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رهبر معظم انقالب اسالمي:

رييسجمهور در جلسه هيات دولت:

آقاي هاشمي در رياست مجمع
با توانايي و تدبير و آگاهي
به وظايف خود عمل ميكرد

فضاي جامعه
بايد امن باشد نه امنيتي
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مذاکرات ظریف با روس ها در سوچی؛

سیف:آرامش در بازار
برقرار است
بورس

آخرین هماهنگی برای نشست آستانه

2

تيغ دولبه تمديد توافق اوپك

13

آیا سهم خودروسازان در توليد ناخالص
داخلي واقعي است؟

7

پرده نقرهای

پيشبيني كارشناس بازار سرمايه؛

تجارت یکمیلیارد دالری روی میز ایران

جشن خانه سينما برگزار شد:

چشمانداز بورس مثبت است

سازمان بورس در سالهاي اخير تصميمهاي بسيار خوبي
درخصوص صندوقهاي سرمايهگذاري گرفته است كه باعث
شــده اين صندوقها مسير مناسب توسعه را به خوبي طي
كنند .كورش شمس ،مديرعامل شركت سبدگردان پاداش
سرمايه در گفتوگو با سنا ضمن اشاره به تصميمهاي مثبت
سازمان بورس براي توسعه صندوقهاي سرمايهگذاري گفت:
صندوقهاي سرمايهگذاري در دو سه سال اخير توسعه خوبي
داشتند .وي با اشاره به جذب سرمايههاي اين صندوقها در
بازار سهام افزود :با توسعه اين صندوقها منابع بسيار خوبي
جذب بازار سهام ميشود كه براي رشد و رونق اين بازار مفيد
است .شمس با تاكيد بر اينكه رقم قابل توجهي از صندوقهاي
سرمايهگذاري بزرگ با درآمد ثابت متعلق به ...
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دیدگاه

«فروشنده» جوايز اصلي را درو كرد

گروه فرهنگ  -نوزدهمين جشن خانه سينما با اهداي
سه جايزه به اصغر فرهادي و بيشترين جوايز فني به فيلم «رگ
خواب» برگزار شد.
همزمان با روز ملي ســينما ،جشن بزرگ سينماي ايران
شامگاه ۲۱شهريور ماه ،در باشگاه فرهنگي ورزشي پيام با حضور
اهالي سينما و نيز رييس سازمان سينمايي برگزار شد.
در اين مراسم كه در يك زمين ورزشي روباز و با يك ساعت
تاخير از ساعت  ۲۰:۳۰برپا شده ،در ابتدا و پس از پخش سرود
ن هارون يشايايي رييس جشن خانه
جمهوري اســامي ايرا 
سينما ،تورج منصوري دبير آكادمي هنرها و فنون سينمايي،
همايون اســعديان عضو هياتمديره و منوچهر شاهسواري
مديرعامل خانه سينما به حاضران خوشامد گفتند.

فصل جدید سیاستگذاری در حوزه حمل و نقل کشور؛

«معماری راه» در شورای فنی تصویب میشود

پرسپوليس -الهالل؛ اميدوار به تكرار تاريخ

پيونگيانگ  :واشنگتن دچار شدیدترین رنج تاریخ میشود

ترامپ و کیم جونگ اون در گرداب لجبازی

محمد هدايتي -در دوران
دبستان و راهنمايي ،تابستان و
تعطيل شــدن مدارس براي ما،
در آن شهرســتان دور ،شروعي
بود بــراي کالسهايي جديد؛
کالسهاييکهديگرکسلکننده
نبود .کانــون را ميگويم .نه کانون فرهنگي آموزش .نه.
«کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان» .با پرداخت
هزينهايبسيارکم،هزينهايکهخانوادههايکمبضاعتهم
استطاعت آن را داشتند ،ميشد از خدمات کانون استفاده
کرد .در روزهاي شلوغ دهه  60و اوايل دهه .70
کانون شايد عميقترين تاثير را بر تربيت فکري بچهها
داشت؛ جايي براي تمرين با هم بودن و آموزش مهارتهاي
متفاوت .يادم ميآيد براي ما بچههاي دبســتاني در آن
روزهايي که نشاني از اين همه موسسه خصوصي نبود و
انگليسي در قياس با امروز زباني به مراتب بيگانهتر بود،
کالسهاي زبان برگزار ميکردند .خيلي آرام و با طمانينه.
از سطحبندي و اين چيزها هم خبري نبود .هدف ،آشنايي
با مقدمات بود .کالس نجوم هم داشتيم .در اتاقي تاريک
اجرامآسمانيمعرفيميشدومابادهانيبازماندهازحيرت،
شگفتيخيرهکنندهآسمانهاراوعظمتشرادرمييافتيم.
خيليکمالبته.ديگرکالسمان،کالسنقاشيبود.نقاشي
ازچيزهايمختلف.تجربهيادگيريچگونگينگاهکردنبه
پيرامون،چگونگيارتباطبرقرارکردنباابژهموردنظرواحيانا
ترسيمتصويريازآن؛هرکسبرحسباستعدادخود.ديگر
تجربه خوشايند کانون فيلم ديدنهاي دستهجمعي بود يا
اردوهاي جمعي .همه اينها بود و البته بازي کردنهاي مدام.
کانون تجربيات جمعي اصيلي فراهم ميکرد براي تمرين
بودن با ديگران ،براي يادگيريهاي جمعي و احيانا براي
شکلگيري استعدادها .اين در سطحخيلي فردي و محلي.
يدانيم که کانون در سطحي ديگر و جديتر چه تاثيراتي
م
داشته است .چه اشتراکي هست ميان عباس کيارستمي،
احمد شاملو ،بهرام بيضايي ،کيومرث پوراحمد ،نورالدين
زرينکلک و ايرج طهماســب؟ اينکه همه سابقه کار در
کانون را دارند .شايد اساسا شکوفايي کيارستمي محصول
همکاري با کانون باشد .جمع کردن گروهي از هنرمندان و
نويسندگان بااستعداد و فراهم آوردن امکانهايي براي کار
آنها از اصليترين اهداف کانون بود و کم و بيش هم در اين
زمينهموفقبود.
کانــون پرورش فکري کــودکان و نوجوانان امروز
کجاســت؟ چه جايگاهي دارد ميان انبوه موسســات
خصوصي پرمدعا که درباره کارکردشــان ترديدهايي
جدي وجود دارد؟ همانهايي که اساسا معطوف به کسب
سود هستند .اين نوشته تنها بر آن نيست که گذشته را
شکوهمند جلوه دهد ،سرريز يک نوستالژي هم نيست.
قصه نهادهايي است که يک زماني بودند ،تاثيرگذاري
اجتماعي -فرهنگي داشــتند اما امروز به فراموشــي
سپرده شدهاند يا ديگر نشاني از آنها نيست .قصه اشاعه
سازوکارها و سياستهايي است که نهتنها چيز جديدي
نساختند که بر چيزهاي خوب گذشته هم خط پايان
کشيدند .قصه چيزهاي خوب از دست رفته.
hedayati.mohammad@yahoo.com

خالهبازي دارا و سارا يا برجام سابق!
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نگاه نخست

اظهارات مسووالن بازار را آشفته میکند

در جستوجوي رونق غيرتوهمي

www.jahanesanat.ir
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سجاد وجدانيان -در حاليكه پس از اجرا شدن
دستوري كاهش نرخ سود سپرده ،نقدينگي به سمت
بازارهاي غيرمولد طال ،سكه و ارز رفت و بورس هم
روي خوش به اين تدبير كالن نشان نداد و بازار اجاره
مسكن هم با رونق گراني به استقبال اين مصوبه رفت،
نوبخت ،سخنگوي دولت با پاسخي منطقي وضعيت
بازار را موقتي دانست و در عين حال استفاده از ابزار يا
برنامه خاصي براي كنترل بازار نقدينگي را درهالهاي
از ابهام گذاشت.
همچنيــن در حالي كــه نيلي ،دســتيار ويژه
رييسجمهور در امور اقتصادي با وجود گذشت يك
دوره هنوز مشغول واكاوي مشكالت تاريخي اقتصاد
كشور است ،در اظهارنظري شگفتانگيز ،كرباسيان،
وزير اقتصاد عنوان كرد كه رونق غيرتورمي جايگزين
ركود تورمي شــده است غافل از اينكه مردم منتظر
رونق غيرتوهمي هســتند .داشــتن برنامه براساس
واقعيات اقتصادي حداقل انتظاري است كه مردم از
دولت دوازدهم دارند آنهم در شرايطي كه حال و روز
برجام بر وفق مراد نيست .ظريف ،وزير امور خارجه از
برجام منهاي آمريكا صحبت ميكند و آمانو ،مديركل
آژانس بينالمللي انرژي اتميتحت نفوذ آمريكا و به
روش َســلف خود (البرادعي) يكي به نعل ميزند و
يكي به ميخ و همزمان هم ميگويد كه ايران به انجام
تعهدات خود در چارچوب برجام پايبند بوده است و
هم ميگويد آژانس تفاوتي بين سايتهاي نظامي و
غيرنظامي قائل نيست.
آينده برجام سرنوشت سرمايهگذاري خارجي را
تعيين ميكند .با اين شــرايط و با بهانهگيريهاي
آمريكا ،همانگونه كه كشورهاي تاثيرگذار براي مراسم
تحليف رييسجمهور نيامدند ،براي سرمايهگذاري و
مشــاركت اقتصادي با ايران نيز منتظر چراغســبز
آمريكا كه از قرار معلوم فعال سوخته ،خواهند ماند.
سرمايهگذاري ،پاشنهآشيل اشتغالي است كه در حال
حاضر دغدغه اصلي دولت است .در بازار كار چشمانداز
مناسبي براي رفع بيكاري در سالهاي آتي به ويژه
براي گروههاي سني جوانان ،زنان و تحصيلكردهها
وجود ندارد .تا وقتي فرد با يك ساعت كار در هفته
شاغل محســوب شود و اين تعريف هيچ تناسبي با
سطح معيشت خانوار نداشته باشد ،نميتوان اقدامي
اساسي براي رفع بيكاري انجام داد .با اين تعريف اگر
فرضا دولت در آينده سياســتي اتخاذ كند كه براي
بيكاران يك ســاعت كار در هفته ايجاد شــود ،اين
سياست مشــكل بيكاري را آماري حل خواهد كرد
ولي در واقعيت همان است كه بوده است .دولت در
مواجهه با چالش بيكاري به دنبال رونق بازار كاال و
خدمات اســت و در اين راه با تدبيرهاي ديپلماسي
اقتصادي ،فاينانس و يكسانسازي نرخ ارز به دنبال
جذب ســرمايهگذار و انتقال نقدينگي به بازار كاال و
خدمات اســت؛ كاري كه شايد فقط از حضرت فيل
برآيد اما از كشــوري كه تيم فوتبال  11نفرهاش با
شش گل ميبازد و تيم  10نفرهاش با سه گل ميبرد،
هيچ چيز بعيد نيست.
s.vojdanian@chmail.ir
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صعود سرخپوشان ايران به نيمهنهايي ليگ قهرمانان؛

یادداشت

داستان ريزشها؛ چيزهاي خوبي که
ديگرنيستند
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امیر واعظی آشتیانی -باز هم شاهد
اظهارات جدید مدیران اقتصادی کشــور
هســتیم .این بار سیف ،رییس کل بانک
مرکزی در آخرین مصاحبه خود اعالم کرده
است که بانک مرکزی تصمیم به ثبات نرخ
ارز دارد و هدف اصلی آن بر پایه ثبات است.
اظهار نظریکه بر اساس تغییرات بازار و
پیشبینیهای اقتصادی جای تامل دارد.

خاورمیانه

بيانيه اتحاديه عرب عليه ايران

شوراي اتحاديه عرب در نشست روز سهشنبه در
سطح وزراي خارجه در قاهره بيانيهاي را صادر كرد
كه در آن ادعاهاي بياساسي عليه ايران مطرح شده
اســت .به گزارش ايسنا به نقل از الرياض ،شوراي
اتحاديه عرب در بياني ه پاياني مدعي شد :امارات
بايد بر جزاير ســهگانه (تنب كوچك ،تنب بزرگ
و ابوموســي) حاكميت كامل داشته باشد و تمام
اقدامات و تالشهاي امارات براي بازپسگيري اين
سه جزيره مسالمتآميز و قابل تاييد است.
در اين بيانيه همچنين ادعا شــده است كه ما
اشغال جزاير سهگانه و نقض حاكميت دولت امارات
از سوي ايران را محكوم ميكنيم و اين اقدامات در
منطقه بيثباتي و ناامني ايجاد ميكند و صلح و
امنيت بينالمللي را تهديد ميكند.وزراي خارجه
كشورهاي عربي همچنين مدعي شدند :ايران در
امور داخلي كشورهاي عربي دخالت ميكند و ما
حمله به سفارت عربستان در تهران و كنسولگري
آن در مشهد را مجدد محكوم ميكنيم و مسووليت
ايــن اقدامــات برعهده ايــران اســت و از ايران
ميخواهيم به توافقات و معاهدات بينالمللي و به
خصوص توافق وين در مورد روابط ديپلماتيك در

دويچهوله -ژان كلــود يانكر در نطقي
بنيادي درباره وضعيت اين اتحاديه خواستار
آن شد كه يورو به عنوان واحد پولي يكسان
براي تمام كشــورهاي عضو ايــن اتحاديه
پذيرفته شود.
از نظر رييس كميســيون اتحاديه اروپا،
واحــد پولي يــورو ديگر نبايــد محدود به
كشورهاي برگزيد ه اتحاديه اروپا باشد .يانكر
در نطــق دورهاي خــود در پارلمان اروپا در
استراســبورگ گفت :تمام كشورهاي عضو
موظف هســتند و ايــن حــق را دارند كه
براســاس قراردادهاي اتحاديه اروپا به واحد
پولي مشترك اين اتحاديه بپيوندند .او گفت:
تنها دو كشــور بريتانيا و دانمارك ميتوانند
استثنا باشند.يانكر همچنين خواستار آن شد
كه محدود ه شنگن به كشورهاي عضو شرق
اروپا نيز گسترش داده شود .رييس كميسيون
اتحاديــه اروپا تاكيد كــرد كه اروپاي آينده
بايد بر سه اصل استوار باشد؛ آزادي ،برابري
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اصالحطلبان

رييس فراكسيون اميد:

ســال  1963پايبند باشد.در اين بيانيه ادعا شده
اســت :از ايران ميخواهيم به اظهارات خصمانه،
اقدامات تحريكآميز و حمالت رســانهاي عليه
كشــورهاي عربي پايان دهد زيــرا اين اقدامات
دخالت آشــكار در امور داخلي كشورهاي عربي
به شــمار ميرود .از ايران ميخواهيم به حمايت
خود از درگيريهاي فرقهاي و مذهبي كه موجب
بحرانيتر شدن اين درگيريها در منطقه ميشود،
پايان دهد و از شــبهنظاميان و احزاب مسلح در
كشورهاي عربي حمايت نكند.
در بياني ه پاياني ،شــوراي اتحاديه عرب وزراي
خارجه مدعي شد :ما دخالت ايران در امور داخلي
بحرين و همچنين دخالت در بحران ســوريه را
محكــوم ميكنيم و اين دخالــت ميتواند نتايج
خطرناكــي بر آينده ،امنيــت ،حاكميت ،ثبات و
وحدت ملي سوريه داشته باشد.
اين بيانيه مدعي شــده است كه ايران در امور
داخلي يمن دخالت ميكند و از نيروهاي مخالف
دولت قانوني يمن حمايت ميكند و اين امر تاثير
منفي بر امنيت و ثبات يمن ،كشورهاي همسايه
و منطقه داشته است.

براي حفظ انسجام جريان اصالحطلب سكوت ميكنم

رييــس فراكســيون اميد با هشــدار به
افــرادي كه با برخــي اظهارنظرها به دنبال
ناديده گرفتن هويت اصالحطلبي هســتند،
تاكيد كرد :فعال براي حفظ انســجام جريان
اصالحطلب در برابــر برخي اظهارنظرهايي
كه به دنبال عبــور از هويت اصالحطلبي و
فروپاشي وحدت و انسجام هستند ،سكوت
ميكنم ولي در صورت تــداوم آن مطمئنا
نسبت به اهداف اينگونه اظهارنظرها سخن
خواهم گفت .به گزارش ايلنا ،محمدرضا عارف
تاكيد كرد :فعال براي حفظ انســجام جريان
اصالحطلب در برابــر برخي اظهارنظرهايي
كه به دنبال عبــور از هويت اصالحطلبي و
فروپاشــي وحدت و انسجام هستند سكوت
ميكنم ولي در صورت تــداوم آن مطمئنا
نسبت به اهداف اينگونه اظهارنظرها سخن
خواهم گفت.
وي با اشــاره به ســفرهاي خود در دور
دوم انتخابــات مجلــس دهم به اســتانها

قاره سبز

رييس كميسيون اروپا خواستار شد؛

واحد پولي يورو براي تمام كشورهاي اتحاديه

حقــوق و حاكميت قانون .او درباره تركيه با
تاكيد گفت كه عضويت اين كشور در اتحاديه
اروپا در آينده نزديك منتفي است اما ارتباط
دوستانه با مردم تركيه را بايد همچنان حفظ
كرد .يانكــر افزود :اتحاديه اروپا بايد درها را
همچنان به روي پناهجويان باز بگذارد زيرا
اروپا نه يك قلع ه بسته بلكه قاره اميد است.
رييس كميســيون اتحاديه اروپا در اين
رابطه افزود :اين اتحاديه به مسيرهاي قانوني
براي مهاجرت نياز دارد .همزمان بايد بتوان
مهاجران را بدون قائل شدن حق پناهندگي،
پيگيرانه به كشورهايشان بازگرداند.

 منتفي شــدن عضويــت تركيه در
اتحاديه اروپا

از طرفــي يانكر هشــدار داده كه امكان
عضويت تركيــه در اين اتحاديــه از ميان

تصريح كرد :ســفرهاي صورتگرفته صرفا
براي تبليغ كانديداها نبود چراكه اســتقبال
صورتگرفته در آن ســفرها نوعي رفراندوم
مردمــي براي گفتمان اصالحــات بود .وي
بــا تاكيد بر اينكه فراكســيون اميد بايد از
سرمايه اجتماعي بهدست آمده مراقبت كند،
از جوانان خواســت در مجامع مختلف و در
فضــاي مجازي مطالبات جدي و منطقي از
فراكسيون اميد را مطرح كنند .عضو مجمع
تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي
درخصوص مساله حصر گفت :اگر جريانات
سياســي بهدنبال امتيازگيري از حل مساله
حصر باشند ،بايد بگويم در حل اين موضوع
كه مطالبه جدي جامعه است ،موفق نخواهيم
شــد .فعاليتهاي خوبي براي رفع حصر در
فضاي غيررســانهاي انجام شــده است كه
اميدوارم با حل اين مســاله نگرانيهايي كه
براي سالمتي محصوران در ميان بزرگان و
بدنه جامعه وجود دارد ،رفع شود.

رفته اســت .رييس كميســيون اروپا ديروز
در سخناني در پارلمان اروپا ،اقدامات دولت
تركيه در پي كودتاي نافرجام دو سال پيش
را مورد انتقاد قرار داد و آن را خالف موازين
و ارزشهاي اتحاديه اروپا توصيف كرد .وي
گفت :اتحاديه ما يك كشور واحد نيست اما
حكومت قانون بر آن مستولي است و همين
موازين به معني آن است كه عضويت تركيه
در آينده قابل پيشبيني منتفي است.
يانكر از مقامات تركيه خواست با كشورهاي
اروپايي براي تقويت ارزشهاي مشترك دو
طرف همكاري كنند ،روزنامهنگاران و فعاالن
سياســي زنداني را آزاد كنند و از فاشيست
و نازي خوانــدن رهبران اروپايي خودداري
ورزند .تركيه از سالها قبل خواستار عضويت
در اتحاديه اروپا بوده و مذاكرات بين دو طرف

در مورد شرايط عضويت ادامه داشته است.
در حالي كه برخورداري از نظام سياسي
مبتنــي بر دموكراســي و تعهــد به اصول
دموكراتيك از جمله پيششرطهاي عضويت
در اتحاديه اروپاســت ،برخي اقدامات دولت
تركيه در چند ســال اخيــر نگرانيهايي در
مورد نگرش رهبران اين كشــور نســبت به
موازيــن مورد نظر اتحاديــه اروپا به همراه
داشته است.
بــه ويژه از زمــان كودتــاي نافرجام دو
ســال قبل در تركيه ،دولت اين كشــور به
رهبري رجب طيب اردوغان چند هزار نفر را
بازداشــت ،محاكمه يا از كار اخراج كرده كه
با انتقاد نهادهاي مدافع حقوق بشر و برخي
دولتهاي اروپايي مواجه شده است.
يانكــر در ســخنان ديــروز از عضويت
كشــورهاي حوزه بالــكان در اتحاديه اروپا
استقبال كرد.
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