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سه راهی ترامپ
به کاخ سفید
مناظر ههای انتخاباتی در آمریکا چهره زشتی
از فضای بین نامزدهای ریاست جمهوری به
نمایش گذاشته اســت؛ گفت وگوهای خشن،
بیادبانه ،بــدون محتوای جدی و غیرعاقالنه
که به اعتراف محافل آمریکایی روزی بد برای
دموکراسی آمریکایی بود .این مناظره اما نکته
جدیدی داشت و آن جدیت کمتر مورد انتظار
از جو بایدن بود .وی که نگرانی اصلی محافل
دموکرات برای مقابله با ترامپ بود ،توانست به
خوبی در مقابل هجوم های وی مقاومت کند و
چند جمله طالیی نیز بگوید .امری که استیصال
ترامپ را موجب شده بود .اما نکته قابل توجه در
همه این فرایند ،احتماالت مربوط به نتیجه آن در
 4نوامبر خواهد بود.
احتماالتی که حاال با عدم تعهد ترامپ به انتقال
مسالمتآمیز قدرت ،مباحث جدیدی را به وجود
آورده است .بررسی قوانین انتخابات در آمریکا
نشان می دهد که ویژگی های پیچیده در این
فرایند می تواند موجب رای آوری ترامپ در هر
صورت و با هر اتفاق باشد.این انتخابات که به
صورت دومرحله ای انجام می شود ،اختالالتی
سیستماتیک دارد که امکان پیروز نشدن نامزد
رای آورده را به وجود میآورد .امکانی که احتماال
ترامپ روی آن متمرکز شده است به ویژه آن که
نظرسنجی های اخیر نشان از شانس بیشتر
بایدن بــرای انتخاب بــراســاس آرای عمومی
دارد.در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
به جــای آن که عامه مــردم به صــورت مستقیم
نامزد مدنظر خود را انتخاب کنند ،به گروهی
از نمایندگان ایالتی رای میدهند تا آن ها
در جلسه ای پس از انتخابات ،رئیسجمهور
را انتخاب کنند .ایــن فرایند بــه جــای آن که
اصل را بر تعداد کل رای دهندگان قرار دهد،

آن را بــر تــعــداد رای نمایندگان م ـیگــذارد.
ایــن نظام انتخاباتی باعث شــده اســت که در
چــنــدیــن دوره نــامــزد کــمــتــر رای آورده به
کـــاخ ســفــیــد راه پــیــدا کــنــد .آخ ــری ــن م ــورد
آن به چهار ســال پیش برمیگردد که در آن
کلینتون با سه میلیون رای بیشتر ،از ترامپ
ب ــا رای الــکــتــرال بــیــشــتــر شــکــســت خـــورد.
حــاال نیز به نظر میرسد ترامپ قصد دارد با
استفاده از قانون اساسی و نظام انتخاباتی
آمــریــکــا بـــه هـــر شــکــل مــمــکــن بـــه پ ــی ــروزی
برسد .در ایــن زمینه سه امکان وجــود دارد.
امکان اول همان چیزی است که در انتخابات
قبلی رخ داد.
یعنی رای عمومی به صورت تجمیع شده به نفع
بایدن و رای الکترال به نفع ترامپ باشد .به ویژه
آن که برخی ایالت های اثرگذار مانند فلوریدا
هنوز تصمیم قطعی را برای انتخاب نفر برتر در
نظرسنجی ها نگرفته اند .گرچه نظرسنجیهای
ترکیبی بازهم بایدن را پیروز میدانند اما باید
توجه داشت که همین نظرسنجیها چهار سال
پیش کلینتون را پیروز معرفی میکرد اما نتیجه
نهایی متفاوت شد.
امکان دوم احتمالی بسیار کمتر و مناقشه ای
بسیار جدی تر دارد .موضوعی که آتالنتیک
نیز چند روز پیش از قول برخی منابع ناشناس
به عنوان راه حل مورد بررسی در ستاد ترامپ
معرفی ک ــرد .در ایــن روش تــرامــپ از برخی
نمایندگان ایالتی خواهد خواست به جای آن
که به آرای عمومی برای انتخاب رئیسجمهور
توجه کنند ،به وی رای دهند و عمال رای مردمی
را دور بزنند .در این روش نمایندگان انتخاب
شده توسط مردم برای رای دادن به بایدن در
جلسه اصلی انتخاب رئیسجمهور به تعهد خود
پشت می کنند و به فرد دیگری رای میدهند.
این اتفاق در هیچ کدام از انتخابات های ریاست
جمهوری نیفتاده ،گرچه در برخی موارد محدود
و معدود ،برخی نمایندگان در جلسه مذکور به
نامزدی که اکثریت الکترال را به دست آورده بود
رای و نظر خود را تغییر دادند اما در هیچ موردی
این تغییر نظر موجبات تغییر نامزد پیروز را ایجاد
نکرده است .این روش احتمالی از لحاظ قانونی
ذیل قانون اساسی آمریکا نیز دارای مباحث
مفصلی اســت و استفاده از آن بــرای پیروزی
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ترامپ قطعا موجبات یک درگیری سیاسی بسیار
شدید را در آمریکا به وجود خواهد آورد.
امکان سوم که به نظر میرسد ترامپ بیشترین
امید را به آن دارد ،ادعای تقلب در برخی ایالت
های شناور و اثرگذار است .ایالت های شناور
تعبیری است که برای برخی بخش های آمریکا
که در انتخابات هــای مختلف به طــرف های
مختلف رای داده اند ،استفاده میشود .رای
این ایالتها نقشی اساسی در انتخاب فرد پیروز
دارد .ترامپ که از چندماه پیش علیه رای گیری
پستی مطالب مفصلی را بیان کرده و بحث تقلب
را در آن جدی دانسته است ،عمال برای ادعایی
که روز بعد انتخابات مطرح خواهد کرد زمینه
سازی کرده است.روند قانونی در این زمینه آن
است که بعد از شکایت یکی از طرف ها مبنی
بر تقلب ،دیوان عالی قضایی در آمریکا درباره
صحت ادعــای مطرح شده تصمیم میگیرد.
حال این که ترکیب این دیــوان  9نفره بعد از
مرگ قاضی گینزبرگ و معرفی کانی بارت به
شکلی کمسابقه به نفع جمهوری خواهان تغییر
خواهد کرد و  6به  3خواهد شد .جالب است
که ترامپ نیز هفته پیش و پس از درخواست
دموکرات ها برای تاخیر معرفی نامزد جدید
این جایگاه تا پس از انتخابات آینده گفته بود،
«فکر میکنم [در انتخابات] کار به دیوان عالی
میکشد ،پــس مهم اســت کــه ترکیب کامل
باشد ».این یعنی وی نیز به همین فرایند دل
بسته است .حتی میتوان این احتمال را در
نظر گرفت که ترامپ نامزدی کانی بارت را با
شرط تعهد وی مبنی بر جانب داری از ترامپ
در دعاوی بعدی اعالم کرده است .این فرایند
گرچه به شکل واضحی رای مــردم آمریکا را
نادیده میگیرد اما کامال در چارچوب قانون
اساسی آمریکاست.
موضوعی کــه فرید زکــریــا نیز از آن بــه عنوان
پیچیدگی قوانین انتخاباتی در آمریکا نام برده و
احتمال جدی و قوی باقی ماندن کامال قانونی
ترامپدرهرصورتدرکاخسفیدراتاییدکردهبود.
حــال بــایــد دیــد کــشــوری کــه بیشترین ادعــای
دموکراسی در دنیا را دارد ،چگونه با آرای عامه
مردمی برخورد خواهد کرد؟ اما به نظر میرسد
ترامپ در نزد خود بودن در کاخ سفید را قطعی
میداند.

حجت االسالم و المسلمین مروی در بازدید از آتشنشانی حرم:

حفظ ایمنی زائران از اولویت های آستان قدس رضوی است
حجت االسالم والمسلمین مروی ،تولیت آستان
قدس رضوی با حضور در واحد آتش نشانی حرم
مطهر رضوی ضمن تقدیر از تالشها و زحمات
آتش نشانان این مجموعه ،حفظ ایمنی زائران
را از مهم ترین اولویتهای آستان قدس رضوی
اعالم کرد و گفت :همان گونه که بازرسی بدنی
برای امنیت زائــران اهمیت دارد ،آتش نشانی
نیز به همان میزان حائز اهمیت اســت و این
دو ،مکمل یکدیگر هستند .به گــزارش آستان

نیوز ،وی با تأکید بر ضرورت آینده نگری برای
پیشگیری از سوانح و حوادث ،اظهار کرد :نباید
اجازه دهیم بر اثر کوتاهی در تأمین امکانات،
تجهیزات و نیروی انسانی خدایی نکرده اتفاقاتی
رخ دهد و سپس بخواهیم به سراغ رفع کمبودها
و اشکاالت برویم .حجت االسالم والمسلمین
مروی با اشاره به حضور میلیونی زائران در حرم
مطهر رضوی در مناسبتهای خاص همچون
عیدنوروز ،شبهای قدر و ...گفت :به برکت

وجود مقدس حضرت رضا(ع) و با تالش دست
انــدرکــاران حــوزه هــای ایمنی و امنیتی حرم
مطهر ،تاکنون حادثهای در این آستان نورانی
رخ نداده است ،اما ما باید خود را همواره برای
مقابله با بدترین شرایط آماده نگه داریم.شایان
ذکر است ،تولیت آستان قدس رضوی در این
بازدید دستوراتی را در خصوص رسیدگی و رفع
مشکالت کارکنان آتش نشانی حرم مطهر امام
رضا(ع) صادر کرد.

خرید توافقی زرشک؛نرخی دورازواقعیت
خرید توافقی زرشــک امسالی در حالی آغاز
شــده اســت که برخی از کــشــاورزان معتقدند
این قیمت کارشناسی نیست و با قیمت واقعی
محصول فاصله زیادی دارد حتی آن ها اعتقاد
دارند این نرخ باعث خواهد شد که دوباره رکود
وحشتناک قبلی ،ایــن محصول استراتژیک
خراسان جنوبی را تهدید کند .بنا به گفته آنان،
نرخ امسال نه تنها با قیمت سال گذشته تفاوت
ندارد بلکه نشان می دهد در اعالم آن ،افزایش
تــورم نهاده ها و هزینه تولید زرشــک از جمله
نیروی کار و خرید ادوات و  ...طی یک سال اخیر

در نظر گرفته نشده است .در حالی قیمت خرید
توافقی زرشک امسالی  10هزار تومان و زرشک
پارسالی  48تا  50هزار تومان اعالم شده است
که متولیان برخی تعاونی ها به خراسان گفتند
که شاید در بــازار هم به قیمت  50هزار تومان
خریداری شود اما باید  90هزار تومان باشد.
آن ها که نخواستند نامشان فاش شود اظهار
کردند ،این نرخ ها در حالی تعیین شده که در
برخی از فروشگاه های زنجیره ای پایتخت هر
کیلو زرشک تا  120هزار تومان هم فروخته می
شود.نرخ خرید توافقی هر کیلو زرشک امسالی

نقره داغ گربه سیاه
پرسپولیس در دیــدار یک چهارم نهایی لیگ
قهرمانان آسیا با دو گل عیسی آل کثیر به
مصاف النصر میرود .سرخ ها شب گذشته در
حالی که نیمه اول را بدون گل به پایان رساندند
اما با خوش شانسی و کمک  VARستاره تیم
مطرح ازبکستان را به نیمکت بدرقه کردند.
هنوز  17دقیقه از سوت شروع بازی نگذشته
بــود که آشاریپوف ستاره پاختاکور به دلیل
خطای خشن روی کامیابی نیا از زمین اخراج
شد .اما تقدیر که انگار با سرخ ها همراه بود در
نیمه دوم به کمک آن ها آمد تا عیسی آل کثیر
مثل بازی قبل پرقدرت تر از همیشه ظاهر شود
و در دقایق  50و  66دو گل را وارد دروازه کند.
پرسپولیسی ها با این بازی انتقام استقالل را از

ازبک ها گرفتند .استقالل چند روز پیش و در
مرحله یک هشتم نهایی به مصاف این تیم رفت
و گربه سیاه ازبکستانی با دو گل پرونده حضور
آبی ها در لیگ قهرمانان آسیارا بست .پاختاکور
تیمی قدرتمند و منسجم است که مهاجمان
خطرناکی چون دراگان سران و ماشاریپوف
دارد .کنترل این خط حمله زهردار هیچ وقت
کار آسانی نبوده است .پرسپولیسی ها که در
این مدت با مشکالت مالی زیادی هم دست و
پنجه نرم کردند با این صعود  ۲۵۰هزار دالر به
دست می آورند .حاال همه چشم ها به عیسی آل
کثیر دوخته شده است .بازیکن اهل دزفول که
گل هایش در دو بازی آخر ،ایرانی ها را حتی به
فینال هم امیدوار کرده است.

حمله راکتی به پایگاه نظامیان آمریکا در اربیل عراق
منابع عراقی شب گذشته از وقوع انفجار در
نزدیکی پایگاه نظامیان آمریکایی در اربیل
عراق خبر دادند .به گزارش فارس ،یک فروند
راکت در نزدیکی پایگاه نظامیان آمریکایی در
فرودگاه بینالمللی اربیل فرود آمده است.
برخی منابع تعداد راکتهایی را که به این
پایگاه اصابت کردهاند ،سه فروند اعالم کردند.

کانال«صابرین»نیزازوقوعچند«انفجارشدید»
در نزدیکی این پایگاه خبر داد و نوشت که بر
اساس گزارشهای اولیه ،دو فروند راکت به
این منطقه اصابت کرده است.پایگاه نظامی
«الحریر»درنزدیکیفرودگاهبینالمللیاربیل،
مرکز منطقه کردستان عراق قرار دارد و میزبان
نظامیان تروریست آمریکایی است.

با شاخه  10هزار تومان اعالم شد .این خبر را
«جویبان» رئیس اتحادیه تعاونی های روستایی
خراسان جنوبی اعالم کرد و گفت :تعاونی ها از
امروز خرید توافقی زرشک تازه با شاخه را آغاز
می کنند و نرخ توافقی به طور میانگین  10هزار
تومان است .خبرنگار ما با «ضیائیان احمدی»
رئیس سازمان تعاون روستایی استان هم تماس
گرفت که موفق به صحبت تلفنی نشد اما در این
باره پاسخ پیامکی از این مسئول دریافت کرد که
امروز اولین محموله زرشک امسالی به تهران
ارسال می شود.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••عــزیــزی کــه ۳۰۰مــیــلــیــون ســرمــایــه ات
شده۹۰میلیون! بورس همه جای دنیا باال
و پایین داره .شما بدون تخصص سودهای
نجومی باد آورده داشتی! این رو دیگه گردن
دولت ننداز .دندون طمع را بکش.
•• آقایی گفته دفاتر امــاک هیچ زحمتی
نمیکشند .به ایشون بگید که اجباری نیست
به دفترامالک مراجعه کنید .شما که از
هیچی خبر نداری حتما فکر می کنی اجاره
مغازه هم برای ما رایگانه! اول پرس و جو بعد
قضاوت کنید .اجاره های باال ،ارزش افزوده،
مالیات ،عوارض و چند نفر شاغل در دفتر...
حتما با باد هوا ،مخارج آن ها تامین می شود!
•• دولــتــمــردان و مــســئــوالنــی کــه بــه طــور
هماهنگ مــردم را تشویق به حفظ سهام
عــدالــت مــی کــردنــد بــایــد جــوابــگــوی ضرر
سنگین اقشار کم درآمد جامعه باشند.
•• اسم ستون حرف مردم رو بگذارید ستون
آقای روحانی! از  10تا پیام  ۹تا فقط برای
روحانی هست!
••لطفا پیام هایی رو که از روی بی سوادی
مطلق هست چاپ نکنید .نمونه اش همونی
که می گفت امالکی ها هیچ کار نمی کنن
فقط چای می خورن و ملک رو گرون می کنن!
•• خــدا پــدر و مــادر آن کسی را بیامرزه که
کمیسیون بنگاه های امالک را از ./5درصد
به  25صدم درصد رساند .نمی دانم ایشان
کی هست ولی دورادور دستش را می بوسم.
بعضی از بنگاه های ...حقشان هست که
کمیسیون شان نصفه شود.
•• نمایندگان در مجلس اگــر نمی توانید
جلوی قیمت دالر رو بگیرید بهتراست استعفا
کنید .مردم خفه شدند از تورم.
•• خیلی جالبه که همه شرکت های ما بیکارند.
اون وقت از ترکیه یک شرکت میاد خونه بسازه.
این رو دیگه کجای دلمون بگذاریم؟
••چندین روز است که بابت نرساندن گاز
مایع به بیرجند وتشکیل صف های طویل و
خطر ناک به آمریکا لعن و نفرین می فرستم.
ان شاءا ...ریشه آمریکا بخشکه که این قدر

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

جلوی کامیون های حمل گاز رو نگیره.
•• یـــک کــــرم مـــرطـــوب کــنــنــده در یک
داروخانه 33هزار تومان و در داروخانه ای
دیگر 55هــزار تومان .ایــن گونه مــوارد که
بسیار هم دیده می شود نتیجه نبود قاطعیت
و اعمال جریمه های مضحکی است که اصال
بازدارنده نیستند.
•• آیا این درســت است که قیمت کاالهای
معیشتی بــدون نظارت مسئولین در بازار
تعیین ،فاکتورسازی و به فروشگاه ها داده
می شود؟ ای دولتمردان! شما برای مردم
دارید چه کار می کنید؟! ...
•• بــرادری که کارامالک رو سهل و در حد
چایی خوردن می دونی! لطف کن دیگه برای
خرید یا رهن سراغ ما نیا .خودت انجام بده،
عواقبش هم با خودت.
•• چرا قطار شهری را تعطیل نمی کنید؟ با
این بیماری خطرناک صبح سوار شدم همه
چسبیده بودن به هم ،چند نفر هم بدون ماسک
بودند و یک نفر هم مدام سرفه می کرد جایی
که سر بسته هست مردم رعایت نمی کنن.
•• بازنشسته تامین اجتماعی هستم برای
تعویض و تمدید دفترچه درمانی فرزنددختر
باالی ۱۸ساله ام که مجرد است باید هر شش
ماه برای احراز هویت با اصل شناسنامه فقط
به همان شعبه ای که بازنشسته شدم مراجعه
کنم وگرنه دفترچه اعتبارندارد .چرا با توجه به
شیوع کرونا و ترافیک زیاد و الکترونیکی شدن
خدمات همچنان این احراز هویت به صورت
سنتی مانده؟
•• تولید واکسن ضد کرونا توسط یک شرکت
داروس ــازی در هند که مدیریت آن برعهده
یک ایرانی زرتشتی تباراست توجه جهانیان
را به سطح بــاالی تکنولوژی در ایــن کشور
جلب کرده .چه خوب است ما هم با توجه به
قرابتهای تاریخی و مشترکات فرهنگی که با
این کشور داریم از تجارب آن بهره مند شویم.
•• تا چند وقــت پیش دو تا کیس کامپیوتر
قدیمی داشتیم ارزش نداشت و آن ها را به
بازیافت دادیم .حاال که سیستم نداریم همون

نمابر05137009129 :

بازیافتی ها و قرن بوقی ها شده قیمت طال !
•• هرکشوریکهحریمایرانرانقضمیکندباید
تنبیه شود و اخطار بگیرد  .درجریان درگیری
آذربایجان با ارمنستان تعدادی راکت به مرز
ایرانشلیکشدامادولتبهجایاعتراضصرفا
به نصیحت دو کشور پرداخت! اگر این نقض
حریم ازسوی ایران صورت میگرفت دوکشور
تقاضای غرامت می کردند!...
•• شما یک بسته ببر پست داخلش شمش طال
باشه یا یک بسته خاک به همان وزن هزینه
ارسالش یکسان می شــه! ایــن کــار دربــاره
دفاتر امالک هم اگه انجام بشه بسیاری از
مشکالت مسکن کم می شه.
•• در تاکسی مرد جوانی از اجاره خانه باال و
کم پولی گریه کرد و جوانی دیگر شکایت از
گرانی خانه که دلیل دیر ازدواج کردنش بوده
با مخارج باالیی که بعضی خانواده دختران به
آن ها تحمیل می کنند!
•• ازمسئولین بخواهید قبل از این که کسی
به سمت دولتی برسه اموالش رو قبل و بعد از
دوره خدمتش مقایسه کنن تا معلوم بشه کی
داره خدمت می کنه و کی خیانت ؟
•• آقــای وزیــر آمــوزش و پــرورش! با این همه
گرانی و بیماری چرا آموزش یاران نهضت بعد
از سال  92را تعیین تکلیف نمی کنید؟ چرا
تبعیض قائل می شوید؟
••آقایی که درباره زندان و زندانی اظهار نظر
کرده اگر15روز زندان می رفت چنین تفکری
نداشت .اگر مجرم به زندان باز می گردد آیا
همه اش تقصیر مجرم است یا مسئوالن؟
•• قــــــراربــــــود تـــــا آخــــــر شــــهــــریــــور بــه
خانواد ه های5نفره یک میلیون وام یارانه
بدهند ولی خبری نشد.
•• لطفا مسئوالن شرایط حاکم بر زندان ها
را سخت تر بگیرند .آمار جرم و جنایت ومال
مردم خوری داره بیشتر می شه.
•• از شما مسئول محترم خواهشمندم برای
سهام عدالت متوفیان که ما ورثه آن هستیم
فکری کنند و سایت را باز کنند .این تنها ارثی
است که از پدرمان رسیده.

تصمیم هیئت رئیسه مجلس برای خودروهای تحویل شده به نمایندگان

خودروهای دنا به نمایندگان مجلس فروخته نمیشود

سخنگوی هیئت رئــیــســه مجلس ش ــورای
اسالمی گفت :با توجه به افزایش سرسامآور
قیمت خودرو از زمان خرید بر اساس مصوبه
هیئت رئیسه خودروهای دنا به نمایندگان
فروخته نمیشود و در مالکیت مجلس خواهد
ماند  .به گــزارش خانه ملت ،محمد حسین
فرهنگی گفت :یکی از نیازهای نمایندگان
مجلس ،وجود خودرو برای سرکشی به نقاط
دور و نزدیک حــوز ههــای انتخابیه اســت .در
دوره گذشته خودروهایی به نمایندگان داده
شده که در این میان ،خودروهای گران قیمت
سوزوکی ویتارا و سراتو و در ادوار قبلتر زانتیا
مشاهده میشود.
وی افــزود :مجلس یازدهم که حــدود چهار
مـــاه اســـت ســکــان تقنین و نــظــارت را در
بهارستان بهدست گرفته ،تالش دارد ضمن
اصالح رویههای گذشته ،نیازهای ضروری
نمایندگان برای خدمت به مردم را نیز مهیا
کند .سخنگوی هیئت رئیسه مجلس یازدهم

تصریح کــرد :با این حال مجلس یازدهم بر
تهیه خــودروی داخلی با اولویت خــودروی
پژوپارس تأکید داشت اما با توجه به برنامه
تولید کارخانه ایران خودرو ناگزیر به خرید
ترکیبی از دنا و پژو پارس اقدام کرد .مطابق
قواعد و رویههای جاری دستگاههای دولتی،
ایــن خرید حــدود چهار مــاه پیش بــا قیمت
مصوب کارخانه که برای همه دستگا ههای
دولتی بود ،انجام شد.
سخنگوی هیئت رئیسه افزود :همین مسئله
زمینه تخریب جریان مخالف مجلس انقالبی
را فراهم ساخت و با هشتگزنی و جوسازی،
فضایی ایجاد کرد که نمایندگانی که صرفا
نیازمند تأمین خـــودرو بــرای سرکشی به
حــوز ههــای انتخابیه هستند ،مــورد اتهام
قرار گرفتند.وی تصریح کرد :این در حالی
است که حدود  ۶۰نفر از نمایندگان حتی
برای دریافت خودرو ثبت نام نکرده بودند و
تعدادی دیگر نیز به رغم نیاز داشتن ،برای

جلوگیری از سوءاستفاده جریان تحریف،
خــودروهــای خود را تحویل نگرفتند یا پس
دادند ،نمایندگان دیگر نیز صرفا بر تأمین
خودرو برای انجام وظیفه نمایندگی تأکید
دارند و نه بیشتر.فرهنگی افزود :در نهایت
با توجه به اختالف قیمت بسیار زیاد ارزش
روز خــودروهــا در مقایسه با قیمت خرید،
هیئت رئیسه مجلس ش ــورای اســامــی به
این جمعبندی رسید که صرفهجویی قابل
توجهی که در زمان خریداری و تصمیمگیری
خــودرو ،هدف اصلی واگــذاری خودروها به
نمایندگان بود ،با  افزایش ناگهانی قیمت
در طول چهار ماه که باعث باالرفتن ارزش
خودروها شده است ،پوشش داده میشود.
وی خاطر نشان کــرد :بنابراین مقرر شد،
خــودروهــای خــریــداری شــده به نمایندگان
فروخته نشود و مالکیت آن متعلق به مجلس
باقی بماند و در طول دوره نمایندگی از آن
استفاده کنند.

