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شناسایی یک امپراتوری ناشناخته

برنامه های بین المللی گردشگری پایدار در پساکرونا بررسی شد

گــروه گردشــگری- ابرهیم 
پورفــرج گفت:گردشــگری ایران از 
ســال ۱۳۹۸ همزمان با وقایع آبان ماهـ  
شهادت سردار قاسم سلیمانی، سقوط 
هواپیمای اوکراینی، ناامن اعالم شدن 
آســمان ایــران و توقــف پروازهای 
بین المللــیـ  وارد رکــود شــد که با 
عالم گیر شدن ویروس کرونا، دامنه این 
رکود تا آبان ماه ســال ۱۴۰۰ ادامه پیدا 
کرد؛زمانی که صــدور ویزای ایران از 

توقف خارج شد.
با این وجود، پیش بینی تورگردانان 
و فعاالن گردشــگری بــر این بود که 
دســت کم تا سال ۲۰۲۳ )۱۴۰۲( طول 
می کشــد تا اوضاع گردشگری ایران 
روبه راه شود، اما از شهریورماه ۱۴۰۱ و 
نارآم شدن فضای کشور و متعاقب آن، 
هشدار تعدادی از کشورهای اروپایی 
برای منع سفر به ایران، گردشگری بار 
دیگر وارد رکود شد، طوری که رییس 
هیــأت مدیره انجمــن دفاتر خدمات 
مســافرتی ایــران از لغــو ۹۰ درصد 

تورهای ایران خبر داد.
ابراهیم پورفــرجـ  رییس هیأت 
مدیره جامعه تورگردانان ایران اما گفته 
اســت:  جدی گرفتن نمایشــگاه های 
خارجی و حضــور ایران در فضاهای 
بین المللی، یکی از مواردی اســت که 
می توانــد به خروج از این رکود کمک 

کند.
او در ادامه اظهار کرد: تجربه نشان 
داده است خیلی نمی توان روی کمک 
دولت حســاب کرد. ما نباید از دولت 
توقع زیادی داشــته باشیم. در تمام این 
سال ها برای شرکت در نمایشگاه های 
خارجی نتوانستیم از کمک دولتی برای 
در اختیار گرفتن زمین اســتفاده کنیم، 
به جز یک ســال که وقتی کمک برای 
گرفتــن زمین در نمایشــگاه آلمان را 
مطرح کردیم، معاون گردشگری وقت 
)محمــد محب خدایی( با وجود آن که 
تحت فشار بود و امکان چندانی برای 
مســاعدت مالی نداشت، ۳۰۰ میلیون 
تومــان برای گرفتن زمین کمک کرد و 
ما با مبالغ دیگری که خودمان گذاشتیم، 
توانســتیم آن زمین را اختیار کنیم و در 
غرفه ای که ســاختیم مســتقر شویم. 
مســأله اصال مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان 
که ایشان پرداخت کردند نیست، مسأله 
مشارکت اســت. اگر رقم کمتری هم 
می داد مهم نبود، چون بخش خصوصی 
کار کرده و قدرت مانور داشــت، مهم 
کمک دولــت برای پیش بردن اهداف 

صنعت گردشگری است.
پورفرج با اشاره به نمایشگاه های 
بین المللی گردشــگری کــه در پیش 
است، اظهار کرد: روی کمک معاونت 
گردشــگری حســاب بــاز می کنیم، 

خوشــحالیم که آقای شالبافیان در این 
نشست حضور دارد و از نزدیک مسأله 
را با ایشان مطرح می کنیم. واقعیت است 

که من ایشان را جدا از سمت دولتی که 
دارد، به نوعی در کنار بخش خصوصی 

می بینم. ما امید داریم با حمایت ایشان، 
گردشــگری بتواند از این وضعیت و 
شــرایط سختی که در آن است، خارج 

شــود. همانطور که همه فعاالن عرصه 
گردشگری اعم از هتلدارن، آژانس دارن 

و ... می دانند امســال چهارمین ســال 
اســت که ما دچار رکود هستیم. یکی 
از مــواردی که می توانــد به خروج از 

ایــن رکود کمک کنــد، جدی گرفتن 
نمایشگاه های خارجی است، چون این 

نمایشگاه ها زمینه ساز ورود توریست 
به کشور هســتند و در نتیجه موجب 

ارزآوری می شوند.
بنــا بــر اعــالم وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
در سال ۱۳۹۸، تا پیش از آن که ویروس 
کرونا همه گیر و مرزهای کشورها بسته 
شــود، بیش از ۸ میلیون نفــر به ایران 
ســفر کرده بودند که بیشتر این سفرها 
هم به ترتیــب از کشــورهای عراق، 
آذربایجان، افغانستان، ترکیه و پاکستان 
بوده اســت. این وزارتخانه همچنین 
آمار داده است از آبان ماه ۱۴۰۰ تا پایان 
تیرمــاه ۱۴۰۱ حدود دو میلیون و ۹۵۰ 
هزار تبعه خارجی به ایران سفر کرده اند 
که با عنوان گردشــگر در آمارها ثبت 

شده اند.
شورای جهانی سفر در گزارشی 

که بهار ۱۴۰۱ منتشــر شــده نیز اعالم 
کرده اســت که گردشــگری ایران در 
سال ۲۰۲۱ )۱۴۰۰-۱۳۹۹( حدود ۴۰ 
درصد رشــد را در قیاس با سال قبل از 

آن، تجربه کرده است.
در گزارش این شــورا همچنین 
آمده است: گردشگران خارجی در سال 
۲۰۲۱ حــدود ۲.۵ میلیارد دالر هزینه 
کرده اند که این رقم نسبت به سال قبل 
از آن ۳۱.۳ درصد رشد داشته است. در 
ســال ۲۰۲۰ کل هزینه کرد گردشگران 
خارجــی در ایران با افت ۸۱.۶ درصد 
مواجه شده و به ۱.۹ میلیارد دالر رسیده 

بود.
گردشــگری داخلــی نیز طبق 
آخریــن گزارش مرکز آمار ایران روند 
رو به افتی داشــته اســت، در گزارش 
آماری این مرکز آمده اســت که حدود 

۳۰ درصــد خانوارها در ســال ۱۴۰۰ 
توانســتند یک سفر داشــته باشند که 
البته شــاخص های اقتصاد و اجتماعی 
عواملی اثرگذار در این کاهش برشمرده 

شده است.
شــورای جهانی سفر نیز صرفا با 
توجه به رفــع محدودیت های کرونا 
و آمارهایی که از ســازمان های دولتی 
ایران به دســت آمده، گــزارش کرده 
است: گردشگران داخلی ایران در سال 
۲۰۲۰ بالغ بــر ۹۳ هزار و ۸۹۴ میلیارد 
تومان هزینه کــرده بودند که این رقم 
نسبت به ســال قبل از آن با افت ۳۹.۷ 
درصدی مواجه شــده بود، اما در سال 
۲۰۲۱ هزینه کرد گردشــگران داخلی 
ایران ۴۸.۹ درصد در قیاس با سال قبل 
رشد داشته و به ۱۳۹ هزار و ۷۷۲ میلیارد 

تومان رسیده است.

مدیرکل  گردشــگری-  گروه 
ســرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق 
نمونه گردشــگری با اشــاره به آنکه 
باالترین میــزان ســرمایه گذاری در 
استان های خراســان رضوی و تهران 
انجام می شــود، گفت: درحال حاضر 
صدور مجوز اصولی و ایجاد از دو ماه 
تا ۵ سال طول می کشد اما با آغاز فعالیت 
سامانه صدور مجوزها با کاهش زمان 
استعالم گیری و صدور مجوز روبه رو 

خواهیم بود.
احمد تجــری )مدیــرکل دفتر 
ســرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق 
نمونه گردشگری( درخصوص زمان 
صدور مجوزها و موافقت های اصولی 
در حوزه ســرمایه گذاری گردشگری، 
گفت: ما نیز مانند ســایر دســتگاه ها 
در قالب ســامانه درگاه ملی مجوزها 
مشارکت داریم و کاربرگ های بخشی 
که به موافقت اصولی و موافقت ایجاد 
مرتبط اســت، تهیه و اطالعات الزم به 
مسئوالن ذیربط ارائه شده است. بخشی 
از ایــن کار به صــورت غیر حضوری 

کارها انجام شــود، تکمیل شــده اما 
نکتــه ای در این خصوص وجود دارد. 
نباید فراموش کرد که در گذشــته نیز 
وزارت میراث توقــف چندانی برای 
صدور موافق اصولــی و مجوز و… 
نداشت بلکه از آنجا که دستگاه استعالم 
گیرنده از ســایر دستگاه ها به حساب 
می آییم از این رو در بیشتر مواقع، فرآیند 
استعالم ها در سایر دستگاه ها متوقف 
می شد یا به کندی پیش می رفت. بعضا 
پاسخ به این استعالم ها به چندین سال 
هم طول می کشید. از این رو تا زمانی که 
پاسخ استعالمات رادریافت نمی کردیم، 
نمی توانستیم اقدامات و کارگروه های 
بعدی را برگزار کنیم و همین امر سبب 
بــه تعویق افتادن صــدور مجوزهای 
اجرایی و موافقت های اصولی می شد. 
او ادامه داد: باتوجه به آنکه در سامانه 
ملی صدور مجوزها اگر هر دستگاه بعد 
از گذشته قید زمان تعیین شده استعالم 
مورد نظر را پاسخ ندهد به منزله پاسخ 
مثبت خواهد بود از این رو امیدواریم از 
این پس شاهد سرعت بخشیدن به روند 

صدور مجوزها و موافقت های اصولی 
در حوزه گردشگری باشیم. این مهم از 
نیمه آذرماه سال جاری اجرایی خواهد 
شد و هنوز کامال اجرایی نشده است. 

تجری در پاسخ به این سوال که با 
توجه به آنکه هنوز سامانه ملی صدور 
مجوزهــا وارد دور اجرایی قید زمانی 
تعیین شده برای دریافت استعالم ها و 
پاسخ دستگاه ها نشده، بنابراین صدور 
مجوزهــا در چه بــازه زمانی محقق 
می شود، گفت: درحال حاضر از صدور 
موافقت اصولی تا مجوز ایجاد از دو ماه 
تا ۵ سال ممکن است به طول بیانجامد. 
این زمان بــه موقعیت مکانی پروژه و 
اینکه در شــهر، خارج شهر یا بین شهر 
باشد بستگی دارد و ممکن است الزم 
باشــد از چندین مرجع استعالم گرفته 
شود. تا زمانی که پاسخ استعالم ها نیاید 

ما نمی توانیم مجوز صادر کنیم. 
او در پاســخ بــه این ســوال که 
بیشترین چالش برای دریافت استعالم 
از کدام دســتگاه است، گفت: از آنجا 
که این مهم در گسترده کشوری است 

نمی توان آنرا تعمیم داد. ممکن اســت 
در یک استان با اداره آب چالش داشته 
باشیم و در اســتانی دیگر با اداره برق 
و… در این میان اســتانی که بیشترین 
چالش را ایجاد کند نداریم و تقریبا در 
همه استان ها یکســان است. دریافت 
استعالم درخصوص بیشتر پروژه های 
گردشــگری که در خارج از شهر قرار 
دارند، به رفتار دستگاه های مربوطه در 
اســتان ها ارتباط مستقیم دارد. ممکن 
اســت در یک استان کارهای مرتبط با 
مســئله آب به راحتی و با سرعت حل 
و رفع شــود اما در استانی دیگر بعد از 
گذشته دو ســال پاسخ منفی دریافت 

کنیم. 
ســرمایه گذاری،  مدیــرکل 
زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری 
تصریح کرد: بیشترین سرمایه گذاری در 
حوزه هتل سازی است و در استان های 
خراســان رضوی و تهــران باالترین 
میزان سرمایه گذاری را شاهد هستیم. 
البته طی چند سال گذشته گردشگری 
با مشکالت غیر قابل پیش بینی مواجه 

شد. از سیل سال ۱۳۹۸ گرفته تا شیوع 
کرونا و آسیب هایی که به این حوزه وارد 
شد. با این وجود در نوروز امسال و در 
دوران پساکرونا شاهد رشد چشمگیر 
گردشــگری بودیم چنانکه فعاالن این 
حــوزه اذعان دارند که این رشــد در 
مقایســه با آخرین سال ها قبل از شیوع 
کرونا، آمار افزایشی را نشان می دهد. اما 
وقایع اخیر که در کشور شاهد هستیم، 
تاثیر منفی در حوزه گردشگری داشته. 
هرچند طی چند سال اخیر آسیب هایی 
متوجــه گردشــگری بود امــا در کل 
روند گردشــگری، صعودی است و 
شــاهد رشد در آن هســتیم. معتقدیم 
ســرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
یک سرمایه گذاری با بازدهی مناسب 
است. اکنون بسیاری از هتل ها که فعال 
هســتند طرح های توسعه هتل خود را 
ارائه داده انــد. بنابراین می توان گفت 
در مجموعه ســرمایه گذاری در حوزه 

گردشگری مثبت است. 
تجری با تاکیــد برآنکه درحال 
حاضر سرمایه گذاری در بخش مراکز 

تفریحی و سرگرمی در اولویت بخش 
ســرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
است، افزود: از آنجا که زیرساخت های 
این حوزه در کشور کمتر است و اساسا 
مردم ما به نشاط و شادابی اجتماعی نیاز 
دارنــد از این رو یکی از تمرکزهای ما 
بر این بخش است. اولویت تخصیص 
منابــع مالی به ســرمایه گذاران بخش 
تفریحی و ســرگرمی داده می شــود. 
البته بخش گردشــگری دریایی نیز مد 
نظر اســت چراکه ظرفیت های ایران 
در ایــن حوزه زیاد اســت و با وجود 
زیرســاخت های موجــود، آنچنــان 
کــه باید مورد توجه قــرار نگرفته. در 
حــوزه تســهیالت و صــدور مجوز 
 در این بخش اولویت بیشــتری قائل

 هستیم. 
او خاطرنشــان کــرد: صنعــت 
گردشگری، صنعتی فرابخشی است و 
بسیاری از موضوعات آن نیاز است تا در 
سایر دستگاه ها مورد بررسی قرار گیرد 
از این رو نیاز داریم تا سایر دستگاه ها نیز 
در کنار ما برای به ثمر رسیدن پروژه ها 

قرار گیرند. در این مدت تفاهم نامه هایی 
که جنبه اجرایی داشته باشند و فرآیند 
اجرایی آن مشــخص باشد را به امضا 
رساندیم. بســیاری از سرمایه گذاران 
نیازمنــد تامین زمین بودنــد از این رو 
تفاهم نامه ای با ســازمان ملی زمین و 
مســکن انجام دادیم که بر اســاس آن 
ادارات کل میراث استان در شهرهایی 
کــه نیاز به تامین زمین دارند این نیاز را 
به ســازمان ملی زمین و مسکن اعالم 
می کنند و فرآیند واگذاری آن در قالب 
کارگروه بررســی می شود. همچنین 
ظرفیت هــای آبی خوبی در کشــور 
داریم از سدها گرفته تا آب بندها و… 

از ایــن رو در مذاکراتــی که با وزارت 
نیرو داشتیم تفاهم نامه ای برای تعریف 
پروژه های گردشگری در قالب مراکز 
تفریحی، اقامتــی و… در این بخش 

تدارک دیدیم. 
تجــری ادامــه داد: بســیاری از 
شــهرداری ها تمایل دارنــد به حوزه 
گردشگری ورود کنند چراکه بخشی 
بزرگــی از حــوزه گردشــگری ما به 
گردشگری شهری بازمی گردد. از این 
رو ظرفیت های شــهری برای حوزه 
گردشــگری شناســایی و در قالــب 
فرصت های سرمایه گذاری در اختیار 

سرمایه گذاران قرار می گیرد.

گــروه گردشــگری- تاریخ 
مملو از آثاری اســت که بعدها معلوم 
می شــود جعلی هســتند، اما گاهی 
اوقات برعکس ایــن اتفاق می افتد؛ 
چنانکه تحلیل های جدید سکه های 
روم باستان که مدت ها به دلیل جعلی 
بودن رد شــده  بودنــد، از وجود یک 
امپراتــور رومی حمایت دارد که تا به 

امروز ناشناخته بوده است.
ســکه های مورد بحث در سال 
۱۷۱۳ در ترانسیلوانیا کشف شدند و 
تصویری از چهره یک مرد را نشــان 
 »Sponsian« می دهــد که کلمــه
)اسپانســیان( در کنار آن حک شــده 
اســت. این نام با هیچ امپراتور رومی 
شــناخته شــده یا هیچ شــخصیت 
تاریخــی دیگری مطابقــت ندارد و 
این موضوع به همراه ســاخت خام 

و طراحی نامتناســب، باعث شــد تا 
مورخــان از اواســط قــرن نوزدهم 
سکه ها را به عنوان آثار تاریخی تقلبی 

رد کنند.
اکنون محققان دانشــگاه کالج 
لندن و دانشــگاه گالسکو منشا این 
ســکه های عجیب را با دقت بیشتری 
بررســی کرده اند. این تیم یکی از این 
ســکه ها را زیر میکروســکوپ های 
قدرتمند در نــور مرئی و فرابنفش و 
با میکروسکوپ الکترونی روبشی و 
طیف سنجی بررسی کردند و آن ها را با 
سایر سکه هایی که صحت آن ها تایید 

شده بود مقایسه کردند.
این تجزیه و تحلیل جامع نشان 
داد که ســطح سکه دارای تکه هایی از 
مواد معدنی اســت که توسط سیلیس 
در جــای خود محکم شــده بودند 

)شــواهدی از یک فرآیند طبیعی که 
زمانــی رخ می دهد کــه چیزی برای 
مدت طوالنی مدفون شــود. در باالی 
آن الیه ای از اکسیداسیون وجود دارد 
که تنهــا پس از قــرار گرفتن مجدد 
چیــزی در معرض هوا رخ می دهد(. 
خود ســکه همچنین آثــار خراش 
میکروسکوپی را نشان می دهد، نوعی 
ســاییدگی که از زمانی که در گردش 

فعال بوده، شکل گرفته است.
همه این شواهد نشان می دهد که 
ســکه ها معتبر هستند و قدمت آنها به 
۱۸۰۰ سال قبل می رسد. بر اساس این 
یافته ها، تیم محققان فرضیه ای مطرح 
کرد که اسپونســیان کیست؟ چگونه 
صورتش روی ســکه ها حک شده و 

چرا ما هرگز نام او را نشنیده ایم؟
منطقه ای که در ابتدا این سکه ها 
در آن کشف شد، زمانی استان رومی 
»Dacia« نام داشت که به دلیل معادن 
طالی خود معــروف بود. مطالعات 
باســتان شناسی قبلی نشــان داده که 
در حدود ســال ۲۶۰ پــس از میالد، 
این منطقه از بقیه امپراتوری روم جدا 
شده اســت. اسپانسیان ممکن است 
یک فرمانده ارتش بوده باشد که کنترل 
منطقه را در زمان پرفراز و نشــیب به 
دست گرفته است و سکه هایی شبیه 
به او ســاخته شده تا اقتصاد محلی را 
در حالی که ضرابخانه رســمی در رم 

غیرقابل دسترس بود، حفظ کند.
شناســایی یک امپراتوری 

ناشناخته
به این ترتیب، اسپانسیان ممکن 
است به اندازه کافی در مقیاس بزرگ 
تأثیرگذار نبوده باشد که نام او در تاریخ 
مکتوب باقی مانده باشد که همچنین 
می تواند دلیلی بر خام بودن ســکه ها 

باشد.
پروفسور »پل پیرسون« ، محقق 
اصلی ایــن مطالعه می گوید: »تحلیل 
علمی این ســکه های بسیار کمیاب، 
امپراتور اسپانسیان را از گمنامی نجات 
می دهد. شواهد نشان می دهد که او در 
زمانی که امپراتوری توسط جنگ های 
داخلی و سرزمین های مرزی توسط 
مهاجمان غارتگر تســخیر شده بود، 
بــر »Dacia« یک منطقه جدا شــده 

استخراج طال، حکومت می کرد.
در حــال حاضر تنها دو ســکه 
اسپانســیان وجود داردـ  یکی طالیی 
که در مجموعه هانتریان در دانشــگاه 
گالسکو نگهداری می شود و دیگری 
نقــره ای در موزه ملــی بروکنتال در 
رومانــی که نزدیک محــل پیدایش 
اولیــه آنهاســت. پــس از مطالعات 
روی ســکه طالیی، سکه نقره ای نیز 
با میکروسکوپ های قدرتمند مورد 
بررســی قرار گرفت و نشــانه های 

مشابهی از اصالت را نشان داد.

گروه گردشــگری- کنفرانس 
تعامل و اقدامات اعتمادســاز در آسیا 
)ســیکا( برگزار شــد و موضوعات 
متنوعــی از جمله تبییــن برنامه های 
بین المللی گردشــگری پایدار در پسا 
کرونا مــورد بحث و بررســی قرار 

گرفت.
به گزارش مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی کنفرانس 
تعامــل و اقدامــات اعتمادســاز در 
آســیا یاســیکا، با میزبانی جمهوری 

تاجیکســتان و با حضور نمایندگان 
کشــورهای عضــو برگزار شــد و 
مصطفی اســماعیلی مهیاری و فرح 
ولی نژاد به عنوان نمایندگان معاونت 
میراث فرهنگی،  وزارت  گردشگری 
گردشگری و صنایع دستی جمهوری 
اســالمی ایران نیز در این نشســت 

حضور یافتند.
در ایــن کنفرانس ۲۳ نماینده از 
کشورهای عضو این سازمان از جمله 
روســیه، اردن، ترکیه و بنگالدش در 
خصــوص اقدامات و تجربیات خود 

بــرای احیای گردشــگری در دوران 
کرونــا و برنامه هــای گردشــگری 
پایدار در پســاکرونا به ارائه گزارش 
پرداختند. نمایندگان معاونت متبوع 
نیز در حاشیه این رویداد بین المللی، 
با بهره گیری از فرصت فراهم شــده، 
به منظور برقراری تعامالت ســازنده 
و الگوبــرداری از اقدامــات مؤثــر 
جهت رشــد و احیای گردشگری با 
کشورهای عضو به مذاکره پرداختند. 
کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا، 
ســیکا یا CICA سازمانی است که 

در حــال حاضر ۲۸ عضــو دارد و از 
۹ کشــور و پنج ســازمان ناظر شامل 
ســازمان ملل متحد، سازمان امنیت و 
همکاری اروپا، اتحادیه عرب تشکیل 
شــده اســت. برخی از کشورهای 
عضو در ســیکا عبارتند از افغانستان، 
جمهــوری آذربایجــان، بحریــن، 
بنــگالدش، کامبوج، چیــن، مصر، 
هند، ایران، عراق، اردن، قزاقســتان، 
قرقیزســتان، مغولســتان، پاکستان، 
 فلســطین، قطر، کره جنوبی، روسیه 

و غیره.

رییس هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایران گفت: گردشگری ایران برای چهارمین سال پیاپی دچار 
رکود شده است.

رکود گردشگری ایران وارد 
چهارمین سال شد

گردشــگران خارجی در ســال ۲۰۲۱ حدود ۲.۵ میلیارد دالر هزینه کرده اند که این رقم نسبت 
به ســال قبل از آن ۳۱.۳ درصد رشــد داشته است. در ســال ۲۰۲۰ کل هزینه کرد گردشگران 
خارجــی در ایــران با افــت ۸۱.۶ درصد مواجه شــده و بــه ۱.۹ میلیارد دالر رســیده بود.

مدیرکل سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری:

مراکز تفریحی و سرگرمی اولویت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری است

Tiyam.ir۰7۱۹۱۰۹۲۶7۵ ۰7۶44۸۰۵  -   7۶ و

بدینوســیله از کلیه شرکاء محترم شــرکت نپتون کیش )با مسئولیت 
محدود( دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس 
ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱۹ به نشانی جزیره کیش ، 

هتل شایان ، غرفه تجاری ۹ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

نقل و انتقال سهم الشرکه 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت نپتون کیش ) با مسئولیت محدود (

به شماره ثبت ۸47۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵4۲۸۵

هیئت مدیره شرکت 


