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راي دیوان عدالت به نفع 
موتور  سواري  زنان! صفحه��03

تصویري از یک حکم که نیروي انتظامي  را 
ملزم به صدور  گواهینامه براي زنان کرده  

ماموریت  استراتژیک پاول
و گراهام در مورد ایران صفحه��02
یک نماینده جمهوری خواه تاش داشته تا 

ظریف را  به کاخ سفید و ماقات با ترامپ ببرد
ماجرای بغرنج فرار  یک 

محکوم به حبس ابد 
سعید ملک پور ناگهان  به کانادا رفت  صفحه��02

دست نیما در كار است 
چرا قیمت موبایل هاي سامسونگ نسبت به 
یک ماه پیش کاهش پیدا کرده است   صفحه�04

تکنولوژی کم کم در حال اجین شــدن با زندگی ماســت. هر روز 
محصوات هوشمند بیشتری جایشان را در اطراف ما باز می کنند. 
تلفن همراه هوشمند، تلویزیون هوشمند، یخچال هوشمند و کم 
کم خانه هوشمند. هر سال از روش های مدرن خرید و پرداخت به 
کمک موبایل رونمایی شده. طوری از هوشــمند شدن همه امور 
صحبت می شود که بعضی وقت ها به انسان این حس دست می دهد 

که چقدر تاکنون کم هوش زندگی کرده! 
ویدئوهای اعجاب انگیز درباره پیشرفت تکنولوژی، در شبکه های 
اجتماعی مانند اینستاگرام و یا کانال های تلگرامی در حال دست به 
دست شدن هستند. اما چند درصد آنها واقعیت دارند؟ چند درصد 
آنها تولید شده اند و در حال اســتفاده در کشورهای توسعه یافته 
هستند؟ آیا به واقع در کشورهای صنعتی، مردم بعد از اتمام خرید 
فقط تلفن همراهشان را به دســتگاه کارتخوان نزدیک می کنند و 

عملیات پرداخت انجام می شود؟ 
مطلبی که شروع به نوشتن آن کرده ام و به صورت هفتگی هم ادامه 
خواهد یافت، شرح میزان پیشرفت کشورهای توسعه یافته در زمینه 
تکنولوژی است. اینکه آیا کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، انگلستان 
و حتی آمریکا، در زیرساخت هایشان تغییر اساسی برای الکترونیکی 

کردن امور اداری ایجاد کرده اند؟
در این سری مقاات، یک دانشــجوی IT مقطع فوق لیسانس، که 
لیسانس کامپیوترش را در ایران گرفته و با فضای تحصیلی، اداری 
و تکنولوژی ایران کاما آشناست و در حال ادامه تحصیل در کشور 
آلمان اســت، از یافته ها و تجربه هایش و مقایسه ایران و کشوری 
مثل آلمان در زمینه تکنولوژی خواهد گفت. خودم را کمی معرفی 
کردم که بدانید کاما در ایران بزرگ شده ام و با روال امور آشنایی 
دارم، و البته به دلیل حضورم به صورت قانونی در آلمان، تقریبا همه 
امور شــهروندی آلمان را هم مرور کرده ام. ازم است توضیح دهم 
که برای نگارش این سری مطالب، نه قصد تخریب کشورهای غربی 
و گل و بلبل نشــان دادن ایران را دارم و نه قصد سیاه نمایی اوضاع 
ایران و تداعی ساختن یک بهشــت برین از کشورهای غربی، بلکه 
فقط قصد دارم بدون بزرگنمایی، به مقایســه برخی موارد در این 

کشورها بپردازم.
ابتدا که وارد کشــوری مثل آلمان می شــوید، زرق و برق از همان 
فرودگاه به شما حس ورود به یک دنیای پیشرفته می دهد. مخصوصا 
اگر از شهری خاکستری رنگ مانند تهران خارج شده باشید، رنگ  
خیابان ها و چراغ ها و بیلبورد ها، بیش از پیش به شما حس یک فرد 

جهان سومی را القا خواهد کرد.
مســلما اگر به عنوان توریست وارد کشوری شــوید، با مشکات 
زندگی در آن آشــنا نخواهید شد. مشــکاتی که اول خود را در 
روندهای بانکی نمایان می کنند! در مواجهه با شعب بیمه سوهان 
روحتان می شوند و در پروسه کارهای دولتی، سیلی آخر را به صورت 
خواهند زد. روال امور بانکی یــا اداری را فقط در صورت زندگی در 
یک کشور برای مدتی بیش از یك سال می توان درک کرد، و البته 

برای من هم در آلمان در سال دوم و سوم بیشتر نمود پیدا کرد.
پیشــرفته بودن یک کشــور در صنعت یا اقتصاد، لزوما به معنای 
پیشرفته بودن آن کشــور در زمینه تکنولوژی نیست. حداقل در 
مورد آلمان، فرانسه و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا )انگلستان 
دیگر عضو این اتحادیه محسوب نمی شود( می توانید قدیمی بودن 
زیرســاخت ها، فرسایشــی بودن روال کارهای اداری و البته غیر 

هوشمند بودن زندگی درصد زیادی از جامعه را به وضوح دید.
در یادداشــت های بعدی، با مثال های عینی تر به مقایسه ایران و 
برخی کشورهای اروپایی می پردازم. اولین مبحث، مقایسه بانکداری 
ســنتی و الکترونیکی در ایران و آلمان خواهد بود که در یادداشت 
بعدی که یکشنبه بعد منتشر خواهد شد، برایتان شرح خواهم داد.

اروپا؛ بهشت صنعت یا جهنم تکنولوژی!

ستونیکشنبه
شهروزُچرکچی

  خبر�یك

سرکنسولگری جمهوری اســامی ایران در شهر مقدس 
کربای معا با انتشار بیانیه ای که نسخه ای از آن در اختیار 
ایرنا قرار گرفته افزوده اســت که از نصب این پوستر توسط 
افراد ناشناس بر دیوار خارجی کنسولگری شگفت زده شده 
و به محض مشاهده، آن را برداشــته و هرگونه ارتباط خود 
را با این پوســتر نفی می کند. کارکنان کنسولگری و اهالی 
کربا روز جمعه در کمال تعجب شــاهد نصب یک پوستر 
ناشناس بودند که روی آن تصاویری از مقام معظم رهبری 
و آیت اه سیستانی مرجع عالی دینی عراق نقش بسته بود و 
نسبت به حوادث بحث برانگیز اخیر در ورزشگاه بین المللی 

کربا موضع گیری شده بود. این پوستر که فاقد هرگونه نام 
و نشانی اســت به گونه ای القا شــده که گویی کنسولگری 
جمهوری اسامی ایران در کربا قصد بهره برداری سیاسی 
از حوادث ورزشگاه بین المللی کربا دارد و درصدد تحریک 
اهالی کربا است. ســاعاتی بعد از نصب پوستر روی دیوار 
خارجی کنسولگری ایران در کربا، به سرعت تصاویری از آن 
در شبکه های اجتماعی منتشر و متعاقب آن با واکنش های 
مثبت و منفی کاربران عراقی مواجه شد. کنسولگری کربا 
در بیانیه اش تاکید کرده است که این کنسولگری بر قداست 
شهر کربا تاکید دارد اما در عین حال خود را در کنار مواضع 

اتخاذ شده از طرف شورای استان و استانداری کربا می داند. 
این بیانیه خاطرنشان ساخته اســت که انتشار سریع این 
پوستر در شــبکه های اجتماعی تاش شکست خورده ای 
برای فتنه انگیزی بین کنسولگری و اهالی کربا بوده و مردم 

آگاه بازیچه اینگونه مسائل قرار نمی گیرند.

توضیح سرکنسولی ایران در کربا درباره پوستر جنجالی 

  عکس�یك

 آتش سوزی در هتل آسمان شیراز - عکس از حانیه حسین پور - ایسنا 

روزنامه فرهنگي ،  اجتماعي،
شهري  واقتصاد         ي ایران
یکشنبه |13 مرداد  1398 
16 صفحه
شماره 2438
 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان ها 1000تومان

چراغ خاموش مثل زوا
موفقیت عجیب بازي ویدئویي ترکیه ای در بازار ایران

 اگر مخاطبان تلویزیون از پخش چند آگهي دوش حمام و کنســرو بادمجان خسته شده اند، وضعیت براي کاربرهاي اینترنتي 
هم متفاوت نیست. بیش از یک سال است که هر سایت، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرامي  را که باز مي کنیم، با تبلیغات متعدد 
یك بازي تحت عنوان »زوا« روبه رو مي شویم. خواننده هاي زیرزمیني مطرح ایران براي زوا آهنگ مي سازند، از اسپانسري آن 
براي تهیه موزیک ویدئو استفاده مي کنند و پدر پونه همچنان مشغول بازي کردن این سرگرمي  آناین است. براي کساني که در 
این روزها به عنوان کاربر ثابت اینترنت شناخته مي شوند، زوا تبدیل به بخشي از فرهنگ آناین شده. بازي اي که در ترکیه ساخته 
شده و جداي از بحث کیفیت، نمونه اي شگفت انگیز از تبلیغات اینترنتي و تاثیر مثبت آن در رسیدن به موفقیت است. با این حال 

زوا بیشتر از آن چیزي که فکرش را بکنید براي رسیدن به موفقیت، مسیر را چراغ خاموش پشت سر گذاشته. صفحه�13را�بخوانيد

خنجر از   پشت 
به سبک كیا 

با قطع همکاری کمپانی 
کره ای با ایران تولید

کیا سراتو متوقف شد
سایپا اعام کرد به تمام 

تعهداتش در  قبال سراتو 
عمل خواهد کرد

محمد حسین شــاوردی| با بیش از 7۴ 
سال سن، حاا آخرین حلقه ارتباط خود 
با بازار بزرگ ایران را قطع کرده است. کیا 
که سال 19۴۴ در شهر سئول کره جنوبی 
تاسیس شــده، قدمتی بیش از مالک 
مشهورش هیوندای دارد ولی مشکات 
مالی دهه 90 و عدم استقبال خریداران از 
محصواتش در آن دوره باعث شد برای 
ادامه حیات به دامان هیوندای پناه ببرد. 
این شرکت که نخســتین بار با خودرو 
پراید در ســال 1373 وارد بازار ایران 
شــد، قریب به ربع قرن است که در بین 
خریداران بزرگترین بــازار خاورمیانه 
محبوب و قابل احترام است. اقدام تازه 
این شــرکت در قطع همکاری با سایپا 
و خاتمه تولید سدان ســراتو در ایران 
اما تصویری نامناســب از این برند را در 
ذهن خریداران ایرانی جای خواهد داد. 
تصویری شبیه آنچه در مورد پژو  و رنو 
در ذهن جامعه ایران نقش بســته و دو 
برند فرانسوی را تا حد مجاهدان شنبه 
و سوءاســتفاده کنندگان از اعتماد ملی 
تقلیل داده اســت. گفته می شود دلیل 
عمده این قطع همــکاری، ترس کیا از 
خشم آمریکا و از دست دادن سهم بازار 
589 هزار دســتگاهی در این سرزمین 
است. خشــمی که احتماا ممکن است 
حتی گریبان کارخانه این شــرکت در 
وســت پوینت ایالت جورجیای آمریکا 
را گرفته و ضرری هنگفت را به کیا وارد 

سازد. 
اما آیا همه اینهــا می تواند خبر خاتمه 
تولید کیا سراتو درسایپا را توجیه کند؟ 
طبیعتا نه. این اتفــاق نه تنها قیمت این 
محصول را تا مرز 298 و حتی 300 میلیون 
تومان در بــازار افزایش داده که نگرانی 
در خصوص نبود جایگزینی در این رده 
قیمتی برای خریداران را دوچندان کرده 
است. کیا موتورز که سال هاست روابط 
نزدیکی بــا ســایپا دارد و حتی قبل از 
تحریم ها، خبرهایی از توسعه همکاری 
با این شــرکت برای مونتاژ دو ســری 
اســپورتیج و ریو وجود داشت، مسبب 
اصلی این اتفاق اســت. شرکتی که در 
جریان تحریم به ششمین برندی تبدیل 
شد که رشته دوستی با ســایپا را قطع 
کرد و بازار ایــران را با همه جاذبه هایش 

ترک کرد.
در اهمیت بازار ایران برای کیا همین بس 
که این برند در جریان آزادسازی واردات 
خودرو طی یک دهه اخیر موفق شده با 11 
مدل مختلف در سه نسل گوناگون چیزی 
نزدیک به 75 هزار دســتگاه خودرو به 
بازار کشور عرضه کند و در کنار شرکای 
واردکننده خود به یکی از پرفروش ترین 
برندها تبدیل شــود. طبق آنچه برخی 
رسانه ها تایید کرده اند، کیا موفق شده در 
ایران چیزی نزدیک به 25 هزار دستگاه 
خودرو از نسل قبل و فعلی کیا اسپورتیج 
را به فروش برساند در حالی که سدان های 
سراتو، اوپتیما، کادنزا و اوپیروس در کنار 
شاسی بلندهای سورنتو و موهاوی و البته 
هاچ بک هایی نظیر پیکانتو، ریو و سول در 
زمره موفق ترین محصوات این شرکت 

در بازار ایران بوده اند.
صفحه 06 را بخوانید

درحالي که ما شرایط دوستانه دوکشور ایران و عراق را در 
باارفتن حجم توریست هاي عراقي در شهرهاي مقدس و 
همین طور شهرهاي ساحلي خزر مي بینیم و از آن سو سیل 
زائران اربعین که از ایران به عراق سرازیرند، حاا گزارش 
جدیدي به دست رسیده که نشان مي دهد روابط ایران و 
عراق در حوزه اقتصاد فراتر از این حرف هاســت. مقامات 
دولتي در عراق، افزایش شــدید و بي وقفه شمار کارگران 
ایراني را در این کشــور تایید کردند کــه در بخش هاي 
مختلف چه در شــرکت هاي ایراني بخش زیرســاختي 
و ســرمایه گذاري مشغول به کار هســتند و چه به عنوان 
کارمند یا فروشــنده خیاباني، کار مي کنند. عراق ساانه 
از حدود چهارمیلیون مســافر ایراني استقبال مي کند. در 
مقابل، صحبت از افزایش میزان نقل و انتقال ارز از عراق به 
ایران، از سوي این کارگران مي شود؛ نقل و انتقالي که طبق 
گفته یک مسئول امور مالي در دولت عراق در گفت وگو با 
»العربي الجدید« در ســال به ده ها میلیون دار مي رسد. 
این میزان ارز، به خانواده هاي کارگران یا به حســاب هاي 
بانکي شان از طریق 180شــرکت به ایران حواله مي شود. 
در گزارشي که العربي الجدید کار کرده است، به این اشاره 

شده که کارگران ایراني از فرصت بیشتري براي جذب در 
شــرکت هاي ایراني یا عراقي واقع در عراق برخوردارند؛ 
یکي به این دلیل که از قوانیــن کار ایران پیروي مي کنند 
و دوم اینکه دســتمزد کمتري )به خاطر نرخ برابري ارز( 
مي گیرند. با این حال گزارش هاي دیگر نشــان مي دهد 
که کارگران ایراني در عراق ســه برابر دستمزدشــان در 
ایران، حق الزحمه مي گیرند. اســحاق جهانگیري، معاون 
اول رئیس جمهوري در نشست مشترک تجار و بازرگانان 
ایران و عراق که فروردین امســال برگزار شد، گفته بود: 
»همکاري هاي اقتصادي ایران و عراق در سال هاي اخیر 
روند رو به رشد داشته است، به طوري که مجموع مبادات 
تجاري ما به عدد 12میلیارد دار رســیده است. راهبرد 
ما در زمینه توســعه همکاري هاي اقتصادي و سیاسي با 
عراق، رســیدن به عدد 20میلیارد دار در ســال 1400 
است که تحقق این هدف نقش بسزایي در توسعه کمي  و 
کیفي روابط و ارتقاي شاخص هاي اقتصادي مناسبات دو 
کشور دارد.« انجام این مبادات بي شک بدون شبکه اي از 
نیروي انساني ناممکن است. شبکه اي از فعاان اقتصادي، 
شرکت هاي دو یا چند ملیتي و البته کارگراني که فرآیند 

این انتقاات را میسر مي کنند. سه شنبه گذشته خبر آمد 
که آمار گمرک جمهوري اسامي نشان مي دهد، مهم ترین 
شرکاي تجاري ایران در سال 98 کشورهاي چین، عراق، 
کره جنوبي، امارات متحده عربي و افغانســتان هستند. 
سهم این پنج کشــور در میان خریداران کااهاي ایراني 
بیش از 64درصد است و عراق، با وجود مشکات داخلي 
و خارجي خود، 389میلیــون دار کاا در ماه فروردین از 
ایران خریداري کرد. حســن دانایي فر، مشاور معاون اول 
رئیس جمهور و دبیر ستاد توســعه روابط اقتصادي ایران 
با عراق و سوریه نیز چهارشنبه در همین باره گفت: ایران 
١٣ســال قبل ٧٦٠میلیون دار صادرات به عراق داشت 
اما امروز به صادرات ٩میلیــارد داري تنها در بخش کاا 
رسیده و با احتساب بخش انرژي به صادرات ١٢.٥ میلیارد 
داري رسیده اســت که نشــان از برنامه و اراده دارد. در 
گذشته تنها ســه گذرگاه صادراتي داشــتیم اما امروز به 
١٨گذرگاه افزایش یافته اســت. حدود ٨٧پرواز هر هفته 
بین ایران و عراق انجام مي شود و از نظر سازمان هواپیمایي 
عراق مشــکلي نداریم. همه این ها نشان مي دهد که حال 

اقتصادي ما با عراقي ها خوب است.

هجوم نيروي کار ايراني به عراق
دستمزد کارگران ایراني در عراق سه برابر ایران است/ هفته اي 87 پرواز میان ایران و عراق 

گفت وگو با سید ستار صید، تنها ورزشکاری
که در المپیک بازی های زمستانی برای ایران 

مدال آوری کرده است  صفحه��15را�بخوانيد

باور می كنید من قهرمان 
المپیک هستم ؟

مکافات رجزخوانی روی آنتن
شبکه سه رسما از طرفداران استقال عذرخواهی کرد  صفحه���09را�بخوانيد



باشگاه خبر
 روزنامه صبح ایران  سال نهم  شماره 2438  یکشنبه  13 مرداد  1398

روایتی از فرار یک محکوم به حبس ابد
سعید ملک پور دیروز به کانادا رفت

1   دیروز صبح، فیلمی منتشر شد از رسیدن سعید ملک پور، یک 
زندانی محکوم به تاسیس سایت های مستهجن که در یک فرودگاه 
بود و فردی که ظاهرا خواهر او بود از رسیدن او به کانادا حرف می زد 

و از رهبری کانادا بابت آزادی او تشکر می کرد. 
2   سعید ملک پور در کانادا و با حمایت یک شرکت آمریکایی 
اقدام به تاسیس سایت های مستهجن فارسی کرده بود که در سال 
87 پس از بازگشــت از کانادا به ایران، شناسایی و بازداشت شد و 
شــعبه 28 دادگاه انقاب، وی را به اتهام افساد فی اارض به اعدام 
محکوم کرد که این رای پس از رفع نقص در بهمن  سال 1390 از 
سوی دیوان عالی کشور تایید شد. با وجود اینکه حکم اعدام سعید 
ملک پور در دیوان عالی کشور تایید شــده بود ولی او »توبه و ابراز 
ندامت« کرد و به همین دلیل با تقلیل مجازات او از اعدام به حبس 
ابد موافقت شد. او هفته گذشته و بعد از یازده سال گذشتن از دوره 

حبس خود به مرخصی آمده بود. 
3   اولین واکنــش در این زمینه از ســوی محمــود علیزاده 
طباطبایی، وکیل ملک پور صورت گرفته بــود که در گفت وگو با 
تسنیم گفت: در روز های گذشته از زندان با بنده تماس گرفتند و 
اعام کردند که با مرخصی سعید ملک پور موافقت شده و او با تودیع 
وثیقه از زندان خارج شده اســت. خروج او از زندان برای مرخصی 
بوده و وثیقه ارائه کرده است و اگر از کشور خارج شده و فرار کرده، 
کار بسیار اشــتباهی بوده اســت، زیرا این اقدام، کار را برای ارائه 

تسهیاتی اینچنینی برای سایر زندانیان، سخت می کند.
4   واکنش رسمی اما از سوی غامحسین اسماعیلی سخنگوی 
قوه قضائیه و در گفت وگو با شبکه خبر صورت گرفت. او در رابطه 
با خبرهایی مبنی بر فرار یک زندانی محکوم به حبس ابد به خارج 
از کشــور، اظهار کرد: این فرد محکوم به حبس ابد بوده و بیش از 
11 سال از دوران محکومیت خود را سپری کرده است. در 29 تیر 
98 برابر ضوابط و مقررات مربوطه و با اخذ وثیقه ازم )ظاهرا یک 
و نیم میلیارد تومان( به مشــارالیه مرخصی سه روزه ای اعطا شده 
که در پایان مهلت مرخصی، خود را به زندان معرفی نکرده است. از 
سوی مقامات قضایی به مراجع امنیتی و اطاعاتی نسبت به اعطای 
مرخصی به این فرد اطاع رسانی شده بود. این فرد ممنوع الخروج 
بوده و حسب ظاهر از مبادی غیررســمی از کشور خارج شده و تا 
اان مراجعتی نداشته اســت. آن طور که ایسنا نوشته، سخنگوی 
قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مرسوم است که به 
کسانی که حبس ابد دارند چنین مرخصی هایی داده شود، گفت: به 
کسانی که محکومیت حبس ابد هم دارند در نظام قضایی مرخصی 
داده می شــود، خصوصا اگر مدت مدیدی از مجازات حبس آن ها 
گذشته باشد که این فرد بیش از 11 سال از حبس خود را در زندان 

سپری کرده بود.

گزارش نیویورک تایمز از ادامه خرید نفت   یک روز با سیاستمداران 
ایران برخاف تحریم های آمریکا

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی 
نوشت:»چین و سایر کشورها در مخالفت با 

تحریم های واشنگتن علیه تهران بیش از گذشته 
از نفتکش هایی که متعلق به ایران است، نفت 

دریافت می کنند. کشورهای مختلفی در جهان 
برخاف تحریم های آمریکا که با هدف قطع منابع 

درآمدی ایران وضع شده است در حال واردات 
نفت از نفتکش های ایرانی بیشتری در مقایسه 

با گذشته هستند.« این روزنامه گزارش خود 
را پس از بررسی 70 نفتکش متعلق به ایران از 

تاریخ دوم مه، زمانی که تحریم های آمریکا علیه 
ایران به طور کامل اجرایی شد، نوشته و در آن به 

ارائه جزئیاتی درباره نام و تعداد این نفتکش ها 
پرداخته است که در این بازه زمانی به چین یا 

شرق مدیترانه نفت صادر کرده اند. نیویورک تایمز 
در ادامه نوشت:»این حجم از خرید نفت ایران 
نشان دهنده دشواری کار دولت ترامپ )رئیس 

جمهور آمریکا( برای استفاده از تحریم به منظور 
به صفر رساندن صادرات نفت ایران پس از جدا 
شدن از متحدان و شرکا در سیاستش درقبال 

ایران است. دولت اوباما )رئیس جمهور پیشین 
آمریکا( با چین، روسیه و متحدان اروپایی برای 

حصول توافق هسته ای 2015 همکاری کرد تا 
برنامه هسته ای ایران را محدود کند اما تصمیم 
رئیس جمهور ترامپ برای خروج از این توافق و 
بازگرداندن تحریم ها علیه ایران با مخالفت این 

کشورها مواجه شد. ریچارد نفیو، یک مقام سابق 
کاخ سفید و وزارت امورخارجه آمریکا که در 

دوران ریاست جمهوری اوباما معمار تحریم های 
ایران شناخته می شد، اظهار داشت: شما 

نمی توانید چنین تهدیداتی را مطرح کنید وقتی 
قادر به عملیاتی کردن آن نیستید. وی ادامه داد: 

این کار، تصمیمی را که سبب شد آنها ضعیف به 
نظر بیایند، بدتر می کند. این نشان می دهد که 

محدودیت هایی برای قدرت آمریکا وجود دارد. 
چین و کشورهای دیگر آماده اند که بگویند »نه، 

ما نمی خواهیم از آمریکا پیروی کنیم«. نوآم 
ریدان کارشناس اقتصادی نیز بر این باور است که 
تحریم ها باعث نشده است ایران دست از صادرات 

نفت به ویژه به آسیا و مدیترانه بردارد.به نوشته 
نیویورک تایمز، خرید نفت و مشتقات آن از ایران 

غیرقانونی و برخاف قوانین بین المللی نیست 
چراکه تحریم های دولت آمریکا علیه نفت ایران 

که از نوامبر گذشته اجرایی شد، یک جانبه است. 
واشنگتن حتی تا ماه مه به هشت کشور اجازه داد 
تا به واردات نفت خود از ایران ادامه دهند اما این 
معافیت را نیز متوقف کرد. با این حال شرکت های 
خارجی که تحریم ها را نادیده می گیرند و در عین 

حال با شرکت ها و بانک های آمریکایی تجارت 
می کنند در معرض خطر اقدامات تنبیهی دولت 

آمریکا قرار دارند.

سی
لما

دیپ

نشــریه نیویورکــر مدعــی شــد که ســناتور 
جمهوری خــواه آمریکا ماه گذشــته در دیدار با 
وزیر امور خارجه ایران از او دعوت کرده اســت 
تا برای رایزنی با رئیس جمهــور آمریکا به دفتر 
ریاست جمهوری در کاخ سفید برود. رابین رایت 
خبرنگار این روزنامه در گزارشی نوشت که در ماه 
گذشته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، 
برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
در دفتر ریاست جمهوری کاخ سفید دعوت شده 
بود. منابع مطلع ایرانــی و آمریکایی و همچنین 
دیپلماتی که به خوبی از ایــن موضوع آگاه بود 
گفته اند که این پیشــنهاد دیپلماتیک از سوی 
رند پاول ســناتور جمهوری خــواه در دیدار روز 
15 جوای وی با ظریف در نیویورک مطرح شد.

رند پاول به مدت چند هفته با مشورت کاخ سفید 
و وزارت امور خارجه در حــال پرداختن به این 
موضوع بوده است. سه هفته پیش از حضور ظریف 
در نیویورک برای شرکت کردن در نشست های 
سازمان ملل، یک میانجی به نیابت از رند پاول با 

ایرانی ها در این باره ارتباط برقرار کرده بود.
روز پانزدهم جوای، پاول و دوگ استافورد مشاور 
ارشد وی در مقر نماینده ایران در سازمان ملل با 
محمدجواد ظریف دیدار کردند. این نخســتین 

دیدار ظریف و رند پاول بود. منابع مطلع گفتند 
که آن ها درباره مسائل همیشگی از جمله برنامه 
هســته ای ایران و همچنین تنش های اخیر در 
اوضاع خلیج فارس گفت وگــو کردند. ماموریت 
پاول این بــود که به ایه های بــه هم ریخته این 
درگیــری رخنه کرده و یک کانــال دیپلماتیک 
مستقیم در بااترین ســطح ممکن ایجاد کند. 
بر اساس ادعای این نشــریه،  در این رایزنی یک 
 ســاعته، ظریف ایده هایی درباره چگونگی پایان 
بخشیدن به بن بست هسته ای را به پاول پیشنهاد 
کرد. پاول نیز در مقابل به ظریف پیشــنهاد کرد 
که این ایده ها را شخصا با ترامپ در میان بگذارد. 
به گفته منابع دیپلماتیک آمریکایی و ایرانی، او 
در این باره اظهار کرد که ترامپ به او این اختیار 
را داده است تا ]از ظریف[ برای نشستی در همان 
هفته در دفتر ریاست جمهوری کاخ سفید دعوت 
کند. این گــزارش همچنین ایــن ادعا را مطرح 
می کند که ظریف به پــاول گفته تصمیم گیری 
در این باره بر عهده اش نبــوده و باید در این باره 
با تهران مشــورت کند. برخی منابع گفته اند که 
ظریف نگران بوده که چنین دیداری ســطحی 
و بی اهمیت باشــد. پس از دیدار پاول و ظریف، 
وی]ظریف[ این پیشــنهاد را با مقامات ایران در 

میان گذاشــت و آن ها مخالف رخ دادن چنین 
دیداری بودند.

    گراهــام مامور تهیــه توافق جایگزین 
برجام شد

روزنامه آمریکایی »دیلی بیست« روز پنجشنبه 
اول آگوست 2019 فاش کرد که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا، سناتور لیندسی گراهام، 
یکی از چهره هاي سرشــناس کنگــره و رئیس 
کمیته قضایی مجلس سنا را مسئول تهیه طرح 
توافقی جدید بــا ایران کرد تــا جایگزین توافق 
برجام شــود که ترامپ در ماه می 2018 از آن 
خارج شــد. گراهام در حال حاضــر با همکاری 
نزدیک مسئوان دول ترامپ که روی موضوعات 
مربوط به خاورمیانه متمرکز شده اند، می کوشد 
طرح توافقی به عنوان جایگزیــن توافق اوباما با 
ایران، تهیه کند. دیلی بیســت این موضوع را به 
نقل از چهــار نفر که در جریــان این موضوعات 
هستند، گزارش کرد. دو نفر از این منابع خبری 
گفتند که بخشی از این تاش های دولت ترامپ و 
لیندسی گراهام، براساس ایده ها و نظرات اطراف 
خارجی از جمله برخی مقامات دیگر کشورها در 

جریان است. لیندسی گراهام درباره برنامه اش به 
روزنامه دیلی بیست گفت که دولت آمریکا باید از 
ایران بخواهد با توافقنامه 123 موافقت کند. این 
توافقنامه اساسی از همه کشورهایی که با آمریکا 
توافقات هســته ای امضا می کنند می خواهد که 
توافقنامه منع گسترش تســلیحات هسته ای را 
امضا کنند. تا کنون بیش از 40 کشور این توافق را 
امضا کرده اند. گراهام گفت: »به رئیس جمهوری 
گفت 123 را روی میز ایرانی ها بگــذار... بگذار 
بگویند »نه«. باور دارنــد ایرانی ها خواهند گفت 
»نه« و باور دارم این موضوع اروپایی ها را مجبور 
خواهد کرد.« او تاکید کرد: »آمریکا باید از ایران 
بخواهد »معیار طایی« را امضا کند و آن تعهدی 
اســت که غنی ســازی و فرآوری مجدد سوخت 

هسته ای را منع می کند.«
وزارت امــور خارجه آمریــکا دربــاره اقدامات 
لیندســی گراهام در زمینه ایران به دیلی بیست 
گفت:»آمریکا می کوشد که با ایران توافقی را امضا 
کند که نه تنها برنامه هســته ای ایران بلکه همه 
رفتارهای بی ثبات کننده این کشور از جمله برنامه 
موشکی، حمایت از گروه های نیابتی تروریست  و 

رفتار خبیث اقلیمی ایران را نیز شامل شود.«

ماموریت رند پاول و لیندسی 
گراهام در مورد ایران

یک نماینده جمهوری خواه تاش داشته تا ظریف را 
به کاخ سفید و ماقات با ترامپ ببرد

  خبر

پایگاه خبري دبکا وابســته به رژیم صهیونیستي، 
مدعي شــد که امــارات و عربســتان تماس هاي 
مخفیانه خود با ایــران را افزایش داده اند و ولیعهد 
ســعودي به طور جدي درحال بررسي گفت وگو با 
تهران است. این پایگاه خبري نزدیک به نهادهاي 
اطاعاتي رژیم صهیونیستي، به نقل از منابع ویژه 
خود مدعي شد، عربســتان و امارات تماس هایي 
مخفیانه در رابطه با امنیت کشــتیراني در خلیج 
فارس با ایران برقرار کرده اند. این پایگاه به نقل از 
منابع خود نوشت: امارات و عربستان به این نتیجه 
رسیده اند که اهداف دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا در رابطه با ایران با اهداف ریاض و ابوظبي 
تطابق نــدارد. برخي منابع اطاعاتي با اشــاره به 
ســفر اخیر هیات اماراتي به تهــران اعام کردند 

که مســئوان اماراتي در دیدار با مسئوان ایراني 
در رابطه با مســئله امنیت کشــتیراني در خلیج 
فارس، تنگه هرمــز و تنگه باب المنــدب بحث و 
گفت وگو کردند. یک مسئول اماراتي که خواستار 
عدم فاش شدن نامش شــده، در گفت وگو با دبکا 
گفته اســت: اگر واشــنگتن به دنبــال مذاکره با 
ایران اســت، در پیوســتن به اتئاف آمریکا براي 
حمایت از کشتیراني در خلیج فارس هیچ منفعتي 
نداریم زیرا در این صورت قــدرت بازدارندگي آن 
بســیار محدود خواهد بود.  دبکا مي نویســد، این 
تحوات باعث شــد که محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربســتان به طور جدي درحال بررسي بازکردن 
باب گفت وگو با تهران باشد. به گزارش ایسنا، یک 
هیات هفت نفره از مقامات گارد ســاحلي امارات 

روز سه شنبه گذشته وارد تهران شد و در رابطه با 
همکاري مرزي دوکشــور، تردد اتباع و ترددهاي 
غیرمجاز و یا بدون اطاع و تسهیل و تسریع تبادل 
اطاعات طرفین با مقامات ایراني گفت وگو کرد. این 
ششمین نشست گارد ساحلي ایران و امارات است. 
پنجمین نشست گارد ســاحلي دو کشور در سال 
1392 یعني شش سال پیش برگزار شده بود. این 
سفر هیات اماراتي به تهران بازتاب گسترده اي در 
رسانه هاي عربي و بین المللي به دنبال داشت. شبکه 
المیادین در این باره نوشــت که سفر هیات نظامي 
 اماراتي به تهران تنها به معناي عقب نشیني امارات 
نیست بلکه این مسئله نشان مي دهد که ایران نیز 

به تاش هاي امارات پاسخ مثبت داده است.
یک منبع در وزارت خارجــه امارات در واکنش به 

این سفر اعام کرد که این نشست ششمین نشست 
بین المللي مشــترک میان گارد ســاحلي ایران و 
امارت بوده و در راســتاي تکمیل نشســت هاي 
پیشین برگزار شده است. این مسئول اماراتي گفت: 
در نشست تهران موضوع ورود صیادان دوکشور به 
آب هاي طرف مقابل، آزادي صیادان ناقض قوانین 

صید و مبارزه با قاچاق مورد بررسي قرار گرفت.
در این راستا انور قرقاش، وزیر مشــاور امارت در 
امور خارجه نیز به این سفر واکنش داد و گفت که 
در رابطه با پرونده ایران موضع مشــترک امارات و 
عربستان دوري از درگیري و مقدم کردن فعالیت 
و اقدام سیاسي اســت، این در حالي ست که دوحه 
از طریق بزرگ نمایي یک نشســت روتین تاش 

مي کند از آب گل آلود ماهي بگیرد.

بن سلمان به طور جدي درحال بررسي گفت وگو با تهران است

سایت  نگار سیاسي / گزید     ه اي از تحلیل ها ي جناح هاي سیاسی

1  توضیح درباره دیدار احمدی نژاد و قالیباف؛ محسن پیرهادی 
دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسامی )حزب نزدیک به 
محمدباقر قالیباف( پیرامون انتشار خبری در خصوص دیدار قالیباف و 
احمدی نژاد در صفحه شخصی خود نوشت: خبر دیدار آقایان قالیباف 
و احمدی نژاد مربوط به اواخر فروردین است. گویا آقای احمدی نژاد 
چند جلسه مجمع نیامده بودند، آقای قالیباف پیگیری کردند و متوجه 
شدند ایشان بیمارند و با جمعی از دوستان به عیادت ایشان رفتند. 
یادمان باشد همه چیز در دنیا سیاست بازی، انتخابات و حاشیه نیست. 
وحید یامین پور فعال سیاسی رسانه ای دیروز در صفحه شخصی خود 
از دیدار محمد باقر قالیباف شهردار اسبق تهران و محمود احمدی نژاد 

رئیس جمهور دولت های نهم و دهم خبر داده بود. )فارس(
2  سرلیست بودن موســوی اری معلوم نیست؛ عبدالکریم 
حسین زاده عضو جبهه اصاح طلبان ایران، درباره احتمال سرلیستی 
عبدالواحد موسوی اری در انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه تهران، 
ادامه داد: تاکنون در جبهه اصاح طلبــان ایران دراین زمینه بحثی 
مطرح نشده است، تازمانی که ثبت نام ها انجام نشود و افرادی که از 
سوی شورای نگهبان تأیید صاحیت می شوند، مشخص نشوند، بحث 

سرلیستی و بسته شدن لیست مطرح نخواهد بود. )تسنیم(
3   نامه اعتراضی به رهبری ننوشتم؛ بخشی از بیانیه علی غامی، 
کاندیدای حقوقدانی شورای نگهبان که قبل از انتخابات از سمت خود 
استعفا داده بود را بخوانید: آنچه در روزهای اخیر با هر قصد و نیتی 
له یا علیه اینجانب ابراز گردیده، حاصل »تحلیــل و گمانه« افراد و 
نهادهای مختلف بوده و بنده از هیچ فرد یا نهادی درخواستی مبنی بر 
پیگیری امری یا اعان مطلبی ننموده  ام و به عنوان یکی از فرزندان 
کوچک این نظام مقدس هیچگاه آبروی نظام مقدس اسامی را فدای 
آبروی اندک خود نکرده و نخواهم کرد.ادعای نگارش نامه اعتراضی 
این حقیر به رهبر حکیم انقاب حفظه اه تعالی مطلبی خاف واقع 

است. )فارس(
4  واکنش آشــنا به تعطیلی وطن امروز؛ مشاور رئیس جمهور 
حسام الدین آشنا مشــاور رئیس جمهور در حساب کاربری خود در 
توئیتر با اشاره به توقف انتشــار روزنامه وطن امروز نوشت: » تا فضای 
سایبری هست، وطن امروز نیازی به کاغذ ندارد. نیروهای جوان و با 
انگیزه؛ یادداشت نویس های جسور؛ تیتر زن های قهار؛ گرافیست های 
نوآور؛ حامیان سیاسی  پرتوان؛ این نسل از روزنامه نگاران تهاجمی فقط 
سنگر عوض خواهند کرد.« روزنامه وطن امروز روز جمعه اعام کرد 

که از این به بعد به دلیل مشکات مالی منتشر نخواهد شد. )ایسنا(
5  مذاکره برای سازش در پرونده نجفی آغاز شد؛ وکیل مدافع 
محمدعلی نجفی از شــروع مذاکرات با خانواده مرحوم میترا استاد 
برای اخذ رضایت خبر داد. حمید گودرزی، در این باره گفت: به دنبال 
تقاضای خانواده دکتر نجفی و تاش تعــدادی از معتمدین طرفین 
برای تشکیل جلسات مذاکره به منظور صلح و سازش، سرانجام مورد 
موافقت خانواده محترم داغدیده قرار گرفت و به عنوان وکیل مدافع 
نجفی موفق شدم دیدارهایی برای تشفی خاطر بازماندگان و حل و 
فصل موضوع برگزار کنم. وی افزود: در این نشســت ها با پدر و مادر 
داغدار مرحومه و همچنین مسعود استاد به عنوان نماینده تام ااختیار 
اولیای دم بحث و گفت وگوهایی را آغــاز کردیم که می تواند در حل 
مسالمت آمیز پرونده راهگشا باشد. گودرزی تصریح کرد: امیدواریم 
تاش خانواده نجفی برای تشفی خاطر و دلجویی از خانواده محترم 
استاد به لطف خداوند به نتیجه مطلوب برسد. وی یادآور شد: هنوز 

مذاکرات به اعام گذشت قطعی از سوی خانواده مرحوم استاد منتهی 
نشده است. )ایسنا(

6  سران قوا با افزایش قیمت بنزین موافقت نکردند؛ عبدالرضا 
مصری نایب رئیس مجلس در برنامه دست خط تلویزیون و در پاسخ 
به اینکه آیا بنزین در شــش ماه دوم احتمال دارد گران شود؟ گفت: 
تا هفته قبل که بنده خبر دارم، چون این رد شــدن امر محرمانه ای 

نیست، در جلسه سران مورد تأیید قرار نگرفته است. )ایسنا(
7   موافقت با تشکیل سازمان بازرگانی؛ محمد حسینی، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت اخیرا طرحی را مبنی 
بر انتزاع بخش بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی از این وزارتخانه و 
ادغام آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت را در جلســه ســران قوا 
ســه قوه مطرح کرد. بر این اســاس بخش بازرگانی از وزارت جهاد 
منقطع و در وزارت صنعت ادغام می شود که این پیشنهاد در جلسه 
سران قوا تصویب شد. بر اســاس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا 
مقرر شد ســازمان بازرگانی به صورت خاص تحت عنوان قائم مقام 
حوزه بازرگانی در وزارت صنعت تشکیل شود و تمام امور مربوط به 
بازرگانی در این بخش ساماندهی گردد. محمدرضا پورابراهیمی، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این خبر را تایید کرد و اظهار داشت: بر 
اساس قانون انتزاع مباحث مربوط به بازرگانی محصوات کشاورزی از 
وزارت صنعت جدا شده و به وزارت کشاورزی الحاق شده بود اما دولت 
از شورای هماهنگی سران سه قوه مصوبه ای گرفت که بر اساس آن 
بخش بازرگانی از وزارت جهاد تفکیک شد و مجددً به وزارت صنعت، 

معدن و تجارت بازگشت. )مهر(
8  روایت آذری جهرمی از ازدواجش؛ محمد جواد آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در همایش ملی ازدواج در ســالن 
همایش های صدا و ســیما گفت: در 17 مرداد ماه 1383 با توجه به 
 )Z5( مشکات مالی موجود مجبور شدم سیمکارت و گوشی سونی
خودم را بفروشم تا بتوانم زن بگیرم. از مبلغ به دست آمده از فروش 
ســیمکارت و گوشــی، 110 هزار تومان برای خرید حلقه ازدواج و 
بخشی را برای آینه و شــمعدان هزینه کردم. برای برگزاری مراسم 
جشــن و پذیرایی از مهمانان نیز با پرداخــت 1.5 میلیون تومان از 
تاار وزارت کار که تخفیف ویژه ای داشــت، استفاده کردم. درحالی 
که خانواده همسرم وزارت نفتی بودند و من نیز در آن زمان دانشجو 
بودم، مراسم ازدواج را در عین ســادگی برگزار کردیم و مشکلی نیز 

نداشتیم. )ایرنا(
9  ممنوعیت شاسی بلند در ناجا؛ ســیدعلیرضا ادیانی رئیس 
سازمان عقیدتی سیاســی ناجا گفت: از ســازمان خودم )سازمان 
عقیدتی سیاسی( شروع کردم و با تشریفات برخورد کردم. وی افزود: 
دژبان طبقه پایین )ورودی( و دژبــان طبقه باا که در دفتر بنده بود 
را برداشتم. حتی زنجیرهای ورودی ساختمان را هم برداشتم. همان 
روز اول ماشین شاسی بلند خود را تحویل دادم و بعد هم دستور دادم 
در تمام مراکز عقیدتی سیاسی هرچه ماشین شاسی بلند است، جمع 
شود و اباغ هم کردم اگر کسی ماشین شاسی بلند سوار شود جایش 
در عقیدتی سیاسی نیست. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا افزود: 
سقف ماشین عقیدتی سیاسی، سمند و پژو است. معتقدم این رفتارها 
هم بر سازمان عقیدتی سیاســی و هم بر دیگر بخش های ناجا تأثیر 
گذاشته است. حجت ااسام ادیانی ادامه داد: از دیگر اقداماتی که در 
راستای تشریفات زدایی از ناجا انجام دادم این است که در روزهایی 
که مهمان ندارم با سربازان غذا می خوریم و حد فاصلی بین سرباز و 

مافوق برای غذاخوردن نداریم. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا 
تصریح کرد: این اقدام سبب شد که فرمانده ناجا به همه فرماندهان 
اباغ کند در شــهر از ماشین شاســی بلند اســتفاده نکنند. یعنی 
رفتارهای یک نهاد در یک مجموعه ای مانند ناجا و دیگر نهادهای آن 

مجموعه، تأثیرمستقیم دارد. )ایسنا(
10  دیدار واعظی با اردوغــان؛ محمود واعظــی رئیس دفتر 
رئیس جمهوری عصر جمعه با رجب طیــب اردوغان رئیس جمهور 
ترکیه دیدار و درباره راه های تقویت همکاری های دو کشور در همه 
عرصه های مورد عاقه گفت و گو و تبادل نظر کرد. برگزاری دور بعدی 
اجاس سران روند آستانه در ترکیه با حضور روسای جمهوری ایران، 
ترکیه و روســیه در آینده ای نزدیک و برگزاری کمیسیون مشترک 
همکاری های ایــران و ترکیه در شــهریورماه، از جمله موضوعات و 

محورهای مورد گفت و گو در این دیدار بود. )ایرنا(
11  بازداشت یک سرپل؛ سرپل مرتبط با شبکه های ضد انقاب 
در استان های البرز و خراســان جنوبی، دستگیر شد. به گزارش روز 
شنبه ایرنا ســرپل مرتبط با شــبکه های ضد انقاب که در راستای 
تشدید تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران فعالیت می کرد، توسط 
سربازان گمنام امام زمان )عج( در استان های البرز و خراسان جنوبی، 
دستگیر شد. طبق اطاعات اولیه وی از عناصر شاخص یکی از فرق 

ضاله است. )ایرنا(
12   بررسی اختاف مجلس و دولت در جلسه سران قوا؛ محمد 
کاظمی، عضو کمیســیون قضایی و حقوقی برگزاری جلســه حل 
اختاف قوا برای بررسی اختاف قوه مجریه و مقننه بر سر اجرای ماده 
215 آیین نامه داخلی خبر داد. نماینده مردم مایر در مجلس گفت: 
از سوی قوه مقننه آقای غامرضا کاتب رئیس کمیسیون آیین نامه 
داخلی، بنده به عنوان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، آقای داوود 
محمدی رئیس کمیســیون اصل 90، در این جلسه حضور یافتیم و 
استدال های مجلس شورای اسامی در مورد ضرورت اجرای ماده 
215 آیین نامه داخلی را بیان کردیم. وی ادامه داد: از سوی دولت نیز 
حســینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور و خانم جنیدی، 
معاون حقوقی رئیس جمهور حضور یافتند و ابوترابی فرد که ریاست 
جلسه را بر عهده داشت. کاظمی اظهار داشت: نمایندگان مجلس و 
معاونان رئیس جمهور هرکدام استدال های خود را در مورد اجرا و 
عدم اجرای این ماده از آیین نامه داخلی مجلس اعام کردند . عضو 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: نتیجه و رأی هیات 
حل اختاف قوا در مورد اجرای این ماده از آیین نامه داخلی مجلس 
از طرف هیات حل اختاف قوا به مقام معظم رهبری ارائه خواهد شد. 
ماجرای اختاف دولت و مجلس بر سر یک ماده از آیین نامه داخلی 
پارلمان است که رئیس جمهور و وزرا را ملزم به ارائه گزارش عملکرد 

ساانه به مجلس می کند. )مهر(
13   دولت آیین نامه حــذف یارانه را تصویــب کرد؛ محمد 
شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حذف دهک های 
بــاای درآمدی از دریافــت یارانه، گفت: آیین نامــه اجرایی حذف 
دهک های باای درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در دولت 
تصویب و به زودی اباغ و اجرا می شود. وی با بیان اینکه کارگروهی 
برای حذف دهک های باای درآمدی با مسئولیت سازمان برنامه و 
بودجه تشکیل شده است، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
وزارت کشور در این کارگروه عضو هستند که با همکاری سازمان و 

وزارتخانه ها آیین نامه اجرایی می شود. )خانه ملت(

روایت هایی از دیدار احمدی نژاد و قالیباف، مذاکره برای بخشش نجفی و ازدواج آذری جهرمی
عکس نوشت

    مراسم حمایت از سیل زدگان لرستان جمعه شب با حضور پیروز حناچی شهردار تهران در تاار ایوان شمس 
برگزار شد. در این مراسم از محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه نیز تقدیر شد. ظریف در این عکس در کنار 

همسر خود مریم ایمانیه نشسته است. )عکس: احمد معینی جم / ایرنا(

    شاهین مصطفی اف، وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان عصر شنبه با محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری 
دیدار و گفت وگو کرد. واعظی در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعال شده و دیروز هم در ترکیه با اردوغان مذاکره 

کرده است. )عکس: مجتبی محمدلو/ایرنا(

    همزمان با آغاز صدمین سال حضور دیپلماتیک سوئیس در ایران، مراسم گرامیداشت روز ملی سوئیس در 
سفارت این کشور برگزار شد. در این مراسم یک گروه موسیقی به نام پگاسوس، برنامه اجرا کرده است. 

کنسولگری سوئیس در سال 1919 در تهران افتتاح شد و در سال 1936 به سفارتخانه ارتقا یافت. همزمان با تسخیر 
سفارت، آمریکا در ایران و قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور سفارت سوئیس در تهران به عنوان دفتر »حافظ منافع 

آمریکا در ایران و حافظ منافع ایران در آمریکا« عمل می کند. همچنین این کشور با توجه به عدم روابط دیپلماتیک میان 
ایران و عربستان و نیز ایران و کانادا، حافظ منافع ایران در این دو کشور است.

ایران می گوید در شرایط فعلی، گام سوم کاهش تعهدات 
هسته ای را اجرا خواهد کرد

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اســامی، در مصاحبه ای که روز شنبه 12 مرداد در 
خبرگزاری »خانه ملت« منتشر شد گفت:»گام سوم کاهش تعهدات برجامی در شرایط فعلی اجرا 

خواهد شد و تنها حق جمهوری اسامی است که در باره اجرا یا عدم اجرای آن تصمیم بگیرد.«
ظریف با اشاره به اینکه »برخی کشورهای عضو 4+1« از جمهوری اسامی خواسته اند اجرای گام 
سوم را لغو کند گفت: تصمیم در این باره در اختیار جمهوری اسامی است و »حتما اگر تعهدات 

طرف های خارجی برجام اجرا نشود این گام در امتداد اقدامات قبلی برداشته خواهد شد.«



پرونده  روز
 روزنامه صبح ایران  سال نهم  شماره 2438  یکشنبه  13 مرداد  1398

     خبر�روز

بازگشت روابط تجاری ایران و دوبی
رئیس شورای بازرگانان ایرانیان دوبی می گوید حاکم این شهر قبول کرده ایرانیان دوباره ویزا بگیرند 

و تجارت کنند
عبدالقادر فقیهــی، رئیس شــورای بازرگانان 
ایرانیان دوبی با اشــاره به روابط ایران و امارات، 
از مذاکراتش با مقامات اماراتی درباره وضعیت 
ویزا های لغو شــده و حســاب های بسته شده 
ایرانی ها در بانک هــای اماراتی خبر داد و گفت: 
با وعده حاکم دوبی، ویزا ها تمدید و حســاب ها 
باز خواهند شد. ســایت »رویداد 24« نوشته: 
امارات به عنوان یکی از اعضای بلوک ضد ایرانی 
کشور های حاشــیه خلیج فارس به سرکردگی 
عربســتان در ســال های اخیر روابط تیره ای با 
ایران داشــته و با آغاز تحریم های آمریکا علیه 
ایران و بسته شدن حساب های بانکی تجار ایرانی 
که سوابق بســیار طوانی در روابط تجاری بین 
ایران و امارات داشتند این روابط تیره تر نیز شد. 
اخیرا در پی سرنگونی یک فروند پهپاد آمریکایی 
گلوبال هاوک بر فراز تنگه هرمز، وزارت خارجه 
ایران کاردار امارات را احضار کرد. دلیل احضار 

اســتفاده آمریکا از پایگاه هوایی اش در امارات 
برای اقدام جاسوســی علیه ایران بــود. به نظر 
می رسد همین اتفاق به نقطه عطفی برای روابط 
تیره سیاسی دو کشــور تبدیل شد و خبر هایی 
درباره گشــایش روابط به گوش می رسد. روز 
سه شنبه 8 مرداد، قاسم رضایی فرمانده مرزبانی 
نیروی انتظامــی و محمدعلی مصباح ااحبابی 
فرمانده گارد ســاحلی امارات متحده عربی با 
هم دیدار کردند. دیداری که به چرخش امارات 
به ســمت ایران بعد از چندین سال تنش تعبیر 
شــد. حاا »عبدالقادر فقیهی« رئیس شورای 
بازرگانان ایرانیان دوبی از مذاکرات با مقام های 
عالی رتبه امارات برای رفع مشــکل تجار ایرانی 
خبر داده است. بخش هایی از صحبت های او را 

مرور می کنیم. 
1   در مذاکراتی که با حاکمان دوبی داشتیم، 
آن ها قبول کرده اند به ایرانی هایی که ســرمایه 

دارند و قصد دارند تجارت سالم با امارات داشته 
باشند، ویزا برای تجارت بدهند و بانک ها نیز با 
سفارش مقامات دوبی برای این ایرانی ها حساب 

باز خواهند کرد.
2   با اینکه تحریم ها بــرای ایرانی ها وجود 
دارد اما استثنائا برای کسانی که سرمایه خوبی 
داشته باشند، حساب باز کرده و تسهیات ارائه 

خواهند داد. 
3  برای »تجارت سالم« حد و مرزی تعیین 
نشــده و فقط گفته اند تجارت باید سالم باشد 
و تجارت تحریمی نباشــد. تجارت سالم شامل 
صادرات و واردات بین ایران و امارات است و ری 
اکسپورت هایی که در گذشته انجام می شد نیز 
ادامه پیدا خواهد کرد. دولت دوبی این مقوله را 

تصویب کرده است. 
4   با تشــخیص مقامات امارات، کســانی 
که ویزایشان کنسل شــده بود، تمدید خواهد 

شد؛ مشروط به اینکه آدم های سالمی باشند و 
بخواهند در امارات تجارت کنند. 

5  فضا برای تجارت ایــران و امارات باردیگر 
باز شده اســت. دلیلش این اســت که خیلی از 
ایرانی ها از امارات رفته و سرمایه هایشــان را به 
ترکیه و جا هــای دیگر برده انــد. حجم تجارت 
ایران و امارات از 40میلیارد دار در ســال های 
گذشته به 7میلیارد دار در سال های اخیر تنزل 

پیدا کرده بود.
6   مــا نامــه ای به حاکــم دوبی نوشــتیم 
و وضعیت را شــرح دادیم و گفتیــم ایرانی ها 
120ســال در تجارت امارات شــریک بودند و 
بســیاری از آن هــا در کار سیاســی دخالتی 
ندارند؛ این اســت که این ها تصمیم گرفته اند 
این تسهیات را قائل شــوند. با این تسهیات 
جدید، ویزا ها برمی گردد و حســاب های بانکی 

باز خواهد شد.

فرید عطارزاده |ماجراي گواهینامه موتورســیکلت براي 
زنان از آن دســت داســتان هاي پیچیده و با ابعاد حقوقي 
گسترده است که هنوز نتواسته به مرحله مشخصي برسد. از 
یک سو برخي زنان که متقاضي اخذ گواهینامه موتورسیکلت 
هستند مي گویند در جایي از قانون عنوان نشده که گرفتن 
گواهینامه موتورسیکلت براي زنان جرم است. این موضوع 
هراز چند گاهــي داغ و صحبت هاي حقوقدانــان درباره آن 
گسترده مي شــود. نمونه آخر این اتفاق در ماه گذشته رخ 
داد و »بهناز شــفیعي« با وجود آنکه موتورســوار حرفه اي 
اســت و گواهینامه بین المللي دارد اما از موتورســواري در 
خیابان منع مي شــود. حاا نیز »هفت صبح« به تصویري از 
حکم یکي از شــعبات دیوان عدالت اداري دست پیدا کرده 
که نشان مي دهد، این شــعبه در پاسخ به شکایت یک زن از 
اصفهان، نسبت به عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت، حق 
را به شاکي داده و نیروي انتظامي  را ملزم به صدور گواهینامه 
موتورسیکلت براي زنان کرده است. آیا این حکم در نهایت 
موجب تغییر شرایط فعلي خواهد شد یا درشعب تجدید نظر 
دیوان عدالت اداري رد مي شود؟ قبل از آنکه متن حکم دیوان 
عدالت اداري را بخوانیم، برخي زوایاي قانوني و حقوقي این 

ماجرا را بررسي مي کنیم.
  قانون چه مي گوید؟

1  اگر به شرایط صدور انواع گواهینامه هاي رانندگي در 
کشورمان رجوع کنید، مي بینید که در آن هیچ نکته اي درباره 
جنســیت نیامده اما از ســوي دیگر هیچ زني در کشورمان 
گواهینامه موتورسیکلت دریافت نکرده و نتیجه مي گیریم 
تا حاا هیچ زني در کشور گواهینامه موتورسیکلت دریافت 

نکرده است.
2  بــا ایــن وجــود، زنــان ورزشــکار در مســابقات 
موتورسیکلت ســواري حرفه اي داخلي و خارجي شــرکت 
مي کنند. آن هــا چطور آمــوزش مي بیننــد و گواهینامه 
مي گیرنــد؟ آموزش بــه زنان فقط توســط فدراســیون 
موتورســواري انجام مي گیرد و درنهایت بــه آن ها مدرک 
ریس یا همان مدرک پیســت داده مي شــود. این دسته از 
زنان با آن گواهینامه مي توانند در مســابقات و پیست هاي 
حرفه اي حضور پیدا کنند اما پلیس راهنمایي و رانندگي این 

گواهینامه را براي تردد در سطح شهر قبول ندارد.
3 در این میان فقط یک تبصره از قانون است که در مورد 
جنسیت صحبت شده است. در »قانون رسیدگي به تخلفات 
رانندگي« در ذیل مــاده 20 آن، در تبصره اي آمده: »صدور 
گواهینامه رانندگي موتورسیکلت براي مردان برعهده نیروي 
انتظامي  اســت.« برخي از حقوقدانان در تفسیر این تبصره 
عنوان مي کنند که نمي تواند به تنهایــي مبنایي براي عدم 
صدور گواهینامه براي زنان باشــد زیرا درباره آن ســکوت 

کرده است.
4 حاا دیوان عدالت اداري نیز دقیقا به نکته باا اشــاره 
کرده و در حکم خود نوشــته: »قید مقرر در ماده 20 قانون 
رسیدگي به تخلفات رانندگي که بیان کرده: صدور گواهینامه 
براي مردان برعهده نیروي انتظامي  است، نافي صاحیت آن 
مرجع مبني بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه براي زنان 

نیست و به عبارت دیگر اثبات شيء نفي ماعدا نمي کند.«
 متن شکایت و پاسخ دیوان

طبق این تصویر، شکایت مورد نظر در تاریخ هفت خردادماه 
امسال توسط یک زن اصفهاني، در شعبه 31 دیوان عدالت 
اداري به ثبت رسیده اســت. بخش هایي از شکایت را مرور 

مي کنیم.
1  اینجانــب داراي کلیه شــرایط ازم بــراي دریافت 
گواهینامه رانندگي موتورسیکلت هســتم اما راهور ناجا از 
صدور گواهینامه امتناع مي کند. باتوجه به این که این موضوع 
هیچ گونه تعارضي با شــرع و قانون ندارد لذا بدین وســیله 
تقاضاي رســیدگي و صدور حکم به شــرح عنوان خواسته 

مورد استدعاست. 
2  مســئولیت صدور گواهینامــه رانندگــي در قلمرو 
جمهوري اســامي  ایران برعهده نیروي انتظامي  است و با 

استناد به تبصره ماده 20 قانون رسیدگي به تخلفات رانندگي 
مصوب 1389 صدور گواهینامه رانندگي موتورسیکلت براي 
مردان برعهده نیروي انتظامي  است. بنابراین آنچه از مفهوم 
مخالف آن مي توان اســتنباط نمود، این اســت که صدور 
گواهینامه براي بانوان برعهده ناجا نیست و قانونگذار مجوز 

صدور گواهینامه براي بانوان را صادر ننموده است.
 بخش هایي از حکم دیوان عدالت اداري را مرور مي کنیم.

1 مرجع صالح براي صدور انواع گواهینامه رانندگي، صرفا 
نیروي انتظامي )پلیس راهنمایي و رانندگي( مي باشد و غیر 
از این مرجع، ارگان یا نهاد و سازمان دیگري نمي تواند اقدام 

به صدور گواهینامه رانندگي نماید.
2 رانندگي بــراي زنان جامعــه ایران اعــم از رانندگي 
خودروهاي سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسائل 
نقلیه موتوري در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است 
که با عنایت به اصل اباحه، رانندگي موتورسیکلت نیز براي 

آنان مباح تلقي مي گردد.
3 قید مقرر در مــاده 20 قانون رســیدگي به تخلفات 
رانندگي که بیــان نموده: »صدور گواهینامــه براي مردان 
برعهده نیروي انتظامي  اســت« نافــي صاحیت آن مرجع 
مبني بر اختیــارات و وظایف صــدور گواهینامه براي زنان 

نیست و به عبارت دیگر اثبات شيء نفي ماعدا نمي کند. 
4 رانندگي موتورســیکلت براي بانوان مي بایست تحت 
نظر یک مرجع نظارتي جهت احراز صاحیت تخصصي آنها 
باشد و اگر این مرجع را نیروي انتظامي  تلقي ننماییم کدام 
مرجع را مي توان ذي صاح تلقي نمود؟ لهذا با توجه به اینکه 
رانندگي موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت 
تنها ارگان نظارتي موجود در کشــور جهت احراز صاحیت 
متقاضیان صدور گواهینامه هاي رانندگي اســت و اصل بر 
صاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر 
در تبصره ماده 20 قانون رسیدگي به تخلفات رانندگي نیز 
دادنامه دیــوان عدالت اداري به معنــاي محرومیت زنان از 

رانندگي موتورسیکلت نیست. 
5 وضعیــت حاکــم بــر شهرنشــیني علي الخصوص 
کان شهرها و عدم امکان مالي جهت تهیه خودرو براي همه 
اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق 
امور زندگي)که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصي 
و خانوادگي خود شخصا مجبور به حل آنها هستند( ضرورت 

صدور گواهینامه را براي آنها بیشتر نمایان مي سازد. 
6 لهذا با استناد به اصاله ااباحه و مستند به مواد 11 و 58 
و 60 قانون تشــکیات و آیین دادرسي دیوان عدالت اداري 
حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت)پلیس راهنمایي و 
رانندگي محل اقامت شاکیه( به تشکیل پرونده و رسیدگي به 
تقاضاي صدور گواهینامه و در صورت احراز صاحیت، صدور 
گواهینامه موتورســیکلت در حق شاکي صادر مي شود. این 
راي ظرف مهلت 20روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهي 

در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداري است.

راي دیوان عدالت به نفع
 موتور    سواري زنان

تصویري از یک حکم منتشرشده که نیروي انتظامي  را ملزم به صدور
 گواهینامه موتور سیکلت براي زنان کرده

     گزارش�روز

     حاشيه�روز

علی رستگار |محمدجواد ظریف دو شب پیش 
همراه با همسرش به ایوان شمس رفته بود تا در 
یک مراسم خیریه برای حمایت از سیل زدگان 
لرستان شرکت کند. لباس غیررسمی پوشیده 
بود و از مســئوان عالی رتبه کشور فقط پیروز 
حناچی، شهردار تهران در ردیف اول و در کنار او 
حضور داشت. بخشی از این مراسم که برای خود 
ظریف هم غیرمنتظره بود به تجلیل و قدردانی 
از او اختصاص یافت. این مقدمه را برایتان گفتیم 
که برسیم به ُپست اینستاگرامی ظریف درباره 
این مراسم و واکنش ها به آن. ماجرا این بود که 
ظریف در یک ُپســت اینستاگرامی توضیح داد 
که حضورش در این مراسم برای کمک به مردم 
سیل زده بوده و بعد با »محبت غافلگیرکننده« 
حناچی شهردار تهران مواجه شده است. او در 
پایان هم اضافه کرد که تحریم شــدن به جرم 
دفاع از مــردم ایران را بزرگتریــن افتخار خود 
می داند. اتفاق اصلــی اما در بخش کامنت های 
صفحه ظریــف رخ داد. وزیــر امورخارجه در 
اقدامی بی سابقه به تعداد زیادی از کامنت های 
کاربران خیلــی کامل و باحوصله پاســخ داد. 
اقدامی که از مسئوان عالی رتبه کشور در این 
سطح سراغ نداشتیم. حتی آذری جهرمی هم 
در توئیتر و اینستاگرام گاهی به تعداد انگشت 
شماری از کامنت ها پاسخ می دهد. ظریف حتی 
بعضی انتقادات تند و سوااتی که در رسانه های 
رسمی قابل طرح کردن نیســتند را هم بدون 
پاسخ نگذاشت. چند نمونه از این پرسش و پاسخ 

را باهم مرور کنیم. 
1   کامنتی که تعــداد قابل توجهی ایک را 
گرفته)شاید بیشتر از همه( یک دیدگاه ستایش 
آمیز درباره ظریف است که یک کاربر او را تصویر 
وطن پرستی و نبوغ سیاســی توصیف کرده و 
957 نفر آن را پسندیده اند. وزیر امورخارجه در 
پاسخ به این شخص نوشته: »شما بزرگوارید« از 
این دست کامنت ها زیاد داریم و بعضی کاربران 
به او لقــب امیرکبیر دادند کــه ظریف متقابا 
تشکر کرده و چون نکته خاصی ندارد مابقی را 

نقل نمی کنیم. 
2  یکی از کامنت های انتقادی را یک کاربر 
ارزشی نوشته که ظریف را متهم به دروغگویی 
و »بزک کردن برجام نافرجام« کرده و عجیب 

اینکه این کاربــر الترا اصولگــرا از کلمه »ماله 
کش« در مورد وزیر امورخارجه استفاده کرده 
که از واژه های مورد عاقــه فعاان ضد انقاب 
اســت. او انتقاداتی را متوجــه دولت روحانی 
و عراقچی هم کرده که ظریف در پاســخ به او 
نوشــته: »َفاْنَتِظُروا إِنِّي َمَعُكْم ِمَن اْلُمْنَتِظِریَن« 
آیه ای از ســوره یونــس که در ترجمــه الهی 
قمشه ای از این بخش از آیه آمده: »اینک شما 
منتظر )عذاب خدا( باشید من هم با شما منتظر 

)نصرت او( هستم.«
3  یک کاربر نوشته: »کت شلوارت کو دکتر؟ 
تحریم شدی عوض شدی کلک؟« او در حقیقت 
اشــاره کرده به لباس غیررسمی ظریف در این 
مراسم که خب کمتر دیده بودیم او با غیر از کت 
و شلوار در انظار ظاهر شود. ظریف در پاسخ به 
این شخص نوشته: »رفته بودم کنسرت نرفته 

بودم سخنرانی کنم.« 
4  شخصی نوشته: »بیشتر میخوره گارسون 
باشی تا وزیر« ظریف هم به او پاسخ داده: »اون 

هم باعث افتخاره.«
5 یک کاربر طعنه زده به اظهارات سال پیش 
ظریف در تلویزیون که گفته بــود ما خودمان 
)مردم ایران( انتخاب کردیم جور دیگری زندگی 
کنیم. این جمله همان زمان بازتاب گسترده ای 
در شبکه های اجتماعی داشت و حاا یک کاربر 
با یادآوری آن ماجرا نوشــته: »شــما خودتون 
انتخاب کردید جور دیگری باشید.« ظریف هم 

در یک کلمه پاسخ داده: »حتما«
6 کاربری از مواضع ظریف در رســانه های 
بین المللی انتقــاد کرده و خطاب بــه او گفته 
شما آخرین نفر سیاسی بودید که مردم به شما 
اعتماد داشتند اما این اعتبار از بین رفت. ظریف 
برای این کاربر پاسخ مفصل تری نوشته از این 
قرار که: »تقاضا دارم یک بار همه حرف های من 

را به زبان اصلی و کامل گوش بدهید اگر خاف 
گفتــم مامتم کنید وقتی جمــات را تقطیع 
می کنند و از یک سخنرانی یا پاسخ به یک سوال 
دشوار و چالشی یک جمله را از میان کلمات تان 
جدا می کنند و ترجمه مغرضانه می نمایند اگر 
هر کس باشد دروغگو می شــود اما به هر حال 
بنده انسانم و خطاکار اگر در جایي خافی انجام 

دادم یا گفته ام پوزش می خواهم.« 
7  باز کاربر دیگری هم از همین زاویه انتقاد 
کرده و با چند نقل قول از ظریف مثل اینکه ما 
زندانی سیاســی نداریم و ... ظریف را با گوبلز 
مقایســه کرده. ظریف هم جــواب او را اینطور 
داده: »لطفا متن کامل عرایض بنده )و نه آنچه 
که نتانیاهو ادعا کرده یا دیروز بولتون از من نقل 
کرد یا خبرها و ســایت تحریف و ترجمه غلط 
شد( را بیاورید و اینجا پست کنید تا معلوم شود 

که دروغ گفته.«
8  یــک کاربر کــه ظاهرا از حامیــان وزیر 
امورخارجــه اســت از او انتقاد کــرده که چرا 
شجاعت ازم را نداشــته که توی دهان سریال 
سازان گاندو بزند. حاا پاسخ وزیر امورخارجه 
را بخوانید: »دوست خوبم من مدت ها پیش به 
زبان سیف فرغانی جوابشــان را داده ام. بر تیر 
جورتان زتحمل سپر کنیم تا سختی کمان شما 

نیز بگذرد.«
9 کاربر دیگری گایه کــرده که ظریف از 
حکومت دفاع کرده و نه ملت. وزیر امورخارجه 
به او پاسخ داده: »دوست عزیزم بولتون حکومت 
و مردم نمی شناســد. جنگ هــم همینطور. 
من تاش می کنــم که عرصه تنگ نشــود و 
تحریم برداشته شــود و امیدوارم کوتاهی ام را 

ببخشید.« 
10 کاربر دیگری که مشخص است اصل ماجرا 
را کا اشــتباه متوجه شده نوشــته: شما وزیر 

خارجه یک کشور 85 میلیون نفری هستید نه 
وزیر خارجه خانوادتون که می فرمایید تحریم ها 
هیچ اثری روی من و خانواده ام ندارد! ظریف هم 
در پاسخ نوشته: »عرض کردم تحریم من اثری 
روی من و خانواده ام ندارد. همیشــه در مورد 
تحریم به عنوان تروریســم اقتصادی و جنگ 
علیه مردم صحبت کرده ام و تــا آنجا که توان 

داشته ام برای رفع آن کوشیده ام.« 
11 یــک کاربــر ارزشــی کــه در صفحــه 
شخصی اش پســت های متعددی در انتقاد از 
ظریف دارد او را صریحا نمــاد خیانت توصیف 
کرده و به او ابوموسی اشعری لقب داده. تعبیری 
که البته چند روز پیش حجت ااسام پناهیان 
هم تلویحا روی آنتن زنده تلویزیون درباره وزیر 
امورخارجه به کار برده بود و اینجا ظریف پاسخ 
این کاربر را اینطور داده: »خدا رو شکر که شما 

این قدر وایتمدارید.«
12 کامنت بعدی به کاربــری تعلق دارد که 
با اسم مســتعار فعالیت می کند و هیچ پستی 
هم منتشر نکرده. او از ظریف پرسیده: »از دوتا 
خانه ای که در آمریکا دارید برامون بگو. با کدام 
پول خریــدی؟« ظریف اینجا هــم ازم دیده 
پاســخ مفصل تری بدهد: »ســام بر شما، من 
نه خانه ای در آمریــکا دارم و نه ملک و یا حتی 
حســاب بانکی خارج از ایران، یکی از مواردی 
که افشاگری فرمودند به اضافه ده دوازده مورد 
دیگر آپارتمان های اســتیجاری اســت که در 
دوران تحصیل و کار در آمریکا در آن ســکونت 
داشته ام. مورد دیگر هم اصا ربطی به من ندارد 
و اقامتگاه سفرای نمایندگی ایران در  سازمان 
ملل متحد اســت که من هیچگاه در آن حتی 
سکونت نداشته ام. همســر وفرزندانم هم هیچ 
دارایی خارج از ایــران ندارند. امیــدوارم رفع 

نگرانی شده باشد. شبتان خوش.« 

امیرکبیر 
یا ابوموسی 

اشعری؟
پرسش و پاسخ داغ 

اینستاگرامی با  جواد ظریف

عقب نشینی از سرزمین ُکدها
دروازه گیت هاب به روی برنامه نویسان ایرانی بسته شد

رئیس جمهور به بحــث واردات 120هزار تــن ذرت آلوده به 
کشــور ورود کرد و دســتور داد که این محموله هــا ارجاع یا 
امحا شوند. ماجرا از این قرار اســت که 120هزار تن محموله 
ذرت توسط 17شــرکت از برزیل وارد کشور شــده و آلوده به 
قارچ آفاتوکسین هستند و آنطور که نیره پیروزبخت، رئیس 
سازمان ملی اســتاندارد ایران اعام کرده در صورتی که این 
ذرت ها توسط دام استفاده شود اثرات ســمی آنها در گوشت 
و شــیر دام ها وجود خواهد داشــت و برای ســامتی انسان 
بسیار مضر است. آفاتوکســین ها، سموم قارچی هستند. این 
قارچ ها معموًا ذرت یا بادام زمینی و پســته را به راحتی آلوده 
می کنند، در حالی که گندم، جو و برنج به این قارچ ها معموًا 
مقاوم تر هستند. آفاتوکسین ها انسان را از طریق موادغذایی 
آلوده مانند تخم مرغ، شیر و محصوات لبنی آلوده می کنند و 
می توانند سرطانزا باشــند. به گزارش فارس، مسئوان استان 
خوزســتان برای تعیین تکلیف ذرت های آلوده جلسه ای را با 
محوریت استانداری برگزار خواهند کرد و هنوز مشخص نشده 
که آلودگی در کشــتی ها به ذرت منتقل شده یا از مبدأ برزیل 
آلوده بوده است. این ذرت ها در بندر امام خمینی )ره( است و به 
گفته رئیس سازمان استاندارد با توجه به آزمایشات مختلفی 
که انجام شده 5 تا 7 برابر بیش از میزان استاندارد آلودگی دارند 
و حتی قابلیت اســتفاده در الکل را نیز ندارند.گمرک کشور به 
دلیل آلودگی این ذرت ها با استعام نظر اداره استاندارد، وزارت 

بهداشت و سازمان نظام پزشــکی مبنی بر آلودگی شدید این 
ذرت ها اجازه ترخیص نداده است. این ذرت ها از سال گذشته 
در انبارها مانده اســت و به دلیل مقاومت واردکنندگان برای 
ترخیص این ذرت ها باتکلیف مانده است. گفته شده است که 
پس از تأیید و احراز آلوده بودن ذرت ها توسط اداره استاندارد 
استان خوزستان انبارهای نگهداری این ذرت ها پلمب شده و از 

ترخیص محموله ها جلوگیری شده است. 
گفته می شود شرکت های واردکننده با مقاومت و حتی ارعاب 
و تهدید درصدد ترخیص این ذرت ها هســتند. قانون می گوید 
اگر اقدامات ازم برای ترخیص کاا تا چهــار ماه پس از ورود 
به محوطه گمرکی انجام نشــود برمبنای قانــون کاا متروکه 
تلقی شده و باید در اختیار ســازمان اموال تملیکی قرار گیرد. 
این در حالی است که تاکنون این سازمان برای تعیین تکلیف 
ذرت های آلوده اقدامی انجام نداده اســت. پیروزبخت، رئیس 
سازمان استاندارد گفته است بیش از 2 هزار آزمایش روی این 
ذرت ها انجام گرفته که همه حاکی از غیراستاندارد و مضر بودن 
این محموله بر ســامت مردم بود. به گفته او  پس از سه سال 
ماندگاری محموله در گمرک بندرعباس به علت شرایط جوی 
میزان این سموم بیشتر شــد. پیروزبخت تأکید کرده است که 
رئیس جمهور تکلیف کرده اگر این محموله مرجوع نشود باید 
امحا شود. دستور رئیس جمهوری برای اجرا به همه دستگاه ها 

از جمله سازمان ملی استاندارد ایران اباغ شده است.

رئیس جمهور تکلیف ذرت های آلوده را روشن کرد 
با دستور رئیس جمهور ذرت های وارداتی آلوده به آفاتوکسین باید 

ارجاع یا امحا شوند

این روزها برنامه نویســان ایرانی سنگر پشت 
ســنگر مجبور به عقب نشــینی می شــوند 
و توســعه دهنده های ایرانی بــه ناچار دنبال 
روش های جایگزین می گردنــد. کار به جایی 
رســیده که حتی نشــانی اینترنتی برخی از 
کسب وکارهای خوشــنام ایرانی هم در بستر 
برخی از شــبکه های اجتماعی مسدود شده 
است. اما از هفته گذشــته خبری تندوتیزتر 
بــه دســت برنامه نویســان ایرانی رســید. 
گیت هاب به برنامه نویســان ایرانــی نامه ای 
ارســال کرد بــا محتوایی مبنی بــر محدود 
شدن سطح دسترسی شــان که عما به معنی 
پایان همکاری اســت؛ این اتفاق خیلی زود به 
موجی خشــمگین در بین کاربران ایرانی این 
خدمات دهنده متن باز بدل شــد. زومیت در 
همین باره نوشــت: گیت هاب سرویسی است 

که به توســعه دهندگان امکان ذخیره سازی 
کدهایشــان برای پروژه های مشارکتی متن 
باز و شــخصی را می دهد. کاربران گیت هاب 
می توانند تغییرات کدهــا را ردگیری کرده یا 
باگ ها را گزارش کنند. براساس گزارش  های 
اخیر اما گیت هاب از هفته گذشــته با ارسال 
ایمیلی به کاربــران ایرانی، از مسدودشــدن 
دسترســی آن ها به ســرویس خود با هدف 
تبعیت از تحریم های ِاعمال شــده از ســوی 
ایاات متحده علیه کشورمان خبر داد. در متن 
ایمیل ارسالی به کاربران ایرانی گیت هاب آمده: 
»به موجب محدودیت هــای مربوط به قوانین 
تجارت ]خارجی[ ایاات متحده  آمریکا، حساب 
کاربری شما در گیت هاب مسدود شده است. 
کاربران حساب های عادی )غیرسازمانی( تنها 
برای ارتباطات شخصی خود به سرویس های 

مخازن عمومی گیت هاب دسترسی محدودی 
خواهند داشــت.«. ناگفته  نمانــد که چندی 
پیش گیت هاب بــه تصاحب مایکروســافت 
درآمد. همین موضوع البته دست مایه بسیاری 
از کاربران خشــمگین ایرانی در توئیتر شــد 
تا مایکروســافت را مقصر این اتفــاق بدانند و 
بســیاری خدمات دهنده دیگری به نام گیت 
لب را به عنوان جایگزین معرفــی کردند. در 
این رابطه جادی میرمیرانی، کارشناس حوزه  
فناوری اطاعــات و برنامه نویس حرفه ای به 
دیجیاتو گفت: »جامعه اپن ســورس احساس 
کردند که به آنها خیانت شده و زمان کوچ فرا 
رسیده. انتخاب اول آنها هم گیت لب بود که هم 
سرویس بهتری ارائه می کند و هم برنامه اصلی 
خودش را به شکل اپن سورس )متن باز(  منتشر 
کرده و هر شخص یا شرکتی می تواند به راحتی 
از آن استفاده کند.« اما توسعه دهندگان ایرانی 
با این سؤال مواجه هستند که با انتقال گیت لب 
روی ســرورهای گوگل و مسدود شدن    آی پی 
)نشــانی اینترنتی(  ایران تحت قوانین آمریکا 
چه باید کرد؟ به ســرویس دیگری مهاجرت 

کنیم؟ به گیت هاب برگردیــم یا مخزن گیت 
بومی بسازیم؟ جادی در این رابطه گفت: »ایده 
اصلی این است که باید از سرویس های جهانی 
استفاده کنیم. اشتباه ترین گزینه، تاش برای 
راه اندازی مخزن گیت بومی است. صرف بودجه 
و راه انــدازی گیت هاب داخلی )کــه به گفته 
جادی به راحتی طی یک روز قابل اجراســت( 
ما را از جامعه جهانی جــدا می کند. به عقیده 
او ســرویس های معروفی همانند گیت هاب، 
گیت لب، بیت باکت و غیره در واقع سازوکارهای 
مشارکت در برنامه نویسی سطح باا در جهان 
هستند و به شناخته شــدن توسعه دهندگان 
ایرانی در سطح بین المللی کمک می کنند، به 
خصوص اینکه مشارکت برنامه نویسان ایرانی 
در حوزه نرم افزار آزاد به ســطح بسیار خوبی 
رسیده است. پس در منطقی ترین حالت باید 
دور مخزن جایگزین ایرانی را خط بکشیم، مگر 
اینکه مانند بحث پیام رســان های بومی پای 
بودجه های هنگفت و منافع شــخصی در بین 
باشد. به گفته او، برگ برنده توسعه دهندگان 

ایرانی این است که از دنیا عقب نکشند.
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سرنوشت ارائه اینترنت در هواپیما و قطار
 معاون وزیر راه و شهرسازي از رایزني با وزارت ارتباطات و 

فناوري اطاعات براي ارائه خدمات اینترنتي در سفرهاي دریایي، 
هوایي و ریلي خبر داد. به گفته شهرام آدم نژاد، ارتباطات 

ماهواره اي به منظور برقراري سرویس ارتباطات داده در کشتي، 
هواپیما و قطار راهکار اصلي این ایده محسوب مي شوند و با توجه 
به اینکه در حال حاضر شرکت هاي خصوصي داخلي ارائه کننده 

خدمات ماهواره اي، امکان ارائه خدمات از طریق   هاب داخل 
کشور و ماهواره هاي بین المللي را دارند، در قدم اول به جهت 
امکان سنجي این موضوع در ایراین هاي کشور، رایزني ها با 

وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات درحال انجام است.

افزایش سقف حواله ارزي براي شرکت هاي تجاري و تولیدي
 بانک مرکزي در بخشنامه اي سقف حواله هاي ارزي را براي 

شرکت هاي تجاري تا پنج میلیون یورو و براي شرکت هاي تولیدي تا 
سقف 10میلیون یورو افزایش داد و شروطي را هم براي اجراي آن، 
به نظام بانکي اباغ کرد. به عنوان مثال بانک  مرکزي تاکید کرده، 

افزایش سقف حواله هاي ارزي تنها در صورتي امکان پذیر است 
که تعهد ارزي عقب افتاده و تعهدات ارزي ایفانشده شرکت هاي 
تجاري یا تولیدي متقاضي این کار، کمتر از 30درصد باشد. تنها 

شرکت هاي بازرگاني دولتي ایران، پشتیباني امور دام کشور و 
خدمات حمایتي کشاورزي متقاضي انجام حواله ارزي از این شرط 

معاف هستند.

قیمت باتري خودرو سقوط کرد! ما هم از شنیدن این خبر 
تعجب کردیم. تقي علي اکبري، رئیس اتحادیه سازندگان و 
فروشندگان باتري این خبر را داده و مي گوید، قیمت  باتري 
خودرو نسبت به پارسال روند کاهشي به خود گرفته و از 
10هزار تومان به ازاي هر آمپر به هفت هزار و 100تومان 
به ازاي هر آمپر رسیده است. براي بررسي صحت این ادعا 
ســري به بازار زدیم تا ببینیم قیمت باتري نسبت به سال 
گذشته چه تغییراتي داشته و حاا براي خرید باتري 55، 

66 و 74آمپري چقدر باید هزینه کنیم؟
رئیس اتحادیه سازندگان و فرشندگان باتري در گفت وگو 
با ایسنا گفته، قیمت باتري خودرو نسبت به سال گذشته 
روند نزولي به خود گرفته اســت. علي اکبري مي گوید در 
سال جاري حداکثر میانگین قیمت باتري بر مبناي آمپر، 
10هزار تومان بود که در حال حاضر به آمپري هفت هزار 
و 100 تا هفت هزار و 200تومان کاهش پیدا کرده اســت 
و همچنیــن کارخانه ها باتري مصرف شــده را با توجه به 
قیمت مس در محدوده دو تا ســه هزار تومان به ازاي هر 
آمپر خریــداري مي کنند. این در حالي اســت که رئیس 
اتحادیه سازندگان و فروشندگان باتري اوایل مهرماه 97 
گفته بود، قیمت باتري خودرو از اول سال تا مهر 97 تقریبا 

چهاربرابر شده است. 
به عبارتي اگر بخواهیم به قیمت ســال گذشته برگردیم، 
باید قیمت ها از 10هزار تومان به ازاي هر آمپر، به دو هزار 
و 500تومان به ازاي هر آمپر برســد. تقي علي اکبري آن 
زمان گفته بود، قیمت باتري پراید در مهرماه 97 به 500 تا 

600هزار تومان رسیده و اگر بخواهیم صرفه جویي کنیم 
باید باتري فعلي خودرو را هم به فروشنده بدهیم تا باتري 
نو را در بهترین شــرایط برایمان حدود 300هزار تومان 
حساب کند. این درحالي است که باتري پراید فروردین ماه 

97 حدود 110هزار تومان قیمت داشت. 

عموما تعمیرکارها باتري 55آمپري را براي پراید توصیه 
مي کنند. نوع اتمي  باتري 25آمپــر در حال حاضر حدود 
300هزار تا 370هــزار تومان قیمــت دارد و مدل هاي 
خارجي تا 700هزار تومان فروخته مي شــوند. این باتري 
براي پژو 206 تیپ دو و سه هم به کار مي آید. اگر بخواهیم 
صرفه جویي کنیم انواع کم کیفیت تر و طبیعتا ارزان تر هم 
در بازار پیدا مي شــود. یکي دیگر از باتري هاي پرکاربرد 
باتري هاي 74آمپر اســت. تعمیرکارها عموما این باتري 
را براي ســمند، پژو پارس، پژو 405 و تنــدر90 توصیه 
مي کنند. گشــت زني ما بین نرخ هاي باتري ماشین نشان 
داد که باتري اتمي  74آمپــر در حال حاضر حدود 400 تا 
480هزار تومان قیمت دارد. قیمت مدل هاي خارجي به 
حدود 750هزار تومان مي رسد. بعضا تعمیرکارها باتري 
66آمپري را براي انواع پژو توصیه مي کنند. در حال حاضر 
قیمت هر باتري 66آمپري در بازار حدود 360 تا 430هزار 

تومان است. 
بررسي ها نشــان مي دهد، قیمت باتري ماشین نسبت به 
سال گذشته نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه با کمي  افزایش 

قیمت در این مدت روبه رو هستیم. 

   شگرد�بازار
آیا قیمت باتري ماشین واقعا پایین آمده؟

سرمایه گذاران یکی پشــت دیگری بازار سکه و ارز را رها 
می کنند و دنبــال یک محل مطمئن برای پول هایشــان 
هستند. گفته می شود مهاجرت ســرمایه گذاران از بازار 
سکه و ارز شروع شده و این موضوع نشــان  می دهد بهار 
سخت اقتصاد ایران سپری شده اســت. آمار و ارقام ارائه 
شده از طرف بانک مرکزی هم نشان از همین ماجرا دارد. 
به گزارش خبرآناین، آخرین آمارهای ارائه شده از طرف 
بانک مرکزی نشــان می دهد قیمت ها در میانه تابستان 
سال 98 کاهش چشمگیری را نســبت فصل بهار تجربه 

کرده است.

   سکه از رمق افتاد
بانک مرکزی متوسط قیمت هر ســکه تمام بهار آزادی را 
در فروردین ماه برابر با چهار میلیــون و 626هزار تومان 
اعام کرده است. متوسط قیمت سکه در اردیبهشت ماه 
به چهار میلیون و 841 هزار تومان رسیده اما خرداد نقطه 
آغاز کاهش قیمت ها در این بازار مهم برای سرمایه گذاران 
است. طوری که متوسط قیمت سکه در خردادماه تا چهار 
میلیون و 675 هــزار تومان پایین آمــده. از اینجا به بعد 
نوسان قیمت ســکه به نفع کاهش قیمت ها بوده است به 
طوری که ســکه بارها به کف کانال چهار میلیون نزدیک 
شد و حتی چند روزی را در کانال سه میلیون تومان سپری 
کرد تا بار دیگر به کف کانال چهار میلیون تومان بازگردد.

 سکه در حال حاضر حدود چهار میلیون و 200 هزار تومان 
معامله می شود و این کاهش قابل توجه به عقیده فعاان 

این بازار تداوم دارد چراکه از یک طرف حباب سکه تخلیه 
شده اســت و از طرف دیگر چشــم اندازی برای بازگشت 
سود به این بازار وجود ندارد. به همین خاطر دیگر کسی 

به افزایش قیمت مجدد و بازدهی بازار سکه امید ندارد.

    بازار ارز یخ زد
بازار ارز شرایطی شبیه بازار موازی خود یعنی سکه دارد. 
بانک مرکزی متوسط قیمت فروش دار آزاد در فروردین 
مــاه را 13هزار و 552تومــان گزارش کــرد. این رقم در 
اردیبهشت ماه به 14هزار و 509تومان رسید و خردادماه 
متوسط این قیمت با آغاز روندی کاهشی تا 13هزار و 427 

تومان پایین آمد.
این گزارش نشــان می دهد متوســط قیمت دار در بهار 
امسال 13هزار و  877تومان برآورد شده اما در حال حاضر 
دار حدود 12هزار تومان در بــازار آزاد و 11هزار و 900 
تومان در صرافی های بانکی خرید و فروش می شود و این 
خود نشان از میزان کاهش قابل توجه قیمت ارز نسبت به 

فصل بهار دارد.
قیمت دار در این دوره زمانی کاهشــی بیش از دو هزار 
تومان را بــه خود دیده اســت. فعاان بازار ایــن روند را 
ادامه دار می دانند. بازار متشکل ارزی در حال تشکیل است 
و بررســی ها حکایت از تداوم این روند با تشکیل این بازار 
دارد. به نظر می رسد پایان سرمایه گذاری در بازارها، دوران 
جدیدی پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد، دوره ای که با 
کاهش شیب تورم و بازسازی فضای اقتصادی همراه است.

   طا�و�ارز
عقب نشینی سرمایه گذاران از بازارهای دار و سکه

رشد اندک شاخص بورس 
 شاخص کل بورس در پایان معامات روز شنبه، تنها هشت واحد 

رشد کرد اما با ورود به ارتفاع 254هزار و 453واحدي 
رکودشکني کرد. در این روز بیش از 1.9میلیارد سهام، حق تقدم 
و اوراق مالي در قالب 254هزار نوبت معامله دست به دست شد تا 
ارزش روز بازار به بیش از 394هزار میلیارد تومان برسد. دیروز 

نمادهاي مپنا و نفت و گاز پتروشیمي  تامین در تقویت شاخص 
اثرگذار بودند ولي نمادهاي فملي، کگل، پارس، فواد و کچاد بر 
شاخص اثر منفي گذاشتند. نمادهاي پربیننده نیز به شرکت هاي 

سایپا،  بانک تجارت، فواد مبارکه، بیمه دانا، سیمان فارس و 
خوزستان، جم پیلن و سرمایه گذاري صدر تامین تعلق داشت.

حد
8وا افزایش قیمت چاي در بازار 

 گشت و گذاري در بازار چاي نشان مي دهد که قیمت محصوات 
ایراني و خارجي از کیلویي 30هزار تومان تا 120هزار تومان 
متفاوت است و این فاصله چهاربرابري در حالي اتفاق افتاده 

که بسیاري از فروشندگان چاي، قیمت هاي بااي خود را روي 
محصول درج نمي کنند. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم چاي 

ایراني در بازار تهران بین 30 تا 60هزار تومان است و قیمت چاي 
خارجي هم از کیلویي 50هزار تومان شروع مي شود و تا 120هزار 
تومان پیش مي رود اما بسیاري از واحدهاي صنفي فعال در بورس 

فروش چاي تهران واقع در خیابان مولوي، روي محصواتي که 
گران تر از 100هزار تومان هستند، اتیکت قیمت نمي  زنند.

خبرهاي خوب از بازار اجاره مسکن 
 مشاوران اماک سطح شهر مي گویند، به دنبال افت 

65درصدي خرید و فروش مسکن، از ابتداي تیرماه بازار اجاره 
نیز دچار کسادي شده و عمده مستاجران قراردادهاي خود را 
تمدید مي کنند. به همین دلیل شیب افزایش قیمت ها مایم تر 

شده است. پیش بیني مي شد با آغاز تیرماه که اولین ماه از فصل 
جابه جایي محسوب مي شود شاهد افزایش جابه جایي و به تبع 
آن رشد قیمت ها در بازار اجاره باشیم اما افت شدید سرعت 
رشد قیمت مسکن تاثیر خود را بر اجاره بها نیز گذاشته و این 
بخش نیز تا حدودي آرام شده است چرا که قیمت مسکن به 

عنوان مهم ترین شاخص قیمت اجاره ارزیابي مي شود.

   گران ترین و جدیدترین گوشي سامسونگ
سامســونگ Galaxy S10 پاس جدیدترین 
گوشي عرضه شده توسط این برند است. امکانات 
کاملي دارد و به همین دلیل گران است. قیمتش 
در بعضــي رنگ هاي کمیــاب بــه 14میلیون 
مي رسد، اما اگر خیلي سخت گیر نباشید و شانس 
همراهتان باشد، مي توانید با 9میلیون و 570هزار 

تومان سر و ته ماجرا را هم بیاورید.
 S10 Plus مهمترین چیزي که باعــث انتخاب 
مي شــود، برخــورداري از تکنولوژي هــاي روز 
دنیاست در این حد که اطمینان خواهید داشت 
یکي از جدیدترین و قوي ترین گوشي هاي موبایل 
اندرویدي جهان را در اختیار دارید. صفحه نمایش 
بزرگ 6.4اینچي با دقت باا، حافظه موقت حداقل 
هشــت گیگابایتي، دوربین ســه گانه قدرتمند، 
عکس هاي ســلفي جذاب، اندروید کاما جدید، 
حسگر اثرانگشت و امکان شارژ بي سیم از جمله 
قابلیت هایي هســتند که باعث مي شــوند شما 

Galaxy S10 پاس را انتخاب کنید.

 گلکســي Note 9 دومین گوشــي گرانقیمت 
حال حاضر سامســونگ اســت که بین هشــت 
تا هفت میلیــون و 850هزار تومــان خرج روي 
دســت تان مي گذارد. با این حال ممکن اســت 

خیلي ها Galaxy S10 معمولي را با بهاي هشت 
و 870هزار تومان تا 10میلیون و 400هزار توماني 
یا مثا Galaxy S10e را با قیمت هفت میلیون 
و 900هزار تومان تا 9 میلیون و 450هزار توماني 
ترجیح دهند. هر دو تاي این گوشي ها در آخرین 
نمایش سامســونگ و در مراسمي  باشکوه عرضه 
شــده اند و تقریبا همان قابلیت هــاي یگانه مدل 

S10 Plus را در خود جاي داده اند.

قیمت پرچمدار هاي قدیمي  سامسونگ
عرضه مدل جدیــد گوشــي هاي موبایل پیامي 
 نویدبخش دارد که نشــان مي دهــد قیمت مدل 
قبلي خیلي زود کاهش پیدا مي کند. براي همین 
 Galaxy ممکن است بعضي ها اان دنبال سري
 Galaxy و حتــي Galaxy S8 ســري ،S9

Note 8  بگردند. هر سه تایشــان را مي شود در 

فروشــگاه هاي موبایل پیدا کرد، اما قیمت شان 
چطور است؟

سامسونگ گلکسي S9 پاس را بین هفت میلیون 
و 570هزار تومان تا 9میلیون و 800هزار تومان 
مي فروشند. براي مدل S9 باید بین هفت میلیون 
و 400هزار تومان تا هشــت میلیون و 750هزار 
تومــان تومــان پــول بدهیــد و ارزش فعلــي 
Galaxy Note 8 در بازار بین هفت میلیون تا 

 Galaxy هشت میلیون تومان است. گوشي هاي
S8 پاس و Galaxy S8 را هــم به ترتیب بین 

6.8میلیون تا 7.8میلیون تومان و بین 6.2میلیون 
تا 7.8میلیون تومان مي فروشند. هر پنج تا گوشي 
هنوز انتخاب هایي مطمئن محســوب مي شوند. 
امکانات خوبي دارند، مي توانند عکس هاي شفاف 
و باکیفیت بگیرند و به روزرســاني هاي اندروید را 

دریافت مي کنند.
   بهترین گوشي هاي چهار تا شش میلیوني 

سامسونگ
مدتي اســت شــاهد عرضه نــوع جدیــدي از 
گوشي هاي موبایل توســط سامسونگ هستیم 
که فلســفه وجودي کاما متفاوتي دارند. از نظر 
معادات مرسوم بازار آن ها را نمي توان پرچمدار 
به  حســاب آورد و از طرف دیگــر تقریبا تمامي 
 امکانات و قابلیت هاي گوشــي هاي تراز اول را در 
 Galaxy A8s اختیار کاربر مي گذارند. مثــا
حدود شــش میلیون تومان فروخته مي شــود. 
قیمت باایي اســت، پس بیایید با هم نگاهي به 
امکانات و قابلیت هاي آن بیندازیم. اولین چیزي 

که در آن جلب توجه مي کند، صفحه نمایش بزرگ 
6.4اینچي و بزرگ آن اســت که از دقت  نمایش 
فوق العاده اي برخــوردار اســت. رویش حداقل 
شش گیگابابت حافظه موقت و 128گیگابایت فضا 
براي ذخیره ســازي اطاعات، عکس ها، فیلم ها 
و بازي ها قرار داده انــد. دوربین ســه گانه با لنز 
24مگاپیکســلي، اندروید جدید و کلي حســگر 
کاربردي از دیگر قابلیت هاي وسوســه انگیز این 

گوشي به حساب مي آید.
سامسونگ Galaxy A70 هم چنین وضعیتي 
دارد. براي آن باید بین چهار میلیون و 750هزار 
تومان تــا پنج میلیون و 320هــزار تومان پول 
بدهید. وجود صفحه نمایش بزرگ 6.7اینچي، 
حافظه موقت شــش گیگابایتي، دوربین سلفي 
32گیگابایتــي و مانند بقیــه مدل هاي قبلي 
حضور قابلیت شارژ سریع، پرداخت چنین پولي 
را توجیه مي کند. در این بازه سامسونگ گزینه 
دیگري به نام Galaxy A8 Plus مدل 2018 
دارد. صفحه نمایش شش اینچي، حافظه موقت 
حداقل چهارگیگابایتي، دوربین اصلي و دوربین 

سلفي 16مگاپیکسلي از جمله قابلیت هاي مهم 
این محصول هســتند. اگر بخواهید این گوشي 
را بخرید باید چهار تا 4.4میلیــون تومان پول 

بدهید.
M و گلکسي A موقعیت ویژه براي سري گلسي

گلکسي هاي سري A و M تقریبا دارند به چشم 
 A50 و چراغ بازار تبدیل مي شــوند. با این حال
بین 3.7 تــا 4.4میلیون تومان قیمــت دارد که 
رقم باایي اســت. به نظر شما چه چیزي آن را به 
گوشي محبوب تبدیل مي کند؟ براي پاسخ به این 
ســوال Galaxy A50 مي تواند با کلي عشوه و 
کرشمه روي صفحه نمایش 6.4اینچي خود تاکید 
کند. این صفحه تمام اچ دي طراحي شــده است. 
همچنین ما با یک حافظه موقت چهارگیگابایتي و 
حافظه ذخیره سازي 128گیگابایتي طرف حساب 
هســتیم. یک باتري چهارهزار میلي آمپر ساعتي 
به اضافه اندروید تازه 9 با قابلیت به روزرســاني و 
دوربین 25مگاپیکسلي موقعیت مناسبي نصیب 
این گوشي در بازار مي کند، ضمن اینکه خریداران 
 Face Unlockحســگر هاي جدیــد A50

Fingerprint،  پنهان شده زیر صفحه نمایش 
و همچنین قابلیت شارژ سریع را در اختیار دارند 
که دقیقا با تمام گوشي هاي تراز اول فعلي برابري 

مي کند.
 A50چند تا برادر کوچکتر با قیمت کمتر دارد؛ از 

میان آنها  Galaxy A40 را مي توان با پرداخت 
پولي بین 3.2میلیــون تا چهار میلیــون تومان 
خرید. در این صورت شما هنوز یک گوشي بزرگ 
با صفحه نمایش 5.9اینچــي و دقت تمام اچ دي 
در اختیــار دارید کــه چهارگیگابایــت حافظه 
موقت و 64گیگابایت حافظه ذخیره سازي دارد. 
دوربین اصلي 16مگاپیکســلي و دوربین سلفي 
25مگاپیکســلي هم مي توانند نقــش مهمي  در 

انتخاب این گوشي داشته باشند.
 Galaxy A30بین 2.8میلیون تا 3.3میلیون 

تومان قیمت دارد، امــا دوربین هاي ضعیف تري 
رویــش گذاشــته اند. در Galaxy A20 اندازه 
حافظه موقت به سه گیگابایت کاهش پیدا مي کند 
و براي ذخیره ســازي عکس ها و فیلم ها و بازي ها 
32گیگابایــت حافظه ذخیره ســازي در اختیار 

خواهید داشت. عکس هایتان را هم باید با لنز هاي 
13 و پنج مگاپیکســلي بگیرید. با این حال هنوز 
قابلیت شارژ سریع در کنارتان خواهد بود. قیمت 
این گوشي بین 2.4میلیون تومان تا سه میلیون 

تومان است.
 Galaxy ارزان ترین گوشــي این ســري یعني
A10 بین 1.9میلیون تومان تا 2.4میلیون تومان 

فروخته مي شود. چون حافظه موقت دوگیگابایتي 
رویش نصب شده و باتري آن حدود 600میلي آمپر 

ساعت ضعیف تر از A20 است. 
مشــابه چنین وضعیتي را در گوشي هاي سري 
M شاهد هســتیم. Galaxy M30 به عنوان 
شــاخ خانواده بین 3.4میلیون تــا 3.8میلیون 
تومــان فروخته مي شــود. با این پــول صاحب 
موبایلي با صفحه نمایش 6.4اینچي مي شوید که 
چهارگیگابایت حافظه موقت و 64گیگابایت براي 
ریختن فیلم و عکس و موســیقي و بازي جا دارد. 
باتري پنج هزار میلي آمپر ساعتي، دوربین دوگانه 
و سلفي 16مگاپیکسلي، Face Unlock و شارژ 

سریع از قابلیت هاي مهم M30 است.
در مقام مقایســه صفحه نمایش M20 یک دهم 
اینچ کوچکتر است. روي آن سه گیگابایت حافظه 
موقــت و 32گیگابایتي حافظه ذخیره ســازي 
گذاشــته اند و باید عکس هایتان را با دوربین هاي 
13 و هشت مگاپیکســلي بگیرید. به خاطر همین 
Galaxy M20 را فروشنده ها بین 2.7میلیون 

تا 3.1میلیون قیمت گذاري کرده اند.
بــرادر آخــري Galaxy M10 اســت. بــا 
صفحه نمایــش 6.2اینچــي و حافظــه موقــت 
ســه گیگابایتي و 32گیگابایت حافظه موقت که 
باتري آن نسبت به بقیه ضعیف تر است و دیگر در 
آن از قابلیت شارژ ســریع خبري نیست. عکاسي 
هم در آن با دوربین هاي 13 و پنج مگاپیکســلي 
انجام مي شود. قیمت M10 بین 2.2میلیون تا 

2.8میلیون تومان است.
   گوشي هایي که شــاید کمتر اسمشان را 

بشنوید 
سامسونگ تعداد زیادي گوشــي موبایل دارد به 
همین  خاطر ممکن اســت در بازار فروشنده اي 
با اصرار بخواهد یک نمونه را به شــما بفروشــد 
که تا به حال اســمش را هم نشــنیده اید. چیزي 
مثل Galaxy A6 پاس که بین ســه میلیون 
تا 3.9میلیون قیمت دارد. از این گوشــي دومدل 
در بازار هســت و شــما بایــد حتمــا آن مدلي 
را انتخــاب کنید کــه چهارگیگابایــت حافظه 
موقت در اختیارتان مي گــذارد. دوربین دوگانه 
16مگاپیکسلي و دوربین 24مگاپیکسلي سلفي 
جزو ویژگي هاي مثبت Galaxy A6 پاس به 
حساب مي آید. سامسونگ Galaxy J8 با قیمت 

2.9 تــا 3.3میلیون تومان گزینه دیگري اســت 
که شــاید پیش رویتان بگذارند. توصیه مي کنم 
به خاطر دقت پاییــن صفحه نمایش زیر بار خرید 
این گوشي نروید. صفحه نمایش 720p این روز ها 

دیگر از مد افتاده است.
   بهترین گوشي سامسونگ براي بودجه زیر 

سه میلیون 
بیشتر گوشــي هاي قابل اعتماد را باید گران تر 
از سه میلیون تومان بخرید، اما این وسط سه تا 
گوشي وجود دارد که ممکن است فروشنده ها 
کمتر درباره شــان حــرف بزنند. اگر مســئله 
پول و بودجه وســط باشــد، توصیه مي کنیم 
 J7 Pro آن ها را بررســي کنید. به عنوان مثال
صفحه نمایــش تمــام اچ دي، صفحه نمایــش 
5.5اینچــي، حافظــه موقت ســه گیگابایتي، 
دوربین ســلفي 13مگاپیکســلي و حســگر 

اثرانگشت دارد.
گلکســيJ6 را مي توان به خاطــر صفحه نمایش 
شــش اینچي، حافظــه موقت ســه گیگابایتي و 
دوربین اصلي 14مگاپیکسلي خرید. اگرچه دقت 
تصویر در صفحه این گوشــي 720p است. این 
مورد منفي در گلکســيJ4 پاس هم وجود دارد 
ضمن اینکه حافظه موقت بعضي از مدل هاي این 

محصول دوگیگابایت ذکر شده است.
 Galaxy ارزان ترین گوشي هاي فعلي سامسونگ
 Galaxy J1 و J2، Galaxy Grand Prime
هستند. گلکسي J2 را حدود یک میلیون و 700 تا 
یک میلیون و 800 هزار تومان مي فروشند. لطفا 
دقت داشته باشــید که حافظه موقت این گوشي 
یک گیگابایت است و تنها هشــت گیگابایت فضا 
براي ذخیره ســازي اطاعات، عکس ها، فیلم ها 
و موســیقي در اختیارتان مي گذارد. دقت تصویر 
صفحه نمایــش پنج اینچي آن 520p اســت و 
نمي تــوان از دوربین پنج مگاپیکســلي آن توقع 
زیادي داشــت. گلکســي Grand Prime در 
همین محدوده قیمت است و مشخصاتي مشابه 
دارد، اما گلکسي J1 را مي شود حدود یک میلیون 
تومان خریــد. اگرچه پیدا کردنش شــاید کمي  
سخت باشد. به همین دلیل ما فکر مي کنیم اگر 
در همین بازه و با همین بودجه بخواهید دســت 
به خرید بزنید، عقل ســلیم حکم مي کند ااقل 
 Galaxy A2 Core دســت روي موبایلي مثل
بگذارید. چون در سال 2019 معرفي شده است. 
با این حال هنــوز صفحه نمایــش پنج اینچي با 
دقت تصویر 540p دارد و رویش حافظه موقت 
یک گیگابایتي گذاشــته اند. مقدار حافظه هم از 
هشــت و 16گیگابایت فراتر نمي رود. عکس ها را 
هم باید با دوربین هشت مگاپیکســلي بگیرید اما 

اندروید آن جدیدتر است. 

دست نیما در كار است
قیمت انواع موبایل هاي سامسونگ نسبت به یک ماه 

پیش اندکي کاهش پیدا کرده است؛ واکنشي سریع به 
تغییرات نرخ ارز براي واردکننده ها

گروه بازار | در حالي که بیشــتر برندهاي موبایل، از اپل و ال جي گرفته تا ســوني در بازار ایران 
نفس هاي آخر را مي کشند، واردکننده هاي ایراني هنوز گوشي هاي سامسونگ را با دندان دنبال 
خود مي کشند. گوشي هایي که گران ترین شان حاا 1۴میلیون تومان قیمت دارد اما به خاطر تنوع 
باا در بازه هاي مختلف قیمت، همچنان حق انتخاب هاي زیادي در موردشان داریم. از A50 گرفته 
که با چهارمیلیون تومان تقریبا تمام امکانات به روز را در سال 2019 کف دست مشتري مي گذارد 
تا اعضاي خانواده M که موبایل هایي با ظاهر قشنگ و امکانات حداقلي به حساب مي آیند. از طرف 
دیگر خریدار ایراني همچنان به حرمت خاطره هاي قشنگي که در گوشه ذهن و روانش مانده، پاي 
کار ایستاده است. اگرچه حرفه اي ها و به طور خاص آنهایي که اهل زیر و رو کشیدن از مدل هاي 
مختلف هستند، بر اعتقاد راسخ خود پافشاري مي کنند و مي توانند در کسري از ثانیه موبایل هایي 
از برند هوآوي یا شیائومي اسم ببرند که با امکاناتي مشــابه، فشار کمتري به جیب خریدار وارد 
مي کنند. آنها به  طور مثال Galaxy A50 را با Lite P30 مقایسه مي کنند و با دلیل ثابت مي کنند از 
نظر اقتصادي خرید دومي  بهتر است. با این حال اگر همچنان حس مي کنید مي خواهید سامسونگ 
بخرید این خبر خوب را داشته باشید که از یک ماه پیش قیمت بعضي گوشي هاي این برند کاهش 
پیدا کرده اســت. در بعضي فروشگاه ها هم به مشــتري مي گویند تعداد محدودي گوشي با ارز 
دولتي)منظورشان همان ارز نیمایي است( وارد شده و مي توانند تخفیف خوبي بدهند. بیایید با هم 

آخرین قیمت گوشي هاي سامسونگ را در نیمه ماه گرم مرداد 98 بررسي کنیم.
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قیم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20میلیون و 800هزار

25میلیون و 900هزار

32میلیون و ۴00هزار

19میلیون

15میلیون و 500هزار

13میلیون و 500هزار

2۴میلیون و 100هزار

2۴میلیون

17میلیون و ۴00هزار

21میلیون و 500هزار

قیمت انواع یخچال فریزر ساید بای ساید

سامسونگ

سامسونگ

بوش

بوش

هایر

هایر

بکو

دوو

دوو

اسنوا

HM34

FSR12

KAD 80A404

KAN 60A40 NE

HRF-628A

HRF-522I7

GNE 134751X

D2S-0034VS

D2S-3033GW

S8-3350GW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

قیمت انواع هدفون بلوتوثی دورگردنی

سامسونگ

سامسونگ

ال جی

جی بی ال

انکر

آوی

آوی

جبرا

وان  مور

استریو

Level U Pro

U Flex

HBS-780

T110BL

A3235011

A810BL

A980BL

Step Wireless

iB Free

HBS-730

550هزار

۴۴0هزار

650هزار

3۴0هزار

310هزار

270هزار

200هزار

370هزار

۴50هزار

80هزار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

فروش 12هزار و 30

13هزار و 390

1۴هزار و 625

سه هزار و 275

دو هزار و 165

چهار میلیون و 200هزار

چهار میلیون و 100هزار

دو میلیون و 320هزار

یک میلیون و 500هزار

۴07هزار

جدول�قيمت�طا�و�ارز

دار

یورو

پوند

درهم امارات

لیر ترکیه

تمام سکه جدید

تمام سکه قدیم

نیم سکه

ربع سکه

گرم طای 18 عیار

خرید 11هزار و 930

13هزار و 2۴0

1۴هزار و ۴25

سه هزار و 255

دو هزار و 1۴5

چهار میلیون و 110هزار

چهار میلیون

دو میلیون و 220هزار

یک میلیون و ۴00هزار

----

  اقتصاد خانواده

محصوات خوراکي؛ از کف بازار تا گزارش هاي رسمي
گزارش هفت  صبح درباره نوسانات قیمت برنج، گوشت قرمز، مرغ، 

تخم مرغ، لبنیات، روغن مایع، میوه، قند و شکر
گروه بازار| گزارش مرکــز آمــار از میانگین قیمت 
محصوات خوراکي منتشــر شــده و نشــان مي دهد، 
سرعت کاهش قیمت در مورد محصواتي که روند رو به 
ارزاني دارند، بیشتر شــده و در چند مورد شاهد کاهش 

20درصدي قیمت ها نسبت به ماه گذشته هستیم.
   برنج ایراني و خارجي؛ از کاهش 63صدم درصدي 

تا افزایش 2.6درصدي
میانگین قیمت برنج ایراني در کل کشور تقریبا 2.6درصد 
نسبت به خرداد باا رفته و حاا هر کیلوگرم برنج ایراني به 
طور متوسط 23هزار تومان قیمت دارد. قیمت برنج خارجي 
در تیرماه کمي  کاهش داشته و 63صدم درصد پایین آمده. 
آنطور که مرکز آمار اعام کــرده، قیمت هر کیلوگرم برنج 

خارجي در بازار هشت هزار و 900نومان است. 
قیمت کف بازار: قیمت گران ترین برنج ایراني درجه یک 
در بازار حدود 24هزار تومان و قیمت برنج خارجي حدود 

هشت هزار تومان به ازاي هر کیلوگرم است.
   گوشت قرمز؛ کاهش سه دهم تا 2.2درصدي

قیمت گوشــت قرمز بــراي چندمین مــاه متوالي در 
گزارش هاي مرکز آمار تورم منفــي دارد. طوري که در 
گزارش تیرماه هر کیلوگرم گوشت گوسفندي با کاهش 
سه دهم درصدي نســبت به ماه گذشته روي 98هزار و 
900تومان به ازاي هر کیلوگرم ایســتاده است. گوشت 
گاو و گوســاله کاهش قیمت بیشتري دارد و 2.2درصد 
ارزان شده. طوري که هر کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله 

در کل کشور 90هزار و 900تومان گزارش شده است.
قیمت کف بازار: گوشــت گوسفند بســته بندي با ارز 
نیمایي در بازار حدود 90هزار تومان فروخته مي شود و 
به طور معمول بین 110 تا 130هزار تومان قیمت دارد. 
همچنین بسته بندي یک کیلویي گوشت گوساله بین 90 

تا 100هزار تومان فروخته مي شود.
   مرغ و تخم مرغ؛ افزایش هشت تا 19درصدي

مرکز آمار مي گوید قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در کل 
کشور 11هزار و 300تومان است و نسبت به ماه گذشته 
19.3درصد افزایش داشته. باید توجه داشته باشید که 
ماه قبل تخم مرغ کاهش قیمت شدیدي داشت و قیمت 
سال گذشته برگشــته بود. همچنین این گزارش نشان 
مي دهد، قیمت هر کیلوگرم مرغ با افزایش 8.1درصدي 

به 12هزار و 600تومان رسیده است. 
قیمت کف بازار: هر شــانه 20تایي تخم مــرغ در بازار 
حداکثر 18هزار تومان و هر کیلو مرغ بین 13 تا 15هزار 

تومان قیمت دارد.

   لبنیات؛ افزایش هفت دهم تا 10.9درصدي
مرکز آمــار مي گوید، قیمت انــواع محصوات لبني در 
تیرماه باا رفته. هر لیتر شیر با افزایش 9.2درصدي به 
پنج هزار و 200تومان رسیده است. ماست 10.9درصد 
افزایش پیدا کرده و قیمت هــر کیلوگرم آن هفت هزار 
تومان گزارش شــده اســت. مرکز آمار مي گوید، پنیر 
8.2درصد گران شده و قالب هاي 500گرمي  آن 9هزار و 
700تومان قیمت دارد. کره در تیرماه کمترین افزایش 
قیمت را دارد و با هفت دهم درصد تغییر نســبت به ماه 

گذشته، به پنج هزار تومان رسیده است.
قیمت کف بازار: هر بطري یک لیتري شیر پاستوریزه 
در بازار عموما چهارهزار و 900تومان است. قالب هاي 
400گرمي  پنیــر بین هشــت هزار و 500 تا 10هزار 
تومان فروخته مي شود. بســته هاي 100گرمي  کره 
عموما چهارهــزار و 500تومان قیمــت خورده اند و 
ماســت دبه اي دوکیلویي بین 18 تــا 21هزار تومان 

عرضه مي شود. 

   روغن مایع؛ افزایش دودرصدي
گزارش مرکز آمار از قیمت روغن مایع نشــان مي دهد، 
قیمت این محصول با افزایش دو درصدي به هشت هزار 
و 200تومان به ازاي هر بطري 900گرمي  رسیده است.

قیمت کف بازار: بسته بندي 1.8لیتري روغن مایع در 
بازار به طور متوسط 16هزار تومان است. 

   میوه و صیفي جــات؛ از کاهش 21.8درصدي تا 
افزایش 17.6درصدي

گزارش مرکز آمار از بازار میوه نشــان مي دهد، قیمت 
گوجه با کاهش 20.8درصدي به چهار هزار و 300تومان 
رسیده. کاهش قیمت پیاز بیشتر است، طوري که مرکز 
آمار مي گوید، پیاز 21.8درصد ارزان شــده و در سطح 
کشور با میانگین قیمت سه هزار و 500تومان فروخته 
مي شود. خیار دیگر محصولي اســت که کاهش قیمت 
را تجربه کرده و 13.8درصد پایین آمده اســت. مرکز 
آمار مي گوید خیار در سطح کشــور کیلویي سه هزار و 
800تومان است. با این وجود سیب زمیني همچنان به 

روند افزایشــي ادامه مي دهد و تیرماه امسال با افزایش 
17.6درصدي به هفت هزار و 800تومان رسیده است.

قیمت کف بازار: قیمت گوجه درجه یک دســت چین 
در بازار حدود هفت هزار تومان، پیاز چهار هزار تومان و 
سیب زمیني درجه یک حدود هشت هزار تومان به ازاي 
هر کیلوگرم قیمت دارد. خیار بسته به کیفیتش بین پنج 

تا هفت هزار تومان فروخته مي شود.
   قند و شکر؛ کاهش 10.5 تا 12.6درصدي

قیمت قند و شکر بعد از صعود در اسفند و فروردین، حاا روند 
ارزاني به خود گرفته. گزارش مرکز آمار نشــان مي دهد، هر 
کیلوگرم قند در بازار با کاهش 10.5درصدي به هشت هزار 
و 100تومان رســیده و قیمت هر کیلوگرم شکر با کاهش 

12.6درصدي به شش هزار و 500تومان رسیده است.
قیمت کف بازار: قند شکســته در بازار حــدود 10 تا 
15هزار تومان به ازاي هر کیلوگرم فروخته مي شــود و 
شکر عموما 10هزار تومان است. بعضا فروشگاه ها شکر 

را با قیمت مصوب چهارهزار و 500تومان مي فروشند.

  ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
تاکید کرد، براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ 
برای مصرف کننده در سراسر کشور 12هزار و 900تومان 
است و هیچ واحد صنفی و فروشــگاهی حق عرضه مرغ با 
قیمتی بااتر از نرخ تعیین شده را ندارد. این در حالی است 
که در هفته  گذشته قیمت گوشــت مرغ در بازار افزایش 
داشــت و حدود چهارهزار تومان از نــرخ مصوب 12هزار 

900تومانی ستاد تنظیم بازار فراتر رفت. 
  مدیرکل دفتر بازرســی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشــور از شناسایی بیش از 
24هزار میلیارد تومان فــرار مالیاتی با رصد تراکنش های 
بانکی و صــدور برگ تشــخیص، در سه ســال اخیر خبر 
می دهد. به گفته هادی خانی در این مدت صورتحساب های 
بانکی حدود 17هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی بررسی 
شده و در حال حاضر بالغ بر 422میلیون رکورد اطاعات 
تراکنش های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح 

کشور، در حال بررسی است. 
  پلیس فتا نسبت به اپلیکیشن ها و سایت های جعلی با 
موضوعات دریافت و تمدید کارت ســوخت به شهروندان 
هشدار داد. در بیانیه صادرشده آمده، با وجود هشدار های 
متعدد از طریق رســانه های جمعی برخی از شــهروندان 
هنوز هم در هنگام ثبت نام کارت  ســوخت وســایل نقلیه 
خود به نشانی سایت توجه نکرده و با جست وجو از طریق 
موتور های جســتجو یا رفتن به لینک هایــی که در دیگر 
سایت ها ارائه شــده در دام سودجویان ســایبری گرفتار 
می شوند، همچنین احتمال نفوذ بدافزار ها به سیستم های 
شهروندان نیز از طریق این ســایت ها وجود دارد. با اعام 
شــرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی، مالکان 
خودرو و موتورســیکلت های فاقد کارت تنها با مراجعه به 
سامانه خدمات دولت همراه به  نشــانی mob.gov.ir و 

اپلیکیشــن خدمات دولت همراه می توانند برای ثبت نام 
کارت  سوخت اقدام کنند.

  معاون عملیــات ترافیک پلیس راهــور ناجا می گوید، 
توقیف روزانه و ساعتی خودروهای متخلف در دستورکار 
جدی پلیس راهور قرار گرفته اســت. طبق قانون خودرو 
رانندگانی که نســبت به انجام هفت  تخلف شامل حرکات 
نمایشــی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت 
روی یک چرخ، تجاوز از سرعت مجاز)بیش از 50کیلومتر 
در ساعت(، ســبقت غیرمجاز در راه های دوطرفه، عبور از 
چراغ قرمز راهنمایی رانندگی، حرکت به طور مارپیچ، تجاوز 
به چپ از محور راه و رانندگی در حالت مســتی و مصرف 
داروهای روانگردان و یا مخدر اقدام کنند، توقیف می شود 
اما در صورت تصویب نهایی، خودروهایی که با خانواده در 
جاده ها مرتکب این تخلفات می شــوند، مشمول توقیف 
ساعتی و سایر خودروها مشمول توقیف روزانه خواهند شد.

  مهدی ابراهیمی، معاون فنی و بهره برداری ســازمان 
تاکســیرانی تهران می گوید، تاکســیرانان برای دریافت 
کارت ســوخت نیازمند پروانه هوشمند معتبر تاکسیرانی 
هستند. ضمن اینکه کارت سوخت تنها برای تاکسیرانانی 
صادر می شود که فعالیت مســتمر دارند و توسط سازمان 

تاکسیرانی تایید می شوند.
  رضا رحمانی وزیر صنعت، معــدن و تجارت می گوید، 
بر اســاس آخرین مصوبه هیات دولــت، ارز اختصاصی به 
کاغذ کتاب های درسی و روزنامه همان ارز 4200تومانی 

خواهد بود. 
  رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره 
به آغاز عرضه بنزین در بورس انرژی می گوید،  از 15کشور 
همسایه،  9کشور به دلیل کیفیت باا و قیمت رقابتی مایل 
به خرید بنزین از ایران هســتند که به دلیل تحریم ها این 
معامات در قالب تهاتر و یا با پول محلی انجام خواهد شد.

  نبض�بازار

مراقب اپلیکیشن ها و سایت های جعلی کارت سوخت باشید

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
می گوید، بر اساس آخرین مصوبه هیات دولت، 

ارز اختصاصی به کاغذ کتاب های درسی و روزنامه 
همان ارز 4200تومانی خواهد بود

 
  بازارگردي

 گران قیمت اما اقتصادی
مقایسه ماشین های لباسشویی با رده انرژی +++ A موجود در بازار که می توان با بودجه هشت میلیونی خرید

گروه بازار |        همه چیز بستگی به آینده نگری شما دارد. خرید ماشین های لباسشویی کم مصرف مثل یک ســرمایه گذاری بلندمدت است. شاید اول کار هنگام خرید ماشین لباسشویی هزینه 
زیادی به شما تحمیل شود اما در آینده نتیجه خرید مناسب خود را خواهید دید. به عاوه اگر صرفا لوازم خانگی را از روی قیمت بسنجید و سراغ ارزان ترین ها بروید، معلوم نیست پولتان را برای چه 
محصولی داده اید و ممکن است یکی دو ماه بعد دوباره مجبور شوید همان مقدار بودجه را برای خرید لوازم خانگی جدید هزینه کنید. در این بازارگردی سراغ سه ماشین لباسشویی با رده انرژی 

A+++ رفتیم که می توانند نقش یک سرمایه گذاری بلندمدت را برای شما ایفا کنند. 

 SWD-Octa C 1   اسنوا، مدل

ماشین لباسشویی مدل SWD-Octa C از دستگاه های شرکت 
ایرانی اسنوا است. این دستگاه  با بهره گیری از توان موتور قدرتمند 
با سرعت هزار و 400دور در دقیقه و ظرفیت دیگ هشت کیلوگرم 
می تواند به راحتی نیازهای شست وشــوی لباس یــک خانواده با 
SWD- جمعیت متوسط را برطرف کند. موتور ماشین لباسشویی

Octa C از نوع دایرکت درایو است. موتور دایرکت درایو در طول 

زمان دچار استهاک کمتری می شود و طول عمر دستگاه بیشتر 
خواهد بود. همچنین وجود این موتــور باعث مصرف کمتر انرژی 
و عملکرد بهتر دستگاه می شــود. برنامه های متنوع شست وشوی 
ماشین لباسشویی SWD-Octa C توسط پیچ تنظیم مخصوص 
در قســمت باای دســتگاه انتخاب می شــوند. تعداد 14 برنامه 
پیش فرض برای این مدل در نظر گرفته شــده اســت که شــامل 
برنامه شست وشــوی اقتصادی برای مصرف آب کمتر، شبیه ساز 
شست وشوی دستی، شست وشوی ســریع برای مواقعی که عجله 
دارید و ... می شود. عاوه براین سیستم ضدچروک که برای این مدل 
در نظر گرفته شده است تا میزان زیادی از ایجاد چروک های عمیق 

در البسه شسته و آبکشی شده جلوگیری می کند. 
قیمت: هفت میلیون و 500هزار تومان

ماشین لباسشــویی سامســونگ مدل J1477 با ظرفیت هفت 
کیلوگرم، یکی از لباسشــویی های شرکت سامســونگ است که 
از ظرفیت مناســب و رتبه مصرف انرژی خوبی برخوردار اســت. 
خصوصیت اصلی این دستگاه امکان اضافه کردن لباس پس از شروع 
به کار ماشین لباسشویی اســت. این ماشین لباسشویی با ظرفیت 
هفت کیلوگرم می توانــد در خانواده های متوســط تا پرجمعیت 
مورداستفاده قرار گیرد. رتبه مصرف این دســتگاه A+++ است و 
مصرف انرژی پایینی دارد. از دیگر قابلیت های این دستگاه دارای 
سیستم شست وشوی چندحالته است که با وجود یک ولوم کنترلی 
Jog Dial که روی این دســتگاه تعبیه شده است، کاربر می تواند 
به راحتی دستگاه را برای شست وشــوی البسه موردنظر تنظیم و 
اســتفاده کند. موتور دیجیتال اینورتر عملکرد دستگاه را به طرز 
چشمگیری بهبود بخشیده است. کاهش مصرف انرژی با استفاده 
از هیتر سرامیکی در سری جدید لباسشویی های سامسونگ انجام 
می شود. از دیگر مشــخصات این دستگاه سیســتم حفاظتی در 
نوسانات برق بوده که از خرابی دستگاه جلوگیری می کند. محافظت 

از الیاف با استفاده از دیگ الماسه ضدچروک ممکن شده است.
قیمت: هفت میلیون و 800هزار تومان

سری پریمو مربوط به محصوات شست وشو و نظافتی است که 
توسط شرکت دوو الکترونیک تولید شده است. این لباسشویی ها 
تحت عنوان مجموعه White Land طراحی شده اند. مهم ترین 
نکته ای کــه در برخورد اول با این محصــوات نظرتان را جلب 
خواهد کرد، پنل پیشرفته، صفحه نمایش لمسی و درب کاور دار 
آن است. ویژگی مهم لباسشویی های این سری، درجه مصرف 
انرژی A+++ است. لباسشویی های سری پریمو دارای موتورهای 
دایرکت درایو هستند. این موتورها قابلیت این را دارند که دیگر 
ماشین لباسشویی را هزار و 400دور در دقیقه بچرخاند. دیگ این 
ماشین لباسشویی ظرفیت شست وشوی هشت کیلوگرم لباس را 
دارد. در این سری تسمه حذف گردیده و طراحی بدنه پیشرفت 
چشمگیری داشته است. در این سری محصوات، میزان تعادل 
و ثبات دستگاه افزایش یافته و باعث شده است تا لرزش و صدای 
کمی در مراحل شست وشو داشته باشد. همچنین حالت صرفه 
جویی در این محصوات وجود دارد که باعث می شــود میزان 
انرژی برق و آب کمتر شــود. از دیگر امکانات این لباسشــویی 
می توان به در کاوردار، سیســتم عیب یاب هوشــمند، سیستم 

حباب ساز و ... اشاره کرد.
قیمت: هشت میلیون و 500هزار تومان

Dwk-Primo81 2     دوو، سری پریمو، مدلJ1477 3   سامسونگ، مدل



دنيایخودرو
 روزنامه صبح ایران  سال نهم  شماره 2438  یکشنبه  13 مرداد  1398

خبرهای عجیبی از کاهش و حتی خاتمه همکاری رنو با نیسان به گوش می رسد. طبق برخی گزارش ها، رنو به زودی با 
فروش بخشی از سهام خود در برند ژاپنی نیسان برای پیوستن به گروه فیات کرایسلر گام برخواهد داشت. روزنامه 

آمریکایی وال استریت ژورنال با طرح این موضوع عنوان کرده توافق رنو و فیات کرایسلر بسیار جدی است.  

1 با احتســاب آمار تولید 1541 دستگاهی که 
سراتو در ماه تیر امسال داشته، حاا پس از نزدیک 
به پنج ســال به مرز تولید 69 هزار دستگاه رسیده 
است. عددی که گرچه از میانگین تولید ساانه 14 
هزار دستگاه خبر داده اما استقبال باای بازار ایران 
از این سدان شهری کوچک ســاخت کره را نشان 
می دهد. ســراتو که در ســال های 1393، 1394، 
1395، 1396 و 1397 بــه ترتیب 2872، 6994، 
13197، 28009 و 14510 دستگاه تولید داشته، 
از ابتدای امســال تا انتهای تیر تنها 2944 دستگاه 

تولید داشته است.
2  با خروج ســراتو از خط تولید ســایپا، کاس 
سدان های شهری مدرن و خارجی بیش از هر زمانی 
برای عرضه محصوات تازه خالی شــد. پیشتر نیز 
مزدا3 نیوفیس با بازار ایــران وداع کرده بود تا این 
بخش از بازار فعا با دنــا توربو پاس، چری آریزو5 
توربو و محصواتی از این دســت تغذیه شده و برای 
سال بعد هم منتظر ورود سایپا رهام و پژو 301 باشد.
3  کیا سراتو که ابتدا در بازار خودروهای وارداتی 
در سال 1391 و 1392 موفق شــد بازار خوبی را 

به رغم حضور خودروهای بزرگی نظیر تویوتا کوروا 
و هوندا سیویک کسب کند، در بدو ورود به سایپا با 
امتناع بازار از خریدش روبه رو شد ولی گذشت زمان 
ثابت کرد کیفیت باای ساخت این خودرو در سایپا 
حفظ شــده و مونتاژ تنها زمینه کاهش قیمت این 

محصول را فراهم کرده است.
4  سراتو که در بدو ورود با موتور 1600سی سی 
چهار سیلندر و جعبه دنده دستی هم عرضه می شد، 
در میانه تابستان ســال 1393 قیمتی معادل 69 
میلیون و 900 هزار تومان داشت. این در حالی است 
که قیمت نمونه 2000 و اتومات سراتو تا 89 میلیون 
و 900 هزار تومان هم باا می رفت. سه رنگ قرمز، 
مشکی و سفید تنها گزینه هایی بودند که خریداران 
حق انتخاب آنها را داشتند. بعدها البته رنگ نقره ای، 
قهوه ای و خاکســتری هم به لیســت انتخاب های 
مشتریان افزوده شد. رنگ های جذاب سراتو نظیر 
آبی آسمانی، نارنجی و بنفش )بادمجانی( اما هرگز 

روی بدنه سراتو مونتاژ ننشست. 
5  در بدو اجرایی شدن تحریم های آمریکا از قطع 
تولید سراتو خبرهایی به گوش رسید که خیلی زود 

تکذیب شد. دلیل این امر قراردادی بود که سایپا با 
کیا موتورز داشت و برمبنای آن قرار بود تا 100 هزار 
دســتگاه از این خودرو تحت هر شرایطی در کشور 
تولید شــود. اتفاقی که حاا پس از خروج برندهای 
ولوو تراکس، برلیانس، ایویکو، رنو و سیتروئن، برای 

کیا موتورز هم رخ داده است.
6  ســراتو که در نســل دوم و آغازیــن مرحله 
ورودش به ایران، خودرویی کامــا حقیر در برابر 
تویوتا کوروا یا رنو مگان به نظر می رسید، در طول 
دوره ای 10 ساله از ســال 2009 موفق شده میزان 
فروش خود را در بازار ایران به مرز 100 هزار دستگاه 

در انواع سدان و کوپه برساند.
7  این خودرو که در نسل های دوم، سوم و چهارم 
به کشور پای گذاشته، هم اینک در نسل پنجم خود 
در بازار آمریکا با نام فورتــه فروش باایی دارد و در 
زمره ســه خودرو پرفروش کیا در بازارهای جهانی 
جای گرفته اســت. این خودرو در بازار آمریکا هم 
پس از سری سول و شاسی بلند سورنتو، موفق ترین 
محصول کیا است به طوری که ساانه بیش از 100 

هزار دستگاه فروش دارد.

��گاراژ

من هیفی هستم؛ یک چینی مهیج از آینده 
در حاشیه معرفی خودرو شاسی بلند گروه هیومن هورایزون که چیزی ورای تسا مدل x و فارادی فیچر 91 است

هفت صبــح| درحالی که شــرکت 
نوظهور هیومن هورایزون از دو خودرو 
تازه الکتریکی اخیــرا رونمایی کرده، 
جنجال معرفی شاسی بلند شش نفره، 
خودران، برقی و فوق پیشرفته این برند 
با نام هیفی HiPhi( 1 1( فراگیر شده 
است. این خودرو که به نظر با اتومبیلی 
مفهومــی و دورگه فــارادی فیچر 91 
نسبت فامیلی دارد، عاوه بر اتاقی امن و 
راحت و مدرن از یک بدنه آیرودینامیک 
برخوردار است که توانایی راننده برای 
افزایش سرعت در مانورهای سخت را به 

شدت باا می برد.
وب ســایت خبری الکترک با اشــاره 
به استفاده گسترده ســازنده از هوش 
مصنوعی، از به کارگیری فناوری شبکه 
عصبی و مغز پیشــرفته خبــر داده و 
اعام كــرده که هیفی 1 قادر اســت با 
یادگیری الگوهــای محیطی، عملکرد 
خود را به شــکلی پیوســته ارتقا دهد. 
این خودرو که از تکنولــوژی معماری 
 Human Oriented( انســان گرا
Architecture( بهره برده، به شکل 

جالبی از سرنشــینان خود اســتقبال 
کرده و شــش در و باله آن هنگام ورود 

سرنشینان، به عقب رفته یا باز می شوند 
تا محیط برای قرارگیــری افراد دراتاق 
کاما مهیا باشد و هنگام خروج از کابین 

هم افراد دچار مشکل نشوند.
درهای ردیف عقــب در خاف جهت 
درهای جلو هستند و قسمتی از سقف 
خودرو هــم، رو بــه باا باز می شــود. 
در فضــای داخلــی شــاهد انبوهی از 
نمایشــگرهای دیجیتالی هستیم. سه 
نمایشــگر برای اطاعات فنی خودرو، 
سیستم ســرگرمی و سرنشین کناری 
راننده درنظر گرفته شده است. هیومن 
هورایزن، اطاعات کاملــی در رابطه با 
کابین خودرو منتشــر نکرده است؛ اما 
بنابر گفته  این شرکت چینی، کراس اوور 
هیفی 1 تا ظرفیت شــش سرنشین را 
پوشــش و راحتی بی نظیــری را ارائه 

می دهد.
در فضای داخلی خودرو از پوشش چرمی 
برای صندلی ها، تریم مشکی مخصوص 
و رگه های متالیک استفاده شده است. 
کراس اوور از فناوری های متعددی بهره 
 Human می برد و بنابر گفته   شرکت
Horizons، بیش از 500 حسگر در 

این خودرو به کار رفته اســت. مدل یاد 

شده از سیستم رانندگی خودران مرحله  
سه، فناوری 5G V2X و شبکه   عصبی 
شــامل چهار پردازنده و شش پلتفرم 
محاســباتی بهره می برد که به وسیله   
اترنت یک گیگابیتی، نسبت به شبکه   
CAN، سرعت بیشتری در پردازش و 

انتقال داده ها ارائه می دهد.
شرکت ســازنده مشخصات فنی دقیق 
کراس اوور جدید خود را منتشر نکرده 
اســت؛ اما طبق اطاعات منتشر  شده 
توسط سایت اتوکار، این خودرو در دو 
حالت انتقال قدرت به چرخ های عقب 
و تمامی چرخ ها، عرضه خواهد شــد. 
این خودرو به احتمال زیاد از دو موتور 
الکتریکی کــه هر کدام قــدرت 268 
اسب بخار تولید می کنند، بهره خواهد 

برد. بدین ترتیب، رســیدن به سرعت 
96 کیلومتر برســاعت از سکون در این 
خودرو، در زمانی کمتــر از چهار ثانیه 

انجام خواهد شد.
انتخاب هــای مختلفــی برای بســته   
باتری هــا درنظر گرفته شــده اس که 
حجیم ترین آنها، 96 کیلووات ســاعت 
ظرفیت خواهد داشت. با توجه به چرخه   
مسافتی رایج در اروپا، قوی ترین مدل 
کراس اوور هیفی 1 تــا 644 کیلومتر 
مسافت را با هر شــارژ طی خواهد کرد. 
هنوز قیمتی برای هیفی1 در نظر گرفته 
نشده اما گفته می شــود احتماا بهای 
این خودرو که تا سال 2021 به بازارهای 
جهانی عرضه می شود، نزدیک به تسا 

مدل ایکس انتخاب خواهد شد.

یک پیشنهاد ایرانی برای گربه انگلیسی
نیما فرزین از آن دست طراحان ایرانی است که تجربیات گرانبهایی 
در شرکت های مختلف خودروسازی داشته و پس از اتمام تحصیل 
در کالج هنر پاسادنا در کالیفرنیای آمریکا، موفق شده به دپارتمان 
طراحی گروه ب.ام.و راه یابد. وی که پیشــتر با شــرکت دو رگه و 
نوظهور فارادی فیچر همکاری داشت، در سابقه کاری خود فعالیت 
در مجموعه صنعتی فورسیای فرانسه را به عنوان یکی از 10 قطعه ساز 
بزرگ اروپا ثبت کرده اســت. وی حاا پس از همکاری در طراحی 
خطوط بیرونی محصوات متاخر ب.ام.و، به جگوار برای ساخت یک 
سوپرسدان برقی متفاوت پیشنهاد جالبی داده است. در این طرح 

نمای عقب این طرح را می توانید ببینید. 

ماشین جدید مجری »برنده باش«

گلزار که بارها عاقه شدید خود به اتومبیل های اسپورت را اثبات کرده، اخیرا با تیونینگ 
و نصب کاور مات روی بدنه یک  دســتگاه ب.ام.و آی8 به سر خط مورد توجه کاربران 
در فضای مجازی بدل شده است. کسانی که اغلب اخبار وحواشی پیرامون بازیگران و 
هنرمندان را دنبال می کنند می دانند وی چه در تهران و چه در دوبی اغلب از خودروهای 
بسیار گران قیمتی استفاده می کند که در بین آنها هم بوگاتی ویرون مخصوص بیژن و 
هم آستون مارتین DB11 پیدا می شود. وی حاا و در آخرین حرکت هم پس از خرید 
موتورسیکلت برقی، سراغ ارتقاي ب.ام.و آی8 مشهورش رفته و با پرداختی معادل 50 

میلیون، بدنه و تزئینات ظاهری این ابرخودرو آلمانی را ارتقا داده است. 

تایپ اس برمی گردد
آکورا با معرفی کانســپت 
تایــپ اس در حال احیای 
زیربرنــد اســپورت تایپ 
اس اســت. این خودرو که 
پانزدهم آگوست و در هفته   
خودرویی مونتری رونمایی 
خواهد شــد، به شکل یک 
سدان چهار در  است. البته 
ما اینگونه فکــر می کنیم 
چراکه ژاپنی هــا تیزری از 
این خودرو را منتشر کرده 
و در آن می توانیــم برخی 
جزئیات را تشخیص دهیم. 
در ویدئوی چنــد ثانیه ای 
منتشر شده می توانیم روح 

یک سدان تند و تیز را ببینیم که اورهنگ های جلو و عقب نسبتا کوتاهی دارد. احتمال 
هم دارد این کانسپت پیش نمایشی از نسل بعدی آکورا TLX باشد زیرا پروفایل جانبی، 
چراغ های عقب و نمای جلوی این کانســپت مشــابه طراحی های اولیه   TLX بعدی 
هستند. این واقعیت که تایپ S کانسپت احتماًا پیش نمایش نسل جدید TLX خواهد 
بود خیلی سورپرایز کننده نیست زیرا هوندا نام TLX تایپ اس را در سال 2016 ثبت 
کرده و اگر مدل های تایپ S تولید شوند انتظار داریم TLX تایپ اس از پیشرانه   قوی تر، 
سیستم تعلیق سفت تر و توانایی های ترمز بیشتر سود ببردبه رغم اینکه کانسپت مورد 
بحث خودرویی دیفرانسیل عقب به نظر می رســد اما انتظار می رود مدل تولیدی از 
معماری دیفرانسیل جلو استفاده کند. البته هنوز هم احتمال استفاده از سیستم چهار 

چرخ محرک خاص آکورا وجود دارد.

شادی نیسان و افول بازار فرانسه
ماه جوای در حالی سپری شد که انجمن خودروسازان فرانسه اعام کرده میزان تقاضا 
در این بازار تا 2 درصد سقوط داشته و اغلب خودروسازان افت را تجربه کرده اند. به رغم 
اینکه نیسان، اشکودا، مینی، سیتروئن و هیوندای موفق شده اند در این ماه در فرانسه 
فروش موفقیت آمیزی را ثبت کنند اما مجموع فروش 172228 دستگاهی این بازار در 
هفتمین ماه سال موجب شده تا 1.8 درصد در این دوره و مجموعا شش درصد در نیم 
فصل اول افت کند. پژو، رنو، دی اس و اوپل از جمله بازندگان بزرگ این ماه هستند در 
حالی که لوکس سازانی نظیر مرسدس بنز و ب.ام.و موفق به ثبت رکوردهای جدیدی 
در زمینه فروش ماهانه شده اند. نکته جالب ماجرا صعود عمده برندهای آسیایی حاضر 

در بازار فرانسه است که نرخ های باایی از رشد را در جوای 2019 تجربه كرده اند. 

���دنده�معکوس   

�� نیم کاچ

�� نیش ترمز

���داشبورد    

نگاهی به تاریخچه تولید و عرضه سدان خوش ساخت کیا در ایران که روز گذشته رسما خبر خاتمه 
تولید آن توسط شرکت سایپا اعام شد 

سراتو در مرز 69 هزار زمینگیر شد

قیمت  سدان های کامپکت و کوچک چینی  )قیمت ها بر حسب تومان(قیمت  سدان های لوکس اروپایی )قیمت ها بر حسب تومان(قیمت خودروهای کمیاب بازار)قیمت ها بر حسب تومان(قیمت هاچ بک های وارداتی   )قیمت ها بر حسب تومان(
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تثبیت چروکی، پرواز سانتافه 
نگاهی به بازار شاسی بلندهای آمریکا در نیمه اول سال 

2019 نشان می دهد این رده به رغم رکود سنگین صنعت 
خودرو، به شدت پرطرفدار است 

هفت صبح| چروکی، ســانتافه، آکادیا، اطلــس و دورانگو. اینها 
نام هایی است که در بین 25 مدل مختلف در بازار شاسی بلندهای 
متوسط شــهری در آمریکا توانسته اند در شــش ماهه اول سال 
فروشی بااتر از همیشه را به ثبت رسانند. این کاس که با افزایش 
8.9 درصدی میزان تقاضا در این مدت روبه رو شده، بیش از 1.077 
میلیون نفر از خریداران آمریکایی را در این مدت جذب خود کرده 
است. عددی بزرگ که معادل حدود یک هشتم کل بازار آمریکاست 

و به خوبی دایل توجه خودروسازان به این رده را نشان می دهد.
اما بهترین خودرو این کاس از نظر فروش کماکان جیپ گرندچروکی 
است که ضمن حفظ جایگاه نخست، توانسته نسبت به نیمه اول سال 
قبل 13 درصد خریداران بیشتری را به سمت خود جذب کند. این 
خودرو آمریکایی که در این مدت 123272 دستگاه فروش داشته، 
به تنهایی به اندازه نیســان مورانو، کیا تلوراید، مزدا cx-9، فورد 
فلکس، هوندا پاســپورت و بیوک انویژن فروش داشته و وضعیت 

بسیار خوبی دارد.

پشــت ســر گرند چروکی، چهار خودرو تویوتــا هایلندر، فورد 
اکسپلورر، شورولت تراورس و هوندا پیلوت قرار دارند که همگی از 
دم کاهش فروش داشته و نسبت به گذشته عملکرد ناامیدکننده ای 
دارند. به این ترتیب چهار خودرو مذکور با قرار گرفتن در رتبه های 
دوم تا پنجم، ظرف شش ماه 111183، 101823، 72375 و 68۴52 

دستگاه فروش داشته اند.

اما هیوندای سانتافه که در نسل تازه خود خودرو به شدت موفقی 
می نماید با 1۴ درصد رشد تقاضا توانســته در نیمه نخست سال 
67571 نفر از خریداران آمریکایی را جــذب خود كند. فورد اج و 
تویوتا فوررانر هم پشت ســر این محصول کره ای جا خوش کرده و 

هردو با سقوطی نرم، 6۴23۴ و 62873 دستگاه فروش داشته اند.
 جمس آکادیا اما پس از یک شروع طوفانی مشخص شده خریداران 
بسیاری دارد به طوری که ظرف بهار و تابستان 23 درصد رشد تقاضا 
را تجربه کرده است. آکادیا که بااتر از کیا سورنتو قرار دارد، با فروش 
59هزار تایی یکی از شگفتی سازان بازار بوده است. سورنتو هم که 11 

درصد افت کرده، با ۴7018 دستگاه در رده بعدی قرار دارد.
سه خودرو سوبارو اسنت، فولکس واگن اطلس و دوج دورانگو هم با 
افزایش فروش قابل ماحظه، به شدت سورنتو را تعقیب می کنند. این 
سه خودرو در میانه جدول جا داشته و به ترتیب در شش ماه حدود 

۴0، 37 و 36 هزار دستگاه فروش داشته اند.

هفت صبح| یکی از بهترین خودروهای مونتاژ شده در تاریخ صنعت خودرو ایران، خط تولید سایپا را ترک کرد. این محصول کره ای که عاوه بر استانداردهای 
برجسته بین المللی در زمینه کیفیت هم خودرویی 4 ستاره و برجسته بود، در دوره تولید در اروپا و آمریکا موفق شد نمره 4 ستاره ایمنی سازمان ایمنی بزرگراه های 
آمریکا )NHTSA( و نیز امتیاز   5ستاره را از موسسه آسیایی انکپ را کسب کند. این خودرو که کار خود را در تیرماه 1393 با تولید روزانه هفت دستگاه آغاز كرد، 
حاا در مرداد 1398 برای همیشه خط تولید خود را در ایران ترک می کند. اینجا می توانید در چند بخش مجزا مهم ترین نکات درباره کیا سراتو مونتاژ سایپا را 

بخوانید:

جمس آکادیا

جیپ گرندچروکی



چهارگوشه دنيا
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نامزدهای انتخابات آمریکا معتقدند با حفظ برجام مي توان 
در زمینه هاي دیگر اختافات با ایــران، به راه حلي پایدار 
رســید. نامزدهاي حزب دموکرات آمریکا براي رقابت در 
مرحله مقدماتي انتخابات ریاست جمهوري 2020 آمریکا، 
غالبا موافق بازگشت این كشور به برجام و تاش براي حل 

اختافات بین واشنگتن و تهران از طریق مذاکره هستند.
»نیویورک تایمز« آمریکا در مطلبي به قلم کارول گیاکومو، 
یکي از خبرنگاران ارشد عضو شوراي سردبیري خود، نظرات 
نامزدهاي حزب دموکرات را درباره سیاست خارجي شان 
در قبال ایران، در صورت پیــروزي در انتخابات آتي، جویا 

شده است.
این خبرنگار ارشــد نیویورک تایمز در گزارش خود نوشته 
اســت: در حالي که رئیس جمهور ترامپ فشارها را بر روي 
ایران تشــدید کرده اســت و حد تنش را حتي تا لبه یک 
درگیري نظامي  احتمالي باا برده است، طبق نظرسنجي 
جدید »مرکز پیشــرفت آمریــکا«، بیشــتر آمریکایي ها 
مي خواهند ایاات متحده تنش ها را کاهش داده و به توافق 
هسته اي ســال 2015)برجام( که ترامپ از آن خارج شد، 
بازگردد. مدعیان اصلي نامزدي ریاست جمهوري از حزب 
دموکرات هم با این دیدگاه همســو هســتند. بیشتر آنها 
معتقدند درصورت پیروي کامل ایران از برجام، آنها ایاات 
متحده آمریکا را بار دیگر به این توافق برمي گردانند؛ اگرچه 

اختافاتي هم میان نامزدها وجود دارد.
من ســوااتي در این باره)سیاســت خارجي آنها در قبال 
 ایران( براي نامزدهاي پیشرو حزب دموکرات ارسال کردم: 

جو بایدن؛ سناتورها کوري بوکر، کاما هریس، برني سندرز 
و الیزابت وارن و شهردار، پیت  باتیگیگ و بتو اورورک، عضو 

دموکرات سابق مجلس نمایندگان آمریکا.
همه نامزدها گفتند كه ترامپ با خروج یکجانبه از برجام، به 
منافع و اعتبار آمریكا آسیب رسانده و به ایران که پیش تر 
بر تمامي  تعهدات برجامــي  پایبند بــوده، بهانه اي براي 
عقبگرد از برخي تعهداتش داده اســت. پیت  باتیگیگ در 
این باره گفته است: »با وجود همه نواقص احتمالي، برجام 
نزدیکترین راه براي یک معامله واقعي بوده اســت. برجام 
کمک کرد تهدیدات نظامي  ناشي از ایران علیه اسرائیل و 
اروپا محدود شود؛ بدون اینکه ما را به مسیر جنگ دیگري 

در خاورمیانه سوق دهد.«

   نامزدهاي حزب دموکرات و مسئله ایران
کوري بوکر تنها نامزدي بود که در پاســخ به سواات من 
تأیید کرد که با وجود دشــواري که براي رسیدن به برجام 
پیش از افزایش تنش توســط آقاي ترامپ صورت گرفت، 
برجام فعلي دیگر موثر نیست و باید »به روزرساني« شود. او 
گفت: »ما نمي توانیم ساعت را به عقب برگردانیم و وانمود 
کنیم خساراتي که رئیس جمهور ترامپ در طول سه سال 
گذشته به آن وارد کرده، رخ نداده است.« او گفت: »توافق 
ســال 2015 مبني بر ادامه مذاکرات بــا ایراني ها صورت 
گرفت تا ما بتوانیم به ســمت یک راه حــل بلند مدت کار 
کنیم، )اگر ما دوباره به برجام بازگردیم( ما چهارسال دوره 

ترامپ را به هدر داده ایم.«

 ســایر نامزدهاي دموکرات همچنین از بندهاي »غروب 
آفتاب«)منقضي شــدن محدودیت هاي هســته اي ایران 
پس از پایــان دوره قانوني برجــام در 2025( و همچنین 
برنامه موشک هاي بالستیک ایران و پشتیباني این کشور 
از نیروهاي نیابتي خود در سوریه و یمن و حزب اه لبنان 
نگران هستند و مي خواهند در تاش براي رسیدن  به یک 

توافق جامع و فراگیر با ایران، به این نگراني ها بپردازند.
جو بایدن در سخنراني ماه ژوئیه در مورد سیاست خارجي 
آمریکا گفت: »من دوباره به برجام مي پیوندم و با متحدان 

خود براي تقویت و گسترش آن کار خواهم کرد.«
الیزابت وارن هــم در این باره گفت: »بازگشــت به توافق 
هسته اي آغاز کار است، نه پایان.« او که طرفدار یک توافق 
مکمل بعدي با ایران است، عقیده دارد: »ما وقت و اهرم ازم 
را داریم و اگر از آنها هوشمندانه استفاده کنیم، دیپلماسي 
مي تواند موفقیت آمیز باشد.« او گفت: »اگر ایران به رعایت 
شــرایط توافق موجود بازنگردد، من از  دیپلماسي قوي و 
اصولي اســتفاده مي کنم تا ایران و ایاات متحده را به یک 
توافق برسانم... دیپلماسي تنها راه کارآمد براي مدیریت این 

مسئله است - هیچ راه حل نظامي  وجود ندارد.«
بتو اورورک اما مردد به نظر مي رســد. او از ســویي ترامپ 
را مقصــر مي داند که خطــر درگیري نظامــي  در خلیج 
فارس را افزایش داده و همزمان معتقد اســت: »اقدامات 
و سیاســت هاي تهاجمي  ایران نمي توانــد بدون مجازات 

بماند.«
برني ســندرز هم گفت كه براي دســتیابي به توافقي که 
امتیازات بیشتري از برجام از ایران طلب کند، ایاات متحده 
باید از طرقي چون تعلیق تحریم ها و ارائه مشــوق هایي به 
ایران وارد عمل شــود، و »باید اذعان كرد كــه ایران تنها 
بازیگر مشكل ساز خاورمیانه نیســت.« او گفت: »مسلمً، 
متقاعدکردن ایران یا اروپایي ها به همراهي با سیاست هاي 
ایاات متحده آمریکا سخت است، این کار با اطمینان از این 
مسئله آغاز مي شود که سیاست خارجي ما بر مبناي یک 

اجماع سیاسي بادوام بنا شده است.«
بســیاري از دموکرات ها گفتند کــه آنها با 

تماس مســتقیم با رهبران ایران مشکلي 
ندارند، اما همه آنها شــرایط منجر به 
چنین تماســي را مبهم گذاشته اند. 
برني ســندرز گفت، اگر این بهترین 
راه براي رســیدن به توافق باشــد، 
حاضر است با رئیس جمهور حسن 
روحاني یا رهبر)عالي( ایران ماقات 
کنــد، در حالي کــه کــوري بوکر 
تأکید کرد، براي مذاکره مســتقیم 
رهبران دوکشــور ابتدا باید اهداف 
»روشــني« و »تعهد آشکاري براي 
مذاکره همراه با حســن نیت وجود 

داشته باشد.«  
الیزابــت وارن هــم گفت وگــوي 
بــزاري  مســتقیم رهبــران را ا
توصیف کــرد که باید بخشــي از 
یک »استراتژي روشــن« باشد، 

در حالي که پیــت بوتیگیگ گفت 
که او با رئیس جمهور ایران »در شرایط مناسب« 

ماقات خواهد کرد.
بتو اورورک به این ســؤال من پاسخ نداد و سناتور 
کاما هریس هــم به این ســوال پاســخ نداد و 
پاسخ هایش به دیگر سوال هاي من درباره ایران 

بسیار کوتاه بود.
ستاد انتخاباتي جو بایدن به هیچ وجه پاسخگوي 
ســؤاات نبود. در حالي که اظهارنظرهاي او در 
ماه گذشته بسیار روي موضوع سیاست خارجي 
متمرکز بوده اما در اظهارنظرهاي خود درباره 

ماقات احتمالي و مذاکره مستقیم با رهبران 
ایران، صحبتي به میان نیاورده است.  

ترامپ خواهان یک پیمان 
جدید هسته ای با روسیه 

و چین شد
دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا ســاعتی 
پس از خروج از پیمان منع موشک های هسته ای 
میان برد گفت خواهان یک پیمان هسته ای جدید 
با روسیه و چین است. ترامپ گفته است در این پیمان 
جدید، طرفین از ساح های هســته ای خود خواهند کاست که 

این برای جهان  خوب خواهد بود. 
پیمان منع موشک های هسته ای میان برد در سال 1987 میان 
میخائیل گورباچف، آخرین رهبر شوروی سابق و رونالد ریگان، 
رئیس جمهوری وقت آمریکا امضا شد. آمریکا روز   دوم اوت به 
طور رسمی از این پیمان خارج شــد.   ترامپ گفته است با دو 
کشور )روســیه و چین( در این باره صحبت کرده و آنها خیلی 
هیجان زده  هستند. خروج آمریکا از پیمان هسته ای با روسیه به 
نگرانی ها از شروع یک رقابت تسلیحاتی جدید دامن زده است. 
این پیمان تولید موشک های میان برد هسته ای و غیر هسته ای با 
برد بین 500 تا پنج هزار و 500 کیلومتر را منع می کرد. آمریکا و 
ناتو، روسیه را به نقض پیمان متهم کرده و گفتند این کشور موشکی 
با قابلیت حمل کاهک هسته ای و با برد بیش از 500 کیلومتر تولید 
کرده است. روسیه این ادعا را رد می کند.   ترامپ به خبرنگاران گفت 
با روس ها در باره پیمان هسته ای جدید صحبت کرده که طبق آن، هر 
دو کشور از شر برخی ساح های )هسته ای( خود خاص می شوند. او 
گفته است  از مقطعی  چین را هم باید دخیل کرد. روسیه در واکنش 
به اقدام آمریکا به خروج از پیمان، تمامی تعهدات این کشــور در 

قبال این پیمان را به حالت تعلیق در آورده است.
مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا گفته اســت روسیه  مسئول 
مرگ این پیمان است.  تحلیلگران هراس دارند که فروپاشی این توافق، 
می تواند به شکل گیری یک رقابت تسلیحاتی جدید میان آمریکا، روسیه 

و چین منجر شود.

اگر ترامپ رأی نیاورد...
کاندیداهاي حزب دموکرات به جز یک نفر مي گویند به برجام 

بازخواهند گشت

 �تلسکوپ

سایه جنگ باای سر کشمیر
به دنبــال صدور هشــدار امنیتــی دولت 
محلی کشــمیر در خصوص احتمال وقوع 
درگیری های تازه در ایــن منطقه، هزاران 
نفر از گردشگران، زائران و کارگران، عزیمت 
از این منطقــه را آغاز کردنــد. به گزارش 
فارس، یکی از مقامات ارشد دولت هند روز 
شــنبه اعام کرد   به دنبال هشدار امنیتی 
دولت محلی در خصوص حمات احتمالی 
شبه نظامیان در کشمیر، هزاران نفر از مردم 
هند، در حــال ترک این منطقه هســتند. 
طبق گزارش رویتــرز، مقامــات امنیتی 
هند روز جمعه مدعی شــدند   به شواهدی 
دست یافته اند مبنی بر اینکه شبه نظامیان 
تحت حمایت ارتش پاکســتان قصد حمله 
به زائران هندو در کشــمیر دارند. رویترز 
ادامه داد، هشــدار دولت محلی کشمیر به 
تعطیلی معابد منتهی شده است و از هندوها 
و گردشگران تقاضا شده   تا به خانه های خود 
بازگردند. یکی از مقامات ارشد محلی دیروز 
اعام کرد   توصیه های مطرح شده، موجی 
از ترس و دلهره را در بین ساکنان محلی به 
وجود آورده   و همین امــر موجب عزیمت 
هزاران گردشــگر، زائر و کارگر از کشمیر 
شــده اســت. طبق گزارش رویترز،  گرچه 
آمار دقیقی مطرح نشده   اما ظاهرً 20 هزار 
زائر هندو و گردشگر هندی و بیش از 200 
هزار کارگر در حال ترک منطقه کشــمیر 
هستند. از ســال 1947 و پس از استقال 
هند و پاکستان از استعمار انگلیس تاکنون 
ســه جنگ در ســال های )1947، 1965 
و1971( میان دو کشــور بر ســر مسئله 
کشمیر رخ داده و بیش از 70 هزار نفر طی 
این درگیری ها کشته شدند.  واشنگتن که 
در امور داخلی بسیاری از کشورها مداخله 
می کند، پیشنهاد میانجیگری در مناقشه 
کشمیر را رد کرده است.    در این میان هند 
هم درخواست دولت ترامپ در این خصوص 

را رد کرده است. 

  لنز
فرمانده عراقی از جاسوسی 

تبرئه شد
به دنبال بحث و جدلی که پس از سخنان دوپهلوی 
نخســت وزیر عراق دربــاره تبرئه یا عــدم تبرئه 
»محمود الفاحی« فرمانده عملیات امنیت اانبار 
در خصوص اتهام جاسوســی ایجاد شد، وزیر دفاع 
عراق دیروز تلویحا گفت این فرمانده ارشــد ارتش 
عراق از اتهام جاسوسی و خیانت تبرئه شده است. 
»نجاح الشــمری« در کنفرانس خبری مشترک با 
مسئوان استان کربا در پاسخ به سوالی در خصوص 
سرنوشت پرونده جاسوسی فرمانده عملیات امنیت 
اانبار گفت: کمیته ای در این خصوص تشکیل شد 
و تحقیق و تفحص در این قضیه به اتمام رســیده و 
در حال حاضر هیچ فرمانــده خیانتکاری در ارتش 
عراق وجود ندارد. پیشــتر نخســت وزیر عراق در 
31 تیرماه گذشــته در اظهاراتی گفته بود   فرمانده 
عملیات اانبار از اتهامات جاسوسی تبرئه شده  اما 
چند روز بعد وقتی خبرنگاری مجدد در این خصوص 
از او سوال کرد، وی اظهار داشت که پاسخ ازم در 
این قضیه را باید از وزیر دفاع عراق بپرســید. این 
پاسخ ابهام انگیز »عادل عبدالمهدی« بحث و جدل 
را در خصوص سرنوشت پرونده جاسوسی و خیانت 
فرمانده عملیات اانبار در سطح رسانه های عراقی 
دوباره مطرح کرد و برخی کارشناسان این اظهارات 
اخیر نخســت وزیر عراق را به مثابه اثبات اتهامات 
جاسوسی علیه ســپهبد ســتاد محمود الفاحی 
دانستند. وزیر دفاع عراق روزگذشته بدون اینکه به 
صراحت اعام کند الفاحی تبرئه شده فقط به ذکر 
این عبارت اکتفا کرد که هیچ فرمانده خیانتکاری در 
ارتش عراق وجود ندارد.  یک نوار صوتی از مکالمه 
تلفنی الفاحی با یک عنصر سازمان سیا آمریکا در 
14 تیرماه در سطح رسانه های عراقی منتشر شد که 
طی آن الفاحی موقعیت ها و اطاعات کامل محل 
استقرار نیروهای امنیتی و الحشدالشعبی عراق را 
در استان اانبار در اختیار نیروهای آمریکایی قرار 
داده بود. بســیاری این نوار صوتی را به مثابه اتهام 
قطعی فرمانده عملیات امنیت اانبار به جاسوسی 
برای سازمان ســیا دانســتند و عده ای نیز گفتند   
تعدادی از فرماندهان ارشــد ارتش عراق متهم به 

جاسوسی هستند.

     
  گالری

به دنبال بارش های شدید 
و امکان به راه افتادن سیل 

در »والی بریج« انگلیس، 
یک بالگرد نظامی ارتش، 

روز جمعه کیسه های ماسه 
را به شیب خارجی یک سد 

در انگلیس فرو ریخت تا 
از شکستن آن و سرازیر 

شدن آب به شهری که در 
پایین این سد واقع شده 

است، جلوگیری کند. پلیس 
همچنین بیش از شش 

هزار نفر از ساکنان شهر را 
تخلیه کرده است. )عکس از 

رویترز(

گاردین 
برد لیبرال 

دموکرات ها در 
انتخابات میان 
دوره ای ولز و 
تهدید شدن 

اکثریت حزب 
محافظه کار 
در پارلمان 

بریتانیا را به 
تیتر و عکس 

یک تبدیل 
کرده است

عرب نیوز چاپ 
جده در صفحه 

اولش به مدح و ثنا 
از اصاحات محمد 

بن سلمان در حوزه 
زنان پرداخته 

است!

چراغ های روشن 
این خانه در 
ماساچوست 

آمریکا به معنای 
این است که 

پلیس همچنان 
در حال تحقیق 

در مورد علت 
مرگ سورشا 

رویسین هیل، نوه 
رابرت اف کندی، 

رئیس جمهور فقید 
آمریکا است که 

در 22 سالگی در 
اینجا درگذشته 
است. )عکس از 

رویترز(

سایت  نگار جهان

1    چند نفر عضو حشدالشعبی هستند؟ در حالی که در 
طول سنوات گذشــته پیرامون تعداد حقیقی نیروهای الحشد 
الشعبی گمانه زنی می شد و برخی آنها را بین 110 تا 150 هزار 
نفر اعام کرده بودند، مدیرکل امور مالی در تشــکیات الحشد 
الشــعبی دیروز آمار رســمی این نیروها را اعام کرد . »حسین 
اســماعیل خلیل« در اظهاراتی گفته   160 هزار نفر تعداد کل 
نیروهای الحشد الشعبی هســتند که برنامه پرداخت حقوق از 
طریق سیستم بانکی برای 130 هزار نفر از این نیروها تاکنون به 

اجرا درآمده است. )ایرنا(
2    کره شــمالی: می خواهیم میزبان بازی با کره جنوبی 
باشیم؛ کنفدراســیون فوتبال آســیا اعام کــرد، کره شمالی 
خواســتار برگزاری بازی 15 اکتبــر )23 مهــر( در برابر کره 
جنوبی در اســتادیوم 50 هزار نفری کیم ایل سونگ در شمال 
پیونگ یانگ شد. دو کشــور آخرین بار در مسابقات بین المللی 
که ســال 1990 در پیونگ یانگ برگزار شد، در مقابل یکدیگر 
قرار گرفتند. کره شمالی و جنوبی به همراه لبنان، ترکمنستان 
و سریانکا، در گروه H مســابقات مقدماتی کشورهای آسیایی 
برای مرحله فینال جام جهانــی 2022 در قطر قرار دارد. )ایرنا 

به نقل از رویترز(
3    ترامپ جریمه خودروهــای آاینده را کم کرد؛ ایالت 
آمریکا با هدایت دادســتانان ایالت های کالیفرنیا و نیویورک از 
دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شکایت کردند که 
قانون مربوط به کاهش آایندگی خودروها را که در دوره باراک 
اوباما رئیس جمهوری پیشین این کشور تصویب شده بود، نقض 
کرده است. براین اساس، دولت ترامپ مقرراتی را وضع کرده که 

جریمه شرکت های خودروسازی برای تخلف از استانداردهای 
آایندگی مربوط به قانون جاری را تا نزدیک به یک سوم کاهش 

می دهد. )ایرنا به نقل از هیل(
4     آلمان یک میلیارد یورو کوکائین کشف کرد

مأموران گمرک هامبورگ با کشف چهار و نیم تن کوکائین در یکی 
از کشتی های پهلو گرفته در این شــهر بندری، رکورد کشف مواد 
مخدر در آلمان را شکستند. طبق برآورد کارشناسان، این مقدار از 
کوکائین ارزشی معادل حدود یک میلیارد یورو دارد. براین اساس 
اداره گمرک مرکزی آلمان روز جمعه 11مرداد )دوم آگوست( اعام 
کرد این محموله مواد مخدر که حدود دو هفته پیش در جریان یک 
عملیات بازرسی کشف شده، بزرگ ترین کشف کوکائین در تاریخ 
این کشور تاکنون بوده اســت. این اداره همچنین اعام کرد   تمام 
محموله توقیف  شده به شکلی کاما محرمانه و تحت تدابیر شدید 
امنیتی از بین برده شده است. طبق این گزارش این محموله مواد 
مخدر در جریان یکی از کنترل هــای معمول این اداره برای یقین 

حاصل کردن از محتویات واقعی کااها، در کانتینری به ظاهر حاوی 
دانه های سویا کشف شد. مبدأ کشتی باری حاوی این محموله شهر 
مونته ویدئو پایتخت ا روگوئه بوده و از مسیر هامبورگ قصد حرکت 
به شهر آنتورپ بلژیک را داشته است. محموله کشف  شده بیش از 
چهار هزار و 200 بسته بوده که در 211 کیف ورزشی قرار داشته 

 است. )ایرنا به نقل از شبکه دویچه وله(
5     اعتراض ژاپن به سفر مدودف به جزایر مورد اختاف؛ 
دبیر اول کابینه ژاپــن به دیدار روز جمعــه »دمیتری مدودف« 
نخست وزیر روسیه از جزیره »اتوروفو« یکی از چهار جزایر مورد 
اختاف دو کشــور، واکنش نشــان داد و این حرکت را مغایر با 
سیاست ها و اصول ســرزمینی ژاپن اعام کرد. دمیتری مدودف 
نخست وزیر روســیه بعد از ظهر جمعه به وقت محلی وارد جزیره 
اتوروفو شد اتوروفو یکی از چهار جزیره ای است که تحت کنترل 
روسیه هستند اما ژاپن مدعی مالکیت آنها است.  )ایرنا به نقل از 

تلویزیون دولتی ژاپن(
6    کره شمالی باز هم آزمایش موشکی انجام داد؛ خبرگزاری 
رسمی کره شمالی اعام کرد که آزمایش موشکی روز جمعه مربوط 
به تکرار آزمایش سامانه جدید پرتاب موشــک بوده که با نظارت 
مستقیم رهبر این کشور انجام شده است. به گفته این خبرگزاری 
شلیک سامانه موشکی هدایت شــونده جدید چندگانه با کالیبر 
بزرگ در بامداد جمعه با هدف ارزیابی توانمندی های آن همچون 
عملکرد پروازی و توانایی کنترل رهگیری انجام شده است. منابع 
اطاعاتی آمریکا بامداد جمعه خبر دادند که کره شمالی دو موشک 
دیگر پرتاب کرده است. این منابع بدون ارائه جزئیات بیشتر اعام 
کردند این پرتابه ها که در آب های دریای ژاپن فرود آمد، شــبیه 

آزمایش های موشکی دو هفته گذشته این کشور بوده است. )ایرنا 
به نقل از یونهاپ(

7    دولتی های افغانســتان بیش از طالبان و داعش آدم 
کشــتند؛ نتایج یک تحقیق ســازمان ملل متحد نشان می دهد 
در شش ماه نخست ســال 2019 دســت کم 3812 غیرنظامی 
در افغانستان کشته یا زخمی شــده اند. »هیات معاونت سازمان 
ملل متحد در افغانســتان« )یونامــا( این ارقام را »شــوک آور و 
غیرقابل پذیرش« توصیف کرده اســت. 1366 غیرنظامی کشته 
و 2466 نفر دیگر زخمی شــده اند. داده ها همچنیــن از افزایش 
محسوس تلفاتی حکایت دارند که توسط نیروهای دولت افغانستان 
و نیروهای تحت رهبری ناتو انجام شــده اند. گزارش سازمان ملل 
نشــان می دهد نیروهای حامی دولت 717 غیرنظامی را کشته و 
670 نفر را زخمی کرده اند که این رقم معادل 31 درصد افزایش در 
مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال 2018 است. طالبان و داعش 
531 شهروند افغانســتان را کشــته و 1437 نفر دیگر را زخمی 

کرده اند. 
8     روایتی از دیدارهای کوشنر با مقامات امارات و عمان 
در مغرب؛   جارد کوشنر داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا، 
جیسون گرینبات نماینده ویژه ترامپ در مذاکرات سازش، برایان 
هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و »آوی بوکوویتز« دستیار 
ترامپ و مشاور کوشنر در قالب هیات آمریکایی، روز پنجشنبه در 
مغرب با وزیر خارجه عمان و همچنین ولیعهد ابوظبی دیدار کردند. 
یک مقام دولت دونالد ترامپ که نامش فاش نشده است، دیدارهای 
هیات آمریکایی با ولیعهد ابوظبی و وزیر خارجه عمان را »به شدت 
مفید« خواند. )فارس به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پست(

9    درگیری فلسطینی ها در لبنان ادامه دارد؛ درگیری ها در 
اردوگاه فلسطینی نشین عین الحلوه در جنوب لبنان به دنبال کشته 
شدن یک معترض در جریان تظاهرات روز جمعه در این اردوگاه، 
از صبح شنبه از ســرگرفته شــد. روز جمعه در جریان تظاهرات 
پناهجویان فلسطینی در اردوگاه عین الحلوه اعتراض به قانون جدید 
کار لبنان، حســین عاء الدین از جمله حاضران در این تظاهرات 
هدف تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. بافاصله بعد از انتشار خبر 
کشته شدن عاء الدین، صدای تیراندازی های سنگین و حمات 
خمپاره ای در خیابان »الفوقانی« در اردوگاه عین الحلوه شنیده شد. 
تنش در این اردوگاه شب گذشته همچنان ادامه داشت و در فواصل 
زمانی مختلف صدای تیراندازی از این محل شنیده می شد. )ایرنا به 

نقل از خبرگزاری رسمی لبنان - ان ان ای(
10    نخست وزیر اتیوپی: کاری نکنید که اینترنت را قطع 
کنم؛ »آبی احمد« نخست وزیر اتیوپی در پی وقوع برخی ناآرامی ها 
و تاش برای کودتا علیه دولت، اعام کرد   ممکن اســت اینترنت 
برای همیشه در این کشور قطع شود.   احمد در کنفرانسی خبری 
گفت   اتیوپی خواهان توسعه اینترنت اســت اما در صورت تداوم 
تنش ها و ناآرامی ها، ممکن است اینترنت برای همیشه قطع شود. 
وی افزود: اگر قرار باشد با استفاده از اینترنت و تشویق به آشوب، 
جان و مال مردم به خطر بیفتد، ممکن اســت برای حفظ امنیت 
ملی، اینترنت و شبکه های اجتماعی برای همیشه از دسترس خارج 
شوند. سخنان نخســت وزیر اتیوپی پس از آن مطرح می شود که 
در ماه گذشــته تاش برای کودتا علیه دولت، به قتل ژنرال »سی 
 یر مکونن« رئیس ستاد مشترک ارتش اتیوپی منجر شد. )ایرنا به 

نقل از آفریقا نیوز(

تعداد اعضای حشدالشعبی، کشف بزرگ ترین محموله مواد مخدر تاریخ آلمان و ...
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  سایت نگار

اظهارات جاودانی، حکم کیتی پری و تی شرت تاجگردون
1  تی شرت پوشیدن 
مجلس  نماینــده  یک 
در بازدیــد از یک پروژه 
کشــاورزی در دشــت 
لیشتر گچساران استان 
کهگیلویه و بویر احمد، 
دردسرساز شد. به گزارش  
ایلنا، غامرضا تاجگردون، 
رئیس کمیســیون برنامه 
و بودجه مجلس شــورای 
اسامی که در بازدید از یک 
پروژه کشاورزی و به دلیل 
گرمــای بیش از حــد هوا، 
تی شرت آستین کوتاه سفید 
پوشــیده بود مــورد انتقاد 
برخی که خود را »حزب اه 
گچســاران« می نامند قرار 
گرفت. منتقدان در پی این 
اتفاق، با انتشــار بیانیه ای 

بدون امضا از نمازگزاران جمعه -10 مرداد ماه- خواسته  بودند در اعتراض به پوشش لباس 
آستین کوتاه سفید تاجگردون تجمع اعتراضی کنند.

بخشی از این بیانیه که در فضای مجازی دست به دست می شود به شرح زیر است:
» حزب اه گچساران به پاخیزید ، امروز نماد این شهر یک تی شرت پوش شده است. روزی 
گچساران را با نام متقی کاشان ها ،بشار ها ،پرهو ها و خواجه زاده ها می شناختند...اما امروز 
حیا و سکوت ما باعث گشته که فردی به نقاب نماینده مردم شهید پرور و ایثارگر این دیار 
در مجلسی که حاصل خون شهداست، حتی در پوشش خود رسما غربگرایی را گسترش 

و ترویج دهد و تی شرت پوش از خود عکس در اینستا بگذارد.«

2  مریم ایراندوست و 12 نفر از بازیکنان تیم فوتبال ملوان بندرانزلی با نام»یاران 
آتنا«در تورنمنت بین المللی دیسکاور آلمان حضور دارند. مریم ایراندوست سرمربی 
سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران و سرمربی کنونی تیم ملوان در مصاحبه با دویچه وله از 

شرایط فوتبال زنان در ایران سخن گفت.
ایراندوســت تاش هایی برای ایجاد فرصت برابر برای زنان فوتبالیست در مقابل مردان 
انجام می دهد. این کار برای او آسان نیست. برای مثال در سال 2016 تیم بانوان ملوان 
بندرانزلی که تیم او محسوب می شود منحل شد. دو سال بعد تیم بانوان ملوان انزلی دوباره 
سرپا شد و ایراندوست هدایت این تیم را بر عهده گرفت. او درباره این مقطع زمانی گفت: 
در آن مدت تصمیم گرفتم پیانو یاد بگیرم و تربیت بدنی مطالعه کنم ولی این چیزها من 
را راضی نمی کرد. یک چیزی کم بود. واقعا تاش سختی در این راه صورت گرفت. حاا 
ما بازی می کنیم و این مسئله به ما انرژی می دهد. مردها دیگر نمی گویند که زن ها نباید 
فوتبال بازی کنند و جایشان در زمین فوتبال نیست. پیشرفت حاصل شده و فرصت های 
زیادی وجود دارد و پپیشرفت بازیکنان نیز سرعت بیشــتری به خود گرفته است. این 
فرصت ها برای افراد مسن تر مانند من و هم دوره ای هایم وجود نداشتند. سرمربی سابق 
تیم ملی زنان ایران اضافه کرد: وقتی بچه بودم با پدرم به ورزشگاه می رفتم. تیم من مثل 
خانواده ام است و اان شرایط بهتری نسبت به قبل دارد. من مثل مادر و بازیکنانم مثل 
فرزندانم هستند. مادرها نیز سخت ترین کار دنیا را دارند. ما دوست داریم مثل مردها به 
محل برگزاری بازی برویم و پرواز داشته باشیم نه اینکه ساعت ها در اتوبوس باشیم تا به 
آنجا برسیم. ما برای یک بازی خارج از خانه حتی تا 40 ساعت نیز در جاده هستیم.20 
ساعت رفت و 20 ساعت برگشت. این طور ســفرها چون ارزان تر است برای ما صورت 
می گرفت، چون پرواز با هواپیما گران تر اســت. برای مردها می شــود و برای ما زن ها 
نمی شود. شما قرارداد کریســتیانو رونالدو را با مارتا و آلکس مورگان مقایسه کنید. به 
فرصت هایی که در اختیار مردان داده می شود. ما باید همه در کنار هم کار کنیم تا این فضا 
را تغییر دهیم. ایراندوست اضافه کرد: در 10 سالگی به مادرم گفتم، می خواهم پسر شوم تا 
بتوانم به فوتبال بازی کردن ادامه دهم. در واقع می خواستم جنسیت خودم را تغییر دهم. 
مادرم شوکه شده بود. به او گفتم اگر نمی خواهید که تغییر جنسیت دهم، لطفا مردم را 
قانع کن که من بتوانم با پدرم به ورزشگاه بروم و به فوتبال بازی کردن ادامه دهم. امیدوارم 
در آینده زنان قادر به دیدن بازی ها در ورزشگاه ها باشند. خوشحالم که فوتبالیست شدم 

و این فرصت نصیب من شد.

3  بخشی از حرف های واسکو به نقل از ایسنا: دلم برای ایران و همه مربیان و 
بازیکنانی که در تیم ملی ایران با آنها کار کردم تنگ شده است. سه سال خیلی خوب را 
در ایران داشتم و دوستان زیادی در کشور شما پیدا کردم. حتی همسرم هم دلتنگ ایران 
است. کار در تیم ملی والیبال ایران یکی از بهترین دوره های زندگی من بود. با معروف و 
غفور در ارتباط هســتم و با توجه به اینکه این دو بازیکن در فصل گذشته در ایتالیا بازی 

می کردند چند بار آنها را ماقات هم کردم.

4  رضا جاودانی با اشاره به مهاجرت مزدک میرزایی، اظهار کرد: مهاجرت اساسا 
کار اشتباهی نیست، اما هنوز زود اســت که بخواهیم در این مورد خاص قضاوت کنیم. 
شاید کسی با توجه به ماک های شخصی خود، تصمیم بگیرد جای دیگری زندگی کند. 
ناراحت کننده و دور از اصول جوانمردی است که مطرح می کنند مزدک میرزایی به همراه 
خود، چیزی برده  اســت. تاکنون پاک تر از مزدک میرزایی در میان همکارانم ندیده ام. 
مزدک انسان شریف و پاکی بود و مطمئن باشید او از لحاظ روحی تحت فشار شدید بوده 
که تصمیم به مهاجرت گرفته است. یک وجب از خاک ایران را نمی توان به هزاران میلیارد 

تومان، دار و یا پوند فروخت.
او ادامه داد: شما ببینید مزدک چقدر تحت فشار بوده که تصمیم گرفته جایی برای زندگی 
را انتخاب کند که حداقل وضعیت کاری و رفاهی  بهتری داشته باشد. باید تاکید کنم از روی 
ظاهر ماجرا قضاوت می کنیم، اما در واقع نمی دانیم در بطن کار، چه اتفاقی افتاده  است. 
خدا را شکر می کنم مسئله مهاجرت مزدک هنوز قطعی نشده و خودش آن را تایید نکرده 
است. اگر خدایی نکرده مزدک اشتباهی کند و با تلویزیونی کار کند که مطابق با معیارهای 
ما نیست و با منافع ملی کشور در تضاد است، شــاید خیلی جالب نباشد. به شخصه فکر 

می کنم آن ها خیر و صاح ما را نمی خواهند و فقط می خواهند شو تبلیغاتی راه بیندازند.

5 حجت ااسام حسین انصاریان -اســتاد حوزه علمیه قم- در پیامی به 
حواشی برگزاری مراســم افتتاحیه بازی های قهرمانی غرب آسیا در ورزشگاه 
کربا واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، متن پیام حجت ااسام حسین انصاریان در 

این باره به شرح زیر است:
»انا ه و انا الیه راجعون

ما عشت اراک الدهر عجبا
هرگز در باورمان نمی گنجید که در برابر چشمان شیعیان غیرتمند عراق که همه ساله 
میزبان میلیون ها زائر حضرت سیدالشهدا هستند در مراسم ورزشگاهی در حریم مقدس و 
پاک کربا و حرم پاک و مطهر آل اه )ع( که محل نزول مائکه و قدمگاه اولیا و انبیا و ائمه 
معصومین )ع( و سرزمین کرب و با و غم و مصیبت جانکاه آل طه )ع( است، زنان رقاصه 
و نوازنده که یاد آور فساد بنی امیه و وارث یزید و یزیدیانند حضور یابند و قلب مقدس امام 
زمان )عج( و اهل بیت )ع( و شیعیان پاک و مخلص را به درد آورند و با این حرکت شیطانی 
دل شیطان صفتان و دشمنان اهل بیت )ع( خصوصا وهابیت خبیث را شاد نمایند و داغی 

جانگداز بر پیکر اسام بگذارند.

6  به گزارش خبرآناین، محسن تنابنده بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون 
در تماس تلفنی با برنامه تلویزیونی» نقدسینما« به برخی حرف وحدیث ها درباره 
پایان ناگهانی نمایش »مولن روژ« پاسخ داد و گفت: سر کار »سامان سالور« هستم. 
ظاهرً در باغ کتاب دوستان نتوانستند هماهنگی ها را انجام دهند. من هم با مردم فهمیدم 
که اجرای »مولن روژ« کنسل شده. فیلمبرداری کارم اواخر شهریور تمام می شود و بعد 
از آن می توانم به اجرای نمایش برگردم.  تنابنده همچنین در ادامه درباره همکاری با اوج 
در فیلم »قسم« گفت: در »قســم« تهیه کننده ما ابتدا الهام غفوری بود اما چون سابقه 
سینما نداشت، با اوج وارد گفت وگو شدیم که تهیه کننده واقعی آن ها باشند؛ اما به دلیل 
اختاف نظرهای ایدئولوژیک و باا رفتن هزینه ها وقتی یک سوم پول را گرفتیم بعد کار را 
از آن ها گرفتیم. البته در تبلیغ به ما کمک می کنند. بازیگر و نویسنده سریال »پایتخت« 
در پایان درباره ماجرایی که در مشهد پیش آمد و ویدئویی که پس از آن منتشر کرد گفت: 
در مورد مهناز افشار، از سه روز قبل قرار بود در افتتاحیه »قسم« در کنار ما باشد، اما در 
لحظه آخر گفته شد وزارت اطاعات مانع حضور اوست و من ویدئو را منتشر کردم. سپس 
با وزارت ارتباط گرفتم و گفتند به آن ها ارتباط ندارد، قصور از ارشاد و دوستان سینمایی 

بوده است.
 

7  كیتی پری که متهم به دزدیدن موسیقی ترانه »اسب تیره« شده بود، از سوی 
دادگاه به پرداخت جریمه ای برابر با 2 میلیون و 780 هزار دار محکوم شد.

به گزارش صدای آمریکا، هیات منصفه دادگاه روز دوشنبه رای خود را در مورد پرونده ترانه 
»اسب تیره« کیتی پری دادند و گفتند باور دارند که این ترانه دزدی است.

ترانه » اسب تیره« که در سال 2013 منتشر شد و یکی از پرفروش ترین آثار کیتی پری 
به شمار می رود، رونوشت نزدیکی از یک ترانه رپ ساخت سال 2009 است. هیات منصفه 
شامل9نفر بود و دادگاه لس آنجلس پس از پنج سال سرانجام به نفع »مارکوس گری«، 
کسی که در سال 2014 از کیتی پری به دلیل دزدیدن ترانه اش شکایت کرده بود، رای داد.

8  قاسم افشار گفت: با این که به ما می گویند تقلید می کنی مخالف هستم. شاید 
شباهت هایی داشته باشد، ولی به طور کل حنجره من، فرم خواندن من، برای خودم است. 
شاید بیایم ترانه ای از این خواننده را بخوانم و خیلی هم نزدیک تر شود و این به این خاطر 
است که من آن صدا را دوست دارم. قاسم افشار با اشاره به دیدارش با ابی افزود: این موردی 
است که در بافت حنجره و صدای من وجود دارد و من حتی چهار، پنج سال قبل در خارج 
از کشور با ایشان}ابی{ دو بار جلسه داشتیم، ایشان خودشان هم می دانست که این صدا، 
صدای خود من است. از زمانی که مرحوم بابک بیات زنده بود این ماجرا بود ولی به هر حال 

متاسفانه یک سری حاشیه ها را مردم ما می سازند.
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 واگویه های انتظار
اگر عشق،

عشق باشد.
زمان، حرف احمقانه ای است...

 دستور زبان عشق
دلتنگی شبیه تو نیست گاه و بیگاه در می زند!

هر جا دلش خواست می نشیند
فروغ فرخزادو با حسادت عجیبی/   درباره تو حرف می زند.  آرزو نوری

فرار كنیم از این دوستان !
باز هم در حاشیه برخی واکنش ها به تحریم ظریف

کمال بردبار| روایت اســت که روزی حضرت 
عیسی در حال دویدن بوده است، از او می پرسند 
از چه می گریزی؟ تو با ایــن کرامات و معجزات 
از چه چیزی اینقدر هراس داری؟ حضرت هم 
جواب می دهد:  آدم نادان. از آدم نادان بگریزید.

واکنش ها به تحریم های آمریــکا علیه دکتر 
ظریف در بخشــی از بدنه نیروهــای رادیکال 
به خصوص در جمع جوانان مثا نخبه و امروزی 
آنها چنان پیش پا افتاده اســت کــه فقط به 
این نتیجه می رســیم که از آنهــا باید با تمام 
ســرعت دور شد. سبک اســتدال آنها آنقدر 
نازل است که حتی در نقل و نوشتنش ضعف 
استدال قابل تبیین است. یعنی کوچک ترین 
شــناختی از منافع ملی ندارند. صفر! یکی از 
آقایان که بــرای خود محفلی هــم در فضای 
مجازی و واقعی دارد پای ســنت های الهی را 
وسط کشیده و در نهایت به این نتیجه رسیده 
که طبق سنت های الهی  تحریم  دکتر ظریف 
یعنی تحقیر ایشان! من نمی دانم این دوست 
ما پای صحبت های کدام واعظ نشسته که به 
این نتیجه رســیده اســت که تحریم از سوی 
آمریکا یعنی تحقیر. مــن نمی دانم پای حرف 
کدام واعظ نشسته که از مراوده دیپلماتیک و 
رسمی ظریف با همتایان خارجی اش احساس 
بدی بهش دست داده و حاا با چنین کلماتی 
در حال کینه جویی است. واقعا تحریم از سوی 
آمریکا یعنــی تحقیر؟ این جمله کــه از پایه 
بی اساس اســت و حاوی کج فهمی از پیش پا 

افتاده ترین اصول سیاست در ایران. آهان، حاا 
می خواهید توضیح دهید: »اینکه ظریف چشم 
امیدش بــه آنها بود و حاا با تحریم شــدنش 
ازسوی همان ها )!( تحقیر شــده است.« این 
چگونه استدالی اســت؟ منطق، دقت، حرف 
حســاب همه کشــک و برای دلخوش کردن 
فان رئیس ســازمانی و ایک های نرم و نازک 
باید اینگونــه زمین و زمان را بــه هم دوخت و 
پای ســنت های الهی را هم وسط کشید؟ تمام 
پروپاگاندای دقیق ظریف درباره تیم بی، تمام 
اشارات مشــخص و حساب شــده اش به بازی 
خوردن ترامپ از سوی مشاورانش و تاش قابل 
تحسینش در جدا ســاختن موضعی ترامپ از 
گروه جنگ طلب اصلی به چشمتان نیامد؟ هیچ 
کدام از تاش ها و ظرایف دیپلماسی ظریف در 

دوسال گذشــته را ندیدید؟  طبیعتا من هم به 
عنوان یک شهروند انتقادات خودم را به ظریف 
دارم. به نظرم  پافشــاری اش  بر مثا مشکات 
دارویی و غذایــی تحریم ها برای مــردم ایران 
اشتباه اســت  و همان پالســی است که طرف 
آمریکایی دوست دارد بشــنود )کا اقرارهای  
مســئوان به اینکه کشور در شــرایط بسیار 
سخت و بحرانی است عملکردی غیراستراتژیک 
محسوب می شود. نیازی نیست دوستان برای 
آنکه  مــردم عمق خدمتگزاری آنــان را درک 
کنند بر ســختی غیرقابل تحمل شرایط تاکید 
کنند. همین دیروز جنــاب کواکبیان  هم در 
این تله افتاده بود( اما کور که نیستم و می توانم 
سیاســت ورزی دیپلماتیک  ظریف در ســطح 
جهانی را با گوشــت و پوســت لمس کنم.  او 
صدای رسای ایران در رسانه های بین المللی و 
محافل جهانی است و خدماتش غیرقابل انکار . 
حرف زدن از سنت های الهی هم یک بصیرت و 
جامعیتی می خواهد که  این دوستان عزیز فاقد 
آن هستند. اگر آن »بزرگ« از سنت الهی حرف 
می زند در یک سطح دیگر به دنیا نگاه می کند.  

در دهه 60 هیچکدام مان ارزش کار کیارستمی 
را نمی فهمیدیم. بالکل هیچ کس. هرکس ادعایی 
در این مورد دارد دچار ســوءتفاهم است. آری 
گروهی از خانه دوســت کجاست و مشق شب 
خوششان آمده بود اما کمترین درکی از انقاب 
فرمی کیارستمی نداشتند. داستان معصومانه 
خانه دوست کجاست قلبشــان را به دردآورده 
بود و در مشق شــب هم دلبسته موقعیت های 
طنز فیلم شده بودند و در به در بیان پیام اخاقی 
فیلم. می دانید که 90درصــد منتقدان ایرانی 
در برابر هر فیلم وظیفــه خود می دانند که پیام 
اخاقی یا انتقــاد تند اجتماعی فیلــم را برای 
مخاطب بیان کنند.  برای همین در مقابل بدعت 
فرمال مثا کلوزآپ گیج شده بودند. کیارستمی 
را به ادا بازی متهم کردنــد و گفتند که او برای 
گفتن یک  انتقاد اجتماعی بیش از حد با اعصاب 
و روان تماشاگر بازی کرده است. در زیر درختان 
زیتون هم این داستان ادامه داشت. در سینمای 
منتقدان،  آن تکرار برداشــت های فیلمبرداری 
داخل فیلــم را حوصله بر و لوس می دانســتند 

و هیچ کــس متوجه نبود که کیارســتمی دارد 
شکلی از فیلمســازی را قوام می بخشد. نمایش 
تغییر هویت  آدم ها در زندگــی عادی و گذر از 
جلوی دوربین. یک دوربیــن بیرون از صحنه و 
یک دوربین  داخل صحنــه. همان کاری که در 
بخش هایی از مســافر یا کلوزآپ  و زیردرختان 
زیتون هم دیده ایم. کسی دوست نداشت اذعان 
کند که کیارســتمی از بزرگ ترین فیلمسازان 
معاصر جهان اســت. خرافه سینمای کاسیک 
آمریکا  و سنگینی  ترسناک سینما ی مدرن اروپا 
ذهن ها را فلج کرده بود. کسی همت و پشتکار 
و نبوغ کیارستمی در استحصال درام و تراژدی 
از بستری واقع گرایانه را نمی دید. کسی نمی دید 
که او چگونه  با پرچم واقع گرایی ، شــیرین ترین 
و عجیب ترین و باورنکردنی ترین داســتان های 

ممکن را به سینما بدل می کند.
حاا کیارســتمی در میان 50 فیلمساز بزرگ 
تاریخ ســینما جایش را محکم کرده اســت و 
فیلم هایش یعنی  کلوزآپ و  زیردرختان زیتون 
و طعم گیاس  با استقبال گسترده سینماتک ها 

و شــبکه های تلویزیونی  در حال نمایش های 
مکرر هستند. 

اان هم وقتی می گویم مهرجویی در سال های 
1365 تا 1376 از بزرگ ترین فیلمسازان جهان 
است همه لبخند می زنند. یک بار در مجله فیلم 
نوشتم که در سینمای ایران ســه تا از بهترین 
ملودرام های ســینمای معاصر جهان ســاخته 
شده است یعنی لیا و شــوکران و جدایی نادر 
از ســیمین. ممیز محترم  یا شــاید خود آقای 
گلمکانی ابد با لبخندی برلــب این جمله مرا 
ادیت کرده انــد و آن عبارت معاصــر جهان  را 

حذف کردند.  
اان هــم اگر به کســی بگویی کــه اژدها وارد 
می شــود یا نفس از فیلم های خوب دهه اخیر 
ســینمای جهان اســت می گویند برو بابا پس 

کریس نوان  چی؟

پانوشت : بهترین فیلم های کیارستمی برای من: 
کپی برابر اصل، باد مارا خواهد برد، زیر درختان 

زیتون،  کلوزآپ،  گزارش 

او حاا یکی از 50تای اول است 
اینجا برایتان از 90 خاطره مي نویسم. از آدم ها، بازي ها، فیلم ها و... یادها. تا آخر تابستان...

آرش خوشخو  نود

آقا دقت بفرمایین... تــا زمانی که ما نتونیم در 
مســائل جزئی و پیش پا افتــاده، وحدت نظر 
داشته باشیم، هیچ نتیجه ای در هیچ موردی 
حاصل نخواهد شد و اوضاع همینه که هست... 
البته به نظرم اختــاف نظر خوبه هــا... ولی 
این که فکر کنی فقط خودت داری درست فکر 

می کنی، مصیبت میشه...
با دوستان دورهم جمع شده بودیم و به مانند 
تمام دورهمی های این روزها، صحبت و بحث 
اقتصادی حرف اول را مــی زد... فقط بحث ما 
خیلی باا گرفتــه بود و دلیلش هــم این بود 
که همزمان بــا صحبت های مــا، میزگردی 
در تلویزیون در حال پخش بــود که از قضای 
روزگار، آنها هم همین بحث ما را می کردند... 
یعنی با احتساب آن بزرگواران داخل تلویزیون، 
یه دوازده نفری شــده بودیم و هر کی هم ساز 
خودش را می زد... به لطف پروردگار هیچکس 
هم حرف هیچکس را قبول نمی کرد...چه داخل 
تلویزیونی ها، همدیگر رو...چه ماها همدیگر رو 

و اونا رو... چه اونا ماها رو.
نمی دونم به خاطر حــرص خوردن های الکی 
بود یا گرمای جهنمی این روزها که من خون 
دماغ شدم... طبق عادت و آموزش های بچگی، 
نشستم و سرم رو از پشت تکیه دادم به مبل... 
جاخوش نکرده بودم که یکی از دوستان که تا 
لحظاتی قبل، مشــغول زیر و رو کردِن اقتصاد 
ایران و منطقه بود، نظریه پزشــکی ای صادر 

کرد:
- » خب نکن اینجوری... بد تر میشــه... سرتو 

باید بگیری پایین...«
سرم رو از روی مبل بلند کردم و پایین گرفتم... 

خونریزی بینی که به مانند شلنِگ آب سرعت 
گرفت، یکی دیگر از اقتصاددانان محفل، نظریه 

دوم در باب خونریزی بینی را صادر کرد:
- » اِ... اون یه چیزی میگه... تو هم زرتی قبول 
می کنی؟... ســرتو نه ببر عقب، نه بیار پایین...

صاف بگیر...«
سرم رو صاف گرفتم... خب هیچ تفاوتی نکرد و 

نوبت به نظریه پرداز بعدی رسید...
- » ببین... دراز بکش... ولی زیر ســرت بالش 

بذار که بیاد باا...«
- » نه اصا... همونجور که دراز کشیدی، سرت 

رو هم در امتداد بدنت بذار...«
- » اِ... تو چرا دراز کشیدی؟... بشین... ولی تو 

بینی ات پنبه بذار...«
- » اِ...تو چرا نشستی... موقع خون دماغ، راه برو 

فقط... سرت رو هم باا بگیر...«
- » آخــه موقع خــون دماغ ورجــه وورجه 
می کنن؟... بشین... نفس از دهن بکش... اون 

باای بینی ات رو هم ماساژ بده...«
نمی دونم دلیل واقعی اش چی بــود... یا واقعا 
مشکلی برام پیش اومده بود یا به خاطر نظریات 
متعدد و انواع و اقسام حرکات بدن و سر و بینی 
که انجام می دادم، اوضاعم لحظه به لحظه بدتر 
می شد و این احســاس بهم دست داده بود که 
کل خون بدنم در حال تخلیه از بینی ام است... 
بااخره به عقــل ناقص خودم رســید که برم 
دکتر... به اتفاق اساتید اقتصاد و پزشکی که در 
آن لحظه همگی بامرام شده بودند، هیاتی به 

سمت درمانگاه گسیل شدیم...
پزشک درمانگاه، بعد از معاینه گفت که ظاهرا 
مشکل خاصی نیســت و فقط اگر تکرار شد، 

دوباره مراجعه کنم...
حاا من دستمال به دست مانده بودم تا رفقای 
شــفیق، جلوی دکتر ثابت کنند که نظر آنها 
درست بوده... فقط مشکل اینجا بود که ظاهرا 
خود آقای دکتر هم خیلی نظر خاصی نداشت:

- » آقــای دکتر...مگــه نباید اینجــور مواقع 
دراز بکشــه؟...« / » بله...« / » اِ...آقای دکتر...
باید بشینه...ســر رو بگیره باا...« / » بله...اونم 
میشه...« / » پس چرا من شنیده بودم باید راه 
بره؟....« / » بله...اونم هست...« / » یعنی نخوابه 
و زیر ســرش بالش بــذاره؟...« / » چرا...اونم 
خوبه...« / »...« / » اونم میشه...« / »...« / » بله...

چرا نه...اونم خوبه...«  
از خوبی های این پزشک کشیک درمانگاه این 
بود که نشان داد مطلقا تعصب خاصی روی هیچ 
مقوله ای نــدارد و کا موافق بود و نظر خاصی 
هم نداشت... کا نگاهش این بود که » خودش 
خوب میشه ایشــاا...« و این که سر وبدن رو 

کجا بذاری رو در حاشیه می دونست...
بی خیالِی پزشک، کا خون دماغ من رو خوب 

کرد... سر و تنم رو هم جای خاصی نذاشت...
وقتی برگشتیم خونه، اون میزگرِد تلویزیون، 
هنوز به راه بود و هنــوز هم هیچی به هیچی... 
بحث های ما هم دوباره شروع شد و اتفاقا ما هم 
هیچی به هیچی... تنها عایدِی این جلسه این 
بود که موقع خونریزی بینی، وقتی نمی دونی 
چیکار کنی،یکی از راه ها هم اینه که ولش کن، 
بلکه خودش خوب شه... وقتی نمی دونی چی 

بهتره، خیلی ور نرو باهاش...
این مطلب پیش تر در تیر 96 به چاپ رسیده 

بود )با اندکی اصاح و تغییر(

دندهعقب
اشكانعقيليپور

این تحلیل آسیا تایمز از ماجرای تحریم ظریف است. تحلیلگر کار خاصی انجام نداده فقط در تله 
کینه و انتقام نبوده و از عقل سلیم استفاده کرده است: 

از آنچه پمپئو برای توجیه تحریم ظریف درباره او گفت می توان فهمید که آمریکا ظریف را به این 
دلیل تحریم کرده است که وی یک مقام منضبط، وظیفه شناس و وفادار ایرانی است که به نظام 
حکومتی مبتنی بر اصل وایت فقیه ایران متعهد است. آیا این ویژگی ها، گناه است؟ تمام وزرای 

خارجه حتی پمپئو مانند ظریف عمل می کنند. پس مشکل چیست؟
مشکل خود ظریف اســت. دولت ترامپ به شدت در تاش اســت تا به روابط ظریف با نخبگان 
آمریکا پایان بدهد. آنچه دولت ترامپ را آزار می دهد این است که ظریف با شبکه گسترده ای از 

روشنفکران، سیاستمداران، اندیشکده ها و اصحاب رسانه ای آمریکا در تماس است.
ظریف شغل خود را جدی گرفته اســت و با توجه به این که انگلیســی را روان صحبت می کند 
می تواند به راحتی با هر آمریکایی که می خواهد پیام توئیتــری رد و بدل کند، مباحثه و حتی 

مشاجره کند. ظریف از گروه سیاست خارجی و امنیتی متوسط آمریکا بااتر است.
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پنجره بسته چلسی
 امیدبخش یا  فریبنده؟ 

مرور تاثیر احتمالی  بسته بودن پنجره
نقل و انتقااتی در تیم فرانک لمپارد ...صفحه10

استقال تقویت شده
 یا تضعیف؟

 مقایسه نفر به نفر تیم جداشده ها 
با تیم استراماچونی ... صفحه�11

گروه تلویزیون   
هفتصبح

اگر فوتبالي باشید اطاع دارید ماجرا از چه قرار است. روز 
گذشته مجري »سام صبح بخیر« با لوگوي تیم استقال 
تهران شــوخي كرد و خیلي زود واكنش هواداران این 
تیم استارت خورد. مشابه این هیاهو پیش تر رخ داده و 
نشــان مي دهد مجریان همچنان اجازه ورود به كل كل 
و كري خواني ندارند. تازه، حســین كلهر براي شوخي با 
استقالي ها اجازه گرفت!  در گزارش امروز عاوه بر مرور 
ماجرا نقبي به همه دوئل هاي جنجالي مجریان زده شده 

است.

   مورد چهارم| كلهر؛ پرسپولیسي كم تعصب
روز گذشــته و در بخش مرور خبرهاي برنامه »سام صبح 
بخیر« سید حســین حســیني خبري خواند كه:»با حکم 
مجتمع قضایی عدالت، لوگوی باشــگاه اســتقال به دلیل 

بدهی 300میلیــون تومانی توقیف شــد. در صورت عدم 
پرداخت بدهی، لوگوی باشگاه به مزایده گذاشته می شه.« 
حسین كلهر چند بار مزه مزه كرد كه آیا با خبر شوخي كند 
یا نه. او با این جمله شروع كرد كه »دارم آمادگي پیدا مي كنم 
كه فحش بخورم.« بعد هم با لبخند تاكید كرد قصد شوخي 
دارد و به همین خاطر گفت: »وارد فاز تســلیم هستم«. در 
نهایت درباره سوراخ هاي لوگوي باشگاه استقال شوخي اش 
را به زبان آورد. واكنش هواداران استقال خیلي زود شروع 
شــد و تا جایي كه پاي كاپیتان این تیم هــم به میان آمد. 
كلهر در قالب یك ویدئو از طرفداران اســتقال عذرخواهي 
كرد. پیگیران »ســام صبح بخیر« مي دانند كلهر برخاف 
مجریاني چون ضیا و طالبي هوادار دو آتیشــه نیست. او در 
همین برنامه بارها به این نكته اشــاره كرده و گفته چه بسا 
سال بعد استقالي شــود!  طبعا اگر طرفداران استقال این 
نكته را مي دانســتند تا این حد واكنش نشــان نمي دادند. 
وانگهي »سام صبح بخیر«  بارها و بارها میزبان استقالي ها 
شده و این بهترین نشانه است كه نباید كل كل اخیر را جدي 
گرفت. ضمن اینكه مجري پیش پیش هشــدار داده بود كه 

دارد شوخي مي كند. اتفاق مهم در این اتفاق واکنش شبکه 
سه است که از استقالی ها دلجویی کرد و اجازه کش آمدن 

ماجرا را نداد.

   مورد سوم | پست عجیب طالبي 
یكي از كل كل هاي پرحاشیه سه سال پیش رقم خورد. جایي 
كه پیمان طالبي در صفحه اینستاگرام خود از ادبیات نوشتاري 
علي كریمي ایراد گرفت و او را حســابي نواخت. كریمي در 
صفحه خود از رئیس جمهور كشورمان خواسته بود سازمان 
محیط زیست را به خاطر شــرایط نامساعد هموطنان مان در 
خوزســتان مواخذه کند.حجم انتقادها به قدري زیاد شــد 
كه طالبي عذرخواهي كرد و كامنت ها را بســت. این مجري 
در نهایت ماقاتي حضوري با كریمي داشــت و ماجرا ختم 
بخیر شد. تلویزیون هم پشــت مجري اش درآمد و خبري از 

ممنوعیت نبود. 

   مورد دوم | جفا در حق ضیا
بعد از دربی 81  کلیپی از علی ضیا منتشــر شد که پس از 

اینکه تیم محبوبش گل تساوی را در وقت های تلف شده به 
ثمر رساند، شعارهایی سر داد كه حاوی توهین به سرمربی 
وقت استقال تعبیر شد. خیلی زود علی اصغر پورمحمدی 
معاون وقت سیما مصاحبه كرد و گفت: سیدعلی ضیا تا اطاع 
ثانوی ممنوع التصویر است و حق اجرا در رادیو، تلویزیون و 
سیمای استان ها را ندارد...  این سخت ترین تصمیمي است 
كه مي شد گرفت و همان موقع نوشتیم چرا مسئوان سیما 

شرایط خاص ضیا در دربي را درك نكرده اند؟

   مورد اول| ادعاي عجیب مرادي
مجري كم نام و نشان تلویزیون دو سال پیش مهمان یكي از 
برنامه هاي مركز خلیج فارس بود. او در ادامه حرف مجري كه از 
موفقیت پرسپولیس در آسیا تمجید كرده بود، اینطور گفت:»با 
این همه اتفاقات مثبت كه برایش رقم مي خورد از ســازمان 
لیگ و از همه جا  مي خواهند قهرمان شــود اگر نمي برد باید 
مي گفتي چرا.«  این ادعا تا مدت ها اعتراض باشگاه و هواداران 

پرسپولیس را به همراه داشت. 

    مورد ویژه | بي ادبي به سبك گوران
روز گذشته شــاهد انواع واكنش ها به صحبت حسین كلهر 
بودیم. طعبا وقتي از نگاه هوادار با ماجرا مواجه شــوي، هیچ 
عذري از مجري پذیرفته نیست. با این حال صحبت ویدئویي 
سامان گوران عجیب ترین واكنشي بود كه در فضاي مجازي 
منتشر شد. این بازیگر در حین كل كل صحبت هاي عجیبي 
به زبان مي آورد و رســما به هواداران و مسئوان پرسپولیس 

توهین مي كند!

���توئيت�بازی
كي كباب مي خورد ، كي نان خشك، آقاي مجری؟

رضا جاوداني روز گذشــته مصاحبه اي مفصل با ایســنا انجام 
داده اســت و دربــاره وضعیــت تلویزیون، مهاجــرت مزدك 
میرزایي، مجریان و ... نظرش را بیان كرده. یكي از سوال ها این 
است:»آیا صحت دارد که صداوسیما توجهی به ایده و طرح های 
مزدک نداشته است؟« جاوداني هم اینطور پاسخ داده:» خودمان 
هم حقیقتا در چنین وضعیتی قرار داریم و طرح هایی داده ایم 
که پذیرفته نشده اســت، اما از آن طرف هم شاهد بوده ایم که 
طرح های ضعیف تر پذیرفته شــده اند. این به ســلیقه مدیران 
صداوسیما بســتگی دارد، اما این دلیل نمی شــود که از ایران 
مهاجرت کرده و در کشور دیگری زندگی کنید.« جاوداني در 
بخش پایاني مصاحبه هم تعبیري جالب براي شرایط صداوسیما 
به زبان آورده:»از خالی بودن ســفره گله ای  نــدارم، اما وقتی 
می بینم در کنار این سفره یک نفر چلوکباب می خورد و عده ای 
با وجود استعداد نان خشک می خورند، اذیت می شوم. این اتفاق 
متاسفانه فقط مختص صداوسیما نیست و در کل کشور چنین 

مسائلی وجود دارد.«
کامنت ها

  وحید سعیدی:  اان چند سالی اســت که رضا جاودانی 
اجرای برنامه های مهم فوتبالی را برعهده دارد، به غیر از همین 
مسابقات جام جهانی روســیه در همه تورنمنت های خارجی و 
فوتبال های مهم اروپایی پای ثابــت برنامه ها بوده. در همه این 
سال ها جاودانی چه اتفاق خاصی را رقم زده که حاا مدعی شده. 

ای کاش به عملکردمان نگاهی بیندازیم و بعد اظهارنظر کنیم.

  احمد رنجبر:  رضا جاوداني جزو مجریان كاركشته است كه 
خب گله هایش را مي توان به حساب دلسوزي گذاشت منتها آنچه 

عیان است چه حاجت به بیان است...

  خشایار پروانه: آقا رضا جاودانی)به قول محمدرضا احمدی(

دیروز گفت وگویی مفصل با یکی از خبرگزاری ها داشت و راجع به 
خیلی از اتفاقات درون سازمانی صدا و سیما گفت.اما نکته مهم در 
حرف هاي آقا رضا صحبت از بی عدالتی در ســازمان و چلو کباب 
خوردن بعضی ونان خشک سق زدن بعضی دیگربود.واا از زمانی 
که ایشان از مشهد به تهران کوچ کرد و از جایی که  ما به خاطرمان 
مي آید، آقا رضا جایی نبوده که نباشد . پس همان بهتر که ما نان 

خشکمان را سق بزنیم! 

بازخواني كل كل هاي مجریان سرخابي كه تركش آن تا مدت ها ادامه داشته است. این گزارش به 
مناسبت شوخي واكنش برانگیز مجري برنامه صبح شبكه سه با استقالي ها تدوین شده

ُكري هاي دردسرساز مجریان سیما

���رصد�خانه ���آناليز�

در مسابقه »لباهنگ« برنامه »خندوانه« که نوروز 95 روی آنتن رفت، پژمان بازغی یکی 
از شرکت کننده ها بود. او در مرحله اول با رای مردم انتخاب شد و به مرحله دوم رفت اما 
اجرای او در مرحله دوم کاما ضعیف بود. او یا ترانه را فراموش می کرد، یا از آهنگ عقب 
می افتاد و خاصه به همین دلیل هم حذف شد. بازغی، سه سال بعد از ماجرای »لباهنگ«، 
جمعه شب در برنامه »کودک شو« علت حذفش را از مرحله دوم لباهنگ به مسئله دیگری 
ربط داد. امیر تاجیک، خواننده سریال »زیر آسمان شهر« جمعه شب مهمان این برنامه 
بود. بازغی به او گفت: » من در مرحله دوم مسابقه آهنگ » زیر آسمان شهر« را انتخاب 
کردم اما رای نیاوردم علتش هم این بود که بچه ها آهنگ های شادتر انتخاب کرده بودند 

و طبیعی بود در ایام عید بیشتر مورد توجه باشند.«  

برنامه »عصرجدید« جمعه شــب به خاطر صحبت های جواد رضویان کاما رنگ و 
بوی »ماه عسل« پیدا کرد و از شرایط عادی خارج شد. رضویان تعریف کرد که بعد از 
»سیب خنده« و »حرف تو حرف« افسردگی شدید گرفته و یک سال از خانه بیرون 
نیامده و حتی دوبار وصیت نامه نوشــته و بارها خواب مرگ دیده. تا اینکه بااخره با 
کمک خانواده از این وضعیت بیرون آمده. او بعد از این حرف ها شروع کرد درباره پدر و 
مادرش صحبت کرد و همه را به گریه انداخت. تا جایی که رویا نونهالی هم به یاد پدر 
و مادرش افتاد و زد زیر گریه. شرایط آنقدر احساسی بود که علیخانی با خنده گفت 
باید به مدیر شبکه سه پیشنهاد دهد به جای او، جواد رضویان را به عنوان مجری ماه 

عسل انتخاب کند چون او توانست اشک نونهالی  راه هم دربیاورد. 

موضوع برنامه »مناظره« این هفته حذف باشگاه های غیراستاندارد از لیگ نوزدهم 
برترفوتبال  بود. درسوال نظرســنجی از مخاطبان پرسیده شــد که آیا با حذف 
باشگاه های غیراستاندارد از لیگ برتر موافقند؟و گزینه ها هم بله و خیر بود؛سوالی 
که از همان ابتدا مشــخص بود چه نتیجه ای خواهد داشت چون به هرحال همه با 
حذف باشگاه های غیراستاندارد از لیگ برتر موافقند و پاسخ بله را انتخاب می کنند 
اما مسئله اینجاست که هیچ کدام از تیم ها خودشــان را غیراستاندارد نمی دانند. 
بهتر بود سوال به این صورت مطرح می شد که شــما به عنوان یک هوادار از اینکه 
تیم محبوبتان از لیگ حذف شود و تا زمان به دست آوردن شرایط استاندارد اجازه 
حضور نداشته باشد موافقید؟ در این صورت، چالش بیشتری برای پاسخ دادن به 

سوال وجود داشت.

جر زنی روز      وقتی بازغی ماجرای حذفش را تحریف کرد

ماه عسل روز      اشک و آه  به فرماندهی جواد رضویان

ناقص روز      سوال غیراستاندارد مناظره درباره باشگاه ها

هفته پیش ویدئویي از 
محسن تنابنده منتشر شد كه 
بازتاب هاي متفاوتي به همراه 

داشت. او كه براي افتتاحیه 
فیلم »قسم« به مشهد سفر 
كرده بود،  دلخور بود كه چرا 

اجازه پخش صحبت هاي بازیگر 
فیلمش مهناز افشار داده 

نشده. برنامه »نقد سینما« در 
بخش مرور اخبار هفتگي این 

ماجرا را فراموش نكرد و سراغ 
تنابنده رفت.

آنچه محسن تنابنده به زبان آورد مورد سوء تفاهم برخي مخاطبان قرار گرفت. دراین  ���������منظر�اول|�شفاف�سازي�
شرایط وظیفه یك رسانه سینمایي شفاف سازي است. »نقد سینما« در كنار تحلیل صحبت هاي تنابنده این فرصت 
را هم به او داد تا منظورش را به طور شفاف بیان كند. كارگردان » قسم« اینطور توضیح داد كه :» درباره خانم افشار، 
از سه روز قبل قرار بود در یک ویدئو افتتاحیه در کنار ما باشند. با اصرار آن ها به سختی افتتاحیه را به مشهد بردم 
اما در لحظه آخر گفته شد وزارت اطاعات مانع از این قضیه است و من ویدئو را منتشر کردم. سپس با وزارت ارتباط 
گرفتم و آن ها گفتند به آن ها ارتباط ندارد قصور از ارشاد و دوستان سینمایی بوده است.« تنابنده در این مصاحبه 

درباره دایل واقعي كنسل شدن تئاتر »مولن روژ« هم توضیح داد.

پویایي یك رسانه این است كه بتواند از رقبا پیشي بگیرد. برنامه »نقد  ����������منظر�دوم|��مسئله�سرعت�و�رقابت
سینما« رقیبي به نام »هفت« دارد اما در این رقابت پیروز شد و بر ماجراي حواشي »قسم« نقطه پایاني گذاشت. 
محسن تنابنده یكي از چهره هاي موفق تلویزیوني است كه نامش با »پایتخت« گره خورده. حاشیه هاي هفته 
پیش مي رفت كه براي او دردسرساز شود اما »نقد سینما« این فرصت را در اختیارش گذاشت تا در شرایطي آرام 
حرف هایش را بزند و درباره سوء تفاهم ایجاد شــده عذرخواهي كند. برنامه هاي سینمایي در همه بخش هاي 
مختلف با چنین واكنش هاي به موقعی مي توانند قدرت خود را به رخ بكشند. از آن سو چنین عكس العمل هایي 

برنامه را پویا نگه مي دارد.  

شبکه پنج اان مدت هاست به جای تولید سریال ایرانی، ســریال خارجی روی آنتن می فرستد. 
حاا هم پخش سریال »بخش ویژه« از این شبکه شروع شده. این سریال 19 قسمت 45دقیقه ای 
است که اکثر اتفاق های آن در بیمارستان رخ می دهد. ماجرای سریال از این قرار است که دکتر تای 
شین پارک، یک پزشک جراح حاذق است که والدینش او را در کودکی رها کرده اند و با سختی های 
زیادی بزرگ شده است. او در بیمارستانی به بیماران فقیر خدمت می کند. او به طور اتفاقی در یک 
بیمارستان دیگر مجبور به عمل جراحی می شود. دکتر پارک به دکتر سو که بهترین پزشک  آن 
بیمارستان است، کمک می کند و دکتر هان که نوه مدیرعامل بیمارستان و نامزد دکتر سو است 
از دکتر پارک می خواهد که در آن بیمارستان که در  آستانه بسته شدن است به آنها کمک کند تا 
بتوانند بخش پزشکان برتر را راه اندازی کنند. دکتر پارک به خاطر خیرخواهی و نفع مالی که به 

بیمارستان مستمندان می رسد، قبول می کند و ...
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برنامه »عصرجدید« تا روز 28 مرداد 
که فینال آن روی آنتن می رود، مثل 

سابق، روزهای شنبه، یکشنبه و 
پنجشنبه از شبکه سه پخش می شود. 
این برنامه ها شامل پشت صحنه هایی 
از تمرین بچه ها با معلم ها، چالش های 

آنها، گفت وگوی مفصل با داورها و 
تمام حواشی پیرامون آن است.

0
2

در آیتم »بدون تعارف« بخش 
خبری ساعت 20:30 شبکه 

دو حرکت جالبی اتفاق افتاد. 
گزارشگر برنامه برای پرداختن به 

موضوع مشکات مناطق سیل زده، 
سراغ فرماندار رفت و از او درباره 
اقداماتی که برای آنها انجام شده 

پرسید. او گفت همه امکانات مهیا 
شده و مشکلی وجود ندارد. بعد 

گزارشگر برنامه به مناطق سیل زده 
رفت و از نبود امکانات و وضعیت 

اسف بار زندگی آنها در بدترین 
شرایط گزارش داد تا صحبت های 

فرماندار را زیر سوال ببرد.

��برگ�برنده�»نقد�سينما«�با�تنابنده�و�قسم

شبکهساعت پخشقالب برنامهبرنامه 
امید18فیلم نوجوانفرجی تراکتور خاکستری کوچولو

آی فیلم19سریال ایرانیپشت کنکوری ها
دو19:30ترکیبیهزار راه نرفته

نسیم22سریال ایرانیساختمان پزشکان
نمایش23فیلم خارجینامزدی طوانی
چهار23شب های هنرشب موسیقی
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مالکوم، مهاجم بارسلونا همبازی سردار شد
یک سال قبل در چنین روزهایی بود که مهاجم برزیلی بوردو اگرچه 
در آســتانه انتقال به رم بود، اما به یکباره تصمیم خود را تغییر داد و 
در آستانه ورود به هواپیما با بارسلونا توافق کرده و به جای پایتخت 
ایتالیا، راهی ایالت کاتالونیا شد. اما اوضاع هرگز بر وفق مراد مالکوم 
پیش نرفت و این مهاجم برزیلی در بیشتر بازی های فصل بارسلونا یا 
نیمکت نشین و یا سکونشین بود. شاید تنها تصویر ماندگار از مالکوم 
در بارسا، بازکردن دروازه اینتر در مه آتزا و اشک های او پس از به ثمر 
رساندن این گل بود. در تابستان امسال و با انتقال آنتوان گریزمان، 
مشــخص بود که دیگر جایی برای مالکوم در ترکیب اصلی بارسلونا 
وجود ندارد و امروز خبر انتقال این مهاجم برزیلی به زنیت منتشــر 
شد. مالکوم با قراردادی پنج ســاله به ارزش 40میلیون یورو)دقیقا 
همان رقمی که بارســلونا برای خرید او از بوردو پرداخت کرده بود( 
راهی زنیت شــد تا از این به بعد همبازی سردار آزمون، ستاره آماده 

ماه های اخیر زنیت شود.

محرومیت سه ماهه مسی از بازی های ملی
لیونل مسی، ستاره بزرگ آرژانتینی به دلیل اظهارات جنجالی خود 
در رقابت های کوپاآمه ریکا و واردکردن اتهام فســاد به مســئوان 
کنفدراســیون فوتبال آمریکای جنوبی از ســوی کنمبول به مدت 
سه بازی از همراهی تیم ملی کشورش محروم شــده و به پرداخت 
50هزار دار جریمه نقدی محکوم شد. مســی به این ترتیب تا ماه 
نوامبر قادر به همراهی تیم ملی آرژانتین نخواهد بود. مســی بعد از 
دریافت کارت قرمز در جریان دیدار آرژانتین و شــیلی در مســابقه 
رده بندی کوپاآمه ریکا که با پیروزی 2-1 آرژانتین به پایان رسید، در 
اظهاراتی کنمبول، کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی را به فساد 
متهم کرد. مسی با این محرومیت ســه بازی آتی تیم ملی آرژانتین، 
بازی دوســتانه با شــیلی در تاریخ پنج ســپتامبر، بازی دوستانه با 
مکزیک در تاریخ 10 سپتامبر و بازی دوستانه با آلمان در تاریخ 10 
اکتبر را از دســت خواهد داد. از این گذشته مسی به دلیل اخراج در 
بازی با شیلی در کوپا، اولین بازی آرژانتین در رقابت های انتخابی جام 

جهانی را نیز از دست خواهد داد.

کاوانی پس از PSG به اروگوئه برمی گردد
ادینسون کاوانی اان شش فصل اســت که در پاری سن ژرمن بازی 
می کند. کاوانی یک فصل دیگر هم با این تیم قــرارداد دارد. دو تیم 
اینتر و منچستریونایتد مشتری جدی این مهاجم اروگوئه ای هستند 
اما او تاکید کرد که تا پایان قــراردادش در PSG باقی خواهد ماند. او 
گفت: »من بعد از پایان فصل قبل با باشگاه صحبت کردم و به هواداران 
قول دادم که تا پایان قــراردادم در تیم باقی خواهم ماند. بعد از پایان 
قرارداد با پاری سن ژرمن شاید به فوتبال اروگوئه برگردم. دوست دارم 
که باز هم قراردادم را با پاری سن ژرمن تمدید کنم. من با هیچ تیمی 
مذاکره نداشــته ام و نهایت تمرکز را روی پاری سن ژرمن گذاشته ام. 
اصا به دنبال جدایی نیســتم و به چنین چیزی هــم فکر نمی کنم. 
من شش سال است که در پاری سن ژرمن بازی می کنم و اینجا مثل 
خانه ام اســت.« کاوانی در بین هواداران پاری سن ژرمن از محبوبیت 
زیادی برخوردار است تا جایی که حتی زمانی که این بازیکن با نیمار 
به مشکل خورد هواداران تیم پاریسی از او حمایت کردند. این مهاجم 

اروگوئه ای بهترین گلزن تاریخ باشگاه پاری سن ژرمن است.

تغییر موضع ایکاردی؛ نه به یوونتوس!
آخرین خبرها از آماده شــدن مائورو ایکاردی برای ماندن در اینتر با 
وجود خط خوردن او از لیست بازیکنان نراتزوری و حتی مخالفتش 
با انتقال به یوونتوس حکایت دارد. ایــکاردی تا پیش از این با وجود 
داشتن پیشــنهاد از تیم هایی رم و ناپولی، تنها و تنها بر انتقالش به 
یوونتوس تأکید داشته اما بعد از اتمام حجت اخیر مسئوان باشگاه 
اینتر با او، حاا تصمیم گرفته که تحت هر شرایطی در جوزپه مه آتزا 
بماند. طبق گزارش نشریه گاتزتادلواسپورت، مهلت ایکاردی برای 
خروج از اینتر پایان ماه جوای)سه روز پیش( بوده و با توجه به این 
موضوع ایکاردی تصمیم گرفته که در اینتر بماند، البته این نشــریه 
یک دلیل مهم دیگر در مورد تصمیم ایکاردی به ماندن در اینتر را ذکر 
کرده و آن مسائل خانوادگی اســت. همسر ایکاردی باردار است و به 
همین دلیل این مهاجم آرژانتینی ترجیح می دهد که به زندگی اش 
در شــهر میان ادامه دهد. گاتزتا اخیرً هم مدعی شده که ایکاردی 
شکایتی علیه باشگاه اینتر آماده کرده تا در صورتی که او به صورت 
رسمی از فهرست بازیکنان این تیم در سری  A و لیگ قهرمانان اروپا 

کنار گذاشته شد، آن را به مراجع قضایی ارائه کند.

گوشه�و�کنار�مستطيل�سبز

فرانک لمپارد با چه امیدی هدایت چلسی را برعهده گرفته است؟ 
آیا ترکیب چلسی آنقدر عمق دارد که بتواند این دوران سخت را 
به سامت بگذراند؟ در ادامه قصد داریم نگاهی به ترکیب چلسی 

و بازیکنان جانشین این تیم بیندازیم.
ترکیب چلســی در این فصل را دو گروه از بازیکنان تشــکیل 
خواهند داد: دسته اول بازیکنانی هستند که از قبل در این باشگاه 
حضور دارند که البته می توان متئو کواچیچ را هم در همین رده 
جای داد. گروه دوم نیز که به سان بازیکنان جدید عمل خواهند 
کرد، تعداد اندکی از لشــکر پرتعداد بازیکنان قرضی چلســی 
هستند که با نظر لمپارد، در این فصل به چلسی آمده و امیدوارند 
بتوانند خود را در اندیشه های سوپرفرانکی جای دهند. البته با در 
نظر گرفتن کریستین پولیسیچ، تعداد این بازیکنان به انگشتان 
یک دست خواهد رسید که نشــان می دهد گروه اول، برتری 

عددی قابل توجهی در مقایسه با این گروه دارند.
می توان ترکیب اصلی چلسی تحت هدایت فرانک لمپارد را با 
آرایش 3-1-2-4 و با نفرات زیر پیش بینی کرد: کپا آریزابااگا؛ 
سزار آزپیلیکوئتا، آنتونیو رودیگر، داوید لوئیز، مارکوس آلونسو؛ 
انگولو کانته، جورجینیو؛ راس بارکلی؛ کریســتین پولیسیچ، 
ویلیان و اولیویه ژیرو. به لطف سیاست های چلسی، شرایط به 
گونه ای رقم خورده که تک تک بازیکنان نام برده شده حداقل 
یک )در مواردی دو( جانشین دارند. اما سوال اصلی اینجاست 
که آیا این بازیکنان آلترناتیــو، گزینه های مطمئنی در صورت 

نیاز خواهند بود؟ دروازه بان ذخیره چلسی برای سومین فصل 
متوالی، ویلی کابایرو خواهد بود. این آرژانتینی 37 ســاله که 
بیش از 100 مسابقه در الیگا انجام داده، فصل گذشته ذخیره 
مطمئنی برای کپا نشان داد. او در 9 مســابقه برای چلسی به 
میدان رفت و چلسی در این بازی ها تنها یک بار شکست خورد، 
در پنج بازی دروازه اش را بسته نگه داشت و مجموعا هفت گل 
دریافت کرد. در دفاع راست، کاپیتان آزپیلیکوئتا دو جانشین به 
نام های داویده زاپاکاستا و ریس جیمز خواهد داشت. زاپاکاستا 
یکی از یادگارهای دوران آنتونیو کونته است که به رغم بازی های 
کم در لیگ برتر، در جریان قهرمانی چلســی در لیگ اروپا در 
10 مسابقه به میدان رفت. جیمز 19 ساله بعد از گذراندن یک 
فصل درخشان در ویگان )که با حضور او در تیم منتخب فصل 
چمپیونشیپ هم همراه بود( به چلســی بازگشته و البته هنوز 

نمی توان از ادامه حضور او در این تیم مطمئن بود.
در قلب خط دفاعی برای رودیگر و لوئیز می توان دو جانشــین 
معرفی کرد؛ آندریاس کریستنسن که در فصل دوم حضور کونته 
جایگاه مناسبی در ترکیب آبی ها داشــت، زیر نظر ساری تنها 
هشــت بازی در لیگ برتر انجام داد و همانند زاپاکاستا، بیشتر 
طعم حضور در بازی های لیگ اروپا را چشید. مدافع دانمارکی 
اکنون امیدوار است که با تغییر مربی، بتواند شرایط بهتری پیدا 
کند. در کنار کریستنسن باید به نام کورت زوما هم اشاره کرد؛ 
بازیکنی که با بدشانسی، با آسیب دیدگی رباط صلیبی جایگاه 

خود را در ترکیب چلسی از دست داد و رفته رفته از ترکیب تیم 
دور شد. زوما دو فصل گذشته را به شکل قرضی در استوک سیتی 
و اورتون پشت سر گذاشته و اکنون امیدوار است در بازگشت به 
چلسی، شرایطی مشابه با فصل 16-2015 را تجربه کند. در دفاع 
چپ، گزینه ذخیره مارکوس آلونســو، امرسون پالمیری است. 
امرسون 24 ساله در فصل گذشته 27 بازی انجام داد و بازیکن 

ثابت ساری در فینال های جام اتحادیه و لیگ اروپا بود.
فرانک لمپارد اصلی ترین سرگیجه را در بخش هافبک دفاعی 
خواهد داشت؛ جایی که کانته و جورجینیو حضوری ثابت دارند 
و چهار بازیکن نیز منتظر لغزش این دو برای حضور در ترکیب 
هستند: متئو کواچیچ، دنی درینک واتر، روبن لوفتوس چیک و 
تیمو باکایوکو. شاید در بین این چهار بازیکن تمامی نگاه ها به 
باکایوکو باشد، بازیکنی که دو ســال قبل با 40 میلیون پوند از 
موناکو جذب شد اما هرگز نتوانســت انتظارات را برآورده کند. 
حضور قرضی او در میان نیز شــروعی ناامید کننده داشت اما 
رفته رفته بهتر شد و اکنون باید دید او با چه شرایطی به چلسی 
بازگشته است. جلوی دو بازیکن دفاعی، راس بارکلی باید خود 
را آماده رقابتی جدی با میسون مانت کند. ستاره 20 ساله دربی 
کانتی در فصل نزدیک شدن این تیم به لیگ برتر، اکنون برای 
دومین فصل متوالی شاگرد فرانک لمپارد خواهد بود؛ اما این بار 
به جای دربی و چمپیونشیپ، مانت باید خود را برای بازی های 
چلسی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آماده کند. بهترین بازیکن 
رقابت های قهرمانی زیر 19 ســاله های اروپا در سال 2017، از 
شش سالگی در چلسی حضور داشته و در میانه های جوای با 
امضای قراردادی جدید و پنج ساله، تعهد خود به آبی های لندن 

را نشان داده است.
در دو ســمت خط حمله و جایی که انتظار می رود پولیسیچ و 
ویلیان جایگاه های ثابت را در اختیار داشته باشند، پدرو، کالوم 
هادسون اودوی و کندی رقابت جذابی را برای حضور در ترکیب 
خواهند داشت. پدرو که در ساعات اخیر با گل حیرت انگیز خود 
در برابر ردبول سالزبورگ در کانون توجهات قرار گرفته، یکی 
از بازیکنان باسابقه چلسی محسوب می شود و در آستانه آغاز 

پنجمین فصل خود در پیراهن آبی هاســت. پدرو در این چهار 
فصل، هرگز کمتر از 40 بازی در طول یک فصل انجام نداده و 
نباید انتظار داشت کریستین پولیسیچ جایگاه او را به آسانی در 
اختیار گیرد. کندی بعد از یک فصل حضور قرضی در نیوکاسل 
به چلسی بازگشته و هادســون اودوی نیز اگرچه هنوز قرارداد 
جدیدی با چلسی به امضا نرسانده  اما از دورانی که در یک قدمی 
ترک چلسی و پیوستن به تیمی نظیر بایرن مونیخ قرار داشت هم 
فاصله گرفته است. مزیت اودوی و کندی نسبت به ویلیان، سن 
کمتر آنهاست که دست لمپارد را برای استراحت دادن به وینگر 

برزیلی بازخواهد گذاشت.
در پست مهاجم مرکزی، اولیویه ژیرو دو ذخیره خطرناک خواهد 
داشت. تامی آبراهام به عنوان دومین گلزن برتر فصل 2018-19 
چمپیونشیپ به چلسی آمده و پیراهن شماره 9 را هم دریافت 
کرده است؛ شماره ای که البته چندان هم به مهاجمان سال های 
اخیر چلسی روی خوش نشان نداده است. میچی باتشوایی نیز 
که 18 ماه اخیر را در سه تیم مختلف سپری کرده )دورتموند، 
والنسیا و کریستال پااس( اکنون دوباره به لندن آمده و با به ثمر 
رساندن دو گل در بازی های پیش فصل چلسی، حضور خود را 

اعام کرده است.
چهار برد، یک تساوی و یک شکســت، کارنامه امیدوارکننده 
تیم لمپارد در بازی های پیش فصل 20-2019 بوده    اما هنوز 
هم عامت سوال های زیادی پیرامون تیمی وجود دارد که در 

تابستان، ستاره ای مثل ادن هازارد را از دست داده است.
چلسی اکنون به عنوان تیم قهرمان لیگ اروپا، در سید یک لیگ 
قهرمانان اروپا قرار گرفته و شاید حضور در این سید کار این تیم 
را در مرحله گروهی با چالش خاصی مواجه نکند. چلسی از نظر 
تعداد بازیکن با محدودیتی مواجه نشده )به طوری که برای مثال 
این تیم با فروش آلوارو موراتا بــه اتلتیکومادرید و ادامه حضور 
قرضی ویکتور موزس در فنرباغچه موافقت نمود( اما آیا عمق 
اسکواد چلسی به اندازه ای قوی هست که دست فرانک لمپارد را 
در مقاطع حساس فصل در پوست گردو نگذارد؟ گذر زمان پاسخ 

بهتری به این سوال خواهد داد.

پنجره بسته چلسی؛ 
امیدبخش یا  فریبنده؟

مرور تاثیر احتمالی  بسته بودن پنجره
نقل و انتقااتی در تیم فرانک لمپارد

ناینگوان: کاری می کنم اینتر پشیمان شود
راجا ناینگوان می گوید با وجود داشتن گزینه های 
دیگر، ترجیح داده به تیم سابقش کالیاری برگردد 

و امیدوار است که در این تیم طوری بازی کند که 
مسئوان اینتر به اشتباه بودن تصمیم شان برای 

خارج کردن نام او از فهرست بازیکنان تیم پی ببرند. 
ناینگوان یک سال پیش رم را ترک کرد و به اینتر 

پیوست، اما با اخراج اسپالتی و روی کار آمدن کونته، 
وضعیت او هم عوض و از فهرست بازیکنان نراتزوری 
خارج شد. حاا ناینگوان به عنوان بازیکن قرضی به 
تیمی برمی گردد که در سال های 2010 تا 201۴ برای 
آن بازی می کرد. ناینگوان گفت: »حاا می خواهم 

خودم را به چالش بکشم و به جایی برگردم که به 
اینتر ثابت کنم، تصمیمش برای انتقال من اشتباه 
بوده است.« انتظار می رود که ناینگوان از امروز 

تمرینات خود را در کالیاری آغاز کند و روز دوشنبه 
هم تست پزشکی را انجام دهد.

آرسنال–کوتینیو؛ انتقالی بزرگ در لیگ جزیره
عصر امروز تیم بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ به 
مصاف آرسنال خواهد رفت و دیدار دوستانه ای 

با توپچی های لندنی برگزار می کند. اما سایت 
اکسپرس در خبر جالبی گفته است، رائول مدیر 

فوتبالی باشگاه آرسنال قصد دارد در مورد انتقالی 
بزرگ با سران بارسلونا گفت وگو کند؛ این سایت 

خبري معتقد است که به احتمال فراوان این مدیر 
آرسنال با شوک به باقی تیم های لیگ برتر، به دنبال 

اضافه کردن کوتینیو به ترکیب خود برای فصل آینده 
است. رسانه های اسپانیایی نیز مدعی شده اند که 
مدیران بارسا هم آماده هستند تا هافبک برزیلی 
خود را به صورت قرضی راهی لیگ جزیره کنند. 

آبی اناری ها 18ماه قبل با رقمی نزدیک به 1۴0میلیون 
پوند کوتینیو را به خدمت گرفتند و حاا به دنبال 

فروش هافبک گران قیمت خود هستند. پیش از این 
مدیربرنامه های این بازیکن از عاقه کوتینیو مبنی 

بر بازگشت دوباره به لیگ برتر پرده برداشته بود. 
به همین دلیل انگلیس را باید محتمل ترین گزینه 

پیش رو برای هافبک بارسا دانست.
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��گزارش

بحران زیدان-بیل؛ پای خصومت شخصی در میان است؟

��دیدگاه

سرلیست مورینیو در خدمت سولسشر
اد وودوارد، یک خائن بالفطره است. یعنی حتی در زمانی 
که شــما تصورش را هم نمی کنید، او ممکن است در 
حال خیانت به افراد مختلف باشد. مثا لوئیس فن خال 
تصورش را هم نمی کرد به عنــوان یکی از بزرگ ترین 
سرمربیان تاریخ فوتبال زمانی که در حال کسب اولین 
عنوان قهرمانی منچســتریونایتد پس از ســرالکس 
فرگوسن اســت، اد وودوارد او را در همان لحظه اخراج 
کرده باشــد و ایضا کمی آن طرف تر نوشیدنی اش را با 
سرمربی جدید باشــگاه نیز باز کند! پاتریس اورا حتی 
فکرش را هم نمی کرد وقتی ماجرای خروجش از باشگاه 
را با اد وودوارد توافق کرده و مدیر باشگاه به او تضمین 
داده بند تمدید قرارداد یک ساله اش را فعال نمی کند، 
مدیر برنامه اش چند روز بعد زنگ بزند و بگوید پاتریس، 
وودوارد بند تمدید قرارداد یک ســاله ات را فعال کرده 

است! ژوزه مورینیو هم فکرش را نمی کرد لیست خریدی 
که تابستان گذشته وودوارد آن را گران، پیر، فرتوت و 
بی مصرف خوانده بود و به عمد تاشــی برای تحققش 
نکرد، یک ســال بعد تبدیل به طا شود و سرلیستش 
یعنی هری مگوایر، همــان بازیکنی که وودوارد معتقد 
بود بیش از اندازه گران اســت و به انــدازه 73 میلیون 
یورو نمی تواند تغییری در ترکیب تیــم ایجاد کند، با 
صرف 88 میلیون یورو )شــاید هم بیشتر( خریداری 
شــود. تیم مدیریتی یونایتد و در راس آنها اد وودوارد، 
معتقد بود دیگر گزینه های مورینیــو نیز پیر و فرتوت 
هستند و باشــگاه نمی تواند بازیکنان جوان را رد کند 
)آن زمان مارسیال( و جانشینان پیر به خدمت بگیرد. 
حاا اما می بینیم کــه در عین بهت و حیــرت، روملو 
لوکاکو، بازیکن 26 ســاله ای که در بدترین فرمش نیز 

به کل پکیج فاز تهاجمی یونایتــد می چربد )لینگارد، 
راشفورد، مارسیال، سانچز و ...( قرار است فروخته شود 
تا مثا ماریو مانژوکیچ 33 ســاله به عنوان جانشین در 
نوک خط حمله خریداری شود! باورتان می شود؟ اینها 
دقیقا همان دایلی است که منچستریونایتد به خاطر 
آن تصمیم گرفت برنامه های نقل و انتقااتی سرمربی 
تیم نایب قهرمان دو فصل پیش لیــگ برتر انگلیس را 
در تابستان گذشــته اجرا نکند و حاا در حال اجرای 

خاف آن است!
از همان تونل تور پیــش فصل در ایــاات متحده و 
صحبت های نه چندان دوســتانه مورینیــو و وودوارد 
مشــخص بود که ماجرای فصل گذشته به چه شکل 
پیش خواهد رفت. بله، یونایتِد مورینیو خراب کرد اما 
این خراب کردن، از همان تابستان هویدا بود و مجموعه 

مدیریتی کاما انتظار آن را می  کشید. مثل روز روشن 
بود که مورینیو پایان فصــل را نخواهد دید، فقط تنها 

مسئله مورد سوال، زمان اخراجش بود.
چند ماه پس از اخــراج مورینیو و یک ســال پس از 
ماجرای تونل تور پیش فصل، سرلیســت تابســتان 
گذشته ژوزه مورینیو جذب می شود و روملو لوکاکوی 
26 ســاله نیز در آســتانه خروج قرار گرفته، بازیکنی 
که فقط تــک بــازی اش در بدترین فرمــش مقابل 
ســاوتهمپتون در فصل گذشــته زیر نظر همین ُاوله 
گونار سولسشــر، به کل نمایش فصل گذشته پکیج 
تهاجمی منچســتریونایتد می ارزد. ماجرا بسیار آشنا 
به نظر می رسد. سولسشر فعا خوشبخت و خوشحال 
است که باشگاه اهداف نقل و انتقااتی اش را می خرد 
و گزینه هایی که به آنها عاقه ندارد را نیز می فروشد یا 

با آنها تمدید نمی کند. شــرایط اما در یونایتد همیشه 
اینقدر طبیعی باقی نمی ماند.

تیم مدیریت باشگاه همواره پس از سرالکس فرگوسن 
نشــان داده که یک روز می تواند حرفی بزند و دقیقا 
فردا خاف آن را انجام دهد. دیویــد مویس، لوئیس 
فن خال و ژوزه مورینیو هر سه از سولسشر سرمربیان 
بزرگ تری بودند اما مجموعه مدیریتی خیلی ساده برای 
فرار از پاسخگویی آنها را قربانی کرد. سولسشر اجازه 
کوچک ترین لغزشی در فصل پیش رو نخواهد داشت، 
چرا که این تیم مدیریتی آماده است تا او را هم به عنوان 
اسطوره باشــگاه قربانی کند. مربیان در یونایتد یکی 
پس از دیگری می آیند و می روند، در حالی که ایراد کار 
همچنان جای دیگری است و هیچ سرمربی هیچ چوب 

جادویی در اختیار ندارد که در یک شب، معجزه کند.

این روزها ســرمربی رئال در این تیم کارهای عجیبی انجام 
می دهد اما نــه عجیب تر از رفتار او بــا مهاجم ولزی تیمش، 
گرت بیل. عجیب است اگر حتی تصور کنیم مشکلی شخصی 
بین این دو نفر وجود دارد که باشگاه اسپانیایی را وادار کرده 
تا به رهایی از بیل  فکر کند.  این ولزی مدت هاست نشان داده 
چقدر می تواند برای کهکشانی ها موثر باشد. در بازی دوستانه 
پیش فصل رئال - آرسنال در واشنگتن، بیل که در نیمه نخست 
 روی نیمکت حضور داشت در بین دو نیمه و حین رد شدن از 
تونل ورزشگاه با تشویق پرشور هواداران آمریکایی مواجه شد. 
او در نیمه دوم تاش کرد به موج تشــویق ها پاسخ دهد و با 
گلزنی و دو پاس گل، حتی در چند موقعیت مانع از ورود توپ 

به دروازه رئال و گلزنی توپچی ها شــد. حاا با آسیب دیدگی 
مارکو آسنسیو از ناحیه رباط صلیبی و دوری او از میدان فوتبال 
برای هفته های طوانی، نمایش پرجنب و جوش بیل، مهم تر 
و حضور او برای قوهای ســفید موثرترخواهد بود  اما حتی با 
چنین عملکردی و با توجه به مصدومیت آسنسیوی چپ پا و 
همطراز با بیل و دوری او از میادین، زیزو همچنان بر تصمیم 
خود در نیمکت نشینی مهاجم ولزی اصرار دارد. بدون شک 
این موضوع می تواند لجاجتی شکست دهنده و علیه خود برای 
زیدان لقب بگیرد. به طرز مشــکوکی به نظر می رسد مشکل 
سرمربی رئال با مهاجم خود مشکلی شخصی است. منشا این 
اتفاقات شاید ریشه در سال 2016 دارد. آن زمان رافا بنیتس 

که بعدها از مربیگری رئال اخراج و جای خود را به زیدان داد، 
عاقه خاصي به بیل داشــت و او را آزاد گذاشته بود اما از نظر 
هم تیمی های بیل، تنها گناه این بازیکن )اگر بتوان نام آن را 
گناه گذاشت( اشتیاق او به بازی گلف است که به نظر می رسد 
به شدت   روی عملکرد موثرش تاثیر گذاشته و فرمش را تغییر 
داده است. به زعم کارشناسان، مهاجم ولزی رئال هنوز در فرم 
خوبی قرار دارد و چنانچه به تیمی دیگر نقل مکان کند از دست 
باشگاه اسپانیایی رفته و پیدا کردن جانشین او برای سران رئال 
دشوار و گران خواهد بود. بحران زیدان - بیل هنوز ادامه دارد 
و باید دید پیروز کشمکش این  روزهای برنابئو چه کسی است؛  

زیدان، بیل یا ضلع سوم ماجرا یعنی فلورنتینو پرس.

آیا اد وودوارد همه کاره منچستریونایتد یک خائن بالفطره است؟
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هفت صبح – استقال را در فصل  های اخیر با تغییرات بی شمار در فهرست و ترکیب اصلی اش می شناسیم. تغییراتی که به رغم جذب بازیکنان بزرگ و گران قیمت، همواره منجر به ناکامی 
این تیم در پایان فصل شده است. این اتفاق امســال هم برای آبی ها رخ داده و نزدیک به 20 بازیکن از این تیم جدا شده اند. استقال تقریبا در تمام پست  ها بازیکن از دست داده و حتی 
می توان تیمی متشکل از بازیکنان جداشده از این تیم را معرفی کرد که به نظر می رسد از تیم فعلی استقال که در اختیار آندره آ استراماچونی است، قوی تر و پرمهره تر است. یک مقایسه 

ساده و نفر به نفر می تواند نشان دهد که این ادعا درست است یا نه؟

استقال تقویت شده یا تضعیف؟
 مقایسه نفر به نفر تیم جداشده ها با تیم استراماچونی

نهم شهریور؛ آخرین مهلت فیفا به ایران
بحث حضور زنان در ورزشگاه ها برای تماشای مســابقات فوتبال این روزها با 
هشدارهایی که فدراســیون جهانی فوتبال داده بســیار جدی تر از قبل دنبال 
می شود. در چنین شرایطی هنوز ابهام های زیادی در این خصوص وجود دارد 
و وزیر ورزش و جوانان نیز چند روز قبل اعام کرد زنان در بازی های ملی اجازه 
حضور در ورزشــگاه را پیدا می کنند. حاا اما داریوش مصطفی رئیس کمیته 
استیناف صدور مجوز حرفه ای فدراســیون فوتبال از تعیین ضرب ااجل فیفا 
برای فوتبال ایران حرف می زند. مصطفوی با حضور در برنامه مناظره شبکه اول 
سیما در این خصوص گفت: »تا نهم شــهریور فیفا مهلت داده تا تکلیف حضور 
زنان در اســتادیوم مشخص شود، شوخی هم ندارد. دســت دولت هم نیست؛ 
ممکن است من زنده نباشم ولی به زودی زنان برای تماشای فوتبال در استادیوم 
حاضر می شوند.« او درباره اینکه سلطانی فر اعام کرده زنان در بازی های ملی 
در مرحله اول وارد استادیوم می شوند، گفت: »فیفا نگفته فقط زنان در بازی های 
ملی وارد استادیوم شوند. فیفا می گوید زنان در ایران در بازی های لیگ هم باید 

بتوانند وارد استادیوم شوند و جدی هم هشدار داده است.«

بن بست در مذاکرات استقال و پوکیارلی
با وجود اینکه یکی از گزینه های اصلی استقال در خط هافبک، پوکیارلی بود 
و این بازیکن با استقال به توافق های اولیه رسیده بود، ادامه مذاکرات استقال 
نتیجه بخش دنبال نشد تا آبی ها با پوکیارلی به بن بست بخورند. گفته می شود 
باشگاه فعلی پوکیارلی قصد داشــته او را به صورت قرضی به استقال بدهد و 
قرارداد این بازیکن با استقال مشابه قرارداد این باشگاه با آیاندا پاتوسی باشد 
که با مخالفت باشگاه استقال همراه شده است. اســتراماچونی عاقه زیادی 
به جذب پوکیارلی داشت اما موانع ایجاد شــده در توافق نهایی استقال با این 
بازیکن که بخشی از آن مربوط به دریافت رضایتنامه از باشگاه او بود، سبب شد 
تا این مذاکرات فعا متوقف شــود. در حال حاضر استقالی ها مذاکرات خود با 
پوکیارلی را متوقف کرده و قید جذب او را زده اند مگر اینکه در روزهای آتی اتفاق 
جدیدی رقم بخورد تا شاید این مذاکرات برخاف توقف و به بن بست رسیدن 

آن از سر گرفته شود.

سروش لژیونر می شود؛ رفیعی در قبرس؟
سروش رفیعی در اردوی ترکیه از لیست گابریل کالدرون کنار گذاشته شد تا جا 
برای وحید امیری باز شود. سرمربی آرژانتینی پرسپولیس هم رسما این موضوع 
را تایید کرد و گفت: »باید بین سروش و وحید یک نفر را انتخاب می کردم و با 
توجه به آمار هایی که وجود داشت، انتخاب من امیری بود.« با این اتفاق، سروش 
به تهران برگشت و بعد از پشت سر گذاشتن چند روز پر خبر، بااخره توانست 
از جمع سرخپوشان جدا شود. به نظر می رسید یکی از باشگاه های مدعی لیگ، 
اقدام به جذب ســروش کند اما مدیران تراکتور و ســپاهان رسما اعام کردند 
نام سروش در لیست خریدشان نیست و نظری نســبت به این بازیکن ندارند. 
از سوی دیگر رفیعی هم پیشنهاداتی داشت که برایش چندان جذاب نبود. در 
همین راستا خبر می رسد این بازیکن در پی حضور در یک باشگاه خارجی است 
و مثل دو فصل قبل، می خواهد از فوتبال ایران دور شود. او در لیگ هفدهم، از 
پرسپولیس جدا شد و به باشگاه الخور قطر پیوســت و حاا به دنبال تکرار این 
اتفاق است. سروش سودای لژیونر شدن را در سر دارد و احتماا در همین هفته 

نام باشگاه جدیدش را که احتماا یک تیم قبرسی است، اعام می کند.

منتظری در تیررس الخریطیات قطر
پژمان منتظری مدافع فصل گذشــته تیم فوتبال استقال که در نهایت بعد از 
کش و قوس فراوان از جمع آبی پوشان جدا شد تصمیم گرفت تا فوتبال خود را در 
خارج از ایران دنبال کند. این بازیکن این روزها در انتظار پیشنهادات کشور قطر 
است.منتظری که تلویحا از تیم هایی مثل فواد خوزستان و سایپا در هفته های 
گذشته پیشنهاد داشــت و تصمیم گرفته بود تا در ایران فوتبال بازی نکند این 
روزها مد نظر باشگاه الخریطیات قطر قرار گرفته و ممکن است فصل آینده در 
این تیم قطری توپ بزند. ظاهرا سرمربی تیم قطری شرایط مدافع فصل گذشته 
استقال را زیر نظر گرفته و این احتمال وجود دارد که این بازیکن در روزهای 
آینده با باشگاه قطری وارد مذاکرات رسمی شود. منتظری چندی پیش از تیم 

ملی فوتبال ایران هم خداحافظی کرد.

نیمکت نشینی سیدجال طوانی نمی شود
سرنوشت سیدجال حســینی در پرســپولیس فصل جدید یکی از مهم ترین 
سواات این روزهای هواداران قهرمان لیگ برتر است. کاپیتان محبوب هواداران 
پرسپولیس، چند ماهی می شود که سوژه شایعات و اخبار متفاوتی شده است. 
در روزهایی که هنوز جدایی برانکو از پرسپولیس قطعی نشده بود، این شایعه 
تایید نشــده به گوش رســید که برانکو برای فصل آینده نظری روی کاپیتان 
تیمش ندارد. وقتی برانکو رفت و کالدرون آمد، این شــایعه به شــکل دیگری 
مطرح شد. عده ای می گفتند ســیدجال به خاطر اختاف با مدیریت باشگاه، 
باید از پرسپولیس کنار گذاشته شــود و عده ای گفتند خود کالدرون به دایل 
فنی روی نام سیدجال خط قرمز خواهد کشید. سرمربی آرژانتینی پرسپولیس، 
البته خیلی زود جواب این شایعات را داد و آنها را تکذیب کرد اما شایعات درباره 
کاپیتان پرسپولیس، کماکان ادامه دارد. اگر چه او به دلیل مصدومیت، حضور 
در جام شهدا را از دســت داد اما به رغم حضور در تمرینات گروهی پرسپولیس 
از ابتدای هفته، در ترکیب بازی با پیکان حضور نداشت تا این خبر مطرح شود 
که کالدرون اگر چه ســیدجال را خط نزده اما برنامه ای هم برای استفاده از او 
در ترکیب اصلی ندارد و می خواهد از زوج شــجاع و کنعانــی زادگان به عنوان 
مدافعان میانی اصلی اش استفاده کند. دیروز هم از محمدحسین کنعانی زادگان   
مصاحبه ای منتشر شــد که در آن این بازیکن مدعی شده بود با شجاع چفت و 
بست شده اســت! این یعنی این دو بازیکن با هم حســابی هماهنگ شده اند و 
انتظار دارند در لیــگ برتر در کنار هم به میدان برونــد و نتیجه چنین توقعی، 
نیمکت نشینی سیدجال حسینی است. گفته می شود یکی از دایلی که باعث از 
دست رفتن جایگاه سیدجال در ترکیب اصلی پرسپولیس شده، اعتقاد کالدرون 
به توانایی بازی سازی مدافعان میانی اســت که سیدجال در این آیتم توانایی 
ویژه ای ندارد و به همین دلیل از چشم سرمربی آرژانتینی افتاده است. این همان 
چیزی بود که در نهایت باعث شد تا کارلوس کی روش هم او را برای بازی های 
حساس جام جهانی کنار بگذارد. اما چیزی که ممکن است به بازگشت زودهنگام 
کاپیتان به ترکیب اصلی پرسپولیس منجر شود، ضعف بزرگ کنعانی زادگان و 
اشتباهات فردی اوست که سابقه زیادی هم دارد. کنعانی زادگان در دفاع هرگز 
به اندازه سیدجال مطمئن و کامل نیســت و تجربه گرانبهای او را هم ندارد. 
به همین دلیل شاید فقط یکی، دو سوتی از ســوی کنعانی زادگان کافی باشد 
تا کالدرون قید اســتفاده از او را بزند و مجبور به استفاده از سیدجال در کنار 

شجاع خلیل زاده شود.

����حاشيه�ورزش

����سوژه�روز

 دروازه بان ها
ســیدمهدی رحمتی کاپیتان فصل گذشــته 
استقال به دلیل مشکاتی که در نیم فصل دوم 
و البته  بعد از دربی بــرای او پیش آمد دیگر در 
ترکیب این تیم قرار نگرفــت. او در فصل نقل و 
انتقاات از اســتقال جدا شد و به شهرخودرو 
رفت. او رکورددار تعداد و درصد کلین شیت در 
لیگ برتر ایران است و هنوز هم زیادند کسانی 
که معتقدند او در همین سن و سال از لحاظ فنی 
نزدیک ترین دروازه بان به علیرضا بیرانوند است 
و کیفیتش از سیدحســین حسینی دروازه بان 
فعلی استقال بااتر اســت. این ادعایی است 
که زیاد هم غلط به نظر نمی رســد و اگر قرار بر 
انتخاب باشد، احتمال انتخاب رحمتی از سوی 
هواداران استقال بیشــتر از احتمال انتخاب 

حسینی است.

 خط دفاعی
تعــداد مدافعانی که در پایان فصل از اســتقال 
جدا شده اند بیشــتر از چهارنفر است اما ترکیب 
امید نورافکن، آرمین سهرابیان، پژمان منتظری 
و خســرو حیدری، ترکیبی بود که فصل گذشته 
بارها در اســتقال آزمایش شــد و نتایج خوبی 
هم گرفت. ترکیب فعلی خط دفاع اســتقال اما 
متشکل از میاد زکی پور، محمد دانشگر، سیاوش 
یزدانی و وریا غفوری اســت. مقایسه نفر به نفر و 
پست به پست در خط دفاع نشــان می دهد که 
در تیم فعلی استقال فقط وریا غفوری از خسرو 
حیدری شرایط بهتری دارد. وریا سال هاست در 
بااتری سطح فنی قرار دارد و همواره پای ثابت 
اردوهای تیم ملی هم بوده. اما خسرو حیدری و 
دیگر مدافع راست جداشده استقال یعنی فرشاد 
محمدی مهر فصل گذشته هرگز در حد و اندازه او 

ظاهر نشدند. یزدانی از هر نظر که حساب کنیم 
سطحی پایین تر از منتظری دارد، ضمن این که به 
اندازه او تجربه و آرامش ندارد و رفتارش در زمین 
به شدت نگران کننده و بچگانه است. این شرایط 
تا حدودی درباره دانشــگر هم صدق می کند و او 
بازیکنی اســت که گاهی از مهاجمان حریف جا 
می ماند، مجبور به خطا می شود و احتمال گرفتن 
کارت زرد و قرمز از سوی او به شدت زیاد است. در 
دفاع چپ هم امید نورافکن اگر چه پست تخصصی 
او نبود امــا بهتر از میاد زکی پــور بازی می کرد 
و فصل گذشته وینفرد شــفر بارها او را به میاد 

زکی پور ترجیح داد. 

 هافبک های دفاعی
فصل گذشــته علی کریمی و روزبه چشمی در 
بیشتر بازی ها به عنوان هافبک دفاعی استقال به 

میدان رفتند. البته طارق همام هم گاهی در این 
پست بازی کرد. چشمی در پایان فصل از استقال 
جدا شــد و هنوز تیم بعدی اش را انتخاب نکرده 
است. استقال به جای چشمی با مسعود ریگی 
هافبک دفاعی شهرخودرو به توافق رسید. ریگی 
بازیکن خوبی است که در تیم مشهدی آمارهای 
فوق العاده ای از خود به جا گذاشته است اما مقایسه 
کردن او با چشــمی که سابقه ســال ها بازی در 
استقال و تیم ملی دارد درست نیست. چشمی 
یک هافبک دفاعی کامل و تمام عیار و باتجربه بود 
که جای خالی امید ابراهیمی را هم در استقال پر 
کرد اما درباره ریگی هنوز نمی توانیم قضاوت کنیم 
و البته توقع این که او از همین ابتدا در سطح روزبه 
چشمی ظاهر شود هم توقع بجایی نیست. طارق 
همام هم که از استقال رفت اگرچه از نظر آماری 
انتظارها را برآورده نکرد اما در بازی هایی که برای 

استقال به میدان رفت نمایش های بدی نداشت. 
تنها نقطه مشترک استقال فصل گذشته و فصل 

جدید در این پست علی کریمی است. 

 هافبک های هجومی
برگ برنده استقال فصل قبل در این پست آیاندا 
پاتوسی اســت. هافبکی که در نیم فصل دوم به 
استقال آمد و درخششــی فوق العاده داشت و 
توانســت در یک نیم فصل بهتریــن گلزن فصل 
استقال هم بشود. کرنرها و ارسال های او همواره 
بوی گل می داد ولی بازیکنی که قرار است امسال 
در پست او بازی کند، احتماا آرش رضاوند است 
که نه از نظر آماری و نه از نظر تکنیکی و فنی با او 
قابل مقایسه نیست و بعید است بتواند به اندازه او 
تاثیرگذار ظاهر شود. حتی اگر داریوش شجاعیان 
هم جانشین پاتوسی باشــد، باز هم نباید منتظر 
تکرار نمایش ها و تاثیرگذاری پاتوســی از سوی 
او باشیم. در دو ســمت زمین هم فصل گذشته 
اللهیار صیادمنش و ایســما موثرترین ها بودند و 
نمایش خوب آنها در نیم فصل دوم باعث شــد تا 
این تیم در مقطعی بتواند فاصله اش با پرسپولیس 
را جبران کند. امسال احتماا فرشید اسماعیلی 
و مرتضی تبریزی در پست وینگر برای استقال 
به میدان خواهند رفت. البته ممکن اســت علی 
دشتی یا شجاعیان هم در این پست ها بازی کنند 
اما بعید است بتوانند به اندازه ایسما و صیادمنش 

بدرخشند و تاثیرگذار ظاهر شوند.

 خط حمله
فصل گذشته استقال مشکات زیادی در خط 
حمله داشت و مهاجمانش مثل تبریزی و گادوین 
منشا نتوانستند معضل گلزنی این تیم را حل کنند. 
استقاا در این فصل شیخ دیاباته را در این پست 
به خدمت گرفته و به نظر می رسد یکی از معدود 
نقاطی که استقال این فصل نسبت به استقال 
فصل گذشته برتری دارد در همین پست است. 
البته دیاباته از نظر کارنامه و سابقه قابل مقایسه با 
منشا و حتی مامه تیام هم نیست و بسیار موفق تر 
از آنها ظاهر شده اما باید دید او در ترکیب استقال 
جا می افتد و می تواند بحران گلزنی استقال در 

سال های اخیر را مرتفع کند یا نه.

�� نکته�بازی

آرامش می خواهید؟ فقط الشمال قطر!
»پیشنهاد الشمال قطر به لحاظ مالی خیلی بهتر از تیم های ایرانی است اما من 
به خاطر بحث مالی، الشــمال را انتخاب نکردم. دلیل اصلی ام برای حضور در 
لیگ قطر، آرامش بود. فکر می کنم در قطر می توانم آرامش داشته باشم. البته 
نمی گویم پول مهم نیست اما آرامش برایم مهم تر بود.« این صحبت های بختیار 
رحمانی پس از پیوستن به تیم الشمال در لیگ دو قطر است! او بعد از گذراندن 
خدمت سربازی اش به اســتقال آمد اما از روز پیوستن به استقال در فوتبال 
ایران یک روز خوش ندید. او بعد از یک نیم فصل در استقال به فواد برگشت. 
در پایان فصل به پیکان رفت، در نیم فصل به ذوب آهن منتقل شد و سرانجام 
به سپاهان رفت. بعد از نیمکت نشینی در سپاهان هم از فوتبال ایران دل کند 
و راهی لیگ دوی قطر شد. او حاا مدعی شــده که تیم الشمال در لیگ دوی 
قطر را نه به خاطر پول، بلکه بیشتر به خاطر آرامش انتخاب کرده است. بنده  
خدا راست هم می گوید. دیگر عالم و آدم می دانند که هیچ جای دنیا مثل تیم 
الشمال قطر به آدم احساس آرامش دست نمی دهد. یعنی در استقال، فواد، 
پیکان، ذوب آهن، سپاهان و ... فقط استرس است که به آدم تحمیل می شود و 
نمی گذارد فوتبالش را بازی کند  اما الشــمال قطر اصا یک دنیای دیگر است. 
باور کنید. آرام، بی ســر و صدا، ســاکت! آنقدر که حتی یک خبر از این تیم و 
نتایجش را در اینترنت نمی توانید پیدا کنید. فقط کاش بختیار راز رفتنش به 
الشمال را فاش نمی کرد. اان که همه فهمیده اند چه آرامشی در این تیم موج 
می زند، لیگ برتر را ول می کنند و به لیــگ دوی قطر کوچ می کنند و فوتبال 

ایران بیچاره می شود.

توصیه به بنگر؛ بی خیال مربیگری شو
محســن بنگر چند هفته پیش از دنیای فوتبــال خداحافظی کــرد. او اعام 
کرده   قصد دارد وارد حرفه مربیگری شــود و امیدوار است روزی روی نیمکت 
پرسپولیس بنشیند. ما که بخیل نیســتیم و امیدواریم این اتفاق یک روز برای 
بنگر بیفتد اما بحث اصلی چیز دیگری اســت. بعد از اعام خداحافظی رسمی 
بنگر از فوتبال، تقریبا همه دوستان و همبازیانش با او تماس گرفتند. بعضی ها 
هم در صفحات شخصی شان در اینســتاگرام خاطرات شان را با او مرور کردند و 
برایش در شــغل مربیگری آرزوی موفقیت کردند  اما یکی از معدود همبازیان 
بنگر که تماسی با او نگرفته بود، مهدی طارمی بود و همین باعث دلخوری بنگر 
شد. مدافع اسبق پرســپولیس این دلخوری را رسانه ای هم کرد. نتیجه این شد 
که طارمی در یک پست اینستاگرامی از او بابت این کوتاهی اش عذرخواهی کرد 
و نوشت: »منتظر هستم که هر چه زودتر در کســوت مربیگری شاگرد خودت 
بشــم و ذره ای از محبت هایت را جبران کنم.« اان ولی حال بنگر دیدن دارد! 
بنده خدا اصا فکرش را نمی کرد اعام کردن این دلخوری از طارمی، او را وارد 
چنین مخمصه ای کند! فکرش را کنید، مهدی طارمی در خط حمله تیمی که 
مربی اش بنگر است، هی گل خراب می کند! یعنی بنگر اگر در همان دو، سه بازی 
اول سکته نکند، قطعا اخراج می شود! شــنیده شده بنگر به شدت از حرف زدن 
درباره طارمی پشیمان شده و قصد دارد هر جور شده این خطر بزرگ را از سر راه 
آینده حرفه ای اش کنار بزند. البته آبی است که ریخته شده و نمی شود آن را جمع 
کرد. تنها راهی که برای نجات آینده بنگر وجود دارد این است که کا بی خیال 

مربیگری شود تا طارمی فرصت پیدا نکند شاگرد او شود!

بنده خدا منصوریان، بیچاره ذوب آهن!
فردا شــب تنها نماینده باقی مانده ایــران در لیگ قهرمانان آســیا، در مرحله 
یک هشتم نهایی این مســابقات روبه روی تیم ااتحاد عربســتان قرار می گیرد. 
شاگردان منصوریان در شرایطی با صدرنشینی در گروه خود به این مرحله راه پیدا 
کرده اند که پرسپولیس و استقال با کلی ستاره و ادعا در گروه های خود چهارم 
و سوم شــدند و اعتبار فوتبال ایران را زیر سوال بردند! با این حال، در رسانه های 
ورزشــی هیچ خبری از وضعیت این تیم و حریف متمولش دیده نمی شود. هیچ 
کس توجهی به این تیم نمی کند. در حالی که ذوب آهن با عبور از ســد ااتحاد 
می تواند روی سهمیه ایران در فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا هم تاثیر مثبت بگذارد 
اما همه خبرها در فوتبال ایران مربوط به پرسپولیس و استقال و نقل و انتقاات 
این دو تیم است. هیچ کس هم نیست که به داد منصوریان و آذری برسد. از یک سو 
مدیران رده باای کارخانه ذوب آهن بودجه این باشگاه را کم کردند و از سوی دیگر 
مسئوان تراکتورسازی هم تا توانستند بر سر راه بازگشت سه بازیکن سربازشان 
به این تیم ســنگ انداختند! حاا ذوب آهن در شرایطی باید با ااتحاد بازی کند 
که از نظر بازیکن قابل قیاس با این تیم نیســت. حریف عربستانی چهار بازیکن 
خارجی در لیست خود دارد که ارزش آنها در ترانسفرمارکت از کل تیم ذوب آهن 
بیشتر است! در چنین شــرایطی آذری و منصوریان در مصاحبه ها و پست های 
اینستاگرامی شان از وضعیت تیم شان گایه می کنند اما همچنان خبری از توجه و 
کمک نیست. برای مسئوان باشگاه و فدراسیون هم انگار مهم نیست که با باخت 
و حذف احتمالی ذوب آهن، امتیاز لیگ برتر ایران کم خواهد شد و طبیعتا ممکن 

است از سهمیه ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا کم شود. 

در مجموع و با مقایسه پست به 
پست، به نظر می رسد تیم متشکل 

از خروجی های استقال قوی تر 
و بهتر از تیم فعلی این باشگاه 

است. در بیشتر پست ها، بازیکنان 
جدا شده از بازیکنان فعلی و تازه 
پیوسته به این تیم بهتر هستند و 

شاید اگر قرار باشد مسابقه ای بین 
این دو تیم برگزار شود، پیروزی 

تیم جداشده ها بر تیم فعلی 
استقال قطعی باشد!
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1   رســانه هاي آناین حوزه بازي در این روزها 
کار را به خوبــي فراگرفتــه و شــرایطي را ایجــاد 
کرده اند که بیشــتر ترافیک گوگل را در این باره به 

ســمت خود هدایت مي کنند. این درحالي اســت 
که با جســت وجوي نام زوا به جز وبسایت رسمي 
 بازي با نتایجي روبه رو مي شــویم که اکثرا شما را 

به خبرگزاري هاي رســمي  یا ســایت هاي خبري 
پرمخاطب مي رساند که هیچ ارتباطي به بازي هاي 
ویدئویي ندارند. نتایج به قدري هدایت شــده است 

که شما عما جز نظر ناشــر ایراني بازي چیزي در 
اینترنت پیدا نمي کنید که نشــان دهنده طرز فکر 
متفاوتي باشد. شــاید این رویکرد را مورد شماتت 
قرار دهید اما چه بخواهیم چه نخواهیم با روشــي 
از تبلیغات مواجه هســتیم که توسط کمپاني هاي 
بزرگ دنیا نیز مورد استفاده قرار مي گیرد. مسئله اي 
که این روزها کمتــر در میان بازیســازهاي ایراني 
مورد توجه است. شاید بسیاري از توسعه دهندگان 
داخلي تجربه ازم در زمینه تولید اثري موفق را به 
دست آورده باشند اما همچنان از اهمیت تبلیغات 

بي خبر هستند.

2   اســتودیو ســورنا به عنوان پخش کننده این 
بازي ترکیه اي در کشورمان، با هدف گذاري مناسب 
به خوبي نشان داده که مخاطب خود را مي شناسد و با 
روشي درست به سراغ آن رفته. مخاطبي که اکثریت 
آنها را نوجوان ها تشکیل داده و همین موضوع سمت 
تبلیغات را به عایق آنهــا متمایل کرده. یك گروه 
ســني که به آهنگ هاي زیرزمیني و خواننده هاي 
جوان عاقه دارد، به دنبال بازي هاي رقابتي اســت 
پس از طریق فضاي اصلي اینترنتي یعني وبسایت ها 
باید مورد هدف قرار گیــرد و نهایتا بحث هاي مالي 
براي آنها اهمیت باایــي دارد، درنتیجه جایزه باید 
بخشــي جدایي ناپذیر از کمپین جذب آنها باشد. 
ســخت ترین کار براي جذب مخاطــب، انتقال آن 
از پلتفرم و رســانه   به نمونه اي کاما متفاوت است. 
معموا انجام چنین کاري هزینه و ریســک باایي 
را به همراه دارد و ناشــر ایرانــي زوا به خوبي از آن 
دوري کرده. آنها به دنبال جذب مخاطب براي اثري 
رقابتي و آناین هســتند کــه روي کامپیوترهاي 
شخصي تجربه مي شــود و همین موضوع تبلیغات 
را به وبسایت ها رسانده که معموا کاربرها از طریق 

کامپیوتر به سراغ آنها مي روند.

3   دومین نکته بااهمیت در رسیدن به موفقیت 
تجاري، کاهش نظــرات منفي اســت. نقد منفي 
مي تواند بخش عمده اي از مخاطب هاي شما را تحت 
تاثیر قرار دهد و با هزینه مناسب، درست یا غلط در 
کشــورمان مي توانید از انتشارش جلوگیري کنید. 

شناخت سازوکار موتورهاي جست وجوي اینترنتي 
و تمرکز روي وبسایت هاي مشخصي که مي توانند 
در نتایج جســت وجو رتبه هاي اصلــي را به خود 
اختصاص مي دهند، امــکان هدایت اخبار و نظرات 
را فراهم مي کند. آمار نشان مي دهد که کاربرهاي 
اینترنتــي تنها به چند نتیجه اولیه جســت وجوي 
خود اکتفا مي کنند و ناشــر ایراني زوا شرایطي را 
ایجاد کرده که شما حتي با رفتن به صفحات دوم و 
سوم گوگل هم نمي توانید اطاعاتي جز آن چیزي 
که آنها خواســته اند را پیدا کنید. جالب اســت که 
حتي اگر به دنبال برطرف کــردن حس کنجکاوي 
خود باشید و تنها ســعي کنید اطاعاتي بیشتر از 
ریشه هاي این بازي پیدا کنید، بازهم نتیجه خاصي 
نمي بینید. اســتودیو »مدبایت گیمز« که در ترکیه 
فعالیت مي کند، سازنده اصلي زوا است و این اثر را 
اولین بار در میانه سال 2016 میادي روانه بازار کرد. 
اســتودیویي که زوا تنها بازي مهم آنهاست و فعا 
تمام تمرکز خود را روي به روزرساني آن قرار داده اند.

4   با رفتن به ســراغ وبســایت فارسي زوا هم 
اطاعــات چنداني پیــدا نمي کنید. بســیاري از 
بخش هاي وبسایت غیرفعال هستند و شمایل کلي 
تنها به شما این نکته را مي رساند که ما با اولین بازي 
آناین و رقابتي فارسي روبه رو هستیم. بازي اي که 
البته همواره میزبان مسابقات مختلفي است که با 
جایزه هاي قابل توجهي حداقل براي گیمري که راه 
کسب درآمد مشخصي ندارد، همراه شده. یکي دیگر 
از اصلي ترین دایل موفقیت زوا در جذب مخاطب، 
بحث مالي براي آنهاســت. شــما به جز شرکت در 
مسابقات مختلف این اثر که در سطح حرفه اي برگزار 
مي شود، مي توانید با بازي کردن و فروش آیتم هاي 
داخل بازي، درآمد مناســبي را به خود اختصاص 
دهید. به عنوان یک بازیســاز باید رویکرد درستي 
نسبت به کسب و کار خود داشــته باشید و از همان 
ابتدا چنین مسائلي را در بخش هاي مختلف ساخته 
خود لحاظ کنید. سازندگان زوا به خوبي متوجه این 
موضوع بوده و چرخه اي را شکل داده اند که در آن 
هزینه بیشتر براي تبلیغات و جذب مخاطب، مساوي 

است با درآمد بیشتر. 

1   تجربه شاید بزرگ ترین امتیازی باشد که 
این بازیساز جوان کشورمان سعی کرده با تکیه 
بر آن مسیر موفقیت را هموار کند. آنهایی که از 
ابتدا پیگیر صنعت بازی ایران بوده اند احتماا با 
نام »پایان معصومیت« آشنا هستند. اولین پروژه 
رسمی ایران در حوزه بازیسازی که برای زمان 

خود اثر قابل توجهی بود. پایان معصومیت بازی 
سه بعدی در ژانر شوتر اول شخص بود که سعی 
داشت با الگو قرار دادن تعدادی از موفقیت ترین 
آثار بین المللی زمان خود راه را برای اولین دیدار 
گیمرهای ایرانی با محصولی بومی شکل دهد. 
در آن روزها نه خبری از بنیــاد ملی بازی های 

رایانه ای بود نه شناختی از سوی سرمایه گذارها 
که برای بهبود شــرایط کمک کنند. تعدادی 
جوان خاق در کنار یکدیگر شروع به حرکت در 
جاده ای کرده اند که شاید هیچ کدام اطاعی از 
پیچ های متعددش نداشتند. حمید عبداللهی ها 
یکی از همین جوان ها بود. کار خود را در سال 

83 با طراحی بخشــی از انیمیشن های »پایان 
معصومیت« شروع کرد و در ادامه با همان تیم 
به توسعه بازی »لطفعلی خان زند« و »شمشیر 
نادر« پرداخت. آثاری که با همان رویکرد شکل 
گرفته در ابتدا یعنی طراحی بازی ســه بعدی 
برای کامپیوترهای شــخصی ساخته شده و به 
ترتیب در سال 87 و 88 منتشر شدند. فروش 
200 هزار نسخه فیزیکی از »لطفعلی خان زند« 
یکی از شــرکت های توزیع و تکثیر بازی را به 
ماجرا وارد کرد و عما هیــچ مانعی برای ادامه 
کار وجود نداشت. عبداللهی ها روی هر دوی این 
بازی ها به عنوان انیماتور و مدل ساز فعالیت کرد 
و نهایتا بعد از مدتی نوبت به او رسید که سکان 

هدایت را دست بگیرد.

2   بعــد از عرضه »شمشــیر نــادر« نوبت 
به شروع ســاخت »شــبگرد« رســید. اثری 
بلندپروازانه برای استانداردهای ایران که حمید 
عبداللهی ها به عنوان مدیــر پروژه، کارگردان، 
انیماتور، نویسنده و مدل ساز در جریان توسعه 
آن فعالیت کرد. شــبگرد توانست مجوز حضور 
در استیم )بزرگ ترین فروشــگاه آناین بازی 
کامپیوتر( را دریافت کند و بــه عنوان دومین 
بازی برتر مستقل از سوی وبسایت معتبر ایندی   
دی بی انتخاب شــد. دســتاوردهایی که تا آن 
زمان برای اثری ایرانی عما غیرممکن در نظر 
گرفته می شد. شــبگرد حتی مجوز حضور در 
معتبرترین نمایشــگاه بازی دنیا یعنی »ای3« 
لس آنجلس را نیز دریافت کرد اما مشکات مالی 
مانع از شــرکت آن در این رویداد شد. شبگرد 
نهایتا در ســال 93 منتشر شد و استانداردهای 
بازی هــای ایرانــی را ارتقا داد اما مشــکاتی 
همچون پشتیبانی نشدن از ســوی بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای، ضعف های مدیریتی ناشر، 
تبلیغات اندک و تزریق نشدن درست سرمایه به 
تیم توسعه دهنده کار را برای ادامه راه سخت تر 
از همیشه کرد. نرســیدن به انتظارات موجود 
عما شاید به عنوان شکستی در کارنامه حمید 
عبداللهی ها شــناخته شــود اما تبدیل شد به 

پیش درآمدی برای موفقیت های آینده که هیچ 
کدام از اعضای بدنه بازیسازی ایرانی انتظارش 

را نداشتند.

3   استودیو نردبان اندیشــه با تعداد اندکی 
عضو کار خود را شــروع کرده بــود و در ابتدای 
کار هزینه های موجود را به واســطه یک پروژه 
سفارشــی غیرمرتبط و البته ســرمایه شخصی 
تامین کرد. شــروع شاید ســخت ترین بخش 
شکل گیری یک کسب و کار باشد و برای نردبان 
اندیشه با چندین پروژه ناموفق کلید خورد. سال 
94 با عرضه بازی »باقلوا« همراه شــد. اثری که 
در شش ماه ابتدایی انتشــار نتوانست انتظارات 
را برآورده کند امــا با ایجاد تغییــرات مختلف 
نهایتا تبدیل بــه اثری موفق شــد. دو میلیون 
دانلود در شرایطی که اســتانداردها برای بازی 
موفق 500 هزار دانلود بود، توانست اوضاع را به 
نفع تیم ســازنده تغییر دهد. میزان دانلودی که 
می توانست هزینه های جاری تیم توسعه دهنده 
را پوشش دهد. در شرایطی که حمید عبداللهی ها 
و دیگر همراهانــش کار روی پنج بازی جدید را 
شــروع کرده بودند برای تامین سرمایه، اثری را 
روانه بــازار کردند که عما نقــش فراهم کننده 
سرمایه توسعه بازی های اصلی را برعهده داشت. 
»آمیرزا« با هدفی متفاوت شکل گرفته بود اما به 
قدری موفق بود که تبدیل به اولویت اصلی تیم 
سازنده شد. بازی ای که تنها با تیمی چهار نفره 
ساخته شد و در ســه ماه ابتدایی انتشار به 1/5 
میلیون بار دانلود رسید. تاکنون 20 میلیون کاربر 
منحصربه فرد »آمیــرزا« را تجربه کرده اند و این 
بازی با اختافی چشم گیر لقب پرمخاطب ترین 
و پردانلودتریــن بــازی تاریخ ایــران را به خود 
اختصاص داده. اکنــون اما نردبان اندیشــه با 
چیزی حدود 35 عضو کار خود را دنبال می کند. 
اســتودیویی که آماده عرضه بازی جدید خود 
می شود و مثالی است روشن از تاش و رسیدن 
به موفقیت. داستانی که برای جوان های ایرانی 
شاید کمی غیرواقعی به نظر رسد اما می توان با 

الگو قرار دادن آن از بیراهه دوری کرد.

به روز رسانی
مهم ترین اخبار تکنولوژی در هفته ای که گذشت

افزایش فروش تبلت ها بعد از چندماه 
پیش بیني هــا،  طبــق 
فروش جهانــي تبلت ها 
پــس از ماه ها افــول، به 
لطف معرفــي آیپدهاي 
جدید اپل در ســه ماهه 
سوم ســال 2019 روند 
افزایشــي به خود خواهد 

گرفت. براســاس تحقیقات دیجي تایمز، انتظار مي رود فروش جهاني 
تبلت ها پــس از کاهش 8/7 درصدي در ســه ماهه نخســت و کاهش 
11/9 درصدي در مقایســه سال به سال، در ســه ماهه سوم سال 2019 
میادي با افزایش 19/3 درصــدي روبه رو شــود. دو عامل اصلي براي 
افزایش فروش این دسته از محصوات وجود دارد؛ اولین مورد، رونمایي 
از تبلت هاي جدید در بازار شامل نسل جدید آیپدهاي اپل در سه ماهه 
سوم سال است. دومین عامل را مي توان هوآوي دانست. انتظار مي رود 
این شرکت پس از مدتي مناقشه با ایاات متحده، روند معمولي فروش 
تبلت هایش را از سر بگیرد. به گزارش گجت نیوز، فروش کم تبلت ها در 
بازار نیز دوعامل مرتبط دارد: هیچ آیپد جدیدي معرفي نشــد و فروش 
تبلت هاي هوآوي در ایاات متحده نیز ممنوع شده بود. با این حال اپل 
همچنان در صدر جدول فروشندگان تبلت  است در حالي که سامسونگ 
در جایگاه دوم و شرکت آمازون نیز در جایگاه سوم قرار دارد. منع فروش 
هوآوي هم باعث شده این شركت به رده چهارم سقوط کند. رده پنجم 
نیز در اختیار شرکت لنوو است. با این حال مسائلي وجود دارد که مي تواند 
وضعیت بازار را در سه ماهه سوم تغییر دهد. پیش بیني این است که اپل 
و سامسونگ همچنان دو جایگاه بااي جدول را حفظ کنند، اما شرکت 
چیني لنوو رده سوم را از آمازون برباید و این شرکت به رده چهارم سقوط 

کند. هوآوي نیز در رده پنجم قرار خواهد گرفت.

پشتیباني آیفون 11 از قلم هوشمند
ظاهرا قرار است آیفون11 
اپل)یا آیفون XI یا هر نام 
دیگري که کمپاني براي 
ایــن محصــول انتخاب 
نماید( با یک مشــخصه 
جدیــد نســبتا جالــب 
روانه بازار شــود. به گفته 
تحلیل گــران موسســه 

تحقیقاتي سیتي، آیفون نسل بعد از اپل پنسیل پشتیباني خواهد کرد. 
از زمان معرفي اولین نسل از اپل پنسیل، این ابزار جانبي صرفا با آ یپدها 
کار کرده اســت. لذا درصورت پشــتیباني آیفون جدید از قلم اپل، این 
پدیده نشان دهنده تغییري چشمگیر در فلسفه غول کوپرتینویي است. 
به گزارش آي تي رسان، این اقدام با حرف و حدیث فراواني همراه است. 
تحلیل گران موسسه سیتي به طور معمول روي مسائل مالي کمپاني ها 
تمرکز نموده و قابلیت هاي محصوات آینده آن ها را پیش بیني نمي کنند. 
لذا در این مورد، هیچ گونه سوابقي وجود ندارد که با بررسي آن ها بتوانیم 
میزان صحت وسقم اطاعات منتشرشده را ارزیابي كنیم. گزارش موسسه 
سیتي ضمن اشاره به قابلیت پشتیباني از قلم استایلوس به موارد متعدد 
پیش تر اعام شــده درخصوص خانواده آیفون11 اشــاره مي کند. این 
هندست ها احتماا از باتري هایي با ظرفیت بااتر و نمایشگرهاي مشابه 
با مدل هاي فعلــي آیفون  ایکس اس، آیفون ایکــس اس مکس و آیفون 
ایکس آر برخوردار خواهد بود. همچنین دومدل گران قیمت تر آیفون نسل 
آینده احتماا از دوربین هاي پشتي ســه گانه بهره خواهند برد. دوربین 
جلویي گوشي احتماا داراي رزولوشن 10مگاپیکسلي است؛ درحالي که 

نمونه هاي پشتي از رزولوشن 14مگاپیکسلي برخوردار هستند.

تلفن رول شونده ال جي در راه است
چندماه پیش شــرکت 
ال جــي یــک پتنــت 
مربوط به اســمارت فون 
رول شــونده داراي قلم 
هوشمند ثبت کرده بود. 
اکنون به نظر مي رسد که 
این پتنت زودتر از چیزي 
که فکر مي کردیم به یک 

محصول تجاري تبدیل شده است. شرکت ال جي در آوریل سال جاري 
پتنت خــود را با نام تجــاري ال جي رولینــگ در اداره مالکیت معنوي 
کره جنوبي به ثبت رسانده است. همچنین، کره اي ها چندین نام تجاري 
مربوط به اســمارت فون رولي خود را در اداره مالکیت معنوي اتحادیه 
اروپا ثبت کرده اند که شــباهت زیادي به نام تلفن هاي هوشمند رولي 
 The Roll، Bi-Roll، Dual Roll، E Roll، دارند. نام هایي ماننــد
Singature R، R Screen، R Canvas، Roll Canvas  و 
Rotolo برخي از اسامي  مربوط به تلفن رولي ال جي هستند که به همراه 
نشــان تجاري ال جي رولینگ در کره جنوبي ثبت شــده اند. کره اي ها 
این دســتگاه را در طبقه بندي شــماره 9 قرار داده اند. این طبقه بندي 
شامل دستگاه هایي مانند تلفن هاي هوشمند، تلویزیون هاي ال اي دي، 
نمایشگر ها و دستگاه هاي پوشیدني هوشــمند مي شود. باتوجه به این 
موضوع که شــرکت ال جي به تازگي تلویزیون هاي خمیده خود را وارد 
بازار کرده است، باید زمان زیادي را نیز صرف تولید تلفن هاي هوشمند 

رولي کند.

رفتارشناسي با تلفن همراه
شــاید در نــگاه اول عجیب به نظر برســد امــا گروهي از 
پژوهشگران استرالیایي به روشي براي پیش بیني ویژگي هاي 
شخصیتي براساس شتاب سنج تلفن، گزارش هاي تماس و 

فعالیت  پیام رسان پي برده اند. 
کارایي این روش در جست وجوي ویژگي ها بهتر از روش هاي 
دیگر است؛ اما چگونه مي توان بین مسائل به ظاهر بي ربط، 

ارتباط برقرار کرد؟ 
تعداد زیادي از پژوهش هاي گذشته به بررسي ابعاد مختلف 
تلفن همراه و همچنین کاربرد شبکه هاي اجتماعي ازجمله 
زبان در پیغام ها، ظاهر پروفایل فیســبوک یا فعالیت هاي 
فیزیکي و پیش بیني ویژگي هاي شــخصیتي براساس این 

رفتارها پرداخته اند. 
به گفته فلورا ســلیم، یکي از دانشمندان کامپیوتر دانشگاه 
کالیفرنیا: فعالیت هایي مثل سرعت یا مسافت طي شده در 
پیاده روي یا برداشتن تلفن همراه هنگام شب، اغلب اوقات 
تابع الگوهایي هستند و این الگوها نکات زیادي را در مورد 
نوع شــخصیت افراد مي گویند. پژوهشــگرها کار خود را با 
نظریه پنج عاملي شــخصیت آغاز کردند. این نظریه از دهه 
1980 براي کمک به دسته بندي پنج بخش اصلي شخصیت 

به وجود آمد. 
پنج ویژگي اصلي شــخصیت شــامل برونگرایي)در مقابل 
درونگرا(، گشودگي و استقبال از تجربه)کنجکاو در مقابل 
محتــاط(، روان رنجوري)اطمینان در مقابــل اضطراب(، 
پذیرش)دلسوز در مقابل خودخواه( و وجدان کاري)منظم 
در مقابل ســهل انگار( هســتند. به گفته بیلي ســونگ از 
دانشــگاه کورتین)که در این پژوهش نقشي نداشته است(: 
نظریــه پنج عاملي شــخصیت، متداول تریــن روش براي 
شخصیت شناســي اســت. البته مانند هر معیار یا مقیاس 
دیگري این روش منتقداني هم دارد. براي مثال بسیاري از 
پژوهشگرها شک دارند که آیا بررسي پنج ویژگي شخصیتي 

مي تواند پاسخگوي تغییرات کلي شخصیتي هم باشد؟ 
اگرچــه روش پنج عاملــي بي نقص نیســت امــا یکي از 
بهترین سیســتم ها براي ارزیابي علمي  شــخصیت است. 
پژوهشــگرها بین مارس 2010 و ژوئیه 2011 به بررسي 
52عادت تلفــن همراه افــراد پرداختند. در این بررســي 
به هر شــرکت کننده یــک تلفن همراه داده شــد که روي 
آن نرم افزاري بــراي جمع آوري و ادراک نصب شــده بود، 
این نرم افزار اطاعات مربوط به زمــان و چگونگي حرکت 
تلفن هاي همراه)داده هاي شتاب سنجي( و همچنین تعداد 
و زمان کل تماس هــا و پیغام ها را در اختیار پژوهشــگران 
قرار مي داد. در مرحله بعد از شــرکت کنندگان خواســته 
شد تا پرسشــنامه پنج عاملي را براي درجه بندي شخصیت 
خود براســاس پنج  ویژگي شــخصیتي تکمیــل کنند. به 
گزارش زومیت، سپس پژوهشگرها فهرستي از قابلیت هاي 
مرتبط با کاربــرد تلفن همراه تهیه کردند که در شــناخت 
ویژگي هاي شخصیتي مؤثر بودند؛ براي مثال فعالیت  هاي 
فیزیکي در اوقات فراغت مي تواند نشان دهنده برون گرایي 
و تعداد تماس هاي دریافتي مي تواند نشان دهنده پذیرش و 

سازگاري شخص باشد. 
پژوهشگرها پس از بررسي شــماره ها متوجه شدند قابلیت 
تلفن هاي همراه انعکاســي از رفتارهاي 52شرکت کننده 
هستند. با اینکه جامعه آماري آن ها کوچک بود اما داده هاي 
تلفن همراه در پیش بیني رفتارهایــي مثل روان رنجوري، 
وظیفه شناســي و برون گرایي موفق بودنــد. گزارش ها در 
پیش بیني دورفتار دیگر به ویژه اســتقبال از تجربه، مفید 
نبودند. یکي از دایل این نتیجه، وابستگي بعضي ویژگي هاي 
رفتاري به فعالیت و دروني بودن برخي از آن ها است. به گفته 
پژوهشگرهاي این بررســي: »در زندگي روزمره به سختي 
مي توان براســاس الگوي فعالیت شــخص به کنجکاوي یا 

مبتکربودن او پي برد.« 
همچنین باید دقت کرد که ویژگي هاي شخصیتي به درستي 
بررسي شده  باشــند و تحت الشــعاع معیارهاي دیگر قرار 
نگیرند. به گفته ســونگ: متغیرهاي خارجي متعددي در 
این رابطه وجود دارند. براي مثال روان رنجوري مي تواند به 
حجم متفاوت فعالیت هاي شــبانه وابسته باشد، با این  حال 
نمي توانیم تعریف هــاي دیگر را هم نادیــده بگیریم)براي 
مثال افراد روان رنجور معموا در معرض استرس قرار دارند 
و بنابراین هر شخصي با ویژگي هاي متفاوت شخصیتي که 
در معرض استرس قرار داشته باشد، مي تواند نتایج مشابهي 
را نشــان دهد(. اولین بار است که پژوهشــگران داده هاي 
شتاب ســنج را با فعالیت هاي روزمره تلفــن همراه ترکیب 
مي کنند؛ براي ارزیابي چنین پژوهشــي نیاز به بررســي 
پژوهش هاي مشابه با جامعه آماري بزرگتر است. این بررسي 
را مي توان نوعي مطالعه آزمایشي براي تأثیر داده هاي تلفن 

همراه بر آینده زندگي انسان در نظر گرفت. 

امیر پایدار|    اگر مخاطبان تلویزیون از پخش چند آگهي دوش حمام و کنسرو بادمجان خسته شده اند، وضعیت براي کاربرهاي اینترنتي هم متفاوت 
نیست. بیش از یک سال است که هر سایت، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرامي  را که باز مي کنیم، با تبلیغات متعدد یك بازي تحت عنوان »زوا« 
روبه رو مي شویم. خواننده هاي زیرزمیني مطرح ایران براي زوا آهنگ مي سازند، از اسپانسري آن براي تهیه موزیک ویدئو استفاده مي کنند و پدر 
پونه همچنان مشغول بازي کردن این سرگرمي  آناین است. براي کساني که در این روزها به عنوان کاربر ثابت اینترنت شناخته مي شوند، زوا تبدیل 
به بخشي از فرهنگ آناین شده. بازي اي که در ترکیه ساخته شده و جداي از بحث کیفیت، نمونه اي شگفت انگیز از تبلیغات اینترنتي و تاثیر مثبت آن 
در رسیدن به موفقیت است. با این حال زوا بیشتر از آن چیزي که فکرش را بکنید براي رسیدن به موفقیت، مسیر را چراغ خاموش پشت سر گذاشته.

مبین احمدی|    با 33 سال سن حاا شــاید به راحتی لقب موفق ترین بازیســاز این روزهای ایران را بتوان برازنده او دانست. حمید 
عبداللهی ها کار خود را در صنعت بازی ایران از سال 83 به صورت رســمی شروع کرد و اکنون به عنوان بازیسازی شناخته می شود که 
آخرین ساخته اش تبدیل به پرمخاطب ترین بازی تاریخ ایران شده. اگر عاقه  اندکی هم به بازی های ویدئویی روی تلفن های همراه داشته 
باشید، احتماا با نام »آمیرزا« برخورد کرده اید. بازی که اولین بار پاییز سال 96 منتشر شد و از آن زمان تاکنون توانسته تمامی رکوردهای 
ثبت شده در بازار بازی های ایرانی را جابه جا کند. در شرایطی که بخش عمده ای از جوانان جامعه بعد از تاش های متعدد تبدیل به دسته ای 
ناامید از آینده شده اند، داستان حمید عبداللهی و استفاده »نردبان اندیشه« به خوبی نشان می دهد که هنوز برای کسانی که سعی دارند 

با کار درست به موفقیت دست پیدا کنند، جا برای امیدواری باقی است. 

ادامه رشد درآمدزایي یوتیوب
اکنون زمان خوشحالي گوگل است؛ 

چراکه یوتیوب باردیگر به عنوان 
پردرآمدترین اپلیکیشن در 

دسته بندي فیلم و عکس در فصل 
دوم 2019 معرفي شده است. براساس 

داده هاي منتشرشده سنسورتاور، 
تحلیلگر بازار اپلیکیشن، یوتیوب 

138میلیون دار درآمد از پرداخت 
کاربران کسب کرده است. کاربران 

آمریکایي حدود 70 درصد و کاربران 
ژاپني و بریتانیایي به ترتیب هفت 
و چهار درصد درآمد غول اشتراک 

ویدئو را تشکیل مي دهند. این ارقام 
نمایانگر رشدي 220 درصدي درآمد 

یوتیوب در مقایسه با سال گذشته 
هستند. گفتني است اپلیکیشن 
ویرایش ویدئو کواي که هلدینگ 

تنسنت از آن پشتیباني مي کند، در 
جایگاه دوم و اپلیکیشن اشتراک 
ویدئو چیني تیک تاک در جایگاه 

سوم پردرآمدترین اپ هاي این 
دسته قرار گرفتند. یوتیوب در 

سه ماهه نخست 2019 نیز در این 
فهرست صدرنشین بود و کواي نیز در 

جایگاه کنوني خود قرار داشت؛ اما 
تیک تاک خود را یک پله باا کشیده 

و به جایگاه سوم دست یافته است. 
سنسورتاور روند تخمین درآمد خود 

از اپلیکیشن ها را این گونه توصیف 
مي کند: تخمین هاي ما از درآمد 
اپلیکیشن ها براساس اطاعات 

به دست آمده از اپ استور و گوگل پلي 
در سراسر دنیا و در بازه زماني اول 

آوریل 2018 تا 30 ژوئن 2019 هستند 
و میزان کل پرداخت کاربران را نشان 
مي دهند. این رتبه بندي درآمدهاي 

دیگر فروشگاه هاي اپلیکیشن را 
شامل نمي شود.

گ
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گاهی اوقات بعضی از عناوین تا ابد در ذهن مخاطبان 
 آن حک می شــوند و بازی آن ســوی باران که با نام

 Linn: Path of the Orchards در مارکت جهانی 
منتشر شده یکی از آن ها اســت که با کمک نقاط قوت 
خود چنین تجربه ای را رقم می زند. انســان موجودی 
بصری است و به همین علت تاش بسیاری از بازی ها در 
این است که با طراحی گرافیکی خیره کننده مخاطبان 
را به سمت خود جذب کنند. بدون شک چنین ویژگی 
بــرای موفقیت یک بــازی کافی نیســت ولی فرصت 
خودنمایی را به آن می دهد و چه بسا سایر ضعف های آن 
 Linn: Path of the Orchards را بپوشاند. اما بازی 

سعی می کند دل مخاطب را با طراحی هنری متفاوت 
و ساده خود به دســت آورد با آن که از نظر گرافیکی 
در رتبه های اول قرار نمی گیــرد ولی تاثیرگذار ظاهر 
 می شود. از همان ابتدای بازی متوجه می شوید خبری 
از هیجان و شلوغ بازی نیست. اگر به دنبال یک گیم پلی 

ســریع و پر از هیجان می گردید بهتر اســت همین 
ابتدا بی خیال این بازی شــوید. منظور ما این نیست 
که بازی آن ســوی باران چالش ندارد و نیاز به ابتکار 
عمل و ســرعت در آن دیده نمی شــود، بلکه طراحی 
این بازی به نحوی است که شما را آرام می کند. بدون 
شــک در طراحی گیم پلی آن دقت و زمــان زیادی 
صرف شده است ولی این نت های آرام موسیقی است 
که به همراه رنگ بندی هوشــمندانه حــس نایابی را 
در بازیکن بیدار می کنند. توجه بیشــتر ســازندگان 
بازی روی طراحی متنوع و متفاوت بازی بوده اســت. 
 Crescent Moon Games استودیو بازیســازی 

)کرسنت مون گیمز( طراح این بازی است و داستان آن 
در مورد یک محافظ طبیعت به اسم آبان است که پا به 
داخل یک سفر ماجراجویی عظیم در یک دنیای عجیب 
و قدیمی می گذارد. ورود به این دنیا برای آبان به معنای 
روبه رو شدن با مشکات بســیاری است که می توانند 

جلوی او را بگیرنــد. او قصد دارد به درخت باســتانی 
روشنایی برسد و باید به آبان کمک کنید به هدف خود 
در بازی برسد. شما در این بازی باید آبان را به طرف یک 
دروازه مشخص هدایت کنید تا مرحله با موفقیت تمام 
شــود. گیم  پلی بازی عناصری دارد که تعدادی از آن ها 
را شما کنترل می کنید و تعدادی دیگر براساس الگوی 
مشخصی هدایت می شوند. شاید فکر کنید بازی نباید 
جذاب باشد ولی در حین رسیدن به آن دروازه می توانید 
آیتم هایی را جمع کنید و چالش شما رد کردن مرحله 
با کمترین حرکت ممکن است. یادگیری گیم پلی بازی 
ساده اي است ولی آن را در دسته بازی های دشوار قرار 
می دهد. برای جابه جایی شــخصیت بــازی خود باید 
زمان بندی مناسبی را در اجرای حرکت ها رعایت کنید 
و برای ایــن کار باید الگوی حرکتی اجــزای محیط را 
متوجه شوید. سکوهایی که روی آن ها می توانید حرکت 
کنید، نظم حرکتی خاص خــود را دارند و باید با توجه 

به آن ها به آیتم های مورد نظر برسید و با تعداد حرکات 
کمتر مرحله را تمام کنید. مراحل اولیه بازی زیاد سخت 
نیســتند ولی هرچه محیط بازی پیچیده تر می شود، 
چالش های مهم بازی آن ســوی باران بیشــتر توانایی 
شــما را می ســنجد. یکی از نکات قوت بازی استفاده 
از الگوهای منطقی به جای حرکات تصادفی اســت تا 
بازیکن برای عبور از هر مرحله به هوش خود تکیه کند 
تا شانس و اقبال. به عنوان جمع بندی باید بگوییم این 
بازی محصول خاقیتی است که در بعضی از قسمت های 
آن هیچگونه عیبی نمی بینیم و ســایر بخش ها نیز به 
اندازه کافــی جذابیت دارند. طراحــی متفاوت عناصر 
گرافیکی بازی و همچنیــن المان های مختلف مراحل 
باعث می شود مخاطبان با آن ارتباط خاصی برقرار کنند. 
مراحل تنوع خوبی دارند ولی متاسفانه کارهای کلی که 
باید در هر مرحله انجام دهید تغییر نمی کند تا شاید بعد 

از مدتی بازی برایتان تکراری شود. 

ذره بین
سارا ارجمند

� آتلیه � بی سیم

حضور چند میلیون گیمر در ایران و افزایش اهمیت این نوع از سرگرمی باعث شده که جدای از اصل ماجرا، اخبار مرتبط با هنر هشتم نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. با توجه به همین موضوع به سراغ مهم ترین اخبار بازی های ویدئویی در یک هفته اخیر رفته  و تمرکز 
اصلی را روی آثاری قرار داده ایم که تعداد زیادی گیمر را جذب خود می کنند. آثاری که معموا برای کنسول های بازی یا کامپیوترهای شخصی منتشر شده و میلیون ها کاربر در نقاط مختلف کشورمان و البته جهان دارند. بازی های ویدئویی از دریچه رسانه ها

  
هفت سال از زمان عرضه  کنسول پلی استیشن ۴ می گذرد و طبق اعام شرکت سونی این 
کنسول توانسته است تاکنون فروش بیش از 100 میلیون واحدی را رقم بزند. همچنین با 

در نظر گرفتن این که بازی های زیادی هستند که هنوز برای این پلتفرم منتشر نشده اند، 
احتماا این رقم فراتر هم خواهد رفت.

  
خبر ساخت بازی هیتمن 3 که در مستند جدید این مجموعه به آن اشاره شد بسیاری 
از طرفداران هیتمن را به وجد آورد. اگرچه اشاره به این بازی بسیار گنگ و مبهم 
صورت گرفت اما تعداد فراوانی از طرفداران این مجموعه، توسعه نسخه سوم را حتمی 
می دانستند در حالی که متاسفانه این طور نبوده و به نظر نمی رسد پروژه هیتمن 3 در 
حال حاضر به هیچ شکل قابل لمسی وجود داشته باشد.

هنر ایرانی در کانون توجه جهانیان

حسگر تصویر در نقش ناجي سوني
سوني آمارهاي درآمدي خود در سه ماهه گذشته را منتشر کرد و با اعام 
سوددهي براي اولین بار، به نوعي رکوردشکني کرد. این شرکت با وجود 
کاهش ســوددهي در صنعت بازي، به دلیل افزایش تقاضاي سیستم هاي 
دوربیني چندلنزي براي گوشــي هاي هوشمند، شــاهد افزایش فروش 
حسگرهاي تصویري خود بوده است. درواقع ســوني از افزایش فروش 
گوشي هاي هوشــمند حرفه اي تر به مصرف کنند ه ها ســود مي برد که 
شرکت هایي همچون هوآوي در آن نقش دارند. به گزارش زومیت، افزایش 
فروش حسگرهاي تصویري ســوني در دوراني رخ داد که کنسول بازي 
قدیمي  و شش ساله آن ها یعني پلي استیشن۴ به پایان عمر خود نزدیک 
مي شود. همین روند، افزایش هزینه تولید کنسول جدید را براي ژاپني ها 
به همراه خواهد داشت. هیروکي تاتوکي، مدیر امور مالي سوني در کنفرانس 
خبري مرتبط با گزارش مالي شرکت گفت: فروش حسگرهاي تصویري ما 
رشدي مستقل از رشد بازار گوشي هاي هوشمند دارد. این روند به لطف 
استفاده تولیدکننده هاي گوشي از دوربین هاي چندلنزي و حسگرهاي 
بزرگ تصویري رخ داد. مراکز تولیدي ما براي پاســخ به نیاز مشتریان، با 
حداکثر ظرفیت کار مي کنند. سوني در گزارش آماري خود سود عملیاتي 
230/93میلیارد ین)حدود 2/1میلیارد دار( را براي ســه ماهه آوریل تا 
ژوئن سال جاري میادي نشان داده است. آمار مذکور، رشد 18/۴ درصدي 
را نسبت به سال گذشته نشان مي دهد و همچنین بیش  از پیش بیني اجماع 
تحلیل گران یعني 173/61میلیارد ین بود. ژاپني ها که دوسال پیاپي را با 
سوددهي گذرانده اند، در سال منتهي به مارس، پیش بیني سوددهي را در 

رقم 810میلیارد ین حفظ کردند.

� ویژه

بازگشت قدرتمند ندای وظیفه

چراغ خاموش مثل زوا
موفقیت عجیب بازي ویدئویي ترکیه ای در بازار ایران

  
اسفند سال گذشته بود که استودیو 
گیرباکس رسما تایید کرد بازی 
بردرلندز 3 در دست ساخت است 
و قرار است در روز 22 شهریور 
ماه برای  استدیا، کامپیوتر، پلی 
استیشن۴ و ایکس باکس وان منتشر 
شود. این هفته اما استودیو گیرباکس 
رسما اعام کرد که جریان ساخت 
بردرلندز3 به پایان رسیده و این اثر 
آماده انتشار است.

  
چندی پیش مسابقات جهانی بازی 
فورتنایت در نیویورک برگزار شد 

و برندگان حالت تک  نفره و دو نفره 
آن مشخص شدند. براساس اطاعات 

منتشر شده از سوی سازنده این بازی 
یعنی شرکت اپیک گیمز، این مسابقات 

بیش از 2/3 میلیون نفر بازدیدکننده 
داشته است.

غیرممکن با پردانلود ترین بازی ایران
نگاهی به داستان موفقیت سازندگان »آمیرزا« که تاکنون 20 میلیون بار دانلود شده

ســازندگان بــازی Call of Duty: Modern Warfare قول یک 
رونمایی کامل از بخــش مولتی پلیر بــازی را در تاریخ 10 مرداد ماه 
)یک آگوســت( داده بودند که به تازگی به قولشان عمل کرده و  در 
جریان یک ایو استریم، تریلر بخش چندنفره این بازی نمایش داده 
شد. شرکت اکتیویژن و اســتودیو اینفینیتی وارد، به ترتیب ناشر و 
سازنده بازی »کال آف دیوتی: مدرن وارفر« بر روی بخش داستانی و 
مولتی پلیر این بازی تمرکز ویژه ای دارند و در تاش اند تا این عنوان 
را به بهترین کال آف دیوتی این مجموعه تبدیل کنند. اخیرا اطاعاتی 
از این عنوان اکشن اول شخص منتشر شده است اما جزئیات زیادی 
از بخش مولتی پلیر بازی که طرفداران زیادی هم دارد در دســترس 
نبوده؛ اما به تازگی همانطور که سازندگان بازی قولش را داده بودند 
در جریان این ایو استریم اطاعات جدیدی از بخش چندنفره عنوان 
Call of Duty: Modern Warfare منتشــر شده است. استودیو 
اینفینیتی وارد ابراز داشــته که آنها با قابلیــت کراس پلی )تجربه 
مشــترک بازی بین پلتفرم های مختلف( برنامه های بزرگی را برای 
گردهم آوردن بازیکنان، در بخش چند نفره این بازی در ســر دارند. 

همچنین شــرکت اکتیویژن در هفته پیش رو رویدادی را در شهر 
لس آنجلس برگزار می کند تا روزنامه نگاران، استریمرها و افراد فعال 
 Call of Duty: در زمینه بازی های ویدئویی، بخش چند نفره عنوان
Modern Warfare را تجربه کنند. در گذشته از بخش چند نفره این 
بازی تنها حالت گان فایت رونمایی شد و اینکه دیگر خبری از کشتن 
زامبی ها نیست. جزئیاتی ازنحوه شخصی سازی ساح  ها هم منتشر 
شد اما در جریان ایو استریم جدید، تریلر بخش چندنفره این بازی 
به نمایش گذاشته شده است که درآن شاهد گان پلی و مکانیزم های 
مختلف گیم پلی و همچنین 30 نبرد چندنفره با جزئیات کامل هستیم. 
در تریلر منتشر شده شاهد آغاز نبرد باحالتی سینماتیک هستیم که 
 بازیکنان با یک هلیکوپتر وارد نقشه بازی می شوند.  نسخه جدید بازی
 Call of Duty: Modern Warfare پیشرفت های زیادی نسبت به 
نسخه های پیشین خود کرده که یکی از آن ها بهبود جلوه های بصری 
است. برای ساخت این عنوان از یک انجین گرافیکی جدید استفاده 
شده اســت که هنوز نامی برایش انتخاب نشده اما نتیجه استفاده از 
آن بهبود در بســیاری از جنبه های بصری است. از دیگر نکات قابل 

توجه در این تریلر، به بازگشت کیل استریک ها می توان اشاره کرد. 
جاگرنات یکی از معروف ترین کیل اســتریک های سری مدرن وارفر 
اســت که در بازی Modern Warfare3 به مخاطبان معرفی شد و 
در این ویدئو هم شاهد حضورش در نسخه جدید هستیم. یکی دیگر 
از کیل استریک های به نمایش درآمده، به شــما اجازه هدایت یک 
تانک جنگنده را در بازی می دهد. در مجموع کیل استریک ها امکاناتی 
نظیر ردیابی مکان دشمنان و ارسال بسته هایی با امکانات مختلف را در 
محیطی که شما آن را تعیین می کنید فراهم می کند. در انتهای تریلر 
مشخص شد که بازی Call of Duty: Modern Warfare دارای یک 
نسخه بتای عمومی است که پیش از عرضه رسمی بازی در دسترس 
کاربران قرار می گیرد. نسخه بتا از قابلیت کراس پلی  پشتیبانی می کند 
و افرادی که بازی را پیش خرید کرده باشند دو روز زودتر می توانند این 
نسخه را تجربه کنند. دسترسی زودهنگام در تاریخ 21 شهریور ماه 
)12 سپتامبر( در ابتدا برای کاربران پلی استیشن ۴ درنظر گرفته شده 
که باتوجه به قراردادی که جهت همکاری میان دو شرکت اکتیویژن و 

سونی برقرار شد، چنین اتفاقی چندان دور از انتظار هم نبود.

  
شرکت الکترونیک آرتز پیش تر تایید کرده بود که نسخه جدید بازی 
Need for Speed در سال 2019 بین بازه زمانی اول اکتبر تا انتهای 
سال عرضه خواهد شد. اگرچه این کمپانی از نام این بازی رونمایی 
نکرده بود اما خرده فروشی استرالیایی به نام گیم ور به تازگی  این کار 
را با لیست کردن بازی در فروشگاه خود انجام داده و مشخص کرده نام 
نسخه بعدی این مجموعه Heat است.



حوادث
 روزنامه صبح ایران  سال نهم  شماره 2438  یکشنبه  13 مرداد  1398

 فوت چهار نفر در آتش سوزی سفره خانه سنتی 
ســهل انگاري در نصــب كولرگازي، 
آتش سوزي مرگباري را در یك سفره 
خانه ســنتي رقم زد. سرهنگ جلیل 
موقوفه اي، جانشین پلیس پیشگیري 
پایتخت در گفت و گو با خبرنگار ما از 
وقوع یك فقره حریق دریك سفره خانه 
واقع در خیابان كارگر شمالي تقاطع 
بلوار كشــاورز خبــر داد و در ادامه 
توضیح داد: در این آتش سوزي كه ســاعت یك بامداد روز گذشته اتفاق افتاد 
چهار نفر در محل به علت سوختگی شــدید جان باختند . این چهار نفر سه نفر 
آقا و یك نفر خانم بودند كه دو نفر از آنان مادر و پسر بودند. همچنین یك نفر 
نیز به مركز درماني منتقل شده كه وضعیت مناسبي ندارد . همه جانباختگان 
و نیز مصدوم کارگر بودند که در لحظه حریق خواب بودند. برابر بررســي هاي 
اولیه توسط عوامل آتش نشانی  علت حریق اتصال كابل كولر گازي بوده است.

قتل در قهوه خانه معروف در شمال تهران
نزاع در یک قهوه خانه معروف در شمال پایتخت که پاتوق سلبریتی ها نیز بود، 
منجر به مرگ مردی میانسال شد.حدود ساعت 20:30 شامگاه چهارشنبه 
هفته گذشته وقوع یک درگیری خونین در یک قهوه خانه معروف در خیابان 
دربندی به پلیس 110 اعام شد که به ســرعت تیمی از ماموران کانتری 
101 تجریش به محل حادثه اعزام شــدند.پس از حضــور ماموران در محل 
مشخص شد درگیری بین دو مرد میانسال )صاحبان قهوه خانه( روی داده و 
یکی از طرفین این درگیری با سه ضربه چاقو، فرد دیگر را مجروح کرده است.

بررسی بیشتر نشــان داد محل وقوع درگیری پاتوق بسیاری از سلبریتی ها 
بوده است.تحقیقات ماموران حاکی از آن بود که ضارب با مضروب بر سر ملک 
قهوه خانه درگیری داشته اند که ماموران نســبت به دستگیری ضارب اقدام 
کردند.رسیدگی به این پرونده ادامه داشــت تااینکه خبر رسید مجروح این 
نزاع، ساعتی پس از درگیری به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان جان 
باخته است.بدین ترتیب با تشکیل پرونده قتل، مراتب به بازپرس امور جنایی 

تهران نیز اعام شد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

باند سند نمره و اوراق خودروها  منهدم شد
ســرکانتر دوم پلیس پیشــگیری تهران بزرگ از انهدام باندی خبر داد که 

سندهای خودروهای سرقتی را با خودروهای تصادفی جابه جا می کردند.
سرهنگ فرزاد تاجره در تشریح این خبر بیان داشت: در پی دریافت اخباری 
مبنی بر سرقت دو دســتگاه خودروی زانتیا در حوزه شــمال و شمال غرب 
تهران، موضوع سریعً در دســتور کار عوامل عملیات کانتری 134 شهرک 
قدس قرار گرفت. عوامــل عملیات کانتری 134 شــهرک قدس از طریق 
اقدامات عملیاتی، موفق به شناسایی دو نفر در این پرونده شدند که با خودروی 
پژوپارس اقدام به سرقت خودروهای زانتیا می کردند. در بازجویی اولیه از دو 
سارق مشخص شد آنها به صورت باندی اقدام به سرقت خودرو می کنند که با 
هماهنگی با مقام قضایی، دو تیم عملیات از کانتری 134 شهرک قدس به 
شهرستان های مرزی )محل اختفای سایر اعضای باند( اعزام شده و موفق به 
دستگیری سه متهم دیگر این پرونده شدند. این سارقان سندهای خودروهای 
سرقتی را با خودروهای تصادفی دیگر جابه جا کرده، بر روی شماره های بدنه و 
موتور خودروها سنگ گرفته و خودروهای سرقتی را به عنوان خودروی جدید 
و با قیمت بسیار پایین تر می فروختند. تاکنون از اعضای این باند، سه دستگاه 
خودروی زانتیا، پنج دستگاه خودروی قطعه قطعه شده، بیش از 30 قطعه در 
خودرو، 20 قطعه در صندوق عقب، هفت عدد داشبورد، 6 باک بنزین و سایر 

قطعات از قبیل گیربکس و موتور کشف شده است.

  اخبار�

خلیل موســوي|اوایل زمستان سال گذشــته بود که 
ماموران زندان تهران بزرگ تعــدادی از متهمان را برای 
تحقیقات به دادسرای شهرری منتقل كردند. پس از پایان 
تحقیقات و هنگامی که ماموران قصد داشتند زندانیان را با 
خودرو به زندان انتقال دهند، برای اینکه متهمان راحت تر 
بتوانند سوار بر خودروی زندان شوند پابندهای آنها را باز 
کردند. هنگامی که ماموران در حال سوار کردن متهمان 
به خودروی زندان بودند ناگهان یکــی از زندانیان اقدام 
به فرار کرد. ماموران که متوجه فرار ناگهانی متهم شــده 
بودند به تعقیب او پرداختند و از اهالی محل و مردمی که 
در آنجا حضور داشتند نیز كمك خواستند تا از فرار متهم 
جلوگیری کنند. درنهایت با کمک مردم، ماموران زندان 
موفق شدند او را دستگیر کنند اما هنگام سوار کردنش به 
خودرو با مقاومت او مواجه شدند. مقاومت و فحاشی متهم، 
عصبانیت سربازان و مامور زندان را برانگیخت و باعث شد 

تا درگیري پیش بیاید.
این درگیــری چند دقیقــه ای طول کشــید و درنهایت 
ضربه ای به سر مقتول اصابت کرد و لحظاتی بعد نیز تسلیم 
مرگ شد. مرگ مرد جوان به بازپرس و تیم تحقیق اعام  و 
در بررسی های اولیه مشخص شد متهم جوان مدتی قبل 

به اتهام کاهبرداری دستگیر و روانه زندان شده است.
در ادامه تحقیقات، کارآگاهان به ســراغ شاهدان ماجرا 
رفتند. شهود ابراز داشــتند كه سه ســرباز و یک مامور 
زندان در جریــان قتل زندانی جوان نقــش دارند. بدین 
ترتیب هر چهار نفر آنها بازداشت شده و تحقیقات از آنها 

صورت گرفت.
با توجه بــه اعترافات متهمان، اظهارات شــهود، مدارک 
موجود در پرونده، کیفرخواســت علیه سه سرباز به اتهام 
مشارکت در قتل عمدي فرد زنداني و علیه مامور زندان به 

اتهام معاونت در قتل عمدي صادر شد.
بدین ترتیب پرونده قتل زندانی جوان برای رســیدگی و 
صدور حکم به شعبه دهم دادگاه كیفري یك استان تهران 
ارسال شد و روز گذشته متهمان از زندان به دادگاه منتقل 
شدند. آنها در جلسه دادگاه كه به ریاست قاضي قربانزاده و 
با حضور یك مستشار تشكیل شده بود محاكمه شدند و هر 
كدام به صورت جداگانه مورد تحقیق قضات قرار گرفتند. 
اولیاي دم مقتول براي عامان جنایت درخواست قصاص 
كردند و گفتند براي ایــن كار حتي تفاضــل دیه را نیز 
پرداخت خواهند كرد. تحقیق قضات از سه متهم كه هر 
سه نفر در ابتداي تحقیقات بازپرسي اتهام قتل را به صورت 
شریكي گردن گرفته بودند مشــخص كرد آنها این بار از 
صحبت هاي خود بازگشته اند. سه سرباز مدعي بودند آن 
روز پس از این اتفاق هیچ كاري با متهم نداشته اند بلكه این 
كارمند زندان بود كه دائم به آنها دستور مي داد و مي گفت 
باید این كارها را بكنیــد واا من گــزارش خواهم كرد. 
سربازان مدعي بودند مافوق شان تمامي دستورات را صادر 
كرده است و به یكي از آنها گفته است پا روي سر مقتول 
بگذارد و به دیگري گفته است پا روي كمرش بگذارد و به 
یكي دیگر نیز گفته است سیلي به او بزند كه در آخر همین 
كارها باعث مي شود متهم از هوش برود. همچنین سربازان 

مدعي بودند هیچ شرح وظایفي نداشتند و نمي دانستند 
تا چه حد باید از مافوق شان اطاعت كنند و همین موجب 
شــده بود هرچه مافوق در زمینه رفتار با متهم ها بگوید 
آنها گوش كنند. ســربازان مي گفتند در مرحله دادسرا 
نه به خوبي از آنها تحقیق شــده است و نه گذاشته اند كه 
حرفي بزنند.  مامور زندان زماني كه در جایگاه قرار گرفت 
گفت: من هیچ قصدي براي كشتن متهم نداشتم و اتهام 
خودم را كه معاونت در قتل اســت قبول ندارم. من در آن 
روز مامور زندان بــودم و وقتي متهم فرار كرد این ســه 
نفر به ســراغ او رفتند و با همكاري مردم متهم را دوباره 
دستگیر و به ماشین منتقل كردند. متهم براي سوار شدن 
به خودرو مقاومت و فحاشي مي كرد و همین شد كه سه 
سرباز یكدفعه از دست او عصباني شدند و در حالي كه من 
نتوانستم در درگیري بین این سه سرباز و متهم مداخله 
كنم، دیدم آنها در حال كتك زدن او هســتند. به سراغ 
متهم آمدم كه از حال رفته بود. سریعا با اورژانس تماس 
گرفتم كه دیر كرد و به همین دلیل متهم را كه هنوز نفس 

مي كشید سوار خودروي حامل زندانیان كردیم و به زندان 
بازگشتیم و در آنجا به بهداري منتقل كردیم. در بهداري 
بود كه به او سرم وصل كردند و در واقع مقتول دو ساعت 
بعد فوت كــرد. اان من خودم از عوامل بهداري شــاكي 
هستم چراكه آنها وقتي دیدند حال متهم تا این حد خراب 
شده باید او را به بیمارستان منتقل مي كردند نه اینكه به 
او ســرم بیخودي وصل كنند و منتظر شوند تا او بمیرد و 
براي ما یك پرونده قتل تشكیل شــود. این مامور زندان 
حتي مدعي شد امكان خودكشي متهم نیز وجود داشته 
است و متهم وقتي خودش را بین سربازان دید تصمیم به 
خودكشي گرفت و در واقع دستورات این فرد به سربازان 
براي این بوده است كه آنها اجازه خودكشي به این متهم را 
ندهند اما در ادامه درگیري بین متهم و سه سرباز به دلیل 
فحاشي متهم به آنها پیش مي آید كه همین باعث كتك 

زدن متهم از سوي سه سرباز مي شود. 
در انتهاي این جلسه هیات قضایي وارد شور شدند تا براي 

تعیین سرنوشت متهمان پرونده تصمیم گیري كنند. 

 رسیدگي به قتلي دیگر
از  زندان فشافویه

پرونده قتل یک زندانی که هنگام اعزام به دادسرا قصد فرار از دست 
مامور و سه سرباز زندان تهران بزرگ را داشت، روز گذشته روي میز 

قضات شعبه دهم دادگاه كیفري یك استان تهران قرار گرفت

 دستگیري عامل جنایت در لباس فروشي
دو برادر كه یكي از آنها در روز چهارم ماه جاري با فرو كردن چاقو 
در گردن جوان لباس فروش موجبات مرگ او را فراهم آورده بود 

دستگیر شدند. 
چهارم مــرداد 98، وقوع یک نــزاع و درگیــری در یک مغازه 
لباس فروشی در باقرشهر کهریزک به پلیس 110 اعام شد که 

بافاصله ماموران کانتری 175 باقرشهر به محل اعزام شدند.
با حضور ماموران مشخص شد دو برادر به نام های شایان و شاهین، 
با صاحب یک مغازه لباس فروشی و دوست وی به نام قادر درگیر 
شده و آنها را مجروح کرده اند. بافاصله مصدومان به بیمارستان 

منتقل شدند اما قادر به خاطر شدت جراحات وارده فوت شد.
در ادامه تیمی از کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 
به همراه تیم بررســی صحنه جرم و تشخیص هویت و بازپرس 

کشیک ویژه قتل، در محل جنایت حاضر شدند. در بررسی اولیه 
مشخص شــد مقتول بر اثر ضربات وارده با جسم تیز به گردن 

فوت شده است.
تحقیقات تکمیلی حاکی از آن بود دو برادر مذکور از افراد شرور 
منطقه هستند که ابتدا شایان با مراجعه به مغازه لباس فروشی با 
صاحب مغازه درگیری لفظی داشته و با ورود قادر به ماجرا، شدت 

درگیری باا گرفته بود.
در ادامه، برادر شایان نیز وارد درگیری شــده و پس از مجروح 
کردن صاحب مغازه و قادر با ساح ســرد از محل متواری شده 

بودند.
با تجمیع اطاعات به دســت آمده دستگیری دو برادر شرور در 
دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و مخفیگاه ضاربان در محدوده 

ورامین شناسایی شد. ســرانجام هر دو متهم در تاریخ 9 مرداد 
98، در یک عملیات ضربتی دستگیر و به پلیس آگاهی پایتخت 

منتقل شدند.
شــایان در تحقیقات اقرار کرد که پس از رهایی از زندان برای 
خرید لباس به مغازه مذکور مراجعه کرده و چون پولی نداشته از 
صاحب مغازه خواسته لباس را به صورت مجانی به او بدهد که این 
مسئله به درگیری منجر شده و پس از ورود دوست صاحب مغازه 

)مقتول( و شاهین به ماجرا، قتل روی داده بود.
در بررسی سوابق هر دو برادر مشخص شــد، آنها از افراد شرور 
منطقه باقرشهر و دارای چندین سابقه کیفری در زمینه شرارت، 
تیراندازی و موادمخدر هســتند. هر دو برادر با اعتراف به نزاع 
منجر به قتل، با صدور قرار قانونی توســط مرجع قضایی برای 

انجام تحقیقات تکمیلی و کشف زوایای پنهان پرونده در اختیار 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفتند.

سردار علیرضا لطفی؛ رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعام 
این خبر گفت: بیش از یک سوم قتل های کشور به صورت ناگهانی 
و با استفاده از ساح سرد اتفاق می افتد و این در حالی است که 
حمل ساح سرد، جســارت نزاع با دیگران را افزایش می دهد. 
همراه داشتن ساح سرد و اســتفاده از آن، بی شک پشیمانی و 
ضرر به دنبال داشــته و انگیزه ارتکاب جرم را افزایش می دهد. 
خویشتنداری، متانت، تدبیر و مدارا در پیشگیری از انواع خشونت 
و حتی قتل، نقش چشمگیر و غیر قابل انکاری دارد و باید بدانیم 
که در نزاع های آنی، به طور ناخودآگاه از ساح سرد در دسترس 

استفاده می شود بنابراین، ساح سرد با خود حمل نکنیم.
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سید ســتار صید متولد 1366 و اهل روستای 
وایت رود دیزین است. او هم مثل اکثر بچه های 
روستا که از سن پنج،شش ســالگی هم برای 
تفریح و هم برای امرار معاش وارد رشته اسکی 
آلپاین می شوند، وارد این رشته شد و 18ساله 
بود که حرفه اسکی اســتقامت را انتخاب کرد 
و جزو معدود افرادی اســت که در کشور ما در 
 این رشــته مدال آور بوده اســت. او می گوید:

» قبل از دوره من رشته اسکی استقامت ایران 
در مســابقات جهانی حتی به گــروهC هم راه 
پیدا نمی کرد ولی من اان در گروهB هم جزو 
فینالیست ها هســتم و در گروهA هم می توانم 
شــرکت کنم و اولین ورزشکاری هستم که در 
مســابقات 2018 کره ورودی شرکت در پنج 
مسابقه را داشتم و به آن مسابقات اعزام شدم. 
قبل از من چنین چیزی نبود. بعد من هم چند 
نفری هســتند اما هنوز تجربــه و آمادگی این 
سطح از مســابقات را ندارند.مثا سال گذشته 
در کشور اتریش مسابقات جهانی برگزار شد که 

چهار ورزشکار پســر و چهار ورزشکار دختر به 
مسابقات اعزام شدیم اما  فقط من توانستم در 
آن مسابقات فینالیست شوم و تا آخر مسابقات 

حضور داشته باشم.« 

   ورزشکاران دنیا فقط ورزش می کنند اما ما...
ستار صید در رشته اسکی استقامت که رشته 
اصلی اش است در ســه دوره المپیک شرکت 
کرده و هفــت دوره مســابقات جهانی رفته و 
در همه آنها توانســته فینالیست شود.او اولین 
ورزشــکاری اســت که مدال رشــته اسکی 
اســتقامت را در المپیک 2011 کســب کرده 
اســت. اما هم اکنون تمام دغدغه  او آینده اش 
اســت؛ آینده ای مبهم که در پیش روی برخی 
از قهرمانان کشــورمان اســت. او در این باره 
می گوید:» من یک ورزشــکار و نخبه ورزشی 
هستم و در رشته استقامت  برای مملکتم بارها 
افتخار آفرینی کردم اما شغلی ندارم و نمی دانم 
بعد از دوره قهرمانی چه چیزی در انتظارم است. 

اگر یک ورزشکار بخواهد برای قهرمانی کار کند 
حداقل باید روزی شش ساعت ورزش کند. سه 
تا دوســاعت باید تاش کند. اان قهرمان های 
دنیا در یک سال حداقل 2000 ساعت تمرین 
می کنند. اما ما با اینکه برف نداریم و برای امرار 
معاشــمان کار هم می کنیم بدون مربی سالی 
800 ساعت ورزش می کنیم. این ورزشکار در 
کشورش غنی است و دولت از او خواسته فقط 
ورزش کند اما ما در کنار ورزش، کشــاورزی و 
دامپروری می کنیم. ایــن برایمان بزرگ ترین 
معضل است و کاش از ما که سال هاست در این 
حرفه در حال فعالیت هســتیم برای مربیگری 

دعوت شود.«

   رشته ما طرفدار ندارد 
سید ســتار مي گوید در همه این 15 سالي كه 
اسکی كرده و روز به روز در جایگاه هاي بااتري 
قرار گرفته هیچگاه مربي خارجي نداشته و در 
بیشتر مواقع خودش مربي خودش بوده است. او 

تابستان ها كه برف نیست رول اسكي كه مكمل 
اسكي استقامت است انجام مي دهد. اما معموا 
در همه این سال ها براي خرج زندگي نیمي از 
روز را كار مي كند و به كشــاورزي، باغداري و 
دامداري مشغول است و نیمي از روز را ورزش 
مي كند. او حتي در رابطه با آموزش رشته اش به 
عنوان مربی خصوصی در فصل هاي زمستان و 
تابستان مي گوید:» رشته ما رشته بسیار سختی 
است. دو رشته آلپاین و اســنو برد فعال است 
چون اینها رشته سرعت هســتند و همه افراد 
به ســرعت عاقه مندند. تایمش هم شاید در 
کل 5 دقیقه باشد اما رشته ما برعکس است و 
مسابقات در 30 کیلومتر به باا برگزار می شود. 
به همین دلیل تقاضا براي یادگیري این رشته 

كم است.«  

   مشــتاق حضور در المپیك به عنوان 
مربي هستم 

سید ستار صید این روزها یكي از كاندیدا های 

انتخاب مربي براي المپیك 2020 اســت. او 
مي گوید خیلي دوست دارد تجربیات 15ساله 
خود را به جوانان كشــورش آموزش دهد اما 
شانس خود را براي حضور در این جایگاه كم 
مي بیند و در این باره  می گوید:» فدراسیون 
اســکی کمک می کند اما اگر حمایتی است 
باید بین همه ورزشــکاران یعنــی نفر اول تا 
دهم تقســیم شــود و این حمایت ها متوجه 
افراد خاصی نباشــد. متاســفانه دســتگاه و 
زیرمجموعه فدراســیون از رئیس فدراسیون 
حرف شنوی کافی ندارند. مثا شخص رئیس 
فدراسیون از من حمایت می کند اما اقداماتی 
را که زیرمجموعه او باید برای من انجام دهند 
انجــام نمی دهند در صورتی که دســتگاهی 
موفق است که همه در یک راستا و یک هدف 
کار کنند. فدراســیون اگر مدال و پیشرفت 
می خواهد باید کاری کند همه با هم یک هدف 
را دنبال کنیم نه اینکه گزینشی برخورد کنیم 

و استعدادها را نادیده بگیریم.« 

بیکاری، اتفاقی تلخ
 در روزهای

 شیرین قهرمانی 
گفت وگو با سید ستار صید، تنها ورزشکاری 

که در المپیک بازی های زمستانی برای ایران 
مدال آوری کرده است

هانیه درویش| در روســتاهای شمشک و دیزین پسرانی رشــد کرده اند که با 
استعدادی خدادادی و بدون داشتن امکانات و تجهیزات روز دنیا اسکی می کنند، 
از سنین کم با اتکا به توانایی هایشان سری در سرهای این رشته در می آورند، در 
مسابقات استانی و بعد کشــوری به مقام و مدال می رسند و در عرصه جهانی هم 
حرفی برای گفتن دارند. پسرانی چند بعدی که اغلب روزها علوفه جمع می کنند، 
کشاورزی می کنند و دام هایشان را می دوشــند و شب ها فرصت می کنند ورزش 
و تمرین کنند. سید ســتار صید یکی از همین افراد است. ورزشکاری مستعد که 
تجربه سه بار حضور در بازی های المپیک زمستانی را داشته و در المپیک 2011 برای 
اولین بار برای ایران مدال برنز گرفته اســت. با او که این روزها دغدغه کار، بیمه و 

بازنشستگی دارد گفت وگو کرده ایم. 

جواد رضویان، حسین آهی و مدیرعامل کاله

 10 مقاله پربازدید در ویکی پدیای فارسی در روز جمعه 11مرداد:
سید جواد رضویان، اختال شخصیت اسکیزویید، شها ریاحی، پل واکر، 
سریال هیوا، مارچوبه، امام محمد تقی و سریال سال های دور از خانه به 

همراه دو مقاله غیراخاقی. 
  پنج پســت پربازدید در کانال های فارســی تلگرام در روز جمعه 

11مرداد:  
1. ســخنان بحث برانگیز مدیرعامل کاله در برنامــه فرمول یک )2.88 

میلیون بازدید در 902 کانال(
2. توقیف لوگوی باشگاه استقال )2.79 میلیون بازدید در 418 کانال(

3. تبلیغ یک ســایت قمار و شــرط بندی )2.40 میلیون بازدید در 651 
کانال(

4. سخنان ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری درباره برخورد با 
گرانفروشی بلیت هواپیما )2.16 میلیون بازدید در 443 کانال(

5. نخست وزیر انگلیس برای خبرنگارانی که بیرون منزل  منتظرش بودند 
چای آورد )2.15 میلیون بازدید در 551 کانال(

 11 گروه کلمه با بیشترین رشد میزان جست وجو در چهار روز اخیر 
در گوگل )کلمات مشابه در یک گروه تجمیع  شده اند(:

1. حسین آهی/ 2. سحر قریشی و مهناز افشار، سحر قریشی
3. کالج تپســل )آکادمی دیجیتال مارکتینــگ(/ 4. آهنگ نفس مهدی 
احمدوند/ 5. هادی رضوی/ 6. حامد زمانی/ 7. سامانه سناد )وزارت آموزش 
و پرورش(، سناد/ 8. سایت سنجش، سنجش، سازمان سنجش/ 9. امروز 

چندمه/ 10. گاج مارکت/ 11. دیبا موویز

� ترند ���

مشهد، محبوب ترین مقصد برای سفر با قطار
دیروز خبری منتشر شــد مبنی بر اینکه، قیمت بلیط قطار در کشور به طور 
متوسط 22 درصد نسبت به پارسال افزایش پیدا کرده است. همین موضوع 
بهانه ما شد تا در ترند تجاری ببینیم به روایت گوگل، کدام قطار و کدام مقصد 

برای سفر با قطار بیشتر مورد جست وجو قرار می گیرد. 
بیشترین میزان جســت وجو برای این مقاصد بوده اســت: مشهد و شیراز. 
بیشترین میزان رشد جست وجو هم برای این مقاصد بوده است: رشت، آنکارا، 

لرستان، رشت به مشهد، تهران وان و پرند تهران.
از نظر نوع قطار، بیشترین میزان جست وجو برای این نوع قطار یا شرکت بوده 
است: رجا و فدک. بیشترین میزان رشد جست وجو هم برای این نوع قطار یا 

شرکت ها بوده است: گردشگری و فدک. 
از نظر مرکز خرید بلیت هم بیشــترین میزان جســت وجو این ســایت یا 
اپلیکیشن بوده است: علی بابا و بیشترین میزان رشد جست وجو هم برای این 
نوع قطار یا شرکت ها بوده است: وب سرویس، تخفیفان، مستر بلیط و بن ریل.

� ترند�تجاری�|�راه�آهن ���

� از�خبرها ���
استقرار مدل تعالی سازمانی چابک سازی و ارزش آفرینی

شعبه اهواز بیمه حکمت افتتاح شد

نقش شعب در بانکداری در حال تغییر است 

محمدرضا قربانــی، مدیرعامل 
بانک دی در جلسه ای با حضور 
معاونان و مدیران بانک،اهتمام 
نامه تعالی سازمانی را امضا کرد.

به گزارش اداره روابط عمومی 
و تبلیغــات بانک دی، در جلســه ای کــه با حضور 
محمدرضا قربانی، مدیرعامل، معاونان، مدیران ارشد 
و روسای ادارات بانک برگزار شد، اهتمام نامه تعالی 

سازمانی توسط حاضران قرائت و امضا شد.
بر اساس این گزارش، در این جلسه که به همت اداره 
کل طرح و توسعه و با حضور علی اصغر آزادی، مشاور 
بانک در امور تعالی سازمانی برگزار شد، محمدرضا 
قربانی، مدیرعامل بانک دی ضمن تمجید از همت 
واای تســهیل گران و اعضای تیم های تعالی برای 
اســتقرار مدل تعالی در ســازمان گفت: آشنایی با 
منطق پیاده سازی مدل تعالی در سازمان اگر به نحو 
شایسته ای تبیین شــود کارکنان با درک اهمیت و 
ضرورت اجرای این مســئله در می یابند که استقرار 
مدل تعالی عاوه بر توســعه مفاهیم تعالی موجب 
شــناخت بهتر انتظارات و نیازهای ذی نفعان درون 
و برون ســازمانی و تعریف پروژه هایی جهت بهبود 
کیفیت خدمات رسانی به آن ها می شود و در نهایت 

چابک ســازی و ارزش آفرینی برای ذی نفعان را به 
همراه دارد. وی افــزود: الگوی تعالی ســازمانی به 
عنوان رویکردی بنیادیــن و راهبردی برای تضمین 
حصول اطمینان از رشد پایدار، مستمر و متوازن در 
سازمان است که باور به آن می تواند تحقق اهداف و 

استراتژی های کان بانک را نیز تسریع نماید.
مدیرعامل بانک دی با تاکید بــر لزوم توجه تمامی 
مدیران به جاری ســازی روح تعالــی در واحدهای 
مختلــف بانک گفت: هدف این جلســه توســعه و 
توانمندسازی مهارت های مدیران بانک دی در مسیر 
تعالی است تا با ایجاد همدلی، اهتمام و نهادینه کردن 
چرخه بهبود مستمر شاهد پیاده سازی منطق تعالی 
در عملکرد روزانه تمامی همکاران باشیم. قربانی با 
اشاره به چشم انداز بانک دی در مسیر تعالی سازمانی 
در سال 1398 تاکید کرد: هدف ما از شرکت در جایزه 
ملی تعالی ســازمانی صرفا کسب جایزه نیست بلکه 
بهبود روزافزون خدمات و محصوات، روان سازی و 
چابک سازی فرآیندها و ارزش آفرینی مستمر برای 
ذی نفعان مهم ترین اهداف بانک دی در این مســیر 
است. در ادامه این جلســه آذر محصصی، مدیرکل 
طرح و توســعه ضمن ابراز خرسندی از پیاده سازی 
مدل تعالی سازمانی در سال جاری و دستاوردهایی 

که این مدل در سالیان گذشته برای مجموعه داشته 
اســت، اظهار کرد: خدا را ســپاس می گوییم که در 
سال های اخیر نگاه جسورانه و متعالی رهبران بانک 
دی به افزایش شــفافیت اطاعــات و ارتباطات و 
پذیرش فرآیندهای خود ارزیابــی و قرار گرفتن در 
معرض ارزیابی های برون ســازمانی و ملی با جدیت 
مــورد توجه قــرار گرفته اســت. وی موفقیت های 
به دست آمده را مرهون همت واا، تاش، همکاری 
و همدلی تمامی کارکنان و مدیران بانک دانســت 
و تاکید کرد: مــروری بر دســتاوردهای بانک طی 
سال گذشته نشان از رشد ســریع و چند پله ای در 
ابعاد مختلف دارد که امیدواریم با حرکت مســتمر 
بر اساس روح تعالی و پیاده سازی پروژه های بهبود 
و کسب تجربیات بیشــتر این روند افتخارات تداوم 
یابد. مدیرکل طرح و توسعه دریافت گواهینامه ها و 
تقدیرنامه  های مختلف را نشان تاش گروهی و قرار 
گرفتن در مسیر تعالی و سرآمدی ذکر کرد و گفت: 
هر چند این موفقیت ها جای خرســندی داشته و از 
حرکت صحیح بانک دی در مســیر توسعه حکایت 
دارد اما باید بگوییم که این امر مســئولیت ما را در 
ارائه خدمت بهتر و بیشتر به جامعه به ویژه خانواده 
معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران سنگین تر می کند.

در راستای خدمت رسانی بهتر و 
شایسته تر به آحاد جامعه، شعبه 
اهــواز بیمه حکمــت با حضور 
دکتر غامحسین چایچی مدیر 

عامل این بیمه افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه حکمت، بر این اساس 
در مراسم افتتاحیه شــعبه اهواز برخی فرماندهان 
ارتش و مسئوان این شــهر حضور داشتند که پس 
از تاوت آیاتــی از قرآن کریم و عــرض خیر مقدم 
توسط رئیس شعبه اهواز، دکتر چایچی ضمن ابراز 
خرســندی از افتتاح این شعبه در شــهر مقاومت و 
حماسه با یادآوری حادثه تاســف بار سیل اخیر در 
خوزســتان عنوان نمود: اگرچه در این حادثه تاش 

مســئوان، ارتش و نیروهای مردمی باعث شد تا از 
گستردگی سیل و افزایش خسارات جلوگیری شود، 
ولیکن نکته حائز اهمیــت آن در این  بود که بدانیم 

خطر همیشه پیش روی ما قرار دارد.
وی با اشــاره به اینکه بیمه به عنوان یک ابزار مهم 
برای رفع نگرانی های آینده می تواند در زندگی حال 
افراد کارآمد و تضمین کننده امنیت و آسایش باشد، 
افزود: همیشه مال و جان ما در معرض خطر قرار دارد، 
از این نظر حضور بیمــه در زندگی ما ازم و ضروری 
است. مدیر عامل بیمه حکمت از تاسیس شرکت های 
مختلف بیمــه ای و افزایش نمایندگان در سراســر 
کشور گفت و بیان داشت: بیمه حکمت در سال 95 با 
مجوز بیمه مرکزی کار خود را آغاز کرد و در دوسال 

بعدی زیرساخت های آن آماده شــد و هم اکنون با 
بیش از 150 هزار سهامدار که همگی کارکنان ارتش 
جمهوری اسامی ایران هستند، توانست در این مدت 
کوتاه افتخارات زرینی را از آن خود نموده و جایگاه 
بسیار مناســبی را در بین شرکت های دیگر بیمه ای 

کسب نماید.
دکتر چایچی در پایان ســخنان خــود گفت: هدف 
اصلی ما در بیمه حکمت ارائه خدمات متنوع به مردم 
و ارتشــیان عزیز و جلب رضایتمندی آنان است که 
تاش داریم با افزایش نمایندگان خود در سراســر 
کشور خدمات بیمه ای خود را بدون وقفه و با ضریب 
حداکثری امنیت در جهت رفاه و آســایش همگان 

به کار بریم.

 مدیرعامل بانــک ایران زمین در 
بازدید از شعب شهر تهران گفت: 
امروز نگاه مشــتریان به شــعب 
بانکی نسبت به گذشــته تغییر 
کرده است. در حال حاضر خدمتی 
وجود ندارد که نتوانیم از طریق ابزارهای هوشــمند به 
مردم ارائه کنیم.  به نقل از روابــط عمومی بانک ایران 
زمیــن، مدیرعامل بانک ایران زمین بــه همراه معاون 
عملیات بانکی با حضور در تعدادی از شعب تهران ضمن 
بازدید از این شــعب گفت: در حــال حاضر 97درصد 

تراکنش های بانک ایران زمین در خارج از شعب انجام 
می شود و این موضوع در سایر بانک ها نیز با آمار مشابهی 
که وجود دارد خود نشــان می دهد تغییرات بزرگی در 
سال های اخیر صورت گرفته است.  وی افزود: نسبت به 
گذشته شاهد کاهش تعداد شعب بانک ها هستیم. اما 
واقعیت این است که عمده اتفاقی که در حال رخ دادن 
است، تغییر نقش شعب اســت.  مدیرعامل بانک ایران 
زمین با اشاره به سرعت رشد تکنولوژی اظهار داشت: در 
حال حاضر در بخشــی از موارد ســرعت تکنولوژی از 
قوانین ما پیشی گرفته است که جا دارد نهادهای متولی 

موضوعاتی مانند امضای دیجیتال و احراز هویت برای 
بازگشایی حساب از راه دور را حل کنند.  در این بازدید 
هادی قدیمی معاون عملیات بانکی از همکاران شعب 
خواســت با ارتقای دانش خــود در حــوزه بانکداری 
دیجیتال مشتریان را با فضا و ابزار جدید بانکداری آشنا 
کنند.  وی افزود: در حال حاضر همراه بانک ایران زمین 
با رویکــرد بانکداری دیجیتال امکان ارائه بســیاری از 
خدمات بانکی مانند درخواست دسته چک، تمکن مالی 
و ... را از راه دور فراهم کرده است و در آینده نزدیک نیز 

با همین رویکرد ابزار جدیدی به آن افزوده می شود. 

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:
رسانه یکی از جایگاه های گسترش معنوّیت و 

اخاق است
تبریز – مجید مسلمی : رئیس 
در  شرقی  آذربایجان  دادگستری  کل 
دیدار اصحاب رسانه  استان گفت: رسانه 
در کنار خانواده، مدرسه و دانشگاه یکی 
و  معنویّت  گسترش  های  جایگاه  از 
اخاق است. موسی خلیل الهی با تأکید 
بر نقش تأثیرگذار خبرنگاران و اصحاب 
رسانه در اطاع رسانی و تنویر افکار عمومی و با اشاره به بیانیه گام 
دوم انقاب و توصیه مقام معظم رهبری )دام ظله( مبنی بر گسترش 
معنویّت و اخاق در جامعه، رسانه را در کنار خانواده، مدرسه و 

دانشگاه یکی از جایگاه های گسترش معنویّت و اخاق دانست.
توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی و تهدید سه 

اتهام اول در پرونده های کیفری
وی سه اتهام اول در پرونده های کیفری استان را توهین به 
اشخاص، ضرب و جرح عمدی و تهدید اعام کرد و اظهار داشت: 
28 درصد پرونده های کیفری استان را اتهام توهین، ضرب و جرح 
عمدی و تهدید تشکیل می دهد. خلیل الهی فرهنگ سازی در 
و  توسط اصحاب رسانه  تحّمل مردم  آستانه  بردن  باا  خصوص 
مطبوعات را از جمله راهکارهای ایجاد آرامش در بین مردم و در 

نهایت کاهش جرم توهین و نزاع و درگیری عنوان کرد.
اولویت های دادگستری استان آذربایجان شرقی

رئیس کل دادگستری استان توجه به بخش اقتصاد را دیگر 
توصیه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقاب ذکر کرد و 
مبارزه با فساد اقتصادی، رانت خواری و ویژه خواری را که یکی 
از راه های رشد مشروع و متوازن اقتصاد است، جزو اولویت های 
دادگستری استان برشمرد و بر نقش تأثیرگذار خبرنگاران و اصحاب 
رسانه در این راستا تأکید کرد و گفت: بایستی زمینه را برای سرمایه 
جوانان  برای  اشتغال  ایجاد  نتیجه  در  و  مشروع  و  مولّد  گذاری 
و پیشگیری از وقوع جرایم فراهم کنیم؛ کمیسیون ستاد اقتصاد 
مقاومتی دادگستری استان در تاش برای تحقق این هدف است. 
احیای مجدد کارخانه های »تبریزکف«، »سراب بافت« و »ماشین 

آات صنعتی« نشانگر این تاش است.
تشکیل چندین پرونده استانی مفاسد اقتصادی در 

حوزه های ارز و پتروشیمی
موسی خلیل الهی از تشکیل چندین پرونده استانی مفاسد 
اقتصادی در حوزه های ارز و پتروشیمی در ماه های اخیر و رسیدگی 
به این پرونده ها در محاکم مبارزه با مفاسد اقتصادی در مرکز خبر 
داد و افزود: در چنین پرونده هایی تاش کردیم در حین دادرسی 
و قبل از محاکمه، وجوه ناشی از اختاس و ارتشاء و ... به بیت المال 
بازگردد. وی از ایجاد واحدی برای نقد آرای محاکم استان در آینده 
نزدیک خبر داد و بیان داشت: در این واحد، آراء قضایی بدون ذکر 
نام طرفین پرونده ها توسط اشخاص مختلف از خود قضات گرفته تا 
وکاء و اساتید دانشگاه در بوته نقد قرار گرفته و منتشر خواهند شد.
سیاست وجودی دادگستری تأمین عدالت ارائه خدمات 

به مردم است
سیاست  اساساً  متذکر شد:  استان  قضایی  تشکیات  رئیس 
وجودی دادگستری تأمین عدالت، ارائه خدمات به مردم است به 
طوریکه اولویت بنده این است که کل وقت اداری را به پاسخگویی 
به ارباب رجوع بگذارم. خلیل الهی بدنه دادگستری استان را متشکل 
از افرادی سالم و مؤمن توصیف و اضافه کرد: اگر هم فرد ناصالح و 
ناسالمی درون قّوه قضاییه وجود باشد، خوِد دستگاه قضایی او را 
طرد کرده و خواهد کرد. وی با اشاره به رای محکومیت افراد صاحب 
نام و مدیر در طول قضاوت خود در تبریز گفت: عملکرد بنده را 
همه می دانند و با محکومیت و رای های صادره صداقت و جدیت 

کارم را نشان داده ام.

ازدواج  سالروز  مناسبت  به  قم  شهردار  پیام 
حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س(

متن پیام دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد به این شرح است:
پیوند مبارک حضرت علی علیه السام و حضرت زهرا سام 
اه علیها حلقه وصل نبوت و امامت است. خداوند متعال را شاکریم 
که پیوند خجسته موای متقیان علی )علیه السام( که تکثری در 
وحدت با حضرت زهرا )علیها سام( که تفضلی در خلقت بود، َمَرَج 
الَْبْحَریِْن یَلَْتِقیاَن را تفسیر گشت و پیوستی با برکت برای نظام خلقت 
قرار گرفت و نشان داد که ام ابیهای وایت محور همتای افتی اا 
علی است. بی شک شناسایی و عمل به اصول کلى و خط مشی 
زندگانی اهل بیت علیهم السام مسیر را برای تعالی و تکامل انسان 
هموار می سازد و درمان ناهنجاری های فردی و اجتماعی با عمل 
به نسخه های گفتاری و رفتاری بزرگان دینی به خوبی امکان پذیر 
است. اول ذی الحجه سالروز پیوندی مبارک است که حلقه وصل 
نبوت و امامت و سند افتخاری ماندگار گردید و برکاتش، نظام هستی 
را متحول ساخت و زمینه تکامل بشریت را فراهم نمود. نسل حاصل 
از این پیوند آسمانی،نجات بخش و بیمه کننده نسل هاست و فاصله 
گیری از آن هویت های اصیل، باعث انحراف در زندگی فردی و 
اجتماعی می شود و گرفتاری هایی را در پی دارد. قم کانون ظرفیت 
های منحصر بفردی است که می تواند در فرهنگ سازی و ارائه طریق 
نقش آفرین باشد و برایند این توانمندی های مختلف برای ترویج 
سبک زندگی اسامی باید به کالبد جامعه تزریق شود و در این راستا 
نیاز است تا اقدامات عملی صورت گیرد و همت جمعی متولیان امر و 
دستگاه های تاثیرگذار برای اجرایی سازی بسیار موثر خواهد بود. در 
این روز خجسته بهترین پیوند رقم خورد پس باید شاهد ثبت بهترین 
ها باشیم و ازم است نهضتی برای حمایت از ازدواج های آسان و 
ساده شروع شود تا با ترویج ازدواج آسان تقابلی جدی برای جلوگیری 
از ناهنجاری های اخاقی و مقابله با جنگ نرم دشمن صورت گیرد. 
اینجانب این روز خجسته را از جوار پرافتخار حضرت فاطمه معصومه 
سام اه علیها به ساحت مقدس و نورانی وجود با برکت حضرت 
ختمی مرتب پیامبر گرامی اسام صلی اه علیه و آله و سلم تبریک 
عرض نموده و عمل به دستورات ساله پاکشان مقام معظم رهبری 
مد ظله العالی را در سایه عنایات خاصه بقیه اه ااعظم حضرت 

مهدی عجل اه تعالی فرجه الشریف برای همگان مسالت دارم.
دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

تامین آب شرب روستاهاي بخش غیزانیه توسط 
شرکت نفت و گاز مارون

شركت  خدمات  مدير  اهواز- 
بهره برداري نفت و گاز مارون از تامين 
روزانه 96 هزار ليتر آب آشاميدني براي 
داد.  خبر  غيزانيه  بخش  روستاهاي 
مهندس بختيار بلدي  با بيان اينكه عمل به مسئوليت هاي اجتماعي 
در قبال همجواران تاسيسات عملياتي شركت همواره در دستور كار 
مديريت ارشد سازمان بوده است، گفت: بخشها و روستاهايي كه حوزه 
ي جغرافيايي آنها در گستره ي عملياتي شركت بهره برداري نفت و 
گاز مارون قرار دارند همواره اقدامات مهمي در راستاي رفع نيازهاي 
بهداشتي، آموزشي ، فرهنگي و ورزشي  آنها  اتخاذ گرديده است. وي 
با اشاره به مشكل آب شرب منطقه افزود: روزانه 3 دستگاه تانكر در دو 
نوبت 96 هزار ليتر آب آشاميدني را براي روستاهاي تابع بخش غيزانيه 
تامين مي كنند تا در شرايط اقليمي موجود، مردم شريف اين خطه با 
كمبود آب مواجه نشده و از بوجود آمدن ريسك بهداشتي پيشگيري 
گردد. مهندس بلدي به نشست مشترك شركت بهره برداري نفت و گاز 
مارون و آبفا با نماينده محترم ولي فقيه در استان خوزستان اشاره كرد 
و يادآور شد: تامين مالي 120 ميليارد ريال از بودجه ي مورد نياز طرح 
آبرساني از صفيره تا غيزانيه از طرف شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب  
به دو شركت بهره برداري نفت و گاز مارون و كارون اباغ شد كه تاكنون 
و بر حسب پيشرفت كار، ما 26 ميليارد از 60 ميليارد ريال تعهد شركت 

مارون را تامين كرده ايم.

درراستاي مصرف بهینه آب
خط انتقال ،ایستگاه پمپاژ و  تصفیه خانه پساب 
شهري در شرکت پاایش نفت اصفهان احداث شد

اصفهان - کارپناه-  براي نخستين  بار در ايران پروژه ملي 
زيست محيطي  تصفيه و استفاده صنعتي از فاضاب شهري در 
شركت پاايش نفت اصفهان با رويكرد كاهش مصرف منابع )آب 
شرب (  با ظرفيت 750 متر مكعب درساعت راه اندازي شد.  معاون 
مهندسي  وتوسعه شركت پاايش نفت اصفهان افزود: اين شركت در 
جهت صيانت از منابع ملي و با توجه به بحران آب در استان اصفهان 
، به منظور مصرف بهينه از اين مايه حيات ، استفاده از پساب شهري 
را براي توليد آب صنعتي مورد نياز، طراحي و اجرا نموده  است.   
سيد مصطفي الهي گفت: بر اساس برنامه ريزي ها، انتقال وتصفيه 
پساب شاهين شهر با همكاري دو شركت توانمند داخلي در سه 
مرحله ساخت ايستگاه پمپاژ پساب در محل تصفيه خانه ،احداث 
خط انتقال پساب به پاايشگاه و ساخت تصفيه خانه در محل اين 

شركت انجام گرفت. 

جدی  کار  دستور  شهری  گردشگری  توسعه 
شهرداری گرگان

از  گرگان  شهردار  گرگان- 
توسعه گردشگری جدی به عنوان 
یکی از مهمترین دستور کارهای 
داد.به  خبر  گرگان  شهرداری 
گزارش مرکز اطاع رسانی روابط 
عمومی شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود صبح امروز در دیدار سفیر 
اتریش در ایران، اظهار کرد: جاذبه های گردشگری و  طبیعی گرگان 
مورد توجه بسیاری از گردشگران و عاقمند به طبیعت گردی در ایران 
و خارج از کشور است.وی ادامه داد: با توجه به این ظرفیت ها، شهرداری 
گرگان توسعه گردشگری شهری را در دستور کار خود قرار داده و در 
همین راستا توسعه روابط بین الملل هم به صورت جدی در دستور کار 
شهرداری گرگان قرار دارد.شهردار گرگان تصریح کرد: شهرداری گرگان 
در حال حاضر با شهر گوانگجو چین و اکتائو در قزاقستان تفاهمنامه 
همکاری دارد و با شهرهایی در ترکیه، اسپانیا و پرتقال هم مذاکراتی برای 
توسعه روابط بین المللی شهری انجام داده ایم.دادبود بیان کرد: در این 
روابط بین المللی در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و گردشگری 
باب فعالیت های مختلف را باز کرده ایم و در صورت تمایل آمادگی 
برقراری زمینه مناسبات فرهنگی، اقتصادی، گردشگری و آموزشی را 
با یکی از شهرهای اتریش داریم.وی گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی 
که در دنیای امروز باید به آن توجه کرد، موضوع توسعه گردشگری است 
و در این راستا شهرداری گرگان پروژه های مختلفی را طراحی کرده که 

بخشی از آن اجرا شده و بخشی از آن هم در حال اجرا است.

یادواره  سالگرد  چهارمین  بزرگداشت  جلسه 
شهدای فاجعه منا استان گیان 

رشت – علی حیدری :  سرپرست فرمانداری لنگرود در جلسه 
بزرگداشت چهارمین سالگرد یادواره شهدای فاجعه منا استان گیان 
در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان بر لزوم ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت و انتقال ان به نسل جوان تاکید نمود و اظهار کرد 
مراسم چهارمین سالگرد یادواره شهدای فاجعه منا استان گیان در 
لنگرود با شکوه تر از سالهای گذشته برگزار خواهد شد محمد رنجبر 
نیاول در ادامه با اشاره به اینکه شهرستان لنگرود با بیشترین شهدای 
فاجعه منا افتخار میزبانی در خصوص برگزاری مراسم را دارد اظهار 
امیدواری کرد برگزاری چهارمین سالگرد فاجعه منا فرصتی باشد برای 
شناسایی از خود گذشتگی این شهدا در عرصه های مختلف و انتقال 
ان به نسل جوان سرپرست فرمانداری لنگرود در ادامه با اشاره به 
ابعاد جنایات و بی لیاقتی رژیم آل سعود اربابان مزدورش در حادثه 
منا پرداخت و گفت شهدای فاجعه منا بعنوان افتخار کشور و نظام  

مظلومیت و اقتدار کشور ما در تمامی عرصه ها به اثبات رساندند

از خبرها
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افقي 
 1- پریشان و مضطرب- آموزشگاهی که 

در آنجا انواع هنر تعلیم داده می شود
 2- اهلی و مطیع- راسو

 3- نت چهــارم موســیقی-  بیماری-  
سازمان فضانوردی آمریکا- جانشین

 4- خویشاوندی- به دنیا آوردن- جهنم- 
پرستار کودک که زن باشد

 5- مرکز اســتان مرکزی- بــا اهمیت- 
آبشویه

 6- از واحدهــای وزن- آشــکار کننده- 
برآمدگی ته کفش

 7- آزاد و رها- زیبا چهره- بنده و غام
 8- داخل- نساج- تخت پادشاهی

 9- لباس اتاق عمل- جمع شاهد- درخت 
مجنون

 10-  سیزدهمین حرف از حروف الفبای 
اتین است- از حروف اضافه- جارختی

 11- کســی که به  خانه دیگری می رود و 
در آنجــا از او پذیرایــی می کنند- پرده- 

تکنیک ها
 12- به رخ کشیدن احســان- آبگوشت 
ساده-  حیوان وفادار-  خطایی در فوتبال

 13- محبوب و دلبر- دیرینه تر-  پهلوان-  
حرف انتخاب

 14- بلندطبع- تسلیم شدن
 15- پرده داخلی مغز- هرزه اف

عمودي
 1- مایه تأسف- از قهرمانان جنگ تروا
 2- همگانی- کسی که نامه می نویسد

 3- تیر پیکاندار- رشد کردن- دردمند
 4- گهواره- از وسایل خنک کننده-  حرف 

همراهی- از درختان جنگلی
 5- از جاده های معروف شمال ایران- گاه 

شاعرانه- انجام پذیر- ضمیر جمع
 6- پســوند شــباهت- حکم و فرمان- 

آبراهی کوچک- بانو
 7- نوعی اجاره ملک- همکاسه- از وسایل 

جغرافیایی
 8-  بشر و انسان- عاشق- آقا و موا

 9- در یک جهت- اقدام به کاری  کردن- 
مهاجم گلزن بارسلونا

 10- امر بــه نواختن- بچه گوســفند- از 
حیوانات جنگلی- عامت مفعولی

 11- بــاران انــدک- دلداده  شــیرین- 
پرستیدنی مشرکان- موی بلند

 12- بیــان و کام- خــار روی دیــوار- 
شمشیر زن- در قیمه می ریزند

 13- پشت ســر هم قرار گرفتن- گاری- 
معبر  خون

 14- آرزومندی- سازمان توسعه صنعتی 
ملل متحد

 15- بی قاعده و بی نظم- محبوس
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4 حرفي : 
 املش

 ایذه
آبیک
 زرند
 لطفا
 مالت
 ناپل
 نانت

5 حرفي 
 انارک
 ایبری
 آاگل
 تورگل
 دااس
 زاکسن
 سودان
 شیاده
 عمدتا

 امرد
مر مکی

 نایین
 نیامی

 یالتا
6 حرفي 

 اسفرزه
 بارانک

 کرملین
 مندوزا

7 حرفي 
 چهارباغ
 نبراسکا

8 حرفي 
 املت قارچ
 تخت فواد

 سوازیلند
گواتماا

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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 عصر ایران؛ مهرداد خدیر|  9 مرداد  یکصد و دهمین 
ســالروز اعدام شــیخ فضل اه نوری – از رهبران اولیه 
جنبش مشروطه و مخالف جدی  و بعدی آن - بود. چوبه 
دار در میدان توپخانه تهران و درســت جایی که امروز 

ایستگاه متروی امام خمینی است، برپا شد.
 نکته جالب اینکه رئیس دادگاه خود یک روحانی 
بود: شــیخ ابراهیم زنجانی. رئیــس دادگاه اگرچه یک 
معمم بود امــا درباره او گفته می شــود عضو لژ بیداری 
بوده است. درباره شیخ فضل اه هم می توان گفت کمتر 
شخصیت سیاســی در تاریخ معاصر ایران تا این اندازه 
مورد قضاوت های بسیار متضاد قرار گرفته است: از یک 
سو تا مرتبه »شهید« و »قّدیس« باا می رود و از جانب 
دیگر آماج اتهامــات فراوان قرار می گیــرد و به مواضع 
ضد مشروطه او اســتناد و در حد متحد محمد علی شاه 
فروکاسته می شود و اتهام او نیز همین بود. محمد علی 
شاه می خواســت مشــروطه را براندازد و خود برافتاد و 

مشروطه خواهان که پیروز شدند سراغ شیخ رفتند.
 حامیان می گویند خواســتار »مشروطه مشروعه«و 
در واقع مشروعه خواه بوده نه مشروطه طلب و مخالفان 
می گوینــد وقتی دریافــت، تلقی اولیه او از مشــروطه 
نادرســت بوده و به » عقل خود بنیاد« بیــش از آنچه 
می پنداشــت بها داده شــده َعَلم ضدیت برداشــته و 
مشروطه را »مشئومه« دانســته و بعضی هم معتقدند 
اختاف ایدئولوژیک نداشــته و چون کنار گذاشته شد 
با اساس مشــروطه مخالفت کرد و او را وابسته به دربار 

محمد علی شاه و هوادار سلطنت مطلقه می دانند.
 مهم ترین نکته اما این اســت که رئیس دادگاهی که 
او را به اعدام محکوم کرد چنان که گفته شد خود معمم 
بود ) شیخ ابراهیم زنجانی( که به تنهایی نیز حکم نداد 
بلکه تمام 10 عضو هیات قضات دادگاه عالی انقابی بر 
حکم اعدام شیخ ُمهر تایید زدند؛ در فضایی کاما انقابی 
و پس از فتح تهران و خلع محمد علی شاه و بازگرداندن 
مشروطه و شــیخ را متهم کردند به: صدور حکم ارتداد 
برای مشروطه خواهان و قتل روحانیون مشروطه خواه و 

بر این اساس او را به اعدام محکوم کردند.
 مهم ترین اتهام سیاسی شــیخ این بود که با محمد 
علی شاه قاجار همکاری کرده؛ جانشین مظفرالدین شاه 
که به جای وفاداری به اصول انقاب مشروطه استبداد 
به راه انداخت و می خواســت بساط مشروطه را برچیند 
و مجلس را در ســال 1326 قمری به توپ بست؛ همان 

مجلسی که شیخ ابراهیم زنجانی نیز نماینده آن بود.
 علت ناخرسندی روحانیون مشروطه گرا از شیخ این 
هم بود که به احکام مراجع ثاث در نجف در حمایت از 
مشروطه بی توجه بوده و در تقویت استبداد محمد علی 
شاه می کوشیده است. آن ســه مرجع شاخص عبارت 
بودند از: آخوند ما محمد کاظم خراســانی، حاج میرزا 
حسین حاج میرزا خلیل و آخوند ما عبداه مازندرانی. 
در تبلیغات رســمی و کتاب های درســی البته به این 

موضوع اشاره نمی شود و با ساده سازی موضوع این گونه 
القا شده که » در پی پیروزی انقاب مشروطه روشنفکران 
به نقش روحانیون توجه نکردند و نه تنها سهمی ندادند 

که شیخ فضل اه را دار زدند.«
 بخشی از این گزاره البته درست است و واقعیت دارد 

اما مشکل این است که تمام واقعیت را باز نمی تاباند.
تمام واقعیت این اســت که پس از فتح تهــران و خلع 
محمد علی شاه از سلطنت اقدام کنندگان علیه مشروطه 
دستگیر و در دادگاه عالی انقابی محاکمه  شدند و پس 
از اعدام»علی نقی خان مفاخر الملک« و »ســید محمد 
خان صنیع حضرت« نوبت به شــیخ فضل اه رســید. 
مفاخر الملک، حاکم تهران بود و صنیع حضرت، سردسته 

اوباش تهران. 
برای این کــه روایت تاریخی از شــیخ فضل اه کامل و 
بدون حب و بغض باشــد یادآوری چند نکته مناسبت 

دارد:
1- با این که شیخ فضل اه می توانست برای حفظ جان 
خود به یکی از سفارتخانه ها پناهنده شود این کار را نکرد. 
در مورد سفارت روســیه تردیدی وجود ندارد که او را با 
آغوش باز می پذیرفتند اما نرفت و در خانه خود در محله 
سنگلج تهران )پارک شهر کنونی( ماند و از همان جا او 
را به میدان توپخانه )سپه بعدی و امام خمینی کنونی( 

بردند و زندانی و محاکمه و اعدام کردند.
2-در غیاب شاه و مجلس شورای ملی، کشور را »هیات 
مدیره انقابیون« اداره می کرد. این »هیات مدیره« 12 
عضو داشت از این قرار:»محمد ولی خان سپهدار اعظم، 
حاج علی قلی خان سردار اسعد، مرتضی قلی خان صنیع 
الدوله، سید حســن تقی زاده، میرزا حسن خان وثوق 
الدوله، ابراهیم حکیم الملک، صادق مستشــارالدوله، 
عبدالحسین سردار محیی، میرزا سلیمان خان میکده ، 
سید نصراه تقوی ، حسن قلی خان نواب و میرزا محمد 

علی خان تربیت.«
3- حکم اعدام را چنان که گفته شد اعضای هیات مدیره 
) اداره کنندگان کشور در غیاب شاه مخلوع و مجلِس به 
توپ بسته شده( مستقیما صادر نکردند.  بلکه 10 قاضی 
منصوب هیات مدیــره در دادگاه عالی انقابی بااتفاق 

شیخ فضل اه را محکوم کردند:
شیخ ابراهیم زنجانی، میرزا محمد)مدیر روزنامه حیات(، 
جعفر قلی خان بختیاری )ســردار بهادر(، حاجی سید 
محمد امام جمعه )معروف به امــام زاده(، نصر اه خان 
خلعتبری ) اعتاء الملک(، جعفر قلی خان )از ســاکنان 
استانبول(، عبد الحســین خان شیبانی )وحید الملک(، 
عبدالحمید خان ) یمین نظام( ، میرزا علی محمد خان 

مجاهد و احمد علی خان مجاهد.
4- همواره این پرســش مطرح بوده کــه حکم اعدام او 
چرا و بر چه اساس صادر شد؟ مگر نه این  که خود شیخ، 
مجتهدی بزرگ و به خاطر سکونت و اقامت در سنگلج 

تهران مشهورتر و ابتدا محبوب تر از دیگران بود؟

یکصد و دهمین سالگرد اعدام 
شیخ فضل اه نوری با حکم شیخ ابراهیم زنجانی

مرتضی کلیلی ��قاب��

    قاب  مشاهیر2
باا نشسته ازراست بابک تختی، علی عباسی، محمد علی فردین ،پهلوان مصطفی طوسی. 

پایین پهلوان علی تیموری و عباس تبارکی)از آرشیو شخصی مجتبی تیموری(

  

قاب  
نوستالژی2

تبلیغ 
متل قو در 

جراید دهه 
50.اقامت 

چهار روزه 
1500 ریال.

    قاب  تاریخ
میرزا علي اصغر خان اتابك اعظم ملقب 

به امین السلطان در كنار مظفرالدین 
شاه)عكس هاي زیرخاكي(

    قاب  نوستالژی1
ابتداي اله زار جنوبي 70 سال پیش )از صفحه علیرضا محمودي(

��اینستا�گرافی)منتخبی�از�اینستاگرام�چهره�ها(

 عكسي از محمدجواد ظریف در مراسم 
موسسه سروش موانا در كمك به سیل زدگان در 

اینستاگرامش.

 نرگس آبیار از پشت صحنه فیلم شبي كه ماه كامل 
شد عكس گذاشته.

 صفحه طلبه گرام نوشت: داستان واكس نعلین حاج 
آقا. نزدیك پیرمرد كه رسید گفت: باز نعلین هاي ما 
دلتنگ واكس شما شدن. بعد هم نشست و با لبخند 

گفت: مي خوام یكي شو خودم واكس بزنم و شروع كرد!

 الناز شاكردوست برفراز  قله درفك عكس گرفته.

شماره�پيامك:�09202001707

    قاب  مشاهیر1
تیم ملی جوانان، به سال 5۴؛ اوفارل، حبیب شریفی، احمد اسپندار، حمید مجد تیموری، 

محمد دادکان، خانلو)تدارکات(، اصغر صدری، حسین فداکار، حشمت مهاجرانی - مصطفی 
مسلمی، فرامرز کردستانی، حجت خاکسار تهرانی، ناصر وثوق، نادر فریادشیران، مسلم 
خانی، غام پیروانی، باغدیک عابدیان، الیاس عبداللهی -حبیب خبیری، طاهر موسوی، 

علیرضا حیدری، علیرضاقشقاییان، شیر علی روشن، شاهرخ مطیعی، هادی آهنگران.
)فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال ایران(
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