چطور بازار شایعه هارپ در ایران داغ شد
روایت معاون پژوهشهای اقتصادی
مرکز پژوهشهای مجلس از نرخ ارز در الیحه بودجه 97

بازهم طرحی برای ساماندهی تعطیالت
در راه است

نرخ دالر  3854تومان است
10
نه  3500تومان
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دکترعبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی:

الف

معاش نظام
معیشت مردم
شورای سردبیری

دو ســال پیش ،هنگامی که روحانــی و ظریف
مأموریت خود را برای کنار زدن چکمه آمریکاییها
از روی گلوی اقتصاد ایران به انجام رساندند ،قوم از
نیل گذشته موسی داستان «کو سیر و عدس» را
شروع کردند .روحانی هم اشتباه کرد و چیزهایی
را نگفت :این را که برجام قرار بود یک تسلیم نامه
شکست در جنگی باشد که غربیها میخواستند
در آن بدون شــلیک یک گلوله و با دادن دستور
عدمپذیــرش انتقال پــول به و از ایــران به یک
کامپیوتر سوئیفت بانکی واقع در شهری در بلژیک
بر ما پیروز شوند ،اما هنر تیم روحانی این بوده که
پیمان تسلیمی را که برای امضای آن مامور شده
بود از یک معاهده بیــن طرفهای بازنده و برنده
یک نبرد ،به توافق سیاســی بدل کرده است .این
نیز درست است که روحانی اشتباه کرد و به جای
ساکت ماندن و «عاقالن دانند» گفتن به توجیهاتی
تبلیغاتی مثل آفتاب تابان برجام و مانند آن متوسل
شد و دو سال را به گوشــه رینگ خزید تا آنها که
سرنوشت کشور را زیر قطعنامههای سازمان ملل
برده بودند طلبکار از کار درآیند .گذشت...
اما بیایید بهجای خطاهای روحانی به اشتباهات
همگانی بپردازیم .به اشــتباهات صاحبان قدرت
سیاسی به عنوان کل .اشتباهات سیاسی کسانی
که میپندارند سند شــش دانگی که به نام خود
میبینند قابــل ابطال و نفی مالکیت نیســت و
ید گروهــی بد اصل را به همــه منابع و حیثیات
جمهوری اسالمی گشودند و کل سرمایه اجتماعی
نظام را به پای باندهای قدرت ،دار و دســتههای
اختالس و ارتشــا ،و مافیای دولتی فساد ریختند
و فکر کردنــد با انداختن گناه ایــن همه گناه به
پای رقیب سیاســی خود این بازی شــطرنج را با
پیروزی به پایان خواهند برد .اشــتباه آنها در این
است که نمیدانند همه رقیبان سیاسی کنونی در
این جمهوری نــه از یکدیگر ،که در جای دیگری
شکست خواهند خورد .حتی خرابه و ویرانهای به
دستشان نخواهد ماند ،با این کیاستهایی که به
خرج دادهاند.
سرکنگبین حاصل آمده از جوشش فساد مدیران
سیاسی در دیگ مبلغان کممایة معموال مزدور و
شاعران تنگ قافیة حاشیه سیاست ،فقط صفرای
ما را افزایش خواهد داد و اگر برخی سیلیهای «کو
سیر و عدس» واقعی ،ما را از خواب و خیال نپراند
و به تکرار شعارهای غیرمســئوالنه ادامه دهیم،
هنوز تریاقی نرسیده ،در همان خوابی که هستیم،
خواهیم رفت.
ازمیانصفحات

شاعران زن امروز
از تعهد اجتماعی فروغ میگویند

یک عهد زنانه

شــاملو میگفت فروغ آنقدر زن است که من هرگز
نتوانستهام شعرش را به صدای بلند بخوانم ،وقتی این
کار را میکنم به نظرم میآید لباس زنانه تنم کردهام.
این را شــاعری میگفت که ترجیح میداد شعرش
شیپور باشد نه الالیی؛ این کنایه را درباره شعرهای
سهراب سپهری به کار برده بود .اما شعر فروغ شیپور
بود یا الالیی؟
صفح ه 14را بخوانید

قائم مقام بانک مرکزی:

دولت  50هزار میلیارد تومان
برای تولید و اشتغال
در نظر گرفت

صفحه 11را بخوانید

سردرگمی چهرههای اصولگرا و رسانههای رسمی در واکنش به تظاهرات
معاون اول روحانی معتقد است شروع تظاهرات در مشهد با تحریک و برای تخریب دولت بوده ،اما دود آن به چشم محرکان میرود
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قیمت مسکن
تکرار نخواهد شد
راهکارهای علی مطهری برای عبور از پرونده 88
توگو با «جامعهفردا»
در گف 

دو طرف خطاهای
خود را بپذیرند
محصوران
آزاد شوند
افراد دست از
تهمتهای بیاساس
وثابتنشده بردارند
عکس :محمد غفاری /سایت خبری «ایراننیوز آنالین»

تظاهرات پنجشنبه مشهد

وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد داد

اختالف در اقدامات ضد ایرانی

جدال لفظی بر سر ایران در پارلمان عربی
پارلمــان عربی روز پنجشــنبه نشســتی
برگزار کرد که بســیار پرتنــش بود و برخی
نمایندگان پارلمان ایران را به دخالت در امور
عربی متهم کردند ،اما در مقابل نمایندگان
عراق در این پارلمان از ایران دفاع کردند .به
گزارش «ایسنا» ،به نقل از «صدی البلد» ،در
نشست روز پنجشنبه پارلمان عربی برخی از
نمایندگان ایــن پارلمان در رابطه با گزارش
کمیسیون سیاســی و امنیت ملی در مورد
دخالت ایران در امور کشورهای عربی دچار
اختالف شــدند و  37نفر از نمایندگان این
پارلمان در قطعنامهای دخالت ایران در امور
کشورهای عربی را محکوم کردند .بر اساس
این گزارش ،قبل از تصویــب این قطعنامه
برخی از نمایندگان پارلمان عربی از گزارش
ارائهشده در مورد دخالتهای ایران در امور
کشورهای عربی انتقاد کردند و اعالم کردند

که این گزارش کوتاه است و حجم دخالتهای
ایران را نشان نمیدهد .به همین دلیل عالوه
بر گزارش کمیسیون امور سیاسی و امنیت
ملی این قطعنامه را ارائه دادند.
از سوی دیگر ،عباس البیاتی ،نماینده عراق
در پارلمــان عربی ،از گزارش کمیســیون
سیاسی و امنیت ملی دفاع کرد و گفت :این
گزارش دیدگاههای مشترک کشورهای عربی
را در نظر گرفته است.
وی افزود :عراق بــه روابطش با ایران افتخار
میکنــد ،همانگونه کــه بــه روابطش با
عربســتان افتخار میکند و کشورهایی در
حاشــیه خلیج (فارس) نیز وجود دارند که
به روابطشان با ایران افتخار میکنند .عادل
العســومی ،نماینده بحریــن در پارلمان ،از
سخنان نماینده عراق خشمگین شد و با اشاره
به اینکه من از گزارش چهارسطری کمیسیون

بازهم زلزله
باز هم کرمانشاه
جامعه فردا :زمینلرزه  ۴.۲ریشتری حوالی
قصرشیرین در کرمانشاه را لرزاند .به گزارش
«تسنیم» ،در گزارش مقدماتی این زمینلرزه
آمده اســت که بزرگی آن  4.2ریشتر بوده و
حوالی قصرشیرین کرمانشاه به لرزه درآمده
است.
براساس آمارها محل وقوع این زمینلرزه در
 18کیلومتری قصرشــیرین 37 ،کیلومتری

ازگلــه و  41کیلومتری ســرپل ذهاب بوده
و مــردم تکانهای آن را احســاس کردهاند.
گزارشی درباره میزان تخریبها و بازتاب این
زلزله در میان مردم زلزلهزده کرمانشاه منتشر
نشده ،اما به نظر میرسد زلزله دامنگیر اخیر
این استان ،همچنان با پسلرزههایی همراه
بوده و احتمال بروز خســارتهای بیشتر به
تأسیسات مرمت نشده این استان وجود دارد.

سیاسی و امنیت ملی در رابطه با دخالتهای
ایران متعجب شدهام ،گفت :هیچ کشوری در
حاشــیه خلیج (فارس) به روابطش با ایران
افتخار نمیکند و نماینــده عراق حق ندارد
به نیابت از آنها صحبت کند ،ایران در انقالب
بحرین دست دارد و  37نماینده این پارلمان
در قطعنامهای ایران را محکوم کردند .به نقل
از «صدی البلد» ،احمد المشــرقی ،مسئول
هماهنگی کمیسیون سیاسی و امنیت ملی
پارلمان عربی ،با رد این اظهارات که گزارش
کمیسیون به موضوع ایران نپرداخته است،
گفت :این اعتراضات قابل پیشبینی بود ،زیرا
این موضوع بسیار حساس است و توافقنظر در
رابطه با آن سخت است .وی با اشاره به اینکه
این اختالفات یک امر طبیعی اســت ،گفت:
این گزارش منعکسکننده نظرات تمام اعضا
است و موضع شــخصی من نیست .پس از

تنش و جــدال لفظی ،عباس بیاتی ،نماینده
عراق در پارلمان عربی ،به هنگام رأیگیری
برای تصویب قطعنامــهای که دخالتهای
ایران را محکوم میکند از جلســه خارج شد
و پس از پایان رأیگیری دوباره به جلســه
بازگشت.
احالم الحســینی ،نماینده عراق ،در واکنش
به اظهارات سعد الجمال ،گفت :این اظهارات
به این مســئله اشــاره دارد که عراق نیز در
بحرانهایی که در کشــورهای عربی اتفاق
میافتد دست دارد .پارلمان عربی در حالی
مدعی دخالت ایران در یمن و حمایت آن از
انصاراهلل است که مقامات کشورمان همواره
تأکید میکنند جمهوری اسالمی ایران هیچ
دخالتی در امور داخلی یمن ندارد و خواستار
ایجاد راه حل مسالمتآمیز برای حل بحران
یمن است.

نشست مشترک سران قوا
برگزار نمیشود
جامعه فردا :نشســت مشــترک سران قوا
امروز (شــنبه) برگزار نمیشود .خبرگزاری
فارس اعالم کرده که این نشســت به تعویق
افتاده است.
نشســت ســران ســه قوه که قرار بود شنبه
به میزبانی مجلس شــورای اسالمی برگزار
شــود ،به تعویق افتاد و زمان دیگری برگزار
خواهد شــد .زمــان برگزاری این جلســه

3

اعالم نشــده است .نشســت قبلی سران قوا
شــنبه 4 ،آذرماه ،به میزبانی رئیسجمهور
در نهاد ریاســتجمهوری برگزار شده بود.
سران سه قوه در آن جلســه به بیان مباحث
مهم ملــی و منطقهای همچون رســیدگی
به وضعیت ســپردهگذاران مؤسسات مالی
و اعتباری و مســائل داخلــی و بینالمللی
پرداخته بودند.

پشتیبانی شورای پول و اعتبار از
صندوقهای تعاونی روستایی
ایرنا :وزیر راه و شهرســازی گفت :اگر در شورای پول و اعتبار به دلیل نگرانی
بانک مرکزی نسبت به مفهوم صندوقها ،یک مدل پشتیبانی برای صندوقهای
تعاونی در روستاها ایجاد کنیم ،بسیار موثر است.
به گزارش جمعه پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی« ،عباس آخوندی» در
سی و ششمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار افزود :شفافسازی در
چگونگی ایجاد رابطه مناسب بین نظام بانکی و صندوقهای تعاونی در روستاها
توصیه میشود.
آخوندی تاکید کرد باید همه اقدامهای صورت گرفتــه در حوزه بازآفرینی با
رویکردی انســانی و اجتماعی انجام شود؛ زیرا طبق تجربیات گذشته ،رویکرد
ک بعدی در این مسیر دوام نداشته و ما را به نتیجه دلخواه نخواهد رساند.
ت 
به گفته وی ،برنامه ملی بازآفرینی شهری که به تازگی تصویب شده است ،نیز
بر اساس توسعه اجتماعی در مناطق ناکارآمد ،روستاهای ملحق شده به شهر
و نواحی حاشیهای طراحی و تدوین شده و مردم را محور اصلی قرار داده است.
نقاط حاشیهای
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد نباید نقاط حاشیهای در کشور داشته باشیم؛ بلکه
باید همه مناطق به متن ملحق شده و عنوان حاشیهای از بین برود.
آخوندی منطقه چابهار را به سبب وجود منطقه آزاد و بندر چابهار ،مهم برشمرد
که مســائل پیچیدهای در این منطقه ایجاد شده اســت .وی تشکیل کارگروه
مشترک بین وزارت راه و شهرسازی ،سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور را
برای انجام مطالعات الزم در این منطقه ،اقدامی موثر دانست که مطالعات را از
سطح یک وزارتخانه فراتر می برد .وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد :ما بخشهای
مختلفی از جمله ستاد ملی ،ســازمان بنادر و دریانوردی و معاونت معماری و
شهرسازی را مامور کردیم راهکاری بیابند که این منطقه به صورت محلی رشد
کند و مورد تصرف مرکزنشینان قرار نگیرد.
وی یادآوری کرد که متاسفانه در طرح جامع توسعه چابهار دسترسی مردم به
دریا نادیده گرفته شده بود که این امر در بازنگری این طرح ،رفع شد.
به گزارش ایرنا« ،سند ملی راهبردی احیا ،بهسازی و نوسازی و توانمندسازی
بافتهای فرســوده و ناکارآمد شــهری» شــهریورماه  1393به تصویب هیأت
وزیران رسید .طبق این سند برای همگرایی و هماهنگی سیاستها ،برنامهها
و اقدامهای نهادهای ذیربط ،ستادهای ملی ،استانی و شهرستانی بازآفرینی
شهری پایدار تشکیل شد.

جامعهفردا
در فضای مجازی
@jameefarda
jameefarda.com
info@jameefarda

3

سازمان مطالعات بازرگانی و توسعه بازاریابی
88947032-88947075-88947812

