 -3صنايع دستي و گردشگری:
استاى کردستاى تا تَجِ تِ ٍیژگیْای ترجستِ ٍ هٌحصر تفرد فرٌّگی ٍ جارتْْای تکر ٍ کوٌظیر طثیؼی
یکی از قطثْای گردضگری ایراى تطوار هیآیذ .ترخَرداری از آداب ٍ رسَم  ،فرٌّگ غٌی ٍ تِکر هٌطقِ ،
پَضص هحلی زًاى ٍ هرداى کُرد  ،هَسیقی خاظ هٌطقِ ،زتاى ضیریي کُردی ٍ ٌّرّای سٌتی ٍ تَهی از
هْوتریي جارتْْای فرٌّگی استاى هیثاضذ .تِ ضکلی کِ طی چٌذ سال اخیر تؼذاد گردضگراى ٍ هسافریي
استاى چٌذیي تراتر رضذ داضتْاست.

تَپَگرافی هٌحصرتْفرد هٌطقِ  ،چطن اًذازّای زیثا  ،جٌگلْای اًثَُ ٍ سرسثس ،دریاچِ هٌحصرتْفرد
زریَار هریَاى  ،اًَاع پرًذگاى ٍحیَاًات  ،رٍدخاًِ ّای خرٍضاى  ،آتْای هؼذًی  ،پارک جٌگلی آتیذر
سٌٌذج ،غارتاستاًی کرفتَ  ،تپِ تاستاًی زیَیِ تا قذهت چٌذ سالِ  ،کلیسای سٌٌذج  ،قلؼِ تاریخی
قوچقای تیجار  ،هسجذ جاهغ سٌٌذج  ،کتیثِ تاریخی آضَری رٍستای تٌگی ٍر  ،قرآى تاریخی ًگل،
اهاهسادُ ّاجرُ خاتَى سٌٌذج ،ػوارت خسرٍآتاد ٍ هَزُ هردم ضٌاسی خاًِ کُرد  ...استاى را تِ قطة
گردضگری تثذیل کردُ است.

تؼذاد کل آثار تاستاًی ضٌاسایی ضذُ استاى(ضاهل تٌا ،تپِ ،هحَطِ تاریخی ،هجوَػِ تاریخی ٍ تافت تا
ارزش تاریخی)  1519هَرد ٍ تا احتساب درختاى کٌْسال ،غار ،رضتِ قٌات ٍ هیراث هٌقَل  1735هَرد ٍ
تؼذاد جارتْْای گردضگری طثیؼی ضٌاسایی ضذُ  106هَرد هیثاضذّ .وچٌیي پٌج اثر دارای ارزش
تیٌالوللی در استاى تِ ثثت رسیذُ است .تؼذاد  2150هسجذ رتثِ اٍل کطَری ًیس در استاى ٍجَد دارد.

تصَف ٍ ػرفاى ًیس در کردستاى جایگاُ ٍیژّای داضتِ ٍ کُردّا از سذُ سَم اسالهی تا تستر اػتقادی
تصَف ٍ ػرفاى اسالهی آضٌا گطتِ ٍ پیراهَى ایي طریقت در جوغ  ،ترگرد هراد خَیص هی زًٌذ  ،حلقِ -

ّای رکر ٍ سواع در ایي استاى دایر ٍ ّر تیٌٌذّای را ضیذای خَد هیسازد فقط در ضْر سٌٌذج
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خاًقاُ ٍجَد دارد کِ در ّر ّفتِ دٍ ضة ترًاهِ رکر ٍ سواع در آًْا ترپاست .
صٌایغ دستی استاى تسیار هتٌَع ٍ دارای قذهتی تاریخی است کِ فرش تافی ٍ ًازک کاری تا
ضْرت جْاًی ٍ گلین تافی ً ،ساجی  ،سفالسازی  ،گیَُ تافی ٍ زیَر آالت هحلی از هْوتریي آًْاست .
 -4بخش مسکن:
ًیاز تِ هسکي تا تَجِ تِ رًٍذ هْاجرت ٍ گرایص تِ ضْرًطیٌی در ًقاط ضْری کوثَد ضذیذ هسکي در
ضْرّای استاى را در پی داضتِ استّ .وچٌیي تا تَجِ تِ تَپَگرافی خاظ هٌطقِ ٍ تراکن جوؼیتی
ساخت ضْرکْای هسکًَی ٍ اًثَّسازی هسکي تِ صَرت آپارتواى تا سقف پٌج ّسار ٍاحذ تا هطارکت
تخص خصَصی از اٍلَیتْای ایي تخص هیثاضذ.
از هْوتریي استؼذادّای ایي تخصٍ ،جَد هتخصصیي ٍ هٌْذسیي در سطح تحصیالت داًطگاّی در
استاى هیثاضذ .تر طثق آهار هَجَد از کل ضاغلیي استاى هؼادل  11درصذ آى در تخص ساختواى فؼالیت
دارًذٍ ًیس در ارتثاط تا تَلیذ فرآٍردّْای ساختواًی پتاًسیلْای هرتثط تا آى ٍ صٌایغ هرتثط ًیس جْت
فؼالیتْای هَثر ٍ هَلذ هطلَب تِ ًظر هیرسذ.

