
تیلرسون: می خواهیم با توافق ثانویه، برجام را تقویت کنیم
ترامپ گفته كه تیمی از مقام های كاخ سفید را مأمور كرده تا در همكاری 
نزدیك با كنگره و متحدین امریكا آنچه را كه او »حفره های جدی « برجام 
نامید، برطرف كنند. او هش��دار داد كه اگر كنگ��ره و متحدین امریكا به 
توافق نرسند، برجام را پایان یافته تلقی خواهد كرد. پیشتر، اواسط مهر 
ماه برخی منابع امریكایی گفته بودند كه سه كشور اروپایی طرف مذاكره 
با ایران بر سر برجام ابتدا با دولت ترامپ و بعد از آن با كنگره امریكا خبر 

داده بودند. حاال به فاصله كوتاهی بعد از سخنرانی تند وتیز رئیس جمهور 
امریكا كه حس��ن روحانی، رئیس جمهور آن را »مشتی اتهامات واهی« 
علیه ایران توصیف كرد، ركس تیلرس��ون از لزوم مذاكره مجدد با ایران 
سخن می گوید؛ مذاكره ای كه به گفته او الزم است نه برای تغییر دادن 
متن برجام بلكه با هدف ایجاد یك »توافق تكمیلی« با ایران انجام شود. 
در حالی كه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه مذاكره مجدد بر س��ر 

برجام را »یك افسانه« خوانده و حسن روحانی، رئیس جمهور هم توافق 
هسته ای ایران با 1+5 را به »ساختمانی« تشبیه كرده كه اگر »یك آجر 
آن كشیده شود فرو می ریزد«، ركس تیلرسون روزگذشته در گفت وگو 
با سی ان ان گفته كه نظر امریكا تغییر دادن برجام نیست: »می خواهیم 
توافق هسته ای را به شكل كنونی آن داشته باشیم...  و سپس به بررسی 

اشكاالت برجام بپردازیم.« | صفحه 15

سطح زير كشت پاييزه  گندم ۴۰ درصد كاهش يافتزوزه مذاکره بعد از  چنگ به برجام

خودکفايي گندم 
در معرض تهديد

12

گفت وگوي »جوان« با تهيه كننده »ايتاليا ايتاليا« 

دولت، سينما را 
مانند کارخانه ورشكسته 

واگذار کرده است

16

زنان سعودي
 از رانندگي تا خوانندگي!

9

تحليلی بر تغييرات شتابزده ای 
كه از زنان كليد خورده است

سپرده هاي بانكي خود را نفروشيد
با تش�ديد جريان خري�د و ف�روش س�پرده هاي برخي 
مؤسس�ات اعتب�اري و سوء اس�تفاده دالالن از اين فضا 
بانك مرك�زي تأكيد ك�رده كه انتق�ال س�پرده صرفًا به 
بس�تگان درجه يك ممكن ب�وده و س�پرده گذاران براي 
جلوگيري از تضييع حق�وق و دارايي هاي خود از هرگونه 
نقل و انتقال س�پرده خ�ارج از اي�ن خ�ودداري كنند. در 
غي�ر اي�ن ص�ورت هي�چ مس�ئوليتي در قب�ال خريد و 
فروش ه�اي غيرقانوني بر عهده ش�بكه بانكي نيس�ت. 
به گزارش ایسنا، در چند ماه اخیر و با تغییر و تحوالتي كه در 
وضعیت برخي مؤسس��ات اعتباري غیرمجاز ایجاد شده و در 
راستاي ساماندهي قرار گرفتند، به هرحال با توجه به اوضاع 
نه چندان مناس��بي كه براي تعیین وضعیت سپرده گذاران 
و پرداخ��ت وجوه آنها وج��ود دارد، برخي با سوءاس��تفاده از 
شرایط سپرده گذاران نس��بت به خرید و فروش سپرده هاي 
آنها اق��دام مي كنند، به ط��وري كه با انتش��ار آگهي خواهان 
خرید این س��پرده ها با نرخي پایین تر از مبلغ اصلي هستند. 
در حالي راهكار قانون��ي تاكنون براي مقابله ب��ا چنین افراد 
سوء استفاده گري وجود ندارد كه از سویي دیگر سپرده گذاران 
خود را در ش��رایط نامطلوب دیده و به ه��ر طریقي خواهان 
برگشت وجوه خود هس��تند و گاهي از این آگهي ها استقبال 

كرده و به سمت فروش سپرده مي روند. 
اما در رابطه با اینكه خرید و فروش سپرده تا چه حد مي تواند 
مجاز بوده یا عواقبي براي سپرده گذاران داشته باشد؛ موضوعي 
كه پیگیري آن از بانك مركزي با توضیحاتي همراه شده است.  
بنابر اعالم بانك مركزي، در نظام بانك��ي ایران كه مبتني بر 
قانون عملیات بانكي بدون رباس��ت، رابطه بین س��پرده گذار 
و بانك در سپرده هاي س��رمایه گذاري مدت دار رابطه وكالت 
است، بدین معنا كه س��پرده گذار به بانك وكالت مي دهد تا 
وجوه تودیع  شده وي را از طریق عقود مقرر در قانون عملیات 
بانكي بدون ربا به كار گیرد و منافع حاصل از آن را پس از كسر 

حق الوكاله، متناسب با مدت و مبلغ تسهیم كند. 
براین اس��اس و باتوجه به احكام ناظر بر عقد وكالت در قوانین 
موجود، سپرده گذار نمي تواند سپرده سرمایه گذاري خود را به 
شخص دیگري منتقل كند، چراكه انتقال این سپرده ها به غیر 
از اینكه در تعارض با ماهیت عقد وكالت است، موجب فسخ عقد 
وكالت بین بانك و سپرده گذار مي ش��ود، البته در سال 1381 
شوراي پول و اعتبار درباره انتقال سپرده به بستگان درجه یك 
شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان استثنایي را قائل شد و مراتب 

را با درج در قراردادهاي سپرده گذاري بالمانع اعالم كرد. 

جروزالم پست: با مواضع ترامپ
 ایرانی  ها در پيشبرد برنامه موشكی مصمم تر می شوند

گروهی از روانشناسان امریكا 
خواستار برکناری ترامپ شدند

روزنام�ه صهيونيس�تی  جروزالم پس�ت نوش�ت:   جهان
مواضع ترامپ به احتمال زياد باعث می شود ايرانی  ها 
نسبت به پيشبرد برنامه های موشكی بالستيك خود 
كه ترامپ توقف آن را مهم برشمرده، مصمم تر شوند.

برخی تحلیلگران ارشد به بررسی مواضع جدید دولت 
امریكا در قبال برجام پرداختند. به نوشته وبگاه روزنامه 
جروزالم پست ، یوال گازانس��كی، تحلیلگر اندیشكده 
»مطالع��ات امنیتی « در این زمینه گف��ت: »ایرانی  ها 
می خواهند نش��ان دهند این امریكایی  ها هستند كه 
س��بب مش��كالت بوده و در حال خروج از توافقند و 
خود رفتار مناسبی دارند.« راز زیمت، دیگر تحلیلگر 
این اندیش��كده گفت: »ایرانی  ها به اینكه چه چیزی 
اهمیت دارد واقف هس��تند. آنه��ا نظاره گر اقدام های 
امریكا در قبال توافق خواهند ماند. ما تازه در آغاز این 
پروسه هستیم و این امر می تواند با كناره گیری امریكا 

از توافق یا به احتمال زیادتر بدون اتفاق خاصی خاتمه 
یابد. در این زمینه ایران نباید كاری انجام دهد زیرا از 
حمایت اروپایی  ها برخوردار است. « وی درباره موضوع 
موشكی نیز افزود: »مواضع ترامپ به احتمال زیاد باعث 
می شود ایرانی  ها نسبت به پیشبرد برنامه های موشكی 
بالس��تیك خود كه ترامپ توقف آن را مهم برشمرده، 
مصمم تر ش��وند. از دید ایرانی  ها آنها نی��از به تقویت 
برنامه موشكی دارند كه معتقدند عاملی در دفع تجاوز 
امریكایی  ها اس��ت و در صورت افزایش تهدید امریكا 
آنها به سرعت آماده می شوند. در برخی موارد ممكن 
است ایرانی  ها كوتاه بیایند، اما از دید آنها اگر تهدید ها 
افزایش  یابد، بعید می دانم كه از حركت در این مسیر 
دس��ت بكش��ند.« زیمت نیز در مورد تغییر عمده در 
راهبرد منطقه ای ایران گف��ت: »از لحاظ اقتصادی و 
موقعیتی امریكا توانایی تغییر سیاست و جهان بینی 

ایران را ندارد.«

125 روانش�ناس و متخص�ص س�امت روان در 
ايالت »تنس�ی « امريكا ب�ا برگ�زاری راهپيمايی، 
خواس�تار بركن�اری دونال�د ترام�پ ب�ه دلي�ل 
از خودش�يفتگی ش�دند. ناش�ی  رفتاره�ای 

حدود 125 روانشناس و دیگر متخصصان سالمت روان 
روز   شنبه با برگزاری راهپیمایی در »برادوی « واقع در 
»ناشویل« ایالت تنس��ی  امریكا خواستار كناره گیری 
»دونالد ترام��پ« رئیس جمهور بر اس��اس این بند از 
قانون اساسی امریكا شدند كه اجازه بركناری »دونالد 
ترامپ« را در ش��رایطی می دهد كه كابینه وی به این 
نتیجه برسند كه وی نمی تواند از عهده انجام وظایف 

ریاست جمهوری خود برآید. 
نیویورک پس��ت در این خصوص گ��زارش كرد، هری 
سیگال ، روانشناس دانشگاه كورنل در این راهپیمایی 
گفت حس انتقام جویی ش��دید ترامپ وی را ضعیف 
و ناكارآمد كرده اس��ت. میش��ل گولند ، یكی دیگر از 

روانشناسان حاضر در این راهپیمایی كه نظر مشابهی 
داش��ت، گفت: »ما واقعاً از این شخصیت خودشیفته 
ترامپ رنج می كشیم. او به هیچ وجه احساس همدلی 

ندارد. این كاماًل محسوس است.«
 معترضان، لباس های س��یاهرنگ پوش��یده بودند و 
نوارهای پالس��تیكی قرمزرنگی را به دور گردن خود 
بس��ته بودند كه روی آن كلمه خطر نوشته شده بود. 
رهبری این تجمع را پیتر فرانكل  از كالج سیتی بر عهده 
داشت كه یك طبل به دست گرفته بود و آهنگ مراسم 
تشییع جنازه را می نواخت. روانشناسان و كمیته اقدام 
سیاسی در راهپیمایی خود به متمم بیست وپنجم اشاره 
كردند كه شامل قوانینی برای بركناری رئیس جمهور 
امریكا می شود. پیش از این برخی نمایندگان كنگره 
به دنب��ال رفتار ه��ا و عملكردهای عجی��ب و غریب 
رئیس جمهور امریكا، خواس��تار استیضاح و بركناری 

وی شده بودند.

تخلف روزانه گرانی در بن بست ركود خودرو!
پراید 700 هزارتومان گران شد!

وزیر نفت: افزایش گوگرد بنزین تهران اتفاقی بود

ب�ازار  دي�روز  ی   اقتصادي و ه�ا ر د خو
خارجی و داخلی در ركود شديد به سر  برد اما 
افزايش قيمت ها هر روز خبر ساز می شود و روز 
گذشته پرايد 111 با افزايش ۷۰۰ هزار تومانی با 
قيمت 2۴ ميليون و 5۰۰ هزار تومان عرضه شد.

 در حالی كه ش��ركت خودروسازی س��ایپا پیرو 
اخذ مجوز شورای رقابت برای گرانی خودرو های 
پراید، تیبا و تندر مجوز گرفته بود اما در بازار دیروز 
ناگهان خب��ر افزایش قیمت 700 ه��زار تومانی 
پراید از سوی خبرگزاری تس��نیم مخابره شد . بر 
اساس مجوز شورای رقابت خودروهای پراید و تیبا 
حداكثر تا 1/5 درصد و تندر 90 تا 2/5 درصد مجاز 
به افزایش قیمت بودند و اكنون باید دید شورای 
رقاب��ت و س��ازمان حمای��ت از مصرف كنندگان 
این موضوع را بررس��ی خواهند ك��رد یانه؟! بازار 
امروز خودروهای داخلی به رغم نوس��انات نرخ ارز 
همچنان با رونق مشتری روبه رو نیست، به نحوی 
كه تغییرات قیمتی انواع خودرو حدود 100 تا 400 
هزار تومان است. در كنار این موضوع بازار خرید و 
فروش خودروهای وارداتی هم با ركود مواجه است 

زیرا قیمت ها به حدی غیر معقول شده كه خریداران 
ترجیح می دهند با ثبات بازار اقدام به خرید كنند. 
به عبارت بهت��ر تخلف روزان��ه در قیمت گذاری و 
گرانی های غیرمعقول در كنار تصمیمات عجیب 
توقف ثب��ت س��فارش خودرو های خارج��ی بازار 
خودرو را در بن بس��ت ركود قرار داده است. نكته 
قابل تأمل در فضای ش��به انحصاری خودرو ها این 
است كه وقتی دالر گران و یا تعرفه ها باال می رود و یا 
ثبت سفارش خودرو های خارجی ممنوع می شود 
خودرو سازان داخلی و دالالن فعال در این حوزه نیز 
برای باال كشیدن قیمت خودرو های خود بهانه پیدا 
می كنند . گفتنی اس��ت پژو 206 تیپ2 با كاهش 
400 هزار تومانی با قیمت 33 میلیون و 600 هزار 
تومان، پژو 206 تیپ وی 8 ب��ا كاهش 400 هزار 
تومان با قیمت 39 میلی��ون و 100 هزار تومان و 
پژو TU5 كالس 15 با كاه��ش 300 هزارتومانی 
با قیمت 41 میلی��ون و 700 هزار تومان به فروش 
می رس��د. از میان خودروهای داخلی بیش��ترین 
افزایش قیمت به پرای��د 111 با افزایش 700 هزار 
تومانی است كه امروز با قیمت 24 میلیون و 500 

هزار تومان مورد معامله قرار می گیرد.

وزي�ر نف�ت گف�ت: كيفي�ت بنزي�ن كاه�ش 
پي�دا نك�رده و معم�والً رون�د يكنواخت�ی 
دارد، در ته�ران و كانش�هر ها باي�د معاين�ه 
فن�ی خودرو ه�ا را ني�ز در نظ�ر گرف�ت.

بیژن زنگنه ، وزیر نفت در حاشیه مراسم تودیع و 
معارفه مدیرعامل ش��ركت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفت��ی ایران در جم��ع خبرنگاران 
اظهار داشت: جوانگرایی در وزارت نفت ادامه دارد 
و ممكن اس��ت در س��طح معاونت  ها نباشد، بلكه 
جوانگرایی یكی از اصول برنامه من در دولت است 
اما مدیران جوان باید از تجرب��ه مدیران با تجربه 
اس��تفاده كنند و من از مدیران با تجربه خواهش 
كردم ك��ه در اداره امور به جوان  ه��ا كمك كنند. 

وزیر نفت با بیان اینكه » هدفگذاری ما رس��یدن 
به ظرفیت پاالیش روزانه 3 میلیون بش��كه نفت 
است«، گفت: این مهم باید از طریق پاالیشگاه های 
سیراف، ستاره خلیج فارس، جاسك و آناهیتا به 

همراه پاالیشگاه های موجود كشور محقق شود.
این عضو كابینه دولت در خصوص اعالم سازمان 
ملی اس��تاندارد مبنی بر باال بودن گوگرد بنزین 
ارائه شده در تهران گفت: كیفیت بنزین كاهش 
پیدا نكرده و معم��والً روند یكنواخت��ی دارد، در 
تهران و كالنش��هر ها باید معاین��ه فنی خودرو ها 
را نیز در نظر گرف��ت. وی افزود: میزان گوگرد در 
بنزین ناچیز اس��ت و اگر هم چنین چیزی اعالم 

شده، اتفاقی و گذرا بوده است.

اردويجهاديدرمناطقمحروماستانتهران،روستاياسماعيلآبادكوچكلو| رضادهشيري|جوان

   بين الملل

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دو شنبه 2۴ مهر1396   -    25 محرم 1۴39
سال نوزدهم- شماره 5213 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:5۰۰تومان

ساير استان ها: 3۰۰ تومان

گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد مدافع حرم
مرتضي حسين پور

حاج قاسم گفت  بايد آقامرتضي را  
از گمنامي دربياوريم

س�الروز ش�هادت ام�ام س�جاد)ع( را تس�ليت مي گويي�م

سازمان ملل
 مربي اخاق ايراني

تربيت مي كند!

3

  با همكاری س��ازمان محیط زیس��ت30 نخب��ه ایراني 
سرشاخه هاي نفوذ و شبكه سازي سازمان هاي بین المللي 

- صهیونیستي در كشور مي شوند
صفحه ۷

اصرار اقليم 
بر تنش با بغداد

15

  رهبران احزاب اصلی در اقلیم كردستان در پایان نشست 
روز یك شنبه خود، درخواست دولت مركزی عراق برای لغو 
نتایج همه پرسی را رد كردند كه هیچ، زبان به تهدید هم 
گشودند تا بار دیگر مشخص شود سران اقلیم كردستان 
در پی ارضای جاه طلبی های خود حاضرند جان هموطنان 
خود را به خطر بیندازند. در همین حال یك درگیری میان 
عناصر مسلح اعزامی از سوی بارزانی  به كركوک با نیروهاي 
مسلح عراق نشان داد كه س��ران اقلیم حتی دچار توهم 

آزمودن توان نظامی دولت عراق هستند

برجام و فيلسوفي که اعتماد را 
به چالش کشيد 

شاه بیت چهار سال مذاكرات هسته اي و دامنه ها و ادامه هاي 
آن بین ایران و طرف هاي مقابل، بحث »اعتماد« بود. اینكه آیا 
مي توان اعتماد كرد یا نه و چرا و به چه كسي مي توان اعتماد 
كرد. گرچه از آغاز همگان مي گفتند در برجام، دو طرف قرار 
نیست به هم اعتماد كنند اما به نظر مي رسد یك طرف كمي 
اعتماد كرد وقتي كه مي گفت »كري قول داده است.« اما در 
هیاهوي اعتماد ما به امریكا و طرف هاي مذاكره، دنیا امسال 
جایزه یك میلیون دالري خود را در فلسفه به فیلسوفي داد كه 
اعتماد را به چالش كشید! فیلسوفي كه »به چیزي كه لیاقت 

اعتماد ندارد« اعتماد نمي كند. 
به رغم نقش آفریني فیلس��وفان در تصمیم گیري هاي ملي 
كشورهاي توسعه یافته، نقش فیلسوفان ایراني در مذاكرات 
هسته اي و رسیدن به برجام تقریباً صفر بود، جز آن لحظاتي 
كه مجلس با ریاست یك دانش آموخته فلسفه، برجام را در 20 
دقیقه تصویب كرد با اینكه اگر از همه نمایندگان مجلس قبلي 
و حتي همین مجلس فعلي بخواهیم 20 دقیقه درباره مفاد 
این قرارداد با همفكري هم صحبت كنند، نمي توانند و یا اگر 

چیزي بگویند، اغالط و تناقض هاي زیادي به بار مي آورند. 
به هر حال برجام براي مذاكره كنندگان � حتي اگر خالف آن 
را بگویند �  معني »اعتماد« داد. موضوعات دیگر مثل مبادالت 
بانكي و معامالت تجاري، معلوم نیست در چند سال آینده یا 
در چند دهه آینده چگونه ش��كل عوض كند اما آنچه به نظر 
نمي رسد میان ایران و امریكا الي االبد تغییرپذیر باشد، مسئله 
اعتماد به یكدیگر اس��ت. همان طور كه درباره رابطه با اهل 
كتاب آموزه قرآني داریم.  و حاال خانم  »اونارا اونیل« فیلسوف 
بریتانیایي و استاد فلسفه دانشگاه كمبریج، جایزه  »برگروئن« 
را برد، جایزه اي كه هر سال به اندیشمندي تعلق مي گیرد كه 
»اندیشه هایش موجد پیشرفت هاي زیادي در این جهاني كه 
به سرعت در حال تغییر است، باشد و بر خود شناسي عمیقاً 

تأثیر بگذارد.«
»اونیل« در س��وم اوت امسال )12 ش��هریور( »برگروئن« را 
برد و این جایزه  به زودي در مراس��مي به او اعطا مي ش��ود، 
درس��ت در روزهایي كه چالش ما با جهان اطرافمان، چالش 

اعتماد است. 
مذاكره كنندگان ما در موضوع برج��ام، اول از همه و قبل از 
هر بحثي، به امریكا »اعتم��اد« كردند. حت��ي امضاي وزیر 
خارجه این كش��ور را كه فقط چند ماه به پایان مسئولیتش 
باقي مانده بود با احساس و عواطف بسیار به صورت تضمین 
شده پذیرفتیم. اما اونیل 76 ساله معتقد است كه »بازسازي 
اعتماد« هدفي نابخردانه اس��ت. او مي گوید: »رک و پوست 
كنده بگویم من به چیزي اعتماد مي كنم كه س��زاوار اعتماد 
باشد، نه به آنچه كه لیاقت اعتماد را ندارد. من به صورت یقیني 
س��عي خواهم كرد به چیزي كه نمي توان به آن اعتماد كرد، 
اعتماد نكنم، زیرا دعوت به بازس��ازي اعتماد، همه چیز را به 

عقب باز مي گرداند.«
امریكا لیاقت اعتماد ندارد � و ما هم البته اعتمادي به او نداریم 
� چه امریكاي دموكرات ه��ا و چه امریكاي جمهوریخواهان، 
چه امریكاي اوباماي جنتلمن و چه امریكاي به قول خودشان 

ترامپ شلخته دیوانه.
به چه كسي اعتماد كنیم؟ به امریكایي كه شریعتي درباره او 
گفت: »امریكا! امریكا! ای��ن بالهت عظیم و توحش متمدن، 
و بدویت مدرن و خش��ونِت ب��ا اتیكت، و غ��ارِت قانونمند، و 
خوش��بختِی زش��ت، و آزادِی لش، و دموكراس��ِی احمق، و 
اندیویدوآلیس��ِم قالب ریزی شده و اس��تانداردیزه، و باالخره 

همان جاهلیت عرب!«

يادداشتسردبير

غالمرضا صادقيان

پراید 700 هزارتومان گران شد!
ديروز بازار خودرو های خارجی و داخلی در ركود شديد  به سر 
 برد اما افزايش قيمت ها هر روز خبر ساز می شود و روز گذشته 
 پرايد 111 ب�ا افزايش ۷۰۰ ه�زار تومانی با قيم�ت 2۴ ميليون و

5۰۰ هزار تومان عرضه شد| همين صفحه


