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مقبلٍ
بُبًد شبخص َبي ایران
درصىعت گردشگري

ازأ ٝاظ قٕبض ٜلجُ:
**تالش کشورهب برای سهم گیری از ببزار
جهبنی سفر و گردشگری
أطٚظ ٜزِٚت ٞب زض ؾطاؾط رٟبٖ زضن وطز ٜا٘س ویٝ
ٔب٘غ تطاقی ثطای ؾفطّٕٔ ،ىت ضا أٗ تط ٕ٘یی ویٙیس،
ثّىٔ ٝب٘غ ضقس التهبزی ،ایزبز اقتغبَ  ٚوبٞف ؾطح
تحُٕ ٔطزْ ٔی قٛز.
ٔزٕغ رٟب٘ی التهبز زض ٌیعاضـ اذیریط ذیٛز ثیٝ
وكٛضٞب تٛنر ٝوطز ٜاؾت ،پُ ثؿبظیس ،زیٛاض ٘ىكرس
ثط اؾبؼ ایٗ ٌعاضـ زٚؾبال٘ 35 ، ٝوكٛض و ٝاغیّیت
آٟ٘ب رع ٚوكٛضٞبی ٘ٛظٟٛض  ٚزض بَ تٛؾؼٞ ٝؿتٙس،
ٔٛفك قس ٜا٘س زض  6ؾبَ ٌصقتی ،ٝقیبذیم ضلیبثیت
پصیطی ؾفط ٌ ٚطزقٍطی ذٛز ضا ثرٗ پٙذ تب  31پّیٝ
ثبال ثجط٘س  ٚنٙؼت ٌطزقٍطی ذیٛز ضا ثیب ؾیطػیت
ثركتطی ٘ؿجت ث ٝؾبیط وكٛضٞب ثٟجٛز ثركٙس.
ایٗ وكٛضٞب قبُٔ غاپٗ ثب پٙذ پّ ،ٝآشضثبیزبٖ ثیب 31
پّ ،ٝتبررىؿتبٖ ثب  36پّٚ ،ٝیتٙبْ ثب ٞكت پّی ،ٝضغییٓ
نٟر٘ٛرؿتی ثب  33پّ ،ٝاِزعایط ثب پٙذ پّ ،ٝثیٛتیبٖ ثیب 0
پٌّ ،ٝبثٗ ثب پٙذ پّ ،ٝوط ٜرٛٙثی ثب  35پّٔ ،ٝهط ثیب 0
پّ ،ٝپط ٚثب ٞفت پّٙٞ ،ٝس ثب  36پّٔ ،ٝىعیه ثب ٞكیت
پّ ،ٝچبز ثب  7پّ ٚ ٝآِجب٘ی ثب ٞكت پّ ٝاضتمبی قبذیم
اؾت.
ایٗ أط ٘كبٖ ٔی زٞس وكٛضٞبی زض بَ تیٛؾیؼیٚ ٝ
٘ٛظٟٛض ثب ثٟجٛز لسضت ضلبثت ذٛز ث ٝؾطػت زض بَ
افعایف لبثّرت ٞبیكبٖ زض نٙؼت ؾفط ٌ ٚطزقیٍیطی
ٞؿتٙس تب ثطای رصة  ٚپصیطایی اظ ٔرّرٞ ٖٛب ٌطزقٍط
رسیسی و ٝزض زٞ ٝٞبی آیٙس ٜثطای ٘رؿترٗ ثیبض ثیٝ
وكٛضقبٖ ٔی آیٙس ،آٔبزٌی زاقت ٝثبقٙس.
**ضطٚضت تٛرٚ ٝیػ ٜث ٝنٙؼت ٌطزقٍطی
ٔزٕغ رٟب٘ی التهبز زض ٌعاضـ أؿبَ ذٛز تیبویریس
وطز ٜاؾت ،زض زٚض ٜای و٘ ٝطخ ثرىبضی زض ثؿیریبضی
اظ وكٛضٞبی رٟبٖ ض ٚث ٝافعایف اؾت ،نٙؼت ؾیفیط
ٌ ٚطزقٍطی ٔی تٛا٘س ٔحطن ضقیس ثیبقیس  ٚاییٗ
پتب٘ؿرُ ضا زاضز و٘ ٝمف وّرسی زض اییزیبز فیطنیت
ٞبی قغّی ثب ورفرت ثبظی وٙس.
ٔزٕغ رٟب٘ی التهبز ٕٞچٙرٗ ثب تٛر ٝث ٝایٙىٔ ٝؼٕٛال
 15زضنس نبزضات ذسٔبت رٟبٖ ٌ ٚؿتطز ٜتیطییٗ
طرش ٔحهٛالت نبزضاتی زض ثؿربضی اظ وكیٛضٞیبی
٘ٛظٟٛض ٔطثٛب ث ٝنٙؼت ٌیطزقیٍیطی اؾیت ،اییٗ
نٙؼت ضا یه ٔٛتٛض اقتغبَ آفطیٗ ثی ٘ظریط زا٘ؿیتیٝ
اؾت.
تٛر ٝث ٝنٙؼت ؾیفیط ٌ ٚیطزقیٍیطی  ٚتیمیٛییت
ظیطؾبذت ٞبی آٖ ٔی تٛا٘س ثطای ایطاٖ و ٝاظ ٔكىُ
ثرىبضی ثٚ ٝیػ ٜثرىبضی رٛا٘بٖ ض٘ذ ٔی ثیطز ،ثؿیریبض
ٔفرس ثبقس.
نٙسٚق ثرٗ إِّّی پ٘ ،َٛطخ ثرىبضی ایطاٖ زض ؾیبَ
 6537 ٚ 6535ضا ث ٝتطترت  33.1 ٚ 35.1زضنس اػیالْ
 ٚثطآٚضز وطز ٜاؾت ایٗ ضلٓ أؿبَ ث 33.6 ٝزضنیس
ثطؾس.
ثطذی وكٛضٞبی ٕٞؿبی ٝظطف  6ؾبَ ٌصقت ٝتٛا٘ؿتٝ
ا٘س ٚضؼرت نٙؼت ٌطزقیٍیطی ذیٛز ضا ثی ٝطیٛض
چكٍٕرطی ثٟجٛز ثركٙس  ٚؾ ٟٓآٖ زض تِٛرس ٘بذبِم
زاذّی ضا افعایف زٙٞس.
وكٛض آشضثبیزبٖ یىی اظ وكیٛضٞیبییی اؾیت ویٝ
قبذم وّی ضلبثت پصیطی ؾفط ٌ ٚطزقٍطی آٖ زض
ٔمبیؿ ٝثب  6ؾبَ پرف 31 ،پّ ٝثبالتط ضفت ٚ ٝاظ  18ث73 ٝ
ضؾرس ٜاؾت.
آشضثبیزبٖ تٛا٘ؿت ٝاؾت تٟٙب ظطف  6ؾبَ ظیطؾبذیت
ٞبی ُٕ ٘ ٚمُ ٛٞایی ،ظٔریٙیی  ٚثیٙیسضی ٘ ٚیریع
ظیطؾبذت ٞبی ذسٔبت ٌطزقٍطی ذٛز ضا ث ٝطیٛض
چكٍٕرطی ثٟجٛز ثركس ث ٝطٛضی وی ٝضتیجی ٝآٖ زض
ظیطؾبذت ٞبی ُٕ ٘ ٚمُ ٛٞایی اظ  18ثی، 66 ٝ
ظیطؾبذت ٞبی ُٕ ٘ ٚمُ ظٔرٙی  ٚثٙسضی اظ  75ثیٝ
 ٚ 80زض ظیطؾبذت ٞبی ذسٔبت ٌطزقٍطی اظ  01ثٝ
 10ثٟجٛز پرسا وطز ٜاؾت.
ٕٞچٙرٗ ایٗ وكٛض ثیب ثیٟیجیٛز ریبییٍیب ٜذیٛز زض
ظیطقبذم ٞبی ثٟساقت اظ  88ثی ،16 ٝپیبییساضی
ٔحرطی اظ  08ث ٚ 13 ٝآظازی ٞبی ثرٗ إِّّی اظ 356
ث 66 ٝضقس چكٍٕرطی ضا زض  6ؾبَ ٌصقتی ٝتیزیطثیٝ
وطز ٜاؾت...
ازأ ٝزاضز

رصذ خبوٍ مراغٍ
ضنسذب٘ٔ ٝطاغ ٝیىی اظ یبزٌبضٞبی ػّٕی  ٚفّىی ذٛار٘ ٝهیریطاِیسییٗ
طٛؾی؛ فرّؿٛف ،ضیبضرساٖ ٙٔ ٚزٓ ثعضي زٚض ٜایّیریب٘یی  ٚنیب یت
ضؾبِٔ ٝكٟٛض اذالق ٘بنطی  ٚظیذ ٔؼطٚف ایّرب٘ی اؾت و ٝث ٝزؾت ا،ٚ
ثب ٕٞطاٞی ػس ٜای اظ فضال  ٚزا٘كٕٙساٖ ثٙب قس .ٜایٗ ضنسذب٘ ٝظٔب٘یی اظ
ٔكٟٛضتطیٗ ضنسذب٘ٞ ٝبی اؾالٔی ثٛز ٜو ٝآٚاظ ٜآٖ تٕبْ رٟبٖ آٖ ضٚظ
ضا فطا ٌطفت ٚ ٝتبو ٖٛٙثب ایٗ  ٕٝٞتطٛضات  ٚتغررطاتی و ٝزض رٟبٖ پیسییس
آٔسٛٙٞ ٜظ ٘ ٓٞبْ آٖ ضنسذب٘ ٚ ٝثب٘ی آٖ ثط ؾط ظثبٟ٘بؾت.
زض ؾبَ ٞ 756زطی ث ٝزؾتٛض ذیٛاری ٝثیعضي طیٛؾیی؛ فیریطاِیسییٗ
اثٛاِؿؼبزات ا ٕس ثٗ ػخٕبٖ ٔطاغی ٔؼٕبض ٔؼطٚف آٖ ػهط ،ؾیبذیتیٕیبٖ
ٚؾرغ  ٚثب قى ٜٛضنسذب٘ ٝضا ثب ٘مك ٝاؾتبز قطٚع ٕ٘ٛزٔ .حّی وی ٝثیطای
ضنسذب٘ ٝا٘تربة قس ٜثٛز تپ ٝای اؾت و ٝزض قٕبَ غطثی قٟیط ٔیطاغیٝ
ٚالغ قس ٚ ٜایٙه ثٙبْ ضنسذب٘ٔ ٝطاغٔ ٝؼطٚف اؾت.
ثطای وٕه ث ٝضنسذب٘ ٝػال ٜٚثط وٕه ٞبی ٔبِی زِٚت ،اٚلبف ؾطاؾط
وكٛض ٘رع زض اذتربض ذٛارٌ ٝصاضز ٜقس ٜثٛز و ٝاظ ػكط(یه زٞیٓ آٖ
رٟت أط ضنسذب٘ ٚ ٝذطیس ٚؾبئُ  ٚاؾجبة  ٚآالت  ٚوتت اؾتفبزٔ ٜیی
ٕ٘ٛز .زض ٘عزیىی ضنسذب٘ ،ٝوتبثرب٘ ٝثعضي  ٚثؿربض ػبِی ؾبذیتی ٝقیسٜ
ثٛز و ٝزض سٚز چٟبضنس ٞعاض رّس وتبة ٘فرؽ اظ ثغساز ،قبْ ،ثیریطٚت
 ٚاِزعیط ٜتٟر ٚ ٝرٟت اؾتفبز ٜزا٘كٕٙساٖ  ٚفضال زض آٖ لطاض زاز ٜقیسٜ
ثٛز.
زض رٛاض ضنسذب٘ ،ٝؾطایی ػبِی ثطای اؾتفبز ٜذٛارٙٔ ٚ ٝزٕرٗ ؾیبذیتیٝ
قسٔ ٚ ٜسضؾ ٝػّٕر ٝای رٟت اؾتفبز ٜطالة زا٘كز٘ ٛرع ا ساث ٌطزیسٜ
ثٛز .ایٗ وبضٞب ٔست  31ؾبَ ث ٝط َٛا٘زبٔرس ،تب ایٙىٞ ٝیالوی ٛزض ؾیبَ
 .ٜ 771ق .زضٌصقتِ .رىٗ ذٛار ٝتب آذطیٗ زلبیك ػٕط ذٛز ٔٛاظجت ٚ
اٞتٕبْ ثؿربض ٕ٘ٛز و ٝآٖ ضنسذب٘ ٚ ٝوتبثرب٘ ٝاظ ثرٗ ٘طٚز  ٚذّّی زض وبض

بُتریه جبربٍ َبي گردشگري اريپب
در سبل 1105

ٔٛؾؿWorld Travel Awards ٝثٙٔ ٝظٛض قٙیبؾیب٘یسٖ
ثرف ٞبی ٔرتّش ٌطزقٍطی تأؾرؽ قس ٞ ٚیط ؾیبَ ثیٝ
ٔؼطفی ثطتطیٗ ٞبی ایٗ نٙؼت ٔیپطزاظزٚ .ضز تیط َٚاٚاضزظ
ایٗ ثبض  ٓٞثٟتطیٗ ربشثٞ ٝبی ٌطزقیٍیطی اضٚپیب زض ؾیبَ
 6537ضا ا٘تربة وطز ٜاؾت.
 .5میدان ریبریبی پورتو ،پرتغبل

آ٘زب ضخ ٘سٞس  ٚتمٛیٓ  ٚظیذ ایّرب٘ی بنُ ایٗ تالـ ثی ٚلیفی ٝثیٛزٜ
اؾت.
 ٓٞاو ٖٛٙاظ ثعضي تطیٗ ٔطوع ػّٕى ٔٙطم ،ٝتٟٙب لؿٕت ٞبى وٛچیىیى
ثط ثّٙساى تپٔ ٝكطف ث ٝقٟط ٔطاغ ٝثبلرٕب٘س ٜاؾت.ذٛقجرتب٘ ٝزض ط َٛزٝٞ
پٙزب ٜثب وبٚـ ٞبیى و ٝث ٝؾطپطؾتى زوتط پطٚیع ٚضریب٘ٚیس ا٘یزیبْ قیس
ثبلرٕب٘سٞ ٜبى ایٗ ثٙب ٔطٔت قس ٜاؾت .زض بَ بضطٌٙ ،جسی ثعضي ثیٝ
رٟت فظ ثٙبٞبی ثبلرٕب٘س ٜثط ضٚی آٖ لطاض زاز ٜقیس ٜوی ٝظیبٞیطا ثیٝ
نٛضت ٕ٘بیكٍب٘ ٜرع اظ آٖ اؾتفبزٔ ٜی قٛز.
زض ؾبَ ٞ 766زطی لٕطی ،ذٛار٘ ٝهرط و ٝآحبض ٔىتٛثف اظ  55وتبة ٚ
ضؾبِ ٝافع ٖٚاؾت ثب رٕؼی اظ قبٌطزاٖ ذٛز ث ٝثغساز ضفیت تیب ثیمیبییبی
وتبة ٞبی تبضاد ضفت ٝضا رٕغ آٚضی  ٚثٔ ٝطاغ ٝاضؾیبَ زاضز .أیب اریُ
ّٟٔتف ٘ساز  ٚزض تبضید  31شی اِحز ٝؾبَ ٞ 766زطی لٕطی زض ثیغیساز
زاض فب٘ی ضا ٚزاع ٌفت .رؿسـ ضا ث ٝوبظٕرٗ ا٘تمیبَ زاز ٚ ٜزض ریٛاض
أبٔرٗ ٕٞبٔرٗ زفٗ ٕ٘ٛز٘س.

تل آجري پبیگبٌ جُبوی تخت جمشیذ تبذیل بٍ سبیت مًزٌ می شًد
ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٔ -سیط پیبییٍیبٜ
ٔرطاث رٟب٘ی ترت رٕكرس اظ تیجیسییُ تیُ
آرطی ایٗ پبیٍب ٜث ٝؾبیت ٔیٛظ ٜزض آییٙیسٜ
٘عزیه ذجط زاز.
ثٌ ٝعاضـ ایط٘ب اظ ٔؼب٘ٚت ٔرطاث فیطٞیٙیٍیی
ؾبظٔبٖ ٔرطاث فطٍٙٞی ،نیٙیبییغ زؾیتیی ٚ
ٌطزقٍطی ،تُ آرطی یىی اظ ٔحٛطٞ ٝیبی
ٔ ٟٓزض ٘عزیىی ترتٍیب ٜتیریت ریٕیكیریس
ٔحؿٛة ٔی قٛز و ٝلطاض اؾیت ثی ٝظٚزی
تجسیُ ث ٝؾبیت ٔٛظ ٜقٛز.
ٔؿؼٛز ضضبیی ٔٙفطز ٌفت :اییٗ ٔیحیٛطیٝ
اضظقٕٙس تبضیری زض بِی زض فٟیطؾیت آحیبض
ّٔی وكٛض ث ٝحجت ضؾریس ٜوی ٝاظ ؾیبَ 05
تبو ٖٛٙث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ٔطاوع ٔ ٟٓثیبؾیتیبٖ
قٙبؾیٛٔ ،ضز وبٚـ ثبؾتبٖ قٙبؾبٖ اییطا٘یی-
ایتبِربیی لطاض ٌطفت ٝاؾت.

ٚی تهطیح وطز :ثب تٛر ٝث ٝوكفربت اذرط زض
ٔحٛط ٝتبضیری تُ آرطی ث ٝز٘جبَ آٖ ٞؿترٓ
و ٝایٗ ٔحٛط ٝاضظقٕٙس ث ٝظٚزی تجسییُ ثیٝ
ؾبیت ٔٛظ ٜقٛز.
ضضبیی ٌفت :ؾمفی و ٝپریكیتیط ثیطای اییٗ

يیساي شیىگه
تغییر شکل میدَذ

ؾطٚیؽ ذجطی
ضٚظ٘بٔ ٝاضن-
اتحبزی ٝاضٚپب ثٝ
زالیُ أٙیریتیی
تهٕرٓ ث ٝتغررط
قىُ ٚیعاٞیبی
قرٌ ٍٗٙطفت.
ثیییٌ ٝیییعاضـ
ایؿٙب اظ ٌبظتب ض ،ٚقٛضای اتحبزی ٝاضٚپب اػالْ وطز،
ایٗ تغررط ثٙٔ ٝظٛض ثیبالثیطزٖ ضیطییت أیٙیریت ٚ
رٌّٛرطی اظ رؼُ آٖ نٛضت ٔیٌرطز.
ططح ٚیعاٞبی قر ٍٗٙو٘ٛٙی ثرف اظ  65ؾبَ اؾت
و ٝزض ایٗ اتحبزی ٝزض بَ اؾتفبز ٜاؾت ٔ ٚیٛاضز
ثؿربضی اظ رؼُ آٖ تٛؾط ٌیطٞ ٜٚیبی تیجیٟیىیبض
ٌعاضـ قس ٜاؾت.
پرفثرٙی ٔی قٛز زض ٔب ٜرٛالی ؾٙس ٔیطثیٛب ثیٝ
تغررط ٚیعای قر ٍٗٙزض اتحبزی ٝاضٚپب ث ٝأضب ثطؾس.
ٚیعای قر ٍٗٙایٗ أىبٖ ضا ٔیزٞس و ٝزاض٘س ٜآٖ
ثتٛا٘س ثس ٖٚزضیبفت ٔزسز ضٚازییس زض ثیریٗ 61
وكٛض ػض ٛآٖ زض ٔٙطم ٝاضٚپب ضفت  ٚآٔس وٙس.

غسوًیبن

ٔحٛط ٝتبضیری ؾبذت ٝقس ٜثٛز ث ٝظٚزی ثیب
ارطای ف٘ٛساؾر ،ٖٛضٚی تپ ٝلطاض ٔی ٌیریطز.
ثٌ ٝفت ٝضضبیی ٔٙفطزٕٞ ،چٙیریٗ ثیب اییزیبز
ظیطؾبذت ٞبیی چ ٖٛؾطٚیؽ ثٟیساقیتیی ٚ
ٔؿرط ثبظزیسٔ ،طزْ ٔی تٛا٘ٙس اظ آذطیٗ یبفتیٝ
ٞبی ثبؾتبٖ قٙبؾی تُ آرطی طی چٙس ؾیبَ
اذرط ثبظزیس وٙٙس.
وترجٞ ٝبی ثبثّی و ٝؾٙسی ٔؼتجط ثط اؾیتیمیطاض
زضٚاظٚ ٜضٚزی قٟط پبضؾی ٝزض تیُ آریطی
ٔطٚزقت اؾت٘ ،مٛـ رٛا٘بت تطوریجیی ثیب
٘مكی اظ ٔبض ،ػمبة  ٚپٙز ٝقیریط وی ٝثیطای
٘رؿترٗ ثبض زض ایٗ ٔحٛطی ٝوكیش قیسٚ ٜ
ٕٞچٙرٗ ٚرٛز ؾىٞٛبیی زض وٙبض زیٛاضٞیبی
زضٚاظ( ٜتُ آرطی  ٚزیٍط قٛاٞس تبضییریی
اظ رّٕ ٝوكفربت ایٗ ٔحٛط ٝث ٝقیٕیبض ٔیی
ضٚز.

تًسعٍ گردشگري كشبيرزي ي دریبیی بیه ایران ي يیتىبم
ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘یبٔی ٝاضن -زض زییساض
ٔؼب ٖٚضیرؽرٕٟٛض ثب ؾفرط ٚیتٙبْ زض تٟیطاٖ،
افعایف تؼبُٔ  ٚضٚاثط ز ٚوكٛض زض ثیریف
ٌطزقٍطی ،ثٛیػٌ ٜطزقٍطی وكیبٚضظی ٚ
زضیبییٛٔ ،ضز تأورس  ٚتٛافك لطاض ٌطفت.
ثٌ ٝعاضـ ایؿٙب ث٘ ٝمُ اظ ضٚاثیط ػیٕیٔٛیی
ؾبظٔبٖ ٔرطاث فطٍٙٞی ٌ ٚطزقٍیطی ،ظٞیطا
ا ٕسیپٛض ی ضیرؽ ؾبظٔبٖ ٔرطاثفطٙٞیٍیی،
نٙبیغ زؾتیی ٌ ٚیطزقیٍیطی یی زض زییساض
ثب ٍ٘ٛیٗ  ً٘ٛٞته ی ؾفرط وكٛض ٚییتیٙیبْ
زض تٟطاٖ ی ٌیفیت :أیریسٚاضْ ثیتیٛا٘یریٓ اظ
ظطفرت ٞبی ٔٛرٛز زض اییٗ ؾیبظٔیبٖ ثیطای
تٛؾؼ ٝضٚاثط ثب وكٛض ٚیتٙبْ اؾتفبز ٜوٙرٓ.
ا ٚازأ ٝزاز :ایطاٖ ریعٔ 35 ٚیمیهیس ثیطتیط
ٌطزقٍطی ز٘رب ٔؼطفی قس ٚ ٜظطفیریت ٞیبی
ثؿربض ذٛثی ثطای تٛؾؼ ٝضٚاثط ٌیطزقیٍیطی
ثرٗ ز ٚوكٛض ٚرٛز زاضز و ٝأرسٚاضْ اظ اییٗ
ظطفرت ٞبیی و ٝتبو٘ ٖٛٙبقٙبذت ٝثبلی ٔیب٘یسٜ
اؾت ثٟطٜثطزاضی وٙرٓ.
ا ٕسیپٛض اضیبفی ٝویطز :وكیٛض ٚییتیٙیبْ
تزطثربت ذٛثی زض ثحج ٌطزقٍطی زضیبییی

ازأ ٝاظ قٕبض ٜلجُ:
اهمیت هندوستبن برای غسنویبن
یىی اظ ٔؿبئُ ٕٟٔی و ٝزض زٚضاٖ غع٘ٛیبٖ اظ ؾجىتىرٗ قطٚع قیس
 ٚزض ظٔبٖ ٔحٕٛز ث ٝاٚد ضؾرس  ٚزض ظٔبٖ رب٘كرٙبٖ ٚی ٘رع ث ٝقست
ز٘جبَ قس ِكىط وكیٞبی ٔسا ْٚثٙٞ ٝسٚؾتبٖ ثٛز .ػُّ اییٗ الیساْ
آٟ٘ب اٚالً ایٗ ثٛز وٙٞ ٝس ؾطظٔرٙی غٙی  ٚآثبز ثٛز و ٝثتیىیسٞ ٜیب ٚ
ٔؼبثس ٙٞسٞٚبی آ٘زب ٕٞرك ٝؾطقبض اظ طال  ٚرٛاٞطی ثٛز ؤ ٝیطزْ
ثطای ذسایبٖ ذٛز ٞسیٔ ٝی آٚضز٘س  ّٕٝ ٚغع٘ٛیبٖ ثی ٝآ٘یزیب ثیٝ
ٔؼٙبی زؾتربثی ث ٝایٗ حطٚت ثٛز .ػّت ثؼسی ایٗ ثٛز وٙٞ ٝسٚؾیتیبٖ
وكٛضی وبفط اظ ٘ظط ٔؿّٕب٘بٖ ثٛز ِ ٚكىط وكی غع٘ٛیبٖ ثی ٝآ٘یزیب
تالقی زض رٟت ٌؿتطـ اؾالْ ٚإ٘ٛز ٔیٌطزیسٔ ٚریهیٛنیبً اظ
٘ظط زِٚت ػجبؾی رٟبز زض ثطاثط وفط ثٛز ؤ ٝكطٚػیریتیی ضا ثیطای
بوٕبٖ غع٘ ٝث ٝثبض ٔی آٚضزٕٞ .چٙرٗ ایٗ ِكىیط وكیریٟیب ثیبػیج
ٔكغ َٛثٛزٖ ؾپب ٜغع٘ٛیبٖ ٔیقس و ٝاٌط ایٗ ؾپب ٜثیوبض ٔیٔب٘س٘یس
ثبػج ایزبز ٔكىُ  ٚثحطاٖ زض زؾتٍب ٜغع٘ٛیبٖ ٔیٌكت.
ایٗ ٕالت ٔسا ْٚؾپب ٜغع٘ٛیبٖ ثٙٞ ٝس ثبػج قس و ٝاؾالْ زض آٖ
قج ٝلبضٌ ٜؿتطـ یبثس ٕٞ ٚچٙرٗ ثبػج ٌكت لسضت زفیبػیی اییٗ

زاضز  ٚثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝایطاٖ  ٓٞث ٝؾی ٝزضییب
ضا ٜزاضز ،تٛؾؼ ٝثحج ٌطزقٍیطی زضییبییی
ٔی تٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ثؿتطٞبی ٔیٙیبؾیت
افعایف تؼبُٔ ز ٚوكٛض ایطاٖ ٚ ٚیتٙبْ ٔیٛضز
تٛر ٝلطاض ٌرطز.
ٔؼب ٖٚضیرؽرٕیٟیٛض افیعٚزٌ :یطزقیٍیطی
وكبٚضظی اظ زیٍط ٔٛاضزی اؾت و ٝثب تٛرٝ
ث ٝتزطثربت ٔٛفك وكٛض ٚیتٙبْ زض ایٗ ظٔرٚ ٝٙ
ٚرٛز ظیطؾبذتٞبی ٔٙبؾت وكیبٚضظی زض
ایطاٖ ،ثبیس ث ٝآٖ تیٛری ٝویطز .ثیطٌیعاضی
تٛضٞبی ٌطزقٍطی وكبٚضظی  ٚاؾتفیبز ٜاظ
تزطثیریبت ٔیتیمیبثیُ ز ٚوكیٛض زض یٛظٜ
ٌطزقٍطی وكبٚضظی اظرّٕ ٝثط٘بٔیٞ ٝیبییی
ٞؿتٙس ؤ ٝیتٛا٘ٙس ٔیٛضز پیریٍیریطی لیطاض
ٌرط٘س.ضیرؽ ؾیبظٔیبٖ ٔیریطاث فیطٞیٙیٍیی،
نٙبیغ زؾتی ٌ ٚطزقٍطی تأویریس ویطز :ثیب
تٛر ٝث ٝایٙىٞ ٝط ز ٚوكٛض ایطاٖ ٚ ٚییتیٙیبْ
رع ٚوكٛضٞبی آؾربیی ٞؿتٙس ،ثبیس اظ اییٗ
فطنت ثطای ثطٌعاضی تٛضٞبی ٔكیتیطن ٚ
ٔؼطفی ظطفرتٞب  ٚربشثٞ ٝیبی ٔیٛریٛز زض
ایطاٖ ٚ ٚیتٙبْ اؾتفبز ٜوٙرٓ.

وكٛض ث ٝػّت ٕالت پی زض پیی
ض ٚث ٝظٚاَ ٌیصاضز  ٚضا ٜثیطای
ٕالت ثؼسی غع٘ٛیبٖ ثبظ قٛز.
فتح سومنبت
یىی اظ ثعضٌتطیٗ فت ٛبت ؾّطیبٖ
ٔحٕٛز زض ٙٞس فتح ؾٔٛیٙیبت ثیٛز
و ٝثعضٌتطیٗ ٔ ٚیٟیٓ تیطییٗ ثیت
ٙٞسٚؾتبٖ ثٛز  ٚطِٛف ث ٝپٙذ ٔتیط
ثبِغ ٔیقسٙٞ .سٚاٖ زؾت ٝزؾت ٝثیٝ
ظیبضت ایٗ ثت ٔی ضفتٙس  ٚنسٞب ثط٘ ٕٗٞرع ث ٝزػبی ٚی ٔكیغیَٛ
ثٛز٘س .ایٗ ثت آ٘چٙبٖ ثطای ٙٞسٚاٖ ثب اضظـ ثٛز و ٝتی ٔیؼیتیمیس
ثٛز٘س زضیب ٘رع ٚی ضا ٔیپطؾتس  ٚرعض ٔ ٚس ضا ٘كبٕ٘ٞ ٝرٗ پیطؾیتیف
ٔی زا٘ؿتٙس .رٛاٞطات فطاٚا٘ی ٘صض ایٗ ثت ٔیقس  ٚیتیی نیسٞیب
ضٚؾتب ٚلش ایٗ ثت ثٛز.
تب لجُ اظ ایٙى ٝغع٘ٛیبٖ ث ٝؾٙٔٛبت ّٕ ٝوٙٙس ،ثطٕٙٞبٖ ٙٞس ٚثیطای
تٛرر ٝثیلسضتی ثت ٞبیی و ٝث ٝزؾت ؾپب ٜغع٘ٛیبٖ ٘بثیٛز ٔیی قیس
ٔیٌفتٙس و ٝایٗ ثتبٖ ٔٛضز لٟط ؾٙٔٛبت ٞؿتٙسٍٙٞ .بٔی و ٝؾپب15 ٜ
ٞعاض ٘فطی تطوبٖ غع٘ٛیبٖ ث ٝلهس ؾٙٔٛبت طوت وطز٘س ٙٞیسٚاٖ
ث ٝپبی ؾٙٔٛبت افتبز٘س و ٝرّٛی ؾپبٔ ٜحٕٛز ضا ثٍرطز أب ؾٙٔٛیبت
ثطای رٌّٛرطی اظ ٘بثٛزی ذٛز ٘رع تٛا٘بیی ویبضی ضا ٘یساقیت ٚ
ثسؾتٛض ٔحٕٛز ٘بثٛز قس  ٚحطٚت ٔؼجس ٘رع ث ٝغٙرٕت ٌطفت ٝقس.

ٔرساٖ تبضیری ضیجطیب یىی زیٍط اظ ثیٟیتیطییٗ ریبشثیٞ ٝیبی
ٌطزقٍطی اضٚپب زض ؾبَ 6537اؾت وی ٝزض قیٟیط پیٛضتیٛ
پطتغبَ لطاض زاضز .ایٗ ٔرساٖ زض ٔرطاث رٟب٘ی ی٘ٛؿى ٛحیجیت
قس ٚ ٜلسٔت آٖ ث ٝلطٚ ٖٚؾطی ثطٔی ٌیطززٔ .یغیبظٞ ٜیبی
فطٚـ ٌٛقت ٔ ٚبٞی ٘ ٚبٖ ظیبزی زض ٔرساٖ ضیجطییب ٚریٛز
زاضز أب زض ؾبَ  3803ثركتط ؾبذتٕبٖٞبی اططاف ٔریساٖ ثیط
احط یه آتف ؾٛظی اظ ثرٗ ضفتٙس .پؽ اظ آٖ ذب٘ٞ ٝیبییی ثیب
ٌصضٌبٞ ٜبی طبلی قىُ ثبظؾبظی قس٘یس  ٚپیریبز ٜضٞٚیبی
ؾ ًٙفطـ قس ٜزض وٙبضقبٖ ؾبذت ٝقس .زض لطٖ ٔ 36رالزی
٘رع یه آةٕ٘بی ؾ ٝطجمٔ ٝعیٗ ث٘ ٝكبٖ ّٔی پطتغبَ ٕٞطا ٜثیب
ٔزؿٕٝای اظ ؾٙت ربٖ زض لؿٕت قٕبِی ٔریساٖ لیطاض زازٜ
قس تب ٌطزقٍطاٖ ثركتطی ضا ث ٝذٛز رّت وٙس.
 .6برج ایفل پبریس ،فرانسه )(Eiffel Tower

ٔی تٛاٖ ثطد ایفُ ضا ٔكٟٛضتطیٗ ٘مط ٝزض ثرٗ ثٟتطیٗ ریبشثیٝ
ٞبی ٌطزقٍطی اضٚپب زض ؾبَ  6537زا٘ؿت .ایٗ ؾبظ ٜغیَٛ
پرىط فٛالزیٗ زض ٔطوع قٟط پبضیؽ لطاض زاضز  ٚثی ٝػیٙیٛاٖ
یىی اظ ضٔب٘ترهتطیٗ ؾبظٞ ٜبی فطا٘ؿی ٚ ٝاضٚپیب قیٙیبذیتیٝ
ٔیقٛز و ٝؾبال٘ٔ 6 ٝرّر٘ ٖٛفط اظ آٖ ثبظزیس ٔیوٙٙس .ؾبذت
ثطد ایفُ زض ؾبَ ٔ 3116رالزی قیطٚع قیس  ٚزض تیبضیید
نسٔرٗ ؾبٍِطز ركٗ ا٘مالة فطا٘ؿ ٝیؼٙی ٔ 13یبضؼ ؾیبَ
 3110افتتبح قس  ٚاظ آٖ تبضید تب و ٖٛٙثرف اظ ٔ 655رّیریٖٛ
٘فط ث ٝزیسٖ آٖ ضفتٝا٘س .ؾبذت ایٗ ثطد یه ٘ ٚرٓ ٔیریّیریٖٛ
فطا٘ه فطا٘ؿٞ ٝعی ٝٙزض ثط زاقت ٝو ٝسٚزاً ٔؼبزَ ٔ 8رّربضز ٚ
ٔ 655رّر ٖٛتٔٛبٖ ٔی قٛز .ثطد ایفُ اظ ؾ ٝطجم ٝقیبٔیُ زٚ
طجم ٝثعضي  ٚیه طجم ٝؾطح تكىرُ قس ٜاؾتٌ .یٛؾیتیبٚ
ایفُ ثطای ؾبذت ایٗ ثطد ثب  655ططح زیٍط ضلبثت ویطز ٚ
ٟ٘بیتبً ٔٛفك قس و ٝأتربظ ؾبذت آٖ ضا ث ٝزؾت ثربٚضز .طیطح
ا ٚث ٝا٘ساظٜای زلرك  ٚؿبة قس ٜثٛز و ٝتی فكبض ٚاضز ٜثط
تٕبٔی پرچ ٟٔ ٚطٞ ٜب ٔحبؾج ٝقسٚ ٚ ٜظـ ثبز ٘یریع زض ٘یظیط
ٌطفت ٝقس ٜثٛز.
 .7کولوسئوم رومی ،ایتبلیب

یىی اظ ثٟتطیٗ ربشثٞ ٝبی ٌطزقٍطی اضٚپب زض ؾبَ ٚ 6537
پطثبظزیستطیٗ آحبض تبضیری رٟبٖ آٔفی تئبتط وِٛٛؾئ ْٛاؾت
و ٝزض قٟط ضْ ایتبِرب لطاض زاضز .وِٛٛؾئ ْٛتٕبقبذب٘ٝای اؾت
و ٝاظ ؾ ٝطجم ٝتكىرُ قس ٚ ٜزض ظٔبٖ ض ْٚثبؾتبٖٔ ،یجیبضظات
ٌالزیبتٛضی زض ٚؾط آٖ ثطٌعاض ٔیقس .ایٗ ثیٙیبی ػیظیریٓ
تبضیری ثرٗ  55تب ٞ 15عاض ٘فط ٌٙزبیف زاقتٔ ٚ ٝطزْ اظ ٞیط
لكطی زض ربی ٔرهٛل ذٛز ٔی٘كؿتٙس .ویِٛیٛؾیئی1 ْٛ
ٚضٚزی ٔرتّش زاقت و ٝیىی اظ آٟ٘ب ٔرهٛل أیپیطاتیٛض
ثٛز .لسٔت ایٗ آٔفی تئبتط ث ٝؾبِٟیبی  65تیب ٔ 66یریالزی
ثطٔی ٌطزز  ٚزض افتتب ر ٝآٖ یه ٔرّر ٖٛرٛاٖ  ٚچیٙیسییٗ
ٞعاض ٌالزیبتٛض زض ٔجبضظات وكت ٝقس٘س.
وِٛٛؾئ ْٛو ٝثطای ؾطٌطٔی  ٚتفطیح ث ٝزؾتٛض أیپیطاتیٛضی
ٚؾپبؾربٖ ؾبذت ٝقس ٜثٛز ثٔ ٝطٚض ظٔبٖ  ٚثیط احیط یٛازث
ٔرتّش آؾرت زیس  ٚثركی اظ آٖ ٚیطاٖ قس  ٚتٟٙب لؿٕتی اظ
ایٗ ؾبظ ٜثبؾتب٘ی ؾبِٓ ٔب٘س ٜؤ 1.0 ٝرّرٌ ٖٛطزقٍط زض ؾبَ
ثب ٞعی ٝٙثّرت  6تب  36یٛض ٚاظ آٖ زیسٖ ٔیوٙٙس.

