به نام خدا

راهنماي س�فربه اي�ران()Iran Teravel Advisorخالصه
ارشاداتي اس�ت كه درسفربه ايران به مس�افران وگردشگران
خارجي توصيه مي ش�ود و باتاييد س�ازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دس�تي وگردش�گري ب�ه ص�ورت رس�مي ومعتبر به
زبانه�اي مختلف ترجم�ه ودرس�ايت «»www.travelT.ir
نيزمنتشرمي گردد.
ایران يا پرش��یا تاریخ  7هزار س��اله دارد و در دوره هخامنش��یان اولین
و بزرگترین امپراطوری جهان تش��کیل ش��ده اس��ت .در حال حاضر،
ایران  77میلیون نفر جمعیت و بیش از  1میلیون و  600هزار کیلومتر
وس��عت دارد .ایران در قاره آس��یا و منطقه خاورمیانه ق��رار گرفته و از
ش��مال به دریای کاس��پین و از جنوب به خلیج فارس ختم میش��ود.
شمال و غرب آن کوهس��تانی ،مرکز آن کویری ،ش��مال آن جنگلی و
جنوب آن ساحلی است.
 | 1آب و هوا

ایران دارای اقلیمهای مختلف اس��ت به گونهای ک��ه همزمان میتوانید
ش��اهد چهار فصل در آن باش��ید .جنوب ایران ،گرم؛ غرب ،سرد و شرق و
شمال آن ،معتدل است .گرمترین نقطه کره زمین در کویر لوت ایران قرار
دارد .با مراجعه به سامانه « ،»www.irimo.irمیتوانید از پیش بینی
آب و هوای  24ساعت آینده ش��هرهای ایران مطلع شوید .زمانهای اوج
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سفر به ایران ،آغاز مارس تا پایان میو آغاز سپتامبر تا پایان نوامبر است.
بهترین زمان برای بازدی��د از جنوب ایران (مانند جزای��ر خلیج فارس و
نواحی ساحلی) در طول ژانویه و فوریه است.
 | 2نظام سياسي

نظام سياس��ي ايران جمهوري اسالمیاس��ت .در نظام ج.ا.ایران مقام
رهبری عالیترین مقام سیاس��ی و مذهبی کشور اس��ت .باالترین مقام
اجرایی کش��ور رئیس جمهور میباش��د .رئیس جمه��ور و نمایندگان
مجلس با آرای مس��تقیم مردم به مدت  4س��ال انتخاب میشوند .قوه
قضائیه مستقل اس��ت .اداره امور ش��هرها توسط ش��هرداران صورت
میپذیرد كه توسط شوراهای شهر انتخاب میشوند.
 | 3دين

دين بیش از  98درصد از مردم ایران اسالم اس��ت و پیروان اديان دیگر
از جمله مس��یحی ،یهودی و زرتش��تي نیز در اي��ران زندگي ميكنند.
مناسک دینی پیروان هر کدام از این ادیان در اماکن مذهبی و متبرکه
ایشان برقرار میباشد.
 | 4زبان

زبان رسمیایران فارس��ی اس��ت .در ایران اقوام مختلف فارس ،ترک،
کرد ،لر ،بلوچ ،عرب ،ترکمن و غیره با گویشهای متفاوت با صلح در کنار
یکدیگر زندگی میکنند .البته بس��یاری از تحصیلکردههای ایرانی به
زبان انگلیسی نیز تسلط دارند.
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 | 5پول

پول رای��ج ایران ریال اس��ت ،اما بیش��تر به ج��ای واژه ری��ال از تومان
استفاده میشود؛  1تومان برابر با  10ریال اس��ت .میتوان در مواردی
دالر و یورو هم پرداخ��ت و محدودیتی در ارتباط با می��زان ارز ورودی
به کش��ور وجود ندارد .در صورت به همراه داش��تن مبلغی بیش از 10
هزار دالر ميبايس��ت اظهارنامه ارزی به بانک مستقر در مبادی ورودی
تسلیم نموده و گواهی دریافت گردد .بر اس��اس قانون ج.ا.ایران خروج
مبلغ بیش از  10هزار دالر (و ی��ا معادل آن ارزهای دیگ��ر) بدون ارائه
اظهارنامه رسمیممنوع است.
 | 6خدمات بانکی

خدمات بانکی وكارتهاي اعتباري؛ دستگاههای خودپرداز و کارتهای
اعتباری ایرانی در همه نقاط کشور رایج اند اما در حال حاضر کارتهای
اعتباری بینالمللی در ایران پذیرفته نمیش��ود .ب��رای مبادله ،حواله و
تبدیل ارزمیتوانید ب��ه بانکهای منتخب و صرافیه��ا مراجعه کنید.
اخیرا امکان تبدیل ی��ورو و دالر به ریال ایران به ص��ورت کارت بانکی تا
سقف  5000دالر در شعبات بانک مستقر در فرودگاههای اصلی ایران و
در مجاورت مراکز اقامتی گردشگران به وجود آمده است .بدیهی است
در زمان بازگش��ت ،مجددا این امکان را خواهید داش��ت تا مانده اعتبار
در کارت را به یورو و دالر تبدیل نمایید .ب��رای اطالع از آخرین وضعیت
کارتهای اعتباری بینالمللی در ایران ضروری اس��ت پیش از سفر به
پايگاه اينترنتي« »www.TravelT.irمراجعه نمایید.
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 | 7بيمه

تمام اتباع خارجی ب��ه محض ورود به ای��ران باید بیمه باش��ند و یا به
طور اجباری در ایران بیمه خدمات درمانی بگیرند؛ بنابراین درصورت
بیمه نبودن از طرف شرکتهای خدمات مس��افرتی و یا از طریق دفاتر
بیمهای در مبادی ورودی اقدام به این کار کنید.
 | 8اختالف ساعت رسمی

اختالف ساعت ایران با گرینویچ  +3:30ساعت است .در ساعت 24روز
 21مارس س��اعت رس��مییک س��اعت به جلو (از اول فروردین تا آخر
شهریور )+4:30و در س��اعت  24روز  22س��پتامبر ساعت رسمییک
ساعت به عقب (از اول مهر تا آخر اسفند )+3:30کشیده میشود.
 | 9ساعات کاری وتعطيالت

ادارات دولت��ی در تهران روزهاي پنجش��نبه و جمعه تعطيل اس��ت و
س��اعت اداري روزهای غیرتعطیل از  8صبح تا  16میباشد (اداره اتباع
خارجی پلیس و بانكها تا س��اعت  )14و در شهرس��تانها ساعت اداري
تا ساعت  14ميباشد .در روز پنجش��نبه بانکها و ادارات شهرستانها
تا  12فعالیت میکنند .تعطیالت به دو دس��ته ملی و مذهبی تقس��یم
میشوند که در جداول ذیل به همراه تاریخ و مناسبت آمده است.
تعطیالت مذهب�ی :از آنجایی که این تعطیالت بر اساس تقویم قمری
میباشند که طول سال در آن حدود  10روز از تقویم شمسی (که تقویم
رسمیکشور ایران است) و تقویم میالدی کوتاه تر است ،این تعطیالت
هر سال در تقویم رسمیایران دارای تاریخی متغیر میباشند.
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جدول  :1تعطیالت ملی

تاریخ میالدی

عنوان مناسبت

 1آوریل

روز جمهوری اسالمی

 2آوریل

روز طبیعت

4ژوئن

رحلت امام خمینی (ره)

 21تا24مارس

5ژوئن

قیام  ۱۵خرداد

 11فوریه

پیروزی انقالب اسالمی

19مارس
جدول  :2تعطیالت مذهبی
تاریخ قمری
 9تا  10محرم

نوروز

ملی شدن صنعت نفت
عنوان مناسبت

تاسوعا و عاشورای حسینی

 20صفر

اربعین حسینی

 28صفر

شهادت حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)

 30صفر

شهادت امام رضا (ع)

 17ربیع االول

والدت حضرت محمد (ص) و والدت امام جعفر صادق (ع)

 3جمادی الثانی

شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س)

 13رجب

والدت امام علی (ع)

 27رجب

مبعث حضرت رسول اکرم (ص)

 15شعبان

والدت حضرت مهدی (عج)

 21رمضان

شهادت امام علی (ع)

 1و  2شوال

عید سعید فطر

 25شوال

شهادت امام جعفر صادق (ع)

 10ذیحجه

عید سعید قربان

 8ذیحجه

عید سعید غدیر خم
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 | 10جاذبههای ایران

ایران به واس��طه موقعیت جغرافیایی ،تنوع اقلیم ،تاریخ و تمدن کهن از
جاذبهها و ظرفیتهای مذهبی ،فرهنگی ،تاریخی ،باس��تان شناختی،
طبیعی و  ...بهره میب��رد .ایران دارای  21اثر میراث جهانی ثبت ش��ده
در یونس��کو متش��کل از  20اثر فرهنگی همچون تخت جمشید شیراز،
میدان نقش جهان اصفهان ،سنگ نوشته بیستون کرمانشاه ،مجموعه
کلیس��اهای آذربایجان و  ...و یک اثر طبیعی (کویر لوت) اس��ت .بناها و
آثار باستانی از هزاره سوم قبل از میالد ،معماري ،باغهاي ايراني ،ميراث
معنوي و طبيعت زيباي ایران نیز بخشی از جاذبههای ایران هستند.
 | 11روحیات خاص ایرانیان

ایرانی��ان مردمیمیهمان نوازن��د و در مواجهه با گردش��گران خارجی
خوش برخورد و صمیمیمیباشند .این طرز برخورد ریشه در فرهنگ
تاریخی غن��ی ایرانیان دارد .یکی از عادات اجتماع��ی ایرانیان «تعارف
کردن» اس��ت که درک آن اغلب برای گردش��گران خارجی مش��کل
میباش��د .به عنوان مثال ،وقتی که ش��ما به هن��گام پرداخت مبلغی
در تاکس��ی ،رس��توران ،مغازه و ...از طرف مقابل میپرس��ید« :چقدر
میش��ود؟» و او در جواب میگوید« :قابلی ندارد» ،ای��ن جمله به این
معنا نیست که طرف مقابل قصد دارد خدمات رایگان به شما ارائه دهد
بلکه این تنها یک «تعارف» برای نشان دادن احترام و ادب میباشد.
 | 12راهنمایان گردشگری

تورهای گردش��گری تحت مجوز س��ازمان میراث فرهنگ��ی ،صنایع
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دستی و گردش��گری به صورت تمام وقت از حضور راهنمای تخصصی
گردش��گری مس��لط به زبان خارجی به��ره میبرند .در صورت س��فر
انفرادی به ایران میتوانید از اطالعات راهنمایان گردش��گری مستقر
در اغلب مجموعههای تاریخی ـ فرهنگی و موزهها استفاده نمایید.
 | 13طبيعت گردي

انجام کلیه توره��ای طبیعتگردی با دریافت موافقت کتبی از س��وی
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ممكن اس��ت .گردش��گران به هيچ
عنوان مجاز به حمل و اس��تفاده از اب��زار صيادي و نی��ز ورود یا خروج
اجزای تنوع زیستی نميباش��ند .در صورت تمایل به شکار ،میتوانید
از طریق شرکتهای برگزارکننده تورهای خارجی از سازمان حفاظت
محیطزیست ،پروانه شکار دریافت نمایید.
 | 14حمل و نقل

حمل و نق��ل به اي��ران از طريق ه��وا ،زمي��ن و دريا ممكن اس��ت .در
سالهای اخیر ش��بکه حمل و نقل ایران ،به صورت چشمگیری توسعه
یافته اس��ت .ش��هرهای بزرگ نظیر تهران ،ش��یراز ،اصفهان ،مشهد و
تبریز دارای مت��رو ،خدمات ریلی و فرودگاههای بینالمللي هس��تند.
الف)حمل و نقل هوایی ب��ه دلیل ارائ��ه خدمات روادید ب��دو ورود در
فرودگاهه��ای بینالمللی یکی از راح��ت ترین راهه��ای ورود به ایران
میباش��ند .در ش��بکه هواپیمایی داخلی ایران نیز بالغ ب��ر حدود 20
ش��رکت هواپیمایی داخلی و  100فرودگاه فعال میباش��ند؛ مسافران
و گردش��گران می توانن��د برای خرید بلیط قطار از سیس��تم ش��رکت
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قطارهای رجا در آژانسهای مس��افرتی ،یا از سیستم همقطار به نشانی
« .»ticket2.raja.irاستفاده کنند.
ب)حمل و نقل ریلی با توجه به این که ش��بکه سراسری راه آهن ایران
از شهرهای اصلی کش��ور نظیر تهران ،مش��هد ،تبریز ،اصفهان ،شیراز
و کرم��ان میگذرد ،به عنوان روش��ی مناس��ب برای س��فر کردن بین
شهرهای مختلف ایران ش��ناخته میشود .قطارهای  VIPگردشگری
در برخی مسیرها به طور دائمیفعال میباشند؛ ج)حمل و نقل جادهای
رایج ترین و ارزانترین نوع حمل و نقل بین ش��هرهای ایران میباش��د.
اکثر گردشگران ورودی به ایران از طریق مرزهای زمینی و با استفاده از
اتوبوسهای بین شهری و یا خودرو شخصی وارد ایران میشوند.
 | 15کرایه خودرو و ورود وسیله نقلیه شخصی

در ای��ران کرایه خودرو به صورت ب��ا راننده و بدون رانن��ده امکان پذیر
اس��ت .برای کرایه خودرو بدون راننده ،داش��تن گواهینامه بینالمللی
معتبر الزامیاست .امکان ورود وس��یله نقلیه شخصی توسط مسافران
خارجی به کشور فراهم ش��ده اس��ت که قوانین گمرکی آن در بند 26
توضیح داده شده است.

 | 16محل اقامت

اقامت هتلها را میتوان از طریق سیس��تم رزرواسیون و یا آژانسهای
مس��افرتی رزرو نمود .گردش��گران خارجی ک��ه به ط��ور قانونی وارد
ایران ش��ده اند میتوانند در محله��ای اقامتی دارای مجوز س��ازمان
مي��راث فرهنگي ،صناي��ع دس��تي و گردش��گري (اع��م از عمومیو
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خصوص��ی) اس��کان یابن��د و در طول م��دت اقام��ت در ای��ران مجاز
به تغییر مح��ل اقامت خود نیز هس��تند ،اما باید این تغیی��ر محل را به
اطالع نیروی انتظامیبرس��انند .همچنین اقامت گردشگران خارجی
در اماک��ن و منازل ش��خصی بدون مج��وز از طریق وبس��ایتها مانند
 Couchsurfingممنوع است.
 | 17غذا و نوشیدنی

در ایران تنوع غذایی زیادی وجود دارد.انواع کبابها ،خورشها و سایر
غذاهای بومیدر خانههای ایرانی و رس��تورانهای ش��هرهای مختلف
رایج هس��تند .به هنگام ص��رف این غذاه��ا از تجربه ص��رف مخلفاتی
همچون انواع ترش��یجات ،آشها و  ...غافل نش��وید .مردم ایران از آب
لوله کشی تصفیه شده استفاده میکنند .در صورت تمایل بطریهای
آب معدنی نیز در فروش��گاهها عرضه میگردد .نوشیدنی گرم رایج در
ایران «چای» و نوشیدنی خنک سنتی این کشور «دوغ» نام دارد که به
شدت محبوب است.در صورت گیاهخوار بودن بهتر است راهنمای تور
خود را برای انجام هماهنگیهای الزم از قبل مطلع نمایید .بر اس��اس
قوانين کش��ور توليد ،خريد و فروش ،حمل و توزيع يا مصرف مشروبات
الكلي ،گوشت خوک و هرگونه مواد مخدر يا روانگردان ممنوع است.
 | 18خرید

مراکز خرید سنتی ایران با نام «بازار» در سراسر دنیا شناخته شدهاند.
از معروف ترین بازارهای فع��ال ایران میتوان به ب��ازار تاریخی تبریز
(ثبت جهانی) ،بازار وکیل ش��یراز ،بازار بزرگ تهران و  ...اش��اره نمود.
9

عالوه بر این بازارها ،در سراس��ر کش��ور مراکز خرید مدرن نیز ش��كل
گرفتهاند .صنایع دستی و س��وغات ش��هرهای مختلف ایران از تنوع
باالیی برخوردار میباش��ند .صنایع دس��تی و س��وغات مخصوص هر
منطقه از کشور را میتوان در مراکز خرید همان منطقه یافت.
 | 19بهداشت

اغلب سرويسهاي بهداش��تي در منازل و مراکز بین راهی ايران از نوع
س��نتي و نظافت در آن با شستش��و انجام ميپذيرد .اما سرويسهاي
بهداش��تي فرنگی در اغلب رس��تورانها ،همه هتلها و مراكز اقامتي
وجود دارن��د .در تمامیس��رویسهای بهداش��تی ایران آب تس��ویه
ش��ده از طریق شلنگ آب در دس��ترس میباشد .دس��تمال توالت در
سرویسهای بهداش��تی هتلها و رس��تورانها موجود اس��ت اما در
برخی از توالتهای عمومیو بین راهی کشور تعبیه نشده است.
 | 20امنيت

هيچيك از مناطق ايران منطقه پرخطر اعالم نش��ده اس��ت و به غیر از
شهرهای مرزی مجاور افغانس��تان و عراق براي سفر به مناطق مختلف
محدوديت امنیتی یا بهداشتی وجود ندارد.
 | 21اطالعات و ارتباطات

کد بينالمللي کشور ایران  0098است و امکان تهیه سیم کارت ارزان
وجود دارد .عمده مکانهای عمومیو اقامتی ای��ران مجهز به اينترنت
وای فای میباش��ند و عالوه بر این خدمات س��رویس اینترنت موبایل
10
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 GPRSو  4Gبر روی سیم کارتهای اعتباری قابل استفاده است.
اکثر تابلوهای راهنمایی و رانندگی و عالیم جاذبههای گردش��گری به
دو زبان انگلیسی و فارسی موجود هستند.
 | 22سیم کارت گردشگری

سیم کارت گردش��گری به طور اختصاصی جهت استفاده گردشگران
خارجی در دس��ترس میباش��د که گردش��گران میتوانند با پر کردن
ن را از باجههای تعبیه ش��ده در کلیه مرزهای بین المللی
درخواستی آ 
هوای��ی ،زمینی و دریایی کش��ور دریافت نماین��د .در کنار تماسهای
تلفنی و پیامهای کوتاه ،با اس��تفاده از این س��یم کارته��ا میتوان با
تعرفههایی ارزان قیمت از س��رویس اینترن��ت موبایل  GPRSو 4G
نیز استفاده نمود.
 | 23گذرنامه

به همراه داش��تن گذرنامه با اعتبار حداقل ش��ش ماه��ه از تاریخ ورود،
الزامیاست .پاس��پورت خود را جدا از دیگر اموال و اشیای شخصی خود
نگه دارید و همواره یک نسخه کپی از آن ،به منظور جلوگیری از مشکالت
احتمالی به همراه داشته باشید .در صورت مفقود شدن گذرنامه و دیگر
مدارک مسافرتی خود ،مراتب را بالفاصله به پلیس اطالع دهید.

 | 24ویزای گردشگری

اخذ ویزای گردش��گری از دو طری��ق امکان پذیر اس��ت :الف) مراجعه
حضوری به سفارت یا کنسولگری جمهوری اس�لامیایران در مبدأ با
11

ارایه مدارک الزم ش��امل پاس��پورت ،عکس وتکمیل فرم؛ ب) دریافت
ویزای فرودگاهی هنگام ورود به هر ک��دام از فرودگاههای امام خميني
(ره) ،مهرآباد ،كيش ،قش��م ،بوشهر ،ش��يراز ،تبريز ،اصفهان ،مشهد و
چابهار با مهلت  30روزه اقامت.
 | 25تمدید ویزای گردشگر

براي اقامت بیش از مدت تعیین ش��ده در ویزا ،الزم است حداقل  4روز
قبل از اتمام اعتبار ویزا نس��بت به تمدید آن اق��دام نمایید .دارندگان
ویزای صادره در فرودگاههای ایران (بدو ورود) تنها میبایست به پلیس
مهاجرت کل کشور واقع در تهران مراجعه نمایند.
 | 26قوانين گمركي (ورود و خروج كاال به ايران)

بنا بر قوانین گمرکی ایران ورود زیورآالت شخصی (تا 150گرم) ،دارو
(در حد متعارف و برای مصرف ش��خصی) ،س��گ (یا حیوان خانگی) با
اوراق شناس��ایی ،مجوز قرنطینه فرودگاهی و حمل در سبد مخصوص
حیوانات ،مجاز میباشد .به همراه داشتن مش��روبات الکلی یا هرگونه
گوش��ت و متعلقات مربوط به خوک به ایران ممنوع است .خروج فرش
دس��تباف تا س��قف بیس��ت متر مربع (به غیر از مقاصد زیارتی عراق،
س��وریه و عربس��تان) ،زیورآالت س��اخته ش��ده از طال ،نقره و پالتین
(حداکثر تا  150گرم) و زعفران تا  100گرم ،مجاز میباش��د .هرگونه
اقدامیبه قصد خارج کردن اموال تاریخ��ی یا میراث فرهنگی ،هرچند
به خارج کردن آنها نیانجامد ،قاچاق محس��وب شده و شخص خاطی،
عالوه بر برگرداندن ام��وال ،به حبس از  1تا  3س��ال و پرداخت جریمه
12
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مع��ادل  2برابر قیمت اموال قاچ��اق محکوم خواهد ش��د .عالوه بر آن،
ورود و خ��روج اجزاء تنوع زیس��تی و خروج بقایای فس��یلی بدون اخذ
مجوز از س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت نیز ممنوع است .برای کسب
اطالعات بیش��تر میتوانید به بخش «»Traveler Information
در وبسایت گمرک ایران به آدرس اینترنتی:
«» http://www.irica.gov.ir/Portal/Homeمراجعهنمایید.
 | 27تملك

به افرادی که بدون داش��تن پروانه اقامت دائمیو به منظور س��یاحت و
تفریح در مناطق ییالقي ،س��فرهای منظم فصلی در سالهای متعدد و
متوالی به کش��ور ایران دارند ،در صورت اخذ مجوز از دولت ج.ا.ا .ایران،
اجازه خرید ملکی به عنوان محل سکونت ش��خصی (با رعایت شرایط
الزم) داده خواهد ش��د .ب��راي اي��ن كار بايد از طري��ق نمايندگيهاي
سياسي و كنسولي ايران در خارج از كش��ور و يا استانداري محل وقوع
ملک ،اقدام شود.
 | 28ولتاژوآداپتور(نیرویالکتریکبرحسبولتدرکشور)

نی��روی الکتریک ایران مع��ادل با  220ول��ت ( 50هرتز) میباش��د و
پریزهای ب��رق رایج در ای��ران مطابق با دوش��اخههای م��دل اروپایی
میباشند.
 | 29عکاسیوفیلمبرداری

عکاس��ی و فیلمبرداری از مراک��ز نظامیو کلیه مکانهای��ي كه داراي
تابلوی« عکس برداری ممنوع» است ،مجاز نیست.
13

 | 30پوشش

ضروری اس��ت زنان در اماکن عمومیمو و بدن خود را بپوشانند که به
این امر «حجاب» میگویند .حداقل حجاب مجاز برای بانوان ش��امل
یک شلوار کامل ،یک پیراهن آستین دار بلند روی شلوار (که به نام مانتو
شناخته میشود) و یک روسری برای پوشش سر اس��ت .مانتو در بازار
به قیمت ارزان با رنگ و طرحهای متنوع در دس��ترس اس��ت .خانمها
باید به مح��ض ورود به خاک ای��ران و یا خروج از محل اقامتش��ان ،این
روپوش و روسری را بپوش��ند .پوشیدن ش��لوارک برای مردان نیز در
اماکن عمومیممنوع است اما اس��تفاده از کروات با اینکه چندان رایج
نیس��ت ،منع خاصی ندارد .در ایران مطابق با قوانین ش��رعی اس�لام،
تماس فیزیکی و دست دادن با جنس مخالف مجاز نمیباشد .همچنین
روابط جنسی خارج از ازدواج ممنوع بوده و مجازات دارد.

 | 31برخورد با مشكل در طول سفر

در صورت بروز هرگونه مشکلی (س��رقت وسایل ،گم شدن تلفن همراه
و غیره) ،مراتب را بالفاصله ب��ه راهنمای تور خ��ود و نزدیکترین مرکز
پلیس اعالم کنید .در صورت گم شدن و یا سرقت اسناد و مدارک سفر
خود پس از انجام پیگیریهای الزم توس��ط پلیس و آژانس مسافرتی،
میتوانید به اطالع نمایندگی کشور خود در ایران نیز مراجعه نمایید.
 | 32پرتال جامع گردشگری ایران

ش��ما میتوانید ازطري��ق وب س��ایت« »http://tourismiran.irبه
فهرست جامعی از جاذبههای گردش��گری و اطالعات مفید درباره سفر به
ایران ،دست یابید .عالوه برآن ،لینک وب سایت و شماره تلفنهای ضروری
14
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ادارات دولتی و سفارت کشور خود را نیز میتوانید بر روی این پرتال بیابید.
توجه :ممکن اس��ت با توجه به تغییر و یا اص�لاح بعضی قوانین ،برخی
مقررات یا آدرسهای مندرج دراين بروش��ور تغيير كرده باشند .براي
کسب هر نوع اطالع بيشتر به پايگاه اينترنتي«»www.travelT.ir
مراجعه نماييد.
جدول  :3تلفنهای ضروری
عنوان
پلیس
اورژانس
مرکز اطالعات تلفن
آتش نشانی
سامانه اطالع رسانی گردشگری
سامانه اطالع رسانی راهها
سامانه اطالعات راه آهن
سامانه خرید اینترنتی بلیط قطار رجا
امداد و نجات
تاکسی تلفنی
اطالعات پرواز فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تاکسی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
اطالعات پرواز فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران
وزارت امور خارجه
پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی

تلفن تماس

110
115
118
125
۰۹۶۲۹
141
021-5149
021-1539
112
133
09633
1833
199
021- 61151
021-88800000
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