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امیدی
نیست؟
شورای سردبیری جامعه فردا

«جامعه فردا» تغییرات استانداران در دولت
دوازدهم را بررسی کرد

تشریح موقعیت فراکسیون امید مجلس از زبان نمایندگان

بزرگنمایی شد ،اکثریت نبودیم

تاکتیک
«جابهجایی»
به جای «تغییر»
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یک بام و دوهوای
حملونقلدرتهران

به جای دانشگاهیان ،کارمندان دفتر وزارتی ،بساط استقبال از وزیر جدید را تدارک دیدند
روز دوش��نبه فضای غرفه روزنام��ه جامعه فردا
در بیس��ت و س��ومین نمایش��گاه مطبوع��ات و
خبرگزاری های ای��ران ،متفاوت ب��ود .در روزی
که نس��بت به دو روز گذشته نمایشگاه ،مراجعان
بیشتری از آن استقبال کرده بودند ،غرفه روزنامه
جامعه فردا هم در حضور مدیرمسئول خود ،شاهد
رفت و آمد مخاطبین عالقه مند ،برخی از مسئوالن
دولتی ،نمایندگان مجلس ،اصحاب رسانه و چهره
های شاخص سیاسی و ملی بود.
مصطفی تاجزاده و عبدال��ه ناصری از چهره های
سیاس��ی بودند که دیروز با حضور در نمایش��گاه
و حض��ور در غرفه روزنامه به گف��ت و گو و تبادل
نظ��ر در زمینه مس��ائل سیاس��ی جاری کش��ور
پرداختند .عبداله ناصری مانند روزهای گذشته
بر مطلوب ب��ودن گزین��ه انتخاب ش��ده وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری تاکید داشت ،اما اولین
میهمان غرفه روزنام��ه جامعه فردا ،عبدالمحمد
زاهدی ،سیاستمدار اصالح طلب و استاندار سابق
کردس��تان که به تازگی مس��ئولیت استانداری
قزوین را برعهده گرفته است بود که اندکی بعد با
حضور محمدرضا نجفی نماینده مردم تهران در
مجلس شورای اسالمی ،همراه شد .هر دو میهمان
در خصوص رای اعتماد دیروز نمایندگان مجلس
ب��ه وزرای نیرو و عل��وم اظهار امی��دواری کردند
که وزیران محترم بتوانند ش��عارها و وعده دکتر
روحان��ی در ایام انتخابات را ب��ا موفقیت به پیش
ببرند .نعمت احمدی ،وکیل پایه یک دادگستری
دیگر میهم��ان غرفه ب��ود که نگرانی خ��ود را از
خطری بزرگتر از تعلیق عضویت س��پنتا نیکنام
در شورای ش��هر یزد با حاضران در غرفه در میان
گذاشت .همچنین از دیگر میهمانان دیروز غرفه
محمدحسین مقیمی ،اس��تاندار تهران بودند که
برای لحظاتی با خبرن��گاران و همراهان «جامعه
فردا» گپ و گفتی داشت.

رضا کیانیان:
رسانههاهستند
که به هنرمندان
محتاجند
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عکس :عرفان کوچاری/تسنیم

در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات

آنچه در غرفه «جامعه فردا» گذشت

دی��روز در محل برگزاری نمایش��گاه بین المللی
عالوه ب��ر برنامه ه��ای معمول نمایش��گاه مانند
پرس��ش و پاسخ با محسن هاش��می رفسنجانی،
یاشار سلطانی و برخی دیگر از فعاالن اجتماعی،
اتفاقات ویژه ای هم تجربه ش��د .حرکت تعدادی
از معلولی��ن و ناتوان��ان جس��می و حرکت��ی در
راهرویهای نمایش��گاه برای کس��ب حمایت از
کمپین اختصاصی معلولی��ن یکی از این حرکت
های ویژه بود که توجه ه��ا را به خود جلب کرده
ب��ود ،اما اتفاق ن��ادری که در حدود یک س��اعت
فضای نمایشگاه را کامال تحت شعاع خود قرار داد،
اعتراض برخی از سهامداران شرکت پدیده شاندیز
به عدم رسیدگی مسئوالن مربوط بود .آنان محل

نمایش��گاه را بهترین مکان برای اعالم اعتراض و
دادخواهی خود یافته بودند و توجه فراوان دوربین
های خبری تایید کننده انتخابشان بود.
در بحبوحه اعتراض س��هامداران پدیده شاندیز،
علی آقازاده اس��تاندار مرک��زی میهمان دیگری
بود که به همراه هیأتی وارد غرفه نش��ریه شد و از
برنامههای خود برای جوانگرایی در مجموعه تحت
مدیریت خود گفت .میهمان ویژه دیگر غرفه دکتر
کاوه مدنی اس��تاد مرکز سیاست محیط زیست
امپریال کالج لندن بود که به تازگی با بازگش��ت
به کشور به عنوان معاونت س��ازمان محافظت از
محیط زیس��ت ،نوید دهنده روزهای خوش برای
فعاالن زیست محیطی کشور هستند .ایشان نیز

ب��ه مانند اکث��ر میهمانان دی��روز غرفه مصاحبه
اختصاص��ی ب��ا «جامعه ف��ردا» داش��تند که در
روزهای آتی متن سخنان آنان در نشریه به اطالع
خوانندگان محترم خواهد رسید.
مطاب��ق برنام��ه اعالمی ب��ا حضور تن��ی چند از
فعاالن زن ،نشس��ت «نقش رس��انه در پیگیری
و تحقق مطالبات زنان» با حضور فخر الس��ادات
محتش��می پور ،فریب��ا آباقری و ع��ذرا فراهانی
و تع��دادی دیگر از فع��االن زن��ان برنامه بعدی
«جامعه ف��ردا» در س��ومین روز از نمایش��گاه
مطبوعات بود .داود باقری مدیرمسئول «جامعه
فردا» در گفت و گوهایی ک��ه با میهمانان ویژه و
بازدیدکنن��دگان غرفه داش��تند از نگاه متفاوت
«،جامعه فردا» نسبت به آنچه که روزنامه نگاری
متداول در حوزه مطبوعات می دانستند ،اطالع
دادند .همچنین ایشان بخش های مفقوده ای که
کمتر به آنها پرداخته شده را مورد توجه تحریریه
نش��ریه دانس��تند .پس از انتشار سه ش��ماره از
نشریه ،داود باقری بازخوردها را مطلوب توصیف
کرد و این وضعی��ت را به فال نی��ک گرفت .وی
عامل دلگرمکننده مجموعه نش��ریه را استقبال
گرم مردم و خصوصا جوانان از روزنامه دانس��ت.
داود باقری در گفت و گو با میهمانان غرفه ،اظهار
امیدواری کرد که با حمایت مردم بتوانند نواقص
موج��ود در توزیع نش��ریه را برطرف س��ازند و با
گسترش سطح توزیع به تمامی شهرهای کشور،
دیگر شرمنده هموطنانی که برای تهیه روزنامه
به کیوسک های روزنامه فروشی مراجعه می کنند
نشوند .مدیر مس��ئول «جامعه فردا» همچنین
از مراجع��ات زی��ادی خب��ر داد که درخواس��ت
نمایندگی در شهرس��تان های مختلف را دارند
و این موضوع را نشان دهنده اثرگذاری گفتمانی
دانست که «جامعه فردا» مطرح کرده و به دنبال
پیگیری آن است.

«جامعه فردا»
در «کیش اینوکس»

انتشار روزنامه جامعه فردا در نمايشگاه كيش اينوكس  ٢٠١٧با استقبال
گسترده فعاالن بازار پول و سرمايه مواجه شد.
مرتضي بانك ،دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد كشور ،دكتر انصاري الري
مدير عامل س��ازمان منطقه آزاد كيش و جمعي از مديران ارشد دولتي و
خصوصي با حضور در غرفه روزنامه جامعه فردا انتش��ار اين رسانه جديد
را تبريك گفتند.
مرتضي بانك با اش��اره به همزماني نمايش��گاه كيش اينوكس امس��ال با
نمايشگاه مطبوعات ،شكل گيري رس��انه هاي جديد كه به توسعه كشور
كمك مي كنند را گامي مهم و ارزنده در بهبود شرايط كشور قلمداد كرد.
دكتر انصاري مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش ميز با مطلوب دانستن
تنوع ديدگاه ها در فضاي رسانه اي كشور و توجه بيشتر مطبوعات به مناطق
آزاد ،خواستار تداوم و تقويت اين روند شد.
داريوش عباس��ي ،مدير س��ازمان مطالعات بازرگاني و توس��عه بازاريابي
«جامعه فردا» ،با تشريح ساز و كار و رويكردهاي اين رسانه ،از عزم مديران
و روزنامه نگاران اين رس��انه نوپا براي حمايت از فعاليت هاي اقتصادي و
تعامل با بخش هاي دولتي و خصوصي خبر داد.
الزم به ذكر است ،روزنامه جامعه فردا همزمان با نمايشگاه كيش اينوكس،
ويژه نامه اي  ١٦صفحه اي را منتشر کرد.

@jameefarda

jameefarda
@gmail.com
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سخنان بازیگر سینمای ایران
جنجال برانگیز شد

جامعهفردا
در فضای مجازی

jameefarda.
com
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حمل و نقل عمومی ،اولویت شهردار تهران
ساخت بزرگراه ،اولویت معاونش

عکس :نیما خالدی کیا /جامعه فردا

جری��ان رأی اعتماد دی��روز مجلس به دو
وزیر ت��ازه روحانی ،یکب��ار دیگر موضوع
ماهی��ت و نقش گروه��ی از نمایندگان را
ک��ه از عنوان فراکس��یون امید اس��تفاده
میکنن��د در مرکز توجه ق��رار داد .دیروز
صبح هالهای از ناتوانی در درک چیس��تی
این گروه ب��ر صفح��ات اول روزنامههای
اصالحطلب غالب بود .آی��ا اصالحطلبان
واقع��اً فراکس��یونی در مجل��س دارند که
بتوانند به آن امید ببندند؟
تاکن��ون ،در دوره جدی��د مجلس چنین
چیزی مشاهده نشده اس��ت .فراکسیون
عبارت است از؛ گروهی همفکر و همسو که
طرحها و بستههایی از برنامههای فکرشده
درب��اره مهمتری��ن مس��ائل اقتص��ادی،
اجتماعی و سیاس��ی کش��ور را از س��وی
احزاب خود به مجل��س میآورند و محور
اتحاد خ��ود برای پیش��برد و تصویب آنها
را در پارلم��ان قرار میدهند .یک حقیقت
ساده درباره آنچه فراکسیون امید نامیده
ش��ده ،این اس��ت که آگاه��ی چندانی از
احزاب نمایندگیش��ونده این گروه وجود
ندارد و کسی بهخاطر نمیآورد این گروه
طرحی ی��ا برنامهای در م��ورد هیچیک از
مسائل مهم کشور را حتی بین اعضای خود
مطرح کرده باش��د .همین یک مورد برای
آنکه آن را پیکرهای «لغو» و یک «پوسته»
بدانیم کافی است.
بروز و ظهور این گروه و عنوان آن ،البته در
جایی که قرار اس��ت چیزی تقسیم شود،
کامال آشکار است .مواردی مثل تعیین وزیر
(آیا واقعا فکر میکنیم مس��ئلهای حیاتی
و تحولآور اس��ت؟) دعوا بر س��ر انتخاب
استاندار و ...بس��یار پرتحرک از سوی این
گروه بود و واضح است گاهی در آن پوسته،
برای اعضای این گروه نتایج پرباری حاصل
میآید و برای جامعه ،نه.
توضیح نظری علت این پدیده ساده است.
جنب��ش اصالحطلبی در ای��ران ،صاحب
توان اجتماعی باالیی اس��ت که به دلیلی
معل��وم قابلیت تبدیلش��دن ب��ه قدرت
سیاس��ی ندارد .توان اجتماع��ی مردمان
اصالحطلب در تعداد آرایی متبلور میشود
که تنها بر آرمانهای نیکخواهانه رهبرانی
محبوب استوار اس��ت و مابه ازای گزینش
نمایندگان��ی وابس��ته به احزاب��ی دارای
گرای��ش مش��خص و برنامهه��ای معلوم
تحولآور در عرصه حیات مادی ندارد.
ش��اید روزی این وضع عوض ش��ود .تا آن
روز ،بهتر اس��ت مردمان اصالحطلب آگاه
باشند که نمیتوانند نتیجه مطالبات خود
در دوره انتخابات را در مجلس جستوجو
کنند و در قالب تحول��ی عینی در قوانین
ببینند .تقدیم این آگاه��ی به جامعه باید
توس��ط رس��انههای اصالحطلب صورت
گیرد ،با این مضمون که در شرایط کنونی
قوت اجتماع��ی مردم قابلی��ت تبدیل به
قدرت سیاس��ی تحولآور ن��دارد و عمدتا
در بس��ترهایی مثل فراکسیون موصوف و
مناف��ع فردی طبق��های از نجبای جدید و
صاحبان نسبنیک به هرز میرود.
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سازمان مطالعات بازرگانی و توسعه بازاریابی
88947032-88947075-88947812

