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سرلشکر صفوی رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شد
سرلش��کر س��یدیحیی صفوی با حفظ سمت در مسئولیت دس��تیار و مشاور عالی 
فرماندهی معظم کل قوا، عهده دار ریاست پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شد. 
با موافقت و ابراز خرس��ندی مقام معظم رهبری درخصوص انتصاب سرلشکر سید 
یحیی صفوی به ریاست پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، سرلشکر صفوی با 

حفظ س��مت در مسئولیت دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، عهده دار 
ریاست پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شد.

آئین تکریم و معارفه روسای پیشین و جدید پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با حضور 
فرماندهان عالی نیروهای مسلح و با حضور و سخنرانی سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس 
س��تادکل نیروهای مسلح و با حضور سرلشکر س��المی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی و سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی برگزار برگزار شد. مهر 

۳۰۰ کشته تایید نمی کنم
دادس��تان کل کش��ور با رد برخی آمارها درباره تعداد کش��ته ش��دگان همچون 
۳۰۰ نفر و بازداش��تی ها گفت: خوش��بختانه افراد خارج از کشور هیچ دسترسی 
ب��ه اطالعات و آم��ار ندارند به همین دلیل آنها آماره��ای مختلفی می دهند که 
هی��چ ک��دام از آنها اعتبار ندارد. حجت االس��الم محمد جعف��ر منتظری درباره 

تعداد کش��ته ها در اعتراضات اخیر با توجه به اظهارات امروز معاون سیاسی وزیر 
کشور مبنی بر این که باید آمار بازداشتی ها و تعداد کشته شدگان اعتراضات اخیر را 

دادس��تانی بدهد، گفت: درباره ارائه آمار بازداشتی ها، این آمار از روز اول تا امروز متغیر 
بوده است. عده ای در جمعیت های آنچنانی دستگیر می شوند که بعد از بررسی تالش ما 
در اولین فرصت این بود آنهایی که تخلفات جزئی داش��ته یا این که در صحنه دس��تگیر 
ش��ده اند تالش ش��د با همه توانی که در نیروهای اطالعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی 

داشتیم آنها هر چه زودتر آزاد شوند.  ایسنا

الریجانی:برنامه ای برای آینده و حضور در مجلس ندارم
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی گفت: تقریباً س��ه دوره وکیل مردم شریف قم 
ب��وده ام که برای من افتخار بود، اّما به صورت کلی برنامه ای برای آینده و حضور 

در مجلس ندارم.
علی الریجان��ی در جمع خبرنگاران در در قم درباره حضور در انتخابات مجلس 

که اسفند ماه سال جاری برگزار می شود گفت: تقریباً سه دوره وکیل مردم شریف 
قم بوده ام که برای من افتخار بود، مردم قم حق بسیار زیادی بر گردن ایرانی ها دارند، 

زیرا پیش��رو در تش��ّیع و انقالب بودند، اّما به صورت کلی برنامه ای برای آینده و حضور 
در مجلس ندارم.

انتخابات مجلس شورای اسالمی قرار است دوم اسفند ماه سال جاری برگزار شود. 
آقای علی الریجانی اکنون رئیس مجلس شورای اسالمی است.  خانه ملت 

روحانی سه روز پیش گفت از افزایش 
پنج شنبه  شب  در  بنزین  قیمت 
متوجه  جمعه  صبح  و  بوده  بی خبر 
این مسئله شده اما معاون وزیر کشور 
می گوید او روز سه شنبه و چهارشنبه 

از این تصمیم مطلع بوده است!
در  رئیس جمهور  روحانی  حسن 
استان  به  خود  چهارشنبه  روز  سفر 
گران شدن  درباره  آذربایجان شرفی 
انتقاد  و  واکنش  که  گرفت  موضعی 
کاربران  و  کارشناسان  از  بسیاری 

شبکه های اجتماعی را برانگیخت.
در  خود  سخنان  از  بخشی  در  او 
به  اش��اره  با  اداری،  ش��ورای  جلسه 
تصمیم دولت برای گران شدن بنزین 
گفت: »اختیار این کار را به به وزیر 

کشور و شواری امنیت کشور واگذار کرده بودم و حتی خود من هم صبح روز 
جمعه فهمیدم که قیمت ها تغییر کرده است.«

نیز  را  تندرو  اصالح طلبان  حتی صدای  رئیس جمهور  از سخنان  بخش  این 
درآورد،  از جمله غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی که 
خطاب به وزیر کشور و روحانی گفته بود: به عنوان یکی از حامیان این دولت 
که سخنان  بودم  کشور  وزیر  جناب  دیشب  مصاحبه  از  شرم  عرق  در  غرق 
همراه با قهقهه امروز جناب رئیس جمهور پاک ناامیدمان کرد. دریغ از کمی 

انصاف و احساس و تدبیر.
پس از این انتقادها بود که مشاوران و نزدیکان روحانی در پی اصالح سخن 
مسئولیت   نوشت:   خصوص  این  در  آشنا  الدین  حسام  برآمدند،   روحانی 

اقدامات حساس و دارای  هماهنگی 
ابعاداجرایی و امنیتی در سطح ملی 
به  کشور  امنیت  ش��ورای  برعهده 
سخنان  است.  کشور  وزیر  ریاست 
نشانه  باره،  این  در  جمهور  رئیس 
نهایت اعتماد و اعتقاد راسخ ایشان به 
رحمانی فضلی،  دکتر  توانمندی های 
برای  محترم  استانداران  و  معاونان 

انجام وظایف فرابخشی  است.
دفتر  رئ��ی��س  واع��ظ��ی  محمود 
گفت و گویی  در  نیز  رئیس جمهور 
برداشت های  خواندن  نادرست  با 
نادرست صورت گرفته درباره اظهارات 
آذربایجان شرقی  در  روحانی  دکتر 
با حساسیت و دغدغه  ایشان  گفت: 
در  داده  رخ  مسایل  زیادی  بسیار 
کشور پس از اصالح قیمت بنزین را دنبال می کردند و اظهارات ایشان هم به 

معنی سلب مسئولیت از خود نبوده و نیست.
اما حاال جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور در گفت و گویی با وب سایت 

رویداد24 موضعی متفاوت تر از آشنا و واعظی گرفته است.
او در حاشیه نشست خبری در این باره می گوید: » روز سه شنبه ساعت 1۰ 
صبح شورای امنیت کشور برگزار شد و در همان جلسه زمان سهمیه بندی 
مطرح شد. بعد از جلسه صورتجلسه آن در اختیار رئیس جمهور قرار گرفت. 
روز چهارشنبه نیز وزیر کشور در دولت گزارش می دهد بنابراین تلقی من این 
اما شما  اعتماد دارم،  به وزیر کشور  بگوید  است که رییس جمهور خواسته 

خوشبین باشید.« تسنیم

معاون وزیر کشور: 

طرح سهمیه بندی، چهارشنبه 
به رئیس جمهور ارائه شد

جمال عرف درباره اظهارات رئیس جمهور مبنی بر بی اطالعی اش از زمان اجرای 
افزایش قیمت بنزین، گفت: روز چهارش��نبه قبل از اجرای طرح، وزیر کش��ور 

گزارشی در این زمینه در جلسه هیات دولت ارائه کرد.
جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات کشور در نشست 
خبری با خبرنگاران، با بیان اینکه فرایند انتخابات وارد مرحله اجرایی شده است 
و از 1۰ اردیبهشت سال جاری زنگ انتخابات به صدا درآمد، گفت: نزدیک به 2 
هزار نفر از فرمانداران و بخشداران مستقل را آموزش داده ایم و البته همه مراحل 
حقوقی آموزش داده شده است.  وی با بیان اینکه ما هیچ عامل غیرآموزش دیده 
نداریم، اظهار داش��ت: در قدم دوم دنبال تربیت مربی در رده های اجرایی برای 
استان ها هستیم. ما به روز هستیم و کارها طبق برنامه پیش می رود. وزیر کشور 
به 5 حوزه ای که همزمان انتخابات خبرگان نیز در آنها برگزار می شود کار ابالغ 
را انجام دادند. رییس ستاد انتخابات کشور  گفت: امیدوارم با این سطح آمادگی 

به سمت یک انتخاباتی برویم که هم شور و هم شعور در آن موج بزند. 
عرف با بیان این مطلب که باید همه مجریان قانون  را مدنظر قرار دهند تصریح 
کرد: نتیجه این انتخابات انش��ااهلل مجلس کارآمد باشد که بتواند در حوزه های 
کالن ب��ه وظای��ف خود عمل کند. وی در پاس��خ به این س��وال ک��ه چرا برای 
جلوگیری از هزینه احراز صالحیت مکمل هایی در قانون برای جلوگیری از ثبت 
نام نامزد های فاقد صالحیت صورت نمی گیرد، گفت: امسال طوری برنامه ریزی 
کردیم که کسانی که قرار است ثبت نام کنند حداقل مدرک فوق لیسانس خود 
را همراه داشته باشند. رییس ستاد انتخابات کشور در ادامه گفت: قانون جامع 
انتخابات قطعاً به این دوره نمی رس��د. عرف با بیان اینکه فرمانداران کل کشور 
تا پایان آبان، اسامی حدود هفت هزار نفر از افرادی که  احتمال حضورشان در 
انتخابات مجلس زیاد اس��ت را برای وزارت کشور ارسال کرده اند، درباره گرایش 
سیاسی این افراد گفت: از این تعداد 26 درصد اصالح طلب،۳4 درصد اصولگرا و 
4۰ درصد مستقل است. رئیس ستاد انتخابات کشور با یادآوری فاصله 8۳ روز 
باقی مانده تا انتخابات مجلس گفت:  از هشت روز قبل از انتخابات تا روز سکوت، 

یعن��ی روز قبل از برگزاری انتخابات، تبلیغات آزاد اس��ت و تبلیغات غیر از این 
زمان، تبلیغات زود هنگام تلقی می ش��ود. عرف درباره تحقیقات محلی از ثبت 
نام کنندگان نمایندگی مجلس گفت: نظر مراجع چهارگانه اولویت اس��ت ولی 
اگر موردی باشد که ضرورت داشته باشد، توسط معتمدین محلی هیأت اجرایی، 
سؤال میدانی هم صورت می گیرد. همچنین مراجع چهارگانه هم اگر الزم باشد 

این کار را انجام می دهند که البته خیلی کم اتفاق می افتد.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به انتقادی مبنی بر اینکه این حجم از مدارک 
کاغذی در عصر فناوری خیلی جالب نیس��ت، گفت: انشا اهلل در آینده با دولت 
الکترونیک بتوانیم به سمتی برویم که افراد از خانه خود برای انتخابات ثبت نام 
کنن��د. اما قانون فعاًل به ما اجازه این کار را نمی دهد و باید افراد در مراکز ثبت 
نام حضور یابند. وی درباره تأمین امنیت انتخابات گفت: در کنار ستاد انتخابات 
کشور ستاد امنیت انتخابات به ریاست معاون امنیتی وزارت کشور تشکیل می 
شود. در سنوات گذشته انتخابات در برخی حوزه های انتخاباتی مشکل امنیتی 

داشتیم که حتی کشته هم داده اند. 
عرف ادامه داد: ما در قدم اول باید ریشه ها و عوامل را شناسایی کنیم و قاعدتا 
باید در آنجا فرماندار با تجربه داشته باشیم تا صحنه را مدیریت کند، قطعاً ضمن 

ارزیابی علل و موانع اقداماتی صورت می گیرد. 
وی با بیان اینکه کش��ور نیازمند امنیت و انس��جام است، تصریح کرد: غفلت از 
انسجام ملی خطای استراتژیک است. نزاع و یقه گیری و انداختن بار مسئولیت 
به گردن دیگری کار درستی نیست. ما به انسجام ملی، سیاسی و مدیریتی نیاز 

داریم و اگر همدیگر را متهم کنیم، مشکل ایجاد می شود. 
رئیس س��تاد انتخابات کشور گفت: در این ش��رایط باید تالش کنیم انسجام و 
امنیت خود را حفظ کنیم. مردم ما هم نسبت به این شرایط ابهامات و سواالتی 
دارن��د اما هم��ه از ناامنی فرار می کنند. من دیروز در ش��ش فرمانداری غرب و 
جنوب غرب تهران حضور یافتم، چیزی که همه آنجا احساس می کنند این است 
که که اگر آنجا ناامنی ایجاد شود برای مردم مشکل ایجاد می شود. برخی در این 

مناطق می گفتند ما در زمان ناامنی سه روز در خانه ماندیم.
عرف در ادامه گفت: در سال گذشته بیش از سیصد تجمع که عمدتاً اقتصادی 

بود برگزار شد. پس این ظرفیت اعتراض در کشور وجود دارد.
عرف، اعتراض در جامعه پویا را امری طبیعی دانست و اظهار داشت: تجربه نشان 
داده که در بسیاری از تجمع ها عده ای مزاحمت ایجاد می کنند، مثل روز شنبه 

که اعتراضات را از مسیر آن خارج کردند.  فارس
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آیا روحانی واقعا از زمان سهمیه  بندی اطالع نداشت؟
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