يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
مردانگی ،انسان را به کارهای نیک و بزرگوارانه
وا میدارد.

 پنجشــنبه  20مرداد  1401سال ســیام شماره 8563

روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

توليد؛ دانش بنيان ،اشتغال آفرين

با مد
عی مگویید اسرار عشق و مستی
تا ب

ی
خبر بمیرد در درد خودپرستی

اذان ظهــر  13:10 :غــروب آفتــاب19:59 :
اذان مغــرب 20:18 :نیمهشبشــرعی00:23 :
اذان صبح 4:47 :طلوع آفتاب6:21 :

صاحب امتياز :مؤسسه همشهري
مدیرمسئول :عبدا ...گنجی
سردبیر :دانیال معمار

حافظ

پذیرش آگهي:

توزيع و اشتراك:

مـــیالن :رسـتـــوران زنــجـیـــرهای دومـیــنـــوز
( )Domino’s Pizzaآمریکا پس از 7سال تالش برای پیتزا
خوراندن به ایتالیاییها نتوانست به هدف تاسیس 880شعبه
خود در جهان برســد و دومینوی رستورانهایش یکی،یکی
زمین خوردند .ایتالیاییها که خود ید طوالیی در پیتزاپزی
دارند و پیتزا به نوعی میراث فرهنگی آنهاست ،زیر بار «زیره
به کرمان بردن» آمریکاییها نرفتند و پیتزای آنها را سرانجام
برای خودشان پس فرستادند .به گزارش بلومبرگ ،بسیاری
در توییتر ،شعبه پیتزافروشی یک کشــور خارجی در ایتالیا
را به فروختن برف در قطب شمال تشــبیه کردند .دومینوز
که اکنون در دنیا 12هزار شعبه دارد فقط در ایتالیا شکست
خورده و بهنظر میرســد این شکســت پیغام خاصی دارد.
اینکه ملتهای جهان جدای از حســاب و کتابهای دنیای
ســرمایهداری مالکهای دیگری هم برای اســتقبال از یک
کاالی خارجــی دارند .موردی که در مهــد برندینگ جهان
رعایت نشد و محکوم به شکست شد.

تلفن48075000 :

سايت روزنامهn e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r :

نمکگیر کردن گردشگران

گرينويچ

پس فرستادن پیتزای آمریکایی

چاپ :همشهري

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

تلفن84321000 :

دفتر مركزي :تهران ،خيابان وليعصر (عج) ،كوچه شهید سیدکمال قریشی ،شماره14
كدپستي  19666-45956تهران ،صندوقپستي19395/5446
تلفن ،23023000:نمابر22046067:

همشهريw w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r :

نگاه

فاطمه عباسی
روزنامهنگار

آنهایی که اهل ســفر و گردش در شــهرهای
مختلف هســتند ،یکــی از تفریحاتشــان در
این ســفرها ،خوردن غذای محلی آن شــهر
اســت .غذای محلی هم به همیــن راحتیها
پیدا نمیشود .باید دنبال رســتورانی بگردید
که یکــی از این غذاها را ســرو کنــد .همین
گشت وگذار بهدنبال رستوران میتواند وقت
زیادی بگیرد ،چرا که باالخــره با پرس و جو از
آدمها و گشت زدن در اینترنت به چند گزینه
میرسید اما اینکه کدام گزینه را انتخاب کنید
و کدامیک از رستورانها میتواند شما را راضی
کند ،فقط با تجربه کردن بهدست میآید.
حاال یکی از فعاالن گردشــگری پیشــنهادی
داده که میتواند مســافران را خیلی راحتتر

اول آخر

با فرهنگ غذایی هر منطقه آشنا کند« :برخی
کشــورها برند غذایی برای جذب گردشــگر
دارند ،ماهــم باید بتوانیم این برنــد را ایجاد و
رســتورانهایی که نقطه اتکای آنها غذاهای
سنتی است را شناسنامهدار کنیم .ما میتوانیم
مانند فرانسه که برند مخصوص خود را در حوزه
غذا دارد و جشنواره و مسابقه برگزار میکند ،در
ایران چنین مدلی ایجاد کنیم و به این موضوع
بهصورت تخصصیتر نگاه شود».
شاید برایتان جالب باشد که بدانید در بسیاری
از کشورها مقصد گردشــگری ،غذا مهمترین
مقصد گردشگران بوده و  ۳۵درصد هزینههای
گردشــگری در حوزه خوراک اســت .یکی از
جاذبههای منحصر به فرد در حوزه گردشگری
خوراک هم توجه به اماکنی مانند رستورانها
و در واقع جایی اســت که افــراد در آنجا غذا و
نوشیدنی میخوردند .همچنین آداب مربوط
به پختوپز نیز بسیار مهم است .در واقع ظروفی

تقویم/خبر
عدد
زادروز

ستاره بود

که افــراد در آن غذا میخورند ،موســیقیای
که در هنگام ســرو غذا پخش میشود و حتی
لباســی که موقع سرو غذا پوشــیده میشود
هم جزو جاذبههای این حوزه اســت .بنابراین
برای ارتقای گردشــگری در کشور الزم است
که به وضعیت رســتورانها رســیدگی شود.
چرا که یکی از چالشهای حــوزه خوراک در
شهرهای گردشــگری ما این اســت که هنوز
آموزش درســتی در اینباره نداریم .هر کسی
به ســلیقه خودش آموزش میدهد .در کشور
ما رستورانها یا تفریحی هستند یا برای سیر
شدن ،مشتری میگیرند .گاهی دیده شده در
رستورانی که مردم برای ســیر شدن میروند
چیزهای دیگری هم وجود دارد که اص ً
ال نیازی
به بودنشان نیست .در نتیجه با آموزش اصولی و
درست به کسانی که در این حوزه فعالیت دارند،
میتوانیم گردشگر بیشتری جذب کنیم و آمار
«گردشگری غذا» را هم باال ببریم.

چراغ زندگی سبز است عكس :مهدی حسین نژادی

غولها به جام جهانی میروند

دوحه :جدای از تمامی حواشی برگزاری جام جهانی
در قطر حاال خبر میرسد که 40مجسمه غولآسا در
محوطههای برگزاری مهمترین رویداد فوتبالی جهان
نصب شدهاند .به گزارش آرتنیوز ،این مجسمهها
که توسط برخی از هنرمندان برجسته جهان خلق
شدهاند در هفتههای آینده بیشتر در نقاط مختلف
«دوحه» ازجملــه فرودگاهها نصب خواهند شــد.
شماری از مجسمههای عظیم پیش از این در نقاط
مختلف نصب شــدهاند که ازجمله آنها به مجسمه
«خروس » اثر «کاترینا فریتــش»« ،دروازههایی به
سمت دریا » اثر «سیمونه فیتال » و « » ۷اثر «ریچارد
سرا» میتوان اشاره کرد .فهرست کامل هنرمندانی
که آثارشان در فضای عمومی قطر به نمایش گذاشته
میشود ،هنرمندان بینالمللی در قید حیات و فقید
و همچنین شــماری از هنرمندان قطری را شامل
میشود.

نجات نهنگ ویتامینخور

پاریس :نهنگ 4متری بلوگا که از اقیانوس وارد رود سن فرانسه
شده بود ابتدا بهدلیل کمبود ویتامین مشهور شد و کارشناسان
محیطزیست ویتامینهایش را تهیه کردند و به خورد این آبزی
بزرگ دادند اما اکنون فرانســه قصد دارد این نهنگ را نجات
دهد .به گزارش یورونیوز ،این پستاندار که بهنظر میرسد دچار
سوءتغذیه شده است ،نخستین بار هفته پیش در رودخانه سن
و در حدود ۷۰کیلومتری شــمال پاریس مشاهده شد .با این
حال یکی از کارشناسانی که بر وضعیت نهنگ سفید گرفتار در
رود سن نظارت دارد ،حال این نهنگ را رضایتبخش توصیف
کرد .نهنگ بلوگا یا نهنگ سفید گونهای حفاظت شده است که
نمیتواند برای مدت زیاد در آب شیرین زنده بماند .مقامهای
فرانســوی پیشتر تصمیم گرفته بودند که این نهنگ سفید
گمشده را که از غذا خوردن امتناع میکرد در آبراه نگهدارند تا
بتواند پس از بازیافتن اشتهایش به دریا بازگردد .ایزابل براسور با
اشاره به ایدههای مطرح شده برای انتقال این نهنگ به اقیانوس،
از مشکالتی ســخن گفت که این عملیات را با مشکل مواجه
میسازد .یکی از ایدههای مطرح شده این است که بلوگا را از
طریق جاده به یک حوضه دریایی نامعلوم ببرند .بهنظر میرسد
که اجرای این طرح با توجه به وزن  ۸۰۰کیلوگرمی این نهنگ،
استرسهایی به همراه داشته باشد.

فرهنگ و زندگي

با زبالهها پل بزنید
مهتاب خسروشاهی
در طــول روز و بــرای خرید ،از
چند کیسه پالستیکی استفاده
میکنیــد؟ با این کیســهها چه
کار میکنیــد؟ بطریها و دیگر
بســتهبند یهای پالســتیکی
را چطــور معــدوم میکنیــد؟
پالستیک و هر آنچه از آن ساخته
میشود ،سالهاست که به یکی
از معضالت مهم محیطزیستی
تبدیل شده است .هر کشوری هم
برای معدوم کردن و بازیافت آنها
تا حد امکان تــاش میکند ،اما
آنچه در یورکشایر شمالی اتفاق
افتاده ،نخســتین و خاصترین
روش در بازیافــت زبالههــای
پالستیکی است.
پــل «یورکشــایر دیلــز» از
پالستیکهای بازیافتی ساخته
شده اســت و این نخستین پل
در نوع خود در یورکشایر شمالی
اســت .شــورای این شهرستان
اعالم کرده که پل عابرپیاده تازه
نصب شده در عبور از «سویینی
بک» در نزدیکی «مشام» بیشتر
از یک اسکلت چوبی دوام خواهد
آورد.
بهگفته مارگریت اتکینسون ،یکی
از اعضای شورای شهر یورکشایر،
ایــن جایگزینــی با پــل قبلی،
هزینههای تعمیر و نگهداری را
نیز به حداقل خواهد رســاند؛ به
این دلیل که این پل برخالف نوع
فلزی آن ،نیاز به هزینه نگهداری
بســیار کمتــری دارد .عــاوه

براینکه مقاومت آن نیز باالست.
شورای شــهر یورکشایر شمالی
این حرکت را راهی در راســتای
بازیافت مناســب و درست زباله
دانســته و آن را «ارزش افزوده»
شبکه را ههای عمومی این شهر
دانسته اســت .عالوه بر اینکه به
عقیده آنها ،این حرکت ،پاســخ
مثبتی به مســئله رعایت حقوق
نســلهای آینده برای استفاده
از محیطزیســت ســالم است.
مارگریت اتکینسون امیدوار است
تا شبیه این حرکت نیز در دیگر
نقاط شــهر و حتی کشور مورد
استفاده قرار گیرد؛ به این دلیل
که میتواند روش بسیار مؤثری
در بازیافت زبالههای پالستیکی
باشد .مسیر متصل به این پل که
پل عابرپیاده است ،با فضاسازی
زیبایی پس از سیل و از بین رفتن
پل قبلی ،بازســازی شده است.
دوام ،سبکی ،هزینه پایین تعمیر
و امنیت از ویژگیهایی است که
برای این پل برمیشمارند.
در ســالهای اخیر اســتفاده از
پالســتیکها برای ساخت پل و
حتی تجهیزات داخلی خودروها
مــورد توجه قرار گرفته اســت؛
ازجمله این مــوارد میتوان به
اســتفاده از بطریهای بازیافتی
در ســاخت صندلــی خودروی
الکتریکــی فــورد فوکــس در
ســال 2012میالدی و ساخت
پلی با تحمل وزن بــاال به طول
حدود 28متر در اسکاتلند اشاره
کرد.

مرتضی پاشایی را حاال خیلیها میشناسند،
خواننده جوانــی که با مــرگ غمانگیز و
زودهنگامش ،دل بسیاری از طرفدارانش
را به درد آورد و پیکــرش با حضور هزاران
نفر تشییع شد.
مرتضی پاشایی در سال  ۱۳۸۹با گذاشتن
ترانههایش در فضای مجازی به شــهرت
رســید .نخســتین آلبومش به نام «یکی
هست» را در ســال  ۱۳۹۱بهصورت رسمی
منتشــر کرد و به جمــع خوانندگان پاپ
پیوست و به شهرت رسید« .اسمش عشقه»
و «گل بیتا»  2آلبوم دیگ ِر او هســتند که تا
پیش از درگذشتش بهصورت رسمی منتشر
نشــده بودند و در نهایت آلبوم «اسمش
عشقه» در تابستان  ۱۳۹۴منتشر شد.
مرتضی دانشجوی رشته گرافیک بود و از
کودکی به موسیقی عالقه داشت .موسیقی
را از  13سالگی با نواختن گیتار آغاز کرده
بود و پیانو هم مینواخــت .صدای خاص و
احساســی بودن ترانههایش او را از سایر
خوانندهها متمایز میکرد .ترانهسرای بیشتر
آهنگهایش هم مهرزاد امیرخانی بود که
البته رابطه صمیمی با یکدیگر داشــتند.
ترانه جاده یک طرفه را در سال  ۱۳۹۲منتشر
کرد که با استقبال زیادی همراه شد .ترانه
«نگران منی» را بهعنــوان تیتراژ برنامه
تلویزیونیماه عسل سال  ۱۳۹۳خواند که
به شــهرتش افزود و ترانه «مثل شیشه» و
«تو راست میگی» را برای فیلم مثل شیشه
اجرا کرد.
از آذر سال  ۹۲پزشــکان تشخیص دادند
مرتضی بیماری ســرطان دارد .پاشــایی
مدتها با بیماری ســرطان دست و پنجه
نرمکرد .با تشــدید بیماری از روز جمعه
 ۱۶آبانمــاه در بخــش مراقبتهای ویژه
بیمارستان بهمن بستری شد و در  ۲۳آبان
 ۱۳۹۳درگذشت.

پنجشنبه

باشگاه
نویسندگان
به قدرت موزه
سارا کریمان
روزنامهنگار

موزه ،ســاختار و پایگاهی اســت
که بهمعنــای فضــای عمومی و
همگانی زاییده دوران مدرن است.
مجموعههایی که پیشتر از حیــث اهمیت تاریخی ،زیبایی
یا یافتههــای علمی -طبیعی گردآوری شــده بودند تبدیل
به داراییهــای عمومی و ملی برای توســعه دانش و ارتقای
فرهنگی جامعه شــدهاند؛ این منظر موزهها بر 2رکن اصلی
حفاظت و نگهداری از آثار و اشیا و در دسترس قرار دادن آنها
برای تماشا و مطالعه روی آنها شکل میگیرد .بهدلیل پیوند
تنگاتنگ موزهها با جریانات فرهنگی و هنری و وابستگی این
تحوالت به رویکردهای اجتماعی در ادوار گوناگون اشــکال
مختلفی یافتند .چنانچه آنچه پیشــتر بهعنوان فضایی برای
نمایش آثار و ارائه اطالعات پیرامون آن فراهم میشــود در
دسته موزههای کالسیک میگنجد .با شروع قرن 21و طغیان
بسیاری از مسائل عاطفی و انسانی ،موزهها نیز خود را در این
مسیر همراه کردهاند .تشکلهای مرتبط با نهادهای موزهای
که مهمترین آن ایکوم (شــورای بینالمللی موزهها) اســت
با برگزاری اجالسهایی به بازخوانــی تعریف و وظایف موزه
میپردازد و هر ساله با تعیین شــعاری هدف و رویکردی را
برای موزهها در سراســر جهان تعیین مینماید و از موزهها و
موزهداران جهان دعوت میکند با موضوعی که غالبا دغدغه
انسانی و فرامرزی است به طراحی رویدادهای خود بپردازند.
چنانچه در سال 2022شــعار «قدرت موزه» را اعالم کردند
که در شــرح ضمیمه آن ،غرض توان موزهها بر اثر بخشــی
روی مسائل اجتماعی و انسانی اســت .عالوه بر آن در طول
این سالها موزههای بسیاری در جهان با تأکید بر اثرگذاری
و درگیرساختن عواطف انسانی به موضوعاتی پرداختند که
چندان مبتنی بر اثر موزهای نیست در واقع بازدیدکننده در
فضایی که هنرمندانه با مجموعهای از امکانات چند رسانهای
طراحی شده اســت با مســئله و موضوعی انســانی مواجه
میشود در اینجا موزه عالوه بر توسعه دانش بشری به تعمق
در مکنونات و آمال انســان معاصر میپردازد .موزه مهاجرت
مِلبورن اگرچه با نمایش اشــیای تاریخ مهاجــرت را بازگو
میکند اما در واقع در شهری مهاجرپذیر این مسئله انسانی
را طرح و بازنمایی میکند .موزه احساسات در شهر نیویورک
در چندین گالری احواالت گوناگون انسان را بهوسیله ترکیب
رسانههای مختلف طراحی کرده است.در سال 2019نیز موزه
عواطف در شهر سنتپترزبورگ گشایش یافت.عالوه بر آن
در مجموعهها و موزههای کالسیک هم موزهداران و طراحان
رویدادهای مــوزهای در پی پرداختن و به چالش کشــیدن
مفاهیم انسانی هستند چنانچه در سال 1394نمایشگاهی با
عنوان «نشستن» براساس آثار موزه و کتابخانه ملک برگزار
شد که ضمن آن برداشتها و معانی استعاری مورد بازخوانی
و تحلیل قرار گرفت .همچنین بهطــور مثال جایزه معماری
 Buildnerامسال محور مسابقه خود را طراحی موزهای برای
احساسات معین کرده است.

دغدغه

شایعهپروری ،ضدفرهنگ ایام بحران
ونوس بهنود
هنوز تب و تاب قطعی اینترنت فروکش نکرده
بود که قطعی دوباره تجربه شــد.اما ازآنجا که
همهچیز به اینترنت وابســته شــده و تمامی
زیرساختهای خدماتی و تقریبا تمامی مشاغل
از آن بهرهمند میشود ،قطعی اینترنت میتواند
زندگی تکتک شهروندان را از روال عادی خارج
کند .با وجود اینکه نتبالکــس ،نهاد ناظر بر
اینترنت جهانی اعالم کرد 24درصد از اینترنت
ایران قطع شده است .اما مطابق عادت ناپسندی
که در بروز بحرانها شــایع شــده و دالیل آن
تشریح خواهد شد ،بازار داغ شایعات گرم شد.
مردم از هر فرصتی اســتفاده میکردند تا به
یکدیگــر درخصوص دالیل قطعــی اینترنت
اطالعرسانی کنند .گروهی معتقد بودند قطعی،
تعمدی و برای کاهش دسترســی کاربران به
اینترنت اســت .نهادهای ناظر آتشسوزی و
فرســودگی تجهیزات را دلیــل قطعی عنوان
میکردنــد .اما درحالیکه شــهروندان عالوه
بر زیســت فیزیکی خود در دنیــای مجازی
نیز زندگی میکننــد و در راهروها ،صفحات
و اتاقکهــای گفتوگو به تبــادل اطالعات
میپردازند ،به ســرعت میتوان نظرات خود
را اعالم کنند .دیگر مانند گذشــته تبادل نظر
با تأخیر زمانی همراه نیســت .اما اینکه چطور
شایعات میتواند بســیار موفقتر عمل کند،
یکی از موضوعاتی است که در بافت فرهنگی
ایرانیجماعت ،ریشه دوانده است.
برخالف دیدگاه مسئوالن ،شــایعات نهتنها
مدتی بعد کمرنگ نمیشــود بلکه اثرات سوء
خود را در اعتمــاد عمومی و شــهرت افراد و
سازمانها باقی میگذارد .ابهام در پاسخگویی
ی در شرایط بحران
و خودداری از شفافســاز 
مقدمه بروز شایعات است .برای خیل عظیمی از
شهروندانی که سواد رسانهای کافی نداشته

و بدون معلومات در فضای مجازی حضور یافته
و ابراز عقیده میکنند ،بهمراتب بازار شــایعه
داغتر خواهد شــد و حتی ممکن است اخبار
ضدو نقیض به حدی باال بگیرد که مخاطب را
در آن درگیر و آشفته کند .شایعهپروری یکی
از برآیندهای عدمشفافیت اســت .زمانی که
شما علت اصلی را نمیشنوید و علتهای ذکر
شده قانعکننده نیســت و زمانی که معلومات
الزم برای کســب و فهم علت اصلی یک ماجرا
را ندارید دســت به دامن هر حــدس و گمانی
خواهید شد .ضدفرهنگ شــایعه به حدی در
بین شهروندان ایرانی شکل گرفته که توانسته
به یکی از ابزارهای تخریــب وجهه نیز تبدیل
شود .حرف مالیات ندارد ،پس شما میتوانید
بیتوجه به اخالقیات و قبل از اینکه مورد توجه
قانون قرار بگیرید ،هر نظــر و دیدگاهی را در
مورد فرد با مسئلهای ابراز کنید .شایعهپروری
بهویژه بهدلیل تعدد بحران و مشکالت متنوع
موجب شده تا به یک ابزار سرگرمی نیز تبدیل
شود .تصور سرگرم شدن با اخبار کشتار زلزله
یا ســیل و یا تصادف 2قطار با یکدیگر و حتی
رســوایی یک مقام مســئول به همان اندازه
وحشتآفرین اســت که بیتوجهی و وجدان
خفته شهروند در مقابل یک واقعه تلخ .در واقع
شایعهپروری از زمانی آغاز میشود که افراد چه
در مقام شــهروند عادی و چه در کسوت یک
متولی ،مســئولیتی در مقابل حرف و عقیده
خود نمیپذیرند .در نتیجه برآورد آن وضعی
را فراهم میکند که واقعیت ،پشت پرده شایعه
پنهان میماند .هر قــدر موضوعی همهگیرتر
باشد شایعهپراکنی و ابراز نظر غیرمنصفانه و
فاقد وجاهت فکر و اندیشه بیشتر میتواند رواج
یابد .در موضوع بهخصوص قطعی اینترنت یک
بچهدبستانی ،یک دانشــجو ،یک زن خانهدار
و یک مدیر میتوانند زبان به شایعه بگشایند
یا گوش به آن بسپارند .اما در مقابل زمانی که
ساختار فکری جامعه طوری تربیت یافته که
بدون معلومات ابراز عقیده نمیکند و از سویی
مسئوالن درخصوص همهچیز نظرات شفاف و
بهموقع دارند ،شایعه جایگاهی نخواهد داشت.
به راستی در چنین شرایطی کدام خبر صحیح
است و آیا درســتی هر چیزی احتمال
ندارد؟ چنین فضای مبهمی آیا خالق
بیاعتمادی و اضطراب نیست؟

بوکمارک

پیر پرنیان اندیش
«وقتــی داشــتم
میالد عظیمی ،عاطفه طیه
سال 45خانه کوشکو
میســاختم ،یک کندهای زیر خاک بود ،عجیب بود؛
یک کنده خیلی قطــور بود ،من هیچ نمیدونســتم
چه درختیه .اردیبهشــت بــود ،دور ایــن کنده یه
پاجوشهایی زده بود .بعد که ایــن برگها بزرگتر
شدن ،فهمیدم که ارغوانه»...

دیالوگ

هامون

خــواب میبینم کــه در کنار
داریوش مهرجویی
دریا هستم و با عد های آشنا و
غریبه بهسویی میروم .انسان از آن چیزی که بسیار
دوست میدارد خود را جدا میسازد .در اوج خواستن
نمیخواهد ...دراوج تمنا نمیخواهد.
دوست میدارد اما در عین حال میخواهد که متنفر
باشد .امیدوار است اما امیدوار است،امیدوار نباشد.
همواره به یاد میآورد اما میخواهد که فراموش کند.

فراخوان
بی تعارف و تکلف  ،مثل
همین متن کوتاهی که
می بینید .ما منتظریم تا نوشــتههایتان
دربــاره مســائل روزمره ،مشــکالت و
دغدغههایتان را برای ما ارسال کنید .اگر
اهل طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید
جایتان اینجا محفوظ اســت .متن یا طرح
س با شــماره
تان که آماده شــد یک تما 
 23023636بگیرید تا برای رساندنش به ما ،
راهنمایی تان کنیم.

