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استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی در مورد افزایش بودجه عمومی 
کشور در کمیسیون تلفیق گفت: با کمال شگفتی و نگرانی شدیدتر شاهد این 
هستیم که کمیسیون تلفیق یک رشد نزدیک به ۳۵ درصدی به آن انبساط 
مالی افراطی پیش بینی شده در سند الیحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کرده و از این 
نظر کشور را در لبه پرتگاه بسیار خطرناکی قرار داده که باید از همه اهل درد و 
نظر کمک خواست تا با روشنگری های بایسته خود اکثریت نمایندگان مجلس 

را متوجه عواقب شوم، خطرناک و فاجعه ساز این تحول چشمگیر بکنند. 
 به گزارش ایلنا فرشاد مومنی افزود: در حالی که شدیدترین انتقادات چه 
از ناحیه بخش عمومی، دانشــگاهی و جامعه مدنی و چه از ناحیه طیف های 
مختلف فکری و سیاسی درون مجلس بر انبساط افراطی نزدیک بر ۴۶درصدی 
سند الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته موضوع فراگیری بود 
که رســانه ها و حلقه های مختلف ذینفعان بحث می کردنــد. وی ادامه داد: 
این موضوع یاس و ســرخوردگی جدید و بسیار خطرناک تر راجع به ماهیت 
جهت گیری های مجلس جدید را پدید می آورد و آنهایی که با اوصاف انقالبی 
و از این قبیل مورد خطاب قرار می دادند به واقع جای شگفتی است که چگونه 
کسانی را به کمیسیون تلفیق فرستادند که چنین اقدام خطرناکی را انجام 
دهند و اندازه بودجه عمومی را از ۸۴۱ هزار میلیــارد تومان به ۱۱۴۳ هزار 
میلیارد تومان برسانند. مومنی تصریح کرد: ابتدایی ترین نکته در این زمینه این 
است که در چارچوب همان رویکرد حکومت کوته نگرانه، رانتی و حامی پرورانه 
که متاسفانه در اقتصادهای توسعه نیافته رانتی وجود دارد، نمایندگان محترم 
کمیسیون تلفیق گوی سبقت را از همتایان خود در سازمان برنامه و بودجه 
و هیئت وزیران ربودند و جلوه هایی از در افتادن در دام رویکرد چرتکه ای به 

بودجه از خود نشان دادند. 
هر کارشــناس منصفی ناگزیر اســت علیرغــم همــه انتقاداتی که به 
جهت گیری های اتخاذ شده از هیئت وزیران داشته در مقایسه با آنچه که در 
کمیسیون تلفیق انجام داده با قاطعیت بگوید که هزاران رحمت بر دولت در 
مقابل آنچه کمیسیون تلفیق انجام داده است. استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی خاطرنشان کرد: من در نهایت خضوع و ادب به نمایندگانی که باید 
در صحن علنی مجلس تصمیم بگیرند گوشزد می کنم؛ در اقتصادهایی که با 
بحران قسمت عرضه کل روبرو هستند انبساط افراطی مالی به معنای پرتاب 
کردن کل فرودستان به انتهای باتالق فالکت و فقر خواهد بود و این مسئله 
فراتر از آن چیزی است که در کشورهای صنعتی به عنوان سوء استفاده از توهم 
پولی شهروندان در آستانه سیکل سیاسی از آن نام برده می شود. بنابراین با 
اطمینان عرض می کنم اگر نماینــدگان مجلس در صحن علنی این اوضاع 
وحشتناک و نابسامان را به اعتبار مصوبه کمیسیون تلفیق را اصالح نکنند ما 
چشم اندازی از تورم بسیار شدیدتر از آنچه در ۳ سال اخیر با آن روبرو بودیم، 

خواهیم داشت.

فرشاد مومنی: 

 کمیسیون تلفیق کشور را 
در لبه پرتگاه خطرناکی قرار داد

خبر

همزمــان با آغاز دهــه فجر و در آســتانه 
چهل ودومین ســالروز پیروزی شــکوهمند 
انقالب اســالمی، رهبــر انقالب اســالمی 
 در مرقــد امام خمینــی)ره( و گلزار شــهدا 

حضور یافتند. 
به گزارش ایلنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در نخستین ساعات صبح دیروز )یکشنبه( در 
مرقد بنیان گذار کبیر انقالب اســالمی حاضر 
شدند و با قرائت نماز و قرآن، یاد و خاطره امام 

عظیم الشأن ملت ایران را گرامی داشتند.
رهبر انقالب اســالمی همچنین با حضور 
بر مزار شــهیدان عالی مقام بهشتی، رجایی، 
باهنر و شــهدای حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰، علّو 

 درجات آنان را از خداوند متعال مسألت کردند. 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ســپس در 
گلــزار شــهیدان ســرافراز حضــور یافتند 
 و بــه ارواح مطهــر مدافعان اســالم و ایران 

درود فرستادند.

یکی از چهره های نزدیــک به رئیس جمهور 
پیشین ایران خبر دیدار وی با چهره های مختلف 
پیرامون حضور در انتخابات ریاســت جمهوری 

آینده را کذب دانست. 
حجت االسالم بهمن شرف زاده در گفت وگو 
با خبرنگار ایلنا، درباره برخی شــایعات مبنی بر 
دیدار احمدی نژاد با فرزند رهبر انقالب و یکی از 
فقهای شورای نگهبان، گفت: من از این دیدارها 

خبر ندارم اما به زعم من همــه این اخبار دروغ 
و کذب اســت. این روحانی نزدیــک به محمود 
احمدی نژاد ادامــه داد: در انتخابات مجلس هم 
از خبرگزاری های مشهور تماس می گرفتند که 
ایشان به وزارت کشــور آمده و یا اینکه کاندیدا 
معرفی می کند اما دیدیم که کــذب بود. حتی 
می گفتند ۳-۴ بار با آقــای قالیباف دیدار کرده 
است که کذب بود و دروغ بودن آن اکنون روشن 

شده است.
شریف زاده گفت: این خبر هم از همان دسته 
اخبار است و نیاز به پیگیری ندارد. من احتمال 

چنین دیداری را نمی دهم.
وی درخصوص موضع احمدی نژاد نســبت 
به شــرکت در انتخابات گفت: ایشان تاکنون 
درباره حضور در انتخابات هیچ حرفی در تایید 

یا تکذیب نگفته اند.

رئیس جمهور انتخابات ۱۴۰۰ نباید موجب شــود که امروز 
اخالق و معنویت را زیر پا بگذاریم. همه باید کنار هم باشیم؛ ما ملت، 

دولت و هدف واحدی داریم. 
به گزارش ایسنا، حسن روحانی صبح دیروز در مراسم افتتاح 
طرح هــای وزارت نیرو با تبریک آغاز دهه فجــر اظهار کرد: علت 
پیروزی انقالب اسالمی وحدت ، یکپارچگی ، ایثار و فداکاری مردم 

بود و امروز هم به همان وحدت و همدلی نیاز داریم.
وی ادامه داد: مسایل اخالقی، معنوی و همکاری و یکپارچگی 
در سال ۵۷ نمونه بود که مقداری از آن زمان نزول کرده و باید جبران 
کنیم. انتخابات ۱۴۰۰ نباید موجب شود که امروز اخالق و معنویت 
را زیر پا بگذاریم. همه باید کنار هم باشــیم. ما ملت، دولت و هدف 

واحدی داریم.
رئیس جمهور در ادامه با بیان این که امروز روز بســیار بزرگی 
برای تاریخ ایران، ملت بزرگ ایران و همه مسلمانان و آزادی خواهان 
جهان است، گفت: امروز روزی است که بر خالف پیش بینی های 
قدرت های بزرگ، امام با اســتقبال بی نظیری وارد کشــور شد. 
استقبال های زیادی در تاریخ ایران انجام شده است، اما استقبال 
مردم از فرودگاه تا بهشت زهرا بود و تمام خیابان ها مملو از جمعیت 
بود و یک جمعیت میلیونی هم در بهشت زهرا اجتماع کرده بودند. 
۱۲ بهمن ۵۷ روز بسیار شکوهمندی در تاریخ ایران شد. تدبیر و 
حکمت امام این بود که اول به دیدار شهدا رفت و در کنار قبور مطهر 
آنها قدم گذاشت تا بگوید دعوت کنندگان واقعی او فداکاران انقالب 

و در راس آنها شهدا هستند.
وی تصریح  کرد: سایر اقدامات امام هم فوق العاده بود، امام پس 
از ورود به تهران در یک مدرسه مستقر شد و به منزل کسی نفرت. در 
نوفل لوشاتو بحث هایی زیادی بود که امام در تهران کجا ساکن شود 

اما در میان همه این پیشنهادها امام بهترین انتخاب را انجام داد.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به سخنرانی امام در بهشت زهرا 
خاطرنشــان کرد: امام فرمود کاری می کنیم که آب و برق برای 
مستضعفان مجانی شود. مدتی بود خناسان می گفتند آب و برق 
مجانی چه شد؟ اکنون دولت دوازدهم افتخار می کند که این کار 
را انجام داده است و ما توانســتیم برای کسانی که مصرف بسیار 
کمی دارند و از اقشــار کم درآمد هستند ، آب و برق و گاز را مجانی 
کنیم و پیش بینی امام در تاریخ در این مورد ثبت شد و درست از 
آب درآمد و این شعار زشت از خناسان گرفته شد و به آن پایان داده 
شد و مشخص شد دولت جمهوری اســالمی ایران دولت حامی 

مستضعفان است.

روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به افتتاح 
طرح های وزارت نیرو در استان های خراسان شمالی و کردستان، 
اظهار کرد: خوشحالیم که امسال که سال سختی به خاطر کرونا و 
تحریم ها بود شعار جهش تولید زمین نماند و هر هفته افتتاح های 
بسیار فراوانی انجام شد. امسال سال جهش تولید بود و شاهد افتتاح 

طرح های بسیار مهمی هستیم.
وی ادامه داد: در زمینه آب و برق کارهای بزرگی انجام شده است 
برخی فکر می کردند انقالب اسالمی صرفا یک انقالب سیاسی برای 
مبارزه با استبداد یا استعمار است یا انقالبی معنوی برای استقرار 
احکام اسالمی. اما آمار و ارقام نشان می دهد در کنار این مباحث 
بخش مادی هم حائز اهمیت است. در آغاز پیروزی انقالب ۱۹ سد 
در کشور داشتیم که اکنون این آمار به ۱۹۳ سد یعنی بیش از ۱۰برابر 
رسیده است. زمان پیروزی انقالب ۴ تصفیه خانه فاضالب داشتیم 

که امروز ۷۷ امین تصفیه خانه را افتتاح کرده ایم.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم 
۲هزار و ۵۰۰ مگاوات برق جدید به مدار آمده اســت. هر ۵۰ روز 
یک ســد مخزنی ملی و هر دو ماه یک تصفیه خانــه آب و هر ماه 
یک تصفیه خانه فاضالب افتتاح شــده اســت و تــا پایان دولت 
۱۰۱تصفیه خانه فاضالب به افتتاح می رسد. در سایر زمینه ها از 
جمله کشاورزی، انرژی فضای مجازی و شرکت های دانش بنیان و 
بهداشت و درمان هم اقدامات خوبی انجام شده است. بیش از ۱۰هزار 
تخت بیمارستانی در سال پایانی دولت افتتاح می شود که تاکنون 
سابقه نداشته است. وی در پایان با بیان این که امسال با کرونا و جنگ 
اقتصادی و تحریم ها مواجهیم گفت: ایثار و فداکاری مردم نشان 
می دهد ۱۲ بهمن ۵۷ زنده است و مردم روحیه همان دوره پیروزی 
انقالب را دارند البته در مواردی هم اگر مشکل و کمبود داریم باید 
آن را جبران کنیم. دهه فجر برای ملت ما مبارک باشد و امیدواریم ما 

راه و مسیر و وصیت نامه امام را به خوبی اجرا کنیم.

خبر

گفتوگو

خبر

همزمان با آغاز دهه فجر؛

 رهبر انقالب در مرقد امام خمینی)ره( 
و گلزار شهدا حضور یافتند 

در گفت وگو با ایلنا تشریح شد؛ 

 موضع احمدی نژاد نسبت به حضور 
در انتخابات ۱۴۰۰ 

روحانی در مراسم افتتاح طرح های وزارت نیرو:

 انتخابات ۱۴۰۰ نباید موجب زیر پا گذاشتن 
اخالق شود

جهانگیری:

حتی به بهانه امنیت هم نمی شود 
آزادی مردم را محدود کرد

چرتکه 3

سياست 2

 ریزش قیمت ملک در دبی، ارمنستان و ترکیه، 
سرمایه  ایرانی ها را بر باد داد

جستجوی ثبات و 
حاشیة امن در خانة  

همسایگان
تمایل ایرانی ها به خرید ملک در ترکیه و دبی 
و دیگر کشورهای اطراف حاال بیش از هر زمان 
دیگری اســت. طبق آماری که از سوی ترکیه 
منتشر شده است باالترین آمار خرید ملک در 
ترکیه اول به اتباع عراقی و سپس به اتباع ایرانی 

اختصاص دارد.
» خریداران ملک در این کشورها اما به دنبال 

چه هستند؟«

این پرسش را رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
با طمانینه خاصی پاســخ می دهد. وی معتقد 
است خرید ملک در این کشورها به نوعی حراج 

سرمایه های ایرانی در این قالب است. 
 طبق آماری که وی ارائه می دهد در ســال 
گذشــته تنها در ازمیر ایرانیان بیش از هشت 
هزار واحد مسکونی را خریداری کرده اند. رقمی 

بسیار باال و قابل توجه...

تصمیم مجلس مبنی بر آزاد شدن کشت برنج در سراسر کشور، تبعات زیست محیطی دارد؛

تشدید بحران کم آبی و خطر فرونشست زمین
شهرنوشت 6


