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مسئول اقامتگاههای بومگردی اداره کل میراث فرهنگی اصفهان :

تبلیغات ،مهمترین مشکل واحدهای بومگردی در کشور است

مســئول اقامتگاههــای بومگــردی اداره کل میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری اصفهــان گفــت :تبلیغــات،
مهمتریــن مشــکل واحدهــای بومگــردی در کشــور اســت کــه
هنــوز بســیاری از مــردم بــه ویــژه گردشــگران داخلــی بــا ایــن
واحدهــا و چگونگــی فعالیــت آنهــا آشــنایی کافــی ندارنــد.
بــوم گــردی یــا اکوتوریســم ( ،)ecotourismفرصتــی بــرای
گردشــگران و طبیعــت گــردان اســت تــا بــا اقامــت در مناطــق
بومــی فــارغ از زندگــی روزمــره و ماشــینی؛ حــال و هــوای یــک
زندگــی ســاده ،بــی آالیــش و دلنشــین را تجربــه کننــد.
مهدیــه لطفــی روز شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا
افــزود :اقامتــگاه هــای بــوم گــردی در ســه ســال اخیــر توســعه
چشــمگیری در کشــور بــه ویــژه اصفهــان یافــت امــا هنــوز
تبلیغــات کافــی بــرای معرفــی آنهــا صــورت نگرفتــه و الزم اســت
بــا اســتفاده از ظرفیــت هایــی ماننــد شــبکههای اجتماعــی و
تولیــد مســتند تلویزیونــی آنهــا را بــه مــردم شناســاند.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه اقامتگاههــای بــوم گــردی نیــاز

بــه معرفــی و تبلیــغ گســترده بــرای جــذب گردشــگران
بیشــتری دارنــد ،اظهارداشــت :اداره کل میــراث فرهنگــی
اصفهــان تــاش مــی کنــد از طریــق برگــزاری دورههــای
آموزشــی بــرای مدیــران ایــن واحدهــا و همچنیــن تهیــه
مســتند بــه آنهــا بــرای تبلیغــات کمــک کنــد.
لطفــی نقــش رســانهها را بــرای تحقــق ایــن مهــم تاثیرگــذار
دانســت و اضافــه کــرد :هزینــه هــای بومگــردی نســبت بــه
هتلینــگ پاییــن تــر اســت و از طرفــی فرهنــگ و معمــاری
منطقــه هــای مختلــف را معرفــی مــی کنــد بنابرایــن از
ظرفیــت هــای خوبــی بــرای جــذب گردشــگر برخــوردار
میباشــد.
مســئول اقامتگاههــای بومگــردی اداره کل میــراث فرهنگــی
اصفهــان بــا بیــان اینکــه در زمــان حاضــر  ۹۰درصــد
گردشــگرانی کــه بــه واحدهــای بــوم گــردی مــی رونــد،
خارجــی هســتند ،تصریــح کــرد :تاریــخ ایــران و زندگــی
ســنتی ایرانیــان بــرای آنهــا اهمیــت ویــژه ای دارد بــه همیــن
دلیــل چنیــن مــکان هایــی را بیشــتر مــد نظــر دارنــد.
لطفــی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان اصفهــان دارای ۴۴۴
واحــد بــوم گــردی و رتبــه نخســت در ایــن زمینــه در کشــور

اســت ،گفــت :ایــن واحدهــا تــا کنــون بــرای حــدود  ۲هــزار
و  ۵۰۰نفــر اشــتغالزایی کردنــد و از میــان آنهــا ۲۶۳ ،واحــد
در روســتاها مــی باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه از میــان اقامتــگاه هــای بــوم گــردی
اصفهــان ۲۳۰ ،واحــد دارای پروانــه بهــره بــرداری هســتند،
اضافــه کــرد :ســایر آنهــا در حــال مرمــت و گذرانــدن مراحــل
تاییدیــه هســتند.
لطفــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بیشــتر واحدهــای بــوم گــردی
اصفهــان در شــرق ایــن اســتان و شهرســتان هــای خــور و
بیابانــک ،ناییــن ،اردســتان ،کاشــان ،آران و بیــدگل و اصفهــان
هســتند ،گفــت :خــورو بیابانــک بــا  ۷۵اقامتــگاه ،بیشــترین
تعــداد واحدهــای بــوم گــردی اســتان را در خــود دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای نخســتین بــار در کشــور،
صنعــت بــوم گــردی در روســتای «گرمــه» از توابع شهرســتان
خــورو بیابانــک شــکل گرفــت ،افــزود :واحدهــای بــوم گــردی
در قالــب خانــه هــای قدیمــی و تاریخــی در بافــت شــهری و
روســتایی ایجــاد و مســائل زیســت محیطــی در بخــش هــای
مختلــف ماننــد ســرمایش ،گرمایــش ،روشــنایی و تهیــه غــذا
در آنهــا رعایــت مــی شــود.

رضا فیاضی مطرح کرد؛

تولید برنامه کودک به شرط پیدا کردن اسپانسر /پیشنهادات جذابی ندارم
رضــا فیاضــی بــا اشــاره بــه تصویــب طرحــی تلویزیونــی در
حــوزه کــودک بــا همراهــی مجیــد قنــاد بیــان کــرد کــه بــه
آنهــا اعــام شــده اســت خودشــان بایــد اسپانســر برنامــه را
پیــدا کننــد تــا طــرح بــه تولیــد برســد.
رضــا فیاضــی بازیگــر و فعــال حــوزه کــودک در گفتگــو بــا
خبرنــگار مهــر دربــاره اینکــه چــرا ایــن روزهــا در تلویزیــون
حضــور نــدارد و فعالیتــی در ایــن رســانه نمــی کنــد ،بیــان
کــرد :پــروژه یــا فیلمنامــه جالبــی از طــرف تلویزیــون پیشــنهاد
نمــی شــود کــه بخواهــم در آنهــا بــازی کنــم.
وی اضافــه کــرد :وگرنــه مــن عاشــق ایــن هســتم کــه بتوانــم
کاری انجــام دهــم و خــودم هــم خیلــی در راســتای ســاخت

برنامــه در تلویزیــون تــاش کــردم.
بازیگــر ســریال هــای «معمــای شــاه» و «بچــه هــای نســبتا
بــد» دربــاره اینکــه چــرا خــودش در حــوزه کــودک برنامــه
ســازی نمــی کنــد ،اظهــار کــرد :طــرح هایــی بــه تلویزیــون
ارائــه کــرده ام کــه اتفاقــا ایــن طــرح هــا تــا حــدی بــرای
تولیــد پیــش رفتــه بــود امــا بــه تصویــب نرســید .حتــی مــن
و مجیــد قنــاد طرحــی را بــا هــم بــرای برنامــه کــودک نوشــتیم
و بــه تصویــب هــم رســید امــا بودجــه نبــود و بــه مــا گفتنــد
اسپانســر پیــدا کنیــم.
ایــن هنرمنــد تئاتــر و تلویزیــون بــا اشــاره بــه مشــکالت مالــی
اظهــار کــرد :بــرای ســاخت برنامــه در تلویزیــون بایــد اسپانســر

در برنامه رادیویی«انعکاس» مطرح شد ؛

تصاویر رسانه ای حلبچه افشاگر جهانی جنایتکاری صدام
در برنامــه رادیویــی انعــکاس انتشــار تصاویــر رســانه ای مســتند
از حلبچــه بــه عنــوان یــک ســند جهانــی موفــق در افشــای
جنایتــکاری صــدام معرفــی شــد.
بــه گــزارش مهــر ،بــروز جنــگ در هــر زمــان و مکانــی کــه
رخ دهــد اتفاقــی تلــخ اســت امــا بــه واســطه خــوی تهاجمــی
برخــی افــراد کــه گاهــی در راس قــدرت یــک کشــور قــرار
مــی گیرنــد موضوعــی گریــز ناپذیــر مــی شــود .درســت مثــل
بــروز جنــگ بیــن عــراق و ایــران کــه بعدهــا مجامــع بیــن
المللــی هــم رای بــه جنــگ افــروزی رژیــم بعــث عــراق دادنــد.
اواســط ســال  59ایــران هنــوز مشــغول اتفاقــات داخلــی بــود
و هنــوز نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــه مرحلــه تثبیــت
نرســیده بــود کــه بــه یکبــاره عــراق در  31شــهریور حملــه بــه
ایــران را بــه طــور رســمی آغــاز کــرد و ایــن اتفــاق سرنوشــت
هشــت ســاله متفاوتــی را در تاریــخ معاصــر کشــورمان رقــم زد.
متعاقــب ایــن اتفــاق دســتگاه هــای مختلفــی در کشــور درگیــر
جنــگ شــدند و یــا از آنهــا انتظــار مــی رفــت بــرای جنــگ
عهــده دار مســئولیت هایــی شــوند .عــاوه بــر نهادهــای نظامــی
همچــون ارتــش ،ســپاه و بســیج کــه در پیشــبرد جنــگ نقــش
موثــری داشــتند رســانه هــای مختلــف اعــم از صداوســیما،
روزنامــه هــای سراســری و خبرگــزاری جمهــوری اســامی
ایــران هــم در ایــن جنــگ نقــش آفریــن بودنــد .نقــش هایــی
کــه مــی تــوان آنهــا را در ســه شــاخه اصلــی اطــاع رســانی
و آگاهــی ،آمــوزش و حتــی تفریــح و ســرگرمی متناســب بــا
حــال و هوایــی کــه جنــگ در کشــور ایجــاد کــرده بــود و نیــاز
بــود تــا روحیــه مــردم حفــظ شــود .در یــک کالم مــی تــوان
گفــت رســانه هــا در ایــن زمــان توانســتند بــه خوبــی نقــش
بســیج کــردن تــوده هــای مختلــف مــردم را برعهــده گیرنــد و
بــا توجــه بــه فراگیــری رادیــو در آن زمــان و تاحــدی تلویزیــون
ایفــای ایــن نقــش توســط آنهــا برجســته تــر بــود.

در رابطــه بــا اتفاقاتــی کــه در دوران جنــگ تحمیلــی در عرصــه
رســانه رخ داد چهارشــنبه شــب برنامــه ای بــا عنــوان «انعکاس»
در رادیــو گفــت و گــو تهیــه و پخــش کــه میهمانــان آن فعــاالن
رســانه ای حاضــر در جنــگ تحمیلــی و نســل جدیــدی از
خبرنــگاران حــوزه دفــاع مقــدس بودنــد .مهــدی خطیبــی نــژاد
( گزارشــگر جنــگ تلویزیون)،جــال حســینی ( تصویربــردار
مســتندهای جنــگ) ،مجیــد جیــران پــور (گزارشــگر رادیــو
در جنــگ تحمیلــی از گــروه روایــت فتــح) ،رحیــم محمــدی
(خبرنــگار دفــاع مقــدس ســازمان تبلیغــات) و محمــد فیــروزی
(خبرنــگار دفــاع مقــدس خبرگــزاری مهــر) میهمــان هــادی
البــرزی مجــری -کارشــناس ایــن برنامــه بودنــد.
باید تنور جنگ روشن می ماند
حســینی از تصویربــرادارن دفــاع مقــدس بــا اشــاره بــه اینکــه
از ســال  61وارد ســازمان صداوســیما شــدم و از رادیــو شــروع
کــردم ،کمــاکان هــم ادامــه دارد ،توضیحــی دربــاره شــرایط
رادیــو و تلویزیــون در دوران جنــگ تحمیلــی داد و گفــت :در
آن زمــان دو شــبکه تلویزیونــی داشــتیم و یــک شــبکه رادیویــی
ایــران بــود ،صداوســیما وظیفــه داشــت در جبهــه هــا حضــور
پیــدا کنــد و ایثارهــا و پیــروزی هــا را بــه تصویــر بکشــیم.
وظیفــه داشــتم بــا ســاح دوربیــن در منطقــه حضــور داشــته
باشــم .زمانــی کــه اســتحکام ســنگرهای دشــمنان منهــدم مــی
شــد .اســرایی کــه دســتگیر مــی شــدند را تصویــر مــی کردیــم.
نقــش رســانه ای مــان ایــن بــود کــه تنــور جنــگ را روشــن
نگــه داریــم تــا زمانــی کــه مــارش عملیــات نواختــه مــی شــود
جامعــه بــرای آن آمــاده باشــد .در آن زمــان برنامــه هــای
مختلفــی همچــون لینــک خمینــی را مــی ســاختیم.
وی همچنیــن گفــت :تلویزیــون بــرای پوشــش عملیــات هــا و
اعــزام هــا واقعــا کار مــی کــرد .خبرنــگاران تلویزیــون ایثارگرانــه
کار مــی کردنــد ،بــی صبرانــه آمــاده اعــزام بودیــم .البتــه بــرای

پیــدا کــرد امــا مــن از کجــا اسپانســر پیــدا کنــم بــه ویــژه بــرای
کار کــودک کــه خیلــی ســخت تــر اســت .البتــه مــن تســلیم
نشــدم ولــی بــه هرحــال وضعیــت برنامــه ســازی کــودک در
تلویزیــون خیلــی خــوب نیســت.
بازیگــر «دنیــای شــیرین» و «قصــه هــای تــا بــه تــا» در پایــان
دربــاره لــزوم فعــال شــدن گــروه هــای کــودک در شــبکه هــای
مختلــف تلویزیونــی عنــوان کــرد :خیلــی خــوب اســت کــه
گــروه هــای کــودک در تلویزیــون راه بیفتــد و از ایــن طریــق
هــم بچــه هــای قدیمــی و هــم بچــه هــای جدیــد کار کننــد.
فعالیــت یــک خبرنــگار تلویزیونــی بایــد یــک تیــم  5نفــره او را
حمایــت مــی کردنــد[ .اشــاره بــه ســختی هــای کار خبرنــگاری
تلویزیونــی] تلویزیــون و تیــم هــای مختلــف در جنــگ بــه
خوبــی کار مــی کردنــد.
مستند بمباران شیمیایی حلبچه سندی جهانی
ایــن مستندســاز بــا اشــاره بــه اینکــه زمانــی کــه بــا نفربــر وارد
حلبچــه شــدیم انتظــار حملــه را داشــتم و گــزارش کردیــم
کــه شــهر آزاد شــده اســت و عــراق در  24تــا  48ســاعت
بعــد حملــه شــیمیایی کــرد و تصاویــری کــه قبــل و بعــد از
حملــه شــیمیایی منتشــر کردیــم تأکیــد کــرد :ایــن تصاویــر
بــه عنــوان یــک ســند ثبــت و ضبــط شــد و مشــخص شــد
کــه صــدام بــه گونــه ای در موضــع ضعــف قــرار گرفتــه اســت
کــه حتــی بــه شــهروندان خــودش هــم رحــم نمــی کنــد .حتی
خانمــی کــه بــه بچــه خــودش شــیر مــی داد هــم در لحظــه
حملــه شــیمیایی غافلگیــر شــده و جــان داده بــود .ایــن ثبــت
رســانه ای تصاویــر باعــث شــد تــا بــه دنیــا نشــان دادیــم عــراق
در جنــگ چگونــه عمــل مــی کنــد.
تغییر تدریجی حال و هوای صداوسیما به مناسبت جنگ
جیــران پــور از گزارشــگران رادیویــی هــم توضیحــی دربــاره
چگونگــی فعالیتــش در ابتــدای ســال هــای جنــگ داد و گفــت:
قبــل حضــورم در رادیــو در کشــور آمریــکا دانشــجو بــودم .بعــد
کــه بــه ایــران آمــدم بــه اســتخدام ســپاه درآمــدم و قــرار شــد
رادیــو ســپاه را ایجــاد کنیــم ،اولیــن برنامــه را درآبــان مــاه
ســال  58ســاختیم .قبــل آن هــم درگیــری هــای منطقــه
کردســتان و  ...را داشــتیم و آمادگــی بــرای حضــور در چنیــن
مناطقــی را داشــتیم .مرحــوم شــهید جهــان آرا در آن مقطــع
مــی گفــت پیــش بینــی جنــگ را مــی کنیــم و عــراق مشــغول
عملیــات شناســایی اســت .بعــد از اینکــه جنــگ شــروع شــد
متوجــه شــدیم بایــد در رادیــو بــرای ایــن کار آمــاده شــویم .در
آن زمــان برنامــه هــای رادیــو متاثــر از جنــگ نبــود و تحــت
تاثیــر برنامــه هــای قبــل انقــاب اســامی بــود .برنامــه پیــام
جبهــه و در جبهــه چــه مــی گــذرد ایجــاد کردیــم و گــروه
دفــاع مقــدس رادیــو ایجــاد شــد.
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بازدید وزیر ارشاد از کارگاه «خط و خاطرات»

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی از کارگاه نقاشــی «خــط
و خاطــرات» کــه بــه همــت انجمــن تجســمی انقــاب و
دفــاع مقــدس در رواق هنــر دایرشــده اســت ،بازدیــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد فرهنگــی روایــت فتــح،
ســیدعباس صالحــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه
همــراه ســید محمــد یاشــار نــادری مدیرعامــل بنیــاد
فرهنگــی روایــت فتــح ،بــا حضــور در کارگاه نقاشــی «خــط
و خاطــرات» کــه بــه همــت انجمــن تجســمی انقــاب و
دفــاع مقــدس بنیــاد فرهنگــی روایــت فتــح بــا موضــوع
دفــاع مقــدس در رواق هنــر فرهنگســتان هنــر دایرشــده
بازدیــد کــرد.
صالحــی در حاشــیه بازدیــد از ایــن کارگاه نقاشــی کــه بــا
موضــوع دفــاع مقــدس برگزارشــده اســت ،ضمــن تمجید از
آثــار و فعالیتهــای ایــن کارگاه نقاشــی گفــت :هنرمنــدان
چــه در زمــان دفــاع مقــدس و چــه بعــد از انقالب اســامی
و زمــان حاضــر کارهــای تأثیرگــذاری در ایــن زمینــه
ارائــه دادهانــد و مــا شــاهد کارهــای ارزنــدهای درزمینــه
هنرهــای تجســمی در ایــن چنــد دهــه بودهایــم بــه
گون ـهی کــه جریــان جوانان ـهای در فضــای هنــری امــروز
شــکلگرفته اســت کــه بــه لحــاظ تنــوع و ســبککار
شــاهد پیشــرفت قابلتوجــه آن بــوده و هســتیم.

نمایشگاه بین المللی کتاب باکو
با حضور ایران آغاز شد

ششــمین نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب باکــو روز جمعــه
در مراســمی بــا حضــور تعــدادی از فعــاالن فرهنگــی و
حــوزه نشــر ایــران در پایتخــت جمهــوری آذربایجــان
گشــایش یافــت .در ایــن نمایشــگاه بیــن المللــی ۱۲۵
ناشــر از  ۲۲کشــور از جملــه مؤسســه نمایشــگاهی
فرهنگــی و نیــز رایزنــی فرهنگــی ســفارت جمهــوری
اســامی ایــران بــه نمایندگــی از ایــران حضــور دارنــد.
در غرفــه مؤسســه نمایشــگاهی فرهنگــی ایــران بیــش
از  ۴۰۰عنــوان کتــاب در حــوزه هــای آمــوزش زبــان
فارســی ،ایــران شناســی ،کــودک و نوجــوان و هنــر
ناشــران ایــران اســامی کــه بخشــی از آن بــه زبــان
آذربایجانــی ترجمــه شــده ،بــه نمایــش گذاشــته شــده
اســت.
«مــراد خزایــی» مســؤول غرفــه ایــران در نمایشــگاه
کتــاب باکــو گفــت :بــر اســاس توافقنامــه امضــا شــده
میــان نمایشــگاه هــای کتــاب باکــو و تهــران ،بــرای
دومیــن بــار در ایــن نمایشــگاه بیــن المللــی شــرکت
کردیــم .وی ،گفــت وگــو بــا مســؤوالن نمایشــگاه کتــاب
باکــو بــرای همــکاری و حضــور در نمایشــگاه بیــن
المللــی کتــاب تهــران ،معرفــی ظرفیــت هــای ایــران در
حــوزه چــاپ و انتشــارات و طــرح هــای حمایتــی وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در حــوزه کتــاب را از جملــه
اهــداف حضــور در نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب باکــو
عنــوان کــرد.
عــاوه بــر موسســه نمایشــگاهی فرهنگــی« ،علیرضــا
ســبحانی نســب» مدیــر انتشــارات جمــال و «غالمرضــا
حیــدری ابهــری» از نویســندگان حــوزه کــودک و
نوجــوان نیــز در غرفــه ایــران نمایشــگاه باکــو حضــور
دارنــد .همچنیــن در غرفــه رایزنــی فرهنگــی ســفارت
جمهــوری اســامی ایــران در جمهــوری آذربایجــان،
نزدیــک بــه  ۱۰۰عنــوان کتــاب حــوزه هــای فرهنگــی،
علمــی و هنــری ایــران و زبــان و ادبیــات فارســی بــه
نمایــش در آمــده اســت.
بخشــی از ایــن کتابهــا بــا مســاعدت رایزنــی فرهنگــی
ســفارت ایــران بــه زبــان آذربایجانــی ترجمــه و چــاپ
شــده اســت.

