
 چگونه بعد از طالق 
به زندگی معنا دهیم؟

 سرخابی ها 
صاحبخانه شدند

واکنش اوپک به صادرات 
نفت ایران به اروپا

 5 سبزی سالم که باید 
در زمستان مصرف کنید

توانستیم جلوی رانت 
1000 میلیاردی را بگیریم

تمایل ایران به خرید 
سامانه موشکی »اس 400« 

211 میلیون یورو هزینه 
پرستاره ترین لیگ آسیا

مردم به اهمیت خبرگان 
توجه کنند

غالمرضا میناخانی/ کار شناس ارشد روان شناسی- 
برای بعضی از افــرادی که طالق گرفته اند، زندگی 
معنای خود را از دست می دهد. این فکر ها مدام در 
ســر آن ها می چرخد: »آیا قرار زندگی همین بود که 
تالش کنم و زندگی را به جایی برســانم و بعد طالق 
بگیرم و همه چیز تمام شود؟«، »اصاًل قرار است این 

زندگی به کجا برسد؟« ...

مراســم اهدای رسمی دو ورزشــگاه امام رضا )ع( و 
شــهید کاظمی به دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
با حضور شــهردار تهران، اعضای شــورای شــهر، 
مسئوالن دو باشگاه و پیشکسوتان برگزار شد. صبح 
امروز در ســالن همایش های بین المللی برج میالد 
و با حضور محمدباقــر قالیباف، بهرام افشــارزاده، 

علی اکبر طاهری ...

تنها ســاعاتی پس از انتشــار اخبار صــادرات اولین 
محموله نفت ایران به اروپا در چند ســال گذشــته و 
اعالم تهــران مبنی بر افزایش قابل توجه تولید نفت 
ایران، گزارشها حاکی از این است که تولیدکنندگان 
کلیدی اوپک درباره وخامت اوضاع در بازار نفت ابزار 
نگرانی کرده انــد. امانوئل ایبه کاچیکــوو وزیر نفت 

نیجریه و از اعضای اوپک ...

در طول ماه های زمستان بدن شــما برای مبارزه با 
بیماری های ناشی از آب و هوای سرد نیاز به تامین 
ویتامین ها و مواد معدنی اضافه دارد. این ویتامین ها 
را از راه مکمل ها می توان به دســت آورد اما به جای 
روی آوردن به قــرص، بهتر اســت از منابع طبیعی 
بهره بگیرید. در اینجا فهرســتی از 5 نوع سبزیجات 

مناسب فصل سرد  ...

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه سازمان 
مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت امسال توانست 
جلوی رانــت 1000 میلیــارد تومانی که بر اســاس 
تصمیم وزیر صنعت ایجاد می شــد را بگیرد، گفت: 
هم اکنون دچار فســاد سیستماتیک هستیم. احمد 
توکلی در نشســتی با عنوان »نحوه پوشــش مفاسد 

اقتصادی در رسانه ها« که  ...

نماینده رئیس جمهوری روسیه در افغانستان و رئیس 
اداره دوم آســیای وزارت امور خارجه روسیه گفت: 
»جمهوری اســالمی ایــران به خرید ســامانه های 
پدافند هوایی اس-۴00 عالقمندی نشان می دهد 
اما دو کشور در این مورد هیچ مذاکره ای نمی کنند«. 
زمیــر کابولــوف، امــروز )دوشــنبه( در گفت و گو با 

خبرگزاری روسیا سیوودنیا  ...

چینی ها که در رده ملی ســال هاســت در قاره کهن 
حرفی برای گفتــن ندارند در تازه تریــن اقدام برای 
پیشرفت در رشــته پرطرفدار فوتبال میلیون ها یورو 
هزینه کردند تا با جذب ستاره های سرشناس دنیای 
فوتبال زمینه رشــد و پیشرفت فوتبال شان را فراهم 
کنند. تصمیمی که از چند سال پیش استارت خورد 

و باعث شد تا باشگاهی مثل  ...

کاندیدای انتخابات پنجمین دوره انتخابات مجلس 
خبــرگان گفت: مردم باید توجه کننــد که انتخابات 
خبرگان بســیار حائز اهمیت اســت و طبــق قانون 
اساســی در شــرایط فعلی برای انتخاب رهبری در 
صــورت نیاز هیچ راهــی برای انتخــاب رهبری جز 
از طریــق خبرگان وجــود ندارد. حجت االســالم و 
المسلمین حسن روحانی در برنامه خبرگان ملت که 

به منظور تبلیغات ...

صفحه ۷صفحه 6

صفحه 5

صفحه 6

صفحه ۲

صفحه 4

صفحه ۷

بارگیری اولین محموله 
نفتی ایران به مقصد اروپا
یک مقــام وزارت نفت ایران گفــت، یک تانکر نفتی 
شرکت توتال فرانسه، در بندر خارگ بارگیری شده و 
نفتکش های دیگر اجاره شده از سوی شرکت های 
چینی و اسپانیانیی قرار اســت اواخر روز یکشنبه به 
بنادر ایران برســند. این مقام ایرانی افزود، نفتکش 
اجاره شده توسط یک شرکت روسی هنوز به سواحل 
ایران نرسیده است. منبع مذکور نام شرکت هایی که 

صفحه 35 نفتکش دیگر را  ... صفحه ۲

 توافق برای 
کاهش سود بانکی

جهانگیریخبرداد:حتماسودبانکیدرسال۹۴کاهشپیدامیکند

احمدی نژاد ازدل تحریم 
انتخابات بیرون آمد

حمیدرضا جالیی پور عضو انجمن جامعه شناسان 
ایران تصریح کرد: اینکه مجلسی مانند مجلس نهم 
روی کار آید که از جهت گیری ضد توســعه احمدی 
نژاد دفاع می کرد فرق دارد با اینکه مجلسی داشته 
باشیم که دنبال توســعه همه جانبه، درون زا و برون 
نگر باشد. شما شــاهد بودید که تند روها در مجلس 

صفحه ۳تالش داشتند برجام را  ...

بزنگاه حلب
درشرایطیکهتالشهایبینالمللیبرایبرقراریآتشبسوآغازمذاکراتمیاندولتسوریهومعارضین
همچنانادامهدارد،عرصهمیدانیدرگیریهادرسوریهشاهدیکیازمهمترینتحوالتاززمانآغازجنگ
داخلیتاکنوناست.عملیاتنیروهایارتشسوریهباپشتیبانیهواییروسیهبرایآزادسازیحلب،ازدو
هفتهپیشآغازشدهوتاکنونادامهدارد.پایگاهتحلیلی»المانیتور«درمطلبیبهبررسیوضعیتمیدانیجبهه

صفحه 4نبرددرحلبمیانارتشسوریهومعارضینپرداختهومینویسددرنتیجهعملیاتارتش...
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دعواهای سیاسی در پوشش اقتصادسرانجام بازگشت سوشا

چه کسی باید شرمنده باشد؟
احمد توکلی و الیاس نادران روز گذشته در نشست خبری »ابعاد جدید قراردادهای پسابرجام 
و تحوالت اقتصادی« نقدهای تندی به دولت یازدهم و عملکرد اقتصادی آن وارد کردند. از 

محرمانه بودن آمارهای اقتصادی تا عدم لغو تحریم ها، دروغگویی به مردم، فساد دولتمردان و 
تالش برای تشکیل مجلسی دولت ساخته. ادعاهایی با رنگ و بویی سیاسی که شدیدا با استقبال 

رسانه های اصولگرا روبه رو شد و امروز صفحه یک روزنامه هایشان را به خود اختصاص داد. اما این 
ادعاها امروز بی پاسخ نمایند و واکنش تند اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را در پی 

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳داشت. کسانی باید شرمنده باشند که فساد را نهادینه کردند ... صفحه ۷

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس با نظر مراجع 
قضایی می تواند در بازی های این تیم حضور 
داشــته باشــد. ظاهرا پس از دفاعیات وکیل 
سوشــا مکانی و در پی 
آن با مجــوزی که 
مراجع قضایی برای 
پرسپولیس  باشگاه 

ارسال کرده اند ...

نباید فقط زنجانی محاکمه شود

پرونده بابک زنجانی همچنان باز اســت
صفحه ۳

صفحه ۲

سید محمود میرلوحی، اظهار کرد: 
درباره لیست خبرگان اصالح طلبان 

مجمع  ...

علــی مطهــری در گفت وگویی 
کوتاه درباره اینکه آیا میثاق نامه 

انتخاباتی ...

حجت االسالم و المسلمین سید 
حســن خمینی در آخرین پســت 

اینستاگرامی خود ...

همکاری اصالح 
طلبان با جامعه 

روحانیت 

تعهدی به 
اصالح طلبان 

نداده ام

همراهان 
روزهای سختی را 

فراموش نکنیم
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توانستیمجلویرانت1000میلیاردتومانیرابگیریم
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت امسال توانست جلوی رانت 1000 
میلیارد تومانی که بر اساس تصمیم وزیر صنعت ایجاد می شد را بگیرد، گفت: هم اکنون دچار فساد سیستماتیک هستیم.
احمد توکلی در نشستی با عنوان »نحوه پوشش مفاسد اقتصادی در رسانه ها« که در حاشیه سومین نمایشگاه رسانه های 
دیجیتال انقالب اسالمی برگزار شد، گفت: هم اکنون دچار فساد سیستماتیک هستم. زمانی که دستگاه های مرتبط با 
مبارزه با فســاد اقتصادی از جمله مجلس، دادگاه ها، نیروی انتظامی و بازرسی ها که خود مسئول کشف و مبارزه با فساد 
هستند، تا حدی به این مسئله آلوده شوند، دچار فساد سیستمی می شویم.  نماینده مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 

در کشورهای موفق در حوزه مبارزه با فساد دو اقدام صورت می گیرد، در اقدام اول دستگاه های رسمی که خود مشکل دارند، زیر نظر باالترین مقام کشور 
ستادی برای مبارزه با فســاد تشکیل می دهند که اعضای آن گلچینی از دستگاه های مختلف اســت. اقدام دوم جنبه مردمی و تشکیل سازمان های 
مردم نهاد در این زمینه است که واسطه ای بین مردم و حکومت شوند و به عنوان کانونی برای مبارزه با فساد امکانی در این زمینه ایجاد کنند. این اقدام دو 
حسن دارد اول اینکه مردم وقتی ببینند نهادی از خودشان دست اندرکار موضوع شده اعتماد بیشتری می کنند، در درجه دوم این نهاد می تواند کار مردم 
را تعقیب و به سرانجام برساند.  توکلی با اشاره به تشکیل سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی اظهار داشت: 
اولین اقدام این سازمان این بود که وقتی خبر رسید وزیر صنعت بر خروج شرکت های پتروشیمی از بورس اصرار دارد ما این کار را خالف مصلحت و منافع 

ملی دانستیم و قرار بود در این مسیر هزار میلیارد تومان رانت ردوبدل شود لذا با مباحث کارشناسی توانستیم جلوی این مسئله را بگیریم.

سراصولگرایاندرلیستنهاییاصالحطلبانبیکالهمیماند
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اســالمی ضمن دعوت از کلیه نامزدهای اصولگرا به انصراف به نفع فهرست واحد 
اصولگرایان گفت:اصولگرایانی که در فهرســت مطهری هستند در فهرست نهایی اصالح طلبان و دولتی ها فدا می 
شوند و سرشــان بی کاله خواهد ماند.صالح اسکندری عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با اشاره به انتشار 
برخی اسامی نامزدهای اصولگرا در فهرست صدای ملت علی مطهری در فضای مجازی و کانال های تلگرامی گفت: 
هنوز هیچ مرجع رسمی این فهرســت را تایید نکرده و بعید می دانم افراد اصولگرا بپذیرند که در فهرست علی مطهری 
نامشــان در کنار الیاس حضرتی و مصطفی کواکبیان باشد.اسکندری با اشــاره به تالش دولتی ها برای گرفتن سهم 

بیشتر در فهرســت نهایی تصریح کرد: برخی خبرها حکایت از آن دارد که در لیست نهایی برای اصالح طلبان سهمی حدود 7 تا 10 نفر در نظر گرفته 
شده اســت. در واقع همانطور که جریان اصالحات در انتخابات 92 به نفع اعتدال کنار کشید تدبیر شورایی که متشکل از افراد تعیین کننده ای چون 
کرباســچی، یونسی، مرعشی، ترکان، موسوی الری، بهزاد نبوی و ... است این است که مجدد اصالح طلبان سهم کنتری در فهرست نهایی داشته 
باشند.وی افزود: با این تفاسیر که آنها به خودشان هم رحم نمی کنند، مطمئنا سر اصولگرایانی که در فهرست علی مطهری هستند در لیست نهایی 
اصالح طلبان بی کاله خواهد ماند.عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی تصریح کرد: بعید می دانم برخی از این چهره های اصولگرا که نامشان 
در فهرســت مطهری آمده است با این سابقه سیاسی حاضر شوند حیثیت و سرنوشت سیاســی خود را به دست شورایی بسپرند که امثال بهزاد نبوی و 

کرباسچی در آن تعیین کننده هستند.

مردمبهاهمیتخبرگان
توجهکنند

کاندیدای انتخابات پنجمین دوره انتخابات مجلس 
خبرگان گفت: مــردم باید توجه کننــد که انتخابات 
خبرگان بســیار حائز اهمیت اســت و طبــق قانون 
اساســی در شــرایط فعلی برای انتخــاب رهبری در 
صــورت نیاز هیچ راهی برای انتخــاب رهبری جز از 

طریق خبرگان وجود ندارد.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در برنامه 
خبــرگان ملت که به منظــور تبلیغــات کاندیداهای 
مجلس خبرگان رهبری از تلویزیون پخش می شــود 
، اظهــار کرد: اعضای خبرگان عــالوه بر اینکه باید 
خودشان دارای رتبه اجتهاد از لحاظ دروس حوزوی 
باشند باید بینش کافی به مسائل سیاسی و اجتماعی 

گاه به زمان باشند. داشته و آ
این کاندیدای مجلــس خبرگان رهبری گفت: برای 
مردم مهم اســت که نمایندگانــی را برگزینند که این 
نمایندگان، رهبری را انتخاب کنند که بینش سیاسی 
اجتماعی داشته و مدیر و مدبر باشد. نماینده مجلس 
خبرگان رهبری باید قدرت اداره جامعه اسالمی و ملت 
اسالمی را داشته باشد و مردم باید بدانند که مجلس 
خبرگان هم رهبری انتخاب می کند و هم به صفات 
رهبری به طور مداوم نظارت می کنند پس اگر خدای 
نکرده زمانی الزم باشد رهبری را از مسئولیت رهبری 

برکنار می کنند.
روحانی با اشــاره به اینکه مجلــس خبرگان اول در 
مقطع بســیار حساس 1۴ خرداد ســال 68 وظیفه 
بســیار حساسی را به نحو احســن انجام داد گفت: 
بعــد از رحلــت امــام )ره( در کمتــر از 2۴ ســاعت 
مجلــس خبرگان توانســت رهبری شــجاع، عالم، 
مدیر و مدبر را که ادامه دهنده راه امام )ره( باشد به 

خوبی برگزینند.
وی تصریح کرد: باید به این لحظه فکر کنیم که اگر 
الزم بود نمایندگان مجلس خبرگان بتوانند با صالبت 
و شــهامت در کوتاه ترین زمان بدون در نظر گرفتن 
مســائل حزبی و تنها در چارچــوب قوانین و مقررات 
اسالم و منافع امت و جهان اسالم و منافع کشورمان 

رهبری اصلح را انتخاب کند.
روحانی با اشــاره به اینکه در سالهای اخیر با توجه به 
مقتضیات زمان کمیسیون های مختلفی در مجلس 
خبرگان تشکیل شده اســت گفت: در مجلس سوم 
کمیسیون سیاســی اجتماعی تشکیل شد تا مسائل 
مهم سیاســی داخل کشــور ســطح جهان اسالم و 
کل دنیا هم چنین مســائل اجتماعی را مورد بررسی 

قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه در هر اجالس خبرگان گزارش 
کلــی از شــرایط داخلــی و خارجی توســط صاحب 
نظران برای نماینــدگان مجلس مطرح می شــود، 
گفت: حدود 8 ســال در دو دوره رئیس کمیســیون 
سیاســی اجتماعــی مجلس خبــرگان بــوده ام که 
 مســائل مهمی را در این کمیســیون مورد بررســی

 قرار دادیم.
روحانی با بیــان اینکه خبــرگان فقط مســأله فقه و 
فقاهت را بررســی نمی کند بلکه بینــش اجتماعی و 
سیاســی را مورد توجه قرار می دهد گفت: انتخابات 
مجلس خبرگان انجام وظیفه بسیار مهم است که بر 

دوش مردم خواهد بود.
وی با اشــاره به وظایف ســنگین رهبری برای اداره 
کشــور و امت اســالمی اظهار کرد: رهبری انقالب 
شــخصیتی اســت که سیاســت های کلــی نظام را 
تعیین می کند و فرمان جنگ و صلح بر عهده ایشان 
است. هم چنین فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه 
قضاییه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را 

انتخاب کرده و بر کار سه قوه نظارت دارند.

چه کسی باید شرمنده باشد؟
دعواهایسیاسیدرپوششاقتصاد

احمــد توکلــی و الیاس نــادران روز گذشــته در نشســت خبری »ابعــاد جدید 
قراردادهای پسابرجام و تحوالت اقتصادی« نقدهای تندی به دولت یازدهم و 
عملکرد اقتصادی آن وارد کردند. از محرمانه بودن آمارهای اقتصادی تا عدم لغو 
تحریم ها، دروغگویی به مردم، فساد دولتمردان و تالش برای تشکیل مجلسی 
دولت ساخته. ادعاهایی با رنگ و بویی سیاسی که شدیدا با استقبال رسانه های 
اصولگرا روبه رو شد و امروز صفحه یک روزنامه هایشان را به خود اختصاص داد. 
اما این ادعاها امروز بی پاســخ نمایند و واکنش تند اسحاق جهانگیری معاون 

اول رئیس جمهور را در پی داشت.

کسانی باید شرمنده باشند که فساد را نهادینه کردند
جهانگیری در هفدهمین همایش ملی معرفی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز 
با انتقاد از کسانی که از دولت می خواهند به خاطر عدم انتشار گزارش سه ماهه 
در خصوص یک شــاخص اقتصادی شرمنده باشد، گفت: دولت از نقد و تذکر 
داده شده استقبال کرده و تالش می کند تا با شفاف سازی آمارهای مورد نیاز را 
در اختیار جامعه قرار دهد اما کسانی که این تعابیر را به کار می برند باید شرمندٔه 

اقداماتی باشند که کشور را به سمت ویرانی هدایت می کرد.
جهانگیری با بیان اینکه 700 میلیارد دالر از منابع نفت کشوردر سالهای گذشته 
نابود شــد، گفت: امروز و در شــرایطی که قیمت جهانی نفت به پایین ترین حد 
خود رسیده کشورهای منطقه برای اینکه اقتصادشان کمتر دچار نوسان شود 
از حساب ذخیرٔه ارزی خود برداشت می کنند اما متاسفانه مسئوالن گذشته یک 

دالر در حساب ذخیرٔه ارزی کشور باقی نگذاشتند.
وی با اشاره به اینکه دولت با همٔه مسائل توانسته مانع از نوسانات ارزی در اقتصاد 
کشور شود، گفت: کسانی باید شرمنده باشند که خرج کردند و بدهی هایی بزرگ 
بر عهده دولت بعد قرار دادند و یک دولت به معنای واقعی بدهکار ایجاد کردند 
که یک رقم از تعهدات آنکه از ســوی وزارت اقتصاد و دارایی اعالم شــده 380 

هزار میلیارد تومان است.
معاون اول رییس جمهور افزود: کسانی باید شرمنده باشند که 22 میلیارد دالر 
در 17 ماه از پولهای کشــور را به بهانٔه واهی جلوگیری از نوســانات قیمت ارز به 
استانبول و دبی برده و فروختند، در حالی که بعد از آن باز هم کشور دچار شوک 
اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی شــد. این در حالی است که یک ایرانی فقط 

می تواند 5 هزار دالر از کشور خارج کند.
جهانگیری شرمندگی را برای کسانی دانست که 17 هزار میلیارد تومان ظرف 
18 ماه از منابع بانک مرکزی بدون مجوز قانونی برداشتند، گفت: کسانی باید 
شرمنده باشند که بابک زنجانی درست کرده و دکل نفتی گم کردند، ده ها فساد 

در کشور شکل داده و فساد را نهادینه کردند.
وی که ســخنانش با تشــویق حاضران مواجه بود، گفت: کسانی باید شرمنده 
باشــند که جســورانه مصوبٔه دولت برای فروش بیــش از 1 میلیون متر مربع از 

زمین های پارک پردیسان را دادند که خوشــبختانه اولین مصوبٔه دولت تدبیر و 
امید لغو مصوبٔه فروش زمین های این پارک بود.

دولت شرمنده است نرخ رشد اقتصادی را اعالم کند
اما توکلی و نادران دیروز چه گفته بودند؟ محرمانه شــدن آمارهای اقتصادی و 
قراردادها، پیش خور 50هزار میلیارد تومان درآمد بودجه95، عضویت یک وزیر 
در هیئت مدیره 18 شــرکت و خانواده اش در 1۴ شرکت، عدم لغو تحریم های 
بانکــی پــس از برجام، وعده هــای محقق نشــده دولت در حــوزه اقتصادی، 
دروغ گویی مســئوالن ارشد دولت جلوی چشــم مردم و بهره برداری سیاسی و 
انتخاباتی از تفاهم نامه های اخیر به اسم قرارداد بخشی از این ادعاهای آنان بود. 
احمد توکلی نماینده مردم تهران در بخشــی از ســخنانش بــه محرمانه بودن 
قراردادهای دولت اشــاره کرد و گفت: درست اســت که متن برخی قراردادها 
را نمی توان در حال حاضــر علنی کرد، اما این به معنی محرمانه نگاه داشــتن 
قراردادها نیســت بلکه متن قراردادها باید در اختیار دستگاه های نظارتی مانند 

مجلس قرار بگیرد. 
توکلی یکی دیگر از ایرادات وارده به قراردادهای بسته شده پس از برجام را مبهم 
دانســتن نوع قرارداد دانســت و توضیح داد، به طور مثال قراردادی بین ایدرو و 
فرانسه بسته شده است اما مشــخص نیست این قرارداد با چه کسی بسته شده 

است با دولت فرانسه یا یک شرکت فرانسوی.
نماینــده مردم تهران در مجلــس با تأکید بر اینکه بخــل در دادن اطالعات به 
مردم به نفع دولت نیست، گفت: هرچه بازار رقابتی تر باشد بهتر است. دولت باید 
سعی کند در اقتصاد مانند اتاق شیشه ای عمل کند تا رانتی وجود نداشته باشد. 
توکلی با اشاره به اینکه نرخ رشد شاخص مهم اقتصادی است که جهت اقتصاد 
کشور را نشان می دهد، گفت: نمی توان به مردم امید واهی داد، سرمایه گذاران 
به آینده چشم دوخته اند و نسبت به آن حساس هستند. توصیه می کنم به دولت 
همان طور که در زبان می گوید شفاف عمل می کند در عمل این گونه باشد و به 
مردم اطالعات بدهد. احمد توکلی در بخش دیگری با اشاره به باالبودن میزان 
رکود در کشور گفت: اینکه دولت اکنون نرخ رشد را اعالم نمی کند نمی خواهد 

پیش مردم شرمنده شود.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد نفتی و برخی از رفتارهای حکومتی تشدید فساد را 
در جامعه به وجود می آورد، افزود: احمدی نژاد یکی از صفات بارزی که داشت 
عدم اهمیت به نظرات اطرافیان بود. این موضوع خود یک فضای مناســب را 
برای فســاد فراهم می کرد چرا که وی به انتقادها درباره رفتــار کابینه و یا افراد 

منتسب به دولت توجهی نمی کرد وآنها نیز با آزادی عمل فعالیت می کردند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: دولت فعلی نیز در مورد فساد 
منصفانه و واقعی عمل نکرده است بلکه باید مبارزه با فساد را از خودشان آغاز و 
با مدیریت آن را برطرف کنند. به اعتقاد من وزیری که 18 شــرکت و خانواده اش 

در 1۴ شــرکت عضو هیئت مدیره اند و دنبال خروج محصوالت پتروشــیمی از 
بورس است و منتقدان خود را سوسیالیست می خواند صالحیت وزارت ندارد.

دولت به دنبال مجلس دولت ساخته است
الیاس نادران نیز در این جلسه انتقادات خود را به عملکرد دولت بیان کرد. نادران 
با تأکید بر دو برابر شــدن نقدینگی در دولــت یازدهم گفت: در حال حاضر نرخ 
رشد اقتصادی منفی اســت اما دولت جرأت نمی کند نرخ رشد منفی اقتصاد را 

اعالم کند. سه دوره است که دولت از ارائه آمارها طفره می رود.
نادران با تأکید بر اینکه دولت روحانی تمام فعالیت های اقتصادی را بر مدار برجام 
تعریف کرده بود، گفــت: این دولت هر گونه اقدام اقتصادی را به رفع تحریم ها 

موکول کرده بود. اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.
وی افزود: دولت در 2 ســال و نیم گذشــته وعده های گشــایش مشــکالت 
اقتصادی را دادند که تحریم ها برداشته می شود. اولین یکشنبه بعد از برجام دو 
اتفاق در حوزه اقتصادی در کشور رخ داد؛ یکی اینکه اعالم کردند 1000 ال سی 
باز شده که در مدت کوتاهی مشخص شد این خبر از اساس اشتباه و دروغ بوده 
است. با این اوصاف دولت راستگویان کجاست؟ شائبه ایجاد نمی شود که دولت 
به دنبال این است که آنچه را می خواهد از صندوق های رأی بیرون بکشد؟ یعنی 
قصد دارد یک مجلس دولت ساخته بسازد. رفتار سیاسی دولت در اقتصاد نتیجه 

خوبی را نخواهد داشت.
نادران گفت: از رفتار دولت این برمی آید که دارد یک اقدام در حوزه فضا سازی 
رسانه ای اقتصادی انجام می دهد. در واقعیت های ملموس زندگی مردم مانند 
کارخانه ها، در حوزه تولیدی، اشــتغال و معیشــت مردم چیزی دیده نمی شود. 
دولت هنوز نرخ رشد منفی اقتصاد را اعالم نمی کند. می خواهند مجلس را به یک 
مجلس دولت ساخته تغییر دهند. یک مجلسی ساخته شود که یک فراکسیون 
دولتی و یک فراکسیون ملتی ها داشته باشد. به انحصار گرفتن مجلس توسط 

دولت خالف دموکراسی است.
نادران دربــاره قراردادهای نفتی هم گفت: مصوبه دولــت درباره قراردادهای 
نفتی در واقع یک چارچوب است اما همین مصوبه هم با قانون در تعارض است. 
در حال حاضر ســه پیش نویس مدل جدید قراردادهای نفتی در اختیار مجلس 
قرار گرفته اســت اما هنوز بررسی این بخش آغاز نشده است که متن قراردادها 
با توجه به مصوبه دولت تدوین شده است یا نه، در حالی که دولت گمان می کند 
در پیش نویس ها حداکثر امتیازها را به خارجی ها داده اســت ما معتقد هستیم 
این امتیازات حداقل است و قطعًا خارجی ها برای گرفتن امتیاز بیشتر چانه زنی 
خواهند کرد و باز هم امتیاز خواهند گرفت. اگرچه دولت تأکید می کند این مدل 
قراردادی مشارکت در تولید نیست ما با اسناد علمی ثابت می کنیم که کاش این 
مدل قراردادی مشــارکت در تولید بود چون این مدلی که آنها تدوین کرده اند از 

مشارکت در تولید بدتر است.

واکنش روزپیگیری روز

جوانان به شیوه »جدال احسن« دنبال مطالبات برحق خویش باشند
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، با تأکید بر اهمیت تفکرات جوانان و دانشــجویان در جامعه که از طریق خانواده ها به همه ی ســطوح می رســد، گفت: افکار منطقی و مستدل همیشه 
بین مردم پســندیده اســت و می دانیم که جوانان از طریق خانواده ها، جامعه را در انتخابات راهنمایی می کنند.رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، انتخابی بودن مســتقیم یا با واسطه همه 
مســؤولیت ها را در نظام اسالمی، امتیاز ویژه قانون اساسی دانست و گفت: انتخابات اســفند تبلور دخالت مردم برای انتخاب نمایندگان خویش در مجلس شورای اسالمی و نمایندگان مجلس 
خبرگان اســت.وی خطاب به جوانان دانشــجو، گفت: به دور از تنازعات فشــل کننده و به شیوه جدال احســن، دنبال مطالبات برحق خویش باشــید که اگر تالش های شما برای خدا و تقویت 
جایگاه نظام اســالمی باشد، عبادت است.هاشمی رفســنجانی، روایت منسوب به پیامبر اســالم)ص( یعنی »من دّق بابًا و لج ولج« کســی که دری را بکوبد و جدیت کند، داخل خواهد شد« را 
تابلویی برای پرهیز از نا امیدی و پی گیری مطالبات جوانان دانســت و گفت: آینده برای جوانان اســت و حق دارند پایه های آینده خود را امروز بریزند و شرکت در انتخابات یکی از مهمترین کارها 

برای تقویت پایه های جامعه در سال های آینده است.

سیاسی
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ســردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا در نشســت خبری خود به سواالت 
خبرنگاران پاســخ گفت. منتظر المهدی در این نشســت در واکنش به سخنان 
شب گذشته استاندار تهران درباره جمع آوری بنرهای تبلیغاتی آیت الله هاشمی 
رفسنجانی در روز راهپیمایی 22 بهمن، به ایسنا گفت: در این روز پلیس با تعدادی 
بنر مجهول الهویه که مشــخص نبود برای کجاســت مواجه شــد که این بنرها 
جمع آوری شــده و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت. منتظر المهدی هم چنین 
درباره همایش ها و میتینگ های انتخاباتی نیز گفت: باید مجوزهای الزم در این 
خصوص اخذ شــود و کســانی که مجوز دریافت کرده اند باید موضوع را به پلیس 

اطالع دهند.
سخنگوی ناجا درباره حضور پلیس در کاخ جشنواره فجر در برج میالد نیز اظهار 
کرد: ناجا بر حسب وظیفه ذاتی که دارد در اماکنی که جمعیت زیادی شکل بگیرد 
حضور پیدا خواهد کرد در این شــرایط اگر نیاز به تذکر باشد حتما تذکرات الزم به 

متخلفان داده خواهد شد. درمورد حضور پلیس در کاخ جشنواره فیلم فجر نیز گرچه 
هیچ گونه دستگیری نداشتیم، اما تعدادی از افراد به خاطر نوع پوشش خود امکان 

حضور در کاخ جشنواره نیافتند.
وی درباره این سوال که به نظر می رسد پلیس در برخورد با هنرمندان و مردم عادی 
رویه متفاوت داشته و آن لباسی که هنرمند به عنوان الگوی جامعه می پوشد برای 
دیگر مردم مجاز نمی داند گفت: از نظر ما هنرمندان در حاشیه امن نیستند و همه 
در برابر قانون یکسان هستند. سخنگوی نیروی انتظامی ادامه داد: ناجا مخالف مد 
نیست اما مدهایی مناسب است که متناسب با آرایه های دینی و فرهنگ خودمان 
باشد. مدهای غربی و فاقد هویت به خاطر خود کم بینی ایجاد می شود که باید در 

مورد آن دسته های فرهنگ ساز نیز وارد عمل شوند.
منتظرالمهدی درباره آخرین وضعیت پرونــده محمود خاوری مدیرعامل فراری 
بانک ملی و از متهمان اصلی پرونده اختالس سه هزار میلیاردی در دولت احمدی 

نژاد گفت: این فرد همانطور که می دانید به کانادا رفته و اعالن قرمز اینترپل برایش 
صادر شــده است. به گفته او از میان 200 کشور جهان 189 کشور عضو اینترپل 
هستند که به قوانین پایبندند که در این بین سه یا چهار کشور عضو مواضع دیگری 
برای اســترداد متهمان دارند که کانادا یکی از آن ها اســت. منتظر المهدی ابراز 

امیدواری کرد که با پیگیری های دیپلماتیک خاوری به کشور باز گردد.
سخنگوی ناجا همچنین از دستگیری عامالن تیراندازی در یکی از برنامه های 
انتخاباتی در شوش خبر داد و گفت: این افراد شناسایی و دستگیر شده و تیراندازی 

نیز توسط تفنگ ساچمه ای انجام شده بود.
وی اطالعیه و بخشــنامه ناجا برای روز ولنتاین را نیز تشریح کرد و گفت: صنف 
مربوطه خودش اقدام به اطالع رسانی در این زمینه کرده بود البته ما معتقدیم که 
فرهنگ های غربی و وارداتی در جامعه ما نمی توانند موثر باشند بر اساس فرهنگ 
اصیل ایرانی و دستورات ایرانی برای ما هر روز ، روز عشق و هدیه دادن است و در 
روایات و احادیث مختلف بارها تاکید شــده مومنین باید با یکدیگر مهربان بوده و 

به هم هدیه دهند.

بنرهایجمعآوریشدهمجهولالهویهبودند

پرونده بابک زنجانی همچنان باز است
نبایدفقطزنجانیمحاکمهشود

دادگاه متهمان پرونده بزرگ نفتی چهارشــنبه هفته گذشته پس از 26 جلسه 
بررســی به اتمام رســید و قاضی صلواتی گفت حکم متهمان به زودی اعالم 
خواهد شد.  با این حال بسیاری و از جمله مسئوالن می گویند پایان جلسات 
این متهمان به معنای بسته شدن این پرونده نیست، پای خیلی ها گیر است 
و هنوز به دادگاه باز نشــده اســت، از جمله آن هایی که رانت ها را در اختیار 

زنجانی و متهمان دیگر گذاشته اند.
موضوعی که امروز دادســتان عمومی و انقالب تهــران نیز درخصوص آن 
ســخن گفت و بار دیگر بر وجــود ردپای چند وزیر دولت قبــل در این پرونده 
تاکید کرد. وی همچنین تصریح کرد خدمات پیشــین افراد مانع رسیدگی به 
جرم هایشان نخواهد شد. در این راســتا دو نماینده مجلس که پیگیر پرونده 
زنجانی هســتند نیز از تمام نشدن پرونده سخن گفتند و تاکید کردند که هنوز 

پای مافیای این پرونده به دادگاه باز نشده است. 

خدمات پیشــین افراد مانع پیگیری جرم هایشان نیست
امروز نشست مشترک دادستانی تهران و فرماندهی نیروی انتظامی با حضور 
سردار اشتری، معاونان دادسرای عمومی و انقالب تهران و دادستان های 
شهرستان ها و روســای حوزه های قضایی اســتان تهران به ریاست عباس 

جعفری دولت آبادی دادســتان عمومی و انقالب تهران برگزار شد. 
جعفــری دولت آبادی دادســتان عمومــی و انقالب تهران در این نشســت 
درخصــوص پرونده زنجانــی با یادآوری خاتمه یافتن جلســات رســیدگی به 
اتهامات بابــک زنجانی،  اظهار کرد: دادســتانی تهران ابتــدا در خصوص 
متهمان اصلی این پرونده که در موضوع فروش نفت دخیل بود،  کیفرخواست 
صادر کرد و این امر به معنــای پایان یافتن روند تحقیقــات از دیگر متهمان 

این پرونده و مدیران و مسئوالن دخیل در آن نیست.

به گفته جعفری دولت آبادی در این پرونده از چند وزیر دولت ســابق که ذیل 
صورت جلســه مرتبط با بابک زنجانی را امضا کرده بودند و برخی مســؤولین 
مرتبط با پرونده تحقیق شــده اســت. وی با اعالم این که سیاست دادستانی 
تهران در این پرونده از همان ابتدا،  بازگشت وجوه به بیت المال بود و با اشاره 
به فلســفه وجودی این پرونده،  که احقاق حقوق بیت المال است،  این تاکید 
را به معنی غفلت دادســتانی از جرایم ارتکابی توسط سایر متهمان ندانست و 
افزود: چنین امری مانع رسیدگی به عناوین مجرمانه انتسابی به دیگر افراد 

دخیل در این پرونده نیست.
دادســتان عمومی تهران همچنین با اشــاره به ادعای برخــی متهمان این 
پرونده،  مبنی بر این که در گذشــته خدماتی به نظام داشــته اند و بیان این  که 
هیچ یک از غارتگــران و خائنان بــه بیت المال مصونیت نخواهند داشــت، 
گفت: خدمات قبلی افراد،  مانع از پاســخگویی در مقابل اقدامات مجرمانه 

و پیگرد کیفری آن ها بابت جرایم ارتکابی نیست.

پای مافیای پرونده زنجانی به دادگاه باز نشــد
اما اظهارات دادســتان تهران با واکنش هایی تاییدی از سوی برخی دیگر از 
مسئوالن همراه بود. سیدحسین دهدشــتی عضو کمیسیون انرژی مجلس 
درباره ایــن اظهارات گفت: ما هم حرفمان از اول همین بود، مســلما بابک 
زنجانی به تنهایی نمی توانســته اســت همه این تخلفات را انجام داده باشد. 
دهدشــتی درمورد وزیرانی که دادستان تهران از آن ها سخن گفته است نیز 
گفت: وزرایی که آقای دولت آبادی اســم آوردند احتماال وزیر بازرگانی، وزیر 
اقتصاد، وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی آقای احمدی نژاد هســتند که طی 
نامــه ای بانک FIIB را که متعلــق به بابک زنجانی اســت، تأیید کردند و به 

بانک مرکــزی تأکید کردند که با این بانک کار کنند.

این عضو کمیســیون انــرژی مجلــس همچنین از ســعید مرتضــوی، نام 
آشــنای دیگری که در جلســات دادگاه زنجانی نیز چندین بــار از او نام برده 
شــده بود، یاد کــرد و تصریح کــرد: از دیگر مســئوالنی که در ایــن پرونده 
ســهیم بودند آقای مرتضوی اســت و همان گونه می دانید زمانی که پرونده 
زنجانی در کمیســیون انرژی در حال بررســی بود، و ایشــان از نظر ما متهم 
 بودنــد، آقــای مرتضــوی در حال تفاهــم با آقــای زنجانی بــرای واگذاری 

138 شرکت بود.
وی در توضیحات بیشــتر در این خصوص گفت: با توجه به اینکه زنجانی به 
وزارت نفت بدهــکار بود، به آقای مرتضوی گفته می شــود که آقای زنجانی 
به وزارت نفت بدهکار اســت، تا تکلیف این بدهی ها مشــخص نشده است 
چیــزی به ایشــان واگذار نکنیــد. با وجود ایــن، مرتضوی با آقــای زنجانی 
تفاهم نامه امضا می کند و شــبانه چک تضمینــی از طرف آقای مرتضوی به 

آقای زنجانی داده شد.
دهدشــتی درنهایت بر لزوم مجازات عوامل پشــت پرده تأکید کرد و گفت: 
ما نمی خواهیم زنجانی به تنهایی مجازات شــود بلکه باید همه عوامل پشت 
پرده این پرونده مجازات شــوند چراکه اگر اینگونه نشــود با فساد به صورت 

واقعی برخورد نشده است.
همچنین امیرعباس ســلطانی، عضو کمیســیون انــرژی مجلس و نماینده 
پیگیری کننــده پرونــده بابک زنجانــی در گفت و گویی در ایــن خصوص با 
بیان اینکــه دادگاه بابک زنجانی به مورد خاصی دســت پیدا نکرده اســت، 
گفت: معتقــدم 90 درصــد از اظهارات بابــک زنجانــی در دادگاه خارج از 
کیفرخواســت مطرح شــد. افــراد پشــت صحنــه فعالیت هــای زنجانی به 
 دادگاه احضــار نشــدند، معتقــدم پــای مافیای پرونــده زنجانی بــه دادگاه

 باز نشد.

احمدی نژاد از دل تحریم انتخابات شورای شهر بیرون آمد
حمیدرضا جالیی پور عضو انجمن جامعه شناســان ایران تصریح کرد: اینکه مجلســی مانند مجلس نهم روی کار آید که از جهت گیری ضد توســعه احمدی نژاد دفاع می کرد فرق دارد با اینکه مجلسی داشته 

باشیم که دنبال توسعه همه جانبه، درون زا و برون نگر باشد. شما شاهد بودید که تند روها در مجلس تالش داشتند برجام را برهم بزنند و اگر تاکید الریجانی نبود شاید موفق هم می شدند. جالیی پور تصریح 
کرد: در ضمن نمایندگان مجلس تریبون قانونی دارند که می توانند درباره بســیاری از مسائل مهم کشور نظر دهند. شما ببنید این مجلس چه چیزهایی را مدام مورد اعتراض قرار می داد؟ اعتراضات 

این افراد در جهت منافع مردم و کشــور بود یا مصالح عده ای تندرو؟. باید حتی االمکان نمایندگانی را روی کار آورد که حرفهای اساســی جامعه را مورد توجه قرار دهند.وی افزود: توصیه دیگرم 
این اســت که مردم نه فقط خود در انتخابات شــرکت کنند بلکه فامیل، دوستان، همسایگان و همفکران خود را به شرکت در انتخابات دعوت کنند.وی تصریح کرد: تجربه 20 ساله اخیر ایران 

نشان داده که تحریم انتخابات معموال به نفع تندروها تمام شده است. نمونه اش انتخابات آزاد شورای شهر دوم است که مشارکت مردم بسیار پایین بود و از دل آن شورای شهری )با صد 
و شصت هزار رای از یک شهر هشت میلیونی( بیرون آمد که احمدی نژاد را شهردار کرد و سکوی پرش وی به سوی ریاست جمهوری شد.

همکاریاصالحطلبانباجامعهروحانیت
ســید محمود میرلوحی، اظهار کرد: درباره 
لیســت خبــرگان اصــالح طلبــان مجمع 
محققین و مدرســین قم و مجمع روحانیون 
مبارز اظهارنظر خواهند کــرد اما اجماال ما 
با جامعه روحانیت و لیســت مــورد حمایت 
آیت الله هاشــمی رفســنجانی همراهی و 

همکاری خواهیم کرد.وی ادامه داد: پیش بینی ما این اســت که با حضور 
آیت الله هاشمی رفسنجانی انتخابات خبرگان شور بیشتری خواهد گرفت. 
لیســت مورد تایید ما را دو مجمع محققین و مدرســین قم و روحانیون مبارز 
اعالم خواهند کرد و آن را از طریق بیانیه ای به اطالع عموم خواهیم رساند. 
این فعال سیاسی همچنین گفت: فکر می کنیم که اگر لیست تهیه شده در 
پنجمین دوره مجلس خبرگان رای بیاورد مجلسی بهتر، اطمینان بخش تر، 

صمیمانه تر خواهیم داشت که مردم هم به آن اطمینان داشته باشند.

تعهدیبهاصالحطلبانندادهام
علــی مطهــری در گفت وگویــی کوتــاه 
دربــاره اینکه آیا میثــاق نامــه انتخاباتی 
اصالح طلبــان را امضــا کــرده  یــا خیر، 
گفــت:»در ایــن چیــزی که اســمش را 
اطالعــات  ند،  گذاشــته ا میثاق نامــه 
شخصی مثل میزان تحصیالت و سوابق 

پژوهشی و آموزشی و ســوابق اجرایی و فعالیت رسانه ای را خواسته اند و 
در پایان آن هم آمده اســت که کاندیدا در صورت پیروزی در انتخابات، 
عضو فعال فراکســیون اصالح طلبان شود، که این بند را بنده نپذیرفتم. 
بنا بر این آنچه که امضا کرده ام چیز مهمی نبوده اســت و تعهدی به آنها 
نداده ام. ضمنًا همان طوری که می دانید ما فهرســت مســتقل صدای 
ملــت را برای حوزه تهــران داده ایم و به زوی فهرســت مربوط به مراکز 

استانها را نیز اعالم خواهیم کرد.«

همراهانروزهایسختیرافراموشنکنیم
حجت االسالم و المســلمین سید حسن 
خمینــی در آخرین پســت اینســتاگرامی 
خود، تصویــری را از دوران حبس مرحوم 
حاج ســید احمد خمینــی در زندان قزل 
قلعه منتشر کرد .ســید حسن خمینی زیر 
این عکس نوشــته است:روزها به سرعت 

برق و باد می گذرند. اتفاق های خوب و بد، هر چیز و هر جا، همه و همه 
می آینــد و می گذرند و باز می آیند. آنچه می ماند یادها و خاطره هاســت؛ 
و عکس هــا که این روزها کمک کننده به حافظه هاســت.یادگار امام در 
زندان قزل قلعه. زمــان طاغوت. قبــل از ازدواج. روزهای غربت امام. 
آن روزها که نام خمینی جرم بود و مانع هر پیشــرفتی می شــد.همراهان 
روزهای ســختی امام و بیت امام را فراموش نکنیــم. یاران ایام غربت، 

یاران حقیقی اند.

سپاهدرانتخابات
دخالتنمیکند

حجت االسالم و المســلمین علی سعیدی نماینده 
ولی فقیه در سپاه پاســداران در نشست خبری خود 
با خبرنگاران به مســائل جاری کشور بویژه موضوع 
انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای 
اسالمی پرداخت و تاکید کرد: ســپاه به عنوان یک 
نهاد انقالبی هیــچ دخالتی در انتخابات نداشــته و 

نخواهد داشت. 
حجت االســالم ســعیدی با اشــاره به اینکه ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی هیچ دخالتی در انتخابات 
نداشــته، ندارد و نخواهد داشــت، خاطرنشان کرد، 
وظیفه ذاتی سپاه است در مرحله نخست روشنگری 
صحنه ها و جریان شناســی اســت که این با دخالت 
در انتخابات فرق دارد و هیچ گاه سپاه وارد مصادیق 

انتخاباتی نخواهد شد.
سعیدی ادامه داد: در مورد انتخابات هم ما معیار ها 
را مــی گوییم که همه بدانند مجلس و نماینده در تراز 
انقالب چه مجلس و نماینده ای اســت و این ویژگی 
ها را هــم از بیانات امام راحــل و مقام معظم رهبری 
اســتخراج کرده و کاندیدای اصلح را بــا این معیارها 

معرفی می کنیم.
وی همچنیــن با بیان اینکه ممکن اســت شــورای 
نگهبــان وظیفه بررســی صالحیت هــا را به برخی 
نهادها بســپرد و برخی افراد ســوابقی داشته باشند 
که در اختیار مراجع رســمی نباشــد و از سپاه هم این 
درخواست را داشته باشد، گفت: سپاه در این صورت 
به مراجع قانونی و رســمی پاســخ می دهد، سپاه در 
برخی مواقع ضابط قضایی و امین اســت که اینها به 

معنای دخالت نیست.
سعیدی در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان 
اینکــه اگر دولــت بخواهد برجام را بــا جدیت و به 
خوبی دنبــال کنــد نیازمند یک مجلــس انقالبی 
اســت که بتواند در مقابــل زیاده خواهــی آمریکا 
بیاســتد و در مقابل آن مقاومت کنــد، گفت: چرا 
که آمریکا می خواهد به موضوعات فراهســته ای 
ورود پیــدا کند و عمــق اســتراتژیک و اقتدار ما را 

هدف گرفته است.
نماینده ولی فقیه در سپاه درخصوص تعدد کاندیداها 
نیز آن را هم آســیب و هم فرصت خواند و افزود: در 
هیچ جای دنیا نیســت که افراد تنها با دو شرط افراد 
بتوانند در انتخابات ثبت نام کنند. وی با اشاره بر اینکه 
نهادهای قانون گزاری باید در این زمینه تجدید نظر 
کننــد، تاکید کرد: ورودی و خروجــی انتخابات باید 
متوازن باشــد زیرا برای ثبت نام کنندگان هم ایجاد 

ناراحتی می شود. 
حجت االسالم والمسلمین سعیدی در این نشست 
خبــری همچنین به موضوعات منطقه ای اشــاره 
کرد و با بیان اینکه صحنه نبرد در ســوریه با جنگ 
تحمیلی عــراق علیه ایران کامال متفاوت اســت، 
افزود: آنجا جنگ درون شــهری و چریکی است و 
با جنگ مرزی فرق دارد؛ نیروهایی تروریســتی در 
این مناطق، آموزش دیده انــد و ما نیز فقط حضور 
مسشــتاری داریم و از اعزام نیــرو بصورت متفرقه 
بشدت پرهیز می شود و افراد هم نباید برای حضور 
در سوریه به فرماندهان فشــار بیاوردند، چرا که ما 
در اعزام نیرو به ســوریه، محدودیت زیادی قائلیم 
اما از طرفی اســتقبال زیادی هم برای این حضور 

وجود دارد.

رویداد ۲4 نوشت: ائتالف کوچک زاده با فامیل و آشنایان
کوچک زاده که در مجلس نهم به عنوان نماینده نزدیک به دولت دهم راه ساده ای تا بهارستان را طی کرده بود، شاید هیچ گاه تصور نمی کرد 

که دعوای بین جریان های سیاسی و ائتالف ها بر سر نخواستن او باشد.

 عصر ایران نوشت: تغییر مهم و راهبردی در نقشه سیاسی ایران
هم اکنون دو جریان عمده کشور، عبارت اند از "اصالح طلب" و "اصولگرا"؛ ولی مرزبندی ها و افتراقات از یک سو و نزدیکی ها و اشتراکات 

از سوی دیگر، باعث شده اند، صحنه جدیدی در عرصه سیاسی کشور صورت پذیرد.

 خبر آنالین نوشت: چطور سیدحسن خمینی، نیامده از عرصه سیاست خارج شد؟
حجت االسالم سیدحسن خمینی با کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تبدیل به خبرسازترین چهره این دوره شد، البته مهر 

تایید صالحیت به پرونده او زده نشد و شورای نگهبان او را از دور رقابت ها خارج کرد.

 صراط نیوز نوشت: سوءاستفاده از امکانات دولتی در انتخابات
فعالیت های حزبی چند عضو کابینه از جمله جهانگیری و نوبخت که در آن بوی استفاده انتخاباتی از امکانات دولتی به مشام می رسید 

پیشتر حاشیه ساز شده بود.

 دولت بهار نوشت: اگر منظورتان از انحراف، احمدی نژاد نیست پس چیست؟
آقای دکترحدادعادل به تازگی و برای چندمین بار طی سال های گذشته از فتنه و انحراف ، به عنوان خط قرمز همفکران سیاسی خود در 

رویکرد انتخاباتی شان نام برده اند.

عکس روزسایت نگار

در حاشیه مراسم تشییع 
و تدفین چهارمین شهید 
مدافع حرم شهرستان 
اندیمشک؛

مراسم تشییع و تدفین 
علی محمد قربانی 
چهارمین شهید 
مدافع حرم شهرستان 
اندیمشک صبح امروز 
دوشنبه با حضور مردم 
این شهرستان برگزار 
شد.

خبرنامه
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رصدخانه

بزنگاه حلب
نتیجهنبردحلب،سرنوشتجنگرادرسوریهمشخصخواهدکرد

در شــرایطی که تالش های بیــن المللی برای برقــراری آتش بس و آغاز 
مذاکــرات میان دولت ســوریه و معارضین همچنان ادامــه دارد، عرصه 
میدانی درگیری ها در سوریه شاهد یکی از مهم ترین تحوالت از زمان آغاز 
جنگ داخلی تاکنون اســت. عملیات نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی 
هوایی روسیه برای آزادســازی حلب، از دو هفته پیش آغاز شده و تاکنون 
ادامه دارد. پایگاه تحلیلی »المانیتور« در مطلبی به بررسی وضعیت میدانی 
جبهه نبرد در حلب میان ارتش سوریه و معارضین پرداخته و می نویسد در 
نتیجه عملیات ارتش، گروه های مســلح حاضــر در این منطقه در حال از 
دست دادن پایگاه های خود هســتند و به این ترتیب، موضع آن ها در دور 
جدید مذاکرات ژنو تضعیف خواهد شــد. در این مطلب آمده که »در جایی 
بسیار دور از مذاکرات صلح ژنو و بده بســتانی که میان قدرت های ذینفع 
در موضوع ســوریه در جریان است، حلب، مرکز اقتصادی سوریه، شاهد 
حساس ترین نقطه عطف جنگ داخلی سوریه از زمان آغاز درگیری ها در 

مارس 2011 تاکنون است«. 
اول فوریه، روزی بود که از ســوی نیروهای دولتی سوریه و متحدان آنان 
برای آغاز عملیات گسترده در حومه شمالی حلب انتخاب شد. از آن تاریخ 
تاکنون، صدای شــلیک توپخانه ها در مناطق شمالی حلب، سرتاسر این 
شــهر را در بر گرفته و جنگنده های روســی نیز آسمان شــهر را به تسخیر 
خود درآورده اند. اما این نبرد، با نمونه های پیشــین متفاوت اســت. این، 
شــدید ترین و خونین ترین نبردی اســت که تاکنون میان ارتش سوریه و 
معارضین درگرفته که گروه های مسلح را در قلب مناطقی که تحت کنترل 
دارنــد، هدف قرار داده و آن ها را کاماًل در موضع دفاعی قرار داده اســت. 
حومه شمالی حلب، پایگاه گروه موســوم به »ارتش آزاد سوریه« است که 
این گروه در ژوئیه 2012 از طریق همین پایگاه وارد شهر شد. اما از آنجا که 
در حال حاضر، چهار طرف اصلی در حلب فعال هستند، نقشه درگیری ها 
پیچیده تر شده است. این چهار گروه عبارتند از معارضین که بیشتر از ارتش 
آزاد تشکیل شده؛ دولت ســوریه و متحدانش؛ گروه موسوم به »نیروهای 

دموکراتیک سوری«؛ و گروه تروریستی داعش. 

ســه روز مانده به آغــاز عملیات حلب، ارتش ســوریه، بــا حمایت زمینی 
گروه های مســلح نزدیک به ایــران )از جمله حزب الله عــراق و حزب الله 
لبنان( توانست کنترل شهرک های شیعه نشــین نبل و الزهرا را به دست 
بگیرد. آن ها سپس توانستند از این دو شهر، بر چند شهرک و روستای دیگر، 
از جله دویرالزیتون و تل جبین تســلط پیدا کنند. شــریف حلبی، خبرنگار 
نظامی ارتش آزاد سوریه می گوید: »این شدید ترین نبردی بود که در عمرم 
دیدم«. در پی این نبردهای شــدید، نیروهای دولتی باز هم پیشروی کرده 
و در تاریــخ پنجم فوریه، رتیان و مایر را تحــت کنترل خود درآوردند. حلبی 
می گوید: »همه جا، بارانی از موشک و خمپاره بود«. اهمیت این پیشروی 
در آنجاســت که گروه های معارض، یک گذرگاه استراتژیک را که متصل 
کننده حومه شمالی حلب به بقیه مناطق تحت کنترل آن هاست، از دست 
داده اند. در نتیجه، نیروهای ارتش آزاد در شمال حلب اکنون در وضعیت 

انزوا قرار گرفته اند و از شــرق توســط داعش، از جنوب توســط نیروهای 
ارتش و متحدانش و از غرب توســط نیروهای دموکراتیک ســوری تحت 

محاصره قرار دارند. 
معارضین از مدت ها پیش، گذرگاه میان دو روســتای تل جبین و معرســه 
الخان را در اختیار داشته اند. این گذرگاه، عالوه بر نقش آفرینی به عنوان 
یک مسیر تأمین تدارکات نظامی، به کامیون های باری و کمک رسان اجازه 
داده از طریق گذر مرزی باب السالم در مرز ترکیه و سوریه، وارد حلب شوند. 
عملیات کنونی، یادآور حمالت گسترده نیروهای دولتی به شمال حلب در 
فوریه 201۴ است. اما در آن زمان، نیروهای دولتی متحمل شکست شدند 
که نتیجه آن، 300 کشته و 50 اسیر بود. بر همین اساس، سوال اینجاست 
که چطور دولت ســوریه که پیش از این در   همان منطقه شکست خورده، 
اکنون موفق به پیشروی شده اســت؟ تردیدی نیست که حمالت هوایی 

روســیه که از چهار ماه پیش آغاز شده، نقش مهمی در این زمینه داشته و 
گروه های مسلح وابسته به ایران نیز در این عرصه نقش آفرینی کرده اند. 

در حال حاضر، معارضین سوری با بزرگ ترین چالش خود تاکنون، هم در 
عرصه سیاسی و هم نظامی روبرو هستند. زمان بندی آغاز عملیات حلب، 
درست همزمان با مذاکرات صلح »ژنو 3«، به هیچ وجه تصادفی نبوده؛ زیرا 
حلب، اصلی ترین پایگاه گروه های معارضین به اصطالح »میانه رو« سوری 
اســت که در این مذاکرات حضور داشــتند. در آغاز مذاکرات، معارضین 
برای وارد شدن به گفت و گو با نمایندگان دولت، خواسته هایی داشتند که 
از جمله می توان به برداشــته شدن محاصره شــهر ها و توقف استفاده از 
تسلیحات سنگین و موشک علیه معارضین اشاره کرد. با این حال، سرگئی 
الوروف، وزیر خارجه روسیه، روز سوم فوریه تصریح کرد که روسیه تا زمانی 
که گروه های مســلح شکست نخورده باشــند، حمالت خود را در سوریه 
متوقف نخواهد کرد. اما از   همان تاریخ – که مذاکرات صلح ژنو متوقف شد 
– نیروهای دولتی توانسته اند دست باال را در عرصه می دانی کسب نمایند.
گفتنی است روزنامه »السفیر« نیز که امروز مطلبی درباره تازه ترین تحوالت 
میدانی سوریه منتشر کرده، می نویسد در گفت و گوهای اخیر قدرت های 
منطقه ای و بین المللی درباره ســوریه در مونیخ، پیش از آنکه ســواالتی 
درباره نقشه مناطق مشمول آتش بس در خاک سوریه - که نظامیان روس 
و آمریکایی آن را مشــخص می کنند- مطرح شود، روس ها پیش دستی 
کرده و شــمال سوریه را از هرگونه معادله آتش بس خارج کردند. بر اساس 
اطالعات موجود، روس ها در اولین نشســتی که گروه برآمده از کنفرانس 
مونیخ، جمعه گذشــته برگزار کرد، هرگونــه آتش بس در جبهه های حلب 
یا هرگونه تعلیق حمالت هوایی خود در این جبهه ها و در شــمال ســوریه 
درحال حاضر را مستثنی کردند. گروه برآمده از کنفرانس مونیخ مأموریت 
زمینه سازی برای آتش بس و اجرای چگونگی امداد و کمک رسانی انسانی 
در سوریه را برعهده دارد. درســت در همین راستا بود که سرگئی الوروف، 
وزیر خارجه روسیه، شانس برقراری آتش بس را به ۴9 درصد پایین آورد و با 

این کار، سقف انتظارات را کاهش داد.

تمایل ایران به خرید سامانه موشکی »اس 400« 
نماینده رئیس جمهوری روسیه در افغانستان و رئیس اداره دوم آسیای وزارت امور خارجه روسیه گفت: »جمهوری اسالمی ایران به خرید سامانه های پدافند هوایی اس-۴00 عالقمندی نشان می دهد اما دو کشور در این مورد هیچ مذاکره ای 
نمی کنند«. زمیر کابولوف، امروز )دوشنبه( در گفت و گو با خبرگزاری روسیا سیوودنیا درباره امکان تحویل سامانه دفاعی اس-۴00 به ایران، گفت: »مقام های ایرانی در گذشته نسبت به خرید سامانه های اس-۴00 از روسیه ابراز عالقه کرده 
بودند«. بر پایه گزارش این رسانه روسی، برخی رسانه ها به نقل از سردار حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران اعالم کردند تهران در صورت نیاز سامانه های پدافند هوایی اس-۴00 از مسکو خریداری خواهد کرد. مجموعه های 
پدافند موشکی اس ۴00 یا تریومف )در طبقه بندی ناتو اس. ای-21( پیشرفته ترین تسلیحات پدافند موشکی روسی است که قادر به هدف قرار دادن هواپیما ها تا برد ۴00 کیلومتر و موشک های تاکتیکی تا شعاع 60 کیلومتری است.  گفتنی 
است تاکنون فقط چین از روسیه این سامانه های پیشرفته را خریداری کرده و هند نیز برای خرید آن مذاکراتی را انجام داده است. رئیس اداره دوم آسیای وزارت امور خارجه روسیه در ادامه مصاحبه با خبرگزاری روسیا سیوودنیا گفت: »مسکو 
در آینده نزدیک مجموعه های پدافند هوایی اس-300 را به ایران تحویل می دهد«. وی افزود: »به زودی این سامانه ها را در اختیار ایران قرار می دهیم«. دیمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه در امور دفاعی 21 دی ماه اعالم کرده 

بود روسیه پیش پرداخت قرارداد تحویل مجموعه های پدافند هوایی اس-300 را از ایران دریافت کرده است. وی گفت: »تحویل تسلیحات اس-300 به ایران بر اساس قرارداد مربوطه انجام می گیرد که سال گذشته امضا شد«. 

وضعیت اسفناک مهاجران در مرز صربستان در هوای سرد زمستانی.

زندگــی روزمره مردم جنگ زده شــهرهای 
آزاد شده سوریه.

پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیک های جهان برای انجام مراسم مذهبی در کلیسای گوادالپ مکزیک حاضر شد.

حضور پرشور مردم مکزیک در 
استقبال از پاپ فرانسیس.

  سندرز: رقیب جمهوری خواه 
خود را شکست می دهم

برنی ســندرز، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
گفت »می توانم نامزد حزب جمهوری خواه را در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا شکست دهم«. سندرز در پاسخ به سوال مجری 
شبکه تلویزیونی »ســی بی اس« که پرسید، اختالف زیادی بین 
میزان حمایت از هیالری کلینتون و شما در کارولینای جنوبی وجود 
دارد و شما چگونه می خواهید این اختالفات را کم کنید، گفت: »ما 
هزار داوطلب در کارولینای جنوبی داریم. به مردم این ایالت تلفن 
می زنیم و اگر شما به نظرسنجی ها توجه داشته باشید، ما میزان 

فاصله خود را با کلینتون به میزان قابل توجهی کاهش داده ایم«.

 نخست وزیر سابق رژیم اسرائیل 
راهی زندان شد

ایهود اولمرت، نخست وزیر پیشین رژیم اسرائیل، برای گذراندان 
دوران محکومیت خود به جرم فساد مالی به زندان »ماسیاهو« واقع 
در سرزمین های اشغالی برده شد. این برای نخستین بار است که 
یک نخست وزیر اسرائیلی برای اجرای حکم راهی زندان می شود. 
اولمرت که بین ســال های 2006 تا 2009 میالدی نخست وزیر 
رژیم اسرائیل بود، ابتدا در سال 201۴ میالدی از سوی دادگاه به 
شش سال زندان محکوم شد که این مدت بعدًا از سوی دادگاه عالی 
به 18ماه کاهش یافت. اما ممکن است دوران محکومیت وی در 
زندان افزایش یابد؛ چرا که هنوز اتهامات وی درحال پیگیری است.

 برگزاری رزمایش عربستان 
سعودی با حضور ۲0 کشور

عربستان سعودی از حضور 20 کشور عربی و آفریقایی در رزمایش 
جدید خود خبر داد. ریاض از این رزمایش به عنوان »بزرگ ترین و 
مهم ترین« مانور نظامی در تاریخ منطقه یاد کرده است. بر اساس 
اعالم دولت عربستان، این رزمایش 18 روزه در شمال این کشور 
و با حضــور نیروهای هوایی، دریایی و زمینی برگزار خواهد شــد 
و نیروهای شــرکت کننده در آن ظرف امروز )دوشــنبه( بعد وارد 
عربستان می شوند. براساس این گزارش، بیشتر شرکت کنندگان 
در این رزمایش از کشورهای عربی و آفریقایی هستند و آمریکا و 

دیگر قدرت های غربی متحد عربستان در آن حضور ندارند.

 اتهامات جدید نخست وزیر ترکیه 
علیه روسیه

نخســت وزیر ترکیــه، روســیه را متهم کرد کــه همچون یک 
سازمان تروریستی عمل می کند. احمد داووداوغلو که درباره 
تحوالت سوریه سخن می گفت، همچنین اعالم کرد کشورش 
اجازه نخواهد داد کنترل شهر اعزاز ســوریه در اختیار کرد ها 
قــرار گیرد. داوداوغلو امــروز با اعالم این خبــر تأکید کرد که 
کرد ها درصــورت تالش مجدد بــرای نزدیک شــدن به این 
شهر، با شدید ترین واکنش ها از ســوی ترکیه مواجه خواهند 
شــد. وی گفت: »یگان های مدافع خلــق، از اطراف اعزاز به 

خارج رانده شدند.

بین الملل
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توافق برای کاهش سود بانکی
جهانگیریخبرداد:حتماسودبانکیدرسال۹۴کاهشپیدامیکند

"کاهش نرخ ســود بانکی" بار دیگر طی روزهای اخیر نقل 
محافل رسمی دولتی ها شده و از رئیس جمهور تا معاونان 
بانــک مرکزی بر ضــرورت کاهش نرخ ســود همزمان با 
کاهش تورم تأکی دارند. حجت االســالم حسن روحانی 
رئیس جمهوری ابتــدای هفته با حضــور در جمع بانکی 
ها باردیگر از کاهش تورم به عنوان یکی از دســتاوردهای 
اقتصــادی دولــت یازدهم نام بــرد و در ادامــه گریزی به 
وضعیت ســود بانکی زد؛  روحانی یک بار دیگر به کاهش 
نرخ سود بانکی به عنوان یکی از ضروریت های اقتصادی 

همزمان با کاهش تورم اشاره کرد. 
اما بعد از رئیس جمهوری، مرد اول اقتصاد نیز وارد میدان 
شــد و به ضرورت کاهش نرخ سود بانکی همزمان با تورم 
تأکید کرد؛ به اعتقاد علی طیــب نیا وزیر امور اقتصادی و 

داریی نرخ سود در حال حاضر باید 12-13 درصد باشد.
وزیر اقتصاد روز گذشته و در جمع بورسی ها درباره نرخ سود 
بانکی گفته: خود بانکها تمایلی به نرخ سود باال نیز ندارند و 

این نرخها کارایی الزم را در سیستم بانکی ندارد.
بر همین اســاس امروز گزارش شــده اســت که بانک ها 
برای کاهش ســود بانکی به توافق رسیدند. بر این اساس 
سود سپرده ســاالنه به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر 
از 10درصد کاهش می یابد. نرخ های جدید ســود بانکی 
از اول اسفند ماه سال جاری اجرایی خواهد شد. به دنبال 
جلســات هماهنگی مشــترک مدیران عامل نظام بانکی 
کشور، که روز شنبه هفته جاری همزمان به 2۴ بهمن ماه 
با حضور مدیران عامل بانک ها و مقامات بانک مرکزی در 

محل بانک پارسیان تشکیل شد، در فاصله یک ماه مانده 
به پایان سال توافق برای کاهش نرخ سود انجام شد.

 در بخشی از این موافقت نامه آمده است: بانک ها باید قبل 
از شروع سال های جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده های 
سرمایه گذاری را محاسبه و بگونه ای تعیین نمایند که سود 
علی الحساب پرداختی طی دوره همواره کمتر از نرخ سود 
قطعی پایان دوره باشد" و با توجه به پیش بینی عدم امکان 
اجرای مقرره فوق و  براساس نرخ های سود علی الحساب 
پرداختی فعلی )حداکثــر 20 درصد( و ایجــاد تمهیدات 
برای حســن اجرای دســتورالعمل مذکــور، کاهش نرخ 
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری از حداکثر 
20 درصد به کمتر از حداکثر 18 درصد برای سپرده های 
یکساله و متناسبا کاهش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت 

کمتر از سه ماه به کمتر از 10 درصد ضروری است.
این موضوع را اســحاق جهانگیری نیز امــروز تایید کرده 
اســت. وی امروز دوشنبه در حاشــیه بازدید از طرح های 
کشــاورزی شهرســتان های فیروزکــوه و دماوند در جمع 
خبرنگاران گفت: با تصمیماتی که گرفته شده حتما سود 
بانکی در سال 9۴ کاهش پیدا می کند. وی با بیان این که 
امروز دیگر نرخ سودهای تسهیالت باالی 20 درصد قابل 
قبول نیست چرا که ما همیشه یکی از دغدغه هایمان این 
بود که نرخ تورم باالتر از سودهای بانکی است و این اولین 
بار است که تورم را پایین آورده ایم اما هنوز سیستم بانکی 
اقدامی برای کاهش نرخ تســهیالت نکرده است و حتما 

در سال 9۴ این کار را انجام خواهد داد.

کاهش نرخ سود در انتظار تایید
در همین حال کوروش پرویزیان، رئیس کانون عالی بانک 
های خصوصی و موسسات اعتباری با اشاره به مکاتبات 
پیشــین کانون بانک های دولتــی و خصوصی گفت: در 
جلسه اخیر هماهنگی مشترک میان مدیران عامل نظام 
بانکی کشور که روز شنبه 2۴ بهمن ماه در محل ساختمان 
مرکزی بانک پارســیان برگزار شــد، مدیران عامل شبکه 
بانکی به اتفاق بر اجرای بخشــنامه هــا و مصوبات بانک 
مرکــزی جمهوری اســالمی و شــورای پــول و اعتبار در 
خصوص تبیین و اعالم نرخ سود علی الحساب پرداختی 

در سال های جدید تاکید کردند. 
مدیر عامل بانک پارسیان افزود: در این جلسه بانک ها بر 
اساس تمهیدات ناظر بر حسن اجرای سیاست های بانک 
مرکزی به اتفاق بر کاهش نرخ سود علی الحساب سپرده 
های سرمایه گذاری یک ساله از 20 درصد به 18 درصد و 
متناسب با آن نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه 
گذاری کوتاه مدت کمتر از 3 مــاه به کمتر از 10 درصد به 

توافق رسیدند.
وی گفت: پیشنهاد مدیران شبکه بانکی به شورای پول و 
اعتبار، کاهش نرخ از ابتدای اسفند امسال است اما پیش 
بینی می کنم تا روند الزم طی شــود عمال نرخ ها از ســال 

آینده کاهش پیدا کند.

عدم تعیین زمان از سوی بانک مرکزی
از سوی دیگر اخیرا اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی 

دربرنامه تیترامشب گفت: با تمهیدات و اقدامات ماه های 
اخیر بانک مرکزی، بزودی خبرهای خوبی درباره کاهش 
نرخ سود سپرده ها و تسهیالت خواهید شنید. کمیجانی 
در پاســخ به این ســوال که به طور مشــخص، چه زمانی 
برای کاهــش این نرخ در نظر گرفته شــده، تصریح کرد: 
نرخ ســود بانکی، نرخ ارز و نرخ تورم ارتبــاط تنگاتنگی با 
هم دارند و با برقراری انضباط مالی و کاهش تورم تا حدود 
13 درصد، انتظار این بوده که نرخ ســود بانکی نیز همراه 

با تورم کاهش یابد.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: اگرچه این کار و رفع 
تعهدات قبلی برای بانک ها زمان می برد، اما یک سال و 
نیم و دو سالی که سپری شده، کافی است و ما امیدواریم 
بزودی عالئم اقدامات چندماه اخیر را مشــاهده کنیم. 
کمیجانــی تصریح کــرد: این اقدام )کاهش نرخ ســود 
بانکی( کار مشــکلی اســت و تعیین زمان برای آن کار 
درستی نیســت، اما روند کاهش نرخ ســود بانکی آغاز 
شــده و در شــش ماه آینده ما نتیجه اقدامات را خواهیم 

دید.
قائم مقام بانک مرکزی در پاســخ به این سوال که آیا طبق 
گزارش برخی رسانه ها تا پایان سال جاری نرخ سود بانکی 
کاهش می یابــد، اظهار داشــت: این موضــوع بارها در 
جلسات شورای پول و اعتبار مطرح شده و ما تا پایان سال 
خبرهای خوبی در این باره خواهیم داشت. ما منتظریم که 
بانک ها دیر یا زود اقدامات اصالحی را صورت دهند و قدم 

های درستی در این راه بردارند.

بارگیری اولین محموله نفتی ایران به مقصد اروپا
یک مقام وزارت نفت ایران گفت، یک 
تانکر نفتی شرکت توتال فرانسه، در 
بندر خارگ بارگیری شــده و نفتکش 
های دیگر اجاره شده از سوی شرکت 
های چینی و اســپانیانیی قرار است 
اواخر روز یکشنبه به بنادر ایران برسند. 
این مقام ایرانی افزود، نفتکش اجاره 

شده توسط یک شــرکت روسی هنوز به ســواحل ایران 
نرسیده است. منبع مذکور نام شرکت هایی که 3 نفتکش 
دیگر را برای خرید نفت از ایران اجاره کرده اند افشا نکرد.  
توتال از اظهارنظر در این خصوص خودداری کرده است.
ایران بعد از لغو تحریم ها تالش دارد سهم از دست رفته 
خود از بازار نفت را باز پس بگیرد و قراردادهایی برای فروش 
نفت با شرکت های توتال و هلنیک پترولیوم امضا کرده 
است. قیمت نفت از ابتدای امســال تاکنون 11 درصد 

کاهش یاتفه که بخشی از آن ناشی از 
پیش بینی افزایش عرضه بوده است.
رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران گفتــه، ایران در حال 
برنامه ریزی ارسال 3 نفتکش نفت با 
ظرفیت ۴ میلیون بشکه به اروپاست 
که 2 میلیون بشکه آن به شرکت توتال 
و مابقی به شرکت های مختلف اسپانیایی و روسی تحویل 
داده خواهد شد. بر اساس گزارش های رسانه ای، شرکت 
های توتال فرانسه، کامپانیا اسپانوال دی پترولوس اسپانیا 
و لوک اویل روسیه محموله هایی را برای بارگیری از بندر 
خارگ و ارسال به بنادر اروپایی رزرو کرده اند. این محموله 
ها شامل یک نفتکش بسیار بزرگ، یک تانکر با ظرفیت 2 
میلیون بشکه و 2 نفتکش کوچکتر سوئزماکس با ظرفیت 

حدود یک میلیون بشکه هستند.

از دیروز سوئیفت در بانک مرکزی عملیاتی شد
معاون ارزی بانک مرکزی از عملیاتی 
شدن ســوئیفت در بانک مرکزی از 
دیروز)یکشنبه( خبر داد وگفت: هر 
چند بانک مرکــزی و دیگر بانک ها 
از دو هفته پیش به سوئیفت متصل 
شدند اما به دلیل پروسه زمانی برای 
این کار، عملیاتی شــدن آن از دیروز 

آغاز شده است.غالمعلی کالمیاب در پاسخ به پرسشی 
درباره وضعیت اتصال و عملیاتی شدن سوئیفت در بانک 
مرکزی و 12 بانک دیگر، افزود: سوئیفت با باال و پایین 
شدن یک کلید راه اندازی نمی شود بلکه عملیاتی شدن 

آن نیاز به انجام تشریفاتی دارد.
وی ادامــه داد: هر چند بانک ها از دو هفته گذشــته به 
سوئیفت متصل شــدند اما عالوه بر انجام امور فنی باید 
کاربران نیز تعریف می شــدند که این امــر زمان بر بود و 

پروسه مفصلی داشت. معاون ارزی 
بانک مرکزی گفت: بنابراین با انجام 
اقدامات الزم، سوئیفت از دیروز )25 
بهمن ماه( در بانک مرکزی عملیاتی 
شد و در دیگر بانک ها نیز یا عملیاتی 
شده و یا درحال عملیاتی شدن است.

کامیاب با تاکید بر اینکه باید تنظیمات 
نرم افزاری در بانک ها و همچنین سوئیفت انجام می شد، 
گفت: این امر سبب شد عملیاتی شدن سوئیفت بعد از 
اتصال، مدتی طول بکشد. وی در پاسخ به این پرسش که 
وضعیت گشایش اعتبار ) LC( به چه نحوی است، گفت: 
گشایش اعتبار در حال انجام است و میزان آن بستگی به 
ارتباطات بانکی دارد. معاون بانک مرکزی گفت: برخی 
از بانک ها بعد از رفع تحریم باید روابط کارگزاری ایجاد می 

کردند تا بتوانند گشایش اعتبار کنند.

واکنشاوپکبهصادرات
نفتایرانبهاروپا

تنها ســاعاتی پس از انتشــار اخبار صــادرات اولین 
محموله نفت ایران به اروپا در چند ســال گذشــته و 
اعالم تهران مبنی بــر افزایش قابل توجه تولید نفت 
ایران، گزارشها حاکی از این است که تولیدکنندگان 
کلیدی اوپک درباره وخامت اوضاع در بازار نفت ابزار 
نگرانی کرده انــد. امانوئل ایبه کاچیکــوو وزیر نفت 
نیجریــه و از اعضای اوپک اعالم کــرد که به زودی 
درباره شــرایط جدید بازار با عربســتان و قطر رایزنی 

خواهد کرد.
کاچیکوو افزود: مذاکرات و رایزنی ها افزایش یافته 
است. فکر میکنم وقتی ما در ماه دسامبر دیدار کردیم 
اعضای اوپک به ندرت با هم مشورت می کردند و همه 
از منطق مواضــع خود دفاع می کردنــد. وی گفت: 
اکنون فکر می کنــم آنها به کمبودها نگاه می کنند و 

اینکه حالت مطلوب چیست.
ایران روز گذشته اعالم کرد که تولید نفت خود را روزانه 
۴00 هزار بشکه افزایش داده و در حال نزدیک شدن 
به وعده افزایش روزانه 500 هزار بشکه ای تولید خود 

پس از لغو تحریمها است.
در همین حال ایران همچنیــن اعالم کرد که چهار 
میلیون بشکه نفت به فرانسه، روسیه و اسپانیا صادر 
کرده که اولین محموله تحویلی بــه اروپا از زمان لغو 

تحریمها است.
مقامات ایران تاکیــد دارند که این کشــور به نحوی 
تولید نفت خود را افزایش خواهد داد که باعث کاهش 
بیشتر قیمت نفت که طی 18 ماه گذشته سقوط بیش 
از 50 درصدی را تجربه کرده، نشود. همچنین ایران 
تاکید دارد که اوپک باید با برنامه های این کشور برای 
پس گرفتن سهم از دست رفته خود هماهنگ شود.

کاچیکوو افزود که هفته آینده بــا همتایان قطری و 
ســعودی خود برای مذاکره درباره این شرایط دیدار 
خواهد کــرد. وی گفت: آیا ما میتوانیــم به نقطه ای 
برســیم که بگوییم یک اســتراتژی مشخص وجود 
دارد؟ در زمینــه کاهــش یــا توقف تولیــد خیر، فکر 
نمی کنم بتوانیم به آنجا برســیم. اما انرژی زیادی در 

پس این ایده وجود دارد.
وزیر نفت نیجریه گفت: هرچه به تاریخ نشست اوپک 
نزدیک میشویم شاهد افرادی بیشتری خواهیم بود 
که در این گفتگوهــا فعال خواهند شــد و برای پیدا 

کردن راهی تالش خواهند کرد.
مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت ایران از مذاکرات 
فشرده با متقاضیان خرید نفت ایران خبر داد و گفت: 
تخفیف ایران به مشتریان صحت ندارد و قیمت نفت 

ایران متناسب با قیمت بازار است.
تخفیف نفت ایران صحت ندارد

ســید محســن قمصــری درباره فــروش نفــت به 
مجارســتان با اشــاره به این که مذاکرات فشــرده با 
متقاضیان نفت ایران در حال انجام اســت، تصریح 
کرد: ما هم اکنون نه تنها با مجارستان بلکه با تعداد 
زیادی از شــرکتها در حال مذاکره برای فروش نفت 

هستیم.
وی درباره تخفیف ایران به مشتریان نفتی که برخی 
رسانه های خارجی آن را بیش از عربستان عنوان می 
کنند، تصریح کرد: قیمت نفت ایران در قراردادهای 
جدیدی که امضا می شــود بر اســاس قیمت رسمی 

است و تخفیف به مشتریان صحت ندارد.
قمصری ســپس به اجرایی شــدن قــرارداد فروش 
نفت به شرکت فرانسوی توتال، یک شرکت روسی و 
همچنین پاالیشگران اســپانیایی اشاره کرد و درباره 
نهایی شدن قرارداد انی و ســاراس ایتالیا نیز گفت: 
مذاکرات با ساراس هفته گذشته انجام شده است و 

انی نیز بزودی انجام می شود.

رصدخانه

کشتیرانی مشترک ایران و آلمان تاسیس می شود
مدیــره  هیئــت  رئیــس 
و مدیرعامــل کشــتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران 
در جریان سفر به هامبورگ 
تفاهم نامه تاسیس شرکت 
بــا  کشــتیرانی مشــترک 
مالکان شــرکت کشتیرانی 

PWL را بــه امضــاء رســاند. بر اســاس این 
تفاهم نامه مشترک، مجموعه ای از خدمات 
نمایندگی و سرویس های مورد نیاز به ناوگان 
تجاری کشتیرانی و مجموعه های وابسته در 
بنادر تعدادی از کشــورهای اروپای شــمالی 
شامل آلمان، هلند و بلژیک ارائه خواهد شد. 

فعالیت شــرکت مشــترک 
Joint Venture میــان 
کشتیرانی ایران و آلمان از 
ابتدای مــاه مارس ٢٠١٦ 
میــالدی آغاز می شــود. 
بــا تأســیس این شــرکت 
مشترک کشتیرانی و تمرکز 
بخش عمده ای از خدمات مورد نیاز در شرکت 
JV، سرعت عرضه خدمات رسانی شرکت به 
مشــتریان دو طرف به نحو قابل مالحظه ای 
ارتقاء یافته و امید است تامین رضایت طرفین 
به عنوان سرمایه اصلی شرکت بیش از گذشته 

حاصل شود.

افزایش 18 تا ۳۷ درصدی هزینه خانوار شهری
تازه تریــن گــزارش بانــک 
مرکــزی حاکــی از هزینه 
تومانــی  میلیــارد   32.8
در  خانوارهــای شــهری 
ســال گذشــته اســت. در 
سال گذشته متوسط هزینه 
خانوارهای شــهری به 32 

میلیون و 873 هزار تومان رسیده که حدود 31 
درصد در مقایســه با سال 1392 افزایش دارد. 
در مجموع هزینه هــا از حدود 18 تا 37 درصد 
افزایش داشته اســت. بنابر آمارهای منتشره 
از بانک مرکزی از ســال 1389 تا پایان ســال 
گذشته، متوسط هزینه های خانوارهای شهری 

از 1۴.1 به 32.8 میلیون 
تومان رســیده کــه حاکی 
از دو برابــر شــدن هزینــه 
آنهاست. بیشــترین هزینه 
خانواده های ایرانی مربوط 
به گروه" مسکن،آب، برق، 
گاز و سایر سوخت ها" است 
که حدود 10 میلیون تومان از کل هزینه ساالنه 
را در بر گرفته اســت. هزینه هــای این بخش 
در ســال 1393بیــش از 36 درصد نســبت به 
ســال 1392 افزایش یافته است. خوراکی ها 
و آشــامیدنی ها نیز بیش از 8 میلیون تومان در 
سال گذشته برای خانوارها هزینه داشته است.

IT فروش کاالی تقلبی به جای اورجینال در بازار
عضــو  فرجــی  محمــد 
کمیسیون شکایت اتحادیه 
فنــاوران رایانه با اشــاره به 
تخلــف فــروش جنــس 
غیراصلی بــه جای جنس 
اصلــی در بــازار IT  اظهار 
داشت: طبق قانون صنفی 

گاهانه کاالی غیراصلی به مشتری  فروش ناآ
تقلب محسوب می شود و دارای جریمه است. 
وی گفت: با اولین بار احراز این تخلف فروشگاه 
در تعزیرات ســتاره دار خواهد شد. وی توضیح 
داد: در صــورت عرضه و فروش کاال یا خدمتی 
که تقلبی باشــد برای بار اول عــالوه بر جبران 

خسارت وارده به مشتری به 
میزان دو برابر مابه التفاوت 
ارزش کاالی اصلی و کاالی 
غیراصلی عرضه شده برای 
فروشنده جریمه در نظر گرفته 
می شــود. فرجی گفت: در 
صورت انجــام تخلف برای 
بار دوم فروشنده عالوه بر خسارت وارده ۴ برابر 
مابه التفاوت و بار ســوم 6 برابر مابه التفاوت به 
همراه اخطار و نصب پالکارد تخلف و یک هفته 
بســته شــدن مغازه با تکرار این تخلف برای بار 
چهارم فروشنده 8 برابر مابه التفاوت و برای بار 

پنجم 10 برابر مابه التفاوت جریمه خواهد شد.

اقتصاد
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پنجره

چگونه بعد از طالق به زندگی معنا دهیم؟
پنجراهکارموثربرایتغییررنگزندگی

غالمرضا میناخانی/ کار شناس ارشد روان شناسی- برای بعضی از افرادی که 
طالق گرفته اند، زندگی معنای خود را از دست می دهد. این فکر ها مدام در سر 
آن ها می چرخد: »آیا قرار زندگی همین بود کــه تالش کنم و زندگی را به جایی 
برسانم و بعد طالق بگیرم و همه چیز تمام شود؟«، »اصاًل قرار است این زندگی 
به کجا برسد؟«، »چرا زندگی می کنم؟«، »برای چه زنده ام؟«، »از این به بعد باید 
بر چه اساســی زندگی کنم؟« و عمومًا جوابی برای این سوال ها پیدا نمی کنند. 
اگر شما هم با این سوال ها درگیری ذهنی دارید، این نوشته به دردتان می خورد.
احتمااًل شما هم این جمله ی آشنا را شنیده اید که »برای زندگی ات معنایی پیدا 
کن، وگرنه رنج می کشی«. ولی »معنا« یعنی چه؟ بعضی ها فکر می کنند، »معنا«   
همان »هدف« است. یعنی من اگر هدفی در زندگی داشته باشم و تالش کنم که 
به آن برسم، در واقع به زندگی معنا داده ام. این لزومًا نمی تواند درست باشد. اجازه 
دهید من فرق این دو را برای شما تشریح کنم. هدف به »مقصود«، »منظور«، 
»پیامد« و »نتیجه« اشــاره دارد، این در حالی اســت که »معنا« به »جریان« یا 

»سیالی« اشاره دارد. 
در یافتن معنای زندگی، شــما در پی »نتیجه« و »پیامد« نیســتید، بلکه معنای 
زندگی به »زندگی پرشــور« اشــاره دارد، بــه زندگی ای که در هــر لحظه از آن، 
احســاس رضایت به شما دســت می دهد، فارغ از این که »نتیجه« چه باشد و یا 
به »مقصودی« که داشــتید رسیده  باشــید یا نه. برای همین اهدافی همچون 
»رســیدن به فالن مقام شــغلی«، »کســب مدرک تحصیلی«، »داشتن اندام 
جذاب«، یا »خریدن خانه در منطقه ای خــوش آب و هوا« نمی توانند »معنای 
زندگی« باشــند، چرا که امکان دارد شــما به این اهداف دســت پیدا کنید، ولی 
احساس رضایت نکنید. بیشتر اوقات ما به این اهداف دست پیدا می کنیم ولی 

لذت نمی بریم، خوشحال نیستیم و احساس رضایت نمی کنیم.

»معنای زندگی« چیست؟
جواب دادن به این سوال، یکی از سخت ترین کارهای دنیاست! امیدوارم ناامید 
نشــوید اگر بگویم در طی قرون گذشته، تالش فیلســوفان و روان شناسان به 
نتیجه نرسیده و هیچ جواب مشــخصی برای این سوال پیدا نشده است. گفتم 
»مشــخص« برای این که جواب های مختلفی برای این سوال وجود دارد. مثاًل 
بعضی ها می گویند باور داشــتن به یک »قادر مطلق« یا یک »ناجی« به زندگی 
معنا می دهد )که به آن »معنای کیهانی« گفته می شود(، بعضی ها می گویند که 
»هیچ معنایی وجود ندارد و در واقع جست وجو برای »پیدا کردن معنای زندگی«، 
خود به زندگــی معنا می دهد!«، اما در   نهایت ما روان شناســان بــه این نتیجه 
رســیده ایم که نمی توان یک معنای »واحد« برای تمــام آدم ها در نظر گرفت و 

افراد باید تالش کنند که خودشان برای خودشان معنایی بسازند.

چگونه به زندگی بعد از طالق »معنا« دهیم؟
موقعیتی که شــما در آن قرار دارید، موقعیت دشواری است. احتمااًل چیزهایی 
خوانده اید یا شــنیده اید که بهتر است بعد از طالق انجام دهید. مثالً این که ابتدا 
»دســت از انکار بردارید و باور کنید که زندگی مشــترک شما تمام شده است«، 
بعد »به اندازه ی کافی برای رابطه از دســت رفته، ســوگواری کنید«، ســپس 
»حمایت های اجتماعیتان را گسترش دهید«. این روند، سالم ترین روند سپری 
کردن فرایند بعد از طالق اســت. حاال باید مواردی را پیدا کنیم که زندگیمان را 
پرشور کند. من پیشنهادهایی برای شما دارم. احتمااًل این جمله ی من با بحث 
اولی یعنی »وجود نداشتن نســخه ی واحد معنا برای آدم ها و تالش برای پیدا 
کردن معنای شــخصی« در تضاد اســت، ولی روان شــناس ها فهمیده اند که 
بعضــی چیزها می توانند معنای زندگی بســیاری از آدم ها باشــند، این موارد به 

شرح زیر هستند:

1- ارتباط با آدم های جدید را تجربه کنید!
»ارتباط اجتماعی« یکی از مهم ترین شیوه های معنا بخشیدن به زندگی است. 
مطالعات نشان می دهند که مواردی مثل »پول«، »سالمتی« و »احساس های 
خوب«، شادی را به زندگی هدیه می دهند ولی هیچ کدام لزومًا زندگی را معنادار 
نمی کنند و این خبر غم انگیزی اســت که آدم های شاد، الزامًا زندگی پرمعنایی 
ندارند. ولــی از بین این موارد، »ارتباط اجتماعی« هم شــادی می آورد و هم به 
زندگی معنا می دهد. ارتباط اجتماعی می تواند شامل رابطه با دوستان، خانواده، 

گروه های جدید و یا حتی برقراری ارتباط عاطفی با یک فرد جدید باشد.

۲- مسئوالنه زندگی کنید!
بسیاری از آدم ها در دوره های سنی خاصی، دچار یک جور احساس گناه نسبت 
به زندگی خودشان می شوند که اصطالحًا به آن »احساس گناه وجودی« گفته 
می شــود. مثاًل به این فکر می کنند کــه چه کارهایی می توانســتند بکنند ولی 
نکردند، چه پتانسیل هایی داشــتند ولی به فعلیت نرساندند، چه توانمندی ها و 
استعدادهایی داشتند ولی شکوفا نکردند. احتمااًل شما بعد از طالق خیلی به این 
مسائل فکر کرده اید. به واقع »طالق« یکی از موقعیت هایی است که انسان ها را 
با این احساس گناه مواجه می کند. مسئوالنه زندگی کردن، یعنی شما مسئول 
تمام اتفاق های زندگیتان هستید و البته این شما هستید که نویسنده ی داستان 
زندگیتان هســتید؛ بنابراین، مسئولیت زندگیتان را بپذیرید و به شیوه ای زندگی 
کنید، که بعد ها دچار احساس گناه وجودی نشــوید، یعنی حاال فرصت خوبی 

است که از تمام توانمندی هایی که دارید استفاده کنید.

۳- طرح ها و پروژه های جدیدی برای زندگی ترتیب دهید
یکی از روش هایی که موجب می شود زندگی پرشور تر و معنادار تر دنبال شود، این 
اســت که پروژه های جدیدی در زندگی داشته باشید. برخی از افرادی که طالق 
می گیرند، »منفعل« می شوند و اختیار زندگیشان را به دست »تقدیر« می سپارند 
و کنترل کمی روی زندگیشــان دارند. برنامه ریزی کنید، عالیق و ســلیقه های 

فراموش شده تان را بازیابی کنید و به زندگیتان »موج« بیاندازید، یعنی کارهایی را 
انجام دهید که مثل موج به تمام زندگی خودتان )یا احیانًا فرزندانتان( سرایت کند.

4- نوع دوستی را فراموش نکنید
افراد نوع دوســت، دیدگاه خوبی نسبت به دنیا و آدم ها و تمام موجودات زنده ی 
دنیــا دارند. آن ها تمایل دارند که به هر شــکل ممکن نســبت به »حال خوب« 
دیگران حساس باشــند. لزومی ندارد که حتمًا کمک های مالی بکنید یا عضو 
»موسسه ها« یا »خیریه ها« باشید تا نوع دوستی کنید. همین که »مهربانیتان« 
را به دیگران گسترش دهید، همین که »عاطفه تان« را به دیگران هدیه کنید، 
همین که دیگران را دوســت داشــته باشید، شــما آدم بخشــنده ای هستید. 
نوع دوســتی و بخشــنده گی به زندگــی آدم ها معنــا می دهد. حتــی می توانید 
تجربه هــای بعد از طالقتان را در اختیار افرادی کــه تازه طالق گرفته اند، قرار 
دهید تا آن ها نیز دوره ی بعد از طالق را به خوبی سپری کنند. بسیاری از آدم ها 
از این که شنیده شوند و کسی باشد که »دنیا را از دید آن ها« نگاه کند و »همدلی« 

کند، احساس خوبی پیدا می کنند و لذت می برند.

5- خلق کنید و عشق بورزید
»آفرینش« نیز یکی از آن مواردی است که به زندگی آدم ها معنا می دهد. پرورش 
گل در یک گلدان کوچک، یا اگر فرزندی دارید، تالش برای رشــد شــکوفای 
فرزندتان، همگی انواعی از »خلق کردن« و »آفرینش« هستند. »عشق ورزی« 
نیز نوعی خلق به حساب می آید. به آدم ها عشق بورزید و هیجان را در آن ها زنده 
کنید. در واقع قصد دارم بگویم که بهانه هایی برای »بودن« در زندگی بســازید. 
بهانه هایی هرچند کوچک، ولی »لذت بخش«. یادتان باشد که زندگی صرفًا »به 
دست آوردن« چیز ها نیست، زندگی لذت بردن از همین لحظه ای است که در 
آن هستید. زندگی یک هدیه است، که حداقل در این دنیا یک بار نصیب هرکس 
می شــود، این هدیه را دریافت کنید، قدرش را بدانید و از آن   نهایت اســتفاده را 

ببرید تا از زندگی لذت ببرید.

عوارض "آدامس" برای دهان و دندان
ایســنا- دکتر محمدهادی شــفق دندانپزشــک گفت : افرادی که به صورت مســتمر آدامس 
می جوند، ممکن است دچار بیماری های مفصل فک شوند. همچنین گلوکز و ساکاروز موجود 
در آدامس ها موجب پوسیدگی دندان ها می شود. امروزه آدامس ها دارای طعم ها و اسانس های 
مختلفی هســتند که برای ســالمت دهان مضر است و گاهی موجب ایجاد حساسیت بر روی 
گونه، زبان و لثه ها می شــود. وی افزود: در بازار آدامس هایی با عنوان آدامس های بدون قند 
به فروش می رســد، اما در واقع تشــخیص آنکه به طور حتم بدون قند اســت یا نه کار دشواری 
است. تفاوتی میان مارک آدامس های خارجی و ایرانی وجود ندارد و همگی آنها برای سالمت 
دهان و دندان ها مضر هستند و آنچه درباره فواید آدامس برای دندان شنیده می شود، چیزی 
جز تبلیغات نیست. عوارض مخرب جویدن آدامس برای کسانی است که به طور مستمر اقدام 
به اینکار می کنند و فرد تنها با یک یا دو بار جویدن، دچار عوارض پوسیدگی دندان نخواهید شد.

سکته مغزی را در عادات خواب شبانه خود بجویید
شــفا آنالین- پژوهشگران هشدار می دهند اختالل در خواب شبانه و بی خوابی می تواند افراد 
را در معرض ریســک باالی ســکته مغزی قرار دهد. براساس تحقیقات بی خوابی های مکرر و 
خواب ســبک می تواند تا 27 درصد باعث گرفتگی عروق مغزی و در نتیجه پیامد سکته مغزی 
در افراد شــود. بررسی ها نشان می دهند، سکته مغزی ناشی از لخته شدن خون در 87 درصد 
از موارد سکته مغزی موثر است، لخته شدن و گرفتگی عروق مغزی معموال ناشی از التهاب و 
افزایش چربی در بافت ها اســت. کارشناسان با مشاهده مغز افراد سالمند متوفی در اثر سکته 
مغــزی دریافته اند این افراد دچار بی خوابی های مکرر بوده اند و این یکی از دالیل بروز ســکته 
در آنها بوده اســت. در عین حال عالوه بر بی خوابی ســایر عوامل از جمله شــاخص توده بدن 
)dmi(، سابقه مصرف سیگار، دیابت، فشار خون باال، بیماری آلزایمر، وجود دردهای مزمن، 

افسردگی و نارسایی قلبی نیز در بروز سکته مغزی موثر است.

عامل بوی بد دهان چیست؟
فارس- یکی از دالیل بوی بد دهان پالک های دهانی است.بنابراین نیم ساعت بعد از هر غذا 
مسواک بزنید اما اگر پالک دهانی بیشتری دارید در طول روز به اندازه یک عدس جوش شیرین 
روی مســواک ریخته و با آن دندان ها را مســواک کنید.بررســی ها نشان می دهند، کافئین، 
شــیرینی مصنوعی، چربی موجود در خوراکی ها و غذاهای ســرخ شده همگی باعث خشک 

شدن دهان، ایجاد طعم اسیدی در دهان و بوی بد می شوند.
گفتنی اســت، بهترین نوشــیدنی آب و بهترین شیرینی ها خوراکی هایی مانند کشمش و توت 
و خرما هســتند و مطالعات اخیر نشان می دهند نوشــابه باعث ایجاد واکنش هایی در معده و 
سطح دهان می شود که باعث ایجاد بوی بد می شود. نتایج مطالعات نشان می دهند، التهاب 
لثه و گرســنگی طوالنی مدت نیز از دیگر عالئم بوی بد دهان هســتند که افراد باید همواره به 

آن ها نیز توجه داشته باشند.

نخستین علت بیماری های معده
تســنیم- آیت الله تبریزیان محقق 
طب اسالمی گفت: معده کیسه ای 
سخت و عصبانی است و آماده هضم 
غذاست ولی چند کار سبب آسیب به 
آن می شود. خوب نجویدن غذا اولین 
علت بیماری های معده است چرا که 
جویدن مناسب غذا، کمک به معده 

برای هضم غذاست همچنین خوردن آب بین غذا نیز 
به معده آســیب وارد می کند, در صورت خوردن آب بین 
غذا، غذا جذب بدن نمی شود و غذا در معده هضم نشده 
می ماند؛ بعد از غذای گوشتی و غذای چرب، آب خوردن 

ممنوع است. نوشــیدن آب سرد در 
حمام و حمــام رفتن با معــده خالی 
بســیار به معده آســیب وارد می کند 
چرا که مقدار غذای موجود در معده، 
گرمای آن را کاهش می دهد که گرما 
موجب هضم غذا می شود. مصرف 
بی رویــه غذاهای ســرد و تــر مانند 
ماست، دوغ، ساالد، آب خوردن بیش از حد و .... از جمله 
مواردی هستند که رطوبت معده را افزایش می دهند که 
ازدیاد رطوبت معده مانع هضم خوب غذا و موجب بروز 

بیماری های معده می شود.

قره قروت، خوشمزه و پرخاصیت
باشــگاه خبرنــگاران- قره قروت یا 
قره قروت یکی از فرآورده های فرعی 
شیر است که به روش سنتی از کشک 
تولید می شود. هر 100 گرم قره قروت 
حاوی2۴0 کیلوکالری انرژی است 
که می تواند بخشی از انرژی مورد نیاز 
روزانه را تأمین کند. قره قروت حاوی 

پروتئین، کربوهیدرات و چربی است. پروتئین موجود در 
این فرآورده نقش ساختاری و استحکامی در بدن )به ویژه 

عضالت( دارد و به رشد و نمو کمک می کند.
قند موجود در قره قروت از نوع الکتوز است که از بهترین 

قندهای طبیعی می باشــد و انرژی 
کمتری نسبت به قند معمولی دارد. 
الکتوز در طی فرآیند تولید قره قروت 
شکسته شده و به قند ساده تر تبدیل 
می شود، بنابراین مصرف قره قروت 
برای افرادی که دچــار عدم تحمل 
الکتوز شــیر می باشــند، مشکلی 
ایجاد نمی کند. از مهم تریــن خواص قره قروت، درصد 
پایین چربی آن است که این محصول را به یک محصول 
رژیمــی برای افراد دچار اضافــه وزن و چربی خون باال 

تبدیل کرده است. 
5سبزیسالمکهباید
درزمستانمصرفکنید

در طول ماه های زمســتان بدن شــما برای مبارزه با 
بیماری های ناشــی از آب و هوای سرد نیاز به تامین 
ویتامین ها و مواد معدنی اضافه دارد. این ویتامین ها 
را از راه مکمل ها می توان به دســت آورد اما به جای 
روی آوردن به قرص، بهتر است از منابع طبیعی بهره 
بگیرید. در اینجا فهرستی از 5 نوع سبزیجات مناسب 

فصل سرد معرفی شده است:

کنگر فرنگی
این ســبزی منبع بســیار خوبی از فیبر و ویتامین ث 
است که می تواند به جریان صفرا و هضم سریع تر غذا 
کمک کند. برگ  های کنگر فرنگی دارای اینولین و 
ماده ای تلخ بنام سینارین بوده و حاوی پروتئین، آهن، 
فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم، ویتامین آ، ب1، ب2 
و ب3 است. افرادی که قصد دارند وزن کم کنند، می 
توانند هر روز کنگر فرنگی بخورند. بهتر اســت زنان 
شیرده از مصرف کنگر فرنگی خودداری کنند ممکن 

است ترشح شیر را کاهش دهد.

کلم پیچ
سرشار از بتاکاروتن، ویتامین ث، ویتامین کا و کلسیم 
اســت. این ویتامین هــا و امالح معدنــی در کنترل 
فرایندهــای التهابی بــدن و تقویت سیســتم ایمنی 
نقش موثری دارند و حتی با سرطان مبارزه می کنند. 
همچنین این ســبزی یک ماده غذایی ایده آل برای 
مقابله با یبوست و سرشار از فیبر است. اگر بخواهیم 
دقیق تر بگوییم، هر 200 گــرم کلم پیچ بیش از 20 

درصد نیاز روزانه ما به فیبر را تامین می کند.

کلم
در انواع و اشکال مختلف وجود دارد مانند کلم قرمز، 
گل کلم، کلم بروکسل و ...این سبزی حاوی ویتامین 
ب، ویتامین ث، کلسیم، منیزیم، فسفر، پروتئین و روی 
است و به عنوان یک ضد التهاب برای جلوگیری از تورم 
در بدن موثر است. همچنین برای درمان سردرد، زخم 

معده و بیماری های پوستی کاربرد فراوان دارد.

منداب
 یک ســبزی برگ ســبز از خانواده کلم بروکلی و گل 
کلم است و سرشــار از ویتامین های آ و ث، ویتامین 
کا، کلسیم و آهن اســت. عالوه بر این منداب برای 
جلوگیری از سرطان و دژنراسیون ماکوال بسیار موثر 
اســت. از آن جا که گیاه منــداب دارای مقدار کمی 
کالری بوده و نیز سرشــار از مواد مغذی است گزینه 
خوبی برای کاهش وزن و افزودن آن به برنامه سالم 

غذایی محسوب می  شود.

کدو تنبل
 کدو حلوایی منبع آنتی اکسیدان  ها است و به خوبی 
از عهــده  تقویت سیســتم ایمنی بدنتــان بر می  آید. 
بتاکاروتــن موجود در آن در بدن بــه ویتامین آ تبدیل 
می  شود. همان طور که می  دانید این ویتامین برای 
سالمت چشــم  ها و رشد اســتخوان  ها الزم است. 
پتاســیم موجود در این کدو خطر ابتال به فشار خون 

باال را نیز کاهش می  دهد.

سالمت
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مراسم اهدای رسمی دو ورزشــگاه امام رضا )ع( و شهید کاظمی به دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس با حضور شهردار تهران، اعضای شورای شهر، مسئوالن 
دو باشگاه و پیشکسوتان برگزار شد. صبح امروز در سالن همایش های بین المللی 
برج میالد و با حضور محمدباقر قالیباف، بهرام افشارزاده، علی اکبر طاهری، 
عباس جدیدی، بازیکنان استقالل و پرسپولیس، منصور برزگر، حسن روشن، 
دکتر زادمهر و تنی چند از پیشکســوتان استقالل و پرســپولیس، واگذاری دو 
باشــگاه امام رضا )ع( و شهید کاظمی به باشــگاه های استقالل و پرسپولیس 

انجام شد.
در این مراسم، بهرام افشارزاده با ابراز تشــکر از شهردار تهران و شورای شهر، 
واگذاری ورزشــگاه امام رضا )ع( به اســتقالل را یک گام مؤثر برای پیشــرفت 
فوتبال ایران دانست. همچنین علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس 

از مســئوالن شــهرداری و شــورای 
شهر تشکر کرد و گفت که این اقدام 
می تواند گامی مؤثر برای شــکوفایی 
سرخابی ها باشد و با داشتن ورزشگاه 
اختصاصی برای دو تیم در سال های 
نــه چنــدان دور، جوانان بســیاری 
در فوتبــال ظهــور خواهنــد کرد که 
می توانند آینده فوتبــال ایران را رقم 
بزنند. ســپس محمد باقــر قالیباف 
شــهردار تهران از مدیران دو باشگاه 
استقالل و پرســپولیس تشکر کرد و 
اعالم کرد که مــا تمام تالش خود را 
به کار خواهیم بســت تا این دو تیم با 
آرامش بتوانند به آنچه که خواســته 
هواداران شــان اســت، برسند. وی 
در ادامه خاطرنشــان کــرد: ما تمام 
تالش خود را به کار می بندیم که اگر 
این دو تیم باز هم کمبودی داشتند، 
به آنان کمک کرده تا بتوانیم به رشد و 
شکوفایی فوتبال ایران کمک کنیم. 
این مراسم حدود دو ساعت به طول 
انجامید و با حضور شــهردار تهران، 
مسئوالن شورای شهر و شهرداران 

مناطق، این دو ورزشگاه رسما به استقالل و پرسپولیس داده شد.

استقالل و پرسپولیس برای من هیچ فرقی ندارند
شهردار تهران گفت باشگاه های استقالل و پرسپولیس برای وی از یک جایگاه 
برخوردار هستند و فرقی بین آنها نیست. محمدباقر قالیباف در حاشیه واگذاری 
دو ورزشــگاه امام رضا )ع( و شهید کاظمی به تیم های استقالل و پرسپولیس، 
گفت: خوشــحال هســتیم از اینکه این دو ورزشــگاه را در اختیار پرسپولیس و 
استقالل قرار می دهیم. این دو باشگاه افتخار فوتبال ایران هستند و امیدوارم 
بتوانند از این ورزشگاه به نحو مطلوب اســتفاده کنند. امیدوارم همانطور که از 
گذشته ورزشکاران بزرگ از جنوب شهر معرفی شدند و مایه افتخار ورزش بودند 

این دو ورزشگاه بتوانند استعدادهای بزرگی را پرورش دهند.
وی افزود: ما به دنبال این هستیم که این روند را پیش ببریم و بتوانیم امکانات 
خود را در اختیار جوانان قرار دهیم و شاهد شکوفایی جوانان بیشتری در ورزش 
کشورمان باشیم. امیدوارم که این اتفاق در تهران و سایر استان ها رخ بدهد. در 
حال حاضر شهرداری تهران بیش از 800 زمین چمن آماده کرده که این نشان 
می دهد ما عالقمند به توســعه ورزش در شــهر تهران هستیم.  شهردار تهران 
گفت: باشگاه های ما باید حرفه ای باشند اما حرفه ای و مردمی. من امیدوارم 

که این حرکت امروز آینده روشنی را در ورزش کشور ما رقم بزند. 
قالیباف ادامه داد: ورزشی مثل فوتبال درست است که وزش وارداتی است اما 
مناسب جوانان است و با اقبال گسترده ای مواجه شده است. شهردار تهران در 
ادامه در خصوص حمایت مالی از این دو باشگاه گفت: ببینید شهرداری آمادگی 

دارد که از هر دو باشگاه حمایت کند و امیدواریم این حمایت گام نهایی ما باشد 
برای بهتر شدن دو باشگاه  هم از جهت کارآمدی و هم به جهت قوانین و مقررات 
که به مردم و نهادهای غیردولتی تکیه زده و بتوانند مســیر خود را ادامه دهند. 
ما برای حمایت مالی هر دو باشــگاه آماده ایم مگر اینکه یکی از این دو باشگاه 
خودش نخواهد ما اسپانســر باشیم. استقالل و پرســپولیس اگرچه برای شهر 
تهران هســتند اما جنبه ملی دارند.  قالیباف با بیان اینکه به هر دو تیم عالقمند 
است گفت: من هر دو تیم را به یک اندازه دوســت دارم اما از آنجایی که خودم 
خراسانی هســتم و دوران جوانی ام را با ابومسلم سپری کردم، این تیم در قلب 

من جای دارد. 
قالیباف در پاسخ به این سئوال که تفاهمنامه ای که بین دو باشگاه با شهرداری 

تهران منعقد شده، می تواند به ورزش محالت کمکی هم بکند؟ گفت: این دو 
ورزشگاه در جنوب تهران واقع شده و همین که می تواند جوانان بسیاری را جذب 
خود کند خودش بزرگ ترین کمک است. بسیاری از افرادی که در جنوب شهر 
زندگی می کنند امکانات مالی مناسبی ندارند و این ورزشگاه ها می توانند منجر 
به کشف استعداد شــوند. ضمن اینکه فرصتی است برای جوانان این منطقه تا 
اوقات فراغت خود را به جای حضور در محیط های آسیب پذیر در این ورزشگاه 

ها سپری کنند که این خود بهترین سود خواهد بود.

آشتی کنان دو پیشکسوت پرسپولیس
برگزاری مراســم واگذاری دو ورزشگاه به باشــگاه های پرسپولیس و استقالل 
آنچنان بی حاشــیه هم برگزار نشــد به طوری که اتفاقات جالبی در این مراسم 

رخ داد.
* به دلیل ازدحام جمعیت عده زیادی 
از مهمانان نتوانستند در سالن اصلی 
نشســته و بــه طبقــه باالی ســالن 
همایش های برج میــالد راهنمایی 
شدند. این مسئله باعث ناراحتی این 

عده از میهمانان شده بود.
*بــه دلیل ازدحــام  جمعیــت کمال 
کامیابی نیــا بازیکــن پرســپولیس و 
مجید صالح مربی استقالل دقایقی 
پشت در بسته باقی مانده و بعد از چند 
دقیقه توانســتند وارد سالن شوند که 
این پشــت در بودن باعث شد صالح 
و کامیابی نیا برخورد گرمی با یکدیگر 

داشته باشند. 
* از جمــع بازیکنان اســتقالل فقط 
وحید طالب لو در این مراســم حاضر 
بود. این در حالی اســت که بیشــتر 
بازیکنان پرســپولیس به این مراسم 
آمدند. همین مســئله باعث شــد تا 
برخی از بازیکنان پرســپولیس از این 
مســئله ناراحــت و ناراضی باشــند. 
چراکه آنها معتقد بودند اگر حضور در 

این مراسم اجباری نبود می توانستند به استراحت خود بپردازند.
* در این مراســم محمــد پنجعلی و بهروز رهبری فرد دو پیشکســوت باشــگاه 
پرســپولیس که چند وقت پیش به دلیل ناکامی های تیم های پایه این باشــگاه 
علیه یکدیگر مصاحبه های تندی انجام داده بودند با یکدیگر آشتی کرده با هم 

عکس یادگاری انداختند.
* حسن روشن پیشکسوت باشگاه استقالل که با اتومبیل خود به این مراسم آمده 
بود در زمان بازگشت به پارکینگ به خیال اینکه اتومبیلش دزدیده شده نگران و 
ناراحت بود این در حالی است که این پیشکسوت باشگاه استقالل اتومبیلش را 
در طبقه دیگری از پارکینگ پارک کرده بود و این اشتباه باعث شد تا وی دقایق 

پراسترسی را سپری کند.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

یدار شب گذشته بارسلونا و 
سلتا 3-1 به سود آبی اناری 
ها در جریان بود که مسی یک 
ضربه پنالتی از حریف گرفت، 
او خودش پشت ضربه ایستاد 
اما به جای اینکه به سمت 
 دروازه شوت بزند، توپ را به 
آرامی به سمت جلو قل داد تا 
لوئیس سوارز که از قبل با او 
هماهنگ بود، از راه برسد و 
گل چهارم را  به نام خود کند.

تیتر دو

طالی100امتیازیمحجوب
رقابتهــای جــودو آزاد اروپا با کســب دو مدال طال و 
برنز برای نمایندگان ایران در حالی به پایان رسید که 
هر دو جودوکار آمــار فوق العاده ای در این رقابتها به 
ثبت رســاندند. این دوره از مســابقات به مدت دو روز 
در »ابروارت« اتریش با حضــور 2۴1 جودوکار از ۴1 
کشــور فقط در بخش مردان برگزار شد که تیم ملی 
مغولســتان با 2 مدال طال و یک نقره جایگاه نخست 
را کسب کرد. آذربایجان با یک مدال طال و یک برنز 
نایب قهرمان شــد و تیم 2 نفره ایران نیز با یک طال و 

یک برنز در جای سوم ایستاد.
نکته ای که حضــور دو جودوکار کشــورمان در این 
مســابقات را پررنگ می کند روند رو به رشد مالیی و 
محجوب به لحاظ فنی است. این دو جودوکار بعد از 
حضور در رقابتهای گرند اسلم پاریس و سه رور تمرین 
مشــترک با بهتریــن های جودوی جهــان به لحاظ 
آمادگی بدنی در شرایط خوبی قرار گرفتند که همین 

آمادگی به کسب دو مدال انجامید. 
دو مدالــی کــه اهمیــت آن در زمان اعالم رســمی 
سهمیه های المپیک بیش از پیش مشخص خواهد 
شــد. محجوب با مدال طالی اتریش 100 امتیاز به 
اندوخته های خود در رنکنیگ اضافه کرد و وضعیت 
او را برای حضور در جمع 22 نفر برتر بهبود بخشید. 

اما نکتــه ای که بعــد از کســب این مــدال طال در 
خصوص احیا شدن محجوب عنوان می شود شاید 
کمی اغراق آمیز باشد. جواد محجوب هر زمان که به 
لحاظ روحی ، روانی شرایط خوبی داشته و با تمرینات 
موثــر راهی یک دوره تورنمنت شــده نتیجه مطلوب 
را کسب کرده اســت. جودوکاری که سال 2013 در 
رقابتهای گرند اسلم مسکو و در حضور بهترین های 
جهان مدال طال را کسب می کند بدون شک توانایی 

کسب هر مدالی در هر تورنمنتی را دارد. 
محجوب در رقابتهای اتریش چهار بار به روی تاتامی 
رفت که در مجموع 13 دقیقه و 23 ثانیه مبارزه کرد. 
وی در هر چهار مبارزه با ضربه فنی پیروز شده که در 

نوع خود یک آمار قابل توجه است.
همین مســابقات نشــان داد اگر برای این جودوکار 
شرایط تمرینی در اردوهای مشترک با بهترین های 
جهان فراهم شده و تورنمنت های سطح باال را تجربه 
کند ، نه تنها کســب ســهمیه که رســیدن به مدال 

المپیک دور از دسترس نیست. 

یکهشتمنهاییلیگقهرماناناروپا؛

چلسی به سد محکم پاریسن 
ژرمن رسید

مرحله یک هشــتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان 
اروپا از سه شنبه شب با برگزاری دو دیدار پیگیری می 
شود که در مهم ترین دیدار، چلسی در زمین پاریسن 
ژرمن به میدان می رود. چلســی روز شنبه موفق شد 
با نتیجه 5 بر یک نیوکاســل را در رقابتهای لیگ برتر 
شکست دهد و رکورد شکست ناپذیری خود را به 12 
بازی برساند. از آن سو پاریسن ژرمن هم در 39 بازی 

گدشته فقط یک بار متحمل شکست شده است.
این دو تیم برای ســومین بار اســت که در سال های 
اخیــر در این مرحله بــا هم رو به رو می شــوند. در دو 
مرحله گذشته یک بار چلسی به یک چهارم نهایی راه 

یافته و یک بار پاریسن ژرمن.
گاس هیدینــک در خصوص این بــازی اظهار کرد: 
پاریســن ژرمن نسبت به تیم ما اســتراحت بیشتری 
داشته و ما باید این موضوع را در نظر بگیریم که وقنی 
شما در جایی مثل لیگ برتر بازی می کنید فقط یک 
روز باید به ریکاوری اختصاص پیــدا کند . اما ما باید 
برای این بازی آماده می شدیم. با این حال باید برویم 
آنجا و با اعتماد به نفس بازی کنیم. تیم پاریسن ژرمن 
روز شنبه در بازی با لیل به تســاوی بدون گل رسید. 
لورن بالن برخی از چهره هــای مطرح تیم از جمله 
زالتان ابراهیموویچ و تیاگو ســیلوا را در این دیدار به 
خدمت نداشــت. بالن در خصوص این دیدار گفت: 
البته دیدار با چلسی خیلی مهم اســت اما باید دیدار 
برگشــت را هم در نظر بگیریم. مــا همچنین باید به 
فکــر پایان فصل خودمان هم باشــیم کــه می تواند 

جذاب باشد.
این مربی فرانســوی بازی دادن به مارکو وراتی که به 
تازگی از ناحیه عضله ران بهبود یافته را ریســک می 
داند. چلســی هم به احتمال فراوان برای این بازی، 
جان تری را به خدمت نخواهد داشــت ضمن اینکه 

پیش از این »کرت زوما« را هم از دست داده است.

نکات مهم:
- پاریسن ژرمن از شــش بازی گذشته مقابل چلسی 
فقط یک بار برنده شــده اســت. ســه بار این دو تیم 

مساوی کرده اند و دو بار هم چلسی برده است.
- پاریســن ژرمن در پنج بازی گذشــته خود در لیگ 

قهرمانان رنگ پیروزی را ندیده است.
- پاریســن ژرمن در ایــن فصل از رقابتهــا به همراه 
رئال مادریــد و یوونتوس تنها تیم هایی هســتند که 
در دیدارهای خانگی لیگ قهرمانــان گلی دریافت 

نکرده اند.
- زالنان در 36 بازی مرحلــه حذفی لیگ قهرمانان 
هفت گل به ثمر رسانده  اســت. این مهاجم سوئدی 
در 79 بازی مرحله گروهی 38 بار گلزنی کرده است.

- دیه گو کاســتا در 1۴ بازی گذشته رقابتهای لیگ 
قهرمانان اروپا فقط یک بار گلزنی کرده است.

دیگر بازی فرداشــب بیــن تیم های بنفیــکا و زنیت 
ســنت پترزبورگ برگزار خواهد شــد. بنفیکا می داند 
که در بازی برگشت در روســیه کار دشواری پیش رو 
خواهد داشــت برای همین می خواهد در لیســبون 
بهترین نتیجه را کسب کند. زنیت پنج بازی نخست 
خود در مرحله گروهی را با پیروزی پشت سر گذاشته 

و از قدرت باالیی برخوردار است.
ویالش بوآش، سرمربی زنیت، در خصوص این بازی 
گفت: همه هدف ما این است که بازی را به ورزشگاه 
پتروفسکی بکشانیم. بازی در روسیه به دلیل شرایط 
آب و هوایی همــواره تیم های حاضــر در آنجا را آزار 

می دهد.

سرانجامبازگشتسوشا
دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس با نظر مراجع قضایی می تواند در بازی های این 
تیم حضور داشته باشد. ظاهرا پس از دفاعیات وکیل سوشا مکانی و در پی آن با 
مجوزی که مراجع قضایی برای باشــگاه پرســپولیس ارسال کرده اند،  از این پس 
مکانــی" می تواند در دیدارهای پرســپولیس برای این تیم بــازی کند. او پیش از 

ایــن مجوز حضــور در تمرین ها را گرفته بود اما پس از مدتی 
مراجــع قضایی نامه ای ارســال کردند که بر طبق آن 

مکانی از حضور در بازی ها محروم شــده بود. طبق 
آخرین نامه ای که از سوی مرجع قضایی کشورمان 

برای باشــگاه پرســپولیس ارسال شــده است، 
سوشــا مکانی از این هفته مشکلی برای حضور 

در بازی ها را نخواهد داشــت و به این ترتیب طبق 
ضوابــط قانونی، کادر فنــی در صورت صالحدید 
می تواند از بازی با ســایپا از وی در بازی های آتی 

استفاده کند.

سرخابی ها صاحبخانه شدند
واگذاریدوورزشگاهامامرضا)ع(وشهیدکاظمیبهسرخابیها

چینی ها که در رده ملی ســال هاست در قاره کهن حرفی 
برای گفتن ندارند در تازه ترین اقدام برای پیشرفت در رشته 
پرطرفدار فوتبال میلیون ها یــورو هزینه کردند تا با جذب 
ستاره های سرشناس دنیای فوتبال زمینه رشد و پیشرفت 
فوتبال شان را فراهم کنند. تصمیمی که از چند سال پیش 
استارت خورد و باعث شد تا باشگاهی مثل گوانگ ژو به دو 
عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان آســیا برسد. اما این بار 
شور و حال خرید ستاره ها در لیگ چین به اوج خود رسید 
تا جایی که به نوشته روزنامه الوطن چینی ها بیش از 211 
میلیــون یورو بــرای 10 نقل و انتقال بــزرگ فصل هزینه 
کردند تا رکوردهای زیادی را جا به جا کنند. این روزنامه در 
گزارشی کامل 10 نقل و انتقال بزرگ این فصل لیگ چین 

را به این شرح معرفی کرد.
1-آلکس تکسیرا )50 میلیون یورو(

باشگاه جیانگسو برای جذب این بازیکن چند رقیب بزرگ 
اروپایی داشــت از جمله لیورپول انگلیس که برای جذب 
هافبک برزیلی شاختار دونتســک اوکراین تا پرداخت 3۴ 
میلیون یورو هم وسوسه شده بود. به همین خاطر باشگاه 
چینی برای این که هیچ رقیبی در راه جذب تکسیرا نداشته 
باشد پیشنهادی 50 میلیون یورویی ارائه داد تا رکورد گران 

ترین خرید قاره کهن را به خود اختصاص دهد.

۲-جکسون مارتینز)4۲ میلیون یورو(
گوانگ ژو قهرمان فصل گذشــته لیگ قهرمانان آسیا در 
ادامه ولخرجی های خود این بار به سراغ مهاجم کلمبیایی 
آتلتیکو مادرید رفت و جکسون مارتینز را با ۴2 میلیون یورو 
جذب کرد. مهاجمی که در تابستان با قراردادی 30 میلیون 
یورویی راهی مادرید شد اما در نیم فصل اول اللیگا بدترین 
خرید تیمش لقب گرفته بود سر از چین درآورد تا آتلتیکو از 

خرید و فروش او به سود سرشاری برسد.
۳-آلیکسون )18/5 میلیون یورو(

با خرید جکسون مارتینز باشگاه گوانگ ژو مهاجم برزیلی 
و گلزن دو فصل گذشته اش که تاثیر فراوانی در قهرمانی 
های این تیم در آسیا را داشت با قراردادی 18/5 میلیون 
یورویی به شــانگهای واگذار کرد تا به این ترتیب بخشی از 

هزینه خرید مهاجم کلمبیایی را تامین کند.
4-جیووانی )11 میلیون یورو(

تیانجیــن کوانجیان هم به جمع باشــگاه هایی پیوســت 
که مبالغ کالنی برای خرید بازیکــن هزینه کرده اند. آنها 
به ســراغ مهاجم باشــگاه ســانتوس رفته و جیووانی را با 
قراردادی 11 میلیون یورویی به چیــن بردند. این بازیکن 
مورد توجه باشــگاه رئــال مادرید هم قرار داشــت اما رقم 
پیشــنهادی چینی ها قابل مقایســه با رئال نبود و او سر از 

چین درآورد.
5-ژروینهو )18 میلیون یورو(

مهاجم ساحل عاجی که یکی از ســتاره های رم در سری 
A بود و در نیم فصل اول گل هــای زیادی برای پایتخت 
نشینان ایتالیا به ثمر رسانده بود به محض برکناری مربی 
فرانسوی از نیمکت رم ترجیح داد این تیم را به مقصد چین 
ترک کرده و با قراردادی 18 میلیون یورویی سود سرشاری 

را روانه خزانه باشگاه رم کند. 
نکتــه جالب توجه این اســت که مالکان متمول باشــگاه 
های چینی که هنوز چند روز تا پایان فصل نقل و انتقاالتی 
فرصت دارند هنوز از ارائه پیشــنهادات نجومی به ســتاره 
های مطرح دنیای فوتبال دســت برنداشــته و در پی آن 
هســتند تا بازیکنانی همچــون رادامل فالکائــو، زالتان 
ابراهیموویــچ و ... را نیز به پشــت دیوار بلنــد چین ببرند تا 
زمینه یکی از مهیج ترین رقابت های فوتبال در قاره کهن 
را فراهم کنند. اتفاقی که باعث شــد مربیان مطرح دنیا به 
آن واکنش نشان داده و از ولخرجی های اخیر چینی ها به 

عنوان خطری بزرگ برای باشگاه های اروپایی نام ببرند.
ضمن اینکه در فهرست 10 انتقال بزرگ لیگ چین حضور 
الوتزی مهاجم نامدار تیم ملی آرژانتین و ســابق پاریسن 

ژرمن لحاظ نشده است.

211میلیونیوروهزینهپرستارهترینلیگآسیا
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ای هجر مگر نهایتی نیست تو را
وی وعدة وصل غایتی نیست تو را
ای عشق مرا به صد هزاران زاری

کشتی و جز این کفایتی نیست تو را
)حکیم انوری ابیوردی، قرن ششم، رباعیات(

تغذیهیمصنوعیآبخوانهاسودمندتراستیافروشنفت؟
کادمیک دکتر سید آهنگ کوثر و همکارانش  محمد درویش |  بیش از ســه دهه از فعالیت های آ
در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس برای معرفی و کاربست روشی موسوم 
به آبخوانداری می گذرد؛ روشــی که مدعی اســت می تواند با یک دهم هزینه های سدســازی و 
طرح های انتقــال آب بین حوضه ای، کابوس امنیــت آبی در ایران را برای همیشــه مهار کند. 
یادداشــت پیش رو، به همین بهانه و نیز انتشــار تازه ترین یافته های ایــن گروه تحقیقاتی در یک 
مجله معتبر بین المللی، کوشیده تا مهم ترین دستاوردهای این پروژه بزرگ، ملی و البته مظلوم! 

را شرح دهد ...
اخیرًا در شماره جدید ژورنال معتبر هیدروژئولوژی از انتشارات اسپرینگر، مقاله ای منتشر شده با 
عنوان: »بهبود بلندمدت کشاورزي با گسترش سیالب در دشت گربایگان، ایران: آیا براي تامین 
امنیت انســان ها، تغذیه ي مصنوعي آبخوان ها سودمندتر اســت یا فروش نفت؟«  نویسندگان 
این مقالــه آقایان حمید مصباح، مهــرداد محمدنیا و آهنگ کوثر - که حاصــل بیش از دو دهه 

پژوهش های خود را در ایستگاه آبخوانداری کوثر واقع در گربایگان فسا منتشر کرده اند - به زبانی 
دقیق، فنی و در عین حال شفاف می گویند:

پیامد آبکشــي بي رویه از چاه هاي غیر مجاز، خشــکیدن کاریزهایي بود که آب چهار روستا را در 
دشت گربایگان در جنوب ایران تأمین مي کردند. این نابخردي سبب بحراني شدن شرایط زیست 
و مهاجرت گروهي روستاییان به شهرها شد. طراحی و ساخت 203۴ هکتار شبکه هاي گسترش 
سیالب براي آبیاري ســیالبي و تغذیه ي مصنوعي آبخوان ها از دي1361 تا 1375، سبب مهار 
شدن 193 میلیون مترمکعب ســیالب و نفوذ 76 در صد آن به آبخوان شد. نتیجه این کار ایجاد 
انگیزه ي بازگشت در بیشتر مهاجران به روستاهایشــان بود. در نتیجه اجراي این طرح در سال 
زراعي 1390-1389، مســاحت پهنه ي کشــتزارهاي فاریاب، به بیش از 13 برابر سال 1361 
رسید. افزون بر آن، از ســال 1369 تاکنون، ساالنه براي 700 واحد دامي علوفه ي مغذي تهیه 
شــده اســت. تغذیه ي مصنوعي آبخوان ها، گزینه اي بخردانه را در برابر ساختن سدهاي بزرگ 

پیشــنهاد مي کند. ۴20 هزار کیلومتر مربــع از پهنه ي ایران را آبرفت هاي درشــت دانه ي ژرف 
پوشــانده اند. گنجایش این آبخوان ها 5000 کیلومتر مکعب، یعني 10 برابر بارندگي ســاالنه ي 
سراسر ایران است. اگر هزینه ي فراهم ساختن یك متر مکعب گنجایش در سراب سدهاي بزرگ 
2.5 دالر آمریکا منظور شود، ارزش بالقوه ي این فضاي تهي 12.5 ضربدر 10 به توان 12 دالر 
است. افزون بر آن، گسترش ســیالب بر فراز آبخوان هاي 33000 رشته کاریز خشکیده، سبب 
به راه افتادن دو باره ي آنها خواهد شــد. 19 درصد ارزش واردات ایران در ســال 1392 مربوط به 
مواد غذایي است که در صورت در دسترس بودن آب مي توان بخشي از آن را در کشور تولید کرد. 
از آنجــا که تغذیه ي مصنوعي آبخوان ها آب مورد نیاز را فراهم مــي آورد، ارزش آبرفت ها بیش از 
نفتي است که از فروش آن ارز الزم براي خریدن مواد غذایي به دست مي آید. تغذیه ي مصنوعي 
آبخوان ها در پهنه ي 1۴0000 کیلومتر مربع، توان ایران را براي مقابله با خشکســالي و کاهش 

بحران هاي مربوطه مي افزاید.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

راهرسیدنبهشادیوآرامشچیست؟
مروریبرکتاب»فلسفهایبرایزندگی«نوشتهویلیاماروین

انســان معاصر آن نوع زندگی را ممتاز می داند که در این جهان سرشار از ظلم، آرامش بیشتری 
را برای فرد به همراه داشــته باشــد. چنین زندگی را چگونه می توان به دســت آورد؟ این سؤالی 
اســت که نویســنده این کتاب در ســن باالتر از 50 ســالگی از خــود کرد. نویســنده این کتاب 
کســفورد اســت ولی در یک مقطع از خود بی پیرایه و بدون تعارف سؤال کرد که  اســتاد فلسفه آ
واقعًا همه ایــن مکاتبی که خوانده و تدریس کرده چقدر می توانند وی را در داشــتن یک زندگی 
سرشــار از آرامش کمک کنند؟ متأســفانه پاســخی نیافت. به همین دلیل یک بار دیگر مکاتب 
فلســفی را از ابتدای تاریخ تاکنون با هدف یافتن پاسخ برای این ســؤال مورد بازبینی قرارداد و 
 درمجموع دریافت که دو مکتب هستند که بهتر از دیگر مکاتب می توانند برای انسان آرامش را 

به ارمغان آورند. 
آن مکاتب بودیسم و رواقی گری است. وی نخست پیرو مکتب بودیسم شد اما با توجه به روحیه 
عقالنی خود دریافت که مکتب رواقی آموزه های بهتری برای زیستن فراهم می کنند. این کتاب 
شرح وی اســت از آموزه های مکتب رواقی برای زیستن همراه با آرامش در این جهان غیر ایده 
آل. رواقیون گروهی بودند در رم باســتان که برخالف کلبیون که ترک دنیا کرده بودند از زندگی 
استقبال می کردند و حتی یکی از معروف ترین رواقیون حاکم رم بود و برخی از رواقیون ثروتمند 
و مشــهور بودند اما در عین حال معتقد بودند که باید مواجهه خاصی با زندگی داشت. نویسنده 
برای خوانندگان شــرح می دهد که چگونه می توان فارغ از ادیان، طبقه اجتماعی، جنســیت و 
مســائلی از این دست تکنیک هایی را به کار برد تا در این دنیا کمتر غمگین شویم و در عین حال 

شادمانی بیشتری داشته باشیم. 
نویســنده تالش دارد با رویکردی عقالنی بــه جهان و توجه واقع بینانــه به محدودیت های 

ایــن جهــان رویکــردی را در قبــال  موجــود در 
موضع گیــری مــا معرفــی کند که مــا کمتــر دچار 
غم، انــدوه و ناامیدی شــویم. این کتــاب فرض را 
بر ایــن می گذارد کــه این جهــان بســیار ناکامل تر 
و نامطلوب تــر از آن اســت کــه مــا می پنداریم و به 
همین دلیــل باید خود را آماده و مهیای زیســتن در 
چنیــن شــرایط ناکامــل و نامطلوبی کنیــم. اتکا به 
ذهنیت های ایده آل گرایانــه از جهان صرفًا اندوه، 

ناامیدی و بی انگیزگی را به دنبال دارد.
حسن این کتاب آن است که نویسنده به عنوان یک استاد 
فلســفه این مطالب را به عنوان گزارشــی از یک مکتب 
فلسفی تقریر نکرده بلکه یافته های خود از جستجویی 
که در جهت یافتن پاسخ داشته را روایت نموده است. به 
همین دلیل در فصــل آخر تأثیر اجرای این یافته ها را بر 
شخص خود برای خوانندگان بیان می کند. نویسنده با 
خوانندگان صادق است و حتی اقرار می کند که ممکن 

اســت  سال ها بعد خود وی از این مکتب و این رویکرد، رویگردان شود اما با این وجود به آن ملتزم 
اســت زیرا تصور می کند که در حال حاضر بدیــل بهتری در اختیار نــدارد. همین که این کتاب را 
یک فیلســوف جدی نوشــته  می تواند این اطمینان را ایجاد کند که نکات ارائه شده در آن مطالبی 
جدی هستند و با کتاب های ســطحی بازاری تفاوت جدی دارد. به تعبیر استاد مصطفی ملکیان 
»حداقل فایــده ای که مطالعه آن برای خواننده دارد این اســت که می تواند با زندگی خود آشــتی 

کند«. )منبع: الف(

مردیکهخالق»مثلآباد«بود
رضا ژیــان بازیگر، کارگــردان، فیلمنامه نویس ســینما، 
تلویزیون و تئاتر ایرانی، سال 1328 در تهران متولد شد. او 
که عمده فعالیتش بر صحنه تئاتر متمرکز بود از بازیگران 
بنام ســینما و تلویزیون نیز به شــمار می رفــت و عالوه بر 

بازیگری آثاری را نیز کارگردانی کرد. 
وی فعالیت هنری را از دوران تحصیل و در خانه پیشاهنگی 
و کاخ جوانان آغاز کرد و پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان 
و در ســن بیست سالگی با پیوســتن به »کارگاه نمایش«، 

وابسته به تلویزیون ایران، به صورت حرفه ای به بازیگری روی آورد. مجموعه های تلویزیونی »حرف 
تو حرف« و »سرزمین افتخار« از جمله مهم ترین کارهای این دوره از فعالیت هنری او به شمار می رود.
رضا ژیان پس از انقالب بیشــتر بر صفحه تلویزیون ظاهر شــد که کارگردانــی مجموعه تلویزیونی 
»مثل آباد« و بازیگــری در آن و بازی در مجموعه های »محله برو بیا« و »محله بهداشــت« نام او را 
بپش از پیش مطرح کرد. رضا ژیان چند ســالی را نیز در خارج از ایران ســپری کرد. وی همســر زویا 
زاکاریان، نمایشنامه نویس و ترانه سرای ایرانی ارمنی تبار، بود. زاکاریان نویسندگی مجموعه تلویزیونی 

»مثل آباد« را بر عهده داشت.
از جمله مشــهورترین آثــار هنری دیگر رضا ژیان می توان به این موارد اشــاره کــرد: مجموعه های 
تلویزیونــی »طنزآوران جهــان«، »تهران 11- 595 ج ۴8«، »آژانس دوســتی«، »زیــر بازارچه« و 
فیلم های ســینمایی »مرد عوضی«، »مومیایی 3«، »مســافر ری«، »عشــق فیلم« و نمایش های 
»دوستان بامحبت« و »عشق روی خرپشته«. رضا ژیان هنرپیشه ایرانی، بامداد 27 بهمن 1381 در 

سن 53 سالگی در بیمارستان شهریار تهران درگذشت.

شکارگاهمجازیمسدودشد!
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از دستگیری ناشر تصاویر کشتار حیات وحش در 

یکی از صفحات اینستاگرام به نام »شکارگاه 3121« خبر داد.
نقی میرزاکریمی گفت: این فرد اخیرا با سوءاســتفاده از نام پرســنل یگان حفاظت محیط زیست و 
منسوب کردن تصاویر شکار به آنان، موجبات تشــویش اذهان عمومی را فراهم آورده بود، چند روز 
پیش با همکاری پلیس فتا و یگان حفاظت محیط زیســت شهرســتان دماوند دســتگیر و به مراجع 

قضایی تحویل داده شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از اتهامات فرد مورد نظر، افترا به پرسنل یگان حفاظت محیط زیست است، 
اظهار کرد: طی بررســی های صورت گرفته ظاهرا انگیزه سوءاســتفاده از نام پرسنل یگان حفاظت 

محیط زیست از جانب این فرد، تنها جذب مخاطب بیشتر بوده است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان تهران درباره صفحات دیگری که در فضای مجازی 
اقدام به انتشار تصاویر کشــتار گونه های مختلف حیات وحش اعم از حالل گوشت و حرام گوشت 
می کنند، افزود: ردیابی گردانندگان صفحات دیگر آغاز شده است و به زودی نسبت به مسدود کردن 

این صفحات اقدام خواهد شد.
میرزاکریمی ادامه داد: پیگیری تخلفات فضای مجازی در زمینه حیات وحش چه کشتار و چه خرید 
و فروش با همکاری پلیس فتا به طور جدی در دســتور کار یگان حفاظت محیط زیســت قرار گرفته 
است و بر اساس اولویت ها، با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت؛ چنانچه در حال حاضر 
نسبت به 10 صفحه و سایت اعالم جرم شده است و گردانندگان شان مورد پیگرد قانونی قرار گرفته اند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا دستگیری و برخورد 
با گردانندگان این صفحات بــه تنهایی، می تواند گواهی بر پایان تخلفات در زمینه کشــتار و خرید و 
فروش حیات وحش کشور باشــد یا خیر؟ گفت: خیر، اما از تحریک و تشویق افراد به تخلفات شکار 
و صید جلوگیری و با افرادی که قابل شناســایی باشند برخورد می شــود، به عالوه همه تصاویر هم 
مربوط به زمان حال و یک منطقه خاص نیست و بعضی از این تصاویر امکان دارد مربوط به سال های 
گذشته و یا به صورت مجاز در گذشته که پروانه صادر می شده تصویربرداری شده و یا می تواند مربوط 
به کشــفیات و یا تخلفاتی باشد که در گذشته کشف شــده و قطعا پس از دستگیری گردانندگان این 
صفحات، تصاویر تخلفاتی را که منتشــر کرده اند مورد بررسی قرار داده و با متخلفان با توجه به زمان 

و مکان انجام تخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
بر اساس گزارش سایت اطالع  رسانی محیط زیســت استان تهران )سامات(، گفتنی است تصاویر 
منتشرشــده از کشــتار حیات وحش که تا چندی پیش در گروه های خصوصــی در فضای مجازی 
انگیزه ای مضاعف برای به رخ کشــیدن مهارت و قساوت در میان شــکارچیان به وجود می آورد در 
ماه های اخیر صورت »عمومی« و در قالبی سازمان یافته تر، در یکی از صفحات اینستاگرام به آلبومی 

دردناک از تصاویر قلع و قمع حیات وحش کشور بدل شده است.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

تیزرسریال»بازیتاجوتخت«منتشرشد
شبکه اچ بی او تیزری تازه از سریال پرطرفدار »بازی تاج 
و تخت« منتشر کرد. برای نخستین بار از زمان شروع 
نمایش ســریال »بازی تاج و تخت« در ســال 2011 
داستان سریال از اتفاقات کتاب های »ترانه یخ و آتش« 
پیشــی  می گیرد. جرج  آر.آر مارتین ماه گذشته اعالم 
کرد که تا پیش از نمایش فصل ششــم قادر به تکمیل 
ششــمین کتاب با عنوان »بادهای زمستان« نیست. 
به این ترتیب سرنوشت شخصیت هایی مانند دنریس 

تارگرین، تیریون لنیستر و مهم تر از همه جان اسنو پیش از کتاب های مارتین در سریال »بازی تاج 
و تخت« مشخص می شود. در این تیزر چهره های مرده تاالرهای داخل خانه سیاه و سفید را تزئین 
کرده اند، که در پس نگاه بی جانشان برخی از دیالوگ های ماندگارشان به گوش می رسد. چهره جان 
اسنو هم در میان آ نها دیده می شــود، با صدایی که هشدار می دهد: »شب طوالنی فرا می رسد و 
مرگ  همراهش می آید.« حضور چهره های بی جان شخصیت های معروف سریال که هنوز زنده اند، 
می تواند امیدی به بازگشت جان اسنو باشــد. البته نباید سرشت بی رحم داستان را فراموش کرد، 
شاید قرار است با شــخصیت های محبوب دیگری نیز خداحافظی کنیم. پاسخ این پرسش ها در 
فصل جدید سریال که از 2۴ آوریل در شبکه اچ بی او پخش می شود، نهفته است. بازی تاج و تخت 
یک مجموعه تلویزیونی آمریکایی به سبک خیال پردازی حماسی است. این مجموعه برگرفته از 
پرفروش ترین مجموعه داستان های فانتزی جرج آر. آر. مارتین یعنی ترانه یخ و آتش است. فصل 

پنجم این سریال در 1۴ ژوئن 2015 به پایان رسید و برای فصل ششم نیز تمدید شده است.

»بیخوابِی«20نقاشدردوساالنهدامونفر
نمایشــگاه »بی خوابی«، پنجمین یادمان دوساالنه 
نقاشــی دامون فر«، عصــر جمعه ســی ام بهمن در 
گالری های »اثر« و »آ« افتتاح می شود. »سیف الله 
پویاراد«، مدیر دوساالنه نقاشــی دامون فر با اعالم 
این خبر گفت: »بی خوابی، عنوان و تم این نمایشگاه 
اســت که آقای پویا آریان پورهنرمند صاحب اندیشه 
و از داوران دوره اخیــر دوســاالنه، ایده پــردازی و 
نمایشــگاه گردانی آن را به عهده دارند. پویاراد درباره 

این نمایشگاه گفت: »یادمان دامون فر به روال همیشه در سالی که دوساالنه برگزار نمی شود 
برپا می شود و این پنجمین یادمان است؛ هدف این یادمان ها معرفی بیشتر هنرمندانی است که 
سال های پیش در دوساالنه های دامون فر حضور داشته اند؛ در واقع نمایشگاه گردان هر یادمان 
بنا به تم و موضوعی که مدنظر دارد، جمعی از هنرمندان شاخص را برای ارائه آثار دعوت می کند. 
او درباره هنرمندانی که در این نمایشــگاه حضور دارند افزود: در نمایشگاه بی خوابی 20 نقاش 
جوان: نازنین اعوانی، فربد الکایی، عسل پیروی، نسیم تقی پور، سینا چوپانی، افشین چیذری، 
زرتشت رحیمی، سورنا زمانی، علی شایسته، ثریا شــرقی، مریم صباغ پور، هانیه صدری، بهار 
علیزاد، علی کائینی، امیر کریمی، ســجاد گل محمدی، مقداد لرپور، میالد محمودی، امین 
منتظری و علیرضا نکویی حضور دارند که از هر کدام، یک تا چند اثر به روی دیوار دو گالری »اثر« 
و »آ« قرار خواهد گرفت. نمایشــگاه »بی خوابی« عصر جمعه سی ام بهمن در دو گالری یادشده 

آغاز به کار می کند و تا 1۴ اسفند ماه ادامه خواهد داشت. 

فلسفه  ای برای زندگی
)روش های کهن رواقی برای زندگی 
امروز(
نویسنده: ویلیام اروین
مترجم: محمد یوسفی
نشر ققنوس
قیمت: 1۷ هزار تومان
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