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میرعلی اصغر الموسوی
 رئیس مجلس در نطق پیش از دستور: امیدوارم 
کامل  به صورت  در کشور  امنیت  زودتر  هرچه 
تثبیت شود تا تغییرات مشروع و الزم به سمت 
حکمرانی نو در عرصه های اقتصادی، اجتماعی 
نظام سیاسی جمهوری  و سیاسی در چارچوب 

اسالمی آغاز شود./ برنا
 الحمدهلل که ریاست مجلس نیز  چونان پهلوانانی 
که در فیلم های فارسی دیده ایم، وارد گود شده 
و رخصتی طلب می کند که بعداز  تثبیت کامل 
نو......   جهت   در  الزم  مشروع  تغییرات  امنیتی 
آغاز شود. باید دست مریزاد پهلوانانه ای گفت 
که باالخره، بعد از چند دهه و شکستن کاسه و 
و  اگر  و  اما  هزاران  با  نیز  ایشان  آش،   ریختن 
با  یکاد   ان  قلعه یس و خواندن و  از   گذشتن 
باالخره ضرورت  شروط  و  شرط  دهها  شمردن 

حکمرانی نو را یاد آورشده اند.
چه کنم که فضولی  و عجله فطری نمی گذارد که 
طبق معمول عارض نشوم. اوال که سردار خوب 
به  نیه*بنا  *ایندی  ترکها  ما  قول  به  ولی  آمدی 

ترجمه شاعر شیرین سخن:
آمدی جانم بقربانت حاالچرا

بی وفا حاال که من افتاده ام از پا چرا
نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی

سنگ دل این زودتر می خواستی حاال چرا
از  بعد  به  طرح  احاله   و  امنیت  تثبیت  از  ثانیا، 
آن سخن گفته اید. با توجه به سابقه و تخصص 
جنابعالی حتما  انشاءاهلل منظورتان بعد از تثبیت 
امنیت، اجرای  روش مشهور و اختصاصی سر 
کار یعنی  » حمله گاز انبری« نیست. فقط قسمتان 
منظور همین  اگر  دارید  باور  به هرچه  می دهم 
گرفتن  از  ما  که  نکنید  را  کار  این  است  روش 
هر نوع هفتم و چهلم به  چه زاهدانیش و چه 

شاهچراغیش دل خسته و آزرده ایم.
 ثالثا عزیز برادر مگر حکمرانی نو،  به قول شما 
برای جلوگیری از اشتباهات گذشته منجر به عدم 
امنیت نیست؟ اگر روشهای قدیمی موثر بود که 
االن صحبت از عدم  وجود امنیت نمی کردیم؟  
که باز برای برقراری حاکمیت نو منتظر معجزه 
اینکه  امنیت باشیم. مضافا  این روشها در تثبیت 
فکر می کنم  در دیدگاه شما و همفکرانتان اگر 
امنیت برقرار شود  حاجتی برای  استفاده از روش 

نو دیگر آنهم از نوع حکمرانی نخواهد بود.
غائله  نخورد  انشاءاهلل چشمی  که  گیریم  رابعا،   
یافت. تکرار هفتم و چلهم جدید خاتمه  بدون 
افکاری  و  قدیمی  اصحاب  با  شود  می  کجا  در 
داشتند،  درون  در  هرچه  سال  چهل  این  در  که 
بیرون ریخته اند، طرحی نو انداخت و آن را به 

اجرا گذاشت. 
لطفا معدل سنی بزرگان کشور از هر حیث فکری 
از  غیر  )البته  باشید.  داشته  نظر  در  را  اجرایی  و 
اینکه  ایشان اور کادررند( مگر  جناب جنتی که 
باور کنیم که بقول معروف دیگر به کنه مطلب پی 

برده اید وآماده هر گونه فدا کاری هستید.
و  بفرمائید  ایثار  همین حاال  نمی شود،  قربان    
که   بدهید،  کسانی  دست  به  حاال  از  را  فرمان 
سالهاست در پی این حکمرانی نویند ولی  هنوز 
انواع  نواندازی در  به جرم طرح  که هنوز است 

محدویت  اجتماعی و سیاسی و... هستند.
 خامسا، حضرتعالی به کنه فرمایشتان فکر کردید 
یا خدای نکرده گز نکرده پاره می کنید؟ تغییرات 
مشروع الزم به سمت حکمرانی مشروع و نو  در 

عرصه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی..
همه  تغیرات  این  کنید  نمی  و  نکردید  فکر  آیا   
شمول  و عمیق حتی از طریق تقنین در چهار چوب 

اختیارات مجلس شورای ملی
ادامه همین صفحه

درباره  خود  دوم  اطالعیه  در  اطالعات  وزارت 
فاجعه ی تروریستی حرم شاهچراغ از شناسایی و 
دستگیری کلیه عوامل هدایت صحنه، عملیاتی و 

پشتیبانی آن اقدام تروریستی خبر داد.
پیرو اطالعیه ی مورخ نهم آبان ماه جاری پیرامون 
دستگیری تعدادی از عوامل عملیاتی و پشتیبانی 
فاجعه ی تروریستی حرم حضرت احمدبن موسی 
به دست  اطالعات  از  دیگری  بخش  اینک  )ع(، 
آمده را به استحضار مّلت شریف ایران می رساند:

زمان  امام  گمنام  سربازان  که  عملیاتی  سلسله   .۱
)عج( بالفاصله پس از وقوع فاجعه ی تروریستی 
به صورت  بودند،  کرده  آغاز  ماه  آبان  چهارم 
است.  کرده  پیدا  استمرار  بی وقفه  و  شبانه روزی 
این پی گیری ها در ابعاد اطالعاتی، ضداطالعاتی، 
امنیتی و فنی در جریان بوده و یکی از پیچیده ترین 
و گسترده ترین عملیات ضدتروریستی این وزارت 

را رقم زده است.
۲. مجموعه رصدها، تحقیقات و عملیات صورت 
گرفته تاکنون منجر به شناسایی و بازداشت کلیّه ی 
آن  پشتیبانی  و  عملیاتی  صحنه،  هدایت  عوامل 

اقدام تروریستی شد. 
برای  که  عواملی  از  دیگری  تعداد  آن  بر  مضاف 
عملیات مشابه وارد کشور شده بودند نیز بازداشت 
شدند. بدین ترتیب تاکنون ۲۶ تروریست تکفیری 

دستگیر شده اند.
با  و  غیرایرانی  شده،  دستگیر  افراد  کلیه ی   .۳
و  تاجیکستان  آذربایجان،  جمهوری  ملیّت های 

افغانستان هستند.
۴. عنصر اصلی هدایت و هماهنگ کننده ی عملیات 
در داخل کشور، تبعه ی جمهوری آذربایجان بوده 
باکو  در  حیدرعلی اف  بین المللی  فرودگاه  از  که 
امام خمینی )ره(  پرواز و از مرز هوایی فرودگاه 
وارد کشور شده است. این فرد پس از رسیدن به 
تهران خبر حضور خود را به عنصر  هماهنگ کننده 
از  در جمهوری آذربایجان اعالم نمود. بالفاصله 
طریق سرپل عملیاتی داعش در افغانستان با شبکه 
گرفته و حضور  ارتباط  نیز  داعش  اتباع خارجی 

خود در تهران را به اطالع آن ها  رسانده است.
عملیات  صحنه ی  کننده ی  پشتیبانی  عنصر   .۵
رامز  »محمد  به نام  افغانستانی  فردی  شیراز،  در 
عامل  و  »ابوبصیر«  مستعار  نام  با  رشیدی« 
تیراندازی در حرم مطهر به نام »سبحان ُکمرونی« با 
نام مستعار »ابوعایشه« که تبعه ی تاجیکستان بود.

فارس،  استان های  در  مذکور،  تروریست های   .۶
البرز، کرمان، قم و خراسان رضوی مورد  تهران، 
تعقیب قرار گرفته و دستگیر شده اند. تعدادی از 
آن ها نیز در مرزهای شرقی و هنگام فرار از کشور 

بازداشت شدند.
حال  در  یادشده،  تروریست های  از  نفراتی   .۷
برای  الزم  تمهیدات  آوردن  فراهم  و  آماده سازی 
زاهدان  در  من جمله  دیگری  تروریستی  عملیات 
بودند. به عبارت دیگر، خون های مطهر و به ناحق 
احمدبن  حضرت  حرم  مظلوم  شهدای  ریخته ی 
اهداف  و  مقاصد  کشف  موجب  )ع(  موسی 
بعدی جنایت کاران تکفیری و پیش گیری از چند 

عملیات تروریستی دیگر شد.
و  اطالعاتی  همه جانبه ی  تحقیقات  و  رصد   .۸
فنی، همچنان به صورت همه جانبه، شبانه روزی و 
سراسری ادامه دارد و همان طور که در اطالعیه های 
پیشین اشاره شد، تا شناسایی و مجازات آخرین 
حرم  فاجعه ی  در  دخیل  تکفیری  تروریست 
شاهچراغ، چه در داخل و چه در خارج از کشور 
»آرتین«های  قطعًا  یافت.  خواهد  ادامه  باشند، 
مغمومِ وطن، گرفتِن انتقامِ »آرشام«های پرپر شده 

را خواهند دید ان شاءاهلل. 
در پایان دو نکته را متذکر می شویم:

اوالً( چنان که قباًل اعالم شد، سربازان گمنام امام 
زمان )عج( در همه ی مراحل تحقیقات و عملیات 
پیش گفته، از همکاری تمام عیار مردمی برخوردار 
به  صمیمانه  و  خاضعانه  تقدیر  ضمن  که  بودند 
پیشگاه مردم عزیز، تقاضا دارد که همچون گذشته 
فرزندان مجاهد و گمنام خود را در این مأموریت 

حساس مساعدت فرمایند.
صدراالشاره،  غمبار  حادثه ی  وقوع  از  پس  ثانیًا( 
تعدادی از بلندگوهای وابسته به دشمناِن شناخته 
آن ها،  داخلی  دنباله های  و  ایران  مّلت  شده ی 
تروریستی  عملیاِت  غیرمستقیم  و  مستقیم  به طور 
کشور  پرافتخار  اطالعاتی  جامعه ی  به  را  شیراز 
منتسب کردند تا )به زعم آن ها( اغتشاشات داخلی 

را مهار نمایند!
حق  دانستن  محفوظ  ضمن  اطالعات  وزارت 
دامن زننده  عنودِ  عناصر  به  نسبت  قانونی  پی گرد 
اعالم  خائنانه،  و  ناجوانمردانه  اتهام  آن  به 
تکفیری  عناصر  اظهارات  از  یافته ها  که  می نماید 
از  تکفیری ها  مبین سوءاستفاده ی  بازداشت شده، 
اقدامات  انجام  برای  ناامنی  و  اغتشاشات  فضای 
جداگانه ی  اعترافات  است.  بوده  تروریستی 
به دنبال  که  است  حاکی  تروریست ها  از  چندتن 
عناصر  از  فراخوانی  در کشور،  اغتشاشاتی  وقوع 
جای جای  در  عملیات  انجام  برای  تکفیری 
کشورمان صورت گرفته است. این دقیقًا مضموِن 
همان عملیات ترکیبی است که در بیانیه ی تبیینی 
مشترک این وزارت خانه و سازمان اطالعات سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی مورد اشاره قرار گرفت. 

و  وحشیانه  جنایت  آن  که  کسانی  ترتیب  بدین 
منتسب  کشور  اطالعاتی  جامعه ی  به  را  بی سابقه 
کرده اند، در واقع نقش مکمل عملیات تروریستی 
این  از  و  نموده اند  ایفا  را  داعش  روانی  و جنگ 
در  خویش  مشارکت  پاسخگوی  باید  جهت 

سناریوی خون بار داعشی-صهیونیستی باشند.

     »َو َسیَعَلُم الذیَن َظَلُموا اَیَّ ُمنَقَلٍب یَنَقلِبُون«
والسالم علی من اتّبع الهدی
روابط عمومی وزارت اطالعات

۲۶ تروریست تکفیری 
درفاجعه تروریستی شاهچراغ دستگیر شده اند

استان ها  8 پهپادهای ایرانی 
از انکار تا تائید!

*ادامه یادداشت 
حکمرانی نو

 و به فرض محال با موافقت شورای نگهبان ممکن  
نیست  و احتیاج به تغیراتی در سطح قانون اساسی 
دارد.  و چنین چیزی تا حال حاضر خط قرمز پررنگ 
شما و دوستانتان بوده است. و آیا می توانید مرحمت 
اگر  را  حکمرانی  های  سرفصل  از  بعضی  فرموده 
مثل پیشرفت های منظور نظر آقای رئیس جمهور 
محرمانه نیستند، بفرمائید. تا ملت مخصوصا نخبگان 

در هنگام اعالم ذوق زده نشوند. 
که ممکن است خدای نکرده دچار سکته ناقصی و 

حتی کاملی شوند.
قالیباف، در گذشته نه چندان دور   سادسا جناب 
اجرایی  مهره  یک  اینکه  حضرتعالی  از  انتقاد  در 
صرفید. نه یک فرد سیاستمدار. فرموده بودید که 
از قضا در این مملکت همه چیز روسن است ما 

مرد اجرا نداریم )نقل به مضمون( حال چه شده 
تمام                 نو آن هم در  از حکمرانی  که حال صحبت  
زمینه ها، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی می فرمائید.  

و به این نتیجه رسیده اید که:
فسانه گشت وکهن شد حدیث اسکندر

سخن نو آر که نو را حالوتی است دگر
نوبسی                      دیکته  عمر  یک  که  شمایان  و  شما 
کرده اید. چقدر یاید آزمون و خطا را تکرار کنید و 
کنند تا انشاءاهلل یک سطر انشای در خور این ملت 
بنویسید. نکند طبق مثل معروف برادران افغان، با 

سمبه پر زورتری مواجه شده اید.
شکستن  صدای  شنوید،  می  آنچه  خدا  به 
شما  آنچه  اثر  در  است،  ملت  یک  استخوان های 
قدیمیش می نامید و من آن را کهن به عمر چند 
صد ساله می دانم و هرگونه درنگ  در التیام  آن، 

آن خواهد کرد که نه تو می خواهی و نه من.

مسئوالن فرهنگی 
برنامه های اثرگذار 

داشته باشند

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به برگزاری  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  فشرده به شرح 
زیراز طریق  آگهی عمومی اقدام نماید ، لذا کلیه مناقصه گران واجد شرایط  می توانند به دو شیوه زیر اسناد مناقصه  را دریافت نمایند.

۱(از تاریخ ۱۴0۱/0۸/۱۵ لغایت۱۴0۱/0۸/۱9 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج  در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0۱0۵۷۱9۷۷۴00۵ 
نزد بانک ملی ، اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از نشانی : ارومیه چهار راه مخابرات شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی »دفتر حقوقی و قراردادها«  در 
ساعات اداری اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند . و برای کسب اطالعات بیستر در ارومیه با شماره 0۴۴۳۱9۴۵۳۷۴) دفتر حقوقی و قراردادها( تماس حاصل فرمایند.
۲(واریز مبلغ مندرج در جدول  فوق به حساب جاری سیبا شماره 0۱0۵۷۱9۷۷۴00۵ نزد بانک ملی  و دریافت اسناد در بازه زمانی تعیین شده در بند یک )۱(  

. http://iets.mporg.ir از پایگاه ملی اطالع رسانی  مناقصات به آدرس
با توجه به احتمال  نیاز به مکاتبات و یا اصالحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه وغیره الزامی است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از  سایت اینترنتی  
نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز:۱- عنوان مناقصه۲-نام شرکت۳-مدیر عامل ۴- پست الکترونیکی ۵- شماره  تلفن  ، فکس ،شماره تلفن  همراه ۶- آدرس، 
در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از پایان زمان فروش اعالم شده با درج  مشخصات باال بر روی فیش به مسئول 

مناقصه تحویل و یا با شماره 0۴۴۳۱9۴۵۳۷۶ فکس نمایند.
بدیهی است در صورت عدم اطالع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت 
اصالحیه های  احتمالی اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود. همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده ، قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه  

گران قرار نخواهد گرفت.
ضمنا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد به مسئول مناقصه تحویل دهند.

آخرین مهلت  تسلیم  اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه ساعت ۱0:00 قبل از ظهر  مورخ ۱۴0۱/09/0۱ محل ارومیه ، چهار راه مخابرات ،دبیرخانه شرکت آب 
و فاضالب آذربایجانغربی )پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها) می باشد.

توجه: الزم به ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده می بایستی اسناد و مدارک ارزیابی  کیفی در پاکت الک و مهر شده  مجزا از پاکت مناقصه 
الک و مهر شده حاوی پاکات الف و ب و ج پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی گردد.

ارزیابی  کیفی مناقصه گران درروز  سه شنبه مورخ ۱۴0۱/09/0۱ و گشایش پاکات  قیمت پیشنهادی  مناقصه گرانی که امتیتاز ارزیابی کیفی را کسب  نموده اند 
در ساعت ۱0:00 قبل از ظهر مورخ ۱۴0۱/09/0۲ خواهد بود. 

*تاریخ نشر آگهی نوبت اول: ۱۴0۱/0۸/۱۵
*تاریخ نشر آگهی نوبت دوم: ۱۴0۱/0۸/۱۷

*)هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.(

فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی بصورت یک مرحله ای  

شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی )سهامی خاص(   م الف ۳۲

موضوع مناقصه
مبلغ 

برآورداولیه)ریال(
مدت 
اجرا 
)ماه(

تضمین شرکت در 
صالحیت های مورد نیازمناقصه )ریال(

قیمت اسناد ارزیابی 
کیفی و مناقصه

)ریال(
محل تامین اعتبار

نصب انشعابات فاضالب 
۲۲/۳9۲/۷۳۱/۳۸0۱۲۱/۱۲0/000/000شهر ارومیه

رشته آب پایه ۵ و گواهینامه 
صالحیت ایمنی از وزارت کار ، 

رفاه و تامین اجتماعی 
درآمدهای داخلی1/000/000

*تضمین شرکت در مناقصه در صورت واریز نقدی به حساب جاری سیبا شماره 0۱0۵۷۱9۷۷۴00۵ نزد بانک ملی می باشد.

 دوم
نوبت
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83.5 درصد از مساحت 
آذربایجان غربی 

دچار خشکسالی است


