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ایجاد موزه های تخصصی به منظور 
تنوع سازی فعالیت های گردشگری 

تفاهم – گروه گردشگری: مدیر کل میراث  
 فرهنگ��ی، صنایع  دستی و گردش��گری گیالن، 
تن��وع  س��ازی در فعالیت  های گردش��گری را 
موضوعی مه��م قلمداد کرد و گفت: تحقق این 
مهم با ایجاد موزه  های تخصصی و جهت  دهی 
ب��ه فعالیت گردش��گری قوت می  گی��رد. رضا 
علی��زاده در این خصوص اظه��ار کرد: از جمله 
 اهداف هر کش��وری در مس��یر توسع��ه پایدار 
ملت  سازی است، بنابراین باید مردم را با باورها، 
ادیان و فرهنگ  های متفاوت آشنا کرد. علیزاده، 
با اشاره به قدمت و پیشینه تاریخی استان گیالن 
و نق��ش آن در هویت فرهنگی مردمان این دیار 
اف��زود: موزه ه��ا پیام  آور و تصویرساز بس��یار 
 خوبی برای جریانات تاریخی هستند و می  تواند 
داش��ته  های فرهنگی کهن ای��ن سرزمین را به 
 نمایش بگ��ذارد. وی به اهمی��ت رونق فضای 
فرهنگی در جامعه اشاره کرد و ادامه داد: کارکرد 
چند وجهی موزه  ها در حوزه فرهنگی موجب 
می  ش��ود تا گرد آوری مجموع��ه  های نفیس، 
حفاظت و پژوهش یافته  های تاریخی و باستان 
 شناختی با تشریفات و انضباط بیشتری صورت 
گی��رد و جریان  سازی و تعمیق نگاه فرهنگی و 

اجتماعی در جامعه را هویدا سازد. 

ظرفیت های ویژه مناطق کویری و 
بیابانی استان قم برای جذب گردشگر

مدیر کل  دفتر همکاری و توافق  های ملی 
گردش��گری گفت: بهتری��ن راه برای رسیدن به 
توسعه روستایی، توسعه اقامتگاه  های بوم  گردی 
اس��ت و ایجاد اقامتگاه ه��ای بوم  گردی حاصل 
نوآوری دول��ت یازدهم در زمینه گردش��گری 
است. به گزارش تفاه��م، محمدعلی فیاضی– 
مدی��ر کل دفتر همک��اری و تواف��ق  های ملی 
گردش��گری، در گردهمایی مدی��ران و فعاالن 
گردش��گری استان قم، با مهم خواندن نقش بوم  
گردی در توسعه این استان، بیان کرد: 17 استان 
ای��ران در مناطق بیابانی و کوی��ری قرار دارند و 
حوزه کویر برای گردشگران، به  ویژه گردشگران 
اروپایی، بسیار جذاب است و استان قم در این 
زمینه ظرفیت بسیار زیادی دارد. این اقامتگاه  ها، 
ع��الوه  بر اینکه جایی برای اقامت گردش��گران 
هس��تند، در معرف��ی فرهن��گ، آداب و رسوم، 
و  محل��ی  غذاه��ای  و  مذهب��ی   باوره��ای 
جاذبه  ه��ای ناملموس نیز تأثیر بس��زایی دارند. 
فیاضی اضافه کرد: عمده مناطق بیابانی در ایران، 
به  علت مهاجرت، خالی از سکنه است و منجر به 
حاشیه  نشینی اطراف شهرهای بزرگ شده است.

خبرنامه

 سرمایه گذاری 1 میلیارد دالری 
برای توسعه بندر شهید بهشتی چابهار

دبی��ر ش��ورای عال��ی مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتص��ادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار 
و شماری از مدیران بنادر و دریا نوردی سیستان 
و بلوچس��تان، از طرح توسعه بندر شهید بهشتی 
چابهار بازدید کردند.به گزارش تفاهم، اکبر ترکان 
در حاشیه بازدید از طرح توسعه بندر شهید بهشتی 
چابهار گفت: در مرحله نخست این طرح ظرفیت 
حم��ل و نقل دریایی بندر چابهار با 6 میلیون تن 
افزای��ش از 2 میلی��ون و 500 ه��زار تن فعلی به 
هشت میلیون و 500 هزار تن رسیده است. وی 
با بیان اینکه هم اینک پهلوگیری کشتی های قاره 
پیما و پهن پیکر در بندر ش��هید بهش��تی چابهار 
امکان پذیر است، خاطرنش��ان ک��رد: میلیون ها 
تن محصوالت پتروشیمی، فوالد، معادن و انواع 
کاال از این بندر به کشورهای مختلف دنیا صادر 
می شوند. همچنین بهروز آقایی - مدیر کل بنادر و 
دریانوردی سیستان و بلوچستان نیز گفت: مرحله 
نخست توسعه بندر شهید بهشتی چابهار به طول 
هزار و 700 متر دارای 2 پس��ت اسکله کانتینری 
 و سه پست اسکله کاالهای عمومی به زودی به 
بهره ب��رداری می رس��د. در مجموع حدود یک 
میلی��ارد دالر ب��رای توسعه و تجهی��ز این بندر 

سرمایه گذاری شده است.

 افزایش همکاری های وزارت راه 
و شهرسازی با سازمان میراث فرهنگی

مع��اون وزی��ر راه و ش��هرسازی گف��ت: 
تعام��ل سازمان میراث فرهنگ��ی، صنایع دستی 
و گردش��گری و وزارت راه و ش��هرسازی در 
دولت یازدهم افزایش چش��مگیری داشته است. 
 محمد سعید ایزدی در گفتگو با ایرنا با اش��اره به 
تف��اوت های دول��ت یازدهم و دول��ت قبل در 
تعامالت بین سازمانی، اظهار کرد :پس از سال ها، 
در دول��ت یازدهم بین سازم��ان میراث فرهنگی، 
صنای��ع دست��ی و گردش��گری و وزارت راه و 
شهرسازی هم افزایی اثربخشی به وجود آمد. وی 
عن��وان کرد: تفاوت اصلی دولت یازدهم با دولت 
قبل در چند وجه مهم قابل بررسی است. یک وجه 
آن تواف��ق و همراهی وزارت راه و ش��هرسازی و 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
است که بعد از سال ها در دولت یازدهم اتفاق افتاد 
و ه��م افزایی بین برنامه های ه��ر دو ارگان ایجاد 
شد. ایزدی با تأکید بر رویکرد تخریبی وزارت راه 
و شهرسازی دولت پیش اعالم کرد دولت یازدهم 
کامال متفاوت عمل کرده و نه تنها سهمی برای خود 
قائل شد، بلکه با همکاری و حمایت از این جریان 

توانستیم مستقیما ورود پیدا کنیم.

خبرنامه

مدیر ک��ل عتبات سازمان ح��ج و زیارت با 
بیان اینکه اعزام زائ��ران ایرانی به عتبات عالیات 
در م��اه مبارک رمضان به  ص��ورت یک  هفته  ای، 
10 روزه، 12 روزه و 15 روزه انج��ام م��ی  گیرد، 
گفت: سفره��ای یک هفته  ای زائران در این ایام، 
کاهش 25 تا ۴0 درصدی نس��بت به ایام  گذشته 
دارد. محس��ن نظافتی در گفتگو با تس��نیم اظهار 
کرد: نام  نویس��ی برای اعزام متقاضیان به عتبات 
عالیات در ایام ماه مب��ارک رمضان در کاروان ها 
آغاز ش��ده و روند اعزام ها از روز اول ماه مبارک 
انجام می  گیرد. اع��زام ها در نیمه اول ماه مبارک 
 رمضان بس��یار مح��دود انجام می گی��رد و غالب 
هت��ل ها در ای��ن ایام 15 روزه ب��رای بازسازی و 
تعمیرات تعطیل هس��تند. نظافتی تصریح کرد: در 
نیم��ه اول ماه مبارک رمضان ح��دود ۴0 کاروان، 
یعن��ی نزدیک ب��ه 2 ه��زار نفر به عتب��ات اعزام 
خواهند شد؛ اما این تعداد در نیمه دوم ماه مبارک 
رمض��ان افزایش می  یابد. به گفت��ه وی، در نیمه 
دوم ماه مبارک رمضان اعزام ها بنا بر درخواست 
متقاضیان افزایش چش��مگیری می  یابد و روزانه 
۴0 کاروان به عتبات عالیات اعزام خواهند ش��د 
ک��ه رقم زائران در تمام ای��ن دو هفته بیش از 23 
هزار نفر خواهد ب��ود. وی افزود: استقبال زائران 

ایران��ی نیز به سبب لیالی قدر و سایر مناسبت ها 
در نیمه دوم ماه مبارک رمضان بیشتر خواهد بود 
و تمامی تدارکات برای خدمت  رسانی در این ایام 
آماده است. وی اعالم کرد: امس��ال در اعزام های 
 ماه مبارک رمض��ان، غالب زائران اعزام های یک 
هفت��ه  ای را انتخاب کرده  ان��د. وی افزود: تاکنون 
بیشترین درخواست ها یک هفته ای بوده و تعداد 
معدودی خواه��ان سفرهای 10 روزه و 12 روزه 
در ماه مبارک رمضان هستند. نظافتی توضیح داد: 
فقط قیم��ت سفرهای 10 یا 12 روزه نس��بت به 
قیمت های یک هفته  ای ماه مبارک رمضان حدود 
30 درص��د افزایش دارد که ای��ن موضوع نیز به 

خاطر افزایش تعداد روزها و خدمات است.

تفاهم – گروه مناطق آزاد: سومین جلس��ه 
ست��اد فرمانده��ی اقتص��اد مقاومتی ب��ا حضور 
معاون رئیس  جمهوری و جانش��ین فرمانده ستاد 
اقتصاد مقاومتی در منطقه آزاد ماکو برگزار ش��د. 
 در این جلس��ه که با حض��ور رؤسا و مدیران  کل 
مدیرک��ل  ازجمل��ه  اجرای��ی  دستگ��اه  ه��ای 
می��راث  فرهنگ��ی، صنایع  دستی و گردش��گری 
آذربایجان غرب��ی برگزار ش��د، گ��زارش  هایی از 
اه��م فعالیت  های ص��ورت  گرفته سازمان منطقه 
آزاد در ح��وزه  های مختلف اقتص��ادی، تجاری 
و گردش��گری ارائ��ه ش��د. جمش��ید انص��اری، 
معاون رئیس  جمهوری و جانش��ین فرمانده ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در این جلس��ه گفت: 
سازم��ان منطق��ه آزاد ماکو با توج��ه به موقعیت 
منحصر به  فرد و مأموریت  هایی که برای آن تعریف 
شده است، می  تواند نقش اساسی در عمران منطقه 
و توسع��ه اقتص��ادی استان داش��ته باش��د. وی با 
اش��اره به حوزه گردشگری که یکی از محورهای 
فعالی��ت سازمان منطقه آزاد اس��ت، تصریح کرد: 
برای رشد بیشتر در این حوزه، ضمن اینکه باید با 
ارائه تسهیالت، سرمایه  گذاران بخش خصوصی را 
برای ایجاد و توسعه زیر ساخت  های گردشگری 
و مراکز اقامتی تشویق کرد، الزم است برنامه  ریزی 

جامع و دقیقی برای ترقی هر چه  بیش��تر صنعت 
گردشگری این منطقه تدوین ش��ود. در ادامه این 
جلس��ه، جلیل جباری - مدیرکل میراث  فرهنگی، 
صنایع  دستی و گردش��گری آذربایجان غربی  نیز 
ضمن ارائه گزارش کلی از اقدامات یک  ساله اخیر 
اداره  کل در مورد سر فصل  های اقتصاد مقاومتی، 
بر ایج��اد و راه  اندازی بازارچه  های صنایع   دستی 
و اعطای تسهیالت بیشتر از محل صندوق توسعه 
ملی برای تس��ریع روند اشتغال و صادرات تأکید 
کرد. گفتنی است، در پایان این جلس��ه، مصوباتی 
 در زمین��ه توسع��ه ص��ادرات منطق��ه و همچنین 
زیر ساخت  های مربوط به توسعه گردشگری، به 

 تصویب اعضا رسید.

رونمایی از تازه های 
تمدن اشکانی

یافته ه��ای باستان ش��ناسی محوطه تاریخ��ی ' وستمین ' 
کیاس��ر، همزمان با روز جهانی موزه و میراث فرهنگی با حضور 
مس��ئوالن و عالقه مندان به میراث فرهنگی و تاریخی در موزه 
تاریخی کلبادی ساری رونمایی ش��د .وستمین، نام روستایی در 
منطقه کیاسر شهرستان ساری است و منطقه باستانی کاوش شده 
در سه کیلومتری ش��مال آن واقع است. ن��ام اصلی این محوطه 
مرب��وط به دوره اش��کانیان ' ل��ت سر' است .محوط��ه باستانی 
وستمی��ن در جریان عملیات حفاری برای ایجاد خط انتقال گاز 
از دامغان به ساری در بهار سال 139۴ کشف شد .اشیای سفالی 
به دست آمده از کاوش های باستان ش��ناسان در این محوطه به 
ش��کل ظروف، مهره و سر دوک هستند. اشیای شیشه ای کشف 
ش��ده در این محوطه تاریخی هم به ش��کل عطردان و یا سرمه 
دان اس��ت و مهره هایی از جنس خمیر شیش��ه، سفال، صدف، 
قیر و سنگ به عنوان تزئینات در آنها به کار گرفته ش��ده است. 
عبدالمطلب شریفی - سرپرست گروه کاووش محوطه وستمین 
بی��ان کرد: هنگام حفر خط��وط گازرسانی وقتی حفاران به چند 
خمره آثار باستانی دست یافتند، بالفاصله لوله گذاری متوقف و 

حفاری های نجات بخشی منطقه آغاز شد .

 کشورهای همسایه؛ 
حلقه اول گردشگری ایران

تفاه��م – گ��روه گردش��گری: مع��اون گردش��گری سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری گفت: با شروع دولت تدبیر 
و امید در زمینه گردش��گری، ب��ا کوه بزرگی از معضالت و فهرست 
بلندی از مشکالت روبه  رو بودیم که تقریباً اکثر این موانع با حصول 
برجام رنگ باختند و گردشگری به  مرور رونق یافت. مرتضی رحمانی 
 موحد اظهار کرد: پایه اصلی توسعه گردشگری روابط بین الملل است. 
صحنه تحریم، قطع رابطه با دنیا و همسایگان و ایران  هراسی با روح 
گردشگری منافات دارد. وی بیان کرد: با توافق برجام، ایران به  عنوان 
مرجع گردش��گری و نقطه  ای دیدنی و امن در جهان ش��ناخته شد. 
رحمانی  موحد ادامه داد: حلقه اول گردش��گری در ایران کشورهای 
مسلمان همسایه هستند. کشورهای حوزه خلیج  فارس یکی از منابع 
مهم ورود گردش��گر به کشور ما محسوب می  شدند که با تحوالت 
رخ  داده در تهران و مش��هد با کاهش چشمگیر ورود زائران مسلمان 
همسایه به ایران روبه  رو شدیم. وی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید 
با حضور در همایش  های بین  المللی، توانس��تیم کیفیت و محتوای 
فرهنگ و تمدن ایران را به جهانیان نشان دهیم. حضور در نمایشگاه ها 
و همکاری با کش��ورهای مختلف از دیگر دستاوردهای مهم حوزه 

گردشگری در این دولت است.

 اعزام کارشناسان ایرانی 
برای ساماندهی موزه های عراق 
معاون میراث فرهنگی کش��ور از اعزام کارش��ناسان کشورمان 
برای ساماندهی موزه های عراق خبر داد. به گزارش تس��نیم، محمد 
حسن طالبیان در این زمینه اظهار کرد: خرداد امسال نخستین گروه از 
کارشناسان کشورمان برای ساماندهی موزه  های عراق به این کشور 
اعزام می  شوند. وی ادامه داد: اعزام این گروه از کارشناسان ایرانی برای 
پیگیری و بررسی گنجینه  های موزه  های عراق خواهد بود. طالبیان به 
عالقه برخی کشورها برای انعقاد تفاهمنامه با ایران در حوزه میراث 
فرهنگی نیز اش��اره کرد و گفت: یکی از این کشورها ژاپن است، به 
طوریکه که این کشور آماده سرمایه گذاری در ایران شده است. گفتنی 
است، موزه موصل، یکی از موزه  های مهم عراق است که در ش��هر 
موصل قرار دارد. این موزه دومین موزه مهم عراق بود که در طی جنگ 
عراق غارت ش��د و در فوری��ه  2015 نیز توسط داعش بخش  های 
بسیاری از آثار و ساختمان آن تخریب شد. همچنین موزه ملی عراق 
)المتحف العراقی( موزه  ای است با گنجینه ای از تمدن میانرودان، بابل 
و ایران که در بغداد قرار دارد. این موزه در جریان اشغال عراق در سال 
2003 مورد دستبرد دزدان عتیقه قرار گرفت. موزه ملی عراق پس از 
سال ها تعطیلی به دلیل جنگ، در فوریه 2015 با حضور نخست وزیر 

عراق، حیدر العبادی بازگشایی شد.

کاهش ۴۰ درصدی قیمت سفر به 
عتبات عالیات در ماه مبارک رمضان

توسعه گردشگری از محورهای 
فعالیت سازمان منطقه آزاد

مفقودی مدرک تحصیلی نوبت دوم 
م��درک پایان تحصیل��ی اینجانب بهنام قاسم پ��ور ریکنده فرزند 
ی��زدان بش��ماره ش��ناسنامه 1287 ص��ادره قائمش��هر در مقط��ع 
کارشناسی علوم سیاسی صادره از دانشگاه آزاد اسالمی سواد کوه 
مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. از یابنده تقاضا می 
ش��ود اصل مدرک را به دانش��گاه آزاد اسالم��ی واحد سواد کوه 

ارسال نمایند. 
تاریخ انتش��ار   نوب��ت اول: 96/2/16      نوب��ت دوم 96/2/30       

نوبت سوم 96/3/13 

شماره پرونده: 9509982011300735 
در پرونده کالس��ه 950763 خواهان محمد مهدوی و غیره 
بطرفیت از سید محمد فخاری تبار و غیره دادخواست ابطال 
سند رسمی مطرح نموده که به دلیل مجهول مکان بودن سید 
محمد فخاری تبار از طریق نش��ر در آگهی ابالغ می ش��ود 
تا در تاریخ  96/۴/3 ساعت 11/5 صبح در این ش��عبه برای 

رسیدگی حضور بهم رسانید. 
شعبه اول دادگاه عمومی بخش سرخرود

پرونده کالسه 1۴3/3/96 
وقت رسیدگی مورخ 96/5/9 ساعت 15/30 

نام خواهان/ شاکی: علیرضا عظیمی 
نام خوانده /متشاکی: داود طاوسی 

نوع خواسته / اتهام: الزام به تنظیم سند 
حوزه یک شورای حل اختالف 

م الف 3820 

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات ش��رکت تولیدی صنعتی ساکار پالستیک شرکت سهامی خاص 
به ش��ماره ثبت 230 و شناسه ملی 10980239600 به استناد صورتجلسه مجمع 
عموم��ی عادی بط��ور فوق العاده م��ورخ 1396/02/03 تصمیم��ات ذیل اتخاذ 
ش��د: اعضای هیئت مدیره بدین ش��رح بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای 
سیروان سلیمی بش��ماره ملی 3732206556 و آقای محمد سلیمی بشماره ملی 
37200۴3606 و آقای حبیب اهلل سلیمی بش��ماره ملی 5589108810 با رعایت 
ماده 1۴7 الیحه اصالحی قانون تجارت آرزو مرادی بشماره ملی 55800092۴0 
به سمت بازرس اصلی و عایش��ه الهی بش��ماره مل��ی 5589718090 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 

تفاهم جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری دهگالن

شماره: 439/م الف

شرکت معتبر مشهد فورجینگ
شرکت معتبر مشهد فورجینگ فعال در زمینه تولید قطعات خودرو واقع در جاده 

 کالت مشهد در نظر دارد برای گسترش واحدهای خود، تعدادی کارمند 
با شرایط زیر در مشهد استخدام نماید. 

سابقه شرایط استخدامیسمت شغلیردیف
کار

•حداقل لیسانس متالوژیمدیر کنترل کیفیت1
6 سال•آشنا با فرآیند فورج گرم ، ابزارهای آماری

•لیسانسکارشناس فروش۲
۵ سال•آشنایی با امور فروش و نرم افزار پایا

•حداقل لیسانس مکانیک یا متالورژیسرپرست تولید3
۵ سال•آشنایی با فرآیند فورج و ایزو TS خودرویی

کارشناس برنامه ریزی۴
•مهندسی صنایع

•آشنایی زمان سنجی ،ms project، ردیابی و شناسایی و نرم افزار 
پایا

3 سال

•لیسانس بازرگانیکارشناس تدارکات۵
۵ سال•خرید و امور پیمانکاران

۴ سال•مسلط به نقشه خوانی و آشنا به تراشکاری قالب،گیج و فیکسچرتراشکار ماهر6

انباردار7
•فوق دیپلم

•آشنایی با نرم افزار پایا
•دارای گواهینامه لیفتراک

3 سال

نیروی مکانیک تعمیر و 8
3 سال•آشنا به تعمیرات پرس های پنوماتیک و ماشین تراشنگهداری

کارشناس تعمیر و 9
۵ سال•آشنایی با نرم افزار pm و اصول برنامه ریزی تعمیرات پیشگیرانهنگهداری

3 سال•آشنا با تابلو برق و PLCبرقکار10

•فوق دیپلمراننده لیفتراک11
۴ سال•دارای گواهینامه لیفتراک و آشنایی با کامپیوتر

 متقاضیان میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ،شماره فکس 
و یا شماره تلگرام زیر ارسال نمایند.

 job.m.company@gmail.com آدرس ایمیل
تلفن تلگرام 09151115718                     فکس 05132453307 

استخدام برند وندا در تهران 
وندا یکی از برند های معتبر در طراحی و تولید پوشاک خانمها جهت تکمیل کادر خود از 

دارندگان شرایط در ردیف های شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید. 

شرایط احرازجنسیتعنوان شغلیردیف

خانم/ آقاطراح لباس1

•آشنا به الگوسازی ، دوخت و انواع پارچه و خرجکار
•حداقل ۵ سال سابقه کار مفید

•آشنا به بازار پوشاک ایران و برندهای ایرانی و خارجی فعال
•مسلط به برنامه ریزی ،  نظارت و  بستن کلکسیون فصل از صفر تا صد

•آشنا به بازار پارچه و اکسسوری داخلی و توانایی جستجو در بازار

کارشناس بازاریابی و ۲
خانم / آقافروش

•مسلط به طراحی و اجرای برنامه های بازاریابی
•آشنایی با تکنیک های فروش و مذاکره

•آشنایی با برندینگ ، روابط عمومی و شبکه های اجتماعی
•حداقل ۵ سال سابقه کار مفید و ترجیحا لیسانس

•بصورت تمام وقت

متقاضیان محترم می توانند، رزومه خود را از طریق ایمیل و یا تلگرام ارسال نمایند.
آدرس: تهران ، خیابان جمهوری ، تقاطع خیابان ولیعصر

 ceo@vandaa.com آدرس ایمیل                                      vandaa.com وبسایت
تلفن تلگرام  09123093693 

        


