیــن 26 ،درصد ،روزنامه
خراســان رضوی را نزدیک به طیف اصولگرا و 7درصد نزدیک به طیف اصالحطلب
میدانند که قطعا توجه به این آمار هم مــا را در انجام بهتر وظایف رســانه ای در حوزه
سیاسیکمکخواهدکرد.

روزنامه خراسان رضوی را از حیث سیاسی
نزدیک به کدام طیف و جریان می دانید؟
اصولگرا

26درصد

اصالح طلب

 7درصد

میانه رو

34درصد

نمی دانم

 33درصد

رضایت  89درصدی از پیگیری ها

بی طرفی سیاسی ،مطالبه  86درصدی

باعث خرسندی است که برایند پاسخ ها به
این سوال نظرسنجی که «پیگیری خراسان
رضوی در موضوعات اســتان و حرف مردم
را چقــدر موثر مــی دانیــد؟» مثبت اســت و
مخاطبان از عملکرد ما در انجام این وظیفه
رسانه ای رضایت د ارند.
در مجمــوع 89 ،درصــد ،ایــن پیگیــری ها
را موثر مــی دانند که به تفکیک شــامل 20
درصــد «خیلــی زیــاد» 32 ،درصد «نســبتا
زیاد» و  37درصد «متوسط» است .بر اساس
نتایج نظرســنجی ،فقــط  11درصد در این
زمینه رضایــت «خیلی کــم» و «نســبتا کم»
دارند که برای افزایــش رضایتمندی آن ها
نیز تالش خواهیم کرد.

ســوال مهم دیگر در حوزه رویکرد سیاســی روزنامه «خراســان رضوی» ،این بود که
بدانیم از ما چه انتظاری وجود دارد .نکته جالب این که فقط 14درصد تمایل دارند
اخبار طیف های خاص سیاسی (اصولگرا ،اصالح طلب و سایر) انعکاس پیدا کند و
 86درصددیگرچنیندیدگاهیندارند.ایننتایجهمتقویتکنندهپاسخهابهسوال
قبلیعنیبیطرفیخراسانرضویوفارغبودنازجناحبندیهاستوتوجهبهاین
مطالبهمخاطب،درسیاستگذاریهایرسانهایماکاربردیخواهدبود.

تمایل دارید اخبار کدام طیف سیاسی در روزنامه خراسان رضوی
بیشتر منعکس شود؟
اصولگرا

3درصد

اصالح طلب

6درصد

هیچ کدام

20درصد

هر دو

36درصد

نظری ندارم
سایر

30درصد
 5درصد

