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مهمترين اولويت براي دستيابي به اهداف توسعه ،مبارزه با افراط گرايي
و خشونت است
وزير خارجه كشورمان با ذكر اين نكته كه ايران مصمم به اجراي كامل وموثر ...
یاد د اشت سرد بیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

صدای ماندگار

چهارم اردیبهشت ســالروز تأســیس رادیو در ایران
است .امروزه که انواع وسایل ارتباط جمعی گوی سبقت
را از  یکدیگر ربوده انــد و برای جذب مخاطب با  یکدیگر
رقابت شــانه به شــانه ای دارند ،تصور جایگاه رادیو به
عنوان تنها رســانه  ی  یکه تاز که از سال  1319هجری
شمســی فعالیت خود را آغاز کرد ،بــرای جامعه کنونی
خصوص ًا قشــر جوان دشوار است .رســانه ای که بیش
از  20ســال پس از تأســیس نیز بدون رقیب ،مخاطبان
پرشــماری در جامعه داشــت و تأثیر آن را نمی  توان بر
روی تنظیم مناسبات اجتماعی ،همگرایی در زمینه  های
مختلف ،تعدیل گویش  هــا و همچنین ایجاد ارتباط بین
طبقات گوناگون و خرده فرهنگ  ها نادیده گرفت.
زمانی که رادیو پا به عرصه وجود گذاشــت روزنامه  ها
به عنــوان پرمخاطب ترین رســانه فعالیت می  کردند و
سایر وســایل ارتباط جمعی با شعاع تأثیرگذاری محدود
بر مرکب فرهنگ شــفاهی سوار بودند .اغلب مردم  یا در
مناسبت  های مذهبی نظیر اعیاد و عزاداری  ها  یکدیگر را
می  دیدند و  یا در قهوه خانه  ها ،تکیه  ها و میدان  هایی که
در فصولی خاص به محل تجمع تبدیل می  شد به نقالی،
پرده خوانی ،شــاهنامه خوانی ،تعزیه و نمایش پهلوانی  ها
دل مشغول می  شدند و طیف  هایی خاص نیز این امکان را
داشتند که در خانه  های شخصی و محافل خصوصی که
به همت افراد صاحب ذوق و برخوردارشــکل می  گرفت،
شاهد نمایش  های روحوضی ،شــعرخوانی ،مناظره  های
ادبی و هنرنمایی موسیقیدان  ها باشند.
بی اطالعی از اوضاع و احوال کشور ،شناخت محدود
اقوام و طوایف ساکن در ایران از  یکدیگر ،رواج منازعات
حیدری نعمتی ،بیگانگی با جهان پیرامون ،پررنگ بودن
نگاه  هــای قبیله ای و طایفه ای ،بی تناســبی در توزیع
امکانات فرهنگی ،آمادگی مردم برای پذیرش خرافات و
باورهایــی که نتیجه  ی آن عقب ماندگی فرهنگی بود به
دلیل بی سوادی آنها و تداوم  یکه تازی کسانی که سالها
با بهره گیری از چنین فضایی سطح انتظارات مردم را از
زندگی پایین نگه داشــته بودند و ...در واقع دورنمایی از
جامعه منهای رسانه  ی عمومی  بود.
روزنامه  ها نیز با وجود این که هنوز بســتری مناسب
برای فعالیت کام ً
ال حرفه ای در اختیار نداشــتند اما نقش
قابل توجهی در ارتقای ســطح مطالبــات عمومی  ایجاد
کــرده بودند به طوری که درک اهمیــت برخورداری از
رسانه ای چون رادیو برای مردم دشوار نبود.
رادیو در شــرایطی به عرصه  ی فعالیت گذاشــت که
ناگزیر بود با در نظر گرفتن اقتضائات و شرایط سیاسی و
فرهنگی حاکم بر کشور حرکت خود را تنظیم کند اما در
عین حال و با وجود همه  ی محدودیت  ها که مثل ســایه
همه  ی رسانه  ها را دنبال می  کند توانست به کانون جذب
و شناســایی و پرورش هنرمنــدان خصوص ًا در عرصه  ی
صدا و موســیقی ،گویندگی ،نقش آفرینی ،مجری گری
 ،ســخنوری و ...تبدیل شــود .در حال حاضر اگر کسی
بخواهــد پیرامون خرده فرهنگ  هــای رایج و از  یاد رفته
ایران ،آواها و لحن  ها و موسیقی  های محلی و بسیاری از
آداب و رسوم رایج در جای جای کشور مطالعه کند ،باید
به آرشیو صدا و ســیما که بخشی از آن  یادگار سال  های
ابتدایی فعالیت این رسانه است مراجعه نماید.
رادیو در  74ســالگی خود نیز از جهاتی هنوز هم بی
رقیب است .در تاکســی  ها ،آرایشگاه  ها و فروشگاه  ها و
مشاغلی که گوش کردن مانع انجام کار نیست هنوز هم
به عنوان  یک رسانه آگاهی بخش و در عین حال سرگرم
کننــده  ،معتبر و وزین با ضریــب اطمینان باال از جهت
حرکت در چارچوب  های همراستا با ارزش  های مورد نظر
جامعه جایگاه ویژه ای دارد و هنوز هم کســانی هستند
که گوش ســپردن به رادیو برای آنها لذت بخش است و
به آنها کمک می  کند که شــیفت کاری خود را در شب با
آرامش بیشتر و خستگی کمتری پشت سر بگذارند.
ســامانه رادیو از این جهت که قابلیت ســوار شدن بر
دستگاه  های تلفن همراه را نیز دارد و حجم زیادی ندارد
و حمل و بهره گیری از آن مستلزم تحمل زحمت و عدم
تمرکز نیست در مواردی که شــهروندان نیازمند پدافند
غیرعامل در شــرایط بحرانی و خطرناک هستند بهترین
وســیله  ی ارتباطی محسوب می  شــود و کمتر خانه ای
است که رادیو نداشته باشد.
وقتی  یک رســانه برای دامپرور و کشاورز و بازاری و
راننده و نگهبان و منشــی و ...بدون پرداخت هیچ هزینه
ای قابل استفاده اســت و امکان ارتباط شما را با دنیای
پیرامون فراهم می  کند وسیله  ی ارزشمندی است .شاید
قابل باور نباشد اما همین رادیو در به ثمر رسیدن بسیاری
از انقالب  ها منجمله انقالب اســامی  ایران ایفای نقش
کرده اســت  ،خیلی  هــا خبر فتح خرمشــهر را از همین
رادیو شــنیدند ،خیلی  ها مهمترین مسابقات ورزشی را از
طریق همین رادیو دنبال کرده اند و پخش دلنشین ترین
آهنگ  ها و ترانه از همین رادیو روح و جان بســیاری از
مخاطبان خود را در عوالم باال ســیر داده است و گاهی
دل سپردن به محتوای برخی ســخنرانی  ها که از رادیو
پخش شــده زندگی از هم پاشیده ای را سامان بخشیده
و به آشــتی قلب  ها و نزدیکی دســت  ها انجامیده است.
اگر لحظات خاطره انگیزی که با رادیو داشــته ایم را  یک
بار دیگر مرور کنیم باور خواهیم کرد که تنها صداســت
که می  ماند.
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درگیری با ایران به نفع هیچ کشوری نیست
باراک اوباما گفت :کشمکش با ایران به نفع هیچ کشوری نیست .به گزارش خبرگزاری
دانشجویان ایران(ایسنا) ،رئیسجمهور آمریکا در نشستی خبری در پایان نشست ...

مذاكرات صلح  یمن در كویت گشایش  یافت
تلویزیون دولتی كویت گزارش داد  :مذاكرات صلح برای پایان دادن به مناقشه مسلحانه
 13ماهه  یمن روز پنجشنبه به دنبال ورود  یك هیات گروه انصاراهلل پس از ...

انتقاد الریجانی از انقالبیونی که با هتاکی و بداخالقی حیثیت
دیگران را تخریب میکنند

رییس مجلس شورای اسالمی  یادداشتی تحت
عنوان «بد اخالقی سیاســی و سکوالریسم» در
کانال رســمی  تلگرام ،صفحه رسمی  اینستاگرام و
سایت شخصی خود منتشر و در آن از انقالبیونی
کــه با هتاکــی و بداخالقی حیثیــت دیگران را
تخریب میکنند ،انتقاد کرد.
بــه گزارش گــروه دریافت خبــر خبرگزاری
دانشجویان ایران (ایســنا) ،متن این  یادداشت به
این شرح است:
بداخالقی سیاسی و سکوالریسم:
ســوال ایــن اســت کــه نســبت جریانها
و سیاســتمداران بیاخالق  یــا بداخــاق ،بــا
سکوالریستها چیست؟
سکوالریسم مکتبی است که حوزه سیاست را
مقید بر دین و ارزشهای ثابت و الیتغیر نمی  داند
وعمدت ًا قلمرو سیاست را بر مبنای منافع جمعی و
امری عرفی تلقی مینماید.
بــه همین جهت گاه در عالم امروز مشــاهده
میکنیــد کــه در کشــورهای دموکراتیک ،چه

ناهنجاریهــای اخالقــی در باالترین ســطوح
حتــی در رقابتهای انتخاباتــی -رخ میدهد؛نظیر سخنان سخیف و غیر اخالقی این روزهای
کاندیداهای ریاســت جمهــوری آمریکا که اکثر

سیاست مداران جهان را متعجب نموده است.
اما وضعیت شــگفت آورتر در مورد کســانی
اســت که در مقام نظر معرفت شناسانه ،همیشه
بر سکوالریسم نقد دارند و خود را انقالبی معرفی

كارشناس ارشد اندیشكده شورای آتالنتیك:

برجام با پیچیدگی و ابهامات روبه رو است

كارشــناس ارشــد اندیشــكده آمریكایی در
گفــت وگوی اختصاصــی با ایرنا گفــت :به نظر
می  رســد كه برجام با گذشــت بیش از سه ماه از
آغاز اجرای خــود پیچیدگی  ها و ابهاماتی را میان
ایران و آمریكا بوجود آورده است.
باربارا اســاوین تحلیلگر سیاسی و كارشناس
ارشد اندیشكده شــورای آتالنتیك روز پنجشنبه
ســیدعباس عراقچی صبــح روز جمعه به وقت
محلی با هلگا اشمید معاون رئیس سیاست خارجی
اتحادیه اروپــا و نماینده  5+1در مذاکرات با ایران،
دیدار کرد.
به گزارش خبرنگار انرژی هســتهای خبرگزاری
دانشجویان ایران (ایســنا) ،قرار است پس از دیدار
دوجانبــه معاونان ظریــف و موگرینی ،نشســت
کمیســیون مشــترک برجام با حضــور مدیران و
معاونان سیاسی کشــورهای  5+1و ایران در هتل
کوبورگ در وین برگزار شود.
این سومین کمیسیون مشــترک ایران و 5+1
در    بــاره برجام اســت که پس از توافق هســتهای
برگزار میشود.
رئیــس مجلس نمایندگان آمریــکا ،از دولت
اوباما خواست با دسترسی احتمالی ایران به دالر
و نظام مالی آمریکا مقابله کند.
بــه گــزارش خبرگــزاری دانشــجویان
ایران(ایســنا) ،خبرگزاری آسوشیتدپرس در این
زمینه گزارش داد« :پــل رایان» رئیس مجلس
نمایندگان آمریکا از دولت باراک اوباما خواست،
با دسترســی احتمالی ایران به دالر و نظام مالی
آمریکا مقابله کند.

درگفــت و گوی اختصاصی بــا ایرنا افزود همین
ابهامات ســبب شــده اســت كه برخــی از این
توافقنامــه شــكایت كننــد و آن را به  یك پاكت
خالی تشــبیه كنند .وی ادامــه داد كه به نظر او
ایــن داوری  ها منصفانه نیســت و برجام در عمل
بهره  های اقتصادی و سیاسی محسوسی را نصیب
ایران كرده است.
این تحلیلگر سیاســی برای نمونه به افزایش
روزانه  700هزار بشكه در صدور نفت ایران ،امضا
قراردادهای متعدد با شــمار زیادی از شركت  های
غربی و پیوستن دوباره ایران به سوئیفت  یا سیستم
انتقــال و مبادلــه پیام  های ارزی اشــاره كرد و
افزود :ایران در ســایه همین تحوالت به اعتبارات
سیاســی و اقتصادی زیادی در جهان دست پیدا

كرده است.
كارشناس شورای آتالنتیك بزرگترین مشكلی
را كه ایران در راســتای اجرای برجام با آن روبرو
است مسئله دسترسی به سیستم مالی آمریكا است
كه امكان استفاده از روش موسوم به دوربرگردان
در انتقاالت ارزی را نداشــته و قــادر به تبدیل و
بازگردان ارزهای خارجی نیست.
اســاوین مدعی شــد كه این موضوع  یعنی
دسترســی ایران بــه نظــام مالی آمریــكا و  یا
دســت كم ایجاد تسهیالتی برای استفاده ایران از
دوربرگردان  ها هم اكنون میان مسئولین دو كشور
مورد بحث و بررسی قرار دارد.
وی گفت این موضوعی است كه خواه و ناخواه
در نهایت راه حلی برای آن پیدا خواهد شد.

میکنند ،اما در میدان اخالق سیاسی جزو هتاکان
و بداخالقــان و تخریبگــران حیثیــت دیگران
هســتند و به هیــچ وجه ابائــی در متهم کردن
دیگران ندارند؛  یعنی کامال در عالم اخالق سیاسی
بیپروایند.
ظاهرا اینان در مقام نظر ،مخالف سکوالریسم
هســتند ،ولی در عمل سیاســی سکوالریســت
محسوب میشوند؛ حتی ناآگاهانه!
رهبر معظم انقالب در تاریخ  14خرداد 1390
فرمودند:
« اگــر بــه نــام عدالــت خواهی و بــه نام
انقالبی گــری ،اخالق را زیر پــا بگذاریم ،ضرر
کردهایم ،از خط امام منحرف شدهایم ،اگر به نام
انقالبی گری ،به نــام عدالت خواهی ،به برادران
خودمان ،به مردم مؤمن ،به کســانی که از لحاظ
فکری با ما مخالفند ،اما می  دانیم که به اصل نظام
اعتقاد دارند ،به اسالم اعتقاد دارند ،اهانت کردیم،
آنهــا را مورد ایذاء و آزار قــرار دادیم ،از خط امام
منحرف شدهایم».

وی افــزود :گرچه از مضمــون دقیق گفت و
گوهای اخیر جان كری وزیر خارجه آمریكا و جواد
ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی  ایران اطالع
روشنی در دست نیست اما به نظر می  رسد ابهامات
و پیچیدگی  های مربوط به نقل و انتقال  های مالی
ایران در كنار ســایر موضوعات محور اصلی این
گفت و گوها بوده و دیروز نیز ادامه پیدا كرد.
اســاوین درنهایت اظهاركرد كه گرچه ایران
دركنگره آمریكا و بخصوص درمیان نئوكان  های
آمریكایی طرفداران زیادی ندارد اما ادامه پایبندی
طرفیــن بــه تعهدات خــود درچارچــوب برجام
به تدریج عالوه بر این كه جلو هرگونه كارشكنی
از ســوی مخالفان را خواهد گرفت بلكه ابهامات
دست و پا گیر را از ســر راه اجرای این توافقنامه
مهم برخواهد داشــت و به اوباما اجازه خواهد داد
تا در زمان باقی مانده از ریاســت جمهوری خود
جلوی هرگونه تالشــی برای ایجاد اختالل در آن
از سوی نئوكان  ها را بگیرد.

دیدار عراقچی و اشمید

این نشست در حالی دیروز برگزار شد که ایران
نسبت به اجرا نشــدن برخی از تعهدات به ویژه از
سوی آمریکا در برداشتن تحریمها انتقادات جدی را
به طرف مقابل وارد کرد.
بنــا بر ایــن گزارش ،سهشــنبه هفتــه جاری
محمدجواد ظریف در چارچــوب برجام و گفتوگو
پیرامــون برخی نگرانیها در مورد اجرایی نشــدن
تعهــدات  5+1با مانع تراشــی آمریــکا با همتای
آمریکایی خود در نیویورک دیدار کرد.

استمرار سیاستهای ضد ایرانی سیاستمداران آمریکایی؛

پل رایان :اوباما مانع دسترسی ایران به دالر شود

رایــان کــه نماینــده جمهوریخــواه ایالت
«ویسکانســین» اســت ،در ســخنان خــود از
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بابت آنچه که
وی با عنوان "بازگذاشتن درهای دستیابی ایران

به پولهای باد آوردهی بیسابقهی حاصل از لغو
تحریمهای این کشور پس از توافق هستهای" نام
میبرد ،انتقاد کرد .مقامات دولت آمریکا تاکنون
بارها اعالم کردهاند ،ایران به دالر دسترسی پیدا

ظريف:

مهمترين اولويت براي دستيابي
به اهداف توسعه ،مبارزه با افراط گرايي
و خشونت است

وزير خارجه كشــورمان با ذكر اين نكته كه ايران مصمم به
اجراي كامل و موثر دستور  2030توسعه پايدار است ،تاكيد كرد
كه مهم تريــن اولويت در جهت تحقق ايــن موضوع مقابله با
افراط گرايي و خشونتي است كه منطقه خاورميانه و ماوراي آن
را به ويراني كشانده است.
به گزارش ايرنــا  ،محمد جواد ظريف وزير خارجه جمهوري
اســامي ايران بعد از ظهر روز پنجشــنبه در نشست موضوعي
مجمــع عمومي ســازمان ملل پيرامون دســتيابي بــه اهداف
توســعه پايدار اعالم كرد كه جمهوري اســامي ايران مصمم
بــه اجراي كامل و موثر دســتور  2030توســعه پايدار اســت.
ظريف اضافه كرد كه دولــت ايران به رغم چالش  ها و موانع
بســيار از جمله محدوديت  ها و تحريم  هاي غير منصفانه روندي
انتقالي را براي دستيابي به اهداف تعيين شده توسعه پايدار آغاز
كرده و رويكردي استراتژيك را در اين زمينه در پيش گرفته است.
وي افزود كه در راســتاي سياست  هاي ملي جمهوري اسالمي
ايــران ،اولويت  هايــي را براي برخورد بــا موضوعات عمده اي
همچون ريشــه كن كــردن فقــر  ،مديريت پايــدار آب  ها و
سيســتم تخليه فاضالب  ها  ،منابع انرژي تجديد پذير ،مسكن ،
مبارزه با كويــر زدايي و جنگل زدايي ،به وجهي كه هيچ فرد يا
قشري از جامعه به فراموشي سپرده نشود ،تعيين كرده است.

اوباما:

درگیری با ایران به نفع هیچ کشوری
نیست

باراک اوباما گفت :کشمکش با ایران به نفع هیچ کشوری نیست.
به گزارش خبرگزاری دانشــجویان ایران(ایسنا) ،رئیسجمهور
آمریکا در نشســتی خبری در پایان نشســت مشــترک با سران
کشــورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس در ریاض و در
پرســش و پاسخ با خبرنگاران گفت :دوستی و همکاری بین ما و
عربستان در چند دهه گذشته ادامه داشته است.
اوباما افزود :آتشبس در   یمن به آغاز روند مســالمتآمیز در
این کشــور کمک کرد .وی در بخشــی دیگری از صحبتهای
خود تصریح کرد :بدون اعضای شورای همکاری نمیتوانستیم به
توافقنامه هستهای با ایران دست پیدا کنیم .دستیابی به توافقنامه
هستهای با ایران به معنای نادیده گرفتن اقدامات بیثبات کننده
این کشور در منطقه نیست.
اوبامــا گفت :ایــران به تعهــدات خود بر اســاس توافقنامه
هســتهای عمل میکنــد .به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما،
رئیسجمهور آمریکا افزود :به نفع هیچ کشــوری نیست با ایران
«درگیر» شــود .باراک اوباما با بیان اینکه کشمکش با ایران به
نفع هیچ کشــوری نیســت ،ادامه داد :بین ما و کشورهای عضو
شــورای همکاری در    باره ایران اختالفــات تاکتیکی وجود دارد.

مذاكرات صلح یمن در كویت گشایش یافت

سومین کمیسیون مشترک برجام در وین

قرار اســت عصر جمعه نیز به وقت محلی برای
دومیــن بار وزیران خارجه ایران و آمریکا با  یکدیگر
در نیویورک دیدار کنند.
ظریف پس از دیدار روز ســه شنبه خود با کری
در جمــع خبرنگاران اظهار کرد :ما در این گفتوگو
تاکیــد کردیم که همه طرفهــا به ویژه جمهوری
اســامی  ایران بایــد از تمام منافع اجــرای برجام
بهرهمند شوند .وی خاطرنشان کرد  :یکی از بحثها
ایــن بود که چگونه ایالت متحــده آمریکا میتواند
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تعهدات خود را به شکلی ایفا کند که ایران در عمل
از برجام بهرهمند شود و موانع رفع شوند.
نخواهد کرد .این در حالی است که رایان در این
باره گفت :جان کری این هفته فرصت داشــت
قاطعانه به ایــن موضوع «نه» بگوید اما این کار
را نکرد .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،این
سخنان رایان در حالی مطرح شد که «اد رویس»
رئیس کمیته روابط خارجــی مجلس نمایندگان
آمریکا چندی پیش ،الیحهای را ارائه کرد که بر
اساس آن دولت آمریکا نباید اجازه دهد ایران در
معامالت تجاری از دالر استفاده کند.

تلویزیــون دولتی كویت گزارش داد  :مذاكرات صلح برای
پایان دادن به مناقشه مسلحانه  13ماهه  یمن روز پنجشنبه به
دنبال ورود  یك هیات گروه انصاراهلل پس از ســه روز تاخیر در
كویت گشایش  یافت .
به گزارش خبرگزاری فرانسه از شهر كویت  ،این مذاكرات
گروه  هایــی از نماینــدگان دولت مســتعفی  یمن و انصاراهلل و
همچنین هیاتی از حزب علی عبــداهلل صالح رئیس جمهوری
پیشین  یمن را برای مذاكره در كنار اسماعیل ولد احمد نماینده
ویژه سازمان ملل قرار داده اســت  .شیخ صباح الخالد الصباح
وزیر خارجــه كویت با تمجید از این مذاكــرات به عنوان  یك
فرصت تاریخی برای پایان خونریزی نشست طرفهای مناقشه
را افتتــاح كرد .وی گفــت  ':جنگ تنها بــه خرابی و ضایعه
جانی و آوارگی بیشــتر مردم منجر می  شود ' .ولد شیخ احمد از
طرف  های جنگ خواســت برای دستیابی به  یك توافق جامع و
پایدار برای پایان دادن به خصومت  ها همكاری كنند .وی گفت
 ':امروز شــما  یكی از این دو گزینه را دارید   :یك كشــور امن
كه  یك زندگی آبرومندانه را تضمین كند  یا ویرانی  یك كشور '.
از زمان شــروع عملیات هوایی ائتالف تحت رهبری عربستان
در ماه مارس  2015تاكنون بیش از  6400نفر در  یمن كشــته
شدند كه عمدتا غیر نظامی  و زن و كو دك بودند.

ظریف :

آگهی مناقصه عمومی      
95-067

شهرداری شــیراز در نظر دارد اجرای عملیات آرماتوربندی،
قالب بنــدی و بتن ریــزی ،اســکافلدبندی و نصــب بلوک
پلی اســتایرن(به صورت دســتمزدی) جهت پروژه امیرکبیر
 مطهــری را با برآورد اولیــه  7/474/230/600ریال ،از طریقمناقصه عمومی  به پیمانکار واجد شــرایط واگــذار نماید .لذا
از کلیــه پیمانکاران حقوقی و حقیقی دعــوت به عمل می آید با
توجه به موارد ذیل جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس بلوار
عدالت جنوبی ،ابتدای بلــوار دولت ،جنب درمانگاه آزادگان -
واحد قراردادهای ســازمان عمران شــهرداری شیراز مراجعه
نمایند .ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر شماره تلفن
 071-38350729آماده پاسخگویی می باشد.
*مدت انجام کار 8 :ماه
*مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  374/000/000ریال به صورت
ضمانت نامه بانکی  یا فیش واریزی نقدی به حســاب ســپرده
شماره  100787130326به نام سازمان عمران شهرداری شیراز
نزد بانک شهر شعبه شهید چمران.
*برندگان اول و دوم مناقصه هــرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

*در زمان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشــنهادی به عنوان
ضمانت اجرای تعهدات به صــورت ضمانت نامه بانکی  یا فیش
واریز نقدی اخذ می گردد.
*پیش پرداخت طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه پرداخت
خواهد شد.
*آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ  95/2/18می باشد.
*تاریخ بازگشایی پاکات ساعت  15روز  یکشنبه مورخ 95/2/19
می باشد.
*مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
*بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود
و شهرداری در رد  یک  یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.
*جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه کپی کارت ملی و معرفی نامه
الزامی  است.
*شــرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و
تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری
می باشد.
*سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه
مندرج است.
نوبت اول 95/2/1 :خبر جنوب
نوبت دوم 95/2/4 :عصرمردم

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

ایران رای دیوان عالی امریكا را به
رسمیت نمی شناسد

وزیر خارجه كشــورمان با تاكید بر این كه ایران رای دیوان
عالی آمریكا را به رســمیت نمی  شناسد ،گفت دولت آمریكا به
خوبی می  داند كــه هر گونه اقدامی  در رابطه با اموال ایران این
كشــور را در مقام پاســخگویی و بازگردان این اموال به مردم
ایران قرار خواهد داد.
به گزارش ایرنا  ،محمد جواد ظریف روز پنجشــنبه در پایان
نشست ویژه مجمع عمومی  ســازمان ملل در رابطه با تغییرات
اقلیمی  تصریح كرد كه در دیدار روز جمعه خود با جان كری وزیر
خارجه آمریكا هیچ موضوعی جز مســئله برجام و نكات مربوط
به اجرای درست آن مورد بحث قرار نخواهد گرفت .وی افزود:
بحث ما در این دیدار دنباله گفت و گو  های قبلی بر ســر برجام
خواهد بود و قرار شــده اســت كه طرف آمریكایی نكاتی را كه
در گفت و گوی قبلی از ســوی مــا و در رابطه با نحوه اجرایی
شدن درســت برجام مطرح شده بود مورد بررسی قرار بدهند و
به ما جواب بدهند .وزیر خارجه كشورمان در پاسخ به این سوال
ایرنــا كه آیا در این دیدار پیرامــون رای دیوان عالی آمریكا نیز
گفت و گو  یی خواهد شــد  یا نه؟ گفت :ما همان طور كه گفتیم
رای ایــن دادگاه را به رســمیت نمی  شناســیم و دولت آمریكا
بخوبی از این موضوع اطالع دارد .وی افزود  :آمریكا این را هم
بــه خوبی می  داند كه هر اقدامی  در رابطه با اموال ایران انجام
بدهد در آینده این كشور را در مقام پاسخ گویی قرار خواهد داد
و باید این اموال را به ایران برگرداند.

