
5 گردشگری

گروه گردشگری- یک شرکت 
مشــاوره جهانی شــهروندی و اقامت 
گــزارش فصلــی خــود از رتبه بندی 
پاســپورت ها در آغاز ســال ۲۰۲۲ را 
منتشر کرد. جایگاه گذرنامه ها براساس 
شاخص هایی چون نیاز نداشتن به ویزا 
هنگام ســفر، امکان دریافــت ویزا در 
فــرودگاه و مرزها و همچنین، فرایند و 
مدت زمان انتظار بــرای دریافت ویزا 

تعیین شده است.
پاســپورت های  قوی ترین 

۲۰۲۲
شکاف عمیقی در آزادی سفر بین 
کشورهای شمالی و جنوبی کره زمین 
وجود دارد. همچنین محدودیت های 
کرونــا، بزرگتریــن مانع ســفر را در 
تاریخ ۱۶ ســال بررسی این شاخص 
و رتبه بندی پاســپورت ها ایجاد کرده 
اســت. با این وجــود، در رتبه بندی و 
ارزش گذری اعتبار پاسپورت ها به این 
محدودیِت موقتی توجه نشده است و 
بر پایه شاخص دسترسی آزاد کشورها، 
این نتیجه اعالم شد که شهروندان ژاپنی 
و سنگاپوری همانند سال های گذشته، 
مطلوب ترین گذرنامه را در اختیار دارند 
و می توانند بــدون ویزا به ۱۹۲ مقصد 
ســفر کنند. ضعیف ترین پاســپورت 
نیز مانند ســال های گذشــته متعلق به 
افغانستان است و شهروندان این کشور 
فقط به ۲۶ کشــور دسترسی بدون ویزا 
دارند. اما بررسی وضعیت سایر کشورها 
نشان می دهد کشورهای اتحادیه اروپا 
طبق معمول در صدر جدول قرار دارند. 
براســاس رتبه بندی ابتدای سال ۲۰۲۲ 
شرکت »هنلی«، کره جنوبی با آلمان در 
رتبه دوم )با امتیاز ســفر به ۱۹۰ مقصد( 

و فنالند، ایتالیا، لوکزامبورگ و اســپانیا 
)با امتیاز ســفر به ۱۸۹ مقصد( مشترکا 
در رتبه ســوم قرار دارند. فرانسه، هلند 
و ســوئد با یک پله صعــود، به اتریش 
و دانمــارک در جایگاه چهارم )با امتیاز 
سفر به ۱۸۸ مقصد( پیوسته اند. ایرلند و 
پرتغال با امتیاز دسترسی به ۱۸۷ مقصد، 
در رده پنجم قرار دارند. ایاالت متحده 
و بریتانیا که در ســال ۲۰۱۴  رتبه اول را 
مشترک در اختیار داشتند، اکنون در کنار 
چهار کشــورِ سوئیس، نروژ، بلژیک و 
نیوزیلند که از سیاست بی طرفی پیروی 
می کنند، در رتبه ششم این فهرست قرار 
گرفته اند. شــهروندان این کشورها به 
۱۸۶ کشور دسترسی بدون ویزا دارند. 
رتبه هفتم مطلب ترین پاسپورت ها نیز 
مشترکا به دو کشور مهاجرپذیر استرالیا 
و کانــادا و جمهوری چــک، یونان و 
مالت رســیده است که شهروندان این 
پنج کشــور امتیاز دسترسی بدون ویزا 
به ۱۸۵ کشــور را دارند. کشــورهای 
اروپای شــرقی نیز جایگاه های بعدی 
۱۰ پاسپورت برتر ابتدای سال ۲۰۲۲ را 
تصاحب کرده اند؛ مجارستان و لهستان 
)با امتیاز سفر بدون ویزا به ۱۸۳ مقصد( 
به رتبه هشــتم صعود کرده اند. لیتوانی 
و اســلواکی )با امتیاز ســفر بدون ویزا 
به ۱۸۲ مقصد( رتبه نهم مطلوب ترین 
پاســپورت ها را به دســت آورده اند و 
استونی، لتونی و اسلوونی نیز )با امتیاز 
سفر به ۱۸۱ مقصد( در جایگاه دهم قرار 

گرفته اند.
پاســپورت های ضعیف و 

رتبه ایران
امــا بدتریــن پاســپورت ها به 
کشــورهایی تعلق دارد که شهروندان 

آن ها حق دسترسی به کمتر از ۴۰ کشور 
را دارند؛ افغانستان با حق سفر بدون ویزا 
به ۲۶  مقصد در رتبه ۱۱۱ و انتهای این 
فهرست قرار گرفته و همانند سال های 
گذشته ضعیف ترین پاسپورت را دارد. 
گذرنامه عراق نیز رتبه ۱۱۰ این جدول 
را به دست آورده،   درحالی که شهروندان 
آن امکان ســفر بدون ویزا به  ۲۸ مقصد 
را دارند. سوریه )۲۹ مقصد بدون ویزا(، 
پاکستان )۳۱ مقصد(، یمن )۳۳ مقصد(، 
ســومالی )۳۴ مقصد(، نپال و فلسطین 
)۳۷ مقصد( و کره شمالی )۳۹ مقصد( 
به ترتیب رتبه های انتهایی این فهرست 
و بعد از افغانســتان و عراق را به خود 
اختصاص داده اند. امــا گذرنامه ایران 
مشــترک با کنگو با امتیاز ســفر بدون 
ویزا به ۴۲ کشــور جایگاه ۱۰۱ جدول 
رتبه بندی پاســپورت ها در ابتدای سال 
۲۰۲۲  را به دست آورده  است. جایگاه 
کنونی ایران مشــابه سال ۲۰۲۰ است. 
ایران در نیمه اول ســال ۲۰۲۱  رتبه ۹۹ 
را داشــت. هرچند در این سال ها تغییر 
چندانی در وضعیت دسترســی یا سفر 
با گذرنامه ایرانی به کشــورهای بیشتر 
ایجاد نشده است. درحال حاضر و بدون 
درنظر گرفتن محدودیت های کرونا، با 
گذرنامه ایرانــی می توان به جمهوری 
آذربایجان، قطر، لبنان، ترکیه، ارمنستان، 
گرجســتان، عمان، سوریه، سریالنکا، 
مالدیو، ماکائــو، کامبوج، مالزی، نپال، 
تیمور شــرقی یا لسته از مستعمره های 
اندونزی، اکــوادور، بولیوی، ونزوئال، 
جزایر کوک، میکرونزی، نیووی، جزایر 
پاالئو، ساموآ، تووالو، دومینیکا، هاییتی، 
جزایر کیپ ورد، جزایر کومورس، گینه 
بیسائو، کنیا، ماداگاســکار، موریتانی، 
موزامبیک، روآندا، ســنگال، سیشل، 
ســیرالئون، ســومالی، تانزانیا، توگو، 
اوگانــدا و زیمبابوه بــدون روادید و یا 
از طریق ویزای فرودگاهی ســفر کرد. 
هرچند بسیاری از این کشورها مقصد 
ســفر ایرانی ها نبوده و پرواز مستقیم به 
آن ها وجود ندارد و امکان دسترسی نیز 

بسیار محدود و سخت بوده است.
پاســپورت  معتبرتریــن 

خاورمیانه
امــا در خاورمیانــه، معتبرترین 

پاســپورت همچنان به امارات عربی 
متحده تعلــق دارد. گذرنامه امارات با 
امتیاز سفر به ۱۷۵ کشور جایگاه پانزدهم 
جدول رتبه بندی ابتدای سال ۲۰۲۲  را 
به دست آورده است. امارات که در سال 
۲۰۱۹  در جایگاه بیســتم ایستاده بود، 
این پرش رتبه ای را مرهون سیاســت 
آزادسازی مرزها برای کشورهای بیشتر 
اســت. گذرنامه ترکیه نیز که مهاجرت 
ایرانی ها به آن در فاصله سال های ۲۰۱۵ 
تا ۲۰۲۰ سه برابر شده و بر اساس اعالم 
سازمان آمار این کشــور، ایرانی ها در 
پاییز سال ۱۴۰۰ صدرنشین خریداران 
خارجی مسکن در این کشور بوده اند، 
رتبه ۵۰ پاســپورت های معتبر ابتدای 
ســال ۲۰۲۲ را به دســت آورده است. 
شهروندان ترکیه با گذرنامه این کشور 
می توانند به ۱۱۰ کشور بدون ویزا و یا با 

ویزای فرودگاهی سفر کنند.  
شــکاف آزادی سفر بیشتر 

شد
با وجود این رتبه بندی، اما ظهور 
ســویه اُمیکرون، شــکاف فزاینده ای 
در جابه جایی هــای بین المللــی بین 
شــهروندان کشــورهای ثروتمندتر 
و فقیــر ایجاد کــرده اســت؛ چرا که 
محدودیت های ســختگیرانه ای علیه 
کشورهای عمدتاً آفریقایی اعمال شده 
اســت، به گونه ای که آنتونیو گوترش 
ـ دبیرکل ســازمان ملــل متحدـ  آن  را 
بــه »آپارتاید ســفر« توصیف می کند. 
بســیاری معتقدند کشورهای ثروتمند 
و تولیدکننده واکسن با محدودیتی که 
در دسترسی کشورهای آفریقایی ایجاد 

کرده اند عامل چنین وضعی هستند.
بــا این حال، شــرکت »هنلی« به 
اســتناد داده هایش معتقد است: جدا از 
بیماری همه گیر کووید ۱۹، سطح کلی 
آزادی ســفر در چند دهه اخیر بیشــتر 
شده است،   مثال براساس شاخص سال 
۲۰۰۶ برای یک فرد ســفر به ۵۷ کشور 
بــدون ویزا به طور میانگین امکان پذیر 
بــود، اما امروز این تعداد تقریباً دوبرابر 
شده اســت. اگرچه، شهروندان اروپا، 
آمریکای شمالی و کشورهای ثروتمند 
آســیایی از این آزادی بیشتر از سایرین 

برخوردارند.

قوی ترین پاسپورت دنیا و رتبه ایران در سال ۲۰۲۲

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید:

متن کتیبه نویافته در نقش رستم هنوز مشخص نیست
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گروه گردشــگری- با وجود 
آنکــه موافقت نامــه »لغــو روادید 
گروهی شــهروندان ایرانی و روسی« 
در فروردین ماه ســال ۱۳۹۶ )۲۰۱۷( 
به امضــای دولت هــای جمهوری 
اســالمی ایران و فدراســیون روسیه 
رســیده بــود و در خردادماه ۱۴۰۰ و 
در پی سفر علی اصغر مونسان )وزیر 
وقت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی( به مســکو، برنامه 
اجرایی این موافقت نامه امضا شد اما 
فعاالن گردشگری از عدم تحقق این 

موافقتنامه خبر می دهند. 
)فعــال  موســوی  حجــت 
گردشگری(  با اشــاره به آنکه هنوز 
»لغو روادید گروهی شهروندان ایرانی 
و روســی« عملیاتی نشده، گفت: این 
روزهــا با وجود موافقت نامه مذکور، 
گردشگرانی که به روسیه سفر می کنند 
باید هزینه ویزا؛ پرداخت کرده و برای 
ورود به روســیه؛ ویزا دریافت کنند. 
گویا »لغو روادید گروهی شهروندان 
ایرانی و روســی« در حــد حرف و 

شنیده ها باقی مانده.
او ادامه داد: هرچند تقاضا برای 
سفر به روسیه از سوی ایرانی ها وجود 
دارد اما با توجه به چند مورد مهاجرت 
که از این طریق اتفاق افتاد آژانس داران 
ترجیحشــان آن است که گردشگر به 
روســیه نبرند چراکه دسِت آخر این 
آژانس دار است که باید پاسخگو باشد. 
البتــه از افرادی که تمایل به ســفر به 

روسیه دارند، ضمانت نامه بازگشت 
دریافــت می کنیم با این وجود همین 
چند هفته پیش شاهد مهاجرت چند 
ایرانی از مرزهای روســیه بودیم که 

گرفتار و دیپورت شدند.
او کــه یکی از آژانس داران فعال 
در تورهای خروجی روســیه است و 
تمایل دارد در حوزه تورهای ورودی 
از روسیه نیز فعال شود، درخصوص 
ذائقه گردشــگران روس برای سفر به 
ایران گفت: ســواحل و امان تاریخی 
و فرهنگــی و دیدنــی مــورد عالقه 
گردشــگران روس اســت از این رو 
مقاصدی مانند جزایر کیش و قشــم 
می تواننــد میزبان هــای خوبی برای 
روس ها باشــند. از ایــن رو تعریف 
پرواز به کیش می تواند دسترســی به 
این مسیر را تسهیل کند. سپس می توان 
مسیر اصفهان و شیراز و تهران را برای 

آنها تعریف کرد.
موسوی درخصوص مشکالت 
و موانــع این راه گفــت: در حوزه ای 
که کار می کنیم بیشتر موارد بر اساس 
روابــط و ضوابطی رقــم می خورد 
درحالــی که بایــد از انحصار به دور 
باشیم. این درحالیست که بخصوص 
در بخــش هتل های ایران تقریبا همه 

چیز انحصاری است. 
او درخصوص یکی از موارد ذکر 
شده در موافقت نامه که عنوان شده ده 
کشــور متعهد شدند به منظور صدور 
روادید گروهی، فهرست شرکت های 

گردشگری معتبر را که در چارچوب 
موافقت نامه حق فعالیت دارند با ذکر 
نام نهادهای هماهنگ کننده، شــماره 
ثبت این شرکت ها، اطالعات تماس 
و همچنیــن نمونه مهرهای نهادهای 
شــرکت های  و  هماهنگ کننــده 
گردشــگری ساالنه با یکدیگر مبادله 
کنند و احتمال بوجود آمدن انحصار و 
رانت در این حوزه گفت: از ابتدا قرار 
بود بر اساس فراخوان این شرکت ها 
معرفــی شــوند و هر شــرکتی که 
درخواست داد معرفی شود. انحصار 
در صورتی بوجود می آید که معرفی 
آژانس داران انتخابی شود. البته اکنون 

باتوجه به آنکه هنــوز این توافقنامه 
عملیاتی نشده هیچیک از  این موارد 

نیز اتفاق نیفتاده است.
این آژانس دار معقتد است: روسیه 
ظرفیت زیادی برای گردشگری ایران 
دارد چراکه روس ها ســفر را دوست 
دارند و زیاد به سفر می روند. براساس 
تحقیقی که انجام شد اگر بتوانیم فقط 
گردشگران مذهبی روسیه که تمایل 
دارند به ایران سفر کنند را جذب کنیم 
ســاالنه ۷۰۰ هزار گردشــگر روس 
خواهیم داشت. این تصور اشتباه است 
که تمام روس ها به دنبال نوشــیدنی 
الکلی و ســاحل و ... هستند بلکه در 

میان آنها گردشــگرانی هم هستند که 
به اماکن مذهبی، تاریخی و فرهنگی 
و طبیعت عالقه مندند و ما  می توانیم 
بــرای جذب آن گــروه برنامه ریزی 
کنیم. باید بتوانیم تبلیغات گسترده ای 
در خصوص معرفی جاذبه های ایران 
در روســیه داشته باشــیم اگر بتوانیم 
در این حــوزه موفق عمل کنیم قطعًا 
بازخورد خوبی در حوزه گردشگری 
خواهیم دید. این در حالی است که در 
خصوص تبلیغ جاذبه های گردشگری 
ایران در روسیه هیچ کاری انجام نشده 
است. به گفته موسوی شاید مسئوالن 
گردشــگری ایران کارهایی در حوزه 

لغو روادید و در جذب گردشــگران 
روس کــرده باشــند امــا در حوزه 
عملیاتی و اجرایی تاثیری نمی بینیم. 

به اعتقاد این فعال گردشــگری؛ 
گردشــگرانی از روسیه جذب ایران 
می شوند که جزو مرفهین این کشور 
هستند چراکه گردشگران عادی آنها 

بیشــتر به دنباله گردشــگری ساحل 
هســتند که به ترکیه و قفقاز می روند 
اگــر ما بتوانیم گردشــگران روس را 
جــذب کنیم قطعاً این گــروه هزینه 
بیشــتری در ایران صــرف خواهند 
کــرد و درآمد ارزی ما از آنها بیشــتر 
خواهد بــود. البته نباید فراموش کرد 

که ما رقبای دیگری مانند امارات، قطر، 
عمان و… در جــذب این بخش از 
گردشــگران روس داریم که در حال 
حاضر از ما پیشی گرفته اند. درنهایت 
بایــد گفت که هیچ چیز جز تبلیغات 
گسترده نمی تواند گردشگران روز را 

به سمت ایران جذب کند.

گروه گردشگری- مدیر پایگاه 
میراث جهانی تخت جمشید با اشاره به 
انتشار خبری در خصوص یافت شدن 
کتیبه ای با نام زرتشت در نقش رستم، 
تاکید کرد که این پایگاه تنها خبر کتیبه 
نویافته را تایید می کند و هنوز محتوای 
این کتیبه مشخص و تایید نشده است.
حمیــد فدایی شــنبه ۲۵ دی با 
اشــاره به اینکه بخشی از خبر منتشره 
در یکــی از خبرگزاری ها در ارتباط با 
محتوای کتیبه نویافته و اشاره به وجود 
نام زرتشت در متن آن توسط کاشف 
کتیبه، مخدوش اســت، گفت: پایگاه 
میــراث جهانی تخت جمشــید تنها 
گزارش یافته شــدن کتیبه را دریافت 
کــرده و تــا کنون گــزارش مکتوِب 
تخصصی درباره متن کتیبه و محتوای 
آن، از سوی شــخص یابنده مبنی بر 
صحت محتوای کتیبه به این مرکز ارائه 
نکرده است، بنابراین محتوای مطرح 

شده مورد تایید این پایگاه نیست.
فدایی گفــت: اصوالً با توجه به 
اهمیت فراوان کتیبه های نویافته، روند 
انتشــار اخبار در مورد متن و محتوای 
آنها پس از بررســی های علمی واحد 
کتیبه شناســی پایگاه انجام می شود و 
اطالع رســانی در مورد جزییات متن 
این کتیبه ها، همچون دیگر تحقیقات 
علمــی پــس از اطمینــان از صحت 
اطالعات و انتشــار نتایج علمی آن در 
مراجع رســمی علمی و یا دست کم 
پس از دریافت تاییدیه انتشــار آنها در 
نشریات تخصصی انجام خواهد شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت 
جمشــید گفت: به طور قطع توجه به 
چنین رونــدی در خوانش کتیبه های 
نویافتــه، نه تنها باعث خواهد شــد 
حقوق معنوی و علمی محقق و کاشف 
کتیبه محفوظ بماند بلکه این اسناد مهم 
تاریخــی را هــم از مخاطرات بعدی 

ناشــی از انتشار محتوای اشتباه و غیر 
علمی و متعاقبا ایجاد حساسیت های 
بی مورد نســبت به کتیبه ها، محفوظ 
خواهد داشــت و باعث خواهد شد از 
خطر آسیب و تخریب در امان بمانند.

کارشــناس ارشــد زبان هــای 
باســتانی و از متخصصیــن واحــد 
کتیبه شناسی پایگاه تخت جمشید نیز 
در این خصوص گفت: هرگونه اظهار 
نظــر در مورد محتوای این دســت از 
کتیبه های نویافته از طریق رسانه های 
عمومی به زمانی موکول می شــود که 
کتیبه ها به طور مناسبی مستندنگاری 
و مطالعه شده و کارشناسان متخصص 
در حوزۀ زبان  شناسی و کتیبه شناسی، 
اثر پژوهشــی در ارتباط با آن را آماده 
انتشــار و  روند رســمی پذیرش در 
نشریات تخصصِی زبانشناسی و کتیبه 
شناسی طی شــده و همچنین زمان و 
کیفیت انتشــارات تخصصی مربوط 

بدان نیز  مشــخص شــده باشد، کما 
اینکــه در مورد کتیبه هایی که تا کنون 
در مورد آنهــا از جانب پایگاه میراث 
جهانی تخت جمشــید اخبار رسمی 

منتشر شده  این اتفاق رخ داده است.
دورودی افــزود: الزم اســت 
پژوهشــگر یا پژوهشــگران مربوطه 
هرگونــه اظهــار نظــر در زمینه متن 
اینگونه از کتیبه ها را به پس از تکمیل 
پژوهش های مرتبط و طی شدن روند 
بررسی و داوری از سوی متخصصین 
و دریافت تأییدیه رسمی در ارتباط با 
انتشار آن در نشریاِت ویژه تخصصِی 
زبان شناســی و کتیبه شناسی موکول 

کنند. 
ایــن متخصص متــون پهلوی 
ضمن اشــاره به خبر منتشــر شده در 
یکــی دیگر از خبرگزاری ها در تاریخ 
۲۱ دی به نقل از یابنده این کتیبه، گفت: 
نام زرتشت پیامبر بزرگ باستانی ایران 

تاکنون در هیچ کتیبه ای مشاهده نشده 
است؛ حتی شاهان و موبدان ساسانی 
مانند کرتیر نیز از این نام در کتیبه های 
خود استفاده نکرده اند؛ هرچند که به 

زرتشتی بودن آنان اطمینان داریم.
درودی گفت: با توجه به اینکه این 
کتیبه توسط یابنده در مسیری مشاهده 
شده که کتیبه های تدفینی متعددی در 
آنجا مســتندنگاری شده است و نیز با 
توجه به وجود تابوت های ســنگی، 
استودان ها و دخمه های موجود در این 
منطقه، به نظر می رسد این کتیبه نیز در 

شمار کتیبه های تدفینی قرار گیرد.
این کارشناس زبان های باستانی 
گفت: البته درســتی و نادرســتی این 
مطلب به زودی و پس از ارایه خوانش 
اولیه توســط کارشناس یابنده کتیبه و 
قرار گرفتن در بوته نقد پژوهشــگران 
مشخص خواهد شــد و بنابراین این 
امیدواریم هرچه سریع تر محتوای ادعا 

شده در مورد متن کتیبه به جامعه علمی 
ارائه شود. او یادآور شد: در خبر منتشر 
شــده به نقل از یابنده کتیبه، صحبت 
از کتیبه هایی اســت کــه در بر دارنده 
محتوای نجوم و محیط زیست هستند 
که این موضوع نیز امری بعید اســت 

و حداقل با توجه به مستندات کنونی 
که تعدادشــان هم کم نیست می دانیم 
کاتبان پهلــوی از چنین محتوایی در 

کتیبه ها استفاده نکرده اند.
درودی گفــت: بر بنیــاِن منِش 
آکادمیــک و علمی، بایســته اســت 

که پژوهشــگران ارجمنــد پیش از 
خبرســازی و انتشار گسترده متِن هر 
کتیبه ای، نخست درستِی خوانش خود 
از کتیبــه  را در مجامع علمی به اثبات 
برسانند و بعد خبر مربوط به متن آنها 

منتشر شود.

فعال حوزه گردشگری ایران و روسیه:

»لغو روادید گروهی 
شهروندان ایرانی و روسی« 

در حد حرف باقی ماند

درویشی با بیان اینکه هتل ها معموال در شرایط و موقعیت های خاص در بحث نرخ گذاری انعطاف 
پذیری باالیی دارند ادامه داد: صنعت گردشگری بر اساس عرضه و تقاضا انعطاف پذیری دارد و نرخ 
ها را نسبت به بازار هدف خود پیش بینی می کند بنابراین برای همه اقشار در فصل ها و موقعیت های 
مختلف، قیمت ها و بسته های متنوعی را داریم. به نوعی الزمه کار ما "مشتری مداری" است که باید 
به آن توجه داشته باشیم. قطعا هتل هایی که انعطاف پذیری نداشته باشند دچار مشکل خواهند شد.

یکی از فعاالن حوزه گردشگری ایران و روسیه معتقد است: لغو روادید گروهی شهروندان ایرانی و روسی 
در حد حرف باقی مانده و اجرایی نشده است این در حالی است که جذب گردشگران روز نیازمند تبلیغات 

گسترده ای است که تاکنون اقدامی مکفی در این خصوص انجام نشده.

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد پوشش بیمه آتش سوزی ، بیمه مسئولیت مدنی ، بیمه تمام خطر ماشین 
آالت و بیمه درمان تکمیلی پرســنل این شــرکت را از طریق مناقصه عمومي طبق شرایط مندرج در اسناد 

مناقصه به شرکت بیمه واجد صالحیت واگذار  نماید .
مهلت و نحوه خرید اسناد  : 

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند با واریز مبلغ 1.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره 4۰۰1۰۰۰6۲7598  
بانك شــهر  شماره شــبا IR48۰61۰۰۰۰۰۰4۰۰1۰۰۰6۲7598   بنام شرکت آب و برق کیش ، از صبح روز 
یکشنبه  مورخ 14۰۰/1۰/۲6  لغایت ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 14۰۰/11/3 با ارائه کارت ملی و اصل فیش 

بانکی و معرفی نامه معتبر به یکی از سه نشانی ذیل مراجعه نمایند . 
مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه : 

پاکت دربسته حاوی پیشنهادات و اسناد و مدارك مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه مي بایستي حداکثر تا 
ساعت 15 روز یکشنبه  مورخ  14۰۰/11/1۰ به دفتر تهران یا دبیرخانه شرکت آب وبرق کیش تحویل گردد.

زمان  و محل گشایش پاکتهاي پیشنهادات : 
پاکت هاي پیشــنهادات مناقصه روز سه شــنبه مورخ 14۰۰/11/1۲  ، در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در 
جزیره کیش گشوده خواهد شد . حضور نمایندگان پیشنهاد دهندگان درجلسه گشایش پاکتها با هماهنگی 

کتبی قبلی و ارائه معرفی نامه معتبر و کارت ملی بالمانع است . 
نکات قابل توجه : 

1- هزینه درج آگهی در روزنامه  در هر نوبت بر عهده برنده مناقصه است .
۲- شرکت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یك یا تمام پیشنهادات مختار است .

3- اسناد مناقصه از طریق سایت شرکت آب وبرق کیش )مناقصات و مزایده (قابل دانلود می باشد .
4- کلیه اسناد محتوی پاکت ب شماره گذاری کردد .

نشانی محل دریافت اسناد مناقصه )1 و ۲ و 3 (و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه )1 و ۲ (:
1-دفتر مرکزی :  جزیره کیش  ، شرکت آب وبرق کیش کد پستی 79416-95465

 تلفن  :   3 و 444۲488۰ )۰76( ، فاکس :   444۲3818 )۰76(
۲-تهران : شهرك غرب ، بلوار شهید فرحزادی ، بلوار شهید نورانی ، پالك 17 ، طبقه 3 ، واحد 6 

   تلفکس  : ۲۲۰76157 )۰۲1 (
WWW.KWPCO.IR 3-سایت شرکت آب وبرق کیش

امور بازرگانی شرکت آب و برق کیش

آگهی  مناقصه عمومی دو مرحله ای 
400/12 )نوبت دوم - چاپ اول( شرکت آب و برق کیش


