هفتمين شمارة فصلنامة تخصصي «مطالعات خليجفارس» از سوي بنياد ايرانشناسي منتشر شد

هفتمين شمارة فصلنامة تخصصي «مطالعات خليجفارس» ،بهمت پژوهشگران بنياد ايرانشناسي و رهنمودهاي آيتا...
سيدمحمدخامنهاي منتشر شد .در اين شماره كه با انديشه و قلمِ متخصصان و پژوهشگران رشتههاي جغرافيا و زيستبوم ،اقليم
شناسي ،باستانشناسي ،انسانشناسي و تاريخ و فرهنگ منطقة خليجفارس همراه است؛ در پنج فصل به موضوعاتي همچون:
مقاالت ،يادداشتها و جستارها ،اكوتوريسم ،گزارش پژوهشي و اسناد و مدارک حوزة خليج فارس پرداخته شده است.
بر پايه گزارش روابط عمومي بنياد ايرانشناسي ،محور مقاالت و موضوعات مورد بررسي در اين شماره ،كه در حوزههاي بينالمللي،
حقوقي ،تاريخي ،اجتماعي و ادبي است ،شامل« :رويكرد توسعة شبكة محلي در عصر جهاني شدن ،مورد پژوهشي :جزاير خليج
فارس»؛ «همگرايي جمعي و خلق وخوي اجتماعي ساكنان حاشية خليجفارس ،با تأكيد بر گردشگري»؛ «بررسي اثرات اكوتوريسم
در منطقه ژئوپارک قشم»؛ «بررسي تغييرات فضايي در شهرستانهاي جنوبي ايران ،با تأكيد بر آمايش سرزمين»؛ «بررسي داليل
سياسي و تاريخي ادعاهاي امارات متحده عربي و استدالل ايران در مورد مالكيت ايران بر جزاير سه گانة تنببزرگ ،تنبكوچک و
ابوموسي»؛ «بازتاب عناصر اقليمي در رمان تنگسير» و «خليجفارس :سياست بينالملل و اولويت تاريخي» ميشود.
همچنين در فصل يادداشتها و جستارهاي پراكنده ،ترجمة مقالة برگرفته از مجلة «( ،»ACTA IRANICAشمارة  ،)52با
عنوان «پرتغاليها در قشم »)The Portuguese on Qeshm( -آمده است؛ كه با توجه به كمبود اطالعات موجود
خليجفارسشناسي از منابع پرتغالي و اسپانيايي ،متن حاضر براي آشنايي با وضعيت خليجفارس و جزيرة قشم ،چگونگي حضور
قدرتهاي خارجي در اين درياي پر اهميت و رقابتها و روابط آنها با يكديگر ،مرجعي دست اول محسوب ميشود.

از ديگر فصلهاي اين شماره ،اكوتوريسم است كه به معرفي «گاندو» ،فرمانرواي بركههاي بلوچستان ميپردازد .همچنين در فصل
گزارش پژوهشي ،به گويش و آداب و رسوم مردم رامهرمز پرداخته ميشود.
در پايان خاطر نشان ميسازد ،موضوعات مقاالت و مباحث و مطالب هر هفت شمارة فصلنامة مطالعات خليجفارس ،همه مهر تأييد و
تأكيد بر اين واقعيت مينهند كه ،تا چه ميزان خليجفارس خليج تاريخ است و فرهنگي ديرپا ،با پيشينة مدني و معنويِ پُر مايه.
همچنين تحريرية فصلنامة مطالعات خليجفارس ،ضمن سپاسگزاری از پژوهشگران و نويسندگاني که تاکنون با اين نشريه همکاری
داشتهاند ،از تمامي پژوهشگران و عالقهمندان اين حوزة مطالعاتي دعوت بعمل ميآورد ،تا نتيجة تحقيقات و مطالعات ارزشمند خود
را ،در حوزة خليج فارس ،در اختيار عالقهمندان ق رار دهند .اين فصلنامه ،آمادة دريافت مقاالت و مطالب غني و مستند اين گراميان
در حوزة مباحث و موضوعات خليج فارس است.
هفتمين شمارة فصلنامة تخصصي «مطالعات خليجفارس» به بهای  120000ريال از طريق انتشارات بنياد ايرانشناسي قابل دريافت
است .عالقهمندان جهت کسب اطالعات بيشتر ميتوانند با شمارة  )021( 88212004و يا دورنما(ی) )021( 88608922 :و يا
رايانامة mags@iranology.ir :تماس حاصل نمايند و يا به نشاني :خيابان شيخ بهايي (جنوبي) ،خيابان ايرانشناسي ،بنياد
ايرانشناسي ،معاونت پژوهشي ،طبقة سوم مراجعه نمايند.

