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مقبلٍ گردشگري

مًزٌ خبوٍ حبج مُذي كًزٌ كىبوی

مًقیت ایران
در صىعت گردشگري

ثس اغبظ ىصازؼ غبشّبٓ جٜبٕی ىسآؾعيعسی ایعسآ
زتج ۷۱ ٚجبذثٛ ٚبی ثبغتبٕی ٗ تبزیخی ٗ زتج ۷ ٚجبذثعٚ
ٛبی عجیدی زا آازاغت ثب ایٔ ٗج٘آ اش ٍعحعبػ ثعٜعسٙ
ثسآازی اش ایٔ ّٖبثع آز جبیيبّ ٙغَ٘ثی قساز ٕعيعسفعتعٚ
اغت.آز حبٍی م ٚغ ِٜایسآ ثب ٗج٘آ زتجّ ٚعْعتعبشؼ
آز جبذثٛ ٚبی جٜبٕيسآی اش آز ّعد ىعسآؾعيعسی
جٜبٓ حتی ث ٚیل آزصد ْٕ ِٛیسغد.مؿ٘ز پعٜعٖعبٗز
ایسآ ثب ٗیطىی ٛبی عجیدی ٗ اقَیْی خبـ ٗ ْٛچٖیٔ
ثبز تبزیخی ٗ ٖٛسی ثسای عالقّٖ ٚدآ ث ٚىسآؾيسی
ّقصد ثػیبز ّػتددی ّی ثبؾد ٗ ْٛچٖیٔ آز غعغعح
ثیٔ اٍََْی  ِٛث ٚآالیٌ ٗیطىی ٛبی جغسافیبیی ٗ قساز
ىسفتٔ آز زا ٙؾس غیب ٗ ازٗپب(جبآ ٙاثسیؿِ ّع٘زآ
ت٘جّ ٚی ثبؾد.
مؿ٘ز ایسآ آز ىسٗ ٙمؿ٘ز ٛبی ثستس جٜبٓ اش ٕعظعس
قبثَیت ٛبی عجیدی ٗ تبزیخی اغت.تعٖع٘ شیػعتعی ٗ
ٗج٘آ چٜبز فصٌ مبٌّ ٗ جبذثٛ ٚبی عجیدی ثی ْٛتعب
آز مٖبز فسٖٛو اصیٌ ایسإی ثیبٕيس قعبثعَعیعت ثعبالی
ت٘غد ٚىسآؾيسی آز ایسآ اغت.
ایٔ ٗیطىی ٛب فسصت ثی ٕظیسی زا آز اختعیعبز ایعسآ
قساز آاآ ٙاغت تب ثب ت٘غعدع ٚصعٖعدعت ىعسآؾعيعسی
مؿ٘زّبٓ اش آیدىب ٙفسٖٛيی ایسآ زا ث ٚعٖ٘آ یعنعی
اش ىٜ٘ازٛ ٙبی تْدٓ آز غغح ثیٔ اٍعْعَعٌ ّعدعسفعی
ْٕبییِ.
مؿ٘ز ّب ایسآ ثس عج ىصازؾبت یٕ٘ػن٘ ثب ثعیعؽ اش
 ۶۱۱۱جبذث ٚىسآؾيسی جصٗ  ۷۱مؿ٘ز تعْعدٕعی ٗ
ثبغتبٕی آز إٓیب ّی ثبؾد م ٚثیؿعتعسیعٔ جعبذثعٛ ٚعبی
ت٘زیػتی زا آز خ٘آ ث ٚص٘زت پعتعبٕػعیعَعی ثعبٍعقع٘ٙ
آازاغت.
ٗ ثدیٔ ٗضدیت ّی ت٘آ اش ّیبٓ خیٌ جعٜعبٕعيعسآآ
خبزجی پبغخي٘ی جٜبٕيسآآ فعسٛعٖعيعی ؾعد.معٚ
حدٗآ  ۴۱آزصد مٌ جٜبٕيسآآ زا تؿنیٌ ّی آٖٛعد
م ٚجْدیتی ثبٍغ ثس ّ ۷۸۱یَی٘ٓ ٕتس ّعی ثعبؾعٖعد.ایعٔ
جٜبٕيسآآ حبضسٕد ثب تْبُ پیؽ ؾسط ٛب ٗ احتساُ ثعٚ
آاة ٗ عقبید َّت ٛب تٖٜب ثعسای آیعداز اش ّعٖعبثعع
فسٖٛيی ٗ ثبز ٗ اثٖی ٚتبزیخی مؿ٘زّبٓ ٗ غٖت ٛب ٗ
ى٘یؽ ٛبی ّحَی ّٖبع ّختَ ث ٚایسآ غتس مٖعٖعد
ٗ شّیٖٛ ٚبی خ٘ثی ثٍ ٚعحعبػ مػعت آز ّعد ثعسای
اقتصبآ ّب ایجبآ ْٕبیٖد.
وضعیت ایزان در صنعت گزدشگزی
آز آ ٙغبً ىرؾت ٚتب ث ٚاّسٗش ثػیبزی اش مؿ٘ز ٛعبی
اعساف ایسآ ثب ٛدف جرة ىسآؾيس ثیؿتس ثعب تعْعبُ
ت٘آ پب ثّ ٚیدآ ایٔ صٖدت ىراؾتٖد ٗ ثس آز ّدٛعبی
َّی خ٘آ افصٗآ ٙإد ٗ اش ّصایبی ت٘زیػِ ٗ غعسّعبیعٚ
ىرازی آز ایٔ شّیٖ ٚغ٘آ ٖٛيتتی زا ثسای مؿ٘زؾعبٓ
ث٘ج٘آ ٗزآ ٙإد ٍٗی ّتبغتبٕ ٚمؿع٘ز ّعب ایعسآ ثعب
ٗج٘آ ثػیبزی اش ٗیطىی ٛبی الشُ ثعسای صعٖعدعت
ىسآؾيسی ٕت٘إػت ٚاغت آزایٔ ّیدآ غٜعِ ٗاقعدعی
خ٘آ زا ثدغت ٗزآ ٗ اش زقیجبٓ تبش ٙث ٚآٗزآ زغیعدٙ
خ٘آ ثػیبز فبصَ ٚآازآ.ثب ت٘ج ٚث ٚایعٖعنعّ ٚعدیعسآ ٗ
ّػئٍ٘یٔ آٍٗتی ثب ٗج٘آ ٗضع ق٘إیٔ حْعبیعتعی ثعسای
ایٔ صٖدت ٕت٘إػت ٚإد ث ٚاٛداف اصَی خ٘آ ثعسغعٖعد
ٕیبش ث ٚثبشٕيسی ٗ تغییساتی آز غبختبز غبختعْعبٓ ایعٔ
صٖدت آز مؿ٘زّبٓ ضسٗزی احػبظ ّی ؾ٘آ.
گزدشگزی مذهبی در ایزان
ینی اش إ٘ا ىعسآؾعيعسی ىعسآؾعيعسی ّعرٛعجعی
اغت.صبحت ٕظسآ صٖدت ىسآؾيسی ثس ایٔ ثبٗزٕعد
م ٚثٍ ٚحبػ ّ٘قدیت فسٖٛيیّ-رٛجی خبـ ایسآ آز
ّیبٓ مؿ٘ز ٛبی آیيس ىسآؾيسی ّرٛجی جبی زؾعد
ٗ ت٘غد ٚثػیبزی آز مؿ٘ز ّب آازآ ثعب ایعٔ ٗجع٘آ
ىسآؾيسی ّرٛجی آز ایسآ ثب ٗج٘آ ۺ ٛعصازٗ ۻ۷ۻ
ّنبٓ ّرٛجی ّقدظ ٖ٘ٛش فبقد غبّبٕدٛی تخصصی ٗ
ّتْسمص ث٘آ ٗ ٙایٔ ٗضدیت ٕبث ٚغبّبٓ حتی آز ؾعٜعس
ٛبی ّْٜی چ٘ٓ ّؿٜد ٗ قِ ٕیص ّؿبٛدّ ٙی ؾ٘آ.ایعٔ
آز حبٍی اغت م ٚاش ایٔ تدداآ آغت مِ ٛ ۶عصاز ٗ
ۻ ۵۷اثس آز شّس ٙثبز ثجت ؾد ٙآز فٜسغعت ّعیعساث
َّی ٕیص قساز آازٕد ٗ عالٗ ٙثس آاؾتٔ جبذثع ٚشیعبزتعی
آازای جبذثٛ ٚبی فسٖٛيی-تبزیخی ٛ ِٛػتٖد.ث ٚجعص
مالٓ ؾٜس ّؿٜد م ٚث ٚتبشىی غسّبی ٚىراز خبزجعی
ثسای ىسآؾيسی ّرٛجی آز ٓ فدبً ؾد ٙثسای ٛعیع
یل اش ایٔ ۺ ٛصازٗۻ۷ۻ ٕقغ ٚثػت غسّعبیع ٚىعرازی
ّؿخصی اش ٕظس شیس غبخت ٛبی ىسآؾيسی اععِ اش
ٛتٌ ٗغبیٌ حٌْ ٗ ٕقٌ ٗ ت٘ز تدسی ٕؿد ٙاغت.

ّ٘ش ٙخبٕ ٚحبج ّٜدی م٘ش ٙمٖبٕی م ٚثعدعدٛعب
ثسای شٕدٕ ٙيٜداؾتٔ خبعسات ٕٜعتعتع ٚآز ٓ
تجدیٌ ثّ٘ ٚش ٙؾد ٙآز غعبً  ۷۴۶۹ؾعْعػعی
ت٘غظ حبج ّٜدی م٘ش ٙمٖبٕی (اث٘اٍَْع ٚثعٖعب
ٕٜبآ ٙؾدٙاغت .ث ٚغجت ّ٘قدیت ٗیط ٙایٔ خبٕٚ
آز ج٘از ثبشاز قدیْی تجسیص ٗ ّسمص ثبفت قدیعِ
ؾٜس ٗ ؾ٘ز ٗ عالق ٚثبٕیبٓ ثٜٕ ٚضت ّؿعسٗععٚ
ایٔ خبٕ ٚثّ ٚحٌ تجْع آٗغعتعدازآ ّؿعسٗععٚ

تجدیٌ ىؿت ٗ ٚتصْیْبت ثػیبز ّعٜعْعی آز ٓ
اتخبذ ّی ؾد .غیساش ثبز عظیِ تبزیعخعی خعبٕعٚ
ّؿسٗعیت اش ٗیطىی ٛبی ّدْبزی ایسإعی ٕعیعص
ثٜس ٙآازآ ٗ ثْٛ ٚیٔ ٍحبػ آز غعبً  ۷۵۷۶آز
فٜسغت ثبز َّی ث ٚثجت زغیدٙاغت .ایٔ خبٕعٚ
آز ّحَ ٚقدیْی زاغت ٚم٘چ ٚتجسیص ٗاقع ؾدٗ ٙ
ایٖل ث ٚعٖ٘آ ّ٘شّ ٙؿسٗعیت ٗ ّسمعص اآازی
ّیساث فسٖٛيی اغتبٓ اش ٓ اغتتبآّ ٙیؾ٘آ .ثعب

ت٘ج ٚثٕ ٚقؽ ثصزىی م ٚذزثبیجبٓ ثعٗ ٚیعطٙ
ّسآُ تجسیص آز پیسٗشی إقالة ّؿسٗع ٚآاؾعتعٚ
إد تأغیع ّ٘ش ٙای ثسای ٕيعٜعدازی ٗ ازا عٚ
ثبز ٗ یبآىبزٛبی ث ٚجبی ّعبٕعد ٙاش زٛعجعسآ
ثصزه ٓ إقالة ٗ ٕیص جْع ٗزی اغعٖعبآ ٗ
ّدازك ٗ عنع ٛبی ّػتٖد ّسث٘ط ث ٚح٘اآث
إقالة ّؿسٗع ٚآز خبّٕ ٚؿسٗع ٚثػیبز ثجعب
ٗ ؾبیػت ٗ ٚحتی ضسٗزی ث٘آ .ثٖبثسایٔ اش غعبً
 ۷۵۹۷مَی ٚاؾیبی ّسث٘ط ث ٚایٔ آٗز ٙاش تبزیع
ایسآ اش ّ٘ش ٙذزثبیجبٓ ٗ ٕیص اؾیعبی اٛعدایعی
ّسآُ ٗ ثبشّبٕدىبٓ زٛجسآ ٗ ّجبٛدیٔ إقعالة
ّؿسٗعیت فساّ ِٛد ٗ ٕخػتیٔ پبی ٚایٔ ّع٘شٙ
ث ٚص٘زت حبضس زا ثٖب ٕٜبآ .ثخؿی اش ّجْ٘ععٚ
ثبز ّ٘ج٘آ آز ایٔ ّ٘ش ٙآز غبً ْٛ ۷۵۶۷صّبٓ
ثب تأغیع ّ٘ش ٙذزثبیجبٓ ٗ ثعب جعْعع ٗزی
اغٖبآ ٗ ّدازك ٗ یبآىبزٛبی ّسث٘ط ث ٚإقالة
ّؿسٗع ٚآز غبختْبٓ ّ٘ش ٙذزثبیجعبٓ فعساٛعِ
ّد ٗ ٙآز ٕجب ثْٕ ٚبیؽ ىراؾت ٚؾد ٙث٘آ .ایٔ
ّ٘ش ٙغبً ٛب تداُٗ آاؾت .اّب ضسٗزت تأغیع
ّ٘شٛ ٙبی ّػتقٌ غسإجبُ آز غبً ّٖ ۷۵۹۷جعس
ث ٚإتخبة ثٖبی خبّٕ ٚؿسٗع ٚث ٚعٖ٘آ ّٖعبغعت
تسیٔ ّحٌ ثسای تأغیع ایٔ ّ٘ش ٙؾد .ایعٖعل
ّ٘شّ ٙؿسٗع ٚتجسیص ثب آاؾتٔ ّجعْع٘عع ٚقعبثعٌ
ت٘جٜی اش عنع ٛبی ّػتٖد ٗ تبثَ٘ٛبی ٕقبؾی
اش تصبٗیس ثصزىبٓ إقالة ّؿسٗع ٗ ٚاغعٖعبآ ٗ
ّدازك ٗ ٕبّٛ ٚب ٗ اعالّیٛ ٚبی ّسث٘ط ث ٚقیعبُ
ٗ ّجبزشات ّجبٛدیٔ ّؿسٗع ٚینی اش ىٖجیٖٚ
ٛبی ّٖحصس ث ٚفسآ مؿ٘ز ّحػ٘ة ّی ؾ٘آ .ثب
اجسای عسح ت٘غد ٚی ایعٔ ّع٘ش ٙآز یعٖعدٙ
ٕصآیل ّ٘شّ ٙؿسٗع ٚجبیيب ٙؾبیػت ٚخ٘آ زا
آز ایٔ شّیٖ ٚث ٚآغت خ٘اٛد ٗزآ.

رازَبي سر بٍ مُر َ 111سار سبلٍ غبر َبمپًئیل مراغٍ
غسٗیع خجسی زٗشٕبّ ٚازك -غبز ٛبّپ٘ یعٌ
(مج٘تس ّساغ ٚث ٚعٖع٘آ اثعسی ععجعیعدعی ٗ
ىسآؾيسی ثب ثبز تْدٕی ٛ ۴۱۱عصاز غعبٍعٚ
ّسث٘ط ث ٚعصس حجس جبذث ٚای معٜعٔ اّعب
ّعجععرٗة مععٖعٖععد ٙثععسای ىععسآؾععيععسآ ٗ
غبزٕ٘زآآ آاخَی ٗ خبزجی اغت.
ث ٚىصازؼ ایسٕب غبز ٛبّپ٘ یٌ مع ٚآز ّعیعبٓ
ّسآُ ّحَی ث ٚغبز مج٘تس ّدسٗف اغعت آز
 ۷۷میَّ٘تس جٖ٘ة ؾسقی ّساغ ٗ ٚآز ح٘اٍعی
زٗغتبی ىؿبیؽ ایٔ ؾٜسغتبٓ ٗاقع ؾعدٗ ٙ
جراثیت ٛبیؽ ٓ زا ث ٚتتسجيعبٛعی ثعسای
ّػبفسآ ىسآؾيسآ ٗ ٕیص ّحَی ّٖعبغعت ٗ
ثنس ثسای ثسىصازی ّػبثقعبت ٗ آٗزٛ ٙعبی
غبزٕ٘زآی آز غغح َّی ٗ ثیٔ اٍََْی تجعدیعٌ
مسآ ٙاغت.
ایٔ اثس عجیدی آز آاّٖ ٚم٘ٛعی صعخعس ٙای
شیجبیی ٛبی ثػیبزی زا آز آً خعبّع٘ؼ ٗ
خػت ٚخ٘آ ٕٜتت ٚمسآ ٙتب عؿع آٗغعتعدازآ

عجیدت زا آز ایٔ قَت عْی ٗ ثعصزه خع٘آ
احػبظ مسآ ٓ ٗ ٙزا آز اعْب ٗج٘آ خع٘آ
ث ٚیبآىبز ٕيب ٙآازآ.
اْٛیت غبز ٛبّپ٘ یٌ ث ٚآٍیٌ ٗج٘آ چبٛ ٙعبی
عْی ٗ ّخ٘فی اغت م ٚث ٚصع٘زت تعٖع٘زٙ
ٛبی غٖيی ٗ تبالزٛبی ثصزه آیدّ ٙی ؾ٘آ
ٗ ٓ زا اثععسی ّععجععرٗة مععٖععٖععد ٙثععسای
غبزؾٖبغبٓ ّحققبٓ ٗ مٖ٘٘ٛزآإی مسآ ٙمٚ
 ْٚٛغبٍ ٚثسای ثبشآید اش ٓ ث ٚایٔ ّٖغق ٚغتس
ّی مٖٖد .ایٔ غبز ٛنی ثصزه ٗ ّعخع٘ف
مٖ٘ٛ ٚش ثخؽ ٛبیی اش ٓ مؿع ٕؿعدٙ
غسؾبز اش عجبیت ٗ ؾيتتی ٛعبی ععجعیعدعت
اعساف غٖٜد اغت ٗ آز ٕصآیعنعی ٓ ثعبز
حض٘ز ٛ ۴۱۱صاز غبٍ ٚثؿسی (عصعس حعجعس
مؿ ؾدٕ ٗ ٙظیس ایٔ غبز فقعظ آز ایعبٍعت
مبٍیتسٕیبی ّسینب ٗج٘آ آازآ.
ثس اغبظ اظٜبزات آإؿْٖدآ ٗ غبزؾعٖعبغعبٓ
ثسجػت ٚآاخَی ٗ خبزجی ایٔ غبز اش جعَْعٚ

رشذ گردشگري فراوسٍ پس از دي سبل مثبت شذ
غسٗیع خجسی زٗشٕبّ ٚازك -ىعسآؾعيعسی
فسإػ ٚپع اش آٗ غبً آغت ٗ پٖجٕ ٚسُ معسآٓ
ثب حْالت تسٗزیػتی آٗثبز ٙث ٚزٕٗد ّثعجعت ٗ
صد٘آی خ٘آ ثبشىؿت ٚاغت.ث ٚىصازؼ ایػٖب ثعٚ
ٕقٌ اش فسإع  ۴۶ثٖبثس ّبز ٗ ازقعبُ زغعْعی
ّٖتؿس ؾد ٙصٖدت ىسآؾيسی فسإػ ٚم ٚینی
اش ّ٘ت٘زٛبی اقتصعبآی حعیعبتعی ایعٔ مؿع٘ز
ّحػ٘ة ّیؾ٘آ ٗ عی آٗ غبً ىرؾت ٚثب ثعسٗش
حْالت تسٗزیػتی صدّبت شیبآی زا ّتحعْعٌ
ؾد ٙث٘آ آز غّ ٚب ٙپبیبٕی غبً  ۴۱۷۸ثب افصایؽ

 ۶آزصد ٗزٗآ ىسآؾيسآ آٗثبز ٙث ٚزٕٗد ّثجت
خ٘آ ثبشىؿتْٛ.چٖیٔ ّیصآ اقبّتٛبی ؾجعبٕعٚ
آز ّیبٓ ىسآؾيسآ آاخَی فسإػٕ ٚیص غّ ٚعبٛعٚ
غُ٘ غبً  ۴۱۷۸ثب زؾد  ۶.۵آزصد آز ّقبیػ ٚثب
ّبز ّؿبث ٚآز غبً ىرؾتعٛ ٓ ٚعْعسا ٙثع٘آٙ
اغت ایٔ آز حبٍی اغت م ٚاقبّت ىسآؾيسآ
خبزجی آز ایٔ ثبش ٙشّبٕعی ۻ ۴.آزصعد زؾعد
آاؾت ٚاغت.پبغنبً ىبٍّ ٚدیس عبٌّ اتعحعبآیعٚ
َّی اقبّت ىبٛ ٙبی ت٘زیػتی فسإػٕ ٚیعص اذععبٓ
مسآ مّ ٚبز ٗ ازقبُ جدید ّٖتؿسؾد ٙثخؿی اش

شبٌ عببس
سردار سپبٌ شبَسًن
محمدرضا صافیان اصفهانی
مقدمات و مناصب عصز صفوی (شاه عباس)
اآاّ ٚاش ؾْبز ٙقجٌۼ
 -2منصب های دیوانی و درباری
ّٖصت عبٍی م ٚؾبٌّ اّسای غسحدات ٗ اّسای آٍٗت خبٕ ٚثع٘إٓعد.
ّٖبصت آزثبزی ٗ آٍٗتی ث ٚتٖبغت اْٛیت ٓ ٛب ث ٚچٖد آغت ٚتقػیِ
ّی ؾد.
اًٗ ّٖصت ٛبیی مٕ ٚبُ صبحجبٓ ٓ ٛب ثب عٖ٘آ عبٍیجبْٛ ٙسا ٙثع٘آ.
صبحجبٓ ایٔ ّٖبصت ٕیص آٗ آغت ٚث٘إٓدۼ اًٗ اّسای غسحعد یعدعٖعی
اّسایی م ٚآز خبزج اش آٍٗت خبٕ ٚی ؾبٛی خدّت ّی معسإٓعد ٗ
آُٗ اّسای آٍٗت خبٕ ٚمْٛ ٚيی آز آزثبز ؾبٛی ث٘إٓد ٗ ٛعس یعل
ؾغٌ خبصی آاؾتٖد.
الف :امزای سزحد
اّسای غسحد ٕیص ث ٚتستیت اْٛیت ث ٚچٜبز آغت ٚتقػیِ ّی ؾدٕد.
(ٗالت (ثیيَسثیيیبٓ خبٕبٓ ٗ غَغبٕبٓ آز ایسآ چٜبز ٗاٍی ٗجع٘آ
آاؾتۼ اًٗ ٗاٍی (عسثػتبٓ آُٗ ٗاٍی (ٍسغتبٓ فعیعَعی غعُ٘ ٗاٍعی
(ىسجػتبٓ چٜبزُ ٗاٍی (معسآغعتعبٓ غعیعصآٗ ٙالیعت زا ٕعیعص
(ثیيَسثیيیبٓ اآازّ ٙی مسإٓد ٗ .آ غیصآٗ ٙالیت قٖدٛبز ٗ ؾعسٗآ
ٗ ٛسات ٗ ذزثبیجبٓ ٗ چخ٘زغدد (ازّٖػتبٓ ٗ قساثبغ ٗ اغتس ثبآ ٗ
م٘ ٙمیَ٘ی ٗ ٚمسّبٓ ٗ ّسٗؾبٛجٜبٓ ٗ عَیؿنس ٗ ّؿٜد ٗ قعصٗیعٔ

بُتریه جبربٍ َبي
گردشگري جُبن
در فصل زمستبن

یب ؾْب  ِٛاش ٓ آغت ٚافساآی ٛػتید م ٚاش غسّبی شّػتعبٓ
ٗ ثسف ٗ ثبزآ ؾدید فسازی ٛػتید یب اش ٕٜبیی م ٚتعسجعیعح
ّیآٖٛد آز زٗشٛبی غسآ ٗ ثسفی ث ٚجبی تتسیحبت شّػتبٕعی
ّثٌ اغنی ثّٖ ٚبع ىسّػیسی زفت ٗ ٚفتبة ثيیسٕد.
 .۱کاستاریکا

ّب ٙآغبّجس آز ٗاقع پیبُ ٗز فصَی خؿل آز معبغعتعبزیعنعب
اغت ثٖبثسایٔ آز ایٔ شّبٓ ؾْب ّیت٘إید ثدٗٓ ىیعس افعتعبآٓ
آز ثبزؼٛبی غیٌ غب اش ٘ٛای ىسُ ٍرت ثجسیدْٛ .چعٖعیعٔ
ؾْب آز ثػیبزی اش فػتی٘اً ٛبی ّحَی م ٚاش ضإ٘ی ٚتب ّعبزظ
آز ایٔ مؿ٘ز ثسىصاز ّیؾ٘آ ٕیص ّیت٘إید ؾسمت معٖعیعد ٗ
اىس ث ٚإٓجبً ؾٖبیی ثب فسٖٛو ّحَی ایٔ ّٖغقٛ ٚػتید ایعٔ
فػتی٘اًٛب ّنبٓ ثػیبز ّٖبغجی ٛػتٖد.
.2سواحل آمالفی ،ایتالیا

ّ ِٜتسیٔ ٗ جبٍت تسیٔ غبزٛبی خبمػعتعسی
جٜبٓ اغت مٕ ٚظیسؼ آز چٖد ایبٍت ّسینب
ٗج٘آ آازآ ٗ احتْبً ّی زٗآ تحقیقبت شّیٔ
ؾٖبغی ٗ ثسزغی ٛبی عَْی آز یٖد ٙشٗایبی
زٗؾٖی اش پیؿیّٖٖ ٚؿب ٗ اغعساز ٓ زٗؾعٔ
غبشآ.
ایٔ جبذث ٚعجیدی زا ّی ت٘آ ث ٚجسات معٜعٔ
تسیٔ غبز ایسآ ٗ آّٗیٔ غبز جٜعبٓ اش ٕعظعس
قدّت آإػت م ٚآز شّعس ٙظعسفعیعت ٛعبی
ىسآؾيسی ٗ حتی ٗزشؼ غبزٕ٘زآی مؿع٘ز
ٗ خغ ٚذزثبیجبٓ آإػت.
زٕٗد ّغَ٘ة آز افصایؽ ىسآؾيسآ اغت معٚ
آز غبً ٕ ۴۱۷۹یص اآاّ ٚآازآ.مسیػتیعٔ ّعبٕعتعٚ
ز یع ضإع ت٘غد ٚىسآؾيسی فعسإػعٕ ٚعیعص
ىتتۼ ٗزٗآ ىسآؾيسآ اش فسٗآىب ٙثیٔاٍََْعی
آز ضإ٘یٕ ۴۱۷۹ ٚػجت ث ٚغبً ىعرؾعتعٗ ٓ ٚ
حتی غبً  ۴۱۷۶ثیؿتس ثع٘آ ٗ ٙایعٔ ّع٘ضع٘
آزثبز ٙپبزیع ٗ غبیعس ٕعقعبط فعسإػع ٚصعد
ّی مٖد.ىسآؾيسآ آاخَی ٗ تع٘زیػعت ٛعبی
مؿ٘زٛبی ْٛػبی ٚآٍیٌ اصَی زؾد ىسآؾيسی
فسإػ ٚآز چٖد ّب ٙاخیس ث٘آٙإد ایٔ آز حعبٍعی
اغت م ٚىسآؾيسآ ّسینبیی ثسیتبٕعیعبیعی ٗ
ث٘یط ٙچیٖی ٛب ٗ ضاپٖی ٛعْعچعٖعبٓ ٕػعجعت ثعٚ
ثبشىؿت ث ٚفسإػّ ٚحتبط ٛػتٖد.

ث٘آ.
آز ٛس ایبٍت ٗ ٗالیت ٕیعص
خبٕبٓ ٗ غَغبٕبٓ ّعتعدعدآ
آز ٕعع٘احععی ّععخععتععَ ع
حنّ٘ت آاؾعتعٖعد معٚ
عصً ٗ ٕصجؿبٓ آز اختیعبز
ٗالت ٗ ثیيَسثیيیبٓ ث٘آ.
آز شّبٓ ؾب ٙعجبظ ّعقعبُ
ٗ قدزت خبٓ فبزظ معٚ
ث ٚععٖع٘آ اّعیعساالّعسا ٗ
ثیيَسثیيی ٛس آٗ خ٘إعدٙ
ّی ؾد اش  ْٚٛی حنعبُ
ایسآ ثستس ٗ ثیؿتس ث٘آ.
اّسای غسحد اش ٛس عجقٕ ٚبىصیس ث٘إٓد م ْٚٛ ٚغبٍ ٚاش آز ّد قَْعسٗ
حنّ٘ت خ٘آ حق٘ غسثبشآ ّخص٘ـ ٓ جب زا ثپسآاشٕد ٗ ّجَغی
ّدیٔ ثسای خصإ ٚی ؾبٛی ٗ ٗشیس اعظِ ثتسغتٖد .آز ّدت غبً ٕعیعص
چٖد ثبز ث ٚثٜبٕٛ ٚبی ّختَ پیؽ مؽ ٛب ٗ ٛدایعبیعی مع ٚآز آ
شّبٓ ثبزخبٕ ٚىتتّ ٚی ؾد ثسای ؾبّ ٙی فسغتبإٓد .ایٔ ٛدایبی ثعی
ؾْبز پبزچٛ ٚبی ٕتیع ظسف ّسصع پً٘ ٕعقعد اغعجعبٓ اصعیعٌ
غالّبٓ ٗ مٖیصآ خ٘ثسٗی إ٘ا ّی٘ٛ ٙب ٗ ّحص٘الت ّعخعصع٘ـ
ّحٌ ٗ اّثبً ٓ ٛب ث٘آ .ث ٚعالّٗ ٙجج٘ز ثع٘إٓعد ثعسای ٗشیعسآ ٗ
ٕصآینبٓ ٗ ٕدیْبٓ ؾبٕ ٙیص ٛدایبیی ثتسغتٖد تب پیؽ ؾب ٙاش ایؿعبٓ ثعٚ
ٕینی یبآ مٖٖد ٗ شثبٓ ثدى٘یی ٗ غدبیتؿبٓ ثػت ٚثبؾد.
اىس حبمْی اتتبقب آز فسغتبآٓ ٛدایبی ؾبیػت ٚتبخیس ّی معسآ ؾعبٙ
اغجی اش ع٘یَ ٚی غَغٖتی یب ّسغی ؾنبزی ٗ یب تٔ پ٘ؾی اش صٖدٗ
خبٕ ٚی خ٘آ ثٗ ٚغیَ ٚی ینی اش غسآازآ ثسای اٗ ّی فعسغعتعبآ ٗ
فسّبٓ ّی آاآ آز ّقبثٌ ّجَغی ّدیٔ ثٗ ٚزٕد ٙتقدیِ مٖد.
اآاّ ٚآازآ

آغبّجس آز غ٘احٌ جٖ٘ةؾسقی ایتبٍیب یل ّب ٙخَ٘ت ٗ معِ
ّػبفس یب ث ٚاصغالح off-seasonاغت .آزحبٍیم ٚآّعبی
٘ٛا ّبٕٖد ّبٛ ٙبی ضٗ ٔ ٗ ج٘الی خیَی ثعبال ٕعیعػعت ٗ ثعٚ
احتْبً شیبآ ث ۷۷ ٚآزج ٚفبزٕٜبیت خع٘اٛعد زغعیعد ثعسای
عسفدازآ ىسّب ٗ افساآی م ٚخیَی ثعب ّعنعبٓ ٛعبی ؾعَع٘غ
زاثغٚی خ٘ثی ٕدازٕد إتخبة ّٖبغجی اغت.
 .۳میامی ،فلوریدا

آز ایٔ ؾٜس خ٘آتبٓ زا ثسای زٗشٛبی فتبثی ٗ آّبیی ثیٔ ۴۷
تب  ۴۸آزج ٚغبٕتیيساآ ّبآ ٙمٖید .ثٚعالٗ ٙآز اٗایٌ آغبّجعس
ّیبّی ّیصثبٓ آٗ فػتی٘اً عساحی ّعٜعِ ثعٕ ٚعبُ ٛعبی Art
Design Miami ٗBasel Miami Beachاغت مٚ
اىس آز ایٔ شّبٓ آز ّیبّی ث٘آید آیدٓ ایٔ آٗ فػعتعیع٘اً زا
ٕیص اش آغت ٕدٛید.
 .۴جزیزه آکوآئی() ،Kauaiهاوایی

ایٔ شّبٓ اش غبً ینی ؾَ٘غتسیٔ شّبٓٛبی ایٔ جصیس ٙاغعت.
زٗشٛبیی م ٚثیؿتسیٔ آّبی ٓ ث ۴۸ ٚآزجع ٚغعبٕعتعیعيعساآ
ّی زغد .اّب ثب ٗج٘آ ؾَ٘غی خیَی ٕيسآ اشآحبُ جْدیت ٗ
تسافیل ٕجبؾید.
ایٔ جصیس ٙی زٗغتبیی تٖٜب آٗ ثصزىسا ٙآازآ ٗ ٛعْعیعٔ اّعس
ثبشآیدمٖٖدىبٓ زا تؿ٘ی ّیمٖد م ٚپیبآ ٙث ٚىؿت ٗ ىعراز
آز ایٔ جصیس ٙثپسآاشٕد.

