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اقتصاددان هــای آمریکایی این روزهــا بیش از هر 
زمان دیگری از احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکا 
طی ماه های آینده ســخن می گویند. به طور ســنتی 
اقتصاد آمریکا هر 10  ســال یک بار رکــود اقتصادی 
را تجربــه می کند. آخرین رکود اقتصــادی آمریکا در 
 سال2008 و هنگام ریاست جمهوری باراک اوباما رخ 
داد.  اقتصاددان های بانک آمریکایی مریل لینچ اعالم 
کرده اند که شانس وقوع یک رکود اقتصادی در یک تا 
12 ماه آینده یک به ســه است. غول اقتصادی گلدمن 
ســکس نیز در پیش بینی های اقتصادی خود، رشــد 
اقتصاد آمریکا در سه ماهه چهارم  سال جاری را کاهش 
داده و به 1.8 درصد رساند. این موسسه اعالم کرده خطر 
وقوع رکود اقتصادی بــه دلیل جنگ تجاری آمریکا با 
برخی کشــورها افزایش یافته است. موسسه مورگان 
استانلی معتقد است باال رفتن بیشتر تعرفه های ترامپ 

علیه چین می تواند به رکودی جهانی برسد.
از زمــان جنگ داخلی،  تنها یــک رئیس جمهوری 
با رکودی که در دو ســال پایانی نخستین دور تصدی 
خود داشت توانست در انتخابات دوباره پیروز شود و او 
کسی نبود جز ویلیام مک کینلی. از آن زمان تمام چهار 
رئیس جمهوری که در دوران شــان رکود وجود داشت 
برای پیروزی دوباره در انتخابات شکست خوردند: ویلیام 

تافت، هربرت هوور، جیمی کارتر و جورج هربرت واکر 
بوش. در همین گستردگی، تمامی 10 رئیس جمهوری 
که با رکود مواجه نبودند، پیروز شدند: وودرو ویلسون، 
فرانکلین روزولت، دوایت آیزنهاور،  ریچارد نیکســون، 
رونالد ریگان، بیل کلینتون، جورج بوش و باراک اوباما. 
یک رکود بــرای ترامپ به نظر آسیب رســان می آید. 
میزان محبوبیت او به پایین ترین ســطح در اواســط 
دهه ۴0 رسیده اســت، حتی با یک اقتصاد قوی و نرخ 
بیکاری ۳.۷ درصدی. برخی از نظرســنجی ها نشان 
می دهد اکثریت آمریکایی ها عملکرد کاری او در اقتصاد 
را تایید می کنند، اما هیچ کدام از آنها در دیگر مســائل 
به ۵0 درصد نرسیده است. بیشتر کارشناسان شانس 

انتخاب دوباره او را حدود ۵0 – ۵0 یا کمتر می دانند.

افزایشتعرفههایتجاریبالیجانرئیسجمهوریآمریکامیشود

صدای پای رکود اقتصادی بیخ گوش ترامپ که
 این

و  
روزنامه ایندیپندنت عکسی از حضور معترضان در 
فرودگاه هنگ کنگ منتشــر کرده است. معترضان به 
صورت ثابت در همه اماکن فرودگاه نشسته  و در نتیجه 
فرودگاه را به کل تعطیل کرده اند. فرودگاه هنگ کنگ 
برای دومین بار است که به طور کامل تعطیل می شود. 

این فرودگاه یکی از 10 فرودگاه شلوغ جهان است.

روزنامه مترو چاپ انگلیس در تیتر نخست خود به 
اقدام یکی از دانشگاه ها در ممنوع کردن فروش همبرگر 
در دانشگاه پرداخته است. دانشگاه لندن اعالم کرده با 
هدف مبارزه با تغییرات آب وهوایی از فروش همبرگر 
گوشــت قرمز در دانشــگاه جلوگیــری خواهد کرد. 

دانشجویان نیز با این اقدام همراهی کرده اند. 

هفته نامه نیوزویک در شماره این هفته خود موضوع 
وام دانشجویی در آمریکا را به طور کامل و از همه جوانب 
بررسی کرده است. بخشش وام دانشجویی در آمریکا 
ازجمله شعارهای اصلی برخی کاندیداهای دموکرات 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است. نیوزویک 

صحت ادعاهای کاندیداها را بررسی کرده است.  

ک
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 کی

صنعت توریسم، کســب وکاری بزرگ برای کشورهایی 
است که گردشگران را جذب می کنند. دریافت های مستقیم 
از توریسم در  سال 201۷ در مجموع به 1.6 هزار میلیارد دالر 
می رسد که این میزان، 2 درصد کل اقتصاد دنیاست.    گرچه 
شورای جهانی  سفر و جهانگردی تخمین زده که فعالیت های 
اقتصادی ای که به دنبال صنعت توریسم انجام می شود، بسیار 
بیشتر از این مقدار  اســت و به 8.8 هزار میلیارد دالر در سال 
2018 رســیده اســت. همچنین این حجم از فعالیت های 
اقتصادی شــامل ایجاد 10  درصد شغل های موجود در کره 
زمین است.    با همه این اوصاف، صنعت توریسم روی دیگری 

هم دارد که خیلی خوشایند  نیست. 
همچنانکه تجربه اورست نشــان داد، سفر به مکان های 
معروف و شناخته شده باعث چیزی می شود که اقتصاددان ها 
آن را تراکم  خارجی می نامند. یعنی وقتی شما به یک مکان 
معروف می روید، حضور شــما باعث می شــود که احساس 
راحتی دیگران کمی  کاهش پیدا کند. حــاال اگر این تعداد 
بازدیدکنندگان چندین برابر شود و به میلیون برسد، آن زمان 
است که متوجه می شوید  توریست ها و گردشگران در سراسر 
دنیا درحال از بین بردن راحتی یکدیگر هســتند. به عنوان 
مثال در شــهر توکیو، کافه ای  مخفی و دنج وجود داشت که 
تقریبا افراد زیادی از این موضوع باخبر نبودند، اما پس از مدتی 
گردشــگران چینی و غربی به  آنجا هجوم بردند و دیگر آن 

کافه ای نبود که بتوان مثل قبل لذت برد. 
این مســأله برای شهرها بیشــتر آزاردهنده است. حتی 
هنگامی که دالرهای توریســتی وارد یک شهر می شوند و 
در مغازه ها و  فروشگاه های آن جا خرج می شوند، اما هیچ گاه 
زیرساخت های این شهر برای هجوم این تعداد توریست ایجاد 
نشده است.  اگر قرار باشد زیرساخت های جدیدی در این شهر 
ایجاد شود، مثل ساخت وساز هتل ها، مغازه ها و غیره باید برای 
مدتی آن  خیابان ها و ایستگاه های مترو بسته شوند و همین 

امر باعث از بین رفتن جذابیت های توریستی می شود.  
اگــر تا زمانی کــه هتل های جدید ســاخته نشــده اند، 
گردشــگران بخواهند خانه یا آپارتمان ها را اجاره کنند و در 
آن جا بمانند،  این مســأله باعث افزایــش تقاضا و درنهایت 

موجب افزایش اجاره ها برای مردم محلی که در آن جا زندگی 
می کنند،  می شود. 

به طور کلی و به لحاظ منطقــی، در هر نقطه از جهان اگر 
بیش از حد توان آنجا، تقاضا برای جا و مکان، غذا، حمل ونقل و 
سایر  امکانات وجود داشته باشد، شرایط آن جا مختل می شود 

و کارآمدی خود را از دست می دهد. 
این مشکالت درحال بدتر شدن هم هستند، چراکه تعداد 
بیشتری از کشورهای آسیایی و آفریقایی درحال پیوستن 
به  کشورهای توسعه یافته هستند. حاال طبقه متوسط هند، 
بنگالدش و اندونزی بسیار بیش از گذشته درحال بازدید از 

سوییس،  ونیز و نیویورک هستند. 
متاســفانه به زودی به نقطه ای می رســیم کــه به لحاظ 
منطقی، تجمع بیش از حد توریست ها باعث می شود سفر 
برای سایر  توریست ها و گردشــگران سخت تر شود و دیگر 
لذت بخش نباشــد. البته می توان این مشــکل را تا حدی 
حل کرد؛ همان طور که  ژاپن سعی کرده تا گردشگران را به 
سمت مکان های کمتر شلوغ بفرستد. برخی از مناطق مثل 
آمســتردام درحال کم کردن  تبلیغات برای جذب توریسم 
هســتند. اما درنهایت چاره ای جز این نمی بینند که هزینه 

توریست ها و گردشگران را افزایش دهند. 
فقط تعداد کمی از شهرها و کشورها درحال انجام چنین 
کاری هســتند. ونیز به زودی برنامه خــود را برای گرفتن 
هزینه ای به  عنــوان ورودی آغاز خواهد کــرد. نیوزیلند نیز 
مالیاتی را به عنوان مالیات توریسم در نظر گرفته است. چندین 
کشور و شهر دیگر  در اروپا نیز به دنبال ایجاد مالیات در هتل ها 

و اقامتگاه هایشان هستند. 
این ســاده ترین راه بــرای مقابله با هجوم بیــش از حد 

توریست هاست که منافع اقتصادی هم دارد. 
افزایش اجتناب ناپذیر قیمت ها اما می تواند خبر بدی برای 
طبقه نوظهور متوسط در جهان باشد. این بدان معناست که 
دیگر  نمی توانید به همه جای دنیا با قیمتی ارزان سفر کنید؛ 
دست کم به مکان های معروف نمی توانید بروید. احتماال در 
آینده ای نه  چندان دور، بازدید از مکان هایی مثل ونیز فقط از 

عهده افراد پولدار برخواهد آمد. 

بسیاریازشهرهایتوریستیجهانبامشکلتعدادبیشازحد
توریستمواجههستند

بس است! دیگر نیایید! 

 نامه نگاری های طعنه آمیز
 و بانمک ترودو

از  آمریکایــی  نشــریات  از  برخــی 
نامه نگاری های طعنه آمیز و خارج از عرف 
نخست وزیر  ترودو،  جاستین  دیپلماتیک 
کانادا و دونالد ترامــپ خبر داده اند. ماجرا 
زمانی آغاز شــده که نخستین یادداشت 
دست نویس را دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا پس از انتشار تصویر جاستین ترودو، 
نخست وزیر کانادا روی جلد مجله »بلومبرگ 
بیزینس« برای او فرســتاد و این حرکت 
آن قدر عجیب بوده که سفیر کانادا در آمریکا 
برای حصول اطمینان از موثق بودن آن، با 
کاخ سفید صحبت کرده است. به گفته این 
منابع، ترامپ جلد این مجله را که به ترودو 
لقب »ضد ترامــپ« داده بود، پاره کرده و با 
ماژیک روی آن نوشــته: »امیدوارم صحت 

نداشته باشد.«
تــرودو نیز چند هفته بعــد در تاریخ ۲۰ 
دســامبر ۲۰۱۷ واکنش خود به یادداشت 
ترامپ را برای او ارسال می کند. با این حال، 
نامه ترودو روی سربرگ رسمی اش نوشته 
شده بود. نخســت وزیر کانادا در یادداشت 
خود خطاب به ترامپ نوشت: »دونالد عزیز، 
 سال بسیار پرمشــغله ای بود. از تعطیالت 
کریسمس لذت ببر؛ ســزاوارش هستی.« 
ترودو در ادامه نوشت: »فقط باید موردی را 
یادآوری کنم. در فلوریدا سخنرانی عالی ای 
داشتی، اما در تجارت با کانادا کمی از تعادل 
خارج شدی. اداره نمایندگی تجاری آمریکا 
نیز آن را تأیید می کنــد. بهترین ها را برای  
ســال ۲۰۱۸ آرزو دارم.« در پاکت این نامه 
همچنین یک نســخه از اطالعات موجود 
درباره تجارت با کانادا وجود داشــت که در 
وب ســایت اداره نمایندگی تجاری آمریکا 
منتشــر شــده بود. ترودو در این نسخه 
چاپ شــده، زیر جمله »مازاد تجارت کاال 
و خدمات آمریکا با کانادا در  ســال ۲۰۱۶  
۱۲.۵ میلیارد دالر بوده« خط کشــیده بود. 
ترودو همچنین دور رقم ۱۲.۵ میلیارد دالر 
دایره کشیده و کنار آن یک شکلک خنده 

رسم کرده بود.

چهره

پس از آن که پاکستان 
اعالم کرد مسأله کشمیر 

را با حمایت چین به 
شورای امنیت سازمان ملل 
ارجاع می دهد، هندوستان 
به پکن هشدار داد که از 
مناقشه کشمیر دور بماند. 

وزیر خارجه هندوستان 
که به پکن رفته تا با وانگ 

یی، همتای چینی خود 
دیدار کند، در گفت وگو با 
وی گفت: »دو کشور باید 
مطمئن شوند که اختالفات 
بین شان نباید به مناقشات 
بدل شود. وزارت خارجه 
چین نیز در بیانیه ای اعالم 
کرد یک موضع اصولی را 
در قبال اقدامات یکجانبه 

هندوستان اتخاذ کرده 
و به دهلی نو تاکید دارد 
تا نقش سازنده ای را در 

صلح و ثبات منطقه ای ایفا 
کند.«

کسی که به کمک های 
دولتی در آمریکا وابسته 

است، طبق مقررات جدید 
ممکن است در آینده 

نتواند گرین کارت این 
کشور را دریافت کند. این 

دستور را دولت ترامپ 
صادر کرده و قرار است 

از اواسط اکتبر اجرا شود. 
دولت دونالد ترامپ در 

آمریکا رویکرد شدیدتری 
در رابطه با سیاست 

مهاجرت را در پیش 
گرفته است. مهاجرانی 

که به کمک های دولتی 
متکی هستند در آینده 

ممکن است نتوانند اقامت 
دایم بگیرند. به گفته اداره 

مهاجرت و خارجی ها در 
آمریکا، مقررات جدید از 

اواسط اکتبر  سال جاری 
معتبر خواهد شد.

هند به چین هشدار داد از 
مناقشه کشمیر دور بماند

دریافت گرین کارت آمریکا 
سخت تر می شود
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گاه
ن کمیسیونر عالی ســازمان ملل در امور حقوق بشر از مسئوالن هنگ کنگ درخواست کرد 

که خویشتنداری پیشه کنند. او تحقیق درباره استفاده از گاز اشک آور و روش های منع شده 
در قوانین بین المللی از ســوی نیروهای امنیتی در مقابله با معترضان را خواستار شد. با ورود 
معترضان هنگ کنگ به فرودگاه این شهر، این فرودگاه که یکی از پررفت وآمدترین فرودگاه های 
جهان است، بار دیگر از فعالیت بازماند. تمامی خدمات پروازی در فرودگاه بین المللی هنگ کنگ 

به دلیل اختالل به وجودآمده در نتیجه اعتراضات ضددولتی متوقف شده است.

فعالیت فرودگاه 
هنگ کنگ دوباره 

متوقف شد
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اتمام صفحه آرایی
۱۶ / 3۰

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

بسیاریازداروهایمورداستفاده
بدوننسخهازجملهدارویضد
سرفه،سرماخوردگی،و...باعث
گیجیناخواستهمیشوندکه

ممکناسترانندگیرابامشکل
روبهروکند.


