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تمرین همبستگی ملی

شـاخصهای زیـادی بـرای ملیـت وجـود دارد
کـه از جملـهی آنهـا میتـوان بـه زبـان ،جغرافیـا،
فرهنـگ و مشـترکات تاریخـی اشـاره کـرد امـا
یکی از شـاخصههای ملیـت که در عصـر ارتباطات
میتوانـد نمود آشـکاری داشـته باشـد بـه نمایش
گذاشـتن احسـاس هم سرنوشـتی اسـت .آنچه به
هـم سرنوشـتی معنـا میبخشـد بـاور قلبی بـه راه
مشـترکی اسـت که یـک اجتمـاع پیـش رو دارد و
ناگزیـر بـه قـدم گذاشـتن در آن اسـت بـه طوری
کـه حتی کسـانی که بـه مهاجرتهای بیبازگشـت
دسـت زدهاند نیز به دلیـل ایرانی بـودن نمیتوانند
منکر سـهم خـود از آیندهی کشـور باشـند .من در
اینجـا نمیخواهـم بـه مسـایلی در پیونـد بـا ایـن
موضـوع اشـاره کنـم کـه بـه دلیـل ماهـوی ممکن
اسـت اتفـاق نظـری در مـورد آنهـا وجود نداشـته
باشـد زیرا کسـی حق نـدارد دیگـران را در همهی
زمینههـا هـم نظر بـا خـود تلقی کنـد و بـرای آنها
نسـخه بپیچد امـا از آنجایـی که شـرایط اقتصادی
حاکـم بـر هر کشـوری روی زندگـی آحاد مـردم از
هـر طبقـه و قشـری کـه باشـند تأثیـر میگـذارد
همگرایـی عمومـی بـرای مصـون مانـدن در برابر
ترکـش انفجـار بحرانهـای مالی کـه از پیامدهای
اجتنابناپذیـر تحریمهـای فراگیـر اسـت ضروری
اسـت کـه بـرای نمونـه میتـوان بـه شـکلگیری
کمپیـن نخریـدن پسـته اشـاره کـرد .تردیـدی
نیسـت کـه در سـال پیـش رو مـردم مـا با مـوارد
متعـددی بحـران مواجـه خواهنـد شـد کـه بـرای
عبـور کـم هزینه از آنهـا باید شـاهد رفتـار معنادار
همـگان زیـر چتر همسـویی باشـیم .اقتصـاد بر دو
پایـهی اصلـی عرضـه و تقاضـا اسـتوار اسـت که
روی قیمـت و کیفیـت و صـادرات و واردات و رکـود
و تـورم و افزایـش یـا کاهـش تحریمهـا تأثیـر
بالمنـازع دارد .دسـتاورد همگراییهایـی از ایـن
نـوع اگـر چـه در کوتاهمـدت نیازمنـد تغییـر رفتار
مردم اسـت امـا در درازمدت بـه تغییر رفتـار بازار،
تولیدکننـدگان ،بازرگانـان و دولـت و مسـئولین
میانجامـد .تصـور کنیـد مـردم بـه درجـهای از
همبسـتگی برسـند کـه از خریـد خودروهـای فاقد
اسـتانداردهای الزم خـودداری کنند .طبیعی اسـت
که نتیجـهی این همبسـتگی درخشـان خواهد بود.
برخلاف ادعـای کسـانی کـه سـهم اقتصـاد را در
زندگـی ناچیـز میداننـد و در دنیـای دیگری سـیر
میکننـد ،واقعیتهـا بـه مـردم آموختهانـد کـه
همـه چیز بـر اقتصـاد متکـی اسـت .از هـم اکنون
آشـکار اسـت که سـال آینده سـال گرانی هزینهی
زندگـی خواهد بـود از مسـکن و پوشـاک گرفته تا
مـواد غذایی و اقالم ضـروری و تنها اسـلحهای که
مـردم در اختیـار دارنـد و اسـتفاده از آن هیچ گونه
منـع قانونی ندارد اتخـاذ وحدت رویه بـرای مقابله
با گرانی اسـت کـه راهـکار آن تنظیم تقاضاسـت.
مـن یـک نفـر از هشـتاد میلیـون نفـر هسـتم تـا
زمانـی که به آنهـا نپیوسـتهام اما همین کـه من به
هشـتاد میلیون نفـر میپیونـدم آن گاه من از قدرت
هشـتاد میلیـون نفـر برخـوردارم .فرمـول رفتـار
بـر اسـاس احسـاس هـم سرنوشـتی در زمینـهی
اقتصادی بسـیار سـاده اسـت .تولیدکننده به دنبال
خریدار اسـت و من و شـما خریدار هسـتیم .زمانی
کـه مـا بـه صـورت همزمـان از خریـد یـک کاال
خـودداری میکنیـم کاالی تولید شـده روی دسـت
تولیدکننـده میمانـد در نتیجـه نمیتوانـد بدهـی
خـود بابـت خریـد مـواد اولیـه ،آب ،بـرق ،تلفـن،
عـوارض و مالیـات را بپـردازد .اینجاسـت کـه بـه
منظور پیشـگیری از فاسـد شدن ،مسـتهلک شدن،
پاییـن آوردن هزینـهی انبارداری و مرجوع نشـدن
کاالهـای توزیـع شـده ناگزیـر اسـت در اولیـن
اقـدام قیمـت آن را پاییـن بیـاورد و در مرحله دوم
کیفیـت آن را بـاال ببـرد .در شـرایطی که مـردم با
بحـران مواجه میشـوند بایـد زبان اعتـراض خود
را بـا نـوع بحـران هماهنـگ کنند .سلاحی که یک
گرانفـروش در اختیـار دارد تقاضـای مـردم بـرای
خریـد اسـت لـذا زمانی کـه مردم بـا نخریـدن او
را خلـع سلاح میکننـد کاری از پیـش نخواهـد
بـرد .ایـن حرکت شـبیه حرکـت مردمی اسـت که
خواهـان صلـح هسـتند و بـرای رسـیدن بـه هدف
خـود از جنگیـدن خـودداری میکنند .طبیعی اسـت
وقتی جنگجویی وجود نداشـته باشـد جنـگ را باید
خاتمـه یافته تلقـی کرد .مشـکلی کـه در این میان
وجـود دارد ایـن اسـت که مـردم هنوز قـدرت خود
را بـاور نکردهانـد .مهاتمـا گانـدی بـا مبـارزهی
منفـی به جنگ انگلسـتان رفـت و با ایجـاد کمپین
نخریـدن کاالهای تولید شـده توسـط کمپانیهای
انگلیسـی کـه با هـدف چاپیدن مردم کیسـه دوخته
بودنـد آنهـا را ورشکسـت کـرد .در جریـان مبارزه
منفـی هیـچ آسـیبی بـه مـردم نمیرسـد بلکـه
کسـانی آسـیب میبیننـد کـه مـردم را سـادهلوح
تصـور کردهانـد .از جملـه ویژگیهایـی کـه منجـر
بـه وحدت رویـه مـردم و همسـویی آنهـا در رفتار
اقتصـادی میشـود احسـاس هـم سرنوشـتی
اسـت .در جامعـهی مـا کسـانی هسـتند کـه بـا
ایجـاد مرزهـای موهـوم و تقسـیمبندی مـردم بـه
دسـتهجات گوناگـون اینگونـه وانمـود میکننـد
که هـر گروهـی سرنوشـت متفاوتـی دارد در حالی
کـه ایـن گونـه نیسـت و همـهی ما سـوار بـر یک
اد امه د  ر ستون روبرو
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با اتکا به قدرت معنایی می توانیم با همه مذاکره کنیم
وزیــر امــور خارجــه بــا بیــان اینکــه عرصــه
دیپلماســی و صحنــه روابــط بیــن الملــل
جــای اعتمــاد نیســت ،گفــت :دیپلماســی
و قــدرت میدانــی بایــد در کنــار یکدیگــر
باشــند تــا اثرگــذاری داشــته باشــد و در غیــر
این صــورت بــه نتیجــه نمیرســیم.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا منطقــه قــم،
دکتــر محمدجــواد ظریــف عصــر دیــروز در
جلســه شــورای اداری اســتان قــم بیــان کــرد:
یکــی از شــخصیتهای برجســته وزارت
خارجــه ،حجــت االســام ربانــی از مدیــران
ارشــد وزارت خارجــه بــه عنــوان نماینــده
وزارت خارجــه در قــم تعییــن شــد اســت.
وی افــزود :هیــچ یــک از نماینــدگان
وزارت خارجــه در اســتانها بــه انــدازه
حجــت االســام ربانــی دارای ســابقه کاری
نیســتند و ایشــان بــه دلیــل جایــگاه ویــژه
قــم بــه عنــوان نماینــده وزارت خارجــه در
ایــن اســتان انتخــاب شــدند.
وزیــر امــور خارجــه بیــان کــرد :علــت اهمیت
اســتان قــم ،نقشــی اســت کــه قــم ،مرجعیــت
و فقاهــت در جمهــوری اســامی دارد و نبایــد
ایــن نقــش را نادیــده بگیریــم.
وی ادامــه داد :امــروز دنیــا از جهــت منابــع
قــدرت و مراکــز قــدرت تغییــر کــرده و منابع و
مراکــز قــدرت متکثر شــده اســت؛ در گذشــته
تنهــا غــرب بــرای دنیــا تصمیــم گیــری
میکــرد ولــی جهــان امــروز ،جهــان پســا
غربــی اســت ،غــرب دیگــر مرکــز همــه

تحــوالت و تصمیــم گیریهــای جهــان
نیســت.
ظریــف تصریــح کــرد :اکنــون اتفاقاتــی در
دنیــا در حــال رخ دادن اســت کــه بنــا بــر

هــم از میــان خواهــد رفــت و مــا بایــد ایــن
واقعیــت را بپذیریــم ،امــام خمینــی (ره) بــه
ملــت ایــران خــود بــاوری داد و بایــد ایــن
خودبــاوری را داشــته باشــیم و بدانیــم کــه

تصمیــم غــرب نیســت و حتــی بــر خــاف
میــل آنهــا اســت ،نمونه آن در مســئله ســوریه
اســت کــه آمریــکا تصمیــم بــه آتــش بــس
گرفــت ولــی ایــن اتفــاق رخ نــداد ،ســپس
ســه کشــور منطقــه یعنــی روســیه ،ترکیــه
و ایــران تصمیــم گیــری کردنــد در ســوریه
تنشهــا کاهــش یابــد و ایــن اتفــاق افتــاد و
برنامــه ایــن ســه کشــور در ســوریه اجرایــی
شــد.
وی گفــت :اگــر غــرب محــوری را کنــار
بگذاریــم ،غــرب شــیفتگی و غــرب ســتیزی

امــروز بــرای انجــام تصمیمــات ،کشــور
ایــران نقــش دارد و دیگــر کنشــگر و وابســته
نیســتیم.
وزیــر امــور خارجــه اظهــار کــرد :اکنــون
در جهــان منابــع قــدرت نیــز ماننــد مراکــز
قــدرت ،متکثــر شــدهاند و قــدرت محــدود
بــه قــدرت نظامــی ،اقتصــادی و یــا سیاســی
نیســت و دامنــه گســتردهای پیــدا کــرده
اســت؛ قــدرت ایثــار ،قــدرت فرهنگــی و
قــدرت معنایــی از مؤلفههــای قــدرت امــروز
اســت و دنیــای ســکوالر نیــز ایــن واقعیــت را

پذیرفتــه اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :ایــران دارای قــدرت
معنایــی باالیــی اســت و نشــانه ایــن قــدرت
تفــاوت ســفر رئیــس جمهــور ایــران و ترامــپ
اســت ،ترامــپ مخفیانــه تنهــا ســه ســاعت در
یــک پــادگان نظامــی در عــراق مانــد ولــی
بزرگتریــن گردهمایــی ســران عــراق بــرای
مذاکــره بــا رئیــس جمهــور ایــران برگــزار
شــد و رؤســای مذاهــب و ادیــان و عشــایر
از نقــش جمهــوری اســامی ایران در عــراق
سپاســگزاری کردنــد.
ظریــف تاکیــد کــرد :قطعــ ًا رشــادتهای
ســربازان رشــید اســام و فرماندهــی ســردار
قاســم ســلیمانی نقــش بســزایی در افزایــش
قــدرت ایــران داشــته اســت ولــی عامــل
اصلــی قــدرت کشــور ،قــدرت معنایــی
جمهــوری اسالمی اســت.
وی افــزود :بــه دلیــل قــدرت معنایــی کــه
ایــران دارد بــر ایــن بــاور هســتیم کــه
میتوانیــم بــا همــه مذاکــره کنیــم ،البتــه
مذاکــره بــا اعتمــاد فــرق دارد ،مــا بــه هیــچ
کــس اعتمــاد نداریــم و صحنــه روابــط
بیــن الملــل و عرصــه دیپلماســی جــای
اعتمــاد نیســت و بــه دوســتان نیــز نمیشــود
در ایــن عرصــه اعتمــاد کــرد چــه برســد بــه
کســانی کــه  ۴۰ســال بــا مــردم ایــران و
انقــاب اسالمی ســر ناســازگاری داشــتند
و از دشــمنان کشــور ماننــد صــدام حمایــت
کردنــد.

افشاگری نیویورک تایمز:

تشکیل "گروه مداخله سریع" توسط ولیعهد سعودی برای
ساکت کردن معترضان به هر وسیلهای

مقامهــای آمریکایــی معتقدنــد ولیعهــد
عربســتان یــک ســال پیــش از ماجــرای قتــل
جمــال خاشــقجی مجــوز کمپینــی محرمانــه
را بــا هــدف ســاکت کــردن مخالفــان از
طــرق مختلــف نظیــر اســتراق ســمع ،آدم
ربایــی ،بازداشــت و شــکنجه شــهروندان
ســعودی صــادر کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،روزنامــه نیویــورک تایمــز
گــزارش داد :مقامهــای آمریکایــی کــه بــه
گزارشهــای اطالعاتــی محرمانــه در بــاره
راهانــدازی ایــن کمپیــن دسترســی داشــتهاند،
میگوینــد عملیاتهــای محرمانــهای
توســط اعضــای همــان تیمی انجــام شــده
کــه در ماجــرای قتــل جمــال خاشــقجی در
کنســولگری عربســتان در اســتانبول دســت
داشــتهاند .ایــن گزارشهــا حاکــی از آن

اســت کــه کشــته شــدن خاشــقجی یکــی
از بخشهــای کمپیــن گســتردهتری بــود
کــه محمــد بــن ســلمان ،ولیعهــد عربســتان

بــرای ســاکت کــردن مخالفــان ســعودی بــه
راه انداختــه بــود.
اعضــای ایــن تیــم کــه در قتــل خاشــقجی

دســت داشــتند بــه گفتــه مقامهــای
آمریکایــی عضــو گــروه مداخلــه ســریع
ســعودی هســتند؛ گروهــی کــه در چندیــن
عملیــات دیگــر از ســال  ۲۰۱۷بدیــن
ســو نقــش داشــته اســت .برخــی از ایــن
عملیاتهــا شــامل خــارج کــردن اجبــاری
اتبــاع ســعودی از دیگــر کشــورهای عربــی
و بازداشــت و شــکنجه زندانیــان در اماکــن
متعلــق بــه ولیعهــد ســعودی و پــدرش
بــوده اســت .یکــی از اتبــاع ســعودی کــه
توســط ایــن گــروه دســتگیر شــده  اســتاد
زبــان شناســی اســت کــه در بــاره زنــان
در عربســتان وبــاگ نویســی میکــرده؛ او
ســال گذشــته پــس از آنکــه مــورد شــکنجه
روانــی شــدید قــرار گرفــت قصــد خودکشــی
داشــت.

مشخص شدن هویت عامل مرتبط با حمله در اوترخت هلند

پلیــس هلنــد از کشــته و زخمی شــدن
 ۱۰تــن در جریــان تیرانــدازی بــه یــک
ترامــوا در مرکــز شــهر اوترخــت خبــر داد،
پلیــس ایــن رخــداد را بــا انگیزههــای
تروریســتی ارزیابــی کــرده و تصویــری از

یــک مــرد ترکیــهای کــه مرتبــط بــا ایــن
حملــه اســت ،منتشــر کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نوشــته روزنامــه
دیلــی میــل ،پلیــس از کشــته شــدن حداقــل
یــک نفــر و زخمی شــدن  ۹تــن دیگــر
در جریــان تیرانــدازی یــک یــا چنــد مــرد
مســلح بــه قطــار شــهری در مرکــز شــهر
اوترخــت هلنــد خبــر داده اســت.
پلیــس هلنــد همچنیــن بــا انتشــار یــک
عکــس ،هویــت یــک مــرد ترکیــهای
 ۳۷ســاله کــه بــا ایــن تیرانــدازی مرتبــط
اســت را  مشــخص کــرد.
حرکــت قطارهــای شــهری متوقــف شــده
اســت.
دولــت هلنــد نیــز یــک نشســت فــوق العــاده
در پــی ایــن رخــداد تشــکیل داده اســت.

رئیس جمهوری اتریش:

اروپاییها نباید به ساز ترامپ برقصند

رئیــس جمهــوری اتریــش اعــام کــرد :کشــورهای اروپایــی نبایــد بــه ســاز دونالــد ترامــپ،
رئیــس جمهــور آمریــکا برقصنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگــزاری اســپوتنیک ،الکســاندر فــان در بلــن ،رئیــس جمهــور
اتریــش اعــام کــرد :کشــورهای اروپایــی بایــد مســتقلتر رفتــار کــرده و در برابــر فشــار
واشــنگتن تســلیم نشــوند.
وی ادامــه داد :دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــور آمریــکا بــدون هیــچ دلیلــی از توافــق هســتهای
ایــران خــارج شــد ،توافقــی کــه بعــد از ســالها مذاکــرات کــه واشــنگتن در آن شــرکت کــرده
بــود ،بــه دســت آمــد .ســپس وی شــرکتهای اروپایــی را از انجــام تجــارت بــا ایــران بــا تهدیــد
اعمــال تحریمهــای جــدی منــع کــرد.
او اضافــه کــرد :مــن فکــر میکنــم ایــن اقدامــات بیــش از حــد اســت .اروپاییهــا نبایــد بــه
ســاز ترامــپ برقصنــد.
رئیــس جمهــور اتریــش در ادامــه اظهاراتــش افــزود :اروپاییهــا بایــد موضــع مســتقلتری
نســبت بــه واشــنگتن در مســائل مــورد اختــاف اتخــاذ کننــد.

پلیــس هلنــد گفتــه اســت کــه ممکــن
اســت یــک انگیــزه تروریســتی در پشــت
ایــن رخــداد وجــود داشــته باشــد.

تدابیــر امنیتــی نیــز در اطــراف مقــر دولــت
در الهــه تشــدید شــده اســت و از مــدارس
خواســته شــده درهــا را بســته نــگاه دارنــد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی 97-1231

نوبت اول :روز چهارشنبه مورخ  97/12/22افسانه
نوبت دوم :روز سه شنبه مورخ  97/12/28عصرمردم
شهرداری منطقه  5شیراز در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات احداث پارک حاشیه ای
بلوار ارتش حدفاصل میدان شــهید فهمیده تا خیابان نصر از طریق مناقصه عمومی
اقدام نماید .لذا از کلیه پیمانکاران دارای رتبه بندی و گواهی تشــخیص صالحیت
حداقل رتبه  5با ابنیه از مراجع ذیصالح کشور دعوت به عمل می آید به منظور دریافت
اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شــهرداری منطقه  5شیراز واقع در شیراز
بلوار رحمت روبروی بوستان سعدی شــهرداری منطقه  5مراجعه نمایند .ضمن ًا سایر
جزئیات در اسناد مناقصه توضیح داده شده است .متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر
می توانند با شماره تلفن های  37367860تماس حاصل فرمایند.
شرایط مناقصه:
-1مبلغ برآورد اولیه 4/025/578/352 :ریال
-2مدت انجام کار 4 :ماه
-3ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ  202/000/000ریال یا واریز نقدی به حســاب
جاری شماره  100785543066نزد بانک شهر به نام شهرداری منطقه  5شیراز
-4برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به
ترتیب ضبط خواهد شد.
-5آخرین مهلت تســلیم پیشنهادات تا ساعت  14روز یکشــنبه مورخ 98/01/25
می باشد.
-6بدیهی است هزینه انتشار آگهی و سایر هزینه های متعلقه ،بر عهده برنده مناقصه
خواهد بود و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
-7به پیشــنهادات فاقد سپرده ،مخدوش و دریافت شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر
داده نخواهد شد.
-8پیشنهادات واصله در روز سه شــنبه مورخ  98/01/27ساعت  15در محل سالن
جلسات اداره کل حقوقی شیراز ،واقع در چهارراه خلدبرین شهرداری منطقه یک باز
و خوانده می شود.
-9پیشنهاددهندگان و یا نمایندگان آنها مجاز به حضور در کمیسیون مناقصه می باشند.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
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مدیــر عامــل بنیــاد بــاران بــا بیــان اینکــه رئیــس دولــت
اصالحــات ســخنگو نــدارد ،گفــت :دوســتان نظــرات خــود را
بــه خاتمــی نســبت ندهنــد.

جــواد امــام در گفتوگــو بــا ایســنا ،در بــاره اظهــارات علــی
صــوف کــه مدعــی شــده اســت کــه آقــای خاتمــی بــه
رئیــس جمهــور توصیــه کــرده اســت کــه اگــر توانایــی حــل
مشــکالت را نــدارد ،از ریاســت جمهــوری کنــار بــرود اظهــار
کــرد :آقــای خاتمــی درصورتــی کــه چنیــن نظــری داشــته
باشــند بــه صراحــت اعــام خواهنــد کــرد.
وی ادامــه داد :ضمنــا همانطــور کــه قبــا نیــز اعــام شــده
اســت ایشــان ســخنگو ندارنــد ،لــذا خــوب اســت دوســتان
نظــرات خــود را بــه ایشــان نســبت ندهنــد.
اد  امه از ستون روبرو

کشـتی هسـتیم .جنـگ ادیـان و مذاهـب نیـز بـر
همیـن موهومات اسـتوار اسـت .حقیقت این اسـت
کـه هیـچ تفاوتـی بیـن پیامبـران و رسـالت آنهـا
وجـود نـدارد امـا عـدهای دکانـدار سـعی میکننـد
سرنوشـت انسـانها را متفاوت ترسـیم کننـد .باید
بـاور کنیـم کـه در بحرانهـای اقتصـادی همـهی
مـردم آسـیب میبیننـد .فقـرا احسـاس نداشـتن
میکننـد و ثروتمنـدان احسـاس ناامنـی زیـرا فقرا
حاضـر نیسـتند بمیرنـد بنابرایـن حـق خـود را از
ثروتمنـدان میگیرنـد .رواج دلـه دزدیهـا از همین
واقعیـت حکایـت دارد بنابرایـن نبایـد بـا تقسـیم
کـردن مـردم بـه دسـتهجات گوناگـون احسـاس
هـم سرنوشـتی را از آنهـا گرفت .همبسـتگی مردم
میتوانـد محتکـران ،زمینخـواران ،اختالسگران،
آقازادههـا و کسـانی کـه بـرای چاپیـدن مـردم
کمربنـد خـود را سـفت کردهانـد را بـا یکدیگـر
درگیـر کنـد زیـرا هنگامـی کـه زنـگ نارضایتـی با
تشـکیل کمپینهـای گوناگـون بـه صـدا در میآید
همه بـه دنبـال مقصر میگردند! کسـانی کـه مردم
را رو در روی یکدیگـر قـرار میدهنـد هیـچ پیوندی
بـا ملیـت ندارنـد و بـه دنبال چیـز دیگری هسـتند.
لـذا مـردم هـر زمـان کـه بـا هـم بـودن را تجربه
کردنـد بـه نتایـج درخشـانی رسـیدند و هـر زمان
کـه شـیاطین و دکانـداران بیـن آنها شـکاف ایجاد
کردنـد به روز سـیاه نشسـتند.
به نظر میرسـد همبسـتگی ملی زیر چتر احسـاس
هـم سرنوشـتی بهتریـن راه مقابلـه با مشـکالت و
بحرانهـای اقتصـادی باشـد .هیـچ اهمیتـی ندارد
کـه مـن بـه چـه قشـر و طبقـهای تعلـق داشـته
باشـم .بحرانهـای اقتصـادی اقلیـت و اکثریـت
نمیشناسـد و بـه ذائقههـا و رویکردهـای درونـی
کاری نـدارد .بحـران اقتصادی که ملت ما را نشـانه
گرفتـه ماننـد سـیل و زلزلـه اسـت که بـرای درهم
غلتانـدن و بلعیـدن به رنـگ و نژاد و دیـن و مذهب
و قـوم و قبیلـه کاری نـدارد از ایـن رو نوشـداروی
زخـم عمیـق بحرانهـای اقتصادی همبسـتگی ملی
ا ست .
بـا ایـن امیـد کـه سـال پیـش رو سـال همگرایی
مـردم بـرای دسـتیابی بـه آرمانهـای مشـترک
باشـد .فرخندگـی هـر سـالی را مردم رقـم میزنند
آن هـم بـا رفتـاری هماهنـگ و معنـادار کـه بـه
نمایـش میگذارنـد.
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نوبت اول :روز چهارشنبه مورخ  97/12/22خبرجنوب
نوبت دوم :روز سه شنبه مورخ  97/12/28عصرمردم
شهرداری منطقه  5شیراز در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات جابه جایی شبکه برق
پل هوایی بلوار ارتش به خیابان صاحب الزمان(عج) و تکمیل تأسیســات برقی فاز 2
و  3پارک مادر و ســطح منطقه  5از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه
پیمانکاران دارای رتبه بندی و گواهی تشخیص صالحیت حداقل رتبه  5با گرایش نیرو
از مراجع ذیصالح کشــور دعوت به عمل می آید به منظور دریافت اسناد مناقصه به
واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه  5شیراز واقع در شیراز بلوار رحمت روبروی
بوستان سعدی شهرداری منطقه  5مراجعه نمایند .ضمن ًا سایر جزئیات در اسناد مناقصه
توضیح داده شــده است .متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر می توانند با شماره
تلفن های  37367860تماس حاصل فرمایند.
شرایط مناقصه:
-1مبلغ برآورد اولیه 1/163/622/545 :ریال
-2مدت انجام کار 4 :ماه
-3ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ  59/000/000ریال یا واریز نقدی به حساب جاری
شماره  100785543066نزد بانک شهر به نام شهرداری منطقه  5شیراز
-4برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به
ترتیب ضبط خواهد شد.
-5آخرین مهلت تســلیم پیشنهادات تا ساعت  14روز یکشــنبه مورخ 98/01/25
می باشد.
-6بدیهی است هزینه انتشار آگهی و سایر هزینه های متعلقه ،بر عهده برنده مناقصه
خواهد بود و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
-7به پیشــنهادات فاقد سپرده ،مخدوش و دریافت شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر
داده نخواهد شد.
-8پیشنهادات واصله در روز سه شــنبه مورخ  98/01/27ساعت  15در محل سالن
جلسات اداره کل حقوقی شیراز ،واقع در چهارراه خلدبرین شهرداری منطقه یک باز
و خوانده می شود.
-9پیشنهاددهندگان و یا نمایندگان آنها مجاز به حضور در کمیسیون مناقصه می باشند.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

