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بررسي وضعيت توزيع كاغذ در بازار كشور؛

رهنمايطريق
براي تحقيق در زمينه تاريخ مشروطه
بايد به چه كتبي مراجعه نمود؟
متأسفانه تاريخ مشروطه پر از دروغ و دغل است و
در اين زمينه فقط بايد به كتب تأليف شده توسط
آقاي علي ابوالحسني منذر ،آقاي موسي نجفي و
آقاي موسي حقاني مراجعه نمود.
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صاحب امتياز :بنياد رسالت
مدير مسئول :محسن پيرهادي
سردبير :مسعود پيرهادي

حديث

امامسجادعليهالسالم:حجوعمرهبهجايآوريد
تا بدنتان سالم و روزيتان فراخ شود.

گذر

رمان«گذر»نوشتهمايکلکانليازمحبوبترين
آثار پليسي اين نويسنده است .شخصيت
محوري اين رمان کاراگاهي است که ويژگي
خاصي جز وفاداري به اصول ندارد.نشر ايجاز،
رمان «گذر» نوشته مايکل کانلي و ترجمه
رکسانا صنميار را با شمارگان هزار نسخه۳۸۰ ،
صفحه و بهاي ۳۰هزار تومان منتشر کرد.
مايکل کانلي ،روزنامه نگار و نويسنده معاصر
آمريکايي است که تاکنون  ۳۱رمان نوشته و اکثر آنها در صدر پرفروشها
قرار گرفتهاند .او يکي از موفقترين نويسندگان دوران حاضر در سبک جنايي
و پليسي است .مترجم در برگردان خود به خوبي توانسته لحن کاراکترها
را به فارسي منتقل کند .کانلي  20رمان را با محوريت شخصيت معروف و
محبوبشهريباشوکارآگاهخبرهادارهپليسلسآنجلس،خلقکردهاست.
رمان «گذر» هجدهمين اثر او در اين مجموعه و از محبوبترين آنها در بين
مخاطبان است .هري باش کهنه سرباز و پليس فعلي است که عموما درگير
ماجرايي ميشود که بخشي از آن به فساد در دستگاه پليس باز ميگردد .او
از جمله قهرمانان رمانهاي پليسي است که نه زندگي خانوادگي درست و
درماني دارد و نه توانايي ويژهاي ،روش کار او وفاداري به اصول است .برخي
ازغولهايادبياتهمچونهمينگويومارکزسابقهروزنامهنگاريداشتهاند
و هر کدام به نوعي در جريان خلق ادبي تحت تأثير اين سابقه بودهاند .کانلي
هم در روايت داستاني و هم در سبک نگارش به شدت تحت تأثير ويژگيهاي
روزنامه نگاري خود است .مواجهه با رمان او همچون مطالعه يک پرونده
جنايي است .از مجموعه ويژگيها و عاليق و روابط شخصيتهاي رمان،
تنها آنچه مستقيما به داستان مربوط است ،بيان ميشود .ادبيات داستاني
اين توانايي را دارد که به درون ذهن شخصيت برود و درگيريها و تضادها و
تناقصهاي دروني او را نشان دهد .کانلي اما هرگونه کنش دروني را با يک
کنش بيروني نشان ميدهد .مثل يک پليس ماهر سريعا ميرود سراغ اصل
مطلب .اين ويژگي گزارشي در رابطه با چهره شخصيتها هم صادق است.
چهرهاي توصيف نميشود مگر در جريان کشف تکهاي از چهل تکه پرونده.
رمان گذر و مجموعه کاراگاه و پليس آن ،به نظر ميرسد همچون بخش عمده
ادبياتجناييمعاصر،بهجايکارآگاهاننابغهوفوقالعادهباهوشياجنايتها
و جنايتکاران پيچيده ،با آدمهاي معموليتري سر و کار دارد .آدمهايي که
ميترسند ،اشتباه ميکنند ،تطميع ميشوند اما سخت کوشند .گويي اين
روزها منجي ديگر سوپرمن نيست ،يک آدم معمولي است.

وقتيرصدکاغذوارداتيمحالميشود
درمسئلهکاغذ،ورودکاالوتوزيعآنتازهابتداي
مسيراستوجديترينبخشراميتوان«نظارت»
دانست.اينامرازوظايفدوکارگروهمعاونتمطبوعاتي
و فرهنگي است .اگر در اين وظيفه تعللي صورت گيرد،
ميتواند اشتباهات گذشته را تکرار کند.
بهگزارشفارساواخرسال۱۳۹۶زمزمههايامکانافزايش
قيمت کاغذ در کشور و فضاهاي فرهنگي و تأثير پذير
از آن باال گرفت .بازگشت تحريمهاي وعده داده شده
ظاهرا توانست اثر جدي بر کاغذ موجود (مانند ساير
کاالها) بگذارد و از سوي ديگر باال رفتن قيمت ارز نيز
بر رشد قيمتها اثرگذار بود .دولت هم سعي داشت تا
حد توان از دو منظر ،اول تأمين کاالهاي مورد نياز و
ذخيرهسازي آن در داخل کشور ،دوم کنترل قيمت در
زمان اعمال احتمالي تحريمها ،براي زمان تقريبي و
محاسبه شده را به انجام رساند .از اين رو به وزارتخانهها
ودستگاههايمربوطهاعالمکردميزانکاالهايوارداتي
مورد نياز خود را تا موعد مناسب مشخص کنند تا بتواند
در زمينه ارز تخصيصي آن دقت الزم به خرج داده و به
نوعيپساندازارزداشتهباشد.طبقاينسياست،وزارت
ارشادموظفشدميزانکاغذموردنيازوارداتيبرايسال
 ۹۷و در صورت نياز سال  ۹۸را احصاء کرده و ارز مورد
نياز را به دولت اعالم کند تا پس از تأييد ،واردکنندگان
ش بيني ميشد
کاغذ را ترغيب به واردات کند ،زيرا پي 
محدوديتها از دايره معامالت مالي عبور کند و حوزه
حمل کاالها به کشور را درگير کند .در اين صورت بود
که بازار دچار قطع و وصل ورود کاغذ ميشد.
* گامهاي ابتدايي تشکيل يک کارگروه
بر همين اساس توسط وزارت ارشاد کارگروهي کوچک
با استفاده از مشورت بعضي از اعضاي دست اندرکار
کتاب در جلسات و با تغيير مکرر افراد تشکيل شد که در
نهايتبروندادجدينسبتبهاهدافموردنظرنداشت.
تعيين ميزان کاغذ مورد نياز به شکل تقريبي و جلب
نظر بعضي از واردکنندگان کاغذ براي وارد کردن کاغذ
با ارز دولتي که بتواند تقاضاي کاغذ را کنترل کند ،از
تصميمات اين کارگروه بود .دامنه اين جلسات از سال
 ۹۶به سال  ۹۷کشيده شد و کم کم غرب با دميدن در
تنور اعمال تحريم ماجرا را جديتر دنبال کرد .اما با
اينکه هنوز هيچ چيز عملي اجرا نشده بود جو حاکم
پالسهاي الزم براي عدهاي فرصت طلب را فراهم کرد
که «کاغذهاي وارداتي را يا ترخيص نکنند يا وارد بازار
نکنند ».از طرف ديگر نيز نمودار افزايش قيمت ارز،
اين جريان غلط را به سمت احتکار راغبتر ميکرد و
همچنان قيمت کاغذ با شيبي تند باال ميرفت .اين در
حالي بود که کاغذ همچنان از ارز ترجيحي (۴۲۰۰
توماني) تأمين ميشد .پس از عبور از پروسه فرض،

تئوري و شبهه ،اين بار اما تحريمهاي ظالمانه و تهديد
منابع تأمين ارز کشور به شکل جدي آغاز شد .در اين
ميان با افزايش قيمت ارزهاي وارداتي ديگر ضرورت
ايجاب ميکرد که کار جديتري در زمينه کاغذ
صورت بگيرد و در جلسات مشترک وزارت صمت با
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مقوله کاغذ (انواع
کاغذ و فرآوردههاي سلولزي) به تشکيل کارگروهي
در وزارت ارشاد اسالمي سپرده شد که در اين کارگروه
از وزارت صمت تا دستگاههاي نظارتي از قبيل سازمان
حمايت از حقوق مصرف کننده و تعزيرات نمايندهاي
در آن حضور داشتند.
* واردکنندگان همه در يک گروه
اما نکاتي بر اين ترکيب مورد اشاره است؛ اوال ساماندهي
انواع کاغذ مورد نياز کشور که تقريبا بيش از  ۴۰۰هزار
تن بود به آن سپرده شد و همين موضوع موجب شد
که ترکيب اين کارگروه که وظيفه ساماندهي کاغذ در
کشور را داشت و به شکلي مسئوليتش به عهده وزارت
ارشاد گذاشته شده بود از تنوع خاصي برخوردار شود
به شکلي که تقريبا همان واردکنندگان کاغذ نيز در
اين کارگروه پاي نهادند و عالوه بر تأثيرگذاري در
تصميمات مختلف ،خود به خود اطالعات به اطالع وارد
کنندگان ميرسيد! واردکنندگاني که بعضا هيچ گونه
تعهدي نسبت به ساماندهي قيمت کاغذ بروز نميدادند.
ترکيب اين کارگروه منتج به اين ميشد که بُعد فرهنگي
کاغذ به شکلي ناديده گرفته شود و بحث بيشتر از اين که
فرهنگيباشدبهسويکاالياقتصاديبرود.حتيدراين
بين برخي اختصاص ارز را به کاغذ زير سؤال ميبردند و
همين نگرش به آنجا انجاميد که در اين کارگروه نظارت
نهايي بر مصرف ديده نشود و در نهايت با حجم گسترده

آگهي تجديد مناقصه

مناقصهگزار :دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان
محل دريافت اسناد :رفسنجان ،ابتداي جاده يزد ،سازمان مركزي دانشگاه وليعصر(عج)  -دبيرخانه مركزي
موضوع مناقصه :نگهداري و راهبري تاسيسات
مهلت دريافت اسناد :از مورخه چهارشنبه  98/05/23لغايت چهارشنبه  98/06/06ساعت 14
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات :يكشنبه  98/06/17ساعت 14
جلسه توجيهي :سهشنبه  98/06/12ساعت  8صبح  -دفتر معاونت توسعه و مديريت منابع
بازگشايي پيشنهادات :چهارشنبه  98/06/20ساعت  8صبح  -دفتر معاونت توسعه و مديريت منابع
ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه :مبلغ  600/000/000ريال به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي
ارائه رسيد بانكي به مبلغ  100/000ريال به حساب سيبا شماره  2178673808007به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه
جهت دريافت اسناد الزامي است.
ثبتنام در پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور و ارائه كد كاربري الزامي است.
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
تذكر  :1شركت در مناقصه و ارائه پيشنهادها ،ايجاد حق براي شركتكننده و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي دانشگاه
نمينمايد و دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.
تذكر  :2هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
تاريخ انتشار98/5/23 :
خ ش98/5/23 :

روابط عمومي دانشگاه وليعصر(عج)

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحلهاي

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

تهيه مصالح و اجراي كفسازي پيادهرو پارك حاشيهاي بلوار قائم
(حدفاصل ميدان نيروي دريايي تا بلوار شهيد عباسپور)  -نوبت اول

شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات (شرح مختصر :تهيه مصالح و اجراي كفسازي پيادهرو پارك حاشيهاي
بلوار قائم (حدفاصل ميدان نيروي دريايي تا بلوار شهيد عباسپور) به شماره  2098005674000052را از طريق سامانه تداركات
الكترونيكيدولتبرگزارنمايد.كليهمراحلبرگزاريمناقصهازدريافتاسنادمناقصهتاارائهپيشنهادمناقصهگرانوبازگشايي
پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم
است مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را
جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  1398/05/23ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  18روز شنبه تاريخ 1398/06/02
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  19روز سهشنبه تاريخ 1398/06/12
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  18روز چهارشنبه تاريخ 1398/06/13
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها
الف :آدرس سيرجان ميدان انقالب شهرداري مركزي امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  -مركز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول98/5/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/5/30 :
خ ش98/5/23 :

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

تقريباً واردات  ۴۰۰هزار تن کاغذ همچنان قيمت کاغذ
روند صعودي داشت و جالبتر از آن اين بود که برونداد
چند ماههکارآنکارگروهواردکردنحدود ۳۸۰هزارتن
انواع کاغذ بود که تنها  ۱۵هزار تن آن وارد شبکه توزيع
شد و در اختيار ناشران حوزه کتاب قرار گرفت .يکي از
سياستهايي که در اين کارگروه با فشار بسيار بخش
معاونت فرهنگي ارشاد و صنف نشر مصوب شد ،سيستم
توزيع متمرکز بود ،اما در برابر اين مسئله مقاومتهايي
وجود داشت و نتيجه اين نگرش آمار و ارقام ،در اختيار
گذاشتن ميزان کمتر از  ۵درصد کاغذهاي وارد شده به
سيستم توزيع متمرکز است.
* و سرانجام گروه کااليي کاغذ!
قيمت کاغذ همچنان تا مرز خطرناکي باال ميرفت ،در
حالي که کاغذ با قيمتهاي نجومي در بازار به وفور قابل
خريداريبود،اماميزانکاغذالزمدراختيارسيستمتوزيع
متمرکز قرار نميگرفت و اصوال واردکنندگان ترجيح
ميدادندکاغذرادراختياراينشبکهنگذارندتابرايآينده
دردسرينداشتهباشند.نتيجهاينآشفتگيونامحسوس
در قيمت کاغذ موجب شد دولت در ارديبهشت ماه کاغذ
را از گروه يک به گروه  ۲کاالهاي اساسي منتقل کند
(به کاغذ ارز دولتي تعلق نميگرفت) .در همين زمان
افزايش قيمت کاغذ رشد تصاعدي غير قابل تحملي (به
خصوص در حوزه کتاب که کااليي ترويجي بود و نه صرفاً
تجاري و افزايش قيمت آن از يک حد خاص ميتوانست
به طور کامل آن را از سبد کاالي مردم خارج کند) پيدا
کرد .در نتيجه وزارت ارشاد و دست اندرکاران صنف
نشر سعي بسيار کردند که دولت را متقاعد به انجام دو
کار حياتي کنند :اول :تعريف کاغذ فرهنگي که تنها
مربوط به کتاب و مطبوعات است و جداسازي آن از

ساير مصارف کاغذي ،دوم :تمرکز آن در معاونتهاي
تخصصي فرهنگي و مطبوعاتي و سوم :اختصاص ارز
دولتي به اين ميزان مصرف ( ۹۰هزار تن)
* دو کارگروه در ارشاد
همزمان با بازديد مقام معظم رهبري از نمايشگاه
کتاب و تأکيدات ايشان بر دو محور تأمين کاغذ مورد
نياز کتاب کشور و تقويت توليد داخل به لحاظ کمي و
کيفي و قيمت مناسب ،موجب شد دولت نيز همراهي
خوبي انجام داد و دستور اختصاص  ۸۰ميليون دالر به
واردات کاغذ دولتي براي مصرف فرهنگي را صادر کرد؛
هرچند در برابر اين موضوع هم نگرشهاي متفاوتي
مطرح بود .نتيجه همه اين فراز و فرودها آن بود که دو
کارگروه تخصصي در معاونت مطبوعاتي و معاونت
فرهنگي شکل گيرد تا مراحل واردات ،تخصيص و
توزيع و نظارت بر مصرف کاغذ فرهنگي را عهدهدار
شود .البته هريک از معاونتها رويه خاص خود را در
پيش گرفت .در معاونت مطبوعاتي سياست بر اين
شد که در اقدامي سريع واردکنندگان مشخص شوند
و کاغذ را وارد و توزيعکنند .از سوي ديگر در معاونت
فرهنگي با دقت بيشتري نسبت به وارد کنندگان (با
سوابقهمکاريباکارگروهاوليه)اقدامشد،اماشنيدهها
حاکي از آن است که هنوز ارز تمام کاغذهاي تخصيصي
ارائه نشده است .در معاونت فرهنگي اهتمام بر اين بود
که کاغذ به شکل تدريجي وارد و توزيع شود که بتواند
تا پايان سال نياز مصرفکنندگان تأمين شود .در نهايت
از عمر اين دو کارگروه حدود يک ماه ميگذرد و تازه
اولين محمولههاي کاغذ مصوب شده آنها وارد کشور
و آماده توزيع شده است .هرچند هر دو کارگروه سعي
کردند از ظرفيتهاي قبلي (واردکنندگاني که در زمان
کارگروه قبل کاغذ وارد کرده بودند) که حاضر هستند
کاغذهاي وارد کرده با ارز دولتي را به سيستم توزيع
متمرکز تحويل دهند استفاده کند ،براي همين توقف
ملموس و جدي در توزيع کاغذ احساس نشد .هرچند
ارشاددرتماممراحلتخصيصکاغذبا ناشرانهمکاري
و به اين مسئله اهتمام داشته ،اما بسياري از متخصصان
اين حوزه معتقدند که ادامه کار ناشران کتاب با چاپ
کتاب بدون ارز دولتي مقدور نخواهد بود؛ زيرا کتاب،
کااليي با کشش رقابتي باال نيست و خيلي زود از سبد
کاال حذف ميشود .از سوي ديگر صرفنظر از سهم
قيمت کاغذ در فرآيند توليد کتاب ،اين نکته کليدي
فراموش نشود که با قطع کاغذ فرهنگي توانايي ناشران
براي تأمين هزينه کاغذ تقريباً يک سوم خواهد شد و
اين به آن معني است که تيراژها و عناوين به همين
نسبت کم شده و بعضاً توليد محتواي جديد و اصوالً
حيات ناشران در خطر خواهد افتاد.

گردشگري

منطقه دوهزار

دوهزار نام يک منطقه توريستي
از توابع بخش خرم آباد شهرستان
تنکابن در شمال ايران قرار دارد .آب
و هواي دوهزار معتدل کوهستاني با
تابستانهاي مطبوع و زمستان هاي
نسبتاً سرد است .اين منطقه فوقالعاده
زيبا است و چشم انداز هاي بديع
کوهستاني ،چمنزارها و جنگلهاي مرتفع جلگهاي دارد .دره دوهزار يک مقصد
طبيعت گردي با جاذبههاي متنوع است .دره سرسبز و زيباي دو هزار در ضلع
شمالي ارتفاعات البرز و در جنوب شهر تنکابن ،به علت شرايط طبيعي و اقليمي
ويژه ،مجموعه زيستي و طبيعي کمنظيري است که قله ها ،چمنزارها ،جنگلها،
مرتعها و يخچال هاي طبيعي را در خود جاي داده است .رودخانه دو هزار ،که از
ارتفاعات الموت قزوين و تخت سليمان سرچشمه مي گيرد ،از حاشيه روستا عبور
ميکند و حواشي بسيار زيبايي دارد .اين حواشي زيبا ،در فصل تابستان محل
مناسبي براي گذراندن اوقات فراغت گردشگران محسوب ميشود .ارتفاعات دو هزار
از مناظر زيباي اين منطقه است که قله سياالن و ارتفاعات گردکوه از مهمتر ين
جاذبه هاي آن است .قله سياالن مرتفع ترين قله شهرستان تنکابن است .اين قله
با ارتفاع  ۴۲۵۰متر يکي از جاذبه هاي مهم ورزشي است ،که در مسير صعود،
مناظر کم نظير آن بسيار جالب توجه است .اين مسير از ميان جنگلهاي سرسبز
و کوه هاي مرتفعي زيبا ميگذرد.

عکس نوشت

سيد سعيدرضا رضوي/اي رنا

«حسن فلک» در سال  1360در اهواز دچار جراحت از ناحيه دست ،پا و شکم شد و به درجه
جانبازي رسيد .او حدود  34سال است که به همراه همسرش منيرالسادت سيدحسين در زمينه
صنايع دستي فعاليت مي کند و کارگاه خود را از سال  1365راه اندازي کرده است .محصوالت اين
کارگاه به تمام نقاط کشور و همچنين کشورهاي خارجي از جمله عراق ،جمهوري آذربايجان،
روسيه ،مالزي ،انگلستان ،افغانستان ،هندوستان و ...صادر مي شود .در حال حاضر در کارگاه
فلک براي  25نفر به صورت مستقيم و براي بيش از  100نفر به صورت غيرمستقيم اشتغالزايي
شده است .وي همچنين داراي پنج اختراع و  40طرح صنعتي ثبت شده است .فلک مشکل
اصلي خود را محدوديت فضاي کاري عنوان مي کند و مي گويد در صورت وجود فضاي بزرگتر
زمينه ايجاد اشتغال براي عده بسيار زيادي در اين شغل وجود دارد.

كاريكاتور

تسنیم

آگهي تجديد مناقصه

مناقصهگزار :دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان
محل دريافت اسناد :رفسنجان ،ابتداي جاده يزد ،سازمان مركزي دانشگاه وليعصر(عج)  -دبيرخانه مركزي
موضوع مناقصه :تهيه ،طبخ و توزيع غذا و پخت نان
مهلت دريافت اسناد :از مورخه چهارشنبه  98/05/23لغايت چهارشنبه  98/06/06ساعت 14
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات :يكشنبه  98/06/17ساعت 14
جلسه توجيهي :سهشنبه  98/06/12ساعت  10صبح  -دفتر معاونت توسعه و مديريت منابع
بازگشايي پيشنهادات :چهارشنبه  98/06/20ساعت  10صبح  -دفتر معاونت توسعه و مديريت منابع
ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه :مبلغ  1/500/000/000ريال به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي
برآورد تقريبي مناقصه 15/000/000/000 :ريال
ارائه رسيد بانكي به مبلغ  100/000ريال به حساب سيبا شماره  2178673808007به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه
جهت دريافت اسناد الزامي است.
ثبتنام در پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور و ارائه كد كاربري الزامي است.
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
تذكر  :1شركت در مناقصه و ارائه پيشنهادها ،ايجاد حق براي شركتكننده و ايجاد تكليف ويا سلب اختيار براي دانشگاه
نمينمايد و دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.
تذكر  :2هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
تاريخ انتشار98/5/23 :
خ ش98/5/23 :

روابط عمومي دانشگاه وليعصر(عج)

فراخوان مناقصه عمومي يكمرحلهاي

عمليات برش و جمعآوري چمن در فضاهاي سبز سطح شهر  -نوبت اول

سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات (شرح مختصر :عمليات برش و
جمعآوري چمن در فضاهاي سبز سطح شهر ) به شماره  2098090549000006را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي
دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي
پاكتهاازطريقدرگاهسامانهتداركاتالكترونيكيدولت(ستاد)بهآدرس www.setadiran.irانجامخواهدشدوالزم
است مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي
را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  98/05/23ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  19روز شنبه تاريخ 98/6/2
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  19روز سهشنبه تاريخ 98/6/12
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  10روز چهارشنبه تاريخ 98/6/13
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها
الف :آدرس سيرجان بلوار شهيد زندينيا مجتمع سازماني شهرداري و تلفن 034-42338102
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  -مركز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول98/5/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/5/30 :
خ ش98/5/23 :

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

