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اخبار
یادداشت

مجیدفکری

جوان غیور ایرانی ،روزت مبارک

شنبه  9خرداد ماه  11 . 1394شعبان  . 1436شماره 3013

در سمینار تخصصی" نقش رسانه ها در توسعه گردشگری شهری" مطرح شد:

باید به جای رسانه گردشگری ،به ژورنالیسمگردشگری توجه شود
علی بیات-رئیس جهاد دانشگاهی خراسان
رض��وی گفت :ساالنه ۷برابر جمعیت مشهد
،زائ��ر داخلی و خارجی به ای��ن شهر مذهبی
سفر میکنند .به گزارش خراسان «علیاکبر
شمسیان» پنجشنبه گذشته درهمایش"نقش
رسانه ها در توسعه گردشگری"درمشهد افزود:
ایران اسالمی به ویژه خراسان رضوی تا سال
 ۱۴۰۴میزبان  ۲۰میلیون گردشگرخارجی
خواهد بود که بایدبرای رسیدن به این هدف
آماده شد.وی ادامه داد :رسانه ،تأثیر فراوانی
در توسعه و تحول شهر دارد و در چشمانداز
توسعه موثر خ��واه��د ب��ود .شمسیان ،توسعه
گردشگری را مهمترین شیوه ب��رونرف��ت از
اقتصاد تکمحصولی برشمرد و متذکر شد:
این صنعت ،پرفایدهترین صنعت شناخته شده
است.مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری استان هم با اش��اره به ای��ن که
گردشگری مذهبی یکی از عوامل اصلی رونق
اقتصادی و اشتغال محسوب میشود ،گفت:
متأسفانه به گردشگری مذهبی توجه درستی
نشده است و نیاز به برنامهریزی ویژه و اقدام
ج��دیت��ر اح��س��اس م��ی ش��ود« .محمدحسین
زارعصفت » افزود :شهر مقدس مشهد ،قابلیت
تبدیل شدن به قطب گردشگری خاورمیانه و
حتی جهان اسالم را دارد.وی با بیان این که
۳۰درصدسفر گردشگران جهان را سفرهای
زیارتی تشکیل میدهد ،عنوان کرد  :در صورتی
که زیرساختهای ای��ن صنعت فراهم شود،
میتوان از اقتصاد تکمحصولی خارج شد؛ از
سوی دیگر با توجه به ظرفیتهای باالیی که در
این زمینه داریم میتوانیم با سرمایهگذاری در
زیرساختهای صنعت گردشگری ،از وابستگی
به ص��ادرات نفتی نجات پیدا کنیم.مدیرکل

عکس :شراره طباطبایی فخار

ای��ران اسالمی 11شعبان ،روز والدت حضرت علی
اکبر (ع) را روز ج��وان ن��ام گ��ذاری ک��رده اس��ت؛ نام
گذاری آگاهانه و مبتنی بر دلیل .حضرت علی اکبر
(ع) در واقعه کربال حدود  ۲۵سال سن داشت .برخی
راویان سن ایشان را  ۱۸سال و  ۲۰سال هم گفته اند.
او اولین شهید عاشورا از بنى هاشم بود .شجاعت و
دالورى حضرت على اکبر (ع) و رزم آورى و بصیرت
دینى و سیاسى او ،در سفر کربال به ویژه در روز عاشورا
تجلى ک��رد .همین روحیه رش��ادت ،شهادت طلبی،
انگیزه و فداکاری بهترین دلیل برای نام گذاری این
روز به نام جوان ایرانی است ،جوانی که حضرت علی
اکبر(ع) و پدر بزرگوارش را الگو قرار داده است.
در واقع حساسترین و سرنوشتسازترین دوره زندگی
انسان ،دوره جوانی اوست .دوران��ی که در آن غرور،
هیجان ،احساسات ،شهوت و… شخصیت فرد را تحت
تاثیر قرار میدهد .رهبر معظم انقالب اهمیت دوره
جوانی را اینگونه بیان میفرمایند":جوانی در انسان،
عبارت است از دوران خاصی از عمر انسان ،كه در آن
دوران ،انسان به شكفتگی و بالفعل شدن بسیاری از
استعدادها می رسد و دوران اوج زیبایی ها و جوشش
استعدادها و توانایی هایی است كه در انسان هست".
در دنیای جدید و با گسترش مظاهر دنیوی زندگی،
نیاز به انتخاب الگوی صحیح ب��رای زندگی نیز دو
چندان شده است .قرار گرفتن در مسیر زندگی مادی،
هر چند راحت و لذتبخش است ،ولی با تهدید حریم
اعتقادی و اخالقی جوان مسلمان ،زمینه سقوط او را
فراهم میآورد.در همین زمینه رهبر معظم انقالب در
تاریخ  1377/11/3سه خصوصیت را شرط موفقیت
جوانان برشمردند و فرمودند :اگر شما جوانان این
سه خصوصیت را در خودتان به وجود آوری��د ،در هر
شرایطی و در همه زمینه هاموفق خواهید بود.
جوان اوال ،باید احساس مسئولیت کند .یعنی واقعا
خ��ودش را مسئول بداند و بخواهد که زندگی را با
پای خودش پیش ببرد و حرکت کند و مثل پرکاهی
درامواج حوادث نباشد.
ثانیا ،با ایمان حرکت کند .ایمان نقش بسیار مهمی در
پیشرفت در همه میدان ها و نیز پیروزی بر همه موانع
دارد.
ثالثا ،بصیرت و آگاهی داشته باشد.
اگر جوانان این سه خصوصیت را در خودشان تأمین
کنند -که البته کار چندان آسانی نیست ،اما بسیار
ممکن است -در همه زمینه ها شما می توانید موفقیت
خودتان را تضمین کنید.
باشد که با الگو قرار دادن حضرت علی اکبر(ع) و عمل
به بیانات رهبر معظم انقالب ،جوانان ای��ران الگوی
جوانان عالم شوند .روز جوان بر تو جوان غیور ایرانی
مبارک.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان

فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی هم
ضمن تأکید ب��رض��رورت معرفی جاذبههای
گردشگری متذکر ش��د :رسانهها میتوانند
در معرفی جاذبهها و جذب گردشگران نقش
مهمی را ایفا کنند ".سیدسعید س��راب��ی" از
تأسیس شورای عالی سیاست گذاری "مشهد
 ۲۰۱۷پایتخت فرهنگی جهان اس�لام" خبر
داد و گفت :در سال ۲۰۱7مسافرانی از ۵۱
کشور به مشهد مقدس سفر میکنند؛ به همین
دلیل این روی��داد جهانی فرهنگی باید برای
توسعه گردشگری به یک فرصت تبدیل شود.
سرابی با بیان ای��ن که ه��م��واره ظرفیتها و
فرصتهای بینظیر فرهنگی و هنری خراسان
رض��وی با غفلت تاریخی مواجه ب��وده است،
اف��زود :به درستی نتوانستهایم از ظرفیتها و
فرصتهای موجود بهره ببریم .وی یادآور شد:
همه فرصتها را باید از داالن زیارت عبور دهیم
که این مهم به برنامهریزی هوشمندانهای نیاز
دارد .یک کارشناس رسانه نیزدرادامه گفت:

مشهد اگر تمایل دارد ظرفیت خود را به دنیا
معرفی کند ،باید با رسانهها تعامل بیشتری
داشته باشد".احمددیناری" اف���زود :توسعه
گردشگری به وی��ژه در ح��وزه شهری منوط به
اهمیت دادن به رسانههاست واگ��ر رسانهها
نباشند هر قدر بخشهای دولتی و خصوصی
تالش کنند ،باز هم توسعه گردشگری اتفاق
نخواهد افتاد.معاون پژوهشی پژوهشکده
گ���ردش���گ���ری ج���ه���اددان���ش���گ���اه���ی اس��ت��ان
نیزگفت:اگر رون���د ت��وج��ه ب��ه گ��ردش��گ��ری به
همین شیوه ادامه پیدا کند ،نمی توان آینده
روشنی را برای گردشگری متصور بود" .مژگان
عظیمی هاشمی" خاطر نشان ک��رد :جایگاه
کشورما در بین  ۱۸۱کشور دنیا در زمینه تأثیر
گردشگری در موضوع اشتغال رتبه  ۱۳۶و در
حوزه گردشگری رتبه  ۱۴۶است ولی در بعد
سایتهای جهانی میراث فرهنگی ،رتبه  ۹را
داریم.وی تصریح کرد :تعداد افرادی که برای
گردشگری به ایران سفر کردهاند ،بسیار کمتر

از کسانی است که از ایران به کشورهای دیگر
رفتهاند.عظیمی با اش��اره به جایگاه هفدهم
ایران در برند گردشگری در بین سایر کشورها
گ��ف��ت :ب��ع��د از ای����ران ک��ش��وره��ای س��وم��ال��ی،
افغانستان و پاکستان ق��رار دارند.مدیرکل
مطالعات فرهنگی و اجتماعی ش��ه��رداری
تهران هم گفت :هر گردشگر را میتوان یک
رسانه تلقی کرد" .علیاصغرمحکی" با اشاره
به این که به گردشگری مذهبی در کشور توجه
کمی شده اس��ت ،اف��زود :توجه به گردشگری
میتواند باعث رون��ق اقتصاد و کسب درآم��د
پایدار ش��ود.وی گفت :گردشگری یک پدیده
فرهنگی و اجتماعی اس��ت ک��ه م�یت��وان��د با
انسان معنا پیدا کند.رئیس دانشکده خبر
«ایرنا» هم در این همایش گفت :هیچ رسانهای
که مولد گردشگری باشد ،در کشور وجود
ندارد«.محمودافزادی» اف��زود :هیچ روزنامه،
شبکه تلویزیونی حتی فضای مجازی در کشور
به گردشگری به صورت تخصصی نپرداخته
اس���ت.وی گفت :باید ب��ه ج��ای رس��ان��ه م��روج
گردشگر شهری ،به ژورنالیسم مروج گردشگری
شهری توجه شود.عضو شورای اسالمی مشهد
هم در این سمینار تخصصی گفت :رسانهها در
ابعاد مختلف تأثیرگذار هستند " .خاکپور" با
اش��اره به این که ام��روز با یک تهاجم فرهنگی
روب �هرو هستیم ،اف��زود :رسانهها میتوانند با
این پدیده مقابله کنند؛ رسانه نقش مهمی در
جهاد فرهنگی دارد «.سیدمهدی درهمی»
مدیرعامل منطقه تجاری ،گردشگری سپاد هم
درباره امکانات فراهم شده برای گردشگران
توسط این منطقه تجاری و نقش رسانهها برای
ترویج فرهنگ گردشگری مذهبی سخنانی
ایراد کرد.

افتتاح یک پروژه ورزشی دربیدخت پس از2هزارو 555روزانتظار
گناباد،صفری  -باالخره پس از دو هزار و  ۵۵۵روز انتظار ،چمن
مجموعه ورزشی" حجت االسالم دکتر نقره" با تالش مردم ورزش
دوست بیدخت در حالی افتتاح شد که از حضور مسئوالن ورزش
وجوانان استان دراین مراسم خبری نبود .به گزارش خبرنگارمادر
این مراسم،امام جمعه شهرستان گناباد گفت :از خانواده دکتر
نقره و خیران تشکر می کنیم که به ورزش شهرستان کمک
کردند.حجت االسالم "صادقی" افزود :این امکانات کمک می
کند تا جوانان با تحرک و ورزش کردن از اعتیاد دوری کنند.
در ادامه مراسم هم "حمید نقره" فرزند دکتر نقره گفت:صاحب
اصلی تمام امکاناتی که در کشور وج��ود دارد شهدا هستند و
بنده از اینکه این ورزشگاه به نام پدرم نام گ��ذاری شده است،

شرمنده هستم .رئیس اداره ورزش و جوانان شهر بیدخت
نیز درب��اره دالیل تاخیر اتمام این پ��روژه گفت :خاکبرداری و
مسطح سازی زمین فوتبال مجموعه ورزشی بیدخت با هدف
کاشت چمن در سال  ۱۳۸۷انجام شد اما متاسفانه به دلیل
تخصیص نیافتن اعتبار و پا پس کشیدن برخی از مسئوالن،
این پروژه تا سال  ۱۳۹۱متوقف بود" .یاسر قاسم زاده" افزود:
پس از کش و قوس های ف��راوان در مهر سال  ۹۲عملیات بذر
پاشی آغاز شد .وی گفت :قرار بود اردیبهشت سال  ۹۳چمن
ورزشگاه دکتر نقره بیدخت افتتاح شود که ناگهان بر اثر عبور
مسیل قنات قسمتی از زمین نشست کرد  .رئیس اداره ورزش و
جوانان شهرستان گنابادهم درادامه گفت :در سال های گذشته

قرار بود آبیاری چمن به صورت سنتی انجام شود که با حمایت
اداره کل ورزش و جوانان به سیستم آبیاری تحت فشار ارتقا
یافت" .شاهدوست" افزود :تاکنون برای ورزشگاه حجت االسالم
دکتر نقره  ۶۵میلیون تومان هزینه شده که این مبلغ توسط اداره
کل،کمک های مردمی  ،شورای شهر،شهرداری بیدخت و خیران
تامین و  ۱۰میلیون هم از طریق ماده  ۱۸۰جذب شده است.

گردونه ورزش

شکست تیم فوتسال فریمان در خانه
فریمان،اصغری/سرپرست اداره ورزش و جوانان
شهرستان فریمان گفت :در ادامه لیگ دوم فوتسال
ک��ش��ور ،تیم فوتسال "ن��وی��ن ک��ش��اورز ف��ری��م��ان" در
سالن ورزش��ی شهید مطهری ،میزبان تیم فوتسال
"شهدای جلین گرگان" بود که با نتیجه  6بر  3مغلوب
شد".محمدصفری" گفت :دراولین بازی خانگی ،تیم
نوین کشاورز با وجود شایستگی نتوانست به پیروزی
برسد .درخ��ورذک��راس��ت دیگرنماینده استان(تیم
مقاومت شهرداری مشهد)هم درخانه باتساوی یک
بریک مقابل شاهرودی ها متوقف شد.

پایان سومین دوره مسابقات ورزشی
طالب حوزه علمیه خراسـان
گروه ورزش -مسابقات ورزشی طالب حوزه علمیه
خراسان ،پنجشنبه گذشته با برگزاری  2دی��دار در
سالن بهشت مشهد پایان یافت .به گزارش خراسان ،در
پایان این مسابقات كه از دی ماه سال گذشته با حضور
نمایندگانی از  4نهاد حوزوی اصلی در مشهد آغاز شده
بود ،در رشته فوتسال از بین  45تیم ،تیم های دانشگاه
علوم اس�لام��ی رض���وی ،بسیج م��درس��ه ام��ام محمد
باقر(ع) و فداییان رهبر مدرسه امام صادق (ع) جاغرق
و در رشته والیبال هم از بین  17تیم ،تیم های مدرسه
علمیه نورالرضا(ع) ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی و
مدرسه ولی عصر (عج) كرمانیان اول تا سوم شدند.

رقابت 100ورزشکار درمسابقه
دوچرخه سواری کوهستان
طرقبه  ،عابد خراسانی  -با همت هیئت دوچرخه
س���واری استان خ��راس��ان رض��وی یک دوره مسابقه
دوچرخه سواری کوهستان( رشته کراس کانتری) صبح
روز گذشته در دره داغستان طرقبه برگزار شد .دبیر
هیئت دوچرخه سواری استان در گفت و گو با خراسان
گفت  :این مسابقه در دو رشته بزرگساالن و جوانان در
مسیر دره داغستان تا سد چالیدره طرقبه برگزار شد
" .رودی " با بیان این که بیش از  100دوچرخه سوار
در این مسابقه شرکت کردند ،اعالم کرد :در پایان
این مسابقه حسن رستم زاده  ،علی نامور و سید میالد
حسینی رده بندی نفرات اول تا سوم بزرگساالن را به
خود اختصاص دادند وعلی صفی زاده ،سعید غالمی
و امیر حسین ثابتی نیز نفرات اول تا سوم جوانان
بودند .درخورذکر است در پایان این مراسم ،جوایز
ارزنده ای از سوی برگزارکنندگان این مسابقات به
برگزیدگان اهدا شد .الزم به یادآوری است این مسابقه
ب��ه مناسبت ب��زرگ��داش��ت هفته ج��وان ب��رگ��زار ش��د .
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