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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

اعتالی ایران

از جملـه صحنههـای تأسـفبرانگیز و رقتبـاری کـه
در محاکـم ویـژه رسـیدگی بـه تخلفـات اقتصـادی به
چشـم میآیـد و گاه از طریـق رسـانهها بازتـاب پیـدا
میکنـد و مـردم را به خشـم مـیآورد ،نـگاه طلبکارانه
و از بـاال بـه پاییـن آقازادههـا و بعضـاً خانمزادههـای
ویژهخـواری اسـت کـه ظـرف چنـد سـال گذشـته به
منفورتریـن طبقـهی اجتماعـی تبدیـل شـدهاند و بـه
همـان نسـبت از نفـوذ و اعتبـار اجتماعـی والدین خود
کاسـتهاند .گویـا هنـوز بـه این لـوس پرورده شـدهها
تفهیـم نشـده کـه فرزند فلان یا بهمـان بـودن برای
یـک غارتگـر بیتالمـال نـه تنهـا دسـتاویزی بـرای
رهایـی از مجـازات نیسـت بلکـه موجب شرمسـاری و
خفـت بـرای کسـی اسـت کـه مانـع از دسـتاندازی
فرزنـدش بـه بیتالمـال نشـده و در مـواردی حتـی با
سـکوت و چشمپوشـی از لغزشهـای دردانـهاش بـه
رفتـار متجاسـرانهی او دامـن زده اسـت.
ایـن جـور آدمهـا کـه تمـاس آهـن گداختـه شـده در
آتـش را بـا دسـت دراز شـدهی خـود احسـاس نکرده
و از پـدر خـود تودهنـی نخوردهانـد طبیعـی اسـت که
بخواهنـد از نسـبت خانوادگـی و خویشـاوندی نردبانی
بـرای بـاال رفتـن از دیـوار بیتالمال بسـازند.
در آموزههـای اسلامی و خصوصـاً قـرآن کـه در
جامعـهی بیمـار مـا بسـیار غریـب و مهجـور اسـت،
نـه تنهـا هیـچ نشـانهای کـه بـر اسـاس آن بتـوان
نسـبت خانوادگـی را امتیـاز تلقـی کرد دیده نمیشـود
بلکـه بـه شـخصیتهای منفـوری برمیخوریـم کـه
از فرصـت خویشـاوندی بـا انبیـاء بهـرهای نبـرده و به
دلیـل عملکـرد در خـور نکوهـش خـود ،طرد شـدهاند.
پسر نوح ،همسر لوط  ،پدر ابراهیم و عموی پیامبر از این
جملهانـد .حتـی زمانـی که حضـرت ابراهیـم از خداوند
میخواهـد کـه پیشـوایی مـردم را در ذریـهاش تداوم
بخشـد پاسـخ میشـنود کـه عهـد و پیمـان مـن بـه
سـتمکاران نمیرسـد .یعنـی ارزشها ژنتیکی نیسـت،
بـه همین دلیل نسـبت داشـتن بـا پیامبر نیز فی نفسـه
امتیـاز تلقـی نمیشـود چـه رسـد بـه خویشـاوندی با
یـک مسـئول در معـرض خطـا و لغزش کـه وظیفهاش
خدمتگـزاری بـه مردم اسـت.
ایـن که چـرا در جامعهی ما خویشـاوندی با مسـئولین
میتوانـد بـرای منسـوبین آنهـا حاشـیهی امـن ایجاد
کند ریشـه در سـنتهای مبتنی بـر قـوم و قبیلهگرایی
دارد کـه ویـژهی جوامع عقـب افتاده اسـت .باورمندی
بـه وجـود ژن خـوب نیـز بـه رواج همیـن بیمـاری باز
میگـردد کـه توهمـی بیـش نیسـت .در جریـان جنگ
بـدر دو دامـاد پیامبـر روبـهروی هـم قـرار میگیرنـد
کـه یکـی همسـر زینـب دختـر ارشـد پیامبـر اسـت
کـه بـه اسـارت در میآیـد و دیگـری علی(ع) همسـر
کوچکتریـن دختـر پیامبر اسـت کـه افتخـار میآفریند!
از جملـه دالیـل عالقمنـدی وجدانهـای بیـدار اعـم از
مسـلمان و غیرمسـلمان بـه شـخصیتی چـون علی(ع)
ایـن اسـت کـه نحـوهی رفتـار او بـا بسـتگانش
نفیکننـدهی خویشاوندسـاالری اسـت .ایشـان در
جایـی میفرماینـد :در قیامـت از تـو میپرسـند عملت
چیسـت و نمیپرسـند پـدرت کیسـت! نقـل شـده
اسـت :زمانـی کـه ایشـان گردنبنـد گرانقیمتـی را بـر
گـردن یکـی از دخترانـش میبینـد و از او میپرسـد
کـه این گردنبنـد را از کجا آوردهای و پاسـخ میشـنود
کـه آن را از مسـئول بیتالمـال بـرای شـرکت در یک
عروسـی بـه امانت گرفتـهام .وی با خشـم و عصبانیت
گردنبنـد را از دختـرش میگیـرد و بـه جـای خـود بـاز
میگردانـد و بـه مسـئول بیتالمـال نیز نهیـب میزند
کـه دیگـر از ایـن خودشـیرینیها نکـن و بـدان کـه
حقـوق اجتماعـی دختـر علـی بیـش از سـایر دختران
نیسـت! یـا زمانـی کـه میبینـد دخترش ظـرف چرمی
حـاوی عسـل موجـود در انبـار بیتالمـال را بـاز کرده
و سـهم خـود را از آن برداشـته بـر او میشـورد و در
حالـی که اشـک میریزد عسـل را بـه جـای اولش باز
میگردانـد.
وصیتنامـهی آن حضـرت بـه فرزنـد بزرگـش کـه در
نهجالبالغـه موجـود اسـت نشـان مـی دهد کـه او چه
انتظـاری از منسـوبین خـود دارد و چگونـه آنهـا را بـه
همراهـی بـا مـردم در سـختیها دعـوت میکنـد .در
هیـچ سـند تاریخـی ذکر نشـده کـه پیامبـر یـا ائمه با
اسـتناد بـه جایـگاه خـود ،بـرای فرزندانشـان امتیازی
قائل شـده باشـند .زیـرا قـرآن میگوید :هر کسـی در
گـرو اعمـال خودش اسـت.
ویژهخـواری مبتنـی بـر نسـبتهای خانوادگـی آفـت
اعتمـاد عمومـی اسـت و از آنجایـی که حاکمیـت هزار
فامیـل یکـی از انگیزههـای مـردم بـرای انقلاب بود
جلوگیـری از تکـرار آن بـه منزلهی مصونیت بخشـیدن
بـه اعتمـاد عمومـی نسـبت بـه کارگـزاران اسـت .در
آموزههـای دینـی خویشـاوندی واقعـی را بایـد در
مشـابهت رفتارهـا جسـتجو کـرد .حقیقـت و ملکـوت
خویشـاوندی را بایـد در همنشـینی افـراد در قیامـت
بـه تماشـا نشسـت .آنجا که آسـیه همسـر فرعـون با
خدیجـه همسـر پیامبـر و حضـرت مریم کنـار یکدیگر
قـرار میگیرنـد در حالـی کـه بـر اسـاس معیارهـای
خویشـاوندی در دنیـا هیچ نسـبتی بـا یکدیگـر ندارند.
لـذا بـرای فهـم نسـبت خویشـاوندی یـک شـخص
بـا پیامبـر بایـد بـه عمـل و رفتـار او نگریسـت نـه
شناسـنامهی او کـه قابل دسـتکاری هم هسـت و هیچ
ضمانتـی هم نـدارد.
زمانـی علـی(ع) بـر سـر مالکیـت یـک زره بـا فـردی
اختلاف پیـدا میکنـد و هـر دو بـه قاضـی مراجعـه
میکننـد .قاضـی حضـرت علـی را بـا کنیـه و القـاب
ویـژه صـدا میزنـد و بـرای مدعـی دیگـر القابـی در
نظـر نمیگیـرد ایـن برخـورد تبعیضآمیـز خشـم علی
را برمیانگیـزد تـا آنجـا کـه بـه قاضـی میگویـد تـو
اد امه د  ر ستون روبرو
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اد  امه از ستون روبرو

اظهارات وزرا در حاشیه جلسه هیأت دولت
اعضــای کابینــه دوازدهــم در حاشــیه
جلســه دیــروز (چهارشنبه)بیســت و پنجــم
اردیبهشــت مــاه  ۱۳۹۸هیــات وزیــران بــا
حضــور در جمــع خبرنــگاران به سواالتشــان
پاســخ دادنــد.
الیحه شـفافیت به مجلـس میرود/
از  ۶۰روز کوتـاه نمی    آییم
محمــود واعظــی رییــس دفتــر رییــس
جمهــور بــا اشــاره بــه مصوبــات جلســه
دیــروز دولــت از ارســال الیحــه شــفافیت
بــه مجلــس در آینــدهای نزدیــک خبــر داد و
اظهــار کــرد :الیحــه بســیار مهــم شــفافیت
را تمــام کردیــم کــه بیــش از چهــل مــاده
دارد و موضــوع مهمی    اســت و مــا آن را
هرچــه زودتــر بــه مجلــس ارائــه میکنیــم.
همچنیــن آقــای روحانــی بخشــی از جلســه
را بــه دســتورات دیــروز رهبــری اختصــاص
دادنــد کــه دربــاره مســائل اقتصــادی،
رونــق تولیــد ،ایجــاد کــردن فضــا بــرای
ســرمایهگذاری ،ایجــاد اشــتغال و اینکــه
چگونــه بنگاه  هــای اقتصــادی کــه در
تصــدی دولــت و نیروهــای نظامی    اســت
را بــه مــردم واگــذار کنیــم ،بــود.
می    خواســتند نــرخ ارز را افزایــش
دهنــد؛ نتوانســتند
عبدالناصــر همتــی رئیــس بانــک مرکــزی
گفــت :عــدهای خواســتند پــس از تصمیــم
جمهــوری اســامی    ایران در خصــوص
برجــام کــه هفتــه پیــش اعــام شــد،
نــرخ را بــاال ببرنــد ولــی نتوانســتند .وی در

پاســخ بــه علــت افزایــش نــرخ ارز از ۱۱
هــزار تومــان بــه  ۱۴هزارتومــان در زمــان
ریاســت وی اظهــار کــرد :نــرخ ارز تابــع
متغیرهــای اقتصــادی و سیاســی اســت.

راســتا بحــث تمدیــد مشــوق  های مالیاتــی
بــرای موجرهــا را انجــام داده ایــم.
نظــر موافــق دولــت بــا اســتانی شــدن
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی

از بابــت اقتصــادی مــا میدانیــم وضــع
چگونــه اســت .ذخایــر ارزی و اســکناس مــا
بهتــر شــده ،ولــی متغیرهــای سیاســی تاثیــر
میگــذارد کــه مبنــای اقتصــادی نــدارد.
آخریــن اقدامــات وزارت مســکن
بــرای خانــه دار شــدن مــردم
محمــد اســامی    وزیر راه و شهرســازی
گفــت :کار مهمی    کــه در وزارت راه و
مســکن انجــام می    دهیــم عرضــه زمیــن
 ،ارائــه مشــوق  ها و تســهیالت بــرای
ســازندگان اســت تــا مــردم صاحــب خانــه
شــوند .وی اظهــار کــرد :مــا بــا مجلــس در
تعامــل و گفــت و گــو هســتیم در همیــن

حســینعلی امیــری معــاون پارلمانــی رئیــس
جمهــور گفــت :دربــاره برگــزاری انتخابــات
و اســتانی شــدن انتخابــات مجلــس شــورای
اســامی    عنایت داریــد کــه دولــت بــه
اســتانی شــدن انتخابــات مجلــس شــورای
اســامی    نظر موافــق داشــت؛ طرحــی را
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی    تهیه
کــرده بودنــد کــه ایــن طــرح احــکام متعــدد
داشــت از جملــه اســتانی برگــزار شــدن
انتخابــات در مجلــس شــورای اســامی    که
نظــر دولــت هــم بــا آن موافــق اســت.
فراگیــری الیحــه شــفافیت در
حــوزه سیاســی و اجتماعــی بــه

انــدازه حــوزه اقتصــادی اســت
محمــد نهاوندیــان معــاون اقتصــادی
رئیسجمهــور اعــام کــرد کــه
بــر اســاس الیحــه شــفافیت همــه
موسســاتی کــه فعالیــت اقتصــادی میکننــد،
بایــد اطالعــات و مشــخصات مربــوط
بــه فعالیتهــای اقتصــادی ،امــاک و
مســتغالت ،دارایی  هــا و درآمد  هایشــان را
اطــاع رســانی عمومی    کننــد.
عرضــه حــدود  ۶تــا  ۱۰هــزار تــن
کاغــذ بــه بــازار طــی یکــی دو
هفتــه آینــده
ســیدعباس صالحــی وزیــر فرهنــگ و
ارشــاد اســامی    اعالم کــرد کــه طــی
یکــی دو هفتــه آینــده حــدود  ۶تــا  ۱۰هــزار
تــن کاغــذ ترخیــص و بــه بــازار عرضــه
میشــود .وی دربــاره موضــوع کمبــود
کاغــذ در ماههــای اخیــر در بــازار ،گفــت
:مســئله کاغــذ کــه در چنــد مــاه اخیــر
مطــرح شــده اســت مســئله مهــم همــه
کســانی اســت کــه هــم در حــوزه فرهنگــی
و هــم در حــوزه مطبوعــات در حــال فعالیــت
هســتند اســت.
همچنیــن در جلســه امــروز هیئــت وزیــران
نصــاب معامــات موضــوع قانــون برگــزاری
مناقصــات بــرای مناقصــات کوچــک،
متوســط و بــزرگ در ســال  ۱۳۹۸را
مشــخص و همچنیــن الیحــه شــفافیت را
تصویــب کردنــد.

درخواست آمریکا از کارمندان "غیر ضروری" خود برای
خروج از عراق
آمریــکا دیــروز (چهارشــنبه) از کارمنــدان غیــر ضــروری خــود خواســت تــا عــراق را تــرک
کنند.بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از اســکای نیــوز ،وزارت خارجــه آمریــکا دیــروز از کارمنــدان
غیرضــروری خــود خواســت تــا از عــراق خــارج شــوند.
وزارت خارجــه آمریــکا دســتور خــروج تمامی    کارمنــدان غیرضــروری خــود از ســفارت
آمریــکا در بغــداد و کنســولگری آمریــکا در اربیــل را صــادر کــرد.
بدین ترتیب ،صدور ویزاهای عادی در این دو مرکز به طور موقت تعلیق میشود.
در سایه تهدیدات کنونی سفارت آمریکا تدابیر زیر را لحاظ کرده است:
 کارمندان غیرضروری در اسرع وقت عراق را ترک کنند. به تاسیسات آمریکایی موجود در عراق نزدیک نشوند. رسانههای محلی را برای اطالع از اتفاقات رصد کنند. در طرحها و تدابیر امنیتی شخصی خود بازنگری کنند. کامال واقف به محیط اطراف خود باشند. تمام توصیههای سفر به عراق را مد نظر بگیرند. به سایت سفارت سر بزنند تا از سفر به مناطق در معرض خطر مطلع شوند.در ایــن راســتا یــک کارمنــد ســفارت آمریــکا در بغــداد از وجــود نوعــی بیثباتــی در داخــل
ســفارت خبــر داد.ایــن کارمنــد افــزود :نوعــی ابهــام دربــاره تحــوالت ســفارت وجــود دارد و
مــا اخبــار را از رســانه پیگیــری میکنیــم ،هیــچ ابالغیـهای دربــاره هیــچ چیــزی بــه دســت
مــا نرســیده امــا نوعــی بیثباتــی در ســفارتخانه شــاهد هســتیم.وی تاکیــد کــرد :رفتوآمــد
در داخــل ســاختمان ســفارت مثــل هــر روز نیســت ،امــروز هیــچ مراجعــه کننــدهای نداشــتیم
و تدابیــر امنیتــی بســیار افزایــش یافتــه امــا نیروهــای امنیتــی نمیتواننــد هیــچ چیــزی بــه
مــا بگویند.پیشــتر نیــز ســفارت واشــنگتن در بغــداد بــه شــهروندان آمریکایــی هشــدار داده
وزیر دفاع:

طعم تلخ شکست را به جبههی
آمریکایی-صهیونیستی خواهیم چشاند
وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح تاکیـد کـرد:
ملـت سـرافراز ایـران اسلامی    این بـار نیـز همچـون همـه
ی آزمونهـای گذشـته بـا تکیـه بـر عـزم و ارادهی ملـی،
نیروهـای مسـلح مقتـدر و تلاش و حمایتهـای دولـت
خدمتگـزار از ایـن برهـهی حسـاس نیـز بـا سـربلندی عبور
خواهـد کـرد و طعم تلخ شکسـت را بـه جبهـهی آمریکایی-
صهیونیسـتی خواهد چشـاند.به گزارش ایسـنا ،امیر سـرتیپ
امیـر حاتمی    وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح در
گردهمایـی پیشکسـوتان اطالعـات و عملیـات لشـکر محمد
رسـول اهلل (ص) در تهـران کـه بـا حضـور جمـع کثیـری از
رزمنـدگان دوران دفـاع مقـدس ،جانبـازان ،خانـواده معظـم شـهدا ،برگزار شـد از یـادگاران
دوران پـر حماسـه دفـاع مقدس بـه عنـوان نمادهـای مقاومت ،از خـود گذشـتگی ،صبوری و
ایثارگـری ملـت بـزرگ ایران اسلامی    یاد کـرد و گفت :حضـور در جمـع پربرکـت ایثارگران،
رزمنـدگان ،بسـیجیان و مدافعـان ایـران اسلامی    را بـرای خـود توفیقـی بـزرگ می    دانـم و
معتقـدم کشـور عزیزمـان ایران ،امروز بیـش از هر چیز دیگـری همچـون دوران دفاع مقدس
نیازمنـد روحیـه ی مقاومـت ،ایسـتادگی و پایمـردی در برابـر زیـاده خواهیهای نظام سـلطه
اسـت.وی بـا بیان اینکـه «امروز نیـز همچـون دوران جنگ تحمیلـی ،درگیر جنگـی تمام عیار
و همـه جانبـه هسـتیم» ،اظهـار کـرد :تفـاوت جنـگ امـروز بـا دوران هشـت سـال دفـاع
مقـدس در آن اسـت کـه امـروز فقـط به ظاهر شـاهد عملیـات نظامی    از سـوی دشـمن غدار
نیسـتیم ،ولیکـن معتقدیـم دشـمنان با بـه کارگیـری تمام ظرفیـت ،تـوان و ابـزار و توطئهها
بـه صحنـه مقابلـه بـا ملـت ایـران اسلامی    آمده اند تا بـا ایجـاد رعـب و وحشـت در منطقه
و کشـور ،ایسـتادگی و مقاومـت مـردم عزیزمـان را هـدف قـرار دهند.وزیر دفاع هـدف اصلی
دشـمن را تضعیـف و تخریـب روحیـه ی خودبـاوری ،اعتمـاد بـه نفـس و آرمـان خواهی ملت
بـزرگ ایـران اسالمی    برشـمرد و افـزود :آمریکاییهـا در طول  ۴۰سـال عمر پـر برکت نظام
اسلامی    از عملیاتـی کـردن هیچ دسیسـه ،توطئه و فتنـهای علیه این کشـور دریغ نکـرده اند
و شـعار حمایـت از مـردم در برابـر حاکمیـت ،دروغ ،نیرنگی بـزرگ و توطئه ای جدید اسـت.
امیـر حاتمی    رمـز پیـروزی و موفقیـت در دوران دفاع مقدس و هجمههای سـنگین دشـمن در
شـرایط فعلـی را اطاعت و پیـروی از والیت فقیه و تدابیـر و رهنمودهای حکیمانـه مقام معظم
رهبـری (مدظلـه العالـی) به عنوان سـکان دار کشـتی انقلاب در برابـر مخاطرهها دانسـت و
اظهـار امیـدواری کـرد :ملت سـرافراز ایران اسلامی    این بار نیـز همچون همـه ی آزمونهای
گذشـته بـا تکیه بر عـزم و ارادهی ملی ،نیروهای مسـلح مقتـدر و تلاش و حمایتهای دولت
خدمتگـزار از ایـن برهـهی حسـاس نیز با سـربلندی عبـور خواهد کـرد و طعم تلخ شکسـت
را بـه جبههی آمریکایی-صهیونیسـتی خواهد چشـاند.
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بــود کــه از ســفر بــه عــراق خــودداری کننــد.
ســفارت آمریــکا در عــراق بــه تمامی    شــهروندان آمریکایــی توصیــه کــرده بــود کــه بــا توجــه
بــه «بــاال گرفتــن تنشهــا» هوشــیارانه عمــل کننــد.

بایـد هـر دو مدعـی کـه به خاطـر اختلاف بـا یکدیگر
بـه تـو مراجعـه کردهانـد را به یک چشـم بنگـری و در
پایـان که قاضـی به نفـع طـرف مقابـل او رأی میدهد
اعتراضـی نمیکنـد و نمیگویـد که من معصوم هسـتم
و دروغ نمیگویـم بلکـه چـون شـاهدی غیـر از خـود
نداشـته حـق او بـرای قاضـی اثبـات نمیشـود و لـذا
اعتـراض هم نمیکنـد .تصویری که سـعدی در یکی از
حکایـات بوسـتان از علـی(ع) ارائه میدهـد بیانگر این
اسـت کـه او اگـر بـا اعتـراض کسـی مواجه میشـده
یـا سـخن حقـی میشـنیده او را تخطئـه نمیکـرده
و تحقیـر نمینمـوده اسـت .وقتـی در میانـهی جنـگ
جمـل شـخصی بـه او مراجعـه میکنـد و میگویـد من
نمیدانـم حـق بـا شماسـت یا حق بـه جانـب مخالفان
شماسـت زیـرا تـو دامـاد پیامبری و آنهـا نیز بـا پیامبر
نسـبت خویشـاوندی دارند ،تـو از مهاجرینـی ،آنها نیز
از سـابقون و مهاجرین و کسـانی هسـتند که در راه خدا
جنگیدهانـد .علی(ع) در پاسـخ به او نمیگویـد :خداوند
مـرا بـه امامـت منصـوب کـرده و تـو غلـط میکنی که
بـه پیشـوایی مـن شـک میکنـی بلکـه میفرمایـد:
حـق را بشـناس تـا صاحـب حـق را بشناسـی و بدین
وسـیله بـه جهانیـان درس منطـق میدهـد کـه در اوج
جنـگ و نبـرد نیـز از گفتوگو و توسـل به منطـق برای
متقاعـد کردن شـخصی کـه در فضـای غبارآلـود دچار
تردید شـده پرهیزی نداشـته باشـند .اختصاص درصد
قابـل مالحظـهای از پرونـدهی مفاسـد بـه آقازادههـا
و فرزنـدان برخـی از مسـئولین نشـان میدهـد کـه
خویشاوندسـاالری ضربـات مهلکی بر پیکـرهی اعتماد
عمومـی وارد کرده و از ریشـه خشـکانیدن درخت زقوم
قـوم و خویـش بـازی بـه ایـن سـادگی نیسـت .اگـر
فهرسـتی از کارخانجـات و شـرکتهای واگـذار شـده
بـه بخـش خصوصـی و کسـانی کـه آنهـا را خریدهاند
منتشـر شـود معلوم خواهد شـد که خویشاوندسـاالری
بـا اقتصـاد ما چـه کرده اسـت!!
چگونـه اسـت کشـوری کـه زمانـی گفتـه میشـد بـا
درآمـد اوقـاف هم قابـل اداره کردن اسـت بـا این همه
درآمدهـای ناشـی از فـروش نفـت و منابـع زیرزمینـی
و حتـی خـاک و گاز و آب معدنـی هـم عـدهی زیـادی
زیـر خـط فقـری دارد کـه همـواره دسـت گداییشـان
بـرای دریافـت یارانه دراز اسـت .غیر از این اسـت که
عـدهای ویژهخـوار بـه جـان بیتالمـال افتادهانـد؟
امیـد مـیرود نحـوهی برخـورد قـوه قضائیـه بـا
ویژهخـواران و آقازادههـا و حتـی خانمزادههـا و
رانتبازهـا بـه گونهای باشـد که وقتی دشـمن سلاح
تحریـم را از غلاف بیـرون میکشـد شـاهد همنوایـی
مـردم زیـر سـایهی احسـاس هم سرنوشـتی باشـیم
و همـه تنهـا به اعتلای ایـران بیاندیشـند نـه این که
بـه بازارهـا هجـوم ببرنـد و این گونـه وانمود شـود که
کمبـودی در بـازار وجـود دارد.
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 .1الزم به ذکر است اجاره سال دوم با  20درصد افزایش نسبت به قیمت پیشنهادی سال اول محاسبه و اخذ میگردد.
 .2ارایه گواهی عدم بدهی از اداره کل تشــخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز و سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
برای کلیه متقاضیان الزامی است.
 .3متقاضی میبایست قبل از ارایه پیشنهاد از محل بازدید و رؤیت نموده و از کم و کیف مورد اجاره مطلع گردد و پیشبینیهای
الزم بخصوص در مورد اجاره و درآمد را بنماید چرا که پس از ارایه پیشنهاد هیچگونه عذر و بهانهای در خصوص جهل و عدم
اطالع پذیرفته نیست.
 .4مبلغ تضمین شــرکت در مزایده  195/000/000ریال که میبایست به یکی از صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مزایده
در پاکت (الف) به دستگاه مزایدهگذار تسلیم شود.
الف -ضمانتنامه به نفع شهرداری شیراز با شناسه ملی 14002091671 :و کد اقتصادی411364877455 :
ب -فیش واریز نقدی به حساب سازمان به شماره  700792254289بانک شهر
 .5آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به دبیرخانه سازمان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  98/3/8میباشد.
 .6زمان تشــکیل کمیسیون بازگشایی پاکتها ساعت  13روز شنبه مورخ  98/3/11در محل اداره کل حقوقی شهرداری شیراز
واقع در چهارراه خلدبرین خواهد بود.
 .7بدیهی است هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده بوده و سازمان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 .8برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 .9سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مندرج است.
 .10در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ،شماره تلفنهای  07138431279 -07138431270داخلی  201آماده پاسخگویی میباشد.

شناسه آگهی467693 :

 /2192م الف

اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز

