
مهدي پازوكي 
اقتصاددان 

چند پيشنهاد به نمايندگان 
در تصويب بودجه

يكي از مش��كالتي كه اقتصاد ايران در 
س��ال هاي اخير با آن دست به گريبان 
بوده، موضوع افزايش بودجه جاري اس��ت كه اين امر 
در دولت نهم و دهم بيشتر ش��د و متاسفانه در دولت 
يازدهم هم ادامه يافت.   در واقع افزايش بودجه جاري 
باعث بزرگ شدن دولت مي شود وبا اهداف توسعه اي 
كشور هم در تعارض است. از سويي نمايندگان مجلس 
به جاي اينكه انضب��اط اقتصادي را ب��ه اقتصاد ايران 
برگردانند، ب��ا روش هاي غيرعلمي بودج��ه جاري را 
هرس��اله بيش��تر كرده و حتي اين بودجه را بيشتر از 
تورم ساالنه افزايش مي دهند كه اين امر براي دولت و 
براي جامعه ايران خطرناك است. درحالي كه انضباط 
بودجه اي از نان ش��ب براي اداره كشور واجب تر است. 
در حقيقت يكي از داليلي كه ارزش پول ملي را كاهش 
مي ده��د سياس��ت هاي افزايش مخ��ارج دولت طي 
سال هاي گذشته است.  نگاه كنيد اگر شرايط كشورمان 
را با كش��ورهاي توسعه يافته مثل كشورهاي اروپايي، 
كره يا ژاپن و حتي شرق آسيا مقايسه كنيم، مي بينيم 
كه در اين كش��ورها به  ش��دت به انضب��اط اقتصادي 
پايبند هس��تند و برسيس��تم اقتص��ادي آنها انضباط 
حاكم اس��ت.  مس��وول برقراري انضب��اط پولي بانك 
مركزي است و انضباط مالي در سند بودجه مشخص 
مي ش��ود. در ايران دولت و قوه مقننه نقش بسزايي در 
برقراري اين انضباط دارند ولي به دليل اينكه در كشور 
حزب نداريم نمايندگان پارلمان بيشتر جنبه سياسي 
بودجه را مورد توجه قرار مي دهند. در نتيجه به شدت 
بودجه جاري كشور را بزرگ مي كنند چرا كه همواره 
طي تجربه سال هاي گذش��ته بودجه جاري كشور به 
صورت صد درصدي محقق مي ش��ود. كسري اعتبار 
دولت ب��ه بودجه عمراني باز مي گردد و اين امر موجب 
مي ش��ود تا بدهي دولت به پيمانكارانش افزايش يابد. 
در نتيج��ه فعاليت هاي عمراني كاه��ش مي يابد. اين 
امر نتيجه مس��تقيمي روي اش��تغال و شاخص هاي 
كالن اقتصادي دارد. در حال حاضر طبق آمار موجود 
دولت 400 ميليارد توم��ان پروژه هاي نيمه تمام دارد 
كه اگر هيچ پروژه جديدي به اين پروژه ها اضافه نشود، 
حداقل 20 سال اجراي اين پروژه ها زمان خواهد برد. 
با اين حال هر س��اله نمايندگان مجلس بودجه جاري 
كش��ور را افزايش مي دهند.  براي مثال در س��ال هاي 
اخير تعداد دانشگاه هاي دولتي اعم از پيام نور، پيام دور 
و فرهنگيان افزايش يافته است يعني در حقيقت كشور 
به كارخانه اي براي مدرك سازي مبدل شده است.  حال 
بايد اين سوال را از نمايندگان مجلس پرسيد؛ در حالي 
كه بهترين فارغ التحصيالن دانشگاه هاي معتبر دولتي 
مثل تهران، اصفهان ، ش��يراز، پلي تكنيك ، شريف و... 
كه همه با پول دولتي تحصيل كرده اند، بيكار هستند 
آيا بهتر نبود دولت با آموزش هاي س��ه ماهه براي اين 
افراد اس��تفاده از اي��ن افراد را ممك��ن مي كرد. خيلي 
بهتر بود تا اينكه در حال حاضر در 31 اس��تان كش��ور 
دانش��گاه هاي پولي با نام هاي مختل��ف براي افزايش 
تعداد تحصيل كنندگان ايجاد ش��ود. قطعا هر كدام از 
روسا و كادر اين دانشگاه ها تمايل داشتند با شرايطي 
كار كنند كه كادر تحصيلي دانشگاه تهران يا اصفهان 

دارند. به نظر مي رسد اين ايرادي است 
كه به ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 

وارد است و اين شورا به علت واگذاري مجوز ايجاد اين 
دانشگاه ها بايد پاسخگو باشد.  

تيترهاي امروز نگاه روز

  علوي: حتي يك اسم هم نداريم
  اژه اي: هنوز مديران دوتابعيتی وجود دارند

تكذيب دوباره وزير اطالعات

دوتابعيتي 
نداريم

مهري جمشيدي / اعتماد
8 و 9

از قوه قضاييه اصرار و از دولت انكار! به نظر مي رسد 
بحث و جدال ها درباره افرادي كه جز ايران شهروند 
كشور ديگري هم شمرده مي شوند و در پست هاي 
مديريتي دولت حضور دارند، تمامي ندارد. از چند 
ماه گذش��ته بحث مدي��ران دو تابعيت��ي همچنان 
داغ بوده است و پاس��خ هايي در اين مورد ميان قوه 
قضاييه و دولت رد و بدل مي شد. چند ماه پيش بود 
كه بحث مدي��ران دو تابعيتي بط��ور جدي مطرح 
ش��د و دولت اعالم كرد تنها يك مدي��ر دو تابعيتي 
در ميان مديرانش حضور داش��ته كه از سمت خود 
استعفا داده است. اما ماجرا براي دستگاه قضا پايان 
نيافت و همچنان ب��ر حضور دو تابعيتي ها در دولت 
اصرار داش��ت. چند روز پيش اما اظهارات دادستان 
كل كشور وزير اطالعات را به پاسخگويي واداشت. 

پس از اينكه محمدجعفر منتظري دادس��تان كل 
كش��ور در پنجمين دوره از نشس��ت هاي »ميزان 
انقالبي گري اس��ت«، از دولت حسن روحاني انتقاد 
كرد كه چرا مس��ووالن دو تابعيت��ي را از كار بركنار 
نكرده اس��ت، گفت: خبر داريم برخي از مسووالن 
دو تابعيتي هس��تند و اين خالف قانون است. دولت 
اعالم كرد كه آنها را از كار بركنار مي كند اما اين كار 

را نكرد. اي��ن اظهارات انتقاد تلويحي وزير اطالعات 
از دادستان كل كشور را در بر داشت و حتي محمود 
علوي به دس��تگاه قضا مهلت داد تا دست كم 5 نفر 
از مدي��ران دو تابعيتي را به دول��ت معرفي كنند تا 
وزارت اطالع��ات طبق قانون با آنه��ا برخورد كند و 
گفت: هيچ كس مصداقي از مسووالن دو تابعيتي را 
ذكر نكرده و در اين باره تنها كلي گويي ش��ده است. 
اين مهلت به س��ر آمد و خبري مبن��ي بر اينكه قوه 
قضاييه ليس��ت مديران را به وزارت اطالعات ارايه 

كرده باشد، منتشر نشد. 
صبح ديروز اما بار ديگر دستگاه قضا براي چندمين 
بار بحث مديران دو تابعيتي را پيش كش��يد، اين بار 
از زبان سخنگوي قوه قضاييه. محسني اژه اي گفت: 
دستگاه هاي نظارتي اعالم مي كنند كه هنوز مديران 
دوتابعيتي وجود دارند. اين سخنان محسني اژه اي 
اما بالفاصله توس��ط وزير اطالعات پاسخ داده شد. 
محمود علوي ديروز در حياط دولت و پيش از آغاز 
جلس��ه هيات دولت در جمع خبرن��گاران بار ديگر 
تاكيد ك��رد: من هيچ كدام از آمارهاي اعالم ش��ده 

درب��اره تعداد مدي��ران دو تابعيتي 
را تاييد نمي كنم. به نظر مي رس��د 

اصرار ق��وه قضاييه و انكار وزارت اطالعات همچنان 
ادامه دارد. 

گروه سياسي

 خداحافظي
با جامعتين

گزارش » اعتماد« از پايان ساز و كار  
سنتي وحدت در ميان اصولگرايان

  نماينده خميني شهر: رييسی 
حضور در انتخابات را نپذيرفت
  محسن رضايي: شايد بيايم 
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ستاره جرگه روشنفكري
تجليل  ازهمايون كاتوزيان  در كنفرانس جامعه شناسي تاريخ ايران

 باگفتارهايي از : ساعي، قانعي راد، خانيكي
  آقاجري،جاليي پور، كاشي و ... 

ديدار با هشت تن از 
مراجع قم

وزير ارشاد خبر داد

اجراي حكم زندان 
احمد منتظري

دادسراي ويژه روحانيت خبر داد

مدافع هالل كيست؟ مردم بي صدا
اين روزها ش��مال و جنوب، شرق و غرب 
و مركز كش��ور به نح��وي درگير حوادث 
طبيعي هستند. حتي حوادث مصنوع بشر نيز هرازگاهي 
رخ مي دهد. از پالس��كو گرفته تا ريزگردها و س��يل هاي 
بلوچس��تان و ف��ارس و بندرعباس و بوش��هر و كرمان تا 
برف گيالن و آذربايجان و كردستان، همه و همه نيازمند 
امكانات و نيروهايي هستند كه بتوانند در نخستين فرصت 
كمك هاي الزم را به آنان عرضه كنند. مهم ترين نيرويي 
كه آماده انجام اين كار اس��ت، جمعيت هالل احمر است. 
جمعيتي كه بخش مهم��ي از نيروهاي آن نيز داوطلبان 
مردمي هستند و اگر اندكي از امكانات و تجهيزات داشته 

باشند، مي توانند جان بسياري از افراد درگير اين حوادث 
را نجات دهند. مش��ابه اين جمعيت در كش��ورهايي كه 
با حوادث مش��ابه دست به گريبان هس��تند، در حد يك 
وزارتخانه بزرگ است كه از بودجه  كافي و امكانات مناسب 
نيز برخوردار است. اين نهاد را مي توان غيرسياسي ترين 
نهاد كشور دانست كه تنها دغدغه اش امدادرساني به افراد 
درگير حادثه است. اگر كميته امداد يا سازمان بهزيستي به 

افراد خاصي كمك مي كنند و افراد تحت 
پوش��ش آنها بخش��ي از مردم هستند، 

هالل احمر وظيفه كمك به كليه آحاد مردم را دارد، چرا 
كه حادثه همه را درگير خود مي كند و...

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

قانون اساسي براي همه
1- به موجب قانون اساسي، »رييس جمهور بايد از ميان 
رجال مذهبي و سياس��ي كه ايراني االصل، تابع ايران، 
مدير و مدبر،  داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني 
جمهوري اسالمي ايران و مذهب رسمي كشور« باشند »با راي مستقيم 
مردم انتخاب« گردد تا بتواند به عنوان »عالي ترين مقام رسمي كشور 
پس از مقام رهبري«، »مس��ووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه 
مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود«، »براي 
مدت 4 سال« عهده دار گردد. ]بنگريد به اصول 60، 113، 114 و 115 

قانون اساسي[. 
2- طبق دو اصل116 و 122 همين قانون، »نامزدهاي رياست جمهوري 
باي��د قبل از ش��روع انتخاب��ات آمادگي خود را رس��ما اع��الم كنند«. 

»رييس جمه��ور در حدود اختي��ارات و وظايفي كه ب��ه موجب قانون 
اساس��ي يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر مل��ت و رهبر و مجلس 

شوراي اسالمي مسوول است.«
3- با عنايت به بيان قانونگذار اساس��ي كه مق��رر مي دارد، »نامزدهاي 
رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما اعالم 
كنند«، اعالم آمادگي، صرفا اين نيست كه خود، يا جمعيت و جناحي، 
نام او را به عنوان نامزد اعالم كنند، بلكه به اين معنا است كه سرفصلي از 

كارهاي مهم اقداماتي كه تاكنون در عرصه كارگزاري 
و كشورداري به ثمر رسانده است را همراه با سوابق خود 

ارايه و اعالم كند تا »رجِل مذهبي و سياسي« بودن وي به همراه ديگر 
شاخص هاي مصرح در قانون اساسي آشكارا مالحظه و با قضاوت و...

نگاه حقوقي
قربانعلي مهري متانكاليي

دبير هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس

رييس كميته امداد در گفت و گو با »اعتماد« تاكيد مي كند روحاني در كنفرانس حمايت از انتفاضه فلسطين:

»اعتماد« گزارش مي دهد كه رييس جمهور در سفر امروز خود به جنوب با چه خواسته هايي روبه رو خواهد بود
ليست مطالبات خوزستان

بازتعريف معناي فقر مقاومت مظهر »وجدان انساني« است
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پرونده ای درباره برندگرایی
و برندبازی در روزگاری که
میل مبهم خرید
غوغا می کند

کاله گشاد برند

ســازمــان آگــهـي هــاي روزنــامه اعتــمــاد    

تلفن:66124025

اولين محصول جشنواره خشت های سالمت به بار نشست
ساخت اولين مدرسه » حاصل از جمع آوري ظروف كهنه آشپزخانه« در جهان 

سيد امين ميرمحمدصادقی، 
مديرعامل ش��ركت كارال 
مجری طرح خش��ت های س��المت گفت: 
مدرسه سه كالسه روستای ديماندول از توابع 
شهرستان دلفان استان لرستان با مشاركت 
بخش صنعت و مردم در راس��تای تعهد به 
مس��ووليت اجتماعی بنگاه  های اقتصادی 
باحضورمسوولين اس��تانی به بهره برداری 
رسيد.وی با بيان اينكه اين مدرسه حاصل 
اولين دوره برگزاری جشنواره خشت  های 
سالمت است توضيح داد: در اين جشنواره 
ظروف آش��پزخانه فل��زی كهنه توس��ط 
شركت كارال جمع آوری و پس از بازيافت 
و توليد درب و پنجره در س��اخت مراكزی 
چ��ون مدرس��ه و پايگاه س��المت در نقاط 
محروم كش��ور مورد استفاده قرارمی  گيرد.

ميرمحمدصادقی گفت: به منظور تشويق 
مردم برای مش��اركت در اين طرح، بن های 
تخفي��ف خريد محصوالت ش��ركت كارال 
در اختي��ار ايش��ان قرارداده می ش��ود.اين 
فعال بخش صنعت با بيان اينكه استقبال و 
اشتياق مردم اين مجموعه را تشويق كرد تا 
دومين دوره جشنواره خشت های سالمت 
را برگزاركن��د، تصريح ك��رد: دومين دوره 
جشنواره خش��ت های س��المت از ابتدای 

بهمن ماه در 45 پايگاه در31 استان كشور 
آغازشده و تا پايان اسفند 95 ادامه دارد.وی 
ادامه داد: در اين جشنواره خانواده ها ظروف 
آشپزخانه مستعمل و كهنه فلزی از جمله 
روئ��ی و آلومينيومی را تحوي��ل و بن های 
تخفيف خريد ظروف آشپزخانه را دريافت 
می كنند كه با تكنولوژی هاردآنادايز توليد 
می ش��وند.مديرعامل ش��ركت كارال در 
تش��ريح تكنولوژی هاردآنادايز كه توسط 
مجموعه كارال در ايران ثبت اختراع شده و 
امتياز آن تا 20 سال در انحصار اين شركت 
است گفت: آلياژ به كار رفته مشابه آن چيزی 
اس��ت كه در توليد بدنه هواپيما اس��تفاده 
می شود  و ظروف آش��پزخانه توليد شده با 
اين تكنولوژی ضدخش هستند و در ساخت 
آنها از هيچگونه رنگ، روكش، لعاب، تفلون، 

سراميك و پليمر استفاده نشده است.
وی گف��ت: در اولي��ن دوره جش��نواره 
خش��ت  های س��المت 12 ت��ن ضايعات 
جمع آوری ش��د كه از مح��ل بازيافت آنها 
13 درصدهزينه ه��ای س��اخت مدرس��ه 
تأمين ش��د و مابقی اعتبار الزم را مجموعه 
كارال پرداخت كرد. ميرمحمدصادقی با بيان 
اينكه با اجرای چنين طرح هايی بنگاه های 
اقتصادی به تعهد خود در حوزه مسووليت 

اجتماعی عمل و به توسعه مناطق محروم 
كمك می كنند،  اظهارداشت: شهروندانی كه 
دراين جشنواره شركت می كنند از يك سو 
در يك امر خداپسندانه مشاركت می كنند 
و از طرفی با امكان خريد ظروف آشپزخانه 
توليد شده با تكنولوژی هاردآنادايز به حفظ 
س��المت خانواده خود كمك می كنند. وی 
با بيان اينكه كارال به طور مس��تقيم 200 
نفر و غيرمس��تقيم برای بيش از يك هزار 
نفر شغل ايجاد كرده اس��ت، افزود: ظروف 
آشپزخانه كارال 7 س��ال گارانتی دارد و با 

قيمتی مناس��ب در اختيار مصرف كننده 
ايرانی قرارمی گي��رد چنانكه قيمت نمونه 
خارج��ی آن 5 ت��ا 6 برابر بيش��تر اس��ت.    
ميرمحمدصادق��ی در پايان گفت: خيرين 
عالقمند به مشاركت در اين طرح می توانند 
با مراجعه به وب سايت www.karal.ir و 
يا از طريق سامانه 500028490 و ارسال 
عدد 100 توس��ط     ش��هروندان تهرانی و 
101 برای ديگر مناطق كش��ور، از آدرس 
پايگاه های جمع آوری ظروف مس��تعمل 

اطالع پيدا كنند. 
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