
گیالن ســرزمین جنگل و باران، پامچال ها، نیلوفرهای 
آبی، دریای نیلگون خزر، جلگه هــا و کوهپایه های جنگلی 
با گســتره شــالیزارهای برنج و مخمل سبز بوته های چای، 
بســتر رودهای خروشــان و پهنه رویش بنفشه ها، برنج و 
نوغان؛ زیســتگاه قوها و مرغابی ها و هزاران گیاه چشــم 
نواز و زیبایی های بی شــمار دیگــر، جایی که جلگه و دریا 
و کوهســتان روی در هم می ســایند و شــب و روز امواج 
خروشــان دریا بر ساحل و ماسه زارهای آن بوسه می زنند. 
ســرزمینی که چشــمان هر بیننده ای را محو زیبایی  های 
خداوند می کند و آدمی با دیــدن زیبایی  های گیالن بیش 
از پیش به عظمت و بزرگی پروردگار الیتناهی پی می  برد.

بی  انتها بودن جاذبه  های گردشــگری گیالن این استان 
را به نگین درخشــان گردشــگری ایران تبدیل کرده و به  
واســطه طبیعت بکر، سرســبز و وصــف  ناپذیر گیالن می 
 توان گفت گوشــه  ای از بهشــت خدا بر روی زمین است. 
این اســتان با طبیعت دلپذیر خــود مجموعه  ای بی  بدیل 
از مواهــب خدادادی اســت این ســرزمین دلپذیــر آمیزه 
 ای از زیباتریــن آفریده هــای خــدا را درخود جــای داده 

است.
اردیبهشــت، یکی از زیباترین ماه های سال است و سفر 
در این مــاه روح و جان آدمی را می نوازد. در این مجال به 

معرفی جاذبه های پرشمار گردشگری گیالن می پردازیم:
موزه میراث روستایی گیالن؛ منحصر به فرد در 

خاورمیانه و آسیای مرکزی
موزه های روستایی، تصاویری ملموس از زندگی سنتی اند 
که در آنها می توان معماری، آداب و رســوم، صنایع دستی 
و هنرهای بومی را از نزدیک مشاهده و زندگی روستایی را 
تجربه کرد؛ این موزه ها فضایی را فراهم می کنند تا مردمان 
هر ســرزمین با گذشــته نزدیک پدران و مادران خود آشنا 
شوند. موزه میراث روستایی گیالن تنها تجربه ملی در زمینه 
صیانت از فرهنگ و معماری روستایی با مفهوم موزه فضای 
باز در ایران می باشد. این موزه که در نوع خود در خاور میانه 
و آســیای مرکزی منحصر بفرد است، با هدف پاسداشت و 
حفظ میراث مادی و معنوی مردم ســرزمین گیالن طراحی 

شده است.
موزه روســتایی اولین اکو موزه ای است که در زمینی به 
مساحت حدود 263 هکتار در پارک جنگلی سراوان، واقع در 

کیلومتر 18 جاده رشت ـ تهران احداث شده است.
دریاچه سقالکسار؛ چشم اندازی بکر و سرشار 

از آرامش
سقالکســار روســتایی اســت از توابع بخــش مرکزی 
شهرســتان رشــت در اســتان گیــالن ایران کــه در 1۵ 
کیلومتری جنوب شــهر رشــت در دهســتان الکان قرار 
دارد در اطراف مزار آقا سید شــریف دریاچه های متعددی 
وجــود دارد که دارای طبیعت بســیار زیبایی می باشــند. 
یکــی از بزرگترین این دریاچه ها )اســتخرها( ســد خاکی 
سقالکســار می باشــد که در نزدیک چماچاه و روســتای 
سقالکسار واقع شــده اســت و در تمامی فصول مسافران 
را به ســمت خود جذب می کند. با حدود یک ربع ســاعت 
 رانندگی از رشــت می توان به این روستای فوق العاده زیبا 

رسید.
روستای سقالکسار با چشم اندازی زیبا، سرشار از سکوت 
دریاچه ایســت که انبوهی از درخت های جنگلی ســر به 

آسمان کشیده آن را احاطه کرده است.

آدرس و مسیر دسترســی به روستای سقالکسار از رشت: 
رشــت، فلکه انتظام،10 کیلومتری جاده جیرده، بعد از بقعه 

آقاسید شریف، روستای سقالکسار.
آدرس و مســیر دسترسی به روســتای سقالکسار از جاده 
قزوین به رشــت : بعد از پلیس راه، تقاطع روگذر به سمت 
فومن، آقاسید شریف )که موزه میراث روستایی در این مسیر 

واقع شده است(.
شهرک تاریخی ماسوله؛ میراث یونسکو

ماسوله با کوهستان های مرتفع، جنگل و ییالقات سرسبز 
از توریستی ترین مناطق شمالی ایران با جلوه های طبیعی 
فراوان به ویژه در اواخر بهار و فصل تابستان است و قله شاه 
معلم در ماســوله با ارتفاع 30۵0 متر بلندترین نقطه استان 
گیالن و هدفی جذاب برای گروه های کوهنوردی می باشد 
و با توجه بــه ویژگی های تاریخــی، جغرافیای ظاهری و 
اقلیم خزری توأم با کوهستانی، یکی از مهمترین سایت های 
ایرانگــردی و جهانگردی در اســتان گیــالن و حتی میان 

کشورهای خاورمیانه می باشد.
الزم به یادآوری است شهرک تاریخی ماسوله نماینده آثار 
تاریخی ایران در طرح میراث فرهنگی و گردشگری یونسکو 

در بین هشت کشور آسیای میانه و هیمالیا می باشد.
ماسوله که شهرکی پلکانی است دارای 3۵0 خانه تاریخی 
با قدمتی 800 تا 1000 ســاله اســت و چشــم انداز آن به 
صــورت پلکانی از کوه بــه دره و وضعیت منحصر بفرد آن 
ساالنه پذیرای مشتاقان بی شماری است. به گفته مسئوالن 
گردشگری گیالن بازدید حدود یک میلیون و ۵00 هزار نفر 
گردشگر و مســافر داخلی و خارجی در سال گذشته بر این 
مهم صحه می گذارد. شهر تاریخی ماسوله با شماره 1090 

در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
قلعه رودخان؛ دژ مستحکم گیالن

قلعه رودخان که به قلعه هزار پله ، حســامی و سکسار نیز 
معروف اســت نام قلعه ای  تاریخی در 23 کیلومتری جنوب 
غربی شــهر فومن در بخش مرکزی و دهســتان »گوراب 
پس« استان گیالن است.با توجه به اینکه اکثریت قلعه های 
کوهســتانی در گذر ایام یا توسط طبیعت یا به دست آنهایی 
که قلعه را فتح کرده اند تخریب شده است، اگر می خواهید 
یک قلعه نســبتًا استوار را که ســعی در مرمت آن صورت 
پذیرفتــه ببینید، توصیه می کنیم از ســفر به قلعه رودخان 

غافل نشوید.
ایــن دژ با ارزش تاریخی که دارد بنابر ســاختار، معماری 
و ویژگی های اســتراتژیکی و رزمــی، در 30 امرداد 13۵۴ 
خورشــیدی، به شماره 1۵۴9/3 در ســیاهه ی یادمان های 

دیرین ایران )فهرست آثار تاریخی و ملی( ماندگار شد.
مسیر دسترســی به قلعه رودخان، از شهر رشت تا فومن 
3۵ کیلومتر فاصله اســت. در شــهر فومــن تابلوی راهنما 
برای هدایت به ســمت قلعه رودخان وجــود دارد. جاده ی 
فومن - قلعه رودخان جاده زیبایی اســت که تماما آسفالت 
شــده و کیفیت آســفالت آن نیز قابل قبول است. از مرکز 
 شــهر فومن تا پارکینگ قلعه رودخــان 22 کیلومتر فاصله  

است.
تاالب انزلی؛ رویش نیلوفر آبی از دل تاالب 

تــاالب انزلی و یا مرداب انزلی با مســاحتی در حدود 20 
هــزار هکتار در شــمال ایران، واقع در اســتان گیالن قرار 
دارد. مرداب انزلی از جالب ترین و بزرگترین زیستگاه های 
طبیعی جانواران ایران محســوب می شه و هر ساله پذیرای 

تعداد زیادی از پرندگانِی که از کشــورهای همسایه شمالی 
به ایران مهاجرت می کنــن. تاالب انزلی به دلیل موقعیت 
جغرافیایــی از نظر میزان باالی رطوبت و آب با هیچ یک از 

تاالب های ایران قابل مقایسه نیست.
پارک جنگلی گیسوم؛ پیوند دریا و جنگل

یکي از نقاط دیدني استان گیالن و شهرستان تالش پارک 
جنگلي گیسوم اســت. مسیري زیبا و دیدني درختان سر به 
فلک کشــیده آن تونلي جنگلي را ایجاد کرده است که دل 

هر بیننده اي را با خود مي برد.
در جنوب گیسوم، رضوانشهر به فاصله 1۴کیلومتر و شمال 
آن، شهر هشتپر )تالش( با فاصله حدود 20کیلومتر قرار دارد.

جاده گیسوم تونلي جنگلي را با نسیم خنک کوهستان هاي 
تالش در هم آمیخته تا تــن و جان هر رهگذري را آرامش 
ببخشــد و روحش را آسایش دهد.گیســوم جایي است که 
جنگل و دریا به هم مي رســند و سحر طبیعت به اوج خود 

مي رسد.
همســایگي جنگل و دریا در این منطقه از شمال کشور، 

زیبایي دو چنداني را نصیب چشمان گردشگران مي کند.
بام الهیجان؛ عروس گیالن

بام ســبز الهیجان یکی از مقاصد گردشگری پر طرفدار 
و زیبای شــهر الهیجان در اســتان گیالن است. بام سبز 
در قســمت باالیی شــیطان کوه در شــهر الهیجان واقع 
شــده اســت و به علت اینکه به نمای شــهر و دیدنی های 
آن مانند شــیطان کوه، اســتخر الهیجان و مــزارع چای 
دامنه کوهســتان های الهیجان اشراف دارد، آن را بام سبز 

الهیجان می نامند.
وجــود آب و هوای معتدل و پاک و چشــم اندازهایی زیبا 
از شــهر الهیجان و امکانات رفاهی همچون شهر بازی تله 
کابیــن و... از ویزگی های این جاذبه گرشــگری بی نظیر 

می باشد.
اولسبالنگاه؛ بهشت زمینی 

اولسبلنگاه یا اولسبالنگاه بهشتی ییالقی در جنوب ماسال 
است. ســفر به این روستای زیبا که در ارتفاعات کوه تالش 
واقع شده است، تجربه ای بی نظیر را از تلفیق آسمان و زمین 

برایتان رقم خواهد زد.
روستای اولســبلنگاه، از جاذبه های شناخته شده ی استان 
گیالن، ییالقی خوش  منظره و تابســتان نشین با خانه های 
چوبی اســت که بوی تازگی و طراوت طبیعتش همگان را 

مسخ می کند.

برای رســیدن به این روســتای ییالقــی از تهران 380 
کیلومتر راه در پیش خواهید داشت. ماسال در ۵0 کیلومتری 
غرب رشــت واقع شــده اســت. برای رفتن به اولسبلنگاه 
بهترین راه جاده جنوبی خروجی از ماســال اســت. مسافت 
این جاده  آســفالته تا اولسبالنگاه تقریبا 2۵ کیلومتر است و 
 به راحتی می توان با تاکســی یا اتومبیل شخصی از آن گذر 

کرد.
مجتمع تفریحات دریایی کاسپین انزلی

مجتمع نمایشــگاهی-تجاری کاســپین واقع در بخش 
تجــاری منطقــه آزاد تجاری صنعتی انزلــی، در زمینی به 
مساحت23600مترمربع با زیربنای۴0000 مترمربع مشتمل 
بر۵۷0 واحدتجاری و نمایشــگاهی در فضایی با چشم انداز 
زیبا به دریا و جنگل راه اندازی شــده است دارای 8 ورودی 
اصلی 6 رســتوران بزرگ، چندین کافی شاپ و قهوه خانه 
سنتی، بخش ســرویس دهی ومشاوره ای خدمات اداری و 
تجاری و مرکز اطالع رســانی انالین با امکانات تفریحی و 

اقامتی برای مراجعین می باشد.
عالوه بر مراکز خرید مدرن و امکانات رفاهی، با ســاحلی 
بی نظیر روبه رو خواهید شد که می توانید از کمدهای لباس 
دیجیتالی، دوش های آبگرم استاندارد کنار دریا، رستوران و 
کافه های متعدد و بسیاری خدمات دیگر که در هیچ کجای 
ســواحل ایران تا بحال نداشته اید استفاده کنید. در کاسپین 
تنی به آب بزنید و خســتگی زندگی مدرن را در آغوشــش 

جای گذارید.
این مجموعه در کنار جاده ساحلی خشکبیجار-کیاشهر- 
انزلی واقع شــده اســت و خارج از جاده اصلی است. برای 
رســیدن به این مجتمع می بایستی از جاده اصلی رشت - 
انزلی خروجی حسن رود را انتخاب کرده و حدود ۵ کیلومتر 
رانندگی کنید تا به آنجا برسید، مراکز خرید و جاده در سمت 

چپ جاده قرار گرفته اند.
گیالن بهشــت ایران زمین، هیچ گردشــگری را از خود 
نمی راند از عالقه منــدان به طبیعت، کوه، جنگل و دریا تا 
عاشــقان تاریخ کهن و پرفراز و نشیب این سرزمین  و حتی 

گردشگران سالمت.
شایان ذکر است رشت مرکز استان گیالن به عنوان شهر 
خالق غذا در یونسکو ثبت جهانی شده و با تنوع بیش 1۷0 
نوع غذای محلی در جهان بی همتا گردیده اســت پس اگر 
گیالن را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب می کنید 

مطمئن باشید به شما بد نمی گذرد.
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سردار محمد مسعود زاهدیان با اعالم خبر راه اندازی مرکز رصد فضای مجازی در پلیس مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: مرکز رصد فضای مجازی مدتی پیش در پلیس مبارزه با مواد مخدر 
ناجا تشکیل شد که با همکاری پلیس فتا بسترهای آسیب زا در فضای مجازی را شناسایی می کند و هرگونه فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر در این فضا را رصد می کند.

در پاسخ به این سئوال که کدام یک از شبکه های اجتماعی مورد اقبال قاچاقچیان است گفت: تلگرام و اینستاگرام بیشترین شبکه هایی هستند که بیش از سایر شبکه های اجتماعی مورد اقبال جوانان 
قرار دارند و از این رو بیشترین تهدیدات موجود در حوزه خرید و فروش مواد مخدر هم در این دو شبکه وجود دارد.در حال حاضر تماس صوتی تلگرام مسدود شده ولی ما در هر شرایطی کار 

خودمان را انجام می دهیم ولی ممکن است اضافه شدن این امکانات کار ما را سخت تر کند.
چشم انداز 

 اعضای اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از نحوه حفاظت از برخی آثار تاریخی و موزه های 
ایران و همچنین مدیریت گردشگری، نسبت به کاهش درآمد گردشگری سالمت ایران 

هشدار داد.
اعضای اتــاق بازرگانی ایران با زهرا احمدی پور ـ رئیس ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی وگردشــگری ـ و معاونان وی گردهم آمدند و در یک صبحانه کاری به 
وضعیت پیش رو و چالش های موجود که بیشتر به گردشگری مربوط می شد، پرداختند. 
دو تن از اعضا نیز کم توجهی این سازمان به صنایع دستی و همچنین مرمت و حفاظت 

از آثار تاریخی را به نقد کشیدند.
دو تن از رؤسای تشکل های اصلی گردشگری )جامعه تورگردانان و جامعه هتلداران 
ایران( نیز جزو غایبان این جلســه بودند. محمدحســن کرمانــیـ   رئیس هیات مدیره 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی و هوایی ایران نیز با وجود آن که در این جسله 

شرکت کرده بود، اما در نوبت خود حاضر نشد صحبت کند.
موزه فرش غم کده شده است

 رئیس کمیســیون صادرات اتاق ایران ـ با انتقاد به چارچوب ماهیتِی سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری گفت: ماهیت این سازمان از ابتدا درست تعریف 
نشده است. باور داریم که ســیطره ی گردشگری قابل توجه و حائز اهمیت است، ولی 
ســایر بخش ها را در هاله ای از ابهام قرار داده، درحالی که اشاعه ی آن ها باعث توسعه 

گردشگری می شود.
سیدرضی حاج آقا میری همچنین با تجمیع فرش و صنایع دستی اعالم مخالفت کرد 
و گفت: فرش اگر به صنایع دســتی داده شــود وضعش از این هم بدتر می شود، چون 
سازمان میراث فرهنگی همین حاال هم نمی تواند به صنایع دستی رسیدگی کند، چطور 

می تواند به فرش برسد. فرش وضع خوبی ندارد. سازماِن آن باید مستقل شود.
فرش اگر به صنایع دســتی داده شود، وضعش از این هم بدتر می شود، چون سازمان 
میراث فرهنگی همین حاال هم نمی تواند به صنایع دســتی رسیدگی کند. فرش وضع 

خوبی ندارد، سازماِن آن باید مستقل شود
زنگ خطر برای درآمد یک میلیارد دالری گردشگری سالمت

نائب  رئیس انجمن خدمات گردشــگری سالمت ـ با هشدار نسبت به وضعیت تولید 
درآمد در این حوزه اظهار کرد:  تسهیالت توسعه صادرات تاکنون به گردشگری سالمت 
تعلق نگرفته اســت. این حوزه در سال 9۴ حدود یک میلیارد دالر درآمد داشت که اگر 
تســهیالت الزم به آن تخصیص نیابد، برآورد شــده امسال درآمد آن به کمتر از ۵00 

میلیون دالر برسد.
محمد جهانگیری از ارائه طرح ایجاد صندوق توســعه گردشگری سالمت به معاونت 
گردشگری خبر داد و افزود: خدمات این بخش هزینه بر است، اگر این صندوق تشکیل 

نشود حتما در حوزه گردشگری سالمت عقب می مانیم.
وی با اشــاره به اقداماتی که در اتــاق بازرگانی برای راه اندازی بیمه مشــترک در 
کشــورهای اسالمی، اعتباربخشی گردشگری ســالمت با محوریت ایران و راه اندازی 
دبیرخانه گردشگری سالمت در تهران، شده است، یادآور شد: مرکز اطالعات سالمت 
کشورهای اســالمی در اتاق بازرگانی ثبت شده که میلیاردها دالر ارزش دارد، درحالی 
که ما از این ســرمایه بزرگ غافل شده ایم. پنج ســال روی این طرح کار شده و حاال 

باید از آن حمایت شود.
کل کشور به صنایع دستی پشت کرده است 

 رئیس انجمن صادرکنندگان صنایع دســتی و عضو اتاق بازرگانی ایران ـ نیز با انتقاد 
به محدودیت هایی که برای صنایع دســتی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری قائل شده اند، گفت: صنایع دستی حتی در همین اتاق بازرگانی هم مظلوم 
است. در نشست صبح امروز هم موضوع اصلی گردشگری بود. همان بحثی که همیشه 
در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری مطرح است و این از تصمیم 
غلطی ناشی می شود که سازمان مستقل صنایع دستی را ادغام و هویت اش را نابود کرد.

مجید رضا حریری ادامه داد: صنایع دســتی را در کل کشــور جدی نمی گیرند، در دو 
دولت قبل بزرگترین آســیب به آن وارد شــد و در دولت جدید هم جدی گرفته نشد و 
بیشتر به گردشگری پرداخته شد که البته به حق است، ولی باید در نظر گرفت مشکل 

فعلی کشور که اشتغال تلقی می شود، با صنایع دستی قابل حل است.
صنایع دستی را در کشــور جدی نمی گیرند، در دو دولت قبل بزرگترین آسیب به آن 
وارد شــد و در دولت جدید هم به گردشــگری پرداخته شد که البته به حق است، ولی 

مشکل اشتغال در کشور با صنایع دستی قابل حل است.
تعطیالت پایان هفته استان ها را بیشتر کنید

عضو کمیسیون گردشگری اتاق شــیراز ـ نیز درخواست ساماندهی تعطیالت پایان 
هفته در اســتان ها را مطرح کرد و افزود: استان ها بر خالف تهران در پایان هفته فقط 
یک روز تعطیلی دارند. درخواســت می شود همایشی با حضور مخالفان و موافقان طرح 
ســاماندهی تعطیالت برگزار شود تا آن ها نیز با فواید این موضوع آشنا شوند. این اقدام 
روستاها را از وضعیت راکد و بیکاری خارج می کند، چرا که باعث می شود مردم در پایان 

هفته با فرصت بیشتری که پیدا می کنند به سمت روستاها بروند.
اصغر ظریف کار همچنین اصالح قوانین حمایتی در بخش گردشگری با توجه به خأل 

برنامه ششم توسعه را خواستار شد.
سنگ الی چرخ ساخت و ساز هتل ها و بین راهی ها

نماینده اتاق بازرگانی کرمان ـ نیز انتقادهایی را به ضمانت های ملکی مطالبه شــده 
برای اعطای تسهیالت بانکی و صندوق توسعه ملی وارد کرد و افزود: اگر سرمایه گذار 
منبع اصلی مالی خود را گرو بگذارد که نمی تواند پروژه را ادامه دهد. باید اصالحاتی در 

این بخش صورت گیرد تا سرمایه ها آزاد شوند.
مهدی سیاوشــی همچنین به نحوه صــدور موافقت نامه اصولــی مجتمع های بین 
راهی انتقاد کرد و گفت: صدور این موافقت نامه یک ســال و نیم طول می کشد، چون 
مدیریت های متعددی در آن دخیل هســتند و الزم اســت کــه اجماعی در این بخش 

صورت گیرد.
سیاوشــی همچنین درخواست کرد؛ گردشــگری در توافقی با آموزش و پرورش به 

مفاهیم کتب درسی اضافه شود.
او ســپس با اشــاره به طرح پلیس گردشگری که قبال از ســوی وزارت امور خارجه 
اســتقبال شــده، گفت: بعضی اوقات پلیس در تردد اتوبوس های گردشگری موانعی را 
ایجاد می کند که می توان با اســتفاده از ظرفیت نیروهای بازنشسته ی پلیس و آموزش 

تخصصی آن ها این موانع را برطرف کرد.
یک دهم آنتالیا و دبی بازاریابی نکرده ایم

مدیر هلدینگ گردشگری ســازمان تأمین اجتماعی ـ نیز گفت: گردشگری در وضع 
کنونی ایران، ســنتی، محدود و پراکنده است. امکان بازاریابی گسترده در این وضعیت 

وجود ندارد. 
مــا حتی یک دهم آنتالیا و دبی در بازارهای تبلیغاتی جهان حضور نداریم. حتی برای 
مشــهد امکان بســتن تورهای منظم و هتلداری نداریم، وگرنه تعداد هتل در این شهر 

زیاد نیست که نسبت به آن نقد وارد می کنند.
ابراهیم بای ســالمی همچنین تأکید کرد: باید دنبال بازنگری اساسی در بستر تورها 
و به فکر توســعه اقامتگاه ها و زیرســاخت های حمل و نقل و آموزش و توســعه منابع 

انسانی باشیم.
اتاق بازرگانی بناهای تاریخی را احیا کند

سالح ورزی ـ نائب  رئیس اتاق بازرگانی ایران  ـ نیز در پایان این نشست که اتاق به 
تدام آن برای به نتیجه رســیدن برخی مطالبات داشت، پیشنهاد داد؛ اتاق های بازرگانی 
در احیاء، مرمت و نگهداری بناهای تاریخی، ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری را همراهی کنند.

گیالن؛ بهشت گردشگری ایراندرآمد گردشگری سالمت در خطر

دستگیری 
موادفروشان 

تلگرامی!

نمايشگاه » آبگینه، میراث ماندگار« در موزه آبگینه
نمایشگاه »آبگینه، میراث ماندگار« در موزه آبگینه با حضور 
مدیرکل میراث  فرهنگي، صنایع دســتي و گردشگري تهران 
در موزه آبگینه گشایش یافت.این نمایشگاه تا 2۵ نمایشگاه 
» آبگینه، میراث ماندگار« در موزه آبگینهاردیبهشت در موزه 
آبگینه تهران دایر اســت.در این نمایشــگاه90 اثر تاریخي و 

معاصر به نمایش گذاشته خواهد شد.
از این تعداد آثار، ۴۵ اثر مربوط به دوران اسالمي و تاریخي 

و ۴۵ اثر نفیس نیز از هنرمندان معاصر صنعتگر تهراني است.
مدیرکل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان 
تهران گفت: برگزاري نشســت و نمایشــگاه  صنایع دستي و 
شیشــه گري مي تواند به توانایي و افزایش دانش هنرمندان 
و صنعتگــران پایتخت کمک کند. رجبعلي خســروآبادي، با 
اشــاره به اینکه صنعت شیشه گري و ســفال تهران یکي از 
صنایع  دستي برتر کشور به  شمار مي رود افزود: نمایشگاهي 

براي صنعت شیشه و ســفال تهران در اداره میراث فرهنگي 
شهرستان شمیران درآینده نزدیک برپا مي شود. خسروآبادي 
گفت: اداره کل میراث فرهنگي استان تهران و سازمان برنامه 
و بودجه درباره توجه جدي به بخش صنایع  دستي به صورت 
عام و شیشــه گري ســنتي به  صورت خاص در قسمت هاي 
عرضه، فروش و آگاه ســازي میان مخاطبان و فعاالن باهم 

توافق کردند.

مظنه تورهای بهاره
اگر تعیین زمان مســافرت دست خودتان نیست و بسته به 
تعطیلی های تقویمی و یا بسته به جور شدن مرخصی ساالنه 
است، برخی از آژانس های مسافرتی تورهایی دارند که تاریخ 
مشــخصی ندارد و همه روزه اجرا می شــود البته این تورها 
ویژگی های خاصی چون تهیه بلیت توســط خود مسافر یا 

تهیه بلیت توسط آژانس در بازه زمانی یک یا دو روزه دارد.
روزنامه توریسم نوشت: این تورها برای افرادی که برنامه 
ســفر مشــخص ندارند و می خواهند از مرخصی یا تعطیلی 
چهار پنج روزه شان اســتفاده کنند بهترین گزینه است. در 
ادامه نرخ تورهای مسافرتی همه روزه به چند شهرگردشگری 

کشور را پیش چشمتان می گذاریم:
تور گرگان هوایی و زمینی

مدت اقامت: 3 روز و 2 شب
قیمت: ۴6۵,000 تومان + هزینه بلیت هواپیما یااتوبوس

اقامت در اتاق دو تخته هتل آذین چهار ستاره
سایر خدمات: اســتقبال و بدرقه فرودگاهی )یا ترمینال(، 
بیمه مســئولیت مدنی )200 میلیــون تومان دیه، 6 میلیون 
تومان هزینه درمان پزشــکی(، لیدر مجرب محلی، گشــت 

یک روزه )آبشــار کبودوال، بازارچــه بندرترکمن، میل گنبد 
کاووس و در صورت انتخاب گشــت طبیعت گردی، بازدید از 
آبشار کبودوال، جنگل ناهارخوران اقامت در کلبه جنگلی( 3 

وعده صبحانه، 3 وعده ناهار، 2وعده شام
تور بوشهر هوایی و زمینی

مدت اقامت: 3 روز و 2 شب
قمیت: ۴۴۵,000 تومان+ هزینه بلیت هواپیما یااتوبوس
اقامت در اتاق دو تخته هتل جهانگردی بوشهر 3 ستاره

سایر خدمات: اســتقبال و بدرقه فرودگاهی )یا ترمینال(، 
بیمه مســئولیت مدنی )200 میلیــون تومان دیه، 6 میلیون 
تومان هزینه درمان پزشــکی(، لیدر مجرب محلی، گشــت 
یک روزه )قایق سواری خلیج فارس، موزه مردم شناسی، موزه 

دریانوردی، موزه رئیسعلی دلواری( صبحانه
تور کرمان هوایی و زمینی

مدت اقامت: 3 روز و 2 شب
قمیت: ۴۷9,000 تومان+ هزینه بلیت هواپیما یااتوبوس
اقامت در اتاق دو تخته هتل جهانگردی کرمان ۴ ستاره

سایر خدمات: اســتقبال و بدرقه فرودگاهی )یا ترمینال(، 

بیمه مســئولیت مدنی )200 میلیــون تومان دیه، 6 میلیون 
تومان هزینه درمان پزشکی(، لیدر مجرب محلی، صبحانه

تور خوزستان هوایی و زمینی
مدت اقامت: 3 روز و 2 شب

قمیت: ۴80,000 تومان+ هزینه بلیت هواپیما یااتوبوس
اقامت در اتاق دو تخته هتل پرشیا 3 ستاره

سایر خدمات: اســتقبال و بدرقه فرودگاهی )یا ترمینال(، 
بیمه مســئولیت مدنی )200 میلیــون تومان دیه، 6 میلیون 
تومان هزینه درمان پزشکی(، لیدر مجرب محلی، صبحانه، 
گشــت یک روزه )معبد زیگورات چغازنبیــل«، کاخ و موزه 
دمورگان، کاخ آپادانا، مقبره دانیال نبی، شهر اهواز و شوش(

تور چابهار هوایی
مدت اقامت: 3 روز و 2 شب

قمیت: 99۵,000 تومان+ هزینه بلیت هواپیما یااتوبوس
اقامت در اتاق دو تخته ونوس ساحلی 3 ستاره

سایر خدمات: اســتقبال و بدرقه فرودگاهی )یا ترمینال(، 
بیمه مســئولیت مدنی )200 میلیــون تومان دیه، 6 میلیون 

تومان هزینه درمان پزشکی(، لیدر مجرب محلی، صبحانه،

تور تبریز و کندوان هوایی و زمینی
مدت اقامت: 3 روز و 2 شب

قیمت: ۵۷0,000 تومان+ هزینه بلیت هواپیما یااتوبوس
اقامت در اتاق دو تخته هتل گسترش ۴ ستاره

سایر خدمات: اســتقبال و بدرقه فرودگاهی )یا ترمینال(، 
بیمه مســئولیت مدنی )200 میلیــون تومان دیه، 6 میلیون 
تومان هزینه درمان پزشکی(، لیدر مجرب محلی، صبحانه، 
گشت یک روزه )خانه مشروطیت، مسجد کبود، مقبره الشعرا، 

ائل گولی، موزه قاجار، روستای صخره ای کندوان(.
تور سرعین هوایی و زمینی

مدت اقامت: 3 روز و 2 شب
قمیت: ۴۷0,000 تومان+ هزینه بلیت هواپیما یااتوبوس

اقامت در اتاق دو تخته الله سه ستاره
سایر خدمات: اســتقبال و بدرقه فرودگاهی )یا ترمینال(، 
بیمه مســئولیت مدنی )200 میلیــون تومان دیه، 6 میلیون 
تومان هزینه درمان پزشکی(، لیدر مجرب محلی، صبحانه، 
گشت 1 روزه )آبگرم های ســرعین »آب درمانی«، اردبیل، 

مقبره شیخ صفی، دریاچه شورابیل(.

نمایندگان مجلس شورای اســالمی استفاده از کارت 
هوشــمند سوخت در جایگاه های عرضه بنزین و گازوئیل 
را با تصویب کلیات و جزئیات طرح اصالح ماده 1 قانون 
توســعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت 

الزامی کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه چهارشنبه 

با اصالح ماده 1 قانون توســعه حمــل و نقل عمومی و 
مدیریت مصرف سوخت مصوب کردند عبارت » از طریق 
عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با اســتفاده 
از کارت هوشمند ســوخت« جایگزین عبارت »از طریق 
عرضه بنزین و گازوئیل در بخش های حمل و نقل،  صنعت 

و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت« می شود.

براســاس تبصره الحاق شــده به این ماده دولت مجاز 
است به منظور ترغیب مصرف کننده به استفاده از کارت 
هوشــمند ســوخت مختص هر خودرو از سیاســت های 

انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کنند.
از 220 نماینــده حاضــر، 121 نماینده بــا این مصوبه 

موافقت نمودند.

استفاده از کارت هوشمند سوخت الزامی شد


