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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

بیش از یک ســال از شیوع ویروس 
کرونا در جهان می گــذرد و در این بین 
صنعت گردشگری آسیب های فراوانی 
دیده است. در کشورهای توسعه یافته 
سعی شده تا بخشــی از این خسارات 
با تغییر روش و راهکارها جبران شــود 
و به نوعی از مــرگ قطعی این صنعت 
جلوگیری به عمل آید. نمایشگاه های 
گردشگری یکی پس از دیگری لغو شدند 
و تعدادی به صــورت مجازی به حیات 

خود ادامه دادند.
در زمانی که بزرگترین نمایشگاه های 
گردشگری جهان لغو و به صورت مجازی 
برگزار می شــوند خبرها حاکی از این 
است که نمایشــگاه گردشگری ایران 
طبق روال هر سال در اسفندماه برگزار 
خواهد. ســوالی که به میان می آید این 
اســت که آیا برگزاری نمایشــگاه در 
شرایطی که سالمت شرکت کنندگان 
و بازدیدکنندگان به خطر می افتد واجب 
است؟ در شرایطی که صنعت گردشگری 
ایران دچار خســارات بســیاری شده، 
هتل ها و آژانس های مسافرتی بسیاری 
ورشکسته و راهنمایان بسیاری بیکار 
شده اند، برگزاری نمایشگاه گردشگری 
اساسا برای چه کسانی برگزار می شود 

و چه کمکــی می تواند بــرای فعاالن 
گردشگری باشد؟

آیا نمایشــگاه گردشــگری ایران 
از نمایشــگاه های گردشگری مطرح 
جهان مهم تر اســت که آنان به صورت 
مجازی برگزار می شوند، اما ما همچنان 
به برگزاری آن به روش ســنتی اصرار 
می ورزیم؟ آیا وقت آن نرســیده که از 
تجربیات بــزرگان این عرصه در جهان 

دانش و تجربه کسب کنیم؟
در روزهایی که نمایشگاه بین المللی 
گردشگری ایران در حال ثبت نام برای 
برگزاری در اســفند 99 است سری به 
بزرگترین نمایشــگاه های گردشگری 

جهان بزنیم.
لغو بزرگترین نمایشگاه 

گردشگری جهان پس از ۵۴ سال
نمایشــگاه ITB برلین به عنوان 
بزرگترین نمایشــگاه گردشگری در 
جهان از ســوی دولت فدرال آلمان و به 
دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 

برای اولین بار پس از ۵۴ سال لغو شد.
نمایشگاه گردشــگری آلمان قرار 
بود اسفند ماه در شــهر برلین به مدت 
۵ روز برگزار شــود. برای برگزاری این 
نمایشگاه هزینه های زیادی شده بود و 
بسیاری از کشورها نیز حضور داشتند. 
حتی ایران نیز قرار بود در این نمایشگاه 
پاویون داشته باشد اما به دلیل جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا این نمایشگاه پس 

از چندین دوره برگزاری، از سوی دولت 
آلمان لغو شد.

این درحالی اســت که پیش از این 
وقایع مهــم تاریخی دیگــر در جهان 
نتوانســته بودند مانع برگــزاری این 

نمایشگاه گردشگری بزرگ شوند.
ســایت نمایشــگاه گردشــگری 
برلین اعــالم کرده بود کــه ۲۸ فوریه 
تصمیم گیری برای لغو و یا ادامه برگزاری 
نمایشگاه را اعالم می کند که در نهایت 
در بیانیه ای نوشــت: براساس تصمیم 
دولت فدرال آلمان این نمایشگاه برای 
اولین بار در تاریخ گردشــگری جهان 
برگزار نخواهد شد. نمایشگاه گردشگری 
آی تی بی که از سال 1966 میالدی در 
شــهر برلین آلمان برگزار می شود در 
سال ۲0۲1 روند برگزاری را تغییر داده 
و به صورت مجــازی میزبان مخاطبان 

خود است.
مرکز نمایشگاهی برلین اعالم کرد: با 
درنظر گرفتن شرایط موجود، نمایشگاه 
گردشگری و کنوانسیون برلین از 9 تا 1۲ 
مارس ۲0۲1 برابر با 19 تا ۲۲ اسفندماه 
سال 1۳99 نسخه مجازی و دیجیتالی 
خود را برای نخستین بار برگزار می کند. 
 B۲B ،این نمایشــگاه و کنفرانــس 

خواهد بود. 
مسئوالن نمایشــگاه برلین که در 
اسفندماه سال گذشته با شیوع ویروس 
کرونا ناچار به تعطیلی این رویداد مهم 

شدند، اینک با به کار گرفتن تجربه های 
جدید گردشگری و بازاریابی دیجیتالی، 
قول داده اند نسخه جدید این نمایشگاه 
همانند گذشــته شــماره یک باشد و 
تجارتی موفق و ارتباطاتی جدید را رقم 
بزند و کماکان الهام بخــش و تعاملی 

باقی بماند.
این نمایشگاه پس از آن که در دوره 
قبل با همه گیری ویــروس کرونا لغو 
شد، چندی پیش یک رویداد مجازی 
را برای شــیفتگان و اهالی سفر برگزار 
کرد. با پشت سر گذاشــتن آن تجربه، 
مســئوالن نمایشــگاه گردشــگری 
آلمان اینک می گویند: نظرات شما در 
ماه های گذشــته به ما نشان داده است 
که شبکه سازی، تبادل  دانش و تجارت 
جدید بیش از هر زمان دیگری مناسب 

است.
در نمایشگاه گردشگری برلین بیش 

از ۲00 هزار تورگردان، فعال گردشگری، 
ایرالین، هتلــدار و… از بیش از 1۸0 
کشور جهان شرکت می کردند تا برای 
گردشگری جهان در سال ۲0۲0 برنامه 
ریزی و مخاطبانی بــرای خود جذب 

کنند.
 مسئوالن بهداشت دولت آلمان از 
مسئوالن نمایشگاه گردشگری خواسته 
بودند تا در فضای سربســته نمایشگاه 
سالمت شــرکت کنندگان را تضمین 
کنند. اما از آنجا که شرکت کنندگان از 
کشورهای بســیاری در یک بازه زمانی 
کوتاه به نمایشــگاه می آمدند متولیان 
ترجیح دادند تا برای سالمت شهروندان 
آلمانی و شــرکت کنندگان امسال این 
نمایشگاه را به رغم خسارت های فراوان 

دولت ها و کشور آلمان برگزار نکنند.
 نمایشگاه صنعت سفر از سال 1966 
میالدی، هر سال مستمر در ماه مارس 
و در شــهر برلین به صــورت چهره به 
چهره برگزار می شــد. ITB برلین به 
عنوان بورس گردشگری جهان شناخته 
می شــود و از مهم تریــن رویدادهای 
بین المللی گردشــگری نیز به حساب 
می آید. در سال ۲019 حدود 160 هزار 

نفر از این نمایشگاه بازدید کرده بودند. 
تجربه برگزاری نمایشگاه های آنالین 
به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان 
افزایش یافته و مســئوالن نمایشگاه 
برلین هم قصد دارنــد از این تجربیات 

استفاده کنند.
این نمایشگاه به دلیل سابقه فعالیت 
طوالنی بــه عنوان یکــی از مهمترین 
رویدادهای گردشگری جهان شناخته 
می شود و طبق برآوردها تراکنش های 
مالی در این نمایشگاه می توانست پیش 
از شیوع ویروس کرونا به 7 بیلیون دالر 

برسد.
همچنین نمایشــگاه آلمان برای 
حوزه گردشگری ایران اهمیت زیادی 
دارد و کشور ما هم در تمام 10 دوره اخیر 
برگزاری نمایشگاه مذکور حضور فعال 

داشته است.
»بازار جهانی سفر« هم مجازی شد

نمایشگاه ۴0  ساله لندن که به »بازار 
جهانی سفر« معروف است، تحت تاثیر 
ویروس عالمگیر کرونا، امسال به شکل 

مجازی برگزار شد.

نمایشگاه گردشــگری انگلستان 
)World Travel Market( پــس 
از چهار دهه حضور مســتمر، امسال به 
شکل مجازی میزبان شرکت کنندگانش 
بود. این تصمیم درحالی گرفته شــد 
که تمام نمایشــگاه های گردشگری با 
گســترش ویروس کرونــا تاکنون لغو 
شده است و WTM همزمان با جشن 
چهل سالگی اش، تجربه جدیدی را در 
صنعت گردشگری به اشتراک گذاشت.

 WTM هدف اصلــی از برگزاری 
مجازی را کمک به بازیابی، بازســازی 
و شکل گیری صنعت ســفر در زمانی 
که بیشــترین نیاز را دارد، اعالم کرده 
است. این رویداد مجازی روی بازیابی و 
توسعه ارتباطات تجاری، رشد شبکه ها 
و یادگیــری نحوه بازگشــت متمرکز 

خواهد بود.
زمان برگزاری نمایشــگاه مجازی 
WTM از 9 تا 11 نوامبــر برابر با 19 
تا ۲1 آبان ماه بود کــه در جریان آن به 
تأثیر ویروس همه گیر کرونا بر صنعت 
سفر و جهانگردی پرداخته شد و نقشه 
راه بهبود را بررســی کرد و به شناسایی 
روش ها و نوآوری هایی که آینده صنعت 

گردشگری را می سازد، پرداخت.
این نمایشــگاه معتبــر در صنعت 
گردشــگری، در ســال های گذشته با 
حضور نمایندگان 1۸۲ کشور، حدود 
۵000 غرفــه دار و بیــش از ۵1 هزار 
بازدیدکننــده برگــزار و در جریان آن 
قراردادهایی بــه ارزش بیــش از ۲.۸ 

میلیارد پوند بسته شد.

در شرایط تعطیلی بزرگترین نمایشگاه های گردشگری جهان؛ ایران در تدارک برگزاری این رویداد است

نمایش خسارت، ورشکستگی و بیکاری؟! 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 امیر دژاکام آماده رفتن 
به تئاتر شهر است

امیر دژاکام، نویسنده و کارگردان تئاتر از اجرای 
نمایش »ایوب خان« خبر داد. قرار است این اثر در 
ماه های باقیمانده ســال 99، در سالن چهارسوی 
مجموعه تئاتر شــهر روی صحنه رود و همه چیز 

منوط به حذف محدودیت های کرونایی است.
دژاکام به خبرگزاری مهر گفته است: »از بهمن 
سال 9۸ تا االن نمایش »ایوب خان« همراه من بوده 
و در فضاهای بازی چون چیتگر، کاخ سعدآباد و آبشار 
تهران نیز اجراهای معدودی داشتیم؛ ولی به دلیل 
قرمز شدن شرایط کرونایی تهران اجرای نمایش 

متوقف شد.«
آخرین اثر دژاکام ســال گذشته در تماشاخانه 
ســپند روی صحنه رفته بود. با تعطیلی تئاترها و 
سینماها فعالیت های تئاتری این هنرمند و استاد 
دانشــگاه نیز به مدت یک سال تعطیل بوده است. 
او در اعتراض به تعطیلی طوالنی مدت گفته است 
»یک ساندویچی کوچک با ابعاد ۴ در 6 متر باز است 
و مقابل یخچال آن ۲0 نفر منتظر گرفتن ساندویچ 
ایستاده اند اما سالن های سینما نظیر سینما آزادی 
و سالن های تئاتر نظیر سالن اصلی و تاالر وحدت 
که ســقف های بلندی دارند و حضور مخاطب با 
فاصله گذاری در آنها کم خطر است، باید تعطیل 
باشند. بازارهای خرید و فروش باز و مملو از جمعیت 
هستند اما نمی دانم چرا باید سالن های سینما و تئاتر 

بسته بمانند.«
دژاکام درباره هزینه های تولید نمایش »ایوب 
خان« نیز صحبت کرده است و گفته »من روی گنج 
نخوابیده ام و متصل به سرمایه داری که بخواهد پول 
خود را از طریق هنر شستشو دهد نیستم. نمایش 
باید متکی به خود نمایش و متنی که دارای اندیشه 
است باشد نه متکی به چوب و تخته و برخی بازیگران 
مطرح تکراری که همه نقش ها را به یک شکل بازی 
می کنند و توقعات و دستمزدهای عجیب و غریب 

دارند.«
سالن های تئاتر از شهریور امسال تعطیل بوده 
و قادر آشــنا، مدیرکل هنرهای نمایشی وعده 
داده با وزرای مربوطه برای حذف محدودیت ها 

رایزنی کند.

مراسم جوایز گرمی به تعویق افتاد

به گزارش بیلبورد، مراسم شصت و سومین دوره 
جوایز موسیقی گرمی که قرار بود در تاریخ ۳1 ژانویه 
،1۲ بهمن ماه، برگزار شود به دلیل نگرانی از شیوع 

ویروس کرونا به زمانی دیگر موکول شد.
برگزارکنندگان این جوایز تاریخی ماه مارس 
را برای برپایی این مراســم در نظر دارند که در این 
صورت جوایز گرمی ۲0۲1 به فاصله یک ماه از نود و 
سومین دوره جوایز سینمایی اسکار برگزار خواهد 
شد که قرار است ۲۵ آوریل ، 6 اردیبهشت ماه، در 

لس آنجلس برگزار شود.
آمریکا مجدداً با افزایش موارد ابتال به ویروس 
کووید19 روبه رو شــده و لس آنجلس نیز یکی از 
کانون های اصلی انتشــار این ویروس محســوب 

می شود.
جوایز معتبر گرمی در ۲0 سال گذشته به غیراز 
دو سال در استیپلز سنتر لس آنجلس برگزار شده 
است. در شــصت و ســومین دوره جوایز گرمی، 
»بیانســه« با نامزد شــدن در 9 بخش، بیشترین 
نامزدی را به خود اختصــاص داده و پس از او، »دوآ 
لبپا«، »رودی ریچ« و »تیلور سویفت« با نامزدی در 

شش بخش قرار دارند.

تئاتر

موسیقی

دیوید امیری

گاه در بین تمام تصمیمات عمومی جامعه که 
معموال از جانب افراد مسئول گرفته می شوند، 
تنها چیزی که لحاظ نمی شــود کارشناســی 
بودن آن تصمیــم برای مخاطب اســت. البته 
داشتن لیسانس فیزیک و مدیر شدن در نهادی 
که کیلومترهــا از فیزیک دور اســت در ایران 
چیز جدیدی نیســت که بخواهیم شالوده این 
انتصابات را متهم کنیم. مثــال خودم در مدت 
زمان کوتاهی که در دانشگاه تدریس می کردم 
شاهد بودم که شــخصی با داشــتن دکترای 
جغرافیا، مدیر گروه معماری و هنر یک دانشگاه 
مهم دولتی بود! دانشــگاهی که بیش از ۵000 
دانشــجو داشت. در همین راســتا هفته پیش 
خبری در فضای مجازی پخش شد که در ابتدا 
گمان کردم یک شوخی است و زیاد به آن توجه 
نکردم ولی با گذشت چند روز، دیدم که آن خبر 
خیلی هم جدی بوده و واقعا آن تصمیم نابخردانه 
به مرحله اجرا هم رسیده است. آن خبر و تصمیم 

در مورد تغییر نشــان موزه هنرهــای معاصر 
تهران بود که باعث خنده عصبی من شد و یک 
دفعه به خودم نهیب زدم که هی مرد این شوک 
جدید خیلی هم از قبلی ها عجیب تر نیست پس 
خودت را آزار مده و فقط حرفت را بنویس. چون 
عده کثیــری از متخصصان امــر همواره نقش 
ناظر را دارند بهتر است سکوتت را مکتوب کنی 
شاید صدایش را گروهی بشنوند و کمی تسلی 
دل رنج دیده شان شــود. در تمام موارد مشابه 
اعتراضات مســالمت آمیز گروهی از جامعه در 
فضای مجازی و یا رسانه های مکتوب منعکس 
می شوند و اکثرا نقش کمرنگ خود را بازی می 
کنند اما آن کس که باید تصمیم نهایی را بگیرد 
همواره بر اساس جایگاه صندلی اش تصمیمش 
را از قبل گرفته و احتماال همان هم اجرا خواهد 
شــد. پس نگرانی من و امثال من می تواند برود 
درون شخصیت مان و شــاید آینه دق بشود که 
در تنهایی ها، ما را بــکاود و به حرص خوردن از 
نوعی که به هیچ دردی نمی خورد تبدیل  شود. 
خدا را شکر که حق بیان این دردها را به صورت 
دوز پایین داریم وگرنه سالمتی مان هم به خطر 

می افتاد. 

 اتفاق نظر بر نشان فعلی موزه 
همه هنرمندانی که در حوزه هنرهای تجسمی 
دستی بر آتش دارند، در تایید نشان فعلی موزه که 
ملهم از معماری بنا و حس تجســمی آن مکان و 
بیان مفهوم هنری آن است، متفق القول هستند و 
اثر جواد پویان آنقدر دقیق و بجا بوده که در طول 
۳0 سالی که من عضو کتابخانه آن موزه محترم 
هستم و در اکثر مراسم و رویدادهایش هم حاضر 
بوده ام، هیچ نظر مخالفی را در این رابطه نشنیده ام. 
به واقع این نشــان بطور ناخودآگاه و بدون هیچ 
اعتراضی در ضمیر تمام هنرمندان این مرز بوم 
نشسته است و اگر پر بیراه نگفته باشم نشان موزه 
در بین هنرمندان مهم جهان نیز شناخته شده 

است و شــاید حق نداریم به این راحتی یکی از 
نشان های هنری کشورمان را دستخوش تغییر 
کنیم. البته االن قصد تدریس برندسازی و جایگاه 
یک برند در بین رقیبان را ندارم ولی این نکته بسیار 
مهم است که جا افتادن یک نشان یا لوگو، در واقع 
نشان از قدرت هنرمند طراح آن است تا نشان از 
رونق بازار آن کاال. حاال که از مهر ماه سال 1۳۵6 
و گشایش این موزه معتبر بین المللی کشورمان 
حدود ۴۴ سال می-گذرد واقعا مشخص نیست 
چه نیازی به این تغییر حس می شــد که چنان 
شــتابزده هم عمل شــد تا باری دیگر جماعت 
تجسمی کشور را بدون هزینه مات و مبهوت هنر 

مدیریت بحران خود کنند! 

 امان از تصمیمات زلزله گونه
امروز در عصری زندگی می کنیم که تغییرات 
بزرگی در شــیوه زندگی بشــر روی داده و باید 
گفت  ساده ترین تصمیم برای این نوع تغییرات، 
علنی ســاختن پروژه برای جامعه بود تا اگر در 
نهایت، پارتی بازی هم کار خــودش را می کرد 
باز وجه ظاهری قضیه حفظ می شــد تا اگر هر 
جوجه هنرســتانی بر این تصمیم ایراد گرفت 
یک جواب گردن شــکن )همان دندان شکن( 
برای توجیه اش وجود می داشــت. واقعا ما، این 
مــوزه و هنرمندان کشــورمان را در جایگاهی 
بلند و مرتبه ای جهانی می دانیم و به دور از رابطه 
سببی یا نسبی با موسسان و طراحان این مکان 
مهم، همگی به اجماع نظر رسیده ایم که داشتن 
این دلخوشــی کوچک هنرمندان را هر از چند 
گاهی دستخوش تصمیمات زلزله گونه نکنید که 
گسل دل عزیزان را شکاف دهید. وگرنه با رشد 
هر جامعه ای مسلما به تغییرات مثبت نیاز است. 
به خصوص در جماعت تجسمی که خواسته های 
بحق خود را پرچم نکرده اند و این سکوت نشان 
از شــعور جمعی و درک وضعیت فعلی کشور 
از ســوی ایشان اســت. در پایان یک جمله هم 
برای همدردی با همکارانم در عرصه تجسمی 
می-نویسم و امیدوارم باعث قوت قلب شان باشد 
و همینطور مورد دقت و پسندشان: »هر دم از این 

باغ بری می رسد/ تازه تر از تازه تری می رسد«.

تکمله ای بر تصمیمات غیرکارشناسی به بهانه تغییر نشان موزه هنرهای معاصر

هر دم از این باغ بری می رسد 

تجسمی

در شرایطی که صنعت 
گردشگری ایران دچار 

خسارات بسیاری شده، 
هتل ها و آژانس های 

مسافرتی بسیاری 
ورشکسته و راهنمایان 
بسیاری بیکار شده اند، 

برگزاری نمایشگاه 
گردشگری اساسا برای چه 

کسانی برگزار می شود و 
چه کمکی می تواند برای 
فعاالن گردشگری باشد؟

در زمانی که بزرگترین 
نمایشگاه های گردشگری 

جهان لغو و به صورت 
مجازی برگزار می شوند 

خبرها حاکی از این است 
که نمایشگاه گردشگری 

ایران طبق روال هر سال در 
اسفندماه برگزار خواهد شد
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