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مقبلٍ
بُبًد شبخص َبي ایران
درصىعت گردشگري

ازاهِ اظ قوبضُ قجلآ
**جایگاه صنعت گزدشگزی در ایزان
صٌقت گطزقرطی زض ایطاى پؽ اظ اهضهبی ثهطًهبههِ
ربهـ اقسام هكتطک (ثطربم) ٍ لغَ تحطین ّبی ّؿهتهِ
ای ضقس هخجتی ضا تزطثِ کطز.
ثط اؾبؼ قبذ زض اٍلَیت قطاض زاقهتهي صهٌهقهت
گطزقرطی هزوـ رْبًی اقتصبز ،ضتجِ ایطاى زض هه هبى
 ۶3۱کكَض ،اظ  ۶3۱زض ؾبل  ۳۱۶۸ثِ  ۶۶۳زض ؾهبل
 ۳۱۶۳اضتقب پ سا کطزُ اؾت .یقٌی زض هقبیؿِ ثب  ۳ؾهبل
گصقتِ ،اکٌَى ایطاى ثطای گطزقرطی اّو ت ث كتطی
قبئل اؾت.
ظّطا احوسیپَض هقبٍى ضئ ؽ روهْهَضی ٍ ضئه هؽ
ؾبظهبى ه طاث فطٌّری ،صٌبیـ زؾتی ٍ گهطزقهرهطی
کكَض اٍاذط اضزیجْكت اهؿبل زض هصبحجهِ ثهب یهک
پبیربُ ذجطی زاذلی گتتآ پؽ اظ ضٍی کهبض آههسى
زٍلت ضٍحبًی ٍ اهضهبی ثهطرهبم ضقهس صهٌهقهت
گطزقرطی ایطاى ؾطفت گطفت ٍ اکٌَى ایطاى یهنهی
اظ  ۶۱هقصس ًرؿت زً ب ثطای گطزقرطّبؾت.
ثِ گتتِ ٍی ،گطزقرطاى ذبضری زیرط ًرهطاى ٍضٍز
ثِ ایطاى ً ؿتٌس ٍ ایي هْن ّن اظ عطیق تقبهالتی کِ زض
ؾ بؾت ذبضری ایطاى اًزبم قهس ٍ ّهن اظ عهطیهق
تالـّبیی کِ ذَز ضئ ؽ روَْضی زاقتٌس ،ههحهقهق
قس.
احوسی پَض اضبفِ کطزآ زٍلت توبم تهالـ ذهَز ضا
ثطای تَؾقِ ظیطؾبذتّبی گطزقرطی ثِ کبض گطفتهِ
اؾت .تب ؾبل  ۲۳زض کل کكَض ّ ۶۳۸تل چْبض ٍ پٌهذ
ؾتبضُ زاقت ن کِ زض عَل  3ؾبل گصقتِ ّ 3۱هتهل ثهِ
ایي تقساز اضبفِ قسُ اؾت ٍ ّ ۳۸تل زیرط ً ع تب پبیبى
ؾبل  ۲۱ثِ ایي تقساز اضبفِ هیقَز.
ثِ گتتِ ٍی ،ثحج ثبظؾبظی ًبٍگهبى ّهَایهی ٍ ثهَم
گطزی ً ع ثِ کوک تَؾقِ صٌقت گطزقرطی آههسُ
اؾت.
ٍی افعٍزآ زض ؾبل گصقتِ  ۳3۳ه ل َى زالض صهبزضات
صٌبیـ زؾتی ثِ غ ط اظ فطـ ٍ ظیَضآالت زاقت ن کهِ
اگط تزبضت چوساًی ٍ ذطیسی کِ تَؾظ گطزقرطاى
ذبضری اًزبم هیقَز ضا ثِ آى اضبفِ کٌ ن ایي ههجهله
ؾِ یب چْبض ثطاثط افعایف ذَاّس زاقت.
ثطاؾبؼ گعاضـ هزوـ رْبًی اقتصبز ،قبذ کهلهی
قبثل ت ضقبثت زض صٌقت ؾتط ٍ گهطزقهرهطی ثهطای
ایطاى اظ  ۲۳زض ؾبل  ۳۱۶۸ثِ  ۲3زض ؾبل  ۳۱۶۳ثْجهَز
یبفتِ اؾت.
قبذ اذ ط ذَز اظ  ۶۱ظیطقبذ هح ظ کؿهت ٍ
کبض ،اهٌ ت ،ثْساقت ،هٌبثـ اًؿهبًهی ٍ ثهبظاض کهبض،
آهبزگی ثِ لحبػ فٌبٍضی اعالفبت ٍ اضتجهبعهبت ،زض
اٍلَیت قطاضزاقتي ؾتط ٍ گطزقرهطی ،آظازی ّهبی
ث ي الوللی ،ضقبثت پصیطی ثِ لحبػ ق وهت ،پهبیهساضی
هح غی ،ظیطؾبذت ّبی َّایی ،ظیهطؾهبذهت ّهبی
ظه ٌی ٍ ثٌسضی ،ظیطؾبذت ذهسههبت گهطزقهرهطی،
هٌبثـ عج قی ٍ هٌبثـ فطٌّری تكن ل قسُ اؾت.
فالٍُ ثط ثْجَز ظیط قبذ زض اٍلَیهت قهطاضزاقهتهي
ؾتط ٍ گطزقرطی زض ایطاىٍ ،ضق ت کكهَضههبى زض
ظیطقبذ هح ظ کؿت ٍ کبض زض ه بى  ۶3۱کكهَض
اظ  ۶۶۲زض ؾبل  ۳۱۶۸ثِ  ۳۲زض ؾبل  ۳۱۶۳اضتقب یبفتهِ
اؾت.
ّوچٌ ي ٍضق ت ایطاى زض ظیط قبذ ّبی اهٌ ت اظ
 ۲۱ثِ  ، ۵۳هٌبثـ اًؿبًی ٍ ثبظاض کبض اظ  ۶۶۱ثهِ ،۶۱۸
آهبزگی ثِ لحبػ فٌبٍضی اعالفبت ٍ اضتجبعبت اظ ۲۵
ثِ  ،۲۱آظازی ّبی ث ي الهوهلهلهی اظ  ۶۶۱ثهِ ،۶۱۲
ظیطؾبذت ّبی َّایی اظ  ۲3ثِ  ،۵۲ظیطؾبذت ّهبی
ظه ٌی ٍ ثٌسضی اظ  ۳۱ثهِ  ٍ ۳۸ظیهطؾهبذهت ّهبی
ذسهبت رْبًرطزی اظ  ۶۶۲ثِ  ۶۶۱ثْجَز پ هسا کهطزُ
اؾت.
زض ظیط قبذ ضقبثت پصیطی ثِ لحبػ ق وهت ،ایهطاى
زض ؾبل ّبی  ۳۱۶۳ ٍ ۳۱۶۸ضتجِ ًرؿت ضا زض هه هبى
 ۶3۱کكَض ثِ زؾت آٍضزُ ٍ اضظاًهتهطیهي ههقهصهس
گطزقرطی قٌبذتِ قسُ کِ ذَز یک هعیهت ًؿهجهی
اؾت.
زض ظیطقبذ ثْساقت ٍضق ت کكَضهبى زض عَل ۳
ؾبل گصقتِ تغ طی ًنطزُ ٍ ربیربُ ًَز ٍ ؾَههی ضا
حتؼ کطزُ اؾت.
هتبؾتبًِ زض ثطذی ظیطقبذ ّب ً ع ٍضقه هت ایهطاى
ثْجَز ًساقتِ اؾت .ایي ٍضهقه هت زض ظیهطقهبذه
پبیساضی هح غی ثب پؿطفت قبذ اظ  ۶۶۸ثهِ ،۶۶۲
هٌبثـ عج قی اظ  ۲۵ثِ  ٍ ۶۱۱هٌبثـ فطٌّری اظ  3۳ثِ 3۵
ازاهِ زاضز
قبثل هكبّسُ اؾت...

خبوٍ بُىبم  -آررببیجبنشرقی
ذبًِ ثٌْبم اظ رولِ قسیویتطیي ذبًِّبی تبضیری قْط تجطیع اؾت کهِ زض
اٍاذط زٍضاى ظًسیِ ٍ اٍایل زٍضاى قبربض ،ثِ فٌَاى یک ذبًهِ هؿهنهًَهی
ؾبذتِ ٍ زض ظهبى ًبصطالسیي قبُ قبربضًَ ،ؾبظی ٍ ثب ًقبقیّبیی تهعیه هي
قسُ اؾت
ثٌب ،هزوَفِ ای کبهل ثِ صَضت اًسضًٍی ٍ ث طًٍی اؾت ٍ قبهل ّكهتهی
ٍضٍزی ،زاالى ؾطزض ،ح بط ثعضگ ث هطًٍهی ،حه هبط اًهسضًٍهی ،ایهَاى
ؾتَىزاض ثطای ًك وي تبثؿتبًی زض رٌَة هیثبقس.
ؾبذتوبى اصلی زض قوبل ح بط ٍ ضٍ ثِ رٌَة زاضای ایَاى ؾتًَساض اؾت
ٍ زاضای ظیطظه ي اؾت .اتبقّبی ظیطعٌجی ثطای ًك وي تبثؿتبًی ٍ زیهرهط
اتبقّب ثِ صَضت اًجبضی زضآهسُ اؾت .اظ ذصَص بت ثبضظ ایي ثٌب کهبههل
ثَزى هزوَفِ ،پالى هقوبضی ،تٌَؿ زض اثقبز اتبق ضوي ضفبیت تقهبضى زض
ًوب اؾت.
ایَاى رٌَثی ثطای ًك وي تبثؿتبى ٍ ایَاى قوبلی زاضای ؾتَىّبی چهَثهی
گچاًسٍز ثب ؾطؾتَى ّبی گچجطی قسُ اؾت .پ كبًی ؾهبذهتهوهبى زاضای
گچجطی ٍ عبق ًوبّبی عطف ي ایَاى رٌَثی هقطًؿنبضی اؾت.
زض ثٌبی قؿوت غطثی کِ ترطیت قسُ اصغجل ،هغجد ،تَالت ٍ  ...قهطاض
زاقتِ اؾت .ح بط اًسضًٍی ایي ذبًِ ثب اثقبز هتٌبؾت ،ظیجبیی ظیبزی ضا ثهِ
هزوَفِ ثرك سُ اؾت .هْتبثی ایي ذبًِ زض ضلـ قوبلی هزوَفِ ٍ ضٍ ثهِ
ح بط اًسضًٍی اؾت.
ایي ثٌب اظ ًؾط هقوبضی (عطح ٍ ؾبذت) ٍ تعئ ٌبت ثِ فول آهسُ زض آى ٍ
کبهل ثَزى ثٌب ثِ فٌَاى یک ًوًَِ ؾبذتوبى هؿنًَی قبثل هغبلقِ ثهَزُ ٍ
زاضای اّو ت ٍیػُ اؾت.
ذبًِ ثٌْبم ثِ زل ل هقوبضی ؽطیف ،پٌزطُّبی هكزط ٍ عبقّب ٍ ایَاىّبی
ثلٌس ٍ ثعضگ ذَز رلَُ ٍیػُ ای زاضز .فضبّبی اًسضًٍی ٍ ثه هطًٍهی ایهي

بُتریه جبربٍ َبي
گردشگري اريپب
در سبل 1105

ؾبذتوبى فْسقزطی فالٍُ ثط تعی ٌبت زاذلی ثِ زل ل عطاحی هتٌبؾت ثهب
فصَل هرتلف ؾبل اظ رْت تقبزل زضرِ حطاضت ٍ چكناًساظ ظیجب ،چكن
ثبظزیسکٌٌسگبى ضا زض ٌّربم زیساض اظایي ثٌبی ثبفؾوت ذ طُ هیکٌس.
ٍؾقت اف بًی ذبًِ ثٌْبم ّ 3عاض هتطهطثـ ثَزُ ٍ هٌؾطُ ث طًٍی آى ثِ زله هل
گچجطیّبی ٌّطهٌساًًِ ،وبی آرطی ؾطخگَى ٍ حَض آؾوهبًهی ضًه
ٍؾظ ح بط ،ذ طُ کٌٌسُ اؾت.
ایي ذبًِ قبهل یک ؾبذتوبى اصلی ،ثقٌَاى ؾبذتوبى قكهالقهی ٍ یهک
ؾبذتوبى کَچک ثِ فٌَاى ؾبذتوبى ی القی اؾهت .ههبًهٌهس ثؿه هبضی اظ
ذبًِ ّبی قسیوی ایطاًی ،ایي ذبًِ زاضای زٍ ح بط اًهسضًٍهی ٍ ثه هطًٍهی
اؾت .زض ثبظؾبظی اذ ط ایي ذبًِ ،چٌس ًربضگطی ایطاًی فطؾنهَ کكهف
قسُ اؾت.
ذبًِ ثٌْبم یب ثٌْبم گٌزِای یب قسکی ثٌبیی هطثَط ثِ ؾهبل ّهبی پهبیهبًهی
زٍضاى ظًسیبى ٍ ؾبلّبی آغبظیي زٍضاى قبربض اؾت ٍ کِ تهجهطیهع ،رهبی
گطفتِ اؾت .ایي احط زض تبضید  ۳3فطٍضزیي  ۶3۳۱ثب قوهبضُ حهجهت ۶۵۸۱
ثِفٌَاى ینی اظ آحبض هلی ایطاى ثِ حجت ضؾ سُ اؾت.

یل سبزٌ خشتی بسرگتر از معبذ وًشیجبن در َمذان مشف شذ
ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -پطٍغُ ًزهبت
ثركی تپِ حبری آثبز ّوساى ثِ کكف ؾهبظُ
ثؿ بض ثعضگ ذكتی اظزٍضُ آّي (3احهتهوهبال
هبز ) ثب زیَاضّبی قغَض  ،ؾنَی آتكهساى ٍ
ؾنَّبی ًك وي ثب اثقبزی ثعضگتط اظ ههقهجهس
ًَق زبى هٌزط قس.
ثِ گعاضـ هْط ثِ ًقهل اظ ضٍاثهظ فهوهَههی
پػٍّكربُ ه طاث فطٌّری ٍ گطزقرهطی ،ثهب
تَرِ ثِ ایٌنِ هحَعِ ثبؾتبًی تهپهِ حهبرهی
ذبى زض ضٍؾتبی ضظقبى زض هحسٍزُ هحهصهَض
ؾبذت پتطٍق وی اثي ؾ ٌب فبهٌ ي ّوساى قطاض
زاضز پطٍغُ کبٍـ ًهزهبت ثهرهكهی آى زض
زؾتَض کبض قطاض گطفت .
ثط اؾبؼ آی يًبهِ ارطایی ثٌس د ههبزُ ()۶۶۱
قبًَى ثطًبهِ چْبضم تَؾقِ اقتصبزی ،ارتوبفی
ٍ فطٌّری روَْضی اؾالهی ایطاى  ،تهوهبههی
زؾتربّْبی ارطایی هكوَل قهبًهَى ثهطًهبههِ
چْبضم تَؾقهِ ههَؽهتهٌهس قهجهل اظ ارهطای

پطٍغُ ّبی ثهعضگ فهوهطاًهی ٍ زض ههطحلهِ
اهنبىؾٌزی ٍ هنبى یبثی ًؿهجهت ثهِ اًهزهبم
هغبلقبت فطٌّری  -تبضیری زض هنبى ارهطای
عطح اقسام کٌٌس.
اؾوبف ل ّوتی اظًسضیبًی ؾطپطؾهت ّه ه ت
ثبؾتبى قٌبؾی گتتآ فقبل ت ثبؾتبى قهٌهبؾهبى
زض ایي هحَعِ ثِ قٌبؾبیهی ٍ کكهف آحهبض
اضظقوٌسی هٌزط قس کِ زض هغبلقبت ثبؾهتهبى

آرزيي  04سبلٍ گردشگري ایران محقق شذ
ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -هكبٍض ٍ زؾت بض ٍیهػُ ضئه هؽ ؾهبظههبى
ه طاث فطٌّری ،صٌبیـ زؾتی ٍ گطزقرطی گهتهتآ آضظٍی  ۶۸ؾهبلهِ
ربهقِ گطزقرطی کكَض ثب هصَثِ قَضای فبلی ه طاث فطّهٌهرهی ثهطای
ارطایی قسى حؿبة اقوبضی گطزقرطی هحقق قس.
هصغتی زّقبى زض گتت ٍ گَ ثب ذجطًربض فطٌّری ایهطًهب اؽهْهبض کهطزآ
قَضای فبلی ه طاث فطٌّری ثِ ضیبؾت اؾحبق رْبًر طی ،ههقهبٍى اٍل
ضئ ؽ روَْضی ّتتِ گصقتِ ۳ ،زؾتَض رلؿِ زض ّط ؾِ حهَظُ ؾهبظههبى
یقٌی ه طاث فطٌّری ،صٌبیـ زؾتی ٍ گطزقرطی زاقت کِ هْوتهطیهي ٍ
اٍل ي هجحج ،حؿبة اقوبضی گطزقرطی »«TSAثَز.
ٍی افعٍزآ ارطای ایي عطح ،ثطاؾبؼ اؾتبًساضزّبی رْبًی اظ آضظٍّهبی
زیطیي گطزقرطی ثَز ظیطا زض آهبض حؿبة هلی ثِ عَض هقوَلّ ،هعیهٌهِ
ّبی ؾ بل هخل ّوِ آهبضّبی هبلی گطزقرطی ٍ گطزقرطاى ثِ تتنه هک

غسوًیبن

ازاهِ اظ قوبضُ قجلآ
تب قجل اظ ایٌنِ غعًَیبى ثِ ؾَهٌبت حولِ کٌٌس ،ثطّوٌبى ٌّسٍ ثهطای
تَر ِ ث قسضتی ثتْبیی کِ ثِ زؾت ؾپبُ غعًَیبى ًبثَز ه كس ه رتتٌس
کِ ایي ثتبى هَضز قْط ؾَهٌبت ّؿتٌسٌّ.ربهی کِ ؾهپهبُ ّ 3۱هعاض
ًتطی تطکبى غعًَیبى ثِ قصس ؾَهٌبت حطکت کطزًس ّهٌهسٍاى ثهِ
پبی ؾَهٌبت افتبزًس کِ رلَی ؾپبُ هحوَز ضا ثر طز اهب ؾهَههٌهبت
ثطای رلَگ طی اظ ًبثَزی ذَز ً ع تَاًبیی کهبضی ضا ًهساقهت ٍ
ثسؾتَض هحوَز ًبثَز قس ٍ حطٍت هقجس ً ع ثِ غٌ وت گهطفهتهِ قهس.
ثقس اظ هطگ هحوَز ثطای ثِ حنَهت ضؾ سى ه بى زٍ پؿطـ یقٌهی
هحوس ٍ هؿقَز اذتالف ثَرَز آهس ٍ ثقس اظ کكونكْبیی هؿهقهَز
تَاًؿت پ طٍظ قَز ٍ ثِ حنَهت ثطؾس.
هؿقَز غعًَی ً ع هبًٌس ً بکبى ذَز حولِ ثِ ٌّس ضا زض ؾهطلهَحهِ
کبضّبیف قطاض زاز اهب زیرط اظ آى حطٍتْبی افؿبًِ ای ّهٌهس ذهجهطی
ًجَز ٍ زض ًت زِ ثبض ؾٌر ي ّعیٌِ ّب ثط زٍـ هطزهی ًْبزُ قهس کهِ
هزجَض ثَزًس هبل بت ثپطزاظًس ٍ ایي ذَز ثبفج ًبضضبیتی هطزم ثَیػُ
هطزم ذطاؾبى قس ٍ.زض ًت زِ تَرِ ث ف اظ اًساظُ هؿقَز ثِ ٌّس ٍی
اظ تحطکبت ؾلزَق بى زض ذطاؾبى غبفل هبًس .پؽ اظ هطگ هؿهقهَز
فطهبًطٍایی غعًَیبى ثِ قؿوتی اظ غطة ٌّس ثهِ ههطکهعیهت الّهَض
هحسٍز گكت ٍ .زض ًْبیت زض قطى قكن ّزطی غهَضیهبى آذهطیهي
ثقبیبی غعًَیبى ضا ً ع اظ ث ي ثطزًس.
بنیانگذاری
زض اٍاذهط حهنهَههت ؾهبههبًه هبى یهنهی اظ ؾهطزاضاى تهطک ثهِ
ًبم آلپتن ي کَق س ثب ّوسؾتی فسُ ای زیهرهط ،یهنهی اظ افضهبی
ذبًساى ؾبهبًی ثِ ًبم ًصط ثي فجسالولک ثي ًَح ضا ثهِ حهنهَههت

قٌبؾی غطة ایطاى اظزٍضُ آّي ( 3احهتهوهبال
زٍضُ هبز) کن ًؾ ط ٍ هكبثِ چٌ ي آحهبضی ثهِ
رع ًَق زبى زض ربی زیرطی یهبفهت ًكهسُ
اؾت .
ٍی ثب ث بى ایٌنِ کبٍـ ّبی ثبؾتبى قهٌهبؾهی
زض پكتِ ّبی چْبض گهبًهِ صهَضت گهطفهت
افعٍز آ ایي پكتِ ّب قبهل ً بیكربّی اظ زٍضُ
آّي  ،3اؾتهقهطاض آّهي  ،3اؾهتهقهطاض زٍضُ
اؾالهی ٍ هحَعِ کبضگبّی اؾت .
اٍ ثب اقبضُ ثِ ٍیػگی ّبی فضبی ًه هبیكهرهبُ
گتت آزض ایي قؿهوهت یهک ؾهبظُ ثهعضگ
ذكتی قٌبؾبیی قس کهِ زاضای فضهبّهبیهی
ثعضگ ثب زیَاضّبی قغَض ٍ هكبثِ ؾبظُ ّهبی
ذكتی آّي  (3احتوبال هبز) ًَق زبى ههالیهط
اؾت .
ایي ثبؾتبى قٌبؼ ثب اؾتٌبز ثِ یبفتِ ّبی ثبؾتبى
قٌبؾی ایي هحَعِ ضا تک زٍضُ ای آّهي 3
(احتوبال هبز) زاًؿت .

ضٍقي ً ؿت.
زّقبى گتتآ ؾهبظههبى
رْبًهی رهْهبًهرهطزی
»«UNWTOثههطای
ایي ثهرهف ؾه هبل زض
ًكههؿههت ؾههبل ۳۱۱۶
کبًبزا ،په هكهٌهْهبز ثهِ
ٍرَز آههسى حؿهبة
ّبی اقوبضی ضا زاز کِ ه عاى احطگصاضی گهطزقهرهطی ضا زض گهطزـ ٍ
چطذِ اقتصبز ّط کكَض ًؿجت ثِ حؿبة هلی ،تتن ک ٍ ضٍقي هی کٌس.
ٍی ازاهِ زازآ ایي یقٌی گطزقرطاى ٍضٍزی ٍ ذطٍری چهِ تهبحه هطی زض
ثرف ّبی هرتلف کكَض زاضًس ٍ ٍقتی حؿبة اقوبضی گطزقرطی زاقتِ
ثبق س ،آهبض زق ق گهطزقهرهطاى ٍضٍزی ٍ ذهطٍرهی ثهب قهبذه ٍ
اؾتبًساضزّبی رْبًی هكر هی قَز ٍ هطرـ آهبضی ههطکهع آههبض ثهب
قبذ ّبی فلوی ذَاّس ثَز.
ثطؾبًس اهب ًتَاًؿت ٍ پؿط فهوهَی
ٍی یقٌی هٌصَض ثي ًَح ثهِ رهبی
ٍی ثط ترت ًكؿت.
پؽ اظ ایي هبرطا الجتهنه هي ضاّهی
قْط غعً ي زض افغبًؿتبى قس ٍ زض
آًزب حنَهت ضا ثط زؾت گطفت.
زٍلت ؾبهبًی کِ حنَهتی ضق ف
ثَز ٍ اظ ؾوت فطاضٍز (هبٍضاءالٌْط)
ًه ههع ثههب حههنههَهههت هؿههلههوههبى ٍ
تطکًػاز ایلکذبً بى زضگ ط رٌ ثَز ثِ ًبچبض الجتهنه هي حهبکهن
غعً ي پصیطفت.
الجتن ي تب پبیبى فوط ذَز زض قْط غعً ي اقبهت گعیس اهب زٍلتی کهِ
ٍی ثٌ بز ًْبز پؽ اظ آى ثِ فلت اًتؿبة ثِ قْط غعً ي ثِ حنَههت
غعًَیبى هكَْض گكت.
ینی اظ ًبهساضتطیي ربًك ٌبى الجتن ي زاههبز ٍی ؾهجهنهتهنه هي ثهَز.
ؾجنتن ي ثب ًكبى زازى قبیؿتری ذَز ثِ ثعضگبى تطک تَاًؿتِ ثهَز
پكت جبًی ٍ افتوبز آًْب ضا ثِ ذَز رهلهت کهٌهسّ .هوهرهبم ثهب ایهي
زگطگًَی ّب زض غعً ي ،زٍلت ؾبهبًی ثِ ضق فتطیهي ظههبى ذهَز
ضؾ سُ ثَز ٍ زچبض هكنالت پطقوبضی ثَز.
ؾجنتن ي ضوي افالم ٍفبزاضی ثِ حنَهت ؾبهبًی ثطای ؾهطکهَة
ؾطزاضاى یبغی ذطاؾبى ضاّی آى زیبض گطزیس ٍ تَاًؿت اٍضبؿ ضا تهب
اًساظُای ثِ ًتـ ؾبهبً بى آضام کٌس.
ؾبهبً بى ً ع ثِ پبؾساقت ایي ذسهت ٍی ًِ ،تٌْب ٍی ضا زض هؿهٌهس
حنَهت غعً ي اؾتَاض کطزًس ثلنِ ازاضُ ذطاؾبى ضا ًه هع ثهِ پؿهط
ٍی هحوَز ٍاگصاضزًس ٍ ؾلغبى هحوَز ًه هع ثهب ؾهَز رؿهتهي اظ
اهنبًبت ایي هٌغقِ پٌْبٍض ٍ آثبز تَاًؿت ثط قسضت ذَیف ث تهعایهس.
هحوَز پؽ اظ زضگصقت پسض ثِ حنَهت غعً ي زؾت یبفت.
ازاهِ زاضز

هَؾؿِ World Travel Awardsثِ هٌؾَض قٌهبؾهبًهسى
ثرف ّبی هرتلف گطزقرطی ت ؾ ؽ قس ٍ ّهط ؾهبل ثهِ
هقطفی ثطتطیي ّبی ایي صٌقت هیپطزاظزٍ .ضز تهطٍل اٍاضزظ
ایي ثبض ّن ثْتطیي ربشثِ ّبی گطزقهرهطی اضٍپهب زض ؾهبل
 ۳۱۶۱ضا اًتربة کطزُ اؾت.
ّWTAوَاضُ ثْتطیيّب ضا زض ظه ٌِّبی گهطزقهرهطی ثهِ
اًتربة هترصصبى ایي صٌقت هقطفی هیکٌس ٍ ایي اًتهرهبة
ًعز فقبالى ٍ قبغالى حَظُ گطزقرطی اظ اّوه هت ٍیهػُ ای
ثطذَضزاض اؾت .چٌسی پ ف ثْتطیي ربشثِ ّبی گطزقهرهطی
اضٍپب زض ؾبل  ۳۱۶۱ثب ضأی هترصصبى افالم قس کِ هزوَفِ
تبیتبً ک ثلتبؾت زض ایطلٌس قوبلی هَفق قس ایي ربیعُ ضا اظ
آى ذَز کٌس.
ثطتطیي قْطّبی گطزقرطی ،ثطتطیي قهْهطّهبی ؾهبحهلهی،
ثْتطیي َّاپ وبیی ّب ،ثْتطیي ّتلّب ٍ ثْتهطیهي آغاًهؽ ّهبی
هؿبفطتی اظ رولِ رَایعی ّؿتٌس کِ تَؾظ ایي هَؾهؿهِ ثهِ
ثطگعیسُّب افغب هی قَز .زض ازاهِ ایي هغلت ثهب ًهبههعزّهبی
ثْتطیي ربشثِ ّبی گطزقرطی اضٍپب زض ؾهبل  ۳۱۶۱آقهٌهب
هیقَیس.
 .3قصز باکینگهام لندن ،انگلیس
)(Buckingham Palace

قصط ثبک ٌرْبم لٌسى اقبهتربُ پبزقبّی ثطتبً بؾت ٍ زض قهْهط
ٍؾتو ٌؿتط زض اعطاف لٌسى قطاض زاضز .ایي قصهط زض ثه هكهتهط
اٍقبت هنبًی ثطای ثطگعاضی ه ْوبًیّبی ؾلغٌتی هحهؿهَة
هیقَز اهب تبثؿتبى ّط ؾبل زضٍاظُّبی ثبک ٌرهْهبم ثهِ ضٍی
گطزقرطاى ثبظ اؾت .قصط ثبک ٌرهْهبم ثهطای گهطزّهوهبیهی
ؾبکٌ ي لٌسى ثِ ٌّربم اتتبقبت ٍ ضٍیسازّبی هْن ههلهی ًه هع
هَضز اؾتتبزُ قطاض هیگ طز .ایي هنبى زض ؾهبل  ۶۳۱۲ثهطای
زٍک ثبک ٌرْبم ؾبذتِ قس ٍ قصت ؾبل ثقس ایي ذبًِ هزلل
تَؾظ قبُ رطد ؾَم ثِ تصطف زضآهس.
زض ّوبى ظهبى اقبهتربّی ثطای هلنِ قبضلَت زض آى ؾهبذهتهِ
قس کِ ثِ ذبًِ هلنِ هكَْض اؾت ٍ زض ًْبیت زض ؾبل ۶۵3۳
ٍ زض ظهبى هلنِ ٍینتَضیب تعئ ٌبت زاذلهی ثؿه هبضی ثهِ آى
افعٍزُ قس ٍ قنَُ ثؿ بضی یبفت.
زض ایي هزوَفِ ثعضگ ؾلغٌتی  ۳۳۸اتبق ٍرهَز زاضز کهِ
قبهل  ۶۲اتبق تكطیتبت ۸۳ ،اتبق ذَاة ؾلغٌتی ۶۵۵ ،اتهبق
ازاضی ۲۳ ،زفتط ٍ  ۵۳زؾتكَیهی ههی قهَزٍ .ؾهقهت قصهط
ثبک ٌرْبم ّ ۳۳عاض هتط هطثـ ثَزُ ٍ ثطای تْ ِ ثل ت آى ثهبیهس
 ۳۶.۸یَضٍ ذطد کٌ س.
 .4کلیسای ساگزادا فامیلیای بارسلونا ،اسپانیا
)(Sagrada Familia

کل ؿبی ؾبگطازا فبه ل ب هزوهَفهِ ای ثهعضگ ثهب هؿهبحهت
ًعزیک ثِ ّ ۶3عاض هتط هطثـ اؾت ٍ ینی اظ قهبّهنهبضّهبی
هقوبضی قطى  ۳۱ثِ قوبض هیضٍز کِ زض فْهطؾهت ثهْهتهطیهي
ربشثِ ّبی گطزقرطی اضٍپب زض ؾبل  ً ۳۱۶۱ع قطاض گهطفهتهِ
اؾت .ؾبذت ایي کل ؿب اظ ؾبل  ۶۵۵۳ه الزی قطٍؿ قهس اههب
ٌَّظ ّن ؾبذتوبى آى تنو ل ًكسُ ٍ هؿئَل ي په هف ثه هٌهی
کطزُاًس کِ زض ؾبل  ۳۱3۳کبض ؾبذت آى ثِ پهبیهبى ثهطؾهس.
آًتًَی گبئَزی عطاحی ایي کل ؿبی قرتت اًهره هع ضا ثهط
اؾبؼ هقوبضی گَت ک اًزبم زازُ اؾت .کل ؿهبی ؾهبگهطازا
فبه ل ب اظ ضً ّب ٍ عطحّبی هرتلتی تكن ل قهسُ ٍ ثهطای
ؾبذت آى اظ ًوبزّبی عج قی الْبم گطفتِ قهسُ اؾهت .ایهي
کل ؿب اظ ؾِ ثرف اصلی ثطذَضزاض اؾهت کهِ زض آى ؾهِ
هطحلِ ظًسگی حضطت هؿ ح ضٍایت هیقَز .ؾبگطازا فبه ل ب
هتكنل اظ  ۶۵ثطد اؾت کِ کبض ثط ضٍی ثرهف ًهْهبیهی آى
ّوچٌبى ازاهِ زاضز.
گتتِ هیقَز کِ ّعیٌِ ؾبذت ایي کل ؿب ؾبالًِ  ۳۸ه هله هَى
یَضٍ اؾت ٍ ثرف افؾن ایي ثَزرِ اظ فهطٍـ ثهله هت ّهبی
ٍضٍزی هزوَفِ ت ه ي هیقَز .کل ؿبی ؾبگطازا فبه له هب زض
ؾبل  ۳۱۶۱افتتبح قس ٍ ؾبالًِ ث ف اظ  3ه ل َى گطزقرهط ثهب
ذطیس ثل ت  ۶۸تب  ۳۲یَضٍیی ثِ ثبظزیس آى هیآیٌس.

