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«سیاهچادر بافی» در فیروزآباد احیا شد
رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری فیروزآباد از احیا بافت سیاهچادر در روستای
امیرساالر بخش میمند خبر داد...

آیتا ...دژکام مطرح کرد:

برای آن طراحی شود؛ البته ظرافت و دقت دارد اما شدنی است.
نماینــده ولی فقیه در اســتان فارس همچنین گفت :متأســفانه در این
 ۴۰ســالی که از انقالب اسالمی   گذشــته به اندازه کافی نتوانستیم شکل و
ساختار نظام خود را تبیین کنیم و بین مردم جا بیاندازیم؛ به تعبیر حقوقدانها
ما نتوانستیم حقوق اساسی جمهوری اسالمی   را درست تبیین کنیم.
وی با تصریح اینکه حقوق اساســی جمهوری اسالمی   باید درست تبیین
شود ،گفت :در غیر اینصورت هر روز سوال میشود که به عنوان مثال کاری
کــه رئیس جمهور انجام نداده چرا رهبری انجام نمیدهد؟ این شــبهات به
صورت مفصل در جامعه وجود دارد.
آیتا ...دژکام دلیل وجود این شــبهات و سواالت را تبیین نشدن حقوق
اساسی جمهوری اسالمی   دانســت و گفت :یعنی جایگاه رهبر ،نوع وظایفی
که مستقیم ًا باید ورود کند ،نوع وظایفی که باید هدایت کند و اینکه دیگران
هســتند که باید آن وظایف را انجام دهند و ایشــان نباید دخالت کند و اگر
دخالت کند شــائبه دیکتاتوری ایجاد میشــود و در مغایرت با اهداف نظام
جمهوری اسالمی   خواهد بود ،این مسائل تبیین نشده است.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه مشکل امروز این است که مردم نمیدانند
در چارچــوب نظام جمهوری اســامی   هر کس چه وظیفــهای دارد ،گفت:
خیلی از رفتارهای بعضی روحانیون که از نظر علمی   درســت اســت را مردم
نمیپسندند ،این فاصله به واسطه این پیش میآید که مردم شکل و ساختار
حقوقی نظام را نمیدانند و ما در حقوق اساسی خوب کار نکردیم.
وی با اشــاره به وجود بدنه قوی دانشگاهی و حضور انسانهایی با نگاه
انقالبی ،ارزشــی و والیی در شــیراز ،ورود به این عرصه را ممکن دانست
و گفــت :تبیین از نظر علمی   قدم اول اســت و در ادامه مســئله در دســت
ارباب هنر قرار میگیرد تا با ظرافت کار خود مسئله را در جامعه جا بیاندازند
ولی ما در حد تبیین هم در این مسئله کار نکردیم و باید خیلی بیشتر کار کنیم.
امام جمعه شــیراز با یادآوری اینکه بــا توجه به بیانیه گام دوم رهبری در
خصوص این موضوع ،شــخص ًا با جدیت این موضوع را دنبال میکند ،گفت:
در دوره شــاه دیکتاتوری عمل شد و کسی پایبند به مشروطیت نبود؛ امروز
همان مســیر را میخواهیم برویم ولی رهبر تاکیــد دارند که به جمهوریت
اهمیــت دهید؛ وقتی به جمهوریت اهمیت دهید کســی نمیتواند کاری که
رئیس جمهور نمیکند را از رهبر توقع داشته باشد.
امام جمعه شــیراز ادامه داد :در زمان امــام خمینی (ره) برخی میگفتند
دیکتاتور میخواهیم در حالی که امام به دنبال جمهوریت بود .شــما به فرد
مــورد نظر خود رأی داده اید و او را داخل گود فرســتادهاید؛ این مســئله را
مردم باید متوجه شــوند؛ اینکه بنده در خطبه اشاره کنم کافی نیست به نظر
بنده میرســد در این راستا صدا و سیما میتواند کار کند آن هم در حالی که
چارچوبهای کار را رهبری معین کرده است.
وی تاکید کرد :میتوان تبیین حقوق اساســی را از دیدگاه رهبری مطرح
و هر جا اختالفی پیش آمد از ســخنان ایشان استفاده کرد؛ گفت :دبیرخانه
تبییــن نوآوریهای مقام معظم رهبری در اندیشــه سیاســی در این جهت
میتواند همکاری و مطالب مد نظر ایشان را عمومی   کند.
وی همچنیــن با بیان اینکه رســانهها باید مروج اخالق باشــند ،گفت:
متأســفانه امروز فضای مجازی اخالق را زیر سوال میبرد و رهبری نیز در
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فارس :رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری
فیروزآبــاد از احیای بافت ســیاهچادر در روســتای
امیرساالر بخش میمند خبر داد.
درنا شــهبازی صبح دیــروز در مراســم احیا و
بافــت ســیاهچادر در روســتای امیرســاالر بخش
میمند فیروزآباد اظهار داشــت :از دیرباز روســتای
امیرســاالر در مســیر کوچ ییالق و قشالق عشایر
بوده کــه بهصورت معمول این روســتا مرکز بافت
سیاهچادر است.
وی افزود :عشایر در مسیر کوچ در صورت لزوم

ســیاهچادر خود را خریداری کرده که این امر رونق
اقتصادی که بخشی از اشتغال زنان روستایی بافنده
را ایجاد میکرد در برداشته است.
رئیــس اداره میــراث فرهنگی و گردشــگری
شهرســتان فیروزآباد ادامه داد :بنا به اظهارات اهالی
این روستا حدود  ۳۵سال از بافندگی سیاهچادر فاصله
افتــاده و بهصورت کامل این صنعت کنار گذاشــته
شده بود.
وی گفــت :این فاصله بهگونــهای بوده که مواد
اولیه تولید نخ ســیاهچادر که از مــوی بز بوده را در

پریسا گلریز خاتمی

برخی از سخنرانیهای خود اشاره فرمودند که وضع مناسبی نیست.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سخنان خود در جمع
خبــرگان اخالق انقالبی گری را درس داد ،گفــت :برخی اخالقها ،اخالق
انقالبی است ،یعنی باید اخالق انقالبی گری را هم مشخص کنیم؛ بچههای
انقالبــی ما گاهــی این چارچوبهــای اخالقی را مراعــات نمیکنند و ما
لطمه میخوریم.
وی بــا بیان اینکه رهبری  ۱۱مورد دوگانه مطرح کردند که باید در مورد
آن مطالعه کنیم و این خیلی کار میبرد؛ گفت :باید کارگروه ویژه برای دنبال
کردن موضوع چارچوبهای اخالقی داشته باشیم؛ در سال  ۹۸ممکن است
آمریکا برای آسیب زدن به ما زور بیشتری نداشته باشد ولی تا از باالی گردنه
رد شویم نیاز به اخالق داریم.
ِالح ِق ّ َو
َواصــوا ب َ
امام جمعه شــیراز با اشــاره به این فرمایش قرآنی " ت َ
ِالصبــر" ،گفت :باید زمینه این صبــر را ایجاد کنیم؛ حس محبت،
َواصوا ب َّ
ت َ
دوســتی و احترام به همدیگر را اگــر ایجاد نکنیم مــردم دیگر نمیتوانند
تحمل کنند.
وی اضافه کرد :در احادیث داریم زمانی که بال میآید مردم با هم همدل
شده و با همکاری یکدیگر مشکالت را حل میکنند و آرام میگیرند؛ اما اگر
این حس ایجاد شد که بال برای عدهای هست و برای بقیه نیست ،مردم صبر
نمیکنند .این حس را القا کنیم که در جامعه همه درد همدیگر را میفهمیم.
دشمن امروز فضاسازی کرده که مسئولین درد مردم را نمیفهمند.
امام جمعه شــیراز تاکید کرد که حس همدلی و هم بستگی الزم است و
گاهی باید این حس را القا کنیم که مدیران و مسئوالن کارهای خوبی انجام
میدهند چرا که این موضوع باعث آرامش مردم خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه در خصوص عدالتخواهی ،چند ماه در خطبههای
نماز جمعه بحثی را دنبال و مطرح کرده است ،گفت :قبل از صدور بیانیه گام
دوم مجموعــه خطبههای بنده را نگاه کنید؛ من در این باب حرف زده بودم
و بــه نظرم آنچه من در این فضا القا کردم چارچوبهای پاکیزه ای بود ولی
جوابی نگرفتم و بیش از این نمیتوانستم ادامه دهم .دلمان میخواهد وقتی
حرفی مطرح میشود به گفتمان تبدیل شود.
وی بــا تصریح اینکه هر فرد انقالبی دنبال حرف رهبری اســت اما تک
تک به میدان میرویم و به نتیجه نمی   رسیم؛ گفت :کار فرهنگی یعنی همه
ما با هم شبکه باشیم و این وسط ضعفی داریم و باید آن را پیدا کرده و برای
رفع آن تالش کنیم؛ در بحث عدالتخواهی خصوص ًا در نظریه پردازی در باب
عدالت باید این کار را میکردیم ،تأمین عدالت نیاز به نظریه پردازی دارد.
امام جمعه شــیراز گفت :بعضی از امکانات ،عمومی   است و به اسم افراد
تمام میشــود؛ نظریــه پردازی در باب عدالت باید مشــخص کند که آیا از
امکانات سوءاستفاده میشــود یا حسن استفاده؟ اگر حسن استفاده می  شود
بازگشــت به جامعه دارد و عادالنه اســت و اگر سوءاستفاده میکند جلویش
را میگیریم.
آیتا ...دژکام با بیان اینکه چنین مسائلی باید تبیین شود ،گفت :در بحث
عدالت باید در مســائل ریز شویم و پاسخی ارائه دهیم که معقول باشد و بعد
با ظرافت کاری کنیم که در جامعه جا بیافتد؛ صدا و سیما چون دانشگاه ملی
در این فضا وظیفه تربیتی دارد.

«سیاهچادر بافی» در فیروزآباد احیا شد
برههای از زمان بیاستفاده و آتش زده و در حقیقت
هیچگونه استفادهای از این سرمایه مهم نمیشد.
رئیــس میراث فرهنگی و گردشــگری فیروزآباد
تصریــح کرد :این مــو به دلیل چرب بــودن ذاتی
و همچنیــن نفوذناپذیــر بــودن آب بــه داخــل
چــادر ،بهتریــن مــواد برای بافت ســیه چــادر و
کوچنشینان است.
شــهبازی اضافه کــرد :اداره میــراث فرهنگی
شهرســتان فیروزآباد برای احیــا و بازگرداندن این
صنعت و همچنین تولید و اشتغالزایی زنان خانهدار
این روســتا از  ۲ســال پیش از طریق بخشداری و
مســووالن شهرســتان پیگیری و امــروز موفق به
احیای ایــن صنعت و بازگشــتن به چرخــه تولید
شده است.
وی بیان داشت :برای احیای این طرح با آزمون
بهعملآمده از ســوی میراث فرهنگی شهرســتان
و مجوز طرح مشــاغل خانگی ،تســهیالت کمبهره
بانکی واگذار میشود.
رئیــس میراث فرهنگی و گردشــگری فیروزآباد
تصریح کرد :مواد اولیه این شــغل از پشــم و موی
گوسفند که از تولیدات داخلی این روستا است ،تهیه
و این چرخه به لحاظ گردشــگری و توریسمپذیری
میتوانــد در آینده نزدیک روســتای مــورد هدف
گردشگری معرفی شود.

حقوق اساسی جمهوری اسالمی      به درستی تبیین نشده است
امام جمعه شیراز گفت :طی  ۴۰سال گذشته به اندازه کافی نتوانستیم شکل و ساختار
نظام خود را بین مردم جا بیندازیم ،به تعبیر حقوقدانها نتوانستیم...

معاون گردشگری استانداری فارس:

حقوق اساسی جمهوری اسالمی
   به درستی تبیین نشده است

مهر :امام جمعه شــیراز گفت :طی  ۴۰ســال گذشــته به اندازه کافی
نتوانســتیم شــکل و ســاختار نظام خود را بین مردم جا بیندازیم ،به تعبیر
حقوقدانهــا نتوانســتیم حقوق اساســی جمهوری اســامی   را درســت
تبیین کنیم.
بــه نقــل از دفتــر نهــاد نمایندگی ولــی فقیــه در اســتان فارس،
آیــتا ...لطفا ...دژکام در دیدار با مدیرکل و معاونان صدا و ســیمای مرکز
فارس به طرح مباحث ضروری پیرامون رسانه ملی پرداخت.
وی با تبریک میالد مســعود حضرت امیرالمومنین علی (ع) و سال جدید
هجری شمســی ،ضمن قدردانی از مدیران شبکه فارس ،گفت :در طول این
چند ماهی که در خدمت مردم شیراز بودهام مشاهده کردم که همه مجموعه
صدا و سیما و باالخص مدیر این رسانه ،برای اینکه نگاه رهبری را نسبت به
قضیه نماز جمعه تأمین کرده باشند واقع ًا زحمت کشیده اند.
امام جمعه شــیراز ادامه داد :در خصوص مســائلی که صدا و سیما با آن
مواجه اســت رویکردهایی وجود دارد؛ بــا توجه به اینکه مقام معظم رهبری
در این راســتا مرتب ًا تاکید میکنند ما نیز مرتب تصحیح جهت میکنیم برای
اینکه جهت گیری پشت سر رهبری وجود دارد ،اما گاهی رهبر معظم انقالب
در نظر دارند که نکتهای به صورت ویژه بازنگری شود.
وی بیــان کرد :صدا و ســیما دو مــورد را باید با هم جمــع کند ،یکی
جهت گیریهای ارزشــی ،دوم جلب مخاطب در ســطح ملی و بین المللی،
این کار دشواری است.
امام جمعه شــیراز رســیدن به این دو هدف را نیازمند اعمال ظرافت و
هنرمندی در کارها دانست و تاکید کرد :صدا و سیما باید ظرافت و هنرمندی
ویژه ای در کارها و برنامههای خود داشــته باشــد که هم مخاطب را جذب
کرده و باعث خستگی و فرار مخاطب از پیام انتقالی نشود و هم جهت گیری
ارزشی داشته باشد.
نماینــده ولی فقیه در فارس ادامه داد :مشــکلی که صدا و ســیما دارد،
همانطــور که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم نیز فرمودند ،این اســت
که ما در بســیاری از کارهای خود مدل از پیش تعریف شده و امتحان پس
دادهای نداریم تا از آن الگو بگیریم.
وی گفت :ما باید مدل مطلوبمان را بســازیم آن را اجرا کرده و در ادامه
آسیب شناســی و رفع عیب کنیم؛ طبیعت ًا کار دشواری است و گاهی به یک
چالش بدل میشود.
آیــتا ...دژکام با بیان اینکه صدا و ســیمای فارس میتواند برای دیگر
شــبکهها الگو باشد زیرا این ظرفیت در اســتان وجود دارد ،به دیدار خود با
دکتر قراملکی اشاره و اضافه کرد :زمانی که در دیگر نقاط بسته عمل میشد،
شیراز در اوج موفقیت علمی   خود سعه صدر و تضارب آرا را نشان داده؛ اینکه
حرف مخالف را بشنود و احترام کرده بعد نقد کند.
وی ادامــه داد :حتی از نظر مذهبی هــم اینگونه بوده و مذاهب و ادیان
گوناگون در همین فضا که مراجع زندگی میکردند در کنار هم قرار داشتند؛
در خیلی از شهرها هیچ مذهب دیگری نمیبینید نه اینکه باید دیده شود ولی
واقعیت امر این اســت که در خیلی از شهرهای ما ،مذهب دیگری جز تشیع
وجود ندارد اما در شیراز مراجع بزرگ شیعه در کنار محله سکونت یهودیها،
مسیحیان یا زرتشتیان زندگی میکردند.
امام جمعه شیراز با تصریح اینکه این نوع کار و همزیستی بسیار سنگینتر
و دشــواری آن بیشتر و در عین حال نوع نگاه و کار ارزشمندتر است ،گفت:
اگر این مدلها را در گذشته تاریخی خود شناسایی کنیم ،میتوانیم در آینده
و در حیطه هنر و کارهای صدا و سیما از آن اقتباس و استفاده کنیم.
وی بــا بیان اینکه ما امروز به این مــدل کارها نیاز داریم ،بیان کرد :اگر
میخواهیم جهانی شــویم باید روش کار جهانی شدن را یاد بگیریم؛ از یک
زاویه محدود نمیشود همه را پوشش داد ولی در عین حال میخواهیم حفظ
جهات ارزشی خود را کرده باشیم.
امام جمعه شــیراز با یادآوری اینکه سیره آیتا ...سید نورالدین حسینی
الهاشــمی   یا ســایر بزرگانی مانند آیتا ...ا لعظمی   سید محمد آیتا...ی یا
آشیخ بهاالدین محالتی قابل دقت است ،گفت :اینها در مرجعیت بودند و کار
کردند؛ ســیره آنها برای اینکه ما یاد بگیریم چگونه با ظرافت ،ضمن رعایت
حدود شرعی و ارزشی خود ،با دیگران تعامل داشته باشیم ،قابل دقت است.
او با بیان اینکه در تشــیع جنازه آیتا ...ســید ابوالحسن اصفهانی ،تمام
یهودیان شــیراز به صورت هیأت حرکــت کردند ،گفت :این چه نوع تعاملی
بوده که نهایت ًا اینگونه خود را نشان داده است؟ پس میشود اینگونه کار کرد.
امام جمعه شــیراز ادامه داد :امروز جوی بر افکار ما حاکم شــده که اگر
میخواهیم ارزشی باشیم باید برخورد تند انجام دهیم و اگر برخورد تند انجام
دهیــم دیگر جهانی دیده نمی   شــویم ،ولی اگر تعامل انجام شــود میتوان
جهانی شــد ،ما تعامل نیاز داریم و باید روی آن کار شــده و مدلهای قوی
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آئین آغاز به کار ســتاد اجرایی خدمات ســفر شهرداری شــیراز در نوروز  98با حضور معاون گردشگری
و امور زیارتی اســتانداری فارس ،فرماندار شــیراز ،شهردار ،جمعی از اعضای شورای اسالمی   شهر و مدیران
شهری برگزار شد.
فرماندار شهرســتان شیراز در این آیین گفت :اتفاقی مهم که در بحث سفرها رخ می   دهد این است که
حاکمیت و دولت به نحوه مطلوب بخش عظیمی   از خدمات را ارایه می   دهند تا مردم آرامش داشته باشند و
راه اندازی ستاد هماهنگی خدمات سفر تصمیم بهینه در راستای مدیریت یکپارچه و برنامه ریزی شده است.
وی افزود :در شهرستان شیراز همه بخش ها با جدیت در تالش هستند که خدمات مطلوبی به مسافران
ارایه دهند که قطعا رویکرد این اقدامات ایجاد آرامش و افزایش ایمنی وخدمات مطلوب است.
امیری اظهار داشــت :افزایش ماندگاری و رونق اقتصادی در جهت کاهش بیکاری از دیگر مولفه های
خدمات سفر است .
فرماندار ابراز داشــت :هدف همه دستگاه های اجرایی ونظام این است که مردم یک محیط شاد و با
نشاطی داشته باشند.
وی با اشاره به مسولیت پذیری هر دستگاه در ارایه خدمات سفر به مسافران نوروزی و شهروندان عنوان
کرد :تجارب گذشته نشان می   دهد که در برخی از مواقع دستگاه ها توپ را به زمین دیگری می   اندازند که
تاکید میکنیم برای رفع مشکل پیشدستی کنیم.
وی از ارزیابی عملکرد مدیران در ارایه خدمات ســفر نوروزی خبر داد و گفت :مسئولیت ها دراین مدت
زمان ارزیابی میشود تا نواقص را در سالهای آینده و با برنامه های پیش رو به حداقل برسانیم.
امیری ابراز خرسندی نموده که نوروز گذشته هیچ شکایتی از طرف مسافران و شهروندان نداشته ایم اما
هشدار داد که مدیران کم کار ،با کارت قرمز و زرد مواجه خواهند شد.
مهندس فروزانی قایم مقام ستاد سفر استان فارس ومعاون گردشگری استانداری فارس نیز گفت:ارایه
خدمات به مردم شــهر در اولویت است هر چند که شــهرداری شیراز نشان داده است که کار خودش را بلد
است و شخص شهردار متعصبانه خدمات را به مردم شهر عرضه می   کند.
فروزانی بیان داشت:
شهرداری شیراز در یکسال گذشته ثابت کرده که کار خودش را خوب انجام می   دهد و علیرغم شرایط
ســخت مالی پروژه نیمه تمام را به بهره برداری رسانده ودر این شرایط ماندگاری بیشتری برای مردم این
شهر رقم زده است.
وی با بیان اینکه برای گردشــگری داخلی برنامه ریزی صحیحی نکردیم و تنها به دنبال مهمان نوازی
وخدمات هستیم ،افزود :باید موضوع گردشگری را به یک موتور اقتصادی تبدیل کنیم.

فروزانی تصریح کرد:با وجود ظرفیت های گردشگری باید با ایجاد زیر ساخت ها ،از ظرفیت گردشگری
داخلی استفاده کنیم بطوری که از تعصیالت آخر هفته برای توسعه گردشگری بهره ببریم.
وی تاکید کرد .:امروز زمان سرمایه گذاری در حوزه گردشگری است مخصوصا در شهر شیراز که شهری
در شان نام داشته های این شهر داشته باشیم.
شــهردار شیراز وریاست ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان شــیراز در آیین آغاز به کار ستاد اجرایی
خدمات سفر شهرداری شیراز گفت :در جریان نوروز باید جریان نو راه اندازی کنیم که خصوصیت ایرانی است.
وی با بیان اینکه نیازمند بازنگری در کار گردشــگری و برنامه ریزی برای آینده هســتیم ،ابراز داشت:
این موضوع رویکرد ما در شهرداری شیراز است و این برنامه سالهای آتی و هر روز شهرداری شیراز است.
اسکندرپور یادآور شد :در نوروز شهردار ایران هستیم و قرار است برای ایران میزبانی کنیم.
ریس ستاد سفر نوروزی شهرداری شیراز ادامه داد :در سفر اخیر در شهر خواهر خوانده پچ مجارستان سردیس
حافظ ،نصب شد و شهردار این شهر حضور حافظ را یک ظرفیت گردشگری جدید برای این شهر دانست.
وی اظهار داشــت :در زمینه گردشــگری فقط ،هزینه می   کنیم و درآمد نداریم که این موضوع به ضعف
قانونی بر می  گردد و باید اصالح شود.
اسکندرپور عنوان کرد.:هر چند که توسعه اقتصادی شهر در طوالنی مدت از نظر گردشگری منتفع می  شود
اما در کوتاه مدت هیچدرآمدی ندارد و این ضعف اســت که باید اصالح شــود و نیازمند زیر ســاخت است.
به اعتقاد شهردار شیراز باید با همت شورای شهر ونمایندگان مجلس از ظرفیت های قانونی برای استفاده
از ظرفیت گردشگری در جهت توسعه شهر بهره ببربم.
اسکندرپور یادآور شد :در دنیا بخشی از درآمد شهرداری مربوط به حضور گردشگر است که ما در اینجا
به گردشگران سوبسید می  دهیم و باید تالش کنیم از این ظرفیت به درستی استفاده کنیم.
اسکندرپور با بیان اینکه در ارتباط با ظرفیت های فرهنگی شیراز نیاز به معرفی نداریم عنوان کرد :به دلیل
ســطح تعامالت کم بین المللی از این موضوع زیاد بهره نبردیم هر چند که خصوصیت خواهر خواندگی به
دلیل مستقل بودن از شرایط سیاسی می   تواند شرایط ارتباطات فرهنگی را به وجود آورد و این موضوعی
است که دوره جدید شهرداری به دنبال افزایش تعامل بین المللی است تا از این ظرفیت استفاده نماید.
اســکندرپور تاکید کــرد:در دوره جدید با نگاه فرهنگی و اجتماعی به دنبال اســتقاده از ظرفیت های
فرهنگی هســتیم .ریس ستاد تسهیالت سفر نوروزی شهرداری شــیراز عنوان کرد :شیراز شهر تمیز ایران
اســت و مدرک این ادعا نظرســنجی  ۹۲درصدی مردم از تمیزی شهر است که قصد داریم این موضوع
به برند تبدیل شود.

آگهي فراخوان خرید خدمات مشاوره به روش کیفیت و قیمت (نوبت دوم)

اداره كل راه و شهرســازی الرســتان در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره با شــرایط ذیل را از طریق سامانه
تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیــه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا تهیه
فهرست مشاوران دارای صالحیت ،ارسال درخواست پیشنهاد(،)RFPارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها،از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.الزم است مشاوران در
صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در
مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  97/12/22می   باشد.
 -1مشاوران باید دارای صالحیت و ظرفیت کاری موضوع فراخوان ( راهسازی) باشند.
 -2محل دریافت اسناد مناقصه:
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
 -3زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 8:00صبح مورخ 97/12/22لغایت ساعت  14:00مورخ  98/01/05می   باشد.
 -4تاریخ نهایی قبول پیشنهادها و آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد:
ساعت  14:00مورخ 1398/01/18
 -5براي كسب اطالعات بيشتر با تلفن071–52241160-1560اداره پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمائيد.
 -6اطالعات سامانه ستاد:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها ،در سایت ســامانه ( )www.setadiran.irبخش «ثبت نام/پروفایل تامین
کننده/مناقصه گر» موجود است.
رديف

شرح پروژه

شماره فراخوان در سامانه ستاد
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مطالعات فاز دوم بهسازی نوع  4محور خنج  -هنگنویه
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مطالعات فاز اول احداث راه اصلی گله دار  -عسلویه
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