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منوی ناشناخته از  آفتاب تابان  
درباره  سه شاسی بلند کارکرده ژاپنی  صفحه��06را�بخوانيد

حدس بزنید کهکشان لیگ 
صفحه�11

نوزدهم  چه رنگی است؟   
مرور پرستاره ترین تیم های لیگ برتر در دوره جدید

پرفروش ترین بازي هاي تاریخ
محبوب ترین هاي صنعت بازي از ماریو تا تتریس  صفحه�13
مشترک عزیز  چرا  از  ما اینترنت 

نمی خری؟ هان؟
گزارشی درباره یک شگرد بی کاس برای فروش

اینترنت ADSL و TD-LTE  صفحه��04را�بخوانيد

هفته قبل درباره ســرعت انجام کارهای بانکی در آلمان و به صورت مشخص، 
درباره افتتاح حســاب یا دریافت رمز منقضی شــده برایتان گفتم. به صورت 
کلی، قوانین زیادی که در مقابله با پولشــویی و فرار مالیاتی در آلمان وجود 
دارد، باعث کند شدن بســیاری از این روندها شده اســت؛ اما این تنها دلیل 
نیســت. دلیل عمده دیگر هم به دیجیتالی نبودن بانکداری آلمانی ها مربوط 
می شــود. همان طور که در ایران چند سالی اســت کلمه دولت الکترونیک 
را از دهان سیاســتمداران و سران کشــور می شــنویم، در آلمان هم کلمه 
Digitalisierung از دهان دولتمردان آلمان نمی افتد. احساس نیاز شدید 

دولت آلمان به بهبود روندها در این کشور، باعث شده است که تمام تمرکزشان 
بر دیجیتالی کردن روندها و دور شدن از بروکراسی و کاغذبازی های رایج در 

این کشور باشد. 
هنوز هم در آلمان، شاهراه ارتباطی مردم با دولت، نامه است. هنوز هم حتی 
کوچک ترین موارد بین همســایه ها در یک ســاختمان هم از طریق ارسال 
رسمی نامه از طریق پست اعام می شود. هنوز هم همه جرائم رانندگی فقط 
از طریق نامه به فرد خاطی اطاع رسانی می شود. این عاقه قدیمی آلمانی ها 
به کاغذبازی، باعث شده است که در خیلی از موارد، مقاومت شدیدی در مقابل 
حذف کاغذ و اســتفاده از ایمیل یا روش های مدرن دیجیتالی وجود داشته 
باشد. به همین دلیل، اسم رمز گذر از کاغذ به سوی نامه الکترونیکی در آلمان، 
دیجیتالیزه شدن است که به همان میزان که کلمه دولت الکترونیک در ایران 

به گوش می رسد، این کلمه در آلمان استفاده می شود.
در ابتدای ورودم به آلمان، بیشتر از اینکه کم شدن سرعت انجام کارها به خاطر 
نامه نگاری های رایج عذابم دهد، میزان استفاده از کاغذ برایم غیرقابل تحمل 
بود. هر روز، بدون اغراق هر روز، در صندوق پســتی منزلتان چند نامه جدید 
خواهید یافت. از اطاعیه فروشــگاه های اطراف خانــه در مورد تخفیف های 
هفتگی مواد غذایی، تا نامه های صورت حســاب اینترنت یا برق، اما روزی که 
در آلمان بدون یک نامه ســپری شــود، یک روز غیرطبیعی است. ولی وقتی 
با فرهنگ تفکیک زباله آلمان بیشــتر آشنا شدم، خوشــحال شدم که از این 
میزان کاغذ مصرفی، بیشتر آنها بازیافت می شــوند و دوباره به چرخه تولید 
بازمی گردند. پس نگرانی ام بابت حمایت از محیط زیســت تا حدودی مرتفع 
شد. اما نگرانی بابت سرعت پایین امور کماکان باقی است و این تنها نگرانی من 
که از کشور دیگری به اینجا آمده ام نیست، بلکه دولتمردان هم متوجه شدند 
که برخاف صنعت که در آن در ابتدای صف ایستاده اند، در دنیای دیجیتالی 
اوضاع نگران کننده ای وجود دارد که می تواند آلمان را در 50 ســال آینده به 
کشوری متوسط تبدیل کند. سرعت رشــد آلمان در حوزه دیجیتال، آرام و با 
شیبی مایم است و این در حالی اســت که در کشورهای رقیب مانند آمریکا 
یا انگلستان، الکترونیکی کردن زندگی مردم در اولویت کارهای دولت ها قرار 
دارد و اختاف بین کشورها در حال حاضر هم کاما قابل مشاهده است. کافی 
است تعداد شــرکت های آمریکایی و آلمانی را که بر بســتر اینترنت در دنیا 
معروف هستند مقایســه کنید تا به عمق فاجعه پی ببرید. مخصوصا اگر یک 
طرف مقایسه، کشوری مثل آلمان باشــد که در صنعت و در مکانیک پیشرو 
محسوب می شود و همان قدری که در دنیای دیجیتالی از سایر کشورها عقب 
مانده، در این دو حوزه از سایرین جلوتر اســت. در ایران، خیلی از این مسائل 
کمتر از آلمان در زندگی روزمره احساس می شود. روندهای دست وپاگیر بانکی 
به طور محسوسی کمتر از آلمان است؛ که قسمتی از آن به دلیل جدید بودن 
زیرساخت ها در مقایسه با آلمان اســت و قسمتی دیگر به خاطر نبود خیلی از 
قوانین نظارتی. اما هر چه که هست، سرعت انجام امور بانکی در ایران به نظر من 
به شکل محسوسی بیشتر از آلمان است. در حالی که میزان پراکندگی جمعیت 
در آلمان، آنقدر عالی است که در این کشور با جمعیتی مشابه ایران )حدود 80 
میلیون نفر(، در پرجمعیت ترین شهر که پایتخت هم هست، حدود سه میلیون 
نفر ساکن اند که در مقایسه با جمعیت شهرهای بزرگ ایران عدد خیلی کمی 
به حساب می آید و انتظار می رود که سرعت انجام امور در یک شهر سه میلیون 

نفری بیشتر از سرعت در شهری با پنج برابر این جمعیت باشد. 
در هفته بعد، با باز کــردن مبحثی جدید، به تفاوت های انجــام امور اداری و 

دفتری بین ایران و آلمان می پردازم.

دیجیتالیزه شدن به سبک آلمان

ستونیکشنبه
شهروزُچرکچی

روزنامه فرهنگي ،  اجتماعي،
شهري  واقتصاد         ي ایران
یکشنبه |27 مرداد  1398 
16 صفحه
شماره 2449
 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان ها 1000تومان

بانک ملیبه سبک بنگاهداری 
گزارشی از جزئیات 
سرمایه گذاری های 

بانک قدیمی ایران به 
مناسبت طرح تحقیق و 

تفحص  در مجلس
برخی نمايندگان مجلس شــورای اسامی 
در روزهای اخير از تحقيق و تفحص از بانک 
ملی صحبت کرده اند. امــا مگر بانک ملی 
ايران، صاحب چه بنگاه هايی است که قرار 
اســت درباره آن تحقيق و تفحص صورت 

بگيرد؟
1. ســرمايه گذاری يــا به عبــارت بهتر، 
بنگاه داری در بانک ملی از طريق شرکتی 
به نام گروه ســرمايه گذاری ملی صورت 
می گيرد که 68 درصد از سهام آن را بانک 

ملی در اختيار دارد. 
2. سبد سهام بانک ملی در ابتدای تيرماه 
شامل 80 شرکت بوده که از اين ميزان 61 
شرکت غيربورسی بوده اند. بدون اينکه شما 
را وارد پيچيدگی هــای عدد و ارقام بکنيم 
بايد بگوييم که فقط ارزش سهام شرکت های 
بورسی گروه سرمايه گذاری ملی  7 هزار و 

872 ميليارد تومان بوده است. 
3. بيشترين ميزان سرمايه گذاری اين گروه 
در حوزه توليد محصوات شيميايی بوده و 
در اين گروه، مثا گروه سرمايه گذاری ملی 
مالک 50 درصد از کل ســهام پتروشيمی 

شازند است. 
4. بعد از آن بيشترين ميزان سرمايه گذاری 
بانک ملی از طريق گروه ســرمايه گذاری 
خود در حوزه صنايع غذايی و آشــاميدنی 
بوده است و در اين حوزه مهم ترين شرکت، 
شرکت توسعه صنايع بهشهر است. شرکتی 
که برندهای مهمی از آن دست کم در حوزه 
روغن نباتی می شناسيم: مثا بهار يا ادن. 
البته شرکت توســعه صنايع بهشهر، در 
حوزه های ديگری هم فعاليت می کند و مثا 
از شرکت های آن در حوزه مواد شوينده، نام 

پاکسان برای همه ما آشنا است. 
5. در حوزه توليد محصوات کانی غيرفلزی، 
نبايد به اين اسم دشوار توجه کنيد و کافی 
اســت فقط بدانيد که مثــا 40 درصد از 
کل ســهام چينی مقصود در اختيار گروه 
ســرمايه گذاری ملی و در نتيجه در اختيار 

بانک ملی است. 
6. در حوزه راه سازی شايد جالب باشد بدانيد 
که نزديک به 50 درصد از کل سهام آزادراه 
اروميه به تبريز در اختيار گروه سرمايه گذاری 

ملی وابسته به بانک ملی است. 
7. و دســت آخر اينکه در حوزه خودرو و 
مايحتاج آن، جالب است بدانيد که نزديک به 
يک سوم از کل سهام خودروسازی بارز برای 

گروه سرمايه  گذاری ملی است. 
به اين ترتيب، شــايد بهتر باشد از شعار 
تبليغاتی اين بانک الهام بگيريم و بگوييم 
اين بار هر جا سخن از روغن ادن و بهار يا 
پاکســان يا چينی مقصود يا استيک بارز 
باشــد، نام بانک ملی ايران می درخشد. 
بانکی که البته مشــخص نيست با توجه به 
رويکردهای کان اخيــر در حوزه کاهش 
تصدی گــری بانک ها در حــوزه اقتصاد و 
کاهش بنگاه داری آن ها چگونه توانســته 
در بسياری از صنايع ايران، دستی بر آتش 

داشته باشد.

زندگی مشکوک هیوای ستاره مربع
گزارشی درباره سود کان سرویس های ارزش افزوده که فهرستی ازآنها در دسترس نیست صفحه��03را��بخوانيد

به دنبال
»ساار«

درباره متهم
ردیف اول پرونده 

اخال  ارزی که
 از کشور 

گریخته است

»ما از یک منبع خیلی آگاه شــنیدیم که شــما خیلی 
پولدار هستید. در کار نفت هســتید، ارز، ساخت و ساز 
و...« این سوااتی است که ســال ها پیش یک خبرنگار 
از »ســاار آقاخان« متهم ردیف اول اخالگران ارزی 
پرسیده بود. این جوان 30ســاله و خوشرو در آن زمان 
گفته بود که »بیشتر« در کار صرافی است و ساخت و ساز 
و فعالیت های نفتی نمی کند. البته در زمانی ایراین هم 
داشته! در آن مصاحبه و به اصرار خبرنگار که می گوید 
شما »بابک زنجانی 2« هســتید، به شوخی می گوید: 
»اینقدر بگویید تا من را بگیرند!« شــاید هیچ کس فکر 
نمی کرد این جواِن نزدیک بــه »احمد عراقچی« روزی 
به عنوان متهم ردیف اول اخال در نظام ارزی به کشور 
عراق متواری شود و همه مســئوان درباره او صحبت 
کنند. طبق شنیده های هفت صبح »ساار آقاخان« که از 
دوستان صمیمی احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک 
مرکزی بوده با یکی از فوتبالیســت های مشهور کشور 
نیز رفاقت عمیقی داشته و حتی در مقطعی هر دو فرد 
در یک زمان به عراق رفته اند... حاا همه کشــور دست 
به دست هم شده اند تا او را پیدا کنند. جوانی که در آن 
مصاحبه وقتی می شنود چهر ه اش شبیه مسی است، برق 
خاصی در چشمانش موج می زند حاا متهم به مشارکت 
در اخال در نظام ارزی و پولی کشــور از طریق قاچاق 
عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کان 
به میزان 159میلیون و 800هــزار دار و 20میلیون و 
500هزار یورو و پرداخت رشوه به میزان 118 هزار دار 

است. همان جوان خوشرو و مهربان!

  چند نکته از یک پرونده
1. ساار آقاخان متهم ردیف اول دادگاه متهمان پرونده 
اخال ارزی اســت که 9 متهم دارد و عمدتا از کارکنان 
بانک مرکزی در دوران ولی اه ســیف هســتند .متهم 
ردیف دوم احمد عراقچی، معاون ســابق بانک مرکزی 
است. عراقچی مســئولیت توزیع ارز را به آقاخان سپرد 
که در نتیجه آن 160میلیــون دار و 20میلیون یورو 

قاچاق ارز انجام شد.
2. او که متولد سال 1370 است کارگزار خرید و فروش 

ارز بوده است. در آن زمان احمد عراقچی 10صرافی را 
انتخاب کرد که از طریق آن ها توزیع ارز انجام دهند اما 

موفق به مدیریت این شبکه نشد.
3. عراقچی در نهایت بدون اخذ مصوبه شــورای پول و 
اعتبار، ارزهای دولتی را در اختیار ساار آقاخان قرار داد 

تا او آن ها را در بازار ارز توزیع کند.
4. زمان آشــنایی عراقچی با آقاخان در شــهریور 96، 
آقاخان به عنوان نماینده و کارگزاری بانک انصار فعالیت 

داشته است.
5. از آقاخان خواسته شد که طی یک همکاری محرمانه 
در هر مرحله 5میلیون دار ارز از بانک مرکزی خریداری 
کند و به هر شخصی که صاح می داند بفروشد و در ادامه 
گفته می شــود که آقاخان به صورت مخفیانه فعالیت 

ارزی خود را به بعد از ساعت 16 منتقل کند.
6. این اقدامات سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد 
و سوءمدیریت دیگری که صورت پذیرفت این بود که ارز 
دولتی با کارت ملی به فروش می رسید که سبب قاچاق 
ارز به اقلیم کردستان عراق و تأمین ارز مورد نیاز جهت 

قاچاق کاا به ایران از مرز های غربی شد.
7. نتیجه این اقدام تشــکیل شبکه ای شــد که در آن 
160میلیون دار و 20میلیون یورو قاچاق ارز انجام شد.

8. گفته می شــود تمامی این اقدامات بــا هماهنگی چند 
مســئول بلند پایه وقت در بانک مرکزی انجام شده و این 
پرونده  به جز آقاخان و عراقچی، هفت متهم دیگر نیز دارد.

9. در اســفند ســال 1396، ســاار آقاخان بازداشت 
می شود و به گفته دادستان، بافاصله پس از بازداشت 
احمد عراقچی اقدامات آقاخان را قانونی اعام می کند. 
دادســتان می گوید اما آن ها دســت به اقداماتی برای 
پنهان کردن فعالیت های خود زده و تاش کرده بودند تا 

دستگاه قضایی را فریب دهند.
10. طبق ادعای خبرگزاری اصولگرای »تسنیم« آقاخان 
از آن زمان به استناد گزارش بانک مرکزی آزاد می شود.

11. او بار دیگر در مرداد 97 بازداشت و بعد از چند ماه 
آزاد و حاا گفته شــده که از کشــور خارج شده است. 
حتی گفته شــده او در این مدت نه ممنوع الخروج بوده 
و نه ممنوع المعامله. برخی رســانه ها ادعا کرده اند که 

وثیقه اش 15میلیارد تومان بوده و 20 اســفند ســال 
گذشته به نجف گریخته است.

  بانک مرکزی رد می کند
با این وجود اما بانک مرکزی نظر دیگری دارد. مدیرکل 
عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با رد این ادعا که 
» 159 میلیون دار توسط متهم ردیف اول پرونده فساد 
ارزی مدیران ســابق بانک مرکزی از کشور خارج شده 
اســت«، گفته: این مبلغ برای مدیریت نرخ ارز به بازار 
داخلی تزریق شد و معادل ریالی آن نیز به صورت کامل 
به خزانه بازگشته است. حتی کیفرخواست دادستانی و 
اسناد منتشر شده در رسانه ها نشــان می دهد که برای 
متهم ردیف اول یعنی ســاار آقاخــان و همکارانش به 
عنوان کارگزاران غیر رســمی بانک مرکزی در بازار ارز 
فردایی، هیچ گونه نفع شخصی در فرآیند توزیع ارز وجود 
نداشته است. سازوکار اجرای سیاســت ارز مداخله ای 
توسط بانک مرکزی به گونه ای اســت که امکان خروج 
دارهای توزیع شده  از کشور وجود ندارد، به عنوان مثال 
درباره این پرونده، دلیــل اول بر رد ادعای خروج دارها 
از کشور همان برگشت تمام  و کمال معادل ریالی 159 
میلیون دار اســت که در واقع با اسناد موجود می توان 
ثابت کرد، هیچ دار یا ریالی گم نشــده است.سازوکار 
توزیع ارز مداخله ای در بازار به صورتی بوده اســت که 
در فواصل زمانی مشخص و در بسته های 2 یا 3 میلیون 
داری در اختیار کارگزاران غیر رسمی بانک مرکزی قرار 
می گرفته و تنها در صورت تسویه ریالی کامل بسته قبلی، 
مبالغ بعدی در اختیار آن ها قرار می گرفت. با تدقیق در 
جزئیات این ماجرا مشخص می شود که امکان خروج این 
منابع از کشور وجود نداشــته و تاکنون نیز هیچ حساب 
بازی از ســاارآقاخان و همکاران او وجود ندارد و کلیه 
حساب ها تسویه شده است. کلیه ریال های مربوط به ارز 
یاد شده به بانک مرکزی پرداخت شده است که در واقع 
با اسناد موجود می توان ثابت کرد، هیچ دار یا ریالی گم 
نشده است و ارز مزبور نیز در بازار داخلی و نه در خارج از 

کشور توزیع شده است.« ادامه در صفحه 03

  عکس�یك

    ايرنا- تبريز- مرحله سوم مسابقات اتومبيل رانی اسالوم قهرمانی کشور بعدازظهر جمعه 25 مرداد 1398 با حضور 75 شرکت کننده 
در 2 کاس بانوان و 3 کاس آقايان در مجموعه ورزشی يادگار امام )ره( تبريز برگزار شد. عکاس سيدکاظم يوسفی 
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صفحه�15

شروع پر دردسر آقای سفیر    و    خانواده  
هیاهوی روزنامه بیلد بر سر مراسم معارفه محمود فرازنده ، سفیر ایران در آلمان 

این عکس  از ســفیر ما در آلمان را رویترز گرفته است. عکسی که وزیر 
خارجه آلمان را در حال تعارف با محمود فرازنده نشان می دهد آن هم در 
حالی که در اتفاقی نادر، آقای ســفیر ترجیح داده با همسر، دختر و پسر 
خود در این مراسم رســمی حضور پیدا کند. آقای فرازنده که در آستانه 
شصت سالگی است تا همین چند وقت پیش، دستیار وزیر امورخارجه و 
مدیرکل آسیا و اقیانوسیه در تهران بود تا اینکه تصمیم گرفته شد او بعد 
از اوگاندا و اندونزی، در آلمان، سومین تجربه سفارت جمهوری اسامی 

را به عهده داشته باشد. مراسم استقبال از آقای سفیر، البته حاشیه ساز 
هم شده و برخی نسبت به برگزاری باشکوه آن و مثا اهتزاز پرچم ایران 
در کاخ ریاست جمهوری اعتراض کردند اما در مقابل وزارت خارجه آلمان 
گفته که تشریفات دیپلماتیک را نســبت به فرازنده رعایت کرده است. 
برای آقای فرازنده ماموریت موفقی را آرزو می کنیم و البته امیدوارم، آن 
آقاپسر و دختر خانم محترم، تصمیم بگیرند بدون استفاده از رانت پدر، 

در زندگی موفق شوند.  
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عک غوغای بزرگان در قم  
ستون یک روز با سیاستمداران  را بخوانید  صفحه�02



باشگاه خبر
 روزنامه صبح ایران  سال نهم  شماره 2449 یکشنبه  27 مرداد  1398

غوغای بزرگان در قم
1   دیروز فرید مدرسي، روزنامه نگار اصاح طلب، سخنان محمد 
یزدي، رئیس جامعه مدرسین و عضو فقهاي شوراي نگهبان را در 
یکشنبه گذشته و در دیدار مسئوان مرکز بسیج اساتید و نخبگان 
حوزه علمیه قم، منتشــر کرده که در آن نســبت به دو شخصیت 
سیاسي یعني حســن روحاني و آملي اریجاني، رئیس   جمهور و 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز یک شخصیت حوزوي 
یعني محمدجواد علوي  بروجردي، نوه آیت اه بروجردي، سخنان 
تندي وجود دارد. منبع این سخنان به گفته فرید مدرسي، ارگان 

اساتید و نخبگان بسیجي حوزه بوده است. 
2  در این مطلب آمده است که یزدي خطاب به حسن روحاني 
گفته: »چطور کسي که تنفیذ وایت را دارد، جرأت کرده و کارهاي 
خاف امر رهبري را مي کنــد؛ مثل مخالفت درباره فضاي مجازي 

و... اگر نمي تواني مملکت را اداره کني، برو کنار.«
3  همچنین خطــاب به صادق اریجاني گفته شــده: »فاني 
مي گوید اگه این کار را نکنید نجف مي روم! خوب بروید، آیا با رفتن 
شما قم به هم مي خورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلي موثر نبود؛ 
چه رسد که نجف بروید. رئیس دفتري که 10سال، جاي مهمي  را 
اداره کرده دستگیر مي شود، بعد اعتراض مي کند که چرا گرفتید؟! 
به اسم مدرســه علمیه، کاخ ســاختند! آیا ارث پدرت بود؛ از کجا 

آوردي ساختي؟«
4  همچنین خطاب بــه محمدجواد علــوي  بروجردي آمده: 
»بعضي اگر یک روزي رسما اعام مرجعیت کنند، اگر زنده باشم، 
رسمً جلویش را مي گیرم و اعام رسمي  هم مي کنم؛ واقعا در حوزه 
چه کسي باید با این مسئله برخورد کند؟! نوه مرجع بودن که دلیل 
شرعي براي مرجعیت نیست؛ کسي نگفته هرجا فاني نوه مرجع 
شد، مي تواند مرجع باشد... اگر چنین فردي تابلو هم بزند، تابلویش 

را پایین مي آوریم؛ هیچ تعارفي هم نداریم.«
5  نکته جالب توجه این است که حجت ااسام حمزه قرباني، 
مدیر روابط عمومي  جامعه مدرســین حوزه علمیه قم، درباره این 
سخنان گفته: »ســخناني که در فضاي مجازي به آیت اه یزدي 
منتسب شده است، سندیت ندارد و تنها مرجع معتبر در این زمینه، 
پایگاه اطاع رساني جامعه مدرسین است.« اما از واکنش هایي که 
نسبت به آن صورت گرفت، مي شد فهمید که صرف عدم درج این 
سخنان در سایت جامعه مدرسین به معناي عدم اعتبار آن نیست. 
۶  این ســخنان دیروز واکنش هاي زیادي را به همراه داشت. 
سه مورد واکنش جدي به ســخنان یزدي درخصوص محمدجواد 
علوي بروجردي و رویکردي بود که یزدي در این سخنان داشت. 
منتقداني مثل محمدرضا زائري، محسن غرویان و مرتضي جوادي 
آملي گفته اند که چرا یزدي جــوري صحبت کرده که انگار او باید 
براي مردم مرجعیت تعیین کند و این درحالي است که اساسا نهاد 

مرجعیت در ایران نهادي مردمي  است. 
7  در مورد سخناني که پیرامون آملي اریجاني بیان شده یک 
واکنش داشــتیم و آن هم مربوط به آیت اه مرتضي مقتدایي، از 
اعضاي ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود. او به ایرناپاس 
گفت: »به نظرم همین شــخص اگر کار خافي داشته، اگر صاح 
مي دانستند، همان وقت تذکر مي دادند، ولي اگر صاح نمي دانند و 
سکوت کردند، باید همیشه سکوت کنند. اگر کسي سر پستي بود 
و رفت، بعد انتقاد کنند این کار درستي نیست. به نظر من هم این 

کار صحیحي نیست.«

استقبال سفير انگليس از نشست انصاراه   یک روز با سیاستمداران 
با اروپايي ها در تهران

سفير انگليس در تهران گفت وگوهاي سه جانبه 
ميان ايران، انصاراه يمن و سفراي چهارکشور 

اروپايي )E4( را درباره روند سياسي و بحران 
انساني در يمن مهم ارزيابي کرد. در چارچوب 

رايزني هاي ايران جهت حل و فصل سياسي 
بحران يمن، نشست مشترک سه جانبه اي با 

حضور هياتي از کشورمان به رياست علي اصغر 
خاجي، دستيار وزير امور خارجه در امور ويژه 

سياسي، هياتي از انصاراه يمن به رياست محمد 
عبدالسام، سخنگوي انصاراه و سفرا و روساي 
نمايندگي هاي چهارکشور ذي ربط اتحاديه اروپا 

موسوم به E4 )انگلستان، فرانسه، آلمان و ايتاليا( 
در محل وزارت امور خارجه کشورمان برگزار شد. 

راب مک اير، سفير انگليس در تهران در حساب 
کاربري خود در توئيتر نوشت: از ايران به دليل 

ميزباني گفت وگوها با هيات انصاره و همکاران من 
از ايتاليا، فرانسه و آلمان قدرداني مي کنم. بسيار 

حائز اهميت است که درباره روند سياسي و بحران 
انساني)در يمن( رايزني شود. بنابر اعام وزارت 

خارجه کشورمان، در اين نشست هيات هاي 
حاضر در جلسه ديدگاه  دولت هاي متبوع خود را 

درخصوص تحوات يمن از جمله در موضوعات 
سياسي، ميداني و وضعيت انساني در اين كشور، 

به شکل مشروح بيان و از استمرار وضعيت بحراني 
يمن که به کشته و مجروح شدن ده ها هزار يمني 
و ويراني زيرساخت هاي اين کشور منتهي شده 

است، عميقا ابراز تاسف کردند. در پايان اين 
نشست، هيات هاي شرکت کننده با تاکيد بر لزوم 

توقف هرچه سريع تر جنگ، بر راهکار سياسي 
به عنوان راه حل نهايي بحران يمن تاکيد کردند و 
با ابراز نگراني از وضعيت انساني در يمن خواستار 
تسريع در ارسال کمک هاي بشردوستانه شدند. 
هيات هاي شرکت کننده همچنين بر لزوم اجراي 

کامل توافقات استکهلم و انجام تعهدات کامل 
طرفين تاکيد کردند و آن را مقدمه اي بر حل و فصل 

نهايي سياسي بحران يمن دانستند.

 مسکو: فشار بر ايران تنش ها را 

در خليج فارس افزايش مي دهد
سفارت روسيه در لندن طي پيامي  تاکيد کرد که 
افزايش فشار بر ايران از سوي آمريکا و انگليس 
به تنش ها در خليج فارس دامن مي زند. سفارت 

روسيه در لندن با انتشار پيامي  نسبت به افزايش 
تنش ها در خليج فارس هشدار داد و تاکيد کرد 
که اين وضعيت در نتيجه فشارهاي آمريکا و به 

دنبال آن، انگليس بر ايران است. در اين پيام آمده 
است: »ما اطمينان داريم که افزايش فشارها بر 
ايران از سوي آمريکا و انگليس، به ويژه به دليل 
ايجاد ائتافي موسوم به »ماموريت محافظت از 

دريانوردي آزاد« تنها منجر به تشديد تنش ها در 
خليج فارس خواهد شد.«

سی
لما

دیپ
دو روز بعد از اعام آزادی نفتکش گریس 1 حاا 
آمریکا حکم توقیف این کشــتی را صادر کرده و 
عراق هم می گوید همه این اتفاقات زیر سر این 
کشور بوده اســت. این کشتی که جمعه از جای 
خود حرکت کرده بود، پس از مدتی متوقف شد. 

اینجا در مورد آخرین تحوات بخوانید.

   آمریکا قــرار توقیف نفتکــش ایرانی 
»گریس 1« را صادر کرد

ایاات متحــده آمریکا از صــدور حکم توقیف 
ابرنفتکش حامل نفت ایران خبر داد. این حکم 
در حالی صادر شده است که دســتگاه قضایی 
جبل الطارق روز پنجشنبه از رفع توقیف نفتکش 
ایرانی خبر داد و آخریــن گزارش ها از تدارک و 
آماده شدن این کشتی نفتی برای ترک آب های 
جبل الطارق در روز یکشــنبه حکایت داشــت. 
وزارت دادگســتری آمریکا با انتشــار بیانیه ای 
کشــتی ایرانی را به حمــل غیرقانونی و قاچاق 
سوخت به ســوریه متهم کرده و مدعی شده که 
این اقدام »با هماهنگی ســپاه پاسداران ایران 

صورت گرفته« که پیش تر از ســوی آمریکا در 
فهرست سازمان های »تروریستی« جای گرفته 

بود.
سید عباس موســوی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران روز جمعه 25 مرداد در یک نشست 
خبری ضمن تکذیب هرگونه تضمین از ســوی 
ایران درباره مقصد نفتکش گفته بود: »ایران برای 
آزادی نفتکش گریس1 هیــچ تعهدی مبنی بر 
اینکه به ســوریه نرود نداده است زیرا از ساعات 
اولیه توقیــف نفتکش اعام کردیــم که مقصد 
نفتکش سوریه نبوده و تا انتها هم بر سر همین 
حرف باقی مانــده و تأکید کردیم کــه اگر هم 
مقصد نفتکش سوریه بود بازهم  به کسی ربطی 
نداشــت.« وزارت خارجه آمریکا پیش از این با 
انتشــار بیانیه ای اعام کرده بود که از دادن ویزا 
به کارکنان نفتکش گریس 1 و سایر کشتی هایی 
که با حمل نفت ایران به ســپاه  پاسداران کمک 
کنند، ممانعت به عمل خواهد آمد و تحریم های 
واشنگتن ضد ایران را کما فی السابق و به شکل 

کامل ادامه خواهد داشت.

   نقش عراق در آزادی گریس 1 
مشاور نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه عادل 
عبدالمهدی در ســفر اخیرش به ایران در رابطه 
با مســئله نفتکش با حســن روحانی گفت وگو 
کرد، افزود که بغداد نقش مهمی در حل بحران 
تهران- لندن ایفا کرد. حســین الهنین، مشاور 
عادل عبدالمهدی نخســت وزیر عراق ادعا کرد 
که کشورش در آزادی کشتی گریس 1 )آدریان 
دریا( نقش مهمی ایفا کرده اســت. او افزود که 
عراق در حل بحران میان تهــران و لندن نقش 
مهمی ایفا کرد زیرا این کشور دوست همه است 

و این مسئله باعث شده اســت که موازنه مثبتی 
در روابط بین المللی ایجاد کند. الهنین همچنین 
گفت که مسئله نفتکش محور گفت وگوی عادل 
عبدالمهدی، نخست وزیر عراق با حسن روحانی ، 
رئیس جمهور ایران در سفر اخیرش به تهران بود.

پیش از این نیــز یک منبع عراقی مســئول در 
گفت وگو بــا شــبکه المیادین اعــام کرد که 
کشــورش برای حل بحــران نفتکش ها میان 
تهران و لندن نقش داشــت. عادل عبدالمهدی 
نخست وزیر عراق اخیرا به تهران سفر کرده بود 
و با مقامات عالی رتبه کشورمان از جمله حسن 

روحانی دیدار و گفت وگو کرد.

آخرین تحوات گریس 1
اما و اگرهایی در مورد سرنوشت نفتکش ایرانی

 خبر دو خبر یک

محمدجواد ظریف صبح روز شنبه در کنگره ملي 
الماس هاي درخشان، با اشــاره به این که همه ما 
وامدار ایثارگران، شهدا و خانواده هاي آنها هستیم، 
تاکید کرد: »ما)مسئوان( نباید در پس مقاومت 
مردم پنهان شــویم و هزینه اي بر مقاومت مردم 

تحمیل کنیم.«
 آنچه اکنون ایران در برابر تمــام نامایمات، 
سختي ها و فشارها حفظ کرده و باعث شده که این 
کشــور به  ســمت جلو حرکت کنــد و در برابر 
زورگویان تســلیم نشــود، همین فرهنگ ایثار و 
شهادت است که شــما عزیران بهترین نمونه آن 

هستید.
در دنیاي کنوني توانمندي هــا فقط در توان 
نظامي، اقتصادي و سیاسي خاصه نمي شود، امروز 
شاخصه هاي قدرت متنوع و متکثر است. فرهنگ، 
باور و توانمندي ایستادگي در برابر زورگویي ها و 
فشارها یک عامل و شاخصه بزرگ قدرت است. ما 
به لطف خداوند و تاش هاي مردم توانسته ایم در 
حوزه هاي مختلف پیشرفت کنیم این پیشرفت را 
مدیون تحمل و مقاومت مردم هستیم. ما هر چه 

پیشرفت کرده ایم نه به خاطر کمک هاي خارجي، 
نه به خاطر قرارگرفتن زیر چترهاي حمایتي آن و 
بلکه به رغم کارشــکني ها و تحریم هاي ظالمانه 
خارجي با تکیه بــر مردم مان توانســتیم به این 
موفقیت ها دست پیدا کنیم. مردم مبناي قدرت ما 

هستند.
اگــر آمریکایي هــا به رغم تمام ادعاي شــان 
نمي توانند در برابر ما ایســتادگي کنند، به خاطر 
فرهنگي اســت کــه شــما آزادگان، جانبازان و 
خانواده هــاي شــهدا نمــاد آن هســتید و بــه 

همین خاطر ما همه وامدار شما هستیم.
 اگر بخواهیم پیشــرفت و عزت امروز را داشته 
باشیم، باید همواره به یاد داشته باشیم که وامدار 
چه کساني هستیم و به چه دلیلي است که امروز ما 

مقتدر و سربلند هستیم.
 ما)مسئوان( نباید در پس مقاومت شما پنهان 
شویم و هزینه اي را بر مقاومت شما تحمیل کنیم. 
باید قدردان مقاومت شما و مردم باشیم و باري از 
دوش مــردم برداریم. هزینه معــاش مردم را کم 

کنیم و فشارها بر زندگي مردم را کاهش دهیم.

کاخ کرملین در آســتانه دیدار روساي جمهوري 
فرانسه و روســیه پیش از نشست ســران »گروه 
7«، حفظ توافق برجام را وظیفه مشترک مسکو 
و پاریس دانست. به گزارش خبرگزاري »تاس«، 
یوري یوشــاکوف )Yury Ushakov( دستیار 
ویژه رئیس جمهوري روســیه، از دیدار وادیمیر 
پوتین با امانوئل مکرون، رئیس جمهوري فرانسه در 
روز دوشنبه هفته جاري در »فورت دو برگانکون« 
فرانسه خبر داد و گفت: »روسیه و فرانسه وظیفه 
مشترک حفظ برجام و جلوگیري از تشدید تنش ها 
بین ایران و آمریــکا در خلیج فــارس را برعهده 
دارند.« اواخر هفته گذشــته، خبرگزاري فرانسه 
به نقل از یک مقام فرانسوي که نامي  از آن نبرده 
بود، موضوع ایران را یکي از دستورکارهاي اصلي 
دیدار آتي این دوشریک برجامي، پیش از نشست 
سران هفت کشور بزرگ صنعتي جهان عنوان کرد. 
خبرگزاري فرانسه نوشت: »پاریس تمایل دارد که 
مسکو از روابط گرم خود با تهران براي جلوگیري 
از تشــدید تنش هــا در منطقه اســتفاده کند.« 
رئیس جمهوري فرانسه چندي پیش اعام کرده 

بود که روز 28مرداد)19اوت( با رئیس جمهوري 
روسیه دیدار مي کند. این دیدار به  دعوت مکرون 
صورت مي گیرد. فرانسه در سال 2019، ریاست 
»گروه 7« متشکل از سران بریتانیا، کانادا، آلمان، 
ایتالیا، ژاپن و ایاات متحــده را برعهده دارد. به 
نوشته تاس، رهبران دوکشــور همچنین درباره 
برنامه هایــي براي برگزاري اجــاس چهارجانبه 
با موضوع ســوریه بحث خواهند کرد. دســتیار 
ویژه مکــرون گفت: »جداي از روابــط دوجانبه، 
با توجه به نقشــي که روســیه و فرانسه به عنوان 
اعضاي دائم شوراي امنیت ســازمان ملل به طور 
قاطعانه در عرصه سیاسي اروپا دارند، در فورت دو 
برگانکون به طور جدي در مورد مسائل بین المللي 
و مسائل مربوط به تضمین امنیت در اروپا گفت و گو 
خواهند کرد.« دستیار ویژه رئیس جمهوري روسیه 
خاطرنشان کرد: »موضوع هاي مربوط به مشارکت 
روســیه در رویدادهاي مختلف مجمع پارلماني 
شوراي اروپا )PACE( با توجه به ریاست فرانسه 
در این شورا احتماا در اجاس آینده مورد بحث 

قرار خواهد گرفت.« 

حفظ برجام، وظیفه مشترک کرملین و الیزهصاحب اختیار مردم نیستیم

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

1  زيباکام: نمی توانند به سليمانی حمله کنند، به ظريف 
حمله می کنند؛ صادق زیباکام، تحلیلگر سیاسی اصاح طلب در 
گفت وگویی درباره علت حمله به ظریف گفت: شاید کسی باور نکند 
ولی بخشــی از آن به این بازمی گردد که آقای ظریف به انگلیسی 
مسلط است. آقای ظریف باادب اســت. آقای ظریف تحصیلکرده 
است. آقای ظریف برازنده است و متاسفانه از نظر خیلی از تندروها ، 
انقابیون و رادیکال ها، وزیر خارجه انقابی، وزیر خارجه ای است 
که توهین کند. دیگران را تحقیر کند. پرچم آمریکا را وسط مجلس 
شورای اسامی آتش بزند. مرگ بر آمریکا بگوید. وقتی قرار است 
با وزیر خارجــه آمریکا یعنی جان کری صحبت کند، به او پشــت 
کند و توهین کند. متاســفانه در جامعه ما مــاک انقابی گری و 
ماک رادیکال بودن، به فحاشی، خاف نرم عمل کردن و به اینکه 
شعارهای پوچ و الکی دادن و به رهبران و مسئوان کشورهای دیگر 
منظم توهین و تحقیر کردن و ژست های انقابی گرفتن، تقلیل پیدا 
کرده است. و این خیلی اسباب تاسف است. ظریف اهل مماشات 
نیست. اصا برای ظریف مهم نیست که کار و رفتاری کند تا تندروها 
از آن خوششان بیاید. برای همین است که اکنون و تا این حد مایه 
بغض و کینه تندروها شــده اســت. در غیر این صورت شما ظرف 
شش سال گذشته یک عمل، یک موضع گیری، یک حرکت و یک 
مصاحبه ظریف را نمی توانید بیاورید که ایشان چیزی گفته باشد که 
نظام آن  را نگفته باشد. یا ظریف حرفی زده باشد که نظام آن حرف 
را نمی زند. زیباکام تصریح کرد: البته آنها یک بغض و کینه دیگری 
هم از ظریف دارند و آن هم به ماجرای آمدن بشار اسد به تهران باز 
می گردد. که آقای ظریف به واسطه اینکه  این سفر به او اطاع داده 
نشده بود ، چرا استعفا داد؟! آقای ظریف نباید استعفا می داد و قس 
علیهذا. دلیل بعدی این است که تا حدودی میان تندروها از اینکه 
آقای سردار قاسم سلیمانی اینگونه از آقای ظریف حمایت می کند 
اختافاتی به وجود آمده است. وی گفت:این ماجرا باعث به وجود 
آمدن بغض و کینه تندروها و کســانی که ظریف رقیب آنها است 
و چندان دل خوشی از سردار قاسم ســلیمانی ندارند، شده است . 
لذا از آنجا که نمی توانند به سردار قاسم سلیمانی چیزی بگویند، 
تافی اش را ســر ظریف در می آورند. یعنی به عبارت دیگر عاقه، 
احترام و محبتی که سردار قاسم ســلیمانی به ظریف دارد باعث 
دلخوری، کدورت و بغض و کینه تندروها شــده است. تندروهایی 
که به هر حال خیلی آب شان با سردار قاسم سلیمانی در یک جوی 

نمی رود. )خبرآناین(
2  زيباکام يک ســال حبس گرفت؛ صادق زیباکام فعال 
سیاسی اصولگرا به یک ســال زندان محکوم شد. صادق زیباکام، 
فعال سیاسی اصاح طلب گفت: دادستان دادسرای ویژه روحانیت 
به واسطه یکی از پست های اینستاگرامش پیرامون مقایسه بودجه 
استخدام ســیصدهزار روحانی با بودجه اســتان های کردستان، 
سیستان و بلوچستان و محیط زیست کشور اعام جرم کرده است.  
زیباکام درباره محرومیت خود تاکید کرد: دادگاه او را محاکمه و به 
اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به یک سال زندان 
محکوم كرد. این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد که به رای صادره 

اعتراض کرده و منتظر تجدیدنظر خواهد بود. )اعتمادآناین(
3  نظر وزير اطاعات درباره احتياط در تاييد صاحيت ها؛ 
سید محمود علوی، وزیر اطاعات در گردهمایی مدیران حراست 
دانشگاه ها، پژوهشــگاه ها و پارک های علم و فناوری در دانشگاه 

عامه طباطبایی در بخشی از سخنانش، به مسئله تایید صاحیت ها 
اشاره کرد و گفت: در بررسی و رسیدگی به تایید صاحیت ها باید 
سخنان افراد را شــنید و استناد تنها به گزارشــات منابع راهگشا 

نیست و در معرض تردید است. )خبرآناین(
4   نظر صادق خرازی دربــاره مصباح يزدی؛ صادق خرازی 
دبیرکل حزب اصاح طلب ندای ایرانیان در کارگاه نقد مستند  »آن 
زمستان؛ برشی از زندگی آیت اه مصباح یزدی« گفت: بنده آیت اه 
مصباح را فیلسوف صمدانی، مفسر و عالم ربانی می دانم و جایگاه 
ویژه ای برای این شــخصیت بزرگوار قائل بوده و هستم. خرازی با 
بیان این که آیت اه مصباح یزدی از ابتدا مبارز واقعی بوده و هست 
و همواره در برابر تحریف ها و انحرافات ایستاده و شجاعانه برخورد 
کرده است، گفت: بنده سخنان برخی دوستان اصاح طلب درباره 
آیت اه مصباح یزدی را قبول ندارم، چون ایشان بیش از 50 سال 
است که در میدان واقعی مبارزه قرار دارد و شخصیت هایی همچون 

ایشان در حوزه بسیار کم هستند. )فارس(
5  صادقی درباره مستند بی بی سی از وزير اطاعات سوال 
پرسيد؛ محمود صادقی نماینده مردم تهران، در حساب توئیتری 
خود نوشت: سؤال از وزیر اطاعات درباره علت آزادی فردی که قبا 
اعترافات او به عنوان فرمانده عملیات ترور دانشمندان هسته ای از 
سیمای جمهوری اسامی  پخش شده بود، به هیأت رئیسه مجلس 

شورای اسامی تقدیم شد. )خبرآناین(
۶   محمد مهاجری، فعال سياســی اصولگرا، در واکنش 
به دستگيری حسن عباســی، توئيتی منتشر کرد:  »خیلی از 
دوستان اصولگرایم از بازداشت آقای  دکترینال  حسن عباسی ابراز 
ناراحتی کرده اند. می فهمم چرا. حتما وزارت اطاعات می داند او 
فقط بازیچه ای است که از توهمش سود برده و از او کولی گرفته اند. 
اگر بیشتر بگردید می رسید به  گاندو های ترحم برانگیزی که رخنه 

کرده اند در بین  مااصولگراها!«
7   هشدار درباره تضعيف مجلس؛ در جلسه دیروز مجلس؛ 
پیشنهاد حذف یک ماده قانونی از سوی محمدرضا صباغیان بافقی 
نماینده مهریز و بافق در مجلس  با اشاره به موضوع رد شدن لزوم 
گزارش رئیس جمهور و وزرا به مجلس نیز گفت: پس درب مجلس 
را ببندید حداقل مردم بدانند مجلسی وجود ندارد. اریجانی در این 
لحظه به صباغیان پاســخ داد: این اجازه را رهبری دادند این را که 
دیگر نباید ایراد بگیرید. صباغیان در پاســخ به اریجانی گفت: به 
هر حال مجلس در حال ضعیف شدن است. ما اطاعت امر رهبری 
را داریم و شما هم این را می دانید اما مجلس وقتی در حال ضعیف 
شدن است نمی توانیم حرفی نزنیم. من می گویم نمایندگان رای به 

تضعیف مجلس ندهند.
8  واکنش کواکبيان به اتهامــات آيت اه يزدی؛  مصطفی 
کواکبیان نماینده تهران در جریان نشست علنی مجلس در تذکری 
درباره شان و جایگاه مجلس و با اشــاره به اظهارات آیت اه یزدی 
گفت: حضــرت آیت اه یــزدی فقیه محترم شــورای نگهبان در 
خصوص مجلس اظهار نظری فرمودند که واقعا اینگونه نیســت. 
او ادامه داد: ایشان گفته اند برخی نمایندگان با وزرا ابی می کنند 
و در رابطه با استیضاح وزرا با یکدیگر بده بستان دارند. اگر ایشان 
مصداقی دارند اسم ببرند. اینطور همه نمایندگان زیر سوال می روند. 
کواکبیان به اظهارات آیت اه یزدی درباره کنوانسیون پسماندهای 
هسته ای هم اشاره کرد و گفت: در خصوص پسماندهای هسته ای 

نیز باید مسئله ای شفاف شود. اینگونه نیست که پسماندهای سایر 
کشورها در کشور ما دفن شود. ازم است برای شفاف سازی در افکار 

عمومی این مسئله واضح بیان شود. )خبرآناین(
9  ســقف پرش اصاح طلبان در مجلس عارف بود؛ گزیده 
سخنان حسین مرعشی، ســخنگوی کارگزاران سازندگی درباره 

ارزیابی عملکرد عارف را بخوانید: 
کارکرد دو دوره گذشته شورای عالی سیاستگذاری اصاح طلبان 
را مناســب ارزیابی می کنم. محمدرضا عارف اصالتا شــخصیت 
فرهنگی و دانشگاهی اســت. جوهره وجودی عارف نشان می دهد 
وی شخصیتی سیاســی نیســت. باید بپذیریم ما کس دیگری را 
نداریم اینطور نیست که موسوی خوئینی ها، عبداه نوری یا بهزاد 
نبوی و حتی عبدالواحد موسوی اری و کرباسچی را نخواستیم به 
مجلس بفرستیم سقف پرش ما در انتخابات مجلس دهم محمدرضا 

عارف بود.
از نظر من عارف شــخصیت مفید و به درد خوری است ولی ذاتش 
سیاســی نیســت و از نظر ویژگی شخصیتی سیاســتمدار تلقی 
نمی شــود بلکه چهره ای دانشــگاهی، مایم، متین است. او اگر 
محافظــه کار نبود که نمی  توانســت وارد مجلس شــود. حتما او 
نیم نگاهی به تایید صاحیتش در انتخابات ریاست جمهوری دارد.

از نظر من در سیاســت، عارف ذیل رئیس دولت اصاحات تعریف 
می شــود و مادامی که عارف در این جهت حرکت کنــد باید به او 
احترام بگذاریم و تقویتش کنیم. اگر عارف بخواهد ســاز جدا بزند 
و لباس سیاســی را از تنش دربیاورد و آن لباسی که عارف جدا از 

اصاح طلبان بپوشد بی قواره و تنگ خواهد بود.  
رئیس دولت اصاحات و کرباسچی و ســایر دوستان درباره عارف 
نظرات مشابهی دارند. نمی خواهم بگویم خاتمی منتقد است ولی 
به  هرحال همه به عارف کمک می کنند تا کارها خوب پیش برود. 
مادام که شخصی مناسب تر و قوی تر از عارف نداریم تضعیف عارف 

تضعیف خود ماست.  
10  آخرين توافقات ايران و عراق بــرای اربعين؛ عبدالرضا 
رحمانی فضلی، وزیر کشــور، عصر دیروز با یاسین الیاسری وزیر 
کشــور عراق دیدار و گفت وگو کرد. در این دیــدار دو طرف برای 
ســهولت زائران اربعین تفاهم نامه ای را به امضا رساندند. به گفته 
رحمانی فضلی بر اســاس این تفاهم نامه عاوه بر باز گشــایی مرز 
خســروی، روادید نیز لغو شده اســت، همچنین سطح خدمات 
و تســهیات و امنیت مرزها برای زائران اربعیــن افزایش خواهد 
یافت. رحمانی فضلی تصریح کرد: همکاری میان وزارت کشــور 
ایران و عراق رو به افزایش و بهبود است و در این چند سال شاهد 
همکاری های مناسبی در حوزه های امنیت مرزها، تبادات مرزی 
و در ایام اربعین بودیم. وزیر کشور ضمن تشکر از دولت عراق برای 
همکاری بیشتر، گفت: رئیس جمهور در سفری که به بغداد داشتند 
پیگیر مسائل بســیاری همچون موضوع اربعین بودند و ما امسال 
شاهد هستیم که با لطف الهی مرز خســروی بازگشایی می شود. 
همچنین روادید لغو و سطح خدمات و تسهیات در حوزه های دیگر 
افزایش می  یابد. وی بیان کرد: در جلسه امروز و بر اساس تفاهم نامه 
همه موارد همچون روابط دو جانبه، روابط امنیتی، مرزی و پلیس 
دو کشور به امضا رسید که این تفاهم نامه گام بلندی برای افزایش 
همکاری، تقویت روابط و بهبود شــرایط در داخــل ایران و عراق، 

استان های آنها و ما در استان های مرزی است.

تحلیل زیباکام درباره علت حمله به ظریف و تحلیل مرعشی درباره ارزیابی عملکرد عارف
عکسنوشت

    در چارچوب رایزنی های جمهوری اسامی ایران جهت حل و فصل سیاسی بحران یمن نشست مشترک سه 
جانبه ای با حضور هیاتی از ایران به ریاست »علی اصغر خاجی«  دستیار وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی، 

هیاتی از انصاراه یمن به ریاست محمد عبدالسام سخنگوی انصاراه یمن و سفرا و روسای نمایندگی های چهار کشور 
ذی ربط اتحادیه اروپا موسوم به E4 )انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا( در محل وزارت امور خارجه برگزار شد. )ایرنا(

    احمد توکلی در کنار حجت ااسام سید مسعود خامنه ای، فرزند رهبر انقاب در مراسم ترحیم دختر عباس 
سلیمی نمین. )عکس: محمد حسن زاده / تسنیم(

    محمد عبدالسام سخنگوی انصاراه یمن به زیارت آرامگاه امامزاده ناصرالحق اطروش، از نوادگان امام سجاد و 
از اصحاب امام هادی علیهماالسام در استان مازندران رفت. شیعیان زیدی یمن، ارادت فراوانی به امامزاده 

ناصرالحق دارند و زیارت مزار این امامزاده، آرزوی هر شیعه یمنی است. )فارس(
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هفتصبح

1 ســه روز پیش وزیر ارتباطات در توئیتر 
نوشــت حجــم زیــادی از کاهبرداری های 
سرویس های ارزش افزوده کاهش پیدا کرده 
و در مجموع درآمد خدمات ارزش افزوده 30 
درصد کاهش داشته. آذری جهرمی  بار دیگر 
از هشتگ حق الناس اســتفاده کرده و نوشته 
این اتفاق در واقع با اطاع رسانی مردم درباره 
کد ستاره 800 مربع رقم خورده. او از کاربران 
دعوت کرده که همچنان با معرفی این کد به 
بقیه مردم کمک کنند تا جلوی این دزدی ها 
از جیب مردم گرفته شود. تا همین جا قضیه 
را نگه داریم. قبا در چند نوبت نوشتیم که این 
سرویس های ارزش افزوده چطور جیب مردم 
را خالی می کنند و خیلی از مشــترکین بدون 
اینکه بدانند هر ماه مبلغ قابل توجهی به جیب 
این سرویس ها واریز می کنند. تصور کنید یک 
شهروند برای شرکت در قرعه کشی ای که در 
فان برنامه تلویزیونی تبلیغ شده یک پیامک 
زده و بعد از آن روزانــه و به ازای هر پیامک به 
درد نخور که برای او ارســال می شود مبلغی 
را به حسابش می نویســند. خاصه ماجرا به 
همین سادگی اســت اما بعد آمدند کد ستاره 
800 مربع را معرفی کردنــد که با گرفتن آن 
مشترک می تواند بفهمد در چه سرویس هایي 
عضو است و اگر نخواســت با گرفتن یک کد 
دیگر انصــراف دهد. یادمان نــرود که قبل از 
ستاره 800 مربع اوضاع خیلی بدتر بود و اصا 
قطع عضویت از همین سرویس ها هم خودش 

دردسر بزرگی بود.
 

2  خب برگردیم به اصل موضوع. صادقانه 
بگوییم ما در مورد ایــن جمله وزیر که درآمد 
سرویس های ارزش افزوده 30 درصد کاهش 
پیدا کــرده تردید داریم، به چنــد دلیل؛ اول 
اینکــه آذری جهرمی  هیــچ جزئیاتی نگفته 
که این درآمد نســبت به چه زمانی و دقیقا به 

چه میزان کاهش پیدا کرده. اصا چرا شفاف 
اعام نمی شود درآمد اپراتورها و شرکت ها  از 
این سرویس چقدر اســت؟ دو روز پیش یک 
کاربر توئیتر نوشته درآمد همراه اول فقط در 
چهارماه ابتدایی امسال از محل ارزش افزوده 
393 میلیارد و 443 میلیون و 780 هزار تومان 
بوده. این رقم را ما نمی توانیم مســتقا تایید 
کنیم. چاره کار چیســت؟ اینکه از همراه اول 
و ســازمان تنظیم مقررات بپرسیم و به شما 
گزارش دهیم. اتفاقا همین کار را هم کردیم. 
از مســئوان همراه اول خواســتیم فهرست 
کامل سرویس های ارزش افزوده و شرکت های 
دســت اندرکار در آن ها را در اختیــار ما قرار 
بدهند که روابط عمومی  این اپراتور پاسخ داد: 
»اطاعات کامل از سرویس های ارزش افزوده 
همراه اول در اختیار سازمان تنظیم مقررات 
وزارت ارتباطات است و رگواتوری در صورت 

صاحدید می تواند آن را منتشر کند.«

3  بعد این پرســش را با ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی در میان گذاشتیم 
و از طرف روزنامه هم به سازمان تنظیم مقررات 
نامه کتبی زدیم و از آن ها خواستیم در مورد 
سرویس های ارزش افزوده شفاف سازی کنند 
و هم این سوال را در سامانه انتشار و دسترسی 
آزاد به اطاعات به ثبت رساندیم که بااخره 
ببینیم به واسطه این سرویس ارزش افزوده چه 
شرکت هایی چقدر پول از چه تعداد مشترک 
می برند؟ سازمان تنظیم مقررات هنوز پاسخی 
به این ســوال ما نداده امــا در روزهای آینده 
امیدواریم که بتوانیم پاســخ آن ها را منتشر 
کنیم. حاا چرا می گوییم به دقیق بودن آماری 
که به اطاع وزیر ارتباطات رســانده اند تردید 
داریم؟ چون در ســال 95 مرتضــی براری، 
معاون وقت وزیر ارتباطات درآمد ساانه همراه 
اول از ســرویس های ارزش افزوده را 1200 
میلیارد تومــان گزارش کرده بــود. حاا این 
رقم را بگذارید کنــار آن درآمد 393 میلیارد 
تومانی 4 ماه ابتدایی امسال. اگر درآمد همراه 

اول از این بخش با همین شــیب جلو برود تا 
پایان سال به 1575 میلیارد تومان می رسد. 
بنابراین با حساب و کتاب ما درآمد همراه اول 
از سرویس های ارزش افزوده نه تنها 30 درصد 
کم نشده بلکه 30 درصد بیشتر هم شده است. 
مگر اینکه این آمار ادعایی 393 میلیارد تومان 
دقیق نباشــد یا وزیر ارقام را بــا مقطع زمانی 

متفاوتی مقایسه کرده باشد. 

4  در مــورد بازپس گیــری پــول از 
سرویس های ارزش افزوده هم یک نکته دیگر 
بگوییم. مهرماه پارسال وزیر ارتباطات توئیت 
کرد مبالغ کسر شــده از دو میلیون مشترک 
همراه اول که بدون اطاع در ســرویس های 
ارزش افزوده عضو شده بودند به حساب آن ها 
مســترد شــد. مجموع مبالغ کشف شده هم 
حدود 35 میلیــارد تومان اعام شــد. با این 
حال تقریبا همــه مطمئنیم کــه هنوز عده 
زیادی از مردم بدون اینکه خودشــان بدانند 
مشترک این سرویس ها هستند. این درست 
که ســرویس ســتاره 800 مربع راه اندازی 
شــده و حتی خود اپراتورها هــم هر از گاهی 
با ارسال یک پیامک به مشــترکین یادآوری 
می کنند که شــما در چه سرویس های ارزش 
افزوده ای عضو هســتید؛ ولی شاید منصفانه 
این بود که یکبار عضویت مشترکین در همه 
ســرویس ها لغو می شــد و بعد دوباره اطاع 
رسانی صورت می گرفت که هرکس می خواهد 
عضو شود درخواســت بدهد. اینکه می گوییم 
عده ای بدون اطاع در این ســرویس ها عضو 
شــدند صرفا به قرعه کشــی ها و مشوق های 
برنامه تلویزیونی اشــاره نمی کنیم. بلکه باید 
به گزارشی اســتناد کنیم که سال پیش خود 
ســازمان فناوری اطاعات ایران منتشر کرد 
و مشــخص شــد بعضی از این شــرکت ها با 
سوءاستفاده از بدافزارهای اندرویدی موسوم 
به پوشــفا به صورت خودکار مشترکین را در 
این ســرویس های ارزش افــزوده عضو کرده 
بودند. حتی می گفتند ماجرای دستکاری آرای 

برنامه برنده باش در جشــنواره جام جم هم با 
همین روش انجام شده و تابستان سال پیش 
چند میلیون دســتگاه موبایل در ایران به این 

بدافزارها آلوده شده بود.  
 

5 حاا ببینیــم چه شــرکت هایی در این 
درآمــد 393 میلیــارد تومانی همــراه اول 
از ســرویس های ارزش افزوده ســهیم بودند. 
اسامی این شرکت ها تا زمانی که سازمان تنظیم 
مقررات و همراه اول اطاع رسانی نکنند لزوما 
مورد تایید ما نیســت اما یک کاربر توئیتر به 
نام محمد جرجندی چند تا از این شــرکت ها 
را معرفی کرده و در کانــال تلگرامی  وب آموز 
هم این جزئیات بازتاب پیــدا کرده. رتبه اول 
در اختیار شــرکت همــکاران راه پویان همتا 
)همراه وس( قــرار دارد که در 4 مــاه ابتدایی 
امســال 86 میلیارد و 250 میلیون تومان از 
ســرویس های ارزش افزوده عایدش شده. در 
سایت همراه اول این شرکت به عنوان یکی از 
همکاران این اپراتور معرفی شده و مدیرعامل 
آن موســی خواجویی اســت. جایگاه دوم به 
شرکت  هاب بهشــتی )هوشمند اول بهشتی( 
رســیده با مبلغ 58 میلیــارد و 532 میلیون 
تومان درآمد. اگر اسم  هاب بهشتی برایتان آشنا 
نیست حتما سرویس های زیرمجموعه آن را از 
قبیل بومرنگ، دســتپخت، گام اول، سرویس 

اول می شناسید. یعنی اســامی  سرویس ها را 
اگر بگوییم احتماا برایتــان قضیه ملموس تر 
اســت. به طور مثال همان شرکت همراه وس 
را که بااتر اســم بردیم ســرویس »پزشک« 
را ارائه می دهد. شــرکت تله پرومو )توســعه 
فناوری همــراه بیتا پرداز( هــم 44 میلیارد و 
870 میلیون تومان درآمد داشته که ادعا شده 
این شرکت متعلق به فردی منتسب به یکی از 
پیشکسوتان باشــگاه پرسپولیس است. بعد از 
اپ هایی مثل پرهام، آرتاتل، راشین، آواتوسعه، 
رهنما کامیابان و ... که بیش از 27 میلیارد سهم 
داشتند نوبت به شــرکت اول مارکت می رسد 
که طبعا همه به واسطه برنامه دور همی  آن را 
می شناسند. مدیر هیات مدیره این شرکت هم 
ناصر غدیر کاشانی است و بیش از 21 میلیارد 
تومان درآمــد ثبت کرده. رتبــه بعدی هم به 
شرکت مبین وان کیش می رسد که با نماد اوان 
در بورس حضور دارد و در آخرین مجمع این 
شرکت اعام شد سودشــان 267 درصد رشد 
نشان داده. خب این رشد از کجا آمده؟ از همین 
سرویس های ارزش افزوده و اصطاحا وس که 
در همین چهارماه ابتدایی امسال نزدیک 24 
میلیارد تومان نصیب این شرکت کرده است. 
یعنی همین پیامک های ُخــرد که خیلی از ما 
شاید ندانیم یا اگر بدانیم پیگیر قطع کردنش 

نمی شویم به حساب همین افراد می رود.  

مرکز بررسی های اســتراتژیک ریاســت جمهوری در سایت خود، 
طرحی از آینده بنزین نوشته که بخش هایی از آن را می خوانید.

 یارانه نقدی 45500 تومانی که در حال حاضر به هر فرد پرداخت 
می شــود، به صورت کامل حذف و منابع حاصل، در زیرساخت های 

تولید نفت سرمایه گذاری شود.
  به جای یارانه نقــدی، به هر ایرانــی باای 18 ســال، به اندازه 
مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به طور ماهانه تعلق گیرد که با توجه 
به جمعیت باای 18 سال کشور و مصرف متوسط کنونی بنزین، 40 
لیتر در ماه اعتبار پیشنهاد می شود. به منظور نظارت مردم بر تولید 
نفت کشور و ملموس کردن تأثیر تولید نفت بر زندگی مردم، می توان 
سهمیه تعلق گرفته به مردم را متناســب با تولید نفت کشور تعیین 
کرد؛ به عبارت دیگر سهمیه کل پرداختی، درصد ثابتی از تولید نفت 
کشور باشد. این سهمیه ها می تواند به جای کارت سوخت در کارت 
ملی هوشمند افراد بارگذاری شوند که با این روش می توان مصرف هر 

فرد را رصد و از قاچاق بنزین به شدت جلوگیری کرد.
  بازاری آناین به منظور خریدوفروش اعتبارات شــکل بگیرد که 
افراد بتوانند مازاد مصرف خود را از اعتبار تعیین شده تقاضا یا مازاد 
اعتبار خود را در این بازار عرضه کنند. یکی دیگر از کارکردهای دیگر 
این بازار کشف قیمت واقعی بنزین در داخل کشور است به طوری که 

قیمت تعادلی بنزین در این بازار مشخص می شود.
  افراد می توانند بعد از عرضه بنزین خود در بازار آناین ارز بنزین، 

مبالغ خود را به صورت ماهانه از این بازار آناین برداشت کنند.
  نهادی به عنوان تنظیم گر بازار بنزین شــکل بگیرد که نوسانات 
شدید قیمتی را کنترل کند به طوری که قیمت را بین قیمت فعلی )کف 
قیمت( و قیمت فوب خلیج فارس )سقف قیمت( تنظیم کند. کارکرد 
این نهاد به این صورت است که در قیمت های پایین شکل گرفته در 
بازار آناین، به عنوان خریدار وارد بازار می شــود تا از کاهش بیشتر 
قیمت ها جلوگیری کند و در قیمت های باای شکل گرفته به عنوان 

فروشنده عمل می کند و مانع افزایش بیشتر قیمت ها می شود.
   چرا این طرح بهتر از راه حل های جایگزین است؟

این طــرح در مقایســه با طرح هــای مطرح یــا اجراشــده اعم از 
سهمیه بندی و آزادسازی قیمت بنزین، بهینه و کاراتر است. در ادامه 

معایب و مزایای هر طرح بیان می شود.
1   طرح سهمیه بندی بنزین

همان طور که قبًا اشــاره شــد اجرای عملی این طرح، بااینکه در 
کوتاه مدت باعث کاهش مصرف و قاچاق بنزین شد ولی در بلندمدت 
با ایجاد بازار کارت های سوخت، مجددً قاچاق بنزین رونق پیدا کرد. 
ضمنً با توجه به اینکه در سال 93 این طرح متوقف شد، اجرای دوباره 
آن اثر روانی بر عموم مردم خواهد داشــت و بی اعتمادی ها را بیشتر 
خواهد کرد. در سهمیه بندی، اختاف قیمت بین قیمت سهمیه ای و 
آزاد ایجاد می شود که این خود عامل فساد و ناکارآمدی خواهد بود و 
باعث خواهد شد بازار سیاه برای کارت های سوخت ایجاد شود. عاوه 
بر این ها، در صورت سهمیه بندی، انصاف و برابری نیز به صورت کامل 
رعایت نمی شود و افرادی که دسترســی به خودرو ندارند از سهمیه 

محروم می مانند.
2  طرح آزادسازی قیمت بنزین

واقعی سازی قیمت بنزین در کشوری که تورم آن چندین برابر تورم 

جهانی اســت واقع بینانه نیست و در ســال های آینده قابل پیگیری 
نیســت به دلیل اینکه افزایش چندبرابری قیمت بنزین باعث رشد 
تورم شده و دوباره نیاز به افزایش بیشــتر قیمت بنزین وجود دارد 
که این خود باعث ایجاد یک بازخورد منفی می شــود. عاوه بر آن، 
آزادســازی قیمت بنزین می تواند به نارضایتی های اجتماعی منجر 
شود و احتماًا بروز اعتراضات، شورش و ناآرامی های اجتماعی را در 

پی خواهد داشت.
3  طرح بازار آناین ارز بنزین

در این طرح به دلیل اینکه به جای درآمد، ثــروت بین مردم توزیع 
می شــود عموم مردم از افزایش قیمت بنزین منتفع خواهند شــد. 
به بیان دیگر به دلیل اینکه به جای پول نقد، اعتبار استفاده از بنزین به 
مردم تعلق می گیرد هرچقدر قیمت بنزین افزایش یابد خودبه خود 
ارزش اعتبار نیز افزایش خواهد یافت. با اجرای این طرح، توزیع یارانه 
در بین مردم باانصاف بیشتری صورت خواهد گرفت زیرا به جای اینکه 
به خودروها سهمیه تعلق گیرد به افراد سهمیه داده می شود و همه 

افراد به طور برابر سهمیه دریافت می کنند.
با توجه به اینکه در قیمت گذاری و پرداخت یارانه در سایر حامل های 
انرژی نیز مشکل وجود دارد، این طرح می تواند مقدمه ای برای ایجاد 
بازارهایی برای برق، گاز، گازوئیل و ســایر حامل های انرژی باشــد. 
ازنظر سادگی و اجرا نیز، برای عموم مردم قابل فهم است و انبوهی از 
چرخه های بازخورد مثبت ایجاد می کند. اجراشــدن این طرح باعث 
اصاح خودکار مأموریت دولت در تقسیم سود مناسب و موجه می شود 
و به دلیل اینکه ذینفعان آن عموم مردم است احتمال اینکه در آینده 
دولت ها بخواهند در آن دخالت کنند کاهــش می یابد. انتقادی که 
می توان به این طرح وارد کرد این است که بین نسلی بودن نفت در این 
طرح لحاظ نشده است اما باید توجه کرد در حالت فعلی نیز این میزان 
بنزین از سرمایه های ملی به مصرف می رسد و از بین می رود. از طرفی 
با توجه به تجربیات جهانی در مورد تأثیر افزایش قیمت بنزین روی 
تورم، در عمل ثابت شده است که افزایش قیمت بنزین اثر قابل توجهی 
در افزایش تورم ایجاد نخواهد کرد. در سال 2007 که قیمت جهانی 
بنزین 200 درصد افزایش و در سال 2011، 120 درصد افزایش یافت 
تورم مربوط به افزایش آن خیلی کمتر بود و به هیچ وجه به آنچه ادعا 
می شد حتی نزدیک نشد بنابراین افزایش قیمت بنزین در این طرح 
از این نظر قابل توجیه است و حتی چون عموم مردم در سود افزایش 

قیمت بنزین سهیم هستند از آن حمایت خواهند کرد.
  نتیجه گیری

گرچه با ســهمیه بندی و افزایــش قیمت بنزیــن در دوران اجرای 
هدفمندی یارانه ها مصرف آن به صورت کوتاه مدت کاهش پیدا کرد 
ولی با تورم ایجادشــده و ثابت ماندن قیمت بنزین، مجددً اختاف 
قیمت داخلی و جهانی بنزین بیشــتر شده و باعث افزایش مصرف و 
قاچاق بنزین شده است. با توجه به اینکه طرح آزادسازی قیمت بنزین 
نیز با شرایط اقتصادی ایران به یک باره شدنی نیست و تبعات اقتصادی 
و اجتماعی باایی دارد باید طرح جامعی را در این مورد ارائه کرد که 
بتوان برای همیشه مســئله قیمت گذاری و پرداخت یارانه بنزین را 
به طور کامل حل کرد. طرح ارز بنزین این ویژگی را دارد و می تواند 
به عنوان بهترین جایگزین اجرا شود و با سهیم کردن مردم در سود 

افزایش قیمت بنزین از تبعات آن بکاهد.

طرح »ارز بنزین« به جای کارت سوخت؟
رونمایی دولت از یک طرح جدید برای بنزین

به دنبال »ساار«
درباره متهم ردیف اول پرونده اخال  ارزی که از کشور گریخته است 

ادامه ازصفحه���اول
  توضیحات اژه ای

روز گذشته غامحسین اژه ای، معاون قوه قضائیه 
در پاسخ به این سوال که چگونه ساار آقاخان 
از کشور گریخته،گفت: »بعضی از متهمان وقتی 
قرار بازداشت شان طبق قانون به اتمام می رسد 
با وثیقه آزاد می شوند که ممکن است از کشور 
خارج شوند که این خروج می تواند فرار باشد یا 
فرار نباشد. از متهمان با توجه به جرمی که انجام 
داده اند وثیقه گرفته می شود و اگر این اشخاص 
به کشــور بازنگردنــد و در دادگاه از خود دفاع 

نکنند به ضرر خودشان خواهد بود.«
  توضیحات سخنگو

هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به 
سوالی درباره پرونده ساار آقاخان و اینکه او اان 
کجاست؟ گفته بود: »درباره اینکه اان کجاست 
فقط اطاع داریم روز دادگاه که احضار شده بود 
نیامده است. فرآیند رسیدگی به این پرونده در 
حال انجام است. متهم برای جلسه رسیدگی به 
دادگاه احضار شده اما حضور پیدا نکرده است. 
وثیقه ازم از ایشان اخذ شده بود اما درباره اینکه 
اان کجاســت فقط اطاع داریم روز دادگاه که 

احضار شده بود نیامده است. هم از طریق قانون 
و وثیقه گذار پیگیر هستیم که در ادامه جلسات 
دادگاه حضور پیدا کند در غیر این صورت دادگاه 

تصمیم قانونی می گیرد.«
  در کیفرخواست چه آمده بود؟

در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی ساار 
آقاخان فرزنــد فیروز، کارگــزار بانک مرکزی، 
متولد ســال 1370 و دارای تابعیــت ایرانی و 
مذهب شــیعه، مجرد و فاقد ســابقه کیفری 
به مشــارکت در اخال در نظــام ارزی و پولی 
کشــور از طریق قاچاق عمــده ارز به صورت 
شبکه ای و سازمان یافته در حد کان به میزان 
159800000 دار و 20500000 یــورو و دو 
پرداخت رشوه به میزان 118هزار دار به متهم 
میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید 
رسول سجاد مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک 
مرکزی بابت خرید یک دســتگاه رنو به قیمت 
30میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ 
32میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی 
به کیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای 

خانواده اش متهم شده است.

تهرانی ها چقدر
 به همسایگان خود اعتماد دارند؟

نتایج و یافته های اطلس کیفیت زندگی در تهران نشان می دهد، در میان مناطق 22 گانه شهر تهران، 
ساکنان منطقه های 20، 19 و 21 اعتماد بیشتری نسبت به همسایه های نزدیک خود دارند. به تازگی 
معاونت اجتماعی شهرداری تهران پژوهشــی درباره ارزیابی کیفیت زندگی در کانشهر تهران انجام 
داده و یافته های این پژوهش را در قالب »اطلس کیفیت زندگی شــهر تهران« منتشر کرده است. در 

این پژوهش 45 هزار و 6 پرسشنامه بین ساکنان محله های مناطق 22 گانه تهران توزیع شده است.
به گزارش مهر در کنار ابعاد مختلف ســرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی به عنوان بعد ذهنی سرمایه 
اجتماعی مورد توجه بوده و اهمیت زیادی دارد. یکی از بخش های ایــن اطلس هم مربوط به اعتماد 
اجتماعی محله ای است. در بخشی با عنوان »اعتماد به همسایه های نزدیک« بررسی ها نشان می دهد 
این گزاره، در بیشتر مناطق تهران نسبتً بااست، به طوری که میانگین اعتماد به همسایه های نزدیک 
در شهر تهران، 73 از 100 به دست آمده و در تمام مناطق میانگین اعتماد به همسایه ها از حد متوسط 
بااتر است. اما بیشترین میزان اعتماد به همسایه های نزدیک در مناطق 20، 19 و 21 وجود دارد در 
حالی که ساکنان منطقه های 10، 12 و 8  اعام کرده اند کمترین میزان اعتماد به همسایه های خود را 
دارند. آنطور که این یافته ها نشان می دهد؛  در بین محله های شهر تهران هم بیشترین میزان اعتماد به 
همسایه ها در محله های سرخه حصار در منطقه 13، کوثر در منطقه 12، بعثت در منطقه 16، شوش 
در منطقه 15 و سیزده آبان در منطقه 20 وجود دارد. در مقابل در محله های مرادآباد در منطقه 5، باغ 
فردوس منطقه 1، اباذر در منطقه 5، داوودیه در منطقه 3 و شهید باقری در منطقه 2 کمترین میزان 
اعتماد ابراز شده است.  اما یافته های اطلس کیفیت زندگی شهر تهران نشان داده ؛ در 335 محله بررسی 
شده فقط نمره اعتماد 14 محله پایین تر از حد متوسط است. این یعنی گرچه تهران در حال بدل شدن 

به یک ابرشهر است؛ اما این سبب نشده تا روابط همسایگی در میان تهرانی ها کمرنگ شود.

سرنوشت ابهام آمیز 
»ایران ایرتور«

آیا مالک ایران ایرتور  از ایران خارج 
شده است؟

سرنوشــت ایران ایرتور که واگذاری اش حواشــی زیادی از قیمت بسیار 
پایین تا طی نشــدن مراحل قانونی آن داشــته و حاا که رئیس سازمان 
خصوصی سازی پس از استعفا بازداشت شده و مالک این شرکت هواپیمایی 
نیز در سفر خارجی به سر می برد، تا کجاها پیش می رود؟ به گزارش ایسنا، 
شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در سال 1351 توسط شرکت هواپیمایی 
ایران ایر برای انجام تورهای داخلی و خارجی راه  اندازی شد و از سال 1371 
از شهر مشهد به عنوان مرکز عملیات پروازی در بخش فعالیت های پروازی 
شروع به کار کرد. پس از گذشت چند سال با اجرای اصل 44 قانون اساسی 
و آغاز خصوصی سازی، ایران ایرتور در سال 1390 از مجموعه ایران ایر جدا 
و به شرکت تعاونی هسایار وابســته به وزارت دفاع واگذار شد. اما به دلیل 
اینکه وزارت دفاع نتوانست اقســاط آن را بپردازد این واگذاری لغو و طی 
برگزاری چند مزایده در نهایت ایران ایرتور در سال 1394 به مجید شکاری 
به عنوان یک بخش خصوصی واگذار شد. پس از این واگذاری که به گفته 
مالک جدیدش به قیمت 34میلیارد تومان انجام شــده، حواشی بسیاری 
پیرامون این مسئله به وجود آمد و برخی نمایندگان مجلس در مکاتبات 
و اظهاراتشان به تخلفات صورت گرفته در این رابطه معترض و خواستار 
رسیدگی جدی دســتگاه های متولی شــدند. البته برخی بهارستانی ها 
اسمشان بیشتر از همه به چشم می خورد، نصراه پژمانفر نماینده مردم 
مشهد در مجلس شورای اسامی که همیشه با مصاحبه های جنجالی اش 
علیه این شرکت و نحوه و قیمت واگذاری اش در رسانه ها حضور داشت و 
ضیاءاه اعزازی عضو مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی که در نامه های 
جداگانه به رؤسای قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور خواهان فسخ 
قرارداد این واگذاری و برگــزاری مجدد و قانونی آن بــه صورت مزایده 
عمومی برای همه متقاضیان واجد شرایط شد. البته 10 روز گذشته مجید 
شکاری – مالک شــرکت هواپیمایی ایران  ایرتور- درباره این حواشی به 
خبرنگاران گفته بود: ضمن رد همه اتهامات مطرح شده درباره طی نشدن 
مراحل قانونی برای واگذاری ایران ایرتور، تمام مراحل قانونی برای خرید 
این شرکت طی شده و با پرداخت 34میلیارد تومان، 385 میلیارد تومان 
بدهی را تحویل گرفتم. به ادعای نماینده همه دستگاه ها که روز مزایده در 
سازمان خصوصی سازی حضور داشتند و از درخواست من برای خرید این 
شرکت تعجب کرده بودند، آن روز چهارمین باری بود که ایران ایرتور به 
مزایده گذاشته می شد اما هیچ کس حاضر به خرید آن نمی شد و من هم به 
عنوان تنها شرکت کننده در مزایده که قیمت پیشنهادی ام بااتر از قیمت 
پایه اعام شده بود، برنده مزایده شــدم و تا امروز با افزایش اشتغال زایی 
و درآمدزایی توانســته ام به کمک پرسنل متخصص و دلسوز این شرکت، 
حجم زیادی از بدهی های سر رسید شده ایران ایرتور را پرداخت کنم. این 
اظهارات از سوی شرکت مذکور در حالی مطرح می شود که پوری حسینی 
چهارشنبه هفته گذشته ضمن استعفا و کنار رفتن از این شرکت، بازداشت 
شد و گفته می شود یکی از دایل بازداشت وی، پرونده واگذاری شرکت 
ایران ایرتور و دیگر واگذاری های حاشیه ساز بوده است.در پی این اتفاقات 
خبرنگار ایسنا، به دنبال مصاحبه با مالک این ایراین رفت که با پاسخ جالب 
توجهی از سوی مسئوان ایران ایرتور مواجه شد: »آقای شکاری در ایران 

نیستند و به قصد سفر رفته اند.«

  چند سوال درباره واگذاری ایران ایرتور

1   نســبت فامیلی: برخی از نمایندگان ادعا کــرده بودند که خریدار 
جدید ایران ایرتور نسبت فامیلی با »پوری حسینی« رئیس وقت سازمان 
خصوصی سازی داشته است. این ادعا را هم پوری حسینی رد کرده بود و 

هم مالک جدید.
2 تخفیف هزاران میلیاردی: مورد دوم ادعایی نمایندگان مجلس این 
بود که می گفتند ارزش این شــرکت در واگذاری فقط 34میلیارد تومان 
تعیین شده در حالی که طبق محاسبه نصراه پژمانفر)نماینده مجلس( 
این شرکت هزارمیلیارد تومان دارایی داشــته. بعضی رسانه ها حتی رقم 
بااتری هم تخمین زدند. سایت انتخاب محاسبه کرده که قیمت هواپیمای 
ایرباس ای 300 که ایران ایرتور دو فرونــد از آن را دارد 75میلیون دار 
است. از طرفی ایرباس ای 320 هم از 91 تا 100میلیون دار قیمت دارد 
و هواپیماهای مک دانل داگاس هم از 41 تــا 48 میلیون دار می ارزد. 
یعنی قیمت ناوگان این ایراین اان حدود 490 میلیون دار یا به عبارتی 
6 هزار میلیارد تومان است. ضمن اینکه دارایی های دیگر این شرکت مثل 
ساختمان های آن را هم باید محاسبه کنیم. حتی خود برند این شرکت هم 
ارزش باایی دارد و نقل قولی از وزیر سابق راه وجود دارد که ارزش برند هر 

شرکت هواپیمایی 500 میلیارد تومان است. 
3 عــدم پرداخت بدهی: یک مقام مســئول ســابق در این شــرکت 
هواپیمایی ادعا کرده بود ایرتور در زمان واگذاری، 82میلیون و 500 هزار 
دار به بانک مرکزی بابت خرید 15 دســتگاه توپولــف بدهکار بوده ولی 

پرداخت نشده است.

  خصوصی سازی و ایراین رد می کنند

همانطور که گفته شد، این ادعاها از سوی افراد مرتبط رد شده است. مثا 
مشاور ســازمان خصوصی سازی با بیان اینکه ســازمان خصوصی سازی 
زمانی که اقدام به فروش یک بنگاه می کند دارایی و بدهی را با یکدیگر به 
فروش می رساند، گفته بود:»برای واگذاری این شرکت چهار نوبت مزایده 
در تاریخ های خرداد 93، شهریور93، آذر 93 و خرداد 94 مزایده باقیمت 
34میلیارد تومان برگزار شد اما کسی در این چهار نوبت شرکت نکرد و هر 
چهار مزایده پوچ درآمد که در نهایت در شهریور 94 در پنجمین مزایده 
یک مشتری شرکت کرد که همان فرد هم با رعایت تمام قوانین و مقررات  
به عنوان برنده مزایده اعام شد. در زمان واگذاری این شرکت 150میلیارد 
تومان دارایی داشت و با قیمت 34میلیارد تومان واگذار شد اما نکته مهم 
این است که ایران ایرتور عاوه بر 150میلیارد تومان بیش از 540میلیارد 
تومان بدهی داشــت که خریــدار موظف به پرداخت آن بود. متاســفانه 
برخی از آقایان به این نکته)میزان بدهی های شرکت( توجه ندارند و تنها 
قیمت 34میلیارد تومان را مدنظر قرار می دهند در حالی که در قراردادها، 
سهام به فروش می رود به این معنا که بدهی و دارایی را با هم به متقاضی 
می فروشیم. درست است که ایران ایرتور 150میلیارد تومان دارایی داشته 
اما خریدار موظف است 540میلیارد تومان بدهی آن را هم بپردازد. خریدار 
ایران ایرتور به تعهدات خود پس از واگذاری پایبند بوده اســت. خریدار 
34میلیارد بدهی و اقســاط آن را تا ریال آخر به سازمان پرداخت کرده و 
توانسته 50درصد سطح اشتغال شرکت را افزایش دهد و نسبت به نوسازی 
ناوگان اقدام کرده اســت.« مدیر این ایراین نیز در جوابیه های مفصلی، 

توضیحاتی مبنی بر رد آن ادعاها داده بود.

  شایعه یا واقعیت؟

با وجود اینکه خبرگزاری ایسنا به خروج مالک جوان ایران ایرتور همزمان 
با بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داده اما سایت نود اقتصادی 
نوشته: »مجید شکاری)مالک ایران ایرتور( در واکنش به خبر خروجش از 
ایران بعد از دستگیری پوری حسینی به »نود اقتصادی« گفت: »این خبر 
صحت ندارد، من در ایران هستم و رسانه هایی که خبر خروج من از ایران را 
منتشر کرده اند، بی اخاقی کرده اند. من جایی بودم و برای ساعاتی موبایل 

خود را خاموش کرده بودم.«

گزارشی درباره سود کان سرویس های ارزش افزوده که فهرستی ازآنها 
در دسترس نیست 

زندگی مشکوک هیوای ستاره مربع
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رشد تعداد چک هاي برگشتي
 بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزي، حدود هفت میلیون و 

800هزار فقره چک به ارزشي حدود 100هزار میلیارد تومان 
در تیرماه 98 در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از 

نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 18.5درصد و 19.5درصد افزایش 
نشان مي دهد. این گزارش نشان مي دهد، حدود ٧١٧هزار فقره 

چک به ارزش حدود 11هزار میلیارد تومان، در کل کشور 
برگشت خورده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به 

ترتیب 1۶.3درصد و 19.2درصد افزایش نشان مي دهد. تیرماه 
امسال، در کل کشور 90.7درصد از تعداد چک هاي مبادله اي و 

88.9درصد از کل مبلغ چک هاي مبادله اي وصول شده است.

قیمت موبایل دوباره کاهش پیدا مي کند
مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان درباره کاهش قیمت موبایل در بازار در پي کاهش نرخ 
دار مي گوید، قیمت موبایل در مورد گوشي هاي پرتقاضا کاهشي با 

میانگین 10درصد را به  همراه داشته که اتفاقً این موضوع نه به خاطر 
کاهش نرخ ارز، بلکه به خاطر افزایش تعداد واردکنندگان قانوني از 

حدود 50شرکت به 110شرکت و ایجاد جو رقابتي سالم در میان 
تاجران و افزایش سرعت عرضه و موجودي بااي واردکنندگان بوده 
است. سیدجواد احمدي مي گوید، با ایجاد تعادل در نرخ ارز و ورود 

کااهاي واردکنندگان جدیدي که از سازمان حمایت و وزارت صمت 
مجوز گرفته اند، شاهد ایجاد تعادل در عرضه و تقاضاي بازار خواهیم بود.

قیمت اوراق تسهیات مسکن منتشر شده در سال های 96 و 
97 دیروز به طور میانگین 45هزار تومان بود که نسبت به ماه 
گذشته کمی افزایش پیدا کرده اســت. با توجه به این مسئله 
می توان استراتژی ها مختلف افراد را برای صاحبخانه شدن به 
کمک بورس پیش بینی کرد. اوراق تسهیات مسکن قابلیت 
معامله در فرابورس را دارد و ارزش اســمی هر برگه 500هزار 
تومان است. مدت اعتبار اوراق تســه حداکثر تا دو دوره شش 
ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان 
اعتبارش باقی مانده، قیمت متفاوتی دارند. در صورتی که مدت 
اعتبار اوراق به اتمام برســد و دارنده از تسهیات آن استفاده 
نکند، نماد معاماتی آن متوقف و وجوه پرداختی بازپرداخت 

نخواهد شد. 
   استراتژی زوج های تهرانی

زوج های تهرانی برای دریافت وام 100میلیون تومانی مسکن 
باید 200برگه تسهیات مســکن خریداری کنند. آن ها باید 
9میلیون تومان صرف خرید این 200برگه  ها کنند. به این مبلغ 
با احتساب 20میلیون تومان وام جعاله که بابت خرید آن باید 
40برگ تسه خریداری شــود، یک میلیون و 800هزار تومان 
اضافه می شــود. در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام 
120میلیون تومانی مسکن حدود 11میلیون تومان صرف شود.
   استراتژی زوج های ساکن در مراکز استان و شهرهای بزرگ

همچنین زوج های ســاکن شــهرهایی با جمعیت بیش  از 
200هزار نفر جمعیت زندگی می کنند، می توانند تا ســقف 
80میلیون تومان وام بگیرند کــه برای گرفتن این مبلغ باید 
160ورق بهادار خریداری کنند و با این حســاب باید هفت 

میلیون و 200هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که 
با احتساب 1.8میلیون تومان برای خرید اوراق وام جعاله در 
مجموع برای دریافت وام 100میلیون تومانی باید 9میلیون 

تومان پرداخت کنند.
   استراتژی زوج های ساکن در شهرهای کوچک

زوج های ساکن سایر شهرهای با جمعیت زیر 200هزار نفر 
می توانند برای گرفتن 60میلیون تومان وام مسکن 120برگ 
بهادار خریداری کنند که باید پنج میلیون و 400هزار تومان 
بابت خرید اوراق بپردازند. همچنین برای دریافت 20میلیون 
تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید 1.8میلیون تومان پرداخت 
کنند که در مجموع برای وام 80میلیون تومانی هفت میلیون 

و 200هزار تومان از سوی زوج ها باید پرداخت شود.
   استراتژی مجردها در سراسر کشور

مجردهای تهرانــی می توانند تا ســقف 60میلیون تومان و 
غیر زوج هایی که در مراکز اســتان های باای 200هزار نفر 
جمعیت دارند تا ســقف 50میلیون تومــان و در نهایت غیر 
زوج های ساکن در سایر مناطق تا سقف 40میلیون تومان وام 
دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید 120، 100 و 80برگ 
بهادار اوراق تسهیات مسکن را از فرابورس ایران خریداری 
کنند. با این حســاب مجردهای تهرانی باید برای خرید این 
اوراق 5.4میلیون تومان، افراد ســاکن در مراکز استان باای 
200هزار نفر جمعیت مبلــغ 4.5میلیون تومان و افراد گروه 
سوم مبلغ 3.6میلیون تومان پرداخت کنند. البته در صورت 
تمایل برای دریافت وام 20میلیــون تومانی جعاله باید مبلغ 

1.8میلیون تومان دیگر هم بپردازند.

   مسکن
همه استراتژی های صاحبخانه شدن با کمک بورس 

تعطیات آخر این هفته رنگ و بوي متفاوتي دارد. سه شنبه به 
مناسبت عید غدیر تعطیل اســت و فرصت مناسبي براي یک 
سفر چهار روزه به حساب مي آید، اما مشکل اینجا است که اخیرا 
سازمان هواپیمایي کشوري نرخ نامه بلیت پروازها در مسیرهاي 
مختلف را به روز کرده و این بار سقف قیمت ها در اغلب مسیرها 
بااتر رفته است. اتفاقي که باعث شــده سقف قیمت ها براي 
مسیرهاي مختلف تا 250هزار تومان افزایش داشته باشد. البته 
براي چند مسیر هوایي مثل پرواز تهران-شیراز شاهد کاهش 

سقف تعیین شده براي قیمت بلیت هواپیما هستیم. 
   سفر هوايي تهران-مشهد؛ حداکثر 750هزار تومان

نرخ نامه بلیت مسیر هاي پروازي سازمان هواپیمایي کشوري 
 نشان مي دهد، ایراین ها متعهد شده اند بلیت هواپیمای تهران

-مشــهد را گران تر از 753هزار تومان نفروشــند. مطابق این 
نرخ نامه قیمت بلیت هواپیمای تهران-مشهد باید رقمي  بین 
229هزار تا 753هزار تومان باشد که میانگین آن مي شود رقمي 
در حدود 491هزار تومان. قیمت بلیت هواپیمای تهران-مشهد 
بسته به میزان تقاضاي بلیت در روز هاي مختلف متفاوت است. 
پیش از این در نرخ نامه قبلي بیشترین قیمت بلیت هواپیماي 
این مسیر در کاس اکونومي 697هزار تومان تعیین شده بود 
که نشان دهنده افزایش 50هزار توماني قیمت بلیت هواپیماي 

تهران-مشهد است.
   سفر هوايي تهران-شيراز؛ حداکثر 620هزار تومان

آنطور که در نرخ نامه سازمان هواپیمایي کشوري آمده، قیمت 
بلیت هواپیماي تهران-شیراز نباید از رقم 617هزار تومان تجاوز 
کند. در این نرخ نامه شرکت هاي هواپیمایي متعهد شده اند براي 

مسیر هوایي تهران-شیراز، رقمي  بین 226 تا 617هزار تومان را 
به عنوان قیمت بلیت هواپیماي تهران-شیراز در نظر بگیرند که 
میانگین آن حدود 421هزار تومان است. قیمت بلیت هواپیماي 
تهران-شیراز در نرخ نامه قبلي حداکثر 644هزار تومان تعیین 
شده بود که نشان مي دهد ایراین ها براي تعیین قیمت بلیت 

هواپیما در این مسیر محدود شده اند.
    ســفر هوايي تهران-کيش؛ حداکثر يک ميليون و 

220هزار تومان
شــرکت هاي هواپیمایي نباید بلیت هواپیماي تهران-کیش 
را گران تر از یک میلیون و 221هزار تومان بفروشند. براساس 
نرخ نامه سازمان هواپیمایي کشوري، ایراین ها متعهد شده اند 
بلیت هواپیمــاي تهران-کیش را با قیمتي بیــن 262هزار تا 
یک میلیون و 221هزار تومان بفروشــند. میانگین بازه قیمت 
اعام شده براي بلیت هواپیماي تهران-کیش حدود 741هزار 
تومان است. قبا بیشترین قیمت مجاز ایراین ها براي بلیت 
هواپیماي تهران-کیش 940هزار تومان اعام شــده بود که 

نشان مي دهد در نرخ نامه جدید این سقف افزایش پیدا کرده.
    سفر هوايي تهران-اصفهان؛ حداکثر 600هزار تومان

مطابق این نرخ نامه جدید سازمان هواپیمایي کشوري، قیمت 
بلیت هواپیماي تهران-اصفهان بایــد رقمي  بین 173هزار تا 
596هزار تومان باشد که میانگین آن مي شود رقمي در حدود 
384هزار تومان. پیش از این در نرخ نامه قبلي بیشترین قیمت 
بلیت هواپیماي این مسیر در کاس اکونومي  540هزار تومان 
تعیین شده بود که نشــان دهنده افزایش نسبي قیمت بلیت 

هواپیما براي مسیر تهران-اصفهان است.

   حمل�و�نقل�عمومي
وقت خداحافظي با سفر هوايي است؟

قیمت یک بسته سیگار در کشورهاي مختلف 
 گزارش هاي بین المللي از قیمت سیگار در کشورهاي مختلف 
نشان مي دهد استرالیا، گران ترین کشور براي افراد سیگاري 

به شمار مي آید. چراکه قیمت یک پاکت سیگار در این کشور، 
20دار آب مي خورد. گفتني است که همسایه این کشور، یعني 

نیوزلند با قیمت 18دار براي هر پاکت سیگار برند مارلبرو، دومین 
کشور گران براي سیگاري ها معرفي شده است. سومین کشور این 
لیست ایرلند است که در آن یک پاکت سیگار مارلبرو، به قیمت 
13دار فروخته مي شود. از طرف دیگر پاکستان در این گزارش 

ارزان ترین کشور براي سیگاري ها لقب گرفته، چراکه یک پاکت 
سیگار مارلبرو در پاکستان یک دار قیمت دارد.

حد
وا

صد
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 شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامات روز 
شنبه 2۶مرداد 98 با 14واحد افزایش، رکورد جدیدي را ثبت 
کرد و به رقم 2۶1هزار و 405واحد رسید. دیروز معامله گران 

بورس بیش از 3.8میلیارد سهام، حق تقدم و سایر اوراق مالي 
در قالب 353هزار نوبت معامله و به ارزش هزار و 278میلیارد 
تومان داد و ستد کردند که باعث شد ارزش روز بازار به بیش 
از 959هزار میلیارد تومان برسد. در این روز نمادهاي اخابر و 
بورس مربوط به بورس اوراق بهادار تهران، بیشترین اثر را در 
رشد شاخص کل بورس را داشته اند و نمادهاي پارس و رمپنا 

بیشترین اثر کاهشي را در شاخص کل بورس داشتند.

جزئیات جدید درباره ثبت نام کارت سوخت 
 سخنگوي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران 

مي گوید کساني که قبا در سامانه هاي اعام شده تقاضاي 
خود را براي کارت سوخت ثبت کرده اند، نیازي به ثبت نام 

مجدد ندارند. این دسته از افراد مي توانند براي پیگیري 
کارت سوخت خود از طریق سایت EPolice.ir اقدام کنند. 
همچنین عده اي هستند که کارت سوخت داشتند و متقاضي 
بودند که کارت سوخت شان به کارت بانکي آنها نیز متصل 

شود. براي این افراد اخیرا پیامکي ارسال شده که در آن گفته 
شده است، اگر هنوز کارت سوخت خود را دارند و مفقود 
نشده، دوباره عدد یك را در پاسخ به پیامک ارسال کنند.

ADSL وضعيت تعرفه ها در سرويس   
روش ADSL قدیمي  شــده اما هنوز دود از کنده بلند 
مي شــود. به  طور خاص اگر خودتان صاحبخانه باشید، 
مي توانید روي ADSL حساب باز کنید. ارزان ترین بسته 
اینترنت ADSL ماهان نت 22هزار تومان است. در ازاي 
این پول آنها به شما یک بســته 12گیگابایتي 30روزه 
با ســرعت 1024کیلوبیت در ثانیه مي فروشــند. روي 
12گیگابایت عامت زده اند براي ســرویس بین الملل 
واا کل مجموعه 24گیگابایت اســت. اگر این بسته را 
براي سه ماه بخواهید، قیمتش مي شود 66هزار تومان. 
در حالت شــش ماهه خرجتان 125 هزار و 400 تومان 
مي شود و در حالت یک ساله باید 237 هزار و 600تومان 
پــول بدهیــد. بگذارید باهم صادق باشــیم. ســرعت 
1024 کم اســت، خیلي کم. پس بیایید برویم ســراغ 
حداقل سرعت توصیه شــده فعلي یعني 4096)همان 

چهارمگابایت در ثانیه خودمان(. خرید این بســته در 
حالت یک ماهه با حجــم 82 گیگابایت، 55 هزار تومان 
مي شود. سفارش این بسته به صورت سه ماهه مي شود 
165 هزار تومــان. در حالت شــش ماهه باید 313 هزار 
تومان و در حالت یک ســاله باید 594 هزار تومان پول 

بدهید.
آنهایي که اهل دانلود و بــازي آناین و کا اهل راحتي 
باشند اما احتماا بسته 16مگابیتي ماهان نت توجهشان 
را جلب مي کند. در این حالت مي توانید بسته اي با حجم 
ماهیانــه 62گیگابایت)اگر قول بدهید به ســایت هاي 
داخلي سر بزنید، حجم بسته تا 124گیگابایت افزایش 
پیدا مي کند( بخریــد که قیمت یک ماهــش 84 هزار 
تومان است. حاا بیایید به ســیم آخر بزنیم و ببینیم با 
جیب پرپول ماهان نت چي برایمان آماده کرده اســت. 
آنها یک بســته 425گیگابایتي با سرعت 16مگابیت بر 

ثانیه دارند)اگر قول بدهید فقط با ســایت هاي داخلي 
سربزنید، حجم بسته به ماهي 850گیگابایت مي رسد( 
که براي خرید آن به شکل ماهانه باید 110 هزار تومان 
پول بدهید. در حالت سه ماهه قیمت خرید اشتراک به 
330 هزار تومان مي رسد. مبلغ اشتراک هاي شش ماهه 
و یک ساله هم 627 هزار تومان و یک میلیون و 188 هزار 
تومان اســت. خودتان که بهتــر مي دانیــد؛ در زمان 
گرفتن پول همه شــرکت ها رویي گشــاده و لبخندي 
ملیــح دارند اما اگر به مشــکل برخورد کنیــد، الزامي 
 براي تحویل گرفتن تان احســاس نمي کنند. چون این 
یک روال کاري در شــرکت هاي اینترنتي کشور است، 
بیایید بي خیال اشــتراک هاي بلندمدت شویم. اگرچه 
فروشنده براي تشویق مردم به خرید بسته هاي مدت دار 
تبصره هایي را در نظر گرفته؛ مثا اگر اشتراک سه ماه به 
باا بخرید، ترافیک شما در پایان هر ماه نمي سوزد و به 

ماه بعد منتقل مي شود.  

   چرا از ماهان نت اينترنت ADSL نمي خرم؟
شــیطنت را مي توان در مدل تعرفه گــذاري اینترنت 
ADSL ماهان نت احســاس کــرد. به ایــن معني که 

آنها قبل از تمــاس گرفتن با منزل من و شــما، جدول 
تعرفه هاي مخابرات را کنار دست شــان گذاشــته اند و 
تمام تاش شان را به کار گرفته اند تا قیمت ها و بسته ها 
را به قصد وسوسه شــدن مشــتري تعیین کنند. با این 
حال اختاف قیمت یا تنوع بســته ها آنقدر زیاد نیست 
که بتواند تعیین کننده باشــد. نکته مهم این است که 
سقف سرعت در ADSL ماهان  نت 16مگابیت بر ثانیه 
خواهد بود اما در مخابرات مي توانید ســرویس 20، 30 
و 50مگابیت بر ثانیه هم ســفارش دهید. کف سرعت 
اینترنت ADSL مخابرات هم از دومگابیت بر ثانیه شروع 

مي شود. آنها تنها با 20 هزار تومان در ماه 40گیگابایت 
ترافیک بین الملــل و 160گیگابایــت ترافیک داخلي 
مي فروشند. همین اول)ااقل از نظر اقتصادي( شکست 

خوردي ماهان نت عزیز!
بقیه اشــتراک ها چي؟ ببینید! در میان پیشــنهاد هاي 
مخابــرات یک بســته 16مگابیت بر ثانیه اي هســت با 
700گیگابایــت حجم داخلــي و 175گیگابایت حجم 
بین الملل که فقط 87 هزار و 200تومان قیمت دارد.  براي 
اینکه مچ ماهان نت را بخوابانیم، مي توانیم بســته اي با 
سرعت 20مگابیت بر ثانیه و حجم 325گیگابایت ترافیک 
بین الملل را بخریم، به قیمــت 120 هزار تومان که تنها 
10 هزار تومان از دست ودلبازانه ترین پیشنهاد ماهان نت 
گران تر است. اگرچه مخابرات یک بسته دیگر با سرعتي 
دو برابر سقف سرعت ماهان نت دارد، به قیمت 148 هزار 
تومان. با 30مگابیت بر ثانیه ســرعت و 400گیگابایت 
حجم قابل دانلود. احتماا خود ماهان نت هم مي دانسته 
از نظر اقتصادي شکست مي خورد و ابد به همین دلیل 
در پیام ضبط شده اش به شکل غیرمنصفانه کیفیت ارائه 
 ADSL خدمات رقیب را زیر سوال مي برد. انگار اینترنت
مخابرات را با شلنگ روانه خانه مشترکان مي کنند و مال 

ماهان نت روي ابرها تقدیم مشتري مي  شود! 

TD-LTE وضعيت تعرفه ها در سرويس   
آن باا گفتم، بعد از اینکه ماهان نت رضایت داد شماره 
 ADSL ما را از فهرست تماس هاي سرویس تبلیغاتي
خارج کند، مسئله حل نشد چون وارد فهرست تماس 
تبلیغاتــي ســرویس TD-LTE شــدیم. چیزي که 
ماهان نت ادعا مي کند جدید است اما خود من حداقل 
سه، چهارسال است دارم از آن استفاده مي کنم. خوبي 
سرویس TD-LTE این است که کار مستاجران را راحت 
مي کند. اگر حوصله درافتادن با سیم و رانژه را ندارید، 
مي توانید یک مودم بدون سیم بخرید و به اینترنت وصل 
شوید. نه خط تلفن مي خواهد، نه متحمل دنگ و فنگ 
سیم کشي مي شوید. ســرویس دهنده ها زیاد در مورد 
سرعت این ســرویس تبلیغ مي کنند اما معموا براي 
مشتري به شکل شفاف روشــن نمي کنند که سرعت 
اینترنتي TD-LTE دقیقا چقدر است. تنها مي گویند 
سرعت شما مي تواند بین عدد فان تا فان باشد. مثا 
مبین نت مي گوید به مشــترکان خود تا 40مگابیت بر 
ثانیه ســرویس مي فروشــد. این عدد براي مشترکان 
ایرانسل بین یک تا 80مگابیت بر ثانیه است. ماهان نت 
 TD-LTE اینجا هم ناخن  خشکي کرده و سرویس هاي
خود را در ســه  دسته ســرعت یک تا پنج مگابیتي، دو 
تا 20 مگابیتــي و دو تا 40مگابیتي مي فروشــد. حتما 
بعضي ها وسوسه  مي شوند ســراغ سرویس سوم بروند. 
در این مدل کمترین هزینه یعني 95 هزار تومان را باید 
براي خرید سرویســي با ترافیک 40گیگابایت در ماه 

پرداخت کرد.
حق انتخاب بسته هاي 60گیگابایتي و 120گیگابایتي 

هم وجود دارد، قیمت این بســته ها به ترتیب 119 هزار 
تومان و 199 هزار تومان تعیین شده است. 

خریداران ســرویس TD-LTE ماهان نــت مي توانند 
خودشــان را از شــر تمدید یک ماهه خــاص کنند و 
به ســراغ بســته هاي مــدت دار بروند. در ایــن حالت 
سرویس دهنده به آنها بسته هاي سه ماهه با حجم 70، 
160 و 210گیگابایت را پیشنهاد مي دهد که به ترتیب 
179 هزار تومان، 299 هزار تومــان و 348 هزار تومان 
فروخته مي شوند. در حالت شش ماهه نیز حق انتخاب 
ســرویس هاي 130، 260، 550 و  هزارگیگابایتــي به 
قیمت 298 هــزار تومان، 450 هزار تومــان، 790 هزار 
تومــان و یک میلیــون و 350 هزار تومــان را خواهید 
داشت. کمترین اشتراک 12ماهه 160گیگابایت حجم 
و 499 هزار تومان قیمت دارد. یعنــي در هر ماه کمتر 
از 16گیگابایت جیره خواهید داشــت. اگر اشــتراک 
250گیگابایتــي بخرید بایــد 620 هــزار تومان پول 
بدهید. قیمت اشتراک یک ساله با حجم 350گیگابایت، 
730 هزار تومان است و حجم هاي 700گیگابایتي و  هزار 
و 400گیگابایتي به ترتیب یک میلیــون و 300 هزار و 
یک میلیون و 800 هزار تومان فروخته مي شوند. مغزتان 

سوت کشید نه؟   

   چرا از ماهان نت اينترنت TD-LTE نمي خرم؟
اگر سرویس دهي اپراتورها یکسان باشد، یعني مشکل 
آنتن دهي و کیفیت ســیگنال برابر باشــد، فرض را بر 
مقایســه اقتصادي مي گذاریم. ســرویس دهنده اي که 
وقت و بي وقت به تلفن مردم زنگ مي زند و وسوسه شان 
مي کند تا بقیه را بي خیال شــوند و از آنها خرید کنند، 
حداقل باید از نظر مالي پیشنهادهاي وسوسه کننده اي 
داشته باشد اما ماهان نت ظاهرا خیلي حواسش به این 
مسئله نبوده اســت. براي همین آنها ارزان ترین بسته 
اینترنت TD-LTE خــود را با حجــم 40گیگابایتي، 
95هــزار و 400تومــان مي فروشــند در حالــي که 
مبین نت)با ســرعت دوبرابر در حالت بیشینه( همین 
بسته را 59 هزار تومان عرضه کرده است و بسته مشابه 
TD-LTE در اپراتور ایرانســل 57 هزار تومان فروخته 

مي شود.
اگر کاربري با مصــرف معمولي باشــید، احتماا 70، 
80گیگابایت حجم ماهانه برایتان کافي است. ماهان نت 
این بسته را 180 هزار تومان مي فروشد در حالي که بسته 

80گیگابایتي مبین نت 140 هزار تومان است.
وضع براي مشــترکان پرمصرف ماهان نــت به مراتب 
بد تر است؛ آنها براي خرید بســته 160گیگابایتي باید 
300 هزار تومان پــول بدهند اما مشــترکان مبین نت 
مي توانند با پرداخت 180 هزار تومان بســته یک ماهه 
150گیگابایتي بخرند. ماهان نت عزیز! شــما که وقت و 
بي وقت به خانه مردم زنگ مي زني و بــا پیام تبلیغاتي 
مزاحمشــان مي شــوي، خودت بگو چطــوري از نظر 

اقتصادي باید تو را انتخاب کنیم؟

مشترک عزیز
 چرا از ما اینترنت 

نمی خری؟
گزارشی درباره یک شگرد بی کاس برای 

TD-LTE و ADSL فروش اینترنت
گروه بازار |  صدايي ضبط شــده حداقل هفته اي يک بار شماره خانه ما را 
مي گيرد و بعد از کمي  مقدمه چيني، مژده مي دهد که مي توانيم با فشاردادن 
کليد يک، سرويس جديد و باکيفيت اينترنت بخريم. اين اتفاق در دوسال 
گذشته مدام تکرار شــده اســت؛ طوري که تمام حافظه دستگاه منشي 
تلفني مان به جاي نواي دلنشين اقوام و آشناها، به شکل کامل توسط همين 
صداي اعصاب  خردکن تبليغاتي اشغال شده است. بگذاريد صادقانه بگويم؛ 
حتي روش تبليغ سرويس شان هم بي کاس است. مثا به جاي اينکه بگويند 
چي مي فروشند يا مزيت رقابتي خودشــان را تبليغ کنند، تاش مي کنند 
زيرآب  شــرکت مخابرات منطقه را بزنند و مي گويند: »بــا توجه با اعام 
نارضايتي تعداد زيادي از مشترکان در منطقه مخابراتي شما... اب اب اب!« 
هفته پيش وقتي خسته و کوفته به خانه رسيدم، همان صداي هميشگي روي 
دستگاه ضبط شده بود. در  حالي که به سختي تاش مي کردم خودم را کنترل 
کنم، تصميم گرفتم به شماره اعام شده در آگهي زنگ بزنم. تماسم توسط 
يک کارشناس فروش پاسخ داده شد. طرف سام گرمي  کرد و پرسيد چطور 
مي تواند کمکم کند. مودبانه موضوع را مطرح کردم و توضيح دادم با وجود 
اصرار زيادشان در دوسال گذشته، ما خيال خريد اينترنت ADSL نداريم چون 
از سرويس هاي جديدتر استفاده مي کنيم. عصبانيتم به شکل کامل برطرف 
شده بود و اگر خطوط تلفن مي توانست حالت چهره را هم به مخاطب منتقل 
کند، کارشناس فروش قطعا مي توانست مقدار قابل توجهي از التماس را در 
خطوط صورتم تشخيص دهد. توقع زيادي هم نداشتم. تنها خواسته ام اين بود 
که شماره ما را از فهرست قربانيان خود حذف کنند. کارشناس فروش من را به 
بخش ديگري وصل کرد. براي نفر بعدي هم موضوع را شرح دادم و رفتارشان 
طوري بود که انگار هر روز با چنين درخواست هايي روبه رو مي شوند. چندثانيه 
بعد کسي از پشت تلفن خيلي صادقانه عذرخواهي کرد و گفت خيالم راحت 
باشد، شــماره ام از فهرست تماس ها حذف شــده.  باورتان نمي شود براي 
يک هفته زندگي چقدر خوب و شيرين گذشت. ديگر خبري از تماس ها نبود 
و به زندگي عادي مان برگشتيم. تصميم داشتم يادداشتي بنويسم و در آن 
به بقيه توصيه کنم، مي توانند خيلي متمدنانه مشــکل مشابهشان را حل 
کنند اما ديشب همان صدا با متني جديد و شماره اي نو روي دستگاه منشي 
 TD-LTE تلفني مان ضبط شده بود و ماهان نت از ما دعوت مي کرد اينترنت
بخريم. دست به کار شدم و با حالتي کافه سري به سايت شان زدم. خيلي زود 
متوجه شدم طبق پيش بيني ام سرويسي که مي فروشند آنقدر خوب نيست 
تا مشتري عادي داشته باشد. براي همين مجبور مي شوند خودشان کلي پول 
بدهند و با برقراري تماس هاي تلفني به شــکل رندوم دنبال مشتري جديد 
بگردند. اين نوشته ثابت مي کند چرا سرويس هاي اينترنتي ماهان نت بدون 

مشتري باقي ماند ه اند.  
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115هزار

290هزار

350هزار

430هزار

970هزار

150هزار

110هزار

280هزار

460هزار

126هزار

قيمت انواع اسپيکر بلوتوثی

شيائومی

شيائومی

شيائومی

جی بی ال

جی بی ال

جنيوس

تسکو

تسکو

مارشال

تی اند جی

Millet

FXR4042CN

FXR4063GL

JR Rop

Flip 4

SP 906 BT

TS 2357

TS 2378

ME-1109

Tg-113
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قيمت انواع تلويزيون هوشمند 32اينچی

ايکس ويژن

سونی

پاناسونيک

توشيبا

ال جی

سامسونگ

تی سی ال

آر تی سی

هايسنس

شارپ

32XT520

KDL-32R300E

TH-32F336M

32S1750

32LJ520

32N5550

32D3000

32BM4400

32N2173FT

LC-32LE280X

دو ميليون و 200هزار

دو ميليون و 800هزار

دو ميليون و 200هزار

دو ميليون

دو ميليون و 700هزار

سه ميليون و 200هزار

دو ميليون و 100هزار

دو ميليون

دو ميليون و 500هزار

دو ميليون

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

فروش 11هزار و 870

13هزار و 170

14هزار و 425

سه هزار و 230

دو هزار و 125

چهار ميليون و 210هزار

چهار ميليون و 120هزار

دو ميليون و 280هزار

يک ميليون و 480هزار

419هزار و 600

جدول�قيمت�طا�و�ارز

دار

يورو

پوند

درهم امارات

لير ترکيه

تمام سکه جديد

تمام سکه قديم

نيم سکه

ربع سکه

گرم طای 18 عيار

خريد 11هزار و 770

13هزار و 20

14هزار و 225

سه هزار و 210

دو هزار و 105

چهار ميليون و 110هزار

چهار ميليون و 20هزار

دو ميليون و 200هزار

يک ميليون و 400هزار

----

  اقتصاد به زبان ساده

سلطنت بورس بر بازارهاي طا و ارز
بازدهي سرمایه گذاري روي نمادهاي تاار حافظ با عملکرد عجیب و 

غریب دار، یورو و انواع سکه مي تواند پر از درس عبرت باشد 
بررســي بازده ســرمایه گذاري در بازارهاي مالي نشان 
مي دهد، خریداران دار و سکه در سه ماه نخست امسال 
با ضرر مواجه شدند، اما ســهامداران بورس عمدتا سود 
خوبي به دست آوردند. ایســنا در گزارشي بازدهي این 

بازارها را بررسي کرده است.

   دار پايين کشيد
در روزهاي پایاني سال گذشته، صرافي هاي مجاز بانک 
مرکزي هر دار آمریکا را به قیمت 12هزار و 890تومان 
و هر یورو را 14هزار و 800تومان مي خریدند اما در همان 
ماه هاي ابتدایي امسال، قیمت ارز باز هم با افزایش همراه 

شــد؛ به طوري که در ابتداي اردیبهشت ماه، قیمت هر 
دار آمریکا در صرافي هاي مجاز بانک مرکزي به 13هزار 

و 900تومان و یورو به 15هزار و 700تومان رسید.
یک ماه بعد، قیمــت ارز در همان حدود باقي ماند و این 
صرافي ها، دار آمریکا را به قیمت 13هزار و 950تومان 
و یورو را 15هــزار و 850تومان فروختنــد. پس از آن 
قیمت ارز رفته رفته کاهش یافت تا جایي که در روزهاي 
ابتدایــي تیرماه قیمت هر دار آمریــکا در صرافي هاي 
مجاز بانک مرکزي 12هزار و 550تومان و یورو 14هزار 

و 450تومان بود.
این در حالي اســت که برخي از داان بازار ارز معتقد 

بودند که نرخ دار در ســال جاري با رشد قابل توجهي 
همراه خواهد بــود، اما با کنترل بازار توســط نهادهاي 
مربوطه این امر اتفاق نیفتاد. بررسي قیمت ارز از ابتداي 
سال جاري تا تیرماه نشــان از آن دارد که افرادي که در 
این مدت اقدام به سرمایه گذاري در این بازار کرده اند، نه 
تنها سودي شامل حالشــان نشده، بلکه اندکي نیز ضرر 
کرده اند. با توجه به قیمت 12هزار و 890توماني دار در 
ابتداي سال نسبت به قیمت 12هزار و 550تومان امروز، 
قیمت این ارز در این مدت کاهش ســه درصدي داشته 
و عمًا بازدهي این بازار براي ســرمایه گذاران آن منفي 

سه درصد بوده است.

   وضع سکه اي ها تغييري نکرد
در روزهاي پایاني ســال گذشــته قیمت هر سکه بهار 
آزادي طرح جدید به چهارمیلیــون و 650هزار تومان 
رســید و هر ســکه طرح قدیم با قیمت چهارمیلیون و 

400هزار تومان معامله شد؛ نیم ســکه و ربع سکه نیز 
به ترتیب، دومیلیون و 450هــزار تومان و یک میلیون 
و 600هزار تومان قیمت گذاري شد. با ورود به ماه دوم 
سال جاري، قیمت سکه با افزایش همراه بود و هر سکه 
طرح جدید چهارمیلیون و 855هزار تومان و طرح قدیم 
چهار میلیون و 700هزار تومان قیمت خورد. نیم ســکه 
نیز به قیمت دومیلیون و 580هزار تومان و ربع سکه هم 
یک میلیون و 700هزار تومان معامله شد. قیمت سکه در 
روزهاي نخستین ماه ســوم سال، تغییر چنداني نسبت 
به اردیبهشت ماه نداشــت؛ به طوري که قیمت هر سکه 
طرح جدید چهارمیلیون و 810هزار تومان و طرح قدیم 
چهارمیلیون و 700هزار تومان بود؛ نیم سکه و ربع سکه 
نیز با نرخ هاي دومیلیون و 700هزار تومان و یک میلیون 

و 740هزار تومان خرید و فروش شدند.
از روزهاي پایاني خردادماه قیمت دار و ســکه کاهش 
یافت و در نخســتین روز تیرماه، هر ســکه طرح جدید 

به قیمت چهارمیلیون و 645هــزار تومان و طرح قدیم 
چهارمیلیون و 450هزار تومان رســید. قیمت نیم سکه 
در این روز دومیلیــون و 450هزار تومان و ربع ســکه 
یک میلیون و 580هزار تومان بود. قیمت سکه در ابتداي 
سال جاري و پس از گذشت سه ماه نیز، ثابت بود و عما 
سرمایه گذاران در این بازار چیزي عایدشان نشد، از سوي 
دیگر قیمت سکه در ادامه نیز کاهشي بود و ضرر بیشتري 

را متوجه خریداران کرد. 

   سود 32درصدي صاحبان سهام
اوضاع بــورس متفاوت از ســایر بازارهــاي مالي بود؛ 
به طوري که در آخرین روز کاري سال گذشته شاخص 
کل بورس با رشد پرشــتاب قیمت ها تا رقم 178هزار و 
659واحدي رســیده بود و در ادامه در سال جاري نیز 
این شاخص توانست با ســرعت باایي رشد کند و براي 
اولین بار در تاریخ کانال 200هزار واحدي را پشــت سر 

بگــذارد. در آخرین روز کاري فصل بهار امســال نماگر 
اصلي بورس توانســت تا 234هــزار و 879واحد پیش 
رود که این رقم رکورد جدیدي به حســاب مي آید اما 
این رکورد نه به دلیل رشــد تولید شــرکت ها بلکه به 
دلیل ارزش جایگزیني دارایي ها بود. در نتیجه در مدت 
سه ماه بهار امسال شاخص بازده نقدي و قیمتي بورس 
تهران 56هزار و 220واحد رشــد کرد و ســبب شد که 
سرمایه گذاران بورســي به طور متوسط 32درصد رشد 
داشته باشند. البته طبیعي اســت که بازده هاي عنوان 
شده متوسط بازده هاست و بســیاري از سرمایه گذاران 
غیر حرفه اي بورسي که به طور مستقیم وارد معامات 
شدند، زیان کردند. به این ترتیب، افرادي که در سه ماهه 
نخست سال با اطاعات درســت نسبت به خرید سهام 
بورسي اقدام کردند، توانســتند در این بازار سود خوبي 
کنند، اما براي خریداران دار و ســکه درآمدي حاصل 

نشد و حتي ضرر کردند.

  معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی از آغاز 
طرح ارتقای بهداشت گوشــت مرغ از 15مهر خبر داد. در 
این طرح کیفیت و بهداشت عرضه مرغ در کشور افزایش 

پیدا می کند. 
  رئیس مرکز اصناف و بازرگانان می گوید تمام واحدهای 
صنفی عرضه کننده کاا و خدمات مکلف به درج قیمت بر 
کااها و اعام قیمت خدمات در محل کسب خود هستند. 
به گفته پیمان زندی درج قیمت یکــی از عناصر مهم در 
روابط بین عرضه کننده و خریدار اســت و شاید به همین 
دلیل یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن برای 
تولیدکنندگان و عرضه کننــدگان کاا و خدمات مجازات 
تعیین کرده، درج نکردن قیمت روی کاا و خدمات است. 
به گفته او در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از ضروریات 
مهمی است که باید واحدهای صنفی رعایت کنند تا امکان 

نظارت بر بازار تسهیل شود.
  شــاخص کل بورس که ابتدای سال جاری 178هزار و 
659واحد بود، روز چهارشــنبه هفته گذشته با 46درصد 

افزایش به 261هزار و 392واحد رسید. 
  به دنبال اجرای طرح کدینگ کارت سوخت از 10خرداد 
ماه امسال در سیستان و بلوچستان، تاکنون بیش از 68 هزار 
کارت مهاجر در منطقه زاهدان شناسایی و از طرح خارج شد.

  منصــور عالی پــور، نایب رئیــس اتحادیه کشــوری 
فروشــگاه های زنجیره ای از جمــع آوری آب معدنی های 
فرانســوی 50هزار تومانی که در برخی فروشگاه ها عرضه 

می شد خبر می دهد. 
  در آستانه شروع ســال تحصیلی جدید در مورد قیمت 
نوشــت افزار اختاف وجود دارد. روز گذشته محمودرضا 
صنعتکار رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار کشور 
در گفت وگو با ایسنا از افزایش دو برابری قیمت لوازم تحریر 

خبر داد. به گفته او 20 تــا 25درصد مواد اولیه در صنعت 
لوازم التحریر وارداتی است و ضمن اینکه بخش دیگری از 
مواد اولیه توسط صنعت پتروشــیمی تامین می شود که 
قیمت آنها سه برابر شده. با این حال موسی فرزانیان، رئیس 
اتحادیه فروشندگان نوشــت افزار گفته قیمت نوشت افزار 
10درصد کاهش پیــدا کرده اســت. او می گوید برخی از 
برند های خــودکار از 1500تومان به 1200تومان کاهش 

داشته و قیمت دفاتر مشق نیز ارزان شده.
  عبداه محمدولی، رئیس انجمــن صنفی کارفرمایان 
صنعت طا و جواهر می گوید حباب سکه به 60هزار تومان 
رسیده است. به گفته او با توجه به فرارسیدن اعیاد اسامی 
و برگزاری جشن های عروسی پیش بینی می شود روند بازار 

طا و سکه تا پایان هفته افزایشی باشد.
  رئیس اتحادیه اماک اســتان تهــران می گوید روند 
کاهش قیمت اجاره بها در مناطق 22گانه شهر تهران ادامه 
دارد و در این بین مناطق 3، 6 و10 شامل بیشترین کاهش 
قیمت  شده اند. به گفته مصطفی قلی خسروی میزان کاهش 
قیمت ها در مناطق مختلف تهران متفاوت است و در برخی 
مناطق که رشد قیمت بیشتر بوده با کاهش بیشتری روبه رو 
هستیم. به گفته او این انتظار می رود کاهش قیمت ملک و 
به تبع آن اجاره بها در تهران به سایر استان ها سرایت کند.

  اســتفاده از رمز دوم پویا در یکــی از بانک ها اجباری 
شده، اما مشتریان ســایر بانک ها می توانند فعا از همان 
رمز دوم ثابت خود استفاده کنند چراکه این اقدام بر اساس 
سیاست های داخلی بانک مذکور بوده و ربطی به طرح بانک 
مرکزی ندارد. بانک ملت تنها بانکی است که اعام کرده از 
ابتدای شــهریورماه، انجام تمام تراکنش های نیازمند رمز 
دوم کارت )به جز قبوض عمومی همچون برق، آب، گاز و 
تلفن( تنها با استفاده از رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد بود. 

  نبض�بازار

رکوردداران کاهش قيمت اجاره در تهران

رئیس انجمن تولیدکنندگان 
نوشت افزار از افزایش دو برابری 

قیمت لوازم تحریر خبر می دهد 
اما موسی فرزانیان، رئیس 

اتحادیه فروشندگان نوشت افزار 
گفته قیمت این دسته کااها 

10درصد ارزان شده است

 
  بازارگردي

 زمان آشتی با دوقلوها فرارسيده است
مقایسه ماشین  لباسشویی های نیمه اتوماتیک موجود در بازار با بودجه یک میلیون تومانی

گروه بازار |       ماشين های لباسشويی نيمه اتوماتيک نهايت تاششان را می کنند تا دل مشتريان را به دست آورند. از قيمت پايين گرفته تا قابليت هايی مثل شست وشو بدون چين و چروک. اخيرا 
خيلی ها در بازار لوازم خانگی سراغ استراتژی های خريد اقتصادی با بودجه کم رفته اند و اين موضوع باعث شده ماشين های لباسشويی نيمه اتوماتيک با قيمت پايينی که دارند به صدر مدل های 
پرفروش برسند. در اين بازارگردی سه ماشين لباسشويی نيمه اتوماتيک را با هم مقايسه کرديم که خريد آنها حدود يک ميليون تومان بودجه ازم دارد. اين ماشين ها بين 6.5 تا هفت کيلوگرم 

برای شست وشو ظرفيت دارند و گنجايش محفظه خشک کن آنها بين 3.5 تا 4.5کيلوگرم است.

SWT68 1    فریدولین، مدل

ماشین لباسشویی دوقلو مدل SWT68 یکی از محصوات شرکت 
فریدولین اســت. این محصول در بین ماشــین های لباسشــویی 
نیمه اتوماتیک در از باا جای می گیرد که دو محفظه مجزا دارد، یکی 
برای شست وشو و دیگری برای خشک کردن لباس ها. ظرفیت دیگ 
شست وشو در این مدل  6.8لیتر اســت و محفظه خشک کن تقریبا 
3.5کیلوگرم گنجایش دارد. بعد از پایان شست وشو می توانید روی این 
محفظه مجزا برای خشک کردن سریع و بدون چروک لباس ها حساب 
باز کنید. پنل تنظیمات که در قسمت باایی قرار دارد، عاوه بر تنظیم 
برنامه شست وشو در سه حالت متفاوت، این امکان را در اختیار شما 
می گذارد تا زمان شست وشــو را بین ســه تا 15دقیقه تعیین کنید. 
دکمه های تنظیمات این مدل از نوع پیچی ولومی هستند و کاربری 
بسیار آسانی دارند. ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک SWT68 بین 
ماشین های لباسشویی کم مصرف جای می گیرد چراکه روی بدنه آن 
برچسب مصرف انرژی با رده A+ قابل مشاهده است. موتور این ماشین 
لباسشویی به رله حرارتی مجهز است که از سوختن موتور در کاربری 

طوانی مدت جلوگیری می کند.
قيمت: يک ميليون و 100هزار تومان

 ماشــین لباسشــویی نیمه اتوماتیک هفــت کیلوگرمــی برفاب مدل 

WM-900 با توان شست وشوی 420وات و توان خشک کن 290وات، 
وسیله ای مناســب برای شست وشو و آب کشــی انواع لباس است. این 
دستگاه دو موتور مجزا برای شست وشو و خشک کردن دارد. بدنه دستگاه 
از پاستیک ساخته شده است و موتور در دو حالت چپ گرد و راست گرد، 
لباس ها را به خوبی زیر و رو می کند. گنجایش محفظه شست وشوی این 
مدل هفت کیلوگرم و محفظه خشک کن آن 4.5کیلوگرم است. در محفظه 
شست وشو، غلتک هایی به منظور چروک گیر تعبیه شده است که عاوه بر 
کمک به چرخش بهتر لباس ها، مانع چروک شدن آن ها می شود. فیلتر 
پرزگیر، پرزهای به وجود آمده طی فرآیند شست وشو را جمع آوری کرده 
و مانع چسبیدن مجدد آن ها به لباس ها می شود که ویژگی این محصول 
به شمار می رود. این مدل مجهز به شیر اهرمی است که با وجود آن دیگر 
ازم نیست شلنگ آب را برای آب کشی جابه جا کنید. در این لباسشویی 
کافی  است اهرم را روی حالت خشک کن قرار دهید تا لباس ها به سادگی 
آب کشی شوند. این دستگاه دارای تایمر شست وشوی 15دقیقه ای، تایمر 

خشک کن پنج دقیقه ای و سلکتور وضعیت تخلیه آب است.
قيمت: يک ميليون و 250هزار تومان

ماشین لباسشــویی پاکشــوما مدل PWT-6520LN با 
ظرفیت 6.5کیلوگرم از ماشــین  لباسشویی های در از باای 
موجود در بازار است. این دســتگاه با ظرفیتی که دارد برای 
خانواده های متوسط و کم جمعیت مناسب است تا بتوانند به 
اندازه کافی لباس ها را در آن بشویند. در ماشین لباسشویی 
پاکشــوما مدل PWT-6520LN از باا و بــه طرفین باز 
می شود. زاویه باز شــدن در زیاد بوده تا وارد و خارج کردن 
لباس ها به راحتی انجام شود. مصرف پایین انرژی و آب در این 
مدل یکی از نقاط قوت آن است. برنامه های ساده شست وشو 
در ماشین لباسشویی پاکشوما، کارکردن با آن را آسان کرده و 
به راحتی می توانید هر نوع لباسی را در آن بشویید، بدون اینکه 
نگران خرابی پارچه ها شوید. این مدل دارای پیچ های تنظیم 
مجزا برای کنترل قسمت های شست وشو و خشک کن است 
چراکه این دستگاه از دو موتور مجزا برای قسمت شست وشو 
و خشک کن بهره می برد. ماشین لباسشویی پاکشوما دارای 
پمپ تخلیه نیز است. بدنه پاستیکی و سبک این محصول 

امکان جابه جا کردن آن را فراهم می کند.
قيمت: يک ميليون و 100هزار تومان

PWT-6520LN 2     پاکشوما، مدلWM-900 3   برفاب، مدل
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انقاب خودروهای الکتریکی عنوانی است که مجات اروپایی به آنچه در نروژ این روزها رخ می دهد، لقب داده اند. طبق 
اعام دپارتمان پایش ترافیک جاده ای نروژ )OFV( 45 درصد از کل خودروهایی که در نیمه اول ســال در این کشور 

به فروش رفته اند، محصوات الکتریکی هستند و تسا با سهم 14درصدی از کل تقاضا، برنده واقعی این اتفاق است.

��گاراژ

طراحی صندوق؛ داستان ترسناک 250 میلیون داری
یادی از پروژه ناکام ۲06 آرین که قرار بود آغازی دوباره برای تبدیل ایران خودرو به 

یک صادرکننده اتومبیل به اروپا باشد اما پس از چند قدم، حیف شد!

 آغاز حاشیه ها از مجلس
دیروز به تفصیــل درباره ابعاد پروژه ســمند که 
چیزی بیــن 325 میلیون تا یــك میلیارد دار 
هزینه روی دست دولت گذاشــته بود، نوشتیم. 
انتقاد کلی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس آنجا 
این بود که سمند نه تنها چرخه طراحی محصول 
در ایــران را تکمیل نکرد که حتی نتوانســت به 
صرفه اقتصادی و تیراژ مناسب برسد. کار اینقدر 
بد انجام شــده که هدف اصلی دولت محقق نشد 
و در پایان پروژه تــوان ازم برای طراحی و تولید 
موتور، پلتفرم، سیستم تعلیق و فرمان ایجاد نشد. 
موردی که امیرحســین کاکایی استاد دانشگاه 
علم و صنعت ضمن تشریح آن می گوید: » کامل 
کردن طراحی بدین معناســت که ابتدا خودرو 
طراحی می شود، ســپس قطعات و امکانات آن 
داخلی ســازی و فراهم  می شــود  که عملیات آن 
کمتر از طراحی اصل خودرو هم نیست. در مورد 
موتور، در زمان تولید موتورهای ملی اطاعات ما 
تکمیل شــد؛ اما در مورد الکترونیک هنوز دارای 
مشکل هســتیم؛ به عبارتی در هرجا که هزینه 
کردیم، تمام زنجیــره تامین و قطعه ســازی ما 
توانمند شده اما در ســایر مقاطع که صرفا هزینه  
هم نشده، هنوز دچار مشکل هستیم؛ ضمن اینکه 
داخلی سازی نیز بسیار حائز اهمیت است. به طور 
مثال طراحی موتور یک خودرو یک موضوع است 
و داخلی سازی آن نیز مسئله دیگر. البته باید گفت 
طراحی پلتفرم، گرفتن لیســانس و ... نیز کاری 

بسیار بزرگ است.«
  پروژه آرین؛ از صادرات به فرانســه تا 

تولید رانا
در پــروژه 206 آرین که بعدها بــه SD 206 یا 
صندوقدار مشهور شد، ایران خودرو قصد داشت 
با توســعه یک محصول مشــترک به کمک پژو 
بازارهای صادراتی مناســبی برای خود دســت 
و پا کند. موردی کــه احتماا از ابتــدا با هدف 
 PSA PF1( بومی ســازی پلتفرم پی اف1 پــژو

platform( آغاز گشــت و طبــق آنچه بهرام 

پارسایی نماینده شیراز در مجلس شورای اسامی 
فاش كرده، چیزی نزدیــک به 250 میلیون دار 
هزینه روی دست دولت گذاشــت. هزینه ای که 
با توجه به نرخ ارز آن دوره، چیزی نزدیک به سه 
هزار میلیارد تومان ارزش داشته و بیهوده بودن 
ایده های تولید ملی افراطی و غیر رقابتی را یک بار 

دیگر یادآوری می کند.
البته امیرحســین کاکایی در پاسخ به این انتقاد 
به خبرگزاری ایسنا گفته :» این هزینه تنها برای 
طراحی خودرو نبود، بلکه بخشی از هزینه نیز در 
بخش ایجاد زنجیره تامین و قطعه ســازی برای 
داخلی ســازی قطعات صورت گرفت.« موردی 
که مشــخص می کند بخش بزرگی از واحدهای 
قطعه سازی که با نام بخش خصوصی از خریداران 
و شرکت ها گروکشی کرده و ادعای سرمایه گذاری 
دارند، نه تنها حاصل ســرمایه گذاری شــخصی 
افراد خاق نبوده که با وام های ارزان و تسهیات 

باعوض دولت ایجاد شده است. 
البته نباید فواید پروژه آرین را فراموش کرد. این 
پروژه به رغــم پایان تراژیکی که بــا تولید رانا در 
پایین ترین ســطح ممکن کیفی رغم خورده  اما 
برای نخســتین بار ایران را موفق ساخت به قلب 
اروپا خودرو صادر کند. موفقیتی که گفته می شود 
ابعاد آن تا 30 هزار دســتگاه بوده و ســودآوری 

مناسبی داشته است.
  نتیجه نهایی

به نظــر می رســد آنچه ایــراد بــزرگ صنعت 
خودروســازی ایران و خاصه ایران خودرو است، 
سیستم اقتصادی بســته و بدون ارتباط با جهان 
است که خودروساز را مجبور می کند با برانگیختن 
حس ترحم دولت، وی را به پرداخت مبالغ گزاف 
جهت طراحی محصول بــدون کمک بخش های 
خارجی تشویق کند. خب طبیعی است که اختراع 
دوباره چرخ بدون کمک مخترع آن، پر اســت از 
فساد، پر است از حیف و میل و پر است از حسرت. 

ولوو XC20 در یک  قدمی تولید
هم اتوبیلد، هــم اتوزایتونگ و هم چند وب ســایت روســی خبر تولیــد کراس اوور 
ســاب کامپکت و کوچک ولوو را تایید کرده اند. این تصویر که توســط مجله اروپایی 
 ،xc40 با ظاهری نزدیک به سری XC20   اتواکسپرس منتشر شــده، تایید می کند
کوچک ترین محصول خانواده رو به رشــد و محبوب ولوو اســت. هنوز به طور کامل 
مشخص نیست که کمپانی سازنده چه ویژگی هایی را برای ولوو XC20 در نظر گرفته   
و دقیقا در چه تاریخی توسط این خودروساز سوئدی معرفی می شود اما آنچه   در برخی 
رســانه های خارجی یافت می شود، افزایش ســرمایه گروه جیلی و ولوو باعث شده تا 
پروژه های جدید این نشان تجاری ســریع تر به نتیجه مطلوب برسند و همان طور که 
مشخص است، حال ولوو محصولی را برای رقابت با ب ام و X1، آئودی Q2 و… آماده 
کرده است. بسیاری معتقد هستند   ولوو XC20 می تواند بازار خوبی را در چین به دست 
آورد و از آن سو، در بازار اروپا هم موفق ظاهر شود. احتمال می رود ولوو در ماه های اولیه 
عرضه XC20، تنها نسخه تمام الکتریکی این خودرو را به بازار عرضه کند. بسیاری از 
کارشناسان معتقدند ولوو با رونمایی از این کراس اوور کوچک، ایمن ترین خودروی این 

کاس در بازار جهانی را با مبلغی کمتر از 40 هزار دار به خریداران ارائه خواهد کرد.

بازسازی کاستوم 20 پس از 40 سال کار
این تصویری ســاده و معمولی از شورولت کاستوم 20 اســت که به عنوان جد پدری 
مدل های ســیلورادو، زمانی نه چندان دور در ایران و در کارخانه پارس خودرو مونتاژ 
می شد. خانواده کاستوم که در انواع 10، 20 و ... تولید می شد، به دلیل توان بارکشی باا، 
ابعاد اتاق بار و قدرت مانور مناسب در مسیرهای خارج از جاده، از جمله محبوب ترین 
وانت ها در دهه 50 در ایران بود که با انقاب اسامی بساط شان برای همیشه از کشور 
جمع شد. امروزه   وانت های چینی و ژاپنی قدیمی و درجه دو جای این وانت غول پیکر 
را گرفته اند. وانت بادوامی که به غیر از مصرف باای سوخت، ایراد دیگری نداشته و مثل 
ساعت کار می کند. این خودرو که در نسخه های تولیدی با نام های دوال کب، کاریو کب 
و کب تولید می شــد، بعضا توانایی بارگیری بالغ بر دو تن را هم داشت و مورد استفاده 
بخش های کشاورزی و معدنی کشــور بود. در این سال ها اما عمده استفاده خریداران 
کاستوم از این محصول، بازی با تاریخ و بازگشت به گذشته است که در بین خریداران 
خودرو اخیرا شدت گرفته است. در این نسخه هم احتماا مالک خودرو پس از خرید 
کاستوم با بازسازی، ارتقا و به روزرسانی آن سعی کرده ضمن بهبود ظاهر خودرو، راحتی 
و سهولت استفاده از آن را افزایش دهد. کاری که نه تنها اصالت خودرو را زیر سوال می برد 

که اتفاقا قیمت آن را هم به شدت کاهش داده و باعث افت ارزش تاریخی آن می شود.

���دنده�معکوس   

�� نوستالژی

�� نیش ترمز

با خرید هریک از این سه شاسی بلند کارکرده ژاپنی می توانید بهترین تجربه 
دوام، آفرود و راحتی در رانندگی شهری را یک جا تجربه کنید

یک منوی ناشناخته ازآفتاب تابان 

قيمت سدان های کامپکت و کوچک چينی )قيمت ها بر حسب تومان(قيمت  سدان های لوکس اروپايی)قيمت ها بر حسب تومان(قيمت خودروهای کمياب بازار)قيمت ها بر حسب تومان(قيمت هاچ بک های وارداتی   )قيمت ها بر حسب تومان(
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200 ميليون

240 ميليون

535 ميليون

320 ميليون

879 ميليون

624 ميليون

1800

1500

1200 توربو

2000

2000 توربو

1400 توربو

هيوندای i30 مدل 2011

تويوتا ياريس 2013

دی اس3 مدل 2018 

2016 E4 رنو اسکاا

GTI فولکس واگن گلف

آلفا رومئو جوليتا 2017 
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600 ميليون

460 ميليون

2.1 ميليارد

400 ميليون 

1.1 ميليون

500 ميليون

3.250 ميليارد

3.4 ميليارد

905 ميليون

600 ميليون

2 ميليارد

710 ميليون

سئات لئون 2016

دی اس 5 مدل 2015

بنز  CLA45 مدل 2016

رنو اگونا کوپه 2012

آئودی کيو5 مدل 2016

2016 LS5  دی اس

بنز E200 مدل 2018

ب .ام.و 730 انگ لگاسی 

فولکس واگن پاسات 2018

پژو GT 508 اين

ب.ام.و 530 سوپريور 2018 

رنو تاليسمان E3 مدل 2018

1800 توربو

1600  توربو

2000 توربو

3000

2000 توربو

1600  توربو

2000 توربو

2000 توربو

1800 توربو

1600 توربو

2000 توربو

1600 توربو

جک جی4

برليانس 330 فول اتومات

 F3 بی  وای دی

راين V5 اتومات

300 Z  آريو

بر ليانس 230  

148 ميليون

173 ميليون

160 ميليون

97 ميليون

130 ميليون

94 ميليون

1500

1650

1500

1500

1600

1500

بااترین امتیاز ایمنی به نکسو رسید
مطبوعات و رســانه های جهان زمانی خودروهای هیدروژنی، برقی و هیبریدی را 
محصواتی کاغذی، بی هویت و ضعیف می دانســتند. دو دهه قبل این خودروها 
صرفا ایده هایی جالب برای آینده بودند که هرگز شــانس گسترش پیدا نمی کنند 
حاا اما نه تنها در بازه زمانی سال 2010 تا 2019 طی نیمه اول سال رشد تولید این 
بخش از محصوات در صنعت خودرو 360 برابر شده که حاا خودروهای الکتریکی 
و هیدروژنی قادر به دریافت بااترین نمرات ایمنی در تست های تصادف موسسات 
اروپایی و آمریکایی هستند. در آخرین نمونه هم شاسی بلند هیدروژنی و کمیاب 
نکسو محصول شرکت کره ای هیوندای موفق شده در آزمایش های موسسه ایمنی 
بزرگراه های آمریکا نمره عالی یا TOP SAFETY PICK +  را دریافت كند. نمره ای 
که بعضا حتی محصوات بنزینی ب.ام.و یا تویوتا هم به ســختی آنها را به دســت 
می آورند ولی حاا ایده کاغذی هیوندای! توانسته به راحتی آن را کسب کند. موسسه 
آمریکایی IIHS با ستایش از مقاوت بدنه نکسو و استحکام ساختاری اتاق، امتیاز 
باای نکسو را ناشی از به کارگیری جدیدترین سیستم های پیشگیری از تصادف و 
عملکرد دقیق ایربگ های ده گانه خودرو دانســته است که به صورت استاندارد در 
مدل پایه خودرو به کار می روند. نکسو که از موتور هیدروژنی پاک و بردبلند سود 
می برد قادر است با هر بار شارژ کامل تا بیش از 340 کیلومتر مسافت را طی کند. 
عددی بزرگ که بدون مصرف سوخت های فسیلی و البته تولید آب صورت می گیرد!

هفت صبح| نام هايی همچون تويوتا، هوندا و ســوبارو آنقدر در بازار ايران اعتبار دارند که خريداران هنگام انتخاب 
آنها به چيزی غير از کيفيت ساخت و دوام آنها فکر کنند. ماندگاری و راحتی رانندگی در توليدات سرزمين نيپون يک 
موضوع علی السويه است. آپشن و ظاهر و قيمت فاکتورهای تعيين کننده در استقبال يا بی توجهی بازار به يک خودرو 
ژاپنی هستند. ما اينجا سه خودرو شکست  خورده داريم که به دليل قيمت و ظاهر خاصی که در زمان معرفی داشتند، 
موفق نشدند محبوبيت و فروش کافی را هم  شان جايگاهی که در بازارهای جهانی دارند، در ايران تجربه کنند. در اين 
گزارش سراغ هوندا C-RV مدل 2016 که از حســرت های عاقه مندان به خودرو به شمار می رود رفته ايم. همچنين 
سوبارو فارستر 2014 را پيدا کرديم که هنوز مثل روز اول زبر و زرنگ است. در نهايت آخرين شکار ما از بازار خودرو، 
کراس اوور کوچک تويوتا در نسل سوم يعنی راو4 بود که در نسخه 2011 وارد ايران شد و البته نتوانست فروش چندانی 
در مقايسه با اسپورتيج و توسان دو محصول کياهيوندای داشته باشد. اين سه خودرو را می توان در بازه قيمتی 300 تا 
600 ميليون تومان خريداری کرد. انتخاب هايی که قاعدتا در مقايسه با چری تيگو7 يا بورگوارد BX5 که همين حاا به 
ترتيب 350 و 700 ميليون قيمت دارند، اعتبار و ارزش بااتری دارند. ببينيم اين سه خودرو اهل نيپون چه ويژگی هايی 

دارند که چنين ما را شيفته خود ساخته اند:

 هوندا C-RV مدل 201۶ ؛ لکسوس اقتصادی!
خب این یکی همیشه در لیست پیشــنهادی ما برای خرید 
قرار داشته و واقعا ماشین ارزشمندی است. چرا؟ چون ورای 
ظاهر زمخت و عضانی بدنه، در زمینه ســواری، رانندگی و 
کارایی یک کراس اوور درجه یک است. در واقع C-RV همان 
سواری خوب آکورد را با مصرف اقتصادی سیویک نصیب شما 
می کند و البته قوی ترین خودرو این کاس حتی در مقایسه 
با کیا اسپورتیج 2400 سری 2017 اســت. با موتور 185 
اسبی و جعبه دنده CVT، شما پشت سریع ترین خودرو این 
رده نشســته اید در حالی که تنها 600 میلیون بابت نسخه 
دست دوم این هوندای جذاب با کارکرد 30 هزار کیلومتر باید 
بپردازید. اگر پای به اتاق بگذارید، طراحی کابین هوندا سی 

آر وی را تاحدودی ساده می یابید ولی تجربه چند کیلومتر 
سفر با این خودرو به شما ثابت می کند C-RV چه داشبورد 
بی نقصی دارد. یک نمایشگر 7 اینچی در مرکز داشبورد و بین 
ورودی های تهویه دیده می شود. کلیدهای کنترلی معدودی 
در داشــبورد وجود دارند و کیفیت متریال بــه کار رفته در 
کابین از چوب و پاستیک و فلز، در بااترین حد ممکن قرار 
دارد. سیســتم چهار چرخ محرک، پنج ستاره ایمنی اروپا و 
اتاقی بزرگ تر از رقبای بازار دیگر مواردی است که خیال شما 
را بابت انتخاب تان   راحت می کند. بدون هیچ اغماضی، سی -

آروی جذاب ترین مدل حاضر در این گزارش است و لوکس تر 
از دو هموطن دیگرش است.

  سوبارو فارستر 2014؛ بز کوهی گمنام
خیلی گران تر از ابعاد و امکاناتش به بازار فرستاده شد و در 
نهایت هم این عامل زمینه شکســتش را فراهم کرد. البته 
سوبارو گمنام ترین خودروســاز ژاپنی بین ایرانی هاست و 
ظاهر زمخت و بی روحش بزرگ ترین ضربــه را به اعتماد 
مشتریان ایرانی می زند که عاشق طراحی هستند. فارستر 
2014 که بزرگ تر از دو کراس اوور کره ای هیوندای توسان 
و کیا اسپورتیج است، رقیب مستقیم میتسوبیشی اوتلندر 
به شــمار رفته و موتوری باهمان حجم و دامنه قدرت را به 
خریداران ارائه می کند. این خودرو که بعضا در نسخه های 
2013 هم وارد بازار ایران شــده، قیمتی بین 275 تا 425 
میلیون تومان بسته به ســطح تجهیزات و میزان کارکرد 

داشــته و بدترین نکته درباره اش بازار دست دوم ضعیف و 
قطعات یدکی اندک آن است. آفرود بسیار عالی، پایداری باا 
و ایمنی مناسب اما از مهم ترین ویژگی های  سوبارو فارستر 
است. در ضمن، این خودرو با کســب پنج ستاره ایمنی از 
یوروانکپ و بهره مندی از سیســتم های کنترل سرعت در 
سرازیری و پایداری خودرو، ترمز اضطراری کمکی و هشت 
کیسه هوا، خیال سرنشین را از بابت ایمنی راحت می کند. 
خبر خوب درباره فارستر این است که به نسبت هوندا سی-

آروی 2016 و تویوتا راو4 مــدل 2015 اتاق و صندوق بار 
بزرگتری دارد و این را پس از نشستن پشت فرمان این سه 

محصول، می توان به راحتی تشخیص داد.

  تویوتا راو4 مدل 2011؛ بزرگمرد کوچک
نتوانست در نسلی که از ظاهر ساده اش بسیار ضربه خورد، مقابل 
رقبای رنگارنگ کره ای و فرانســوی دوام بیاورد و در ایران به 
شدت کم فروخت. معدود نسخه های به جا مانده از سال 2011 
هم که در بازار دست دوم وجود دارند، محصول اعتماد مشتریان 
وفادار به برند تویوتا بوده. این نســل از راو4 که به موتور 179 
اسبی 2500سی سی مجهز است، عمدتا دو ایراد بزرگ دارد. 
نخســت جعبه دنده آن که زیاد  از حد اقتصادی عمل می کند 

و دیگر آنکه   ایمنی آن پایین تر از هونداســت و تنها 4ستاره از 
یوروانکپ دریافت کرده اســت. به غیر از اینها اما سواری نرم و 
راحت در حد تویوتا کمری، از جمله دایل پیشنهاد این خودرو 
به شماست که با بهای 300 تا 325 میلیون در کارکرد 100 هزار 
کیلومتر قابل خریداری است. بد نیست بدانید رقیب مستقیم 
راو4 در این نسل میتسوبیشی ASX و نیسان قشقایی است که 

هردو در مقایسه با راو4 ضعیف تر و پاستیکی تر هستند.

محمدحسين شاوردی| هنوز ماجرای حيف و ميل منابع در توليد خودرو ملی سمند تمام نشده، داستان پژو 206 صندوقدار آش 
تاخت و تاز رسانه ها عليه ايران خودرو را شور کرده و دوز جار و جنجال ماجرا را تا به نهايت خود رسانده است. ايده بهرام پارسايی 
برای انتقاد شديد از ايران خودرو، بی توجهی به مبحث طراحی واقعی محصول است. وی در گفت وگويی که با خبرگزاری ايسنا داشته، 
اعام کرده:» طراحی خودرو يکی از منافذی است که خودروسازان به دليل روحيه و عملکرد انحصار طلبی شان نهايت سوء استفاده 
را از آن داشته اند.« پارسايی که بهای انجام پروژه سمند در دوره زمانی هفت ساله )1374-1381( را حدود 123 ميليارد تومان اعام 
کرده، ديروز از هزينه توسعه سه محصول ســورن، دنا و دنا پاس به ميزان 22، 49.5 و 39.5 ميليارد تومان خبر داده است. سوال 
پارسايی اين بوده که چرا با وجود چنين هزينه های گزافی، چرخه توليد محصول در ايران خودرو تکميل نشده و هنوز هم اين شرکت 
برای خلق محصوات تازه، محتاج شرکت های خارجی اســت؟ اين نماينده مجلس تلويحا ايران خودرو را متهم به سوءاستفاده از 
تمايل دولت به بومی سازی ساخت و طراحی خودرو در کشور با مطامع مالی و ارزی نموده است. ببينيم اين قضيه چقدر درست است؟

 به غير از فرانسه، تونس، 
روسيه و الجزاير از جمله بازارهای 
صادراتی مهم پژو 206 صندوقدار 

در سال های 2008 و 2007 بود

عکس شانت ملکونيان
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وزیر دفاع هند اعــام کرد   این کشــور تاکنون به 
سیاست عدم استفاده اول از ســاح های هسته ای 
پایبنــد بــوده   اما ممکن اســت این سیاســت در 
آینده تغییر کند. راجنات ســینگ، وزیر دفاع هند 
در ســفر به ایالت »پخران« در غــرب هند، از یک 
سایت آزمایش های هسته ای دیدار کرده و به »آتال 
بیهاری واجپایی«، نخست وزیر فقید هند به خاطر 
تبدیل کشورش به یک قدرت هسته ای ادای احترام 
کرد. منطقه کشــمیر هند در روزهای اخیر پس از 
اینکه نارندرا مودی، نخســت وزیر وضعیت ویژه و 
خودمختاری آن را لغو کرد، با ناآرامی ها و اعتراضات 
گسترده ای روبه رو بوده   که تنش های میان دهلی نو 
و اســام آباد، دیگر قدرت هســته ای منطقه  را به 
شــدت افزایش داده اســت. وزیر دفاع هند در این 
بازدید گفت:»پخران منطقه ای است که شاهد اراده 
مصمم واجپایی در راستای تبدیل هند به یک قدرت 
هسته ای بوده و کشور ما همچنان متعهد به دکترین 
»عدم آغاز اســتفاده از جنگ افزارهای هســته ای« 
اســت.« او ادامــه داد:»هند به طور جــدی به این 
دکترین عمل کرده   اما آنچه در آینده اتفاق می افتد 

بستگی به شرایط دارد.«
ســخنان وزیر دفاع هند در زمان افزایش تنش ها با 
پاکستان بر سر منطقه کشــمیر و همزمان با جلسه 
شورای امنیت سازمان ملل با موضوع کشمیر منتشر 
شد. بر اساس سیاست عدم استفاده اول از ساح های 
هســته ای هند، این کشــور پس از وقوع یک حمله 

اتمی، در دفاع از خود از ساح های هسته ای استفاده 
خواهد کرد. پیش از این نیز وزیر دفاع سابق هند از 
تمایل این کشور برای تغییر تعهدات و سیاست های 
اتمی هند ســخن گفته بــود. هند و پاکســتان هر 
دو دارای چندین کاهک هســته ای هســتند. این 
دو کشــور معاهده منع گسترش ســاح های اتمی 
یا  ان پی تی  را امضــا نکرده اند. امری کــه به اعتقاد 

کارشناسان خطرناک است.

   باا گرفتن درگیری ها در کشمیر
 جنرال آصف غفور، ســخنگوی اردوی پاکســتان 
در توئیترش از کشته شدن یک ســرباز پاکستانی 
»در خط وظیفه« در شــهر بوتال خبر داده اســت. 
پولیس پاکستان روز پنجشــنبه نیز از کشته شدن 
دو غیرنظامی و سه سرباز این کشور در بخش تحت 
کنترل شــان در کشــمیر خبر داده بودند.  تنش ها 
میان دو کشور زمانی دوباره باا گرفت که حکومت 
دهلی جدید وضعیت ویژه خودمختاری کشمیر زیر 
کنترول هند را هفته گذشــته لغو کرد. هندوستان 
هزاران سرباز اضافی را به منطقه اعزام کرده و قیودات 
شدیدی را برای جلوگیری از خشونت های احتمالی 
وضع کرد.  روز جمعه بــرای دوازدهمین روز، برای 
جلوگیری از خشــونت ها در پی نماز جمعه تدابیر 

شدیدتر اتخاذ شده بود.
منابع رسانه ای از تشکیل بدون نتیجه و یک ساعته 
جلسه شورای امنیت ســازمان ملل درباره موضوع 

کشمیر و تصمیم جنجالی هند برای لغو خودمختاری 
ایالت »جامو و کشــمیر« خبر دادنــد. در حالی که 
تنش ها درباره لغو خودمختاری تنها ایالت با جمعیت 
اکثرا مســلمان  در هند ادامه دارد، شــورای امنیت 
سازمان ملل به دنبال درخواست چین، نشستی پشت 
درهای بسته درباره کشــمیر برگزار کرد.   نشست 
شورای امنیت ســازمان ملل با درخواست چین در 
حالی برگزار شد که پیشتر وزیر خارجه پاکستان در 
نامه ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل خواستار 
برگزاری نشســت درباره کشمیر برای بررسی نقض 
حقوق بشر و قوانین بین المللی و تهدید صلح و ثبات 

از سوی هند شده بود.
»سید اکبرالدین« نماینده هند در سازمان ملل در 
این نشست پشت درهای بسته ضمن دفاع از اقدامات 
اخیر دهلی نو در جامو و کشمیر در توجیه حکومت 
نظامی اعمال شــده در این ایالت مدعی شد که این 
اقدام برای »توقف ریخته شدن خون مردم ما توسط 

تروریست ها« انجام شده است.
این دیپلمات هندی همچنین موضع دهلی نو درباره 
لغو خودمختاری ایالت جامو و کشمیر را تکرار کرد و 

گفت   این موضوع »مسئله ای داخلی« است.
نماینده هند در ســازمان ملل افــزود: »ما متعهد 
هستیم که به تدریج محدودیت های اعمال شده در 
ایالت )جامو و کشمیر( را برداریم و هند همچنان به 
اطمینان یافتن از اینکه وضعیــت آرام بماند، ادامه 

می دهد.«

   توقف حرکت قطارها میان هند و پاکستان 
در پی بحران کشمیر

بنابر اعام برخــی منابع خبری، دو کشــور هند و 
پاکستان به دنبال افزایش تنش ها در مسئله کشمیر 
حرکت تعدادی از قطارها به سمت یکدیگر را متوقف 
کرده انــد. ابهی شــرما، رئیس ارتباطــات عمومی 
سازمان راه آهن هند گفت: »حرکت قطار »تار لینک 
اکسپرس« به مقصد شهر کراچی در پاکستان انجام 
نخواهد شد و برنامه آن تا اطاع ثانوی متوقف شده 
است.« قطار تار لینک اکســپرس، هر هفته در روز 

جمعه از جودپور به سوی کراچی 
حرکت می کرد.

شیخ رشــید احمد، وزیر راه آهن 
پاکســتان نیز   دیروز  طی نشست 
ویژه مطبوعاتی در شهر اسام آباد 
گفت:»دولت پاکستان در اعتراض 
به وضعیــت بحرانی کشــمیر و 
تصمیم دولت هند، حرکت قطار 
مســافربری میان دو کشــور را 

برای همیشه متوقف کرد.«

خطر جدی جنگ هسته ای بین هند و پاکستان؟
درگیری ها در کشمیر بسیاری را بابت استفاده دو کشور از ساح های هسته ای نگران کرده

 �تلسکوپ

جنجال در عراق بر سر 
ارتش و حشدالشعبي

عراق در طول روزهاي گذشته بر سر اظهارات 
یکــي از اعضاي گروه هاي مقاومت اســامي  
عراق، صحنه جنجال رســانه اي و سیاســي 
گســترده اي بر ســر دفاع از ارتش عراق بوده 
است. به گزارش ایرنا، قضیه از آنجا آغاز شد که 
اوایل هفته گذشته یوسف الناصري، از اعضاي 
گروه مقاومت اســامي »النجبــاء« در یک 
میزگرد سیاسي در تلویزیون »ااتجاه«)ارگان 
خبري گروه مقاومــت کتائب حزب اه عراق( 
کــه تعــدادي از کارشناســان و چهره هاي 
سیاسي نیز در آن شــرکت کرده بودند، گفت 
که پیشــنهاد مي کند به جــاي ارتش، دولت 
به الحشد الشــعبي تکیه کرده و ارتش عراق 

منحل شود.
وي اضافه کرد که ارتش فعلي عراق جز خیانت 
و فــرار از صحنه جنگ کارنامــه قابل دفاعي 
ندارد، در صورتي که الحشد الشعبي توانست 
عراق را از چنگال داعش نجات دهد و تمامیت 
ارضي عراق را حفظ کند و بهتر اســت دولت 
به جاي ارتش به الحشد الشعبي براي دفاع از 

کشور و امنیت آن تکیه کند.
این اظهــارات الناصري به ســرعت در فضاي 
مجــازي پیچید و در طول روزهاي گذشــته 
جنجال گسترده سیاسي و رسانه اي در عراق 
به دنبال داشــته و رهبران سیاسي برجسته 

عراق حتي نسبت به آن موضع گرفتند.
به رغم اینکه یوســف الناصــري در بیانیه اي 
رســمي  اعام کرد که بخشــي از اظهارات او 
تحریف شــده و حتي یک گــروه از جنبش 
النجباء به نشانه عذرخواهي با وزیر دفاع عراق 
دیدن کرد و الحشد الشــعبي نیز در بیانیه اي 
رسمي  تاکید کرد که الناصري هیچ سمتي در 
این تشــکیات ندارد اما همه اینها، نتوانست 
جلوي اهانت هــا، اتهام هــا و تخریب ها علیه 
الحشد الشــعبي و مقاومت اســامي  عراق را 

بگیرد.

  لنز
بزرگترین عملیات یمني ها 

علیه عربستان
ارتش و کمیته هاي مردمي  یمن در واکنش 
به حمات اخیر ائتاف عربي به سرکردگي 
عربســتان، با 10پهپاد میدان و پاایشگاه 
نفتي الشیبه وابســته به شرکت ملي نفت 
عربســتان)آرامکو( را هــدف حمله قرار 
دادند. بــه گزارش فارس به نقل از شــبکه 
خبري المســیره، یحیي سریع سخنگوي 
نیروهاي انصاراه روز شنبه اعام کرد که 
این نیروها با 10پهپاد میدان و پاایشــگاه 
الشیبه وابسته به شرکت آرامکو را در شرق 

عربستان هدف حمله قرار دادند. 
میدان و پاایشگاه مذکور بزرگترین مخزن 
نفتي عربســتان با ظرفیــت یک میلیارد 
بشکه نفت است. به نوشته روزنامه گاردین 
انگلیس، از حوزه نفتي »الشــیبه« روزانه 
600هزار بشــکه نفت مرغوب اســتخراج 
مي شــود که ارزش آن 50میلیون دار در 
یک روز اســت. در این حوزه نفتي هزارنفر 
ســکونت دارنــد و در 10کیلومتري مرز 
جنوبي امارات قرار گرفته است. این روزنامه 
همچنین نوشت که ارزش این حوزه نفتي 
در حد یک »معــدن طا« اســت.  دیروز 
ســیدعبدالملک بدرالدین الحوثي، رهبر 
حوثي ها به این عملیات اشاره کرد و آن را 
بزرگترین عملیات پهپادي از ابتداي جنگ 
ائتاف ســعودي تا به امروز خواند. او گفت 
این عملیات درس مشــترک و هشــداري 
مهم براي امارات است و خطاب به دشمنان 
یمن گفت: هر اندازه که دشــمني شــما 
ادامه پیدا کند، اصرار ما براي ادامه مبارزه 
هم بیشتر مي شــود. توانایي نظامي  ما در 
صورت ادامــه تجاوزات ائتاف ســعودي، 
روز به روز افزایش پیدا مي کند. خسارت هاي 
اقتصادي کشورهاي متجاوز در صورت ادامه 
تجاوزاتشان، بیشــتر و بیشتر خواهد شد و 
آمریکا با ادامه این جنگ، شما را مي دوشد.

رهبر محبوس حزب کارگران کردســتان)پ.ک.ک( تاکید کرد کــه در صورت آغاز جنگ ارتش 
ترکیه در شــرق فرات، هم ترکیه و هم ملت سوریه آســیب خواهند دید. به نقل از سایت النشره، 

عبداه اوجاان، رهبر محبوس حزب کارگران کردســتان)پ.ک.ک( در جریان دیدار با مهمت 
اوجاان، برادر خود در روز عید قربان در زندان »امرلــي« گفت: »در صورت آغاز جنگ در 

بخش کردنشین سوریه، هم ترکیه و هم ملت سوریه آسیب خواهند دید و هیچ طرفي از 
جنگ سودي نخواهند برد و ممکن اســت این مشکل با دموکراسي حل شود اما جنگ 
هیچ مشکل و مســئله اي را حل نخواهد کرد.« مهمت اوجاان پس از دیدار با برادرش 
خاطرنشان کرد: »با عبداه اوجاان درخصوص شماري از مسائل و در راس آن وضعیت 
کردستان ســوریه، پرونده کردها در کردســتان ترکیه و عملیات نظامي  ترکیه علیه 
پ.ک.ک در داخل اراضي اقلیم کردستان عراق گفت وگو کردیم.« برادر رهبر محبوس 
حزب کارگران کردســتان در ادامه افزود: »عبداه اوجاان گفت که 20سال در سوریه 
زندگي کرده و مردم و قبایل عرب آنجا را به خوبي مي شناسد.« مهمت اوجاان خاطرنشان 
کرد: »عبداه در جریان این دیدار اعام کرد که آماده انجام هر کاري با هدف حل وفصل 
پرونده کردهاســت.« عبداه اوجاان درخصوص عملیات نظامي  ارتش ترکیه در داخل 
اقلیم کردستان تصریح کرد: »عملیات در اینجا به معناي آغاز جنگ است و این مشکل با 
ریخته شدن خون انسان ها حل نخواهد شد. ما آماده صلح و مخالف جنگ هستیم. بایستي 
به جاي جنگ صلح برقرار شــود.« او درخصوص حزب دموکراتیک خلق ها گفت که این 

حزب 60نماینده پارلماني و شهرداري دارد. 

تاش اوجاان براي واسطه گري

     
  گالری

اين عکس عجيب را 
ببينيد از يک معترض 

که مجروح شده و 
روی زمين افتاده 

است و خبرنگاران در 
حال عکس برداری 
از او هستند. اين 
اتفاق پس از آن 

افتاده که پليس اين 
کشور با مردمی که 
در راهپيمايی صلح 

در حراره پايتخت 
زيمبابوه شرکت 

کرده بودند، درگير 
شده است. )عکس: 

)EPA-EFE

عرب نيوز در 
عکس يک 

خود اعتراض 
الجزايری ها 

را مطرح 
کرده است. 

اعتراض هايی 
که چند ماهی 
هست نسبت 

به فساد و 
ديکتاتوری 

در اين کشور 
صورت 

می گيرد. 

ديلی استار چاپ 
لبنان، مذاکرات 
حريری، نخست 

وزير اين کشور با 
پمپئو، وزير خارجه 
آمريکا را روی جلد 
برده که نتيجه آن، 

احتمال توافق ميان 
لبنان و اسرائيل 

بر سر مرزهای 
بين اين کشور 
با سرزمين های 

اشغالی بوده است.

اين هم تصويری 
ديگر از موج 

اعتراضی 
هنگ کنگی ها، 

اين بار در 
سيدنی استراليا. 
ماجرای اعتراض 
 در هنگ کنگ 

ظاهرا حااحااها 
ادامه خواهد 

داشت.  )عکس: 
گتی ايميجز(

سایت  نگار جهان

1    فرار مالياتی به ســبک ترامپ؛ »دونالــد ترامپ« با 
نگهداری هشــت راس بز در زمین های گلف خود، قصد دارد 
با بهره مندی از این مفر، از پرداخت مالیات شــانه خالی کند. 
ترامپ توانسته با این ترفند، از پرداخت مالیات 88 هزار داری 
برای بخشی از اراضی گلف خود به مساحت 183.3 هکتار در 
منطقه بدمینستر واقع در ایالت نیوجرســی بگریزد. بنابراین 
گزارش، کل زمین گلــف ترامپ در این منطقــه 514 هکتار 
بود که با نگهداری هشــت راس بــز در زمین هایی که یکی به 
مســاحت 113 هکتار و دیگری 70 هکتار اســت، از پرداخت 
مالیاتی به ارزش 462 دار برای هــر هکتار، فقط به پرداخت 
مالیات شش دار برای هر هکتار موظف شود. )ایرنا به نقل از 

هافینگتون پست(
2    پايتخت اندونزی عوض می شود؛ جوکو ویدودو رئیس 
جمهوری اندونزی که به تازگی دور دوم ریاست جمهوری خود 
را آغاز کرده، همزمان با هفتادو چهارمین  سالگرد استقال این 
کشور ، به طور رســمی  ایحه ای را به پارلمان ارائه داد که در 
صورت تصویب نمایندگان ، بورنئــو جایگزین جاکارتا پایتخت 
این کشور می شــود. طبق این گزارش قرار اســت کالیمانتان 
در جزیره بورنئو به عنوان پایتخت جدید اندونزی باشد که در 
صورت تصویب جاکارتا در جزیره شلوغ و پر ازدحام جاوه عنوان 
مرکزیت سیاسی و اقتصادی چهارمین کشور پرجمعیت جهان 
با بیش از 260 میلیون نفر را از دست خواهد داد. طبق پیش بینی 
متخصصان اندونزیایی  در صورتی که رونــد گرمایش زمین با 
همین سرعت پیش برود، قریب به  یک سوم از مساحت جارکاتا 

تا سال 2050 به طور کامل به زیر آب خواهد رفت. )ایرنا(

3    حمله اسرائيل به غزه؛ هواپیماهای رژیم صهیونیستی 
دیده بانی نیروهای مقاومت را در شــرق شــهر جبالیا واقع در 
شــمال غزه مورد حمله قرار دادند. هنوز گزارشی در خصوص 
خسارت های احتمالی این حمله گزارش نشده است؛ اما برخی 
رسانه ها اعام کردند   این حمله توسط پهپاد رژیم صهیونیستی 
انجام شده اســت. پیش تر نیز ارتش رژیم صهیونیستی مدعی 
شده بود   سامانه ضد موشکی گنبد آهنین یک فروند موشک 
شلیک شده از سوی نوار غزه به سمت سرزمین های اشغالی را 

شناسایی و منهدم کرده است. )ایرنا به نقل از الجزیره(
4    فعاليت اوباما در کمپين بايدن؛ فعالیت های انتخاباتی 
اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا آغاز شده و وی در حال حاضر 
حضور فعالی در پویش )کمپین( انتخاباتــی جو بایدن نامزد 
حزب دموکرات در انتخابات ریاســت جمهوری 2020 دارد. 
به گزارش این روزنامه آمریکایی، اوباما عاوه بر دیدار با بایدن 
تاکنون چندین دیدار مستقیم در واشــنگتن با اعضای اصلی 
کمپین انتخاباتی معاون اول دوران ریاست جمهوری خویش 

داشته است. )ایرنا به نقل از نیویورک تایمز(
5    ائتاف داعش: محدوديــت پروازی عراق را رعايت 
می کنيم؛ ائتاف بین المللی علیه داعش به سرکردگی آمریکا 
روز جمعه با صدور بیانیه ای اعام کرد   به همه محدودیت های 
پروازی در حریم هوایی عراق که از سوی دولت این کشور اعام 
شده، پایبند خواهد بود. »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر عراق 
روز پنجشنبه طی دســتور العملی ویژه برای پروازهای هوایی 
نظامی، گشت زنی، اطاعاتی، پهپادها و بالگردهای آمریکایی 

محدودیت گسترده ایجاد کرد. )ایرنا به نقل از عراق نیوز(

۶    توافق سودانی ها امضا شد؛ شــورای نظامی حاکم بر 
سودان و ائتاف گروه های سیاسی مخالف حکومت نظامیان این 
کشور روز شنبه توافقنامه تاریخی تقسیم قدرت امضا کردند. 
یک فرمانده بلندپایه نظامی در سودان وعده داده است به این 
توافقنامه که بر اساس آن مخالفان در قدرت سهیم می شوند، 

پایبند بماند. )بی.بی.سی.(
7    زودپز يا پلوپز نيويورک را به هم ريخت؛ 

جمعه صبح، مردم نیویورک با دیــدن دو زودپز که البته بعدا 
توسط برخی منابع اعام شد سه پلوپز بوده! در ایستگاه متروی 
منهتن جنوبی وحشت کرده و پا به فرار گذاشتند. واحدهای 
ضدترور و خنثــی کننده بمب به محل عازم شــده و متوجه 
شدند خبری از بمب نیست. حاا مقامات پلیس می گویند با 
مردی که پس از خرید از مرکز خرید، پلوپزها را در ایستگاه جا 
گذاشته و مردم را دچار وحشت کرده، قصد مصاحبه داشته 
و موضوع اصا تروریستی نیســت! پلیس نیویورک با انتشار 

این عکس از مردم خواست تا در تشخیص هویت این فرد که 
پلوپز}زودپز ها را در ایستگاه منهتن جنوبی جا گذاشته کمک 

کنند. )توییت پرس(
8    موافقت آمريکا با فروش اف16 به تايوان؛ رسانه های 
آمریکایی می گویند دولت این کشــور با فروش جنگنده های 
اف-16 به تایوان در قراردادی به ارزش هشــت میلیارد دار 
موافقت کرده است. این بزرگ ترین قرارداد تسلیحاتی میان دو 
طرف در چند دهه اخیر به شمار می رود. روابط ایاات متحده 
با تایوان غیررسمی است و این کشور رابطه دیپلماتیکی با آن 
ندارد. این کشور به تایوان ساح می فروشد و می گوید دلیل این 
کار، کمک به این کشــور در باا بردن توانایی های دفاعی اش 

است. )بی.بی.سی.(
قطع کامپیوتــر، باعث تاخیر پروازها در آمریکا شــد؛ در چند 
فرودگاه بزرگ آمریکا، قطع شبکه های کامپیوتری و مشکات 
فنی به ویژه در بخش گمرگ به تاخیر جدی در پروازها منجر 
شده است. مقام های آمریکا گفته اند بعد از قطعی سراسری و 
تاخیر پروازهای بین المللی، وضعیت آرام آرام به حالت عادی 
برمی گردد. دست کم در چهار ایالت پروازها به تاخیر طوانی 

دچار شده اند. )بی.بی.سی.(
9    می خواستند زکزاکی را در هند ترور کنند؛ جنبش 
اســامی نیجریه روز شــنبه در بیانیه ای اعام کرد، یکی از 
دایل عمده بازگشت شیخ ابراهیم زکزاکی به نیجریه نگرانی 
از احتمال ترور وی در هند توســط عوامل دولت نیجریه بوده 
است. بر اســاس وب سایت رسمی جنبش اســامی نیجریه، 
دخالت دولت آبوجا این ظن را ایجاد کرد که نیت ترور شــیخ 

زکزاکی در هند با اســتفاده از رابطین خارجی وجود دارد. در 
بیانیه جنبش اسامی نیجریه آمده است که از آنجایی که رهبر 
ما شیخ ابراهیم ز کزاکی با خیال راحت در فرودگاه بین المللی 
نامدی فرود آمده اســت، ما می خواهیم اذهان مردم نیجریه 
درباره ادعاهای مطرح شده توسط برخی گزارش ها و خبرهای 
سفارشی تحریف شــده در رابطه با درمان او در هند را روشن 

کرده و به صورت شفاف این مسائل را مطرح کنیم. )ایرنا(
10    دو دزدی دريايی در سواحل کامرون؛ دزدان دریایی 
در آب های ساحلی کامرون به یک کشتی تجاری آلمانی حمله 
کردند و هشت نفر از 12 سرنشین آن را ربودند. در همین حال 
اداره مقابله با جرایم دریایی سازمان تجارت جهانی اعام کرد 
یک کشتی یونانی نیز در همین منطقه با حمله دزدان دریایی 
روبه رو شده است. بر این اساس طی چند ساعت دست کم 17 
ملوان در این منطقه ربوده شده اند. )ایرنا به نقل از دویچه وله(

11    خشم هنگ کنگی ها از جکی چان؛ به دنبال حمایت 
جکی چان هنرپیشــه معروف چینی از پلیــس چین در برابر 
جنبش دموکراسی در هنگ کنگ، مردم از دست وی عصبانی 
شــده و او را آماج حمات مجازی خود قرار دادند. همچنین 
هنرپیشــه معــروف چینی-آمریکایی، خانم »لیــو لی فی« 
31 ساله، روی اکانت ویبوی }نســخه چینی مشابه توئیتر{ 
خود، پست سیاســی را به اشتراک گذاشــت که مورد حمله 
هنگ کنگی ها قــرار گرفت و کاربران در فضــای مجازی ترند 
BoycottMulan را علیه وی راه انداخته اند. تصویب قانون 

استرداد مجرمین هنگ کنگی به چین آغاز اعتراضاتی شد که 
11 هفته به طور انجامیده است. )توییت پرس(

بزهایی که مالیات کم می کنند، پلوپزی که وحشت می آفریند و ...

خودکشي اپستاین
تأیید شد

پزشــکي قانوني نیویورک به طور رســمي 
اعام کرد کــه جفري اپســتاین، میلیاردر و 
ســرمایه گذار 66ســاله آمریکایــي پــس 
از حلق آویزکــردن خود در ســلولش در 
زنداني در منهتن نیویورک درگذشــته 
است. آقاي اپســتاین که روابط نزدیکي 
با سیاســتمداران و چهره هــاي پرنفوذ 
آمریکایي داشت، قرار بود به زودي به اتهام 
»تجاوز جنسي« به افراد زیر سن قانوني 
و »دالــي جنســی« در دادگاه محاکمه 
شود، اما مســئوان زندان صبح روز شنبه 
19مردادمــاه)10اوت( جســد وي را در 
سلولش یافتند. وي در ماه ژوئیه نیز دست 
به خودکشــي زده اما درنهایت جان سالم 
به در برده بــود. زندانبانان بدن کم جان وي 
را با نشانه هایي از جراحت بر روي گردنش 
یافتند اما او چندروز بعــد و پس از مداواي 
جراحاتش در دادگاه حاضر شــده بود. این 
میلیاردر آمریکایي روز هشــت ژوئیه سال 
جاري به سوءاستفاده جنســي از افراد زیر 
ســن قانوني و تشــکیل باند مجرمانه براي 
همین منظور متهم شــد و انتظار مي رفت 
پس از تایید ایــن اتهــام در دادگاه حداقل 
45سال زنداني شود. وي پیش از این در سال 
2008 به اتهام سوءاستفاده جنسي از یک فرد 
زیر سن قانوني به 18ماه زندان محکوم شده بود 
اما 13ماه از این مــدت را در زندان بود. پیش از 
این تاریخ هم در بین سال هاي 1999 تا 2007 به 

سوءاستفاده از ده ها دختر جوان متهم شده بود.
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حقوق مزدک میرزایی، افعی تهرانپارس و مصالحه استاد
1    خبرگزاری فارس به نقل از وکيل خانواده ميترا استاد از »رضايت بی قيد 
و شرط« اين خانواده خبر داد. وکیل خانواده میترا اســتاد گفته است:» اولیای دم 
مرحومه به یکی از دفاتر اســناد رســمی رفته و رضایتنامه خود را به طور رسمی ثبت 
کردند.این رضایت کامًا بی قید و شــرط صادر شده و هیچ گونه مبلغی به عنوان دیه یا 

وجه المصالحه دریافت نشده است.«

2    مهاجرت مزدک ميرزايی از ايران به انگليس و حضورش در شبکه ايران 
اينترنشنال همچنان سوژه اين روزهاســت ؛ روزنامه جام جم  روز گذشته در 

گزارشی به دستمزد ميرزايی در اين شبکه پرداخته است:
این شبکه که دفتر آن در لندن قرار دارد و البته طبق گزارش روزنامه گاردین بودجه اش 
را به طور مستقیم از عربســتان ســعودی دریافت می کند، توجه ویژه ای به دستمزد 
گزارشگران و مجریانش دارد و برای کارکنان مطرح شبکه، حقوقی معادل 75 هزار پوند 
در سال می پردازد که اگر آن را تقسیم بر تعداد ماه های سال کنید و طبق ژن ایرانی تان 
آن را ضربدر قیمت پوند کنید، به عدد قابل توجه 93 میلیون تومان در ماه می رسید. این 
در حالی است که شبکه هایی مثل بی .بی. سی فارسی دستمزدی به مراتب پایین تر از 
این به نیروهایشان می پردازند، چون معتقدند با استخدام افراد به آنها اعتبار می دهند.

خود میرزایی سال قبل در مصاحبه ای از وضعیت درآمدش گایه کرده بود: »در مورد 
دستمزدم همین را بگویم که هنوز خودروی پژو 206 سوار می شوم.« به نظرم همین 

کفایت می کند که مشخص شود وضعیت ما به چه صورت است.

3    يک قبيله در دامنه های هيماليا وجود دارد که توسط زنان اداره می شود 
و مردان آن به کلی به حاشيه رانده شــده اند.  این قبیله که موسو نام دارد یکی از 
نادرترین وعجیب ترین قبیله ها در جهان اســت که در آن زن و شــوهر با هم زندگی 
نمی کنند بلکه پیش پدر یا مــادر خود می مانند.  هرچند یــک زن می تواند هرگاه که 
خواست شریک دیگری را برگزیند اما بیشتر زنان در یک زمان فقط با یک مرد در ارتباط 
هستند.  وقتی زنی فرزند به دنیا می آورد، پدر فرزند به همراه مادر و خواهرانش به خانه 

او رفته و برایش هدیه می برند.)ایسنا(

4    معاون دادســتان عمومی و انقاب مرکز استان خراسان رضوی از ورود 
دادستانی به موضوع تلف شــدن هفت قاده توله ببر در باغ وحش مشهد خبر 
داد و گفت: در این خصوص کمیته حقیقت یابی تشکیل شد تا موضوع را بررسی کند.

 فرزاد بهشتی توندری با اعام این خبر اظهار کرد: مدتی قبل هفت قاده توله ببر مربوط 
به ســه ببر مادر به نام های تینا، مایا و رایا در باغ وحش مشهد جان خود را از دست دادند 
که سه توله ببر مربوط به تینا، سه توله ببر مربوط به مایا و یک توله ببر مربوط به رایا بوده 
است. معاون دادستان عمومی و انقاب مرکز استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از 
آنجایی که گربه ســانان فرزندان خود را به صورت گزینشی بزرگ می کنند، سه قاده از 
توله ببرهای مذکور توسط مادر خود کشته شدند و مرگ آنها به صورت طبیعی بوده اما 
مرگ چهار قاده دیگر غیرطبیعی بوده که در این خصوص کمیته حقیقت یابی تشکیل 
شده تا موضوع را بررسی کند. وی با بیان اینکه »در صورتی که نتایج کمیته حقیقت یاب 
از عمدی بودن موضوع حکایت داشته باشد برخورد با مجرمان بر اساس ماده 679 قانون 
مجازات اسامی در دستور کار قرار خواهد گرفت«، گفت: قرار بر این شد که دوربین های 
باغ وحش به صورت آناین در اختیار محیط زیست قرار گیرد و قسمت هایی که نقاط کور 
هستند نیز شناسایی شود. بهشتی توندری اظهار کرد: همچنین قرار بر این شد که روی 
تمامی قاده ها میکروچیپ نصب شود که تاکنون روی تعدادی از قاده ها نصب شده است.

5    رامسين کبريتی سه سال بعد از ترک ايران، درباره شرايط اين روزهايش 
به سينماروزان گفت: این روزها در کانادا هستم و یک زندگی آرام و بی هیاهو را سپری 
می کنم. اگر چه دور بودن از حرفه ای که عاشقانه دوستش داشتم یعنی بازیگری خیلی 
سخت است ولی سعی می کنم با شرایط کنار بیایم. من دوست نداشتم از ایران خارج شوم 
اما شرایط زندگی و کار در ایران برایم خیلی ســخت بود. من »ستایش« را با 98 درصد 

بیننده روی آنتن داشتم اما دریغ از یک تماس با من و ارائه یک پیشنهاد کار معقول.
کبریتی ادامه داد: من حدود دو ســال تمام بیکار بودم و هیچ کاری بهم پیشــنهاد 
نمی شد؛ البته پیشنهاد می شد اما مجانی و بدون دستمزد و در راه خیریه!!! من یکی 
دو کار خیریه)!( قبول کردم بلکه اوضاع بهتر شود اما بعدش کار به جایی رسیده بود 
که دیگر هر پروژه ای که نمی خواست پول بازیگران را دهد سراغ من می آمد و به نوعی 

اسمم شده بود »خیراه«!!!}می خندد{
رامسین کبریتی در پاسخ به این سوال که چرا از »جم« شروع كرد، گفت: بیکاری آنقدر 
بهم فشار آورد که ناچار شدم به ترک ایران و همکاری با »جم« ولی بعد از ترور سعید 
کریمیان مدیر این شبکه ماهواره ای، شرایط عوض شد و دیگر اصا تولید چندانی در 
این شبکه صورت نمی گرفت!! انگاری من هر جا می روم آنجا می خشکد!!}می خندد{ 
چون مدتی کوتاه بعد از حضور در »جم«، کریمیان به قتل رسید و تقریبا اغلب کارمندان 
»جم« اخراج شدند و دربه در غربت!!! برخی از همکاران به ایران برگشتند و برخی نیز در 
غربت ماندگار شدند. در آنجا هم نه فیلم سیاسی بازی کردم نه در نماهای خاف شرع 
و عرف بازی کردم!! رامسین کبریتی پیرامون شرایط مالی کار در »جم« و میزان ابراز 
رضایتش از مسیری که پیموده گفت: واه شرایط مالی کاما معمولی بود ولی بدحسابی 
ندیدم. با ما به صورت ماهانه قرارداد بسته بودند و به صورت ماهانه حقوقمان پرداخت 
می شد. در آنجا یادم نمی آید که پول کسی را خورده باشند و تقریبا با همه مطابق قرارداد 

تسویه حساب کردند. 

۶   حجت ااسام شــهاب مرادی، از جمله کارشناسان برنامه های مذهبی 
صداوسيما، در برنامه  مذهبی شبکه  دو، از عدم توجه به شعائر مذهبی گله کرد و 
خاطره ای از محسن تنابنده يکی از سازندگان مجموعه  پايتخت نقل کرد. او گفت 
در جلسه ای از تنابنده پرسیده که به خاطر نماز ]در مجموعه  پایتخت؟[ چه قدر فحش 
خورده. و تنابنده به او پاسخ داده: خیلی. به گفته  مرادی، فرجی از جمله مدیران سازمان 

هم در این جلسه حضور داشته است.

7    هر چند آگاهی های پراکنده ای از قيمت مسکن در صد سال قبل وجود دارد 
اما اسناد به جا مانده نشان می دهد قيمت زمين در گران ترين شهر ايران يعنی 

تهران به حدود يک تومان در هر متر مربع می رسيد.
اطاعات بسیار پراکنده ای از قیمت خانه در عهد قاجار وجود دارد اما بر اساس مستندات 

موجود در کتاب اقتصاد کوچه نوشته مجید پورشافعی خانه ای بسیار بزرگ و اشرافی با 
27 هزار متر مربع مساحت و عمارت بسیار خوب و اندرونی های مفصل و آب ملکی و باغ 
و درختان گوناگون در عهد مظفرالدین شاه به قیمت 32 هزار تومان فروخته شده است.

مظفرالدین شاه در سال 1275 خورشیدی به سلطنت رسید و در سال 1285 پس از 
امضای فرمان مشروطیت از دنیا رفت. وی پنجمین پادشاه ایران از دودمان قاجار بود که 
پس از کشته شدن پدرش ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی و پس از نزدیک به 

40 سال وایت عهدی، شاه شد و از تبریز به تهران آمد. )خبرآناین(

8    پيتر فوندا، هنرپيشه سرشناس فيلم ايزی رايدر در 79 سالگی درگذشت . 
خانواده او در بیانیه ای گفت که آقای فوندا به خاطر سرطان ریه، نارسایی تنفسی داشت 
و در خانه اش در لس آنجلس درگذشت. جین فوندا، هنرپیشه و خواهر آقای فوندا از مرگ 

برادرش ابراز تاسف کرده است. او گفته است روزهای آخر در کنار برادرش بوده است.
پیتر فوندا از اعضای یکی از معروف ترین خانواده های هالیوود بود. او پسر هنری فوندا، 
هنرپیشه و پدر بریجیت بود که او نیز هنرپیشه است. دنیس هاپر کارگردان ایزی رایدر 

بود و پیتر فوندا در این فیلم در کنار جک نیکلسون جوان بازی کرد.
آقای فوندا فیلمنامه ایزی رایدر را هم نوشته بود و برای آن نامزد اسکار بهترین فیلمنامه 

شد. این فیلم الگوی بسیاری از فیلم های مستقل و ضد جریان شد.

9    ليا صوفی زاده، نايب رئيس  فدراســيون فوتبــال در امور بانوان گفته 
است:»حضور زنان به فضای اجتماعی، فرهنگی و اخاقی ورزشگاه ها اعتبار می بخشد 
و وقت آن رسیده تا شاهد فوتبال حرفه ای در بخش زنان و مردان همگام با هم باشیم.« 
به گزارش خبرگزاری ایرنا، صوفی زاده حضور زنان در ورزشــگاه را یک فرصت»بسیار 
خوب و موثر« برای زنان در جامعه دانسته و گفت: »همیشه معتقد بودم که در یک کشور 
اسامی زمانی که حقوق برابری را برای آنها قایل باشیم، جنسیت معنا ندارد.« ازم به 
ذکر است که فدراسیون بین المللی فوتبال)فیفا( به ایران اعام کرده است در صورتیکه 

امکان حضور زنان در ورزشگاه ها را فراهم نکند، فوتبال ایران را تعلیق خواهد كرد.

10    گزارشــی درباره مرد ايرانی ااصل متنفذ در وزارت خزانه داری آمريکا: 
سیروس امیر مکری متولد 1334 تهران است. او پس از انقاب به همراه خانواده خود 
در سال 1981 به آمریکا مهاجرت کرد. وی در سال 1986 از دانشگاه هاروارد در رشته 
بیوشیمی فارغ التحصیل شد. س      پس در رشته تاریخ در دانشگاه شیکاگو با گرایش تاریخ 
مدرن خاورمیانه ادامه تحصیل داد. امیر مکری کمک هزینه تحصیلی پایان نامه خود را 
از بنیاد ملون )Mellon Foundation( دریافت کرد. پایان نامه دکترای وی در مورد 
تاریخ مشروطه ایران بود. سرانجام وی موفق به اخذ مدرک دکترای تاریخ و همزمان با 

آن، کارشناسی از دانشگاه شیکاگو شد.
امیر مکری پس از معرفی اوباما در 10 ســپتامبر2011 به عنوان دستیار وزارت خزانه 
داری یا همان اتاق جنگ اقتصادی آمریکا در موسسات مالی توسط مجلس سنا آمریکا 
منصوب شد. مطابق قوانین آمریکا، وزیر خزانه داری این کشور از کمک 10 دستیار ویژه 
برخوردار است که وظیفه هر یک از این افراد نظارت و سیاستگذاری بر یکی از ارکان نظام 
مالی کشور آمریکا است. سمت دستیار وزیر خزانه داری در زمینه موسسات مالی، زیر 
مجموعه معاونت امور مالیه داخلی بوده و موظف است که به قائم مقام وزیر گزارش بدهد.

ســیروس امیرمکری پیش از این به عنوان مشــاور ارشــد حقوقی رئیس کمیسیون 
معامات حوالجات در آمریکا مشغول به کار بوده است. او همزمان معاون نماینده این 
کمیسیون در شورای نظارت بر ثبات مالی بود. امیرمکری پیش از شروع به کار در دولت 

آمریکا، به عنوان وکیل در نیویورک فعالیت کرده است.
سیروس امیرمکری معموا وکالت پرونده های پیچیده  تجاری را بر عهده گرفته است. 
امیرمکری به مدال افتخار جزیره الیس که مختص غیربومیان موفق آمریکا می باشد، 
دست یافته است و در زمینه های پیگیری پرونده  های محکومین حقوق بشری و اعدام 
فعال است. سیروس امیرمکری در مقاله ای در مجله فارن افرز برای اقتصاد ایران پس از 
رفع تحریم ها نسخه پیچی کرد و نوشت: »پایان تحریم ها برای جذب سرمایه خارجی 
کافی نیســت. اگر ایران حقیقتا خواهان جذب سرمایه است، باید دست به انجام طیف 
گسترده ای از اصاحات بزند؛ از جمله تحکیم حق مالکیت، انتقال دارایی های حکومتی 

به بخش خصوصی و اعطای استقال به بانک مرکزی.« )فارس(

11    رئيس مرکز مديريت بيماری های واگير وزارت بهداشت، گفت: در سال 98 
تاکنون 10 نفر در اثر گزش جانوران زهری فــوت کرده اند که 9 مورد عقرب گزیدگی 
و یک مورد مار گزیدگی بوده اســت. رئیس مرکز مدیریــت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت، با اعام اینکه بیشترین مارگزیدگی به قاره آسیا مربوط می شود، گفت: روزانه 

7500 نفر در دنیا مار گزیده می شوند و روزی 2000 نفر می میرند.
گویا افزود: ســاانه 5 میلیون و 400 هزار مورد مار گزیدگی در دنیا اتفاق می افتد، 2 
میلیون و 700 هزار نفر عائم ناشی از ســم مار را پیدا می کنند، 400 هزار نفر ناتوانی 

طوانی یا قطع عضو می شوند و 140 هزار نفر نیز فوت می کنند.

12    شــكار افعي در تهرانپارس. مار ســمی که موجب ترس و وحشت کارکنان 
فروشگاه شده بود، به دام آتش نشانان افتاد.

13    رئيس پليس فتای ناجا از همکاری سه جانبه برای مسدودسازی درگاه های 
بانکی قماربازی خبر داد و گفت: از ابتدای ســال 98 تاکنون شناسایی پیشدستانه 
1004 فقره تارنمای قمار انجام گرفته که منجر به تشکیل 392 فقره پرونده قضایي با 
گردش مالی بیش از 96 میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از 9 میلیارد تومان شده 
است. ســردار وحید مجید با اشاره به اینکه حسب دســتور مقام قضایي با متخلفان و 
سودجویان در فضای مجازی برخورد می شــود، گفت: سایت های شرط بندی در هیچ 
درگاهی به صورت مستقیم فعالیت ندارند، اما این سایت ها با استفاده از ترفندهایی از 
درگاه بانکی ســایت های دیگر به صورت موقت و در بازه  های زمانی متفاوت استفاده 
می کنند که این مسئله با همکاری شــرکت شاپرک و دادســتانی برای از بین رفتن 
درگاه های بدون هویت در حال پیگیری اســت. در حال حاضر پلیس فتا با هماهنگی 
شرکت شاپرک و دستور مقام قضایی با راه اندازی کارگروه مصادیق مجرمانه نسبت به 
مسدودسازی این درگاه ها اقدام می کند و مبالغ آنها نیز به منظور تعیین تکلیف توسط 

مقام قضایي بلوکه می شود. )ایسنا(

به یاد بیاورید که در زمــان مارتین لوترکینگ یک 
پیشــخدمت به این دلیل که نان های برشته داخل 
ســوپ گوجه را خمیر کرده بود، تنبیه شد یا زمانی 
که داایی اما  هدر داد و اســپری رنگی که مصرف 
کرد تا روی لیموی ســفیر تبت بنویســد: »کارما 
ساحل اســت«. شــاید هم نه، آنها که هرگز اتفاق 
نیفتاده اند. امــا ممکن بود اتفــاق بیفتند اگر یک 
فیلمســاز تصمیم می گرفت این صحنه هــا را در 
فیلمش بیاورد و در حالــی که ما می دانیم این فیلم 
تخیلی اســت، آن صحنه ها در وجدان مشــترک 
فرهنگی ما به عنوان برداشــت از زندگی واقعی آن 

افراد قرار بگیرد و در نتیجه ذهنیت ما را که براساس 
اقدامات واقعی آنهاست خراب کند. به همین دلیل 
است که فیلمســازان هنگام بازی با درک مردم از 
شخصیت های تحســین برانگیز تاریخ، مسئولیت 
حفظ حقیقت اساسی درباره محتوای آن شخصیت را 
دارند. تصویری که کوئنتین تارانتینو از بروس لی در 
»روزی روزگاری در هالیوود« نمایش می دهد مطابق 
با این استاندارد نیست. البته تارانتینو از لحاظ هنری 
حق دارد که بروس را هــر طور می خواهد به تصویر 
بکشــد. اما انجام این کار با شیوه ای اینچنین درهم 
برهم و تا حدودی نژادپرســتانه، هم به عنوان یک 

هنرمند و هم به عنوان یک انسان، یک شکست است.
این جنجال مــرا آزرده کــرد. تارانتینــو یکی از 
فیلمسازان مورد عاقه من است زیرا او بسیار جسور 
و غیرقابــل پیش بینی اســت. در فیلم های او یک 
انرژی جادویی وجود دارد از کســی که فیلم ها را 
دوســت دارد و می خواهد شــما هم آنها را دوست 
داشته باشــید. هر فیلم تارانتینو انگار یک رویداد 
است. این همان چیزی است که صحنه های بروس 
لی را بسیار ناامیدکننده می کند چون نه براساس 
واقعیت بلکه به نوعی نشان دهنده دوری او از آگاهی 

فرهنگی است.
بروس لی دوست و معلم من بود. برای اولین بار زمانی 
بروس را دیدم که به دنبال ادامه تحصیل در رشته 
هنرهای رزمی در نیویورک بودم. به سرعت دوستی 
ما به صورت رابطه معلم و شــاگردی شکل گرفت. 
او نظم و انضبــاط و معنویت هنرهــای رزمی را به 
من آموخت که کمک بســیار بزرگی برای من بود 
و با آن توانستم 20 ســال در مسابقات NBA بازی 
کنم و مصدومیت های بسیار کمی داشته باشم. در 
سال های دوســتی ما او بارها در مورد این صحبت 
می کرد که  چقدر از نمایش کلیشه ای از آسیایی ها 
در سینما و تلویزیون ناامید است. از اینکه تنها نقش  
خدمتکاران در حال تعظیم یا شرورهای مرموز به 
آنها داده می شــد. در »دارای اسلحه، آماده سفر«، 
خدمتکار وفادار چینِی پاادیــن با نام توهین آمیز 
»هی پسر« شناخته می شــود. او در فصل چهار با 
یک کاراکتر زن جابه جا می شود با نام »هی دختر«. 
مردان آسیایی به عنوان لوازم صحنه بدون جنسیت 
به تصویر کشیده می شدند. همانطور که مردان و زنان 
آفریقایی- آمریکایی عموما تا پیش از زمان ظهور 
سیدنی پوآتیه و فیلم های سینمای تجاری سیاهان 

به تصویر کشیده می شدند. )خبرآناین(

 واگویه های انتظار
يک جفت کفش

چند جفت جوراب با رنگ های نارنجی و بنفش / يک جفت گوشواره ی آبی  / يک جفت... 
کشتی نوح است / اين چمدان که تو می بندی...

 دستور زبان عشق
 در لحظه ای که به او فکر می کنم 

او را بيشتر دوست دارم.
گروس عبدالملکيان او از آدم هايی بود که فکر کردن / به آن ها ديدن آن هاست يداه رويايی  

آقا بــه نظر من خیلــی از آدم ها قدر خودشــونو 
نمی دونن... نمونه اش خود من... همین چند وقت 
پیش بود کــه طی یک مطالعه ای متوجه شــدم 
که اصا و ابدا قدر خودمــو نمی دونم... مطلبی رو 
می خوندم راجع به »دیوید بکهــام«... در کمال 
تعجب متوجه شــدم که بنده و ایشــون هم سن 
هستیم و مهم تر از اون اینکه هم بنده و هم ایشون 
هر دو به بیمارِی وســواس هم مبتا هســتیم یا 
همــون OCD   که روانپزشــکان می فرمایند یا 
همون مرضی که همه چیز بایــد خیلی منظم و 
دقیق سر جای خودش باشه... جالب نیست واقعا؟... 
البته حاا اینکه اون چه قیافــه ای داره و من چه 
قیافه ای یا اینکه اون چقدر پول داره و من چقدر 
و کا اون کجا و من کجا کــه اصا اهمیتی نداره 
به نظرم... همین که هردو یه مــرض رو داریم به 
نظرم کفایت می کنه که من متوجه شوم اصا قدر 

خودمو نمی دونم...
من فقط یک تفاوت خیلی عمده بین خودم و دیوید 
بکهام می بینم اونم اینه که اطرافیان ایشون بااخره 
به خاطر جایگاهی کــه داره جرات نمی کنن این 
بیماری رو جدی نگیرن و به خواسته های منظم و 
مرتب بودِن ایشون احترام می گذارن و احتماا هم 
تعدادی خدمتکار داره که کارهای مرتبط رو انجام 
میدن ولی بنده به خاطر جایگاهی که ندارم فقط 
باید هر لحظه از زندگیم حرص و جوش بخورم که 
همه چیز سر جای خودش باشه و هیچکس هم این 
خواسته های من رو به هیچ چیز حساب نمی کنه...

من یه حدس دیگه هم می زنــم و اون هم اینه که 
ایشون احتماا رفیق شلخته هم نداره که هر لحظه 

ازش آویزون باشه که بنده این نعمت رو هم دارم... 
فکر می کنم بر اســاس علم روانشناســی، اگر به 
بیماری من بگن وسواس تمیزی و مرتب بودن، به 
این رفیقم باید بگن وسواس در تخریب و نامنظمی 
و اشتیاق به کثیفی... اصا انگار اگر چیزی رو سر 
جاش بذاره، رعشــه می گیره... اصا روزهایی که 
قراره بیاد خونه به من سر بزنه، رسما عزای عمومی 
اعام می کنم و متاسفانه دیدارهای درون منزلِی ما 
هم فقط در خانه ماست. به این دلیل که من طاقت 
حضور در منزل ایشــون رو نــدارم و دچار حالت 

نزدیکی به دنیای باقی میشم...
امروز که زنگ زد و گفت که داره میاد، عزای من دو 
برابر شد. اون هم به این دلیل که یک ساعت نشده 
بود نظافت کلی منزل را تمام کــرده بودم و تازه 
می خواستم از این همه تمیزی و مرتب بودن لذت 
ببرم و اعام حضور این موجود مزاحم، این شوق را 

در نطفه خفه کرد...
در حال غبطه خوردن به حال دیوید بکهام بودم 
که زنگ خونه رو زدن و رنده روح و رواِن من اومد...

در بدو ورود که کفش هایش را تقریبا پرت کرد و 
قبل از هرگونه احوالپرســی، خودش رو به سمت 

دستشویی پرتاب کرد:
- »بدو بدو برو کنار، دارم می ترکم...«

بعد از ترکیدن، تشریف آورد بیرون و همانطور که 
قطراِت آب از دستش بر کف پوش های نازنیِن من 
همچون بمب های خوشه ای فرود می آمد، شروع به 
درست کردن چای برای خودش کرد که منجر به 
کثیف و نامرتب شدِن کلیه وسایل مربوطه شد... بر 
اثر افت فشار، فقط نشستم و به آخر و عاقبتم خیره 

شــدم... بعد از انهدام کامِل نظِم لیوان ها، بااخره 
چای رو آماده کرد و نشست جلوی من:

-»خب... چه خبرا رفیق؟... کم پیدایی...«
ناتوان از توضیِح اینکه چرا کم پیدا هســتم، حال 
و احوالی کــردم... همانطور که دســت هایش رو 
در قنــدان می چرخاند، به دنبال قندی با ســایِز 
موردنظرش می گشــت و من هم با چشــم هایم، 
کاوش انگشــتانش را دنبال می کــردم... بااخره 
قند مناســب رو پیدا کرد و به درون دهانش پرت 
کرد... نمی دونم چرا ولــی ناگهان تصمیم گرفتم 
که راجع به حساســیت هایم باهاش حرف بزنم 
بلکه یه مقداری رعایت کنــه:  » ببین... می دونی 

شباهت های من و دیوید بکهام چیه؟...«
جمله ام به انتها نرســیده بود که از خنده منفجر 
شــد و کلیه مواد داخل دهانش به شکِل اسپری 
روی من پاشید... خب، البته انتظار چنین عکس 
العملی رو نداشتم و بیشتر عاقه داشتم که حداقل 
اجازه می داد جمله ام تمام شــود... ولی قندی که 
انتخاب کرده بود به داخل گلو پریده بود و اولویِت 
اول، نجات جانش بود... بعد از کوبیدن بر پشت و 
خوراندِن آب، متاسفانه زنده ماند و حالش خوب 
شد وتازه توانســت با خیال راحت قهقهه بزنه... از 

نفس که افتاد گفت:
-» وااای...خدا... چند وقت بود اینجوری نخندیده 
بودم.... خدا عمرت بده... همین چیزا رو میگی آدم 
باهات حال می کنه و بقیه خــل بازی هات رو هم 
تحمل می کنه دیگه... وای... دیوید بکهام... وای...

خدا... یه دونه ای تو به خدا... بــرم یه چای دیگه 
درست کنم... تو هم پاشو لباستو عوض کن...«

دندهعقب
اشكانعقيليپور

دیــروز از راه افتــادن چلچراغ گفتــم. محیط 
پرهیاهویی بــود و البتــه پــر از خاقیت. در 
همان شــماره اول یک شــورای سیاستگذاری 
هم معرفی شــدند. ابتدا دو تن از دانشــجویان 
تحکیم وحدتی قرار بود به ما اضافه شــوند که 
خب نشــد. خانم توحید لو و آقای شریفی نسب. 
دیدگاه های سیاسی روشن و تندی داشتند و با 
سیاستگذاری های نیمه بورژوایی چلچراغ جور 
در نمی آمدند. شورای سیاستگذاری اصلی اما از 
دکتر قاضیانی ،  خانم امیرشاهی )خسروشاهی؟( 
و یکی از دوســتان دیگر تشكیل شــده بود که 
اســمش را فراموش کــرده ام و دوره ای رایزن 
فرهنگی ایران در تاجیکستان بوده و از دوستان 
صمیمی مخملباف. دو سه جلسه ای در خدمت 
این شــورا بودیم اما در نهایت متوجه شدیم که 
دیدگاه های آنها خیلی متفاوت از چیزی است که 

در ذهن عموزاده خلیلی و من وجود دارد . 
خب مجله با سروشکل شاد و متفاوتش بافاصله 
صدا کرد و جواب گرفــت. به خصوص که ایران 
جوان یکی دو سالی بود که دیگر منتشر نمی شد 
و برای تین ایجرهــا نشــریه اختصاصی وجود 
نداشــت . به عنوان ســردبیر و یا دبیر تحریریه  
مهم ترین کاری که باید انجــام می دادم فراهم 
کــردن محیطی بــرای نمایش اســتعداد این 
جوانان خوشــقلم بــود. طنز وحشــی ژوله  و 

کمیک های خاقانه  بزرگمهرحســین پور  که 
با محرمانه های ابراهیــم رها و تک مضراب های 
ایمان محسنی  و مرتضی قدیمی و  بعدها جال 
سعیدی تکمیل می شد و مجله را آکنده از لحنی 
طنازانه و نیشــدار می کرد. گفت و گوهای علی 
میرمیرانی ، گزارش های خاقانه  منصور ضابطیان 
و تک نگاری های عاشقانه  و سوگوارانه شرمین 
نادری و همین طور شبه سیاسی های معصومه 
ناصری و تفلسف های بزرگمهر شرف الدین وزن 
مجله را باا بــرده بود . همین طــور عکس های 
ابتکاری مهگامه پروانه که یک ژانردرعکاســی 
مطبوعاتی شــد و در یک قلم مازیار میری را از 
کولر آویزان کرد و حســام الدین ســراج را کف 
خیابان نشاند و از این چیزها و طراحی جلد های 

خوب فرشاد رستمی. 
تا شــماره 55 با حداکثر سرعت حرکت کردیم 
که اولین شــکایت ها واصل شــد و خب مربوط 
به طنزهــای ژوله بــود . جهت گیــری  مجله 
اصاح طلبانه بود و هدف گیــری هم جوان ها و 
نوجوان های طبقه متوسط شهری بود . هرچه بود 
در سال 1382 ترمزمان کشیده شد اما طی همان 
سال اول نویســنده های ما به محبوبیتی غریب 
رسیده بودند . محبوب ترین نویسنده ما ژوله بود 
که در نقش کودک فهیم طنز باب طبع دخترکان 

خواننده چلچراغ را پروبال می داد. 

بگذریم. تا شــماره 105 ســکان چلچراغ دستم 
بود که ترجیح دادم منصب را به دیگری بسپارم 
و برای درآمد بیشتر راهی یک شرکت تبلیغاتی 
بشــوم. آن موقــع در چلچراغ جمــع حقوقم با 
حق التحریر ماهیانه ام چیــزی در حدود 300 تا 
330 هزار تومان می شد که خب کفاف نمی داد. 
پس مسئولیت یکی دوتا صفحه کوچک را برعهده 
گرفتم و رفتم شــرکت تبلیغاتی هفــت تبلیغ . 
جایی که مدیرعاملش آقای تقی پور بودکه حاا 
مدیر کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی 
است . آنجا مسئول انتشارات بودم و معاونم آزاده 
عصاران که بهترین همکار مطبوعاتی دوران کاری 
من بوده اســت. بخش گرافیک زیر نظر مرحوم 
احمدرضا دالوند بود که یکی از مشاغلش کنترل 
برادر یکی از مدیران شرکت بود که احساس نبوغ 
در امر گرافیک داشــت و خب به مرحوم دالوند 
سخت می گذشت . به هرحال در آن مقطع منصور 
ضابطیان سردبیر چلچراغ شــد. بعد از یک سال 
دوباره این پســت را از منصور تحویل گرفتم و تا 
شماره 203 ســردبیر بودم. تا این که به روزنامه 
اعتماد رفتم که داستانش را قبا تعریف کرده ام. 
ارتباط من جسته و گریخته تا سال 87 با چلچراغ 
ادامه داشت و بااخره به شکل کامل قطع شد. این 
خودش داستان دیگری است . داستان این قطع 

رابطه ناگهانی. 

داستان طوانی چلچراغ- قسمت دوم  
اینجا برایتان از 90 خاطره مي نویسم. از آدم ها، بازي ها، فیلم ها و... یادها. تا آخر تابستان...

آرش خوشخو  نود
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لکهسیاهرویلباسشیک
بهبهانهشروعتوامباباختبارسلونادر

الیگاپساز11سال...صفحه10

کهکشانلیگنوزدهم
چهرنگیاست؟
مرورپرستارهترینتیمهایلیگ
برتردردورهجدید...صفحه�11

گروهتلویزیون  
هفتصبح

در انبوه برنامه هاي سينمايي تلويزيون، آن يكي موفق تر 
است كه بتواند برگ برنده رو كند. فعا رقابت اصلي ميان 
»هفت« و »نقد سينما« است. اين ظاهر ماجراست اما در 
عمل »هفت« جايگاه سابق را از دست داده كه پيش تر 
مصاديق آن را برشمرديم. يكي از نشانه هاي بارز از دست 
رفتن وجاهت »هفت« عدم همراهي چهره هاي شاخص 
سينمايي با آن است. همين فرصتي به »نقد سينما« داده 
تا موقعيت خود را بيش از پيش تثبيت كند؛ نمونه اش 

دعوت از محسن تنابنده كارگردان فيلم »قسم« است.

   مورد اول | سه هیچ به ضرر هفت
اگر پیگیر خبرهاي ســینمایي باشــید از دلخوري محسن 
تنابنده اطاع دارید. هفته پیش در گفت وگو با هفت صبح از 
برخورد تلویزیون با »قسم« ابراز ناراحتي كرد و گفت چرا به 
بهانه مهناز افشار، تیزرهاي فیلم »ناقص« پخش مي شود؟! 

حضور افشار در »قسم« و نیز دلخوري تنابنده برخي مدیران 
محافظه كار تلویزیون را نگران مي كند كه نكند او در یك برنامه 
زنده حرف هاي تندي به زبان بیاورد؟!  از همین معبر مي توان 
حدس زد چرا »هفت« سراغ او نرفته است:  آیا سازندگان این 
برنامه دچار محدودیت مدیریتي شــده اند؟ مگر یك برنامه 
سینمایي جاي نقد دروني و بیروني نیست؟ این سكه رویي 
دیگر دارد، شاید هم »هفت« از تنابنده دعوت كرده است اما 
او نپذیرفته. باز هم نتیجه به دست آمده حكم به افول جایگاه 

» هفت« مي دهد.

   مورد دوم| 7 دقیقه درد دل
بهروز افخمي از دلخوري تنابنده اطاع داشــت پس به جاي 
توصیه براي خودسانسوري اجازه داد حرف هایش را همان ابتدا 
بزند. تنابنده حدود هفت دقیقه درد دل كرد كه تازه همه اش 
به مدیران تلویزیون برنمي گشــت. وانگهي صحبت هایش 
غیرمنطقــي نبود: »رابطه من و تلویزیــون ظاهرا یك طرفه 
است. این خیلي آزاردهنده است كه تا سریال مي سازي مهم 
هستي و  بعد اثر مهم مي شود.  »پایتخت« را هزاران بار پخش 
مي كنند ولي وقتي به آن ها  نیاز داري توجه نمي كنند. این نوع 

رفتار آزاردهنده است.« تنابنده از مهناز افشار هم اسم برد و 
بازي اش را تحسین كرد. اتفاق عجیب و غریبي هم رخ نداد. 

   مورد سوم| اپوزیسیون پرور نباشیم
 افخمي مجري زیركي اســت. موقعیت را براي گله گذاري 
تنابنده فراهم كرد و به موقع توي حرف هایش آمد و رفت سراغ 
»قسم«. تنابنده هم حرفي كه باید زده بود و با آسودگي خیال 
پاسخ هاي مجري درباره سایه روشن هاي فیلمش را پاسخ داد. 
نتیجه اي كه به دست آمد خیلي روشن است: تنابنده گله كرد 
و در نهایت گفت عاشق مردم است و از تلویزیون ممنون.برنامه 
»نقد سینما« با دعوت از تنابنده اجازه نداد یكي از چهره هاي 
موفق ســینما و تلویزیون بیهوده عنوان اپوزیسیون بگیرد. 
تازه، فیلم او یعني»قسم«منافاتي با سیاست هاي تلویزیون 
ندارد. او دست روي سوژه مهم قسامه گذاشته و براي روایت 

آن شیطنت نكرده. 

   مورد چهارم | فرصتي به نام نقد
میز نقد جمعه شب »نقد سینما« به تحلیل »قسم«اختصاص 
داشــت. نقد در برنامه هاي ســینمایي كاركرد ایجاد توازن 

هم دارد یعني در كنار دفاعیات ســازنده از اثرش، منتقدان 
ضعف هاي آن را بیان مي كنند. این مدلي اســت كه فریدون 
جیراني در »هفت« پایه ریزي كرد و حاا خبري از آن نیست. 
»نقد سینما« اما این شــیوه را دنبال مي كند و معموا به آن 
وفادار اســت. در برنامه اخیر هم بعــد از گفت وگوي بهروز 
افخمي، »قسم« تحلیل شد و ضعف و قوت هایش مورد بحث 
قرار گرفت. همانطور كه مي دانید سال پیش »نقد سینما« به 
میاد دخانچي فرصت داد و او هم به دلیل شیوه بیاني و نیز 
استدال هاي خاص خود توانســت تبدیل به یكي از عوامل 
جذابیت برنامه شود. یعني فارغ از اینكه با تحلیل او هم نظر 
باشــیم، كاراكترش در برنامه جا افتاده بود. بعد از مسافرت 
دخانچي، امیررضا مافي قرار بوده همان نقش را ایفا كند اما 

هنوز موفق نشده است. 

   مورد پنجم| بسته بندي محتوا
دیگر مشخصه »نقد سینما« ارائه محتوا در یك بسته بندي 
مناسب است. این برنامه كار پیچیده اي نمي كند جز اینكه 
به اصول ابتدایي برنامه ســازي وفادار مانده.  »نقد سینما« 
به دلیل رعایت زمان بندي، همه بخش هــاي ثابت خود را 
هر هفته دارد و به همین خاطر دچار تشــتت نمي شود؛ از 
مصاحبه تا نقد فیلم هاي داخلــي و نقد فیلم هاي خارجي. 
بخش مرور خبر هم شدت و ضعف دارد؛ گاهي اخبار هفتگي 
به طور روتین مرور مي شوند و گاهي داراي افزوده است. این 
هفته مهم ترین بخش میز خبر صحبت هاي بهروز افخمي 
است كه درباره اكران »فرزند صبح« اینطور گفت:»ترجیح 
می دهم هنوز پاییز نشده نمایش داده شود. یعني تولد امام 

كه 31 شهریور است ...«

���توئيت�بازی
نمایش جذابیت های شب نشینی

انتشــار اولین تیزر برنامه »شب نشــینی« مهــران مدیری با 
واکنش های زیادی روبه رو شــد. در این تیزر تصاویری از دکور 
برنامه به همراه قاب عکس هایی از محمدرضا شــجریان، عباس 
کیارستمی، بهرام بیضایی، محمود دولت آبادی و ... دیده می شد؛ 
چهره هایی که یا در تلویزیون ممنوع التصویرند یا معموا نامشان 
به زبان نمی آید و تصویری از آنها در این رسانه نمی بینیم. در بخش 
دیگری از این تیزر، تصاویری از شــرکت کنندگان برنامه دیده 
می شود که نسبت به »دورهمی« لباس های متفاوتی پوشیده اند 
و از جهت پوشش محدودیت چندانی برایشان وجود ندارد. همه 
اینها به کنار، مهران مدیری در اولین قســمت »شب نشینی« با 
پیمان قاسم خانی مصاحبه کرده است؛ نویســنده مشهور آثار 
کمدی که او هم امکان حضور در تلویزیــون را ندارد. حاا با این 
شرایط، آیا مدیری باز هم حاضر می شــود کار در تلویزیون را به 
فضای مجازی و شــبکه نمایش خانگی ترجیح دهد و مجددا با 
تلویزیون و تمام محدودیت هایی که دارد همکاری داشته باشد؟ 

کامنت ها
  وحيد سعيدی: مهران مدیری عزمش جزم بود که سری 
جدید »دورهمی« را برای تلویزیون کار کند. برای سری جدید 
برنامه اش دکور زد و یک قسمت هم ضبط کرد اما تلویزیون در 
همان گام اول و در اولین موج حمات پشتش را خالی کرد تا او 
عطای دورهمی را به لقایش ببخشد. حاا او کپی همین برنامه 
را در شبکه نمایش خانگی کار می کند آن هم بدون محدودیت 

در انتخاب مهمان و البته خیلی موارد دیگر.

  احمد رنجبر: تلویزیون به نشــاط نیاز دارد. مهران مدیري 
داشت این كار را مي كرد كه بیهوده از این رسانه رانده شد. برنامه اي 
براي جذب دوباره او و امثال او وجــود دارد یا اصا براي مدیران 

مهم نیست؟!

  مرجان فاطمی:  مردم بــه مهران مدیری عاقه مندند. حاا 
فرقی نمی کند او را در تلویزیون ببینند یا شبکه نمایش خانگی یا 
فضای مجازی. حاا هم با تیزری که از برنامه »شب نشینی« منتشر 
شده، به نظر می رســد مخاطب خاص خودش را جلب می کند و 

دیگر نیازی به همکاری با تلویزیون ندارد.

چرا حضور تنابنده در برنامه سینمایي شبكه پنج را باید مصداق تیزهوشي تعبیر كنیم؟ كارگردان 
»قسم« درباره افشار چه گفت و چگونه دلخوري اش را   به زبان آورد؟ افخمي چه مصافي با او داشت؟

جسارت و درایت به سبک افخمی

���رصد�خانه ���آناليز�

شبکه ورزش چند وقتی است برنامه جدیدی را به اسم »آقای ورزش« روی آنتن می فرستد 
که عاوه بر ســوژه جالب و متفاوتش، در ترغیب مخاطبان به ورزش همگانی هم خوب 
عمل می کند. ماجرا از این قرار است که یک کارشناس ورزش همگانی، هربار به مشاغل 
گوناگون سر می زند و همراهشان ورزش می کند. از قســمت اول تا اان، شاهد ورزش 
همگانی ماموران آتش نشانی، نانواها، راننده های تاکسی و اتوبوس، رفتگران، باغبان ها، 
کارمندان بانک و ... در محل کارشان بودیم و روز گذشته هم ورزش آشپزهای یک رستوران 
را داخل رستوران دیدیم. نکته جالب »آقای ورزش« که آن را از سایر برنامه هایی که قرار 
است مخاطبان را به ورزش همگانی ترغیب کنند متفاوت می کند این است که کارمندان 
درست در محل کارشان ورزش می کنند. مثا کارمندان بانک، درست وسط بانک حرکات 

ورزشی را انجام می دهند و نانواها داخل خود نانوایی و .... 

جالب روز      ورزش همگانی وسط بانک و رستوران

مسعود فراستي در پایان میز نقد این هفته برنامه »هفت« اعام كرد كه برنامه هفته 
آینده به نقد یك فیلم خارجي اختصاص دارد: »پارازیت« ســاخته بونگ جون-هو. 
او گفت:»این فیلــم جایزه نخل طاي كن  را برده و دوســتان دارند آن را مي بینند. 
زیرنویس هم داره!« این اشاره مستقیم فراستي به زیرنویس دار بودن فیلم »پارازیت« 
آدرس مستقیمي است كه براي تهیه نسخه غیرقانوني فیلم داد. البته كیست كه نداند 
قانون كپي رایت در كشور ما رعایت نمي شود ولي اینكه در یك برنامه رسمي دعوت 
به تماشاي فیلمي قاچاق شود امر غیرمتعارفي است. »پارازیت« تاكنون با نقدهاي 
مثبت زیادي مواجه شده. باید دید مسعود فراستي چطور به مصاف برنده نخل طاي 

كن خواهد رفت؟

غیر متعارف روز      دعوت فراستي به تماشاي نسخه قاچاق یك فیلم

یك زماني مهران رجبي را همه جا مي دیدیم. حتي خودش به شوخي مي گفت فقط 
در كانال كولر نیستم. حاا نوبت به شهرام شكیبا رسیده تا همه جا باشد. او به تازگي 
به عنوان مجري به برنامه شب طنز شبكه چهار اضافه شده. در برنامه صبحگاهي 
شبكه پنج هم با خبرها شوخي مي كند. در شبكه مستند برنامه اي با اجراي او درباره 
كااهاي ایراني پخش مي شود. در برنامه چراغاني شبكه سه یكي از مجریان است. 
در شــبكه آموزش بازپخش قندپهلو را روي آنتن دارد. شاید جاي دیگر هم باشد 
كه از چشم ما دور مانده!  تلویزیون كمبود مجري دارد ولي تا این حد؟!  خود شكیبا 
نمي داند تعدد حضور روي آنتن و پذیرش همه جور برنامه نتیجه اي جز دلزدگي 

بیننده به همراه نمي آورد؟

مهران رجبي روز      شكیبا اینجا ، شكیبا آنجا ، شكیبا همه جا

مجموعه »دوقلوها« به قسمت 
سی ودوم رسيده و حاا ديگر 
توانسته است جای خودش را 

بين نوجوانان بازکند. عموهای 
فيتيله ای اين بار به جای اجرا 
روی سن يا ضبط نمايش های 

آيتمی با يک مجموعه داستانی 
به تلويزيون برگشته اند و 

موفقيت بيشتری نصيبشان 
شده است. 

زمانی که عموپورنگ از فرمول رایج برنامه های تلویزیونی فاصله گرفت و به جای استودیو،  ���������استفاده�از�شيوه�جدید
سراغ فرمول مجموعه های داستانی رفت با استقبال زیادی روبه رو شد. »محله گل وبلبل«  هربار روی موضوعی متفاوت 
تمرکز می کرد و با توجه به جنس موضوع، داستانی را به همراه شخصیت های این محله پیش می برد. حاا به نظر می رسد 
عموهای فیتیله ای هم از فرمول »محله گل وبلبل« استفاده کرده اند. آنها این بار به جای آیتم های نمایشی، سراغ ساخت 
یک مجموعه داستانی با شخصیت های ثابت رفته اند که اتفاق هایش در فضای رئال می افتد و همزمان با اینکه هربار یک 
موضوع خاص را پیش می برد با موسیقی و حرکات موزون، مخاطبانش را هم شاد می کند. حاا دیگر این حرکات موزون 

و آهنگ های شاد، جزئی از روایت داستانی این مجموعه شده اند و کاما در بستر این مجموعه جا گرفته اند. 

در فرم جدیدی که عموهای فیتیله ای برای »دوقلوها« انتخــاب کرده اند، روی موضوعات  ���������محتوای�قوی�تر
جالب تری هم دست گذاشته شده است. موضوعات دیگر تک کلمه ای و کلی نیستند. مثا در قسمت سی ویکم، به 
موضوعی نظیر این فکر شده که اگر صبح بیدار شوم و ببینم آرزوهایم برآورده شده چه کار می کنم! و بعد براساس این 
موضوع وارد داســتانی با همان شــخصیت های ثابت می شــویم و ماجرا را دنبال می کنیم. به نظر می رسد تاکید 
تولیدکنندگان، بیشتر روی مخاطبان نوجوان است و دیگر حاضر نیستند به هر بهانه ای فقط کودکان را بخندانند. البته 
طبیعی است در این ساختار هم ضعف هایی وجود دارد و نقدهایی به مجموعه وارد است اما در مقایسه با مجموعه های 
پیشین عموهای فیتیله ای و حتی فیلم های سینمایی که با حضور آنها روی پرده رفته، فضای جالب تر و جامع تری دارد.

سلطان هیواها دنباله ای بر فیلم »گودزیا 2014« است و دنباله  این فیلم هم قرار است سال آینده 
تحت عنوان » گودزیا در برابر کونگ« اکران شود. بخشی از داستان این فیلم در زمان حال می گذرد 
و بخشــی از آن به دهه 70میادی و حماســه های ایروین آلن برمی گردد. این فیلم نســبت به سایر 
گودزیاها، سکانس های طوانی تری از مبارزه گودزیا با موجودات غول پیکر دارد و از این جهت مورد 
توجه قرار گرفته اما خیلی  از منتقدان معتقدند که دنباله ای ضعیف برای »گودزیا 2014« اســت. 
داستان فیلم درباره تاش های قهرمانانه  سازمان »مونارک« است که اعضایش با تنش و درگیری میان 
هیواهای غول پیکر مواجه می شوند، از جمله گودزیای قدرتمند که با ماترا، رودان و حریف نهایی اش، 
گیدورا شاه سه سر روبه رو می شود. هنگامی که این ابرموجودات باستانی ظاهر می شوند، همگی برای 
برتری رقابت می کنند و.... این فیلم در  ماه مه 2019 در آمریکا اکران شد و تا اان 385 میلیون دار 

در سراسر جهان فروش کرده است.

گودزیا: سلطان هیواها
  پخش: تلويزيون اينترنتی فيليمو

  کارگردان: مايکل دووگرتی
  فيلمنامه : مايکل دووگرتی و زک شيلدز
  بازيگران: ويرا فارميگا، کن واتانابه، سالی 

هاوکينز، کايل چندلر، ميلی بابی براون
  محصول: آمريکا/ 2019

  رتبه در سايت imdb: 6.4 از 10
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 در نظرسنجي روز گذشته برنامه 
سام صبح بخير به مهم ترين دليل 

نارضايتي هواداران پرسپوليس 
از مديرعامل و هيات مديره 

اين باشگاه اختصاص داده شد. 
47درصد دليل نارضايتي عدم 
تمديد قرارداد با برانکو را دليل 

اصلی نارضايتی هواداران می دانند.
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  پخش تيزر سريال های  

»ترور خاموش« و »بانوي سردار« 
به تازگي شروع شده كه قرار 

است روي آنتن شبكه يك و سه 
بروند. ترور خاموش  به کارگردانی 

احمد معظمی و تهيه کنندگی 
ابوالفضل صفری با هدف کاهش 

آسيب  های اجتماعی توليد شده 
است. معضات و ناهنجاری  هايی 
که از جمله آن می توان به طاق، 

موادمخدر و حاشيه نشينی اشاره 
کرد.

تجربه�جدید�عموهای�فيتيله�ای�در�»دوقلوها«

شبکه ساعت پخشقالب برنامهبرنامه 
چهار10:30فیلم خانههفت سامورایی

آی فیلم16سریال ایرانیچهارچرخ
ورزش20هفته دوم لیگ برتر انگلیسچلسی - لسترسیتی

نسیم22:30مجموعه انیمیشنیشکرستان
نمایش23 فیلم سینماییسرنوشت شگفت انگیز امیلی پوان

ورزش23:30هفته دوم لیگ یک فرانسه رن - پاری سن ژرمن



ورزش جهان
 روزنامه صبح ایران  سال نهم  شماره 2449 یکشنبه  27 مرداد  1398

تمدید ژکو با رم؛ سانچز به اینتر می رود؟
بعد از قطعی کــردن انتقال روملو لوکاکو، اینتــر همچنان به دنبال 
خرید مهاجم است. جانلوکا دی مارتزیو گزارش می دهد که اینتر طی 
روزهای اخیر خبر داشت که ادین ژکو با آاس رم تمدید می کند و به 
همین دلیل لیستی از گزینه های جانشین را تهیه کرده است. مائورو 
ایکاردی از رفتن به آاس رم خودداری کرد و داســتان ژکو کاما به 
پایان رسیده بود. حاا اینتر در صدر لیست، وضعیت انتقال الکسیس 
سانچز را بررسی می کند. نام فرناندو یورنته که بازیکن آزاد هست هم 
در لیست ماروتا دیده می شود. نام دیگر لیست، آنته ربیچ از اینتراخت 
فرانکفورت است که همین حاا مذاکراتی با او انجام شده و در نهایت، 
در صورتی که ایکاردی رضایت دهد، می توان گزینه معاوضه ایکاردی 

و میلیک را در نظر داشت.

یک برد در هفت ماه؛ سرمربی هادرسفیلد اخراج شد
هادرســفیلد که ســال گذشــته در لیگ برتر جزیره حضور داشت 
ولی در نهایت با ســقوط به دســته پایین تر امســال در رقابت های 
چمپیونشیپ به میدان می رود، یان سیورت، سرمربی خود را اخراج 
کرد. هادرســفیلد در بازی قبلی خود در اولیــن مرحله جام اتحایه 
انگلیس مقابل لینکلن ســیتی شکســت خورد و یان سیورت بعد از 
آن بازی در مواجهه با انتقادهای شدید از او گفته بود اطمینان دارد 
مدیران باشگاه از او حمایت خواهند کرد تا به کارش در هادرسفیلد 
ادامه دهد  اما شکســت روز جمعه هادرســفیلد مقابــل فوام در 
رقابت های چمپیونشیپ که با نتیجه  2بریك اتفاق افتاد کاسه صبر 
مدیران هادرســفیلد را لبریز کرد تا او را از کار برکنار کنند. سیورت 
در هفت ماهی که سکان هدایت هادرسفیلد را برعهده داشت در 19 
بازی تنها موفق به کسب یک پیروزی شده بود. یان سیورت در ماه 
ژانویه گذشته بعد ا ز  اخراج دیوید واگنر، سرمربی هادرسفیلد شد و 
مدیران این تیم امیدوار بودند با او تیم شان از سقوط از لیگ برتر نجات 
یابد. اتفاقی که نیفتاد تا بعد از شروع بد در رقابت های چمپیونشیپ 
دوران همکاری باشگاه با یان سیورت نیز با اخراج او به پایان برسد. 
هادرسفیلد بعد از سه بازی در فصل جدید چمپیونشیپ با یک امتیاز 

در رده بیستم جدول قرار دارد.

حواشی عجیب جراحی ستاره آلمانی سیتی
شواهد حاکی از آن است هنوز هم ارتباط باشگاه بایرن مونیخ و لروی 
سانه حفظ شده است. قرار بود لروی ســانه، ستاره جوان سیتی این 
هفته برای جراحی به بارســلونا پرواز کند تا توسط دکتر کوگات که 
چندین دهه تجربه همکاری با پپ گواردیــوا را دارد تحت جراحی 
قرار گیرد. بنجامین مندی، ایلکای گوندوگان، جان استونز، کوین دی 
بروینه و ونسان کمپانی از بازیکنانی بودند که در سال های اخیر و در 
دوران حضور پپ گواردیوا در سیتی به پزشک مورد اعتماد او برای 
درمان خود مراجعه کرده اند اما پپ گواردیوا دیروز در پاسخ به این 
سؤال که آیا مداوای لروی سانه در بارسلونا انجام می شود یا خیر، پاسخ 
داد: »من نمی توانم به این ســؤال پاسخ دهم زیرا نمی دانم قرار است 
چه اتفاقی رخ دهد.« اما اخبار حاکی از آن است که دکتر کریستین 
فینک در اتریش جراحی لروی سانه را انجام خواهد بود و این تصمیم 
از طریق تیم ملی آلمان گرفته شــده است. یواخیم لوو امیدوار است 
سانه را برای رقابت های یورو 2020 با آمادگی کامل در اختیار داشته 
باشد و به همین دلیل شرایط سانه را به دقت زیر نظر دارد. دکتر فینک 
که رابطه نزدیکی با دکتر مولر وولفهارت، پزشک باشگاه بایرن دارد، در 

یک سال گذشته، دو بازیکن بایرن را نیز مداوا کرده است.

دربی منچستر بر سر جذب جیدون سانچو
دو باشگاه همشهری و رقیب منچســتریونایتد و منچسترسیتی در 
تاش هستند که جیدون سانچو ستاره دورتموند  را به خدمت بگیرند. 
جیدون سانچو یکی از بازیکنانی است که با عملکرد درخشان خود 
توجه بسیاری از باشگاه های بزرگ اروپایی را به خود جلب کرده است. 
این بازیکن که پیش از این در منچسترســیتی حضور داشت برای 
یافتن فرصت بیشتر برای حضور در ترکیب تیم به دورتموند پیوست 
و از آن زمان یکی از ستاره های این تیم آلمانی لقب گرفته که عملکرد 
بسیار خوبی برای نایب قهرمان فصل گذشته بوندس لیگا از خود به 
نمایش گذاشته است. به نظر می رسد   این درخشش مسئوان سیتی 
را قانع کرده که در برخورد با این بازیکن بی دقتی به خرج داده و به 
راحتی او را از دست دادند و حاا تصمیم گرفته اند که بار دیگر برای 
جذب او تاش کنند. روزنامه انگلیسی دیلی میل مدعی شده که هر 
دو باشگاه منچسترسیتی و منچســتریونایتد در تاش هستند   این 
بازیکن را که به گفته مدیران دورتمونــد بیش از 100 میلیون پوند 
قیمت دارد، به خدمت بگیرند. دورتموند اعام کرده   این فصل حاضر 
به فروش سانچو نیست اما شاید این اتفاق در تابستان آینده رخ دهد. 
بدون شک دو باشگاه منچستری رقبای بسیاری از سرتاسر اروپا برای 

جذب این بازیکن جوان تیم ملی انگلیس خواهند داشت.

مائورو ایکاردی؛ امیدوار به ماندن در اینتر
مائورو ایکاردی امیدوار بود با جدایی لوچانو اسپالتی و ورود آنتونیو 
کونته، شرایط برای او نیز تغییر کند اما سرمربی جدید ایتالیایی نیز 
تمایلی به حفظ وی نداشت و بعد از جذب روملو لوکاکو احتمال انتقال 
ادین ژکو، از رم به اینتر هم وجود داشت  اما با تمدید قرارداد ژکو با رم 
که دیروز انجام شد، مائورو ایکاردی نسبت به ماندن در اینتر امیدوارتر 
شده است. اسکاس اسپورت  مدعی شد مائوریتو معتقد است با منتفی 
شدن انتقال ادین ژکو به اینتر، کونته متقاعد می شود   در طول فصل 
از مائورو ایکاردی استفاده کند و بدین ترتیب زمینه ماندن او فراهم 
خواهد شــد. البته ســرمربی جدید اینتر در همان روزهای ابتدایی 
تلویحا مدعی شد قرار گرفتن نام ایکاردی در لیست فروش تصمیم 
مدیریت بوده و با توجه به تاکید چند باره استیون ژانگ، مالک جوان 
اینتر بعید اســت امکان ماندن ایکاردی در جمع بازیکنان نراتزوری 
وجود داشته باشد. رم، ناپولی و یوونتوس تیم هایی هستند که ممکن 

است مقصد بعدی ایکاردی در روزهای پیش رو لقب گیرند.

گوشه�و�کنار�مستطيل�سبز

اگر فکر می کنيد باخت نوبرانه بارســلونا در زمين 
اتلتيک بيلبائو در بازی افتتاحيه فصل 2019-2020 
اتفاق کم نظيری است، سخت در اشتباه هستيد چون 
اين برای دومين بار از آغاز هزاره جديد بود که آبی- 

اناری  ها فصل را با شکست آغاز می کنند.
تکرار تاريخ پس از 11 ســال : پيش از اين تنها باخت 
بارسلونا در هفته اول اليگا از آغاز فصل 1999-2000 
به فصل 2009-2008 برمی  گردد؛ جايی که بارسلونا 
در نهايت ناباوری يک  بر صفر مغلوب نومانسيا شد و 
در نهايت فصل را پايين تر از رئال مادريد در رده دوم 
به پايان رساند. در فاصله اين دو باخت، بارسلونا در 10 
فصل متوالی اولين بازی فصل را برده بود و بزرگ ترين 
قربانی هم بتيس نام داشت که دو بار به آبی- اناری ها 

باخت. 
روند پر فراز و نشــيب :  قبل از باخت به نومانســيا، 
شروع های بارســلونا به اندازه دوران اخير باشکوه 
نبود. از آغاز فصل 2000-1999 تا آغاز فصل 2009-

2008، تيم کاتالونيايی در 9 شروع، شش پيروزی به 
دست آورد و سه بار مقابل ريسينگ سانتاندر، آاوس 
و  اتلتيکومادريد به تساوی دست يافت. به طور کلی 
قهرمان فصل قبل اليگا در اولين بازی 21 فصل اخير 
16 پيروزی، سه تساوی و دو باخت به دست آورده که 
در بازه زمانی مشابه بين تمام تيم های اليگا بهترين 

رکورد به حساب می آيد.
تا 3 نشه...:  بارسلونا برای سومين بار در هفته اول 21 
فصل اخير اليگا با بيلبائو روبه رو شد و اين بار هم 
مانند دو بار قبلی نتيجه يک بر صفر روی اسکوربورد 

ثبت شد؛ اين بار اما به ســود بيلبائو. در واقع هيچ 
تيمی هم به اندازه بيلبائو در هفته اول 21 فصل اخير با 
آبی- اناری ها مواجه نشده و نکته ديگر اينکه بهترين 
شروع بارســلونا با برتری  7 برصفر مقابل لوانته در 
فصل 2014-2013 شکل گرفت و بارسا در 21 شروع 
قبلی، 52 گل زده و تنها 10 گل خورده است. از زمان 
حضور مسی در بارســلونا، برای اولين بار بود که او 
در هفته اول بارسا را همراهی نمی کرد. جالب است 
بدانيد پس از باخت قبلی در هفته اول مقابل نومانسيا، 
بارسلونا در نهايت اولين سه گانه خودش را رقم زد! 
عدم پيروزی در اولين بــازی فصل 2006-2005 در 
نهايت با دومين قهرمانی در اروپا همراه شد؛ برخاف 
دو تساوی ديگری که در فصول 2003-2002 و 2008-
2007 رقم خورد و آن دو فصل در نهايت دســتاورد 

خاصی برای آبی- اناری ها نداشت.
جمع آوری امضای هواداران برای اخراج والورده:  جمع 
کثيری از هواداران بارسلونا که از شکست يك بر صفر 
اين تيم مقابل اتلتيک بيلبائو خشمگين هستند در 
اينترنت مشغول جمع آوری امضا برای تهيه توماری 
هستند که خواهان اخراج ســريع ارنستو والورده 
سرمربی اين تيم است. بارسلونا جمعه شب در اولين 
بازی فصل جديد اليگا مهمان اتلتيک بيلبائو بود 
ولی بلوگرانا که ليونل مسی را در اختيار نداشت در 
استاديوم سن مامس با نتيجه يك بر صفر شکست 
خورد تا هواداران بلوگرانا را خشمگين کند. گروه قابل 
توجهی از هواداران بارسا با تهيه توماری اينترنتی 
در حال جمع آوری امضا هستند تا با ارائه اين تومار 

به مديريت بارسلونا خواهان اخراج ارنستو والورده 
شده و فشار بر مديريت باشگاه برای تغيير سرمربی 

را افزايش دهند.
بارسا در بازی مقابل بيلبائو ســتاره بزرگش ليونل 
مسی را به دليل مصدوميت از ناحيه عضله ساق پا 
در اختيار نداشت و نتوانست در حد انتظار بازی کند. 
بيرون رفتن لوئيس سوارز از ميدان در نيمه اول به 
دليل مصدوميت هم مزيد بر علت شد تا بارسا نتواند 
در اولين گام نمايش قابل قبولی داشته باشد. اين در 
حالی است که بارسلونا دو بار تير دروازه حريفش را به 
لرزه درآورد و اگر گل آکروباتيک بازيکن اتلتيکو در 
دقيقه 89 نبود می توانست دست کم با يک امتياز به 

کار خود در اولين بازی اليگا خاتمه دهد.
تاش هواداران بارســا برای جمع آوری امضا برای 
درخواست اخراج والورده عجيب به نظر می رسد و 
نشــان می دهد که گروه زيادی از هواداران بلوگرانا 
حاضر به صبر کردن برای بهبود نمايش تيم شان در 
هفته های آتی نيستند. ارنستو والورده در حال حاضر 
سرمربی تيمی است که فصل گذشته قهرمان اليگا 
شده و تيمش امسال با اضافه شدن مهره های مهمی 
مثل آنتوان گريزمــان و فرانک دی يونگ به ميدان 
می رود. بارسا از سوی ديگر ممکن است در فرصت 
باقی مانده نيمار، ستاره برزيلی پاری سن ژرمن را به 
نيوکمپ منتقل کند و اينکه هواداران بارسا حاضر 
نيستند دســت کم به اندازه چند هفته به والورده و 
تيم تغيير يافته اش فرصت بدهند تا با شرايط رقابت 
در ليگ خو گرفته و عملکرد واقعی اش را به نمايش 

بگذارد در نوع خود عجيب به نظر می رسد.
اين بازی تا ابد به نام آريتــز آدوريس به ياد آورده 
خواهد شد. اسطوره باشگاه باســکی در سن 38 
سالگی و دقيقه 88 وارد زمين شد و يک دقيقه بعد 
در اولين تماس با توپ با يک ضربه قيچی برگردان 
تماشايی، تراشــتگن را مغلوب کرد و با همين گل، 
بيلبائو توانســت مدافع عنوان قهرمانی را مغلوب 
کند. با گل او بارسا پس از دهه ها تبديل به اولين تيمی 
شد که در اليگا گل اول را دريافت می کند. داستان 
آدوريس و بيلبائو يک داستان قديمی است. اسطوره 
که تا همين چند هفته پيش زمزمه های جدايی اش 
به گوش می رسيد، در نهايت اعام کرد که اين فصل 
را بازی خواهد کرد و ســپس بازنشسته می شود. 
ســتاره ای بلندقامت که در طی 11 فصل بازی برای 
باشگاه محبوبش موفق به زدن 121 گل شده است و 
قطعا اين گل می تواند بهترين گل تمام دوران فوتبال 

او باشد و حتی شايد گل سال اليگا.
رادامال فالکائو ستاره کلمبيايی ثانيه هايی پس از 
گل آدوريس از فرط خوشحالی برای او توئيت کرد: 
»چه گلی؛ لطفا بازنشسته نشو آدوريس.« و اين البته 
خواسته همه هواداران بيلبائو است. او پس از اتمام 
بازی گفت: »اين گل را به خانواده ام که در همه حال 
حامی من بوده اند، تقديم می کنم. فوتبال به خاطر 
همين چيزهايش قشنگ است. توپ دشواری را کاپا 
برای من ارسال کرد و خيلی مهم بود که حدس بزنم 
توپ کجا فرود می آيد. می دانستم توپ به تير دوم 
می رسد و خودم را آماده کرده بودم. تنها راه گل کردن 
توپ، همان ضربه ای بود که زدم و هر راه ديگری منجر 
به گل نمی شد. خوشحالم که همه چيز مطابق انتظارم 
پيش رفت. تراشتگن يکی از بهترين گلرهای دنياست 
و شايد هم بهترين. در پايان  بازی به او گفتم برايم قرار 
گرفتن مقابلش و زدن چنين گلی يک افتخار است. او 

هم حرف های مشابهی را به من زد.«

لکه سیاه روی لباس شیک
به بهانه شروع توام با باخت بارسلونا در الیگا پس از 11 سال

بيمارستان مادريد!
زمانی که اعام کردند گريگوری دوپون از اوايل 

جوای به کادر رئال مادريد می پيوندد کمتر کسی 
انتظار داشت در مدت يک ماه و نيم بازيکنان آسيب 
ديده به اين تعداد برسد. ادن هازارد به جمع براهيم، 

آسنسيو، مندی، يوويچ و تيبو کوارتوا پيوست. 
مهاجم بلژيکی ششمين مصدوم رئال مادريد از پيش 

فصل لقب گرفت. 50 درصد اين آسيب ديدگی ها 
شديد بودند. آسنسيو در ديدار برابر آرسنال رباط 

صليبی پاره کرد و يوويچ و کورتوا از مچ پای چپ در 
ديدار برابر اتلتيکو مادريد و تمرينات آسيب ديدند. 

با اين حال مصدوميت های براهيم، مندی و هازارد 
عضانی است. دوپون به مادريد رفت تا تعداد آسيب 

ديدگی ها را کاهش دهد اما تا به امروز در اين امر 
موفق نبوده است. با اين حال کاری که بدنساز سابق 
تيم ملی فرانسه نمی تواند انجام دهد متوقف کردن 
کيلومترها و دقايق در پيش فصل است. يک تحقيق 
نشان می دهد که بازی کردن در هر 96 ساعت شش 

برابر احتمال آسيب ديدگی را بيشتر می کند. اگر يک 
نگاه سريع به برنامه تابستانی رئال مادريد بيندازيد 

نبايد دوپون را مقصر بدانيد. ديدارهای سفيدپوشان 
برابر بايرن مونيخ )21 جوای(، آرسنال )24 جوای(، 

اتلتيکو مادريد )27 جوای(، تاتنهام )30 جوای(، 
فنرباغچه ) 31 جوای(، سالزبورگ ) 7 آگوست( و رم 
)11 آگوست( بود. فاصله هر بازی چهار روز بود و اين 

تيم در دو رقابت جام بين المللی قهرمانان و آئودی 
کاپ شرکت داشت. هيچ يک از بازی ها در اسپانيا 

برگزار نشد. مسئله مادريد يک موضوع عجيب نيست 
و تيم های بزرگ ديگر اروپايی بازی های بيشتری 

انجام می دهند و مسافت های بيشتری طی می کنند. 

سوارز سه هفته نيست  اما مسی آماده است
جمعه شب بارسلونا در زمين اتلتيک بليبائو با يک 
گل مغلوب اين تيم شد و اليگا را با شکست شروع 

کرد. گل دقيقه 88 آدوريس، حکم شکست آبی-
اناری ها را در سن مامس امضا کرد. اتفاق تلخ ديگر 
اين بازی برای بارسا مصدوميت لوئيس سوارز بود. 

ستاره اروگوئه ای دقيقه 30 بازی به دليل مصدوميت 
ماهيچه ساق پای راست مجبور به ترک زمين شد و 
جای خود را به رافينيا داد. ديروز تيم پزشکی بارسا 
مصدوميت سوارز را تاييد کرد و هرچند مدت زمان 
دقيقی برای بازگشت او اعام نشده اما طبق ادعای 
رسانه های اسپانيايی، چنين مصدوميتی بين 10 تا 
15 روز برای بهبودی زمان نياز دارد. به اين ترتيب 

سوارز بازی با بتيس و اوساسونا را از دست خواهد داد 
و سپس وقفه بازی های ملی به او کمک خواهد کرد 
تا خود را به هفته چهارم اليگا برساند. خبر خوب 

برای بارسا اينکه، ليونل مسی که بازی اول را به دليل 
مصدوميت از دست داده بود، برای بازی هفته بعد 

مقابل بتيس در دسترس خواهد بود.

وتاه
ر�ک

خب

��گزارش

کوتینیو در بایرن 

��بوندس�ليگا

آمار خیره کننده لوا

جمعه شب و در مسابقه افتتاحیه فصل 20-2019 بوندس لیگا دو 
تیم بایرن مونیخ و هرتابرلین در ورزشگاه آلیانس آره نا به مصاف 
هم رفتند و هرتابرلین توانست با تساوی 2-2 قهرمان هفت دوره 
اخیر آلمان را در خانه متوقف کند. رابرت لواندوفسکی آقای گل 
فصل گذشته بوندس لیگا در این مسابقه هر دو گل تیمش را به 
ثمر رساند. لوا ابتدا در دقیقه 24 زننده نخستین گل فصل بود و 
در ادامه و زمانی که بایرن 2بریك از مهمان پایتخت نشین خود 
عقب افتاده بود، با یک ضربه پنالتی در دقیقه 60 کار را به تساوی 
کشاند. با این گل ها، لواندوفســکی توانست یک رکورد ویژه در 

تاریخ بوندس لیگا به ثبت برساند.
به نقل از سایت رسمی باشگاه بایرن مونیخ، رابرت لواندوفسکی 
اکنون تنها بازیکن تاریخ بوندس لیگا اســت که توانسته در پنج 
فصل متوالــی در هفته های اول گلزنی کند. مهاجم 30 ســاله 
لهستانی پیش از این با گلزنی در چهار فصل متوالی، این رکورد 
را مشترکا با اشتفان کیسلینگ و کاس یان هونتار در اختیار 
داشت. لواندوفســکی این روند را از هفته اول فصل 2015-16 
آغاز کــرد و در جریان پیــروزی 5برصفر بایرن بــر هامبورگ، 
گل دوم تیمــش را در دقیقه 53 به ثمر رســاند. یک فصل بعد، 
لواندوفسکی در جریان پیروزی 6برصفر بایرن مقابل وردربرمن 
در بازی افتتاحیه فصــل 17-2016 هت تریک کرد و در دقایق 
13، 46 و 77 )پنالتی( نیمی از گل های تیمش را به ثمر رساند. 

در بازی هفته نخســت فصل 18-2017 بایرن مونیخ با نتیجه 
3بریك لورکوزن را از پیش رو برداشت و لوا در دقیقه 53 از روی 
نقطه پنالتی، گل سوم شاگردان کارلو آنچلوتی را به ثمر رساند. 
بایرن همین نتیجه را در بازی نخست خود در فصل 2018-19 
این بار برابر هوفنهایم تکــرار کرد و لوا با گلزنــی از روی نقطه 
پنالتی در دقیقه 82 زننده گل دوم تیمــش بود. در حقیقت او 
آخرین بار در فصل 15-2014 موفق به گلزنی در هفته های اول 
بوندس لیگا نشده است. بایرن در آن مسابقه 2بریك وولفسبورگ 

را شکســت داد و مولر و روبن زننده گل های تیم پپ گواردیوا 
بودند. لواندوفســکی در مجموع در مسابقات هفته اول 9 گل به 
ثمر رسانده و مشترکا به همراه فریتز والتر، سومین بازیکن موفق 
هفته های اول بوندس لیگا محسوب می شود. تنها کاوس فیشر 
)13 گل( و گرد مولر )10 گل( آمار بهتری نسبت به لواندوفسکی 
داشــته اند. او همچنین برای پنجاه و چهارمین بار موفق شد در 
یک مسابقه بوندس لیگایی حداقل دو گل به ثمر برساند که در این 

زمینه هم تنها گرد مولر )87 مسابقه( را بااتر از خود می بیند.

نیمار قصد جدایی از پی اس جی را دارد و در این هیچ 
تردیدی نیست. پی اس جی هم مخالفتی با این موضوع 
ندارد. دو راه پیش روی باشگاه فرانسوی است؛ نیمار 
یا باید به بارسا بازگردد یا راهی رئال شود و این دو تیم 
تنها گزینه های پی اس جی برای خاص شدن از ستاره 
برزیلی هستند. سه شنبه گذشــته بود که اولین دور 
مذاکرات بین پی اس جی و بارســا برای انتقال نیمار 
صورت گرفــت و بی نتیجه هم پایان یافت. باشــگاه 
فرانسوی برای فروش نیمار 100 میلیون یورو به عاوه 
دو بازیکن از بارسا را می خواهد. یکی از این دو بازیکن، 
فیلیپه کوتینیو بود که جمعه شب انتقال قرضی اش 

به بایرن قطعی شــد. بازیکن دیگر راکیتیچ بود که او 
حاضر نشد وارد این پروسه شــود. به این ترتیب و با 
رفتن کوتینیو به بایرن، یکی از گزینه های اصلی بارسا 
برای معاوضه بازیکن نیز از دست رفت. کوتینیو حاضر 
نشد به خاطر بازگشــت نیمار راهی پی اس جی شود 
و او را از فصل جاری با پیراهن بایــرن خواهیم دید. 
بارسا به دلیل صرف مبالغ باا برای جذب دی یونگ و 
گریزمان، قطعا توان پرداخت 100 میلیون یورو برای 
نیمار را ندارد و حاا کوتینیو را نیز از دست داده است. 
عثمان دمبله شاید تنها بازیکنی باشد که بارسا بتواند 
آن را برای معاوضه با نیمار پیشنهاد دهد هرچند ستاره 

فرانسوی پیش از این هرگونه انتقال به پی اس جی را 
رد کرده است. با این تفاسیر مشکل بتوان تصور کرد 
که بارسا بتواند در مذاکرات با پی اس جی برای نیمار 
دســت پر خارج شــود و حاا رئال مادرید می تواند 
به صورت جــدی وارد مذاکره با پی اس جی شــده و 
شانس بااتری برای جذب نیمار خواهد داشت. یک 
گزینه دیگر، ماندنی شدن نیمار خواهد بود. او دیروز 
در تمرینات گروهی تیمش شــرکت کرد و   مشخص 
خواهد شد که در فهرست بازی   تیمش برابر رن حاضر 
خواهد بود یا خیر. هرچند بعید به نظر می رسد نیمار 

 در این بازي    به میدان برود.

انتقال نیمار به بارسا غیرممکن شد؟

گلزنی در پنجمین افتتاحیه متوالی بوندس لیگا
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کهکشان لیگ نوزدهم چه رنگی است؟
مرور پرستاره ترین تیم های لیگ برتر در دوره جدید

ناکامی مس سونگون 
در دفاع از قهرمانی آسیا

تیم فوتسال مس سونگون ایران از ســاعت 15:30 دیروز در دیدار فینال 
مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا به مصاف تیم ناگویا اوشنز ژاپن رفت و 
با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد. هیراتا نتو و آندو ریوهی، گل های نماینده 
ژاپن را به ثمر رساندند تا ناگویا اوشــنز به چهارمین قهرمانی خود در این 
رقابت ها دست یابد. این تیم ژاپنی پیش تر در سال های 2011، 2014 و 
2016 قهرمان مسابقات شده بود. شاگردان اسماعیل تقی پور در مرحله 
گروهی با نتیجه 3 بر 2 از ناگویا شکســت خورده بودند و می توانستند با 
شکست این تیم در فینال عاوه بر کسب عنوان قهرمانی، انتقام شکست 
دور گروهی را بگیرند که از پس آن برنیامدند. مس سونگون سال گذشته 

قهرمان مسابقات شده بود که نتوانست از این عنوان دفاع کند.

دیاباته سه شنبه تست نهایی می دهد
شیخ دیاباته به دلیل مصدومیت چند روزی در تمرین استقال حاضر نشده 
بود اما او مدتی است که تمرینات خود را به صورت اختصاصی آغاز کرده   تا 
بتواند شرایط حضور در تمرین گروهی این تیم را پیدا کند. قرار است کادر 
پزشکی استقال روز سه شنبه از دیاباته تست نهایی بگیرند تا مشخص شود 
آیا این بازیکن در بازی با ماشین سازی می تواند برای تیمش بازی کند یا 
نه. استقال در حال حاضر در خط حمله فقط دیاباته و سجاد آقایی را در 
اختیار دارد و کادر پزشکی این تیم در تاش هستند مهاجم اهل مالی خود 

را تا بازی با ماشین سازی به شرایط بازی برسانند.

شکایت الدحیل از الهال به ای اف سی!
توئیتر روزنامه اســتادالدوحه قطر، در توئیتی از شکایت باشگاه الدحیل 
از باشگاه الهال عربســتان خبر داد. این روزنامه نوشت   الهال عربستان 
در تماسی که با ادمیلســون جونیور وینگر بلژیکی الدحیل داشته، از وی 
خواسته است تا قراردادش با الدحیل را فسخ کند و با قرارداد 20 میلیون 
یورویی) معادل 264 میلیارد تومان( به تیم عربستانی بپیوندد. این وینگر 
24 ساله سابقه بازی در تیم استانداردلیژ بلژیک را دارد و در صورت فسخ 
قرارداد با الدحیل و پیوســتن به الهال به عنوان گرانقیمت ترین بازیکن 
تاریخ لیگ عربستان لقب می گیرد، در لیگ این فصل عربستان جولیانو با 

14 میلیون یورو گرانقیمت ترین بازیکن لقب گرفته است.

جدایی عمر سوما از ااهلی منتفی شد؟
در هفته های اخیــر مهم ترین موضوع باشــگاه ااهلی اختــاف برانکو 
ایوانکوویــچ ســرمربی تیم با عمر ســوما ســتاره خط حملــه و یکی از 
کاپیتان های ااهلی بوده اســت. کار حتی تا جایی پیش رفت که برانکو 
در دیدار برگشت مقابل الهال به سوما بازی نداد تا مشخص شود به این 
ســادگی ها بی خیال نظم و انضباط تیمی نخواهد شــد. حال دو روزنامه 
معروف قطری یعنی »الرایه الریاضیه« و »الشــرق« در صفحه اول خود 
شایعه ای عجیب را مطرح کرده اند. آنها اعتقاد دارند که سوما مورد توجه 
باشگاه الغرافه قطر است و شاید اختاف او با سرمربی تیم سبب جدایی اش 
بشود. الغرافه که پس از جدایی طارمی و اســنایدر، موفق به جذب مورنو 
بازیکن ســابق آاس رم شــد، حاا برای تقویت خط حمله نیاز مبرمی به 
مهاجم و ستاره درجه یک دارد و باید دید که در نهایت مدیران این باشگاه 
چه تصمیمی خواهند گرفت. عمر سوما از سال 2014 در تیم ااهلی حضور 
دارد و یکی از بازیکنان باسابقه تیم سبزپوش جده محسوب می شود  اما در 
میان شایعات ریز و درشت رسانه ها، توئیتر رسمی باشگاه ااهلی با انتشار 
ویدئویی از این بازیکن نوشت: »عمر ما را می خواهد و ما او را می خواهیم، 
عمر پسر ماســت و ما خانواده اوییم. اگر او ذره ای ما را دوست دارد ما یک 

میلیون او را دوست داریم.«

آمارهای بد از دروازه بان جدید استقال
استقال برای جانشین حسین حسینی سراغ دروازه بان تیم سقوط کرده 
استقال خوزستان رفت. دروازه بانی که فصل قبل مقابل استقال، چهار 
گل در آزادی خورده بود. البته این بدترین آمار پورحمیدی نیست و این 
دروازه بان 21 ساله، در دور رفت مقابل تراکتور هم شش بار دروازه اش باز 
شده بود. پورحمیدی در مجموع دو بازی رفت و برگشت 9 گل از تراکتور 
خورد.  طبق آمار متریکا از 16 مســابقه ای که پورحمیدی درون دروازه 
استقال خوزســتان قرار گرفته بود، او چهار کلین شیت ثبت کرد و 32 
درصد شوت های در چارچوبش را گل خورد. همچنین شش اشتباه فردی 
تاثیرگذار هم داشت. البته ضعف مدافعان استقال خوزستان هم در ثبت 

این آمار نسبتا ضعیف پورحمیدی کم تاثیر نبود.

زمین تمرین، دردسر بزرگ 
پرسپولیسی ها و کالدرون

پرسپولیس به تازگی به علت سفتی و نامناســبی کیفیت زمین، تمرین  
تیمش را از  مجموعه شهید کاظمی به مجموعه خیریه عمل منتقل کرده 
است اما کیفیت محل جدید تمرین سرخ ها هم چندان مناسب نیست و این 
موضوع باعث دغدغه کادر فنی پرسپولیس شده است. این در حالی است 
که برخی از کوفتگی ها و مصدومیت های اخیر سرخ پوشان ناشی از کیفیت 
نامناسب زمین تمرین پرسپولیس است و این مسئله می تواند در طوانی 
مدت دردسرهایی را برای پرسپولیس در پی داشــته باشد. البته مشکل 
بزرگ اینجاست که تقریبا تمامی زمین هایی که در تهران می تواند برای 

تمرین پرسپولیس در نظر گرفته شود، با مشکل این چینی روبه رو است.

مذاکرات استقال
 با دفاع راست تیم ملی عراق

یک رسانه عراقی دیروز در خبری مدعی شد که باشگاه استقال به دنبال 
جذب مصطفی محمد دفاع راســت تیم ملی عراق است و مذاکرات بین 
طرفین همچنان ادامه دارد. این در حالی است که اولویت استقال جذب 
یک هافبک بازیساز است و بعید است آبی ها نیازی به جذب مدافع راست 
داشته باشند. از طرف دیگر رســانه های عراقی در چند وقت گذشته نام 
چند بازیکن را به عنوان گزینه های استقال در پست های مختلف مطرح 

کرده اند که البته این باشگاه با هیچ یک از آنها وارد مذاکره رسمی نشد.

خطیر با چه کسانی هنوز درگیر نشده؟
ظاهرا حساب و کتا ب های باشگاه استقال در مورد خانه ای که خطیر در آن 
نشسته و قبا در اختیار پادوانی بوده و همچنین در مورد سفرها و مسائل 
ارزی موجب درگیری طرفین و قهر خانم ذی حساب باشگاه استقال شده 
تا جایی که او باشگاه را ترک کرده است. یکی از خبرگزاری ها حتی اشاره 
داشــت که خطیر برخی اشــیا را از روی میز به پایین پرتاب کرده است. 
یادمان افتاد که خطیر با تیام، الحاجی گرو، پاتوسی در دوبی، وریا غفوری، 
حسین حسینی، فرهاد مجیدی ، علی فتح اه زاده، پرویز مظلومی، علیرضا 
حقیقی، وینفرد شفر، ساشا شفر، کامران منزوی، میرشاد ماجدی، مهدی 
رحمتی، روزبه چشمی، پژمان منتظری، جابر انصاری، پندار توفیقی، رضا 
افتخاری، سازمان لیگ، داوود رفعتی، کارلوس کی روش و ... در عرض یک 
سال درگیر شد. به این نقطه رسیدیم که لیستی از بازیکنان و مربیانی که 
خطیر هنوز با آنها درگیر نشده است را بنویسیم چون این کار ساده تر است. 
خطیر با امیر حسین فتحی ، محمود رضا بابایی و استراماچونی هنوز درگیر 

نشده است، تمام!

����گوشه�و�کنار�مستطيل�سبز

���گزارش���گزارش2

 پرسپولیس: پرستاره و کامل
بعد از رفتن برانکو ایوانکوویچ پیش بینی می  شد 
چند ســتاره پرســپولیس هم از ایــن تیم جدا 
شــوند. علیرضا بیرانوند، علــی علیپور و مهدی 
ترابی مهم ترین ســتاره هایی بودند که احتمال 
جدایی آنها از پرســپولیس زیاد بود  اما در نهایت 
مدیریت باشگاه به هر شکلی که بود همه آنها را 
حفظ کرد. تنها ستاره پرسپولیس که از این تیم 
جدا شد ســروش رفیعی بود که او هم در لیست 
مازاد گابریل کالدرون قرار گرفت. از سوی دیگر 
وحید امیری و محمدحسین کنعانی زادگان دو 
ملی پوشی بودند که به این تیم پیوستند. فرشاد 
احمدزاده هم از لهستان به پرسپولیس برگشت 
و یک مهاجم برزیلی هم قرار اســت به زودی به 
این بپیوندد. حاا پرسپولیس در لیست بازیکنان 
خود ستاره هایی مثل علیرضا بیرانوند، سیدجال 
حسینی، شــجاع خلیل زاده، کمال کامیابی نیا، 
احمد نورالهی، وحید امیری، فرشــاد احمدزاده، 
علی علیپور، مهدی ترابــی و... را دارد. به جرات 
می توان گفت   پرســپولیس نسبت به فصل قبل 
نه تنها تضعیف نشده بلکه ســتاره های بیشتر و 
موثرتری هم در اختیار دارد و می توان این تیم را 
یکی از مدعیان کهکشانی بودن در لیگ نوزدهم 

دانست. 

   سپاهان: کامل تر و رویایی تر از همیشه
فصل گذشته سپاهان یکی از جورترین فهرست ها 
را در اختیار داشــت. در همه پست ها حداقل دو 
بازیکن ســطح باا در این تیم وجود داشــت. در 
فصل نقل و انتقاات ستاره های زیادی از این تیم 
جدا نشدند. ســیاوش یزدانی به استقال رفت، 
بختیار رحمانی که فصل قبل نیمکت نشین بود به 
الشمال قطر پیوست و خالد شفیعی، جال الدین 
علی محمدی و میاد سرلک دیگر بازیکنان مهم 
این تیم بودند کــه به تیم هــای دیگری منتقل 
شــدند. اما مدیران سپاهان دســت به کار شدند 
و خیلی زود نقاط ضعف خــود را برطرف کردند. 
سیدمحمدرضا حســینی از ذوب آهن، جورجی 
گولسیانی از نســاجی، علیرضا نقی زاده هافبک 
تراکتور و شــایان مصلح مدافع چپ پرسپولیس 
به جمع طایی پوشــان اصفهان اضافه شــدند و 
البته قرارداد ســتاره هایی مثل استنلی کی روش 
و وادیمیر کومان هم تمدید شــد. حتی محسن 
مسلمان هم که نیمکت نشــین بود قراردادش را 
تمدید کرد. این البته پایان کار سپاهان نبود. گفته 
می شود امید ابراهیمی و امید نورافکن دو ستاره 
سابق استقال هم با این تیم مذاکراتی داشته اند و 
ممکن است با جذب این دو بازیکن، سپاهان از این 

هم کهکشانی تر شود.  

  استقال: کهکشانی نه، فقط کامل!
اســتقال در روزهای اول پنجره نقل و انتقاات 
فعالیت خوبی داشــت. آنها ســیاوش یزدانی، 
مســعود ریگی، محمد بلبلی و علی دشــتی را 
جذب کردند و چنــد روز بعد شــیخ دیاباته به 
این تیم پیوســت. به نظر می رســید استقال 
کهکشانی ترین تیم لیگ نوزدهم خواهد بود اما 
جدایی نزدیک به 20 بازیکن از این تیم که نیمی 
از آنها جزو ستاره ها و بازیکنان کلیدی اش بودند، 
ورق را برگرداند. استقال در ادامه آرش رضاوند 
و عارف غامــی را هم جذب کرد امــا نورافکن، 
چشمی، صیادمنش، رحمتی، منتظری، حیدری، 
پاتوسی، ایسما، طارق همام، گادوین منشا و ... از 
این تیم جدا شده بودند! اتفاقی که باعث تجمع 
چندباره هواداران این تیم علیه مدیران باشگاه 
هم شد. حاا اگر لیست بازیکنان فعلی استقال 
را مرور کنیم به این نتیجه می رسیم که اگرچه 
آنها در تمام پست ها بازیکنان خوب زیادی را در 
اختیار دارند اما با هیچ معیاری نمی توان استقال 
را تیمی کهکشــانی نامید. آبی هــا مجبورند به 
ســتاره های باقی مانده از فصل پیش خود مثل 
شجاعیان، حسینی، اسماعیلی، غفوری و کریمی 
اعتماد کنند و به درخشش بازیکنانی مثل ریگی، 

دیاباته، بلبلی و دشتی امیدوار باشند. 

  شهرخودرو: کهکشانی تر از استقال؟
پدیــده فصل پیــش لیــگ برتر، امســال هم 
حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت. تیم 
یحیی فصل گذشته هم چند ستاره در ترکیب 
خود داشــت. قاســمي  نژادها، یونس شاکری، 
مســعود ریگی، اکبر صادقی، بهنام برزای و ... 
ســتاره های تیم یکدســت و بی ادعای یحیی 
گل محمدی بودند. از آن تیــم رویایی، یکی از 
قاسمی نژادها و ریگی جدا شــده اند اما در نقل 
و انتقااتی غیرمنتظره، ستاره هایی به این تیم 
اضافه شده اند که شهرخودرو را قوی تر از فصل 
قبــل کرده اند. ســیدمهدی رحمتی مهم ترین 
بازیکنی اســت که به این تیم پیوسته است. به 
دنبال او فرشاد محمدی مهر و روح اه باقری از 
استقال به شهر خودرو پیوستند، فرشاد فرجی 
مدافع خوب نساجی هم جذب شهرخودرو شد 
و در نهایت ســروش رفیعی بمب بزرگ نقل و 
انتقااتی این تیم مشــهدی بود امــا هنوز کار 
گل محمــدی و حمیداوی تمام نشــده و گفته 
می شــود در روزهای آینده امید ابراهیمی هم 
به این تیم خواهد پیوســت. اگــر این اتفاق رخ 
دهد، می توانیم شهرخودرو را تیمی بدانیم که از 
استقال هم ستاره های بزرگ تر و باتجربه تری در 
اختیار دارد و شاید مدعی تر از این تیم هم باشد.

  تراکتور: کهکشانی ترین تیم؟
تیم تبریزی در لیگ هجدهــم با وجود جذب 
چند ملی پوش بــزرگ ایران و چنــد بازیکن 
خارجی خــوب و دو ســرمربی خارجی مطرح 
و بین المللی نتوانســت به اهداف خود برسد و 
حتی شــانس حضور در لیگ قهرمانان آسیا را 
هم از دست داد. حاا زنوزی با نشاندن مصطفی 
دنیزلی روی نیمکت و جذب چند بازیکن بزرگ 
دیگر به دنبــال جبران ناکامی فصل گذشــته 
تیمش است. آنها ســتاره هایی مثل حاج صفی، 
دژاگه، سوگیتا و شجاعی را حفظ کردند. اگرچه 
بازیکنانی مثل طیبی، اســتوکس و سربازانی 
مثل مهدی پور، اسماعیلی فر و پهلوان از این تیم 
جدا شدند اما جای خالی آنها به خوبی پر شده 
است. رشید مظاهری،  رضا شکاری، رضا اسدی ، 
محمدرضا خانزاده و مازوا ستاره هایی هستند 
که جذب تراکتور شده اند و این تیم را قوی تر از 
فصل گذشته کرده اند. این تیم با همین ستاره ها 
هم کهکشــانی تر از همه تیم های فعلی به نظر 
می رســد اما زنوزی هنوز کارش را تمام نکرده 
و بزرگ ترین ســورپرایز او در راه اســت. گفته 
می شود تراکتور با امانوئل آدبایور هم مذاکراتی 
انجام داده و جذب او هم کار غیرممکنی به نظر 

نمی رسد.

دو بازیکن خارجی در روزهای آتی به اســتقال و 
پرســپولیس اضافه می شوند. پرســپولیس با یک 
مهاجم به توافق رسیده و استقال هم با یک دفاع 
چپ مذاکراتش را پیش برده اســت. حاا نگرانی 
هواداران این دو تیم، در مورد کیفیت جذب بازیکن 
خارجی اســت. اینکه مانند تیام، رسن، پاتوسی، 
نیلسون، جپاروف و ایمون زاید جواب می دهند یا 

فقط بدهی مالی برای این تیم به بار می آورند. 
در این ســال ها بازیکن خارجی بی کیفیت هم کم 
نبودند که به این دو تیم پیوستند و مدیران فریب 
دال ها را خوردند. مانند هروه اوساله که نه تنها در 
هیچ مسابقه ای برای پرسپولیس به میدان نرفت، 
بلکه مبتا به هپاتیت ب هم بود. اوساله بابت صفر 
دقیقه بازی برای پرسپولیس مبلغ 30 هزار دار از 
این باشگاه دریافت کرد. یا فابریتسیو بازیکن برزیلی 
که معلوم نیست در سال 1382 چگونه از استقال 
سر در آورد. فابریتسیو آن زمان در پاسخ به کیفیت 

پایین فوتبالــش گفته بود:»اگر تکنیک داشــتم 
که به ایران نمی آمدم!« بــه همین بهانه بهترین و 
ضعیف ترین خارجی های 10 سال اخیر استقال و 

پرسپولیس را مرور می کنیم.
 بهترین خارجی پرسپولیس

قطعا در 10 سال اخیر، خاطره شیرینی که ایمون 
زاید برای پرسپولیسی ها ساخت را هیچ خارجی ای 
نســاخت. بازیکنی که با هت تریــک در دربی، از 
شکست پرسپولیس یک برد ساخت. البته زاید در 
سایر مسابقات هم کیفیت باایش را نشان داده بود. 
در این چند فصل بازیکنان دیگری مانند نیلسون 
هم عملکرد ویژه ای داشتند. نیلسون یک مرتبه 
رکورد کمترین گل خــورده ادوار لیگ برتر را به 

پرسپولیس هدیه داده بود.
  بهترین خارجی استقال

استقال در این چند فصل بازیکن خارجی خوب، 
کم نداشت. همین نیم فصل گذشته پاتوسی همه 

را به وجد آورده بود و قبل از آن هم تیام و جپاروف 
هنرنمایی می کردند اما حضور این بازیکن ها در 
استقال دوام نداشت و خیلی زود جدا می شدند. 
اتفاقی که منجر شــد اســتقال به جز یک جام 
حذفی با گل تیام، به افتخار بیشتری دست نیابد 
اما جانواریو با درخشش در استقال، قهرمانی لیگ 

را به این تیم هدیه کرده بود.
  بدترین خارجی پرسپولیس

در بین بدتریــن خریدهای پرســپولیس هم نام 
دی کارمو می درخشــد. بازیکنی که با سر و صدای 
زیادی به پرسپولیس پیوست و روزهای کم فروغی 
را در این تیم سپری کرد. دی کارمو که افشین قطبی 
اعتقاد داشــت روزی بهترین بازیکن ایران خواهد 
شد، بعد جدایی از پرسپولیس خیلی زود از فوتبال 
خداحافظی کرد و در برزیل مغازه پرنده فروشــی 
باز  کرد! همچنین از دیگــر خریدهای بی کیفیت 
خارجی، رافائل ادریوی نیجریه ای بود که در سال 85 

به پرسپولیس پیوسته بود. شنیده شده او در کشور 
امارات کارگر بود و همان ســال در صفحه شخصی 
خود التماس دعا داشت که برای من تیم پیدا کنید. 
ادریو در همان فصل، شش بازی برای پرسپولیس 
انجام داد و بعد جدایی از پرســپولیس و شکایت به 
فیفا، به ازای هر بازی، یک امتیاز از این تیم کم کرد!

  بدترین خارجی استقال
خارجی های اســتقال هم در این سال ها برای 
این تیم کم دردسر نساختند. آبی ها هر چند ماه 

درگیر طلب پروپئیچ و شکایت این بازیکن از فیفا 
می شــوند. بازیکنی که گلی بر سر استقال نزد و 
فقط دردسر داشت. یا بازیکنانی مانند لیام ردی 
که بدون انجام حتی یک بــازی، از این تیم جدا 
شدند. کیفیت خیلی از خارجی های استقال هم 
جای بحث داشــت که آخرین خارجی، الحاجی 
گرو بود. بازیکنی که آبی ها بیشتر از یک نیم فصل 
نتوانستند او را در کنار خود داشته باشند و خیلی 

زود با گرو فسخ کردند.

�� نکته�بازی

ژنرال! به جان حسن زاده دعا کن
امیر قلعه نویی سرمربی سپاهان درباره محرومیتش از نشستن روی نیمکت این 
تیم در هفته اول لیگ نوزدهم گفته بود: »واقعا برای من جای تعجب دارد. از آقای 
اسماعیل حسن زاده می خواهم که خودش را جای من و خانواده ام بگذارد، وقتی 
100 هزار نفر فحاشی کردند، من خویشتن داری کردم و عکس العملی نشان ندادم. 
چرا باید محروم و 40 میلیون جریمه شــوم؟ این کارها جز حب و بغض نیست. 
آقای حسن زاده! اگر حب و بغضی با بنده دارید سر تیم من خالی نکنید.« این هم 
از همان جمات کلیدی قلعه نویی اســت. او در هر تیمی که باشد پس از مدتی 
مدعی می شود که مسئوان فدراسیون به خاطر دشمنی و حب و بغض با شخص 
او، تیمش را می زنند! او با این تیر دو هدف می زنــد. هم خودش را به عنوان یک 
چهره مخالف قدرت نشان می دهد که به خاطر حق طلبی مورد ظلم واقع شده و هم 
محبوبیتش را در میان هواداران تیمش افزایش می دهد  اما این حربه سال هاست 
که کهنه شده و دیگر آن کارکرد ســابق را ندارد. در واقع این حنا سال هاست که 
رنگ باخته و دیگر جواب نمی دهد. واقعیت این است محرومیت قلعه  نویی به دلیل 
فحاشــی 100 هزار نفر به او نبوده، بلکه به دلیل اتهاماتی است که در طول فصل 
بارها و بارها و البته بدون سند محکمه پسند به فدراسیون وارد کرد. او بارها مدعی 
شد که دست های پشت پرده ای در کار اســت تا پرسپولیس قهرمان شود و بقیه 
تیم ها بیهوده سعی می کنند با این تیم رقابت کنند. مشابه همین حرف ها را لیونل 
مسی یک بار در کوپاآمه ریکا زد و سه ماه محروم شد اما آقای قلعه نویی به همین 
یک جلسه محرومیت هم اعتراض دارد. شما را نمی دانیم اما به نظر ما که قلعه نویی 

باید از حسن زاده به خاطر این رای تشکر کند و به جان او دعا هم کند.  

بیشتر از گل زدن، تیم عوض کرده ای استاد!
کارنامه جونیور براندائو مهاجم برزیلی که قرار اســت به پرسپولیس بپیوندد از 
خیلی از بنجل های قبلی فوتبال ایران بدتر اســت. بــاز قبلی ها حداقل در یک 
مقطعی یک درخشش کوتاه داشــته اند و حداقل خودشان به خودشان امیدوار 
شده اند  اما کارنامه این یکی واقعا نوبر اســت. او از سال 2015 یعنی چهار سال 
پیش تا امروز، 11 بار تیم عوض کرده و پرسپولیس دوازدهمین تیم اوست. او بعد 
از جدایی از جوونتود در سال 2015،   تا سال 2017، پنج بار تیم عوض کرد، کا 
در 10 بازی به میدان رفت و هیچ گلی هم نزد! سال 2018 بهترین سال فوتبالی 
او بود. چهار بار تیم عوض کرد، 30 بازی انجام داد و 17 گل زد که بیشتر آنها در 
لیگ دسته سه برزیل و تیم دوم لودوگورتس بلغارستان بود  اما در ادامه نه در تیم 
اول لودوگورتس موفق بود و نه در تیم گویاس که آخرین تیم او قبل از پیوستن 
به پرسپولیس بود. حاا همین مهاجم، با همین کارنامه مشعشع! از برزیل برای 
استقالی ها کری خوانده و به هواداران پرســپولیس قول داده که برای این تیم 
گل های زیادی خواهد زد! البته او بیشتر از اینکه در این سال ها بازی کند و گل 
بزند، تیم عوض کرده و واقعا نمی دانیم با چنین کارنامه ای چطور می خواهد برای 
پرسپولیس گل های زیادی بزند. در این سال ها کلی مهاجم که رزومه بهتری هم 
از او داشــته اند به این فوتبال آمده اند و بدون اینکه گل بزنند، با دست خالی که 
نه، با کلی دار رفته اند. نمونه اش همین پروپئیچ که ســه گل برای استقال زد 
و نزدیک به 500 هزار دار از این تیــم گرفت. یا همین ماریو بودیمیر که کا دو 
گل برای پرسپولیس زد و حاا به فیفا شکایت کرده تا نزدیک به 700 هزار دار 

از این تیم بکند و برود! 

فروزان و امید و اعتماد به نفس عجیبش!
کا ما ایرانی ها یک اخاق عجیب و منحصربه فردی داریــم که در هیچ جای دنیا 
دیده نمی شود و آن اعتماد به نفس زیاد است. فرقی هم ندارد که سیاستمدار باشی 
یا هنرمند یا ورزشکار! در هر صنف و شــغلی، حتی اگر بدترین گندها را زده باشی 
و بزرگ ترین خرابکاری ها را هم کرده باشــی، امیدوار هستی که به زودی برگردی 
و دوباره در بااترین سطح مشغول باشــی. مثل سیاستمدارانی که چند سال پیش 
تمام تپه های کشور را گل کاری کرده و رفته اند و حاا دارند برای برگشتن به قدرت 
تاش می کنند، محسن فروزان هم امیدوار است به استقال برگردد. او که یک تنه با 
اشتباهاتش – فعا شرط بندی او اثبات نشده - شانس قهرمانی تراکتور را از 100 به 
صفر رساند و هنوز هم پرونده سایت شرط بندی همسرش باز است، در مصاحبه ای 
از هواداران تراکتور عذرخواهی کرده و از هواداران استقال هم با این جمله دلبری 
کرده: »من عاشق استقال هستم و به خاطر این عشق خیلی تاوان دادم، ولی از عشق 
به استقال کوتاه نیامدم.« ما که نمی دانیم چه بگوییم! طرف مدتی در بازداشت بوده 
و پرونده اش هنوز در جریان اســت و هر لحظه ممکن است محکوم شود اما امیدوار 
است در این چند روز باقی مانده در نقل و انتقاات به استقال برگردد! او حتی مدعی 
شده که استقال به جز حسینی باید یک دروازه بان بزرگ دیگر هم داشته باشد که 
در لیگ برتر و آسیا به مشکل نخورد. کسی هم نیست از او بپرسد که در این چند سال 
کدام بازی را در آورده ای و چه نمایش فوق العاده ای داشته ای که امیدواری استقال 
تو را به عنوان یک دروازه بان بزرگ دیگر جذب کند؟ واا اگر چنین داستان هایی برای 
ما پیش می آمد، می رفتیم خودمان را در یک جای دوردست گم و گور می کردیم که 

دیگر توی چشم و سر زبان مردم نباشیم. 

چيزی تا شروع ليگ نوزدهم نمانده   اما هنوز کار تيم ها در بازار نقل و انتقاات به پايان نرسيده و به خصوص تيم های مدعی قهرمانی به شدت در تاش برای رفع کمبودهای خود هستند تا در رقابت قهرمانی کم نياورند. آنها ستاره های بزرگی را 
جذب کرده اند و به دنبال جذب چند ستاره باتکليف ديگر هم هستند و به نظر می رسد يکی، دو تيم هستند که می توان آنها را همين حاا هم تيم های کهکشانی ليگ نوزدهم ناميد.    کهکشانی ترين تيم ليگ نوزدهم کدام تيم است؟

از بازیکن هپاتیتی تا تاریخ ساز دربی!
بهترین و بدترین خارجی های سال های اخیر پرسپولیس و استقال
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Super Mario Bros   
���������فروش  43 میلیون نسخه

اثري کــه ماریــو را در NES با فــروش نزدیک به 
45 میلیون نسخه اي اش، به عنوان یکي از نمادهاي 
بازي هاي ویدئویي معرفي کرد. عنواني که بسیاري 
هنر هشتم را با آن مي شناسند و سهم گسترده اي در 
محبوبیت این مدیوم داشته است. احتماا خیلي ها 
 Mushroom با ماریو و لوئیجي در سفرشان طي
Kingdom براي نجات شاهزاده Toadstool از 

Bowser همراه بوده اند. این بازي توسط شیگرو 

میاموتوي افسانه اي و طي تاش سه ساله او و تیمش 
 Super در اوج خاقیت خلق و عرضه شــد. اعتبار

Mario Bros در کنار NES باعث شد تا به عنوان 

یکي از فاکتورهاي کلیدي، بازي هاي ویدئویي پس 
از افول در 1983 احیا شوند و به اوج برگردند. 

Pokémon   
���������فروش   47 میلیون و 500هزار نسخه

 Pokémon یکي دیگر از بازي هــاي نقش آفریني
که با اســتراتژي عجیبي عرضه شــد. نسخه هاي 
 Pokémon بازي هــاي اورجینال Green و Red

بودند که بعدا بــا کارکترهایي دیگــر تحت نامي  
جدید عرضه شدند. نسخه Blue ورژن ویژه بازي 
بود که در سال 1998 به انتشار رسید و بعدا تحت 
 Yellow جهاني شــد. بعدها نیز Green عنوان

عرضه شــد که درحقیقت ورژن بهبودیافته نسخه 
اصلي اســت. نســخه هاي Red و Blue توســط 
منتقدین تحسین شــدند و بخش چندنفره بازي 
و مفهوم تجارت در آن ها با اســتقبال روبه رو شد. 
این عناوین Pokemon نــام خود را هم در کتاب 
رکوردهاي جهاني گینــس به عنوان پرفروش ترین 
بازي نقش آفریني روي گیم بــوي و بهترین فروش 

یک نقش آفریني در طول تاریخ به ثبت رسانده اند.

PlayerUnknown’s Battlegrounds   
���������فروش  50 میلیون نسخه

شاید اکنون فورتنایت به عنوان محبوب ترین بازي 
بتل رویال شناخته شود، اما این پابجي بود که ژانر 

را به جایگاه فعلي رســاند. شاید کســي فکرش را 
هم نمي کرد عنواني با اقتباس از یک ماد ســاخته 
 Brendan PlayerUnknown شده توســط
Greene به موفقیتي چنین دســت پیدا کند و تا 

این حد تاثیرگذار باشد. ایده هایي که از فیلم ژاپني 
بتل رویال ســاخته ســال 2000 الهام گرفته شد، 
گسترش یافت و به عنواني مستقل تحت کارگرداني 
Greene عرضه شد. جایي که صدنفر براي بقا در 

یک جزیره دو افتاده رقابت مي کنند و مي جنگند. 
پابجي جدیدترین بازي لیست پرفروش هاي تاریخ 
اســت که در ســال 2017 به انتشــار و طي مدت 

کوتاهي به جایگاه فعلي رسید. 

Wii Sports   
���������فروش   82 میلیون نسخه

براي بســیاري تجربه Wii با Wii Sports گره 
خورده اســت. اثري که در تمام نقــاط دنیا به جز 
کره جنوبي و ژاپن با کنسول نسل هفتمي  نینتندو 
باندل شد. دقیقا شبیه کاري که کنسول ساز ژاپني 
با Mario’s Tennis و Virtual Boy در سال 
1995 انجام داده بود.  اگر این بازي را تجربه کرده 
باشــید، احتماا ماه ها درگیر بولینگ و تنیس آن 
بوده اید. بــازي Wii Sports یکي از عناویني بود 
که باعث شد تا Wii به یک پدیده فرهنگي در غرب 
تبدیل شود و در محافل غیرگیمي  نیز این کنسول 
 Wii حضور برجسته و فعالي داشــته باشد. بازي
Sports شــامل شبیه ســازي پنج ورزش تنیس، 

بوکس، بولینگ، گلف و بیس بال اســت. بازیکنان 
وظیفه داشتند تا با استفاده از ریموت Wii اقدامات 

انجام شده در ورزش واقعي را تقلید کنند. 

Grand Theft Auto V   
���������فروش  110 میلیون نسخه

جي تي اي براي همه شناخته شــده است. نگاهي 
کنایه آمیز به فرهنــگ آمریکایي در اثري جهان باز 
که طي سال ها به یک فرانچایز مولتي میلیون داري 
تبدیل شده است. موفق ترین فیلم هاي  هالیوودي 
به مدت ها زمان براي یک میلیاردداري شدن نیاز 
دارند، اما نســخه پنجم جي تي اي تنها طي سه روز 

توانست به این میزان فروش خیره کننده دست یابد. 
شش ســال از عرضه بازي مي گذرد اما جي تي اي5 
همچنان در لیست بازي هاي پرفروش هر هفته قرار 
دارد. به کارگیري سه شــخصیت اصلي قابل بازي و 
تغییر زوایاي گیم پلي و روایت بین آن ها طي بازي 
تک نفره و آپدیت هاي متنوع براي بخش چندنفره از 

عوامل موفقیت جي تي اي5 هستند. 

Tetris   
���������فروش   170 میلیون نسخه

فروش تتریس مدیون عرضــه آن روي پلتفرم هاي 
مختلف است. از زمان خلقش در سال 1984 تا کنون، 
تتریس روي دستگاه هاي زیادي عرضه شده و فروش 
گســترده اي را نیز تجربه کرده است. در کنار ماریو، 
یکي از نمادهاي بازي هاي ویدئویي را از دیرباز تاکنون 
باید تتریس معرفي کنیم. خلق بازي توسط الکسي 
پاژینوف روس در سال هاي جنگ سرد، باعث شد تا 
تتریس اولین محصول سرگرمي  باشد که از جماهیر 
شوروي به بازارهاي غربي آمریکا راه مي یابد. استفاده 
از عناصر چهارگانه در فلسفه طراحي پازل ها، یکي از 

دایل محبوبیت تتریس بوده. 

Minecraft  
���������فروش  176 میلیون نسخه

ماین کرافــت، اثــري کــه از مرزهاي یــک بازي 
ویدئویي عبور کــرده و دیگر آثار ســرگرمي  را به 
چالش کشــیده اســت. عنواني که بــا جادویش، 
کودک درون تان را بیدار مي کند؛ ســاعت  ها ذهن 
را مشــغول کرده و قلب تــان را تســخیر مي کند. 
آزادي عمل، دســتورالعملي اعتیادآور است که در 
ســاختار ماین کرافت به کار گرفته شده و ماهیت 
دوست داشــتني آن را آفریده اســت. شبکه هاي 
اجتماعي، رســانه ها، اقتباس  هــا و انجمن ها نقش 
مهمي  در محبوبیت این عنوان داشته اند تا جایي که 
آمار نشان مي دهد، یک سوم از بازیکنان ماین کرافت 
از طریق اینترنت با ســازوکار بازي آشنا شده اند. تا 
میانه 2018 بازي بیش از 91 میلیون بازیکن ماهانه 
فعال داشــت تا اکنون به عنوان پرفروش ترین بازي 

تاریخ شناخته شود. 

1   برای سال ها آن دسته از گیمرهای رقابتی 
ایران که به دنبال تجربه بازی مورد پسند خود 
روی موبایل بودند باید به سراغ آثاری همچون 
کلش آو کلنز یا دیگر نمونه های مشابه می رفتند. 
امروز اما وضعیت تغییر کرده و سازندگان داخلی 
با توجه به موضوعاتی این چنینی سعی کرده اند 
بخش های مختلف بازار را پوشش دهند. یکی 
از این آثار که در این مسیر توانست به موفقیت 
دســت پیدا کند، پسرخوانده اســت. اثری که 
میزبان رقابتی جالب توجه در مسابقات کشوری 
ایران نیز بود و شــرکت کننده های مختلفی را 
در گروه های سنی متفاوت به خود جذب کرد. 

در پسر خوانده شــما رئیس یک باند مافیایی 
هستید که با اســتخدام بهترین نیروها باید در 
این بازی آناین به همه ثابت کنید که بهترین 
پسر خوانده این مناطق کیســت! خافکاران 
و تبهکاران مختلف که هر کــدام ویژگی های 
منحصر به فــردی دارند گرد هــم آمده اند تا 
شــما همانقدر که به مبارزه مشــغول هستید 
و از آن لــذت می برید، برای پیروزی آســان تر 
به دنبال ســه نفر از بهترین آن ها باشــید چرا 
که در این بازی عاوه بر اســتراتژی که شــما 
باید بــرای حمله و دفاع در هنــگام بازی برای 
غلبه به دشــمن خود به خرج بدهیــد قبل از 

هر مبارزه حتی چینش و ترتیــب قرار گیری 
اعضاي تیم شما حائز اهمیت است. در ابتداي 
بازی شما سه عضو پیشنهادی و پایه در اختیار 
دارید که با آن ها تمرین می کنید و آماده رقابت 
اصلی با سایر بازیکن ها می شوید و خافکاران و 
تبهکاران دوست داشتنی به مرور زمان از طریق 
صندوق هایی که از راه هــای مختلفی همچون 
پاداش پیروزی بر دشمنان به شما تعلق می گیرد 
به دست می آیند. در صندوق ها موارد دیگری از 
جمله سکه، الماس، کارت های مخصوص ارتقا 
قابلیت های شخصیت های فعلی نیز وجود دارد. 
شاید شما به پیشرفتی با سرعت معمولی راضی 

باشید و بازی شما را مجبور به خرید با پرداخت 
درون برنامه ای نکند امــا این بازی به خوبی در 
زمان های مناسب پیشنهادات وسوسه انگیزی 

را برای شما آماده و به نمایش می گذارد.

2   دیگر بازی که استودیو پاییزان در توسعه 
آن نقش داشته، ننجون اســت. اثری مطمئنا 
کم هزینه تر از پســرخوانده که بخش متفاوتی 
از گیمرهــا را هدف قــرار داده. در حال حاضر 
پنج هزار دانلود فعال را نیز در کافه بازار به خود 
اختصاص داده. حدس کلمات، در بین بازی های 
ایرانی یکی از پرطرفدار ترین ســبک های حال 

حاضر حساب می شود و در این بین می توان به 
بازی های موفقی همچون آمیرزا و فندق اشاره 
نمود. ننجون سعی کرده به کمک جذابیت نهفته 
در این سبک و همچنین خاقیتی که ابداع کرده 
است، به یک بازی سرگرم کننده و لذت بخش 
تبدیل شود. در این بازی شما می توانید با گویش 
و کلمات خاص شــهرهای مختلف ایران آشنا 
شوید؛ کلماتی که بیشــتر پدربزرگ ها و مادر 
بزرگ هایمان از آن ها اســتفاده می کنند. اگر 
بخواهیم مستقیما به توضیح گیم پلی بپردازیم 
باید گفت: در ننجون، با توجه به گویشی که شما 
انتخاب می کنید کلماتی برای شــما به نمایش 
در خواهند آمد، کلماتی که ریشــه در لهجه و 
کلمات مخصوص آن شهر دارد. سپس حروف 
مختلفی به شما داده خواهد شــد و با توجه به 
تعداد حروف مشخص شده، باید معادل اصلی 
آن کلمه را در زبان فارســی رایج حدس بزنید. 
در پایان هر حدس، شما تعداد سکه مشخصی 
به عنوان پاداش دریافت خواهید کرد و در پایان 
هر بخش جایزه با ارزش تری به شما تعلق خواهد 
گرفت. با سکه های کسب شــده در بازی شما 
می توانید از قابلیت های مختلفی که برای شما 

فعال می شوند استفاده نمایید.

3   اســتودیو پاییزان اما کار خود را در سال 
1393 شروع کرد. اســتودیویی که بخشی از 
اعضای آن پیش تر در تیم راسپینا حضور داشته 
روی ارتش هــای فرازمینی کار کــرده بودند. 
پاییزان اما برخاف راسپینا تمرکز اصلی خود را 
روی تولید بازی های موبایلی قرار داده و تاکنون 
آثار مختلفــی از جمله پســرخوانده، ننجون و 
البته مگنیس را منتشر کرده. توسعه دهنده ای 
که از زمان تاســیس تاکنون توانسته جدای از 
موفقیت های تجاری، دستاوردهای کیفی قابل 
توجهی نیز کسب کند. موفق ترین ساخته آنها 
یعنی پسرخوانده در ششمین دوره از جشنواره 
بازی تهران توانست در سه رشته دستاورد های 
فنی، بهترین بازی اســتراتژی و بهترین بازی 
ســال به عنوان نامزد دریافت جایزه شــناخته 

شود.  

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

تصاحب تامبلر توسط مالک وردپرس
تامبلر یک رســانه اجتماعي 
وباگ گونــه اســت کــه به 
کاربرانــش درکنــار نشــر 
متن، اجازه انتشــار محتواي 
چندرسانه اي را نیز در قالب 
شبکه هاي اجتماعي مي دهد. 
تامبلر ســال 2007 میادي 

توسط دیوید کارپ بنیان گذاشته شــد، سال 2013 ابتدا توسط یاهو و 
سپس سال 2017 پس  از تصاحب یاهو توسط ورایزن، در زیر مجموعه 
این اپراتور همراه آمریکایي قرار گرفت؛ اما طولي نکشید که ورایزن نیز 
به فکر فروش تامبلر افتاد تا درنهایت شــاهد تصاحب این پلتفرم محتوا 
توسط اتومتیک، شرکت مادر وردپرس باشیم. درباره رقمي  که بابت خرید 
تامبلر توافق شده، خبر دقیقي وجود ندارد؛ اما براساس ادعاي وب سایت 
اکشس، مبلغ قرارداد کمتر از سه میلیون دار بوده که درمقایسه  با رقم 
1/1میلیارد داري که یاهو در ســال 2013 براي خرید تامبلر پرداخت 
کرد، کاهش بســیار شــدیدي را مشــاهده مي  کنیم. گورو گوراپان، 
مدیرعامل ورایزن مدیا درخصوص فــروش تامبلر مي گوید: تامبلر برند 
بزرگي بود که راهش را آغاز کرد و باعث شــد تا افرادي با هویت واقعي 
شکوفا شــوند، تا درنهایت به خانه اي براي افراد خاق و طرفداران این 
افراد تبدیل شود. ما به کاري که تیم تامبلر انجام داده، افتخار مي کنیم و 
از اینکه شراکتي عالي با اتومتیک را بنا نهاده ایم، خوشحال و خرسندیم. 
حرفه اي  بودن»اتومتیک« موقعیت ها و امکانات هیجان انگیز جدیدي را 
براي تامبلر و کاربرانش فراهم خواهد آورد. تامبلر در گذشته اي نه  چندان  
دور یکي از پلتفرم هاي محتوایي به شــمار مي رفت که توانســته بود با 
استفاده  از اهرم فشار شبکه هاي اجتماعي، تأثیر به سزایي در حوزه محتوا 
و وباگ نویسي بر جامعه بگذارد؛ پس  از تصاحب این شرکت توسط یاهو 
و سپس ورایزن، پرتو فعالیت هاي تامبلر به مرور کم فروغ تر شد تا امروز 
شاهد فروش دوباره این کسب و کار باشیم. البته ظهور پلتفرم هایي چون 
اسنپ چت، اینستاگرام و پیشرفت یوتیوب نیز از علت هاي اصلي شکست 

تامبلر در جذب کاربران بیشتر بود.

کاهش عمر باتري با شارژ بي سیم
به عقیده بسیاري از کاربران، 
شــارژدهي باتري گوشــي 
آن  مشــخصه  مهم تریــن 
به شــمار مي رود. این نگرش 
از برخي جوانب کاما منطقي 
به نظر مي رسد. از این گذشته، 
نمایشگر گوشــي صرف نظر 

از رزولوشن خود، بدون وجود یک باتري شارژشده روشن نخواهد شد. 
این وضعیت درخصوص تراشه مورد اســتفاده گوشي نیز صادق است 
و تفاوتي ندارد که هندســت شما مجهز به تراشــه اسنپ دراگون 855 
یا اسنپ دراگون 439 باشــد. به گزارش آي تي رســان، نابودي باتري 
به معناي از کار افتادن کامل گوشــي خواهد بود. اگرچه ظرفیت باتري 
گوشي به آساني قابل تشخیص است؛ اما تعداد چرخه هاي شارژ باتري 
یکي از اطاعاتي است که دسترســي به آن چندان آسان نخواهد بود. 
چنان چه شما روي گوشي خود از فناوري شارژ بي سیم استفاده کنید، 
در این صورت طول عمر این قطعه احتماا اندکي کاهش خواهد یافت. 
گزارش جدیدي که از سوي انجمن شیمي  آمریکا )ACS( منتشر شده 
است به توضیح دلیل چنین پدیده اي مي پردازد. این گزارش)به نقل از 
وب سایت آي دراپ( خاطرنشــان مي کند که فناوري شارژ القایي مورد 
استفاده در پدهاي شارژ بي سیم، چندین منبع حرارتي مختلف را ایجاد 
مي کند. همان طور که گزارش نیز اشاره مي کند، حرارت موجب کاهش 
طول عمر باتري خواهد شد. اگر به گزارش موسسه ACS استناد كنیم، 
در این صورت یادداشــت فوق به خوبي توضیح مي دهد که سن تقویمي 

 باتري به عنوان تابعي از دماي ذخیره  شده در آن افزایش خواهد یافت.

آیفون با صفحه نمایش گلکسي
خبرها حاکي از آن است که 
نمایشگر آیفون11 احتماا از 
متریال مشابهي که در ساخت 
صفحه نمایش گلکسي نوت10 
به کار رفته اســت، استفاده 
خواهــد کــرد. یک چیز که 
سامسونگ در آن واقعا خوب 

عمل کرده کیفیت نمایشگرهایش اســت. صفحات نمایش سامسونگ 
بســیار ســرزنده هســتند و رنگ هاي عمیق و غني دارند. سامسونگ 
گلکسي نوت10 هم از این امر مستثنا نبود. اما خبر بسیار جالب این است 
که گفته مي شود گوشي هاي آیفون  11 هم با فناوري نمایشگر مشابهي 
ساخته خواهند شد. براساس گزارشي که در کره جنوبي به چاپ رسیده، 
گویا اپل برنامه هایي براي اســتفاده از همان متریال اولد به کاررفته در 
صفحات نمایش گلکسي اس 10 و گلکسي نوت 10 دارد. اپل قبا براي 
اینکه نمایشگرهایش متفاوت از رقبایش به نظر برسد از متریال خاصي 
که مختص خودش بود، استفاده مي کرد. اما ظاهرا این شرکت تصمیم 
گرفته از این کار صرف نظر کند. هنوز معلوم نیســت چرا اپل مي خواهد 
مانند سامســونگ از متریال مشابهي در ســاخت نمایشگر آیفون11 

استفاده نماید. شاید دلیل آن صرفه جویي در هزینه ها باشد.

از گلکسی بعدی چه انتظاري داریم؟

از زمان رونمایي از گلکســي نوت 10، همگــي مي دانیم که 
سامسونگ به فکر پرچم دار بعدي خود و آغاز نسل جدیدي از 
آنها است. ویژگي هاي جدید بسیاري وجود دارند و وجود برخي 
قابلیت هاي قدیمي  نیز ضروري مي نمایــد. با این صحبت ها 
سوالي که در ذهن به وجود مي آید، این است: گلکسي نوت 11 
چگونه خواهد بود؟ از همین حاا شایعات فراواني پیرامون این 
هندست وجود دارد و مثل همیشه درنهایت شاهد به کارگیري 
برخي از آنها و کنار گذاشته شدن برخي دیگر خواهیم بود. اما 
این مسئله بازهم جذابیت بررسي شایعات در خصوص یکي از 
بهترین اسمارت فون هاي جهان را کم نمي کند. هر نوع بریدگي 
یا حفره در صفحه نمایش گوشي هاي هوشمند راه حلي موقتي 
براي تعبیه دوربین ســلفي محسوب مي شــود و همه از این 
موضوع خبر دارند. شــرکت هاي تولیدکننده اسمارت فون ها 
به شــدت در حال کار بر روي ارائه محصولي با صفحه نمایش 
کامل و بدون حاشیه هستند. در این راه، برخي رو به استفاده از 
دوربین هاي سلفي پاپ آپ آورده اند و عده اي نیز ترجیح داده اند 
صفحه نمایش دومي  به پنل پشتي گوشي اضافه کنند تا کاربر 
بتواند نیاز خود براي گرفتن تصاویر ســلفي و برقراري تماس 
ویدئویي را به راحتي رفع کند. سامسونگ در این سال ها ثابت 
کرده اســت که طرفدار هیچ کدام از راه هاي گفته شده نیست 
و به عنوان مثال اگرچه درگلکســي اي80 از ماژول متحرک و 
لغزان براي تعبیه دوربین سلفي استفاده کرده است، اما فضاي 
اشغال شده توسط این فناوري به قدري زیاد است که نمي توان 
آن را در یک پرچم دار به کار برد و قابلیت هاي دیگري را فداي 
آن کرد. به گزارش آي تي رسان، شایعات حکایت از آن دارند که 
گلکسي S11 درست به مانند گلکسي نوت 10 با صفحه نمایش 
اینفینیتي او عرضه خواهد شد؛ به عبارت دیگر حفره اي کوچک 
در بااي صفحه نمایش وجود خواهد داشت. سال جدید همراه 
با پردازنده هاي جدید خواهد بود و مطمئنا گلکسي نوت 11 
به روزترین و قدرتمندترین پردازنده ســال 2020 را خواهد 
داشت. به احتمال فراوان مدل هاي تولیدشده براي آمریکا از 
چیپست اسنپدراگون 856 اســتفاده خواهند کرد که داراي 
معماري هفت نانومتري بوده و از فناوري EUV بهره مي برد. 
فناوري گفته شــده حاصل سال ها تاش شــرکت هاي فعال 
در این حوزه اســت و ضمن تســهیل فرآیند تولید پردازنده، 
تولیدکننــدگان را قادر مي ســازد تا محصواتــي به مراتب 

قدرتمندتر روانه بازار كنند. 
گزارش دیگري نیز منتشر شد که در آن آمده بود، چیزي نمانده 
که سامسونگ به معماري سه  نانومتري نیز دست پیدا کند و به 
احتمال فراوان نسخه بین المللي گلکسي نوت 11 از چیپستي با 
این معماري بهره مند خواهد شد. البته امید به وقوع این رویداد 
کمي  خوشبینانه به نظر مي رســد، به خصوص آن که سیاست 
سامســونگ در این خصوص تفاوت حداقلي نسخه جهاني و 
آمریکایي گلکسي نوت بوده است. پس اگر مدلي با اسنپدراگون 
856 عرضه شود، مدل دیگر نیز داراي پردازنده اي با معماري 

هفت نانومتري خواهد بود.
دوربین خانواده هاي گلکسي Sو نوت در سالیان اخیر عملکرد 
 S7 فوق العاده مطلوبي داشته اند. با این وجود از زمان گلکسي
سامسونگ از سنسوري مشابه در پرچم دارانش استفاده کرده 
است. البته تغییراتي از قبیل اندازه اپرچر و لنزها در ماژول کلي 
دوربین وجود داشته و الگوریتم هاي نرم افزاري نیز دائما تغییر 
کرده اند. در هر صورت از آنجایي که به نظر مي رسد شرکت هاي 
تولیدکننده گوشي هاي هوشمند به زمان جنگ مگاپیکسل ها 
برگشــته اند و از زوم هیبریدي نیز به عنوان ســاح جدیدي 
استفاده مي کنند، شــرکت کره اي براي نباختن قافیه به رقبا 
در این زمینه باید تحولي اساســي داشته باشــد. به حق باید 
گلکسي نوت 10 را قدم جدیدي براي سامسونگ و فلسفه آن 
براي فبلت ها دانست. درواقع این هندست دیگر با شعار »همه  
کار انجام مي دهد« عرضه نشــده است بلکه ارائه شده تا »کار 
خود را انجام دهد«. در همین راستا سنسور ضربان قلب از آن 
حذف شده تا اگر کسي نیاز به این قابلیت دارد، یک گلکسي واچ 
تهیه کند. همانطور که گفته شد نوت 10 اولین قدم سامسونگ 
در این راه محسوب مي شود و مطمئنا توقعات از گلکسي نوت 
11 بسیار بااتر مي رود تا با بهبود نقاط ضعف نسل پیشین خود 
و همچنین تاکید بیشتر بر روي نقاط قوت، درنهایت محصولي 

بي عیب و نقص باشد.

سال هاست که در سطح بين المللي، ديگر بازي هاي ويدئويي تنها يک محصول سرگرمي  صرف نيستند . سال هاست که اين دسته از آثار را جزيي از 
هنر تلقي مي کنند و از نظر اقتصادي هم بازي ها، گاه به موفقيت هاي تجاري بزرگي دست مي يابند و سودهاي کاني را نصيب سازندگانشان مي کنند. 
امروزه مجموعه هاي چند صدميليون داري در صنعت بازي حضور دارند که فيلم هاي پرهزينه  هاليوودي را هم به چالش مي کشند. با رشد روزافزون 

ابعاد تجاري صنعت، اکنون قصد داريم هفت بازي پرفروش تاريخ را مرور کنيم.

امير پايدار|    شــکل و روش تجربــه بازی های ويدئويی 
سال هاست که از رويکرد سنتی خود فاصله گرفته و اکنون 
با گيمرهايی روبه رو هستيم که با اســتفاده از هر وسيله 
هوشمندی امکان تجربه بازی های ويدئويی را در اختيار 
دارند. همين مســئله به صورت کلی گيمرها را در چهار 

دســته مختلف قرار داده. يکی از اين دسته ها که مطمئنا 
تعداد زيادی از گيمرها را به خود اختصاص می دهد، آنهايی 
هســتند که به دنبال رقابت در فضای بازی های ويدئويی 
می روند. گيمرهايی که معموا به ســمت بازی های آناين 
و چند نفره کشيده شده و به خصوص در سطح بين المللی 

فرصت های خوبی برای رشــد دارند. اينبار اما به يکی از 
نمونه های پرهزينه بين المللی کاری نداشــته و به سراغ 
پسرخوانده و سازنده اش يعنی استوديو پاييزان می رويم 
که بدون شک يکی از مطرح ترين آثار رقابتی توليد داخل 

است. 

راکتور هسته اي در مريخ تا سال 2020

با اعام ناسا يکي از اهداف اين سازمان 
فضايي انتقال راکتور هسته اي ناسا 

تا سال 2020 به مريخ خواهد بود. اين 
پروژه با همکاري وزارت انرژي آمريکا 

اجرا مي شود. پروژه کيلوپاور يک پروژه 
مشترک ميان ناسا و وزارت انرژي آمريکا 

محسوب مي شود که قصد دارند يک 
نيروگاه هسته اي را در فضا احداث کنند. 

اعضاي اين پروژه اخيرا اعام کردند، 
احتمال دارد راکتور هسته اي ناسا تا 

سال 2020 در مريخ مستقر شود. پروژه 
کيلوپاور يک راکتور شکافت هسته اي 
سبک وزن است که با شکافتن اتم هاي 
اورانيوم مي تواند انرژي گرمايي توليد 

کرده و آن را به الکتريسيته تبديل کند. 
پژوهشگران اين پروژه اعام کردند، 

نيروگاه متحرک کيلوپاور قادر است به 
مدت 10سال به صورت مداوم فعاليت 

کند. پاتريک مک کلور، سرپرست پروژه 
کيلوپاور عنوان کرد: من معتقد هستم 
ما اين توانايي را داريم که اين پروژه را 
تا سه سال آينده به طور کامل اجرايي 

کنيم و براي ارسال آن به فضا آن را آماده 
سازيم. از ديد من سه سال براي تکميل 
اين پروژه زمان بسيار مناسبي است. از 
همين حاا براي انجام آن بسيار هيجان 
داريم و بر اين باوريم که چنين پروژه اي 

قادر است اکتشافات جديدي را به همراه 
داشته باشد. البته پاتريک مک کلور براي 

انجام اين پروژه يک زمان سه ساله را در 
نظر گرفت، اما ناسا براي آن هيچ زمان 

مشخصي را اعام نکرد.

گ
نالو

آ

� بازار دیجیتال

فصل جدید مسابقات رسمی فرمول یک مدتی است که آغاز شده و 
مطابق رسم چند سال اخیر، شــرکت محبوب کدمسترز، استثنایی 
قائل نشده و باز هم شاهد نسخه ای جدید از سری بازی شبیه سازی 
فرمول وان هستیم. نسخه ای که قرار است عاوه بر حفظ نکات خوب 
شــماره قبل، ایرادات آن را برطرف کرده و چندین بخش جدید نیز 
به آن اضافه کند. جدیدترین و مورد انتظارترین تغییر این نســخه 
نسبت به شماره های قبلی سری، اضافه شدن مسابقات و ماشین های 
فرمول2 به بخش داستانی بازی و بخش تک نفره آن است. اینبار در 
بخش داستانی و یا به قولی Career شما باید کار خود را از فرمول 
2 شروع کنید و سعی کنید برای پیدا کردن جایگاهی در مسابقات 
فرمول وان و تیم های بزرگ برای خودتان اســم و رســمی بسازید. 
مطمئنا انتظارات در این مورد بخصوص در بخش داستانی به شدت 
باا رفته بود اما به نظر می رسد تیم سازنده بازی ارزش زیادی برای 
این مورد قائل نشــده اند و صرفا از این فرصت اســتفاده کرده اند تا 
بازیکنان جدید با بازی آشنا شــوند و به نحوی بخش آموزشی بازی 
باشد، زیرا نهایتا شــما در این بخش از داستان شخصیت ساختگی 

خودتان، دو مسابقه نصف و نیمه و یک مسابقه کامل می دهید و دیگر 
خبری از فرمول 2 در بازی نمی شود. مطمئنا به خودتان می گویید 
که اسم این بازی فرمول وان اســت و نه F2 اما این مورد را در نظر 
بگیرید که بازی بهتر می توانست از این پتانسیل نهفته استفاده کند 
و یک بخش کامل را برای آن در نظر می گرفت تا بازیکن با توجه به 
عملکردش در این مسابقات، قراردادهای متفاوتی از تیم های کوچک 
و بزرگ فرمول وان دریافت کند که عمق بخش Career را بسیار 
بااتر می برد. پتانسیلی که به نظر می آید کامل از دست رفته است و 
شما پس از آن سه مسابقه، به سرعت قراردادهایی از تمام تیم های 
حال حاضر در فرمول وان دریافت می کنید و از آنجا که راننده ای تازه 
کار هستید پیشنهادها متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال تیم های 
مرسدس و فراری که تیم هایی بزرگ در مسابقات به شمار می روند 
کمترین ارزش را، از نظر نکات مثبت قرارداد، برای شما قائل می شوند 
و توقعاتشــان نیز از عملکرد شما در مسابقات رســمی و تمرینات 
بسیار بااست، حال شما می توانید کار خود را با تیم های کوچکتر و 
همچنین ماشین های ضعیف تر شروع کنید و پس از موفقیت تان در 

آنجا، تیم های بزرگ خودشان برایتان قرارداد ارسال می کنند تا به 
تیم آن ها بپیوندید با این تفاوت که حال آن ها با توجه به موفقیت های 
قبلی شما در مسابقات، ارزش بیشتری قائل خواهند شد و بخش های 
کمکی زیادی در مسابقات برای شما تدارک می بینند، به شخصه برای 
من که از کودکی با موفقیت های تیم فراری بزرگ شدم و قهرمانی 
متداول مایکل شوماخر بزرگ را شاهد بودم، انتخاب تیمی غیر از آن 
بسیار سخت بود، با اینکه قرارداد پیشنهادی آن ها فرقی با ترکمنچای 
برای یک تازه کار نداشت. اما بخشی که استودیو کدمسترز هیچوقت 
در آن بازیكن را ناامید نخواهد کرد و بدون شک بخش گیم پلی است، 
نکته ای که از همان ابتدای این پاراگراف باید اشاره کنم و بسیار مهم 
است، این بازی در این بخش بهشــت هواداران قدیمی و سرسخت 
آن است و تمام تاشش را کرده که برای آن ها بهترین و کامل ترین 
تجربه ممکن باشد و از نظر من نیز کاما موفق بوده، هرچه باشد سری 
فرمول وان همیشه یک سری شبیه ساز بی چون و چرا بوده اما شاید 
بزرگترین تاش آن ها سازگار کردن بازی برای افراد تازه کار و کسانی 

که عاقه ای به چالش های سخت ندارند باشد.

ذره بين
عليرضا سرخيل 

� آتلیه � بی سیم

حضور چند ميليون گيمر در ايران و افزايش اهميت اين نوع از سرگرمی باعث شده که جدای از اصل ماجرا، اخبار مرتبط با هنر هشتم نيز بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد. با توجه به همين موضوع به سراغ مهم ترين اخبار بازی های ويدئويی در يک هفته اخير رفته  و تمرکز 
اصلی را روی آثاری قرار داده ايم که تعداد زيادی گيمر را جذب خود می کنند. آثاری که معموا برای کنسول های بازی يا کامپيوترهای شخصی منتشر شده و ميليون ها کاربر در نقاط مختلف کشورمان و البته جهان دارند. بازی های ویدئویی از دریچه رسانه ها

  

براساس شايعات جديد شرکت سونی در تاريخ 12 فوريه 2020 رويدادی به نام نشست 
پلی استيشن برگزار می کند و طی آن شاهد رونمايی رسمی و معرفی کنسول پلی استيشن 5 

خواهيم بود. اگر اين اطاعات صحت داشته باشد سرانجام جزئياتی نظير قيمت، تاريخ عرضه 
و احتماا چند مورد از عناوين انچ اين کنسول به اشتراک گذاشته می شود.

  

شرکت نورديک در جريان ارائه گزارش مالی خود اعام کرد استوديو سازنده 
بازی دارک سايدرز 3 يعنی گان فاير گيمز را خريداری کرده است. استوديو 
توسعه دهنده اثری که به رغم اينکه با واکنش مثبت گسترده منتقدان و مخاطبين 
همراه نشد اما ميزان فروش آن رضايت نورديک را به همراه داشت.

جنون فرمول وان

تایواني ها در سراشیبي سقوط
در وصف اوضاع اقتصادي اچ تي سي، اگر از واژه نابسامان استفاده کنيم 
چندان حق مطلب را ادا نکرده ايم. شرکتي که در سال هاي 2011 و 2012 با 
نوآوري و کيفيت گوشي هايش، دل از اهالي فناوري برده بود و سودهاي 
کاني را تجربه مي کرد، حاا فصل  به فصل از افزايش زيان خالص خود 
خبر مي دهد. به تازگي نزاع بر سر عدم رعايت حقوق کپي رايت نيز امکان 
فروش گوشي در انگلستان را از اچ تي سي گرفت تا اوضاع بيش  از پيش 
براي شرکت تايواني وخيم شود. گزارش مالي سه ماهه سوم تايواني ها، 
پنجمين گزارش فصلي متوالي است که افزايش زيان دهي را براي آن ها 
به  ثبت رسانده است. به گزارش زوميت، زيان خالص اچ تي سي هرچند 
اين بار با کمي  بهبود نسبت به سه ماهه نخست سال جاري از 76 ميليون 
به 73 ميليون دار رســيده است؛ اما رشد ســود خالص هر سهم اين 
شرکت منفي 0/09دار بوده است. به عاوه، سود عملياتي اين شرکت 
بداقبال از 85/7 ميليون دار در سه ماهه اول سال 2019 به 79/4 ميليون 
دار در بازه ماه هاي آوريل تا اوت رسيده است. در مقام مقايسه با سال 
گذشته، حاشيه سود عملياتي اين شــرکت کاهش 88/5درصدي را 
تجربه کرده است. تنها نقطه روشني که در گزارش مالي جديد اچ تي سي 
قابل مشاهده است، درآمد 88/9 ميليون داري اين شرکت است که در 
هشت ماه اخير سابقه نداشته است. در ادامه اين گزارش آمده است که 
شرکت تايواني با سرمايه گذاري در بخش 5جي روي عرضه اچ تي سي 
5جي هاب در بازارهاي نوظهور متمرکز خواهد شــد. همچنين عرضه 
هدست هاي واقعيت مجازي وايو و بازگشت به بازار هند و رقابت در بازار 
گوشي هاي ميان رده و تعهد به حفظ بخش گوشي هوشمند از برنامه هاي 

جاري و آتي شرکت اچ تي سي است.

� ویژه

جنگ نابرابر حیوانات

پرفروش ترین بازي هاي تاریخ
بررسي محبوب ترین هاي صنعت بازي از ماریو تا تتریس

  

استوديو کوليشن تاييد کرد که مراحل 
ساخت بازی گيرز 5 به پايان رسيده است 
و هم اکنون برای ارسال به فروشگاه ها 
آماده می شود. البته تيم سازنده بازی تا 
روز عرضه اين عنوان به بررسی و کشف 
مشکات بازی خواهد پرداخت و احتماا 
هم در روزهای اوليه انتشار بازی شاهد 
عرضه يک به روزرسانی برای رفع مشکات 
بازی خواهيم بود.

  

تيم انگو کارگردان بازی هيلو اينفينيت از 
استوديو 343 اينداستريز جدا شد. انگو 

همين وظيفه را در جريان ساخت بازی 
هيلو 5 نيز برعهده داشته است. به گزارش 

وبسايت کوتاکو، انگو چند هفته پيش از 
آن که تصميم بگيرد به صورت کلی از تيم 
سازنده هيلو جدا شود با نقش متفاوتی در 

تيم توليد بازی مشغول فعاليت بود.

رقابت آناین در بازار ایران
گزارشی از موفقیت بازی »پسرخوانده« و سازنده آن استودیو پاییزان

بازی های اکشــن، سبک پرطرفداری به حســاب می آيد که 
بازيکنان زيادی را در سراسر جهان شيفته  هيجان خود کرده 
و روزبه روز با اضافه کردن چالش های متعدد سعی در به وجود 
آوردن سرگرمی بيشتر دارد. از براول استارز گرفته تا هادس2، 
قسمت لذتبخش اکشن است که کاربران را در بازی نگه می دارد 
و برای آن ها حسی شــبيه اعتياد را به وجود می آورد. در اين 
بررسی قصد داريم به سراغ بازی جنگ حيوانات برويم که به 
تازگی در سبک اکشن منتشر شــده و با داشتن چاشنی رانر 
و تيراندازی ســعی در به وجود آوردن يک تجربه خوب برای 
بازيکنان موبايلی ايرانی دارد. در بازی جنگ حيوانات شما بايد 
در يک رقابت تنگاتنگ با رقبای آناين مبارزه کنيد و با استفاده 
از نيرو های ويژه و واکنش های سريع، آن ها را شکست دهيد و 
به پيروزی برسيد. با ورود به بازی وارد يک صفحه تقريبا شلوغ 
خواهيد شد که به صورت اســايدی می توانيد مبارزان خود 
را انتخاب يا با پرداخت ارز درون بازی قهرمانان جديدتری را 
خريداری کنيد. هر قهرمان يک ســری ويژگی خاص دارد که 

با توجه به ســبک بازی کردنتان می توانيد هر يک را انتخاب 
کنيد و فراموش نکنيد که با افزايش تجربه می توانيد قهرمان 
موردنظرتان را ارتقا بدهيد و بــرای رقابت های بعدی آماده تر 
شويد. هر مبارز قدرت های ويژه ای هم دارد که در هنگام بازی 
با اســتفاده به موقع از آن ها می توانيد رقبايتان را برای چند 
ثانيه از دور مسابقه خارج کنيد يا با سرعتی سرسام آور آن ها 
را پشت سر بگذاريد. همچنين در بازی جنگ حيوانات عاوه 
بر اينکه می توانيد قدرت ذاتــی مبارزين را تقويت کنيد، اين 
امکان را داريد که با پرداخت پول، لباس ها و ظاهر جديدی را 
برای قهرمانانتان خريداری کنيد. يکی از دايل شلوغی صفحه 
وجود صفحات گوناگون در بازی است که به صورت پاپ آپ در 
دسترس بازيکنان قرارگرفته است که می توانند با استفاده از آن 
يک مديريت کامل روی داشته ها و وضعيتشان داشته باشند. با 
شروع مســابقه همانطور که در ابتدای نقد به آن اشاره کرديم 
می توانيد نقشــه موردنظر خود را انتخاب کنيد و با استفاده از 
داشته هايتان برای نبرد آماده شويد. پس از تکميل تجهيزات 

مورد نياز می توانيد ليگی که قصد داريد در آن مسابقه دهيد 
را انتخاب کنيد و با زدن دکمه »جستجوی حريف« وارد فرآيند 
مسابقه شويد. هر ليگ ورودی، جايزه و کاپ مخصوص به خود را 
دارد و سطح بازيکنان هر يک نيز تقريبا متفاوت است. مسابقه 
به صورت شش نفره برگزار می شود و شما سه دور فرصت داريد 
تا بازی را به عنوان نفر برتر به پايان برسانيد. وجود جعبه های 
شانس، موانع و تله های مختلف باعث شده بازی از چالش لذت 
بخشی برخوردار باشد و ســرگرم کنندگی بازی حفظ شود. با 
استفاده از وسايل و قدرت های ويژه بايد اهداف مختلف را بزنيد 
و از دست ضربات ساير رقبا فرار کنيد. سرعت باای بازی باعث 
شده کوچک ترين حواس پرتی به قيمت شکست برای بازيکن 
تمام شود پس سعی کنيد با تمرکز باا برای پيروزی مبارزه کنيد. 
اگرچه گيم پلی بازی همچنان نياز به پختگی و روانی بيشتر دارد 
و دوربين در بعضی از موارد ممکن است باعث سردرگمی بازيکن 
شــود ولی به طور کلی بازی جنگ حيوانات يک بازی اکشن 

سرگرم کننده و مناسب برای تمامی سنين محسوب می شود.

  

شبکه ورزشی ای اس پی ان اعام کرد که تصميم 
گرفته پخش تورنمنت ورزش های الکترونيک 
بازی ايپکس لجندز ساخته استوديو ری اسپان 
را به دليل تيراندازی هايی که اخيرا در شهر 
ال پاسو ايالت تگزاس و شهر ديتون ايالت 
اوهايو صورت گرفته تاخير بزند و به زمان 
ديگری موکول کند. شبکه ای اس پی ان در ابتدا 
برنامه داشت تا نسخه ضبط شده رقابت های 
ورزش های الکترونيک  بازی ايپکس لجندز  را 
در شبکه های اختصاصی ديزنی مانند ای پی سی 
پخش کند.



حوادث
 روزنامه صبح ایران  سال نهم  شماره 2449 یکشنبه  27 مرداد  1398

 سرقت 70 موتور كولر در كاشمر 
یک ســارق حرفه ای موتور کولر با 70 فقره ســرقت به دام پلیس کاشمر 
افتاد.  سرهنگ حسین یزدانی، جانشین فرمانده انتظامی کاشمر گفت: در 
پی اعام یک مورد ســرقت موتور کولر از یک مجتمع مسکونی در کاشمر، 
ماموران دایره تجسس کانتری 11 جانبازان، شناسایی و دستگیری سارق 
یا سارقان احتمالی را در دستور کار خود قرار دادند. ماموران دایره تجسس 
کانتری 11 جانبازان پس از انجام تحقیقات گسترده میدانی به فردی که 
در همان مجتمع مسکونی، سکونت داشته مظنون و او را به طور نامحسوس 
تحت مراقبت قرار دادند. ماموران دایره تجسس کانتری 11 پس از تکمیل 
مســتندات قانونی با هماهنگی مقام قضایی، طی یــک عملیات ضربتی و 
غافلگیرانه این متهم را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی مقادیر زیادی 
اموال سرقتی را کشــف کردند. متهم که در ابتدا منکر هرگونه سرقتی بود 
در بازجویی های فنی پلیس راهی جز بیان حقیقت نیافت و به 70 ســرقت 
از اماکن خصوصی کاشمر از جمله 12 فقره سرقت موتور کولر اعتراف کرد. 
اموال مکشــوفه به مالباختگان تحویل داده شد و دو مالخر در همین زمینه 
دستگیر شــدند. براســاس این گزارش، تحقیقات در خصوص این پرونده 

همچنان ادامه دارد.

قاتان جوان گیاني به دام افتادند 
جانشین فرمانده انتظامی استان گلســتان از دستگیری عامان قتل جوان 
20 ساله مراوه تپه ای در کمتر از دوساعت خبرداد. سرهنگ فروزان جانشین 
فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: در پی اعام مرکز فوریت های پلیسی 
مبنی بر یک فقره درگیری با ساح سرد در مراوه تپه، بافاصله ماموران به 
محل اعزام شدند. چهارنفر از اراذل و اوباش با دو جوان 20 ساله درگیر و با 
ساح سرد یکی از آنان را مجروح کرده اند. مصدوم به علت شدت جراحات 
جان باخت و بافاصله اقدامات اطاعاتی و تحقیقات تخصصی پلیس برای 
دستگیری عامان قتل آغاز شد .سرانجام در کمتر از دو ساعت هر چهارمتهم 

طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

توقیف دو خودرو با ۶0 میلیون تومان خافی
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور تهران بــزرگ از توقیف 950 خودرو به 
دلیل خافی باای یــک میلیون تومان خبر داد و گفــت: در این میان، دو 
خودروی سمند با 34 و 23 میلیون تومان و دو سواری پژو 405 با 26 و 25 
میلیون تومان رکورددار بودند. ســرگرد علی نصیرما با اعام خبر توقیف 
950 خودرو به دلیل داشتن خافی باای یک میلیون تومان، درباره جزئیات 
این خبر اظهار کرد: این تعداد خودرو هفته گذشته در تهران متوقف و راهی 
پارکینگ شدند. در این میان، دو خودروی سمند با 34 و 23 میلیون تومان، 
سواری پراید با 26 میلیون تومان و دو سواری پژو 405 با 26 و 25 میلیون 

تومان رکورددار بودند.

سقوط مرگبار کارگری در مامونیه 
فرمانده انتظامی شهرســتان زرندیه از مرگ یک کارگر 50 ســاله به دلیل 
سقوط از ساختمان در شهر مامونیه خبر داد. سرهنگ »محمد رضا روشندل« 
در مــورد جزئیات ایــن حادثه، اظهار داشــت: با اعام گزارشــی به مرکز 
فوریت های پلیس 110 مبنی بر وقوع یک حادثه در ساختمانی نیمه کاره در 
یکی از محله های شهر مامونیه، تیم گشت کانتری 11 شهرستان به محل 
اعزام شد. وی اظهار داشت: با حضور تیم انتظامی در محل و بنا بر شاهدان 
حاضر در صحنه، مردی 50 ساله بر اثر سقوط از طبقه سوم یک ساختمان 
درحال ساخت در خیابان اعتمادی شــهر مامونیه، از ناحیه سر و کمر دچار 
جراحت شدید شده و به مرکز درمانی منتقل شد. تاش تیم پزشکی موثر 
نبود و مصدوم به علت شدت جراحات، جان خود را از دست داد. جسد متوفی 

با دستور مقام قضایی برای تحقیقات بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

پایان تلخ زندگی پدر و دختر تهرانی در رامسر
فرمانده انتظامی شهرستان رامسر از حادثه غرق شدن و مرگ پدر و دختر 
تهرانی، حین شنا در منطقه ممنوعه شنا خبر داد. سرهنگ علی قیصری با 
اعام این خبر، اظهار داشت: در پی کسب خبری از مرکز فوریت های پلیسی 
110 مبنی بر وقوع حادثه غریق در سواحل کتالم این شهرستان، بافاصله 
ماموران کانتری 11 سریعً به محل حادثه عزیمت کردند. ماموران با حضور 
در محل دریافتند، پدر و دختر اهل  تهران که به اتفاق سایر اعضای خانواده 
برای شنا به منطقه ممنوعه شنا در ســواحل این شهرستان رفته بودند، به 
علت آشنا نبودن به فنون شنا در آب غرق شــدند .با حضور عوامل امدادی 
جسد بی جان مرد 40 ساله و دختر 11 ساله وی که به شدت مصدوم شده 
بود کشف شد که نامبرده نیز به علت شــدت صدمات وارده در بیمارستان 

جان باخت.

مرگ کارگر به دلیل سقوط از ساختمان 
یك کارگر 50 ساله بر اثر سقوط از طبقه سوم یک ساختمان در حال ساخت، 
در شهرستان زرندیه جان ســپرد. سرهنگ محمدرضا روشــندل،فرمانده 
انتظامی شهرســتان زرندیه در تشــریح این خبر گفت: روز گذشته با اعام 
گزارشــی به مرکز فوریت های پلیــس 110 مبنی بر وقوع یــک حادثه در 
ساختمانی نیمه کاره، بافاصله تیم گشــت کانتری 11 شهرستان به محل 
اعزام شد. با حضور تیم انتظامی در محل و بنا به گفته شاهدان حاضر در صحنه، 
مردی50 ساله بر اثر سقوط از طبقه ســوم یک ساختمان در حال ساخت در 
خیابان اعتمادی شهرستان زرندیه، از ناحیه سر و کمر دچار جراحت شدید 
شده و به مرکز درمانی انتقال داده شد. تاش تیم پزشکی موثر نبود و مصدوم 
حادثه به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و جسد متوفی 

با دستور مقام قضایی برای تحقیقات بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

تصادف مرگبار پراید با تریلي
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از کشته شــدن سه سرنشین یک پراید 
طی تصادفی با تریلی خبر داد.  مجتبی خالــدی درباره جزئیات این حادثه 
اظهار کرد: حوالی ساعت 11 و 35 دقیقه روزشنبه یک مورد تصادف بین یک 
دستگاه خودرو پراید با تریلی به سامانه 115 اورژانس اعام شد که بافاصله 
نیروهای اورژانس به محل تصادف واقع در محور ســبزوار به اسفراین ١٥ 

کیلومتری حکم آباد اعزام شدند. 
تکنسین های اورژانس با حضور در محل حادثه بافاصله وضعیت جسمانی 
مصدومان را مورد بررسی قرار داده و پس از انجام ایمن سازی های ازم عائم 
حیاتی سه نفر از سرنشینان خودرو پراید را بررســی کردند؛ در نتیجه این 
بررسی ها مشخص شد که این سه تن به علت شدت جراحات وارد شده در 
لحظه تصادف جان خود را از دست داده اند. این سه نفر یک آقای 31ساله، 
یک خانم 28 ساله و یک پسر پنج ســاله بودند.  علت حادثه نیز در آینده از 

سوی عوامل پلیس راهور بررسی خواهد شد.

  اخبار�

خليل موســوي| ماجراي این پرونده به اوایل تابستان 
امســال باز مي گردد كه در آن روز زن و شوهري به اداره 
آگاهي تهران بزرگ رفتند و از پســر نوجوانــي به اتهام 
تجاوز به دختر 13 ساله شــان شــكایت كردند و به این 
شكل پرونده اي قضایي در این زمینه تشكیل شد و زهره 
13 ساله كه پدر و مادرش ادعاي تجاوز پسر نوجوان به او 
را داشتند به پزشــکي قانوني معرفي شد. پزشکي قانوني 
در گزارشــي اعام کرد دختر نوجوان مورد آزار و اذیت 
قرار گرفته و مادر او در این زمینه به مقام قضایي گفت: از 
مدتي پیش بود كه دخترم مدت زمان زیادي را در فضاي 
مجازي و علي الخصوص اینســتاگرام مي گذراند. چند بار 
به او تذکر دادم اما او گوش نمي كرد و یادم اســت حتي 
چند بار دخترم به بهانه دیدن دوستانش به خانه آنها رفته 
بود و گاهي مواقع نیز دیر از مدرسه به خانه بر مي گشت. 
 این ماجراها ادامه داشت تااینكه درباره رابطه او با پسري 

15 ســاله به نام رســول فهمیدم و از دخترم خواستم تا 
رابطه اش را با این پسر نوجوان تمام کند اما زهره مي گفت 
آنها فقط به صورت مجازي با هم در ارتباط هســتند. این 
داستان ها ادامه داشت تااینكه دخترم از مسافرخانه اي در 

حوالي میدان شوش با من تماس گرفت و گفت با رسول 
به آنجا رفته و مي خواهد با خوردن قرص برنج خودكشي 
كند. من که از این ماجرا شــوکه شــده بودم، ماجرا را به 
همسرم گفتم و با هم به آدرس مســافرخانه اي که زهره 
داده بود رفتیم. دخترم و رسول در آنجا قرص برنج خورده 
بودند. ما آنها را به بیمارستان بردیم و آنها خیلي زود تحت 
درمان قرار گرفتند؛ عجیب تــر از همه اینكه زنده ماندند 
در حالي كه خود پزشكان نیز از این موضوع تعجب كرده 
بودند. من از رســول که دخترم را اغفال کرده و در همان 
مســافرخانه او را آزار و اذیت كرده اســت شكایت دارم و 
همچنین از صاحب مسافرخانه اي که اتاق را به آنها اجاره 

داده بود چراكه این فرد حق این كار را نداشته است.
 به دنبال این شکایت پسر 15 ساله بازداشت شد اما ادعا 
کرد زهره با میل خودش همراه او به مسافرخانه رفته بود و 
او را ابدا با زور آزار و اذیت نكرده است. صاحب مسافرخانه 
نیز که مردي 40 ســاله به نام كریم بود بازداشــت شد و 
بااخره آنها چندي پیش در شعبه پنجم دادگاه کیفري 

یک استان تهران محاكمه شدند.
در ابتداي این جلســه كه به ریاست قاضي بابایي تشكیل 

شده بود، پدر زهره شكایت اش از این دو نفر را مطرح كرد و 
براي رسول كه دخترش را آزار و اذیت كرده بود و صاحب 
مسافرخانه به اتهام معاونت در زنا درخواست اشد مجازات 

را مطرح كرد.
 ســپس دختر نوجوان نیز به جایگاه فرا خوانده شد و در 
توضیح آنچه بر او گذشــته بود گفت : روزي از مدرسه به 
خانه بر مي گشتم كه رسول را دیدم. او شماره تلفن اش را به 
من داد و از من خواست با او تماس بگیرم و این شروع رابطه 
ما با هم بود. بعد از آن رســول مدام در تلگرام برایم پیام 
مي فرســتاد و به من ابراز عاقه مي کرد. او با حرف هایش 
مرا فریب داد و از من خواست تا با هم رابطه برقرار کنیم اما 
قبول نکردم تا اینکه او مرا به مسافر خانه اي کشاند و آنجا 
مرا آزار و اذیت كرد. در انتها نیز از من خواست تا با خوردن 
قرص برنج به زندگي مان پایان بدهیم و خانواده هایمان را 
نیز با تهدید به خودکشي بترسانیم تا آنها براي ازدواج ما 

راضي شوند. 
سپس پسر 15 ساله به جایگاه فراخوانده شد و در دفاع از 
خود گفت: من در راه مدرســه با زهره آشنا شدم و با هم 
تلگرامي در ارتباط بودیم. من مسافر خانه اي را مي شناختم 

که اتاق هایش را به هركســي اجاره مي داد اما پولي براي 
اجاره اتاق نداشتم. به همین خاطر یک هفته بعد از آشنایي 
موضوع را به زهره گفتــم و او کارت عابر بانک مادرش را 
برداشت و همراه من آمد. ما مبلغ 130 هزار تومان در ازاي 
اجاره اتاق به صاحب مســافرخانه دادیم. من زهره را آزار 
ندادم و او خودش خواســت كه با هم رابطه داشته باشیم 
و در ادامه نیز به دلیل اینكه مي دانستیم خانواده هایمان 
به ازدواج ما با هم راضي نمي شوند، تصمیم گرفتیم قرص 

برنج بخوریم. 
 سپس صاحب مسافرخانه به دفاع از خود پرداخت و منکر 
اتهام معاونت در زنا شد و در دفاعیاتي عجیب از خود مدعي 
شد: قبول دارم اتاق را به دختر و پسر نوجوان اجاره دادم 
اما نمي دانســتم آنها با هم محرم نیستند. دختر نوجوان 
حاا ادعا مي کند پسر نوجوان او را آزار داده است اما من 
شاهد بودم او با رضایت خودش به مسافر خانه آمد و حتي 
پول اجاره اتاق را نیز از کارت عابر بانکي که همراه داشت 

خودش به من پرداخت كرد. 
در پایان این جلسه هیات قضایي وارد شور شدند تا براي 

تعیین سرنوشت متهمان پرونده تصمیم گیري كنند. 

 ماجراي عجیب خودکشي
دختر و پسر عاشق پیشه

صاحب یك مسافرخانه در میدان شوش كه به دختر و پسر نوجواني 
اتاق اجاره داده بود   در دادگاه كیفري یك استان تهران به اتهام 

معاونت در زنا محاكمه شد

 فوت دو كارگر نصاب آسانسور پس از سقوط
دو کارگر نصاب آسانسور بر اثر سقوط به چاهک 
آسانسور در یک ساختمان نیمه کاره جان خود 

را از دست دادند.
حوالی ســاعت 14:05 روز گذشته شهروندان 
از طریق تماس با ســامانه 125 آتش نشــانی و 
خدمات ایمنی شهرداری تهران اعام کردند که 
دو کارگر نصاب آسانسور حین انجام کار به داخل 
چاهک آسانسور ســقوط کرده اند. پس از اعام 
این موضوع بافاصله یک ایستگاه آتش نشانی و 
یک گروه امداد و نجــات به محل حادثه که یک 
ســاختمان نیمه کاره در محله یوسف آباد بود، 

اعزام شدند.
طبق گفته شاهدانی که در این ساختمان حضور 

داشتند، این دو کارگر که نصاب کابین آسانسور 
بوده اند در طبقه سوم این ساختمان و در قسمت 
چاهک فعالیت می کردند کــه ناگهان به طبقه 

منفی دو سقوط می کنند.
آتش نشانان تیم نجات پس از ارزیابی حادثه به 
طبقه منفی دو ساختمان رفته و هر دو کارگر را از 
داخل چاهک خارج کردند. نجاتگران این دو نفر 
را برای انجام بررسی های ازم به عوامل اورژانس 
تحویل دادند اما پس از بررســی عائم حیاتی 
این افراد مشخص شد که بر اثر سقوط به داخل 

چاهک جان خود را از دست داده اند.
پس از پایان عملیات محل برای بررســی های 

بیشتر به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

 بررسي دوباره پرونده یك قتل در دادگاه
مردي كه طي یك نزاع دســته جمعي فردي 
را با شمشیر به قتل رســانده بود به زودي در 
دادگاه كیفري یك اســتان تهــران محاكمه 
خواهد شد.  رســیدگي به این پرونده از سال 
94 و با اعام یك نزاع مرگبار به بازپرس قتل 
دادســراي آفتاب آغاز شد كه ســریعا بعد از 
اعام این موضوع ماموران جنایي اداره دهم 
در محل حضور یافتند و تحقیقات اولیه خود 
را در رابطه با موضوع آغاز كردند و مشــخص 
شد مردي جوان طي یك نزاع مرگبار به قتل 
رسیده اســت.  در ادامه تحقیقات مشخص 
شــد چند نفر طي یك درگیري بــا مقتول 
در روســتاهاي اطراف تهران، او را با ضربات 

شمشیر هدف حمله اي مرگبار قرار داده اند كه 
عامل اصلي این جنایت شناسایي و دستگیر 
شــد.  با تكمیل این پرونده، علیه عامان این 
جنایت عمدي پرونده اي تشكیل شد و پرونده 
با صدور كیفرخواست از سوي دادسراي ناحیه 
27 تهران به دادگاه كیفري یك استان ارسال 
شد.  رسیدگي به این پرونده پس از چندي در 
شــعبه دوم دادگاه كیفري یك استان تهران 
برگزار شد و متهم اصلي پرونده عنوان داشت 
كه طي یك درگیري از متهم در دعوایي چند 
نفره كتك مي خورد كه بعد از این به ســراغ 
دوســتان خودش مي رود كه دوستانش با او 
همراه مي شــوند و با یكدیگر به سراغ مقتول 

كه دوست شان را كتك زده بود مي روند و با 
شمشیر مقتول را مي زنند اما هدف شان از این 
امر كشتن او نبوده و همانطور كه دوستانش 
نیز تاكید مي كنند رفتــه بودند تا مقتول را با 
كتك زدن تنبیه كنند.  به دلیل اینكه ضربه 
به سفیدران خورده بود و عامل جنایت خبري 
از كشنده بودن ضربه اش نداشته است براي 
عامل جنایت به دلیل شــبه عمدي شناخته 
شــدن قتل راي به حبس و دیه صادر شد اما 
این راي در دیوان عالي كشور مهر تایید نخورد 
كه به این ترتیب به زودي این پرونده در شعبه 
دهم دادگاه كیفري یك اســتان تهران مورد 

بررسي هاي مو شكافانه قرار خواهد گرفت.
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سحر روحانی 27 سال ســن دارد و اهل بندرعباس است. او 
بیولوژی خوانده، مدتی در شــهرداری و فروشگاهی مشغول 
به کار بــوده و تنها 9 ماه اســت که به همراهــی خواهرش 
در بندرعباس کافــه ای زده و در آن در دو شــیفت فعالیت 
می کند. او تا به امروز در هیچ کاس آموزشی شرکت نکرده 
و می گویــد:» کار کافه را صرفــا برای اینکــه کاری از خود 
راه اندازی کرده باشیم شــروع کردیم و کم کم تجهیزاتش را 
کامل کردیم اما در بخش آموزش باریستا باید بگویم من تنها 
به صورت تجربی و از گفته ها و آموزش های آقای همدم، یکی 
از دوستانم بهره مند شدم. ایشان تمامی  اطاعاتش را در این 
زمینه در اختیار من گذاشــت و من از تک تک حرف هایش 
نکته برداری کردم. هر چند به طــور کلی از نظر من آموزش 
بخش تاثیرگذاری است و ازمه این کار، این است که روزانه 
اطاعات به روز شوند اما استعداد و هوش نقش بسزایی در این 

روند دارد و همین است که باعث موفقیت در کار می شود.« 
  قهرمانی در بين 172 نفر 

مسابقات ایروپرس در ســال چهارم خود 172 شرکت کننده 

داشت و در این مسابقه شــرکت کنندگان آنقدر با پارامترهای  
دم آوری بازی می کنند تا خروجی ایده آل حاصل شــود. سحر 
روحانی درباره روش خاصش در مســابقه که موجب قهرمان 
شدن او شد به ایکافی گفته اســت:» قهوه ام را با آسیاب انکور 
باراتزا آسیاب کردم. بعد با استفاده از دو سایز الک کروو، قهوه را 
الک کردم. 20 گرم از قهوه  درشت ساب و 4 گرم از قهوه  ریزساب 
برداشتم ودرجه  درشت را برای رســیدن به تناسب )باانس( 
طعمی  انتخاب کردم و درجه  ریز تا متوسط را برای اسیدیته و 
تن واری. در نهایت هر دو سایز قهوه را با هم ترکیب کردم. دمای 
آبی که استفاده کردم 87درجه بود. بعد در مدت 15 ثانیه 130 
سی سی آب به آن اضافه کردم. از روی ترازو برداشتم و به صورت 
رفت وبرگشتی ده بار به هم زدم )turbulence(. آب گیری 
و تاطم در مجموع یک دقیقه طول کشــید. بعد در 20 ثانیه 
به طور یکنواخت پرس کردم )press( و 105 سی ســی قهوه 
عصاره گیری کردم. کتری را گذاشتم به دمای 87 درجه برسد 
و بعد 80 سی سی بای پس کردم. فنجان را از قبل گرم کردم و 

قهوه ام را درون آن ریختم و سرو کرد.« 

  از نقطه نظرات مشتری هايم استفاده کردم
سحر برای رسیدن به این روش ماه ها در کافه تمرین کرده و 
ذایقه مشتری دستش آمده است. بندرعباس به دلیل محیط 
گرم و صمیمی اش بستر خوبی را برای آزمون و خطا برای این 
باریستاکار تازه وارد فراهم کرد. او می گوید:» همیشه دوست 
داشــتم در صنعتی که کار می کنم حرفی برای گفتن داشته 
باشم به همین دلیل وقتی وارد کافه شــدم  تصمیم گرفتم 
در ایروپرس هم شــرکت کنم. از مشتری هایم خواستم یک 
مدت زیادی با من همراهی کنند و ایروپرس سفارش دهند. 
بعد از سرو حتما نظراتشــان را می پرسیدم و همین موضوع 
 به من کمک زیادی کــرد تا بتوانم نســبت ها و پارامترهای

 مختلف را بسنجم. 
با ایــن وجــود حتــی شــب مســابقه وقتــی می دیدم 
شرکت کننده ها با نســبت های نزدیک به من از دور مسابقه 
خارج می شوند تصمیم گرفتم نسبت جدیدی را انجام دهم 
و همان هم جــواب داد و داوران از نتیجه کار بســیار راضی 

بودند.« 

  مسابقات جهانی در لندن نزديک است
در سال های پیشین جواد رستگاری از کرج به مقام نخست 
مسابقات ایروپرس دست پیدا کرد. سال دوم دانا نصیری زاده 
از اصفهان اول شد و در مسابقات سئول کره جنوبی به جمع 
12باریستای دور نیمه نهایی راه پیدا کرد. در سال سوم هم 
پارسا عابدینی قهرمان و نماینده ایران در مسابقات سیدنی 
استرالیا شد. حاا هم تمام دغدغه پیش روی سحر روحانی، 
تنها قهرمان زن این مســابقات در کشور حضور و درخشش 
در مسابقات لندن در 3 آذر 98 است. او می گوید:»از فردای 
مسابقه تمرین را شروع کردم و متدهای مختلف را کار کرده ام. 
اما در همین جایی که همین حاا قرار دارم بسیار خوشحالم 
چون به خودم ثابت کردم آدمی  زاده افکارش است و انسان ها 
هیچ وقت نباید قدرت خودشــان را دست کم بگیرند.« او در 
آخر می گوید:» به جز حضور در مسابقات جهانی دوست دارم 
برای راه اندازی بخش قهوه در ایران که فکر می کنم هنوز هم 
تاحدودی ناشناخته است یک تیم حرفه ای راه اندازی کنم تا 

مردم با طعم های جدید در دنیای قهوه بیشتر آشنا شوند.« 

رایحه خوش قهوه
از بندرعباس تا لندن

گفت وگو با سحر روحانی، اولین قهرمان زن مسابقات ملی قهوه 
در ایران که هم اکنون در حال آماده سازی برای حضور در میادین 

بین المللی است 
هانيه درويش| مسابقات قهوه در سراسر جهان آوردگاهی  اســت برای باريستاهايی که به حرفه شان 
عشق می ورزند و نگاه شان به قهوه چيزی بيش از يک نوشيدنی روزمره است.مسابقه اورپرس چهار سال 
است که در ايران برگزار می شود و تنها مســابقات جهانی  قهوه است که ايران می تواند نماينده ای به آن 
اعزام کند. مسابقات ملی رشته های ديگر مانند باريستا، اته آرت، دم آوری و … که زير نظر نهاد جهانی 
رويدادهای قهوه )WCE( برگزار می شود، در سايه  ادغام دو انجمن قهوه تخصصی آمريکا و اروپا و متعاقب 
آن تحريم ايران از سوی انجمن قهوه تخصصی )SCA( فعا در ايران برگزار نمی شود و در مسابقات جهانی 
نيز نماينده ای نداريم. با ســحر روحانی که اولين قهرمان زن اين چهار دوره است گفت وگويی کرده ايم؛ 

دختری که خيلی زود به آنچه به آن فکر می کرد رسيد.

 گرینلند، بازگشت حجاج و روز چپ دست
10 مقاله پربازديد ويکی پديا در روز 25 مرداد:

1. یک مقاله غیراخاقی/ 2. گرینلند/ 3. یک مقاله غیراخاقی
4. سریال هیوا/ 5. غامعلی بسکی/ 6. جبل الطارق
7. فیلم سینمایی پاپیون/ 8. یک مقاله غیراخاقی

9. محمدرضا پهلوی/ 10. مارچوبه
5 پست پربازديد تلگرام در روز 25 مرداد به روايت سامانه تلگرافی:

1. بازگشت حجاج به کشــور از امروز آغاز می شود )2.09 میلیون بازدید 
در 889 کانال(

2. شــنبه آخرین مهلت انتخاب رشــته کنکور )1.78 میلیون بازدید در 
743 کانال(

3. حادثه خرابی رنجر شــهربازی صفه اصفهان و معلــق ماندن مردم در 
دستگاه )1.67 میلیون بازدید در 311 کانال(

4. ترامپ به فکر خرید جزیره گرینلند از دانمارک )1.56 میلیون بازدید 
در 234 کانال(

5. محکومیت صادق زیباکام به یک ســال زندان )1.50 میلیون بازدید 
در 338 کانال(

22 گروه کلمه که در چهــار روز اخير، بيشــترين ميزان افزايش 
جست وجو در گوگل را داشتند )کلماتی که با هم مشابهت معنايی 

داشتند در يک گروه قرار گرفتند(:  
1. روز چپ دست و تبریک آن 

 2. فیلم غیراخاقی استاد دانشگاه تربیت مدرس/ 3. هانیه توسلی
 4. بازداشت حسن عباسی/ 5. احمق

6. فرناز دولتخواه/ 7. مهلت انتخاب رشته کنکور 98
8. صندوق بازنشستگی/ 9. تور استانبول آریانهاد

10. دانلود اهنگ فرق دارم از دم با اینا از تتلو/ 11. نرم افزار پخش موبرگی
12. رهگیری پست/ 13. پیگیری کارت سوخت/ 14. تقویم 98

15. سایت آزمون دانشگاه آزاد/ 16. سایت خدمات الکترونیکی پلیس
17. لیورپول/ 18. سوابق بیمه تامین اجتماعی

19. ضمن خدمت فرهنگیان/ 20. واتس اپ وب
21. تامین اجتماعی/ 22. بانک رسالت

کلینیک وزیر سابق، محبوب ترین کلینیک ایران
امروز در ستون ترند تجاری، کلینیک های پزشکی را مورد بررسی قرار دادیم 
و بررسی کردیم که به روایت گوگل، کدام کلینیک های پزشکی، بیشترین 
 میزان جســت وجو را )در بازه زمانی یک ســال اخیر( به خــود اختصاص

 داده اند. 
1. در میان انواع مختلف کلینیک ها بیشــترین میزان جست وجو برای این 
رسته ها بوده است: دندانپزشکی، پوست، زیبایی، چشم پزشکی، دامپزشکی، 

کاشت مو و درد.
2. در میان انواع برندها، بیشترین میزان جســت وجو برای این کلینیک ها 
بوده است: نور )متعلق به قاضی زاده، وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی(، بعثت، امام رضا، دی، بعثت کرمان، شیخ الرئیس، ایرانیان، مهر، 
مفتح، هنری جهرم، عدالت، امام علی شهرکرد، ایران نوین، نیکان، ابن سینا 

و بهشتی قروه.
3. بیشترین میزان رشد جست وجو نیز به ترتیب برای این کلینیک ها بوده 
است: تدبیر ارومیه، شهید فتاحی کرمانشاه، بعثت کرمان، سامت رفسنجان، 
هنری جهرم، امید همدان، شهرداری منطقه 3، تندیس، نیکان، بهشتی قروه، 

امام علی شهرکرد، ایران نوین، ابن سینا، بعثت و عدالت.

� ترند ���
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ســاخت خانه های چوبی با نهایت دقــت و زیبایی و 
سرعت ساخت بسیار باا و قابلیت تعمیرات آینده به 
علت راحتِی باز کردن و ترمیم دیوارهای چوبی واقعً 

بی نظیر است...
عدم نیاز به گچ کاری، اســتفاده  کم از سیمان )تقریبً 
در خود ساختمان هیچ به جز کف فضاهای عمومی( و 
بهینه بودن کیفیت و سرعت ساخت واقعً محشر است. 

کاش یک نفر مســتندی از ســاخت خانه های اینجا 
تهیه می کرد.

بعضی وقت ها زجر ســاخت خانه در ایران و سرعت و 
کیفیت اینجا را که می بینم، تعجب می کنم که آیا در 

عصر ارتباطات هستیم یا نه؟! 
جالبی قضیه هم این اســت که وقتی با مردم در ایران 
صحبت می کنیم اکثرً دربــاره  خانه های چوبی هیچ 

تصوری یا هیچ تصور درستی ندارند. فکر می کنند راجع 
به یک کلبه  چوبی در شمال که با چهار تا تخته به هم 

کوبیده و تبدیل به یک آلونک شده صحبت می کنیم.
باا: ساختمان چوبی در حال ساخت

پایین: دو نما از تکمیل شــده  همین ساختمان ها در 
سمت دیگر خیابان

@K1inUSA

خانه ها در آمریکا چطور ساخته می شوند؟

� ایران�زمين ���

دریاچــه هنر بــا مســاحت 25هزار 
مترمربع و باغ هنر با مســاحت 5هزار 
مترمربع به عنــوان بزرگ ترین طرح 
هنری قلــب پایتخت امــروز افتتاح 

می شود.
به گزارش هفت صبح، باغ هنر با هدف 
خلق فضایی برای ارائه هنر هایی چون 
موسیقی، تجسمی، شــعر و ادبیات با 
تمرکز بر کوشــک مرکزی و برقراری 
رابطه نزدیک میان هنرمند و مخاطب 
و ارتقای درک هنری جامعه با تمرکز 

بر هنر ایرانی طراحی شده است.
باغ هنر به منظور تجربه کردن فرهنگ 
و هنر ایرانی با الهــام گرفتن از الگوی 
معمــاری ایرانیـ  اســامی طراحی 

شده است.

دریاچه هنر و محوطــه باغ هنر امروز 
)27 مرداد( به بهره برداری می رســد؛ 
ایــن مجموعه همراه بــا مجموعه ای 
از خانه های شعر، موســیقی، نقش و 
هنر های تجســمی و نمایش می تواند 
هنر های هفتگانــه را در مجموعه ای 
زیبا، ســبز و دور از کشــمکش های 
روزمره جمع کرده و بــا هویت ایرانی 

در آمیزد.
بخش دیگری از باغ هنر برای برگزاری 
همایش ها، گردهمایی ها، آموزش های 
تخصصی، اطاع رسانی هنری و امور 
اداری قابــل اســتفاده و بخش دیگر 
گردشگری و هنری اســت که رواق، 
کوشــک مرکزی، آمفی تئاتــر روباز 
200 نفره، ســرای نمایش آثار فاخر 

هنرمندان تجســمی، آمفــی تئاتر با 
ظرفیــت 250 تــا 350 نفــر ویژه 
همایــش و کارگاه، تــاار اجتماعات 
مرکزی، 6 ســالن همایش 20 تا 50 
نفر، فروشــگاه های عرضه آثار هنری، 
باشــگاه هنرمندان، قهوه خانه )کافی 
شاپ( و سالن غذاخوری در این بخش 

قرار دارد.
این باغ در راستای فراهم آوردن امکان 
تجربه مستقیم فرهنگ و هنر ایرانی و 
با الهام گرفتن از الگوی معماری ایرانی 
و اسامی با هدف آشنایی عموم مردم 
با هنر و فرهنگ ایرانی طراحی و اجرا 

شده است.

»دریاچه و باغ هنر« امروز افتتاح می شود

� از�خبرها ���
حمایت بانک ایران زمین از بهره برداری خط تولید جدید شرکت فواد اکسین اهواز

حضور بیمه نوین در نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک

حسن زاده کمند سرپرست معاونت فنی بیمه »ما« شد

بهره برداری از خط تولید 
 API انــواع ورق هــای
محیط ترش مورد مصرف 
در صنایــع نفــت و گاز 
چهارشنبه بیست و سوم 
مرداد 98 با حضور دکتر 
دهقانی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، 

مهندس ابراهیمی مدیرعامل شرکت فواد اکسین و  
مدیریت شعب استان های خوزستان و لرستان بانک 
ایران زمین در شرکت فواد اکسین خوزستان برگزار 
شــد. به گزارش روابط عمومی بانــک ایران زمین، 
چهارشنبه بیست و سوم مرداد مراسم بهره برداری از 
خط تولید ورق Api محیط ترش در شــرکت فواد 
اکسین اهواز برگزار شد. این نوع خاص ورق که پیش 

از این جزو اقام وارداتی بود که جهت پروژه عظیم 
خط لوله نفت گوره به جاسک به همت شرکت فواد 
مبارکه اصفهان، فواد اکســین اهواز و لوله سازی 
اهواز و بانک ایران زمین  برای اولین بار به بهره برداری 
رسید.  در این پروژه گشایش LC جهت تولید ورق 
مذکور در شرکت فواد اکســین اهواز توسط بانک 

ایران زمین انجام شده است. 

شــرکت بیمه نویــن در 
نمایشــگاه  دهمیــن 
بین المللی مــادر، نوزاد و 
کودک حضور خواهد یافت. 
به گزارش روابط عمومی و 
بین الملل بیمه نوین، این 
شرکت با هدف معرفی خدمات بیمه ای خود به خصوص 
در حوزه های مرتبط، شناسایی فرصت های همکاری و 

گسترش فرهنگ بیمه در دهمین نمایشگاه بین المللی 
مادر، نوزاد و کودک شــرکت می کنــد. نمایندگان و 
کارشناسان بیمه نوین در سالن شماره ٦ ، غرفه شماره 
٢ نمایشــگاه بین المللی تهران حضور داشته و ضمن 
معرفی محصوات بیمه ای، مشاوره و راهنمایی های ازم 
را به بازدیدکنندگان ارائه می دهند. نمایشگاه بین المللی 
مادر، نوزاد و کودک تهران صدها شرکت و واحد تولیدی 
ارائه دهنده کااها، اجنــاس و خدمات مربوط به حوزه 

مادران، کودکان و نوزادان را گردهم آورده تا جدیدترین 
دستاوردهای خود را عرضه کنند. طراحی محصوات و 
خدمات متنوع بیمه ای کــودکان به خصوص در حوزه 
عمر و سرمایه گذاری از جمله استراتژی های بیمه نوین 
است. دهمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک 
از ٢٤ لغایت ٢٧ مردادماه در محل دائمی نمایشگاه  های 
بین المللــی تهــران از ســاعت ١٠ الــی ١٨ پذیرای 

عاقه مندان خواهد بود.

 حجت بهاری فر، مدیرعامل 
شــرکت »بیمه مــا« طی 
حکمی خلیل حســن زاده 
کمند را به عنوان سرپرست 
معاونت فنی این شــرکت 
منصوب کرد. خلیل حسن 
زاده از مدیران با سابقه صنعت بیمه، کارشناسی مدیریت 
بازرگانی از دانشــگاه تهران، کارشناسی ارشد مدیریت 

بازرگانی از دانشگاه عامه طباطبایی و همچنین دکترای 
PhD مدیریت دولتی منابع انسانی از پردیس دانشگاه 

تهران را در سوابق علمی و تحصیلی خود داراست. معاون 
فنی جدید »بیمه ما« ســابقه فعالیت حرفه ای در بیمه 
زندگی خاورمیانه به عنوان مدیرعامل و همچنین فعالیت 
در شرکت های رایان نسیم آوای فردا، بیمه ایران، حمل و 
نقل بین المللی بوشکانراه تبریز و … در کارنامه خود دارد 
که طی چندین ســال تاش در شــرکت های مختلف، 

مسئولیت های مختلفی را نیز تجربه نموده اند. باتوجه به 
رشد سهم بیمه های عمرو زندگی در پرتفوی صنعت بیمه 
کشور و همچنین استراتژی شرکت »بیمه ما« در فروش 
این نوع بیمه،انتخاب حسن زاده کمند به دلیل رزومه قوی 
در این حوزه که هم ســابقه مدیرعاملی شــرکت بیمه 
خاورمیانه را در کارنامه خــود دارد و هم مدیری فنی و 
متخصص در بیمه های عمر محســوب می شود، بسیار 

مدبرانه و قابل تقدیر است.

استاندار خبر داد:
رشد ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی

آذربایجان  استاندار  تبریز - فاح: 

صادرات  درصدی   ۴۰ رشد  از  شرقی 
نخست  چهارماهه  در  استان  غیرنفتی 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل خبر داد. دکتر محمدرضا پورمحمدی 
فراکسیون  اعضای  مشترک  نشست  در 
مناطق آزاد مجلس شورای اسامی با دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد کشور، گفت: منطقه تجاری صنعتی آزاد ارس 
یکی از مهم ترین ظرفیت های این استان پهناور و استراتژیک کشور است 
و در سایه فعالیت های ارزشمند مدیران منطقه و پیگیری های نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسامی، به این وضعیت رسیده است. وی با 
اشاره به اینکه استان آذربایجان شرقی در برهه ای نه چندان دور، دروازه 
مشرق زمین و پل ارتباطی جمهوری اسامی ایران با اروپا بود، تصریح 
کرد: مسائلی همچون جنگ تحمیلی، باعث از دست رفتن این افتخار 
برای استان آذربایجان شرقی شده و برنامه هایی برای بازگشت استان به 
این نقش در حال انجام است. وی در بخشی از سخنان خود بر ضرورت 
توجه به بهره برداری از معادن استان تاکید و اظهار کرد: یک درصد از 
مجموع معادن مس جهان در استان آذربایجان شرقی قرار دارد و وجود 
بیش از ۴۰ هزار تن معادن طا و سایر معادن ارزشمند، بر اهمیت توجه 
ویژه مسئوان امر به این استان می افزاید. استاندار آذربایجان شرقی در 
همین راستا ادامه داد: علی رغم وجود ظرفیت های بسیار ارزشمند معدنی 
در استان، آن چنان که باید و شاید به فرآوری و بهره برداری از این نعمات، 
توجه نشده است. پورمحمدی از تولید ۳۵ درصدی قطعات خودرو کشور 
در استان خبر داد و ابراز کرد: پایتختی ملی شیرینی و شکات، وجود 
یک هزار و ۸۰۰ آثار ثبت شده ملی و بین المللی و ... از دیگر ظرفیت های 
استان است. وی همچنین از افزایش ۸۷ درصدی گردشگران داخلی، 
۳۷ درصدی گردشگران خارجی و ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی استان 
در چهارماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر 
داد. استاندار آذربایجان شرقی همچنین در نشست دیگری گفت: اجاس 
دکتر  می افزاید.  آذربایجان  افتخارات  به  دیگری  زرین  برگ  اوراسیا، 
محمدرضا پورمحمدی در نشست هماهنگی اجاس بین المللی رشد و 
توسعه شهری حوزه اورآسیا در تبریز گفت: این همایش علمی از اهمیت 
بسیار باایی برای استان برخوردار است و انتظار داریم با برگزاری هرچه 
بهتر آن، برگ زرین دیگری به افتخارات تبریز و آذربایجان، افزوده شود.

وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی و همدلی تمامی دستگاه های 
اجرایی و عوامل دخیل در برگزاری این همایش تصریح کرد: از تمامی 
دستگاه های اجرایی مسئول همچون میراث فرهنگی و شهرداری نیز 
انتظار دارم با تمام توان برای برگزاری آبرومندانه این رویداد علمی در 
استان تاش کنند. وی با اشاره به برگزاری چندین ورکشاپ در حاشیه 
این همایش ابراز کرد: برگزاری شش ورکشاپ مختلف در این همایش 
نیز، اقدامی تحسین برانگیز است و برای هرچه بهتر و هماهنگ تر برگزار 
شدن آن ها، کمیته ای مشترک تشکیل شود و فعالیت خود را از امروز 
آغاز کند.   به گفته استاندار آذربایجان شرقی، این همایش با حضور 
میهمانان ملی و بین المللی در تبریز آغاز بکار خواهد کرد که تعدادی از 
مقاات ارائه شده به دبیرخانه، برای شرکت کنندگان، ارائه خواهد شد. 
پورمحمدی همچنین بر ضرورت افزایش تبلیغات رسانه ای و محیطی در 
این زمینه تاکید کرد. ازم به ذکر است در حاشیه برگزاری این اجاس از 
2۸ مرداد لغایت هشتم شهریورماه سال جاری، نشست های تخصصی و 
مدیریتی با حضور مسئوان بین المللی و شهرداری های شهرهای تاریخی 
حوزه اوراسیا تشکیل می شود و بیش از ۷۰ نفر از محققان و پژوهشگران 
از کشورهای ژاپن، ایران، چین، فناند، گرجستان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک 
و سایر کشورها  نیز شرکت کرده و به بیان نظرات علمی خود در ارتباط 
با محورهای مختلف این اجاس از جمله  توریسم و توسعه شهری، 
سکونتگاه های غیررسمی، حفاظت و نگهداری از طریق مراجع قانونی 
و سیاسی، مرمت و احیا از طریق اقدامات اجتماعی، انرژی و مدیریت 
مصرف در شهرها، بررسی کاهش خطرپذیری ریسک در بافت تاریخی 
شهرهای تاریخی، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای بناهای تاریخی، مرمت 
و بازسازی ساختمان های تاریخی با تاکید بر حفاظت و ارتقای هویت 

شهری و احیای بخشی از جاده ابریشم خواهند پرداخت.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مصرف برق 
ویژه مشاوران امور زنان و خانواده

مدیرت  آموزشی  -کارگاه  اهواز 

و  زنان  امور  مشاوران  ویژه  برق  مصرف 
های  دستگاه  و  ها  فرمانداری  خانواده 
اجرایی استان خوزستان در شرکت برق 
منطقه ای خوزستان برگزار شد. مشاور 
در  خانواده  و  زنان  امور  در  مدیرعامل 
این کارگاه آموزشی گفت: اصاح الگوی 
مصرف شاید دقیق ترین عبارتی باشد که برای استفاده بهینه از تمامی 
امکانات مادی و معنوی می توان به کار برد که عاوه بر صرفه جویی 
احمدی  شهناز  شود.  می  نیز  مصرف  روش  اصاح  شامل  اقتصادی 
روزبهانی بیان کرد: صرفه جویی به معنای مصرف نکردن نیست، صرفه 
جویی به معنای درست مصرف کردن و بجا مصرف کردن است تا از 
ضایع شدن هر آنچه که هست، جلوگیری شود. وی نقش خانواده در 
نگرش اصاح الگوی مصرف و انتقال آن به کودکان و نوجوانان را حیاتی 
دانست و افزود: خانواده به عنوان رکن اساسی تربیت و اولین محیط رشد 
کودک در شکل پذیری شخصیت و جامعه پذیری او نقش بسیار مهمی 
دارد و به همین دلیل والدین می توانند بیشترین نقش را در نهادینه 
کردن الگوهای مصرفی ایفا کنند. مدیر دفتر مدیریت انرژی نیز در این 
کارگاه، اظهار کرد: در تجهیزات صنعت برق سرمایه گذاری زیادی صورت 
گرفته تا انرژی به دست مشترکین برسد اما قیمت ارزان آن نسبت به 
سایر کااها و خدمات باعث شده تا مشترکین نسبت به مصرف برق 
حساس نباشند. محسن ارفاق تصریح کرد: اگر قیمت مصرف برق واقعی 
نشود و مشترکین نیز حساسیتی در مصرف نداشته باشند این صنعت 
حتما آسیب جدی می بیند و تبعات آن به دیگر حوزه های اقتصادی 

نیز کشیده خواهد شد. 

محیط  سامت  و  بهداشت  ارتقا  طرح  اجرای 
شهری توسط شهرداری گرگان

گرگان- سرپرست معاونت خدمات 

شهری شهرداری گرگان از اجرای طرح 
توسط  شهری  محیط  سامت  ارتقا 

شهرداری گرگان خبر داد.
به گزارش مرکز اطاع رسانی روابط 
موسی الرضا  گرگان،  شهرداری  عمومی 
ارتقا بهداشت و سامت محیط شهری،  صفری درباره اجرای طرح 
اظهار کرد: این طرح از 1۵ مرداد به مدت 2 هفته در سطح شهر 
گرگان توسط شهرداری گرگان اجرایی خواهد شد.وی ادامه داد: در این 
طرح پاکسازی، شست وشو، گندزدایی و ایروبی تمامی کانال ها و انهار 
سطح شهر، طعمه گذاری و مبارزه با حیوانات موذی و ناقل بیماری، 
آهک پاشی تمامی کانال های روباز و سرپوشیده محات سطح شهر 
انجام خواهد شد.سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان 
تصریح کرد: همچنین کنترل جمعیت سگ های ولگرد، نظافت حاشیه 
رودخانه ها و تفرجگاه ها، تجهیز و رفع نواقص سرویس های بهداشتی 
معابر عمومی و بوستان ها، رسیدگی به وضعیت آبخوری ها در محورهای 
گردشگری سطح شهر و جمع آوری خاک و نخاله های حاشیه شهر نیز 

از جمله برنامه های این طرح است.

دبیر شورای همیاری و مشارکت پاایشگاه گاز ایام عنوان کرد:
شورای مشارکت بستری پویا و شکوفا برای افکار و 

ایده های نوین و تحول آفرین در پاایشگاه است
گاز  پاایش  مشارکت شرکت  و  دبیر شورای همیاری  ایام-  

ایام گفت: این شورا به عنوان یکی از ارکان مدیریت مشارکتی، نقش 
بسیار مهمی در پیشبرد اهداف پاایشگاه از طریق جلب مشارکت 
افکار و ایده های نوین و تحول آفرین دارد.  به گزارش روابط عمومی، 
کیوان کیانفر با اشاره به اینکه ارتقاء انگیزش و اعتماد به نفس در 
کنار رشد خاقیت ها، کمک قابل توجهی در جهت بهبود فرایندها 
و فعالیت های پاایشگاه دارد، افزود: توجه به فرهنگ سازی مدیریت 
مشارکتی، مشورت فراگیر و تشویق کارکنان برای مشارکت آنها در 

نظام تصمیم گیری سازمان، از برنامه های راهبردی این شورا می باشد.  
دبیر شورای همیاری و مشارکت شرکت پاایش گاز ایام تصریح کرد: 
در ۴ ماهه اول سال جاری تعداد ۷2۵ پیشنهاد با سرانه 2.۴ درصد به 
این شورا ارسال شده است که از این تعداد 21۵ پیشنهاد از معاونت 
عملیات،  11۵ پیشنهاد از امور اداری و ۸۰ پیشنهاد نیز از واحد امور 

کاا بوده است. 

توسط  فعال  خبرنگاران  از  تجلیل  آئین 
شهرداری و شورای اسامی شهر باغستان

به  اصانی-  نرگس   - شهریار 

همت معاونت فرهنگی ، اجتماعی 
باغستان  شهرداری  ورزشی  و 
روز  مرداد   1۷ مناسبت  به 
شهید  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
محمود صارمی خبرنگار شجاع کشور آئین تجلیل از فعاان عرصه 
خبر و اطاع رسانی توسط شهردار و اعضای شورای اسامی شهر 
باغستان در سالن جلسات این شهرداری برگزار شد. در ابتدای این 
نشست صمیمی مهندس جال امامی رئیس شورای اسامی شهر 
باغستان ضمن تبریک روز خبرنگار و اعیاد ماه ذی الحجه اظهار داشت: 
جایگاه قلم و اهل رسانه بر کسی پوشیده نیست ، امروزه خبرنگاران و 
اصحاب رسانه از مهمترین مروجین آگاهی و فرهنگ سازی در جامعه 
هستند ، لذا امروز را فرصتی مغتنم دانستیم تا از جایگاه معنوی و از 
زحمات و تاش های صادقانه شما عزیزان تقدیر کنیم. وی افزود: 
حضور خبرنگاران در کنار مسئوان به مراتب موجب پیشرفت میشود 
با زبان  چرا که شما با چشمان تیزبین خود مواردی را میبینید و 
گویای خود بازگو میکنید که ممکن است از دید ما پنهان بماند ، 
از همین جهت مجموعه شهرداری و شورای اسامی شهر باغستان 
همواره پیشنهادات ،  کمک ها و حتی انتقادهای شما در راستای ارائه 
خدمات و اقدامات هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان را به جان میخرد 
. مهندس امامی ادامه داد: از ابتدای سال ۸۴ که شهر باغستان شکل 
گرفت اقدامات قابل قبولی صورت گرفته است و خوشبختانه در دوره 
پنجم اقدامات عمرانی چشمگیری انجام شده است و به لطف خداوند 
در هفته دولت چندین پروژه بزرگ افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد. 
: در هفته دولت و  بیان کرد  باغستان  رئیس شورای اسامی شهر 
همزمان با گرامیداشت یاد و خاطره دولتمردان شهید ایران عزیز سالن 
ورزشی نصیرآباد ، ایستگاه آتش نشانی به بهره برداری خواهد رسید ، 
فرهنگسرا ، استادیوم ورزشی بزرگ ، درمانگاه ، سوله بحران هم کلنگ 
زنی خواهد شد . در پایان مراسم با اهدای لوح تندیس و هدایایی از 

این زحمت کشان تجلیل به عمل آمد.

عملیات اجرایی زیرگذر حاجی آباد 8۰ درصد 
پیشرفت یافت 

اراک- معاون  راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: 

عملیات اجرایی احداث زیرگذر حاجی آباد در محور اراک-سلفچگان 
۸۰ درصد پیشرفت یافت. به گزارش روابط عمومی راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان مرکزی، علیرضا اختری با اشاره به گزارشی از 
عملکرد زیرگذرهای حاجی آباد، نادرآباد و کردیجان استان مرکزی، افزود: 
زیرگذر حاجی آباد واقع در محور اراک - سلفچگان با پیشرفت فیزیکی 
۸۰ درصدی در حال اجراست. وی با اشاره به اینکه این پروژه با اعتباری 
بالغ بر 1۳۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی سال 9۷-9۸ در حال 
اجراست، گفت: تاکنون ۷ هزار و ۵۵۰ مترمکعب خاکبرداری، 2 هزار و 
12۰ مترمکعب بتن ریزی و ۵ هزار مترمربع عملیات روسازی برای این 
پروژه انجام شده است. اختری  به عملیات اجرایی زیرگذر نادرآباد واقع 
در محور فرمهین-آشتیان اشاره کرد و افزود: این پروژه در سال 1۳96 با 
اعتباری بالغ بر 2 هزار و ۵۰۰ میلیون ریال  جهت عملیات خاکبرداری، 
اجرای باکس بتنی و اجرای دیوار حائل بتنی آغاز به کار کرد و در 
سال 9۷ نیز 2 هزار میلیون ریال اعتبار جهت تکمیل عملیات اجرایی تا 
مرحله روسازی اختصاص یافت. وی اضافه کرد: این پروژه در حال حاضر 
با اعتباری بالغ بر 6۵۰۰ میلیون ریال در مرحله اجرای ۴۵۰۰ مترمربع 

عملیات روسازی راه قرار دارد. 

از خبرها

سپهرساکن�کاليفرنيا
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افقي 
1- اختراعــي از اديســون- مرطــوب- 

سرزنش و نکوهش
2- صف و رســته- شــاعر قرن ششــم 

هجري- رموز
3- چوب بند- نقاب- دور از هم

4- اجاره بهــا- نوعي گل خــاردار- رود 
فرانسه

5- يتيم خانه- مقابل نقد
6- مقصدش درياست- مورد نفرت- برگه 

انتخاباتي
7- جوان- گلوله- ساربان

8- ســاز شــاکی- چپــاول- نوعی خط 
باستانی- حرف پيروزي

9- عاشق شدن- قوم و طايفه- پارسنگ 
ترازو

10- مقابل- باغ و گلســتان- ميداني در 
تهران

11- هواي باراني- سرمايه دار
12- نت پنجم موســيقي- محل گذر آب 

پشت بام- فارسي قديم
13- بام دنيا- فرمان کشــتي- از وسايل 

هواشناسي
14- لحني که در دستگاه شــور نواخته 
مي شود- بيچاره و بينوا- از سازهاي ايراني

15- چيزهاي کمياب- شــاعر قرن نهم 
هجري- بازداشتن

عمودي
 1- مقابــل باخت- اســير و گرفتــار- از 

تقسيمات کشوري
2- بااپــوش بلنــد- ماه چهارم ســال 

ميادي- بي نظمي
3- قطع کردن رابطه دوستانه- از وسايل 

اعدام- از حروف يوناني
4- تيز و بُرنده- نخستين- اثر پا

5- مريض- شکلك- دربند و گرفتار
6- کشيدني بعد از قهر- کارورز پزشکي- 

خوراك ساعت
7- عدد زوج يك رقمی- چگونگي- پيله 

ابريشم
8- ميله بتون- سرمايه گذار

9- متظاهر- کلنگ- ويتامين انعقاد خون
10- ظلم و جــور- اداره ماهيگيري- خانه 

شعري
11- وسيله اي در چرخ خياطي- چسبيدن 

به چيزي- جهالت
12- بي حس و سســت- فيلــم نامه- از 

القاب اروپايي
13- منزلت و قدر- سلطان ميوه ها- لقب 

اسفنديار در شاهنامه
14- ِمهر آن معروف است- ارفاق فرنگی- 

قمر
15- سرود و نغمه- صندلي پارك- کام 
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4 حرفي : 
اکرا

 آبيك
 بريا

 ترشك
 تکاب
 نرون
 نيکا

 هانی

5 حرفي :  
 آذران
 بايرن
 پيران

 تنگاب
 رامسر
 رشيدا
 رودسر

 سردشت
 شهرری

 کوفته
کومور
 ماير
 موريا
 يزداد

6 حرفي :  
 اتيوپی
 اروانه

 اسليون
جوسوپا

7 حرفي : 
 آنتاليا

 نجف آباد

8 حرفي : 
 اوکوتاما

 جمهوری چك
فارنهايت

 نان کشمشی

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

و در جدول جایگذاري نمایید.
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موسســه مطالعات تاريخ معاصر |  تیمــور بختیار، 
نخستین رئیس ســاواک، نقش برجســته ای در تقویت 
حکومت پهلوی به ویژه پس از کودتای 28 مرداد داشــت.  
او هنگام ازدواج محمدرضا پهلوی با ثریا اســفندیاری، از 

عموزاده های بختیار، به درجه سرهنگی رسیده بود. 
  تیمور بختیار، فرزند ســردار معظــم بختیاری، متولد 
ســال 1292 در شــهرکرد بود. پدر بزرگش از سران ایل 
بختیاری محسوب می شد. تیمور در شهرکرد دوران تحصیل 
ابتدایی اش را به پایان برد. بعد به اصفهان رفت. در این زمان 
توان نظامی و وجود شخصیت های سرشناس ایل از جمله 
سردار اسعد سوم به تهدیدی برای سلطنت رضاشاه تبدیل 
شد و رضاشاه در پی خلع ساح، سرکوب و در نهایت اسکان 
ایل بختیاری برآمد )1304( و اقتدار ایل بختیاری را در هم 
کوبید. حتی قوانینی تصویب کرد که به موجب آن پسران 
ایل بختیاری حق تحصیل در دانشکده افسری در ایران را 
نداشتند. همین موجب شــد تا تیمور برای ادامه تحصیل 

راهی لبنان شود. 
  وی پس از اخذ دیپلم برای ادامــه تحصیل، از آنجا به 
پاریس رفت و در دانشکده سواره نظام »سن سمور« مشغول 
تحصیل شد. بختیار پس از بازگشت به ایران در سال 1315 
با درجه ستوان دومی وارد ارتش شــد. همچنین در سال 
1325 رئیس نظام وظیفه زنجان شــد. او در این مقطع با 
جنگ های پارتیزانی زنجان را از تصرف دموکرات ها خارج 
کرد و به سبب همین کار تقدیر شد. پس از مدتی فرمانده 

سوار هنگ ماکو گردید.
   در اردیبهشت 1332 نیز فرماندهی تیپ مستقل زرهی 
کرمانشاه را بر عهده گرفت. این در حالی بود که در تیرماه 
1329، محمدرضاشاه با ثریا اسفندیاری، از عموزادگان او، 
ازدواج کرده بود. از این پس، او یکی از مدعوین میهمانی های 
دربار بود که نزد شاه نیز جایگاه خاصی داشت.  در 26 مرداد 
1332 تیمور بختیار برای ســاقط کــردن دولت مصدق 
اعام آمادگی کرد. او در جریان کودتا نقش فعالی داشــت 
و به همین دلیل در 29 مــرداد به پاس خدماتش به درجه 
سرتیپی رسید و پس از مدتی نیز به تهران فراخوانده شد تا 
به فرماندهی لشکر 2 زرهی که به تازگی تأسیس شده بود 

منصوب شود.
  بختیار از اعضای اصلــی دادگاه نظامی مصدق نیز بود 
که حکم محکومیت او را امضا کــرد. او در 6 دی 1332 نیز 
بار دیگر ارتقای مقام یافت و با حفظ ســمت در فرماندهی 
لشکر زرهی 2، به فرمانداری نظامی منصوب شد. او به پاس 
خدماتش در سال 1335 به درجه سرلشکری نائل شد. در 
فروردین 1336 نیز با انحال فرمانداری نظامی، ســازمان 
ساواک وابسته به نخست وزیری کار خود را شروع کرد. رئیس 
ساواک، معاون نخست وزیر محسوب و به فرمان شاه منصوب 
می شد.  نخستین انتخاب شاه، تیمور بختیار بود. او در مهر 
1339 به مقام سپهبدی رسید. از این پس به فراتر از ریاست 
ساواک اندیشید.  آنچه موجب شد با از دست دادن هر آنچه 
بود آواره کشورهای دیگر شود و سرنوشتی شوم بیابد و در 

25 مرداد 1349 در دیاله عراق کشته شود.
  بختیار پس از کودتای 28 مرداد در ســمت فرمانداری 
نظامی در راستای تقویت سلطنت محمدرضاشاه اقدامات 

چندی صورت داد. او با مســاعدت افسران رکن دوم ستاد 
ارتش به تعقیب، دستگیری و بازداشــت اعضای سازمان 
افسران حزب توده و فدائیان اسام پرداخت و تعداد زیادی 
از آنها را زیر شدیدترین شکنجه ها قرار داد.   از همان فردای 
کودتا جو وحشت و اختناق را بر فضای کشور حاکم کرد. او 
به دستگیری مصدق همراه عده زیادی از اعضای دولت ملی 
و جبهه ملی، روزنامه نگاران مســتقل و اعضای حزب توده 
پرداخت. مطبوعات آزاد را توقیف و در همه شهرهای ایران 

حکومت نظامی اعام کرد. 
 بختیار به موازات سیاســت دولت کودتا و حمایت شاه 
و  آمریکایی ها به هر خشــونتی دســت می زد؛ از زندانی 
کردن هزاران مخالف شاه با هر ایدئولوژی و اعدام یا سر به 
نیست کردن آنها تا تبدیل پادگان مرکزی 2 زرهی به یک 
شکنجه خانه تمام عیار یا انداختن خرس به جان دختران 

و زنان.
  اقدامات بختیار و خوش خدمتی هایش همگی نشــانه 
سرمستی او از قدرت بود. به عبارت دیگر تیمور بختیار برای 
جلب رضایت آمریکایی ها و انگلیســی ها هر کاری را انجام 
می داد و چون تثبیت سلطنت شاه جزو اهداف این دولت ها 
بود، او در این راستا گام برداشت. خوش خدمتی های او به 
گونه ای بود که در اواخر سال 1332 پس از شاه رتبه اول را 

در کشور داشت. 
  بختیار در سال 1339 برای کسب مقام نخست وزیری و 
حتی پادشاهی با مقامات دولت آمریکا وارد مذاکره شد تا با 
حمایت آنها به درجه شخص اولی مملکت برسد. در همین 
راســتا با دین راســک، وزیر امور خارجه، آلن دالس، وزیر 
اطاعات، کرمیت روزولت و جان اف کندی، رئیس جمهور، 
درباره کودتایی علیه شاه مشــورت کرد و کمک خواست. 
آمریکایی ها که با درخواســت او موافق نبودند و خواستار 
نخست وزیری علی امینی و اصاحات آمریکایی او بودند، 
خبر درخواست بختیار را به شاه دادند و شاه نیز به برکناری 

او تصمیم گرفت. 
  بختیار پس از این، با افسرانی که در پی عزلش استعفا 
کرده بودند گروه فشــاری را ایجاد کرد تا تاش نماید از 
خودش در برابر اتهامــات وارده دفاع کنــد؛ همچنین با 
مخالفانی چون مظفر بقائی دیدار و با دادن پول به مجات 
خود را به عنوان نخســت وزیر آینده معرفــی کرد. آنچه 
مورد حمایت اشرف، خواهر شــاه، نیز بود، اما شاه با دادن 
وعده هایی به او خواســت که ایران را تــرک کند و پس از 
مدتی نیز بختیار بازنشسته شــد و ویزای سیاسی اش نیز 
به حالت عادی برگشــت. همین عوامل موجب طغیان او 
علیه شاه شــد. او به لبنان رفت، اما به اتهام قاچاق اسلحه 
بازداشت و زندانی شد. ولی به دلیل پذیرفتن تابعیت عراق، 
دولت لبنان از بازگرداندن او به ایران ســرباز زد. بختیار به 
دولت عراق تحویل داده شد و در عراق مورد استقبال قرار 
گرفت و به دلیل خصومت دیرینــه عراق با ایران، صدام به 
حمایت از شــخص بختیار در مقابل شاه پرداخت. بختیار 
در آنجا اعامیه ضد حکومتی می نوشت و آنها را از طریق 
رادیو عراق منتشــر می کرد تا مخالفان شاه را جذب کند 
اما در این کار موفق نبود. در نهایت نیز گویا توسط عناصر 

ساواک کشته شد.

سرنوشت شوم بختیار را چه کسی رقم زد؟ 
به مناسبت سالمرگ تیمور بختیار  در  ۲۵ مرداد ۱۳۴۹
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    قاب  مشاهیر
عكسي از حميد متبسم و محمدرضا شجريان 

در يك قاب)از صفحه هنرمندان ايراني(

    قاب  نوستالژی2
عكس يادگاري با فولكس واگن تايپ 3 در اطراف شيراز سال 1363

)از صفحه كاسيكو پديا(

    قاب  نوستالژی1
ميدان بهارستان تهران سال 1335)اون قديما(

    قاب  تاریخ2
تصويري از اميرعباس هويدا در سفر به شهر ابيانه با لباس سنتي. )موسسه مطالعات تاريخ معاصر(

    قاب  تاریخ1
بريده جرايد؛ جام جهاني 
1978 آرژانتين. بازيكنان 

ايران به مركز مطبوعات 
آمدند تا مثل تيم هاي ديگر 
كارت هاي مخصوص »ورود 

آزاد« دريافت نمايند. اينها با 
بي نظمي هميشگي مانع كار ما 
و همه كساني شدند كه معموا 

با آرامش و سرعت در اينجا 
كار مي كنند. تيم هاي ديگر 
روي صندلي ها مي نشستند 

و با ميل  و ادب با خبرنگاران 
صحبت مي كردند اما بچه هاي ما 

خودشان سوال كننده هستند 
و به هر جايي سرك  مي كشند. 

اينها آنقدر با بانوان خانه 
مطبوعات گپ زدند و خنديدند 

و مدال ها را بين آنها پخش 
كردند كه گمان مي كنم همين 

عصر تلفن هاي اردوي ما ثانيه اي 
بيكار نباشد و نشود با اردو 

تماس گرفت. )فدراسيون تاريخ 
و آمار فوتبال ايران(
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 حميدرضا صدر اين عكس  با فرشيد كريمي را 
منتشر كرده.

 عكسي از ويشكا آسايش در درياچه فشافويه در 
حال يادگيري اسكي روي آب.

 صفحه منتسب به محمود احمدي نژاد اين عكس از 
بازديد او از روستاي مهترلو ورزقان را به اشتراك گذاشته.

 مهرداد صديقيان در حاشيه تماشاي بازي 
ليورپول- چلسي در ورزشگاه بشيكتاش. 
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