
سواد میراثی را چگونه رشد دهیم؟

گروه گردشگری- مشــاور معــاون میراث فرهنگی گفت: در برنامه های 
میراث فرهنگی باید نگاه ویژه ای به کتب درســی، نشریات تخصصی، رسانه ها، 
تشــویق مردم به سفر، خاطره ســازی در اماکن تاریخی، حفظ تعلق به وطن و 
میراث فرهنگی ناملموس شود که تحقق این امر موجب رشد سواد میراثی خواهد 
شــد. علیرضا تابشـ  دبیر ســتاد هفته میراث فرهنگیـ  در وبینار »ارتقای سواد 
میراثی، نهضت معرفی و آموزِش« دانشــگاه هنر شیراز که در آستانه روز جهانی 
موزه و هفته میراث فرهنگی برگزار شــد، با طرح پرسش هایی درباره چگونگی 
وضــع اطالعات میراثی موجــود در موزه های مختلف و مخاطبان آن ها، با یک 
ارزیابی کلی، گفت: سطح سواد دانشگاهی در حوزه میراث فرهنگی رشد خوبی 

داشته است. سواد میراث فرهنگی موجب صیانت از میراث فرهنگی می شود.
او در ادامه بیان کرد: کنشگرانی که در عرصه میراث فرهنگی فعالیت می کنند، 
باید ویژگی هایی مانند بااخالق بودن، اهل گفت وگو بودن، خوب گوش دادن، 
یادگیرنده بودن، یاددهنده بودن، توانایی استفاده از ابزارهای نوین، توانایی سواد 
میراثی برای تشخیص اطالعات دقیق و معتبر و نداشتن ترس از فناوری های نوین 
را داشته باشند. تابش افزود: باید فراز و فرودهای موزه داری آسیب شناسی شود و 
درک درستی از موزه داری در جامعه امروز داشته باشیم و منطبق با آن به موضوع 
میراث فرهنگی و موزه داری بپردازیم؛ چرا که با دگرگونی نسل روبه رو هستیم. 
در سال های گذشته ترکیب جمعیت تغییر کرده و شاهد رشد فناوری های نوین 
بودیم. تمام این موارد موجب تغییر ذائقه رسانه ای شده است و به همین دلیل باید 
به سواد میراثی بیشتر توجه کنیم. دبیر ستاد هفته میراث فرهنگی ادامه داد:  شیوع 
کرونا در دو ســال گذشته تأثیرات زیادی روی فعالیت موزه ها داشته، طوری که 
فعالیت های اجتماعی محور میراث فرهنگی را تعطیل کرد، اما شتاب دهنده برای 
ورود موزه ها به فضای مجازی بود. همچنین این اماکن فرهنگی تاریخی مجبور 
شــدند خدمات خود را در رســانه های نوین ارائه دهند. موزه داران باید توانایی 
رسیدن به منابع مورد اعتماد و با اعتبار و توانایی ارزیابی نقادانه منابع اطالعاتی 
میراثی را داشته باشند و اطالعات تولیدشده در حوزه میراث فرهنگی را به اشتراک 
بگذارند. گاهی اوقات دچار حبس اطالعات می شــویم و منابع را به خوبی به 
اشتراک نمی گذاریم. مشاور معاون میراث فرهنگی اضافه کرد: موزه داران به عنوان 
کنشگر باید مهارت تفکر انتقادی، توانایی مشاهده گری، استنباط، ارتباطات و حل 
مسأله را داشته باشند. موضوع عمومی سازی میراث فرهنگی در دستور کار معاونت 
میراث فرهنگی قرار گرفته و برای این که ما به هویت تمدنی ایران بپردازیم، الزم 
اســت گروه های سنی مختلف بیشــتر مورد توجه قرار گیرند. با برجسته کردن 
سواد میراث فرهنگی در فرهنگ عمومی کشور به طور یقین میراث فرهنگی نزد 
مردم محترم شمرده می شود. همچنین باید از ظرفیت رسانه های اجتماعی برای 
ارتقای سواد میراثی  استفاده بهینه شود و این موضوع در دستور کار موزه ها قرار 
گیرد. تابش گفت: ارتقای سواد میراثی باید بین چندین گروه از جمله همکاران 
مــا در موزه ها و روابط عمومی موزه هــا ارتقا پیدا کند. همچنین نیاز به آموزش 
مردم، کودکان، موزه داران، رسانه ها،  مدیران و برنامه ریزان میراث فرهنگی داریم. 
مشاور معاون میراث فرهنگی با بیان این که نیاز به مهارت افزایی در میان مدیران و 
موزه داران احساس می شود، تاکید کرد: نهضت معرفی و آموزش با تولید محتوای 
خالقانه و تعامل با مخاطبان الزم است در دستور کار موزه ها قرار بگیرد. تابش 
همچنین از برگزاری بیش از هزار برنامه به مناسبت هفته میراث فرهنگی در ۳۱ 

استان کشور در موزه ها، پایگاه ها و مراکز میراث فرهنگی خبر داد.

5 گردشگری

ژاپن گردشگری آزمایشی را آغاز می کند

باستان شناسان جسد نیمه سوخته ۲۳۰۰ساله را کشف کردند
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گروه گردشــگری - ژاپن برای 
نخستین بار از سال ۲۰۲۰ و زمان شیوع 
کرونــا تاکنون خود را آماده گشــودن 
درها به روی گردشــگران بین المللی 
می کند. ژاپن پیش از بازگشایی کامل 
گردشــگری خود به روی گردشگران 
بین المللی، در ماه می برنامه »گردشگری 
آزمایشی« را در قالب تورهای محدود 

آغاز خواهــد کــرد. اگرچه صنعت 
گردشــگری یکی از ستون های اصلی 
اقتصاد ژاپن محســوب می شود، اما از 
زمــان آغاز همه گیری کرونا در ابتدای 
ســال ۲۰۲۰  این کشــور کنترل های 
مرزی سخت گیرانه ای را اتخاذ کرده و 
به گردشگران اجازه ورود نداده است. 
مقررات ورود گردشــگر کمی 

تســهیل شده و به دانشجویان و برخی 
از مســافران تجــاری اجــازه ورود 
داده شــده اما علی رغم درخواســت 
دســت اندرکاران صنعت گردشگری 
مبنی بر راه اندازی مجدد گردشــگری 
برای اســتفاده از ین، که به پایین ترین 
حد در ۲۰ ســال گذشته رسیده، ورود 
گردشــگران انفرادی همچنان ممنوع 
اســت.  آژانس گردشگری ژاپن اعالم 
کرده که از اواخــر ماه جاری میالدی 
بــه تورهای گروهی کوچک به عنوان 
»مورد آزمایشــی« اجازه ورود خواهد 
داد تا بر اساس اطالعات به دست آمده 
برای ازسرگیری گسترده تر گردشگری 
در تاریــخ نامشــخصی در آینــده 
تصمیم گیری کند.  گردشــگرانی که 
واکســن ســه گانه دریافت کرده اند و 
از آمریکا، اســترالیا، تایلند و سنگاپور 
آمده انــد، مجاز خواهند بــود در این 
تورها شــرکت کننــد، تورهایی که با 

همکاری آژانس های مسافرتی کاماًل 
برنامه ریزی شده و با حضور همیشگی 
مجریــان تور همــراه خواهد بود و بر 
اساس اعالم آژانس گردشگری ژاپن 
این تصمیم بــه آن ها امکان می دهد تا 
پیــروی از دســتورالعل ها و اقدامات 
اضطراری برای پیشــگیری از کرونا را 
بررسی کنند و دســتورالعمل هایی را 
برای آژانس های مسافرتی و اقامتگاه ها 
در نظــر بگیرنــد. »فومیو کیشــیدا« 
نخست وزیر ژاپن، اوایل ماه جاری در 
لندن گفت که در ماه ژوئن کنترل  مرزی 
ژاپن را با کشــورهای ثروتمند کاهش 
خواهد داد، اما جزئیات بیشتری درباره 
برنامــه زمانی برای بازگشــایی کامل 
مرزهای خود به روی گردشگران ارائه 
نداد.  در سال ۲۰۱۹، ژاپن میزبان ۳۱.۹ 
میلیون بازدیدکننــده خارجی بود که 
۴.۸۱ تریلیون ین )۳۷.۲ میلیارد دالر( 

هزینه کردند.

گروه گردشگری - مقبره کمیاب 
۲۳۰۰ساله در استانبول حاوی جسدی 
نیمه سوزانده شده توسط باستان شناسان 
کشــف شد که در آن یک جام سفالی و 

یک بطری عطر گذاشته شده بود.
باستان شناسان در استانبول اعالم 
کردنــد یک مقبره آجری ۲۳۰۰ســاله 
بدســت آوردنــد که حــاوی بقایای 
سوزانده شــده فردی است که احتماالً 
جســد او در گور گذاشــته و سپس به 
آتش کشیده شده است. باستان شناسان 

می گویند مقبره ای این چنینی یک یافته 
نادر است.

در زمــان دفن این شــخص، این 
منطقه به نام کلسدون شناخته می شد که 
در آن زمان شــهری پر رونق در دوران 
هلنیســتی بود. این مقبــره که حاوی 
بقایای ســوزانده شده حداقل یک نفر 
است، در ایســتگاه قطار حیدرپاشا در 
استانبول پیدا شد. رحمی عسل )مدیر 
موزه های باستان شناسی استانبول( گفت 
که باستان شناســان همچنین یک جام 

سفالی و یک شیشــه عطر را در داخل 
ایــن قبر پیدا کردنــد. این یافته یکی از 
قدیمی ترین یافته های این منطقه است. 
کاوش باستان شناسان در این منطقه در 
پی نوسازی و گسترش سیستم راه آهن 
در منطقه انجام و منجر به کشف بخشی 

از تاریخ استانبول شده است.
تجزیه و تحلیل اولیه جسد نشان 
داد اگرچه جســد این فــرد در داخل 
گور ســوزانده شــده بود، اما برخی از 
استخوان ها و بخش هایی از بدن او سالم 
باقی مانده و می توان گفت تمام جســد 
نسوخته است. عسل در این باره گفت: 
من هرگز این نوع از مقبره های سوزانده 

شده از دوره هلنیستی را ندیده ام.
در حــدود ۲۳۰۰ ســال پیــش 
کلسدون شــهری پر رونق بود و نقش 
پررنگی در سیاســت های بین المللی 
داشــت. نوآ کایه )اســتادیار تاریخ در 
دانشگاه ایالتی میشــیگان( دراین باره 
گفت: بین ســال های ۲۳۵ و ۲۲۰ قبل 
از میالد، کلســدون، همــراه با بیزانس 
)شــهری در مجــاورت آن( عوارض 

سنگینی بر کشــتی هایی و ضع کردند 
که از تنگه بســفر به سمت دریای سیاه 

می رفتند.
البته برخی از نویسندگان باستان 
از کلسدون به عنوان »سرزمین نابینایان« 
یاد می کردند، زیرا مناطق دیگری نیز در 
نزدیکی آن وجود داشــت که برای یک 
شهر مناســب تر بودند. در قرن چهارم 
پس از میالد، امپراتور روم کنســتانتین، 
قسطنطنیه را تأسیس کرد، شهری که در 
نهایت بیزانس و کلسدون را دربرگرفت 
و به مرکز امپراتوری بیزانس تبدیل شد.

فلیکس پیرســون )مدیر شــعبه 
استانبول مؤسسه باستان شناسی آلمان( 
معتقد اســت: کشف این مقبره ممکن 
است به روشن کردن چگونگی کارکرد 
کلسدون کمک کند. بررسی بیشتر این 
کاوش ها می تواند اطالعات بیشتری در 
مورد آداب و رســوم تدفین و فرهنگ 
تشییع جنازه و سایر موضوعات از تمایز 
اجتماعی تا هویــت افرادی که در این 
شــهر زندگی می کردند را در اختیار ما 

بگذارد.

گروه گردشــگری - شــیوع 
بیماری کرونا در ســطح بین المللی 
صنایع مختلف را با آسیب های جدی 
مواجه کرده است. در این میان، صنعت 
گردشگری که ماهیت آن بر اصل جابه 
جایی بنا شــده به نســبت خسارات 

بیشتری را متحمل شده است.
امــا بــا تســریع در فراینــد 
واکسیناســیون جهانــی، کاهــش 
محدودیت هــای ورود به کشــورها 
و درنتیجه افزایش اعتماد مســافران، 

تقاضای سفر افزایش یافته است. 
در این میان، ســرعت نامتوازن 
روند بهبودی صنعت گردشگری در 
مناطق مختلف جهان به دلیل تفاوت 
در اعمال میــزان محدودیت ها، نرخ 
واکسیناسیون و سطح اعتماد متفاوت 
برای ســفر در کشــورهای مختلف 

است.
در این راستا مرکز پژوهش های 
مجلس گزارشــی با عنوان بررســی 
وضعیــت  بهبــود  راهکارهــای 
گردشگری در مواجهه با کرونا منتشر 
کرده اســت و نوشته: اگرچه بر طبق 
اعالم ســازمان جهانی گردشــگری 
وضعیــت گردشــگری رو به بهبود 

اســت اما میزان نرخ های رشــد ثبت 
شــده همچنان در مقایسه با وضعیت 
قبل از شــروع دوران کرونا چشمگیر 

نیست.
با این وجود پیش بینی ها نشــان 
می دهد که این روند رو به رشــد در 

سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت. 
اما بازگشــت به وضعیت عادی 
قبلی تا ســال ۲۰۲۴ به درازا می کشد. 
بــا این حــال گردشــگری داخلی 
 نقشــی کلیدی در این بازیابی خواهد 

داشت.
عالوه بر این توجه به مقاصد آشنا 
و نزدیک، افزایش هزینه های ســفر، 
توجه به فناوری در عرضه و تقاضای 
گردشــگری از جمله روندهای قابل 
تصور در حوزه گردشگری به اذعان 

سازمان های بین المللی است.
بنابر آخرین داده های منتشر شده 
از سوی سازمان جهانی جهانگردی، 
شمار گردشگری بین المللی در سال 
۲۰۲۱ نســبت به سال ۲۰۲۰، افزایش 
۴ درصدی را تجربه کرد؛ یعنی میزان 
گردشگران بین المللی از ۴۰۰ میلیون 
نفر در ســال ۲۰۲۰ به ۴۱۵ میلیون نفر 

در سال ۲۰۲۱ رسیده است.

ایــن در حالی اســت کــه بنابه 
تخمین هــای صــورت گرفته هنوز 
ورودی های گردشــگری بین المللی 
۷۲ درصد کمتر از ســال قبل از همه 
گیری بیماری کووید ۱۹) سال ۲۰۱۹( 

است.
به کالمی دیگر، اگر سال ۲۰۲۰ 
را به عنوان بداقبال ترین ســال برای 
گردشگری بین المللی به شمار آوریم 
با ۷۳ درصد افت در میزان گردشگران 
بین الملل ســال ۲۰۲۱ سال بحرانی 
متوالی دیگری به شــمار می رود که 
صنعت گردشگری آن را تجربه کرده 

است.
براســاس تخمین هــا میانگین 
دریافتی از هر مســافر بین المللی در 
سال ۲۰۲۱ برابر با ۱۵۰۰ دالر آمریکا 
بــوده که این رقم نســبت به دریافتی 
۱۳۰۰ دالر آمریــکا در ســال ۲۰۲۰ 

افزایش یافته است.
این افزایش به دلیل افزایش پس 
اندازها برای سفر، افزایش طول اقامت 
و همچنین افزایــش قیمت خدمات 

حمل و نقل و اقامت بوده است.
صنعــت  بازگشــت 
گردشــگری به دوران پیش از 

کرونا از سال ۲۰۲۴
روندهای آتی گردشــگری به 
روایت ســازمان جهانی جهانگردی 
۴ ســناریوهای ســازمان جهانــی 
جهانگردی نشــان می دهد که ورود 
گردشــگران بین المللی ممکن است 
در ســال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ 
بین ۳۰ تا ۷۸ درصد رشــد کند. با این 
حــال، این رقم هنوز ۵۰ تا ۶۳ درصد 
کمتر از سطح قبل از همه گیری است.
این در حالی اســت که شــیوع 
اشــکال جدیدی نظیــر اومیکرون 
می تواند روندهــای بهبود جهانی را 
مختــل کرده و برخی کشــورها را به 
حفظ محدودیت ها و ممنوعیت های 

موجود تشویق کند.
انجام واکسیناسیون نیز در سطح 
جهانی بــه صورت غیرمتــوازن در 
حال پیگیری است و به همین جهت 
بسیاری از کشورها همچنان مرزهای 

خود را بسته نگه داشته اند.
براســاس آخرین نظرســنجی 
انجام شده در ژوئن ۲۰۲۲ ،۶۳ درصد 
کارشناســان معتقدند که بازگشــت 
گردشــگری به حالت پیش از شیوع 
بیماری کووید ۱۹ در ســال ۲۰۲۴ یا 

پس از آن محقق خواهد شد.
روندهای آتی گردشــگری 
به روایت شــورای جهانی سفر 

و گردشگری
و  ســفر  جهانــی  شــورای 
گردشگری با توجه به شیوع بیماری 
کووید ۱۹ به پیش بینی روندهای آتی 
صنعــت گردشــگری در ذیل چهار 

حوزه پرداخته است:
تغییر الگوهای تقاضا

بنابه گزارش شورای جهانی سفر 

و گردشــگری، الگوهای سفر دچار 
تحوالتی خواهد شــد. بر این اساس، 
ترجیحات مسافران به سمت انتخاب 
مقاصد آشنا، قابل اعتماد و پیش بینی 

پذیر سوق پیدا خواهد کرد.
در ایــن میــان، دسترســی به 
اطالعات شفاف در افزایش تقاضای 

ســفر تأثیر قابل مالحظه ای خواهد 
داشــت. انتخــاب مقاصد تعطیالت 
داخلــی، درون منطقه ای و متمرکز بر 
فعالیت در فضاهای باز در کوتاه مدت 
مورد توجه قرار گرفت؛ الگوهایی که 
مشــاغل و مقاصد گردشگری با آنها 

منطبق می شوند.
البته کشــورها نباید از تالش در 
جهت راه اندازی مجدد ظرفیت های 
گردشــگری بین المللی غافل شوند. 
اگرچــه طول عمر این تغییرات هنوز 
مشخص نیســت، بخش مسافرت و 
گردشــگری فرصتی منحصر به فرد 
برای بازنگری در مدل های کســب و 
کار رایج و ایجاد مشــارکت با جوامع 

محلی دارد. 
در ایــن خصــوص باید توجه 
داشت که مردم محلی با ارزش ترین 
دارایی در توســعه گردشــگری پس 
 از شــیوع بیماری کووید ۱۹ خواهد 

بود.
اهمیت بهداشت و سالمت

با توجه به شیوع بیماری کووید 
۱۹، توجــه به نــکات ایمنی و حفظ 
ســالمت در ســفر از اهمیــت ویژه 
ای برخــوردار اســت. در این میان، 
مواردی همچون تجربیات شخصی، 
توصیه های کارشناسان و نگرانی های 
مربوط به فاصله گذاری به تغییر رفتار 
مصرف کنندگان ســفر در گذر زمان 

منجر خواهد شد.
ارتبــاط نزدیک میان کســب و 
کارها بــرای اجــرای پروتکل های 
بهداشتی واحد در زنجیره ارزش نیز 
حائز اهمیت است. باید توجه داشت 
که در جنبه بهداشــت و سالمت نیز 
ارائــه اطالعات دقیق به مســافران و 

کارکنان، مشــاغل و تأمین کنندگان 
و بازدیدکننــدگان و جوامع محلی از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
توجه به فناوری و نوآوری
شــیوع بیماری کووید ۱۹ عماًل 
به تســهیل گری )کاتالیزوری( برای 
اســتقبال از نــوآوری و به کارگیری 
فناوری در بخش گردشــگری تبدیل 

شده اســت. تا جایی که این بیماری 
فضایــی را فراهم آورده که دیجیتالی 
شدن به صورت سریع تری در دستور 

کار سازمان ها قرار گرفته است.
اقبال مردم بــه فضای مجازی، 
غیرحضوری شــدن فعالیت ها حتی 
اســتفاده از دورکاری کارکنــان و 
همچنین شــکل گیــری هویت های 
دیجیتالی موجب شده، امنیت سایبری 
نســبت به گذشــته اهمیت بیشتری 

داشته باشد
عالوه بــر آن، مانــدن در خانه 
و ســفارش دهــی از طریق اینترنت، 
انتظارات مشــتریان برای استفاده از 
تکنولوژی های جدیــد را در تجربه 
ســفر به صورت روزافزونی افزایش 

داده است.
اقبال مردم بــه فضای مجازی، 
غیرحضوری شــدن فعالیت ها حتی 
اســتفاده از دورکاری کارکنــان و 
همچنین شــکل گیــری هویت های 
دیجیتالــی موجب شــده تا موضوع 
امنیت ســایبری به مراتب نسبت به 
گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار 

شود.
توجه بــه رویکرد پایداری 

در صنعت گردشگری
از جنبش های گســترده بیکاری 
و ضد نژادپرســتی گرفتــه تا احیای 
زیســتگاه های طبیعــی و تأثیــر بر 
اکوسیســتم ها، جهان برای پایداری 
اجتماعی، زیست محیطی و سازمانی 
جانــی دوباره گرفته اســت. به ویژه 
افزایش آگاهی های عمومی در رابطه 
با محیط زیســت نیز به حمایت از آن 

منجر شده است.
در حوزه گردشگری نیز فرآیندها 

نشانگر همین موضوع است. به عالوه 
صنعت گردشــگری با درگیرسازی 
اقشار آســیب پذیرتر همچون زنان، 
اقلیت هــا و جوانــان و در عین حال 
کاهش فقر و نابرابری با شرایط کنونی 
ناشــی از شــیوع بیماری کووید ۱۹ 
می تواند نقشی حیاتی در پایدارسازی 

ایفا کند.

براساس آخرین نظرسنجی انجام شده در ژوئن ۲۰۲۲ شصت و سه درصد کارشناسان معتقدند که بازگشت گردشگری 
به حالت پیش از شیوع بیماری کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۴ یا پس از آن محقق خواهد شد.

براساس آخرین نظرسنجی ها اعالم شد؛

بازگشت صنعت گردشگری به دوران 
پیش از کرونا از سال ۲۰۲۴

عــالوه بــر ایــن توجه بــه مقاصــد آشــنا و نزدیــک، افزایــش هزینه های ســفر، 
توجــه بــه فنــاوری در عرضــه و تقاضــای گردشــگری از جملــه روندهــای 
قابــل تصــور در حــوزه گردشــگری بــه اذعــان ســازمان های بین المللی اســت.
بنابــر آخریــن داده هــای منتشــر شــده از ســوی ســازمان جهانــی جهانگردی، 
شــمار گردشــگری بیــن المللــی در ســال ۲۰۲۱ نســبت بــه ســال ۲۰۲۰، افزایش 
۴ درصــدی را تجربــه کــرد؛ یعنــی میــزان گردشــگران بیــن المللــی از ۴۰۰ 
میلیــون نفــر در ســال ۲۰۲۰ بــه ۴۱۵ میلیــون نفر در ســال ۲۰۲۱ رســیده اســت.

بدین وســیله به آقای جمشــید درخشانی شایق پور فرزند ابوالفتح بشماره ملی ۱۴6۰7۰۲778 به نشانی 
)کیش- بازار پردیس دو جنب دلونگی (ابالغ می شود که آقای سعید حسین زاده بورنگی جهت وصول مبلغ 
۵3۲/76۵/۰۰۰ ریال به استناد چک های شماره ۰۱9۰39 مورخ ۱387/۱۰/3۰ و ۰۱9۰۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱7 و 
۰۱9۰۴8 مورخ ۱387/۱۲/۲8 و ۰۱9۰۴۱ مورخ ۱387/۱۱/3۰علیه شمااجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به کالســه ۱۴۰۰۰۰۲۲۱ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ ۱۴۰۱/۱/۲3 مامور ابالغ اداره پست 
کیش ،محل اقامت شــما به شــرح متن سند شناخته نشــده )کیش-بازار پردیس دو جنب دلونگی (لذا بنا 
بــه تقاضای بســتانکار،طبق ماده ۱8 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یــک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، 

نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت .
ضمنا می بایست جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری در سامانه ثنای قوه قضائیه اقدام فرمائید .از این 
پس کلیه ابالغ های بعدی از طریق ابالغ الکترونیک انجام خواهد شــد. بدیهی است مسئولیت عدم دریافت 

هرگونه ابالغ و اخطار بعدی بر عهده شما خواهد بود.

)آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱8 آئین نامه اجرای اسناد رسمی(

مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی کیش- محمد طایفه نادی
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تجدید فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای
شــرکت آب و فاضالب اســتان هرمزگان به عنوان دســتگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
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