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فرمانده مرزبانی ناجا :بهرغم تهدیدات
امنیت خوبی در مرزها حاکم است

...

ویژه های خراسان
نامهنگاریبرخیدستگاههابرای
«فوقالعادهمدیریتبحران»
با توجه به ماده  20آیین نامه اجرایی قانون
تشکیل سازمان مدیریت بحران که مقرر
کرده افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت
بحران در واحدهایی که به موجب این آیین
ی شود ب ه کار گرفتهمیشوند،
نامه تشکیل م 
در طول مدت تصدی از فوقالعاده ویژه به
تشخیص مقام مافوق برخوردار می شوند،
نامه نگاری هایی از سوی برخی دستگاه
های دولتی درگیر با حوادث اخیر با مدیران
ارشد اجرایی برای اطالع از میزان و دامنه
پرداخت این فوق العاده به کارکنان خود
صورت گرفته است.

شرط مبهم دولت برای
گران شدن آب و برق
در حالی که هیئت دولــت در مصوبه 27
اسفندماه سال قبل خود تایید کــرده بود
بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت
ســال  ۱۳۹۸ســاالنــه بــه مــیــزان  7درصــد
افزایش یابد ،طبق پیشنهاد  22اردیبهشت
وزارت نیرو که همان روز نیز به تصویب
کابینه رسیده ،بند جدیدی به این مصوبه
ســال  1397اف ــزوده شــده که شامل این
جمله است" :مشروط بر این که از قیمت تمام
شده در سال مربوطه ،تجاوز ننماید".

چهره ها و گفته ها
مهرداد بذرپاش نماینده سابق مجلس
تأکید کــرد :مجلس خانه ملت است
و نباید آن را به خانه دولــت و معاونت
پــارلــمــانــی رئیس
جــمــهــور تنزل
دهــــــیــــــم/ .
بـــــاشـــــگـــــاه
خبرنگاران

راند آخر رقابت بر سر ریاست پارلمان دهم

عارف به کرسی ریاست مجلس می رسد؟
طاهری -همزمان با اعالم زمان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه
مجلس،باردیگرگمانهزنیهادربارهراندآخررقابتبرسرریاست
کرسی پارلمان دهم داغ شده است .آن گونه که هیئت رئیسه
مجلساعالمکرده،قراراستانتخاباتهیئترئیسهآخرینسال
مجلس دهم روز یک شنبه 5خرداد برگزار شود .علی الریجانی
رئیس فعلی مجلس از سال  87ریاست مجلس را در سه دوره
متوالی مجلس برعهده داشته است و پیش بینی واگــذار کردن
اینکرسیدرسالآخرمجلسشایدکمیسختباشد.امارقابت
تنگاتنگسالگذشتهالریجانیباعارفکهاینرقابترابهدوردوم
کشاند ،شاید کورسویی از امید برای اصالح طلبان باقی گذاشته
باشد .اولین دور رقابت رئیس فراکسیون امید با علی الریجانی
در انتخابات موقت هیئت رئیسه مجلس در خرداد 95و همزمان
با آغاز به کار مجلس دهم شکل گرفت .انتخابات هیئت رئیسه
موقت مجلس ،عالوه بر آن که برای تصاحب جایگاه ریاست مهم
بود ،به نوعی وزن کشی اصالح طلبان و اصولگرایان مجلس هم
به حساب می آمد .در این دور الریجانی توانست با کسب 173
رأی در برابر  103رأی در صدر مجلس بنشیند .پس از برگزاری
انتخابات موقت ،عارف ترجیح داد که دیگر نامزد کرسی ریاست
نشودوالریجانیباشکستدادنکواکبیانبهصورترسمیبرای
نهمینسالمتوالیسکاندارمجلسشد.مسعودپزشکیانوعلی
مطهری هم توانستند با شکست دادن دهقان و حاجی بابایی در
جایگاه نوابرئیسمجلس قراربگیرند.درانتخاباتدومینسال
مجلسدهمنیزعلیالریجانیبدونرقیبتوانسترئیسمجلس
شود و پزشکیان و مطهری هم دوباره نواب او شدند .اما باالخره با
باالگرفتنانتقاداتازفراکسیونامید،محمدرضاعارفواعضای
فراکسیون امید سعی کردند در این سومین سال مجلس خودی
نشان دهند .اصولگرایان هم که دل خوشی از الریجانی نداشتند
تالشکردندضربشستیبهاونشاندهند.بههمیندلیلرقابت
اولیهریاستمجلسمیانالریجانی،عارفوحاجیباباییبرگزار
شدوامااینبارعارفنفراول،الریجانینفردوموحاجیباباییهم
سومشدامابهدلیلنرسیدنبهحدنصاب،انتخاباترئیسمجلس
در بهارستان تکرار شد که با اعالم انصراف حاجی بابایی بار دیگر
الریجانی توانست عارف را در یک رقابت نفس گیر شکست دهد.
نوابرئیسهمدرجایگاهخودتثبیتشدند.
▪احتمالتغییرپزشکیانومطهری

درهمینحالتابناکدرتحلیلینوشت:فراکسیونهایسهگانه
مجلس در چند وقت اخیر ،برخی تحرکات در خصوص انتخاب
افراد برای عضویت در هیئت رئیسه را آغاز کرده اند ،اما گویا در
این میان ،فراکسیون امید فعالیتهای بیشتری در این راه داشته
است.چرخش عجیب علی مطهری در روزهای اخیر و همچنین

تغییر برخی رویکردهای پزشکیان ،باعث شده تا زمزمههایی از
حضور برخی نمایندگان دیگر این فراکسیون در هیئت رئیسه
مجلسبهگوشبرسد،بهگونهایکهروزگذشتهبرخینمایندگان
ازاحتمالکاندیداتوریاحمدمازنیبهجایپزشکیانخبردادند.
بهنظرمیرسد،قراردادنمازنیدربرابرمطهریوحتیپزشکیان،
جز اعتراض مفهوم دیگری نمیتواند داشته باشد .در واقع برخی
اعضایفراکسیونامید،بااینکار،درحالتنبیهکردنهرسهعضو
اصلیخودهستند.
▪ایمن آبادی :به نظرم آقای الریجانی همچنان رئیس مجلس
بمانند

با این حال باز هم به نظر می رسد در صورتی که شاهد اتفاق فوق
العادهاینباشیم،بایددرایندورهممنتظرریاستالریجانیبرای
دوازدهمین سال متوالی در مجلس باشیم که در نوع خود یک
رکوردکمسابقهاست.غالمعلیجعفرزادهایمنآبادی،نایبرئیس
فراکسیونمستقلینمجلسنیزدرگفتوگوبااعتمادآنالیندرباره
انتخابات هیئت رئیسه مجلس گفت :سال آخر عمدت ًا رقابتها
ضعیفتر میشود و طی سالهای اول مجالس رقابتها برای
کسبکرسیهیئترئیسهشدیداست.ویافزود:درسالهایآخر
نمایندگان چندان رغبتی ندارند که برای انتخابات هیئترئیسه
نامزدشوند.نمایندگانازنظراخالقیتمایلیندارندکهنامزدشوند
و میخواهند اعضای فعلی هیئترئیسه را حفظ کنند .از لحاظ
سازمانیاگرکسیمیخواستدرهیئترئیسهمجلسحاضرشود،
درسالهایگذشتهتالششرامیکردوعمدت ًاکسیتالشجدی
برایحضوردرهیئترئیسهنمیکند.بهگفتهایننمایندهمجلس،
رقابتبرایتصاحبکرسیهایهیئترئیسهدراجالسیهچهارم
نسبتبهسالهایگذشتهضعیفترخواهدبود.جعفرزادهدرپاسخ
بهاینکه«آیاآقایالریجانیدراجالسیهچهارمرئیسمجلسباقی
میماند؟» گفت :از نامزدهای احتمالی بیاطالع هستم ،اما به
نظرمدرسالآخرهمآقایالریجانیهمچنانرئیسمجلسبمانند،
فکر میکنم دوستان هم ورود نکنند؛ تاکنون بحثی در خصوص
نامزدشدندوستانبرایریاستمجلسنداشتهایم.

فارس -فرماندهمرزبانیناجاگفت:بهرغمتهدیداتموجود،امنیتخوبیدرمرزهایایراناسالمیحاکماستواینبهبرکتارتباطمطلوب
رهبریوملتاستکهماراشکستناپذیرکردهاست.سرداررضاییافزود:تامیننظموامنیتمهموحیاتیو مرزهایایراناسالمیبهدلیلحضور
فعالوقدرتمندمرزبانانومرزنشیناندرسراسرکشورازامنیتمطلوبیبرخورداراست.

مهر پایان بر اختصاص دفتر
به روسای جمهور سابق
معاونت حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوال یک مقام مسئول در
نهاد ریاست جمهوری تأکید کرده که هم اکنون در تشکیالت ریاست
جمهوری ،دفتری با عنوان دفتر رئیس جمهور سابق پیشبینی نشده
است.اینسوالوجوابدرپیآنانجامشدهکهیکمقاممسئولدرنهاد
ریاستجمهوری،خواستارمشخصشدنوضعیتاداریوامکاناجرایی
شدن اجارهیارهنساختمانتوسطنهادریاستجمهوریواستقراردفتر
رؤسای جمهور سابق در آن شده بود .به گزارش خراسان ،نهاد ریاست
جمهوریدرپاسخبهاینموضوع،تأکیدکردهکهطبقاصل ۱۳۶قانون
اساسی ،تصویب چارت سازمانی نهاد ریاست جمهوری از اختیارات
رئیسجمهوربودهکههماکنونچنیندفتریبرایرئیسجمهورسابق
پیشبینینشدهاست.تشکیلدفتررئیسجمهورسابقبراینخستین
بار در سال 84و در آخرین روزهای دولت دوم اصالحات تصویب شد که
چند ماه بعد مجلس هفتم آن را مغایر با قانون دانست .دولت احمدی
نژاد نیز با فشارهای خود این دفتر را پس گرفت تا سیدمحمد خاتمی از
اردیبهشت 85فعالیتهایخودرابهساختمانیدرمیدانآرژانتینکه
متعلقبهبنیادبارانبود،منتقلکند.نکتهجالباینکهعین ًاهمیناتفاق
درپایاندولتاحمدینژادنیزرخداد.رئیسدولتدهمکهتالشکردبا
مصوبهایمشابه،دفتریرابرایکارخودبعدازدورانریاستجمهوری
اختصاصدهدبااستنادبههمینمصوبهبرایخوددرمیدانونکدفتری
ترتیبدادهبودودرایندفترساکنشداماباپیگیریهایدولتیازدهم
اینساختمانبهمعاونعلمیرئیسجمهورتحویلدادهشد.یکیدیگر
ازحاشیههایاینموضوعخردادماه 96رخداد؛جاییکهساختمانتیم
حفاظت احمدی نژاد به دلیل یک اختالف حقوقی تخلیه شد .به گفته
نهاد ریاست جمهوری تخلیه این دفتر با حکم قضایی بوده ،اما حامیان
احمدی نژاد که از ردصالحیت او در انتخابات 96ناراحت بودند ،برای
مظلوم نمایی اقدام به انتشار یک شماره حساب برای تأمین هزینه های
حفاظتازاحمدینژادکردند.شمارهحسابیکهالبتهبعدهاجزئیاتی
ازنحوههزینهکردپولهایمندرجدرآنارائهنشد.دراینبارهجابهجایی
دفترسیدمحمدخاتمیدرسالگذشتهنیزخبرسازشد.زمانیکهرئیس
دولتاصالحاتدفترمربوطبهبنیادمستضعفانراتحویلداد،محمود
واعظیرئیسدفترروحانیازآمادگیبرایاختصاصدفتریبهخاتمی
خبردادهبود.استنادمحمودواعظیبهمصوبهقبلیهیئتوزیرانبوده
اماتاکنونخبریدربارهاختصاصدفتربهخاتمیمنتشرنشدهاست.در
پاسخی که معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره سرنوشت اختصاص
دفتر برای رؤسای جمهور سابق منتشر کرده ،مصوبه دولت اصالحات
دراینبارهملغیاعالموتأکیدشدهکهباوجوداینمطابققانوناساسی
رئیسجمهوردراینزمینهصاحباختیاراست.درپاسخمعاونحقوقی
تصریح شده که هم اکنون در تشکیالت نهاد ریاست جمهوری چنین
ساختاری وجود ندارد .این پاسخ به این معناست که تا تصمیم بعدی
رئیسجمهور،اختصاصدفتربهرؤسایجمهورسابقمنتفیاست.
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خارجازدستور
محمد اکبری
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طرحتعطیلیروزپنجشنبهاعالم
وصولشد
درجلسهروزگذشتهمجلسعلیرضارحیمی
عضوهیئترئیسهمجلسگفت:طرحتعطیلی
مراکز اداری ،آمــوزشــی و قضایی در کلیه
استانها و شهرستانها در روز پنج شنبه به
صورتعادیاعالموصولشد.

نمایندگاندرچالششفافیتآرا
برایانتخاباتهیئترئیسه
در حالی که هیئت رئیسه مجلس اعالم کرده
است یک شنبه  5خــرداد انتخابات هیئت
رئیسه مجلس برای سال چهارم کاری دوره
دهم برگزار میشود شنیده ها حکایت از آن
دارد که قرار است فراکسیون والیی براساس
تصمیم تازه خود درخواست اعالم شفافیت
رای نمایندگان برای این دوره از انتخابات
را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد .به گفته
یک منبع آگاه این فراکسیون بنا دارد از تمام
نمایندگان درخــواســت کند بــرخــاف سه
ســال قبل بــرای شفافیت وضعیت جریانی
وکالی خانه ملت  ،با اعالم رای خود وضعیت
فراکسیونی شان را اعالم کنند.

وزارتخارجه
واکنشموسویبهادعایرویترز
دربارهبرجام

ایرنا -سید عباس موسوی سخنگوی وزارت
امور خارجه خبرسازی رویترز مبنی بر گره
زدن ماندن در برجام از سوی ایران با فروش
یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز را رد کرد
و گفت :نظرات و مطالبات به حق ایــران در
نامه  18اردیبهشت رئیس جمهور محترم
کشورمان به سران کشورهای باقی مانده در
برجامبهوضوحوباصراحتبیانشدهاست.

