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محمد       عسلی

میشود مذاکره کرد
به شرطی که ...

میشـود مذاکـره کـرد به شـرطی که دو طـرف در
وضعیـت مسـاوی باشـند نه آنکـه یکـی دیگری را
در معـذور و فشـار قرار دهـد تا در مذاکـره صاحب
امتیـاز باشـد و طـرف دیگـر بـرای دادن امتیـازات
بیشـتر بـه طرف دیگـر میـدان دهد.
فـرض بـر اینکـه دو تیـم در یـک مسـابقه فوتبال،
در مقابل تماشـاچیان با سـوت داور بازی را شـروع
کننـد در شـرایطی کـه یکی  2یـا  3امتیاز بیشـتر
دارد و اسـمش را بگذاریم مسـابقه.
طرفیـن مذاکـره نخسـت بایـد بـا تفاهـم مقابـل
یکدیگـر بنشـینند و دیـوار بیاعتمادی در بینشـان
نبا شد .
پـس اول شـرط مذاکـره بیشـرطی اسـت یعنـی
آمریـکا تحریمهـای یـک جانبـه را متوقـف کنـد
حداقـل بـرای مـدت  6مـاه و با حسـن نیـت وارد
مذاکره شـود.
دوم موضـوع مذاکـره بایـد مـورد توافـق طرفیـن
با شد .
به عنوان مثال:
اگـر یـک طـرف به دیگـری بگوید شـرط مـن این
اسـت کـه جانـت را بسـتانم امـا قـول میدهم در
محـل مناسـبی دفنـت کنـم ،ایـن مذاکره بـه قول
قضـات سـالبه بـه انتفـاع موضـوع اسـت .یعنـی
موضوعیـت نـدارد و نفعـی بـرای طـرف مـورد
مذاکـره نـدارد و قابـل پذیـرش نیسـت.
صنایـع موشـکی ایـران ضامن دفـاع از سـرزمین
ماسـت و داشـتن اسـلحه دفاعی حق هر کشـوری
اسـت بـرای پیشـگیری از تجـاوز ،تجـاوزی که 8
سـال آن را در بدتریـن شـرایط دفاعـی تجربـه
کردیـم .اگـر فـرض را بـر ایـن بگیریم کـه جنگی
پیـش آیـد آیا دیگـر همسـایگان مـا و یـا آمریکا،
انگلیـس ،روسـیه و ترکهـا کـه سـابقه حملـه و
تجـاوز بـه خـاک مـا را داشـتهاند در شـرایطی که
بداننـد قـادر بـه دفـاع نیسـتیم و جنگافزارهـای
مـدرن و پیشـرفته در اختیـار نداریـم بـرای
امتیازگیـری و احیانـاً حملـه بـه کشـور مـا طمـع
نخواهنـد کـرد؟
هـر چنـد در مسـابقات جهانـی آینـده بـرد از آن
کشـوری اسـت کـه بهتریـن مجموعـه تعلیـم
و تربیـت را در اختیـار داشـته باشـد امـا همـان
کشـورهایی کـه مدال پیشـرفت را سـالیانی اسـت
دریافـت کردهانـد از مدرنتریـن سلاحها و
پیشـرفتهترین ابزارهـای جنگـی و قویتریـن
ارتشهـای جهـان برخوردارنـد ماننـد فرانسـه،
انگلیـس ،آمریـکا ،چیـن و روسـیه و امثالهـم.
و اما بعد:
 12شـرطی کـه وزیـر امـور خارجـه آمریـکا بعـد
ً
کاملا در
از خـروج آمریـکا از برجـام اعلام کـرد
تضـاد با درخواسـت ترامپ بـرای مذاکره اسـت و
مذاکـره را یکطرفـه میکنـد.
وقتـی مـردم ایـران بـا فریـاد مـرگ بـر آمریـکا
 40سـال اسـت بـا دشـمنیهای آمریـکا اعلام
موضـع کردهانـد و آمریـکا روز بـه روز بـر شـدت
دشـمنیهایش بـا مـردم مـا ،انقلاب مـردم مـا و
کشـور و دولـت مـردم ما افـزوده نمیتوانـد بگوید
دوسـت مـردم ماسـت و میخواهـد مـردم را بـه
قـول خـودش از شـر رژیـم جمهـوری اسلامی
خلاص کنـد .زیـرا صـدای مـرگ بـر آمریـکا کـه
صرفـاً صـدای دولـت و دولتمـردان مـا نبـوده هـر
آنچـه آمریکا شـنیده صـدای مردم کوچـه و خیابان
بـوده اسـت و صـدای مـردم مسـلمان در نمازهای
جمعه .
زیرا از آمریکا ظلم و سـتم ،تبعیـض ،جنگافروزی،
تخریـب و کشـتار دیدهانـد و تجـاوز بـه حقـوق
مسلما نا ن .
لـذا امـروز هیچ ملت مسـلمانی نیسـت که دوسـت
آمریـکا باشـد زیـرا همـه بـه نوعـی از مداخلات
و سیاسـتهای تجاوزکارانـه آمریـکا ضربـه
خوردهانـد کـه نمونههـای بـارز آن مـردم لیبـی،
سـوریه ،عـراق ،افغانسـتان ،ایـران ،فلسـطین،
لبنـان ،مصـر و حتـی ترکیهانـد.
سـؤالی کـه مدتـی اسـت بیجـواب مانـده ایـن
اسـت کـه چـرا آمریـکا بـا ترکیـه کـه عضـو ناتو
اسـت و از متحـدان آمریـکا بـه شـمار مـیرود
دشـمنی میکنـد؟
نتیجـه آنکـه امـروز آمریـکا حتـی بـرای متحـدان
اروپایـی خـود هـم قابـل اعتمـاد نیسـت.
حـال چگونـه میتوان اگـر مذاکره دیگـری صورت
گرفـت بـه رئیـس جمهـوری چـون ترامـپ و
دولتمردانـش اعتمـاد کـرد؟
اگـر واقعـاً ترامپ قصد مذاکـره با دولتمـردان ما را
دارد باید حسـن نیت خـود را قبـل از مذاکره اثبات
کنـد .اول برگـردد به برجـام و تحریمهـا را متوقف
کند و بعـدا ً خواسـتههای خود را مطـرح نماید.
اگر یکی از کشـورهای اسلامی جرأت و شـجاعت
آن را داشـته باشـد کـه مقابـل باجخواهـی و
زیادهخواهیهـای آمریـکا بایسـتد ،کشـور ایـران
اسـت .زیرا تاکنـون ایسـتاده و منبعد هـم خواهد
ا یستا د .
ایـن ایسـتادگی و مقاومـت بـدون هزینههـای
سـنگین نخواهـد بـود .میشـود سـبک سـنگین
اد امه د  ر ستون روبرو
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ادعای یامینپور درباره آزادی
طالب تجمع فیضیه

برگزاری مراسم عزاداری شام غریبان
با حضور رهبر معظم انقالب در حسینیه امام خمینی(ره)

حماســهآفرینیهای عقیلــه بنیهاشــم
ســاماهللعلیها در روز عاشــورا و پــس از آن،
افــزود :حضــرت زینــب ســاماهللعلیها عقــل
و درایــت را از جدشــان پیامبــر اســام (ص)،
شــجاعت را از پدرشــان امــام علــی(ع) ،عفــت
و حیــا را از مادرشــان حضــرت فاطمــه(س)،
صبــر را از برادرشــان امــام حســن (ع) و
عــزت را از حضــرت سیدالشــهدا (ع) بــه ارث
بردنــد لــذا ایشــان شــبیهترین شــخص بــه
برادرشــان حضــرت اباعبــداهلل الحســین (ع)
بودند.همچنیــن آقایــان ســماواتی و
محمدرضــا طاهــری در ایــن مراســم بــه
ذکــر مصیبــت اهــل بیــت علیهمالســام،
قرائــت دعــا و مرثیهســرایی پرداختنــد.

در شــام غریبــان ،شــب حــزن و ماتــم
آل اهلل ،هــزاران تــن از مــردم دلباختــه
حضــرت اباعبــداهلل الحســین علیهالســام
و اهــل بیــت آن حضــرت در حســینیه امــام
خمینــی(ره) گــرد هــم آمدنــد و در حضــور
رهبــر معظــم انقــاب اســامی  به عــزاداری
پرداختنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،در ایــن مراســم،
حجتاالســام والمســلمین عالــی بــا بیــان
اینکــه خداونــد مومنــان را بــا بالهــا آزمایــش
میکنــد ،گفــت :حکمتهــای زیــادی در
بالهــا وجــود دارد کــه مهمتریــن آن تواضــع
و رشــد انســان اســت.
ســخنران مراســم بــا اشــاره بــه

ناصری:

رئیسجمهور موضع جدیدی در سازمان ملل مطرح کند
یــک فعــال سیاســی اصــاح طلــب گفــت:
حضــور روحانــی در مجمــع عمومی  ســازمان
ملــل بــه شــرطی مفیــد اســت کــه وی حــرف
جدیــدی بــرای گفتــن داشــته باشــد ،در غیــر
ایــن صــورت ظریــف میتوانــد بــه جــای
رئیسجمهــور در ســازمان ملــل شــرکت
کنــد.
عبــداهلل ناصــری در گفــت و گــو بــا
ایســنا ،بــا بیــان اینکــه حضــور در
مجمــوع عمومی  ســازمان ملــل مهــم
اســت مخصوصــا اگــر گفتمــان جدیــدی
توســط روســای جمهــور کشــور مطــرح
شــود ،اظهارکــرد :بــا ایــن وجــود مجمــع
عمومی  ســازمان ملــل در کلیــات خــود یــک
کار روتیــن شــبه تشــریفاتی اســت .بســیاری
از روســای جمهــور هــم بــه طــور پیوســته
در مجمــع عمومی  شــرکت نمیکننــد.
روســای جمهــور ایــران نیــز تــا ســال 84
هیــچ التزامی  نداشــتند کــه بــه طــور پیوســته
شــرکت کننــد ،امــا احمدینــژاد هــر ســال
در مجمــع عمومی  شــرکت کــرد و روحانــی

هــم ایــن رونــد را ادامــه داد.
ایــن عضــو بنیــاد بــاران همچنیــن بیــان
کــرد :اگــر روحانــی فقــط در ســال اول
ریاســت جمهــوری خــود در ایــن اجــاس

جمهــور در ســازمان ملــل موجب شــده اســت
کــه حضــور وی تشــریفاتی تلقــی شــود.
ناصــری بــا بیــان اینکــه نمیشــود
پیــش بینــی کــرد کــه چــه فضایــی علیــه

شــرکت میکــرد ،حضــور امســال وی بــا
توجــه بــه ریاســت آمریــکا در شــورای
امنیــت ســازمان ملــل ،میتوانســت جــدی
تلقــی شــود ،امــا شــرکت هــر ســاله رئیــس

جمهــوری اســامی  ایران و رئیــس جمهــور
بــا توجــه بــه حضــور پرجنجــال و تبلیغاتــی
ترامــپ و رســانههایی کــه در اختیــار اوســت
شــکل میگیــرد ،گفــت :حضــور رئیــس

جمهــور در ســازمان ملــل خــوب اســت،
امــا بــه شــرط آنکــه بــا دســت پــر در ایــن
اجــاس شــرکت کــرده و حــرف جدیــدی
بــرای گفتــن داشــته باشــد ،مثــا اعــام کنــد
بــه عنــوان پیششــرط مذاکــرات ،در صــورت
بازگشــت آمریــکا بــه برجــام ،مذاکره مســتقیم
بــا ایــن کشــور در دســتور کار قــرار میگیــرد.
اگــر روحانــی چنیــن حرفهــای جدیــدی
داشــته باشــد کــه توجــه جهانیــان را جلــب
کنــد ،حضــورش ســودمند اســت در غیــر
ایــن صــورت ممکــن اســت فضــای تبلیغاتــی
علیــه کشــورمان شــکل بگیــرد.
ایــن فعــال سیاســی در پایــان بــا اشــاره بــه
اینکــه اگــر رئیــس جمهــور در ایــن اجــاس
شــرکت نکنــد ،حضــور وزیــر خارجــه میتواند
اهــداف مــا را تامیــن کنــد ،خاطرنشــان کــرد:
در صورتــی کــه رئیــس جمهــور حــرف
جدیــدی بــرای گفتــن نــدارد ،بــا توجــه بــه
تســلط ظریــف بــر دیپلماســی بینالمللــی،
او میتوانــد بــه جــای روحانــی در مجمــع
عمومی  ســازمان ملــل شــرکت کنــد.

آمریکا تحریمهای جدیدی علیه ارتش چین و  33فرد و نهاد روسی وضع کرد
دولــت آمریــکا در تازهتریــن اقــدام
علیــه روســیه 33 ،فــرد و نهــاد روســی را
بــه فهرســت تحریمهــای خــود اضافــه
کــرد .آمریــکا همچنیــن تحریمهایــی را
علیــه ارتــش چیــن وضــع کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از شــبکه
راشــا تــودی ،تحریمهــای جدیــد بیشــتر
ارتــش روســیه و ســازمان اطالعــات این
کشــور و یــا طرفهایــی کــه بــا ایــن دو
نهــاد مــراوده داشــتهاند را هــدف گرفتــه
است.
دولــت آمریــکا همچنیــن تحریمهایــی
را علیــه نیروهــای مســلح چیــن وضــع
کــرده اســت کــه در واکنــش بــه خریــد
جنگنده هــای ســوخو  35و موش ـکهای

اس  400از روســیه بــوده اســت.
واشــنگتن اعــام کــرده کــه خریــد ایــن
تجهیــزات توســط ارتــش چیــن قانــون

تحریمهــا آمریــکا در بــاره خریــد ســاح
از روســیه بــه خاطــر الحــاق کریمــه را

نقــض کــرده اســت.
چیــن ده فرونــد جنگنــده ســوخوی۳۵-
و ســامانه پدافنــد هوایــی اس ۴۰۰-از
روســیه خریــداری کــرده اســت.
در واکنــش بــه خریــد ایــن تســلیحات
دولــت آمریــکا اعــام کــرد ســازمان
دولتــی توســعه تجهیــزات چیــن و
لــی شــانگفو ،رییــس ایــن ســازمان را
تحریــم کــرده اســت.
تحریم هــای جدیــد ارتبــاط ســازمان
توســعه تجهیــزات چیــن و رییــس آن را
بــا بــازار آمریــکا و شــبکه بانکــی ایــن
کشــور قطــع میکنــد.
تحریم هــای جدیــد آمریــکا همچنیــن
 ۳۳فــرد و موسســه مرتبــط بــا ارتــش

و نیروهــای امنیتــی روســیه را شــامل
می  شــود.
چیــن از تحریم هــای آمریــکا و متحــدان
غربــی واشــنگتن علیــه روســیه کــه از
چهــار ســال پیــش بــه اجــرا گذاشــته
شــده ،پیــروی نکــرده اســت.
روابــط میــان واشــنگتن و مســکو
پــس از جدایــی کریمــه از اوکرایــن و
الحــاق آن بــه روســیه رو بــه وخامــت
گذاشــت.
متهــم شــدن روســیه بــه دخالــت در
انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا
و اختــاف بــر ســر جنــگ ســوریه نیــز
بــه تنــش میــان دو کشــور افــزوده
است.

انتقاد نمایندگان کنگره آمریکا
از تصمیمات ترامپ علیه مردم فلسطین

 40نماینــده کنگــره آمریــکا بــا امضــای
درخواســتی ،خواســتار بازنگــری دولــت
آمریــکا در تصمیماتــش علیــه مــردم
فلســطین شــدند.
بــه گــزارش پنجشــنبه شــب پایــگاه
خبــری معا فلســطین 34 ،نماینــده کنگره
آمریــکا در درخواســت خــود ،دونالــد
ترامــپ رئیس جمهــوری آمریــکا را متهم
کردنــد کــه در تــاش اســت تــا ســازمان
آزادیبخــش فلســطین را بــا فقیــر کــردن
مــردم فلســطین و ایجــاد نــا امیــدی در
میــان آنهــا تضعیــف کنــد.
همچنیــن  6تــن دیگــر از نماینــدگان
کنگــره آمریــکا درخواســتی را امضــا
کردنــد کــه در آن دونالــد ترامــپ متهــم
اســت کــه سیاســت گرســنه کــردن
مــردم فلســطین بــا هــدف فشــار بــه
رهبــران فلســطینی بــرای پذیــرش
قــرارداد موســوم بــه معاملــه قــرن را
اعمــال کــرده اســت.
در درخواســت ایــن  6نماینــده کنگــره

آمــده اســت :بســتن دفتــر ســازمان
آزادیبخــش فلســطین در واشــنگتن حاکی
از آن اســت کــه دولــت آمریــکا توجهــی
بــه رونــد صلــح نــدارد .دولــت آمریــکا بــا

دیگــر اقدامهــای خــود از جملــه انتقــال
ســفارت از تــل آویــو بــه قــدس نشــان
داد کــه نمی  توانــد میانجیگــر خوبــی
بــرای تحقــق صلــح میــان فلســطینیها

و اســرائیلیها باشــد.
دولــت ترامــپ طــی ماههــای گذشــته
همچنیــن کمکهــای خــود بــه «آنــروا»
و نیــز بــه بیمارســتانهای قــدس را
قطــع کــرده اســت.
ســازمانها و نهادهــای فلســطینی و
بیــن المللــی در خصــوص تبعــات
تصمیمــات دولــت آمریــکا ابــراز
نگرانــی کردنــد .جنبــش مقاومــت
اسالمی  فلســطین (حمــاس) در واکنــش
بــه قطــع کمکهــای مالــی آمریــکا بــه
بیمارســتانهای فلســطینی در قــدس،
ایــن اقــدام دولــت آمریــکا را در ادامــه
تالشهــای بــی فایــده واشــنگتن بــرای
تحمیــل طــرح معاملــه قــرن ترامــپ
عنــوان کــرد.
دونالــد ترامــپ اخیــرا اعــام کــرد کــه
اگــر تشــکیالت خودگــردان فلســطین بــا
طــرح صلــح او موســوم بــه معاملــه قــرن
موافقــت نکنــد ،هرگونــه کمــک مالــی
بــه فلســطینیان را قطــع خواهــد کــرد.

یکــی از مجریــان تلویزیــون مدعــی شــد طــاب تجمــع
فیضیــه بــا "مداخلــه آقــای رییســی" آزاد شــدهاند.
بــه گــزارش ایســنا ،تابنــاک نوشــت :وحیــد یامینپــور از
مجریــان صداوســیما در پاســخ بــه ایــن ســوال که داســتان
دســتگیری طــاب تجمــع پرحاشــیه بــه کجــا رســید؛ گفت:
بــا مداخلــه آقــای رئیســی طلبههــا آزاد شــدند.به گفتــه
معــاون حقوقــی رییــس جمهــور اتهــام ایــن طــاب تهدیــد
بــه قتــل رئیــس جمهــور بود.رئیســی هــم اکنــون دادســتان
کل دادگاه ویــژه روحانیــت اســت.

با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه؛

همتی و نوبخت درباره  11میلیارد
دالر ارز دولتی شفافسازی میکنند
یــک عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس شــورای
اســامی گفــت کــه ایــن کمیســیون هفتــه آینــده از رئیــس
ســازمان برنامــه و بودجــه و رئیــس کل بانــک مرکــزی
بــرای ارائــه توضیــح در بــاره نحــو تخصیــص ارز دولتــی بــه
وارد کننــدگان دعــوت خواهــد کرد.علــی قربانــی در گفــت
وگــو بــا ایســنا ،اظهارکــرد :پــس از افزایــش قیمــت دالر،
مقــرر شــد دولــت بــرای کاالهــای اساســی ارز 4200
تومانــی اختصــاص دهــد و مابقــی واردات بــه قیمــت
ترجیحــی انجــام شــود .طبــق گفتــه دولــت 10 ،تــا 11
میلیــارد دالر بــرای کاالهــای اساســی ارز تخصیــص یافتــه،
امــا دولــت بایــد در ایــن رابطــه شفافســازی کنــد.
وی افــزود :در همیــن رابطــه ،کمیســیون برنامــه و بودجــه
هفتــه آینــده از ریاســت ســازمان برنامــه و بودجــه و
ریاســت بانــک مرکــزی دعــوت خواهــد کــرد تــا بــا حضــور
در کمیســیون در بــاره میــزان ارز دولتــی تخصیــص یافتــه
بــه وارد کننــدگان توضیــح دهنــد و شــبهاتی کــه در ایــن
رابطــه وجــود دارد را برطــرف کننــد.

اد  امه از ستون روبرو

کـرد بـه گونهای که مایهسـوز نشـویم و بـا حرکت
پلکانـی اهـداف و مقاصدمـان را پیـش بریـم .بـه
مذاکـره نـه نمیگوییـم امـا شـرایطی داریـم،
شـرایطی کـه امنیـت داخلـی و امنیـت مرزهـای ما
را حفـظ کنـد و بـه آن لطمـهای نزنـد.
شـرایطی کـه بـه اقتصـاد مـا لطمـه وارد نکنـد.
شـرایطی کـه هویـت ملـی ،دینـی ،فرهنگـی و
انقالبـی مـا را خدشـهدار نکنـد.
مسـلماً در شـرایط صلح یـک ایـران قدرتمند برای
حفـظ امنیـت منطقـه بـه نفـع تمامـی کشـورهای
منطقـه اسـت زیـرا آنهـا را از امنیـت بیشـتر و
کم هزینهتری برخوردار میکند.
متأسـفانه سیاسـت انگلیسـی «تفرقـه بیانـداز و
حکومتکـن» و «مذهـب علیـه مذهب» کشـورهای
اسلامی را از اهـداف بنیادیـن اسلامی دور کرده و
دشـمنیها و برادرکشـیها را سـبب شـده اسـت.
و چماق حقوق بشـر را بر سـر کشـورهای مسلمان
کوبیـده تـا بهانـهای بـرای دخالتهـای بیشـتر
امپریالیسـتها را رقـم زنـد.
بـه هـر حـال هیـچ دشـمنی و زورآوری سـبب
دوسـتیهای عمیـق بیـن دو ملـت نخواهـد شـد و
پیوسـته سـایه جنـگ ،بیاعتمـادی و دشـمنی بـر
سـر دو ملـت خواهـد بـود.
اگـر ایران کشـوری بود که بـا تهدید ،جنـگ و فقر
از پـا در میآمـد بعـد از  2500سـال و جنگهـای
بـزرگ بـا امپراطورانـی ماننـد رم ،مصـر ،عثمانـی،
مغـول و حتـی روسـیه و انگلیـس نامـی از ایـران
در نقشـه جغرافیـای گیتـی نبـود هـر چند ایـران با
مشـکالت اقتصـادی دسـت و پنجـه نـرم میکنـد.
تدبیـر دولتمـردان و مقاومـت مردم همانند گذشـته
و تـوکل بـه خدا مـا را از گرداب پرتالطـم اقتصادی
میرهانـد ،چنانکـه در گذشـتههای دور و نزدیـک
هـم رهانده اسـت.
صبـح نزدیـک اسـت و شـب ناپایـدار و اگـر خـدا
بخواهـد.
والسالم

آگهی تجدید مزایده عمومی 97-541

نوبت اول :روزنامه عصرمردم مورخ 97/6/31
نوبت دوم :روزنامه خبرجنوب مورخ 97/7/2

سازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیراز در نظر
دارد بهره برداری از تعداد سه دســتگاه باسکول الکترونیکی ( 2دستگاه  60تنی و یک
دستگاه  40تنی) واقع در بلوار خلیج فارس ،بلوار کوثر( ،میدان مرکزی میوه و تره بار)
را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید .لذا از اشخاص حقوقی دعوت به عمل می آید
به منظور کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ درج اولین آگهی تا پایان
ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ  97/7/12به محل دبیرخانه سازمان ساماندهی مشاغل
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیراز واقع در میدان ولی عصر(عج) ،بلوار
پیرنیا ،خیابان مثنوی ،کوچه یک(پشــت درمانگاه نادر کاظمی) انتهای ده متری قدس
مراجعه و در صورت نیاز با شــماره تلفــن  071-37250754داخلی 229-227
واحد مالی (مزایده و مناقصه) تماس حاصل فرمایید و یا به ســایت سازمان به آدرس
 https://organizing.shiraz.irمراجعه نمایید.
*مدت اجاره :یک سال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.
*مبلغ پایه اجاره ماهیانه  1/500/000/000ریال می باشد .ضمن ًا چنانچه قیمت نرخنامه
فعلی افزایش یابد به همان نسبت به قیمت پیشنهادی اضافه خواهد شد.
*شرکت کنندگان می بایست سپرده شرکت در مزایده را به مبلغ  1/000/000/000ریال
طی فیش نقدی یا ارائه ضمانت نامه بانکی به شماره حساب  700785419287نزد شعب
بانک شهر به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری
شیراز واریز نمایند.
*هزینه دو نوبت درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
*سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد
شد.
*برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب
ضبط خواهد شد.
*آخرین مهلت تسلیم پیشــنهادات تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 97/7/12
می باشد.
*زمان برگزاری جلسه جهت بازگشایی پاکات رأس ساعت  15بعدازظهر روز شنبه مورخ
 97/7/14به آدرس سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه
خلدبرین می باشد.
*اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج شده است.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

