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سرمقاله
اسماعیل عسلی

حکیمانههای یک شبگرد

سهشـنبه شـب حوالی سـاعت هفت بـه اتفاق
یکی از دوسـتان در حالی که خیابـان عفیفآباد
را طـی میکـردم ،سـر و صدایـی حاکـی از
تعقیـب و گریـز توجـه مـرا بـه خـود جلـب
کـرد .بـا نزدیک شـدن بـه جمعیت کنجـکاو و
اغلـب بیکاری کـه پیرامون جوانـی رنگ پریده
ازدحـام کـرده بودنـد متوجـه شـدم کـه تنـی
چنـد از کسـبهی محـل جوانی که مدعـی بودند
تلفـن همـراه زنـی را قاپیـده کتـک میزدنـد.
جـوان کـه معلـوم نبـود مرتکب چنیـن حرکتی
شـده باشـد با صدای بلنـد منکـر دزدی بود اما
حلقـهی جمعیتـی که پیرامـون او شـکل گرفته
بـود هـر لحظـه تنگتـر میشـد .در فاصلـهی
چنـد قدمـی    از ایـن جمعیـت درگیـر ،کنجـکاو
و اغلـب بیـکار و اهـل گشـت و گـذار ،زنـی
متوحـش کـه تلفن همراهـش را سـرقت کرده
بودنـد در حـال برقـراری ارتبـاط با همسـرش
بـود .از دیالوگهـای نه چنـدان مؤدبانـهای که
بیـن جمعیت رد و بدل میشـد ،عطر احسـاس
پیـروزی مسـرتانگیزی تـراوش میکرد گویی
کـه شـاه دزدان را دسـتگیر کرده بودنـد .یکی
بـا پس گردنـی و دیگری با لگـد در کار نوازش
متهـم بـه دزدی بودنـد و دو نفـر هم از دو سـو
لباسهـای او را میکشـیدند کـه هـوای فرار به
سـرش نزنـد .در ایـن میان مـردی که بـه نظر
میرسـید نقش پیسکسـوت دزدبگیرهـا را ایفا
میکنـد مشـغول تفهیـم اتهـام بـه دزد فرضی
بـود و جوانـک زرد چهـره هر چـه میگفت من
دزد نیسـتم بـه او میگفتنـد اگـر دزد نبـودی
چـرا فـرار میکـردی؟ دیگـری ادامـه مـیداد
کـه بگـو ببینـم موبایـل را کجـا پرتـاب کردی
و شـخصی کـه بـه نظـر میرسـید از دیگـران
عاقلتـر اسـت مشـغول تمـاس بـا  110بـود
تـا مسـئولین قانونـی و کسـانی که بابـت این
کار حقـوق میگیرنـد را خبـر کند تـا بیایند و به
ایـن امر رسـیدگی کنند و گاهی هـم جوانهای
احساسـاتی را اندرز میداد کـه او را نزنید .این
غوغـای ناتمـام ادامـه داشـت تا ایـن که یک
نفـر در حالـی کـه بـا صـدای بلند حـرف میزد
بـه جمعیت نزدیک شـد و گریبان جـوان متهم
را گرفـت و یقـهاش را چالنیـد و گفـت :تمـام
دزدیهـای ایـن خیابان زیر سـر همین پسـت
فطـرت اسـت .خوب شـد کـه گیـرش آوردیم!
مرد میانسـالی کـه کارش گدایـی در آن حوالی
بـود زیـر لـب چیزهایـی زمزمـه میکـرد .به او
نزدیک شـدم گفتـم این جوان را میشناسـی؟
بـا نگاهـی عاقل اندر سـفیه به من مثـل این که
میخواسـت بگویـد چـرا از او میپرسـم گفت:
نـه از کجـا باید او را بشناسـم ولی کسـانی که
او را میزننـد میشناسـم .برخـی از همینهـا
کـه ایـن دزد بیچـاره را میزنند جنـس خود را
چنـد برابـر قیمـت میفروشـند! همـان مردی
کـه بـا صـدای بلنـد فحـش میدهـد در ایـن
خیابان بسـاط خرید و فـروش ارز راه انداخته و
با کشـانیدن مشـتریها بـه کوچههـای اطراف
بـا آنهـا معاملـه میکنـد .بـا تعجب پرسـیدم:
اگـر برخـی از این افراد خودشـان دزد هسـتند
چـرا ایـن جـوان را میزننـد؟ اول پاسـخی
نـداد ولـی بعـد که متوجه شـد پاسـخ بـه این
پرسـش میتوانـد گرهگشـای کنجـکاوی مـن
باشـد گفـت :خوب ،در ایـن خیابان اگـر امنیت
نباشـد مشـتریها مخصوصـاً خانمها بـه اینجا
نمیآینـد و دکان همـه تختـه میشـود .شـما
کـه بهتـر از مـن میدانی اگـر زنها بـه خیابان
نیاینـد اجنـاس در مغازههـا میگنـدد و بـوی
تعفنـش دنیـا را میگیـرد .مشـکل کسـانی
کـه ایـن جـوان را گرفتهانـد و میزننـد دزدی
نیسـت چون این روزها آدم سـالم حکـم کیمیا
را دارد و کمتـر مغـازهداری پیـدا میشـود کـه
اهـل گرانفروشـی و احتـکار و رد و بدل کردن
پـول نزولی نباشـد .همـه تقریبـاً از یک قماش
هسـتند ولی عـدهای دلـه دزد کمـی    از دیگران
بـد شـانسترند و گیـر میافتنـد .میگویی نه،
رد همیـن موبایلـی کـه دزدیـده شـده را بگیـر
ببیـن به کجـا میرسـی .اغلـب ایـن موبایلها
قاچاقـی وارد میشـود .داشـتم کم کـم به همه
چیـز و همـه کس شـک میکـردم .پیـش خود
گفتـم بـه نظر نمیرسـد کـه این شـخص گدا
باشـد .چـرا که هـم خیلی خـوب حـرف میزند
و هـم حرفهـای معنـاداری میزنـد .هـر چنـد
حـرف او حـرف مـن نیسـت و نقـل کفـر هـم
کفـر نیسـت ولی خـودش هـم یـک جورهایی
مشـکوک اسـت! از او پرسـیدم شـما اینجـا
چـه کار میکنـی؟ گفـت من شـبگرد هسـتم و
تـا زمانـی کـه مغازههـا تعطیـل نشـود کار من
شـروع نمیشـود .گفتـم پـس چـرا گدایـی
اد امه د  ر ستون روبرو
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استیضاح وزیر ورزش تقدیم هیات
رئیسه مجلس شد

کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس تصویب شد

طــرح در مجلــس و تائیــد آن توســط شــورای
نگهبــان ،انتخابــات دوره بعــدی مجلــس
شــورای اســامی    به صــورت اســتانی
برگــزار خواهــد شــد.
کولیونــد خاطرنشــان کــرد :بــا تصویــب
کلیــات طــرح اســتانی شــدن انتخابــات
مجلــس شــورای اســامی ،نماینــدگان
منتخــب عــاوه بــر پیگیــری مشــکالت
حوزه  هــای انتخابــی خــود در موضوع  هــای
اســتانی هــم ورود می    کننــد.
موضــوع اســتانی شــدن انتخابــات مجلــس
شــورای اســامی    از زمــان مجلــس ششــم
مطــرح شــده اســت.

رئیــس کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی
کشــور در مجلــس شــورای اســامی    گفت:
کلیــات طــرح اســتانی شــدن انتخابــات
مجلــس بــا حفــظ حوزه  هــای شهرســتانی در
ایــن کمیســیون بــه تصویــب رســیده اســت.
محمــد جــواد کولیونــد روز چهارشــنبه در
گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود :ایــن طــرح
پــس از بررســی مــواردی از جزئیــات بــه
صحــن علنــی مجلــس خواهــد رفــت.
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی    تاکنون
بــه صــورت حوزه  هــای شهرســتانی در
 10دوره قبلی برگزار شده است.
وی اظهــار داشــت :در صــورت تصویــب ایــن

واعظی:

سخنان ظریف ،موضع دولت است
رییــس دفتــر رییــس جمهــوری گفــت:
ســخنان وزیــر امــور خارجــه نقصــی نــدارد
و موضــع وی کامــا درســت اســت ،ایــن
موضــع تنهــا مختــص بــه وزیــر امــور
خارجــه نیســت ،بلکــه موضــع دولــت اســت
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی ایرنــا ،محمود
واعظــی روز چهارشــنبه در پایــان جلســه
هیــات دولــت و در جمــع خبرنــگاران ،اظهــار
داشــت :نــوار ســخنان ظریــف را شــنیدم،
ایــن صحبت  هــا نقصــی نــدارد و موضــع
وی کامــا درســت اســت .ایــن موضــع تنهــا
مختــص بــه وزیــر امــور خارجــه نیســت
بلکــه موضــع دولــت اســت.

رییــس دفتــر رییــس جمهــوری تصریــح
کــرد :دولــت بــه دنبــال شــفافیت و مبــارزه
بــا فســاد اســت ،آنچــه کــه ظریــف در بــاره
مبــارزه بــا فســاد و پولشــویی مطــرح کــرد
مصادیقــی دارد کــه بــه آن اشــاره می    کنــم.
واعظــی خاطرنشــان کــرد :همــواره بــا
ورود مــواد مخــدر بــه کشــور مخالــف
هســتیم ،ایــن مــواد بــرای پــول وارد کشــور
می    شــود ،چــرا مــا بــا قاچــاق و بســیاری
از اقدامــات غیرقانونــی اقتصــادی مخالــف
هســتیم ،بــه همیــن دلیــل اســت .همــه ایــن
مــوارد را وقتــی کنــار هــم قــرار می    دهیــم
بــه پولشــویی می    رســیم .پولشــویی همــان

قاچــاق و ورود مشــروبات الکــی و مــواد
مخــدر و ...اســت ،مــا در دولــت بــا ایــن
اعمــال مخالــف هســتیم .وزیــر امــور خارجــه
هــم بــه درســتی اعــام کــرده اســت کــه مــا
بایــد بــا ایــن کار مخالفــت کنیــم.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری افــزود :از
رســانه  ها می    خواهــم بــه ســخنان وی
گــوش کننــد ،ظریــف هیــچ نهــاد و بخشــی
را متهــم نکــرده اســت ،وی بــا پولشــویی در
ایــران مخالفــت کــرده اســت و اعتقــاد دارد
قانــون مبــارزه بــا پولشــویی بایــد جــای
خــودش را بــاز کنــد .متاســفم از اینکــه بــا
وجــود موضــع درســت ظریــف ،عــده ای

بــا خصومــت وی را مــورد هجمــه قــرار
می    دهنــد.
رییــس دفتــر رییــس جمهــوری همچنیــن
گفــت :نبایــد بــا خدمتگــزاران کشــور ایــن
گونــه رفتــار کنیــم ،انتقــاد ســرجای خــودش
اســت ،امــا هــر چیــزی را بــه یــک مســئول
گفتــن قابــل قبــول نیســت.

قاسمی:

آمریکایی  ها دیر یا زود از بی ثمری تحریم  ها آگاه می    شوند
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا
محکــوم کــردن تحریم  هــای خزانــه داری
آمریــکا بــر ضــد چنــد شــرکت و فــرد
خارجــی و ایرانــی از جملــه معــاون بانــک
مرکــزی جمهــوری اســامی    ایران ،گفــت:
آمریکایی  هــا دیــر یــا زود بــر بــی ثمــری
آنچــه می    اندیشــند آگاه خواهنــد شــد.
بــه گــزارش روز چهارشــنبه ایرنــا از مرکــز
دیپلماســی عمومـی    و رســانه ای وزارت امــور

خارجــه ،بهــرام قاســمی    با محکــوم کــردن
تحریم  هــای خزانــه داری آمریــکا بــر ضــد
چنــد شــرکت و فــرد خارجــی و ایرانــی از
جملــه معــاون بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی    ایران بــه بهانه  هــای واهــی،
اظهــار داشــت :ایــن تحریم  هــای بــی
حاصــل ،بــی منطــق و ناکارامــد علیــه
شــخصیت  های حقیقــی و حقوقــی قطعــا
بــه نتایــج دلخــواه طراحــان و مجریــان

آن نخواهــد انجامیــد و دیــر یــا زود بــر
بــی ثمــری آنچــه می    اندیشــند آگاه
خواهنــد شــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،وزارت خزانــه داری
آمریــکا ســه شــنبه شــب بــا انتشــار
اطالعیــه ای در تارنمــای رســمی    خود بــا
طــرح ادعایــی 9 ،فــرد و شــرکت را بــه
بهانــه مشــارکت در انتقــال نفــت ایــران بــه
ســوریه تحریــم کــرد.

آیتاهلل مکارم شیرازی عنوان کرد

مهمترین راه وحدت؛ احترام به مقدسات و تکیه بر مشترکات است

یــک مرجــع تقلیــد مطــرح کــرد :یکــی از
مهمتریــن راههــا بــرای ایجــاد وحــدت ،احتــرام
بــه مقدســات و تکیــه بــر مشــترکات اســت؛
بنابرایــن چــرا بایــد بــه جــای ایــن همــه نقــاط
مشــترک بــر مســاله کوچکــی ماننــد دستبســته
و دســتباز نمــاز خوانــدن تکیــه کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا ،آیــتاهلل ناصــر مــکارم
شــیرازی صبــح روز چهارشــنبه ( ۳۰آبــان مــاه)
در درس خــارج خــود بــا اشــاره بــه روایتــی از
پیامبــر(ص) گفــت :پیامبــر(ص) فرمودنــد کــه
اگــر کســی خــاری از ســر راه عابــری حتــی
غیرمســلمان بــردارد خداونــد گناهــان آینــده و
گذشــته او را میبخشــد؛ یعنــی خــدا توفیــق
توبــه حتــی نســبت بــه گناهــان آینــده را نصیــب
او میکنــد.
ایــن مفســر قــرآن و مرجــع تقلیــد بــا اشــاره
بــه هفتــه وحــدت و اینکــه بایــد گام عملــی در
ایــن زمینــه برداشــته شــود ،بیــان کــرد :یکــی از
راههــای وحــدت ایــن اســت کــه بــه مقدســات

مذاهــب احتــرام بگزاریــم و نــه مــا بــه مقدســات
آنــان و نــه آنــان بــه مقدســات مــا توهیــن کننــد.

و دســتباز نمازخوانــدن تکیــه کنیــم؟
ایــن مرجــع تقلیــد ادامــه داد :مســاله دیگــر در

همچنیــن روی مشــترکات ماننــد خــدا ،پیامبــر،
قــرآن ،قبلــه ،نمــاز ،روزه ،حــج و  ...تأکیــد کنیــم؛
چــرا بایــد روی غیرمشــترکاتی ماننــد دستبســته

وحــدت ایــن اســت کــه اخبــار یکدیگــر را از
خودمــان و نــه از دشــمنانمان ســؤال کنیــم،
وهابیــت میگوینــد شــیعه ،مکــه و کعبــه را

عراقچی:

ابتکارات جدیدی در باره ساز و کار مالی اروپا در
حال طراحی است

معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه
کشــورمان از طراحــی ابتــکارات جدیــد در
خصــوص ســاز و کار ویــژه مالــی اروپــا
( )SPVخبــر داد و گفــت :مذاکــرات
کارشناســی مــا بــا اروپاییهــا ادامــه دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســید عبــاس عراقچــی
در صفحــه توییتــر خــود نوشــت:
« دیــروز و امــروز بــا مدیــران سیاســی و
مذاکرهکننــدگان هســتهای انگلســتان و
فرانســه دیدارهــای خوبــی در تهــران داشــتم .اراده سیاســی اتحادیــه اروپــا و ســه کشــور
اروپایــی بــرای حفــظ برجــام همچنــان جــدی اســت .ابتــکارات جدیــدی در خصــوص
اس پی وی در حال طراحی است و مذاکرات کارشناسی ما با آنها ادامه دارد».

یــک عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای اســامی    گفت
کــه طــرح اســتیضاح وزیــر ورزش بــا  ۱۵امضــاء بــه هیــات
رئیســه مجلــس ارجــاع شــده اســت.

علــی اصغــر یوس ـفنژاد در گفــت و گــو بــا ایســنا ،اظهــار
کــرد ۱۵:نماینــده طــرح اســتیضاح آقــای ســلطانیفر وزیــر
ورزش را تقدیــم هیــات رئیســه کردنــد کــه محورهــای
اســتیضاح بــه ایــن شــرح اســت:
علــت بــه تاخیــر انداختــن واگــذاری باشــگاههای ورزشــی
اســتقالل و پرســپولیس بــه بخــش خصوصــی
عــدم توجــه بــه رســالت وزارت ورزش در مــورد مســائل
جوانــان
عدم اجرای مصوبات مجلس در برنامه ششم
عــدم تعــادل پایــدار توزیــع امکانــات ورزشــی در مناطــق
کمتــر توســعه یافتــه
ناعدالتــی در تقســیم بودجــه ورزشــی بــه شهرســتانها و
اســتانها
یوســف نــژاد گفــت کــه درخواســت اســتیضاح وزیــر ورزش
و جوانــان از ســوی هیــات رئیســه بــه کمیســیون فرهنگــی
ارجــاع خواهــد شــد.
اد  امه از ستون روبرو

میکنـی؟ گفـت :مـردم خودشـان بـه مـن
پـول میدهنـد و مـن هـم رد نمیکنـم وگرنـه
مـن گـدا نیسـتم .احسـاس کـردم خیلـی با او
پسـرخاله شـدهام و اگـر گفـت و گوی مـا چند
دقیقـه بیشـتر بـه درازا بیانجامـد ممکن اسـت
مـرا به یک آب هویج بسـتنی دعـوت کند و کار
بـه جاهـای باریک بکشـد.
بـه عنـوان آخرین حـرف به من توصیـه کرد که
از جمعیـت فاصلـه بگیـرم! علتش را پرسـیدم
گفـت :معلـوم نیسـت شـاید همیـن کسـانی
کـه دزد گرفتهانـد سـیاه بـازی راه انداختـه
باشـند و جیب کسـانی کـه دور و بـر جمعیت را
گرفتهانـد خالـی کنند .دسـتی به جیـب بردم و
مطمئن شـدم کـه تاکنون مـرا سـیاه نکردهاند.
از مـرد شـبگرد کـه سـخنان حکیمانـهاش مرا
بـه یـاد کنفوسـیوس میانداخـت خداحافظـی
کـردم و رفتم .در حـال رفتن میاندیشـیدم که
مـا در کجـای تاریخ ایسـتادهایم .چگونه اسـت
مردمی    کـه اغلـب یکدیگـر را قبـول ندارنـد
میتواننـد بـا هـم زندگـی مسـالمتآمیزی
داشـته باشـند و هدفی مشـخص را دنبال کنند
و در ایـن دنیـای وانفسـا گلیـم خـود را از آب
بیـرون بکشـند؟ به راسـتی اگر این جـوان دزد
نبـود چـرا او را میزدنـد و اگـر همچنـان که آن
مـرد مدعـی شـبگردی میگفـت بقیه هـم دزد
هسـتند تکلیـف بقیـه چه میشـود و چه کسـی
بایـد آنهـا را بزنـد؟ دسـت آخـر بـر شـیطان
لعنـت فرسـتادم و سـعی کـردم ایـن صحنهها
را بـه دسـت فراموشـی بسـپارم .نظـر فریبرز
هـم همیـن بود!

قبــول نــدارد و قبــر امــام حســین(ع) ،کعبــه
اســت؛ اینهــا چــون میداننــد تفکرشــان بــا
شــیع ه هراســی رشــد میکنــد ایــن دروغهــا را
درســت کردهانــد در صورتــی کــه مــا شــیعیان
ایــن مســائل را قبــول نداریــم.
وی تاکیــد کــرد :اکنــون رادیوهــای خارجــی
و فضــای مجــازی ،مملــو از دروغ و تهمــت
علیــه شــیعه اســت؛ آیــا بایــد حرفهــای
آنــان را قبــول کنیــم؟ کار آنهــا
ایجــاد اختــاف اســت و دنبــال
آگهی تجدید مناقصه عمومی 97-723
تفرقهافکنــی میــان مســلمین و
نوبت اول :روز پنجشنبه مورخ  97/8/24خبرجنوب
حکومتکــردن هســتند.
نوبت دوم :روز پنجشنبه مورخ  97/9/1عصرمردم
ـه
ـ
اینک
ـان
ایــن مفســر قــرآن بــا بیـ
شــهرداری منطقه  5شیراز در نظر دارد نســبت به تهیه ،حمل و نصب
مــا چــرا بایــد دروغ دیگــران را در مجموعه بازی پلی اتلین کودکان همراه با نصب کف پوش سطح منطقه از
مــورد یکدیگــر بپســندیم تصریــح طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه فروشندگان دارای سابقه
کــرد :اینهــا راه وحــدت اســت؛ مرتبط با موضوع دعوت به عمل می آید به منظور دریافت اسناد مناقصه
به واحد امور قراردادهای شــهرداری منطقه  5شــیراز واقع در شیراز
هفتــه وحــدت خــوب اســت ولــی
بلواررحمت روبروی بوستان ســعدی شهرداری منطقه  5مراجعه نمایند.
بایــد راه آن را بیابیــم تــا این مســاله ضمن ًا سایر جزئیات در اسناد مناقصه توضیح داده شده است .متقاضیان
عملــی شــود.
جهت کسب اطالعات بیشــتر می توانند با شماره تلفن های 37367860

فرمانده نیروهای منصور  هادی و همراهانش
کشته شدند

یــک فرمانــده نیروهــای عبدربــه منصور  هــادی رئیــس جمهــوری مســتعفی یمــن و پنــج
تــن از همراهانــش در کمیــن نیروهــای جنبــش انصــاراهلل در اســتان مــارب واقع در شــمال
شــرق ایــن کشــور کشــته شــدند.به گــزارش بامــداد چهارشــنبه ایرنا بــه نقــل از خبرگزاری
اســپوتنیک ،یــک منبــع نظامــی    در وزارت دفــاع یمــن در صنعــا پایتخــت ایــن کشــور گفت
کــه ایــن کمیــن بــرای «علــی عمیســان االجدعــی» فرمانــده جبهــه المخــدره شهرســتان
صــرواح واقــع در غــرب مــارب کار گذاشــته شــده بــود کــه بــه کشــته شــدن وی و پنــج
تــن از همراهانــش انجامیــد.وی افــزود :عمیســان در کنــار فرماندهــی جبهــه المخــدره
شهرســتان صــرواح اداره شهرســتان مدغــل در اســتان مــارب را نیــز بــر عهــده داشــت.
عربســتان و امــارات از ششــم فروردیــن ســال  94در قالــب ائتالفــی از چنــد کشــور عربــی
و بــا کمــک و چــراغ ســبز آمریــکا ،حمــات گســترده ای را علیــه یمــن فقیرتریــن کشــور
عربــی آغــاز کردنــد تــا بــه بهانــه بازگردانــدن رئیــس جمهــوری مســتعفی ایــن کشــور
بــه قــدرت ،بــه اهــداف و زیادخواهی  هــای سیاســی خــود جامــه عمــل بپوشــانند .تجــاوز
عربســتان و امــارات بــه یمــن تاکنــون منجــر بــه کشــته شــدن بیــش از  16هــزار یمنــی
بــی گنــاه و ویرانــی زیــر ســاخت  های ایــن کشــور شــده اســت.

تماس حاصل فرمایند.
شرایط مناقصه:
-1مبلغ برآورد اولیه 4/983/600/000 :ریال
-2ارائه ضمانت نامــه بانکی به مبلغ  250/000/000ریــال یا واریز نقدی به
حســاب جاری شماره  100785543066نزد بانک شــهر به نام شهرداری
منطقه  5شیراز
-3برنــدگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند
سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-4آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادات ،تا ســاعت  14روز یکشنبه مورخ
 97/9/11می باشد.
-5بدیهی اســت هزینه انتشــار آگهی و ســایر هزینه هــای متعلقه ،بر
عهده برنده مناقصه خواهد بود و شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه
پیشنهادات مختار می باشد.
-6به پیشنهادات فاقد ســپرده ،مخدوش و دریافت شده پس از موعد
مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-7پیشــنهادات واصله در روز سه شــنبه مورخ  97/9/13ساعت  15در
محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شــیراز ،واقع در چهارراه خلدبرین
شهرداری منطقه یک باز و خوانده می شود.
-8پیشــنهاددهندگان و یا نمایندگان آنها مجاز به حضور در کمیســیون
مناقصه می باشند.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

