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فروردین

حرکت  جریان  برعکس  که  کسی 
پذیرفته  نیز  را  باید عواقب آن  می کند 
باشد. تو دوست داری آزاد و رها باشی 

و این آزادی به راحتی بدست نمی آید.

  
    اردیبهشت

کن.
که  است  درازی  ریسمان  مثل  تخیالت 
هر چه می کشی پایانی ندارد. خود را از 
باش.  واقع بین  و  کن  رها  تخیالت  این 
کسی را که دوست داری، دچار توهم 

نکن. با او شفاف و روراست باش.

     
خرداد

را  تو  را دوباره  تو  اتفاقاتی می افتد که 
تو  کرد.  خواهد  خوش بین  و  امیدوار 
دوستدار زندگی هستی اما نباید خود را 
به رؤیاهای دور و دراز سرگرم سازی. 
زندگی را از هم اکنون باید شروع کرد 

و غم فرداها را نخورد.
تیر   
دچار  اشتباهت،  برخورد  خاطر  به 
برای  فعاًل  شد.  خواهی  عاطفی  بحران 
باید  نمی توان کاری کرد.  این موضوع 
منتظر بمانی تا ابعاد آن مشخص شود و 

بعد فکر چاره کنی.

مرداد
تحت  که  گرفتی  قرار  شرایطی  در 
فورًا  بکنی،  که  کاری  هر  هستی.  نظر 
باید  می شود.  دیده  و  می آید  چشم  به 
مراقب رفتار و کردارت باشی و خطایی 
در  بزرگی  اتفاق  چون  نشوی  مرتکب 

انتظار توست.

      
شهریور

به مسائل  نباید وقت گرانبهای خود را 
بیهوده و نزاع های بی حاصل با کسی که 

ارزش تو را نمی داند، هدر دهی. 

 
مهر

به این سرگردانی باید پایان داد. راه و 
اینصورت  در  کن.  مشخص  را  هدفت 
تکلیف تو با دیگران و تکلیف دیگران 
با تو روشن خواهد شد و روابط عاطفیت 

سروسامان می گیرد.

آبان
در شرایط تازه ای قرار می گیری که باید 
همیشه  بزنی.  انتخاب جدیدی  به  دست 
عاقبت کار را در نظر بگیر و دست به 

عمل بزن و گرنه ضرر می کنی.

آذر
می کنی.  اعتماد  دیگران  به  بی مالحظه   
شاید این کار نشانه حسن نیت تو باشد؛ 
این  از  بود که دیگران  مراقب  باید  اما 
رفتار سوءاستفاده نکنند. چون همه نیت 

خوبی ندارند.

دی
بهتر است به جای پرداختن به رؤیاهای 
واقعیت های  به  غیرممکن  اما  زیبا 
موجود توجه کنی. درست است که این 
می رسد  نظر  به  دشوار  و  تلخ  واقعیات 
همین  متن  از  را  پیروزی ات  تو  اما 

واقعیت ها می یابی.

بهمن

تأکید و پافشاری تو در بعضی از کارها 
زیان آور است. در زندگی باید انعطاف 
داشت و خونسرد بود. باید اجازه بدهی 
که  مسائلی  برای  الزم  زمینه های  تا 

ذهنت را مشغول کرده، آماده شود.

اسفند
به جای اینکه آسمان و ریسمان به هم 
ببافی و خودت را گول بزنی، بهتر است 
با واقعیت ها روبرو شوی و از اطرافیان و 
دوستانت شناخت دقیق تری داشته باشی.

طبیعت برفی 
ارتفاعات مازندران

شهروند عکاس 
عکس های حرفه ای خود را با کیفیت 

 مطلوب به آدرس ایمیل روزنامه طلوع

ارسال   toloudaily@gmail.com

کنید تا در روزنامه درج گردد

عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد مطرح کرد؛

ایران همگام با جهان 
در توجه به صنعت اکوتوریسم

بینالود  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
تاریخ  مقایسه  با  گفت:  مشهد 
در  اکوتوریسم  واژه  شکل گیری 
صنعت  رشد  با  آن  برابری  و  جهان 
می توان  ایران  در  گردشگری 
توجه  ابتدای  از  ایران  که  دریافت 
به صنعت گردشگری با برخورداری 
بکر  طبیعتی  و  باستانی  پیشنیه  از 
دنیا  با  اکوتوریسم  صنعت  زمینه  در 

همگام و همراه بوده است.
دکتر سیامک منصوری در گفت وگو 
با ایلنا به مقایسه تاریخچه اکوتوریسم 
ایران و جهان پرداخت و اظهار کرد: 
سابقه  و  اکوتوریسم  واژه  پیرامون 
متفاوتی  اظهارنظرهای  آن  کاربرد 
وجود دارد که برخی از صاحب نظران 
سابقه کاربرد چنین واژه ای را مربوط 
یعنی   ۱۹۸۰ دهه  سال های  اواخر  به 
ایران  با سال های ۱۳۵۰ در  مصادف 
تمام  در  اما  داد:  ادامه  دانسته اند.وی 
هکتور  موضوع  این  مرتبط  متون 
پرداز  نظریه  السکورین،  سبالوس 
در حوزه اکوتوریسم، نخستین کسی 
برده  کار  به  را  واژه  این  که  است 
است. در تعریف او بوم گردشگری 
مسافرتی است که به منظور مطالعه، 
از  لذت  کسب  و  ستایش  تحسین، 
گیاهان  مشاهده  و  طبیعی  سیمای 
با  آشنایی  همچنین  و  جانوران  و 
محلی  جوامع  فرهنگی  ویژگی های 
در گذشته و حال صورت می گیرد.

بینالود  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
مشهد اضافه کرد: در ادامه اما برخی 
سابقه اکوتوریسم را به زمانی دورتر 
و به هتزر، دیگر اندیشمند این حوزه، 
نسبت می دهند و معتقدند که او این 
واژه را در دهه ۱۹۶۰ یعنی سال های 
روابط  تشریح  برای  ایران  در   ۱۳۴۰
و  زیست  محیط  متقابل گردشگری، 
کرده  استفاده  فرهنگی  ویژگی های 
به  کرد:  خاطرنشان  است.منصوری 
گردشگری  بوم  مفهوم  هتزر  اعتقاد 
نامناسب  رویه های  به  واکنش  در 
گرفتن  نادیده  و  توسعه  منفی  و 
مالحظات زیست محیطی شکل گرفته 
و سابقه آن به زمانی که کارشناسان 
منابع  از  بی رویه  برداشت  به  نسبت 
می گردد.عضو  باز  بودند،  نگران 
مشهد  بینالود  دانشگاه  علمی  هیئت 
تصریح کرد: امروز بوم گردشگری 
)اکوتوریسم( با نام اسبق و نادرست 
گونه های  میان  در  طبیعت گردی 
ویژه  جایگاه  از  مختلف گردشگری 
و رشد قابل توجهی برخوردار است 
و به همین دلیل در ۲۰ سال گذشته 
فعالیت های  سریع  گسترش  شاهد 
اکوتوریسم  یا  گردشگری  بوم 
بوده ایم.  ایران  و  جهان  سراسر  در 
به  توجه  با  می رود  انتظار  درمجموع 
عالقه ایرانیان به طبیعت بر شدت این 

گسترش نیز افزوده شود.
به عنوان سال  نام گذاری سال ۲۰۰۲ 
اهدافی  با  اکوتوریسم  بین المللی 

مشخص 
تأثیر  دلیل  به  البته  گفت:  منصوری 
زمینه  در  اکوتوریسم  که  زیادی 
اقتصاد  و  طبیعی  محیط  از  حفاظت 
سازمان  داشت،  کشورها  از  بسیاری 
به  را  میالدی   ۲۰۰۲ سال  متحد  ملل 
اکوتوریسم  بین المللی  سال  عنوان 
توسعه  کمیسیون  و  کرد  معرفی 
و   )UNEP( سازمان  این  پایدار 
سازمان جهانی گردشگری را موظف 

بازه  در  مشابه  فعالیت هایی  انجام  به 
زمانی یک ساله مزبور ساخت. هدف 
تجربیات  مجدد  مرور  کار  این  از 
گردشگری،  بوم  زمینه  در  گذشته 
اکوتوریسم  انواع  ترویج  و  تشخیص 
در  اکوتوریسم های  از  آن  در  که 
معرض خطر حفاظت می شود، تقسیم 
جوامع  با  فعالیت ها  از  حاصل  فواید 
محلی و احترام به فرهنگ های بومی 

بود.
بینالود  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
سازمان  برآورد  طبق  کرد:  اضافه 
بوم  رشد  کشاورزی  جهانی 
تا   ۱۰ حاضر  دهه  در  گردشگری 
بنابراین  بود؛  خواهد  درصد   ۳۰
و  پررونق  آینده  از  اکوتوریسم 
که  است  برخوردار  درخشانی 
به  جهانیان  برای  فراوانی  مزایای 
داشت.منصوری  خواهد  همراه 
اصل  در  که  همانطور  کرد:  تصریح 
باید  توسعه  آمده حق  ریو  بیانیه  سه 
تساوی  که  شود  اعمال  نحوی  به 
نسل های  و  کنونی  نسل  نیازهای 
حفظ  و  توسعه  زمینه  در  را  آینده 
این  از  سازد؛  برآورد  زیست  محیط 
رو گردشگری پایدار باید با سیاستی 
تا  درآید  اجرا  به  مدون  و  مشخص 
در  را  امیدبخشی  حرکت  بتواند 
توسعه همه جانبه فضاهای جغرافیایی 
توسعه  با  مهم  این  و  کند  تضمین 
اکوتوریسم  شکل  به  گردشگری 
اجراست.وی  قابل  ایران  و  دنیا  در 
میالدی   ۱۹۹۰ دهه  اوایل  از  گفت: 
توسعه یافته  کشورهای  و  دنیا  در 
پایداری  اصول  منظر  از  جهانگردی 
مورد بازنگری اساسی قرار گرفت و 
دنیا تالش کردند  سراسر  دانشمندان 
از گردشگری  انواع جدیدی  ارائه  با 
آثار مخرب آن بر محیط زیست را 
بکاهند و به منابع و میراث فرهنگی، 
جوامع  همچنین  و  تاریخی  و  طبیعی 
مفاهیمی  کنند.  توجه  بیشتر  بومی 
گردشگری  سبز،  گردشگری  مانند 
مسئوالنه،  گردشگری  موزون، 
گردشگری  کم ضرر،  گردشگری 
و  درون زا  گردشگری  جدید، 
و  طبیعت محور  گردشگری  بومی، 
اکوتوریسم مهم ترین این ایده هاست. 
دبیر انجمن علمی طبیعت گردی ایران 
ابتدا  از  اگرچه  مفاهیم  این  افزود: 
آکادمیک بود اما به تدریج با توجه 
توسعه  از  ناشی  به مشکالت مختلف 
در  آن  گسترده  عواقب  و  ناپایدار 
ایجاد  این درک  مختلف  عرصه های 
شد که اجرای این مفاهیم ضرورتی 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد که 
جوامع همچنان در قرن ۲۱ با توجه به 
سبک  جمعیتی،  روزافزون  گسترش 
چالش های  و  مدرن  انسان  زندگی 
پیشرو نیازمند تمسک به آن هاست.  
ایده  کرد:  خاطرنشان  منصوری 
ایده هایی  تمام  میان  از  اکوتوریسم 
اصول  تلفیق  برای  تالش  در  که 
فراگیرتر  بود،  گردشگری  با  پایدار 
قرار  استقبال  مورد  بیشتر  و  شده 
گرفت. به طور خاص از سال ۱۹۹۴ 
از  تعدادی  میالدی   ۱۹۹۶ سال  تا 
جامع ترین تعاریف حوزه اکوتوریسم 
با  که  شد  ارائه  دانشمندان  سوی  از 
اخالق،  آموزش،  بر حفاظت،  تأکید 
به  توجه  فواید  و  تأثیرات  پایداری، 
تعاریفی  ارائه  در  سعی  محلی  جوامع 

دقیق تر و شفاف تر داشتند.

»پسر آبی پوش« پس از ۱00 سال نمایش داده می شود

تابلو نقاشی مشهور »پسر آبی پوش« پس از گذشت ۱۰۰ سال برای 
نخستین بار در لندن به نمایش گذاشته می شود.

هجدهمی  قرن  نقاشی  تابلو  رویترز،  از  نقل  به  و  ایرنا  گزارش  به 
در  انگلیسی  نامدار  نقاش  گینزبرا«  »توماس  اثر  آبی پوش«  »پسر 
هفته جاری پس از گذشت ۱۰۰ سال از اینکه از بریتانیا به ایاالت 
متحده آمریکا منتقل شد، برای نخستین بار در گالری ملی لندن به 

نمایش گذاشته می شود.
به  می کشد،  تصویر  به  را  پسر کوچک  یک  که  نقاشی  تابلو  این 
عنوان بخشی از نمایشگاهی که از روز سه شنبه آغاز به کار می کند 

به نمایش گذاشته خواهد شد.
کرد:  بیان  نمایشگاه  این  برگزاری  درباره  لندن  ملی  گالری  مدیر 
»پسر آبی پوش را فقط یکی از مشهورترین آثار »گینزبرا« نمی توان 
در نظر گرفت بلکه به نظر من این نقاشی یکی از مشهورترین آثار 
هنر بریتانیا است.« این تابلو نقاشی به مدت سه هفته در زمستان سال 
۱۹۲۲ در این گالری به نمایش گذاشته شده بود. سپس این نقاشی 

توسط »هنری هانتینگتون« از »دوک وستمینستر« خریداری شد و 
با کشتی به ایاالت متحده آمریکا فرستاده شد.

ون  »آنتونی  به  »گینزبرا«  عالقه  دادن  قرار  توجه  مورد  منظور  به 
دایک«  »ون  آثار  از  شماری  کنار  در  نقاشی  تابلو  این  دایک«، 
گذاشته  نمایش  به  »گینزبرا«  از  دیگر  نقاشی  تابلو  دو  همچنین  و 

می شود.
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دستگیری یک گردشگر به خاطر »سالم نازی«

یک گردشگر هلندی به دلیل ادای »سالم نازی« در لهستان دستگیر 
شد.

هلندی  ان، یک گردشگری  ان  از سی  نقل  به  و  ایسنا  به گزارش 
پس از آن که در مقابل دروازه اردوگاه »آشویتس« نازی ها واقع در 
لهستان »سالم نازی« را اجرا کرد توسط پلیس دستگیر و جریمه 

شد.
بر اساس بیانیه ای که توسط پلیس در روز دوشنبه منتشر شده، این 
گردشگر که یک زن ۲۹ ساله است و روز یکشنبه دستگیر شد با 

اتهام ترویج »نازیسم« مواجه شده است.
به گفته پلیس این گردشگر هنگام ژست گرفتن برای ثبت عکسی 
در مقابل دروازه این اردوگاه مشهور »سالم نازی« را  اجرا کرده 
است.نگهبانان موزه »آشویتس« حرکت این زن را گزارش دادند و 

سپس این گردشگر دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد.
بی فکرانه  شوخی  یک  را  خود  اقدام  پلیس،  به  پاسخ  در  زن  این 
هرگونه  از  حمایت  لهستان،  قوانین  اساس  است.بر  کرده  توصیف 
تا دو سال حبس را در پی  نازی ها می تواند  یا حرکت رژیم  نماد 
که  بیانیه ای  از  بخشی  در  »آشویتس«  موزه  باشد.سخنگوی  داشته 
برای سیان ان ارسال کرده  نوشته است: »درحالی که سالم نازی 
در هیچ یک از مکان های عمومی نباید اجرا شود، استفاده از آن در 

اردوگاه سابق نازی ها غیرقابل پذیرش است. این اقدام بی احترامی 
به تمام قربانیان این اردوگاه است.« در ادامه این خبر آمده است: 
اردوگاه »آشویتس« در زمان اشغال لهستان توسط نازی ها تأسیس 
شد و به عنوان بزرگ ترین اردوگاه رژیم هیتلر مورد استفاده قرار 
اردوگاه  این  در  کودک  و  زن  مرد،  میلیون   ۱.۱ از  بیش  گرفت. 
کشته شدند.این اردوگاه اکنون به یک موزه و مکان یادبود تبدیل 

شده که بازدید از آن برای بازدیدکنندگان مجاز است.
به  ترکیه ای  دانشجوی  دو  در سال ۲۰۱۳  »یورونیوز«،  به گزارش 
اردوگاه،  این  دروازه های  از  خارج  در  نظامی«  »سالم  انجام  دلیل 

جریمه و به سپری کردن شش ماه حبس محکوم شدند.

ساالر عقیلی »مادر« را به روی صحنه می برد
کنسرت ساالر عقیلی، پنجم بهمن ماه در تاالر وحدت برگزار می شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی، 
همزمان با هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، ساالر عقیلی همراه 
با گروه راز و نیاز، سه شنبه ۵ بهمن از ساعت ۱۹:۳۰ در تاالر وحدت 
روی صحنه می رود.در این کنسرت قطعاتی چون سرو زیر آب، خوشه 

ایران  مه،  در  تبریز  بگویم،  ایران، چه  حانیه،  برادر جان،  مادر،  چین، 
جوان و از تنهایی گریه مکن اجرا می شوند.

کنسرت ساالر عقیلی به مناسبت هفته نکوداشت مقام زن، به همت امور 
زنان و خانواده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بنیاد رودکی، سه شنبه 

۵ بهمن در تاالر وحدت برگزار می شود.

سایه سنگین کرونا بر سر تولیدات هالیوودی

شیوه نامه های  اجرای  الزام  آمریکا،  در  کرونا  تاز  و  تاخت  ادامه  با 
کرونایی در پروژه های سینمایی و تلویزیونی این کشور یک ماه دیگر 

تمدید شد.
اتحادیه  ورایتی،  رسانی  اطالع  پایگاه  از  مهر  خبرنگار  گزارش  به 
تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون آمریکا از تمدید شیوه نامه های کرونایی 
اطالعیه، محدودیت های  این  براساس  داد.  هالیوودی خبر  تولیدات  در 
و  ماسک  از  استفاده  واکسیناسیون،  بودن  اجباری  جمله  از  کرونایی 

قرنطینه عوامل تا ۱۳ فوریه )۲۴ بهمن( ادامه خواهد داشت.
شیوه نامه های کرونایی هالیوود از ماه ژوئیه سال گذشته میالدی )تیر- 
 ۳۰ تا  بود  قرار  ابتدا  در  شیوه نامه ها  این  شدند.  اعمال   )۱۴۰۰ مرداد 
سپتامبر )۸ مهر ۱۴۰۰( ادامه پیدا کنند اما با توجه به باال بودن آمار ابتال 
به کرونا در آمریکا تا ۱۵ ژانویه )۲۵ دی( تمدید شدند و حاال یک ماه 

دیگر نیز ادامه خواهند داشت. 
به  هنوز  آمریکا  در  کرونا  به  مبتالیان  آمار  که  آنجایی  از  همچنین 
محدودیت ها  این  دوباره  تمدید  احتمال  باالست  کننده ای  نگران  طرز 

وجود دارد.   
مجموعه شیوه نامه های کرونایی که هم اکنون در هالیوود اجرا می شود، 

که  آمریکا  تلویزیون  و  فیلم  تهیه کنندگان  اتحادیه  رایزنی های  نتیجه 
اتحادیه های مهم  با دیگر  فیلمسازی است  استودیوهای بزرگ  نماینده 

حوزه سرگرمی است. 
به گزارش ایرنا، ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر )۲۴ آذر( در شهر 
ووهان در استان هوبی چین گزارش شد. ابتدا از این بیماری به عنوان 
ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر 
سال ۲۰۱۹ )۹ دی ماه ۹۸( به صورت رسمی شیوع این ویروس را در 

چین اعالم کرد.
این بیماری که به تدریج به کشورهای مختلف سرایت و سازمان جهانی 
بهداشت از آن با واژه همه گیری یاد کرد تا لحظه تنظیم خبر بیش از 
۳۵۵ میلیون و ۸۰۴ نفر را در جهان مبتال کرده است که از این میان پنج 

میلیون و ۶۲۳ هزار نفر جان باخته اند.
شیوع این ویروس موجب تعطیلی بسیاری فعالیت و رویدادهای مختلف 
بسته  نمایشگاه ها و  از جمله جشنواره ها،  فرهنگی  اجتماعی و  سیاسی، 
شدن سینماها، سالن های تئاتر و کنسرت و کتابفروشی ها شد و تأثیرات 
بخش های  در  کشورها  اقتصاد  و  جهانی  بازارهای  بر  زیادی  منفی 

گوناگون از جمله فرهنگ گذاشت.


