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دعاي روز دهم ماه مبارک رمضان
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ِين.
الطالِب َ

مقربان
خدايا مرا در اين ماه از توکلکنندگان و از رستگاران نزد خود و از ّ
درگاهت قرار بده ،به احسانت اي هدف جويندگان.

رهنماي طريق
به نظر شما ديدن فيلمهاي خارجي
باوجودنقدهايمطرحنسبتبهآنها،
همچنينشدتتالشفلسفههايغربي
وشرقيبرايدشمنيبااسالموانقالب
وتأثيراينفيلمهادرضميرناخودآگاه
انسان ،چگونه است؟
اساساً دليل مشاهده اينگونه فيلمها
چيست؟ اگر دليل موجهي براي اين
كار وجود ندارد كه نوبتي به مرحله بعد
نمي رسد .اما اگر دليل موجهي براي اين كار وجود داشته باشد ،آنگاه
آنچه شما ميپرسيد ،مطرح ميشود .در هر صورت از نظر اخالقي ،پرهيز
از مشاهده اينگونه از فيلمها الزم است .اگرچه بعضاً ممكن است از نظر
شرعي مانعي نداشته باشد؛ بنابراين اگر دلسوز خودتان هستيد ،ازاين
كارهاي لهو پرهيز كنيد.

كتابخانه  
مناجاتالغافلين
محمدمهديرسولي،نويسندهوتصويرگر،
جديدتريناثرخودبراينوجوانانراتوسط
نشر جام جم و با مقدمه سيد مهدي
شجاعي با عنوان «مناجاتالغافلين»
منتشر ميکند.
رسولي در «مناجاتالغافلين» ،سعي
کرده در راز و نيازي عاميانه با خدا ،از
ي
بين رفتن  ۲۰خصلت اخالقي و ويژگ 
ناپسند را از خدا درخواست کند .ترس ،حسد ،دورويي و  ...از جمله
خصيصههايي است که رسولي در اين کتاب با ادبياتي طنز گونه و به
شکل يک مناجات با پروردگار ،در کنار تصاويري نگارگري شده توسط
وي ،به نگارش درآورده است.
اين کتاب در  ۴۸صفحه ،هماکنون مراحل چاپ را طي ميکند ،و پس
از صحافي و آماده سازي جهت بهرهبرداري عالقه مندان توسط نشر
جامجم عرضه خواهد شد.

رجبيدواني معتقد است که دور زدن تحريمهاي
اقتصادي ،قناعت و صبر در برابر شدائد باعث شد
تحريمهانتوانداثرياساسيعليهبنيهاشمداشته
باشد و پيغمبر(ص) همراه با بنيهاشم سربلند از
شعب خارج شدند.
بهمناسبت فرا رسيدن سالروز وفات حضرت
خديجه کبري(س) تسنيم ،گفت وگويي را با
محمدحسين رجبيدواني محقق تاريخ اسالم و
عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين(ع) درباره
نقش آن حضرت در شکستن محاصره و تحريم
اقتصادي شعب ابيطالب ترتيب داديم که در
ادامه ميخوانيد.
* يکي از شخصيتهاي برجستهاي که در
طول تاريخ اسالم کمتر به او پرداخته شده،
وجود مقدس حضرت خديجه(س) است،
شخصيتيکهاولينوباوفاترينهمسرپيامبر
اکرم(ص) بودند ،شخصيت بزرگي که مادر
تمام ائمه اطهار(ع) است و بسياري فضائل
ديگر ،اما با وجود اين جايگاه عظيم ،چندان
مطالبزياديدربارهشخصيتايشانونقش
و اثرگذاري ايشان در موضوعات مختلف در
همراهي با پيامبر اکرم(ص) وجود ندارد،
بهنظر شما علت چيست؟
وجود مقدس حضرت خديجه کبري(س) طبق
فرمايش پيامبر اکرم(ص) يکي از چهار زن بزرگ
تاريخ است و مقام بس رفيعي دارد ،در حقيقت او
همسر اصلي رسول اهلل(ص) است و نسل پيغمبر
نيز از طريق ايشان استمرار يافته است .بنده دو
شخصيت را در تاريخ مظلوم يافتم طوري که حق
آنان ميان مسلمانان بهخوبي ادا نشده است؛ يکي
حضرتخديجه(س)وديگريحضرتابوطالب(ع)،
اين دو بزرگوار پشتوانههاي عظيم رسالت
پيغمبر(ص) در دوران مکه بودند .اطالعات راجع
به اين دو بزرگوار بهخصوص حضرت ابوطالب(ع)
بسياراندکاست،حتيباتأسفبايدگفتاکثريت
عالم اسالم معتقدند که آن مرد بزرگ و پشتوانه
پيغمبر(ص)دربرابرمشرکان،هرگزمسلماننشد
و مشرک از دنيا رفته که اين اوج جفا و ظلم در
حق اين شخصيت بزرگ دنياي اسالم است .اما
راجع به حضرت خديجه(س) معتقدم که چند
عامل موجب شده اطالعات چنداني درباره اين
وجود مقدس نداشته باشيم؛ نخست اينکه آن
حضرت پيش از هجرت پيامبر و در مکه از دنيا
رفت ،دوراني که اسالم در فشار شديد و زير سلطه
مشرکان قريش در مکه بود.
*بهنظرميرسديکيازمهمتريننقشهاي
اثرگذارحضرتخديجه(س)مربوطبهدوران

ي اقتصادي
رجبيدواني ،چگونگي دورزدن تحريمها 
در صدر اسالم را تشريح كرد؛

مقاومت و تنها مقاومت

محاصره و تحريم اقتصادي شعب ابيطالب
است،لطف ًابرايمانازنقشآفرينيآنحضرت
در شکستن اين محاصره اقتصادي شعب
ابيطالب بفرماييد.
وقتيپيامبر(ص)اسالمراعرضهکرد،بهشدتمورد
بغض و دشمني مشرکان واقع شد و جز حضرت
ابوطالب(ع)کسينميتوانستازآنحضرتدفاع
کند،باوجوداينکهاشخاصيمانندجنابحمزه(ع)،

»

قرارداد بسته بودند که هيچگونه خريد و فروش
و معاملهاي با بنيهاشم صورت نگيرد ،بنيهاشم
پول داشتند و ثروت حضرت خديجه(س) هم بود،
اماوقتيمعاملهايصورتنگيردنميتوانندزندگي
را بچرخانند ،لذا مجبور ميشدند اين ثروتها و
داراييها را به مناطق دوردست که شامل محيط
تحريمي مکه نميشد ببرند و با هزينه باالتر
نيازها را تأمين کنند و آنچه را نياز داشتند از

هدف آنان از محاصره اقتصادي و اجتماعي اين بود
که بنيهاشم دست از پيغمبر(ص) بکشند و او را رها کنند
که موفق نشدند

عباسعمويپيغمبرو...نيزحضورداشتند.حضرت
خديجه(س) در زندگي شخصي و درون زندگي
پيغمبر(ص) فضايي فراهم کرده بود که موجب
آرامش آن حضرت ميشد ،پيامبر(ص) بيرون از
خانه مدام مورد اهانت و گستاخيهاي مشرکان
قرار ميگرفت اما وقتي به خانه ميآمد ،با ديدن
روي حضرت خديجه(س) تمام غم و اندوهها را
فراموش ميکرد.
م اقتصادي در شعب ابيطالب
دور زدن تحري 
بعدهاکهتحري ماقتصاديوحضوردرشعبابيطالب
پديدآمد،تماميداراييحضرتخديجه(س)کهبه
پيامبر بخشيده شده بود ،در طول سه سال تحريم
مورد استفاده قرار گرفت .مشرکان در آن زمان

مناطق دورتر خريداري کنند ،در واقع با دارايي
موجود نميشد کاري کرد که توليد ثروت بشود
لذا هرچه بود براي خرج و خوراک روزانه مورد
استفادهقرارميگرفتتااينکهبهمروراينداراييها
تمام شد .شرايط بسيار سخت بود ،طوري که در
تاريخ داريم يک دانه خرما را چند نفر در دهان
ميگرداندند تا فقط از اين طريق تغيير ذائقهاي
صورتبگيرد.هزينهکردنازمالشخصي(عمدتاً
ثروتحضرتخديجه)وبهاصطالحامروزدورزدن
تحريمها ،قناعت و صبر در برابر شدائد باعث شد
آن تحريمها نتواند اثري اساسي عليه بنيهاشم
داشته باشد و پيغمبر همراه با بنيهاشم سربلند
از شعب خارج شدند.

آگهي مناقصه نوبت دوم

واگذاري امورات خدمات شهري
و فضاي سبز و نقليه به بخش خصوصي

تماشاخانه

*باتوجهبهمحدوديتهاومراقبتهايخاصي
که از سوي قريش انجام ميشد ،تهيه آب و
خوراک و ...چطور براي مردم بنيهاشم که
در محاصره بودند ،انجام ميشد؟
همانطور که اشاره کرديد شعب زيرنظر بود و
بهشدت کنترل ميشد تا از طريق مکه به آنان
کمکي نرسد ،اما در ماههاي حرام نميتوانستند
ممانعت کنند ،حتي خو ِد پيغمبر در ماه رجب
و ذيالحجه که موسم زيارتي خانه کعبه بود و
ساير ماههاي حرام ،از شعب خارج ميشدند،
قريش هم بهشدت عصبي ميشد اما نميتوانست
کاري بکند ،چون ماه حرام حرمت داشت ،لذا در
اين مواقع عدهاي به راههاي دوردست ميرفتند
و معامالتي انجام ميدادند و آنچه نياز داشتند
تهيه ميکردند.
* چطور اين محاصره شکسته شد؟
هدف آنان از اين محاصره اقتصادي و اجتماعي
اين بود که بنيهاشم دست از پيغمبر(ص)
بکشند و او را رها کنند که موفق نشدند يا اينکه
پيغمبر(ص) خودشان خسته شوند و بروند که
باز هم موفق نشدند ،ديدند که فقط فشارها روي
زنان و بچههاست ،آه و ناله زنان و بچهها بلند
ميشد ،خودشان فهميده بودند که تحريمها
ناکارآمد بوده و اثر نکرده است ،اما چون مستکبر
بودندونميخواستندشکسترابپذيرند،منتظر
بهانهايبودندتابگوينداينتحريمهاديگرمنتفي
است ،تا اينکه خدا به پيامبر(ص) خبر داد "آن
لوحي که قريش عليه شما نوشت و در کعبه
بهامانت گذاشت توسط موريانه خورده شده
است" ،پيغمبر اين را به ابوطالب(ع) فرمود و
آن حضرت نيز نزد بزرگان قريش رفت و گفت:
"آيا شما از وقتي ما را تحريم کرديد به اين لوح
دست زديد؟" ،گفتند "نه ،آن قرارداد ُمهر شده
و درون خانه کعبه است".
ابوطالب(ع)گفت":برادرزادهام(پيامبر)خبرداده
که آن لوح را موريانه خورده است ،برويد آن لوح
را بياوريد ،اگر همينطور بود دست از لجاجت
برداريد و محاصره را پايان دهيد و اگر اينطور
نبود من او (پيامبر) را تحويل شما ميدهم،".
گفتند "تو بهانصاف سخن گفتي" ،رفتند و ديدند
لوح خورده شده لذا تصميم گرفتند به محاصره
اقتصادي پايان بدهند .در آن لوح «بسمک اللّهم»
نوشتهشدهبودکهموريانهغيرازاينعبارت،بقيهرا
خورده بود .مفاد آن لوح اين بود که هرگونه معامله
و دادوستد با بنيهاشم تحريم است و نبايد حتي
با آنها ازدواج کرد ،از خو ِد بنيهاشم هم ابولهب
بر آن امضا زده بود.

سربرهنگي و «جنبش به اصطالح دانشجويي»

ادامه از صفحه اول
آيا واقعاً برخي فعاالن دانشجويي که در مقابل اين موضوعات سکوت ميکنند ،قادر به فهم و درک مصائب
نهفته در اين نمودها نيستند؟ يا به واسطه فقدان يک طرح «اصولي  +جامع» براي بهبود اجتماعي ،توان
معرفتي براي انتقاد و عبور از دگمهاي نخبگي و جناحي-سياسي و وابستگي سنتي به دوم خرداد را
ندارند؟ منظور از «انقالبي ماندن» جنبش دانشجويي همين است؛ اين که نگاه غير انتقادي و انفعالي به
اين رويدادها که اصل اعتبار و حيثيت دانشگاه و اجتماع را هدف قرار ميدهند را از خود دور کنند ،و فارغ
از خط و خطبازي ،مهياي انتقاد و ارزيابي منصفانه به هدف بنبستگشايي از مسائل واقعي کف جامعه
باشند و اين ،ميسر نميشود مگر اين که آنها يک طرح «اصولي  +جامع» براي شناخت و تفسير و حل
مسائل اجتماعي داشته باشند .اگر روح جنبش دانشجويي به هر دليل تخدير شد و سرگرم سربرهنگيها
و شيريني و پرويزيها گرديد ،آن گاه ،دانشجوي منفعل ،در قضاوتهاي اجتماعي خود ،اسير حلقههاي
نخبگان سياسي يا ابتذالهاي فرهنگ عوام ميشود .در واقع« ،جنبش دانشجويي» ،فاقد يک طرح
بنيادين براي اصالح اجتماعي خواهد شد ،و به طور منفعل نسبت به امور فرعي واکنش نشان ميدهد.
رايحه «روح دنياي بيروح» ،قدري از متن دانشگاه ما جابجا شده است و از نقاط ديگري به مشام ميرسد.
يک نمونه اين جابهجايي ،پديده «اردوهاي جهادي» است .در حالي که «جنبش به اصطالح دانشجويي»
اسير «سربرهنگي» است« ،اردوهاي جهادي» در گرماي خوزستان ،از زوال صبح تا سحر روز بعد ،با زبان
روزه ،مشغول خدمترساني به مردم هستند .هر چند اين اردوها ،اغلب ،مرکب از طالب و دانشجويان و
دانشآموزان است ،ولي پايگاه اصلي خود را در جايي خارج از دانشگاه مييابد و عمده تشکلها و نهادهاي
شناخته شده دانشجويي و دانشگاهي چندان نقشي در آنها ندارند.
تاريخ انقالب اسالمي نشان ميدهد که يک اجتماع پويا و انقالبي ،با هيچ گروه نخبهاي عقد اخوت نبسته
است ،و تنها خود را متعهد به «آرمان»ها ميداند ،و اگر نخبگان ،به هر دليل از پايبندي به آرمانها شانه خالي

کارگردان:داود اشرفي  ،فرزانه بهرامي و تاراکابلي /تهيه کننده:موسسه
هنرهاي تصويري راش
ساير عوامل :مدير فيلمبرداري  :داود اشرفي ،حسين صدقي  /مدير
صدابرداري  :بهرنگ ميرزايي  /تدوين  :داود اشرفي  -ديوار آبي :مدير فيلم
برداري  :تارا کابلي.فرزانه بهرامي /تدوين  :بهزاد باني ،تارا کابلي
درباره فيلم« :قصه بولوار» درباره بولوار کشاورز ،يکي از معروفترين
خيابانهاي تهران است که در سال  ۱۳۳۹ساخته شد .فيلم جور کردن
خطي از تاريخ و روايت و اتفاق است با همه فراز و فرودهايش ،با همه آرزوهايش و با همه سختيهايش،
مسيري که خيابان را به داشته جمعي ما تبديل ميکند.
پل صدر؛ رابطه شكل شهر و شيوههاي زندگي ،زيرساختهاي
ديوار آبي :اين مستند نگاهي دارد به تهران و ِ
شهري و رفتارهاي شهروندي.

  عكسنوشت

سيد سعيد رضا رضوي  /مهر

افطاري دادن به روزه داران و ميزباني از اين بندگان شايسته ،از سنت هاي پسنديده اي است كه براي
آن اجر و ثواب فراواني در روايات و احاديث ذكر شده است .با فرارسيدن ماه مبارک رمضان ،ماه بهار دلها،
خيرين روزه دار و دوستداران اهل بيت (ع) با برپايي سفرههاي اطعام و افطاري ساده نذورات خود را
بين ساير روزهداران و مهمانان ضيافت الهي توزيع ميکنند .هيئت حسين ابن علي (ع) داراي  25سال
سابقه در محله امامزاده عبداهلل است كه در شب هاي ماه مبارک رمضان سفره ساده افطاري اين هيئت
پذيراي روزه داران زيادي است .اين هيئت با وجود مشکالت اقتصادي همچنان در برپايي سفره هاي
اطعام روزه داران پيشگام است .تصاويري از سفره افطاري اين هيئت را مي بينيم.

  ديالوگ
راحله :کجا رفتي؟ چه ديدي؟ بگو عبداهلل حقيقت را چگونه يافتي؟
عبد اهلل :من حقيقت را در زنجير ديدم؛ من حقيقت را پاره پاره بر خاک ديدم؛من حقيقت
را بر سر نيزه ديدم.
(عليرضا شجاع نوري و الدن مستوفي -روز واقعه)

    كاريكاتور

مينا غالمرضايي  /رسالت

کنند ،اجتماع متعهد و انقالبي ،آمادگي دارد که از اين دست نخبگان و نهادهاي نخبگاني عبور کند .اين که
نخبگان دانشگاهي کشور ،امروز ،به جاي انجام تکليف تاريخي خود در ايجاد طرحهاي «اصولي+جامع»
براي حل مسائل مردم ،درگير مسائل بيارتباط به مسائل مردم شوند که يا به دگمهاي روشنفکري فراملي
مربوط ميشود ،يا به دغدغههاي جناحي-سياسي سرويس ميدهند ،يا فقط اقتضائات شغلي آکادميک
را محقق ميسازند ،و از آن بدتر ،اسير موضوع مبتذلي همچون «سربرهنگي» شوند ،موجب بياعتمادي
جامعه به آکادمي ميگردد .در شرايطي که شماري از اقطاب اين جامعه ،به جاي تعهد به آرمانها ،تخصص
خود را براي دريافتهاي نجومي به رخ ميکشند؛ در شرايطي که برخي نخبگان ورزشي به جاي مرام
پهلواني و گلريزاني ،در گرماگرم تحريمزدگي مردم ،رکورد جهاني خريد «پورشه» را به ثبت ميرسانند
و پيش چشم فقرا دور دور ميکنند؛ در شرايطي که برخي هنرمندان ،جامه زهد را ميدرند و براي «پول»
و «پولداران» و «قدرت» و «قدرتمندان» موضع ميگيرند؛ هنرمنداني که برخي از آنها معاألسف ،ديگر
الگوهاي مناسبي براي جامعه نيستند ،و بايد شمار دوستيها و ازدواجها و جداييهايشان را از مردم پنهان
کرد تا سلب آبروي هنر و هنرمند نشود؛ در اين شرايط ،سکوت فعاالن دانشجويي در نقد توأمان «سياست»
و «اجتماع» ،و تمرکز روي موضوع ابلهانه «سربرهنگي» به چه معناست؟ اگر دانشجو ،متوجه شأن شگرف
«دانش+جويي» خود باشد ،بايد بداند که اين منافع و شهوات و اغراض هستند که بايد تابع او باشند ،نه او
تابع آنها .اگر در مورد «انقالبي ماندن» چيزي به نام «جنبش دانشجويي» سخن بگوييم ،شرط الزم آن،
مستقل ماندن جنبش دانشجويي از نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه و توليد آزادانه راهحلهاي آرماني،
براي مسائل اجتماعي ،بدون مالحظه منافع و شهوات و اغراض است.
الحاصل :امروز« ،فعاالن دانشجويي» براي «انقالبي ماندن» ،بايد در سه جبهه «جهاد» کنند؛ هم بايد تمايل
اصحاب منافع و اغراض را براي سوء استفاده از جنبش دانشجويي مهار نمايند ،و هم بايد دست بر زانو بگذارند
و طراحيهاي نو به نو شونده براي حس مسائل اجتماعي با اتکاء به يک طرح جامع از تکامل جامعه مطرح
نمايند ،و نهايتاً ،بايد با ديو بزرگتري ،مشغول «جهاد اکبر» شوند و با اسارت شهوت بجنگند ،نه آن که از
«سربرهنگي» و «شهوتساالري» ،آن هم در محيط مقدس دانشگاه دفاع کنند.

آگهي شركت در مناقصه عمومي
(تجديد آگهي)

موضوع -1 :اجراي پيادهروسازي معابر سطح شهر  -2اجرا و احداث كانال مسكن مهر  -3اجراي پروژه مرمت و اصالح جداول بلوار توحيد (هر سه مورد براساس فهرست بهاء  -4 )98جابجايي پل روگذر عابر
پياده چهارراه شاهد به مقابل هواشناسي (به صورت مقطوع)  -5اجراي ميدان امام حسين(ع)
شهرداري اليگودرز در نظردارد به استناد مجوز شماره  1/614مورخ  97/12/26شوراي اسالمي شهر و مصوبه شماره  8/801مورخ  97/12/7كميته انطباق فرمانداري پروژه مشروحه ذيل را به شركتهاي
واجد شرايط واگذار نمايد.
مشخصات پروژه

تاريخ انتشار98/2/26 :
خ ش98/2/26 :
شناسه آگهي 462992

يعقوب محمودي
شهردار لردگان

رديف

پروژه

مبلغ اوليه

ميزان سپرده  -ريال

مبلغ خريد اسناد  -ريال

رتبه مورد نياز

1

اجراي پيادهروسازي معابر سطح شهر (براساس فهرست
بهاء )98

5/000/000/000

250/000/000

1/800/000

 5ابنيه

2

اجراي پروژه مرمت و اصالح جداول بلوار توحيد

1/500/000/000

75/000/000

1/100/000

 5ابنيه

3

اجراي پروژه جابجايي پل روگذر عابر پياده چهارراه
شاهد به مقابل اداره هواشناسي مقطوع

1/000/000/000

50/000/000

950/000

--------

4

اجرا و احداث كانال مسكن مهر (براساس فهرست
بهاء )98

1/500/000/000

75/000/000

1/100/000

 5ابنيه رسته ساختمان

5

اجرا و احداث ميدان و المان ميدان امام حسين(ع)
(براساس فهرست بهاء )98

2/000/000/000

100/000/000

1/100/000

 5ابنيه

شرايط مناقصه:
 -1متقاضيان ميتوانند همهروزه در وقت اداري از تاريخ درج آگهي در روزنامه تا تاريخ  98/3/2جهت 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 را در (پاكت الف) و گواهي تاييد صالحيت معتبر و اساسنامه و رزومه
كاري و مدارك صاحبان شركت و قراردادهاي عمراني مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي ( ESHصالحيت 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 .ارائه ليست نيروهاي فني و ليست تجهيزات و ماشينآالت مرتبط همراه با اسناد مالكيت الزامي است .درج نام
شركت و شماره تلفن روي تمامي پاكتها الزامي است.
 -3در پروژه موضوع بند  3اشخاص حقيقي كه داراي صالحيت پيمانكاري ميباشند نيز ميتوانند شركت نمايند و ميبايست گواهي صالحيت پيمانكاري خود را همراه با ساير مدارك در پاكت (ب) قرار دهند.
 -4تضمين حسن انجام كار به ميزان  %10از مبلغ كل قرارداد ميباشد.
 -5متقاضيان ميبايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مناقصه را به يكي از صورتهاي زير  -1ضمانتنامه بانكي ،واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائهشده نمايند.
 -6به پيشنهادات 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 و پيشنهادات فاقد گواهيهاي مندرج در
بند  2ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7پرداخت براساس تحقق اعتبار مصوب و تخصيص آن به صورت مرحلهاي خواهد بود (به صورت نقدي يا اوراق).
 -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 ميباشد.
 -10برنده 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.
 -11هزينه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -12برنده مناقصه ميبايست ظرف مدت  72ساعت پس از اعالم ،به واحد امور قراردادها جهت تنظيم قرارداد و ارائه تضمين انجام تعهدات 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.
 -13مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  0108160079001شهرداري نزد بانك ملي واريزگردد و پس از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به امور قراردادها متقاضيان نسبت به خريد اسناد مناقصه
از شهرداري اقدام نمايند.
 -14شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -15مهلت قبول پيشنهادات از تاريخ انتشار اين آگهي و تا تاريخ  98/3/7ميباشد.
 -16زمان بازگشايي پاكات روز پنجشنبه  98/3/9ميباشد.
 -17اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس  www.aligoudarzcity.irقابل دسترسي ميباشد.
تاريخ انتشار98/2/26 :
خ ش98/2/26 :

علي ميرزا بسحاق  -سرپرست شهرداري اليگودرز

