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 اسپانیا؛ گوی سبقت را از امریکا 
در جذب گردشگر ربود

براس��اس آمارها، تعداد گردشگرانی که در 
سال 2017 از اسپانیا دیدن کردند، باعث شده که 
این کشور،آمریکا را به عنوان دومین کشور جهان 
در گردشگری پشت سر بگذارد. به گزارش ایرنا 
و ب��ه نقل از روزنامه 'ال پاییس'،گردش��گری در 
اسپانیا در سال 2017 رکوردی تاریخی در زمینه 
تعداد گردش��گران خارج��ی را با 82 میلیون نفر 

برجای گذاشت. 
تعداد چشمگیر گردشگران خارجی کشور 
اس��پانیا در س��ال 2017 رش��دی 8.9 درصدی 
نسبت به س��ال 2016 داشت. براساس این آمار 
اس��پانیا ب��رای اولین بار آمریکا را پش��ت س��ر 
گذاش��ت و واشنگتن در مقام دوم جهان از لحاظ 
شمار جذب توریست خارجی قرار گرفته است. 
در همین راس��تا، نمایشگاه س��الیانه توریسم در 
مادری��د )فیتور( نیز امس��ال از 17 تا 21 ژانویه 
)27 دی ت��ا 1 بهمن( با قدرت بیش��تری برگزار 
خواهد شد، که بیش از 10 هزار شرکت فعال در 
حوزه توریسم در نمایشگاه امسال فیتور شرکت 
می کنند و به دلیل افزایش اس��تقبال شرکت های 
 توریس��تی از این نمایش��گاه ، مس��احت آن نیز 

4 درصد بیشتر از سال گذشته خواهد بود.  

آسان تر شدن سفر ایرانی ها به روسیه 
تا قبل از جام جهانی 

مع��اون کنس��ولی، مجلس و ام��ور ایرانیان 
خارج از کشور وزارت امور خارجه گفت: تمام 
تالش ما در وزارت امور خارجه این است که تا 
قبل از آغاز جام جهانی فوتبال در کشور روسیه، 
امکان س��فر هم وطنان به ویژه فوتبال دوستان به 
این کش��ور آسان تر از گذشته ش��ود. به گزارش 
ایسنا، حسن قش��قاوی در حاشیه مراسم افتتاح 
ویزای الکترونیکی در فرودگاه بین المللی قش��م، 
با بیان اینکه براساس قولی که روسیه داده است، 
سفر به این کش��ور آسان می ش��ود، افزود: تمام 
تالش ما در وزارت امور خارجه این است که تا 
قبل از آغاز جام جهانی فوتبال در کشور روسیه، 
امکان س��فر هم وطنان به ویژه فوتبال دوستان به 
این کش��ور آسان تر از گذشته ش��ود. وی افزود: 
این مذاکرات بین سفارت ایران و روسیه در حال 
انجام اس��ت و بر اس��اس قول های طرف روسی 
امید اس��ت تا قب��ل از آغاز ج��ام جهانی، زمینه 
مناس��بی برای مس��افرت ایرانیان به این کش��ور 
فراهم ش��ود. قش��قاوی خاطرنش��ان کرد: تفاهم 
اولیه با طرف روس��ی برای گردشگران و تاجران 
امضا شده است و با فعالیت آژانس های مسافری 

روادید ایرانیان به راحتی تهیه می شود. 

خبرنامه

 ساختار فعلی سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری پاسخگوی نیاز کشور نیست

رییس جامعه هتلداران کشور گفت: ساختار 
فعلی س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری پاسخگوی نیاز کش��ور نیست. به 
گزارش ایسنا،  جمشید حمزه زاده در نشست کمیته 
راهبردی جامعه هتل داران اظهار کرد: در شرایط 
کنونی اصالح س��اختار سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری و تشکیل وزارتخانه 
گردش��گری امری ضروری به نظر می رسد. وی 
خاطرنش��ان کرد: م��ا معتقدیم که جلو س��اخت 
بی رویه هتل در کشور باید گرفته شود که البته طرح 
نیازسنجی ایجاد مراکز اقامتی مشخص می کند که 
در چه ش��هرها و مناطقی باید هتل ساخته شود. 
حم��زه زاده درباره این موضوع که س��اخت هتل 
در کش��ور ما چقدر توجیه اقتصادی دارد، افزود: 
س��ود هتل در کش��ور ما به نس��بت س��رمایه آن 
کمتر از 5 درصد اس��ت، سرمایه گذارانی که وارد 
هتلداری ش��دند با عش��ق و عالقه دست به این 
حرفه زدند و ممکن بود اگر پول خود را در محل 
دیگر س��رمایه گذاری کرده بودند، س��ود بیشتری 
نصیب شان می شد. رییس جامعه هتلداران کشور 
با بیان اینکه خوشبختانه در بسیاری از استان های 
کشور، رشته مدیریت هتلداری تاسیس شده است، 
افزود: از جمله سیاست های ما تعامل با سازمان ها 
و دس��تگاه های مرتبط با گردشگری است. وی با 
اش��اره به اینکه بیش از 100 تن از نمایندگان در 
فراکس��یون گردشکری مجلس ش��ورای اسالمی 
عضو هس��تند، افزود: هم اکنون بسیاری از مسائل 
مربوط به حوزه خود را از طریق این فراکس��یون 
دنبال می کنیم. همچنین تش��کیل کمیس��یون ویژه 
گردشگری در دس��تور کار مجلس قرار دارد که 
مقدمات این کار انجام گرفته اس��ت تا در صحن 

علنی مطرح شود. 
حم��زه زاده ادام��ه داد: در طی دوس��ال قبل 
هرس��ال 15 درصد میانگین اشغال هتل ها کاهش 
یافته است، از دالیل کاهش اشغال هتل ها، می توان 
به کاهش ت��وان اقتصادی مردم و توس��عه فعالیت 
مراکز اقامتی غیررس��می اش��اره ک��رد. وی درباره 
تعداد هتل های س��طح کش��ور عنوان کرد: در حال 
حاض��ر 2 هزار هتل و هتل آپارتم��ان با 75 هزار 
ات��اق و 200 ه��زار تخت در سراس��ر کش��ور در 
درجات مختل��ف خدمات اقامت��ی ارائه می دهند. 
رییس جامعه هتلداران کشور با اشاره به خبرهای 
مربوط به تعطیلی هتل ها تصریح کرد: آمار مربوط 
ب��ه تعطیلی هتل ها صحت دارد که این امر به دنبال 
توسعه بی رویه ساخت هتل بدون نیازسنجی صورت 
 گرفته است و متاس��فانه در برخی مقاصد همچون 

مشهد خودش را بیشتر نشان داده است. 

خبرنامه

تفاه��م- مناطق آزاد: س��امانه جامع اطالعات 
و آم��ار خدم��ات جزی��ره کیش با ه��دف خدمت 
 ب��ه گردش��گران در س��ازمان منطق��ه آزاد کی��ش 
راه اندازی ش��د. خالء وجود مرجع و مرکزی جامع 
برای پاسخگویی آنی به نیازهای گردشگران کیش، 
مدیریت برنامه محور منطقه آزاد این جزیره مرجانی 
را بر آن داشت تا در اقدامی عملی برای بسترسازی 
رونق صنعت جذب توریس��م سامانه جامع خدمات 

گردشگری را ایجاد کند . 
تاکنون دسترس��ی گردش��گران ب��ه اطالعات 
الزم از خدم��ات متنوع گردش��گری در این جزیره 
محدود بود و در این حوزه صنعت گردش��گری این 
جزیره مرجانی با کاس��تی هایی مواج��ه بود. بر این 
اساس مدیریت جدید س��ازمان منطقه آزاد کیش با 
هدف اصلی کاه��ش هزینه، ارائه به هنگام خدمات 
و جلب رضایت گردشگران تصمیم به ایجاد سامانه 
و پورت��ال جامع جزیره کیش نم��ود. مدیر فناوری 
اطالعات و ارتباطات س��ازمان منطقه آزاد کیش در 
جمع خبرنگاران و در تش��ریح ویژگی های سامانه 
جام��ع گردش��گری این جزیره گفت: اپلیکیش��ن و 
س��امانه ایجاد شده کمک می کند تا گردشگران این 
جزیره ب��ه اطالعات و خدمات م��ورد نیاز خود به 
راحتی دسترس��ی پیدا کنند. امیر س��وداگران افزود: 

در فاز نخست این س��امانه، گردشگران از خدماتی 
نظیر خرید آنالی��ن بلیط مراکز تفری��ح، پروازهای 
 هواپیمایی کیش ایر ، اطالعات اماکن و جاذبه های
 گردشگری، هتل ها و اماکن اقامتی، لیست حراجی ها

  و تخفیف کاال ها، رستوران ها، بازارها و مراکز خرید ، 
وضعی��ت جوی و آب و هوایی و لیس��ت پروازها و 
س��فرهای دریایی بهره مند شوند. وی با بیان اینکه 
امکان ارائه خدمات این سامانه فارسی زبان به زبان 
انگلیس��ی نیز تا پایان س��ال ج��اری فراهم خواهد 

 ش��د، اظهار کرد: ن��رم افزار این س��امانه به آدرس
 app.kish.ir بر روی سیستم های عامل اندروید 
و ios گوش��ی های تلفن همراه به صورت رایگان 
قابل نصب اس��ت . س��وداگران تأکید کرد: س��امانه 
 جام��ع جزیره کیش به دلیل داش��تن ج��ی پی اس

 منطب��ق بر موقعی��ت جغرافیایی گردش��گر، امکان 
آسان مسیریابی را به فرد و خدمات پیرامونی محیط 

گردشگر فراهم می کند. 
وی اف��زود: ام��کان دریافت ش��کایت و نظرات 

انتقادی گردشگران نیز به صورت تصویری و متنی در 
 این سامانه فراهم شده است و موارد توسط معاونت های

 مختلف س��ازمان منطقه آزاد تا حصول نتیجه پیگیری 
می شود. وی به گردشگران اطمینان خاطر داد به دلیل 
به روز رسانی و رصد مس��تمر مدیریت پورتال جامع 
جزی��ره کیش و نی��ز امنیت باالی اطالع��ات و داده ها 
و از طرفی نظارت مس��تمر مدیریت ارزیابی س��ازمان 
منطقه آزاد، امکان س��وء استفاده در این سامانه وجود 
ندارد. وی تاکید کرد: این سامانه جامع به موازات دیگر 
مراکز خدمات رسان طراحی شده و قابلیت این را دارد 
ک��ه عالقه مندان به طور مس��تقیم از طریق آن خدمات 
دریافت کنند و هرگز در کارکرد و بازار کار دیگر دفاتر 
خدماتی خدشه وارد نمی کند، بلکه آنها نیز باید به دنبال 
نوآوری و جذابیت در بس��ته های خدماتی خود باشند. 
س��االنه بیش از ی��ک میلیون و 700 هزار گردش��گر 
داخل��ی و خارجی از این جزی��ره مرجانی بازدید و از 
ظرفیت های مختلف طبیعی ،تفریحی و گردشگری آن 
استفاده می کنند. جزیره کیش با مساحت 91.5 کیلومتر 
مرب��ع و جمعیتی حدود 40 هزار نفر در 18 کیلومتری 
کرانه جنوبی ایران در محدوده شمالی آب های نیلگون 
خلیج فارس واقع است و از نظر تقسیم بندی سیاسی و 
اداری کشور، در محدوده استان هرمزگان و شهرستان 

بندر لنگه قرار دارد.

 راه اندازی سامانه جامع خدمات گردشگری کیش؛
درگاهی بسوی رونق صنعت توریسم

تبریز؛ اولین »شهر گردشگر« 
ایران در تحقق اقتصاد بدون نفت 
تفاهم- گروه گردشگری: رییس سازمان میراث فرهنگی معتقد 
اس��ت آنچه امروز نگاه صاحب نظران در عرصه گردشگری را به خود 
معطوف می دارد، وجود ظرفیت های بی شمار این صنعت برای توسعه 
اقتصادی اس��ت. علی اصغر مونسان، رئیس این سازمان در یادداشتی 
نوش��ت: »امروز در جهانی که گس��ترش خدم��ات به عنوان عنصری 
راهگشا و کلیدی در ایجاد جهش اقتصادی نقش ایفا می کند، چاه های 
نف��ت آرام آرام جای خ��ود را به مؤلفه هایی بس��یار کم هزینه تر و در 
عین حال س��ودآورتر و پایدارتر همچون داشته های تاریخی، طبیعی 
و فرهنگ��ی می دهند. آنچه بیش از پیش اهمیت این س��خن را نمایان 
می سازد برخورداری باالی ایران اسالمی از گنجینه هویت و فرهنگ 
و تاریخ اس��ت. وجود جاذبه های بی شمار و منحصر به فرد تاریخی و 
طبیعی این مجال را برای این سرزمین بوجود آورده است تا با تکیه بر 
داش��ته هایی از این دست، راه را برای توسعه و ایجاد جهش در عرصه 

اقتصادی فراهم ببیند.
مواردی که گفته ش��د و نیز ایجاد یک رابطه متقابل بین اقتصاد و 

گردش��گری در ش��هری که به پویایی اقتصاد و پیشینه سترگ تاریخی 
اشتهار دارد،امری است که در عین سادگی نیاز به ظرافت های خاصی 
دارد. صحبت از تبریز اس��ت، ش��هری که عظمت تاریخی آن و قدرت 
اقتصادی مثال زدنی اش در طول تاریخ همچون تاروپود فرشی پرنقش 
و نگار و فاخر در هم تنیده است و در این معنا همین بس که بزرگترین 
ب��ازار سرپوش��یده تاریخی دنیا را که در ط��ول تاریخ قدرتمندترین و 
بزرگترین گردش مالی را در اختیار داش��ته، در خود جای داده اس��ت. 
همان گونه که بازار تبریز در طول ادوار تاریخ نقش پررنگی در اقتصاد 
تبریز و معرفی آن به عنوان قطب اقتصادی جاده ابریشم و هم از منظر 
گردش��گران ایفا کرده اس��ت، امروز در بحبوحه رشد سریع خدمات و 
افول اقتصاد و تجارت مبتنی بر نفت، وقت آن رس��یده است که صنعت 
پیشرِو گردشگری ِدین تاریخی خود را در قبال خدمات بی شائبه بازار 
تبریز و دیگر داشته های ارزنده این شهر ادا کند. صد البته وقتی سخن از 
داشته های ارزنده تبریز به عنوان نمونه ای مثال زدنی از »شهر گردشگر« 
می شود، شهری مهربان برای تمامی اقشار بویژه کودکان و سالمندان و 
معلوالن، شهری نوعدوس��ت و عاری از خشونت، شهری اخالق مدار، 
قانونمند، شاداب، شهری پاک و مناسب برای بهتر زیستن ترسیم می شود 
که در س��ایه این ویژگی ها، بیش از پیش آماده میزبانی از گردش��گران 
داخلی و خارجی اس��ت. در این س��فره هزاررنگ که برای گردشگران 

مهیا شده است، بی شک باید آئین ها و سنت های شگرف و زیبا و صنایع 
دستی و هنرهای سنتی بی بدیل و چشم نواز را نیز افزود که هر آینه بر 
شایستگی تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری در سال 2018 صحه 
می گذارد. سال 2018 برای کشور ما محمل 2 رویداد بزرگ بین المللی 
در عرصه گردشگری است؛ انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگری 
آس��یا در سال 2018 از سوی وزرای گردشگری کشورهای آسیایی و 
انتخاب تبریز به عنوان ش��هر نمونه گردشگری کشورهای اسالمی در 
سال 2018، که هر دو را باید به فال نیک گرفت و از چنین فرصت های 
بی نظیری، فراتر از ش��هرهای انتخاب ش��ده، در راستای معرفی تمامی 
ظرفیت های گردشگری کشورمان بهره جست. »تبریز 2018« می تواند 
دریچه ای باشد که از روزنه آن و از مسیر معرفی این شهر به عنوان قطب 
گردشگری، اقتصاد تبریز و به تبع آن بازار جهانی این شهر رونق شایسته 
و در خور خود را باز یابد و هر خشت بازار تبریز نیز به چاه نفتی بدل 

شود که موتور محرکه اقتصاد این شهر را جانی دوباره بخشد. 
این بار تبریز مهربان و راس��ت قامت، آماده می شود تا با حرکت 
در مسیر پر نشاط و پر جاذبه گردشگری، رونق اقتصادی را بازتعریفی 
دوباره کند و همچون همیشه، اولینی دیگر را به کارنامه پر افتخار خود 
بیفزاید: »تبریز، اولین شهر گردشگر ایران در تحقق اقتصاد بدون نفت«، 

به امید تحقق آن روز.«
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ساليانه مورخ 1394,05,15 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - خانم دريا مشهور 
صومعه سرايى به شماره ملى 2679165535 به عنوان بازرس اصلى و آقاى 
على  بازرس  عنوان  به   1621017745 ملى  شماره  به  زاده  حسن  منصور 

البدل براى يك سال مالى انتخاب گرديدند. 1
(129211) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 

آگهى تغييرات شركت پارس پاك شركت سهامى خاص به شماره ثبت 70673 
و شناسه ملى 10101156030 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
ساليانه مورخ 1395,04,31 تصميمات ذيل اتخاذ شد : خانم دريا مشهور با 
كدملى 2679165535 به عنوان بازرس اصلى و اقاى منصور حسن زاده با 
كدملى 1621017745به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى 

انتخاب شدند. 1
(129212) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 

و   70673 ثبت  شماره  به  خاص  سهامى  پاك  پارس  شركت  تغييرات  آگهى 
فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10101156030 ملى  شناسه 
اصلى  مركز  آدرس   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1395,04,21 مورخ  العاده 
شركت از تهران به استان گيالن شهرستان رشت كيلومتر 5 جاده تهران،جنب 
پمپ بنزين دولت آباد بن بست نور-كدپستى:4199835446 انتقال يافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذكور اصالح گرديد. 1
(129213) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 

شناسه  و  ثبت 70673  شماره  به  خاص  سهامى  شركت  پاك  پارس  شركت 
ملى 10101156030 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
قانون  انتقال سهام وفق مواد 39و40 اليحه اصالحى  و  نقل   1392,12,03
تجارت مربوط به امور داخلى شركتهاى سهامى بوده و از موارد ثبت و آگهى 

نمى باشد. 1
(129214) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 

شناسه  و  ثبت 70673  شماره  به  خاص  سهامى  شركت  پاك  پارس  شركت 
ملى 10101156030 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
قانون  اصالحى  اليحه  39و40  مواد  وفق  سهام  انتقال  و  1392,02,02نقل 
تجارت مربوط به امور داخلى شركتهاى سهامى بوده و از موارد ثبت و آگهى 

نمى باشد. 1
(129215) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 

آگهى تغييرات شركت تابان گستر پويا (سهامى خاص) به شماره ثبت 1084 
و شناسه ملى 10862091431 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
-آقاى   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,09,20 مورخ  العاده  فوق  بطور 
ناصرتركمن به شماره ملى 0080835007 به عنوان بازرس اصلى و خانم 
اعظم قديمى به شماره ملى 4284378066 بعنوان بازرس على البدل براى 
مدت يك سال انتخاب گرديد. حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها 

وموسسات غيرتجارى شهرستانهاى استان تهران 1
سازمان ثبت اسناد وامالك كشور اداره   
كل ثبت اسناد و امالك استان تهران مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رباط كريم (129223)

خط بطالن بر یک تصور غلط در مورد ژاپن

کارمندان کدام کشورها 
بیشتر کار می کنند؟

  آمارها نشان می دهد که بر خالف تصور اکثر مردم، کارکنان هشت 
کش��ور جهان بی��ش از ژاپنی ها کار می کنند!به گزارش ایس��نا، مردم در 
سراسر جهان پس از استراحت و تعطیالت سال نو میالدی بر سر کار خود 
بر می گردند. امسال، کارکنان  در برخی از کشورها، ساعت کاری بیشتری 

نسبت به سایرین خواهند داشت.
بنا بر اعالم س��ازمان همکاری و توس��عه اقتص��ادی، مکزیکی ها با 
2246 س��اعت، بیشترین ساعت کاری در سراسر جهان را دارند که 467 
ساعت بیشتر از میانگین ساعت کاری آمریکایی هاست؛ با این تفاوت که 

درآمد کارکنان مکزیکی یک پنجم درآمد آمریکایی هاست!
در ک��ره جنوبی نیز علی رغم تالش دولت این کش��ور برای کاهش 
س��اعت کاری، کارکنان کره ای به طور میانگین 211۳ س��اعت در سال 
کار م��ی کنند. یونانی ها که پس از وقوع بحران مالی، غالبا افرادی تنبل 
که مایل به بازنشس��تگی زودهنگام هس��تند تصور می شدند، بیش از هر 
کش��ور دیگری در اروپا کار می کنند و با 2042 س��اعت کار در س��ال، 
در رتبه س��وم قرار دارند.بعد از یونانی ها، کارکنان ش��یلیایی با  1988 
س��اعت کار س��االنه، روس ها با 1978 ساعت کار و ترک ها با 18۳2 
ساعت کاردر سال قرار دارند.آمریکایی ها با 1779 ساعت در رده هفتم 
قرار دارند و بعد از آن ها ایتالیایی ها هس��تند که 1725 ساعت در سال 

کار می کنند.
طبق آنچه که موسس��ه آماری استاتیستا منتشر کرده، ژاپنی ها که به 
عقیده بس��یاری از افراد، بیش از سایر مردم جهان کار می کنند، با 1719 
س��اعت کار در سال، در رتبه نهم هستند.پس از ژاپن نیز بیشترین ساعت 
کار به ترتیب متعلق به کشورهای کانادا، اسپانیا، انگلیس، استرالیا، فرانسه 

و آلمان است.

آمازون و چگونگی موفقیت آن
 ادامه از صفحه یک- سود اصلی با استفاده از طراحی الگوریتم های 
بس��یار دقیق اس��ت که برای مدیریت رفت��ار بازدیدکنندگان آن س��ایت 
طراحی ش��ده است که باعث می شود به صورت ماهرانه ای به معامله ای 
سودمند تبدیل شود. در واقع یک سیستم یارانه ای فوق هوشمند؛ همواره 
حواسش به مشتری و خواسته های اوست و شما را به عنوان یک مشتری 
همواره رصد می کند تا در یابد، ش��ما به چه میزانی حاضرید برای خرید 
کاالیی هزینه کنید. زیرا افراد بس��ته به نوع نیاز و س��لیقه خود، حاضرند 

برای خرید کاالهای مورد نیازشان پول پرداخت نمایند. 
آمازون یک ماش��ین بزرگ شناخت الگوریتم است که با گذشته ای 
که از ش��ما سراغ دارد می تواند حدس بزند که چه چیزی می خرید و بر 
این اساس سود خود را به حداکثر برساند. آمازون ؛ با چرخش به سمت 
ایده های برنده و سرمایه گذاری همراه با برنامه های طوالنی مدت، مدام 

در حال رشد و پیشرفت است. 
بنابراین می توان اذعان داش��ت موفقیت، خواه در یک کس��ب و کار 
کوچک و خواه در یک شرکت بزرگ، مرتبط با نوع رهبری آن است چرا 
که "جف بزوس" ش��رکت بزرگی همچون آم��ازون را با ایده های طالیی 

خود به اوج رساند.
مدیر مسوول روزنامه تفاهم*
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