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تماشاگه

ستبد مٌسسو
برگساری کالش تٌجیيی حفبظت ً نگيببنی
تعضاص پٌج جلـَ تْجیِی اعتمبی كٌبست عْاهل ًگِجبًی هْؿـَ فغٌُگی هْػٍ ُبی ثٌیبص
ثغگؼاع گغصیض.
ّادض دغاؿت ،ضوي اعالم هطلت فْق گفت:صع کالؿِبی فْق کَ تْؿظ دغاؿت هْؿـَ ثغپب
كض ّ ثَ صْعت هـتوغ ًیؼ تضاّم سْاُض یبفت ،عْاهل دفبظت صع هْػٍ ُبی سْصعّ ،ػهبى،پْل
ّؿبستوبى صفیٌَ پیغاهْى ّظبیف ًگِجبًی،ؿجبیبی اساللیُْ،كیبعی،عفتبع هٌبؿت ثب
ثبػصیضکٌٌضگبى ّ...تذت ثبػآهْػی لغاع گغفتٌض.

مذیریت شنبسبیی ً نگيذاری
پرًژه شنبسبیی ميرىبی ببستبنی شرًع شذ
پغّژٍ كٌبؿبیی هِغُبی ثبؿتبًی هْجْص صع سؼاًَ ُبی هْؿـَ فغٌُگی هْػٍ ُبی ثٌیبص
كغّع كض.
هضیغیت كٌبؿبیی ّ ًگِضاعی ضوي اعالم هطلت فْق گفت:ثیق اػ  033هِغ گلی ،ؿٌگی ّ
فلؼی صع سؼاًَ ُبی هْؿـَ هْجْص اؿت کَ لضهت ثـیبعی اػ آًِب ثَ ثیق اػ  0033ؿبل لجل
ثبػ هی گغصص ّ ثشق عوضٍ ای اػ آًِب کبعثغصی صّگبًَ صاكتَ اًض کَ ُن ثَ عٌْاى هِغ اصاعی ّ
تجبعی ّ ُن ثَ عٌْاى ػیْع آالت (اػ جولَ اًگلتغ ّ گغصى ثٌض )هْعص اؿتفبصٍ لغاع هی گغفتَ اًض.
ثٌبثغ ایي گؼاعف ً،کتَ لبثل تْجَ صع سصْم ایي هِغُب ؿیغ تذْل ًمْف آًِبؿت.ثضیي تغتیت کَ
هِغُبی ثبؿتبًی اػ اثتضا صاعای ًمْف دیْاًی ًظیغ اؿت ثبلضاع ،گبّ،عمغة،عمبة ّ ...ثْصٍ دبل
آًکَ ثب گظع ػهبى ایي تصبّیغ جبی سْص عا ثَ سظ ّ ًْكتبع صاصٍ اؿت.
خسانو دار جنگ افسار عضٌ ىیئت تحریریو مبىنبمو جنگ افسار شذ

پیغّ هلبعکت ؿغکبعسبًن دبجی  ،سؼاًَ صاع جٌگ افؼاع صع هعغفی ؿالح ُبی تبعیشی سؼاًَ
هْؿـَ صع هجالت تشصصی ّ اعتجبط ّ ُوکبعی ثب هجلَ جٌگ افؼاع ّ اعائَ ّ اًتلبع همبالت صع
ایي هجلَ ً ،بهجغصٍ ثَ عضْیت ُیئت تذغیغیَ هبٌُبهَ جٌگ افؼاع صعآهض.
كبیبى طکغ اؿت صع هبٌُبهَ كوبعٍ ( 20آطعهبٍ  )9034جِت اعتجبط ّ ُوبٌُگی ثب اعضبء تذغیغیَ
هجلَ ،آصعؽ پـت الکتغًّیک آًبى صعج گغصیضٍ اؿت.
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ببزدیذ دانشجٌیبن گرًه ببستبنشنبسی از ًاحذىبی
مٌسسو مٌزه ىبی بنیبد

ُوؼهبى ثب ُفتَ پژُّق ،تعضاص ً 00فغ اػ صاًلجْیبى گغٍّ ثبؿتبًلٌبؿی صاًلگبٍ آػاص کبػعّى
اػ سؼاًَ ُبی ؿفبل،تبثلْ ّ سؼاًَ كوبعٍ یک ّ هْػٍ ػهبى ّاثـتَ ثَ هْؿـَ فغٌُگی هْػٍ
ُبی ثٌیبص ثبػصیض ثَ عول آّعصًض.
ثٌبثغ گؼاعف هضیغیت كٌبؿبیی ّ ًگِضاعی ،پیغّ ُوبٌُگی ُبی اًجبم كضٍ ،ایي گغٍّ اػ
صاًلجْیبى ثغ اؿبؽ ؿغ فصلِبی صعّؽ ثبؿتبًلبؿی کَ ثبػصیض اػ اهبکي ّ آثبع ثبؿتبًی عا صع
گظعاًضى ّادضُبی صعؿی پیق ثیٌی کغصٍ اؿت اػ ّادضُبی هْؿـَ ثبػصیض ثعول آّعصًض ّ ثب
آثبع صّعٍ ُبی هشتلف فغٌُگی ّ ثبؿتبًی آكٌب كضًض.

مٌزه پٌل

مٌزه پٌل ىذیو گرفت
تعضاص  93ثغگ اؿکٌبؽ ًوًَْ آسغیي اؿکٌبؽ ُبی چبپ كضٍ تْؿظ ثبًک هغکؼی جوِْعی
صّهیٌیکي تْؿظ آلبی سْاى هبًْئل پغیضا هضیغ ؿبثك هْػٍ ی ؿکَ كٌبؿی ایي کلْع ثَ هْػٍ
پْل ّاثـتَ ثَ هْؿـَ فغٌُگی هْػٍ ُبی ثٌیبص ُضیَ گغصیض.
گفتٌی اؿت اؿکٌبؽ ُبی هؼثْع تْؿظ ًبهجغصٍ صعًلـت اسیغ كْعای ثیي الوللی هْػٍ ُب کَ
صع كِغ كبًگِبی چیي ثغگؼاع گغصیض ثَ ؿغکبع سبًن اًضاهی هضیغ هْػٍ پْل اُضا كض ّ پؾ اػ
صعیبفت ثغای ثجت ّ اًتمبل ثَ سؼاًَ پْل هٌتمل گغصیض ّ ثؼّصی صع هْػٍ هؼثْع ثَ ًوبیق صع هی آیض.
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مٌزه کبخ رامسر

ببزدیذ گردشگران خبرجی از مٌزه کبخ رامسر افسایش یبفت
هِغصاص افتشبعی هضیغ هْػٍ کبر عاهـغ گفت:صع ُلت هبٍ ًشـت ؿبل  9034تعضاص 9004
گغصكگغ سبعجی اػ هْػٍ کبر عاهـغ ّاثـتَ ثَ هْؿـَ فغٌُگی هْػٍ ُبی ثٌیبص ثبػصیض ثَ عول
آّعصًض.
ّی افؼّص  :ایي آهبع ثبػصیض کَ ًـجت ثَ هضت هلبثَ ؿبل گظكتَ ثیق اػ  22صعصض افؼایق
ًلبى هی صُض،گغصكگغاى سبعجی اػ کلْعُبی اؿتغالیب،اهبعات هتذضٍ عغثی
،ؿٌگبپْع،ؿْئض،عغثـتبى،عغاق،اتغیق،ثغػیل،ثْؿٌی،
،صاًوبعک،عّؿیَ،ژاپي،،فٌالًض،فغاًـَُ،لٌضً،یْػیلٌض،هبلؼی،لِـتبى،لطغ،کغٍ،کْیت
آطعثبیجبى،اعهٌـتبى،ایتبلیب ،تبجیکـتبى،تبیلٌض،تبیْاى،چیي ّ...عا صع ثغهی گیغص.

مٌزه خٌدرً

افسایش ببزدیذ دانش آمٌزی در مٌزه خٌدرًىبی تبریخی ایران،
علی رغم آلٌدگی ىٌا
هْػٍ سْصعُّبی تبعیشی ایغاى ّاثـتَ ثَ هْؿـَ اعالم کغص علی عغن آلْصگی ُْا ّ تعطیلی
عّػ چِبعكٌجَ ؿْم آثبى ،ایي هْػٍ عّػ پغکبعی عا پلت ؿغگظاكت،ثَ گًَْ ای کَ صع ایي عّػ
پظیغای تعضاص  193ثبػصیض کٌٌضٍ صاًق آهْػ اػ كِغؿتبى کغج ثْص.
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تيیو برنبمو تلٌیسیٌنی ىذفمنذ کردن یبرانو ىب در مٌزه خٌدرً
ثٌبثغ اعالم هضیغیت هْػٍ سْصعُّبی تبیشی ،ثغًبهَ عطف ثب هْضْع صغفَ جْیی صع ؿْست ّ
ُضفوٌض کغصى یبعاًَ ُب ثب دضْع ؿغٌُگ اؿوبعیلی کَ صع هْػٍ سْصعّ تِیَ كضٍ ثْص اػ هْعر
 34/93/4ثَ صْعت یک كت صع هیبى لجل اػ سجغ كجکَ یک ؿیوب پشق كض.

مٌزه زمبن
ببزدیذ ببزیگر سینمب از مٌزه زمبن

هْػٍ ػهبى گؼاعف صاص :هذوض عضب فغّتي ثبػیگغ ؿیٌوب ثَ اتفبق ُوغاُبى اػ هْػٍ ػهبى ثبػصیض ًوْص.
ثٌبثغ ایي گؼاعفً ،بهجغصٍ ثب عاللَ تْضیذبت اعائَ كضٍ صع هْعص هْػٍ ّ ؿبستوبى آى تْؿظ
کبعكٌبؽ هْػٍ عا صًجبل کغص ّ ثغای صؿت اًضعکبعاى آعػّی هْفمیت ًوْص.

تغییر سبعبت ببزدیذ از مٌزه زمبن

هْػٍ ػهبى اعالم کغص:ؿبعت ثبػصيض هْػٍ ػهبى اػ تبعيز  9034/93/99افؼايق يبفتَ ّ صع دبل دبضغ
ػهبى ثبػصيض اػ هْػٍ اػ ؿبعت  3صجخ تب ؿبعت 03كت هي ثبكضُ .وچٌیي هْػٍ ػهبى صع توبم
عّػُبي ُفتَ ّ تعطیالت غیغ هظُجي ثبػ ّ فعبل هي ثبكض.
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