
مراقب ابرتورم باشید!
شرایط ویژه اقتصادی کشور و چالش های گسترده ای که اقتصاد ملی 
با آن مواجه است، واقعیتی است که بر حوزه های گوناگون سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی کش��ور سایه افکنده اس��ت. سقوط آزاد ارزش 
پول ملی در برابر ارزهای خارجی و کاهش قدرت خرید مردم که از 
حجم سفره آنان روز به روز می کاهد، به یکی از مهم ترین موضوعات 
نگرانی های عمومی جامعه تبدیل ش��ده اس��ت. آنچه بر پیچیدگی 
موضوع می افزاید نوعی بی عملی مش��هود برخی مدیران اجرایی و 
اکتفا کردن به حرف درمانی های بی حاصل در مواجهه با ش��رایط 

کنونی است. 
بر اس��اس برآوردها با کاهش ارزش پول   ملی طی س��ال های دولت 
آقای روحانی، قدرت خرید مردم به ویژه طبقات متوسط به پایین و 
محروم به طور گسترده ای کاهش یافته و عماًل سفره مردم به مراتب 
کوچک تر شده اس��ت. جهش ناگهانی قیمت ارز و فلزات گرانبها در 
درجه نخست به سود سوداگران این عرصه بوده و دیگرانی را که مایل 
به بازی تلخ »سوداگری در بازار مکاره ارز و طال« نیستند، روز به روز 
ضعیف تر کرده است. پس انداز بیش��تر خانوارهای ایرانی کوچک تر 
شده و دستیابی به »مس��کن« به عنوان یکی از حقوق اولیه انسانی 
سخت تر و در کالنشهرهایی چون تهران تقریباً ناممکن شده است. 

هرچند اقتص��اد ایران ت��ا حد زی��ادی »ملی« و مج��زا از تحوالت 
بین المللی بوده و بسیاری از کاالهای مصرفی در داخل کشور تولید 
می گردند، اما به دلیل گس��ترش ارتباطات بین المللی خصوصاً در 
اقشار مرفه، ش��اهد بروز نوعی جریان خروج سرمایه ارزی از کشور 
هس��تیم که به مقاصد برخی کشورهای همس��ایه و حتی دور و در 

بازارهایی همچون زمین و مسکن آن کشورها انجام می پذیرد.
 در چنین شرایطی وجود 2700هزار میلیارد تومان نقدینگی که بخش 
عمده ای از آن در اختیار دو دهک برخوردارتر جامعه است به مهم ترین 
کاتالیزور س��وداگری در بازارهای کاذبی چون طال و ارز تبدیل شده 
است. طبیعی است که کاهش ارزش پول ملی خیلی زود تأثیرات خود 
را روی بازارهای دیگر داخل، خصوصاً اقالم معیشتی و کاالهای اساسی 
مصرفی مردم خواه��د گذارد. با توجه به افزای��ش تقریباً 50درصدی 
قیمت ارز در چند ماه گذشته دیر یا زود باید منتظر سرریز آثار تورمی 
آن بر روی کاالهای مصرفی باشیم و با توجه به تورم  ساختاری موجود 
در اقتصاد و نیز باقیمانده تورم ناشی از موج های پیشین افزایش قیمت 
ارز، عماًل باید نگران یک تورم فوق العاده که برخی اقتصاددانان از آن به 

عنوان »ابرتورم« یاد می کنند، بود.
رهبر معظم انقالب اس��المی در دیدار س��ال 1397 با هیئت دولت 
با اشاره به خطر رش��د بی رویه نقدینگی فرمودند: »نقدینگی باید 
مدیریت بش��ود. اینکه ما این جوری فرض کنیم که »نه، کاری اش 
نمی ش��ود کرد نقدینگی را«، نه، این جوری نیس��ت؛ نقدینگی را 
می شود کنترل کرد، می ش��ود مدیریت کرد؛ البّته احتیاج دارد به 
یک مجموعه  تمام وقت فّعال؛ یک مجموعه  تمام وقت. چندی پیش 
نمایندگان مجلس از رئیس جمهور محترم درخواست کرده بودند 
که یک تیم اقتصادی فّعال ]تعیین بشود[؛ خیلی خوب، یک تیمی 
زیر نظر همین مجموعه ای که االن داری��د هم می خواهید بگذارید 
-بحث تغییر و تبدیل و مانند اینها را بنده هیچ وقت مطرح نمی کنم 
و نکرده ام- باالخره یک مجموعه  فّعال ش��بانه روزی از عناصری که 
اهل کار جهادی باش��ند، یعنی واقعاً بخواهند کار بکنند، ش��ب و 
روز نشناس��ند، اهل ابتکار و مانند اینها هم باشند، دنبال این قضّیه 
بگذارید و بگویید نقدینگ��ی را مدیریت کنند؛ می توانید این کار را 
بکنید.« طی قریب به دو سال گذش��ته عماًل اقدام خاصی از سوی 
دولت برای عمل به این دس��تور صریح معظم له اجرایی نش��د. در 
این میان یکی از راه حل هایی که در ذه��ن برخی اقتصاددانان و به 
ویژه مس��ئوالن اجرایی برای کنترل نقدینگی متبادر ش��ده است، 
بهره گیری از بازار س��رمایه و بورس به عن��وان محملی برای جذب 

نقدینگی سرگردان است. 
هرچند سوق دادن سیل نقدینگی به بازار س��رمایه تا حد زیادی از 
جذابیت بازارهای کاذب طال و ارز می کاهد، اما در خصوص آن چند 
مالحظه جدی وجود دارد؛ نخست آنکه نباید شاهد مسابقه باطلی 
میان بازار س��رمایه و بازارهای کاذب طال و ارز باشیم، چراکه عماًل 
ش��اهد تالش هر یک از بازارها برای جبران عقب ماندگی از یکدیگر 
خواهیم شد و عماًل نقض غرض شده است. عالوه بر آن، این مسابقه 
باطل اگر به سایر بازارهای کش��ور همچون مسکن و حتی کاالهای 
ضروری کشیده ش��ود، عماًل ش��اهد بروز یک »ابرتورم بی سابقه« 

خواهیم بود.
مالحظه دیگر آن است که بازار س��رمایه برای »دارندگان سرمایه« 
می تواند جذاب باش��د و برای دهک های محروم ت��ر جامعه که فاقد 
هرگونه پس انداز هس��تند، راه ح��ل تلقی نمی ش��ود. خانوارهای 
مس��تضعف و محروم در بازی رش��د نجومی بورس تنها آثار تورمی 
دهشتناک آن را بر سر سفره های خود لمس خواهند کرد و خدای 
ناکرده شاهد موج س��نگین تهدید امنیت غذایی اقشاری از جامعه 
خواهیم بود. به نظر می رس��د الزم اس��ت حداقل برای س��ه دهک 
جامعه تدابیر وی��ژه ای برای کاهش آثار ت��ورم انتظاری پیش رو در 

نظر گرفته شود.
مالحظه مقتضی دیگر این است که هرچند هدایت نقدینگی به بازار 
سرمایه به مراتب از هجوم آن به بازار سوداگری ارز و طال بهتر است، 
اما این اتفاق لزوماً ایدئال نیس��ت. حالت مطل��وب برای نقدینگی، 
»مولّد شدن« آن در بخش های مولد اقتصاد و بازار سرمایه است. در 
واقع زمانی می توان با آس��ودگی از منافع رشد نجومی بازار سرمایه 
س��خن گفت که این ورود نقدینگی جدید به افزایش سرمایه مورد 
نیاز بخش تولید انجامیده و تولید را سودآور و جذاب تر برای پذیرش 

سرمایه نماید. 
آخرین مالحظه ای که در این مجال باید بدان اشاره کرد آن است که 
در کنار هدایت نقدینگی، باید برای مدیریت رشد نقدینگی نیز برنامه 
داشت. برخی کارشناس��ان اقتصادی در این روزها از احتمال تولید 
بدون پشتوانه ش��به پول و تبدیل آن به پول پرقدرت برای جبران 
کس��ری بودجه دولت اظهار نگرانی کرده اند که هنوز نمی توان در 
مورد صحت یا عدم صحت آن قضاوت کرد. اما واضح است که بخشی 
از آنچه در این سال ها بر س��ر اقتصاد ملی آمده است، ناشی از سیل 
ویرانگر رشد نقدینگی بوده که با هیچ توجیهی )حتی جبران کسری 
بودجه و افزایش هزینه های ناشی از کرونا( نمی توان به آن دامن زد 
که به نظر می رسد نهادهای نظارتی و به ویژه مجلس شورای اسالمی 

باید به این موضوع مهم ورود پیدا کنند.

محمدجواد اخوان

مجلس   گام نخست ضد فساد را از خود آغاز کرد
اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون رد شد

بيس�ت و س�ومين نماينده پ�س از انقالب 
اسالمي که با رأی نمايندگان مجلس از ادامه 
حضور در خانه ملت بازماند، به نام غالمرضا 
تاجگ�ردون، منتخب مردم گچس�اران در 
مجلس يازدهم ثبت ش�د؛ نماينده ای که به 
اتهام سوءاستفاده ، رانت و مفاسد اقتصادی 
و اداری چني�ن سرنوش�تي را ب�راي خ�ود 
رقم زد و مجلس�ي که نش�ان داد مبارزه با 
فساد اگرچه راهی س�خت اما ممکن است.

طي 10 دوره گذشته مجلس شوراي اسالمي 
22 نماین��ده با اعت��راض هم��کاران خود در 
مجلس از ادامه حضور در خانه ملت بازماندند 
که س��هم مجل��س اول 12 نف��ر، مجلس دوم  
دو نفر، مجلس س��وم دو نف��ر، مجلس چهارم 
دو نف��ر، مجل��س پنج��م   یک نف��ر و مجلس 
شش��م س��ه نفر بوده اس��ت. علت اعتراض به 
اعتبارنامه های نمایندگان 10 دوره گذش��ته 
، عمدتاً امنیتي ب��ا عناویني مانن��د توهین به 
مقامات، تحریک مردم به اغتش��اش، عضویت 
در حزب رس��تاخیز، نزدیکی با رژیم پهلوی و 
ایادی رژیم و سران ساواک، ارتباط با مؤسسات 
بین المللی صهیونیس��تی، تخلفات انتخاباتي، 
اعمال نفوذ انتخاباتي و محکومیت های کیفري 
است. اما فساد اقتصادي نخستین بار است که 
در این دوره علت رد اعتبارنام��ه یک نماینده 

عنوان می شود.
   مسير اعتبارنامه تاجگردون  

از زم��ان آغاز ب��ه کار مجلس یازده��م یکی از 
پرحاش��یه ترین رخدادها، موضوع اعتبارنامه 
غالمرضا تاجگردون بود؛ فردی که مستندات 
و اخب��ار زی��ادی از اتهامات سوءاس��تفاده ها، 
رانت ه��ا و مفاس��د اقتصادی و اداری، دس��ت 
بردن در بودجه های س��االنه درب��اره او وجود 
داشت و سال ها در کس��وت نماینده مجلس و 
مسئولیت های دیگر توانسته بود موقعیت خود 
را حفظ کند و ریاست کمیسیون بودجه مجلس 

هم جایگاه اختصاصی او در مجلس قبل بود.
اعتبارنامه تاجگردون در مجلس یازدهم مورد 
اعتراض علیرض��ا زاکانی، علی اکب��ر کریمی، 
روح اهلل نجابت، علی خضریان، سیدنظام الدین 
موس��وی، مجتبی رضاخواه، اقبال ش��اکری، 
احمد نادری و مالک شریعتی قرار گرفته بود اما 
در جلسه  20 خرداد شعبه 12 مورد رسیدگی 
قرار گرفت و با 9 رأی موافق در مقابل هفت رأی 
مخالف تصویب ش��د، به این ترتیب در روز 21 
خرداد ماه سال جاری در صحن مجلس مطرح و 

در نهایت به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.
کمیس��یون تحقیق هم از حداکث��ر زمانی که 
می توانست برای بررس��ی اعتبارنامه استفاده 
کند ، اس��تفاده کرد و روز س��وم تیر ماه اعالم 
کرد که اعتبارنامه تاجگردون در کمیس��یون 
تحقیق تأیید ش��د. از س��وی دیگر نمایندگان 
معترض به اعتبارنام��ه تاجگردون خبر از عدم 
بررسی مدارک ارائه ش��ده از سوی معترضان 
در کمیس��یون تحقی��ق می دادند ک��ه البته 

کمیس��یون تحقیق در این مورد بیانیه صادر 
 و اعالم کرد که مدارک بررس��ی  ش��ده است.  
در این مورد علیرض��ا زاکانی نماینده مردم قم 
گفته بود: کمیس��یون تحقیق به وظیفه خود 
عمل نکرد و م��ا حدود یک س��اعت تیترهای 
مفس��ده های آقای تاجگردون را بیان کردیم 
و اس��نادمان را که بیش از 200 صفحه بود، به 
کمیسیون تقدیم کردیم. ما دهها ساعت وقت 
گذاشتیم اسناد را به هم پیوست کردیم و اسناد 
باید توضیح داده   می شد. بنده خودم در گذشته 
عضو این کمیس��یون ب��وده ام اما کمیس��یون 
تحقیق اص��اًل این گونه برخ��ورد نمی کرد که 
امسال برخورد کرد. هر چه ما اصرار کردیم که 
می خواهیم بیاییم توضیح دهیم و حداقل پنج 
ساعت به ما فرصت دهید تا ابعاد مختلف اسناد 
را با حضور خود آقای تاجگردون توضیح دهیم 

که امکان فراهم نشد.
   روز سرنوشت

دی��روز چهارش��نبه 18 تی��ر م��اه ام��ا روز 
سرنوشت سازی بود؛ هم برای تاجگردون که در 
مجلس یازدهم بماند یا برود و هم برای مجلس 
یازدهم که آیا اعتبارنامه منتخبی را با آن میزان 
از حواشی، مستندات، اتهامات مربوط رانت و 
فامیل بازی و دست بردن در بودجه های ساالنه 

تصویب یا رد می کند.
ابت��دا نماین��دگان در یک نشس��ت غیرعلنی 
حدوداً یک س��اعته ای��ن موضوع را بررس��ی 
کردند. محمدباق��ر قالیب��اف، رئیس مجلس 
ش��ورای اس��المی بعد از پایان این نشس��ت و 
در آغاز نشس��ت علنی مجلس گفت: جلس��ه 
امروز مجلس ش��ورای اس��المی از س��اعت 8 
و 10 دقیق��ه صبح آغاز ش��ده و ت��ا زمانی که 
جلسه به صورت رسمی شکل بگیرد پیرامون 

اعتبارنامه آقای تاجگردون بحث مطرح ش��د. 
وی توضی��ح داد: در این جلس��ه نمایندگانی 
که به موضوع اعتراض داش��تند در 15 دقیقه 
وقت خودش��ان مطالب ش��ان را           بیان کردند و 
آق��ای تاجگ��ردون نماینده مردم گچس��اران 
هم به م��دت 30 دقیقه نکات��ی را           که الزم بود 
 نمایندگان در جریان آن باشند، مطرح کردند. 
بع��د از این توضیح��ات، گزارش کمیس��یون 
تحقیق در تأیی��د اعتبارنامه تاجگردون قرائت 
شد و به رأی مجلس گذاشته شد؛ وکالی ملت 
نهایتاً ب��ا 102 رأی موافق، 128 رأی مخالف و 
21 رأی ممتنع از مجموع 251 رأی مأخوذه با 
گزارش کمیسیون تحقیق که اعتبارنامه وی را 
تأیید کرده بود، مخالفت کردند؛ براین اساس 
اعتبارنامه تاجگردون رد ش��د و وی به مجلس 

یازدهم راه نیافت.
    واکنش ها به رد اعتبارنامه تاجگردون

غالمرضا تاجگردون ، پس از رد اعتبارنامه اش از 
مردم حوزه انتخابیه خود خواست خونسردي 
خود را حفظ کنند. منتخب مردم گچس��اران 
دیروز در اولین پست اینستاگرامی خود نوشت: 
»مجلس رأی اعتماد ب��ه اعتبارنامه نداد؛ تمام 
آنچه حج��ت بود ادا ش��د. مردم خونس��ردی 

خودشان را حفظ کنند.«
برخي نمایندگان دیگر مجل��س ضمن تأکید 
بر احترام ب��ه قانون، بر پیگی��ري حقوق مردم 
گچساران در مجلس تا انتخاب نماینده بعدي 
این ح��وزه انتخابیه تأکید کردن��د. علی اصغر 
خانی، رئیس کمیس��یون تحقی��ق در صفحه 
ش��خصی خود در توئیتر نوشت: » فرآیند طی 
شده در پرونده آقای  تاجگردون طبق پروتکل 
قانونی بوده است و تمام مراحل از شروع بررسی 
این پرونده در ش��عبه و از آنجا به کمیس��یون 

تحقیق و از کمیسیون به صحن در همین روال 
قانونی صورت گرفت و با رأی امروز هم همه ما 

نمایندگان و مردم باید تابع قانون باشیم.«
 ابراهیم رضای��ی، نماینده دشتس��تان نیز در 
توئیتر خود نوشت: »همه نمایندگان، نماینده 
گچساران در مجلس هم هستند و بنده به طور 
خاص پاس��خگوی م��ردم ش��ریف و انقالبی 
گچس��اران و باش��ت تا زمان انتخاب نماینده 

جدید خواهم بود.«
   همه ما نماينده مردم گچساران هستيم

حس��ن ش��جاعی علی آبادی، عضو کمیسیون 
اصل 90 مجلس نیز در پایان نطق دیروز خود 
با اش��اره به رد اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون 
گفت: قضاوتی راجع به درستی یا غلطی رد این 
اعتبارنامه ندارم، ام��ا می خواهم به همه مردم 
حوزه گچساران اعالم کنم که چنین نیست که 
شما در مجلس نماینده ای نداشته باشید. همه 
ما نماینده مردم گچس��اران و باشت هستیم. 
اگر دی��روز یک نفر از حقوق مردم گچس��اران 
و باش��ت دفاع می کرد، امروز هم��ه مجلس تا 
تعیین تکلیف نماینده آنها از حقوق آنها دفاع 

خواهد کرد.
زهره الهیان، نماینده تهران در مجلس هم در 
صفحه ش��خصی خود در توئیتر نوشت: »آقای 
تاجگردون رد اعتبارنامه شما در جهت صیانت 
از خود ش��ما و حفظ ش��أن و جایگاه مجلس 
بود. امیدواریم رویه خود را اصالح کنید. همه 
نمایندگان و مسئوالن باید مراقب رفتار و اعمال 
خود باشند. ضمن احترام به رأی مردم شریف 
باشت و گچساران ما نمایندگان آمادگی خود را 
برای دفاع از حقوق مردم شریف و عزیز باشت 
و گچس��اران اعالم می کنی��م و در جهت رفع 
مش��کالت این حوزه انتخابی��ه گام برخواهیم 

داشت.« 
علیرضا زاکانی هم در صفحه توئیتر خود اینگونه 
نوش��ت: »هزاران درود و س��الم بر ملت ایران 
به ویژه مردم گچساران و باشت.  گرچه مجلس 
در اصالح خود امروز گامی مهم برداش��ت ولی 
تازه در آغاز راهیم.   ان شاء اهلل گام اصلی، حرکت 
در رفع مش��کالت اقتصادی مردم خواهد بود 
که بی ش��ک خدمت به همگان علی الخصوص 
عزیزان  گچساران و باشت اولویت نمایندگان 

مجلس می باشد.« 
   راهي سخت اما اميدوارکننده

بدین ترتیب مجلس یازدهم که با شعار شفافیت 
و مبارزه با مفاس��د ش��کل گرفته اس��ت، با رد 
اعتبارنامه فردی که متهم به فساد، رانت، جعل 
مدرک و مواردی از این دست است، نخستین 
گام  مبارزه با مفاسد را برداشت. مبارزه ای که از 
خود آغاز کرد، می تواند نویدبخش یک حرکت 
جدي در مسیر مبارزه با فس��اد باشد. فسادي 
که به اذعان بسیاري از کارشناسان ساختاري 
درهم تنیده و پیچیده دارد و اکنون یک مسیر 
س��خت اما امیدوار براي برچیدن این فساد باز 

شده است.
 مسیري که در صورت پیمودن روش اصولي، 
منطقي، عادالنه و فارغ از مالحظات سیاسي ، 
حمایت مردم و همه ارکان حاکمیت را با خود 
خواهد داش��ت. مجلس یازدهم ک��ه از ابتداي 
ش��کل گیری علم مبارزه با فس��اد را برداشته 
اس��ت در نخس��تین گام اگرچه با چالش هاي 
فراواني همراه بود اما نش��ان داد  عدالت گرایی 
و فسادستیزی دوال دوال نمی شود و نشان داد 
نمی خواهد فقط یک نام انقالبی یدک بکشد و 

در بزنگاه ها مماشات کند. 
پرونده تاجگردون گرچ��ه در مجلس یازدهم 
بسته ش��د، اما انتظار می رود نزد مدعی العموم 
گش��وده ش��ود. او چن��دي پیش ش��اید براي 
تأثیرگذاری بر رأی نماین��دگان تهدید کرده 
بود: من هم چیزهای��ی می دانم که نمی گویم. 
در اظهارنظر دیگ��ري خطاب به مخالفان خود 
در مجلس گفته ب��ود: » همه ای��ن روزها یک 
عیبي دارند، ش��اید من شیش��ه کثیف باش��م 
اما دستمال ش��ما هم تمیز نیست.« او در این 
اظهارنظر ضمن اذعان به فساد خود که البته با 
نوعي گروکشی همراه بود به افکار عمومي القا 
کرد: »همه فاسدیم«! بنابراین دستگاه قضایي 
و مدعی العموم عالوه بر ورود ب��ه اتهاماتي که 
به س��بب آن اعتبارنامه اش رد شد، باید درباره 

ادعاهایي که مطرح کرده پاسخ بخواهد. 

  گزارش

 در سفر سرلشکر باقري  به دمشق  
ایران و سوریه تفاهمنامه نظامی امضا کردند

ايران و سوريه نزديك به هشت سال است که شانه به شانه در مقابل 
فش�ار تروريس�ت هاي مح�ور عبري-غربي-عربي در ح�ال نبرد 
هستند و در اين ميان توانس�ته اند به توفيقات فراواني نيز برسند. 
در حالي که در سال هاي ابتدایي نبرد تروریست ها در حال تصرف دمشق 
بودند، ایران با کمک به سوریه و همراهي روسیه توانست بخش اعظم این 
کشور را از چنگال تروریس��ت ها خارج کند و حاال و در شرایطي که ثبات 
به بخش مهمي از این کشور بازگشته  تهران و دمشق در مسیر گسترش 

همکاري هاي اقتصادي و نظامي حرکت مي کنند.
سفر روز گذشته سرلشکر محمد باقري، رئیس ستاد مشترک نیروهاي 
مسلح به دمشق در راس��تاي گس��ترش و تثبیت همکاري هاي نظامي 
دو جانبه اي است که در تمام این مدت و با قدرت ادامه داشته است. نکته 
مهم این سفر نیز توافقنامه ای است که به منظور تقویت دفاع هوایي سوریه 

در مقابل تعرضات احتمالي بین دو کشور امضا شده است.
این توافقنامه در پایان مذاکرات سردار سرلشکر محمد باقری و سپهبد 
علی عبداهلل ایوب، جانشین فرمانده کل ارتش و نیرو های مسلح سوریه، 
به امضای دو طرف رس��ید. دو طرف ای��ن توافقنامه را ب��ا هدف تقویت 
همکاری های نظامی و فنی در حوزه های مختلف فعالیت نیرو های مسلح 
دو کشور دوست و برادر ایران و سوریه و همچنین استمرار هماهنگی میان 
دو طرف برای مقابله با چالش ها و خطرات متعدد و رو به افزایش امضا کردند. 
همچنین هیئت های ارشد نظامی ایران و سوریه در پایان مذاکرات با صدور 
بیانیه ای تأکید کردند: ادامه مقابله با تروریسم تکفیری مورد حمایت برخی 
قدرت های منطقه ای و بین المللی با هر نام و نشان از اهداف این توافقنامه 
است. دو طرف همچنین تأکید کردند، امضای توافقنامه نظامی همه جانبه 
در راستای اجرای منویات رهبران سیاسی و نظامی دو کشور صورت گرفت، 
تا در راس��تای ارتقای توانمندی های دفاعی تهران و دمشق و حفاظت از 
توانمندی های خود اتکایی شان در مقابل هر تجاوز خارجی احتمالی سهم 
مؤثری داشته باشد. رؤسای هیئت های ارشد نظامی ایران و سوریه در پایان 
دیدار ها و مذاکرات دوجانبه تأکید کردند، این توافقنامه نتیجه س��ال ها 
هماهنگی و همکاری نظامی، امنیتی و فنی در زمینه های مختلف بوده که 
در اقدامات مشترک در مبارزه با تروریسم طی سال های متمادی جنگ 
علیه سوریه آشکار شده است.  سرلشکر محمد باقری و سپهبد علی ایوب 
همچنین تصریح کردند، هیئت های ارشد نظامی ایران و سوریه در مذاکرات 

دوجانبه خود آخرین تحوالت سوریه را مورد بررسی قراردادند.
آنان برضرورت خروج همه نیرو های مس��لح خارج��ی که به صورت غیر 
نظامی و بر خالف میثاق نامه ها و قوانین بین المللی وارد سوریه شده اند، 
تأکید و اعالم کردند نیرو های یادشده مانع اصلی پاکسازی کامل گروه های 
تروریستی مسلح گسترش یافته در برخی مناطق سوریه هستند. دو طرف 
همچنین بر اهمیت ادامه همکاری ها و هماهنگی ها میان نیرو های مسلح 
دو کشور در راستای منافع عالی مشترک دو کشور دوست )ایران و سوریه( 
تأکید کردند. س��ردار باقری سه شنبه ش��ب در رأس یک هیئت نظامی 

بلندپایه وارد دمشق شد.
همچنین علی عبداهلل ایوب، وزیر دفاع سوریه گفت: اگر دولت های امریکا 
می توانستند کاری کنند که سوریه، ایران و محور مقاومت تسلیم شوند، 

حتی یک لحظه هم تأخیر نمی کردند. 
وی اف��زود: هزینه ه��ای پای��داری ه��ر ق��در ه��م ک��ه افزای��ش یابد، 
 هزینه ه��ای آن کمت��ر از هزینه ه��ای تس��لیم ش��دن خواه��د ب��ود. 
وزیر دفاع سوریه تأکید کرد: قانون سزار با مردم سوریه در زمینه مواد غذایی 

و دارویی می جنگد و برای مقابله با پیامد های این قانون تالش می کنیم. 
وی همچنین گفت: اس��رائیل ش��ریک قدرتمند در جنگ علیه سوریه 
 بود و گروهک های تروریستی بخش��ی از تجاوزگری های اسرائیل بودند.

وزیر دفاع سوریه افزود: ارتش سوریه که از سال 2011 با پایداری، ساختار 
حکومت را حفظ کرد، بدون تردید پیروز خواهد شد.

 اهمیت این توافقنامه براي تقویت دفاع هوایي س��وریه از آنجا مشخص 
می ش��ود که در طول س��ال هاي گذش��ته ارتش رژیم صهیونیستي با 
سوءاستفاده از ضعف پدافند هوایي این کشور ضربات فراواني را به مواضع 
محورهاي مقاومت وارد کرده است. در طول سال هاي گذشته ایران توانسته 
نسل جدیدي از سامانه های پدافندي را وارد خدمت کند. این سامانه ها 
تاکنون در حوزه نظامي عملکرد بسیار مناس��بي داشته اند که نمونه آن 
سرنگوني پهپاد امریکایي با استفاده از سامانه سوم خرداد بوده است. به این 
ترتیب مي توان انتظار داشت که آسمان سوریه با سامانه هاي ایراني براي 

جنگنده هاي رژیم صهیونیستي نا امن تر از گذشته باشد.

توضیح نایب رئیس مجلس
 درباره ودیعه مسکن نمایندگان

  هم�ه نمايندگان مجل�س وديعه مس�کن را درياف�ت نکرده اند اما 
برخی اف�راد ب�ه دنب�ال ايج�اد حاش�يه ب�رای مجلس هس�تند.
به گزارش مهر، حجت االسالم موسی غضنفرآبادی، نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی طی تذکری 
شفاهی اظهار داشت: اخیراً در فضای مجازی تاخت و تاز زیادی علیه مجلس 

درباره حقوق دریافتی نمایندگان می شود. 
وی بیان کرد: به عده ای از همکاران 200 میلیون تومان ودیعه مس��کن 
پرداخت شده است و عده ای تصور می کنند که قرار است هر ماه این مبلغ 

به نمایندگان پرداخت شود.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: امروز برای اجاره 
خانه 100 متری در محله های متوسط تهران به بیش از 100 میلیون تومان 
پول نیاز است و الزم است هیئت رئیسه مجلس در این باره شفاف سازی کند 

تا ابهامی وجود نداشته باشد.
در ادامه جلسه امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای 
اسالمی گفت: مطلب ش��ما بسیار درست اس��ت، چرا که تعداد زیادی از 
نمایندگان ما نماینده شهرستان ها هستند و به مدت چهار سال قرار است 
در تهران ساکن شوند و به همین دلیل این ودیعه به آنها داده می شود تا 

خانه ای را اجاره کنند. 
وی با اشاره به اینکه بخشی از مبلغ منتشر ش��ده مربوط به هزینه دفاتر 
نمایندگان در شهرستان ها است، گفت: دفاتر نمایندگان در شهرستان ها 
دایر است و حداقل دو یا سه نفر کارمند در آنجا فعالیت می کنند و قاعدتاً 
این افراد باید حقوق دریافت کنند و نباید هزینه دفاتر نمایندگان هم جزو 

حساب دریافتی نمایندگان تلقی شود.
نایب رئیس مجلس متذکر شد: بیش از 250 میلیون تومان ودیعه مسکن 
به صورت قرض الحسنه به نمایندگان داده می شود که این رقم به 200 
میلیون تومان در این دوره کاهش یافته اس��ت که بسیاری از همکاران با 
این مبلغ نتوانسته اند خانه ای در اطراف مجلس که جزو مناطق متوسط 

تهران است، پیدا کنند.
قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: درباره ودیعه مسکن هم باید بگویم که همه 
نمایندگان ودیعه مسکن را دریافت نکرده اند و برخی از آنان چون بنده، این 
مبلغ را دریافت نکردیم و صرفاَ نمایندگان��ی که نیاز به اجاره و رهن خانه 

داشتند، این ودیعه را دریافت کردند.
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      خبر

 س�خنگوی پيش�ين وزارت ام�ور خارج�ه با 
تأکيد بر اس�تيصال امريکا در موضوع پرونده 
هس�ته ای ايران گف�ت: متأس�فانه اروپايی ها 
ني�ز ب�ا امريکايی ه�ا همراه�ی می کنن�د 
و در چند س�ال گذش�ته با فريب�کاری تالش 
داش�ته اند بگوين�د م�ا قص�د داري�م برجام 
را اج�را کني�م ام�ا امري�کا اج�ازه نمی دهد. 
به گزارش ایسنا ، حمیدرضا آصفي درباره احتمال 
ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان 
ملل اظهار کرد: در عالم سیاست هر اتفاقی امکان رخ 
دادن دارد اما حقیقت این است امکان روی دادن این 
احتمال بسیار اندک است، زیرا ارسال پرونده هسته ای 

ایران به شورای امنیت سازمان ملل به لحاظ حقوقی، 
قانون و نرم های بین المللی هیچ توجیهی ندارد. وی 
با اشاره به جلسه شورای امنیت سازمان ملل، اظهار 
کرد: در نشس��ت قبل، امریکا درصدد یارکشی بود 
اما ناظران و کش��ورهای عضو  شورای امنیت اذعان 
کردند نتیجه نشست برای امریکا ویران کننده بود و 
حتی دوستان امریکا نیز سمت امریکا قرار نداشتند، 
یعنی اگر کار به رأی گیری می رسید، نیازی به وتوی 
چین و روسیه نبود، یعنی امریکا نمی توانست رأی 

الزم را بگیرد.
سفیر اسبق ایران در فرانسه از استیصال امریکا در 
موضوع پرونده هس��ته ای ایران گف��ت و بیان کرد: 

متأس��فانه اروپایی ها نیز ب��ا امریکایی ها همراهی 
می کنند و در چند سال گذشته با فریبکاری تالش 
داش��تند بگویند ما قصد داریم برجام را اجرا کنیم 
اما امریکا اجازه نمی ده��د. وی در گفت وگو با رادیو 
گفت وگو اظهار کرد: حقیقت، امروز مشخص شده 
است و اروپا بخشی از نقشه برای جلوگیری از احقاق 
حقوق ایران بوده و عمالً در مسیر امریکا حرکت کرده 
است. البته امریکایی ها قطعاً برای تمدید تحریم های 
تسلیحاتی ایران برنامه های دیگری را اجرا می کنند و 
اروپایی ها نیز با آنها همراهی خواهند کرد و به همین 

جهت ایران باید هوشیار باشد.
سخنگوی اس��بق وزارت امور خارجه ایران درباره 

اقدامات احتمالی ایران در مقابل فش��ار حداکثری 
امریکا توضیح داد و عنوان کرد: مقاومت حداکثری 
در برابر فشار حداکثری یک انفعال محسوب می شود 
زیرا در این فرآیند ابتکار عمل در اختیار امریکا خواهد 
بود و فشار به مردم ایران وارد می شود. وی افزود: اگر 
امریکایی ها و دوس��تان اروپایی آنها احساس کنند 
فشارهایی که آنها می آورند، در کنار مقاومت اقدامات 
دیگری انجام می دهیم، آن وقت متوجه می ش��وند 
راه آنها اشتباه اس��ت. آصفی تصریح کرد: نمی توان 
به برجام استناد کرد زیرا کارایی خود را از دست داده 
است و تنها یک زندگی نباتی دارد و برای جمهوری 

اسالمی ایران منفعتی ندارد.

سخنگوي پيشين وزارت خارجه:

برجام تنها یک زندگی نباتی دارد

      فارس: اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل طی نامه ای 
از آیت اهلل رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواست پرونده غالمرضا تاجگردون 

در دستگاه قضایی بررسی و پیگیری شود.
      ايرنا: محمدحس��ین فرهنگي، س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی از بررسی طرح اصالح آیین نامه داخلی برای تشکیل و 

آغاز فعالیت کمیسیون قضایی در نشست هفته آتی خبر داد.
     ايسنا: عباس��علی کدخدایی، عضو حقوقدان شوراي نگهبان: ترور 
شهید سلیمانی از سوی گزارش��گر ملل متحد به عنوان نقض حقوق 
بین الملل شناخته شد. اقدامی جنایتکارانه که متأسفانه با سکوت برخی 
مجامع بین المللی همراه بود. آیا جامعه بین المللی قادر است که مانع 

توسعه طلبی و یکجانبه گرایی رژیم امریکا باشد؟

حميدرضا نيك عهد| جوان

 نماي نزديك

    جايگزين تاجگردون انتخابات ميان دوره ای ۱۴۰۰
 سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: جایگزین نماینده مردم گچساران و 
باشت و دو منتخبی که پیش از آغاز مجلس یازدهم از دنیا رفتند، در انتخابات میان دوره ای 

مشخص می شود.
محمدحسین فرهنگی با اشاره به اینکه مجلس یازدهم اکنون 27۶ نماینده دارد، اظهار داشت: 
دو نفر از منتخبان ملت از حوزه های انتخابیه تهران و آس��تانه اش��رفیه پیش از آغاز مجلس 

یازدهم فوت کردند و امروز نیز اعتبارنامه یک نفر از منتخبان مردم در مجلس رد شد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 11 کرسی باقی مانده مجلس باید 
در دور دوم تعیین تکلیف شوند و سه کرس��ی که در مورد آنها توضیح داده شد در انتخابات 
میان دوره ای مجلس یازدهم تعیین تکلیف شوند که با آمدن این 1۴ نماینده، مجلس تکمیل 
شده و 290 نماینده مردم در مجلس مشخص می شوند. فرهنگی ادامه داد: 22 نفر به دور دوم 
انتخابات مجلس یازدهم رفته اند تا 11 نماینده مردم مشخص شوند، انتخابات دور دوم مجلس 
یازدهم در 21 شهریور ماه برگزار می ش��ود.وی گفت: جایگزین دو نماینده فوتی و غالمرضا 
تاجگردون که اعتبارنامه اش در مجلس رد ش��د نیز در انتخابات میان دوره ای )سال 1۴00( 
مشخص می شود. همچنین سینا کمالخانی منتخب مردم تفرش در مجلس شورای اسالمی 
نیز با توجه به اعالم نظر رسمی وزارت علوم به دلیل اینکه مدرک تحصیلی او فاقد اعتبار بود 

نتوانست به مجلس یازدهم راه یابد.


