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دیر رسیدن به محل کار تجربه ای است 
که برای هر کســی در تهران و شهرهای 
بزرگ به دست آمده، ترافیک، خیابان های 
ویژه  در خط های  مسافران  ازدحام  شلوغ 
تاکسی، اتوبوس و ... ازجمله عواملی است 
که رسیدن ســرموقع به محل کارها را به 
تاخیر می اندازد. اما به راستی چرا با وجود 
این همه خطوط مترو، بی آرتی، تاکســی 
و اتوبوس های شــرکت واحد هنوز هم در 
تهران و شهرهای بزرگ با مشکل ترافیک 

روبه رو هستیم؟!
تهران و شــهرهای بزرگ هر روز به سمتی 
می روند که امکان عبور و مرور در آن برای افراد 
مختلــف جامعه از دانش آموزان و دانشــجویان 
گرفته تا شاغلین و افراد عادی سخت و سخت تر 

می شود.
درســت است که زیرســاخت های شهری، 
خیابان هــا، گذرگاه هــا و ... متناســب با حجم 
وســایل نقلیه ساخته نشده و اکثر زیرساخت ها 
وخیابان ها جوابگوی بزرگ شــدن جغرافیایی 
تهران و حجم وسایل نقلیه شخصی یا عمومی را 
نمی دهد اما آیا نمی توان فضای ناوگان حمل ونقل 
عمومی در تهران و شــهرهای بزرگ را با توجه 
به زیرساخت های جغرافیایی شهرها تغییر داد و 
به مکانیسمی دست پیدا کرد که مردم ترغیب 
شوند به جای خودروهای شخصی از وسایل نقلیه 
عمومی اســتفاده کنند؟ در گزارش پیش رو به 

واکاوی این موضوع پرداخته ایم.
اهمیت حمل ونقل عمومی

حمل ونقــل و جابه جایی مســافر و کاال در 
جوامع پیشــرفته امــروزی از اهمیــت زیادی 
برخوردار است و جابه جایی آسان، ایمن، راحت 

و اقتصادی حرف اول را می زند.
اقتصــادی و اجتماعی  نیازهــای  تامیــن 
شــهروندان، برطرف کردن مشــکالت محیط 
زیست به ویژه آلودگی هوا، حل مشکل ترافیک 
و جابه جایی و انتقال آسان و راحت مردم ازجمله 
اهداف و خواســته های اصلی مسئولین و مردم 
اســت که با توســعه فضای ناوگان حمل ونقل 

عمومی امکان پذیر است.
»پویــا نادری« کارمندی کــه در یکی از ادارات 
دولتی مشــغول به کار اســت به گزارشــگر کیهان 
می گوید: »هر روز صبح که به سرکار می روم نگرانی و 
استرس دارم که مبادا به موقع به سرکار نرسم و کارت 
خود را به موقع نزنم، چراکه در آخر ماه با کسری کار 
مواجه می شــوم و مبلغ قابل توجهی از حقوقم کسر 
می گردد به همین دلیل از شــب قبل سعی می کنم 
زودتر بخوابم تا صبح زود بیدار شــوم و البته ناگفته 
نماند که در طول شــب هم از خواب راحت و عمیق 

بی بهره ام زیرا نگرانی دیر بیدار شدن را دارم.«
وی اضافه کرد: »هرچند در ســال های اخیر 
تالش های زیادی برای توسعه حمل ونقل عمومی 
انجام شده و خطوط ریلی افزایش یافته و تعداد 
اتوبوس های شــرکت واحد نیز افزایش یافته اما 
متقابال به دلیل افزایش جمعیت تهران و مهاجرت 

نقش توسعه حمل ونقل عمومی در رشد اقتصادی کشور- بخش نخست

استقبال از حمل ونقل عمومی ضرورت جامعه امـــــروز

کارشناسان اقتصادی معتقدند هر وسیله نقلیه شخصی نیازمند 7 مترمربع فضای 
خالی برای هر سفرکننده است اما اتوبوس تنها 1/2 مترمربع فضا به ازای هر نفر نیاز 
دارد به همین دلیل تجهیز یک شهر به سیستم حمل ونقل عمومی پرظرفیت، ایمنی، 
راحت و کارا باعث متحد شــدن اجزای یک جامعه برای حل مشکالت ترافیکی و 

محیط زیستی می گردد.
سیســتم حمل ونقل عمومی توانایی جایگزینی صددرصد ســفرهای 
درون شهری را ندارد اما می تواند نقش موثری در حل مشکالت و چالش 

سفرهای درون شهری، ترافیک و آلودگی هوا را داشته باشد.

کارشناس مســائل اجتماعی: استفاده از 
هزینه  کاهش  باعث  نقلیه عمومی  وسایل 

نگهداری و تعمیر اتوبوس، حفظ 
از  محیط زیســت و جلوگیری 
ترافیک و اتالف وقت خواهد شد.

بسیاری از شهروندان به پایتخت ازدحام مسافر 
هم زیاد شده، به طوری که بسیاری از مواقع شده 
که برای سوار شدن به مترو آن قدر جمعیت زیاد 
است و به یکدیگر فشار می آورند که درهای مترو 
بسته می شود و مجبورم که تا آمدن قطار دیگر 
صبر کنم که همین مســئله باعث اتالف وقت و 

دیر رسیدن به محل کارم می شود.«
این کارمنــد همچنین می گویــد: »یکی از 
مسایلی که همیشــه برای من جای سوال دارد 
و هیچ کس هم پاسخگو نیست این است که چرا 
در خیابان ها با انبوه اتومبیل های تک نفره مواجه 
هستیم و با توجه به اینکه وسایل نقلیه شخصی 
فضای بیشتری را اشغال می کنند این افراد ترجیح 
نمی دهند که به جای اســتفاده از وسایل نقلیه 
شخصی از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.«

وی خاطرنشــان می کند: »باید این فرهنگ 
در همه شــهروندان به ویژه تهران و شهرهای 
بزرگ نهادینه شــود کــه اســتفاده از ناوگان 
حمل ونقل عمومی یــک فرهنگ و نیاز جوامع 
شهری محسوب می شود و توسعه وسایل عمومی 
درون شهری می تواند بسیاری از مشکالت شهری 
ازجمله ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ... 

را برطرف کند.«
کارشناسان اقتصادی معتقدند هر وسیله نقلیه 
شخصی نیازمند 7 مترمربع فضای خالی برای هر 
ســفرکننده است اما اتوبوس تنها 1/2 مترمربع 
فضــا به ازای هر نفر نیــاز دارد، به همین دلیل 
تجهیز یک شهر به سیستم حمل ونقل عمومی 
پرظرفیت، ایمن، راحت و کارا باعث متحد شدن 

اجزای یک جامعه برای حل مشکالت ترافیکی 
و محیط زیستی می گردد.

یک کارشناس مسائل اجتماعی در این باره 
می گوید: »امروزه نقش و جایگاه وســایل نقلیه 
عمومی در رفع چالش های درون شــهری کامال 
مشخص و قابل تامل است و تمامی کارشناسان 
اقتصادی و اجتماعی بر این واقعیت تاکید دارند 
که توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی در سالمت 
جســمی و روانی جامعه تاثیــر فراوانی دارد، با 
کاهش وسایل نقلیه شخصی، ترافیک و آلودگی 
هوا کاهش می یابد و مسافران باامنیت، راحتی و 
فراغ بال بیشتری به تردد می پردازند و کیفیت 
زندگی در شــهرها تغییر خواهد کرد، البته این 
مسئله مستلزم فرهنگ ســازی، برنامه ریزی در 
حــوزه مدیریت فرهنگی و اجتماعی و همکاری 
مردم با مسئوالن و نهادهای اجرایی است. به طور 
مثال اگر هر شــخصی به خود یادآوری کند که 

سالمت شهر، سالمت جامعه، سالمت خودش و 
افراد خانواده اش است باید از آوردن وسیله نقلیه 
شــخصی به خیابان آن هم برای تردد فقط یک 

نفر خودداری کند.«
وی یــادآوری می کند: »البتــه در برخی از 
مواقــع برای جابه جایی افراد خانواده اســتفاده 
از وسایل نقلیه شــخصی ضرورت دارد آن هم 
برای مسافت های طوالنی ولی این مسئله نباید 
همیشگی باشــد و در مواقع نیاز باید این اقدام 

انجام شود.«
فواید استفاده از حمل و نقل عمومی

به گفته این کارشــناس، استفاده از وسایل 
نقلیه عمومی باعــث کاهش هزینه نگهداری و 
تعمیر اتومبیل، حفظ محیط زیست و جلوگیری 

از ترافیک و اتالف وقت خواهد شد.
استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی فواید 
متعددی برای شهر خواهد داشت، البته سیستم 

حمل و نقل عمومی توانایی جایگزینی صددرصد 
سفرهای درون شهری را ندارد اما می تواند نقش 
مؤثری در حل مشکالت و چالش های سفرهای 
درون شــهری، ترافیک، آلودگی هوا و افزایش 

بیماری های جسمی و روحی داشته باشد.
به عقیده کارشناســان بــه ازای هر 1500 
میلیــارد تومانی که در حمــل و نقل عمومی 
سرمایه گذاری شود، 36000 فرصت شغلی ایجاد 
می شود. به ازای هر 1000 تومانی که در حمل و 
نقل عمومی سرمایه گذاری می شود 4000 تومان 
ســود خواهد داشت و به ازای هر 100 میلیون 
ســرمایه گذاری دولتی در حمل و نقل عمومی، 
300 میلیون فروش تجاری در برخواهد داشت.
فرهنگ سازی برای استفاده از وسایل 

حمل و نقل عمومی
یکــی از اساســی ترین راه ها بــرای تقویت 
حمل ونقل عمومی و اســتفاده از این سیســتم 

برای تردد و جابه جایی در ســطح کالن شهرها 
فرهنگ سازی و تشویق مردم به استفاده از وسایل 
حمل و نقل عمومی اســت، مردم باید به سمت 
اســتفاده از وسایل حمل و نقل عمومی تشویق 
شوند تا از فواید حمل و نقل عمومی، حمایت از 
محیط زیست، ایمنی بهبود حرکت و رفع نیازهای 

اجتماعی و اقتصادی شهروندان آگاه شوند.
براســاس نتایج یک نظرســنجی که توسط 
کارشناسان صورت گرفته، زمان انتظار زیاد، عدم 
نظارت و کنترل مناســب بر فعالیت اتوبوس ها، 
عدم توزیع مناسب خطوط، عدم ایجاد امکانات 
مناســب در بعضی از ایســتگاه ها، عدم وجود 
ایستگاه های اتوبوس یا خطوط مترو در نزدیکی 
محل زندگی افراد و فاصله زیاد با این ایستگاه ها 

از جمله عوامل عدم استفاده مردم از وسایل حمل 
و نقل عمومی است. 

خانمی که خود را »بشیری« معرفی می کند 
در گفت وگــو با گزارشــگر کیهان به علت عدم 
اســتفاده از وســایل حمل و نقل عمومی اشاره 
می کند و می گوید:  »محل کار من در نقطه ای از 
تهران واقع شــده که با مترو به راحتی می توانم 
تردد کنم و به محل کارم برســم اما متأسفانه 
ایستگاه مترو از محل زندگی من فاصله زیادی 
دارد و مجبور هســتم که برای رسیدن به اولین 
ایســتگاه مترو، تاکسی بگیرم و هزینه ای صرف 
کنم و تازه اگر به موقع هم به ایستگاه مترو برسم 
مدت زمانی را هم باید در آنجا صرف کنم تا واگن 
خالی بیاید و ســوار شوم، چرا که واگن هایی که 
به خانم ها اختصاص داده اند یک واگن در ابتدای 
مترو و یک واگن در انتهای مترو است و با توجه 
به ازدحام جمعیت غالبا موفق نمی شوم به موقع 
سوار شوم و به محل کارم برسم، به همین دلیل 
ترجیح می دهم که طرح ترافیک خریداری کنم 
و از وســیله نقلیه خودم برای رســیدن به کار 

استفاده نمایم!«

هدف سریع رسیدن به مقصد است
»سیما ملتجی« کارشناس مسائل اجتماعی 
در گفت وگو با گزارشــگر کیهــان درباره عدم 
اســتفاده برخی از شهروندان از وسایل حمل و 
نقل عمومی می گوید: »براســاس نظرسنجی ها 
و تحقیقاتــی که از اکثر شــهروندان در مناطق 
مختلف تهران به عمل آمده مشــخص شده که 
هدف اکثر شــهروندان یعنی چیزی حدود 80 
درصد سریع رسیدن به مقصد است. به عبارت 
دیگر، بسیاری از شهروندان ترجیح می دهند که 
بــا وجود گرانی بنزین و مواد ســوختی، هزینه 
باالی تعمیرات اتومبیــل و هزینه باالی خرید 
طرح ترافیک از خودروهای شخصی خود استفاده 
کنند تا به موقع به مقصد برســند. به طور مثال 

شخص کاســبی را در نظر بگیرید که مغازه اش 
از محل زندگی اش فاصلــه زیادی دارد و صبح 
زود باید مغازه را باز کند تا ســفارش هایی را که 
داده تحویــل بگیرد و به کامیون ها، و وانت ها و 
خودروهایی که در انتظارند تا کاالهای سفارشی 
او را تحویل دهند جوابگو باشــد، حاال اگر این 
مغازه دار دیر به محل کارش برســد تصور کنید 
در آن خیابان چه ترافیکی ایجاد خواهد شد و چه 
نگرانی و استرســی به وجود خواهد آمد! یا مثال 
شخصی می خواهد سریع به بانک برسد و چک 
خود را وصول کند یا سپرده خود را افزایش دهد 
چرا که چک دارد و باید حســاب خود را تأمین 
نماید تا چکش اصطالحا برگشت نخورد بنابراین 
باید هرچه سریع تر خود را به بانک مورد نظرش 
برساند در چنین شرایطی هدف سریع رسیدن 
به مقصد است و وسایل نقلیه عمومی شاید نتواند 

پاسخگوی نیاز این شهروند باشد.«
وی اضافه می کند: »عالوه بر مسئله سرعت 
رسیدن به مقصد عوامل دیگری نیز وجود دارد 
که شهروندان را از استفاده و به کارگیری وسایل 
حمــل و نقل عمومی باز می دارد از جمله اینکه 
برخی از تاکســی های درون شهری هنوز پراید 
هستند که امکان نشستن سه نفر در پشت این 
خودرو مخصوصا برای بانــوان وجود ندارد و با 
مشکالتی مواجه می شــوند همچنین طراحی 
برخی از اتوبوس های بی آر تی به گونه ای است که 
در بخش بانوان صندلی های کمی وجود دارد و 
اکثر بانوان باید تمام طول مسیر را ایستاده طی 
کنند که این مسئله برای افراد سالمند و بیمار 
یا معلول با مشکالت زیادی مواجه است. این نوع 
عدم تجانس فرهنگی خودرو با شهروندان باعث 
می شود که اســتقبال عمومی از ناوگان وسایل 

حمل و نقل عمومی کاهش یابد.«

فریده شریفی✍

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها
 6۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 68۴۵
و یا حساب ۰۱۰6۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

3/380/0001/650/000830/0004/490/0002/250/0001/130/000روزانهکیهان فارسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان انگلیسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان عربی

1/680/000840/000420/0002/585/0003/600/000650/000هفتگیکیهان ورزشی

1/430/000715/000357/5002/335/0001/300/000585/000هفتگیمجله زن روز

1/100/000550/000280/0001/600/000800/000400/000هفتگیمجله کیهان بچه ها

ــــــــ350/000ــــــــ2262/000 ماهانهمجله کیهان فرهنگی

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان

021   سامانه پیام کوتاه: 30001220121284 021  نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

توجه: 
1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.
3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.

5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
6- درصورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

فرم تقاضا

آگهی تغییرات شرکت کوره های القایی دماوند سهامی خاص به شماره ثبت 199 
و شناسه ملی 10101495849

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1396/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان 

به شناســه ملی 10103907200 به ســمت بازرس اصلی و حسین ثنائی اعلم به شماره ملی 0081268238 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 1395 

به تصویب رسید. 

 بــه موجب نامه شــماره 

 1396 /20 /154945

و   96/12/6 مورخــه 

بــه موجب صورتجلســه  

فوق العاده  عمومی  مجمع 

مورخه 1396/9/13 مرکز 

اصلی شرکت ایران روشن 

ســهامی خاص به شماره 

ملی  شناسه  و  ثبت 338 

بــه   10100767893

شهریار-  تهران-  اســتان 

شهرســتان مالرد- بخش 

دهســتان  صفادشــت- 

بی بی  ســکینه- روستای 

شهید  خیابان  کوشکک- 

بن بست  شرقی-  داستانی 

پــالک 2- طبقه  بعثت- 

کدپســتی  همکــف- 

انتقــال   3164175711

یافــت و تحــت شــماره 

6600 در ایــن اداره بــه 

ثبت رسیده است.

آگهی انتقالی 
شرکت ایران روشن 

سهامی خاص

 حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 
شهرستان های استان تهران 
 سازمان ثبت اسناد و 

امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد

 و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

شهریار

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور بازرگانی، خرید 
و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز، ترخیص کاال از کلیه 
گمرکات کشور، خرید و فروش به فروشگاه های زنجیره ای، شرکت در 
نمایشگاه ها و مزایده ها و مناقصات بخش خصوصی و دولتی و مشارکت 
در عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیالت 
از بانک و موسســات مالی و اعتباری، ایجاد شــعب و اخذ و اعطای 
نمایندگی در داخل و خارج از کشور، تولید مواد غذایی در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی: تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- اندیشه- کوچه اندیشه پنجم- خیابان دکتر علی شریعتی- 
پالک 628- طبقه دوم- واحد 4- کد پستی 1568958567 سرمایه 
شــخصیت حقوقی: مبلغ 10/000/000ریال منقسم به 100 سهم 
100/000 ریالی می باشد تعداد 100 سهم آن بی نام عادی می باشد 
که مبلغ 35/000/000 ریال طی گواهی شــماره 96/1701 مورخ 
1396/12/15 بانک پارســیان شعبه سیدخندان پرداخت گردید و 
الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: خانم 
فروزان شــیرینی چی به شماره ملی 0032289545 به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای مرتضی عبداللهی علی آبادی به 
شــماره ملی 0058727752 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای لعیا حسینعلی به شماره ملی 0440036641 به 
سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای 
محمد مجید حسینعلی به شماره ملی 0451366336 به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و بانکی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و 
یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد و 
سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و 
علی البدل: آقای محمدعلی نعمتی به شماره ملی 1601829280 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی علی بخشی 
به شــماره ملی 3960851162 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضــوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص
 اعتمادگستر ستاره ایرانیان در تاریخ 
۱۳۹6/۱۲/۲۱ به شماره ثبت ۵۲۴۳۹۴ 

به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴8۵6۷۳

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

هانی واحــدی امیری پایه 
نهم معدل 20 شاگرد اول دبیرستان 
پژوهش بابل بدینوســیله از زحمات 
معاونین  محترم،  دبیران  دلســوزانه 
گرامــی و مدیر محترم دبیرســتان 

پژوهش کمال تشکر را داریم.

صنایع شــهید زین الدین در نظر دارد پکیج ضد یخ مورد نیاز خود را به میزان 100 تن برابر آنالیز مندرج در اســناد مناقصه از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی از تامین کنندگان و تولیدکنندگان واجد شرایط خریداری نماید. از کلیه تولیدکنندگان و تامین کنندگانی 
که دارای توانایی و رزومه  کاری می باشند دعوت به عمل می آید که با ارائه معرفی نامه حداکثر به مدت 10 روز از تاریخ درج این آگهی 
)نوبت دوم( جهت دریافت اســناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت )همراه ســپرده شرکت در مناقصه( به جز ایام تعطیل و پنج شنبه ها در 
ســاعات اداری )8 الی 15( به نشــانی کیلومتر 25 جاده خاوران - جاده اختصاصی پارچین صنایع شهید زین الدین - معاونت بازرگانی 

مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفکس: 36020030 - 36076734 تماس حاصل نمایند.
ضمنا هزینه دو نوبت درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه عمومی شماره ۰۴/ت/۹۷

روابط عمومی صنایع شهید زین الدین م الف 1446
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