
 هادی؛ صادق استاد با صداقت آیینه در

 مهرابي محمدرضا و هادی صادق استادان از تجلیل

 بهانه تا ست کافی نداری، نیاز مناسبت به ،است ضروری و الزم صنفی هر در پیشکسوتان تکریم و احترام -بهادری 

 .بستایی عمل میدان در را جسارتش چیدی اتخانه باغچه از که گلی شاخه با و بیاوری ایی

 جاده در و نهاده اخالص کف بر را گرانمایه عمر داشتی چشم هیچ بی هاسال ادعا بی که وزنانی مردان نیستند کم��

 .برافروختند جان از چراغی صنف، یک وخم پرپیچ

 .نندکمی هزینه کشور هنر و فرهنگ اعتالی راه در را خود توانمندی وهمه زنندمی لبخند همیشه که هاییانسان��

 روهگ یک در و رسانه عرصه فعاالن و پیشکسوتان از جمعی همراه به تا بود افتخاری ۶۹ روزهای واپسین در امروز��

 ادی به دستخطی قالب در بازی خط و خط هر از فارغ صمیمی، محفلی در و( هادی صادق) استاد اتاق در نفرِ یازده

 .کنیم ماندگار یادگار به محبت کوچک قاب در را وی فعالیت بزرگ دنیای ماندنی

 و ایران مومیع روابط نوین یکردهای رو ملی کنفرانس به مربوط( فرانسه ژربرا) موسسه از ارتباطات تعالی گواهی��

 و تعامل جادای و خبرنگاران و مطبوعات خانه مدیره هیئت رئیس کسوت در ایشان فعالیت سال یک برای سپاس لوح

 به عطری با وعمطب هوایی با زمستانی عصر یک در استاد غافلگیری برای خوبی بهانه صنفی، هایتشکل با همکاری

 .بود جمع در حاضرین هایدل پاک خلوص

 نوین رویکردهای لیم کنفرانس رسانیاطالع کمیته دبیر و اجرایی دبیر علمی، دبیر کل، دبیر از متشکل عزیزان این ��

 غالمرضا ضورح با هژبری، علیرضا و زمانی عباس زمانی، هادی رنانی، سلطانی اهلل فضل: ترتیب به ایران، عمومی روابط

 منصور تان،اس جوان خبرنگاران باشگاه مدیر طباطبایی، محمد سید اصفهان، شهردار ویژه بازرس و مشاور پور، کیهان

 صنفی جمنان مدیره هیئت پیشین عضو و پیشکسوت مهرابی محمدرضا مطبوعات، خانه مؤسس هیئت عضو گلناری،

 و فهان،اص استان نگاران روزنامه صنفی انجمن دبیر بهادری، شهزاد مطبوعات، خانه پیشین بازرس و نگاران روزنامه

 حضور رناص و نگاران روزنامه صنفی انجمن مدیره هیئت عضو زمانی، عباس ماهوشی، افشین صلواتی، وحید آقایان

 صادق استاد ایرسانه فعالیت سال 03 از صفا و مهر از پر اما خالی دستانی با تا آمدند هم گرد رسانه پیشکسوت بخش،

 .کنند تجلیل هادی

 



 امحمدرض استاد زحمات از اصفهان استان نگاران روزنامه صنفی انجمن مدیره هیئت انگیز خاطره روز این در��

 .آورد عمل به تقدیر مطبوعات خانه بازرس و انجمن مدیره هیئت عضو عنوان به مهرابی

 همکاری هب رسانه اصحاب تشویق هادی، استاد ایی حرفه و پسندیده اخالق یادآوری با میهمانان دوستانه، جمع این در 

 .دانستند هاتشکل دیگر بین سالم تعامل و سازی فرهنگ در هدف هایاولویت از را مشارکت و

 از و دانست ایرسانه و فرهنگی هایتشکل همه تعالی و رشد برای ایالزمه را قلم صاحبان همدلی صلواتی، مهندس

 جامعه و استان نگاران روزنامه صنفی انجمن به امینی قلی امیر بنیاد گیری پس باز درخواست پور کیهان مهندس

 .شد خواستار را مطبوعاتی


