
5 گردشگری

 - گردشــگری  گــروه 
واکسیناســیون سراســری شــدت 
گرفت. نوبت سنی فعاالن گردشگری 
هم رسید. بســیاری از آژانس دارها، 
هتلدارها و راهنمایان تور واکســینه 
شــده اند. صنعت گردشگری ایران 
کم کم در حال تکانــدن گرد و غبار 
کســادی اســت که کووید ۱۹ به آن 

تحمیل کرد.
ایــن اتفاق همزمان بود با ورود 
وزیر جدید وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری.  و  دســتی  صنایــع 
بســیاری از فعاالن بخش خصوصی 
گردشــگری آن را به فال نیک گرفته 
و چشــم امید به قدرت سیاســی و 

چانه زنی وزیر جدید دارند.
عــزت اهلل ضرغامــی هــم در 
اولین تصمیم، گام مهمی برداشت و 
توانست این نگاه مثبت را پررنگ تر 

کند. 
او علی اصغر شالبافیان را از بدنه 
کارشناسی گردشگری روی صندلی 
معاونت گردشــگری نشاند که این 
انتخاب هم بــا واکنش مثبت بخش 

خصوصی روبه رو شد. 

همچنیــن ضرغامی همزمان از 
برداشــته شــدن منع صدور روادید 

گردشگری ایران خبر داد.
صدور روادید گردشگری ایران 
همزمان با همه گیری ویروس کرونا 
به دســتور ســتاد ملی کرونا متوقف 
شد. بیشــتر از یک سال است که در 
ســطح وزارت امور خارجه و ستاد 
ملی کرونا برای ازســرگیری صدور 
این روادید مذاکره می شــود و حتی 
صدور آن در کمیته های ســتاد ملی 
کرونــا مصوبه می گیرد، اما هربار در 
صحن ستاد با آن مخالفت شده است. 
تنها گردشــگرانی که اجازه ورود به 
ایران دارند گردشــگران ســامت، 

تجارت و دانشجوها هستند.
برخــی از فعاالن گردشــگری 
می گویند با توجه به سختگیری های 
ستاد ملی کرونا، برخی از آژانس ها با 
رایزنی با پزشکان فعال در گردشگری 
سامت برای گردشگرانی که مایل به 
سفر به ایران هستند ویزای توریستی 
ســامت می گیرند. قیمت این ویزا 
بستگی به توافق با پزشکان دارد و به 
ایجاد یک بازار سایه در کشور منجر 

شده است.
برداشتن موانع صدور ویزا یکی 
از درخواست های اولویت دار بخش 
خصوصی از تازه ترین وزیر نشسته 
بر مســند در عمارت آزادی اســت. 
»حرمــت اهلل رفیعــی« رئیس هیأت 
مدیــره انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مســافرت هوایــی و جهانگــردی 
در گفت وگــو با »ایــران« می گوید: 

»بارقه هایی از امید دیده می شود. 
ما بارها گفتیم همانطور که مرز 
به روی عراق، افغانستان و ارمنستان 
باز است ، می تواند به روی کشورهای 
دیگر هم باز باشد، مگر آن که کشورها 
خودشان نخواهند که می شود کشور 
دیگــری را جایگزین کرد.« او اعتقاد 
دارد صنعت گردشــگری باید پیش 
از این در مقابل کرونا ایزوله می شــد 
تا می توانســت اعتماد مردم را جلب 

کند.  
واکسیناســیون  دربــاره  او 
جامعه گردشــگری هــم  می گوید: 
گسترده  واکسیناسیون  »خوشبختانه 
به این صنعت هم رسید. فکر می کنم 
۷۰ درصد از جمعیت شــاغل در این 

صنعت واکســینه شده اند. این مسأله 
به ایجاد اعتماد در میان گردشــگران 

منجر می شود.«
رفیعــی پیش بینــی می کنــد 
گردشــگری از ابتدای ۲۰۲۲ رونق 
بگیرد. او امیدوار است از چالش های 
موجــود در ایــن معاونــت دوری 
و شــرایط را بــرای فعالیت بخش 

خصوصی ایجاد کند.
یکــی از انتقادهــا و ایرادهای 
وارده حرمــت اهلل رفیعی به معاونت 
ســابق گردشــگری وزارت میراث 
فرهنگی، ایجاد تشکل های موازی با 
بخش خصوصــی و اصرار بر ایجاد 
این تشکل ها در تمام استان ها از سوی 
مدیرکل میراث فرهنگی آن استان ها 
اســت. حرمت اهلل رفیعی می گوید: 
»یکــی از امتیازهــا بــرای انتخاب 
مدیرکل هــای نمونه تشــکیل این 
تشکل های موازی بود.« او می گوید: 
»امیدوار اســت کــه معاونت جدید 
اسیر تشــکل زدایی و رقیب تراشی 

برای بخش  خصوصی نشود.«
»جمشید حمزه لو« رئیس جامعه 
هتلداران کشــور نیــز از هماهنگی 

خــوب وزارت بهداشــت با جامعه 
هتلداران خبــر می دهد و می گوید: 
هتلــداران  جامعــه  درصــد   ۵۰«
واکسیناسیون شده اند و لیست مابقی 
آنها برای زدن واکســن ارائه شــده 
است.« او می گوید: »تا ۱۰ روز دیگر 
تمام کارمندان هتل ها و مهمانپذیرها 

واکسن می زنند.« 
به گفتــه حمزه لو، هتل ها جزو 
اولین اولویت ها برای تزریق واکسن 
هســتند. او نیز انتظار دارد ستاد ملی 
کرونا با همــکاری وزارت خارجه 
اجــازه صدور ویزای توریســتی و 

ورود گردشگر به ایران را بدهد.
او می گویــد: »راهکار آن خیلی 
ساده است. ورود و صدور ویزا برای 
گردشــگران را منوط به ارائه کارت 

واکسن کنند.« 
حمزه لــو خســارت وارده از 
ســمت کرونا به مراکز اقامتی مجاز 
و هتل ها از اســفند ۹۸ تاکنون را ۲۰ 
هزار میلیــارد تومان اعام می کند و 
می گوید: »متأســفانه بسته حمایتی 
دولــت قبلی اجرا نشــد و در برخی 
از مواقع نتیجــه عکس داد و جرایم 

ســنگینی را متوجه هتلداران و مراکز 
اقامتــی مجاز کرد.« بــه گفته او در 
موارد بســیاری، فرصت تنفس برای 
وام و مالیــات برخاف وعده دولت 
رعایت نشد و هتل ها و مراکز اقامتی 
با جرایم ســنگین دو تا ۱۰ درصدی 

روبه رو شدند. 
او مــی گوید: »قانــون تنفس 
در بعضی اســتان ها اجرا نشــد و در 
ســازمان مالیاتی کشور هم یک نظام 

واحد و یکسان نداریم.«
امیرپویان رفیعی شــاد، رئیس 
هیأت مدیــره انجمــن صنفی دفاتر 
سفر هوایی، گردشــگری و زیارتی 
استان تهران هم انجام واکسیناسیون 
سراســری را باعث تقویت و ایمنی 
روانــی می داند که موجــب ورود 

گردشگر به ایران می شود.
وزارت  آمارهــای  براســاس 
میراث فرهنگی تا تیرماه سال جاری 

کرونــا ۳۲ هزار میلیارد تومان به این 
صنعت خسارت زد و ۴۴ هزار نفر از 
افراد فعال ایــن بخش را بیکار کرد. 
براســاس آمار معاونت گردشگری 
بیــش از ۲۱ هزار نفر در حوزه مراکز 

اقامتی بیکار شده اند.
دفاتر خدمات مسافرتی با بیش 
از شش  هزار نفر بیکار، دومین گروه 
زیان دیده در صنعت گردشگری در 

دوران کرونا است.

گروه گردشــگری - مدیرکل 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دستی استان هرمزگان از تشکیل 
جامعه تخصصی فعاالن صنایع دستی و 

هنرهای سنتی در استان خبر داد.
ســهراب بناوند گفــت: جامعه 
تخصصی صنایع دستی و هنرهای سنتی 
اســتان هرمزگان به منظور همگرایی و 

هم افزایی ظرفیت های بخش خصوصی 
صنایع دستی تشــکیل می شود. وی با 
اشاره به اینکه جامعه تخصصی فعاالن 
صنایع دستی هم اکنون در همه استان های 
کشــور در حال شــکل گیری است، 
افزود: جامعه تخصصی صنایع دســتی 
کشــور در اجرای بنــد چ ماده ۴ قانون 
حمایــت از هنرمندان، اســتادکاران و 

فعــاالن صنایع دســتی مصوب بهمن 
۱۳۹۶ مجلس محترم شورای اسامی 
و با موافقــت وزارت میراث فرهنگی 
گردشــگری و صنایع دستی و نظارت 
معاونت صنایع دســتی کشور تشکیل 

می شود.
میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
گردشــگری و صنایع دســتی استان 
هرمزگان  ادامــه داد: این جامعه دارای 
شخصیت حقوقی و مالی مستقل است 
و به صورت غیرسیاســی و غیرانتفاعی 
فعالیــت می کند. بناونــد بابیان این که 
جامعه تخصصی صنایع دســتی اولین 
تشــکل صنفی و اقتصادی در صنف 
صنایع دســتی اســت، افزود: هدف از 
تشــکیل آن تقویت و انســجام بیشتر 
در حلقه هــای زنجیره ارزش مرتبط با 
صنایع دســتی، از تأمین و توزیع مواد و 
مصالح، ابزارآالت و تجهیزات کارگاهی، 
توجه و تأکید بر فرآیند تولید، صنعتگران 
و همچنین فروشندگان و بازرگانان این 

صنایع تا فراگیران آموزش های رسمی 
و غیررسمی و تمام فعاالن صنایع دستی 

کشور است.
میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
گردشــگری و صنایع دســتی استان 
هرمــزگان افــزود: جامعه تخصصی 
صنایع دســتی بــا توجه بــه قانون و 
آیین نامه ای که در این خصوص نوشته و 
مصوب شده این قابلت را دارد که بتواند 
خألهای اقتصادی را در آینده پوشــش 
دهــد . وی ادامــه داد: با حمایت هایی 
که قرار اســت انجام شود این مجموعه 
فراتر از ســایر تشکل هایی خواهد بود 

که تاکنون در استان شکل گرفته است.
بناونــد تأکید کرد: امیــدوارم با 
عضویــت هنرمنــدان و صنعتگران 
صنایع دســتی در این جامعه و تاش 
برای پیشبرد اهداف جامعه بتوانیم گام 
بلندی دررســیدن به وضعیت مطلوبی 
که شایســته صنعتگران استان و کشور 

است، برداریم.

گروه گردشــگری - صنعت 
توریســم یا گردشگری، از مهم ترین 
و پردرآمدتریــن صنعت های جهان 
امروز اســت. گردشگری به صنعت 
بــدون دود معروف اســت و بی آنکه 
مانند دیگر صنایــع، موجب آلودگی 
کره زمین شــود، صنعتــی پررونق و 
درآمدزا و محّرک توسعه و زمینه ساز 

توسعه پایدار است.
شــهین نظــری؛ فعــال حوزه 
گردشــگری گفــت: گردشــگری 
سهم چشــمگیری در برپایی صلح و 
امنیــت و رونق و آبادی کشــورهای 
جهــان دارد و ورود گردشــگران به 
هــر نقطــه ای، فرصت های شــغلی 
مستقیم و غیرمســتقیم ایجاد خواهد 
کــرد. پویایی صنعت گردشــگری 
امروزه یکی از شــاخص های ارزیابی 
توسعه یافتگی کشــورها به حساب 
می آید و کشــورهای توسعه یافته در 
تاش هستند از حداکثر ظرفیت ها و 

جاذبه های گردشگری خود بهره مند 
شــوند. جاذبه های گردشگری انواع 
و اقســام متعددی دارد؛ از جاذبه های 
زمین شناســی و طبیعــی گرفتــه تا 
رویدادهای اجتماعی )مانند مسابقات 
ورزشی یا جشــنواره های فرهنگی و 
هنری( و جاذبه های پزشکی و درمانی. 
روز به روز انواع بیشتری از جاذبه های 
گردشگری شناسایی شده و مورد توجه 
گردشگران قرار می گیرد. به طور مثال، 
امروزه یکی از جاذبه های گردشگری، 
مکانـ  رویدادها است. یعنی اماکنی که 
رویدادهای مهمی در آن رخ داده است. 
این رویــداد می تواند محل برگزاری 
یکی از مســابقات قهرمان ورزشــی 
مانند »محمدعلی کلی« باشد یا مکان 
فیلم برداری »ارباب حلقه ها« یا حمام 
نواب در تهران که یکی از سکانس های 
فیلم »قیصر« در آنجا برداشــته شــده 
اســت. ایران از کشورهای درجه یک 
دنیا از نظــر قابلیت ها و ظرفیت های 

گردشگری اســت. از یک سو، اقلیِم 
ایــران از متنوع ترین ســرزمین ها در 
جهان اســت و از ســوی دیگر، ایران 
جزو کشــورهای انگشت شــماری 
اســت که تاریخ و تمدن در آن بیشتر 
از چندهزارســال قدمت دارد. شاهد 
این مدعا، آثار فراوان تاریخی اســت 
که در سراسر ایران به چشم می خورد. 
تاکنــون، ۲۴ میــراث فرهنگــی و ۲ 
میراث طبیعــی و ۱۶ میراث فرهنگی 
ناملموس از ایران در فهرســت های 
جهانی یونســکو ثبت شده است. ۱۰ 
اثر میراث مستند و ژئوپارک قشم را هم 
باید به این تعداد بیفزاییم. این جاذبه ها 
هر یک در نــوع خود منحصر به فرد 
هستند و ظرفیت های بی نظیری برای 
گردشــگری ایران به حساب می آیند. 
اگر به میراث طبیعی و زمین شناســی 
ایــران بنگریم خواهیم دید که از تنوع 
کم مانندی برخوردار اســت. مثًا در 
ایــران هم نقاط داغ و ســوزانی مانند 

گندم بریان در بیابان لوت وجود دارد 
و هم جنگل های پرباران و کهنســاِل 
هیرکانــی در شــمال. فراوانی و تنوع 
جاذبه های فرهنگی و طبیعی در ایران 
این فرصت را پیش روی ما می گذارد 
که از آنهــا برای اهداف و منظورهای 
مختلف بهره بــرداری کنیم. اهدافی 
مانند شناساندن تاریِخ کهن و طبیعِت 

رنگارنِگ سرزمین ایران؛
نشــان دادن هم زیســتی اقوام 
ایرانــی با همدیگر در طــول تاریخ؛ 
معرفــی تنوع غنی فرهنگ ها )از زبان 
و موســیقی گرفته تا دانش های بومی 
و صنایع دســتی(؛ تعامل با طبیعت و 
مراقبت از آن؛ معرفی روحیه و اخاِق 
میهمان نوازی ایرانیان. ســخن پایانی 
اینکه یکــی از مهم ترین مزیت های 
ایران، وجــود ظرفیت های تاریخی، 
فرهنگی و طبیعی متعددی اســت که 
می تواند راه را برای رونق و توســعه 

گردشگری هموار کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان :

جامعه تخصصی فعاالن صنایع دستی استان هرمزگان تشکیل می شود

شهین نظری؛ فعال حوزه گردشگری؛

ظرفیت های ایران برای رونق گردشگری فوق العاده است

گروه گردشگری - علی اصغر 
شالبافیان در نشســت با مدیران کل 
ادارات پنج اســتان اصفهــان، البرز، 
چهارمحال وبختیــاری، زنجــان و 
گیــان که به صورت وبینار با هدف 
هماهنگی هــای نهایی برای حضور 
در نمایشگاه اکسپو دبی ظهر برگزار 
شــد، گفت: حضور دراکسپو دبی به 
عنوان رویــداد مهم جهانی عاوه بر 
این که فرصت مغتنمی برای کشور و 
به تبع آن صنعت گردشگری به شمار 
می آیــد، از لحاظ برگــزاری محل 
جغرافیایی و نزدیکی به کشــور نیز 
امتیازی ویژه محســوب می شود که 
باید از ظرفیت های بی شمار موجود 
در آن، نهایــت بهره برداری صورت 

گیرد.
او با بیان این که طبق برنامه ریزی 
صورت گرفتــه در بــازه برگزاری 
ایــن رویداد، هر هفته یک اســتان، 
ظرفیت هــای گردشــگری، میراث 
فرهنگی و صنایع دستی خود را ارائه 
خواهد کرد، افزود: اســتان ها در نظر 
داشته باشند که در برگزاری هفته های 
فرهنگی برنامه ریزی شــده تنها نباید 
حوزه هــای  اداری  ظرفیت هــای 
تخصصی ادارات کل معرفی شــود، 

بلکه این زمان بهترین فرصت است 
تا با مشــارکت حداکثری ذی نفعان، 
نهادهــای  خصوصــی،  بخــش 
فرابخشــی، شــهرداری ها و سایر 
بخش های مرتبط، تمام ظرفیت های 
استان در عرصه های مختلف نمایش 

داده شود.
شــالبافیان با بیان این که در این 
مشــارکت ارائه ایده های ابتکاری به 
منظور هماهنگی هر چه بیشــتر در 
تعامل و همکاری های بین دستگاهی، 
اهمیت بسیاری دارد، یادآور شد: هر 
یک از بخش های فعال اســتانی که 
در زمینه توسعه صنعت گردشگری 
گامی برداشته اند، می توانند به عنوان 
بازوی ادارات کل استانی در راستای 

بهره مندی از فرصت های بی شــمار 
این رویداد مهم بین المللی معرفی و 

به کار گرفته شوند.
 معــاون گردشــگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی در ادامه، نقش حضور و معرفی 
کسب وکارهای نوپای گردشگری و 
استارت آپ های استانی را یکی دیگر 
از زوایای دارای اولویت در برگزاری 
هفته های گردشــگری اســتان ها در 
اکســپو خواند و بیان کــرد: در کنار 
هم قــرار گرفتــن خاقیت حاصل 
از نگاه ها و کســب وکارهای جدید 
و مــدرن در حوزه گردشــگری با 
تجمیع ظرفیت های استانی می تواند 
حوزه های تخصصــی وزارتخانه را 

به ویژه در بخش گردشــگری به نحو 
شایسته ای عرضه کند. او با بیان این که 
حفظ آبروی کشــور دغدغه اصلی 
همه ما در رویــداد بین المللی پیش  
رو اســت، اظهار کــرد: این رویکرد 
می تواند با اجرای برنامه های هدفمند، 
محتوای باکیفیت و نهایت همکاری 
و تعامل فرابخشــی و بین دستگاهی 
 منتهی به حضور آبرومند هر اســتان 

شود.   
مدیــران کل  از  همچنیــن  او 
استانی خواســت تا با ارائه ایده های 
ابتکاری امکان حضور در کنار سایر 
استان ها را فراهم آورند تا با تعریف 
مسیرهای گردشگری مشترک و ارائه 
خاقیت بیشــتر تعاملی یکپارچه از 

 صنعت گردشــگری کشور عرضه 
شود.

معــاون گردشــگری همچنین 
تاکید کــرد: با وجــود این که کرونا 
آســیب های جــدی بــه صنعــت 
گردشــگری وارد کرده اســت، اما 
فرصت حضور در این رویداد جهانی 
امکانــی ویژه برای فعــاالن بخش 
خصوصی فراهــم خواهد آورد تا با 
بازیابی امکانــات و توان قبلی خود 
در صنعت گردشــگری کشور ایفای 

نقش کنند.
شالبافیان تمرکز جدی بر ارتقای 
تامین محتوا از سوی استان های کشور 
را یکــی دیگر از زوایای مهم حضور 
در اکســپو دبــی دانســت و گفت: 

چنان چــه در تامیــن محتوای قوی 
از حــوزه گردشــگری و ارائه آن در 
این نمایشگاه کوتاهی شود، بی شک 
 فرصتــی طایی از دســت خواهد 

رفت. 
بنابراین از ادارات کل خواســته 
می شــود از فرصت اندک باقی مانده 
برای ارتقای هرچه بیشــتر محتوا و 

اقام تبلیغاتی قابــل ارائه در حوزه 
گردشگری غرفه جمهوری اسامی 
ایران نهایت دقت و تاش را داشــته 

باشند.
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در کنــار هــم قرار گرفتــن خالقیت حاصــل از نگاه ها و کســب وکارهای جدیــد و مدرن 
در حــوزه گردشــگری با تجمیــع ظرفیت های اســتانی می توانــد حوزه های تخصصی 
وزارتخانــه را به ویــژه در بخــش گردشــگری بــه نحــو شایســته ای عرضــه کند.

دمیدن جان دوباره به بخش گردشگری با واکسیناسیون

معاون گردشگری گفت: حفظ آبروی ایران دغدغه اصلی همه در اکسپو دبی است. اگر در تامین محتوای قوی کوتاهی شود، بی شک
 این فرصتی طالیی از دست خواهد رفت.

معاون گردشگری در جمع مدیران کل استانی:

اگر در تامین محتوای قوی گردشگری کوتاهی 
شود؛ فرصتی طالیی از دست می رود

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

 )) آگهی تجدید مزایده عمومی ((

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

شــهرداري بندرعباس در نظر دارد به استناد مجوز های شــماره های  1/7920 مورخ 99/9/12 ،1/1244 مورخ 1400/1/21 
شورای اسالمی شهر بندرعباس نسبت به فــروش امـالک ذیل جهت تکمیل و بهره برداری از پروژه های بشرح مندرج در 
اسناد  و شرایط از طریق مـــزایده عمومی به اشـخاص حقیـقی و حـقوقی واجدالشـرایط اقـدام  نمـاید. لـذا از متقاضیان 
دعوت می گردد جهـت دریافت اسنـاد مزایده از تاریخ درج آگهی در مهلت مقرر به اداره حقوقـی و امور قراردادهای شهـرداری 

بندرعباس واقع در بلوار امام خمیـنی)ره( شهـرداری مرکزی مراجعه نمایند.
) فروش اسناد از تاریخ  1400/07/4 لغایت  1400/07/14(

- هزینه نشر آگهی، کارشناسی ، نقل و انتقال ، عوارض و همچنین مالیات بر ارزش افزوده و هرگونه مالیات بر عهده برنده 
مزایده می باشد.

- میزان ســپرده شــرکت در مزایده برابر جدول ذیل می باشد که بایستی بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی 
حداقل دارای یک ماه اعتبار به شــماره حســاب0105926679003  شهرداری واریز و فیش آن را در پاکت الف بصورت الک 

و مهرشده  تحویل نمایند.
- چنانچه برندگان نفر اول ،دوم و سوم  مزایده حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر قانونی نگردند  سپرده  آنها به ترتیب 

اولویت به نفع صندوق شهرداری ضبط می گردد.
- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابالغی شهرداری می باشد.

- پیشنهاد دهندگان بایستی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ20/ 1400/07 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و 
بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

- پیشنهادات ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 21/ 1400/07 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری بندرعباس بازگشایی 
و اعالم نتیجه می گردند. 

- این آگهی برابر آئین نامه معامالت جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد.
شــرکت کننده اقرار و اعتراف دارد که مشــمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان 

دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337 نمی باشد .
- بازدید از هریک از امالک آزاد می باشد و برنده مزایده اعتراف به اطالع کامل از مشخصات امالک و مقتضیات محل داشته 

و جهل به آن بعد از شرکت در مزایده مسموع نمی باشد .
پرداخت مبلغ مزایده بصورت نقد و غیرنقد ) اسناد مطالبات شهرداری( بوده که شرایط پذیرش اسناد مطالبات و نحوه اعالم 

برنده بشرح مندرج در شرایط مزایده می باشد.
-شرکت در مزایده وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداري بندر عباس  و موضوع مفاد آئین نامه معامالت 

شهرداري تهران و از سوي پیشنهاد دهنده میباشد .
-سایر اسناد ،شرایط و مشخصات در اسناد  مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت  و باقید قبولی امضا 

و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند .

مطالبات مجاز
میزان سپرده 

)ریال(
جمع کل مبلغ پایه 

)ریال(
قیمت پایه 

هرمترمربع )ریال(
موقعیت قطعه کاربری

مساحت
)مترمربع(

شماره 
قطعه

ردیف

ایجاد فضای سبز 2٤6/000/000 12/258/000/000 200/000/000 همکف بلوار امام حسین)ع( تجاری 61/29 3 1

ایجاد پارک )نهالستان( 631/000/000 31/53٤/800/000 300/000/000 مجتمع باران بلوار سیدجمال طبقه سوم اداری 102/27 10 2

ایجاد پارک )تهیه پایه چراغ-
سطل پاندولی-سطل زباله 963/000/000 ٤8/102/٤00/000 160/000/000 بلوار پردیس مسکونی 300/6٤ 36 3


