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خبر
وزیر ارشاد در حاشیه جلسه دولت:

کاغذ مطبوعات و کتابهای
غیردرسی و آموزشی مشمول
کاالهای اساسی هستند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به
تقسیم نیازهای کاغذی کشور به دو بخش
فرهنگی و غیرفرهنگی اظهار کرد :برای سال
جاری پیشبینی کردهایم که  ۸۰میلیون دالر
ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات  ۸۰هزار تن کاغذ
فرهنگی که کاغذ مورد نیاز بخش مطبوعات
و کتابهای غیردرسی و آموزشی را تأمین
میکنند ،تخصیص دهیم.
به گزارش ایسنا ،سیدعباس صالحی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی دیروز در حاشیه
جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران به
ارائه توضیحاتی درباره وضعیت تأمین و واردات
کاغذ در کشور پرداخت و اظهار کرد :مجموعه
ارزی که در سال  ۹۸برای کاغذ فرهنگی
یعنی کاغذ مورد استفاده در حوزه مطبوعات
و کتابهای غیردرسی و آموزشی تخصیص
یافته است  ۸۰میلیون دالر معادل  ۸۰هزار تن
کاغذ است که این میزان در مجموعه کاالهای
اساسی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه سایر نیازهای حوزه کاغذ جزو
کاالهای غیراساسی و مشمول ارز نیمایی است
خاطرنشان کرد :مباحثی که طی ماههای اخیر
درباره خروج یا عدم خروج کاغذ از کاالهای
اساسی مطرح میشود به دلیل ابهاماتی است
که در تعریف کاغذ غیرفرهنگی ایجاد شده
است؛ براساس تعریفی که انجام دادهایم،
کاغذ فرهنگی که شامل کاغذ کتابهای
غیردرسی و آموزشی و مطبوعات است ،جزو
کاالهای اساسی است که مشمول ارز ۴۲۰۰
تومانی میشود .سایر نیازهای کاغذی در
بخش کاالهای غیراساسی تعریف شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر اینکه
در سال  ۹۷کل نیاز کاغذ کشور مشمول کاغذ
اساسی بود اما برای سال  ۹۸محدودیتهای
در این زمینه اعمال شده است گفت :مجموعه
ارزی که در اختیار بخش کاغذ فرهنگی برای
سال جاری قرار گرفته  ۸۰میلیون دالر است.
که تا پایان خرداد سال جاری حدود  ۲۵هزار تن
معادل  ۲۵میلیون دالر واردات کاغذ اساسی به
کشور تأیید شده که از این رقم  ۹۵۰۰تن مربوط
به کاغذ مطبوعات و  ۱۵۵۰۰تن مربوط به کاغذ
کتاب است.
وی در پایان اظهار کرد :به نظر میآید با
روندی که طی سه ماه نخست سال  ۹۸توسط
سامانههای وزارت ارشاد و صنعت و همچنین
بانک مرکزی اجرا شده است و مسیری که برای
ششماه نخست سال و مجموعه سال ۹۸
پیشبینی کردهایم تا به ترتیب واردات کاغذ
فرهنگی به  ۴۰هزار تن و  ۸۰هزار تن برسد،
مشکالت مربوط به بخش مطبوعات و کتاب
را حل کردهایم.
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آمارها درباره طرحهای فصلی «خانه کتاب» چه میگویند؟

لوح یونسکو به چهره مطرح
موسیقی مقامی عرفانی رسید

طر حهای فصلی ،پرستار کالبد نیمهجان نشر
قدم اول« ،کتابفروشی بـه وسعت ایران»
دهم بهمن سال  1394بود که سیدعباس صالحی،
معاون فرهنگی وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از
اجرای فاز دوم طرح «کتابفروشی به وسعت ایران» با
نام «عیدانه کتاب» خبر داد .اما طرح «کتابفروشی
به وسعت ایران» چه بود؟ در حقیقت طرح «توزیع
یارانە کتاب از طریق کتابفروشان» با هدف تقویت
جریان توزیع و فروش کتاب از طریق چرخە حرفهای و
اصولی نشر ،در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی شکل گرفت و نخستین دورەاش با
عنوان «کتابفروشی بـه وسعت ایران» در پاییز سال
 94اجرا شد.
این طرح آبانماه همان سال با هدف تشویق مردم
به حضور در کتابفروشیها و خرید کتاب و کمک به
این واحدهای فرهنگی از طریق یارانهای که توسط
وزارت ارشاد برای اجرای این طرح اختصاص داده شده
بود ،برگزار شد که با استقبال خوبی هم از سوی مردم
روبهرو شد .به گفته مدیرعامل وقت موسسه «خانه
کتاب» این طرح در هفته کتاب سال  95انجام شد
و زمان اجرای آن حدود دو هفته به طول انجامید و
در فاز اول آن  ۲۱۵کتابفروشی ثبتنام کردند که از
حدود  ۱۰۵کتابفروشی در قالب یارانه حمایتی برای
فروش کتابهایشان با تخفیف ،حمایت شد .به
گفته او ،در مدت اجرای این طرح  ۱۴هزار و  ۴۳۵نفر
توانستند با استفاده از مزیت موجود در این طرح،
کتابهای خودشان را از کتابفروشیهای یادشده
خریداری کنند.
سال  ،95آغاز جدی و جهشی طرحهای فصلی
با توجه به استقبال از فاز نخست این طرح ،فاز
دوم با عنوان «عیدانه کتاب» با تصمیم معاونت
هنری وزارت ارشاد و همکاری موسسه «خانه کتاب»
از  15اسفند  94تا پایان نوروز  95با شعار «امسال
کتاب عیدی دهیم» مدت یک ماه اجرایی شد .در
این طرح ،مردم میتوانستند با ارائه کارت ملی و تنها
یکبار از تخفیف  20درصدی کتاب در کتابفروشیهای
عضو طرح تا سقف  100هزار تومان خرید کنند و از
یارانه  20درصدی بهرهمند شوند .این یارانه توسط
وازرت فرهنگ و ارشاد اسالمی تامین میشد .بنابر
گزارشی که «خانه کتاب» پس از اولین دوره این طرح
منتشر کرد ،اولین «عیدانه کتاب» در  31استان و با
مشارکت  327کتابفروشی اجرا شد .در این دوره 286
هزار و  744نسخه کتاب از سوی  103هزار و  168نفر
خریداری شد.
صالحی که آن زمان به عنوان معاون فرهنگی وزارت
ارشاد فعالیت میکرد درباره اهمیت این طرحهای
فصلی گفت« :ضعف در فعالیت کتابفروشیها
میتوانست کل زنجیره فرهنگ مکتوب را مختل
کند و تا به حال هم مختل کرده است ،بنابراین اگر
میخواهیم به چرخه خوب فرهنگ فکر کنیم نمیتوان
بدون فکر کردن به کتابفروشیها به این نتیجه
برسیم».
یکی از مزایای این طرح ،آشتی دوباره با
کتابفروشیها بود ،تخفیفی معادل تخفیف نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران ،باعث سوق داده شدن
خریداران به سوی کتابفروشیها شد.
در مقایسه آمار فروش و همچنین مشارکت این
دوره با اولین دوره طرح که در پاییز سال  94برگزار
شد ،شاهد مشارکت بیشتر کتابفروشان و همچنین
رشد باالی مراجعه به کتابفروشی بودیم که نشان از
پتانسیل باالی این طرح برای اجرا در کشور داشت.
سومین دوره طرحهای فصلی از  15مرداد تا 16
شهریور  95اجرا شد .با پایان طرح «تابستانه کتاب»
در سراسر کشور ۹۳ ،میلیارد و  ۴۱۹میلیون و  ۳۷هزار
و  ۱۰۶ریال کتاب با تخفیف  ۱۷میلیارد و  ۹۶۵میلیون
و  ۷۷۵هزار و  ۸۱۴ریال در سراسر کشور به فروش
رفت که طی آن در  ۳۱استان کشور و با مشارکت ۵۱۸
کتابفروشی ۵۴۶ ،هزار و  ۹۸نسخه کتاب از سوی
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چندی است که گرانی کاغذ ،ناشران را واداشته تا قیمت کتابها را افزایش بدهند ،این اتفاق بیشک باعث کمرنگتر شدن سهم کتاب در سبد کاالهای
فرهنگی خانوادهها خواهد شد و کمشدن فروش کتاب به کل چرخه نشر آسیب میزند .در این میان شاید کتابفروشها این آسیب را بیش از سایر
بخشها احساس کنند .در این شرایط انجام طرحهای حمایتی بیش از پیش اهمیت پیدا میکنند .طرحهای فصلی کتاب یکی از طرحهای حمایتی
از کتاب و باالخص کتابفروشان است که تاکنون  10دوره از آن برگزار شده .قرار است به زودی یازدهمین دوره طرحهای فصلی کتاب در حمایت از
کتابفروشان برگزار شود .به همین دلیل تالش کردیم تا با نگاهی آماری به  10سال گذشته ،از فراز و نشیبهای این طرح آگاه شویم.

پس از نگاهی
اجمالی به آمار،
شاهد کاهش
مشارکت
کتابفروشیها
پس از دوره هفتم
هستیم که باید
علت کاهش
این مشارکت
در طرحی که
هدفش حمایت از
این صنف است،
بررسی شود
 ۲۰۶هزار و  ۸۱۱نفر خریداری شد .تابستانه  95به
ن سال ،جهشی بزرگ اتفاق افتاد،
نسبت عیدانه همی 
تعداد کتابفروشیهای شرکتکننده در این طرح با
افزایش  200عددی روبهرو شد و تعداد مراجعه به
کتابفروشیها در طول این طرح نیز تقریبا به  2برابر
طرح عیدانه افزایش یافت.
در دوره بعد یعنی «طرح پاییزه» که با تخفیف ۲۰
و  ۲۵درصدی کتاب در کتابفروشیهای شهرهای
سراسر کشور اجرا شد ،بیش از  ۶۵۹هزار نسخه
کتاب به فروش رسید .در این دوره  ۶۲۴کتابفروشی
فعال از سراسر کشور مشارکت داشتند و  ۶۵۹هزار
و  ۱۹نسخه کتاب از سوی بیش از  ۲۰۹هزار نفر
خریداری شد.
در این دوره هم نسبت به دوره قبل یعنی دوره
سوم با شیب کمتری ،همچنان شاهد رشد در همه
بخشها بودیم.
رشد مشارکت کتابفروشیها در سال 96
دومین «عیدانه کتاب» از  15اسفند  95به مدت
یکماه برگزار شد .مجموع فروش در این دوره۱۱ ،
میلیارد و  ۷۳۲میلیون و  ۲۹۷هزار و  ۹۴۷تومان
اعالم شد ۷۴۱ .کتابفروشی در طرح «عیدانه کتاب»
ثبتنام کردند .همچنین طبق آمار ،در این طرح ۵۴۴
هزار و  ۸۹۶عنوان کتاب به فروش رسید .در این
دوره نیز تعداد کتابفروشیهای ثبتنامکننده افزایشی
جزئی داشت.
پانزدهم مرداد تا  13شهریور  ،96دور دوم «تابستانه
کتاب» برگزار شد .این طرح با فروش  ۱۰میلیارد
تومانی به پایان رسید.در این دوره  ۸۱۳کتابفروشی از
سراسر کشور در این طرح مشارکت کردند و توانستند
 ۴۹۸هزار و  ۷۴۹نسخه کتاب را به  ۲۰۳هزار و ۷۶۱
نفر بفروشند.
پاییز  ،96نیز طرح «پاییزه کتاب» در  31استان
برگزار شد و در این مدت  ۵۵۸هزار و  ۲۲۹نسخه
کتاب به  ۲۳۵هزار و  ۶۳۹نفر فروخته شد .دومین

طرح پاییزه کتاب با شعار «هر ورقش دفتری
است »...همزمان با چهارمین دوره کتابگردی در ۸۱۳
کتابفروشی سراسر کشور اجرا شد.
در دو دوره ششم و هفتم طرحهای فصلی ،تعداد
کتابفروشیهای شرکتکننده به رقمی ثابت رسید که
بیشترین میزان مشارکت کتابفروشیها در کل 10
دوره را داشت.
آیا کتابفروشیها در سال  97از طرحهای فصلی
روبرگرداندند؟
سال  97نیز با طرحهای «عیدانه»« ،تابستانه» و
«پاییزه» به پایان رسید .در طرح «عیدانه» ۷۹3 ،97
کتابفروشی شرکت کردند .در این روزها تخفیف
کتابها از  ۲۰درصد به  ۳۰درصد افزایش یافت .در
طرح عیدانه کتاب حدود  12.8میلیارد تومان کتاب
خرید و فروش شد که  562هزار و  868نسخه را
شامل میشود .حدود  ۲۰۰هزار شهروند در قالب این
طرح به کتابفروشیها مراجعه کردند .اما با پایان
یافتن طرح «تابستانه کتاب  »۹۷که در بازه زمانی ۷
روزه در تهران و  ۱۰روزه در سایر شهرها اجرا شد۲۵۸ ،
هزار و  ۷۸۲نسخه کتاب در سراسر کشور به فروش
رفت.در این دوره  ۷۱۵کتابفروشی در  ۳۱استان کشور
فروشی معادل ۶۲میلیارد و  ۴۹۱میلیون و  ۸۸۴هزار
و  ۶۲۱ریال داشتند.
با پایان طرح «پاییزه کتاب»  ۹۷نیز  ۳۳۸هزار و ۹۷
نسخه کتاب به مبلغ ۸۰میلیارد و  ۷۶۶میلیون و ۸۴۰
هزار و  ۷۱۱ریال به فروش رسید .این طرح با شعار
«حال خوش خواندن با پاییزه کتاب» با شرکت ۶۷۵
کتابفروشی عضو در سراسر کشور به پایان رسید.
در سه دوره طرحهای فصلی که در سال  97برگزار
شد ،یعنی از دوره هشتم تا دهم میزان مشارکت
کتابفروشیها روندی نزولی به خود گرفت و تعداد
عناوین فروختهشده نیز دچار نوسان شد.
لغو عیدانه 98
تقریبا  10روز از اسفند  96گذشته بود که نیکنام

نوبت اول

حسینیپور ،مدیرعامل خانه کتاب ،از عدم پرداخت
معوقات کتابفروشیهای در طرح پاییزه کتاب خبر داد
و گفت «متأسفانه چون هنوز نتوانستهایم معوقات
کتابفروشیها در طرح پاییزه کتاب را پرداخت کنیم،
عیدانه کتاب را برگزار نخواهیم کرد» .این معوقات
تقریبا تا نیمه اردیبهشتماه به تمام کتابفروشیها
پرداخت شد.
حاال در حالی که چند روزی از آغاز تابستان گذشته
است ،خبرهایی از برگزاری یازدهمین دوره این طرح
در قالب «تابستانه کتاب» منتشر شده است .قرار
است این طرح از  ۲۵تیرماه تا سوم مردادماه در
سراسر کشور برگزار شود .پس از نگاهی اجمالی به
آمار ،شاهد کاهش مشارکت کتابفروشیها پس از
دوره هفتم هستیم که باید علت کاهش این مشارکت
در طرحی که هدفش حمایت از این صنف است،
بررسی شود .گرچه موسسه «خانه کتاب» روز
گذشته نشست هماندیشی درباره طرحهای حمایتی
از کتابفروشان با موضوع «تابستانه کتاب  »۹۸با
هدف ارزیابی این طرحها و همچنین تبادل نظر،
ارائه تجربیات و پیشنهادات را با حضور تشکلهای
نشر ،انجمنها ،کتابفروشان و ناشران برگزار کرد .در
این نشست نیکنام حسینیپور آماری از دورههای
مختلف طرحهای فصلی کتاب به این شرح ارائه
کرد« :از  ۱۰دورهای که این طرحها برگزار شده حدود
 ۸۰۰کتابفروشی مشارکت داشتند .کسانی که از
این طرحها استفاده کردند  ۱۶۰۰نفر بودند .تعداد ۴
ب فروش رفته و حدود
میلیون و  ۱۸۴هزار و  ۹۲۷کتا 
 ۸۷میلیارد تومان گردش مالی وجود داشته که از این
میزان فقط  ۱۶میلیارد یارانه دادهایم».
بیشک کتابفروشیها به عنوان آخرین حلقه
زنجیره تولید تا فروش کتاب ،باید زنده بمانند تا
چرخ چرخه نشر بچرخد و حمایت از آنها با نگاهی
آسیبشناسانه از اقدامات مهمی است که باید مدنظر
قرار بگیرد.

علیاصغر رحیمی لوح مخصوص چهره برتر
هنری سال  ۲۰۱۸رومانی را از دفتر میراث
فرهنگی و هنری یونسکو در رومانی دریافت
کرد.
به گزارش مهر ،علیاصغر رحیمی از
چهرههای موسیقی مقامی عرفانی کشور است
که سردبیری کانون تنبور اصفهان و عضویت
در کمیته ثبت آثار معنوی در حوزه موسیقی
در سازمان میراث فرهنگی کشور از سوابق
رسمی این هنرمند محسوب میشوند.
وی طی سالهای متمادی با سازمان یونسکو
در زمینه خلق آثار و اجرای کنسرتها همکاری
فعال داشته است .او همچنین آهنگسازی
آلبوم «بانگی عجب» به خوانندگی شهرام
ناظری ،حاوی نماهنگهایی در اماکن تاریخی
اصفهان را عهدهدار بوده است که دفتر یونسکو
در تهران این آلبوم را طی مراسمی در کاخ
سعدآباد رونمایی کرد.
رحیمی تاکنون به چندین فستیوال جهانی
موسیقی دعوت شده و کنسرتها و کارگاههایی
تخصصی را در کشورهای مختلف از جمله
انگلستان ،روسیه ،فنالند ،رومانی ،مراکش،
نپال ،ترکیه ،قطر و لبنان برگزار کرده است.
تمرکز سالهای اخیر وی بر پروژههای مشترک
با همراهی انواع ارکسترها و موزیسینهای
غیرایرانی در کشورهای مختلف توجه نهادها
و سازمانهای بینالمللی فرهنگی را در این
خصوصبرانگیخت.
دفتر تحقیقاتی DIALOGUE IN
 AGORAمستقر در آلمان که به گزینش و
معرفی شاخصترین پروژههای مشترک بین
چهرههای هنری برتر رومانی و چندین کشور
متقابل از جمله ایتالیا ،کانادا ،فرانسه ،آلمان
و ایران پرداخته است ،آلبوم ANCESTRAL
 DIALECTSرحیمی را با تایید دانشگاه کولوژ
رومانی در لیست پنج اثر برتر هنری فرهنگی
خود قرار داد.
این آلبوم یکی از اجراهای زنده رحیمی را به
همراهی موزیسینهای شاخص رومانی روایت
میکند .انتشار این آلبوم در اروپا به عالوه
سایر فعالیتهای هنری و فرهنگی وی در
رومانی باعث شد تا مقامات یونسکو و میراثی
آن کشور ،رحیمی را بهعنوان چهره برتر میراث
فرهنگی و هنری سال  ۲۰۱۸در رومانی گزینش
و لوح مخصوص یونسکو را به وی اهدا کنند.
اعطای این لوح با عنوان لوح مخصوص چهره
برتر هنری سال  ۲۰۱۸رومانی طی مراسمی
رسمی در دفتر ریاست سازمان فرهنگی هنری
شهرداری اصفهان با حضور عیدی ریاست
سازمان و نیکولتا زاگورا نماینده یونسکو صورت
گرفت .در این مراسم همچنین الینا دومیتریسو
از سفارت ایران در رومانی ،پروفسور لوریه
ماتیه ریاست دپارتمان هنر دانشگاه مالدووا،
پروفسور اشتفان پلموش نقاش برتر
رومانیایی ،ایزدخواستی از چهرههای شاخص
فرهنگی در شهرداری اصفهان ،بخردی فعال
فرهنگی و نازنین رحیمی بهعنوان مترجم نیز
شرکت داشتند.

«آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصهگران »

شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات ،انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
موضوع مناقصه:
الف) شرح مختصر کار:

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مدت زمان انجام کار

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)
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تامین حجم ماشین آالت تعمیرات اساسی واحدهای
 09-08-07-06شرکت درسال (1398شامل :جرثقیلهای  3الی  50تن،
لودر ،تریلی کفی ،لیفتراک ،واترجت و ماشینآالت سبک و سنگین)

 40روز تقویمی

750/000/000

ب) شرایط متقاضی:
 -1داشتن شخصیت حقوقی /حقیقی ،شماره اقتصادی و شناسه ملی /کد ملی .
 -2داشتن امکانات ،ماشینآالت و خودروهای مورد نیاز به همراه اپراتور مربوطه.
 -3داشتن توانایی مالی ،نیروی انسانی تجربه کافی ،سوابق کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی.
 -4داشتن گواهی تایید صالحیت ایمنی ویژه پیمانکاران و سایر مجوزهای الزم درخصوص مناقصه فوق الذکر.
 -5توان ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار و همچنین توان ارائه تضمین انجام تعهدات مطابق آییننامه تضمین برای معامالت دولتی.
ج) برآورد هزینه انجام موضوع مناقصه معادل ( 15/000/000/000پانزده میلیارد) ریال میباشد.
نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند واقع در استان مرکزی ،اراک ،کیلومتر  20جاده بروجرد
مهلت ،محل دریافت و تحویل فرمهای استعالم ارزیابی کیفی :
متقاضیانــی کــه دارای شــرایط اولیــه منــدرج در «بنــد ب» مــاده یــک بــوده و متقاضــی شــرکت در مناقصــه فوقالذکــر میباشــند میتواننــد بــه مــدت  5روز کاری پــس از انتشــار نوبــت دوم آگهــی (ســه روز
پــس از درج آگهــی نوبــت اول چــاپ میشــود) طــی ســاعات اداری از ســاعت  7صبــح لغایــت  15:30عصــر ضمــن اعــالم آمادگــی ،فرمهــای اســتعالم ارزیابــی کیفــی را از پایــگاه اینترنتــی ایــن شــرکت بــه آدرس
 WWW.IKORC.irدریافــت و پــس از تکمیــل فرمهــا ،بههمــراه رزومــه کاری در قالــب لــوح فشــرده ( )CDحداکثــر تــا دو هفتــه پــس از آخریــن مهلــت ارســال تقاضــا بــه نشــانی :اراک ـ کیلومتــر  20جــاده
بروجــرد ـ ســه راهــی شــازند ـ شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــی(ره) شــازند ـ ســاختمان مرکــزی ـ طبقــه دوم ـ امــور حقوقــی و پیمانهــا ـ اتــاق  232تحویــل نمایند.ضمنــا تلفکــس شــماره 086-33673701
و تلفــن شــماره  086-33491085آمــاده پاســخگویی میباشــد.
محل ،زمان و مهلت تحویل اسنادو مدارک متقاضیان:
مهلــت تحویــل اســناد و مــدارک متقاضیــان (رزومــه کاری) در قالــب لــوح فشــرده (ســی دی) حداکثــر تــا دو هفتــه پــس از آخریــن مهلــت ارســال تقاضــای اعــالم آمادگــی میباشــد .ضمنــا محــل تحویــل مــدارک
درخواســتی مــورد نظــر ،امورحقوقــی و پیمانهــای شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــی (ره) شــازند بــه نشــانی منــدرج در مــاده « »3میباشــد .بدیهــی اســت بــه مــدارک ارســالی بعــد از مهلــت مقــرر ترتیــب اثــر داده
نخواهــد شــد .ضمنــا ایــن شــرکت حــق و اختیــار تــام و تمــام در قبــول یــا رد هریــک یــا کلیــه پیشــنهادهای رســیده را در چارچــوب قوانیــن و مقــررات مربوطــه دارا میباشــد .و دادن پیشــنهاد و ارائــه اســناد و مــدارک
هیچگونــه حقــی بــرای متقاضیــان ایجــاد نمیکنــد .الزم بــه ذکــر اســت دســتگاه مناقصــه گــزار حداقــل یــک مــاه پــس از وصــول اســناد ارزیابــی کیفــی نســبت بــه اعــالم اســامی واجدیــن شــرایط اقــدام خواهــد نمــود.
WWW.SHANA.IR
آدرس اینترنتیWWW.IKORC.ir :
تاریــخ چاپ نوبت دوم  11تیرماه 98
تاریــخ چــاپ نوبــت اول  6تیرمــاه 98
شماره مجوز1398 -1844 :
روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند
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