
5 گردشگری

   گروه گردشــگری -  این راهبردها 
نــه تنها می تواند راهگشــا و ضامن 
درآمد هنرمندان ســازنده آنها باشد 
بلکه تامیــن امنیت حرفه ای و حفظ 
هنرهای ســنتی و صنایع دستی را نیز 

در پی دارد.
در حالــی کــه راهبردهایــی چون 
بازاریابــی و نــوآوری بــه عنــوان 
ضرورتهای ارتقــای جایگاه صنایع 
دســتی مطرح می شــود، مشکالت 
هنرمنــدان و صنعتگــران این حوزه 
از جملــه تامین اقالم و مــواد اولیه، 
گرانی مواد اولیه، مشکالت حمایتی، 
معیشتی و مسایلی از این دست هنوز 
هم سایه سنگین خود را بر سر صنایع 

دستی انداخته اند.
هنر مقوله ای اســت کــه فعاالن آن 
همیشــه از عدم امنیت مالی و کمبود 
درآمد رنج می برند. هنرمندان بسیار 
در رشــته های گوناگون هســتند که 
از مســائل و مشــکالت مالــی رنج 
می برنــد و گاه ناگزیر به روی آوردن 
به فعالیت هایی می شوند که یا مطابق 
میل و عالقه شــان نیست یا اثربخشی 
چندانی نــدارد و ایــن وضعیت به 
کناره گیری از هنر و گرایش به سوی 

فعالیتهای پردرآمدتر منجر می شود.
در این میان صنایع دستی یکی از این 
حوزه هاست که هنوز در کشور ما به 
جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده 
اســت که علت آن نیــز عدم فروش 
مؤثر این تولیدات اســت که به عدم 
شــناخت و عدم بازاریابی موثر آنها 

باز می گردد.
محصوالتــی که تا چنــد دهه قبل به 
عنوان ابزار مهم کار و زندگی مردمان 
سرزمین ایران مورد استفاده بودند این 
روزها حال و روز خوشــی ندارند و 
تنها تغییر کاربری، نوآوری و تعاریف 
جدید این محصوالت اســت که می 
تواند موجب احیای آنها و نجاتشان 

از دام فراموشی شود.
صنایع دســتی و هنرهای ســنتی در 
دوره هــای مختلف به اقتضای نیاز و 
ضرورت زندگی توســط هنرمندان 
خالق ایجــاد و توســعه یافته و در 

طی قرون با حفظ ســنت های اصیل، 
مراحل شکل گیری خود را طی کرده 
و با اعتقادات، بینش، اندیشه، آداب و 
رسوم، محیط زندگی و شیوه معیشت 

مردم درهم آمیخته اند.
هنرها و صنایعی که با دستان پرتوان، 
اذهان خالق و ســلیقه های نشــأت 
گرفته از فرهنگ غنی توســط زنان و 
مردان هنردوســت و هنرپرور تولید 
می شــوند به خوبی تالشــی را که با 
فرهنــگ و هنر درآمیخته اســت به 

نمایش می گذارند.
صنایــع دســتی ایــران عــالوه بر 
ســابقه تاریخی هفت هزار ســاله از 
تنــوع، جذابیــت و زیبایی خاصی 
برخوردارند کــه می توانند به عنوان 
یکــی از تولیــدات مهــم هنرمندان 
ایران زمین در توســعه گردشــگری 
و مبادالت فرهنگی نقش به ســزایی 

ایفا کنند.
در این میان خطه تاریخی خراســان 
رضوی به عنــوان میراث دار بخش 
عظیمــی از فرهنــگ و تاریخ ایران 
زمیــن در عرصــه صنایع دســتی و 
هنرهای ســنتی حرف هــای فراوان 

برای گفتن دارد.
از گذشــته های دور تولیدات متنوع 
از هنرهای دســتی صنعتگران ایرانی 
در نقاط مختلف کشــور رواج داشته 
اســت که برخی از آنها به علت عدم 
حمایت و به حاشیه رفتن، محدود به 
پستوهای خانه های قدیمی شده اند.

هــم اکنون رشــته های گیوه دوزی، 
جاجیم بافی، شــعر بافی، چلنگری، 
خورجین  بافی، صحافی سنتی، برک 
بافی، قفل ســازی، عالمت سازی و 
دباغی ســنتی در خراســان رضوی 
منسوخ شــده و چادر شــب بافی، 
پوســتین دوزی، رنگــرزی گیاهی، 
ساخت احجام ســنتی، آینه کاری، 
نمد مالی، مســگری، چارق دوزی و 
گره چینی نیز در شــرف نابودی قرار 

دارند.
در هر کدام از رشــته های خورجین 
 بافی،چــاروق  دوزی، گیوه دوزی و 
شــعربافی که منسوخ شده است تنها 

یک نفر در حال فعالیت است.
این در حالی اســت که تمام هنرهای 
منسوخ شــده یا در شرف فراموشی 
صنایع دســتی قابلیت و توان تعریف 
کاربــری و مصرف جدید را دارند و 
با این اقدام می تــوان از نابودی آنها 

جلوگیری کرد.
در چنین شــرایطی است که راهبرد 
بازاریابــی و توجه و برنامه ریزی در 
این زمینه اهمیــت و ضرورت خود 
را نمایــان می کنــد و حرکت در این 
مســیر می تواند به عنوان راهی برای 
نجات هنرهای سنتی و صنایع دستی 
از حاشیه و فراموشی محسوب شود.
کاربردی شدن صنایع دستی مقدم 

برهمه چیز
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی کــه چندی پیش به 
مشهد ســفر کرده بود گفت: پیش از 
اینکه صنایع دستی را سوغات بدانیم 
و در این مســیر کار کنیم باید بر روی 
کاربردی شــدن این محصوالت کار 

کرد.
علی اصغر مونســان افــزود: باید با 
کاربردی کــردن محصوالت صنایع 
دســتی به تبدیل این محصوالت به 
محصوالت عام پســند و با کاربری 

مورد قبول اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه فاخر بودن محصوالت 
صنایع دســتی به عنــوان آثار هنری 
مورد توجه اســت، ادامه داد: توسعه 
بازار این محصوالت، افزایش درآمد 
هنرمندان آنهــا و همچنین پایداری 
صنایع دســتی در کشور با کاربردی 
شدن این محصوالت محقق می شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی گفت: طراحی مجدد، 
بســته بندی جدید، تعریف کاربری 
جدید در حوزه صنایع دســتی برای 
پایداری بیشتر این صنایع و نیز رونق 
اقتصاد کشــور در ایــن بخش انجام 

می شود.
وی افزود: صنعت گردشگری  دو بال 
اساســی برای پرواز و رشد دارد که 
شامل صنایع دستی و میراث فرهنگی 
است بنابراین برای رونق گردشگری 

باید نســبت به تقویت ایــن دو بال 
تالش کرد.

مونســان ادامــه داد: بازیابی صنایع 
دســتی نیز ضرورتی اســت که باید 
بــا کاربردی کــردن این محصوالت 
و توجــه تخصصی به آن همزمان در 

برنامه های پیش رو محقق شود.
رنگ کمرنگ سرمایه گذاری در 

بازاریابی صنایع دستی
معــاون ســرمایه گــذاری اداره کل 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری خراسان رضوی در این 
زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: پرداختن 
بــه موضوع مهم ســرمایه گذاری در 
بازاریابی صنایع دســتی و هنرهای 
ســنتی بدان جهت مهــم و ضروری 
اســت که به قدر کافــی به آن توجه 
نشــده اســت و تمرکز هنرمندان و 
تولیدکنندگان همواره بر روی تولید 

بوده است و نه بازاریابی.
احمــد دیناری افــزود: درون گرایی 
حاکم بر این حوزه و نگرش اشــتباه 
هزینــه بر بودن عملیــات بازاریابی 
باعث شــده اســت به جای توجه به 
مکانیزم های تحقیق، شناســایی بازار 
و مخاطب شناســی، صرفــا به مقوله 
فروش تمرکز شود و سرمایه گذاری 
در بخــش بازاریابــی هزینه قلمداد 

گردد.
وی ادامــه داد: این در حالی اســت 
کــه وقتی یک وب ســایت اینترنتی 
راه انــدازی می کنید در حقیقت روی 
بازاریابــی ســرمایه گذاری کرده اید 
و بســتر اینترنتــی بــرای فــروش 
محصــوالت خود مهیــا کرده اید که 
درآمدهــای حاصل از آن قابل قیاس 
با پولــی که برای راه اندازی آن خرج 

کرده اید، نیست.
معــاون ســرمایه گــذاری اداره کل 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری خراسان رضوی گفت: 
امروزه مهمترین چالش و خالء حوزه 
کسب و کارهای صنایع دستی، مقوله 

بازاریابی علمی و نظام مند است.
وی افــزود: این در حالی اســت که 
مهمترین عامل ورشکســتی کسب 

و کارهــای خرد همچون کســب و 
کارهای حوزه صنایع دستی، ضعف 
عملیــات بازاریابی بوده و تقویت آن 
به شدت به کاهش هزینه های کسب 

و کار کمک می کند.
دیناری ادامه داد: تولید صنایع دستی 
بــدون توجه به بازاریابــی منجر به 
ورشکســتی می شــود و برعکــس 
بازاریابــی باعث فربه شــدن تولید 
می شود و محصوالت به جای این که 
در انبارها خاک بخورند در فرایندی 
سیســتماتیک به دســت مخاطبان 
خاص رســیده و منجر بــه افزایش 

فروش و سودآوری می گردند.
وی گفت: هنرمندان و تولید کنندگان 
حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی 
باید آگاه باشند که فروش صنایع دستی 
به مشــتریان "فروش رویاهاست"، 
فروش هیجان اســت و در حقیقت 
آنان به مشــتریان خود "احســاس" 
می فروشــند، احســاس خوشایند و 
شیرین بنابراین باید تمام تالش خود 
را معطوف به ســرمایه گذاری روی 

"احساس مشتریان" نمایند.
معــاون اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان 
رضوی افزود: در این نوع کســب و 
کار، رفتار، کردار یا عملکرد، تحقیق 
و بررسی، شناسایی عالیق و سالیق 
مشــتریان خاص و توجه به مشتری 
موفقیت در فروش را تضمین خواهد 
کرد نه تولید زیاد و بدون اتکا به مقوله 

ارزشمند بازاریابی.
وی ادامه داد: بازاریابی فرایندی است 
که در قالب آن بررسی بازار، تولید و 
سپس فروش رخ می دهد و نمی توان 
نسخه ای از قبل پیچیده شده و عاری 
از هرگونــه بازار ســنجی را به مردم 
ارائه کــرد و انتظار بازخورد مثبت و 

رضایت داشت.
دیناری گفت: در ایــن بین نزدیکتر 
شدن هنرمندان و تولیدکنندگان آثار 
صنایع دستی و هنرهای سنتی به کسب 
و کارهای گردشگری و هتلداری که 
همواره صنایع دســتی حکم کسب و 
کارهای مکمل را بــرای آنها دارد و 

به جذابیت تاسیســات گردشگری 
و پر رونق شــدن آنها کمک شایانی 
می نمایــد، از اهمیــت قابل توجهی 

برخوردار است.
وی افزود: گردشگری دارای سیستم 
باز اســت و ارتباطات، محور اصلی 
کســب و کارهــای آن را تشــکیل 
می دهــد، لذا یکــی از رهیافت ها و 
راهکارهای عملــی افزایش فروش 
صنایع دســتی، اســتفاده از ظرفیت 
گردشــگری مقاصد گردشــگری و 
کســب و کارهای آن اســت. البته به 
شــرط  بازار سنجی و بررسی عالیق 
و سالیق، ویژگی ها و دالیل خرید و 

سایر ویژگی های گرشگران.
معــاون اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان 
رضوی با اشــاره بــه اهمیت بیش از 
پیــش بازیابی دیجیتالــی در دوران 
شــیوع ویروس کرونا و رکود بازار و 
عالقه مندی کسب و کارها به استفاده 
حداکثــری از این ظرفیت مهم، ادامه 
داد: بازاریابــی دیجیتــال نیز دارای 
فرایند مشــخص بوده و نیاز به تهیه 
طرح اجرایی و عملیاتی توسط افراد 
و تیمهــای متخصص و با تجربه دارد 
و صرفا به تولید و مدیریت چند پیج 
در شبکه های اجتماعی الکترونیکی 
خالصه نمی شــود و مهارتها و فنون 

خاص خود را می طلبد.
بازاریابی، الزمه حفظ و توسعه 

هنرهای سنتی
معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراسان رضوی هم گفت: بازاریابی 
و هم افزایــی دســتگاه های اجرایی 
الزمه توســعه کمــی و کیفی صنایع 
 دستی و هنرهای سنتی در این استان 

است.

محمد مطیع افــزود: این معاونت به 
عنــوان متولی فعالیت هــا در حوزه 
هنرهــای ســنتی و صنایع  دســتی 
محسوب می شــود و در این راستا با 
هم افزایی سایر دستگاه های اجرایی 
مانند فنی و حرفــه ای، کمیته امداد، 
بهزیســتی و سازمان زندانها می توان 
گامهای موثری در راســتای اقتصاد 
مقاومتــی و ایجاد تحــول در حوزه 

صنایع دستی برداشت.
وی ادامه داد: انسجام بخشی فعالیتها 
در رونق هر چه بیشــتر صنایع دستی 
ضــرورت دارد و هر اندازه بازاریابی 
و راهکارهــای الزم در ایــن جهت 
انجام شود شــاهد رونق بیشتری در 
این عرصه و فروش بهتر محصوالت 

خواهیم بود.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراســان رضوی با اشــاره به لزوم 
شــناخت کافــی از بازارهای هدف 
صنایع دســتی گفت: باید ســوغات 
استان خراسان  رضوی به همه زائران 
و گردشــگران داخلی و خارجی به 

نحو شایسته معرفی شود.
وی افزود: تدوین بســته سوغات به 
منظور خریــد کاالی ایرانی یکی از 
مهمترین برنامه هــای کاری در این 

حوزه است.
حمایــت نیاز امروز صنایع دســتی 

است
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی اســتان خراســان 
رضوی نیز گفت: این اســتان دارای 
۲۲ رشته بومی و دارای مزیت صنایع 
دستی اســت که سنگ های قیمتی و 
نیمه قیمتی، ســنگ تراشی )حجاری 
سنتی(، قلم زنی روی سنگ، ابریشم 
بافی، نوار بافی، زیورآالت ســنتی، 

پوســتین دوزی، ارغوان بافی، کاشی 
ســنتی و گلــدوزی از جملــه این 

رشته هاست.
ابوالفضل مکرمی فر افزود: هنرهای 
ســنتی و صنایع دســتی به گونه ای 
عجیــب و تأثیرگــذار موجب ایجاد 
آرامــش و امنیــت خاطــر در افراد 
می شــود و علت مهم گرایش جمعی 
گردشــگران بــه زندگی ســنتی و 

هنرهای دستی همین نکته است.
وی ادامــه داد: بســیاری از هنرهای 
ســنتی قدیمی و حتی منسوخ شده را 
با حمایت و تغییــر کاربری می توان 

جان تازه و دوباره داد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی خراســان رضوی 
گفت: در صنایع دستی، هنرمند روح 
خــود را در تار و پود صنایع ماندگار 
می کند اما در صنایع ماشینی این گونه 
نیســت چرا که ماشین، روح ندارد و 

یکنواخت عمل می کند.
وی افــزود: فناوری و صنعت در هر 
عرصــه ای خود را نشــان می دهد و 
اکنون دوره ای نیست که با این مساله 
به صورت بسته برخورد کنیم چرا که 
فناوری به منزله ســیلی است که چه 
بخواهیــم و چه نخواهیم ما را تحت 
تأثیــر خود قرار می دهد بنابراین باید 
نــوآوری را در صنایع دســتی مورد 
توجــه قرار داد تا از وضعیت موجود 

و در حاشیه قرار گرفتن رها شود.
مکرمی فر ادامه داد: حمایت، شــرط 
اصلی حیــات و ماندگاری هنرهای 
ســنتی و صنایع دستی است که تمام 
تالش خــود را در قالــب حمایت 
از هنرمنــدان از جملــه پرداخــت 
تســهیالت، آموزش، بیمه و صدور 
کارت شناســایی برای بهره مندی از 

مزایای بیشتر به کار بسته ایم.

بازاریابی صنایع  دستی، ضرورتی در حاشیه
   تغییر سبک زندگی در عصر مدرن حتی کاربرد مصنوعات دست ساز یا صنایع دستی را هم کاهش داده بطوری که بخش عمده صنایع دستی در حال فراموشی هستند لذا راهبرد بازاریابی در کنار دیگر 

راهبردها همچون نوآوری، تعریف کاربرد جدید و افزایش کیفیت محصول در شرایط کنونی اموری ضروری برای احیای صنایع دستی هستند.

رنگ کمرنگ سرمایه گذاری در بازاریابی صنایع دستی؛

سه شنبه 5 اسفند 1399، 11 رجب 1442 ،23 فوریه 2021، شماره 3684، صفحه

خسارات ناشی از کرونا بر گردشگری را با حمایت مجلس و برنامه 
جامع دولت می توان جبران کرد

گروه گردشــگری -  رییس فراکســیون توسعه زیر 
ساخت های فرهنگی، سیاحتی و نمایشگاه های مجلس 
با اشاره به خســارات ناشی از ویروس کرونا و تعطیلی 
بخش زیادی از تاسیســات گردشــگری گفت: در این 
شرایط سخت با حمایت مجلس و برنامه منسجم و جامع 
از طــرف دولت می توان تهدیدها را به فرصت  تبدیل و 
بخشی از خسارات ناشی از کرونا را با رعایت پروتکل های 

بهداشتی ستاد کرونا جبران کرد.
هاجر چنارانی  با بیان اینکه با توجه به شــیوع ویروس 
منحوس کرونا و خسارات ناشی از ویروس بر وضعیت 
گردشــگری این روزها شاهد تعطیلی بخش عظیمی از 
تأسیسات گردشگری، اماکن تاریخی و نیز بیکاری فعاالن 
و ذینفعاالن و کارگران این بخش هســتیم، گفت: در این 
شرایط سخت با حمایت مجلس و برنامه منسجم و جامع 
از طرف دولت می توان تهدیدها را به فرصت ها تبدیل و 
بخشی از خسارات ناشی از کرونا را با رعایت پروتکل های 

بهداشتی ستاد کرونا جبران کرد.
وی همچنین با توجه به اهمیت توسعه زیرساخت های 

گردشــگری و فرهنگی در شــرایط کرونــا در پیامی 
روز جهانی راهنمایان گردشــگری را به فعاالن عرصه 
گردشگری که به عنوان سفیران صلح و دوستی فرهنگ ها، 

در توسعه روابط فرهنگی و گردشگری میان جوامع محلی 
و منطقه ای و بین المللی نقش آفرینی دارید تبریک گفت و 

برای آنها آرزوی موفقیت کرد.

رییس فراکسیون توسعه زیر ساخت های فرهنگی و سیاحتی:
وزارت راه و شهر سازی

سازمان بنادر و دریانوردی  
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

)آگهی مناقصه عمومي یك مرحله اي(
شماره : 33/عمران /99

شناسه:1098603 روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

P.M.O P.M.O
موضوع مناقصه : راهبری، تعمیر و نگهداری تأسیسات آبرسانی ، اطفاء حریق ، آبیاری ، فاضالب و تهویه مطبوع مجتمع بندری 

شهید رجایی و شهرک های مسکونی شهیدرجایی و شهید باهنر  
- مهلت و نحوه دریافت اسناد :

 متقاضیــان شــركت در مناقصه مــي توانند  از تاریــخ 99/12/5 تا پایان وقت اداري مورخ  99/12/10 ســاعت 14:00 با مراجعه به ســایت
 www.setadiran.ir  نسبت به دریافـت)خرید(رایگان اسناد اقدام نمایند. 

* ضمناً دریافت آگهی از سایتهای  www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان مي باشد.
- مهلت و محل تسلیم پاكات و بارگذاري اسناد:

  متقاضیان باید پیشنهـادات خود را تا ساعت 14:00مـورخ 99/12/25 در سامانه تداركات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( به
 آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند . 

   تبصره1: متقاضیان مکلفند عالوه بر بارگذاري اســناد خود در ســایت مذكور نسبت به تحویل فیزیکي صرفاً پاكت الف محتوي ضمانتنامه 
شركت در مناقصه حداكثر تا مورخ  99/12/25 ساعت 14:00 به دبیرخانه مركزي اداره كل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان – مجتمع بندري 

شهیدرجایي – ساختمان مركزي – طبقه همکف اقدام نمایند .
تبصره2 :كلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاكت الکترونیکي از طریق درگاه سامانه 
تداركات الکترونیکی دولت ) ســتاد ایران( آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند بدیهي است در صورت 

عدم انجام فرایند در سامانه مذكور پیشنهاد ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمي گردد.
- تضمین شركت در مناقصه : مناقصه گران مي بایست ضمانتنامه بانکي بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل فیش واریز وجه به 
حساب شماره 4101064571214853 بنام تنخواه گردان پرداخت بندر شهید رجایي نزد بانك مركزي به مبلغ  409ر816ر299ر7)هفت میلیارد 

و دویست و نود و نه میلیون و هشتصد و شانزده هزار و چهارصد و نه ( ریال ارائه نمایند .
- شماره اقتصادي كارفرما: 4113-1957-7986

- شناسه ملي : 14000180614
IR 920100004101064571214853 : شماره شبا -

- آدرس دســتگاه مناقصه گذار : بندرعباس – مجتمع بندري شــهید رجایي – اداره كل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان – واحد مهندسي و 
عمران – امور پیمان و رسیدگي – تلفن : 07632123606

- برآورد اولیه مناقصه : 473ر820ر990ر229 )دویســت و بیســت و نه میلیارد و نهصد و نود میلیون و هشتصد و بیست هزار و چهارصد و 
هفتاد و سه(ریال

- مدت اجراي كار : 12 ماه
- شرایط اختصاصي :

1- دارا بودن گواهي رتبه بندي حداقل پایه 4 آب یا حداقل پایه 4 تأسیسات و تجهیزات
2- اعالم وجود ظرفیت كاري آزاد براســاس تعداد كارهاي در دســت انجام و ظرفیت مجاز براساس سایت http://sajar.mporg.irو تکمیل 

فرم خود اظهاري شركت
3- كسب حداقل 60 امتیاز ارزیابي كیفي طبق معیارهاي ارزیابي كیفي

- زمان و محل بازگشایي پیشنهادات:
تاریخ 99/12/26 روز سه شنبه ساعت9:00 مجتمع بندري شهیدرجایي – ساختمان مركزي اداره كل – طبقه سوم – دفتر مدیر كل

تبصره : دریافت اسناد ،مراحل ثبت نام و بارگذاري كلیه اسناد و مدارک مي بایست از طریق سامانه تداركات الکترونیکي دولت )ستاد( انجام 
پذیرد .

- اسناد باید با كیفیت باال و خوانا )400 یا dpi 300( اسکن و بارگذاري گردد . در صورت ناخوانا بودن ، به اسناد مذكور ترتیب اثر داده نخواهد 
شد .

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی, 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : حفر دو حلقه چاهک آب شرب در روستاهای مرانگ ) مرانگ , زرآباد و سیت پیرو ( و سگن و کف شکنی و بازسازی چاهک آب شرب روستای دهوست از توابع شهرستان بشاگرد

مبلغ برآورد اولیه:  مبلغ 7,166,188,826 )هفت میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون و یکصد و هشتاد و هشت هزار و هشتصدو بیست و شش ریال (
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  مبلغ 359,000,000 )سیصد و پنجاه و نه میلیون ریال (

رتبه و رشته مورد نظر :  رتبه5 آب یا کاوشهای زمینی
مبلغ خرید اسناد : 5,000,000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 99/12/06 ساعت 14 تاریخ 99/12/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 99/12/24
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 99/12/26

محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .
امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )65(بازگشایی خواهد گردید.

پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج 
تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب 
استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانیWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل 

عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .                              

تجدید فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای

شناسه: 1099552روابط عمومی و آموزش همگانی - شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

نوبت اول


