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روی موج کوتاه

ن بهارستان؛
به بهانه واریز  231میلیون تومان به حساب ساکنی 

وقتی پای «مسکن نمایندگان» به سیاست باز میشود

محبوبه ولی

وقتــی تســهیالت  200میلیون
تومانی مســکن به نماینــدگان زیر
ذرهبین میرود و به سرعت در رسانهها
دست به دست میشود و وقتی مجلس
اصولگرای یازدهــم در همان ماه اول
استقرارش در بهارستان طرح مسکن
انقالب را ارائــه میکند تا افتخار حل
معضلی را که اصالحطلبان نتوانستند
حل کنند ،به نام خود ثبت کند ،تمام
اینها دقیقا همان وقتی است که پای
«خانه» به سیاست باز میشود.
دیروز خبرگــزاری ایرنــا از قول
حسین جاللی ،نماینده رفسنجان و
انار نوشت« :اولین حقوق نمایندگی
 ۱۱میلیــون تومان؛ بــه عالوه ۲۰۰
میلیون تومــان بابت مســکن و ۲۰
میلیون تومان هم برای سایر هزینهها
به حساب ما واریز شد».
در ایــن وانفســای گرانــی و
حقوقهای عقبافتــاده و کارگران
اخــراج شــده و گورخوابــی و
کانکسنشینی و بامخوابی این 231
میلیــون تومان وجه رایــج مملکت،
نگاهها را به خود جلب کرد و نشانی بود
از تمایز وکیل و موکل.
توجه ویژه به ایــن  231میلیون

تومان در شــرایطی بود که این عدد
چندان هــم تازگی نداشــت .اواخر
اردیبهشــت ســال جاری با توجه به
پایان عمر مجلس دهم و آغاز مجلس
یازدهم و البته ماجــرای بودجه ،99
برخی رســانهها به سراغ این موضوع
رفتند که حال با تغییر مجلس ،حقوق
نمایندگان جدید چقدر خواهد بود.
گزارش یک فیش
آن زمان یک فیــش حقوقی هم
منتشر شــد که نشــان میداد یک
نماینــده ماهانه بیــش از  31تا 34
میلیون تومان دریافتی خواهد داشت.
رســانهها نوشــتند کــه حقوق
ماهانه نمایندگان مجلس در ســال
گذشته  9میلیون و  280هزار تومان
بوده که امســال یعنی در ســال 99
به  11میلیــون و  600هــزار تومان
رســیده اســت .بخش دوم دریافتی
آنها نیــز تحتعنوان هزینــه ایاب و
ذهاب ،استخدام منشی ،اجاره دفتر،
اجاره منزل در تهران و قبض موبایل
پرداخت میشــود که اعــداد و ارقام
متفاوتی دارد .برای مثال بنا به گزارش
رسانهها ،هر نماینده برای استخدام
ســه نیــروی کار  9میلیــون تومان
دریافت میکند .برای پرداخت هزینه
دفاتر نیز ماهانه ســه میلیون تومان،

برای ایاب و ذهاب دو میلیون و 200
تومان و بــرای پرداخت قبض موبایل
 200تا  400هزار تومان به حســاب
نمایندگان واریز میشود.
روزنامه شــرق در گزارشی در این
مورد ،اشاره کرده بود که نمایندگان
برای اقامت در تهران هم اجاره ماهانه
پنج میلیون تومانی دریافت میکنند
و این مبلغ به حساب تمام نمایندگان
واریز میشــود؛ حتــی نمایندگانی
که در تهران ساکن هســتند .به این
پرداختها ،یک دســتگاه خودروی
پژوپارس و همچنین سهمیه بنزینی
که در اختیار تمــام نمایندگان برای
رفت و آمد قــرار داده شــده بود نیز
اضافه میشد.
پویش اصولگرایانه
این گزارش در کمتر از دو ماه پیش
و آن هم در آستانه شکلگیری مجلس
جدیدباشعارهایپرطمطراقاقتصادی
و عدالتمحور بسیار حساسیتبرانگیز
شــد .مدتی بعد که مجلس یازدهم در
جای خود مستقر شد ،موضوع ودیعه
مســکن نمایندگان و البته تسهیالت
خرید خودرو برای آنها مطرح شد و به
دنبال آن پویش «نه به ودیعه مسکن»
از ســوی برخی از نمایندگان مجلس
اصولگرا به راه افتاد.

دیروز حسین جاللی،
نمایندهرفسنجانوانار
به خبرگزاری ایرنا گفت:
«اولین حقوق نمایندگی۱۱
میلیون تومان ؛ به عالوه۲۰۰
میلیونتومانبابتمسکن
و ۲۰میلیون تومان هم برای
سایرهزینههابهحسابما
واریز شد»

ایــن پویش را مالک شــریعتی،
نماینده تهــران کلیــد زد و درباره
آن گفت« :هیأت رئیســه مجلس
برای ودیعه مسکن نمایندگان دوره
یازدهــم مبالغی را مصــوب کرده؛
در جلســه یک مــاه قبــل فرمی
دادند کــه امضا نکردم و اســتفاده
نخواهم کرد .به همــکاران عزیزی
که نیــاز ندارند پیشــنهاد میکنم
بــا تجمیع ایــن مبالــغ ،پایهگذار
صندوقی در مجلس برای اشتغال،
ازدواج و مســکن جوانان شویم».
شماری از نمایندگان از جمله زهره
الهیان ،الیاس نادران ،عبدالحسین
روحاالمینی ،مرتضــی آقاتهرانی و
برخی دیگر نیز همنظر با شــریعتی

بودنــد و برخــی نیز بــه پویش او
پیوستند.
از اظهــارات نماینــدگان به این
موضوع هم بوی سیاســت به مشــام
میرســید .بــرای نمونــه مجتبی
رضاخواه ،نماینده تهــران در فضای
مجازی نوشت« :انقالبی بودن و تالش
برای حل مشکل مردم را باید در عمل
نشان داد و اال مسئولین لیبرال استاد
شعار و وعدهاند».
او اعالم کرد موافق اســت که این
مبالغ در صندوق قرضالحسنه برای
تشــویق فرزندآوری یا وام مســکن
جوانان تازه ازدواج کرده ،اســتفاده
شود.
مجلس یازدهم هم مثل
ادوار گذشته است
اما دیروز که واریــز  231میلیون
تومان شامل  200میلیون تومان حق
مسکن به حســاب نمایندگان اعالم
شــد ،آن اظهارات و آن پویش مورد
تردیــد قرار گرفت و محمدحســین
فرهنگی ،عضو هیأت رئیسه مجلس
شورای اسالمی ناگزیر به توضیح شد.
او به ایلنا گفت که این تســهیالت
مسکن برای کسانی واریز میشود که
فاقد محل سکونت در تهران هستند و
این اتفاق در ادوار گذشته مجلس نیز
رخ داده است.
فرهنگی با بیان اینکــه این امر از
نظر تعریف ســازمانی جزو ابزارهای
مدیریتی اســت نه امکانات رفاهی،
ادامــه داد« :با توجه بــه پراکندگی
نمایندگان در ســطح کشور ،مجلس
امکان ایــن را ندارد در هر شــهری
ادارهای را تامین و امور نمایندگان را
رتق و فتق کند؛ زیرا هزینهها چندین
برابر میشــود .بنابراین مبلغی را در
اختیار خودشــان قــرار میدهد که
آنهــا را مدیریت کننــد .همچنین
یک نماینــده مانند یــک فرماندار و
بخشدار کارمندانی در اختیار دارد و
هزینههایی دارد کــه خدمات اداری
است و حقوق حساب نمیشود».
این عضو هیأت رئیســه مجلس
در پاســخ به اینکه آیا آمار دقیقی از
نمایندگانی که تســهیالت مسکن را
دریافت نکردهاند ،وجود دارد یا خیر،
گفــت« :تهیه این آمار کار مشــکلی

عضوهیأترئیسهمجلس
شورای اسالمی درباره
پرداخت 200میلیون تومان
بهحسابنمایندگانبابت
مسکن،بابیاناینکهاین
اتفاق در ادوار گذشته
مجلس نیز رخ داده ،گفت:
اینتسهیالتمسکن
برای کسانی واریز میشود
کهفاقدمحلسکونتدر
تهرانهستند

نیســت و بر طبق مصوبه مقرر شــد
که حسب درخواســت و تقاضا برای
کســانی که فاقد مســکن در تهران
هستند این امکان فراهم شود».
آزمون شفافیت و البته صداقت
حاال بسیاری مطرح میکنند که
موضوع مسکن و البته سایر خدمات
و امتیازاتی که نماینــدگان دریافت
میکنند ،فرصت خوبی برای آزمودن
شفافیت آنهاســت .آبان ماه پارسال
با دســتور ابراهیم رئیســی ،رئیس
قــوه قضائیه ســامانه ثبــت اموال و
داراییهای مســئوالن رسما فعال و
قرار شد  250تا  300هزار از مدیران
و مســئوالن از جمله وکالی مجلس
حقوق و داراییهای خــود را در این
سامانه ثبت کنند.
قرار بود نمایندگان حقوق مستمر
و غیرمســتمر خود را در این سامانه
ثبت کنند ،اما کلمه «غیرمســتمر»
از مصوبات بودجه حذف شــد و بدین
ترتیب ایــن دریافتیهــا از ثبت در
سامانه فرار خواهند کرد.
مجلس دهم با مصوباتــی از این
دســت و یا مخالفت با علنیســازی
رأی نماینــدگان ،کارنامه روشــنی
در حوزه شــفافیت از خــود به جای
نگذاشــت و از این حیث مورد انتقاد
جدی اصولگرایان بود .اکنون اما به نظر
میرسد مجلس یازدهم هرچه بیشتر
شــعارهایی از جنس شفافیت بدهد،
بیشتر زیر ذرهبین خواهد رفت؛ شاهد
مثالش هم همین ماجرای مســکن و
امتیازات دیگری اســت که قطعا در
آینده ابعاد تازهتری پیدا خواهد کرد.

خبر
جعفرزاده ایمنآبادی:

این مجلس در حال ترساندن مردم است

نماینده مجلــس دهم گفــت :اصالحطلبــان افراد
مسئولیتپذیری هستند ،خواهش من این است که دیگر
از عبارت «کاندیدای اجارهای» استفاده نشود و مسئولیت
انتخاب و حمایتشــان را بپذیرند .یعنی بگویند که آقای
روحانی کاندیدای ما بود اما به دالیلی نتوانســتیم موفق
باشیم.
غالمعلــی جعفــرزاده ایمنآبــادی در گفتوگو با
ایلنــا ،در خصوص انتخابات ریاســت جمهوری ســال
آینده و حضــور اصالحطلبــان با توجه بــه تاکیدی که
بر عدم حضــور بــا کاندیدای اجــارهای دارنــد ،اظهار
کرد :مــن قبول ندارم کــه اصالحطلبان در ســال  ۹۲با
کاندیــدای اجــارهای در انتخابات حاضر شــدند ،نباید

این مســئله در ذات جریان اصالحطلبی قــرار گیرد که
اگر جایی از کار خراب شــده ،بخواهنــد فرافکنی کنند.
وی با بیان اینکه بهتر اســت اصالحطلبــان دالیل عدم
موفقیت خود را بگویند ،افــزود :دالیل این عدم موفقیت
ال مشخص است ،چرا که ساختار سیاسی کشور همه
کام ً
اختیارات را به رئیسجمهور نمیدهد.
مردمحاضرنیستندکشوردردستجریانتندروباشد
وی ادامه داد :اینکه قصد حضــور با کاندیدای واقعی و
صد درصدی خودشان در انتخابات را دارند هم کار خوبی
است .اما اینکه بخواهند منفعل باشند اتفاق خوبی نیست،
به نظر من اکنون مردم تقریبا تاحدودی در حال پشیمان
شــدن از عدم حضور در انتخابات اسفند  ۹۸هستند ،چرا

که دیدند مجلسی در وضعیت فعلی مطلوب آنها نیست،
راحتتر بگویم این مجلس تندرو در حال ترساندن مردم
اســت ،لذا من فکر میکنم که اگر همین روند تداوم پیدا
کند ،مردم ایــن آمادگی را دارند که پــای صندوق رأی
بیایند و اشتباه خود را در عدم حضور در انتخابات گذشته
جبران کنند.
وی گفت :اگر یــک کاندیدای توانمنــدی از جریان
اصالحطلب به عرصه بیاید ،مردم رأی میدهند ،چرا که
حاضر نیستند کشور در دست جریان تندرو باشد.
ایــن نماینده ســابق مجلــس در خصــوص مطرح
شــدن نام گزینههایی همچون الریجانــی ،جهانگیری
و عارف بــرای انتخابات ســال آینده ،بیان داشــت :من
در شــرایط فعلی کشــور دو کاندیدایی که واقعا بتوانند
مشکل کشــور را تا حدی حل کرده و شــرایط را به یک
نقطه مناســبی برســانند ،میشناســم و آن دو نفر هم
آقای الریجانی و آقــای جهانگیری هســتند ،که اینها

علیرضاسلیمی،عضوهیأترئیسهمجلسدرباره
آخرینوضعیتاصالحساختاربودجه،بهمهرگفت:
دولتاخیرا ًالیحهایدربارهاصالحساختاربودجهبه
مجلسشورایاسالمیارائهکردهاماهنوزمحتوای
این الیحه بررسی نشده است .وی افزود :در مجلس
دهم نیز دولت الیحه اصالح ساختار بودجه را ارائه
کرد اما محتوای آن الیحه حاکی از اصالح ساختار
بودجهنبودوصرفاًبرخیازمنابعدرآنجابهجاشده
بود .اکنون اما در صورتی که الیحه ارائه شده روی
اصالح ساختار بودجه متمرکز باشد ،جهت بررسی
آنرابهکمیسیونبرنامهوبودجهارجاعمیدهیم.

اراده ایران حمایت از دولت
قانونی ونزوئال است

محمود واعظی روز دوشــنبه در دیدار خورخه
ماکِز ،فرســتاده ویژه رئیسجمهــوری ونزوئال ،با
بیان اینکه آمریکا با تحریم و اعمال فشــار به دنبال
توطئهافکنی علیــه دولتها و ملتهــای مقاوم و
آزادیخواهاست،گفت:ارادهاساسیایران،حمایتاز
دولتقانونیونزوئالوکمکبهمردماینکشوربرای
حل مشکالت است به گزارش پایگاه اطالع رسانی
ریاستجمهوری.،ماکزنیزدرایندیدارضمنتحویل
پیامکتبی«نیکالسمادورو»،رئیسجمهوریاین
کشوروباتاکیدبراینکهماهموارهقدردانحمایتها
وکمکهایبرادرانایرانیخودهستیم،گفت:ورود
کشتیهایایرانیحاملبنزینبهونزوئال،روزجشن
برایملتونزوئالبود.
مسکو خواستار شد؛

پرهیز از نتیجهگیریهای
عجوالنه درباره حادثه نطنز

سرگئی ورشــینین ،معاون وزیر امور خارجه
روسیهروزدوشنبهگفتکهمسکوخواستارپرهیزاز
نتیجهگیریهای عجوالنه درباره حادثه رخ داده در
تاسیسات هسته ای ایران است .به گزارش ایسنا به
نقلازپایگاهخبریاردوپوینت،ورشینیندربارهاین
حادثه گفت :امور باید بسیار به دقت بررسی شوند.
فکرمیکنماینکهاجازهدهیدتخیلتانهمراهشما
شود ،آخرین کاریست که باید انجام دهید؛ این یک
موضوعبسیارجدیاست.
افشاگری خانم نماینده علیه هیأت رئیسه؛

بهما گفتند زن باید بچهداریکند

سمیه محمودی ،نماینده شهرضا و دهاقان در
مجلس،درموردمقابلهسیاستهایضدخانوادهکه
مجلس یازدهم از آن به عنوان اولویتهای خود یاد
میکند،گفت:وقتیکارمندانزنحتینمیتوانند
در آزمون دبیری کمیســیونها شــرکت کنند
چطور میتوان با سیاستهای ضد خانواده مقابله
کرد .وی افزود :هیأت هفت نفره متشکل از اعضای
هیأترییسهمجلسبعدازبررسیدرخواستزنان
نماینده برای حضور در هیأت رییسه کمیسیونها
تاکید کردند که «زن باید بچــهداری و به امورات
خانه رسیدگی کند»؛ اینگونه اظهارنظرها خالف
سیاستهایتشکیل،تحکیموتعالیخانوادهاست
کهرهبریبرآنتاکیدفراوانداشتند.

تحقیق و تفحص از وزارت
ارتباطات کلید خورد

تنه به تنه هــم میزننــد و در کفه ترازو برابر هســتند.
وی ادامــه داد :خــوب درخصــوص آقای عــارف که با
عرض پوزش به دلیل کارنامه منفی بــه ویژه در مجلس
دهم اصال صــاح نمیدانم کــه اصالحطلبــان روی او
ســرمایهگذاری کنند ،یعنی اگر هم بخواهند روی آقای
عارف سرمایهگذاری کنند فکر میکنم که پشیمانی بدی
عاید این جریان خواهد شد.

جبار کوچکینژاد ،نماینده رشــت در مجلس
به مهر گفــت :به دنبال آن هســتیم که تحقیق و
تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را به
علتتخلفاتشرکتهایاقماریاینوزارتخانهدر
قراردادهایمنعقدشدهکلیدبزنیم.ویتوضیحداد:
یکی دیگر از محورهای تحقیق و تفحص از وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات ،ضعف این وزارتخانه
درارائهخدماتبهمردماستکهبایدمشخصشود
کهعلتاینمسئلهچیست.
فرمانده نیروی هوایی ارتش:

شهرهای زیرزمینی شناور و موشکی ساحل به دریا داریم

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت :ما در
ســواحل خیلج فارس شهرهای زیرزمینی
شناور و موشکی ساحل به دریا داریم.
ســردار دریادار علیرضا تنگسیری ،در
گفتگویی درباره شــهرکهای موشــکی
سپاه پاســداران اظهار کرد :تمام ساحل ما

دولت الیحه «اصالح ساختار
بودجه» را به مجلس داد

کوچکینژاد:

سردار تنگسیری خبر داد:

مسلح اســت و تمام شــهرهای زیرزمینی
ارتش و سپاه با کاربردهای مختلف دفاعی
در تمام ســواحل جنوب گسترده شدهاند،
سواحل هم کامال مسلح است و این را شعار
نمیدهیم.
وی افزود :شهرهای شناور موشکانداز
داریــم و هــر زمانی کــه بزرگــواران ما
صالح ببیننــد ،آن را به نمایــش خواهیم
گذاشــت .دشــمن ما میداند که در کل
ســاحل خلیجفارس و مکران شــهرهای

سلیمی:

زیرزمینــی در مجموعــه ارتش و ســپاه
وجود دارد ،اما اطالعاتش دقیق نیســت؛
اما حاال چیز دیگری که به یقین میگویم،
این اســت که ما در خلیجفــارس و دریای
عمان همــه جــا هســتیم ،هرجایی که
حتی فکر آن را هم نمیکنیــد .ما کابوس
شما هستیم.
بنا به گزارش تسنیم ،سردار تنگسیری
تاکید کــرد :برای نمونه ،فقط اشــاره کنم
که ما بسیج دریایی را تشــکیل دادیم .در

طول خط ساحلی دو هزار و  ۲۰۰کیلومترـ
که این غیر از ســاحل جزایر استـ بسیج
دریایی مستقر است و تا امروز  ۴۲۸ناوگروه
با بیش از  ۲۳هزار نفر نیرو ســازماندهی
شــدهاند.هر ناوگروه در تعریفــی که برای
بســیج دریایی شــده ممکن است شامل
 ۴۵فروند ۱۰ ،فروند لنــج یا ترکیبی از این
دو باشد.
وی بــا تاکید بــر اینکه تمام ســاحل
ما مســلح اســت ،تصریح کرد :از طرفی،

قادر به ساخت شبیهساز
همه هواپیماها هستیم

اشــراف اطالعاتــی کاملــی را در خلیج
فارس داریم .هر نــاوی از ابتدای ورودش
از تنگه هرمــز که وارد میشــود تا انتهای
خروجش ،دقیقــا ما میدانیم کجاســت،
چــه میکند و زیــر دید و تیرهــای دقیق
و مســتقیم ما هستند .این شــعار نیست.
موشــکهای ما برد باالیی دارند و در آینده
منتظر خبرهــای جدید از موشــکهای
برد بلند و شــناورهایی که تصور آن را هم
نمیکنند ،باشند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران ،صبح دیروز در آیین رونمایی از شبیهســاز
هواپیمای ایلوشــین ایران ،گفت :امروز در نیروی
هوایی ارتش این امکان وجود دارد تا شبیهسازهای
همه هواپیماها در کشور ساخته شــود .از این رو به
تمامیشرکتهایهوانوردیداخلیاطالعمیدهیم
که قادر به ساخت شبیهسازهای پروازی هستیم.
امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده ،با اشــاره به ساخت و
رونماییِ شبیهسازپروازهواپیمایایلیوشین ٧۶در
کالس پروازی سنگین ،ادامه داد :امروز تنها ساخت
شبیهساز پرواز هواپیمای مینروب دریایی F-P۳
باقیماندهتاساختهودستاوردهایماکاملشود.

