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کمیسیون امنیت ملی مجلس به اولویت های مهم جامعه بپردازد
رئیس مجلس با اش��اره به اهمیت کار کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: 
موضوعات مورد بحث در این کمیسیون نیز درباره مسائل کالن است و البته باید 

از اولویت های مهم برخوردار باشد.
علی الریجانی در نشس��ت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 

ش��ورای اس��المی حضور یافته و با بیان اینکه این کمیس��یون یکی از مهم ترین 
کمیس��یون های مجلس است، اظهار داشت: موضوعات مورد بحث در این کمیسیون 

نیز درباره مسائل کالن است و البته باید از اولویت های مهم برخوردار باشد.
وی افزود: اعضای این کمیس��یون قش��ر تحصیل کرده و از افرادی هستند که سابقه 
مسئولیت های اجرایی دارند، از این رو این کمیسیون می تواند کارآمد و مفید برای کشور 
باش��د. امیدواریم در فصل جدید کاری کمیسیون امنیت ملی، دستاوردهای خوبی برای 

مجلس و کشور به ارمغان بیاید.  خانه ملت

پارلمان
رئیس جمهور به درخواست ترمیم کابینه پاسخ مثبت دهد

دبیرکل حزب موتلفه اس��المی گفت: ۱۷۶ نماینده مجلس از رئیس جمهور 
خواسته اند تیم اقتصادی تغییر کند. روحانی باید به این نامه پاسخ مثبت دهد.
محمدنبی حبیبی افزود: س��خن گفتن از ایس��تادگی ملت در برابر غرب، به 
خصوص آمریکا و عدم تس��لیم در برابر زیاده خواهی های دشمن حرف دل ملت 

اس��ت. وی گفت: مواضع جدید رئیس جمهور را مثبت تلقی کرده و به هر سه قوه 
توصیه می کنیم پشت سر رهبری انقالب متحد و یکپارچه در مقابل آمریکا بایستید 

و مطمئن باش��ید آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. آمریکا آرزوی ش��کاف بین دولت و 
ملت و نظام را به گور می برد.

حبیبی ادامه داد: دستگیری ها نشان می دهد که آن ها ربطی به بازار نداشتند. بازار اگر 
حرفی برای گفتن داشته باشد، که دارد، از طرق اتحادیه ها و نیز انجمن اسالمی صنوف مطرح 

می کند. خوشبختانه امروز تعامل بازار و دولت در این مورد خوب بوده است.  مهر

احزاب
رئیس جمهوری دیدارهای خود را با مردم بیشتر کند

رئیس دفتر رئیس جمهور درخصوص اس��تفاده از نخبگان در کابینه و دولت 
گفت: با وجود این که رئیس جمهور بسیار مشغله دارند اما این را قبول دارم که 

باید دیدارهای خود را با گروه ها و اقشار مختلف بیشتر کنند.
س��یدمحمود واعظی با اش��اره به ای��ن که دیدارهایی با نخب��گان اصولگرا و 

اصالح طلب، اس��اتید دانشگاه، روزنامه نگاران و اصحاب رسانه داشته ایم، افزود: در 
بدنه دولت باید از نخبگانی که عضو دولت نیس��تند بیشتر استفاده شود، ما نباید در 

دولت فقط یکس��ری آدم هایی که هر روز همدیگ��ر را می بینند و تفکرات نزدیک به هم 
دارند، داشته باشیم.

وی تاکید کرد: این دولت، دولت روزهای خوب و خوش نیس��ت زمانی س��ر کار آمد 
و امور را به دس��ت گرفت که در بدترین ش��رایط قرار داش��تیم و حاال هم تا پایان قصه 

می ایستد، همراه مردم است و با کمک آنان مشکالت را حل می کند.  ایلنا

خیابان پاستور

یک لحظه از درخواست و مطالبه  عدالت 
کوتاهی نکنید

شما میگوئید که ما شعار عدالت میدهیم؛ دانشجو 
را میگیرند، اما آن کس��ی را ک��ه به عدالت صدمه زده، 
نمیگیرن��د. قوه ی قضائیه چنین، یا دس��تگاه مس��ئول 
چنان. خوب، اینجا شما باید زرنگی کنید؛ یک لحظه از 
درخواست و مطالبه ی عدالت کوتاهی نکنید؛ این شأن 
شماس��ت. جوان و دانشجو و مؤمن شأنش همین است 
که عدالت را بخواهد. پش��توانه ی این فکر هم با همه ی 
وجود، خودم هستم و امروز بحمداللهَّ نظام هست. البته 
تخلفاتی هم ممکن اس��ت انجام بگیرد؛ شما زرنگیتان 
این باش��د: گفتمان عدالت خواه��ی را فریاد کنید؛ اما 
انتقاد ش��خصی و مصداق سازی نکنید. وقتی شما روی 
یک مصداق تکی��ه میکنید، اوالً احتمال دارد اش��تباه 
کرده باشید؛ من میبینم دیگر. من مواردی را مشاهده 
میکنم - نه در دانشگاه، در گروه های اجتماعی گوناگون 
- که روی یک مصداق خاصی تکیه میکنند؛ یا به عنوان 
فس��اد، یا به عنوان کجروی سیاسی، یا به عنوان خط و 
خط��وط غلط. بنده مثاًل اتفاق��اً از جریان اطالع دارم و 
میبینم اینجوری نیس��ت و آن کس��ی که این حرف را 
زده، از قضیه اطالع نداش��ته است. بنابراین وقتی شما 
روی شخص و مصداق تکیه میکنید، هم احتمال اشتباه 
هست، هم وس��یله ای به دست میدهید برای اینکه آن 
زرنگ قانونداِن قانون شکن - که من گفته ام قانوندانهای 
قانون شکن خطرناکند - بتواند علیه شما استفاده کند. 

شما از دادستان چه گله ای میتوانید بکنید؟

 بیانات  در دیدار اساتید
و دانشجویان دانشگاه های شیراز
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مخاطب شمایید

در کنار دولت هستیم به شرط آنکه... 
غالمعلی حدادعادل نوش��ت: ب��ا اینکه منتقد 
دول��ت بوده ای��م، امروز و برای حل مش��کالت 
داخل��ی، در مقاب��ل دش��من خارجی در کن��ار دولت 
هستیم، به شرط آنکه، رئیس جمهور نیز به سخنانی که 
گفته اس��ت عمل کند. با اینکه منتق��د دولت بوده ایم، 
امروز و برای حل مش��کالت داخلی، در مقابل دش��من 
خارج��ی در کن��ار دول��ت هس��تیم، به ش��رط آنک��ه، 
رئیس جمهور نیز به سخنانی که گفته است عمل کند.

نتانیاهو دونده فلسطینی، را بالک کرد! 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در پاسخ به 
توئی��ت دونده فلس��طینی که به س��خن مقام 
معظم رهبری اشاره کرده بود، او را بالک کرد. با شروع 
جام جهان��ی، بنیامین نتانیاهو طی پیام��ی به ایرانی ها 
گفته بود که امیدوار است روزی مسابقه تیم ملی ایران 
و رژیم صهیونیس��تی را ببیند. درپ��ی این پیام محمد 
القاضی دونده استقامت و ماراتن فلسطینی با اشاره به 
س��خن مقام معظم رهبری مبنی بر ع��دم وجود رژیم 
صهیونیس��تی تا ۲۵ س��ال آینده، خطاب ب��ه نتانیاهو 
مطلب��ی را در صفحه توییترش منتش��ر ک��رد. محمد 
القاضی در صفحه خود نوشت: نتانیاهو! جواب ایرانی ها 

را نشنیدی؟ تو جام جهانی ۲04۲ را نخواهی دید.

 سیدعلی خمینی در هیچ یک
از شبکه های اجتماعی فعالیت ندارد

دفتر حجت االس��الم سیدعلی خمینی 
طی اطالعیه ای نوش��ت: نظر به سوال 
مخاطبان درخصوص ایجاد حساب های کاربری و انتشار 
مطالب منتس��ب در فضای مجازی )اینستاگرام، توییتر 
و...( اعالم می دارد که جناب حجت االسالم والمسلمین 
س��یدعلی خمینی در هیچ کدام از ش��بکه های مجازی 

فعالیت نداشته و ندارند. 
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نخستین نشست خبری وزیر  فاطمي کشور در سال جاری در حالی میدان 
برگزار ش��د ک��ه عبدالرض��ا رحمانی فضل��ی وعده 
برگزاری نشست های سه ماهه را با خبرنگاران داد. 
ه��ر چند این نشس��ت نخس��ت با تاخی��ری چهل 
دقیقه ای ش��روع ش��د اما از حیث اینکه تنها چند 
س��اعت بعد از اخبار ضد و نقیضی که از خرمشهر و 
تحرکات برخی افراد در اس��تان های جنوبی مخابره 
می ش��د، برگزار می ش��د و خبرنگاران سواالت را به 
سمت خرمشهر بردند قطعا می تواند تاثیر به سزایی 
برای خنثی سازی آشوب معاندان داشته و بسیاری 
از نقش��ه هایی را ک��ه در زم��ان س��کوت بیج��ای 
مسئوالن کارساز می شود خنثی کند و از این حیث 

می توان این نشست را هوشمندانه و مفید دانست.
وزیر کش��ور با اعالم اینکه در خرمش��هر یک 
مورد تیران��دازی بوده و یک نفر زخمی ش��ده اما 
کس��ی کشته نش��ده است، در پاس��خ به سیاست 
روز درب��اره اینکه مطالبه مردم��ی مانند آنچه در 
اس��تان های جنوب��ی رخ می دهد چط��ور می تواند 
مج��وز بگیرد که بدون نفوذ معاندین برگزار ش��ود 
گفت: برای مجوز دادن اصناف و احزاب می توانند 
براس��اس ماده ۱3 قانون احزاب درخواست دهند 
و م��ردم عادی اگر کس��ی بتواند متولی آن باش��د 

می تواند درخواست مجوز کند. 
وی اف��زود: ما با اعتراضی ک��ه بتوان امنیت آن 
را کنت��رل کرد مش��کلی نداریم، ام��ا بعضی مواقع 
این اعتراضات به کف خیابان می رس��د و از دس��ت 
معترضین نیز خارج می شود. رحمانی فضلی قبل از 
ش��ورع پرسش و پاسخ نیز گفت: اولویت های وزارت 
کشور، موضوع امنیت، وحدت و انسجام ملی، رضایت 
مندی مردم، توسعه بر مبنای موضوعات اجتماعی، 
اقتصادی و سیاس��ی، حوزه آس��یب های اجتماعی، 

مشارکت عمومی، آزادی های مدنی، بوده است.
وی اف��زود: قطعاً در نیمه دوم س��ال تحرکات 
گروه های سیاس��ی ب��رای انتخاب��ات مجلس آغاز 
می ش��ود، مذاکراتی با احزاب و گروه ها داشته ایم و 
س��عی می کنیم فضایی آرام با نشاط، امن، امیدوار 

کننده و کار آمد را مهیا کنیم.
رحمانی فضل��ی در ادام��ه با اع��الم اینکه در 
خرمشهر یک مورد تیراندازی بوده و یک نفر زخمی 
شده اما کسی کشته نشده است، خاطرنشان کرد: 
ما با اعتراض کنترل ش��ده که بت��وان امنیت آن را 
کنترل کرد مش��کلی نداریم، اما بعضی مواقع این 
اعتراضات به کف خیابان می رس��د و از دست همه 

افراد و معترضین نیز خارج می شود.
وزیر کشور در مورد الیحه قانون جامع انتخابات 
گفت: تدوی��ن آن از دوران وزارت آقای موس��وی 
الری شروع شد و آقای پورمحمدی آن را به دولت 
بردن��د که در آنجا رای نیاورد و ایش��ان نامه ای به 
مقام معظم رهبری در این باره نوش��تند که ایشان 
نی��ز موضوع را به مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
ارجاع دادند؛ این الیحه هفته گذشته دوباره صحن 
دولت مطرح ش��د و قرار شد مجدداً ظرف ۲ تا سه 

هفته مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

وزارت کشور با طرح تجمع مجلس مخالف است 
وی در پاس��خ به س��والی درباره طرح مجلس 
ب��رای تعبیه مکانت��ی برای انج��ام تجمعات بدون 
مج��وز تجمعات اظهار داش��ت: هر ن��وع تجمعی 
از س��وی تش��کل ها باید در برگیرنده مس��ئولیت 
همان تجمع باش��د و نباید در جامعه تس��ری یابد 
و از کنترل خارج ش��ود؛ وزارت کش��ور با تصمیم 
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور برای تجمع 
در کنار مجلس بدون مجوز مخالف اس��ت و قطعا 

هم مجلس به آن رای نمی دهد.
رحمانی فضلی در پاس��خ به این سوال که چرا 
در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد چنین 

تجمعات��ی در بازار نش��د،  گفت: م��ا در حوزه های 
مختلف دچار ناکارآمدی بوده ایم، ما تا االن به این 
موضوع نرسیده ایم که گروه خاصی مردم را تهییج 
کرده باش��ند، اما وقتی روندها را بررسی می کنیم 
بی اعتم��ادی و تهم��ت، تخریب و س��یاه نمایی را 

می بینیم.
وی ادام��ه داد: ما با فهم درس��ت فضا اقدامی 
کنیم که دیگر ش��اهد این مس��ائل نباشیم اولین 
کار وحدت و انس��جام ملی اس��ت، ای��ن به معنای 
عدم اعتراضات قانونی نیست بلکه باید جامعه را به 

سمتی ببریم که موجب انفعال نشویم.

سپاه پیمانکار طرح حل مشکل آب آبادان 
و خرمشهر

وزی��ر کش��ور در بخش دیگر از س��خنان خود 
درباره مش��کل آب خرمشهر و آبادان گفت: از سال 
۷۱ همی��ن طرح غدیر مطرح بود و این دولت آن را 
ظرف س��ه ماه انجام داده و ۱۵ تیر افتتاح می شود؛ 
پیمانکار آن هم س��پاه بوده که با وجود کمبودهای 
مال��ی به عنوان طرح ملی ای��ن کار را انجام داد، اما 
هنوز برخی در حال تهییج مردم هستند که چرا در 
این پنج روز تا ۱۵ تیر کاری نمی کنند؟ در حالی که 

با این طرح مشکالت آبی عمده ای حل می شود.

 امام جمعه ایرانشهر گفت که
اطالعاتش درست نبوده است

وی در مورد حادثه ایرانش��هر اظهار داش��ت: 
ابت��دا اطالع��ات غلط ب��ه امام جمع��ه داده بودند 
که خودش��ان هم گفتند اطالعات درس��ت نبوده 
است، اما آمار صحیح این ماجرا چهار نفر بوده که 
ش��کایت کردند و با قاطعیت برخورد می شود؛ یک 
مورد دیگر هم در یکی از شهرها گزارشش برای ما 

آمده که به استاندار گفتم با جدیت برخورد شود.
رحمانی فضل��ی گفت: خود آق��ای آملی هم از 
دیر انجام شدن مراحل دادرسی ناراحت بودند، اما 
گفتند امکانات قانونی ما در همین حد است، ولی 
حتماً موضوع رس��یدگی می شود، تجاوز به 4۱ نفر 

در ایرانشهر قطعا کذب محض است.
وی تصریح ک��رد: تجمعات صنفی و اعتراضی 
امنیتی نیست، مس��اله امنیتی دستگیری ۲0 تیم 
عملیاتی در س��ه ماه گذشته و فعالیت 3۶ گروه با 
تزریق پول و کمک های اطالعاتی بیگانگان اس��ت 
که با اشراف اطالعاتی و عملیاتی نیروهای امنیتی 

روبه رو هستند، این مسائل امنیتی است.
وزیر کش��ور در پاس��خ ب��ه س��والی در مورد 
شکس��تن شیش��ه مغازه ها در بازار تهران از طرف 
ماموران نیروی انتظامی گفت: من همین امروز هم 
در جلسه شورای امنیت از فرمانده نیروی انتظامی 
همی��ن موض��وع را پرس��یدم و گفتن��د ب��ا هدف 

دستگیری برخی افراد این اقدامات بوده است.

 یک روز چشممان را ببندیم
2 میلیون پناهنده به اروپا می رود

دبیرکل س��تاد مبارزه با موادمخدر در پاس��خ 
به سوالی درباره دیدار خود با کمیسیونر مهاجرت 
اتحادی��ه اروپا، اظهار داش��ت: ای��ران در مبارزه با 
موادمخ��در بی��ش از 3۷00 ش��هید داده و همین 
امس��ال بیش از ۱000 درگیری داشتیم که منجر 
به کش��ف ۱۲00 تن موادمخدر شد که بخشی از 
آن برای انتقال به اروپا بود. به اروپایی ها گفتم نگاه 
ایران به این موضوع انس��انی اس��ت و اگر این نگاه 
نباشد کافی است وزیر کشور ۲4 ساعت چشمش 
را روی هم بگذارد ۲ میلیون پناهنده و ۲ هزار تن 

موادمخدر به اروپا خواهد رفت.

به کسی که در هواپیمای ما همراهم شود 
جایزه می دهم!

وزیر کش��ور با اشاره به اینکه در وزارت کشور 
کادرس��ازی نش��ده اما نظارت ها انجام می ش��ود، 
گف��ت: با معاونین هر دوهفته یکبار یک اس��تاندار 
را می آوریم و بررسی های الزم را انجام می دهیم و 
نقاط ضعف و ق��وت را مطرح می کنید البته قبول 
دارم ضعف های��ی هس��ت. من اگر مدی��ری ببینم 
که نظرش با دولت همس��و نیست نیم ساعت هم 
تحم��ل نمی کن��م و برکنارش می کن��م، اما اینکه 
بگوییم چون فالنی فرماندار زمان احمدی نژاد بوده 
االن چرا هس��ت یک نظر اشتباه است؛ اگر اینطور 
باشد پس دولت بعد هم اگر آمد همه مدیران سوار 

کامیون بشوند بروند و یک عده جدید بیایند.
وی در مورد شایعه هواپیمای اختصاصی خود 
اظهار داشت: من با یک هواپیمای ۱0 نفره نیروی 
انتظام��ی می روم؛ جایزه می دهم اگر کس��ی با این 
هواپیما یکبار بیاید و جرأت کند دوباره سوار شود.

 می توانستم با یک تلفن خانه ام را
به طرح هادی روستا اضافه کنم

رحمانی فضل��ی گف��ت: ی��ک خان��ه باغچه در 
»فش��ند« از زمان صداوس��یما دارم که قسطی هم 
آن را خری��دم، بعد خبر می زنن��د: عمارت وزیر در 
»فشم«، در حالی که »فشند« با »فشم« ۲00 برابر 
قیمتش متفاوت است؛ من از کسی شکایتی ندارم، 
حتی االن هم که خراب ش��ده اس��ت اثاث من زیر 
خاک است، می توانستم با یک تلفن آن را به طرح 

هادی روستا اضافه کنم، اما این کارها را نکردم.

سپاه برای امنیت شرق کشور تالش می کند
وی درب��اره امنی��ت مرزهای ش��رقی کش��ور 

خاطرنش��ان کرد: نی��روی زمینی س��پاه به جد در 
مرز پاکس��تان کار می کن��د و پاس��گاه هایی را که 
می س��ازد در اختیار نیروی انتظامی قرار می دهد و 
شرایط خوبی وجود دارد. وی ادامه داد: در درگیری 
اخیر در مرزهای شرقی کشور آنها فقط سی گلوله 
آرپی جی-۷ شلیک کردند و حتی با خودروهایی تردد 
می کنند که دید در ش��ب دارد. موضوع موادمخدر، 
پناهندگان و تروریسم موضوعی بین المللی است و 
نهادهای بین المللی باید به کشورهای فعال در این 

موضوع کمک کنند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی 
ای��ران بی��ش از هم��ه حوزه ها با عراق در مس��ائل 
امنیتی هم��کاری دارد، گفت: با عراق رابطه خوبی 
داریم و نمونه آن اربعین اس��ت و ۲ میلیون و 400 
هزار نفر زائر به این کش��ور می فرس��تیم که بدون 
همکاری های ۲ جانبه امکان پذیر نیس��ت؛ االن هم 
در حوزه قاچاق در غرب کشور عراق برای معبرهای 
غیر قانونی اقدامات خوبی انجام داده و آن را مسدود 

کرده است و ما هم همین کار را کرده ایم.

 تارضایت مردم محقق نشود
کازرون تقسیم نمی شود

رحمانی فضلی با تصریح بر اینکه وزارت کشور 
عالقه مند به تقسیمات کشوری نیست و تقسیمات 
کشورِی بی مورد مش��کالت زیادی به همراه دارد، 
اظهار داش��ت: در مورد کازرون قرار شد تا رضایت 

همه محقق نشود کاری صورت نگیرد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد کشت موادمخدر 
در افغانستان، اظهار داشت: در سازمان ملل همیشه 
می گویی��م که افغانس��تان دارای امنیت و توس��عه 
می تواند جلوی انتق��ال موادمخدر و پناهندگان را 
بگیرد. وزیر کش��ور گفت: به آنها پیش��نهاد کشت 
جایگزی��ن مانن��د زعفران و ان��ار را دادیم تا درآمد 
کشاورزان دو برابر کشت موادمخدر شود؛ این طرح 
را ارائه کردیم اما افرادی که در حاش��یه سود قرار 

دارند نگذاشتند این طرح جایگزین شود.

کنایه به ناکارآمدی اف.ای.تی.اف در اروپا
وی در خ��الل صحبت های خود با کنایه ای به 
ناکارآمدی قان��ون اف.ای.تی.اف در اروپا بدون نام 
بردن از این قانون تاکید کرد: در مجامع بین المللی 
همواره به اروپایی ها می گویم ش��ما که می گویید 
ضد پولشویی هستید، چطور است که ۵0 میلیارد 
دالر گ��ردش مالی موادمخدر در بانک های ش��ما 
وج��ود دارد؟ من می گویم اگر این پول در کیف ها 
جابه جا می ش��ود که نیروهای امنیتی در اروپا چه 
کار می کنند!! اگر در بانک ها اس��ت که چرا قوانین 

پولشویی نمی تواند آن را ردیابی کند؟!
وی کاه��ش مج��ازات اع��دام ب��رای مجرمین 
موادمخ��در را از نظ��ر خود به عنوان دبیرکل س��تاد 
مبارزه با موادمخدر دارای مشکالتی خواند و در پاسخ 
به س��والی درباره گروگان مرزبانی گفت: ما مدتی از 
س��رباز سعید براتی اطالعی نداشتیم، حتی از مراکز 
رسمی و غیررسمی پیگیر این موضوع بودیم، البته 
هیچ پیش��نهادی به ما نشده بود تا اینکه عکس وی 

منتشر شد و ما به دنبال نجات وی هستیم.
وزیر کش��ور در پاسخ به سوالی درباره موضوع 
کوله بری با بیان اینکه این موضوع ۲ بُعد س��طحی 
و عمقی دارد، گفت: کوله بری یک زنجیره و شبکه 
بزرگی است، چراکه در مقطعی به خاطر تحریم ها 
اجازه دادند، از مرزهای ش��رق و غرب کش��ور کاال 
وارد ش��ود. االن این تبدیل به یک ش��بکه ای شده 
ک��ه ٩0 درصد کاالها از مرز ع��راق نمی آمد، بلکه 
ع��ده ای کاال را بعنوان ترانزیتی از مرزهای ما وارد 
می کردن��د و بع��د به ع��راق می بردن��د و انجا دپو 

می کردند و بعد از انجا وارد کشور می شد.
وی افزود: تا اینجا یک تاجر، کامیوندار و کوله 
بر وارد شبکه می شدند، از طرفی بعضی کاالها در 
همان شهرهای مرزی مثل بانه، مریوان و غیره در 
یک ش��بکه عظیم خرده فروش��ی عرضه می شد و 
بعضی از این کاالها به ب��ازار تهران می آمد و االن 
که ورود این کاالها به مش��کل برخورده است این 
ش��بکه ناراضی هستند و باعث شد مردم در برخی 

شهرهای مرزی تجمع کنند.

رحمانی فضلی در پاسخ به سیاست روز:

به تجمعاتی مجوز می دهیم که متولی دارند
یک روز چشممان را ببندیم 2 میلیون پناهنده و 2 هزار تن موادمخدر به اروپا می رود

در خالل نشست خبری وزیر کشور که همه معاونان وزیر حضور 
داشتند فرصتی دست داد تا سواالتی را با سردار حسین ذوالفقاری 
معاون امنیتی انتظامی وزیر  کشور درباره تحرکات نیروهای تروریستی 
داعش در کشورهای همسایه شرقی کشور بپرسیم. او در پاسخ به 
سیاست روز درباره اقدامات تالفی جویانه این گروه شکست خورده 
در سوریه و عراق در کشورهای شرق ایران گفت: بله، همانطور که 
اشاره کردید، نقال و انتقال داعش از سمت سوریه و عراق به سمت 
همسایگان شرق کشور صورت گرفته و بر همین اساس تحرکات آنها 
افزایش پیدا کرده و در عین حال تحرکات گروه های تروریستی به 

لحاظ عدد افزایش یافته که با برخورد نیروهای خودی مواجه شده 
و نتوانستند در اقدامات خود موفق باشند.

درباره  روز  سیاست  پرسش  دیگر  به  پاسخ  در  ذوالفقاری 
اقدامات پیشگیرانه جمهوری اسالمی برای نابودی داعش و نشست 
با افغانستان و پاکستان درباره این گروه ها نیز گفت: ما درباره 

این موضوع و البته موضوعات دیگر نشستهای زیادی را با 
مسئوالن کشور افغانستان و پاکستان انجام دادیم 

و  می کنند  همکاری  دولت  افغانستان  داخل  در 
کشورهای دیگر نیز باید به دنبال همکاری باشند.
 وی با اشاره به اینکه برای مبارزه با داعش 
گفت:  نکرده ایم  ورود  افغانستان  به  کنون  تا 
به  توجه  با  افغانستان  کشور  که  صورتی  در 
مبارزه  در  اسالمی  جمهوری  که  تجربه ای 
کمک  درخواست  ما  از  دارد  تروریست  با 
کند، جمهوری اسالمی در چارچوب قواعد و 
موافقت های بین المللی و براساس خواست 

این دولت با افغانستان همکاری و به این کشور ورود خواهد کرد.
درباره  مواردی  خبرنگاران  جمع  در  ذوالفقاری  حسین  سردار 
اشاره  با  و  کرده  تشریح  نیز  را  جنوبی  در شهرهای  امنیتی  اتفاقات 
به اینکه در اعتراضات شنبه شب هیچ کسی کشته نشده و فقط یک 
نفر از تجمع کنندگان مجروح شده است و ده نفر نیز از پرسنل نیروی 
انتظامی مجروح شدند. وی گفت: در خرمشهر، طبق گزارشی که به ما 
رسیده یک نفر مسلح در داخل جمعیت بوده که هنوز این فرد پیدا 
از سمت  نفر  یک  فقط  نداشتیم،  درگیری ها  در  است. کشته  نشده 
پهلو زخمی شده است. بخش اول اعتراض درباره آب خرمشهر بود 
که فرماندار چندین مرتبه در جمع مردم رفت و آنها را توجیه 
کرد و جمعیت پراکنده شد، اما عده ای اصرار داشتند تجمع 
دنبال  که  نفر   100 حدود  گذشته  شب  در  و  یابد  ادامه 

ماجراجویی بودند اعتراض را ادامه دادند.
ذوالفقاری گفت: پس از آسیب دیدگی لوله انتقال آب به 
خرمشهر به شش تانکر آبرسان داخل شهر 20 تانکر دیگر هم 
اضافه شد و آب معدنی هم در شهر توزیع شد. طرح 
غدیر هم در حال نهایی شدن است و قول داده 
شده تا 15 تیر مشکل آب خرمشهر حل شود. 
تجمع کنندگان  بین  در  نیز  نفر  یک  افزود:  وی 
مسلح بوده و فعال شناسایی نشده است. در این 

تجمعات تخریب زیادی هم ایجاد نشد.
وی افزود: بخش اول اعتراضات پیرامون 
آب بود و عمده جمعیت پیگیر آن بودند اما 
عده ای اصرار بر ادامه تجمع داشتند که نهایتا 

به شب کشیده شد و اتفاقات خاصی افتاد.

نمای نزدیک

ذوالفقاری در گفت وگو با سیاست روز:
آماده همکاری با افغانستان برای نابودی داعش هستیم

 دوم
نوبت

آگهى فراخوان ارزيابى كيفى
1397 شماره مجوز 1374

شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد نسبت به انجام ارزيابى كيفى جهت خريد/ تامين كاالى مورد نياز خود از طريق مناقصه عمومى دو مرحله اى اقدام نمايد. بدينوسيله 
از شركتهايى كه سابقه و توانايى ارائه پيشنهاد را دارند جهت شركت در فراخوان ارزيابى كيفى دعوت بعمل مى آيد.

1ـ شماره مناقصه: 
BROACH REBOILER HEATER PARTS :2ـ موضوع مناقصه

3ـ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى 5 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم
4ـ آخرين مهلت ارائه مدارك تكميل شده ارزيابى كيفى 14 روز از تاريخ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى مى باشد.

5ـ توانايى ارائه ضمانتنامه شــركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ 324/000/000 ريال با اعتبار 5 ماهه و قابل تمديد براى يك دوره مشــابه در صورت كســب حداقل امتياز 
قابل قبول يا واريز نقدى مبلغ مذكور.

6ـ متقاضيان مى توانند مدارك ارزيابى كيفى را در روز آگهى نوبت اول از سايت اينترنتى اين شركت به نشانى WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهيه نمايند.
7ـ متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با كارشناس پرونده به شماره 23942661 تماس حاصل نمايند.

8ـ محل ارســال مدارك ارزيابى كيفى: تهران، خيابان وليعصر(عج)، باالتر از مســجد بالل، نرســيده به تقاطع مدرس، خيابان خاكزاد، پالك12، طبقه9، اتاق 16ـ9، كميســيون 
مناقصات به شماره فكس 22664451

9ـ مناقصه گرانى كه از ابتداى سال 1396 در مناقصات مشابه (در حدود مناقصه حاضر) توسط شركت نفت فالت قاره ايران ارزيابى و حداقل امتياز الزم را كسب نموده اند، 
نيازى به ارائه مجدد مدارك نداشته و صرف اعالم آمادگى كتبى و تكميل جداول ارزيابى كيفى در موعد مقرر جهت شركت در مناقصه كفايت مى كند.

روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

شركت ملى نفت ايران
شركت نفت فالت قاره ايران 
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