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تعطيلی شبکه های برون مرزی صدا سيما موضوعی است كه 
به تازگی واكنش های متعددی را به دنبال داشته و بسياری 
از كارشناس��ان رسانه ای معتقدند كه حذف اين شبکه ها به 

نوعی بازی در پازل دشمن است. 
بر اساس گزارش های منتشره، ابتدا شبکه الکوثر كه به زبان 

عربی به پخش برنامه می پرداخت، تعطيل و چندی بعد هم 
معاون برون مرزی سازمان صداوسيما خبر از تعطيلی شبکه 

تلويزيونی سحر به زبان اردو و راديو دری افغانستان داد.
اين در حالی اس��ت كه مسئولين صدا و سيما انباشته شدن 
بدهی های ش��ركت های ماهواره ای را عامل اين اقدام عنوان 

كرده اند. به تازگی پيمان جبلی معاون س��ازمان صداوسيما 
از »انباش��ته ش��دن بدهی ها به ش��ركت های ماهواره ای« و 
همچنين انباش��ت بدهی به ايس��تگاه های پخش خبر داده  
و خواس��تار ورود دس��تگاه های نظارتی ب��ه موضوع تعطيلی 
تريبون ها و تبليغات جمهوری اس��المی در خارج از كش��ور 

شده است.
 حذفتريبون

تعطيلی پی در پی ش��بکه های برون مرزی در حالی صورت 
می گيرد كه پيش از اين اعالم شده بود، اين معاونت درصدد 

راه اندازی »شبکه های تلويزيونی فرانسوی و روسی« است. 
در آن زم��ان هدف از اين اقدام »پوش��ش دادن مناطق مهم 
مخاطبين جمهوری اس��المی« عنوان شده بود، اما به گفته 
معاون صداوسيما احتمال تعطيلی »پرس تی وی، العالم، آی 
فيلم انگليس��ی و عربی« نيز از روی ماهواره  وجود دارد كه 
دليل اين مس��ئله دريافت نکردن »حتی يك دالر از سهميه 

ارزی« عنوان شده است.
ش��بکه های راديوي��ی و تلويزيون��ی معاون��ت ب��رون مرزی 
صداوس��يما با 30 زبان زنده با مردم دنيا ارتباط دارد و طبق 
پيوست قانون بودجه سال 1398، تعداد 66 شبکه راديويی و 

تلويزيونی را شامل می شود. 
 چراشبکههایبرونمرزیتاسيسشد؟

از ابتدای انقالب، آش��نايی مخاطبان بي��ن المللی با اهداف 
انقالب اسالمی و تبليغ و ترويج دستاوردهای انقالب، ايجاد 
همدلی و مودت ميان س��اير ملت ها انگيزه ای برای تشکيل 

شبکه های برون مرزی بود. 
اين ش��بکه ها در سال های اوليه  انقالب با پخش خبر تالش 
م��ی كردند تا اخبار واقع��ی و تحليل های موثق را در اختيار 
ملت های خ��ارج از مرزهای ايران قرار ده��د و مانع از تاثير 

پروپاگاندی غربی و اهداف آن شوند.
در سال 1363 جدايی حوزه برون مرزی از اداره كل اطالعات 

و اخب��ار كلي��د خورد و در نهايت با حکم محمد هاش��می – 
رئيس وقت صداوسيما- به يك معاونت مستقل با نام »معاونت 

برون مرزی« تبديل شد.
 ارتباطدوسويه 

بايد در نظر داش��ت كه ياری گرفتن از رس��انه برای پيشبرد 
اهداف سياس��ی، فرهنگی و حتی امنيتی امری قديمی است 
كه راه اندازی راديو بی بی س��ی از 1927، نمونه ای بارز از اين 
مدعاس��ت. اهميت اين رس��انه ها تا حدی است كه بخشی از 
بودجه آنها توسط وزارت خارجه كشورهای فعال در اين زمينه 

تامين می شود. 
به گفته  رهبر معظم انقالب، دنيای غرب با امپراطوری بزرگ 
رس��انه ای خود به اسالم و ايران حمله می كند و حق را ناحق 
و ناح��ق را ح��ق جلوه می دهد. غفلت از حمايت رس��انه های 
برون مرزی چيزی جز خالی كردن ميدان و پش��ت كردن به 
اس��الم و ارزش هايمان را نشان نمی دهد و اينك ما می دانيم 
كه اين رسانه ها، چون رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با 

دست هايی خالی در اين جبهه ايستاده اند. 
تبليغ نا امنی يکی از موضوعاتی است كه دشمن تالش كرده 
تا با جاانداختن آن، كشورمان را در ميان مردم كشورهای ديگر 
منزوی كند و تش��ريح و توصيف شرايط كشورمان برای ديگر 
مردمان می تواند مانع از دستيابی دشمن به هدف خود شود. 
در عين حال اين ش��بکه ها، می توانند موجب ش��وند تا فضا 
سازی های گس��ترده دش��منان عليه ايران، تبليغات منفی و 
معرفی ايران به عنوان كش��وری عقب مانده كه حقوق بش��ر 
و ش��هروندی در آن معنا ندارد ،جلوگيری  كند. بس��ياری از 
مردم می پرس��ند چرا با وجود چنين شبکه هايی هنوز تعداد 
محدودی از توريس��تهايی كه به ايران سفر می كنند با ديدن 
ايران از وس��عت توسعه و شرايط مطلوب زندگی بی خبرند و 
امکانات كش��ورمان را با كشورهای بسيار عقب مانده مقايسه 

می كنند ؟ 

چرا توريست های كشورهای مشترك المنافع سفر به تركيه 
و ام��ارات را ب��ه ايران ترجيح می دهن��د؟  چرا در حالی كه 
امکانات توريس��ت درمانی در كش��ورمان وجود دارد، در اين 
زمينه برنامه ريزی خاصی از س��وی اين شبکه ها انجام نمی 

شود؟ 
 هدفاصلی 

راه اندازی رس��انه های برون مرزی ن��ه تنها رويکرد انقالب 
اسالمی را به ساير كش��ورها انتقال می دهد، بلکه به تعامل 
فرهنگی و سياسی كشورمان نيز كمك می كند. اين شبکه ها 
در قياس با معاونت برون مرزی سازمان صداوسيما تقريبا به 
ي��ك ميزان با زبان های مختلف برنامه س��ازی و توليد محتوا 
می كن��د ام��ا آنچه كه اهمي��ت دارد، مي��زان تاثيرگذاری و 

شکل دهی افکار عمومی در سطح بين المللی است.
قطع ش��بکه های برون مرزی، می تواند لطمه ای ش��ديد به 
اوضاع فرهنگی كش��ورمان وارد كند و موجبات انتشار اخبار 

در برون از مرزها را بنا به خواسته دشمنان فراهم سازد.
اي��ن اقدام در ش��رايطی ص��ورت می گيرد كه دش��من در 
جبهه هايی چون نبرد اقتصادی، تحريم و جنگ نرم به شدت 

مشغول فعاليت است. 
راه اندازی  شبکه های خبری تلويزيونی بين المللی و فارسی 
زبان ماهواره ای مانند، صدای امريکا، من و تو، بی بی سی ، 
الجزيره ، ايران اينترنشنال همگی نشان می دهد كه دشمن 
برای جنگ نرم خود تالش��های متعددی را در دس��تور كار 

قرار داده است. 
در اين ميان با توجه به ش��رايط حس��اس منطقه و جهان و 
تش��ديد جنگ رسانه ای؛ شبکه های برون مرزی خط مقدم 
و قدرت نرم اين جنگ محس��وب شده و قطع اين شبکه  ها 
كار درستی نيست؛ اما عملکرد مشابه با عملکرد گذشته نيز 
نم��ی تواند اهداف م��ورد نظر از راه اندازی اين ش��بکه ها را 

تامين كند. 

پيامبراكرم)ص(: آنچه بيش از هر چيز بر امتم بعد از خود می ترسم، درآمدهای 
حرام، هواپرستی پنهان و رباست.

 بیانیه بیش از ۲۴۰ نماینده مجلس در 
محکومیت قطعنامه شورای حکام آژانس

اجرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقی متوقف و نظارت ها 

آفالین شود
عضو هيئت رئيس��ه مجلس بيانيه نمايندگان ملت ايران در 

مجلس شورای اسالمی در واكنش به قطعنامه شورای حکام 
آژانس بين المللی انرژی اتمی عليه جمهوری اسالمی ايران 

را قرائت كرد. متن بيانيه به اين شرح است. 
جمهوری اس��المی ايران به عنوان كش��وری ك��ه در تاريخ 
نيم قرن عمر معاهده NPT باالترين س��طح از همکاری و 
بيشترين شفافيت را با آژانس داشته است، قطعنامه شورای 
حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی را زياده خواهی آش��کار 
می دان��د. جمهوری اس��المی پروتکل الحاق��ی را به صورت 
داوطلبانه و نه بر اس��اس وظايف پادمان��ی خود اجرا كرده 
است. بر اس��اس آمار رس��می گزارش های مديركل آژانس 
تنها در 5 سال گذشته سختگيرانه ترين بازرسی ها در تاريخ 

آژانس شامل ساالنه امکان بيش از 30 دسترسی تکميلی و 
سرزده بر اساس پروتکل الحاقی در ايران انجام شده است.

بر اساس گزارش ساالنه بازرسی های آژانس در طول زمانی 
1392 تا 1398 كل بازرس��ی ها از ايران از 4 درصد به 20 
درصد كل بازرس��ی های جهان و از 93 درصد كش��ور های 

مشابه افزايش يافته است.
مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر از كشور هايی كه با اين 
فضاحت آش��کار همراهی نکردند، اين قطعنامه غيرالزام آور 
را نش��انه ديگر از فرهنگ سلطه حاكم بر آژانس بين المللی 
انرژی اتمی می داند كه به واس��طه آن سال ها است تعدادی 
از اعضای دارای س��الح اتمی را كه خ��ود هيچ پايبندی به 

تعه��دات ذيل NPT نداش��ته اند و كش��ور های ديگر را از 
پيگيری حقوقی خود برای استفاده صلح آميز از انرژی اتمی 

محروم كرده اند.
سياست فش��ار اروپايی برای به اصطالح حفظ برجام نشان 
می دهد 3 كش��ور اروپايی انگليس، فرانسه و آلمان از ابتدا 
نگاه سازنده و مبتنی بر احترام به حقوق ملت ايران نداشته 
و برج��ام را ابزاری برای فش��ار بر ايران ب��رای تن دادن به 

خواسته های غيراصولی خود تصور كرده اند.
با كمال تأس��ف تناقض كامل رفتار و گفتار اين كشور های 
اروپايی كه از يك س��و بان��ی قطعنامه غيرقانونی عليه ملت 
ايران و از سوی ديگر مدعی پايبندی به برجام و تالش برای 

حفظ آن هستند نشانگر آن است كه آن ها بار ديگر در دام 
آمريکا و رژيم صهيونيس��تی گرفتار شده و همگام با تالش 
آن ها ب��رای تکميل پروژه ناكام فش��ار حداكثری آمريکا بر 
جمهوری اس��المی ايران ضربه ای ديگر به چندجانبه گرايی 

بين المللی وارد كرده اند.
مجلس ش��ورای اسالمی تن دادن به چنين اخاذی سياسی 
آشکار را بنا نهادن سابقه ای غلط در پذيرش فرهنگ سلطه 
حاكم بر آژانس می داند كه باعث ريش��ه دارتر شدن تبعيض 
س��اختاری ذاتی در NPT خواهد ش��د. مجلس ش��ورای 
اس��المی از دولت محترم می خواهد كه اج��رای داوطلبانه 

پروتکل الحاقی را متوقف و نظارت ها را آفالين كند.

گزارش

چرا شبکه های برون مرزی صداوسیما تعطیل می شود؟!

انفعال در بکارگیری سالح رسانه

آگهى مناقصه عمومى
شماره   (1399/1448)

روابط عمومى شرکت گاز خراسان رضوى

ول
ت ا
نوب

1- مناقصه گزار:شرکت گاز استان خراسان رضوى 
2- موضوع مناقصه: اصالح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح منطقه یک گاز رسانى مشهد

3- شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالى ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره کار و امور اجتماعى

د- ثبت نام در سایت WWW.setadiran.ir و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى
4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخى که براى تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت 3 ماه مى بایست معتبر باشد. 

5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 1/782/200/000 ریال( یک میلیارد و هفتصدو هشتادو دو میلیون و دویست هزار ریال) مى باشد که مى بایست بر اساس یکى از تضامین 
قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659ه مورخ 94/09/22 تهیه گردد.و حتما اصل آن قبل از اخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به صورت دستى 

تحویل دفتر حراست شرکت گاز استان خراسان رضوى واقع در مشهد- بلوار خیام - نبش تقاطع ارشاد - طبقه همکف گردد.
6- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 99/04/02 لغایت آخر وقت ادارى 99/04/07 
7- آخرین مهلت بارگذارى و ارائه پیشنهاد قیمت : ساعت 9 صبح مورخ 99/04/18 

8- پیشنهادهاى واصله در ساعت 10 مورخ 99/04/18 در کمیسیون مربوطه باز و خوانده مى شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با همراه داشتن معرفینامه 
ممهور به مهر شرکت در جلسه آزاد است.

9- یادآور میگردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد.
شایان ذکر است دسترسى به متن این آگهى، در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتربا تلفن 37072212-051 تماس بگیرید.

تاریخ چاپ نوبت اول: 99/04/02            تاریخ چاپ نوبت دوم: 99/04/03

مناقصه عمومى

محمد عبیاوى –شهردار 
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