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گروه گردشگری -  مدیرکل امور 
بیمه شدگان ســازمان تامین اجتماعی 
توضیحاتی پیرامون چرایی قطع بیمه 
راهنمایان گردشگری و فعاالن صنایع 
دســتی ارائــه کرد و گفت: در ســال 
جاری حدود ۴۱۵۰ نفر مشــمول این 
بیمه بودند که اگر قرار باشد بیمه شان 
را در سال ۱۴۰۱ تداوم دهیم رقمی بالغ 

بر ۴۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
مهدی شکوری درباره مشکالت 
ایجاد شــده برای بیمه فعاالن صنایع 
دســتی و علت قطع این بیمه از ابتدای 
ســال ۱۴۰۱ توضیحاتی ارائه و اظهار 
کرد: فعاالن صنایع دســتی به دوگونه 
تحت پوشــش تامین اجتماعی قرار 
دارند. نخست پوشش بیمه قالیبافان و 
صنایع دستی است که از سال ۸۸ آغاز 
شد و در حال حاضر حدود ۲۵۲ هزار 
نفر بیمه شده قالیباف و فعاالن صنایع 
دستی را داریم. وی افزود: تعداد کثیری 
نیز در ســنوات گذشته بازنشسته و از 

این فهرست خارج شده اند.
مدیــرکل امــور بیمه شــدگان 
سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تا 
پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۰۰۰ میلیارد 
تومان سهم حق بیمه کارفرمایی دولت 
بابت این قشــر پرداخت نشده و باقی 
مانده است گفت: طبق قانون از جمله 
ماده ۷۱ قانون احکام دائمی توســعه، 
اگر قرار باشــد ســرویس و خدماتی 
به بیمه شــدگان ارائه شــود که دولت 

بخشی از سهم حق بیمه را  تقبل کرده 
باشــد، باید حتما بودجــه الزم برای 
آن در قوانین بودجه ســنواتی درنظر 
گرفته شــود. بر این اساس تا بار مالی 
تامین نشــود اجرا برای صندوق های 

بازنشستگی، ممنوع است.
شکوری ادامه داد: با این حال، این 
بیمه را کماکان ادامه می دهیم و افرادی 
که از گذشته بیمه ما بوده اند، مادامی که 
هفت درصد حق بیمه  سهم خودشان 
را پرداخــت می کنند، ما آن ۲۰ درصد 
سهم دولت را کماکان به حساب دولت 
منظور می کنیم به هیچ وجه قطعی بیمه 

برای این افراد نداریم.
وی با اشــاره به اینکه مشکالت 
ایجاد شــده برای بیمه فعاالن صنایع 
دســتی، به بیمه راهنمایان گردشگری 
باز می گــردد که شــماری از فعاالن 
صنایع دســتی نیز از این محل تحت 
پوشــش قرار گرفته اند گفت: در حال 
حاضــر وزارت میــراث فرهنگی نیز 
پیگیر این موضوع اســت. ســازمان 
هدفمندی یارانه ها ردیف بودجه ای را 
اعالم و ۸۷۵ میلیارد تومان تخصیص 
داده بودند؛ اما محل های هزینه کرد آن 
ردیــف بودجه، در تبــادل و موافقت 
با ســازمان برنامه و بودجه مشخص 

می شود.
مدیــرکل امــور بیمه شــدگان 
سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: این 
۸۷۵ میلیاردتومان را برای کارگاه های 

معافیــت دار زیر پنج نفر، ســربازی، 
ایثارگــران و غیره که فصول و رئوس 
خدمات و مشمولینی که قرار است از 
این کمک استفاده کنند درنظر گرفته و 
در آنجا تعریف کرده اند. نامه  سازمان 
برنامه و بودجه مبین آن است که محل 
مصرف این بودجــه کجا و برای چه 

کسانی باشــد اما سازمانه هدفمندی، 
تفسیر دیگری داشــت و گفته بود از 
محل این ردیف بودجه برای این گروه 
هم اســتفاده شود که خب نمی شود و 

امکان پذیر نیست.
وی با بیــان اینکه در واقع بحث 
میان دو ســازمان هدفمندی و برنامه 

و بودجه اســت و ما وارد این موضوع 
کــه این اعتبار مربوط به کدام بخش و 
خدمات است نمی شویم گفت: چون 
ایــن بودجه، محل اختــالف بود، به 
ریاست سازمان برنامه و بودجه ارجاع 
دادیــم که آنجــا تصمیم گیری کنند و 
منتظر پاسخشان هستیم که محل هزینه 

کرد را مشخص کنند.
شکوری افزود: زیرا میان مبادله و 
توافقــی که با تامین اجتماعی صورت 
گرفته با چیزی کــه وزارت میراث به 
دنبال آن است، به هیچ وجه همخوانی 
وجــود نــدارد و آن پــول مصروف 
گروه های دیگری شــده است که قبال 
سازمان برنامه و بودجه مشخص کرده 
بود. مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان 
تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ما گروه 
راهنمایان گردشگری و فعاالن صنایع 
دستی را سال گذشته بیمه کرده بودیم، 
با تصور اینکــه آن ۸۷۵ میلیارد تومان 
مختص حق بیمه این گروه است و بعد 
گفتند که خیر، اشــتباه است و ما دیگر 
از ابتدای ۱۴۰۱ این بیمه را ادامه ندادیم 
گفت: همان ســال قبل را هم که تقبل 

و پرداخــت کردیم اکنون محل بحث 
و ابهام هســت تا در سازمان برنامه و 

بودجه، تعیین تکلیف شود.
وی در پاســخ بــه اینکه تکلیف 
افرادی که بیمه شان قطع شده چیست 
و بــرای جلوگیــری از قطع ســوابق 
بیمه ای شــان باید چــه کنند؟ گفت: 
فعال چون این موضــوع بارمالی دارد 
اجازه تداوم بیمه پــردازی را نداریم. 
در ســال جاری حــدود ۲۵۰۰ فعال 
صنایع دستی و ۱۰۰۰ و اندی راهنمای 
گردشــگری که در مجموع ۴۱۵۰ نفر 
هستند مشمول بودند که اگر قرار باشد 
بیمه شان را در سال ۱۴۰۱ تداوم دهیم 
رقمــی بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان اعتبار 

نیاز است.
شــکوری افزود: برای اینکه در 

ســوابق  این افراد وقفه ایجاد نشــود 
توصیه ما این اســت که در قالب بیمه 
مشــاغل آزاد خودشــان را به شکل 
خویش فرما بیمه کنند؛ به محض اینکه 
این وضعیت در ســازمان برنامه تعیین 
تکلیف شد، پیرو تصمیماتی که دولت 

می گیرد اقدام می کنیم.
وی در پاســخ بــه اینکــه آیا در 
صــورت خروج از ایــن بیمه، امکان 
بازگشت و برقراری مجدد بیمه وجود 
دارد؟  گفــت: این مــورد در تفاهم با 
ســازمان مربوط مشخص می شود و 
اولویت ها را آنها تشخیص می دهند و 
باید معرفی کنند که در این صورت آنها 
که محق بوده و تحت پوشش بودند در 
اولویت تداوم بیمه پردازی و برقراری 

مجدد خواهند بود.

گروه گردشگری - حدود یک 
هفتــه از اجرای طــرح فروش بلیت 
هواپیما بــا نرخ دالری به مســافران 
غیرایرانــی می گــذرد. واکنش های 
معترضانــه و مخالفت آمیــز بــه این 
طرح که »تبعیض آمیز« دانسته شده، 
همچنــان ادامــه دارد. رییس انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مســافرتی ایران 
نیــز از برخی تخلفات شــرکت های 
هواپیمایی در جریان اجرای این طرح 

خبر می دهد.
بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی 
از پنجم تیرماه به مســافران غیرایرانی 
به نرخ دالر محاســبه شده است. طبق 
تصمیم انجمن شرکت های هواپیمایی، 
بلیت پروازها در مســیرهای کمتر از 
یک ســاعت به قیمت ۱۰۰ دالر و در 
مسیرهای بیشــتر از یک ساعت ۱۵۰ 
دالر تعیین شــده است. طرح از ابتدا با 
مخالفت فعاالن گردشگری مواجه شد. 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی نیز در نامه ای به رییس 
ســازمان هواپیمایی کشــور ضمن 
مخالفت با طرح بلیــت دالری برای 
مســافران غیرایرانی، درخواست کرد: 
تا زمان بررســی ابعــاد مختلف این 
موضــوع در یک کارگــروه، از اجرا 
شــدن این تصمیم خودداری شــود. 
وزارت امــور خارجه نیز به این طرح 
واکنش نشــان داد و درباره اثر پرهزینه 
آن در کشــورهای همسایه و انصراف 
عراقی ها از ســفر به ایران به ســازمان 
هواپیمایی هشــدار داد. این هفته نیز 
قرار است معاون گردشگری با رییس 
سازمان هواپیمایی درباره این موضوع 
جلسه ای داشته باشند. رییس انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی 
و جهانگردی ایران نیز معتقد اســت: 
این رفتار شرکت های هواپیمایی نه تنها 
تبعیض آمیز اســت، که برای کشــور 
مخاطره آمیــز بــوده و نوعی خالف 

بین المللی به شمار می آید.
حرمت اهلل رفیعــی به تاثیر منفی 
این طرح در کشورهای همسایه، اظهار 
کرد: از حاال جوی در برخی کشورهای 
همســایه، از جمله در عراق راه افتاده 
اســت که قیمت ها را برای ایرانی ها در 
اربعین افزایش دهند. این چه سیاست 
منفطع طلبانه ای اســت که قرار است 

هزینه آن را کل کشور بدهد.
رییــس انجمن صنفــی دفاتر 
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی 
ایران تصمیم شرکت های هواپیمایی 
بــرای دو نرخــی و ارزی کردن بلیت 
پروازهــای داخلی را بدون اندیشــه 
و خلق الســاعه دانســت که با نظارت 
سازمان هواپیمایی اتفاق افتاده است و 
در این باره گفت: طبق قوانین سازمان 
بین المللی هواپیمایی کشوری )ایکائو( 
و انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی 
)یاتــا( شــرکت های هواپیمایی در 
مســیرهای داخلی بایــد حقوق همه 
ملیت ها را برابر بشــمارند. آن ها اجازه 
ندارند براساس ملیت و خارجی بودن 
افــراد نرخ تعیین کننــد. این مقررات 
خیلی شــفاف اســت و شرکت های 
هواپیمایی با دو نرخی کردن قیمت ها 
براساس ملیت مسافر، مرتکب خالف 

بین المللی شده اند.
رییس هیــأت مدیــره انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی 
و جهانگردی ایران در ادامه با اشاره به 
توجیه انجمن شرکت های هواپیمایی 
و ایرالین ها درباره ارزی کردن قیمت 
بلیــت پروازهای خارجــی، مبنی بر 
این که "با قیمت های موجود به ملیت 
غیرایرانی یارانه داده می شــد"، اظهار 
کرد: کدام یارانه؟ وقتی همین شرکت ها 
برای ســوخت، یارانه می گیرند و آن 
را بــا قیمتی کمتــر از آب می خرند، 
تســهیالت بانکی دریافت می کنند، 
خدمات فرودگاهی در اختیار دارند و 
از دیگــر امکانات بهره می برند، چرا از 
یارانه حرف نمی زنند، این خدمات و 
امکانات را حساب نمی کنند؟ نمی شود 
که دولت به ایرالین ها یارانه بدهد، بعد 
آن هــا خدماتشــان را گران تر به مردم 
بفروشند و درآمد حاصل از آن را هم به 

جیب خود بزنند.
رفیعی اضافه کرد: با توجه به یارانه 
و تسهیالتی که شرکت های هواپیمایی 
در ایران دریافت می کنند، همین حاال 
هــم قیمت بلیت پروازهای داخلی در 
قیــاس با نــرخ  ایرالین ها خارجی در 

کشورهای دیگر گران تر است.
او همچنیــن گفت: براســاس 
اظهارات پیشــین دبیر انجمن صنفی 
شــرکت های هواپیمایــی "ســهم 

حمل ونقل هوایی از ســفر، فقط یک 
درصد اســت که ۶۵ درصد از آن یک 
درصد به کارکنان دولت و ماموریتی ها 
اختصــاص دارد و بقیه را هم قشــر 
مرفه اســتفاده می کند، بنابراین بلیت 
هواپیما دغدغه جامعه نیســت. " البته 
کــه این آمارها را قبول ندارم و معتقدم 
۵۰ درصد ســفرهای هوایی توســط 
دهک های پایین جامعه در مسیرهایی، 
مثل مشهد انجام می شود و اتفاقا مقصد 
قشــر مرفه جای دیگری است، اما به 
فرض این که آن اعداد و ارقام درســت 
باشد، پس یعنی شرکت های هواپیمایی 
از جیب مردم پول برمی دارند که هزینه 
آن ۶۵ درصد کارمند دولت را بدهند که 

با پرواز، ماموریت بروند؟  
رییس هیــأت مدیــره انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی 
و جهانگردی ایران به توجیهات دیگر 
انجمن شــرکت های هواپیمایی برای 
دو نرخی کردن بلیت پروازها، مبنی بر 
این که "افزایش تقاصای اتباع خارجی 
در مســیر مشهد و شمال کشور باعث 
شده است متقاضیان داخلی دسترسی 
کمتری به این پروازها داشــته باشند"، 
اشــاره کرد و افزود: اگر تقاضا افزایش 
یافته و بلیت ها از دســترس شهروند 
ایرانی خارج شــده اســت، چرا آمار 
نــداده و نمی دهند چند درصد از اتباع 
غیرایرانی از حمل ونقل هوایی استفاده 
می کننــد. معتقدم کمتــر از ۵ درصِد 
صندلی هــای نــاوگان هواپیمایی در 
اختیار اتباع غیرایرانی قرار دارد، با این 
وجود انجمن شرکت های هواپیمایی 
به تمام ایرالین ها بخشــنامه کرده که 
۵۰ درصد از ظرفیت صندلی های همه 
پروازها را به اتباع غیرایرانی اختصاص 
دهنــد و نرخ بیزنس برای این ظرفیت 
تعیین کنند. ســوای این سوال که مگر 
اتباع خارجی در تمام مســیرها پرواز 
دارند که ۵۰ درصد ظرفیت کل پروازها 
به آن ها اختصاص داده شده است؟ نکته 
دیگــر تعین نرخ بیزنس برای صندلی 

اکونومی است. 
نرخ بیزنس تعریف مشــخصی 
دارد، باید خدمات، صندلی و کترینگ 
ویژه به مسافر اختصاص داده شود، آیا 

این خدمات داده می شود؟
رفیعی گفت: قطعا که ۵۰ درصد 
ظرفیت یــک پرواز آن هــم در همه 
مســیرها مشــتری غیرایرانی ندارد و 
فکر می کنم برنامه این گونه پیش رود 
کــه چند روز آن صندلــی را با قیمت 
بیزنــس عرضه کنند و زمانی که دیگر 
مشتری نداشــت، همان ظرفیت را با 
همان قیمت بیزنس در اختیار مســافر 
ایرانی قرار دهند. در هفته گذشته پس 
از اجــرای این طرح دقیقا همین اتفاق 
افتاد؛ بلیت پرواز تهرانـ  مشهد به نرخ 
اتباع خارجی، به مسافر ایرانی فروخته 
شد، مستندات داریم که بلیت صندلی 

اکونومی را شش میلیون تومان به مسافر 
ایرانی قیمت دادند.  

او همچنیــن در نقــِد شــیوه 
قیمت گذاری برای اتبــاع غیرایرانی، 
اظهار کرد: ســوال این اســت که این 
قیمت ها را بر چه اساس و استانداردی 
تعیین کرده انــد؟ پرواز یک طرفه زیر 
یک ساعت به قیمت ۱۰۰ دالر، با رفت 
و برگشت هوایی به یک کشور خارجی 
هم قیمت شده است. از کجا این رقم را 
پیدا کرده اند و اصال با اجازه کجا چنین 
نرخی را تعیین کرده اند؟! مگر مسؤول 
نرخ گذاری شرکت هواپیمایی است، 
سازمان حمایت از مصرف کننده باید 
نــرخ را تایید کند. معتقدم این رفتارها 
فقط نشانه زیاده خواهی و منفعت طلبی 
اســت و حتما برای کل کشــور پیامد 
منفــی خواهد داشــت و لطمه بزرگ 
سیاسی به بار خواهد آورد. از زمانی که 
این خبر اعالم شــده است در برخی از 
کشورهای همسایه که به ایران پرسفر 
بودند، هجمه سنگینی ایجاد شده است.
رییس هیــأت مدیــره انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی 
و جهانگردی ایران افزود: شرکت های 
هواپیمایی همچنین بخشنامه کرده اند 
اگر آژانس برای مســافر کد پاسپورت 
درج نکند، نه تنها جریمه می شود که از 
پذیرش مسافر در فرودگاه جلوگیری 
خواهد شــد و بلیت صادره غیرقابل 
استرداد خواهد بود. یا فروش از طریق 
آژانــس هواپیمایی را ممنوع کرده اند، 
مســافر خارجی ملزم شده از شرکت 
هواپیمایی یا سامانه فروش آن مستقیم 
خرید کنــد. اگر این رفتارها خالف و 

زیاده خواهی نیست، پس چیست؟!
او ادامه داد: بسیاری از ایرالین ها 
مــدام می گویند زیان ده هســتند، اگر 
این طور است چگونه هر سال به تعداد 
ایرالین هــا اضافه می شــود، چگونه 
صاحبــان آن ها مالک تیــم فوتبال و 
کارخانه می شوند؟ زمانی که دفترشان 
را راه اندازی کردند، چه داشتند و امروز 
چه دارند؟ اگر زیان ده هســتند شفاف 

آمار بدهند و از کلی گویی پرهیز کنند.
رفیعی بیان کرد: انتظار داریم پیش 
از وخیم شدن وضعیت، وزیر راه وارد 
عمل شود. متاسفانه اقبال جدی برای 
حل این مســاله از سوی وزارت راه و 
شهرســازی نشــان داده نشده است، 
درحالی که اگر آژانس مسافرتی بلیت 
پــرواز را هزار تومان گران بفروشــند 
دوربین صدا و سیما را روشن می کنند 
و سراغ آژانس می روند و تعلیق و حتی 
آن را تعطیــل می کنند. اما چند روز از 
اجــرای این تصمیم گذشــته و منافع 
کل کشــور در خطر اســت، ولی این 
وزارتخانه نه تنها واکنش نشان نمی دهد 
که سازمان هواپیمایی آن اعالم کرده با 
اطــالع و هماهنگی آن ها این تصمیم 

اجرا شده است!

گروه گردشگری - مدیرکل دفتر توسعه گردشگری گفت: فعالیت هایی 
در حیطه گردشــگری خوراک انجام شده اما به دلیل عدم هماهنگی خروجی 

که باید نداشته است.
ســیدمصطفی فاطمی گفت: انســجام الزم در حیطه گردشگری خوراک 
وجود ندارد و طی این سال ها تالش ها و فعالیت های بی نظیری به طور شخصی 
و در حیطه بین الملل به صورت پراکنده و در نقاط مختلف کشــور انجام شــده 

است، اما به دلیل عدم هماهنگی خروجی که باید، حاصل نشده است.
به گفته مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی، نقش آفرینی و مشارکت 
فعاالن بخش خصوصی و تشــکل های حوزه گردشگری در این زمینه اهمیت 
دارد. مشــکالت زیادی وجود دارد که دولت به تنهایی قادر به برطرف کردن 

آن ها نیست و برای حل آن ها به حضور ذی نفعان گردشگری نیاز است.

گروه گردشــگری- بیش از ۷۱۵ هزار نفر تبعه خارجی در سه ماه نخست 
ســال ۱۴۰۱ به ایران سفر کردند و اتباع کشــورهای همسایه همچنان درصدر 

مسافران و گردشگران ورودی به کشور قرار دارند.
معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با 
در اختیار قرار دادن آمار گردشــگران و مسافران ورودی در سه ماه نخست سال 
۱۴۰۱، اعالم کرد: در این مدت ۷۱۵ هزار و ۵۱۹ مسافر خارجی با عنوان گردشگر 

به ایران وارد شدند که بیشتر مسافران هم از کشور عراق بودند.

براساس این آمار، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و پاکستان پس از 
عراق بیشترین تعداد مسافر را در ایران داشتند.

علی اصغر شالبافیانـ  معاون گردشگریـ  همچنین گفت: در سال گذشته 
نیز یک میلیون و ۹۵۷ هزار نفر به ایران سفر کرده بودند که بیشترین تعداد سفرها 
از کشــورهای همسایه انجام شــده است. معاون گردگری در اجالس اخیر کره 
جنوبی نیز گفته بود: گردشگری ایران با ورود اتباع کشورهای همسایه روند رو 

به رشدی را پس از دو سال کرونا و محدودیت سفر، تجربه می کند.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری:تخلف بین المللی رخ داده؛ بلیت تهرانـ  مشهد ۶میلیون تومان؟

انسجام در گردشگری خوراک وجود ندارد

خارجی ها در سه ماه اول امسال چقدر به ایران سفر کردند؟

 طبــق قانــون از جمله ماده ۷۱ قانون احکام دائمی توســعه، اگر قرار باشــد ســرویس و 
خدماتی به بیمه شــدگان ارائه شــود که دولت بخشی از ســهم حق بیمه را  تقبل کرده باشد، 
بایــد حتما بودجه الزم بــرای آن در قوانین بودجه ســنواتی درنظر گرفته شــود. بر این 
اســاس تا بــار مالی تامین نشــود اجرا برای صندوق های بازنشســتگی، ممنوع اســت.

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی پیرامون چرایی قطع بیمه راهنمایان گردشگری 
و فعاالن صنایع دستی ارائه کرد و گفت: در سال جاری حدود ۴۱۵۰ نفر مشمول این بیمه بودند که اگر قرار باشد بیمه شان را در 

سال ۱۴۰۱ تداوم دهیم رقمی بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

توضیح تامین اجتماعی درباره 
چرایی قطع بیمه راهنمایان 

گردشگری و فعاالن صنایع دستی

گروه گردشگری - یک نماینده مجلس گفت: باید قوانین دست و پاگیر 
که جلوی پیشرفت گردشگری کشور را گرفته است برداریم.

سید غنی نظری ســخنگوی فراکسیون گردشگری در دیدار با ضرغامی 
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی گفت: به نظر من باید زیر 
میز زد و برخی از قوانین دســت و پاگیر و زائد را برداریم، چراکه این قوانین 

دست و پاگیر نباید جلوی توسعه گردشگری را می گیرد.
به گفته این نماینده مجلس، ایران می تواند در حوزه گردشــگری به یک 
کشــور برتر تبدیل شــود، چراکه ظرفیت های آن وجــود دارد و تنها نیازمند 
هم افزایی ســایر دستگاه ها با وزارت میراث و گردشگری هستیم که باید یاری 

کنند و قوانین دست و پاگیر در سایر بخش ها برطرف شود.

سخنگوی فراکسیون گردشگری نماینده مجلس:

قوانین دست وپاگیر مانع پیشرفت گردشگری است

به شــماره 200۱09592600000۱ را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی 
 پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت 
بــه ثبت نــام و دریافت گواهی امضــای الکترونیکی )به صــورت برخط( 
 بــرای کلیه صاحبــان امضای مجاز و مهر ســازمانی اقــدام الزم را به عمل 

آورند.
مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان: ۱40۱/04/۱2 ساعت : ۱2:00
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۱40۱/04/۱8  ساعت :۱9:00

- مهلت ارسال پیشنهادات: ۱40۱/04/29  ساعت: ۱9:00
- زمان بازگشایی پاکت ها: ۱40۱/05/۱  ساعت : ۱2:00

این آگهی برابر آئین نامه معامالت جدید شــهرداری تهران تســری به مراکز 
استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد.

نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی یا فیش 
واریزی به مبلغ000 /500/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه : بندرعباس بلوار جمهوری اسالمی روبروی 
بیمارستان شهید محمدی شماره 0۷633353328
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