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زمس��تان 94 وقتی انتخاب��اِت آخرین ماه آن 
قرار ب��ود منتخبان مجلس دهم را مش��خص کند 
»ائتالف فراگی��ر اصالح طلب��ان و حامیان دولت« 
فهرس��تی را منتش��ر کردند که به »لیست امید« 
ش��هره شد. فهرستی که ش��عار آن »امید، آرامش 

و رونق اقتصادی« بود. 
این لیس��ت قرار بود »گام دوم« را هم بردارد و 
بتواند بعد از دولت، مجلس را هم فتح کند. بگذریم 
از اینکه آن ش��عاِر پرطمطراِق منصوِب بر پیش��انی 
پوس��ترهای انتخاباتی هیچ ارتباط و س��نخیتی به 
آدم ه��ای درونش نداش��ت که هیچ ک��دام فعال یا 
تئوریس��یون اقتصادی نبودند. بگذریم از اینکه آن 
فهرست، تنها یک شخص مرتبط با »اقتصاد« داشت 
ک��ه آن هم دخت��ِر وزیر اقتصاِد دولِت هش��تم بود. 
همو که پدرش بع��د از فاجعه ی فیش های نجومی 
»ذخیره ی نظام« ش��د و همان دخترش از تریبون 
مجل��س بیانیه دفاع از خان��واده را خواند و به ناچار 

نایب  رئیس مجلس میکروفونش را قطع کرد.
پیروزی ه��ر 30 کاندیدای تهران در مرحله ی 
نخس��ت، آنق��در رئی��س دول��ت یازده��م را هم 
به واس��طه ی راه نیافتن رقبایش سِر ذوق آورد که 
نتوانست در نشست خبری خود جلوی خوشحالی 
خ��ود را بگی��رد و اع��الم ک��رد »مردم ته��ران با 

هوشمندی کار را یکسره کردند«
همان فهرس��ت 30 نف��ره ی تهران َرح��ِم تولد 
فراکس��یونی ب��ه ن��ام »امی��د« در مجلس ش��د که 
اصالح طلبان و حامیان دولت دور هم جمع ش��وند و 
بخشی از آرای مجلس را با هماهنگی در دست گیرند.

ح��اال قریب به دو س��ال و نی��م از زایش این 
فراکسیون گذش��ته اس��ت. یک بار دیگر شعار آن 
فهرس��ت انتخاباتی را مرور کنیم: »امید، آرامش و 

رونق اقتصادی«
کدام یک از شعارها محقق شده است؟ امید مردم 
بیشتر شده یا آرامش شان؟ از رونق اقتصادی چه خبر؟ 
بله قبول داریم که مجلس به تنهایی نمی تواند همه ی 
مشکالت را حل کند. اما آیا نمایندگان این فراکسیون 
در روز افتتاحی��ه ی مجلس این مت��ن »من در برابر 
قرآن مجید، به خداي قادر متعال سوگند یاد مي کنم 
و با تکیه بر شرف انساني خویش تعهد مي نمایم که 
پاس��دار حریم اسالم و نگاهبان دستاوردهاي انقالب 
اسالمي ملت ایران و مباني جمهوري اسالمي باشم، 
ودیع��ه اي را که ملت به ما س��پرده به عنوان امیني 
عادل پاس��داري کنم و در انج�ام وظایف وکالت، 
امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقالل 
و اعتالي کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به 
مردم پایبند باش��م، از قانون اساسي دفاع کنم و در 
گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقالل کشور و 
آزادي مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داش��ته 

باشم« را با صدای بلند نخوانده اند؟ 
ح��اال که اوض��اع اقتصادی و معیش��تی مردم 
خوب نیس��ت، حاال که دولت خ��ودش تمایلی به 
جراحی تیم اقتص��ادی ندارد، حاال که برخی ها در 
قبال منصب خود مس��ئولیتی احساس نمی کنند، 
نباید نمایندگان »م��ردم« کاری کنند؟ آیا باید تا 
پای��ان دوره ی دهم مجلس، چشم ش��ان به دهان 

دولت باشد؟
قبال هم گفته بودیم که با یکی دو اس��تیضاح 
مش��کالت اقتص��ادی ح��ل نمی ش��ود، ام��ا برای 
جلوگیری از خسارت بیشتر و مهار بی سر و سامانی 
دول��ت کاری کرد. باید به وزی��ر صمت، وزیر راه و 
شهرسازی، وزیر نفت و سایر مجموعه ی اقتصادی 
دول��ت فهماند که اوضاع مردم خوب نیس��ت. باید 
فهماند که نمی توانند تا همیش��ه ب��ر مرکب مراد 

بنشینند و بی خیاِل اوضاِع خراِب مردم بتازند.
آقای��ان و خانم ه��ای نماینده. دس��ت به کار 
ش��وید. مردم چشم شان به گفتار و رفتار شماست. 
دیگر نمی توان با »تَکرار« سِر مردم را شیره مالید. 
دیگر نمی ش��ود با هیاهو و ش��عارهای ناصواب، از 
مردم رای گرفت. دیگر نمی ش��ود جو را احساسی 

کرد و انگشت مردم را جوهری کرد.
مجلس برای حفظ آبروی خود باید اشتباهات 

خود را جبران کند. 
آن زمان که با البی و س��فارش و قس��م و آیه، 
رای اعتم��اد دادی��د و حاال حدود یک س��ال بعد، 
اوضاع مردم به این منوال در آمده است. حواس تان 
باش��د که »قسم« خورده اید تا پایبند حقوق مردم 

باشید. 
یادتان باش��د که تنها تیغ جراحی دولت فعال 
در دس��ت شماس��ت و ب��ا کنار گذاش��تن مدیران 

ناکارآمد می توانید عاقبت به خیر شوید. 
یادتان باش��د به وزرای پیش��نهادی بعدی که 
به مجلس معرفی می ش��وند، مثل س��اِل قبل رای 
ندهی��د که بعد مجبور ش��وید ب��رای حفظ آبرو یا 
»سکوت« کنید و بر خطاها ماله بکشید و یا »رای 

اعتماد«تان را پس بگیرید. 
یادتان باشد شما نماینده و وکیل مردم شدید 
ن��ه دول��ت. آن روز ک��ه در محضر »قرآن« قس��م 

خوردید را دوباره در ذهن تان مرور کنید.

سرمقاله

صفحه 3

یتی  یخت و پاش های میلیونی با اجرای یک سلبر ر
رضا حسینی

مس��ابقه تلویزیونی »برنده باش« با پز ارتقای س��طح مطالعه جامعه شکل 
گرفت و به عنوان یک هدف فریاد زده شد اما این پز در البه الی سواالتی نظیر 
پر افتخارترین لیگ قهرمانان اروپا، محل آرامگاه فردوس��ی، سازنده فیلم مادر، 
تعداد خانه های ش��طرنج، اولین مدال طالی وزنه برداری، باهوش ترین حیوان 
جهان، پایتخت س��وئیس، پایتخت کشور ترکیه، تعداد اعضای شورای نگهبان، 
خالق تابلوی لبخند ژکوند، و... فرو ریخت! اجرای این برنامه س��واالت بسیاری 
را در ذهن مخاطبان فهیم و نکته س��نج برنامه پدید آورده که گردانندگان این 
برنامه باید به آنان پاس��خ دهند. اینکه آیا قرار اس��ت سطح مطالعه را با چنین 
س��واالت دم دستی و س��طحی در جامعه افزایش دهیم یا با ریخت و پاش های 
میلیونی قرار است جامعه را با یک چشم باز به خواب کم بینی و سطحی نگری 

فرو ببریم؟!
بدون تعارف،  اگ��ر قصد، هدف و نیت پدی��دآوردگان برنامه »برنده باش« 
تالش��ی برای ارتقای س��طح دانش، آگاهی و بینش عمومی در جامعه اس��ت، 
چنین برنامه ای با چنین کیفیتی خود یک ضد ارتقاس��ت. خواه مدیران شبکه 
و گردانن��دگان ای��ن برنامه از این تص��ور و تحلیل و نگاه ملول ش��وند یا پند 
گیرند و چاره ای نو در اندازند! اگر ارتقای س��طح دانش و مطالعه در جامعه را 
دس��ت یازیدن افکار عمومی به مسابقاتی در حد بازی های سنین نوجوانی در 
س��طح آشنایی با اسامی پایتخت کشورهای جهان یا حداقل معلومات عمومی 
پنداش��ته ایم قطعا راه به خطا می رویم. چه بسا برخی از کارشناسان و معلمان 
نیز این خطر را در هدایت داهیانه اشان گوشزد کرده  و می کنند. حجت االسالم 

حسینی قمی این خطر را در برنامه معروف سمت خدا گوشزد کرده  است.
البته به نقل از برخی از عوامل این برنامه در واکنش به انتقادات از پایین  
بودن س��طح سواالت این گونه ادعا ش��ده که این آغاز راهی است برای جذب 
بیشتر مخاطب و ایجاد عالقه برای شرکت در این مسابقه و در نهایت سواالت 

عمیق تر و سخت تر خواهد شد؟
به راستی سواالتی که در مسابقه »برنده باش« از شرکت کنندگان پرسیده 
می شود از دل کدام تحقیق و پژوهش بیرون آمده است؟ نکته قابل تاملی که 
مدیران ش��بکه باید به آن توجهی مضاعف کنند اینک��ه دقیقا همزمان با این 
مس��ابقه، مسابقه دیگری در شبکه ای دیگر از سیما در حال برگزاری است که 
کیفیتش به مراتب بهتر از مسابقه برنده باش است و مجری در این مسابقه به 

مراتب از »محمدرضا گلزار« اجرای کیفی تر و حرفه ای تری دارد!
مدیران ش��بکه و گردانندگان برنده باش باید به این س��وال پاس��خ دهند 
که اس��تراتژی و هدف گذاری آنان در تولید ای��ن چنین برنامه   ای چگونه  بوده 
اس��ت؟ آیا ادعای مجری برنامه برنده ب��اش را به عنوان یک هدف بپذیریم که 
ب��ه صراحت می گوید آرزویش این بوده که معادل ایرانی برند خارجی میلیونر 

شوء را دوباره احیا کند؟!
به راس��تی آیا باید با این گروه از س��لبریتی ها و دامنه نگاه قابل نقد آنان، 
س��طح ش��عور، بینش و آگاه��ی جامعه را ارتق��ا دهیم؟ آیا این ح��ق را برای 
مخاطب��ان برنامه می توان قائل ش��د که بدانند هزین��ه تامین جوایز میلیون ها  
تومان��ی این برنام��ه و برنامه هایی این چنین چگونه تامین می ش��ود؟ حامیان 
مال��ی این برنامه کدام هدف یا اهداف را دنبال می کنند که این گونه به ریخت  

و پاش های میلیون  ها تومانی تن داده اند؟!
گردانندگان این برنامه به خاطر دارند که درباره نحوه شرکت عالقه مندان 
به این برنامه نیز انتقاداتی شکل گرفت. قرار بود منتخبین و منتخبان در برنده 
باش از طریق اپلیکش��ین منتخب شوند اما حضور آقای کارگردان و همسرش 
در میان��ه میدان مس��ابقه - ک��ه اتفاقا مجری برنامه نی��ز در چند فیلم همراه 
آنان بوده اس��ت! - ش��بهات جدیدی بر دامنه ش��بهات گذشته افزوده است و 

پاسخگویی صریح و صحیحی را می طلبد.  تسنیم

یادداشت یک

نخستین نمایشگاه بین المللی اقتصاد و سرمایه 
گذاری گردش��گری )شهر گردشگر( چهارم شهریور 
در مح��ل دائمی نمایش��گاه های بزرگ ب��ازار بزرگ 

ایران )ایران مال( آغاز به کار کرد.
مراس��م افتتاحیه این نمایش��گاه در باغ ایرانی 
"ماهان" واقع در ب��ازار بزرگ ایران و با حضور دکتر 
علی اصغر مونسان رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری، مهندس محمدمحب 
خدای��ی مع��اون این س��ازمان و جمع��ی کثیری از 

عالقه مندان حوزه گردشگری برگزار شد.
در آیی��ن افتتاحیه این نمایش��گاه محمدمحب 
می��راث  س��ازمان  گردش��گری  مع��اون  خدای��ی 
فرهنگ��ی گفت: ام��روزه به این باور رس��یده ایم که 
با کمترین هزینه و مدیریت نوین می توان ش��هرها 

را براساس ش��هر گردشگری ش��کل داد. این تبلور 
را در برنامه هایم��ان داری��م و می خواهیم به اهداف 
مورد نظرمان برس��یم. یک��ی از بارزترین مراکز که 
نیازهای یک شهر گردش��گر را در خود دارد همین 
مرکز تجاری و فرهنگی اس��ت، بنابراین صرفا شهر 
گردش��گر محدود به یک ش��هر نیس��ت بلکه شهر 
گردش��گر مقصدی اس��ت که میزبان خ��ود را برای 

پذیرایی از میهمان آماده کرده است.
دکتر جمشید اثنی عش��ری مدیر روابط عمومی 
ایران مال ضمن ایراد س��خنرانی در این مراسم گفت: 
ایجاد زمینه ه��ای تعامل میان ارگان ه��ای دولتی و 
بخش های خصوصی در شاخه گردشگری، شناسایی 
مش��کالت، موانع و نقاط قوت و ضعف موجود در این 
حوزه و ارتقای جایگاه این صنعت در میان مسئوالن 

دولتی و مردم از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
وی اف��زود: هتل ها، مراکز اقامتی و س��یاحتی، 
موسس��ات مالی و بانکی و بیمه ه��ا، مراکز آموزش 
هتل��داری، نش��ریات تخصصی و صنایع باالدس��تی 
و پایین دس��تی مرتب��ط با این بخ��ش از ارگان ها و 
نهادهای دخیل در این نمایشگاه هستند که در این 
ایام توانمندی ها و دس��تاوردهای خود را به معرض 

نمایش خواهند گذاشت.
ای��ن نمایش��گاه از تاریخ 4 ش��هریورماه ۱39۷ 
لغایت ۷ شهریور از ساعت ده صبح تا هفت بعدازظهر 
پذیرای بازدیدکنندگان است و عالقه مندان می توانند 
با مراجعه به مجتمع نمایش��گاهی بازار بزرگ ایران 
)ایران م��ال( واق��ع در انتهای بزرگراه ش��هید همت 

غرب از آن بازدید نمایند.
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نخستین نمایشگاه بین المللی اقتصاد و سرمایه گذاری گردشگری آغاز به کار کرد

در اولین جلسه محاکمه علنی اخاللگران اقتصادی مطرح شد

محاکمه واردکننده بزرگ دو برند
در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اخاللگران نظام اقتصادی هویت  ن ا کامل سه متهم در این پرونده اعالم شد. اولین جلسه دادگاه رسیدگی می�����ز
به اتهامات سه تن از متهمانی که با ارز دولتی کاال به کشور وارد و با قیمتی باالتر در بازار 
عرضه کرده و در نظام توزیع اخالل ایجاد کرده بودند در ش��عبه یک دادگاه ویژه رسیدگی 
به جرائم اقتصادی صبح دیروز در دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی موحد برگزار شد. 

در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: این پرونده در شعبه اول ویژه رسیدگی به این اتهامات 
آغاز می ش��ود و دادگاه علنی و با حضور وکالی متهمان اس��ت. در ادامه نماینده دادستان با 
قرارگرفتن در جایگاه کیفرخواست صادره را ۵ بخش عنوان کرد و گفت: کیفرخواست متشکل 
از مقدمه، مش��خصات، تشریح اقدامات، ادله اثبات جرم و همچنین مستندات قانونی است. 
وی با اش��اره به تأثیر نوس��انات اخیر بازار ارز و تأثیر آن در زندگی مردم تصریح کرد: قیمت 
برخی نیازمندی های مردم در چند ماه اخیر افزایش پیدا کرد و دولت به منظور تثبیت برخی 
قیمت ه��ا، ارز مورد نیاز به قیمت 4۲00 تومان را برای برخی کاالها تعیین کرد تا قیمت ها 

تثبیت یابد و به همین منظور ارز دولتی در اختیار برخی شرکت ها قرار گرفت. وی با بیان 
اینکه تلفن همراه یکی از کاالهایی بود که ارز دریافتی به آن تعلق گرفت، یادآور شد: برخی 
شرکت ها این ارز را دریافت کردند اما این در حالی است که اختصاص ارز دولتی برای واردات 
تلفن همراه در تثبیت قیمت موبایل تأثیری نداشت و عده ای سودجو از عدم نظارت مسئوالن 
سوءاستفاده کردند و با عدم توزیع کاالهای وارداتی در بازار و افزایش خودسرانه قیمت آن، 

کاهش قیمت خرید و اخالل در نظام توزیع کاال را رقم زدند.
این مقام قضایی به هویت این س��ه متهم اش��اره و تصریح کرد: در جریان رسیدگی 
به این پرونده ها به پرونده متهمان از جمله آقای محمدغالب علمداری فرزند نادر که از 
تاریخ ۱۷ مرداد 9۷ با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده، متولد ۱3۶۵ ساکن تهران به 
عنوان مدیرعامل ش��رکت توسعه گسترش فناوری اطالعات داتیس امرتات با تحصیالت 
کارشناسی متهم به اخالل در نظام اقتصادی از طریق گران فروشی و همچنین تحصیل 

ارز به مبلغ ۶9 میلیارد ۶49 میلیون و ۷۱0 هزار و 340 ریال است.
وی اف��زود: متهم ردی��ف دوم این پرونده علیرضا س��نجری فرزند قدرت اهلل با قرار 
بازداشت موقت از تاریخ ۱۶ مرداد متولد ۵۶ و ساکن تهران مدیرعامل شرکت خصوصی 
اسپیناس نیکان با تحصیالت کارشناسی متهم به اخالل نظام اقتصادی از طریق اخالل 
در نظام توزیع کاال و گران فروش��ی با تحصیل ارز به مبلغ 4۲ میلیارد و ۷۸4 میلیون و 

9۲۵ هزار و ۶0۸ ریال است.

 تیر استیضاح 
وزیر اقتصاد را هم خالص کرد

تفکرات نو 
الزمه معماری 
اقتصاد ایران

صفحه 2

ظریف بعد از دو سال تعریف و تمجید و دریافت نشان دولتی به خاطر توافق برجام:

امریکا از تحریم ها 
ناامید شد 

به مذاکره روی آورد

ادامه در صفحه 3

فریدون عباسی در گفت وگو با سیاست روز:

اگر ما بخواهیم تحریم ها برداشته شود 
باید گلوی رژیم صهیونیستی را فشار دهیم

صفحه 4

هزینه کردن شهرداری 
برای اربعین قابل توجیه نیست؟

الکچری های 
دلسوز بیت المال

صفحه 8 صفحه 7

سیاست روز مشکالت اقتصادی 
حوزه سالمت را بررسی می کند؛

درد بحرانی اقتصاد 
در حوزه درمان


