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اتهام س��نگین به یک قاری  
برجس��ته ق��رآن در روزه��ا 
گذشته بازتاب گسترده ای در 
افکار عمومی داش��ته اس��ت. 
س��عید گندم نژاد طوس��ی از 
اس��اتید تالوت ق��رآن  که از 
شاخص ترین قاریان کشور به 

حساب می آید متهم به...

حدود ده س��ال از س��اخت 
واژه »ریزگرد«  توسط استاد 
ایرانی دانشگاه نروژ می گذرد.
تبدی��ل ریزگرده��ا به معضل 
مل��ی و اس��تانی در کمت��ر از 
ده سال نشان از عمق تاثیر این 
پدی��ده نامبارک ب��ر زندگی 

مردم استان خوزستان...

در حال حاضر، اقتصاد ایران 
در ش��رایط رک��ودی به س��ر 
نمی ب��رد و انتظار هم نمی رود 
که در سال های آینده نزدیک 
- در صورت وجود ش��رایط 
متعارف- رشد منفی را تجربه 
کن��د. آنچه از این به بعد برای 
اقتصاد کشور دارای اهمیت ...

کاروان تی��م مل��ی فوتبال 
ایران در سفر اخیر به ازبکستان 
گرفتار اتفاقات جالبی ش��ده 
است. دزدی اموال و حبس در 
ک��ه  نب��ود  ک��م  ف��رودگاه 
درتازه تری��ن رونمایی از این 
اتفاقات مش��خص ش��ده که 
چمدان دالرهای تیم ملی نیز...
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سرمقاله

 همه چيز درباره پرونده
قاری مشهور قرآن

نگاه دست دومی به بحران 
اصلی خوزستان

 بيماری اصلی  اقتصاد
 ایران چيست؟

ماجرای عجيب توقيف 
»چمدان پول«تيم ملی

فسادستیزِی نمایشی 
امری مذموم تر از فساد

?محمد توکلی
 صندوق ذخیره فرهنگیان و فس��اد رخ داده در 
آن که در دس��تگاه قضا در دس��ت بررسی است، 
بهانه ای دیگر ش��ده اس��ت برای اینکه به دالیل 
بروز این مفاس��د اقتصادی که به ش��کل تکرار 

شونده ای هم رخ می دهد فکر کنیم. 
می توانیم با تیترهای درشت این پرونده را به 
دولت روحانی نسبت دهیم و بازی سیاسی راه 
بیندازی��م و رو به م��ردم بگوییم که ایها الناس 
چه نشس��ته اید ک��ه مدیران روحان��ی بردند و 
خوردن��د و ب��ه کل ه��م فراموش کنی��م که در 
پرون��ده  بانکی امیرمنصورآریا و فس��اد نفتی 
باب��ک زنجانی مجموعا نزدی��ک به 13 هزار 
میلی��ارد تومان غارت ش��ده ب��ود و آنطور که 
مقامات مسوول گفته اند، برخی مقامات ارشد 
دولت س��ابق هم نامش��ان در جای جای آن دو 

پرونده وجود دارد. 
می توانیم مانند پرونده  محمد رضا رحیمی که 
او را در حالی که معاون اول احمدی نژاد بود در 
رس��انه هایمان با عنوان استاندار هاشمی معرفی 
کردی��م، عم��ل کنی��م یا مث��ال پای دش��منان و 
نفوذی های آن ها را به میان بکشیم یا مثال بعد از 
چهل سال همچنان بگوییم که این مفاسد حاصل 

ساختارهای اقتصادی رژیم گذشته است. 
همه  این کارها را می توان کرد و فی المثل در 
عملک��رد ف��رد دس��تگیر ش��ده نزدیک��ی ب��ه 
اصالح  طلبان را کش��ف ک��رد و در بوق و کرنا 

نمود که مدیر اصالح طلب بازداشت شد. 
هم��ه  این کارها را می ش��ود انجام داد برای به 
گوش��ه  رینگ بردن رقیب. اگر مفاسد اقتصادی 
نمایش��ی اس��ت ب��رای منکوب ک��ردن رقیبان 
می توانیم به همین بازی تا قیام قیامت ادامه دهیم 
اما خوب است یک جایی از این سنگ پرانی های 
کودکانه  سیاس��ی خسته ش��ویم حتی شده فقط 
ب��رای چن��د روز و در این چن��د روز این تکرار 

مفاسد اقتصادی را ریشه یابی کنیم.
 این س��اختار رانتی که از آس��مان نازل نشده 
اس��ت، دالی��ل علم��ی و روش��نی دارد که باید 
پیدایش کرد و اصالحش نمود. بر فرض که این 
جماعت دستگیر ش��ده در فساد اقتصادی جدید 
کش��ف ش��ده هم مانند قبلی ها اعدام ش��وند در 

نهایت قرار است به کجا برسیم؟
با داغ و درفش، س��اختار رانتی و دولتی حاکم 
بر اقتصادمان تغییری می کند؟ وابس��تگی همه 

چیزمان به نفت تمام خواهد شد؟ 
مانع تراش��ی های متنّفذان برای جلوگیری از 
بررسی پرونده هایی از جنس پرونده  بنیاد شهید 

در دولت سابق پایان می پذیرد؟
به نظر می رس��د آن ها که ف��ارغ از بازی های 
سیاس��ی به واقع دنبال ریش��ه کن کردن فس��اد 
هستند باید فارغ از هر گرایش سیاسی و جناحی 
دور هم بنشینند و طرحی نو در اندازند وگرنه در 
چنین س��اختار نفتی- دولتی– رانتی هر س��اله 
پرونده ای با صفر های بیشتر را شاهد خواهیم بود. 
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یادداشت
نمایِش اهمیِت معیشِت مردم

?داریوش احمدیان
 ب��ا بررس��ی واکنش منتق��دان دولت ب��ه تغییرات 
صورت گرفته در کابینه  دولت روحانی به نکته  بامزه 
و جالب توجهی بر می خوریم؛ تاکید بر معیشت مردم. 
مطابق معمول حضرات همیشه مخالف، دوگانه  مسائل 
فرهنگی-اجتماعی و معیشت را علم کرده اند و چنین 
وانم��ود می کنند ک��ه معنای توجه به مس��ائل حوزه  
فرهن��گ و اجتم��اع غفل��ت از وضعیت معیش��ت و 

سفره های مردم است.
 احتماال کمتر کس��ی باشد که متوجه این موضوع 
نش��ده باشد که تاکید این افراد بر موضوع معیشت و 
صحبت هایش��ان درباره  توجه به طبقه پایین جامعه و 
اقش��ار ضعیف بیشتر یک نمایش تبلیغاتی است. اگر 
کسی هم به این موضوع شک داشته باشد بعید است 
که بع��د از مروری بر کارنامه این جماعت در دوران 
هش��ت س��اله ای که س��وار بر اس��ب قدرت بوده اند 

برایش تردیدی باقی بماند. 
روحانی و دولتش را متهم به بی توجهی به معیشت 
مردم می کنند بدون آنکه نشانه ای از این بی توجهی را 
ب��ه مخاطب ارائه دهند. برای آنکه ببینیم که عملکرد 
دولت در موضوع معیش��ت مردم چگونه بوده اس��ت 
می توانی��م به س��ه فاکتورنرخ تورم، می��زان افزایش 
س��االنه حقوق ها و همچنین توجه به اقش��ار ضعیف 
جامعه که تحت پوش��ش نهادهای حمایتی مثل کمیته 

امداد و سازمان بهزیستی هستند توجه کنیم. 
هنگامی که به عملکرد مدعیان توجه به معیش��ت 
مردم نیم نگاهی می اندازیم با افزایش افسار گسیخته  
نرخ تورم از 10 درصد در س��ال 1384 به 40 درصد 
در انته��ای دولت قبل روبرو می ش��ویم و از آن بدتر 
اینک��ه میزان افزایش س��االنه حقوق ها به هیچ وجه با 

افزایش نرخ تورم هماهنگ نبوده است.
 از جمع این دو می توانیم به عملکرد منتقدان دولت 
فعلی که در آن زمان ردای مسئولیت بر تن داشتند پی 
ببریم اما در سه سال اخیر و در زمانی که افرادی بر سر 
کار هس��تند ک��ه از نظر آن ه��ا که خ��ود را دلواپس 
می خوانند به معیش��ت مردم و اقشار ضعیف توجهی 
ندارند، ش��اهد کاهش تورم از 40 درصد به کمتر از 
هش��ت درصد هس��تیم و با دقت به افزایش س��االنه 
حقوق ها مش��خص می شود که حداقل در این دو سال 
اخیر این افزایش ها متناس��ب با نرخ تورم بوده است و 
از ای��ن دو مهم تر توزیع بس��ته های غذایی بین افراد 
تحت پوشش نهادهای حمایتی به شکل فصلی است. 

افرادی که امنیت غذایی شان به شدت در خطر بوده 
اس��ت و بیش��تر از ش��عارهای نمایش��ی حمای��ت از 
محروم��ان ب��ه لقمه ای ن��ان و جرع��ه ای آب محتاج 
بوده اند. حال وجدان های این جماعت همیشه مخالِف 
همه  اقدام��اِت دولت روحانی قض��اوت کنند که در 
کدام یک از این دو وضعیت توجه به معیشت مردم و 

حمایت از اقشار ضعیف جامعه بیشتر بوده است. 
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گروه سیاس�ی: مراس�م خداحافظی و تودیع  وزیر 
مستعفی ارشاد دولت یازدهم  برگزار شد.

علی جنتی در این مراسم به واژه اعتماد فرهنگی اشاره 
کرد و سخنان خود را با مخاطب قرار دادن اهالی فرهنگ 
ای��ن گون��ه ادام��ه داد که در روزه��ای اولی ک��ه وارد 
وزارتخانه شدم در حوزه موسیقی دیداری با پیشکسوتان 
ای��ن حوزه داش��تم برخی از آنها اع��الم می کردند 4 تا8 
س��الی است که پایشان به ارشاد نرس��یده در ادامه من با 
توجه به بسته بودن خانه سینما با سه گروه سینمایی که با 
یکدیگر اختالف داش��تند جلسه داش��تم. با این سه گروه 
صحب��ت کردم و متوجه ش��دم در بیان��ات آنها که آنها 
می گویند ما با ارشاد خیلی کاری نداشته ایم اما من سعی 
کردم از روز اول بگویم که گذشته را فراموش کنید و به 
مانن��د دوره آق��ای خاتمی و مس��جدجامعی که به اهالی 
فرهنگ و هنر احترام می گذاش��تند ما نیز قصد داریم به 
ش��ما احترام گذاریم، س��عی مان هم همین ب��ود تا آنها را 
دلگرم کنیم.  اعتماد فرو ریخته را بازسازی کنیم و امیدها 

را زن��ده نگ��ه داریم و خوش��حالیم امروز اهالی س��ینما، 
مطبوع��ات، رس��انه و اهالی قلم با امید بس��یار فعالیت 
می کنند.این مقام مسئول در دولت یازدهم ضمن اشاره به 
اینکه شرمنده ایم از اینکه آنچه را به لحاظ رفاهی باید در 
اختیارتان می گذاشتیم نتوانستیم انجام دهیم، گفت: تمام 
اقداماتی که طی این دو، س��ه س��ال صورت گرفت هیچ 
کدام کار بنده نبود بلکه مجموع مدیران و کارکنان ارشاد 
بودند که توانستیم موارد را به سرانجام برسانیم. ما تنها 
سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی کردیم. من تالش کردم 
تنه��ا با توج��ه به تجربه مدیریتی در مدیران اس��تان ها و 
معاونت ها از کس��انی اس��تفاده کنم که متدین، معتقد به 
نظام، والیت مدار و مهمتر از همه کارآمد باش��ند. وی به 
استفاده از دیش و ماهواره که همچنان ممنوع است اشاره 
کرد و توضیح داد: استفاده از دیش و ماهواره ممنوع است 
اما ببینید چند درصد مردم را وادار کرده ایم خالف قانون 
عم��ل کنند. یک روزی هم می گفتند ک��ه چرا از فضای 
مجازی استفاده  می کنید ...                       ادامه در صفحه 2

 در مراسم عزاداري هم برخي حجاب درست ندارند، باید تعطیلش کنیم؟

امام جمعه  برای تئاتری که ندیده برافروخته می شود!

روحانی اهل  کوتاه آمدن نیست
یک فعال سیاسی اصالح طلب در مورد گزینه های 
جایگزینی وزرا  گفت: گزینه هایی که معرفی شدند 
قب�ال هم مورد نظ�ر روحانی بودند و قطعا  همراهی 

بیشتری با دولت خواهند داشت.
 داریوش قنبری در مورد تغییرات صورت گرفته در 
دولت، گفت: تغییر وزرا به این معنی نیست که وزرای 
مستعفی، ضعیف بودند؛ این وزرا هم وزرای توانمندی 
بودند اما به هر حال نیاز به هماهنگی بیشتری با شعارها 
و اهداف دولت بود و فکر می کنم احس��اس می شد که 
در برخی وزارتخانه ها همراهی و هماهنگی بیش��تر و 

بهتری با شعارها و اهداف دولت وجود داشته باشد.
وی  ادامه داد: بحث ترمیم کابینه ش��اید از سال دوم 
ریاست جمهوری روحانی مطرح شد و این انتظار وجود 
داش��ت که ایش��ان مبادرت به تغیی��ر کابینه کنند اما 
روحانی س��عی کرد این تصمیم را در زمان مجلس��ی 
بگیرد که همراهی بیشتری با دولت داشته باشد. لذا  االن 
که مجلس دهم شکل گرفته و همراهی بیشتری با دولت 
وجود دارد -این تغییر و تحوالت و ترمیم کابینه که از 
انتظ��ارات حامیان روحانی و جامعه بود- انجام ش��د 
گرچه انتظار بود زودتر این اتفاق رخ بدهد اما نگرانی 

از عدم همراهی مجلس نهم،  منجر به تاخیر شد.
وی افزود:  روحانی تا االن نشان داده اهل کوتاه آمدن 
بر س��ر ش��عارهایی که وعده داده نیس��ت و تا آخرین 
 لحظه ای که در پاس��تور باش��د ت��الش می کند به آن 
ش��عارها عمل کند. به نظر من بخ��ش قابل توجهی از 
انگیزه ه��ای ایش��ان ب��رای تغیی��ر وزرا حاصل همان 
جمع بندی و تعهدی اس��ت که به ش��عارها دارد. وی با 
تاکید بر اینکه دولت نیاز به تغییر دارد، ادامه داد: در هر 
صورت مردم تمای��ل دارند تا تحوالت و فعالیت های 
دولت را به صورت کامل به دس��ت بیاورند و به نظرم 

باید در بخش اطالع رسانی تغییراتی صورت بگیرد.
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آسیب های اجتماعی از نتایج نامطلوب کاهش نشاط  ؛

چرا شاد نیستیم؟


