
5 گردشگری
گروه گردشگری - وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
گفت: "از ســرگیری صــدور ویزای 
گردشگری، آخرین مراحل مربوط به 
چگونگی اقدام را در کمیته تخصصی 
می گذراند.آمارهــا حاکی از رضایت 
باالی ۹۵% گردشگران خارجی از سفر 

به ایران است.
صدور ویزای گردشــگری ایران 
از فروردین ماه ســال ۱۳۹۹ به دستور 
ستاد ملی کرونا متوقف شد. ضرغامی 
هفته گذشته از موافقت رییس جمهور 
با ازســرگیری این ویزا خبــر داد. در 
هشــتاد و ششمین جلســه ستاد ملی 
کرونا نیز مصوب شد که صدور روادید 
گردشــگری از ســوی وزارت امور 
خارجه از اول آبان ماه بدون مانع  است.  
در تبصــره چهــار بنــد ج این 
مصوبه کــه به امضای غالمحســین 
اسماعیلی، رییس دفتر رییس جمهور 
رســیده و به تمام دســتگاه ها از جمله 

وزارت امور خارجــه، وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
و گذرگاه هــای مرزی ابالغ شــده نیز 
آمده است: صدور روادید گردشگری 
برای مترددین از مرزهای بین المللی در 
چارچوب دستورالعمل تردد مسافران 
 از ســوی وزارت امور خارجه بالمانع  
اســت. بند ج این مصوبه تاکید می کند 
که ورود و خروج مستقیم و غیرمستقیم 
)گروهــیـ  انفرادی( اتبــاع ایرانی و 
خارجی از/بــه مرزهای زمینی همانند 
مرزهای هوایی با ارائه کارت واکســن، 

آزمایــش PCR منفــی و رعایــت 
پروتکل ها و دســتورالعمل مورد تایید 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی از اول آبان ماه سال جاری بالمانع 
است. تبصره یک این بند قانونی یادآور 
می شود: این مصوبه شامل تردد مستقیم 
و غیرمستقیم از/به کشورهای پرریسک 
اعالمی سازمان بهداشت جهانی توسط 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی نخواهد شــد. تبصره دو نیز 
تاکید می کند: چنان چه در روند بیماری 
کشورهای همســایه تغییری حاصل 

شــود که نیازمند اعمال محدودیت یا 
ممنوعیت تردد مسافری باشد، وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
به عنــوان مرجع تخصصــی مراتب 
را اعــالم می کنــد و اقدامات بعدی از 
سوی کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی 
صورت  می گیرد. مطابق تبصره سه این 
مصوبه، به منظور مدیریت روند بیماری 
در داخــل، تردد مســافری )انفرادیـ  
گروهی( با اولویت مرزهای زمینی که 
دارای امکانات و زیرساخت های الزم 
)عراق(، پل دشت در استان آذربایجان خوزستان )عراق(، مهران در استان ایالم آغاز خواهد شــد: شــلمچه در استان است از تاریخ یادشــده )اول آبان ماه( 

غربی )نخجوان(، پرویزخان در استان 
کرمانشــاه )عراق/اقلیم کردســتان(، 
تمرچیــن در اســتان آذربایجان غربی 
)عراق(، بازرگان در اســتان آذربایجان 
غربی )ترکیه(، سرو در استان آذربایجان 
غربــی )ترکیه(، باشــماق در اســتان 
کردستان )عراق/ اقلیم کردستان(، جلفا 
در استان آذربایجان شرقی )نخجوان(، 
نوردوز در اســتان آذربایجان شــرقی 
)ارمنستان(، بیله سوار در استان اردبیل 
)جمهوری آذربایجان(، آستارا در استان 
گیالن )جمهوری آذربایجان(، دوغارون 
در استان خراسان رضوی )افغانستان(، 
میلک در اســتان سیستان و بلوچستان 
)افغانستان( و میرجاوه در استان سیستان 
و بلوچستان  )پاکستان(. تبصره پنج نیز 
تردد وسایل نقلیه عمومی و شخصی با 
رعایت پروتکل های بهداشتی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی را 
از این مرزها از تاریخ اعالم شــده بدون 

مانع  می داند.
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صدور ویزای گردشگری ایران از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ به دستور ستاد ملی کرونا متوقف شد. 

مرکز شتاب دهنده مشاغل گردشگری هرمزگان راه اندازی شد

گروه گردشــگری - نخستین 
مرکــز مرکز تخصصی مشــاوره و 
شــتاب دهنــده کســب و کار های 
گردشگری پایدار هرمزگان با حضور 
مدیرکل فرهنگی وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی در بندرعباس آغاز 

به کار کرد.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی هرمزگان، در مراســم آغاز 
به کار ایــن مرکز گفت: هدف از راه 
اندازی این مرکز، کمک به راه اندازی 
کسب و کار های حوزه گردشگری و 

کارآفرینان این عرصه است.
هادی ابراهیمی افزود: این مرکز 
در زمینه دریافت تسهیالت، نظارت 
بر واحد ها و بررسی طرح های حوزه 
گردشــگری به متقاضیان راه اندازی 
کسب و کار ها در حوزه گردشگری 

کمک می کند.
وی افزود: هفت مرکز شــتاب 
دهنده در حوزه های مختلف شغلی 
در هرمــزگان فعالیــت می کنند که 
این واحد نخســتین مرکز در حوزه 

گردشگری است.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی نیز در 
این مراسم گفت: حوزه گردشگری 
امــروزه یکی از بخش های با گردش 
مالی بســیار باال در جهان اســت به 
طــوری که با شــیوع کرونا بیش از 
چهار هزار میلیــارد دالر از گردش 
مالــی این بخش کاهــش یافت که 

نشان از گستردگی این بخش دارد.
افزود:  شــهریار احمدبیگــی 
هرمــزگان با وجود بنــادر و جزایر 
بســیار مهــم یکی از اســتان های با 

ظرفیت باالی گردشــگری کشــور 
است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری هرمزگان نیز در 
این مراسم گفت: این مرکز می تواند 
ایده های خالقانه کســب و کار های 
حــوزه گردشــگری و حتی صنایع 

دستی را عملیاتی کند.
سهراب بناوند افزود: این مرکز، 
فضا و تجهیزات مناسب برای آموزش 
راهنمایان گردشگری، تورگردان ها، 
بلد های محلی و شــغل های مرتبط 
در ایــن زمینــه را دارد کــه تالش 
 می شود از ظرفیت این مرکز استفاده 

شود.
وی گفــت: از ابتدای امســال 
تاکنــون بیــش از ۵۲۰ نفر در بخش 
گردشــگری و ۴۰۰ نفــر در بخش 
صنایع دســتی آمــوزش دیده اند و 
۶۵ موافقت اصولی برای راه اندازی 
کســب و کار های حوزه گردشگری 

صادر شده است.
مرکز مرکز تخصصی مشــاوره 
و شــتاب دهنده کســب و کار های 
گردشــگری پایدار در بندرعباس با 
ســرمایه حدود ۸۰۰ میلیون تومانی 
بخش خصوصی راه اندازی شــده 
است که می تواند تجهیزات و فضای 
آموزشی در اختیار کسب و کار های 

حوزه گردشگری قرار دهد.

گــروه گردشــگری - رئیس 
انجمن متخصصان گردشگری درباره 
نسبت اکسپو ۲۰۲۰ دبی و گردشگری 
ایران می گوید: نمایشگاه ها زمینه هایی 
بســیار تاثیرگــذار برای ســاختن و 
نمایــش  دادن برند گردشــگری هر 
کشــور هســتند. به صورت فیزیکی 
اجرا می شــوند و گردشگران و مردم 
مختلف مراجعه می کنند و هر کدام از 
آنها دیده  های خود را در شــبکه های 
اجتماعی به اشــتراک می گذارند. در 
دل یــک نمایشــگاه بین المللی، در 
فاصله زمانی بسیار کوتاهی می توانیم 
درباره خودمان حرف بزنیم و خودمان 

را معرفی کنیم.
در ســال های اخیــر صنعــت 
گردشگری ایران فراز و فرود بسیاری 
به خود دیــده؛ گاهی به دالیل طبیعی 
چون ســیل یا بیماری اپیدمیک و گاه 
به دالیل سیاســی همچون تحریم ها 
و ... صنعت توریســم کشور بی جان 
می شــود. اما همیشــه در تمــام این 
بزنگاه هــای حســاس، متخصصان 
گردشــگری و نهادهای مدنی آنها به 
میدان می آمدند و نمی گذاشــتند این 

صنعت به ورطه  نابودی بیفتد. 
»جــواد قاســمی« یکــی از آن 
چهره هاســت و انجمن متخصصان 
گردشــگری ایران نمونه بــارز این 
نهادهای مدنی موثر اســت. حاال که 
در آستانه  اکســپو ۲۰۲۰ دبی هستیم 
که بســیار آن را نفســی تــازه برای 
گردشــگری ایران می دانند، سراغ این 
فعال گردشگری رفتیم تا چند و چون 
حضور صنعت گردشگری ایران را در 
ایــن رویداد بی نظیر جهانی از زبان او 

بشونیم.
گردشــگری  امروز  نیــاز 

کشــور را چه می بینیــد؟ بعد 
از یــک  دوره یک ســال و نیمی 
رکود شــدید و البته تغییری که 
در مدیریت کشور اتفاق افتاده، 
گردشــگری چــه اولویت هایی 

دارد؟
گردشگری مسئله ای فرابخشی 
اســت و همه سازمان ها که به نوعی به 
بحث کسب وکار مرتبط هستند، باید 
کمــک بکنند تا جایگاه خود را در این 
صنعت پیدا کنیم و البته وزارت میراث 
فرهنگی و گردشــگری در راس این 

کار است. 
اولویت با داشــتن برنامه روشن 
است. به نظر می رسد تا به امروز داشتن 
برنامه توسعه گردشگری را در کشور 
جدی نگرفتیم. پــس این صنعت به 
نقشه راه نیاز دارد. رفت و آمد مسئوالن 
و افراد مختلــف وقتی در چارچوب 
باشــد این مسیر ادامه پیدا می کند و به 
توســعه مدنظری که از پیش در همان 

برنامه مشخص کردیم می رسیم.
امروز مــا در رتبه بندی جهانی 
جایگاه جــدی نداریم. رتبه ما خیلی 
پایین اســت؛ در صورتی که با توجه 
به پتانســیل کشور باید خیلی بیشتر از 
این هــا کار می کردیم. البته باید به این 
نکته توجه کنیم که کشــور ما شرایط 
خاصــی دارد و اولویت اقتصادی ما با 
»اقتصاد گردشگری« نیست و بیشتر به 
زمینه های »فرهنگی« اهمیت می دهیم.
 اما با همین رویکرد فرهنگی هم 
می شود بازار ایجاد کرد و با برگزاری 
رویداد ها و ایجاد شــرایط مناســب 
بــرای ورود گردشــگران خارجــی 
رغبــت ایجاد کنیم. در هر کشــوری 
که گردشگری رونق بگیرد می توانیم 
این نتیجه را بگیریم که امنیت در آنجا 

برقرار است.
اگــر بخواهیــم بــه چند 
مولفه تاثیرگــذار در برندینگ 
گردشگری ایران اشاره کنیم، این 
مولفه ها چه چیزهایی می تواند 
باشــد و در ایــن مولفه ها نقش 
نمایشگاه  های بین المللی تا چه 

اندازه پررنگ است؟
شاخص اصلی در ساخت برند 
گردشگری ایران، توجه به »فرهنگ« 
کشــور اســت. اگر به ریشــه های 
فرهنگی و تاریخی ایــران نگاه کنیم 
اهمیت فرهنگ را متوجه می شــویم. 
مــن معتقدم که فرهنگ یک کشــور 

می تواند برند آن باشد. 
برای مثال ما ارگ بم را داشتیم و 
به دالیلی مانند زلزله تغییر کرد اما این 
سازه گلی که بیش از دو هزار چهارصد 
سال سابقه داشته منحصر به فرد است 
و یــا تخت جمشــید و یــا نمادهای 
اسالمی که در تاریخ کشورمان داریم. 
هرکدام از این ها نمادهایی هستند که 
می توانند به برند یک کشــور تبدیل 
شــوند. اما متاســفانه ما در این حوزه 

بسیار کم کار کردیم. 
اما در این میان، همانطور که اشاره 
کردید، نمایشگاه ها زمینه هایی بسیار 
تاثیرگذار برای ساختن و نمایش  دادن 
برند گردشگری هر کشور هستند. چرا 
که به صورت فیزیکی اجرا می شــوند 
و گردشگران و مردم مختلف مراجعه 
می کنند و هر کــدام از آنها دیده  های 
خــود را در شــبکه های اجتماعی به 
اشــتراک می گذارند. با در نظر گرفتن 
این فرصت ها، در دل یک نمایشــگاه 
بین المللــی، در فاصله زمانی بســیار 
کوتاهــی می توانیم دربــاره خودمان 
حرف بزنیم و خودمان را معرفی کنیم. 
نمایشــگاه ها مرکــز تعامــل، 
گفت  وگو و انتقال اطالعات هســتند. 
بنابراین باید با برنامه ریزی درســت 
در نمایشــگاه های بین المللی که در 
منطقه برگزار می شود حداکثر استفاده 

خودمان را بکنیم. 
این کار را بهتر است با استفاده از 
تجربیات کسانی که در این حوزه کار 
کردند، با دعوت از هنرمندان و کسانی 

که کارشــان به نوعی به گردشــگری 
مربــوط می شــود انجام دهیــم و از 
ظرفیت های آن ها اســتفاده کنیم. در 
کنار این مســئله باید رویداد تعریف 
کنیــم. گردشــگری در دوران جدید 
رویدادمحور می شود و ما به این نکته 

اساسی کم توجهی می کنیم.
کــه  می بینیــم  امــروزه 
برندهایــی مثــل تورک کیش، 
امــارات  فــای  قطرایرویــز، 
نقش های مهمــی را مترادف با 
گردشگری کشــور خود بازی 
می کننــد. با توجه بــه تجربه 
سال ها فعالیت شما در صنعت 
هواپیمایی کشــور چقدر نقش 
در  را  هواپیمایــی  صنعــت 
گردشگری  صنعت  برندسازی 
ایــران مهــم می دانید؟  ملــی 
ایــن صنعــت چقدر بایــد در 
نمایشگاه های بین المللی مانند 
اکســپو که هر پنج سال یکبار و 
آن هم هربار در یک شهر متفاوت 
دنیا برگزار می شود جدی گرفته 
شود؟ نمایشگاهی که این بار در 
دبی با عنوان اکسپو دبی ۲۰۲۰ 
برگزار و المپیک ملل و فرهنگ ها 

خوانده می شود.
موضوع حمل و نقل در صنعت 
گردشگری بســیار مهم است چرا که 
امروزه برخالف گذشته که سفرهای 
طوالنــی و چندماهه داشــتیم، باید 
خدمات خــود را در مدت  زمان چند 
ساعت ارائه دهیم. فرقی نمی  کند کدام 
نوع حمل نقل باشــد، هر چهار شکل 
حمل و نقل هوایــی، زمینی، ریلی و 
دریایــی مهم اســت. خدماتی که به 
مسافران کشورهای مختلف می دهیم 
حامل پیام اســت، فرهنگ ما را انتقال 
می دهد و این خود یک رسانه است. 

متاسفانه به رغم اینکه شرکت های 
هواپیمایــی متعددی داریم، ســطح 
اســتانداردهای بین المللی را رعایت 
نکرده  ایــم. غیر از یکی دو هواپیمایی 
که حامل پرچم کشور است و یکی دو 

هواپیمایی دیگر که جدیدتر هستند. 
خاطرم هســت که تا همین چند 
وقت پیش که هواپیماهای ما به اروپا 

می رفتند، به علت سطح پایین استاندارد 
جریمه می شدیم. پس این مهم است 
که ناوگان هواپیمایی ها به روز باشــد 
چرا که صنعــت هواپیمایی می تواند 
برند کشور باشد. کشورهای مختلف 
از این فرصت اســتفاده کرده اند. برای 
مثال درســت است که کشور امارات 
پیشــرفت کرده اما هواپیمایی امارات 
ایرویز یکی از عوامل موثر معرفی این 

کشور است.
استراتژی حضور ایرالین ها 
در نمایشگاه های بین المللی باید 
چگونه باشــد؟ آرایش شرکت  
هواپیمایی هما زمانی که در آن 
بودید و در نمایشگاه ها شرکت 

می کردید چگونه بود؟
آن زمان به صــورت یک پکیج 
خــود را عرضــه می کردیــم. به این 
صورت که شــرکت هواپیمایی ایران 
ایرتور که ســهام آن متعلق به شرکت 
هما بود، شعبه های داخلی و خارجی 
هواپیمایی هما و هتل  های شرکت هما 
باهم و با غرفه هایی در کنار هم شرکت 
می کردیم. استراتژی  ما این بود که فقط 
خدمات حمل و نقل هوایی هما نباشد. 
نهایتــا خروجی این کار شــد 
»پکیج-تور«. این کار در بســیاری از 
شــرکت های بین المللی و بزرگ دنیا 
مرسوم اســت و به همین صورت در 
نمایشــگاه ها حاضر می شــوند. کار 
اصلی آنها ممکن اســت حمل و نقل 

باشــد اما توانایی های متعدد خود را 
باهم به نمایش می گذارند.

شــما  کــه  امــروز 
حــوزه  در  مســئولیت هایی 
گردشگری دارید و با متخصصان 
این حوزه در ارتباط هستید، چه 
پیشــنهادی برای نحوه شرکت  
کردن برندهای گردشگری ایران 
که متاسفانه تعداد آن ها بسیار 
هم کم اســت داریــد؟ برندهای 
داخلی ما در نمایشــگاهی مانند 
اکســپو دبــی ۲۰۲۰ چــه نوع 
استراتژی را باید دنبال کنند؟ با 
توجه به اینکه این مسئله دو بعد 
دارد، یکی منافع ملی گردشگری 
که تصویر گردشــگری کشور 
را نشــان می دهــد و دو منافع 

کسب وکاری آن برند.
ما باید این مسئله را در سه برنامه 
زمانــی در نظر بگیریــم؛ یک قبل از 
برگزاری نمایشگاه که باید هم برنامه 
مشخص و عملیاتی تنظیم کنیم و هم 

تولید محتوا را جدی بگیریم. 
دوم در زمان برگزاری اســت که 
باید ارائه خوبی داشــته باشیم و طبق 
همــان برنامه، به خوبــی خودمان را 
معرفی بکنیم و سوم بعد از نمایشگاه 
که زمان بهره برداری است و باید بذری 
که پاشــیدیم را رشــد دهیم تا سهم 
بیشتری از بازار آن رویداد نصیب مان 
شود و همچنین در رتبه بندی جهانی 

جایگاه خود را افزایش دهیم.
اگر بخواهیم چند نمایشگاه 
نام  بین المللی در گردشــگری 
ببریــم و به طــور دائمی توجه 
خــود را بر آن هــا متمرکز کنیم 
هســتند؟  نمایشــگاه ها  کدام 
به ویژه شــرکت کــردن بخش 
خصوصی کــه به خاطر منافع 
کسب وکار خودشان هم که شده 
کمی چابک تر عمل می  کنند و به 
مرداوات حاکمیتی و دولتی کمتر 

اهمیت می دهند.
ابتدا ما باید مشــخص بکنیم که 
هر بخش چــه وظیفه ای دارد؛ وظیفه 
بخش حاکمیتی این اســت که بتواند 
ظرفیت هــای کالن کشــور را خوب 
معرفــی کند. بعــد از آن بخش میانی 
قــرار می گیرد که افــراد و گروه های 
ایــن بخش، در صنعت گردشــگری 
به صورت کالن حضــور دارند: مثال 
مالک هتل هستند، شرکت هواپیمایی 
دارند، آژانس گردشــگری دارند و... 
می شــود گفت به صورت کلی، حوزه  
این بخش، »گردشگری« است. بخش 
دیگر آژانس های مسافرتی هستند. ما 
نبایــد صرفا این بخش آخر را ببینیم و 
توقع داشته باشــیم که وظیفه معرفی 
تمام کشور را شرکت  های خصوصی 
و آژانس های مسافرتی برعهده بگیرند 
چرا که تــوان آن را ندارند. آن ها فقط 
می تواننــد محصول خــود را معرفی 

بکنند.
در  معتبــری  نمایشــگاه های 
دنیا برگزار می شــود کــه در این دو 
ســال اخیر به خاطر کرونا برپا نشــد. 

آی تی بــی برلیــن، بعــد از آن فیتور 
اسپانیا، ســپس فِری دانمارک، برخی 
نمایشــگاه های پاریس، امارات و... 
این ها نمایشــگاه هایی هستند که در 
اروپا مطرح اند و البته نمایشگاه هایی 
هم در آمریکای شــمالی و قاره های 
دیگر هســتند کــه مــا به دالیلی در 
آن ها شــرکت نمی کنیــم. اما حضور 
ما در نمایشــگاه های معتبر اروپا هم 
کمرنگ است. مثال کشورهایی مانند 
مصــر و ترکیه مســاحت زیــادی از 
نمایشــگاه های معتبــر را در اختیار 
می گیرند و به شــرکت های خود جا 

می دهند. 
در این کشــورها سرمایه گذاری 
اصلی با بخش دولتی اســت و گاهی 
هــم ایرالین ها به علت بضاعت مالی 
که دارند و برندســازی که می خواهند 
انجام دهند متولی حضور شرکت های 

مختلف کشور خود می شوند.
باتوجــه بــه اتفاقاتی که 
افتاده گردشــگری به یک حوزه 
پر ریســک برای سرمایه  گذاری 
تبدیل شده است. برای احیای این 
صنعت چه سرمایه گذاری هایی 
و از سمت چه کسانی باید انجام 

شود؟
کســی که سرمایه دارد نوسانات 
بازار را رصد می کند اما اگر ما تسهیالت 
ندهیــم، امکانــات فراهــم نکنیم و 
همچنین ریسک سرمایه گذاری را کم 
نکنیم، سرمایه  گذار هم به بازار دیگری 
رجوع می کند. بــرای اینکه در حوزه 
گردشگری سرمایه بیاید باید امکانات 

و تسهیالت فراهم کنیم.

عزت اهلل ضرغامی گفت: از سرگیری صدور ویزای گردشگری ایران، آخرین مراحل چگونگی اقدام را می گذراند.

آخرین خبر ضرغامی درباره 
ویزای ایران

برای تهیه ظروف سفالی دست ساز میتوانید 
به صفحه اینستاگرام مراجعه کنید

       من برای ادای دین به زمین به نقطه ای پناه برده ام 

که  شناخت دقیقی از آن دارم خاک
tarkhancollection@       سعی برای لمس آنچه از آب و خاک می آفرینم

نسبت اکسپو ۲۰۲۰ دبی و گردشگری ایران در گفت وگو با رئیس انجمن متخصصان گردشگری:

گردشگری در دوران جدید »رویدادمحور« می شود
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مؤسسه نور در نظـر دارد امـالك ذیـل را از طریق برگزارى مزایده عمومى به باالترین قیمت پیشنهادى به فروش برساند. 
متقاضیان محتـرم مـى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، هماهنگى براى بازدید و دریافت و تحویل اسناد شرکت در مزایده، 

مطابق زمان بندى مقرر به دفاتر موسسه مراجعه یا با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند. 
دفتر مرکزى: تهران، خیابان شریعتى، محله میرداماد، خیابان شهید داود گل نبى، خیابان شهید سـاسـانى پور، تقاطع خیابان 

شهید کوشا، پالك 11 تلفن : 26400866 -26400867 021
دفتر جزیره کیش :  بندرگاه تجارى کیش،اسکله شرقى موسسه مکین ، آقاى درویشى (09137205981)

شرايط شركت در مزايده :        
1- اهلیت قانونی

2- عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت و عدم ممنوعیت معامله.
3- واریـز%5 قیمـت پایـه مزایـده به  حسـاب  جـارى شمـاره 5151718048012 شمـاره شبـا 

(IR 60015  0000005151718048012 )نزد بانک سپه شعبه ممتاز میرداماد شرقى تهران (کد 1501231)  به نام واحد اجرایى نور. 
4- تکمیل اسناد و فرم هاى شرکت در مزایده. 

5- اعالم کتبی قیمت پیشنهادى در فرم هاى مربوطه به صورت محرمانه و در پاکت مهر و موم  شده.
*** قبول و یا رد پیشنهادات با تصمیم کمیسیون برگزارى مزایده مى باشد *** 

در صورت برنده نشدن، واریزى تضمین شرکت در مزایده، ظرف مدت 5 روز کارى بعد از بازگشایی پاکت ها، عودت می گردد.

زمان تحویل پاکت ها:
دفتر مرکزى: ساعات ادارى روزهاى یکشنبه مورخ 1400/07/18 الى چهارشنبه مورخ 1400/07/28.
سـایر دفاتر:  ساعات ادارى روزهاى یکشنبه مورخ 1400/07/18 الى  سه شنبه مورخ 1400/07/27 .

مکان و زمان بازگشایی پاکت ها: 
دفتر مرکزي مؤسسه نور، ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1400/08/03.

ف
دی

 نوعر
ملک و کاربرى

قیمت پایهآدرس
مزایده(ریال)و

مساحت
(مترمربع)

شماره
واحد 

شماره
قطعه 

1

2

3

4

5

262

277

278

279

280

جزیره زیباى کیش ، بازار بین المللى ونوس ، طبقه اول

جزیره زیباى کیش ، بازار بین المللى ونوس ، طبقه اول

جزیره زیباى کیش ، بازار بین المللى ونوس ، طبقه اول

جزیره زیباى کیش ، بازار بین المللى ونوس ، طبقه اول

جزیره زیباى کیش ، بازار بین المللى ونوس ، طبقه اول

��117

��113

��114

��115

��116

واحد تجارى

واحد تجارى

واحد تجارى

واحد تجارى

واحد تجارى

62

62

62

72

72

15/500/000/000

13/640/000/000

13/640/000/000

15/840/000/000

15/120/000/000


