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چهارشنبه  1مهر 1394

اســتاد هاشــم جاوید امــروزه در فــارس از
صاحب نظران ادبیات پارســی اســت – شــاعر
بلندمرتبه و نامآشــنایی است – حرفهای در دل
ماندهاش را چنان شاعرانه بیان میکند که خاطره
و شــیرینی آن تــا مدتها در ذهــن و جان آدمی
میماند.
چهل ســال پیش فرصتی مغتنم دســت داد.
با زندهیــاد رحیم افالطونی ســاعتی در خدمتش
بودیم .مثل اینکه همین دیروز بود .ایشــان انواع
شــعر را میشناسد ،به تاریخ آشنایی کامل دارد ،از
دوستداران خواجه اهل راز است.
جاویــد برای خودش ســر و صدایــی کرد و
خیلی زود مورد توجه حافظ شناسان قرار گرفت.
اســتاد روشــی را برگزیده که مخصوص خود
اوســت ،عزلت را برگزیده و ترجیح میدهد بیشتر
در جمع هواخواهان نزدیکش باشد.
سالهاســت او را در محافل ادبی ندیدهام .من
وایــه چنین دیــداری را دارم؛ چرا کــه دیدار این
عزیزان غنیمت اســت .این دوری از محافل ادبی
امروزه مورد رضایت اوســت ،این پســند اوست،
سالمت باشد و امید که در این روزگار نخواهد ناز
طبیبان را هم بکشد.
حکایت این طبیبان هم این روزها خود حکایتی
اســت! زمانی خواســتم بنشینم از ســر مهربانی
حرفهای دلم را با ایشــان در میان بگذارم ...ولی
بعد دیدم آنها فرصت خواندن ندارند ،پس بنویسم
که چه بشود؟!
در شــماره  47تابســتان  1394فصلنامه نقد و
بررســی کتاب ،از کار ارزشمند همشهری گرامی
آقای هرمز همایونپور روایت شــیرینی خواندم از
استاد هاشم جاوید که  -همین جا مینگارم استاد
را هم در ردیف قصهنویسان فارس منظور دارید -
قلمی شیرین و دلچسب دارد.
« ُمزد شعر» را از ایشان بخوانید:
بار اول کــه در تهران به دیــدن دکتر رعدی
آذرخشی رفتم فرش تبریزی خوبی در سالن دیدم.
گفتــم :جناب دکتر رعدی گمان میکنم این قالی
بافت سی چهل ســال پیش باشد ،خوب نگاهش
داشتهاید.
گفت :این فرش داستانی شنیدنی دارد.
ســال  1312من و جالل همایی برای تدریس
او بر خاک دنیا
پشت او هفتو دریا
یِی روزی یاری دوشتم
چه روزگاری دوشتم
***
باد اومد و باد اومد
کدوم باد؟
هم باد که سر گلمو برد
کدوم گل؟
هم گل که پشت در بود
کدو در؟

ادبیات فارســی به تبریز رفتیم .همایی که از من
بزرگتر و پیشبینتر بود اتاقی در اتاق یک کارمند
دست و پا کرده بود.
مــن کــه دیــدم تبریزیهــا در خانــه مورد
سکونتشــان اتاق به مرد مجــرد اجاره نمیدهند،
ناچار خانه دربست گرفتم.
اوقات فراغت را اغلب به تماشــای دیدنیهای
تبریــز میرفتم .از جملــه بازار پــررواج و رونق
زرگری و فرش فروشیها «سراها» و «حجرهها»
و انبارهای مملو از فرشهای گوناگون ،ســرانجام
عالقــه و کنجکاوی مرا به یک کارگاه فرشبافی
کشاند.
در حیاطی قدیمی و بــزرگ ،زیرزمینی دراز و
باریک با سقف کوتاه ،پنجرههای کوچک و کمنور
و هوایی گرفته و نمور ،ده دوازه دختر هشــت ،نه
ساله روی الوارهای دراز و باریک و خشک و سخت
نشســته بودند و قالی میبافتند .سرانگشــتهای
نازک و ظریفشان پشــمهای رنگین تابیده را به
تارهای «دار قالی» گره میزد و با کاردکی میبرد
و با ُدم چوبی کاردک میگرفت تا گرهها محکم و
صاف و یکدست شود.
در فضای نیمهتاریک ،صدایی که شنیده میشد
صدای تک ســرفه بود و همهمه نامفهوم دختران
که شمارش گرهها و نشان طرح و رنگها را از بَر،
زیر لب میخواندند.
در راه بازگشــت به خانه بــه فکر آن کودکان
نوجوان بودم که در آن حال و هوا ،به جای نشو و
نما ،در فضایی بیآفتاب و هوایی سنگین از ذرات
پشم و غبار ،نبالیده و نشکفته میپژمردند.
کمکم مضمون شعری در ذهنم جوانه زد و آن
شب و فردا شب قصیده «کارگاه فرش» را ساختم
و پرداختم.
شعر را برای همایی خواندم گفت :چرا به انجمن
ادب نمیآیی .هفتهای یک شب در خانه اسماعیل
امیرمعزی که مردی ادیب و خوش سخن ،فاضل و
باذوق است ،جلسه داریم .با همایی به انجمن ادب
رفتم و شــعرم را خواندم و از امیرمعزی بزرگوارانه
و بیدریغ تشویق و تحسین شنیدم و دلگرم شدم.
به لطف انجمن ،شــعرم در نشــریه ادبی چاپ
شد و بر سر زبانها افتاد و علیآباد هم دهی شد.
روز جمعــهای پیش از ظهر در خانه را زدند ،در
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یادی از استاد هاشم جاوید

ابوالقاسم فقیری

را که باز کردم ،روبروی خود یک «حاجی بازاری»
تمام عیار دیدم.
مردی میانه باال با ریشــی ُت ُنک و حنا بســته،
قبایی دراز و شال و عمامهای کوچک به رسم تجار
بازار ،گفت :آمدهام برای شعرتان تبریک بگویم که
الحق خیلی خوب ساخته بودید.
بیانتظــار تعارفی به حیــاط آمد .باز هم گفت:
راســتی شعر خوبی گفتید .گفتم من کارگاه فرشی
را دیدم و شعر آن را ساختم.
گفت :خوب کاری کردید ،اگر میدانســتید باز
هم میگفتید.
آنــگاه گفــت :جوان حــاال اول پاییز اســت.
زمســتانها در تبریز باران و برف فراوان میبارد.

آمــدم ببینــم اتاقها چکــه نمیکند ،اگر شــما
دســت تنها ،اگر شــب نصف شــب چکه داشتید
ناراحت نمیشدید.
بیدرنگ به پشــت بــام رفت .گشــتی زد و
پایین آمد .بعد ســری به اتــاق زد ،اتاق من هم
اتاق نشــیمن بود و هم ناهارخوری و اتاق خواب
که در آن تنها بودم بــا تخت خوابی و چمدانی و
دو ســه لباس کهنه و نو و دو جفت کفش و چند
جلــد کتاب .صندلی و میــز کوچکی هم در تبریز
خریده بــودم .در آن روزگار از یخچال و فریزر و
اجــاق گاز خبری نبود .زندگی را حت و مختصر و
آسان و ارزان بود.
گفت :اتاق رو به آفتاب خوبی دارید ،جمع و جور

یا ُمفت

هم در که شب ن ََب َسم
کدوم شب؟
هم شب که د ّزو اومد
کدوم د ّز ؟
هم د ّز که د ّز عشق بود
کدوم عشق؟
هم عشق که تو دلم بود
کدوم دل؟
س بیقرار
هم دل َم ِّ
طاقت ندار
شب زندهدار
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شعری به گویش شیرازی از استاد بیژن سمندر
پا به فرار
دنبال یار
***
که پیشترا
همی برا
ئی دلبرا
سیمین برا

خیلی گرون
قیمت جون
میخریدنش
نمیدادمش
تارفی یار بردم
چه بیقرار بردم
***

و مرتب ،آخر یک نفرید.
باز اتاقها را برانداز کرد و گفت :خدا را شــکر،
چکه ندارید ،خیالم راحت شــد و خداحافظی کرد
و رفت.
از عالقه و ذوق یک حاجی بازاری به شــعرم و
دلســوزی و محبتش هم تعجب کردم و هم لذت
بردم .پاییز و زمســتان گذشــت و بهار آمد .اواخر
بهار باز روز جمعهای در زدند .این بار هم باز همان
حاجی بود بــا دو نفر و یــک گاری و چند قطعه
فرش .آن دو نفر فرشها را به حیاط آوردند .حاجی
به اتاقی اشاره کرد که دو قطعه فرش را برداشتند
و به آنجا بردند.
گفت :آن روز به شما گفتم شعر خوبی گفتهاید.
عجب شــعری اســت .امــا آن دو تا را به شــما
میفروشــم .فرش پسانداز خوبی است .همیشه
پول اســت .یک روز به دردتان میخورد .پولش را
به اقســاط میدهید ،عجلهای هم نداشته باشید و
به خودتان فشــار نیاورید .دیر و زود و کم و بیش
مسألهای نیست ...تا چشــم به هم بزنید قسطها
تمام شده و شــما هم صاحب فرش شدهاید .بعد
به کمــک آن دو نفر فرش «صله» را به اتاق من
بردند.
تخت خواب و میــز و صندلی را جابهجا کردند
و فــرش را انداختنــد .آن وقت متوجه شــدم که
چکه کردن اتاقهــا در آ ن روز بهانه بود .حاجی
با دقت تمام فرشانداز اتاقها را اندازه گرفته بود.
نمیدانســتم چه بگویم .کالمــی درخور آن همه
معرفت بیمنت نمییافتم ،خاموش بودم که حاجی
گفت :زحمت من تمام نشد ،لباستان را بپوشید و
چند دقیقه با من بیرون بیایید .راه دوری نیســت،
همین نزدیکیهاست.
بــا حاجی به راه افتادیم .حاجی در راه همچنان
حــرف میزد .من در عالم دیگــری بودم .در این
خیــال کــه آدمها را از ظاهرشــان کــه هیچ از
کســب و کارشــان هــم نمیتوان شــناخت .به
میدانچهای رسیدیم .حاجی به دری نیمه باز اشاره
کــرد و عجبا! همان کارگاهی بود که دیده بودم و
آن شعر را ساخته بودم.
کارگاه فرش در باال بود .اتاقی بزرگ با ســقف
بلند ،دریچههــای عریض و نورگیــر ،در و دیوار
پاکیــزه و ســفید و هوایی ســبک .دختران روی

کرســیهای نرم و راحت و پشــتیدار نشسته و
مشــغول کار بودند ،همه چیــز در کارگاه پاک و
روشــن بود .از در و دیوار و ســقف و پنجرهها تا
چهرهها و چشمان دختران .دلم روشن شد .حاجی
نزدیک من آمد و با چهرهای شکفته و شاد آهسته
گفت« :حاال چطور اســت؟ راضی هســتید؟ آن
فرشها صله ما ّدی شــعرتان بــود ،این هم صله
معنوی آن» دلم فشــرده و چشمانم پراشک شد،
آخر آن همه دردآشنایی و انسانیت و معرفت فراتر
از باور من بود.
طبیعی اســت که داســتان را در انجمن ادب
گفتــم .امیرمعزی و یکی دو نفــر دیگر حاجی را
شناختند .امیرمعزی گفت :این مرد داستانها دارد.
عارف قزوینی در روزنامه از کسر خرج روزنامه
و تکفروشــی دانهای پنج شاهی شکایت داشت
و از مشــترکین خواســته بود پول بیشتری بدهند
تا چرخ روزنامــه بگردد .پــس از چندی میبیند
ناشناســی از تبریز ماهی شصت هفتاد تومان پول
حواله روزنامه میکند.
هر چه میکند فرســتنده پول را نمیشناســد.
ناچار دست به دامن امیرمعزی میشود .امیرمعزی
ســراغ حاجی میفرســتد و میگوید عارف بعد از
تشــکر و ممنونیت فراوان میگوید کســر خرج
روزنامه ماهی ســی چهل تومان بیشــتر نیست،
بیشتر نفرستید.
حاجی میگوید« :با تحقیقی که کردم دانســتم
که خود عارف هم دســتش تنگ است ،لیکن اگر
پــول را به این عنوان میفرســتادم ،عارف با آن
همــت بلند و مناعت طبع زیر بــار نمیرفت .این
است که همه پول را به عنوان روزنامه فرستادم.
دکتر رعدی گفت :این فرشی را که دیدید یکی
از آن فرشهای حاجی است .سه ،چهار سال پیش
در کار ساختن این خانه پول کم آوردیم .وام بانک
هم دردی را دوا نکرد.
به صالحدید دوستی خُ بره و فرششناس یکی
از قالیها را فروختیم و کار ســاختمان را راحت و
آسان سر و سامان دادیم .یادش به خیر حاجی که
میگفت« :یک روز به دردتان میخورد» به راستی
آنچه گره از کا رمان گشود «صله شعر» بود)1(.
 - 1منبــع :فصلنامه نقد و بررســی کتاب –
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او ،یار من که یا مفت
ئی دل اومد به دسش
شوکوند ناز شسش
شوکوند
ناز شسش
بهار 75
پانویس:
یا مفــت  = YAMOFTمفت بــاد آورده،
ئی بر = ایــن ور ،یی  YEYبر وزن مِی = یک،
دوشتم  = DOSTAMداشتم ،هم = همان ،دز
«با تشدید ز» = دزد ،دزو  = DOZZUآن دزد،

همی بــرا = همین اطراف ،تارفی =TAROFI
تعارفــی ،هدیــهای که برای شــخص میبرند و
به اصطالح به او تعارف میکنند ،پیشکش میکنند
«جالب است که در شیراز غیر از تارفی ،به هدیهای
که میبرند «گل» هم میگویند ،حتی اگر گل هم
نباشــد و ارمغان دیگری باشــد .مخصوص ًا برای
بــار اول ورود به خانه دوســت .در شــیراز هدیه
عروسی را هم «گل» میگویند ،شوکند = شکست.
منبع :کتاب «شیراز از گل بهترو ،سروده بیژن
سمندر ،ناشر :انتشارات نوید شیراز»1378 ،

ثبتی و دادگستری
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32341000
32341001
32309290
32303830-32300337
آگهی مناقصه (شماره )94-52

 - 1نام مناقصه گزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه قائمیه از توابع شهرستان کازرون به صورت کلید در دست
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/7/1لغایت  94/7/7به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اسناد :شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -امور تدارکات تلفن 32317869
 - 6آدرس محل دریافت اســناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت توزیع
نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکان پذیر میباشد.
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ 94/7/22
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ســاعت  10:45روز چهارشنبه مورخ  94/7/22با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت میگردد ،به
پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ  20000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه
شــده توسط امور مالی این شرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد ضمن ًا تضمین کمتر از
مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمی باشد.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 - 13مناقصه در  2جلسه برگزار می گردد.
 - 14پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 - 15سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/15933م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی مناقصه (شماره )94-36

 - 1نام مناقصه گزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات و خاموشی مدیریت برق شهرستان خنج به صورت کلید در دست
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/7/1لغایت  94/7/7به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اسناد :شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -امور تدارکات تلفن 32317869
 - 6آدرس محل دریافت اســناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت توزیع
نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکان پذیر میباشد.
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ 94/7/22
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشــنهادهای واصله در ساعت  10روز چهارشنبه مورخ  94/7/22با حضور اعضاء کمیســیون مناقصه باز و قرائت میگردد ،به
پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ  20000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه
شــده توسط امور مالی این شرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد ضمن ًا تضمین کمتر از
مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمی باشد.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 - 13مناقصه در  2جلسه برگزار می گردد.
 - 14پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 - 15سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/15920م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی مناقصه (شماره )94-53

 - 1نام مناقصه گزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه نودان از توابع شهرستان کازرون به صورت کلید در دست
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/7/1لغایت  94/7/7به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اسناد :شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -امور تدارکات تلفن 32317869
 - 6آدرس محل دریافت اســناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت توزیع
نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکان پذیر میباشد.
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ 94/7/22
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشــنهادهای واصله در ساعت  11روز چهارشنبه مورخ  94/7/22با حضور اعضاء کمیســیون مناقصه باز و قرائت میگردد ،به
پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ  20000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه
شــده توسط امور مالی این شرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد ضمن ًا تضمین کمتر از
مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمی باشد.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 - 13مناقصه در  2جلسه برگزار می گردد.
 - 14پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 - 15سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/15924م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی مناقصه (شماره )94-46

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه اسیر از توابع شهرستان مهر به صورت کلید در دست
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  1394/6/30لغایت  1394/7/5به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اسناد :شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -امور تدارکات تلفن 32317869
 - 6آدرس محل دریافت اســناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت توزیع
نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکانپذیر میباشد.
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ 1394/7/20
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ســاعت  10:15روز دوشنبه مورخ  1394/7/20با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت میگردد .به
پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ  20000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصهگزار یا مطالبات بلوکه
شده توسط امور مالی این شــرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصهگزار گردد ضمن ًا تضمین کمتر از
مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمیباشد.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 13مناقصه در  2جلسه برگزار میگردد.
- 14پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 15سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/15816م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

