
فضای مجازی بهترین راهکار توسعه 
گردشگری است

| داود پیشكار - جهانگرد برجسته 
ايرانى با اشــاره به اشــاعه تبليغات سوء عليه 
كشــورمان در برخى از رســانه هاى خارجى، 
گفت: بايد با تبليغات درست هر تبليغ سوئى را 
پاسخ داد چرا كه منتج به عدم رونق گردشگرى 

ايران خواهد شد.
عرفان فكرى عدم معرفى و تبليغ كشورمان 

را مشكل عمده ضعف گردشگرى ايران دانست و عنوان كرد: متاسفانه 
تبليغات خالف واقعيت كشورمان در برخى از رسانه هاى معاند خارجى 
در چند سال اخير بايد با تبليغات درســت و مناسب پاسخ داده شود 
چرا كه هر تبليغ ســوئى در رابطه با كشورمان منتج به از رونق افتادن 

گردشگرى آن خواهد شد.
وى كشور ايران را غنى از جاذبه هاى طبيعى، ميراث معنوى و تاريخى، 
تمدن و اسطوره ها، فرهنگ و خوراكى هاى محلى خاص دانست و گفت: 
متاسفانه اين توانمندى هاى كشور هنوز به شكل درست و كاملى مورد 

استفاده قرار نگرفته اند.
اين جهانگرد 40 ساله ى ايرانى با اشاره به اين كه توسعه گردشگرى 
با اســتفاده از ظرفيت فضاى مجازى ســاده ترين، كــم هزينه ترين و 
سريع ترين راهكار اســت، تصريح كرد: همه افراد با يك گوشى موبايل 
به عنوان در دسترس ترين وســيله مى توانند مبلغ گردشگرى استان و 

شهر خود باشند.
وى تنها اتكا كردن به حمايت هاى دولت براى توســعه گردشگرى 
كشــور را اقدامى ناممكن دانســت و افزود: نبايــد فرصت هاى جذب 
گردشگر را به بهانه ى انتظار از خدمات دولتى از دست بدهيم بلكه بايد 
افراد به ويژه بخش خصوصى دست به كار شوند و به طور جدى در اين 
زمينه اقدام كنند.فكرى حمايت بخش خصوصى از صنعت گردشگرى 
در ساير كشورهاى دنيا را يادآور شد و تصريح كرد: كشورهاى پررونقى 
مانند تايلند، بوتان، نپال، كشورهاى آسياى جنوب شرقى و موارد ديگر 
كشورهايى هستند كه بخش خصوصى بسيار در رونق گردشگرى آن ها 
نقش داشته و افراد نسبت به پيشرفت شــهر خود احساس مسئوليت 
مى كنند.وى يادگيرى اصول فيلم ســازى با موبايل را راهكارى بسيار 
ساده و در دسترس دانســت و افزود: تمام فعاالن حوزه گردشگرى و 
افراد عادى با تصويرگرى از گردشگران مى توانند مبلغان خوبى در اين 
حوزه باشند.فكرى با بيان اين كه يزد شــهرى جهانى و قابل مقايسه 
با ديگر شهرهاى جهانى اســت، تصريح كرد: قطعاً يزد زيرساخت ها و 
الزمه هاى جهانى شدن را داشته است و شــهر ايده آلى در اين زمينه 
محسوب مى شود اما شهرى است كه مخاطبان خاص فرهنگى خود را 
دارد ولى نبايد به اين موضوع بسنده شود بلكه بايد در زمينه تبيلغات 
گســترده ترى انجام شــود.وى ادامه داد: مردم يزد بــه ويژه فعاالن 
گردشگرى بايد براى توسعه شــهر جهانى خود از طريق ساختن و به 
اشــتراك گذارى فيلم ها و تصاوير خوب و تاثيرگــذار اقدام كنند. اين 
جهانگرد در پايان نيز لهجه يزدى، انواع خوراكى ها، فرهنگ، آيين هاى 
خاص مانند عزادارى محرم و مهم تــر از آن اقليم كويرى و جاذبه هاى 
گردشگرى اين حوزه را ظرفيت هاى در انتظار جذب گردشگر براى يزد 
خواند و گفت: بايد نسبت به رونق صنعت گردشگرى با استفاده از انواع 

شاخه هاى آن اقدام كرد تا يزد جهانى به تمام دنيا معرفى شود. تشرف هزار نفر از علمای اهل سنت به حرم امام رضا)ع( . عكس: ایرنا 

نگاهی به سریال »خاک سرخ« که از آی فیلم پخش شد

گمگشته در خون و آتش
| مهرآوه مســعودی   - قطعــا از ميان 
آثار نمايشى سيما در حوزه دفاع مقدس مجموعه 
«خاك سرخ» اگر نگوييم بهترين، جزو بهترين  ها 
و چند گزينه نخستى اســت كه مى توان پيشنهاد 
دوباره ديدنــش را به عالقه منــدان اين گونه آثار 
داد. خاك سرخ در همان سال ها نيز از اين حيث، 
شانس بيشترى براى جذب مخاطب داشت زيرا كه 
بارزترين ويژگى فيلمنامه اش تعليق است و در هر قسمت، آن لحظه اى كه 
همه چيز تمام شده به نظر مى رسد صدباره بازى را بر هم مى زند و مخاطب 
را در رسيدن به سرانجامى خوش، ناكام نگاه مى دارد. در قسمت پايانى نيز 
آنچنان كه از يك سريال ايرانى در آن سال ها انتظار مى رفت عاقبت شادى 
ندارد و با پايانى باز، سرنوشت شــخصيت ها را به دست تقدير مى سپارد. 
مخاطبان سريال البته از همان قسمت هاى نخست مجموعه درست آنجايى 
كه همسر ليال با بازى حبيب رضايى، غيرمنتظره و در اوج بهت و حيرتى كه 
بيننده همزمان با ليال تجربه مى كند از دست مى رود، غافلگير مى شوند و با 

اين آغاز، تا پايان انتظار هر لحظه دگرگونى در روند قصه را دارند. 
اين مجموعه كه به قلم مســعود بهبهانى نيا تحرير شده است در قسمت 
هاى ابتدايى، بيننده را درگير رمزگشايى معماى گذشته ليال مى كند و پس 
از برمال شدن راز فرزندخواندگى او و عزيمتش به سرزمين پدرى در روزهاى 
آغازين جنگ و اشــغال خرمشهر، همپاى او كوچه به كوچه در پى هويت و 
خانواده اش مى گردد. جست و جويى كه تا قسمت هاى پايانى ادامه دارد 
و در نهايت اين خانواده بازيافته، باز در راه هدفى واالتر يعنى بازپس گيرى 
شهر و دفاع از مام ميهن ذبح مى شــود و همچنان از چشيدن طمع با هم 

بودن بى نصيب مى ماند. 
مسعود بهبهانى نيا نويســنده اين قصه پر كشش و تعليق را امروز بيشتر 
مى شناسيم. او نويسنده سريال هايى چون نرگس، ترانه مادرى، فاصله ها 
و كيميا اســت كه هر كدام در زمان پخش خود جزو پربيننده ترين سريال 
هاى تلويزيون بودند و برخى از آن ها بعدهــا روى آنتن آى فيلم نيز رفته 
اند. در كارنامه او اما هيچ كدام از نوشته هايش نتوانسته اند به اندازه خاك 
سرخ توامان به مذاق طيف هاى متفاوت مخاطبان و منتقدان خوش بيايند. 
فيلمنامه خاك سرخ به لحاظ چيدمان باورپذير وقايع، روابط عللى و معلولى 
منطقى ميان آن ها، ديالوگ هاى شنيدنى و منطبق با شخصيت پردازى و... 
تا حد زيادى موفق عمل مى كند و اين موفقيت به ويژه امروز و با مقايســه 

ساير آثار كارنامه بهبهانى نيا بيشتر به چشم مى آيد.

سامان گلریز به  شبکه سحر آمد
| پخش برنامه آموزشى « آشپزى مدرن » 
با اجراى سامان گلريز براى آشنايى هر چه بيشتر 
بينندگان حوزه بالكان با آداب و رسوم ايرانى اقدام 
جديد دست اندركاران كانال بالكان شبكه جهانى 
سحر اســت . به گزارش كائنات و به نقل از روابط 
عمومى معاونت برون مرزى رســانه ملى،  در اين 
برنامه عالوه بر آموزش انواع غذاهاى محلى ، بين 
المللى ، دســر ها و شــيرينى هاى متنوع ، نكاتى نيز در خصوص استفاده 
صحيح از لوازم آشــپزخانه ، نگهدارى و خواص انواع مواد غذايى مطرح مى 
شــود . تهيه كننده و كارگردان اين برنامه « شاهرخ معزى » بوده و اجراى 
اين برنامه آشپزى به عهده استاد شناخته شده آشپزى ايرانى و بين المللى، 
سامان گلريز است . « آشپزى مدرن » در كانال بالكان شبكه سحر توسط 
ارناد پانجيچ ترجمه شــده و همراه با حك و زيرنويس هر شــب در ساعت 
23:40 به وقت تهران به مدت 10 دقيقه از اين كانال پخش شده و تكرار آن 
در روز بعد ساعت 15:30 خواهد بود . سامان گلريز متولد ارديبهشت 1350 
در استان خوزستان و شهر اهواز اســت . او تا 12 سالگى در اهواز بود و بعد 
از گذشت 3 سال از جنگ ايران و عراق به همراه خانواده به تهران مهاجرت 
كردند . بيشتر مردم او را با اجراى برنامه بهونه در شبكه 3 سيما مى شناسند 
. او ابتدا در رشته عكاسى فارغ التحصيل شــد ؛ ولى بعد ها موفق به كسب 
مدرك آشپزى بين المللى از دانشگاه استاركاليد انگلستان شد. وى كتابى 

با نام كوچه پس كوچه هاى آشپزى نوشته است. 
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پایان مبارزات ارنستو چه گوارا به روایت 
»عکس های تکان دهنده«

| برنامه اين هفته « عكس هاى 
 Pictures that shake) « تكان دهنده
the world) در شــبكه پــرس تى وى 
عكسى از جنازه ارنستو چه گوارا ، انقالبى 
مشــهور آمريكاى جنوبى و اســطوره 
مبارزات ضد امپرياليســتى را مورد نقد 

و بررسى قرار مى دهد.
به گزارش كائنات و بــه نقل از روابط 
عمومى شــبكه پرس تى وى، اين برنامه به تهيه كنندگى كيانوش الطافى 
به بررســى عكســى از پيكر بى جان چه گوارا در حالى كه در ميان صفى از 
قاتلينش آرميده اســت پرداخته و پايان مســير زندگى پرفراز و نشيب او را 

بررسى مى كند.
چه گوارا متولد 1928 در خانواده اى مرفه در شــهر روساريو آرژانتين، در 
جوانى مسير تحصيل را پيش گرفت و دانشــجوى پزشكى شد. همنشينى 
وى با فيدل كاســترو رهبر انقالبيون كوبا، روحيه آزادى طلبى و انقالبى را 

در او  بيدار كرد.
در اين برنامه عكس هاى چهــره محبوب و مردمى آمريكاى جنوبى كه به 
قول خودش در آرژانتين متولد شد، در كوبا جنگيد و در گواتماال آموخت كه 

چگونه يك انقالبى باشد، مورد بررسى قرار مى گيرد.
اين عكس ها توسط فردى آلبورتا عكاس بوليويايى در 10 اكتبر 1967 به 
ثبت رسيده است. آلبورتا در سال 2005 درگذشت اما تصور آنكه عكس هاى 
او تنها مجموعه عكس از پيكر چه گوارا بوده است، در سال 2014 به طور كلى 
از بين رفت؛ زيرا عكس هاى ديگرى از جنازه چه گوارا در همان بيمارستان، 
توســط فردى به نام «ايمانول آرتگا» در دهكده  كوچكى در اسپانيا انتشار 

يافت. وى اين عكس ها را از عمويش به ارث برده بود.  
 (Pictures that shake the world) « عكس هــاى تــكان دهنــده »
پنجشــنبه 17 آبان ساعت 10:00 از شــبكه پرس تى وى پخش مى شود. 
تكرار اين برنامه جمعه ســاعت 17:20 ، شــنبه 07:00  و يكشنبه 14:00 

پخش مى شود.

حضور حجت االسالم رئیسی، در آنتن کانال 
اردوی شبکه سحر

| ويــژه برنامه «عاشــقان اهل بيت 
عليهم الســالم» به مناســبت فرا رسيدن 
سالگرد وفات حضرت رســول اكرم صلوات 
اهللا عليه و شهادت امام حسن مجتبى عليه 
السالم و امام رضا  عليه السالم به صورت زنده 
از بارگاه ملكوتى امام هشتم شيعيان در كانال 

اردوى شبكه سحر كليد مى خورد.
به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى 
معاونت برون مرزى رسانه ملى، بدين مناسبت ، كادر توليد برنامه «عاشقان اهل 
بيت عليهم السالم »، براى تهيه اين برنامه عازم مشهد مقدس شده و ويژه برنامه 
سوگوارى پيامبر اكرم (ص) را در قالب برنامه اى 50 دقيقه اى بر روى آنتن كانال 

اردو مى برند.
مهمان برنامه ، (عون على) محقق و استاد دانشگاه پاكستانى به جايگاه، زندگانى، 
شخصيت و رحلت حضرت رسول(ص) خواهد پرداخت. در كنار بحث كارشناسى، 
گزارش تصويرى و مصاحبه هاى مردمى، حال و هواى اين شب هاى حرم مطهر 

امام رضا عليه السالم را براى بينندگان ملموس تر خواهد كرد.
پخش ويژه برنامه «عاشقان اهل بيت عليهم السالم» تا چهارشنبه ادامه خواهد 
داشت. مهمان شب دوم، سه شــنبه 15 آبان، حجت االسالم جانعليشاه كاظمى 
از علماى برجسته پاكستان است كه درباره جايگاه و شهادت امام حسن مجتبى 

عليه السالم سخن خواهد گفت. 
 در شب سوم، چهارشــنبه 16 آبان نيز حجت االسالم ســيد ابراهيم رئيسى، 
توليت آستان قدس رضوى(ع) مهمان برنامه «عاشقان اهل بيت عليهم السالم» 
خواهد بود و درباره بزرگى و جايگاه امام هشتم شــيعيان و شهادت آن بزرگوار 

گفت و گو خواهد كرد.
تهيه كننده ويژه برنامه «عاشقان اهل بيت عليهم السالم»، محسن روخ دوست 

بوده و اجراى اين برنامه بر عهده سيد حسام الدين مهاجرى است.

مخاطبان رادیو های برون مرزی بر لزوم 
مبارزه با استکبار جهانی آمریکا  تاکید کردند

| جمعى از كارشناسان سياسى 
و مخاطبــان راديوهــاى بــرون مرزى 
صداوســيما پيرامون 13 آبان و روز ملى 
مبارزه با اســتكبار جهانى، نظرات خود 
را بيان كردند كــه همگى دال بر حمايت 
آمريــكا از تروريســم و پوشــالى بودن 
ادعاهاى آمريكا در ضربــه زدن به ايران 
اسالمى بود كه به بخشــى هايى از آنها 

اشاره مى شود.
تمام دنيا به وضوح چهره واقعى آمريكايى ها را ديده اند و در اينكه آمريكا منبع 

استكبار جهانى است ديگر شك و شبهه اى باقى نمانده است.
رحمت اهللا شريفى، كارشناس مسائل سياسى اهل تركيه، با اشاره به اينكه 13 
آبان روزى اســت كه  چهره واقعى آمريكايى ها را نمايان كرد، گفت: دراين روز 
دانشجويان جمهورى اسالمى ايران سفارت آمريكا كه تبديل به النه جاسوسى 
شــده بود را تسخير كردند. روزى كه مشخص شــد آمريكايى ها چطور مكانى 
ديپلماتيك را تبديل به مركــز توطئه چينى بر عليه ملت هاى آزاده خواه كرده 
اند. استكبار آمريكا بيش از پيش نمايان شد و چنين روزى به دليل اهميتى كه 
داشت، از طرف جمهورى اســالمى ايران با عنوان روز مبارزه با استكبار جهانى 

نام گذارى شد. 
شريفى در ادامه افزود: براى درك بيشــتر موضوع بايد روى كلمات حساس 
باشيم. استكبار كلمه اى است كه بار معنايى زيادى دارد. كلمه اى قرآنى كه يكى 
از ويژگى هاى شيطان يعنى مســتكبر هم ريشه در آن دارد. استكبار به معناى 
كبر داشتن است. اينكه چرا آمريكا مستكبر شــمرده مى شود. نبايد فراموش 
كنيم كه امام خمينى ره آمريكا را شيطان بزرگ ناميده بود. اين نام گذارى علل 
متعددى داشت كه اصلى ترين آنها اســتكبار آمريكايى ها بود. استكبار آمريكا 
در جهان اشكال گوناگونى داشت كه يكى از مهمترين آنها ستيزه جويى و خود 

برتربينى آمريكايى ها بود. 

اسالم شناس مصری در شبکه الکوثر 
| « شيخ عبدالســالم محمد عبداهللا » 
به عنوان حافظ  قرآن و عالم دينى  كه مطالعات 
عميق و گسترده اى  در زمينه مذاهب و اديان در 
موسسات معتبر و مختلف دينى انجام داده است 
ميهمان و موضوع برنامه « الموعد » شبكه الكوثر 
است . به  گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى 
معاونت برون مرزى رسانه ملى ، برنامه « الموعد 
» كه رســالت معرفى علماى دينى  و اجتماعى 
كشورهاى اسالمى را در دســتور كار دارد  در دو بخش به معرفى اين دانشمند كه در حوزه 
حديث و علوم اسالمى و اديان صاحب نظر است ، مى پردازد . تهيه كننده و كارگردان برنامه 
« سيد نعمت اســماعيلى » و مجرى آن « عالء رضايى » است . برنامه « الموعد » به تهيه 
كنندگى و كارگردنى « سيد نعمت اسماعيلى » و با اجراى « عالء رضايى »  به مدت 25 دقيقه 
پخش و محصول گروه اجتماعى شبكه الكوثر است . پيشتر شيخ عبدالسالم محمد عبداهللا 
استاد علم حديث و مقايسه اديان در دانشگاه االزهر در گفت و گو با شبكه جهانى الكوثر گفت: 
استعمارگران در سرزمين مسلمانان به غارت ثروت هاى آنان پرداختند و پس از خارج شدن 
از اين سرزمين ها، كسانى را باقى گذاشتند تا همان اقدامات استعمارگران را ادامه دهند.شيخ 
عبدالسالم افزود: استعمارگران زيرساخت ها را ويران و مدارس تبليغى براى مخدوش كردن 
وجهه اسالم داير كردند و پس از ترك ســرزمين هاى اسالمى افرادى را برجا گذاشتند كه 
لباس مسلمانان را مى پوشند و به زبان آنان سخن مى گويند و احيانا ريش بلند مى گذارند 
ولى همان كارهاى استعمارگران را ادامه مى دهند. ما نمونه اين اقدامات را در عراق ديديم كه 
چگونه اين كشور اسالمى به دست برخى جوانان مسلمان ويران و به زنان مسلمان تجاوز شد 
و مردان مسلمان به دست هم كيشانشان سر بريده شدند!اين استاد مصرى علم حديث افزود: 
در زمان حضور استعمارگران در كشورهاى اسالمى ممكن بود تجاوز يا غارت صورت گيرد ولى 
اين كار به صورت پنهانى و دور از چشم مردم صورت مى گرفت ولى اكنون شاهد ويرانى در 
يمن و سوريه به اين شكل علنى هستيم و جوانانى در شبكه هاى ماهواره اى و ويدئوها ديده 

مى شوند كه با افتخار مى گويند به دنبال احياى حكومت بنى اميه هستند. 

گوشه و کنار
چه خبر


