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فرهنگ و هنر
شنبه  ۳۰تیر ۷ . ۱۳۹۷ذی القعده  .۱۴۳۹شماره ۲۷۶۴

تهدید نبود مسافر روی سر فرصت رونق گردشگری استان

فرهنگی

بیم و امید اقامتگاههای بومگردی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

نقش رسانه ها در معرفی ظرفیت
های استان مغفول مانده است
استان ظرفیت های بسیار نهفته ای دارد که تاکنون
نقش رسانه ها در معرفی آن مغفول مانده است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی پنجشنبه در دیدار
با مدیران نشریات استان با بیان این که رسانه ها به
ویژه نشریه های محلی نقش موثری در توسعه هر
منطقه دارند افزود :خراسان جنوبی هم از این قاعده
جدا نیست ،استان ظرفیت های بسیار نهفته ای
دارد که تاکنون نقش رسانه ها در معرفی آن مغفول
مانده است.
«ناصر نبی زاده» بر تعامل مثبت و راهبردی با
مطبوعات منطقه برای ایجاد امید و نشاط در جامعه
تاکیدکردوگفت:وظیفهاصلیمطبوعاتوخبرگزاری
ها انتقال شفاف ،آگاهانه و دلسوزانه وقایع ،اطالعات
و اخبار به مردم است و مردم نیز هیچ گاه در نظام
جمهوری اسالمی نامحرم نبوده و نخواهند بود در
نتیجه انتقال اخبار و اطالعات به مردم وظیفه مقدسی
است که حوزه اطالع رسانی بر عهده دارد.
وی با بیان این که اهالی مطبوعات منتقد هستند و
این انتقاد چارچوب کامال درستی دارد و نگاهی برای
تخریب وجود ندارد افزود :بیان نقد به معنی تخریب
نیست بنابراین باید همه مدیران و مسئوالن در این
فضا ظرفیت خود را برای شنیدن نقدهای سازنده باال
ببرند و توان مدیریتی خود را برای پاسخ های مثبت
افزایش دهند .وی با اشاره به این که از حوزه آموزش
استقبال زیادی خواهیم کرد گفت :هر چه آموزش را
افزایش دهیم می توانیم به رسالت خود بیشتر عمل
کنیم و مطبوعات نیز از چهره حرفه ای تری برخوردار
می شوند .در ابتدای این جلسه نیز هر یک از مدیر
مسئوالن نشریات استان به ارائه نظرات ،پیشنهادها
و مشکالت خود پرداختند که مباحث بیمه ،مالیات و
بحث کاغذ از اهم این مسائل بود.

 50درصد کاهش اعتبار
کتابخانه های خوسف

اعتبارات امسال کتابخانه های عمومی خوسف
 50درصد کاهش دارد .رئیس اداره کتابخانه های
عمومی خوسف از کاهش  50درصدی اعتبارات این
مجموعه نسبت به سال قبل خبر داد و گفت :کتابخانه
های عمومی شهرستان در سال گذشته  70میلیون
تومان اعتبار داشت که فقط  27میلیون و  500هزار
تومان تخصیص یافت اما امسال هم فقط  40میلیون
تومان اعتبار مصوب دارد« .علیدوست» افزود :سال
قبل بخش زیادی از اقدامات عمرانی در قالب دیون
و قرض انجام شد ،برای مثال کتابخانه عمومی دکتر
شکوهی  30میلیون تومان از سال قبل بدهی دارد که
به اعتبارات امسال منتقل می شود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

قاسمی  -در سال های اخیر ایجاد اقامتگاه های بوم
گردیدرخانههایروستاییوتاریخیبانشاندادن
سبکزندگی،معماریوغذاهایبومینقشمهمی
درجذبگردشگرانایفاکردهاندوخراسانجنوبی
هم از این قافله عقب نمانده و هم اکنون چراغ 33
اقامتگاه در استان روشن است و به گفته مسئوالن
دست اندرکار تا پایان امسال تعدادشان به 60واحد
خواهد رسید.
هر چند پراکندگی این واحدها در استان مناسب
نیست اما با هدف ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد
جامعه روستایی افرادی با تسهیالت دریافتی خانه
های قدیمی و روستایی را مرمت کرده و مخاطبان
خودرامهمان تجربهزندگیبومیمیکنندودنیای
رنگارنگ گذشته را به زندگی امروزشان گره می
زنند .اما در این بین به دلیل کمبود گردشگر ،کار
فصلی ،حمایت های ناقص ،رقابت کاذب و افزایش
تعداد اقامتگاه ها وام ها به سختی پرداخت می
شود و چشم امید سرمایه گذاران روستایی آن ها به
آینده باز است.

به محض تاخیر از طرف بانک تماس گرفته می
شود .برای تسهیالت بعدی هم قرار بود هر یک از
بنیادهای علوی ،میراث فرهنگی و استانداری
پنج درصد از کارمزد تسهیالت را به منظور کمک
بپردازند در حالی که استانداری به تعهد خود
عمل نکرده و سهم آن هم به سه درصد کارمزد وام
اضافه شد.

مدیر یک اقامتگاه بوم گردی در طبس استقبال از
این واحدها را بد نمی داند و می گوید :وقتی چند
روزتعطیلیباشدامکانسفرتورهاییازتهرانوجود
دارد وگرنه در تعطیالت عادی استقبال کمتر است،
از طرف دیگر به دلیل گرمی هوا از اردیبهشت تا
مهر ماه اقامتگاه ها تقریبا تعطیل است« .ضرابی» با
اشاره به سرمایه گذاری شش نفره خود و دوستانش
برفعالیتاینواحدتاکیددارد:همهکارمندهستیم
و بخشی از هزینه های اقامتگاه و وام را از حقوق مان
تامین می کنیم وگرنه ورشکست شده بودیم.
ویافزایشمجوزاقامتگاههایبومگردیراهرچند
در ایجاد رقابت بین افراد موثر می داند اما می گوید:
صدور زیاد مجوزها توجیه ندارد زیرا باید هر واحد
جوابگوی هزینه هایش باشد در حالی که بدون هیچ
محاسبه ای بر تعداد اقامتگاه ها افزوده می شود،
سال  95استقبال از واحدها بهتر بود و هر چه می
گذرد مشتری ما کمتر می شود.
وی تایید می کند که هیچ کدام از اقامتگاه ها هنوز
به سوددهی یا حتی سر به سر نرسیده اند و به آینده
چشم دوخته اند زیرا کار در حوزه گردشگری طی
پنج تا 10سال به سوددهی می رسد و اکنون هم
کار فصلی و بیشتر در شش ماهه دوم سال است.
وی اضافه می کند 100 :میلیون تومان برای
اقامتگاه و  200میلیون تومان هم بابت مرمت و
بازسازی بناهای اطراف آن وام گرفتیم که کارمزد
وام  100میلیون تومانی چهار درصد است و

مدیر یک اقامتگاه در سه قلعه نیز استقبال را فصلی
و بیشتر در شش ماهه دوم و ابتدای سال بیان و
اظهار می کند :با توجه به موقعیت مکانی واحد و
قرار داشتن در کویر توجیه ندارد که برای کمتر از
15نفر ،در آن باز شود.
«ضیایی» می گوید :هر چند که در کنار اقامتگاه
دریاچه نمک ،دق و تپه های ماسه ای و شنی و
همچنین آسمان و رصد ستارگان و تماشای شهاب
باران از جاذبه های گردشگری است اما استقبال
فصلی است و استان هم از لحاظ اقتصادی مشکل
دارد و کمتر پیش می آید که مردم به تفریحاتی مانند
حضور در این کویر بپردازند.
وی به دریافت یک میلیارد تومان وام برای احداث
ساختمان در کویر اشاره می کند و می افزاید :هزینه
آب و برق برابر شهرهاست و استفاده از تاکسی 40
هزار تومان برای رفت و آمد کارکنان هزینه دارد به
همین دلیل باز کردن ابتدایی برای پنج نفر 300
هزار تومان برایمان هزینه دارد و حدود  200هزار
تومان درآمد دارد .وی ادامه می دهد :چهار سرمایه
گذار هستیم که از کار دیگری درآمد داریم و با تکیه
بر آن بیش از  20میلیون تومان قسط می دهیم که
پرداخت وام سخت و سنگین است و هشت درصد
کارمزد دارد و برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری
قرار بود استانداری پنج درصد از کارمزد وام را
بپردازد اما استانداری سهم خود را نمی دهد و به
ما تحمیل شده است .به گفته وی عید تا اردیبهشت

• •چشم به آینده

درآمد واحدش تامین نمی شود و به ناچار باید از
جیبش مایه بگذارد چون مخارج اقامتگاهش تامین
نمیشودوتابستانهماستقبالمسافرکمتراست.
او ادامه می دهد:کارش هنوز به سوددهی نرسیده و
به یقین چند سالی طول می کشد ،با این وجود از راه
اندازی اقامتگاه پشیمان نیست.

• •افزایش اقامتگاه ها

• •بی توجهی استانداری به تعهد

درآمد اقامتگاه خوب است و ممکن است قسط
دو ماه تامین شود و بعد تا نیمه مهر خبری نیست و
زمستان هم تا اسفند تعطیل کار می شود اما چند
ماه بعد لنگ می مانیم و برخی ماه ها مثل تیرماه از
جیب هزینه می دهیم ،این کار االن توجیه ندارد و
به امید به آینده و رونق گردشگری فعالیت را ادامه
می دهیم.
«ضیایی» ادامه می دهد :هم اکنون چهار اقامتگاه
در سه قلعه مجوز دارد که اگر همین تعداد بمانند
جای نگرانی نیست اما مجوزهای بیشتری در
حال صدور است در حالی که باید بررسی شود که
مجوزهای بیشتر توجیه دارد یا به دنبال افزایش آمار
هستیم .افزایش اقامتگاه ها تا حدی خوب است و تا
حدودی رقابت ایجاد می کند اما سه قلعه ،تهران
یا مشهد نیست ،مرکز استان هم  200هزار نفر
جمعیت دارد که زیاد اهل تنوع بخشی به آخر هفته و
کویرنوردی نیستند .در فصل خوب و متوسط شاید
 50مسافر به کویر بیایند که چهار واحد هر کدام
 15مهمان سهم می برد اما وقتی تعداد اقامتگاه ها
بیشتر شود وضعیت همه بد و مسافر کمتر می شود.
به نظر وی تقویت چهار اقامتگاه بوم گردی فعال
تا رسیدن آن ها به بالندگی و موفقیت نسبت به
افزایش تعداد مجوزها اولویت دارد.
او حاال بعد از این همه سرمایه گذاری می گوید :به
دلیل افزایش تعداد مجوزها از کارم پشیمان شده ام
تا آن جا که به فروختن اقامتگاه فکر می کنم زیرا اگر
چهار واحد هشت یا  10مورد شود همه ورشکست
میشویم.مدیراقامتگاهبومگردیروستایازمیغان
هم می گوید :تصور می کردم که درآمد این کار
بیشتر از وضعیت موجود باشد اما با گذشت حدود
دو سال درآمد بخور و نمیری دارد.
« بدیعی» که  50میلیون تومان برای مرمت و تعمیر
خانه روستایی اش وام گرفته به کارمزد هشت
درصدی آن اشاره می کند و قسطی که هر ماه از

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری از افزایش تعداد اقامتگاه ها به 60
واحد تا پایان امسال خبر می دهد و می گوید :هم
اکنون  33واحد در استان فعال است و صدور
مجوزها براساس درخواست سرمایه گذار است و در
شهرستانهاییکهتقاضاباشدمجوزدادهمیشود.
«حسن رمضانی» می افزاید :برای ایجاد اقامتگاه
های بوم گردی در روستاها از محل طرح های
اشتغال زایی روستایی و عشایری و در شهرها هم
از صندوق کارآفرینی امید تسهیالت به متقاضیان
پرداخت می شود که میزان آن سقفی ندارد و
بستگی به تقاضا دارد.
او تاکید می کند :سازمان برنامه و بودجه به دلیل
مشکالت مالی نتوانست به تعهد خود برای تامین
بخشی از وام متقاضیان عمل کند البته این مسئله
مربوط به همه نقاط کشور است و با این وجود
تسهیالت اقامتگاه ها هشت درصد کارمزد دارد.
وی از دیگر حمایت ها از اقامتگاه های بوم گردی
تامین آب و برق را مطرح و تصریح می کند :توان
دولتمحدوداستواینطورنیستکهتامتقاضیان
درخواست بدهند اقدام شود با این وجود برای
محلی که امکان و اعتبار باشد اقدام می شود و
امسال هم سه میلیارد تومان به منظور تامین آب و
برق این واحدها در حال هزینه است .
«رمضانی» افزایش مجوز اقامتگاه های بوم گردی
را برای همه شهرستان های متقاضی و بنا به مصوبه
کارگروه گردشگری بیان و تاکید می کند :براساس
ضابطه اقدام می شود تا واحدها تداخل صنفی
نداشتهباشند،اینتفکراشتباهاستکهبازیادشدن
تعداد اقامتگاه ها از رونق شان کاسته می شود چون
هدف رقابت در خدمات سالم است و نباید طوری
باشد که گردشگر مجبور به تحمل شرایط شود بلکه
باید قدرت انتخاب داشته باشد.
به گفته وی هم اکنون و با مجوزهای جدید ،تعداد
اقامتگاه ها در استان از حد اشباع نگذشته است و
توجه می شود که در توزیع واحدها تداخل صنفی
نباشد .کیفیت خدمات باید حرف اول را بزند و
گردشگر از سر اجبار انتخاب نکند البته در نقاطی
که توجیه ندارد مجوز جدید صادر نمی شود.

هنری

آموزشگاه های سینمایی تعطیل شد
هیچ آموزشگاه سینمایی در استان کار نمی کند.
سرپرست اداره سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی از تعطیل شدن همه آموزشگاه های
سینمایی استان خبر داد و گفت :تا دو سال قبل
در خراسان جنوبی چهار آموزشگاه آزاد سینمایی
وجود داشت اما سال گذشته تعداد آن ها به یک مورد
کاهش یافت که این واحد هم پایان سال قبل به دلیل
مشکالت شخصی ،آموزشگاه را تعطیل کرد.
«غالمی» با اشاره به کاهش تعداد متقاضیان و
هنرجویان آموزشگاه ها توضیح داد :از سال  94به
بعد تعداد هنرآموزان این آموزشگاه ها کم شده است
زیرا از خروجی کار آن ها استفاده نشده و این موضوع
باعث بی انگیزه شدن آن ها و آموزشگاه ها شده است
و زمانی که هنرجو پس از گرفتن مدرک و کارآموزی
بیکار می ماند رغبتی برای حضور در این فضا ندارد.
به گفته وی در صورت به کارگیری هنرجویان در
تولیدات استانی تمایل به ادامه کار افزایش می یابد
اما برای این کار اقدام چندانی نمی شود .

ضرب المثل

ما َره ُخد سگ دَ جوال ِکردَ ین
ما را با سگ در جوال کرده اند ،یعنی با مردم نا اهل و
موذی همنشین شده ایم.
اینضربالمثلوقتیبهکارمیرودکهکسیبخواهد
از رنج هم صحبتی با افرادی گالیه کند که مجبور
است با آن ها معاشرت کند.

کلک خیال

محو تماشای حرم
وقتی کمر کوه از اندوه تو خم شد
جان ها همه از درد وجود تو عدم شد
رنج همه شد رنج تو ای ضامن آهو
بر هر که ستم کرد فلک ،بر تو ستم شد
یک قطره نه بر غیرت دریای تو افزود
یک ذره نه از غربت صحرای تو کم شد
یک شب به هوای تو کبوتر شدم اما
یک عمر دلم غرق تماشای حرم شد
دل گفت که از عقل ،تبری نکنم ،کرد
جان گفت که دیوانه و شیدا نشوم ،شد
چشمی که به شوق تو نیفروخت ،فرو مرد
پایی که طریق تو نپیمود قلم شد
برگرفته از کتاب دوباره از خاک
اثر سعید یوسف نیا

