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امروز شما
خواندنی

فروردین
بعضی از دوستان به یكباره راه خود را 
عوض می كنند و تو را دچار حیرت و 
شگفتی می كنند. این مسئله نشان می دهد 
كه باید در بعضی از قضاوت های خود 

تجدیدنظر كنی.

    اردیبهشت
کن.

احتیاج داری كه افق های زندگی عاطفی 
خود را توسعه دهی. باید با افراد جدید 
آشنا شد و از آنها آموخت. باید راه های 
هنوز  كرد.  تجربه  و  كشف  را  تازه ای 

فرصت های خوبی در اختیار داری.

   
خرداد

حتی االمكان از بحث و جدل بی فایده با 
او دوری كن چون سرانجام این دوستی 
روشن نیست و تو با بحث و جنجال فقط 
عمر خود را هدر می دهی. بهتر است به 

فكر آینده ات باشی.
تیر   
در قلمرو عشق و روابط عاطفی، تحول 
تعیین  تو  برای  اتفاق می افتد كه  مهمی 
یا  تحول  هر  البته  بود.  خواهد  كننده 
دوستی  و  عشق  قلمرو  در  حادثه ای 
بود.  خواهد  كننده  تعیین  و  تأثیرگذار 

نسبت به این تحول خوش بین باش.

مرداد
بود.  خواهد  رویایی  روز  یك  امروز 
به  می توانی  تو  كه  روزهایی  آن  از 
غیب  از  دستی  برسی.  آرزوهایت 
این  در  تو  تا  است  كرده  برنامه ریزی 

روز موفقیت مهمی را بدست آوری.

     
شهریور

عاطفیت  زندگی  در  مهمی  تحوالت 
می شوی  مجبور  تو  و  می آید  پیش 
آنكه  برای  بگیری.  تازه ای  تصمیمات 
تو  آسایش  جهت  در  تصمیمات  این 
باشد باید دوراندیشی داشت و فرداهای 

دورتر را نیز در نظر گرفت.

 
مهر

دریا  به  باید  را  آزاردهنده  گذشته  این 
ریخت. به جای فكر كردن به آن باید 

به آینده فكر كرد.

آبان
از كسانی كه ظاهری زیبا و باطنی پر 
از كینه و مرض دارند باید دوری كرد. 
دمخور نبودن با این چنین افراد یك نوع 

رهایی و رستگاری است. 
در  باید  كه  می شود  ارائه  پیشنهادی 
مورد آن خوب اندیشید و سپس تصمیم 

گرفت.

آذر
مطمئن باش كه تالش های تو به نتیجه 
راه های  از  دیگران  شاید  رسید.  خواهد 
بتوانند  دیگری  نامشروع  یا  مشروع 
با خود  تو  اما  آورند  بدست  را  كسانی 
داشته  سالمی  زندگی  كه  كرده ای  عهد 

باشی.

دی

تعیین  تصمیم های  گرفتن  به  احتیاج 
نیست.  ساز  سرنوشت  و  كننده 
نمی خواهد خودت را به دردسر بیندازی. 
چون  می كند  كفایت  حد  همین  تا 

موضوع چندان جدی نیست.

بهمن
نگران سردی این رابطه نباش. به مرور 
زمان و با شناخت بیشتر همه چیز تغییر 
خواهد كرد و این رابطه محكم خواهد 

شد.

اسفند
می زند.  را  تو  خانه  در  شانس  دوباره 
با  و  كرده  باز  را  در  این  است  كافی 
بروی.  آینده  استقبال  به  خوش  رویی 
فرصت های خوبی در اختیار داری فقط 
باید وقت شناس باشی و از آنها استفاده 

كنی.

تعزیه 
حضرت شاهچراغ 

شیراز

شهروند عکاس 
عکس های حرفه ای خود را با کیفیت 

 مطلوب به آدرس ایمیل روزنامه طلوع
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کنید تا در روزنامه درج گردد

رایزنی ایران در مالدیو برای گردشگری

معاون  مالدیو،  در  جهانگردی  جهانی  سازمان  اجالس  با  همزمان 
و  سازمان جهانی  این  دبیرکل  با  را  دیدارهایی  ایران  گردشگری 
مشترک  همکاری های  درباره  و  داشت  مالدیو  گردشگری  وزیر 

رایزنی کرد.
گردشگری،  معاونت  عمومی  روابط  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
علی اصغر شالبافیان در حاشیه برگزاری پانزدهمین برنامه آموزش 
ـ  آسیا  منطقه  گردشگری  استراتژی های  و  سیاست ها  اجرایی 
سازمان  دبیرکل  ـ  پولولیکاشویلی  زوراب  با  دیدار  در  اقیانوسیه، 
جهانی جهانگردی ـ درباره اشتراک گذاری پروژه های کمک فنی 

این سازمان و برقراری دوباره گردشگری در منطقه رایزنی کرد.
برای  قوی تر  بازیابی  رساندن  برای  سرمایه گذاری  و  آموزش 
گردشگری، محور دیگر صحبت های معاون گردشگری کشورمان 

و دبیرکل سازمان جهانی گردشگری بود.
معاون گردشگری درباره دیگر محورهای مطرح شده در این دیدار، 
اظهار کرد:  در این نشست با زوراب پولولیکاشویلی درباره نحوه 
مدیریت پاندمی کرونا، راه اندازی دوباره گردشگری، از سرگیری 
ایران را  صدور ویزا برای گردشگران خارجی که قصد ورود به 
دارند، سرعت گرفتن واکسیناسیون عمومی و انجام واکسیناسیون 
سازمان  دبیرکل  ایران صحبت کردیم که  در  فعاالن گردشگری 
و  تقویت  مورد  در  ایران  فعالیت های  از  نیز  گردشگری  جهانی 

توسعه صنعت گردشگری ابراز خرسندی کرد.
و  مشاوره  ارائه  جمله  از  جاری  برنامه های  درباره  همکاری 
همکاری های فنی، احداث مرکز صنایع دستی و گردشگری، تأکید 
بر حضور ایران در نشست گردشگری روستایی در نوامبر امسال در 
مراکش، کمک مؤثر ایران در کمیته، تهیه و تدوین کد بین المللی 
بحث  مورد  محورهای  دیگر  از  گردشگران  حقوق  از  حمایت  و 
بود که  با دبیرکل سازمان جهانی گردشگری  معاون گردشگری 
بر اهمیت برنامه های آموزشی و اجرایی در همکاری های مشترک 
جهانی  سازمان  دبیرکل  گفت:  همچنین  شد.شالبافیان  تأکید  نیز 
ایران را در توسعه گردشگری  این نشست، نقش  گردشگری در 
منطقه اساسی و تأثیرگذار خواند و بر ادامه حمایت ها از گردشگری 

ایران تأکید کرد.
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  گردشگری  معاون 

وزیر  با  مالدیو  به  سفر  در  جریان  در  همچنین  صنایع دستی 
گردشگری این کشور دیدار و گفت وگو کرد.

مالدیو  معصوم وزیر گردشگری  عبداهلل  با  دیدار  درباره  شالبافیان 
با  ایران  گردشگری  توسعه  اهمیت  بر  دیدار  این  در  گفت:  نیز 
توجه به تنوع جاذبه های گردشگری، روحیه مهمان نوازی ایرانیان 

و دارایی های ملموس و ناملموس توسعه گردشگری تأکید شد.
صنعت  در  کرونا  ویروس  بحران  مدیریت  نحوه  افزود:  وی 
توسعه  اداری  ساختار  عمومی،  واکسیناسیون  گردشگری، 
گردشگری دو کشور، نحوه استفاده از تجربیات گردشگری ایران 
و مالدیو، چگونگی حضور مؤثر و مشارکت در تصمیم گیری های 
وزیر  با  گفت وگو  محورهای  دیگر  از  اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه 
تقویت  همچنین  گردشگری  بود.معاون  مالدیو  گردشگری 
صنعت  تقویت  و  توسعه  برای  مختلف  کشورهای  با  همکاری ها 
گردشگری را ضروری دانست و یادآور شد: با توجه به تالش ها 
کشورهای  با   روابط  تقویت  روادید،  صدور  سرگیری  از  برای 
اهمیت  خارجی  گردشگران  حداکثری  جذب  به منظور  مختلف 

بسیار زیادی دارد.
استراتژی های  و  سیاست ها  اجرایی  آموزش  برنامه  پانزدهمین 
گردشگری  جهانی  سازمان  آسیااقیانوسیه  منطقه  گردشگری 
استراتژی  به عنوان  داخلی  »گردشگری  موضوع  با   )UNWTO(
بلندمدت گردشگری ملی و بین المللی« از تاریخ ۱۳ تا ۱۶ مهرماه 
برگزاری  مالدیو در حال  اکتبر در کشور   ۸ تا   ۵ با  برابر  جاری 

است.

گزارش سازمان جهانی گردشگری منتشر شد

گردشگری کی به روال عادی برمی گردد؟

در حالی که کارشناسان بهبود کامل 
نقاط  اکثر  در  گردشگری  شرایط 
 ۲۰۲۴ و   ۲۰۲۳ سال  در  را  جهان 
متصور هستند، معتقدند خاورمیانه تا 
شرایط  به  کلی  طور  به   ۲۰۲۲ سال 
پیش از کرونا در عرصه گردشگری 

بازخواهد گشت.
گردشگری  مهر،  گزارش  به 
محدودیت های  کاهش  با  بین المللی 
سفر در برخی از مقاصد  و گسترش 
از  بسیاری  در  واکسیناسیون  جهانی 
نقاط جهان، در ماه ژوئن و جوالی 
۲۰۲۱ نشانه هایی از بازگشت مجدد 

را تجربه کرد.
گزارش  نسخه  آخرین  اساس  بر 
گردشگری  جهانی  سازمان 
 ۵۴ می شود  برآورد   )UNWTO(
 ۲۰۲۱ جوالی  در  گردشگر  میلیون 
کردند  عبور  بین المللی  مرزهای  از 
مشابه  ماه  به  نسبت  درصد   ۶۷ که 
در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته اما این 
بهترین نتایج از آوریل ۲۰۲۰ است. 
جوالی  در  که  است  حالی  در  این 
۲۰۲۰ میالدی درمجموع ۳۴ میلیون 
به  اقدام  بین المللی  گردشگر  نفر 
اختالف  هنور  گرچه  کردند،  سفر 
چشم گیر ۱۶۴ میلیون نفری با آمار 
ثبت شده در سال ۲۰۱۹ وجود دارد. 
اکثر مقاصد در ماه ژوئن و جوالی 
شاهد   ،۲۰۲۰ سال  به  نسبت   ۲۰۲۱
ورودی  در  متوسطی  افزایش 
این  با  بوده اند،  خارجی  گردشگران 
سالی  همچنان   ۲۰۲۱ سال  وجود، 
گردشگری  برای  چالش برانگیز 
ورودهای  زیرا  بود  خواهد  جهانی 
تا  ژانویه  حدفاصل  در  بین المللی 
تا  با سال ۲۰۱۹  مقایسه  در  جوالی 

۸۰ درصد نزول یافته است.
همچنان  آسیا-پاسیفیک  منطقه 
ضعیف ترین نتایج را در بازه زمانی 
ژانویه تا جوالی تجربه کرد و شاهد 
مسافران  کاهش ۹۵ درصدی ورود 
بین المللی نسبت به سال ۲۰۱۹ بوده 
درصد(   -۸۲( خاورمیانه  است. 
دومین کاهش بزرگ را ثبت کرد 
)هر  آفریقا  و  اروپا  آن  از  پس  و 
داشته اند و   دو ۷۷- درصد( کاهش 
قاره آمریکا با )۶۸- درصد( کاهش 

کمتری را تجربه کرده است. 
جزایر  از  برخی  حال،  همین  در 
کوچک در دریای کارائیب، آفریقا، 
آسیا و اقیانوسیه به همراه چند مقصد 
عملکرد  بهترین  اروپایی،  کوچک 
به  جوالی  و  ژوئن  ماه های  در  را 
ورود  که  به طوری  رسانده اند  ثبت 
گردشگران در این مناطق به سطحی 
نزدیک یا در برخی موارد فراتر از 

آمار قبل از همه گیری رفته است. 
رشد آهسته اعتماد گردشگران

این بهبود شرایط ماحصل بازگشایی 
سفرهای  برای  مقاصد  از  بسیاری 
و  اروپا  در  بویژه  بین المللی 
آمریکاست. کاهش محدودیت های 
شده  واکسینه  مسافران  برای  سفر 
واکسیناسیون  افزایش  با  همراه 
اعتماد  افزایش  به   ،۱۹ کووید 
تدریجی  بازگرداندن  و  گردشگران 
نقاط  دیگر  و  اروپا  در  ایمن  سفر 

جهان کمک کرده است. در مقابل، 
اکثر مقاصد در آسیا همچنان برای 

سفرهای غیرضروری بسته هستند.
دبیرکل  پولولیکاشویلی«  »زوراب 
سازمان جهانی گردشگری دراین باره 
زیادی  تقاضای  وضوح  »به  گفت: 
وجود  بین المللی  گردشگری  برای 
خیال  با  مقاصد  از  بسیاری  و  دارد 
راحت و مسئوالنه از بازدیدکنندگان 
استقبال کرده اند. با این حال، شروع 
مزایای  و  گردشگری  واقعی  مجدد 
زیرا  است  متوقف  همچنان  آن 
قوانین و مقررات ناهماهنگ و نرخ 
مناطق  در  واکسیناسیون  نامتوازن 
مختلف، همچنان بر اعتماد به نفس 

افراد در سفر تأثیر می گذارد«.
درآمدهای گردشگری

همچنان  گردشگری  مقاصد  اگرچه 
 ،۲۰۲۱ سال  نخست  ماه  هفت  در 
گزارش  را  ضعیفی  درآمدهای 
و  ژوئن  ماه های  در  اما  کرده اند، 
پیشرفت  آن ها  از  تعدادی  جوالی 
نسبتًا کمی را ثبت کردند و برخی 
حتی از درآمد سال ۲۰۱۹ نیز پیشی 
بزرگ تر،  مقاصد  میان  در  گرفتند. 
مکزیک در سال ۲۰۲۱ تقریبًا همان 
درآمد گردشگری مانند سال ۲۰۱۹ 
جوالی  ماه  در  حتی  و  داشته  را 
سال  به  نسبت  درصدی   ۲ افزایش 

۲۰۱۹ را به ثبت رسانده است.
همین امر در مورد سفرهای خروجی 
بازارهای  بین  در  است.  صادق  نیز 
ایاالت  و   )-۳۵( فرانسه  بزرگ تر، 
بهبود  ماه جوالی  در  متحده )۴۹-( 
چشم گیری را تجربه کردند، اگرچه 
بسیار  هنوز  گردشگری  هزینه های 

پایین تر از سطح سال ۲۰۱۹ بود.
چشم انداز آینده

نظرسنجی  آخرین  اساس  بر 
جهانی  سازمان  کارشناسان  از 
سپتامبر  چشم اندازهای  گردشگری، 
نامشخص  همچنان  دسامبر ۲۰۲۱  تا 
است و ۵۳ درصد از پاسخ دهندگان 
معتقدند این دوره بدتر از حد انتظار 
از  درصد   ۳۱ تنها  بود.  خواهد 
آمار  می کنند  پیش بینی  کارشناسان 
بهتری در پایان سال حاصل خواهد 
نشان  همچنین  نظرسنجی  این  شد. 
می دهد اکثر متخصصان گردشگری 
برای  تقاضا  دارند  انتظار  همچنان 
 ۲۰۲۲ سال  در  بین المللی  سفرهای 
سوم  و  دوم  سه ماهه  در  عمدتًا 

افزایش یابد.
تقریبًا نیمی از همه کارشناسان )۴۵ 
بازگشت  معتقدند  همچنان  درصد( 
گردشگری بین المللی به سطح ۲۰۱۹ 
روی  آن  از  بعد  یا   ۲۰۲۴ سال  در 
خواهد داد، در حالی که ۴۳ درصد 
نیز به بهبود در ۲۰۲۳ اشاره می کنند. 
همچنین نیمی از این کارشناسان بر 
گردشگری  شرایط  که  باروند  این 
شرایط  به   ۲۰۲۳ سال  در  اروپا  در 
بازخواهد  همه گیری  از  پیش 
با پیش بینی  گشت و خاورمیانه نیز 
 ،۲۰۲۲ سال  در  کامل  بازگشت 
برای  را  چشم انداز  خوش بینانه ترین 
گردشگری  صنعت  سریع تر  بهبود 

دارد. 

طلسم »نوبل« شکست!

آکادمی سوئدی نوبل در طول سال های برگزاری این جایزه و پس از 
۳۵ سال، دومین نویسنده آفریقایی سیاه پوست را به عنوان برنده نوبل 

ادبیات معرفی کرد.
استکهلم  شهر  در  سوئد  آکادمی  خبری  نشست  در  ایرنا،  گزارش  به 
منطقه زنگبار  اهل  نویسنده ۷۳ ساله  نام »عبدالرزاق گورنا«  سرانجام 
تا  شد  خوانده   ۲۰۲۱ ادبیات  نوبل  جایزه  برنده  عنوان  به  تانزانیا  در 
صد و نوزدهمین برنده مهم ترین جایزه دنیای ادبیات یک رمان نویس 

آفریقایی و سیاه پوست باشد.
»وله سوینکا« نویسنده اهل کشور نیجریه در سال ۱۹۸۶ نام خود را 
ادبیات«  نوبل  جایزه  برنده  سیاه پوست  آفریقایی  »نخستین  عنوان  به 
ساله   ۳۵ و  طوالنی مدت  وقفه  یک  از  پس  حاال  و  کرد  ماندگار 
»عبدالرزاق گورنا« دیگر نویسنده آفقایی سیاه پوست موفق به کسب 

این جایزه ارزشمند می شود.
»خاطره عزیمت« )۱۹۸۷(، »راه زائران« )۱۹۸۸(، »بهشت« )۱۹۹۴(، 
»تحسین سکوت« )۱۹۹۶(، »کنار دریا« )۲۰۰۱(، »گریز« )۲۰۰۵(، 
از   )۲۰۲۰(« مرگ  از  پس  »زندگی  و   )۲۰۱۱( هدیه«  »آخرین 

مهم ترین آثار »عبدالرزاق گورنا« محصوب می شوند. 
در فهرست برندگان جایزه نوبل ادبیات نام سه نویسنده آفریقایی دیگر 
گوردیمر«  »نادین  هستند؛  سفیدپوست  همگی  که  می شود  دیده  نیز 
به   ۱۹۹۱ سال  در  که  جنوبی  آفریقای  اهل  سیاسی  فعال  و  نویسنده 
ادبیات  نوبل  جایزه  برنده  آفریقایی  سفیدپوست  زن  نخستین  عنوان 
شد، »نجیب محفوظ« نویسنده مصری برنده نوبل سال ۱۹۸۸ و »جان 
برنده  و  جنوبی  آفریقای  اهل  هلندی تبار  نویسنده  کوتسی«  َمکسول 

جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۰۳. 
به تازگی و در پی انتقادهایی که درباره جایزه نوبل ادبی مطرح است، 
کنونی  رئیس  که  سوئدی  ادبی  منتقد  و  نویسنده  اولسن«  »آندرس 
کمیته جایزه نوبل ادبی است در مورد تغییراتی که این نهاد ادبی در 
صحبت  جایزه  شدن  جهانی  اهمیت  همچنین  و  داشته  اخیر  سال های 

کرد. 
پیش از اعالم برگزیده امسال، »اولسن« درباره اروپامحور شدن جایزه 

نوبل ادبیات و عدم اعطای این جایزه به نویسندگان سیاه پوست پس از 
سال ۱۹۸۶ توضیح داد: »آلفرد نوبل در وصیت خود به وضوح خواستار 
می توانند  جهان  سراسر  از  نویسندگان  که  است  جهانی  جایزه  یک 
دریافت کننده این جایزه باشند - مردان و زنان، افرادی از همه نقاط 
جهان می توانند به طور بالقوه برنده شوند. فکر می کنم این جایزه واقعًا 
در دهه ۱۹۸۰ به این رویکرد جهانی رسید و ما نویسندگانی از قاره های 
دیگر به جز اروپا به ویژه آفریقا و آسیا داشتیم. اما نوبل ادبیات در 
اوایل قرن بیستم بسیار اروپامحور بود و زنان بسیار کمی برنده شدند. 
قابل توجهی صورت  تغییر  اخیر  اما در حال حاضر  و در دوره های 
دریافت  را  جایزه  این  زن  سال گذشته، هفت  در ۲۰  و  است  گرفته 
کرده اند. اکنون در حال حرکت رو به جلو و در مسیر درست هستیم. 
همچنین از نظر جهانی نیز فکر می کنم همه چیز در حال تغییر است. 
را در  زنان  است که  این  یابیم  به آن دست  راهی که می توانیم  تنها 
آکادمی داشته باشیم، و واقعًا خواندن آثار نامزدها بدون نگاه جنسیتی 
را بسط دهیم. ثانیًا، ما هم اکنون متخصصانی از سراسر جهان داریم. این 
کارشناسان از ژانویه سال آینده گزارش هایی را در زمینه زبان به ما 
ارائه می دهند که در داخل آکادمی اطالعات عمیقی نسبت به آن ها 
نداریم از جمله زبان های آسیایی و آفریقایی. این تغییر بسیار جالبی 
خواهد بود که دانش و جهت گیری مان در ادبیات جهان را گسترش 

می دهد.« 


