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اولین سفیر شیلی در تهران پس از پیروزی انقالب اسالمی
اولین ســفیر شیلی در ایران بعد از انقالب اسالمی از ســوی رییسجمهور این کشور
معرفی شد...
سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

بگذریم
اگر رشــته ای تحت عنوان «آغاز شناسی» در
دانشــگاه ها راه می انداختند ،بسیاری از دکان ها
بسته می شــد .می گویید چرا؟ عرض می کنم! در
جایی می خواندم که دانشــجویان یک دانشگاه
برای ابراز همدردی با یکی از دانشــجویان فقیر
که زانوی شلوارش پاره شده بود تصمیم می گیرند
همگی زانوی شــلوار خود را پــاره کنند تا پارگی
زانوی شلوار همکالسی فقیرشان به چشم نیاید!
چندین ســال پس از این ماجــرا ،عده ای جوان
بدون اطالع از انگیزه ی چنین حرکتی ،لباس هایی
به تن می کنند که بخش هایی از آن پاره و نخ نما
شده است .اگر بخواهیم ارزش گذاری کنیم بدون
تردید کار آن دانشجویان که برای اولین بار دست
به چنین کاری زدند بسیار انسانی و ارزشمند بوده
اما شلوار پاره پوشیدن و یا بیخودی زانو و پاچه و
ران و جیب و خشــتک شلوار خود را جر دادن فی
نفسه چه ارزشی می تواند داشته باشد؟
بی گمان کسی که برای اولین بار قامت معشوق
خود را به سرو تشبیه کرد سخنی شاعرانه بر زبان
آورده زیرا خیال انگیز سخن گفته اما اگر شاعران
دیگر هم قامت معشوق خود را به سرو تشبیه کنند
گونه ای لوس بازی و تقلید است زیرا مالک معنوی
چنین سخن خیال انگیزی همان شاعر اول است.
فرض کنیم معلمی فهیم برای همراهی با دانش
آموز مبتال به سرطان خود که موهای سرش ریخته،
موهای ســر خود را با تیغ از ته می تراشد و سایر
دانش آموزان کالس هم از او پیروی می کنند و با
این کار خود احساس تنهایی را از آن دانش آموز
می گیرند .بدون تردید چنین کاری بســیار بسیار
ارزشمند است تا آنجا که می توان از آن به عنوان
یک رفتار عارفانه و حکیمانه و نوعدوستانه یاد کرد
کما این که در رســانه ها بازتاب یافت و عالمگیر
شد اما مشابه چنین کاری برای کسانی که چنین
انگیــزه ای ندارند و فقط به دنبال مد و آنچه رواج
یافته هســتند نه تنها هیچ دستاورد معنوی ندارد
بلکه چه بسا مضحک و بی مزه هم باشد!
تصور کنید فردی دچار بیهوشــی شده و فردی
دیگر برای به هوش آوردن او کاســه ای آب یخ
روی او خالی می کند که البته در آن حالت استثنایی
نتیجه ی کارش رهایی آن فرد از حالت بیهوشــی
اســت .حاال اگر عــده ای با لــوس و ننر بازی
بیایند و چالش آب یــخ راه بیندازند و یکدیگر را
غافلگیر کنند چه بســا فردی را با ســکته مواجه
نمایند و در خوشبینانه ترین حالت مقداری آب را
به هدر بدهند.
تقلیــد از دیگــران بدون درک علــت رفتار و
سخنانشان رفتاری در خور نکوهش است .موالنا
در مثنوی شــریف خود حکایتی را در مذمت تقلید
کورکورانــه از دیگران نقل می کنــد و می گوید:
شخصی مسافر ،شب هنگام به خانقاهی می رسد و
خر خود را به آخور می بندد و تحویل نگهبان طویله
می دهد و در جمع صوفیان می نشیند و به تقلید از
آنها شروع به وردخوانی و رقص و سماع می کند.
صوفیان که آهی در بســاط نداشته اند خر آن مرد
مسافر را می کشند و گوشتش را کباب می کنند و
می خورند و مقداری از گوشــت کباب شده ی خر
را به صاحب خر هم می دهند و دوباره شــروع به
رقص و ســماع می کنند و در میان آوازهایشان،
آواز «خر برفت و خر برفت و خر برفت» نیز ســر
می دهند و می رقصند و این مرد مسافر هم از همه
جا بی خبــر می رقصد و می خواند که «خر برفت و
خر برفت و خر برفت» .صبح آن روز که به طویله
می رود اثری از خر نمی بیند و چون سراغ خرش را
می گیرد نگهبان طویله به او می گوید مرد حسابی
خر تو را دیشــب کباب کردیم و با هم خوردیم و
زدیــم و رقصیدیم ،حاال خرت را می خواهی؟! مرد
مســافر به نگهبان طویله می گوید :من خرم را به
دست تو ســپردم .نگهبان طویله پاسخ می دهد:
من هم آمدم که تو را از کشــتن خر مطلع کنم اما
دیدم تو بانشــاط تر از همه می رقصی و می گویی
خر برفت و خر برفــت و خر برفت و من هم فکر
کردم که تو از این واقعه خبــرداری! و اکنون به
روزگار خودمان برگردیم....
اگر پیرامون رفتارهــا و گفتارهای تقلیدی که
بســیاری از مخلوقات خدا را تاکنون بر باد داده
و به روز سیاه نشــانده تحقیق و ریشه یابی کنیم
درمی یابیــم که ای دل غافل ...چه بســا یک نفر
جلو افتاد و خزعبالتی گفت و ما هم بدون این که
بدانیم می خواهند خرمان را بکشند وکباب کنند و
بخورند ،حرف های صد من یــک غاز او را تکرار
اد  امه د  ر ستون روبرو
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حضور سردار سلیمانی در شهر آزادشده البوکمال سوریه
سردار سرلشکر قاسم ســلیمانی شخصا در عملیات آزادسازی شــهر البوکمال سوریه
حضور داشته است...

واکنش انور قرقاش به نشست ضد ایرانی قاهره
وزیر مشاور امارات در امور خارجه در واکنش به نشست وزرای خارجه عرب علیه ایران
مدعی شد :تصمیم اتحادیه عرب در رابطه با دخالتهای ایران تاریخی است...

حضرت آیت ا ...خامنه ای در جلسه رسیدگی به مشکالت زلزله زدگان؛

تامین مسکن ،مهمترین اولویت مناطق زلزلهزده است

ایرنــا :رهبر معظم انقالب اســامی وظایف
مســئوالن را در قبــال زلزلــهزدگان اســتان
کرمانشاه ،بسیار سنگین خواندند و تاکید کردند:
مهم ترین اولویت کنونی ،مسئله تامین مسکن
زلزلهزدگان و بازســازی مناطق تخریبشده و
آسیبدیده است که باید با پشتیبانی دستگاههای
مختلف نظامی و غیرنظامی و با مدیریت متمرکز،
کار جهادی و با سرعت عمل الزم انجام شود.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر
مقــام معظم رهبری ،حضرت آیت ا ...خامنه ای
روز دوشــنبه پس از بازدیــد از مناطق زلزلهزده
در جلســه رسیدگی به مشــکالت زلزله زدگان
در جمع مســئوالن اســتانی و محلی و جمعی
از فرماندهان نظامــی و انتظامی با تاکید بر این
که مردم آســیبدیده باید پیشرفت کار را حس
کنند ،گفتند :در این زمینلرزه ،وســعت مناطق
آســیبدیده زیاد اســت و اگرچه شــهر سرپل
ذهاب و برخی شهرهای دیگر خسارات سنگینی
دیدهاند اما برخی روستاها به کلی ویران شدهاند
که حادثه مهمی است.
ایشــان با یــادآوری مصائب ،ســختیها و
گرفتاری هــای زلزلهزدگان افزودنــد :ما چون
خودمان به حادثه زلزله مبتال نشــدهایم ،شــاید
متوجه مصیبت زلزلهزدگان نشــویم .کسانی که
تا دیروز در کنار خانواده خود در یک مســکن،

ایرنا  :رییس جمهوری الیحه 'اصالح قانون
مبارزه با پولشــویی' را جهت طی تشــریفات
قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد.
بــه گزارش روز دوشــنبه ایرنــا از پایگاه
اطالع رســانی دولت ،در نامه حجت االسالم
و المسلمین حســن روحانی آمده است :الیحه
'اصــاح قانون مبــارزه با پولشــویی' که به
پیشــنهاد وزارت امور اقتصــادی و دارایی در
جلســه  1396/8/17هیات وزیران به تصویب
رسیده است ،جهت طی تشــریفات قانونی به
پیوست تقدیم میشود.
در مقدمه توجیهی الیحــه 'اصالح قانون
مبارزه با پولشــویی' آمده اســت :بــا توجه به
اشــکاالت قانون مبارزه با پولشــویی از جمله
عدم تناسب جرم و مجازات ،فقدان بازدارندگی
و اثربخشــی مجازاتها ،تحدید دایره شمول
جرم منشــا به جرایم داخل کشور ،عدم امکان
پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم
منشــأ ،نبود رویه های اجرایی مناســب جهت
توقیف اموال و ابــزار حاصل از ارتکاب جرایم
مربوط و با توجه به ضرورت پیشبینی ساختار
عملیاتــی مبارزه با پولشــویی (واحد اطالعات
مالی  )FIUدر ســطح قانون و انتزاع وظایف
اجرایی از شــورای عالی مبارزه با پولشــویی و
به منظور اصــاح قانون مذکور در راســتای
برآورده کــردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با
استانداردهای بین المللی ،این الیحه برای طی
تشریفات قانونی تقدیم می شود.
بر اساس اصالحیه ماده یک اصل بر صحت
معامالت اســت مگر آن که بر اساس شواهد
و قرائن ،ظن قوی بــر عدم صحت آنها وجود
داشته باشد که در این صورت مسوولیت اثبات
صحت معامله بر عهده متصرف است.
بر اســاس اصالحیه ماده ( )4هم به منظور
سیاســتگذاری ،نظارت راهبردی و هماهنگی
بیــن دســتگاههای ذیربط و مقابلــه با جرم
پولشــویی و پیشــگیری از آن شــورای عالی
مبارزه با پولشــویی و تامین مالی تروریســم
به ریاست و مســوولیت وزیر امور اقتصادی و
دارایــی و با عضویــت وزرای صنعت ،معدن و

با آرامش زندگی میکردند به یکباره هم زندگی
خود را از دســت دادهاند و اکنون در فصل سرما
همــه زندگی آنان در یک چادر خالصه شــده
است.
رهبر معظم انقــاب با تاکید بر این که باید
اهمیــت این حادثه را متوجه شــد تا بتوانیم به
اهمیــت وظایف خــود پی ببریم ،خاطرنشــان
کردند :در حوادثی همچون زلزله ،یکی از موارد
مورد نیاز در همان ساعات اولیه ،موضوع نجات
اســت که در این منطقه به دلیل حضور بموقع
ارتش ،ســپاه و نیروی انتظامی ،مســئله نجات
تقریب ًا به شکل قابل قبولی انجام شد.

حضــرت آیــت ا ...خامنه ای خاطرنشــان
کردنــد :با توجه به بازدیدی که از برخی مناطق
زلزلهزده داشــتم و با توجه به گستردگی منطقه
آســیبدیده ،اگــر موضــوع نجــات در همان
ســاعات اولیه به ســرعت انجــام نمیگرفت،
تلفــات قطع ًا چندیــن برابر میــزان فعلی بود.
ایشــان به برگزاری جلســات متعدد خود با
مسئوالن دولتی در زمان زلزله بم اشاره کردند و
گفتند :در پی آن جلسات ،ستاد مدیریت بحران
شــکل گرفت تا در همان لحظات اولیه حوادث
طبیعی ،این ستاد وارد عمل شود.
حضرت آیتا ...خامنهای ،موضوع «امداد» را

بعد از موضوع «نجات» یکی دیگر از مســائل
مهم در حوادث و بالیای طبیعی برشــمردند و
افزودند :اگرچه در امداد نیز ســرعت مورد نیاز
اســت اما امداد ،فوری و تمامشدنی نیست زیرا
در هر برهــه از زمان ،بخشهای مخصوص به
خود را دارد.
ایشــان تاکید کردند :در حادثهای همچون
زلزلــه ،در مراحل اولیه امــداد ،تامین نیازهای
فوری همچون غــذا ،آب ،امکانــات زندگی و
لباس مورد توجه اســت اما بعــد از این مراحل،
مهمترین مرحله جمعآوری نخالهها در شــهرها
و روســتاها و سپس تامین مسکن است که کار
عظیم و دشواری است و باید حتم ًا انجام گیرد.
رهبــر انقالب اســامی ،ســرعت عمل در
ســاخت خانههای مردم آسیبدیده و همچنین
تامین وسایل گرمایشــی را ضروری برشمردند
و خاطرنشــان کردند :برای انجام این مسئولیت
سنگین ،مدیریت متمرکز الزم است.
حضــرت آیــتا ...خامنهای بــا قدردانی از
زحمات مســئوالن بویژه دستگاهها و نهادهایی
که کمر همت بســتند و از همان ابتدای حادثه
بطور جدی وارد عمل شــدند ،گفتند :عالوه بر
تمرکز مدیریت ،کار جهادی و پیگیری مســتمر
کارهــا و ســرعت عمــل باید در دســتور کار
مسئوالن قرار گیرد.

الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی
به مجلس ارسال شد
تجارت ،اطالعات ،کشــور ،دادگســتری ،امور
خارجه و رییس کل بانــک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران تشکیل میشود.
در مــاده ( )5هم بعد از عبارت «اشــخاص
حقوقی» عبارت «مشاغل غیرمالی و موسسات
غیرانتفاعی همچنین موسســاتی که شــمول
قانون بر آنها مســتلزم ذکر نام اســت» و بعد
از واژه «شــهرداریها» عبارت «شرکت ملی
نفت ایران ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایــران ،صندوقهای بازنشســتگی ،نهادهای
عمومی غیردولتــی ،تعاونیهــای اعتبــاری،
صرافیها ،بــازار ســرمایه (بورسهای اوراق
بهادار) و سایر بورسها ،شرکتهای کارگزاری،
صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری» اضافه
و عبارت «در اجرای این قانون» به عبارت «در
ارتباط با پولشویی» اصالح میشود.
متن زیر هم به عنــوان تبصره به بند (هـ)
ماده ( )7الحاق می شــود :هــر یک از مدیران
و کارکنان دســتگاههای اجرایی موضوع ماده
( )5قانون مدیریت خدمات کشوری  -مصوب
 -1386عالم ًا و عامداً و به قصد تسهیل جرایم
موضوع این مــاده از انجــام تکالیف مقرر در
بندهای فوق به اســتثنای بند (هـ) خودداری
کند عالوه بر انفصال موقت از ســه ماه تا دو
سال به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی
درجه شش محکوم میشود.
در صورتــی که عدم انجــام تکالیف مقرر
ناشی از غفلت و ســهل انگاری باشد مرتکب
بــه یک ماه تا شــش ماه انفصــال از خدمت
محکوم خواهد شــد .مدیران و کارکنان سایر
دستگاه های حاکمیتی و بخشهای غیردولتی
در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده
به استثنای بند (هـ) ،به مجازات حبس تعزیری
یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشوند.
همچنین متن زیر به عنوان ماده ( )7مکرر

حضور سردار سلیمانی در شهر آزادشده
البوکمال سوریه
ایســنا :سردار سرلشــکر قاسم سلیمانی شخصا در عملیات آزادســازی شهر البوکمال سوریه
حضور داشته است.
با گذشــت چند ساعت از اعالم خبر آزادسازی شــهر البوکمال واقع در شرق استان دیرالزور
ســوریه منابع میدانی از هدایت مســتقیم عملیات توسط سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه
قدس خبر دادند .سردار سلیمانی شخصا در عملیات آزادسازی منطقه حضور داشته است .عملیات
آزادسازی البوکمال با مشارکت یگانهای عملیاتی لشگر سرافراز فاطمیون ،مستشاران نظامی سپاه
پاســداران ،تیپ های حیدریون و زینبیون از چند هفته پیش آغاز شــده و ساعتی پیش ،با اعالم
رسمی خبر آزادسازی آخرین دژ نظامی داعش بازپس گرفته شد.
شبکه تلویزیونی المیادین نیز تصاویری اختصاصی از حضور سردار قاسم سلیمانی در شهر تازه
آزاد شده البوکمال سوریه پخش کرد.
خبرنگار المیادین گزارش داد :این تصاویر پس از بازپس گیری شهر البوکمال از تروریست های
داعش گرفته شده اســت .منابع میدانی اعالم کردند سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس
سپاه پاسداران شخص ًا فرماندهی نبرد آزادسازی البوکمال سوریه را بر عهده داشت .حضور قاسم
ســلیمانی برای فرماندهی نبرد البوکمال پس از آن صــورت گرفت که آمریکایی ها وارد کار زار
درگیری های نظامی شــدند و اقدام به پخش پارازیت بر روی تجهیزات ارتباطی ارتش سوریه و
همپیمانانش کردند.
اطالعات به دســت آمده حاکی از آن اســت که طراح محاصره شــهر البوکمال و پیشروی
به ســوی این شــهر از ســه محور ،ســردار ســلیمانی بود و خود در اجرای این نقشه عملیاتی
مشارکت داشته است.
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به قانون الحاق میشــود :به منظور اجرای این
قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریســم،
سیاســتها و تصمیمات شــورای عالی مبارزه
با پولشــویی و تامین مالی تروریســم و مراجع
ذیصــاح مربوط ،مرکــز اطالعــات مالی با
منابــع و امکانات کافی تحت نظارت و هدایت
شورای مذکور در تشکیالت داخلی وزارت امور
اقتصادی و دارایی تشکیل میشود و رییس آن
به موجب شرایطی که در آیین نامه اجرایی این
قانون پیش بینی میشود با پیشنهاد وزیر امور
اقتصــادی و دارایی و تصویــب هیات وزیران
تعیین میشود.
مــاده ( )9و تبصره های آن هم به شــرح
زیر اصالح و دو تبصــره به عنوان تبصرههای
( )4و ( )5به آن اضافه میشود :مرتکبین جرم
پولشــویی عالوه بر مصادره اصل مال و درآمد
و عوایــد حاصل از ارتکاب جرم منشــأ و جرم
پولشــویی (و اگر موجود نباشــد مثل یا قیمت
آن) ،به حبس تعزیری درجه ( )5و جزای نقدی
معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشــویی
واقع گردیده محکوم خواهند شد.
تبصره  -1چنانچه عواید حاصل از جرم به
اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان
اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت،
معادل آن از اموال مرتکب ضبط خواهد شد.
تبصره  -2صــدور و اجــرای حکم ضبط
دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی اســت
که متهم به لحاظ جرم منشأ مشمول این حکم
قرار نگرفته باشد.
تبصره  -3مرتکبین جرم منشــأ در صورت
ارتکاب جرم پولشــویی عالوه بر مجازات های
مقرر مربوط به جرم منشــأ ،بــه مجازات های
پیشبینــی شــده در این قانون نیــز محکوم
خواهند شد .مرتکبین جرم پولشویی در صورت
عدم ارتکاب جرم منشا صرف ًا به مجازات مقرر

در این ماده محکوم خواهند شد.
تبصــره  -4در صورتی که جرم پولشــویی
به صورت ســازمان یافته ارتکاب یابد موجب
تشــدید در مجــازات بــه میزان یــک درجه
خواهد بود.
تبصــره  -5در صورتــی کــه اشــخاص
حقوقی مرتکب جرم پولشــویی شــوند عالوه
بــر مجازاتهای مقــرر در مــاده ( )20قانون
مجازات اســامی  -مصوب  -1392به جزای
نقدی معادل دو تا چهــار برابر وجوه یا ارزش
مالی که مورد پولشــویی واقع گردیده محکوم
خواهند شد.
متون زیر به عنوان مواد ( )14( ،)13و ()15
به قانون اضافه میشود:
ماده  -13مسوولیت کیفری ناشی از شرکت
و معاونت در جرایم موضوع این قانون و تشدید
و تخفیف مجازات مرتکبین حســب مورد تابع
قانون مجازات اسالمی  -مصوب  -1392است.
ماده  -14شروع به جرم پولشویی از طریق
انجام عملیات مالی در صورتی که به واســطه
عامل خارج از اراده مرتکب قصدش معلق بماند
مشمول ماده ( )122قانون مجازات اسالمی -
مصوب  -1392خواهد بود.
ماده  -15آییننامه اجرایی این قانون توسط
وزارت اموراقتصــادی و دارایــی با هماهنگی
وزارتخانههای دادگســتری ،اطالعات ،کشور،
امــور امور خارجه ،صنعــت ،معدن و تجارت و
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران ظرف
سه ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون به
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

نوبت اول 96/8/29 :خبر جنوب

اولین سفیر شیلی در تهران پس از پیروزی
انقالب اسالمی

ایسنا :اولین سفیر شیلی در ایران بعد از انقالب اسالمی از
سوی رییسجمهور این کشور معرفی شد.
میچله باچلت " Michelle Bacheletرییسجمهور
شــیلی ،ایگناســیو یانوس مانســیاIgnacio Llanos
 Mancillaرا به عنوان سفیر شیلی در ایران معرفی کرد.
بر اساس این گزارش ،مانسیا اولین سفیر شیلی در تهران
بعد از پیروزی انقالب اسالمی خواهد بود.
ســفیر شــیلی در تهران پیش از این ریاســت دپارتمان
ســازمان ملل و واحد شورای امنیت ســازمان ملل در وزارت
خارجه این کشور را برعهده داشته است.
او همچنیــن مدتــی در ســمت نمایندگی دائم شــیلی
در ســازمان های بیــن المللــی دریانــوردی و همچنیــن
هماهنگ کننده سیاسی شیلی در شورای امنیت سازمان ملل
متحد بوده است.
شیلی در ماههای پایانی سال  1394بعد از  35سال سفارت
خود را در تهران بازگشــایی و پس از مدتی نیز کاردار موقت
جهت انجام ماموریت به تهران اعزام کرد.

واکنش انور قرقاش به نشست
ضد ایرانی قاهره

ایســنا :وزیر مشــاور امارات در امور خارجه در واکنش به
نشســت وزرای خارجه عرب علیه ایران مدعی شد :تصمیم
اتحادیه عرب در رابطه با دخالتهای ایران تاریخی است.
انور قرقاش ،وزیر مشاور امارات در امور خارجه در صفحه
توئیتــر خود مدعی شــد :تصمیم اتحادیه عــرب در رابطه با
دخالتهای ایران تاریخی اســت و پیام روشــنی در رابطه با
فعالیت مشترک کشورهای عربی را می رساند.
وی همچنین نوشت :ما وارد صفحه جدید و درخشانتری
شدیم که نشانههای آن نمایان شده است و مرحله بهتری را
ایجاد خواهد کرد.
این ادعاها در حالی مطرح می شــود که مقامات کشورمان
همواره خواســتار صلح ،ثبات و امنیــت در منطقه بودهاند و
جمهوری اســامی ایران برای ریشه کن کردن تروریسم در
جهان تالشهای فراوانی کرده است.
در رابطه با حمله موشــکی انصارا ...یمــن به ریاض نیز
مقامــات کشــورمان اعالم کردند که دشــمن از هر فرصت
برای اتهام زنی علیه ایران استفاده می کند و ما امکان انتقال
موشک به یمن را نداریم.
اد  امه از ستون روبرو

کردیم و با دســت خود آشی برای خودمان پختیم
که یک من روغن روی آن جاخوش کرده است!
اخیرا ً شــنیده ام عــده ای چالش آب جوش و
متعاقب آن آب فاضــاب و آب لجن را هم به راه
انداخته اند که سر تا پای این حرکات یک ریال هم
نمی ارزد .موجگیر شــدن هم حد و اندازه ای دارد.
گاهی یک نسل موج گیرمی شود و نسل های بعدی
باید تاوان آن را بپردازند ،در حالی که خودشــان
هیچ نقشی در آن نداشــته اند! در چنین مواردی
باید خواص جامعه را سرزنش کرد که شما دیگر
چرا؟ چرا کنکاش نکردید؟
اخیرا ً عده ای ســوار بر توسن فضای مجازی
برای خودشــان تاخت و تازی دارند که بیا و ببین.
کسی نیست که بگوید مگر از ترکتازی در فضای
حقیقی چه نصیبمان شــد که حاال دست به دامان
فضای مجازی شده اید؟
بگذریم! برخی حرف ها بیشتر حکم نشتر زدن
بر دملی چرکین را دارد وگرنه من سال هاست که
به بی تأثیری این گونه یادداشت ها پی برده ام و
می دانم که اگر خواننده ای هم داشــته باشد ،پی
گیرنده ای ندارد.
زیرکی را گفتم این احوال بین ،خندید و گفت
صعب روزی ،بوالعجب کاری ،پریشان عالمی

آگهی مزایده عمومی  
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نوبت دوم 96/8/30 :عصرمردم

شــهرداری شــیراز در نظر دارد اجاره محل جهت احداث پل معلق چوبی واقع در پارک کوهستانی دراک و بهره برداری از آن به
مدت چهار ســال را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید .لذا از کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقــی دعوت به عمل می آید با توجه
به موارد ذیل جهت اخذ اســناد مزایده از تاریخ اولین آگهی به آدرس :ابتدای بلوار چمران ،ســاختمان معاونت مالی و اقتصادی
شهرداری ،دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند .ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن  36263049آماده پاسخگویی می باشد.
ردﻳﻒ

ﻣﻮﺿﻮع

ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ

1

اﺟﺎره ﻣﺤﻞ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﭼﻮﺑﻲ واﻗﻊ در ﭘﺎرك

8/000/000

32/000/000

ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ دراك و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آن ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل

ﺑﺮاي ﺳﺎل اول )رﻳﺎل(

در ﻣﺰاﻳﺪه )رﻳﺎل(

*در سال دوم ،سوم و چهارم به مبلغ اجاره ماهیانه  35درصد هر سال نسبت به سال قبل اضافه خواهد شد.
*مبلغ ســپرده شرکت در مزایده :ارائه سپرده شرکت در مزایده به شرح مندرج در جدول فوق الذکر به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه
ماهه به نفع شهرداری و یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده  700791888145بانک شهر شعبه چمران به نام شهرداری شیراز (ارائه سپرده غیر
از موارد اعالم شده مورد قبول نمی باشد).
*برنده مزایده می بایســت در زمان انعقاد قرارداد  10درصد مبلغ پیشنهادی جهت دو ســال را به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت
ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد ارائه نماید.
*نحوه پرداخت مبلغ اجاره :در اسناد مزایده قید گردیده است.
*برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
*سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
*جهت اخذ اسناد مزایده ،شخص ًا و یا از طریق معرفی نماینده و ارائه رسید واریز مبلغ  200/000ریال به شماره حساب  2710بانک شهر شعبه شهید
چمران به نام شــهرداری شــیراز به آدرس شیراز ابتدای بلوار چمران ،ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شــهرداری ،دبیرخانه اداره قراردادها
مراجعه نمایند.
*آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت  13:00روز شنبه مورخ  96/9/11می باشد.
*تاریخ بازگشایی پاکات ساعت  15روز یکشنبه مورخ  96/9/12می باشد.
*بدیهی است هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

