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سلطانی فر :افکار عمومی را
برای مقابله با تحریم ها آماده کنیم

سلطانی فر معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در خراسان رضوی که از سوی
خانه مطبوعات این استان برگزار شد ،گفت :مطمئن باشید این دوران سخت به ســرعت می گذرد ،ما اگر بتوانیم چند ماه پیش روی خود را پشت سر
بگذاریم ،به طور قطع می توانیم تحریم های ظالمانه را پشت سر بگذاریم و در کنار آن باید افکار عمومی را هم برای مقابله با این تحریم ها آماده کنیم.

معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر ارشاد در جشن روز خبرنگار خانه مطبوعات خراسان رضوی مطرح کرد:

جای خالی رشته روزنامه نگاری درقطب رسانه ایکشور
محمد امین شرکت اول

عرصه را عرصه خودشکوفایی این افــراد دانست.معاون مربوط می خواهم در این زمینه هر اقدامی که می توانند
امــور مطبوعاتی و اطــاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد انجام دهند.
اسالمی با بیان این که در حوزه آکادمیک روزنامه نگاری ،در پایان مراسم نیز از حجت االسالم سید امین جوادی مدیر
عامل ،محمد رضا مروجی ،رئیس هیئت مدیره و ابهری
شــاهــد بــزرگــانــی از خطه
معاون مدیر عامل در حــوزه اداری مالی و منابع انسانی
خــراســان هستیم ،ادامــه
موسسه اعتباری ملل به عنوان حامی رسانه نگاران خراسان
داد :سرآمد ترین این افراد
رضوی تقدیر شد.
مرحوم معتمد نژاد است و
اگر من بخواهم از این افراد معاون وزیر ارشاد :در زمینه ایجاد رشته
هــمــچــنــیــن بــــه گـــــزارش
خراسانی نــام ببرم باید از روزنامه نگاری و علوم ارتباطات در دانشگاه
«خراسان» با توجه به حضور
افراد بسیاری یاد کنم و این های دولتی خراسان رضوی اقدامی نکرده
معاون امور مطبوعاتی وزیر
درحالیاستکهمادرزمینه ایم و من از همین تریبون از دیگر مسئوالن
فرهنگ و ارش ــاد اسالمی
ایجاد رشته روزنامه نگاری و مربوط می خواهم در این زمینه هر اقدامی که در اســـتـــان ،نــشــســتــی با
حضور مدیرکل فرهنگ و
علوم ارتباطات در دانشگاه می توانند انجام دهند
ارشــاد اسالمی با تنی چند
ه ــای دولــتــی ای ــن اســتــان
از مسئوالن روزنــامــه های
اقدامی نکرده ایــم و من از
همین تریبون از استاندار خراسان رضوی و دیگر مسئوالن استان قبل از مراسم روز خبرنگار در همان محل برگزار شد.

Info@khorasannews.com

خانه مطبوعات خراسان رضــوی پنج شنبه شب گذشته
به مناسبت روزخبرنگار مراسمی را بــرای اعضای خانه
مطبوعات و مهمانان برگزار کرد .به گزارش «خراسان»،
در این مراسم که برای چهارمین سال متوالی با همکاری
موسسه اعتباری ملل برپا شد ،با حضور شخصیت هایی از
قبیل معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،استاندار خراسان رضوی ،شهردار و رئیس
کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر مشهد از بهروز
محسنی خبرنگار پیش کسوت رسانه های استان خراسان
رضوی« ،فائقه انوار» خبرنگار پیش کسوت روزنامه خراسان،
سید «حیدر رضوی» خبرنگار پیش کسوت نشریه اقتصاد
آسیا و همچنین مادر خبرنگار شهید ،محمد رضا امانی،
شهید خبرنگار دفاع مقدس استان های خراسان تقدیر
به عمل آمد .حمید ضیایی پرور ،مدیرکل مرکز مطالعات و
برنامهریزی رسانههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از
دیگر مهمانان بود که در این مراسم به خاطره گویی از دوران
فعالیت رسانه ای خود در روزنامه خراسان پرداخت.
▪خراسان رضوی قطب رسانه ای کشور

در این مراسم رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان
رضوی ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامی داشت شهادت
شهید صارمی ،افزود :او با خون پاک خود قلم را جاودانه
کرد و روز خبرنگار را رقم زد .سید «جالل فیاضی» جشن
روز خبرنگار را میعادی عاشقانه برای کسانی دانست که روز
و شب نمی شناسند و در تمامی لحظات زندگی برای آگاهی
مردم در کوتاه ترین زمان و صحیح ترین شکل فعالیت می
کنند .وی افزود :خراسان رضوی قطب رسانه ای کشور است
و بعد از تهران بیشترین و کیفی ترین رسانه ها در این استان
قرار دارد که از این جمله ،پنج روزنامه و بسیاری خبرگزاری
ها و بزرگ ترین کانال های خبری شبکه های مجازی متعلق
به این استان است و من هم می گویم که خبرنگاران و رسانه
های استان ،نجیب ترین خبرنگاران و رسانه ها هستند.
▪هدیه ملل برای اعضای خانه مطبوعات

«حسینعلیآریانی»مدیرخانهمطبوعاتخراسانرضویهم
در این مراسم در سخنان کوتاهی ضمن خیرمقدم به اعضای
خانه مطبوعات به ویژه خانواده آنان ،گفت :به مناسبت روز
خبرنگار هدیه ای از سوی خانه مطبوعات خراسان رضوی با
حمایت موسسه اعتباری ملل برای اعضا تدارک دیده شده
است که تقدیم می شود.

در حاشیه

▪خبرنگاری ،هنری از جمع تعهد و نقادی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی نیز در
این مراسم ،خبرنگاری را هنری از جمع تعهد و نقادی
خواند و افزود :خبرنگاران از طرفی نقادی های اجتماعی
را به مسئوالن منتقل می کنند و از طرف دیگر تعهدی
مبنی بر ارزش های اخالقی دارنــد ،در فضای کنونی
که فضای دیپلماسی فرهنگی است و راهبرد گفت و گو
که از آرمان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است،
خبرنگاری و رسانه نقش تاثیرگذاری دارند«.جعفر
مروارید» با تصریح این که در فضای کنونی مفهوم رسانه
عــوض شــده اســت ،بیان کــرد :در ایــن فضای جدید باز
هم رسانه ها می توانند با بهره گیری از فضای مجازی
تاثیرگذار باشند.وی زیارت را رویدادی فرهنگی برشمرد
و ادامــه داد :این رویــداد یکی از بهترین عرصه ها برای
تاثیرگذاری بر افکار عمومی است و در چهلمین سال
انقالب ،نقش رسانه برجسته و رکن چهارم دموکراسی
است.
▪خداقوت به خانواده خبرنگاران

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل هم با تبریک روزخبرنگار،
به خانواده های این قشر نیز برای تحمل سختی های این

کار خداقوت گفت و افزود :خانواده های این افراد با همه
مشکالت این کار زندگی می کنند و وقتی هم که خبرنگاران
با تمام فشارهای کاری خود به منزل بر می گردند ،خانواده
آن ها ،با ایجاد محیطی آرام ،کمی از فشارهای کاری را
می کاهند.حجت االسالم سید «امین جوادی» با اشاره به
سالروز شهادت شهید صارمی افزود :این افتخاری است که
هر سال در چنین مراسمی در جمع خبرنگاران باشیم و ما از
شادی شما شاد خواهیم شد.وی ادامه داد :باید در عرصه
خبررسانی دقت کنیم و انصاف این است که اغلب خبرها
امیدوار کننده است اما گاهی برخی افراد پیدا می شوند که
آبروی هم وطنان خود را در نظر نمی گیرند و این در حالی
است که در اسالم هیچ چیزی به اندازه آبرو اهمیت ندارد.
خبرنگار حرفه ای هیچ گاه آبروی مسئول نظامش را نمی برد
و چیزی خالفشان اعالم نمی کند.
▪فعالیت  1400مدیر مسئول زن در رسانه های کشور

معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و
ارشــاد اسالمی نیز در این مراسم صحبت های خود را با
تبریک این روز به تمامی خبرنگاران و فعاالن عرصه رسانه
آغاز کرد و خطاب به این افراد افــزود :مطمئن باشید این
دوران سخت به سرعت می گذرد ،ما اگر بتوانیم چند ماه

پیش روی خود را پشت سر بگذاریم ،به طور قطع می توانیم
تحریم های ظالمانه را پشت سر بگذاریم و در کنار آن باید
افکار عمومی را هم برای مقابله با این تحریم ها آماده کنیم.
دکتر «محمد سلطانیفر» ،اشــاره ای به مالقات خود با
شهردار مشهد کرد و گفت :امیدواریم بتوانیم از ظرفیت های
بین المللی مشهد برای انعکاس مطالب در فضای رسانه
های خارجی استفاده کنیم.
وی ضمن تاکید بر نقش بانوان در عرصه رسانه و خبر ،افزود:
در ایــن عرصه حــدود  1400مدیرمسئول خانم داریــم و
در حوزه تحریریه های روزنامه ها بیش از  55درصد افراد
را خانم ها تشکیل می دهند و از این جهت می تــوان این

مدیر عامل موسسه اعتباری ملل  :خانواده
خبرنگاران با همه مشکالت این کار زندگی
می کنند و وقتی هم که خبرنگاران با تمام
فشارهای کاری خود به منزل بر می گردند،
خانواده آن ها ،با ایجاد محیطی آرام ،کمی از
فشارهای کاری را می کاهند

* هنگامی که مادر شهید امانی خبرنگار شهید دوران دفاع مقدس استان های خراسان برای تجلیل به جایگاه دعوت
شد معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر مسئوالن حاضر در جایگاه اعالم کردند برای تکریم وی
به پایین سن بروند که مادر شهید با وجود کهولت سن ضمن ادای احترام به خبرنگاران و مسئوالن ،نپذیرفت و با حضور
در جایگاه برای خبرنگاران آرزوی موفقیت کرد.
* حضور مدیران صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی ،دو روزنامه سراسری ،سه روزنامه استانی و اغلب مدیران
نمایندگی خبرگزاری ها و سرپرستان روزنامه های کشوری به عنوان مهمانان مراسم قابل توجه بود.
* با وجود این که «مجتمع آفرینش» به عنوان مکان برگزاری مراسم روز خبرنگار نسبت به باغ تاالرهای مراسم سال
های قبل دورتر بود اما محیطی متفاوت داشت به طوری که بسیاری از خانواده ها در حین و پایان مراسم دقایقی را برای
گشت و عکس گرفتن در فضا اختصاص دادند .ضمن این که برگزار کنندگان ،برای سهولت حضور مهمانان وسیله رفت
و آمد را پیش بینی کرده بودند.
* اجرای برنامه توسط گروه موسیقی محلی تربت جام با لباس منطقه ،حال و هوای خاصی به مراسم داده بود.
* مهمانان در بدو ورود با خوش آمدگویی و دریافت شاخه گل مورد تکریم قرار می گرفتند.
* حضور حجت االسالم جوادی مدیر عامل موسسه اعتباری ملل به عنوان حامی مراسم روز خبرنگار به اتفاق جمعی از
معاونان و مدیران آن مجموعه برای سومین بار طی چهار سال اخیر قابل توجه بود.
* در این مراسم همچنین از تالش های بهروز محسنی خبرنگار پیش کسوت استان (مدیر اسبق خبرگزاری ایرنا در
خراسان) با بیش از نیم قرن فعالیت حرفه ای در رسانه های مختلف استان به عنوان «محسن رسانه» و پدر خبرنگاری
استان یاد و از او تجلیل شد .در هنگام تکریم او مهمانان به احترامش قیام و «محسن رسانه» را تشویق کردند.
* شرکت اعضای خانه مطبوعات خراسان رضوی در مراسم ،چشمگیر بود و بسیاری از اعضای شهرستان های استان
نیز دعوت برگزارکنندگان را اجابت کرده بودند.
* ابوالفضل آقاخانی از مجریان صدا و سیما اجرای مراسم را بر عهده داشت که عالوه بر مجری گری به اجرای برنامه
های دیگری هم پرداخت و مورد توجه حاضران قرار گرفت.
* تعدادی از خبرنگاران به بیان خاطراتی از دوره فعالیت رسانه ای پرداختند.

عکس ها  :سید جلیل حسینی زهرائی
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افقی-1:از شهرهای خراسان رضوی – نوعی ميمون -از
فــراورده های گوشتی -2ويرگول -واحدسطح -پسوند
شباهت -غــروب  -3تکرار حــرف  -پیشه  -قلعه ای در
پاريس -اول شــب -حــرف همراهی -4گــل نوميدی -
زنبيل -مسلك -دانه كش بی آزار -درخت اعدام  -5شرح
 قاچ -برآمدگی الستيك -بدبوی پرخاصیت – مقواینازک  -6سالح کاشتنی  -شهری در ینگه دنیا  -حلقوم
 -7گلدسته  -پهلوان -برهنه  -خیزاب  -ترس  -8طناب-
ناب -ورودی -طريق -پیرایش درخت  -9گوهر -جدا-
قمر -نهر -خون  -10بخشنده – زیر پا مانده – موی مجعد
– احصائیه  -11صبور -مزین  -گمنام
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افقی
  - 1رودی در جنوبایران  -پایتخت سنگال  -مورد تمسخر
دیگران  -بلوز زنانه بی آستین  - 2امر به رفتن دارد-
جنگجویسوارکارقرونوسطی-رمانیازنیکالیگوگول
 ،نویسنده ادبیات روسیه  - 3مشهور  -نام قدیم كربال -
خوشه خرد نشده غالت  -واپسین - 4آینده  -بردگی  -تغار
چوبی  -ضمیر بی حضور  - 5واحدی برای اندازه گیری
زمان -همسر زن  -شفاف و درخشان  -سرزنش  - 6خوشا
آنان که  ...یارشان بی  -معامله پایاپای  -طالع  - 7قاره
سرسبز -قطعه آوازی ترانه گونه و پر احساس  -شفا دهنده
 قطب مثبت - 8جدید – پای بندی  -نام کوچک پاستور-سبز تیره مایل به قهوه ای  - 9اندک  -جریان متناوب برق
 ناگزیر  -وسیله ای برای حفاظت مدارهای الكتریكی - 10نویسنده معروف فرانسوی و خالق اثر دیوار  -وعده
دروغ  -قدما آن را عرصه فعالیت اهریمن می پنداشتند
- 11عیبوعار-حاجت-نقشهصحنهتصادف–گفتارها.
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عمودی-1:انهدام – تاالب  -2ایده  -کرکس  -3طليعه
اعداد – نظم و ترتیب  -شماره مخصوص  -4مخزن بنزین
– تابناک – فلزگلوله  -5ورم – لوبیا روغنی  -6شهری در
استان فارس – دستور زبان بیگانه  -7مزد  -8در خور – امر
به شنیدن – باسواد  -9پاره سنگ ترازو – وارد  -10بارگاه
 -11پادشاهی وسلطنت  -12باد خنک – بندری در
شمال غربی جزیره قشم  -13راهرو – نقره – بچه گوسفند
 -14ممکن  -15بهره مند  -از به پا کردنی ها  -16دیهیم
– نحوست  -17پرچم – جام ورزشی – پسوند مکان -18
مخترع تلفن – از اشکال هندسی  -باران اندک  -19دفعه
– سخن زیر لب  -20میانجی گری  -سپهر

طراح جدول :بیژن گورانی
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