ایران و جهان

پنجشنبه  24خرداد  29 1397رمضان 1439

سرمقاله

سرمقاله
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طعم تلخ روایت های تاریخی

بــا پایــان یافتــن فصــل امتحانــات اوقــات
فراغــت دانــش آمــوزان آغــاز میشــود و از
جملــه فعالیتهــای مثبتــی کــه هــر نوجــوان
و جــوان میتوانــد داشــته باشــد مطالعــه
اســت اعــم از ایــن کــه مطالعــه در منــزل
صــورت گیــرد ،در کتابخانــه باشــد و یــا ایــن
کــه در آزمایشــگاه و محیــط طبیعــی ،هــر چــه
هســت تابســتان نبایــد موجــب انقطــاع ذهــن
و حافظ ـهی دانشآمــوزان از موضــوع یادگیــری
شــود .حتــی یادگیــری میتوانــد در مراکــز
صنعتــی ،زمیــن زراعتــی یــا کارگاههــای صنایــع
دســتی تحقــق پیــدا کنــد .یادگیــری زمانــی
محقــق ميشــود کــه مــا شــاهد ایجــاد ارزش
افــزوده در ذهــن و زبــان و کســب تجــارب
عملــی باشــیم .شــواهد و نشــانههای زیــادی
وجــود دارد کــه بیانگــر فاصلــهی غیرقابــل
توجیــه عمــوم مــردم خصوصــاً نســل جــوان
از کتــاب اســت .در واقــع مطالعــه در فهرســت
عــادات خــوب اکثریــت مــردم وجــود نــدارد!
اگــر مطالعــه در جامعــهی مــا نهادینــه شــده
بــود ،گشــت و گــذار و پرسـههای کــم دســتاورد
در فضــای مجــازی نمیتوانســت بــه آن
آســیب برســاند کمــا ایــن کــه ســرانه مطالعــه
در کشــورهای توســعه یافتــه علیرغــم رواج
فضــای مجــازی کاهــش نیافتــه و کتابهــا و
روزنامههــا همچنــان بــا تیراژهــای بــاال منتشــر
میشــوند؛ امــا از آنجایــی کــه انقــاب فرهنگــی
بــه معنــای واقعــی آن در ایــران رخ نــداده و
تغییــرات فرهنگــی مثــل بســیاری تغییــرات
دیگــر بــر روی امــواج هیجانــی و گــذرا ســوار
بــوده و عمقــی نداشــته طبیعتــاً نبایــد انتظــار
داشــته باشــیم کــه پــس از ســالها حاکمیــت
فرهنــگ شــفاهی بــر ایــن مــرز و بــوم ،شــاهد
رواج کتابخوانــی و درک ضــرورت آن از ســوی
عمــوم مــردم باشــیم بــه نحــوی کــه ایــن
عــادت مقــدس آنهــا را وادار ســازد حتــی در
بدتریــن شــرایط اقتصــادی نیــز دســت از
مطالعــه بــر ندارنــد و خــود را از ایــن نعمــت
بــزرگ محــروم نکننــد .ناگفتــه پیداســت کــه
توفیــق مطالعــه صرفــاً در گــرو هزینــه کــردن
پــول نیســت و گاهــی همین کــه وقــت و حواس
خــود را هزینــه کنیــم بــه راحتــی میتوانیــم بــا
مراجعــه بــه کتابخانههــای عمومــی نیــاز خــود
را در بســیاری از زمینههــا برطــرف ســازیم در
حالــی کــه هــم اکنــون بهتریــن نــوع اســتفاده
از کتابخانههــای عمومــی حضــور جوانــان در
محیطــی ســاکت بــرای مــرور دروس امتحانــات
نهایــی و کنکــور اســت و خیلــی کــم اتفــاق
میافتــد کــه کتابخانههــای عمومــی بــه علــت
فراوانــی تقاضــای کتــاب اعــام کمبــود کننــد
مگــر در مــواردی کــه یــک معلــم یــا اســتاد
دانشــگاه کتابــی را بــرای مطالعــه و کنفرانــس
اجبــاری بــه دانشآمــوزان یــا دانشــجویان
معرفــی کــرده باشــند و آنهــا بخواهنــد بــرای
مطالعــه و نتبــرداری بــدون پرداخــت هزینــه
از آن اســتفاده کننــد.
زمانــی در کشــور مــا کتابخانههایــی بــا
چندیــن هــزار نســخهی خطــی وجــود داشــته،
آن هــم کتابهایــی کــه نوشــتن آنهــا توســط
خطاطــان و نســخهبرداران صــورت میگرفتــه
و تهیــه و صحافــی هــر یــک از آنهــا ماههــا
بــه طــول میانجامیــده اســت .ارزش مطالعــه
و کتابخوانــی بــه حــدی بــوده کــه گاه یــک
طالــب علــم بــرای دســتیابی بــه یــک کتــاب
فرســنگها راه را طــی میکــرده و خطــر
مســافرت در آن شــرایط را بــا پــای پیــاده و در
بهتریــن وضعیــت بــا اســب و اســتر بــر خــود
همــوار میکــرده اســت .مــردم عــادی فاقــد
ســواد نیــز از طریــق نقــاالن و خطیبــان توفیــق
آشــنایی بــا آثــار گرانبهایــی چــون شــاهنامه
فردوســی ،گلســتان و بوستان ســعدی و حافظ و
حضــرت موالنــا را پیــدا میکردنــد .امــا امــروزه
تعــداد بســیار کمــی از ســخنوران از چنیــن
توانایــی برخوردارنــد بــه طــوری کــه بتواننــد
مطالــب خــود را بــا اشــعار و آثــار بــزرگان ایــن
مــرز و بــوم شــنیدنی تــر و ماندگارتــر کننــد.
ایــن روزهــا کمتــر کســی پیــدا میشــود کــه
بتوانــد از طریــق کتابفروشــی روزگار بگذرانــد
مگــر ایــن کــه در کنــار کتــاب تنقــات مضــر
و کــم خاصیتــی چــون پفــک و پفیــا و چیپــس
هــم بفروشــد .کیوســکهای روزنامهفروشــی
هــم نمیتواننــد بــا فــروش نشــریات حتــی
اجــارهی محــل کســب خــود را درآورنــد چــه
رســد بــه ایــن کــه بخواهنــد از ایــن طریــق
امــرار معــاش کننــد چــرا کــه اغلــب مــردم
عــادت بــه روزنامهخوانــی ندارنــد و همــان
روزنامهخوانهــای حرف ـهای هــم از رســانه هــا
ســلب اعتمــاد کردهانــد و نشــریات نیــز توانایی
پرداخــت هزینههــای مــادی و معنــوی تولیــد
مطالــب پرمحتــوا ،پژوهش محــور ،مردمپســند،
مســتند و روشــنگرانه را ندارنــد و در کنــار ایــن
اد امه د  ر ستون روبرو
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حمله گسترده ائتالف متجاوز عربی برای اشغال الحدیده
حمــات موانــع ســیمانی نیروهــای انصــاراهلل
بودنــد کــه از آنهــا بــه عنــوان کمیــن بــرای
نیروهــای وابســته بــه دولــت مســتعفی یمــن
اســتفاده میکردنــد.
ایــن منبــع گفــت :همزمــان بــا ایــن حمــات
هوایــی ،توپخانــه ائتــاف عربــی مناطــق
شــمال الدریهمــی را هــدف قــرار داد.
پــس از حمــات توپخانــهای و هوایــی
گســترده متجــاوزان ســعودی و اماراتــی،
نیروهــای ایــن دو کشــور همــراه با مــزدوران
یمنــی خــود حملــه زمینــی بــرای اشــغال
بنــدر اســتراتژیک الحدیــده را آغــاز کردنــد
کــه نگرانیهــا در بــاره سرنوشــت هــزاران
غیــر نظامــی ســاکن ایــن شــهر را افزایــش
داده اســت.
صبــح امــروز توپخانــه و رزم ناوهــای ائتــاف
همزمــان بــا پــرواز گســترده هلیکوپترهــای
آنهــا ،خــود را بــه ســواحل منطقــه الدریهمــی

باالخــره وســاطتهای ســازمان ملــل
بــرای عــدم حملــه بــه الحدیــده یمــن
در میــان جنگطلبــی ائتــاف متجــاوز
عربــی بــه رهبــری عربســتان راه بــه جایــی
نبــرد و ائتــاف متجــاوز عربــی دیــروز
حملــه بــه بنــدر الحدیــده واقــع در غــرب
یمــن را آغــاز کــرد .ایــن در حالــی اســت
کــه محمــد علــی الحوثــی از هــدف گرفتــن
و انهــدام یــک نــاو ائتــاف متجــاوز ســعودی
و همپیمانانــش در ســاحل غربــی خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگــزاری
اســپوتنیک روســیه ،یــک منبــع محلــی در
اســتان الحدیــده در ایــن رابطــه اعــام کــرد:
جنگندههــای ائتــاف عربــی صبــح دیــروز
دو منطقــه النخیلــه ،بیــت الفقیــه و ارتفاعــات
منطقــه الدریهمــی واقــع در جنــوب الحدیــده
را هشــت بــار هــدف حمــات خــود قــرار
دادنــد .از جملــه اهــداف زده شــده در ایــن

نزدیــک کردند.
اســکای نیــوز مدعــی شــده ،رهبــران
نیروهــای انصــاراهلل خانوادههــای خــود را از
الحدیــده بــه صنعــا منتقــل کردهانــد.
ســایت خبــری العربیــه عربســتان نیــز در
ایــن رابطــه اعــام کــرد :تیپــی از ارتــش
دولــت (مســتعفی) یمــن عملیــات یــورش
بــه الحدیــده را بــا حمایــت هوایــی و دریایــی
ائتــاف عربــی بــه رهبــری عربســتان آغــاز
کــرد.
خبرگــزاری رویتــرز نیــز صبــح دیــروز
گــزارش داده بــود :ائتــاف عربــی خــود را
بــرای ورود بــه بنــدر الحدیــده آمــاده میکنــد
و نیروهــای اماراتــی عضــو ایــن ائتــاف
پیشــتر دو روز بــه نیروهــای وابســته بــه
انصــاراهلل مهلــت داده بودنــد کــه سه شــنبه
شــب ایــن مهلــت بــه اتمــام رســید.
برخــی منابــع نیــز اظهــار داشــتند :مهمــات

و تجهیــزات ارتــش مســتعفی یمــن شــامل
صدهــا ســرباز ،خودروهــای زرهــی و تانــک
و نیــز مهمــات نظامــی امــارات بــه منطقــه
الدریهمــی واقــع در جنــوب الحدیــده منتقــل
شــده اســت تــا از نیروهــای دولــت مســتعفی
و ائتــاف عربــی پشــتیبانی کننــد.
منابــع یــاد شــده افزودنــد :نیروهــای یمنــی
تحــت فرمــان طــارق الصالــح کــه در
نزدیکــی فــرودگاه الحدیــده مســتقر بودنــد
حرکــت بــه ســمت ایــن موضــع اســتراتژیک
را آغــاز کردهانــد.
ایــن در حالــی اســت کــه محمــد علــی
الحوثــی ،رئیــس کمیتــه عالــی انقالبــی
یمــن اظهــار داشـــت ،یــک نــاو وابســته بــه
ائتــاف ســعودی در ســواحل غربــی یمــن
هــدف گرفتــه شــد .ایــن حملــه در پــی
آغــاز حمــات ائتــاف متجــاوز عربــی بــه
الحدیــده رخ داد.

موگرینی:

همکاری شرکتهای کوچک و متوسط با ایران در اولویت است
ایرنــا « -فدریــکا موگرینــی» مســئول سیاســت
خارجــه اتحادیــه اروپــا عصــر ســه شــنبه در
جلســه پارلمــان اروپــا بــا برشــمردن اقدامــات
صــورت گرفتــه بــرای حفــظ توافــق هســتهای
بــا ایــران ،گفــت :هــم اکنــون تمرکــز روی
شــرکتهای کوچــک و متوســط اروپایــی
اســت کــه ارتبــاط کمتــری بــا بــازار آمریــکا
دارنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،موگرینــی گفــت :مشــغول
کار روی اقداماتــی عینــی بــا هــدف حفــظ
همــکاری بــا ایــران در حوزههــای کلیــدی،
از جملــه زمینههــای بانکــی و فاینانــس،
تجــارت و ســرمایهگذاری ،نفــت و حمــل و
نقــل هســتیم.
وی ادامــه داد :مهمتریــن چالــش کنونــی مــا،
یافتــن راه حلهایــی بــرای تعامــات بانکــی
و فاینانــس اســت .ایــن موضوعــات هــم در
ســطوح سیاســی و هــم در نشســتهای
کارشناســی فشــرده کــه عمدتــا بــه صــورت
روزانــه در تهــران و بروکســل برگــزار
میشــوند ،در دســت بررســی اســت.
مســئول سیاســت خارجــه اتحادیــه اروپــا افــزود:
تنهــا راه نتیجــه بخــش بــودن ایــن فعالیتهــا،
اقــدام جمعــی اعضــا در ســطح اتحادیــه اروپــا
و نیــز اقدامــات فــردی هــر کشــور بــه نحــو
هماهنــگ اســت.
وی ادامــه داد :بــه همیــن جهــت ،تصمیــم
گرفتیــم شــبکهای از نماینــدگان معرفــی
شــده از ســوی هــر یــک از اعضــای اتحادیــه
اروپــا تشــکیل دهیــم تــا کار بــا هماهنگــی و
تاثیرگــذاری بیشــتری ادامــه یابــد.
موگرینــی افــزود :ایــران هــم بایــد ســهم خــود
را انجــام دهــد .تهــران بایــد اســتانداردهای
خــود در مقابلــه بــا پولشــویی و تامیــن مالــی
تروریســم را بهبــود بخشــد و اصالحــات بانکــی
را توســعه دهــد .اینهــا گامهــای اساســی
بــرای جــذب بیشــتر بانکهــا و شــرکتهای
اروپایــی اســت.
وی بــا انتقــاد از خــروج آمریکا از برجــام و ضمن
اشــاره به نشســت ســران آمریــکا و کره شــمالی
گفــت :ایــن همــان مســیری اســت کــه جامعــه

جهانــی و اتحادیــه اروپــا بــرای بیــش از یــک
دهــه بــا ایــران دنبــال کــرد و ســه ســال پیــش
بــه امضــای برجــام منجــر شــد.
موگرینــی هــر جایگزیــن دیگــری بــرای برجــام
را دارای پیامدهــای «فاجعهبــار» خوانــد و
گفــت :عــزم مــا بــرای حفــظ برجــام ،در
راســتای منافــع آمریــکا هــم هســت؛ چــرا کــه

طرفهــا در برجــام هــم ادامــه دارد ،افــزود:
چیــن بــه پروژههــای مربــوط بــه مدرنســازی
رآکتــور اراک ادامــه میدهــد و پــروژه تبدیــل
تاسیســات فــردو بــه یــک مرکــز فیزیــک و
فنــاوری هــم بــا همــکاری روســیه در جریــان
اســت .در همیــن هفتــه جــاری ،برگــزاری
کارگاهــی تخصصــی بــا موضــوع فــردو

ایــن توافــق هــم بــرای امنیــت اروپــا و هــم
آمریــکا و خاورمیانــه ضــروری اســت.
مســئول سیاســت خارجــه اتحادیــه اروپــا بــا
اشــاره بــه  11گــزارش آژانــس بینالمللــی
انــرژی اتمــی در تاییــد پایبنــدی ایــران بــه
برجــام ،گفــت :موضــع اروپــا تغییــر نکرده اســت
و همچنــان بــه اجــرای موثــر و کامــل ایــن
توافــق پایبنــد هســتیم.
وی ادامــه داد :بخــش عمــدهای از جامعــه
جهانــی از برجــام اعــام حمایــت کــرده اســت
و علــت آن واقعگرایانــه و صرفــا در نتیجــه
نبــود جایگزینــی بهتــر و جلوگیــری از یــک
مســابقه تســلیحاتی دیگــر در خاورمیانــه اســت.
ایــن حمایــت را مــن هــر روزه در نشس ـتها و
دیدارهــا میبینــم.
موگرینــی گفــت  :اروپــا مســئول اســت کــه
نحــوه حفــظ یکــی از معــدود ســتونهای
کارآمــد ســاختار عــدم اشــاعه تســلیحات
هســتهای را بــا شــرکای خــود بررســی کنــد.
مســئول سیاســت خارجــه اتحادیــه اروپــا بــا
بیــان اینکــه اجــرای تعهــدات هســتهای دیگــر

پیشبینــی شــده اســت.
موگرینــی تاکیــد کــرد :اجــرای تعهــدات
اقتصــادی برجــام هــم بایــد ادامــه یابــد؛ چــرا
کــه برداشــتن تحریمهــا و فرصتهایــی کــه
ایــن موضــوع بــرای عــادی ســازی تجــارت و
روابــط اقتصــادی بــا ایــران ایجــاد میکنــد،
دیگــر بخــش اساســی توافــق اســت.
وی بــا اشــاره بــه خــروج برخــی شــرکتها از
ایــران ،ادامــه داد :ایــن موضــوع فشــار زیــادی
در عرصــه سیاســت داخلــی ایــران بــه ویــژه
از ســوی آنهایــی ایجــاد کــرده اســت کــه
همــواره بــا ایــن توافــق مخالــف بودنــد .از
ســوی دیگــر اعتبــار کل جامعــه جهانــی و نظــام
ســازمان ملــل متحــد زیــر ســوال رفتــه اســت.
موگرینــی در خصــوص زمینهچینــی ایــران
بــرای توســعه توانمنــدی هســتهای گفــت:
آشــکار اســت کــه اقدامــات اعــام شــده ایــران
نقــض توافــق نیســت؛ امــا کمکــی هــم بــه
اعتمادســازی نمیکنــد.
موگرینــی بــا تاکیــد بــر اینکــه در زمــان
مذاکــرات بــا ایــران ،هــر موضــوع غیرهســتهای
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آگهی مزایده عمومی

کنــار گذاشــته شــده بــود ،گفــت :برجــام
هیــچ گاه قــرار نبــود همــه مشــکالت مــا بــا
ایــران را حــل کنــد .ولــی ایــن توافــق ،روزنهای
بــرای رســیدگی بــه دیگــر نگرانیهــای
مرتبــط بــا ایــران گشــوده اســت .حفــظ برجــام
میتوانــد زمینــه بهتــری را بــرای رســیدگی بــه
ایــن مــوارد ایجــاد کنــد.
وی تحــوالت مرتبــط بــا موضــوع یمــن را
مثــال زد و گفــت :هماکنــون یــک فرآینــد
گفــت وگــوی منطقـهای بــا مشــارکت ایــران و
اتحادیــه اروپــا بــه ویــژه فرانســه ،آلمــان ،ایتالیــا
و انگلیــس بنــا گذاشــته شــده کــه تــا همیــن
حــاال هــم بــه گام مهمــی در تســهیل بازدیــد
نماینــده ویــژه ســازمان ملــل از صنعــا منجــر
شــده اســت.
موگرینــی در بخــش پایانــی صحبــت هــای
خــود خواســتار حمایــت پارلمــان اروپــا از
مصوبههــای اخیــر کمیســیون اروپــا بــرای
اجــرای قانــون مسدودســاز تحریمهــای
آمریــکا ( )Blocking Statuteو نیــز
دســتورالعملهای جدیــد بــرای بانــک
ســرمایهگذاری اروپــا بــا هــدف ترغیــب
ســرمایهگذاری در ایــران شــد.
ایــن مصوبــه هــا در صــورت عــدم مخالفــت
پارلمــان و شــورای اروپــا ،پیــش از بازگشــت
مــوج نخســت تحریــم هــای آمریــکا علیــه
ایــران اجرایــی خواهنــد شــد.
قانــون مسدودســازی تحریــم هــای آمریــکا
نخســتین بــار در ســال  1996بــرای مقابلــه اروپا
بــا گروهــی از تحریمهــا علیــه کوبــا ،ایــران و
لیبــی تدویــن شــد .ایــن قانــون هماکنــون بــا
اصالحیــه صــورت گرفتــه ،همــه تحریمهــای
ثانویــه آمریــکا علیــه ایــران را شــامل میشــود.
اجــرای قانــون مذکــور ،شــرکت هــا را از پیــروی
از تحریــم هــای خارجــی منــع مــی کنــد و
اتحادیــه اروپــا بــه موجــب آن ،احــکام جریمــه
احتمالــی بــرای کســب و
کارهــای اروپایــی کــه بــا
ایــران همــکاری مــی کننــد
آگهی مناقصه عمومی 97-188
را بــه رســمیت نخواهــد
نوبت اول 97/3/23 :خبرجنوب
شــناخت.
نوبت دوم 97/3/24 :عصرمردم
97-189
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ســازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیراز در نظر دارد بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر با مشخصات ذیل را از
طریق مزایده عمومی واگذار نماید .لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید به منظور کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ
 97/3/22تا ساعت  13:30روز سه شنبه مورخ  97/4/5به محل دبیرخانه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیراز واقع در میدان ولی عصر(عج)،
بلوار پیرنیا ،خیابان مثنوی ،کوچه یک(پشت درمانگاه نادرکاظمی) ،انتهای ده متری قدس مراجعه و در صورت نیاز با شماره تلفن  071-37250754داخلی  227-229واحد مالی
(مزایده و مناقصه) تماس حاصل فرمایید و یا به سایت سازمان به آدرس  www.shiraz.ir/mayadinمراجعه نمایید.
*مدت اجاره یک سال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.
*شرکت کنندگان می بایست سپرده شرکت در مزایده را طی فیش نقدی به شماره حساب  700785419287بانک شهر کلیه شعب به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های
کشاورزی شهرداری شیراز واریز نمایند.
*برنده مزایده غرفه مرغ و تخم مرغ مکلف به عرضه با نرخ حداقل  3درصد کمتر از نرخ کشتارگاه می باشد.
*هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
*سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
*برنده مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آن ضبط خواهد شد.
*آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات روز سه شنبه مورخ  97/4/5می باشد.
*زمان برگزاری جلسه جهت بازگشایی پاکات روز چهارشــنبه مورخ  97/4/6به آدرس میدان ولی عصر(عج) بلوار پیرنیا ،خیابان مثنوی ،کوچه یک (پشت درمانگاه نادرکاظمی)،
انتهای ده متری قدس ساختمان سازمان انجام خواهد شد.
*اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج شده است.
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2

ﻛﻴﻮﺳﻚ ﻛﺘﺎبﻓﺮوﺷﻲ واﻗﻊ در زﻳﺮﮔﺬر ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﻨﺐ ﺷﻬﺮك ﺷﻬﻴﺪ

5

8/500/000

6/000/000

3

ﻏﺮﻓﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ واﻗﻊ در زﻳﺮﮔﺬر ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﻨﺐ ﺷﻬﺮك

24

40/000/000

30/000/000

4

ﻏﺮﻓﻪ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﻗﺪوﺳﻲ ﻏﺮﺑﻲ روﺑﺮوي

18

26/000/000

40/000/000

ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﻴﻼد

ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﻴﻼد

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻲ ورودي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮدﻳﺲ

مشــکالت بایــد اذعــان داشــت کــه ســطح
ســلیقهی عمومــی هــم پاییــن آمــده و آن انــدازه
کــه مطالــب هیجانانگیــز و بزرگنمایــی
شــده پیرامــون حــوادث و چهرههــای هنــری
و ورزشــی را میپســندند بــه دنبــال مطالــب
جــدی و مهــم نیســتند.
زمانــی کــه پاریــس در بحبوحـهی جنــگ جهانی
دوم در آســتانهی ســقوط قــرار گرفــت دغدغهی
بســیاری از مــردم حفــظ موزههــا و کتابخانههــا
از دســتبرد و ویرانــی بــود بــه طــوری کــه
کمیتههایــی بــرای حفــظ و نگهــداری و
انتقــال آثــار ارزشــمند بــه مکانهــای امــن
تشــکیل شــد و تعــداد زیــادی در ایــن راه
جــان خــود را از دســت دادنــد و همــان آثــار
امــروز در گالریهــا و موزههــا و کتابخانههــا
در معــرض دیــد خیــل مشــتاقانی اســت کــه
بــرای رســانیدن خــود بــه فرانســه و دیــدن این
آثــار ســاالنه میلیاردهــا دالر خــرج میکننــد.
بــه بیانــی دیگــر تعریفــی کــه مــردم فرانســه
در آن زمــان از امنیــت داشــتند بــه انــدازهای
منطقــی و گســترده بــود کــه مصونیــت آثــار
تاریخــی و فرهنگــی و علمــی و مالکیــت معنــوی
را نیــز در بــر میگرفــت و بــا هویــت آنهــا پیونــد
داشــت و از امنیــت ،تعریــف ســر و دم بریــدهای
نداشــتند کــه تنهــا بــه جــان و مــال و معیشــت
آنهــا محــدود شــود .طبیعــی اســت کــه وقتــی
از خــاک یــک کشــور ســخن میگوییــم
ایــن خــاک در برگیرنــده میراثهــای مــادی
و معنــوی فــراوان اســت کــه شــامل آثــار
مکتــوب ،آثــار باســتانی ،منابــع معدنــی،
خــرده فرهنگهــا ،لهجههــا و گویشهــا و
باورهــای گوناگــون و آداب و ســنتهای پیونــد
خــورده بــا تاریــخ ایــن آب و خــاک اســت کــه
بــه ایــن ســرزمین معنــا میبخشــد .حتــی
عــادات و رفتــار خــوب مــردم یــک کشــور نیــز
بخشــی از میــراث معنــوی آنهاســت کــه از
جملــهی آنهــا عــادت بــه مطالعــه اســت.
در جوامعــی کــه دانایــی ثــروت محســوب
میشــود شــاهد تولیــد علــم و تکنولــوژی و
درآمدزایــی هســتیم .وقتــی کشــوری بــه کانــون
دانایــی تبدیــل میشــود بــرای جلــب و جــذب
افــراد دانشــور و اهــل فرهنــگ متعلــق بــه هــر
کجــای جهــان کــه باشــند برنامهریــزی و
ســرمایهگذاری میکنــد و از ایــن راه ســود
میبــرد و برعکــس اگــر انحصارطلبــی و
تمامیتخواهــی مبتنــی بــر برداشــتهای
غلــط از باورهــا و آیینهــا و شــیوههای
زندگــی کار را بــه جایــی میرســاند کــه
میــدان را بــرای جــوالن اهــل علــم و دانایــی
تنــگ میکنــد خواســته یــا ناخواســته چنیــن
جامعــهای در خدمــت جوامعــی قــرار میگیــرد
کــه بــرای اســتقبال از نخبــگان و دانشــمندان
آغــوش گشــودهاند!
بیثباتــی ،آشــفتگیهای رفتــاری ،پرهزینــه
بــودن هنجارمنــدی ،قانونگریــزی ،رواج
خشــونت ،عــدم شــفافیت در مناســبات
اجتماعــی و اقتصــادی و  ...همــه و همــه از
ویژگیهــای جوامعــی اســت کــه دانایــی
ســتیزی در آن رواج پیــدا کــرده و اقلیتــی
انحصارطلــب تنهــا بــه دنبــال اجرایــی کــردن
برداشــتها و گمانهــای خــود هســتند و
تصــور میکننــد هزینــه کــردن همــه چیــز در
چارچــوب وظیفــهای کــه بــرای خــود تعریــف
کردهانــد صرفنظــر از نتایــج آن بــه توســعه
و رشــد میانجامــد در حالــی کــه روایــت
تاریــخ از اینگونــه رویکردهــا طعــم تلخــی
دارد.
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شهرداری منطقه پنج در نظر دارد نسبت به تهیه ،حمل و نصب مجموعه
بازی پلی اتیلن کودکان همراه با نصب کفپوش ســطح منطقه از طریق
مناقصه عمومی براساس مشــخصات مندرج در اسناد مناقصه اقدام
نماید .لذا از کلیه فروشندگان دارای سابقه مرتبط با موضوع دعوت به
عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس:
شــیراز ،بلوار رحمت ،روبروی بوستان ســعدی ،شهرداری منطقه پنج،
واحد قراردادها مراجعه نمایند .ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر
شماره تلفن  37367860واحد قراردادها آماده پاسخگویی می باشد.
*مبلغ برآورد 4/983/600/000 :ریال
*مدت تحویل 5 :ماه
*مبلــغ تضمین شــرکت در مناقصــه  250/000/000ریــال به صورت
ضمانت نامــه بانکــی یا فیــش واریزی نقدی به حســاب شــماره
 100785543066بانک شهر شعبه بین الحرمین سپرده به نام شهرداری
منطقه پنج شیراز
*برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند
سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
*در زمان انعقاد قرارداد  10درصد مبلغ پیشــنهادی به عنوان ضمانت
حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
*آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات روز یکشنبه مورخ  97/4/3می باشد.
*تاریخ بازگشــایی پاکات روز سه شــنبه ســاعت  15مورخ 97/4/5
می باشد.
*مدت اعتبار پیشنهادها دو ماه می باشد.
*بدیهی اســت هزینه آگهی به عهــده برنده مناقصــه خواهد بود
وشهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
*سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج
است.
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