
هرساله با آغاز فصل 
محمدرضا سوري 

   گزارش2
تابستان و تعطيلي 
مراكز آموزشي در 
كشور، تعداد قابل توجهي از جوانان و نوجوانان 
مانند  دانش�جو، دانش آموز و طلبه با حضور در 
اردوهاي جهادي اقدام به خدمت رساني در مناطق 
محروم مي كنند.  امس�ال نيز مانند س�ال هاي 
گذشته، جوانان خراسان رضوي از هشتم تيرماه 
س�ال جاري با حضور در اين اردو ه�ا به مناطق 
مختلف اين اس�تان رفته تا در زمينه س�اخت و 
تعميرات مدارس، همكاري كنند به طوري كه به 
گفته فرمانده بس�يج دانش آموزي ناحيه ميثم 
مشهد هم اكنون در اين اردوها پنج گروه كه تعداد 
آنها 52 نفر اس�ت، فعاليت دارند و 112 جهادگر 
ديگر نيزآماده خدمت رساني به مدارس هستند. 

    
رفع محروميت ها و س��اخت مكان هاي م��ورد نياز 
محرومان در اس��تان هاي مختلف از جمله مسائلي 
است كه همواره بسيج سازندگي در طول دو دهه از 
فعاليت خود مورد توجه داشته و با اتكا به سرمايه بزرگ 
نيروي جوان همواره سربلند بيرون آمده است.  مسئول 
بسيج سازندگي خراسان رضوي دراين خصوص به 
»جوان« مي گويد: »نياز محرومان به كمك موجب 
شده تا همواره رسيدگي به امور آنها مورد توجه بسيج 
سازندگي باشد و از هيچ اقدامي در اين زمينه دريغ 
نورزد.« محمد روحاني با اشاره به خدماتي كه تنها در 
بازه زماني نوروز سال گذشته در مناطق محروم اين 
استان انجام ش��د مي افزايد: »در اين اردوي جهادي 
بيش از ۵۶ گروه جهادي كه شامل ۳۳ گروه جهادي 
طالب، سه گروه بسيج محالت و ۲۳ گروه دانشجويي 

بودند در عرصه هاي مختلف خدمت رساني كردند.«
  مدارس اولويت اول مناطق محروم 

كافي نبودن در كنار  فرسودگي مكان هاي آموزشي 

در برخي مناطق استان خراس��ان رضوي يكي از 
مشكالت عمده در اين مناطق است به طوري كه اين 
موضوع سبب شده تا اولويت اول اردوهاي جهادي 
رفع اين كمبود ها باش��د.  آماره��اي اداره آموزش 
وپرورش خراسان رضوي نش��ان مي دهد در حال 
حاضر كمبود مدرسه و فرسودگي بيش از حد اين 
مكان هاي آموزشي از بزرگ ترين معضالت اين اداره 
است.  اين موضوع موجب شده تا نهادهاي مردمي از 
جمله بنياد بركت و بسيج سازندگي به اين موضوع 
به طور جدي نگاه كنند و اقدامات خوبي را در اين 
زمينه انجام دهند.  فرمانده بس��يج دانش آموزي 
ناحيه ميثم مشهد در خصوص اولويت اصلي مناطق 
محروم مي گويد: »كمبودها و فرسودگي ها در زمينه 
مراكز آموزشي موجب ش��د تا بيشتر درخواست 
مناطق محروم كمك به حل اين بحران باشد.« رضا 
رباط  جزي مي افزايد: »اين موضوع سبب شد مردم 

مناطق محروم استان براي براي تعميرات و بازسازي 
 1۶ مدرسه درخواست كمك كرده و بخواهند در اين 
زمينه اقدام جدي انجام شود.«  وي ادامه مي دهد: 
»اين درخواست سبب شد نيروها با حضور در منطقه 
»پنج تن« مشهد كه از مناطق حاشيه نشين است 
در هفت مدرسه مطهري، والفجر، حجاب، عارفه، 
برونسي، مهديزاده و ام ابيها جهادگران دانش آموز 
حضور پيدا كرده و اقدام به مرمت و رنگ  آميزي آنها 
كنند.« به گفته اين مسئول هم اكنون در اين اردوها 
پنج گروه كه تعداد آنها ۵۲ نفر است، فعاليت دارند 
و 11۲ جهادگر نيز ديگر نيز آماده خدمت رساني به 

مدارس هستند. 
  صرفه جويي 80 درصدي 

هزينه باالي نگه��داري و تعمي��رات مدارس از 
جمله مشكالتي است كه موجب شده تا بيشتر 
مدارس كشور كه عمر بااليي دارند از اين موضوع 

رنج ببرند، اين در حالي است كه حضور نيروهاي 
جه��ادي مي تواند تا حد باالي��ي از اين هزينه ها 
بكاهد.  كارشناس مس��ئول متوسطه ناحيه يك 
آموزش و پرورش خراسان رضوي دراين خصوص 
مي گويد: »از آنجا كه تعميرات و نوسازي مدارس 
هزينه بااليي براي اين سازمان دارد، لذا كمك به 
كاهش هزينه ها دست ما را براي نوسازي و مرمت 
مدارس باز مي گذارد.« عليرضا كاوياني با اشاره به 
ارزش باالي اردوهاي جهادي در كاهش هزينه ها 
مي افزايد: »اين موضوع سبب شده هزينه تا 80 
درصد كاهش پيدا كند چراكه با اقدامات مهم از 
سوي اردوهاي جهادي تنها هزينه خريد مصالح 
و لوازم به دوش آموزش و پ��رورش مي افتد كه 
اين خود بزرگ ترين كمك است.« به گفته اين 
مسئول، براي تأمين هزينه هاي اين مدرسه مبلغ 
10 ميليون تومان نياز بود كه با حضور جهادگران 

اين عدد به 900 هزار تومان رسيده است. 
  خدمت رساني به محرومان ادامه دارد

شور و شوق و اش��تياق به خدمت رساني در ميان 
اقش��ار مختلف اردوهاي جهادي سبب شده تا به 
گفته مسئول بسيج رسانه خراسان رضوي روز به روز 
ميزان خدمت رساني افزوده شود.   عباس محمديان 
با اشاره به اينكه اين اردوها از هشتم تير آغاز شده و 
تا بيستم شهريور ادامه خواهد داشت مي گويد: »تا 
پايان اين اردوها، ۲۲0 هزار نفر روز محروميت زدايي 
در مناطق حاشيه شهر مشهد و استان انجام خواهد 
ش��د.« البته اين خدمات تنها به اين مسائل ختم 
نشده به طوري كه به گفته حجت االسالم سيدرضا 
سرور مسئول بسيج طالب خراسان رضوي درسال 
جاري بيش از ۲ هزار طلبه در قالب ۶4گروه جهادي 
عالوه بر خراسان رضوي در اس��تان هاي كرمان و 
سيستان و بلوچستان حضور پيدا كرده و به اقدامات 

فرهنگي مي پردازند. 

   البرز: مدير درمان تأمين اجتماعي البرز از بيمه شدگان البرزي خواست 
كارت الكترونيك درمان دريافت كنند. دكتر آفريده گفت: در صورت دريافت 
كارت الكترونيك درمان بيمه شدگان هنگام مراجعه به مراكز سرپايي نياز به 
ارائه دفترچه نخواهند داشت و فقط با ارائه كارت ملي يا شماره بيمه مي توانند 
پذيرش شده و كليه امور درمان را به صورت الكترونيك دريافت كنند. وي 
افزود: از اول بهمن ماه س��ال 9۵ پروژه حذف دفترچه در راستاي پرونده 
الكترونيك و كارت الكترونيك درمان در سازمان تأمين اجتماعي راه اندازي 
شد و كليه بيمه شدگان كه در استان بخواهند از اين خدمات استفاده كنند 
مي توانند بدون ارائه دفترچه بيمه، خدمات درمان الزم را بگيرند. آفريده 
گفت: از مزاياي اين طرح اين است كه به همراه داشتن دفترچه الزامي نيست 

و صرفه جويي زيادي در تهيه چاپ دفترچه نيز مي شود. 
   اردبيل: مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان اردبيل گفت: در س��ه ماهه 

اول س��ال ج��اري بي��ش از ۳400 م��ورد 
اشتراك پذيري جديد در بخش هاي خانگي، 
عمومي و صنعتي در استان اردبيل صورت 
گرفت. فيروز خدايي گفت: در سه ماهه اول 
سال جاري 1۵۲ كيلومتر شبكه گذاري لوله 
پلي اتيلن و فوالدي و 4 هزار مورد انشعاب اجرا 
شده است. وي افزود: تاكنون 8۲00 كيلومتر 

شبكه گذاري شهري و روستايي انجام گرفته كه از اين ميزان ۲700 كيلومتر 
در بخش شهري و ۵۵00 كيلومتر در بخش روستايي به اجرا درآمده است. 
مديرعامل شركت گاز استان اردبيل از نصب ۲1۳۵00 انشعاب در سطح 
استان خبر داد و گفت: از اين ميزان 1۲4 هزار انشعاب شهري و 89۵00 

انشعاب روستايي مي باشد. 
   س�منان: مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي استان س��منان گفت: 
انتقال آب سد نمرود تهران به گرمس��ار براي تأمين آب آشاميدني مردم 
اين شهرس��تان نيازمند ۳00 ميليارد ريال اعتبار است. ايرج حيدريان با 
بيان اينكه انتقال اين آب به صورت حق آبه انجام مي شود، افزود: با انتقال 
آب از سد نمرود به گرمسار در درازمدت شاهد رفع چالش كمبود آب در 
اين شهرستان خواهيم بود. وي گفت: اكنون استان سمنان با كمبود آب 
زيرزميني به مقدار 14۳ ميليون متر مكعب مواجه است. حيدريان ادامه 
داد: 8۶ درصد آب زيرزميني استان در بخش كشاورزي مصرف مي شود كه 
بايد به دليل اشتغالزايي قابل توجه در بخش صنعت، با اصالح الگوي كشت، 

بخش قابل توجهي از آب توليدي استان را به اين حوزه اختصاص داد. 
   اسالمشهر: رئيس اداره ارشاد شهرستان اسالمشهر از اجراي برنامه هاي 
اوقات فراغت كانون هاي فرهنگي مساجد شهرستان خبر داد. حسيني گفت: 
همزمان با اوقات فراغت تابستان ويژه برنامه هاي فرهنگي ، هنري و... توسط 
كانون هاي فرهنگي هنري مساجد اسالمشهر آغاز شده است. وي اجراي 
اين طرح را در راستاي پر كردن اوقات فراغت دانش آموزان مؤثر دانست و 
افزود: اين طرح با هدف تأثير بهينه سازي اوقات فراغت در كاهش آسيب هاي 
اجتماعي، ارتقاي سطح مهارت هاي علمي و پرورش استعدادهاي بالقوه 
جوانان و نوجوانان نقش مهمي دارد. حسيني افزود: اداره ارشاد شهرستان 
اسالمشهر با همكاري دبيرخانه هيئت نظارت بركانون هاي فرهنگي هنري 
مساجد استان تهران بيش از ۳000 جلد كتاب و اقالم كتابخانه اي نظير 

قفسه كتاب به تعدادي از كانون هاي فعال شهرستان اهدا كرد. 
   سيس�تان و بلوچس�تان: فرماندار هيرمند گفت: با وزش بادهاي 
1۲0روزه منطقه سيستان و حركت شن هاي روان، ۳۵ روستاي اين منطقه 
در محاصره اين شن ها قرار گرفته اند. محمدعلي پيري افزود: طوفان همچنين 
خسارت هايي نيز به بخش كشاورزي و آب منطقه نيز وارد كرده است. وي 
با بيان اينكه بسياري از مردم منطقه به علت وجود گرد و خاك شديد دچار 
بيماري هاي تنفسي و چشمي شده اند گفت: 14 هزار و 800 عدد ماسك بين 

مردم طوفان زده چهار شهرستان شمال استان توزيع شده است. 

برنج ايران��ي ك��ه آوازه اش به تمام دنيا رس��يده و 
طرفداران زيادي دارد، اين روزها مورد بي مهري قرار 
گرفته است. با اينكه قرار بود با ممنوعيت واردات 
برنج در فصل برداشت ادامه توليد اين محصول در 
استان هاي شمالي تضمين شود و جهاد كشاورزي 
زمينه رسيدن به خودكفايي را فراهم كند، اما حاال 
پرونده لغو ممنوعيت واردات برنج در فصل برداشت 
روي ميز دولتمردان قرار گرفته است. موضوعي كه 
نه تنها منجر به دلسردي كشاورزان نسبت به افزايش 
توليد مي ش��ود،  بلكه چراغ تولي��د را هم كم فروغ  
مي كند و كش��اورزان را به س��مت تغيير كاربري 
زمين هاي كشاورزي و ويالس��ازي سوق مي دهد. 
در اين باره دبير انجمن واردكنندگان برنج مي گويد: 
»ستاد تنظيم بازار به پيشنهاد انجمن وارد كنندگان 
برنج مصوب كرده است تا ممنوعيت واردات برنج در 

فصل برداشت اين محصول برداشته شود.« البته 
مس��ئوالن مبلغي را هم به عنوان مابه التفاوت در 
كنار تعرفه ۲۶ درصدي ق��رار داده اند كه در ظاهر 
جلوي واردات بي رويه را بگيرد.  مس��يح كش��اورز 
ادامه مي دهد: »در حال حاضر كه ممنوعيتي براي 
واردات برنج وجود ندارد و با تعرفه ۲۶ درصدي وارد 
كشور مي شود اما در ستاد تنظيم بازار مطرح شده 
كه ممنوعيت واردات برنج كه از مرداد تا آخر آذرماه 
اعمال مي شود، برداشته و در عوض آن مابه التفاوت 
حدود 400 توماني براي واردات هر كيلوگرم برنج 

در كنار تعرفه ۲۶ درصدي اعمال شود.«
  برنج هاي وارداتي آلوده هستند

حاال كه مسئوالن درصدد واردات برنج به هر قيمتي 
هستند، انتظار مي رود حداقل محصوالتي را وارد 
كنند كه سالمت مردم را به خطر نيندازد. نماينده 

مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي در اين باره 
مي گويد: »۲ ميليون و ۳00 هزار تن برنج در كشور 
توليد مي شود و مصرف مردم به كمتر از ۳ ميليون تن 
در سال مي رسد. حاال با اين شرايط مسئوالن قصد 
واردات 100 هزار تن برنج، آن هم در فصل برداشت 
را دارند.« جبار كوچكي نژاد با اشاره به اينكه اين اقدام 
دولت، شاليكاران شمالي را نابود مي كند، مي افزايد: 
»برنج هايي كه از تايلند، اروگوئه و هند خريداري 
شده، آلوده هستند و قابليت مصرف ندارند. از اين 
رو مسئوالن سازمان استاندارد بايد جلوي واردات 
آن را بگيرند.« وي ادامه مي دهد: »طبق قانون، سه 
ماه قبل از برداشت برنج و سه ماه پس از برداشت آن، 

توزيع و واردات برنج به كشور ممنوع است.«
  توجه به توليد مثمر ثمر به جاي واردات

به رغم پافش��اري نماين��دگان مجلس ب��ه ادامه 

ممنوعيت واردات برنج، در فصل برداشت همچنان 
مس��ئوالن مي خواهند اين محص��ول را به بهانه 
تنظيم قيمت بازار وارد كنند. اي��ن نيز در حالي 
اس��ت كه مي توان با اعمال سياست  هاي مناسب 
جلوي افزايش قيمت را گرفت. عضو كميس��يون 
كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در اين باره 
مي گويد: »به تعادل رس��اندن بازار مصرفي برنج 
نيازمند تنوع در مصرف مواد غذايي اس��ت و اگر 
خواهان قرار گرفتن برنج ايراني در س��بد غذايي 
تمام طبقات جامعه به ويژه اقش��ار آس��يب پذير 
جامعه هستيم بايد نگاه ويژه اي به دو مؤلفه تزريق 
يارانه و كشت هاي پرمحصول داشته باشيم.«  علي 
ابراهيمي با اشاره به ضرورت كاهش قيمت برنج 
ادامه مي دهد: »يك��ي از راهكارهاي اصولي براي 
افزايش توليد برنج باكيفيت ايراني كش��ت هاي 
پرمحصول است تا بتوان به جاي سرمايه گذاري 
گس��ترده در توليد برنج هاي معط��ر برنج هاي از 
جنس كشت هاي پرمحصول را روانه بازار كرد تا 
تمام طبقات اجتماعي جامعه بتوانند برنج ايراني را 

مهمان سفره غذايشان كنند.«
  افزايش تغيير كاربري و ويالسازي 

مدت هاس��ت قانون ممنوعي��ت واردات برنج در 
فصل برداشت اين محصول اعمال مي شود و اميد 
كشاورزان براي ماندگاري در چرخه توليد برنج را 
افزايش داده است، اما حاال با لغو ممنوعيت واردات 
برنج،  به ط��ور حتم كش��اورزان ، رغبت كمتري 
به كشت برنج خواهند داش��ت. عضو كميسيون 
كش��اورزي، آب و منابع طبيع��ي مجلس در اين 
باره مي گويد: »ب��ه هيچ وجه با كس��ري برنج در 
كشور روبه رو نيستيم و اگر واردات برنج رخ دهد، 
چطور مي توانيم پاس��خ روستاييان كش��اورز را 
بدهيم؟« محمدصادق حس��ني جويباري ادامه 
مي دهد: »به طور حتم نمي گذاريم بخشنامه لغو 
ممنوعيت واردات برنج عملياتي ش��ود و در اين 
راستا وزير را براي پاسخگويي به كميسيون احضار 
مي كنيم. اجراي بخش��نامه لغ��و واردات برنج در 
فصل برداشت مساوي با احضار حجتي به صحن 
علني مجلس شوراي اسالمي است.« با اين تفاسير 
كه نمايندگان مجلس هم در خصوص دلسردي 
كشاورزان نس��بت به توليد برنج با لغو ممنوعيت 
واردات اظهار نگراني مي كنند، دور از انتظار نيست 
كه كشاورزان با ادامه واردات برنج تغيير كاربري را 
انتخاب كنند و شاليزارها جاي خود را به ويالهاي 
مجلل بدهند. همچنين با اين ش��رايط كه جهاد 
كشاورزي حمايتي از كش��اورزان نمي كند، نبايد 
از آنها هم انتظار داشته باشد كه زمين هايشان را 

تغيير كاربري ندهند.
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جشن واردكنندگان برنج در كوچه عزاداران شاليكار شمالي
ورود100هزارتنبرنجدرفصلبرداشتفاتحهتوليدداخليراميخواند

كاهش80درصديهزينهها،هديهاردوهايجهاديبهمدارسمحرومخراسانرضوي
تابستانامسال۵۶گروه،شامل۳۳گروهجهاديطالب

۳گروهبسيجمحالتو۲۳گروهدانشجوييدرعرصههايمختلفبهنيازمندانخراسانخدمترسانيميكنند

درحاليعطر،طعموكيفيتبرنجايرانيدردنياشناختهشدهاستكه
دولتمردانميخواهندباصدورمجوزب�رايواردات100هزارتنبرنج
نهتنهاسالمتمردمرابهخطربيندازند،بلكهچراغتوليدبرنجراهم
دراستانهايشماليكشوركمفروغكنند.محصولاستراتژيكيكه
بخشعمدهغذايمردمراتش�كيلميدهد.بااينح�الدولتمردان
بهجايكمكبهبهبودش�رايطتوليد،درتالشهستندكهممنوعيت

وارداتبرنجرادرزمانبرداشتلغوكنندتادرتمامفصولسالعرصه
برتوليداينمحصولتنگش�ود.ايننيزدرحالياس�تكهمسئوالن
هموارهادعايحمايتازتولي�دمليدارند.دراي�نرابطهنمايندگان
مجلسمعتقدندباتوجهب�هتوليد۲ميليونو۳00ه�زارتنيبرنجدر
كشورومصرفكمتراز۳ميليونتندرسالبهطوركليوارداتبرنج
حداقلدرفصلبرداش�تبرن�جاقداميغيرضروريومخرباس�ت.

محمد رضا هاديلو

ميترا شهبازي
   گزارش يك

رئيسمجلسشوراياسالمي:
 راه آهن اروميه– تبريز 

نقش بسزايي در توسعه آذربايجان غربي دارد
   آذربايجان غربي با افتتاح راه آهن اروميه- تبريز گام هاي مؤثري 
براي توسعه آذربايجان غربي برداشته مي شود. 
علي الريجاني رئيس مجلس ش��وراي اس��المي در بيستمين اجالس 
هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان در آذربايجان غربي 
گفت: نمايندگان اس��تان بايد وزير راه و شهرسازي را نسبت به افتتاح 
راه آهن اروميه- مراغه تحت فش��ار بگذارند كه اي��ن راه آهن به زودي 
افتتاح شود.  وي با بيان اينكه من با اليحه تفكيك وزارت مسكن از راه و 
شهرسازي موافق نيستم زيرا مشكالت كنوني كشور اين نيست ضمن 
اينكه س��ال ها براي ادغام اين وزارتخانه ها برنامه ريزي شده است، به 
اظهارات مسئوالن آذربايجان غربي درباره مشكالت استان اشاره كرده 
و به مزاح گفت:  پيشنهاد مي كنم  مسئوالن اس��تاني آقاي آخوندي را 
گروگان بگيرند تا مشكالت آذربايجان غربي برطرف شود.  الريجاني با 
بيان اينكه بودجه اي براي برطرف كردن مشكالت راه آهن اروميه و تبريز 
اختصاص يافته  تا پروژه قطار مراغه به اروميه به زودي تكميل ش��ود، 
تصريح كرد: با همكاري دولت و نمايندگان مجلس مشكالت راه هاي 

ارتباطي استان آذربايجان غربي را برطرف مي كنيم. 

مديرعاملبنيادبركتوابستهبهستاداجرايي
فرمانحض�رتام�ام)ره(ازس�رمايهگذاري
۳100ميلي�اردرياليس�تاداجراي�يفرمان
حض�رتام�ام)ره(ب�رايرف�عمحرومي�ت
واش�تغالزاييدرمناط�قمحرومخب�رداد.
عارف نوروزي، گفت: با انعقاد تفاهم نامه اي بين رئيس 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( و معاون توسعه  
روستايي و مناطق محروم معاون اول رئيس جمهور، 

بنياد بركت تمركز ويژه اي در بحث رفع محروميت، 
توسعه  اقتصادي، ايجاد و حفظ اشتغال در راستاي 
حماي��ت از طرح هاي اش��تغالزا در مناطق محروم، 
كم تر توسعه  يافته و روستايي كشور خواهد داشت.  
وي افزود: براس��اس اين تفاهم نامه، س��تاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( در مناطق محروم در زمينه  
ايجاد و حفظ اشتغال، توس��عه كارآفريني و اجراي 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي، بالغ بر ۳100 ميليارد 

ريال )هر استان به طور ميانگين 100 ميليارد ريال( از 
طريق اعطاي تسهيالت، سرمايه گذاري خواهد كرد.  
به گفته  مديرعامل بنياد بركت، اين بنياد تاكنون براي 
اجراي ۳10 طرح توانمندسازي اقتصادي با حجم كل 
سرمايه گذاري ۵۶ هزار و ۲7۵ ميليارد ريال مشاركت 
كرده و زمينه  ايجاد اشتغال براي بيش از 19۵ هزار نفر 
از مردم مناطق محروم و كم برخوردار كشور را فراهم 
كرده است.  دكتر نوروزي با اشاره به برنامه ريزي هاي 

انجام گرفته براي ادامه  روند اشتغالزايي بنياد بركت 
در مناطق محروم، گفت: تفاهم نامه  امضا شده زمينه  
توسعه  اقدامات توانمندسازي اقتصادي فعلي بنياد 
را فراهم مي كند و اميدواريم با همدلي و ورود همه 
دستگاه هاي مسئول، با تسريع روند اشتغالزايي در 
مناطق محروم كشور، گام مهمي در راستاي تحقق 
فرمايشات و دغدغه هاي رهبر معظم انقالب در حوزه  

اقتصاد مقاومتي برداريم. 

تفاهمنامه۳10ميلياردتومانيبنيادبركتودولتبراياشتغالزاييدرمناطقمحروم
  خبر

دبيركلاتحاديهراديووتلويزيونهاياسالمي
درگفتوگوبا»جوان«:

ميليون ها  نفر در سراسر جهان از ظرفيت  
آستان قدس رضوي بهره مند شده اند

چنديپيشهفتمينبازارفيلماس�الميدرمركزنمايشگاههاو
همايشهايآس�تانقدسرضويبرگزارشدوبيشاز100شبكه
تلويزيونيوخبرگزاريهايمختلفازسراسردنيادركناريكديگر
بهارائهمحص�والتخودپرداختن�د.ازاينروباحجتاالس�الم
والمسلمينعليكريمياندبيركلاتحاديهراديووتلويزيونهاي
اسالميدرخصوصورودآستانقدسرضويبهجمعرسانههاي
بينالملل�يودس�تاوردهاياتحادي�هرادي�ووتلويزيونه�اي
اسالميبهگفتوگونشس�تيمكهحاصلآنرادرپيميخوانيد.

    
رويكردجديدآس�تانقدسرضويدرحوزهرس�انهرا

چگونهارزيابيميكنيد؟
يكي از بحث هايي كه ما در چند س��ال اخير با مسئوالن آستان قدس 
رضوي داش��تيم اين بوده ك��ه اين مجموع��ه بالقوه و بالفع��ل داراي 
ظرفيت هاي بزرگ فرهنگي است كه مي توان از اين ظرفيت ها بيشتر 
از اين اس��تفاده كرد. در حال حاضر اين ظرفيت تنه��ا براي زواري كه 
به حرم مطهر رضوي مشرف مي شوند اس��تفاده مي شود، اما با حضور 
در مجامع رس��انه اي بين المللي اين ظرفيت عظيم قابل استفاده براي 
ميليون ها نفر در سراسر جهان خواهد ش��د. به نظر مي رسد مجموعه 
حاضر و متصديان و متوليان فعلي به اين نگاه رسيده اند و اينكه اخيراً 
به ايجاد يك شبكه بين المللي و تعامل با ديگر شبكه ها اقدام كرده اند، 

بيانگر اين مهم است. 
برايشكوفاشدنظرفيترسانهايآستانقدسرضوي

چهراهكارهاييداريد؟
آستان قدس رضوي اين ظرفيت را دارد، من معتقدم اين ظرفيت وجود 
دارد كه از آن مي توان نه تنها در جهان اسالم بلكه براي انسان هاي تشنه 
معنويت و اخالق و كرامت انساني استفاده كرد. اگر ما بتوانيم اين فضا را 
با يك برنامه ريزي دقيق از طريق رسانه ها به دنيا معرفي كنيم و فضاي 
تعاملي با مردم ايجاد شود، قطعاً تأثيراتش هزاران برابر خواهد شد، براي 
استفاده بهينه از اين ظرفيت ها بايد اقداماتي انجام شود و اين ظرفيت ها 

تكميل شود و حتي نگاه هايي تغيير كند. 
ش�بكهماهوارهايامامرضا)ع(چهنقش�يميتوانددر

فضايرسانهايجهاناسالمايفاكند؟
راه اندازي ش��بكه ماهواره اي امام رضا)ع( يكي از اقداماتي بود كه بايد 
سال هاي پيش اتفاق مي افتاد. در حال حاضر تنها زبان عربي اين شبكه 
ماهواره اي فعال است و من اعتقاد دارم اين شبكه بايد به چند زبان ديگر 
هم برنامه هاي خودش را شروع كند. همچنين شبكه امام رضا)ع( بايد 
از همه ماهواره ها پخش ش��ده و براي هر مخاطبي توليد برنامه خاص 
متناسب با فرهنگ آن مخاطب داشته باش��د كه اين موضوع نيازمند 
سازمان رسانه اي بسيار گسترده و قوي اس��ت كه ان شاءاهلل در آينده 
تحقق پيدا خواهد كرد.  البته تنها نبايد به اين ش��بكه اكتفا كرد، بلكه 
بايد ساز و كارهاي توليدي جديدي آماده شده و در اختيار ديگر رسانه ها 
قرار بگيرد، عالوه بر اين بايد يك فضاي تعاملي با ديگر رسانه ها ايجاد 
بشود تا بتوان از ظرفيت ديگر رسانه ها براي توليدات رسانه اي فاخر در 

راستاي اشاعه فرهنگ شيعي و رضوي استفاده كرد. 
دستاوردچنيناجالسيههاييدرفضايرسانهايجهان

اسالمچيست؟
اگر به 10 سال گذشته برگرديم، ما در جهان اسالم محكوم بوديم كه تنها 
بايد شنونده باشيم. فضاي رسانه اي آن زمان فضايي يك طرفه بود كه آنها 
مي گفتند و ما هم باور مي كرديم، آنها بايد توليد مي كردند و در ما تأثير 
مي گذاشتند، ولي امروز به بركت اين مجموعه، فضاي تك صدايي كه قباًل 
وجود داشت از بين رفته است. امروز شبكه هايي وجود دارد كه حرف هاي 
متفاوتي از حرف هاي صاحبان ق��درت در جهان مي زنند، گزارش هاي 
متفاوتي توليد مي كنند، اخبار مختلفي مي فرستند و... اين ها همه باعث 
شده كه خيلي از معادالت رس��انه اي در دنيا عوض شود. در جنگ ۲۲ 
روزه، اسرائيلي ها خيلي تالش كردند تا مقاومت اسالمي را متجاوز جلوه 
دهند، ولي همين رسانه ها وقتي بسيج شدند و واقعيت جنايات اين ها را 
بازتاب دادند قضيه به نحوي شد كه مبناي گزارش گلدستون سازمان 

ملل، گزارش هاي ويدئويي و عكس هاي اين رسانه ها قرار گرفت. 
به نظر من مهم ترين تأثير اين ساز و كارها شكستن اين انحصار و عوض 
شدن اين معادله غلط بوده اس��ت و امروز مردم دنيا احساس مي كنند 

شبكه هايي وجود دارند كه صادقانه تر صحبت مي كنند.

تعيين حريم، اولويت يزد بعد از ثبت جهاني
همينچندروزپيشبودكهخبربهثبترسيدنيزدبهعنواننخستينشهر
تاريخيايراندرفهرستميراثجهانييونسكوموجيازشاديرادربين
ايرانيانوبخصوصيزديهايخونگرمجاريكرد.اتفاقيكهنشانميداد
ازنظركارشناسانخارجي،يزدتوانستهتمامامتيازاتالزمبراياينثبت
جهانيرااحرازنمايد.اماوقتيبهداخلايرانميآييموبهيزدمينگريم،
شهريميبينيمسرشارازمشكالتازكمآبيونداشتنحريمگرفتهتا
ايناواخركهگردوغباروريزگردهاهممهمانهميش�گياششدهاند.

    
بي شك يزد به خاطر بافت گلي و تاريخي اش توانسته يك افتخار بزرگ جهاني 
را نصيب خودش و ايران كنداما نگه داشتن اين امتياز بزرگ منوط به حفظ اين 
بافت و توجه به بسياري از مؤلفه هاي ديگر است كه متأسفانه در حال حاضر 

آنچنان كه بايد و شايد در دستور كار و برنامه مسئوالن امر قرار ندارد. 
  خودمان به فكر خودمان باشيم

يكي از مشكالتي كه بسياري از آثار تاريخي كشور را تهديد مي كند تعيين 
نشدن حريم براي آنهاس��ت. يعني در گام اول بايد براي حفاظت يك اثر 
تاريخي، آن را ثبت ملي كرده و پس از آن تعيين حريم ملي انجام شود.  به 
گفته محمد سپنجي، كارشناس دفتر حفظ و احياي معاونت ميراث فرهنگي 
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري »بروز اين اتفاق مانند يك بچه است 
كه بايد پله به پله او را با مراحل آشنا كنيم. نخست شناسايي، بعد ثبت ملي، 
سپس حفاظت و احيا كه اولين گاِم آن تعيين حريم است و پس از آن بايد 

براي ثبت جهاني اثر قدم برداشت.«
محوطه  ثبت جهاني شده يزد قاعدتاً يك محدوده گسترده است كه محدوده  
عرصه  آن حدود ۲00 هكتار و حريم آن حدود 700 هكتار است. اين اتفاق 
در شرايطي رخ داده كه سال هاست كارشناسان نسبت به يك اصل مهم در 
مورد آثار تاريخي هشدار مي دهند و آن هم اينكه مهم ترين قدم بعد از ثبت 
ملي آثار تاريخي، »تعيين حريم« براي آنهاست.  البته طي دو سال گذشته 
اين هشدار به مسئوالن ميراث فرهنگي يزد داده شده بود كه به واسطه انجام 
ندادن به موقع تعيين حريم بناهاي تاريخي، اين منطقه در حال از بين رفتن 
است. با اين حال شواهد نشان مي دهد هنوز هم اقدامي در اين رابطه صورت 
نگرفته است.  اسكندر مختاري، عضو ايكوموس ايران با توضيح در مورد 
حريم ملي و حريم جهاني مي گويد: »فرق حريم جهاني با عرصه هاي ملي 
در اين نكته است كه ما در عرصه هاي ملي به مديريت محوطه توجه عمده اي 
نمي كنيم، يا اگر توجه مي كنيم كسي نيست از ما بپرسد حاال كه اين حريم 
را تهيه كرده ايم چطور مديريت مي كنيم؟ ما حريم را تعيين مي كنيم و براي 

مديريت پاسخي به هيچ جا نمي دهيم.«
وي ادامه مي دهد: »اين در حالي است كه ميراث فرهنگي درمورد محوطه هاي 
ميراث جهاني بايد در پرونده همه موارد را انع��كاس دهد و بگويد اين جزو 
ارزش هاي برجس��ته جهاني كشور اس��ت و مديريت آن به اين شكل انجام 
مي شود، س��ازمان هاي مديريت كننده و هماهنگ كننده اين گونه است و 
نقش فرمانداري، شهرداري و ادارات مختلفي كه با موضوع سر و كار دارند، به 
اين شكل است و حتي چگونگي هماهنگي براساس اسنادي كه اين نهادها با 
همديگر در اين موضوع اشتراك نظر دارند بايد مطرح شود.« كوتاه سخن اينكه 
تمام آثار و مناطق تاريخي كشور بايد ابتدا داراي حريم شود. همانطور كه اگر 
بم و منظر فرهنگي آن در فهرست ميراث جهاني به ثبت نرسيده بود، به طور 
قطع حاال طور ديگري ساخته مي شد زيرا وقتي از همان اول تقاضاهايي براي 
تأسيس ساختمان هاي بلند و شيشه اي وجود داشت، حتماً بم را دچار مشكالت 
عمده اي فارغ از موضوع ميراث فرهنگي مي كرد.  خوشبختانه ارتفاع ساخت  و 
سازهاي شهِر بِم امروز، از ارتفاع درختان نخل باالتر نرفته است. همچنين قرار 
بود در اطراف بم كارخانه هايي در شرايط نبود منابع آبي ساخته شود، كه به 
دليل ثبت جهاني، ميراث جهاني از آن جلوگيري كرد.  حاال بهتر است منتظر 
نمانيم تا خارجي ها بيايند و با تعيين حريم، از آثار تاريخي مان محافظت كنند. 

بهتر است براي يك بار هم كه شده خودمان به فكر خودمان باشيم. 


