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مالی
اداری

محســن رئوفــی ،سرپرســت صفحــه آرایــی :از اواخر ســال
 73وارد روزنامــه ایــران شــدم .در طــول این ســالها فراز و
نشــیبهای زیادی را دیده ام .روزهای تلخ و شیرین زیادی
که حاال برایم به خاطره تبدیل شــده اســت .شروع روزنامه
ایــران در زمان خود با اســتقبال بینظیری روبهرو شــد ،اما
سالها بعد به دلیل اتفاقاتی که افتاد ،توجه به این موضوع
کم شــد ،ولی همچنان روزنامه با پرســنل قدیمی و جدید بــه راه خود که همان
اطالعرســانی دقیــق و با محتواســت ادامه میدهد .به امیــد روزی که دوباره آن
دوران اوج تکرار شود.
محسنجانیپور،رئیسگروهویراستاری:مرارت و مشقت بسیار کشیدیم ،هفت هزار
بــار مردیم و زنده شــدیم تــا اینکه «ایران» خصولتی (به وقــت کار دولتی و به وقت
حساب خصوصی) به شماره هفت هزارم رسید .مبارک باد.
ناصــر نوذری ،ویراســتار :روزنامههای مکتوب برای بقــا و ادامه حیات نیازمند فکری
جدید و ایدهای خاص هستند .درست نیست ضعفها را به حساب فضای مجازی
گذاشت .باید از تجربه و ایدههای جدید کشورهای موفق در حوزه مطبوعات استفاده
کرده و با الگوبرداری صحیح به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم .هرچند گرانی کاغذ
و کمبود آگهیها در شرایط اقتصادی امروز عرصه را بر مطبوعات سخت کرده اما در
سایه تدبیر میتوان از پیچ و خم مشکالت سربلند عبور کرد.
فریباجمالی،ویراستار :دوازده سال است که بدون امنیت و ثبات شغلی و درشرایطی
که رسانههای مکتوب اوضاع نامناسبی دارند به فعالیت خود ادامه دادهام و اعتقاد
دارم باید با همه سختیها این مسیر را ادامه داد و دست از تالش برنداشت.
مجید گرامی ،ویراســتار :امیدوارم دوباره وضعیت مطبوعات به ثبات برسد و مانند
گذشتههای نه چندان دور روزنامه ها پابرجا و پرقدرت به فعالیت خود ادامه دهند.
فرمهر صدقی،ویراستار :دعا میکنم وضعیت رسانههای مکتوب و از جمله روزنامه
ایران مانند گذشــته به گونهای رو به راه شــود که شــرایط بازنگری در وضعیت مالی
و حقوق و دســتمزد پرســنل فراهم شود .بهبود وضعیت اقتصادی میتواند یکی از
مهمترین عناصر ایجاد و افزایش انگیزه فعالیت باشد که به افزایش کارآیی پرسنل
منجرمیشود.
مهدیکلهر،ویراستار:ان شااهلل وضعیت سخت پیش رو را پشت سر بگذاریم.
نســرینخادمی،ویراســتار:در این ســالها بسیار ســرد و گرم چشــیدهایم .فراز و فرود
بسیاری پشت سر گذاشتهایم؛ ای کاش بتوان همه حقایق را گفت .روزنامه خانه دوم
که نه خانه نخست ماست؛ برای ماندگاریاش بکوشیم.
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خاطرات «ایرانی» ها از یک عمر تجربه در «ایران»

«ایران» امروز به هفت هزارمین شــماره خود رســید .هفت هزارمین شــماره برای «ایرانیانی» که در این  25سال پر فراز و نشیب ،خاطرههای زیادی
ســاختهاند ،تنها یک عدد و یک شــمارگان نیســت ،یک عمر تجربه ،توانایی و مهارت اســت که اهالی «ایران» با جســارت ،شــهامت و آگاهی خلق
کردهاند .حاال آنها در این هفت هزارمین شــماره از روزهایی میگویند که برایشــان «ایران» را یک خانــواده صمیمی و پر دغدغه تبدیل کرده و اجازه
نمیدهد به این سادگیها از آن دل بکنند.

بخش تصحیح و ویراستاری روزنامه ایران /عکس :ایران

سید محمود امینی ،مدیر امور اداری :هفت هزارمین شماره
نشــانهای از ثبــات روزنامهای اســت که گرچه عنــوان ارگان
دولــت را بر پیشــانی دارد اما به رغم همه فراز و نشــیبها
توانســته رســالت خــود را در انعــکاس و انتقــال مســائل و
مشــکالت مردم به درســتی انجام دهــد و همچنان عنوان
رســانه مورد توجه مردم را به خــود اختصاص دهد .هفت
هزارمین شماره «ایران» مبارک.
داریوش صارمی ،مدیر مالی 24 :ســال اســت همراه ایرانیم .طی این ســالیان
روزهای پرفراز و نشیبی را تجربه کردهایم ،مدیران بسیاری آمدهاند و رفتهاند
و فعالیتهــای آنهــا اثراتی ماندگار برجای گذاشــته اســت .اما ایــن روزها که
مطبوعات کشــور حال و روز خوشــی ندارند امید ما این اســت که نام «ایران»
تــا ابــد زنده و جاویــدان باقی بماند .در حقیقت در شــرایط فعلــی که به نظر
میرســد روزنامــه نــگاری بــه ســبک و ســیاق ســنتی در حــال پوســت اندازی
اســت و ورود شــبکههای مجازی و به اصطالح رســانههای شــخصی ،فعاالن
حــوزه مطبوعات را نگــران کرده ،تنها تدبیــر و اقدام عاجــل روزنامه نگاران و
متخصصین حوزه مطبوعات در جهت هماهنگ شــدن با شــرایط روز از نظر
تکنولــوژی میتواند راهگشــا باشــد و شــرایطی را فراهم کند که حتمــاً و حتماً
مطبوعات کشــور خصوصاً روزنامه ایران همچنان بر تارک گیشههای روزنامه
فروشی بدرخشد.
مینو ســلطانی ،عضو هیأت مدیره مؤسســه ایران :با «ایران بخوان» شروع شد و
امید است تا ایران پابرجاست روزنامه ایران نیز با پشت سر گذاشتن مشکالت،
اســتوار و خواندنی بمانــد .چاپ هفت هزارمین شــماره روزنامه ایــران بر همه
دوستداران آن مبارک.
حســین حســنزاده نوشــهر ،کارمند امور اداری :هفت هزارمین شــماره روزنامه
ایران بر همه ما مبارک .امیدوارم «ایران» ما همیشه برقرار باشد.
حمیــد پورعلــی ،کارمند امور اداری :رســیدن بــه هفت هزارمین شــماره کاری
دشــوار و البتــه افتخار آفرین اســت که «ایــران» به مدد تالش پرســنل و تدبیر
مدیران توانست به آن دست یابد .امیدوارم ایران بر قله موفقیت استوار باقی
بماند.
فهیمه فرح خواه ،کارمند امور اداری :هفت هزارمین شــماره روزنامه وزین ایران
جایگاه ویژهای یافته اســت .سردار مطبوعاتی در  5سال گذشته ،سرافراز از فراز
و نشــیبها ،سنگر خدمت را به هنروری خوشــنام ،خوشفکر و جوان میسپارد.
سپاس ویژه از عزیزی که رفت و خوشامد به گرانقدری که رسیده است را با امید
به حل معضالت و توفیق بر مشــکالت بیان میکنیم .وحدت و تجمیع قدرت
منابع انسانی و تأمین امنیت شغلی برای خانواده «ایران» را آرزومندم.
محمــد گنجــی ،کارمنــد اداری :از ســال  89در روزنامــه ایران فعالیــت میکنم
و بــا وجــود اینکه همواره تالش کــردهام وظایفم را به درســتی انجام دهم ،اما
همچنان نگران تمدید نشــدن قراردادم هســتم .این درحالی اســت که امنیت
شغلی ضامن پیروزی هر نهاد و مؤسسهای به شمار میآید.
علــی اصغــر درگاهی ،کارمنــد مالی :در  19ســالی کــه در روزنامه ایــران فعالیت
کردهام فراز و فرودهای بســیاری را دیدهام و تلخیهای بســیاری را تجربه کرده
اما همیشه به کمک پرسنل زحمتکش و مدیریت توانستهایم از همه مشکالت
هرچند سخت عبور کنیم .امیدوارم در آینده مشکالت مالی مؤسسه ایران حل
شده و از این روزهای سخت فاصله بگیریم چراکه پرسنل روزنامه ایران لیاقت
روزهای بهتری را دارند.
افسانه حسینی ،رئیس حسابداری :مطبوعات بالی شیرین جامعه ما محسوب
میشــود .هم مصائب و مشکالت دارد و هم کار کردن در آن لذت بخش است
و فراموش نشــدنی .امیدوارم «ایران» ما با همکاری و همدلی پرســنل و تدبیر
مدیران همواره پایدار و پابرجا باشد و شیرینی و حالوت آن بیش از مشکالتش
باشد.
مختــار خوشــگو ،کارمند امــور مالی :بعــد از گذشــت هفت هــزار چــاپ روزانه
روزنامه ایران و رســیدن به ســن  25ســالگی هنوز پیچ و خمهای زیادی را باید
پشت سرگذاشت تا از نظر مدیریت درون سازمانی به درجه اعتالی خود برسد.
انشــاءاهلل همچنان که در راســتای رســالت واقعی خود یعنی اطالعرســانی به
پختگی رسیده از نظر مدیریت درون سازمانی هم اعتال یابد.
رضا رشــتی طلب ،کارمند امور مالی :بیســت و چهار سال از فعالیت من در این
روزنامه میگذرد .انگار کودک آن سالها ،امروز به جوانی رعنا تبدیل شده است
امیدوارم روزنامه ایران در ســایه همدلی همه پرسنل آیندهای درخشان داشته
باشد.
محمد علی محمدیان ،کارمند اداری :از سال  73تاکنون در این مؤسسه مشغول
به کار هستم .در طول این سالها تجربههای زیادی کسب کردم و نکات زیادی
را آموختــم .از دوران خدمت من تنها  2ســال باقــی مانده و به این فکر میکنم
که چقدر دل کندن از این خانواده برایم دشوار است .چرا که دل کندن از محیط
ســرزنده ،شــاد و فعال تحریریه برای من که عمرم را در اینجا گذاشــتهام بسیار
سخت و طاقت فرسا خواهد بود.
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لپــور،
گ 
مرتضــی
خبرنــگار سیاســی :در
اغلب رسانههای ایران،
خبرنگاران مستأجرانی
هستند که دیر یا زود ،به
اجبار یا اختیار مجبور به
کوچ از رسانه میشوند .با این همه ،حضور در
رسانهای که هم نامش و هم جایگاهش نشان
دهنده گستردگی و تنوع و غنای «ایران» است،
فرصــت مغتنمی بــرای یک خبرنگار اســت.
من همیشه ســعی کردم قدردان این خانهای
باشم که امروز در آن هستم و در فعالیت خود،
با صاحبان آن که مردم ایران هســتند ،صادق
باشــم؛ برای آنان ببینم ،برای آنان بیندیشــم
و برای آنان بنویســم .اگر ما هستیم ،به لطف
وجود خوانندگان ایران است ،کسانی که در این
 7هــزار روز ،پای به پای روزنامه آمدند و چه با
ما ،چه با پیشینیان و چه با آیندگان ،این رسانه
را پروراندند و به بالیدن آن کمک کردند.
فرناز حســنعلیزاده ،خبرنــگار :روزنامه معبد
من بود؛ معبدی که سالها پیش با بیاخالقی
آشــنایان و بداخالقــی غریبهها برای همیشــه
ویران شــد؛ بعد از ماهها و ماهها و ماهها خانه
نشــینی اجباری و توبه اجباریتر مهر  92ایران
پناهگاهــم شــد از دســت دوســت و دشــمن.
در ایــن ســالها نــه روزنامه نــگار که خــودم را
پناهنــده دیدم .به «ایــران» مؤمن بودم چون
رأس ایــن مجموعه نه مدیر که پــدری بود که
ایــن پناهــگاه را گرم و روشــن نگه میداشــت.
حرفهای نیســت اما واقعیت اســت که اتکای
این سالها مردی بود که فقط و فقط به اخالق
میشناســمش«.ایران» بــدون او همچنــان
روزنامه است؛ اما پناهگاه...نمی دانم.
حسین مســلم ،دبیرگروه فرهنگی« :ایران» به
تعبیری استراتژیکترین رسانه مکتوب کشور
اســت .روزنامهای کــه گرچه در نــزد عموم به
عنوان رســانه دولت و گاه حتی تریبون دولت
به حساب میآید اما نگاهی به محتوای آن در
تمام این سالها نشــان از این دارد که همواره
ســعی کرده جایگاه خودش را اگر نگوییم 100
درصد اما تا حد زیادی حفظ کند .به شــخصه
تجربه کار در نشــریات متعددی را داشــتهام و
در بیش از 2دهه فعالیت مطبوعاتی میتوانم
به صراحت بگویم که «ایران» شبیه هیچ کدام
از نشــریات دیگــر نیســت .در حقیقــت باید از
مکتب «ایران» سخن گفت و وقتی میگوییم
مکتب «ایران» مطلقاًسخن گزافی نگفتهایم.
البته اینها به معنای نبود اشکاالت و نقایص
موجــود در پیکــره ایــن مؤسســه مطبوعاتــی
نیســت .سخن بر ســر آن اســت که «ایران» را
تنهــا و تنها میتوان با خــود «ایران» به قیاس
نشست و دربارهاش قضاوت کرد.
محمــد مطلــق ،دبیــر گــروه گــزارش :روزنامه
ایــران در طول حیات خود با جذب بیشــترین
ســرمایه ذهنــی از چنــد نســل روزنامه نــگار و
بــه همین نســبت جذب طیفهــای مختلف
سیاســی با تغییر گفتمان هر دولــت و اعتدال
بخشــی مواضــع تند به دلیــل قــرار گرفتن در
جایگاه متر و معیار رسانهای و گفتمان غالب
و انباشــت تجربههــای رنگارنــگ رســانهای،
عمــاً به تیــم مطبوعاتی کشــور تبدیل شــده
اســت .چه ضعیف چه قوی« ،ایران» روزنامه
همه ایرانیــان و روزنامه همــه روزنامه نگاران
شــاخص ایران بــوده و خواهد بــود .به همین
دلیل اعتقاد دارم ضعــف و غنای مطبوعات
کشــور در آینــه روزنامــه ایــران نشــان داده
میشــود ،چنانکه ضعف و غنای این روزنامه
به ضعف و غنای ســطح حرفهای مطبوعات
کشور منجر خواهد شد.
رضــا درویــش ،رئیــس دفتر مدیــر عامــل25 :
ســال پیش ،بــه من که جوانی  24ســاله بودم،
مأموریت دادند چند خبرنگار و سردبیر را برای

تحریریه

مذاکره به ساختمان روزنامه دعوت کنم .یکی
از روزهای اردیبهشــت مــاه  ،1373هنوز  9ماه
به انتشار روزنامه مانده بود و ما در ساختمانی
ســوت و کور کار میکردیم .آقای احمد توکلی
از مــن خواســتند بــرای ســکوت ســاختمان
فکــری کنم .من چهــار رادیــو پیدا کــردم و در
اتاقهــای ســاختمانی کــه آن زمــان دو طبقه
بیشتر نداشت ،روی موجهای مختلف تنظیم
کــردم .از همان وقت ســکوت از روزنامه رفت
و دیگرهم بازنگشــت .روزنامه ایران همچون
کودکی پا گرفت ،بزرگ شــد و افقهای دید ما
را گســترش داد .رویدادهایــی که بــه زبانهای
انگلیســی و عربی ،و به خط نابینایان منتشــر
شــد ،چشــم اندازی پیش روی ما قــرار داد که
فــراز و فرودهای مســیر را کوچــک میکرد .هر
روز صبــح با گشــودن صفحاتش لبخند زدیم
و دشــواری دیروز را از یــاد بردیم .کودک دیروز
مــا ،در  25ســالگی و در آســتانه  7هزارمیــن
شــماره ،بــه جوانــی برومند و باتجربــه تبدیل
شــده که هنوز در کاوش افقهای جدید است.
روزنامــه ایــران از صفحات کاغــذیاش راهی
به دنیای مجازی گشوده و مخاطبان بیشتری
را هــدف قرار داده اســت .اما بــرای من که 25
ســال از زندگــیام در صفحات روزنامــه ایران
ورق خورده ،هنوز گشودن روزنامه کاغذی چیز
دیگری است.
یوسف حیدری ،خبرنگار :زمانی که به «ایران»
آمــدم تنهــا  25ســال داشــتم و اآلن  42ســاله
هســتم .یعنــی  17ســال از زندگــی خــود را در
مؤسســه مطبوعاتــی ایــران ســپری کــرده ام.
حســی کــه نســبت بــه «ایــران» در طــول این
ســالها داشــتهام مانند یک خانواده اســت و
همیشــه «ایــران» را خانه دوم خــود میدانم.
شــاید بــه همین خاطر اســت که هــر زمان که
«ایــران» به چالش و ســختی مانند وضعیت
کنونــی افتــاده ،تــاش کــردهام تــا آن را از این
وضعیت نجــات دهم .به نظرم «ایران» وجه
تمایز ویژهای با رســانههای دیگر دارد .آن هم
اینکه توانســته جایــگاه خــود را در بین مردم
حفظکند.
مهسا قوی قلب ،خبرنگار گروه اجتماعی :این
روزهــا مثــل روزهــای اول راه انــدازی روزنامه
ایران نیستم این هم به خاطر مشکالتی است
که تا امروز پشــت سر گذاشــتهایم ،امیدوارم با
آمدن سال جدید و با ایجاد تحوالت ساختاری
روزهای بهتری را تجربه کنیم.
الهه زارعی ،خبرنگار گــروه اجتماعی :روزنامه
ایــران روزهــای ســختی را ســپری میکند این
فقط مخصوص روزنامه ما نیست مطبوعات
روزهای تلخی را میگذرانند .ما شغل سخت و
پر استرسی در تحریریه «ایران» داریم و امنیت
شــغلی مان معلوم نیســت ،همه ایــن موارد
موجب شــده تا آن شور و نشاط در مطبوعات
کشــور کــم شــود .به نظــرم مــا چــون روزنامه
دولت هستیم بیشتر از دیگر روزنامهها آسیب
میبینیم .امیــدوارم ســال  98روزهای خوبی
برای مطبوعات باشد.
الهــام جعفــری ،خبرنــگار ایــران زمین :ســال
 73وارد روزنامــه ایــران شــدم اولیــن شــماره
روزنامــه را خوب به یاد دارم در آن روزها همه
همکارانــم در تحریریــه پــر از انــرژی و انگیــزه
بودنــد .روزنامــه ایــران دومیــن روزنامه رنگی
کشــور بود و همین به مــا انرژی میداد تا بهتر
کار کنیم و بیشــتر دیده شــویم با ایــن حال 24
ســال از آن روزهــا میگذرد و امــروز روزنامه ما
درگیر مشــکالت بســیاری اســت از مشــکالت
مالــی گرفته تــا مشــکالت گوناگونی کــه برای
خبرنگاران به وجود آمده است.
سوســن صادقــی ،خبرنگار گــروه فنــاوری24 :
سال است که در روزنامه کار میکنم و بهترین
دوران کاری ام در دوران دولــت اصالحــات
بود .ما دیگــر آن دوران طالیی روزنامه نگاری

را ندیدهایــم در آن زمان خبرنگار کار خودش
را میکــرد و همــه چیــزی ســر جــای خودش
بــود .خبرنگاران پرتالش بودنــد و یک پویایی
خاصــی در تحریریــه ایــران بــود .خبــر بــرای
خبرنگاران بســیار مهم بــود و خبرنگار تالش
میکرد که اولین خبر در حــوزهاش را خودش
بزند .اما بعد از آن روزنامه تغییرات بســیاری
داشت و دیگر مثل سابق نتوانستیم کار کنیم و
حاال حاشیههای کارمان زیاد شده است.
مینو مؤمنی ،دبیر گروه فنــاوری :کار در روزنامه
دولت بــا کار در روزنامههــای خصوصی اصالً
قابل مقایسه نیست .بدنه روزنامه ایران کامالً
کارمندیاست.
فرناز قلعه دار ،دبیر گــروه حوادث :من «ایران»
را دوســت دارم .کارم را هــم در ایــن روزنامه از
سال  76آغاز کردم و فکر میکنم در آن دوران
حرفهایتریــن روزنامــه نــگاران در تحریریــه
بودند .من در گروه گزارش و با افراد خوشفکری
مثــل ســید آقایــی ،ســهیال امیــری ،بابــک
بانصیــری ،مهــری حقانــی و ...کار میکــردم.
در آن دوران حرفــهای بســیار آموختم و همه
ســعی میکردند تــا اطالعاتشــان را در اختیار
دیگــران قرار دهند .خبرنــگاران دغدغه مالی
نداشتند این هم به خاطر وضعیت اقتصادی
جامعــه در آن دوران بــود .همــه بــه فکر پیدا
کــردن ســوژههای خــاص بودند ،بــرای مردم
مینوشتند و از مشــکالت مردم میگفتند اما
 20ســالی از آن دوران گذشته خیلی چیزها در
تحریریهعوضشدهاستهممحیطتحریریه
و هــم نــگاه مدیــران بــه روزنامه تغییــر کرده
است .هماکنون بیشتر خبرنگاران دغدغه نان
دارنــد .همه بــه این فکر میکنند کــه آخر ماه
بشــود تا حقوق بگیرند .کار تکلیف شده است
و دیگر ما آن عشق به کار خبری را نمیبینیم.
زهــرهصفاریخبرنگارحــوادث :روزنامه ایران
بــرای من نوشــتن خبرهــای تلخ و غــم انگیز
اســت .مــن در ایــن ســال هــا خبرهــای تلــخ
بسیاری نوشتم و با هر کدامش غمگین شدم.
حوادث نویسی همین است اما تلخترین خبر
سر بریدن کودک جلوی چشمان مادرش بود.
هنوز ضجههای مادر این بچه از یادم نمیرود.
حمیرا حیدریــان ،خبرنگار صفحــه تاریخ20 :
ســال تمــام در روزنامــه ایــران کار کــردم .فکر
می کنم در دوران آقای هاشــمی رفسنجانی و
آقای خاتمی بهترین روزهای روزنامه نگاری را
تجربهکردیم.
در آن دوران افــراد صاحــب ســبک و خــاق
در روزنامــه بودنــد .در دوران آقــای خاتمــی
خبرنــگاران پویــا بودند ،رقابــت و رفاقت بین
افراد بــود .خبرنگار در داخــل و خارج روزنامه
کارش را بخوبــی انجام میداد اصالً ســوژهها
پشــت میــز دنبــال نمیشــد .امــا هماکنــون
وضعیــت فــرق کــرده اســت .فکــر میکنــم
روزنامه ایران به لحاظ محتوایی بســیار تغییر
کرده است.
زهره افشــار ،خبرنگار گــروه ایــران زمین :مثل
همیشــه مثل روز اول «ایران» را دوست دارم.
 7عــدد مقدســی اســت و خیلــی خوشــحالم
هفت هزارمین شماره را میبینم.
پریساعظیمی،خبرنگارگروهایرانزمین :ایران
خانه اول ماست و ایران را دوست دارم.
مسلمیگانه،خبرنگارگروهایرانزمین :با توجه
بــه اینکــه روزنامــه ایــران از جایــگاه مردمــی
در جامعــه برخــوردار اســت باید بــه مطالب
تحلیلی و با محتوای بیشتر بپردازد.
اسماعیلعلوی،دبیرگروهپایداری:روزنامهایران
نقشــی از ایــران بزرگ اســت و هفــت هزارمین
شماره آن تاریخ هفت هزار ساله فالت ایران ،با
همه فراز و فرودها و تلخی و شیرینیهایش را به
یاد میآورد .هفت هزاری که نســتوهی فرهنگ
مردمی بزرگ را در سطر سطر خود جای داده و
تاریخ بشریت را سرشار میسازد.

زلفا معیل ،خبرنگار روزنامه الوفاق :در روزهای سختی
که پشت سر میگذاریم ،دیدن  7هزارمین شماره روی
پیشــخوان کیوســک روزنامه فروشــیها یک دلگرمی
است .شاید این عدد کمی ما را به آینده دلخوش کند
البته چنانچه برای مطبوعات در این اوضاع و شرایط
وخیم بتوان آیندهای هم متصور شد.
شــکوفه مهاجری ،صفحه آرا در روزنامه الوفاق :عدد  7را دوســت دارم و
حــس خوبی نســبت به ایــن شــماره دارم .انتظارات زیاد اســت ولی هر
فردی در وهله اول انتظار دارد همیشــه احســاس امنیت شغلی داشته
باشــد اما متأســفانه هیچ پایان ســالی بــرای ما بدون نگرانــی و دغدغه
نبوده و شــب عید همیشه نگران تعدیل شــدن بودیم .در مورد مسائل
مالی هم مثل بقیه همکاران انتظار دریافت بموقع حقوق دارم.
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هزارمین شماره باشیم.
سهامه مجلسی ،خبرنگار روزنامه الوفاق :امیدوارم شرایط رو به بهبودی
برود و هر یک از ما هم بتوانیم بهتر از قبل عمل کنیم و جنب و جوش
و فعالیت بیشــتری داشــته باشیم تا در نهایت هم شرایط روزنامه رو به
بهبود رود.
اســعد جابری انصاری ،خبرنگار روزنامه الوفاق :بعد از  6سال کار کردن
متأســفانه احســاس ناامیــدی میکنــم .حقوقهایــی کــه بــا تأخیرهای
طوالنــی پرداخــت میشــوند ،آزاردهنــده هســتند ،آینــده روشــنی هــم
نداریم و هر روز نگران تعطیلی روزنامه هستیم.
شــهال آب شناس ،سردبیر روزنامه الوفاق :دلم میخواهد امنیت شغلی
بیشــتری داشته باشم و حس آرامش ،نوع دوستی و همدلی و همکاری
بیشــتری در بین اعضای مجموعه وجود داشــته باشــد .رقابت ســالم و
مثبت و پشــتیبانی مدیریت از پرســنل از جمله مســائل مهمی هســتند
که برای کارمندان بسیار اهمیت دارند .دوست دارم مدیریت ،پشتیبان
کارمنــدان باشــد .امیــدوارم با اوضاع جدیــد و روی کار آمــدن مدیریت
جدیــد ،روزنامــه برقــرار باقی بماند و شــاهد بهــاری دوبــاره در روزنامه
باشیم.

روزنامه
الوفاق

آزاده پیراکوه ،خبرنگار روزنامه ایران ورزشــی :در این
 12ســالی کــه در روزنامــه حضــور دارم شــاهد افت و
خیزهای زیادی بودم .امروز ولی حس مشترکی بین
کلیــه اعضا وجــود دارد و آن هم احســاس نگرانی از
آینده روزنامه است .امیدوارم در رقابت با رسانههای
جدید در فضای مجــازی روزنامه همچنان بتواند به
حیات خود ادامه دهد.
ســمیرا شیرمردی ،صفحه آرا در روزنامه ایران ورزشی :این که «ایران» 7
هزار بار دســت مردم رســیده اتفاق خوب و بزرگی اســت و به این معنا
اســت که  7هزار بار بر تفکر و نگاه مردم تأثیر داشــته .امیدوارم روزنامه
به شمارگان  7میلیون برسد.
با توجه به سابقه کارم مدیران زیادی را در مجموعه دیدم که همه برای
بهتر شــدن روزنامه قدم برداشتند .امیدوارم مدیران بعدی هم دنباله
رو راه آنها باشند.
وصــال روحانی ،خبرنــگار روزنامه ایران ورزشــی :امیــدوارم روزنامه 70
هزارمین شــماره را ببیند ،آرزوی موفقیت دارم حق این روزنامه اســت
عمر طوالنی داشته باشد تا خدماتش استمرار پیدا کند.
علــی رضایی ،خبرنگار روزنامه ایران ورزشــی :در طول ســالهایی که در
ایــن روزنامــه کار کردم خاطرات تلخ و شــیرین زیادی داشــتم و از افراد
باتجربــه و باســابقه درسهای زیادی آموختم و با زیــر و بم کار روزنامه
نگاری آشــنا شدم .امیدوارم در آینده با درنظر گرفتن تسهیالت رفاهی
و پرداخت بموقع حقوق ،مشکالت پرسنل هم کمرنگتر شوند.
محســن وظیفــه ،خبرنــگار روزنامه ایــران ورزشــی :امیــدوارم مدیریت
جدید بتواند با اســتفاده از تجربیات قدیمــی ترها روزنامه را به روزهای
شکوفایی قبل بازگرداند.
ســمیه مهدیپور ،خبرنــگار روزنامه ایران ورزشــی :در تمــام روزهایی که
گذشــت تجربههای زیادی کســب کردیــم ،حرصها خوردیم ،از شــوق
شــادی فریادها کشیدیم تا امروز را تجربه کردیم .به امید موفقیتهای
بیشتر برای مجموعه روزنامه ایران.
حمیدرضا عرب ،خبرنگار روزنامه ایران ورزشی :با باالرفتن سن روزنامه
انتظار و توقعات مردم هم باالتر میرود زیرا مردم به چشم روزنامهای
حرفهای به آن مینگرند
امیدوارم به همین نســبت در زمینه وضعیت معیشــت توجه بیشــتری
شــود و پرسنل هرماه نگران دریافت حقوق و پرداخت قسطهای عقب
افتاده خود نباشند.
رضا عباســپور ،خبرنگار روزنامه ایران ورزشی« :ایران» ماکت کوچکی از
کشــور ما اســت ،مدیریت سیســتم قطعاً مثل شــرایط اقلیمی سرزمین
ســخت اســت امــا توقــع این اســت کــه ارتبــاط دوســویه بین پرســنل و
مدیریت بیشتر شود تا دوام و قوام روزنامه هم بیشتر شود.

ایران
ورزشی

ایران
دیلی

فرزام ونکی ،خبرنــگار روزنامه ایــران دیلی :مفتخرم
که روزنامه به این شــمارگان رســیده امیدوارم که در
راســتای جــذب مخاطب و راضــی نگه داشــتن آنها
شرایط بهتر شود.

صادق دهقان ،خبرنگار روزنامه ایران دیلی :مؤسســه
باید برنامه محور باشــد و مســیر و راهی تعریف شود
که با تغییر مدیریت دچار خدشــه نشود و بتواند دوباره نگاه قدیم را به
دست بیاورد و به دوران اوج خود بازگردد.
ســاجده کیان فر ،خبرنگار روزنامه ایــران دیلی :من تازه وارد روزنامهام و
احســاس چندانی به این اتفاق ندارم ولی در همین مدت کوتاه شــاهد
بودم که با تغییر مدیریت تغییراتی ایجاد شــد که بســیار برایم تعجب
آور بود .باید نقشه راه واحدی برای ادامه راه ترسیم شود.

زهــرا اعرابی ،خبرنگار روزنامه ایران دیلی :اگر نگاه کمی داشــته باشــیم
رســیدن به این شــماره حس خوبی دارد اما از جهت کیفی از ایده آلها
دور هســتیم امیــدوارم در آینــده به ســمتی برویم که مشــکالت مرتفع
شوند.

لیــا ایمنــی ،خبرنــگار روزنامه ایــران دیلی 20 :ســال از عمــرم را در این
مجموعه سپری کردم ،متأسفانه در این  20سال آنچنان که باید و شاید
پیشرفتی ایجاد نشده بویژه در حوزه نگارش و انتخاب مطلب دستها
بسته است بهتر است در آینده در این حوزه نگاهها جامعتر شود.
فاطمه بهبودی ،مســئول دفتر مدیرمسئول روزنامه ایران دیلی :امیدوارم
چاپ  7هزارمین شماره مصادف باشد با ایجاد انگیزه بیشتر در پرسنل
برای پیشبرد کیفیت محتوایی و مالی مؤسسه.

