» تماشا

»

زماني که بين مردم به عدالت رفتار شود ،فقر از ميان مي رود و زمين برکت
خود را به اذن خدا مي گستراند.

امام علي (ع):

چرا بايد تنگه ابو قريب را ببينيم؟

مهدي افشاريان
فيلم تنگه ابو قريب که روزهاي اکران عمومي خودش را سپري
مي کند ،بار ديگر ياد حماسه گردان عمار در اين تنگه را زنده کرد.
فيلم سينمايي تنگه ابوقريب به نويسندگي و کارگرداني بهرام توکلي به
ي پردازد که در نبردي
س ترين برهههاي دفاع مقدس م 
يکي از حسا 
تن به تن در جشنواره سي و ششم فيلم فجر عنوان بهترين فيلم را
نيز از آن خود کرد و موفق به شکار  6سيمرغ بلورين شد .سينماي
دفاع مقدس با اين فيلم جهش بلندي رو به جلو کرد و در مجموع
تمام نقدها و گفته ها و مصاحبه ها ،اين فيلم يک اتفاق مهم در ژانر
دفاع مقدس است.
ابوقريب در نزديکي دشت عباس و جاده انديمشک به دهلران ،نشان
سرزميني است که کارگردان جوان سينما را براي روايت يکي از حساسترين
برهههاي جنگ راهي جنوب کرده است .توکلي به بخشي از تاريخ دفاع
مقدس پرداخته که تا به حال کمتر مورد توجه بوده و اين فيلم بيشتر و
ي تواند سختيها و مشکالت رزمندگان را در آخرين سال جنگ
بهتر م 
نشان دهد .اگر تاريخ هشت ساله دفاع مقدس را به سه دوره سا ل هاي
آغازين از سال  1359تا  ،1361سا ل هاي مياني از  1361تا  1365و
سا ل هاي پاياني از  1365تا  1367تقسيم کنيم ،متوجه خواهيم شد
که بيشترين تمرکز رسان ه ها ،پژوهشگران و راويان ،بر سالهاي آغازين
و مياني بوده و کمتر به اتفاقات مهم سالهاي پاياني جنگ پرداخته
شده است .فيلم تنگه ابوقريب اتفاق و مجال خوبي است تا با دقت و
حساسيت بيشتري سا ل هاي پاياني جنگ را مرور کنيم .سا ل هايي که
به لحاظ مقاومت و ايثار نيروها مثالزدني است و اجازه تعرض دوباره
دشمن به خاک مقدس مان را نداد.
ش ريتم و خوش ساختي
از لحاظ تکنيکي فيلم تنگه ابوقريب فيلم خو 
است که لحظات نفسگيري را از ابتدا تا انتهايش به مخاطب نشان
داده است .نه آنقدر ريتم تندي را در روايت پيش گرفته که تماشاگر
از اتفاقات آن جا بماند و نه آنقدر روند کندي دارد که حوصله مخاطب
را سر ببرد و از جذابيت يک فيلم در ژانر جنگ و دفاع مقدس بکاهد.
در جريان دفاع مقدس ،اگر پيروزي يا دفاعي انجام شده ،نتيجه تالش
و شجاعت يک نفر نبوده و صدها يا هزاران نفر جانباز و شهيد شدهاند
ن شان را حفظ کنند .بنابر اين اگر بپرسيد قهرمان تنگه
تا سرزمي 
ابوقريب کيست؟ بايد گفت همه.
سردار يزدي را مهدي پاکدل زنده کرده ،خليل با بازي حميد رضا آذرنگ
جلوه مي کند ،علي سليماني در نقش عزيز است و امير جديدي ،حسن
را بازي مي کند .بازي نقش مجيد بر عهده جواد عزتي است و علي
را مهدي قرباني جان بخشيده ،که هرکدام از اين نقش ها به خودي
ت هايشان حکم قهرمان اين فيلم را دارند
ي ها و شجاع 
خود ،با فداکار 
و از لحاظ فيلمنامه نويسي مي توان اين موضوع را نقطه قدرت توکلي
دانست که قرار نيست قهرمان يک نفر باشد .چهره پردازي اين فيلم به
ق تر
درستي انجام داده شده .زخ م هايي که در طول فيلم عميق و عمي 
ي تر ميشوند و ترتيب اتفاقات
ميشوند ،چهر ه هايي که خاکي و خاک 
فيلم ،به خاک و خون کشيده شدن شخصيت ها را به خوبي نشان
شخصيت هاي زنده ،شهدا و مجروحاني که در

ميدهد .عالوه بر ظاهر
گوشه و کنار افتادهاند و چهرههاي مصدومان شيميايي هم به قدري
باورپذير است که در لحظاتي حتي ممکن است درد روحي و مانع چشم
ي پردهاي که
دوختن شما به پرده سينما بشود .کارگردان فيلم با روايت ب 
دارد ،واقعيت و زشتيهاي جنگ مانند شيميايي شدن رزمنده ها و مردم
بيگناه ،تلف شدن از تشنگي ،قطع شدن دست و پا و اتفاقاتي شبيه اينها
ي گذارد و مخاطب را تا عمق فاجعه مي برد.
را پيش چشم تماشاگر م 
توکلي نخواسته روايتي پاستوريزه از جنگ ارائه بدهد و در لحظاتي که
ت هاي جنگ گذاشته است .تماشاگران تنگه
نياز بوده ،دست روي واقعي 
ابوقريب شايد در برخي لحظات ،تصاويري را ببينند که در عين نمايش
خشونت ذاتي جنگ ،گاهي از ژانر دفاع مقدس حذف شده ،چيزهايي
که نميتوان از روزهاي سخت جنگ و تاريخ جدا کرد.
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رئيس سازمان تبليغات اسالمي:

هيئات مذهبي ،موتور محرکه انقالب اسالمي هستند

حجت االسالم قمي در نشست افتتاحيه شوراي مشورتي
ستايشگران در بنياد دعبل ،ترويج مفاهيم اسالمي از
مجراي هيئات را عامل ايجاد اتحاد در ميان مردم و
هيئات را موتور محرکه انقالب اسالمي دانست.به گزارش
خبرنگار مهر ،در اين نشست ،حجتاالسالم و المسلمين
محمد قمي ،رئيس جديد سازمان تبليغات اسالمي
که براي اولين بار پس از انتصاب در جمع مداحان
از اول مهر صورت م يگيرد؛

تعطيلي هفت هزار
پيش دبستاني غيرمجاز

حاضر شده بود از حضور خود در ميان مداحان
اهل بيت (ع) ابراز خرسندي کرد و ضمن تأکيد
مضاعف بر ابزارها ،ظرفيتها و قالبهاي اصيل ترويج
مکتب امام حسين(ع) به اهميت پيشبرد تبليغات
ناب اسالمي از مسير روضه سيدالشهدا (ع) اشاره
نمود.وي همچنين ترويج مفاهيم اسالمي از مجراي
هيئات را عامل ايجاد انسجام و اتحاد در ميان مردم
دانست و هيئات را موتور محرکه انقالب اسالمي
دانست.رياست سازمان تبليغات در بخش ديگري
از سخنان خود ،ضمن تأکيد بر تحقق سخنان مقام
معظم رهبري ،به فرموده ايشان در خصوص رشد و
بالندگي متولدين دهه  ۷۰در اثناي تهاجم فرهنگي
گسترده غرب اشاره کرد و گفت :خيل جوانان پرشور
و مشتاق حضور در قالب مدافعين حرم ،نشان از عدم
توفيق دشمن در برنامههاي خود دارد.

مدير بيست و يکمين جشنواره بي نالمللي قصهگويي:

ي است
شعار امسال جشنواره قصهگويي ،تمرين زندگ 
نالمللي
درنشستخبريبيستويکمينجشنوارهبي 
قصهگويي که در کانون پرورش فکردي کودکان
و نوجوانان برگزار شد ،محمدرضا زمرديان ،مدير
جشنواره درباره شعار امسال جشنواره يعني «تمرين
زندگي» توضيحاتي داد.محمدرضا زمرديان ،مدير
جشنواره قصهگويي و معاونت فرهنگي کانون از زمان
اختتاميه جشنواره قصهگويي همزمان با شب يلدا
خبر داد و در ادامه گفت :بنا بر شعار امسال کانون
که «تمرين زندگي» است و با عنوان اينکه زندگي
خوب تمرين ميخواهد ،عنوان جشنواره امسال
ما «قصه زندگي» نامگذاري شده است.زمرديان
بخش «قصه  ۹۰ثانيهاي» در بخش عمومي را يکي
از تفاوتهاي مهم جشنواره امسال با دورههاي
گذشته دانست و گفت :اميد بر آن است که در
بخش «قصه  ۹۰ثانيهاي» همه افرادي که فکر

 ۷هزار پيش دبستاني غيرمجاز که هم اکنون مشغول فعاليت هستند ،از اول مهر فعاليت
نخواهند کرد.مجتبي زيني وند در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما افزود:
بيش از  ۱۵هزار مرکز پيش دبستاني از ساير دستگاهها به غير از آموزش و پرورش مجوز
فعاليت گرفتند که مديران  ۸هزار مرکز مراجعه کرده و مجوز فعاليت دريافت کرده اند،
اما همچنان  ۷هزار مرکز پيش دبستاني بدون مجوز و به صورت غير قانوني مشغول

خبر »

رونمايي از تصاوير جديد سريال

تصويربرداري ستايش ۳به ۶۰درصد رسيد

ميکنند زندگيشان قصهاي دارد بتوانند شرکت
کنند .ساير بخشها نيز شامل بخش تخصصي براي
کودکان و پدربزرگها و مادربزرگها و همچنين
بخش بينالملل همانند گذشته انجام ميگيرد.
او افزود :همانطور که شعار جشنواره ،تمرين
براي خوب زندگي کردن است من فکر ميکنم
قصهگويي هم به تمرين نياز دارد.

بهکارند.رئيس سازمان مدارس و مراکز غيردولتي آموزش و پرورش بهکارگيري نيروهاي
گزينش نشده و استفاده از محتواي آموزشي تاييد نشده را از جمله تخلفات عمده اين
مراکز غيرمجاز بيان و تاکيد کرد :طبق قانون فقط آموزش و پرورش ميتواند براي افراد
زير  ۲۰سال مجوز فعاليت صادر کند و تنها مرکز صدور مجوز مراکز پيش دبستاني تا
دبيرستان آموزش و پرورش است.

نمايه

فارس /مهدي بلوريان

روحاني قصهگو

تاکنون حدود  ۶۰درصد از تصويربرداري «ستايش  »۳به کارگرداني سعيد سلطاني
انجام شده است.به گزارش خبرنگار مهر ،سريال «ستايش  »۳به کارگرداني
سعيد سلطاني و تهيه کنندگي آرمان زرين کوب اين روزها در لوکيشني که
منزل ستايش در آن واقع شده در منطقه عباس آباد در حال تصويربرداري است
و تاکنون  ۶۰درصد از اين مجموعه جلوي دوربين رفته است.در اين لوکيشن
خانواده ستايش و همچنين بازيگران ديگري از جمله نرگس محمدي ،داريوش
ارجمند ،مهدي سلوکي ،مهتاج نجومي ،شهرام پوراسد ،مريم خدارحمي جلوي
دوربين هستند.عوامل سريال تا زمانيکه در اين لوکيشن حضور دارند به صورت
شب کار هستند و فعال در همين لوکيشن باقي مي مانند.

ظري فمنش خبر داد:

نماز روز عيد سعيد غدير
در اغلب شهرها اقامه خواهد شد
حسين ظريفمنش مدير عامل بنياد غدير از برگزاري نماز عيد غدير در اغلب
مراکز استانها و شهرها خبر داد.به گزارش خبرگزاري مهر ،وي با اشاره به اهميت
نماز عيد غدير گفت :آنچه که از روايات برميآيد ،نماز عيد غدير داراي فضيلت
بسيار زيادي است بهطوري که امام صادق(ع) در اينباره ميفرمايند« :هرکس نماز
عيد غدير را بپا دارد ،همانند کسي است که در آن روز( واقعه غدير خم) حضور
پيدا کرده است»...ظريفمنش افزود :برپايي نماز عيد غدير در تهران در حرم
حضرت عبدالعظيم حسني(ع) به امامت امام جمعه موقت تهران حجتاالسالم و
المسلمين کاظم صديقي از ساعت  ۱۱صبح اقامه خواهد شد .همچنين اين نماز
در حرم مطهر حضرت صالح بن موسي الکاظم(ع) «امامزاده صالح تجريش» نيز
با حضور پرشور مردم اقامه خواهد شد ،لذا از عموم مردم دعوت به عمل ميآيد
جهت شرکت در اين نماز پرشکوه حضور به هم رسانند.

دختر  ۱۱ساله کارگردان تئاتر شد

اسماعیلآذرینژادطلبهجوانیاستکهماشین
شخصیاش را مملو از کتاب کرده و همانند
کتابخانه سیاری آن را به دورافتادهترین نقاط
کشورکهازهمهلحاظمحرومهستندمیبرد؛با
لباس روحانیت روستا به روستا میرود و برای
بچهها کتاب و قصه میخواند.حجتاالسالم
اسماعیل آذرینژاد متولد سال  ۵۸و ساکن
شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و
بویراحمد است .او عالوه بر تحصیالت حوزوی،
کارشناسی جامعهشناسی و ارشد عرفان را
در دانشگاه خوانده ،مدرس حوزه علمیه
پنج سالی است با شعار «قصه ،توپ و رنگ»
تمام تالش خود را بر فعالیت در محور کتاب
کودک قرار داده است.

نمايش «عروسک هاي من» به کارگرداني مهربان غالميان که  ۱۱سال
سن دارد در بخش تجربه هفدهمين جشنواره بين المللي تئاتر عروسکي
تهران مبارک اجرا مي شود.فرامرز غالميان پدر مهربان غالميان کارگردان
نمايش «عروسک هاي من» که از شهر آبادان در بخش تجربه هفدهمين
جشنواره بين المللي تئاتر عروسکي تهران مبارک به صحنه مي رود
درباره اين اثر نمايشي و کارگرداني دختر  ۱۱ساله اش به خبرنگار مهر
گفت :ما يک خانواده سه نفره متشکل از هيام احمدي همسرم و مهربان
غالميان دخترم هستيم که همه کارها اعم از نوشتن نمايشنامه ،ساخت
عروسک ها ،عروسک گرداني و کارگرداني يک اثر نمايشي را خودمان
انجام مي دهيم .نمايش «عروسک هاي من» نيز بر اساس طرحي از
دخترم و توسط همسرم نوشته شده و مهربان کارگرداني اين کار هم
عهده دار شد و من نيز به عنوان دستيار او حضور دارم.

آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره 97/11-1

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي
واگذاري امور خدماتي به صورت حجمي (نوبت اول)

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد دستورالعمل شماره  55428مورخ  93/5/13وزارت كشور سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و همجنين نامه  83/42/8716مورخ 97/2/23
مديركل محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري لرستان و مجوز شماره  2365مورخ  97/5/29كميته انطباق فرمانداري و مجوز شماره  10/351مورخ  97/6/1شوراي اسالمي شهر
اليگودرز در نظر دارد كليه امور خدماتي شهرداري را به مدت يك سال به صورت حجمي به شركتهاي خدماتي واجد شرايط طبق شرايط ذيل واگذار نمايد:
مشخصات موضوع مناقصه:
رديف

پروژه

مبلغ پايه يك سال ريال

ميزان سپرده  -ريال

مبلغ خريد اسناد  -ريال

3

واگذاري كليه امور خدماتي شهرداري به صورت حجمي شامل  -1واگذاري كليه امور خدماتي شهر
شامل :تنظيف و حمل و دفن زباله و لجن و اتالف سگهاي ولگرد و برفروبي (كامل) و بخشي از واحدهاي
متوفيات ،موتوري ،تاسيسات ،سد معبر  -2واگذاري خدمات يك ايستگاه آتشنشاني به صورت تماموقت
(تامين ماشينآالت آتشنشاني به عهده شهرداري ميباشد) و ساير امور طبق شرايط خصوصي و دفترچه
پيمان  -3واگذاري بخشي از خدمات نظارت فني و عمراني پروژهها -4واگذاري بخشي از خدمات
اداري شهرداري و سازمانهاي تابعه

48/000/000/000

2/400/000/000

3/000/000

شرايط مناقصه:
 -1متقاضيان ميتوانند همهروزه در وقت اداري به مدت  5روز با احتساب روزهاي تعطيل پس از درج آگهي در روزنامه جهت خريد اسناد مناقصه با در دست داشتن اصل گواهينامه تاييد صالحيت
معتبر شركت به واحد امور قراردادهاي شهرداري اليگودرز مراجعه نمايند.
 -2شركتكنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكات جداگانه ،الك و مهرشده شامل تضمين شركت در مناقصه درپاكت الف و گواهي تاييد صالحيت معتبر و اساسنامه
و رزومه كاري و قراردادهاي مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي صالحيت ايمني پيمانكاري را در (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت را در (پاكت ج) قرار دهند و هر سه پاكت را در يك پاكت قرار داده و
در وقت قانوني ثبت دبيرخانه شهرداري و به دفتر بازرسي شهرداري تحويل نمايند.
 -3تضمين حسن انجام كار به ميزان  %10از مبلغ كل قرارداد ميباشد.
ن شركت در مناقصه را به يكي از صورتهاي زير  -1واريز به حساب سپرده شهرداري به شماره حساب  0106721682008نزد بانك
 -4متقاضيان ميبايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمي 
ملي  -2ضمانتنامه بانكي ،واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.
 -5مهلت نهايي قبول پيشنهادات  2روز پس از پايان مدت فراخوان ميباشد.
 -6متقاضيان ميبايست مبلغ خريد اسناد را به شماره حساب  0108160079001نزد بانك ملي واريز سپس با تحويل آن به امور قراردادهاي شهرداري نسبت به تحويل گرفتن اسناد مناقصه اقدام نمايند.
مخدوش و مبهم و داراي شرايط و ناقص و پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپردههاي مخدوش و سپردههاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد
 -7به پيشنهادات
َ
شد.
 -8شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
 -9كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار است.
 -10برنده مناقصه ميبايست توان پرداخت دو ماه حقوق و مزاياي كارگران تحت امر را داشته و نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد.
 -11شركتكننده در مناقصه مكلف است پرينت گواهي شده بانكي كه نشان از توانايي مالي شركت دارد را ضميمه اسناد و مدارك خود نموده و در پاكت الف قرار دهد.
 -12برنده مناقصه ميبايست  %10از مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمين انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعالمي شهرداري واريز نمايد .عالوه بر آن در صورت نياز تضمينات ديگري
نيز اخذ خواهد گرديد.
 -13هزينه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -14برنده مناقصه ميبايست ظرف مدت  3روز پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت تنظيم قرارداد مراجعه نمايد .در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد
منعقد ميگردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد .همين شرايط براي نفر سوم نيز قابل اعمال ميباشد.
 -15تامين كليه ماشينآالت و كليه هزينههاي مربوط به ماشينآالت (سوخت و استهالك و )...و وسايل و امكانات مورد نياز خدماتي (جارو ،بيل ،فرغون ،لباس و )...به عهده برنده مناقصه
ميباشد.
 -16در صورت كمبود نيرو پس از انعقاد قرارداد با برنده در هر قسمت تامين نيرو به عهده برنده مناقصه ميباشد و هيچگونه وجهي به مبلغ قرارداد بابت نيروهاي اضافه شده به پيمانكار پرداخت
نخواهد شد.
 -17برنده مناقصه موظف به رعايت قوانين اداره كار و ساير قوانين و بخشنامهها و آييننامههاي اعالمي مصوب از سوي مقامات ذيصالح ميباشد.
 -18ساير شرايط در قالب دفترچه پيمان و شرايط خصوصي در اختيار شركتكنندگان قرار خواهد گرفت.
 -19شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -20اين آگهي از طريق سايت شهرداري به آدرس  www.aligoudarzcity.irقابل دسترسي ميباشد.
 -21كليه متقاضيان شركت در مزايده ميتوانند از تاريخ درج آگهي به مدت  5روز با احتساب روزهاي تعطيل جهت دريافت اسناد و  2روز كاري تحويل پيشنهادات به نشاني استان لرستان  -شهرستان
اليگودرز  -امور قراردادها مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار97/6/6 :
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نوبت اول

شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد تعويض كامل باندلهاي  5H4-RH1a & RH1bو نيپلهاي خروجي هدر  Eco1واحد 4
بخار نيروگاه شهيد سليمي را طبق شرايط ذيل و همچنين شرايط فني وخصوصي كار و نقشههاي پيوست اسناد مناقصه به پيمانكار
واجد شرايط واگذار نمايد .عالقمندان جهت خريد اسناد مناقصه با ارائه معرفينامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ  300/000ريال به
حساب سيبا شماره  0105692716008به نام شركت مديريت توليد برق نكا نزد بانك ملي ايران شعبه نيروگاه به اداره تداركات اين
شركت مراجعه نمايند.
 -1مدت زمان انجام كار 80 :روز تقويمي از زمان تحويل بويلر
 -2زمان فروش اسناد مناقصه :از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت  7روز
 -3پيشنهاددهندگان بايستي پيشنهاد خود را براساس شرايط مناقصه تنظيم و حداكثر تا ساعت  9صبح روز سهشنبه مورخ
 97/06/27به اداره تداركات شركت مديريت توليد برق نكا واقع در نكا  -كيلومتر  25جاده زاغمرز  -نيروگاه شهيد سليمي نكا
تسليم و رسيد دريافت دارند .پيشنهادات واصله راس ساعت  9:30صبح همان روز با توجه به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد شد.
حضور پيشنهاددهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي كميسيون مناقصه آزاد ميباشد.
 -4ارائه حداقل  3مورد قرارداد و اسناد مثبته درخصوص انجام پروژه در زمينه تعويض باندلهاي بويلرهاي نيروگاهي و صنايع نفتي
با ظرفيت حداقل توليد  50تن بخار در ساعت در  10سال گذشته و حداقل دو مورد گواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي
 -5سپرده شركت در مناقصه :مبلغ سپرده شركت در مناقصه معادل  760/000/000ريال است كه بايستي به يكي از صورتهاي
مشروحه ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به دستگاه مناقصهگذار تسليم گردد:
 -5-1رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا  0105692716008اين شركت نزد بانك ملي ايران شعبه نيروگاه شهيد سليمي نكا
 -5-2چك تضمين شده بانكي به نفع كارفرما
 -5-3ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما برابر با فرم پيوست كه ميبايست داراي  3ماه اعتبار باشد.
 -6به پيشنهادهاي فاقد سپرده ،سپردههاي مخدوش ،سپردههاي كمتر از ميزان مقرر ،چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده
نخواهد شد.
 -7توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي حسن انجام تعهدات به ميزان  %10مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد.
 -8به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل ميشود ،مطلقا
ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -9ساير اطالعات و جزئيات مربوط ،در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت مشاهده آگهي و خالصه اسناد به سايتهاي www.nekapowerplant.ir، www.tender.tavanir.org.ir :مراجعه و براي
كسب موارد بازرگاني با شماره تلفن  011-34622465خانم حيدري و كسب اطالعات فني بيشتر با شماره تلفن 09113539568
آقاي مهندس شيرزاد تماس حاصل فرماييد.
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