
»بلبل خوش خوان«

ربن��ای ت��و هن��وزم ب��ر دل و جان آشناس��ت
ت��ا اب��د اس��تاد، ص��وت دلربایت با صفاس��ت
تو م��را ب��ا ربنای��ت روح و جان بخش��یده ای
ب��ر دل هر خس��ته جانی تو توان بخش��یده ای
ت��ا ش��نیدم این دهان بس��تی دهانی باز ش��د
ش��د افط��ار  و  روزه  و  اذان  و  دل��دار  وق��ت 
ش��عر زیبای وطن را ت��و چه زیب��ا خوانده ای
در کنار ش��اعر شیرین س��خن خوش خفته ای
س��ال ها آواز ت��و از ج��ان م��ا غ��م م��ی زدود
ب��ر ت��و و ب��ر روح  نیکانت س��ام و صد درود
بلب��ل خوش خ��وان ایران درغمت آش��فته ایم
م��ا ز وصف خلق و خ��وی تو غزله��ا گفته ایم
دل ن��دارم  برزب��ان آرم، بگوی��م زن��ده ی��اد
خس��رو آواز م��ا ، هرگ��ز نمی��ری ت��و ز ی��اد
آوازه��ا ص��ف  علم��دار  ای  ش��صتت،  ن��از 
آوازه��ا چنی��ن  نمی آی��د  هرگ��ز  ت��و  بع��د 
هرقدر مدح  تو را»س��یرنگ«بگوید کم اس��ت
ی��اد ت��و آواز ای��ران را دم��ادم مرح��م اس��ت
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سیرنگ احمدزاده

رهبر معظم انقالب اسالمی در فرمایش های روز گذشته 
خ�ود تاکید کردند؛ »بعضی ها اس�م عقالنی�ت و عقل را 
می آورن�د اما منظورش�ان ترس، انفعال و ف�رار از مقابل 
دشمن است در حالی  که فرار کردن و ترسیدن، عقالنیت 
نیس�ت.« س�خنان مق�ام معظم رهب�ری ک�ه در ارتباط 
تصویری با مراسم مشترک دانش آموختگی دانشگاههای 
افس�ری نیروهای مسلح در دانش�گاه افسری امام علی 
علیه السالم، بیان ش�د ، درحقیقت تاکیدی بر این نکته 
است که ترس و عقالنیت در یک ظرف نمی گنجد بلکه به 
نوعی بهره گیری حداکثری از همه فرصت ها برای مقابله 

با دشمن است. 
از ابتدای وقوع انقالب اس�المی تاکنون دش�من بارها به 
اش�کال مختلف کش�ورمان را تهدید کرده و با استفاده 
از ابزارهای نظامی و اقتصادی تالش کرده تا مردم ایران 
را به زانو در آورد اما به دلیل رویکرد عقالنی و اس�تفاده 
حداکثری از ظرفیت های کشور تاکنون موفق نشده تا به 

هدف خود دست یابد. 
با این وجود، در چند س�ال اخیر دش�من با اس�تفاده از 
فضای رس�انه ای خود، با افزای�ش تهدیدها تالش کرده 
تا در مورد تهدیدات�ش بزرگنمایی کرده و گویی وانمود 
کند که اگر مردم ایران با دش�من همراه نش�وند، عالوه 
ب�ر تحریمهای روز افزون و فش�ارهای متع�دد، باید بار 
دیگر طعم جنگ را بچشند.  در حقیفت در یک عملیات 
روانی تالش می کند تا به مردم و مسئوالن کشورمان القا 
کند که راهی جز تس�لیم، گذشتن از آرمانهای انقالب  و 
همراهی با دش�من وجود ن�دارد و اگر مردم ایران با آنها 

همراهی نکنند دچار سرنوشت بدی خواهند شد. 

 نگاهی به تهدیدات توخالی دشمن 
این درحالی اس��ت که اگر در باره تهدیداتی که دشمن طی 
40 سال اخیر علیه کشورمان بکار گرفته است بیندیشیم به 
یک نتیجه می رس��یم و آن این است که اکثر این تهدیدات 
توخالی، بلوف و حتی گاهی برای اس��تفاده تبلیغاتی است. 
آمری��کا در طول 40 س��ال گذش��ته بارها در کارزار فش��ار 
حداکثری علیه جمهوری اسامی شکست خورده و قطعنامه 
پیش��نهادی اش در ش��ورای امنیت برای تمدید تحریم های 
تس��لیحاتی ایران و فعال کردن مکانیسم ماشه کار به جایی 
نبرده اس��ت. ترامپ برای دس��تیابی به هدف خ��ود  اخیراً 
حتی اعام کرده اس��ت که ایران قصد ترور سفیر آمریکا در 
آفریقای جنوبی را داشته. ترامپ به عنوان فردی که با بهانه 
پزش��کی از جنگ ویتنام فرار کرده بود در بلوف زنی دستی 
توان��ا دارد. او بارها تهدید هایی ک��رده که بعداً نه تنها آن را 

عملیاتی نکرد بلکه از آنها عقب نشینی کرد.
نمونه ه��ای این رفتارها فراوان اس��ت، از جمله اینکه دولت 
آمریکا بارها مدعی ش��د که نفتکش ه��ای ایرانی را توقیف 
خواهد کرد اما این تهدید در عمل هیچ گاه عملیاتی نش��د. 
تنها زمانی که دولت ونزوئا به خواس��ت خودش مسئولیت 
انتق��ال محموله س��وخت را پس از پرداخ��ت هزینه ی آن 

برعهده گرفت آمریکا به خود اجازه دس��ت اندازی داد. این 
بلوف های آش��کار در ماجرای ساقط کردن پهپاد غول پیکر 
آمریکا نیز دیده می ش��د. ابتدا دولت ترامپ این مس��اله را 
تکذیب کرد و بعد از اثبات درس��تی موضوع س��عی کرد که 
آن را فراموش کند. هر چند دست به تهدیدهای توخالی  زد. 
همچنین پیش از حمله ایران به پایگاه مجهز عین االس��د، 
امریکای��ی ها مدع��ی بودند که اگر ایران ب��ه ما حمله کند 
حمل��ه متقابل میکنیم، اما بر خ��اف ادعاهای خود نه تنها 
هیچ پاس��خی به ایران ندادند که حتی تا 24 ساعت رئیس 

جمهور این کشور سخنی در این خصوص نگفت. 

 تکرار حرف دشمن 
فرمان��ده کل قوا در بخش دیگری از بیان��ات خود با تاکید 
بر این نکته که نباید عاج مش��کات کش��ور را در خارج از 
کشور جستجو کرد تاکید کردند، البته دشمن تاش دارد تا 
معنای غلط عقانیت را تلقین کند و برخی هم نادانسته، در 

داخل همان حرف دشمن را تکرار می کنند.
این نکته موضوعی اس��ت که بارها از سوی دلسوزان انقاب 
اس��امی بر آن تاکید شده اس��ت. نگاهی به رفتار دشمنان 
نش��ان می دهد که آنها در چند سال اخیر تاش کرده اند تا 
با نفوذ فکری و سیاسی تغییر در باورها و رفتارهای انقابی 
مردم و مس��ئوالن را هدف ق��رار دهند و همانگونه که رهبر 
معظم انقاب در این رابطه فرمودند: » همه تاش دشمنان 
ملت ایران این اس��ت که ملّت ایران را اندوهگین و ناامید و 
ترس��یده و مانند اینها بکنند، وادار کنند ملّت ایران را که از 

ورود در میدان بترسد.« 
اما در این میان عده ای بر این باورند که علیرغم توطئه های 
دش��منان و پایبند نبودن آنها به پیمان، همچنان راه نجات 
مردم ایران از مذاکره با دش��منان می گذرد و عقانی ترین 

روش در ش��رایط فعلی این مس��یر است. این درحالی است 
که ایران دو س��ال با آمریکا مذاکره کرد و فرجامش را تمام 
جه��ان دیدند، مذاکرات و توافق��ی که به تعبیر مقام معظم 
رهبری )در روزهای نخس��تین بعد از نهایی ش��دن برجام( 
»آزمونی« بود برای آمریکا که نه تنها از آن س��ربلند بیرون 
نیامد بلکه نش��ان داد اولیه تری��ن اصول اخاقی، حقوقی و 
بین الملل��ی پایبندی به توافق را ه��م رعایت نمی کند. در 
همین زمینه محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم در گفتگو با روزنامه 
سیاست روز بر این نکته تاکید کرد؛ کسانی که از روشنفکری 
س��خن به میان می آورند، دلس��وز مردم نیستند بلکه همه 
ای��ن ذلت ها را برای باقی مان��دن در قدرت می پذیرند.  وی 
افزود: نگاهی به برخی از حاکمان اطراف خلیج فارس نشان 
دهنده همین رویکرد اس��ت، کس��انی که بدترین تحقیرها 
را به خود و مردمش��ان به خاطر برداش��ت غلط از عقانیت 
تحمیل می کنند. نماینده مردم ش��ازند تصریح کرد: وقتی 
دولت عربستان به عنوان کلید دار خانه خدا از سوی ترامپ 
گاو ش��یر ده تلقی می ش��ود تنها می توان گفت ماک این 
دولت عقانیت به شکل خاص یعنی برای رسیدن به اهداف 

کوچک است و در این میان اعتقادی وجود ندارد. 

 عقالنیت برای مبارزه با مشکالت 
 در ای��ن میان رهبر معظم انقاب اس��امی با تبیین کلید 
واژه عقانی��ت، آن را به معنای محاس��به صحیح دانس��تند 
و گفتند: »بعضی ها اس��م عقانیت و عق��ل را می آورند اما 
منظورش��ان ترس، انفعال و فرار از مقابل دش��من است در 
حالی که فرار کردن و ترس��یدن، عقانیت نیس��ت.«  ایشان 
راه حل مش��کات م��ردم  را تاش ش��بانه روزی، مدیریت 
خس��تگی ناپذیر و چشم امید نداش��تن به خارج دانستند و 

در این باره تاکید کردند: »گرچه بس��یاری از مش��کات ما 
مربوط به خارج از کش��ور اس��ت اما عاج آنها در داخل و با 
تکیه بر محاس��به درس��ت و نگاه صحیح به مسائل کشور و 
منطقه و با بکارگیری تدبیر، تاش، خرد و عزم راسخ است، 
بنابراین نباید عاج را در خارج از کش��ور جستجو کرد چرا 
که ما هیچ خیر و بهره ای از خارج نمی بینیم و سر و صدای 
اراذل مسلط بر ملت آمریکا نیز نباید ذهن کسی را مشغول 
کند.« در حقیقت تش��ویق حرکت های همدالنه عمومی از 
سوی رهبر معظم انقاب، نشان از نگاه مثبت ایشان و تاش 
برای القای نگاه خوش بینانه به آینده در سطح جامعه دارد. 
محمودی احم��دی بیغش عضو کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس یازدهم در این باره به سیاست روز 
گفت: مکتب انقاب بر اساس اصول انقابی شکل گرفته که 

راه و روش آن از ابتدای کار تا لقاءاهلل مشخص است. 
وی با اش��اره به اینکه بر اس��اس مکت��ب انقاب، عقانیت؛ 
اضمحال، انزوا و ذلت نیس��ت، افزود: ما منکر عقل نیستیم 
عقل مانند یک  چراغ پیش روی انس��ان قرار دارد اما هدف 
او محس��وب نمی ش��ود.  نماینده مردم شازند خاطر نشان 
کرد: بر اس��اس مکتب اس��ام اگر عقل با اعتقاد مزوج شود 
می توان به عقانیت کامل دست یافت. ایران خواهان جنگ 
ی��ا درگیری یا انزوا و نبود ارتباط با دیگر ملت ها نیس��ت و 
اصول سیاست خارجی ایران براساس ارتباط با همه اقوام و 

ملت ها، جز رژیم صهیونیستی تعریف شده است. 
وی افزود: ارتباط مردم ایران باید بر اساس عزت و مصلحت 
باشد اما متاسفانه کسانی در جریان سیاسی اصاح طلب و 
بدن��ه دولت دم از عقانی��ت می زنند که رفتار آنان به نوعی 
جیره خواری از دش��منان را یادآور می ش��ود. یعنی چنین 
پالس هایی را می دهند تا چند روز بیشتر در قدرت بمانند. 

 در نهایت 
باید گفت تس��امح با قدرتهای غربی و مذاکره با آنان راهی 
برای حل مش��کات نیس��ت و  ت��رس و نگران��ی از تبعات 
توطئه های دشمنان نباید  فضای عمومی کشور را از توطئه 
مس��تکبرین و دش��منی آنان با جمهوری اس��امی و مردم 
ایران غافل کند. تجارب پیش��ین نشان می دهد که ایران با 
تکامل س��بک مدیریت خود در مواجهه با مس��ائل پیش رو 
می تواند کار تشکیاتی هماهنگ میان مسئولین و استفاده 
از ظرفیت ه��ای مردم��ی جهت فائق آمدن ب��ر چالش های 
عمومی و ملی که با پیوس��ت مناسب رس��انه ای پشتیبانی 
می شود به سرانجام برساند. چنین رفتاری نوید دهنده بلوغ 
سیاس��ی ایران است و توجه به معنویات، استفاده از تجارب 
گذشته، مثبت اندیشی و خوشبینی به آینده، واقع نگری در 
برخورد با مشکات، حمایت مکرر از عوامل میدانی، وحدت 
در فرمانده��ی و جلوگیری از کارهای موازی ... همه و همه 
عقانیت محس��وب می ش��وند که با ت��رس و واهمه فاصله 

بسیار دارند. 

رسول اکرم )ص(: هر که به خدا و روز معاد ایمان دارد باید 
به وعده خود عمل کند .

در ادامه بازدید از سیستان و بلوچستان 
حضور رئیس مجلس در مدرسه 

نخبگان سراوان 
رئیس مجلس با حضور در مدرس��ه شهید مطهری 
سراوان که مهد پرورش نخبه های بلوچستان است 

با دانش آموزان این مدرسه به گفت وگو نشست.
محمد باقر قالیباف رئی��س مجلس در ادامه برنامه  
کاری اش در سفر به سیستان و بلوچستان به سراوان 
رفت و با نخبگان این مدرسه دیدار کرد و از نزدیک 
دغدغه هایشان را شنیدند. وی در حاشیه این دیدار 
در پاس��خ ب��ه اینکه  آیا نمی ش��د از ته��ران این 
مش��کات را پیگیری کرد گفت: چهل سال تجربۀ 
کار اجرای��ی من ثابت کرده اس��ت که بدون حضور 
در میدان هیچ کاری بدون  اش��کال پیش نمی رود. 
از س��وی دیگر محم��د باقر قالیباف بع��د از بازدید 
از روند احداث ش��هر فرودگاه��ی چابهار به مناطق 
حاشیه نشین چابهار رفت و با مردم رودرو گفت وگو 
کرد.پ��س از آن دقایق��ی در محل ف��رود بالگرد با 
مولوی بزرگ زاده از علمای اهل سنت بلوچستان و 
امام جمعه اهل سنت چابهار گفت وگو کرد. مولوی 
بزرگ زاده در این گفت وگو احداث شهر فرودگاهی 

چابهار را ضرورت انکار ناپذیر دانست.
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ب) دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنى معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى

*نحوه دریافت اسناد ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه: 
مناقصه گران حایز شرایط مى توانند  پس از ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت و واریز الکترونیکى مبلغ 1,000,000ریال به حساب مندرج در 

سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نام شرکت منیران (مشاور) فایل اسناد ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه را بارگیرى نمایند.
*تاریخ دریافت اسناد ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه: 

از ساعت 10:00 صبح روز دو شنبه به تاریخ 99/07/21 تا ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه  به تاریخ 99/07/28.
*تاریخ بارگذارى اسناد ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه:  

از پیشنهاد دهندگان تقاضا مى گردد؛ ابتدا تصویر کلیه مستندات و مدارك (اسناد ارزیابى کیفى، پاکات الف،ب و ج) را درسامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت حداکثرتا ساعت 10:00 صبح  روز شنبه  به تاریخ 99/8/17 بارگذارى نمایند و اصل پاکت (الف) با شرایط درج شده دراسناد مناقصه و به صورت 
الك و مهر شده تا ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 99/8/18 پس از ثبت در دبیرخانه شرکت برق منطقه اى خراسان به آدرس:مشهد، انتهاى بلوار 
وکیل آباد،نرسیده به دو راهى شاندیز، طرقبه، سمت راست، به  امور تدارکات و قراردادها، تلفن:336103613 – 051، دورنگار 36103629-051 تحویل 

نمایند.
*تاریخ و محل گشایش پاکات: ساعت 09/30 صبح روزیکشنبه  به تاریخ 99/8/18 در محل امور تدارکات و قراردادها.

*مناقصه گران جهت ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند که لیست دفاتر منتخب در سامانه ستاد 
(www.setadiran.ir) موجود مى باشد.

* در صورت نیاز به دریافت توضیحات بیشتر، متقاضیان مى توانند با مشاور(شرکت  منیران-آقاى مولویان) به شماره 38717200-051 (داخلى 363) یا 
با امور تدارکات و قراردادها به شماره 36103613 - 051 (خانم کالته) تماس حاصل فرمایند.

*به پیشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش وپیشنهاداتى که بعداز انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقًا ترتیب اثرداده نخواهد شد.
و  مى باشد  دولتى  درمعامالت  تضمین  آیین نامه  مطابق  تمدید  قابل  و  معتبر  کار  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  ارایه  به  موظف  دهنده  *پیشنهاد 

پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کمترازمیزان مقرر، چک شخصى و نظایرآن مورد پذیرش واقع نخواهد شد.
*سایراطالعات و جزییات دراسنادمناقصه درج شده است.

ضمنًا متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، به پایگاه هاى اطالع رسانى به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

http://tender.tavanir.org.ir                                                                                               پایگاه اطالع رسانى معامالت توانیر

http:/iets.mporg.ir                                                                                                پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

www.krec.ir                                                                        پایگاه اطالع رسانى مناقصات شرکت برق منطقه اى خراسان

www.setadiran.ir                                                                                       «سامانه تدارکات الکترونیکى دولت «ستاد
م الف 4662 

شناسه آگهى 1014712

((خاموش کردن المپ هاى اضافى، ساده ترین راه صرفه جویى در مصرف برق است.)) آگهى مزایده عمومى یک مرحله اى 

واگذارى بهره بردارى تعداد 6جایگاه CNG متعلق به شهردارى رشت

    ناصر عطائى - سرپرست شهردارى رشت

ول
ت ا
نوب

شهردارى رشت در نظر دارد به استناد مجوز اخذ شده از شوراى محترم اسالمى به شماره 99/1370 مورخ 99/07/09 از طریق مزایده 
عمومى بهره بردارى از تعداد 6 جایگاه CNG (جایگاه عرضه گاز خودرو )واقع در الکان ، میدان گیل ، دولت آباد ، نخود چر ، تازه آباد ، 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهردارى رشت را برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى به شرکتهاى واجد شرایط که داراى تائیدیه از 
شرکت پخش و پاالیش و فرآورده هاى نفتى ایران به شرح ذیل مى باشند به مدت یکسال واگذار نماید، الزم به ذکر است که تمام شش 
جایگاه به یک شرکت واگذار مى گردد. کلیه مراحل برگزارى از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس:WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. 
تاریخ انتشار مزایده در سامانه : از تاریخ 1399/07/29 مى باشد .

مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت  : 1399/07/29 لغایت 1399/08/06 از ساعت 7:30 صبح الى 14:30 
مهلت ارسال پیشنهاد : 1399/08/07 لغایت 1399/08/17 تا ساعت 14:30

تاریخ بازگشایى: راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/08/18 در دفتر کار مدیر امور مالى شهردارى به نشانى رشت، میدان گیل، 
ساختمان مرکزى شهردارى رشت قرائت مى شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع  است.

1- مدت قرارداد بهره بردارى از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت یک سال تمام شمسى مى باشد.
2- پیشنهاد دهندگان مى بایست مبلغ 4/740/000/000 ریال را به بعنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکى یا به شماره 
حساب سپرده 0104858268000 نزد بانک ملى شعبه شهردارى واریز نموده و ضمن بارگذارى در سامانه ستاد در پاکت الف قرارداده و در 
موعد مقرر به دبیرخانه شهردارى رشت به نشانى رشت، میدان گیل، ساختمان مرکزى شهردارى رشت تحویل نمایند، الزم به ذکر است 
که ارائه پول یا چکهاى مسافرتى و یا چک تضمین بعنوان سپرده قابل قبول نمى باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه از تاریخ بازگشایى پاکتها 

به مدت 3 ماه مى باشد.

3- ارائه تائیدیه صالحیت و داشتن مجوز ظرفیت بهره بردارى مجاز از شرکت پخش و پاالیش فرآورده هاى نفتى ایران.
4- ارائه صورتحساب بانکى مبنى بر اینکه که گردش مالى شرکت  کننده از تاریخ 98/07/01 لغایت 99/06/31 حداقل مبلغ 300/000/000/000 

میلیارد ریال باشد که نشان دهنده وضعیت مالى شرکت کننده  است.
.CNG 5- ارائه حداقل 3 فقره رضایت از انجام عملکرد خود از کارفرمایان و یا طرف قرارداد در خصوص بهره بردارى از جایگاه هاى

6- اخذ گواهى عدم بدهى از امور مالى شهردارى رشت یا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى رشت براى   شرکت هایى که 
با شهردارى و یا سازمان، قرارداد قبلى داشته اند الزامى مى باشد در صورت عدم ارائه، پاکت قیمت شرکت بازگشایى نخواهد شد. 

7- ارائه مدارك مبنى بر کارکرد شرکت بر روى تجهیزات جایگاههاى مورد مزایده.
8- الزامى بودن وجود دفتر شرکت در شهر رشت با ارائه مستندات.

9- کلیه هزینه هاى برگزارى مزایده شامل کارشناسى ، درج آگهى در روزنامه و کارمزد سامانه تدارکات الکترونیک ستاد به عهده برنده 
مزایده مى باشد.

10- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
11- سایر شرایط و اطالعات در اسناد مزایده مندرج مى باشد .

12- بدیهى است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهردارى مى باشد .
13- اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت الف :

آدرس : رشت، میدان گیل، ساختمان مرکزى شهردارى رشت
 تلفن : 013-33825573

نوبت اول: 99/7/22                               نوبت دوم :99/7/29 

سپرده(ریال)کارمزد ناشى از عملکرد فروشجایگاه CNGردیف

و مسافر شهردارى 1 بار  نقل  و  جایگاههاى (سازمان حمل 
454/740/000/000 درصدرشت،الکان، نخودچر، میدان گیل دولت آباد، تازه آباد)


