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امروز شما

پاییز فصل
 رنگ و نور

فروردین

 مسائل کوچک را دست کم نگیر چون 
ممکن است همین مسائل کوچک، گره 

بزرگی در زندگیت ایجاد کند.

          
    اردیبهشت

کن.
پیش  همسرت  یا  دوست  با  اختالفی 
را  عاطفی ات  زندگی  که  است  آمده 
را  اختالف  این  ریشه های  می کند.  تلخ 
باید پیدا کرد و آن را برطرف نمود. به 
دیگران کمک کن تا در شرایط مشابه 

آنها نیز تو را یاری کنند.

          
خرداد

به شکل و ظاهر آدم ها نمی توان قضاوت 
کرد. باید در همه حال پشت این ظواهر 
زیرا  داشت  نظر  در  را  آدم ها  درون  و 
درون است که تعیین کننده خواهد بود.
تیر   
وقتی کسی تو را دوست دارد و خالصانه 
کرده  ثابت  عمل  در  را  دوستی  این 
است، نباید نسبت به او بی تفاوت بود یا 
دست به کارهایی زد که او را نسبت به 

خود دلسرد و مأیوس ساخت.

مرداد
گرفت.  کم  دست  را  خود  رقیب  نباید 
دست  نباید  را  عادی  و  ساده  مشکالت 
همین  آینده  در  چون  گرفت  کم 
مشکالت کوچک به بحران و اختالفات 

بزرگ ختم می شود.

               

شهریور
می شناسد  دقیق  را  تو  که  هست  کسی 
و همیشه در سختی ها در کنار تو بوده 
است اما تو بی اعتنا از کنارش می گذری. 
را  آبها  دوباره  و  بدانی  را  او  قدر  باید 
تازه ای در  امید  تا  باز گردانی  به جوی 

زندگی پیدا کنی.

 
مهر

بی منطقی ات،  و  لجبازی  با  زودی  به 
می کنی.  کالفه  را  همسرت  یا  دوست 
بهتر است کمی با خودت خلوت کنی 
چون  کنی  تجدیدنظر  رفتارت  در  و 

درنهایت خودت متضرر خواهی شد.

آبان
آن  از  که  دارد  طوفانی  خود  با  عشق 
این  است  ممکن  گریخت.  نمی توان 
طوفان در ابتدا یا انتهای آن باشد اما به 
اگر  بود.  نخواهد  بدون طوفان  هر حال 
از آن  باید  به سالمت می خواهی  سری 

حذر کنی.

آذر
این پرخاشگری و هیجان ظاهری است. 
در اعماق او احساس عاطفی رقیق و نابی 
وجود دارد که باید آن را کشف کرد. 

دی
را  واقعیتی  وقتی  نیست.  چاره ای 
نمی توانی عوض کنی، باید با آن کنار 
خودت  اعصاب  اینکه  جای  به  بیایی. 
نگاهی  با  کن  سعی  کنی  فرسوده  را 

متفاوت به اطرافیانت بنگری.

بهمن

مواقع  بعضی  نکن.  اعتماد  هر کسی  به 
دیگران  به  تو  یکرنگی  و  صداقت 
رفتارت  از  که  می دهد  را  اجازه  این 

سوءاستفاده کنند. 

   
اسفند

احساس عاطفی تازه پیدا می کنی که تا 
باید مثل جسم  ناشناخته است.  حدودی 
از روح خود نیز مراقبت کرد و آن را 
و  انداخت که موجب رشد  مسیری  در 

کمال آن باشد.

توضیحات تهیه کننده »جزر و مد«
درباره حذفیات سریال

تهیه کننده سریال طنز »جزر و مد« 
اصلی  دالیل  درباره  را  توضیحاتی 
ارائه  سریال  در  انجام شده  حذفیات 
این  تاکید کرد که  عین حال  در  و 
کار  سریع  ریتم  دلیل  به  حذفیات 
حساب  تسویه  مساله  و  افتاده  اتفاق 

شخصی مطرح نبوده است.
علی  پیش تر  ایسنا،  گزارش  به 
در  سریال  کارگردان  عبدالعلی زاده 
به  نسبت  مد«  و  »جزر  پخش  حال 
اندازه  و  بی حد  »سانسورهای  آنچه 
این مجموعه« بدون اطالع وی عنوان 
گفته  و  داده  نشان  واکنش  کرده، 
با  سریال  تهیه کننده  اختالف  بود، 
اتفاق  این  به  باالدستی منجر  مدیران 

شده است.
حاال محسن توکل فرد، تهیه کننده در 
دالیل  درباره  ایسنا  با  گفت وگویی 
حذف سریال در حال پخش »جزر و 
مد«، می گوید: به عنوان تهیه کننده به 
و مشکالت  بدعهدی ها  برخی  خاطر 
بسیار  پروژه  این  در  پیش آمده 
ناراحتم اما این ناراحتی ربطی به این 
یا  سه  است.  نداشته  سریال  حذفیات 
این  برای  را  عمرمان  از  سال  چهار 
واقعًا  و  گذراندیم  بالتکلیف  پروژه 
این  بگویم.  را  حق  باید  اما  ناراحتم 
تسویه حساب  خاطر  به  اصاًل  اتفاق 
محتوایی  مشکالت  یا  و  شخصی 
نبوده، فقط از ما خواسته شد که ریتم 
خسته  مخاطب  تا  شود  سریع تر  کار 
می کند:  تاکید  ادامه  در  نشود.وی 
صداوسیما  استان های  امور  معاونت 
از سریال »جزر و مد« راضی است، 
و  دارند  رضایت  نسبتًا  هم  مخاطبان 
همین طور.  هم  باالدستی  مدیران 
این کار با یک بودجه بسیار اندک 
پنجم  یک  با  درواقع  شد؛  ساخته 
در  که  مرسومی  سریال های  بودجه 
تهران تولید می شود؛ ولی با این حال 

آقای عبدالعلی زاده معتقد است با این 
لطمه  سریال  کیفیت  سریع،  ریتم 

خورده است.
شد:  یادآور  همچنین  توکل فرد 
مصوبه ما برای هر قسمت از سریال 
برخی  ولی  است  بوده  دقیقه   ۴۰
رسیده  هم  دقیقه   ۴۸ به  قسمت ها 
است. ما یک کار طنز ساختیم که نه 
بوی سیاست می دهد نه اختالس پس 

سانسورِ به قصد، هیچ معنایی ندارد.
دیگر  بار  مد«  و  »جزر  تهیه کننده 
تاکید کرد: االن هم من واقعًا دوست 
به  آرامش  با  کارمان  پخش  دارم 
پایان برسد چون خیلی برایش سختی 
چهار  حدود  مد«  و  »جزر  کشیدیم. 
تحت  را  ما  همه  زندگی  از  سال 
شعاع خود قرار داد ولی نمی توانم پا 
روی حق بگذارم و بگویم مشکالت 
آقای  خیر.  داشتند،  من  با  شخصی 
بزرگتر  برادر  حکم  عبدالعلی زاده 
اما  برایم عزیز هستند  و  دارند  را  ما 
نباید از صحبت های من ناراحت شود 
چون من در عین حالی که می گویم 
حقیقت  باید  ولی  ناراحتم  هم  خودم 
عنوان  هیچ  به  داستان  که  بگویم  را 
حساب  تسویه  و  محتوایی  سانسور 
است  ممکن  است.  نبوده  شخصی 
تلویزیون حذف  شأن  برای  کلمه ای 
شده باشد اما کلیت داستان به خاطر 

ریتم کار اتفاق افتاده است.
به  گفت:  پایان  در  تهیه کننده  این 
سیما  دو  شبکه  مدیران  از  نوبه خود 
به خاطر اعتمادی که به ما داشتند تا 
یک سریال استانی را به ثمر برسانیم، 
مدیران  ان شاءاهلل  می کنم.  تشکر 
از  را  اعتمادشان  همچنان  سراسری 
این  و  نکنند  سلب  استانی  هنرمندان 
هنرمندان  تا  بگذارند  باز  را  دریچه 
هنرشان را به شکل فراگیر گسترش 

بدهند.

چراغ قرمز برای یونان روشن شد!

اقتصادی  مزایای  وجود  با  یونان  به  گردشگران  زیاد  تعداد  سفر 
که به دنبال دارد، نگرانی هایی را درباره آینده و وضعیت بناهای 

باستانی پرطرفدار این کشور به وجود آورده است.
به گزارش ایلنا به نقل از گاردین،   انبوه گردشگرانی که در اواخر 
باعث  قدم می زنند  اطراف »آکروپولیس«    نوامبر در خیابان های 
شده است تا آتن در این مقطع از پاییز شبیه تابستان های شلوغ و 

پر گردشگر به نظر برسد.
صنعت گردشگری در آتن و حتی در کشور یونان، تمام انتظارات 
پردرآمد  صنعت  دومین  که  گردشگری  است؛  کرده  برآورد  را 
یونان محسوب می شود، قرار بود در سال جاری میالدی ۱۵ میلیارد 
یورو برای این کشور درآمد داشته باشد، اما به دنبال جنگ روسیه 
و اوکراین و با وجود آمار کم رزرو هتل ها در ماه فوریه،   دستیابی 
به این رقم چندان ممکن به نظر نمی رسید. این درحالی است که 
در حال حاضر گمان می رود درآمد حاصل از صنعت گردشگری 
یونان در سال جاری میالدی از مرز ۱۸ میلیون یورو نیز بگذرد؛ 
به  کرده اند  بازدید  کشور  این  از  که  گردشگرانی  شمار  چراکه 
حدود ۳۰ میلیون نفر رسیده است. ۳۰ میلیون حدود سه برابر کل 
جمعیت یونان است و نکته قابل توجه درباره این آمارها، فقدان 
حضور بازدیدکنندگان چینی، هجوم عروس های دریایی و جنگ 

روسیه و اوکراین است.
در اوج فصل تابستان، روزانه حدود ۱۶ هزار نفر از »آکروپولیس«، 
بنای باستانی و مشهور یونان بازدید کرده اند. فروشندگان اطراف 
تجربه  را  شرایط خوبی  چنین  تاکنون  گفته اند  تاریخی  مکان  این 
نکرده بودند.آمریکایی هایی که هر هفته با ۶۳ پرواز مستقیم وارد 
این کشور می شوند، نقش پررنگی در تبدیل یونان به سومین مقصد 

گردشگری محبوب امسال داشته اند.
بدون  یونان  برای  همه گیری کرونا  از  رونق گردشگری پس  اما 
پیامد و خطر نیست؛ وزیر فرهنگ این کشور نخستین کسی است 
که می گوید رونق گردشگری باید به طور متوازن در نقاط مختلف 
افتد؛ چراکه فقط دو یا سه بخش از کشور جمعیت  اتفاق  کشور 

قابل توجهی از گردشگران را جذب کرده اند. شهردار »آتن« نیز 
چندی پیش پیشنهاد پرداخت مالیات شهری توسط بازدیدکنندگان 
را مطرح کرده بود تا به این روش با هجوم گردشگران مقابله کند.
از  درصد   ۲۵ که  موفقیت صنعتی  از  یونان  مقام های  که  درحالی 
هستند،  خشنود  است،    برگرفته  در  را  داخلی  ناخالص  تولیدات 
و  فرهنگی  میراث  درباره شرایط  نگرانی هایی  ازدحام گردشگران 

تاریخی را به وجود آورده است.
با توجه به این که یونان ۱۸ میراث جهانی یونسکو را در خود جای 
مدیریت  برای  بیشتری  چالش های  با  زمان  گذشت  با  است  داده 
بر  همواره  نیز  کارشناسان  است.  شده  مواجه  پرشمار  گردشگران 
لزوم ایجاد تعادل بین حفاظت از بناهای باستانی و استفاده از آن ها 

به عنوان جاذبه گردشگری تاکید کرده اند.
یکی  دارد،  تعلق  میالد  از  پیش   ۴۲۹ تا   ۴۹۵ به  که  آکروپولیس  
محسوب  یونسکو  جهانی  میراث  فهرست  در  حاضر  مکان های  از 
می شود. دولت یونان در سال ۲۰۲۰ زمانی که معبرهای بتنی برای 
دسترسی بهتر در اطراف این بنای باستانی ایجاد کرد، با انتقاداتی 
درباره  یونسکو  گردشگری  ارشد  دبراین  مشاور  پیتر  شد.  مواجه 
برای  چراغ قرمز  گفت:  یونان  در  بازدیدکنندگان  تعداد  افزایش 
یونان روشن شده است. اکنون باید این سؤال را مطرح کنیم که 
چه مقداری بیش از حد محسوب می شود و به نظر می رسد ۱۶ هزار 
بازدیدکننده ای که هر روزه به بنای باستانی مثل »آکروپولیس«   

هجوم می برند، تعداد زیادی محسوب می شود.
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جلوگیری از تخریب های بیشتر یک محوطه تاریخی در فارس

و  تهدید  از  جلوگیری  برای  فارس  مرودشت  آباد  رفیع  محوطه 
تخریب های گسترده تر، تعیین عرصه و حریم می شود.

میراث  پژوهشگاه  روابط عمومی  اعالم  بنابر  ایسنا،  گزارش  به 
فرهنگی و گردشگری، گمانه زنی در این محوطه تاریخی به منظور 
تهدیدات  از  جلوگیری  هدف  با  حریم  پیشنهاد  و  عرصه  تعیین 
اساسی در راستای تسطیح عرصه و تخریب حریم این اثر تاریخی ـ 
فرهنگی به سرپرستی مشترک »فهیمه همایون« و »یونس زارع« 

در حال انجام است.
فهیمه همایون سرپرست هیئت باستان شناسی محوطه رفیع آباد در 

استان  مرودشت  در شهرستان  تاریخی  محوطه  این  این باره گفت: 
دو  فاصل  حد  و  شهر  این  شمال  کیلومتری   ۱۲ فاصله  در  فارس 
مجموعه ارزشمند تاریخی تخت جمشید و نقش رستم قرار گرفته 
این  اولیه،  مطالعات  و  سطحی  فرهنگی  یافته های  اساس  بر  است. 
محوطه قدمتی از دوران پیش از تاریخ، تاریخی و اسالمی دارد و 
در سال های اخیر با توسعه فعالیت های کشاورزی و خطوط انتقال 
برق، بخش هایی از محوطه در اثر تسطیح زمین های اطراف از بین 

رفته است.
میان  در  رفیع آباد  محوطه  قرارگیری  به  توجه  با  افزود:  همایون 
زمین های کشاورزی و تهدیدات ناشی از فعالیت های کشاورزی، 
راه سازی و عمرانی و همچنین جلوگیری از تخریب هر چه بیشتر 
حریم  و  عرصه  تعیین  پروژه  اجرای  لزوم  ارزشمند،  محوطه  این 

محوطه تاریخی رفیع آباد ضروری و حائز اهمیت است.
این  شد:  یادآور  رفیع آباد  محوطه  باستان شناسی  هیئت  سرپرست 
پروژه با حمایت مجموعه جهانی تخت جمشید، اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس و با مجوز رسمی 

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال انجام است.

عزت اهلل ضرغامی در مجمع تمدن های 
کهن به میزبانی عراق، پیشنهادهایی را 
درباره مقابله با قاچاق اموال فرهنگی و 
استرداد آثار تاریخی به غارت رفته و 

مسروقه، مطرح کرد.
به گزارش مهر، وزیر میراث فرهنگی، 
به  که  دستی  صنایع  و  گردشگری 
ششمین  در  ایران  نماینده  عنوان 
کهن  تمدن های  مجمع  وزرای  نشست 
به میزبانی عراق، حضور دارد، با اعالم 
از  ایران  اسالمی  جمهوری  حمایت 
همبستگی  بر  بغداد،  بیانیه  پیش نویس 
دیپلماتیک  و  فرهنگی  تالش های  و 
برای کمک به استرداد اموال فرهنگی 
و حفاظت از میراث کشورهای عضو، 

تاکید کرد.
مجمع  مهم  مأموریت های  از  یکی  او 
ریشه ای  مقابله  را  کهن  تمدن های 
و  برتری جویی  انحصارگرایی،  با 
یکجانبه  اقدامات  و  مدرن  نژادپرستی 
کرد:  اظهار  و  دانست  دولت ها  برخی 
مجمع  این  عضو  دولت های  وظیفه 
است تا با کشورهایی که با اعتیاد در 
به کارگیری ابزار تروریسم اقتصادی و 
معرض  در  را  دیگر  ملت های  تحریم، 
در  و  برخورد  می دهند،  قرار  آسیب 
یکپارچه  شکل  به  اقدامات  این  مقابل 
با  همچنین  کنند.ضرغامی  پایداری 
اشاره به مسؤولیت جامعه جهانی برای 
راستای  در  فرهنگی،  اموال  استرداد 

مقابله مؤثر با قاچاق اموال فرهنگی و 
تالش برای استرداد آثار به غارت رفته 
یک  ایجاد  طرح  مبدأ،  کشورهای  به 
میان  مشترک  همکاری  عملی  برنامه 
کشورهای عضو مجمع تمدن های کهن 
اموال  قاچاق  با  مبارزه  بر  تمرکز  با 
فرهنگی ـ تاریخی و استرداد اموال به 
غارت رفته و مسروقه و تشکیل یک 
هدف  این  برای  مشترک  کارگروه 
فرهنگی،  میراث  کرد.وزیر  مطرح  را 
همچنین  دستی  صنایع  و  گردشگری 
برای  ایران  اسالمی  آمادگی جمهوری 
ریاست دوره ای مجمع تمدن های کهن 
نشست  برگزاری  و   ۲۰۲۳ سال  در 
اعالم  را  تهران  در  مجمع  این  وزرای 

کرد.
 فؤاد حسین  وزیر امور خارجه عراق 
و رئیس ششمین نشست وزرای مجمع 
از وزیر  با تشکر  نیز  تمدن های کهنـ 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی جمهوری اسالمی ایران به خاطر 
ابتکارهای  بغداد،  بیانیه  از  حمایت 
میراث  وزیر  توسط  شده  مطرح 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
کشورمان را بسیار مهم توصیف کرد و 
با استقبال از اجرایی شدن آن ها، ابراز 
امیدواری کرد در همکاری کشورهای 
راستای  در  مؤثرتری  گام های  عضو 
اهداف مجمع تمدن های کهن برداشته 

شود.

طرح ضرغامی برای مقابله 
با قاچاق و غارت اموال تمدن های کهن

واژه سال آکسفورد انتخاب شد

واژه سال لغت نامه آکسفورد برای نخستین بار از طریق رای گیری 
عمومی از بیش از ۳۴۰ هزار انگلیسی زبان در سراسر جهان انتخاب 

شد.
سوی  از   »Goblin mode« گاردین،  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 
شد؛  انتخاب  آکسفورد  لغت نامه   ۲۰۲۲ سال  واژه  عنوان  به  مردم 
در توضیح این واژه آمده است: نوعی رفتار بدون حس پشیمانی، 
بر  گونه ای  به  معمواًل  که  حریصانه  یا  شلخته  تنبل،  خودخواهانه، 

خالف هنجارها یا انتظارات اجتماعی است.
عمومی  آرای  از  لغت نامه آکسفورد  که  است  باری  نخستین  این 
برای انتخاب واژه سال انتخاب می کند. مسووالن انتشارات دانشگاه 
»آکسفورد« با اشاره به این نکته که »قاضی حقیقی زبان،  مردم 
واژه ای  سه  میان  از  بودند  خواسته  مردم  از  هستند  جهان  سراسر 

که توسط فرهنگ نویسان انتشارات دانشگاه آکسفورد معرفی شده 
است،  یک گزینه را انتخاب کنند.

را   »Goblin mode« واژه  مردم  از  درصد   ۹۳ از  بیش  نهایت  در 
انتخاب کردند. در این نظرسنجی در مجموع ۳۴۰ هزار نفر شرکت 
کرده بودند که بر اساس اعالم مسئوالن آکسفورد بسیار کمتر از 
پیش بینی آنها بوده است. این عبارت  برای نخستین بار در سال 
۲۰۰۹ در توییتر مشاهده شد، اما در فوریه ۲۰۲۲ استفاده از آن در 

رسانه های اجتماعی فراگیر شد.
بودند  سال  واژه  عنوان  به  انتخاب  نامزد  که  دیگر  واژه ای  دو 
اعالم  برای  مجازی  فضای  در  شامل »#IStandWith« هشتگی که 
محیط  به  که  واژه ای   »metaverse« و  می شود  استفاده  همبستگی 

واقعیت مجازی اشاره دارد، می شوند.


