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رییس موسسه شرقشناسی شیکاگو:

سازمان جهانی گردشگری اعالم کرد؛

ایران در رتبه دوم «سریعترین رشد گردشگری جهان»

انتقال لوح های هخامنشی به مجوزهای مراجع آمریکا نیاز دارد
رییــس موسســه شرقشناســی شــیکاگو میگویــد :هــم
انتقــال تحقیقــات منتشــر نشــده از الــواح هخامنشــی و
هــم بازگردانــدن  ۱۷هــزار لــوح هخامنشــی بــه ایــران ،بــه
مجوزهــای مراجــع آمریــکا نیــاز دارد.
«کریســتوفر وودز» کــه همزمــان بــا انتقــال چهارمیــن
محمولــه از الــواح هخامنشــی بــه ایــران ســفر کــرده اســت ،در
گفتوگــو بــا ایســنا دربــاره زمــان تخمینــی بازگشــت ســایر
الــواح بــه ایــران ،گفــت :ایــن الــواح در اولیــن فرصــت بــه
ایــران بازگردانــده میشــود ،ولــی مــا بــه مجــوز نیــاز داریــم.
صــدور ایــن مجوزهــا در کنتــرل مــا نیســت ،امــا امیدواریــم.
ایــن انتظــار خیلــی طوالنــی نخواهــد شــد و کوتــاه خواهــد
بــود .نمیخواهــم قولــی دهــم کــه نتوانــم آن را ضمانــت
کنــم امــا امیــد داریــم کــه در مــدت کوتاهــی و مــدت زمــان
کوتاهتــر از آخریــن وقفــه (از ســال  ۲۰۰۳تــا  )۲۰۱۹ایــن
کار انجــام شــود .مــا تمــام تــوان خــود را بــه کار میبندیــم
تــا تمــام الــواح را در اولیــن فرصــت و بــه امــن تریــن روش
ممکــن بــه ایــران منتقــل کنیــم.
او قبــا گفتــه بــود کــه الــواح هخامنشــی باقــی مانــده در
موسســه شرقشناســی شــیکاگو بــه تدریــج و احتمــاال در
چنــد مرحلــه بــه ایــران برگردانــده شــود .ایــن الــواح حــدود
 ۸۰ســال پیــش در کاوشهــای «هرتســفلد» ـ باستانشــناس
آلمانــی ـ یافتــه شــد و در همــان ســالها بــا توافــق دولــت
وقــت ایــران ،بــه صــورت امانــی در اختیــار دانشــگاه شــیگاگو
قــرار گرفــت تــا مطالعــه کنــد امــا بازگشــت ایــن الــواح بــه
خانــه تــا امــروز طــول کشــیده اســت .بخشهایــی از ایــن
مجموعــه تاکنــون در چهــار مرحلــه بــه کشــور برگشــت داده

شــده اســت .بنــا بــه اظهــار مقامــات میــراث فرهنگــی ایــران،
هنــوز  ۱۷هــزار لــوح دیگــر در اختیــار ایــن موسســه اســت.
طبــق آنچــه «کریســتوفر وودز» گفتــه :تــا کنــون۶۵۰۰
تبلــت ۸۵۰ ،لوحــه آرامــی و  ۲۵۰متــن دربــاره لوحههــای
آرامــی خوانــده شــده و بیــش از ُ ۴۰۰۰مهــر کــه روی تبلتهــا
وجــود داشــته ،رمزگشــایی شــده اســت.
رییــس موسســه شرقشناســی دانشــگاه شــیکاگو دربــاره
اینکــه نتایــج مطالعــات و تحقیقــات انجــام شــده روی الــواح
هخامنشــی از چــه طریــق قابــل دسترســی اســت ،بــه ایســنا
گفــت :تحقیقــات زیــادی روی ایــن الــواح انجــام شــده اســت.
ایــن پژوهشهــا آنالیــن در دســترس اســت و هــر شــخصی
میتوانــد آنهــا را بــه صــورت آنالیــن و رایــگان مطالعــه و
بررســی کنــد .دههــا مقالــه و تعــداد زیــادی کتــاب در ایــن
بــاره بــه چــاپ رســیده اســت .هــر آنچــه از ســوی موسســه
شــرق شناســی شــیکاگو در زمینــه الــواح باســتانی ایــران
انجــام شــده و توســط مــا بــه چــاپ رســیده را میتوانیــد
بــدون پرداخــت هیــچ هزین ـهای از وبســایت موسســه دانلــود
و مطالعــه کنیــد.
او در پاســخ بــه اینکــه مقامــات میــراث فرهنگــی ایــران
میگوینــد نتیجــه ایــن مطالعــات در دســترس قــرار نــدارد،
گفــت :آثــاری کــه در ایــن بــاره بــه چاپ رســیده در دســترس
همــگان اســت امــا مطالعاتــی هنــوز بــه چــاپ نرســیده کــه
میخواهیــم بــه اشــتراک بگذاریــم امــا بــر اســاس قانــون
انتقــال مالکیــت معنــوی آمریــکا کــه بایــد بــه آن احتــرام
بگذاریــم ،بایــد منتظــر انتقــال دیگــر الــواح بــه ایــران بمانیــم.
وی ادامــه داد :بــرای انتقــال تحقیقــات منتشــر نشــده بــه

ایــران نیازمنــد مجــوز از مراجــع مربــوط در آمریــکا هســتیم.
مــا قصــد داریــم تمــام ایــن اطالعــات را بــه اشــتراک بگذاریــم
امــا اجــازه بدهیــد ابتــدا الــواح بازگردانــده شــود ،همکاریهــا
توســعه یابــد و ســپس بــه یــک تفاهــم نامــه و یــا توافــق نیــاز
داریــم کــه بایــد دربــاره آن صحبــت کنیــم و بــه ســمت بــه
اشــتراک گذاشــتن همــه چیــز حرکــت کنیــم.
رییــس موسســه شرقشناســی دانشــگاه شــیکاگو گفــت:
هنــوز مطالعــه و کار روی الــواح در حــال انجــام اســت و
مطالعــات جدیــد نســبت بــه مطالعــات قدیمــی کاملتــر
هســتند و در ســطح متفاوتــی قــرار دارنــد .مطالعــه روی الــواح
هخامنشــی هیچــگاه بــه پایــان نخواهــد رســید و همــواره
کارهــای بیشــتری بــرای انجــام دادن اســت .مــا قصــد داریــم
تمــام اطالعــات موجــود را بــه اشــتراک بگذاریــم و ایــن اولیــن
قــدم در رســیدن بــه یــک تعامــل ســازنده و ارزشــمند بیــن
مــا اســت.
وودز بــا اشــاره بــه اینکــه پیشــتر برخــی پژوهشــگران
ایرانــی در مطالعــه ایــن الــواح بــا موسســه شرقشناســی
شــیکاگو همــکاری داشــتند ،دربــاره حضــور پژوهشــگران
ایرانــی دیگــر در پــروژه الــواح هخامنشــی ،اظهــار کــرد:
چندیــن دهــه اســت کــه در موسســه شرقشناســی شــیکاگو
بــا یــک باستانشناســان ایرانــی بــه نــام «عبــاس علیــزاده»
همــکاری داریــم.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :

معــاون مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت:
شــیوهنامه جدیــد تخصیــص یارانــه مطبوعــات مــورد
اســتقبال رســانهها و اســاتید علــوم رســانه قــرار گرفتــه اســت.
محمــد خــدادی در گفــت وگــو بــا ایرنــا ایــن مطلــب را در
پاســخ بــه ایــن ســوال بیــان کــرد کــه بــا انتشــار پیشنویــس
شــیوهنامه جدیــد محاســبه و تخصیــص یارانــه مطبوعــات
در ســال  ۹۸قــرار بــود تمامــی صاحبنظــران ،کارشناســان،
مدیــران مســئول و اصحــاب رســانه تــا پایــان شــهریورماه،
نظرهــا ،انتقادهــا و پیشــنهادهای خــود را در خصــوص ایــن
پیشنویــس بــه اداره کل مطبوعــات و خبرگزاریهــای
داخلــی ارائــه دهنــد .اســتقبال از ایــن فراخــوان چــه انــدازه
بــود و آیــا قابلیــت اجرایــی داشــتند؟
معــاون مطبوعاتــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی افــزود:
جزئیــات ایــن شــیوهنامه هــم کــه منتشرشــده بــر چنــد
اصــل اســتوار اســت ،نخســت ضریــب نظــم در انتشــار ،کــه
قبــا تــا  ۳۰درصــد هــم قابــل پذیــرش بــود امــا اکنــون در
مرحلــه اول  ۷۰و بعــد  ۹۰درصــد اعــام شــده اســت یعنــی
اگــر یــک روزنامــه از  ۱۰۰روز فقــط  ۳۰روز منتشرشــود،
مشــمول حمایــت نمیشــود .دیگــری گســتره توزیــع اســت.
کــه گســترده توزیــع سراســری یعنــی  ۳۱اســتان نــه تعــداد
محــدودی اســتان و نکتــه ســوم محتــوا و ضریــب کیفــی

معاون امور استانهای صداوسیما عنوان کرد ؛

برنامه صداوسیما برای حضور موثر در فضای مجازی
معــاون امــور اســتانهای صداوســیما گفــت :پژوهــش،
سیاســتگذاری و برنامهریــزی بــه منظــور تحقــق راهبــرد
حضــور موثــر در فضــای مجــازی و تــدارک آرایــش رســانهای
در فضــای جدیــد یکــی از مهمتریــن الزامــات آیندهپژوهانــه
رســانه ملــی اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت امــور اســتانهای
ســازمان صداوســیما ،علــی دارابــی در گردهمایــی معاونــان
فضــای مجــازی صداوســیمای مراکــز کــه در مجتمــع
آموزشــی زیباکنــار برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه مفاهیم اساســی
و بنیانهــای معرفتــی آیندهپژوهــی ،اظهــار کــرد :در ایــن
زمینــه بایــد ابتــدا بــه ایــن ســوال پاســخ دهیــم کــه چگونه در
مــورد آینــده بیاندیشــیم و چــه عواملــی در آینــده تاثیرگــذار

هســتند .ضمــن اینکــه بایــد چگونگــی تعییــن مطلوبیــت
آینــده را بشناســیم و بدانیــم کــه در هــر زمانــی چــه
کاری را بایــد انجــام دهیــم و پیامــد آن چیســت؟ او افــزود:
آیندهپژوهــی دانشــی خردمندانــه اســت کــه بــا کمــک
روشهــای علمــی و ایجــاد گفتمــان معطــوف بــه آینــده ،و
ترســیم تصویرهــای بــزرگ آینــده ،رفتــار امــروز را تقریــر
میکنــد ،آیندهپژوهــی دانــش تصمیمگیــری پیشدســتانه
اســت .همچنیــن آیندهپژوهــی دانشــی اســت کــه بــه انســان
میآمــوزد چگونــه بــه مصــاف آیندههــای مبهــم بــرود و
در ایــن رویارویــی دســتخوش کمتریــن دشــواری شــده و
بیشــترین ســود را بــه چنــگ آورد .معــاون امــور اســتانهای
ســازمان صداوســیما بــا بیــان اینکــه آیندهپژوهــی مشــتمل

بــر اســاس گــزارش جدیــد ســازمان جهانــی گردشــگری ،ایــران
بــا  ۴۹درصــد رشــد پــس از اکــوادور در رتبــه دوم ســریعترین
کشــورها از حیــث رشــد جــذب گردشــگر خارجــی قــرار گرفت.
بــه گــزارش ایســنا ،گردشــگری ایــران کــه در ســال ۲۰۱۷
میــادی در مجمــوع از  ۴.۸۶۷میلیــون توریســت خارجــی
میزبانــی کــرده بــود ،در ســال  ۲۰۱۸توانســت بــا  ۴۹.۹درصــد
رشــد ایــن رقــم را بــه  ۷.۲۹۵میلیــون نفــر برســاند تــا پــس از
اکــوادور بــا رشــد  ۵۱درصــد ،ســریعترین رشــد را در میــان
کشــورهای جهــان در جــذب گردشــگر بــه نــام خــود ثبــت
کنــد .کشــور اکــوادور در آمریــکای جنوبــی در فاصلــه زمانــی
 ۲۰۱۷-۲۰۱۸توانســته شــمار گردشــگران خــود را از  ۱.۶بــه
 ۲.۶میلیــون نفــر افزایــش دهــد.
رشــد  ۴۹.۹درصــدی جــذب گردشــگر بینالمللــی در ایــران
در بــازه زمانــی  ۲۰۱۷-۲۰۱۸در حالــی بــه ثبــت رســیده
اســت کــه پیــش از آن و در فاصلــه زمانــی  ۲۰۱۶-۲۰۱۷رشــد
گردشــگری ایــران منفــی  ۱.۵درصــد گــزارش شــده بــود.
ســازمان جهانــی گردشــگری از میــزان درآمدهــای گردشــگری
ایــران در ســال  ۲۰۱۸اطالعاتــی نــداده اســت امــا بــرای ســال
 ۲۰۱۷رقــم  ۴.۴۰۲میلیــارد دالر را بــه عنــوان درآمــد حاصــل
از جــذب گردشــگران خارجــی در ایــران اعــام کــرده اســت.
درآمــد گرشــگری ایــران در ســال  ۲۰۱۰میــادی بــر اســاس
اطالعــات موجــود در ایــن گــزارش  ۲.۴۳۸میلیــارد دالر اعــام
شــده اســت .کشــورهای مصــر ( ۳۶درصــد) ،اوگانــدا (۳۱.۹
درصــد) ،نپــال ( ۲۴درصــد) ،اســلوونی ( ۲۳درصــد) ،فلســطین
( ۲۰.۵درصــد) ،ویتنــام ( ۱۹.۹درصــد) ،گرجســتان (۱۶.۹
درصــد) ،کــره جنوبــی ( ۱۵.۱درصــد) و قطــر ( ۱۹.۴درصــد)
بــه ترتیــب در رتبههــای بعــدی ســریعترین رشــد در جــذب
گردشــگر بینالمللــی قــرار دارنــد.

سفیر ایتالیا در ایران :

رسانهها از شیوهنامه جدید یارانه مطبوعات استقبال کردند
رســانه اســت.
خــدادی اظهــار داشــت :محورهــای چهارگانــه «اقتصــاد و
توســعه ملــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی ،سیاســت خارجــی و
امنیــت ملــی ،فرهنــگ ،معــارف اســامی و دفــاع مقــدس» بــه
عنــوان اولویتهــای موضوعــی در محاســبه یارانــه مطبوعــات
اعــام شــده اســت .رســانههایی کــه در ایــن موضوعــات فعــال
باشــند و تولیــد محتــوای موثــر داشــته باشــند ،در اولویــت
دریافــت یارانــه هســتند.
وی افــزود :در ایــن شــیوهنامه میــزان حمایــت از نشــریات
متعــدد دارای صاحبامتیــاز حقیقــی یــا حقوقــی واحــد نیــز
مشــخص شــده بــه طــوری کــه صاحبــان امتیــاز بیــش از
ســه نشــریه از ضریــب کاهشــی برخــوردار میشــوند و بــرای
صاحبــان امتیــاز دارای بیــش از  ١٠نشــریه نیــز یاران ـهای در
نظــر گرفتــه نشــده اســت.
معــاون مطبوعاتــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت:
دیــدگاه هــا و نقطــه نظــرات اهالــی رســانه و اســاتید و دســت
انــدرکاران ایــن حــوزه در خصــوص شــیوه نامــه جدیــد
دریافــت شــده و تمــام ایــن اطالعــات در قالــب داده ای در
حــال جمــع آوری اســت.
خــدادی اضافــه کــرد کــه ایــن دیــدگاه هــا بــه کمیتــه ای
ارســال مــی شــود کــه متشــکل از نماینــدگان رســانه هــا و
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اســاتید ایــن حــوزه اســت و در نهایــت جمــع بنــدی خواهــد
شــد .وی افــزود :مــا ایــن شــیوه نامــه را بــرای تمــام ۲۸
انجمــن صنفــی و  ۳۱خانــه مطبوعــات جهــت ارســال نظــرات و
دیــدگاه هایشــان ارســال و همچنیــن طــی جلســه ای مدیــران
رســانه را دعــوت و در ایــن زمینــه گفــت وگــو کردیــم .در
ایــن نشســت هــم اندیشــی حــدود  ۱۵مدیــر رســانه حضــور
داشــتند.
معــاون مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ادامــه
داد :ایــن شــیوه نامــه را همچنیــن بــرای اســاتید علــوم رســانه
ارســال کردیــم تــا نظــرات کارشناســی خــود را ارائــه کننــد.
خــدادی اضافــه کــرد :شــیوه نامــه جدیــد یارانــه مطبوعــات
بــرای دســت انــدرکاران رســانه نیــز ارســال شــد ،بــه بخــش
هایــی کــه تصــور مــی کردیــم ممکــن اســت نظــری داشــته
باشــند و بایــد در جریــان موضــوع قــرار گیرنــد.
وی اضافــه کــرد کــه نســخه ای از شــیوه نامــه جدیــد روی
ســایت معاونــت مطبوعاتــی قــرار داده شــده و عــاوه بــر
آن طــی نشســتی خبــری تبییــن و تشــریح گردیــده اســت.
همچنیــن در گفــت وگوهــای متعــدد بــا رســانه هــا بــه ابعــاد
و جنبــه هــای مختلــف آن نیــز پرداختــه شــده اســت.
بــر مجموعــه تالشهایــی اســت کــه بــا واکاوی منابــع،
تجســم آیندههــای
الگوهــا ،و عوامــل تغییــر یــا ثبــات ،بــه ّ
بالقــ ّوه و برنامهریــزی بــرای آنهــا میپــردازد ،گفــت:
پیشبینــی روندهــا ،فرصتهــا و چالشهــا ،چشــماندازها،
آیندهنــگاری ،جهتگیریهــای اســتراتژیک ،ایدههــای
نــو ،نظریههــای نــو و راه حلهــای نــو ،خروجــی علــم
آیندهپژوهــی هســتند .در بیــان کارکــرد آیندهپژوهــی بایــد
بــه مــواردی همچــون توصیــف هدفهــا و ارزشهــا ،توصیــف
روندهــا ،تبییــن شــرایط حاکــم ،تصویرپــردازی آیندههــای
ممکــن و محتمــل بــا توجــه بــه ادامــه شــرایط و ابــداع،
ارزیابــی و گزینــش سیاس ـتهای بدیــل بــا هــدف دســتیابی
بــه آینــده مطلــوب اشــاره کــرد .دارابــی خاطرنشــان کــرد:
ایجــاد آمادگــی در مدیــران و سیاســت گــذاران نظــام اســامی
و ضــرورت هوشــمندی آنهــا بــرای برنامهریــزی بــه منظــور
حفــظ نظــم اســامی و حرکــت بــه ســمت کمــال یکــی از
مهمتریــن دالیــل توجــه بــه آیندهپژوهــی اســت.

ســفیر ایتالیــا در ایــران بــا تاکیــد بــر اهمیــت شــناخت
بیواســطه ایــران توســط گردشــگران گفــت :ایــن کشــور
بــا وجــود تنــوع طبیعــی و آثــار باســتانی تاریخــی ،تمــام
مشــخصههای جــذب گردشــگر خارجــی را دارد.
جوزپــه پرونــه Giuseppe Perrone /در گفتوگــو بــا
ایرنــا ،بــا اشــاره بــه ســابقه تاریخــی ایــران گفــت :ایــران بــرای
گردشــگران خارجــی کشــور بســیار جــذاب اســت و بســیاری از
گرشــگران خارجــی ،ایــران را بــرای مقصــد گردشــگری انتخــاب
میکننــد .وی افــزود :گردشــگران ایتالیایــی نیــز عالقــه زیــادی
بــه ایــران دارنــد چــون ایــن کشــور تنــوع طبیعــی مختلفــی
دارد کــه بــرای آنهــا جــذاب اســت؛ همچنیــن ایتالیاییهــا
عالقــه زیــادی بــه آثــار باســتانی بــی نظیــر ایــران دارنــد.
معمــاری در ایــران از ســابقه دیرینــهای برخــوردار اســت کــه
بــرای گردشــگران ایتالیایــی تماشــایی اســت .ارزانــی قیمتهــا
در ایــران مــی توانــد یکــی دیگــر از انگیزههــای ســفر بــه ایــن
کشــور باشــد .ســفیر ایتالیــا در ایــران بــا اشــار بــه وجــود تصویــر
نادرســت از ایــران میــان برخــی خارجیهــا :گردشــگران خارجــی
بایــد خودشــان بــه ایــران بیاینــد ،تــا بــا چش ـمهای خودشــان
ببیننــد آنچــه دیگــران از ایــران و ایرانیهــا میگوینــد اشــتباه
اســت؛ بایــد بــه ایــران آمــد تــا بــاور کــرد در ایــران مــی تــوان
از زیبایــی هــا و مهماننــوازی ایرانهــا لــذت بــرد .وی در
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ایــران چگونــه میتوانــد ایــن تصــور
نادرســت را از بیــن ببــرد و آن را تغییــر داد ،گفــت :تبلیغــات
گردشــگری ،خارجیهــا را راغــب بــه ســفر ایــران میکنــد.
گردشــگران خارجــی خودشــان بایــد بــه ایــران بیاینــد تــا لمــس
کننــد ،پیــش فرضیــات درخصــوص ایــران بــا ایــران تفــاوت دارد.
در آیینــه تمدنهــا ،فرهنــگ و هنــر از پایــه هــای محکــم و
اســتوار در تــداوم روابــط بیــن ملتهــا بــوده اســت و در ایــن
بیــن ایــران و ایتالیــا بــه عنــوان دو ملــت بــزرگ و صاحــب
تمــدن پربــار ،بــه تاریــخ ،اندیشــه ،هنــر ،فرهنــگ و مدنیــت
بشــری غنــا بخشــیدند .تاریخچــه روابــط فرهنگــی میــان ایــران و
ایتالیــا در واقــع تاریخچــه فرهنگــی شــرق و غــرب اســت .بیــش
از بیســت قــرن ایــران و ایتالیــا ،یکــی مظهــر تمــدن شــرق و
دیگــری مظهــر و نماینــده تمــدن غــرب بــوده اســت .ایــن ســابقه
دیریــن روابــط و درک اشــتراکات متعــدد تاریخــی ،مذهبــی و
فرهنگــی میــان دو ملــت موجــب گردیــده اســت کــه امــروز
ایــران و ایتالیــا درک و فهــم بهتــری از یکدیگــر داشــته باشــند.

