
 کاخ گلستان که روزگاری مأمنی برای پادشاهان قاجار 
بود؛ امروز با برخورداری از گنجینه های ارزشمند می تواند 
محلی برای شناخت و آگاهی از آن دوره تاریخی کشور 

باشد.
تهران  ادامه »شبهای  در  ایرنا،  فرهنگی  خبرنگار  گزارش  به 
شناسی« که تاکنون برگزار شده از جمله شب تکیه دولت، شب 
خیابان مولوی، شب بهارستان، شب چنارستان، شب باغهای تهران 
و شب میدان توپخانه؛ شامگاه سه شنبه در تاالر فردوسی خانه 
اندیشمندان علوم انسانی شب کاخ گلستان با سخنرانی محمد 

حسن سمسار، سید محمد بهشتی، علیرضا انیسی برگزار شد.
همچنین فیلم مستندی درباره تاریخچه کاخ گلستان به نمایش 

درآمد.
کاخ گلستان با قدمتی بالغ بر 440 سال یکی از منحصر به 
فردترین مجموعه های تاریخی ایران است.اطالق نام گلستان به 
این مجموعه ریشه در بنیان تاالری بنام »گلستان« دارد که از 
بناهای عهد آقا محمدخان قاجار بوده و در سال 1216 هجری 

قمری و در عهد فتحعلی شاه قاجار به پایان رسید.
در حق کاخ گلستان بی عدالتی شده است

دایره  مرکز  علمی  عالی  محمد حسن سمسار عضو شورای 
المعارف بزرگ اسالمی و مدیر بخش معماری و هنر این مرکز در 
این نشست گفت: نسبت به کاخ گلستان و بنای فرهنگی و تاریخی 
آن بی عدالتی شده و این مرکز فرهنگی کمتر شناخته شده است.
وی افزود: دلیل این امر این است که مدت زمان زیادی از مرکز 
فرهنگی شدن کاخ گلستان نسبت به دیگر بناهای تاریخی نمی 
گذرد، کاخ گلستان مدت 30 سال است که به مرکز فرهنگی 
تبدیل شده و پیش از آن تنها به عنوان کاخ سلطنتی مطرح بوده 

است.
وی درباره ویژگی ها و وضعیت جغرافیایی کاح گلستان گفت: 
این کاخ در منطقه ای از تهران که مملو از غبار و آلودگی است 
دارای محوطه سبز زیبایی است که این فضا کاخ را نسبت به باقی 

فضاها متفاوت کرده است.
این باستان شناس بنای کاخ گلستان را متعلق به نیمه دوم 
سلطنت قاجار دانست و گفت: فضای سبز اطراف این کاخ به بنای 

آن زیبایی خاصی داده است.
سمسار با بیان اینکه همه ابنیه های تاریخی بخشی دارند که 
همگان امکان بازدید از آن دارند و بخشی دیگر که بازدیدکننده آن 
را نمی بیند، گفت: موزه ها و بناهای تاریخی کاخ گلستان از جمله 

جاذبه هایی است که ببیندگان آن را می بینند.
وی افزود: اما بخش هایی که بازدیدکنندگان آن را نمی بینند و 
تنها متخصصان از وجود آن با خبر هستند در کاخ گلستان وجود 
دارد که یکی از مشهورترین آنها کتابخانه خطی کاخ است که از 

جهت کیفیت نسخ خطی در جایگاه ویژه ای قرار دارد.
سمسار اضافه کرد: ثبت جهانی سه نسخه خطی از این کتابخانه 

نشان از بزرگی و شهرت کتابخانه کاخ گلستان دارد.
عضو شورای عالی دایره المعارف بزرگ اسالمی گفت: وجود 
این  هنری  اهمیت  از  نشان  تا سیزدهم  پنجم  قرن  از  نسخی 

کتابخانه در سطح جهان دارد.

سمسار »آلبوم خانه« کاخ گلستان را یکی دیگر از جاذبه های 
بی نظیر این کاخ دانست و گفت: وجود یکهزار عکس اصیل، این 
مرکز را یکی از بزرگترین مراکز نگهداری عکس های تاریخی کرده 
است. این باستان شناس گفت: وجود 400 هزار سند متعلق به 
دوره قاجار در کاخ، آن را به یکی از مراکز مناسب برای تحقیق در 

این دوره تاریخی تبدیل کرده است.
کاخ گلستان، میراثی که در گذشته نماند

سید محمد بهشتی رئیس پیشین پژوهشکده میراث فرهنگی 
و گردشگری گفت: بسیاری کاخ گلستان را جزو آخرین مجموعه 
از دوران تفوق سنت می دانند و سنت را مقابل مدرنیته متهم به 
»در گذشته ماندن« و کهنگی می کنند؛ کاخ گلستان به عنوان 
شاخص ترین ابنیه در دوره سنتی با دارا بودن ساختمان ها، فرش 
ها، آلبوم خانه ها و مراکز اسنادش دچار کهنگی و در گذشته 

ماندن نشده است.
وی افزود: ساختمان ها و ابنیه از زمان صفویه و در دوره قاجار در 
زمان فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه همواره در حال دگرگونی بوده 
است.کاخ گلستان در هیچ دوره ای نمی ایستد و مانند موجود زنده 
دچار دگرگونی و تغییر شده است و توقف و کهنگی در این کاخ 
معنا ندارد. بهشتی افزود: این مهم تنها به معماری کاخ گلستان 
محدود نیست و وجود کتاب های قدیمی که در ادوار مختلف 
بازنویسی شده اند شاهدی دیگر بر این مدعاست که کاخ گلستان 

همواره در حال دگرگونی و رو به جلو بودن است.

بهشتی وجود هزاران عکس در آلبوم خانه کاخ گلستان را یکی 
دیگر از نشانه های به روزبودن این کاخ عنوان کرد و افزود: آلبوم 
خانه کاخ گلستان فاصله زیادی با اختراع عکاسی در جهان ندارد.

وی بازشدن درهای کاخ گلستان به روی عموم مردم را قابل 
تقدیر دانست و گفت: اگر کسی بخواهد تحقیقی در مورد دوران 

قاجار انجام دهد اسناد مناسبی در این کاخ وجود دارد.
وی افزود: کتاب هایی که در خصوص دوره قاجار تاکنون به 
رشته تحریر درآمده بدون ارجاع به 400 هزار اسناد این کاخ بوده 

است.
رئیس پیشین پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری گفت: 
می توان با ارجاع به این اسناد قضاوت درستی نسبت به این دوران 
داشت و نگاهی تمدنی به این دوره تاریخی کرد زیرا این دوره نشان 
از تکاپوی یک ملت است و نمی توان آن را محدود به تعدادی 

پادشاه کرد.
وی یکی دیگر از ویژگی های کاخ گلستان را وجود اشیاء مختص 
به این کاخ عنوان کرد و گفت: بیشتر کاخ های مطرح جهانی که 
میزبان گردشگران زیادی هستند اشیا و وسایل مختص به خود را 
ندارند و این اشیا و وسایل از جاهای دیگر برای بازدیدی عمومی 

آورده می شوند.
رضاشاه بخش اعظم کاخ گلستان را تخریب کرد

علیرضا انیسی نخستین رئیس کاخ گلستان نیز در آیین شب 
گلستان گفت: همه افراد توقعات زیادی از دولت و میراث فرهنگی 

برای حفظ آثار تاریخی دارند در حالی که این توقعات نسبت به 
امکانات ناچیزی که وجود دارد، بسیار زیاد است.

وی گفت: از سال 75 که به عنوان مدیر به کاخ گلستان آمدم با 
نابسامانی های بسیاری که توقع آن را نداشتم روبرو شدم.

وی نبود منابع انسانی متخصص و منابع مالی را از مشکالت 
اساسی عنوان کرد و گفت: شرایط وجود 700 هزار سند، نقاشی 
هایی از خود ناصرالدین شاه و عکس و فیلم ها از جمله گنجینه 

های زمان قاجار در کاخ گلستان است.
وی با بیان این که ابعاد کنونی کاخ گلستان حدود نیمی از 
وسعت کاخ در دوره قاجار است و بخش اعظم آن در دوره رضاشاه 
تخریب شد گفت: آسیب های زیادی به اسناد، فرش ها و کتاب 

ها وارد شده است.
برای  متنوعی  فضاهای  اکنون  هم  که  این  به  اشاره  با  وی 
بازدیدکنندگان وجود دارد، گفت: اشیاء موجود در این کاخ متعلق 
به کاخ گلستان است ولی متاسفانه این کاخ کمتر دیده می شود 

شاید دلیل آن قرارگرفتن در مرکز تهران باشد.
وی داشتن نگاه اقتصادی به این کاخ را اشتباه دانست و گفت: 
این کاخ جزو ثروت فرهنگی کشور است و وظیفه هویت بخشی و 

روشن کردن تاریخ، فرهنگ و هنر را دارد.
کاخ گلستان در دوم تیرماه 1392 و در سی و هفتمین اجالس 
ساالنه کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو در پنوم پن پایتخت 

کامبوج به عنوان میراث بشری از جانب یونسکو به ثبت رسید.

6فرهنگی

اجراهای جشنواره موسیقی فجر مشخص شد 

جزییات اجراهای سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر اعالم شد و 
گروه های موسیقی با تفکیک سبک در هشت سالن تهران روی صحنه 

خواهند رفت.
به گزارش ایسنا به نقل از رواط عمومی جشنواره، تاالر وحدت، تاالر رودکی، 
فرهنگسرای نیاوران و برج میالد در دو سانس 1۸:30 و 21:30 میزبان هنرمندان 

موسیقی خواهند بود.
برج آزادی، ایوان شمس و سالن سوره حوزه هنری نیز دیگر سالن های جشنواره 
امسال هستند که در یک سانس، در ساعت 19، هنرمندان و عالقمندان به موسیقی 

را میزبانی می کنند.
همچنین بلیت فروشی تمامی  اجراهای جشنواره موسیقی از فردا 4 بهمن ساعت 

12 ظهر آغاز می شود.
اینترنتی  نشانی  به  بلیت  فروش  سایت  دو  طریق  از  می توانند  عالقمندان 

iranconcert.com  و  .ir3670 بلیت های مورد نظر خود را تهیه کنند.
امسال در مجموع، هنرمندان حوزه موسیقی ۸5 اجرا در سی و چهارمین جشنواره 

موسیقی خواهند داشت.
همچنین 20 فیلم مستند حوزه موسیقی در خانه سینما به نمایش درمی آید.

از دیگر برنامه های امسال جشنواره موسیقی فجر، برگزاری نشست های تخصصی 
چهل سالگی انقالب است که از طریق رادیو گفتگو از ساعت 20 تا 21 پخش خواهد 

شد. اخبار تکمیلی درباره برنامه این نشست ها به زودی اعالم می شود.
جشنواره موسیقی فجر از 24 بهمن آغاز شده و تا 29 بهمن ادامه دارد. همچنین 

اختتامیه جشنواره 30 بهمن در تاالر وحدت برگزار می شود.

همکاری سیروان خسروی و کاوه یغمایی برای تیتراژ 
یک سریال

کاوه یغمایی و سیروان خسروی در اجرای قطعات موسیقی و خوانندگی 
تیتراژ سریال »نهنگ آبی« با هم همکاری می کنند.

به گزارش ایسنا، این همکاری مشترک در سریال »نهنگ آبی« به کارگردانی 
فریدون جیرانی به صورت همخوانی کاوه یغمایی و سیروان خسروی در تیتراژ پایانی 

و همچنین تنظیم مشترک قطعه است.
لیال حاتمی، ساعد سهیلی، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، فرهاد آئیش، مجید 
مظفری، ویشکا آسایش، حسین یاری، آزاده صمدی، پریوش نظریه، الهام کردا، ستاره 

پسیانی و دیبا زاهدی در »نهنگ آبی« ایفای نقش می کنند. 
داستان این سریال به تهیه کنندگی سعید ملکان و قلم بهرام توکلی در 30 قسمت 

و به صورت معمایی از اتفاقات روز جامعه روایت می شود.
نمایش خانگی »نهنگ آبی« با سرمایه گذاری سعید ملکان، شرکت هنر اول و 

سرویس وی او دی فیلیمو به زودی منتشر خواهد شد.

کنفرانس بین المللی قرائت قرآن در بنگالدش برگزار 
می شود

نوزدهمین کنفرانس بین المللی قرائت قرآن، 19 بهمن ماه جاری در بنگالدش 
برگزار می شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
نوزدهمین کنفرانس بین المللی قرائت قرآن، 19 بهمن ماه جاری با حضور وزرای 
دولت بنگالدش، دیپلمات های خارجی، قاریان، حافظان و شخصیت های دینی و 

فرهنگی در بنگالدش برگزار می شود.
حمید شاکرنژاد، قاری برجسته کشورمان ضمن حضور در این کنفرانس بین المللی 
به قرائت قرآن کریم می پردازد. وی  1۸ بهمن تا 6 اسفند در بنگالدش حضور 

خواهد داشت.
در این کنفرانس بین المللی، قاریان قرآن کریم از 7 کشور جهان حضور می یابند و 

در 15 نقطه کشور بنگالدش به اجرای برنامه خواهند پرداخت. 

خاطرات برنده صلح نوبل در ایران

نادیا مراد با »آخرین دختر« به ایران سفر کرد
کتاب خاطرات نادیا مراد برنده جایزه صلح نوبل با عنوان »آخرین دختر« 

منتشر شد
به گزارش خبرنگار مهر،   انتشارات »کتاب کوچه« کتاب »آخرین دختر« شامل 
زندگی و خاطرات نادیا مراد از زنان ایزدی ساکن شمال عراق را با ترجمه محبوبه 
حسین زاده منتشر کرد. این کتاب که با مقدمه امل کلونی وکیل نادیا مراد همراه 

است و از زبان خود نادیا به روایت زندگی او پرداخته است.
نادیا مراد در روستای کوجو در شمال عراق به دنیا آمد. او می خواست هم معلم 
تاریخ شود و هم آرایشگر، اما زندگی اش در اگوست 2014 با حمله ی داعش به 
این روستا دگرگون شد. داعشی ها بعد از کشتار جمعی مردها، زن ها و دخترها را 
در بازار برده ی موصل فروختند. نادیا به عنوان برده جنسی بین چندین داعشی 
دست به دست، ولی در نهایت موفق به فرار شد. او داستانش را برای جهان تعریف 
کرد به این امید که روزی داعش و حامیانش را به دادگاه بکشاند.  نادیا مراد در 
سال 2017 برنده ی جایزه  صلح نوبل شد. منتقد روزنامه نیویورک تایمز درباره این 
کتاب می نویسد: این زندگی نامه ویران گر، روایت جسورانه تجربه نادیا مراد است از 
همدستی کسانی که شاهد رنج دیگران بودند ولی به آن تن دادند و سکوت کردند.

اخبار
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منصور ضابطیان مجری افتتاحیه فجر 37
منصور ضابطیان اجرای مراسم افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را برعهده خواهد داشت. به گزارش ایسنا به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، ضابطیان که پیش از این نیز در برنامه های مختلف سینمایی به عنوان 

مجری حضور داشته است، اجرای مراسم افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را برعهده خواهد داشت.  مراسم افتتاحیه جشنواره که شامل بخش های مختلفی خواهد بود، سه شنبه نهم بهمن ماه برگزار خواهد شد. سی و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغه زاده همزمان با چهلمین سال انقالب 1۰ تا ۲۲ بهمن ماه برگزار می شود.

در حق کاخ گلستان بی عدالتی شده است

 گلستانی که در گذشته نماند

چیزی که ادبیات را خانه نشین می کند
عباسعلی وفایی با اشاره به کاربردی نبودن رشته ادبیات با روش های فعلی 
که منجر به بی کاری دانشجویان آن می شود، می گوید: این رشته باید از این 
حالتی که جنبه محفوظاتی و تئوری دارد فاصله بگیرد. امروزه هیچ رشته ای 
نباید خالی از این لطف باشد که در جامعه مورد بهره برداری قرار گیرد، پس 

باید جنبه های کاربردی و کارکردی پیدا کند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در گفت وگو با ایسنا، درباره میزان 
عالقه مندی دانشجویان، خصوصا دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی اظهار کرد: 
اگر بخواهیم مقایسه ای به  نسبت گذشته داشته باشیم باید گفت بنا بر دالیل مختلفی 
این عالقه مندی فروکش کرده است. ضمن این که جایگاه رشته زبان و ادبیات فارسی 
در بین رشته های دانشگاهی نسبتا تنزل پیدا کرده، که این به انگیزه ورود دانشجویان 

به این رشته و شغل آینده شان برمی گردد.
او افزود: امروزه کسی که در رشته زبان و ادبیات فارسی فارغ التحصیل می شود 
نمی تواند شغلی به دست بیاورد، که همین انگیزه  ورود نخبگان را به این رشته کمتر 
می کند و ممکن است جزء الویت های آخر آن ها رشته ادبیات باشد که این صورت 
نازیبایی دارد. اما برخی رشته های علوم انسانی همچنان مورد توجه هستند و انگیزه 

ورود بچه ها به آن ها بیشتر و بالطبع به ادبیات کمتر است.
وفایی با بیان این که زبان و ادبیات فارسی روزگار بدحالی دارد، گفت: به نظر می آید 
که خیلی برنامه ریزی خوبی برای این رشته نشده درحالی که برنامه های خوبی می شد 
انجام داد. کسانی هم که به رشته ادبیات فارسی می آیند بی انگیزه هستند و عالقه ای 
ندارند. به طور کلی، نسبت به گذشته تعداد کسانی که با عالقه و انگیزه خاصی به این 
رشته بیایند و به معنای واقعی دانشجوی ادبیات فارسی باشند و تحقیق و پژوهش 
کنند و مطالعات دامنه داری داشته باشند خیلی کم تر شده که متاسفانه این مسئله 

خیلی صورت زیبایی برای زبان و ادبیات تاریخی ما نیست. 
این استاد دانشگاه همچنین به کاربردی نبودن رشته زبان و ادبیات فارسی با 

شیوه های فعلی اشاره کرد و ادامه داد: به خاطر همین کاربردی و مهارتی نبودن است 
که می بینیم بسیاری از فارغ التحصیالن رشته های دیگر به میدان ادبیات فارسی وارد 
می شوند و ادعایی هم دارند و خود را صاحب نظر می دانند. اگر بخواهیم رشته ادبیات 
فارسی را نجات دهیم باید این مسائل را حل کنیم که البته باید نجات دهیم، چون 
اگر نجات ندهیم زبان مان را نجات نمی دهیم. هیچ کشوری نیست که افراد خوش فکر 
در زبان ملی شان تحصیل نکنند. همچنین اول زمینه جذب آن ها در کار را هم باید 

فراهم کنیم.
عباسعلی وفایی با اشاره به پیشنهاد خود مبنی بر تشکیل کانون ویراستاران، بیان 
کرد: در حال حاضر چقدر انجمن ها و کانون های مختلف در کشور داریم؛ همانند 
کانون حساب رسان که فقط کسانی وارد آن می شوند که تحصیالت مرتبط دارند. اگر 
ما با توجه به غلط هایی که امروزه در کتاب ها و مطبوعات داریم و هیچ متولی ای هم 
برای صیانت از رسم الخط وجود ندارد، یک کانون ویراستاران در کشور داشته باشیم 
که متخصصانی بر این موارد نظارت کنند، آن وقت باز هم رشته زبان و ادبیات فارسی 

دغدغه کار خواهد داشت؟
او در ادامه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کتاب های ادبیات فارسی در دانشگاه، 
گفت: کتاب های تخصصی یک مقدار وابسته به استاد است، که البته درستش هم 
همین است. ادبیات آن قدر دامنه درازی دارد که محدود کردن آن اصال کار درست و 
دقیقی نیست. در خصوص فارسی عمومی، باید به این توجه کرد که خیلی از کتاب ها 
جنبه بازاری دارند. با مطالعه ای که چند سال پیش انجام شد قریب 500 کتاب فارسی 
عمومی و با برخی روایت ها 700 کتاب فارسی برای دانشگاه تدوین شده که این آفت 
بزرگی است؛ یعنی هر کس در دانشگاهی درس می دهد، اگر به ازای هر ساعت تدریس 
10 هزار تومان حق التدریس بگیرد که در طول ترم شاید حتی به 500 هزار تومان هم 

نرسد، با تالیف کتاب چندبرابر آن را دریافت می کند.
وفایی در پایان بیان کرد: االن در اغلب دانشگاه ها استادان کتاب دارند و همان را 

تدریس می کنند و درآمد مالی هم از آن  کتاب ها دارند. این آفتی است که برخی بچه ها 
را بیشتر زده می کند چون مطالبی را می خوانند که تکراری است یا قبال خوانده اند و 
مطالب این کتاب ها خیلی برای بچه ها لطفی ندارد. به عالوه جنبه مهارتی هم در 
این کتاب ها ضعیف است و روش های نوین را هم کمتر مشاهده می کنیم. همچنین 
این که متاسفانه درس فارسی عمومی را در بسیاری از موارد حتی در دانشگاه های 
مادر، استادان صاحب نام و باتجربه تدریس نمی کنند و درس فارسی عمومی را اغلب 
به فارغ التحصیالن و تازه کاران می دهند؛ اما چه اشکالی دارد که یک استاد مطرح سر 

کالس دانشجویان مهندسی برود و فارسی عمومی درس بدهد؟ 

شمار گردشگران بین المللی در سال ۲۰1۸ با رشد ۶ درصدی به 
1.4 میلیارد نفر رسید و در این میان منطقه خاورمیانه بیشترین 

رشد را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا، سازمان جهانی گردشگری )WTO( اعالم کرد 
در سال 201۸ میالدی در مجموع 1.4 میلیارد گردشگر بین المللی 
سفر کرده اند که در مقایسه با آمار سال 2017 میالدی نشان از رشد 

6 درصدی دارد. 
پیش از این و در چشم انداز بلند مدت سازمان جهانی گردشگری که 
در سال 2010 منتشر شده بود، 1.4 میلیارد گردشگر بین المللی برای 
سال 2020 پیش بینی شده بود و این بدان معناست که رشد چشمگیر 
این صنعت در چند سال اخیر موجب شده آمارهای گردشگری دو 

سال از پیش بینی ها نیز جلوتر باشد. 
همچنین رشد 6 درصدی گردشگری بین المللی در سال 201۸ در 
حالی به ثبت رسیده است که اقتصاد جهانی در این سال 3.7 درصد 

رشد داشته است. 
پیشتاز  درصدی   10 رشد  با  خاورمیانه  منطقه  میان  این  در 

گردشگری بین المللی در سال گذشته میالدی بوده است و پس از 
آن آفریقا با رشد 7 درصدی و منطقه آسیا پاسیفیک و اروپا هر کدام 
با 6 درصد رشد قرار گرفته اند اما حضور گردشگران خارجی در منطقه 
آمریکا رشد 3 درصدی را ثبت کرده که در واقع پائین تر از متوسط 
جهانی  سازمان  کل  دبیر  پولولیکاشویلی«  »زوراب  است.   جهانی 
داد: رشد گردشگری  توضیح  باره  این  گردشگری سازمان ملل در 
در چند سال اخیر به خوبی نشان داده که امروزه این بخش یکی از 
قدرتمندترین محرکه های رشد اقتصادی و توسعه است. مسئولیت ما 
این است که این صنعت را به شکلی پایدار مدیریت کنیم تا کشورها 
به منفعت واقعی از این توسعه از طریق اشتغال زایی و کارآفرینی دست 
یابند و هیچ کس جا نماند. به همین دلیل است که تمرکز سازمان 
جهانی گردشگری در سال 2019 بر روی آموزش، مهارت ها و ایجاد 

اشتغال است. 
    آمار منطقه ای 

ورود گردشگران بین المللی در اروپا به 713 میلیون نفر در سال 
201۸ )رشد 6 درصدی در مقایسه با 2017( رسیده است که به 

طور جزئی تر جنوب اروپا و مدیترانه )7 درصد(، شرق و مرکز اروپا 
)6 درصد( و غرب اروپا نیز )6 درصد( رشد در مقایسه با سال گذشته 
داشته اند. منطقه شمال اروپا نیز به دلیل کاهش شمار توریست های 

خارجی در بریتانیا، رشدی در مقایسه با 2017 نداشته است. 
آسیاپاسیفیک نیز در مجموع میزبان 343 میلیون نفر )رشد 6 
درصدی( بوده است که به ترتیب در این منطقه جنوب شرقی آسیا 
)7 درصد(، شمال شرق آسیا )6 درصد( و جنوب آسیا )5 درصد( رشد 
داشته اند. اقیانوسیه نیز رشد متوسط 3 درصدی را در جذب گردشگر 
بین المللی به ثبت رسانده است.  217 میلیون نفر نیز در سال گذشته 
میالدی، منطقه آمریکا را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب 
کردند که رشد 3 درصدی را برای این منطقه رقم زده است. آمریکای 
شمالی با رشد 4 درصدی پیشتاز است و پس از آن آمریکای جنوبی با 
رشد 3 درصدی قرار دارد اما منطقه آمریکای مرکزی و کارائیب رشد 
منفی 2 درصد را به ثبت رسانده که بخشی از آن ناشی از توفان های 

سهمناک ایرما و ماریا در سپتامبر 2017 است. 
آمارهای به دست آمده از منطقه آفریقا نیز حاکی از رشد 7 درصدی 

ورود گردشگری بین المللی و رسیدن به 67 میلیون توریست دارد که 
در این میان  شمال آفریقا و  جنوب صحرای بزرگ آفریقا به ترتیب 

رشد 10 و 6 درصدی داشته اند. 
اما منطقه خاورمیانه با رشد 10 درصدی بهترین عملکرد را به نام 
خود به ثبت رسانده است و شمار توریست ها خارجی ورودی به این 

منطقه به 67 میلیون نفر در سال 201۸ رسیده است. 
    چشم انداز سال ۲۰19 

اطمینان  و شاخص  اقتصادی  روند کنونی، چشم انداز  اساس  بر   
بینی می شود شمار گردشگران  سازمان جهانی گردشگری، پیش 
بین المللی در سال 2019 با 3 تا 4 درصد رشد همراه باشد و همچنان 
به  سوخت  قیمت  ماندن  ثابت  دهد.  ادامه  خود  صعودی  روند  به 
معنای سفرهای هوایی با قیمت مناسب است و خطوط هوایی نیز در 
بسیاری از مقاصد در حال بهبود و توسعه است که تنوع بازارهای مبدا 
گردشگری را تسهیل می کند. پیش بینی ها همچنین حاکی از حضور 
قدرتمند بازارهای مبداء نوظهور از جمله هند و روسیه و همچنین 

کشورهای کوچک تر آسیایی چون امارات است.  

سازمان  جهانی گردشگری اعالم کرد:

خاورمیانه، پیشتاز رشد گردشگری بین المللی ۲۰۱۸


