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آغازاجرایطرحدستیارفناوری
درپارکعلموفناوریفارس

دنیای اقتصاد- شــیراز - محمد صداقت: وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری، در سفر به استان فارس، با حضور در پارک علم و فناوری فارس، 
ضمن بازدید از برج فناوری و شرکت های دانش   بنیان مستقر در پارک، 

زنگ اجرای طرح »دستیار فناوری« را به صدا درآورد. 
محمدعلی زلفی   گل پس از برگزاری آیین آغاز اجرای طرح دستیار 
فناوری در این پارک، به بیان انتظارات خود از پارک علم و فناوری فارس 
پرداخت.  وی گفت: استان فارس در بسیاری از حوزه   ها مرزشکن بوده 
و در نوآوری   های بزرگ همواره پیشــرو بوده اســت. استان فارس از 
ظرفیت خیرین در حوزه سالمت استفاده مطلوب کرده است و بسیاری 
از اقدامات مانند پارک علم و فناوری فارس می تواند در سایر استان   ها 
نیز الگو قرار گیرد.  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه پارک 
علم و فناوری فارس نیز باید مرزشکن باشد، گفت: با شناختی که از 
مدیریت فعلی این مجموعه داریم، توسعه بیشتر از پارک علم و فناوری 
وجود دارد.  زلفی گل با اشاره به حمایت ویژه برای تولید مواد دارویی 
و شیمیایی در پارک علم و فناوری فارس گفت: در دنیا ۳۵۰هزار قلم 
ماده شیمیایی تولید می شود و از آنجا که ایران یک درصد جمعیت دنیا 
را به خود اختصاص داده پس حداقل یک   درصد از این ۳۵۰هزار قلم هم 
باید مربوط به ما باشد و صادرات هم انجام شود.  وزیر علوم ادامه داد: اگر 
این شرایط ایجاد شود بخش زیادی از بیکاری مرتفع خواهد شد؛ چراکه 
بخش عمده   ای از رشته   های مرتبط با مهندسی شیمی، پلیمر، مواد، 
بیوشیمی و... مجموعه   ای از علوم وارد چرخه تولید می   شوند و نیازهای 

کشور حل و صادرات هم انجام خواهد شد. 

فیبرنوريشهرکصنعتيبشل
سوادكوهشماليافتتاحشد

دنیای اقتصاد - ســاری - امیرحســین طاهریان: به مناســبت 
گرامیداشــت هفته دولت، طرح بزرگ فیبرنوري ) FTTH( شهرک 

صنعتي بشل سوادکوه شمالي افتتاح شد.
نیما دارایي، جانشــین مدیرعامل شرکت شــهرک هاي صنعتي 
مازندران در مراســم افتتاح این طرح گفت: شهرک صنعتي بشل به 
عنوان بزرگ ترین شهرک صنعتي استان با وسعت 196 هکتار، داراي 
1۳۳ واحد بهره   بردار فعال بوده که شرایط اشتغال 449۵ نفر را فراهم 

کرده است.
وی با اشاره به سیاست اصلي این شرکت به منظور اجرا و تکمیل 
زیرســاخت   ها افزود: اجراي طرح فیبرنوري در شــهرک   ها و نواحي 
صنعتي در راستاي دستیابي ســریع واحدهاي تولیدي به خدمات 
مخابراتي، استفاده آسان از اینترنت پرسرعت و کاهش اختالالت در 

مکالمات انجام مي   شود. 
دارایــي تصریح کرد: طرح بــزرگ فیبرنوري ) FTTH( شــهرک 
صنعتي بشل سوادکوه، در یک سال نخست فعالیت دولت، اجرا و به 
بهره برداري رسیده است. دارایي اظهار کرد: براي اجراي این طرح به 
طول 1۳کیلومتر و با مشارکت و همکاري شرکت مخابرات استان، مبلغ 

4۵میلیارد ریال هزینه شده است.

 ۶۰۰واحدتولیديراكدونیمهفعال
درخوزستان

دنیاي اقتصاد - اهواز - محمد عالف پور: مدیرعامل شرکت 
شهرک  هاي صنعتي خوزستان گفت: از سال گذشته تاکنون ۲9 
واحد صنعتي راکد به چرخه تولید بازگشته است و تالش براي 

بازگرداندن دیگر واحدهاي راکد به چرخه تولید ادامه دارد.
علي مهدي پور با تاکید بر تالش براي خروج از رکود واحدهاي 
صنعتي مستقر در شــهرک  هاي صنعتي خوزستان اظهار کرد: 
اکنون حــدود 6۰۰ واحــد راکد و نیمه  فعال در شــهرک  هاي 

صنعتي خوزستان شناسایي شده است.
وي افزود: حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد صنعتي در خوزستان 
به صورت فعال در حال کار کردن هستند و حدود 1۷ هزار نفر در 
این شرکت  ها و واحدهاي صنعتي فعال در شهرک  هاي صنعتي 

خوزستان مشغول فعالیت هستند.
مدیرعامل شرکت شهرک  هاي صنعتي خوزستان تصریح کرد: 
مشاوران در حوزه کسب و کار، پایش واحدهاي راکد مستقر در 
شهرک  هاي صنعتي را آغاز کرده  اند و عارضه  یابي اولیه انجام و 
همچنین مشکالت واحدهاي صنعتي راکد نیر احصا شده است.

مهدي  پور اظهار کرد: در عارضه  یابي هاي انجام شــده، 4۷1 
واحد صنعتي مشکل تامین منابع مالي، 4۳ واحد صنعتي کمبود 
مواد اولیه و ۸۳ واحد صنعتي با مشــکل بازار مواجه هســتند. 
همچنین ۲۷ واحد صنعتي با اختالف میان شرکا و برخي دیگر 
از واحدهاي صنعتي با مشــکالتي از جمله بدهي و مشــکالت 

بانکي مواجه هستند.
وي افــزود: 6۰ درصــد از واحدهــاي غیرفعــال مســتقر 
در شــهرک  هاي صنعتي اســتان، مشــکل تامین منابع مالي 
دارند.1۲ درصــد از واحدهاي صنعتي مشــکل تقاضا و بازار و 
۸ درصد از واحدها مشــکل تامین مواد اولیه دارند. مشکالت 
 حقوقي و فرسودگي خطوط تولید از دیگر مشکالت واحدهاي 

صنعتي است.
مدیرعامل شــرکت شــهرک  هاي صنعتي خوزستان گفت: 
حدود ۵۰ درصــد از واحدهاي تولیدي راکد در شــهرک  هاي 
صنعتي استان به دالیل مختلفي عالقه مند به بازگشت به چرخه 

تولید نیستند.
مهدي  پور اظهار کــرد: 1۰۵ واحد صنعتي راکد در اســتان 
نســبت به دیگر واحدهاي راکد و نیمه فعال، شــرایط بهتري 
براي بازگشت به تولید دارند. در این زمینه کارگروهي با عنوان 
کارگــروه احیا و راه انــدازي مجدد واحدهاي راکــد و افزایش 
ظرفیت تولید تشــکیل شده اســت تا با کمک سازمان صمت 
 استان و بسیج مهندســان بتوانیم گام  هاي خوبي در این حوزه

  برداریم.
وي ادامه داد: سال گذشته در شهرک هاي صنعتي، ۲1 واحد 
صنعتي راه اندازي مجدد شــد و در دو ماه گذشته نیز ۸ واحد 
صنعتي راه  اندازي مجدد شــده است. براساس تکلیف مشخص 
شده باید تا پایان سال، 9۸ واحد صنعتي دیگر به چرخه تولید 

بازگردانده شود.

سه شنبه  8 شهریور ماه 1401
سال بیستم  شماره 5535

الگوی رونق »اکوتوریسم« در کشورها بررسی شد

فرمولتسهیلطبیعتگردی
دنیای اقتصــاد -صدیقه نژادقربــان: طی ۲۰ 
سال گذشته با توصیه و همکاری سازمان جهانی 
گردشگری، بسیاری از کشورها در مناطق مختلف 
جهان، به   ســمت گسترش و تســهیل در عرصه 
اکوتوریسم حرکت کردند و در این راستا دولت   های 
مرکزی و محلی، جوامع محلــی و ارائه دهندگان 
خدمات گردشگری شرایط را جهت رونق   دهی به 
اکوتوریسم به گردشــگران طبیعت فراهم کردند 
و توانســتند در جهت توســعه اکوتوریسم برای 
جامعه جهانی الگوسازی کنند. این فرمول تسهیل 
طبیعت   گــردی می توانــد به   عنوان یــک الگوی 
کاربردی برای جوامع فعال اکوتوریســم در ایران 

مورد استفاده قرار گیرد.
ماجراجویی در دل طبیعت تا قبــل از دو دهه 
گذشته یکی از سفرهای بسیار پرخطر و استرس   زا 
به   شمار می   رفت و به دلیل ناشناخته بودن بسیاری 
از مسیرها، نبود امکانات ضروری همچون اقامتگاه 
و ناآ گاهی الزم درمورد محــل کمپ یا چگونگی 
برخورد با طبیعت وحشی، عمدتا طبیعت   گردان 
با خطرات و مشکالت بســیار جدی و خطرناکی 
مواجه می   شدند و حتی برخی در این مسیر جان 
خود را از دســت می   دادند. اما به مرور باتوجه به 
بازتاب خاطرات سفر این ماجراجویان طبیعت   گرد 
که بسیاری از آنها به شــکل کتاب و فیلم درآمد، 
تعداد عالقه مندان بــه طبیعت   گردی و داوطلبان 
برای کشف طبیعت وحشی افزایش یافت این امر، 
دولت   ها و سازمان های بین المللی به ویژه در حوزه 
محیط زیست و گردشــگری را بر آن داشت تا به 

بررسی، شناخت و محافظت از طبیعت بپردازند.
در این راستا، بســیاری از گروه   های مردم نهاد 
تشــکیل شــدند تا با بررســی تمامی مسیرها با 
استفاده از گروه   های داوطلب شرایط را برای حضور 
طبیعت   گردان فراهم کنند. در سال ۲۰۰۲ سازمان 
جهانی گردشگری، شعار روز جهانی گردشگری 
را با موضوع »اکوتوریســم، کلید توسعه پایدار« 
انتخاب کرد و آن را هدف صنعت گردشگری برای 

آینده تعیین کرد.

اکوتوریسم به سمت پایدار شدن �
این توجه به طبیعت وحشی بسیاری از کشورها 
را به سمت متمرکز شدن بر تسهیل طبیعت   گردی 

و از آن مهم تر محافظت از طبیعــت پیش برد و 
کشــورهایی که دارای طبیعــت و حیات وحش 
گســترده بودند از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا 
و اروپا بســیاری از مناطق را با عنوان پارک ملی 
تحت حفاظت ویژه قرار دادند، تا شــرایط حضور 
در این مناطق برای افراد، امــن و تحت مراقبت 
باشد. از این رو، دولت   ها با کمک سازمان های ملی 
محیط زیست، راه   سازی و شرکت های خصوصی 
متخصص در این حوزه به ایجاد نقشه راه   هایی با 
درج تمامی اطالعات الزم برای بازدیدکنندگان 
و طبیعت   گردان اقــدام کردند. این موضوع منجر 
به ایجاد فرصتی برای مــردم محلی جهت فراهم 
کردن ارائه خدمات محلی و کســب درآمد و در 
نتیجه رونق اقتصادی جوامع محلی شد، بنابراین، 
اقامتگاه   ها، غذاخوری   ها و فروشگاه   های بسیاری 
در طول مسیر طبیعت   گردی برای گردشگران و 

طبیعت   گردان فراهم شد.
این موقعیت جدید، بســیاری از شــرکت های 
ارائه دهنده خدمات گردشــگری را برآن داشت 
تا بــه ســرمایه گذاری در طبیعــت بپردازند و با 
افزایش طبیعت   گــردی رقابت بین شــرکت ها 
آنچنان گسترده شد که هریک به دنبال کشف و 
ایجاد راه   های تازه ای برای رشد بیشتر اکوتوریسم 
برآمدنــد. از این رو به تهیه پکیج   هــای کاملی از 
تمامی امکانات ســفردر قالب یک نقشــه سفر 
برآمدنــد و در این نقشــه   ها، تمامی مســیرها و 
امکانات موجود همچون اقامتگاه   ها، پمپ بنزین، 

محل کمپ و... را مشــخص کردند. با گســترش 
تکنولوژی و دیجیتالی شــدن جامعــه جهانی، 
نقشه   های دیجیتالی به شــکل سایت و امروزه به 
شکل اپلیکیشن   های مختلف جایگزین نقشه   های 
کاغذی شــد. اســتفاده از ماهواره   ، شناســایی 
مســیرها را آنچنان آســان کرد که با استفاده از 
این برنامه   ها همچون گوگل مپ، MAPS.ME و 
بســیاری از نرم افزارهای معروف جهان، می توان 
به ناشــناخته   ترین مقاصد در طبیعت وحشــی 

سفر کرد.
اما آنچه که به ایــن نقشــه   های دیجیتال در 
جهت تسهیل گردشــگران و طبیعت   گردان در 
مسیر کمک شــایانی کرده، در درجه اول آگاهی 
مردم محلی از چگونگی شناساندن خود به جهان 
است که در این زمینه با کمک دولت   های محلی 
و با ایجاد زیرســاخت   های الزم، شــرایط را برای 
حضور گردشــگران در طبیعت بکــر فراهم و آن 
را به جهان معرفی کردند. در کنــار این آگاهی، 
رشد شرکت های کوچک و اســتارت آپ   ها برای 
معرفی اقامتگاه   هــا و مقاصد بســیار دور در دل 
طبیعت همچــون Airbnb ایــن فرصت را برای 
جوامع محلــی ایجاد کــرد تا موقعیــت مکانی 
خود را در این شــرکت ها و در تمامی نقشه   های 
دیجیتالی ثبت کنند. اما تا پیش از شروع فعالیت 
این اســتارت آپ   ها که اکنــون مهم ترین نقش 
در تســهیل    ســفر در طبیعت را دارند، فعالیت 
سازمان های بین المللی و ملی و شرکت های بزرگ 

در حوزه سفرهای پایدار و اکوتوریسم بزرگ ترین 
نقش را در رشــد طبیعت گردی و آغــاز فعالیت 
شرکت های کوچک در حوزه اکوتوریسم داشته 
است. ســازمان بین المللی گردشگری در سایت 
خود شرکت هایی را که به ارائه خدمات سفر و افراد 
دوستدار محیط زیست و طبیعت   گرد می   پردازند 
معرفی کرده تا با مراجعــه به آنها اطالعات جامع 
و کامل از تمامــی منطقه و مســیرها و امکانات 
کسب کرد. همچنین سازمان جهانی اکوتوریسم 
نیز شــرایط را برای جســت وجوی شرکت های 
گردشگری پایدار در چند دســته آبی، زمینی و 
معنوی فراهم کرده اســت تــا طبیعت   گردان در 
سراســر جهان بتوانند از اطالعات طبیعت   گردی 
کشور هدف استفاده کنند و پیش از سفر با استفاده 
از اپلیکیشن   ها و نقشــه   های دسترسی به بررسی 
مســیرهای طبیعت   گــردی و رزرو اقامتگاه   ها یا 
انتخاب محل کمپ اقدام کنند. نکته حائز اهمیت 
این است که این نقشه   ها باتوجه به اطالعاتی که 
توسط کشورها یا فعاالن گردشگری ثبت می شود، 
تهیه شده   اند و اگر منطقه   ای همچنان ناشناخته 
باقی مانده به دلیل عدم معرفــی جوامع محلی و 

ثبت موقعیت خود به دیگران است.

اکوتوریسم در جهان �
البته باتوجه به انــواع طبیعت   گردی، فعالیت 
شــرکت ها و کشــورها نیز متفاوت است. در نظر 
گرفتن عالقه مندی بسیاری از افراد به دوچرخه 
ســواری در طبیعت، طی چند دهه اخیر امروزه 
نقشه راه مســیر دوچرخه سواری و تعیین سطح 
مسیرها در این نقشــه ها در بیشــتر کشورها با 
جزئیات کامل ســفر تهیه شده اســت که این را 
می توان بیشــتر در کشــورهای اروپایی، آمریکا 
و کانــادا مشــاهده کــرد. در دیگــر حوزه   های 
طبیعت   گردی کشــورهای آمریــکای مرکزی و 
جنوبی به ویــژه در منطقه کارائیب بســیار قوی 
عمل کرده   اند. همچنین در آســیای شــرقی نیز 
بسیار مورد توجه قرار گرفته و نقشه طبیعت ژاپن 
امروزه به راحتی در اختیار تمام جهان قرار گرفته 
و طبیعت   گردان بسیاری را هر ساله به سمت خود 

جذب می کند. 
ادامه در صفحه 22

موضوع:فراخوانمناقصهعمومى-یکمرحلهای
شرکتپتروشیمىتبریز(سهامىعام)

روابط عمومى شرکت پتروشیمى تبریز (سهامى عام)

شـرکت پتروشـیمى تبریـز (سـهامى عـام) در نظـر دارد گیربکـس هـای ”FELENDER“  مـورد نیـاز خـود را از طریق مناقصـه عمومی تأمین 
نمایـد. لـذا از کلیـه تأمیـن کننـدگان  ذیربـط و ذیصـالح دعـوت مـی شـود از تاریـخ چـاپ نوبـت اول آگهـی تـا ۷ روز بعـد از چـاپ نوبـت دوم به منظور 
دریافـت اسـناد مناقصـه مذکـور، نسـبت بـه واریـز مبلـغ 1،۰۰۰،۰۰۰ ریـال بـه حسـاب شـبا IR 6۵۰1۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵1۸۰۵۷۲۰۰ نـزد بانـک 
تجـارت بـه نـام شـرکت پتروشـیمی تبریـز بـه شناسـه پرداخـت ۰۲۰1۰۰1۲1۰۵۳641۰۰ اقـدام و فیـش واریـزی بـه همراه درخواسـت کتبی خرید 
اسـناد را به پسـت الکترونیک ei6.proc@tpco.ir    ارسـال و یا به  نشـانی: تبریز- انتهای اتوبان شـهید کسـایی، آزاد راه شـهید باکری، جاده 

اختصاصـی پتروشـیمی تبریـز، مجتمـع پتروشـیمی تبریـز، سـاختمان مرکـزی، واحد تـدارکات مراجعه نمایند.
متقاضیان می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن:  ۳4۲۸۲۸9۷–۰41 تماس حاصل نمایند.    

شرحشماره تقاضا سپرده شرکت در مناقصه
950،000،000PVS-0042042 ” FELENDR ” گیربکس

اطالعات مربوط به اقالم درخواستی در سایت پتروشیمی تبریز به آدرس WWW.TPCO.IR موجود می باشد.

بنیاد پانزده خرداد در نظر دارد تعدادی از امالک خود را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

کاربرى ملکنشانىاستانردیف
متراژ 

عرصه

متراژ 

اعیان

تعداد کل 

طبقات
توضیحاتمبلغ پایه مزایده (ریال)

تهران1

تهران، خیابان نلسون 

ماندال، بلوار صبا 

غربى، پالك 38

5921830123,300,000,000,000ادارى
هفت طبقه 

ادارى

تهران2

تهران، خیابان 

ولى عصر (عج)، نبش 

کوچه شهید پرویز 

روشن، پالك 4

354258382,100,000,000,000ادارى

پایان کار 

ندارد کاربرى 

ادارى-تجارى

متقاضیـان پـس از اطـالع کامـل از وضعیـت حقوقـی و فیزیکـی امـالک مـورد مزایـده و شـرایط شـرکت در آن، فـرم و مـدارک 
مـورد نیـاز را از دبیرخانـه بنیـاد پانـزده خـرداد واقـع در خیابـان شـهید مـدرس، بلـوار صبـا، پـالک ۳۸، طبقـه دوم تحویـل 
گرفتـه و پـس از تکمیـل حداکثـر تـا روز چهارشـنبه مـورخ 14۰1/۰6/16، بـا مراجعـه حضـوری بـه آدرس فـوق، تحویـل داده 

و رسـید اخـذ نمایند.
توضیحات:

1- متقاضـی شـرکت در مزایـده الزم اسـت تصاویـر شناسـنامه و کارت ملـی خـود را بـه همـراه یـک فقـره چـک بانکـی معتبـر 
قابـل وصـول، معـادل پنـج درصـد مبلـغ پایـه مزایـده منـدرج در آگهـی را کـه در وجـه بنیـاد پانزده خرداد صادر شـده باشـد به 
عنوان سـپردة شـرکت در مزایده از روز درج آگهی تا قبل از سـاعت 11 روز چهارشـنبه مورخ 14۰1/۰6/16 به جز پنجشـنبه 
و ایـام تعطیـل از سـاعت هشـت صبـح )۸:۰۰( لغایـت شـانزده )16:۰۰( بـه دبیرخانـه برگزارکننـده مزایده )بنیـاد پانزده خرداد( 

تحویـل داده و رسـید دریافـت نماید.
۲- رعایت مفاد برگه شرکت در مزایده الزامی می باشد.

۳- بنیاد پانزده خرداد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
4- پیشنهادهای فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشند.

۵- کلیـه امـالک عرضـه شـده بـا وضعیـت موجـود بـه فـروش مـی رسـند و بازدیـد از محـل بـا هماهنگـی قبلـی امـکان پذیـر 
می باشـد.

6-  بازگشـایی پـاکات  متقاضیـان در روز چهارشـنبه مـورخ 14۰1/۰6/16 سـاعت 11 در محـل بنیـاد پانـزده خـرداد واقـع در 
تهـران، اتوبـان شـهید مـدرس، بلـوار صبـا، پـالک ۳۸ انجـام خواهـد شـد. حضـور پیشـنهاد دهنـدگان محتـرم و یـا نمایندگان 
رسـمی آنـان در جلسـه بازگشـایی پاکت هـا و برگـزاری مزایـده )بـا ارائـه اصـل رسـید پاکت هـا، پـس از احـراز شناسـایی آنان( 
آزاد اسـت. لیکـن عـدم حضـور متقاضیـان مانـع از بازگشـایی پاکت هـا و اعـالم نتایـج نبـوده و موجـب پذیرفتـن هیچ گونـه 

ادعایـی نخواهـد بود.
متقاضیان مى توانند براى دریافت اطالعات بیشتر با شماره 2۶23۰354-۰21 تماس حاصل فرمایند.

آگهـی مـزایـده فـروش آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۰۱/۴۶
صنایـع شـهداى مهـام پارچیـن در نظـر دارد مقـدار 1۰/۰۰۰ کیلوگـرم پـودر 
آلومینیـوم مـورد نیـاز خـود را از طریـق شناسـایی تأمین کننـدگان واجـد شـرایط 
خریـداری نمایـد. لـذا متقاضیـان می تواننـد بـا در دسـت داشـتن معرفی نامـه و مهـر 
شـرکت، بـه آدرس ذیـل مراجعـه و نسـبت بـه دریافـت اسـناد مناقصـه )بـدون هزینـه( 

نمایند. اقـدام 
تهـران انتهـای اتوبـان شـهید بابایـی یـا پاکدشـت - میـدان پارچیـن - جـاده اختصاصی 

پارچیـن - صنایـع شـهدای مهـام پارچین.
* زمـان تحویل گیـری و عـودت اسـناد از تاریـخ درج آگهـی روزنامـه حداکثـر بـه مـدت 

1۰ روز می باشـد.
* در صـورت دارا بـودن گواهینامـه صالحیـت همـکاری )سـمتا(، زمـان دریافـت اسـناد 

مناقصـه، ارائـه تصویـر آن الزامـی می باشـد.
* میزان سپرده شرکت در مناقصه به شرح اسناد مناقصه می باشد.

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* صنایع شهدای مهام پارچین در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

* استعالم های رسیده به صورت غیرحضوری مفتوح و نتیجه آن کتباً اعالم می گردد.
شماره های تلفن: 4۸ و ۳6۰۲۲۰۵۷-۳۵۷69۰4۷

دورنگار: ۰۲1-۳6۰۷61۳۲

شرکتمعادنسنگآهناحیاءسپاهان
موضوع: آگهى مزایده عمومى شماره 1401-06-01 

فروش خودرو سوارى
این شـرکت در نظر دارد تعداد ۲ دسـتگاه خودرو سـواری رنو 
فلوئنـس مـدل ۲۰1۷ را از طریـق مزایـده عمومـی بـه فـروش 
برسـاند. متقاضیـان مـی تواننـد جهـت رؤیـت خودروهـا و ارائه 
پیشـنهاد قیمـت تـا تاریـخ 14۰1/6/16 بـه آدرس این شـرکت 
واقـع در میـدان فاطمـی، خیابـان گلهـا، خیابان مـرداد، پالک۲ 

مراجعـه نمایند.
تلفن تماس: 02188009801 – واحد خرید و پشتیبانى

موضوع آگهى:  
خرید گاردریل

براى کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومى و  امور بین الملل

آگهىمناقصهعمومى
بدوناخذسپرده
درخواست شماره:

RHP-7302519061-T17


