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 پرسپولیس شانس اصلی 
قهرمانی نیست!  صفحه 11 را بخوانید

باید با واقعیت کنار بیاییم. تبریز و اصفهان
تیم های سرحال تری در اختیار دارند

راز موفقیت بازی سازان 
بررسی کارنامه بهترین توسعه دهندگان 
بازی های ویدئویی  در ایران  صفحه 12 را بخوانید

با مقدمه چینی هایی از کند بودن روند امور اداری در آلمان که در مقاالت 
قبلی برایتان گفته بودم، می خواهم سختی های راه اندازی یک کسب و 

کار جدید در آلمان را برایتان شرح دهم.
ژرمن ها، مردمانی بسیار قانونمند و پایبند به اصول هستند. اگر قانونی در 
این کشور تصویب شود، همه به آن احترام می گذارند و بدون چون و چرا 
آن را رعایت می کنند. این قانون می تواند شامل مهم ترین قوانین تصویب 
شده در مجلس آلمان در مورد ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده باشد، 
یا می تواند شامل قوانینی نه چندان کاربردی برای زندگی مسالمت آمیز 
همسایگان در یک آپارتمان باشد. هر چه  باشد، مردم در آلمان آموخته اند 
که قانون بد، از بی قانونی بهتر است. مســلما عملکرد دولت هم در این 
میزان اعتماد مردم به قوانین تاثیر مهمی داشته، که اکثریت جمعیت 80 
میلیونی آلمان، با اعتماد کامل به دولتمردانشان به انتظار تصویب قوانین 
جدید یا تغییر قوانین قبلی می نشینند و به محض اعالم رسمی، شروع 
به اجرای آن می کنند. این قانون مداری هزاران حسن دارد. هر چقدر از 
محاسن احترام به قانون در آلمان برایتان بگویم کم گفته ام. دقیقا همین 
قانون مندی آلمانی هاست که باعث شــده کشورشان در جایگاه به این 
خوبی در تمامی عرصه ها قرار بگیرد. ممکن است برخی از قوانین، به نظر 
سخت گیرانه باشند و دست و پا گیر تلقی شوند، اما نکته مهم این است 
که می توان مطمئن بود که همان قانون هم، برای همه به صورت یکسان 
اجرا می شود و شرایط دریافت وام برای تمامی اقشار جامعه یکسان است! 
این اطمینان به عدم پارتی بازی، خودش به حدی آرامش بخش است که 
سختی تحمل بســیاری از این قوانین را قابل تحمل می کند. این یعنی 
قانون، همه شرکت ها را ملزم به رعایت یک سری قوانین می کند که راه 
فراری هم ندارند. اما سختی برای کسب و کارهای جدید، دقیقا همین جا 
از راه می رسد. یعنی شمایی که قصد شــروع یک کسب و کار جدید را 
دارید، قوانین دقیقا برای شما همانقدر دقیق و الزم االجراست که برای 

کمپانی مرسدس است! 
بسیاری از کســب و کارها در ایران را می شناسم که تا یک سال پس از 
شروع فعالیت، هنوز اقدام به ثبت شرکت نکرده بودند و بدون طی کردن 
مراحل قانونی، در حال پیشــبرد کار جدیدشان و محک زدن ایده شان 
بودند. تقریبا همه آن ها هم پس از سپری کردن روزهای سخت اول، و 
رسیدن به یک ثبات نسبی در کارشان، با ثبت شرکت، به صورت قانونی 
فعالیتشــان را دنبال کردند. در واقع این یک سال یا چند ماه اول، برای 
آن ها حکم یک محک اولیه برای ایده تجاری شان بود که ببینند آیا ایده 
درست بوده یا نه؟ آیا به شکل درست و در جای درست اجرا شده یا نه؟ و 
پس از اطمینان از موفقیت نسبی ایده تجاری شان، همه چیز را به صورت 
رسمی دنبال کنند. از نظر اصولی اما این روش، روش صحیحی نیست. 
وقتی قرار باشد ملزم به رعایت قوانین باشیم، دیگر فرقی نمی کند شما 
یک مغازه کوچک در پس کوچه های شهرتان داشته باشید یا یک مرکز 
تجاری! قوانین باید توسط همه اجرا شود. در آلمان هم، فرقی نمی کند 
که بیزینس شما در چه مقیاسی اســت، از روز اول باید همه چیز طبق 
قوانین برنامه ریزی و اجرا شــوند تا بتوانید روز افتتاحیه کســب و کار 
جدیدتان را ببینید. بدون طی کردن همه مراحل اداری، کسب تمامی 
مجوزها و انجام دادن کل هزینه هایی که در قانون شــما ملزم به انجام 
آن ها شده اید، چراغ محل کار جدیدتان روشن نخواهد شد! رستورانی 
بدون داشتن راه خروج اضطراری افتتاح نمی شود، حتی شده به قیمت 
تعمیرات اساسی در کلیه ساختمان برای ایجاد راه خروج و سربار شدن 
هزینه ای بزرگ به صاحب رستوران. پس فکر اینکه بتوان برخی از اصول 
یا قوانین آلمان را به روشــی دور زد را هم نکنید. آنقدر نظارت در این 
زمینه جدی انجــام می پذیرد که هیچ راهی برای فــرار از قانون، حتی 
قوانین سخت و دست و پاگیر وجود ندارد و باید همه پیش نیازهای ایجاد 
یک شغل جدید، بدون کم و کاستی رعایت شوند تا شما بتوانید اولین 
مشتری را ببینید! همین پایبندی به اصول باعث شده که همه چیز در 
جای خود به درســتی قرار گرفته و اتفاق هایی مثل سوختن ساختمان 
پالسکو را در آلمان نمی بینیم. اما به این قانونمندی، تنها یک ایراد وارد 

است و آن هم، کشته شدن خالقیت در مردم آلمان است!
در مقاالت بعدی، در مورد چرایی این موضوع برایتان خواهم نوشت.

آلمان؛ قتلگاه استارتاپ ها!

ستون    یکشنبه
شهروز ُچرکچی

روزنامه فرهنگي ،  اجتماعي،
شهري  واقتصاد         ي ایران
یکشنبه |10 شهریور  1398 
16 صفحه
شماره 2460
 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان ها 1000تومان

یک اشتباه استراتژیک  اصرار بر 
جشن سینما  همچنان در بدترین و بی ربط ترین

زمان ممکن برگزار می شود
جشن خانه سینما مثل هرسال در میانه تابستان برگزار شد. در 

وسط فصل سینمایی با رقابت فیلم هایی  ساخته شده در سال های 
96 و 97 و شاید هم  98. زمان اشتباه این جشن ، تاثیرگذاری آن 

بر بازار فیلم ایران را صفر کرده است . جزئیات جوایز این جشن 
عجیب و بد موقع را در صفحه 8 بخوانید ...

مسئله مرموز 
عالیس

 آیا صداو سیما در 
سود این شرکت سهیم 

شده است؟
گفت و گو با  کارگردان 

تیزر »هلوشو بدم 
لیموشو بدم«

1.هفته پیش حســام الدین آشنا، عضو 
شــورای نظارت بر صدا و سیما نامه ای 
خطاب به حجت االسالم محسنی اژه ای 
رئیس این شورا نوشت و در آن نسبت به 
شیوه جدید کسب درآمد در آگهی های 
بازرگانی انتقاد کرد. او توضیح داده بود 
که در این شیوه ســازمان صدا و سیما 
در افزایش درآمد شرکت آگهی دهنده 
شریک است و تبلیغات شرکت عالیس را 
نمونه این مدل جدید کسب درآمد معرفی 
کرده بود. حتما بــا آگهی جدید عالیس 
و ماجرای »هلوشــو بدم لیموشو بدم« 
آشنایی دارید. حاال ایراد این شیوه جدید 
مشارکت صدا و ســیما با آگهی دهنده 
چیست؟ یک اشکال که حسام الدین آشنا 
مطرح کرده این است که باید مجوزهای 
الزم از نهادهای نظارتی از جمله شورای 
نظارت اخذ می شــده که نشده. اشکال 
دوم هم این اســت که با این شیوه یک 
فضای شــبه انحصاری شکل می گیرد. 
یعنی چون صدا و سیما در سود شرکت 
آگهی دهنده شریک است خود به خود 
فضای بیشتری به شــریکش می دهد و 
سایر رقبا به حاشــیه می روند. االن هم 
اگر دقت کنید همینطور شــده و به طرز 
محسوسی تبلیغات تلویزیونی عالیس 
از سایر برندهای نوشیدنی بیشتر شده. 
یک نکته هم که کمتر به آن توجه می شود 
مالحظه آرامش روانی مخاطب اســت. 
قبال در ماجرای اسپانســرینگ ستاره 
مربع ها هم افکار عمومی به شدت از این 
موضوع گالیه داشتند که تکرار بی حد و 
حساب یک آگهی در رادیو و تلویزیون 
آزار دهنده است و حتی مخاطب را نسبت 

به محتوای اصلی هم بی میل می کند.
2.قبل از اینکه حسام الدین آشنا فاش 
کند که صدا و سیما در سود فروش شرکت 
عالیس شریک شده، این تصور اشتباه 
وجود داشــت که حتما شرکت عالیس 
هزینه این تبلیغات گسترده را مستقیما 
به حساب صدا و ســیما واریز می کند. 
چندی پیش روزنامه فرهیختگان با همین 
ایده آمد بر اساس تعرفه های آگهی های 
بازرگانی در صدا و سیما محاسبه ای انجام 
داد و به اینجا رسید که عالیس ظرف یک 
ماه هزار و 863 میلیــارد تومان به صدا 
و ســیما پول پرداخت می کند. خب این 
خیلی رقم هنگفتی بود و می شد حدس 
زد که این نمی تواند صحت داشته باشد 
و حتما نوع دیگری از قرارداد بین صدا و 
سیمابا این شرکت منعقد شده. از آنجا که 
قراردادهای صدا و سیما هم شفاف نیست 
طبعا بازار شایعات داغ می شود. یک عده 
مدعی شدند صدا و سیما سهام شرکت 
عالیس را خریداری کرده. یا فرضیه هایی 
در مورد انتســاب این شرکت به بعضی 

مسئوالن در فضای مجازی مطرح شد. 
3.به رغم همه ایــن انتقادها از تبلیغات 
شرکت عالیس هنوز صدا و سیما واکنشی 
به این موضوع نداشته. در حالی که ابتدای 
همین امسال مدیر روابط عمومی سازمان 
صدا و ســیما از کاهش پخش تبلیغات 
تلویزیونی اهدای عضو در تلویزیون در 

پی اعتراض مردم خبر داده بود.
ادامه در صفحه 03

سالم ناهید
مالقات با ماهواره مخابراتی ایران

محمد جواد ترابی|یک پرتاب فضایی ناموفق ؟  این تمام آن 
چیزی است که از ماجرای ادعایی وقوع حادثه در سکوی 
پرتاب ســمنان می دانیم. پنجشنبه گذشــته، نخستین 
واکنش را آذری جهرمی،  وزیر ارتباطات نشــان داد و در 
بخشی از توئیتی نوشت: »...راستش ناهید۱ حالش خوبه، 
االن هم در آزمایشــگاه مســتقره. خبرنگاران هم میتونن 
بیان بازدیدش« صبح دیروز هم این اتفاق افتاد. به همراه 
جمعی از خبرنگاران که عمدتا از رسانه های تصویری بودند 
دعوت شدیم برای بازدید از ماهواره ناهید۱ در پژوهشگاه 
فضایی ایران. این دیدار را که از ساعت 7 و نیم بامداد آغاز 
و 36 دقیقه بعد تمام شد، می شــود در سه گزاره خالصه 
کرد: »ماهواره ناهید۱ سالم است و هر زمان که وزارت دفاع 
آماده پرتاب ماهواره ناهید۱ اســت، به ما اعالم کند«، »از 
زمان تحویل ماهواره تا پرتاب آن، دســتکم 3 هفته زمان 
نیاز است« و »مســئول اظهارنظر در مورد آنچه در سکوی 
پرتاب ســمنان رخ داده، وزارت دفاع است«. بدین ترتیب 
از گفته های وزیــر ارتباطات برمی آید کــه هیچ محموله 
ماهواره ای از وزارت ارتباطات، درون ماهواره بر سفیر قرار 
نداشته اســت و این پرتاب اگر که آزمون ماهواره بر یا هر 
ماموریت دیگری بوده، ذیــل مجموعه وزارت دفاع تعریف 
شده است. وزارت دفاع هم طبق معمول سکوت پیشه کرده 
است. با تمام این ها توئیت جمعه شب دونالد ترامپ در این 
باره، باعث شگفتی شــد. او توئیتی نوشت که در رسانه ها 
اینگونه ترجمه شده است: »ایاالت متحده آمریکا در حادثه 
فاجعه باری که طی آماده سازی های نهایی در سکوی پرتاب 
موشک ماهواره بر ســفیر در جایگاه یک در سمنان رخ داد 
نقشی نداشته اســت. برای ایران بهترین آرزوها را دارم و 
امیدوارم در مشخص کردن اینکه در جایگاه یک چه اتفاقی 

افتاده موفق باشند.« 
انتشــار تصویر ضمیمه توئیت ، نقد بسیاری از کارشناسان 
امنیت آمریکا را برانگیخت. رفله یا همان بازتاب فالش روی 
عکس نشــان می دهد که دونالد ترامپ احتماال شخصا با 
گوشی و فالش روشن از این تصویر طبقه بندی شده و سری 
عکس گرفته و منتشر کرده اســت. در این عکس،  جزئیات 
5 نقطه در دل و حوالی محل حادثه به تفکیک شــرح داده 
شده است. از همان ساعات ابتدایی پس از انتشار این توئیت 
حساسیت ها باال گرفت. برخی به دونالد ترامپ این خرده را 

می گرفتند که چرا یک تصویر طبقه بندی شده را )با این که 
اختیار آن را دارد( به این آسانی از طبقه بندی خارج و منتشر 
کرده است. بی بی سی در شرح آن نوشــت:  »تصویری که 
رسانه های آمریکا هنگام اعالم خبر این انفجار برای اولین بار 
منتشر کردند تصویری متعلق به ماهواره تجاری مکسار بود 
که وضوح تصویری آن حدود ۴6 سانتیمتر عنوان شده است. 
این تصاویر دود غلیظی را نشان می داد و جزئیات چندانی در 
آن مشخص نبود. با این همه تصویری که در حساب توئیتری 
آقای ترامپ منتشر شده وضوح تصویری بسیار زیادی دارد، 
چیزی حدود ۲0 ســانتیمتر. برخالف تصویــر ماهواره  ای 
شرکت ماکســار، در این تصویر شعار نوشــته  دور سکوی 
پرتاب به وضوح دیده می شــود. جزئیاتــی که بحث های 
زیادی در میان کارشناســان آمریکایی ایجاد کرده است. 
آنها می گویند این تصویر را احتماال یک ماهواره  جاسوسی و 
فوق سری گرفته باشد که پیش از این کسی از توانایی های 
آن خبر نداشته است. نوار سیاهی که در گوشه چپ و باالیی 
تصویر منتشر شــده در حســاب توئیتری آقای ترامپ به 
چشم می خورد ردپای معمول نهادهای اطالعاتی امنیتی 
آمریکاست که پیش از علنی کردن اسناد خود، بخش های 
مهم آن را با نواری ســیاه سانســور می کنند... خود رئیس 
جمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش ها گفته: من فقط 
برایشان آرزوی موفقیت کردم. مشکل بزرگی داشتند. من 
هم عکسی داشتم و منتشرش کردم. حق هم داشتم منتشر 
کنم. حاال این را که عکس از کجاست خودتان باید بفهمید!« 
آنچه در گزارش بی بی سی نیامده، تحلیل هایی است که روز 
گذشته چندین منجم انجام داده اند. با تفصیل یکی از آنها 
را مرور می کنیم که چگونه رئیس جمهور آمریکا خواسته 

و ناخواسته اطالعات یک ماهواره جاسوسی خود را لو داد. 
کیز باســا )Cees Bassa(،  شناســه توئیتری که خود را 
منجم مشــغول به کار در موسســه نجوم رادیویی هلند 
معرفی کرده است، روز گذشته در رشــته توئیتی مفصل 
هویت ثبت کننده این تصویر را افشا کرد. او نوشت: »رئیس 
جمهور آمریکا تصویری از عــدم موفقیت پرتاب را توئیت 
کرد. این تصویری بســیار جذاب اســت چنان که شواهد 
نشان می دهد توســط یک ماهواره جاسوسی گرفته شده 
است..... از جزئیات سکوی پرتاب، من مسیرهای مشاهده 
دوربین USA ۲۲۴ یک ماهواره جاسوسی طبقه بندی شده 

را یافتم. چهار برج در اطراف ســکوی پرتــاب وجود دارد. 
گوگل ارث نشــان می دهد که برج های شــمالی و جنوبی 
در امتداد ســمت )مختصات نجومی در امتداد افق( ۱9۲ 
درجه ای قرار گرفته ، ســمت دوربین ۴ درجه بیشــتر به 
غرب )متمایل( است. از شــکل بیضوی سکوی پرتابی که 
مدور است، )می شود متوجه شد که( زاویه دوربین حدود 
۴6 درجه اســت. این مســیر گذر ماهواره   USA ۲۲۴در 
پهنه آســمان پایگاه فضایی در ۲9 آگوست ۲0۱9 )هفتم 
شهریور( است. در ســاعت 9:۴۴:۲0 )این ماهواره( بسیار 
نزدیک به )مختصات( سمت ۱96 درجه و زاویه ارتفاع ۴6 
درجه می گذرد که با موقعیت دوربین مطابقت دارد. در این 
زمان فاصله )ماهواره از پایگاه فضایی( 38۲ کیلومتر بوده 
است. از آنجا که USA ۲۲۴ یک ماهواره طبقه بندی شده 
است، مولفه های مداری آن منتشر نمی شود. خوشبختانه، 
رصدگران آماتــور )منجمان آماتــور( ماهواره ها مرتبًا آن 
را )مانند هر ماهواره قابل رویت دیگری( در پهنه آســمان 
دنبال می کنند که موجب تعیین مدار آن شد. دو  روز و نیم  
 پیش از لحظه ثبت این تصویــر،  آخرین باری بود که مدار

 USS ۲۲۴ در آسمان تعیین شــد. این معمول نیست که 
تصویری از ماهواره های جاسوســی کلیدی ایاالت متحده 
منتشر شود. این ماهواره ها،  آینه های ۲/۴ متری، به بزرگی 
آینه تلسکوپ فضایی هابل، دارند و اعتقاد بر این است که 
واضح ترین تصاویر از سطح زمین را تولید می کنند. وضوح 
واقعی این تصاویر مخفی نگه داشته شده است. حال که این 
تصویر منتشر شده است با مداری که از آن شناخته شده، 
برخی تخمین هــا در مورد وضوح )تصاویــر( ماهواره های 
کلیدی را ممکــن می کند. چهار نمونــه از این ماهواره ها، 
USA ۱86، USA ۲۲۴، USA ۲۴5 و USA ۲90 در مدار 
قرار دارند.«  او در ادامه به تحقیقات مستقل دیگری که به 
افشای ماهیت ماهواره  جاسوســی آمریکا انجامید، اشاره 
کرده و وضوح تصویر این ماهواره ها را دستکم ۱0 سانتی متر 
بر پیکسل معرفی کرده اســت. حال با رو شدن دست این 
ماهواره های جاسوسی و تعیین مدار آنها به آسانی می شود، 
پروژه های بااهمیت و راهبردی را از چشم آنها پنهان ساخت. 
اتفاقی کــه فقط با یک توئیت غیرمعمــول رئیس جمهور 
آمریکا ممکن شد؛ شکستی سنگین تر از آزمایش احتمالی 

در سکوی پرتاب سمنان برای آمریکایی ها. 

گزارشگری با 
آدرنالین باال

گفت و گو با خبرنگاری که
در گزارش هایش خطرات
را به بازی می گیرد   صفحه 15

جوان ،خوش قیافه ، نرمال
درباره کوچک ترین ب.ام. و روباز بازار ایران که فقط)!( 

یک میلیارد و سیصد میلیون تومان قیمت دارد صفحه 06 را بخوانید

علی رستگار  
هفتصبح

عملیاتترامپعلیهسیا!
چگونه  رئیس جمهور آمریکا ، مشخصات یک ماهواره جاسوسی کلیدی را لو داد

خداحافظ 
آقا مهدی

مهدی شادمانی 
خبرنگار صبور و 
دوست داشتنی  

ورزشی ، بعد از 4 سال 
 مبارزه با غول سرطان ، 
با این دنیا وداع گفت  

صفحه 09 را بخوانید

این ناهید۱ است. شاید شمایلش با هر آنچه از یک ماهواره در ذهن داشتید متفاوت باشد 
اما این مکعب مستطیل 50 کیلوگرمی که لباسی از صفحات خورشیدی به تن کرده، قرار 

است نخستین ماهواره مخابراتی باشد که از ایران راهی مدار می شود
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