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 رقابت میان اصول گرایان جهت دستیابی 
به کرسی ریاست مجلس

انصراف زاکانی، اصرار عباسی

معاون علوم پزشکی شیراز اعالم کرد؛

آمار مبتالیان به کرونا در شیراز و شهرستان های استان فارس
4 فوتی جدید در 24 ساعت گذشته

اصلی،  رقبای  حذف  برای  تالش  همچنین  و  یازدهم  پارلمان  ریاست  سر  بر  اختالف  و  رقابت ها 
زودهنگام تر ازآنچه تصور می شد، رخ نمود. اظهارات دو نامزد مطرح برای کسب این کرسی گواه 
این مدعا است؛ فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت محمود احمدی نژاد که از حوزه 
انتخابیه کازرون به مجلس یازدهم راه یافته، دیروز از پشت پرده تالش ها برای حذف برخی نامزدهای 
کرسی ریاست پارلمان خبر داد. از سوی دیگر، علیرضا زاکانی منتخب تهران که یکی از نامزدهای 

مطرح جبهه پایداری برای ریاست این دور از مجلس بود هم به نام »وحدت« از...
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برای  و همچنین تالش  یازدهم  پارلمان  ریاست  بر سر  اختالف  و  رقابت ها 
حذف رقبای اصلی، زودهنگام تر ازآنچه تصور می شد، رخ نمود. اظهارات دو 
عباسی  فریدون  است؛  مدعا  این  این کرسی گواه  برای کسب  مطرح  نامزد 
رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت محمود احمدی نژاد که از حوزه انتخابیه 
کازرون به مجلس یازدهم راه یافته، از پشت پرده تالش ها برای حذف برخی 
زاکانی  علیرضا  دیگر،  از سوی  داد.  پارلمان خبر  ریاست  نامزدهای کرسی 
منتخب تهران که یکی از نامزدهای مطرح جبهه پایداری برای ریاست این 
کرد.  کناره گیری  رقابت  ادامه  از  »وحدت«  نام  به  هم  بود  مجلس  از  دور 
اظهارات این دو نشان می دهد که فشارها برای حذف رقیبان تحت عناوین 
مختلف، بسیار زیاد است؛ در این میان آنچه بیش از همه خودنمایی می کند، 
یازدهم  پارلمان  به  راه یافته  اصولگرای  مختلف  گروه های  مذاکره  و  تالش 
است.  مجلس  ریاست  به ویژه  هیئت رئیسه  بیشترین کرسی های  برای کسب 
زیاد  آن قدر  جدید  مجلس  به  راه یافته  اصولگرای  گروه های  میان  اختالفات 
این  توییتی  در  اصولگرا،  رسانه ای  و  سیاسی  فعال  مهاجری  محمد  است که 
اختالفات را به »واقعه جنگ احد و دعوا بر سر تقسیم غنائم« تشبیه کرده 
است. البته در میانه این رقابت برخی نامزدها و گروه های اصولگرایی ممکن 
است از کرسی ریاست بگذرند که در ازای آن، تعداد بیشتری از کرسی های 
۱۲ گانه هیئت رئیسه و کرسی های ۱۵ گانه ریاست کمیسیون های تخصصی 
را به دست آورند. گرچه علیرضا زاکانی در یک توییت اعالم کرد که برای 
حفظ وحدت و انسجام نیروهای انقالب، از نامزدی ریاست مجلس انصراف 
ریاست  او،  انصراف  مقابل  در  دارد که  از آن  شنیده ها حکایت  اما  می دهد 

مرکز پژوهش های مجلس به زاکانی پیشنهادشده است.
البته گرچه این پیشنهاد به زاکانی در حد گمانه زنی است اما فریدون عباسی 
از  کناره گیری  برای  او  به  اعالم کرد که  »ایلنا«  با  در گفت وگویی  رسمًا 
نامزدی ریاست پارلمان، ریاست یک کمیسیون را پیشنهاد کرده اند. عباسی 
در این زمینه توضیح داد: »افراد مختلفی با من تماس می گرفتند و می خواستند 
به من کمیسیون تعارف کنند تا من به گروه و دسته ای که تشکیل داده اند 
احترام می گذارم.  نمایندگان  نظر  به  به آن ها گفتم که  پاسخ  اما در  بپیوندم 
ریاست  داوطلب  به عنوان  را  خودم  علنی  در صحن  من  یعنی  به عبارت دیگر 
ترجیح  اما  دارم  را  خودم  از  رأی  یک  حداقل  که  می دانم  و  می کنم  مطرح 

می دهم که نمایندگان در صحن مجلس در این خصوص تصمیم بگیرند.«
اختالف میان احمدی نژادی ها

اظهارات فریدون عباسی عالوه بر آنکه نشانه وجود فشارهای سنگین برای از 
میدان به در کردن نامزدهای کرسی ریاست است، از سویی دیگر از وجود 

اختالف نظر میان وزیران و مدیران احمدی نژاد نیز حکایت دارد.
منتخب  و  احمدی نژاد  دولت  اقتصاد  وزیر  حسینی،  شمس الدین  سویی  از 
و  کرده  معرفی  ریاست  کاندیدای  رسمًا  را  خود  یازدهم  مجلس  در  تنکابن 
از سوی دیگر، نام محمدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش وپرورش احمدی نژاد 
است.  مطرح  کرسی  این  برای  دولت،  آن  مسکن  وزیر  نیکزاد  علی  و 
فریدون عباسی هم که رسمًا خود را نامزد ریاست می داند. با این وضعیت، 
مدعیان  از  یکی  که  قالیباف  محمدباقر  رقبای  تعداد  بر  هم  احمدی نژادی ها 
اصلی ریاست مجلس است، افزوده اند و هم نشان داده اند که فعاًل قصد اجماع 
البته عباسی گرچه یکی از مدیران  با خود بر سر کرسی ریاست را ندارند. 
تأکید  »ایلنا«  با  خود  دیروز  گفت وگوی  در  اما  است،  احمدی نژاد  دوران 
شکل گرفته،  دهم  و  نهم  دولت  مدیران  میان  که  توافقی  با  همراه  که  کرد 
نیست. او هرگونه وابستگی خود با تشکیالت مشخص ازجمله گروه مدیران 
با  ائتالف  احتمال  و  کرد  رد  را  یازدهم  مجلس  در  احمدی نژاد  وزیران  و 
شمس الدین حسینی را نیز محتمل ندانست. عباسی تأکید کرد که قصد دارد 
با  همگرایی  از  اظهاراتش  در  چنان  عباسی  کند.  شرکت  مستقل  به صورت 
مدیران و وزیران احمدی نژاد در مجلس یازدهم دوری کرده که در بخشی 
فراکسیون  تشکیل  بر  مبنی  گمانه زنی ها  برخی  درباره  گفت وگو  این  از 
»احمدی نژادی ها«، این موضوع را رد و تأکید کرد: »آقای احمدی نژاد یک 
 ایدئولوژی یا سبک نیست. ایشان یک نفر بود که اکنون دوره اش تمام شده 

است.«
بااین همه، قالیباف که این بار برای تحقق رؤیای ریاست پارلمان به مجلس 
نشان  استان ها  نمایندگان  با  او  سنگین  البی های  و  استانی  سفرهای  آمده، 
می دهد برای تحقق این رؤیا همه توان خود را به کار گرفته و حاال با جمعی 
از رقیبان روبه رو است؛ از یک سو سه وزیر و مدیر دولت احمدی نژاد و از 
بعید  هم  زاکانی  انصراف  همچنین  موتلفه.  از  میرسلیم  دیگر، مصطفی  سوی 
است به نفع قالیباف تمام شود زیرا همچنان نام مرتضی آقاتهرانی دبیر کل 
جبهه پایداری و علی نیکزاد که گفته می شود موردحمایت پایداری ها هست 
هم همچنان در میان نامزدهای احتمالی ریاست دیده می شود. سه هفته دیگر 
مجلس یازدهم رسمًا کار خود را آغاز می کند و به نظر می رسد رقابت ها در 

هفته دوم خردادماه به اوج خود خواهد رسید.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته 
۷۵ مورد جدید ابتال به ویروس کرونا شناسایی و ۴ نفر نیز در استان فارس 

جان باختند.
در  چهارشنبه  بعدازظهر  همتی  دکترعبدالرسول  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
به آزمایشگاه های  ارسالی  نمونه  از ۲ هزار و ۵۵۹  افزود:  جمع خبرنگاران 
تخصصی کووید ۱۹ استان، ۷۵ مورد مثبت شناسایی شده که با افزوده شدن 
رسیده  نفر   ۹۲۱ و  هزار   ۳ به  فارس  استان  کنونی  آمار  جدید،  موارد   این 

است.
او افزود: متأسفانه چهار نفر از هم استانی ها در ۲۴ ساعت گذشته به دلیل ابتال 
به کروناویروس جان خود را از دست دادند که با این چهار مورد جدید، 
تاکنون آمار موارد فوتی به دلیل ابتال به کرونا ویروس در فارس به ۹۵ نفر 

رسیده است.

به کروناویروس  ابتال  براثر  استان  فوتی  مورد  دانشگاه ۹۵  بهداشت  معاون 
از شروع تاکنون را ۵۸ مورد مربوط به شیراز؛ ۱۰ مورد مرودشت؛ ۳ مورد 
ارسنجان،  زرقان،  پاسارگاد،  داراب،  کازرون،  رستم،  اقلید؛  مورد   ۲ آباده؛ 
سروستان، نی ریز و بیضا هرکدام یک نفر عنوان کرد و مابقی جان باختگان 
را نیز مربوط به دیگر دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی استان اعالم 

کرد.
دکتر همتی همچنین آمار بهبودیافتگان بیمارستانی و ایزوله خانگی استان را 

نیز سه هزار و ۴۱۵ نفر اعالم کرد.
برای  تا  خواست  مردم  از  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
پیشگیری از ابتال به بیماری کووید ۱۹ و قطع زنجیره های انتقال این بیماری، 
در خانه ماندن، رعایت بهداشت فردی و فاصله مناسب در روابط اجتماعی 

را جدی بگیرند.

رقابت میان اصول گرایان جهت دستیابی به کرسی ریاست مجلس
انصراف زاکانی، اصرار عباسی

معاون علوم پزشکی شیراز اعالم کرد؛
آمار مبتالیان به کرونا در شیراز و شهرستان های استان فارس

4 فوتی جدید در 24 ساعت گذشته

 گفتگو با مستخدم 
قدیمی خشت

  در مراسمی به صورت ویدئوکنفرانس و هماهنگ 
با سراسر استان صورت گرفت؛ 

برگزاری همایش تجلیل از معلمان 
نمونه در کازرون

 پیگیری سدهای نرگسی 
و چروم، آب شاپور و تعرفه 

برق منطقه در دیدار نماینده 
 منتخب کازرون و کوه چنار 

با معاون وزارت نیرو

به مناسبت روز جهانی کارگر؛

از کارگران نمونه شهرداری 
کازرون تجلیل شد

ادامه روند مرحله 
دوم غربالگری 

 کووید ۱۹ 
در شهرستان 

کازرون

                  فیلم ماشیِن فروشی شما                       
                  فیلم منزل شما

                  فیلم جشن تولد خود، فرزندان و نوه هایتان             
               و فیلم انواع آگهی های خود را 

                    به ما بسپارید تا در روزنامه طلوع 
                    کنار متن ارسالی تان 

                    به نمایش بگذاریم.

روش نوین مطبوعاتی ما با فیلم

تلفن تماس دفتر روزنامه طلوع :
         32344772-3-4         4222۹246 

روش نوین مطبوعاتی 
ما را به دیگران نیز 

یادآور شوید.


