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مقبلٍ
گردشگري  ،فراگیرتریه
صىعت در جُبن

أطٚظ ٜتیكتط وكٛضٞای خٟاٖ زض ضلاتاتای ٘اعزیاه ٚ
تااٙااٍاااتااٙااً زض واای تااٟااطٌ ٜاایااطی اظ ٔااعایااای
التهازی،اختٕاػی  ،فطٍٙٞی  ٚتٚ ٝیػ ٜزضیافت ؾاٟآ
تیكتطی اظ زضآٔس  ٚتاال تطزٖ ؾغح اقتغااَ ٘ااقای اظ
نٙؼت خٟاٍ٘طزی زض وكٛض ذٛز ٞؿتٙس .
وكٛض ٔا ت ٝضغٓ زض اذتیاض زاقتٗ خاشتٞٝای عاثایاؼای،
فطٍٙٞی  ٚتاضیری ٛٙٞظ تا ؾٕٟی و ٝتاایاس اظ ِاحااػ
ٌطزقٍطاٖ ٚضٚزی زاقت ٝتاقس فانّ ٝظیازی زاضز.
اظ عطفی إٞیت ضٚیىطز ت ٝنٙؼت ٌاطزقاٍاطزی زض
ایطاٖ تٚ ٝیػ ٜزض زٞ ٝٞای آیٙس ٜو ٝأىا٘ات وكاٛض اظ
زضآٔسٞای ٘فتی ٔحسٚزتط ذٛاٞس قس تط وؿی واٛقاسٜ
٘یؿت  ٚتط٘أٝضیعی زض ذهٛل نٙؼت ٌاطزقاٍاطی
ٕٞت ٚاالیی ضا ٔی عّثس.
ایٗ ٔٛضٛع اظ آٖ خٟت حائع إٞیت اؾت ؤ ٝایاعاٖ
ضقس  ٚض٘ٚك نٙؼت خٟاٍ٘طزی زض وكٛضٞای خاٟااٖ
زض  ّٝٞٚا َٚت ٝویفیت اضائ ٝذسٔات ٘ ٚاحا ٜٛضفاتااض
ٔیعتاٖ زاضز اٌط چٔ ٝطزْ ٔا زض ع َٛتاضید تا ٝاػاتاثااض
فط ًٙٞغٙی زیٙی ّٔ ٚی ذٛز تٔ ٝیٕٟاٖ ٘ٛاظی قٟطت
زاقتٝا٘س أا تایس ت ٝایٗ ٚالؼیت تٛخ ٝزاقت و ٝنٙؼات
خٟاٍ٘طزی زض خٟاٖ أطٚظ تا طافتٞای تؿایااضی زض
آٔیرت ٝاؾت  ٚتٟٙا ٚخٛز ٌطزقٍاٞ ٜاای عاثایاؼای ٚ
خاشتٞ ٝای ؾیاحتی تطای خصب خٟاٍ٘اطزاٖ وافاایات
ٕ٘یوٙس.تٙاتطایٗ وطٚضـ ٘یطٚی ا٘ؿا٘ی ٔترهم  ٚواض
آظٔٛز ٜتا اتىاء تط فط ًٙٞوط تاض  ٚضیك ٝزاض ذاٛزی ٚ
تٟطٌٜیطی اظ ػّ ٚ ْٛف ٖٛٙویكطفت ٝایٗ ترف وكاٛض ضا
لازض ذٛاٞس ؾاذت تا اؾتفاز ٜتٟی ٝٙاظ ٔٙاتغ  ٚخاشتٞٝای
خٟاٍ٘طزی ت ٝخایٍا ٜزض ذٛض ذٛز زؾت یااتاسِ.اعْٚ
اعالع ضؾا٘ی  ٚاضتماء ؾغح آٌاٞیٞای ػٕٔٛی زضتاضٜ
ایٗ نٙؼت ایداب ٔی واٙاس وااضقاٙااؾااٖ  ٚزؾات
ا٘سضواضاٖ ت ٝفؼاِیت ٌؿتطز ٜتط زض ایٗ ظٔایاٙاٞ ٝإات
ٌٕاض٘س  ٚتا تالـ ذٛز ٌاْٞای ٔؤثطی زض ضا ٜحهاَٛ
ت ٝاٞسا نٙؼت خٟاٍ٘طزی وكٛض تاطزاض٘اس .وكاٛض
ٕٞیك ٝؾطتّٙس ایطاٖ تا آثاض تاؾتا٘ی تط خا ٔا٘س ٜاظ الاٛاْ
ٌ٘ٛ ُّٔ ٚاٌ ٖٛزض عی تاضید خاشتٞٝای تؽ اضظقٕٙاس
تطای تثازَ فطٚ ًٙٞاضتثاعات زض ٚ ٖٚفطا ّٔایاتای زض
ذٛز ٌطز آٚضز ٜاؾت ٕٛٞ ٚاض ٜاظ زیط تاظ ایٗ ؾطظٔیٗ
زض ٔیاٖ ؾطظٔیٗٞای ٌؿتطزٚ ٚ ٜؾیغ آؾیا اظ یه ؾاٛ
 ٚلاض ٜاضٚوا اظ ؾٛی زیٍط ت ٝػٛٙاٖ چٟاض ضاٞای تاٛزٜ
اؾت و ٝوی٘ٛس زٙٞس ٜفاطٞاٙاً ٞاا ٔ ،اس٘ایات ٞاا ٚ
ؾیاؾتٞای قطق تا غطب تٛز ٜاؾت .
یىی اظتعضٌتطیٗ  ٚفطاٌیطتطیٗ نٙایغ خٟاٖ ،ؾافاط ٚ
ترف خٟاٍ٘طزی اؾت .تغییط فٗ آٚضیٞای اعالػاات
 ٚاضتثاط ٔٛخة ویكطفت ایٗ نٙؼت قس ٜاؾتICT .
ؾفط ٚنٙؼت خٟاٍ٘طزی ضا تاطای حاسالاُ  ۱1ؾااَ
ٌصقت ،ٝتاثیطلطاض زاز ٜاؾت .ویسایاف ایاٙاتاط٘ات ٞآ
تاثیطات ػٕیمی ضٚی نٙؼت زاقت ٝاؾت .
ٔؿافطت  ٚتٛضیؿٓ تعضٌتطیٗ ٔم ِٝٛتِٛیس  ٚؾاطٚیاؽ
اؾت و ٝاظ عطیك ایٙتط٘ت ػطضٔ ٝیقٛز .تا تاٛخا ٝتاٝ
ایٙى ٝػٕس ٜتاثیط اضتثاعات زض نٙؼت تٛضیؿٓ ٚاتؿت ٝتٝ
ٔم ِٝٛایٙتط٘ت  ٚنفحات ٚب اؾت  ٚتا زض ٘ظط ٌطفتاٗ
ایٙى ٝزض اؾتاٖ ایالْ ٛٙٞظ اؾتفاز ٜاظ ٚب تطای ػاطضاٝ
اعالػات غیط اظ چٙس ٔاٛضز زض ٔاطاواع زا٘كاٍااٞای
اؾتفازٜای ٘كس ٜاؾت ،تٙاتطایٗ فاظ اٚ َٚز ْٚایٗ عاطح
ت ٝتطضؾی ٔٛلؼیت ٔراتطات اؾتاٖ ت ٝػٛٙاٖ ضؾا٘ٛٔ ٝضز
٘یاظ فٙاٚضی اعالػات تا زاقتٗ قثى ٝزیتا وطزاذت ٝقاسٜ
اؾت.اظ خٟت زیٍط ؾطٚیؽٞای ػإأٛای قاطوات
ٔراتطات اػٓ اظ تّفٗ ٛٔ ٚتایاُ وأ ٝاٛضز ٘ایااظ ٞاط
ٌطزقٍطی زض ٔٙغم ٝاؾت ،تطضؾی قس ٜا٘اس .زض فااظ
ؾ ٚ ْٛچٟاضْ تحث ٌؿتطز ٜتاط قاس ٚ ٜتاا تاطضؾای
ٔٛلؼیت وكٛضٞای تٛؾؼ ٝیافت ٚ ٝزض حااَ تاٛؾاؼاٚ ٝ
تطضؾی چٙس ٔٛضز و ٝاظ فٙاٚضی اعالػات تایاكاتاطیاٗ
اؾتفاز ٜضا زاقتٝا٘س ،ضاٞىاضٞای ػّٕی تطای حطوت اظ
ٔٛلؼیت فؼّی(زض اؾتاٖ ایالْ  ٚحاتای زض وكاٛض زض
اتتسای ضا ٜلطاض زاضیٓ اضائ ٝقس ٜاؾت.
ٕٞچٙیٗ چٍٍ٘ٛی اؾتفاز ٜاظ ایٙتط٘ت ٚ ٚب زض ٔؼطفای
 ٚاضائ ٝؾطٚیؽ ٞای ٔطاوعی چٞ ٖٛتُٞا ،قطوتٞای
ٔؿافطتی ،تٛضٞای تفطیحیٔ ،ؼطفی فطٛٔ ،ًٙٞلاؼایات
خغطافیایی ،أاوٗ تاؾتا٘یٚ ،ضؼیت آب ٛٞٚا  ... ٚتاا
اؾتفاز ٜاظ ایٗ اتعاض خٟت تؿٟیُ واضٞاٛٔ ،ضز تاطضؾای
لطاض ذٛاٞس ٌطفت.اؾتاٖ ایالْ تا ؾاتم ٝوٟاٗ لاثاُ اظ
تاضید  ٚوؽ اظ زٚض ٜتاضیری خایٍاٞی تؽ ٔ ٟٓزاقتاٝ
ٞ ٚط یه اظ قٟطؾتاٖٞای ٞكتٍا٘ ٝایٗ اؾاتااٖ زاضای
آثاض  ،اتٙی ٝتاضیری ٔ ٚطاوع زیس٘ی عثیؼی تؿایااضی زض
خٟت خّة ٌطزقٍطاٖ اؾت و ٝاٌاط تاط٘اأا ٝضیاعی
زضؾتی زض خٟت نٙؼت ٌطزقٍطی زض اؾتااٖ ا٘ادااْ
قٛز ضٕٗ ایداز ػطنٞ ٝای ؾیاض زض خٟت اقتغاِعایای
ض٘ٚك التهازی چكٍٕیطی ٘یع ٘هیة ٔاطزْ ایاٗ زیااض
ازأ ٝزاضز
ذٛاٞس قس...

مقبرٌ آقبالر – مًزٌ سىگ وگبرٌ َبي مراغٍ
ٔمثط ٜآلاالض ٔطاغ ٝو ٝزض تّٛاض قٟیس ٔمسْ ذیاتاٖ ضا ٜآ ٗٞذیاتاٖ آلااالض
ٚالغ قس ٜاؾت تؼٛٙاٖ تٙای تالیٕا٘س ٜاظ زٚض ٜظ٘سی ٝتیاٍ٘ط ٘ٛع  ٚؾاثاه
ٔؼٕاضی آٖ زٚض ٜتؿیاض حائع إٞیت اؾت ٔمثط ٜآلاالض تٙایی چٟاض ضّؼای
آخطی اؾت و ٝتط ضٚی لثط ٔیط ػثساِفتاح ٔٛؾٛی ٔطاغی قاػط  ٚػااض
٘أی زٚض ٜظ٘سی ٝؾاذت ٝقس ٜاؾتٔ .مثط ٜآلاالض ٔطاغ ٝتا ٝزؾاتاٛض اُ
اِؿّغاٖ  ٚت ٝذاعط اضازتی و ٝتٔ ٝطاز ذٛز ٔیط فتاح ٔٛؾاٛی زاقاتا ٝزض
ؾاَ  . ٜ ۷۷۱۱ق زض ٔطاغ ٝتٙا ٌطزیس ٜاؾت  ٚزض ؾاَ  ۷۴۲۱تاٚ ٝؾایّاٝ
حاج ػثاؾؼّی تٙاتی و ٝذٛز ٘یع زض ایٗ ٔمثطٔ ٜسف ٖٛاؾت ٔاطٔات قاسٜ
اؾت.
ٔیط ػثساِفتاح اظ قؼطا  ٚػّٕای ٔؼطٔ ٚطاغ ٚ ٝقید آالؾالْ ػهط ذاٛز
تٛزٚ .ی ت ٝنحثت ػاض تعضٌٛاض ػهط ذٛز ٔیط ٔحٕاس تامای قااٞای
ٔكٟسی ( ٔتٛفی ٞ ۷۷۱1دطی لٕطی ٔؼانط قا ٜؾّغاٖ حؿیٗ نافاٛی
٘ایُ آٔس ٚ ٜت ٝزؾت ا ٚت ٝفمط ٔكط قس ٚ ٜتٔ ٝمأات ػطفا٘ای تاٛفایاك
حانُ وطز ،ٜؾپؽ تٔ ٝطاغ ٝتطٌكت ٚ ٝزض آ٘دا تٛعّٗ ٕ٘ٛز ٜاؾاتٚ .ی
زض ؾاَ ٞ ۷۷۱۱دطی لٕطی زض ایاْ حىٔٛت وطیٓ ذاٖ ظ٘س زض ٌصقتٚ ٝ
ٔمثطٔ ٜعتٛض ،زض ایٗ ؾاَ تط ٔعاضـ ؾاذت ٝقس ٚ ٜچ ٖٛاقاطاق زض ظٔااٖ
حیاتف تٔ ٝیط ٔكٟٛض تٛز ،ٜایٗ ٔمثط ٜت ٝلثط ٔیط ٔؼطٌ ٚكت ٝاؾت.
اقطاق ناحة ز ٚزیٛاٖ قؼطی ت ٝظتاٖ تطوی  ٚفاضؾی اؾت  ٚزٔ ٚثٙاٛی
ٔؼط ٚت٘ ٝاْ ٞای ضیاو اِفتٛح  ٚؾالی ٘أ ٝزاضز و ٝزیٛاٖ فااضؾای ٚ
ٔثٛٙی ٞای ٔعتٛض تٛؾظ ٍ٘اض٘س ٜت ٝؾاَ  ۷83۱زض تٟطاٖ ت ٝچاج ضؾایاسٜ
اؾت  ٓٞ .او ٖٛٙاظ ایٗ تٙا ت ٝػٛٙاٖ ٔٛظ ٜؾٍ٘ ًٙاضٞ ٜا اؾاتافاازٔ ٜای
قٛز.
تٙا چٟاض ضّؼی ٞ ٚط ضّؼف ٔ ۷۱تط ٔی تاقاس .زاضای اظاض ٜؾاٙاٍای ٚ
عالٕٙای آخطی لطی ٝٙت ٝاضتفاع ٔ ۱تط اؾت .ایٗ تٙا زض اثط تی تاٛخاٟای ٚ
ضا٘ف زیٛاضٞا تٔ ٝطٚض ظٔاٖ ترطیة قس ٜتٛز ِٚی اظ ؾاَ ٞ ۷8۱۱اداطی

قٕؿی تا تاتؿتاٖ  ۷83۷زض چٙسیٗ فهُ واضی ٔطٔت  ٚتٙٔ ٝظٛض اػغاای
واضتطی خسیس ٔتٙاؾة تا تٙا زض وٙاض لثطٞای ٔطٔطیٗ ٘ ٚفیؽ آٖ تثسیُ تٝ
ٔٛظ ٜؾٍ٘ ًٙاضٞ ٜای ٔطاغٌ ٝكت ٝاؾت.
ایٗ ٔمثط ٜتؼسٞا تٔ ٝحُ زفٗ تعضٌاٖ ،ػطفا  ٚقیٛخ ٔطاغ ٝتثسیُ قاسٚ ٜ
قرهیتٞایی چ ٖٛقاٞعاز ٜضضالّی ٔیطظا ٔترّم تٔ ٝد ٖٛٙػّیاكااٚ ٜ
زض آٖ زفٗ قس ٜا٘س .تط ایٗ اؾاؼ تٙا تٔ ٝمثط ٜآلاالض ٔؼط ٚقاس ٜاؾات.
زض ٔمثطٔ ٜیط  ۱8لثط ٚخٛز زاضز و ٝاوثط آٟ٘ا تط اثط ٌصض ظٔاٖ ؾاییس ٜقسٜ
 ٚاظ تیٗ ضفت ٝا٘سٔ .كٟٛضتطیٗ ٔعاض ٔمثط ٜآضأٍا ٜقٟیس ؾاالض یحیای واٛض
فطٔا٘ساض ٔطاغٔ ٝی تاقس و ٝت ٝزؾتٛض ؾپٟثس قا ٜترتی اؾتا٘ساض  ٚفطٔا٘اسٜ
لٛای آشضتایداٖ زض ؾاَ ٞ ۷88۴دطی قٕؿی تٙا ٌطزیس ٜاؾت.

َمٍ شُريوذان تبریس عضً وُضت دايطلبیه تبریس  1107می شًوذ
ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن -ػض ٛتطخؿتٝ
ٟ٘ضت زاٚعّثیٗ تثطیع ٌ ۴1۷3افاتٔ :اطزْ
تثطیع ت ٝػٛٙاٖ انّی تطیٗ ٔیعتاٖ ٌطزقٍاطاٖ
وكٛض ٞای اؾالٔی ٞؿتٗ  ٚتا ػضاٛیات زض
ایٗ ٟ٘ضت فط ًٙٞغٙی آشضتاایادااٖ ضا تاٝ
خٟاٖ ٔؼطفی ذٛاٙٞس وطز.
تٌ ٝعاضـ قٟطیاض ،خٛاز ذیاتا٘ی زض ٔاطاؾآ
ضٕ٘ٚایی اظ ٔطوع ٕٞایف ٞای تیٗ اِإاّاّای
تثطیع تا تیاٖ ایٗ ٔغّة افعٚز :تاطای ٔاؼاطفای
خایٍا ٜفط ًٙٞغٙی قاٟاط تاثاطیاع زض ایاٗ
ضٚیساز ّٔی  ٚتیٗ إِاّاّای ،ضاطٚضت زاضز
تٕأی قٟط٘ٚساٖ زض وٙاض ٔسیطیات قاٟاطی
تالـ وٙٙس.
ایٗ ػض ٛتطخؿتٟ٘ ٝضت زاٚعّثایاٗ تاثاطیاع

 ۴1۷3ازأ ٝزاز :ػضٛیت زاٚعاّاثاا٘أ ٝاطزْ
تثطیع زض ایٗ ٟ٘ضت تعضي ٘كاٖ اظ ٞإاسِای
قٟط٘ٚساٖ تا ٔسیطیت قٟطی زاضز.
ٚی ٕٞچٙیٗ تا اقاض ٜت ٝآٔازٌی ظیط ؾااذات

ٞای فطٍٙٞی تطای ٔیعتا٘ی ٞطچ ٝتا قى ٜٛتاط
تثطیع زض ؾاَ  ۴1۷3ا ٟاض زاقت :ظیط ؾاذت
ٞای ؾرت افعاضی ٘یع تاا اخاطای چاٙاسیاٗ
وطٚغ ٜػٕطا٘ی ػظیٓ زض تثطیع ٔاا٘اٙاس ٔاطواع
ٕٞایف ٞای تیٗ إِّّی زض حاَ تٟط ٜتاطزاضی
اؾت ٔ ٚكاضوت ٍٕٞا٘ی قاٟاط٘ٚاساٖ ایاٗ
ظ٘دیط ٜضا تىٕیُ ٔی وٙس.
ذیاتا٘ی تهطیح وطزٕٞ :عٔاٖ تاا ض٘ٚإاایای
اظ ٔطوع ٕٞایف ٞای تیٗ إِاّاّای تاثاطیاع،
قٟط٘ٚساٖ  ٓٞلؿٓ ٔی ق٘ٛاس تاا تاا ایادااز
فضای ٔٙاؾة تطای ٌطزقاٍاطاٖ زاذاّای ٚ
ذاضخی ،ذاعطات ذٛقی ضا تاطایكااٖ ضلآ
تع٘ٙس تا تتٛا٘ٙس فط ًٙٞغٙی ایطاٖ اؾالٔای ضا
ت ٝوكٛض ٞای ذٛزقاٖ ؾٛغات تثط٘س.

ومبیىذگبن یًوسکً جىگل َبي ارسببران را ارزیببی می كىىذ
ؾطٚیؽ ذاثاطی ضٚظ٘اأا ٝاضن -فاطٔاا٘اساض
قٟطؾتاٖ ذساآفطیٗ اظ اضظیاتی خاٙاٍاُ ٞاای
اضؾثاضاٖ تٛؾظ ٕ٘ایٙسٌاٖ ؾااظٔااٖ ػاّإای،
فطٍٙٞی  ٚتطتیتی ٔاّاُ ٔاتاحاس ( یا٘ٛؿاىاٛ
)UNESCOذثط زاز.
أیٗ أیٙیاٖ زض خّؿ ٝواضٌطٌ ٜٚطزقٍطی ایاٗ
قٟطؾتاٖ ،ثثت خٟا٘ی خٞ ٍُٙای اضؾثاضاٖ ضا
فطنت اضظقٕٙسی تطای تٛؾؼاٌ ٝاطزقاٍاطی
ٔٙغم ٝذساآفطیٗ زا٘ؿت  ٚافعٚز :ت ٝایٗ ٔٙظاٛض
واضقٙاؾاٖ ٕ٘ ٚایٙسٌاٖ ی٘ٛؿىٟٔ ٛاطٔاا ٜؾااَ
خاضی تا ٝایاٗ ٔاٙاغاما ٝؾافاط ٔای واٙاٙاس.
ٚی اضاف ٝوطزٌ :طزقٍطی ،نٙؼاتٞ ،اٙاط ٚ
تداضت اؾت ٔ ٕٝٞ ٚىّفیٓ تا تاط٘اأا ٝضیاعی
زلیك  ٚالساْ واضقٙاؾی قس ٜزض خاٟات ثاثات
ٟ٘ایی خٞ ٍُٙای اضؾثاضاٖ تٙٔ ٝظٛض تٟطٙٔ ٜسی
اظ ٘تایح تؿیاض اضظقٕٙس  ٚتاثیطٌصاض آٖ زض ضقس
 ٚتٛؾؼ ٝقٟطؾتاٖ تٚ ٝیػ ٜزض حٛظٌ ٜطزقٍطی
تالـ وٙیٓ.

ٚی ،ضػایات اِاٍاٛی ؾااذات  ٚؾااظٞاا ٚ
ؾأا٘سٞی ٕ٘ای تیط٘ٚی ٚاحسٞای ٔؿىا٘ٛای ٚ
تٛخ ٝتٔ ٝؼٕاضی عثیؼی ضا اظ ٔٛاضز ٕٟٔای ٘ااْ
تطز و ٝتایس زض ٔٙاعك حفا ت قس ٚ ٜخٙاٍاّای
قٟطؾتاٖ تٙٔ ٝظٛض خّة تٛخ ٝاضظیاتاٖ ی٘ٛؿىٛ
ضػایت ٔ ٚسیطیت قٛز.
أیٙیاٖ تا تاویس تط ایٙى ٕٝٞ ٝزؾتٍاٞ ٜا زض ایاٗ
ضاؾتا ٔىّف تٕٞ ٝىاضی ٞؿتٙس ،یاازآٚض قاس:
زض ٔٙاعك حفا ت قس ٜخٍّٙی عاطح تاٛؾاؼاٝ
ضٚؾتا ٚخٛز ٘ساضز  ٚتٕأی ضٚؾاتااٞاای ظیاط
۴1ذا٘ٛاض تا وایاٖ قٟطیٛض ٔاا ٜتاایاس تاؼایایاٗ
ٔحسٚز ٜق٘ٛس.
ٚی ازأ ٝزاز :خٞ ٍُٙای اضؾثاضاٖ تاا ٞ۱۱اعاض
ٞىتاض زض ظٔطٙٔ۷۱ ٜغم ٝغٙی خٟاٖ تِ ٝحاػ غٖ
ٞای ٌیاٞی  ٚخا٘ٛضی اؾت.
أیٙیاٖ افعٚز :ایٗ خٞ ٍُٙا تا یىٟعاض ٌٝ٘ٛ31 ٚ
ٌیاٞی اظ یىٟعاض ٌ ٌٝ٘ٛ 311 ٚیاٞای وكاٛض،
۷۱زضنس ٌٞ ٝ٘ٛای وكٛض ضا زاضاؾت و ٝایاٗ

سلسلٍ صفًیبن ایران

ازأ ٝاظ قٕاض ٜلثُ:
ساختار حکومتی
تا ٚخٛز ضؾٕی تٛزٖ ظتاٖ فاضؾی ،زضتاضیاٖ نفٛیٕٞ ٝچ ٖٛزیاٍاط
ٔطزْ ایطاٖ زض زضتاض اظ ظتاٖ ٔحّی ذٛز (تطوی آشضتایدا٘ای تاٟاطٜ
ٔیتطز٘سٕٞ .چٙیٗ قاٜػثاؼ ذٛز اقؼاضی ت ٝتطوی ؾاطٚز ٜاؾات.
 ] 21غاٖ قاضزٖ خٟاٍ٘طز فطا٘ؿٛی  ٓٞؤ ٝست یاظز ٜؾااَ (–۱1
 ۷۱۱۷–۱۱ ٚ ۷۱۱۲زض ایطاٖ تٛزٔ ،ٜی٘ٛیؿس :تطوی ظتااٖ زضتااض ٚ
ِكىطیاٖ اؾت ،ظ٘اٖ ٔ ٚطزاٖ ٔٙحهطاً ت ٝتطوی آشضتایدا٘ای ؾاراٗ
ٔیٌٛیٙس ،تٚ ٝیػ ٜذا٘ٛازٜٞای اقطافی .ق٘ٛس ایٗ واض آٖ اؾت واٝ
ذا٘ساٖ نفٛی اظ ؾطظٔیٗٞای تطنظتااٖ  ٚخااٞاایای وا ٝظتااٖ
ٔازضیقاٖ تطوی اؾت ،تطذاؾتٝا٘س.
ٕٞعٔاٖ تا زٚض ٜنفٛی ٝظتاٖ فاضؾی زض اٚج ٌؿتطزٌی ذاٛز لاطاض
زاقت .فاضؾی ،ظتاٖ ضؾٕی ٌٛضوا٘یاٖ ٙٞس (ٕٞؿای ٝذاٚضی ایاطاٖ
تٛز  ٚقاػطاٖ واضؾیٌٛی تعضٌی اظ آٖ تطذاؾتٙس.
زض تاذتط ایطاٖ (آؾیای نغیط و ٝظیط فطٔاٖ أپطاتٛضی ؾٙیٔاصٞاة
ػثٕا٘ی  ٚضلیة ضاؾتیٗ نفٛیاٖ خای زاقت ٘یع ٔاٛضز تاٟاط ٜتاٛز.
تیكتط ؾرٗٚضاٖ تطن تساٖ آقٙا تٛز ٚ ٜغعَ  ٚقاؼاطٞاای واٛتااٜ
فاضؾی ٔیؾطٚز٘س.
ساختار قضایی
ؾاظٔاٖ لضایی ت ٝز ٚترف ػطفی  ٚقطػی ترف ٔای قاس .تاراف
ػطفی زضتطٌیط٘س ٜضؾیسٌی ت ٝواضٞایی ٔا٘ٙس وكتٗ  ٚظز  ٚذٛضز ٚ
تداٚظ (واضٞایی وٚ ٝاتؿت ٝتٍٟ٘ ٝساضی ٘ظٓ  ٚأٙایات  ٚؾااظٔااٖ

كشًرَبیی كٍ بیشتر
از جمعیتشبن،
گردشگر داروذ

نٙؼت ٌطزقٍطی یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔٙاتغ زضآٔسی زض تطذی
اظ وكٛضٞای خٟاٖ اؾت ،تا خایای واٞ ٝاط ؾااِا ٝقإااض
ٌطزقٍطاٖ ٚضٚزی اظ تؼساز خٕؼیت انّای ایاٗ وكاٛضٞاا
ویكی ٔیٌیطز.
تٌ ٝعاضـ ایؿٙا ت٘ ٝمُ اظ زیّی تٍّطا  ،تط اؾااؼ آذاطیاٗ
آٔاض ٔٙتكط قس ٜاظ ؾٛی ؾااظٔااٖ خاٟاا٘ای ٌاطزقاٍاطی،
وكٛضٞای فطا٘ؿ ٝتا ٔ 3۲.۱یّی٘ ٖٛفط ٌطزقٍط  ٚواؽ اظ آٖ
آٔطیىا (ٔ ۱۱.۱یّی ، ٖٛاؾپا٘یا (ٔ ۱3.۴یّیا ، ٖٛچایاٗ (۱۱.2
ٔیّی ٚ ٖٛایتاِیا تا خصب ؾاال٘ٔ ۱1.۱ ٝایاّایاٌ ٖٛاطزقاٍاط،
وطتاظزیستطیٗ وكٛضٞای خٟاٖ ٞؿتٙس  ٚتاطوایا ،ٝآِإااٖ،
تطیتا٘یأ ،ىعیه  ٚضٚؾی٘ ٝیع زض ٔىاٖٞای تؼسی لطاض زاض٘س.
خای قٍفتی ٘یؿت و ٝتیكتط ایٗ وكاٛضٞاا چا ٖٛفاطا٘ؿا،ٝ
آٔطیىا ،چیٗ ،تطیتا٘یا  ٚضٚؾی ٝتا تٛخ ٝتٚ ٝؾؼتقاٖ ،ؾاال٘اٝ
وصیطای ذیّی ػظیٕی اظ ٌطزقٍطاٖ ٞؿتٙس ،أا زض ایٗ ٔایااٖ
تطذی اظ وكٛضٞا ؾاال٘ ٝتا چٙسیٗ تطاتط خإاؼایات ذاٛز اظ
ٌطزقٍطاٖ تیٗإِّّی ٔیعتا٘ی ٔیوٙٙس.
ت تؼساز ٌطزقٍطاٖ ت ٝخٕؼیات زض ٘امااط
زض ٘مك ٝظیط ٘ؿث ِ
ٔرتّف خٟاٖ ٘كاٖ زاز ٜقس ٚ ٜزض ایٗ ٔیاٖ وكٛض واٛچاه
آ٘سٚضا و ٝزض فانّٔ ٝیاٖ اؾپا٘یا  ٚفطا٘ؿ ٝلطاض زاضز ،زض ناسض
فٟطؾت لطاض ٔیٌیطز.
ایٗ وكٛض وٛچه و ٝؾاال٘٘ ٝعزیاه تأ ۴.8۱ ٝایاّایاٖٛ
ٌطزقٍط ضا ٔیعتا٘ی ٔیوٙس ،تٟٙا خٕؼیت حاسٚز ٞ ۱1اعاض
٘فطی ضا زض ذٛز خای ٔیزٞس ٔ ٚیتٛاٖ ٌفت تا ٝاظای ٞاط
٘فط اظ خٕؼیت ایٗ وكٛض ،ؾاالٌ٘ 88.۱ ٝطزقٍط ت ٝایٗ ٔٙغمٝ
ٚاضز ٔیق٘ٛس.
٘ؿثت قٕاض ٌطزقٍطاٖ ت ٝخٕؼیت زض ٘ماط ٔرتّف خٟاٖ
ٔٙغمٔ ٝؿتمُ ٔاوائ ٛو ٝزض زضیای خٛٙتی چیٗ ٚالغ قس ،ٜزض
ٔىاٖ ز ْٚلطاض زاضز  ٚؾاال٘ ٝت ٝاظای ٞط یه ٘فط اظ ؾاواٙااٖ
تٔٛی ذٛز٘ ۴۲.3 ،فط ٌطزقٍط ضا ٔیعتا٘ی ٔیوٙس.
اِثت ٝزِٚت قٟط ٔؿتمُ ٚاتیىاٖ زض ایٗ فٟطؾت زض ٘ظط ٌطفتٝ
٘كس ٜاؾت .ایٗ وكٛض و ٝزض قٟط ضْ ایتاِیاا لاطاض زاضز ،تاا
خٕؼیت ٘ 3۴۲فطی وٓخٕؼیتتطیٗ وكٛض خٟاٖ اؾات ،أاا
ؾاال٘ ٝوصیطای ٔ ۱یّیٌ ٖٛطزقٍط اؾت ،ایٗ یؼاٙای ٞ ۱اعاض
ٌطزقٍط ت ٝاظاضی ٞط ٘فط اظ خٕؼیت!
زض ظیط فٟطؾت وكٛضٞای خٟاٖ تا تیكتطیٗ تؼساز ٌطزقاٍاط
٘ؿثت ت ٝخٕؼیت انّی آٚضز ٜقس ٜاؾت:

ٌیاٞاٖ  ۲۱زضنس واضتطز زاضٚیای۴1 ،زضناس
ظیٙتی۷۱ ،زضنس تغصی ٝای۷1 ،زضنس حفا تای
 ۱ ٚزضنس نٙؼتی زاض٘س.
ٚی ،تٚ ٝخٛز ٌ٘ٛ8۴1ا ٝخاا٘اٛضی اظ خإّاٝ
 ٌٝ٘ٛ۴۴1وط٘س ٌٝ٘ٛ83 ٚ ٜذع٘س ٜزض ایٗ خٍُٙ
ٞا اقاض ٜوطز  ٚافعٚز ۴2 :زضنس وؿاتاا٘اساضاٖ،
۲۱زضنس واط٘اسٌااٖ8۴ ،زضناس زٚظیؿاتااٖ،
2زضنس آتعیاٖ ۴1 ٚزضنس ذع٘سٌاٖ وكٛض زض
ایٗ خٞ ٍُٙا ظ٘سٌی ٔی وٙٙس.

ؾیاؾی تٛز ٔی قس  ٚترف قاطػای
زضتطٌیط٘س ٜضؾایاسٌای تا ٝزػااٚی
حمٛلی  ٚقطػی تٛز .ضیاؾت تاراف
ضؾایااسٌاای تاا ٝزػااٚی ػااطفای تااا
ٔماْ زیٛاٖ تیٍی اؾت ٔ ٚؿاِٚٛایاٗ
ضؾیسٌی ت ٝایٗ زػاٚی زض قاٟاطٞاا
٘یع زاضٚغٞٝا ٞؿتٙس.
ضیاؾت ٘ظاْ لضایی قطػای ٘ایاع تاط
ػٟس ٜنسض اؾت .نسض تاالتطیٗ ٔماْ
زیٙی زض زِٚت ضا زاضاؾت  ٚذٛز اظ
ٔیاٖ ػّٕای ٘اْ ٚض قایاؼاٌ ٝاعیاٙاف
ٔیقٛز.
لاضیٞای قطع اظ ٔیاٖ ػّٕای قیؼٔ( ٝالٞا ٌعیٙف قس ٚ ٜتاٛؾاظ
نسض ٌٕاقتٔ ٝی ق٘ٛس .اظ وااضٞاای زیاٍاط ناسض ،تاطزاقات ٚ
ٌاإاااقاات قاایااد االؾااالْ ٞااا زض قااٟااطٞااا  ٚضؾاایااسٌاای تااٝ
واضٞای ٔٛلٛفات زض  ٕٝٞوكٛض اؾت.
لاضیٞای ٌٕاقت ٝاظ ؾٛی نسض یا لاضیٞای قطعٔ ،تهسیاٖ ثثات
ضؾٕی اؾٙاز  ٓٞقٕطزٔ ٜی ق٘ٛس  ٚاؾٙاز زاز  ٚؾاتاس  ٚذاطیاس ٚ
فطٚـ  ٚزاضایی ٔطزْ تٟٙا تا ٕٟٔٛض قسٖ تٔ ٝاٟاط آ٘اٟاا ضؾإایات
ٔییاتٙس.
ػسْ ٚخٛز ٔطظ زلیك ٔیاٖ واضٞای قطػی  ٚػطفی ٞاط اظ ٌااٞای
ٔٛخة ٘اواضآٔسیٞایی زض ؾاظٔاٖ لضایی ٔیقس  ٚایٗ ٔكىاُ تاا
ظٔاٖ ت ٝقاٞی ضؾیسٖ ضضاذاٖ ٕٛٞاض ٜزض ایطاٖ ٚخٛز زاقت.
اظ ؾرتی ٞای زیٍط ایٗ ؾاظٔاٖ لضایی ایٗ تٛز واٞ ٝاط قاراهای
ٔیتٛا٘ؿت زض نٛضت ٘یاظ تٞ ٝط وساْ اظ لاضیٞا (ٌا ٜتیف اظ یه
لاضی و ٝزِرٛا ٜا ٚتٛزٔ ،طاخؼٕ٘ ٝایس.
ازأ ٝزاضز

 .۷آ٘سٚضاٌ 88.۱ -طزقٍط ت ٝاظای ٞط ؾاوٗ تٔٛی
ٔ .۴اوائٌ ۴۲.۱ -ٛطزقٍط ت ٝاظای ٞط ؾاوٗ تٔٛی
 .8خعایط ٚیطخیٗ تطیتا٘یاٌ ۷۴.3 -طزقٍط ت ٝاظای ٞط ؾااواٗ
تٔٛی
 . ۲خعایط تٛضوؽ  ٚوایىٛؼٌ ۷1.۲ -طزقٍط ت ٝاظای ٞاط
ؾاوٗ تٔٛی
 .۱آضٚتاٌ ۷1.8 -طزقٍط ت ٝاظای ٞط ؾاوٗ تٔٛی
٘ٛٔ .۱اوٌ ۷3.۱ -ٛطزقٍط ت ٝاظای ٞط ؾاوٗ تٔٛی
 .۱خعاض ٔاضایا٘ای قٕاِیٌ 3.8۱ -طزقٍط ت ٝاظای ٞط ؾاوٗ
تٔٛی
ٌٛ .3اٌْ -طزقٍط ت ٝاظای ٞط ؾاوٗ تٔٛی۱.21
 .2تحطیٌٗ 3.۱۱ -طزقٍط ت ٝاظای ٞط ؾاوٗ تٔٛی
 .۷1ؾٙت ٔاضتٌٗ ۱.۷۲ -طزقٍط ت ٝاظای ٞط ؾاوٗ تٔٛی
 .۷۷واالئٌ ۱.۱۴ -ٛطزقٍط ت ٝاظای ٞط ؾاوٗ تٔٛی
 .۷۴خعایط ویٌٕٗ ۱.83 -طزقٍط ت ٝاظای ٞط ؾاوٗ تٔٛی
ٔاِتًٙٞ ،و ،ًٙتاٞأا ،تطٔٛزا ،ایؿّٙس ،اتطیف ،وطٚاؾای،
ؾٗٔاضی٘ٛٔ ،ٛٙاتا٘ ٝاٍاط ،ٚؾاٙاٍااواٛض ،لاثاطؼ ،ایؿاّاٙاس،
ِٛوعأثٛضي ،زإ٘اضنٌ ،طخؿتاِٖ ،یرتٗ اقتایٗ ،اؾپاا٘ایاا،
لغط ،فطا٘ؿٔ ،ٝداضؾتاٖ ،اؾاّا٘ٚٛای ،آِاثاا٘ای ،اؾاّاٛاوای،
زٙٔٚیىٗ ،ؾٛئیؽ ،أاضات ،تّغاضؾتاٖ  ٚخٕٟٛضی چه ٘ایاع
زیٍط وكٛضٞای ٕٟٔی ٞؿتٙس و ٝزض ایٗ فٟطؾت ٔىاا٘اٟاای
تؼسی ضا ت ٝذٛز اذتهال زازٜا٘س.

