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هقبلِ گردشگری
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فرصتی برای رًٍق
گردشگری ٍرزشی

شرایط ٍ زهبى ًخستیي اردٍی تین هلی مشتی فرًگی هشخص شذ
سشٍیس خجشی س ٍصًبهِ اسک -هذیش تیمن ّمبی
هلی کطتی فشًگی اهیذ ٍ ثضسگسبالى اص ثمشامبیمی
ًخستیي اسدٍی تین هلی اص سٍص  ۳اسدیجْطت همبُ
دس خبًِ کطتی تْشاى خجش داد.
ثِ گضاسش هْش ،احذ ابصاج ثب ثیبى ایمي همبملمت
افضٍدۺ ثشای ایي هشحلِ اص اسدٍ ،فشًگمی کمبساًمی
کِ سْویِ هشحلِ ًْبیی سقبثتْبی اًتخمبثمی تمیمن
ّبی هلی (کست سمْمومیمِ دس همشحلمِ اٍ ٍ
داسًذگبى همومَص حرمَس هسمتمرمیمن دس ایمي
هسبثربت) سا داسًذ ثِ توشیٌبت دػَت هی ضًَذ.
ٍی اداهمِ دادۺ ایمي اسدٍ سٍصّمبی  ۳تمب ۳۳

اسدیجْطت هبُ ثشگضاس هی ضَد ٍ حرَس کطمتمی

گیشاى دس ایي توشیٌبت اختیبسی است.
هذیش تین ّبی هلی کطتی فشًگی تأکمیمذ کمشدۺ
اسدٍی اغلی تین هلی ثشای ضشکت دس ثبصیمْمبی
آسیبیی جبکبستب ٍ سقبثتْبی جْبًی همومبسسمتمبى
اس اص هشحلِ ًْبیی سقبثتْبی اًتخمبثمی دس دّمِ
ابیبًی اسدیجْطت هبُ آغبص هی ضَد.
ٍی دس ابیبى خبطش ًطمبى کمشدۺ ثمشًمبهمِ ّمبی
تذاسکبتی تین هلی تب صهبى ثبصیْبی آسمیمبیمی ٍ
هسبثربت جْبًی کبهال هطخع است ٍ اهیذٍاسم
ثتَاًین دس ایي سقبثت ّب ًتبیج خَثمی سا کسمت
کٌین ٍ ثبػج ضبدی د هشدم ضَین.

ببزینٌبى هس سًَگَى بِ تین هلی فَتسبل دعَت شذًذ
اداهِ اصس ضوبسُ قج ۺ
اًتطبس فیملمن ٍ تػمبٍیمشی اص همٌمبطمق ثمنمش
گشدضگشی ٍ تبسیخی ّوذاى تَسط چْشُ ّبی
سشضٌبس ضبشًج جْبى دس حبضیِ سقبثمت ّمبی
اٍاي اثي سیٌب دس تبثستبى سب گزضتِ ًیض ثبصتبة
خَثی دس هؼشفی جبرثِ ّبی گمشدضمگمشی ایمي
ضْش داضت .ثِ ّویي هٌظَس است کِ هی تمَاى
اص رشفیت ّب ٍ صیشسبخت ّبی ثبلرَُ ٍسصش ٍ
طجیؼت ّوذاى ثب ثْشُ هٌذی اص فشغمت ایمومبد
ضذُ سٍیمذاد  ۸۷۳۸ثمشای تمَسمؼمِ ٍ سًٍمق
گشدضگشی ٍسصضی ثْشُ هٌذ ضذ.
** ػضم دستگبُ ٍسصش ثشای هیضثبًی اص ّومذاى
۸۷۳۸
هذیشک ٍسصش ٍ جَاًبى ّوذاى دس ایي استجبط
ارْبس کشدۺ ّیبت ّبی ٍسصضی استبى ثبیذ ثمشای
هیضثبًی سٍیذادّبی ثیي الوللمی ٍسصضمی ثمشای
سب هیالدی ّ ۸۷۳۸وضهبى ثب اًتخبة ایي ضمْمش
ثِ ػٌَاى ابیتخت گشدضگشی آسیب ثشًبهِ سیمضی
کٌٌذ.سسَ هٌؼن ارْبس کشدۺ اص ّمیمبت ّمبی
ٍسصضی هی خَاّین تب ًسجت ثمِ اخمز اهمتمیمبص
هیضثبًی سٍیذادّبی هلی ٍ ثیي الوللی دس سضمتمِ
ّبی هختلف تالش ٍ ثشًبهِ سیضی داضتِ ثبضٌذ.
ٍی ثب ثیبى ایٌنِ سٍیذاد ّوذاى  ۸۷۳۸ثْمتمشیمي
فشغت ثشای سًٍق گشدضگشی ٍسصضمی اسمت،
گفتۺ اص آًوب کِ هسبثربت ٍسصضمی یمنمی اص
ثْتشیي ساّنبسّب دس جزة گمشدضمگمش اسمت،
اًتظبس هی سٍد ّیبت ّبی ٍسصضی ثمب سٍیمنمشد
هیضثبًی ّبی ثیي الوململمی تمالش کمٌمٌمذٍ .ی
خبطشًطبى کشدۺ هیضثبًی هسبثرمبت ٍسصضمی دس
سبح ثیي الوللی ثب حرَس تین ّمبی همخمتملمف
خبسجی ،ضَس ٍ ًطبط خبغی دس سبح جبهمؼمِ
ثِ خػَظ دس ثیي قطش جَاى ایوبد هی کٌمذ ٍ
هی تَاًذ تجلیغ ثسیبس خَی ثشای جمزة سمبیمش
گشدضگشاى ٍسصضی ثبضذ .هٌؼن افضٍدۺ ثشگضاسی
تَسًوٌت ّبی ٍسصضی دس سمبمح ثمبالی ثمیمي
الوللی تحَالت ػظمیمن اقمتمػمبدیٍ ،سصضمی،
فشٌّگی ٍ اجتوبػی ثشای استبى ثِ اسهمامبى همی
آٍسد ٍ هسئَالى ًیض ثبیذ ًسجت ثمِ ایمي همْمن
اّتوبم داضتِ ثبضٌذٍ .ی یبدآٍس ضمذۺ اًمتمخمبة
ّوذاى ثِ ػٌَاى ابیتخت گشدضگشی آسمیمب دس
سب  ،۸۷۳۸آغبصی ثشای ایوبد تحَ اسبسی دس
غٌؼت گشدضگشی است ٍ ٍسصش ًمیمض سمْمن
ثسضایی دس ایي سٍیذاد داسدٍ.ی ثیبى کشدۺ ثشًبهِ
سیضی ّبی حَصُ ٍسصش ثبیذ ثِ گًَِ ای ثمبضمذ
کِ ضبى ٍ جبیگبُ ّوذاى ثِ ػٌمَاى امبیمتمخمت
گشدضگشی آسیب ثِ خَثی لحبظ ضَد.
دس ّویي چبسچَة است کِ همرمشس ضمذُ دس
غَست هَافرت فمذساسمیمَى ّمبی ٍسصضمی،
هسبثربت ضبشًج ثیي الوللی اثي سیٌب ،هسبثمرمبت
ثیي الوللی اشش ثب است ًَجَاًمبى ٍ جمَاًمبى،
ثشگضاسی جطٌَاسُ است اغی ایشاًی ،هسبثرمبت
غحشاًَسدی آسیب ،لمیمگ جمْمبًمی اسمنمی،
تَسًوت ثیي الوللی ضبشًج سیوًَتبلِ ،هسبثربت
سٌگٌَسدی آسیبیی ٍ دٍسُ ثیي الوللی هذیشیمت
ٍ سّجشی ٍسصش ّوگبًی دس سمب  ۸۷۳۸ثمِ
هیضثبًی ّوذاى ثشگضاس ضَد.
سئیس ّیبت ٍسصش ّبی ّوگبًی ّوذاى ًیض دس
ایي ثبسُ گفتۺ سضذ غٌؼت گشدضگشی ٍسصضی
دس تَسؼِ اقتػبدی ّوذاى ٍ ضٌبسبیی ٍ هؼشفمی
رشفیت ّبی تبسیخی ٍ فشٌّگی ایي اسمتمبى دس
ػشغِ ثیي الوللمی کمومک ثسمضایمی خمَاّمذ
داضممتّ .ممبدی سممجممضٍاسی افممضٍدۺ جممزة
جْبًگشداى خبسجی اکٌَى ثِ ػٌمَاى یمنمی اص
ًیبصّبی اغلی غٌؼت گشدضگمشی کطمَسهمبى
اسصیبثی هی ضَدٍ .ی ثب اضبسُ ثِ تبحیش هسمتمرمیمن
ٍسصش ّبی ّوگبًی دس سًٍمق گمشدضمگمشی
ٍسصضی ّوذاى گفتۺ آهبدگی خمَد سا ثمشای
هیضثبًی اجالس سٍسبی فذساسیَى ّبی ّوگبًی
دس قبسُ آسیب ٍ جْبى سا دادُ این.
ٍی افضٍدۺ ٍسصش ّبی ّوگبًی ثب تحت اَضص
قشاس دادى ثیص اص  ۷۷سضتِ هفشی ٍ امشّمیمومبى
ثْتشیي فشغت سا ثمشای جمزة گمشدضمگمشاى
ٍسصضی ایوبد کشدُ است ٍ اکٌَى دس ّمومذاى
آهبدگی ّشگمًَمِ همیمضثمبًمی اػمن اص ٍسصش
غجحگبّیّ ،وبیص ّبی ٍسصضی ،ایمبدُ سٍی،
دٍ ػوَهی ،گشدضگشی ٍسصضی دس طجیمؼمت ٍ
سبیش سضتِ ّبی ػوَهی سا داسین...
اداهِ داسد

سشٍیس خجشی سٍصًبهِ اسک -سِ ثبصیمنمي تمیمن
هس سًَگَى ،قْشهبى ثالهٌبصع فػم قمجم جمبم
ثبضگبُ ّبی فَتسب کطَس ،ثِ اسدٍی تمیمن هملمی
فَتسب کطَسهبى دػَت ضذًذ.
ثِ گضاسش ایشًب ،ثبصیمنمٌمبى دػمَت ضمذُ همس
سًَگَى ثِ اسدٍی تین هلی فمَتسمب کطمَسهمبى
هتطن اص تَحیذ لبفی ،هشترمی ػمضتمی ،ػملمی
ػسنشی هی ثبضٌذ.
ایي سِ ثبصیني ثمبیمذ قمجم اص رمْمش سٍص سمَم
اسدیجْطت هبُ جبسی ثب حرَس دس همشکمض هملمی

فَتجب خَد سا ثِ کبدس فٌی تین هلی فَتسب هؼشفی
کٌٌذ.تین فَتسب هس سًَگَى اص تین ّبی هذػمی
لیگ ثشتش فَتسب ثبضگبُ ّبی کطَس هحسَة هی
ضَد کِ دس فػ قج ثب کست  ۶۵اهتیمبص ٍ ثمب ۶
اختالف اهتیبص ًسجت ثِ تین دٍم ،ثب اقتذاس تومبم ثمِ
قْشهبًی دست یبفت.
هذیشػبه ثبضگبُ فشٌّگی ٍسصضی هس سًَمگمَى
ثؼذ اص قْشهبًی تیوص دس لیگ ثشتش فَتسب ثبضگبُ
ّبی کطَس اػالم کشد کِ ّذف ثؼذی ثمبضمگمبُ،
قْشهبًی دس جبم ثبضگبُ ّبی آسیبست .قمْمشهمبًمی

هس سًَگَى ّوچٌیي هَجت ضذ ػلی کفبضیمبى،
سشاشست کویتِ فمَتسمب فمذساسمیمَى فمَتمجمب
کطَسهبى ،اص ثشًبهِ سیضی ثمشای ثمشگمضاسی جمبم
فَتسب ثبضگبُ ّبی آسیب دس تجشیض سخي ثگَیذ.

اٍلیي جلسِ ستبد سبهبًذّی اهَر جَاًبى در سبل 0۳

فراخَاى ثبت ًبم هسببقبت فَتسبل جبم

خجشًگبس سٍصًبهِ اسک -جملمسمِ ثمب
تطشیح ثشًبهِ ّبی ّفتِ جمَاى ٍ ثمب
حرَس کلیِ اػرب ستبد سمبهمبًمذّمی
جَاًبى ثِ سیبست فشهبًمذاس همحمتمشم
تطنی ضذ.
دس اثتذا جلسِ دثمیمش همحمتمشم آقمبی
فشصیي اَسقبسن سئیس اداسُ ٍسصش ٍ
جَاًبى ضوي تجشیک اًتػمبة آقمبی
احوذی ثِ سوت فشهبًذاس جلفب آسصٍی تَفیق ٍ سشثلٌذی ثشای فشهمبًمذاس
هحتشم ًوَد ٍ سپس ثِ تطشیح ثشًبهِ ّب دس ّفمتمِ جمَاى امشداخمت دس
ًْبیت جلسِ ثب سخٌبى فشهبًذاس هحتشم دس صهیٌِ اّویت ّمفمتمِ جمَاى ٍ
اّویت هطبسکت قطش جَاى دس تػوین گیش یْب ٍ تػوین سمبصی ّمب ثمِ
ابیبى سسیذ.

سشٍیس خجشی سٍصًبهِ اسک-هسبثمرمبت
فَتسب جبم سهربى دس ضْش تجشیض دس سمِ
سدُ سٌی ثشگضاس خَاّذ ضذ .ثِ گمضاسش
سٍاثط ػوَهی ّیبت فَتجب آرسثمبیمومبى
ضشقیّ ،یبت فَتجب استمبى آرسثمبیمومبى
ضشقی دس ًظش داسد ثِ هٌبسجت هبُ هجبسک
سهربى هسبثربت فَتسب جبم سهربى سا دس سمِ سدُ سمٌمی ًمَجمَاًمبى،
جَاًبى ٍ ثضسگسبالى دس ضْش تجشیض ثشگضاس کٌذ.تین ّبیی کِ تمومبیم ثمِ
ضشکت دس ایي هسبثربت سا داسًذ تب تبسیخ ثیست ٍ ّطتن فمشٍسدیمي همبُ
فشغت داسًذ ثب هشاجؼِ ثِ کویتِ فَتسب استبى ،توبس ثب ضمومبسُ تملمفمي
 ٍ ۳۴۷۸۸۷۴۸یب ضوبسُ فبکس  ۳۴۷۶۴۸۵۳آهبدگی خَد سا اػالم کمٌمٌمذ.
الصم ثِ رکش است کِ حق ضشکت دس هسبثمرمبت ثطمشی صیمش همیمجمبضمذۺ
ثضسگسبالى  ۵۷۷۷۷۷۷سیب جَاًبى ٍ ًَجَاًبى  ۴۷۷۷۷۷۷۷سیب

پرسپَلیس ،السذ را برد ٍ صذرًشیي شذ

ًوبیٌذُ ایشاى ضوي جمجمشاى ضمنمسمت
سفت ،تَاًست ثب  ۳۳اهتمیمبص ثمِ ػمٌمَاى
غذسًطیي گشٍُ سَم ساّی هشحلِ یمک
ّطتن ًْبیی ضَد ٍ السذ قبش ًیمض ثمب ۳۷
اهتیبص ساّی دٍس ثؼذی ضذ.
اشسپَلیس دس هشحلِ حزفی ثمِ هػمبف
ینی اص تین ّبی المومضیمشُ اهمبسات یمب
االّلی ػشثستبى هی سٍد
قربٍت دیذاس اشسپَلیس ٍ السذ کِ دس حرَس حذٍد ّ ۴۵مضاس تمومبضمبگمش
ٍسصضگبُ آصادی تْشاى ثشگضاس ضذ سا ّیتی ثیشیشا اص سشیالًنب ثش ػْذُ داضت.

سشٍیس خجشی سٍصًبهِ اسک -تین فَتجب اشسپَلیس ثب ثشتشی اسصضوٌذ یمک
ثش غفش هربث السذ قبش ثِ ػٌَاى غذسًطیي گشٍُ Cلیگ قْشهبًبى آسمیمب ثمِ
هشحلِ یک ّطتن ًْبیی قذم گزاضت.
ثِ گضاسش ایشًب؛ دس ّفتِ ضطن ٍ ابیبًی هشحلِ گشٍّی لیگ قْشهبًبى آسیمب ٍ
اص گشٍُ Cاشسپَلیس ایشاى ثِ هػبف السذ قبش سفت ٍ دس ًْبیت ثِ امیمشٍصی
یک ثش غفش سسیذ.
السذ ٍ اشسپَلیس ،غؼَد خَد ثِ هشحلِ یک ّطتن ًْبیی سا قمبمؼمی کمشدُ
ثَدًذ ٍ ایي دیذاس تؼییي کٌٌذُ تین غذسًطیي ثَد.

ًگبّی بِ عولنرد درخشبى
ادارُ ٍرزش ٍ جَاًبى خَاجِ

خجشًگبس سٍصًبهِ اسک -دس هیبى ثخص ّبی ضمْمشسمتمبى
ّشیس ،ثخص خَاجِ ثب دسایت آقبی ًبغش دخت ثبقش دس
ساس اداسُ ٍسصش ٍ جَاًبى دس همیمبى اداسات ٍسصش ٍ
جَاًبى ضْشستبى ّشیس دس سدیف ًخست قشاس گشفت.
ًگبّی ثِ اّن فؼبلیت ّبی اًوبم ضذُ ایي اداسُ داسینۺ
* هسبثربت دٍ ٍهیذاًی اقبیبى ،قْشهبًی استبى ثِ هیمضثمبًمی
ثخص خَاجِ ،تبثستبى ۹۶
* هسبثربت دٍ ٍهیذاًی ثبًَاى ،قْشهبًی استبى ثِ هیضثمبًمی
ثخص خَاجِ ،تبثستبى ۹۶
* کَسس تبثستبًی است سَاسی ثِ هیضثبًی اداسُ ٍسصش ٍ
جَاًبى ثخص خَاجِ ،تبثستبى ۹۶
* هسبثربت ٍ کالسْبی آهَصضی فَتسب
* هسبثربت استبًی ّفت سٌگ ثبًَاى ثِ همیمضثمبًمی اداسُ
ٍسصش ٍ جَاًبى ثخص خَاجِ
* هسبثربت ٍکالسْبی آهَصضی تیشاًذاصی دسثخص خَاجِ

* قربٍت داٍساى جَاى ثخص خَاجِ دس هسبثربت لیمگ
فَتجب استبى ٍ کطَس دس سدُ ّبس سٌی هختلف
* هْذی جبّذی ٍسصضنبس تَاًوٌذ ٍ داسًذُ همرمبم دٍم
هسبثربت استبًی کٌگ فَ (ثخص حشکبت ًوبیطی)
* هْذی هطوَ ٍسصضنبس جَاى ٍ قْشهبى هسمبثمرمبت
استبًی کًَگ فَ دس سدُ سٌی جَاًبى
* کست هربم اٍ ٍصى آصاد (ػلیشضب جَاًجخت) ،همرمبم
سَم  ۶۸کیلَ گشم (هْذی جبّذی) ٍ هربم سَم  ۵۹کیلَ
گشم (هْذی ًَیذی) ،تَسط کًَگ فمَکمبساى ثمخمص
خَاجِ دس هسبثربت قْشهبًی استبى دس سدُ سٌی جَاًبى
* ٍسصش ثبًَاى دس ثخص خَاجِ ًضدیک ثِ  ۸سب ّست
کِ ضشٍع ضذُ ٍ ثبًَاى ٍسصضنبس دس سضتِ ّبی ٍسصضمی
ایبدُ سٍیٍ ،الیجب ٍ ،سصضْبی ثَهی هحلی فؼبلیت هینٌٌذ.
تین ٍالیببل بلگَری رٍسیِ قْرهبى مبپ ارٍپب شذ
سشٍیس خجشی سٍصًبهِ اسک -تین ٍالیجب ثلگَسی سٍسیِ
ثب ایشٍصی سِ ثش دٍ ثشاثش تین صساػت ثمبًمک تمشکمیمِ دس
دیذاس ثشگطت فیٌب کبح اسٍاب هَفق ضذ جبم قْشهبًی سا
ثبالی سش ثجشد .ثِ گضاسش ایسٌب ،دس دیذاس ثشگطت فمیمٌمب
سقبثتّبی ٍالیجب کبح اسٍاب تین ثلگَسی سٍسیمِ همَفمق
ضذ دس حبلی کِ دٍ ست اص حشیفص ػرت ثَد تَاًست ثمب
ًتیوِ سِ ثش دٍ ثشاثش هیضثبًص تین صساػت ثبًک تشکیِ ثمِ
ایشٍصی ثشسذ تب ثب تَجِ ثِ ایشٍصی سِ ثش غفش دس ثمبصی
سفت جبم قْشهبًی سا ثبالی سش ثجشد.

ًصب سبزُ حفبظتی برای شْریئری ًیبزهٌذ تبییذ شَرای هیراث فرٌّگی است

سْن  ۳.۷درصذی گردشگری ایراى از تَلیذ ًبخبلص داخلی در سبل 810۳

سشٍیس خجشی سٍصًبهِ اسک-هذیش ک هیشاث فشٌّگی
استبى اسدثی گفتۺ سبصُ ضْش یئشی طشاحی ضمذُ ٍ دس
غَست تبییذ ضَسای هیشاث فشٌّگی ٍ تبهیي  ۳۵هیلیمبسد
سیب اجشایی هی ضَد.
ثِ گضاسش ایسٌب هٌبرِ اسدثی کمشیمن حمبجمی صادُ دس
جشیبى ثبصدیذ اص هٌبرِ تبسیخی ضْشیئشی دس جوغ خمجمش
ًگبساى ثب اضبسُ ثِ قذهت ایي هنبى تبسیخی گمفمتۺ ثمش
اسبس کبٍش ّبی ثبستبى ضٌبسی قذهت هٌبرِ ثبستمبًمی
ضْش یئشی دس هطگیي ضْش ثِ چْبس ّضاس سب قج ثش هی
گشدد ثبَسینِ ایي هحَطِ ثبستبًی ثب ٍسؼت ّ ۴۷۷نتبس اص هْن تشیي هٌبطق ثبستبًی ایشاى ثِ ضوبس هی سٍد
کِ اص سِ قسوت هؼجذ  ،قلؼِ ٍ قَضب تپِ تطنی ضذُ است.
هذیش ک هیشاث فشٌّگی اسدثی ثب ثیبى ایٌنِ هٌبرِ ضْشیئشی قبثلیت حجت جْبًی داسد ،اضبفِ کشدۺ ثمشای
ایي هٌبرِ اص سب  ۸۵تب کٌَى سِ هیلیبسد ٍ  ۶۷۷هیلیَى سیب اختػبظ یبفتِ ثبَسینِ ثشای تنوی حمجمت
اطالػبت آى ثشای حجت جْبًی ّستین.
ٍی ثب اضبسُ ثِ کزة ثَدى اخجبس هٌتطش ضذُ دس فربی هوبصی دس خػَظ تخشیت  ۸۷دسغذی ایي آحبس
تبسیخی گفتۺ ًْبیت آسیجی هٌبرِ ٍاسد ضذُ کوتش اص  ۴۷دسغذ است ثبَسینِ ثشای جلَگیشی اص فشایص
سٌگْبی ایي هٌبرِ سبصُ ای طشاحی ضذُ ٍ دس غَست تبییذ ضَسای هیشاث فشٌّگی ٍ تبهیي  ۳۵همیملمیمبسد
سیب اجشایی هیضَد.
هذیشک هیشاث فشٌّگی استبى ثب اضبسُ ثِ ایٌنِ حب آحبس تبسیخی دس کطَس چٌذاى خَة ًیست  ،گمفمتۺ
دس ک کطَس اػتجبسات ثٌبّبی تبسیخی اًذک است ثٌبّبی تبسیخی دس اسدثی ثب هبلمنمیمت دٍلمت قمبثم
ٍاگزاسی ثشای ثْشُثشداسی ثخص خػَغی است.

سشٍیس خجشی سٍصًبهِ اسک-طمجمق آخمشیمي گمضاسش
ضَسای سفش ٍ گمشدضمگمشی جمْمبًمی ،دس سمب ۸۷۳۷
گشدضگشی ایشاى تَاًستِ اسصش افمضٍدُ ای حمذٍد ۳۷.۷
هیلیبسد دالس هؼبد  ۷.۳دسغذ اص ک تَلیذ ًبخبلع داخلی
کطَس ایوبد کٌذ.
ثِ گضاسش هْش ،هؼبًٍت ثمشسسمی ّمبی اقمتمػمبدی اتمب
ثبصسگبًی ،غٌبیغ ،هؼبدى ٍ کطبٍسصی تْشاى دس همبملمجمی
ثشاسبس آخشیي گضاسش ضَسای سفش ٍ گشدضگشی جْبًی
دس سب ًَ ۸۷۳۷ضتِ استۺ غٌؼت سفش ٍ گشدضمگمشی اص
طشیق احش ثش  ٍGDPاضتاب ثش اقتػبد کطَسّب تبحیشگزاس است .ایي احشگزاسی ثِ طَس هسترین ،غیشهسترین
ٍ الرب ضذُ ٍاقغ هیضَد .دس ایشاى ًیض ثخص سفش ٍ گشدضگشی ثش اقتػبد کطَس اص ایي سِ طشیق احمشگمزاس
است .آحبس هسترین گشدضگشی ضبه احشاتی است کِ ثِ طَس هسترین هٌوش ثِ تاییش دس تمَلمیمذ ًمبخمبلمع
داخلی ٍ اضتاب هیضًَذ .آحبس غیشهسترین گشدضگشی ضبه ّضیٌِّبیی است کِ ثِ طَس غیشهستمرمیمن ثمش
تَلیذ ًبخبلع داخلی ٍ اضتاب دس کطَس احش هیگزاسد ٍ آحبس الربیی ًیض ضبه هخبسج هسترین ٍ غیشهسترین
کبسکٌبى آى غٌؼت است.
ثشاسبس آهبسّب ،دس سب  ۸۷۳۷ثخص سفش ٍ گشدضگشی ایشاى تَاًستِ اسصش افضٍدُای حذٍد  ۳۷.۷هیلیبسد
دالس هؼبد  ۷.۳دسغذ اص ک تَلیذ ًبخبلع داخلی کطَس ایوبد کٌذ .دس سب ً ۸۷۳۸یض اًتمظمبس همی سٍد
اسصش افضٍدُ ایي ثخص سضذ  ۶.۷دسغذی سا توشثِ کٌذ؛ ّوچٌیي ایصثیٌی هیضَد طی  ۳۷سب آتی اص
سب  ۸۷۳۸تب  ۸۷۸۸هتَسط سضذ سبالًِ احش سفش ٍ گشدضگشی ثش تَلیذ ًبخبلع داخلی هؼبد  ۸.۸دسغمذ
سقن ثخَسد.

»قلعِ بببل «ببشنَُ تریي قلعِ سٌگی ایراى
قلؼِ جوَْس هؼشٍف ثِ دط ثبثک دس  ۵۷کیملمَهمتمشی
ضوب ضْشستبى اّش ٍ دس استفبػبت غشة سٍد ثضسگ
قشُسَ قشاس داسد؛ هٌبرِای کِ ثِ ًبم کلیجمش همؼمشٍف
است.
دط ثبثک خشهذیي ثش فشاص قلِ کَّستبًمی دس حمذٍد
 ۸۳۷۷تب  ۸۷۷۷اص سبح دسیب استفبع داسد.
قلؼِ ثبثک کِ ثِ ًبمّبی قلؼِ ثبثک ،دط ثبثک ،ثمز ٍ
قلؼِ جوَْس ّن هؼشٍف اسمت دط ٍ همرمش سمشداس
تبسیخی ایشاى ،ثبثک خشم دیي ثمَدُ اسمت کمِ دس
ٌّگبم قیبم ثش ػلیِ دستگبُ خالفت ػجمبسمی دس قمشى
سَم ّوشی سبختِ ضذُ است.
هسبفت ساُ کلیجش ثِ قلؼِ حذٍد  ۳کیلَهتش است ٍ ثمِ
ٌّگبم ػجَس ثبیذ گشدًِّب ٍ گزسگبُّبی خبشًبکی سا
اطت سش گزاضت.
قج اص سسیذى ثِ دسٍاصُ قملمؼمِ ٍ ٍسٍد ثمِ ثمٌمبی

هستحنن دط ثبیذ اص هؼجشی ػجَس کشد کِ ثِ غمَست
داالًی است ٍ اص سٌگّبی هٌظن طجیؼی ضن گشفتِ
ٍ تٌْب گٌوبیص ػجَسً ۳فش سا داسد ٍ دٍ ًفش ثِ سختمی
هیتَاًٌذ اص آى ثگزسًذ.
فبغلِ ایي هؼجش تب ثبسٍی قلؼِ دس حذٍد  ۸۷۷هتش است
ٍ هربث آى قشاس داسد .اص ّومیمي ًمرمبمِ اسمت کمِ
غؼَثت ساُ ٍ اثْت خبظ ایي قلؼِ سفیغ ٍ هَقمؼمیمت
خیشُ کٌٌذُ آى ثیٌٌذُ سا ثِ اػوبة ٍا هی داسد.
اهتذاد ثػشی هؼجش دس ًْبیت ثِ دسٍاصُ قملمؼمِ خمتمن
هی ضَد ٍ دقیربً دس ساستبی آى قشاس داسد کمِ ثمبػمج
هیضَد ٍسٍد ّش تبصُ ٍاسد ٍ سپبّی ٍ غیشُ اص طمشیمق
دٍ ثشج دیذُ ثبًی دس سمومت دسٍاصُ ٍسٍدی قمبثم
سؤیت ثبضذ.
ثشای ًفَر ثِ داخ تٌْب ساُ ٍسٍد دسٍاصُ اغلی اسمت
ٍ اص کَّستبى اهنبى ٍاسد ضذى ثِ قلؼِ ٍجَد ًذاسد.

ثب گزس اص دسٍاصُ ٍسٍدی ٍ اطت سش گزاضتي ثمبسٍ،
جْت سسیذى ثِ دط اغلی ثبیذ اص گزسگبّی ثمبسیمک
کِ حذٍد  ۳۷۷هتش غؼَد اص استفبع سا ًیض ثمِ ّمومشاُ
داسد گزضت تب ثِ هذخ ٍسٍدی قلؼِ سسیذ ،هسیمشی
غؼت الؼجَس کِ اص یک سوت هطشف ثِ دسُای است
ثب جٌگ ّبی تٌک ٍ طسفبیی دس حذٍد  ۴۷۷هتش کِ ثِ

غَست تیاِ ٍ دیَاسُ تب قؼش دسُ اداهِ داسد.
اص آحبس هؼوبسی ٍ ثشخی اص سٌگّبی صثشُ تمشاش ٍ
سٍش چفت ٍ ثست سٌگّب ٍ هالت سبسٍج ٍ اًذٍد
دیَاسّب اص ًَػی گچ ٍ خبک هیتَاى دسیمبفمت کمِ
سبختوبى ایي دط ٍ قلؼِ دس سٍصگمبس اضمنمبًمیمبى ٍ
ثخػَظ سبسبًیبى سبختِ ضذُ است.
ایي دط دس قشٍى دٍم ٍ سَم ٍ تب چٌذ قشى اس اص آى
هَسد تؼویش ٍ هشهت قشاس گشفتِ ٍ تاییشاتی دس آى ثمِ
ٍجَد آهذُ ٍ الحبقبتی دس ثٌب ایوبد ضذُ است.
اضیب ٍ اثضاسی کِ اص قلؼِ ثمبثمک ثمِ دسمت آهمذُ،
سفبلیٌِ ّبی هٌرَش ٍ لؼبة خَسدُ اسمت کمِ یمک
دٍسُ استرشاس تب اٍای قشى ّفتن ّوشی سا ًمومبیمص
هیداد.
ّوچٌیي تؼذادی سنِ هسی کطف ضذُ کِ ثشخی اص
آًْب ثِ ػلت سبییذگی ٍ صًمگ خمَسدگمی فمشاٍاى
غیشقبث خَاًذى است ٍ دس ثیي ایي سنِ ّمب ثمشخمی
هشثَط ثِ اتبثنبى آرسثبیوبى ٍ ّضاسسیجبى (قشٍى ضطن
ٍ ّفتن ّوشی) ّستٌذ.

