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جدال همیشگی بر سر 
کمیسیون مشاوران اماک

دفاتر اماک مجاز هستند براي معامات 
اماک تا سقف 500 میلیون تومان و ...  صفحه�05

پول در کلمه بازی است
درباره مطرح ترین بازی های موبایلی حاضر 

در پرمخاطب ترین بازار ایران  صفحه�12
وکا  هدف جديد سازمان 

امور مالیاتی  کشور     صفحه�03
حوزه فواد، قیر، شیشه، توریسم درمانی، 

آرایشگران زنان و رستوران داران در نوبت!  

هفته گذشــته گفته بودم که در این ســری مقاات قصد دارم 
ایران را در زمینه استفاده از فناوری در زندگی روزمره مردم با 
کشورهای توسعه یافته مقایســه کنم؛ اینکه مردم کشور ما در 
مقایســه با مردم آلمان، چقدر در کارهای اداری یا روزمره شان 
از روندهای الکترونیکی به جای شیوه های سنتی رایج استفاده 

می کنند، موضوع اصلی این سری مقاات است.
آلمــان را به عنوان یکــی از کشــورهای پیشــرو در صنعت 
می شناسیم. کشوری که بعد از پایان جنگ جهانی دوم و در پی 
خسارات غیرقابل باوری که به کل کشور وارد شده بود، دست بر 
زانو زد و به پا خاست؛ به پا خاستنی که این کشور را در کمتر از 
۷۰ سال به قله صنعت رساند. اما صنعتی بودن آلمان به معنای 
تکنولوژیک بودن زندگی در این کشور نیست! بله درست متوجه 
شدید؛ آلمان کشور پیشــرفته ای در زیرساخت هاست ولی در 

زندگی روزمره چندان به روز نیست.
این مبحث را با مثال هایی عینی از روندهای بانکداری این کشور 
ادامه می دهم. برای افتتاح حساب در یکی از بانک های آلمان، 
احتیاج به هماهنگ کردن وقت ماقات دارید یعنی با مراجعه 
بدون وقت قبلی موفق به باز کردن یک حســاب ساده در بانک 
نخواهید شد و برای همین موضوع ساده، حداقل باید دو مرتبه 
به بانک مراجعه کنید. از پوشــه عظیم مدارکی کــه برای باز 
کردن حساب باید به همراه داشــته باشید که بگذریم، به چند 
ده ورق فرمی می رســیم که همه باید روی کاغذ تکمیل شوند! 
در پایان هم به همان تعداد که در هنــگام ازدواج در ایران باید 
ســند ازدواجتان را امضا کنید، در آلمان مجبور به امضا کردن 
فرم های پرشده هستید. در پایان همه این مراحل، حساب شما 
افتتاح شده ولی استفاده از آن منوط به رسیدن نامه حاوی کارت 
بانکی به آدرس شماســت ولی فقط رسیدن کارت بانکی باعث 
نمی شود که بتوانید شروع به استفاده از حساب کنید، بلکه در 
نامه ای جدا، رمز کارت را چند روز بعد دریافت می کنید. اما اگر 
درخواست استفاده از بانکداری اینترنتی را هم داشته باشید، نامه 
دیگری حاوی رمز بانکداری اینترنتی دریافت می کنید! عجیب 
اینکه همه این مراحل فقط به همین شکل و به وسیله نامه قابل 
اجراست. یعنی در هیچ شعبه ای، هیچ رمزی صادر نمی شود و 
هر درخواســت رمزی، فقط از طریق نامه و بعد از حداقل هفت 

روز به دست شما خواهد رسید.
اما جایی موضوع ناراحت کننده می شود که بدانید اگر فقط دو 
مرتبه رمز ورود به اینترنت بانک تان را اشتباه وارد کنید، حساب 
مسدود می شــود. بعد از مراجعه به شعبه، حساب از مسدودی 
خارج می شــود، اما رمز جدید فقط از طریق پست قابل ارسال 
است و به هیچ کس به صورت حضوری، رمز عبور داده نخواهد 
شد! به نظر آلمانی ها، امنیت ارسال از طریق نامه بیشتر از امنیت 

تحویل دادن یک رمز به خود شخص است!
اما عجیب تر هم خواهد شد. چیزی به اسم انتقال کارت به کارت 
ار طریق خودپرداز در آلمان وجود ندارد. بــرای انتقال پول از 
حسابتان به حسابی دیگر، یا باید به شعبه مراجعه کرده و دو فرم 
بزرگ را تکمیل کنید، یا از طریق اینترنت بانک اقدام به انتقال 
پول به حساب دیگر کنید ولی حتی اگر از شیوه سریع تر یعنی 
اینترنت بانک هم اســتفاده کنید، این کار به صورت آنی انجام 
نمی شــود. پول به صورت آنی از حساب شما برداشته می شود، 
اما حداقل یک روز و حداکثر ســه روز زمان می بــرد تا پول به 
حســاب مقصد واریز شــود. مطمئنم تا خودتان تجربه نکنید 
باورتان نمی شود که روندهای بانکداری در کشوری مثل آلمان 
اینچنین فرسایشی باشند، ولی هست! در هفته آینده هم، درباره 
تفاوت های بزرگ بانکداری الکترونیکی در آلمان با ایران خواهم 
نوشــت و بحث را ادامه خواهم داد. اما بعد از مبحث بانکداری، 
ســوژه های جذاب دیگری هم وجود دارد که قصد دارم برایتان 

بازگو کنم. پس منتظر مطالب هفته های آینده هم باشید.

بانکداری اروپایی؛ مدرن یا سنتی؟

ستونیکشنبه
شهروزُچرکچی

208  زير   تیغ  اتو  اکسپرس
هاچ بک جدید شرکت پژو در بدو ورود به بازار مورد بررسی نویسندگان 

مجله مشهور اروپایی قرار گرفته  و نتیجه نهایی رضایت بخش است

روزنامه فرهنگي ،  اجتماعي،
شهري  واقتصاد         ي ایران

یکشنبه |20 مرداد  1398 
16 صفحه

شماره 2444
 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان ها 1000تومان

 در حالی که هنوز هم بسیاری از خریداران ایرانی خاطره تلخ عدم تولید پژو 2۰8 که در پسابرجام قرار 
بود با قیمت ۶۰ میلیون وارد بازار مصرف شود را به فراموشی نســپرده اند، تولید نسل تازه 2۰8 در 
فرانسه با استقبال خوبی از سوی خریداران روبه رو شده است. استایل انقابی این محصول در کنار 
کابین پیشرفته و عرضه نسخه برقی کمک کرده تا شیر فرانسوی به تداوم موفقیت 2۰8 در بازار اروپا 
امیدوار باشد. مجله اروپایی اتواکسپرس )autoexpress( اخیرا در یک آزمایش جاده ای، نقاط قوت 

و ضعف این هاچ بک کوچک فرانسوی را مورد بررسی قرار داده است...  صفحه��06را�بخوانيد

  گزارش�یك

  »جفری اپســتین«، میلیاردر مشــهور آمریكایــي و یکی از 
دوستان صمیمی »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، مدت 
کوتاهی پس از بازداشتش در ســلول زندان خودش را کشت. 
به گزارش فارس از پایگاه اینترنتی شــبکه »ای بی سی«، این 
خبر را ســه تن از مقامات قضایی آمریکا تأیید کرده اند. آن ها 
گفتند اپستین جمعه شب خود را در سلول زندانش در منطقه 
»منهتن« نیویورک، حلق آویز کرده است. این میلیاردر معروف 
آمریکایی به آزار جنســی و قاچاق ده ها دختر زیر سن قانونی 
متهم شــده و در انتظار حکم دادگاه بود. او سه هفته پیش نیز 
تاشی ناموفق برای خودکشی داشت و از 23 جوای تحت نظر 

بود تا از اقدام مجدد او به خودکشی جلوگیری شود.
اپستین ۶ جوای دستگیر شد اما اتهامات علیه او به سال ها قبل 
برمی گردد. اگر محکومیت او توسط دادگاه تأیید می شد، باید 

4۵ سال را در زندان سپری می کرد. او همچنین یکی از دوستان 
نزدیک و قدیمی ترامپ بود و پس از دستگیری تصاویر زیادی 
از این دو میلیاردر در دهه های مختلف روی خط رسانه ها قرار 
گرفت. سال 2۰۰۷ پلیس فدرال آمریکا »اف بی آی« تاش کرد 
او را به خاطر وادار کردن دختران زیر سن قانونی به تن فروشی، 
تحت پیگرد قرار دهد. از نظر حقوقی چند سال زندان و حتی 
زندان ابد در انتظار این بانکدار بــود، اما او در عمل تنها به 18 
ماه حبس محکوم شد. علت این مجازات سبک، معامله ای بود 
که خارج از دادگاه برای مختومه شــدن پرونده انجام گرفت. 
اپستین با پرداخت رشــوه دهان قربانیان این پرونده را بست. 
او به خاطر رفتار مناســب، پس از 13 ماه از زندان آزاد شــد. 
»الکساندر آکوستا« دادســتان وقت »میامی« در سبک شدن 
حکم اپستین و دادن رشوه به قربانیان به او کمک کرد. آکوستا 

بعدها توســط ترامپ به عنوان وزیر کار انتخاب شــد و پس از 
روشن شدن نقشش در عدم اجرای صحیح قانون، استعفا داد. 
در فوریه 2۰19 دادگاهی در فلوریدا اعام کرد که توافق مربوط 
به پرونده اپستین، قوانین آمریکا را نقض کرده است. این دادگاه 
قربانیان ماجرا را فراخواند و از آنهــا دوباره تحقیق کرد. »بیل 
کلینتون« رئیس جمهور اسبق آمریکا و شاهزاده »اندرو«، پسر 

ملکه بریتانیا نیز از دوستان نزدیک او بودند.

خودكشي میلیاردر آمریكایي در سلول زندان

  عکس�یك

  برگزاری مراسم افتتاحیه مسابقات بین المللی گشت جاده ای به میزبانی نیروی 
انتظامی در مجتمع آیلند - فارس

  همزمان با روز جهانی شیر ) 10 اگوست( 19 مرداد ،هیرمان و ایلدا شیرهای ایرانی باغ 

وحش ارم تهران برای نخستین بار در کنار یکدیگر قرار گرفتند - ایسنا

400 ويزای 
شنگن ناقابل!

مساعدت سفیر
جمهوری چک در 

صدور ویزا برای تجار 
ایرانی به یک جنجال 

بزرگ دیپلماتیک
بدل شده است 

رسانه های کشور چک از چهارشنبه پیش 
جنجالی همه جانبه بــه راه انداخته اند؛ 
جنجالی که در آن ســفیر کشورشان در 
ایران را متهم به اعطــای روادید )ویزا( 
خــارج از روال قانونی می کند. نشــریه 
»دنیک ان« چاپ پــراگ، یکی از همان 
رسانه هاســت. رادیو اروپــای آزاد که 
مقرش در پراگ، پایتخت چک اســت و 
بودجه اش از ایــاات متحــده تامین 
می شود، چهارشنبه گذشــته گزارش 
داد:»رســانه های جمهــوری چک روز 
چهارشــنبه، 16 مردادماه، از »رسوایی 
اعطای ویزای شــنگن« بــه ده ها تبعه 
ایران در ســفارت این کشور در تهران و 
فراخوانده شدن سفیر چک خبر دادند. 
به گزارش نشریه »دنیک ان« چاپ پراگ، 
اسواتوپلوک چومبا، سفیر وقت چک در 
تهران با اعطای ویزای شنگن به »400تبعه 
ایــران« خــارج از روال اداری و قانونی 
مرسوم موافقت کرده است. در این گزارش 
آمده است که در پی اطاع اداره بازرسی 
وزارت خارجه جمهوری چک، آقای چومبا 
از تهران فراخوانده شــده و به کارش به 
عنوان ســفیر در تهران پایان داده شده 
اســت. این گزارش می گوید که ماموران 
اداره بازرسی وزارت خارجه چک »چند 
ماه پیش« به تهران سفر کرده اند. این در 
حالی است که ســفیر سابق در گفت وگو 
با نشریه چکی اعام کرده که پس از سه 
ســال کار در تهران دوره ماموریتش به 
پایان رسیده است. »دنیک ان« در گزارش 
خود می گوید که آقــای چومبا با توصیه 
اتاق بازرگانی چک و اسلوواکی و ایران و 
بر اساس فهرستی که از این اداره گرفته 
ویزاهای شنگن را صادر کرده است. یان 
کاوان، وزیر خارجه سابق چک که ریاست 
این اتــاق بازرگانی را برعهــده دارد در 
گفت وگو با رسانه ها از جمله رادیوی چک 
این اتهام را رد کرده و حتی اشــاره کرده 
است که احتمال شکایت این اتاق بازرگانی 

از وزارت خارجه چک وجود دارد.«

ویزا از چک، ورود از آلمان
شبکه رادیویی اروپای آزاد که مواضعی 
تند علیه ایــران دارد، تمامی احتماات 
را در این باره مرور کرد، چنانکه در ادامه 
گزارش نوشت: »در رسانه های اجتماعی 
به زبان چکی، به نکاتی دیگر از گزارش 
رسانه ها در این باره اشاره شده است، از 
جمله نزدیکی برخی از مقامات سابق چک 
که در اعطای این ویزاها دست داشتند به 
سیاست های حکومت وادیمیر پوتین. 
در گزارشی دیگر همچنین اشاره شده 
اســت که از 400دریافت کننده ایرانی 
ویزای شــنگن، »اغلب« آنها با این ویزا 
به آلمان ســفر کرده اند.« بخش فارسی 
زبان رادیو اروپــای آزاد یا همان رادیو 
فردا در حالی به این مورد اشاره می کند 
که بیشــترین حد تراز تجاری ایران در 
اتحادیه اروپا با آلمان است. چنانکه بنابر 
گزارش معاونت بررســی های اقتصادی 
اتاق بازرگانی تهران آمده است: »چهار 
مقصد عمده صادراتی ایران به اروپا در 
پنج ماهه نخست ســال 2019 به ترتیب 
ارزش صادرات ایران کشورهای آلمان، 
ایتالیا، بلژیک و فرانســه هستند. چهار 
مبدا عمده وارداتی ایران در مدت زمان 
مورد اشاره نیز کشورهای آلمان، ایتالیا، 
هلند و فرانسه بوده اند.« ادامه در صفحه 03

اعام خود مختاری دندانپزشکان!

در جست  و جوی 
آقای عنايتی 

آیا پیرمردی که با روپایی زدن های طوانی 
خود در باغ موزه قصرتهران به چهره ای 

بین المللی بدل شده، در قید حیات است؟
توضیحات اختصاصی کسی که این 

ویدئو  را ضبط و منتشر کرده است

1.روپایی زدن یک پیرمرد در پارک مرودشــت تهران آنقدر 
منظره عجیبی بود که میلیون ها نفر از سراسر دنیا به تماشای 
ویدئوی 4۰ ثانیه ای از حرکات او نشستند. اکانت مشهور 433 
در اینستاگرام که به انتشار تصاویر و ویدئوهای فوتبالی از نقاط 
مختلف جهان می پردازد، دیروز این ویدئو را منتشر کرد و به 
سرعت مورد توجه کاربران ایرانی و خارجی قرار گرفت. این 
حساب کاربری حدود 22.۵ میلیون نفر فالوئر دارد و چیزی 
حدود دو میلیون و 4۰۰ هزار کاربر در فاصله کمتر از یک روز، 
این ویدئو را تماشا کرده اند. نزدیک به 9 هزار کامنت هم پایین 
این پست ثبت شده. این نکته را هم بگوییم که این 433 همان 
صفحه ای است که آبان ماه پارسال یک ویدئو از پسر بچه 1۰ 
ساله اهل روســتاهای کهگیلویه و بویر احمد منتشر کرد که 
مورد توجه دیباا بازیکــن یوونتوس هم قرار گرفت و برای او 
هدیه فرستاد. از اصل ماجرا دور نشویم. در فیلمی که از یک 
مرد مسن در باغ موزه قصر منتشر شده می بینیم او با مهارت 
باایی تعادلش را حفظ می کند و مســاحت قابل توجهی از 

پارک را حین روپایی زدن دور می زند.
2-جست و جوی ما برای یافتن هویت و محل این اتفاق مارابه 
رامین رضازاده رساند. مرد جوانی که این فیلم را ضبط و منتشر 

ساخته . رامین به خبرنگار ما گفت که محل این اتفاق در باغ 
موزه زندان قصر در خیابان مرودشت  تهران بوده و مربوط به دو 
هفته قبل است. او نام این پیرمرد ماهر را آقای عنایتی ذکر کرد 
و خبر عجیبی را هم داد که آقــای عنایتی  در همین روز های  

اخیر  درگذشته است. امیدواریم این خبر تکذیب شود. 
3.واکنش کاربران خارجی به این هنرنمایی هم بامزه اســت. 
یک کاربر نوشــته »او از دمبله بهتر اســت.« 4۵۰۰ نفر این 
کامنت را ایــک کردند. نکته قابل ذکر اینکــه عثمان دمبله 
یک فوتبالیست فرانسوی است که از ســال 2۰1۷ با قرارداد 
114 میلیون یورویی از دورتموند به بارســا پیوســت. ضمن 
اینکه هفته ای حدود 2۵۰ هزار یورو هم دستمزد می گیرد. به 
پول ما یعنی روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون درآمد دارد. کامنت 
بعدی که حسابی ایک گرفته به اشکان دژاگه بازیکن تیم ملی 
خودمان تعلق دارد که سه قلب قرمز پای این پست درج کرده. 
باز یک کاربر خارجی دیگر آمده نوشته کنترل این پیرمرد روی 
توپ از لوکاکو بهتر است. لوکاکو هم بازیکن بلژیکی منچستر 
یونایتد بود که چند روز پیش با قرارداد 8۵ میلیون داری به 
اینترمیان ایتالیا پیوســت. چند  نفر هم نوشتند پیرمرد به 
بشیکتاش بیا! از این نوع کامنت ها  زیاد داریم. یک نفر گفته این 

آینده رونالدو در سال 2۰۵9 است و مابقی هم ایرانی هایی است 
که نوشتند از دیدن این ویدئو احساس غرور و افتخار کردند. 

4.این تا اینجا. ولی چرا دیدن این ویدئو برای ما غیرمنتظره 
بود و نظرمان را جلب کرد؟ یک نکته اینکه استعداد و شادابی 
این فرد مسن برایمان جالب توجه بود. موضوعی که در حال 
و روز فعلی جامعه در جوان ها هم حتی کمتر می بینیم. نکته 
بعدی اینکه گفتیم شاید این پیرمرد قبا فوتبالیست حرفه ای 
بوده که چنین تســلطی دارد و بد نیست او را پیدا کنیم گپی 
باهم بزنیم. چرا که یکی از تست های مشهور درباره پیشروی 
کهنسالی تســت های مربوط به تعادل است و خب قهرمان 
گمنام این تکه فیلم سروته تعادل را به هم وصل کرده است ! 
قبا برنامه نود یک آیتمی داشــت به نــام »دوربین نود« که 
گاهی از این استعدادها هم بین ویدئوهای ارسال بینندگان 
پیدا می شد. در شبکه های اجتماعی قبا ویدئوهای مشابهی 
دیده بودیم مثل پیرمــردي که روپایــی زدن او مورد توجه 
عزت اه ضرغامی قرار گرفته بود یا مرد شــصت ساله ای که 
در حضور علی دایــی روپایی می زد و همینطــور رمضانعلی 
کوشــکی پیرمرد اهل بجنورد که ۶ ســال پیش بخش های 

خبری تلویزیون گزارشی از او پخش کردند.

انجمن دندانپزشکی: نصب کارتخوان ، خدمات پزشکی را تحت تاثیر قرار می دهد! صفحه�03

خودکشی میلیارد ر 
جنجالی آمريکايی  همين�صفحه��

ايوافشار، حمله ترامپ، غافلگیری 
حناچی و شبیخون فراستی

در سایت نگار اجتماعی و فرهنگی بخوانید   صفحه�08

سختگیری ايتالیايی
نقش استراماچونی در

خرید های استقال
صفحه��11را�بخوانيد

فرارسیدن عید سعید  قربان را تبریک می گوییم

چومبا، سفیر معزول
جمهوری چک. نفر وسط
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دولت برای مقابله با رانت ارز دولتی
چه کرده است؟

روایتی از سه دستور و یک آیین نامه برای اصاح 
ایرادات ارز 4200 تومانی

آخرین دور از مبارزه با رانت ارزی، در دولت دوازدهم را وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، کلید زده است. 23 تیرماه 1398 بود که 
سعید نمکی، در جمع نمایندگان عضو فراکسیون وایی در مجلس 
حاضر شد و خبر از فسادی بزرگ در عرصه داروی کشور داد. »یک 
میلیارد و 3۰۰ میلیون دار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقً 
معلوم نیست چه کســی برده و چه چیزی آورده و به چه کسی داده 

است.« 
به گزارش ایرنا، کمی بعد مشخص شــد که ماجرا در خرداد امسال 
توسط رئیس کل بانک مرکزی نیز به رئیس جمهور گزارش شده است 
و رئیس جمهور نیز در نامه ای با تاریخ 18 خرداد، به چهار وزیر یعنی 
رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجتی وزیر جهادکشاورزی، 
نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شریعتمداری، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ادبیاتی تند نوشــت: »دســتگاه های 
دولتی و شــرکت های دولتی فورا پاســخ دهند که چرا تخلف شده 

است؟«
اما این نخســتین بار نیســت که رئیس جمهور حساســیت خود را 
نسبت به پیگیری تخصیص ارز دولتی نشــان می دهد. این موضوع 
برای بار اول  در تیر ســال گذشــته مورد توجه روحانی قرار گرفت. 
وقتی که رئیس جمهور در کشاکش دو وزیرش یعنی وزیر ارتباطات 
و فناوری اطاعات و وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت یعنی محمد 
شــریعتمداری، طرف وزیر جوان را گرفت و به محمد شریعتمداری 
و نیز بانک مرکزی دستور داد فهرستی از کسانی که ارز دولتی برای 
واردات تلفن همراه دریافت کردند منتشــر کنند. این فهرســت تا 
همین اان و البته برای همه کااها به صورت مرتب در حال انتشار 
و به روزرسانی است و باعث شده که فسادهای مهمی مثا در حوزه 

کاغذ کشف و رسانه ای شود و مورد پیگرد مراجع قضایی قرار گیرد.
در همان تیر سال گذشته، رئیس جمهور پس از دریافت گزارش هایی 
در زمینه واردات خودرو که بخشی از آن هم مربوط به خروج گسترده 
ارز از کشــور در نتیجه واردات غیرقانونی بود، ابتدا گزارش داد که 
گزارشی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به او و مردم اعام شود 
و سپس در دستوری با عنوان گزارش به مردم در تاریخ 23 تیر 139۷ 

دستوراتی به معاون اول، معاون حقوقی و 3 وزیر اباغ کرد.   
دولت در مرداد سال گذشته نیز مصوبه ای را برای مقابله با رانت ایجاد 
شده در این حوزه از نظر گذراند و »کلیه واردکنندگانی که به موجب 
مصوبه هیات وزیران در سال 1391، از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده 
و کااهای مربوط به آن ها ترخیص و بــدون رعایت ضوابط قانونی 
قیمت گذاری و در شبکه غیررســمی توزیع به فروش رسیده است 
مکلف کرد براساس محاسبات ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان مابه التفاوت ریالی نــرخ ارز در روز ترخیص کاا با 
نرخ ارز در روز بازپرداخت را بپردازنــد.« بنابراین رئیس جمهور در 
این زمینه تاکنون یک دستور کلی برای شفافیت تخصیص ارز صادر 
کرده است. این دستورات خود زمینه ساز پیگرد قانونی متخلفان در 
دادگاه هایی شده که این روزها به طور مرتب در حال برگزاری است. 
عاوه بر این تغییــر آیین نامه مصوب دولت و اخــذ مابه التفاوت ارز 

دولتی و آزاد نیز راهی دیگر برای مقابله با این رانت بوده است.

زن ایرانی اتهام نقض تحریم های آمریکا را   یک روز با سیاستمداران 
در دادگاه پذیرفت

قدسی کنی متهم شده که با همکاری چند نفر 
دیگر با ثبت یک شرکت صوری در مالزی زمینه 

انتقال غیرمجاز فناوری از شرکت های فعال 
در آمریکا به ایران را فراهم کرده است. یک 

زن ایرانی در دادگاهی در آمریکا اتهام انتقال 
غیرقانونی فناوری از شرکت های مستقر در ایاات 

متحده به ایران را پذیرفت. نگار قدس کنی دو 
سال پیش به اتهام نقض تحریم ها در استرالیا 

بازداشت و ماه گذشته به آمریکا منتقل شد. نگار 
قدس کنی شهروند ایرانی تبار ساکن استرالیا 

در دادگاهی در ایالت مینه سوتا اتهام وارد شده 
به خود مبنی بر نقض آشکار تحریم های ایاات 

متحده علیه جمهوری اسامی را پذیرفت. 
خبرگزاری آسوشیتدپرس شنبه دهم آگوست 

)19 مرداد( گزارش داد که این زن چهل ساله 

روز جمعه اتهام تبانی برای تسهیل غیرقانونی 
انتقال فناوری ارتباطات از شرکت های مستقر 

در ایالت های ماساچوست و مینه سوتا را پذیرفته 
است. قدسی کنی متهم شده که با همکاری چند 

نفر دیگر با ثبت یک شرکت صوری در مالزی 
زمینه انتقال غیرمجاز فناوری از شرکت های 

فعال در آمریکا به ایران را فراهم کرده و با این کار 
تحریم های بین المللی و تحریم های یک جانبه 
وزارت خزانه داری ایاات متحده را نقض کرده 

است. این زن ایرانی در سال 201۵ از سوی 
دادستانی ایالت مینه سوتا تحت پیگرد قضایی 

قرار گرفت و در سال 201۷ در استرالیا بازداشت 
شد. بنابر گزارش ها حداکثر مجازاتی که می تواند 

برای یک مورد اقدام به دور زدن تحریم ها علیه 
متهم اعمال شود پنج سال حبس و حداکثر 2۵0 

هزار دار جریمه نقدی خواهد بود. ریچمن از 
دادگاه تقاضا کرده با توجه به سختی هایی که 

موکلش کشیده، از جمله بارداری و تولد نوزادش 
در زندان استرالیا پایین ترین سطح مجازات را 

برای او در نظر بگیرند که می تواند چهار سال و نیم 
زندان و جریمه 200 هزار داری باشد.

وزارت خزانه داری ایاات متحده سال 201۷ 
شرکت فنا موج را به اتهام همکاری و ارتباط با 

سپاه پاسداران در فهرست تحریم های خود 
قرار داده بود. اردیبهشت امسال که وزیر خارجه 

ایران، محمد جواد ظریف بحث مبادله زندانیان 
میان جمهوری اسامی و چند کشور غربی 

را پیش کشید، برخی منابع گزارش دادند که 
یکی از پیشنهادهای تهران به بریتانیا مبادله 

نازنین زاغری، شهروند ایرانی تبار زندانی با نگار 
قدس کنی بوده که آن زمان در استرالیا در زندان 
بود. جرمی هانت، وزیر وقت خارجه بریتانیا با این 
پیشنهاد مخالفت کرده و مدعی شده بود وضعیت 
نازنین زاغری که بی گناه زندانی شده با زنی که در 
استرالیا بازداشت و مرتکب »جرمی جدی« شده 

متفاوت است.

سی
لما

دیپ
آیــت اه خامنه اي در پیامي  بــه زائران بیت اه 
الحرام، برائت از مستکبران و در رأس آن آمریكا 
را به معني برائت از مظلوم کشي و جنگ افروزي، 
محکوم کــردن کانون هاي تروریســم از قبیل 
داعــش و بلک واتــر آمریكایــي، نهیــب امت 
اسامي  بر ســر رژیم کودک کش صهیونیست و 
پشــتیبانان و کمک کنندگان آن و محکومیت 
جنگ افروزي هــاي آمریكا و دســتیارانش در 
منطقه حســاس غرب آســیا و شــمال آفریقا 

دانستند.
بخش هایي از متــن پیام رهبر انقــاب به این 

شرح است:
  در حج، اکسیر ذکر و عبودیت که عنصر اصلي 

در تربیت و پیشرفت و اعتاي فرد و جامعه است، 
در کنار اجتماع و اتحاد که نماد امت واحده است، 
و همراه با حرکت بر گرد مرکز واحد و در مسیري 
با هدف مشترک که رمز تاش و تحرک امت بر 
پایه توحید است، و با یکســاني آحاد حج گزار و 
نبــود تمایز که نشــانه برداشــتن تبعیض ها و 

همگاني کردن فرصت ها اســت، مجموعه اي از 
پایه هــاي اصلي جامعــه اســامي  را در نمایي 
کوچک نشان مي دهد. هریک از احرام و طواف و 
سعي و وقوف و رمي  و حرکت و سکون در اعمال 
حج، یک اشاره نمادین به بخشي از بدنه تصویري 
است که اسام از اجتماع مطلوب خود ارائه کرده 

است.
تبادل دانســته ها و داشــته ها میان مردم   

کشورها و مناطق دور از هم، و تعمیم آگاهي ها و 
تجربه ها، و خبرگیري از وضع و حال یکدیگر، و 
زدودن بدفهمي هــا و نزدیک کــردن دل هــا و 
انباشتن توان ها براي مقابله با دشمنان مشترک، 
دستاورد حیاتي و بســي بزرگ حج است که با 
صدها گردهمایي مرسوم و معمول نمي توان آن 

را به دست آورد.
آئیــن برائت که بــه معني بیــزاري از همه   

بي رحمي ها و ســتم ها و زشــتي ها و فسادهاي 
طواغیت هر زمان و ایستادگي در برابر زورگویي و 
باج گیري مســتکبران دوران ها اســت، یکي از 

برکات بزرگ حج و فرصتي براي ملت هاي مظلوم 
مسلمان است. امروز برائت از جبهه شرک و کفر 
مستکبران و در رأس آن آمریكا، به  معني برائت از 
مظلوم کشــي و جنگ افروزي اســت؛ به  معني 
محکوم کردن کانون هاي تروریسم از قبیل داعش 
و بلک واتر آمریكایي است؛ به  معني نهیب امت 
اسامي  بر ســر رژیم کودک کش صهیونیست و 
پشتیبانان و کمک کنندگان آن است؛ به  معني 
محکومیــت جنگ افروزي هــاي آمریــكا و 
دســتیارانش در منطقه حســاس غرب آسیا و 
شمال آفریقا است که رنج و مرارت ملت ها را به 
نهایت رسانده و هر روزه مصیبت هاي سنگیني بر 
آنــان وارد کرده اســت؛ بــه معني بیــزاري از 
نژادپرستي و تبعیض براســاس جغرافیا و نژاد و 
رنگ پوســت اســت؛ به  معني بیزاري از رفتار 
اســتکباري و خباثت آمیز قدرت هاي متجاوز و 
فتنه انگیز دربرابر رفتار شرافتمندانه و نجیبانه و 
عادانه اي است که اســام، همه را به آن دعوت 

مي کند.
  اینها اندکي از برکات حج ابراهیمي  است که 

اسام ناب، ما را به آن فراخوانده است؛ و این، نماد 
مجسِم بخش مهمي  از آرمان هاي جامعه اسامي  
است که هرسال به وسیله آحاد مردم مسلمان، به 
کارگرداني حج، نمایشي عظیم و پرمضمون پدید 
مي آورد و با زباني گویا، همــه را به تاش براي 

ایجاد چنین جامعه اي فرا مي خواند.

  نخبگان جهان اســام که جمعي از آنان از 

کشــورهاي مختلف هم اکنون در مراســم حج 
حضور دارند، وظیفه اي سنگین و خطیر بر دوش 
مي کشند. این درس ها باید به همت و ابتکار آنان 
به مجموعه ملت ها و افکار عمومي  منتقل شود و 
دادوستد معنوي اندیشه ها و انگیزه ها و تجربه ها 

و آگاهي ها به دست آنها تحقق یابد.
امروز یکي از مهم ترین مسائل جهان اسام،   

مسئله فلسطین اســت که در رأس همه مسائل 
سیاسي مسلمانان با هر مذهب و نژاد و زبان قرار 
دارد. بزرگ ترین ظلم قرن هاي اخیر در فلسطین 
اتفاق افتاده است. در این ماجراي دردآور، همه 
چیِز یک ملت -ســرزمینش، خانــه و مزرعه و 
دارایي هایش، حرمت و هویتش- مصادره شده 
است. این ملت به توفیق الهي شکست را نپذیرفته 
و از پا ننشســته و امــروز از دیروز ُپرشــورتر و 
شــجاعانه تر در میدان اســت؛ ولي نتیجه کار 
نیازمند کمک  همه مسلمانان است. ترفند معامله 
قرن که به  وســیله آمریكاي ظالــم و همراهان 
خائنش زمینه سازي مي شــود، جنایتي در حق 
جامعه بشــري و نه  فقط ملت فلسطین است. ما 
همگان را به حضور فعال براي شکست این کید و 
مکر دشمن فرا مي خوانیم و به حول و قوه الهي آن 
را و همه ترفندهاي دیگر جبهه اســتکبار را در 
برابر همت و ایمان جبهــه مقاومت، محکوم به 

شکست مي دانیم.

معامله قرن با همت و ايمان جبهه 
مقاومت محکوم به شکست است

پیام رهبرانقاب به زائران بیت الحرام

 400کلمه

مکرون این روزها در تیــررس انتقادات ترامپ 
براي روابطش با تهــران قرار دارد. تاش هاي او 
که تقریبا از یک ماه قبــل و براي تامین رضایت 
ایران و بازگشتش به ســطح تعهدات قبلي آغاز 
شده، از چشم رئیس جمهور آمریکا دور نماند و 
او را در آخر هفته گذشته وادار به واکنش تند و 

تیز کرده بود. 
این روزها فرانســه خود را بیشــتر از هر زماني 
موظف به سروســامان دادن به وضعیت توافق 
هســته اي مي داند. در شــرایطي که وضعیت 
میان تهران و لندن خوب نیســت، آلمان عزم 
راسخي از خودش نشــان نمي دهد و آمریکا از 
برجام خارج شده، فرانسه ابتکار عمل را از سمت 
اروپایي ها به دست گرفته تا راهي براي بن بست 
موجود پیدا کند. از روزي که کشورمان کاهش 
تعهدات خودش را اعام کــرد، پاریس تاش 

خود را براي متقاعدکردن تهران به بازگشــت 
به ســطح اولیه تعهدات آغاز کرد. این تاش ها 
با تماس هاي تلفني طواني مدت میان روساي  
جمهور دوکشور و سفر دستیار ویژه مکرون به 

ایران همراه شد.
رئیس جمهور آمریکا ســه روز پیش در توئیتي 
گفت که »ایران دچار مشکل مالي جدي است«، 
و با اشــاره به مذاکرات امانوئل مکرون، همتاي 
فرانســوي اش، با ایران نوشــت: »مي دانم که 
نیت امانوئل خیر اســت، همان طور که دیگران 
نیز چنین هستند، ولي هیچ کسي نمي تواند به 
نمایندگي از ایاات متحده حرف بزند مگر خود 

ایاات متحده.«
پاسخ فرانســه به این توئیت جمعه شب منتشر 
شــد. ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه 
تاكید كــرد كه کشــورش بــراي پرداختن به 
موضوعات مرتبط با ایــران و اظهار نظر درباره 
این کشــور نیاز به هیچ مجــوزي ندارد. رئیس 
دســتگاه دیپلماســي فرانســه درادامه گفت: 

»فرانســه با لحاظ حق حاکمیت درباره ایران 
سخن مي گوید. فرانسه به شدت در جهت صلح 
و امنیت در منطقه متعهد است و تاش مي کند. 
فرانســه همچنین تاش دارد تا زمینه کاستن 
از تنش ها را فراهم کنــد و براي این کار به هیچ 

مجوزي نیاز ندارد.«
عاوه بر همه اینها فرانســه دست به همفکري 
با متحدان ایــران هم زده اســت. وزیرخارجه 
چین اعام کرده که با مکــرون در مورد ایران 
گفت و گوي تلفني داشته است. وانگ یي، وزیر 
امور خارجه چین روز جمعه در تماسي تلفني با 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه بر تمایل 
چین مبني بر همکاري با فرانســه براي کاهش 
تنش هاي ایجادشده پیرامون مسائل هسته اي 
ایران تاکید کره اســت. در ایــن تماس تلفني، 
وانگ یــي از میانجیگري فرانســه درخصوص 
مسائل هسته اي ایران حمایت و گفت که چین 
نیز تاش هاي عمده اي براي حفظ برجام انجام 
داده است. وزیر امور خارجه چین اظهار داشت 

که پایبندي به توافق هسته اي به منزله حفاظت 
از چندجانبه گرایي، انصاف، عدالت و صلح و ثبات 
منطقه محسوب مي شــود. وانگ یي همچنین 
عنوان کرد که چین با همکاري فرانسه از اعتبار 
و درســتي توافق هســته اي اطمینان حاصل 
مي کند، ســایر طرفین را به خودداري دعوت 

مي کند و از تشدید تنش ها جلوگیري مي کند.
به اعتقاد بســیاري این روزها مکرون قاطع تر از 
کشورهاي دیگر درحال دفاع از برجام در مقابل 
ترامپ اســت. با وجود اینکه در داخل کشورش 
با مشــکاتي روبه روســت اما به نظر مي رسد، 
نمي خواهد سیاســت خارجي را به بي منطقي 
ترامپ و بي عملي اتحادیــه اروپا در قبال ایران 
ببازد. او به یک رایزني همه جانبــه رو آورده تا 
هم در مقابل ایاات متحده بر استقال اتحادیه 
اروپا تاکید کند، هم ایران را از کاهش تعهداتش 
بازدارد و هم اســم خود را به عنوان کســي که 
بیشــترین تاش را براي حفظ برجام کرده)در 

مقایسه با بقیه اروپایي ها( ثبت کند. 

عزم راسخ مکرون براي یک راه حل

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

1  روایت متفاوت از دیدار هیات حمــاس با رهبر انقاب؛ 
روزنامه ااخبار با انتشار گزارشی به ابعاد مهم  سفر هیات حماس به 

ایران پرداخت و نوشت: 
پیش از این دیدار محرمانه، هیات فلسطینی یک نامه از »اسماعیل 
هنیه« رئیس دفتر سیاسی حماس به آیت اه خامنه ای تحویل دادند. 
این نامه دارای چهار محور بود: نخست؛ خطرات »معامله قرن« برای 
منطقه و راهبرد حماس برای مقابله با آن. دوم؛ تصور حماس از نحوه 
ایستادگی کشورهای منطقه در برابر این طرح. سوم؛ خوانش حماس 
از تنش منطقه ای و مکانیزم مقابله با آن. چهارم؛ تشکر از ایران برای 
حمایت از جریان مقاومت. پس از اینکه آیت اه خامنه ای این نامه را 
خواند، بر »لزوم مقابله با معامله قرن« تأکید کرد تا این طرح شکست 
بخورد. ایشان به مسئوان حماس گفت که »پیروزی از آن شماست. 
شما و سید حسن نصراه در ااقصی نماز خواهید خواند«. مهمانان 

نیز به ایشان پاسخ دادند که »شما نیز با ما خواهید بود«.
پس از اینکه کار عکاسان به پایان رسید و خبرنگاران خارج شدند، 
سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسامی ایران، به 
این جمع اضافه شد. هیات حماس درباره تغییرات در ساختار نظامی 
این جنبش و موانع پیش روی آن و ساح مورد نیاز خود سخن گفت. 
حضار بر اهمیت اتحاد محور مقاومت تأکیــد و اعام کردند که اگر 
حمله ای علیه یکی از طرف های محور مقاومت انجام شــود، سایر 

جبهه های مقاومت، به یاری آن خواهند شتافت.
یکی از رهبران حماس در همین رابطه به ااخبار گفت: »درباره جبهه 
غزه باید گفت که اگر دشمن اسرائیلی به نوار حمله کند، برآورد ما این 
است که این جنگ محدود خواهد بود و به جنگی برای از بین بردن 
ما تبدیل نخواهد شد و خودمان به تنهایی با آن مقابله خواهیم کرد... 
ولی اگر دشــمن تاش کند که ]جریان[ مقاومت را در هم بشکند، 

سایر طرف های این محور، وارد جنگ خواهند شد«.
آیت اه خامنه ای در این زمینه تصریح کردند که »در ســال های نه 
چندان دور، فلســطینی ها با ســنگ می جنگیدند، ولی امروز آنان 
به جای سنگ، به موشک های نقطه زن مجهز شــده اند«. این یک 
تحول مهم بود کــه از زمان جنگ 2۰14، پایه گذاری شــد. در آن 
زمان، فرماندهان گردان های »القســام« به تهران آمدند و خواستار 
موشک های نقطه زن شدند. جمهوری اسامی ایران نیز متعهد شد 
که تکنولوژی این موشک ها را به قلب غزه خواهد رساند که عما این 
اتفاق رخ داد. منابعی در حماس اعام کردند که چند روز پیش از این 
سفر، عربستان سعودی پیامی به حماس داد و از آن خواسته بود که 
با ایران قطع رابطه کند، و در غیر این صورت، ریاض روابط خود را با 
حماس قطع خواهد کرد. این منابع تأکید کردند، حماس در پاسخ، 
اعام کرد که »رابطه اش با ایران محکم است و ادامه خواهد داشت. 
اگر عربستان بخواهد تهدید خود را اجرایی کند، متضرر خواهد شد نه 
حماس«. هر چند این سفر پیش از تهدید سعودی برنامه ریزی شده 
بود، ولی در واقع پاسخ غیر مستقیم به درخواست ریاض بود. ااخبار 
در پایان تأکید کرد، فقط عربســتان نبود که می خواست این سفر 
انجام نشود، بلکه مصر نیز شرط گذاشت که هنیه اگر به ایران نرود، 
به وی اجازه داده خواهد شــد که از نوار غزه خارج شود. البته هنیه 
این مسئله را رد و تأکید کرد که در هر سفر خارجی )که بخواهد(، به 

ایران سفر خواهد کرد.
2   موضع نظامی ایران درباره حوادث کشمیر؛ سرلشکر محمد 
باقری عصر شنبه در تماس تلفنی با ارتشبد قمر جاوید باجوا، فرمانده 

ارتش پاکستان ضمن تبریک عید سعید قربان، با تأکید بر ضرورت 
حفظ آرامش در مدیریت حوادث و وقایع کشمیر تاکید کرد: انتظار 
می رود طرفین از هرگونه تصمیم عجوانه در مورد سرنوشــت این 
منطقه و بدون توجه به خواســت مردم خودداری نکنند. وی افزود: 
امیدواریم با تاش های سیاسی، حقوق واقعی مردم مسلمان منطقه 
تامین گردد و از جریحه دار شــدن احساســات ملت های مسلمان 

پرهیز شود. )خبرآناین(
3  جانشین بســیج: هنرمند انقابی باید جلوی هنرنمای 
سلبریتی بایستد؛  سردار محمدحســین سپهر جانشین فرمانده 
سازمان بسیج در اختتامیه دوره توانمندسازی کانون های ادبی هنری 
سازمان بسیج هنرمندان سراسر کشــور در مشهد، گفت: ما باید با 
ابزار هنر خدمات شایسته بسیج را در سطح بین الملل نشان دهیم. 
ما نیازمند هنرمندان انقابی هستیم تا مقابل هنرنماهای سلبریتی 
که در میدان دشمن صف کشیده اند، بایستیم و اهداف شومشان را 

خنثی کنیم. )روزنامه کیهان(
4   اریجانی: تصمیمی بــرای کاندیداتوری نگرفته ام؛ علی 
اریجانی رئیس مجلس شورای اســامی در پاسخ به سوالی درباره 
اینکه گفته می شود ظاهرً شما قرار است از قم برای انتخابات مجلس 
کاندیدا نشــوید؟ گفت: بنده هنوز درباره اینکــه کاندیدا انتخابات 
مجلس و یا اینکه از حوزه انتخابیه قم کاندیدا شوم تصمیم نگرفته ام 
این ظاهرً که شــما می گوید از کجا می دانید؟ وی درباره اینکه در 
انتخابات مجلس با کدام جریان سیاســی تعامــل و ائتاف خواهد 
کرد، گفت: هنوز درباره حضور در انتخابات تصمیم نگرفته ام که این 

موضوعات مطرح باشد. )تسنیم(
5  توضیح معاون مجلس دربــاره انتصاب قربانزاده؛ چرا یار 
قالیباف مسئول تنقیح قوانین مجلس شد؟ گزیده سخنان حسین 
میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس در مورد انتصاب حســین 
قربانزاده، یکــی از افراد نزدیک به قالیباف به مســئولیتی در حوزه 
تنقیح قوانین را بخوانید:  پس از پایان ناگهانی ماموریت مدیر وقت 
پروژه تنقیح، نیاز به تعییــن فوری جایگزین بــرای پرهیز از عدم 
تأخیر در کارها احساس شــد. در نتیجه، آقای حسین قربانزاده که 
با فعالیت های این حوزه آشنایی داشــته و آماده وقت گذاری کافی 
هم بود در سال 9۶، یعنی یک ســال قبل از تصدی این معاونت از 
ســوی بنده، مصاحبه های علمی برای جذب به معاونت را با امتیاز 
باا پشت ســر گذارده و البته در مقطعی دانشــجوی خود من هم 
بوده اســت، به مدیریت این پروژه منصوب شد. پروژه تنقیح که در 
ساختمانی خارج از ســاختمان اصلی مجلس انجام می شود با سایر 
وظایف معاونت قوانین، مثل اظهارنظــر راجع به طرح ها و لوایح در 
دست بررســی در مجلس، بی ارتباط و در واقع تنقیح پسینی است. 
بنابراین، سخن کسانی که این مسئولیت را به سرنوشت طرح های 
موجود در کمیســیون قضایی و حقوقی یا پاسخ به استعامات ربط 
داده و حتی گاه آن را تنقیح قوانین وکالت نام نهادند، نادرســت و 
نشانگر بی توجهی نسبت به این نکته است که اساسً قوانین راجع به 
وکالت، کدی از کدهای تنقیحی معاونت قوانین را به خود اختصاص 
نداده است . در ضمن، اباغ ایشان مدیر پروژه تنقیح قوانین است. ذکر 
عناوینی مثل جانشین، معاون یا قائم مقام معاون قوانین و یا حتی 
مدیر پروژه تنقیح قوانین و مقررات کشور، که گاه در برخی اظهارات 

وجود داشت، خالی از وجه است. )خبرآناین(
6  رای مصادره برج منهتن بنیاد علوی لغو شد؛  دادگاه تجدید 

نظر فدرال  ادله هیات منصفه در خصوص مصادره برج بنیاد علوی 
در منهتن نیویورک به بهانه نادیده گرفتن تحریم های آمریکا علیه 
ایران را رد کرد.  وزارت دادگســتری آمریکا امیــدوار بود با فروش 
این ســاختمان 3۶ طبقه ای در خیابان پنجم منهتــن نیویورک، 
مبلغی حدود یک میلیارد دار به دست آورد و آن را میان قربانیان 
بمب گذاری هایی که مدعی اســت ایران در آن دست داشته؛ توزیع 
کند. پیش تر یک دادگاه زیر نظر وزارت دادگستری آمریکا خواستار 
فروش  ساختمان 3۶ طبقه اداری و سایر مستغات مربوط به بنیاد 
علوی و پرداخت پول های حاصل از آن به خانواده های قربانیان حمله 
تروریستی 11 سپتامبر و سایر قربانیان وقایع تروریستی شده بود. 

)ایرنا به نقل از آسوشیتدپرس(
7   روایت دادســتان کل کشــور از پرونــده اکبر طبری؛ 
حجت ااســام منتظری در بیســتمین نشست ســالیانه اتحادیه 
انجمن های اسامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور 
در پاسخ به پرسشی درباره پرونده معاون سابق قوه قضائیه گفت: در 
پاسخ به سوال دوم شما درباره پرونده مزبور باید گفت من دو بار در 
سالیان گذشته و در زمان ریاســت مرحوم آیت اه یزدی و یکی هم 
در اواخر دوران ریاســت مرحوم آیت اه شاهرودی از سوی رهبری 
ماموریت یافتم که یک بازرسی و نظارت جامعی از دستگاه قضایی 

داشتم و گزارش آن را تقدیم مقام معظم رهبری کردیم.
وی گفت: باید این مطلب را دانســت که در قوه قضائیه تاش های 
بسیاری صورت می گیرد و انسان های صالح و درستی هستند که به 
صورت شبانه روزی و جهادی در حال خدمت به مردم هستند و ما 
نباید این زحمات و تاش ها را نادیده بگیریم. البته در همه جا افرادی 
سودجو هم پیدا می شوند که باعث می شوند زحمات دیگران کمتر 

به چشم بیاید.
منتظری ادامه داد: درباره این شخص هم که اسم بردید باید بگویم  
ما کلیاتی از این مســائل می دانستیم که یک ســری داد و ستدها 
صورت می گیرد و از زمانی که اســناد و مدارک مشخصی به دست 
آمد از همان دوره قوه قضائیه نســبت به موضوع ورود جدی کرده 
و شروع به جمع آوری اســناد کردیم، چون طبیعتً یک سری افراد 
هستند که به گونه ای عمل می کنند که هیچ گونه رد پایی از خود به 
جای نمی گذارند و مواظب هستند که از خود هیچ سند و مدرکی به 
جا نگذارند و این یکی از مشکات ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی در 
دادگاه های ویژه است که با هزاران زحمت باید ثابت شود که فان 
جرم صورت گرفته اســت. وی افزود: در هر حال تحقیقات صورت 
گرفته و با شدت دنبال می شود و ادامه هم دارد و هر کس هم در آینده 
شریک باشد با او برخورد خواهد شد و ما در دستگاه قضایی در مبارزه 

با فساد هیچ خط قرمزی نخواهیم داشت.
منتظری گفت: اما موضوع دیگر این اســت که ما همان میزان که 
نسبت به مبارزه با فساد حساس هســتیم باید نسبت به حیثیت و 
شخصیت و آبروی افراد هم حساس باشیم و اگر فردی در مظان اتهام 
است به گونه ای رفتار کنیم که آبروی وی نرود و شخصیت و حیثیت 
او پایمال نشود اگر چه انتظار جامعه و افکار عمومی این است که ما 
نسبت به این مسائل اعام و اطاع رسانی داشته باشیم، اما ما شرعً و 
قانونً مجاز نیستیم که تا زمانی که تحقیقات پایان نیافته و دفاعیات 
اخذ نگردیده و حکم قطعی صادر نشــده است اطاع رسانی درباره 
جزئیات داشته باشیم و لذا باید نســبت به این موضوع هم مراقبت 

کنیم. )ایسنا(

موضع فرمانده ارشد درباره حوادث کشمیر، روایتی دیگر از پرونده اکبر طبری و ...
عکسنوشت

    عبداه گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان نوشت: عصر جمعه نگهبان روزنامه اطاع داد که یک نفر آمده ظاهرا 
حناچی شهردار تهران است می خواهد روز خبرنگار را تبریک بگوید، بازدید سرزده یعنی این. مطلقا آمدنش را 

اطاع نداده بود. بدون همراه، بدون راننده و بدون عکاس آمده بود. با خبرنگاران خوش و بشی کرد و رفت.

    نشست هم اندیشی حجت ااسام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه با کارشناسان رسمی دادگستری عصر 
شنبه در محل حوزه ریاست قوه قضائیه برگزار شد. )عکس: مجتبی محمدلو / ایرنا(

    ایوان آگوستا وزیر اقتصاد و دارایی نیکاراگوئه ظهر دیروز با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی دیدار و 
گفت وگو کرد. در پایان این دیدار وزرای اقتصاد و دارایی ایران و نیکاراگوئه تفاهم نامه سرمایه گذاری مشترک 

امضا کردند. )عکس: سید محمود حسینی / تسنیم(

مهسامژدهی  
هفتصبح
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تهران صاحب دریاچه جدید 
می شود؛ این بار در مرکز شهر

در ادامه تکمیــل پروژه های در حال ســاخت اراضی عباس آباد، 
»دریاچه« و »محوطه باغ هنر« در فاز دوم ۲۷ مرداد ماه ۱3۹۸ با 
حضور شهردار تهران، نمایندگان مجلس شورای اسامی، رئیس 
و اعضای شورای اسامی شــهر و اساتید و پیشکسوتان موسیقی، 

تئاتر، شعر و ادبیات و تجسمی افتتاح می شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآناین؛ با افتتاح »دریاچه« با مساحت 
۲۵ هزار متر مربع و »محوطه باغ هنر« با مساحت ۵ هزار متر مربع 
در اراضی عباس آباد، بزرگترین پــروژه هنری قلب پایتخت آماده 
میزبانی از هنرمندان و شهروندان شده و یک دریاچه جدید به شهر 

تهران اضافه می شود.
»باغ هنر« بخش هنری اراضی عبــاس آباد حد فاصل باغ کتاب و 
باغ موزه دفاع مقدس واقع شده و ارتباط دهنده این دو مجموعه 
فرهنگی و حلقه واسط مراکز ضلع شرقی اراضی محسوب می شود.

این باغ شامل یک دریاچه،۴ ســاختمان و یک رواق است که دو 
ساختمان »خانه شــعر و ادبیات« و »خانه نقش« در فاز اول طی 
سال های ۱3۹۱ تا ۱3۹۲ افتتاح و به بهره برداری رسیده است و 

دریاچه و محوطه باغ در فاز دوم به بهره برداری می رسد.
آمفی تئاتر هایی با ظرفیت های متعدد برای برگزاری نشست ها و 
همایش های تخصصی، اتاق های کنفرانس، سالن های آمفی تئاتر 
روباز، کافی شاپ و رســتوران و گالری جهت نمایش آثار شاخص 
اساتید و هنرمندان و دانشــجویان از جمله امکانات باغ هنر است 
که بخشی از آن با افتتاح رواق به بهره برداری رسیده و بخش دیگر 
آن پس از تکمیل »کوشک مرکزی« و »خانه موسیقی« در اختیار 

هنرمندان قرار خواهد گرفت.
همچنین با توجه به ظرفیت ملــی و بین المللی اراضی عباس آباد 
برنامه ریزی های گوناگونی برای حضــور هنرمندان بین المللی به 

منظور ایجاد نشاط اجتماعی در حال انجام است.
بنا به گفته روابط عمومی شرکت نوسازی عباس آباد و با توجه به 
پیشرفت ۷۰ درصدی خانه موســیقی و کوشک مرکزی می توان 
امیدوار بود که این دو پروژه در ســه ماهه نخست سال ۹۹ افتتاح 

شود و به این ترتیب باغ هنر تکمیل خواهد شد.
باغ هنر یکــی از پروژه های بــزرگ اراضی عباس آبــاد در طول 
سال های گذشته و در دوران مدیریت های پیشین در حال ساخت 
و در مقاطعی متوقف شده بود که در دو سال اخیر عملیات عمرانی 

با سرعت بیشتری پیگیری و امروز آماده افتتاح شده است.

     خبر�کوتاه     گزارش�روز�     تيتر2

فریدعطارزاده  
هفتصبح

سازمان امور مالیاتی بعد از 
پزشکان سراغ وکا می رود

مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به 
اینکه پزشکان از طریق نصب دستگاه 

کارتخوان در مطب خود در اولویت قرار 
گرفته اند، گفت:پس از آن نیز وکا، 

فعاان حوزه فواد، حوزه قیر، شیشه، 
توریسم درمانی، آرایشگران زنان و 
رستوران داران مورد رسیدگی قرار 

می گیرند.
به گزارش فارس، هادی خانی مدیر 

کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با 
پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور 

مالیاتی روزگذشته در گفت و گو با یکی 
از روزنامه ها اظهار داشت: »سازمان 

امور مالیاتی به سرعت به سمت 
هوشمندسازی و استفاده از ابزار 

نوین حرکت می کند و دراین زمینه 
از دو بانک اطاعاتی شامل پایگاه 
داده های اقتصادی و صندوق های 

فروشگاهی بهره می برد. برای بررسی 
و رصد فعالیت های اقتصادی رسیدگی 

طیفی در دستور کار قرار دارد به این 
معنا که گروهی از فعاان اقتصادی 

در اولویت رسیدگی قرار می گیرند. 
برهمین اساس در ماه های اخیر در 

ابتدا پزشکان از طریق نصب دستگاه 
کارتخوان در مطب خود در اولویت 
قرار گرفته اند. پس از آن نیز وکا، 

فعاان حوزه فواد، حوزه قیر، شیشه، 
توریسم درمانی، آرایشگران زنان و 
رستوران داران مورد رسیدگی قرار 

می گیرند.«
به گزارش فارس، اقدام سازمان امور 

مالیاتی گام بزرگی در راستای مبارزه 
با فرار مالیاتی است زیرا همانطور که 

علی طیب نیا، وزیر اسبق اقتصاد اعام 
کرده بود، برخی مشاغل و اصناف فرار 

مالیاتی گسترده ای دارند. به عنوان 
مثال، در حالی که براساس آمارهای 
سازمان امور مالیاتی پزشکان صرفا 

1۵0 میلیارد تومان مالیات می پردازند، 
مرکز پژوهش های مجلس با انتشار 
گزارشی در دی ماه پارسال، میزان 
مالیات واقعی آنها را حداقل حدود 

6۷00 میلیارد تومان تخمین زد. 
بررسی های صورت گرفته نشان 

می دهد برخی مشاغل و اصناف دیگر 
مانند وکا، آهن فروشان و طا فروشان 

هم فرار مالیاتی گسترده ای دارند.
براساس این گزارش، داریوش ابوحمزه 
کارشناس اقتصادی درباره این موضوع 
در برنامه گفت وگوی ویژه خبری مورخ 

16 مردادماه گفت: »بر اساس قانون 
بودجه سال 9۸، اکنون کارمندان 

دولت بیش از 6 هزار میلیارد تومان 
مالیات می پردازند اما مالیات پرداختی 

مشاغل همه اصناف کشور حدود 9 
هزار میلیارد تومان است یعنی اصناف 

ماهانه حدود 300 هزار تومان مالیات 
پرداخت می کنند که این رقم بسیار 
کمتر از مالیات پرداختی بسیاری از 

کارمندان دولت است.«

کته
ن

همین هفته گذشته بود که نوشتیم جامعه پزشکی 
و ســازمان نظام پزشــکی بااخره زیــر بار نصب 
کارتخوان  رفتنــد و تا 23 مرداد باید مشــخصات 
خود را بــرای خرید کارتخوان ثبــت کنند. از اول 
مهرماه نیز اســتفاده از آن اجباری می شود. افکار 
عمومی خوشــحال از این اتفاق بودند که جامعه 
پزشــکی بااخره قبول کرده جزئــی از میلیون ها 
ایرانی  هستند و حرفه آن ها شٌان و منزلت بیشتری 
نسبت به سایر شــغل ها ندارد. حسمان گویا کمی 
تا قسمتی اشــتباه بود و حاا انجمن دندانپزشکی 
ایران در نامه ای اعام اســتقال کرده )!( و گفته با 
وجود اینکه وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی 
نصب کارتخوان را قبول کرده اند اما دندانپزشکان 
مخالف اند و خیلی زیر پوستی و نرم تهدید کرده اگر 
کارتخوان ها در مطب نصب شــود از ارائه خدمات 
معذورند. در این گزارش بــا وکیل حقوقی انجمن 
دندانپزشکان که این اطاعیه تند را منتشر کرده اند 

گفت وگو کردیم و از جزئیات این اتفاق نوشته ایم.

    تهدید زیر پوستی
در بخش هایی از نامه دکتر باقر شهنی زاده، رئیس 
انجمن دندانپزشــکان ایران به اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور آمده:  »... در قانون بودجه 
ســال جاری مقرر شــده صاحبان حرفه اقدام به 
نصب پایانه فروشگاهی نمایند و ماده یک آئین نامه 
فوق الذکر منظور همان ســامانه فروش است که 
برای معامات تجاری مورد اســتفاده است. حال 
آنکه حرفه پزشکی ارائه خدمات است که ترتیبات و 
تشریفات آن متفاوت از اصنافی است که فروش کاا 
و معامات  تجاری انجام می دهند، باتوجه به مراتب 
و اینکــه آئین مذکورحدود دوســال قبل از قانون 
بودجه تصویب گردیده و مفادً ناظر به ارزش کاا و 
خدمات غیرپزشکی است و قاعدتً بایستی باتوجه به 
حکم بند )۶( صدرالذکر اصاح گردد و از طرفی به 
جهت فقد سابقه برای پزشکان از نظر اجرایی ایجاد 
مشکل نموده است که ماًا ارائه خدمات پزشکی را 
تحت تاثیر قرار می دهد، لذا اوًا خواهشمند است 
مقرر فرمایید آئین نامه با عنایت به شــرایط جدید 
اصاح شــود، ثانیً اجرای آن برای مدت بیشتری 
در مورد صاحبان حرف پزشــکی به تعویق افتد تا 

سازوکار اجرای صحیح آن فراهم گردد.«

  هفت سوال تهدید آمیز
کار به همــان نامه باا ختم نشــد و  دکتر ذبیح اله 
واحدی، قاضی، دندانپزشــک و کارشــناس  امور 
مالیاتی نیز در گفت وگویی سوال های تهدید آمیزی 
درباره نصــب کارتخوان در مطب دندانپزشــکان 

پرسید. سوال های او را مرور می کنیم.

1  تبصــره ای که بر نصب کارتخــوان به عنوان 
پایانه فروشگاهی حکمیت دارد، چیست؟ و تفاوت 
آن با کارتخوان در چیست؟ و چه تبعاتی برای گروه 

پزشکی دارد ؟
2  چرا در این قانــون تبعیض اعمال شــده و 
چرا گروه پزشــکی هدف قرار گرفته شده. مطب 
فروشگاه نیســت و بیمار ما کاا نیست. ما هرسال 
مالیات مان را در پایان خرداد ماه نقد در حســاب 
دارایی گذاشتیم. اینکه چرا این نوع برخورد صورت 
می گیرد! چرا نمایندگان مجلس و دستگاه دولتی 
چنین تصمیمی را توانســتند اعمــال کنند که به 
هر حال تنشــی را به وجود آورده و چکار باید کرد 
از گروه پزشــکی این تنش رخت ببندد و مشکل 

را حل کرد؟
3   یکی از بحث هایی که در مجلس مطرح بود 
اینکه کارتخوانی که برای گروه پزشــکی قرار داده 
می شود قرار نبوده به صورت پایانه فروشگاهی باشد 
و حتی شورای نگهبان این را رد کرد. نظر شما چه 
است که شــورای نگهبان ابتدا مخالفت کرد و بعد 

موافقت کرد؟ 
4   سازمان نظام پزشکی به عنوان یک سازمان 
بزرگ صنفی کشــور باید در این موضوع دخالت 
می کرد، سازمان نظام پزشــکی به عنوان سازمان 
کان نگر تمام گروه پزشکی در این مورد اان چه 

اقدامی می تواند بکند؟
5   در تمــام گروه هــای پزشــکی به عنــوان 
یک تصمیم اعام شــده اســت که با نصب پایانه 
فروشگاهی مخالفت شــود، دارایی هم اعام کرده 
اســت که دو درصد درآمد را به آن جریمه اضافه 
خواهد کرد اگــر این اتفاق بیفتــد، این دو درصد 

مفهومش چه است؟
6   آئین نامه اجرایی مــاده 1۶9 ، درخصوص 
معامات و صورتحســاب های فــروش و امثال آن 
هست. آیا این آئین نامه تکافوی نوع خاص فعالیت 
پزشکان در ارائه خدمت را می کند؟ چون در آنجا 
باید کداقتصادی، صورتحساب فروش، نوع میزان 
کاا ،تعرفه اش و همه اینها قید شود. در مورد حرف 
پزشکی چون خیلی از این اقدامات خدمات است 
و فروشــی وجود ندارد آیا این آئین نامه برای این 

دستورالعمل و قانون پاسخگو است؟
7   اان می شود یک تقاضایی از هیات دولت کرد 
و باتوجه به تنشی که به وجود آمده و طیف وسیعی 
از گروه پزشــکی اعام کردند کــه پایانه را نصب 
نمی کنند و به هرحال خسارتی به گروه پزشکی و 
اعتماد ملی وارد می شود، از هیات دولت خواسته 
شود برای وحدت رویه در این قضیه یک بازبینی و 

توقف دستور  را درخواست کرد؟

  چرا از ما شروع کردید؟!
برای آنکــه از جزئیات ماجــرا ســر در بیاوریم با 
دکتر »بهمن کریمی« حقوقــدان و وکیل انجمن 

دندانپزشــکی گفت وگو کردیــم. او دلیل اعتراض 
دندانپزشکان به این قانون را دو علت ذکر می کند: 
»مهم ترین سوال ما این است که چرا چنین طرحی 
را از جماعت پزشکی شروع کرده اند؟ چرا مسئوان 
با جو روانی جامعه همسو شده اند و به ناحق پزشکان 
را ملزم به نصب کارتخوان کرده اند؟ چرا صنف های 
دیگر از الزام برخوردار نیســتند؟« او دومین علت 
مخالفت دندانپزشکان را اینگونه ذکر می کند: »چرا 
مســئوان ابزار خاص آن را نگذاشــته اند؟ ببینید 
طبق این قانون پزشکان موظف به نصب پایانه های 
فروشگاهی هستند اما جنس کار پزشکان خدمات 
است نه خرید و فروش. قانون برای مراکز فروشگاهی 
به این صورت اســت که آخر هر سال نماینده اداره 
مالیات میزان فروش، موجودی انبار، قیمت خرید 
و... را بررسی کرده و در نهایت میزان مالیات اعام 
می شود. برای دندانپزشــکی چگونه می توانند این 
فعالیت ها را انجام دهند؟ اوا در دندانپزشکی مثا 
۵۰۰ نوع خدمات وجود دارد که هــر کدام تعرفه 
خاص و نامگذاری مخصوصش را دارد. در پایانه های 
فروشگاهی چگونه امکان مشخص شدن این موضوع 
فراهم شــده؟ دوما دندانپزشکان مانند فروشگاه ها 
خرید مــواد اولیه خــود را به صورت مشــخص و 
کانالیزه انجــام نمی دهند که بتــوان هزینه های 
آن ها را مشخص کرد. بر فرض برای خرید یک ماده 
مخصوص بــرای پر کردن دندان، سیســتم خرید 
کاما سنتی است و امکان رهگیری واقعی آن وجود 
ندارد. در ایــن صورت هزینه هــای اصلی و واقعی 
دندانپزشــکان مخفی می ماند و اداره امور مالیات 
فکر می کند همه پول هایی که از دستگاه کارتخوان 

کشیده شده، سود خالص دندانپزشکان است.«

  اعام خودمختاری
همانگونه که در گزارش های هفته پیش نوشتیم، 
وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی پس از یک 
سال توانستند آرایش خود را یکدست کنند و جامعه 

پزشکی را ملزم به اســتفاده از کارتخوان کنند. آن 
اقدامات اینگونه صورت گرفت:

1   قدم اول جدی  شــدن فضا برای اســتفاده 
پزشکان در استفاده از دستگاه کارتخوان را باید در 
انتخاب سعید نمکی به عنوان وزیر بهداشت ببینیم. 
او برخاف وزیران قبلی از جامعه پزشــکی نبود و 
بیشترین سوابقش مدیریتی و مالی بود. در نتیجه 
از همان ابتدا با نگاه اقتصادی وارد وزارت بهداشت 

شد نه نگاه صنفی.
2   انتخاب »تقوی نــژاد« به عنوان معاون وزیر 
بهداشــت قدم بعدی در این ماجرا بود. تقوی نژاد 
سال ها به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی مشغول 
به کار بود و واکنش های تندی نیز نســبت به عدم 
استفاده پزشکان از دستگاه کارتخوان داشته . نکته 
مهم تر آن بود که او به خوبی پیچ و خم  و گره های 
ماجرا را می دانســت و می توانســت آن ها را رفع و 

رجوع کند.
3  مسئله بعدی که جامعه پزشکان را در شوک 
فرو برد، انتخــاب دکتر محمدرضــا ظفرقندی با 
34 رای بیشــتر در جلســه فوق العــاده مجمــع  
عمومی ســازمان نظام پزشکی کشــور به عنوان 
رئیس این سازمان بود. فردی که به واسطه سابقه 
فعالیت هایش چهره خوشــنامی در میان جامعه 
پزشکی است و از سوی دیگر رابطه خوبی با سعید 
نمکی و مسئوان فعلی وزارت اقتصاد و نمایندگان 
مجلس دارد. به این ترتیب ســازمان نظام پزشکی 
که به صورت ســنتی همواره با وزارت بهداشــت 
اختافات گسترده ای داشت به دورانی رسیده است 
که بیشترین قرابت فکری و تشــکیاتی با وزارت 

بهداشت را دارد. 
4   نکته بعدی، نبود قانونی مشــخص و دقیق 
در مجلس برای الزام به نصب کارتخوان ها توســط 
پزشکان بود. این موضوع ســال گذشته توسط دو 
گروه پرنفــوذ در مجلس پیگیری و اجرایی شــد. 
یکی از این افراد »علی نوبخت« رئیس کمیسیون 

بهداشــت مجلس بود که هم برادر نوبخت، معاون 
رئیس جمهور بود و هم از نزدیکان و همراهان وزیر 
بهداشت. مسیر دیگر هموار سازی این قانون نیز از 
طریق »غامرضا تاجگردون« رئیس کمیســیون 
برنامه و بودجه پیــش رفت. او نیــز از نزدیکان و 
دوستان تقوی نژاد، معاون وزیر بهداشت بود و گفته 

می شود جلسات منظم با یکدیگر دارند.
5   در قدم آخر بااخره ایــن قانون در مجلس 
تصویب شد. مجلسی ها در جریان بررسی بند های 
درآمدی ایحه بودجه سال 98 کل کشور با الحاق 
بندی به ایحه بودجــه کلیه صاحبان مشــاغل 
پزشــکی را مکلف کردنــد از ابتدای ســال 98 از 
صنــدوق مکانیزه فــروش اســتفاده کنند.بر این 
اساس؛ ملزم شدن پزشکان به استفاده از پایانه های 
فروشگاهی یا همان دســتگاه پوز )کارتخوان( در 
مطب از یک سو باعث سهولت پرداخت هزینه های 
درمانی و از ســوی دیگر موجب ایجاد شفافیت در 
درآمد پزشــکان و اخذ مالیات متناسب با درآمد 
و عدالت مالیاتی می شــود. همچنین با الحاق بند 
دیگری به این تبصره، کلیه مراکــز درمانی اعم از 
دولتی، خصوصی، وابســته بــه نهاد های عمومی، 
نیرو های مســلح، خیریه ها و شــرکت های دولتی 
مکلفند 1۰ درصــد از حق الزحمه یــا حق العمل 
پزشــکی پزشــکان را که به موجب دریافت وجه 
صورت حساب های ارسالی به بیمه ها یا نقدا از طرف 
بیمار پرداخت می شــود، به عنوان علی الحســاب 
مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه 
بعد از صدور صورتحســاب به حساب سازمان امور 

مالیاتی کشور واریز کنند.
6   این قانون چند بار رفت و برگشت و بااخره 

با تایید شورای نگهبان به مرحله اجرایی رسید.
  حاا به نظر می رسد دندانپزشکان که همواره 
سازمان نظام پزشکی را پشت خود می دیدند 
از این اتفاقات عصبانی اند و تصمیم گرفته اند 

خودشان دست به کار شوند.

400ویزای شنگن ناقابل!
مساعدت سفیر جمهوری چک در صدور ویزا برای تجار ایرانی به 

یک جنجال بزرگ دیپلماتیک بدل شده است 

محکومین پرونده گوشت های برزیلی در زندان
حکم متهمان پرونده فروش آزاد گوشت های برزیلی وارد شده با ارز 4200 تومانی 

از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه صادر شد
ادامه ازصفحه���اول

ســهم 8۵میلیون یورویی آلمــان از 31۰میلیون 
یورو ارزش صــادرات ایران در پنج ماهه نخســت 
سال 2۰19 و ســهم ۵۶۰میلیون یورویی آلمان از 
1۷84میلیون یــورو ارزش واردات ایران در مدت 
زمان مشابه نشان از سهم حدودا 3۰درصدی آلمان 
از کل مراودات تجاری ایران با اروپا دارد. به همین 
علت هیچ عجیب نیست که تجار ایرانی که مدام به 
کشورهای اروپایی سفر می کنند، بخواهند فرآیند 
سرســام آور آلمان برای تمدید ویزا را دور بزنند و 
از کشور دیگری ویزای شــنگن دریافت کنند هر 
چند که توصیه می شــود و بهتر است برای ورود به 
محدوده ویزای شنگن نخســت از کشوری که ویزا 

صادر کرده، وارد شد.
در ادامه این گزارش آمده است که یک تبعه ایران 
به نام امیر توکلی به »دنیک ان« گفته است که در 
اعطای ویزا بــه »بازرگانان ایرانــی« از طریق اتاق 
بازرگانی مذکور کمک کرده است. خبرگزاری روسی 
اسپوتنیک، یک روز بعد )پنجشنبه گذشته( واکنش 
نشان داد و نوشــت: »آقای چومبا)سفیر چک در 
ایران( از تهران فراخوانده شده و به کارش به عنوان 
ســفیر در تهران خاتمه داد. در حالی که ماموران 
اداره بازرسی وزارت خارجه چک »چند ماه پیش« 

به تهران سفر کرده اند.«
 سرانجام استعفا

روز گذشــته خبرگزاری فارس به نقــل از پایگاه 
اطاع رســانی روادیــد شــنگن گــزارش داد که 
»اســواتوپلوک چومبا« ســفیر جمهوری چک در 
ایران، هفته جاری در پی اتهاماتی مبنی بر فروش 
4۰۰روادید کوتاه مدت به تاجران ایرانی به پیشنهاد 
اتاق بازرگانی چک-اسلوواکی-ایران از سمت خود 
اســتعفا کرد. بازرس کل وزارت امور خارجه چک، 

پیش از این، سفارت خود در تهران را برای مشارکت 
در تجارت روادید با صدها ایرانی مــورد ارزیابی و 
بررســی قرار داده بود. طبق گــزارش بازرس کل 
وزارت امور خارجه چک، »یان کاوان« و »ازدینیک 
زیبیتک« از اتاق بازرگانی چک-اسلوواکی-ایران، 
پیشنهاد صدور روادید شــنگن را برای 4۰۰ تاجر 
ایرانی مطرح کرده بودند و خیلی فوری سفارت چک 
در تهران برای افراد پیشنهادی روادید شنگن صادر 
کرده بود. چومبا ضمن رد برخی گزارش ها مبنی بر 
دریافت پول برای صدور روادید شنگن، بدون آنکه 
جزئیاتــی ارائه دهد، گفت: »صحــت دارد، من در 
صدور روادید برای کارآفرینان ایرانی میانجیگری 

کردم.«
بنا به گفته »توماس پتریچــک« وزیر امور خارجه 
چک، هیچ گونه شــواهدی مبنی بر معامله روادید 
در سفارت چک در تهران وجود ندارد و در این باره 
گفت: »ما هیچ شواهد مســتقیمی درباره هرگونه 
تجارت )در خصوص روادید شنگن( نداریم، گزارش 
حسابرســی در وهله اول بر آن فرایندهای مربوط 
روادید متمرکز بوده است. ما به )ارتکاب( یکسری 
اشــتباهات پی بردیم و گام های مناسب را در این 

مسیر انجام می دهیم.«
 تنها اشتباه ، استفاده مکرر سفیر از اختیارات

از طرف دیگر »یان کاوان« وزیر سابق امور خارجه 
و رئیس فعلی اتاق بازرگانی چک، اسلوواکی-ایران 
تأکید کرد که سفیر چک در تهران هیچ قوانینی را 
زیر پانگذاشته است و تنها اشتباهی که بازرس کل 
وزارت امور خارجه می تواند از آن نام ببرد »استفاده 
بیش از حد یا استفاده مکرر از اختیاراتی است که 
یک سفیر در اختیار دارد.« شنگن، به دارندگان این 
روادید مجوز ورود به منطقه شنگن،  شامل سفر به 

2۶ کشور عضو این منطقه را می دهد. 

اعام خود مختاری 
دندانپزشکان!

انجمن دندانپزشکی: نصب کارتخوان در مطب
 خدمات پزشکی را تحت تاثیر قرار می دهد

حکم متهمان پرونده فروش آزاد گوشت های 
برزیلی وارد شده با ارز 42۰۰ تومانی از سوی 
شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 
اخالگران و مفسدان اقتصادی صادر و متهمان 
دیروز به منظور اباغ حکم به شــعبه دادگاه 
احضار شدند و حکم از ســوی قاضی صلواتی 
به آن ها اباغ گردید. طبق گزارش خبرگزاری 
میزان به گفته حســینی، نماینده دادستان 
متهمان با حواله های صوری و سندســازی و 
تخصیص غیرقانونی سهمیه، اقدام به فروش 
گوشــت در بازار آزاد نمودند و در ســال 9۷، 
114 هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع 
به نرخ آزاد به فروش رسانده و موجب تضییع 
بیت المال به مبلغ ۷۵ میلیارد و 24۰ میلیون 

ریال شدند. 
بر این اساس حمیدرضا خلیلی فرزند محمد 
به اتهام مشــارکت در اخال در نظام توزیع 
مایحتاج عمومی از طریق تخصیص ســهمیه 
برخاف مقررات با حواله صــوری به منظور 
فروش گوشــت با نرخ دولتی در بــازار آزاد و 
متعاقبا فروش در بازار آزاد محکوم به ١٢ سال 
حبس، جزای مالی و ضبط همه اموالی که از 
طریق خاف قانون به دســت آمده و تحمل 
٥٠ ضربه شــاق در انظار عمومی و انفصال از 

خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.
علیرضا جهیزی، به اتهام مشارکت در اخال 
در نظام توزیع مایحتاج عمومی به ١٠ ســال 
حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خاف 
قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شاق 
در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و 

عمومی محکوم شد.

مرتضی عســگری فرزند قنبرعلــی، به اتهام 
مشــارکت در اخال در نظام توزیع مایحتاج 
عمومی به تحمل هفت ســال حبس و ضبط 
کلیه اموالی که از طریق خاف قانون به دست 
آمده و تحمل ٥٠ ضربه شاق در انظار عمومی 
و منع از اشتغال در شرکت های تعاونی مصرف 
کارکنان ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی 

و توزیع مایحتاج عمومی محکوم شد.
حسین خلیلی فرزند محمد به اتهام مشارکت 
در اخال در نظــام توزیع مایحتاج عمومی به 
تحمل پنج ســال حبس و ضبط کلیه اموالی 
که از طریق خــاف قانون به دســت آمده و 
تحمل ٥٠ ضربه شاق در انظار عمومی و منع 
از اشــتغال در شــرکت های تولیدی و توزیع 

مایحتاج عمومی محکوم شد.
علی رنجبــر کرمانی فرزند محمــود به اتهام 
معاونــت در اخال در نظام توزیــع مایحتاج 

عمومی به تحمل دو ســال حبــس و انفصال 
از خدمات دولتی و عمومی محکوم شــد. به 
گزارش خبرگــزاری میزان، به اســتناد مواد 
٢٠، ٢٣ و ٣٠ قانون مجازات اســامی، مجوز 
شرکت مهان تدبیر آسیا و فروشگاه های پرتو 
حیات نو و یاس شمیران ابطال گردیده و اکنون 
محکومین به همراه پرونده جهت اجرای حکم 
به دادســرای کارکنان دولت ارســال و اعزام 
شدند تا قاضی اجرای حکم تشریفات قانونی 
برای معرفی محکومان به زندان را انجام دهد.

گفتنی است این پرونده شــش متهم داشت 
که همه آن ها بــه جهت ابــاغ حکم احضار 
شده بودند ولی تا زمان مخابره این خبر یکی 
از متهمان )متهم ســعیدی( در دادگاه حاضر 
نشده بود که قاضی صلواتی اعام کرد: »پس از 
حضور این متهم در شعبه حکم وی نیز اباغ و 
برای اجرای احکام به دادسرا معرفی می شود.« 
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بعد از چهارســال زمزمه افزایش نرخ کمیســیون دفاتر 
اماک ســر زبان ها افتاده. مخالفــان مي گویند خدمات 
بنگاه ها به اندازه کمیسیوني که دریافت مي کنند نیست و 
موافقان معتقد هستند اگر کمیسیون پایین باشد تخلفات 
افزایش پیدا مي کند؛ یکي از این تخلفات مي تواند زد و بند 
مشاوران با فروشندگان باشد که افزایش قیمت مسکن را 
در پي دارد. به گزارش ایسنا با وجود اینکه بعضا طرف هاي 
قرارداد از رقم نیم درصد حق الزحمه اماک ناراضي هستند، 
رئیس اتحادیه اماک معتقد است نرخ هاي کمیسیون در 
ایران یک ششم کشورهاي توسعه یافته و حتي کشورهاي 
منطقه است. مصطفي  قلي خسروي مي گوید، روزانه ده ها  
شکایت به اتحادیه مي رسد که مردم از دریافت کمیسیون 
باا توسط بعضي دفاتر اماک، ناراضي هستند، اما انصافا 
باید ببینیم حق الزحمه اي که هم اکنون به مشاوران اماک 
مي رســد و بعضا بین دو یا چند مشاور تقسیم مي شود آیا 
کفاف زندگي آنها را مي دهد؟ طبیعي اســت که اگر فضا 
را براي درآمد افراد تنگ کنیــم، راه براي کارهاي خاف 
باز مي شــود. حدود چهارســال قبل بود که حق بنگاهي 
با اصاحاتي مواجه شد. اســفندماه 94 بر اساس مصوبه 
کمیسیون نظارت شهرســتان تهران، دفاتر اماک مجاز 
شدند براي معامات اماک تا سقف ۵۰۰میلیون تومان، 
نیم درصد و بااتر از ۵۰۰میلیون تومان، 2۵صدم درصد از 
هر طرف معامله دریافت کنند. نرخ کمیســیون اجاره نیز 
یک چهارم اجاره ماهانه از هر طرف معامله تعیین شد. این 
ارقام هم اکنون همچنان ماک تعیین کمیسیون مشاوران 

اماک است و تغییري در آن ایجاد نشده.

مخالفان افزایش کمیسیون چه مي گویند؟
فرشــید پورحاجت، دبیر کانون انبوه ســازان در این باره 
مي گوید دریافت کارمزد باید متناســب با خدمات باشد. 
بسته به خدماتي که از سوي عمده دفاتر صنف مشاوران 
اماک در ایران ارائه مي شود، به  درستي تعریف نشده است. 
تنها کاري که مشاوران انجام مي دهند، این است که ملکي 
را به یک شخص معرفي مي کنند و یک قولنامه مي نویسند. 

یک میز و صندلي در یک واحد صنفي مي گذارند و افرادي 
عمدتا فاقد تخصص ازم اقدام بــه عقد قرارداد مي کنند؛ 
در حالي که مشــاوران اماک به عنــوان امین خریدار و 
فروشنده باید مباني حقوقي این شغل را بدانند. کما این که 
در کشورهاي توسعه یافته دفاتر اماک به مباني حقوقي 

این شغل به شکل حرفه اي مسلط هستند.
به گفته پورحاجت، حجم زیادي از شــکایت ها در محاکم 
قضایي به پرونده هاي حوزه اماک مربوط است. این مسئله 
ناشي از قراردادهایي است که در دفاتر اماک امضا مي شود 
و عمدتا دوطرف معامله را به دردســر مي اندازد. او معتقد 
است، کاري که در بسیاري از دفاتر اماک صورت مي گیرد 
از طریق یک نرم افزار در موبایل ها قابل انجام اســت. اگر 
دفاتر اماک، کار را به صــورت تخصصي دنبال کنند باید 
مســئولیت پیگیري بندهاي قرارداد را بپذیرند؛ در حالي 
که عمدتا آنها از این مســئولیت شــانه خالي مي کنند. 
پس نباید نرخ کمیسیون در ایران با کشورهاي پیشرفته 

مقایسه شود.

موافقان افزایش کمیسیون چه مي گویند؟
رئیس اتحادیــه مشــاوران امــاک، دغدغه هاي صنف 
مشاوران اماک را بااتر از سطح فعلي درآمد آنها مي داند. 
مصطفي  قلي خسروي با بیان اینکه در کشورهاي اروپایي 
و آمریکایي و حتي کشورهاي منطقه مثل ترکیه، مشاوران 
اماک شــش درصد مبلغ قرارداد را به  عنــوان کارمزد از 
فروشنده دریافت مي کنند، معتقد است مبلغ کمیسیون 
اماک در ایران، تناسبي با ارزش معامله ندارد و پیشنهاد 
ما این اســت که این رقم از نیم درصد فعلي به یک درصد 
افزایش پیدا کند. اگر این اتفاق بیفتد بسیاري از تخلفات 

کاهش پیدا مي کند.
خسروي افزایش کمیسیون را در کاهش قیمت مسکن هم 
موثر مي داند. او مي گوید ممکن است یک بنگاهي خانه اي 
را بااتر از رقم پیشنهادي مالک به فروش برساند و به مالک 
بگوید نیمي  از این رقم را به من بده. وقتي کمیسیون پایین 

باشد این گونه اتفاقات بعید نیست. 

   مسکن
جدال موافقان و مخالفان بر سر افزایش کمیسیون مشاوران اماک

فردا عید سعید قربان اســت. گفته می شود قیمت فروش 
گوســفند زنده در عید قربان 42هزار تومــان به تصویب 
رسیده و قرار است در 19مرکز عرضه بهداشتی در استان 
تهران توزیع شود. سعید سلطانی سروستانی در گفت وگو 
با فارس می گوید در نشستی که با مسئوان وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت صمت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان و اتحادیه سراسری دامداران و اتحادیه 
عشایر برگزار شد تصویب شد هر کیلو دام زنده سبک برای 
عید قربان 42هزار تومان عرضه شود. او می گوید هرچند 
در این جلسه قیمتی برای دام ســنگین مصوب نشد اما 
به خاطر عرضه بیش از اندازه این نــوع دام،  قیمت گاو و 
گوساله زنده تقریبا مناسب است و کیلویی 32هزار تومان 

فروخته می شود. 
1     بهترین روش برای خرید گوســفند این است که 
خودتان شــخصا به محل عرضه دام رفته و گوسفند زنده 
را بخرید و به خانه بیاورید. اگر همانجا گوسفند را قربانی 
کنید که چه  بهتر، دیگر ازم نیســت برای نظافت و تمیز 
کردن محیط به خودتان زحمت بدهید. زمان مراجعه به 
دامداری خیلی مهم است. شاید پیش خودتان بگویید که 
گوســفند صبح و ظهر و بعد از ظهر که فرقی با هم ندارد، 
ولی اینطور نیست. اگر خرید گوسفند زنده را به بعد از ظهر 
موکول کنید، احتماا برای خرید گوســفند زنده در صف 

خواهید ماند. 
2    زمان خریــد دام از نظر اقتصادی هم مهم اســت. 
گوسفندها صبح یک وعده علوفه می خورند و بعد از ظهر 
یک وعده دیگر. بــرای همین بهترین زمــان برای خرید 
گوســفند اول صبح و تقریبا قبل از ســاعت 9 اســت که 
گوسفندها هنوز سراغ وعده اول نرفته و شکمشان خالی 
است. اگر دیر رسیدید، خرید نکنید و تا بعد از ظهر منتظر 
بمانید تا قبل از وعده دوم گوسفند مورد نظرتان را انتخاب 
کنید. چراکه گوســفند شــکم خالی از نظر وزن بازدهی 

بیشتری برایتان دارد.
3    نکته دیگری که باید در مورد خرید گوسفند زنده 
توجه کنید، میزان پشم است. بعضی از دامداری ها حتی 

یک بار هم پشم های گوسفند را نمی زنند و به همین خاطر 
بخش زیادی از وزن گوسفند را پشم تشکیل می دهد که 

آخر کار نصیب قصاب می شود.
4    هنگام خرید گوســفند زنده حتما به دندان هایش 
دقت کنیــد. کاربلدهای بازار می گویند گوســفند هرچه 
دندان هایش خراب تر باشــد، یعنی پیرتر است. گوسفند 
پیر عاوه بر اینکه گوشت کمتری می دهد، همان گوشت 
کمی هم که می دهد خیلی دیرپز است و کیفیت مطلوب را 
ندارد. برای همین چاره ای جز چرخ کردن گوشت گوسفند 
پیر ندارید. گوسفندها از شــش ماهگی پروار می شوند و 

می توان آنها را ذبح کرد.
5    در خرید گوسفند اگر دســتتان به کم برود، ضرر 
می کنید. گوســفندهای اغر درصد گوشــت کمتری به 
شــما می دهند. کاربلدهای بازار می گویند یک گوسفند 
سی کیلویی نهایتا 1۰کیلوگرم گوشت دارد و صرفا برای 
مناســبت ها قربانی می شــود که از نظر بازدهی اصا به 

صرفه نیست.
   شیوه نگهداری از گوشــت خیلی مهم است. برای 
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همین بهتر است کل گوشت گوســفند را برای خودتان 
برنداشته و دست کم قسمتی از آن را بین دوست و آشنا و 
همسایه تقسیم کنید. این مورد ثواب بیشتری هم برایتان 
دارد. گوشتی که می خواهید نگه دارید را حتما بافاصله 
منجمد کنید و از نگه داری آن در یخچال خودداری کنید. 
عاوه بر بوی زننده ای که گوشــت گرم دارد، نگهداری از 
گوشت در یخچال باعث می شود طعم دیگر مواد غذایی که 

همراه آن نگهداری می شوند تغییر کند. 
7    آخرین نکته ای که می خواهم بگویم ربطی به مسائل 
اقتصادی گوسفند زنده ندارد. خیلی وقت ها دیده می شود 
که گوســفند را بــدون ماحظات اجتماعــی در مأعام 
ذبح می کنند. جدا از اینکه بهترین جا برای کشــتار خود 
دامداری است، اگر بنا به دایلی مجبور شدید که آن را در 
خانه خودتان قربانی کنید، حتما حواستان به نظافت باشد. 
همچنین از قربانی کردن گوسفند جلوی چشم کودکان 

جدا دوری کنید. 

   شگرد�بازار
هفت نکته درباره خرید گوسفند قربانی

دفاتر اماک مجاز هستند 
براي معامات اماک تا سقف 
500میلیون تومان، نیم درصد 
و بااتر از 500میلیون تومان، 

25صدم درصد از هر طرف معامله 
دریافت کنند. نرخ کمیسیون اجاره 

هم یک چهارم اجاره ماهانه از هر 
طرف معامله است

قیمت فروش گوسفند زنده در 
عید قربان 42هزار تومان به 

تصویب رسیده و قرار است در 
19مرکز عرضه بهداشتی در 

استان تهران توزیع شود همچنین 
قیمت گاو و گوساله زنده تقریبا 
مناسب است و کیلویی 32هزار 

تومان فروخته می شود

   خانواده Mate 20؛ لوکس ترین گوشــی 
هوآوی 2019

هوآوی Mate 20 RS Porsche Design با 
قیمت 21میلیون جزو لوکس ترین انتخاب ها در 
میان گوشــی های حال حاضر موبایل است.  این 
نســخه لوکس حتی گران  تر از آیفون گرانقیمت 
 Mate 20 اپل فروخته می شــود. در ســاخت
Porsche Design از شیشــه، چــرم و فلــز 

استفاده شده و لنز های سه گانه Leica در پشت 
بدنــه خودنمایی می کنــد. ارتفاع این گوشــی 
بــه 1۵۷میلیمتر می رســد، عــرض آن معادل 
۷2ســانتیمتر و ضخامت گوشــی 9.۷میلیمتر 
است. این یعنی با موبایل چندان ظریفی روبه رو 
نیستیم. وزن 18۷گرمی و کاربرد چرم و شیشه در 
ساخت Mate 20 پورش دیزاین آن را به موبایلی 

استایلیش برای مردان تبدیل کرده است.
 AMOLED صفحه نمایش ۶.4 اینچــی از نوع
با دقــت نمایــش 144۰ در 312۰ پیکســل و 
تراکم پیکسلی 538ppi به Mate 20 نسخه 

پورش دیزاین ابهتی خاص می دهد. مغز متفکر این 
گوشی را یک  HiSilicon Kirin 980 تشکیل 
می دهد؛ پردازنده ای هشت هسته ای که با معماری 
هفت نانو متری کار می کند و برای اینکه عملکرد 
روان آن تضمین شده باشــد در کنارش حافظه 

موقت هشت گیگابایتی نصب کرده اند.
هوآوی، Mate 20 Porsch Design را در دو 
نسخه عرضه کرده است. یک مدل ۵12گیگابایتی 
و یک مدل 2۵۶گیگابایتی. همچنین دو رنگ قرمز 
و مشکی از آن ســاخته اند که در بازار ایران تنها 
رنگ مشکی آن وجود دارد، چون چینی ها قرمزش 

را فقط برای خودشان برداشته اند.
حسگر اثر انگشت، پنهان شده زیر صفحه نمایش، 
Face ID، دوربین ســه گانه 4۰مگاپیکســلی، 

دوربین سلفی 24مگاپیکســلی، اندروید نسخه 
9، قابلیت شــارژ بی سیم و شارژ ســریع از دیگر 
جذابیت های Mate 2۰ مــدل پورش دیزاین به 
حساب می آید. یک نسخه ارزان تر از این گوشی 
با عنوان Mate 20 Pro در بازار وجود دارد که 

بین 1۰میلیون و 4۰۰هزار تومان تا 11 میلیون 
و 49۰هــزار تومان فروخته می شــود، اما در آن 
دیگر از چرم لوکس خبری نیســت. همچنین با 
موبایلی به اســم Mate 20 روبه رو هســتیم با 
بدنه ای کامــا از جنس شیشــه و آلومینیوم که 
188گرم وزن دارد. به صفحه نمایش ۶.۵اینچی 
دقیق، 128گیگابایت حافظه ذخیره سازی، شش 
گیگابایت حافظه موقت، دوربین سه گانه 12، 1۶ 
و هشت مگاپیکســلی، دوربین 24مگاپیکسلی 
ســلفی و باتری چهار هزار میلی آمپر ســاعتی با 
قیمتی بین هفت میلیون و 113هــزار تومان تا 
هشت میلیون و ۶9۰هزار تومان فروخته می شود.

   خانواده P30؛ جدیدترین گوشی هوآوی 2019 
هوآوی P30 جدیدترین گوشــی های این برند 
در بازار ایران هســتند. این گوشــی ها در ســه 
  Huawei P30 Pro.نســخه عرضه شــده اند
بین 11میلیون و ۵۰۰هــزار تومان تا 1۵میلیون 
 تومان قیمت دارد. از نظر فنی شباهت زیادی به

مهمتریــن  امــا  دارد،   Mate 20 Pro  

تفاوت هایشــان را باید در وزن بیشــتر و کاهش 
 398ppi میزان تراکم پیکسلی صفحه نمایش تا
دانســت. Huawei P30 یک نســخه ساده تر 
به نظر می رسد. در این گوشــی با صفحه نمایش 
۶.1اینچــی روبــه رو هســتیم. حافظــه موقت 
شــش گیگابایتی، حافظه ذخیره ســازی نهایتا 
تــا 128گیگابایــت و دوربین ســه گانه با همان 
معماری وسوســه انگیز در P30 حضور دارند، اما 
دیگر خبری از شارژ بی سیم نیست. برای همین 
قیمت فروش هوآوی P30  بین هشت میلیون و 

۷8۵هزار تومان تا 1۰میلیون تومان است.
آخرین عضو ایــن مجموعه P30 Lite اســت. 
انــدازه صفحه نمایــش در این گوشــی معادل 
۶.1اینچ و دقت آن تمام HD  با تراکم پیکســلی 
 415ppi در نظر گرفته شــده اســت. پردازنده

Hisilicon Kirin 710 در کنــار حافظــه 

موقت شــش گیگابایتی تمام تاش شــان را به 
کار می گیرند تــا P30 ایت عملکــردی روان 

داشته باشــد. ســه لنز مجزای 24، هشت و دو 
مگاپیکســلی هم به داشــتن عکس های بهتر، 
شــفاف تر و با حداکثر جزئیات کمک می کنند. 
حسگر اثر انگشت در P30 Lite روی قاب پشتی 
سوار شده است و به عنوان جایزه قادر هستید از 
قابلیت شارژ سریع اســتفاده کنید. فروشندگان 
در بــازار Huawei P30 Lite را بیــن ســه 
میلیون و ۶9۵هزار تومان تا چهار میلیون تومان 

می فروشند.

   خانواده Mate 10؛ بهترین پرچمداران قدیمی
Mate 10  بــا اینکه مدت زیــادی از معرفی و 

اولیــن حضورشــان در بــازار می گــذرد هنوز 
خانــواده ای قابل احترام در موبایل فروشــی ها به 
حســاب می آید. چرا؟ چون قدرت زیادی دارند، 
 ولی قیمت شان منصفانه اســت. به عنوان مثال

 Mate10 Pro  یــک گوشــی کامــا به روز 

اســت. شــش گیگابایت حافظه موقــت دارد و 
128گیگابایــت فضای ذخیره ســازی در اختیار 

کاربر می گذارد. در برابر آب مقاوم است و حسگر 
  Hisilicon Kirin 970 اثرانگشت دارد. تراشه
آن با معماری ۶4بیتی طراحی شــده و فرکانس 

پردازنده هایش تا 2.4گیگاهرتز می رسد.
یک صفحه نمایش بزرگ شش اینچی دارد که با 
دقت تصویر 21۶۰ در 1۰8۰ و تراکم پیکســلی 
402ppi تا لبه های گوشــی کشیده شده است 

اگرچه در زمانی که طراحی می شده هنوز کسی 
ایده ای برای حذف اســپیکر نداده بود، اما حسگر 
اثرانگشــت را به قاب پشــتی منتقــل کرده اند. 
مجموعه دوربین هم در شرایط ایده آلی هستند. 
آن پشــت دو تا حســگر 2۰ و 12 مگاپیکسلی 
ساخته شده توسط Leica قرار داده اند که انصافا 
می توان عکس های واضح و شفافی با آن ها گرفت. 
برای عکاسی ســلفی هم Mate 10 Pro یک 
حسگر هشت مگاپیکسلی پیش رویتان می گذارد. 
قابلیت شارژ سریع و باتری پرظرفیت چهار هزار 
میلی آمپرســاعتی دیگر نکات مثبت این گوشی 
به حســاب می آیند، اما نکته مهمتر این است که 
بدانیم هوآوی اعام کــرده Mate 10 Pro را 
در فهرست دریافت کنندگان اندروید نسخه 1۰ 
 Mate 10 Pro گذاشته اســت. به این ترتیب
همچنان می تواند ســرش را در بازار موبایل باا 

بگیرد.
Mate 10 نسخه دیگری از گوشی های پرطرفدار 

و پرفروش هوآوی در بازار اســت. این گوشــی 
مقداری از مدل Pro  ضعیف تر است. مثا در آن 
از مقاومت در برابر آب خبری نیست. ۶4گیگابایت 
حافظه ذخیره ســازی و چهار گیگابایت حافظه 
موقت برایش در نظر گرفته اند. صفحه نمایش آن 
کوچکتر شده و به شــش اینچ می رسد، اما دقت 
آن ذره ای افت نکرده اســت. دوربین های 2۰ و 
12 مگاپیکسلی به عنوان دوربین اصلی و دوربین 
 Mate 10 هشــت مگاپیکسلی ســلفی هم در
درســت به خوبی Mate 10 Pro کار می کنند. 
این گوشــی تمام خوبی های بــرادر بزرگ خود 
در بخش باتری را هم به ارث برده اســت. با این 
حال فروشنده ها در بازار Mate 10 Pro را بین 
پنج میلیون و 38۰هزار تومــان تا پنج میلیون و 
 Mate10 8۰۰هزار تومان می فروشــند و برای
بین چهــار میلیــون و 3۰۰ هزار تومــان تا پنج 

میلیون و 3۰۰ هزار تومان طلب می کنند.
 Mate از این خانواده همچنین می توان ســراغ
Lite 10 رفــت که بین دو میلیــون و ۶۵۰هزار 

تا دو میلیــون و 8۰۰هزار تومــان قیمت دارد. 
بابت ایــن عقب نشــینی بزرگ طبیعی اســت 
که از خیلــی قابلیت ها فاکتور گرفته باشــند. به 
همین خاطر Mate 10 نســخه ایــت را باید 
به عنوان یک گوشــی موبایل بــا صفحه نمایش 

شــش اینچی، ولی با کیفیت تمــام HD که با 
حافظه موقت چهــار گیگابایتــی کار می کند و 
۶4گیگابایــت حافظه موقــت دارد قضاوت کرد. 
 Leica در این محصول دیگر خبــری از لنز ها ی
نیست، اما هنوز می توانید در شرایط نوری خوب 
با حسگر های دوگانه 1۶ و دو مگاپیکسلی تاش 

کنید عکس های خوبی بگیرید.

   خانواده Nova؛ امکانات بیشــتر با قیافه 
جدید

گوشــی های جدید با ریخــت و قیافــه مزین به 
ناچ اســتایل )صفحــه نمایــش دارای بریدگی( 
عرضه شــده اند. هوآوی هم از قافله عقب نمانده 
اســت. آن ها دو گوشــی خانواده Nova را برای 
پوشش این بخش بازار ســاخته اند.Nova 4  را 
باید به عنــوان موبایلی با قیمت شــش میلیون و 
11۰هزار تومان تا شش میلیون و 2۰هزار تومان 
قضاوت کنیــم در حالی که به هشــت گیگابایت 
 حافظه موقت مجهز اســت و چیپست درجه یک

 Hisilicon Kirin 970 رویش ســوار شــده 

است. بررســی مشــخصات دوربین به ما نشان 
می دهد می توانیــم عکس هایی در حــد و اندازه 
Mate 2۰  نســخه پورش دیزایــن بگیریــم و 

صفحه نمایش ۶.4اینچی Nova 4 بااترین حد 
کیفیت را ارائه می دهد.

Nova 3 بین پنــج میلیون و 34۵هــزار تومان 

تا پنــج میلیون و ۷۵9هزار تومــان قیمت گذاری 
شــده اســت و به نظر می رســد از نظر اقتصادی 
خریدش صرفه بیشتری داشته باشــد، ولی آیا از 
نظر امکانات هــم انتخاب خوبی اســت؟ هوآوی 
Nova 3 بــه صفحه نمایش تمــام HD با دقت 

1۰8۰ ســاخته می شــود که ابعاد آن به ۶.4اینچ 
می رســد. موقع کارکردن با آن به لطف چیپست 
Hisilicon Kirin 970 و مقدار شش گیگابایت 

حافظه موقت عملکردی روان را تجربه می کنید، 
اما دوربین دوگانــه 1۶ و 24مگاپیکســلی قطعا 
نمی توانند به اندازه گوشی های جدید عکس های 
خوبــی بگیرند. باتری این گوشــی هــم مقداری 
 Nova  ضعیف تر است، اما فقط در مقام مقایسه با

   بهترین گوشی های هوآوی از نظر قیمت کمتر
هــوآوی Nova 3i صفحه نمایش نــاچ دارد، به 
دوربین دوگانه مجهز شــده و بــا صفحه نمایش 
بــزرگ ۶.3اینچی به بازار عرضه شــده اســت. 
همچنین می تــوان آن را در دو مــدل با حافظه 
موقت چهار و شــش گیگابایت خریــداري کرد. 
Nova 3i فعا با قیمت سه میلیون و 119هزار 

تومان تا سه میلیون و ۷4۰هزار تومان به فروش 
 P20 که با عنوان Nova 3e می رســد. هوآوی

Lite هم فروخته می شود از این هم ارزان تر است. 

قیمتش فعا بین سه تا ســه میلیون و 3۰۰هزار 
تومان برآورد می شود. به شــکل عجیب در این 
بازه قیمت همچنان شــاهد وجود صفحه نمایش 
تمــام HD روی Nova 3e هســتیم اگــر چه 
اندازه آن تــا ۵.8اینچ کاهش پیدا کرده اســت. 
همچنین حداکثر حافظه موقت به چهار گیگابایت 
می رسد. دوربین دوگانه این گوشی هم نمی تواند 
به خوبــی موبایل های درجه یک عکاســی کند 
به همین خاطر تاش شــده با گذاشتن حسگر 
1۶مگاپیکسلی به عنوان دوربین سلفی کمی دل 
مشتری ها را به دست بیاورند. در این بازه قیمت 
طبیعی اســت نباید توقع حضور قابلیت شــارژ 
سریع را داشته باشــیم، اما انصافا باتری سه هزار 
میلی آمپر ســاعتی هم بــرای Nova 3e نقطه 

ضعف بزرگی است.

   بهترین گوشی هوآوی با کمترین قیمت
 Y3 و Y5 Lite ارزان ترین گوشــی هوآوی فعا
2018 هستند که بعد کلی جست وجو می توانید 

آن را در حدود یک میلیــون و 3۰۰هزار تومان تا 
یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان بخرید، اما بیشتر 
 Y5 Prime توجه خریداران در این بازه قیمت به
جلب شده است. این گوشی یک میلیون و ۵4۵ 
هزار تا یک میلیون و ۷9۰هزار تومان قیمت گذاری 
می شود و به شکل شــگفت انگیزی ساده است. با 
این حال با توجه به حافظه موقت دو گیگابایتی، 
صفحه نمایش ۵.۵اینچی، اندروید نســخه هشت 
و رنگ های متنوع نســبت به بقیــه موبایل های 

هم قیمت خود در دیگر برند ها برتری دارد.
هوآوی سه گوشی پرفروش دیگر در بازه دو تا سه 
میلیون تومان دارد؛ اولیش  P7 Prime 2019با 
ســه گیگابایت حافظه موقت که با ناچ اسکرین 
دلربایی می کند و صفحه نمایش آن اگر چه با دقت 
720p عرضه شده، اما به خاطر ابعاد ۶.2اینچی 

برای خریداران پر از جذابیت است. حتی دوربین 
دوگانه هم در اختیار دارید و کل این ویژگی ها با 
چقدر؟ چیزی بین دو میلیون و 2۰۰هزار تومان تا 

دو میلیون و ۵1۰هزار تومان.
با پرداخت کمی هزینه بیشــتر می توان به وسوسه 
داشتن صفحه نمایش تمام HD جامه عمل پوشاند 
و یک هوآوی P Smart 2019 خرید. اگر چه در 
نهایت حرفه ای ها با بودجــه دو میلیون و 8۰۰هزار 
 Y9 2019 تومان تا سه میلیون تومان به کمتر از
فکر نمی کنند. چون چهار گیگابایت حافظه موقت 
دارد و ابعاد صفحه نمایش تا ۶.۵اینچ پیش می رود. 
همچنین عکاسی سلفی با این گوشی به مراتب لذت 
بیشتری خواهد داشت و باتری چهار هزار میلی آمپر 

ساعتی آن دیرتر تمام می شود.

واکنش گوشی های 
هوآوی به کاهش 

قیمت دار
مدل های تازه وارد مثل P30 و P30 Pro حدود یک 

میلیون تومان ارزان شده اند اما در مدل های پرفروش 
و تقریبا ارزان قیمت مثل P30 Lite و Y9 2019 بازار 

تنها حدود 100هزار تومان عقب نشینی کرده است
گروه بازار | 20تیرماه یعنی دقیقا یک ماه پیش قیمت دار در بازار آزاد 12هزار و 9۵0تومان 
بود و واردکنندگان در سامانه نیما می توانستند آن را 12هزار و ۷۵0تومان خریداری کنند. اان 
تقریبا یک ماه گذشته و دار در بازار آزاد و سامانه نیما به ترتیب 11هزار و  900تومان و 11هزار و 
۸00تومان است. حق بدهید که توقع داشته باشیم تاثیر عقب نشینی دار را در بقیه بازارها از 
جمله روی قیمت انواع گوشی موبایل ببینیم. پیش از این بازار موبایل های سامسونگ و شیائومی 
را بررسی کردیم و امروز به سراغ یکی دیگر از برندهای پرفروش بازار یعنی هوآوی رفته ایم. 
نتایج بررسی هفت صبح نشان می دهد دو عضو اصلی خانواده P30 نسبت به ماه پیش حدود 
یک میلیون تومان  ارزان شده اند ولی افت قیمت P30 Lite نهایتا 100هزار تومان است. ردپای 
کاهش قیمت را در سری Mate 10 هم می توان دنبال کرد. اتفاقی که با همین نوسان قیمت در 
مدل های پرفروش و تقریبا ارزانقیمت مثل Y9 2019 قابل مشاهده است. با هم جدیدترین 

قیمت گوشی های هوآوی در بازار را مرور می کنیم.
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اع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

33میلیون

24میلیون و ۵00هزار

26میلیون و ۸00هزار

31میلیون و ۵00هزار

12میلیون و ۸00هزار

23میلیون و ۵00هزار

24میلیون

1۸میلیون و 300هزار

21میلیون و ۵00هزار

1۵میلیون و ۵00هزار

قیمت انواع یخچال فریزر سایدبای ساید

بوش

بوش

سامسونگ

سامسونگ

امرسان

ال جی

دوو

دوو

اسنوا

هایر

KAD 80A404

KAG 90AW204

FSR 12

FSR 14

NRF3292DS

GR-J257CLAV

D2S-0034VS

D2S-3033GW

S8-3350GW

HRF-628A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

قیمت انواع پاوربانک با ظرفیت 10هزار میلی آمپر

انکر

انکر

شیائومی

شیائومی

انرجایزر

انرجایزر

اوریکو

تسکو

گلکسبیت

ای دیتا

A1214

A1311

PLM09ZM

Mi Power Bank 2

UE10008

UE10018

T10000

TP860

T10

PT100

1۷۵هزار

2۷0هزار

1۸0هزار

100هزار

1۸0هزار

200هزار

220هزار

160هزار

220هزار

160هزار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

فروش 11هزار و ۸۸0

13هزار و 440

14هزار و 300

سه هزار و 23۵

دو هزار و 16۵

چهار میلیون و 220هزار

چهار میلیون و 1۷0هزار

دو میلیون و 300هزار

یک میلیون و ۵00هزار

41۸هزار و 300

جدول�قيمت�طا�و�ارز

دار

یورو

پوند

درهم امارات

لیر ترکیه

تمام سکه جدید

تمام سکه قدیم

نیم سکه

ربع سکه

گرم طای 1۸عیار

خرید 11هزار و ۷۸0

13هزار و 290

14هزار و 100

سه هزار و 21۵

دو هزار و 14۵

چهار میلیون و 120هزار

چهار میلیون و ۷0هزار

دو میلیون و 200هزار

یک میلیون و 400هزار

----

  ارز

تاثیر عوامل روانی بر قیمت ارز
دار و یورو در روزهای سپری شده از ماه مرداد به آرامش رسیده اند. درهم امارات را حدود سه هزار و 200تومان 

و لیر ترکیه را دو هزار و 100تومان می فروشند
گروه بازار| بــازار ارز مرداد امســال خبرهای خوبی به 
همراه دارد. تقریبا در این 2۰ روزی که از ماه دوم تابستان 
گذشــته، تب و تاب بازار ارز به کلی فروکش کرده و بعد 
از مدت ها شاهد یک ثبات نسبی کم ســابقه در بازار ارز 
هستیم به طوری که دامنه نوسانات به حداقل خود رسیده 

و انگار همه ارزهای خارجی خیال آرامش دارند. 

   دار در مرز روانی 12هزار تومان
دســت کم از 2۰روز پیش تا حاا دار روی مرز 12هزار 
تومان گیر افتاده اســت. بررســی تغییرات قیمت دار 

در 2۰روز اول مردادماه نشــان می دهد دار عموما بین 
11هــزار و 9۵۰تومان تا 12هزار و 1۰۰تومان نوســان 
داشــته و این دو هفته را کاما در آرامش سپری کرده 
است. این ارز تنها برای یک روز آن هم در پنجم مردادماه 
از حبس 12هزار تومان فرار کرد و به 12هزار و 3۰۰تومان 
رسید. هرچند این اتفاق ماندگار نبود و دوباره از فردای 
آن روز دار به محدوده قبلی بازگشت. با این وجود همان 
یک روز کافی بود تا میانگین قیمت دار در این دو هفته با 
کمی تغییرات همراه شود. در دو هفته گذاشته میانگین 
قیمت دار 12هزار و ۶۰تومان محاسبه می شود. ثبات 

بازار ارز در هفته دوم مرداد بیشتر به چشم می آید. دامنه 
تغییرات در هفته گذشته کمتر شــده و دار نهایتا بین 
11هزار و 9۵۰تومان تا 12هزار و 3۰تومان نوسان دارد. 
این موضوع نشان می دهد شاهد یک مرز روانی در بازار 

ارز هستیم. 

   یورو در کانال 13هزار و 400تومان
یورو در دو هفته اخیر وضعیتی مشابه دار دارد. این ارز 
از اول مرداد حوالی نرخ 13هزار و 4۰۰تومان نوســان 
می کند و انگار در محدود 13هزار و 3۰۰تومان تا 13هزار 

و ۵۰۰تومان حبس شده است. با اینکه انتظار می رود با 
توجه به بزرگ تر بودن مقیاس اندازه گیری ارزش یورو 
نسبت به دار، شــاهد تغییرات بیشتری در نرخ این ارز 
باشیم اما چنین اتفاقی نیفتاده است به طوری که در دو 
هفته اخیر میانگین قیمت یــورو در بازار آزاد 13هزار و 
44۰تومان است که نشان می دهد یورو در دو هفته اخیر 
تغییر خاصی به خود ندیده است. این ارز تنها در پنجم 
مردادماه همزمان با افزایش قیمت دار به مدت کوتاهی 
از محدوده 13هزار و 4۰۰تومان خارج شد و به 13هزار 
و ۷۰۰تومان رسید، اما این افزایش قیمت ادامه دار نبود 
و یورو از همــان روز بعد به محدوده خود برگشــت. در 
هفته ای که رو به پایان اســت، قیمت یورو در بازار آزاد 
ثبات بیشــتری را تجربه می کنــد. از اول هفته قیمت 
یورو بین 13هزار و 3۰۰تومان تا 14هزار و ۵۰۰تومان 
حبس شــده که یک آرامش کم ســابقه در بازار ارز به 

حساب می آید.

   درهم امارات؛ سه هزار و 260تومان
درهم امارات از قاعده ثبات قیمت ها در بازار ارز مستثنا 
نیســت. در این 2۰روز ارزش هر درهم امارات بین ســه 
هزار و 2۵۰تومان تا ســه هزار و 3۰۰تومان حبس شده 
و شاهد یک آرامش نســبی برای این ارز هستیم. پنجم 
مرداد همزمان با افزایش قیمت دیگر ارزها، درهم امارات 
برای مدت کوتاهی از محدوده خارج شــد و به 13هزار و 
3۵۰تومان رســیده، اما از فردای آن روز دوباره به قیمت 
اصلی خود برگشت. با این حال همین یک روز کافی بود 
تا میانگین قیمت درهم امــارات در دو هفته اخیر کمی 
باا برود و به ســه هزار و 28۰تومان برسد. ارزش درهم 
در هفته ای که گذشــت،ثبات بیشــتری را تجربه کرد و 
محدوده تغییرات آن کوچک تر شد. این ارز از اول هفته 
پیش تا حاا صرفا در بازه ســه هزار و 2۵۵ تا سه هزار و 
2۷۵تومان نوســان دارد و میانگین قیمت آن سه هزار و 

2۶۷تومان است. 

   لیر ترکیه؛ دو هزار و 1۵0تومان
لیر شــرایط متفاوتی نســبت به همتایانش در بازار ارز 
دارد. ترکیه به خودی خود دچار بحران اقتصادی است و 
ارزش دار در این کشور مدام باا و پایین می شود. با این 
وجود نرخ تبدیل لیر ترکیه در بــازار آزاد تهران در یک 
محدوده ۷۵تومانی گیر افتاده است. طوری که در 2۰روز 
اخیر کمترین قیمت ثبت شده برای لیر ترکیه دو هزار و 
1۰۰تومان و بیشترین قیمت برای این ارز پرطرفدار برای 
مســافران ایرانی، دو هزار و 1۷۵تومان است که نشان از 
یک ثبات کم سابقه برای این ارز در بازار دارد. در 2۰روز 
اول مرداد، میانگین قیمت لیــر ترکیه در بازار دو هزار و 
1۵۰ تومان محاسبه می شــود. در هفته ای که گذشت 
قیمت لیر ترکیه در نیمه دوم کانال دو هزار و 1۰۰تومانی 
قرار گرفته است به طوری که از شــنبه هفته پیش لیر 
بین نرخ دو هزار و 1۶۵تومان تــا دو هزار و 1۷۵تومان 

نوسان دارد.

حباب سکه به کمترین مقدار خود رسید 
 عباداه محمدولی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طا و 
جواهر می گوید حباب سکه دیروز به 20هزار تومان رسید است. 
بررسی معامات دیروز بازار سکه نشان می دهد قیمت سکه تمام 
طرح جدید به حدود چهار میلیون و 220هزار تومان رسیده است 

و سکه تمام طرح قدیم چهار میلیون و 170هزار تومان فروخته 
می شود. نیم سکه دو میلیون و 300هزار تومان و ربع سکه یک 

میلیون و 500هزار تومان است. گفته می شود افزایش قیمت 
جهانی طا و کاهش قیمت سکه در بازار باعث کوچک تر شدن 

حباب سکه شده. قیمت هر اونس طا در بازارهای جهانی هزار و 
497دار و هر گرم طای 18عیار 418هزار و 300تومان است.
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تعداد ایرانی هایی که بدون شغل، درآمد دارند 5وا

 جمعیت افراد دارای درآمد »بدون شغل« در مدت 
یک دهه اخیر، با رشد بیش از دو میلیون نفری به بیش 
از پنج میلیون نفر رسیده است و یک پدیده قابل تامل 

برای بازار کار محسوب می شود. بیشتر جمعیت غیرفعال 
کشور را زنان خانه دار تشکیل می دهند و بخشی از 

افراد این گروه را افراد محصل شامل می شوند. بررسی 
داده های مرکز آمار نشان می دهد که جمعیت افراد 
دارای درآمد بدون شغل از سه میلیون و 26هزار نفر 

در سال 84 به پنج میلیون و 112هزار نفر در سال 96 
رسیده که حاکی از رشد 2 میلیون و 86هزار نفری است.

فر
ن ن

لیو
5می 20 افزایش ارزش سهام عدالت 142

 مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی می گوید ارزش روز 
سهام عدالت به حدود پنج برابر رسیده است. جعفر سبحانی 

می گوید با توجه به افزایش ارزش روز سبد دارایی سهام عدالت، 
مشموانی که در زمان شروع توزیع سود یک میلیون تومان سهام 

عدالت داشته اند ارزش سهام شان به حدود پنج میلیون تومان 
رسیده است. سبحانی می گوید ارزش کل سهام عدالت در سالی 

که 49شرکت سرمایه پذیر، ارزش گذاری شدند، 26هزار و 
600میلیارد تومان بود که اکنون این مبلغ به بیش از 140هزار 

میلیارد تومان رسیده است. به گفته سبحانی هنوز تعدادی از 
افراد شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت نکرده اند. 

شاخص بورس رشد کرد 
 شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامات روز 

شنبه 19مردادماه 98، با رشد 142واحدی به رقم 255هزار و 
305واحد رسید. دیروز معامله گران بورس اوراق بهادار تهران 

بیش از سه میلیارد برگه بهادار سهام و حق تقدم در قالب 308هزار 
نوبت معامله به ارزش 968میلیارد تومان داد و ستد کردند تا 

ارزش روز بازار رقمی حدود 937هزار میلیارد تومان به ثبت برسد. 
در این روز نمادهای رمپنا، فارس، حکشتی، بیشترین اثر در تقویت 
شاخص کل بورس و نمادهای فواد، فملی، شبندر و پارس بیشترین 

اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشته اند. دیروز نماد بانک 
تجارت در صدر پربیننده ترین نمادهای معاماتی قرار گرفت.



دنيایخودرو
 روزنامه صبح ایران  سال نهم  شماره 2444 یکشنبه  2۰ مرداد  1398

نیسان پس از ماه ها انتظار و چالش که عمدتا از ناحیه بازداشت مدیر گروه رنو-نیسان تحمل کرد، سرانجام با یک خبر مثبت 
طرفدارانش را خوشحال کرد. آمار عملکرد این برند در بازار چین طی نیمه اول 2019 بدون تغییر بود اما حاا مشخص شده 

در جوای این خودروساز ژاپنی ضمن کسب رشد 1.4 درصدی، بیش از 108 هزار دستگاه فروش داشته است.

مدیــران خــودرو و چری، مدت هاســت 
که با همــکاری یکدیگر، تیمــی قوی در 
خودروســازی خصوصی ایران تشــکیل 
داده اند  و چندین سال است که خودروهای 
لوکس تــر و رده بااتــر را با برنــد اصلی، 
یعنی برند چری به بــازار ارائه می کنند. از 
سوی دیگر، در چین، چری به عنوان یک 
خودروســاز پیشــرو در حال توسعه سبد 
محصوات خود است و با عرضه چری تیگو 
8 ، قصد به چالش کشیدن شاسی بلندهای 
سایز متوســط کره ای، نظیر کیا سورنتو یا 
هیوندای سانتافه را دارد. به طور معمول، 
پس از معرفی و عرضــه محصوات جدید 
چری، این خودروها به ســرعت وارد بازار 
کشورمان می شوند. پس از گذشت چندین 
ماه از معرفی رسمی چری تیگو 8 در چین، 
حال تصاویــری از تردد این شاســی بلند 
چینــی در خیابان های تهــران با پاک 
گذر موقت شــکار شــده که خبر از انجام 
تست های تطبیق این خودرو با شرایط آب 
و هوایی ایران می دهد. انتظار می رود پس 
از پایان این تست ها، چری تیگو 8 وارد بازار 
کشورمان شود تا رونقی هر چند خفیف به 
بازار بسته و متورم خودرو داده و رقابتی تازه 

را در بخش میانی بازار کلید بزند.
 تیگو8 

این خودرو کــه در بازارهای آســیایی با 
قیمتی 2۵ هزار داری به فروش برسد، در 

کاس کراس اوورهای متوسط شهری قرار 
داشته و عاوه بر ظاهر زیبا، از اتاقی جادار و 
جذاب سود می برد. نکته مهمی که امروزه 
در ســاخت هر کراس اوور متوسط شهری 
نباید آن را فرامــوش کرد چرا که موفقیت 
محصول را تضمین می کند. در واقع چری 
نشــان داده عاوه بر افزایش سطح دقت 
خود در زمینه تولید طرح های شکیل برای 
بدنه خودروهایش، به تحقیقات بازاریابی 
و بازارســنجی نیز احاطه داشته و با درک 
مســتقیم و دقیق از مخاطبانش دست به 

تولید اتومبیل می زند.
تیگو 8 نســبت به تیگو ۷ یک سر و گردن 
بزرگ تر اســت. چری این خــودرو را یک 
شاســی بلند هفت نفــره نامیده اســت. 
خودرویی با ســه ردیف صندلی که فضای 
داخلی آن به وضوح از دیگر تولیدات تیگو 
بزرگ تــر خواهد بود. گفته می شــود این 
خودرو با پیشرانه جدید 1.۵ لیتری مجهز 
به توربوشــارژر تولید می شود. پیشرانه ای 
با 14۷ اسب بخار قدرت و 21۰ نیوتن متر 

گشــتاور که در واقع همان قوای محرکه 
آریزو ۵ اســت. فلســفه مدیران چینی را 
به خوبــی می تــوان در انتخــاب یک نوع 
پیشــرانه در چند مدل مختلــف با ابعاد و 
اوزان مختلف مشــاهده کرد. این خروجی 
از طریق یک جعبه دنده هفت ســرعته به 
صورت FWD به چرخ هــای جلو منتقل 
می شــود تا باز هم مشــتریان چری را از 
سواری با یک شاسی بلند AWD محروم 

کند.
چری در چین این خودرو را در چهار تریم 
مختلف به اسم فشن، الیت، اکچری و نوبل 
تولید کرده و با شــش رنگ بندی مختلف 
شامل سفید مرواریدی، مشکی اُبسیدین، 
خاکســتری تیتانیوم، طایی صحرا، آبی 
راین و بنفش پروونس عرضه كرده اســت. 
البته شاید یکی از عجیب ترین ویژگی های 
 Autopilot ایــن خــودرو، سیســتم

)رانندگی خودکار( نوع L2 )سطح 2( است 
که در هیچ محصولی کــه در ایران عرضه 

شده، نظیر ندارد. 
پیش بینی می شود سازنده ایرانی تیگو8، 
اقدام به مونتاژ حداقــل دو مدل آن یعنی 
الیــت و اکچری کند. این خــودرو که با 
قیمت حــدودی 99 تا 143 هــزار یوان 
در چین و با بهــای 14.۷۰۰ تا 21.3۰۰ 
دار در بازارهای خارجی عرضه شــده در 
ایران هم قیمتی نسبتا گزاف داشته باشد. 
در واقع بخــش میانی بــازار هدف اصلی 
حمله چری قرار خواهد گرفت، به همین 
دلیل با توجــه به قیمت تیگــو۷ در بازار 
خودرو، می توان پیش بینی کرد که تیگو 8 
چیزی حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان 
قیمت گذاری شــود. بهایی گــزاف برای 
خودرویی که از یک موتور 1۵۰۰سی سی 

استفاده می کند. 

��گاراژ

208 زیر تیغ اتو اکسپرس
هاچ بک جدید شرکت پژو در بدو ورود به بازار مورد بررسی نویسندگان 

مجله مشهور اروپایی قرار گرفته  و نتیجه نهایی رضایت بخش است
هفت صبــح| در حالــی که هنــوز هم 
بســیاری از خریداران ایرانــی خاطره تلخ 
عدم تولید پژو 2۰8 که در پســابرجام قرار 
بود با قیمت ۶۰ میلیــون وارد بازار مصرف 
شود را به فراموشی نسپرده اند، تولید نسل 
تازه 2۰8 در فرانســه با اســتقبال خوبی از 
سوی خریداران روبه رو شده است. استایل 
انقابی این محصول در کنار کابین پیشرفته 
و عرضه نســخه برقی کمک کرده تا شــیر 
فرانســوی به تداوم موفقیت 2۰8 در بازار 
اروپا امیدوار باشد. مجله اروپایی اتواکسپرس 
)autoexpress( اخیــرا در یک آزمایش 
جاده ای، نقاط قوت و ضعــف این هاچ بک 
کوچک فرانســوی را مورد بررسی قرار داده 
است. آزمایشی که حاوی نکاتی جالب درباره 
یکی از بهتریــن خودروهای ایــن رده در 

سرتاسر جهان است.
 شیری با مشخصات آهو

با قیمتی نزدیک به 22 هزار دار، ســری 
مورد آزمایش 2۰8 به موتور 128 اســبی 
سه سیلندر، 1.2 لیتری و کم مصرف مجهز 
است که اخیرا پژو آن را بازسازی کرده. این 
موتور وقتی در کنار یک گیربکس شــش 
سرعته دســتی قرار می گیرد، شتاب صفر 

تا 1۰۰ کیلومتر 9.۵ ثانیــه ای و ماکزیمم 
ســرعت 19۰ کیلومتری را برای 2۰8 به 
ارمغان می آورد و در نهایت هم در هر 1۰۰ 
کیلومتر تنها ۵.۵ لیتر بنزین  می ســوزاند. 
اعداد را که می خوانیم و بررسی می کنیم، 
ناگزیر از تایید این خودرو و تحســن آن به 
عنوان یکی از بهترین خودروهای اقتصادی 
بازار هستیم. گشــتاور 2۰۰نیوتن متری 
این پیشرانه موجب شده تا کششی بسیار 
مناســب عاید خودرو کوچک پژو شــود. 
کششی که   حین رانندگی به خوبی مزه آن 

را می توان احساس کرد.
 کابین 208، سفر به آینده

بخش بزرگــی از محبوبیت سریع الســیر 
2۰8 جدید ناشــی از طراحی و چیدمان 
اتاق اســت که آن را از محصوات کوچک 
و اقتصادی هم رده جدا كرده اســت. برای 
مثال تکنولوژی در کابین واقعا حرف اول را 
می زند. در یک قاب ساده، برخی اطاعات 
ضروری به صورت سه بعدی روی شیشه   جلو 
منعکس می شود که در ابتدا شاید عجیب به 
نظر برسند اما پس از چند دقیقه چشمان 
شما به آنها عادت خواهد کرد. در کل باید 
گفت این طراحی مینی مال و متریال خوب 

باعث شــده اند کابیــن 2۰8 جدید حس 
فوق العاده ای داشته باشد. از آنجا که 2۰8 
یکی از مجهزترین خودروهای کاس خود 
به حســاب می آید، خریداران این نکته را 
برای انتخاب محصولی در رده هاچ بک های 
کوچک حتما لحــاظ خواهند کرد. انتظار 
می رود مدل پایه   این خــودرو قیمتی در 
حدود 1۶ هزار پوند داشته باشد. از آنجا که 
پژو2۰8  جدید تنها به صورت پنج در  عرضه 
خواهد شد، طراحی در  عقب و ستون نازک 
C کمک شایانی به دید راننده می كند. در 
عین حال صندلی های عقب راحتی خوبی 
برای دو سرنشین بالغ دارند. در بخش بار 
و گنجایش، 2۰8 بهتر از نســل قبل عمل 
می کند. برای نمونه محفظه بار 311 لیتری 
برای اکثر خریداران کفایت می کند هرچند 
خبری از کف جادار نیست و فضایی در آنجا 
تعبیه نشده است. اتاق هم به همین شکل 
است به طوری که چهار سرنشین بزرگسال 

می توانند به راحتی در سفرهای کوتاه و بلند 
در این خودرو آرامش داشته باشند. 

 سواری و رانندگی
خودرویی که اتواکسپرس تست کرده، نسخه  
مجهز به پیشرانه   1.2 لیتری توربو، بنزینی و 
سه سیلندر بوده که در کنار گیربکس شش 
سرعته دستی عملکرد درخشانی دارد. مدلی 
که بی شــک بهترین انتخاب ممکن برای 
خریداران هم هســت. در جاده مشــخص 
شد این پیشرانه برای ارائه  بهترین عملکرد 
خود باید کمی تحت  فشــار باشد اما به حد 
کافی آرام و ســاکت بوده و قدرت خوبی را 
نیز در رانندگی شهری ارائه می کند. کاچ 
خودروی حاضر در تســت کمی مبهم بوده 
و اهرم تعویــض دنده نیز بزرگ اســت که 
احساس تغییر دنده   جالبی را ایجاد نمی کند؛ 
اما به رغم تمامی این موارد، 2۰8 رانندگی 
آسانی داشته و حتی می توان گفت باید 2۰8 

را دوست داشت.

این یکی از ده ها طرحی است که در بخش تحقیق و توســعه سایپا خلق شده ولی به 
تولید نرسیده است. آتوسا! خودرویی استیشن با فرمی نزدیک به خودروهای کراس که 
تشابهات نزدیکی از نظر ابعاد با سوبارو xv داشته و خودرویی در کاس C به حساب 
می آید. آتوســا که به جای سانروف از سقف شیشــه ای با فرمت متفاوت، رینگ های 
اسپورت و آینه های برقی سود می برد، به طور کلی از زبان طراحی مشابه با رهام بهره 
برده و با توجه به مشــخصات ظاهری، احتماا اتاق جاداری را برای سرنشینان مهیا 
می کند. نکته عجیب ماجــرا اما عدم تولید این محصول مــدرن ااقل برای بازارهای 
خارجی است. برآوردی که برمبنای آن رنو، پژو سیتروئن، کیاهیوندای و فولکس واگن 
را به ســرمایه گذاری در ایران عاقه مند کرد و طمع آنها برای تولید خودرو در ایران و 
صادرات به کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، آســیای میانه، حاشیه خلیج فارس و 

شمال آفریقا تحریک کرد. 

حال میتسوبیشی خوب است اما ...
نتایج عملکرد خودروســاز محبوب ژاپنی منتشر شــده و الماس سرخ موفق شده در 
فصل دوم سال با رشــد دو درصدی در فروش، مجموعا 298 هزار دستگاه خودرو در 
سرتاسر جهان تحویل مشتریان دهد. میتسوبیشی که تا پیش از پیوستن به اتحادیه 
رنو-نیسان وضعیت متزلزلی داشت، به لطف پشتیبانی شبکه وسیع این دو برند توانسته 
گستره فروش خود را افزایش دهد و چشم انداز مناســبی را پیش روی مالکانش قرار 
دهد. گفته می شود بخشی از این رشد جالب و مناسب ناشی از تقاضای گسترده برای 
ون اکسپاندر است که در بازارهای آسیایی به شدت محبوب شده و خریداران بسیاری 
دارد. میتسوبیشی که در فصل دوم سال مجموعا 4.4 میلیارد دار فروش داشته، سود 
ضعیف و ناامیدکننده را به میزان ۷۷ میلیون دار در این دوره محقق کرده که نشان از 

هزینه های سرسام آور این برند در زمینه تولید و فروش دارد.

ایربگ زیادی هم خوب نیست!

وجود ایربگ ها در خودرو از آسیب های احتمالی وارده به سرنشینان در سوانح رانندگی 
جلوگیری می کند  اما از نگاهی دیگر باید بیان کرد که وجود هر وســیله انفجاری در 
نزدیکی یک شخص و سرنشین، ممکن است   باعث آسیب و جراحت وی شود. فراخوان 
فوق بزرگ کمپانــی تولید کننده ایربگ تاکاتا نشــان داد که در برخی شــرایط این 
کیسه های ایمنی هوا می توانند کشنده هم باشند! با اضافه شدن تعداد ایربگ های نصب 
شده درون خودرو، موسسه IIHS ایمنی بزرگراه های آمریکا به بررسی نقش ایربگ ها 
در خودرو پرداخت و اعام کرد   خطرات احتمالی کیســه هوا از مزایای آن به مراتب 
بیشتر است. موسسه IIHS بیس و پایه این نظریه خود را بر مبنای 4۰۰ تست تصادف 
از جلو اعام کرد. به گفته این موسسه، ایربگ های زانویی هیچ نقشی در جلوگیری از 
جراحات وارده به راننده در تصادف از جلو و از سمت راننده ندارند. در حالت برخورد 2۵ 
درصدی از جلو، وجود ایربگ های زانویی امکان وارد شدن جراحت از زانو به پایین را هم 
افزایش می دهند اما متاسفانه این موسسه دلیل این نظریه را اعام نکرد اما حدس ما 
این است که تعدد برخورد کیسه های ایمنی هوا در تصادف با فرد، ممکن است به جای 
جلوگیری از جراحت، باعث آسیب وی نیز شود. از طرفی دیگر، موسسه IIHS نگاهی 
هم به تصادف های واقعی صورت گرفته نیز داشت تا بتواند میزان اثربخشی ایربگ های 
زانویی را اعام کند. این اطاعات از 14 ایالت مختلف آمریکا و همچنین تســت های 
صورت گرفته توسط همین موسسه گردآوری شد. آنالیزهای صورت گرفته نشان داد 
که وجود کیسه هوای زانویی تنها تا نیم درصد خطر وارد شدن جراحت را به پای راننده 
کاهش می دهد. بدین ترتیب این آمار با یافته های این موسســه از اطاعات مربوط به 

تست های تصادف تا حد زیادی همخوانی دارند.

پژو در آستانه ترک بازار چین
روز گذشته خبری به نقل از اتوموتیونیوز منتشر کردیم و از شرایط همکاری تیره و تار 
شرکت چینی دانگ فنگ با پژو سیتروئن نوشتیم. حاا خبر می رسد اسن برند چینی 
تقاضا کرده دو کارخانه مشترک خود با پژو را تعطیل و نیروهای فعال در مجموعه خطوط 
تولید مشترک را به نصف کاهش دهد. موردی که زنگ هشدار را برای اتحادیه فرانسوی 
به صدا درآورده است. طبق ادعای خبرگزاری رویترز، گروه فرانسوی PSA این پیشنهاد 
را با هدف کاهش هزینه های تولید پذیرفته اســت. گفته می شود در گام اول احتماا 
تاسیسات مشترک دو گروه در استان ووهان که به DPCA مشهور است، تعطیل شود. 
موردی که گرچه به تایید دو شرکت نرسیده اما به تقویت اخبار  ضد و نقیض در خصوص 

ترک بازار چین توسط پژو سیتروئن دامن زده است.

���دنده�معکوس   

�� چهارچرخ

�� نیش ترمز

�� نیم کاچ

���داشبورد    

در حالی که تصاویری از تردد نسخه آزمایشی چری تیگو8 در ایران منتشر شده، خودروساز 
چینی احتماا این محصول را با همان موتور 149 اسبی قدیمی روانه بازار خواهد کرد

چری تیگو8، تحول بدون قدرت؟!
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i7 ؛ یک لیموزین برقی جسور
جاسوســان صنعتی گزارش داده اند که ب.ام.و در حال کار 
روی پروژه ای اســت که مستقیما تســا مدل اس را هدف 
قرار می دهد. این خودرو جدید که روی پلتفرمی مشترک با 
لیموزین سری۷ تولید می شود، با کد i۷ احتماا به زودی در 
قالب یک کانسپت رونمایی می گردد. خبرهای تایید نشده 
از بــرد ۵۵۰ کیلومتری و قدرت موتور ۶۵۰ اســب بخاری 
ب.ام.و i۷ در فول ترین نسخه حکایت دارد. مشخصاتی که 
در نهایت موجب خواهد شد تا قیمت این خودرو از مرز 1۰۰ 
هزار دار عبور کند. ب.ام.و هنــوز درباره تولید این خودرو 
خبری منتشر نکرده اما بعید نیســت به زودی با کانسپتی 
شگفت انگیز و مجلل روبه رو شویم که جسورانه می خواهد 
تســا مدل اس را به زانو درآورد. آیا ب.ام.و می تواند در این 
 i رده موفق شود؟ هنوز مشخص نیست ولی طراحی سری

ب.ام.و همه را غافلگیر کرده است.

سروری بنز 
در بازار هاچ بک های اروپا
در حالی که همه برندهای حاضر در 

بخش خودروهای کوچک و نیمه لوکس 
مثل دی اس و ب.ام.و با افت فروش 

روبه رو شده اند، عملکرد مرسدس بنز 
متحیرکننده بوده است

این شــمای کلی بازار اروپا در بخش خودروهای کوچک و نیمه 
لوکس  است و  برنده اصلی آن هم كسي نیست جز یک هاچ بک  
اسپورت لوکس آلمانی  . جایی که مرسدس بنز A کاس توانسته 
با عملکردی درخشان، همه رقبا را از دم تیغ بگذراند. فروش این 
سری از مرســدس به حدی خوب بوده که خود مسئوان ستاره 
آلمانی را متعجب ساخته است. تحلیلگران بنیاد جاتو داینامیکز با 
اشاره به کار بزرگ سری A کاس، پیش بینی کردند که نسل تازه 
ب.ام.و سری 1 هم بتواند به زودی رشد فروش را تجربه کند.  در 
این کاس که شامل همه انواع محصوات از سدان های پریمیوم 
ســایز C تا محصوات روباز و کابریو و حتی نسخه های آتیشن 
 A واگن است،  با یک استثنا همه ســقوط کرده اند. مرسدس بنز
کاس که در نیمه نخست امســال به بازار معرفی شده توانسته 
ظرف این مدل با رشدی 4۰ درصدی، بیش از 98 هزار دستگاه 
فروش را تجربه کند. عددی که به اندازه فروش محصوات چهار 
برند آئودی، لکسوس، آلفا رومئو و لوو در این کاس است. ب.ام.و 
رده بعدی را به دست آورده و با افتی محسوس و سه درصدی که 
با توجه به عمر زیادش عجیب نیست، توانسته در نیم فصل اول 
سال ۶243۶ دســتگاه فروش کند و بااتر از آئودی به رتبه دوم 
جدول تکیه دهد. در رده سوم بازار آئودی A3 قرار دارد که ۵۷29۵ 
دستگاه فروش داشته تا فروشش در نیمه اول سال 2۰19 با شش 
درصد سقوط روبه رو شــود. این خودرو که انوع استیشن و رو باز 
هم دارد، یکی از محبوب ترین محصوات غیر شاسی بلند آئودی 
در بازار اروپا اســت. در رتبه های چهارم تا هشــتم هم به ترتیب 
ولوو V4۰، آلفا رومئو جولیتا، لکسوس CT، اینفینیتی Q3۰ و 
دی اس 4کراس بک حضور دارند که به ترتیب با نرخ های افت 19، 
4۷، 38، ۵۶ و 9۵ درصدی بدترین شرایط ممکن را در این بازار 
تجربه می کنند. این خودروها که همگــی تجربه حضور در بازار 
ایران را طی یک دهه اخیــر دارند، به ترتیب در این مدت چیزی 
معادل 2۵۷3۵، 8911، 29۵3، ۷18 و 231 دســتگاه فروش 
داشــته اند. بازار محصوات پریمیوم در اواع استیشن، هاچ بک و 
روباز به حدی کوچک شده که برخی از خودروسازان این کاس 
عطای ادامه حضور در این بخش را به لقایش بخشیده و ترجیح 
می دهند نسل بعدی محصوات خود را با اتاق شاسی بلند روانه 
بازار كنند. این بین خیزش مرسدس بنز و تجربه یک رشد باا در 
این رده نشان می دهد محصولی اگر درست و حساب  شده طراحی 
شود، حتما قادر خواهد بود رشد فروش خود را به بیشترین سطح 

ممکن برساند. 

آتوسا 
فرزند 
جدید 
سایپا ؟



چهارگوشه دنيا
 روزنامه صبح ایران  سال نهم  شماره 2444 یکشنبه  2۰ مرداد  1398

بندر عدن در روزهاي اخیر صحنه نبرد میان 
نظامیان وفادار به دولت عبدربه منصور هادي 
و نیروهاي شــوراي انتقالي جنوب یمن بوده 
که هردو مورد حمایت عربســتان سعودي 
و متحدانش هســتند. ایــن نیروها به رغم 
اختاف هــاي داخلي، حوثي ها را دشــمن 
مشترک خود مي دانند. این اتفاقات از زماني 
افتاد که مشخص شــد امارات قصد دارد پاي 
خود را از زمین یمن کنار بکشــد. سازمان 
پزشــکان بدون مرز مي گوید تا روز جمعه 
دست کم هشــت نفر در درگیري هاي بندر 
عدن کشته و ده ها نفر مجروح شده اند. شهر 
عدن در جنوب یمن، پایتخت دولت عبدربه 
منصور هادي، رئیس جمهور مســتعفي یمن 

نامیده مي شود.

   درگیري ها از کجا شروع شد؟

درگیري هــا از آنجــا آغــاز شــد کــه روز 
چهارشنبه)1۶مرداد( شــوراي انتقالي جنوب، 
به شــکل رســمي  از نیروهایش خواست درحال 
آماده بــاش قــرار بگیرنــد. هانــي بن بریــک، 
نایب  ئیس شــورا نیــز به اتهــام اینکــه دولت 
 هــادي از حزب ااصــاح حمایــت مي کند، از 
شبه نظامیان خود خواســت که به کاخ معاشیق 
که مقر ریاســت جمهوري اســت، حمله کنند. 
عــدن روز چهارشــنبه در نزدیکي ورزشــگاه 
الحبیشي در شهر کریتر شــاهد درگیري میان 
نیروهاي گارد ریاســت جمهوري دولت  هادي و 
نیروهاي الحزام اامني )وابســته به امارات( بود. 
درگیري هاي آن روز بیش از پنج کشته و چندین 

مجروح بر جاي گذاشت.
در حالي که واکنش امارات به این اتفاقات به توئیت 
انور قرقاش، وزیر مشاور دولت ابوظبي محدود شد 
که در آن خواستار توقف درگیري ها شد، عربستان 
نیز از زبان سخنگوي ائتاف عربي درباره عواقب 

این تحوات هشدار داد.
سرهنگ ترکي المالکي، سخنگوي ائتاف اعام 
کرد، ائتاف نمي توانــد این تحوات خطرناک را 
بپذیرد و هرگونه به بازي گرفتن منافع مردم یمن 
مردود است. او از همه  طرف ها خواست که منافع 
ملي را در نظر بگیرند و با دولت  هادي که به گفته 

او »دولت قانوني« است، همکاري کنند.
خبرگزاري رسمي  امارات، وام، گزارش کرده که 
شیخ عبداه بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات 
خواســتار پایان دادن به درگیري هاي نظامي  در 

بندر عدن در جنوب یمن شــده اســت. پیش تر 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هم 
چنین درخواستي را مطرح کرده بود. در تازه ترین 
درگیري ها، حداقل شش نفر کشته شده اند. شهر 
عدن که در کنترل نیروهایي است که از حمایت 
ائتاف به رهبري عربســتان برخوردارند، براي 
چهارمین روز متوالي صحنه درگیري بوده است. 
گوترش در پي درگیري هاي اخیر در این بندر از 
طرف هاي درگیر خواسته اســت تا در مذاکرات 

براي پایان دادن به خشونت ها شرکت کنند.

   اماراتي ها از یمن مي روند؟ سرنوشــت 
ائتاف سعودي چه مي شود؟

ســازمان خیریه پزشــکان بدون مرز مي گوید، 
پزشــکان این ســازمان حداقل ۷۵نفــر را در 

عدن مــورد درمان قرار داده اند که بیشترشــان 
را شهروندان غیرنظامي  تشــکیل مي دهند که 
به دلیل اصابت گلوله و خمپاره زخمي  شــده اند. 
درگیري هاي عدن میــان نیروهاي هوادار دولت 
و جدایي طلباني است که خواهان استقال یمن 
جنوبي هســتند. این دوگروه در دعــوا با گروه 
حوثــي، هم نظر هســتند و در یــک جبهه قرار 
مي گیرند. بســیاري معتقدند درگیري میان این 
نیروها نشان دهنده شکاف در ائتاف به رهبري 
عربستان سعودي اســت. امارات اخیرا از حضور 
نظامي  خود در مناطقي در یمــن از جمله عدن 
کاسته است. نیروهاي جدایي طلب عمدتا مورد 
حمایت امــارات بوده اند. امــارات متحده عربي 
یکي از متحدان اصلي عربستان در عملیات علیه 

حوثي ها بوده است.

معمای انفجارهای پیاپی در دانمارک
دو انفجار در دانمارک در عرض تنها چهار روز تبدیل به معمایی برای 
پلیس این کشور شده اســت. یکی از مراکز پلیس در کپنهاگ دچار 
خسارت شده است. پلیس در جست وجوی کشف رمز این معماست. 

تنها سرنخ اما مردی با کفش سفید است.
انفجار در برابر یکی از مراکز پلیس در کپنهــاگ، پایتخت دانمارک، 
بدون تلفات و خســارت های جبران ناپذیــر رخ داد. آنگونه که پلیس 
دانمارک در توئیتر اعام کرد،  در جریان این انفجار در نخستین ساعات 
بامداد  روز شنبه 19 مرداد )1۰ اوت( کسی مجروح نشده است. پلیس 

محل وقوع انفجار را مسدود کرده  .
کسی در این ساعت شب در این مرکز پلیس مشغول کار نبوده است. 
پلیس دانمارک اینک در جست وجوی مردی است که به گفته شاهدان 
لباس مشکی و کفش سفید داشته است. یورگن برگن اسکوف، رئیس 
پلیس کپنهاگ، گفت   انفجار نه ناشــی از یــک حادثه، بلکه »اقدامی 
عمدی« بوده است. به گفته او، تحقیقات برای یافتن عامل انفجار آغاز 
شده و شواهدی هم دال بر تروریســتی بودن آن وجود ندارد. رئیس 
پلیس کپنهاگ همچنین تأکید کرد   هنوز برای قضاوت در مورد ارتباط 
این انفجار با انفجــار چند روز پیش در پایتخت دانمارک زود اســت. 
شامگاه سه شنبه گذشته نیز انفجار مهیبی در کپنهاگ خسارت های 
ســنگینی را به ســاختمان اداره مالیات دانمارک وارد آورد. تصاویر 
منتشر شده نشانگر شکسته شدن شیشــه ها و آسیب جدی به نمای 
این ساختمان هستند. به گزارش پلیس، یک نفر در جریان این انفجار 

جراحت سطحی برداشت.
از نظر پلیس دانمارک، این انفجار نیز به احتمال قوی عمدی بوده است. 
مته فردریکسن، نخست وزیر دانمارک، با اشاره به این  جنایت سنگین 
و انفجار مهیب گفته بود، با توجه به تصاویر دریافتی اینکه کســی به 
شکل جدی در این حادثه آســیب ندیده را باید  معجزه  دانست. افزون 
بر انفجارهای دانمارک، شامگاه چهارشــنبه گذشته نیز انفجاری در 
برابر شهرداری شهر سوئدی اندسکرونا در جنوب غربی این کشور رخ 
داد که از طریق خودرو تنها یک ساعت با کپنهاگ فاصله دارد. در این 
انفجار نیز کسی مجروح نشد  اما شیشه پنجره های ساختمان شکسته 
شدند. پلیس سوئد نیز از احتمال عمدی بودن این انفجار خبر داده بود.

در عدن چه مي گذرد؟
امارات و سازمان ملل خواستار پایان دادن 

به درگیري ها در جنوب یمن شدند

 �تلسکوپ

ترامپ با محدود کردن اسلحه 
راي جمع خواهد کرد؟

به دنبــال مرگ شــهروندان آمریکایــي در پي 
تیراندازي در شــهرهاي »ال پاسو« و »دیتون«، 
دونالد ترامپ سعي دارد با اصاح قانون مالکیت 
ساح، ضمن بازیابي محبوبیت از دست رفته، مانع 
از شکســت خود در انتخابات ریاست جمهوري 
2۰2۰ شــود. به گزارش ایرنا به نقــل از یو اس 
تودي، دونالد ترامپ رئیس  جمهوري آمریکا روز 
جمعه گفت: من مي توانم گــروه قدرتمند ابي 
انجمن ملي ســاح)ان اي آر- NRA( را متقاعد 
کنم تا پس از تیراندازي هاي اخیر مخالفت شدید 

خود را با محدودیت هاي اسلحه کنار بگذارد.
انجمن ملي ســاح  در بیانیــه اي اعام کرد که 
هنوز مخالف اعمال محدودیت هاي بیشتر اسلحه 
است. با این وجود ترامپ در مصاحبه با خبرنگاران 
گفت: کاخ  سفید مشغول مذاکره جدي با رهبران 
کنگره دربــاره اصاح قوانیــن مالکیت و خرید 
اسلحه اســت. ترامپ افزود: ما حمایت گسترده 
و خوبي میان هر دوحزب درمورد اصاح قوانین 
مالکیت اســلحه داریم و مي خواهیم کساني که 
شرایط داشتن اســلحه را ندارند، دسترسي هم 
به آن نداشــته باشــند. رئیس جمهوري آمریکا 
گفت: ما باید قوانین هوشمندانه اي درخصوص 
سابقه افراد متقاضي داشتن ساح داشته باشیم 
و این مســئله اي منحصر به انجمن ملي ساح، 

دموکرات ها یا جمهوریخواهان نیست.
ترامپ درحالي مدعي مقابله با نهادهاي قدرتمند 
فروش ساح در کشور است که انجمن ملي ساح 
آمریکا از حامیان مالــي کمپین تبلیغاتي دونالد 
ترامپ در جریان انتخابات ســال 2۰1۶ آمریکا 
بود و از او براي حضور در انتخابات ســال 2۰2۰ 

نیز حمایت مي کند.

  لنز
نتانیاهو به پایان نزدیک 

مي شود
هفته ها پس از شکســت نتانیاهو براي 
تشــکیل کابینــه رژیم صهیونیســتي، 
نظرسنجي ها نشان مي دهد که چند هفته 
مانده بــه برگــزاري مجــدد انتخابات 
پارلمانــي در ســرزمین هاي اشــغالي 

وضعیت وي بدتر شده است.  
به گــزارش ایرنا بــه نقــل از بلومبرگ، 
نظرســنجي ها تقابــل نزدیکــي را بین 
بلوک راســت افراطي و بلــوک میانه رو 
آبي وسفید به رهبري بني گانتس، رئیس 
 سابق ســتاد کل ارتش اســرائیل نشان

 مي دهد. 
طبق گزارش این شــبکه خبري، حزب 
اســرائیل خانه ما، به رهبري لیبرمن در 
انتخابات پیش رو کرسي هاي بیشتري را 
نسبت به انتخابات گذشته کسب خواهد 
کرد و تعداد آن 1۰کرسي از 12۰کرسي 
پارلمان اســرائیل)رژیم صهیونیستي( 
تخمین زده شده اســت. نتانیاهو بدون 
همکاري وزیر جنگ طلب سابق خود، راه 
ساده اي را براي تشــکیل کابینه ائتافي 
ندارد و درصورت شکست دوباره در این 
اقدام، »بي بي« مجبور بــه کناره گیري 

مي شود.  
همچنین حزب متحد آبي وسفید اعام 
کرده، به کابینه تحــت رهبري نتانیاهو 
به خاطــر اتهام هــاي فســاد علیه وي 
نمي پیونــدد. این حزب اتحــاد با حزب 
لیکود را به شــرط حضور فرد دیگري به 
غیــر از نتانیاهو به عنوان نخســت وزیر 

خواهند پذیرفت.

صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در تازه ترین توئیت اش اعام کرد، جزئیات 
نهایی متن توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان با حکومت این کشور شریک نشده است.

صدیقی نوشت:»گزارش های منتشر شده مبنی بر شریک شدن جزئیات نهایی متن تفاهمنامه میان 
طالبان و آمریکا با حکومت افغانســتان صحت ندارد.« برخی از رسانه ها گزارش دادند که جزئیات 
نهایی متن توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان با رئیس جمهوری و رئیس اجرایی افغانستان شریک 
شده است. از سوی دیگر، هیبت اه آخوندزاده، رهبر گروه طالبان پنجشنبه 8 آگوست خطاب به 
حکومت افغانستان گفت، از فرصتی که برای آزادی و تأمین صلح این کشور به وجود آمده مشترکً 
استفاده شود. آخوندزاده در پیامی اعام کرد: »بیایید، از فرصتی که برای آزادی کشور و برآوردن 
آرمان های جهادی افغان ها مهیا شده است، مشترکا استفاده نماییم و برای خروج اشغالگران و ایجاد 
نظام حقیقی اسامی زمینه سازی کنیم، تا ملت ما از بحران طوانی و تکالیف دوامدار نجات یابند.«

آخوندزاده ادامه داد: »اکنون که پروسه مذاکرات جریان دارد، چنانچه امارت اسامی این پروسه 
را به جدیت به پیش می برد و دفتر سیاسی امارت اسامی از گذشته ها در این  بخش گام های مهم 
برداشته است و اکنون تمام جریان مذاکراتی از سوی معاون مقام رهبری اداره می شود و تیم قوی 
مذاکراتی گماشته شده است، شما )آمریکا( نیز باید این پروسه را صادقانه به پیش ببرید، تا گام های 

مؤثری به سوی حل معضل برداریم و فاجعه 18 ساله را نقطه پایان بگذاریم.«

تکلیف نامعلوم جزئیات توافقنامه صلح میان طالبان و افغانستان

     
  گالری

وندا واسکز، وزیر 
سابق دادگستری، به 

عنوان فرماندار جدید 
پورتوریکو قسم خورده 
است. این خانم ۵9ساله 

است. او بعد از آن به 
این سمت منصوب 

می شود که فرماندار 
سابق این منطقه از 

کشور آمریکا، به دلیل 
افشای برخی مکالمات 

خصوصی زن ستیزانه 
استعفا داده بود. 
)عکس: رویترز(

این هم عرب 
نیوز چاپ جده 

است که در 
تیتر یک خود 

به وقوف یا 
اقامت بیش از 

دو میلیون زائر 
در سرزمین 

منا اشاره کرده 
است. 

جلد تایم را ببینید 
که با آوردن نام 

شهرها و قربانیان 
حمات اخیر 

مسلحانه در آمریکا، 
تاش کرده لغت 

Enough به معنای 

کافی را برجسته 
کند و خواستار 

پایان این وضعیت 
شود. 

معترضان هنگ کنگی 
در حال حمل پرچم 

ایاات متحده در 
جریان یک تظاهرات 

 در فرودگاه این 

شهر/کشور هستند. 
چین آمریکا را به 

دخالت در امور 
داخلی خود و به طور 

مشخص ساماندهی 
معترضان علیه 

حکومت منصوب خود 
در این منطقه متهم 

)AP :می کند. )عکس

سایت  نگار جهان

1  مرگ ۵۷نفر به خاطر انفجار تانکر در تانزانیا؛ 
یک تانکر حمل سوخت دیروز در شرق تانزانیا منفجر 
شد که بر اثر این حادثه ۵۷ تن جان خود را از دست 
دادند. پلیس محلي به یکي از شبکه هاي تلویزیوني 
کشور تانزانیا گفت که شــمار زیادي از مردم نیز بر 
اثر این انفجار در شهر موروگورو در 2۰۰کیلومتري 
دارالسام پایتخت این کشور، دچار سوختگي شده اند. 
شــاهدان در محل حادثه به این خبرگزاري گفتند 
که تعداد زیادي از مردم پس از تصادف تانکر حمل 
ســوخت دور آن تجمع کرده بودند. بــه گفته آنها، 
مردم سعي داشتند ســوخت را از تانکر خارج کنند 
که ناگهان خودروي حمل سوخت شعله ور و سپس 

منفجر شد. )ایرنا به نقل از آسوشیتدپرس(
2 چرا آمریکا از اس400 مي ترسد؟ شبکه نیوز۷ 
روسیه در گزارشي مي گوید: به تازگي واشنگتن ادعا 
کرده است که اس4۰۰ هواپیماهاي آمریکایي اف3۵ 
را حتي در صورتي که در ارتش ترکیه باشد، شناسایي 
خواهد کرد و اطاعات درباره سیســتم تشــخیص 
خودي و غیرخودي آن را به مســکو خواهد داد، به 
عبارت دیگر روس ها از طریــق اس4۰۰ مي توانند 
سیستم استلس اف3۵ را در آســمان ناتو و ترکیه 
شناسایي کنند و این مســئله شانس آمریکا را براي 
برتري هوایي از بین مي برد. با این وجود، صاحبنظران 
صنعت فضایي در روسیه این اســتدال را غیرقابل 
قبول مي دانند و معتقدند که نگراني اصلي واشنگتن 
در چیز دیگري نهفته است و آن اینکه جنگنده اف3۵ 
اصا رادارگریز نیست و آمریکایي ها به جهان بلوف 
زده اند. به عقیده بسیاري، سیستم تشخیص خودي 

و بیگانه اف3۵ هیچ فرقي بــا جنگنده اف1۶ ندارد 
و تمام ادعاهــاي آمریکا مبني بــر این که اطاعات 
این سیستم ممکن است به دســت روس ها برسد، 

بي اساس است. )ایرنا(
3 سقوط مشــکوک یک پهپاد آمریکایي در 

عراق

پس از تایید ســقوط یک فروند پهپــاد آمریکایي 
در یک منطقه کشــاورزي در الرضوانیه در شــمال 
غربي بغداد از ســوي آمریکا، اکنون الشرق ااوسط 
اذعان کرده اســت که این پرنده، ماهیت تهاجمي  و 
جاسوسي داشته است. رسانه هاي عراق روز جمعه 
نوشتند که این پهپاد پیشرفته آمریکایي در نتیجه 
یک حمله الکترونیکي یا پارازیت)اختال در امواج 
ارتباطي( توسط طرف هاي ناشناخته اي سقوط کرده 

یا ناچار به فرود اضطراري شده است. )ایرنا(
4  پرده کعبه تعویض شد؛ صبح روز گذشته پس 
از اقامه نماز صبح در مسجد الحرام، مسلمانان شاهد 
تعویض پرده کعبه بافته شــده با حریر خالص و طا 
بودند. طبق این گزارش ایــن پرده از ۶۷۵کیلوگرم 

حریر خام سیاه براي قســمت خارجي و سبز براي 
قسمت داخلي آن تشکیل شــده و در آن از یکصد 
کیلوگرم نخ طا و 12۰کیلوگرم نخ نقره خالص براي 
نوشتن آیات قرآني بر روي آن استفاده شده و هزینه 
کلي آن 24میلیون ریال ســعودي)چهارمیلیون و 
۶۰۰هزار دار( اســت. پرده خانه خدا از پنج قطعه 
تشکیل شده است که هر قســمت یک طرف کعبه 
را مي پوشــاند و قطعه پنجم هم در کعبــه را در بر 
مي گیرد؛ به طوري که هنگام نصب، وزن آن نزدیک 

به دو تن مي رسد. )ایرنا به نقل از روزنامه الحیات(
5 ماجراي انفجار در شمال روسیه پیچیده تر 
شد؛ شــرکت روس اتــم از کشته شــدن پنج نفر از 
کارکنان این شــرکت در حادثه انفجــار در میدان 
نظامي  در استان آرخانگلسک در شمال غرب روسیه 
خبر داد. یک مقام اداره اطاعات و اخبار شــرکت 
روس اتم به خبرگزاري دولتي تاس خبر داده است 
که این حادثه روز هشــتم ماه اوت)روز پنجشنبه( 
در میدان نظامي  در اســتان آرخانگلســک رخ داد. 
در همین حال شــبکه تلویزیوني ار.ب.کا از افزایش 
تشعشــعات رادیواکتیو در محل حادثه در منطقه 

سورودوینسک خبر داد. )ایرنا(
6 چهارشهید در حمله جدید اسرائیل به غزه؛ 
نیروهاي رژیم اشغالگر صهیونیستي سحرگاه شنبه 
چهارشهروند فلسطیني را در مرکز غزه به شهادت 
رساندند. مرکز اطاع رساني فلسطین گزارش کرد 
که نظامیان صهیونیست در جریان عملیاتي در شرق 
منطقه دیرالبلح در مرکز غــزه مرتکب این جنایت 

شدند. )ایرنا(

    راز ترس از اس400، سقوط پهپاد آمریکایي در عراق و...
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تیرهای زهرآگین 
به سمت داورزنی

حاشیه های یک برنامه تلویزیونی گریبان معاون وزیر را گرفت

  سایت نگار

ایوافشار، حمله ترامپ، غافلگیری حناچی و شبیخون فراستی
1  سرمربی ایتالیایی تیم فوتبال استقال از شهر تهران تمجید ویژه ای کرد.به 
گزارش تسنیم، آندره آ استراماچونی که در این تابستان با امضای قراردادی دوساله هدایت 
تیم فوتبال استقال را به عهده گرفت و جانشین وینفرد شفر شد، در گفت وگو با نشریه 
»۷کوریره« که یکی از نشریات زیرمجموعه روزنامه ایتالیایی »کوریره داسرا« است، درباره 
نظرش در خصوص شهر تهران گفت: شهری شگفت انگیز و پرجنب وجوش. شهری پر از 

قشر جوان که شب ها از خانه بیرون می آیند. فضا، فضای جوانی و شادی است.

2  محمود دولت آبادی از پلیس فتا خواست تا کســانی را که به نام او مطالب 
جعلی منتشر می کنند شناسایی کند و مورد پیگرد قانونی قرار دهد. این نویسنده 
در یادداشتی که در اختیار ایســنا قرار داده نوشته است: به رغم این که وکیل رسمی من 
آقای دکتر جمال اکوانیان شکایت صریح مر ا به پلیس فتا ارائه داده است ناظر به این که 
شخصً هیچ ســایت - صفحه ای در فضای مجازی ندارم و هیچ گونه فعالیتی در این فضا 
ندارم، باز هم به گوش می رسد جاعان دست بردار نیســتند و مطالبی در این فضای با 
قابلیت دروغ پردازی، ذیل نام من می نویسند و منتشر می کنند. بار دیگر و مکرر از پلیس فتا 

می خواهم جاعان دروغ پرداز را شناسایی کند و مورد پیگرد قانونی قرار بدهد.

3  دیروز  خبر تایید نشــده ای از انتقال نجفی شهردار سابق تهران از زندان به 
بیمارستان منتشر شد. او متهم به قتل همسرش میترا استاد است و حکم اولیه قصاص 
را دریافت کرده که هم اکنون حکم در مرحله تجدیدنظر اســت.  گودرزی وکیل نجفی 
ضمن تکذیب انتقال او به بیمارستان گفت: موکل من در صحت و سامت کامل است و این 
شایعات اساسی ندارد.  این وکیل دادگستری گفت: امروز خانواده آقای نجفی جهت ماقات 

با وی به زندان رفته اند و خبر بیماری یا سانحه موکل، تایید نمی شود.

4  مهناز افشــار که مدت زیادی است خارج از ایران به ســر می برد، در یک 
گفت وگوی ایو اینستاگرامی با مخاطبانش که به بهانه اکران فیلم » قسم« انجام شد، 
به سواات آنها پاسخ داد. شاید پرتکرارترین سوالی که از این بازیگر پرسیده شد سوال 
درباره زمان بازگشتش به ایران بود. او در پاسخ به این سوال در ابتدا به گفتن »به زودی 

برمی گردم« بسنده کرد و بعد توضیح داد که در ابتدای پاییز به ایران برمی گردد.
مهناز افشار دلیل حضورش در آلمان را حضور در کاس های بازیگری عنوان کرد و گفت: از 
آنجایی که هر کشوری متدهای خاص بازیگری دارد، اینجا در دانشگاه بازیگری می خوانم. 
افشار در مورد دلیل ناراحتی اش از جشنواره فیلم فجر گفت: » همه دوست دارند جایزه 
بگیرند و این جایزه را برای خودشان داشته باشــند اما من ناراحت شدم به این دلیل که 
هرچند دوست داشتم فیلم هایم مانند »قسم« دیده شود اما کسانی که مدیران جشنواره 

بودند حتی من را برای اختتامیه دعوت نکردند.
شاید من دلم می خواست بروم آنجا و برای برنده ها دست بزنم، شاید دلم می خواست بروم 
آنجا بگویم چرا فیلم»قسم« را ندیدید یا اصا هرچیز دیگر. اما بهتر است شما بدانید که 
من برای اختتامیه و حتی برای نشستن روی صندلی خودم هم دعوت نشدم و به من زنگ 
نزدند. نه از طرف مدیران خانه سینما با من تماس گرفته شد نه از طرف جشنواره و به همین 
دلیل ناراحت شدم.« این بازیگر درباره ممنوع التصویر شدنش در رسانه ملی توضیحاتی 
را ارائه داد و گفت: »من از ممنوع التصویر شدنم هیچ خبری ندارم چون اینجا به تلویزیون 
ایران دسترسی ندارم و آن را تماشا نمی کنم به این خاطر که  درگیر درسم و دخترم هستم 
و واقعا نمی دانم تصویرم در تیزرها پخش می شود یا خیر ؟ محسن تنابنده چند روز پیش 
در مورد این اتفاق با من صحبت کرد و گفت این اتفاق نیفتاده و فقط تصویر حذف شده و 

من هم امیدوارم همینگونه باشد.«
مهناز افشار در مقابل سوااتی که از او درباره واکنشش به گفته های سحر قریشی درباره اش 

در یک مصاحبه اینترنتی پرسیده می شد، سکوت کرد.)کافه سینما(

5  مصطفی زمانی بازیگر نقش »فرهاد« در واکنش به زندانی شدن سرمایه گذار 
سریال »شهرزاد« بیان داشت: »هرکسی که کاهبرداری کرده است باید به زندان برود.« 
و »خوشحال می شویم که در شرایط سخت اقتصادی امروز که مردم در آن قرار گرفته اند 
کسی که کاهبرداری کرده است به سزای کارش برسد.« درباره مشروع نبودن منبع مالی 
تأمین دستمزد خود در این سریال گفته است: »اگر من حقوق نامتعارفی گرفته ام خیانت 
کرده ام و اگر نهادهای حکومتی بخواهند، می گویم قراردادهایم را بررسی کنند. قراردادهای 
قبل و بعد ما در شبکه نمایش خانگی مشخص است و بعد از بررسی حاضرم اگر ازم باشد 

مقداری را که خارج از عرف است برگردانم.«
این بازیگر ســینما و تلویزیون در عین حال خودش معتقد اســت: »من فکر نمی کنم 
رقم خارج از عرفی دریافت کرده ام. من صبح ســر فیلمبرداری رفته و شب بازگشته ام 
و برای »شهرزاد« زحمت کشــیده ام. در این سریال آب بسته نشده است و ما بازیگران 
پول زحمتکشی خود را گرفته ایم با این حال باز هم منتظر می مانیم تا ببینیم قانون چه 
می گوید.« زمانی به نکته دیگری هم اشــاره کرده و گفته است: »کسانی که می گویند 
باید بخشی از پول استرداد شود آیا حاضرند دستمزد چند میلیاردی عوامل را کم کنند 
اما سود پولی که از طریق این سریال در شبکه نمایش خانگی و یا وی اودی ها و سایت ها 
جمع شده است به خود ما پرداخت کنند؟ با این حساب باز هم دستمزد ما که از طریق 
سود حاصل از فروش ســریال و زحمتی که متحمل شده ایم دریافت کرده ایم چندین 

برابر می شود.«

6  نگهبان گفت: یکی اومده میگه حناچی ام...
مدیران سه روزنامه  جوان، شرق و همشــهری خبردادند که روزگذشته، پیروز حناچی 
شهردار تهران، به صورت واقعا سرزده به روزنامه  آنها رفته و روزخبرنگار را به روزنامه نگاران 
و مدیران این نشریات تبریک گفته است. عبداه گنجی، مدیر روزنامه  جوان نوشته است: 
»عصر جمعه نگهبان روزنامه اطاع داد که یک نفر آمده ظاهرا حناچی شهردار تهران است 
می خواهد روز خبرنگار را تبریک بگوید. بازدید سرزده یعنی این. مطلقا آمدنش را اطاع 
نداده بود. بدون همراه، بدون راننده و بدون عکاس آمده  بود. با خبرنگاران خوش و بشی 
کرد و رفت.« مهران کرمی مدیر همشهری نیز نوشته: »غروب جمعه، تقریبا کار به پایان 
رسیده و بیشتر خبرنگاران روزنامه را ترک کرده بودند که آقای حناچی شهردار محترم 
تهران تنها و غافلگیرانه سر از تحریریه درآورد و از بخش های تحریریه و فنی بازدید کرد 
تا روز خبرنگار را تبریک بگوید.« احســان قلمچی صفحه آرای روزنامه شرق نیز نوشت: 
»شهردار پایتخت کاما سرزده، مهمان تحریریه »شرق« شد. هنگام بدرقه مشخص شد 

آقای شهردار حتی راننده هم ندارد.«)باشگاه روزنامه نگاران(

7  برخی نانوایی ها نان سنگک كنجدي و نازک شده را به نرخ ۷ تا 10هزار تومان 
می فروشند.  پدیده نان اکچری چند سالی است که در نانوایی های سنتی به خصوص با 
پخت انواع نان سنگک و بربری رایج و موجب شده تا نان سنگک سفارشی تا مرز 1۰هزار و 

نوع بربری آن تا ۵هزار تومان برای مشتریان خاص آب بخورد.
 یکی از نانوایی های آزادپز شهرک آپادانا، واقع در منطقه ۵تهران نان سنگک ۷هزار تومانی 
آپشنالی اختصاصي در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.  نانی که از نظر وزن و کیفیت 
پخت تغییر چندانی نسبت به نان سنگک 2تا 3هزار تومانی عرضه شده در این واحد صنفی 
نداشته و تنها با نازک تر و کشیده تر شدن و اســتفاده از برخی افزودنی ها مانند کنجد با 

قیمت چند برابری در اختیار مشتریان متقاضی قرار می گیرد./ همشهری

8  دونالد ترامپ در واکنش به یکی از فیلم های هالیوودی، صنعت ســینمایی 
آمریکا را نژادپرست و برای این کشــور زیانبار خواند.  این واکنش او نسبت به فیلم 
سینمایی »شکار« بود که داستان آن در مورد شکار کارگران سفید پوست توسط لیبرال ها 

به عنوان یک تفریح است. این فیلم واکنش های شدیدی را در پی داشته است.
 کمپانی یونیورسال هم در پی تیراندازی مرگبار ال پاسو و دیتون، تبلیغ کردن برای این 

فیلم که قرار بود 2۷ سپتامبر )۵ مهر( اکران شود را معلق کرده است.
 ترامپ همچنین در ادامــه واکنش هایی را در صفحه توئیتر از خود بروز داد. او نوشــت: 
هالیوود لیبرال در بااترین مرحله ممکن نژاد پرستی است و خشم و نفرت زیادی دارد. آن ها 
خودشان را »نخبه« و برتر می خوانند، اما این گونه نیست. در حقیقت کسانی که با قدرت با 
آن ها مقابله می کنند برتر هستند. فیلمی که توسط آن ها ساخته می شود برای هرج و مرج 
و آشوب است. آن ها خشونت خودشان را می سازند و تاش می کنند دیگران را سرزنش 

کنند. آن ها نژاد پرست حقیقی و برای کشور مضر هستند!

9  هارون یشــایائیان تهیه کننده فیلــم »ناخداخورشــید« در واکنش به 
حرف های جمعه شب مسعود فراســتی در برنامه هفت که این فیلم را فاقد زمان، 
شخصیت پردازی و در کل فیلم بدی دانست، به سینماآناین گفت: به اعتقاد من و 
بسیاری از افراد صاحب نظر »ناخدا خورشید« بهترین فیلم در تاریخ سینمای ایران است 

که در جنوب ایران و خلیج فارس ساخته شده است.
او ادامه داد: »ناخداخورشید« فیلم محبوب نسل های مختلف در همه دوران ها بوده است. 

فیلمی که جوانان هم در این زمان و هم در زمان خودش با آن ارتباط گرفتند.
یشایائیان اظهار داشت: این فیلم را می توان بهترین فیلم ناصر تقوایی دانست. من دلیل 
مطرح شدن چنین حرف ها و نقدهای بی اساس را بعد از چند دهه که از ساخت این فیلم 
می گذرد متوجه نمی شوم، هر برنامه سینمایی و تلویزیونی باید به دنبال اعتبار و  مخاطب 
باشد آیا این چنین موضع گیری ها و انتقادهایی برای هفت اعتبار می خرد؟ سود شبکه سه، 

هفت و منتقدانش از کوبیدن تقوایی چیست؟

10  چشم اندازي از ده چوپانان در قلب كویر، همه چیز زیبا، پایدار، متوازن و منطبق 
با اقلیم است. معماري كویري یكي از بزرگترین نمایه هاي خرد ایراني در طول قرون و 
اعصار بوده است. اما این نمایه اكنون تعمدا ویران مي شود، و انگار چاره اي براي حفظ آن 

وجود ندارد.)عکس: زنده یاد عباس جعفری(

داورزنی معاون سازمان ورزش مهمان برنامه فرمول 
یک  بود و آنجا در مورد موقعیــت فرزندانش مورد 
پرسش  قرار گرفت. او  درمورد شــرایط فرزندانش 
خاطرنشــان کرد: دختر بزرگم متولد سال 13۶2 
است. پسرم متولد سال 13۶4 است و دختر کوچکم 
هم 3۰ سال سن دارد. دختر بزرگم لیسانس و فوق 
لیسانس مدیریت دارد و در بازار آزاد کار می کند و یک 
پسر ۶ ساله هم دارد. پسرم معماری خوانده و او هم در 
بازار آزاد کار می کند. او مدتی کافه و رستوران داشت 
و در کنارش باشــگاه داری هم می کند. واقعیت این 
است که هیچ کدام از فرزندانم ربطی به دولت ندارند. 
دختر کوچکم در تهران لیسانس گرفت و از دانشگاه 

ماساچوســت دعوتنامه گرفت و همانجا )با یک گل 
پسر ایرانی (ازدواج کرد و حاا در شرق آمریکا زندگی 
می کند. سه سالی اســت که دخترم ازدواج کرده و 
در آنجا زندگی می کند. باید بگویم که او پاســپورت 

آمریکایی ندارد، اما اجازه کار دارد.
 معاون وزیــر ورزش و جوانــان درمورداینکه گفته 
می شود پســرش )مجتبی( از رانت پدرش استفاده 
کرده و سالن بدنسازی فدراسیون تکواندو را گرفته 
است و همچنین در امور برخی فدراسیون ها دخالت 
می کند، تصریح کــرد: مجتبی تنهــا ارتباطش با 
ورزش کشور این است که در مزایده سالن بدنسازی 
فدراسیون تکواندو شرکت کرد. زمانی که این سالن 

شرایط خوبی نداشت مجتبی در آنجا سرمایه گذاری 
کرد. این ســالن از صبــح تا ســاعت 14 در اختیار 
فدراسیون است و از آن به بعد در اختیار مجتبی قرار 
می گیرد که حاا به یک منبع درآمد برای فدراسیون 
تبدیل شده اســت. من به مجتبی توصیه کرده ام تا 
تغییراتی در کارش ایجاد کند تــا دیگر ارتباطی به 
ورزش نداشته باشد.  پسرم پورشه داشت، فروخته، 
از ۵تا بانک 3۰ تومن، 4۰ تومن،۵۰تومن وام گرفته. 
مجتبی با تاکسی تردد می کند و حتی وسیله نقلیه 
هم ندارد. او ماشینش را فروخته و چند وام گرفته و 
خانه خریده است. او ماشــین لوکس ندارد و از رانت 

پدرش هم استفاده نکرده است.
    حرف های او با واکنش هــای متعددی روبه رو 
شــد. فتوره چی فعال چپگرای توئیتر در این مورد 
نوشت: کل اطاع رسانی برای مزایده سالن بدنسازی 
فدراســیون تکواندوی مملکت، یک کادر آگهی 3 
سانتی در صفحه نیازمندی های روزنامه بوده و کا 
48 ساعت برای شرکت در مزایده زمان بوده است. آیا 
»آقا مجتبی« شما هم از آگهی تک کادری 3سانتی 
نیازمندی روزنامه فهمید که مزایده برگزار می شود؟ 
    نویســنده روزنامه جوان اما بــه وجه دیگری از 

حرف های داورزنی ایراد وارد دانسته است:
»حرف های محمدرضــا داورزنی، معــاون ورزش 
قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان در رســانه ملی 
درد آور بود. با شــنیدن این حرف هــا حاا می توان 
راحت تر نتیجــه گرفت که چگونه این همه فســاد 
در ورزش کشــور وجود دارد. حرف این اســت که 
چگونه یک مســئول بلند پایه که ادعای حضور در 
دوران شــکوهمند دفاع مقدس را دارد و مردم را به 
ضدیت با آمریکا و مبارزه با اســتکبار جهانی دعوت 
می کند، همزمان با وقاحت تمام از حضور فرزندش 
در ماساچوست می گوید و از گل پسر ایرانی که با او 

ازدواج کرده! «
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یک عمر / هرکه را دوست داشتم
بدرقه کردم...

 دستور زبان عشق
همه گویند که : تو عاشق اویی

گر چه دانم همه کس عاشق اویند
مژگان عباسلو لیک می ترسم ، یارب / نکند راست بگویند ؟ اخوان ثالث

دیروز یکی از افراد بخــش آی تی روزنامه دچار 
مشکل قلبی شــد. ضربان قلبش باا رفت و به 
شــکل خطرناکی ســمت چپ بدنش بی حس 
شد. شرایط فوق العاده ســختی بود. زنگ زدیم 
اورژانس ،  جــواب داد بهش دســت نزنید تا ما 
بیاییم. ســه دقیقه بعد مامور اورژانس ســوار 
بریک موتور ویژه اورژانس خودش را رســاند. 
2۰ دقیقه ای برای بیمار مــا وقت صرف کرد و 
او را نجات داد. بعدش با مــا خداحافظی کرد و 
رفت. به همین ســادگی. ازش پرسیدم روزی 
چند بار  از این گونــه ماموریت ها انجام می دهد 
گفت در این حد روزی سه یا چهارتا. هیچ منتی 
بر ســر هیچکدام از ما نگذاشت. با سرعت عمل 
و چابکی جان یک جوان را نجات داد و ســوار 
موتورش شد و رفت تا ماموریت بعدی. ماموران 
آتش نشانی هم این گونه هستند. آنها هم روزانه 
در حال نجات جان مردم و موجودات زنده دیگر 
هستند. اما به شکلی اتوماتیک و نهادینه شده  از 
شــهرداری و دولت حقوق می گیرند و برایشان 
در ارائه خدمات فرقی میان طبقه ضعیف و غنی 

نیست. به  حساب بانکی شــما نظری ندارند و 
قبلش از شما بیعانه نمی خواهند. 

نمی دانم دارم پوپولیســتی  استدال می کنم 
یا نه اما هرچه فکر می کنم آیا پزشــکان هم در 
همین رده هستند؟ شاید درسشان بیشتر باشد 
اما به جایش ازم نیست مثل آتش نشان ها مدام 
در آمادگی بدنی باشــند و جانشان را در خطر 
بیندازند. اصا نمی خواهــم در مورد ارزش کار 
پزشــکان تردیدی به وجود بیاورم،چه خودم و 
خانواده ام چندین بار مدیون پزشکان بوده ایم. 
در کودکی دکتر شــفیعی مهربــان در میدان 
گرگان بود و اصرار همیشگی اش بر عمل کردن 
لوزه هایم که خوشــبختانه مادرم زیربار نرفت و 
آن دکتری که مطبش در ســه راه سیروس بود 
و اسم با مسمایی داشــت : دکتر دواچی. وقتی 
که در اولین موج سرفه های من در 11 سالگی 
با اطمینان گفــت که در خانه شــما زن پیری 
زندگی می کند که روزی یک  بســته ۵۰  تایی  
هما  می کشد ! و واقعا هم این گونه بود.  یا دکتر 
نخجوانی با آن لهجه شیرینش که تیروئید مرا در 

نوجوانی درمان کرد و از همه مهم تر دکتر ملکان 
در بیمارستان آتیه که شکستگی دست  دختر 
دو ساله ام را با دوتا عمل سنگین  معالجه کرد. 
می بینید ؟  من کم مدیون دکترها نیســتم. آدم 
قدردانی هستم.  اما سوالم اینجاست که چرا یک 
آتش نشان نباید از مکنت مالی مناسبی در سطح 
یک پزشک عمومی  برخوردار باشد؟ در استرالیا 
و کانادا که از سیستم بهداشت و پزشکی رایگان 
 برخوردارند  حقوق  یک آتش نشــان بین ۵ تا

8 هزار دار در ماه است . توجه داشته باشید که 
سوانح و خطرات در چنین کشورهایی از ایران ما 
بسیار کمتر است و آنها با ضریب کمتری  از خطر 

مرگ روبه رو هستند.
پرحرفی کردم. غرض این بود که  درســت در 
وسط هیاهوی پزشکان در مورد  مسئله مالیات 
و اینکه پزشکان حق دارند مالیات کمتری دهند 
این مامور بی ادعا و متواضع اورژانس را دیدم که 
در کمترین زمان خودش را به روزنامه رساند و 
جان یکی از کارمندهای مــارا نجات داد. بدون 

آنکه حتی نامش را بدانیم. 

مامور اورژانس وظیفه شناس محله ما 
اینجا برایتان از 90 خاطره مي نویسم. از آدم ها، بازي ها، فیلم ها و... یادها. تا آخر تابستان...

آرش خوشخو  نود

آقا این ســخنرانی های انگیزشــی هم معضلی 
شــده ها... یه چیــزی تــو مایه های جلســات 
شرکت های هرمی یه که چند سال پیش مد بود... 
اان هم اینجوریه که در هر حفره ای سرک بکشی، 
یک نفر داره هوار میکشــه که : » تو می تونی... تو 

می تونی...«
از تعداد معدودی که با توجه به مطالعه و تحقیق 
و تجربه، حرفی برای گفتــن دارن بگذریم، بقیه 
دقیقا کسانی هستند که یه جایی تو زندگیشون 
فهمیدن که اصا » نمی تونــن « و تنها کاری که 

میشه کرد اینه که به بقیه بگن » تو می تونی...«
دوســتی دارم که از مشــخصات یک سخنران 
روانشناس انگیزشــی، فقط یک صدا داره شبیه 
صدای آقای کواکبیان، نماینده محترم مجلس، 
اون هم در حالی کــه داره با تمــام وجود فریاد 
میزنــه... یعنــی صحبــت معمولــی اش بدون 
میکروفن، برای معرفی بازیکنان در اســتادیوم 

آزادی کفایت می کنه...
نمی دونم چه کتابی خونده یا چه فیلمی دیده که 
بهش الهام شده باید به کلیه دور و بری هاش انگیزه 
بده و چون هنوز به اون مرحله از پیشرفت نرسیده 
که وارد یک فرهنگسرایی جایی بشه، جلساتش رو  
وسط خیابون یا هر جایی که بتونه گیرت بندازه 

برگزار می کنه...
چند روز پیش، در حالی کــه داِغ خرید میوه بر 
جان داشتم و باورم نمی شد بابت کیسه هایی که 
دستم بود 9۰ هزار تومان داده ام، سر پیچ کوچه با 
بدل صوتی آقای کواکبیان سینه به سینه شدم...

در این گرما و قیامِت قیمت ها، فقط ایشــون رو 
کم داشتم که داشت خودش رو گرم می کرد  یه 

روحیه حسابی ای بهم بده:
- » خوبی؟... کجایی؟... خبری ازت نیست... همه 

چیز عالی هست یا نه؟... عالی هست یا نه؟...«

برای این که عموم مــردم فکر نکنند ما دعوامون 
شده، سریع جوابشو می دادم و سعی می کردم با 
لحنی آرام، او را هم بــه صدایی پایین تر و آرامش 

دعوت کنم:
- » قربانت...قربانت... تو خوبــی؟...« / » عااالی... 
عااالی...« / » خب خدارو شــکر... خوشحال شدم 

دیدمت...« / »کجا؟...«
این » کجا « رو جوری گفت کــه رهگذران فکر 
کردند بنده موبایل دوســت عزیــزم رو قاپیدم 
و ایشــون هم مچ من رو در حیــن ارتکاب جرم 

گرفته...
- » مرخص میشــم با اجــازه ات...« / »فقط یه 
چیز بگو برو... اصل حالــت چطوره؟...حال دلت 

چطوره؟...«
و من اشتباه کردم و در جواب این سوال گفتم : » 

ِای... می گذرونیم دیگه...«
نعره ای کشــید که احســاس کردم موهایم فر 

خوردند...
- » عالی باش... شاد باش... بخند... تو می تونی... 
می دونم که می تونی...« / » آروم تر حاا...چشم... 
ناراحت نشــو...« / » چرا میگــی ِای؟... آخه چرا 
میگــی ِای... همین ِای اوضــاع رو خراب میکنه 
دیگه...« / » باشــه... هوار نکش توروخدا... غلط 

کردم گفتم ِای...«
خاصه با اون صدای فیل افکنش، همون وســط 
خیابون مجابم کرد که باید امیدوار و شاد باشم و 

دیگه نگم  » ِای ...«
چند روز بعد از مراسم توبه » ِای « گفتن، منتظر 
تاکسی بودم که از آن سمت خیابان، صدای داد 
و فریادی بلند شــد... چون دل خوشی خاصی در 
این روزها ندارم، همین دیدن دعوا رو هم غنیمت 
شمردم و خیلی ســریع خودم را به محل انتشار 
صدا رسوندم... همین دوستم بود که با یک راننده 

تاکسی دست به یقه شده بود...
خب تکلیف صدای این دوســت ما که مشخص 
بود... ولی نکته مهمتر ایــن بود که صدای راننده 
تاکسی، خودش دو تا آقای کواکبیان بود و صدای 
این دوست ما همچون نق نِق نوزادی می نمود... 
یقه گیری بــه خاطر گرفتن کرایــه اضافه بود و 
دوسِت انگیزشــی مون می فرمود که این مسیر، 
مسیِر هر روزه شــه و کرایه، این نیست و جناب 
راننده هم با ادبیاتی خاص، توضیح می دادن که 
این بچه سوسول انگار دیروز از سوییس تشریف 

آورده اند و خبر ندارن دنیا دست کیه...
البته منطق جناب تاکســیران بســیار محکم و 

دلنشین و بر مبنای تحلیلی کارشناسانه بود:
- » آخه فان فان شــده... دار و طــا و نون و 
ســیگار قیمت دیروزه که حاا کرایــه تو، کرایه 

دیروز باشه؟...«
دوســت انگیزشــی که همه جوره، هم از لحاظ 
قدرت صدا و هــم از لحاظ منطق، حســابی کم 
آورده بود، نمی دونست چه جوری بحث رو جمع 
کنه و فقط شاخ و شونه می کشــید و قصد اقدام 

فیزیکی داشت.
یک نفر از داخل جمعیت رفت که مثا وســط رو 
بگیره و غائله رو بخوابونــه وچون جرات رفتن به 
سمت راننده رو نداشت، رفت سراغ این دوستمون:  
» آروم باش... نفس عمیق بکش... تا 1۰ بشــمر 
و بدون که این روزها می گذره و این ما هســتیم 

که...«
دوست انگیزشی که دید گیِر یک انگیزشِی دیگه 

افتاده، خونش دوباره به جوش اومد:
- » برو بابا... من خودم اســتاد ایــن مزخرفاتم...  
روزی به صد نفر از این خزعبات و اراجیف تحویل 
میدم... تو نمی خواد به من درس بدی... ولم کنین 

ببینم حرف حساب این یارو چیه...« 

دندهعقب
اشكانعقيليپور
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گروهتلویزیون  
هفتصبح

روز گذشته تیزر فصل هفتم برنامه »فوتبال 120« پخش شد. 
در این تیزر بعد از نمایش تصاویر لحظه هاي مهیج مسابقات 
فوتبال اروپایي نوشته »به زودي« قرار مي گیرد. همزمان 
صداي عادل فردوسي پور مي آید كه از پخش قریب الوقوع 
برنامه خبر مي دهد. همانطور كه مي دانید »فوتبال 120« را 
عادل فردوسي پور تهیه مي كند و حاا بشنوید كه قرار است 
خودش اجراي برنامه را برعهده داشته باشد. چرا مي توان 

این شایعه را جدي دانست و به آن اطمینان كرد؟

   مورد اول| چالش خوان هفتم
ســال پیش وقتي »فوتبال 12۰« به پایان رسید، شایعه اي 
به گوش رســید كه احتماا این برنامه ادامه نمي یابد. اشاره 
این شایعه به مشكل فردوسي پور و تلویزیون بود كه منجر به 
توقف »نود« شد. بر اساس پیگیري هایي كه داشتیم، كسي 
نمي دانست سرنوشــت »فوتبال 12۰« در فصل جدید چه 

مي شود حاا اما مي توان اطمینان داشــت كه برنامه فصل 
هفتم هم دارد و به زودي روي آنتن مي رود. »فوتبال 12۰« 
شاخص ترین برنامه شبكه ورزش است كه هر هفته به تحلیل 
متن و حاشیه فوتبال لیگ هاي معتبر اروپایي مي پردازد. این 
برنامه خیلي زود جاي خود را میان بیننده ها باز كرد و سال به 

سال از نظر برنامه سازي جذاب تر و با كیفیت تر شد.

   مورد دوم |چالش میثاقي 
سال پیش محمد حســین میثاقي اجراي»فوتبال 12۰« را 
واگذار كرد و پذیرفت مجري »فوتبــال برتر« كه جایگزین 
»نود« شده بود، باشد. نتیجه این جدایي، دلخوري حرفه اي به 
همراه دارد و طبیعي است كه فردوسي پور در مقام تهیه كننده 
دیگر به او فكر نكند. از آن ســو، میثاقي بــا برنامه جدیدي 
به زودي روي آنتن شبكه ســه خواهد بود. آنطور كه یكي از 
روزنامه هاي ورزشي خبر داده است، این برنامه »مثبت نود« 

نام دارد و جایگزین »نود« مي شود. 

   مورد سوم|چالش محمدي 
دلیل دیگري كه حكم به اجراي خود فردوسي پور در »فوتبال 

12۰« مي دهد، چالش حمید محمدي با معاونت سیاســي 
است. او در تعریف ســازماني، گوینده است و طبق یك اصل 
كلي اجازه اجرا در برنامه هایــي غیر از تولیدات معاونت خبر 
ندارد. »فوتبال 12۰« با اجراي او شروع شد كه بعد از یك فصل 
جاي خود را به میثاقي داد. سال پیش هم قسمت هاي پایاني 
را خود محمدي اجرا كرد. حــاا اما با وجود این چالش، خود 
فردوســي پور مقابل دوربین قرار مي گیرد. حمید محمدي 
هم مثل محمد حسین میثاقي عملكرد موفقي از خود به جا 

گذاشت و رفت.

   مورد چهارم |چالش فردوسي پور
این بخش از گزارش ارتباط تماتیك با بخش »چالش میثاقي« 
دارد. اشاره كردیم میثاقي قرار اســت با برنامه اي تازه جاي 
»نود« را بگیــرد. این یعني تا اطاع ثانــوي خبري از برنامه 
فردوسي پور در شبكه سه نیســت. پس وقتي فردوسي پور 
برنامه اي براي اجرا ندارد، چه جایي بهتر از »فوتبال 12۰«؟ 
با این حساب هم او هر هفته روي آنتن است و هم دیگر نیاز 
نیســت به دنبال مجري جایگزین بگردد و براي استفاده از 

محمدي با چالش معاونت خبر مواجه باشد.

   مورد پنجم| چالش مزدك
راستي راستي مزدك میرزایي رفت!  حاا با پخش تیزر برنامه 
او از شبكه اینترنشنال باید باور كنیم دیگر مجري-گزارشگري 
به نام مزدك میرزایي را از دست داده ایم. این سفر )به هر دلیل 
كه بوده( تلنگر بزرگي به سازمان صداوسیما زده است تا بیش 
از پیش قدر نیروهاي خود را بداند. عادل فردوسي پور طعمه 
جذابي براي شبكه هاي رقیب است اما او مانده و مي خواهد 
حرفه اش را در تلویزیون داخلي پي بگیرد. شبكه ورزش در 
اوج اختاف عادل و تلویزیون به او پیشنهاد قائم مقامي داد 
كه فردوســي پور نپذیرفت. حاا هم عرصه را براي اجراي او 

بازگذاشته است.

   مورد ششم | و باز هم چالش عادل
خود تلویزیون بیش از همه بر اهمیت چهره هایی چون عادل 
فردوسي پور واقف اســت. به همین خاطر وقتي از زبان جواد 
خیاباني مي شنویم او قرار است به عرصه گزارشگري بازگردد، 
زیاد تعجب نمي كنیم:» به مردم ایران می گویم که عادل دارد 
به تلویزیون برمی گردد. با شروع لیگ برتر شاهد گزارش عادل 
در تلویزیون خواهیم بود. برخی اختاف نظر ها بوده است که 
با توجه به روند موجود حل شده من خودم هم با او صحبت 
کرده ام و از صحت ماجرا خبر دارم. همچنین دیگر دوستان من 
در صداوسیما نیز این خبر را داده اند. فردوسی پور باید باشد، 
همه می دانند که من اهل مبالغه نیستم ولی این را می گویم که 
اگر عادل نباشد، نمی شود و یک چیز کم است« و حاا شنیده 
مي شود بازگشــت او صرفا به گزارشگري نیست تا تلویزیون 
بعد از مدت ها یكي از وزنه هاي خود را در اختیار داشته باشد.

���توئيت�بازی
مدیری، عطاران و فتحی برنمی گردند

غامرضا الماسی، مدیر گروه فیلم و ســریال شبکه یک که تا 
هفته گذشته به عنوان قائم مقام سیمافیلم هم فعالیت داشت، 
دیروز درباره  همکاری تلویزیون با مهران مدیری، رضا عطاران و 
حسن فتحی اظهارنظر جدیدی کرده و گفته:»با مهران مدیری 
مذاکره هایی شــده بود حتی با رضا عطاران برای کاری مذاکره 
شده بود، آقای حسن فتحی هم قرار بود کاری را پیش ببرد اما 
درگیر شبکه نمایش خانگی شد. همه این آدم ها ظرفیت های 
تلویزیون ما هستند و سعی می کنیم از آنها استفاده کنیم.« این 
درحالی است که هرکدام از این اســامی به شدت مشغول کار 
هستند و فکر بازگشــت به تلویزیون را ندارند. مدیری مشغول 
تولید »شب نشینی« است و عاوه بر آن قرار است در »درخت 
گردو« به کارگردانی محمدحســین مهدویان هم بازی کند. 
عطاران هم بارها اعام کرده قصد بازگشــت به سریال سازی را 
ندارد. حسن فتحی هم درحال حاضر مشغول مقدمات ساخت 
سریال »جیران« برای شــبکه نمایش خانگی است و چند روز 
پیش هم از ساخت »ازدواج به سبک ایرانی2« صحبت به میان 

آورده و بعید است قصد بازگشت به تلویزیون را داشته باشد. 
کامنت ها

  وحید سعیدی: تلویزیــون اان بخواهد هم نمی تواند رضا 
عطاران، حسن فتحی و مهران مدیری را دوباره جذب و مشغول به 
کار کند. آنها با دستمزدهای سرسام آور در سینما و شبکه خانگی 
لزومی نمی بینند که خودشان را وارد مناسبات تلویزیون کنند. 
پس بهتر اســت به مخاطبان بابت حضور دوباره شان قول الکی 
ندهیم. آنها حساب خودشان را مدت هاســت از تلویزیون جدا 

کرده اند و به همین راحتی دوباره حساب مشترک باز نمی کنند.

  احمد رنجبر: امیدوارم كه هم عطاران بازگردد و هم مدیري. 
واقعیت اما این است كه شرایط براي آن ها در فضاي بیرون مهیاتر 
است. با حرف كاري پیش نمي رود و تلویزیون باید شرایط مساوي 

براي آن ها فراهم كند.

  مرجان فاطمی:  به نظر می رسد طبق گفته الماسی، مدیران 
تلویزیون منتظر هستند تا تب حضور ستاره ها در شبکه نمایش 
خانگی فروکش کند و خودشان با پای خودشان به سمت تلویزیون 
برگردند. گویا در غیر این صورت تاشی برای بازگشت آنها به این 

رسانه وجود ندارد.

تیزر سري جدید »فوتبال 120« پخش شد تا شائبه ها درباره توقف این برنامه بعد از »نود« پایان 
یابد. طبق شنیده ها این بار خود فردوسي پور اجراي برنامه را برعهده دارد. ماجرا از چه قرار است؟

120 به زودي مي آيد؛  با اجراي عادل

���رصد�خانه ���آناليز�

شبکه آی فیلم بعد از پخش فصل اول »بدون شرح« حاا چند روزی است پخش فصل 
دوم آن را شروع کرده است. در فصل دوم، شبنم طلوعی، یکی از بازیگران ممنوع التصویر 
تلویزیون هم حضور دارد. این سریال یک بار اوایل دهه9۰ بدون هیچ مشکلی روی آنتن 
رفت و تصویر طلوعی هم پخش شد. سال 93 سریال مجددا پخش شد و بعد از اینکه در 
هفت صبح به ممنوع التصویری بازیگر آن اشاره کردیم بافاصله از آنتن بیرون آمد. حاا 
هم نام او از تیتراژ این سریال حذف شده و در چند قســمت ابتدایی هم تصویر او دیده 
نمی شود. حاا معلوم نیست این سریال به چه صورت پخش می شود. آیا تصاویر طلوعی 
به طور کامل حذف می شود یا مجددا به صورت نصفه و نیمه از آنتن بیرون می آید؟ بهتر 

بود با اتمام فصل اول سریال به پایان می رسید.

 محمد داوری در برنامه »مدیر مسئول« این هفته ســراغ مصطفی کواکبیان، عضو 
فراکســیون امید مجلس رفت و با او به طور مفصل گپ زد. مهم ترین سوالی که درباره  
این گپ وگفت مطرح می شود این اســت که آیا محمد داوری زمان مناسبی را برای 
گفت وگو با یک نماینده مجلس انتخاب کرده است؟ امســال، سال انتخابات مجلس 
است و حدود شــش ماه دیگر مردم پای صندوق های رای می روند و آرایشان را داخل 
صندوق می اندازند. پس طبیعتا تلویزیون باید برای صحبــت با هرکدام از نماینده ها 
خیلی محتاطانه عمل کند. در چنین شرایطی گپ و گفت مفصل با یکی از نماینده های 
مجلس درباره میزان حقوق دریافتی و اقدامات و رویه کاری و ... در تلویزیون، یک مقدار 
شائبه برانگیز می شــود. می دانیم که داوری در »مدیر مسئول« سراغ تمام مسئوان 

می رود و با آنها گپ می زند اما انتخاب نماینده مجلس در این برهه حساس است!

درحالی که فصل دوم سریال »نفس«، بعد از گذشت دو سال، هنوز ساخته نشده 
و مخاطبان منتظر تماشای ادامه این سریال هستند، جلیل سامان، کارگردان این 
سریال اعام کرده که این روزها مشغول نگارش سریالی با نام »زیر خاکی« است. 
سامان تیر سال گذشته در مصاحبه ای گفته بود که »هنوز فصل دوم »نفس«، به 
مرحله نگارش هم نرسیده و ساخت این سریال بســتگی به تصمیم سازمان صدا 
وسیما، بودجه و شرایط دارد چون ممکن است شرایط به نحوی باشد که ساخت 
این سریال اتفاق نیفتد، اما من سر وعده خود هستم و برای ساخت آن تاش خود را 
انجام می دهم.« حاا یک سال بعد از این اظهارنظر، سامان سراغ پروژه دیگری رفته 
و به نظر می رسد پروژه »نفس« منتفی شــده باشد وخود تلویزیون هم گویا دیگر 

تمایل به تولید ادامه آن ندارد. 

ابهام روز     بدون شرح بدون طلوعی!

شائبه برانگیز روز      مصاحبه با کواکبیان در آستانه انتخابات

ناتمام روز      فصل دوم  نفس منتفی شد؟

حساب مطالبي كه درباره هفت 
نوشته ایم از دست مان در رفته 

ولي انگار هیچ نقد و تحلیلي در 
هفت اثر نمي كند. نتیجه اینكه 

آنتن جمعه شب هاي شبكه 
سه اعتبار سابق را از دست 

داده است. در برنامه اخیر هفت 
بار دیگر با بحث هاي مطول و 

تكراري مواجه بودیم. مسعود 
فراستي هم راه دیده شدن را 
بر تاختن به فیلم هاي معتبر 

دیده است...

»چه خبر؟«، »خودتان شروع كنید؟«و ... این تك جمله هاي آشناي محمد حسین  ���������منظر�اول�|�خبرهاي�سوخته�
لطیفي است كه نهایت استیصال او را نشان مي دهد. یا تیم محتوایي، مجري را آماده نمي كند یا مجري عاقه اي براي 
مسلح كردن خود ندارد. در نتیجه وقتي لطیفي در میز رسانه مقابل مهمان ها مي نشیند نمي داند چه چیزي بپرسد كه 
جذاب باشــد. مهمان ها هم چاره اي ندارند كه آخرین خبرها را مرور كنند. این خبرها براي كي جذاب است؟ اهالي 
سینما و رسانه؟ آن ها كه در طول هفته با این خبرها سر و كار دارند. این خبرها براي مخاطب عام جذاب است؟ اوا 
كافي است در یك كانال یا صفحه سینمایي عضو باشند تا بدانند در سینما چه خبر است. دوما كدام مخاطب ساعت 

یك و نیم شب حوصله شنیدن خبر سینمایي دارد؟!

هفت كنوني چیزي براي عرضه ندارد؛ نه چهره جذاب براي مخاطب عام دعوت  ���������منظر�دوم|�حمله�براي�دیده�شدن
مي كند و نه چهره هاي با نفوذ براي مخاطب خاص. این وسط مســعود فراستي خوب فهمیده براي دیده شدن باید 
فیلم هاي معتبر تاریخ سینما را بنوازد. در برنامه اخیر نوبت به »ناخدا خورشید« رسید كه حتما جزئیات صحبت هایش 
را خوانده اید. محمد تقي فهیم هم در ابتداي میز نقد به سام درخشاني حمله كرد كه چرا در یك آگهي تبلیغي بازي 
كرده و از مردم مي خواهد به فان كشور سفر كنند! این چه استدال عجیبي است؟ مگر آن آژانس مسافرتي مجوز 
قانوني ندارد؟ مگر براي رونق بیشتر نمي تواند از ابزاري به نام بازیگر استفاده كند؟سواي این ها هفت از زمان بندي هم 

رنج مي برد؛ كافي است بدانید فقط میز كارشناسي سینماي كودك 4۵ دقیقه زمان برد!

شبکه آی فیلم از امشب پخش سریال »بی صدا فریاد کن« را شــروع می کند. مهدی فخیم زاده بعد از 
موفقیت سریال های »تنهاترین سردار«، »وایت عشق«، »خواب و بیدار« و »حس سوم«، سراغ تولید 
»بی صدا فریاد کن« رفت. او در این سریال هم نقش درجه یکی برای خودش در نظر گرفت و در یکی از 
مصاحبه هایش گفت تنها در صورتی حاضر می شود نقشی را در سریال خودش بازی کند که مطمئن باشد 
به نقش برجسته ای تبدیل می شود و خب همین اتفاق هم افتاد. داستان سریال درباره مصرف قرص های 
اکس است؛ اتفاقی که در دهه 8۰، بحث روز بود و همه درباره آن صحبت می کردند. ماجرا از این قرار بود 
که فردی پس از انتقال به یک بیمارستان نظامی بر اثر مصرف قرص  های اکس می  میرد. سردار باقری علت 
مرگ بیمار را جویا می شود و دکتر لیا افخمی، افسر نیروی انتظامی در آن بیمارستان، گزارش خود را 
نسبت به تولید نادرست و بی رویه   قرص  های اکس و برنج در کشور ارائه می کند و خود از سوی سردار باقری 

مامور رسیدگی به این پرونده می  شود و ...

بی صدا فریاد کن
  شبکه: آی فیلم

  پخش: هرشب ساعت 20
  کارگردان: مهدی فخیم زاده

  بازیگران: مهدی فخیم زاده، محمد 
صادقی، سارا خوئینی ها، فریبا کوثری و ...

  محصول: شبکه دو/ 13۸6
  قسمت ها: 1۵
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ورزش جهان
 روزنامه صبح ایران  سال نهم  شماره 2444 یکشنبه  2۰ مرداد  1398

رسیدن الکساندر آرنولد به رکورد مسوت اوزیل
ترنت الکساندر آرنولد ستاره لیورپول که فصل گذشته برای قرمزهای 
آنفیلد عملکردی خارق  العاده داشت در اولین بازی فصل جدید هم 
نشان داد امسال هم قصد دارد یکی از ســتاره های پرفروغ لیورپول 
باشــد. روی گل اول لیورپول که با گل به خودی بازیکن حریف در 
دقیقه هفت بازی به ثمر رسید پاس این گل توسط آرنولد داده شد 
تا نام او به عنوان کســی که پاس گل اول لیورپول را داده ثبت شود. 
آرنولد که در پست دفاع راست لیورپول بازی می کند فصل گذشته 
برای مرسی سایدی ها عملکردی خارق العاده داشت و با 12 پاس گل 
در لیگ برتر موفق شد رکورد تعداد پاس گل های داده شده توسط 
یک مدافع را بشکند. آرنولد در پایان فصل گذشته در هر چهار بازی 
آخر لیورپول پاس گل داد تا فصل را با درخششی خارق العاده به پایان 
برساند. با پاس گلی که جمعه شــب به نام آرنولد ثبت شد، او بعد از 
مسوت اوزیل در سال 2۰1۵ اولین کسی است که در پنج بازی پیاپی 

لیگ برتر موفق به دادن پاس گل می شود.

کلوپ تایید کرد؛ غیبت آلیسون در سوپرجام اروپا
بعد از مصدوم شدن آلیسون، دروازه بان اول لیورپول در اولین بازی 
این تیم در فصل 2۰2۰-2۰19 لیگ برتر مقابل نوریچ  که منجر به 
خروج او از میدان در نیمه اول مســابقه شد یورگن کلوپ، سرمربی 
قرمزها مصدومیت او از ناحیه ســاق پا را تایید کرد و گفت آلیسون 
بازی ســوپرجام مقابل چلسی را از دســت خواهد داد. لیورپول در 
اولین بازی خود در فصل جدید با ارائه نمایشــی برتر توانست نوریچ 
را 4بریك شکست دهد اما تنها خبر بد برای لیورپولی ها در این بازی 
مصدومیت دروازه بان اول شان آلیسون بود. آلیسون در نیمه اول قبل 
از زدن یک ضربه به توپ با لغزش پا مواجه شده و به زمین افتاد و در 
نهایت مجبور شد از زمین بیرون برود تا آدریان به جای او در دروازه 
لیورپول بایستد. یورگن کلوپ در نشست خبری بعد از بازی تایید کرد 
که آلیسون در بازی سوپرجام اروپا که روز چهارشنبه در استانبول، 
مقابل چلسی برگزار می شود شــرکت نخواهد داشت. او در این باره 
گفت: »آلیسون برای چهارشنبه آماده نخواهد شد. من این را از همین 

حاا می توانم بگویم.«

پیشنهاد نجومی PSG برای جذب دیباا
روزنامه انگلیسی دیلی میل مدعی شد لئوناردو، مدیر ورزشی باشگاه 
فرانسوی پاری سن ژرمن به پائولو دیباا، ستاره آرژانتینی یوونتوس 
پیشــنهاد داده به PSG منتقل شــود و برای جلب رضایت دیباا 
دستمزد پیشنهادی باشــگاه به او را 11.1 میلیون پوند به ازای هر 
فصل اعام کرده است. پیش از بسته شــدن پنجره نقل و انتقاات 
انگلیس شــایعات زیادی درباره انتقال دیباا به تاتنهام مطرح بود 
اما در آخرین لحظات اعام شد دیباا با این انتقال مخالفت کرده و 
با بسته شــدن پنجره نقل و انتقاات در انگلیس، شایعات مربوط به 
انتقال او به تیم های لیگ برتری پایــان یافت اما دیلی میل می گوید 
دیباا انتظار تماس لئوناردو را نداشــته ولی مدیر ورزشی PSG در 
تماس با او پیشنهاد داده که ستاره آرژانتینی با قراردادی پنج ساله به 
باشگاه پاریسی ملحق شود. بر اساس این گزارش لئوناردو در صحبت 
با دیباا به او گفته برنامه PSG این است که او در این باشگاه جانشین 

نیمار شود که به احتمال زیاد پاری سن ژرمن را ترک خواهد کرد.

توافق بایرن و اینتر بر سر ایوان پریشیچ
نام ایوان پریشیچ در فهرست بازیکنان اینترمیان برای بازی   مقابل 
والنسیا قرار نگرفت. این اتفاق به دنبال انتشار خبری مبنی بر نزدیک 
شدن پریشیچ به عقد قرارداد با بایرن مونیخ رخ داده و به همین دلیل 
نشریه بیلد آلمان از آن به عنوان نشــانه ای برای محتمل تر شدن این 
جابه جایی یاد کرده است. این نشــریه حتی مدعی شده است که دو 
باشــگاه اینتر و بایرن مونیخ بر انتقال قرضی پریشیچ به بایرن مونیخ 
با بند خرید قطعــی در پایان فصل با رقم 3۰میلیــون یورویی توافق 
کرده اند. در همین حال خبر دیگری درباره باشــگاه اینتر در نشریات 
توتو اسپورت و گاتزتا دلواسپورت منتشر شده مبنی بر اینکه به محض 
قطعی شدن انتقال ادین ژکو، مهاجم بوسنیایی تیم اینتر به نراتزوری، 
این تیم قدم بعدی اش برای تقویت ترکیب خود را با جذب یک هافبک 
جدید برمی دارد و گزینه اولش آرتورو ویدال، هافبک شیلیایی بارسلونا 
است. طبق گزارش این دو نشریه، بسته به درآمدی که اینتر از فروش 
مائورو ایکاردی، ژوائو ماریو و بورخا والرو کسب کند، این تیم می تواند 
برای خرید هافبــک اقدام کند و اگرچه خرید ســرگئی میلینکوویچ 
ساویچ غیرمحتمل است اما این احتمال است که به سراغ ویدال برود. 

مذاکره رم و یونایتد برای انتقال قرضی سانچز
بر اســاس اعــام روزنامــه تلگــراف، نماینــدگان رم با باشــگاه 
منچستریونایتد برای جذب الکسیس سانچز، ستاره شیلیایی این تیم 
با یک قرارداد قرضی یک ساله مذاکرات مقدماتی را انجام داده اند. این 
مذاکرات با توجه به اینکه اوله گنار سولسشر اخیرا اعام کرد به آنتونی 
مارسیال، مهاجم فرانســوی خود به عنوان مهاجم مرکزی تیمش 
اعتقاد دارد و پیراهن شــماره 9 شیاطین ســرخ را به او خواهد داد، 
احتمال به سرانجام رسیدن باایی دارد. هنوز مشخص نیست سانچز 
با این انتقال موافقت خواهد کرد یــا نه اما اگر قرارداد قرضی بین دو 
باشگاه امضا شود یونایتد مجبور خواهد شد بخشی از دستمزد نجومی 
ســانچز را پرداخت کند. ســانچز در حال حاضر هر هفته از یونایتد 
حدود 391هزار پوند دستمزد می گیرد و این مبلغ با پاداش های او 
به چیزی حدود ۵۰۰هزار پوند در هفته بالغ می شود. سانچز بعد از 
شــرکت در رقابت های کوپا آمه ریکا با تیم ملی کشورش شیلی، در 
تعطیات به سر می برد و هفته گذشته به تمرینات یونایتد ملحق شد. 
تلگراف می گوید احتمال اینکه او روز یکشنبه در اولین دیدار یونایتد 
در فصل جدید لیگ برتر، که مقابل چلسی برگزار خواهد شد غایب 
باشد  باا است. سانچز تا کنون در پیش فصل تنها در بازی دوستانه 
یونایتد مقابل تیم زیر 23سال بلک برن که پشت درهای بسته برگزار 

شد ۶۵ دقیقه برای این تیم بازی کرده است.

پل پوگبا دوباره ساز جدایی کوک کرد
اگرچه فصل نقل و انتقاات در انگلیس به پایان رسیده و بعید به نظر 
می رسد دیگر منچستریونایتد اجازه فروش پل پوگبا را صادر کند  اما 
این بازیکن معتقد است بعد از سه فصل بسیار خوب در اولدترافورد، 
حاا دیگر زمان جدایی و تجربه چالش های جدید برای او فرا رسیده 
است. شــیاطین ســرخ با مبلغی کمتر از 1۷۰ میلیون یورو تمایلی 
به فروش پل پوگبا ندارند و همین رقــم کار را برای تیم هایی چون 
رئال مادرید و یوونتوس دشوار ساخته است. پوگبا در مستند جدید 
آدیداس گفت: »وقتی این پیراهن را می پوشــید، می دانید که همه 
چیز ممکن است و ما هرگز تسلیم نمی شویم. وقتی من از یونایتد جدا 
شدم و دوباره به این تیم بازگشتم هیچ چیز تغییر نکرد و همان باشگاه 
با همان ذهنیت و فرهنگ حفظ شده است. منچستر به معنای باور 
داشتن و ممکن بودن همه چیز است و اینجا غیرممکن وجود ندارد. 
من سه سال است در منچستر هستم و عالی بازی کرده ام اما مثل همه 
تیم ها گاهی لحظات خوب و گاهی لحظه های بد وجود دارد. بعد از 
این فصل و اتفاقاتی که افتاد شاید حاا زمان خوبی برای تجربه یک 

چالش جدید در جای دیگر باشد.«

گوشه�و�کنار�مستطيل�سبز

بعد از هشت سال حضور در فوتبال انگلیس و تجربه بازی برای 
چهار تیم مختلف، لوکاکو راهی ایتالیا شد. مهاجم بلژیکی در 
2۵2 بازی لیگ برتری، 113 گل به ثمر رســاند و در نهایت با 
رقمی رکوردشکن در تاریخ ترانسفر باشگاه اینتر، به کونته در 
شهر میان ملحق شد. تساوی یك-یك منچستریونایتد مقابل 
چلسی که بازی لوکاکو برابر تیم سابقش بود، آخرین مسابقه ای 
بود که لوکاکو با پیراهن یونایتد به میدان رفت. او بازی های پایانی 
فصل قبل را از دست داد و در تور پیش فصل هم حتی یک دقیقه 
برای شیاطین سرخ به میدان نرفت. دوران لوکاکو در انگلیس 

کم نکات تاریک نداشت.
او به عنوان یک اســتعداد جوان راهی چلسی شد اما هیچ وقت 
فرصت درخشــش در غرب لندن را نیافت، بعــد از طی کردن 
دورانی قرضی در نهایت به صورت قطعی چلسی را ترک کرد. 
لوکاکو بعد از درخشــش در اورتون راهی یونایتد شد. او فصل 
نخست نسبتً خوبی را پشت سر گذاشت ولی در فصل گذشته 
عملکرد پر فراز و نشیبی داشــت و با زدن 1۵ گل در 4۵ بازی، 

انتقادهای زیادی را متحمل شد.
برای هــواداران منچســتریونایتد جدایی لوکاکــو خیلی هم 
خبر بدی نبود. آمار ضعیف گلزنی در مقابــل Top۶ در کنار 
تردیدهایی که در مورد توانایی وی برای اخت شــدن با سبک 
بازی یونایتد مطرح شــده بود، در نهایت جای تأســف زیادی 
برای هواداران شیاطین سرخ نمی گذارد. فراموش نکنیم آمار 
1۵ گل در فصل گذشــته بدترین آمار گلزنی مهاجم بلژیکی 
بعد از شروع درخشش او در سطح اول فوتبال انگلیس از فصل 

2۰13-2۰12 بود.
لوکاکو در آن فصل کــه به طور منظم در ترکیب تیم وســت 

برومویچ قرار می گرفت، توانســت 1۷ گل برای این تیم به ثمر 
رســاند و حتی فصل بعد از آن نیز که آمار خیلی خوبی بر جای 
نگذاشت در اورتون 1۶ گل به ثمر رساند و در طی تمام سال های 
بعد از آن، آمار او همیشه روند صعودی داشت تا اینکه در فصل 
گذشته با افت فاحشی مواجه شد. البته او همین حاا هم جزو 
2۰ گلزن برتر تاریخ لیگ جزیره است. لوکاکو 113 گل در لیگ 
برتر به ثمر رسانده است و در کنار یان رایت جزو 2۰ نفر نخست 
جدول برترین گلزنان اســت. نباید فراموش کرد که او تازه در 
ماه مه بود که 2۶ ساله شــد و از این نظر آمار خوبی دارد. تنها 
مهاجمانی مثل رونی، هری کین و اوون در این ســن از او آمار 

بهتری دارند.
فصل گذشــته لوکاکو از مرز 1۰۰ گل در لیگ برتر عبور کرد 
تا جوان ترین مهاجم خارجی لقــب گیرد که به این آمار گلزنی 
می رسد. تنها کین، فاولر، اوون و رونی در سنی جوان تر از لوکاکو 
به آمار 1۰۰ گل در جزیره رســیده اند. جالب اســت بدانید در 
مقایسه با آلن شیرر در همین سن، او گل های بیشتری در لیگ 

برتر به ثمر رسانده است.
این آمارها همگی قابل تحسین هســتند  اما در شرایطی که از 
مهاجمان نامبرده جزو برترین فورواردها و گلزنان تاریخ لیگ برتر 
یاد می شود اما در مورد لوکاکو اینطور نیست. غالب ترین تصویر 
به جای مانده از لوکاکو احتماًا عملکرد او در فصل قبل است یا 
ضعف هایش در بازی؛ مثل لمس ضعیف توپ، توانایی پایین در 

کنترل توپ و از دست دادن برخی موقعیت های عالی.
با این حال، می توان دایلی را هم برای افت آمار گلزنی او در فصل 
قبل ذکر کرد. یکی از مهم ترین آنها می تواند خســتگی باشد. 
لوکاکو تازه تولد 2۶ سالگی خود را جشن گرفته ولی تقریبً از 1۶ 

سالگی در سطح اول اروپا 
به طور منظم فوتبال بازی 

می کند. فصل 2۰۰9-2۰1۰، 
یعنی درست 1۰ سال قبل او در 
سنی پایین مهاجم ثابت اندرلخت 
بــود و در آن فصــل 4۵ بازی در 

ترکیب این تیم به میدان رفت. آمار ۵۰۰ بازی تا سن 2۶ سالگی، 
رقمی خیره کننده است. او در این ســن و سال، 81 بازی ملی 
هم در کارنامه خود دارد. فصــل 2۰18-2۰1۷ که آمار خوبی 
در یونایتد داشت و ۵1 بار برای این تیم به میدان رفت، به جام 
جهانی ختم شد و او تا آخرین روزهای جام روسیه در ترکیب 
تیم ملی کشورش به میدان رفت، بنابراین جای تعجبی نداشت 
که فصل قبل او طراوت و صابت قبل را نداشــته باشد. ضمن 
اینکه فصل گذشــته او چندین و چند بار به دلیل مصدومیت 
همسترینگ، در بازی های کوتاه و نسبتً بلند از میادین به دور 
ماند و در بازگشتش به میادین نیز به رغم آمار نه چندان خوب 
گلزنی، چند خاطره خوب در ذهن هواداران به جای گذاشت، 

از جمله دو گلش در مقابل پاری سن ژرمن در معجزه پاریس.
آخرین تصاویری که از او در ذهن هواداران یونایتد به جای مانده 
است، بی انگیزگی در تمرینات پیش فصل، غیبت در تمرینات 
گروهی و حضور در تمرین اندرلخت بدون اجازه باشــگاه بود، 
همین ها باعث شد انتقادهایی علیه عدم حرفه ای گری او مطرح 
شود. با این حال پیش تر مربیان سابق او هرگز چنین چیزی را در 
مورد او به کار نبرده اند. مارتینز سرمربی بلژیک که سابقه کار با او 
در اورتون را هم دارد در مورد لوکاکو از انضباط و انگیزه اش بسیار 
تمجید کرده اســت و مورینیو نیز ذهنیت لوکاکو را فوق العاده 

توصیف کرده است.
در عین حال ویژگی هایی در بــازی لوکاکو وجود دارد که قابل 
تأمل است. او از آن دســت مهاجمان خودخواه نیست. از فصل 
2۰13-2۰12 که لوکاکو شروع به بازی منظم در لیگ برتر کرد، 
او 34 پاس گل در لیگ برتر به ثبت رساند که از این نظر در بین 
مهاجمان لیگ برتر رتبه سوم را دارد. تنها آگوئرو با 3۵ پاس گل 
و وین رونی با 38 پاس گل، عملکرد بهتری نسبت به او داشته اند.

در عین حال لوکاکو با وجود ویژگی های فیزیکی، قدرت سرزنی 
و تمام کنندگی، شــاید بهترین بازیکن برای پســت شماره 9 
نباشد. احتماًا دو بازی از بهترین عملکردهای لوکاکو در طی 
چند ماه اخیر، هر دو در مســابقه هایی بوده که در پست وینگر 
راست بازی کرده است: بازی مقابل برزیل در یک چهارم نهایی 
جام جهانی 2۰18 و دیدار با آرسنال در جام حذفی انگلیس در 
لندن. در هر دو بازی، او به عنــوان یک وینگر ایفای نقش کرد، 
وینگری که هدفش استفاده از فضای پشت مدافع چپ جلوزن 
تیم حریف بود. شاید لوکاکو با فیزیک بدنی ای که دارد، پشت به 
دروازه خوب به نظر برسد ولی احتماًا او در موقعیت های رو به 

دروازه، بهتر و موثرتر ایفای نقش می کند.
در نتیجه، لوکاکو گرفتار برزخ میان مهاجم هدف بودن و در عین 
حال مهاجم هدف نبودن شده بود! شاید همین موضوع هم در 
نهایت موجب شد آمار گلزنی او افت کند و با متر و معیار گل های 
قابل انتظار از سوی یک مهاجم شماره 9، عملکردی ضعیف به 
نام او ثبت شود. حاا او در ایتالیا با چالشی جدید مواجه می شود. 
آیا موفق خواهد شد؟ زمان ثابت خواهد کرد. هر چه باشد کونته 
سرمربی اینتر به شدت به دنبال این بازیکن بود و لوکاکو خود نیز 

خواهان همکاری با مربی ایتالیایی و البته بازی در سری A بود.

عصر جديد    روملو  لوکاکو
سایه روشن های حضور هشت ساله مهاجم 

بلژیکی در لیگ برتر انگلستان

60 درصد مادریدی ها نیمار را نمی خواهند
رئال مادرید و پاری سن ژرمن برای انتقال نیمار در 
حال مذاکره هستند. رئال مادرید نخستین تیمی 

است که باشگاه پاری  سن ژرمن تصمیم گرفت با آن 
مذاکره کند. هنوز پیشنهادی وجود ندارد اما منابع 
نزدیک اعام کردند تیم فرانسوی آماده است تا با 
تیم مادریدی به توافق برسد پیش از اینکه فشار 

بارسلونا بیشتر شود و قیمت مهاجم برزیلی پایین 
بیاید. همچنین گفته می شود ممکن است نیمار یک 

سال قرضی برای مادرید بازی کند. این پیشنهاد 
برای همه خوب به نظر می رسد. به پاری سن ژرمن 

اجازه می دهد دوباره بازیکنش ارزشمند شود و 
با یک رقم بااتر در سال 2020 قرارداد امضا کند. 
همچنین در رابطه با مادرید این قرارداد می تواند 
ریسک کمتری داشته باشد حتی با اینکه مهاجم 

برزیلی افت کرده است. از طرفی نیمار فرصت دارد 
به اسپانیا بازگردد. او نمی توانست از طریق بارسا 
این شانس را داشته باشد چون باشگاه کاتاانی 

هرگز به صورت مستقیم وارد مذاکره با  PSG نشده 
است. پاری سن ژرمن احساس می کند که تیم 

کاتاانی با ارتباط برقرار کردن با نزدیکان نیمار 
قصد ایجاد بحران داشته است. تیم فرانسوی تصور 

می کند با این کار می توانند مهاجم برزیلی را با 
قیمتی کمتر از 222 میلیون یورو به خدمت بگیرند. 

رابطه دو باشگاه پیش از این بد بود، اکنون به هم 
خورده است. نیمار هرگز علیه رئال مادرید صحبت 
نکرده   و پدرش با فلورنتینو پرس رابطه خوبی دارد. 

در چنین شرایطی سایت یک نظرسنجی قرار داد 
و از هواداران مادرید خواست درباره حضور مهاجم 

برزیلی نظر بدهند. 13۷هزار نفر شرکت کردند و 
۵9.۷ درصد از آنها اعام کردند دوست ندارند این 

بازیکن را با سفیدپوشان ببینند. از طرفی 40.3 
درصد خواهان حضورش در مادرید بودند.

خبر

��گزارش

خیزش پس از یک دهه فترت
زمانی سری A، سری ســتارگان و محل تجمع بهترین های دنیا 
بود؛ بهترین هایی با پول روسای متمولی مانند کرانیوتی، تاتزی، 
موراتی، برلوسکونی، آنیلی، چگگوری و سنسی جذب هفت خواهر 
همیشه حاضر در صدر جدول می شدند. پس از رخ دادن اتفاقی 
به بزرگی رسوایی کالچوپولی و برما شدن تبانی گسترده داوری 
در ایتالیا، ستارگان پرشمار این لیگ تحت تاثیر سقوط یوونتوس، 
بدهی میان و ضعف سایر بزرگان یک به یک از کشور خارج شدند. 
در واقع اعتبار فوتبال ایتالیا تا حد زیادی مدیون ســتاره هایش 
است؛ ســتاره هایی که نه در یک دهه خاص بلکه با درخشش در 
تمامي اعصار نام این لیگ را پرآوازه کردند. این درخشش با شروع 
قرن 21 بعد از دو  قهرمانی میان در 2۰۰3 و 2۰۰۷ و قهرمانی 
اینتر در 2۰1۰ به یکباره خاموش شــد. پس از کالچوپولی حتی 
درخشــش مقطعی نرآتزوری و قهرمان در جام جهانی 2۰۰۶ و  
نایب قهرمانی در یورو 2۰12  هم دوای درد فوتبال ایتالیا نشــد. 
فوتبال این کشور می خواست اندکی کمر راست کند که در وادی 
تک قطبی بودن گرفتار شــد. وقتی یوونتوس یکه تازی می کرد، 
 میان، اینتر، اتزیــو، ناپولی و رم، ضعیف و ضعیف تر شــدند. 

سری A برای برگشت به یک شوک نیاز داشت و چه شوکی فراتر 
از ورود CR۷ به این لیگ؟

A رونالدو، عامل تحول در سری  
با ورود کریس رونالدو به فوتبال ایتالیا، دنیای توپ گرد متوجه شد 
ســرزمین چکمه ای دوباره می تواند جای مناسبی برای ستارگان 
باشد. نگاه ها دوباره به سری A برگشــت و به دنبال آن اسپانسر و 

پول هم به این لیگ تزریق شد. امسال یوونتوس، بوفون را به تورین 
برگرداند تا پس از یک فصل حضور روی نیمکت یووه، آماده حضور 
در کرسی های مدیریتی تیم شود. در ادامه ساری، جای آلگری را 
روی نیمکت مربیگری گرفت. ماتیاس ده لیخت، ستاره خط دفاعی 
آژاکس هم به عنوان مردی که آرزوی تابستانی هر تیمی بود، راهی 
شمال ایتالیا شــد. در ضمن نباید رابیو و رمزی، دو خرید جدید و 

احتماا بسیار موثر تیم را هم فراموش کرد.

  اینتر و تابستانی خوب 
اینتر اما بزرگ ترین خرید رو برای نیمکتش انجام داد. بازگشــت 
کونته به لیگ ایتالیا با خرید دیگو گودین از اتلتیکو و روملو لوکاکو 
از منچستر تکمیل شد.آنها با کنار گذاشتن ایکاردی و ناینگوان، 
حاشیه را از تیم شان دور کردند تا تبدیل به یک رقیب سرسخت 

برای تصاحب جام قهرمانی شوند؛ هر چند شاید بهتر بود دنی آلوز 
را به خدمت می گرفتند تا سمت راست تیم شان کاما و صددرصد 
بیمه شود. ناپولی با هدایت آنچلوتی یک صخره دفاعی مستحکم 
برای فصل آینده ساخته تا در کنار خط حمله ای قدرتمند و دفاع 
سرسخت در راه پایان انتظار 3۰ ساله برای قهرمانی در لیگ تاش 
کند. مانواس از رم به کولیبالی اضافه شد تا به اوسپینای خریداری 
شده از آرسنال در محافظت از تور دروازه کمک کند.در حالی که 
این ســه  تیم، مدعی اصلی قهرمانی در لیگ و حذفی هستند اما 
نباید رم، اتزیو و میان را نادیده بگیریم که تاش کردند با اصاح 
مدیریت مالی و یکدســت کردن تیم، وضعیت خودشان را بهبود 
بخشند. انتظار درخشــش تیم هایی مثل سمپدوریا یا آتانتا هم 
وجود دارد. با این اوصاف آیا شکی در جذابیت این لیگ در فصل 

آینده آن هم پس از یک دهه انفعال دارید؟

سری A با ستارگان تازه  وارد، جذاب تر از همیشه
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درهای سری A به روی فوتبال ايران باز است
گزینه های خارجی استقال تا همین سال گذشته در بااترین سطح بازی می کردند

�� نکته�بازی

�� سوژه�روز

دم خروس آقای فروغی بیرون زد!
اولین شــایعات درباره ایجاد اختاف بین مدیران جدید شــبکه سه و عادل 
فردوسی پور در مهر ماه سال گذشته جدی شد. جایی که ناگهان اعام شد به 
دلیل همزمانی با دیدار تیم های ملی انگلیس و اسپانیا در لیگ ملت های اروپا و 
پخش این بازی از شبکه سه، برنامه نود برای یک هفته از کنداکتور این شبکه 
خارج شده است. مدیران شبکه سه مدعی شــدند   به دلیل اینکه همه مردم 
نمی توانند شبکه ورزش را دریافت کنند، این بازی از شبکه سه پخش می شود 
و البته یک بازی کم اهمیت تر هم از شبکه ورزش پخش خواهد شد. چند روز 
بعد و پس از اعتراض افکار عمومی به پخش نشدن نود، علی فروغی مدیر جدید 
شبکه سه با ژســت مردم داری و احترام به سلیقه مخاطب، مدعی شد فقط به 
خاطر فوتبالدوستان بود که تصمیم به پخش مستقیم بازی حساس اسپانیا و 

انگلیس گرفته شد! البته همان زمان هم مشخص بود که همه این حرف ها بهانه 
است چرا که مدتی بعد بدون هیچ دلیل و توضیحی، برنامه نود برای همیشه 
تعطیل شد، آن هم بدون در نظر گرفتن رضایت مردم و فوتبالدوستان! اما جمعه 
شب یک بار دیگر دم خروس بیرون زد و مشخص شد که رضایت و سلیقه مردم 
پشیزی برای صدا و ســیما ارزش ندارد. در حالی که همه منتظر پخش بازی 
افتتاحیه لیگ برتر انگلیس بودند  اما شبکه سه بدون توجه به اهمیت و جذابیت 
این بازی، برنامه هفت را روی آنتن برد و شبکه ورزش هم در اقدامی عجیب، بازی 
کم اهمیت تر موناکو و لیون را به صورت زنده پخش کرد! همه درخواست های 
مردمی و پیامک های ارسالی هم نادیده گرفته شد تا یک بار دیگر مشخص شود 
که آن روزها دوستان فقط به دلیل بهانه ای برای تعطیل کردن برنامه نود بودند.  

حاا دربی هفته دهم چه گلی به سرمان می زند؟
با انجام قرعه کشی لیگ نوزدهم، مشخص شــد که دربی تهران در این فصل 
در هفته چهارم برگزار خواهد شد. تقابل زودهنگام پرسپولیس و استقال در 
لیگ نوزدهم اما با انتقاد بسیاری از پیشکسوتان و حتی خود بازیکنان فعلی دو 
تیم روبه رو شده و آنها معتقدند، برگزاری دربی در اوایل فصل از کیفیت فنی و 
جذابیت آن کم خواهد کرد. البته در اینکه در هفته های ابتدایی، تیم ها هنوز 
در شرایط ایده آل بدنی و تاکتیکی نیستند شکی نیست و ممکن است همین 
باعث شود تا دربی خوبی را شاهد نباشیم اما واقعیت این است که دربی تهران 
در بیشتر مواقع کیفیت فنی پایینی دارد و این ماجرا ربطی به زمان برگزاری 
آن ندارد. یادمان نرفته که در یک مقطع، چند تساوی پیاپی و بازی های ضعیف 
در دربی تهران باعث شد تا صدای هواداران دربیاید و آنها حتی مدعی تبانی 

و سیاسی شدن این بازی هم شــوند. در لیگ هفتم، دربی رفت در هفته نهم 
یک - یک مساوی تمام شد و بازی برگشت هم با همین نتیجه به پایان رسید. 
در لیگ هشتم هم دوباره در هفته نهم شاهد برگزاری دربی تهران بودیم که باز 
هم نتیجه هر دو بازی رفت و برگشت یک - یک مساوی بود. بازی رفت لیگ نهم 
در هفته نهم هم مساوی شد و فقط در بازی برگشت بود که طلسم تساوی ها با 
پیروزی 2بریك پرسپولیس شکسته شد و البته کیفیت بازی ها هم چنگی به 
دل نمی زد! در مجموع اینکه دربی در چه مقطعی از فصل برگزار شود، خیلی 
در کیفیت و نتیجه آن تاثیر نمی گذارد. البته شاید این بار ماجرا فرق کند و به 
دلیل ناآمادگی و ناهماهنگی دو تیم در هفته های ابتدایی اتفاقات عجیبی رخ 

دهد و بازی با کیفیت و نتیجه ای غیرمنتظره همراه شود! 

تکرار اشتباه یک اشتباه!
چند روز پیش بود که حکم بازی های جنجالی پرسپولیس و سپاهان در لیگ 
برتر و جام حذفی از سوی کمیته انضباطی اعام شد. یکی از اجزای این حکم، 
محکومیت پرسپولیس و سپاهان به برگزاری اولین بازی خانگی فصل بدون 
حضور تماشاگران بود. حاا که بازی های لیگ برتر قرعه کشی شده و مشخص 
شده که پرســپولیس در بازی افتتاحیه باید میزبان پارس جنوبی جم باشد، 
زمزمه هایی شنیده می شود که ممکن است محرومیت پرسپولیس بخشیده شود 
تا بازی افتتاحیه لیگ نوزدهم بدون تماشاگر برگزار نشود. البته که این تصمیم 
بدی نیست اما ماجرا اینجاست که این تصمیم مخالفانی دارد که حرف آنها هم 
حرف درستی است! در لیگ شانزدهم بازی افتتاحیه لیگ بین استقال و نفت 
تهران به دلیل حکم محرومیت استقال که از لیگ قبل صادر شده بود، بدون 
تماشاگر برگزار شد. در آن مقطع، هم استقالی ها و هم رسانه ها تاش زیادی 

کردند که حکم شکسته شود تا بازی افتتاحیه لیگ، بدون تماشاگر برگزار نشود 
اما اصرارها فایده ای نداشت و کمیته انضباطی رایش را تغییر نداد. حاا هم که 
زمزمه احتمال بخشش پرسپولیس شنیده می شود، هواداران استقال در فضای 
مجازی، ماجرای مشابه تیم شان در لیگ شانزدهم را یادآوری می کنند تا مانع 
بخشیدن شدن محرومیت پرسپولیس شوند. آنها معتقدند بخشش محرومیت 
پرسپولیس به معنای تبعیضی است که فدراسیون بین استقال و پرسپولیس 
قائل می شوند. اســتقالی ها مدت هاســت چنین عقیده ای دارند و بخشش 
پرسپولیس می تواند این شائبه را تقویت کند. البته این را هم نباید انکار کرد که 
اگر روزی فدراسیون اشتباهی انجام داده، نباید آن اشتباه را تکرار کند. درست 
مثل داوری که یک پنالتی اشتباه برای تیمی اعام می کند و در ادامه با اعام 
یک پنالتی اشتباه برای تیم مقابل، به خیال خودش همه چیز را جبران می کند!

حضور در هیات فوتبال به معنی ثبت قرارداد نیست
فریبرز محمود زاده، مدیر کمیته نقل و انتقاات 
ســازمان لیگ درباره ثبت قراردادهای تیم های 
بدهکار گفــت: »جز چهار باشــگاه ســپاهان، 
ذوب آهن، پیــکان و گل گهر ســایر تیم ها برای 
ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود باید از کمیته 
تعیین وضعیت و کمیته انضباطی نامه بیاورند که 
این مکاتبات با امضای دبیر کل و رئیس سازمان 
لیگ انجام می شود. حضور بازیکنان جدید تیم ها 
در هیات فوتبال استان ها برای احراز هویت بوده 
و قراردادها تنها در یک جا ثبت می شود. کمیته 

نقل و انتقاات سازمان لیگ برتر. به دلیل اینکه 
یک قرارداد از نظر حقوقی نمی تواند بیش از یک 
شناسه ثبتی داشته باشــد که این شناسه ثبتی 
هم تنها در کمیته نقل و انتقاات ســازمان لیگ 
صورت می گیرد.« مدیر کمیتــه نقل و انتقاات 
در پاسخ به این ســوال که اگر 12 تیم یاد شده 
موفق به کســب رضایت کمیته تعیین وضعیت 
و همچنین کمیته انضباطی نشــوند، چه اتفاقی 
رخ خواهد داد؟ گفت: »این محرومیت شــامل 
بازیکنان جدیدی است که به ترکیب تیم ها اضافه 

می شــوند. به واقع 12 تیم در صورتی می توانند 
قــرارداد بازیکنان جدید خــود را ثبت کنند که 
از کمیته تعییــن وضعیــت و همچنین کمیته 
انضباطی نامه بیاورند و کمیتــه نقل و انتقاات 
تنها با نامه دبیر کل و رئیس سازمان لیگ قرارداد 
بازیکنان جدیــد 12 تیم را ثبــت خواهد کرد. 
بنابراین محدودیت ایجاد شده برای 12 تیم لیگ 
برتری به قوت خود باقی است و حضور بازیکنان 
تیم ها در هیات فوتبال اســتان ها به معنی ثبت 
قرارداد آنها نیست. این بازیکنان برای احراز هویت 
و همچنین دریافت شناسه فردی به هیات فوتبال 

استان ها مراجعه می کنند.«

نادر نامدار | این روزها گزینه  های خارجی که به استقال معرفی می شوند، از کارنامه های قابل اعتنایی برخوردارند. این در حالی است که تا همین سال گذشته استقال، بهشت بازیکنان بی کیفیت خارجی 
بود و بیشتر بازیکنانی که در سال های اخیر به این تیم آمده و رفته اند، بدترین کارنامه و ضعیف ترین عملکرد را ثبت کرده اند. البته این وضعیت در بیشتر باشگاه های ایرانی دیده می شود و فقط استقال 

نیست که چنین شرایطی داشته است. مروری می کنیم بر کارنامه کسانی که این روزها به استقال پیوسته یا لینک شده اند و آنها را با تعدادی از بازیکنان خارجی سال های قبل استقال مقایسه می کنیم.

شیخ دیاباته و الحاجی گرو  
شیخ دیاباته آخرین بازیکن خارجی است که رسما به استقال 
پیوســته  . به جرات می توان گفت در تاریخ فوتبال باشگاهی 
ایران، هیچ بازیکن خارجی به انــدازه او در تیم ها    و لیگ های 
معتبر بازی نکرده است. بوردو، آژاکسیو، نانسی و متز از فرانسه 
و بنه ونتو از ایتالیا تیم هایی هســتند که دیاباته از سال 2۰۰8 
تا 2۰18 در آنها بازی کرده اســت. او در این تیم ها به تیم های 
بزرگی مثل پاری سن ژرمن و یوونتوس چندین گل زده است. 
ضمن آنکه میانگین گلزنی او در ایــن لیگ های معتبر خوب 
و   کاما اســتاندارد بوده. حتی رزومه مامه بابا تیام هم که یک 
نیم فصل در استقال درخشید، قابل مقایسه با دیاباته نیست. 
او در 24۶ بازی باشــگاهی 112 گل زده که بیشــتر آنها در 
بااترین ســطح فوتبال اروپا یعنی لیگ فرانسه و سریA بوده 
است. کارنامه او را با الحاجی گرو اگر مقایسه 
کنیم بــه نتایج جالبی می رســیم. گرو در 
همین لیــگ هجدهم و در زمــان هدایت 
استقال توســط وینفرد شفر به این 
تیم پیوســت. گرو تا امروز در 
1۷4 بــازی باشــگاهی به 
میدان رفته و فقط 28 گل 
زده است که هیچ کدام 
هم در لیگ های معتبر 
و درجه یک اروپا نبوده 
اســت. در واقع او فقط 
در لیگ  هــای یک و دو 
سوئد، نیجریه، دانمارک 
و ایران توپ زده است. گرو 
برای اســتقال فقط یک گل از روی 
نقطه پنالتی زد و از تیم بعدی اش یعنی 
اوسترشوندز هم با زدن فقط یک گل در 
13 بازی جدا شد. گفته می شد قرارداد گرو با 
استقال مبلغ قابل توجهی بوده و آبی ها برای 
فسخ با او رقم باایی   پرداخت کرده اند تا او 
را راضی کنند که از استقال به فیفا شکایت 
نکند! البته که هنوز دیاباته برای استقال به 
میدان نرفته اما مقایسه کارنامه او با گرو نشان 
می دهد که چه اختاف فنی زیادی بین این دو 

نفر وجود دارد.  

هروویه میلیچ و آندره لوییز
میلیچ مدافعی است که قرار است امروز وارد تهران شود. ظاهرا 
همه توافقات با او انجام شــده و این مدافع کروات پس از پشت 
سر گذاشتن تست های پزشکی با استقال قرارداد خواهد بست. 
این دفاع چپ 3۰ ساله، فصل قبل در ســری B و تیم کروتونه 
بازی می کرد. او ســابقه بازی در فیورنتینا، المپیاکوس یونان و 
هایدوک اشپیلت قهرمان ســال های قبل لیگ کراوسی را هم 
در کارنامه دارد. میلیچ شــش بار هم برای تیم ملی کرواسی به 
میدان رفته است؛ در ســال 2۰13 و زمانی که ایگور استیماچ 
روی نیمکت تیم ملی کراوسی می نشست. او در این مدت برابر 
تیم هایی مثل پرتغال، آرژانتین و سوئیس بازی کرد  اما بهترین 
دوران فوتبال او به فصل 2۰1۷-2۰1۶ مر بوط می شود. جایی 
که در فیورنتینا بازی می کــرد. در نیم فصل اول بازیکن فیکس 

فیورنتینا بود. او در این فصل چهار پاس گل هم 
به هم تیمی هایش داد که مهم ترین آن   بازی 
عجیب مقابل اینترمیان بود که   ۵بر4 به سود 
فیورنتینا تمام شد. کارنامه او را با آندره لوییز 

مقایسه می کنیم. مدافع  برزیلی که سال 
1389 به استقال آمد. او در شرایطی 

به استقال پیوست که در طی دو 
سال قبل، فقط 13 بازی برای دو 

تیم در سری B برزیل آن هم 
به صورت قرضی بازی کرده 
بود. استقال دهمین تیم 

دوران حرفه ای او بود. او 
در استقال 1۵ بازی 
انجــام داد و در پایان 
فصل هم از این تیم جدا 

شد. تا ســال 2۰13 چهار بار 
دیگر تیم عوض کرد، در سه تیم آخرش که 
همگی برزیلی بودند، در مجموع شش بازی 
انجام داد و در نهایت در همین سال فوتبال 
را کنار گذاشــت. او یکــی از ضعیف ترین 
بازیکنان خارجی تاریخ استقال بود که 
هیچ برتری خاصی نســبت بــه مدافعان 
داخلی تیم در آن مقطع نداشت و مشخص 
نشد با چه ساز و کاری به استقال پیوست 

و کادر فنی چگونه او را تایید کرد. 

مانوئل پوکیارلی و ریوالدو باربوسا
این بازیکن 28 ســاله ایتالیایی تا همین هفته قبل در آســتانه 
پیوستن به استقال قرار داشــت اما در لحظات آخر انتقال او به 
استقال منتفی شد. پوکیارلی از سال 2۰1۰در سطح اول فوتبال 
ایتالیا توپ می زند. او ســابقه گلزنی های زیادی به آث میان، 
اینترمیان، ناپولی، سمپدوریا، فیورنتینا و اتزیو را در کارنامه 
دارد. پوکیارلی از سال 2۰1۷ در تیم کیه وو بازی می کند. قبل از 
کیه وو هم در چهار فصل متوالی برای امپولی به میدان رفته بود. 
او در مجموع 13۵ بار در سری A بازی کرده و موفق به زدن 1۶ 
گل شده است. سابقه سال ها بازی در بااترین سطح فوتبال ایتالیا 
نشان می دهد   بازیکنی سطح بااســت و می تواند به استقال 
کمک کند. کارنامه او را با ریوالدو باربوســا مقایســه می کنیم. 
بازیکنی برزیلی که در سال 1393 به استقال پیوست. او قبل 

 B از استقال فقط در برزیل و بیشتر در سری
این کشور بازی کرده بود. باربوسا به عنوان یک 
هافبک طراح و هجومی به اســتقال آمد اما 
در مجموع فقط در سه مسابقه بازی کرد که 

حضورش در زمیــن به 9۰ دقیقه هم 
نرسید. باربوســا با هیاهوی زیادی 

به اســتقال آمد و نام فامیلی 
او یعنی ریوالــدو هواداران 

استقال را به درخشش 
او امیدوار کرده بود. اما 
در همــان دقایق کوتاه 
کاما مشــخص بــود که 
یک بازیکن کاما معمولی 
اســت کــه البتــه هیچ 
نشــانی از فوتبال برزیل 

هم در ســاق های او به چشم 
نمی  خورد. باربوســا خیلی زود از استقال 

جدا شد و بعد از این تیم به یک تیم برزیلی 
پیوســت و در آنجا هم حتی یک بازی انجام 

نداد. او فوتبال را در 3۰ سالگی کنار گذاشته است 
و در حال حاضر هیچ خبری از او در دست نیست، 
این در حالی اســت که پوکیارلی گزینه هفته قبل 
استقال هنوز هم در ایتالیا بازی می کند و کیه وو 

به دلیل نیاز به او، با جدایی و پیوستنش به استقال 
مخالفت کرده است! 

همه چیز مربوط 
به استراماچونی 

است؟
تا سال های گذشته به نظر 
می رسید فوتبالیست های 
خارجی با کیفیت تمایلی 
به حضور در فوتبال ایران 

ندارند و باشگاه های 
ایرانی مجبورند به خرید 

خارجی های معمولی اکتفا 
کنند تا بلکه در میان آنها 

استثناهایی مثل پاتوسی، 
استنلی کی روش و ... پیدا 

شوند. اما حضور دیاباته، 
میلیچ و امثال آنها نشان 

می دهد که اتفاقا بازیکنانی 
که تا سال گذشته در 

فوتبال ایتالیا و فرانسه توپ 
می زدند کاما در دسترس 

باشگاه های ایرانی هستند. 
البته ممکن است بخشی از 
این اتفاق مربوط به اعتبار 

آندره آ استراماچونی 
باشد اما واقعیت این است 

که همه چیز مربوط به او 
نیست بلکه تفاوت اصلی 

به مراجعه به کانال های 
درست و ایجنت های 

معتبر برمی گردد که حاضر 
نیستند اعتبار خود را 
با بازیکنان معمولی و 

بی کیفیت خراب کنند. 
همین وینفرد شفر 

هم در فوتبال جهان 
مربی گمنامی نبود اما 

در دوره او بازیکنان 
خارجی ضعیفی به 

استقال پیوستند تا 
مشخص شود که همه 

چیز به اعتبار مربی 
خارجی بستگی ندارد.  

حتی مبلغ قرارداد بازیکنی 
مثل میلیچ کمتر از امثال 

گرو و نویمایر است و با 
جذب بازیکنانی مثل او این 

حقیقت تلخ آشکار می شود 
که استقال چگونه در این 

سال ها چندین میلیارد 
تومان پول بی زبان را صرف 

بازیکنان بی کیفیت کرده 
است. 

کته
ن

به احتمال زیاد امید ابراهیمی از ااهلی جدا می شود. روزنامه الرای نوشت   
باشگاه ااهلی با شــین لوری بازیکن اســترالیایی به توافق نهایی رسیده و 
باتوجه به اینکه لوری بازیکن آســیایی اســت، در صورت عقد قرارداد با او 
به احتمال خیلی زیاد لوری جایگزین امید ابراهیمی خواهد شــد. البته با 
نمایشی که امید ابراهیمی در لیگ قطر داشت، احتماا این بازیکن در لیگ 
قطر می ماند و با تیم دیگری به توافق خواهد رسید. شنیده شده خود امید 
هم عاقه مند به ادامه حضور در قطر است اما بعید نیست تیم های ایرانی هم 
در این مدت اقدام کنند و برای خرید ابراهیمی دست به کار شوند. امید در 

صورت بازگشت به لیگ ایران هم چند گزینه دارد.
قطعا گزینه نخست امید ابراهیمی برای بازگشت به فوتبال ایران، استقال 
است. تیمی که در پست هافبک دفاعی با ترافیک بازیکن مواجه شده، ولی با 
توجه به اینکه همچنان لیست این تیم برای خرید بازیکن جای خالی دارد، 
در صورت عاقه امید، استراماچونی می تواند او را در ترکیب تیمش، جلوتر 

از سایر نفرات قرار دهد.
سپاهان دیگر تیمی اســت که نشــان داده برای خرید چنین بازیکن هایی 
پیش قدم می شود. امید سابقه بازی در ســپاهان و همچنین شاگردی امیر 
قلعه نویی را دارد و شاید این تجربه، او را به اصفهان بکشاند. همچنین تنها 
هافبک دفاعی قابل اتکای قلعه نویی، مهدی کیانی است. بازیکن 33 ساله ای 

که خرید امید ابراهیمی می تواند کمک زیادی به او کند.
پدیده هم در این فصل چند بازیکن استقالی مانند مهدی رحمتی را خریده 
و اتفاقا در پست هافبک دفاعی نیاز به جذب بازیکن دارد. یحیی  گل محمدی 
بعد از جدایی مسعود ریگی هنوز نتوانســته هافبک دفاعی بخرد و در این 
پست با کمبود بازیکن دست و پنجه نرم می کند. پدیده هم با خرید هافبک 
ملی پوش می تواند جدی تر از پیش به جمع مدعیان قهرمانی اضافه شــود. 
تراکتور با خرید رضا اسدی و حضور اکبر ایمانی و احسان حاج صفی در این 
پست بعید است که برای خرید امید اقدام کند. همچنین خود ابراهیمی هم 
احتماا به تیم هایی مانند پرسپولیس نرود و گزینه هایش محدودتر می شود.

از تهران 
و اصفهان

تا قطر!
همه گزینه های امید 

ابراهیمی  با جدایی 
احتمالی از ااهلی



باشگاه بازی وتکنولوژی
 روزنامه صبح ایران  سال نهم  شماره 2444 یکشنبه  2۰ مرداد  1398

باشگاه بازی وتکنولوژی
 روزنامه صبح ایران  سال نهم  شماره 2444 یکشنبه  2۰ مرداد  1398

1   پــس از مرخص شــدن از بیمارســتان و 
به راه انداختن دوباره تاکســي، بازرس پلیسي که 
به شما مشــکوک بود دوباره پدیدار مي شود و از 
شما مي خواهد تحت پوشــش تاکسي براي او کار 

کنید و در حل این پرونده مرموز که حاا تبدیل به 
فشاري بر روي پلیس شهر شده کمک کنید. البته 
او انتخابي براي شــما نمي گذارد چراکه از گذشته 
شما اطاع دارد و با توجه به مهاجربودنتان، تهدید 

مي کند که کافي ا ست اسم شما را به عنوان مظنون 
احتمالي رد کند و زندگــي معمولي دیگر برایتان 
معني نخواهد شد. شــما در نقش قهرمان بیچاره 
داســتان Night Call، چاره اي جز قبول کردن 

ندارید و شروع به گشتن در شهر مي کنید. هرکسي 
داســتان خود را بازگو مي کند، اطاعاتي شخصي 
و خصوصي که همانند رازي بین پزشــک و بیمار، 
باید بین شــما و مســافرتان بماند. اما در بین این 
مسافران، افرادي که پلیس به آن ها مشکوک است 

هم وجود دارند.

2   نبایــد فراموش کرد که شــما در درجه اول 
یک راننده تاکسي هستید و زندگي هم خرج دارد. 
هرکسي به نسبت مسافت مورد نظر مبلغي پرداخت 
مي کند که در کنار رفتار خوب شما و انعام دریافتي، 
کرایه کلي شما مي شود. زمان و بنزین شما محدود 
است پس باید برنامه ریزي کنید که به نسبت وقت 
و بنزیني که از شما گرفته مي شود، مسافر مورد نظر 
ارزشش را دارد یا نه. در کنار کسب درآمد مکان هاي 
خاص وقوع جنایت هم هســتند که باید به آن سر 
بزنید و با تحقیق و بررســي به مدارک و سرنخ هاي 
بیشتري در مورد این قاتل سریالي مرموز، دست پیدا 
کنید. کدام یک از پنج مظنونیني که پلیس معرفي 
کرده است، مي تواند قاتل باشد و آیا مدارک بیشتر 

علیه یک نفر به معني گناهکاربودن اوست؟

Night Call   3 یــک بازي اشــاره و کلیک 
است که تماما از طریق بصري با شما ارتباط برقرار 
مي کند. شــخصیت ها دیالوگ ندارند اما ســبک 
انیمیشن خاص آن  ها و موسیقي اي که در پس زمینه 
پخش مي شود این خأ را کامل برطرف مي کند. از 
همان ابتداي بازي و داخل منو شما متوجه مي شوید 
که با یک بازي نوآر طرف هستید. سیاه و سفید بودن 
بازي به طرز خاقانه اي باعــث به وجود آمدن تضاد 
بین رنگ پوست افراد مي شود، مسئله اي که به شدت 
در بازي روي آن تاکید مي شود. در خال داستان و 
گوش دادن به مشکات، از به روز بودن و عمق آن ها 
شگفت زده خواهید شد. مشکات روزمره یک مهاجر 
و تحقیر شــدن او به خاطر رنگ پوست، در حالي که 
او خود را فرانســوي مي داند اما بقیــه او را خارجي 
مي دانند، وکیلي که وکالت یک تروریست را برعهده 
گرفته و حاا با وجدان خود درگیر است، زوجي که 
به دنبال لقاح مصنوعي و کاندیدایي مناســب براي 

این کارند و نمي تواننــد توافق کنند که آیا ژن روي 
اخاق بچه تاثیر دارد یا نه، و حتي سیاستمداري که 
به شدت با ماشــین هاي برقي مخالف است و آن را 
همانند طاعوني مي بیند که توسط طرفداران محیط 

زیست در حال پخش شدن است.

4   اما همه این ها یک طرف مسئله است؛ شما در 
مواجهه با آن ها چــه خواهید گفت؟ وقتي به عنوان 
مثال دختري درحال دعوا با شــخصي در آن سوي 
تلفن است، به او کمک خواهید کرد و مي گویید در 
حال ورود به تونل هســتیم و تلفن قطع مي شود تا 
از آن مشــاجره خاصش کنید و یا بهتر است که او 
را تنها بگذارید و دخالتي نکنید؟ این موضوع را هم 
نباید فراموش کرد که شما در آخر هر روز، مبالغي را 
بابت سرویس ماشین و حق تاکسیراني باید پرداخت 
کنید و گاهي براي چندیورو بیشــتر، شاید مجبور 
شــوید جوابي را بدهید که دوســت ندارید، همان 
فشاري که در ابتداي بازي باعث شد به همکاري با 
پلیس تن بدهید. اما خود شما کیستید؟ شخصیت 
اصلي Night Call از ابتــدا که از کما برمي خیزد 
کاما به هم ریخته به نظر مي رســد، با گذشــته اي 
مجهــول و هویتي متزلزل. در طي این ســفر براي 
پیداکردن مجرم، متوجه مي شــوید کــه در مورد 
شخصیت اصلي هم چیزي نمي دانید و این مسئله 
به طرز جالبي به پیشــبرد بازي کمک مي کند. این 
عدم آگهي نسبت به نقش اصلي و مرموز بودن او البته 
باعث نمي شود که توجه از مسافران برداشته شود 
اما همچنان این سوال که او کیست را در پس ذهن 
شــما نگه مي دارد. یکي از موارد جالب دیگري که 
در Night Call به چشم مي خورد درجه سختي 
آن است. شــما ســه انتخاب دارید: داستان محور، 
متوازن و ســخت. کمي  روتین به نظر مي رســد اما 
وقتي توضیحات را مي خوانید، متوجه درک درست 
Monkey Moon/ بازیســازان دو اســتودیوي

Black Muffin از این درجه بندي مي شوید. زیر 

بخش نرمال نوشته شــده که این درجه سختي مد 
نظر سازنده اســت و مدیریت پول به صورت درست 
پیاده سازي شده و چالشي نسبي براي شما فراهم 

خواهد کرد. 

   فندق
یکی از ســاده ترین عناوین عرضه شــده در ژانر 
کلمه بازی، ســاخته »پاس ناین گیمز« است. 
اثــری کــه از همان نگاه اول مشــخص اســت 
با رویکردی ســاده طراحی شــده و بدون شک 
بزرگ تریــن نقطه قوت خــود را در همین نکته 

می بیند. فندق شباهت بســیاری به موفق ترین 
بازی این ژانــر یعنی آمیرزا دارد و ســعی کرده 
از اصول طراحــی آن پیروی کند. بــا این حال 
نکات ریزی در طراحی گیم پلی و البته مســائلی 
که مربوط به جزئیات ســاخت یــک اثر رایگان 
می شوند، شاید به عنوان بزرگ ترین نکته ای باشد 

که تعداد دانلود های این بازی را در کافه بازار روی 
۵۰۰ هزار نفر متوقف کرده. 

   هزار داستان: شهرزاد
از دید طراحی گیم پلی، شهرزاد تفاوت چندانی 
با فندق و آمیرزا ندارد و به صورت کلی تجربه ای 
مشابه را ارائه می کند. با این حال سازندگان بازی 
سعی کرده اند برای افزایش ارزش بازی بخشی را 
به عنوان داستان در آن قرار دهند. در ابتدا و بعد 
از ورود به بازی، شــاهد روایتی هستیم که نشان 
می دهد شهرزاد به اجبار باید هر شب داستانی را 
برای پادشاه روایت کند. همان کلیت آشنای هزار 
داستان که برای مخاطب ایرانی کاما آشناست. 
سوال اصلی اما زمانی شکل می گیرد که در ابتدا 
چرا  چنین بازی نیاز به داســتان دارد و چگونه 
شــکل دادن کلمات به روایت داســتان توسط 
شهرزاد ارتباط پیدا می کند. در این مورد خاص 
شاید زیاده کاری ســازنده در قرار دادن داستان 
نکته ای باشد که حتی از ســوی گیمر با واکنش 
منفی روبه رو شــود. گیمری که بــا انتخاب ژانر 
کلمه بازی نشــان می دهد عاقه ای به شــنیدن 

داستان ندارد.

   ماهرخ
بعد از شهرزاد که توانسته 1۰۰ هزار دانلود را به 

خود اختصاص دهد به ســراغ ماهرخ ساخته پاز 
اســتودیو می رویم که تنها 1۰ هزار دانلود را در 
کافه بازار به خود اختصاص داده. جدای از رابط 
کاربری ناخوشایند، شاید اصلی ترین دلیلی که از 
موفقیت ماهرخ جلوگیری کرده شیب نامناسب 
درجه سختی آن است. بعد از چند مرحله  ابتدایی 
که باید کلماتی دو حرفی را از میان تنها سه گزینه 
شکل دهید به یکباره تعداد گزینه ها برای انتخاب 
و ترکیب افزایش چشمگیری پیدا کرده و مخاطب 
با شرایطی روبه رو می شود که باید از میان ده ها 
و شــاید صدها انتخاب مختلف، سرانجام خود را 
به کلمه ای سه حرفی برساند که سازندگان برای 
پشت ســر گذاشــتن هر مرحله روی آن تمرکز 

کرده اند.

   کلمه دوز
دیگر عنوان 1۰ هزار دانلودی این فهرست، بازی 
کلمه دوز است. در چنین سبک های خاصی که 
اصوا به تمامی افراد جامعــه به عنوان مخاطب 
نگاه می کنند، سادگی اصلی ترین شرط طراحی 
گیم پلی است. مســلما اگر بازی  سنتی همچون 
منــچ را پیچیده تر از چیزی که هســت طراحی 
کنید با واکنش مخاطب همراه می شوید، کلمه 
دوز دقیقا همین اشتباه را مرتکب شده. قرار دادن 
حروف اضافی و ساختار عجیب نمایش کلمه های 

هدف در بــاای تصویر تنها باعث ســردرگمی 
مخاطب می شود. شاید ساخت یک کپی ساده از 
دید توسعه دهنده خارج از اصول و غیرحرفه ای 
به نظر رسد اما مطمئنا افزایش پیچیدگی برای 
داشتن حرفی بیشتر از گذشــته می توان اثری 
کاما برعکس و منفی را برای ســاخته شــما به 

همراه داشته باشد.

   آمیرزا
در نهایــت خالــی از لطــف نیســت کــه به 
پرمخاطب ترین بازی این سبک و به صورت کلی 
تولید شده در داخل کشــورمان نگاهی داشته 
باشــیم. آمیرزا با بیش از 8۰۰ مرحلــه نه تنها 
تنوع مناســبی را پیش روی مخاطب خود قرار 
می دهد بلکه سادگی در تمامی اجزای مختلف 
آن از صداگذاری تا رابط کاربری به بهترین شکل 
ممکن رعایت شده. همین نکته شاید ساده باعث 
می شــود گیمر راحت تر بــرای چندمین بار به 
سراغ آن برود و در زمان تجربه بازی با هیچ گونه 
پیچیدگی اضافی روبه رو نشــود. جدای از این 
مسائل آمیرزا بعد از مدت ها حضور در بازار حاا با 
تنوع بیشتری در زمینه نوع گیم پلی همراه شده 
و کاربرها به راحتی می تواننــد جدای از حالت 
پیش فرض به سراغ سبک هایی متفاوت رفته و 

آنها را تجربه کنند. 

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

زندگي ابدي تا سال 2045
یــک میلیاردر روســي 
با گــردآوري یــک تیم 
خــرج  و  تحقیقاتــي 
هزینه هــاي بســیار، در 
تاش است زندگي ابدي 
را تا ســال 2۰4۵ براي 
انسان ها به ارمغان بیاورد! 

مفهوم مرگ را مي توان به تعبیري، اصلي ترین و مهمترین شاخصه جهان 
هستي دانست. اگر مرگ وجود نداشت، جهان هستي هم آنقدر متفاوت 
مي شد که ذهن ما انســان ها هرگز نمي تواند حتي ذره اي از آن را تصور 
کند. اما چه مي شــد اگر مرگ، فقط براي انسان ها از بین مي رفت؟ این 
موضوعي است که احتماا مي توانیم تصورش کنیم و احتماا هم همه 
ما، حداقل یک بار در طول زندگي مان، تصورش کرده ایم! زندگي ابدي 
چیزي است که از دیرباز، ذهن انســان ها را به خودش مشغول کرده و 
افســانه هایي که بر محوریت زندگي جاویدان ساخته شده، در سرتاسر 
تاریخ، محبوبیت فوق العاده اي داشته اند. زندگي ابدي، یک جنبه علمي 
 و یک جنبه فلسفي دارد. جنبه فلسفي آن موضوعي فوق العاده پیچیده و 
درگیرکننده است اما جنبه علمي  دست یافتن به زندگي ابدي، خیلي هم 
پیچیده نیست! از نظر تئوري، اگر انسان بتواند اندام هاي حیاتي بدنش 
را به صورت دســتي خلق کند و به عنوان مثال، هر وقت قلبش با مشکل 
مواجه شد، آن را با قلبي کاما ســالم و نو معاوضه کند، آن وقت زندگي 
ابدي یا دیگر حداقل چندبرابرشدن عمر انسان، خیلي هم دور از دسترس 
نخواهد بود! حداقل این چیزي است که دیمیتري ایتسکوف، میلیاردر 

روسي به آن اعتقاد دارد.

افت 15درصدي فروش آیفون
اپل طــي اقدامــي  قابل 
پیش بینــي، از اعام آمار 
فروش آیفون خودداري 
کرده اســت. براســاس 
گزارش مارکیت دلیل این 
اقدام اپل کاما مشخص 
اســت. طبق این گزارش 
در سه ماهه سوم مالي اپل 

در ســال 2۰19، این شرکت 3۵/3میلیون گوشــي به بازار عرضه کرده 
است، که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 14/۶درصد کاهش 
را نشان مي دهد. جیزي  هانگ و همکارش از مارکیت دایل این اتفاق را 
قیمت بسیار بااي آیفون هاي اپل مي دانند. همین طور سرعت افت قیمت 
گوشي هاي قدیمي  این شــرکت، به اندازه کافي نیست. به نظر مي رسد 
اپل با مشــکلي جدي در عرضه آیفون هاي خود به بازار روبه رو است، که 
فعا قادر به حل این مشکل نخواهد بود. به گزارش زومیت، اپل با عرضه 
3۵/3میلیون دستگاه آیفون، در سه ماهه دوم سال جاري به بازار، با افتي 
14/۶درصدي نســبت به سال گذشته مواجه شــده است. گفتني است 
در مدت زمان مشابه در سال گذشــته، این شرکت 41/3میلیون گوشي 
هوشمند به بازر عرضه کرده بود. اپل با فعالیت هاي تبلیغاتي خود سعي 
در موفقیت بیشــتر در فروش دارد، اما هنوز با دوچالش اساسي روبه رو 
است. یکي از موانع قیمت بسیار بااي آیفون هاي جدید است و دیگري 
کاهش قیمت ناچیز در گوشي هاي دو تا سه سال پیش که مي تواند محرک 
بزرگي براي عرضه آیفون به بازار باشد. اکنون کوپرتینویي ها از نظر عرضه 
جهاني گوشي، بعد از سامسونگ، هوآوي و اپو در مکان چهارم قرار دارند و 
همچنین شیائومي  و ویوو را نزدیک ترین دنبال کننده هاي خود مي بینند.

درآمد دومیلیاردي کره  شمالي با ارز دیجیتال
آثــار اقتصــادي هک و 
ه ها ي  د ستـــفا ا ء سـو
کره شــمالي از ارزهــاي 
آنچــه  از  دیجیتــال 
به نظر مي رســد، بزرگتر 
است. براســاس گزارش 
سازمان ملل، کره شمالي 
احتماا توانسته است با 

هک کردن مؤسســه هاي مالي خارجي و تبادات ارزهــاي دیجیتال 
دومیلیارد دار درآمد کسب کند. طبق این گزارش، این کشور از هکرها 
استفاده کرده است تا با پولشــویي این درآمد، از تحریم هاي بین المللي 
نیز پیشگیري کند. محققان معتقدند چنین فعالیت هایي مي تواند براي 
تأمین بودجه برنامه هاي هســته اي کره شــمالي به کار رود. گروهي از 
متخصصان مستقل ســازمان ملل که نظارت بر تحریم هاي کره شمالي 
را برعهده دارند، این اتهام ها را در پیش نویســي فاش کرده اند. به گفته 
شبکه خبري سي ان ان، یکي از دیپلمات هاي سازمان ملل که خواسته 
ناشناس باقي بماند، محتواي این گزارش را تأیید کرده است. در گزارش 
سازمان ملل آمده است، هدف قراردادن ارزهاي دیجیتال به کره شمالي 
اجازه مي دهد به درآمدهایي دست پیدا کند که ردیابي و نظارت بر آن ها 
سخت تر از بانکداري سنتي است. به گزارش رویترز، مقام هاي کره شمالي 
در سازمان ملل از اظهار نظر درباره این گزارش خودداري کرده اند. اگرچه 
رقم دو میلیارد  داري اعام شده سازمان ملل از تخمین هاي قبلي بسیار 
بیشتر است، چندان هم غافلگیرکننده نیست. گزارش ها نشان مي دهد، 
هکرهاي کره شمالي سابقه اي طواني در هک و سرقت از مؤسسه هاي 

مالي و کشورهاي دیگر داشته اند.

کهکشاني شماره 10 از راه رسید

سرانجام گوشــي هاي گلکســي نوت 1۰ و 1۰ پاس توسط 
سامســونگ معرفي شــدند. با اینکه ســتاره مراسم معرفي 
نوت هاي دوست داشــتني سامســونگ بودند، اما در ادامه به 
مرور سایر اتفاقات مهم این مراســم خواهیم پرداخت. غول 
تکنولوژي کره جنوبي طي مراســمي  باشــکوه، گوشي هاي 
جدید نوت 1۰ را در دومدل معمولي و پاس که شــامل یک 
قلم جدید مجهز به بلوتوث و ژیروســکوپ مي شود، معرفي 
کرد. اما معرفي گلکسي نوت 1۰ و نوت 1۰ پاس، تنها اتفاق 
مهم این رویداد نبود. هر دوگوشي هوشمند جدید سامسونگ 
با باتري هاي قدرتمند، نمایشــگر داینامیک آمولد، حســگر 
اثر انگشــت درون صفحه نمایش، شارژ بي ســیم و دوربین 
ســه گانه در بخش عقب معرفي شده اند. گوشــي استاندارد 
نوت 1۰ از گلکسي اس 1۰ بزرگتر است، اما با صفحه نمایش 
۶/3اینچ از گوشي گلکســي نوت 1۰ پاس با صفحه نمایش 
۶/8اینچ، کوچک تر اســت. گوشــي نوت 1۰ پــاس داراي 
دوربین اضافي DepthVision  بوده کــه مي توانید از آن 
براي اسکن سه بعدي اشیاء اســتفاده کنید، سپس مي توانید 
آواتارهاي تعاملي را دســتکاري کرده یا به صورت یک فایل 
ســه بعدي، چاپ کنید. گوشــي هاي جدید نوت با رنگ هاي 
جذابي وارد بازار خواهند شد و شــامل نسخه ویژه اي با تنوع 
رنگ رنگین کماني ا ست که تولیدکنندگان زیادي در سال هاي 
اخیر از آن استفاده کرده اند. بد نیست بدانید که قابلیت هاي 
مربوط به گیم هم به این دودستگاه اضافه شده است؛ کاربران 
مي توانند در گیم انچر موجود در دستگاه به طور خودکار به 
دیسکورد متصل شوند و با دوستانشان چت کنند. شاید براي 
برخي افراد مهم باشد که بدانند گوشي هاي جدید نوت فاقد 
 USB-C جک هدفون هستند. توجه داشته باشید که هدفون
درون جعبه قرار داده شده است، اما دانگل آن را باید به صورت 
جداگانه و با قیمــت 9/99دار خریداري کنیــد. اینطور که 
پیداست، هر دودستگاه براي پیش فروش با قیمت هاي 949 و 
1۰99دار براي نوت 1۰ و 1۰ پاس در دسترس قرار دارند؛ 
گوشي هاي جدید نوت 1۰ از تاریخ 23آگوست)یك شهریور( 
وارد بازار خواهند شد. بد نیست بدانید که امکان پیش خرید 
سري محصوات نوت1۰ براي نخستین بار از طریق فروشگاه 
مایکروسافت هم امکان پذیر شده است. اینطور که پیداست، 
S Pen مجددا طراحي شــده و مي توانــد از طریق بلوتوث 

به سایر دســتگاه ها متصل شــود. بنابراین محدودیتي براي 
متصل شدن به ســایر مدل هاي نوت، وجود ندارد. به گزارش 
گجت نیوز، کاربران مي توانند یادداشت هاي دستنویس خود 
در گلکسي نوت 1۰ را با پشــتیباني از چندین زبان وارد یک 
فایل ورد کنند. براساس اطاعات موجود، S Pen  داراي یک 
ژیروسکوپ و شتاب ســنج بوده که مي توانید از آن به منظور 
کنترل یک دستگاه از راه دور هم استفاده کنید. از نظر فني، 
مدل سومي  هم از گوشي هاي گلکسي نوت 1۰ وجود دارد که 
از شبکه ۵جي پشتیباني مي کند. نسخه ۵جي گلکسي نوت 
1۰ با قیمت 13۰۰دار براي مدل 2۵۶گیگابایتي در دسترس 
قرار خواهد گرفت. بد نیســت بدانید که نسخه ۵جي گوشي 
گلکســي نوت 1۰ را مي توان مشابه گلکســي نوت 1۰ پاس 
دانست که به طور موقت در انحصار ورایزن قرار دارد و سپس 
دراختیار AT&T و اسپرینت و همچنین تي موبایل هم قرار 
خواهد گرفت. این قابلیت را مي توان پلتفرمي  دانســت که به 
گلکسي نوت 1۰ اجازه مي دهد عملکردي همانند یک کامپیوتر 
داشته باشــد. هم اکنون مي توان گوشــي را با کابل USB به 
لپ تاپ متصل و از قابلیت دکس استفاده کرد. بد نیست بدانید 
که این مدل گلکسي نوت از مک و ویندوز پشتیباني مي کند و 
به طور مستقیم با مایکروسافت براي برقراري پیوند یکپارچه 
همکاري کرده اســت. تمام اعان ها بر روي کامپیوتر نمایش 
داده خواهند شد و در صورت پشتیباني کامپیوتر از این قابلیت، 
مي توانید موس و صفحه کلیــد رایانه خود را هم به کارگیري 
کنید. براساس اعام رسمي  شــرکت مایکروسافت، در آینده 
نزدیک امکان برقراري تماس از طریق دکس در تمام رایانه ها 
فراهم خواهد شــد، اما زمان دقیقي مشخص نشده است. در 
اوایل هفته جاري، نســخه جدید گلکسي واچ اکتیو 2 توسط 
سامسونگ معرفي شــد و هم اکنون هم نسخه جدیدي از آن 
تحت نام آندر آرمور با قیمت 3۰9دار به نمایش درآمده. این 
ســاعت مي تواند وارد برنامه MapMyRun شود و داراي 

تلفن مستقل و قابلیت صدا است. 

کامیار صیاد|    تاکسي، یک ماشین مخصوص براي جا به جایي با فضاي خاص خود است. به قولي وقتي کسي سوار آن مي شود همانند اتاقک اعتراف 
شروع به بازگویي حرف هایي مي کند که شاید به کس دیگري نزده باشد. بازي Night Call در این بین، المان جنایي را هم به این اتمسفر خاص تاکسي 
اضافه مي کند. شما و مسافرتان توسط قاتلي زنجیره اي که خود را قاضي مي نامد، مورد سوءقصد قرار گرفته اید و شما تنها کسي هستید که از دست 
این قاتل، جان به در برده اید. پس از خارج شدن از کما بافاصله با سوال و جواب هاي مکرر پلیس مواجه مي شوید، درحالي که فقط مي خواهید دوباره 

به ماشین و زندگي عادي خود بازگردید.

محمد طالبیان|    ســاده ترین توصیه اقتصادی برای حضور ایمن در بازار، دنبال کردن 
شناختی ساده از مخاطب است. چند ســال پیش که بازی »فلپی برد« برای تلفن های 
هوشمند طراحی شد، به یکباره اپ استور و گوگل پلی پر شد از نمونه های شبیه این بازی 
فوق العاده ساده که مخاطبی چند میلیونی پیدا کرده بود. همین اتفاق برای مدتی است 
که در کشورمان نیز به عنوان یک الگوی ثابت شناخته می شود. اثری در ژانری که به نظر 
کم اهمیت می رسید به موفقیت بزرگی دست پیدا کرد و حاا شاهد توسعه تعداد زیادی 
بازی مشابه با آن هســتیم. مدت زیادی از موفقیت اولیه »آمیرزا« نمی گذرد و اکنون 
می توانید با رفتن به دسته بازی کلمات در کافه بازار با ترافیکی قابل توجه در این رابطه 
روبه رو شوید. هرچند تمرکز اصلی گیمرها معموا روی همان بازی اول ثابت باقی می ماند 
اما با نگاهی به رقبا می توان متوجه شد که هر کدام چه مسیری را انتخاب کرده و آیا در 

آن به موفقیت دست پیدا کرده اند یا خیر.

اندازه گیري فشار خون با تصویربرداري
پژوهشگران چیني و کانادایي به تازگي 

موفق شده اند تا با استفاده از روش 
تصویربرداري اپتیکال تراپوستي یا همان  

TOI، میزان فشار خون را اندازه گیري 

کنند. این روش با توجه به درجه روشنایي 
پوست عمل مي کند. سنسورهاي 

نوري دوربین، نور قرمز ساطع شده از 
هموگلوبین زیر پوست را ثبت کرده و 

بدین ترتیب، امکان اندازه گیري جریان 
خون را براي TOI فراهم مي آورند.

محققان به وسیله این فناوري ویدئوهاي 
سلفي دو دقیقه اي از 132۸فرد را با 

دقت تجزیه و تحلیل کرده اند. روش 
TOI  در 9۵درصد مواقع به درستي عمل 

کرده و توانسته است سه نوع متفاوت 
از فشار خون را تشخیص دهد. جالب 
آنکه با استفاده از این روش مي توان 

چهره هاي موجود در ویدئوهاي از 
پیش ضبط شده را نیز مورد بررسي 

قرار داد. این پژوهشگران در راستاي 
توسعه تصویربرداري نوري تراپوستي، 

اپلیکیشن جدیدي به نام آنورا را در 
اختیار عاقه مندان قرار داده اند. 

افراد مي توانند با ثبت یک ویدئوي 
سلفي 30 ثانیه اي، به سادگي از سطح 

استرس و تعداد ضربان هاي قلب خود در 
حالت عادي مطلع شوند. عاوه بر این، 

هزینه هاي درماني آنان نیز به صورت 
چشمگیري کاهش مي یابد؛ چراکه این 

برنامه پس از تحلیل اندازه گیري هاي 
مربوطه، افراد را مستقیما به یک پزشک 

متصل مي کند. نسخه دیگري از این 
اپلیکیشن به زودي در کشور چین منتشر 

مي شود که در آن، قابلیت اندازه گیري 
فشار خون نیز وجود دارد. اعضاي این تیم 
تحقیقاتي به دنبال راهي هستند تا سطح 

گلوکز خون، هموگلوبین و کلسترول را 
نیز اندازه گیري کنند.

گ
نالو

آ

� بازار دیجیتال

شــرکت الکترونیک آرتز قصد دارد تا با اعمال تغییرات جدید در بخش 
مربیگري بازي فیفا، این بخش را مانند گذشته لذت بخش کند و نسبت 
به نسخه هاي پیشــین، عنوان بهتري را منتشــر کند. حالت مربیگري 
یکي از بخش هاي محبوب در سري فیفا است که در آن گیمر مربي تیم 
مورد عاقه خود مي شود و عاوه بر مســئولیت هاي مربیگري، مي تواند 
نقل وانتقاات بازیکنان را نیز مشاهده کند. در نسخه هاي اخیر بازي فیفا، 
شرکت الکترونیک آرتز تمرکز کمتري روي حالت مربیگري داشته است 
و این موضوع باعث شده تا این بخش عاوه بر مشکاتي فني، دیگر مانند 
گذشته لذت بخش نباشد و محبوبیت خود را از دست بدهد. بعد از اعتراض 
طرفداران بازي در فضاي مجازي، شرکت الکترونیک آرتز به انتقادات آنها 
پاسخ داد و قرار است در جدیدترین نسخه این سري، یعني عنوان فیفا2۰ 
تمرکز بیشتري روي حالت مربیگري بازي داشته باشد. همانطور که گفته 
شــد، بازیکن در حالت مربیگري در نقش مربي یک تیم قرار مي گیرد اما 
قرار است در نسخه جدید بازي فیفا این نقش گسترده تر از گذشته باشد. 
در این نسخه بازیکنان در نقش یک مربي، قبل و بعد از مسابقات بزرگ در 
کنفرانس هاي مطبوعاتي پویا شرکت خواهند کرد و به سواات مختلف 

خبرنگاران در زمینه هاي مختلف مانند اهداف تیم، حریفان، زمان فصلي و 
موارد دیگري پاسخ خواهند داد. اتفاقات مختلفي با توجه به شرایط تیم و  
پیشرفت هر بازیکن شکل مي گیرند که در تمام کنفرانس هاي مطبوعاتي 
پوشش داده خواهند شد. همچنین شخصي سازي گسترده اي براي هریک 
از بازیکنان درنظر گرفته شده اســت. یکي دیگر از ابزارهاي جدید براي 
مدیریت تیم، اضافه شدن یک پیام رسان است که از طریق آن مي توانید 
به درخواســت هاي مختلف بازیکنان گوش دهید و با آنها صحبت کنید. 
تعاماتي که با بازیکنان خواهید داشــت بر روحیه آن ها تاثیر به سزایي 
خواهد گذاشت و تصمیمات شــما مي تواند وضعیت تیم را بهتر و یا بدتر 
کند. هرچه شرایط را براي بازیکنان بهتر مدیریت کنید بازیکنان از روحیه 
بیشــتري برخوردار خواهند شــد و در نتیجه نتایج بهتري را با تیم خود 
کسب خواهید کرد. در گذشته در حالت مربیگري شخصي سازي محدودي 
براي مربي تیم درنظر گرفته شــده بود اما در نســخه جدید، براي مربي 
شخصي سازي هاي زیادي در نظر گرفته شده است. در این زمینه مي توان 
به اعمال تغییرات ظاهري در چهره و نوع لباس مربي اشاره کرد، همچنین 
براي اولین بار مربي هاي خانم به بازي اضافي شده اند. بخش خبر هم نسبت 

به گذشته فعال تر و پرجزئیات تر شده است و کلیه اتفاقات بازي به صورت 
پویا نمایش داده خواهند شد. عاوه بر وجود اخبار مختلف مسابقات، بخش 
جدیدي هم به این قسمت اضافه شده است که  به واسطه آن مي توان از 
بهترین لحظات بازي ها مطلع شــد. عاوه بر موارد باا براي پنج لیگ این 
بازي که شامل بوندسلیگا، لیگ برتر انگلیس، لیگ فرانسه، الیگا و لیگ 
ام ال اس مي شود، منوي خاصي طراحي شده است و زماني که رهبري یک 
تیم از این لیگ ها را برعهده مي گیرید، منو ها و جلوه هاي بصري ویژه آن 
لیگ را مشــاهده خواهید کرد. همچنین امکان غیرفعال کردن دریافت 
پیشنهاد، براي مدیریت و هدایت تیم هاي بزرگ هم به بازي اضافه شده 
است. بازي فیفا2۰ توسط استودیوي الکترونیک آرتز  براي کنسول هاي 
پلي استیشن4، ایکس باکس  وان، نینتندو سوییچ و کامپیوترهاي شخصي 
در حال توسعه است و در تاریخ پنج مهرماه 1398 منتشر مي شود. اینطور 
که به نظر مي رسد شــرکت الکترونیک آرتز قصد دارد تا در نسخه جدید 
تغییرات مثبتي را ایجــاد کند اما در این باره باید تا انتشــار بازي منتظر 
بمانیم و ببینیم این تغییرات چگونه عمل خواهند کرد و جدیدترین نسخه 

سري فیفا با چه بازخوردهایي مواجه خواهد شد.

ذره بین
مصطفي آرایشگر 

� 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

  

در ماه مه بود که گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه استودیو تری آرک روی ندای وظیفه 
2020 کار می کند و این بازی نیز عملیات سری ۵ نام خواهد داشت. حاا به تازگی اطاعات 
جدیدی از این بازی منتشر شده که با آن گزارش منتشر شده ماه مه مطابقت دارد و نشان 

می دهد بازی موردنظر در دوران جنگ سرد دنبال می شود.

  

در حالی که بسیاری از استریمرها به منظور کسب پول و درآمد بیشتر در حال تغییر 
پلتفرم استریم خود هستند تحقیق جدید صورت گرفته پیرامون میزان درآمد 
Pewdiepie از یوتیوب، سلطه این استریمر 29 ساله سوئدی بر یوتیوب را در مقایسه 

با سایرین نشان می دهد. آمار نشان می دهد این یوتیوبر در هر ماه 1/1 تا 1/۸ میلیون 
دار فقط از طریق آگهی و تبلیغات درآمد به دست می آورد.

هر آن چیزي که باید از فیفا20 بدانید

به روزرساني موتور جست وجوي عکس گوگل
امروز به روزرساني موتور جســت وجوي عکس گوگل براي دستگاه هاي 
دسکتاپي ارائه شد. گوگل با آپدیت جدید به دنبال تغییر شیوه اي است که 
تصاویر، به هنگام جست وجوي آنها در گوگل ایمیج به نمایش درمي آمدند. 
حاا به لطف این به روزرســاني، عکس هاي جست وجوشده در یک پنل 
کناري در سمت راست صفحه ظاهر خواهند شد. قبا این اتفاق در یک پنل 
خیلي بزرگ و درست در زیر عکس انتخاب شده رخ مي داد. به روزرساني 
رابط کاربري، فاکتور مهمي  در بهبودســازي تجربه جست وجو و مقایسه 
تصاویر با یکدیگر است؛ به ویژه براي کساني مانند دانش آموزان که بیشتر 
از بقیه افراد از سرویس هاي جســت وجوي عکس  استفاده مي کنند. به 
گزارش آي تي رســان، در آپدیت جدید به منظور راحت تر شدن پروسه 
جست وجوي تصاویري که مشابه هستند و همچنین مقایسه آنها با یکدیگر، 
امکاني فراهم شده تا همزمان با فریزشدن عکس انتخابي در پنل کناري، 
بتوان نتایج جست وجو را اســکرول کرد. به عاوه، شما با فشردن دکمه 
»برگشت« در مرورگر دسکتاپ، به آخرین تصویر نمایش داده شده در پنل 
کناري هدایت خواهید شد. افزون  بر اینها، حاا درباره عکس محصولي که 
جست وجو کرده اید، امکان مشاهده جزئیات بیشتري را خواهید داشت که 
از جمله آنها مي توان به نام برند محصول، قیمت ها، در دسترس بودن آن و 
بررسي هاي تخصصي صورت گرفته درباره آن اشاره كرد. گوگل مي گوید 
که این ویژگي، سطح ارتباط کاربران با خرده فروشان و وب سایت نویسان 
را افزایش خواهد داد؛ چراکه با این کار، احتمال اینکه افراد براي کســب 
اطاعات بیشتر در مورد محصول خاصي به یک وب سایت تخصصي مراجعه 

کنند، بیشتر خواهد شد.

� ویژه

ترس به سبک ایرانی

قتل در تاکسي
نقد و بررسي بازي ویدئویي 

متفاوت و مستقل »تماس شبانه«

  

تفاوت های بازی انتقام جویان با مجموعه 
سینمایی آن در نگاه اول واکنش های 
منفی مختلفی را به همراه داشت اما به 
تازگی سازندگان این اثر اعام کرده اند 
که انتخاب درستی را در این راه انجام 
داده اند. اسکوئر انیکس اعام کرده آنها 
برای توسعه بازی انتقام جویان تمرکز 
اصلی خود را روی کتاب های مصور به 
عنوان منبع الهام قرار داده.

  

این روزها و با توجه به نزدیک بودن 
تاریخ شروع رویداد گیمزکام، اخبار و 
حواشی مختلفی پیرامون این رویداد 

مهم منتشر می شود و بازار شایعات 
نیز حسابی داغ است. شرکت کپکام 

هم در این نمایشگاه حضور خواهد 
داشت و با توجه به همین موضوع این 

احتمال می رود که شاید در جریان 
این نمایشگاه از نسخه  جدید سری 

Resident Evil رونمایی شود. 

پول در کلمه بازی است
گزارشی درباره مطرح ترین بازی های موبایلی حاضر در 

پرمخاطب ترین بازار ایران

بازی های معمایی به واسطه چالش ها و معماهایی که برای 
بازیکنانشان آماده می کنند چه در بازار داخلی و چه در بازار 
جهانی طرفداران بسیار زیادی دارند. در این نقد و بررسی 
قصد داریم به ســراغ بازی دیوا ساخته استودیو شوکاگیم 
برویم، این بازی که در ســبک ماجراجویی منتشــر شده 
داستان مبهم ولی جالبی را روایت می کند که از یک تصادف 
آغاز می شود و شخصیت اصلی بازی را در راهی بی انتها قرار 
می دهد. پس از تصادف، شما سر در گم حرکت می کنید و 
این آغازی برای یک ماجراجویی پر خطر محسوب می شود. 
بازی در مواقع مختلف برای دریافت راهنمایی به شما اطاع 
می دهد و در صفحه ای شــبیه تلگرام این آموزش ها را به 

صورت متنی و ویدئویی به شما منتقل می کند.
سیستم راهنمایی بازی دیوا، نحوه بازی کردن را به خوبی 
آموزش می دهد ولی استفاده به موقع از حرکت ها و قابلیت ها 
به شما بستگی دارد و اگر اشــتباهی کنید ممکن است به 
مرگ شما )شخصیت بازی( منجر شود. در دیوا، المان هایی 

همچون اره برقی، ساتور، شاتگان، قایق موتوری و… باعث 
شده گیم پلی برای بازیکنان تکراری نشود و بازی بتوانند 
تازگی و چالــش برانگیز بودن خود را حفــظ کند. یکی از 
قابلیت های جالب بازی تغییر نور و طیف رنگی محیط بازی 
در قسمت تنظیمات اســت به گونه ای که اگر از حالت بازی 
رنگی خسته شدید یا خواستید ابهام بازی را افزایش بدهید 
می توانید با فعال کردن Gray )خاکستری(، بازی را سیاه 

سفید کنید.
شاید سیستم شــلیک و یا راه رفتن نیازمند بهبود هایی 
باشند اما به خوبی در کنار هم اجرا و پیاده سازی شده اند که 
باعث راحتی کاربر در یادگیری شده است. انیمیشن محیط 
و کاراکتر بازی، حرکت دوربیــن و توجه به جزئیات ما را به 
یاد بازی تحسین شده آناهیتا: دخترخوب می اندازد، همان 
اندازه ریزبین و حساب شده. گرافیک بازی از کیفیت باایی 
برخوردار است و به راحتی می تواند در دسته بهترین های 
ســبک ماجرایی از این نظر قرار بگیرد، ســازندگان دیوا 

عاوه بر توجه بســیار خوبی که به گرافیک و انیمیشــن 
بازی داشته اند با انتخاب خوب موسیقی توانسته اند حس 

اسرارآمیزی خاصی را به بازیکنان منتقل کنند.
به طور کلی بازی دیوا، مشــکل خاصی در قسمت سمعی و 
بصری بازی نداشــته و به اندازه کافی توانسته بازی خوش 
ســاختی را به مخاطبانش هدیه کند. روند کلی داستان با 
گذشت زمان و مشخص شــدن گیم پلی و نحوه بازی رو به 
ابهام می رود و اتفاقات و دشمنان مختلف همه و همه باعث 
دور شدن کاربر از اصل داستان و ماجرا خواهد شد؛ دیوا را 
نمی توان با هیچ یک از بازی های ماجرایی که تاکنون معرفی 
و بررسی کرده ایم، مقایسه کنیم، این بازی در مقایسه با حجم 
و توضیحاتی که ارائه شده از کیفیت قابل قبولی برخوردار 
است. اگر شما نیز عاقه مند به کشف رمز و رازهای بازی های 
معمایی هستید و دوست دارید کاراکتر اصلی داستان را به 
مقصد برسانید، پیشنهاد می کنیم تامل نکنید و همین اان 

این بازی زیبای ایرانی را از کافه بازار دانلود نمایید.

  

اطاعات منتشر شده از سوی گزارش مالی شرکت تیک تو از فروش 
بیش از 2۵ میلیون نسخه ای بازی Red Dead Redemption 2 و 
فروش بیش از 110 میلیون نسخه ای بازی GTA 5 خبر می دهد. نکته 
قابل توجه درآمد بسیار خوب سازندگان این اثر از فروش درون 
برنامه ای است.



حوادث
 روزنامه صبح ایران  سال نهم  شماره 2444 یکشنبه  2۰ مرداد  1398

4 كشته در تصادف پراید و وانت پیكان 
 رئیس پلیس راه استان قزوین از برخورد دو دستگاه خودرو پراید و وانت پیکان در 
جاده قدیم »قزوین- آبیک « خبر داد. سرهنگ نصراله بیگلری در تشریح جزئیات 
این خبر گفت: در پی اعام گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره سانحه رانندگی در 
جاده قدیم قزوین – آبیک حوالی روستای حصار بافاصله گشت انتظامی پلیس 
راه در محل حادثه حاضر شدند. در بررسی های پلیس از محل حادثه مشخص شد 
یک دستگاه سواری پراید با یک وانت پیکان برخورد کرد که متاسفانه دو سرنشین 
وانت پیکان )یک زن و نوزاد 9 ماهه ( و دو سرنشــین سواری پراید در دم فوت و 
راننده هر دو خودرو مجروح و توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی اعزام شدند. 

کارشناسان علت این حادثه را انحراف به چپ سواری پراید اعام کردند.

تصادف در سیستان و بلوچستان 5 كشته
 برجاي گذاشت

رئیس پلیس راه استان سیستان و بلوچســتان از برخورد خودروی پژو پارس با 
خودروی پراید در محور خاش به گردنه دجین  با ۵ کشته و یک مجروح خبر داد.

سرهنگ کشــواد بهروزی زاده گفت: در پی اعام مرکز فوریت های پلیسی 11۰ 
مبنی بر یک مورد تصادف فوتی در محور خاش به گردنه دجین بافاصله گشت 
تصادفات پلیس راه برای بررسی حادثه به همراه عوامل امدادی در صحنه حاضر 
شدند.  با حضور عوامل پلیس راه در صحنه و با بررســی به عمل آمده مشخص 
شد، یک دستگاه سواری پژو پارس با ســه سرنشین با یک دستگاه سواری پراید 
که آن هم دارای سه سرنشین بود به صورت رخ به رخ برخورد کرده اند. متأسفانه 
در این حادثه هر سه سرنشین پراید و دو نفر از سرنشینان پژو پارس به علت شدت 
جراحات وارده در دم فوت و سرنشــین دیگر پژو پارس نیز که مجروح شده بود، 
توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شد. کارشناس تصادفات پلیس راه 

علت تامه این حادثه را تجاوز به چپ سواری پژو پارس اعام کرده است.

سارق در كوچه پدرزن گیر افتاد
سرکانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک سارق حین سرقت 

لوازم خودروی شهروندان در محدوده تهرانسر خبر داد.
سرهنگ منصور حمیدوند در تشریح این خبر بیان داشت: ساعت 2۰ روز جمعه 
ماموران ضربت مستقر در کانتری 1۵۰ تهرانسر حین گشت زنی های خود به یک 
پژو 2۰۶ سفید رنگ برخورد کردند که کنار بلوار گلها به صورت کج پارک شده بود. 
مدتی این خودرو را زیر نظر گرفتند و مشخص شد راننده این خودرو پیاده شده و 
در حال ور رفتن با پژو 2۰۶ سفید رنگ دیگری است که با توجه به مشکوک بودن 
اوضاع به خودرو نزدیک می شوند تا مظنون را بازداشت کنند اما او با دیدن پلیس 
سوار بر خودروی خود شده و از محل می گریزد. مدتی تعقیب و گریز پلیسی ادامه 
داشــت تا اینکه ماموران ضربت پلیس مجبور به تیراندازی هوایی و پس از آن به 
سوی استیک خودرو شدند که با توجه به پنچر شدن خودرو، بااخره متهم در 
تقاطع آزادگان و اتوبان فتح دستگیر شد. با دالت متهم به کانتری، خانم جوانی 
نیز به آنجا آمد و عنوان داشت فرد بازداشت شده همسرش است که دارای خانواده 
متمولی است و حتی بیشتر خواهران و برادرانش در خارج از کشور زندگی می کنند 
اما متهم که دارای سوابق متعدد کیفری نیز است از مدت ها پیش به دلیل اعتیاد 
به شیشه از طرف خانواده اش طرد شده است. این خانم جوان در ادامه به ماموران 
پلیس گفت متهم دقیقا در کوچه محل زندگی پدرم اقدام به سرقت می کرده است. 
بنابراین گزارش متهم قبل از این سه سال حبس در زندان را تحمل کرده است و 
بعد از آزادی از زندان با وجود اعتیاد دوباره به سرقت های سریالی خود روی آورده 
است که مشخص شد خودروی 2۰۶ کشف شــده از او نیز سرقتی است. متهم با 

تشکیل پرونده ای به مقام محترم قضایی معرفی شد.

  اخبار�

خلیل موسوي|رسیدگی به این پرونده از تابستان سال 9۵ 
به دنبال کشته شدن پسر 1۶ســاله ای به نام امیر در جریان 
اجرای طرح مبارزه با معتادان و مواد فروشــان و پاکسازی 
پارک ها از معتادان و مواد فروشان آغاز شد .یکی از ماموران 
پلیس در درگیری با معتادان به وی شــلیک کرده و موجب 

مرگ او شده بود.
این مامور که بازداشت شده بود گفت: من و همکارانم برای 
اجرای طرح پاکسازی به پارک جنگلی اعزام شده بودیم. به 
محض ورود ما به پارک، معتادان و مواد فروشان همگی فرار 
کردند ولی چند نفر به ســمت ما حمله ور شدند و شروع به 
سنگ پرانی کردند. آنها اسلحه در دست داشتند و من برای 
دفاع از خودم و همکارانم ناچار به شــلیک تیر هوایی شدم. 
چون قسمتی از پارک سنگاخ بود پایم سر خورد و احتماا 
در حال افتادن به زمین تیر از اســلحه ام به مقتول شــلیک 

شده است.
وقتی پزشکی قانونی در گزارشــی اعام کرد تیر به صورت 
مستقیم به ریه پسر نوجوان شلیک شــده است برای مامور 
پلیس کیفرخواست صادر و پرونده اش به دادگاه کیفری یک 

استان تهران فرستاده شد.

وی پای میز محاکمه ایستاد و ادعا کرد گلوله مرگبار از اسلحه 
وی شلیک نشده و ممکن اســت همکارش دست به شلیک 
مســتقیم زده باشــد. با طرح این ادعا پرونده برای تکمیل 

تحقیقات به پلیس آگاهی برگردانده شد.
وقتی در بررســی های اسلحه شناسی روشــن شد گلوله از 
اســلحه همان مامور متهم به قتل شلیک شــده است او به 
دفاع از خود پرداخت و گفت: وقتی به پارک جنگلی رسیدیم 
تعداد زیادی از معتادان و مواد فروشــان را دستگیر کردیم. 
پسرنوجوان هم از بازداشت شده ها بود. اما یکباره درگیری رخ 
داد و چون زمین پارک لیز و سنگاخ بود من چند تیرهوایی 
شلیک کردم. هیچ کدام از تیرها را مستقیم به سمت مقتول 

نزدم و در مرگ او دستی ندارم.
با این ادعا پرونده بار دیگر برای تکمیل تحقیقات به دادسرا 
برگردانده شد. با تکمیل تحقیقات متهم چندي پیش برای 
آخرین دفاع در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران 

پای میز محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند. 
مادر قربانی گفت: پســرم دو هفته قبل از این ماجرا همراه 
دوستانش برای کار به تهران آمده بود که کشته شد. او فقط 

1۶سال داشت و معتاد یا مواد فروش نبود .
ســپس وکیل اولیای دم به دفاع پرداخت و گفت: متهم ادعا 
می کند پارک جنگلی سنگاخ و نامســطح بوده و او هنگام 
شلیک پایش سر خورده و اشتباهی تیر شلیک شده است؛ من 
از آنجا بازدید کردم و چنین ادعایی درست نیست سطح پارک 
جنگلی مسطح بوده است. از طرفی شلیک گلوله برای مقابله 
با پسر نوجوانی که ســنگ پرانی می کند نمی تواند پاسخی 
قانونی و مقابله ای درست باشد .در بررسی ها روشن شده است 
متهم سال ها قبل نیز در جریان درگیری با یک متهم به وی 
شلیک کرده و مرتکب قتل شــبه عمد شده است. باید اینجا 
از نیروی انتظامی ســوال کرد چرا کسی که مهارت ازم در 
به کارگیری ساح ندارد برای اجرای طرح هایی مانند طرح 

مبارزه با معتادان و موادفروشان می فرستد.
این وکیل دادگســتری در ادامه گفــت: وکای نیروی 
انتظامی ادعا می کننــد گلوله به بازوی مقتول شــلیک 
شده و کشنده نبوده اســت .در حالی که پزشکی قانونی 
علت فوت را پارگی ریه اعام کرده و این شــلیک کشنده 
بوده است. مقتول تنها نان آور خانواده بوده و پس از فوت 
او خانواده اش به شدت تحت فشار مالی هستند. از این رو 

برای متهم حکم قصاص می خواهم. سپس متهم در جایگاه 
ویژه ایستاد و به عنوان آخرین دفاع گفت: من واقعا قصد 
کشتن پسر نوجوان را نداشــتم . مقتول و دوستانش که 
همگی معتاد و خافکار بودند به ما سنگ پرانی می کردند 
و من برای اینکه خشونت آنها را مهار کنم دست به شلیک 
زدم اما قصد کشــتن هیچ یک از آنها را نداشتم و از مرگ 

پسر نوجوان متاسف هستم. 
در انتها با توجه به مدارك موجــود در پرونده هیات قضایي 
وارد شور شدند و با توجه به اینكه گلوله از بازوي متهم وارد 
بدنش شده است و از آنجا به ریه رفته بود و مهم تر از آن اینكه 
شلیك به بازو نمي تواند كشنده باشد نتیجه گرفتند گلوله اي 
كه موجبات مــرگ مقتول را فراهم آورده اســت به صورت 
غیرمستقیم به ریه او اصابت كرده است و با این اوصاف متهم 
را از قتل عمدي مبرا دانســتند و او را به یك سال حبس كه 
مدتي از آن را نیز تحمل كرده است محكوم كردند. همچنین 
این متهم دیگــر نمي تواند در عملیات هایــي كه احتیاج به 

تیراندازي دارند حضور داشته باشد. 
بنابراین گزارش، حكم صادر شــده قطعي نیســت و امكان 

اعتراض به آن از سوي وكیل اولیاي دم یا متهم وجود دارد. 

 مامور از اتهام قتل عامدانه 
مبرا شد

مامور پلیس که پیش تر از این دست به قتل شبه عمد زده بود دوباره 
در دادگاه كیفري یك استان تهران به اتهام شلیک مرگبار به یک پسر 

نوجوان محاكمه شد و این بار نیز به دلیل شبه عمدي بودن این قتل 
توانست از قصاص تبرئه شود در حالیكه اولیاي دم مقتول همچنان بر 

خواسته خود مبني بر قصاص متهم مصر هستند

 باند سارقان موتورسیكلت تهراني ها منهدم شد
پنج مرد با تشــکیل یک باند حرفه ای در شرق تهران دست به 

سرقت موتور سیکلت ها می زدند.
ســرهنگ کارآگاه مرتضــی نثــاری، رئیس پایــگاه چهارم 
پلیس آگاهی پایتخت در تشــریح این خبر گفت: ســاعت 2 
بامداد 14فروردین ماه امســال، در تماس مرد جوانی با مرکز 
فوریت های پلیســی 11۰ ، ماموران از ســرقت یک دســتگاه 
موتورســیکلت گرانقیمت، در خیابان هنگام مطلع شــدند. با 
حضور ماموران کانتری 13۶ فرجــام در محل تحقیقات آغاز 
شد و با توجه به این که این سرقت نیز مشابه چند سرقت دیگر 
قبلی در این محله بود، پرونده به پایگاه 4 پلیس آگاهی پایتخت 

منتقل شد. کارآگاهان با شــنیدن اظهارات مالباخته که اظهار 
داشته بود موتورســیکلت از مقابل منزلش به سرقت رفته، به 
محل سرقت اعزام شدند که در بررسی تصاویر دوربین مداربسته 
از محل سرقت، مشخص شد سارق با چهره بدون پوشش اقدام 
به ســرقت کرده که با انجام اقدامات پلیســی و بررسی سوابق 
مجرمان سابقه دار، مشخصات سارق به نام فرزاد  به دست آمد و 
دستگیری وی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. کارآگاهان 
با بهره گیری از روش های علمی موفق به شناســایی مخفیگاه 
سارق واقع در خیابان استخر شده و با انعکاس موضوع به دادیار 
شــعبه 2 دادســرای ناحیه 1۵ تهران، این متهم در خرداد ماه 

امسال در یک عملیات دستگیر و به پایگاه چهارم پلیس آگاهی 
پایتخت منتقل شد. متهم در تحقیقات انجام شده منکر هرگونه 
سرقتی شد اما پس از روبه رویی با دایل و مدارک و مستندات 
پلیس، چاره ای جز بیان حقیقت  نداشته و لب به اعتراف گشوده 
و به ۵ سرقت موتورســیکلت گرانقیمت به ارزش تقریبی یک 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اقرار کــرد. متهم در ادامه اعتراف 
کرد که ســرقت ها را به اتفاق همدســتش به نام رادمهر انجام 
می داده که در بررسی صورت گرفته مشــخص شد این متهم 
نیز مدتی اســت به جرم ســرقت لوازم داخل خودرو دستگیر 
شده است که با هماهنگی های انجام شــده به پایگاه 4 پلیس 

آگاهی پایتخت منتقل شده و در تحقیقات به جرم خود مبنی بر 
همدستی در سرقت ها اعتراف کرد. دستگیری خریدار)مالخر( 
موتورسیکلت های مسروقه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت 
تا این که در آخرین روز تیرماه امسال این متهم نیز به نام حمید 
در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر شد و در بازرسی از محل 
2 دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشــف شد. متعاقبا 2 مالخر 
اموال مسروقه دیگر نیز به نام های فرشید و مظاهر ، دستگیر و 
آنها نیز به جرم خود اعتــراف کردند و پس از صدور قرار قانونی 
برای انجام تحقیقات تکمیلی و کشف سایر جرائم دیگر در اختیار 
کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.
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کجارو/راضیه شــاهوردی| رفتینگ یا قایق ســواری در 
موج های خروشان، یکی از شــاخه های جذاب گردشگری 
است که هر روز طرفداران بیشتری پیدا می کند. کلک ها یا 
همان قایق های رفتینگ از ساده ترین شکل حمل و نقل آبی 
بوده اند و از هزاران ســال پیش نیز از آن ها برای جابه جایی 
انسان و بار استفاده می شده اســت. در رفتینگ، مسافران 
سوار قایق های بادی مخصوص می شوند و در مسیر رودخانه 
حرکت می کننــد، مناظر و روســتاها و جنگل ها و کوه ها را 
تماشــا می کنند و از جوش و خروش امــواج لذت می برند. 
امروزه این فعالیت هیجان انگیز، به یکی از تفریحات جوانان 
و خانواده ها در سراسر جهان تبدیل شده است. در ایران نیز 
رودخانه های بسیاری وجود دارند که مناسب رفتینگ هستند 
و حتی گردشگران خارجی را نیز به خود جلب می کنند. البته 
این نکته  مهم را باید به خاطر داشت که رفتینگ به هیچ وجه 
فعالیتی فردی و ساده نیست و حتمً باید با همراهی تورهای 
حرفه ای یا راهنمای حرفه ای انجام شــود، تا با اتفاقات بد، 
کام کسی تلخ نشــود. اغلب آژانس های گردشگری تورهای 
مخصوص رفتینگ دارند که عاوه بر همراهی سرپرســت و 
راهنمای حرفه ای، تجهیزات مناسب را نیز ارائه می دهند تا 

شما سفری امن، هیجان انگیز و به یاد ماندنی داشته باشید.
بهترین زمان برای رفتینگ در رودهای ایران، از اردیبهشت 
تا آبان ماه اســت. در ادامه تعدادی از رودخانه های مناسب 

رفتینگ را معرفی می کنیم.
  رودخانه زاینده رود

این رودخانــه از مهم ترین رودهای مرکزی ایران اســت. از 
آنجایی که زاینده رود در بهار پرآب تر اســت، بهتر است در 
این فصل به آن سفر کنید تا هیجان بیشتری را تجربه کنید. 
زاینده رود سه مسیر مناسب رفتینگ دارد که کوتاه ترین آن، 
3 کیلومتر است و 3۰ دقیقه طول می کشد. امواج رودخانه  
زاینده رود در ســطح 2 و 3 هســتند، بدین معنــا که برای 
گردشــگران ماجراجو که دارای ســامت جسمی و روحی 
هستند و بین 12 تا ۵۰ سال سن دارند، مناسب است. البته 
بخش پل زمان خان خطرناک است و برای قایقرانی توصیه 

نمی شود.
  رودخانه هراز

این رودخانه در استان مازندران و در شمال ایران قرار دارد. 
مســیر پارک میرزا کوچک خان جنگلی تا آمل 4 کیلومتر 
است و رفتینگ در آن حدود 2 ســاعت به طول می انجامد. 

درجه  امواج رود هراز تا قبل از گزنک، 2 و 3 است و برای اکثر 
افراد سالم و ماجراجو مناسب اســت. اما بخش هایی از این 
رودخانه که امواج بیش از 4 دارند، مناسب قهرمانان رفتینگ 

و قایقرانان ماجراجو است و به مبتدیان توصیه نمی شوند.
  رودخانه سفیدرود

طبیعت رودخانه  پرخروش سفیدرود بسیار زیباست و مسیر 
رفتینگ بسیار بکری دارد که از میان کوه ها، دشت ها، مزارع 
و روستاها عبور می کند. سرو ســه هزار ساله  هرزویل و سد 
منجیل از جاذبه های این منطقه هستند. این رود که دومین 
رودخانه  بلند ایران است، امواجی با درجه  2 و 3 دارد که آن را 

برای رفتینگ و کایاک سواری مناسب می کند.
  رودخانه سزار

این رودخانه از شاخه  های رود دز در استان لرستان است و به 
دلیل دارا بودن امواج درجه 2 تا 4، هم برای مبتدی ها و هم 

حرفه ای ها مناسب است.
  رودخانه اروندرود

این رود پهنــاور که در جنــوب غربی ایران یعنی اســتان 
خوزستان واقع شده است، مسیر بسیار هیجان انگیزی برای 
رفتینگ دارد. طول این مسیر پرخروش، 2۰ کیلومتر است.

  رودخانه کرج
رودخانه کرج که از کوه های جنوبی البرز سرچشمه می گیرد، 
به علت داشــتن امواج درجه 2 تا 4 بیشتر مناسب رفتینگ 

حرفه ای و کایاک سواری است.
  رودخانه سیروان

این رود در منطقه  هورامان کردســتان واقع شــده و دارای 
مســیری طوانی و پرپیچ و خم اســت که هم بــرای افراد 
حرفه ای و هم مبتدیان و کایاک ســواران مناسب است. این 
رود دارای امواج درجه 3 تا ۵ است و مبتدیان نیز می توانند 

به سراغ آن بروند.
  رودخانه ارمند

ارمند کــه اصلی ترین سرچشــمه  رود کارون اســت و در 
استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد، دارای مسیری 2۰ 
کیلومتری برای رفتینگ است. درجه  امواج این رودخانه 2 تا 
4 است و در نتیجه عموم مردم می توانند همراه با راهنماهای 
حرفه ای برای رفتینگ به این منطقــه  زیبا بروند که در دل 
رشته کوه زاگرس واقع شده است. در مسیر رفتینگ شما از 
کنار روستاهای بســیاری خواهید گذشت که می توانید در 

آن ها توقف و استراحت کنید.

بهترين رودخانه های مناسب رفتینگ در ايران
رفتینگ یا قایق سواری در موج های خروشان یکی از پرطرفدارترین فعالیت های تفریحی است. در ایران نیز رودخانه های زاینده رود، 

ارمند، سفیدرود و... مناسب این کار هستند 

سید کمال طباطبایی، رمز کارت سوخت و ...
 10 مقاله پربازدید ویکی پدیا در روز 1۸ مرداد:

1. یک مقاله غیراخاقی/ 2. سید کمال طباطبایی/ 3. سریال هیوا
4. مثلث برمودا/ ۵. فیلم لرد/ ۶. سریال سال های دور از خانه

۷. عبــاس جعفری دولت آبــادی/ 8. قتــل دیپلمات هــای ایرانی در 
مزارشریف

9. شهره آغداشلو/ 1۰. محسن حججی
۵ پست پربازدید تلگرام در روز 1۸ مرداد به روایت سامانه تلگرافی:
1. رمز جدید کارت های سوخت )2.1۷ میلیون بازدید در ۵32 کانال(

2. فیلمی از سرقت یک تلفن همراه )1.۶4 میلیون بازدید در 142 کانال(
3. فیلمی از مردی که اصــرار دارد در یک دبه 2۰ لیتری گاز مخصوص 

ماشین بزند )1.۶۰ میلیون بازدید در 33 کانال(
4. توقف شماره گذاری پراید از ســال آینده )1.4۷ میلیون بازدید در 

۷83 کانال(
۵. فیلمی از زمین خوردن یک اســب در هوای بارانــی )1.33 میلیون 

بازدید در 434 کانال(
4 گروه کلمه که در چهــار روز اخیر، بیشــترین میزان افزایش 
جست وجو در گوگل را داشتند. )کلماتی که با هم مشابهت معنایی 

داشتند در یک گروه قرار گرفتند(:  
1. درگذشت سید کمال طباطبایی

2. نفرات برتر کنکور 98، سایت ســنجش اعام نتایج کنکور، دریافت 
کارنامه کنکور، تخمین رتبه قلم چی، سایت آزمون دانشگاه آزاد

3. قرعه کشی لیگ برتر
4. استاندار کهگیلویه و بویراحمد

کدام شامپو از کدام برند؟
محبوب ترین برند شــامپو در ایران کلیر است و مردم بیشــتر به دنبال شامپو 

مناسب موهای رنگ شده هستند.
امروز در ترند تجاری ســری به بازار لوازم بهداشتی زدیم و دیدیم که به روایت 
گوگل، کدام برند شامپو در بازه زمانی یک سال اخیر از مقبولیت بیشتری برای 

کاربران فضای مجازی برخوردار بوده است. 
1. در میان انواع مختلف شامپو، کاربران در یک سال اخیر به دنبال این شامپوها 
بوده اند: شــامپو رنگ )مو(، شامپو شــپش، شامپو بدن، شــامپو بچه، شامپو 
ریزش مو، شامپو ضد شوره، شامپو خشک، شــامپو برای موهای چرب، شامپو 
کتوکونازول، شامپو کراتینه، شامپو آرگان، شامپو ضد خارش، شامپو سلنیوم، 

شامپو تریاک و شامپو گزنه.
2. در میان انواع برندهای مختلف شامپو بیشترین میزان جست وجو برای این 

شامپوها بوده است: کلیر، فیروز، سینره، ایروکس. 
3. بیشــترین میزان رشد جست وجو برای این نوع شــامپوها بوده است: بدون 
ســولفات، ضد زردی، رنگســاژ، تریاک، بدن، برای موهای رنگ شده، شامپو 
بنفش،  شامپو سلنیوم سولفات، شامپو آرگان، شــامپو گزنه، شامپو کراتین و 

شامپو کتوکونازول.
4. بیشترین میزان رشد جست وجو نیز برای این برندها بوده است: لدورا، هلث 
نوشن )بدون سولفات( ایوروشــه، )ضد زردی( مارال، )رنگساژ( مارال، شامپو 
تریاک مکس لیدی، شامپو رنگ مارال، شامپو اســکالپیا، شامپو پریم، شامپو 
تخم مرغی )داروگر(، شامپو سان سیلک نارنجی، شامپو بدن اکتیو، شامپو افارر، 
شامپو آموس وان، شامپو استم سل، شامپو بدون سولفات سی گل، شامپو بدون 

سولفات سینره، شامپو کمب، شامپو ایروکس و شامپو سینره. 

� ترند ���

� ترند�تجاری ���

� خرده�روایت�هایی�از�فرنگ ���

روز اول جوای ژاپن اعام کرد صادرات ســه ماده  شیمیایی 
رو به کره محدود می کنه. موادی که در ســاخت اجزای اصلی 
گوشی های هوشمند  استفاده میشن و تکنولوژی پیشرفته ای 
دارنــد. کره ای ها هم عصبانی میشــن و در جــواب، واکنش 
گسترده ای رو توی شبکه های اجتماعی نشون میدن و استفاده 
از محصوات ژاپنی رو تحریم میکنن؛ سفرهاشون به ژاپن رو 
کنسل میکنن و دیگران رو هم در شبکه های اجتماعی تشویق 

میکنن که از سفر به ژاپن خودداری کنن )به همین دلیل بلیت 
پروازهای کره به ژاپن خیلی ارزون شــده(. حتی یک سایت 
درست کردن که لیســت تمام محصوات ژاپنی رو نوشته و 
زیرش برندهای مشــابه جایگزین رو قرار داده و شــما حتی 

می تونین بهش محصوات دیگه رو اضافه کنین.
حاا این تصمیم ژاپنی ها یکدفعه از کجا اتفاق افتاده؟ 

 کره جنوبی هیچوقت جنایات ژاپن رو در طول دوران استعمار 

فراموش نکرده؛ به خصوص برده های جنســی برای سربازان 
ژاپنی و تاکید همیشگی داشته که برای اینکه رابطه  دو کشور 
بتونه به حالت عادی برگرده و تنش ها از بین بره، ژاپن باید این 
حقایق تاریخی رو به رسمیت بشناسه و بابتش عذرخواهی کنه. 
ژاپن تا همین لحظه، هرگز بابت عملکردش در دوران استعمار، 
از کره عذرخواهی نکرده و همین، برای کره ای ها خیلی گرون 
تموم شده.   حاا کره چیکار کرده؟ سال گذشته، دادگاه عالی 

کره جنوبی اومده شــرکت هایی رو که در دوران استعمار به 
دولت ژاپن کمک کردن و در اعمال به زعم خودشون ظالمانه   
ژاپن سهیم بودن، به پرداخت غرامت محکوم کرده، هر شرکت 
حدود 89 هزار دار.  مردم کره واقعا در این حرکت های جمعی 
هماهنگ عمل میکنن. یک دلیلش بــه تایید خود کره ای ها 

ترس از حرف و عکس العمل بقیه است.
@Farang_nevesht

پویش تحریم کااهای ژاپنی در کره جنوبی

� از�خبرها ���
نقش پررنگ خدمات بیمه سرمد در رفاه کارکنان بانک صادرات

رضایت مشتری، کلید موفقیت بیمه کوثر

پاسخگویی شبانه روزی کارشناسان روابط عمومی بیمه دانا به پرسش های بیمه گذاران

رئیس هیات مدیره بیمه 
نشســت  در  ســرمد 
هم اندیشی مدیران رفاهی 
بانک صــادرات و مدیران 
بیمه ســرمد در مشــهد 
مقدس با اشاره به اینکه، این شرکت در جهت جلب 
رضایت حداکثری مجموعه بانک صادرات شــامل 
کارکنان، بازنشستگان و مشتریان، تاش مضاعفی 
در ســال جاری بــه کار خواهد گرفت، از اســتقرار 
نمایندگان در شعب ممتاز بانک صادرات به منظور 
سهولت دسترسی مشتریان و تسریع در فرآیند امور 

بیمه ای آنان خبر داد.
دکتر مجتبی کاتــب با بیان اینکه بیمه ســرمد در 
جهت حفظ منافع سهامداران گام برمی دارد، رشد 
121درصدی قیمت هر سهم این شرکت را از ابتدای 
سال جاری تاکنون در بازار فرابورس، مورد توجه قرار 
 داد و افزود: قیمت هر ســهم بیمه سرمد به بیش از 

٤ هزار ریال رســیده اســت کــه نشــان از اعتماد 
بیمه گذاران بــه مجموعه جوان این شــرکت دارد. 

مدیرعامل بیمه سرمد نیز در این نشست هم اندیشی، 
به کسب دســتاوردهای این شــرکت در سال 9۷ و 
4ماهه نخست ســال جاری اشــاره کرد و گفت: در 
بازه زمانی 4ماهه نخســت امســال، با صدور قریب 
به 9۰هزار فقــره بیمه نامه، حق بیمــه ای به میزان 
بیش از یک هزار و 4۰۵میلیارد ریال تولید شــده و 
تقریبا 1۰4درصد از هدف شــرکت محقق شده که 
این شــاخص نسبت به مدت مشــابه سال گذشته، 
49 درصد رشد را تجربه کرده است. مهدی مهدوی، 
ســهم 21درصدی بیمه های زندگی و سهم پایین 
22درصدی رشــته درمان از کل پرتفوی تولیدی را 
در این مدت، مورد توجه قرار داد و افزود: تحقق این 
مهم، حاکی از سیاست های شرکت در جهت اعمال 
مدیریت صحیح ریســک و حفظ ترکیب متناسب 
پرتفوی است. وی با بیان اینکه بیمه سرمد در 4ماهه 
نخست امســال با وجود بایای طبیعی حادث شده 
در سال جاری و سال گذشــته، در اکثر رشته های 
مختلف، شاهد کاهش نسبت خســارت بوده که در 
طول فعالیت ۶ســاله شرکت بی ســابقه بوده است، 

تصریح کرد: کاهش 21درصدی نســبت خســارت 
در رشته آتش سوزی، کاهش 13درصدی در رشته 
حوادث )گروهی و انفــرادی(، کاهش 1۰درصدی 
در باربری و بیمه های خــاص، کاهش ۷درصدی در 
مسئولیت، کاهش 4درصدی در مهندسی و انرژی و 
کاهش 3درصدی در بیمه های درمان، گواهی بر این 
ادعاست. رئیس اداره کل رفاه بانک صادرات نیز در 
این مراسم، افزایش سطح کیفی خدمات رسانی بیمه 
ســرمد به مجموعه بانک صادرات را مثبت ارزیابی 
کرد و افزود: هم افزایی در جهت توسعه همکاری های 
مشترک بانک-بیمه از طریق همفکری و گسترش 
تعامــات فی مابین، یکی از رویکردهــای مهم این 
مجموعه در ســال جاری خواهد بــود. امیرمهدی 
امینیان، نگاه حمایتی بانک صادرات نسبت به بیمه 
ســرمد را مورد توجه قرار داد و گفت: بانک صادرات 
از طریق بیمه سرمد به بسیاری از مطالبات کارکنان 
خود پاسخ داده و با توجه به افتتاح شعب این شرکت 
در سراسر کشور، ظرفیت واگذاری امور بیمه ای خود 

را در این شرکت افزایش خواهد داد. 

نتیجه بررسی مدل های 
مختلف ارزیابــی میزان 
رضایت مشــتریان برون 
سازمانی و اخذ بازخورد از 
آنــان؛ طراحــی »مدل 
ارزیابی رضایت از مشــتریان شــرکت بیمه کوثر« 
)CSM(بوده است که هدف آن، درک میزان واقعی 

رضایت مشتریان این شرکت است.
به گــزارش روابط عمومــی بیمه کوثــر، احمدرضا 
عصاری، مدیر روابط عمومی و امور مشــتریان بیمه 
کوثر ضمن بیان مطلب فوق افزود: با استفاده از مدل 
ارزیابی شرکت کوثر، عاوه بر رفع نارضایتی ها، برای 
بهره وری کمی و کیفی در شرکت نیز گام های موثری 
برداشته ایم. مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بیمه 
کوثر با تاکید بر اینکه یکی از کلیدهاي موفقیت در 

هر سازمانی، رضایت مشتري از نحوه خدمت رسانی و 
محصول های آن سازمان است، تصریح کرد: براساس 
این امر پایش رضایت مشتري  یک امر بسیار ضروري 

محسوب می شود .
وی افــزود: اطاعــات به دســت آمــده از پایش و 
اندازه گیري رضایت مشتري؛ به شناسایی فرصت ها 
برای بهبود کیفیت محصول ها و توسعه استراتژي ها، 
فرآیندها و دیگر ویژگی هاي ســازمان که مشتریان 
آن ها را ارزیابی می کنند، کمک و اهداف سازمان را 
تامین می کند.همچنین افزایش اعتماد مشــتري و 

منافع اقتصادي دیگری را هم به دنبال دارد.
مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بیمه کوثر با بیان 
اینکه رضایت مشتری در واقع یک رابطه دوسویه قوی 
و مستحکم بین یک نمانام تجاری و مشتری است که 
منجر به وفادارسازی مشتریان، تکرار خرید و خرید 

نکردن از رقبای شــرکت می شــود، گفت: مدیریت 
ارتباط با مشتری در کنار کیفیت محصول و خدمت 
یک نمانام می تواند عامل تاثیرگــذاری در افزایش 

میزان رضایت مشتری باشد.
عصاری با بیان اینکه کیفیت در یک کسب وکار جزو 
مفاهیم پویاست که با تجربه مشتری، تغییر و بهبود 
درک مشتری از محصول و خدمت، تغییر می کند، 
تاکید کرد: رضایت مشــتری تضمیــن می کند که 
نیازهای وی برآورده  شده است و به مسائل و مشکات 
او رسیدگی می شود. همچنین او از تجربه   قبلی خود 
در رابطه با شرکت، محصول ها و خدمت آن خشنود 
اســت.  وی در پایان تصریح کرد: حفظ مشتری به 
معنای متقاعد کردن مشــتری به بازگشت، پس از 
نخستین خرید و ادامه دادن همین روال است که این 

دو فعالیت به شکل پیوسته انجام می شود.

   شــرکت بیمه دانا در 
رســالت  ادامــه 
بــه  خدمت رســانی 
بیمه شدگان و مشتریان 
خود، در اجــرای طرح 
مهردانا، با پاســخگویی شــبانه روزی به نیازها و 
پرسش های آنها از طریق سامانه تلفن گویا، گام 
دیگری در جهت تکریم ارباب رجوع برداشته است.  
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، کارشناسان این 
مدیریت پس از اجرایی شــدن طرح مهر دانا در 
سراسر کشــور از بهمن سال گذشــته، با هدف 
پاســخگویی به پرســش ها و مســائل بیمه ای 

بیمه گذاران، با همکاری مدیریت فناوری اطاعات 
از طریق سامانه تلفن گویا به صورت شبانه روزی، 
پاسخگوی مسائل و مشکات احتمالی مخاطبان 
و مشتریان خود است.  کارشناسان این مدیریت 
به طور متوسط روزانه به بیش از ده ها تماس تلفنی 
پاسخ می دهند که محور درخواست بیمه گذاران 
بیشتر در خصوص آشــنایی با جزئیات طرح مهر 
دانا، پرداخت خســارات بیمه شخص ثالث، بدنه، 
آتش سوزی، درمان و درخواســت نشانی مراکز 
پرداخت خسارت این شرکت است. شرکت بیمه 
دانا از ســال گذشــته در پی اجرایی شدن طرح 
سراسری مهردانا و فعال کردن سامانه تلفن گویا 

به شماره  824۶8، آماده پاسخگویی به پرسش ها، 
مسائل و مشــکات احتمالی بیمه گذاران خود 
است. » »مهر دانا« طرحی است که بین بیمه دانا 
و بانک قرض الحسنه مهر ایران منعقد شده که به 
موجب آن متقاضیان می توانند به دفاتر نمایندگی 
بیمه دانا در سراسر کشــور مراجعه کرده و بدون 
پیش پرداخت، کارمــزد و مراجعه بــه بانک، با 
دریافت تسهیات مالی، بیمه نامه های مورد نیاز 
خود را تهیه کنند. مهر دانا  اولین طرح در صنعت 
بیمه است که تامین منابع مالی بیمه گذاران را در 
قالب همکاری با بانک قرض الحســنه مهر ایران 

پیش بینی کرده است.«

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی: رسانه ها در دفاع از 
اصل نظام و انقاب نباید لکنت بگیرند

و  جایگاه  بازیابی  بر  تبریز  جمعه  امام  تاکید 
اهمیت مطبوعات و رسانه های آذربایجان شرقی
تبریز - فاح: نماینده 

آذربایجان  در  فقیه  ولی 
تبریز  جمعه  امام  و  شرقی 
گفت: خبرنگاران رسانه های 
استان یکی از بازوان پیشرفت 
تولید  با  که  جامعه هستند 
محتوای خوب در این مسیر 
میتوانند جریان ساز باشند. حجت ااسام والمسلمین سید محمدعلی 
آل هاشم در دیدار هیأت مدیره تشکل های صنفی رسانه و مطبوعات 
استان با بیان اینکه خبرنگاران آذربایجان شرقی کم حاشیه ترین قشر 
جامعه هستند، گفت: روز خبرنگار روز تجلیل از فعاان عرصه اطاع 
رسانی و آگاهی بخشی به جامعه است تا نگاه ها به سوی اطاع رسانی 
و خبر جلب شود. امام جمعه تبریز افزود: اگر چه مشکات معیشتی، 
شغلی و صنفی در این حرفه بسیار است اما اعتقاد و اعتماد عمومی به 
این قشر، رنج های آن را شیرین می کند. وی با بیان اینکه خبرنگاران 
دیدبانان آگاهی جامعه هستند، ادامه داد: روز خبرنگار یادآور مجاهدت 
های انسان بزرگی است که در مسیر دفاع از نام و خاک ایران به 
شهادت رسیده اند. نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه 
با تاکید بر بازیابی جایگاه و اهمیت مطبوعات و رسانه های استان 
گفت: حمایت و پشتیبانی مسئوان استان می تواند توانمندی های 
خبرنگاران و روزنامه نگاران تبریزی را بیش از گذشته بروز و ظهور 
دهد. امام جمعه تبریز با بیان اینکه جریان سازی و تولید محتوا می 
تواند جایگاه خبرنگاران را ارتقاء دهد، گفت: با گسترش توجهات به 
فضای مجازی، آفت کم توجهی به رسانه های مکتوب بیشتر شده که 
در راستای رفع آن باید جریان سازی فرهنگی با حساسیت جدی 
دنبال شود. وی همه رسانه ها را بازوان پیشرفت جامعه در سطح ملی 
و استانی دانست و گفت: رسانه ای موثر و کارآمد است که با اجتناب 
از بی تفاوتی در راستای تنویر افکار عمومی قدم بردارد. حجت ااسام 
والمسلمین آل هاشم با تاکید بر کنش فعال و هوشمند به چالش های 
اجتماعی از سوی فعاان رسانه ای اظهار داشت: رسانه در دفاع از اصل 
نظام و انقاب نباید لکنت بگیرند و کم کار باشند. نماینده ولی فقیه 
در آذربایجان شرقی با بیان اینکه ثبات، امنیت داخلی، پیشرفت ها و 
ارتقاء جایگاه بین المللی کشورمان را مرهون مجاهدت های مردم و 
نیروهای مسلح هستیم، گفت: رسانه ها باید گذشته پر افتخار، عزتمند 
و مقتدر ملت ایران را با قلم خود به جامعه بازگو کنند .امام جمعه 
تبریز با اشاره به نقش پذیری رسانه ها در تمامی عرصه ها اظهار 
داشت: تقویت باورهای مردم و ترویج سبک زندگی ایرانی و اسامی 
در شرایط فعلی که دشمن در صدد ترویج فرهنگ غلط غرب است 
باید یکی از محورهای جریان سازی رسانه ای باشد. وی در ادامه با 
اشاره به نقش آفرینی رسانه در تحقق بیانیه گام دوم انقاب گفت: 
منشور تبیین شده از سوی رهبر معظم انقاب اسامی برای ۵۰ سال 
آینده نظام است که باید رسانه ها به صورت جهادی برای تحقق آن 
وارد عمل شوند. حجت ااسام والمسلمین آل هاشم با تاکید بر اینکه 
منشور راهبردی گام دوم انقاب مخاطب خاصی دارد، تصریح کرد: 
ملت ایران به ویژه جوانان اصلی ترین نقش آفرین این بیانه هستند 
که رسانه هم باید در این مسیر در کنار مردم باشند. نماینده ولی فقیه 
در آذربایجان شرقی، همه فعاان رسانه ای را به تقوا و اخاق اسامی 
توصیه کرد و گفت: کم حاشیه ترین قشر جامعه خبرنگاران هستند 
که با تقوای رسانه ای و اخاق حرفه ای فعالیت های موثر در تمامی 
زمینه ها دارند. امام جمعه تبریز اخاق را از لوازم حاکمیت برشمرد 
و گفت: عدم رعایت اخاق از سوی رسانه ها بر روی مردم نیز تاثیر 
میگذارد . نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تاکید کرد: اخبار خوب 
و امیدوار کنند در رسانه ها باید بیشتر شود و کارهای نیک به شکل 
برجسته به مردم گفته شود. در این دیدار اعضای تشکل ها به بیان 

نظرات و مشکات صنفی، معیشتی خود پرداختند.

جشن روز خبرنگار به مناسبت پاسداشت اصحاب رسانه در قم برگزار شد
مدیران،  وظایف  از  یکی  کرد:  عنوان  قم  استاندار 

پاسخگویی به شهروندان و مطالبه خبرنگاران است

قم - بهرام سرمست به مناسبت جشن روز خبرنگار در جمع 
اهالی رسانه که در تاار مدائن برگزار شد، ضمن اشاره به قرار گرفتن 
در عصر ارتباطات و تبادل اطاعات و مواجه با انبوه اخبار ضد و 
نقیض گفت: برای همگام و همراه شدن با فضای فعلی جامعه باید 
از مهارت های ازم برخوردار باشیم تا بتوانیم در تهیه اخبار درست 

کوشا و پیام درست را به مخاطب منتقل کنیم.
از  رکن  یک  عنوان  به  کامی  مهارت  بیان  با  قم  استاندار   
مهارت های خبرنگاری تصریح کرد: یک خبرنگار باید بتواند با بیان 
رسا و شیوا و کام بلیغ، حرفش را بزند و از هیچ چیزی واهمه 
نداشته و اخبار را از منابع اصلی مهیا کند. ایشان خود انتقادی را 
از موارد با اهمیت کار مدیران برشمرد و ادامه داد: باید انتقاد را از 
خود شروع کنیم و از صحبت های بیجا پرهیز کنیم و به جای آن 
به ارائه گزارشات عملکرد بپردازیم. وی درباره اینکه خبرنگاران از 
مدیران برای پاسخگویی انتظار دارند، توضیح داد: انتظار خبرنگاران 
به حق و درست است و انتظار پاسخگویی و در دسترس بودن و 
ارائه عملکرد، یک انتظار حداقلی است و برای تمام مدیران اجرایی، 
یک تکلیف حداقلی است. سرمست با اشاره به میزان پاسخگویی 
به شهروندان و مطالبه خبرنگاران که یکی از وظایف مدیران است. 
دراین مراسم  سیدموسی حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ وارشاد 
اسامی  استان قم، ضمن تبریک ویژه به خبرنگاران و روزنامه نگاران 
و عکاسان خبری گفت: خدا را شاکریم که اهالی رسانه به رسم هر 
ساله در این جمع صمیمی هستند تا این روز را جشن بگیریم. وی با 
اشاره به اینکه برنامه روز خبرنگار با مشارکت استانداری، شهرداری، 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی و خانه مطبوعات صورت گرفته 
است، افزود: خوشحالیم که این اتفاق مهم با مساعدت و همکاری 
دستگاه های اجرایی استانی انجام پذیرفته است و تاش ما بر این 

بوده است که بتوانیم روز خوبی را در کنار هم باشیم. 

شرکت  مدیرعامل  با  گمیشان  فرماندار  دیدار 
توزیع نیروی برق گلستان

گرگان - فرماندار گمیشان با مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 

استان جهت رفع پاره ای از مشکات شهرستان در حوزه صنعت برق 
دیدار و گفتگو کرد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: 
طی چهار سال اخیر در شهرستان گمیشان توزیع نیروی برق در جهت 
توسعه زیرساخت ها، افزایش ولتاژ برق و کلیه امورات برق رسانی خدمات 
ارزنده ای را داشته است  چرا که تامین برق پایدار برای مشترکین جزوء 
رسالتهای شرکت می باشد.به گزارش شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
؛ علی اکبر نصیری با اشاره به قرارگرفتن شهرستان گمیشان جزوء 
شهرهای کمتر توسعه یافته کشور گفت : تقویت و گسترش زیرساخت 
های حوزه برق در مناطق محروم از رویکردهای مهم این شرکت می 
باشد.وی افزود: در سیل اواخر سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ ، پرسنل 
توزیع نیروی برق گمیشان خدمات قابل توجهی را ارائه نمودند چرا که 
برق هیچ مشترک خانگی در این شهرستان در طی این سیل ، قطع 
نگردیده است .فرماندار گمیشان در بخشی از سخنان خود ضمن تقدیر 
از اقدامات شرکت توزیع نیروی برق گلستان در حوادث طبیعی ، تسریع 
در واگذاری ملزومات مشترکین جدید و روشنایی سطح معابر شهرستان 

و رفع حریم خطوط ۲۰ کیلوولت در سطح شهرستان را تاکید کرد.

سرچشمه  برق  خط  و  پست  احداث  کلنگ 
رامهرمز به زمین زده شد

اهواز - آیین کلنگ زنی 

 ۱۳۲.۳۳ برق  پست  اول  فاز 
ورود  و  ولت سرچشمه  کیلو 
و خروج خط ۱۳۲ کیلو ولت 
یک  رامهرمز   - اصلی  مارون 
اعتبار ۱۵۹  با  این پست،  در 
میلیارد ریال در رامهرمز به زمین زده شد.  مدیرعامل این شرکت در 
آیین کلنگ زنی این پست گفت: ظرفیت فاز اول پست سرچشمه ۳۰ 
مگاولت آمپر است و یک کیلومتر خط ارتباطی برای آن نیز در نظر گرفته 
شده و طرح دائم این پروژه که انجام می شود ۱۰۰ مگاولت آمپر ظرفیت 
خواهد داشت. محمود دشت بزرگ با بیان اینکه ۱۵۹ میلیارد ریال ارزش 
سرمایه گذاری این پروژه است، تصریح کرد: تمام منابع این پروژه تامین 
و تحهیزات مورد نیاز خریداری شده و تا ۶ ماه آینده این پست و خط 
افتتاح و بهره برداری می شوند. وی افزود: ظرفیت سه ایستگاه فوق توزیع 
رامهرمز ۱۹۰ مگا ولت آمپر است که ۸۱ درصد از این پست ها بارگیری 
می شود که با افتتاح پست سرچشمه این بارگیری به ۷۰ درصد می 

رسد و نرمال می شود.

پیام تبریک شهردارشاهرود به مناسبت روز خبرنگار
احمدی  محسن  مهندس   : بابامحمدی  حسین   - شاهرود 

شهردارشاهرود روزخبرنگار راطی پیامی به شرح زیر تبریک گفت.
»بسم اه الرحمن الرحیم

سوگند به قلم و آنچه می نگارد
تهیه، تولید و انتشار اخبار و اطاع رسانی در راستای ارتقای سطح 
بصیرت و آگاهی جامعه، اقدامی ارزشمند و تعهدی سنگین است که 
مسئولیت آن بر دوش خبرنگاران پرتاش بی منت نهاده شده تا با همت 
مضاعف و کار بی وقفه خویش،  پویایی،  دانایی،  نشاط و بالندگی را برای 
جامعه به ارمغان بیاورند و در مسیر رسالت رسانه ای با تمام ناهمواری ها، 
نامایمات و دشواری ها استوارانه بایستند. ایستادگی که باعث شد تا 
۱۷ مرداد ماه به پاس زحمات فعاان این عرصه به نام روز خبرنگار 
مزین شود. خبرنگارانی که قلم هایشان بیان حقیقت،  دل هایشان طعم 
صداقت و وجودشان منشا گریز از جهالت است.۱۷ مرداد ماه فرصتی 
مغتنم در گرامیداشت یادوخاطره شهدای خبرنگاری است که در مسیر 
خبر و اطاع رسانی، تلفیقی ماندگار از خون و قلم را در دیوان گرانبهای 
جمهوری اسامی ایران به یادگار گذاشتند.اینجانب ضمن تبریک روز 
خبرنگار به تمامی خبرنگاران و فعاان خانواده بزرگ اطاع رسانی، 
توفیق روزافزون این عزیزان متعهد و پرتاش ایران اسامی را در سایه 
توجهات حضرت ولی عصر )عج( و تحت زعامت رهبر معظم انقاب 

اسامی از درگاه ایزدمنان خواستارم.
محسن احمدی - شهردار شاهرود

و عرقیجات  از 36هزار عدد دارو  بیش  کشف 
غیر مجاز در لنگرود 

شرق گیان-  حبیب هوشیار :  فرمانده انتطامی لنگرود 

از کشف ۳۶هزارو یک عدد انواع دارو و عرقی جات غیر مجاز و 
غیر بهداشتی در این شهرستان خبر داد  سرهنگ مجید نیکویی 
با اعام این خبر افزود در پی دریافت خبری مبنی بر فروش 
انواع داروهای غیر مجاز توسط فردی در لنگرود مورد بررسی و 
موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت این مقام انتطامی ادامه 
داد ماموران پلیس امنیت عمومی با انجام تحقیقات نا محسوس 
از صحت موضوع اطمینان حاصل کردند و مشخص شد فرد مورد 
نظر داروهای غیر مجاز را در منزلش نگهداری میکند وی بیان 
داشت پس از هماهنگی قضایی ماموران انتطامی به محل مورد 
نظر اعزام شدند ودر بازرسی از این مکان ۲۵هزار و ۲۲۰عدد قرص 
های اغری چاقی و نیروزا غیر مجاز ۹هزار بطری عرقی جات 
غیربهداشتی ۱4۰۰ عدد قرص ترامادول۲۰عدد قرص مادون ۳۶۱ 
قوطی اقام رژیمی غیر مجاز 4۷4گرم تریاک و ۳عدد آات و 

ادوات استعمال مواد مخدر کشف شد 

از خبرها

زاینده رود سیروان هراز
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افقي 
1- ضارب- بی جان- ماده ای سیاه و نرم که 

از دود مواد نفتی، حاصل شود
 2- کمک کردن- برنج فروش

 3- ویتامین انعقادخــون- از کباب های 
محبوب- اهل شهر ساری

 4- حرف نوروزی- امر به سکوت- گیاهی 
پیچنده- رود آرام

 5- اثر و عامت- ســطل چــاه - میان و 
وسط- از اعضای دستگاه تنفسی

 6- ایالتی در آمریکا- کجروی
 7- دشنام و فحش- دانشمندان- تخت 

پادشاهی
 8- افسانه- یکی از عجایب هفتگانه قدیم 

جهان- پژواک صدا
 9- بی خرد- زیارت  کننده- بیگانه

 10- گرفتن تمام حق- شهری در مکزیک 
در ایالت یوکاتان

 11- مکان بی خطر- ادا و اطوار- بندری در 
فرانسه- همسر بهرام گور

 12- پشــته خاکی- از شــهرهای استان 
آذربایجان شرقی- شمشیر- گذشتن

 13- شگفت زده- تنگه ای در چین- عدد 
قرن

 14- سرشماری- لقب جامی
 15- شــادمانی- نام مبارک مادر پیامبر 

اکرم)ص(- فرفره

عمودي
1-  ایالتی در کشور آلمان- بافت- به پایان 

رسانیدن
 2- نوشــته ای که هنرپیشه ها از روی آن 

نقش خود را می خوانند- التماس  کننده
 3- عود- افســر نیروی دریایی- عیب و 

ننگ
 4- کوره آجرپزی- عشــوه و کرشــمه- 

بی حس- ترک وطن
 5- تحفه و ارمغان- بسیار گرم- نزدیکی

 6- از شــاگردان میرعمــاد- نوعی قطع 
کتاب- دوش و کتف

 7- به هــم پیوســته- علــف فروش- 
برگه های بهادار

 8- کام درد- علف گربه- پایتخت یونان
 9- زشت تر و ناپسندتر- مرطوب- گوهر 

بی همتا
 10-  زمین شوی دســته دار- برگشتن از 

دین- تنگه ای در ایتالیا
 11- عنوان امپراتوران رومی- پرنده آش 

سردکن- مسلط و پیروز
 12- نیک  دریابنده-  ســنگ آســیاب - 

اتومبیل  صحرا- قلمه گیاه
 13- کوه بلند- همه پرسی- شمردن
 14- نوعی گل خوشبو- نوعی ظرف

 15- مقابــل درآمد-  چهره و رخســار-  
منش و رفتار
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1   رادیو تلویزیون را از ســر تا ته پاکسازی 
کنید!  با درنظر گرفتن ماهیت اقتدارگرایانه سلطنت 
پهلوی در کنار دیکتاتــوری نظامی به عنوان مولفه 
ذاتی حکومت پدر و پســر پهلوی در ایران ، تمامی 
ابعاد و شئونات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، 
آموزشی وحتی بخش مطبوعاتی و رسانه ای جامعه  
نیز از استبداد پدر و پسر پهلوی بی نصیب نماندند و 
به نوعی قربانی تمایات اقتدارگرایانه قدرت سیاسی 
گردیدند؛ در این میان روزنامه های مستقل و منتقد 
دولت )اعم از داخلی و خارجی(، آماج حمات دربار 
پهلوی قرار گرفتند و  سانســور شدید روزنامه های 
داخلــی و خارجی، رویــه غالب در سیاســت های 
فرهنگی پهلوی دوم بودند.در یادداشت اسداه علم 
از هراس شدید پهلوی دوم از رسانه ها و مطبوعاتی 
که علیه حکومت پهلوی انتقاد مــی کنند، پرده بر 
می دارد.  شاه اظهار داشت »رادیو و تلویزیون دولتی 
ما به دست خرابکاران افتاده اســت. شما و ارتشبد 
نصیری رئیس ساواک باید این سازمان را از سر تا ته 

پاکسازی کنید...«
اسداه علم. گفت وگوهای من با شاه 

2 رسم پیشکشی در   دربار ایران: یکی از رسوم 
خاص مردم عصر قاجار، تقدیم پیشــکش و هدایای 
گرانقیمت به پادشاه بود. این پیشکش ها که معموًا 
در مراسم های خاص اهدا می شد یکی از منابع مهم 
خزانه و درآمد دولت محسوب می شد: »پیشکش هم 
یک منبع درآمد ساانه خزانه است. هدایای مرسوم 
در عید نوروز و ایام شادی و عزا را پیشکش می نامند 
که شامل اقام بسیار از جواهر و اسب و ابریشم و قالی 
و ... به بهای چند ده هزار سکه طا است و همچون 
کوهی روی هم توده می شــود و بــه وزیران و دیگر 
بزرگان می دهند. گویا مبلغ پیشکش ها در سال بیش 
از یك میلیون تومان می شود. دیگر، کسی که عریضه 
می دهد و درخواستی به نفع خود دارد، عادی است 
که آشــکارا زر و نقره یا جواهر پیشکش کند. چنین 
نیست که پنهانی پیشکشی ندهند؛ اما همین وضع 
مایه فســاد مأموران دولت است. درباریان و خواص 
شاه نیز از این راه منتفع می شــوند و بسیارند از این 
کسان که با رساندن عرایض یا سفارش کردن در کار 
دیگران حق الزحمه می گیرند. مبلغ این پیشکش ها 
که به درباریان و اجزا خلوت می رسد در سال ۶۰۰ یا 
۷۰۰ هزار تومان می شود. گویا پیشکشی که شخص 

شاه می گیرد از دو کرور تومان بیشتر می شود.«
  سفرنامه نوبویوشی فورو کاوا
   انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

3 خشم شــاه از عوام فریبی ملکه! سه شنبه 
28 مهرـ  شــنبه 3۰ آبان 1349؛ »...به همراه شاه 
به اصفهان رفتیم و او سد شاه عباس را افتتاح کرد... 
شهبانو در آنجا به ما ملحق شد. سر شام به اطاع ما 

رساند که یکی از مجات هفتگی در شرح جشن تولد 
او در بیرجند ادعا کرده که فقط کیک تولد به تنهایی 
دویست دار هزینه برداشته؛ سپس افزود: خیلی بد 
اســت که روزنامه ها چنین اخباری چاپ کنند، که 
نمونه وحشــتناکی از ریخت و پاش و اسراف است. 
شــهبانو این نکات را در حضور من و نخســت وزیر 
گفت، ولی شاه بدون رودربایستی از ما، خشمش را 
آشکار کرد و گفت:»تحمل این قبیل خودشیرینی ها 
را برای جلب افکار عمومی ندارم. در بیرجند شــما 
بسیار هم از مراســم لذت بردید و خوش گذشت و 
کیک لعنتی را هم با اشتهای کامل میل کردید، اما به 
محض اینکه روزنامه ها یک مزخرفی چاپ می کنند، 
فروتنی تان گل می کند و درباره اســراف و ریخت و 
پاش گله و شــکایت می کنید.« از جهتی از شنیدن 
حرف های شــاه خوشحال شــدم، اما در عین حال 
شرمنده هم شدم؛ در حضور نخســت وزیر هم بود، 
و گذشته از اینها من ضیافت بیرجند را ترتیب داده 

بودم. شهبانو بسیار ناراحت شد.« 
 اسداه علم، گفت وگوهای من با شاه
 )موسسه مطالعات تاریخ معاصر(

4 ارسال هدایا برای نوعروسان ایرانی: در بیشتر 
شهرها  و روستاهای  ایران مرسوم است کـه در شـب 
عیـــد قربان یا در بعضی  مناطق  در روز عید، خانواده 
نوعروس یا تازه  دامـــاد، گوســـفند یا قوچ  سـفید ، 
پروار، ســـالم و بی عیب و نقصی را  که  با رنـگ هـای 
طبیعی همچون رناس ، زردچوبه یا حنا به شکل بسیار 
زیبایی  رنگ  آمیزی کرده و با پارچه ، مهره  و آینه  آذین  
بسته اند، برای  دخترانی  که نامزد دارنـــد یا  مــدت  
کوتـاهی اسـت بـه خـانه بـخت رفته اند، می فرستند. 
برخی خانواده ها عاوه بر قربانی ، خوانچـــه  ای را نیز 
شامل شــیرینی، میوه  های  فصل ، آجیل  ، پارچه های  
نفیس خــوش نقش و نگـــار  و زیــورآات به عنوان 
هدیه ارسال می کنند. در مقابل ، خـانواده  هــــا بـه 
آورنـــدگان هدایا انعام می دهند . ســپس  گوسفند 
قربانی را ذبح و بین فقرا ، اقـوام  و آشـنایان  دو  خانواده  
تقسیم می کنند. در   زنجان ، روز عید قربـان ، خـانواده 
پسـر تـازه نـــامزد کـرده و پـــدری کـه دخترش 
تازه به  خانه  بخــت  رفته بود، قربانــی می کردند و 
هدایایی برای عـــروس می فرســتادند. تازه داماد 
برای نوعروس »پایی« )payi( که  عبارت از یـــک 
جـعبـه مـیوه ، یک گـــونی برنج ، کفش ، پوشاک، 
یک رأس گوسفند  سـفید و دو یا سـه  مـرغ  و خروس 
بود، ارســال می کرد. همچنین پدر نوعروس در روز 
عیـد، گوسـفندی را قربانی می کرد و سینی بزرگی 
محتوی برنج ، انواع خوردنی فصل ، نقل ، شـمع و گل 
بـه خـانه دخـترش که تازه به خانه  بخت رفته بـود، 

مــی فرسـتاد. 
شهرزاد دوستی، جلوه های آیینی عید قربان در 
فرهنگ مردم ایران

خرده روايت هايي خواندني از سفارش
  محمدرضا پهلوی به  اسداه علم، رسم پیشکشی

 در   دربار ايران و عوام فريبی ملکه!
مرتضی کلیلی ��قاب��

    قاب  مشاهیر3
پهلوان علی تیموری باا نشسته ردیف اول وسط اکبر خاتم پسر پهلوان خراسانی، 

ردیف دوم حاج اکبر گیل گیلکی،  پهلوان خسرو معصومی،  طیب حاج رضایی، 
مصطفی دادکان معروف به مصطفی پادگان  ردیف پایین تیمسار جواد ماحیدر  

و علی رامز بازیگر سینما)ازصفحه شخصی مجتبی تیموری(

  

  قاب  نوستالژی1
اولین جایگاه 

سوخت تهران 
در تقاطع خیابان 
شاهرضا )انقاب( 

و خیابان وصال 
شیرازي دهه 40

 

قاب  مشاهیر1
تصویري از   

رهبر  انقاب  
در  سال ۵۸  در 

لباس احرام 
در سفر حج 

)مشرق نیوز(.

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