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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

شاید اگر نمایندگان فعلی مجلس 
با شــعارهای دهــن پرکــن »نجات 
اقتصــاد ایــران« و »عدالتخواهــی« 
و »انقالبی گــری« و »شــفافیت« و 
امثالهم وارد مجلس نمی شدند، اخبار 
عایداتشــان از این نمایندگی، اینقدر 
نمک روی زخم مردم نبود.  ظاهرا یک 
نماینده مجلس خیلی خرج روی دست 
بیت المال می گــذارد! از 200 میلیون 
تومان تسهیالت مسکن تا یک خودروی 
دناپالس؛ آن هــم زیر قیمت بــازار و 
قسطی.  دو ماه و نیم پیش ماجرای واریز 
231 میلیون تومان به حساب نمایندگان 
خبرساز و جنجالی شد. تب این جنجال 
زود فرونشست، اما دیروز خبر واگذاری 
یک دناپالس 302 میلیون تومانی، بار 
دیگر عیار انقالبی گری مجلس یازدهم 

را زیر سوال برد. 
سه گزینه پیش پای نمایندگان

ماجرا از این قرار اســت که روح اهلل 
ایزدخــواه، عضو کمیســیون صنایع 
و نماینــده تهران در مجلس شــورای 
اسالمی یکشنبه شب در صفحه شخصی 
خود در اینستاگرام از تحویل خودروی 
دناپالس اتومات توسط مجلس شورای 
اسالمی به نمایندگان متقاضی خبر داد و 
نوشت: »در ابتدای شروع مجلس شورای 

اسالمی فرمی برای خودرو به نمایندگان 
داده شــد تا نوع اســتفاده از خودرو را 

انتخاب کنند که سه گزینه داشت:
1. اســتفاده از خودروی مجلس با 
راننده که در این صورت، هزینه ها حسب 
میزان کاربرد و طبق تعرفه )ساعتی 30 
هزار و روزانه ۵00 هزار تومان( از دریافتی 

ماهانه نماینده کسر می شود.
2. تحویــل امانی خــودروی صفر 
)پارس( به نماینده و عودت آن به مجلس 
در پایان نمایندگی کــه در این صورت 
پرداخت مبلغ مربوط بــه حمل و نقل 
)حدود ۵ میلیون( از هزینه های دفتری 

ماهانه حذف می شود.
3. فروش اقســاطی یک خودروی 
صفر به نماینده )دنا یا پارس( که قسط 

آن از دریافتی ماهانه کسر شود.«
او ادامه داده بود: »بنده چون خودرو 
نداشتم )همسرم یک خودروی ام وی ام 
110 به ارزش فعلی ۵0 میلیون تومان 
دارد( گزینه سوم و نوع خودروی دنا پالس 
اتومات را انتخاب کردم. قیمت تحویل 
این خودرو به نماینــده، 302 میلیون 
تومان و اقساط آن 3 ساله است. سند آن 
هم حداقل تا یک سال به نام مجلس است 

و امکان فروش به غیر ندارد.«
 یک نفر با صدای رسا بگوید

 قرار ما با مردم این نبود
این خبر آقای نماینده واکنش های 

بســیاری را به ویــژه در فضای مجازی 
برانگیخت. بسیاری این موضوع را تداوم 
رانت و رانت خــواری در مجلس عنوان 
کردند. وحید اشتری از فعاالن رسانه ای 
اصولگــرا که خود نیز نامــزد انتخابات 
مجلس بود در توئیتی با اشاره به رویکرد 
نمایندگان مجلس یازدهم و شعار آن ها 
برای ورود به مجلس، نوشت: »آن داخل 
کسی پیدا شــد که با صدای رسا برود 
پشــت بلندگو و بگوید آقایان قرار ما با 

مردم این نبود؟ حتی یک نفر؟«
شــماری دیگر هم با تاکید بر اینکه 
این اقدام مســبوق به ســابقه است، بر 
برخورد ریشــه ای با آن اشــاره کردند. 
علی قلهکی، کاربر مشهور اصولگرایان 
در این باره نوشت: »ماجرای دناپالس 
محدود به این مجلس نیســت! در اکثر 
مجالس همیشه تعدادی از نمایندگان 
خودروی رانتی دریافت می کردند؛ زمانی 
»بهزاد نبوی« وزیر صنایع سنگین بود 
به نمایندگان پاتــرول می داد حاال هم 
ماجرای »دناپالِس« مجلس فعلی! باید با 
رانِت سازمان یافته »صنعت« به مجلس 

برخورد اساسی کرد.«
انتقاد تند امام جمعه لواسان

از میــان کاربران فضــای مجازی 
امــا واکنش امام جمعه لواســان بیش 
از همه بازتاب داشــت. حجت االسالم 
والمسلمین سیدســعید لواسانی در 

حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: 
»یکی از نماینــدگان محترم توضیح 
دادند که قیمت دنا پــالس تحویلی به 
نمایندگان 302 میلیون است که 3 ساله 
از حقوق آنان کم می شود یعنی حدوداً 
ماهــی ۸ میلیون و 300 هــزار تومان. 
اشتباه نکردم؟ نمایندگان ماهیانه چقدر 
می گیرند؟ خب می خواستید ماشین 

بدهید چرا پژو پارس یا تیبا ندادید؟«
او ادامه داد: »واقع غیرقابل پذیرش 
اســت اینکه ماشــین ایرانی این همه 
گران است، بماند. اما اینکه نمایندگان 
مجلس دنا پالس را قســطی گرفته اند 
یعنی چــه؟ آیــا معنایــش تضمین 
تخلفات خودروسازان و چراغ سبز برای 

سرکیسه کردن مردم نیست؟ شفافیت 
و پاسخگویی چه شد؟ منتظر روشنگری 

نمایندگان انقالبی هستیم...«
سوال امام جمعه لواسان درباره میزان 
حقوق نمایندگان در حالی است که دو ماه 
پیش، پیرو جنجال بر سر فیش حقوقی 
نمایندگان، چند تن از وکالی مجلس، 
میزان این حقوق را حدود 11 میلیون 
تومان عنوان کردند. برخی اما این میزان 
با بیش از 30 میلیون تومان اعالم کردند. 

چشم و همچشمی با وزرا!
در این میان پاسخ نمایندگان به این 
انتقادها جالب توجه است. خبرگزاری 
مهر به سراغ یکی از نمایندگان رفته و از 
او پرسیده که چرا نمایندگان دناپالس 
می گیرند و مثال چرا پژوپارس نگرفتند؟ 
آنطور که این رسانه نوشــته، نماینده 
مذکور پاسخ داده: »در این دوره برخی 
از نمایندگان بــرای خرید »دناپالس« 
و »پژو پارس« ثبت نــام کردند که این 
خودروها با قیمت کارخانه ای در اختیار 
آنان قرار می گیرد، اما نمایندگان مجلس 
قبل، خودروهای گــران قیمتی چون 
»سوزوکی ویتارا« و »کیا سراتو« سوار 

می شدند!«
حسن لطفی، نماینده اصالح طلب 
مجلس هــم در این باره گفته اســت: 
»بر اســاس ماده ۷1 قانــون مدیریت 
خدمات کشوری، نمایندگان مجلس 
هم تراز وزرا هستند و بر این اساس هر 
حقوق، مزایا و امکاناتی که وزیران دارند، 
نماینــدگان مجلس هم باید داشــته 
باشد. اگر دریافت چنین خودروهایی 
برای نمایندگان خالف قانون اســت، 
پس وزرا، استانداران و دیگر مسئوالن 
هم نباید چنین خودروهایی را ســوار 
شوند و باید مزایای مسئوالن با یکدیگر 

همسان سازی شود.«
او ادامه داده اســت: »خوب اســت 
اصحاب رسانه بررســی کنند و ببینند 
که آیا نماینده مجلس حتی به اندازه یک 
بخشدار امکانات دارد یا خیر؟ حتی برخی 
از مدیران کل مجلس هم از نمایندگان 
حقوق بیشــتری دریافــت می کنند و 
همچنین خوب اســت بررسی کنید 
و ببینید که وزرا چه خودرویی ســوار 
می شــوند و نمایندگان چه خودرویی 

دارند.«
حســینعلی حاجی دلیگانی، عضو 

هیأت رئیسه مجلس ضمن آنکه گفته 
اســت »به نظر من تحویل خودروی 
دنا پــالس اتومــات بــه نمایندگان 
متقاضی مناسب نبود؛ باید خودروی 
معمولی تــری بــه نماینــدگان داده 
می شــد«، ادامه داده: »شاید در ذهن 
مردم نماینــدگان به جهــت ارتباط 
مردمی که دارند باید امکانات کمتری 
از وزرا در اختیــار بگیرنــد به هرحال 
نمایندگان نمی توانند با مردم ارتباط 
نداشته باشــند و جواب تلفن مردم را 
ندهند در حالی که وزرا این حریم را به 
راحتی برای خود قائلند و حتی به تلفن 
نمایندگان هم جواب نمی دهند. این نوع 
نگرش در جامعه است که هر کسی که 
جواب تلفن ندهد و در دسترس نباشد، 
آن را نشــانه جایگاه باالتر و کالس آن 
فرد می دانند، امــا در مورد نمایندگان 

این طور نیست.«
او همچنین تاکید کــرده: »به نظر 
می رسد اســتفاده وزرا از امکانات بیش 
از حد نیازشان است و در آنجا در میزان 
استفاده از بیت المال اسراف می شود از 
ســویی نماینده هم برای انجام امورش 
حداقل هایی را نیاز دارد و مجلس شورای 
اســالمی هم باید راهکارهایی داشته 

باشد.« 
به ایــن ترتیب تحویــل دناپالس 
302 میلیــون تومانی براســاس نیاز 
نمایندگان به امکاناتی درخور »شأن« 
آنها توجیه می شود و نیز بر اساس چشم 
و همچشمی با وزرا! غافل از آنکه صدای 
انتقاد این نمایندگان از وزرا و نمایندگان 
مجلس قبل همواره بلند بوده و خود با 
وعده مشی و منشی متفاوت از آنان، پای 

به بهارستان گذاشتند. 

نمایندگان مجلس انقالبی »دناپالس«را زیر قیمت و به صورت قسطی دریافت می کنند؛

درد کهنه رانت

خبر

رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران گفت: اخیراً تهدیدهای 
جدیدی از ســوی طرف های بدخواه توسط ابزارهای سایبری 
و سایر ابزارهای فناوری، مشاهده شــده است. در این رابطه، به 
انفجار اخیر در تاسیسات هسته ای شهید احمدی روشن )نطنز( 
اشاره می کنم که همانطور که قبالً هم اعالم شد، در اثر خرابکاری 
بود. این اقدامات خرابکارانه باید توسط آژانس و کشورهای عضو 
محکوم شود.  علی اکبر صالحی در شصت و چهارمین کنفرانس 
عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: ایران این حق را دارد 

تا هر اقدام الزمی را برای محافظت از تاسیسات خود انجام داده و در 
برابر هرگونه تهدیدی، واکنش الزم را به طور مقتضی اتخاذ کند.  
وی تصریح کرد: در همین راستا، جمهوری اسالمی ایران مصرانه 
حرکت خود به سمت کاربرد صلح آمیز دانش و فناوری هسته ای 
در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، بهداشت، صنعت و 
همچنین تداوم تولید برق هسته ای را ادامه می دهد.  او اشاره کرد: 
در همین جا، ما تاکید می کنیم که یکی از ماموریت های اصلی 
آژانس »تقویت تبادل علوم و همکاری فنی در مورد اســتفاده 

صلح آمیز از انرژی اتمی« و »تشویق تبادل و آموزش دانشمندان 
و کارشناسان در حوزه استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی« در بین 

دولت های عضو است.
آژانس فعالیت های هسته ای پادشاهی عربستان را نیز 

بررسی کند
صالحی عنوان کرد: ماهیت حرفه ای، بی طرفانه و مستقل 
آژانس تنها در صورتی تضمین می شــود که آژانس اطالعات 
موجود در مورد فعالیت های هسته ای پادشاهی عربستان را نیز بی 

چون و چرا و بی طرفانه بررسی کند.  وی تاکید کرد: اگر عربستان 
سعودی به دنبال یک برنامه هسته ای صلح آمیز است، بنابراین باید 
شفاف عمل کند و به بازرسان آژانس اجازه دهد فعالیت هایش را 

راستی آزمایی کنند.

صالحی در کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح کرد؛

هشدار درباره تهدید های تازه سایبری و فناوری علیه ایران

 شماره   619 /          سه شنبه 1 مهر   1399  /   4 صفر 1442  /  22 سپتامبر   2020

نماینده مجلس خبر داد؛
نامه قرارگاه خاتم االنبیا به 

رئیس جمهور برای انتقال پایتخت 
 ابوالفضــل ابوترابــی، عضو ناظــر مجلس در 
شورای ساماندهی مرکز سیاســی و اداری کشور 
و تمرکززدایی از تهــران درباره آخرین تصمیمات 
در زمینه انتقال پایتخت سیاســی -  اداری کشور 
گفت: جانمایی و همه موارد در زمینه انتقال پایتخت 
مشخص شــده اســت، قرارگاه خاتم االنبیا )ص( 
نیز نامه ای را رسماً به رئیس جمهور ارسال کرده و 
بدون اینکه پولــی از دولت بخواهد عنوان کرده که 
ساماندهی تهران را انجام می دهد و انتقال پایتخت 
سیاسی و اداری را نیز به سرانجام می رساند. وی با 
بیان اینکه خروج پادگان ها، دانشگاه ها، ایران خودرو 
و سایپا از جمله اقداماتی است که باید در ساماندهی 
تهران انجام شود، افزود: اگر این موارد درست انجام 

شود، مشکل مسکن در تهران نیز کاهش می یابد.
    

ظریف به روسیه سفر می کند
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه از 
سفر »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران 
به روسیه طی روزهای آینده خبر داد. وی در گفتگو 
با ایرنا این ســفر را در ادامه رایزنی های دو کشور در 
مورد برجام و همچنین مسایل دوجانبه و منطقه ای 

عنوان کرد.  
    

 در دیدار کروبی و کرباسچی 
چه گذشت؟

غالمحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران 
سازندگی در رابطه با دیدارش با مهدی کروبی، با بیان 
اینکه کروبی با وجود کسالت جسمی که داشت اما از 
روحیه و حال خوبی برخوردار بود، گفت: بحث های 
مختلفی در این دیدار مطرح شد، وضعیت گذشته، 
حال و آینــده را مورد بحث قرار دادیــم. او بیش از 
هر چیزی نگران مشــکالت مردم و کشور است و 
نگرانی هایی را در این خصوص بیان کرد. کرباسچی 
در پاسخ به اینکه پیرامون بحث انتخابات چه گفت 
وگویی با آقای کروبی داشتید، اظهار کرد: فعال او در 

حال بررسی اوضاع، احوال و شرایط انتخابات است.
    

مقام آمریکایی:
ایران باید به تعهدات پادمانی 

کامال پایبند باشد
مقام آمریکایی با وقاحت تمام و بدون اشــاره 
به بی توجهی کشــورش به توافق های بین المللی 
خواهان تعهد ایران به پادمان ها شد. به گزارش ایلنا 
به نقل از پایگاه اینترنتی سازمان ملل، جکی وولکات 
نماینده آمریکا در ســازمان ملل گفت: »ایران باید 
اقدامات بیشتری انجام دهد، تا از پایبندی کامل این 

کشور به تعهدات پادمانی اطمینان حاصل شود.«
    

در هفدهمین سفر استانی؛
رئیسی پنجشنبه به اردبیل سفر می کند

به گــزارش ایلنا، غالمحســین اســماعیلی، 
سخنگوی دستگاه قضا، اظهار کرد: حجت االسالم 
والمسلمین رییســی در هفدهمین سفر استانی 
خود، روز پنجشنبه هفته جاری در رأس یک هیأت 
عالی رتبه قضایی به استان اردبیل سفر خواهد کرد. 
گفتنی است، از فروردین ۹۸ تا شهریور ۹۹، رییس 
قوه قضاییه و هیئت عالی قضایی همراه ایشان برای 
رسیدگی به مسائل و مشکالت مردم به 1۶ استان 
کشور سفر کرده اند و استان های دیگر نیز مقاصد 
بعدی سفر های حجت  االسالم رییسی و مسئوالن 

عالی رتبه قضایی است.
    

سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد؛
تایید صحت مرحله دوم 

انتخابات مجلس 
سخنگوی شورای نگهبان از تایید صحت مرحله 
دوم انتخابات مجلس خبر داد. عباسعلی کدخدایی، 
در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: »صحت 
انتخابات مرحله دوم در حوزه های ده گانه انتخابیه 
به تایید شورای نگهبان رســید و مراتب به وزارت 

کشور اعالم شد.«
    

سرلشکر سالمی:
 مردم آمریکا اکنون 

»مرگ بر آمریکا« می گویند 
سرلشکر حسین ســالمی، فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در حاشیه آیین تجلیل 
و تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس، با 
بیان اینکه در زمان جنگ، دشمنان ما بسیار قوی 
بودند و ما هنوز قوی نبودیم اما نتیجه جنگ عکس 
موازنه اتفاق افتاد، گفت: امروز نیز آمریکا نمادهایش 
را از دست داده و حتی مردم آن اکنون مرگ بر آمریکا 
می گویند. حتی مجسمه های نمادین در آمریکا را به 
زیر می کشند و پرچم آمریکا را به آتش می کشند. 

دو ماه و نیم پیش ماجرای 
واریز 231 میلیون تومان به 
حساب نمایندگان خبرساز 

و جنجالی شد. تب این 
جنجال زود فرو نشست، 

اما دیروز خبر واگذاری 
یک دناپالس 302 میلیون 

تومانی، بار دیگر عیار 
انقالبی گری مجلس یازدهم 

را زیر سوال برد

امام جمعه لواسان: یکی از 
نمایندگان محترم توضیح 

دادند که قیمت دنا پالس 
تحویلی به نمایندگان 302 

میلیون است که 3 ساله 
از حقوق آنان کم می شود 

یعنی حدوداً ماهی ۸ 
میلیون و 300 هزار تومان... 
خب می خواستید ماشین 

بدهید چرا پژو پارس یا تیبا 
ندادید؟

معــاون وزیر امور خارجه روســیه بیان 
کرد: مسکو علی رغم تهدیدهای آمریکا به 

اعمال تحریم، به همــکاری دفاعی با ایران 
ادامه خواهد داد.

 به گزارش خبرگزاری تاس، ســرگئی 
ریابکوف، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران 
گفت: مسکو ترســی از تحریم های بالقوه 
آمریکا به خاطر معامالت تسلیحاتی با ایران 

ندارد. او بیان کرد: ما از تحریم های آمریکا 
نمی ترسیم. 

به آنها عــادت داریــم. این امــر هیچ 
تاثیری در سیاســت ما نخواهد داشــت. 
 همکاری مــا با ایــران چندجانبه اســت.

ریابکوف افــزود: همــکاری دفاعی طبق 

نیازهای دو کشــور و تمایل دوجانبه پیش 
خواهد رفت.

تحریم های تسلیحاتی رفع شود، راه 
صادرات تجهیزات دفاعی باز می شود

در عین حال سردار امیرعلی حاجی زاده، 
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاسداران 

روز گذشــته در حاشــیه آئیــن تجلیل و 
تکریم از یــک میلیون پیشکســوت دفاع 
مقدس در جمــع خبرنگاران و در پاســخ 
به ســوالی درباره برنامه ایــران در واکنش 
به تحریم های تســلیحاتی آمریکا، گفت: 
برنامه جمهوری اســالمی ایران با گذشته 
هیچ فرقی نخواهد کرد. ما خودکفا هستیم 
 و اگر تحریم ها برداشــته شود، راه صادرات

 باز می شود. 

رئیس جمهوری آمریکا از  تحریم های جدید علیه 2۷ نهاد 
و فرد مرتبط با برنامه های موشکی و هسته ای ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری روســیا الیوم، »دونالد 
ترامپ«، در بیانیه ای مدعی شد: »امروز من اقدامات جدیدی 
را به منظور محدود کردن اهداف هســته ای، موشــک های 
بالســتیک و تســلیحات متعارف ایران اتخاذ کرده ام. دولت 

من هرگز اجازه دســتیابی ایران به سالح هسته ای یا به خطر 
انداختن دنیا با ذخایر جدید موشک های بالستیک و تسلیحات 
متعــارف را نخواهــد داد.« وی افزود: »امــروز تحریم های 
جدیدی علیه 2۷ نهاد و فرد مرتبط با شبکه تسلیحاتی ایران 
وضع کرده ام. این اقدامات ســازمان انرژی اتمی ایران، گروه 
صنعتی شــهید همت و دو موسســه به دلیل نقش شان در 

 انتقال و اکتساب ســالح های متعارف را شــامل می شود.« 
ترامپ گفت: »مطابق با این دســتور اجرایی که امروز اعمال 
می شود اموال آمریکایی کسانی که به جابه جایی، ذخیره سازی 
و فروش تسلیحات متعارف از و به ایران کمک می کنند بلوکه 
می شود. این امر همچنین شامل کسانی که در آموزش های فنی، 
خدمات و حمایت های مالی و دیگر کمک رسانی تسلیحاتی 

مرتبط مشغول هستند نیز می شود.« در این بیانیه که در پایگاه 
اینترنتی کاخ سفید منتشر شده آمده است: »تحریم های جدید 
شامل ســازمان انرژی اتمی، گروه صنعتی شهید همت و دو 
شرکت در زمینه نقش داشتن شان در انتقال و تولید تسلیحات 
نظامی می شود. آمریکا تالش کرده تحریم های سازمان ملل را 

علیه ایران اعمال کند.«
وی مدعی شد: »تحریم های جدید با هدف عدم دستیابی 

ایران به تسلیحات هسته ای اعمال می شود.«

ریابکوف: 

برای تجارت تسلیحاتی با ایران ترسی از تحریم های آمریکا نداریم

تحریم های تازه ترامپ علیه 27شخص حقیقی و حقوقی ایران


