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گروه گردشــگری - شصت  
سلســله  از  نشســت  ویکمیــن 
نشســت های چشــم انداز صنعت 
گردشــگری در ایــران بــا موضوع 
چشــم انداز گردشــگری در دولت 
آینده با حضور شماری از استادان و 
پژوهشگران گردشگری برگزار شد.

رحیــم یعقــوب زاده ـ رییس 
مرکز گردشــگری علمی-فرهنگی 
دانشــجویان ایرانـ  بــا بیان این که 
کشــور ما بــا وجــود ظرفیت ها و 
توانمندی ها در حوزه گردشــگری، 
موفــق عمل نکرده اســت، گفت: با 
این کــه در دوره های قبل ریاســت 
جمهــوری در مناظره ها اشــاره ای 
به گردشگری می شــد، اما اقدامات 
راهگشا و مطلوبی در این حوزه پس 

از انتخابات مشاهده نشد.
او ادامــه داد: موضــوع ایــن 
نشست چشــم انداز گردشگری در 
دولت آینده اســت. درحقیقت اگر 
در دولت آینده به همان شکلی عمل 
شــود که در دولت های اخیر انجام 
شده، فعاالن حوزه گردشگری دچار 
مشــکالت بیشــتری خواهند شد و 
رهاشــدگی این بخش بیشتر خواهد 
بود. امیدواریم دولت آینده به شکل 
برنامه ریزی شده و با نظارت بیشتر به 
تقویت گردشگری در کشور اهتمام 

ورزد.
انتخاباتی  مناظره های  در 
دربــاره  آشــفتگی  شــاهد 

گردشگری بودیم
محمدرضا اکبریـ  پژوهشگر و 
مدرس دانشگاهـ  در ادامه این نشست 
با بیــان این که می توان از دو منظر به 
موضوع چشــم انداز گردشگری در 
دولت آینده پرداخــت، اظهار کرد: 
نخســت این که برنامه هــای دولت 
آینــده چیســت و دوم بحث درباره 
انتظارات جوامع علمی و فعاالن این 
بخش از دولت آینده است. متأسفانه 
مشکالت ســاختاری و تشکیالتی 
بسیار ریشــه دار و مزمنی در صنعت 
گردشگری کشــور وجود دارد و به 
 کار نگرفتــن نیــروی متخصص در 
این بخش باعث شــده بســیاری از 
پســت ها و مناصب در اختیار افراد 
غیرمتخصــص و وابســته به دولت 

قرار گیرد.
وی افزود: نبــود پژوهش های 
کافی در حوزه گردشــگری و غفلت 
نســبت به برنامه ریــزی بلندمدت، 
فرصت های خوب تدوین ســند و 
نقشــه راه گردشگری کشــور را به 
بیراهه برده اســت. الزم اســت که 

دولــت آینده، مولد بــودن صنعت 
گردشگری را باور داشته باشد.

این پژوهشــگر با بیــان این که 
توســعه  اســتراتژی  کشــور  در 
اقتصادی مشــخصی نداریم، اظهار 
کــرد: رییس جمهــور آینــده باید 
بــه گردشــگری به عنــوان یکی از 
موتورهــای محرک اقتصادی اعتقاد 
داشته باشد، در این صورت صنعت 
گردشــگری جای خود را در چرخه 
توســعه پیدا خواهد کرد. متأسفانه 
در مناظره هــای انتخاباتــی میــان 
نامزدهای ریاست جمهوری، شاهد 
آشفتگی در حوزه گردشگری بودیم، 
اگرچه از دولت آینده انتظار می رود 
استراتژی مشخصی در زمینه توسعه 

اقتصادی تعیین کند.
اکبــری تاکیــد کــرد: صنعت 
بین بخشی  موضوعی  گردشــگری 
اســت و بخش هــای زیــادی از آن 
مربوط به دســتگاه های دیگر است 
که باید با همــکاری وزارت میراث 
فرهنگی و گردشگری تقویت شوند 
و توسعه یابند و تنها میراث فرهنگی 

نمی تواند آن را درست کند.
او افزود: گردشــگری یا مولد 
اســت یا کاتالیزور و یا شتاب دهنده، 
اما الزم اســت ابتدا مولد بودن بخش 
گردشگری را باور داشته باشیم تا در 
مراتب بعدی برســیم به این که این 
عرصــه می تواند شــتاب دهنده هم 

باشد.
این پژوهشــگر گردشگری با 
تأکید بر لزوم تعیین سهم گردشگری 
در اقتصاد کشــور، اظهار کرد: سهم 
نفت در اقتصاد ملی مشــخص شده 
اســت و این قول داده شــده بود که 
سهم حساب های اقماری نیز تعیین 
و اســتقرار آن ها محقق شود، اما پس 
از هشت سال این کار انجام نشد و از 
ســهم گردشگری در تولید ناخالص 
داخلی اطالعــی نداریم. ۱۱ میلیارد 
دالر درآمد صنعت گردشگری است 
و باید سهم گردشگری ایران در این 
درآمد را تعیین کنیم تا شاهد وضعیت 
امروز نباشــیم که گردشگری گدای 

سهم خود در این صنعت باشد.
اکبــری بهبود محیط کســب 
و کار را مســأله دیگــری در حوزه 
گردشــگری دانســت و گفت: در 
دولت های گذشــته به این موضوع 
توجه نشــده، در حالی که می توان با 
تمرکز بر اماکن متبرکه و امامزاده ها، 
بازار گردشــگری مذهبی را تقویت 
کرد. در حوزه گردشــگری سالمت 
نیز متأســفانه بــه دلیــل تمرکز بر 

جذب گردشگر اروپایی، از ظرفیت 
گردشــگران ســالمت کشورهای 
همســایه غافل هســتیم. همچنین 
ضعــف توانایی بخش خصوصی در 
انجام مأموریت هــا و وظایف و نیز 
نهادسازی های گسترده، اما بی فایده 

و بی رمق را شاهد بودیم.
وزارت میــراث فرهنگــی 

و گردشــگری در پیــچ و خم 
سیاســی کاری ها بــه افــراد 

غیرمتخصص واگذار نشود
شهرود امیرانتخابیـ  پژوهشگر 
و مدرس دانشــگاهـ  نیز اظهار کرد: 
یکی از مهمترین مسائل و مشکالت 
در حوزه گردشگری، سرمایه گذاری 
است. با وجود ایجاد پنجره واحد در 
استان ها از سوی دولت، اما بسیاری از 
طرح های گردشگری به کسب مجوز 
ختــم نمی شــود و در نهایت طرح 

ناتمام کنار گذاشــته می شد. از این 
منظر، منطقه بنــدی اقتصاد و اعطای 
اختیار به اســتان ها و مناطق می تواند 

راهگشای فعاالن این عرصه باشد.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه 
سیاست های غلط بوم گردی، گفت: 
متأســفانه در زمینه سیاســت های 
راه اندازی بوم گردی نیز با مشکالتی 

مواجــه بودیم، این کــه این طرح ها 
دارای پیوست فرهنگی نیستند. بدون 
مطالعــه و پژوهش کافــی با حذف 
مراکز آموزشــی میراث فرهنگی و 
عــدم ورود بخش خصوصی به این 
عرصه، بوم گردی هایی دایر شدند که 
بعضــاً فعالیت آن ها منطبق با اهداف 

صنعت گردشگری نبود.
امیرانتخابــی افــزود: بیش از 
۹۰ درصــد متقاضیــان راه اندازی 
بوم گردی، دانش و تخصص فعالیت 

در این حیطه را نداشــتند. این روند 
لزوم احیای امــر آموزش در بخش 
میــراث فرهنگی و گردشــگری را 

می طلبد.
او گفت: از سوی دیگر وزارت 
میــراث فرهنگی هیچ گاه دســتگاه 
سیاســت گذار در این صنعت نبوده 
و دیپلماســی در حوزه گردشگری 

نداشته است. برای ارزآوری در این 
بخش، باید سیاست های مشخص و 
برنامه ریزی وجود داشته باشد. ما حتی 
در حوزه جذب گردشگران مذهبی 
و ســالمت آن طور که باید سیاست 
مشــخص و برنامه ای برای برقراری 
ارتباط با کشــورها در قالب امضای 
تفاهم نامه باشــد نمی بینیم. جذب ما 
نهایتا به هتل ســازی می انجامد بعد 
فکــر می کنیم کــه تورهای خارجی 
را برای اسکان در این هتل ها جذب 

کنیم. اما باید به این پرسش فکر کنیم 
که آیا همه گردشگردان خارجی که 
به کشور ما می آیند، طالب اسکان در 
هتل های پنج ســتاره و فول امکانات 

هستند؟
امیرانتخابی بزرگترین آســیب 
بــه صنعت گردشــگری را دخالت 
مســتقیم نمایندگان مجلس و تأثیر 
آن ها در انتخاب مدیران دانســت و 
یادآور شــد: در بخش گردشــگری 
دســتگاه های موازی وجود دارند که 
باید با محوریت یــک وزارتخانه و 

دستگاه به هم افزایی برسند.
او دربــاره احیا و درآمدزایی از 
بناهای تاریخی، گفت: این ابنیه  باید 
با ســازوکار مشخص و قانون مند به 
بخش های خصوصی واگذار شود که 
در این خصوص اســتان ها می توانند 
موثرتر از هر بخشــی مستقیما عمل 

کنند.
امیرانتخابی با اشاره به موضوع 
تخصص گرایی در گردشگری، گفت: 
وزیر میراث فرهنگی و گردشــگری 
حتمــاً باید تخصــص الزم در این 
عرصه را داشته باشد و این مسؤولیت 

در پیچ و خم سیاسی کاری ها به افراد 
غیرمتخصــص واگذار نشــود. اگر 
نتوانســتیم این صنعت را جایگزین 
اقتصــاد نفتی کنیم، حداقل وضعیت 

آن را بهبود بخشیم.
همچنین محمدحسن احمدپور 
ـ عضو هیأت علمی دانشگاه و فعال 
کارآفرینی و گردشگریـ  بر ضرورت 
ورود به گردشگری صنعتی و اشتغال 
تأکید کــرد و افزود: تمام بخش ها و 
عرصه هــای فعالیتی نیازمند ارتقاء و 

توسعه هســتند. برای مثال در حوزه 
پزشــکی، متخصصان برای افزایش 
دانش و مهــارت در قالب دوره های 
مختلف به سایر کشورها می روند و 
نیــز متقاباًل متخصصان آن ها به ایران 
می آیند. هم اینک که کشورمان موفق 
به ساخت و تولید واکسن کرونا شده، 
خوب است در قالب تورهای مختلف 
امکان بازدید و تشریح این دستاورد 
برای متخصصــان خارجی را فراهم 
کنیم. این سبک گردشگری می تواند 
در تمــام بخش ها و کســب وکارها 

توسعه یابد.
احمدپور ادامه داد: تمام حوزه ها 
و صنایع در این نوع گردشگری قادر 
خواهند بود منافعی برای کشور ایجاد 
کنند. امید داریم این نوع گردشگری 
در ســال های آینــده و دولت جدید 

بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
رشته های  دانشــجویان 

گردشگری تمسخر می شوند
مهدیه شــهرابیـ  پژوهشــگر 
گردشــگری و مدرس دانشــگاه و 
مدیر پارک صنایع نرم و فرهنگیـ  با 
اشاره به دو رویکرد تحلیل و بررسی 
وضعیت فعلی صنعت گردشــگری 
و پیشــنهاداتی که بــه دولت آینده 
می توان ارائه کرد، گفت: متأســفانه 
در کشــور ما وقتــی مجموعه ای در 
شــاکله وزارتخانه درمی آید، گویی 
می خواهیــم اهمیــت آن صنعت و 
موضوع را نشان دهیم، اما در بررسی 
عملکرد وزارتخانه میراث فرهنگی و 
گردشگری، نشانی از بهبود وضعیت 
این بخش و حرکــت رو به جلو آن 
نمی بینیم. در نــگاه کالن فرهنگی، 
گردشــگری به عنــوان یک صنعت 
دیده نمی شود و غالباً به مثابه فعالیتی 

فردی و شخصی تلقی می شود.
این پژوهشــگر افزود: عالوه بر 
این که گردشــگری به مثابه صنعت 
دیــده نمی شــود، در عیــن حــال 
ارزیابی هــا در ایــن بخش هم کّمی 
اســت و تعداد شهرهایی که پذیرای 
گردشــگران با فرهنگ های متفاوت 

هستند، بسیار کم است.
او با اشــاره به برخی رفتارهای 
حــوزه  در  نادرســت  فرهنگــی 
گردشــگری، اظهــار کــرد: غالب 
دانشجویان رشــته های گردشگری 
مــورد تمســخر قــرار می گیرند و 
بســیاری افراد نمی داننــد این یک 
رشــته علمی و یک تخصص است. 
در حالی کــه پژوهش های کاربردی 
و تحقیقــات علمــی در این عرصه 
موجبات رشــد و توســعه صنعت 

گردشگری را فراهم می کند.
وی ادامــه داد: گردشــگری ما 
نمی داند می خواهد چه  کند، نقشــه 
راهــی وجود نــدارد و حتی اهداف 
کوتاه مــدت و مقطعی هــم بعضاً به 
نتایج مطلوب نمی رسد. مسیر برای 
مدیران و متولیان این عرصه روشــن 

نیست.
اگر واکسیناسیون مدیریت 
نشــود حتی خروج مسافر از 

کشور مشکل می شود
مهنــا نیک بیــنـ  عضو هیأت 
علمی گروه مدیریــت جهانگردی 
و هتل داری دانشــگاه آزاد اسالمی 
تهــران غــربـ  نیز با بیــان این که 
گردشــگری در کشــور ما با میراث 
ارتبــاط مســتقیم دارد، اظهار کرد: 
اکنون جریان های گردشگری در دنیا، 
با توجه به این که در فصل شــلوغی 
 high( هتل ها و مناطق گردشگری
season( هستند، با تأکید بر تزریق 
واکسن کرونا، احیای گردشگری را 
آغــاز کرده انــد و در آخرین مراحل 
واکسیناسیون هســتند، اما متاسفانه 
دولت ما منتظر مانده است تا کرونا از 
بین برود و ببیند پس از آن می خواهد 
چه کار کند. واکســینه کردن افراد در 
برخی کشــورها به ســنین پایین تر 
رسیده است، اما ما در مواجهه با این 
پاندمی نتوانستیم برای خرید واکسن 

به موقع عمل کنیم. 
در اتحادیــه اروپا مقرر شــده 
اســت بــرای فصل تابســتان، فقط 
پذیرای گردشــگران از کشورهایی 
باشند که واکسن دریافتی آن ها مورد 
تأیید سازمان بهداشتی جهانی باشد 
و طبیعتاً اگر روند تزریق واکســن در 
کشــور ما مدیریت نشــود و تسریع 
پیدا نکند، در فرســتادن گردشگر نیز 
با مشکل روبه رو خواهیم بود. این در 
حالی است که اکنون گسترش بحث 
اینفوتورها را در کشورهای اروپایی 

شاهد هستیم.
نیک بین با تأکید بر مهارت محور 
بودن صنعت تخصصی گردشگری 
اظهار کــرد: آموزش های کاربردی 
در مراکــز آموزشــی بایــد بیــش 
از آموزش هــای پایــه باشــد و با 
آموزش هــای پایه افــراد عالقه مند 
می توانند کســب مهــارت کنند. در 
این صنعت بــرای آموزش باید فکر 
جدی شود و دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزشــی در این بخش رها نشوند. 
این صنعــت قادر اســت موجبات 
رشد و توسعه اشتغال زایی در کشور 

را فراهم کند.

چشم انداز گردشگری در دولت آینده در نشست چشم انداز صنعت گردشگری در ایران تحلیل
 و بررسی شد.

در بررسی چشم انداز گردشگری عنوان شد؛

نهی از سیاسی کاری در گردشگری و 
مطالبه سهم آن

گــروه گردشــگری - دبیر 
فراکســیون گردشــگری و زیارت 
مجلس شورای اســالمی از ارتقای 
بودجه وزارت گردشــگری در سال 
۱۴۰۰ خبر داد و گفت: باید دو مقوله 
حمایت و سرمایه گذاری در صنعت 

گردشگری مورد تاکید جدی باشد.
تاکنون پایین تریــن بودجه در 
بین وزارتخانه هــا متعلق به وزارت 
نوپای گردشگری بوده به طوری که 

حتــی بودجه این وزارتخانه از کمتر 
از از نصــف پایین ترین وزارت خانه 
قبــل خود یعنــی وزارت ورزش و 
جوانان ارزیابی شده است اما این بار 
با پیگیری های فراکسیون گردشگری 
و دو نماینده اســتان یزد و به پیشنهاد 
دولت، این بودجه ارتقا یافته است. 

»محمدصالح جــوکار« در این 
خصوص اعالم کرد: یکی از مطالبات 
حوزه گردشــگری بحث بودجه این 

وزارت بــود کــه خوشــبختانه در 
خصوص بودجه ۱۴۰۰ اقدام شد.

وی با بیان این که بودجه وزارت 
گردشگری افزایش قابل توجهی پیدا 
کرده اســت، گفت: بــه رغم ارتقای 
بودجــه، همچنــان کمبودهایی در 
حوزه ایــن وزارت خانه وجود دارد 
که مصــداق آن را می توانیم مربوط 
به زیرســاخت ها، ارائه تســهیالت 
و اعتبارات مربــوط به حفظ میراث 
فرهنگی و ســاختمان های تاریخی 

بدانیم. 
وی با تاکید بر این که مشــکل 
جذب نیــرو در زمان تعدیل نیروی 
ادارات نیز بعضاً مطرح می شــود، در 
خصــوص اصالح قوانیــن مربوطه 
تصریح کرد: وزارت گردشــگری، 
میــراث فرهنگی و صنایع دســتی 
مانند صنعت گردشگری، نوپاست و 
شناســایی و اصالح برخی از قوانین 

نیز زمانبر است.
جــوکار با اشــاره بــه این که 

آموزش منابع انســانی مــورد نیاز 
و جذب و آموزش ایــن نیروها نیز 
زمانبر اســت، در خصــوص دیگر 
مشکالت این صنعت و وزارت خانه 
گفت: رفع بسیاری از این مشکالت 
از ســوی بخــش خصوصی و مردم 
محقق می شــود، حتی در خصوص 
نیروها نیز افراد با ظرفیت بســیار باال 
در بیــن مردم وجــود دارند که این 
وزارت باید تجربه الزم را به دســت 
آورده و با تقویت صنعت گردشگری 

آن ها را به کار بگیرد.
دبیر فراکســیون گردشــگری 
مجلس در پایان بــا تاکید بر این که 
صنعت گردشــگری بایــد تقویت 
شــود، تصریح کرد: هر چه در زمینه 
گردشــگری ســرمایه گذاری کنیم، 
یقینــاً می توانیــم اشــتغال و تولید 
ثــروت را افزایش دهیم و ارز آوری 
خوبی داشته باشیم لذا باید دو مقوله 
حمایت و سرمایه گذاری در صنعت 

گردشگری مورد تاکید جدی باشد.

گروه گردشگری - مدیرعامل 
سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: 
با توجه به اینکه خانه نیما یوشیج در 
نزدیکی خانه ســیمین و جالل قرار 
دارد به همین دلیل مسیر این دو خانه 

ساماندهی و کفسازی خواهد شد.
سازمان زیباسازی شهر تهران، 
برزین ضرغامی با اشــاره به آخرین 

اقدامات انجام شــده برای مرمت و 
احیــای خانه نیما یوشــیج گفت: از 
شهریور سال گذشته کار طراحی این 
بنــا آغاز و در بهمن ماه طراحی آن به 

پایان رسید.
وی افــزود: در طراحــی، خانه 
نیما یوشــیج به عنوان خانه موزه ای 
کــه محلی برای شــناخت زندگی، 

اندیشه و اشعار نیما یوشیج و پیروان 
وی باشد، برنامه ریزی شده است.

مدیرعامل ســازمان زیباسازی 
شــهر تهران بیان داشت: با توجه به 
اینکــه خانه نیمــا در نزدیکی خانه 
ســیمین و جالل قرار دارد به همین 
دلیل مسیر این دو خانه ساماندهی و 

کفسازی خواهد شد.
 وی عنوان کرد: در سال گذشته 
همزمــان با مرحلــه طراحی به دلیل 
نیازهایــی کــه بنا داشــت، مراحل 
مرمت اســتحفاظی و اضطراری بنا 
که شــامل مرمت و استحکام بخشی 
 سقف شیروانی و ستون های بنا بود، 

انجام شد.
مدیرعامل ســازمان زیباسازی 
شــهر تهران تصریح کــرد: با توجه 
بــه اتمام طرح مرمت در اســفندماه 
ســال گذشــته پیمانــکار عملیات 
 اجرایی بنــا طی فرآینــدی قانونی 

مشخص شد.
ضرغامی گفــت: بنای اصلی، 
محوطه و بناهای موجود در محوطه 
به طور کامــل فضاهایی پویا و فعال 
خواهند بود و ضمن برقراری فعالیت 
مــوزه، در رویدادها و مراســم های 
مختلف از این فضاها استفاده خواهد 

شد.
وی با اشــاره به اینکه بازسازی 
محوطــه و دیوارهای موجود حدود 
۵۰ درصد پیشــرفت داشــته است، 
افــزود: همزمان محوطــه و بناهای 
موجــود نیز در مجموعــه در حال 

مرمت و بازسازی هستند.
به گفتــه مدیرعامل ســازمان 
زیباســازی شــهر تهران؛ عملیات 
اجرایی بنا از فروردین ماه امسال آغاز 
شــده و مرمت بنا تا کنون پیشرفت 
قابل توجهی بالغ بر ٦۰ درصد داشته 

است.

نیک بیــن بــا تأکید بــر مهارت محــور بودن صنعــت تخصصی گردشــگری اظهــار کــرد: آموزش های کاربــردی در 
مراکــز آموزشــی بایــد بیــش از آموزش های پایه باشــد و بــا آموزش های پایــه افــراد عالقه مند می توانند کســب 
مهــارت کننــد. در ایــن صنعــت برای آمــوزش باید فکــر جدی شــود و دانشــگاه ها و مؤسســات آموزشــی در این 
بخــش رهــا نشــوند. این صنعــت قادر اســت موجبــات رشــد و توســعه اشــتغال زایی در کشــور را فراهــم کند.

بودجه وزارت گردشگری ارتقا یافت
دبیر فراکسیون گردشگری مجلس:

مسیر خانه های نیما و جالل ساماندهی و کفسازی می شود

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 .
1-مهلت و مکان دریافت اسناد مناقصه : اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط می توانند ازساعت 8 صبح یکشنبه مورخ 1400/03/30 
تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1400/04/05 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 13  روز 

چهارشنبه  مورخ 1400/04/16 می باشد.

3- تاریخ بازگشایی پاکات و تشکیل جلسه مناقصه : پیشنهادها درحضور نمایندگان مناقصه گران حاضر درجلسه ، درساعت 10 
صبح روز  شــنبه مورخ 1400/04/19 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 123402/ت50659/ه مورخ 
   IR 980100004062001007685212 1394/9/22 شامل : بند )الف( و بند )ب( منظور اصل فیش واریزی وجه نقد به حساب شبا به شماره
شناســه 943110162214000210661622675223 نزد بانک مرکزی به نام دریافت وجوه ســپرده اداره کل امورمالیاتی اســتان 

)شناسه ملی اداره کل 14000210661 ( و بند )پ( و بند )ج( و بند )چ( و بند )ح( آیین نامه مذکور .
5- دراجرای بند )د( ماده 18 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 07632239041-07632247082 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.

10- 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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