مرکز پژوهشهای منابع آب :ایران تشنهتر خواهد شد
برای یک کار بزرگ ملی

کارت برنده را
چه کسی روی میز فلسطین میگذارد؟

احمد شاملو
از مردم کمک خواسته بود

محمود عباس و نیمنگاهی به تهران
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زلزله بعدی
شورای سردبیری

روزنامهها را رسم نیست دو شب متوالی درباره یک
موضوع تیتر اول داشته باشند« .جامعه فردا» تنها در
دو مورد این قاعده را شکسته است :زلزله کرمانشاه و
زلزلهتهران.فقطزلزلهاستکهمیتوانددوروزمتوالی
تیتر یک روزنامه باشد.
اما امروز نیز آن قاعده را شکســتهایم .این بار برای
بحران صندوقهای بازنشستگی در روزنامه دیروز
و امروز ،چرا که برخی بحرانها مانند زلزلهای در
شرف وقوع هستند؛ صندوقها یکی از آن بحرانها
هستند.
صورتمسئل ه را در شماره پیشین مطرح کردهایم.
منابع خصوصی صندوقها (پسانداز بازنشستگی
کارکنان) را دولتها برده و توسط کارگزاران کجدست
یا بیکفایت به باد دادهاند .حاال دنبال چاره میگردند.
چاره قبلی دادن واحدهای اقتصادی مکیدهشــده
دولتیبهبرخیصندوقهابهعنوانرددیونبودهاست
که این واحدهای لهیده را نیز مدیران پرنفوذ دولت
گمارده دوباره دوشی کرده و آنها را خشک و بیحاصل
کردهاند .تازهترین چــاره برای تأمین منابع نقد این
صندوقها برای پرداختهای جــاری ،اعتبارهای
دولتی است و چون محلی برای آنها نیست ،گرفتن از
عموم ،برای دادن به بازنشستگان آخرین چاره است.
به صورتی طرفه و همچــون یک نماد ،اضافه درآمد
احتمالیدولتازمحلافزایشقیمتسوخت،درست
ل آتی برای حفظ
معادل کمکی است که دولت در سا 
صندوقها از ورشکستگی باید به آنها بپردازد.
نه بازنشســتگان ،نه مدیران دولتــی و احتماال نه
سیاســتمداران ارشــد از زلزله خفتــه در دل این
صندوقها خبر ندارند و اقتصاددانان آگاه هم درجه
احتمالی این زلزله را به زبان نمیآورند .اقتصاددانی
که مقام مسئول هم هست البته ،زیر لب چیزهایی
گفتهاست.
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معاون رفاه اجتماعی وزیر کار:

بدهی دولت به تأمین اجتماعی قابل پرداخت نیست
میدری :دولت مجبور است 17هزار میلیارد تومان به صندوقهای بازنشستگی کمک کند ،درست معادل درآمد افزایش قیمت سوخت

کمدرآمدها تورم  ٨/٨درصدی
را تجربه میکنند

دهک اولیها تورم  ۸.۸درصدی و دهک دهمیها
تورم  ۷.۴درصــدی را لمس میکنند .مرکز آمار
جزئیات تورم دهکهــای درآمدی در آذرماه را
اعالم کرد.
صفحه 10را بخوانید

نگاه ویژه «جامعه فردا» به پرفروش های
تابستانه و پاییزه کتاب

فهرست کتابهای پرفروش
به ما چه میگوید

فهرست کتابهای پرفروش در دو طرح تابستانه و
پاییزه کتاب ،شامل عناوین آشنا و ثابتی است
صفحه 13را بخوانید

روزنامه
«جامعهفردا»
در رسارس
استانهای کشور
منایندگی فعال
میپذیرد.

تلفن88946511 :
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حمله «یک زن»
بهالیحه
«تأمین امنیت زنان»

کریسمس
مهربانی

4

حسن روحانی
در آستانه میالد
حضرت عیسی
مسیح(ع) با
خانواده شهید ژرژ
کشیش هارطون
دیدار کرد.

توگو با «محمدعلی موحد»
گف 
به شوق انتشار تصحیح «مثنوی معنوی»

اج«مثنوی»
غرقهدریایم ّو ِ

عکس :پایگاه
اطالع رسانی
ریاست جمهوری

بــا یادداشــتهایی از :مصطفی
ملکیان ،سیروس علینژاد ،نعمت
احمدی ،مجدالدین کیوانی ،توفیق
سبحانی ،لطفاهلل ساغروانی،
مجید تفرشــی ،میالد
عظیمی ،اکبر ایرانی
و فروزنــده اربابی

ازمیانصفحات

نرخ تورم در دهکهای مختلف
درآمدی اعالم شد
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سخنگوی وزارت امور خارجه:

درباره بخش قضائی پرونده زاغری اظهارنظر نمیکنیم
سخنگوی وزارت خارجه گفت :سفر مکرون به
تهران در دستورکار دو کشور است که تاریخی
برای آن تعیین نشــده است و به همین خاطر
به تأخیر نیفتاده است .هیچ شروطی هم برای
تبادل هیأتها با فرانســه از جانب هیچ کسی
وجود ندارد.
بهگزارش «ایلنا» ،بهرام قاســمی در نشست
خبری خود با اصحاب رسانه درباره سفر امانوئل
مکــرون به تهران اظهار کرد :ســفر مکرون به
تهران در دستورکار دو کشور است که تاریخی
برای آن تعیین نشــده است و به همین خاطر
به تأخیر نیفتاده است .هیچ شروطی هم برای
تبادل هیأتها با فرانســه از جانب هیچ کسی
وجود ندارد.
این دیپلمات ارشد ایران با بیان اینکه تعامالت
میان ایران و فرانســه مثبت و رو به گسترش
اســت ،تصریح کرد :این تعامالت ادامه خواهد
یافت و طرح مسئله تعیین شرط ،انحرافی است.
قاسمی درباره اظهارات رئیسجمهور فرانسه
درخصــوص فعالیتهای منطقــهای ایران و
ادعای کمک تســلیحاتی ایران بــه حوثیها
خاطرنشان کرد :منبع اولیه سخنان مکرون با
ملک سلمان ،عربستان است اما طی هفتههای
اخیر برخی سخنان نابجا و غلط و غیرمنطقی از
سوی مقامات فرانسوی درباره ایران مطرح شده
است و به هنگام به آن پاسخ داده و مواضعمان
را اعالم کردهایم.
وی با بیان اینکه با توجه به تعامالت دو کشور،
در بسیاری از مســائل مواضع مشترکی داریم
ولی بدون شــک در برخی از مســائل مواضع
توآمد و
یکســانی نداریم و به همین خاطر رف 
گفتوگو ضرورت دارد ،ابراز داشت :از سفر وزیر

امور خارجه فرانسه به تهران استقبال میکنیم
و عالوه بر مســائل دوجانبه سیاســی ،مالی،
بانکی و ...باید در خصوص مســائل منطقهای
صحبتهای زیادی با طرف فرانســوی مطرح
شود.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد :آنها
گاهی تحتتأثیر برخی از کشورها درخصوص
مسائل منطقهای موضعگیریهایی میکنند
ک گفتوگوی
که درســت نیســت ،ولی در ی 
ســازنده میتوان امیدوار بود که فرانســه را از
واقعیتهــای منطقه آگاه کرد و فرانســه را از
آنهایی که میخواهند روابط ایران را با فرانسه و
اروپا تحت تأثیر قرار دهند ،دور کنیم.
هرآنچه الزم اســت مقامات فرانسوی
بدانند را به آنها یادآوری خواهیم کرد
قاسمی با بیان اینکه آمریکا در یک انزوای جدی
قرار میگیرد بنابراین بایــد اروپاییها آگاهی
داشته باشند تا در دام آمریکا و متحدان نابخرد
منطقهای آنها قــرار نگیرند ،عنوان کرد :ما از
گفتوگو با آنها نگران نیســتیم و با صراحت
و شــفافیت مواضع خود را بیــان میکنیم و
یادآور میشــویم ایران چه نقــش مثبتی در
منطقه ایفا کرده است و چگونه در صف مقدم
مبارزه با تروریســم ایستادگی کرده و توانسته
گروههــای افراطی مانند داعــش را از منطقه
دور کند و منکوب ســازد .ما به آنها یادآوری
میکنیم که اگر نقش ایران نبود نه تنها منطقه
بلکه مناطق دنیا از جمله اروپا و فرانسه در چه
وضعیتی بودند.
وی افزود :سفر وزیر امور خارجه فرصت مناسبی
اســت و ما از آن اســتفاده میکنیم و هرآنچه

الزم اســت مقامات فرانسوی بدانند را به آنها
یادآوری خواهیم کرد.
درباره بخــش قضائی پرونــده زاغری
اظهارنظر نمیکنیم
قاســمی درباره آخرین وضعیت نازنین زاغری
و سخنان همسر وی اظهار کرد :باید از همسر
ایشان ســؤال کرد ،چون منابع ایشان را ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه دیروز در این باره سخن
گفتند .ما در بحث حقوقی و قضائی خانم زاغری
اظهارنظر بیشتری نخواهیم کرد.
خبر لغو روادید ایران و عمان را از اساس
تکذیب میکنم
ایــن دیپلمــات عالیرتبه کشــورمان درباره
بازگشــایی مرزهای ایران و اقلیم کردســتان
عراق خاطرنشــان کرد :یکی دو مرز است و به
فعالیتهای خود ادامــه میدهند .مصوبهای
که درخصوص مرزها وجود دارد این اســت که
باید مرزها باز باشند و اگر مرزی باز شود حتما
به خاطر مســائلی است .از جزئیات این مسئله
وزارت کشور آگاه است.
قاسمی درباره خبر لغو روادید ایران و عمان ابراز
داشت :این خبر را از اساس تکذیب میکنم ،زیرا
چنین موضوعی در دســتورکار دو کشور قرار
نداشته اســت و فکر نمیکنم در آینده نزدیک
هم چنین موضوعی در دستورکار باشد.
جزئیات پرداختطلب ایران از بریتانیا
رئیس مرکز دیپلماســی عمومی و رســانهای
وزارت امور خارجه درخصوص پرداخت بدهی
ث طلب ایران از
بریتانیا به ایران اظهار کرد :بح 

سازمان مطالعات بازرگانی و توسعه بازاریابی
88947032-88947075-88947812

بریتانیا و مبلغی که باید از سوی لندن به تهران
پرداخت شــود ،از موضوعات جدی در ســفر
جانسون به تهران بود .تا حدود زیادی دوطرف
توانســتند گامهای بیشتری برای حل و فصل
این موضوع بردارند ،ولی طرف انگلیسی اعالم
کرد برخی مشــکالت فنی وجود دارد که الزم
است در لندن دنبال شود .من امیدوارم با حسن
نیت لندن ،این مبلغ به ایران مسترد شود و این
داستان کهنه و قدیمی حل شود.
اقدامات ایران در واکنــش به اظهارات
نیکی هیلی
ســخنگوی وزارت امور خارجه بــا بیان اینکه
طرح مســائل منطقهای و موشــکی و ...برای
ناکارآمــد کردن برجام اســت ،ابراز داشــت:
اروپــا باید هوشــمندانه عمل کند تــا در این
ســوژه فریب دامهای آمریکا را نخورد .آمریکا
تالش میکنــد با طرح موضوعــات جدید در
عرصههای دیگر اروپا و کشورهای جهان را به
ســمت اجماع جلو ببرد ،اما از سویی مشاهده
میکنیم تالشهــای آمریــکا از ناکارآمدی
واشنگتن حکایت میکند ،ولی هوشیاری اروپا
ضروری است.
قاسمی درخصوص شــکایت ایران نسبت به
ادعای نیکی هیلی بیان کرد :در این باره هم در
تهران و هم در نیویورک اقداماتی صورت گرفت.
اعتراضاتی صورت گرفت .سفیر سوئیس احضار
و یادداشت اعتراضی ایران داده شد .ما اقدامات
بیشتری میکنیم .همگان بر این واقف هستند
که با توجه به محاصره یمن امکان صدور سالح
و حتی مواد غذایی وجود ندارد .اینها اتهامات
بیربطی است.
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مخالفت سخنگوی جامعه روحانیت
با نظر شورای نگهبان
یک عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام میگویــد« :در صورتی که
نمایندگان مجلس به مصوبه خود اصرار داشــته باشــند و آن را به مجمع
تشــخیص مصلحت نظام بفرستند ،مجمع آن را با اولویت در دستورکاری
خود قــرار میدهد و فوری درباره آن تصمیمگیــری میکند ».بهگزارش
«اعتماد آنالیــن» ،غالمرضا مصباحــی مقدم ،عضو مجمع تشــخیص
مصلحت نظام که مخالف لغو عضویت ســپنتا نیکنام اســت و پیش از این
گفته بود «جایگاه شــورای شهر در شــهرها جایگاه حاکمیتی نیست ،تا
حضور اقلیتها در چنین جایگاهی به عنوان حاکمیت غیرمســلمانان بر
مسلمانان تفسیر شــود» در گفتوگو با «اعتمادآنالین» درباره سرنوشت
این ماجرا گفــت« :در صورتی که نمایندگان مجلس به مصوبه خود اصرار
داشته باشــند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستند ،مجمع
آن را با اولویت در دســتورکاری خــود قرار میدهد و فــوری درباره آن
تصمیمگیری میکند».
او تصریح کرد« :البته درباره این مصوبه که شورای نگهبان آن را هم خالف
قانون و هم خالف شرع تشخیص داده است اگر قرار باشد نظر نمایندگان
مجلس تأمین شود باید دوســوم آرای اعضای مجمع تشخیص مصلحت
نظام را با خود داشته باشد؛ در غیراین صورت ،اگر رأی کمتر از دوسوم باشد
نظر شورای نگهبان تأیید میشود».
مصباحی مقدم اضافه کرد« :درباره سیاستهای رهبری  50درصد آرا به
عالوه یک رأی کافی اســت ،اما برای مواردی مانند این مصوبه که شورای
نگهبان آن را هم خالف شــرع و هم خالف قانون تشخیص داده ،بر اساس
آییننامه داخلی مجمع دوسوم رأی الزم است».

برگزیدگان جایزه احمد محمود
معرفی شدند
مراسم اختتامیه نخســتین دوره جایزه احمد محمود روز گذشته ،چهارم
دیماه ،همزمان با سالروز تولد این نویسنده مؤثر و مردمی ،در خانه هنرمندان
برگزار شد .در بخش مجموعه داستان «بی باد و بیبارو» نوشته فریبا وفی و
«همین امشب برمیگردیم» نوشته پیمان اسماعیلی به صورت مشترک به
عنوان برگزیده انتخاب شدند .همچین هیأت داوران در بخش رمان ،کتاب یک
پرونده کهنه ،نوشته رضا جوالیی ،را به عنوان برگزیده این جایزه معرفی کرد.

