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هقبلِ گردشگري
اّویت صٌعت گردشگري
در تَسعِ اقتصبدي

نٜؼز ُطزقِطی ث ٠ػٜٞاٗ ٙشٜٞع سطی ٝ ٚثعضُشهطیهٚ
نٜبیغ زضج٢ب٘٢ٗ ،ٙشطیٜٗ ٚجغ زضآٗس  ٝایجبز كطنهز
١بی قـٔی ثطای ثؿیبضی اظ ًكٞض١بی زٛیب اؾز ایهٚ
نٜؼز ً ٠ث ٠ػٜٞاٞٗ ٙسٞض سٞؾؼ ٠اظ آٛ ٙبٕ ثهطزٗ ٟهی
قٞز ،ث ٠ػٔز ا٘١یشی ً ٠اظ ٛظط اهشهبزی ،اجشه٘هبػهی
زاضز ضٝظ ث ٠ضٝظ ثیكشط ٗٞضزسٞج ٠هطاض ُطكش ٝ ٠زٓٝش٢هب
ث ٠آ ٙا٘١یز ٗی زٜ١س  ٝاٗطٝظ ٟیٌی اظ دهبیه١ ٠هبی
انٔی  ٝاؾشٞاض اهشهبز ج٢ب ٝ ٙاظ ج٘ٔ ٠نٜبیغ ٗ ٖ٢ثهب
ضقس ؾطیغ زض سٞؾؼ ٠اهشهبزی ج٢ب ٙاؾز ً ٠ثب ایجبز
ثبالسطیٗ ٚیعا ٙاضظـ اكعٝز ٟث ٠نٞضر ٗؿهشهوهیهٖ ٝ
ؿیطٗؿشویٖ ٗی سٞاٛس ؾبیط كؼبٓهیهشه٢هبی اههشهههبزی ٝ
كطِٜ١ی ضا سحز سأریط هطاضز١س .زض سهوهؿهیهٖ ثهٜهسی
ج٢بٛی دهؽ اظ ٛهلهز  ٝذهٞزضٝؾهبظی ،نهٜهؼهز
ُههطزقههِههطی زض ضز ٟؾهه ٕٞهههطاض ٗههی ُههیههطز.
ٓٞئیؽ سطٛط ،سٞضیؿٖ ضا ث ٠ػٜٞا ٙاٗیهسثهرهف سهطیه،ٚ
دیچیس ٟسطی ٝ ٚجبیِعی ٚسطی ٚنٜؼشی ٗهی زاٛهس ًه٠
ًكٞض١بی ج٢ب ٙؾ ٕٞثبیس آ ٙضا زٛجبّ ًٜهٜهس ٗ ٝهی
سٞاٛس ػبْٗ ٗ٘٢ی زض ًب١ف كوط  ٝثیٌبضی آ٢ٛب ثبقس.
نٜؼز سٞضیؿٖ اظ ز ٝج٢ز ػ٘س ٟحبئع ا٘١یز ثؿیهبض
اؾزٛ:رؿزٞٗ ،ججبر آقٜبیی ْٗٔ ثب زیِط كط٢ِٜ١هب،
ٛػاز١ب ،اهٞإ ،ؾطظٗی٢ٜبُ ،هٞیهف ١هب ...ٝضا كهطا١هٖ
ٗیًٜس ٝ ،ز ،ٕٝاظ ٛظط اهشهبزی ث ٠ػٜٞا ٙیي ٗهٜهجهغ
سأٗی ٚزضآٗس  ٝاضظ ٗحؿٞة ٗهی قهٞزً .كهٞض١هبی
ٗرشٔق ج٢ب ٙزض ؾبیه ٠ثهطذهٞضزاضی اظ اٗهٌهبٛهبر
ُٛٞبُ ٝ ٙٞجبشث١٠بی ٗشٜٞع ،زض دی جصة  ٝجهٔهت
ج٢بِٛطزا ٙثؿٞی ذٞیف ١ؿشٜسُ .طزقِطی زضحبّ
حبضطزض حبّ سجسیْ قس ٙث ٠یٌی اظ اضًهب ٙانهٔهی
اهشهبز سجبضی ج٢ب ٙاؾز  ٝثؿیبضی اظ ثطٛبٗ ٠ضیعاٝ ٙ
ؾیبؾشِصاضا ٙسٞؾؼ ،٠اظ نٜؼز ُطزقِطی ث ٠ػهٜهٞاٙ
ضً ٚانهٔهی سهٞؾهؼه ٠دهبیهساض یهبز ٗهی ًهٜهٜهس.
نٜؼز ُطزقِطی ثب ٝیػُهی ١هبی ذهبل ذهٞز،
نٜؼشی دٞیب ثب آیٜسٟای ضٝق ٚسٔوی ٗی قٞز .ؾطٗهبیه٠
ُصاضی زض ای ٚنٜؼز زض سه٘هبٕ ًكهٞض١هبی زاضای
جبشث١ ٠بی ج٢بِٛطزی ضٝث ٠اكعایهف اؾهز .اٗهطٝظٟ
جصة ُطزقِطا ٙذبضجی ث ٠ضهبثشی كعایٜس ٟزض ثهیهٚ
٢ٛبز١بی زضُیط زض نٜؼز ُطزقِطی سجهسیهْ قهسٟ
اؾز .ظیطا ای ٚنٜؼز  ٠ٛس٢ٜب زض دیكجطز اهشهبز ٗٔی ٝ
زضآٗس١بی اضظی ٛوف زاضز ثٌٔ ٠نٜؼشی اؾز دبًیعٟ
 ٝػبضی اظ آٓٞزُی  ٝزض ػی ٚحهبّ ایهجهبز ًهٜهٜهسٟ
ٗكبؿْ جسیس.
ُطزقِطی ثهطای ًكهٞض١هبی زاضای جهبشثه١ ٠هبی
ج٢بِٛطزی ٛظیط ایطاٗ ٙی سٞاٛس ث ٖ٢ٗ ٠سهطیهٗ ٚهٜهجهغ
ًؿت زضآٗس اضظی سجسیْ قٞزٗ .كطٝط ثهط ایهٜهٌه٠
ثطٛبٗ٠ضیعی نحیح  ٠٘١ ٝجبٛج ٠سٞإٔ ثب آیٜهسٛ ٟهِهطی
ثطای آ ٙسٜظیٖ  ٝاجطا قٞزٗ .شأؾلهبٛه ٠زض ًكهٞضٗهب،
نٜؼز سٞضیؿٖ چٜب ٠ً ٙقبیؿش ٠اؾهز ُؿهشهطـ ٝ
سٞؾؼٛ ٠یبكش ٠اؾز.ثب ٝجٞزی ً ٠زض س٘بٗی ثطٛبٗ١٠هبی
سٞؾؼ ٠ؾبٓیب ٙاذیط ثط ض١بیی اظ اهشهبز سي ٗحهٓٞهی
ٗشٌی ثط نبزضار ٛلز سأًیس قسٓٝ ٟی زض ٗوبٕ ػ٘هْ
ٗٞكویز ً ٝبٗیبثی هبثْ سٞجٞٔ٘ٗ ٝ ٠ؼ ٗ ٝحؿهٞؾهی
زض ای ٚظٗی ٠ٜث ٠زؾز ٛیبٗس ٟاؾز .ضقهس  ٝسهٞؾهؼه٠
نٜؼز سٞضیؿٖ زض ایطا ٙث ٠ػٜٞا ٙیٌی اظ ضاٌ١بض١بی
ػ٘ٔی ض١بیی اظ اهشهبز سي ٗحهٓٞی ٗ ٝشٜٞع ؾهبظی
ٜٗبثغ زضآٗسی ًكٞض ثبیس ثیف اظ دیف ٗهٞضز سهٞجه٠
ثطٛبٗ ٠ضیعا ٝ ٙؾیبؾهشهِهصاضاً ٙكهٞض ههطاض ُهیهطز.
ثس ٙٝقي اٗطٝظ ٟنٜؼز ُهطزقهِهطی ثه ٠ػهٜهٞاٙ
نٜؼز ج٢بٛی ،ضقس ؾطیؼی زض اهشهبز ج٢ب ٙزاقهشه٠
ً ٠زض ٛشیج ٠اكعایف ٛطخ ضقهس ؾهبالٛه ٠اظ سهٓٞهیهس
ٛبذبٓم ٗٔی زض ؾغح جه٢هب ،ٙنهبزضار ،سهجهبضر
ج٢بٛی  ٝذسٗبر ،ؾُ ٖ٢طزقِطا ٙثی ٚآه٘هٔهٔهی زض
كؼبٓیز اهشهبزی ج٢بٛ ٙیع ثغٞض ٗسا ٕٝثبال ضكش ٠اؾز.
ؾطٗبیُ ٠صاضی ج٢بٛی زض نٜؼز ُطزقِطی حبًهی
اظ آ ٙاؾز ًُ ٠طزقِطی نٜؼشی اظ ظٗهط ٟنهٜهبیهغ
سٞظیغ ًٜٜس ٟزضآٗس اؾز ِٜ١ ٝبٗی ً ٠جه٢هبٛهِهطز
ٝاضز ًكٞض ٗی قٞز ،زض ٗوبثْ ذسٗبسی ًه ٠ثهٝ ٠ی
اضائٗ ٠ی قٞز ،ثبیس ١عی ٠ٜدطزاذز ًٜس  ٝای ٚدطزاذز
اضظی ذٞا١س ثٞزٓ .صا ای ٚنٜؼز ٗی سٞاٛس جبیِهعیهٚ
اهشهبز سي ٗحهٓٞی یؼٜی زضآٗس ٛلشی ُطزز .ایٌٜه٠
اٗطٝظٗ ٟكب١سٗ ٟی قٞز ًً ٠كٞض١بی نٜؼشی اضٝدب ٝ
آٗطیٌب س٘بٕ ٛیط ٝ ٝسٞا ٙذٞز ضا زض جه٢هز جهصة
ج٢بِٛطز ثً ٠بض ٗی ُیطٛسٞٗ ،یس جبیِب ٟای ٚنٜهؼهز
زض اهشهبز اؾز ،ػبیسی حبنْ اظ ُطزقِطی دبیهساض
 ٝزض ػی ٚحبّ اٌٗب ٙث٢ط ٟثطزاضی اظ آ ٙزض ًهٞسهبٟ
ٗسر كطا ٖ١اؾز٘١ .چٜی ٚاقشهـهبّ ظایهی زض ایهٚ
نٜؼز ثبال ثٞزٛ ٝ ٟیطٝی اٛؿبٛی ٗٞضز ٛیبظ آٗ ٙحهشهبج
ازاٗ ٠زاضز
ث ٠آٗٞظـ ثٜٔس ٗسر ٛیؿز...

عوبرت ببغ اهیر سوٌبى
ػ٘بضر ثبؽ اٗیط ؾٜ٘ب ،ٙیٌی اظ ثٜب١بی ظیجب  ٝزیسٛی ق٢طؾٜ٘ب ٙاؾز ًه٠
هسٗز آ ٙث ٠اٝاذط حٌٗٞز هبجبضی ٠ثط ٗیُطزز .ػ٘بضر ثبؽ اٗیط ؾٜ٘هبٙ
ثی ٚؾبٓ٢بی  1275سب  1285سٞؾظ اؾشبز ٗؼ٘بض ثبقی  ٝث ٠زؾشٞض ١ ٝهعیهٜه٠
نبحت ثٜبحبج ٗیطظا آهب كبٗیٔی احساص قس ٟاؾز .ػٔز ٛبٕ ُصاضی ثٜب ث٠
ػ٘بضر ثبؽ اٗیط٘١ ،جٞاضی آ ٙثب ثبؽ ثعضٍ اٗیط اػظٖ ثٞز ٟاؾهز .اٗهیهط
اػظٖ ٗكٞ٢ض سطی ٚحبًٖ ایبٓز هٗٞؽ (اؾشب ٙؾٜ٘ب ٙكؼٔی) ثٞز ٟاؾز ً٠
زض ؾبّ ١ 1295ه  .ـ ،ث ٠ضطة ًُٔ ٠ٓٞكش ٠قس.
ػ٘بضر  ٝثبؽ اٗیط ً ٠ث ٠سجؼیز اظ ٗؼ٘بضی نلٞی ؾبذش ٠قس ٟاؾهز زض
ٗشطاغی ثٝ ٠ؾؼز ؾ١ ٠عاض ٗشط ٗطثغ هطاض زاضز ٠ً ،زاضای ز ٝثهبؽ  ٝزٝ
ٜٗعّ ٗؿٌٛٞی ثٞز ٝ ٟاظ ٓحبػ كطِٜ١ی ث ٠ؾ ٠زؾش ٠كضب  :قبْٗ كضهب١هبی
ػ٘ٗٞی ،ذهٞنی ٛ ٝی٘ ٠ذهٞنی سوؿیٖ ٗیقٞز  .ثٜبی كٞم ً ٠ذهبٛه٠
یٌی اظ ثعضُب ٝ ٙسجبض ؾٜ٘ب ٙثٜبٕ حبج ٗیطظا آهب كبٗیٔی ثهٞز ٟاؾهز ثه٠
س٘ٔي ق٢طزاضی زض آٗس ٝ ٟآهبی ٗح٘س ػعیعآسی ٚث ٠ػهٜهٞا ٙؾهطٗهبیه٠
ُصاض زض ای ٚدطٝغ ٟثب ق٢طزاضی ؾٜ٘بٗ ٙكبضًز ٞ٘ٛز ٟاؾز.
هسٗز ػ٘بضر ثبؽ اٗیط ؾٜ٘ب ٙث ٠اٝاذط حٌٗٞز هبجبضی ٠ثط ٗیُطزز
ذب ٠ٛؾٜ٘ب ٙزاضای  10ثرف اؾز .ثرف ١بی ذب ٠ٛاٗیط ؾ٘هٜهبا ٙقهبٗهْ
ثرف ١بی چبح ،ضازی ،ٞسٔلٗ ٝ ٚربثطار ،آة ،اسبم ٛكی٘ ،ٚاؾٜبز ،ؾیٜ٘ب
 ٝػٌؽٞٗ ،ؾیویٗ ،غجد  … ٝاؾزٗ .هجهشه٘هغ سهبضیهرهی ،كهط١هٜهِهی،
ُطزقِطی ثبؽ اٗیط ث ٠ز ٝكبظ سوؿیٖ ٗی قٞز :كبظ ا ّٝآٞٗ ٙظٗ ٟی ثهبقهس
ً ٠قبْٗ ثرف ١بی چبح ،ضازی ،ٞسٔلٗ ٝ ٚربثطار ،اؾٜهبزٗ ،هٞؾهیهوهی،
ػٌؽ  ٝؾیٜ٘ب ثٞز ٠ً ٟزض سبضید  94 /12/ 27ثب حضٞض ٗؿئٓٞی ٚق٢ط ثه٠
ث٢ط ٟثطزاضی ضؾیس ٟاؾز  ٝكبظ ز ٕٝآ ٙؾلط ٟذب ٠ٛؾٜشی ٗی ثبقس ًه ٠زض
آیٜسٛ ٟعزیي ث ٠ث٢ط ٟثطزاضی ذٞا١س ضؾیس..
زض ٗٞظٗ ٟجش٘غ ثبؽ اٗیط ؾٜ٘ب ٙزض ثرف سٔلٗ ٝ ٚربثهطار ثهیهف اظ 35

آشٌبیی بب بلٌذتریي
برجّبي جْبى

حش٘ب ثطای ق٘ب ١ ٖ١یجبٙاِٛیع اؾز ً ٠ث ٠ثبالی ثٜٔهسسهطیهٚ
ثطج زٛیب ثطٝیس  ٝاظ آ ٙجب ث ٠س٘بقب ثٜهكهیهٜهیهس .ثؿهیهبضی اظ
ًكٞض١ب ثب ثطج١ب  ٝآؾ٘بٙذطاـ١بی ؾط ث ٠كٔي ًكسٟقبٙ
ٗؼطٝف قسٟاٛس .زض ایٗ ٚوبٓ ٠ثٗ ٠ؼطكی ز ٟثطج اظ ثٜٔهسسهطیهٚ
ثطج١بی ج٢ب ٙدطزاذش٠ایٖ.
برج خلیفه
زؾشِب ٟسٔل ٚثب ثطٛس ٗرشٔق اػٖ اظ زؾشِبٞٗ ٟضؼ ،سٔل١ٚبی ١هٜهسٓهی ٝ
سٔل١ ٚبی هسی٘ی ،سٔل ٚنحطایی  ٝجِٜی ً ٠زض ج َٜج٢بٛی زٞٗ ٕٝضز
اؾشلبز ٟهطاض ٗیُطكش ٝ ٠آٝی ٚزؾشِب ٟسٔلٌؽ ً ٠زض ؾٜ٘بٞٗ ٙجٞز ثهٞزٟ
ث٘ٛ ٠بیف ُصاقش ٠قس ٟاؾز .ػ٘بضر ثبؽ اٗیط ؾٜ٘ب ٙثی ٚؾبٓ٢بی  1275سب
 1285سٞؾظ اؾشبز ٗؼ٘بض ثبقی احساص قس ٟاؾز
زض ذب ٠ٛؾٜ٘ب ٙثعضُشطی ٚؾٜس ٝ ٝهلٜبٗ ٠آة ؾٜ٘ب ٙث ٠ع ّٞقهف ٗهشهط،
قیط١بی آة هسی٘ی  ٝؾبػز آثی ،ثبٓؾ ثط  100ؾٜس ههسیه٘هی اظ اٝاذهط
هبجبضی ٠سب زٝضٗ ٟؼبنط اظ جً٘ٔٞ ٠د ٚآشٝهٗ ٠طثٞط ث ٠ج َٜج٢بٛی اّٝ
 ٝز ،ٕٝآٝی ٚهطاضزاز سجبضی ؾٜ٘ب ٙثب زٓٝز ضٝؾی ،٠ثطُ ٠سؼطك ٠اٛشربثهبر
ٗجٔؽ ؾٜب  ٝقٞضای ٗٔی ٗطثٞط ث ٠ؾبّ  ..ٝ 1331هطاض زاضز.
ای ٚثٜب زض ؾبّ  1380ثٗ ٠بٌٓیز ق٢طزاضی ؾٜ٘ب ٙزض آٗس  ٝسب حسی ٗٞضز
ٗطٗز هطاض ُطكز  ٝزض ؾبّ  91ث ٠ثرف ذهٞنی ثطای سجسیْ ث ٠ذهبٛه٠
ؾٜ٘بٝ ٙاُصاض قس  ٝسحز ٛظبضر ازاضٗ ًْ ٟیطاص كطِٜ١ی اؾشب ٙؾٜ٘بٙ
سجسیْ ثٗ ٠جش٘غ سبضیری ،كطِٜ١یُ ،طزقِطی قس.

برًبهِ ریسي براي كبّش ّسیٌِ ّبي سفر بِ جسیرُ قشن

ؾطٝیؽ ذجطی ضٝظٛبٗ ٠اضىٗ -هسیهطػهبٗهْ
ؾبظٗبٜٗ ٙغو ٠آظاز هكٖ ُلزً :ب١ف ١عیٜه٠
ؾلط ث ٠هكٖ یي چبٓهف جهسی اؾهز ًه٠
زضحبّ ثطٛبٗ ٠ضیعی ثطای ضكغ آ١ ٙؿشیٖ.
ثُ ٠عاضـ ٗ٢ط ثٛ ٠وهْ اظ ضٝاثهظ ػه٘هٗٞهی
ؾبظٗبٜٗ ٙغو ٠آظاز هكٖ ،ح٘یسضضب ٗهٗٞهٜهی
زض ٛكؿز ثب ضئیؽ  ٝچهٜهسسه ٚاظ جهبٗهؼه٠
١شٔساضاً ٙكٞض زض ؾبٓٗ ٚطًع ثی ٚآه٘هٔهٔهی
ضقس هكُٖ ،لزٝ :جهٞز سهٜه٢هب غئهٞدهبضى
ذبٝضٗیب ٠ٛزض ایٜٗ ٚغو ٠زض حویوهز هكهٖ ضا
كطاسط اظ یي جعیطٔٗ ٟی ،ث ٠یي جعیط ٟثهیهٚ

آ٘ٔٔی سجسیْ ًطز ٟاؾز.
ثُ ٠لشٗ ٠سیطػبْٗ ؾبظٗبٜٗ ٙغو ٠آظاز هكهٖ،
ثطای ٗٞكویز زض حٞظ ٟنٜؼز ُطزقِطی ثهب
سٞج ٠ث ٠ظطكیز ١بی ٗ ٖ٢ایه ٚنهٜهؼهز زض
جعیط ٟثبیس ١عی١ ٠ٜبی ؾلط ث ٠ایهٗ ٚهٜهغهوه٠
ًب١ف دیسا ًٜس.
چبٓف ًب١ف ١عی ٠ٜؾلط ث ٠هكٖ یي چبٓف
جسی اؾز ً ٠زضحبّ ثطٛبٗ ٠ضیعی ثطای ضكغ
آ١ ٙؿشیٖ  ٝایجبز آٓشطٛبسی ٞحهٞظ ٟحه٘هْ ٝ
ٛوْ ،س٘ٔي  ٝیب ؾطٗبیُ ٠صاضی ثط ضٝی یي
ایطالیٞ١ ٚایی  ٝؾهبٗهبٛهس١هی ُهطزقهِهطی
ُط١ٝی ً ٝبقب٘٢ٗ ٠ٛب١ ٙب ضا ث ٠ػٜٞا ٙیهي
ضاٌ١بض زض زؾشٞض ًبض هطاض زاز ٟایٖ.
ٜٗٗٞی ُلز :ثطای ًهٖ ًهطزٗ ٙكهٌهالر
اؾٌبٗ ٙؿبكطاٞٛ ٙضٝظی زض ؾبّ جهسیهس 12
ً٘خ دبضى زض هكٖ احساص قس ٟسب ٗؿبكطاٙ
ثب اؾٌب ٙزض ایٌٗ ٚب١ ٙب ٗججٞض ث ٠اهبٗز زض
ٗؿیط١بی ذیبثب١ ٙب ٗ ٝؼبثط ػ٘ٗٞی ٛجبقٜهس ٝ

داعش بخشی از آهفیتئبتر ببستبًی پبلویرا
را تخریب كرد

ؾطٝیؽ ذهجهطی ضٝظٛهبٗه ٠اضى-
سٔٞیعی ٙٞؾٞضی ٠اظ سرطیت ثرهكهی
اظ آٗلی سئبسط ضٗٝی ق٢هط دهبٓه٘هیهطا
(سسٗط) سٞؾظ زاػف ذجط زاز.
ثُ ٠عاضـ ایؿٜب ثٛ ٠وْ اظ قهجهٌه٠
ذجطی اؾٌبی ٛیٞظ ػطثی ،سٔٞیعیٙٞ
ؾٞضی ٠اػالٕ ًطز ُط ٟٝسطٝضیؿهشهی
زاػف ثركی اظ ٘ٛبی آٗلیسئبسط ضٗٝی ٝاهغ زض ق٢ط سبضیری دبٓه٘هیهطا ضا
سرطیت ًطز.آٗلیسئبسط ضٗٝی ق٢ط دبٓ٘یطا ً ٠یٌی اظ ٗه٢هٖ سهطیه ٚآرهبض
سبضیری ٗٞجٞز زض ای ٚق٢ط اؾز ،س٢ٜب یي ضٝظ دؽ اظ آ ٙسرطیت قهس
ً ٠زاػف  12س ٚضا زض ای ٚآٗلیسئبسط اػسإ ًطز.
ثُ ٠لش ٠ثطذی كؼبال ٙؾٞضی زاػف ضٝظ دٜج قٜج 19 ٠غاٞٛی ٠ؾه ٠سه ٚاظ
ًبضٜٗسا ٙزٓٝز زٗكن  ٝیي ٗؼٖٔ ضا ؾط ثطیس١ ٝ ٟكز سه ٚزیهِهط اظ
ج٘ٔ ٠چ٢بض ؾطثبظ  ٝچ٢بض ٗربٓق ؾٞضی ضا ثب قٔهیهي ُهٔهٞهٓه ٠اػهسإ
ًطزٛس.

شبُ عببس
سردار سپبُ شبّسَى
محمدرضا صافیان اصفهانی

شاه عباس و کناره گیری از سلطنت

ازاٗ ٠اظ ق٘بض ٟهجْ:
(جالّ آسیٗ ٚح٘س یعزی) ٜٗجٖ ثبقی قهب ،ٟثهطای اً ٙه( ٠قهبٟ
ػجبؼ) اظ آ ٙذغط احش٘بٓی ثطًٜبض ٗبٛس ،چٜی ٚچبض ٟاٛسیكیس ً ٠قبٟ
چٜس ضٝظی اظ ؾٔغٜز ًٜبض ُیطز  ٝقرهی ضا ًٗ ٠حٌ ٕٞثٗ ٠هطٍ
ثبقس ،ثب جبی ذٞیف ٛكبٛس ٝ .دؽ اظ چٜس ضٝظ ا ٝضا ثٌكس  ٝذهٞز
ثبض زیِط ثٗ ٠وبٕ قب١ی ثبظ ُطزز ،سب ثسی ٚحیٔ ،٠آربض ق ٕٞؾشهبض ٟی
زٛجبٓ ٠زاض ظایْ قٞزٗ .وبض٘١ ٙی ٚاحٞاّ (یٞؾلی سطًف زٝظ) ضا ثه٠
حضٞض قب ٟثطزٛس .قب ٟػجبؼ اظ ا ٝدطؾیس ً ٠ظٞ٢ض ؾشبض ٟی زٛهیهبٓه٠
زاض چ ٠سبریطی زض احٞاّ ج٢ب ٙذٞا١س زاقز؟ یٞؾلهی زض جهٞاة
ُلز :ظٞ٢ض ای ٚؾشبض ٟزٓیْ ثط آ ٙاؾز ً ٠زض اؾهبؼ ؾهٔهغهٜهز
سـییطی ضٝی ٗی ز١س  ٝیٌی اظ زضٝیكب ٙؾٔؿٔ ٠ی ٗب اظ ضسهجه ٠ی
دبزقب١ی ٗؼٜٞی ثٗ ٠وبٕ ؾٔغٜز نٞضی ٗی ضؾس .قهبُ ٟهلهز زض
ؾٔؿٔ ٠ی ق٘ب ثطای دبزقب١ی اظ سً ٞؿی الین سط ٛیؿز ،س ٞضا دبزقبٟ
ٗی ًٜیٖ ،سب ارط ای ٚؾشبضٗ ٟغبثن حٌٖ س ٞثبقس.
ؾذؽ ث ٠اقبض ٟی قبٓ ٟجبؼ قب١ی ثط سٜف ًطزٛس ٝ ،سهبج ثهط ؾهط

ای ٚاهسإ ؾبظٗبٜٗ ٙغو ٠آظاز هكٖ ٛبكی سٞؾؼ٠
كضبی ١شٔی زض جعیطٛ ٟیؿز.
ٝی ث ٠اكعایف ثیف اظ  100زضنسی سهؼهساز
سرز ١بی ١شْ ١بی هكٖ اظ اثهشهسای زٓٝهز
سسثیط  ٝاٗیس اقبضً ٟطز ُ ٝلز :سؼساز سرهز
١بی ١شْ ١ب زض هكٖ سب ؾبّ  1392ثه ٠چه٢هبض
١عاض ٗٞضز ٗی ضؾیس ً ٠عی ؾ ٠ؾبّ ُصقشه٠
چ٢بض ١عاض  800 ٝسرز ث ٠ایهٗ ٚهجه٘هٞػه٠
اضبك ٠قس ٝ ٟسب دبیب ٙاٗؿبّ  ٖ١یٌ٢عاض 800 ٝ
سرز زیِط اضبك ٠ذٞا١س قس.
ٜٗٗٞی زض ثرف زیِطی اظ ؾرٜب ٙذهٞز ثه٠
ٗٞضٞع رجز زٝثبض ٟغئٞدبضى هكٖ زض ظٗهطٟ
غئٞدبضى ١بی ج٢بٛی اقبض ٝ ٟثیبً ٙهطز :ثهب
اهساٗبسی ً ٠عی ز ٝؾبّ ُصقش ٠زض ظٗی ٠ٜضكغ
ایطازار ػٜٞا ٙقس ٟاظ ؾٞی یٛٞؿٌه ٞاٛهجهبٕ
زازیٖ ثبضزیِط ای ٚغئٞدبضى ٗٞجت ٗؼهطكهی
هكٖ زض جٞاٗغ ثی ٚآ٘ٔٔی ٗی قٞز ٛ ٝهوهف
ٗ٘٢ی زض جصة ُطزقِط ذٞا١س زاقز.

ای ٚآؾ٘ب ٙذطاـ ٗ 828شطی اظ ثٜٔسسطی ٚثطج ١هبی جه٢هبٙ
اؾز ً ٠زض ق٢ط زثی اٗبضار ٝاهغ قس163 ٝ ٟعهجهوه ٠زاضز.
ثطای اس٘بٕ دطٝغ ٟؾبذز ثطج ذٔیل ٠ثبٓؾ ثط ٗ 1/5یٔیهبضز زالض
اػشجبض ١عی ٠ٜقس ٟاؾزً .بض ؾبذز ثطج ذٔیل ٠زضؾبّ 2004
آؿبظ  ٝزض اًشجط  2009ث ٠اس٘بٕ ضؾیس اٗب ضؾ٘ب زض  4غاٛهٞیه٠
 2010اكششبح  ٝثبظُكبیی قس .ثیف اظ ١عاض ٝاحس آدبضسه٘هب،ٙ
 49عجو ٠ازاضی 4 ،اؾشرط ،یي ًشبثربٛه ٠ذههٞنهی ثهطای
ؾبًٜب ٝ ٙآجش١ ٠شْ آضٗبٛی ثب  160اسبم ث ٠عطاحی جهٞضجهیهٞ
آضٗبٛی اظ ج٘ٔ ٠اٌٗبٛبر ٗٞجٞز زض ثطج ذٔیل ٠زثی اؾز.
ثطج ذٔیل ،٠اظ ثٜٔسسطی ٚثطج ١بی ج٢ب ٙاؾز ً ٠زض ق٢ط زثی
اٗبضار ٝاهغ قس163 ٝ ٟعجو ٠زاضز
برج لوته

دٍ پرًٍذُ ببستبًی براي ثبت در یًَسکَ

ؾطٝیؽ ذجطی ضٝظٛبٗ ٠اضى -ضٛٝسٜٗ ٟظط ثبؾشبٙقٜهبؾهی ؾهبؾهبٛهی ٝ
اضؾجبضا١ ٙلش ٠آیٜس ٟثطای رجز ج٢بٛی ث ٠یٛٞؿٌ ٞاضؾبّ ٗیقٛٞس.
ثُ ٠عاضـ ایطٛب ٗیطاص آضیبٗ ،ؼبٛٝز ٗیطاص كطِٜ١هی ؾهبظٗهبٗ ٙهیهطاص
كطِٜ١ی ،نٜبیغزؾشی ُ ٝطزقِطی ٗؿشٜسار ،كیهٔهٖ ١هب ُهعاضـ ١هبی
ٗطثٞط ث ٠ز ٝدطٛٝسٜٗ ٟظط ثبؾشب ٙقٜبؾی ؾبؾبٛی  ٝاضؾجهبضاً ٙه ٠ثهطای
رجزج٢بٛی ؾبّ  2018ث ٠یٛٞؿٌ ٞاضؾبّ ٗیقٞز ضا زض جهٔهؿه ٠ای ثه٠
ضیبؾز ؾبظٗبٗ ٙیطاص كطِٜ١ی ،نٜبیغزؾشی ُ ٝطزقِطی اضائً ٠طز.
زض ای ٚجٔؿ ٠ظ١طا اح٘سیدٞض ضئیؽ ؾبظٗبٗ ٙیطاص كطِٜ١هی ،نهٜهبیهغ
زؾشی ُ ٝطزقِطیٗ ،ح٘سحؿی ٚعبٓجیبٗ ٙؼهبٗ ٙٝهیهطاص كهط١هٜهِهی،
ٗطسضی ضح٘بٛی ٗٞحس ٗؼبُ ٙٝطزقِطیٗ ،یط١بزی هطٟؾیهس ضٗٝهیهبٛهی
ٗؼب ٙٝحوٞهی  ٝاٗٞض اؾشب١ٙب ،ثٛ ٚ٘٢بٗٞض ٗغٔن ٗؼب ٙٝنٜبیغ زؾهشهی ٝ
ج٘ؼی اظ ًبضقٜبؾب ٙحضٞض زاقشٜس.
ٗؿشٜسار ،كیٖٔ١ب ُعاضـ١بی ٗطثٞط ث ٠ز ٝدطٛٝسٜٗ« ٟظط ثبؾشبٙقٜهبؾهی
ؾبؾبٛی »« ٝدطٛٝس ٟاضؾجبضا ٠ً ٙثطای رجزج٢بٛی ؾبّ  2018ث ٠یٛٞؿٌٞ
اضؾبّ ٗی قٞز ثٗ ٠حضط ضیبؾز ؾبظٗبٗ ٙیطاص كطِٜ١ی ،نٜبیغزؾشی ٝ
ُطزقِطی اضائ ٠قس.
٢ٛبزٛس ً٘ ٝطثٜس ٗطنغ ٝ
زیِط سكطیلبر دبزقب١هی
ثس ٝؾذطزٛس ٝ ،ثط سرهشهف
ٛكبٛسٛس .ثعضُب ٝ ٙؾهطاٙ
زٓٝز ٛهیهع ١ه٘هِهی ثه٠
ذسٗشف آٗبز ٟقسٛس .قبٟ
 ٖ١ذٞز ػهبی ٗطنهؼهی
ث ٠زؾز ُطكز ٗ ٝهبٛهٜهس
(ایكیي آهبؾی ثبقی) زض
ثطاثط ا ٝث ٠ذسٗز ایؿشبز!.
(یٞؾلهی زضٝیهف) ؾه٠
ضٝظ ،اظ دٜج قٜج ٠ی ١لشٖ
سب ثبٗساز ضٝظ یٌكٜهجه ٠ی
ز ٖ١شیوؼس ٟی  1001ثسی ٚنٞضر دبزقب١ی ًطز ،اٗب زض ایٗ ٚهسر
ثب آ١ ٠ً ٙط چ ٠كطٗبٗ ٙی زاز ثی سبْٗ اجطا ٗی قس١ ،هیهگ ُهٛٞه٠
حٌ٘ی ث ٠نالح ًبض ذٞیف ٛساز .كوظ اٗط ًطز ًه ٠چهٜهس جهٞاٙ
ظیجبی ضٝیٛ ،عز ٝی ثطزٛس ١ ٝط یي ضا ث ٠ذسٗشی ٗكـ ّٞؾبذز ٝ
آ ٙؾ ٠ضٝظ ضا ثب ایكب ٙث ٠ؾط ثطزٞٛ .قش ٠اٛس ً ٠یٌی اظ ظطیهلهب ٙثه٠
(ٗالجالّ ٜٗجٖ ثبقی) ُلش ٠ثٞز ًٗ ٠ؿجت ؾٔغٜز چهٜهس ضٝظٝ ٟ
ٗطٍ ای ٚزضٝیف سٞیی ،اُط زض ای ٚچٜس ضٝظ ؾٔغٜز ثً ٠كهشهٜهز
كطٗب ٙز١س چ ٠ذٞا١ی ًطز؟ ٜٗجٖ ثبقی ٠ً ،سب آ ٙظٗهب ٙاظ ایهٚ
ذغط ؿبكْ ثٞز ،ؾرز دطیكب ٙحبّ قهس  ٝزض ٗهسر دهبزقهب١هی
زضٝیف ذٞز ضا اظ چكٖ ا ٝد٢ٜب ٙزاقز.
ازاٗ ٠زاضز

ثطج ج٢بٛی ٓٞس ٠ظٗبٛی ً ٠زض ؾبّ ً 2016بْٗ قٞز ،ثٜٔهسسهط
اظ ١ط ؾبذش٘بٛی زض ؾئً ّٞط ٟجٜٞثی ذٞا١س ثٞز  ٝثهب 123
عجو ٠ث ٠اضسلبع ٗ 556شط ذٞا١س ضؾیس .ای ٚؾبذش٘ب ٠ً ٙیٌهی
اظ ثٜٔسسطی ٚثطج ١بی ج٢بٗ ٙحؿٞة ٗی قهٞز ٗؿهٌهٛٞهی ٝ
ازاضی ثٞز٘١ ٝ ٟچٜی ٚزضثطزاضٛس١ ٟشْ ،كطٝقِهب ٝ ٟكضهبی
ػ٘ٗٞی ذٞا١س ثٞز٘١ .چٜی ٚاظ ؾبذش٘ب١ ٙطٗی قٌْ ١هشهْ
ضی ٍٞی َٛٞث ٠ػٜٞا ٙثٜٔسسطی ٚؾبذش٘ب ٙزض قهجه ٠جهعیهطٟ
ًط ٟؾجوز ٗیُیطز .ثطج ٓٞس ٠ظٗبٛی ًً ٠بْٗ قٞز ،ثٜٔهسسهط
اظ ١ط ؾبذش٘بٛی زض ؾئً ّٞط ٟجٜٞثی ذٞا١س ثٞز
برج تجاری شاتگهای

ای ٚثطج ٗ 492شطی زض قب٢ِٛبی چیٝ ٚاهغ قس 101 ٝ ٟعجوه٠
زاضز١ .عی ٠ٜؾبذز ثطج ٗطًعی سجبضی قب٢ِٛبی ثبٓؾ ثط 1/2
ٗیٔیبضز زالض سر٘ی ٚظز ٟقس ٟاؾز .ثٜٔسسطی١ ٚشْ جه٢هب ٙزض
ای ٚآؾ٘بٙذطاـ ٝاهغ قس ٠ً ٟعجوبر  79سب  93ضا ثه ٠ذهٞز
اذشهبل زاز ٟاؾز .ثطج قب٢ِٛهبی ثه ٠ػهٜهٞا ٙیهٌهی اظ
ثٜٔسسطی ٚثطج١بی ج٢ب ٙزض ؾبّ  2007آٗبز ٟثه٢هط ٟثهطزاضی
ثٞز .ثطج سجبضی قبسِ٢بی زض قب٢ِٛبی چیٝ ٚاههغ قهسٝ ٟ
 101عجو ٠زاضز.

