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گروه گردشــگری - در هفته 
اخیــر تفاهــم نامه لغــو روادید بین 
ایران و روســیه منعقد شد. عده ای از 
کارشناســان، موافق انعقاد این تفاهم 
نامــه و عده ای مخالف بــا آن بودند. 
درباره ایــن موضوع، بــا تعدادی از 
کارشناســان گفت وگویی انجام شده 
که نظرات آنان را راجع به تاثیرات لغو 

روادید، جویا شویم.
ایجاد رانت آژانس ها با لغو 

روادید سفر های گروهی
سید فرخ میر شاهزاده، کارشناس 
ارزیاب کیفیت خدمات تاسیســات 
گردشــگری و مــدرس تخصصی 
صنعت هتلداری و گردشگری مطرح 
کــرد: موضوع لغو روادید، از مدت ها 
قبل مطرح شــده بود. این موضوع دو 
سال پیش به صورت آزمایشی مطرح 
شــد و مورد اســتفاده آژانس ها قرار 

گرفت.
وی افزود: اگــر عنوان موضوع 
لغــو روادید را به صورت کلی در نظر 
بگیریم، تاثیر مناسب خود را نخواهد 
گذاشت. روادید سفر گروهی از طریق 
آژانس های مسافرتی، موجب هزینه 
سنگین تر سفر و ایجاد رانت آژانس ها 
می شــود. این موضوع باعث می شود 
یکسری آژانس های مسافرتی خاص 

وارد این حوزه شوند.
وی ادامــه داد: اساســا ایــن که 
ما مقصد گردشــگری هســتیم یا نه، 
موضوع مهمی است. گردشگر روس، 
گردشــگر متفاوتی است. مطلوب تر 
اســت لغو روادید بــه صورت منفرد 
صورت گیرد. همچنین نیاز است که 
ابتدا لغو روادید برای کشــور هایی که 
دارای تعامل بیشتری با ما هستند، انجام 
شــود. الزم به ذکر اســت، تا به امروز 
ما میزبان گردشگران کهنسال بودیم. 
گردشگر کهنسال، آورده مطلوبی برای 

ما ندارد.

حرکت هدفمنــد اثرگذاری 
بیشتری دارد

میرشــاهزاده دربــاره وضعیت 
خدمات رســانی به گردشــگران و 
عدم وجود زیرســاخت های مناسب 
در حوزه گردشــگری بیــان کرد: ما 
در حوزه خدمات گردشــگری، زیر 
ســاخت مناســبی نداریم. همچنین 
خدمات مطلوبــی در این حوزه ارائه 

نمی شود.
وی ادامه داد: وضعیت هتل های 
کشــور از نظر خدمات رسانی بسیار 
خطرناک است. قطعا با ورود گروه های 
گردشگری در زمینه خدمات رسانی 
هتل ها دچار مشــکل خواهیم شــد. 
ایــران قابلیت ها و ظرفیت های باالیی 
در حوزه گردشــگری دارد که نیازمند 

بازنگری است.
وی اظهار کرد: گردشگر روس، 
فرهنــگ متفاوتی با مــا از نظر آزادی 
اجتماعی و آداب و رسوم دارد. کشور 
روس، کشوری با اقلیم سرد و متفاوت 
از اقلیم ایران است. تفاوت های اقلیمی 
باعث می شود که در اقلیم گرم ایران، 
اســتفاده از حجاب و لباس پوشیده، 

برای گردشگر روس مشکل باشد.
افزایش درآمد ارزی کشور 

با لغو روادید
مرتضی خاکسار کارشناس ارشد 
گردشگری و مدرس دانشگاه، مطرح 
کــرد: پیمان لغو روادیــد بین ایران و 
روسیه، ۲۸ مارس ۲۰۱۷ )سال ۱۳۹۶( 
در مســکو بسته شده است. این تبادل 
در زمان مناسب بین گردشگری ایران 
و روســیه به طور عملی اجرایی شده 

است.
وی ادامه داد: لغو روادید مسئله ای 
است که باعث افزایش درآمد ملی ارز 
کشور شــده و در اقتصاد گردشگری 
تاثیرات مثبت فراوانی دارد. در ایران، 
اولین لغو روادید بین ایران و پاکستان و 

ایران و ترکیه مطرح شد. این موضوع، 
کمک گسترده ای به پیشرفت اقتصادی 
کشــور با توجه به ورود گردشــگر 

می کند.
انتفاع بیش از ۱۵۰ شغل با 

ورود گردشگر به کشور
خاکســار درباره مزایــای لغو 
روادید بین ایران و روسیه اذعان کرد: 
روسیه کشور همسایه و همجوار ایران 

اســت و از نظر موقعیت جغرافیایی، 
تبادالت فرهنگی و دینی مشــترکی با 
ایــران دارد. همچنین نزدیک بودن و 
همسایگی منجر به شناخت فرهنگی 

بین دو کشور شده است.
وی درباره ارزآوری این موضوع 
بیان کرد: لغو روادید، از منظر فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی برای دو کشــور 
ارزآوری و شکوفایی اقتصادی فراوان 

دارد. با ورود گردشگران بیش از ۱۵۰ 
شغل منتفع می شــوند. همچنین لغو 
روادیــد منجر به کاغــذ بازی کمتر و 

تسریع امور می شود.
وی افزود: لغو روادید بین ترکیه 
و ایران در سال های اخیر اجرایی شده 
و در مورد روســیه نیز به تعامالت دو 
کشور کمک خواهد کرد. لغو روادید 
موجب تســریع ورود گردشــگر و 

بازخورد هــای مثبت فراوانی خواهد 
شــد. با توجه بــه زمینه های موجود، 
مشترکات فرهنگی بین ایران و روسیه 
موجب می شــود لغو روادید اثرگذار 
باشد. در روسیه جمعیت قابل توجهی 

از گردشگران وجود دارد.
وی درباره لغو روادید سفر های 
گروهــی تحــت نظــر آژانس های 
مســافرتی بیــان کــرد: آژانس های 

مســافرتی موظفند در دوران کرونا و 
پســا کرونا فعالیت داشته باشند. اگر 
این موضــوع را زیر نظــر آژانس ها 
تعیین شــده اســت، به دلیل رعایت 
دســتورالعمل ها، قوانیــن و مقررات 
است که مشکل شیوع ویروس کرونا 

پیش نیاید.
خاکســار درباره حداقل تعداد 
گردشــگران برای سفر گروهی بدون 
نیاز به روادید بیان کرد: گردشــگران 
در قالــب گروه های ۵ نفره الی ۵۰ نفر 
می توانند توسط آژانس های مسافرتی 
ســفر کنند. ســفر گروهی توســط 
آژانس ها از جمله مصوباتی است که 
به صــورت الحاقی در زمان کرونا در 
نظر گرفته شده اســت و در صورت 
صفر شدن پیک کرونا، سفر های یک 

نفر نیز امکان پذیر خواهد بود.
لغو روادید، فرصت مناسبی 

تنها برای طرف مقابل ما
رحیــم یعقــوب زاده رئیــس 
مرکز گردشــگری علمی و فرهنگی 
دانشــجویان اظهار کرد: لغو روادید، 
را  گردشــگران  خــروج  و  ورود 
تســهیل کرده و فرصتی مناسب برای 
ورود گردشــگران بیشتری به کشور 
ماســت. در مورد کشور های دیگر نیز 
موضوعاتی از این دست وجود دارد. 
به طور مثال گردشــگران ایرانی برای 
ســفر به کشور ترکیه نیازی به روادید 
ندارند. وی افزود: معموال گردشگران 
روســی که بــه ایران ســفر می کنند، 
کسانی هســتند که مقصدشان ترکیه 
اســت. طبق آخرین آمار در شش ماه 
اول سال ۱۳۹۶، بیشترین میزان ورود 
گردشگران روس به کشور ما بیشتر از 

۱۰۰ هزار نفر نبوده است.
وی بیــان کرد: لغــو روادید دو 
طرفه، فرصتی برای ورود گردشگران 
روس بیشتری به کشــور ماست. اما 
متاســفانه در کشور ما به دلیل ضعف 

مدیریتی که مســئولیت آن با وزارت 
میراث فرهنگی و معاونت گردشگری 
است، باعث شــده که این مورد تنها 
فرصتی برای طرف مقابل ما و نه برای 

ما باشد.
وی ادامــه داد: روادیــد قطعــا 
موجب ســفر گردشــگران زیادی از 
کشورمان به روسیه می شود. اما ممکن 
اســت تاثیر اندکی در ورود گردشگر 

روس به ایران داشته باشد.
وی گفــت: اساســا تبــادالت 
گردشگری تحت تاثیر روابط سیاسی 
و اقتصادی اســت. تجربه نشان داده 
گسترش روابط در افزایش گردشگری 
اثرگذار اســت، اما جریان گردشگری 
عمدتا از ایران به کشورهای همسایه 

است.  
یعقوب زاده در انتها درباره نقاط 
مثبت انعقاد این تفاهم نامه بیان کرد: در 
مجموع می توان این موضوع را به فال 
نیــک گرفت. زیرا این موضوع نه تنها 
جنبه سیاسی و دیپلماتیک دارد، بلکه 
از نظر اقتصادی فرهنگی و اجتماعی 
تاثیرات مثبت فراوانی خواهد داشت.

کــردن  فراهــم  لــزوم 
زیرساخت ها قبل از لغو روادید

تفاهم نامه لغو روادید بین ایران و 
روسیه، قطعا موجب افزایش تعامل و 
گردشگری میان دوکشور خواهد شد، 
اما متاســفانه در ایران زیرساخت های 
مناســبی در حوزه خدمات رسانی به 
گردشگران، وجود ندارد. این موضوع 
و دالیل دیگر موجب می شود که لغو 
روادید تاثیر چندانی بر افزایش میزان 
ورود گردشــگران به ایران نداشــته 
باشــد. با انعقاد ایــن تفاهم نامه، تنها 
تعداد گردشگران ایرانی که به روسیه 
سفر می کنند، افزایش می یابد.  می توان 
گفت ایــن تفاهم نامــه تنها فرصت 
مناســبی برای کشــور طرف مقابل، 

روسیه، خواهد بود.

انعقاد تفاهم نامه لغو روادید بین ایران و روسیه، مخالفان و موافقان زیادی در میان کارشناسان
 گردشگری کشور دارد.

کارشناسان چه می گویند؛

آیا لغو روادید سفر های گروهی بین ایران 
و روسیه به سود گردشگری کشور است؟

گروه گردشــگری - صحرای 
بــزرگ آفریقا، بزرگتریــن بیابان گرم 
جهان اســت که عجایــب و راز های 

زیادی را می توان در آن یافت.
شــن های روان صحرای بزرگ 
آفریقــا در طــی ســال های طوالنی، 
گونه های حیوانی، انسان ها و شهر های 
زیادی را دیده اند. این مکان، بزرگترین 
صحرای گرم در جهان اســت و افراد و 
چیز هایی که در دشت های شنی بی پایان 
آن گم شوند، دیگر هرگز دیده نخواهند 
شد. در دنیای باستان، ارتش های زیادی 
بوده اند که قصد عزیمت به این صحرا 
را داشته اند، اما پس از مسافرت به آنجا 

هرگز دیده نشدند.
حاال با استفاده از تکنولوژی مدرن، 
جست و جو و کاوش، می توان کشف 
راز های این صحرا را آغاز کرد و تاکنون 
تعــدادی از آن ها نیز پیدا شــده اند. در 
اینجا چند مورد از کشف های شگفت 
انگیز آورده شــده است که پیش از این 
صحرای بزرگ آفریقا آن ها را از ما پنهان 

کرده بود.
استحکامات گمشده

ماهواره ها به کاوشگران این اجازه 
را می دهند بدون اینکه حتی زحمت بلند 
شدن از روی صندلی را به خود بدهند، 
نقاط پســت متراکم ترین جنگل ها و 
قلب متروک تریــن بیابان های جهان 
را مورد بررســی قرار دهند. در ســال 
۲۰۱۰، ماهواره هــا بقایای بیش از صد 
قلعه متعلق به مردم گارامانتس در لیبی را 
کشف کردند. این منطقه برای پیدا کردن 
منابع نفتی مورد بررسی قرار گرفت و 
در نتیجه آن باســتان شناسان توانستند 
تصاویر ماهــواره ای را از بقایای دیوار 
این سازه بگیرند. بعدا محققان با کاوش 
بر روی زمین  توانســتند تأیید کنند که 
این سازه ها به وسیله مردم گارامانتس 
ساخته شده اند. البته تحقیق های آن ها 

با انقالب در لیبی که منجر به سرنگونی 
قذافی شد، نیمه تمام باقی ماند.

در زمــان شــکوفایی تمــدن 
گارامانتس )تقریبا قرن دوم قبل از میالد 
تــا قرن هفتم میــالدی(، منطقه ای که 
مردم این تمدن در آن زندگی می کردند 
حتــی قبل از ورود آن ها نیز فوق العاده 
خشک بود. این گروه برای بهره برداری 
و کشاورزی در این زمین ها کانال های 
زیرزمینــی احداث کردند که آب آن از 
مخازن باستانی تأمین می شد. وقتی این 
منبع آب به پایان رسید، مزارع خشک 
شــدند و به مرور زمان بقایای قلعه ها 
و روســتا ها به وسیله شن های صحرا 

پوشانده شد.
شهاب سنگ ها و دهانه ها

زمین همواره توســط ســنگ ها 
و شهاب ســنگ ها از فضا تهدید می 
شــود. بیشــتر آن ها بدون هیچ آسیبی 
در جو زمین می سوزند و چیزی بیش 
از یک رگه آتشــین از آن ها در آسمان 
باقی نمی ماند. البته دیگر ســنگ هایی 
که به زمین می رســند تأثیرات مخربی 
دارند. از آنجا که بیشتر این برخوردها 
در گذشته های دور اتفاق افتاده است. 
دهانه های برجای مانــده در اثر آن ها، 
غالبا به علت فرسایش و یا پوشیده شدن 
به وسیله گیاهان، نادیده گرفته می شوند. 
البته در کویر ها، هنوز این دهانه ها و اثر 
این برخورد ها را می توان پیدا کرد. دهانه 
َکمیل، به عرض ۴۵ متر )۱۴۸ فوت( در 
جنوب غربی مصر هنوز هم به وضوح 
نشان می دهد که درحدود ۵ هزار سال 
پیش یک شهاب سنگ قدرتمند به این 
مکان برخورد داشته است. عالوه بر این 
در اطراف دهانه هم قطعاتی از خود این 

شهاب سنگ ها باقی مانده است.
شیشه بیابانی لیبی

حتی وقتی بقایای شهاب سنگ ها 
و دهانه های آن ها ناپدید شود، همچنان 

آثار دیگری از برخورد اجسام کیهانی با 
زمیــن، می تواند باقی بماند. حدود ۲۹ 
میلیون ســال پیش، یک شهاب سنگ 
با نیروی کافی بــه زمین برخورد کرد 
تا منطقه وسیعی از صحرای لیبی را به 
صورت سنگ های شیشه ای ذوب شده 
در بیاورد. دهانه ای که در اثر این انفجار  
به وجود آمده هنوز پیدا نشده است، اما 
مقدار زیادی شیشه بیابانی را می توان 
در این ناحیه دیــد. هنگامی که هوارد 
کارتــر مقبره »توتنخآمِن« را باز کرد در 
میان گنجینه ها، ســنگ های تراشیده 
شده که متعلق به این پادشاه ُمرده بود را 
کشف کرد. همچنین یکی از خنجر های 
موجــود در مقبره او از آهنی که به یک 
شهاب سنگ تعلق داشت، ساخته شده 

بود.
سنگ های نبتا

هــر گاه که در بیابانــی آب پیدا 
شود، می توانید نشــانه هایی از حیات 
را پیدا کنید. هنگامــی که مردم از ۶ تا 
۹ هزار ســال پیش در نزدیکی جنوب 
مصــر زندگی می کردنــد، این منطقه  
ساالنه دچار آبگرفتگی می شد که نهایتا 
ایجاد دریاچه را در پی داشت. از همین 
رو قبایل نوسنگی برای تغذیه و تامین 
آب حیوانــات خود به آنجا می آمدند. 
این افــراد نه تنها در آنجا به بقای خود 
ادامه دادند، بلکه فرهنگ قربانی کردن 
حیوانات را هم در این منطقه توســعه 
دادند. بقایای گاوها، گوسفندان و... را 
که در این مکان دفن شده اند، می توان 
پیدا کرد. در حدود ۶ هزار ســال پیش 
مردم این منطقه تکه های ســنگی را به 
شــکل یک دایره ایجــاد کردند و ادعا 
می شود که این دایره سنگی، هزار سال 
قبل از »استون هنج« ایجاد شده و اولین 

سازه باستان اخترشناسی است.
رودخانه گم شده

بیایان بزرگ آفریقا همیشه به این 

شکل نبوده و طی میلیون ها سال با تغییر 
آب و هوا، مرز های شن و ماسه آن تغییر 
کرده اســت. همانطور که دانشمندان 
می توانند به دنبال شــواهدی از وجود 
آب در مریخ باشــند، آن ها توجه خود 
را بــه تاریخ این بیایان معطوف کردند 
و اکنون تحقیقات نشان می دهد، آنچه 
در گذشته دوازدهمین حوضچه بزرگ 
جهان بوده از داخــل صحرای بزرگ 
آفریقا عبور کرده اســت. این رودخانه 
گمشــده اکنون Tamanrasett نام 
دارد و تحقیقات برای کشف اطالعات 
بیشتر در مورد این مکان که تخمین زده 
می شود، ۵ هزار سال پیش خشک شده 

باشد، ادامه دارد.
فسیل نهنگ ها

فقط رودخانه ها نیستند که در زیر 
این صحرا ناپدید شــده اند. با گذشت 
زمان، جایی که در گذشته یک اقیانوس 
بــوده اکنون به یکی از خشــک ترین 
مکان های کره زمین تبدیل شده است. 
در وادی الحیتان در مصر، شواهدی از 
یک اقیانوس گمشده را می توان یافت 
که به دره نهنگ شــناخته می شود. این 
ناحیــه یکی از بهتریــن مکان ها برای 
کشــف فسیل نهنگ هاســت. امروزه 
اسکلت هایی به طول ۱۵ متر )۵۰ فوت( 
و همچنیــن موجوداتی کــه در دریا با 
آن ها زندگی مشــترکی داشــتند، پیدا 
شده و در دست بررسی قرار گرفته اند. 
در کنار استخوان های نهنگ   ها، دندان 
کوسه های بزرگ هم کشف شده است.
مهمان ناخوانده ای از جنگ 

جهانی دوم
در ۲۸ ژوئن ۱۹۴۲، خلبان دنیس 
کوپینــگ در حال پــرواز با یک کیتی 
هاوک P۴۰ آســیب دیــده بوده که آن 
را بــه منظور انجام تعمیرات، به مقصد 
پایگاه انگلیس در صحرای بزرگ آفریقا  
هدایت می کرده است. در جایی از این 

سفر، هم هواپیما و هم خلبان جوان آن 
ناپدید شدند و در سال ۲۰۱۲ بقایای این 
هواپیما کشف شد. این هواپیما تقریبا 
دست نخورده بود و هنوز هم شواهدی 

وجود دارد که خلبان آن از چتر نجات 
برای ایجاد پناهگاه استفاده کرده است.

این هواپیما بعدا به موزه العلمین 
منتقــل و مرمت شــد کــه البته مورد 

رضایــت همه قرار نگرفــت. برخی 
احســاس می کردند که هواپیما باید به 
عنوان یادبود خلبان جــوان در همان 
مکان باقی می ماند. اگرچه این هواپیما 

بازسازی شد، اما هیچ نشانه ای از دنیس 
کوپینگ یافت نشد. سرنوشت دقیق او 
رمز و راز دیگری است که این بیابان در 

خود مخفی کرده است.

گروه گردشگری - باستان شناسان 
در یکی از جزایر کرواسی یک گورستان 
باســتانی را در باغ یــک کاخ تاریخی 

کشف کرده اند.
باستان شناسان در »خوار« یکی از 
جزایر کرواسی یک گورستان تاریخی 
متعلق به قــرن چهارم تا پنجم میالدی 
را در یک کاخ تاریخی کشف کرده اند.

این گورستان در باغ یک کاخ قرن 
هفدهمی کشف شده است و در آن ۲۰ 
قبر و بقایای ۳۲ نفر قرار دارد. همچنین 

کارشناسان در این مکان مجموعه ای از 
اشیاء تاریخی از جمله کوزه ، بطری های 
شیشــه ای، پول و ظروف ســفالین و 
سرامیکی کشف کرده اند.در این مکان 
قبرهای متفاوتی از قبرهای ساده گرفته 
تا قبرهای مجلل تر کشــف شده است. 
یک مقبره واقع در این گورســتان ۱۲ 
اسکلت را در خود جای داده که کامال با 
سنگ پوشانده شده بود. برخی از بقایای 
انسان ها و اشیاء مختلف در خمره های 
بــزرگ قرار داده شــده و مهــر و موم 

شــده بودند.برای درک بیشتر سنت ها 
و روش هــای تدفین قرن دوم تا پنجم 
میالدی تحقیقات بیشتری باید صورت 

بگیرد. این اکتشاف دریچه جدیدی به 
روی نحوه تولید سرامیک و ارتباط های 

تجاری این منطقه می گشاید.

تفاهم نامه لغو روادید بین ایران و روسیه، قطعا موجب افزایش تعامل و گردشگری میان دوکشور خواهد شد، اما متاسفانه در ایران 
زیرساخت های مناسبی در حوزه خدمات رسانی به گردشگران، وجود ندارد. این موضوع و دالیل دیگر موجب می شود که لغو روادید 
تاثیر چندانی بر افزایش میزان ورود گردشگران به ایران نداشته باشد. با انعقاد این تفاهم نامه، تنها تعداد گردشگران ایرانی که به 
روسیه سفر می کنند، افزایش می یابد.  می توان گفت این تفاهم نامه تنها فرصت مناسبی برای کشور طرف مقابل، روسیه، خواهد بود.

رازهایی پنهان در صحرای بزرگ آفریقا

کشف گورستان باستانی در یک کاخ

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره 1400/3

اداره کل امور مالیاتی اســتان هرمزگان درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر را ازطریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ، ازطریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ) ستاد ایران ( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی درسامانه ستاد ، مراحل 

ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان 

نکته : روش تامین اعتبار پروژه فوق به صورت نقدی ) حواله الکترونیکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ( می باشد .
۱-مهلت و مکان دریافت اسناد مناقصه : اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط می توانند ازساعت 8 صبح یکشنبه مورخ ۱4۰۰/۰3/3۰ 
تا ساعت ۱3 روز شنبه مورخ ۱4۰۰/۰4/۰۵ ازطریق مراجعه حضوری به آدرس : بندرعباس – میدان انقالب – اداره کل امورمالیاتی 

هرمزگان – طبقه همکف – واحد فناوری و یا ازطریق سامانه ستاد ایران ، اسناد و شرایط شرکت درمناقصه را دریافت نمایند.
2- آخرین مهلت تحویل پاکت پیشنهادات : آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی درسامانه ستاد تا ساعت ۱3  روز 

چهارشنبه  مورخ ۱4۰۰/۰4/۱6 می باشد.

3- تاریخ بازگشایی پاکات و تشکیل جلسه مناقصه : پیشنهادها درحضور نمایندگان مناقصه گران حاضر درجلسه ، درساعت ۱۰ 
صبح روز  شــنبه مورخ ۱4۰۰/۰4/۱9 در ســالن اجتماعات این اداره کل واقع دربندرعباس – میدان انقالب – اداره کل امورمالیاتی 

هرمزگان – طبقه سوم بازگشایی خواهد شد.
4- نوع تضمین قابل قبول جهت شرکت درمناقصه براساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ۱234۰2/ت۵۰6۵9/ه مورخ 
   IR 98۰۱۰۰۰۰4۰62۰۰۱۰۰768۵2۱2 ۱394/9/22 شامل : بند )الف( و بند )ب( منظور اصل فیش واریزی وجه نقد به حساب شبا به شماره
شناســه 943۱۱۰۱622۱4۰۰۰2۱۰66۱62267۵223 نزد بانک مرکزی به نام دریافت وجوه ســپرده اداره کل امورمالیاتی اســتان 

)شناسه ملی اداره کل ۱4۰۰۰2۱۰66۱ ( و بند )پ( و بند )ج( و بند )چ( و بند )ح( آیین نامه مذکور .
۵- دراجرای بند )د( ماده ۱8 قانون برگزاری مناقصات ، حضور پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آنها با معرفی نامه کتبی درجلسه 
 کمیســیون مناقصه بالمانع می باشــد و این بند به منزله دعوت ازپیشنهاددهندگان جهت شــرکت درجلسه بازگشایی مناقصه 

می باشد .
6- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه ، بندرعباس – میدان انقالب – اداره 

کل امورمالیاتی هرمزگان – طبقه همکف- واحد فناوری به شماره تماس های ۰7632239۰4۱-۰7632247۰82 می باشد .
7- هزینه کارمزد سامانه ستاد ایران به عهده برنده مناقصه میباشد.

8- پرداخت هزینه دو نوبت آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه میباشد.
9- اداره کل امورمالیاتی استان هرمزگان در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مجاز می باشد.

۱۰- اشخاص حقوقی و حقیقی می توانند درمناقصه شرکت نمایند که درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران ( ثبت نام 
کرده باشند و اسناد و مدارک مناقصه را ازطریق سامانه مذکو ر دریافت ، تکمیل و ارسال  نمایند.
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