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ایران و جهان
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سوال از رییس جمهوری منتفی شد
ایرنا :عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی اعالم کرد :سوال از رئیس جمهوری با
محوریت قاچاق کاال ،تعهدات برجام ،بیکاری ،رکود اقتصادی...
سرمقاله

دستگیری از بینوایان ضامن
امنیت است

هر جامعه ای برای بقا و ماندگاری با ســامت،
باید نیازهای طبیعی و خواست های معقول خود را
پاسخگو باشد.
جامعــه به جنگلی پر از درختــان متنوع ماننده
است که ریشــه در اعماق دارند .هر زمان درختی
نتواند آب و غذا به آوندهای خود برســاند به مرور
ضعیف و ناتوان می شــود؛ برگ و بارش می ریزد
و حشــرات به ریشه و ســاقه و برگ آن حمله ور
می شــوند .هر درخت بیمار و ناتوان زمینه را برای
رشد و نمو حشرات موذی فراهم می کند و جنگل
آسیب پذیر می شود.
جامعه هم بدینگونه آسیب پذیر می شود که در
آن افراد بیمار ،فقیر و بیچاره و ناتوان زیاد شوند،
اینها برای بقای خود دســت بــه کارهای خالف
می زننــد و امنیت جانی ،مالــی ،روانی و فرهنگی
دیگران را به خطر می اندازند.
اولین نیروی محرکه آزار دهنده حسادت است؛
در جوامع طبقاتی که فاصله فقر و غنا زیاد اســت
جرایم بیشــتری مشاهده می شــود اگر هر کس
بخواهد برای حفظ امنیت خــود و دیگران قدمی
بردارد عالوه بر آنکه می باید خود را مقید و موظف
به قانونمداری و اصالح و تهذیب نفس نماید باید
در حــد مقدورات و بضاعت دین خود را به صورت
مادی و فرهنگ سازی ادا نماید.
در چنین صورتی است که یک جامعه از بسیاری
ناهنجاری ها سالم می ماند.
اینکه یکــی از اصول اخالقی اســام تعاون
و دســتگیری از بیچــارگان اســت ریشــه در
مسئولیت پذیری نسبت به جامعه دارد .از این رو
است که اســام نه اصالت را به فرد می دهد و نه
اصالت را به جمع بلکه ضمن حفظ حقوق فردی توجه
به حقوق و نیازهای جمعی را نیز متذکر می شــود.
جمله «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیه» خود
یک باب اخالق اجتماعی اســت .بدین معنی که
همه ما نسبت به یکدیگر مســئول هستیم و این
مســئولیت اســت که آدمی را به هدایت دیگران
ترغیب می کند.
پس اگر کســی به هر میزان به دیگران خدمت
می کند و یا کمک مالی و جانی را وجهه همت خود
می نماید در واقع راه زندگی خود را هموار کرده و
جامعه را از فقر و نداری مصون می دارد.
فلســفه وجودی و تدوین خمــس و زکات در
اسالم به رفع همین نیازها برمی گردد تا آنجا که از
دیرباز علمای اسالم بر این باور بوده اند که «زکوه
العلم نشــره» [پاک کردن دانش انتشار آن است]
پاک کردن مال هم با بذل و بخشــش آن به افراد
بیچاره است.
تمامی این مطالب را امروز عالم و عامی ،باسواد
و بیسواد می دانند ،لیکن به ندرت به دانسته های
خود عمل می کنند.
متأسفانه امروز بسیاری از مردمان دست بر کاله
خود دارند و تصور می کنند اگر مســاعدت و کمک
مالی به فقرا نمایند کم پول و کم مایه می شوند در
صورتی که برعکس اســت .آنان که به خدا اعتقاد
دارند به تجربه دریافته اند کــه چندین برابر هر
آنچه انفاق کرده اند خیر و خوبی دریافت کرده اند
و افراد خسیس و خودخواه به ندرت توانسته اند از
آنچه کسب کرده اند لذتی ببرند.
و اما بعد:
در آستانه سال نو هســتیم؛ بهاری پرطراوت و
نوروزی باســتانی که همه جامعه نو به تن می کنند
و همانند بهــاران خود را به زیور پوشــش های
ظاهری می آرایند چه نیکوســت که حسن باطنی
هم به این حســن ظاهری افزوده شــود همانند
گل غنچه هــای پررنــگ و بویی که سایه ســار
آنان برگ های لطیف انــد هر چند بویی ندارند اما
محافظند و نگه دارنده از گزند بادهای موســمی و
غذاساز گل ها.
چه بهتر که وقتی بــرای فرزندانمان کفش یا
لباس می خریم فرض کنیم به جای یک فرزند دو
فرزند و یا به جای هر کدام فرد دیگری هم داریم.
حداقل در این نــوروز یک کودک ،یک نوجوان،
یک جوان و یا یک آدم ســالخورده را نیز نو نوار
کنیم بی آنکه او بداند این هدیه از کجا آمده و چه
کسی خریده .زیرا در همین جامعه امروزی ما و یا
حتی ممکن اســت در همسایگی ما کسانی باشند
که برای حفظ آبرو با ســیلی صورتشان را سرخ
نگه می دارند و عزت نفسشان اجازه دست درازی
اد امه د  ر ستون روبرو

پوزش خواستن از مردم افتخار است
وزیر راه و شهرســازی در جلســه اســتیضاح خود گفت :پوزش خواستن از مردم برای
مسئوالن کشور افتخار است و نقطه ضعف نیست...

ترامپ ،تیلرسون را برکنار و رئیس سیا را جانشین وی کرد
ایرنا :دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز ســه شــنبه رکس تیلرسون وزیر امور
خارجه این کشور را برکنار و مایک پمئپو رئیس سازمان جاسوسی...

سرمقاله

محمد       عسلی
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روحانی در دیدار وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان؛

اد  امه از ستون روبرو

تهران  -باکو می توانند شاهراهی برای اتصال آسیا به اروپا باشند

ایرنــا :رییس جمهوری در دیــدار وزیر اقتصاد
جمهوری آذربایجان گفت :تهران  -باکو می توانند
در آینده به شــاهراهی برای اتصال مناطق آسیا و
آفریقا به شمال اروپا تبدیل شوند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری ،حجتاالســام والمســلمین حســن
روحانی روز سه شنبه در دیدار شاهین مصطفی اف
وزیــر اقتصاد جمهوری آذربایجان ،اراده دولتها و
ملتهای ایران و جمهوری آذربایجان را در توسعه
مناســبات و همکاریهای فی مابین حائز اهمیت
برشــمرد و از تالشهای ســفرا و مســئوالن دو
کشور در کمیســیون مشترک همکاریهای ایران
و آذربایجان تقدیر کرد.
وی به دعوت رســمی همتای خود برای سفر
به جمهوری آذربایجان در آینده نزدیک اشــاره و
اظهار امیدواری کرد که این ســفر موجب توسعه
بیش از پیش دوســتیها ،همکاری ها و روابط دو
کشور شود.
رییــس جمهــوری روابط ایــران و جمهوری

آذربایجان را رو به گســترش و در راستای منافع
دو ملــت دانســت و بــر ضرورت تــاش برای
توســعه ،تقویت و تحکیم همه جانبه مناســبات و
همکاریهای تهران  -باکو تأکید کرد.
روحانی خاطرنشان کرد :تاریخ و فرهنگ ایران
و جمهــوری آذربایجان بهم پیونــد خورده و باید
تالش کنیم تا دو ملت از لحاظ سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعــی نیــز پیوندهــای ناگسســتنی با هم

داشته باشند.
وی با یادآوری این که توســعه ثبات و امنیت
در جمهوری آذربایجان را در راستای تقویت ثبات
و امنیــت خود قلمداد میکنیــم ،گفت :جمهوری
اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان هیچگاه برای
هم تهدید نبوده و نخواهند بود.
وی بــر لــزوم تشــویق بخشهــای دولتی
و خصوصــی بــرای توســعه همکاریهــا و

ایســنا :یک منبع امنیتی عراق اعالم کرد که
نیروهای آمریکایی در حال بازســازی یک پایگاه
نظامی در موصل هستند که بزرگترین پایگاه آنها
در عراق محسوب میشود.
به نقل از روزنامه فرامنطقهای القدس العربی،
یک منبع امنیتی در عــراق اعالم کرد :نیروهای
آمریکایی در حال بازســازی پایگاه هوایی القیاره
در جنوب شهر موصل هستند .آمریکا تعداد زیادی
تجهیــزات نظامی وارد این پایگاه کرده و درحال

گسترش حضور آمریکا در عراق به واسطه
یک پایگاه نظامی در موصل

ایسنا :سردار رمضان شریف با رد ادعای مطرح
شــده در نامه یکی از محکومین محاکم قضایی به
یکــی از فرماندهان عالیرتبه ســپاه آن را فرافکنی
و حرکتــی نخ نما شــده با هدف تشــویش اذهان
عمومی توصیف و تصریح کرد :رأی محاکم قضایی
بر اساس مدارک مستند ،مستدل و قوی صادر شده
و طرح ســناریوهای تکراری بار جرایم متهمان را
کاهش نمی دهد .در پی ادعای واهی مطرح شــده
توسط یکی از محکومین محاکم قضایی در نامه به
یکی از فرماندهان عالیرتبه و محبوب سپاه مبنی بر
«رد اتهام وارده درخصوص دخل و تصرف شخصی
در وجوه بیت المال» که در سایت خبری حامی وی

از سوی سخنگوی سپاه اعالم شد

مرمت این پایگاه اســت که قبال به دست داعش
منهدم شده بود.
این منبع افزود :دلیل حضــور آمریکا در این
پایگاه اهمیت استراتژیک آن و آموزش نیروهای

عراقی و مهار خطراتی است که علیه شهر موصل
وجــود دارد .نیروهای آمریکایــی در تعدادی از
مناطق اســتان از جمله فرودگاه موصل ،شــهر
حمام العلیل و غرب شــهر حضور خواهند داشت.

به ســوی این و آن را نمی-دهد .در گذشته به این
انسان های پاکدل پاک نهاد می گفتند ثروتمندان
فقیر و یا دارندگان بی-ادعا .به قول ســعدی :هر
چند درم داران عالم را کرم نیســت و کرم داران
عالم را درم نیســت و به تجربه ثابت شده کسانی
که بیش از دیگــران ثروت انــدوزی می کنند به
سرکه ســال می مانند که برای وارث در تالشند و
من و اذی نمی دهند.
پولی را بی ّ
اما در همین جوامع انســانی خودمان هســتند
کســانی که حتی قوت الیموت خــود را با دیگری
تقسیم می کنند زیرا:
«حالت سوخته را سوخته دل داند و بس
شمع دانست که جان دادن پروانه ز چیست»...
آری بعضی ها از بینوایی روی زرد نیســتند بلکه
غم بینوایان رخ آنان را زرد کرده است.
اگر هر کس در هر شــرایطی خــود را به جای
دیگری بگذارد همه از حال هم باخبر می-شوند.
چه سخت است در یک چهاردیواری آپارتمانی
زندگی کنی و ندانی همسایه روبه روی تو کیست و
چه می کند!
چه ســخت اســت داشــته هایت را به چشم
همسایگان و همقطاران و بستگان بکشی و به آنها
تفاخر کنی و بین خود و دیگران فاصله بیاندازی.
چه زشت است از چنان اخالقی برخوردار باشی
که هیچکس به خود جرأت ندهد حالت را بپرســد
و یا دســت نیاز به سویت دراز کند و عطایت را به
لقایت ببخشد.
و اما بعدتر:
کودکان دبستانی و نوجوانان بی بضاعت از دیگر
افراد جامعه حساس تر و زودرنج ترند .شناخت هر
کدام از آنها حتی برای رفاقت و دســتگیری کاری
ظریف است چه بســا بعضی کمک-های مستقیم
آنها را عقده ای کند و در خود احساس حقارت کنند.
کمک ها هر چند کم یا زیــاد می باید به صورت
غیرمستقیم باشد بدون توقع اما با توجه و مدبرانه.
امید کــه همگان در ایــن ایام بهــاری نیک
مجال ،بتوانند به قول ســعدی برگ سبزی به گور
خویش فرستند و شادی هایشــان را با دیگران
تقسیم کنند.
ان شاءاهلل

ســرمایهگذاریهای مشــترک تاکید کرد و گفت:
امروز دو کشــور در بخشهــای مختلف از جمله
صنعتی ،داروسازی ،ســاخت خودرو ،کشاورزی و
گردشــگری روابط خوبی با هــم دارند و در دیگر
بخشها از جمله ترانزیت و همکاریهای مشترک
در دریای خزر نیز گامهای مشــترکی در راستای
توسعه مناسبات برداشته شده است.
رییس جمهوری با بیان این که اقدام مشترک
ایــران و آذربایجان در تکمیل راه آهن رشــت -
آستارا و کریدور شمال  -جنوب به دیگر کشورهای
منطقه نیز کمک خواهد کرد ،اظهار داشــت :ایران
و آذربایجــان می تواننــد در آینده به شــاهراهی
برای اتصال مناطق آســیا و آفریقا به شمال اروپا
تبدیل شوند.
روحانــی همچنین بــر لزوم ادامــه رایزنی و
همکاری مسئوالن دو کشــور در راستای تدوین
رژیم حقوقــی دریای خزر و برنامــه ریزی برای
ســاماندهی فعالیتهای مشترک اقتصادی در این
منطقه تأکید کرد.
مأموریت اصلی این پایــگاه حمایت از نیروهای
عراقــی برای حفظ امنیت و آموزش ســربازان و
داوطلبان جدید است.
این منبع تأکید کرد :پایگاه هوایی القیاره جزو
بزرگترین پایگاههای هوایی در عراق از نظر پرواز
هواپیماها و نقل و اتنقال نظامی خواهد بود.
پایگاه هوایی القیــاره بین جاده موصل-بغداد
واقع اســت و در نزدیکی شــهر نفتخیز القیاره
است.

رد ادعای نامه یکی از محکومین محاکم
قضایی به یکی از فرماندهان سپاه

منتشر شده است ،سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان
شریف سخنگو و مســئول روابط عمومی کل سپاه
طــرح این گونــه ادعاهای بی اســاس را حرکتی
نخ نما شده خواند و اظهار کرد :رأی محاکم قضایی
بر اســاس مدارک مستند ،مســتدل ،دقیق و قوی
صــادر می شــود و فرافکنی و طرح ســناریوهای

تکراری علیه نهادها و اشخاص در کشور بار جرایم
متهمان را کاهش نمی دهد.
سردار شــریف تشویش اذهان و منحرف کردن
افــکار عمومی از جرایــم و تخلفــات را راهکاری
بــی نتیجه و بی ثمر بــرای طراحان آن توصیف و
تصریح کرد :هرچنــد بروز چنین افعال و رفتاری از
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عضو هیات رئیسه مجلس:

سوال از رییس جمهوری منتفی شد

ایرنا :عضو هیات رئیســه مجلس شــورای اسالمی اعالم کرد :ســوال از رئیس جمهوری با
محوریــت قاچاق کاال ،تعهدات برجام ،بیــکاری ،رکود اقتصادی و نرخ ارز به دلیل کاهش تعداد
امضاها منتفی شد.
‹محمدعلی وکیلی› روز دوشــنبه در نامه ای خطاب به علی الریجانی رییس مجلس شورای
اســامی تصریح کرد :مطابق ماده  ٢١٢ائین نامه داخلی مجلس ،سوال تعدادی از نمایندگان از
رئیــس جمهوری در پنج محور قاچاق کاال،تعهدات برجام ،بیکاری ،رکود اقتصادی و نرخ ارز که
در جلســه  ١٤اسفند کمیسیون اقتصادی رسیدگی شده بود با توجه به گذشت یک هفته از طرح
سوال در کمیسیون و کاهش تعداد متقاضیان به کمتر از یک چهارم تعداد کل نمایندگان منتفی
و خاتمه یافته تلقی می شود.
این سوال  ١٠٢امضا داشت که امضاهای آن به کمتر از  ٧٣امضا رسیده است.
پیش از این ‹اکبر رنجبرزاده› عضو هیات رئیســه مجلس از منتفی شــدن ســوال دیگری از
رئیس جمهوری با موضوع موسسات مالی و اعتباری به دلیل کاهش امضاهای آن خبر داده بود.

ترامپ ،تیلرسون را برکنار و رئیس سیا را جانشین
وی کرد

ایرنا :دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز ســه شــنبه رکس تیلرسون وزیر امور خارجه
این کشور را برکنار و مایک پمئپو رئیس سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) را جانشین وی کرد.
دونالد ترامپ این جابجایی را در تویتیی که دیروز منتشر کرد ،اعالم نمود.
تیلرسون از زمان تشکیل دولت ترامپ در کابینه حضور داشت ،اما از همان ماههای اول خبرها
از اختالف نظر وی و ترامپ خبر می دادند و صحبت از برکناری وی بود.
تیلرســون از آغاز دوره ریاســت جمهوری ترامپ در ژانویه  2017سمت وزیر امور خارجه را
در دولت وی برعهده داشــت .پمپئو که از وی به عنوان سیاســتمدار و افسر اطالعاتی نام برده
می شــود ،از  23ژانویه (سوم بهمن ماه)  ،2017توسط ترامپ به سمت رئیس سازمان اطالعات
مرکزی (جاسوسی) آمریکا (سیا) منصوب شده بود.

آخوندی:

پوزش خواستن از مردم افتخار است

ایرنا :وزیر راه و شهرســازی در جلســه اســتیضاح خود گفت :پوزش خواستن از مردم برای
مسئوالن کشور افتخار است و نقطه ضعف نیست.
«عباس آخوندی» دیروز گفت :بابت همه کاستی ها و کمبودها از ملت عزیز پوزش می خواهم.
وی افزود :برای فرودگاه یاسوج بیش از  300میلیارد ریال هزینه کرده بودیم و می خواستم در
ایام دهه مبارک فجر برای افتتاح آن برویم که این اتفاق ها رخ داد.
وزیر راه و شهرســازی گفت :بی شک حوادث اخیر نگرانی هایی را برای مردم ایجاد کرده که
حق است؛ زیرا عزیزتر از حفظ جان و رفاه مردم چیز دیگری نیست .وی افزود :بنده نمی خواهم
توجیه یا فرافکنی کنم ،زیرا مسئول صادق باید اشتباه خود را بپذیرد و در برابر مردم پاسخگو باشد.
آخوندی گفت :بی گمان کار هیچ دســتگاه اجرایی بی کاستی نیست و همواره قابل نقد و ارتقا
و بهبود است.
نمایندگان در جلســه علنی عصر دیروز مجلس شورای اسالمی تقاضای استیضاح وزیر راه و
شهرسازی را که سه شنبه هفته گذشته در خانه ملت اعالم وصول شد ،بررسی می کنند.
در این جلســه معاون اول رییس جمهوری ،وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی و رییس سازمان
حفاظت محیط زیست و شماری از معاونان پارلمانی وزارتخانه ها شرکت دارند.

این متهم مسبوق به سابقه است ،اما هرکس ادعایی
دارد می بایست مدارک و مستندات خود را در اختیار
مراجــع قضایی قرار دهد تا بر اســاس قانون مورد
رسیدگی و قضاوت قرار گیرد.

96-1158

نوبت اول :سه شنبه مورخ  1396/12/22روزنامه های خبرجنوب ،عصرمردم ،نیم نگاه ،تماشا ،افسانه ،سبحان ،شیراز نوین و طلوع
نوبت دوم :چهارشنبه مورخ  1396/12/23روزنامه های خبرجنوب ،عصرمردم ،نیم نگاه ،تماشا ،افسانه ،سبحان ،شیراز نوین و طلوع

شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی واحد تجاری به شرح جدول زیر با قیمت پایه کارشناس
رسمی دادگســتری از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه متقاضیان واجد شــرایط دعوت به عمل می آید ضمن
بازدید از محل پس از نشــر اولین آگهی ،با توجه به موارد ذیل به منظور دریافت اسناد مزایده به معاونت مالی و اقتصادی
شهرداری شیراز واقع در ابتدای بلوار چمران ،حوزه معاونت مالی و اقتصادی ،طبقه اول ،مدیریت بازاریابی و فروش مراجعه
نمایند .متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای مستقیم  071-36260820و  071-36352000تماس
حاصل فرمایند.
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-1شــرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را براساس مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر به
صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره  700805504647بانک شهر
شعبه چمران برای واحدهای مجتمع سرای نور و حساب سپرده  700791888145برای واحد تجاری سرباز واریز و ارایه نمایند.
-2برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-3بهای پیشــنهادی باید از حیث مبلغ مشــخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت ج به صورت الک و مهر شده تسلیم
شود.
-4از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.
-5آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ،ساعت  14روز دوشنبه به تاریخ  1397/1/20می باشد.
-6محل تسلیم پیشنهادات شیراز ،ابتدای بلوار چمران ،ساختمان معاونت مالی و اقتصادی ،دبیرخانه اداره قراردادها می باشد.
-7بدیهی است هزینه انتشار آگهی ،کارشناسی و سایر هزینه های متعلقه ،برعهده برنده های مزایده خواهد بود.
-8شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
-9به پیشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش ،مبهم ،مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-10تاریخ بازگشایی پاکتها و تشکیل کمیسیون مزایده :پیشنهادات واصله رأس ساعت  10صبح روز سه شنبه به تاریخ 1397/1/21
در محل ســالن اجتماعات حوزه معاونت مالی و اقتصادی باز خواهد شد .ضمن ًا حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنها در
کمیسیون بالمانع می باشد.
-11شــرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شــروط و تکالیف شــهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت
شهرداری تهران تسری یافته به سایر کالنشهرها و مراکز استان ها می باشد.
-12نحوه پرداخت به یکی از روش های زیر می باشد:
-1نقد و اقســاط :حداقل  30درصد قیمت پیشنهادی به صورت نقد و مابقی طی  12قسط مساوی  36ماهه پرداخت خواهد
شد.
-2نقدی 90 :درصد بهای پیشنهادی به صورت نقدی و  10درصد باقی مانده در زمان انتقال سند اخذ خواهد شد.
-3تهاتر با مطالبات قطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت تهاتر  90درصد بهای مورد مزایده ،امکان تهاتر مطالبات
تأیید شده از شهرداری ،با مورد مزایده وجود دارد.
تذکــر :صرف ًا در صورت پرداخت نقدی و یا تهاتر کامل با مطالبات از شــهرداری ،این مزایده مشــمول مصوبه شــماره
/95/1526ص تاریخ  1395/3/18شورای اسالمی شهر شیراز مبنی بر اعطای اوراق بستانکاری معادل  20درصد مبلغ پرداخت
شده به ذینفع تا سقف ده میلیارد ریال و  25درصد مبلغ پرداخت شده به ذینفع نسبت به مازاد ده میلیارد ریال می شود.
به عبارت دیگر به پیشنهادات نقد و اقساط ،هیچ گونه اوراق بستانکاری موضوع مصوبه ذکر شده تعلق نمی گیرد.
 -13سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

