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etravelgram رسالتوچشمانداز
تولیـد محتـوا در صنعـت گردشـگری از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت. از 
طرفـی کشـور مـا از ایـن لحـاظ دچـار ضعـف و نیازمنـد توجـه جـدی اسـت. 
بیشـتر محتواهـای نوشـتاری، صوتـی یـا تصویـری فاقـد خالقیـت و حتـی 
تنـوع الزم هسـتند.  بـه همیـن دلیـل و بـا توجـه بـه نیازمنـدی بـرای تولیـد 
محتـوا، پـروژه ی جشـنواره های سـفرنگاری etravelgram در سـال ۱3۹۷ 
کلیـد خـورد تـا از ایـن نظـر در عرصـه ی گردشـگری قـدم موثـری برداشـته 
شـود. هـدف اصلـی ایـن برنامـه تولیـد محتـوای خـالق، روایـی و مسـتند 
بهبـود  و  پایـدار  توسـعه ی  اهـداف  بـه  التـزام  و  تبییـن  ضمـن  کـه  اسـت 
معیشـت بومـی منجـر بـه جـذب گردشـگر مسـئول در آسـتانه ی سـده ی 

نـو شمسـی شـود.  
 etravelgram ایـده ی  شـکل گیری  بـه  منجـر  کـه  سـفرنگاری  رویدادهـای 
شـده اند، شـامل سـه دوره »جشـنواره ی سـفرنگاری ناصرخسـرو« بـا آغـاز 
آن ها از سـال ۱3۹۰، »جشـنواره ی بالگرهای سـفر در قشـم« در سـال ۱3۹۵ 
و رویدادهـای مشـابه بـرای توجـه بـه تولیـد محتـوا بوده انـد. پیش تـر دو 
آزاد  منطقـه ی  سـازمان  همـکاری  بـا  ماکوگـرام«  سـفرنگاری  »جشـنواره ی 
ماکو و »جشـنواره ی سـفرنگاری دزفول گرام« با همکاری شـهرداری دزفول 

برگـزار شـده اند و گـزارش هـر دو در دسـترس عمـوم قـرار گرفته انـد.
اکنـون، تیـم جشـنواره های سـفرنگاری etravelgram امیـدوار اسـت تـا بـا 
مشـارکت فعال جوامع بومی و عالقه مندان سـفرنگاری از سراسـر کشـور 
تاریخـی،  شایسـتگی های  و  جاذبه هـا  منابـع،  معرفـی  بـرای  مؤثـری  قـدم 

طبیعـی و فرهنگـی ایـن سـرزمین بـردارد.

کوچه باغ های عقدا
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اینداستان:اردکانگرام
چرا اردکان؟ 

شهرسـتان اردکان )شـامل بخش هـای مرکـزی، عقـدا و خرانـق( در اسـتان 
یزد یکی از شهرستان های صنعتی کشور قلمداد می شود. وجود صنایع 
و معـادن هرچنـد از لحـاظ اقتصـادی مثبـت ارزیابـی می شـوند، امـا از منظـر 
محیط زیست چندان به سود آینده ی این منطقه و مردمانش نیستند. 
بـه همیـن دلیـل، تصـور بر این اسـت که شـاید رونق گردشـگری به عنوان 
آلودگی هـای محیـط زیسـتی کمتـری بـه همـراه دارد، بتوانـد  فعالیتـی کـه 

تعادلـی در بهبـود زندگـی زیسـتمندان ایـن دیار به همراه داشـته باشـد. 
و  ملمـوس  میـراث  وجـود  طبیعـی،  و  فرهنگـی  دارایی هـای  طرفـی  از 
ناملمـوس متنـوع و سـبک زندگـی مـردم در این شهرسـتان چنـدان قابل 
می دهـد.  جلـوه  لمـس  قابـل  را  گردشـگری  توسـعه ی  کـه  اسـت  توجـه 

ترکیب دو دلیل باال، ما را بر آن داشت تا با همکاری مسئولین و همراهی 
جامعه ی میزبان گام کوچکی در راه معرفی داشته های ارزشمند و جذاب 

اردکان برداریم. 
سـفرنگاری  »جشـنواره ی  برگـزاری  بـا  همراسـتا  اینکـه،  توجـه  قابـل 
اردکان«،  شهرسـتان  گردشـگری  توسـعه ی  »طـرح  تدویـن  اردکان گـرام«، 
انتشـار  بـرای  تولیـد محتـوا  اردکان و  گردشـگری  پیاده سـازی وب سـایت 
کتـاب »اهـل اردکانـم« -بـه عنـوان دومیـن جلـد از سـری کتاب هـای »اهـل 
ایرانم«- از مجموعه  اقداماتی هسـتند که برای بهتر و بیشـتر دیده شـدن 

پیگیـری هسـتند.  در حـال  اردکان  شهرسـتان 

فرآیند برنامه ریزی
بـه دنبـال بررسـی های انجام شـده در خصـوص ظرفیت  یابـی شهرسـتان 
اردکان در خصـوص گردشـگرپذیری و شناسـابی منابـع مختلـف و جذاب، 
کارگاهـی بـا عنـوان »هم اندیشـی اردکان؛ گردشـگری و نوسـده« در تاریـخ 
۱۱ تـا ۱4 آبان مـاه ۱4۰۰ بـا حضـور اسـاتید و فعـاالن گردشـگری، از سـوی تیـم 

اجرایـی جشـنواره بـا همـکاری انجمـن چارسـوق کویـر اردکان و مدیـران 
بـا  جلسـات  ایـن  طـی  شـد.  برگـزار  اردکان  در  بومـی  اقامتگاه هـای  برخـی 
حضـور ذی نفعـان مختلـف ایـن حـوزه، فرصت هـا و تهدیدهـا، نقـاط قـوت 
و ضعـف ایـن شهرسـتان و پیشـنهادات حاضریـن بـرای رونـق صنعـت 

گردشـگری واکاوی و تجـارب مشـابه بررسـی شـد. 
سـفرنگاری  جشـنواره ی  اجرایـی  برنامـه ی  تدویـن  سـفر،  ایـن  از  پـس 
اردکان گـرام مطابـق گاه شـماری کـه در زیـر بـه رنـگ سـبز مشـخص اسـت، 

آغـاز شـد.

متن فراخوان
ایـن یـک فراخـوان اسـت بـرای آنهـا کـه روایتگـر سـفرهای خـود هسـتند، 
آن چـه را می بیننـد و حـس می کنند به رشـته ی  تحریر درمی آورنـد و در قاب 

دوربیـن ثبـت می کننـد؛ بـرای مسـافران آینـده، آینـده ای نزدیـک...
شـما هـم دعوتیـد بـه رقابـت با عالقمنـدان به سـفرنگاری ایـران در فضای 

مجـازی و شـبکه های اجتماعی.
بعـد از جشـنواره های »ماکوگـرام« و »دزفول گـرام«، ایـن بـار نوبـت رسـیده 

اسـت بـه »اردکان گـرام«.
شهرسـتان اردکان که شـامل بخش های مرکزی، عقدا و خرانق می شـود، 
در اسـتان یـزد قـرار گرفته و مملو اسـت از میـراث فرهنگی، میراث طبیعی 

و همچنیـن میراث ملموس و ناملموس. 
چنـد روزی را مهمـان اهالـی اردکان خواهیـم بـود تـا بـه طـور شایسـته ایـن 

بخـش از میهـن عزیزمـان را معرفـی کنیـم. 

هدف جشنواره
شناسـایی و معرفـی ظرفیت هـای گردشـگری شهرسـتان اردکان از طریـق 

ابزارهـای فضـای مجـازی )وبـالگ، وب سـایت و اینسـتاگرام(.
مـا می خواهیـم در مـدت یـک هفتـه اردکان را بـه دنیـا نشـان دهیـم و بـرای 
ایـن کار از دنیـای مجـازی کمـک می گیریم تا مخاطبان خـود را همراه کنیم.

برگزارکنندگان
فصلنامه ی  میراث و گردشگری گیلگمش

انجمن چارسوق کویر اردکان
مؤسسه ی  فرهنگی هنری چادرملو

رسانه های مجاز شرکت کننده
وبالگ )انگلیسی و فارسی(

اینستاگرام )انگلیسی و فارسی(

جشنوارهیسفرنگاریاردکانگرام گاهشمار
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ثبت نام  
)تا ۳0 آذر تمدید شد(

جلسـه ی  توجیهی آنالین برای 
ثبت نـام   کنندگان نهایی

اعالم منتخبین مرحله  ی اول

جلسه ی  توجیهی آنالین برای 
برگزیدگان نهایی

زمان برگزاری جشنواره 
برای تولید محتوا

داوری نهایی آثار

مراسماختتامیهیجشنواره
واهداءجوایز افتتاحیهیجشنواره

جلسه ی  هم اندیشی با فعاالن گردشگری شهرستان اردکان

جلسه ی تیم اجرایی با خبرنگاران عکس دسته جمعی در سفر 11 تا 14 آبان
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آییننامه:
شرایط عمومی

شرکت در حوزه های مختلف جشنواره محدودیت سنی ندارد.
حضور در جشنواره برای افراد حقیقی و حقوقی آزاد است.

شـرکت کنندگان در جشـنواره می تواننـد در هـر دو بخـش رقابتـی وبالگ و 
اینسـتاگرام حضور یابند.

حق اسـتفاده از آثار تولیدشـده در طول جشـنواره )متن، عکس و فیلم( 
برای حامیان جشـنواره و فصلنامه ی  گیلگمش محفوظ اسـت.

شرایط بخش وبالگ
موضـوع وبـالگ می توانـد در یکـی از حوزه های سـفر، گردشـگری، عکاسـی، 
آداب و  محیـط   زیسـت، حیـات  وحـش، صنایـع  دسـتی، خـوراک، تاریـخ و 

رسـوم اقـوام ایـران و جهـان باشـد.
نویسنده ی  وبالگ، باید مؤلف اثر باشد نه تنها منتشر کننده  ی آن.

هر فرد می تواند حداکثر با یک وبالگ در جشنواره ثبت نام کند.
وبـالگ فعـال باشـد، بدیـن معنـی کـه در شـش  مـاه گذشـته حداقـل سـه 

مطلـب مرتبـط بـا گردشـگری و سـفر در آن تولیـد شـده باشـد.

شرایط بخش اینستاگرام
سـفر،  حوزه هـای  از  یکـی  در  می توانـد  اینسـتاگرام  صفحـه ی   موضـوع 
دسـتی،  صنایـع   وحـش،  حیـات   زیسـت،  محیـط  عکاسـی،  گردشـگری، 

باشـد. جهـان  و  ایـران  اقـوام  رسـوم  و  آداب  و  تاریـخ  خـوراک، 
بـرای شـرکت در جشـنواره، عمومـی  اینسـتاگرام معرفی شـده  صفحـه ی  

)public(باشـد.
صفحه ی  اینسـتاگرام معرفی شـده برای شـرکت در جشـنواره، حداقل 1000 

دنبال کننده )follower( داشـته باشـد.
صاحب صفحه ی  اینستاگرام، مؤلف اثر باشد نه تنها منتشرکننده ی  آن.

هر فرد می تواند حداکثر با یک صفحه ی  اینستاگرام در جشنواره ثبت نام 
کند.

شیوه ی  انتخاب شرکت کنندگان در مرحله ی  اول
وبـالگ و صفحـات اینسـتاگرام متقاضیـان، پـس از ثبت نـام در جشـنواره 
مـورد ارزیابـی اولیـه قـرار می گیـرد و از میـان آنهـا، برگزیـدگان بـه مرحلـه  ی 
اصلـی راه می یابنـد. برگزیـدگان بـه مـدت یـک هفتـه میهمـان شهرسـتان 

اردکان خواهنـد بـود و در مسـابقه  شـرکت خواهنـد کـرد.

توجه:
یکـی از معیارهـای برتری بخـش بـرای گزینـش در مرحلـه ی اول، مطالعـات 
دسـته اول شـرکت کنندگان در رابطـه بـا شهرسـتان اردکان خواهـد بـود. 
خروجی این مطالعات، باید به صورت پست)post( در وبالگ/وب سایت 
و پسـت و هایالیـت )highlight( در صفحـات اینسـتاگرام ثبت نـام شـده، 

درج شـود. 
تاریـخ،  صنایـع  دسـتی،  کتـاب،  معرفـی  فیلـم،  معرفـی  مثـال  عنـوان  بـه 
معمـاری، مردم شناسـی، سـبک زندگـی، گویـش، خـوراک، آداب و رسـوم، 
سـفرنامه های مرتبـط و ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد )همگـی در رابطـه بـا 

می دهنـد. شـکل  را  مرحلـه  ایـن  محتـوای  اردکان(  شهرسـتان 
فعالیـت ذکرشـده در صفحـات وبالگ/وب سـایت و اینسـتاگرام در بـازه ی 
زمانـی شـروع فراخـوان تـا تاریـخ ۸ دی مـاه، بـه عنـوان امتیـاز ویـژه توسـط 

هیئـت داوران در نظـر گرفتـه خواهـد شـد.

تسهیالت برگزیدگان مرحله ی اول
کمک  هزینه ی رفت و برگشت سفر به اردکان

هفت شب اقامت به همراه صبحانه در مقصد

کاروانسرای انجیره

بافت تاریخی اردکان

قلعه ی اله آباد

هشتگها
ضـروری اسـت شـرکت کنندگان در تمـام محتـوای تولیـدی مرتبـط 
بـا جشـنواره، صفحـه ی اردکان گـرام را منشـن)mention( کننـد و 
هشـتگ های زیـر را بـه کار برنـد. اسـتفاده از هشـتگ های بیشـتر 

اختیـاری اسـت.

@ardakan.gram
#اردکان

#عقدا
#خرانق

#اردکان_گرام
#بریم_اردکان

#اردکان_را_باید_دید
#نوسده

#ardakan
#aqda
#kharanagh
#ardakangram
#gilgameshmag
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مسابقهیاصلیاردکانگرام
حداقـل دو جلسـه ی  توجیهـی بـرای برگزیـدگان در نظـر گرفته شـده اسـت 
کـه یکـی قبـل از سـفر و بـه صـورت آنالیـن برگـزار می شـود و دیگـری در روز 
افتتاحیـه، در شـهر اردکان بـا حضـور هیئـت داوران و اعضـای دبیرخانـه 

خواهـد بـود. 
سـفرنگارها هر روز و در طول گشـت و گذار خود از طبیعت، تاریخ، آداب و 
رسـوم، خوراک و مردم روایت خواهند کرد و با ثبت عکس، فیلم، تصاویر 
زنـده و دیگـر ابزارهـای موجـود، ایـن خطـه از کشـور را بـه مخاطبـان معرفـی 
می کننـد. )نـکات فنـی و تکنیکـی مرتبط با جشـنواره در جلسـه  ی توجیهی 

ارائه خواهند شـد.(

وشیوهیانتخاببرگزیدگانجشنواره جوایز
منتخب هیئت داوران

هیئت داوران بر اسـاس شـاخص های تعیین شـده، محتوای تولیدشـده 
توسـط شـرکت کنندگان در طـول روزهـای جشـنواره را بررسـی می کنـد و 

 در روز پایانـی، بهترین هـا را انتخـاب خواهـد کـرد. 
ً
نهایتـا

جایزه ی نفر اول اینستاگرام: ۷ میلیون تومان
جایزه ی نفر دوم اینستاگرام: ۵ میلیون تومان

جایزه ی نفر سوم اینستاگرام: 3 میلیون تومان

جایزه ی نفر اول وبالگ: ۵ میلیون تومان

منتخب مردمی
انجـام   etravelgram.ir جشـنواره  وب سـایت  در  بخـش  ایـن  رأی گیـری 
خواهـد شـد. بدیـن ترتیـب کـه تمـام شـرکت کنندگان فضایـی شـبیه بـه 

وب سـایت  در  را  خـود  پسـت های  تـا  داشـت  خواهنـد  اختیـار  در  وبـالگ 
توسـط  مردمـی  اینسـتاگرامر  و  بالگـر  بهتریـن  کننـد.  منتشـر  جشـنواره 

شـد. خواهـد  برگزیـده  مجـازی  فضـای  کاربـران 

جایزه نفر اول: ۵ میلیون تومان

منتخب محتوای انگلیسی
ایـن بخـش بـه بالگرهـا و اینسـتاگرامرهای انگلیسـی زبان اختصـاص دارد 

کـه بـه صـورت جداگانـه داوری خواهنـد شـد.

جایزه نفر اول: ۵ میلیون تومان

منتخب بومی
منظـور از بومـی، تمـام سـاکنان اسـتان یزد هسـتند کـه روایت هـای جذاب 
و شنیده نشـده ی خـود از شـهرهای اردکان، عقـدا، خرانـق و روسـتاهای 
تابعـه ی آن هـا را در فضـای مجـازی منتشـر می کننـد. ایـن بخـش نیـز بـه 

صـورت جداگانـه داوری خواهـد شـد.

جایزه نفر اول اینستاگرام: ۵ میلیون تومان
جایزه نفر دوم اینستاگرام: 3 میلیون تومان

جایزه ی ویژه
دبیرخانه ی جشـنواره در نظر دارد به یک نفر از شـرکت کنندگان که تولید 

اینفوگرافیـک،  طراحـی،  نقاشـی،  اسـکیس،  طریـق  از  باکیفیـت  محتـوای 
فیلـم و فوتـو کلیـپ ارائـه دهـد، جایـزه ویـژه ای اهـدا کنـد.

نحوه ی ثبت نام در جشنواره
ثبت نـام در جشـنواره ی اردکان گـرام در بـازه زمانـی ۱3 تـا 2۷ آذر ۱4۰۰ و تنهـا 
در  شـرکت  )بـرای  می شـود.  انجـام   etravelgram.ir وب سـایت  طریـق  از 
جشـنواره تمـام متقاضیـان از جملـه بومیـان ملـزم بـه ثبت نـام هسـتند.(

اطالعات تکمیلی و اخبار مرتبط از طریق وب سایت جشنواره و صفحه ی 
اینستاگرام ardakan.gram اطالع رسانی خواهد شد.

کاروانسرای رشتی عقدا
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معرفیداورانونحوهیداوری
علیرضا عالم نژاد

مهندسـی  کارشناسـی  غ التحصیـل  فار گرچـه  او 
نرم افزار اسـت اما به عنوان پژوهشـگر و راهنمای 

شده اسـت. شـناخته  گردشـگری 
مهمترین عناوین شغلی او عبارتند از:

- مدیر عامل مؤسسه ی گنجینه ی هزار افسان
- مدیر سایت گردشگری کافه تهرون

-  از مؤسسین کافه تهرون باغ نگارستان و خیابان ویال
از افتخارات وی می توان موارد زیر را برشمرد:

- نفر برتر ششمین جایزه ی تهران در بهمن 1۳۹8 به پاس یک دهه فعالیت 
در عرصـه ی تورهـای تخصصـی تهـران و تأسـیس مؤسسـه ی گنجینـه ی  هـزار 

افسـان و کافـه تهـرون در بخـش فعـال حـوزه  ی میراث فرهنگی و گردشـگری
- مدیـر گردشـگری سـی و چهارمیـن جشـنواره ی جهانـی فیلـم فجـر در 

1۳۹۵ سـال 
- مدیر اجرایی بخش تهران در کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری 

در سال 1۳۹۵
- نفـر برگزیـده ی چهارمیـن دوره ی مسـابقه ی راهنمایـی مـوزه ی ایـران در 

سـال 1۳۹۳
- عضو کمیته ی اجرایی سومین جشنواره ی ملی سفرنگاری ناصرخسرو 

در سال 1۳۹۳
- راهنمای برگزیده ی استان تهران در سال 1۳۹2

ملـی  جشـنواره ی  دومیـن  در  تهـران  نوشـتاری  بخـش  برگزیـده ی  نفـر   -
1۳۹2 سـال  در  ناصرخسـرو  سـفرنگاری 

- داور بخـش وبـالگ دومیـن جشـنواره ی ملـی سـفرنگاری ناصرخسـرو در 
سـال 1۳۹2

- داور قالـب الکترونیکـی اولیـن جشـنواره ی ملی سـفرنگاری ناصرخسـرو 
در سـال 1۳۹1

- عضو کمیته ی اجرایی نخستین همایش گردشگری ادبی در سال 1۳۹1
گردشـگری،  موضوعـات  بـا  آموزشـی  کارگاه هـای  و  کالس هـا  مـدرس   -

معاصـر تاریـخ  و  روایتگـری 
- کارشناس مجری برنامه های رادیو و تلویزیون 

محسن ادیب
مهندسـی  کارشناسـی  در  را  خـود  تحصیـالت 
مکانیـک و کارشناسـی ارشـد  IT بـه پایان رسـانده 
و از سـال 1۳80 محقق و پژوهشـگر کویر و بیابان 

اسـت. 

سایر افتخارات و فعالیت های ارزشمند ایشان عبارتند از:
- تأسیس وبسایت کویر و بیابان های ایران در سال 1۳84

- مقام نخست جشنواره ی وبالگ های زیست محیطی در سال1۳86
- رتبه ی سـوم جشـنواره ی ملی رسـانه های دیجیتال بخش ایرانشناسـی 

در سـال 1۳۹0
- رتبـه ی دوم جشـنواره ی ملـی رسـانه های دیجیتـال بخـش ایرانشناسـی 

در سـال 1۳۹1
ایـران در بخـش  و  موبایـل  - سـه دوره مقـام نخسـت جشـنواره ی وب 

تـا 1۳۹2  1۳۹0 سـال های  در  زیسـت  محیـط 
بخـش  ایـران،  موبایـل  و  وب  جشـنواره ی  نخسـت  مقـام  دوره  دو   -

1۳۹2 و   1۳8۹ سـال های  در  گردشـگری، 
- مقـام نخسـت جشـنواره ی سـفرنگاری ماکوگـرام در بخـش وبسـایت در 

سـال 1۳۹۷
رسـانه های  ملـی  جشـنواره ی  نخسـت  مقـام  و  کشـور  سـرآمد  نشـان   -

  1۳۹۹ سـال  در  دیجیتـال 

محمدرضا )پژمان( نوروزی 
ایشـان بیشـتر بـا تصویـرش در برنامه هـای علمـی 
پیشـتر  شده اسـت؛  شـناخته  سـیما  و  صـدا 
آماتـوری را هـم  میکروبیولوژیسـت بـوده و نجـوم 
آن  حـوزه  از سـال های نوجوانـی دنبـال کـرده و در 
سـالها   از  پـس  او   اکنـون  شده اسـت.  شـناخته 
فعالیت آکادمیک به عنوان دانشـیار چندسـالی اسـت که به پشـتوانه ی 

اسـت: اندوختـه  را  زیـر  تجـارب  علمـی اش  آموخته هـای  و  فعالیت هـا 
- تولیـد محتـوای علمـی بـه عنـوان یـک ژورنالیسـت علـم در رسـانه های 

مکتـوب 
- مجـری، کارشـناس، تهیه کننـده و  مشـاور رسـانه های صوتـی تصویـری 
همچـون رادیـو  و  تلویزیـون، رسـانه های دیجیتـال و شـبکه های اجتماعی

- طراحـی  مـوزه  بـه صـورت آزاد )فریلنـس(. وی پروژه هـای متعـددی در این 
زمینـه طراحـی و اجرا کرده اسـت.

 حضور او  در جشـنواره ی سـفرنگاری اردکان گرام به عنوان داور به دلیل آشـنایی 
و  توانایی او  با تولید محتوا در حوزه  ی محیط زیست و گردشگری است. چراکه 
سـال های زیـادی در شـبکه   ی دو  و  شـبکه ی پنـج سـیما، رادیـو  تهـران و رادیـو 
جوان برنامه های محیط زیست و  گردشگری را راهبری )اجرا و کارشناسی( کرده 
اسـت و طراحـی تورهـای تفریحـی آموزشـی متعـددی را هـم در کارنامـه اش دارد. 

 همچنیـن او  داور دو رویـداد ماکوگـرام و دزفول گـرام بوده اسـت.  

 ستایش فرجی
ایـن بانـو در وهله ی اول پژوهشـگر خوراک اسـت. 

تخصـص و فعالیت هـای دیگر ایشـان عبارتند از:
- عضـو هیـأت مؤسـس انجمن خوراك و نوشـیدنی 

ایران
- دانش آموخته از مدرسه ی آشپزی جنارو ایتالیا

- مدرس دوره ی خوراك های تاریخی در مؤسسه ی بیك آکادمی

- مدرس آشـپزی در بخش خوراک اقوام ایرانی در شـبکه ی یك و دو صدا 
و سیما 

- داور مسـابقات بین المللـی آشـپزی و عکاسـی بـا محوریـت خـوراک، زبان 
مشـترک بیـن ملت ها

و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  وزارت  ایرانـی  سـفره ی  مسـابقات  داور   -
بهداشـت  خانـه ی  و  شـهرداری  دسـتی،  صنایـع 

- داور مسـابقات سرآشـپز خانگـی و عکاسـی از خـوراک بـرای برنـد ال جـی، 
کـن وود و گـروه غذایـی کالـه 

- مشاور در طراحی و تدوین منوی رستوران 
- فعال حوزه ی گردشگری خوراک 

- داور هـر دو   رویـداد پیشـین ماکوگـرام و دزفول گـرام از سـری رویدادهـای 
etravelgram سـفرنگاری

حسین عبداللهی 
دوش  بـر  »کولـه  می کنـد:  معرفـی  چنیـن  را  خـود 
سـفر می کنـم، ارزان و بی برنامـه کـه مقصـود را نـه 
اردکانـی  ایـن  یافتـه ام.«  مسـیر  در  کـه  مقصـد  در 
جهانگـرد تاکنـون بـه بیـش از ۹0 کشـور از 6 قـاره ی 
گرفـت  او روزی تصمیـم  کرده اسـت.  جهـان سـفر 
شـغل و زندگی عادی اش را رها کند و به جاده بزند. حاال سال هاسـت دل 
بـه جـاده سـپرده و رؤیاهایـش را در راه جسـتجو می کنـد.  ایشـان نفـر اول 
جشـنواره ی سفرنویسـی قشـم در سـال 1۳۹۵ بوده و ماجراهای سـفرش 

را در کافـه جهانگـرد می نویسـد.
ایشـان در جشـنواره ی سـفرنگاری ماکوگـرام هـم جـزو  هیـأت داوران بـوده 

است.

برگزاری الیوهای اینستاگرامی راهبردی
از تدویـن و اطالع رسـانی فراخـوان شـرکت در جشـنواره ی سـفرنگاری  پـس 
اردکان گرام در رسانه های مختلف، هماهنگی های الزم برای ادامه ی راه طی دو 
جلسـه ی مجازی در تاریخ های ۱۰ و ۱2 آذرماه انجام شـد. اطالعات فراخوان برای 

انتشـار در اختیار تیمی متشـکل از 4۷ خبرنگار ارسـال شـد.
نخسـتین الیـو اینسـتاگرامی جهـت شفاف سـازی و رفع ابهامـات احتمالی 
تولیـد  نحـوه ی  همچنیـن  شـد.  برگـزار  آذرمـاه   22 تاریـخ  در  عالقه منـدان 
بـازه ی  در  گردیـد.  تشـریح  دی مـاه   ۵ مـورخ  اینسـتاگرامی  الیـو  در  محتـوا 
پیش بینی شـده بـرای کسـب امتیـاز ویـژه، عالقه منـدان اغلـب بـه تولیـد 
محتـوا بـا اسـتفاده از منابع کتابخانه ای و در پـاره ای موارد پژوهش میدانی 

پرداختنـد.

داوریمرحلهیاول:
در قدم اول همه ی مشخصات صفحات اجتماعی تمام شرکت کنندگان 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت تـا بـا آیین نامـه ی جشـنواره، اطالعیـه و فراخـوان 
مطابقـت داشـته باشـند. در ایـن مرحلـه اگـر فـردی نتوانسـته بـود شـرایط 

حضـور در جشـنواره را احـراز کنـد بـرای بخـش دوم داوری انتخـاب نشـد.
شـرکت کنندگان بومی/محلـی )سـاکن اردکان و اسـتان یـزد( مـورد ارزیابی 
قـرار گرفتنـد ولـی بـرای باالبـردن مشـارکت بومـی، داوران بـا سـخت گیری 

بسـیار کمتـری رأی خـود را بـرای ایـن افـراد صـادر کردنـد.

تیم اجرایی جشنواره:
آرش  اردکانـی،  مالحسـینی  رضـا  جشـنواره(،  )دبیـر  گائینـی  محمـد 
نورآقایی، سـولماز پروین، علیرضا شـاکر، حسـین عبداللهی، پویان 
تطهیـری مقـدم، منظـر فاطمـی، مجتبـی گهسـتونی، پرویـز شـجاعی 

پارسـا، امیـر سـبزی، سـیما سـلمان زاده، سـمیه مروتـی.  
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بـه جهـت تشـویق بالگرهـا و اهمیـت وجـود وب سـایت ها و وبالگ هـای 
تولیـد محتـوا در فضـای مجـازی، معیارهـای اولیـه در انتخـاب وبالگ هـای 
در  را  عزیـزان  ایـن  حداکثـری  مشـارکت  شـد  تـالش  و  تعدیـل  ثبت نامـی 

مسـابقه ی اصلـی داشـته باشـیم.
امـا  نبـود،  انتخـاب  اصلـی  معیـار  »الیـک«  و  »فالـوور«  تعـداد  چـه  اگـر 
متناسـب بودن »فالوور« و »الیک« به عنوان نمادی از تعامل با مخاطب، 

گرفـت. قـرار  داوران  مد  نظـر 
ثبـات فعالیـت شـرکت کننده ها در اینسـتاگرام و وبالگ/وب سـایت مـورد 
بررسـی قرار گرفت. عدم فعالیت مسـتمر از مواردی بود که امتیاز برخی از 

شـرکت کننده ها را کاهش  داد.
انسـجام مطالـب، هماهنگـی عکـس و تصویـر، زیبایـی تصویـر و روایـی 
بودن متن، اسـتفاده از فیلم و وجود کپشـن از بقیه مواردی بود که مورد 

نظـر هیـأت داوران قـرار گرفـت.
از زمـان فراخـوان تـا زمـان داوری مهلـت داده شـده بـود تـا صفحه هـای 
خصوصـی بـه صفحه هـای عمومـی تبدیل شـود. برخی از شـرکت کنندگان 
ایـن موضـوع را مـورد غفلـت قـرار داده بودنـد و از جشـنواره خـارج شـدند.

 بر اساس آن، انتخاب  
ً
داورها به هر صفحه بین 1 تا 20 نمره دادند و نهایتا

نهایی صورت گرفت.
مسـتمر،  فعالیـت  زیبایـی،  اسـاس  بـر  نیـز  وبـالگ  و  وب سـایت  ارزیابـی 
متن  خوانـی، تعـداد سـفرنامه  ها و مرتبـط بـودن بـا موضوعـات جشـنواره 

انجـام شـد.
صفحـات بسـیاری وجـود داشـت کـه عکس های عالـی داشـتند، اما مالک 

انتخـاب داوران فقـط عکـس نبـود. هم چنیـن اگر صفحه ای بیـش از حد از 
عکس هـای اینترنتـی اسـتفاده کـرده بود، نمـره ی منفی گرفت.

صفحات با تخصص ویژه همچون طراحی، اسـکیس، عکاسـی از آسـمان 
شـب، عکاسـی حیات  وحش، گیاه شناسـی، پرنده نگری و … امتیاز مثبت 

گرفتند.
سیاسـت انتخـاب بـر ایـن اسـاس بـود کـه افـراد تـازه وارد هـم بتواننـد در 
ایـن جشـنواره شـرکت کننـد و بـرای تولیـد محتـوا در آینـده انگیـزه داشـته 
باشـند. بـه همیـن دلیـل برخـی از صفحـات کـه کیفیـت پایین تـری )بنابـه 
نظـر داوران( داشـتند بـا وجـود تعداد فالـوور زیاد، امتیاز پایین تری گرفتند 
و در عـوض صفحاتـی کـه بـه مبانـی مرتبـط بـا روحیـه ی جامعـه محلـی و 
توسـعه  ی پایـدار در عرصـه ی گردشـگری پرداختـه بودنـد، امتیـاز باالتـری 

دریافـت کردنـد.
مطالعـات دسـته اولـی در رابطـه بـا اردکان، بـه عنـوان امتیـاز در نظـر گرفتـه 

شـد امـا مـالک اصلـی داوری نبـود.

مرحله ی اول داوری جشنواره ی سفرنگاری اردکان گرام به منظور انتخاب 
افراد برای حضور در شهرستان اردکان و تولید محتوا در فضاهای مجازی 
و شـبکه های اجتماعی از سـاعت 10 صبح تاریخ ۹ دی ۱4۰۰ شـروع شـد و تا 

سـاعت 2۳ به طول انجامید.
ایـن جلسـه بـا حضـور خانـم »سـتایش فرجـی« و آقایـان »پژمـان نـوروزی«، 
»علی رضـا عالم نـژاد«، »حسـین عبدالهـی« و »محسـن ادیـب« بـه عنـوان 
هیـأت داوران و بـا همراهـی برخـی از افـراد تیم اجرایی دبیرخانه برگزار شـد.

نتایج داوری مرحله ی اول
کـرده  رعایـت  را  جشـنواره  ضوابـط  نفـر  ثبت نامـی، 16۵  فـرم  میـان 18۹  از 
بودنـد و صفحـات آن هـا در جلسـه ی داوری مورد بررسـی قـرار گرفت که به 

تفکیـک شـامل مـوارد زیـر می شـود:
بخش بومی: 22 نفر
اینستاگرام: 1۳۳ نفر

وبالگ/ وب سایت: ۷ نفر
انگلیسی:  ۳ نفر

نشـده  انتخـاب  داوری  ایـن  در  شـخصی  اگـر  دبیرخانـه،  اطالعیـه ی  طبـق 
انتخـاب  کـه  افـرادی  از  کـه  نیسـت  ایـن  معنـی  بـه  وجـه  هیـچ  بـه  اسـت، 
شـده اند اسـتعداد یـا توانایـی کمتـری دارد. فقـط بـه ایـن معنـی اسـت کـه 
 بی  اشـتباه 

ً
بـر اسـاس معیارهـای برگـزاری ایـن جشـنواره و داوری )که حتما

کمتـری داشـته اند. نبـوده اسـت( تطابـق 

برگزیدگان مرحله ی اول داوری اردکان گرام
نتایج داوری مرحله ی اول و اسامی برگزیدگان به شرح زیر تأیید می شود:

برگزیدگان بخش اینستاگرام بدون اولویت
آدرس صفحهردیف

۱instagram.com/parisabajelan
2www.instagram.com/vmalmir
3www.instagram.com/emad.nematollahii

4www.instagram.com/aida.nosratii
۵www.instagram.com/ahmaditravelphotography
6Www.instagram.com/master_irangard
۷www.instagram.com/khatereh.pashoutan
۸instagram.com/sarvenaz_rohani
۹www.instagram.com/soorsheen
۱۰www.instagram.com/alileader61
۱۱www.instagram.com/eskandari_majid
۱2www.instagram.com/bitamontazer
۱3www.instagram.com/roshanakkkkk/?hl=en
۱4www.instagram.com/niiilgooon
۱۵www.instagram.com/_bornaaaaa
۱6instagram.com/samanehrostami?utm_medium=copy_link
۱۷www.instagram.com/armanpix
۱۸www.instagram.com/lilinazariii
۱۹www.instagram.com/doctor.coffee.cafe
2۰/www.instagram.com/marallmansoori
2۱www.instagram.com/mostafa_navidkia
22instagram.com/amir.amiri.trips
23 www.instagram.com/myiran_Visit
24/www.instagram.com/marjanzplanet
2۵/www.instagram.com/tamannamansouri
26 www.instagram.com/menamonworld
2۷/www.instagram.com/iran.we.see
2۸instagram.com/mohammad.eghlidi
2۹/www.instagram.com/khone_madarbozorge_group
3۰instagram.com/sanazrastbod?utm_medium=copy_link
3۱www.instagram.com/r.e.z.v.a.n.i
32www.instagram.com/moslem__azimi
33www.instagram.com/elhamordoo
34/www.instagram.com/mylove.mycountry
3۵www.instagram.com/behzadzand
36http://Www.instagram.com/navaei_maryam
3۷www.instagram.com/solmazeslaminejad
3۸www.instagram.com/fatima_karimi63
3۹/www.instagram.com/yoma.art
4۰instagram.com/arashlandd
4۱/www.instagram.com/mehransharifi23
42instagram.com/skaziho
43instagram.com/zeinabahangar

44/www.instagram.com/Zahra_etemadan
4۵instagram.com/milad_jalalvand
46/www.instagram.com/fatima_rahmatabadi
4۷ www.instagram.com/samanthagram303
4۸instagram.com/moh3n_archphoto
4۹instagram.com/abolfazl_mehdipoor
۵۰/www.instagram.com/mohsenaslani
۵۱/www.instagram.com/fatemeghaderi
۵2 www.instagram.com/behnazfoods
۵3www.instagram.com/masoud.voyage
۵4instagram.com/safar_haye_amir
۵۵/www.instagram.com/orange.trips

برگزیدگان بخش بومی بدون اولویت
آدرس صفحه ردیف

instagram.com/daiemorteza 1
/instagram.com/iran2our 2
/instagram.com/ali_gh_fpv ۳
instagram.com/mahsaghazi 4
/instagram.com/salamathome2017 ۵
instagram.com/mojtaba_majdian 6
/instagram.com/abbastashakori2466 ۷
instagram.com/yazdmehrtour 8
/instagram.com/sinapiriardakani ۹
instagram.com/ali_fotoohi_ardakani?utm_medium=copy_
link

10

/instagram.com/askmeyazd 11
/instagram.com/ganjinehghanatardakan 12
instagram.com/naderpiriardakani/?hl=en 1۳
/instagram.com/kabiripoor_ali1212 14
/instagram.com/akram60402000 1۵
/instagram.com/noononamak.kitchen 16
instagram.com/sadeghianmojri 1۷
/instagram.com/kheshtomah 18
/instagram.com/baharak_roshanbakhsh 1۹
instagram.com/karang.media 20

برگزیدگان بخش وبالگ/وب سایت بدون اولویت
آدرس صفحه ردیف

www.persiasofreh.com 1
www.safarnevis.com 2
www.safarbedigarsu.blogfa.com ۳
iranwonders.com/fa 4
mr.nvb.ir ۵
iransilvertourism.com 6
iniranproject.com/travelogue ۷

گزارشآماریجشنوارهتاپایانمرحلهیاولداوری
تعداد ثبت نام اولیه: 18۹ نفر

سهم مشارکت ساکنان استان یزد: 22 نفر
سهم مشارکت تهران: ۹1 نفر

سهم مشارکت شهرستان ها به جز استان یزد: ۷6 نفر
متقاضی زبان فارسی: 18۵ نفر
متقاضی زبان انگلیسی: 4 نفر

بازه ی سنی شرکت کنندگان: 64-22 سال

https://instagram.com/parisabajelan
https://www.instagram.com/emad.nematollahii/
https://www.instagram.com/ahmaditravelphotography/
http://www.instagram.com/master_irangard
https://www.instagram.com/eskandari_majid_
http://www.instagram.com/bitamontazer
https://www.instagram.com/roshanakkkkk/?hl=en
https://www.instagram.com/niiilgooon
https://www.instagram.com/_bornaaaaa_/
https://instagram.com/samanehrostami?utm_medium=copy_link
http://www.instagram.com/armanpix
https://www.instagram.com/doctor.coffee.cafe/
https://www.instagram.com/marallmansoori/
https://www.instagram.com/marallmansoori/
https://www.instagram.com/mostafa_navidkia/
https://instagram.com/amir.amiri.trips
http://www.instagram.com/myiran_Visit
http://www.instagram.com/myiran_Visit
https://www.instagram.com/iran.we.see/
https://www.instagram.com/iran.we.see/
https://instagram.com/mohammad.eghlidi
http://www.instagram.com/khone_madarbozorge_group/
http://www.instagram.com/khone_madarbozorge_group/
https://instagram.com/sanazrastbod?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/r.e.z.v.a.n.i
https://www.instagram.com/elhamordoo
https://www.instagram.com/mylove.mycountry/
https://www.instagram.com/mylove.mycountry/
https://www.instagram.com/behzadzand
http://www.instagram.com/solmazeslaminejad
https://www.instagram.com/fatima_karimi63
https://www.instagram.com/yoma.art/
https://www.instagram.com/yoma.art/
https://instagram.com/arashlandd
https://www.instagram.com/mehransharifi23/
https://www.instagram.com/mehransharifi23/
https://instagram.com/skaziho
https://instagram.com/zeinabahangar
https://www.instagram.com/Zahra_etemadan/
https://www.instagram.com/Zahra_etemadan/
https://www.instagram.com/fatima_rahmatabadi/
https://www.instagram.com/fatima_rahmatabadi/
http://www.instagram.com/samanthagram303
http://www.instagram.com/samanthagram303
https://instagram.com/moh3n_archphoto
https://instagram.com/abolfazl_mehdipoor
https://www.instagram.com/mohsenaslani/
https://www.instagram.com/mohsenaslani/
https://www.instagram.com/fatemeghaderi/
https://www.instagram.com/fatemeghaderi/
https://www.instagram.com/masoud.voyage
https://instagram.com/safar_haye_amir
https://www.instagram.com/orange.trips/
https://www.instagram.com/orange.trips/


اردکان گرام۱4اردکان گرام ۱۵

تدارک سفر :  )۱4 تا ۱۷ دی ماه ۱4۰۰(
در ادامـه ی هماهنگی هـای برگزاری این رویداد، بازدید چند روزه ای توسـط 
منتخـب تیـم دبیرخانـه از تسـهیالت زیربنایـی شـهرهای اردکان، خرانـق 
خـوراک،  ذهـاب،  و  ایـاب  موجـود،  اقامتگاه هـای  امکان سـنجی  عقـدا،  و 
سالن های پیشنهادی مراسم افتتاحیه و اختتامیه انجام شد. هم چنین 
برگـزاری جلسـات هم اندیشـی بـا شـهردار محتـرم اردکان، ریاسـت محتـرم 
و  بخشـداران  چادرملـو،  شـرکت  عامـل  محتـرم  مدیریـت  شـهر،  شـورای 

معاونـت محتـرم فرمانـداری از دیگـر اقدامـات در ایـن سـفر بـود.
تیم ارزیاب جشـنواره نیز در این سـفر نسـبت به تکمیل پرسشنامه های 

تدوین شـده اقدام کرد.

جلسات توجیهی
و  حامیـان  بـا  اردکان  در  دبیرخانـه  نماینـدگان  پیگیری هـای  بـر  عـالوه 
تسـهیل گران ایـن جشـنواره، جلسـات توجیهـی مجزایـی بـرای برگزیدگان 

بومـی و  ملـی در مرحلـه ی اول داوری برگـزار شـد.
همچنین جلسه ی توجیهی شرکت کنندگان بومی در شهرستان اردکان، 
گردشـگری و  کل میـراث فرهنگـی،  اداره  بـا همراهـی سرپرسـت محتـرم 
صنایع دستی استان یزد و اردکان در تاریخ ۱6 دی ماه در محل نخلستان 

باباحاجـی بـه صورت حضـوری برگزار شـد.  

بررسـی  و  سـفر  تسـهیالت  داوری،  موازیـن  شفاف سـازی  و  تدقیـق 
پرسش های برگزیدگان مرحله ی اول، اهم مواردی بودند که در جلسات 
مجـازی هیـأت داوران مـورد بحـث قـرار می گرفـت تـا در جلسـه ی توجیهـی 
عمومـی )ملـی و بومـی( پیـِش رو مـورد توجـه قـرار گیـرد. بـه ایـن منظـور در 
تاریـخ 2۱ دی مـاه جلسـه ی توجیهـی کلیـه ی شـرکت کنندگان در قالب الیو 

اینسـتاگرام اجـرا گردیـد.

تدوین برنامه ی سفر
نحـوه ی اقامـت، خـوراک، تعییـن کمک هزینـه، معرفـی راهنمـای محلـی، 
پیگیـری اخـذ مجوزهـای زیسـت محیطی و تصویربـرداری، ایـاب و ذهـاب، 
از  دعـوت  و  اختتامیـه  و  افتتاحیـه  مراسـم  اجـرای  عوامـل  هماهنگـی 
در  شـرکت  مرامنامـه ی  تنظیـم  خبرنـگاران،  تیـم  اعـزام  ویـژه،  میهمانـان 
رویداد، تهیه ی بلیط، بیمه ی سفر، چگونگی رعایت بهینه ی پروتکل های 
و  شناسـایی  کارت هـای  سـفارش  کرونـا،  سـریع  تسـت  و  بهداشـتی 
تقدیرنامه هـا، نصـب بنرهـای اطالع رسـانی در سـطح شـهر، برگـزاری کارگاه 
آموزشـی و … از جملـه مـواردی بودنـد کـه توسـط تیـم دبیرخانـه و اجرایـی و 
بـا تنظیـم دسـتور 4 جلسـه ی مجـازی طـی روزهـای ۱۹، 22، 24 و 26 دی مـاه 

پیگیـری و انجـام شـدند.

جلسه با شهرداری اردکان

جلسه با شرکت چادرملو

جلسه با فرمانداری شهرستان اردکان

جلسه با رییس اداره ی میراث فرهنگی اردکان

برگزاری جشنواره ی سفرنگاری اردکان گرام )2 تا ۷ بهمن ماه( 
نظـر بـه لـزوم برگـزاری جلسـات متعـدد، هماهنگـی بـا تیم هـای اجرایـی، 
پروتکل هـای  رعایـت  الزامـات  تأمیـن  شهرسـتان،  و  اسـتانی  مسـئولین 
بهداشتی و تست سریع کرونا و برگزاری کارگاه آموزشی برای عالقه مندان 
 2۹ چهارشـنبه  روز  از  دبیرخانـه  تیـم  اعضـای  بومـی،  شـرکت کنندگان  و 

دی مـاه بـه ترتیـب وارد اردکان شـدند.

اینستاگرام« کارگاهآموزشی»تولیدمحتوایچندرسانهایدر
)تئوریوعملی،دوجلسه(

) مدرس: جناب آقای حسن ظهوری )ویدئوژورنالیست و خبرنگار
ایـن کارگاه بـا همراهـی 1۷ عالقه منـد طـی روزهـای پنجشـنبه 3۰ دی مـاه و 
جمعـه ۱ بهمن مـاه در دو بخـش تئـوری و عملـی و در مجمـوع 10 سـاعت 

برگزار شـد. 
محـل برگـزاری کارگاه تئـوری، سـالن کنفرانـس مرکز تحقیقات سـالمندان 

بـود و کارگاه عملـی در بافـت تاریخـی اردکان اجـرا شـد.

افتتاحیه پیشاز
 در فرصـت باقی مانـده تـا پذیـرش شـرکت کنندگان بخـش ملـی، جلسـات 
محتـرم  نماینـده ی  دشـتی،  آقـای  جنـاب  اقامتگاه هـا،  مدیـران  بـا  پایانـی 
گردشـگری،  فراکسـیون  رئیـس  و  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  اردکان 

فرمانـدار اردکان، رئیـس شـورای شـهر و بخشـدار خرانـق برگـزار شـد.
مذاکـره بـا مؤسسـه ی فرهنگی هنری »گیلـدا« از دیگر هماهنگی های این 
ایام بود.هم چنین طی جلسـه ای، هم اندیشـی با فعاالن دوسـتدار محیط 

زیسـت اردکان صورت گرفت.
تیـم تدویـن و تصویربـرداری از ایـن مراسـم نیـز بـا دبیـر اجرایـی جشـنواره 
آسـتانه ی برگـزاری جشـنواره، کانـال اطالع رسـانی در  مالقـات داشـتند.در 

شـبکه ی مجـازی واتـس اپ نیـز فعـال شـد.
همچنیـن از هـر یـک از سـه نقشـه ی تولیدشـده توسـط تیـم فصلنامـه 
و عقـدا،  اردکان  تاریخـی  بافت هـای  بـرای معرفـی جاذبه هـای  گیلگمـش 
نیایشـگاه های زرتشـتیان و بافـت تاریخـی محلـه ی شـریف آباد در تمـام 

شـد. نصـب  همـکار  اقامتگاه هـای 
مطابق اطالع رسانی های انجام شده، آمادگی برای پذیرش شرکت کنندگان 
بر مبنای حضور مجری انجام تسـت سـریع کرونا از سـاعت ۱6 روز جمعه ۱ 
بهمن مـاه در اقامتـگاه بومگـردی شبسـتان و صبـح شـنبه 2 بهمن مـاه از 

سـاعت ۹ در فرهنگسـرای خاتمی  حاصل شد.
همچنان که در مقررات شرکت در جشنواره ذکر شده بود تنها آن دسته 
از عزیزانـی کـه کارت واکسـن مبیـن اخـذ دو دوز واکسـن را ارائـه کردنـد و 
جـواب تسـت سـریع کرونـا بـرای آنهـا منفـی بـود، مجـوز ورود و رقابـت در 
این مسـابقه را با دریافت کارت شناسـایی )اعم از کادر اجرایی، سـفرنگار، 

( دریافـت کردند.  خبرنـگار
شـایان ذکـر اسـت برخـی عزیـزان شـرکت کننده علیرغـم مشـکالت بسـیار 
بـه دلیـل تغییـرات جـوی و بـارش بـرف بـا سـختی فـراوان خـود را بـه ایـن 

جشـنواره رسـاندند.
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اقامتگاههایمیزبانجشنواره
 اقامتگاه سنتی انار عقدا 

 اقامتگاه بومگردی خشت و ماه 
 اقامتگاه بومگردی ماه بی بی 

 نخلستان بابا حاجی
 اقامتگاه بومگردی ماه و ماهی 

 اقامتگاه سنتی شبستان 
 مهمانسرای جهانگردی اردکان

مجموعه ی گردشگری سالمت شریف آباد، بومگردی سالمت
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پیش از شروع مراسم افتتاحیه، پذیرش مابقی مهمانان به شرط تست 
منفـی کرونـا در سـالن فرهنگسـرای خاتمـی کـه پیشـتر بـا همـکاری گـروه 
»گیلـدا« مهیـا شـده بـود، انجـام شـد. سـپس با اجـرای  دسـتورالعمل های 
بهداشـتی و رعایت فاصله ی اجتماعی شـرکت کنندگان در سالن، مراسم 
آغاز گشـت.  این مراسـم در آسـتانه ی میالد حضرت فاطمه ی زهرا )س( با 
تـالوت قـرآن مجید، سـرود ملـی و خوش آمدگویی مجری رسـمیت یافت. 
نخسـتین سـخنران افتتاحیه، مدیرعامل انجمن چارسـوق کویر اردکان، 

جنـاب دکتـر رضا مالحسـینی اردکانی بود. 
جنـاب متألهـی، شـهردار اردکان، سـخنران مدعـو ایـن مراسـم بـود. رئیس 
شـورای سیاسـتگذاری ایـن رویـداد و مدیرمسـئول فصلنامـه ی میـراث و 
گردشـگری گیلگمـش، آرش نورآقایـی و دبیـر جشـنواره، محمـد گائینـی 

دیگـر سـخنرانان ایـن مراسـم بودنـد. 
عملکـرد  بهبـود  بـرای  ایشـان  توصیه هـای  ارائـه ی  و  داوران  هیـأت  پنـل 
کـه مـورد توجـه حضـار قـرار گرفـت. شـرکت کنندگان بخـش بعـدی بـود 

نظـر  اظهـار  گذشـت،  دزفول گـرام  و  ماکوگـرام  در  آنچـه  مـرور 
کویـری  جاذبه  هـای  اردکان،  موقعیـت  خصـوص  در  مصاحبه شـوندگان 
ایـن شهرسـتان و جاذبه هـای تاریخـی آن در قالـب ویدئوکلیپ هـای کوتاه 

بـود.  مخاطبیـن  بـه  جشـنواره  اجرایـی  تیـم  هدیـه ی 
این مراسم با پاسخ به پرسش های عزیزان شرکت کننده پایان یافت.

پـس از افتتاحیـه از همـه ی همراهـان حاضـر در ایـن مراسـم بـرای صـرف 
ناهـار بـه میزبانـی اهالـی اردکان در »رسـتوران امیـر« دعـوت شـد. 

مصاحبـه ی نماینـده ی تیـم خبرنـگاران بـا بانـو سـکینه فتاحـی، مـادر دو 
شـهید رضا و محسـن افخمی نیز به مناسـبت روز مادر در حاشـیه ی این 

مراسـم انجـام شـد.

مراسمافتتاحیه
تولید محتوای گردشگری شهرستان اردکان

در  شـرکت کنندکان  ناهـار،  صـرف  و  افتتاحیـه  آییـن  سپری شـدن  بـا 
بخش هـای مختلـف بـر آن شـدند تا با واکاوی جنبه هـای مختلف تاریخی، 
طبیعی و فرهنگی این شهرستان در سه بخش اردکان، عقدا و خرانق به 
روایـت جـذاب مشـاهدات، شـنیده ها و کشـف یافته هـای خـود بپردازنـد؛ 
روایات متنی، تصویری و شـنیداری که در واپسـین سـاعات هر شـب برای 
داوری مـداوم و منظـم هیـأت داوران، تدویـن می شـد.  همـان طـور کـه در 
از هشـتگ های  بـود اسـتفاده  ایـن جشـنواره منظـور شـده   آیین نامـه ی 

قیدشـده در آن ضـروری بـود.

به رسم مهمان نوازی، به همت مدیران اقامتگاه های بومگردی
ایـن دیـار  بـا خرده فرهنگ هـای  را  آشـنایی شـرکت کنندگان  آنچـه شـرایط 
تسـهیل کـرد تمهیداتـی بـود کـه مدیـران اقامتگاه هـای بومـی تـدارک دیـده 
پژوهشـی  پایـگاه  در  تی تی پـالس  کاربافـی  مجموعـه ی  از  بازدیـد  بودنـد. 
میراث فرهنگی، معرفی آداب و رسوم زرتشتیان در مجموعه ی گردشگری 
سالمت شریف آباد، همراهی در کارگاه تولید محصوالت کنجدی، بازدید از 
آتشکده، مسیر گردشگری قنات و زورخانه ی آصادق شریف آباد، تجربه ی 
پخت و صرف خوراک بومی، برگزاری نمادین مراسم آش بی بی سه شنبه، 
پرسـه زنی در بافـت  تاریخـی و قصه گویـی در عقـدا، برپایـی نمادیـن مراسـم 
اسفندی، بازدید از مجموعه ی آب انبارها و مراسم نمادین َشده )گردانی( 
در شهر احمدآباد و صرف خوراک محلی این منطقه از جمله مهمان نوازی 

ایشـان بود. 

انجام تست PCR قبل از ورود به جلسه ی افتتاحیه
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بخش پرسش و پاسخ تیم داوری جشنواره

عکس دسته جمعی شرکت کنندگان در جشنواره

سخنرانی شهردار اردکان مراسم افتتاحیه
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جلسه ی مجازی شهردار 
اردکان با  شهردار ایموال 
)خواهرخوانده ی اردکان(

اجرای دستورالعمل  های بهداشتی در مکان های اقامتی 

یکی از بنرهای نصب شده در سطح شهر اردکان

جلسه ی نماینده ی  اردکان با خبرنگاران

آمادگی شهر برای استقبال از مهمانان جشنواره

مالقات یکی از شرکت کنندگان در بدو ورود  با تیم اجرایی 

جلسه با نماینده و مسئولین شهر اردکان

فعالیتهای نماهاییاز
طولجشنواره انجامشدهدر
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شرکت کنندگان در حال تولید محتوا 

شرکت کنندگان در حال تولید محتوا 

پارک ملی سیاه کوه

مزرعه عروسک ها

بیلبورد جشنواره نصب شده در میدان چادر ملو )اردکان(



اردکان گرام22اردکان گرام 23

در واپسـین روز از تولیـد محتـوای شـرکت کنندگان، شـهر اردکان از سـوی 
سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی یزد، در رابطه با شیوع بیماری کرونا، در 

وضعیـت نارنجی قـرار گرفت.  
پـس از آن خبـر وضعیـت قرمـز شـهر اردکان در برابـر خطـر بیمـاری کرونا در 
صبـح روز ۷ بهمن مـاه موجـب برگـزاری جلسـه ی فورس مـاژور مدیریـت 
کل  اداره ی  بـا حضـور سرپرسـت  از سـوی دبیرخانـه ی جشـنواره  بحـران 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی این اسـتان شـد. به موجب 
ابالغیـه ی فرمانـداری اردکان و نظـر بـه اهمیـت حفـظ سـالمت حاضریـن، 

مراسماختتامیه

تصمیـم بـر برگـزاری مجـازی مراسـم اختتامیـه گرفتـه شـد و مراتـب جهـت 
تسـریع در تحویـل محتـوا و امـکان خـروج زودهنـگام از اردکان بـه ایشـان 

اطالع رسـانی شـد.
مراسـم اختتامیـه ی مجـازی در موعـد مقرر بـا قدردانی از همراهـی عزیزان، 
و هیـأت  نماینـدگان دبیرخانـه  بـا سـخنرانی  و  تشـریح شـرایط اضطـراری 
اعـالم اسـامی  بـرای  بیانیـه ی هیـأت داوران  ادامـه  برگـزار شـد.  در  داوران 

نفـرات برتـر قرائـت شـد.

بیانیه ی هیأت داوران و  اعالم اسامی برندگان
شـامل  اردکان گـرام  سـفرنگاری  جشـنواره ی  داوران  هیئـت  بیانیـه ی 
خانـم سـتایش فرجـی و آقایـان پژمـان نـوروزی، محسـن ادیـب، حسـین 

نـژاد.  عالـم  علیرضـا  عبداللهـی، 
داوری ایـن جشـنواره در پنـج بخـش اینسـتاگرام ملـی، اینسـتاگرام بومـی، 

وبـالگ/وب سـایت و اینسـتاگرام بـه زبـان انگلیسـی انجـام شـد. 
بـرای داوری در مرحلـه نخسـت 14 سـاعت در تهـران بـه شـکل پیوسـته و 
بیـش از ۵0 سـاعت در پنـج روز در شهرسـتان اردکان زمـان صـرف و ایـن 
یعنی به شـکل متوسـط برای هر شـرکت کننده بیش از سـه ساعت زمان 

گذاشـته شد. 
بـرای آنکـه کیفیـت داوری و نتایـج آن مطلـوب و قابـل دفـاع و منطبـق بـر 
آیین نامه هـای اجرایـی جشـنواره باشـد پـس از جمع بنـدی نظـرات، هیـأت 
 امتیازات بسیار نزدیکی هم داشتند 

ً
داوران نفرات باالی لیست را که اتفاقا

 مـورد مقایسـه قـرار داده برگزیـدگان نهایـی را انتخـاب کردند. 
ً
مجـددا

یـک  تنهـا  کـه  آن  دلیـل  بـه  متاسـفأنه  انگلیسـی  اینسـتاگرام  بخـش  در 
برگزیـده ای هـم  رقابتـی شـکل نگرفـت و  شـرکت کننده حضـور داشـت، 
معرفـی نشـد. امـا هیئـت داوران تصمیـم گرفـت از تنهـا شـرکت کننده ی 

ایـن بخـش تقدیـر بـه عمـل آورد. 
هیئـت داوران معتقـد اسـت بخـش وبـالگ و وبسـایت متاسـفانه حضـور 
دارنـد.  محتـوا  تولیـد  بخـش  کل  در  کـه  جشـنواره  در  نه تنهـا  کمرنگـی 
ضعف هـای سـاختاری، نوشـتاری و محتوایـی بسـیاری در ایـن بخـش بـه 
چشـم مـی خـورد کـه امیدواریم بـا حرکت پیوسـته و رو به جلـو در دوره های 
قـوی  وب سـایت های  و  وبالگ هـا  حضـور  شـاهد   EtravelGram دیگـر  

باشـیم. 
در نهایت هیئت داوران برگزیدگان و تقدیرشـدگان هر بخش را به شـرح 

زیر اعـالم می کند: 

 : برگزیدگان بخش اینستاگرام ملی عبارتند از
- نفر اول، خانم بیتا منتظر

- نفر دوم، آقای امیر امیری 
- نفر سوم، خانم سمانه رستمی

تولیـد  دلیـل  بـه   skaziho اینسـتاگرام  صفحـه  بـا  حسـینی  کاظـم  آقـای   
قـرار  تقدیـر  مـورد  جشـنواره  قوانیـن  رعایـت  و  دقیـق  خـوب،  محتـوای 

می گیـرد. 

در بخـش اینسـتاگرام شـرکت کنندگان بومـی نفـرات برگزیـده  بـه شـرح زیر 
اعـالم می گـردد: 

- نفر اول، آقای داوود دهقانی
- نفر دوم، خانم سمانه مهدی زاده 

و  علمـی  محتـوای  خاطـر  بـه  تشـکری  عبـاس  آقـای  از  هم.چنیـن 
می شـود.  تقدیـر  منسـجم 

از  شـهریار  شـهرام  آقـای  سـایت  وبـالگ/وب  بخـش  برگزیـده ی 
»سـفرنویس«.  صفحـه ی 

در بخـش اینسـتاگرام انگلیسـی از تنهـا شـرکت کننده ی ایـن بخـش 
خانـم ماریاسـادات کربالیـی تقدیـر بـه عمـل مـی آید. 

اعـالم  برگزیـده  دهقانـی  داوود  آقـای  جشـنواره  ویـژه ی  بخـش  در 
. د می شـو

و  زیبـا  ویدیـوی  تهیـه ی  خاطـر  بـه  باجـالن  پریسـا  خانـم  از   
ً
ضمنـا

می آیـد.  عمـل  بـه  تقدیـر  تأثیرگذارشـان 

مردمـی  جایـزه ی  بخـش  در  دهقانـی  داوود  آقـای   
ً
مجـددا همچنیـن 

کـرد. خـود  نصیـب  را  برگزیـده  آرای  بیشـترین 

تاریخـی  بافـت  نقشـه های  تولیـد  بـه  اختتامیـه  مجـازی  مراسـم   در 
شـریف آباد،  محلـه ی  تاریخـی  بافـت  و  عقـدا  و  اردکان  شـهرهای 
نقشـه ی ایزومتریـک اماکـن مقـدس زرتشـتیان و نقشـه ی ایزومتریک 
شهرسـتان اردکان اشـاره شـد؛ هم چنیـن از تولیـد نمونـه ی محصـول 
سـفره بـرای ایـن شهرسـتان یاد و از عروسـک سـوغات مهربانـو -بانوی 

زرتشـتی- بـا طـرح و اجـرای بانـو سـمیرا فـالح رونمایـی شـد. 
حضـور نماینـده ی محتـرم اردکان در مجلـس شـورای اسـالمی و رئیـس 
فراکسـیون گردشـگری، جناب دشـتی در برنامه مجازی اختتامیه از جمله 

اتفاقـات دلنشـین در روز اختتامیـه بـود.
جشـنواره  ایـن  اختتامیـه ی  از  پـس  روز  یـک   تنهـا  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
شهرسـتان های کاشـان، قم، فردوس، ابرکوه، خاتم و مهریز نیز همچون 

گرفتنـد. قـرار  کرونایـی  اردکان در وضعیـت قرمـز 
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نقشه ی بافت تاریخی 
شهر اردکان

یف آباد )شهر اردکان(نقشه ی بافت تاریخی  محله ی شر

نقشه ی بافت تاریخی 
شهر عقدا حمام 

1. حمام کوشک نو
3.حمام بزرگ و کوچک بازار2.حمام طالب

4.حمام سعیدا
5.حمام مال حسن

ج ضیایی یا سلطان5.نخلستان بابا حاجی4.بومگردی ماه بی بی3.زورخانه ی ضیایی )تعطیل( 2.ویرانه خانه ی های صفوی1.خانه ی آل مظفر نادر پیریخانه ی و بنای مهم  (8.خانه ی حسین عبداللهی7.خانه ی ضیایی )خانه ی آضیا(6.بر 14.بومگردی خشت و ماه )خانه ی مال حائری(13.خانه ی حاج عباس سنایی12.خانه ی  مجدالعلما )دربند زیبا(11.خانه ی انصاری )بادگیر یزدی(10.خانه ی شمسی )کتیبه جالب(9.خانه ی امامی )عرض ترین بادگیر
18.خانه ی افضلی )موزه فرش(17.خانه ی صدر الفضال16.خانه ی دربندیان15.خانه ی ضیایی

(19.خانه ی سنایی 23.هتل سنتی شبستان اردکان22.خانه ی دکتر داوری اردکانی21.موزه مردم شناسی اردکان20.خانه ی خاتمی )موزه مشاهیر
24.خانه ی کرامتی

29.خانه ی تقدیری  )اداره میراث فرهنگی(28.گنجینه ی قنات اردکان )خانه ی تقدیریان(27.خانه ی معصومی26.کافه رستوران سنتی ساباط25.یغما    دون
36. گنجینه ایثار و شهادت اردکان35.بومگردی ماه و ماهی34.هتل رستوران سنتی باغسرای اردکان33.بستنی و فالوده علی ماشااهلل32.خانه ی مظلوم31.خانه ی اخوتیان30.خانه ی طبایی

یارتگاه 8.مسجد دروازه صیف7.مسجد امام علی6.زیارتگاه حوض عباس5.مسجد چرخاب )رجبعلی- تابستان خانه(4.مسجد چرخاب )سعیدا-زمستان خانه(3.مسجد دروازه امیری2.مسجد  علی بیک1.مسجد کوشک نومسجد و ز
14.آرامگاه مالعارف13.زیارتگاه محمد گل سرخی12.مسجد آرد و خرما11.مسجد حاج محمد حسین10.مسجد زین الدین9.زیارتگاه فاطمیه
15.مسجد جامع
16.مسجد زیرده

4.حسینه ی زین الدین3.حسینیه ی کوشک نو2.حسینیه ی چرخاب1.میدان بنی هاشمی )ابتداب دربند مال تقی(حسینیه و میدان
5.میدان قلعه

7.حسینیه ی دو طفالن مسلم6.میدان سنگ
10.حسینیه ی علی بیک 9.حسینیه ی بازار نو 8.میدان باالده

 
18.آب انبار حاج آقابابا17.آب انبار مسعود )قاجاری(16.آب انبار زیرده )صفوی(15.آب انبار مجدالعلما )قاجاری(14.آب انبار حاج احمد )قاجاری(13.آب انبار صدراهلل12.آب انبار سلطان11.آب انبار حاج عبدالغفور )قاجاری(10.آب انبار علی بیک 9.آب انبار  مسجد کوشک نو 8.آب انبار قمالق 72.آب انبار قمالق 61.آب انبار کوشک نو )تنها پایاب مانده(5.آب انبار پیُرگ )تنها پایاب مانده(4.آب انبار کوشک نو )پهلوی(3.آب انبار شیر حسین )چهار گوش(2.آب انبار دروازه کوشک نو1.آب انبار حاجی محمد رضاآب انبار 

19.آب انبار آخوند
20.آب انبار َکُرگ

21.آب انبار طالب
خ آب24.آب انبار چهارسوق 23.آب انبار حاج محمد حسین22.آب انبار دوراه 28.آب انبار میدان سنگ27.آب انبار دروازه سیف26.آب انبار سعید )افشاری(25.آب انبار محله چر

30.آب انبار بازار نو 291.آب انبار بارده
36.آب انبار رجبعلی امام35.آب انبار میرصالح34.آب انبار بازار نو332.آب انبار حاجی نوت32.آب انبار آقاشمس31.آب انبار نه خم
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»اردکان گرام با رقابت شروع و با رفاقت تمام شد«
برگرفته از نظر ماریه سادات کربالیی- یکی از شرکت کنندگان در جشنواره

از  اردکان  شهرسـتان  در  گردشـگری  مشـکالت  درک  راسـتای  در 
آمـد.  به عمـل  مفصلـی  نظرسـنجی  جشـنواره،  در  شـرکت کنندگان 
ابعـاد  تـا دربـاره ی  از شـرکت کنندگان خواسـته  شـد  ایـن نظرسـنجی،  در 
عرضـه ی محصـول گردشـگری شهرسـتان اردکان از حمل ونقـل گرفتـه تـا 
صنایـع دسـتی، جاذبه هـای گردشـگری، اقامتـگاه، غـذا و غیـره اظهـار نظـر 
کننـد. خـود جشـنواره ی سـفرنگاری اردکان گـرام از قلـم نیفتـاد و از شـرکت 
کنندگان خواسـته شـد تا مشـکالت و نقاط ضعف اجرای اردکان گرام را نیز 

ذکـر کنند. 
در ادامـه بـه صـورت مختصـر نظـرات شـرکت کنندگان دربـاره ی سـفر بـه 
شهرسـتان اردکان و جشـنواره ی سـفرنگاری اردکان گـرام منعکـس شـده 

اسـت:
 قریـب بـه ۹1 درصـد ار شـرکت کنندگان از سـفر بـه شهرسـتان اردکان 

رضایـت داشـتند.
 ۹6 درصد از شـرکت کنندگان حاضر بودند، سـفر به شهرسـتان اردکان 

را بـه دیگـران توصیه کنند.
 قریـب بـه ۹۵ درصـد از شـرکت کنندگان معتقـد بودنـد کـه اردکان گـرام، 

جشـنواره ای خـالق و جـذاب اسـت.
 ۹1 درصـد از شـرکت کنندگان بـر ایـن بـاور بودنـد که همـه ی مقصدهای 

گردشـگری بـه یـک اردکان گرام نیـاز دارند.
اردکان گـرام  اطالع رسـانی  شـیوه ی  از  شـرکت کنندگان  از  درصـد   8۷  

داشـتند. رضایـت 
در  داوری  فرآینـد  کـه  بودنـد  معتقـد  شـرکت کنندگان  از  درصـد   ۷۳  

تحلیلنظراتشرکتکنندگان

اردکان گـرام، نظاممنـد، دقیـق و شـفاف بـوده اسـت. ۵ درصـد بـا ایـن گزاره 
مخالفـت کـرده و 22 درصـد نیـز اظهـار نظـری نکـرده بودنـد.

 ۷6 درصـد از شـرکت کنندگان معتقـد بودنـد کـه داورهـای اردکان گـرام 
صالحیـت قضـاوت دارنـد. تنهـا یـک نفـر بـا ایـن گـزاره مخالفت کـرده بود و 

سـایرین اظهـار نظـری نکـرده بودنـد.
شـاخص های  کـه  بودنـد  بـاور  ایـن  بـر  شـرکت کنندگان  از  درصـد   ۷2  
ارزیابـی و داوری در اردکان گـرام، مشـخص و دقیـق هسـتند. فقـط ۵ درصد 

بـا ایـن گـزاره مخالفـت کـرده بودنـد.
 تقریبـا 84 درصـد از شـرکت کنندگان از نحـوه ی سـازماندهی و مدیریت 
سـفر توسـط تیـم اجرایـی اردکان گـرام ابـراز رضایـت کـرده بودنـد. فقـط ۷ 

درصـد بـا ایـن گـزاره مخالفـت کـرده بودنـد.
 8۷ درصـد از شـرکت کننـدگان اظهـار کـرده بودنـد کـه در جشـنواره های 

مشـابه مشـتاقانه شـرکت خواهند کرد. 
بسـیاری از شـرکت کنندگان در بخـش انتقادهـا، جشـنواره ی اردکان گـرام 
را فرصتـی مغتنـم، رویـدادی ارزشـمند، پرتجربـه و فوق العـاده توصیـف و از 
زحمـات دسـت انـدرکاران تشـکر کـرده بودند. در ایـن بخش نقدهایی نیز 

دیـده می شـد کـه اهـم آنهـا پیرامون مـوارد زیـر بود:
از  برخـی  داریـم.  نیـاز  محتـوا  بارگـذاری  و  ویرایـش  بـرای  بیشـتری  زمـان 
شـرکت کنندگان معتقـد بودنـد کـه در ایـن زمـان انـدک، اینترنـت ضعیـف 
و بـا فشـار کاری فـراوان نمی تـوان محتوایـی غنـی و ارزشـمند تولیـد کـرد. 
آن هـا معتقـد بودنـد کـه در بـازه ی زمانـی جشـنواره می تـوان محتـوای خـام 
را گـردآوری و در بـازه ی زمانـی یـک یـا دو هفتـه ای بعـد از جشـنواره محتـوا را 

منتشـر کـرد.
برخـی از شـرکت کنندگان معتقـد بودنـد که نیاز به دورهمی های بیشـتری 
بیـن داوران و شـرکت کننـدگان، شـرکت کننـدگان بـا هـم، و خبرنـگاران و 

شـرکت کننـدگان بود.
بعضـی نیـز معتقـد بودنـد کـه نیاز بـه دسـته بندی جزئی تـر و تخصصی تری 
اسـت. مثـال، دسـته بندی محتـوای ویدئویـی، محتـوای صوتـی، عکـس و 

غیره.

رسانههایتحلیلی-خبری اردکانگرامدر
از ابتدای آغاز به کار دبیرخانه ی سـفرنگاری اردکان گرام دو گروه واتسـاپی 
بـرای خبرنـگاران سـطح کشـور و خبرنـگاران اسـتانی تشـکیل شـد. تعـداد 
محتوای منتشر شده به صورت مستقیم توسط خبرنگاران ۹1 عدد خبر 

گـزارش و مصاحبه برآورد شـده اسـت.
این تعداد خبر توسـط مرورگرها در سـایر سـایت ها و رسـانه های دیگر نیز 

بازنشـر شده است .
گزارشـات و مصاحبه هـا(   )اخبـار،  ارسـالی توسـط خبرنـگاران   لینک هـای 

شـامل مـوارد زیـر اسـت:
امـرداد 10 خبـر و گـزارش، دنیـای اقتصـاد ۷ خبـر و گـزارش، خبرگـزاری برنـا 1 
عـدد، همدلـی 1 عـدد،  آرمـان ملـی 1 عـدد، ایسـنا ۳ عـدد، شـمانیوز  2 عـدد، 
اصفهـان زیبـا 2 عـدد، گل ونـی ۳ عـدد، میراث باشـی 11 عـدد، دنیـای معدن 
1 عـدد، مهـر  1 عـدد، پرسـون 1 عـدد، سـخنگو 1 عـدد، ایلنا 1 عـدد، جام جم 2 
عـدد، برخـط 1 عـدد، اعتمـاد 2 عـدد، راه بلـد 2 عـدد، گـردش بان 1 عـدد، پیام 
مـا 2 عـدد، عیـار اقتصـاد 2 عدد، صنعت، معدن، تجـارت 1 عدد، ایرنا 1 عدد، 
پنشـتا 1 عـدد، میـراث خبـر 8 عـدد، میـراث آریـا 1 عـدد، ناریـن نیـوز 1 عـدد، 

خوزی هـا 2 عـدد.


