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مذاکرات با هیأت قطری برای تبلیغ 
ایران در دوحه و اطراف ورزشگاه ها به گردشگری

پایان رسید و ســخنگوی دولت در 
تازه ترین اتفاق اعالم کرد که ویزای ایران از مبدا قطر 
رایگان شد. بنابراین گردشگران جام جهانی که بخواهند 
از مبدا قطر به ایران ســفر کنند سفرشــان به میزان 

70یورو ارزان تر تمام می شود.
گردشگری ایران حاال در آســتانه یک رویداد تاریخی 
در چند کیلومتری خود ایستاده است و آزمون بزرگ 
گردشگری کشور در جذب آسان تر گردشگران خارجی 
در دولت سیزدهم آغاز شده اســت. رئیس جمهوری 
در ســفر به قطر با امیر قطر درخصوص ظرفیت های 
گردشگری ایران و توان کشور در برپایی باشکوه تر جام 
جهانی قطر، همچنین یاری ایران بــه قطر با جذب و 
ماندگاری تماشاچیان جام جهانی 2022سخن گفت. 
او البته در چندین تمــاس تلفنی با مقامات قطر اعالم 
کرد که ایران کمک خوبی برای میزبانی از گردشگران 
جام جهانی قطر است. با پیگیری رئیس جمهور بود که 
مقامات قطری این هفته به جزیره کیش آمدند و 2 روز 

از ظرفیت های این جزیره بازدید کردند.
علی اصغر شــالبافیان، معاون گردشــگري کشور در 
همیــن جزیره بــه دیدار وزیر گردشــگری کشــور 
قطر رفت تــا همکاری ها در زمینه جذب بخشــی از 
گردشــگران جام جهانی قطر بــه ایران آغاز شــود. 
وزیر گردشــگری قطر نیز اعالم کرده اســت که اعزام 
گردشــگران جام جهانی قطــر تنها از ســوی دفاتر 
 گردشگری قطر ممکن است، بنابراین بخش خصوصی

2 کشور باید درخصوص جذب گردشگران جام جهانی 
به ایران به توافق برسند.

توپ در زمین بخش خصوصی
بخش خصوصی در ایران اما در انتظار مذاکرات سطح 
باالی ایران و قطــر برای آغاز فعالیت هــا برای جذب 
گردشگران جام جهانی قطر بود. وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی نیز از دولت خواسته بود 
سیاست لغو روادید برای گردشــگران حاضر در جام 
جهانی قطر که درخواست ورود به ایران دارند اجرایی 
شود. اما وزارت خارجه این موضوع را نپذیرفته و همین 
دیروز سخنگوی دولت در توییتر اعالم کرد که هیأت 
وزیران مصوبه ارائه ویزای رایــگان ورود به ایران برای 
گردشگران جام جهانی را به تصویب رسانده و بنابراین 
سیاست تســهیل ویزا را برای گردشگران جام جهانی 
اجرایی کرده است. ویزای ایران حدود 70یورو قیمت 
دارد و با اعمال سیاســت ورود رایگان به ایران هزینه 
گردشگران خارجی برای سفر به ایران در طول برگزاری 

جام جهانی اندکی کاهش می یابد. 
لیال اژدری، مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری 

خارجی در معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی 
در ارتبــاط بــا آخرین اقدامــات ایران بــرای جذب 
گردشگران خارجی جام جهانی به کشور به همشهری 
می گوید: چند برنامه برای جام جهانی قطر را همزمان 
پیش می بریم. نخســت تبلیغ و اطالع رسانی در مورد 
ایران در قطر و تصویرســازی ایران است که مهم ترین 

هدف ما در جام جهانی قطر است. 
موضوع اختصاص فضاهای تبلیغاتی برای ایران در قطر 
نیز در مذاکرات معاون گردشگری با وزیر گردشگری 
قطر مطرح شــد که از فضای بیلبوردهای سطح شهر 
دوحه آغاز می شــود و به زون های اطراف ورزشگاه ها 
می رسد. پس از عید فطر نیز مرکز تجاری ایران در دوحه 
قطر که متعلق به سازمان توسعه و تجارت کشور است، 
افتتاح می شــود و معاون وزیر صمت قول داده اســت 
بخشی از این مرکز را برای تبلیغ و احداث نمایشگاه و 
فروشگاه صنایع دستی در اختیار وزارت میراث فرهنگی 

قرار  دهد. 
به گفته این مســئول در معاونت گردشــگری، برخی 
تماشاچیان و تیم های فوتبال 2 ماه در قطر می مانند و 
فاصله بین بازی ها نیز 3 تا 5 روز است. بنابراین نه تنها 
ایران که حتی ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
برای جذب گردشــگران قطر برنامه ریزی کرده اند. در 
ایران جزیره قشم و کیش و ســایر مناطق آزاد نیاز به 
ویزای ورود ندارند و خیلــی از خارجی ها این نکته را 
نمی دانند که باید به آنها اطالع رسانی شود. ویزای ایران 

از مبدأ قطر هم رایگان شده است که فرصت خوبی برای 
جذب گردشگران جام جهانی برای کشور مهیا می کند.

لیال اژدری با اعالم این موضوع که سازمان هواپیمایی 
کشوری نیز با طرف قطری به توافق رسیده و مجوز پرواز 
برای ایران گرفته است افزود: به لحاظ پرواز هیچ مشکلی 
وجود نخواهد داشت و پروازهای ایرانی هم برای سفر به 
قطر مشکل ندارند. بنابراین دو نکته اصلی یعنی پرواز 
و ویزا حل شــده و االن دیگر دفاتر خدمات مسافرتی 
باید فعالیت خود را آغاز کنند و با شرکای خارجی وارد 

مذاکره شوند و تورها را ببندند.

استان های هدف برای میزبانی از گردشگر
به گفته مدیرکل دفتر بازاریابی و توســعه گردشگری 
خارجی معاونت گردشگری، استان های فارس، اصفهان، 
تهران، یزد، کرمان و هرمزگان برای میزبانی و ســفر 
گردشــگران جام جهانی قطر هدف گذاری شده اند و 
اگر بحث فرودگاه بوشــهر هم حل شود این استان نیز 
جزو استان های هدف برای میزبانی از گردشگران جام 

جهانی خواهد بود.
لیــال اژدری از تالش ترکیه و کشــورهای حاشــیه 
خلیج فــارس برای جذب گردشــگران جــام جهانی 
خبر داده و می گوید: ایران در مقایســه با سایر رقبای 
منطقه ای این مزیــت را دارد که از تنــوع جاذبه های 
گردشگری و وسعت زیاد برخوردار است. ضمن اینکه به 
قطر نزدیک تر است و حتی سفر گردشگران خارجی به 

ایران نسبت به سفر به ترکیه بسیار ارزان تر تمام می شود.  
اما جام جهانی قطر تنها محدود به جذب گردشگران 
خارجی نیست که ایرانی ها نیز برای سفر به آن کشور و 

تماشای بازی های جام جهانی مشتاق هستند.
 در این حوزه و به گفته لیال اژدری، به دستور معاون اول 
رئیس جمهور باید کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت 
ورزش، فدراســیون فوتبال و وزارت میراث فرهنگی و 
گردشگری تشکیل شود تا با هماهنگی این 3 دستگاه 
بلیت های بازی های جام جهانی در اختیار چند آژانس 
گردشگری مشخص قرار بگیرد و توسط آنها در اختیار 
تماشاچیان ایرانی مســافر جام جهانی قرار بگیرد. اما 
وزارت میراث فرهنگی در انتظار تصمیم فدراســیون 
فوتبال است تا هر چه زودتر کارگروه مشترک فروش 

بلیت های جام جهانی تشکیل شود.
اینکه جام جهانــی 2022قطر چه اندازه ایــران را از 
گردشگری جام جهانی برخوردار می کند و چه تعداد 
گردشگر این رویداد وارد ایران خواهند شد، موضوعی 
اســت که هنوز هیچ یک از مســئوالن وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگري و صنایع دســتی تخمینی از 
آن ندارنــد.  با این حــال به گفته لیــال اژدری، حدود 
60هزار تخت هتلی در استان های هدف گذاری شده 
برای اقامت گردشــگران وجود دارد که 50درصد آنها 
می توانند به گردشــگران جام جهانی قطر اختصاص 
بیابند. ظرفیت های اقامتی قشــم و کیــش نیز آماده 

میزبانی از گردشگران رویداد 2022قطر است. 

ایران چشم انتظار گردشگر از قطر
ویزای ورود به ایران از مبدأ قطر با تصمیم هیأت وزیران رایگان شد

کهگیلویه وبویراحمد، هرمزگان، کرمان، سیستان وبلوچستان، ایالم، 
خوزستان، یزد، خراسان جنوبی، فارس و بوشهر استان هایی هستند 
که خبر کوچ زودتر از موعد عشایر شان منتشر شده است؛ در شرایطی 
که قرار بود فصل کوچ بهاره امسال از اواخر فروردین آغاز شود، گرمای 
هوا عشایر حاضر در مناطق قشــالقی به ویژه جنوب و جنوب غربی 
کشور را از نظر تامین آب آشامیدنی و علوفه دامی با مشکل مواجه 
کرد. فروردین امسال نه تنها با کاهش قابل توجه بارندگی همراه بود، 
بلکه افزایش دما نسبت به میانگین بلندمدت را هم تجربه کرد. همین 

موضوع منجر به کوچ چند هفته زودتر عشایر به ییالق شد.

برگشت خودروی عشایر 
در شرایطی که مسئوالن درباره تبعات بی توجهی به زمان مناسب 
کوچ که منجر به کاهش تولید علوفه، از بین رفتن ترکیب پوششی، 

فرســایش خاک، افزایش رواناب و هدررفت آب می شــود، هشدار 
می دهند عشــایر کهگیلویه وبویراحمد همراه با 9استان دیگر چند 

هفته ای زودتر و از امروز )25فروردین( رخت از دیار می بندند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد 
با اعالم این خبر تأکید می کند که عشــایر زمان تعیین شده کوچ و 

چرای دام را در عرصه های مرتعی و گذرگاه ها رعایت کنند.
به گفته سیدجواد هاشمی مهر، با توجه به اینکه کهگیلویه وبویراحمد 
معبر عشایر خوزستان، بوشــهر و بخشی از جنوب فارس به مناطق 

ییالقی است، اکیپ های ثابت و سیار در گلوگاه ها مستقر شده اند.
مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد هم با بیان اینکه 9اکیپ 
ثابت و ۱3اکیپ ســیار در مناطق ایل راه ها کوچ عشــایر را کنترل 
می کنند به همشــهری می گوید: به دلیل کوچ زودهنگام در استان 
302خودرو با 5۸هزار دام و 236گله با تعداد 59 هزار راس دام در 

مسیرهای استان برگشت داده شده است.
فضل اهلل آذرفرد، با بیان اینکه ۸3درصد عشــایر ورودی به استان 
از خوزســتان، بوشــهر و فارس هســتند و مقصد 70درصد آنها 

اصفهان و چهار محال و بختیاری است، می افزاید: جمعیت عشایر 
کهگیلویه وبویراحمد ۱2هزار خانوار با 72هزار نفر است که کوچ شان 

تا ۱5روز دیگر ادامه دارد.
وی گرمای زودرس و خشکســالی را مهم ترین عامل کوچ زودرس 
عشایر این استان می داند و توضیح می دهد: تامین نهاده ها برای کوچ، 
آبرسانی سیار، تجهیز اتراق گاه های عشایری در طول مسیر، صدور 
کارت تردد و ارائه تسهیالت از اقداماتی است که برای راحتی کوچ 

بهاره عشایر انجام شده.
آذرفرد البته تأکید می کند که امور عشایری استان ها منبع اعتباری 
برای کوچ ندارند، اما از محل اعتبار حوادث غیرمترقبه ســعی شده 
است بخشی از خســارت های کرونا و افزایش هزینه عشایر با کوچ 

ماشینی جبران شود.

بازگشت به کوچ سنتی 
عشــایر طی 2سال گذشــته به دلیل شــیوع کرونا موظف به کوچ 
ماشــینی بودند، اما امســال و با کاهش نســبی شــیوع ویروس 
و افزایــش جمعیت تحت پوشــش واکسیناســیون، ایــن اجبار 
 برداشته شــده و عشــایر می توانند به صورت ماشــینی و سنتی
کوچ کنند؛ هرچند همچنان فرصت خروج از مراتع اســتان مبدا و 
ورود به مراتع استان مقصد به روال کوچ سنتی یک ماه است و زودتر 
از این فرصت عشایر اجازه ورود به مراتع ییالق را ندارند و بازگشت 
خودروهای عشایری کهگیلویه وبویراحمد هم تابع همین رویه است. 
نکته ای که مدیرکل امور بهسازی و تولید سازمان عشایری ایران هم 
بر آن تأکید می کند و به همشهری می گوید: از بین رفتن ایل راه ها 
و مواردی از این دست موجب شــده است در سال های اخیر تمایل 
عشایر به کوچ ماشینی افزایش یابد و آنها به جای طی یک ماهه مسیر 
کوچ، چند روزه به ییالق برســند که این روند موجب می شود چند 

هفته ای در خارج از مرزهای استان مقصد معطل شوند.
داریــوش نعمت اللهی بــه همین دلیــل تأکید می کنــد که بهتر 
است عشــایر اگر به صورت ســنتی هم کوچ نمی کنند مدتی را در 
اتراق گاه های تجهیز شده طول مسیر ســپری کنند تا مراتع استان 

مقصد هم رشد بهتری کند.
او می گوید: طبق هماهنگی صورت گرفته بــا منابع طبیعی زمان 
کوچ عشایر در ســال جاری اواخر فروردین تعیین شده بود، اما در 
اســتان های جنوبی و جنوب غربی به دلیل گرمای هوا شاهد کوچ 
3-2هفته زودتر از موعد هســتیم. نعمت اللهی با بیان اینکه سال 
گذشــته بارندگی کاهش یافت و به همین دلیــل مراتع ییالقی و 
قشالقی ضعیف هســتند، تصریح می کند: وضعیت مراتع نسبت به 
سال های گذشته حادتر شده اســت و همکاران ما در امور عشایر و 
تشکل های عشایری برای تامین علوفه تمام تالش خود را می کنند. 
به همین منظور بیش از 750هزار تن علوفه توسط تشکل های عشایر 

برای توزیع در میان عشایر تامین شده است.

    
کوچ بهاره امســال در سایه خشکســالی، کم آبی و کاهش پوشش 
گیاهی با نگرانی هایی همراه است، اما شاید بتوان کمرنگ شدن سایه 
کرونا را از سر عشایر وجه مثبت آن دانست و به بهبود وضع اقتصادی 

این قشر امیدوار بود.

 عشایر استان های جنوب و جنوب غربی کشور به دلیل گرما چند هفته زودتر از موعد 
کوچ بهاره خود را به سمت ییالقات آغاز کردند

کوچ زودرس بهاره از جنوب 
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 کشتیرانی مسافری
 بین بوشهر و قطر

استاندار بوشهر با اشاره به افزایش صادرات استان 
به کشور قطر گفت: خط کشتیرانی مسافری بین 
بندر بوشهر و بنادر کشور قطر راه اندازی می شود.

به گزارش مهر، احمد محمــدی زاده اظهار کرد: 
با توجه به میزبانی کشــور قطــر از جام جهانی، 
تالش هایی برای استفاده از فرصت همسایگی با 

این کشور در این زمینه داشته ایم.
وی با اشاره به ظرفیت های بوشهر در زمینه بندر، 
گمرک، فــرودگاه و.... اضافه کرد: این ظرفیت ها 
فرصت خوبی برای حمل مسافر، کاال و محموله ها 

از بوشهر به قطر برای جام جهانی2022 است.
استاندار بوشهر با اشاره به اینکه سفیر قطر پس 
از ماه مبارک رمضان به بوشهر سفر خواهد کرد، 
گفت: در این سفر ضمن بررســی ظرفیت های 
بنــدری، تجــاری و فرودگاهــی این اســتان 
راهکارهای الزم برای تقویت صادرات محموله ها 

از بنادر استان ارائه می شود.
محمدی زاده با اشــاره بــه تصمیم گیری برای 
اقدامــات دو جانبه برای توســعه صــادرات و 
حمل ونقل دریایی خاطرنشــان کــرد: صادرات 
محصوالت کشاورزی و میوه و تره بار از بندر دیر به 

الرویس قطر از دیگر برنامه هاست.
وی از افزایش صادرات بوشــهر به قطر خبر داد 
و گفت: اســتان از دیرباز با کشــورهای حاشیه 
خلیج فــارس ازجمله قطــر مــراوده فرهنگی، 

اقتصادی و تجاری داشته است.

 خبر

عدد خبر

براســاس اعــام مرکــز هواشناســی 
گیان دمــای هوای اســتان پــس از چند 
روز افزایــش تدریجــی و گــرم شــدن 
خنــک می شــود. کاهــش دما تــا جمعه 
)26فروردیــن( ادامــه دارد و در بعضــی 
۱۳درجــه ســانتیگراد  از مناطــق بــه 
خواهد رســید. طبــق جــدول پیش بینی 
هواشناسی گیان پدیده بارشی خاصی 
برای روزهای آینده دیده نمی شود و فقط 
در برخــی مناطــق احتمــال وقــوع بارش 

مقطعی پیش بینی می شود.

 ۱۳
درجه

گیالن

مازندرانعکس خبر

خزانه گیری برنج در مازندران  
 کشاورزان برنج کار مازندرانی هر سال در نیمه دوم فروردین 
با باز کردن دریچه های آب حدود 2هفته بستر زمین را آب 

می بندند تا زمین کاما سیراب شود و پس از آن محل نشاء و 
 کشت برنج را آماده می کنند.

کشاورزان مازندرانی بسته به متراژ زمین زیرکشت، فضاهای 
مستطیل شکلی ایجاد و دانه های برنج را در آن پخش 

می کنند یا آنها را درون سینی های پر از خاک پاشیده و در 
قسمت های مستطیل شکل قرار می دهند. آنها سپس با نی 
یا لوله هر قسمت را مَُسقَف و با کشیدن پاستیک روی آن، 
بستر را برای جوانه زدن دانه و رشد نشاء برنج آماده می کنند. 

 منبع: مهر

بوشهر

توســعه  بــه  زمیــن  هکتــار  2هــزار 
روستاهای خراسان شمالی اختصاص 

یافت.
به گفتــه علــی اکبــر صابــری، معــاون 
عمران روستایی بنیاد مسکن انقاب 
اسامی خراسان شمالی، این زمین ها 
با توجه به نیاز روســتاها برای ســاخت 
مســکن و بــا همــکاری منابــع طبیعی 
و آبخیــزداری اســتان بــه طــرح هــادی 

روستاها ملحق شده است.

2000
هکتار

خراسان شمالی

عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اســتاندار ســمنان بــا بیــان اینکــه ایــن 
اســتان بــا ۷۵۰لیتــر بــر ثانیــه کمبــود آب 
روبه روســت، گفــت: متأســفانه تعــداد 
 قابــل توجهــی از روســتاها بایــد بــا تانکــر

آبرسانی شوند. 
محمــد حمیــدی افــزود: بــا توجه بــه ورود 
بــه فصــل گرمــا و کاهــش ۳۰درصــدی 
بارش های امسال، ســمنان جزو ۳استان 

خشک کشور قرار گرفته است.

سمنان

 ۷۵0
لیتر

سیده زهرا عباسیگزارش
خبرنگار 

نقض قانون با فنس کشی و 
دیوارچینی در حریم تنگ قندیل

یک فعال میراث فرهنگی از فنس کشــی و دیوارچینی در 
حریم درجه یک سنگ نگاره ساسانی »تنگ قندیل« خبر داد 
و آن را »نقض قانون« دانست. به گفته برخی باستان شناسان 
این نقش برجسته، صحنه ای از ازدواج بهرام دوم ساسانی با 

شهبانوی ایرانی را روایت می کند.
به گزارش ایســنا، ســنگ نگاره »تنگ قندیل« در نزدیکی 
روســتایی به همین نام از بخش چنارشاهیجان، توابع شهر 
کازرون در استان فارس واقع شــده است. نقش برجسته در 
اندازه دو متر و ۸0سانتی متر در دو متر و ۱0سانتی متر روی 
تخته سنگی درون دره ای پهن و در نزدیکی بستر رودخانه ای 

فصلی تراشیده شده است.
در این نگاره دو مرد و یک زن دیده می شــوند، فرد میانی یا 
همان شاهنشــاه روی یک پای خود تکیه داده و دست چپ 
خود را روی شمشیر گذاشته و در حال گرفتن ُگل از بانویی 
است. پوشاک او به گونه ای  باالتنه چسبان با یک شنل آویزان 
و شلوار گشاد چین دار است. در روبه روی او و سمت چپ، زنی 
ایستاده و روی پای چپ خود تکیه داده و با دست راست به 
پادشاه گلی را پیشکش می کند. او قبایی بلند بر تن دارد که تا 
زمین ادامه پیدا کرده است. پشت سر پادشاه و سمت راست 
نگاره، فردی حلقه  قدرت را در دســت راست خود گرفته و 

دست چپ خود را روی شمشیر قرار داده است.
درباره نقش حجاری شده بر این تخته سنگ، باستان شناسان 
نظــرات مختلفی دارنــد، ازجمله اینکه برخی، پادشــاه را 
نرسی)شاه ساسانی( و زن را آذرناهید مادر پادشاه می دانند 
و یا اینکه نــگاره زن و مرد را به شــاپور یکــم و آذر آناهیتا 
)آذرآناهید( نســبت می دهند و برخی دیگر این 3نگاره را 
به ترتیب بهرام سوم جانشین شــاه، بهرام دوم شاه ساسانی 
و همســرش شــاپورُدختک می دانند که به هــر روی، از 
نظر باستان شناســان یکــی از زیباترین و ارزشــمندترین 
سنگ نگاره های ساسانیان به شمار می آید، طوری که از آن 

به دردانه سنگ نگاره های ساسانی تعبیر شده است.
سیاوش آریا، کنشگر و پژوهشگر میراث فرهنگی که اخیرا 
بازدیدی از این سنگ نگاره داشته است، می گوید: در نوروز 
که همراه چند خانواده برای دیدن این سنگ نگاره رفته بودیم 
با حصار و در بسته روبه رو شــدیم! میراث فرهنگی نه تنها با 
فنس کشی و دیوارچینی در حریم این اثر تخلف کرده است 
که در نوروز، درست زمانی که مسافران و گردشگران فراوانی 
از آثار تاریخی بازدید می کنند، حصار کشیده شــده را قفل 
کرده و بسته بود. او درباره به حصارکشیدن این اثر ساسانی، 
توضیح می دهد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان فارس پاییز سال۱399 خورشیدی در 
محوطه باســتانی »تنِگ َقندیل« کازرون و برای پاسداری 
و حفاظت بهتر از سنگ نگاره ساســانی بهرام دوم، دست به 
دیوارچینی و فنس کشــی در حریم درجه یک و با فاصله ای 
بسیار نزدیک با یادگار ساسانیان زده و آن را محدود و محصور 
کرده اســت که این روش کار، اَفزون بر آنکه مورد اعتراض 
کارشناسان و کنشــگران میراث فرهنگی قرار گرفته، نقِض 

قوانین میراث فرهنگی است.

خبر روز

ابالغ نقشه حریم دو کاروانسرا 
بعد از ۲۲ سال به استاندار گیالن

وزیر میــراث فرهنگی در نامه ای به اســتاندار 
گیالن، نقشــه محدوده، عرصه، حریم و ضوابط 
حفاظتی و معماری ۱۴اثر فرهنگی تاریخی ملی 
ازجمله دو کاروانســرا را پس از 22سال از ثبت 
آنها ابالغ کرد. به گزارش وزارت میراث فرهنگی، 
در نامه عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی به اسداهلل عباسی 

استاندار گیالن آمده است:
»در اجــرای بند۱2 از ماده3 قانون اساســنامه 
سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب سال۱367 
و مواد مربوطه از قانــون راجع به حفظ آثار ملی 
مصوب ســال۱309 و نظامنامــه اجرایی آن، 
نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی 
و معماری مربوط به آثــار ملی فرهنگی تاریخی 
واقع در شهرســتان رشــت که به شرح ذیل در 
فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، 

ابالغ می شود.
محدوده حریــم آثار مذکور تحــت حفاظت و 
نظارت این وزارتخانه اســت و هرگونه دخل و 
تصرف در محــدوده حریم و تخلــف از ضوابط 
حفاظتی مقرر، برابر مــواد 55۸ لغایت 569 از 
کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی »تعزیرات و 
مجازات های بازدارنده« جرم محسوب می شود و 
مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد شد: 
»بازار تاریخی رشت«، »کاروانسرای سعادت«، 
»کاروانســرای چینی چیان«، »کاروانســرای 
طاقه کوچــک«، »کاروانســرای طاقه بزرگ«، 
»کاروانســرای ملک«، »کاروانسرای گلشن«، 
»کاروانسرای محتشم«، »مســجد بادی اهلل«، 
»مسجد آقا سیدابراهیم- اردبیلیان«، »مسجد 
مستوفی«، »مسجد صفی«، »خانه اشکوری« و 

»تلفن خانه رشت« .

میراث


