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اعتراضات ضد نژادپرستی
درآمریکا ؛ ریشه ها و پیامدها
یک سیاه پوست دیگر ،یک پلیس دیگر  ،یک قتل
دیگر ،یک آشــوب دیگر ؛ ایــن داستان تکراری
تنشهاینژادیدرایاالتمتحدهآمریکاستکهاز
روز نخست تاسیس این کشور و حتی سال ها پیش
از آن در جریان بوده است .انتشار صحنه دلخراش
خفه کــردن جــورج فلوید زیــر زانــوهــای پلیس
خونسرد آمریکایی در شهر مینه سوتا و فریادهای
« نمی توانم نفس بکشم» قربانی  ،آتش اعتراضات
نژادی در آمریکا را بار دیگر شعله ور ساخته است.
در چهار روز گذشته ،شهرهای مختلف آمریکا از
مینیاپولیس تا نیویورک ،از آتالنتا تا هیوستون و از
میلواکی تا لس آنجلس شاهد تظاهرات گسترده
بوده اند .دربرخی از شهرها ،درگیری معترضان
با پلیس به زخمی شدن افــراد منجر شده و در
برخی از شهرها نیز آشوب و غارت رخ داده است.
بــا ایــن حــال ،آن چــه کــه ایــن روزهـــا در آمریکا
میگذرد،صرفاخشمآنیشهروندانبهخفهشدن
جورج فلوید شهروند سیاه پوست زیر زانوهای
پلیس سفیدپوست مینه سوتا نیست؛ بلکه فوران
خشم چند صد ساله از نابرابری و تبعیض نهادینه
شــده در آمریکا علیه رنگین پوستان و اقلیت
ها در ایــن کشور اســت .انــدرو کومو  ،فرماندار
نیویورک گفته است« :اتفاقات در مینیاپولیس
تنها یک اتفاق جداگانه نیست بلکه فصلی از کتاب

«بیعدالتی و نابرابری مداوم» در آمریکاست».
این کتاب ،سال ها پیش از تاسیس ایاالت متحده
با نسل کشی سرخ پوستان و آغاز تجارت برده
در مستعمرات انگلیسی در دنیای جدید شروع
شد و بــرای  400ســال با انــواع و اقسام ظلم و
ستم به اقلیت ها ادامــه داشته است .هر بار نیز
در پی خشم عمومی از چنین ظلم و ستم هایی،
شهروندان آمریکایی به خیابان ها میریزند تا
شرایط نامساعد را یک بار بــرای همیشه تغییر
دهند؛ اما هربار ،درپی سرکوب نیروهای امنیتی
و اقـــدام عــده ای آشوبگر و غــارتــگــر ،مــبــارزات
مدنی مردم آمریکا به نتیجه مطلوب نمی رسد.
البته درسال های اخیر به دلیل رشد شبکه های
خبری مستقل و فعالیت شهروند -خبرنگاران،
امــکــان اطـــاع رســانــی گــســتــرده تــر و ایــجــاد
همبستگی بیشتر میان معترضان فراهم شده
است .به همین دلیل نیز جنبش اعتراضی «جان
سیاهان ارزش دارد» در میان طیف گسترده
ای از شهروندان آمریکایی از جمله شهروندان
سفیدپوست رواج یافته اســت .ایــن جنبش در
تــاش اســت به م ــوازات کسب برخی موفقیت
های سیاسی از جمله راهیابی سیاهان به برخی
مشاغل مهم در آمریکا از جمله ریاست جمهوری،
شرایط را برای میلیون ها سیاه پوست گرفتار در
فقر و نابرابری و تبعیض تغییر دهد .این هدف
از آن جهت اهمیت دارد که قرن ها برده داری
و اعمال سیاست های جدایی نــژادی ،فرهنگ
نژادپرستی را در الیــه هــای زیــریــن اجتماعی
در ایــن کــشــور رواج داده اس ــت .ب ــدون تغییر
این فرهنگ نژادپرستی در بین مــردم آمریکا،
امکان جلوگیری از قتل سیاهان توسط پلیس
های نژادپرست و تبرئه این پلیس های قاتل از
سوی قضات نژادپرست وجود نخواهد داشت.
با این حال ،به موازات افزایش مطالبات اجتماعی
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برای اصالح رفتارهای نژادپرستانه در آمریکا،
گروه های نژادپرست در این کشور فعال تر شده
اند تا از میراث غمبار تبعیض نژادی در این کشور
حراست کنند .این گروه برای رسیدن به هدف،
حتی از زیرگرفتن فعاالن ضد نژادپرستی یا
شلیک گلوله به سمت معترضان ابایی ندارند.
اقدامات خشونت بار راســت گرایان افراطی و
نژادپرستان آمریکایی در سال های اخیر به دلیل
اظهاراتدوپهلووجانبدارانهدونالدترامپ،رئیس
جمهوری آمریکا تشدید شده است؛ تا جایی که
حتیپیامرسانتوئیتر،توئیتترامپکهتیراندازی
به معترضان را مجاز دانسته بود ،نقض قوانین
این شبکه در ارتباط با ستایش خشونت دانست
و امکان ریتوئیت کردن و پسند آن را محدود کرد.
به هــرحــال ،حل نشدن معضل عمیق تبعیض
نژادی در آمریکا ،یک بار دیگر این کشور را دچار
ناآرامی های سیاسی -اجتماعی کرده است که با
توجه به وخامت اوضاع اقتصادی در اثر همه گیری
ویــروس کرونا ،مخاطرات جدی تری را متوجه
نظم و ثبات اجتماعی در این کشور خواهد کرد.
این موضوع از این جهت اهمیت بیشتری دارد که
حدود شش ماه دیگر قرار است انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا برگزار شود و رای دهندگان
درباره تمدید ریاست جمهوری ترامپ برای دور
دوم تصمیم بگیرند .توانایی رئیس جمهور مستقر
در مدیریت بحرانی به گستردگی بحران ناشی
از مرگ جورج فلوید  ،تاثیر چشمگیری بر نتایج
انتخابات نوامبر سال جاری دارد  .به عبارت دیگر،
اگر ترامپ نتواند از زیر بار شائبه نژادپرستی بیرون
بیاید و در زمان کوتاه و با کمترین هزینه ،نظم و
آرامش را به آمریکا برگرداند  ،چه بسا شانس ادامه
سکونت و کار را در کاخ سفید از دست بدهد .
همین موضوع  ،بر حساسیت این دور از اعتراضات
نژادی در آمریکا افزوده است .

رهبر انقالب درگذشت آیتا ...ابوالقاسم محجوب را تسلیت گفتند
حضرت آیتا ...خامنهای ،رهبر معظم انقالب
اسالمی ،درگذشت عالم پرهیزگار آیتا ...شیخ
ابوالقاسم محجوب را تسلیت گفتند .به گزارش
پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب ،متن

پیام ایشان به این شرح است« :بسم ا ...الرحمن
الرحیم /درگذشت عالم پرهیزگار آیتا ...آقای
حاج شیخ ابوالقاسم محجوب رحمةا...علیه را به
خاندان مکرم و دوستان و شاگردان و ارادتمندان

ایشان تسلیت عرض میکنم .از خداوند متعال
علو درجات این عالم پارسا و پرهیزگار را مسئلت
مینمایم.
سیدعلی خامنهای»

وزیر بهداشت پس از دیدار با تولیت آستان قدس رضوی:

محدودیت زمانی برای زیارت حرم مطهر با نظارت نهادهای مسئول برداشته میشود
وزیــر بهداشت ،درم ــان و آم ــوزش پزشکی
پس از دیدار با تولیت آستان قدس رضوی از
برداشته شدن قید محدودیت ساعت برای
زیــارت حرم مطهر رضــوی با نظارت آستان
قدس ،استانداری خراسان رضوی و رئیس
دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد.دکتر
نمکی در گفتوگو با آستان نیوز ضمن تقدیر
و تشکر از مدیریت حکیمانه آستان مقدس
حضرت رضا(ع) در دوران شیوع بیماری کرونا
گفت :تدبیر ،خرد و حکمت حاکم بر مدیریت
آستان قدس رضوی نقش بسیار مؤثری در
مدیریت بیماری کرونا در استان خراسان
رضوی داشته است.وی همچنین تاکید کرد:
این آستان مقدس در هدایت و مدیریت دیگر
آستا نهای مقدس کشور نیز نقش بسیار
مهمی ایفا کــرد .ایــن مجموعه مقدس ،به

عنوان یک مرجع مهم و اثرگذار روی دیگر
امــاکــن متبرکه ،کمک شــایــان توجهی در
مدیریت کرونا کرد و نقش حجت االسالم و
المسلمین مروی در این اثرگذاری بسیار بارز
و چشمگیر بود.نمکی با اشاره به جلسه خود
با تولیت آستان قدس رضوی و جلسه ستاد
کرونا ،بیان کــرد :با توجه به دشوار یهای
زیارت زائــران و مجاوران در گرمای آفتاب،
قید محدودیت ساعت زیارت از حرم مطهر با
اختیار آستان قدس رضوی و نظارت استاندار
محترم و نیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی
مشهد برداشته م ـیشــود.وی اضافه کرد:
مقرر شد تا با کمک و نظارت همه سازمانهای
مردم نهاد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
تنها نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی
برعهده وزارتخانه باشد و اداره و کنترل بقیه

امــور برعهده آستان قــدس رضــوی و دیگر
نهادهای دســت انــدرکــار خواهد بــود تا به
بهترین نحو ممکن ،زیــارت زائــران آقا علی
بن موسی الرضا(ع) در رفاه و سالمت کامل
انجام شود.وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی با بیان توصیه موکد خــود تصریح
کرد :از همه زائــران و مردم عزیز کشورمان
درخواست میکنیم که حتما با زدن ماسک
و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی به زیارت
مشرف شوند ،چرا که ما واقعا روز و شب خود
را برای خدمتگزاری به مردم گذاشتهایم تا
سالمت را برای جامعه تضمین کنیم.نمکی
گفت :مردم ما دچار خوش باوری نشوند که
بحران کرونا تمام شده است ،بلکه با رعایت
نکردن مسائل بهداشتی میتواند در اثر
بیتوجهی با موج سنگینتر برگردد.

مقاوم مثل فرزاد فرخ ،بازنده مثل رشیدپور و خوش شانس مثل هیتلر!
مصطفوی-کدامشبکهتلویزیونیموفقتراست؟
کــدام برنامه توانسته مخاطب بیشتری جذب
کند؟دیروز نتایج تاز هترین نظرسنجی مرکز
تحقیقات رسانه ملی دربــاره پرمخاطبترین
برنامههای تلویزیون منتشر شد .این نظرسنجی،
همه برنامههای بــاالی  10درصــد بیننده در
اردیبهشت سال  99را معرفی کرد .این نتایج
در بعضی قسمت ها جالب و شگفت انگیز
بــود و در بعضی قسمت ها هم عجیب و
شوکه کننده  .راستش را بخواهید ما هم
وقتی فهمیدیم «اتــفــاق» با اجــرای رضا
رشیدپور و با آن دکور باشکوه و
با جبروت نتوانسته حتی 10
درصــد مــردم را پــای برنامه
اش بنشاند شوکه شدیم!
یــا وقــتــی متوجه شدیم
تکرار یک برنامه از سری
قبلی در شبکه مستند
جزو چند برنامه پربیننده
سیما شده است شگفت زده
شدیم .ایــن فهرست چیزهای

دیگریهمدارد.گزارشمفصلیازپربینندهترین
برنامهها و بازنده های تلویزیون را در صفحه 6
نوشته ایم .آن را بخوانید.
* در بین زمامداران خونریز تاریخ ،هیتلر یکی از
معروفترینهاست؛ مردی که بزرگترین جنگ
تاریخ بشر را بـهراهانداخت ،میلیو نها انسان
بیگناه را به کام مرگ کشید ،عرصه را
برای قدرتطلبی خیلیها باز کرد و بعد
هم با شلیک گلوله به مغزش ،به زندگی
خــود خاتمه داد .هیتلر بسیار منفور
بود و از همان ابتدا ،برخی دنبال ترور
او بودند اما او در طول 13سال از
مهلکه  10ترور خوفناک فرار
کرد؛ آن هم با خو ششانسی
محض؛ جوری که حرص آدم
در میآید! تمام ماجرای
این  10ترور را در صفحه
تاریخ ( )7نوشته ایم.
* «شنیدم که بعضیها
میگویند فرزاد فرخ خیلی
پــولــدار بــوده کــه خواننده شده

در حالی که اینها شایعه اســت .من از شش
سالگی کــار مـیکــردم ،بستنی میفروختم.
یــادم هست کــه م ــادرم بستنی یخی درســت
میکرد و من میرفتم جلوی یک مدرسه و آنها
را میفروختم .من تقریبا کودک کار محسوب
میشوم و پــدرم سا لها پیش به رحمت خدا
رفته و من سا لهاست که نــا نآور و سرپرست
خــانــواد هام هستم و »...این ها صحبت های
فــرزاد فرخ است که چندشب پیش در برنامه
کــودک شــو گفت و مــورد توجه قــرار گرفت.
واقعیت تلخ است اما شاید اگر فرزادجان راه
دیگری را در پیش گرفته بــود ،االن به جای
موفقیت در خوانندگی و داشتن بیش از یک
میلیون فالوئر در اینستاگرام ،سرانجام دیگری
در انتظارش بــود .همکاران مــان در صفحه
مــشــاوره از صفحات زنــدگــی ســام بــه همین
موضوع پرداخته اند .این که چه عاملی باعث
میشود که یک فرد به رغم داشتن گذشتهای
سخت ،بر مشکالت غلبه کند اما فردی دیگر
همچنان خود را قربانی بداند و در مشکالت
باقی بماند؟  

بیانیه خودروسازان در خصوص شرایط قرعه کشی و تحویل خودروهای فروش فوق العاده
ایرانخودرو و سایپا در بیانیهای مشترک اعالم
کــردنــد ،بــرنــدگــان قرعهکشی خــریــد خــودرو
باید طی  48ساعت مبلغ خــودرو را به حساب
خــودروســاز واریــز کنند.به گــزارش فــارس ،در
بیانیه خــودروســازان (ای ــران خــودرو و سایپا)
آمده است :به اطالع کلیه متقاضیان حضور در
فرایند فــروش فو قالعاده ویژه ایــام عید سعید
فطر میرساند -۱:جهت اطمینان بخشی به

افــکــار عمومی در صحت و دقــت قرعهکشی،
نــهــادهــای نــظــارتــی و رســانــههــا در تمامی
مراحل قرعهکشی ،حضور خواهند داشــت.
 -۲متقاضیان مکلف اند ظرف  ۴۸ساعت پس
از اعالم منتخبان از سوی خودروسازان ،برای
تکمیل وجه اقدام کنند .ضمن این که در صورت
واریز نشدن وجه ،اسامی نفرات جایگزین از محل
رزرو ،توسط خودروساز و با تایید دستگاه های

نظارتی اعالم میشود -۳.شناسنامه مالکیت
خــودرو (بــرگ سبز) نیز از ســوی پلیس راهــور
تحویل خودروساز خواهد شد که پس از اتمام
دوران ترهین ،از سوی خــودروســازان ،تحویل
خریدار می شود.
 -4با توجه به مفاد قرارداد فروش؛ امکان فروش
وکالتی خودروهای ثبتنامی از سوی متقاضیان
در دوران ترهین وجود نخواهد داشت.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• رئیس جمهور بارها اعالم کرده تحریم ها
نمی تونه در اقتصاد ما تأثیر بذاره .از طرف
دیگه تمام مشکالت اقتصادی و گرونی ها رو
گردن تحریم می اندازه  .باالخره کدام حرف
ایشون رو باور کنیم؟
••چرا بایدحقوق کارگر کمتر از کارمند باشد؟
یعنی کارمندها بیشتر ازکارگرها کار می
کنند؟ نمی دانم در کشوراسالمی این چه
عدالتیه؟
•• چراقیمت موتورسیکلت آن قدر باال رفته؟
با عملکرد این مسئوالن ،خرید خانه وماشین
برای مردم رویا شده! خجالت بکشید.
•• پدران مان برای خرج خانواده مانده اند.
پس ما جوان ها می خواهیم چه کار کنیم؟
مگر در خواب ببینیم که خانه خریدیم ،مگر
در خواب ببینیم که بتوانیم یک پراید قراضه
بخریم .ما چطور می خواهیم ازدواج کنیم؟
••تنها خدمتی که مجلس دهم به این مردم
کرد  ،گرانی بود .مخصوصا بنزین که ریاست
محترم مجلس آن را برای  80میلیون به یادگار
گذاشت که تا آخر عمر در خاطرمان هست.
•• نــام سهام عــدالــت راع ــوض کنید .حتی
کمونیست ها هم نام این سهام را «عدالت»
نمی گذارند .بگویید سهام کارمندان دولت
بهتر است.
•• خدا به ما بازنشستگان صبر بدهد .با حقوق
زیر دو میلیون واقعا با سیلی صورت مان را
سرخ نگه داشته ایم .می خواستند مقداری
دریافتی مان را افزایش دهند ،سه ماه گذشته
ولی همان را هم نریختند.
•• تکلیف کسانی که موفق به ثبت نام سهام
عــدالــت نشدند چــی مــی شــه؟ چــرا دولــت
خدمتگزار اعالم نمی کنه؟
••من کارگر بازنشسته تامین اجتماعی هستم
با گذشت سه ماه از سال هنوز مابه التفاوت
حقوق ما را نداده اند .لطفا پیگیری کنید.
•• آقای عباسی کجایی برادر عزیز؟ خبری
ازت نیست .ما خیلی دلمون می خواد تحلیل
ارســال سوخت با پنج نفتکش ایرانی رو از
زبان شما بشنویم.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

••ما که نفهمیدیم دورکاری ادارات برقراره
یاخیر؟ شرکت گاز میگه همه بیان سرکار و
دورکاری نداریم .مهدکودک هم تعطیله  ،من
بچه ام رو چی کار کنم ،وقتی تو شهر غریبم؟
•• اگه یادتون باشه اوایل کرونا نه ماسک پیدا
می شد نه الکل و محلول .سپاه آمد وسط
میدان دست محتکران را رو کرد و کل مردم
را بسیج کرد برای تولید و پخش اون و االن
هم صنعت خودرو و خودرو سازی به چنین
همتی نیاز داره.
••جالبه کــه متوسط درآمـــد ماهانه مــردم
استونی را به تومان نزدین!ترسیدین؟خوب
مینوشتید که  1386یورو به پول ما می شه
حدود  30میلیون تومان! یعنی درآمــد یک
کارمندشون ،ماهانه این قدره!
•• دولت الکترونیک واقعی رو استونی داره
نه ما که برای یک ثبت نام اینترنتی خودرو،
دو روزه که اینترنت خونه مون جواب نمی ده.
•• مدارس ،دوماه بسته بود و حقوق فرهنگیان
دوبرابر شد! بیت المال حق همه است .حق
من کارگر ،حق من بازنشسته و ...این افزایش
ِ
حقوق همه را له کــرده اســت .اگر در تنگنا
هستید این افزایش حقوق را از کجا پرداخت
می کنید؟
•• ماسک زدن رواجباری کنین .ما که می
زنیم یک جوری بهمون نگاه می کنن که انگار
جذام داریم!
••لطفا یک گــزارش و پیگیری ویــژه دربــاره
افــزایــش وام مسکن هم داشته باشید .آیا
واقعا با  60میلیون وام می شود کاری کرد؟
قیمتها هر روز یک جهش دارد وما همچنان
در نقطه صفر هستیم.
••امان از مسئول بی تدبیر که فقط به فکر آمار
کمی است و از کیفیت خبری نیست .لطفا
به خاطر رفاه حال مردم،مرکز کرونا رو جا به
جا کنید و پایگاه سالمت رو برگردونید .اگر
یک مرکز خصوصی این کار را می کرد ،مرکز
بهداشت حتما پلمب می کرد.
•• آقــای رئیس جمهور بــرای کشته شدن
رومینا وامصیبتا راه انداخته  ،برای از بین

نمابر05137009129 :

رفتن حقوق کــارگــران و زحمت کشان و
بازنشستگان چیزی نمی گوید.
•• باز دوباره که طرح «گران نمی خریم» را راه
انداختید .وقتی مسئوالن بی عرضه توی این
بــازار آشفته ذی نفع هستند این وسط شما
فقط آتش بیار معرکه هستید.

جوابیه سازمان برنامه
به چند پیام مردمی

 – 1تقاضا تاریخ ()1399.2.21
یقینا تالش دولت محترم و عوامل صندوق
بــازنــشــســتــگــی در رســیــدگــی بـــه وضــع
بازنشستگان قابل تقدیر است اما واقعیت
این است که فرهنگیان بازنشسته خصوصا
بازنشسته هایی که تا پنج سال قبل بازنشسته
شدند شرمنده فرزندان شان هستند.
پــاســخ ســازمــان -حــقــوق بازنشستگان
متناسب با اعتبارات مندرج در قانون بودجه
سال  1399اضافه شده است.
 – 2انتقاد تاریخ ()1399.2.24
واقعا مردم با این مبلغ چندرغاز یارانه اجاره
شان را بدن؟ خرج شان را بدن؟ قسط شان را
بدن؟ قرض شان را بدن ،قبض شان را بدن؟
کدام شان را بدن؟
پاسخ سازمان -مبلغ پرداختی یارانه ها
براساس ارقام تعیین شده در جدول مصارف
تبصره  14قانون بودجه سال  1399در حال
پرداخت می باشد و دولت در تعیین مبلغ آن
نقشی ندارد.
 – 3انتقاد تاریخ ()1399.2.25
آقای روحانی! جناب نوبخت! پس چه شد
کمک معیشتی تان؟ همین یکی دو بار بود؟
دستتان درد نکند .یــک وقــت ورشکسته
نشوید.واقعاتوانکمکبههمینچندمیلیون
معیشت بگیر را که از ده ها فیلتر شناسایی
گذشتند ،ندارید؟ معیشت بگیران در گذران
زندگی مانده اند .تا کی از مردم و کمک مردم
مایه می گذارید؟
پاسخ سازمان -پرداخت کمک معیشتی
های اعالم شده توسط سازمان برنامه و بودجه
ادامه دارد.

این روزها در مجلس چه می گذرد؟

کمیسیون های پر مشتری و هدیه هایی که وانکرده پس فرستاده شد!
امروز صبح اولین جلسه رسمی مجلس یازدهم
با هیئت رئیسه جدید در صحن علنی بهارستان
برگزار میشود .این درحالی است که این روزها
مجلس روزهــای بسیار شلوغی را میگذراند
و بحثها و تحلیلها دربــاره کمیسیون ها ،
اعتبارنامه ها و مطالبات مردم از نمایندگان
بسیار داغ اســت .گــزارشــی از اتفاقات این
روزهای مجلس را بخوانید:
▪پیشنهاد ختم قرآن

حسین جاللی ،منتخب مــردم رفسنجان و
انارگفته بود :در روز ورود به مجلس و اولین
جلسه علنی ،قــرآ نهــای زیبایی را روی میز
هریک از نمایندگان گذاشته بودند که کار خوب
و مناسبی بود ،اما فکر کردم که چطور میتوان
حق این کتاب بزرگ الهی را تا جایی که امکان
دارد به جا آورد .بر همین اساس به ذهنم آمد که
اگر مجموع نمایندگان دوره یازدهم هر روز دو
صفحه قرآن کریم را بخوانند ،میتوانیم تقریب ًا
روزانه یک ختم کامل داشته باشیم .اما عباس
سلیمی نمین تحلیل گر سیاسی در واکنش به
این پیشنهاد گفت« :ما از مجلس انتظار حل
مشکالت را داریم .آقایان قطعا در خانه هایشان
قرآن و عبادت و نماز شب داشته باشند اما وقتی
وارد مجلس شدند باید فکرشان را به کار بگیرند
تا مشکالت کشور را حل کنند».
▪کدام کمیسیونها مشتری بیشتری دارد؟

احمد امیرآبادی فراهانی ،عضو هیئت رئیسه
مجلس دربــاره بیشترین تقاضا برای عضویت

▪تبریک رقبای قدیمی

در کمیسیون های تخصصی مجلس از سوی
منتخبان ،گفت :کمیسیون های امنیت ملی و
سیاست خارجی ،اصل  ،۹۰برنامه و بودجه،
صنایع و معادن و اجتماعی بیشترین تقاضا را از
سوی منتخبان برای عضویت دارند.
▪هدیههایی که نگرفته پس فرستادند

ایزدخواه نماینده تهران در مطلبی در صفحه
اینستاگرام خــود نوشت« :در جلسه معارفه
نمایندگان استان تهران با یکی از سازمانهای
دولتی استان ،به هر نماینده دو عدد کارت هدیه
به ارزش مالی ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان برای
خرید از یکی از مارکهای داخلی اهدا شد ،بنده
و بسیاری دیگر کار تها را توسط برادر مالک
شریعتی (نماینده مردم تهران) به سازمان مزبور
برگرداندیم ».امیرآبادی نماینده قم در توضیح
ایــن هدیه ها گفت« :جلسهای بــرای معارفه
نمایندگان استان تهران با یکی از سازمانهای
یکی از وزارتخانهها در تهران برگزار میشود،
در انتهای جلسه دو کارت هدیه به آن ها داده
میشود ،این ها هم ناراحت میشوند و از طریق
یکی از نمایندگان همه را برمیگردانند.

بعد از مشخص شدن تکلیف ریاست مجلس،
بسیاری از شخصیتهای کشوری و لشکری در
قالبپیامهایتبریکبرایقالیبافدرمسئولیت
جدیدش آرزوی موفقیت کردند .در این بین
رئیس جمهور روحانی ،جهانگیری ،رضایی،
علی الریجانی و والیتی که زمانی در رقابتهای
انتخابات ریاست جمهوری رقیب قالیباف بودند
نیز به وی پیام تبریک دادنــد .همچنین تولیت
آستانقدسرضوی،فرماندهکلسپاهپاسداران،
فرمانده کل ارتــش ،دبیرکل مجمع مجالس
آسیایی ،رئیس مجلس سنای پاکستان  ،رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح و تعدادی ازوزیــران
دولــت نیز در پیام هــای جــداگــانـهای انتخاب
قالیباف به ریاست مجلس را تبریک گفتند.
▪اعتراف و اعتراض عارف

عارف در نامهای به مردم ایران و موکلین خود
ضمن ارائــه گزارشی از عملکرد فراکسیون
امید نوشت« :اگر از عملکرد دولت تدبیر و امید
یا از کارکرد فراکسیون امید و شورا یعالی
ســیــاسـتگــذاری اصــاحطــلــبــان میپرسید
پاسخ من تصدیق بسیاری از نقدهای شما
به ناکارآمد یها یا فرصتسوز یهاست».
وی همچنین نوشت:متاسفانه سیاست های
نادرست و ناهماهنگ و چالش های ناکارآمدی
در نظام اداری کشور ،تاثیری فراتر از تحریم ها بر
اقتصاد و زندگی مردم داشته است و اساسا ،آثار
سوء تحریم ها به واسطه چالش های سیاست
گذاری در کشور ،فراگیر شده است.

