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شــنبه  23تیــر مــاه روز گفتگــوی ســازنده و
تعامــل بــا جهــان نامگــذاری شــده اســت.
مــا وارث ســرزمینی هســتیم کــه مردمــان آن
در طــول تاریــخ مکتــوب  2500ســاله تمــدن،
دانــش ،تجربــه ،ســامت و زندگی شــرافتمندانه
را بــه جهانیــان عرضــه داشــتهاند.
هــر آنچــه را امــروز تحــت عنــوان میــراث
فرهنگــی و مدنیّــت در اختیــار داریــم کــه چشــم
جهانگــردان بدانهــا خیــره مانــده اســت
حاصــل مهندســی هنــر و مســئولیتپذیری
مردمــی اســت کــه دارای خصیصههــای واال و
ارزشهــای مانایــی بودهانــد.
بــزرگان مــا در اندیشــه ،گفتــار و عمــل چنــان
بودنــد کــه بــزرگان دنیــا بــه پایبوســی آنــان
میآمدنــد و میآینــد.
زبــان و بیــان ســعدی جهــان را درنوردیــده و
مکتــب حافــظ در دل محققــان و پژوهشــگران
خانــه کــرده اســت.
حافــظ در غزلــی شــریف و بیبدیــل مانیفســت
اندیشــههای عرفانــی خــود را چنیــن بیــان
کــرده اســت:
«ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم
جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
عیــب درویــش و توانگــر بــه کــم و بیــش بــد
اســت
کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
خوش برانیم جهان در نظر راهروان
فکر اسب سیه و زین معرق نکنیم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم
سر حق با ورقه شعبده ملحق نکنیم
شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد
التفاتش به می صاف مروق نکنیم
آسمان کشتی ارباب هنر میشکند
تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید
گــو تــو خــوش بــاش کــه مــا گــوش بــه احمــق
نکنیم
حافظ! ار خصم خطا گفت نگیریم بر او
ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم
و اما بعد:
تعامــل ســازنده بــا جهــان بــه زبــان حافــظ و
ســعدی زورآورتــر اســت و پســندیدهتر ،هــر
چنــد زبــان گزنــده و بیادبانــه بعضــی از رجــال
سیاســی کمســواد تهدیدآمیــز و باجخواهانــه
باشــد ،زیــرا هــر آنچــه آنهــا از اســلحه و
مهمــات و تکنولوژیهــای پیشــرفته دارنــد
و انبــار کردهانــد بــدان انــدازه مــا نداریــم،
امــا ذخایــر معنــوی ،هنــری و پشــتوانه مردمــی
آنچنانــی داریــم کــه آنهــا ندارنــد.
مــا بایــد بــا داشــتههایمان بــا جهــان تعامــل
کنیــم تــا ویژگیهــا و ارزشهــای پیــدا و
پنهانمــان بــرای مــردم جهــان نمایان و شــفاف
باشــد .آنجــا کــه مــا را متهــم بــه عــدم رعایــت
حقــوق بشــر میکننــد کاری کنیــم کــه میــراث
کهــن حقــوق بشــری خــود را عرضــه نماییــم و
ایــن بهانــه را از آنهــا بگیریــم هــر چنــد آنهــا از
حقــوق بشــر چماقــی ســاخته و پرداختــه باشــند
بــرای بهانــه نفــوذ و تخریــب و غارتگــری.
وقتــی مــا در عرصههــای مختلــف فرهنگــی،
هنــری و دانــش تجربــی و فرضیههــای علمــی
و تحقیقــات فلســفی در بســیاری دورانهــای
تاریخــی صاحــب مکتــب بودهایــم و آثــار
دانشــمندان و بــزرگان دیــن و دانــش مــا در
دانشــگاههای اروپــا قرنهــا تدریــس شــده
چــه کــم داریــم؟
زبــان ترامــپ زبــان توهیــن ،تهدیــد و
ناســزاگویی اســت زیــرا موقعیــت خــود را
صرفــاً کســب ثــروت و مــال بیشــتر میدانــد
و مــدام بــه مــردم آمریــکا وعــده مــادی
و مالــی میدهــد .فرعونهــای زیــادی را
تاریــخ بــه یــاد دارد کــه بعضــاً جهــان را در
تصــرف خــود درآورنــد امــا اینــک زادگاهشــان
بــه گورســتان مــردگان ماننــده اســت و گویــی
نبودهانــد جــز آنکــه ســنگ و خشــتی بــر
هــم انباشــته و کاخهــای مخروبــهای از خــود
بــه یــادگار گذاشــتهاند کــه بنیــان آنهــا بــر
اســتخوانهای کشــتگان اســتوار شــده اســت.
و اما بعدتر:
مانیفســت اخالقــی حافــظ خــود کتابــی اســت
کــه در معانــی روشــن بــه زیــور اندیشــه
درآمــده اســت .حافــظ میگویــد:
مــا بــد نمیگوییــم ،میــل بــه ناحــق
نمیکنیــم ،بــرای دیگــران جامــه ســیاه و
بــرای خــود جامعــه ازرق طلــب نمیکنیــم
یعنــی بیعدالتــی نمیکنیــم.
عیبگویــی بــد اســت چــه عیــب درویــش
باشــد ،چــه عیــب توانگــر ،چــه کــم باشــد چــه
زیــاد .مطلقــاً عیبجویــی بــد اســت.
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شـهر بروکسـل از دیـروز میزبـان نشسـت رهبران کشـورهای
عضـو پیمـان آتالنتیـک شـمالی (ناتـو) بـود و در ایـن میـان
وزیـر خارجـه آمریکا پیش از آغـاز این نشسـت اظهاراتی را در
خصـوص ایـران ایـراد کرده اسـت.
خبرگـزاری مهـر -گـروه بیـن الملـل -عبدالحمیـد بیاتـی  :در
سـایه اختالفـات میان آمریکا و اروپا نشسـت ناتو در بروکسـل
پایتخـت بلژیـک از دیـروز آغـاز شـد .سـایه اختالفـات آمریکا
و اروپـا بـر ایـن نشسـت چنان سـنگین اسـت که حتی رسـانه
هـای غربـی نیـز به آن اشـاره کـرده اند.
بـرای مثـال رویتـرز بـا تیتـر «پارادوکس ناتـو :متحـد در برابر
روسـیه امـا منشـق شـده بوسـیله ترامـپ» بـه تحلیـل ایـن
نشسـت پرداختـه اسـت.
اسـپوتنیک نیـز بـا ایـن تیتـر بـه اسـتقبال نشسـت ناتـو رفته
اسـت« :بـه موجب کشـمکش میـان آمریـکا و اروپـا جو بدی
نشسـت  ۲۰۱۸ناتـو را در بـر گرفتـه اسـت»
گرد و خاک ترامپ پیش از عزیمت به اروپا
شـکی در ایـن مـورد نیسـت کـه شـخص «دونالـد ترامـپ»
رئیـس جمهـور آمریـکا موجب تشـدید اختالفات میـان ایاالت
متحـده و اروپـا شـده اسـت .در حالی کـه هنـوز نحـوه خـروج
ترامـپ از نشسـت اخیـر جـی هفـت در کانـادا و پیامدهای آن
نقـل محافـل دیپلماتیـک اسـت وی و دولتمردانـش بـا امیـد
بـه همراهـی ناتو با واشـنگتن پـای در بروکسـل مـی گذارند.
ترامـپ پیـش از سـفر بـه بروکسـل سـعی کـرد تـا بـا انتشـار
پیام هایـی در توئیتـر هم پیمانـان آمریـکا در ناتـو را تحریـک
کنـد .وی روز سه شـنبه در پیامـی در توئیتـر نوشـت :بـرای
حرکـت بـه سـمت اروپـا آمـاده می شـوم .ایـن اولیـن حضور
در نشسـت ناتـو اسـت .آمریـکا در بسـیاری از مواقـع بیـش از
سـایرین بـرای حفاظـت از آنهـا (کشـورهای اروپایـی) هزینـه
کـرده اسـت .این بـرای مالیـات دهنـدگان آمریکایـی عادالنه
نیسـت .در مهمتریـن مـورد مـا در تجـارت بـا اتحادیـه اروپـا
 ۱۵۱میلیـارد دالر از دسـت داده ایـم .آنهـا ما را بـا تعرفه های
سـنگین و محدودیـت هـا مجـازات مـی کنند.
ترامـپ پـس از ایـن پیـام نیـز بـا انتشـار پیـام هـای دیگـری
موضـوع پرداخـت سـهم کشـورها به ناتـو را به چالش کشـیده
و نوشـته بـود :آمریـکا بیـش از هـر عضـو دیگـر ناتـو در ایـن
سـازمان هزینـه کـرده اسـت .این نـه عادالنه و نـه قابل قبول
اسـت .در حالیکـه ایـن کشـورها در حـال افزایـش سـهم خود
از زمـان آغـاز ریاسـت جمهـوری مـن هسـتند بایـد اقدامـات

بیشـتری در ایـن رابطـه انجـام بدهنـد .آلمـان یـک درصـد و
آمریـکا چهـار درصـد هزینـه می کنـد اما منافـع ناتـو بیش از
آنکـه نصیـب آمریـکا شـود نصیـب اروپا می شـود.
رئیـس جمهـور آمریـکا در توئیـت دیگـری نوشـت :بر اسـاس
برخـی حسـاب هـا آمریکا در حـال پرداخت بیـش از  ۹۰درصد
هزینـه هـای ناتـو اسـت در حالی کـه بقیـه کشـورهای عضـو
 ۲درصـد سـهم خـود را نمـی پردازنـد .در صـدر این کشـورها
اتحادیـه اروپاسـت که دارای مازاد تجـاری  ۱۵۱میلیون دالری
بـا آمریکاسـت در حالی کـه سـد بزرگـی بـر راه ورود کاالهای
آمریکایـی قـرار داده اسـت .نـه اینطور نمی شـود.
به متحدانت احترام بگذار
امـا در پاسـخ بـه ایـن پیـام هـای ترامـپ« ،دونالـد تاسـک»
رئیـس شـورای اروپـا خطـاب بـه ترامـپ و انتقادهـای او از
اعضـای ناتـو و کشـورهای اروپایـی گفـت :آمریـکای عزیـز
بـه متحـدان خـود احتـرام بگزار چـون دوسـتان زیـادی برای
تـو باقـی نمانـده اسـت .ترامـپ در روزهـای اخیـر پیـام های
متعـددی را در خصوص ناتو (پیمان آتالنتیک شـمالی) منتشـر
کـرده و مدعی شـده که آمریـکا بیش از هر کشـور دیگری در
ایـن سـازمان نظامـی هزینه می کند و سـایر کشـورها نیز باید
بـه تعهـدات خـود در ایـن رابطـه عمـل کننـد .رئیـس جمهور
آمریـکا مدعـی اسـت کـه کشـورهای اروپایـی در برابـر اقدام
آمریـکا در حمایـت از آنهـا ،تعرفـه هـای تجاری بـر کاالهای
آمریکایـی اعمـال کـرده و از ایـن راه بـه مازاد تجـاری زیادی
مـی رسـند و ایـن عادالنه نیسـت.
اساسی ترین اختالف آمریکا و اروپا
هـر چنـد آمریکا بـا اروپـا در مسـائل مختلفی همچـون پیمان
تغییـرات اقلیمـی ،تعرفه هـای تجاری ،توافق هسـته ای ایران
و  ...اختلاف دارد امـا بـا ایـن وجـود اصلـی تریـن اختلاف
بروکسـل با آمریکا روسـیه اسـت.
ترامـپ خواهـان نزدیکـی بـه روسـیه اسـت و این موضـوع را
بـه هیـچ وجـه کتمـان نکـرده و حتـی کارکنـان کاخ سـفید را
کـه مخالـف تمـاس وی بـا والدیمیـر پوتیـن رئیـس جمهـور
روسـیه بـوده انـد «احمـق» خطـاب کـرده اسـت و در سـوی
دیگـر میـدان دیگـر اعضـای ناتـو هسـتند کـه بـه شـدت بـا
روسـیه اختلاف دارنـد.
ایـن میـل نزدیکـی بـه روسـیه در حالـی کـه سـایر اعضـای
ناتـو موضعـی متحـد در قبـال روسـیه دارنـد مـی توانـد برای
واشـنگتن ایجـاد مشـکل کند و ایـن در حالی اسـت که ترامپ

و مردانـش در بروکسـل دو هـدف را دنبـال مـی کننـد یکـی
متقاعـد کـردن سـایر اعضا به افزایش سـهم پرداختـی به ناتو
و دوم تلاش بـرای همـراه کـردن اروپـا بـا موضع واشـنگتن
در خصـوص ایران.
خواب آمریکایی برای نفت ایرانی
«مایـک پمپئـو» وزیـر خارجـه آمریـکا پیـش از سـفر بـه
بروکسـل برای شـرکت در نشسـت ناتـو ،در جمـع خبرنگاران
اعلام کـرده که در این نشسـت بـرای افزایش فشـار بر ایران
تلاش خواهد کرد .وی همچنین از نشسـت سـه روزه مقامات
آمریکایـی و عربسـتانی بـرای به صفر رسـاندن صـادرات نفت
ایـران و یافتـن راه هایـی بـرای جبـران کسـری بـازار نفت در
صـورت قطـع صـادرات نفت ایـران خبـر داده بود.
ایـن در حالـی اسـت که برخی رسـانه ها از تجدیـد نظر آمریکا
در سیاسـت بـه صفـر رسـاندن صـادرات نفـت ایران بـه دلیل
درخواسـت کشـورهای وارد کننـده نفـت ایـران از واشـنگتن
بـرای ادامـه واردات نفت ،خبـر داده اند .از سـوی دیگر وزیران
خارجه کشـورهای اصلـی اتحادیـه اروپا یعنی آلمـان ،انگلیس
و فرانسـه بـه همـراه «فدریـکا موگرینـی» مسـئول سیاسـت
خارجـی اتحادیـه اروپـا ،بـه تازگـی نشسـتی را در خصـوص
حفـظ برجـام و حفـظ منافـع ایران برگـزار کـرده اند.
همچنیـن «سـرگئی الوروف» وزیـر امـور خارجـه روسـیه نیز
اعلام کـرده کـه سـه کشـور اروپایـی امضا کننـده برجـام بر
سـر ادامـه داد و سـتد بـا ایـران بـدون نیاز بـه دالر بـه توافق
رسـیده اند.
در حالی کـه اقدامـات آمریـکا در دو سـال اخیـر بـه شـدت
حاکمیـت اروپائـی هـا بر سرنوشـت خـود را زیر سـوال برده و
ترامـپ نیـز از هر فرصتی برای دوشـیدن بیشـتر متحدان خود
اسـتفاده می کند این سـوال مطرح می شـود که آیـا اختالفات
اروپـا بـا آمریـکا از جملـه بـر سـر روسـیه و برجـام بـه حـدی
هسـت کـه آنهـا را متقاعـد بـه ایسـتادگی در برابر فشـارهای
واشـنگتن بـرای افزایـش فشـارها بـر ایـران کنـد یـا خیـر.
در ایـن میـان هشـدار نهادهـای اقتصـادی در مـورد تبعـات
منفـی قطـع صـادرات نفـت ایـران بـر بازارهـای جهانـی و
همچنیـن تهدیـد ایـران در خصـوص ماجـرای تنگـه هرمز بر
ابهامـات تصمیم گیـری در خصوص قطع صـادرات نفت ایران
افـزوده و مشـخص نیسـت کـه آیـا خـواب ترامـپ و مردانش
بـرای به صفـر رسـاندن درآمدهای نفتـی ایران رنـگ واقعیت
بـه خود مـی گیـرد یـا خیر.

عارف :

ممکن است پرسش از رئیسجمهور را مطرح کنیم

رئیــس فراکســیون امیــد مجلــس
گفــت :ممکــن اســت روزی بخواهیــم از
رئیسجمهــور ســوال کنیــم امــا طــرح
اســتیضاح و عــدم کفایــت رئیسجمهــور بــه
هیــچ وجــه ،در دســتور کار فراکســیون امیــد
نبــوده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،محمدرضــا عارف
رییــس فراکســیون امیــد مجلــس شــورای
اســامی دیــروز در نشســت خبــری بــا اشــاره
بــه طــرح «هســته ســخت اصالحــات» اظهار
داشــت :مســلما بــه اســتناد قانــون اساســی،
کشــور بایــد بــه ســمت تحــزب بــرود و راهــی
جــز ایــن نداریــم ،خوشــبختانه مجموعــا ایــن
مســاله جــا افتــاده اســت.
وی افــزود :برخــی جریانــات کــه مقطعــی
هســتند ،در انتخابــات رای مــی گیرنــد امــا
پاســخگو نیســتند ،برخــی جبهــه هــا هــم
کــه تشــکیل مــی شــوند ،چنیــن هســتند،
زیــرا شــرایط بــرای تشــکیل احــزاب فراگیــر
وجــود نــدارد ،فعــا موضــع جبهــه ای را بــه
رســمیت مــی شناســیم امــا جبهــه هــا بایــد
پاســخگو باشــند.
عــارف گفــت :پــس از بررســی فعالیــت هــا،
بــه طــور طبیعــی بــه شــورای عالــی
سیاســتگذاری رســیدیم کــه در دو دوره موفــق
بــوده و البتــه هــر بــار ،بــا آســیب شناســی
ســعی کردیــم مشــکالت را برطــرف کنیــم اما
نهــاد باالدســتی ایــن شــورا بایــد چــه باشــد؟
رئیــس فراکســیون امیــد خاطرنشــان کــرد:

مــا مرجعــی باالدســتی در کنــار مدیریــت
اجرایــی الزم داریــم کــه پارلمــان اصالحــات
در همیــن زمینــه مطــرح شــده اســت .آنچــه
آقــای حجاریــان گفتــه ،ایــن اســت کــه
چنیــن ثباتــی بایــد حفــظ شــود و هســته ای
باثبــات تشــکیل شــود کــه ایــن پروســه را
پیگیــری کنــد ،البتــه در هیــچ محفلــی ،ایــده
آقــای حجاریــان تــا االن مطــرح نشــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اظهارنظــر خبرنــگار روزنامه
ایــران کــه ذوالنــور نماینــده مجلــس و نهــاد
مجلــس را بــه دروغ پــردازی متهــم کــرد،
گفــت :اســتفاده از ایــن عبــارات کــه مجلس را
مرکــز دروغ پــردازی علیــه کشــور میدانیــد
را قبــول نــدارم .ایــن عبــارات را بایــد کنــار
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بگذاریــم.
عــارف تاکیــد کــرد :بایــد بپذیریــم کــه
نماینــدگان مجلــس بــه اســتناد قانــون
اساســی ،حــق دارنــد در همــه امور اظهــار نظر
کننــد .متاســفانه آســتانه تحمــل مــا پاییــن
آمــده اســت .نماینــدهای بــه جــای اینکــه
صحبــت بــرادرش را نقــد کنــد ،میگویــد
اینهــا ســربازان ترامــپ هســتند .آیــا ایــن
اخــاق اســت؟
رئیــس فراکســیون امیــد اضافــه کــرد :شــما
در روزنامــهای هســتید کــه بایــد دولــت را
نمایندگــی کنیــد .نبایــد بــه چنیــن مســائلی
بپردازیــد .اگــر هــر کــدام از نماینــدگان
صحبتــی کردنــد ،مــا پاســخ میدهیــم.

وی گفــت :فراکســیون امیــد فعــال اســت.
رویکــرد مــا آرامــش و تاثیرگــذاری و بــه
نتیجــه رســیدن اســت .یــک راه ایــن اســت
کــه از تریبونهــا بــرای شــما تیتــر درســت
کنیــم و فردایــش بــه قهرمــان تبدیــل شــویم
امــا رویکــرد دیگــر ،تاثیرگــذاری اســت.
عــارف در بــاره برخــی شــائبه هــا مبنــی
بــر حمایــت فراکســیون امیــد از طــرح
عــدم کفایــت رییــس جمهــور گفــت :موضــع
مــا نســبت بــه دولــت آنقــدر واضــح و
شــفاف اســت کــه اصــا نیــازی بــه بیانیــه و
موضــع گیــری نمیبینیــم .موضــع مــا
نســبت بــه دولــت ،حمایــت همــراه بــا نقــد
مشــفقانه اســت.
رئیــس فراکســیون امیــد تاکیــد کــرد:
اســتیضاح و حتــی ســوال از رئیسجمهــور
حــق مجلــس اســت و بســیار هــم خــوب
اســت امــا هنــوز ســوال در دســتور کار
فراکســیون هــا قــرار نگرفتــه اســت .ممکــن
اســت کــه روزی بخواهیــم از رئیسجمهــور
ســوال کنیــم امــا طــرح اســتیضاح و
عــدم کفایــت رئیسجمهــور بــه هیــچ وجــه،
در دســتور کار مــا نبــوده اســت.
وی تاکیــد کــرد :نماینــدهای کــه مطلبــی
در ایــن بــاره گفــت ،بــا فراکســیون امیــد
در ارتبــاط اســت امــا اگــر عضــو فعــال
فراکســیون هــم باشــد ،موضــع گیریهایــش
فــردی اســت و بــا موضعگیــری ســازمانی
متفــاوت خواهــد بــود.

جهــان را بــه خوشــی بگذرانیــم آنگونــه کــه
راهــروان را پذیــرا باشــد .در اندیشــه اســب
گرانبهــا و زیــن تزییــن شــده و تشــریفاتی
نباشــیم.
منکــر دانــش نشــویم و خــط بطــان بــر آن
نکشــیم و بــا شــعبده حــق را کتمــان نکنیــم.
و اگــر شــاه هــم حرمــت رنــدان را نگــه نــدارد
اعمــال او را از ســر راســتی و درســتی تأییــد
نکنیــم و اگــر حســودی زبــان بــه بــد گشــود
گــوش بــه ســخنان احمقهــا نمیکنیــم
یعنــی پاســخی بــه آنهــا نمیدهیــم و نهایتــاً
شــاه بیــت ایــن غــزل ایــن اســت کــه اگــر
دشــمن خطایــی کــرد او را ســرزنش نمیکنیــم
امــا اگــر بــه حــق ســخنی گفــت آن را منکــر
نمیشــویم.
اخالقمــداری اســامی یعنــی همیــن کــه بــا
دشــمنان مــدارا کنیــم و بــا دوســتان مهربــان
باشــیم.
گفتگــو بــا جهانیــان و تعامــل ســازنده بــا آنــان
چــه بســا جلــوی جنگهــای خانمانســوز را
بگیــرد و از خســارتهای مــادی و معنــوی
پیشــگیری کنــد .چنانکــه گفتهانــد:
به شیرین زبانی و لطف و خوشی
توانی که کوهی به مویی کشی
متأســفانه در جنگهــای رســانهای کــه بیشــتر
در فضــای مجــازی رونــق پیــدا کــرده و ذائقــه
مخاطــب را محــک میزنــد و چلوکبــاب
زهرآگیــن بــه وی میخوراننــد نــه زهــری کــه
بــه مــرور او را از هویــت تهــی میکنــد تــا در
برابــر خواســتههای دشــمن تســلیم شــود.
وقتــی در جامعـهای خشــونت رواج یابــد و مهــر
و محبــت کمرنــگ گــردد در روان آدمیــان خألیی
ایجــاد میشــود کــه دشــمنان آن را کشــف و پــر
میکننــد بــا روشهــا و منشهــای کارآمــد
متأســفانه جامعــه امــروز مــا مبتــا بــه بعضــی
از خألهایــی اســت کــه کمبــود آن را احســاس
میکنیــم .خــأ شــادی ،دوســتی ،مهــر ،همدلــی
و تعــاون .افــراد فرهنگــی را ارجگــزار باشــیم و
امکانــات و ابــزار الزم را در اختیارشــان گذاریــم.
شــوق و اشــتیاق را در دل هنرمنــدان افــزون
کنیــم تــا جوانــان را بــه زیــور هنــر بیاراننــد و
آنهــا را از یــأس ،خشــونت ،جــرم و گناه بــه دور
دارنــد زیــرا بــه قــول ســعدی ...« :هنــر چشــمه
زاینــده اســت و دولــت پاینــده .هنرمنــد هــر جــا
رود قــدر بینــد و بــر صــدر نشــیند و بیهنــر
لقمــه چینــد و ســختی بینــد»...
آنچــه در موزههــای جهــان تماشــاگران و
محققــان را بــه خــود فــرا میخوانــد هنــر،
تمــدن و دانــش ماســت کــه در ایــن جهــان
پهنــاور مــوزهای نیســت کــه حداقــل یــک اثــر
از هنــر ایرانیــان در آن نباشــد .ایــن هنــر را
پاســداریم کــه بــا آن جهــان را فتــح میکنیــم.
هــر چنــد وظیفــه داریــم بــرای حفــظ حــدود و
ثغــور مرزهایمــان از تهاجــم دشــمنان ارتــش و
ســپاه مجهــز و بــه روزی داشــته باشــیم.
والسالم
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مزایده حضوری نســبت بــه فروش حدود
 198قلم وسائل اسقاطی از قبیل تصفیه آب،
ســماور برقی ،تلفن رومیزی ،پوســته کولر،
ماشین حساب رومیزی ،پمپ کف کش ،کمد
و فایل فلزی و چوبی ،بخاری ،آب ســردکن،
کیس ،مانیتور و سایر وســائل اداری اقدام
نمایــد .متقاضیانی که مایل به شــرکت در
حراج مذکور می باشــند می توانند از تاریخ
نشر آخرین آگهی به مدت  5روز کاری جهت
بازدید و رویت اقالم مربوطه در ســاعات
اداری بــه آدرس بولوار مــدرس روبروی
کوی زهرا جنب اداره پســت مرکزی اداره
اموال و انبارهای شــهرداری مراجعه نمایند
جلسه حراج روز شنبه مورخ  97/04/30راس
ســاعت  9صبح در محل فوق الذکر برگزار
خواهد شد.
ســپرده تضمین شــرکت در مزایده مبلغ
 80/000/000ریال می باشــد که می بایست به
حســاب جاری  700791888145بانک شهر
شعبه چمران به نام شــهرداری شیراز واریز
گردد برنده مزایده موظف می باشد ظرف
مــدت دو روز از تاریخ برگــزاری مزایده
نســبت به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی با 5
درصد عوارض شهرداری ،هزینه نشر آگهی
و حق الزحمه کارشناسی اجناس مورد مزایده
اقدام و پس از ارائه فیش های مربوطه مجاز
به بارگیری وسائل خریداری شده خواهد بود
در صورت انصراف سپرده برنده مزایده به
نفع شهرداری ضبط خواهد شد جهت کسب
اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 37265070
تماس حاصل فرمایید.
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