
 

H A F T - E - S O B H D A I L Y

نمی خواهم مثل بقيه باشم
گفت وگو با طلبه جوانی که هدفش شادی 

کودکان روستاهای محروم است صفحه��15را�بخوانيد
پوشش هاي بيمه تکميلي 
درمان به چه كار مي آید؟

درباره گروه هاي مختلف درماني و جبران 
هزینه هاي آن با بیمه تکمیلي  صفحه��04را�بخوانيد

ماليات رفت تا مهر  صفحه��03
سامانه امور مالیاتی روی پزشکان بسته نمی شود

هفته هــای قبل در مــورد کند بــودن روند امــور اداری در 
آلمان برایتان گفته بودم، و آلمــان را به خاطر وجود قوانین 
سخت گیرانه و دقیق در شــروع کار، به قتلگاه استارتاپ ها و 

کسب وکارهای نوپا تشبیه کردم.
اما این هفته می خواهم از مطالب قبلی کمی فاصله بگیرم و به 
مهم ترین نمایشگاه حوزه علم و تکنولوژی که در همین کشور 

آلمان برگزار می شود بپردازم؛ ایفا!
ایفا مهم ترین رویداد تکنولوژی در جهان است. نمایشگاهی 
که در آن، جدیدترین محصــوات الکترونیکی، لوازم خانگی 
و دســتاوردهای کمپانی های فعال در این حــوزه به نمایش 
گذاشته می شود. شروع ایفا به سال 1924 برمی گردد و این 
نمایشگاه برای ســال های زیادی، هر دوســال یکبار برگزار 
می شد. اما از سال 2005 مجددا تصمیم بر این شد که هر ساله 
در اواخر ماه آگوســت یا اوایل ماه سپتامبر، این نمایشگاه در 

محل دائمی نمایشگاه های برلین برگزار شود.
از اهمیت ایفا همین قدر بگویم که آلبرت آینشتاین )انیشتین 

خودمان( هم در این نمایشگاه حضور داشته است.
امســال من برای چهارمین بار در این نمایشگاه حضور پیدا 
کردم تا با جدیدترین ساخته های بشر از نزدیک آشنا شوم. ایفا 
برای ما ایرانی ها، نمایشگاه متفاوتی است، چراکه در ایفا همه 
اپراتورهای بزرگ اروپا حضور دارند اما سیمكارت نمی فروشند. 
همه ارائه دهنــدگان اینترنت حضور دارنــد اما عضوگیری 
نمی کنند. شرکت های بزرگ حضور دارند اما خبری از خودکار 
و تقویم اشانتیون نیست. در ایفا، دستاوردهای کمپانی هاست 
که برایشان تبلیغ می کند. این دســتاوردها زمانی بیشتر در 
ذهن شما می نشــیند که مدیران شــرکت ها، با رد شدن از 
مرز خاقیت، در غرفه هایشــان دست به فعالیت های عجیب 
و غریبی می زنند تا محصول، نوآوری یا ایده شــان را به زبان 
ساده و عملی به مخاطبان نشان دهند. مثا اگر قرار باشد یک 
کمپانی در نمایشــگاه ایفا از پهپادهای خود با قابلیت حمل 
مســافر رونمایی کند، محدودیتی برای پرواز واقعی با مسافر 

این پهپادها در سالن وجود ندارد و انجام می گیرد.
اتفاقا یکی از مواردی که نمایشگاه ایفا را جذاب کرده، همین 
رقابت کمپانی ها برای داشــتن غرفه های بهتر اســت. جایی 
که هر سال در ســالن هر کمپانی، فعالیت های مختلفی برای 

سرگرم کردن بازدیدکنندگان طراحی و اجرا می شود.
حضور در ایفا، به من این دید را می دهد که کدام کمپانی در 
حال حرکت رو به جلوست، کدام کمپانی در حال درجا زدن 
اســت و کدامیک، کم کم از خاطرات محو می شود. نام های 
بزرگی در ایفا حضور دارند، که هر کدامشــان در حوزه کاری 
خودشان از غول های تکنولوژی محسوب می شوند، اما در ایفا 
نام ها نقشــی بازی  نمی کنند، بلکه ایده های اجرا شده که در 
معرض نمایش قرار دارند، عیار واقعی هر کدام از این شرکت ها 
را به بازدید کنندگان نشان می دهند. در ایفا می توان به راحتی، 
حرکت رو به جلوی کره ای ها، ســاکن ماندن آلمان ها و رو به 
افول بودن ژاپنی ها را حس کرد. اما چیزی که حتی در ایفا هم 
نمی توان به صورت واضح فهمید، وضعیت کلی چینی هاست 
که آیا واقعا در این حدی که نشان می دهند پیشرفت کرده اند 
که یکی از قطب های تکنولوژی جهان باشند، یا همه این ها در 

ظاهر این گونه است و طبل تو خالیست.
نمایشگاه ایفا از 15 شــهریور آغاز شده و تا 20 شهریور ادامه 
پیدا می کند. من هم از این نمایشــگاه گزارش های ویدئویی 
زیادی بــرای عاقه مندان به تکنولوژی تهیــه کرده ام که در 
سایت آپارات منتشــر شــده اند. اگر به تکنولوژی عاقه مند 

هستید، این ویدئوها را از دست ندهید.

مستقیم از ایفا 2۰19 برلین

ستونیکشنبه
شهروزُچرکچی

روزنامه فرهنگي ،  اجتماعي،
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یکشنبه |17 شهریور  1398 
16 صفحه
شماره 2466
 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان ها 1000تومان

  عکس�یك

تابلویی در ورودی مسجد امام در میدان نقش جهان اصفهان نصب 
شده اســت که انجام کارهای ممنوع در این مسجد تاریخی را به 

گردشگران یادآوری می کند. 
یکی از مواردی کــه در این تابلو عنوان شــده ممنوعیت هرگونه 
عکاسی فشن و مدلینگ است. به نظر می آید اضافه شدن این گزینه 
در پی افزایش عکاسی مدلینگ در آثار تاریخی است که اخیرا در 
ایران هم افزایش پیدا کرده  اســت به ویژه در یک ســال اخیر که 
شاهد حضور مدل های خارجی در آثار تاریخی ایران بوده ایم. یکی 
دیگر از گزینه های تابلوی مسجد امام ممنوعیت به همراه داشتن 

آات موسیقی است. مســجد امام که به نام های مسجد سلطانی، 
مسجد جامع عباسی و مسجد شاه نیز شهرت دارد مهم ترین مسجد 
تاریخی اصفهان و یکی از مساجد میدان نقش جهان است که در 
طی دوران صفوی ساخته شده است. این بنا شاهکاری جاویدان 
از معماری و کاشــی کاری در قرن یازدهم است. مسجد امام 15 
دی 1310 با شــماره ثبت 107 به عنوان یکــی از آثار ملی ایران 
به ثبت رسیده  اســت. این بنای ارزشمند تاریخی همراه با میدان 
نقش جهان نیز به عنوان یکی از میراث جهانی یونسکو ثبت شده  

است.)چمدان(
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شوک بازی 
ایرانی در

بازار جهانی
شگفتی منتقدهای 

بین المللی از تجربه 
»فرزندان مورتا«

محمد طالبیان | در کمتر از يک دهه 
صنعت بــازی ايران از ســاخت کپی 
آثار مطرح بین المللــی به جايگاهی 
رســیده که می توانــد از ديد کیفی 
با پرهزينه ترين بازی هــای روز دنیا 
رقابت کند. در روزهايی که چند بازی 
پرهزينــه با برندهای چنــد میلیارد 
داری قســمت های جديــد خود را 
روانه بازار کرده اند، »فرزندان مورتا« 
توسط تیمی کاما ايرانی ساخته شده 
و موفقیتی بی سابقه را برای اين صنعت 
در کشورمان رقم زده. فرزندان مورتا 
از ديد فرآيند تولید با تمامی بازی های 
ايرانی متفاوت است. تیم توسعه دهنده 
با استفاده از ترفند هايی خاص موفق 
شد بازی خود را زمانی که مراحل اولیه 
توســعه را دنبال می کرد، پیش روی 
گیمرها در وبسايت کیک استارتر قرار 
دهد و رقمی بیــش از 100 هزار دار را 
برای ادامه کار جمع آوری کند. وضعیت 
زمانی جذاب تر از گذشته می شود که 
بدانید پنج سال پیش »شوهی يوشیدا« 
مدير اســتوديوهای بخش سرگرمی 
سونی با معرفی فرزندان مورتا در توئیتر 
خود، کمک چشمگیری به جمع آوری 
بودجه مورد نظر تیم سازنده كرد. بعد 
از انتظاری طوانی و چند ساله نهايتا 
چند روز پیش فرزنــدان مورتا برای 
کامپیوترهای شخصی و کنسول های 
بازی توسط کمپانی لهستانی منتشر 
شــد. بازی که تاکنون 23 نقد از سوی 
رسانه های معتبر بین المللی برای آن 
منتشر شده و توانسته متوسط امتیاز 
85 از 100 را به خــود اختصاص دهد. 
متوســط امتیازی که حتی بسیاری از 
بازی های مطرح نیز موفق به دريافت آن 
نمی شوند. در اين میان اما موفقیت های 
فرزندان مورتا به پايان نرسیده. چند 
ماه تا برگزاری مراســم بهترين بازی 
سال 2019 در شاخه های مختلف باقی 
مانده و بســیاری از رسانه های معتبر 
صنعت بازی اعتقاد دارند که اين ساخته 
ايرانی می تواند کانديــدای دريافت 
جايزه بهترين بازی مستقل سال 2019 
باشد. اتفاقی که با توجه به سابقه چند 
سال اين رويداد عجیب نیست و حتی 
می توان برای رسیدن به آن برنامه  ای 

جدی در نظر گرفت. 
اکنون با نگاهی به سرنوشت استوديو 
بازيسازی فن افزار شريف که در خارج 
کشــور »ددمیج« نــام دارد، متوجه 
می شــويم که بزرگ ترين مانع در راه 
بازيســازهای ايرانی هزينه ساخت 
است. در دورانی که فیلم های سینمايی 
با چند میلیارد تومان تولید شــده و 
در نمونه های انگشــت شــمار موفق 
به دريافت جوايــز بین المللی معتبر 
می شــوند، فرزندان مورتا نشان داده 
که صنعت بازی ايران مســیری کاما 
متفاوت از سینما را پیش گرفته. امروز 
بازيســازهای ايران بدون هزينه های 
چشــمگیر به درآمدی چند میلیارد 
تومانی می رســند و آنهايــی که با 
روش های مدرن دنیا ســرمايه توسعه 
را جمع آوری می کنند، می توانند توجه 
گیمرها در تمامی نقاط دنیا را به خود 

جلب کنند. 
گزارش صفحه 12 را بخوانید.

راز جاذبه مرگبار بانک سرمایه 
در زمان تحریم ها، 

سوئیفت به طرز 
عجیبی براي بانک 

سرمایه بسته
نشده بود!

»در تمــام دوران تحریم هــاي دولت قبل، همــه بانک ها 
سوئیفت شان بسته شــد به جز بانک ســرمایه. سوال این 
است که چرا بسته نشد؟ آیا بانک مهمي   بود؟ این سوئیفت 
باز بود تا عوامل کار ارزي خود را انجــام دهند که آن مقدار 
امروز با قیمت دار فعلي یک میلیارد دار مي شــود.« این 
صحبت هاي عجیب را روز گذشــته مهــرداد باقري)عضو 
هیات مدیره وقت بانک سرمایه( در دادگاه روز گذشته بیان 
کرده و از دلیل جذبه مرگبار بانک ســرمایه پرده برداشته 
است. این مدیر وقت، طبق اعام نماینده دادستاني در یکي 
از جلســات دادگاه، متهم ردیف چهارم اســت که نماینده 
دادستان درباره او گفته بود: »مهرداد باقري به عنوان نماینده 
گروه ریخته گران و عضو هیات  مدیره فعالیت داشــته. او از 
طریق 9فقره از شرکت هاي ذي ربط اقدام به ارائه تسهیات 
غیرقانوني، بدون رعایت ضوابــط بانکي كرده و باعث اتاف 
وجوه بانک بالغ بر 190هزارمیلیارد تومان شــده اســت. او 
همچنین متهم به اخال عمده در نظام اقتصادي، از طریق 
اخال در نظام پولي و بانکي اســت و پرونده او درخصوص 
تســهیات ارزي در شعبه یک مفتوح اســت. متهم باقري، 
عامدانه و عالمانه اقدام به اعطاي تســهیات غیرقانوني به 
بهروز ریخته گران کرده است.« حاا این متهم که پرونده او 
درخصوص تسهیات ارزي نیز مفتوح است، از یک راز عجیب 
پرده برداشته که سال هاست کسي درباره آن صحبت نکرده 

و به نظر مي رسد یکي از شــاه کلیدهاي اصلي تبدیل شدن 
بانک سرمایه به باتاق فســاد اقتصادي بوده است. در اوج 
سخت گیري هاي بین المللي بانکي با ایران که امکان مبادات 
تجاري با خارج از کشور را با مشکات عجیبي رو به رو کرده 
بود)بسته شدن سوئیفت(، بانک ســرمایه به طرز عجیبي از 
این ممنوعیت دور مانده و باعث به وجود آمدن رانت عظیم 
اقتصادي و پرونده هاي کان فساد اقتصادي گسترده شده 
اســت. اما چرا این اتفاق رخ داده و چگونه پوئن مثبت یک 
بانک که مي توانست گره گشــاي بخشي از تجارت و اقتصاد 
ایران باشد، به دومینویي از مشکات اقتصادي و فسادهاي 

پي درپي تبدیل شد؟

متهم چه گفت؟
جلسه روز گذشته بانک سرمایه طواني بود و پر از جزئیات. 
در این گزارش ترجیح مي دهیم فقط درباره همان ماجراي 
ســوئیفت و کدهایي که در این جلســه دادگاه داده شده، 
توضیح دهیم تا از خط اصلي دور نشویم. مهرداد باقري)عضو 
هیات مدیره وقت بانک سرمایه( در بخشي از دفاعیات خود 
گفت: »معامات ارزي از بیماري هایي اســت که در جامعه 
پراکنده کرده اند. در شبکه فسادي بانک سرمایه، معامات 
بانکي، حساب سازي و بزرگنمایي اماک از بانک سرمایه آغاز 
شده است که حسابرسي بانک مرکزي یا زورش نمي رسید 

یا به برخي افراد عنایت مي شــد. هنوز چنــدي  مطلب در 
این شبکه مغفول است و ســرتیم هاي اساسي در ایجاد این 
مشکات هنوز مورد ســوال قرار نگرفته اند. در تمام دوران 
تحریم هاي دولت قبل، همه بانک ها سوئیفت شــان بســته 
شد به جز بانک سرمایه. سوال این است که چرا بسته نشد؟ 
آیا بانک مهمي  بود؟ دلیل آن هیچ وقت مشــخص نشد. این 
سوئیفت باز بود تا عوامل کار ارزي خود را انجام دهند که آن 
مقدار امروز با قیمت دار فعلي یک میلیارد دار مي شود.«  
این متهم با اشاره به فسادهاي ایجادشده در سیستم بانکي و 
ارزي کشور از اصطاحي تحت عنوان شبکه هجوم اقتصادي 
داعشــي نام برد و گفت: » این بانک جامعه کوچکي بود که 
تعداد زیادي از مردم با آن ســر و کار داشتند. این شبکه اگر 
موفق مي شد سیستم را مال خود کند که یک شبکه معلمي  را 
در بر مي گرفت که با احتساب خانواده ها و شاگردانشان نیمي 
 از جمعیت کشور را شامل مي شد. اگر هم موفق نمي شدند 
که هم اکنون نشدند، مي گفتند این هم معلمي  شما... بانک 
تولید ندارد و ایحه قانون حذف ربــا را منحرف کردند. این 
سیستم را طوري طراحي کردند که از پتروشیمي ها شروع 
کرده و به بانک ها رسیده اســت. چطور مي شود شرکتي که 
من موسس اش بودم 1000میلیارد تومان سرمایه پرداخت 

شده داشته باشد؟« 
ادامه در صفحه 03

فرا رسیدن  تاسوعا و عاشورا
را تسلیت می گويیم 

روزگار مقتدی صدر درقم
درباره روحانی  متنفذ عراقی که  همزمان با

ایام محرم در قم به سر می برد  صفحه�03

مثل ۴2 سال پيش 
در سال 55 ایران با پیروزی  در زمین هنگ کنگ خیز بلند خود برای جام جهانی را 

آغاز کرد.حاا نوبت شاگردان ویلموتس است 
42 ســال پیش بازی ایران و هنــگ کنگ اولین 
بازی ای بود که به شــکل مســتقیم از تلویزیون 
می دیدم و حاا به وضــوح صحنه های گل ایران 
در ذهنم نقش بســته. ضربه ســر کازرانی  ایران 
را یک برصفر پیش انداخــت و حرکت پابه توپ 

علی پروین از راســت و پاس  زیبایــش در دهانه 
دروازه خالی که با نوک پــای غفورجهانی به گل 
دوم بدل شــد. اولین بازی ایران در مرحله نهایی 
انتخابی جــام جهانــی 1978. در گروهی که با 
استرالیا ، کره جنوبی ، کویت و هنگ کنگ همگروه 

بودیم و در نهایت با 6 برد و دو تساوی )هردو مقابل 
 کره جنوبی ( به جام جهانــی رفتیم. حاا باز هم 

هنگ کنگ آغاز ماراتن ایران برای حضور در جام 
جهانی است .

گزارش صفحه 11 را بخوانید... 
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شما خوش خط و خال ها!
مقایسه ای کوتاه و متفاوت میان خودروهای 

شاسی بلند کوچک بازار صفحه��06را�بخوانيد
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ترامپ راضی شده بود، مشاوران کار را 
خراب کردند

پی یر هاسکی، روزنامه نگار فرانسوی در یادداشتی با عنوان: »شلیک 
به میانجیگری فرانسه در پرونده ایران«  در پایگاه اینترنتی »فرانس 
اینتر« ضمن بررسی موانع و چالش های میانجیگری میان تهران 
و واشنگتن معتقد است ترامپ در نشســت سران گروه 7 تا اندازه 
زیادی با فرانسه به توافق رسیده بود ولی با بازگشت به کشورش، 
مشــاوران او، نظرش را تغییر دادند. ترجمه یادداشت هاسکی را 
که خبرآناین منتشــر کرده، در ادامه بخوانید:»تاش هایی که با 
همت دیپلماسی فرانسه از 10 روز پیش، در بیاریتز )محل نشست 
سران گروه 7 ( آغاز شد، با مخالفت های جدی روبه رو شده است؛ 
در ایاات متحده آمریکا و بــه همان اندازه اســرائیل با این روند 
مخالفت کردند. در ایاات متحده آمریکا و اسرائیل، مخالفان برای 
فشار حداکثری بر ایران و بستن در امیدی که بیاریتز باز شده بود، 
همه تاششان را کردند. مخالفان به طور مشخص، طرح فرانسه در 
ایجاد یک خط اعتباری به ارزش 15 میلیارد دار در ازای فروش 
نفت ایران را هدف گرفتند؛ طرحی کــه در ازای صرفنظر ایران از 
شروع فعالیت های هسته ای این کشور را منتفع می کرد. در ایاات 
متحده آمریکا، برایان هوک، مشاور ترامپ در امور ایران، حمایت 
آمریکا را به طور کامل از طرح فرانسه رد کرد و حتی اعام کرد که 
آمریکا تحریم های تازه ای علیه ایران وضع خواهد کرد و در نهایت 

ترامپ در یک تماس تلفنی با مکرون اظهارات هوک را تأیید کرد.
این در حالی اســت که ترامپ در بیاریتز اعام کــرده بود که به 
دنبال تغییر رژیم در ایران نیست ولی بدون شک هستند افرادی 
در اطراف رئیس جمهور آمریکا که قطعا سقوط حکومت ایران را 

نشانه گرفته اند، از جمله جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ.
مشاورانی که آرزو می کنند تحریم های نفتی علیه ایران گلوی ایران 
را بفشارد و در نهایت این کشور را خفه کند و البته شواهد گویای 
آن است که تحریم ها تأثیر قابل توجهی بر زندگی روزمره ایرانی ها 
داشته اســت. »بازها« در دولت ترامپ بر این اعتقادند که به جای 
مذاکره به شــیوه اوباما یا پذیرش طرح فرانسه، این فشارها باز هم 
باید بیشتر و بیشتر شود. این همان منطق بنیامین نتانیاهوست که 
اخیرا در تماســی تلفنی با مکرون به صراحت بر این مسئله تأکید 
کرده که هم اکنون زمان رها کردن فشارها نیست. بنیامین نتانیاهو 
با همین هدف به لندن رفت تا بوریس جانسون را متقاعد کند که 

شرکای اروپایی اش یعنی فرانسه و آلمان را رها کند.
همانگونه که پیش بینی می شــد، به موازات دور شــدن از اهداف 
نشســت بیاریتز، ایران هم لحنش را تندتر کرد. اما دیپلمات های 
فرانسوی هنوز ناامید نشده اند و تاش می کنند بتوانند میانجیگری 
خود را به سرانجام برســانند اما مذاکره با ترامپ به این آسانی ها 
نیست. در بیاریتز، امانوئل مکرون رو در روی ترامپ قرار گرفت و 
با او ناهار خورد و در مقابل استدال های مکرون حساسیت زیادی 
نشــان نداد و اجازه داد تا وزیر خارجه ایران به بیاریتز بیاید. اما به 
محض بازگشت به واشنگتن، ترامپ به ناگاه تحت تأثیر مشاوران 
تندرو قرار گرفت و آنها توانستند دســت برتر را در مقابل ترامپ 

بگیرند.
روزنه ای که در بیاریتز درخشــیده بود در حال بسته شدن است و 

این انتظار می رود که جایش را به افزایش تنش بدهد.

نظام جمهوری اسامی نظام آمر به   یک روز با سیاستمداران 
معروف و ناهی از منکر است

سید ابراهیم رئیسی در گردهمايی 
فعاان حوزه امر به معروف و نهی از منکر، 
گفت:»فقها در باب امر به معروف و نهی از 

منکر بحث کردند و اين امر را مجاهده ای در 
راه خدا محسوب کردند، برخی فقها در ذيل 

بحث جهاد، امر به معروف و نهی از منکر را 
مطرح کردند لذا امر به معروف و نهی از منکر 

جلوه ای از جلوه های جهاد فی سبیل اه، 
مجاهدت، در راه خدا و وظیفه جهادی انجام  

دادن است.«
 خداوند قدرتی به آمر و ناهی می دهد که 

امر کننده و نهی کننده )نه خود شخص او، 
بلکه امِر آمر( با قدرت در جايگاه برتر قرار 

دارد و بايد قدرتمندانه پیگیری کرد تا 
معروف تحقق پیدا کند و زشتی رخت 

بربندد. با يک بار گفتن و اگر ازم شد دو و يا 
چند بار تاش شود معروف انجام و منکر در 

جامعه اسامی نباشد. 
 در حوزه زندگی فردی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و کسب و کار، منکر ها 
نبايد وجود داشته باشند. فردی که در مقابل 

ترک معروف و انجام منکر حس نداشته 
باشد و امر به معروف و نهی از منکر نکند و 

احساس مسئولیت نداشته باشد، در روايات 
ما مرده معرفی شده است؛ يعنی شاخص 

برای زنده و مرده بودن در يک جامعه آمر به 
معروف و ناهی از منکر بودن و احساس 

مسئولیت کردن در اين زمینه است.
 آيا حاضر نیستید برای دين، »به تو چه« 

را تحمل کنید؛ درحالیکه حجت خدا جان 
شیرين و بهترين های خود را در راه دين 

داده است.
  کسی حق ندارد حّب و بغض شخصی 

خود را در اين وظیفه دخالت بدهد و آمر به 
معروف و ناهی از منکر مجاهد فی سبیل اه 

است که اگر کارش برای خدا باشد، آثار و 
برکات الهی خود را دارد و پرچم امر به 

معروف ونهی از منکر را امام )ره( در اين 
کشور بلند کردند و برکات الهی که اين 

پرچم همواره داشته است و برکاتی که امروز 
برای ملت ما و ملت های جهان دارد، از امر به 

معروف و نهی از منکر و از ايستادگی و 
مقاومت در برابر زشتی ها و پلشتی هاست.

 دشمن دنبال اين است که منکرات، 
مفاسد و مفاسد اخاقی و فکری را در جامعه 

گسترش بدهد و هرج و مرج و فساد و 
بی قانونی ايجاد کند.

 ديروز انکر منکرات نظام طاغوتی و 
ستمشاهی بود و امروز اعرف معروف ها 

حفظ نظام جمهوری اسامی است و بايد 
همه برای حفظ نظام تاش کنیم.

سی
لما

دیپ

بهروز کمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي ، 
روند اجراي گام ســوم را اجرا کرد و با اشــاره به 
دســتور اخیر رئیس جمهور براي آغاز گام سوم، 
ضمن تشریح فعالیت هاي هسته اي کشور گفت: 
»دشــمنان انقاب کــه پیشــرفت هاي ایران را 
نمي دیدند در حوزه هســته اي شــروع کردند به 
کارشــکني. اوج فعالیت هاي ما غني سازي بوده 
است و در حوزه صنعتي در ابعاد مختلف براساس 
اســناد باادستي توســعه نیروگاه هاي هسته اي 
و برنامه غني ســازي براي یک میلیون ســو، طي 

15سال در دستور کار قرار گرفت.«
 )با اشاره به هشــت موضوع مورد مذاکره که 
شــامل محدودیت هایي در برجام شــده است(: 
»راکتور آب سنگین، کارخانه تولید آب سنگین، 
بازفرآوري سوخت مصرف شــده، غني سازي در 
ظرفیت و سطح، تحقیق و توســعه، فردو، میزان 
ذخایر و نظارت و دسترســي آژانس«، از بین این 
هشت موضوع در حوزه نظارت و دسترسي آژانس 
و شفاف سازي فعا بنا نداریم به این حوزه دست 
بزنیــم. آژانس مراجعــه مي کنــد و مي بیند که 
چهاراقدام در چارچوب گام سوم انجام شده است.

کرونل فروتا، مدیرکل موقت آژانس در برنامه و   

دعوت از پیش انجام شــده در زمان حیات آقاي 
آمانو، یکشــنبه به ایران مي آید و تا ظهر با برخي 
مقامــات ازجمله آقایان صالحــي و ظریف دیدار 
مي کند. همچنیــن آقاي کرونل یکشــنبه عصر 

تهران را ترک خواهد کرد.
 اولین اقدام ما این بــود که از روز جمعه تولید 
مواد غني شــده از زنجیره هاي تحقیقاتي و عدم 
اخاط را شروع کردیم و این روند به آژانس اعام 
شده است. دومین اقدام ایران این است که اکنون 
گازدهي ماشین IR6s که قرار بود از ابتداي سال 
یازدهم برجام گازدهي شود را شروع کردیم. مورد 
سوم، راه اندازي زنجیره 20تایي ماشین IR4 است 
که آن هم قرار بود از ابتداي ســال یازدهم انجام 
شــود که اان آن را انجام مي دهیم و چهارمین 
اقدام در گام سوم این است که قرار بود گازدهي به 
زنجیره 20تایي ماشــین IR6 را دوماه دیگر آغاز 
کنیم که آن را نیز از حاا شــروع کردیم. ما ایجاد 

زنجیره 30تایي را در برنامه بعدي خود داریم.
 قبل از این که گام ســوم به پایان برسد حدود 
دوماه آینده، چند اقدام مهم دیگر داریم که انجام 

خواهیــم داد؛ راه انــدازي زنجیره هاي شــاهد 
164تایــي IR4 و راه اندازي زنجیره هاي شــاهد 
IR2m . با توجه به این که ظرفیت این ماشین ها 
چهار تا پنج سو اســت، عما مي توانیم بگوییم با 
328ماشین، 1500سو افزایش ظرفیت خواهیم 
داشت، گویي 1500ماشین نسل اول اضافه کنیم.

 همچنین گازدهي به زنجیره میاني سانتریفیوژ 
سه بیلوز IR5 را هم خواهیم داشت. عاوه بر این 
گازدهي زنجیره 30ماشین IR6 که قرار بوده سال 
هشت و نیم برجام انجام شــود را انجام مي دهیم؛ 
اان زنجیره 10تایي را داریم گازدهي مي کنیم و 
از روز جمعه گازدهي زنجیره 20تایي را شــروع 
کردیم. همچنین زنجیره 30تایي را نیز راه اندازي 
 IR6 مي کنیم که عما طي دو ماه آینده 60ماشین
خواهیم داشت که هم در حال تحقیق و توسعه و 
هم درحال افزایش ذخایر اورانیوم کشور خواهند 

بود.
 به زودي بحث بتن ریزی نیــروگاه اتمي  دوم 
بوشــهر را خواهیم داشــت. صنعت هســته اي 
به ســرعت کار خود را ادامه مي دهــد، در حوزه 
تحقیــق و توســعه محدودیت نداشــتیم بلکه 
زمان بندي شده جلو مي رفتیم که آن هم براساس 
برنامه 15ســاله ســازمان انــرژي اتمــي  بود. 
فعالیت هاي هســته اي نمي تواند با سرعت انجام 
شود بلکه در یک زمان بندي و دقت عمل مشخص 
انجام مي شود اما اکنون در گام سوم دیگر به این 
زمان بندي تعیین شــده و توافق شــده در برجام 

پایبند نیستیم.
 هرچه جلوتر مي رویم شرایط سخت تر مي شود 
از این رو طرف هاي اروپایــي باید بدانند که زمان 
زیادي باقي نمانده است. در حوزه تحقیق و توسعه 
و حوزه هــاي دیگر غیر از فردو و شــتاب دادن به 
سرعت غني سازي، فعالیت  دیگري نمي ماند که ما 
بخواهیم در روند کاهش تعهــدات انجام دهیم. 
ایران در شــرایط فعلي توانایي ازم براي افزایش 
میزان و سطح غني سازي را دارد. اروپایي ها باید 
بدانند ایران بر اهداف و حقوق خودش مبتني بر 
آرمان هایش اصــرار دارد و ذره اي از این آرمان ها 

کوتاه نخواهد آمد.
سخنگوي ســازمان انرژي اتمي  درادامه به 

سواات خبرنگاران پاسخ داد:
 ما اان به غني سازي 20درصد نیازي نداریم و 

ترجیح ما این است که اول ذخایر 4.5درصد را به 
اندازه کافي برسانیم و بعد سراغ 20درصد برویم.

 آژانس نظارت کننده است و طبق برجام آژانس 
باید آنچه اتفاق مي افتد را گزارش دهد. آژانس هم 
در این مدت گزارش دهي خود را داشــته است و 
درباره گام ها و اقدامات ایران نیز این گزارش دهي 
انجام مي شود. آقاي ظریف نیز اخیرا در نامه اي به 
موگریني با جزئیات اقدامات ایران در گام سوم را 
شرح داده اند. طبیعي است که شــوراي حکام و 
اعضاي آژانس باید بدانند که چرا بعد از 16گزارش 
آژانس که پایبندي ایران را تایید کرده است، اان 
ایــران اقداماتي در راســتاي کاهــش تعهدات 

برمي دارد.
 فعا تولید ماشین هاي ســانتریفیوژ براساس 
نیاز تحقیق و توسعه ماســت. اکنون 5060تا در 
نطنز داریم و 1044تا در فردو. ممکن اســت در 
گام هاي بعدي به پایان موضوعات فني برسیم. با 
توجه بــه انجام مذاکــرات بازطراحــي اراک در 
همکاري با چیني ها و 1+4 قصد نداریم به سمت 

راکتور قدیمي  برگردیم. 
 تعهد مــا این بود که در نطنز 5060ماشــین 
داشته باشیم و در آنجا ماشیني اضافه نمي شود و 
در فردو هم اضافه نمي شود اما در تحقیق و توسعه 
ماشین هایي را که قرار بود ســال یازدهم برجام 

داشته باشیم، جلوتر آوردیم و درباره تعداد آنها هم 
توافق کرده بودیم. درباره میزان غني ســازي هم 
چون دیگر بــه 300کیلو پایبند نیســتیم دلیلي 
ندارد که تولیــدات ســانتریفیوژها در تحقیق و 

توسعه رقیق شود بلکه مي تواند ذخیره شود.
 ما از برجام خارج نشدیم و در چارچوب برجام 
و بندهاي 26 و 36، کاهش تعهدات انجام مي شود. 
تعهدات یازده گانه اي کــه اروپایي ها وعده دادند، 
هیچ کدام انجام نشد از این رو نباید متوقع باشند که 
ایران تعهداتش را کامل انجام دهد. در عین حال 
که مــا چارچوب برجــام را حفــظ کرده ایم. در 
ضمیمه3 اقداماتي انجام شــد اما باز هم ما انتقاد 
داریم و در دوســه حوزه همکاري شد اما کفایت 
نکرد. به طور مثال قرار بود عضو ایتر باشیم اما بعد 
آمریکایي ها و انگلیسي ها سنگ اندازي کردند اما 
این نبود که آنها ما را محروم کرده باشند بلکه ایتر 

از وجود متخصصان ما محروم شد.
 در ارتباط با گام هاي بعدي داریم به انتهاي کار 
در حــوزه فني مي رســیم. این که تاثیــرات گام 
چیست، وزارت خارجه باید جواب دهد اما اینها در 
بیان حداقل مي گویند کــه مي خواهند برجام را 
حفظ کنند و در عدم اشــاعه، تجربه خوبي است، 
حرف ما این اســت که اگر این استفاده ها را دارد 

باید بهاي آن هم پرداخت شود.

كمالوندي: از برجام خارج نشدیم، 
تعهداتمان را كاهش دادیم

 روند اجراي گام سوم اعام شد

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

1    ربیعی: می خواهیم دولت را بدون تحريم تحويل بدهیم؛ 
ســخنگوی دولت در مقاله ای در روزنامه ایران نوشــت: همه تاش 
دولت تدبیر و امید در فرصت باقی مانده آن است که یک دولت بدون 
تحریم تحویل نسل 1400 دهد و چهل سال دوم انقاب ما چهل سال 
بدون تحریم شود. ما به مثابه یک ملت دیوار تحریم های ظالمانه را 
یک بار دچار فروپاشی کردیم و یک بار دیگر و نیرومندتر از هر زمان 
دیگر آن دیوار ظلمت را نابود خواهیم کرد. ما در برابر تحریم تسلیم 
نخواهیم شد اما از راه مقاومت، اتکا به توان داخلی توأم با ابتکارهای 

دیپلماتیک، انگیزه تحریم ایران را از میان خواهیم برد. 
2    جزئیات ديگری از انهدام پهپاد آمريکايی؛ امیر خوش قلب، 
معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش جزئیات منتشر نشده از 
ساقط کردن هواپیمای بدون سرنشین گلوبال هاوک ارتش آمریکا 
در حریم هوایی کشورمان را تشریح کرد: ما فعالیت این پرنده را کامًا 
رصد کردیم که به چه شکل پرواز می کند؟ مسیرش را می دانستیم به 
چه شکل در حال آمدن است، کامًا تحت رصد کامل شبکه یکپارچه 
پدافند هوایی بود، حتی از لحظه اول پرواز. این پرواز به شکلی به ما 
نزدیک می شد و مسیر را طی می کرد که قوانین و مقررات بین المللی 
جاری را رعایت نمی کرد. یعنی کامًا اقدامش یک اقدام تهدید آمیز، 
خصمانه و با حداقل های اصول پروازی بود، به شــکلی که این پهپاد 
آمریکایی حتی سامانه شناسایی خودش را هم خاموش کرده بود. ما 
این پرواز را در طول مسیر که شــاید بیش از سه ساعت طول کشید 
کامًا رصد و رفتارشناســی می کردیم که به دنبال چه چیزی است، 
شاید در همان مراحل اولیه کار می توانستیم اقدامات اولیه را انجام 
دهیم اما اجازه دادیم که کار خود را انجام داده، مسیر را طی کند و در 
کل مسیر هم اخطار می دادیم که رفتارت را تصحیح کن و رفتارت را 
در قالب رفتارهای بین المللی قرار بده اما هیچ توجهی به این اخطارها 
نکرد، در واقع توجهی به تذکرات شبکه یکپارچه پدافند هوایی انجام 
نداد که در انتها در یک زمان بسیار کوتاه که برایش غافلگیرکننده هم 
بود، در یک اقدام بسیار سریع، به موقع و هوشمندانه با توجه به اینکه 
ما اتاق های عملیات مشترک داریم، با تصمیم گیری مشترک در این 
اتاق عملیات مشترک در کوتاه ترین زمان به این نتیجه رسیدیم که 
این هدف متخاصم به یکی از سامانه های نیروی پدافندی هوافضا در 

قالب شبکه یکپارچه پدافند هوایی واگذار شود. )مهر(
3    انتقادهای تند مطهری از يک مســتند صداوسیما؛ علی 
مطهری، در یادداشتی با اشاره به مستند داستان اتم پخش شده در 
صداوسیما در خصوص مذاکرات هسته ای، آن را گاندوی دوم خواند 
و اینگونه آن را مورد انتقاد قرار داد: مســتند داســتان اتم با زیرکی 
مذاکره کنندگان برجام را یک طرف قرار داد و مقام رهبری را طرف 
دیگر. گویی مذاکره کنندگان راه خودشان را می رفته اند و رهبری هم 
راه دیگری داشته اند. این در حالی است که شروع مذاکرات و محتوای 
آن و امضای برجام همه با نظر مقام رهبری بوده است و نباید حساب 
ایشان را جدا کرد. اگر رهبر انقاب توصیه هایی داشته اند، این، وظیفه 
یک رهبر و روش رهبری است که همیشه ایده آل ها و سقف مطالبه را 
اعام کند تا مذاکرات به نفع ما پیش برود، و اا احتماا خود ایشان هم 
می دانستند که طرف مقابل زیر بار برخی از این توصیه ها نمی رود و تا 
آنجا که زورمان می رسد پیش می رویم. نکته سوم در مستند مذکور 
این بود که این مستند هیچ اشاره ای به کارشکنی های مخالفان اجرا 
شــدن برجام پس از امضای آن نکرد. همه می دانیم که بخشــی از 
حکومت مصمم بود که برجام اجرا نشود و برای رسیدن به این هدف 

خود از هیچ اقدامی نظیر ترساندن متقاضیان سرمایه گذاری خارجی 
در ایران و موشــک پراکنی بی موقع و مخالفت با قراردادهایی نظیر 
قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ و ایرباس و معطل کردن قراردادهای 
نفتی دریغ نکردند. بدیهی است که اگر کل حکومت مصمم به اجرای 
برجام بود و قراردادهای اقتصادی با شرکت های اروپایی و آمریکایی 
بسته می شــد خروج ترامپ از برجام نیز به این آسانی نبود. در واقع 
تندروهای ما شاید ناخودآگاه و شــاید برای انتقام گیری سیاسی با 
تندروهای آمریکا و با اسرائیل و عربســتان همصدا و همراه شدند تا 

برجام اجرا نشود. )ایسنا(
4    رئیسی: فضا، فضای ضد فســاد و مقاومت است؛ آیت اه 
رئیسی در همایش فعاان حوزه امر به معروف و نهی از منکر گفت: 
امروز فضای کشــور، فضای مقاومت اســت نه مذاکره. باید در برابر 
دشمن ایستادگی کرد و بر اســاس تدبیرهای رهبری چنین فضایی 
ایجاد شده و با کمک های ایشان تاش شــده مقاومت باقی بماند تا 
دیروز دشمن فساد را در جامعه تبلیغ می کرد اما امروز فضای مبارزه با 
فساد در جامعه ایجاد شده است و دشمن به دنبال این بوده که فضای 
ایستادگی را کم کند. رئیسی ادامه داد: دشمن می خواهد موجی از 
فساد را در کشور ایجاد و القا کند البته ممکن است جوان هایی داشته 

باشد اما روایی ندارد. )فارس(
5    مرتضوی آزاد شد؛ ســعید مرتضوی، دادستان سابق تهران 
که به دو سال حبس محکوم شده بود، آزاد شد. مرتضوی در پرونده 
شکایت اولیای دم روح اامینی به اتهام معاونت در قتل عمد به 5 سال 
حبس محکوم شــد اما دادگاه تجدید نظر به دلیل »اظهار ندامت« 
حکم حبس را به دو سال تقلیل داد. براساس ماده 85 قانون مجازات 
اسامی با احراز شــرایطی زندانی می تواند بعد از گذشتن دو سوم از 

دوران محکومیت خود، آزاد شود. )اعتمادآناین(
6    يک مرزبان شهید شد؛ مرزبانان هنگ مریوان حین کنترل 
و پایش نوار مرزی، با تعدادی افراد ناشناس مسلح معاند ضد انقاب 
در نقطه صفر مرزی و حریم ممنوعه که قصد ورود غیرقانونی به خاک 
کشور را داشتند، مواجه شدند. مرزبانان به محض مشاهده متجاوزان، 
موضع مناسب اتخاذ کرده و با حجم آتش ســنگین آنها را غافلگیر و 
موفق شدند با استعانت از خداوند متعال، تلفات سنگینی به معاندان 
جمهوری اسامی ایران در مرزهای غرب کشــور وارد کنند. در این 
درگیری مقتدرانه استواریکم مجید شیری پز به شهادت رسید. )ایلنا(

7    انتقادات توکلی از مذاکرات با فرانسه و اينستکس؛ احمد 
توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگویی به تندی 
از مذاکره با فرانسه و سامانه اینســتکس انتقاد کرده و گفته: در این 
مذاکرات، فرانسه ایران را تحقیر کرد. دفتر مکرون در قالب بیانیه 2 
شرط گذاشت و دســتور داد »ایران باید در موضوع صلح خاورمیانه 
با ما همراهی کند.« ما برای حفظ عــزت ملی این همه هزینه دادیم 
اما متأسفانه این طور توسط فرانسه تحقیر می شویم. مکرون بعد از 
گفت وگوی تلفنی با آقای روحانی، کنار ترامپ در کنفرانس خبری 
می ایستد و به صراحت می گوید: »فشار اقتصادی آمریکا نتیجه داد و 
حاا باید ایران را به سمت مذاکره راجع به موضوعات دیگر بکشیم.« 
این مسیر به نظر من سرانجام خوبی ندارد. به فرض که 15 میلیارد 
دار برای فروش نفت خط اعتباری به ما بدهند اما مستقیم پول نفت 
را به ما نمی دهند. می گویند: »از اینستکس بگیرید.« اینجا اینستکس 
مایه بدبختی برای ما می شــود چون به شکل یک شرکت انحصاری 
عمل می کند و فقط کااهایی را که می خواهد به ما می فروشد. مثا 

می گوید: »در عوض دار فقط دارو می دهیم«؛ حال آن که در وضعیت 
تحریم نباید دارو و غذا را در تحریم بگذارند اما سر ما منت می گذارند 
که غــذا و دارو را می توانیم از طریق اینســتکس بخریم. اروپایی ها 
از صدام هم با ما دارند بدتر برخورد می کننــد. صدام نفت را به آنها 
می داد و در عوضش دارو و غذا می گرفت اما حاا اروپا به ما می گوید: 
»در عوض پول نفت، غذا و دارو می دهد؛ آن هم با مبلغی که خودش 
تعیین می کند.« با این روش ما بدهکار اروپا می شویم چون ماده اولیه 
دارو را نمی دهند. داروی »برند« را با بیش از 3 برابر قیمت مواد اولیه 
در اختیار ما می گذارند یعنی مصرف 1.8 میلیارد دار در سال برای 

دارو به 7 میلیارد دار افزایش پیدا می کند. )نامه نیوز(
8    عملکرد اصاح طلبــان آنقدرها هم بد نبوده اســت؛ 
گزیده ســخنان مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور ایران در 
دولت اصاحات و از اعضای حقیقی شــورای عالی سیاست گذاری 
اصاح طلبان درباره عملکرد اصاح طلبان در مجلس و شورای شهر 
را بخوانید:  متاســفانه فضای رسانه ای کشــور هم نه تنها در بحث 
شــورا و مجلس، بلکه در کلیت امور رویه ای منفی پیدا کرده است. 
به ویژه در فضای مجازی مورد توجه قــرار دادن نکات منفی و عدم 
نگاه به ابعاد مثبت، به فرهنگی رایج تبدیل شده است. لذا نسبت به 
فراکسیون امید در مجلس و شــورا، بیش از برجسته شدن اقدامات 
مثبت، عملکرد منفی آن ها مورد توجه قرار گرفته اســت. منصفانه 
این است که از سوی این فراکسیون گزارش عملكرد ارائه شود و بعد 
عملکرد مورد انتقاد قرار گیرد. علی الخصوص، در ارتباط با شــورای 
شهر تهران که وجوه مثبت عملکرد آن مشخص تر و نمایان تر است. 
امروز شاهد هســتیم در چندین مورد از مسائل و مصائب همیشگی 
ساکنان پایتخت اقدامات مثبتی انجام شده که مهم ترین نمودهای 
آن را می توان در بهبود آلودگی هوا، عملکرد مثبت در زمینه ایاب و 
ذهاب و حمل و نقل و بهبود وضعیت ترافیک مشاهده کرد همچنین 
فرآیند شفافیت و ضدفسادي كه در شورا و شهرداري استقرار یافته 
است بي سابقه است. این ها سطوحی هستند که شهروندان به وضوح 
آن ها را لمس می کنند اما متاســفانه به ویژه صدا وسیما چون شورا 
از جناح باب طبعش نیست برخاف گذشــته كه دائما براي شورا و 
شــهرداري پروپاگاندا راه مي انداخت، امروز با برجسته سازي نقاط 

ضعف دستاوردها را کمرنگ جلوه می دهد. )انتخاب(
9    سیاست صبر اســتراتژيک روحانی درســت بود؛ رضا 
نصری، کارشــناس ارشــد روابط بین الملل با بیان اینکه )یک سال 
پیش( هنوز زمینه ســازی هاي سیاســی ازم برای اقدام به کاهش 
تعهدات صورت نگرفته بود و ممکن بــود کاهش تعهدات ایران، اروپا 
را بی درنگ به سمت آمریکا سوق دهد، گفت: امروز، پس از یک سال 
صبر استراتژیک، ایران دست کم به پنج گزارش آژانس مجهز است که 
نشان می دهد حتی پس از خروج آمریکا از برجام، نیت و قصد تهران 
کماکان حفظ توافق هسته ای و پایبندی به حقوق بین الملل است. وی 
افزود: امروز دست و پای اروپا برای اتخاذ اقدامات قهریه علیه ایران - یا 
بهانه تراشــی برای عدم همکاری با تهران - به مراتب بسته تر است و 
برای اروپا محذوریت های حقوقی و سیاسی ای ایجاد شده که پیش از 
این موضوعیت نداشت. با بیان اینکه در زمان خروج آمریکا از توافق 
هسته ای، تعهدات اروپا محدود به تعهدات برجامی بود، تصریح کرد: 
امروز، به دلیل اتخاذ سیاست صبر اســتراتژیک از سوی ایران، اروپا 
تعهداتی فراتر از متن برجام متقبل شده که قانونً و اخاقً متعهد به 

اجرای آنهاست. )ایرنا(

دفاع مطهری از برجام، حمله توکلی به اینستکس
عکسنوشت

    ماجرای مفقود شدن صدرالساداتی ها، شامگاه شنبه و صبح شنبه با انتشار دو استوری توسط اکانت صدرالساداتی 
پیچیده شد. صدرالساداتی در استوری اول تصویری از جاده 5 کیلومتر تا کیاسر را منتشر کرده بود و گفته بود در 

قم نیستند ولی اختفای اختیاری هم نکردند و در استوری دوم بیانیه ای صادر کرده و گفته بود که ظاهرا مسئله امنیتی باعث 
این وضعیت شده است. با این حال دو نماینده قم یعنی ذوالنور و امیرآبادی فراهانی و یک کاربر اصولگرا در توئیتر یعنی 

محمدرضا باقری، دیروز از این گفتند که آن ها در قم بودند، به فردو رفتند، زغال و قلیان خریدند و دست آخر هم به 
کیاسر رفتند. ادعا شده این عکس هم مربوط به صحنه خرید قلیان توسط آنهاست. 

    طائب، رئیس سازمان اطاعات سپاه و قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه در مراسم عزاداری در بیت 
رهبری.

    از راست، دکتر مصطفی محقق داماد، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سید حسن صدوق رئیس سابق 
این دانشگاه، منصور غامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سعداله نصیری قیداری، سرپرست دانشگاه شهید 

بهشتی در مراسم تودیع و معارفه. )عکس: امین جالی / ایرنا(

واکنش ها به گام سوم ایران
آژانس بین المللی انرژی اتمی: آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به تصمیم ایران برای تغییر 
فعالیت های مرتبط با تحقیق و توسعه تاکید کرد که بازرسان آژانس گزارش خود را درباره فعالیت های 
مربوطه در ایران منتشر خواهند کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه به تصمیم ایران برای 
اعمال تغییراتی در فعالیت های خود در ارتباط با تحقیق و توسعه هسته ای واکنش نشان داد. صفحه 
رسمی آژانس در توئیتر طی پیامی نوشت:»ما از گزارشات امروز رسانه ها در ارتباط با تحقیق و توسعه 
سانتریفیوژها در ایران مطلع هستیم. بازرسان آژانس در ایران حضور دارند و هرگونه فعالیت مرتبط با 
این موضوع را به مقر این سازمان در وین گزارش خواهند داد.« واکنش انگلیس به جزئیات گام سوم 
کاهش تعهدات برجامی ایران: در حالی که طرف اروپایی برجام هیچ اقدام عملی برای انجام تعهداتش 
انجام نداده، انگلیس به اقدام ایران برای استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته در راستای گام سوم خود 
در کاهش تعهدات برجامی اش واکنش نشان داد و آن را ناامیدکننده توصیف کرد. وزارت امورخارجه 
انگلیس روز شــنبه با انتشــار بیانیه ای به تصمیم جدید ایران برای به کارگیری ســانتریفیوژهای 
پیشرفته مدل IR6  و IR6s و تزریق گاز اورانیوم به سانتریفیوژها واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده 
است:»گام سوم ایران برای فاصله گرفتن از تعهداتش در توافق هسته ای به ویژه در شرایطی که ما و 
شرکای اروپایی و بین المللی مان برای کاهش تنش ها با ایران به سختی تاش می کنیم، ناامیدکننده 
است.« واکنش وزیردفاع آمریکا: وزیر دفاع آمریکا به آغاز گام ســوم کاهش تعهدات برجامی ایران 
واکنش نشان داده و مدعی شد که این اقدام برجام را نقض می کند. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا گفت 
که از به راه افتادن سانتریفیوژهای پیشرفته ایران برای افزایش ذخایر اورانیوم شگفت زده نشد. اسپر در 
پاریس گفت:»من از اینکه ایران اعام کرده است که می خواهد برجام را نقض کند، شگفت زده نیستم.« 
او افزود:»چیز عجیبی نیســت که ایرانی ها به دنبال چیزی باشند که همیشه قصد آن را داشته اند.« 
واکنش وزیر دفاع فرانســه:  فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه در کنفرانس خبری مشترک با مارک 
اسپر، وزیر دفاع آمریکا در پاریس ضمن اشاره به اینکه اقدامات آمریکا و اروپا برای تحکیم امنیت در 
خلیج فارس باید »مکمل و به خوبی هماهنگ باشند« گفت: هدف ما سوق دادن ایران به رعایت کامل 
توافق وین] توافق هسته ای[ از سوی ایران است. او افزود:»ما باید هر کاری می توانیم برای کمک به 

کاهش تنش با ایران و تامین امنیت کشتیرانی انجام بدهیم.«
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سناریوهای احتمالی 
در روزهای آرام ارزی

آیا خطر ارز پاشی در آستانه انتخابات وجود دارد؟
دو عامل بسیار مهم باعث ایجاد ثبات در بازار 
ارز و افت قیمت ها شــد؛ یکی کاهش تقاضا و 
دیگری اقدامات دولت به ویژه بانک مرکزی 
در بازارگردانی که التهابات را فرو نشــاند. به 
گزارش ایرنا، میانه های پارسال بود که اقتصاد 
ایران دار 18هزار تومانی را پس زد و ارزش 
ریال باا کشــید. از آن روزهایی که عده ای با 
انتشــار اخباری مبنی بر بریدن ترمز قیمت 
دار قصد متشــنج کردن فضای اقتصادی را 
داشــتند حدود یک ســال می گذرد و امروز 
قیمــت دار در بــازار آزاد در کانال 11هزار 
تومان می چرخد و در مقاطعــی به 10هزار 

تومان هم رسید.
در این مدت مردان اقتصادی دولت برای مهار 
افزایش قیمت ارز و از همه مهم تر پیش بینی 
پذیری بازار و رفــع التهابــات اقداماتی را به 
اجرا رساندند که مهم ترین آن محدود کردن 
فعالیت داان در بازار، برخورد با مفســدان 
ارزی،  راه اندازی ارز نیمایی و کاهش تقاضای 
وارداتی،  برگردانــدن ارز صادراتی، مدیریت 
تقاضای ارز و اخیرا هم تشــکیل بازار متشکل 

ارزی بوده است.
چندی پیش »فرهاد دژپسند« وزیر اقتصاد هم 
از ادامه دار بودن ریزش نرخ دار در بازار خبر 
داد و گفت اگر همین روند و شرایط اقتصادی 
و سیاســی برقرار باشــد،  احتمال استمرار 
کاهش قیمت ارز در بازار وجود دارد. هر چند 
هنوز تهدیدات بازار ارز از بین نرفته اســت اما 
کارشناسان معتقدند که هم افق سیاسی و هم 
اقتصادی برای بازار ارز روشن است و انتظاری 

برای جهش قیمت نیست.

  دو عامل در کنترل بازار
»مجید صامتــی« کارشــناس اقتصادی در 
گفت وگو با پژوهشــگر ایرنا دربــاره عوامل 
تاثیرگذار در بازار ارز که باعث کاهش قیمت ها 
شد و دار را به  کانال 11هزار تومان رساند، 
گفت: دو عامل بسیار مهم باعث ایجاد ثبات در 
بازار ارز و کاهش قیمت ها شد. اقدامات دولت 
به ویژه بانک مرکزی و کاهش تقاضا در طول 
یک سال گذشته موثرترین عوامل کاهش نرخ 

ارز و ایجاد آرامش در بازار بودند.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده بازار ارز پس 
از سکون در دولت های اول، با جهش قیمت 
در دولت های دوم روســای جمهوری مواجه 
می شود. تحرکات اخیر بازار ارز از ابتدای سال 
97 آغاز شــد که البته امروز پس از گذشت 
یک ســال می توان گفت بازار به ثبات نسبی 

رسیده است.
صامتــی با بیــان اینکه فعــا دار در کانال 
11هزار تومان حرکت می کند، اظهار داشت: 
اگر اتفاق خاصی از جمله افزایش تنش های 
سیاسی یا تحوات عمیق اقتصادی رخ ندهد 
می توان گفــت قیمت ارز جهشــی نخواهد 

داشت.
این کارشــناس اقتصادی با اشاره به اقدامات 
دولت برای ساماندهی بازار ارز پس از جهش 
قیمت ها گفت: در این مــدت بانک مرکزی 
توانست به خوبی بازارگردانی و تقاضای دار 

در بازار را کنترل کند.
صامتی با اشاره به مقررات بانک مرکزی برای 
برگشت ارز صادراتی و تاثیر آن در بازار ارز تاکید 
کرد: با برگشت ارز صادراتی دولت توانست امر 

بازارگردانی را انجام دهد که سیاست درستی 
بود و قدرت عرضه را افزایش داد.

او با اشــاره به کاهش تقاضا در بازار ارز ادامه 
داد: از آنجایی کــه فعالیت های اقتصادی  رو 
به کاهش رفته و واردات کمتر شده، تقاضای 
ارز هم در بازار افت کرده اســت. عامل اصلی 
کاهش تقاضا در بازار کنترل واردات از طریق 
مقررات گمرکی و برخــی از ممنوعیت های 
وارداتی است . البته به طور کلی در فصول اول 
و دوم ســال در بازار ارز شاهد جمود هستیم 
و در فصل های ســوم و چهارم تقاضا در بازار 
افزایش می یابد اما اگر در دو فصل نیمه دوم 
سال اتفاق خاصی که منجر به افزایش قیمت 
ارز می شود،  رخ ندهد ثبات نســبی در بازار 

حفظ می شود.
این کارشــناس اقتصــادی دربــاره عاملی 
که می تواند بــازار ارز را تهدیــد کند، گفت: 
موضوعی کــه می تواند تهدیــدی برای بازار 
ارز محسوب شــود پرداخت نشدن به موقع 
سودهای بانکی اســت. اگر بهره سپرده های 
بانکی مطابق قرارداد پرداخت شــود مشکلی 
پیش نمی آید امــا در غیر این صورت، ممکن 
است این نقدینگی از بانک ها خارج و به سمت 

سایر بازارها از جمله بازار ارز حرکت کند.
صامتی در پاسخ به این پرسش که در شرایط 
بهبود روابط سیاســی با کشورهای اروپایی و 
بهبود وضعیت اقتصادی امکان ادامه دار بودن 
ریزش قیمت دار وجــود دارد، گفت: در این 
شرایط امکان کاهش قیمت دار و ورود آن به 
کانال های کمتر از 11هزار تومان وجود دارد 
اما به طور قطع به معنای برگشت قیمت ارز 

در سال های 96 و قبل از آن نیست؛ عاملی که 
می تواند بــازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد و به 
بازار ثبات بخشد، موضوع اشتغال و تولید است 
که باعث تقویت قدرت برابری پول کشورمان 

با کشورهای دیگر می شود.

  خطر ارز پاشی در آستانه انتخابات
واقعیت این اســت در مقاطعــی رویدادهای 
سیاسی بیشتر از تحوات اقتصادی بر بازارهای 
کشورمان اثر می گذارند و این موضوع قابل انکار 
نیست. یکی از مهم ترین رویدادهای سیاسی 
کشــورمان برگزاری انتخابات مجلس شورای 
اســامی اســت بنابراین بعید نیست عده ای 

برای افزایش مشــارکت مــردم در انتخابات 
متوسل به دخالت در بازارها از جمله بازار ارز 
شــوند. در حالی که به تازگی بازار ارز به ثبات 
نسبی رســیده اســت این اقدام برای افزایش 
جلب رضایت مردم مانند ســم عمل می کند 
و اتفاقا نارضایتی بیشــتر مــردم را به دنبال 
خواهد داشــت. توصیه اکید اهل فن هم این 
اســت که دولت با روش های علمی مبتنی بر 
اصول اقتصاد به دنبال واقعی ســازی نرخ ارز 
باشد و تزریق ارز به بازار برای کاهش مصنوعی 
قیمت ها نه تنها کمکی به بازار نمی کند بلکه 
ذخایر ارزی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و 

اثر منفی در بازار می گذارد. 

ادامه ازصفحه���اول
  چرا سوئیفت مهم است؟

سوئیفت یک شــرکت عظیم اســت که مرکز آن در 
بروکسل واقع شده. کار اصلي سوئیفت، روغن کاري 
چرخ هاي مبادات مالي در دنیاســت. در واقع آنچه 
تا پیش از شکل گیري سوئیفت از طریق تلکس هاي 
مالي صورت مي گرفت و عما بین ارســال و دریافت 
آن تلکس ها گاه چندروز فاصله بود، اکنون در ســایه 

فعالیت سوئیفت خیلي سریع واقع مي شود. 
ســوئیفت )SWIFT( جامعه جهاني ارتباطات مالي 
بین بانکي است. موسسه اي بزرگ که از طریق ایجاد 
پل هاي ارتباطي، کار داد و ســتد مالي را تســهیل 
مي کند. سوئیفت در شــرایط کنوني حدود 11هزار 
بانک و موسســه مالي در 209کشــور جهــان را در 
بر مي گیــرد و حدودا شــش میلیارد پیــام مالي در 
سال توســط ســوئیفت مبادله مي شــود. در سال 
2012)1390( زیــر فشــار آمریــکا و تحریم هاي 
تعیین شده در ارتباط با برنامه هسته اي ایران، پیوند 
سوئیفت با بانک هاي ایران قطع شد و عما بانک هاي 

ایران از این شبکه  مالي جهاني اخراج شدند. 
پس از توافق هســته اي و پس از اجراي نخســتین 
الزامات مربوط به برجام از ســوي ایران، ممنوعیت 
خدمات رســاني به بانک هاي ایراني در سال 2016 
لغو شــد و پیوند بانک هاي ایراني با شریان هاي مالي 
از طریق سوئیفت دوباره برقرار شــد... همانطور که 
متوجه شدید، مسئله سوئیفت یکي از مسائل حیاتي 
ایران در آن زمان بــود و حتي در موقعــي که هنوز 
تحریم هاي تجاري پس از برجام به طور کامل برداشته 
نشــده بود، همه مســئوان کشــور و تجار به دنبال 
راه اندازي ســوئیفت بودند. در واقع ســوئیفت یکي 
از معدودهاي شــریان هاي اصلي براي تپیدن نبض 
اقتصاد ایران بود. اتفاقي که برقراري کامل آن حتي تا 

یک سال نیز طول کشید و تجار و مسئوان را به شدت 
خسته و آزرده کرد. حاا ســوال اینجاست که در آن 
شرایط عجیب چگونه بانک ســرمایه با سوئیفت در 

ارتباطات بوده است؟

 باز بود اما...
براي آنکه بدانیــم ماجرا از چه قرار بوده با مســعود 
دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت وگو کردیم. 
او به هفت صبح مي گوید: »واقعیت این است که در آن 
زمان، برخي از بانک ها از گزند تحریم ســوئیفت دور 
ماندند و همین موضوع باعث شد تا راه کوچکي براي 
مبادات مالي برقرار شــود. به نظر مي رسید تمرکز 
آمریکا و نهادهاي اقتصادي بین المللي بیشــتر روي 
بانک هاي بزرگــي مانند ملت، ملي، ســپه و... بود و 
گمان مي کنیم آن ها از این حجم بانک هاي خصوصي 
در کشور و میزان مبادات آن ها بي خبر بودند. تجار 
و مسئوان اقتصادي نیز این موضوع را محرمانه نگاه 
داشتند، تا اقتصاد کشــور بتواند به حیات خود ادامه 

بدهد.«

  سوءاستفاده هایي که شد
بازبودن ســوئیفت بــراي چندبانــک از جمله بانک 
ســرمایه اما درنهایــت ســویه هاي مضر خــود را 
نشــان داد. تجار و بازرگانان مي گوینــد، این اتفاق 
عما باعث به وجــود آمدن رانت براي این دســته از 
بانک ها شــد و در برخي مواقع بانک هــا براي آنکه 
بخواهنــد کارهاي تجــاري مربوط به ســوئیفت را 
انجام دهند، کمیســیون هاي چشمگیري را دریافت 
مي کردند)چیزي شبیه به کار بابک زنجاني در فروش 
نفت(. همین اتفاقات، انحصار و منابع مالي گسترده اي 
را براي بانک ســرمایه به وجود آورد که فاجعه هاي 

بعدي را رقم زد.

1 روز گذشته گزارشی منتشر کردیم از پایان مهلت 
قانونی ثبت کارتخوان های پزشکان در سامانه سازمان 
امور مالیاتی. طبق قرار قبلی 15 شهریور ماه پایان مهلت 
قانونی برای ثبت نام)بعد از دو بار تمدید( تعیین شــده 
بود. ما این سوال را مطرح کردیم که تا اان چند درصد 
پزشکان کارتخوان هایشــان را ثبت کردند؟ و اگر هنوز 
عده ای از ایــن کار امتناع کنند واکنش ســازمان امور 
مالیاتی چه خواهد بود؟ دیروز مســئوان سازمان امور 
مالیاتی و سازمان نظام پزشکی در گفت وگوهای جداگانه 
با برنامه های تلویزیونی به همین پرسش ها پاسخ دادند. 
نکته اول اینکه علی رســتم پور مدیــرکل دفتر تنظیم 
مقررات ســازمان مالیاتی کشــور در گفت و گو با بخش 
خبری 20:30 اعام کرد که موعد مقرر برای اجرای این 
قانون اول مهر ماه اســت و پزشکان همچنان برای ثبت 
کارتخوان در این سامانه فرصت دارند. با این اظهارنظر 
یک تلقی اشــتباه به وجود آمد که یکبــار دیگر فرصت 
قانونی تمدید شده است و رســتم پور مجبور شد شنبه 
صبح در یک مصاحبه جداگانه با برنامه »ســام، صبح 
بخیر« از شبکه سه توضیح بدهد که منظور این نیست که 
فرصت تمدید شده بلکه از ابتدا هم قرار بوده زمان شروع 
اجرای این قانون ابتدای مهر ماه باشد چون اساسا سامانه 
ســازمان امور مالیاتی قرار نیست هیچ وقت بسته شود. 
این سامانه همیشه باز است و هر زمانی هر پزشکی که به 
طور مثال تازه یک مطب تاسیس کرده می تواند با مراجعه 
به این سایت کارتخوانش را ثبت کند. او توضیح داد که 
سازمان امور مالیاتی زمان بندی قبلی را تعیین کرده بود 
تا در فاصله مانده تا ابتدای مهرماه بتواند اقداماتی مثل 
تخصیص کد شناســایی حافظه مالیاتی به هر دستگاه 

کارتخوان را انجام بدهد. 
2  سوال دیگری که مطرح شــد آمار تعداد پزشکانی 
است که در این سامانه تا اان اطاعاتشان را ثبت کردند 
چون می دانستیم که طبق آماری که 10 روز پیش اعام 
شد فقط یک تا دو درصد پزشکان ثبت نام کردند و این 
یعنی روند خیلی رضایتبخش نیســت. علی رستم پور 

صبح شنبه روی آنتن زنده شبکه سه اعام کرد که  طبق 
آخرین آمار 14266 پزشک کارتخوانشان را ثبت کردند 
که این معادل 21درصد تعداد پزشکان است و 79درصد 
همچنان برای این اجرای این قانــون معطل می کنند. 
حســین کرمانپور مدیر روابط عمومی ســازمان نظام 
پزشکی هم در گفت وگو با شبکه خبر این آمار را تلویحا 
تایید کرد اما یک نکته هم به آن اضافه کرد. او توضیح داد 
که 50درصد پزشکان به ســایت مراجعه کرده اند اما به 
دلیل آماده نبودن زیرساخت ها همه آن ها موفق به ثبت 

کارتخوان نشدند. 
3  حاا منظور پزشکان از آماده نبودن زیر ساخت ها 
چیست؟ مدیرکل روابط عمومی نظام پزشکی می گوید 
بعضی بانک ها هنوز بین خودشان با سازمان امور مالیاتی 
به توافق نرسیده اند و به همین دلیل امکان ثبت کارتخوان 
بعضی بانک ها مثل بانک پاســارگاد روی سامانه مالیاتی 
وجود ندارد. این ادعا البته با پاســخ تنــد مدیرکل دفتر 
تنظیم مقررات ســازمان مالیاتی در گفت وگو با شــبکه 
خبر مواجه شــد. علی رســتم پور تاکید کرد که هر 12 
شــرکت ارائه کننده خدمات پرداخت بانکی قابلیت ثبت 
روی سامانه سازمان امور مالیاتی را دارند. از همین بانک 
پاسارگاد هم که حسین کرمانپور گفته بود قابلیت ثبت 
روی سایت را ندارد، دقیقا 799 کارتخوان ثبت شده است. 
4 حاا اگر تصور کنیم تا ابتــدای مهرماه هم خیلی از 
پزشکان حاضر به ثبت کارتخوانشان روی سامانه سازمان 
امور مالیاتی نشوند تکلیف چیست؟ مدیر روابط عمومی 
سازمان نظام پزشــکی در این مورد می گوید این سازمان 
تکلیفی برای برخــورد در این زمینه نــدارد. آن ها فقط 
می توانند به عنوان یک نهاد صنفی و حاکمیتی از اجرای 
قانون حمایت کنند و اگر درصد کمی از پزشــکان هم با 
مقابل اجرای قانون بایستند خودشان باید پاسخگو باشند. 
علی رســتم پور اما تاکید کرد که ســازمان امور مالیاتی 
کسانی را که از قانون تمکین نکنند جریمه می کند. میزان 
جریمه هم 2 درصد درآمد )دریافتی( پزشکان خواهد بود 

و به هیچ وجه مشمول بخشودگی نمی شود.  

راز جاذبه مرگبار بانک سرمایه
در زمان تحریم ها، سوئیفت به طرز مشکوکي براي

 بانک سرمایه بسته نشده بود!

مالیات رفت تا مهر
سامانه امور مالیاتی  روی پزشکان بسته نمی شود

رژه اینفلوئنسرها در عربستان
بلومبرگ: عربستان بعد از کنسرت و ورزش 

دست به دامن اینفلوئنسرها شده است

آیا ممکن است تصاویر موجود در اینستاگرام وجهه عربستان را تغییر دهند؟ ویوان 
نریم، نویسنده و خبرنگار سایت خبرگزاری بلومبرگ پاسخ می دهد: انجی ال، دختر 
گندمگونی که در اثر تابش خورشید پوستش سوخته است و معموا با پوشش شنا 
ظاهر می شود و وباگ نویس مقیم لس آنجلس است و شاید شخص مناسبی برای 
صحبت کردن درباره مزایای زندگی در عربستان نباشد اما بهار 2019 با مشارکت 
80 هزار تن عکس های خود را منتشر کرده و در این عکس ها در حالی که در صحرای 

این کشور قدم می زند، به کاوش آثار باستانی عربستان می پردازد.
به گزارش ایسنا، برای ال سفر به عربســتان فرصت ویژه ای بود به خصوص اینکه 
هزینه این سفر پرداخت شده بود و مزیت بیشتر سفرش به این کشور در این بود که 
بسیاری از اینفلوئنسرهایی که از طریق ایک های زیادی که در شبکه های مجازی 

درآمد کسب می کنند، در این سفر مشارکت داشتند.
ال و دیگر مشارکت کنندگان این ســفر، برای عربستان هدیه ای بودند که پس از 
محکومیت بین المللی این کشور در پی قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار و منتقد 
سعودی در سال 2018 به ارمغان آورده شدند. نریم به اقدامات محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان برای توسعه کشور خود و اصاحات آن قبل از قتل خاشقچی اشاره 
کرد و اینکه امروز عربستان به دنبال غلبه بر  موج محکومیت های بین المللی است و 

ولیعهد و مسئوان از اینفلوئنسرهایی مانند ال استقبال می کنند.
نریم می گوید، سفرش به عربستان از طریق برنامه »دروازه عربستان« ترتیب داده 
شد و او از دو سال پیش با حمایت شرکت های عربستانی، سفرهایش به عربستان را 
آغاز کرد و شاهزاده سعودی ترکی الفیصل، مدیر سابق سازمان اطاعات که برای 
مدت کوتاهی سفیر عربستان در آمریکا پس از حمات سپتامبر 2001 بود، از نریم 

میزبانی کرد.
بن سلمان محدودیت های اجتماعی را کاهش داده و به مناسبت های هنری مانند 
کنسرت موسیقی داوید گتا از دی جی های فرانسوی و مسابقه رالی که تعدادی از 
اینفلوئنسرها در آن حضور داشتند، ترغیب کرده است. در این راستا، عربستان پایان 
سال جاری یک مســابقه بزرگ بوکس برگزار خواهد کرد و قصد دارد روادیدهای 
توریستی را برای نخســتین بار در پایان ماه جاری صادر کند اما ولیعهد حتی اگر 
محدودیت های اجتماعی را کم کند، دست به سرکوب گری مخالفان، زندانی  کردن 
آنها و تشدید جنگ در یمن زده است، اقداماتی که بی  سر و صدا نام عربستان را از 
زمان حمات یازده سپتامبر به عنوان یک متحد قابل پیش بینی، خدشه دار کرده 

است.
ترکی الفیصل به مهمانان »دروازه عربســتان« گفت: آنچه برای این جوانان نشان 
می دهیم تصویری دیگر از داستان عربســتان است که آنها در رسانه ها می خوانند. 
ترکی اذعان داشت که عربســتان کارهای زیادی برای تاثیر گذاشتن روی مواضع 

دیگران دارد.
عربستان تاش می کند، وجهه خود را به عنوان یک قدرت انعطاف پذیر در رقابت با 
ترکیه احیا کند و در این زمینه در حالی که مسئوان، هنرمندان سعودی را تحت 
فشار گذاشته و برای سیاست مداران و کنسرت های موسیقی میلیونی هزینه کردند 

اما اینفلوئنسرها نقش مهمی را ایفا می کنند.
بن فریمن، مدیــر »ابتکار عمل شــفافیت بــرای تأثیرات بین المللــی در مرکز 
سیاســت های بین المللی در واشــنگتن« می گوید، تاش ها نشــان می دهند که 
ســعودی ها برای تحت تاثیر گذاشــتن غرب به چیزی فراتــر از گروه های ابی و 
شــرکت های تبلیغاتی و روابط عمومی می اندیشــند. نخســتین تاش هایی که 
عربستان از طریق آن خواست خود را نشــان دهد به دلیل قتل خاشقچی متوقف 
شدند و بنابراین منطقی است که این کشور به دنبال راه هایی برای این تاثیرگذاری 
باشد. از زمان قتل این روزنامه نگار و قطعه قطعه شدنش در کنسولگری عربستان 
در استانبول، شــرکت های روابط عمومی به لکه ننگی تبدیل شده اند و تعدادی از 
مدیران شرکت های سرمایه گذاری روابط خود را با عربستان قطع و سفرهایشان را 

لغو کردند، هرچند که برخی از آنها در حال حاضر سفر خود را آغاز کرده اند.
نریم می گوید، برنامه ای مانند »دروازه عربستان« پنج سال پیش، هنگامی که پلیس 
مذهبی در خیابان ها و بازارها می گشت و از زنان می خواست روبنده بزنند، مطرح 
نبود. عربستان در حال حاضر تاش می کند وجهه اش را از طریق شبکه های مجازی 
تلطیف کند و با وجود محدودیت هایی که عربســتان روی رفتارهای شهروندانش 
اعمال می کند، مطمئنا آنچه برنامه »دروازه عربســتان« ارائه می دهد، آن هم در 

کشوری بسته مسئله جالب توجهی است.
از میان اینفلوئنسرهای مشارکت کننده در ســفرها به عربستان، یک زن در برنامه 
تلویزیونی آمریکایی »بچلر« شرکت کرد و در این برنامه ستاره هایی را در شب نظاره 
می کنند و ال در صحرای عربستان با مردی که صورت خود را پوشانده و پیراهن 

ندارد، عکس گرفته است.
پس از اینکه نلیک وان زاندورت گویســپل، اینفلوئنسر هلندی – استرالیایی طی 
یک سفر کاری وارد عربستان شد، برنامه پروتال عربستان فعالیت خود را آغاز کرد و 
این اینفلوئنسر فرصتی یافت تا ایده نشان دادن تصویری دیگر از عربستان را مطرح 
کند و آن را در مناسبتی که دانشگاه جورج تاون برگزار کرد ضمن صحبت با ترکی 
الفیصل به او پیشنهاد کرد و در پی آن نخستین گروه از دانشجویان دانشگاه هاروارد 
در سال 2018 تشکیل شد و از طریق برنامه مذکور بیش از 200 تن از دانشجویان، 

باگرها و اینفلوئنسرها از عربستان دیدن کردند و هزینه سفر آنها نیز تامین شد.
شرکت هایی مانند شرکت مخابرات عربستان )تیلکوم( و موسسه صنایع عربستان و 
خطوط هواپیمایی این کشور از برنامه دروازه عربستان حمایت می کنند. گویسپل 
می گوید: این به این معنی نیســت که من حامی عربســتان بوده یا دســتورکار 
سیاسی دارم اما شیوه ای که به این کشور ارائه می دهیم منصفانه و عادانه است و 
با چشم انداز ریاض همخوانی دارد که تاش می کند وجهه خود را به عنوان قدرت 
انعطاف پذیر در رقابت بــا ترکیه احیا کند و در این زمینه در حالی که مســئوان، 
هنرمندان سعودی را تحت فشار گذاشــته و برای سیاست مداران و کنسرت های 
موســیقی میلیونی هزینه کردند اما باگرهای اینفلوئنســر نقــش مهمی را ایفا 

می کنند.
برخی از ایک کنندگان هم که ال را دنبال می کنند، او را مورد انتقاد قرار داده و به 
انجام تبلیغات برای عربســتان متهمش کردند، این در حالی است که برخی دیگر 
نوشته های او را درباره سفرش به عربستان، چگونگی ورودش به بخش ویژه مردان 
در قهوه خانه استاربکس، اظهارنظرات سعودی ها درباره قتل خاشقچی و اینکه آنها 
به این اقدام دولتشان افتخار نمی کنند، می خوانند. ال هم در مصاحبه ای با سایت 
بلومبرگ از موضع خود دفاع کرده و گفته، آنچه نوشــته است برای بسیاری حائز 

اهمیت است.

جمعه ظهر بود که سایت »جوابنا«، سایت دفتر 
مقتدی صدر، تصاویری از حضور او در عزاداری 
و توزیع غذای نذری در موکب آل صدر در شهر 
قم را منتشر کرد. این در حالی بود که شامگاه 
پنجشنبه، حســاب توئیتری مقتدی صدر در 
توئیتی جنجالی از هشتگ »خداحافظ وطنم« 
استفاده کرده و از پایان دولت عراق سخن گفته 
بود و دولت را به طــور ضمنی تهدید کرده بود 
که اگر آن چه می خواهد صورت نگیرد از دولت 
اعام برائت خواهد کرد. در عین حال، فراموش 
نمی کنیم که صدر در مقاطــع مختلفی علیه 
دولت ایران موضع گرفته، با عربستان بن سلمان 
مذاکره کرده و حتی طرفدارانش در بغداد علیه 

ایران شعار داده  بودند. در چنین شرایطی، چرا 
مقتدی صدر به قم سفر کرده بود؟ 

حضور مقتدی صدر در ایران را باید نوعی حضور 
اعتراضی توصیف کرد. دیروز یک منبع آگاه به 
سایت »میدل ایست نیوز« خبر داد که »سید 
مقتدی صدر« از 25 ماه ژوئن که وارد ایران شد 
به عراق نرفته اســت. با این حال آشکار کردن 
حضور در قم، بعد از آن توئیت جنجالی نشان 
می دهد که مقتدی صدر در حــال ابراز علنی 
نارضایتی خود اســت. اما او از چه چیز ناراضی 
اســت و چرا این نارضایتی را در قم نشان داده 

است؟
آن طور که سید رضا الغرابی، کارشناس تحوات 

عراق در توئیتر خود نوشته، در حال حاضر دو 
احتمال برای چرایــی نارضایتی مقتدی صدر 
وجود دارد. دلیل اول که کمی دورتر است این 
است که معاونین احتمالی رئیس جمهور عراق 
در نظر گرفته شدند )مالکی، عاوی و النجیفی( 
و صدری ها به طور پیش فرض و بر حسب عادت، 
علیه تصدی احتمالی پســت، توســط مالکی 
موضع گرفته اند. اما احتمال جدی تر این است 
که ابراز نارضایتی صدر از این موضوع مربوط به 
خبر تشکیل نیروی هوایی ویژه و موازی توسط 
حشدالشــعبی باشــد. این به آن معناست که 
مقتدی از یکه تازی حشدالشعبی در سیاست و 
امنیت در عراق ناراحت است و حاا که در ایران 
اســت می خواهد این نارضایتی خود را نشان 
دهد. چرا؟ احتماا به این خاطر که خود را اهل 
مذاکره و سازش نشان دهد و اینکه می توان در 
همین قم نیز با او ماقات کرد و به ســخنانش 
گوش داد )به جای اینکه از نجف یا بغداد فریاد 

بزند و شــائبه تقابل با جمهوری اسامی را به 
وجود آورد(.

البته دیروز خبرگزاری مهر به نقل از ســایت 
النهرین، مصاحبه مضــر اازیرجاوی نماینده 
ائتاف ســائرون )نزدیک به صدر( را منتشــر 
کرد که او گفته بــود: »مقتدی صدر معموًا به 
قم سفر می کند و اینکه آیا وی رایزنی سیاسی 
با مســئوان ایرانی هم خواهد داشت یا خیر 
به خود وی مربوط می شــود و مــا اطاعی در 
این زمینه نداریم.« اما به نظر می رســد انتشار 
آن توئیت و عکس یک بازی رســانه ای مکمل 
برای نشــان دادن نارضایتی بوده است ضمن 
اینکه مقتــدی صدر با خروج از عــراق در ایام 
عزاداری، عما توانسته نارضایتی خود را از روند 
سیاسی در عراق به گوش فعاان سیاسی و مردم 
عراق نیز برساند. با این حال به نظر می رسد که 
بدنه حزب اللهی در ایران با عبور از دو خاندان 
دینی – سیاسی مهم و البته با تکیه بر یارهای 

جدید خود در عراق مثل حشدالشعبی، عما 
دیگر این بازی های سیاسی صدر را به سادگی 

نمی پذیرند. 
در پایان کمی هم درباره عکس صحبت کنیم. 
آن طور که ســایت فرارو نوشــته این موکب 
آل صدر، در صحن حضــرت جواداائمه)ع( 
حرم حضرت معصومه در شــهر قم قرار دارد. 
باید بدانید که عراقی هــا و به خصوص اهالی 
نجف پایگاهی قــوی در قم دارنــد و به طور 
مثال این شــب ها، نجفی های ساکن قم هر 
شب مراسم ســنتی رقص شمشــیر خود را 
انجام می دهند. از آن ســو خاندان صدر نیز 
خاندانی عراقی – ایرانی به طور توامان است 
که از مشــهورترین افراد ایرانی آن باید به آقا 
موسی صدر، رسول صدر عاملی و محمدعلی 
جمال زاده اشاره کرد. بنابراین دیدن موکب 
یا همان ایستگاه صلواتی خاندان صدر در قم، 

مسئله عجیبی نیست. 

روزگار مقتدی صدر درقم
درباره روحانی  متنفذ عراقی که  همزمان با ایام محرم در قم 

به سر می برد
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وعده کاهش قیمت کنسرو ماهي  تن
 عضو هیأت مدیره سندیکاي صنایع کنسرو ایران وعده داد، 

قیمت کنسرو ماهي تن ارزان شود. به گفته محمد مختاریاني، 
قیمت هر کیلوگرم ماهي تن اکنون در بازار 21هزار تومان 

است اما این روند کاهشي، استمرار خواهد داشت و قیمت به 
کمتر از 15هزارتومان مي رسد. ضمن اینکه براي حفظ فرهنگ 

مصرف کنسرو ماهي، باید تمامي  تولیدکنندگان و صیادان 
تاش کنند، قیمت ها پایین بیاید و قدرت خرید مصرف کننده 

باا برود. به گفته او پیش بیني مي شود با کاهش قیمت دار و 
شروع فصل صید، قیمت ماهي تن کم شده و در نتیجه شاهد 

پایین  آمدن قیمت کنسرو تن ماهي در بازار باشیم.

جریمه تخلفات صنفي در مردادماه
 گران فروشي، درج نکردن قیمت، نقض نرخ نامه و صادر 

نکردن صورت حساب، همچنان بیشترین میزان تخلفات صنفي 
را به خود اختصاص داده است. براساس آمارها در مردادماه 

23هزار و 161مورد بازرسي انجام شده که در این میان 
4356پرونده براي واحدهاي متخلف تشکیل شده و کمترین 
تخلف ثبت شده براي واحدهاي صنفي مربوط به عرضه خارج 

از شبکه، احتکار و فروش اجباري کاا و خدمات بوده است. 
مرکز بازرسي و نظارت اتاق اصناف تهران مي گوید، در 

مردادماه سال جاري مجموع ارزش ریالي جریمه تخلفات 
صورت گرفته بالغ بر دومیلیارد تومان بوده است.

بانــک مرکزی تــا اان چندبــار از بانک ها خواســته 
ســخت گیری را کنار بگذارند و در زمان پرداخت وام 
ازدواج همان یک ضامن معتبر را در نظر بگیرند. بانک ها 
ولی چه در زمان گذشته و چه امسال که رقم وام افزایش 
قابل توجهی پیدا کرده، سخت اطمینان می کردند و از 
حرف شــان کوتاه نمی آمدند. این روند تا همین اواخر 
ادامه داشــت و برای اینکه وام ازدواج بگیرید، حداقل 
در بعضی بانک ها باید به جای یــک ضامن، دوتا ضامن 

معرفی می کردید.
 حاا ظاهرا بانک ها کوتاه آمده اند تا حرف بانک  مرکزی 

روی زمین نماند. 
مجلس شورای اســامی پارســال مبلغ وام ازدواج را 
از ســال 1398 دوبرابر کــرد. حتی در ابتــدا قرار بود 
بانک ها کارت یارانه سرپرست خانوار را به عنوان ضامن 
تســهیات قبول کنند، اما چون مبلغ پرداختی یارانه 
سرپرست خانوار، کمتر از اقســاط تسهیات بود، این 
طرح رها شد تا پیداکردن ضامن برای دریافت وام ازدواج 

به یک دردسر واقعی تبدیل شود.
چون براساس عرف بانکی، دریافت کننده وام برای هر 
20میلیون تومان تسهیات باید یک ضامن معرفی کند، 
با افزایش رقم وام ازدواج نیز معرفی دوضامن ضروری 
به نظر می رسید اما بانک مرکزی با اباغ بخشنامه ای به 
شبکه بانکی کشور، اعام کرد از محل پس انداز و جاری 
قرض الحســنه نظام بانکی، به زوج هایی که تاریخ عقد 
آن ها بعد از یکم فروردین ســال 1396 است و تاکنون 

وام ازدواج دریافت نکرده اند، با اولویت نخست و با سقف 
فردی 30میلیون تومان، با دوره بازپرداخت پنج ساله با 
اخذ یک ضامن معتبر و سفته، تسهیات قرض الحسنه 
ازدواج پرداخت کنند و ایــن وام را تنها با پذیرش یک 

 ضامن انجام دهند. 
اختافات از همین  جا شکل گرفت. از مردم اصرار و از 
بانک ها انکار. بانک مرکزی هم به  عنوان میان دار چندبار 
در قالب بخشنامه خواهش کرد و دست آخر بخشنامه 

زد تا بااخره بانک ها کوتاه بیایند.
 در عوض اما ممکن است سر پذیرفتن همان یک ضامن 
ســخت گیری به خرج دهند. بنابرایــن زوج هایی که 
می خواهند از یک شعبه وام ازدواج خود را دریافت کنند، 
باید بدانند که یک نفر نمی تواند به طور همزمان ضامن 
تسهیات هر دونفر شــود و در واقع هر زوج باید دونفر 
را به عنوان ضامن خود به بانک معرفی کنند. همچنین 
بهتر اســت بدانید متقاضیان وام ازدواج باید با مراجعه 
به سامانه وام ازدواج نسبت به ثبت نام برای دریافت این 

وام اقدام کنند.
 پس از آن بانک مرکزی پس از مدتی با توجه به محل 
ســکونت افراد، شــعبه هایی که منابع مورد نیاز برای 
پرداخــت وام ازدواج دارند را به افــراد معرفی می کند 
اما به هر حال باید از همین حاا در مورد همان یک نفر 
ضامن معتبر برای هــر کدام از وام هــا و مدارک مورد 
 نیازشان اطمینان کسب کنید. کار از محکم کاری عیب 

نمی کند.

   بانك
پرداخت وام ازدواج با يک ضامن معتبر

همه چیز زیر سر وسوسه  اســت؛ با توجه به اینکه این روزها 
فیلم ها و سریال های تلویزیونی باکیفیت تصویر 4K فراگیر 
شده اند شاید ندایی درونی در سرتان می شنویدکه می گوید 
اکنون زمان خوبی برای خرید یک تلویزیون جدید با قابلیت 
4K است. قیمت بعضی از این تلویزیون ها در سایزهای 43 و 

49اینچ حتی تا پنج، شش میلیون تومان پایین آمده. 
پیش از هــر اقدامــی اهمیــت دارد کــه دربــاره تفاوت 
تکنولوژی های اولترا HD که نام دیگر همان تلویزیون های 
 LED 4 اســت و تکنولوژی قبلــی یعنــی تلویزیون هایK

بدانیم. حقیقت این است که شما باید بین این دو تکنولوژی  
یکی را انتخاب کنید؛ LCD یا همان LED که پنل آن با نور 
پس زمینه روشن شده و در مقابل تلویزیون های جدید که در 
آنها هر پیکسل به تنهایی نور تولید می کند. به شکل طبیعی 
قیمت مدل  دوم بیشتر است با این حال در یک سال اخیر آنها 
کمی آرام شده اند. حاا باید نحوه کارشــان را به زبان ساده 
توضیح بدهیم. کافی است بدانید تلویزیون های 4K می توانند 
تصویری خیره کننده ارائه دهند که بخشــی از آن به خاطر 
قدرت نمایش بی نظیر رنگ مشــکی مطلق در تصویر است. 
به این ترتیب رنگ مشکی به طور واقعی به نمایش درآمده و 
مانند تلویزیون های معمولی شاهد رنگ خاکستری نیستیم. 

این تلویزیون ها همچنین دارای زاویه دید نامحدود هستند.
این مدل ها همچنین شامل یک ویژگی به نام نوردهی محلی 
هســتند که نور پس زمینه را به چند قسمت مختلف تقسیم 
کرده و هر بخش می تواند به طور جداگانه تاریک یا روشــن 
شود. امری که می تواند به بهبود نمایش رنگ مشکی کمک 

کند. با این حال تلویزیون های LED همچنان روشــن تر از 
OLEDها هســتند و برای اتاق هایی که نور طبیعی زیادی 

 Consumer دارند، کاما مناســب  باقی می مانند. نشریه
Reports هر ساله حدود 250دستگاه تلویزیون از برندهای 

مختلف را آزمایش می کند. این تلویزیون ها از خرده فروشی ها 
خریداری  شــده اند و وســواس زیادی به خرج داده می شود 
تا از میان مدل های  ارسالی ســازندگان، مدل های رایگان یا 
مدل های خاص نباشند. بنابراین هر مدلی که مورد آزمایش 
قرار می گیــرد دقیقا همان مدلی اســت که توســط مردم 
خریداری می شــود. این نشــریه پس از انجام آزمایش های 
 4K مختلف به این نتیجه رســیده که اگرچه چند تلویزیون
ســونی در رده بندی ها امتیازات خوبی کسب می کند اما اگر 
بخواهیم با توجه بــه کل امتیازها تصمیــم بگیریم، بهترین 
تلویزیون شرکت کننده در آزمایش ها مدل دیگری است که در 
بازارهای جهانی با عنوان 55C9PVA شناخته می شود. این 
تلویزیون 55اینچی توسط ال جی ساخته شده است و به شکل 
غیررسمی در بازار خودمان هم پیدا می شود. یکی از مهمترین 
قابلیت های آن پشــتیبانی از تعداد زیادی فرمت  تصویری و 
صوتی مثل HD، UHD، HDR، 4K، دالبی ویژن و... است. 
پلتفرم هوش مصنوعی هوشمند ThinQ از دستور صوتی و 
همچنین دســتیار گوگل و آمازون الکسا پشتیبانی می کند. 
یعنی می توانید با تلویزیون تان حــرف بزنید. تنها عیب کار 
این است که باید تمام تاش تان را برای کنار آمدن با قیمت 
16میلیون و 700هزار تومانــی 55C9PVA آن هم بدون 

گارانتی رسمی به کار بگیرید.

   دیجيتال
بهترين تلويزيون 4K در سال 2019

شاخص بورس رشد کرد 
 شاخص بورس در اولین روز کاري هفته به روند صعودي خود 

ادامه داد و با رشد چهارهزار و 423واحدي تا ارتفاع 294هزار و 
6۰1واحد باا رفت. به این ترتیب نماگر اصلي بورس براي اولین 

بار توانست وارد کانال 194هزار واحدي شود. نمادهاي ملي 
صنایع مس ایران، پاایش نفت تهران و معدني و صنعتي چادرملو 
هر کدام به ترتیب 32۰، 3۰8 و 3۰5واحد در رشد شاخص هاي 
بازار تاثیرگذار بودند اما در طرف مقابل صنایع پتروشیمي  خلیج 
فارس، شرکت ارتباطات سیار ایران و فواد خوزستان هر کدام 
به ترتیب با 82، 48 و 4۰واحد تاثیر کاهشي، سعي کردند که 

شاخص ها را به سمت پایین هدایت کنند.
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ميل 44232 راه اندازي سرویس دوپاکته کارت  سوخت 90
 مدیرکل مهندسي عملیات و راهبري سرویس شرکت ملي پست از 
راه اندازي سرویس دوپاکته کارت سوخت با هدف برگشت دادن 
کارت سوخت مالکاني که کارت هاي آن ها در استان یا منطقه اي 

دیگر نگهداري مي شود، خبر مي دهد. به  گفته محسن وطن پرست، 
مالکان این کارت هاي سوخت مي توانند با مراجعه به نزدیک ترین 

واحد پستي)دولتي( و تحویل مدارک مورد نیاز، نسبت به ارسال 
کارت سوخت از استان یا منطقه اي که کارت در آنجا معطل مانده، 
اقدام کنند. او مدارک مورد نیاز را شامل دوعدد پاکت، فرم اصاح 

آدرس، تصویر مدارک شناسایي خودرو)شناسنامه و کارت خودرو( 
و مدارک شخصي مالک)کارت ملي یا شناسنامه( عنوان کرد.

تعداد متقاضیان دریافت قبض الکترونیک 
 مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر مي گوید، 

از میان 36میلیون مشترک برق کشور تاکنون اطاعات حدود 
32میلیون مشترک براي حذف قبوض کاغذي جمع آوري شده 
است. به  گفته  هادي مدقق،  تاکنون اطاعات حدود 9۰درصد 
مشترکان برق کشور به منظور حذف قبوض کاغذي در سامانه 

ثبت شده است و براساس ارزیابي صورت گرفته این رقم تا 
پایان شهریورماه به 98درصد خواهد رسید. باتوجه به اینکه از 
ابتداي مهرماه قبض کاغذي برق در کشور توزیع نخواهد شد، 

مشترکان باقي مانده باید هر چه سریع تر شناسه قبض خود را به 
سرشماره 2۰۰۰1521 ارسال کنند.

   پوشــش هزينه هاي جراحي و بستري در 
بیمه تکمیلي

جراحي هــا در بیمــه تکمیلــي بــه ســه گروه 
جراحي عمومــي، جراحي تخصصــي و جراحي 
سرپایي تقســیم مي شــوند. توجه داشته باشید 
که زایمان جــزو جراحي ها به حســاب نمي آید 
و شــرکت هاي بیمه پوشــش زایمان را جداگانه 
در نظر مي گیرند و ســقف پوشــش آن نهایتا به 
پنج میلیون تومان مي رسد. باید توجه داشته باشید 
که بعضا جراحي هاي سرپایي را به  عنوان خدمات 
پاراکلینیک نوع ســوم در نظر مي گیرند. خدمات 
درماني مثل بخیه، شکســتگي ها، رادیوتراپي و... 
در دســته جراحي هاي ســرپایي قرار مي گیرند. 
جراحي هاي تخصصي، جراحي هاي خاصي مثل 
عمل ســرطان، مغز و اعصاب مرکــزي و نخاع، 
گامانایــف، قلب، پیوند ریه، کبد، مغز اســتخوان 
را شــامل مي شــود. جراحي هاي عمومي  هم به 
جراحي هایي گفته مي شــود که مدت زمان مورد 
نیاز براي مراقبت بعد از عمل کمتر از یک روز باشد.

عاوه بر هزینه هاي جراحي، بعضي شــرکت هاي 
بیمه هزینه هاي بستري را هم تحت عنوان پوشش 
هزینه هاي بیمارســتاني جبران مي کنند. سقف 
پوشــش هزینه هاي بیمارســتاني در طرح هاي 
مختلف بیمه تکمیلــي نهایتا تا 37میلیون تومان 
و سقف پوشــش هزینه هاي جراحي در طرح هاي 
مختلف بیمه تکمیلي نهایتا به 75میلیون تومان 
مي رسد. توجه داشته باشید که شرکت هاي بیمه 
صرفا مســئولیت جراحي هاي ضــروري را قبول 

مي کنند و کاري با جراحي هاي دیگر مثل جراحي 
زیبایي ندارند. 

   پوشــش هزينه هــاي آزمايشــگاهي و 
پاراکلینیکي در بیمه تکمیلي

هزینه هاي پاراکلینیکي براي شــرکت هاي بیمه 
به سه گروه تقســیم مي شــود. بعضي از طرح ها 
صرفا گروه اول و دوم را تحت پوشــش خود دارند 
و بعضــي دیگر ممکن اســت فقط یــک گروه از 
هزینه هــاي پاراکلینیکي را تحت پوشــش قرار 
دهند. همچنین باید توجه داشته باشید که ممکن 
است شــرکت هاي بیمه گروه بندي مجزایي براي 

بیمه تکمیلي درمان استفاده کنند. 
پوشــش هزینه هــاي پاراکلینیک گــروه اول به 
انواع اســکن ها اختصاص دارد و هزینه هایي مثل 
آندوسکوپي، ام آر آي، اکوکاردیوگرافي و استرس 
اکو را شــامل مي شــوند. این گروه عموما هزینه 
بیشتري نســبت به گروه هاي دوم و سوم دارند. 
هزینه سونوگرافي، ســونو غربالگري، ماموگرافي، 
آنژیوگرافــي به جــز چشــم و قلــب، پنتاکم، 
فوندسکوپي، کانفواسکن، انتروپیون، پاکیمتري 
  IOL masterو تمام تســت هاي بینایي سنجي
HRT، ICG، و انواع هزینه هاي پزشکي هسته اي 
در پوشــش پاراکلینیــک نوع اول دســته بندي 
مي شوند که سقف پوشــش آن در بین طرح هاي 
مختلف بیمه تکمیلي نهایتــا به دومیلیون تومان 

مي رسد. 
پوشــش هزینه هاي پاراکلینیک گروه دوم بیشتر 

به امور تست تعلق دارد. هزینه هاي پاراکلینیکي 
مثل تســت ورزش، تســت آلرژي، تست تنفسي 
یا اســپیرومتري، نوار عضلــه EMG، نوار عصب 
NCV، نوار مغز EEG، نوار مثانه سیستومتري یا 

سیستوگرام، نوار قلب، فیزیوتراپي، شنوایي سنجي، 
بینایي سنجي، آنژیوگرافي چشــم و رادیوگرافي 
و انواع خدمات آزمایشــگاهي مثل آزمایش  هاي 
تشخیص پزشــکي، پاتولوژي یا آسیب  شناسي و 
ژنتیک پزشــکي، هولترمانیتورینگ قلب، تست 
خواب دانستیومتري، تمپانومتري، بادي  باکس، 
تیلت پلتیسموگرافي، ارگواســپیرو متري، رینو 
ماتومتــري، برونکوگرافي و تســت متاکولین در 
گروه دوم هزینه هــاي پاراکلینیکي قرار مي گیرد 
که سقف پوشــش آن در طرح هاي مختلف بیمه 

تکمیلي نهایتا به یک میلیون تومان مي رسد.
خدمات پاراکلینیک نوع سوم در اغلب شرکت هاي 
بیمه به عنوان جراحي سرپایي تحت پوشش بیمه 
تکمیلي قرار مي گیرند، اما چند شرکت هستند که 
هزینه هایي مثل گزیدگي، شکستگي، دررفتگي 
و گچ گیري، ختنه، بخیه، تزریــق، تزریق داخل 
مفصل، خدمات اورژانس در موارد غیربســتري و 
پرداخت هزینه هاي پانسمان و سایر خدمات مشابه 
را در بین هزینه هاي پاراکلینیک نوع سوم حساب 
مي کنند. سقف پوشش هزینه هاي پاراکلینیک نوع 
سوم در طرح هاي مختلف بیمه تکمیلي نهایتا به 
یک میلیون تومان مي رسد. باید توجه داشته باشید 
که برخي شــرکت هاي بیمــه هزینه هاي مربوط 
به آزمایش هاي تشــخیص پزشــکي، پاتولوژي، 

آسیب شناسي و ژنتیک پزشکي، انواع رادیوگرافي 
و نوار قلب و فیزیوتراپي به جز چکاپ را در دسته 
خدمات درماني آزمایشگاهي مي گذارند که سقف 

پوشش آن نهایتا به یک میلیون تومان مي رسد.
اگر مي خواهید از خدمات درماني متنوع استفاده 
کنید، بهتر است بیمه اي را انتخاب کنید که براي 
هر کدام از موارد گــروه جداگانه اي در نظر گرفته 
باشد. در غیر این صورت همه هزینه ها در یک گروه 
دسته بندي شــده و ممکن است از سقف پوشش 

بیمه تکمیلي بیشتر شوند. 

   پوشش ويزيت و دارو در بیمه تکمیلي
همه داروهایي که تحت پوشــش بیمه گران پایه 
مثل بیمه تامین اجتماعي قرار دارند، تحت پوشش 
بیمه تکمیلي هم هســتند. در ایــن بین 79قلم 
دارو به داروهاي معمولــي معروف اند و اصطاحا 
به آنها پشــت کانتري یــا OTC مي گویند. این 
داروها که از جمله آنها مي توان به اســتامینوفن، 
سرماخوردگي، شربت هاي ارزان قیمت و... اشاره 
کرد، تحت پوشــش بیمه ها نیستند. عاوه بر این 
مــوارد، داروهاي مکمل و تقویتــي جزو تعهدات 
شرکت بیمه به حساب نمي آیند. در پرداخت هزینه 
بیمه اگر داروهاي خارجي مشــابه داخلي داشته 

باشند، شــرکت بیمه تنها هزینه داروي داخلي را 
بر عهده مي گیرد. این پوشش عاوه بر هزینه هاي 
دارو، هزینه هاي ویزیت را هم شــامل مي شود که 
براي پزشــکان فوق تخصص در بیمارستان هاي 

خصوصي ممکن اســت به 60هزار تومان برسد. 
ســقف پوشــش ویزیت و دارو در بین بیمه هاي 
تکمیلي شرکت هاي مختلف نهایتا به یک میلیون 

تومان مي رسد.

   پوشش هزينه هاي زايمان در بیمه تکمیلي
پوشش زایمان در طرح هاي مختلف بیمه تکمیلي 
صرفا عمل زایمان را بر عهده مي گیرند. زایمان 
طبیعي عموما به صورت رایگان انجام مي شــود 
و بیمه تکمیلي بیشــتر بــه درد خانواده هایي 
مي خورد که براي تولد فرزندشــان به  به عمل 
ســزارین تمایل دارنــد. پوشــش هزینه هاي 
زایمان در طرح هــاي مختلف بیمــه تکمیلي 
نهایتا پنج میلیون تومان است. باید توجه داشته 
باشــید که این هزینه ها براي شما ممکن است 
تا هفت میلیون تومان برســد. از آنجا که پوشش 
زایمان صرفا هزینه هاي عمل زایمان را شــامل 
مي شود، بهتر اســت براي خدمات درماني قبل 
و بعد از زایمان به پوشــش هاي پاراکلینیکي و 
آزمایشــگاه توجه کنید. چراکه خدمات درماني 
مثل هزینه هــاي ســونوگرافي و آزمایش هاي 
تشخیصي، در پوشش پاراکلینیکي بیمه تکمیلي 
جبران مي شود. براي دوره بارداري ازم است از 
بیمه اي استفاده کنید که بیشترین هزینه را براي 
خدماتي مثل ســونوگرافي و آزمایش پرداخت 
کند. همچنین خدمات چــکاپ و غربالگري در 
پوشش هزینه هاي آزمایشــگاهي دسته بندي 

مي شوند. 

   ساير پوشش هاي درماني بیمه تکمیلي
عاوه بر پوشــش هاي اصلي، بعضي شرکت هاي 
بیمه پوشــش هایي مثل آمبوانس شهري و بین 
شــهري را ارائه مي کنند که ســقف آن نهایتا به 
500هزار تومان مي رسد و تنها در صورتي پرداخت 
مي شــود که بیمار بعد از مراجعه بــا آمبوانس، 
در بیمارســتان بستري شــود. باید توجه داشته 
باشید که پوشش رفع عیوب انکساري چشم براي 
هر چشم محاسبه مي شود و ســقف آن نهایتا به 
سه میلیون تومان مي رســد. به عبارتي مي توانید 
براي هر دو چشمتان تا سقف شش میلیون تومان از 
این پوشش استفاده کنید. هزینه هاي دندانپزشکي 
عموما توســط بیمه هاي پایه پرداخت نمي شود 
و کل هزینه هــا بر عهــده بیمه تکمیلي اســت. 
نهایت سقف پوشش هزینه هاي دندان پزشکي به 
سه میلیون تومان مي رسد و در اغلب موارد پوشش 
دندانپزشکي براي هزینه هاي این چنیني کافي به 
نظر نمي رسد.  بعضي شــرکت هاي بیمه در کنار 
پوشــش هاي اصلي، پوشــش هایي مثل سمعک 
براي هزینه هاي مربوط به خرید آن نهایتا تا سقف 
یک میلیون تومان و پوشــش نازایي براي جبران 
هزینه هاي مربــوط به این حوزه نهایتا تا ســقف 

پنج میلیون تومان را ارائه مي کنند. 

پشت پرده پوشش  بيمه های  
تکميلي درمان

همه نکاتي که باید درباره گروه هاي مختلف درماني و نحوه جبران هزینه ها 
در بیمه تکمیلي بدانید

احمدرضا نجفي |  بیمه تکمیلي درمان ديگر مثل گذشته تنها در دسترس کارکنان سازمان ها و شرکت هاي بزرگ نیست. حاا بیمه تکمیلي انفرادي 
توسط شرکت هاي بیمه ارائه شــده و هر کس به صورت انفرادي مي تواند براي خود و خانواده اش بیمه تکمیلي بخرد. شرايط اين بیمه ها در اغلب 
موارد پیچیده اند و وقتي نگاهي به جداول آن مي اندازيم کلي گیج مي شويم. در اين گزارش سعي کرده ايم تک تک پوشش هايي را که شرکت هاي 
بیمه در بیمه تکمیلي درمان ارائه مي کنند، معرفي کنیم و جزئیات آنها را بگويیم. احتماا براي شما هم سوال باشد که دقیقا کدام موارد از خدمات 
درماني در کدام گروه از پوشش هاي مختلف بیمه تکمیلي قرار مي گیرند. بايد توجه داشته باشید که براي جبران هزينه ها و دريافت خسارت از 
شرکت بیمه، حتما بايد مدارک پزشکي را پیش خودتان نگه داريد. همه مدارک مورد نیاز براي جبران هزينه هاي درمان در گروه هاي مختلف را 
آورده ايم تا از اين به بعد حواستان را به قبض هاي بیمارستاني و پرونده پزشکي تان جمع کنید تا بعدا موقع مراجعه به شرکت بیمه براي دريافت 

هزينه ها به مشکل نخوريد.
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قیم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

شش میلیون و 200هزار

هفت میلیون و 200هزار

9میلیون و 400هزار

هفت میلیون و 300هزار

هفت میلیون و 900هزار

10میلیون و 200هزار

هفت میلیون و 500هزار

شش میلیون و 400هزار

شش میلیون و 600هزار

هشت میلیون و 500هزار

قیمت انواع ماشین لباسشويی با ظرفیت ديگ 9کیلوگرم

پاکشوما

پاکشوما

سامسونگ

دوو

دوو

بوش

زيرووات

کرال

اکسپريال

مايديا

TFI 93403

WFU 91409

P1494

DWK-9314

DWK-Primo92

WAW32560GC

OZ-1393

WF-14911TBL

XW 916

WB-14917

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

قیمت انواع پاوربانک با ظرفیت 10هزار میلی آمپر

لنوو

شیائومی

شیائومی

هیوندای

الدينیو

اککیو

بلپینک

وگر

وگر

آرسون

HP01

PLM09ZM

Mi Power Bank 2

MPB 22

PR1009

U5

BP933Q

VP-1049

VP-1053

MGP01

180هزار

175هزار

120هزار

190هزار

195هزار

185هزار

190هزار

195هزار

160هزار

170هزار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

فروش 11هزار و 680

13هزار 

14هزار و 350

سه هزار و 180

دو هزار و 45

چهار میلیون و 130هزار

چهار میلیون و 90هزار

دو میلیون و 150هزار

يک میلیون و 350هزار

414هزار و 400

جدول�قيمت�طا�و�ارز

دار

يورو

پوند

درهم امارات

لیر ترکیه

تمام سکه جديد

تمام سکه قديم

نیم سکه

ربع سکه

گرم طای 18 عیار

خريد 11هزار و 580

12هزار و 850

14هزار و 150

سه هزار و 160

دو هزار و 25

چهار میلیون و 30هزار

سه میلیون و 940هزار

دو میلیون و 50هزار

يک میلیون و 250هزار

----

  مسکن

چگونه مي توان مالک واقعي واحدهاي مسکن مهر شد؟
گزارشي درباره قیمت تمام شده زمین هاي دولتي در پروژه هاي پرند و هشتگرد

مالکیت قطعي بر واحدهاي مسکن مهر از طریق خرید 
زمین حدود یک ســال قبل کلید خورد. در شــرایط 
کنوني هرکس که تمایل داشــته باشــد، مي تواند از 
مســتاجري طواني مدت دولت، بــه مالکیت قطعي 
تغییر وضعیت بدهد. مسکن مهر با توجه به اینکه در 
زمین هاي دولتي احداث شد، دولت در این طرح مالک 
محسوب مي شود و متقاضیان در واقع خانه هاي مهر 
را 99ساله اجاره مي کنند. بعد از آن که خرید و فروش 
مســکن مهر در دولت روحانــي، آزاد و قراردادهاي 
پنج برگي ارائه شــد، از مردادماه ســال 1397 روند 
واگذاري عرصه نیز که زمینه اعطاي ســند مالکیت 
اســت، کلید خورد. هم اکنون متقاضیان مي توانند با 
پرداخت مبالغي که البته به شکل اقساطي و با تخفیف 

ارائه مي شود، اقدام به دریافت سند تک برگي کنند.
مطابق اعام مدیرعامل شرکت عمران شهرهاي جدید، 
استقبال متقاضیان از خرید زمین)عرصه( مسکن مهر، 
چشمگیر بوده و هم اکنون در کلیه سایت هاي مسکن 
مهر در سراســر کشــور، این اقدام صورت مي گیرد. 
حبیب اه طاهرخاني در این باره به خبرگزاري ایسنا 
گفته، بیشترین استقبال در شهر جدید پردیس است 
و البته در شهرهاي پرند و هشتگرد نیز شاهد تقاضاي 
باایي در این زمینه هســتیم. او ایجاد ارزش افزوده و  
افزایش قیمت واحد مسکوني را مهم ترین دلیل براي 
دریافت سند عنوان کرد. با توجه به افزایش قیمت ها 
در بازار مسکن و به  تبع آن نوسانات در شهرهاي جدید، 
قیمت عرصه نیز هر از گاهي توسط کارشناسان رسمي 

 دادگســتري به روزرساني مي شــود. منابع حاصل از 
فروش عرصه نیز به توسعه خدمات و زیرساخت هاي 
شــهر مورد نظر اختصاص پیدا مي کنــد. در فرآیند 
تعیین نرخ کارشناسي، شرکت عمران نقشي ندارد و 
شرایط عمومي  بازار، قیمت ها را تعیین مي کند. با این 
حال گفته مي شــود قیمت فروش عرصه، در شرایط 
فعلي حدود 20درصد نرخ واقعي آن است؛ چرا که در 
دوسال اخیر قیمت مسکن مهر افزایش قابل توجهي 

داشته است.

   نرخ عرصه در پرند شش تا 9میلیون
در شــهر جدید پرنــد، قیمت عرصه در اواخر ســال 
گذشته بین شــش تا 9میلیون تومان تعیین و البته 

هنوز به روزرساني نشده اســت. نحوه پرداخت مبلغ 
قدرالســهم نیز بــه دو روش پرداخت نقدي شــامل 
30درصــد تخفیف و همچنین پرداخت اقســاطي با 
20درصد پیش پرداخت و الباقي به صورت اقســاط 
پنج ســاله و بدون بهره خواهد بــود. در همین رابطه 
وطن خواهي، مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید 
پرند گفته است: درآمد حاصله از فروش عرصه صرفا در 
سایت مسکن مهر هزینه مي شود که این موضوع باعث 
تســریع در احداث مترو و ریل باس و افزایش خدمات 
رفاهي شهروندان در ســایت مسکن مهر خواهد شد. 
ضمنا قیمت عرصه  مسکن مهر پرند براي متقاضیان 

مربوطه یک سوم قیمت روز محاسبه شده است.

   قیمت عرصه در هشتگرد 10 تا 17میلیون
هشتگرد اولین شهري بود که روند واگذاري زمین هاي 
مســکن مهر را آغاز کرد. ابتدا قیمت عرصه کمتر از 
هشــت میلیون تومان بود اما با توجه به وعده افتتاح 

متــرو گلشهر-هشــتگرد در شــهریورماه و افزایش 
سرانه هاي خدماتي در این شــهر طي ماه هاي اخیر، 
استقبال براي خرید عرصه افزایش پیدا کرده و نرخ ها 
به 10 تا 17میلیون تومان رسیده است که احتماا در 
آینده نزدیک مجددا شاهد اصاح قیمت خواهیم بود. 
محمدعلي حاجي زاده، نایب رئیس هیات مدیره شرکت 
عمران شهر جدید هشتگرد مي گوید: در شهر جدید 
هشتگرد افرادي که تقاضاي خرید عرصه مسکن مهر 
را دارند، با توجه به موقعیت و توپوگرافي واحد خود 10 
تا 17میلیون تومان پرداخت مي کنند. کساني که مبلغ 
را نقدي بپردازند مشمول 30درصد تخفیف مي شوند. 
کساني هم که اقساطي پرداخت کنند 20درصد را نقد 
و مابقي را در اقساط پنج ساله مي پردازند، کساني هم 

که دست چک ندارند مي توانند سفته بدهند.

   مهلت يک هفته اي براي خريد عرصه
با توجه به افزایش قیمت ها در پردیس، گفته مي شود 

هم اکنــون ارزش کل عرصه هر واحد نیــز با توجه به 
موقعیت آنها از حــدود 31میلیون تومــان آغاز و به 
حدود 48میلیون و 867هزار تومان ختم مي شــود. 
این رقم به صورت نقد و اقساط با تخفیف هاي مختلفي 
 از 15 تا 45درصد با اقساط تا پنج سال قابل پرداخت

 است.
ســیدمهدي هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید پردیس از فرصت یک هفته اي مالکان واحدهاي 
مسکوني پروژه هاي مسکن مهر در شهر جدید پردیس 
براي خریــد عرصه خبر داده اما فرامــوش نکنید که 
این حرف در روز سه شــنبه 12شــهریورماه مطرح 
شده و مهلت اگر تمدید نشــود احتماا همین امروز 
و فردا به پایان مي رســد. هدایت گفته: مطابق قانون 
وظیفه داریم با قیمت کارشناســي روز عرصه ها را به 
مالکان واگذار کنیم و چون مهلت ارزیابي طبق قانون 
سه ماهه اعام شده است، باید این ارزیابي ها را مجدد 

انجام دهیم.

  رئیس اتاق اصناف تهران با بیان برگزاري نمایشــگاه 
پاییزه در سه  نقطه از شــهر تهران مي گوید، براي مهرماه 
نمایشگاه پاییزه در دستور کار قرار گرفته و قرار بر آن است 
تا این نمایشگاه ها در سه  نقطه شهر تهران برگزار شود. به 
گفته او پیشــنهادات مرتبط با برگزاري نمایشگاه پاییزه 
ارائه شده و ثبت نام ها در حال انجام است اما میزان استقبال 
نسبت به سال هاي گذشته با افت همراه بوده که تا حدودي 
شرایط برگزاري را سخت کرده است. طبق برنامه ریزي ها 
مقرر شده در صورت برگزاري نمایشگاه، نمایشگاه پاییزه 
تهران از 21شهریورماه به مدت 11روز در سه نقطه از شهر 

دایر شود.

  مدیرکل مرکز اصاح نــژاد دام و بهبود تولیدات دامي  
کشــور مي گوید، هرگونه خرید و فروش و جابه جایي دام 
زنده فاقد پاک ممنوع است. به گفته مختارعلي عباسي، 
هویت گذاري در دنیا براي کنترل هاي بهداشتي و کنترل 
کشتارگاه استفاده مي شود و به همین دلیل براي جلوگیري 
از نقل و انتقال دام، شیوه نامه اي تعیین شده و مالکان دام 
موظف شده اند، اطاعات دام را گزارش و جابه جایي را ثبت 
کنند. این طرح از مرداد در حال انجام است و هرگونه خرید 
و فروش و جابه جایي دام زنده فاقد پاک ممنوع و قاچاق 

محسوب و مشمول قوانین مبارزه با قاچاق مي شود.

  جدیدترین وضعیت پیشرفت طرح اقدام ملي تولید و 
عرضه مسکن در شــهرهاي جدید حاکي از آن است که از 
200هزار واحد تعریفي، عملیات اجرایي 70هزار و 89واحد 
با پیشــرفت حدود 15درصد آغاز شــده اســت. به گفته 
حبیب اه طاهرخاني، مدیرعامل شرکت عمران شهرهاي 
جدید، با توجه به شروع پروژه ها از سال 1397 در شهرهاي 

جدید، متوسط پیشرفت در بخش ساخت و آماده سازي به 
15درصد رسیده است.

  محمد کشتي آراي، نایب رئیس اتحادیه طا با اشاره به 
کاهش بهاي اونس جهاني مي گوید، با توجه به افت قیمت 
طاي جهاني و کاهش تنش هاي سیاســي، انتظار ما این 
است که قیمت طا تا پایان ماه شهریور روند آرام و حتي رو 

به کاهشي در پیش داشته باشد.

  گران ترین ارز قابل خریداري در بازار ایران طي دوماهه 
اخیر بیش از 4450تومان کاهش قیمت پیدا کرده است. 
گران ترین ارز قابل خریداري در بــازار ایران دینار کویت 
اســت که در روزهاي اخیر با قیمت 37هزار و 906تومان 
به فروش مي رسید. کویت کشوري نفت خیز و کم جمعیت 
در حاشیه خلیج فارس است که پول پرقدرتي را در جهان 
دار اســت. در چندماه گذشــته بانک مرکــزي با اجراي 
سیاســت هاي اصاحي درصدد مهار بحــران در بازار ارز 
برآمده است از این رو قیمت دار، ارز شاخص بازار ایران نیز 
در این دوره زماني کاهشي قابل توجه را تجربه کرده است. 
قیمت دار از ابتداي شهریورماه تا کنون در کانال 11هزار 
تومان قرار دارد. پس از پول کویت، دینار بحرین با قیمت 
30هزار و 373تومان رتبه دوم را به خود اختصاص مي دهد. 
بررسي ها نشان مي دهد ارزان قیمت ترین ارز در بازار ایران 
متعلق به کشور عراق است و هر دینار عراق با قیمت 9تومان 
معامله مي شــود. قیمت این ارز نیز در مــدت زمان اخیر 
کاهشي بین دو تا سه تومان را نشان مي دهد. پس از دینار 
عراق، ارزان قیمت ترین ارز در بازار ایران لیر سوریه و درام 
ارمنستان است. قیمت لیر سوریه در بازار ایران 23تومان و 

قیمت درام ارمنستان نیز 24تومان اعام شده است.

  نبض�بازار

زمان برگزاري نمايشگاه هاي پايیزه

محمد کشتي آراي، نایب رئیس 
اتحادیه طا با اشاره به کاهش 
بهاي اونس جهاني مي گوید، با 

توجه به افت قیمت طاي جهاني 
و کاهش تنش هاي سیاسي، انتظار 
ما این است که قیمت طا تا پایان 

ماه شهریور روند آرام و حتي رو 
به کاهشي در پیش داشته باشد

 
  بازارگردي

خرد کردن میوه و سبزی در دو حرکت
بهترین خردکن های فشاری موجود در بازار که می توان با بودجه حدود 350هزار تومان خرید

گروه بازار |       خردکن های فشاری کمترين جا را در کابینت آشپزخانه می گیرند، اما کارايی شان خیلی بیشتر از ديگر لوازم برقی است. با آنها می توانید انواع میوه و سبزيجات را در مدت کوتاه و بدون 
زحمت خرد کنید. اين دستگاه ها عموما از دو قسمت موتور و محفظه تشکیل شده اند. با فشار دادن دکمه باای دستگاه تیغه ها به چرخش در می آيند و مواد داخل محفظه را کامل خرد می کنند. 

MFP71 1   متئو، مدل

خرد کن MFP71 یکی از محصوات شــرکت متئو اســت و از 
ویژگی های آن می توان به کوچکی، سادگی و قدرت مناسب اشاره 
کرد. خردکن متئو تنها از چهار قطعه تشــکیل شده است و ظاهر 
جمع و جوری دارد. ظرف شیشه ای، تیغه، درپوش و قسمت موتور 
که به راحتی از هم جدا و تمیز می شــوند، قسمت های مختلف این 
خرد کن را تشــکیل می دهند. تیغه های تیز و محکم این خردکن، 
تقریبا همه چیز را خرد می کند. وجود دکمه  بزرگ روی قســمت 
چرخاننده، کارکردن را بســیار آســان می کند. هر چه بیشتر این 
دکمه را فشــار دهید، ســرعت چرخش تیغه ها بیشــتر می شود. 
قسمت دســتگیره با طراحی خاصی که دارد به دست چسبیده و 
مانع سرخوردن می شــود. ظرف شیشه ای نیز با داشتن دستگیره، 
 MFP71 جابه جاکردن کل دستگاه را ممکن می کند. بدنه خردکن
متئو از جنس پاســتیک اســت و 2.2کیلوگرم وزن دارد. با فشار 
دادن دکمه باای خردکن، دستگاه با توان 300وات دو تیغه  ای که 
از جنس استیل ضد زنگ ساخته شــده اند را به حرکت درآورده و 

محتویات دستگاه را خرد می کند. 
قیمت: 330هزار تومان

 شــرکت لوازم برقی ســاپر، خردکن آشــپزخانه را بــا عنوان

 SC-4080G به بازار عرضه کرده است که اندازه کوچک و وزن 

کم از ویژگی های مهم آن به حساب می آید. موتور این خردکن 
قدرت بیشتری نسبت به رقبایش دارد و با توان 400وات تیغه ها 

را به گردش در می آورد. 
تیغه های خردکن از استیل ساخته شــده و عاوه بر استحکام 
زیاد، دارای خاصیت ضدزنگ هســتند. با فشار دکمه  بزرگ در 
قسمت باای دستگاه، تیغه  مقاوم با سرعت شروع به کار می کند 
و تا زمانی که دست تان را از روی دکمه برندارید به کار خود ادامه 
می دهد. محفظه  خردکن از شیشه ساخته شده است. این مخزن 
یک لیتر گنجایش دارد و می توانــد حجم زیادی از مواد غذایی 
 SC-4080G را در خود جا دهد. گفتنی است خردکن مدل
درپوش پاستیکی دارد که نقش یک واسط را بین در دستگاه 
و مخزن آن ایفــا می کند. به این ترتیب در خردکن که شــامل 
موتور آن هم است کثیف نمی شود و تمیزکردن دستگاه آسان تر 

شده است.
قیمت: 370هزار تومان

خردکن مدل CH186 از محصوات شرکت لوازم خانگی 
آیسن اســت. این خردکن با دکمه فشــاری کار می کند و 
تیغه ها را با قــدرت 300وات می چرخاند تا هر چه بر ســر 
راهشان است را خرد کنند. تیغه این دستگاه چهار پره است 
 CH186 و از جنس استیل ضد زنگ ساخته شده. خردکن
دو کیلوگرم وزن دارد و دارای محفظه ای با ظرفیت 1.2لیتر 
است. همراه این خردکن محافظ تیغه فلزی و دفترچه راهنما 
هم به مشتری ارائه می شود که می تواند با استفاده از آن با طرز 
عملکرد دستگاه آشنا شود. جنس بدنه خردکن CH186 از 
جنس استیل ضدزنگ بوده و جنس محفظه آن شیشه نشکن 
است. این دســتگاه در ابعاد 20*20 *22 سانتی متر تولید 
شده و فضای زیادی از کابینت های آشپزخانه شما نمی گیرد. 
همچنین ســیم 1.2متری این دســتگاه قابلیت جابه جایی 
راحت تر را برای مصرف کننده به همراه دارد و می توانید روی 
اپن یا روی میز از آن استفاده کنید. این دستگاه قابلیت توربو 
دارد و هر چه بیشتر دکمه آن را فشار دهید سرعت چرخش 

تیغه ها بیشتر می شود.
قیمت: 350هزار تومان

CH186 2     آیسن، مدلSC-4080G 3   ساپر مدل

مدارک مورد نیاز براي دريافت هزينه هاي درمان از شرکت بیمه تکمیلي
مدارک مورد نیاز خدمات درماني

اصل قبض یا فاکتور پرداخت وجه با مهر مرکز درماني 
کپي جواب پاراکلینیکي     

برگه دستور پزشک)از دفترچه بیمه یا سربرگ پزشک (
اصل صورتحساب بیمارستان با مهر

اصل برگه ریز داروها با مهرزایمان
اصل قبض رسید و رونوشت جواب انواع آزمایش، اسکن، سونو و...

برگه شرح عمل جراحي
اصل صورتحساب بیمارستان با مهر

جراحي و بستري
اصل برگه ریز داروها ممهور با مهر

اصل قبض رسید و رونوشت جواب انواع آزمایش، اسکن، سونو و...
برگه شرح عمل جراحي

اصل گواهي بیهوشي با مهر پزشک بیهوشي
ارائه برگه سیر بیماري گواهي پزشک مبني بر تعداد ویزیت صورت گرفته با مهرمراقبت در حین بستري

 گواهي پزشک مبني بر انجام ویزیت که داراي نام بیمار و تاریخ و

مهر پزشک است  ویزیت       

برگه اپتومتري)تعیین شماره چشم(
برگه پرداخت هزینه عینک با مهر عینک سازيعینک        

عکس قبل و بعد از عمل براي پرداخت هزینه روکش و عصب کشي
برگه پرداخت وجه دندانپزشکي با مهر پزشک یا مرکز دندانپزشکيدندانپزشکي    

 نکاتي که بايد موقع خريد بیمه تکمیلي به آنها توجه کنید
بیمه هاي تکمیلي درمان، هیچ موقع کل هزينه درمان را به شما پرداخت نمي کنند و همیشه 
درصدي تحت عنوان فرانشــیز بین پنج تا 30درصد از هزينه هــاي درمان بر عهده خود 
شماست. به عبارتي اگر 100هزار تومان براي يکي از خدمات درماني هزينه کنید و فرانشیز 
بیمه تکمیلي براي آن 10درصد باشد، شــرکت بیمه 90هزار تومان از اين هزينه را به شما 
برمي گرداند.  نکته ديگري که بايد در مورد انتخاب شــرکت بیمه به آن توجه کنید، تعداد 
مراکز طرف قرارداد با شرکت بیمه است. اگر خدايي نکرده مجبور به استفاده از بیمه تکمیلي 
براي جبران هزينه ها شويد، کل اين هزينه ها پاي خودتان است و بعد از پرداخت آن و پايان 
دوره انتظار مي توانید با مراجعه به شــرکت بیمه و ارائه مدارک، هزينه هايتان را از شرکت 
بیمه بگیريد. در حالي که اگر از ابتدا به مراکز طرف قرارداد با شرکت بیمه تان برويد، نیازي 
به پرداخت هزينه نیست و صرفا هزينه هاي مشمول فرانشیز را به بیمارستان يا مرکز درماني 
پرداخت خواهید کرد. بايد توجه داشته باشید که اگر بعد از پرداخت هزينه هاي درمان به 
شرکت بیمه مراجعه کنید، اين شرکت صرفا براســاس نرخ هاي مصوب وزارت بهداشت، 
هزينه هاي شــما را جبران خواهد کرد. به عبارتي اگر در بیمارستان هزينه اضافي از شما 
دريافت کنند، شرکت بیمه از جبران آن شانه خالي مي کند.  نکته آخر اينکه شرکت هاي بیمه 
هزينه هاي درماني مربوط به بیماري هاي مادرزادي، معلولیت ذهني و ازکارافتادگي، بیماري 
رواني يا سايکوتیک، قتل، خودکشي و اعمال مجرمانه، لوازم بهداشتي و آرايشي که جنبه 

دارويي ندارند و زايمان فرزند سوم به بعد را بر عهده نمي گیرند.
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برونکو در آستانه تولد
 دوباره هنوز جذاب است

نســل دوم اس یووی بیابانگرد فورد این روزها همچون ققنوسی 
افســانه ای، قصد دارد از خاکستر بلند شود. شــنیده ها حاکی از 
طرح جذاب و ریترو بدنه برونکو 2020 اســت امــا فعا موضوع 
بحث ما نسل دوم برونکو اســت. خودرویی چهارچرخ محرک که 
اواسط سال 1977 در آمریکا معرفی شد و با مدل 78 به بازار آمد. 
این شاســی بلند بلندقامت که در نسخه دو در و هاردتاپ به ایران 
هم وارد شــد، در کنار یک جعبه دنده اتوماتیک، از موتور مشهور 
ویندســور 351 که هشت ســیلندر بود و حجمی معادل 5700 
سی سی داشت بهره  می گرفت. موتوری که از سال 1969 روی نسل 
اول فورد موستانگ هم نشست و در افزایش محبوبیت موستانگ 
نقشی بی بدیل داشت. برونکو زردرنگ ماهم که در تصویر می توانید 
به خوبی هیبت عجیبش را ببینید، در اواخر دهه 50 خورشیدی 
برای رقابت با شورولت بلیزر به ایران و خب، مثل هر بار دیگری که 
فورد و شورولت در ایران رودررو شدند، بازی را باخت. برونکو اما از 
نسل اول میراث بزرگی به نام توانمندی باا در زمینه آفرود را دارد 
که ســرمایه اصلی این خودرو برای تجدید حیات در ابتدای دهه 

سوم قرن 21 شده است.

بازار استرالیا در سال های اخیر به یکی از مناطق مهم جهان برای فروش محصوات میتسوبیشی تبدیل شده اما این 
شرکت اخیرا اعام کرده به دلیل افت شدید تقاضا برای محصواتی نظیر میراژ هاچ بک و لنسر سدان، از این پس 

تنها اس یووی، ون و وانت هایش را در این بازار عرضه خواهد کرد.

 نیسان جوک

همین چند روز پیش بود که نیسان از جوک جدید خود پرده 
برداشت. خودرویی که با حفظ المان های مهم طراحی نسل 
اول، سعی بر حفظ طرفداران تابوشکن خود دارد و می خواهد 
همچنان عجیب بماند. در نســل دوم بــا افزایش فضای پا 
)لگ روم( به میزان 5.8 ســانتی متر و فضای سر )هدروم( به 
میزان 1.1 سانتی متر، سرنشینان عقب می توانند احساس 
راحتی بیشتری داشته باشند. جوک 2020 در نسخه پایه 
با پیشرانه یك لیتری سه سیلندر توربو به قدرت 117 اسب 
بخار عرضه می شود که با می تواند به جعبه دنده شش سرعته 
دستی یا هفت سرعته دو کاچه متصل شود. تغییر داشبورد 
و بهره مندی از نمایشگر لمســی 8 اینچی، افزایش فضای 
صندوق  عقب بــه میزان 20 درصد در کنــار افزایش طول، 
عرض و ارتفــاع به میــزان 85، 35 و 25 میلی متر می تواند 
جوک 2020 را دوباره به یکی از پرفروش ترین خودروهای 

دنیا تبدیل كند.
 سانگ یانگ تیوولی

تیوولی را می تــوان یکی از جذاب های بــازار ایران و اروپا 
به حساب آورد. هم کره ای است، هم »شاسی بلند« صدایش 
می زنند و هم قیمت مناســبی دارد. حــاا این خودرو هم 

تغییراتی را متحمل شده که البته به اندازه 2008، جوک و 
کپچر اساسی و بنیادی نبوده است. تغییر جزئی جلوپنجره و 
گرافیک چراغ های عقب و جلو در کنار پشت آمپر دیجیتالی 
10.2 اینچی و ســامانه اطاعات و سرگرمی با نمایشگر 9 
اینچی به طراحی کابیــن و نمای کلی آن ظاهری مدرن تر 
داده است. باقیمتی   حدود 14 هزار دار، تیوولی را می توان 
کراس اووری خوش قیمت دانست که حتی با نرخ فعلی دار 
هم همچنان برای مصرف کننــده ایرانی می تواند به صرفه 
باشد. البته اگر واردات آزاد و تعرفه های سنگین هم برداشته 

شود! اتفاقی که فعًا محال است. 
   رنو کپچر

چند ماه قبل بااخره کپچر هم مثل بــرادران خود یعنی 
مگان و کلیو مطابق با خط جدیــد طراحی رنو بازطراحی 
شد و نتیجه آن تغییر اساسی ظاهر کپچر بود. افزایش طول 
بدنه به میزان 11 ســانتی متر که دو سانتی متر آن مربوط 
به افزایش فاصلــه بین دو محور اســت، عرضه 90 طرح و 
رنگ بدنه مختلف برای خریداران، نمایشــگر بزرگ داخل 
داشــبورد و تغییر طرح کنسول وســط ازجمله تغییرات 
مهم آن در نسخه جدید به شمار می رود. این خودرو که با 
پیشــرانه 1 و 1.3 لیتری به قدرت 100 و 155 اسب بخار 
قابل عرضه است، می تواند با هر یک از جعبه دنده های پنج 
سرعته دستی و هفت سرعته دو کاچه جفت شود. اگرچه 
فضای صندوق عقب تا 536 لیتر کاهــش یافته اما فضای 

سرنشینان به لطف افزایش طول بدنه بیشتر شده است.

CH-R تویوتا 

 CH-R اگرچه طوفان تغییرات و فیس لیفت هــا هنوز به
نرسیده اما این ژاپنی مغرور همچنان طراحی قابل قبولی در 
مقایسه با دیگر خودروهای لیست دارد. چراغ های کشیده 
جلو به سبک طراحی شرقی و خطوط شکسته عقب مشابه 
با نقاشــی های کوبیســم، ظاهری عجیب و درعین  حال 
جذاب به این کراس اوور کوچک داده اســت. CH-R که 
با دو پیشرانه 1.2 لیتری توربو و 1.8 لیتری هایبریدی به 
قدرت 116 و 122 اسب بخار عرضه می شود، در کنار وزن 
1380 کیلوگرم و جعبه دنده CVT قوای فنی ضعیفی دارد 
و نمی تواند ااقل در این بحث حرفی برای گفتن داشــته 
باشد. همچنین باید تاریک بودن ردیف دوم صندلی های این 
خودرو را به مشکات آن اضافه کرد. بااین حال خورشید در 
همین نقطه غروب نمی کند چراکه دریافت 5 ستاره ایمنی 
موسســه یورو انکپ با امتیاز 95 از 100 و حفظ تعادل در 
پیچ ها و مانورهای خطرناک به لطف سیستم تعلیق بهینه 

CH-R می تواند برگ برنده آن باشد.

 حکم نهایی: پژو 2۰۰8
عجیب اســت اما حقیقــت دارد. 2008 همچنان طراحی 
منطقی و همه پســندی ارائه می دهد و ااقل از این حیث 
جلوتر از نیسان جوک اســت. کیفیت ساختش بااست و 
نگرانی خودروهای فرانسوی قدیمی را ندارد. پیشرانه های 
قدرتمند با طیفی از جعبه دنده های مختلف عرضه می کند تا 
نیاز هر مشتری را با هر سلیقه ای برآورده کند، چیزی که در 
تویوتا CH-R نمی بینیم. برخاف تیوولی یک تغییر بزرگ 
در طراحی داشته و فضای بیشتری در مقایسه با کپچر ارائه 
می دهد. با در نظر گرفتن همه شــرایط فعًا می توان گفت   
پژو 2008 امتیاز بااتری در مقایســه بــا خودروهای این 

لیست دارد و شایسته پیروزی است.

��گاراژ

گران تر و کندتر با برد کمتر
به رغم اینکه رونمایی پورشه تایکان توانسته نگاه ها را به سمت این برند آلمانی متوجه 

کند ولی این خودرو فعا از نظر برد باتری ها رقیب جدی تسا مدل اس نیست
گروه خودرو | صبح پنجشــنبه گذشــته پورشه از اولین 
محصول الکتریکی خود با نام تایکان رونمایی کرد. با توجه به 
مشخصات و ابعاد، این خودرو را می توان اولین پاسخ جدی 
اروپایی ها به تســا مدل S دانست.  پورشه تایکان با 4963 
میلی متر طــول، 1.96 متر عرض ( 2.14متر با احتســاب 
آینه ها( و فاصله محوری 2.9 متر، ابعادی کاما مشــابه با 
تسا مدل S دارد. خودرویی که در سه سال اخیر نبض بازار 
الکتریکی های لوکس را در اختیار داشته و با طول، عرض و 
فاصله محوری برابر با 4.98، 1.96و 2.96  متر یک لیموزین 
کوچک و پاک به حساب می آید. فرق مهم تایکان با تسا مدل 
اس در طراحی بهتر کابین تایکان اســت. این یعنی تایکان 

داشبورد و اتاقی جذاب تر از کابین تسا مدل اس دارد.
در برهه کنونی پورشه نسخه های توربو و توربو S تایکان را 
رونمایی کرده اســت. هر دوی این مدل ها نیروی خود را از 
پیشرانه ای که دارای دو موتور برقی است، دریافت می کنند. 
در حالت استاندارد این پیشرانه در مجموع 616 اسب بخار 
قدرت دارد  اما در صورت فعال شــدن حالت بیش تقویت 
برای مدتی کوتاه خروجی آن در نســخه توربو به 671 و در 

نسخه توربو S به 750 اســب بخار افزایش می یابد. بیشینه 
گشتاور تایکان توربو و توربو S نیز با یکدیگر متفاوت است. 
طبق اطاعیه رسمی پورشه، پیشــرانه تایکان توربو 850 
نیوتن متر و پیشرانه تایکان توربو S برابر با 1050 نیوتن متر 
گشــتاور تولید می کند. خب با چنین پیشرانه قدرتمندی 
و به کمک سیســتم انچ کنترل، تایکان توربو در زمان سه 
ثانیه و نســخه توربو S در زمان 2.6 ثانیه سرعت خود را به 
96 کیلومتر در ساعت می رســانند که ارقامی واقعا درخور 
تحسین به شمار می روند. دستیابی به سرعت 200 کیلومتر 
در ساعت هم برای دو نسخه مذکور به ترتیب نیازمند 10.6 
و 9.8 ثانیه زمان بوده و حداکثر سرعت آنها به طور یکسان 
با 255 کیلومتر در ساعت برابر است. پورشه برای انتقال نیرو 
به چرخ ها، از یک گیربکس دو سرعته پیشرفته کمک گرفته 
است. این گیربکس روی اکسل عقب نصب شده و در آن دنده 
اول برای شتابگیری و دنده دوم برای حرکت بهینه و حفظ 
انرژی کاربرد دارد. وظیفه تامین انرژی تایکان توربو و توربو 
S بر عهده باتری 93.4 کیلووات ساعتی گذاشته شده است. 
این باتری لیتیوم-یونی با معماری 800 ولتی سازگار بوده و 

در صورت اتصال به شارژرهای 270 کیلوواتی تا 80 درصد 
از ظرفیت آن در عرض 22.5 دقیقه پر می شود. همچنین 
تنها با پنج دقیقه شارژ، امکان پیمایش 96 کیلومتر مسافت 
فراهم می شود. شــارژ 80 درصد از ظرفیت باتری تایکان با 
شارژرهای 150 کیلوواتی 36 دقیقه طول می کشد. چنانچه 
از خروجی های 240 ولتی رایج با نرخ شــارژ 9.6 کیلووات 
برای این کار استفاده شود، باید تا 11 ساعت در انتظار به سر 
برد.  پورشه اعام کرده   تایکان توربو می تواند با یک بار شارژ تا 
 S 460 کیلومتر مسافت را طی کند. این رقم برای نسخه توربو
برابر با 475 کیلومتر اعام شده است. عددی که گرچه اندک 
نیست اما همچنان با برد 600 تا 1100 کیلومتری تسا پی 

100 دی فاصله بسیاری دارد.
این برد کمتر اما ابدا باعث کاهش قیمت تایکان در مقایسه 
با تسا مدل اس نشده به طوری که پورشه برای نسخه توربو 
سدان اسپورت لوکس تایکان 153310 دار و برای نسخه 
توربو اس هم 187610 دار از مشتریان طلب می کند. گفته 
می شود فروش این نسخه برقی و تازه پورشه از ابتدای ماه 

دسامبر )اوایل آبان 98( آغاز خواهد شد.

تویوتا از پلتفرم جدید یاریس رونمایی کرد
خودروساز برجسته ژاپنی که فروش باایی در کاس خودروهای سوپرمینی و شهری 
دارد، از آخرین نسل پلتفرم جهانی TNGA که به تازگی طراحی شده، جهت استفاده 
از نسل چهارم تویوتا یاریس رونمایی کرد. از جمله نکات بارز درباره این پلتفرم که به 
اختصار GA-B خوانده می شود، بهبود آیرودینامیک جهت ارتقاي سطح هندلینگ در 
کنار استحکام بیشتر شاسی و بدنه است. سیستم تعلیق کماکان قرار  است از نوع مک 
فرسون در جلو و بازوهای چند اتصاله در عقب باشد. چارچوب جدید به یاریس چهارم 
این امکان را می دهد تا راننده و سرنشینان در ارتفاع کمتر و فضای بیشتری جای گرفته 
و تجربه بهتری از رانندگی را در طول سفر به دست آورند. در واقع همه چیز نشان می دهد 
یاریس بعدی به شدت اسپورت تر و راحت تر از یاریس های قبلی است. نکته ای که به نظر 

برای رقبای تویوتا در این کاس خبر چندان خوشایندی نیست.

سقوط آزاد خودروهای دیزلی در اروپای غربی
میزان تقاضای خریداران خودرو در سه کشور ایتالیا، آلمان و اسپانیا طی آگوست 2019 
کمتر از انتظار بود. کاهش فروش در این سه کشور به ترتیب با افتی معادل 3.1، 0.8 و 
31 درصد به 88939، 313748 و 74490  دســتگاه محدود شد. این سه بازار که در 
کنار انگلستان و فرانسه قطب های جذاب و مصرف خودروهای نو در بازار اروپا هستند،  
از ابتدای سال 2019 در نتیجه اعمال قانون زیست محیطی WLTP ، وارد دوره پرافت 
و خیزی از کاهش تقاضا شده اند که مســتقیما ضرباتی را به صنعت خودرو اروپا وارد 
ساخته است. البته نکته مثبت ماجرا رشد تقاضا در بخش خودروهای الکتریکی است 
که در آگوست برای ایتالیایی ها شش درصد، برای آلمانی ها حدود 104 درصد و برای 

خریداران اسپانیایی تا 11درصد رسیده است.

���دنده�معکوس   

�� نیش ترمز

���داشبورد    

مقایسه ای کوتاه و متفاوت میان شاسی بلندهای کوچک بازار که مدتی 
است به روز شده اند اما به دلیل ممنوعیت واردات، امکان عرضه نسخه های 

جدیدشان وجود ندارد

شما خوش خط و خال ها!
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600 میلیون

520 میلیون

1.775 میلیارد

400 میلیون 

975 میلیون

500 میلیون

3.350 میلیارد

3.5 میلیارد

855 میلیون

560 میلیون

1.750 میلیارد

630 میلیون

سئات لئون 2016

دی اس 5 مدل 2015

بنز  CLA45 مدل 2016

رنو اگونا کوپه 2012

آئودی کیو5 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 پريمر اسپورت 2017 

رنو تالیسمان E3 مدل 2017

1800 توربو

1600  توربو

2000 توربو
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2000 توربو

1600  توربو

2000 توربو

2000 توربو

1800 توربو

1600 توربو

2000 توربو

1600 توربو

 جک جی4

برلیانس 330 فول اتومات

 F3 بی  وای دی

راين V5 اتومات

300 Z  آريو

بر لیانس 230

143 میلیون

160 میلیون

155 میلیون

94 میلیون

124 میلیون

91 میلیون
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1650

1500

1500

1600

1500

�� چهار چرخ

 HD غول پیکر مثل جمس سیرا
کاران مورجانی از طراحان مشــهور دپارتمان طراحی جمس است که 
اخیرا پروژه طرح بیرونی بدنه جمس سیرا HD 2500 را به پايان رساند. 
وانت پیکاپ فول سايز و قلدری که مستقیما فورد اف150، تويوتا تاندرا 
و دوج رام را هدف قرار داده است. مورجانی در اين طرح با تلفیق خطوط 
و حجم های پويا در دماغه و نمای کناری بدنه، سعی کرده سیرا 2020 را 
يک محصول مدرن تر از همیشه جلوه دهد. ترکیب يک جلوپنجره بزرگ 
کرومی و پرپیچ و خم با دو چراغ متفاوت موجب شده تا سیرای جديد 
جذاب تر از همیشه به نظر برسد. وی که قبا روی خودروهای ديگری از 
جمس نظیر تريان هم کار کرده، در پروژه تازه خود موفق شده نگاه ها را 

به سمت اين برند آمريکايی متوجه کند.

تریتون هم هیبریدی خواهد شد
سازنده مشــهور خودروهای آفرود و باری اعام کرده به زودی نسل بعدی وانت 
ال200 تریتون را با نسخه هیبریدی روانه بازار مصرف خواهد کرد. این اتفاق که 
از زمان توسعه همکاری های میتسوبیشی با نیســان وارد مرحله عملیاتی شده، 
پیشرانه این وانت پیکاپ سبک  وزن را سبزتر و قوی تر از قبل خواهد ساخت. گفته 
می شود طبق توافق دو شرکت در کنار تمرکز روی توسعه موتورهای هیبریدی، 
مدل ال200 احتماا به موتور پاگین هیبریدی نیسان ناوارا مجهز شود. آشوانی 
گوپتا مدیر جهانی بخش عملیاتی میتسوبیشــی با اشاره به مشخصات این مدل 
اعام کرد نسل بعدی وانت ناوارا با وانت ال200 مشخصات فنی نزدیکی خواهد 
داشت. این مقام مســئول در شــرکت ژاپنی البته اعام کرده شاسی بلند پاجرو 

اسپورت هم در نسل بعدی با پیشرانه پاگین هیبرید روانه بازار خواهد شد.

فصل تویوتا
سه ماهه دوم سال در حالی سپری شد که همه چیز به کام 

بزرگ ترین خودروساز ژاپن بود؛ گرچه فولکس واگن 
خود را کماکان در جایگاه برترین شرکت این صنعت در 

جهان تثبیت کرد
گروه خودرو| در آخرین گزارش موسسه پژوهشی جاتو داینامیکز، 
میزان تولید خودرو در سه ماهه دوم سال با چهار درصد  كاهش به 
مرز 21.15 میلیون دستگاه عقب نشسته است. 30 کمپانی مختلف 
خودروســاز در حالی این مقدار خودرو را ظرف تابستان تولید و به 
بازار فرستاده اند که در مدت مشابه سال 2018 عدد دقیق تولید و 
فروش خودرو تا 22.03 میلیون دستگاه هم می  رسید. به رغم این 
کاهش، درآمد این صنعت افزایش یافته و تا رقم 459.59 میلیارد 

دار در فصل دوم سال رشد کرده است.
اما در حالی که هنوز عملکرد دقیق خودروسازان در شش ماهه اول 
سال 2019 منتشر نشده، آمارهای سه ماهه دوم سال گویای برتری 
خودروساز مشــهور آلمانی در جدول بزرگ ترین تولیدکنندگان 
صنعت خودرو است. البته فولکس به رغم کسب جایگاه اول جهان، 
افتی 1.9 درصدی را تجربه کرده و بیش از هــر زمانی تویوتا را به 
خود نزدیک می بیند. نگاهی به جدول زیر نشــان می دهد حاا در 
فصل دوم سال فاصله تویوتا و فولکس واگن به عنوان رتبه های دوم 
و اول جهان به کمتر از 50 هزار دستگاه رسیده و رشد 3.6 درصدی 
تویوتا این هشدار را به خودروســاز آلمانی می دهد که همراه با 10 

زیرمجموعه مشهورش تا پایان سال احتماا از تویوتا عقب بیفتد. 

چنان که گفتیم، در حالی که وضعیت تولید و فروش خودرو در اغلب 
برندها رو به کاهش بوده، وضعیت درآمدزایی خودروســازان اغلب 
بهبود یافته است. فولکس واگن و گروه معظم زیرنظرش در این مدت 
بیشترین میزان درآمد را کسب کرده و در نتیجه فعالیت شان بالغ 
بر 65.185 میلیارد دار به جیب زده اند. تویوتا هم در این بخش با 
63.281 میلیارد دار دومین خودروساز جهان است و به دقت رقیب 
دیرینش را تعقیب می کند. نکته عجیب این جدول اما جایگاه سومی 
دایملر بنز است که با 42.56 میلیارد دار درآمد فراتر از حد انتظار 
ظاهر شده و قدرت  خود را به رخ رقبا کشــیده است. فورد، هوندا، 
جنرال موتورز، فیات کرایســلر و ب.ام.و هم بــه ترتیب با 34.85، 
33.07، 32.3، 26.7 و 25.715 میلیارد داری در رده های بعدی 
جدول قرار دارند. نگاه دقیق تری به جدول نشان می دهد شرکت های 
چینی و هندی نظیر گریت وال و تاتا موفق شده اند خود را در جمع 

پردرآمدترین برندهای این صنعت جا دهند. 

 پژو 2۰۰8
وقتی برای نخستین بار در سال 2013 به بازار آمد، 
به جهت طراحی متفاوت و جذاب خود نوع نگاه مان 
را به محصوات پژو تغییر داد. دیگــر خبری از آن 
چراغ های وزغی شــکل و قیافه کسل کننده نبود و 
به لطف ارائه طیف وســیعی از پیشرانه های بنزینی 
و دیزلی، دســت خریداران را برای انتخاب نســخه 
مدنظرشان باز گذاشــت. اگرچه هنوز نسل اول این 
خودرو روی خط تولید چند کشــور از جمله ایران 
قرار دارد اما مدتی اســت که نسل جدیدش به بازار 
معرفی شده است. نسل دوم 2008 با پیروی از خط 
طراحی مدرن پژو ظاهر تهاجمی و خشن تری پیدا 
کرده و بــا افزایش 14 ســانتی متری طول خودرو، 
فضای بیشتری در اختیار سرنشینان ارائه می دهد. 
این خودرو که نســخه ای تمام برقی به قدرت 136 
اسب بخار و برد 312 کیلومتر دارد،  به لطف فناوری 
i-Cockpit چیدمان داشبورد آن در مقایسه با نسل 

قبلی بهتر شده است.

متین نصیری | چند سالی می شود اصطاح »شاسی بلند کوچک« وارد لغتنامه خودرويی شده. اين کلمه سراسر 
تناقض وقتی به يک خودرو اطاق شود، نه تنها چند 10 يا چند 100 میلیونی به قیمت آن اضافه می کند که چه بسا ارزش 
معنوی آن را هم باا می برد. به حدی که بعضی به داشتنش فخر می فروشند و با آن پز می دهند. شايد فکر کنید چنین 
الم شنگه ای تنها در ايران باشد اما واقعیت اين است که اين هاچ بک های بلندقد، طرفداران زيادی در سرتاسر جهان 
دارند. خودروسازان هم که رگ خواب اين جماعت را پیدا کرده اند، هر روز يا يک خودرو جديد معرفی می کنند يا 
مدل های قديمی را تغییر می دهند. طی چند ماه اخیر خودروهای مطرح اين بخش از بازار، شاهد معرفی نسخه های 
جديد خود بودند و بنابراين در اينجا قصد داريم مقايسه ای بین معروف ترين آنها داشته باشیم. مقايسه ای که شايد 
مشخص کند بین اين پنج شاسی بلند کوچک فرانسوی، کره ای و ژاپنی کدام »فعًا« می تواند دست بااتر را نسبت 

به بقیه داشته باشد و در صورت ورود احتمالی به ايران از فروش بااتری برخوردار شود.
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به گفته شــش مقام مطلع، خــرده تنش های دیرینه 
میان اعضای ارشــد تیم امنیت ملــی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا به خصومتی تمام عیار بدل شده 
و نارضایتی عمیقی در میان کارکنان شــورای امنیت 
ملی به رهبری جــان بولتون و مابقــی اعضای دولت 

واشنگتن به وجود آورده است.
به گزارش شــبکه خبــری ســی ان ان، در حالی که 
ماه هاست اختافاتی میان جان بولتون و مایک پمپئو، 

وزیر امور خارجه آمریکا وجود دارد - سی ان ان  اولین 
بار ماه مه گزارش داد- اوضاع اخیرا وخیم تر شده است. 
به گفته سه منبع مطلع، بولتون و پمپئو به ندرت خارج 
از جلسات رسمی صحبت می کنند. همین امر تاش ها 
برای هماهنگی کلیــدی میان کاخ ســفید و وزارت 

خارجه را به دست مقام های رده پایین می رساند.
همچنین مناقشــه ای میان بولتون و میک مولوینی، 
رئیس دفتر موقت ترامپ وجود دارد. مولوینی و بولتون 

در ماه های اخیر بر سر اختافات ایدئولوژیکی درگیر 
شــده اند و مولوینی برای فاصله گرفتن از این مشاور 
امنیت ملی جنجالی اقدام کرده است. مولوینی حتی 
یک کارشــناس امنیت ملی به تیمش افــزوده و او را 
دســتیار رئیس جمهوری آمریکا، عالی ترین عنوان در 
بال غربی کرده است. این کارشناس به نام راب بلر ماه 
ژانویه از دفتر مدیریت و بودجه به مولوینی پیوست و 
اجازه داد تا مولوینی بدون گذر از بولتون دســتی در 

امنیت ملی داشته باشد.
ترامپ حرفی دال بر مطلع بودن از این مناقشه در میان 
تیمش بیان نکرده است. در حقیقت او در گذشته گفته 
بود وقتی مشــاورانش با یکدیگر اختــاف  نظر دارند 
او لذت می برد اما وضعیت کنونــی به حس عمیقی از 
انزوا برای کارکنان شورای امنیت ملی زیر نظر بولتون 
کشیده شده اســت؛ کسانی که مســئول هماهنگی 
گزینه های سیاســت خارجــی و امنیت ملــی برای 

رئیس جمهوری آمریکا هستند.
به گفتــه دیپلمات ها و مقام های دولتــی آمریکا، این 
اختــاف داخلی صرفا بــه حس ســردرگمی درباره 
اولویت های سیاست خارجی دولت می انجامد و منجر 
می شود تا برخی از متحدان و کارشناسان درباره اینکه 
کنترل سیاست خارجی ترامپ دست کیست، آشفته 
شوند. تام رایت، کارشناس ارشــد موسسه بروکینگز 
می گوید: تیــم امنیت ملی دولــت در چندین دهه به 
ضعیف ترین حد رســیده   و اکنون در آســتانه سقوط 
کامل قرار دارد. در همین حال، رئیس جمهوری آمریکا 
سرکش شده اســت، تصمیمات حیاتی را حین پرواز 

می گیرد؛ بدون تفکر چندان یا فرایند.
با توجه به شــمار چالش های سیاست خارجی آمریکا 
شامل ایران، کره شمالی، چین و ونزوئا، چندین مقام 
کاخ سفید از اینکه روابط نامناسب وزیر خارجه و مشاور 
امنیت ملی آمریکا به این موضوعات دامن بزند، نگرانند.
اما مورگان اورتاگس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
می گوید: »این نادرست اســت و گزارش شما بیهوده 

است.« گرت مارکز، سخنگوی شــورای امنیت ملی 
آمریکا هم تاکید کــرد: »تقریبا تمامــی این مطالب 
نادرست هستند.« به گفته چندین مقام مطلع، پمپئو و 
بولتون که زمانی به لحاظ ایدئولو ژی و تاکتیکی همسو 
بودند، دیگر دیدارهای خصوصی برای تعدیل برنامه ها 
و تدوین راه هایی برای تعامل با رئیس جمهوری آمریکا 
ندارنــد. در حالی که دیدگاه های آنهــا درباره ایران و 
کره شمالی همچنان متفاوت است، این مقام ها عمیقا 
درباره چگونگی مدیریت رئیس جمهوری که به سختی 
نظرات مشــاورانش را می پذیرد، شــدیدا از هم دور 
شده اند. اگرچه پمپئو به صورت رسمی رقابت برای سنا 
را رد کرده اما نزدیکان او گفته اند   این گزینه هنوز روی 
میز است و او همچنان   روی همکاری با ترامپ در کنار 

بولتون یا کار در سنا فکر می کند.
پمپئو به تازگی با اســتیو بنون، استراتژیســت سابق 

ترامپ دیدار کرده و درباره این رقابت ها با  وی 
رایزنی کرده است. برخی منابع از ابی میچ 
مک کانل، رهبر اکثریت ســنا برای راضی 
کردن پمپئو به شرکت در این رقابت ها خبر 
داده اند. به هر حال پمپئو تا ژوئن آینده برای 

تصمیم گیری فرصت دارد.
برخی افراد نزدیــک گفته اند، 

بولتون حرکــت پمپئو را 
زیر نظر دارد. به گفته 

آنها بولتون با آنکه از 
موضع ضعیف خود 
خبــر دارد اما به 
پمپئو  جانشینی 
فکر می کند  اما او 
به خوبی می داند 
که بــرای تایید 
ســنا با مشکات 
زیــادی روبــه رو 

خواهد بود.

دولت ونزوئا، مذاکره با مخالفان را لغو کرد
رئیس جمهور ونزوئا ضمن محکوم کردن تاش رئیس جمهور خودخوانــده برای »فروش« منطقه مورد 
مناقشه »اسکیبو« به گویان، مذاکرات بین دولت و مخالفان را لغو کرد. به گزارش   فارس، به دنبال اظهارات 
مقام های کاراکاس دربــاره تحرکات نمایندگان رئیس جمهور خودخوانده بــرای فروش یک منطقه مورد 
مناقشــه ونزوئا با گویان، رئیس جمهور ونزوئا مذاکرات دولت با مخالفان را لغو کرده است. بنا بر گزارش   
 اســپوتنیک ، نیکاس مادورو از پایان مذاکرات دولت ونزوئا با مخالفان و اعضای وابسته به رئیس جمهور 
خودخوانده این کشــور خبر داده اســت. رئیس جمهور ونزوئا گفت: »من به اعتراضات درباره تاش های 
گوایدو برای دادن اسکیبو )به گویان( ملحق می شوم. تا زمانی که گوایدو قصدش برای تحویل دادن اسکیبا 
را تغییر ندهد، ما در میز مذاکره با آنها نخواهیم نشست یا آنها موضع شان را تغییر می دهند یا اینکه هرگز 
چهره های ما را )در میز مذاکره( نخواهند دید.« پیش از این نمایندگان مادورو و گوایدو با میانجیگری نروژ 
گفت و گوهایی انجام داده بودند.  دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور ونزوئا روز پنجشنبه اعام کرده بود   
نمایندگان گوایدو تاش های را برای واگذاری این منطقه نفت خیز به شرکت هایی از قبیل »اکسان موبیل« 
آمریکا آغاز کردند. رئیس جمهور ونزوئا هم ویدئویی از »ونسا نیومان« که نماینده و سفیر گوایدو در انگلیس 
است، به همراه »مانوئل آوندانو« دستیار گوایدو منتشــر کرد که در آن این دو نفر درباره دادن اسکیبو به 
گویان صحبت می کنند. نیکاس مادورو رئیس جمهور 
ونزوئا از دادستانی این کشور خواسته بود   گوایدو را به 
دلیل موضعش در قبال اســکیبو و »خیانت به کشور« 
تحت پیگرد قرار دهد. به دنبال این تحوات، دادستانی 
کل ونزوئا از آغاز تحقیقات درباره تاش گوایدو برای 
فروختن منطقه اسکیبو به شرکت های فراملیتی خبر 
داده بود. این اولین باری نیست که مقام های ونزوئایی 
درباره موضوع اسکیبو اظهارنظر می کنند. وزیر خارجه 
ونزوئا تیرماه 1394 درباره حل دوستانه و قانونی اختاف 
تاریخی بر سر اســکیبو ابراز امیدواری کرد و همچنین گفت     
ونزوئا در ارتباط با این موضوع تابع توافقنامه ژنو می باشــد که در 
سال 1966 به امضا رســیده است. از ســوی دیگر مادورو، مهر ماه 1394 
هم در حاشــیه هفتادمین اجاس مجمع عمومی ســازمان ملل، ضمن اعام توافق 
دولت ونزوئا با گویان برای عادی ســازی روابط دیپلماتیک خبــر داد و همچنین گفته 
بود، کاراکاس از مناقشه اسکیبو سربلند خارج می شود . لغو مذاکرات بین دولت ونزوئا 
با نمایندگان رئیس جمهور خودخوانده در شــرایطی صــورت گرفته که دولت آمریکا 
همچنان در حال حمایت های همه جانبه از گوایدو است؛ حمایت ها و مداخاتی که با 
اقدام سوم بهمن ماه 1397 دونالد ترامپ کلید خورده است. رئیس جمهور آمریکا در 
آن تاریخ، به فاصله نیم ساعت بعد از نشست خوان گوایدو در کاراکاس و اعام خودش 

به عنوان »رئیس جمهور ونزوئا«، او را به رسمیت شناخته بود.

بولتون به كرسی وزارت 
خارجه آمریکا چشم دارد

گزارش سی ان ان از عمیق تر شدن اختافات بولتون- پمپئو

 �تلسکوپ

 پرتاب کاوشگر هندی 
به ماه شکست خورد

کاوشگر چندریان 2 هند که 22 اوت با موفقیت 
به فضا پرتاب شــد، قرار بود بامداد شنبه هفتم 
سپتامبر )16 شــهریور( به وقت محلی بر سطح 
قطب جنوبی ماه فرود آید. رسانه ها، شهروندان و 
مسئوان هند از چند روز پیش برای این رویداد 
لحظه شــماری می کردند و نخســت وزیر هند، 
نارندرا مودی در مرکز سازمان تحقیقات فضایی 
حضور یافته بود تا به طور زنده شاهد این موفقیت 
باشــد. هند که 11 ســال پیش موفق شده بود 
کاوشــگر چندریان 1 را در مدار کــره ماه قرار 
دهد، انتظار داشــت هفتم ســپتامبر نام خود را 
به عنوان چهارمین کشــوری که فرود بر ماه را 
با موفقیت تجربــه کرده به ثبت برســاند اما به 
گزارش دویچه وله به نقل از تاگس شاو، وب سایت 
کانال یک تلویزیون آلمان، اندکی پیش از زمان 
پیش بینی شده برای فرود کاوشگر چندریان 2 
بر سطح ماه، رئیس ســازمان تحقیقات فضایی 
هند )ایسرو( اعام کرد   ارتباط کاوشگر با مرکز 
کنترل قطع شده است. تا کنون فقط کشورهای 
آمریکا، روسیه و چین موفق به فرود کاوشگران 
تحقیقاتی بر سطح کره ماه شده اند. ناکام ماندن 
پروژه فضایی هند، تلخ کامی شدید دانشمندان و 
رئیس سازمان ایسرو را به دنبال داشت و برخی از 

آنها را به گریستن واداشت.
نارندرا مودی برای تســلی همکاران ســازمان 
تحقیقات فضایی خطاب به آنها گفت: »زندگی 
فراز و نشــیب های فراوانی دارد. من چهره های 
غمگین شــما را می بینم  اما شــما تــا همینجا 
هم دستاوردهای زیادی داشــته اید و کشور به 

وجودتان افتخار می کند.«
نخســت وزیر هند ابراز امیدواری کــرد   ارتباط 
با کاوشــگر چندریــان 2 دوباره برقرار شــود و 
دانشمندان موفق شوند داده های ذخیره شده در 

این کاوشگر را بررسی کنند.
به گزارش تاگس شــاو تا کنون نیمــی از تمام 
تاش ها برای فرود بر سطح ماه با شکست روبه رو 
شده اســت و برهمین اســاس احتمال ناکامی 

کاوشگر چندریان 2 دور از انتظار نبود.

  لنز
گره سیاست در انگلیس 

کورتر شد
رهبران احزاب مخالف بریتانیــا به توافق 
رســیده اند که از انتخابــات زودرس مورد 
نظر بوریس جانسون  نخست وزیر، در نیمه 
اکتبــر  حمایت نکنند. به گــزارش بی.بی.

ســی، احزاب کارگر و لیبرال دموکرات در 
کنار حزب ملی اســکاتلند و حزب ملی ولز 
می گویند روز دوشنبه آتی علیه درخواست 
دولت بــرای برگزاری انتخابــات زودرس 
رای می دهنــد. پس از آنکــه مجلس عوام 
بریتانیا برای جلوگیری از خروج بی توافق 
به مصوبه تعویق برگزیت رای داد، بوریس 
جانســون خواهان انتخابات زودرس شد  
اما نتوانســت آرای ازم را برای آن کسب 
کند. مصوبــه مجلس عــوام بریتانیا برای 
تعویق برگزیت روز جمعه به تایید مجلس 
اعیان هم رسید و در روزهای آتی تشریفات 
تبدیل به قانون را طی می کند. مهلت خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپــا 31 اکتبر بود  اما 
مطابق این مصوبه بوریس جانسون باید از 
اتحادیه اروپا درخواســت فرصت بیشتری 
بکند. آقای جانسون گفته مرگ را به چنین 
کاری ترجیح می دهد. بوریس جانسون در 
هفته اخیر شکست های مهمی در پارلمان 
بریتانیــا خورده و تحوات سیاســی دیگر 
هم او را در موقعیت دشــواری قــرار داده 
است. او می خواســت انتخابات زودرس را 
پیش از نشست مهم رهبران اتحادیه اروپا 
برگزار کند  اما با توجه بــه اینکه برگزاری 
این انتخابات به حمایت دو سوم نمایندگان 
مجلس عوام نیــاز دارد و احــزاب مخالف 
گفته اند به آن رای منفی یا ممتنع می دهند، 
به نظر نمی رسد   امکان برگزاری انتخابات 
زودرس در تاریــخ مورد نظــر برای دولت 
فراهم باشد. به این ترتیب بوریس جانسون 
احتماا یا باید از مقام خود استعفا دهد   یا 
آنکه مطابق قانون تصویب شده و برخاف 
وعده های قبلی خود از اتحادیه اروپا فرصت 

بیشتری بخواهد.

     
  گالری

در نتیجه گسترش 
آتش سوزی  جنگل ها 

در ايالت نیو ساوت 
ولز استرالیا بیش 

از 4 هزار نفر بدون 
برق مانده و حداقل 
سه خانه نابود شده. 

چهار آتش سوزی 
بزرگ جنگل در 

سراسر اين ايالت 
در حال گسترش 

است و با وزش 
باد شديد وضعیت 

پیچیده تر شده است. 
)اسپوتنیک به نقل 
از کانال تلويزيونی 

News9 – عکس از 
)AAP

الشرق قطر، 
در تیتر يک 
خود نوشته 
که نزديک 

به صد هزار 
فلسطینی 

از کمک های 
دولت اين 

کشور بهره 
می برند. 

وال استريت ژورنال 
در عکس يک خود، 

به تظاهرات های 
جديد در 

هنگ کنگ پرداخته 
است. 

اين دوربین های 
نظارتی در گوشه ای 

از میدان تیان 
آن من چین قرار 

گرفته است. برخی 
از کافه ها نیز 

بسته شده است، 
اسباب بازی های 

جنگی ممنوع 
شده اند و تمام 

بسته های پستی 
چک می شود تا اين 

کشور آماده رژه 
هفتادمین سالروز 

تاسیس حزب 
کمونیست شود. 

)عکس از گتی 
ايمیجز(

سایت  نگار جهان

1    پادشاه قبلی مالزی: پشیمانم با مدل روس 
ازدواج کردم؛ محمد پنجم، پادشــاه پیشین مالزی، 
اظهار داشــت   از ازدواج با دارنده عنوان ملکه زیبایی 
مسکو در سال 2015 پشیمان است. او در یک بیانیه 
ابراز پشــیمانی کرد که تصمیمــات وی وارد زندگی 
خصوصی مردم مالزی شــده   و منجر به اختافات در 
شبکه های اجتماعی گشته است. او همچنین از این 
واقعیت که عکس های شخصی وی و اطاعات نادرست 
درباره زندگی اش در اینترنت منتشر می شود، ناراضی 
است. پس از طاق  ملکه زیبایی مسکو از پادشاه، این 
زن چندین عکس در اینســتاگرام خود منتشر کرد و 
گفت   پادشاه با این دختر ازدواج کرد زیرا بچه آوردن 
»بزرگ ترین رویای زندگی او« بود. مراسم عروسی این 
زوج در نوامبر 2018 برگزار شد. در ماه آوریل ، ملکه 
روسی به اسام گروید و نام ریحان را گرفت و یک ماه و 
نیم پس از عروسی ، حکم پادشاه لغو شد. رسانه ها این 
تصمیم را با فشار شورای حکام مالزی مرتبط می دانند  
اما در ژوئیه سال 2019 ، وکیل محمد پنجم طاق این 
زوج را تأیید کرد. )اسپوتنیک به نقل از پورتال خبری 

)New Straits Times

2    برزيلی ها دست از زن ماکرون برنمی دارند؛ 
پائولو گودس، وزیر اقتصاد برزیل، به همســر رئیس 
جمهور فرانســه امانوئل ماکرون توهین کرد. وی در 
سخنرانی خود گفت: رئیس جمهور )ژائیر بولسونارو.( 
دروغ نگفت، )همســر ماکرون( واقعً ترسناک است، 
این یک حقیقت ناب است. در عین حال وزیر برزیلی 
افزود که زنان زشــت وجود ندارند، فقــط زوایای بد 
وجود دارد. وزیر اقتصاد برزیل، بعدً از ســخنان خود 
عذرخواهی کرد و آن را شوخی خواند. گودس افزود که 
نمی خواست این مسئله را شخصی کند. )اسپوتنیک(

3    مسافری که خلبان يک پرواز شد؛ مسافری 
که می خواســت با شــرکت هواپیمایی ایزی جت از 
منچستر به آلیکانته در اســپانیا پرواز کند و از تاخیر 
طوانی مدت پرواز امانش بریده بــود، این موضوع را 
روی فیسبوک نوشت و مسئوان ایزی جت را خطاب 
قرار داد. همکاران ایزی جــت در توضیح علت تاخیر 
نوشتند: »خلبان ما گم شده  اما یک پیشنهاد: یکی از 
مسافران همین پرواز خلبان است و می تواند هواپیما 
را هدایت کند.« مایکل بردلی خلبان است اما در اصل 
قصد داشت همراه با خانواده اش به تعطیات برود. او به 

مسئوان شرکت ایزی جت اطاع می دهد که لیسانس 
پرواز و کارت شناسایی اش را همراه دارد و اگر او باید 
پرواز را بر عهده بگیرد، آماده است. تنها چند ثانیه پس 
از این اظهارات، ایزی جت به او تلفن می زند و می پرسد 
آیا می تواند پرواز را بر عهده بگیرد؟ مســافرانی که در 
هواپیما نشسته بودند، از این موضوع ابراز خوشحالی 
می کنند و در نهایت همه راضی  هســتند؛ ایزی جت، 
خلبانی که به تعطیــات می رفت و مســافرانی که 
پروازشان کنسل نشد. )دویچه وله به نقل از دی ولت(

4    محکومیت يک سیاستمدار در ترکیه؛ قاضی 
دادگاه اســتانبول روز جمعه 15 شــهریور اعام کرد   
جانان کافتانجی اوغلو، رئیس 47 ساله حزب مخالف 
جمهوری خــواه خلق در اســتانبول از جمله به دلیل 
توئیت هایی که بین سال های 2012 تا 2017 منتشر 
کرده به 10 سال زندان محکوم شــده است.  یکی از 
نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق گفت: »از آنجا كه 
متهم هیچ پشیمانی نشان نداده و شعر انتقادی ناظم 
حكمت، شاعر چپ گرای ترکیه را پس از جلسه دادگاه 
قبلی خــود قرائت كرده، قضات حاضــر نبودند حکم 

كافتانجی اوغلو را تعلیق کنند.« )دویچه وله(

پشیمانی پادشاه مالزی از ازدواج، ادامه کنایه برزیلی ها به همسر مکرون و ...
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۶۴ سال پيش در چنين روزی، 
كشتار یونانی های استانبول

بازخوانی یک اتفاق تلخ تاریخی

  سایت نگار

دخترخوانده وودی آلن، محسن چاوشی و... آنجلینا جولی
1  وودی آلن يکی از بزرگان سینما بود که هر بازيگری بدون لحظه ای ترديد 
پیشنهاد بازی در فیلم او را قبول می کرد. اما این ماجرا مربوط به دوران پیش از جنبش 
»MeToo« و حرف های دخترخوانده اش بود که مدعی شــد در 7 سالگی قربانی آزار 

جنسی از سوی وودی آلن شده اســت. البته این ماجرا تازه نبود و سال ها پیش رسانه ای 
شده بود و آلن به دلیل همین ادعا دو بار دادگاهی شده بود و هر دو بار دادگاه به بی گناهی 
کارگردان »آنی هال« رای داده بود. اما در هیاهوی رسوایی های پی  در پی هالیوودی های 
بزرگی مثل واینستین، مطرح شدن دوباره اتهام، وودی آلن را از عرش به فرش کشید. تاثیر 
این اتهام به حدی بود که حتی بازیگران فیلم »روزی بارانی در نیویورک« از جمله تیموتی 
شلمی از همکاری با وودی آلن اعام پشیمانی کردند و دستمزدشان را به خیریه های دفاع 
از قربانیان آزار جنسی بخشیدند. در این میان بســیاری هم بودند که از وودی آلن دفاع 
کردند مثل کیت وینسلت یا همین اواخر اســکارلت جوهانسون. حال وودی آلن پس از 
مدت ها در دفاع از خود می گوید: »جنبش »MeToo« باید مرا به عنوان مردی معیار خود 
معرفی کند. من در دوران فعالیت حرفه ای با صدها بازیگر زن کار کردم و حتی یک نفر از 
آن ها شکایتی از من ندارد. من زنان را در هر ظرفیتی استخدام کردم و همیشه دقیقا به 
اندازه مردان به آن ها حقوق پرداخت کردم. من همه کارهایی را انجام داده ام که این جنبش 
در پی رسیدن به آن است.« کمتر از 24ساعت پس از دفاع کردن اسکارلت از وودی آلن، 
دخترخوانده  وودی آلن در پیج توئیترش اینگونه از این بازیگر انتقاد کرد: »اگر چیزی در 
این دوسال گذشته یاد گرفته باشیم، این است که شما باید خوی شکارچی گری مردها رو 
باور کنید که این شامل تمام مردان بیگناه هم می شود. هنوز خیلی مانده تا اسکارلت به 

درک درستی از این مشکل که ادعایش را می کند برسد.«

2  دهیار سنجر از توابع بخش مرکزی دزفول روز جمعه بعد از آن که ويدئويی 
از مکالمه اش با يک دختر جوان در شــبکه های اجتماعی منتشر شد، به دستور 
دادستان دزفول بازداشت شد. منصور محمدی خباز، دادستان دزفول، با تایید خبر 
بازداشت دهیار سنجر، گفت: »این دهیار براساس شواهد و کلیپ منتشر شده در فضای 

مجازی بازداشت و با تشکیل پرونده مقدماتی با قرار قانونی روانه زندان شده است.«
یک ویدئو که از روز پنجشنبه در شــبکه های اجتماعی منتشر شد دهیار سنجر بخش 
مرکزی دزفول را در حال خواهش و التماس از دختری جوان نشــان می دهد. دهیار در 
این ویدئو از رفتار خود عذرخواهی کرده و از دختر می خواهد که موضوع را علنی نکند اما 
دختر رفتار او را زشت دانسته و تاکید دارد که دهیار با این رفتار به همسرش نیز خیانت 
کرده است. منابع محلی گفتند که »شواهد و سخنان رد و بدل شده در این ویدئو« نشان 
می دهد که »دهیار قصد تعرض به این دختر جوان را داشته که برای شرکت در کاس های 

خیاطی به دهیاری رفته بود.«

3  هادی حسینی تهیه کننده جديدترين آلبوم محسن چاوشی درباره آخرين 
وضعیت صدور مجوز آلبوم »قمارباز« گفت:»هنوز در شورای موسیقی منتظر مجوزها 
هستیم، قول هایی دادند که مشکل حل شود و به زودی مجوز آلبوم صادر شود اما این اتفاق 
هنوز رخ نداده است.« اما مشکل آلبوم »قمارباز« چیست؟ هادی حسینی در پاسخ به این 
سوال می گوید: »یکی از ایرادهای اصلی که گرفته شد، اسم آلبوم بود که احتماا آلبوم با 
نام »قمارباز« ارائه نشود چون هنوز در دفتر موسیقی وزارت ارشاد اسم آن به تایید نرسیده 
است.« حسینی در ادامه همچنین به شعری از موانا اشاره می کند که محل بحث اصلی در 
راه مجوز گرفتن تازه ترین آلبوم محسن چاوشی است و می گوید: »شعری که گیر دادند 
همان شعر  ِتَرک اصلی آلبوم است و اسم آلبوم هم از آن درآمده. بیتی هم که محل ایراد 
شده یکی از بیت های اصلی شعر است که اگر حذف شود کل شعر باید حذف شود و آلبوم 
در کل ماهیت خودش را از دست خواهد داد.« در روزهای گذشته اما در یکی از رسانه ها 
گزارشی منتشر شده بود از متن ترانه های بعضی از خواننده هایی که این روزها حسابی 
طرفدار دارند و در آن گزارش به این نکته اشاره شده بود که چرا سخت گیری در ترانه تنها 
به محسن چاوشی و شعر موانا منحصر می شــود. هادی حسینی در پاسخ به این سوال 
می گوید: »ماجرا این اســت که خیلی به ماهیت شعر کاری ندارند و فقط به بعضی لغات 
حساسیت دارند. ماهیت شعر هر چه می خواهد باشد. مثا درباره همین شعر استدال ما 
این بود که ماهیت شعر معنوی است اما گفتند یک کلمه باید حذف شود و حرفشان هم این 
بود که ما که نمی توانیم شعر موانا را تغییر بدهیم اگر شعر دیگری بود می شد گفت همین 

یک کلمه حذف شود اما درباره این شعر، این یک سطر باید حذف شود تا مجوز بگیرد.«

4  شهروند در انتقاد از چاوشی نوشت: فارغ از این که تیتر نجات جان 32 اعدامی 
توسط شما با متن خبر که می خواهید در سکوت خبری بمانید، مغایرت دارد، اما در 
همه جای دنیا از شهرت ســلبریتی ها برای انجام امور خیریه استفاده می شود، این کار 
برخاف گذشته که مثا تختی از چهارراه ولیعصر تا بویین زهرا پیاده می رفت و سینه به 
سینه آدم ها پول جمع می کرد و چند شبانه روز نمی خوابید، ساده تر شده و با گذاشتن یک 
پیغام روی صفحات اجتماعی ادای دین می شود، اگرچه هنوز هم علی دایی با همان مرام 
پهلوانی تختی، ماه ها کنار افراد آسیب دیده زلزله می ایستد و تا کار را به سرانجام نرساند، 
کنار نمی کشد. در جای درست که کمک می خواهد، اتفاقا کار رسانه ای هم می کند و ابایی 
ندارد که بگوید قصدش چیست و هرجا که باید حساب وکتاب هایش را شفاف بیان می  کند 
.خدای نکرده منظورم این نیســت که چرا برای این کار خیرتان عرق نریختید، نه اصا! 
دم شما هم به قول دوست خبرنگارتان گرم، چون هر وقت احساس خطر می کنیدبرای 

نهادها سفارشی کار می کنید و پول های کان می گیرید و هر وقت میل تان کشید مردمی 
می شوید و برای محرومیت خطه ای فغان سر می دهید. کاش به ما بگویید با خودتان چند 
چندید؟! مگر ســازوکار زندگی و تفکر و منش و رفتار یک خواننده اجتماعی نباید با هم 
هماهنگ باشد، پس چطور است که شما هم دردمندید، هم بهره مند! هم کار سفارشی 
می کنید و هم از ظلم و ستم روا رفته بر محرومان خوزستان می گویید؟ باز هم دم شما گرم 
که از این همه اعتمادی که به شما شده و از این همه اعتباری که در اختیار شما قرار گرفته، 
پستی از صفحه اجتماعی تان را به نجات چند جوان اعدامی اختصاص دادید، اما با این که 
خواستید در سکوت خبری بمانید، خواهشمندیم از سرنوشت 30 نفر دیگر و این که چطور 
نجات بخش شان شدید، اطاعاتی به دوستان خبرنگارتان بدهید، اگر کار خیر رسانه ای 

شد، اشکالی ندارد، شما شفاف سازی کنید تا ابهامات از بین برود.

5  مهدی صدرالساداتی با انتشار يک استوری در اينستاگرام خود رسمً پس 
از ٧٢ ساعت اعام حضور کرد. به گزارش تسنیم او در این استوری اینستاگرامی که 
ساعت 11:19 دقیقه جمعه شب ثبت شده عکسی از تابلوی سبز بزرگراه ها منتشر کرده 
که نشان می دهد در ٥ کیلومتری کیاسر است. صدرالساداتی ذیل این عکس نوشته»نه در 

قم هستیم و نه در اختفای اختیاری«

6  فاطمه السادات حسینی، طلبه همدانی که چند شب گذشته مورد ضرب و 
شتم قرار گرفته در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران از شرح وقايع اين اتفاق می گويد. 
حسینی با اشاره به آخرین وضعیت درمانی خود گفت: بعد از یک روز بستری در بیمارستان 
و انجام چند آزمایش و سونوگرافی از بیمارستان مرخص شدم و هم اکنون دوران بهبودی 
را می گذرانم و در این باره هم شکایت وهم به پزشکی قانونی مراجعه کردم و پرونده مراحل 
قانونی خود را طی می کند. خانم طلبه همدانی که تحصیات حوزوی خود را در سطح دو 
با موفقیت پشت سر گذاشته می گوید: چند شب گذشته همراه با خانواده خود در میدان 
باباطاهر بودیم که پدرم پس از مشاهده وضعیت بد یک خانم بد حجاب تصمیم گرفت به 
پدر وی تذکر لسانی بدهد که چند لحظه بعد از تذکرپدرم مورد توهین و فحاشی خانم 
بد حجاب و خانواده همراهش قرار گرفت. او ادامه داد : این خانم به شدت ناراحت شد و به 
دنبال پدرم آمد و همچنان به فحاشی کردن خود ادامه داد و به طرف جایگاه ما روانه شد، 
بنده جلوتر رفتم و سعی کردم ایشان را آرام کنم و به او گفتم، با این حجاب نامناسب باعث 
نشوید که مردم دورتان جمع شوند. حسینی اظهار داشت: متاسفانه این خانم به من حمله 
کرد و ضربه ای به شکم من زد و با همراهانش چادرم را پاره کرده و من را مورد ضرب و شتم 
قرار دادند. خانم طلبه همدانی در ادامه افزود: در آن هنگام باز هم سعی داشتیم که این 
موضوع ختم به خیر شود و از آن ها خواستیم که بی جهت با رفتار خود مردم را دور خود 

جمع نکنند، اما آن ها اصا توجه نکردند و به فحاشی وضرب و شتم ادامه دادند.

7  غامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پاسخ به اين سوال 
که بسیج در برابر تهديدات سايبری دشمن چه برنامه ای دارد؟ گفت: حضور نیروی 
انقابی در فضای مجازی نسبت به گذشته شرایط بهتری پیدا کرده است و بسیج توانسته 
با سازماندهی جوانان با انگیزه و پرتحرک و دارای تخصص در حوزه فضای مجازی ، تحت 

عنوان گردان های سایبری، 1000 گردان سایبری ساماندهی کند.

8  آنجلینا جولی در بیانیه ای از فیلم »حوا، مريم، عايشه« ساخته صحرا کريمی، 
فیلمساز افغانستانی که روز جمعه در جشنواره فیلم ونیز نمايش داده شد، حمايت 
کرد. فیلم »حوا، مریم، عایشه« محصول سینمای افغانستان روز جمعه در میان 19 فیلم 
بخش افق های هفتادوششمین جشنواره فیلم ونیز به نمایش گذاشته شد.  آنجلینا جولی 
درباره این فیلم نوشته: هر فیلمی که در افغانستان ساخته می شود، پیروزی بر مشکات 
است. در شرایطی که آینده افغانستان مبهم است این فیلم برای مان یادآوری می کند که 
میلیون ها زن افغان برای اتخاذ تصمیم شان در خانه و جامعه مستحق آزادی، استقال و 
مصونیت هستند. این فیلم موثر که با ظرافت ساخته شده زندگی زنان جوان در افغانستان 
امروزی را به تصویر کشیده است. این فیلم مرحمت، زیبایی و روحیه زنان افغان را نشان 

می دهد که چگونه با ازدواج، عشق، دوستی، خانواده و مادری را پیش می برند.
کتایون شهابی پخش کننده ایرانی یکی از سرمایه گذاران این فیلم است. همچنین مستانه 

مهاجر و محمدرضا دلپاک نیز در این پروژه همکاری داشتند.

9  پخش کننده فیلم »ايده اصلی« می گويد در تیزرهای جديد اين فیلم تصوير 
هانیه توسلی پخش می شود اما تصوير بهرام رادان حذف شده است.

به گزارش ایلنا پیام نیکفرد مدیر روابط عمومی خانه فیلم و پخش کننده فیلم ایده اصلی 
درباره پخش تصویر هانیه توسلی در تیزرهای پخش شده این فیلم از صدا و سیما گفت: 
بعد از اعتراض هایی که داشتیم، از طرف بازرگانی سازمان صدا و سیما تیزرهای جدیدی 
این بار بدون حضور بهرام رادان را برای پخش خواستند. بعد از خودداری ما از ارسال چنین 
تیزری، متوجه شدیم دوستان خودشان تیزر جدیدی از فیلم ساخته و بدون تصویر بهرام 
رادان و نریشن هانیه توسلی در چند نوبت پخش کرده اند. وی ادامه داد: روابط عمومی صدا 
و سیما اصرار دارد که بازیگری از فیلم »ایده اصلی« ممنوع التصویر نیست. »خانه فیلم« 
هم مواضع شفافی بر اساس شواهد و مدارک بیان کرده است. فکر می کنم مخاطبانی که 

این مدت پیگیر خبرها بودند، بهترین نتیجه گیری را خواهند کرد.

مهرداد فرهمند| 64 ســال پیش در شــب ششم 
سپتامبر، شرم آورترین صفحه تاریخ جمهوری ترکیه 
رقم خورد. اســتانبول فاجعه ای به خود دید که در 
آفریدنش هم روشنفکران و اهل قلم سهم داشتند، 
هم دانشجویان، هم برخی اتحادیه های کارگری، هم 
اوباش و هم مردم عادی و البته صحنه گردان اصلی، 

دستگاه امنیتی و سیاستمداران بودند. 
- ششم ســپتامبر 1955، دولت های ترکیه و یونان 

در لندن در حال مذاکره بودنــد که بمبی در حیاط 
کنسولگری ترکیه در شهر تسالونیکی یونان ترکید 
و آســیبی در حد شکســتن شیشــه به ساختمان 
کنســولگری و ســاختمان مجاورش زد که زادگاه 
آتاتورک بود و دولــت ترکیه آن را خریــده و موزه 

کرده بود.
- روزنامه ها در اســتانبول چــاپ فوق العاده زدند با 
سرمقاله های آتشین همراه با عکسی از خانه ویران 
شــده آتاتورک. یکی از معروف ترین سرمقاله های 

تحریک آمیز را حســین جاهد یالچین نوشت که از 
شــخصیت های معروف ادبی بود. با عنوان: »بیدار 

شوید ای اهل وطن« 
- جمعیت خشمگین به یونانی ها حمله کردند. چهار 

هزار و دویست خانه، بیش از هزار باب مغازه، یکصد و 
ده هتل، بیست و شش مدرسه، هفتاد و سه کلیسا و 
دو صومعه غارت و به آتش کشیده شد. دهها نفر کشته 
و صد ها نفر زخمی شدند. در تمام مدت، پلیس کنار 
ایستاده و تماشا می کرد ...تا اینکه نیمه شب ارتش از 

راه رسید و به فاجعه پایان داد. 
- ظاهر فاجعه، هیجان کور عــوام اما در واقع، کاما 

برنامه ریزی شده به دست خواص بود. پنج سال بعد 
که کودتا شد و عدنان مندرس نخست وزیر وقت را 

محاکمه کردند، حقایق از پس پرده بیرون افتاد. 
- بمب را سازمان اطاعات ترکیه در کنسولگری این 
کشور در تسالونیکی ترکاند. بمبگذار که بعدها معاون 
کل پلیس ترکیه شد، هنوز زنده است. عکس خانه 

ویران شــده زادگاه آتاتورک که در روزنامه ها چاپ 
شد، دو روز پیش از انفجار جعل و پنهانی به سردبیران 

همکار با سازمان اطاعات داده شده بود.
- ارتش که وارد عمل شد، هزاران مهاجم را دستگیر 
کرد اما وقتی محاکمات شــروع شــد، دولت از این 
فرصت برای تسویه حســاب های سیاسی استفاده 
و مدارکی جعل کرد که کمونیســت ها پشت ماجرا 
بوده اند و حتــی ناظم حکمت از شــوروی ماجرا را 

برنامه ریزی کرده. کمونیست ها را گرفتند.
- یکی از بازداشت شدگان عزیز نسین بود. اما مدارک 
جعلی تر از آن بود که هیــچ دادگاهی بپذیرد، پس 
از مدتی کمونیســت ها را آزاد کردند. پنج سال بعد 
در ترکیه کودتا شــد، عدنان مندرس نخست وزیر و 
وزیران خارجه و کشور دولت او متهم به برنامه ریزی 

کشتار یونانیان شدند.
- وزیر کشــور پیش از آغاز دادگاه خودکشی کرد، 
عدنان مندرس و وزیرخارجه اش همــه اتهامات را 
رد کردند اما مدارکی که دست داشتن حزب حاکم 
دموکرات )به رهبری مندرس( را ثابت می کرد انکار 

ناشدنی بود.
- دولت یونان شــکایت به ســازمان ملل برد اما با 
حمایت آمریکا و انگلیــس از ترکیه حتی یک بیانیه 

خشک و خالی هم صادر نشد. 
در چهلمین سالگرد واقعه که نمایشگاه عکس های 
آن شــب در اســتانبول برگزار شــد، عــده ای به 
نمایشگاه حمله کردند و عکس ها را بیرون ریختند 
و نابود کردند. یونانی ها از اســتانبول رفتند، با اینکه 
بیشترشان ثروت و مکنتی داشتند، به هر کدام اجازه 
داده شد تنها بیست کیلوگرم وسائل شخصی و معادل 
بیست و دو دار پول نقد همراه ببرند. همه اموالشان را 

حکومت صاحب شد. 
- اکنون در استانبول بیش از چند صد خانوار یونانی 
نمانده که بیشترشان سالخورده اند و در جزیره هایی 
نزدیک استانبول زندگی می کنند که بسیاری از شما 
در سفر به ترکیه، ســری به آنها زده اید. )برگرفته از 

سایت مکتوبات(

ک
کمی

 
  
 

ژاد
فرن

ب جع
شها

 واگویه های انتظار
شبان آهسته می گريم
که شايد کم شود دردم

تحمل می رود / اما شِب غم / سر نمی آيد...

 دستور زبان عشق
در دل ما هزار و يک معشوق / به قرار و فرار مشغولند

در سر ما هزار و يک منصور  / به اناالحق به دار مشغولند 
مهدی اخوان ثالثزخم ها کاری اند اسماعیل / کارگر ها به کار مشغول اند... ياسر قنبرلو

آقا زندگي من به دوقسمِت قبل و بعد از گرفتن 
گواهینامه تقســیم میشــه... البته دلیلش اصا 
این نیست که من عاشق رانندگي ام یا کا عشِق 
ماشــینم... اصا... دلیلش اینــه از اونجایي که 
حافظه درســت و درموني ندارم، وقتي مي خوام 
تاریخ اتفاق یا مسئله اي  رو در گذشته به یاد بیارم، 
اول به این فکر مي کنم کــه اون موقع گواهینامه 
داشــته ام یا نه... اگر نه که برمي گردم به عقب تر 
و به دنبال جزئیات بیشتر مي روم... اما اگر اتفاق 
مذکور، مربوط به بعد از گواهینامه گرفتن باشه، 
خودش به چندزمان دیگر تقسیم میشه... زماِن 
اون پیکان کرم رنگه... یا پراید سفیده... یا اون یکي 

پراید سفیده... یا ال نوده... یا 206 به بعد...
و تمام این تقسیم بندي هاي ذهني، کمک کننده 
هستند براي به یاد آوردن جزئیات و جلوگیري از 
فراموش کردن وقایع گذشــته که اتفاقا همیشه 

هم جواب داده...
حاا در این تقســیم بندي ها، یک حلقه مفقوده 
داریم که زماني گمشــده در طول تاریخ است... 
و آن هم زماني ســت کــه در گیــر و داِر گرفتن 
گواهینامه بودم و مربوط به هیچ کدام از دوگروه 

فوق الذکر نیســت و این مســئله، مقــداري به 
یادآوردن جزئیات آن زمان را مشــکل مي کند... 
از قضا، این مقطع زماني که حدود شــش ماه از 
زندگاني پربرکِت من  رو شــامل میشه، آبستن 
حوادث بســیاري بــوده ظاهرا... چــون خیلي 
مســائل رو که یادم نمیاد، براي این که به خودم 
دلداري بدم که فراموشکار نیستم، میگم »حتما 
مربوط به همون زماني بوده که داشتم گواهینامه 

مي گرفتم...«... بگذریم...
دیروز با یکي از دوستان، بر سر مسئله اي قدیمي 

 اختاف نظر داشتیم...
- »ببین... من قشنگ یادمه... من یه پراید سفید 
داشــتم... بنابراین داســتان مربوط به سال 75 
هســت...«/ »صددرصد اشــتباه مي کني... این 

ماجرا مربوط به قبل از اون ساله... شک نکن...« 
من البته دقیقا یادم بود که در ماجراي مذکور، من 
با همون پراید سفید اولي مي رفتم و مي اومدم و 
این نشان دهنده دقیق زمانه، ولي دوست عزیزم 

هم ایمان داشت که این تاریخ غلطه...
- »آخه رو چه حسابي اینقدر مطمئني... بابا مدل 
پراید من 75 بود دیگه... ماشینم نو بود... قشنگ 

یادمه... کاوِر روي صندلي ها رو نکنده بودم ســر 
این داســتان...«/ »کاما فکرت اشتباهه، شک 
نکن... زماِن این ماجــرا پدربزرگ من هنوز زنده 
بود... سال 75 که پدربزرگم هفت تا کفن پوسونده 
بود آقاجون... دقیق بخوام بگم، این مال سال 72 
هســت...«/ »بابا... 72 که من پیکان داشتم...«/ 
»خب بابابزرگ من هم زنده بود... تازه خاله مادرم 

هم هنوز معلوم نبود که سرطان داره...«
خیلي بحث مون به مشکل خورده بود... یادآوري 
گذشته توســط من به تاریخ گواهینامه و مدل 
ماشین بستگي داشت و مرور قدیم، توسط دوستم 
به آمار مرگ و میــر و بیماري هاي صعب العاج 

اطرافیان...
خاصه که بعــد از بحث فراوان بــه این نتیجه 
رســیدیم که تطابق ماجرایي کــه راجع بهش 
صحبت مي کردیم به اواخر داشتِن پیکان من و 
نفس هاي آخر پدربزرگ محتــرم برمي گردد و 

اختاف ها کنار گذاشته شد...
تازه این رو هم یادمون اومد کــه با همون پراید 
سفیده بود که رفتیم بهشت زهرا و خاله مادر این 

دوستمون رو به خاک سپردیم...

دندهعقب
اشكانعقيليپور

1  بگذارید اعتراف کنم که زمان هایي بوده 
کــه از کار روزنامه نگاري خوشــحال نبوده ام. 
گاه به خاطر اشــتباهات بدي که در این حوزه 
انجام داده ام و گاه به خاطر تن دادن به فشارها. 
گاه در یــک تیتر و گاه در یــک موضع گیري و 
یک ذوق زدگي. المپیــک 2008 پکن اوضاع 
براي ورزش ما خوب پیــش نمي رفت. کاروان 
ورزشــي ایران تا روز آخر فقط یک برنز داشت. 
در انتهاي جدول کشورها بودیم و غرور ملي مان 
درحال متاشي شــدن بود. تا این که روز آخر  
هادي ســاعي در تکواندو طا برد. دوراني بود 
که او به عنوان اصاح طلب راهي شــوراي شهر 
شده بود. ذوق زده و در حالتي ارشمیدس وار به 
سمت اتاق دکتر بهزادي رفتم و تیتر طایي ام 
را پیشــنهاد کردم:  قهرمان اصاح طلب ناجي 
ورزش ایران)یک چیزي در ایــن مایه ها(. این 
تیتر داغان با عکس تمام قد ســاعي رفت روي 
جلد اعتماد. کاش این قدر بازاري با یک مدال 
طاي المپیک برخورد نمي کردم و کاش دکتر 
بهزادي آن را قبول نمي کرد. اما به هرحال شد 
دیگر! سال ها بعد و پس از افتادن طشت حضور 
ورزشــکاران در شوراي شــهر و اتفاقي که در 
مورد عموي  هادي ساعي پیش آمد و ماجرای 
بازي کردنش در سریال ها و بقیه حواشي،  غلظت 
شرمم از آن تیتر فرصت طلبانه طي مرور زمان 
بیشتر هم شده اســت.  دوبار در تهران امروز و 
یک بار در هفت صبح مطالبي را برخاف میلم در 
صفحه اول منتشر کردم که داستانش متفاوت 

و طواني است و کمي  هم بازگو کردنش سخت 
است!

2  در تهران امــروز بودم که ســایت آینه 
روزنامه نــگاران مصاحبه اي با مــن انجام داد. 
ســایتي که مقرش در زنجان بــود. اما بازتاب 
مصاحبه خیلي زیاد بود. آنجا گفتم که بیشتر 
روزنامه ها از آرزوهایشان مي نویسند اما ضربان 
واقعي و حاکم  سیاســي را از کیهان مي شود 
دنبال کرد چرا که نســبت بســیار نزدیکي با 
نیروهاي حاکم بر فضاي سیاست کشور دارد. 
و آنجا گفتم که اگر کیهــان بخواهد، مي توانم 
آنجا هــم کار کنم. خب حرف اشــتباهي بود. 
راســتش در یک  لحظه احســاس سعه صدر 
داشت مرا خفه مي کرد! طبیعتا من نمي توانم با 
گرایشات و دیدگاهم در کیهان کار کنم. مضاف 
بر این کــه کیهان برخاف حوزه سیاســی در 
حوزه فرهنگي و اجتماعي ضعیف کار مي کند 
و پراشتباه. این را از نگاه ژورنالیستي مي گویم. 
واکنش ها و نقطه نظرها و انتقادهایش حتي با 
عینک و ذره بین کیهان،  کارایي ازم را ندارند 
چون کم دقت هســتند. درواقع اگر کیهان را 
مي خوانم به خاطر قلم حســین شریعتمداري 
اســت. قلم ژورنالیستي بســیار خوبي دارد و 
طي همه این ســال ها اعتبــار و نفوذ قلمش 
شــده باگردان نقاط ضعف متعدد کیهان در 
حوزه هاي مختلف خبــر و تحلیل و تیتر. هنوز 
هم خواننده ســرمقاله هایش هستم. هرچند 
احســاس مي کنم طي دهــه 90 ضریب نفوذ 

کامش در فضاي سیاسي کاهش یافته است.
3   معاونم در تهران امروز از خونســردترین 
آفریده های خداوند بود. اسمش را قبا آورده ام 
و ترجیح می دهم این بار تکرار نکنم. یادم است 
روزی آمــده بود اتــاق من و با صدایــی آرام و 
یکنواخت درحال مرور خبرها با من بود. تلفنش 
زنگ زد و چندجمله ای رد و بدل کرد که در آن 
کلماتی مثل » ای بابا... آخه چرا... حاا چیزی 
نشده که... آهان ... خب... خودمو می رسونم...« 
شــنیده می شــد. خداحافظی کرد،  گوشی را 
قطع کرد و صحبتش را با من ادامه داد. با شک 
و تردید و در وســط تحلیل سیاســی اش  ازش 
پرسیدم چیزی نشــده که؟ گفت :  چی؟ آهان، 
آره همسرم بود می گفت دســت دخترم رفته 
ای پله برقی فروشــگاه گیر کرده و پاره شده. 
این جمات ســهمگین را بدون آنکــه در تن 
صدایش کوچکترین تغییری ایجاد شود گفت. 
دخترش چهارســاله بود. هاج و واج درحالیکه 
سعی می کردم آرامشم را حفظ کنم، گفتم برو 
دنبال وضعیت دخترت. گفت میرم اما این خبر... 
که دیگر کارم به داد و فریاد کشــید. دوساعت 
بعد برگشــت به روزنامه، پیراهن سفیدش پر 
از لکه های خــون دخترکش بــود. آمده بود به 
شورای تیتر برســد که دوباره داد و هوار کردم 
که یعنی چی برگشتی ســر کار، برو به دخترت 
برس و او حیــران از عصبانیت مــن و احتماا 
بی آنکه نقطه نظر مرا گرفته باشد، خداحافظی 

کرد و رفت!

سه خاطره از روزنامه  و روزنامه نگاری  
اینجا برایتان از 9۰ خاطره مي نویسم. از آدم ها، بازي ها، فیلم ها و... یادها. تا آخر تابستان...

آرش خوشخو  نود
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ژرمنهابدونسنگردفاعی
چهرهرنگپریدهقهرمانسابق

دنیادرخانه...صفحه10

هنگکنگ-ایران
اولینبازیواقعیویلموتس

بررسیترکیباحتمالیتیمملیایراندراولین
بازیانتخابیجامجهانی...صفحه�11

مرجانفاطمی  
هفتصبح

انتخاب بازيگر مناسب برای نقش» مختار ثقفی« يکی از 
چالش های بزرگ داود میرباقری در مسیر تولید سريال 
بود. او بازيگران متعددی را برای اين نقش در نظر داشت؛ 
بازيگرانی که حتی تا پای عقد قرارداد هم رفتند اما در 
نهايت قرعه به نام »فريبرز عرب نیا« افتاد. بازيگری که 
تا پیش از حضور در اين سريال آرام آرام در حال عقبگرد 
بود و  نقش مختار ثقفی تولد دوباره ای برايش محسوب 
می شــد. اما اين نقش چطور به عرب نیا رســید و چه 
کسانی نامزد بازی در نقش مختار بودند. در روزهايی که 
»مختارنامه« برای چند دهمین بار روی آنتن تلويزيون 
رفته سراغ اين موضوع رفتیم تا از زاويه ای ديگر به اين 

سريال بپردازيم.  

   داریوش ارجمند
همکاری شگفت انگیز داود میرباقری و داریوش ارجمند 

در ســریال امام علی )ع( و درخشش بی نظیر ارجمند در 
نقش مالک اشــتر آنقدر لذتبخش بود که همکاری آن ها 
برای سال های متمادی ادامه داشت که ماحصل آن فیلم 
»آدم برفی«، »مسافر ری« و تئاتر »دندون طا« بود. در 
واقع شاه نقش های میرباقری به نوعی برای ارجمند سند 
زده شده بود تا اینکه بعد از فیلم- مجموعه »مسافر ری« 
این رابطه شکرآب شد. شــاید اگر این اتفاق نمی افتاد و 
رابطه آنها حســنه می ماند، میرباقری نقــش مختار را به 

ارجمند می داد. 

   جمشید هاشم پور
جمشید هاشم پور یکی از جدی ترین گزینه ها برای ایفای 
نقش مختار ثقفی بود. او پیــش از اینکه برای بازی در این 
ســریال دعوت به همکاری شــود، با میرباقری همکاری 
موفقی را در فیلم – ســریال »مســافر ری« تجربه کرده 
بود. نقش »ابوعون« در این فیلم سینمایی برای هاشم پور 
نامزدی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را به 
ارمغان آورد. نقش سختی که هاشم پور از پس آن به خوبی 
برآمده بود و همین هم میرباقری را به این جمع بندی رساند 

که او گزینه خوبی برای نقش مختار ثقفی اســت. گذشته 
از توان بازیگری، به لحــاظ فیزیک بدنی و اندام نزدیک به 
همان شمایلی بود که میرباقری از مختار در ذهن داشت. 
مذاکرات با هاشم پور انجام شــد و دو طرف به توافق اولیه 
رســیدند اما این همکاری در نهایت به دو دلیل بزرگ به 
سرانجام نرسید. در طول تمرینات و روخوانی مشخص شد 
که هاشــم پور نمی تواند دیالوگ های بلند را حفظ کند و 
همین عدم تسلط روی دیالوگ ها موجب شد تا میرباقری 
در انتخابش دچار تردید شود. در نهایت تصمیم بر این شد 
که برای رفع این نقیصه برای نقش مختار از دوبلور کمک 
بگیرند اما از اینجای داســتان به بعد خود هاشم پور دیگر 
تمایلی به حضور در پروژه نداشت. او نمی خواست به شکلی 
طوانی مدت درگیر یک پروژه باشــد چون طبق برآورده 
اولیه این بازیگر باید سه سال به شــکل کامل درگیر این 
مجموعه می شد. همه این اتفاق ها دست به دست هم داد 

تا جمشید هاشم پور »مختار« نشود.

   علیرضا شجاع نوری
بعــد از منتفی شــدن حضــور جمشــید هاشــم پور، 

 دوبــاره جســت وجو بــرای نقش مختار شــروع شــد. 

گزینه بعدی علیرضا شجاع نوری بود. او که در آن سال ها 
 بیشــتر در قامت تهیه کننده در ســینما فعالیت داشت، 

برای ایفای نقش مختار دعوت شــد. تجربــه موفق او در 
روز واقعه و حضور دلنشــینش در نقش »عبداه« دلیل 
محکمی بود تا باب مذاکره با او باز شــود. جلساتی برگزار 
شد و دو طرف شرایط خود را برای همکاری اعام کردند، 
اما در نهایت توافقی حاصل نشــد. بازهم گفته می شــود 
طوانی بودن پروسه تولید دلیل اصلی شکل نگرفتن این 

همکاری بود. 

   فریبرز عرب نیا
بعد از همه این ماجراها نهایت قرعه به نام »فریبرز عرب نیا« 
افتاد. بازیگری که آرام آرام داشت از دوران اوجش فاصله 
می گرفت. او بعد از درخشش در »شوکران« انتخاب هایش 
به یک ســری فیلم های متوســط و حتی ضعیف مثل »از 
صمیم قلب«، »دختری در قفس«، »عطش« و... محدود 
شده بود و »مختارنامه« فرصتی بود تا خودش را احیا کند. 
او این فرصت را غنیمت شمرد و با میرباقری به توافق رسید 
و قبول کرد که سه سال از سینما فاصله بگیرد و تمام وقت 
در خدمت پروژه »مختارنامه« باشد. اما »مختارنامه« طی 
سه ســال جمع نشــد و تولیدش حدود هشت سال طول 
 کشید. طوانی شــدن تولید موجب شــد تا چالش های

 عرب نیا با گروه اســتارت بخورد. دســتمزد او به شکلی 
تصاعدی باا رفــت و به نحویــی که در ســال های آخر 
تولید سریال رقم دستمزد او رکورد دستمزد در سینما و 

تلویزیون را در آن سال ها جا به جا کرد.

���توئيت�بازی
تلویزیون در اختیار استعدادسنجی ها

مرتضی میرباقری، معاون سیما گفته که تلویزیون از نیمه دوم 
امســال به تدریج 15 برنامه جدید را روی آنتن می برد. بخش 
مهمی از برنامه های جدید مسابقه  هستند و اکثر این مسابقه ها 
هم در گروه استعدادســنجی قرار می گیرنــد. »اعجوبه های 
کوچک« با محوریت اســتعدادیابی نوجوانان، »دست فرمون« 
با محوریت مهــارت رانندگی، »تهمتن« بــا محوریت رقابت 
ورزشکاران مشــهور، »مجری شــو« با محوریت استعدادیابی 
در حوزه  اجرا، مسابقه مهارتی شــبکه آموزش و ... از جمله این 
مســابقات جدید تلویزیون هستند. معاون ســیما در کنار این 
استعدادسنجی ها اشاره خاصی به زمان تولید »عصرجدید2« 
نکرده و احتماا پخش آن به بعد از عید موکول می شود. درباره 
»خندوانه« هم با اینکه نامش به عنوان یکی از برنامه های نیمه 
دوم سال 98 به میان آمده، بعید است رامبد جوان بتواند تا قبل 
از سال 99 فصل ششم آن را تولید کند. به هرحال جوان، هنوز 
به ایران نیامده و مراحل پیش تولید و ساخت دکور و آماده سازی 
برنامه ماه ها طول می کشد. درباره اینکه آیا تیم تولید عموپورنگ 
هم طبق گفته  های معاون سیما، تا قبل از عید برنامه جدیدی 
روی آنتن می فرستند یا خیر هم هنوز نمی توانیم حرفی بزنیم 

و باید  منتظر باشیم.
کامنت ها

  وحید سعیدی:  بازهم آمار و باز هم خرج کردن از نام برندها 
برای خوش و آب رنگ جلوه دادن ویترینی که هنوز جنسی در 
آن چیده نشــده است. حرف از خندوانه اســت اما هنوز کاری 
برایش نشــده ، اگرهم اتفاقی بیفتد به اینور سال قد نمی دهد. 
بقیه برنامه ها هم گذشته از اینکه می رســند یا نه هندوانه در 

بسته اند، اما بازهم پزشان را می دهیم. 

  مرجان فاطمی: هنوز درباره کیفیت مسابقه های استعدادیابی 
اعام شده اطاعی در دست نیست و نمی دانیم چه کسانی قرار 
اســت آنها را بســازند و برای جذب مخاطب تا چه میزان موفق 
خواهند بود. عاوه بر بحث مسابقه ها به نظر می رسد در نیمه دوم 

سال هم از تاکشوی جذاب شبانه خبری نباشد.

داود میرباقری برای نقش مختار چطور به فریبرز عرب نیا رسید، کاندیداهای او برای ایفای این 
نقش چه کسانی بودند و چطور شد که آنها را انتخاب نکرد

ركوردزنی دستمزد توسط عرب نيا با مختار

���رصد�خانه ���آناليز�

شبکه نسیم چند روزی است برنامه جدیدی را به اسم »کوک عاشقی« روی آنتن برده. 
جمعه شــب این برنامه میزبان محمد معتمدی، خواننده مطرح ایرانــی بود. او درباره 
ویژگی های اشعار عاشورایی و موسیقی تیتراژ سریال های مناسبتی محرم صحبت کرد و 
هرجا از کلمه یا اصطاح انگلیسی استفاده می کرد، معنای کلمه به فارسی در زیر صفحه 
به نمایش درمی آمد. این حرکت را پیش تر در برنامه صبحگاهی »سام صبح بخیر« شبکه 
سه دیده بودیم و عما اتفاق جدیدی نبود. نکته جالب اینجا بود که به جای اینکه کلمات 
کمتر شنیده شده یا اصطاحات موسیقی به صورت زیرنویس به مخاطبان توضیح داده 
شود، معنای کلماتی به فارسی نوشته می شد که همه آن را شنیده بودند. مثا به جای 
اینکه درباره » ژانر موسیقی ارکسترال« توضیحی به مخاطبان داده شود، مقابل معادل 

فارسی کلمه »تکنیک« نوشته شد:»فن آوری«.

جمعه شب گوینده بخش خبر برنامه »شب سینما« از سری برنامه های »شب های 
هنر« خبر جالبی درباره استقبال مخاطبان شــبکه نمایش خانگی از فیلم »متری 
شیش و نیم« سعید روستایی اعام کرد که فکر کردیم جالب است شما هم بدانید. 
او به عنوان اولین خبر این بخش گفت که با انتشــار فیلم سینمایی »متری شیش و 
نیم« در شبکه نمایش خانگی، رکورد تماشای آناین فیلم های سینمایی به طور کلی 
شکسته شده. 23میلیون دقیقه تماشا در چهار روز یک رکورد واقعا عجیب و غریب 
بوده که به نام این فیلم ثبت شده. تا پیش از این فیلم های »هزارپا«، »تگزاس« و »آینه 
بغل« رکورددار میزان تماشای آناین در شبکه نمایش خانگی بودند اما با انتشار فیلم 
»متری شیش و نیم« رکورد آنها هم شکسته شده. حاا معلوم نیست در ادامه میزان 

تماشای آناین این فیلم سینمایی به چه میزان برسد. 

مینی سریال »دریا نزدیک است« که به عنوان ســریال مناسبتی ایام محرم روی 
آنتن شبکه سه رفته از برخی جهات توانسته است نسبت به سایر سریال های این 
ایام موفق تر ظاهر شود. درست است که باز هم با پدیده فقر و شرمندگی یک پدر در 
مقابل خانواده روبه رو هستیم و سوژه سریال آنطور که باید جدید نیست اما پرداخت 
به نسبت موفقی دارد. شخصیت پدر خانواده با بازی نادر فاح، از معدود امتیازات 
مثبت  سریال است. نادر فاح پیش از این بارها ثابت کرده است بازیگر توانمندی 
اســت و اینبار هم در نقش یک پدر فقیر و افسرده و شرمنده به خوبی ایفای نقش 
کرده است. کاراکتر پدر خانواده، عاوه بر بازی موفق نادر فاح، شخصیت پردازی 
درستی هم دارد اما در نقطه مقابل، کاراکتر اغراق آمیز رئیس شرکت و پسر و دختر 

خانواده، تاحدودی این جذابیت را از بین برده اند.

معادل فارسی روز      توضیح واضحات و کپی کاری در کوک عاشقی

رکورددار روز      اعداد و ارقام عجیب تلویزیون از »متری شیش و نیم«

واکنش روز      نادر فاح، خوب؛» دریا نزدیک است« متوسط!

مرتضی میرباقری، معاون 
سیما ديروز اسامی سريال های 

تلويزيونی نیمه دوم سال را 
اعام کرد. با نگاهی به اسامی 

سريال ها می شود فهمید، 
تلويزيون تا پايان سال 98، 

فقط يک سريال کمدی روی 
آنتن می فرستد. 

روز گذشته معاون سیما اعام کرد که فهرست سریال های شش ماه دوم سال مشخص  ���������اجتماعی،�تاریخی،�عاشقانه
شــده و این ســریال ها را به تفکیک شــبکه ها نام برد. به گفته میرباقری قرار است تا شب عید، ســریال های»ترور 
 خاموش«،»محکومین«،»87 متر«،»نفوذ«،»مرضیه«،»از سرنوشــت«، »بچه مهندس3«،»ستایش3«،»سرباز«،

»بهترین سال های زندگی ما« و »فوق لیسانسه ها« روی آنتن باشد. سریال »مرضیه« که اثری مناسبتی برای محرم 
است. »ترور خاموش« با موضوع پرونده های امنیتی ساخته شده و »نفوذ« هم سریال ویژه دهه فجر است. »محکومین« 
و »ستایش3« و »بچه مهندس3« را هم پیش تر فصل های قبلی شان را دیده ایم و می دانیم درام های نسبتا تلخی هستند. 
سریال »87« متر یک درام اجتماعی است و »سرباز« هم طبق تعریف ها، یک درام عاشقانه  حماسی است. »از سرنوشت« 
داستانی اجتماعی است که در یک یتیم خانه می گذرد و »بهترین سال های زندگی ما« هم یک عاشقانه  تاریخی است.

در فهرست سریال های اعام شده توسط معاون سیما، فقط یک سریال کمدی دیده می شود.  ���������فقط�یك�کمدی
درواقع تمام بار شادی مخاطبان در نیمه دوم سال، روی دوش سریال »فوق لیسانسه ها« است. درست است که تجربه 
خوشایند دو فصل قبل »لیسانسه ها« نشان داده که »فوق لیسانسه ها« اثر درخشانی از آب درمی آید اما آیا یک سریال 
برای مدت شش ماه کافی است؟ در نیمه اول سال، تلویزیون  غیر از »نون. خ« که در ایام نوروز روی آنتن رفت، سریال 
کمدی قابل قبولی نداشت. انتظار می رفت حداقل کمبود آثار کمدی در نیمه دوم سال جبران شود اما معاون سیما 
صرفا از یک سریال »فوق لیسانســه ها« صحبت به میان آورده. درست است که طبق گفته های مرتضی میرباقری، 
»پایتخت 6« هم در نیمه دوم سال تولید می شود اما این سریال مخصوص پخش در نوروز است و در پاییز و زمستان، 

عما سریال کمدی دیگری نداریم.

با یک سریال ســه فصلی علمی تخیلی، محصول کشور برزیل روبه رو هســتیم. داستان سریال، کاما 
میخکوبتان می کند و مطمئن باشید حاضر نیستید آن را کنار بگذارید. تلویزیون اینترنتی فیلیمو سه 
فصل آن را با زیرنویس فارسی بارگذاری کرده و می توانید کل سریال را یکجا تماشا کنید. داستان درباره 
شهری عقب مانده و روبه  ویرانی در آینده است. مردم این شهر به سختی و فاکت روزگار می گذرانند. هر 
کدام از شهروندان وقتی به سن 20 سالگی می رسد یک فرصت دارد تا به آفشور برود. بهشت موعودی 
که از بیماری، غم، درد، فقر و تبعیض در آن خبری نیســت و تا آخر عمر می توان به خوبی و خوشی در 
آن زندگی کرد.مشکل اینجاست که فقط 3 درصد شــرکت کنندگان در این فرآیند انتخاب می شوند و 
در این راه باید سلسله آزمون های خاصی را پشت سر بگذارند تا لیاقت خود را برای ورود به آفشور ثابت 
 کنند و ... شاید 3% به مانند مجموعه های آمریکایی خوش و آب رنگ نباشد ولی جهان جدید و جذابی را 

پیش روی مخاطبانش می گذارد.

سریال %3
  پخش: تلويزيون اينترنتی فیلیمو

Daina Giannecchini :کارگردان  
  محصول: برزيل/ 2016

  رتبه در سايت imdb: 7.4 از 10
  زبان: انگلیسی بازيرنويس فارسی

  فصل ها: 3
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شبکه يک طی روزهای تاسوعا 
و عاشورا قصد دارد دو نسخه 

سینمايی از سريال مختارنامه با 
نام »راه عاشقی« و »راز عاشقی« 
را پخش کند و اين در حالی است 

که سريال مختارنامه از شبکه های 
چهار و آی فیلم در حال پخش است. 
با احتساب پخش و بازپخش روزانه 
سريال و پخش نسخه سینمايی در 

اين دور شش نوبت شاهد پخش 
مختارنامه به شکل های مختلف 

خواهیم بود.

0
3

پخش سه سريال »ستايش3« 
»مرضیه« و » ترور خاموش« از 

23 شهريورماه شروع می شود. 
اين سريال ها به ترتیب روی آنتن 
شبکه های سه، دو و يک می روند.

تلخی�ادامه�دار�سریال�ها�بعد�از�محرم

شبکهساعت پخشقالب برنامهبرنامه
نسیم20مرورفصل های پیشکتاب باز

ورزش20:30مقدماتی یورو 2020گرجستان - دانمارک
نمایش21فیلم ایرانیهیوا

نسیم23مسابقههوش برتر
      ورزش23:15مقدماتی یورو 2020فناند – ایتالیا
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افشای رقم قرارداد هنگفت رونالدو با نایکی
کریستیانو رونالدو طبق  اسناد لو رفته توسط فوتبال لیکس و بر اساس گزارش 
دیروز نشریه اشپیگل آلمان قراردادی 10 ساله با نایکی منعقد کرده و ساانه 

16.2 میلیون یورو خالص نیز دریافت می کند. 
رونالدو قرارداد خود را سپتامبر 2016 در شــهر دوبلین با نایکی و پواریس 
اسپورت  لیمیتد منعقد کرد و در طول 10 سال 162 میلیون یورو برای تبلیغ 
محصوات این کمپانی بزرگ دریافت خواهد کرد. این قرارداد تا 2026 اعتبار 
دارد و بندهایی نیز در آن وجود دارد که رقم دریافتی رونالدو را افزایش خواهد 
داد. برای مثال در صورت فتح توپ طا   یا جایزه بهترین بازیکن ســال فیفا، 
رونالدو چهار میلیون یوروی دیگر نیز از نایکی دریافت می کند. نه ژرژ مندس 
ایجنت رونالدو و نه کمپانی نایکی واکنشــی به این گزارش نشان نداده اند. 
مندس در این رابطه گفت: »هرگز در مورد رقم قراردادهای تبلیغاتی موکلینم 

اظهارنظر نخواهم کرد.«

پیشنهاد قرارداد جدید یونایتد به پل پوگبا
پل پوگبا که در شروع تابســتان جاری به صراحت از تمایل  خود برای ترک 
منچســتریونایتد خبر داده بود درنهایت در این تیم ماندگار شد و انتقالش 
به رئال مادرید که پوگبا عاقه زیادی به آن داشــت، ممکن نشــد. البته در 
طول تابســتان رئال مادرید و یوونتوس هم از تمایل خود برای جذب ستاره 
فرانسوی پرده برداشــته بودند ولی در نهایت به دلیل عدم تمایل یونایتد به 
واگذاری او، پوگبا نتوانست منچســتر را ترک کند. پوگبا در هفته های اخیر 
در هر چهار بازی یونایتد در لیگ برتر فیکس بازی کرده و نشــریه فرانسوی 
اکیپ می گوید یونایتد در صدد اســت او را به ماندگار شدن طوانی مدت در 
این تیم و امضای یک قرارداد جدید ترغیب کند. بر اســاس این گزارش، اد 
وودوارد، نایب  رئیس اجرایی یونایتد با مینو رایــوا، مدیر برنامه های پوگبا 
تماس گرفته و درباره احتمال امضای قراردادی جدید بین باشــگاه و پوگبا 
مذاکره کرده اســت. قراردادی که در صورت امضا شدن باعث می شود پوگبا 
بعد از پایان مهلت قرارداد فعلی اش در سال 2021 سال های بیشتری در این 

باشگاه ماندگار شود.

اتوئو از دنیای فوتبال خداحافظی کرد
ساموئل اتوئو یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال آفریقا به شمار می آید که 
سال ها در فوتبال اروپا درخشید و عناوین و افتخارات زیادی هم به دست آورد. 
سرانجام این مهاجم کامرونی تصمیم گرفت که در سن 38 سالگی از دنیای 
فوتبال خداحافظی کند. او پستی را  در صفحه رسمی توئیتر خود منتشر کرد 
و نوشت: »پایان فوتبال و به سوی چالشی جدید. از  همه شما تشکر می کنم.« 
اتوئو در فوتبال اروپا برای تیم های زیادی مثل رئال مادرید، بارســلونا، اینتر 
و چلسی بازی کرد. او سابقه حضور در لیگ ترکیه را هم دارد و در سال های 
پایانی فوتبال خود راهی لیگ ســتارگان قطر شــد که البته در القطر تجربه 
خوبی نداشت. او با تیم ملی فوتبال کامرون هم دو بار قهرمان جام ملت های 
آفریقا شد و چهار مرتبه نیز عنوان بهترین بازیکن قاره آفریقا را به دست آورد.

آمار فاجعه بار یوویچ؛1۰ بازی بدون گل زده!
لوکا یوویچ خرید جدید رئال مادرید از ماه ژوئن )تیر( نتوانســته گلی به ثمر 
برساند. آخرین گل او در جریان برد صربستان مقابل لیتوانی و تنها چند روز 
پس از پیوستن به رئال زده شد و پس از آن در 10 بازی و 420 دقیقه نتوانست 
گلی به ثمر برساند. این مهاجم 21 ساله پیشتر در گفت و گویی اعام کرده 
بود: هر کس استعداد خاصی دارد و اســتعداد من هم گلزنی است. از زمانی 
که به خاطر دارم عاقه به گلزنی داشــته ام. یوویچ در دیدارهای پیش فصل 
مقابل بایرن مونیخ و اتلتیکو و ... بازی کرد اما نتوانست گلی بزند و حتی برخی 
بازی ها را به دلیل مصدومیت از دســت داد. او در اولین بازی الیگایی رئال 
مقابل سلتاویگو تنها 9 دقیقه بازی کرد. یوویچ در بازی مقابل وایادولید یک 
ضربه را به تیر دروازه کوباند و باز هم نتوانست طلسم گل نزنی اش را بشکند. او 
حاا در اردوی صربستان حضور دارد و تا قبل از بازگشت به مادرید باید مقابل 
پرتغال و لوکزامبورگ بازی کند. آیا او می تواند طلسم گل نزنی اش را بشکند؟

ادعای پاتینی: قربانی توطئه فیفا شدم
در ماه اکتبر سال 2015 میادی میشــل پاتینی از سمت ریاست اتحادیه 
فوتبال اروپا )یوفا( عزل و ســپس با حکم کمیته انضباطی فیفا چهار ســال 
از فعالیت های فوتبال محروم شــد. اکنون پاتینی اعام می کند که قطعا به 
فوتبال باز خواهد گشت. میشل پاتینی در این رابطه گفت: »قطعا به فوتبال 
باز می گردم. من قربانی توطئه ای شــدم که در آن فیفا و دادستانی سوئیس 
دست داشتند، البته من مقام های سوئیسی را مقصر نمی دانم. اشتباه نکنید 
و من کتابی درباره تمام حقایق خواهم نوشــت.« بر اساس این گزارش، حق 
میزبانی جام جهانی 2022 اصل بحث برانگیز مربوط به میشل پاتینی است 
که سرانجام به قطر اختصاص یافت. گزارش هایی درباره اینکه قطر به صورت 
غیرقانونی حق میزبانی را به دست آورده است، منتشر شده بودند. محرومیت 

میشل پاتینی روز هفت اکتبر سال جاری میادی به پایان می رسد.

گوشه�و�کنار�مستطيل�سبز

شکست 4بر2 آلمان در خانه اش مقابل هلند، زنگ خطری 
که اخیرا به صدا درآمده را در استانداردهای آژیر به گوش 
ژرمن ها رساند. حقیقت این است که آلمان در روز خوب 
خودش قرار نداشــت اما هلند هم خیلی قوی ظاهر شد. 
تاکتیک هلند کومان بر پایه »توتال فوتبال« کرایف بود. 
پاس های بلند توام با تملک توپ، شیوه قدیمی هلند نام 
داشت که اتفاقا این روزها به خوبی توسط مردان کومان 
پیاده می شــود. درخشــش واینالدوم همراه بازی خوب 
کمربند خط میانی هلند، آلمان را به طور کامل اسیر کرد. 
ضمن اینکه سرعت و تحرک دیپای در سراسر بازی، بای 
جان خط دفاعی آلمان بود. میزبان در نیمه اول خوب بازی 
کرد و تاکتیک »لوو« کاما واضح به نظر می رسید؛ حمله 
از عقب و منتظر نشستن برای ضد حمله. آنها به هلندی ها 
تا جایی اجازه تصاحب تــوپ می دادند که امکان کنترل 
کردن شان را داشته باشــند. اله ها هنگامی که توپ را از 
دست می دادند، بازی بدون توپ را در دستور کارشان قرار 
می دادند. درواقع عدم دقت آلمان، مانع تمام شدن کار در 

همان نیمه اول شد.

هلند درخشان 
هلندی ها در منطقه تهاجمی درخشــش فوق العاده ای 
داشتند و اگر همین گونه ادامه یابد، قطعا در یورو 2020 
یک مدعی جــدی خواهند بود. می تــوان تصور کرد اگر 
بوآتنگ و هوملــس در مرکز خط دفاعــی آلمان حضور 
داشــتند، اوضاع به شــکل دیگری رقم می خورد. در هر 
صورت این آلمان احتیاج  به کمی تغییر دارد و تجربه، حلقه 
مفقوده خط دفاعی قهرمان جام جهانی 2014 به حساب 
می آید.برخاف نویر، تاه، گینتنر و شــولز در خط دفاعی 
عملکرد بدی داشتند و  اشتباهات فردی و خواب آلودگی 
در خط دفاعی، عامل هر سه گل هلند بود. یواخیم لوو به 
درستی قصد انجام تغییرات را دارد اما کمبود تجربه مانع 
بزرگی اســت و می توان امیدوار بود آلمان از این شکست 

برای رفع اشتباهاتش درس بگیرد.

پایان روند شکست ناپذیری 
آلمان از زمان ایجاد خط دفاع سه نفره  در دوره قبلی جام 
کنفدراسیون ها تا زمان بازی با هلند شکست ناپذیر بود. در 

جام کنفدراسیون ها و با درخشش سوله و گینتر، خط دفاعی 
ســه نفره خیلی خوب جواب داد. اولیــن تجربه آلمان در 
دریافت چهار گل در یک بازی از زمان تساوی 4-4  در سال 
2012 مقابل سوئد، نشان از ناهماهنگی بازیکنان داشت. لوو 
از زمان افتضاح در جام جهانی 2018 به دنبال برطرف کردن 
مشکل است. در یک کام، مشکل حال حاضر آلمان، خط 
دفاعی اش نام دارد. شولتز به عنوان یکی از بهترین بازیکنان 
بازی قبل دو تیم در این رقابت یکی از بدترین ها بود. تاه هم 
با شماره پنج هوملس چنگی به دل نزد.  یک نیمه اول خوب 
با یک نیمه دوم بد همراه شد و حاا آلمان امیدوار است قبل 

از بازی دوشنبه، هماهنگی گذشته را بازیابد.
شاگردان یواخیم لوو با اینکه در هامبورگ مقابل هلندی 
بسیار آماده و سرحال قرار گرفته بودند ولی در این شکی 
نیســت که مانشــافت در این بازی عملکرد قابل قبولی 
نداشــت. تاکتیک های کومان در مقابل آلمــان یادآور 
توتال فوتبالــی بود که فصل گذشــته آژاکس به نمایش 
می گذاشت. پرس از باای زمین و تاکید بر حفظ مالکیت 
توپ. هلند با هدایت رونالد کومان همچنان به پرس کردن 
شدید حریفانش ادامه می دهد. جورجینیو واینالدوم بدون 
تردید ســتاره اصلی هلند در این دیدار بود و خط هافبک 
سه نفره  هلند در میانه زمین به راحتی مرکز میدان را در 
کنترل خود گرفته بود. جلوتر از آنهــا هم دیپای فعال و 
سریع بازی کرده و در طول 90 دقیقه خط دفاعی آلمان را 
بارها و بارها آزار داد. آلمان البته در نیمه اول خوب کارکرد. 

تاکتیک های یواخیم لوو مشــخص بود: عقب نشستن و 
انتظار برای فرصتی برای ضدحمله. ژرمن ها اجازه می دادند 
تا هلندی ها توپ را به گردش در بیاورند و زمانی که توپ 
توسط هلندی ها از دست می رفت روی آن سرمایه گذاری 
کرده و به سمت دروازه آنها هجوم می آوردند. این تاکتیک 
درستی به نظر می رسید چون دفاع هلند زمانی که توپ را 

در اختیار نداشت آسیب پذیر به نظر می رسید.
اما مهم ترین نکته درباره ضعف آلمان در این بازی ضعف 
مفرط خط دفاعی این تیم بود. آلمان هــا آنقدر بد دفاع 
کردند که بعضی کارشناسان معتقدند حتی حضور متس 
هوملس و ژروم بواتنگ می توانســت نتیجه بهتری برای 
مانشافت رقم بزند. شکی نیست که آلمان به تغییر و تحولی 
اساسی نیاز دارد و این  همان چیزی است که لوو برای انجام 
دادنش تاش می کند. با این حال آنچه آلمان در این بازی 
کمبودش را احســاس می کرد وجود مدافعان باتجربه در 
خط دفاعی بود. مانوئل نویر وظیفه خود را به خوبی انجام 
داد ولی جاناتان تا، ماتیاس گینتر و نیکو شــولتز بسیار 
پراشتباه بودند. اشتباهات فردی و کند بودن خط دفاعی در 
طول بازی مهم ترین دلیل به ثمر رسیدن سه گل اول هلند 
بود. پیشرفت تدریجی تنها راه موفقیت در دنیای فوتبال 
است و می توان درک کرد که برنامه یواخیم لوو برای هدایت 
آلمان در این دوران گذار چیســت ولی با این حال   کاما 
مشخص بود که سنگین تر شدن کفه تجربه بدون تردید 

می تواند به این مانشافت کمک کند.

ژرمن ها بدون سنگر دفاعی
چهره رنگ  پریده قهرمان سابق دنیا در خانه

��گزارش

بازگشت نیمار پس از 93 روز با گل و پاس گل
نیمار پس از 93 روز دوری از میادین بامداد شــنبه در دیدار 
تیم ملی فوتبال برزیل و کلمبیا فرصت بازی پیدا کرد. مهاجم 
برزیلی در ترکیب اصلی سلسائو حضور داشت و تنها 58 دقیقه 
کافی بود تا گلزنی کند. او از خوشحالی گریست، به سمت تیته 
رفت و ســرمربی برزیلی را در آغوش گرفت. پیش از این گل 
نیمار به کاسمیرو پاس گل داده بود تا گل نخست تیمش در 
دقیقه 18 وارد دروازه کلمبیا شود. بازگشت درخشان نیمار 
در حالی رقم خورد که او با گلزنی اش اجازه پیروزی را به تیم 
کارلوس کی روش نداد )این دیدار با تســاوی 2 - 2 به پایان 
رســید.( دنی آلوز، کاپیتان کهنه کار برزیل و همبازی سابق 
نیمار در PSG بعد از بازی گفت: »بازی کردن در کنار نیمار 
همیشه لذت بخش اســت. وقتی آدم می بیند که او مشغول 
انجام کارهایی است که در آنها اســتاد است، لذت می برد و 
برای تیم ملــی از جان و دل مایه می گــذارد آدم واقعا کیف 
می کند. ما همه نیمار را دوســت داریم. او وقتی تمرکز دارد 

سطح فوتبالش واقعا باا است. باید اجازه بدهیم او کاری که 
می تواند را انجام بدهد یعنی فوتبــال بازی کردن. وظیفه ما 

کمک به او در زمین است.«
حاا به نظر می رســد روزهای ســخت نیمار دیگر به پایان 
رسیده است. او تابستان عجیبی داشت. در آخرین روزهای 
بهار در دیدار دوســتانه برزیل و قطر آسیب دید و نتوانست 
سلســائو را در کوپا آمه ریکا 2019 همراهی کند. به همین 
خاطر  از کســب جام بازماند. با این حال موضوعی که بیش 
از همه در این 90 روز قابل توجه بود شــایعه بازگشتش به 
بارسلونا بود. او دوست داشت دوباره با لیونل مسی و لوئیس 
سوارز همبازی شود اما باشگاه پاری سن ژرمن نمی خواست با 
مبلغ کمی بازیکن خود را به بارسا بفروشد. تیم های دیگری 
همچون رئال مادرید و یوونتوس هــم خواهانش بودند. در 
چنین شرایطی لیگ یک فرانسه شروع شد و بازیکن برزیلی 
هفته اول را به دلیل آســیب دیدگی از دست داد. سپس به 

دلیل مشخص نبودن آینده اش اجازه بازی پیدا نکرد. نه تنها 
مدیریت تیم پاریسی از نیمار خشمگین بودند بلکه هواداران 
نیز بی احترامی های مهاجم برزیلی را نپذیرفتند و در نخستین 
دیدار به شدت از این بازیکن انتقاد کردند. در حالی که به نظر 
می رســید نیمار دیگر جایی در پاری سن ژرمن ندارد انتقال 
این بازیکن به بارسا منتفی شــد و او تا پایان فصل جاری در 

فرانسه ماندنی شــد. فیفادی فرصتی بود تا دوباره لبخند بر 
لبان ستاره برزیلی برگردد. با درخشش نیمار در بازی دیروز 
هواداران پاری سن ژرمن می توانند امیدوار باشند گران ترین 
بازیکن شان می تواند در این فصل به موفقیت تیم شان کمک 
کند. برزیل در دومین دیدار دوستانه اش صبح چهارشنبه به 

مصاف پرو می رود.
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 هنگ كنگ-ایران؛ اولين بازی واقعی ویلموتس
    بررسی ترکیب احتمالی تیم ملی ايران در اولین بازی انتخابی جام جهانی

روزبه چشمی با استقال تمدید کرد
روزبه چشمی که مدتی بود با مدیران اســتقال مذاکره کرده بود، دیروز 
با حضور در این باشــگاه قرارداد خود را با آبی پوشان تمدید کرد. چشمی 
پیش از این مورد توجه چند باشگاه خارجی قرار گرفته بود اما در نهایت 
تصمیم گرفت یک فصل دیگر به حضورش در استقال ادامه بدهد. روزبه 
چشمی بازیکنی است که هم در پست دفاع وسط و هم در پست هافبک 
دفاعی می توانــد بازی کند و با حضــور او بخش دفاعــی آبی ها تکمیل 
می شــود. چشــمی بعد از تمدید قرارداد  به همراه امیرحسین فتحی و  

مدیربرنامه هایش در مراسم ختم پدر بهزاد غامپور شرکت کرد.

دستیار سابق کی روش به کمک مجیدی آمد
امیدهای ایران این روزها در ازبکستان حضور دارند تا دو دیدار تدارکاتی 
برابر تیم امید ازبکستان برگزار کنند. با توجه به بازی هایی که امیدها در 
ماه های اخیر داشتند گویا مسئوان به دنبال تقویت کادر فنی این تیم بودند 
تا در نهایت به امید نمازی رسیدند. کمک سابق کارلوس کی روش در حالی 
که لیگ هجدهم برتر را با تیم ذوب آهن آغــاز کرده بود به تماس امیدها 
پاسخ مثبت داد و در حالی که در روزهای اخیر حرف های متفاوتی درباره 
حضور و عدم حضور او در کنار فرهاد مجیدی شنیده می شد او در نهایت 
ظهر دیروز به تاشکند رسید تا در دیدار دوم تیم امید ایران برابر ازبکستان 
روی نیمکت در کنار مجیدی و استیلی حضور داشته باشد. نمازی که از 
طریق مسکو خود را به تاشکند رساند، اکنون در هتل محل اقامت امیدهای 

ایران حضور دارد.

48 ساعت عذاب آور برای استقال و پرسپولیس
در حالی که طی سال های گذشته بســیاری از باشگاه های صاحب نام در 
حاشیه خلیج فارس دســتخوش تصمیم کمیته حرفه ای کنفدراسیون 
فوتبال آســیا شــدند، از جمله باشــگاه های صاحب نام عربستانی حاا 
رسانه های ســعودی با اشــاره به اینکه آخرین ضرب ااجل AFC برای 
نماینده های ایران از جمله اســتقال و پرســپولیس تا 48 ساعت آینده 
به پایان می رســد از احتمال حذف این دو تیم از قرعه کشی فصل جدید 
ACL خبر دادند. 9 سپتامبر2019 )18 شهریورماه 98( آخرین مهلتی 

است که کنفدراسیون فوتبال آسیا به باشگاه های ایرانی از جمله استقال 
و پرسپولیس داده است تا تکلیف بدهی ها و مشکات خود در راه دریافت 
مجوز حرفه ای گری را روشن کنند. 48 ساعت تعیین کننده و عذاب آور برای 
مدیران باشگاه و طرفداران این دو تیم که می تواند سرنوشتی متفاوت برای 

روزهای آتی سرخابی ها رقم بزند.

شفر دنبال ترانسفر صیادمنش بود؟
وینفرد شفر سرمربی سابق تیم فوتبال استقال که در حال حاضر هدایت 
تیم بن یاس امارات را برعهــده دارد، در اظهارات جدید خود گفته اللهیار 
صیادمنش نباید ترانسفر می شد و باید حداقل یک فصل دیگر می ماند و 
سپس با قیمت مناسب فروخته می شد. سرمربی سابق استقال در حالی 
این حرف ها را زده که ماجرا چیز دیگری است. پس از پایان نیم فصل اول 
شفر قصد داشت از طریق پسرش این بازیکن را راهی فوتبال آلمان کند. 
جایی که یک رابط آلمانی قرار بود کار های انتقال صیادمنش را انجام بدهد. 
مدیران باشگاه استقال از این ماجرا باخبر شــده و اجازه ندادند چنین 
اتفاقی بیفتد. حتی این مسئله از سوی مدیران باشگاه به شفر اعام شد و از 
او خواستند توجهش را برای مسائل فنی بگذارد تا غیر فنی. از طرفی، شفر 
کمتر به صیادمنش بازی می داد، بــه طوری که این تصمیم باعث تعجب 
این بازیکن و سایر بازیکنان شــده بود. صیادمنش در ادامه مصدوم شد و 

نتوانست تا پایان فصل برای استقال بازی کند.
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سه شــنبه عصر، اولین بازی رســمی تیم ملی ایران 
با هدایت مــارک ویلموتس برگزار خواهد شــد. این 
نخســتین بازی تیم ملی در راه رسیدن به جام جهانی 
2022 قطر و البته جام ملت های آسیای 2023 چین 
است. حریف شاگردان ویلموتس، تیم ملی هنگ کنگ 
است که در اولین بازی خود مقابل کامبوج به تساوی 
یک - یک رســیده اســت. در این مطلــب به ترکیب 
احتمالی تیم ملی و همچنین نکاتــی درباره تیم ملی 

هنگ کنگ می پردازیم.
 ترکیب ایران چگونه خواهد بود؟

تیم ملــی در آخرین دیــدار تدارکاتی خــود مقابل 
کره جنوبــی با این ترکیــب به میدان رفــت: علیرضا 
بیرانونــد، مرتضــی پورعلی گنجی، محمدحســین 
کنعانی زادگان، رامین رضاییان، میاد محمدی، امید 
ابراهیمی، احسان حاج صفی )76 – سعید عزت اللهی(، 
مهدی طارمی )1+90 – مسعود شجاعی(، مهدی ترابی 
)62 – وحید امیری(، علیرضا جهانبخش )46 – احمد 

نوراللهی( و کریم انصاری فرد )80 – علی علیپور(. از این 
جمع، طارمی به دلیل مصدومیت به بازی با هنگ کنگ 
نخواهد رسید، سعید عزت اللهی و علی علیپور هم اصا 
دعوت نشده اند. کنعانی زادگان هم در پرسپولیس یک 
نیمکت نشــین بوده و احتماا جایگاهش را در ترکیب 
اصلی تیم ملی از دســت خواهد داد. به این ترتیب به 
نظر می رسد ترکیب اولیه تیم ملی در مقابل هنگ کنگ 
این چنین باشــد: علیرضا بیرانوند قطعا در دروازه تیم 
ملی خواهد ایستاد. در دفاع میانی زوج مجید حسینی 
و مرتضی پورعلی گنجی بازی خواهند کرد و سیاوش 
یزدانی و کنعانی زادگان هم شــانس بسیار کمی برای 
بازی کردن دارند. در دفاع چــپ میاد محمدی قرار 
خواهد گرفت و البته ممکن اســت محمد نادری هم 
فرصت بازی پیدا کند. در دفاع راست هم شانس بازی 

کردن رامین رضائیان بیشتر از وریا غفوری است.
دو هافبک دفاعی تیم ملی احتمــاا امید ابراهیمی و 
احســان حاج صفی خواهند بود. این دو باسابقه ترین 
هافبک های دفاعی فعلی تیم ویلموتس هســتند که 
تجربه بازی در کنار هم را هم دارنــد. تیم ملی در این 

پســت، علی کریمی و  و احمد نورالهی را هم دارد که 
شــانس بازی کردن نورالهی به دلیل درخشــش در 
بازی مقابل کره جنوبی بیشتر از کریمی است. مهدی 
ترابی و علیرضا جهانبخش  هــم به احتمال زیاد دیگر 
هافبک های تیم ملی در این بــازی خواهند بود. البته 
مسعود شــجاعی، اشــکان دژاگه و وحید امیری هم 
هستند که شانس بازی آنها کمتر است. در خط حمله 
هم ســردار آزمون و کریم انصاری فرد در کنار یکدیگر 
بازی خواهند کرد. در این پست اللهیار صیادمنش هم 
هست که با توجه به شرایط و نتیجه بازی ممکن است 

برای دقایقی به میدان برود. 
 مورد عجیب حاج صفی؛ فقط گلر نبوده!

احســان حاج صفی یکی از باســابقه ترین بازیکنان 
فعلی تیم ملی اســت. او سال های ســال است که 
ملی پوش اســت و نکته عجیب درباره او، پست های 
مختلفی اســت که تا به حال بازی کرده. او در اوایل 
دوران فوتبالش با سپاهان در خط حمله بازی می کرد 
و در ورزشگاه آزادی به اســتقال و پرسپولیس هم 
گل زد. حاج صفی در ادامه، هم در سپاهان و هم در 
تیم ملی تقریبا در همه پســت ها به جز دروازه بانی 
بازی کرده است. در تیم ملی تحت هدایت کارلوس 
کی روش هم در پســت دفاع چپ بازی کرد و هم در 
پســت هافبک دفاعی به میدان رفت. چند بازی هم 
در پست وینگر و بال چپ به میدان رفت. در سپاهان 
هم در پست های دفاع چپ، هافبک چپ و بال چپ 
بازی کرد. اما آخرین پستی که او در آن قرار گرفته، 
هافبک هجومی و بال راست در ترکیب تراکتور است. 
او با تشخیص مصطفی دنیزلی، مقابل پرسپولیس در 
سمت راست زمین به بازی گرفته شد و اتفاقا نمایش 
بســیار خوبی هم ارائه داد. او تک گل پیروزی بخش 
تیمش را زد و جناح چپ قدرتمند پرسپولیس را به 
عقب راند و به محمد نادری اجــازه نفوذ نداد. با این 
حساب حاج صفی تا امروز فقط در پست دروازه بانی 
به میدان نرفته و بازی در سایر پست ها را تجربه کرده 
و برای لقب آچار فرانسه از همه بازیکنان چندپسته 

شایستگی بیشتری دارد!

  از هنگ کنگ چه می دانیم؟
تیم ملی ایران پیش از ایــن چند بار مقابل هنگ کنگ 
قرار گرفته   امــا آخرین مصــاف به چند ســال قبل 
برمی گردد و به همین دلیل شــناخت چندانی از این 
تیم و فوتبال این کشــور نداریم  اما سرمربی این تیم 
در دنیای فوتبال نام شناخته شــده ای اســت. هدایت 
این تیم بر عهده میکو پاتاینن است که از ملی پوشان 
ســابق فناند اســت. او در تیم های لیگ برتری مثل 
بولتون و ولوز بازی کرده و سابقه مربیگری در تیم های 
کیلمارناک و دندی یونایتد اسکاتلند و تیم ملی فناند 
را هم در کارنامه دارد. او به تازگی ســرمربی تیم ملی 
هنگ کنگ شــده و بازی با ایران سومین بازی او روی 
نیمکــت این تیم اســت. در بــازی اول هنگ کنگ با 
پاتاینن در یک بازی دوســتانه 2برصفر مغلوب چین 
تایپه شــد و در دومین بازی هم هفته گذشته مقابل 

کامبوج به تساوی یک - یک رسید. 
  هنگ کنگ ضعیف تر از قبل است؟ 

هنگ کنگ معموا جزو تیم های ضعیف آســیا بوده و 
هرگز مقابل تیم های بزرگ شــگفتی آفرین نشده است  
اما با تساوی مقابل کامبوج به نظر می رسد این تیم حتی 
از سال های گذشــته خود هم ضعیف تر شده است. در 
رنکینگ فیفا، هنگ کنگ تیم 139 جهان و 27 آسیاست 
و کامبوج تیم 170 جهان و 36 آسیاســت. قبل از بازی 
پیش بینی می شد هنگ کنگ بر میزبانش غلبه کند اما 
در نهایت دو تیم به تساوی یک - یک رسیدند. آن هم در 
بازی ای که کامبوج بهتر عمل کرد. تک گل هنگ کنگ 
روی اشــتباه مدافعان میزبان و گلزنی چون لوک تان 
به ثمر رســید اما کامبوج بارها روی حــرکات عمقی و 
پاس های تودر در محوطــه جریمه هنگ کنگ صاحب 
موقعیت شد و گلش را هم با همین شیوه به ثمر رساند. 
مرور فیلم بازی این دو تیم نشان می دهد   هنگ کنگ در 
عمق دفاع بسیار آســیب پذیر است و البته نقطه قوتش 
سرعت در حمله و داشتن یک مهاجم خطرناک است که 
با شماره 16 در ترکیب این تیم بازی می کند. نکته مهم 
اما حضور چند بازیکن خارجــی و دوملیتی در ترکیب 

هنگ کنگ است که بیشترشان برزیلی هستند.    

�� نکته�بازی

مدیریت ضعیف، ثبات می خواهد چه کار؟
همه چیز از آن ویدئوی کوتاه کری خوانی پسر مسعود سلطانی فر شروع شد. جایی 
که درست بعد از جشن قهرمانی پرســپولیس در لیگ برتر، پسر سلطانی فر برای 
مازیار ناظمی کری می خواند و بخشــی از دربی شــش تایی ها را گزارش می کند! 
انتشار این ویدئو در فضای مجازی باعث شد تا هواداران استقال وزیر ورزش را به 
پرسپولیسی بودن متهم کنند و ناکامی چند سال اخیر این تیم و البته قهرمانی ها و 
موفقیت های متوالی پرسپولیس در این مدت را به همین موضوع ربط بدهند. البته 
که فقط هواداران استقال نیستند که چنین اعتقادی دارند، بلکه بعضی از بازیکنان 
و پیشکسوتان این باشگاه هم به پرسپولیسی بودن وزیر و خانواده اش باور دارند. این 
شائبه هر بار به دلیلی پررنگ تر می شود و حتی دیدار چند روز پیش سلطانی فر با 
پیشکسوتان استقال هم کمکی به حل شدن این مشکل نکرده است و استقالی ها 
همچنان بر عقیده خود پافشاری می کنند. آخرین موردی که باعث شده تا دوباره 

این اتهامات به وزیر ورزش تکرار شــود، تغییرات مدیریتی در پرسپولیس است. 
استقالی ها معتقدند وزارت ورزش متوجه ضعف مدیریتی در پرسپولیس شده و 
با جایگزین کردن انصاری فرد به جای عرب، سعی در تقویت مدیریت این باشگاه 
داشته است  اما نوبت به استقال که رسیده، جناب وزیر حرف دیگری زده و اعام 
کرده   استقال نیاز به ثبات دارد. این در حالی اســت که استقالی ها به شدت از 
عملکرد امیرحسین فتحی شاکی هستند و معتقدند او مهره وزارت ورزش است و به 
خوبی ماموریتش در استقال یعنی تضعیف این تیم را انجام داده و به همین دلیل، 
سلطانی فر او را برکنار نخواهد کرد. البته ما هم با آقای وزیر هم عقیده ایم و معتقدیم 
استقال نیاز به ثبات دارد اما این برای زمانی است که یک مدیریت قوی و کاربلد 
وجود داشته باشد وگرنه ثبات یک تیم مدیریتی ضعیف که نمی تواند کوچک ترین 

مشکات اداری را هم حل بکند، چه کمکی به این تیم خواهد کرد آقای وزیر؟

می ترسند بیرانوند را محروم کنند؟
این روزها جو ســنگینی علیه علیرضا بیرانوند به وجود آمده اســت. دروازه بان 
پرســپولیس در بازی با تراکتور و در واکنش به شــعارهای هــواداران تراکتور 
حرکاتی انجام داد که توهین آمیز به نظر می رسید. با انتشار ویدئوی این حرکات 
در فضای مجازی حاا رقبای پرسپولیس مدعی شده اند که بیرانوند باید مجازات 
شود. او البته یک محرومیت تعلیقی سه جلسه ای دارد که اگر قرار بر رسیدگی 
به این پرونده باشــد، احتماا محرومیت او از حالت تعلیق درخواهد آمد و باید 
اجرایی شود. منتها مشکل اینجاست که پرسپولیس در سه بازی بعدی خود باید 
با صنعت نفت، استقال و سپاهان بازی کند و خب غیبت بیرانوند در این بازی ها 
می تواند برای این تیم گران تمام شود. از سویی استقالی ها، سپاهانی ها و حتی 
تراکتوری ها که مخاطب حرکات توهین آمیز بیرانوند بودند به شدت پیگیر این 
ماجرا هستند و در فضای مجازی، خواهان ورود کمیته انضباطی و کمیته اخاق 
به این پرونده هستند. اما به نظر می رســد این پرونده بازی نخواهد شد. دیروز 

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اعام کرد   با توجه به عذرخواهی بیرانوند و 
بیانیه ای که باشگاه پرسپولیس صادر کرده،  بهتر است برخوردها منطقی باشد! 
از سوی دیگر کمیته اخاق و کمیته انضباطی هم ســعی دارند از رسیدگی به 
این پرونده شانه خالی کنند و به نظر می رسد نوعی نگرانی وجود دارد که اجازه 
نمی دهد محرومیتی برای بیرانوند لحاظ شــود. محرومیت بیرانوند به معنای 
غیبت او در سه بازی سخت و حساس پرسپولیس خواهد بود و خب دوستان در 
فدراسیون نمی خواهند خودشان را با بخش بزرگی از عاقه مندان به فوتبال که 
پرسپولیسی ها هستند در بیندازند. آنها ترجیح می دهند این مسئله را به شکل 
مســالمت آمیز و با یک معذرت خواهی حل و فصل کنند. اتفاقی که همیشه رخ 
نمی دهد. چرا که پیش از این بارها با اتفاقاتی کوچک تــر از این، برخوردهایی 
شدیدتر انجام شده، مثل ماجرای پیام صادقیان و سیدمهدی رحمتی و مهدی 

کیانی و...

سرتان را از برف بیرون بیاورید!
ماجرای خودسوزی دختر هوادار اســتقال در فضای مجازی حسابی سر و صدا 
کرده است. البته در این ماجرا حرف و حدیث زیاد است. ابتدا عکس هایی از یک 
دختر که با شمایل پسرانه به استادیوم رفته بود، منتشر و اعام شد که او همان 
دختر استقالی است! اما دختر صاحب عکس اعام کرد   او خودسوزی نکرده! اما 
اصل ماجرا درست بوده و یک هوادار اســتقال بعد از دریافت حکم حبس شش 
ماهه اش خودسوزی کرده بود. کمی بعد اخبار عجیبی درباره او منتشر شد. گفته 
می شد او اختال دوقطبی دارد و سابقه خودکشی هم داشته است! با این حال در 
اصل ماجرا خیلی فرقی نمی کرد و واقعیت این بود که دختری به خاطر اینکه با 
شمایل پسرانه به استادیوم رفته بود، به شش ماه زندان محکوم   و همین اتفاق و 
فشارهای جانبی باعش شده بود تا او تصمیم به خودسوزی بگیرد. واکنش جامعه 
فوتبال به این اتفاق اما واکنش مناســبی نبوده، به خصوص فوتبالیست هایی که 

زیاد دم از هواداران می زنند. اولین نفر مسعود شجاعی بود که نسبت به این اتفاق 
واکنش نشــان داد. او پیش از این هم بارها در اتفاقات این چنینی، واکنش هایی 
نشان داده بود و از او جز این هم انتظار نمی رفت. وریا غفوری هم بعد از شجاعی 
درباره این اتفاق در اینستاگرامش پستی منتشر کرد و خواهان صدور مجوز حضور 
بانوان در ورزشگاه ها شد. دیروز رشید مظاهری دروازه بان تراکتور هم در این بار 
در اینستاگرام پستی تند و انتقادی منتشر کرد. با این حال بخش مهمی از جامعه 
فوتبال نسبت به این اتفاق سکوت کرده اند. البته از آنهایی که در اینستاگرام خود 
فقط از مراجعه به دندانپزشــک های عزیز! حضور در کنسرت های خواننده های 
مورد عاقه شان و این جور چیزها پست منتشــر می کنند انتظاری نمی رود! اما 
بد نیست بزرگ ترها و آنهایی که در میان مردم وجهه خوبی دارند، یک واکنشی 

نشان بدهند و   سرشان را توی برف نکنند!

فتحی یا مصطفوی؛  محرمی 
یقه کدام یک را باید بگیرد؟

ناتمام ماندن دربی معروف سال 73 و صدور حکم های انضباطی آن هم در فاصله 
زمانی کمتر از 24 ساعت پس از آن باعث شد تا حرف و حديث ها در مورد آن دربی 
ادامه داشته باشد. مديرعامل فعلی استقال در آن زمان مسئول کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال بود. همان کمیته ای که حکم به باخت 3 بر صفر پرسپولیس 
داد و چند بازيکن از دو تیم را با محرومیت های بلندمدت مجازات کرد. مجتبی 
محرمی که مهم ترين مقصر ناتمام ماندن دربی شناخته می شد، با حکم محرومیت 
سه ساله مواجه شد. حکمی که اان بسیار سنگین جلوه می کند. عابدزاده که 
پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت طوانی يک ساله و نیمه اش انتقالی 
جنجالی به پرسپولیس داشت، هنوز نیامده، با محرومیت دو ساله مواجه شد. 
در حالی که اين دروازه بان در بطــن درگیری بین بازيکنان دو تیم اصا حضور 
نداشت. شاهرودی به دلیل حرکت تحريک آمیزش پس از اخراج، يک سال و 
پیوس و داداش زاده به دلیل شادی های شان پس از گلزنی شش ماه محروم شدند. 
از استقال نیز ورمزيار، قلعه نويی، فکری و غفوری های اصل شش ماه محروم 
شدند. همه اين احکام را مقايسه کنید با احکام دربی سال 79 که در آن نهايت 
محرومیت يک بازيکن چهار ماه بود تا متوجه سنگینی حکم های محرومیت 
دربی 73 شويد. هرچند هنوز بین هواداران دو تیم در مورد نتیجه اعام شده 
برای آن دربی ناتمام اختاف نظر است اما تقريبا همگان در مورد احکام سنگین 
محرومیت بازيکنان دو تیم اتفاق نظر دارند. آنهايی که شش ماه محروم شدند 
تقريبا جرم زيادی مرتکب نشده بودند اما شش ماه کامل از فوتبال دور بودند. 
عابدزاده تقريبا 9 ماه بعد محرومیتش بخشیده شد و محرمی لیگ 74 را به طور 
کامل از دست داد و سال 75 به فوتبال بازگشت. کم شدن محرومیت اين بازيکنان 
نیز با وساطت علی پروين که خود در آن زمان از فوتبال کنار گذاشته شده بود و 
موافقت داريوش مصطفوی رئیس فدراسیون وقت، کاهش يافت اما به هر حال 
خاطره تلخ آن محرومیت ها هنوز در ذهن بازيکنان مانده و همین می شود که 
مجتبی محرمی 25 سال پس از آن اتفاق يقه امیرحسین فتحی را می گیرد که چرا 
او را محروم کرده. اگر بخواهیم که فتحی را عامل اصلی محرومیت ها و حکم های 
سنگین انضباطی دربی سال 73 بدانیم، احتماا يادمان رفته يا نمی دانیم که 
نحوه رياست داريوش مصطفوی بر فدراسیون فوتبال در آن زمان چگونه بوده 
است. رياست مصطفوی بر فدراسیون فوتبال يک مديريت سنتی، غیر پاسخگو 
و قائم به شخص بود. در آن زمان فدراسیون دارای ساختاری سنتی بود و داشتن 
مجمع عمومی و صاحبان رأی مثل اان در فدراسیون يک رويای شیک محسوب 
می شد. آيا می توان تصور کرد مردی که حتی تا انتخاب داور هر بازی در تصمیمات 
جزيی خود را دخالت می داد به امیرحسین فتحی تا اين حد اختیار و اجازه داده تا 
تصمیماتی چنین مهم بگیرد؟ اگر ايرادی در نوع حکم های آن دربی وجود دارد 
در وهله   اول بايد يقه داريوش مصطفوی را گرفت. يقه مردی که جزئی ترين امور 

فدراسیون فوتبال نیز تحت سیطره و نظر او اداره می شد.
منبع: سايت فوتبالی
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1  رمــدي همیشــه تبحــر باایــي در خلق 
قهرمان هاي مستاصلي دارد که در موقعیتي خطیر 
بــه دام افتاده  اند. این ســنت در مــورد کنترل هم 
رعایت شــده با این تفاوت که براي نخســتین بار، 
یک زن قهرمــان اصلي بازي رمدي اســت. خلق و 
شــخصیت پردازي یک قهرمان زن، از سخت ترین 
کارها در صنعت بازي است که کمتر استودیویي از 
پس آن برمي آید، اما رمدي موفق شده یک قهرمان 
زن مســتاصل و آکنده از دغدغه هاي ذهني را براي 
بازي جدیدش به تصویر بکشد. قهرماني با نام »جسي 
فیدن« با گذشته اي تلخ که انساني درونگرا است و 
ذهني پر از ســوال دارد. جسي در طول بازي چه در 
تنهایي و چه در مکالماتش با دیگران مدام با خودش 
حرف مي زنــد و تفکراتي را کــه در ذهنش جریان 
دارد، با ما به اشــتراک مي گذارد. از این منظر او تا 
حدي یادآور »سنوا« قهرمان بازي هل بلید است و از 
معدود قهرمانان زن دنیاي بازي به شمار مي رود که 
از شخصیت پردازي درستي بهره گرفته  است. داستان 
بازي با ورود »جسي فیدن« به ساختمان اف بي سي یا 

همان سازمان فدرال کنترل آغاز مي شود. سازماني 
که وظیفه تحقیقات درباره موضوعات ماورالطبیعه 
مثل قدرت هاي ذهني، دنیاي موازي و اجســامي  را 
دارد که از جهاني دیگر مي آیند. »دیلن« برادر جسي 
سال ها پیش توسط این ســازمان دزدیده شده و او 
امیدوار است با ورود به این ساختمان رد پایي از دیلن 
پیدا کند. اما این محل یک ساختمان معمولي نیست 
و تعدادي از بزرگتریــن رازهاي جهان در آن پنهان 
شده؛ رازهایي که بخشي از آن ها به زندگي جسي و 

برادرش مربوط مي شود.

2  شــروع بازي تا حدي شــوکه کننده است و 
برخاف عناوین روز که یکي دو ســاعت نخســت را 
به معرفي قهرمان، قدرت هــا و دنیاي پیرامون خود 
مي پردازند، خیلي زود آغاز مي شود. جسي در همان 
ابتدا با جسد مدیر قبلي اف بي ســي یعني »ترنچ« 
روبه رو شده و به لطف اســتفاده از ساح زنده او به 
مدیر جدید سازمان تبدیل مي شود. با پیشروي در 
بازي گذشته اف بي ســي، نقش ترنچ و همکارانش 

و رازهاي مخوف این ســازمان براي کاراکتر اصلي 
برما مي شود. سم لیک، نویســنده مشهور رمدي 
و خالق عناوین جذابي مثل »مکــس پین« و »الن 
ویک« عاشق ســاخت بازي به ســبک سریال هاي 
مهیج است و ساختار داستاني کنترل هم بر همین 
اصل بنا شــده. کنترل برخاف کوانتوم بریک، یک 
ساختار داستاني فوق العاده دارد و نه تنها داستاني 
جذاب را تعریف مي کند بلکه دست بازیکن را براي 
کند و کاو در جهان بازي و غرق شدن هرچه بیشتر در 
داستان باز مي گذارد. قصه بازي از طریق میان پرده ، 
فایل هاي نوشــتاري، فایل هاي صوتي، ویدئوهاي 
آموزشي کارکنان اف بي ســي و البته روایت ترنچ از 
اف بي سي در قالب فایل هاي ویدئویي با نام  هات این 
روایت مي شــود. در وهله اول کات سین هاي بازي 
بســیار جذابند که دلیل آن عاوه بر داستان گیرا و 
مهیج، کارگرداني فوق العاده صحنه هاست. کنترل 

از معدود عناویني است که صحنه هاي سینمایي آن 
در سطح کارهاي کارگردان هاي  مشهوري همچون 
کریستوفر نوان و دیوید لینچ است و باید گفت که 
یکي از سینمایي ترین آثاري است که صنعت بازي تا 
به امروز به خود دیده. همین میان پرده هاي جذاب 
شــما را کنجکاو مي کند تا براي فهم هرچه بیشتر 

داستان تمامي  فایل ها را مرور کنید. 

3  کنترل یک  سوم شــخص اکشــن با دنیایي 
مترویدوانیایي اســت کــه تمامي  اتفاقــات آن در 
»قدیمي تریــن خانــه« اتفاق مي افتد. به ســبک 
بازي هاي مترویدوانیا، تمامي  بخش هاي ساختمان 
از ابتدا در دسترس نیســت و به مرور و با پیشروي 
در داستان بخش هاي بیشــتري از آن براي جسي 
باز مي شــود. در یــک کام باید گفــت، طراحي 
قدیمي ترین خانه فوق العاده اســت. این ساختمان 

همانند یک ماز طراحي شده و بخش هاي مختلفي 
دارد که روي نقشه بازي مشخص نیستند و شما باید 
با گشــت و گذار در محیط به آن ها دسترسي پیدا 
کنید. این شکل طراحي باعث مي شود که در نیمه 
اول بازي در تعدادي از موقعیت ها گم شده و مسیر 
خود را به سختي پیدا کنید اما این مشکل در نیمه 
دوم و هنگام باارفتن تجربه شما از بازي به خودي 
خود حل مي شود. از طرفي محیط قدیمي ترین خانه 
آن قدر بزرگ است که رمدي ماموریت هاي جانبي 
را به بازي  اضافه کرده، در حالي که کنترل یک بازي 
جهان باز نیست. این ماموریت هاي جانبي از دوجنبه 
بسیار مهم هســتند. نخســت اینکه مثل هر بازي 
دیگري باعث باارفتن امتیازات و تجهیزات شــما 
مي شوند و در وهله دوم اینکه اکثر قدرت هاي مهم 
جســي تنها از طریق تکمیل ماموریت هاي جانبي 

باز مي شوند. 

1  فرزندان مورتا روایتگــر اتفاقات پیرامون 
خانواده ای به نام برگ سان است. خانواده ای که 
در سرزمینی جادویی زندگی کرده و وظیفه حفظ 
امنیت و مقابله با نیروهای اهریمنی این منطقه را 

برعهده دارد. بخش عمده ای از داستان این بازی 
پیرامون کوه مورتا اتفاق می افتد؛ کوهی که منشا 
نیروهای مختلفی بوده و نقش کلیدی در داستان 
دارد. گیمر با شــروع فرزندان مورتــا می تواند 

کنترل یکی از اعضای خانواده را به دست گرفته 
و در ادامه تنوع بیشــتری را در این زمینه تجربه 
کند. هر کدام از شخصیت های حاضر در این اثر 
قابلیت ها و حرکات مختلفی را در اختیار داشته و 
گیمر می تواند از آنها برای مقابله با انواع مختلف 
دشــمنی که در جریان بازی می بیند، استفاده 
کند؛ قابلیت هایی که در اصل نقش های متفاوت 
برای شخصیت های بازی شکل داده و این امکان 
را به وجود آورده اند که گیمر با هر نوع رویکردی 
توانایی پشت سر گذاشتن مراحل مختلف را در 
اختیار داشته باشد. از »جان« گرفته که چیزی 
شبیه مبارزهای کاسیک آثار نقش آفرینی است 
تا شخصیت های دیگری همچون لیندا و لوسی 
که امکان مبارزه از راه دور را به واسطه تیر یا جادو 
به مخاطب می دهند. تمامی قابلیت هایی که هر 
کدام از شــخصیت ها به همراه دارند، ارتقا پذیر 
بوده و گیمر می تواند قدرت یا شکل پیاده سازی 

آنها را به مرور بهبود دهد.

2  سازندگان فرزندان مورتا از این اثر به عنوان 
اکشــنی یاد کرده اند که المان های ژانر به شدت 
خاص »روگ ایک« را به همــراه دارد. حاا که 
بازی به شــکل نهایی عرضه شده با نگاهی به آن 
می توان متوجه حضور قابل توجه المان های ژانر 
نقش آفرینی شد. در اصل فرزندان مورتا ترکیبی 
است از نقش آفرینی و روگ ایک که سعی شده 
با ایجاد تغییراتی در اصول آن بیشــتر از گذشته 
مورد توجه عاقه مندان به ســبک اکشــن قرار 
گیرد. شــاید برای مخاطب هــای ایرانی همین 
مسئله بزرگ ترین ضعف فرزندان مورتا به شمار 
رود. در میان چند ده میلیون گیمر ایرانی شاید 
تعداد اندکی از آنها به چنین مشــخصات ژانری 
عاقه مند باشند. مســئله ای که به خوبی نشان 
می دهد فن افزار شــریف یا همان ددمیج از ابتدا 
تمرکز اصلــی خود را روی بازار خارج از کشــور 
قرار داده. رویکردی که با در نظر گرفتن فرآیند 
شــروع توســعه و جمع آوری هزینه آن از سوی 

مخاطب ها دور از ذهن نبود. با وجود این نکات اما 
همچنان فرزندان مورتــا می تواند کیفیت خوب 
خود را به شکلی مناسب پیش روی مخاطب های 
حتی ایرانی قرار دهد. از نحوه پیاده سازی اجزای 
مختلف گیم پلی گرفته تا طراحی گرافیکی همگی 
در سطح مناســبی قرار گرفته و نشان می دهند 
که سازندگان طی این پنج یا چهار سال گذشته 

بیکار نبوده اند. 

3  کمتر از یک هفته از انتشار رسمی فرزندان 
مورتا گذشــته و این بازی به واسطه انتشار در 
بازار های بین المللی از سوی »11 بیت استودیو« 
از ســوی منتقدها و رســانه های مختلف مورد 
بررســی قرار گرفته. تا زمان نــگارش این متن 
23 نقد از سوی رســانه های معتبر بین المللی 
برای این اثر ایرانی به ثبت رســیده و فرزندان 
مورتا تاکنون متوســط امتیاز 85 از 100 را به 
خود اختصاص داده. جالب اســت بدانید که در 
همین بازه زمانی شــاهد انتشــار »گیرز 5« به 
عنوان یکی از پرهزینه ترین بازی های انحصاری 
مایکروسافت هستیم که دقیقا متوسط امتیازی 
مشــابه را به خود اختصاص داده. بــا نگاهی به 
نقد های مختلف می تــوان نتیجه گیری کرد که 
رســانه ها و منتقدهای خارجی استقبال خوبی 
را از ســاخته فن افزار صورت داده اند. در میان 
نقد های منتشر شده می توان به ویندوزسنترال 
اشاره کرد که نمره کامل 100 را برای فرزندان 
مورتا در نظر گرفته. شاید مهم ترین نقل قول در 
میان نقدهای موجود به گیمینگ ترند اختصاص 
یابد که با اختصاص نمره 95 از 100 به این نکته 
نیز اشــاره کرده که اثر پیش رو می تواند یکی از 
کاندیداهای دریافت جایزه بهترین بازی مستقل 
سال 2019 باشد. اینجا با رویکرد، هدف گذاری یا 
مسائلی اینچنینی کاری نداریم. مهم ترین پیام 
فرزندان مورتا برای ما این اســت که سازندگان 
ایرانی پتانســیل باایی برای مطرح شــدن در 
بازارهــای بین المللــی دارند و برای رســیدن 
به این هدف تنها باید حمایتی درســت از آنها 

صورت گیرد.

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

هشدار کافه بازار براي حذف یک بدافزار

کافه بازار بــه کاربران خود هشــدار داده کــه در صورتي کــه برنامه 
CamScanner را روي گوشــي خود نصب کرده انــد، آن را از روي 

گوشــي هاي خود پاک کنند. این برنامه که بیش از 100میلیون نصب 
در جهان داشته، در به روزرساني تازه خود، حاوي ماژول بدافزاري بوده 
است که به گفته کارشناسان، به صورت پنهاني مي توانسته روي گوشي 

کاربران، اطاعاتي را دانلود و اجرا کند. 
کافه بازار پس از حذف این برنامه از فروشگاه اندرویدي بازار، در قسمت 
»هشدارهاي امنیتي« به کاربراني که پیش تر این برنامه را نصب کرده اند، 
توصیه کرده که آن را از روي گوشي خود حذف کنند. بازار پیش تر اعام 
کرده بود که عاوه بر بررسي برنامه ها پیش از انتشار آنها، با مشاهده هر 
نوع رفتار مخرب یا آزاردهنده براي کاربر در به روزرساني هاي بعدي، آن 
برنامه متخلف را از بازار حذف مي کند. عاوه بر این، سپر امنیت بازار به 
کاربراني که برنامه مخرب را نصب کرده  باشند، هشدار مي دهد که آن را 

از گوشي خود حذف کنند.

سوني اکسپریا 5 معرفي شد

در نمایشــگاه ایفا 2019 از گوشي سوني اکســپریا 5 رسما رونمایي 
شد. این موبایل هوشــمند با صفحه نمایش اولد 6/1اینچي را مي توان 
نسخه جمع وجور سوني اکسپریا 1 دانست. گوشي سوني اکسپریا 5 از 
چیپست پرچمدار اسنپدراگون 855 بهره مي برد، اما متاسفانه خبري 
از تکنولوژي 5جي براي این گوشي نیست. دوربین پرچمدار کوچک 
سوني دقیقا همانند برادر بزرگترش یعني اکسپریا 1، سه گانه بوده و از 
یک لنز 12مگاپیکسلي در وسط، یک دوربین 12مگاپیکسلي با زاویه 
دید عریض و یک لنز تله فوتو 12مگاپیکسلي تشکیل شده است، با این 
تفاوت که در گوشي سوني اکسپریا5 دوربین به جاي وسط قاب پشتي، 
در بااي سمت چپ موبایل قرار گرفته است. به گزارش گجت نیوز، با 
کوچک ترشدن صفحه نمایش، ســوني تصمیم گرفته رزولوشن آن را 
هم کاهش دهد و حاا با یک صفحه 6/1اینچي با رزولوشن فول اچ دي 
پاس)2520 در 1080( مواجه هستیم. همچنین صداي دالبي گوشي 
نسبت به اکسپریا 1 تقویت شده و حاا به لطف بلندگوي پاییني موبایل 
و اسپیکر مکالمه، با کیفیت صداي فراگیر بااتري مواجه هستیم. در 
سوني اکسپریا 5 قابلیتي به نام »اتصال هوشــمند« وجود دارد که به 
هنگام استفاده از شبکه واي فاي اگر گوشــي متوجه شد اتصال شما 
کیفیت مطلوبي ندارد، به صورت خودکار به شــبکه ال تي اي سوییچ 

مي کند.

رونمایي از دستگاه ضدخروپف فیلیپس

در نمایشــگاه ایفا 2019 از دســتگاه ضدخروپف اسمارت اسلیپ که 
جدیدترین محصول حوزه سامت شرکت شناخته شده فیلیپس است، 
رونمایي شد. فیلیپس در کنفرانس خودش، بسیاري از محصوات حوزه 
ســامت/تکنولوژي جدیدش را معرفي کرد. این محصوات، مرتبط با 
موضوعاتي مانند بهداشــت دهان و دندان، بهداشــت شخصي، کنترل 
کیفیت هوا، تغذیه و همینطور نیازهاي انســان هنــگام خواب و موقع 
بارداري بودند. یکي از این محصوات که رابط کاربري بســیار ساده اي 
هم دارد، دســتگاه ضدخروپف فیلیپس اســت که در سري محصوات 
اسمارت اسلیپ این شرکت، قرار مي گیرد. این دستگاه مي تواند جلوي 
برخــي از انواع خروپف را بگیــرد. وقتي بحث گجت هاي پوشــیدني و 
تکنولوژي هاي حوزه سامت مطرح اســت، یکي از مهمترین فاکتورها 
این اســت که گجت مورد نظر، با نیازهاي شخصي مصرف کننده کاما 
هماهنگ و ســازگار باشــد. محصوات فیلیپس در این زمینه معموا 

عملکرد کم نقصي دارند.

چه انتظاری از بزر گ ترین رویداد 
2۰19 اپل داریم؟

اپل بزرگ ترین رویداد ســال 2019 خود را  10 ســپتامبر 
)19 شــهریور( برگزار می کند. در رویــداد پیش  رو، انتظار 

رونمایی یک تا سه آیفون جدید را داریم؛ اما شایعه ها نشان 
می دهند محصوات دیگری هــم در رویداد کوپرتینویی ها 
معرفی خواهند شــد. درادامــه این مطلــب زومیت، همه 
شــایعه ها و اخبار و انتظاراتمان از رویداد پیش روی اپل را 
جمع بندی می کنیم. در سال های اخیر، اپل رویکرد معرفی 
سه گوشی هوشمند به صورت هم زمان را پیش گرفته است 
و به نظر نمی رسد رویکرد مذکور در سال جاری تغییر کند. 
وال اســتریت ژورنال ادعا می کند در رویداد دهم سپتامبر 
نیز معرفی ســه آیفون را شــاهد خواهیم بود که به عنوان 
جایگزین های آیفون ایکــس اس و آیفون ایکس اس مکس 
و آیفون ایکس آر معرفی خواهند شــد. تاکنــون، تصاویر 
متعددی از طراحی های احتمالی گوشــی بعدی اپل افشا 
شــده اند که همگی تصاویر کامپیوتری هستند و نام آیفون 
11 را برای آن پیشنهاد می دهند. از مهم ترین خصوصیات 
طراحی احتمالــی آیفون های جدید می تــوان به ترکیب 
سه گانه لنز دوربین اشــاره کرد که در ساختاری مربعی در 
پشت دستگاه دیده می شــوند. چنین رویکردی اپل را در 
مســیر گوشــی های اندرویدی حرفه ای با دوربین سه گانه 
قرار می دهد. به عاوه، احتمال دارد اپل در نســخه جدید، 
نمایشگر را از ابعاد 5/8 اینچی آیفون ایکس اس به 6/1 اینچ 
افزایش دهد. از قابلیت های دیگری کــه احتماا در آیفون 
سال 2019 عرضه خواهند شــد، می توان به اشتراک شارژ 
به صورت وایرلس اشــاره کرد. بلومبرگ ایــن ادعا را برای 
گوشــی جدید کوپرتینویی ها مطرح و ادعــا می کند کاربر 
می تواند با گوشــی هوشمند خود دســتگاه هایی همچون 
ایرپاد را درصورت قرارگیری در جعبه شــارژ وایرلس شارژ 
کند. کاربرانی که برای آیفون جدیــد انتظار قابلیت اتصال 
5جی را می کشند، به احتمال زیاد در رویداد پیش  رو ناامید 
خواهند شد. بلومبرگ بازهم به عنوان رسانه مرجع این خبر، 
ادعا می کند اپل پشتیبانی از شــبکه نسل پنجم را به سال 
آینده موکول خواهد کــرد؛ هرچند برخی منابع پیش بینی 
می کنند در ســال آینده هم نمی توان انتظار آیفون 5جی 
را داشــت. اپل واچ سری 4 سال گذشــته هم زمان با آیفون 
ایکس اس معرفی شد. نمایشگر بزرگ تر و قدرت پردازشی 
بیشتر و عملکرد روان تر از قابلیت های مهم گجت پوشیدنی 
جدید اپــل بودند. به عاوه، قابلیت های امنیت و ســامتی 
همچون تشــخیص افتادن کاربر و حسگر ECG با تأییدیه 
اف دی ای در جدیدترین ساعت های هوشــمند اپل تعبیه 
شــده اند. کارشناســان انتظار دارند در محصول بعدی اپل، 
امکان پرطرفداری همچون ردگیری حاات خواب را شاهد 
باشــیم. اپل واچ در نســخه های کنونی هم امکان ردگیری 
خواب را به کاربر ارائه می کند، منتهی برای استفاده کاربردی 
باید از اپلیکیشــن های متفرقه اســتفاده کــرد. به هرحال، 
منابع مختلف ادعا می کنند کوپرتینویی ها قابلیت ردگیری 
اختصاصی را به خود اپل واچ اضافــه خواهند کرد. به عاوه، 
این امکان وجود دارد که با به روزرســانی های جدید، پایش 
حالت خواب کاربر به نســل  های کنونی اپل واچ هم افزوده 
شود. پایش حالت خواب به عنوان قابلیت آنچنان شگفت آور 
شناخته نمی شود؛ چون در حال حاضر، سرویس  سامتی اپل 
به خوبی این وظیفه را در تب های اختصاصی انجام می دهد. 
به عاوه، اپل سرمایه گذاری های هنگفتی در این حوزه کرده 
و شــرکت فناوری ردگیری خواب بدیت را در سال 2017 
خریده است. این شرکت فناوری خود را به صورت حسگری 
در زیر تخت خواب ارائه کرده است که حرکت های کاربر را در 
زمان خواب ردگیری و پایش می کند. شارژدهی ساعت های 
هوشمند، به ویژه اپل واچ، از مشــکات مهم آن ها محسوب 
می شود. کاربران ساعت هوشمند اپل عموما شب ها گوشی 
هوشمند خود را شارژ می کنند و درنتیجه پایش خواب برای 
آن ها بی معنــی خواهد بود. راهکار احتمالــی اپل برای این 
مشکل به صورت یادآوری برای شارژ ارائه می شود که هشدار 
شارژکردن ساعت را پیش از خواب به کاربر اعام می کند. اپل 
از سال 2012، عرضه مک بوک پرو 17 اینچی را متوقف کرد. 
از آن زمان، بزرگ ترین لپ تاپ های اپل با ابعاد 15 اینچ عرضه 
می شوند. شاید در رویداد پیش رو، معرفی مک بوک پرو 16 
اینچی را شاهد باشیم که به عنوان اولین محصول بزرگ تر از 
15 اینچ پس از هفت سال معرفی می شود. به  عاوه، احتمال 
دارد نسخه کوچک تر و بدون تاچ بار مک بوک نیز به روز شوند. 
برخی شایعه ها ادعا می کنند شاید نسخه 10/2 اینچی آیپد 
در رویداد هفته آینده اپل معرفی شود. باز هم بلومبرگ این 
ادعا را مطــرح می کند که درصورت صحــت، آیپد پرو 9/7 
اینچی را در سایه محصول جدید قرار می دهد. اکثر شایعه ها 
و اخبار رویداد دهم سپتامبر اپل، روی محصواتی همچون 
آیفون و آیپد و مک بوک متمرکز هستند. در این  میان، رسانه 
مک رومورز تصویری از گجت احتمالی اپل را منتشر کرد که 
احتماا در جلوگیری از گم کردن وســایل گوناگون )مانند 

کلید( کاربرد خواهد داشت. 

باورش سخت است که بیش از 18سال از زمان عرضه »مکس  پین« مي گذرد؛ عنواني که نه تنها 
استانداردهاي جديدي را در بازي هاي اکشن پايه گذاري کرد بلکه نام »رمدي« را به عنوان يکي 
از بهترين استوديوهاي بازيسازي جهان سر زبان ها انداخت. از زمان عرضه مکس  پین تا امروز، 
استوديو رمدي روي سه عنوان ديگر کار کرده که از بین آن ها تنها بازي »کنترل« موفق شده 
در سطح و اندازه هاي مکس  پین ظاهر شود. دلیل اصلي موفقیت مکس  پین کنار هم گذاشتن 
سه ويژگي داستان جذاب، گیم پلي مهیج و گرافیک چشم نواز بود؛ ويژگي هايي که رمدي از آن 
هنگام نتوانسته بود همه آن هارا  در يک بازي گردهم آورد اما »کنترل« دقیقا به مانند مکس  پین 

از هر سه اين ويژگي ها بهره مي برد. 

محمد طالبیان | يک دهه از عرضه بازی گرشاسب می گذرد و شايد کمتر کسی فکرش 
را می کرد که سازندگان اين اثر روزی بتوانند نام خود را در میان بازيسازهايی ببینند 
که شايد شانس دريافت يکی از جوايز بهترين های سال 2019 را داشته باشند. فن افزار 
شريف که اين روزها در سطح بین المللی با نام »ددمیج« شناخته می شود کار خود را با 
عرضه گرشاسب در آبان 89 شروع و اکنون بازی جديد خود يعنی »فرزندان مورتا« را 
روانه بازار کرده؛ اثری که فرآيند ساخت آن در میان عناوين ايرانی منحصربه فرد است و 
توانسته به خوبی پتانسیل های صنعت بازی کشور را نشان دهد. چیزی حدود پنج سال 
پیش بود که برای اولین بار با نام فرزندان مورتا آشنا شديم. بازی ای که خود را پیش روی 
تمامی گیمرهای دنیا قرار داد تا بودجه ساخت موردنظر را به دست آورد. سازندگان اين 
بازی با معرفی آن در وبسايت کیک استارتر به دنبال جمع آوری هزينه ای 65 هزار داری 
بودند اما به يکباره مورد توجه تعداد زيادی از گیمرها قرار گرفته و نهايتا مبلغی بیش از 
108 هزار دار را از سوی آنها دريافت کردند. اکنون بعد از انتظاری طوانی فرزندان مورتا 
به شکل رسمی روانه بازار شــده و واکنش منتقد ها و کارشناس های بین المللی نشان 

می دهد که وعده های داده شده در زمان توسعه آن به واقعیت تبديل شده اند. 

فاجعه اي ديگر براي فیسبوک
تا آوريل سال 2018 کاربران فیسبوک 

مي توانستند از طريق جست وجوي 
شماره موبايل يا آدرس ايمیل، يکديگر 

را پیدا کنند؛ اما پس از ماجراي رسوايي 
کمبريج آنالیتیکا که اطاعات شخصي 

87میلیون کاربر فیسبوک مورد 
سوءاستفاده قرار گرفت، فیسبوک امکان 

جست وجوي کاربران با شماره موبايل و 
آدرس ايمیل را غیرفعال کرد و دسترسي 
به اطاعات کاربران را محدود ساخت. اما 
به تازگي يک محقق زمینه هاي امنیتي به 
وب سايت تک کرانچ گفته است که پايگاه 
داده اي شامل شماره موبايل 419میلیون 
کاربر فیسبوک روي سروري قرار گرفته  

که رمز عبوري ندارد و فقط کافي  است 
يک نفر تصمیم بگیرد اين اطاعات را 

پیدا کند. با اينکه سرور يادشده متعلق 
به فیسبوک نیست، اما پايگاه داده مورد 

بحث فیسبوک آي دي منحصربه فرد)و 
حتي در برخي موارد نام، جنسیت و مکان( 

متعلق به هر شماره موبايل را دربرگرفته 
است. از بین شماره تلفن هاي افشاشده، 

133میلیون شماره متعلق به کاربران 
آمريکايي، 18میلیون متعلق به کاربران 
انگلیسي و 50میلیون متعلق به کاربران 

ويتنامي  است. تک کرانچ با استفاده از امکان 
بازيابي رمز عبور فیسبوک يا تطبیق دادن 
شماره موبايل و فیسبوک آي دي يک کاربر 

آشنا توانسته است تا درستي چند مورد 
از اطاعات فاش شده را ثابت کند. با اينکه 
اين مشکل به مسئوان فیسبوک گزارش 

شده  و آن ها هم بررسي هايي انجام داده اند، 
يکي از سخنگويان فیسبوک گفته  است که 
»اطاعات موجود روي اين سرور مربوط به 

زمان قبل از حذف امکان دسترسي به افراد 
از طريق شماره موبايل بوده و تعداد کل 

شماره ها تقريبً نصف مقدار گزارش شده  
است، چون تعدادي از آن ها تکرار شده اند.«

گ
نالو

آ

� بررسی کوتاه

در سال 1999 فیلمي  با عنوان »پروژه جادوگر بلر« ساخته شد. فیلمي  در 
ژانر وحشت که وقایع مرموز گم شدن سه دانش آموز در پارک جنگلي نزدیک 
به شهر بورکیتسویل را به تصویر مي کشید. موفقیت فیلم باعث شد بعد از آن 
دو فیلم دیگر براساس وقایع پارک جنگلي بورکیتسویل ساخته شوند که البته 
هیچ کدام موفق به تکرار موفقیت شماره اول نشده و درعمل به تکرار افتادند. با 
این تفاسیر ساختن ادامه جادوگر بلر متوقف شد و حال فرصت به آن رسید که 
صاحب اثر یعني استودیو اینزگیت همراه با همکاري استودیو لهستاني بلوبر 
تیم که قبا با سري »ایه هاي ترس« نشان داده بودند که در ساخت عناویني 
بر پایه سبک ترس و وحشت تبحر خاصي دارند، بازي جادوگر بلر را بسازند. 
هرچند بازي سه ماه قبل و در طول نمایشگاه بازي لس آنجلس معرفي شد، 

اما حاا شاهد عرضه اثر هستیم و در ادامه به نقد و بررسي آن مي پردازیم. 
بازي جادوگر بلر از همان شــروع جذابــش نوید یک عنوان کاســیک با 
حال و هواي »الن ویک« و »تپه خاموش« را مي دهد. الیس، پلیس سابقي که 
در گذشته درگیر مشکات فراواني در زندگي شخصي و همچنین در طول 
کارش در نقش یک پلیس بوده است، براي جست و جوي کودکي یازده ساله با 
نام پیتر همراه با سگش با نام بولت راهي پارک جنگلي بورکیتسویل مي شود. 

او که از قضا کمي  دیر رسیده، حاا باید راه خود را به تنهایي براي یافتن پیتر 
آغاز کند. شروع اثر به شدت آرام و همراه با دیالوگ هاي فراوان است و البته 
پردازش کافي هم براي شخصیت الیس صورت گرفته است. هرچند به نظر 
مي رسد سازندگان اثر کمي  دیر این روند آرام بازي را کنار گذاشته و نهایتا 
تا اواخر اثر نه خبري از داستان و اتفاقات مرموزش مي شود و نه صحنه هایي 
که سازندگان سعي کرده اند ما را بترســانند. درعمل و در طول پنج ساعت 
تجربه جادوگر بلر، به شدت حال و هواي یک عنوان شبیه ساز پیاده روي در 
جنگل را حس مي کردم تا یک عنوان ترســناک که قــرار بوده هرلحظه آن 
همراه با اســترس و آدرنالین باشــد. بازي مدام بازیکن را مجبور مي کند تا 
مدارک بیشتري براي پیداکردن پیتر به دست آورد. البته در انتها سازندگان 
موفق شــده اند تا پرداخت مناسبي را براي داســتان تدارک دهند و با یک 
جمع بندي کامل، بازي هم به پایان مي رسد. جادوگر بلر به شدت سعي کرده  
است تا از دیگر عناوین موفق این ســبک همانند اوت لست، الن ویک و تپه 
خاموش الهام بگیرد و درمجموع در بسیاري از موارد نتیجه یا خوب نیست و 
یا به خوبي به آن پرداخته نشده  است. شاید تنها موردي که در قلب گیم پلي 
جادوگر بلر به خوبي مي تپد، نحوه ارتباط بازیکن با بولت و یافتن ادامه مسیر 

و یا پیدا کردن یک سرنخ جدید باشــد. ارتباط با بولت به قدري در اثر عمیق 
است که یک منوي اختصاصي براي فرمان دادن به بولت در نظر گرفته شده 
و در خیلي موارد این حس به بازیکن منتقل مي شود که باید از بولت در طول 
مراحل اثر مواظبت کند. اگر او به فرمان شما گوش ندهد، مي توانید او را تنبیه 
کنید و یا اگر در محیط جنگلي بازي به کمک شما بیاید، او را تشویق کنید. 
در اکثر نبرد هاي بازي بولت راهنما و کلید پیروزي در کشتن دشمنان است. 
البته همان طور که گفتیم در باقي موارد با اثري متوســط و یا نسبتا ضعیف 
همراه هســتیم. کلیت جادوگر بلر بر پایه غرق کردن بازیکن در دل جنگل 
پایه گذاري شده  است. در عمل ترس اصلي زماني نمایان مي شود که دقایق 
فراواني درحال قدم زدن در جنگل هســتید و دوباره خود را در نقطه اي که 
دقایقي قبل از آن عبور کرده بودید، مي یابید! این ســیکل تکراري تقریبا تا 
اواسط اثر همراه شما خواهد بود و درنهایت گشت و گذار در محیط به امري 
خسته کننده تبدیل مي شود. هرچند سعي شــده با تعدادي جامپ اسکیر، 
نبرد ها و پازل هاي نسبتا ســطحي، این روند تا حدودي وضعیتش متفاوت 
شود اما درعمل این موارد به خوبي جواب نداده اند و جادوگر بلر همچنان یک 

عنوان خسته کننده است. 

ذره بین
مهدی زارع سريزدی

� آتلیه � بی سیم

حضور چند میلیون گیمر در ايران و افزايش اهمیت اين نوع از سرگرمی باعث شده که جدای از اصل ماجرا، اخبار مرتبط با هنر هشتم نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. با توجه به همین موضوع به سراغ مهم ترين اخبار بازی های ويدئويی در يک هفته اخیر رفته  و تمرکز 
اصلی را روی آثاری قرار داده ايم که تعداد زيادی گیمر را جذب خود می کنند؛ آثاری که معموا برای کنسول های بازی يا کامپیوترهای شخصی منتشر شده و میلیون ها کاربر در نقاط مختلف کشورمان و البته جهان دارند. بازی های ویدئویی از دریچه رسانه ها

  
دنیل احمد تحلیلگر صنعت بازی در توئیتر خود اطاعاتی از عملکرد تجاری عناوين موبايلی 

به اشتراک گذاشت که طی آن کاشف به عمل آمد بازی واقعیت افزوده کمپانی نیانتک در 
ماه آگوست 2019، از زمان سپتامبر 2016 بهترين عملکرد تجاری خود را داشته است. اکنون 
بازی پوکمون گو در مسیر رسیدن به مجموع درآمد سه میلیارد داری قرار گرفته و چیزی 

به عبور از آن باقی نمانده است.

  
هیدئو کوجیما  کارگردان بازی دث استرندينگ در توئیت جديدی اعام کرده است که در 
اين عنوان، درجه سختی خیلی آسان هم وجود دارد که به طور خاص برای عاقه مندان 
به فیلم طراحی شده است. بازی در اين درجه سختی بیشتر مانند تماشا کردن يک فیلم 
است تا طرفداران فیلم هم از تجربه اين عنوان لذت ببرند و درک بهتری از نقش هايی که 
ستارگان معروف اين بازی اجرا می کنند، داشته باشند.

جادوگر بلر در صنعت بازي

لقب پرفروش ترین گوشي 2۰19 به آیفون رسید
شرکت هاي مختلف طي چندسال اخیر، محصوات باارده و فوق العاده اي 
را با قیمت بااي هزاردار روانه بازار کرده اند، اما هیچ يک از اين محصوات 
نتوانسته اند پرفروش ترين گوشي سال جاري میادي شوند. ظاهرا اين 
آيفون10 آر اپل)ايکس آر( بوده که در نیمه نخست سال 2019، بیشتر از هر 
گوشي ديگري در دنیا به فروش رفته است. آمار جديد منتشرشده از سوي 
مؤسسه تحقیقاتي آي اچ اس نشان مي دهد که در نیمه نخست سال 2019 
میادي، بیش از 26میلیون دستگاه آيفون10 آر در نقاط مختلف جهان 
به فروش رسیده اند که رقم درخورتوجهي به شمار مي آيد. آيفون10 آر با 
قیمت 749داري اش گوشي ارزان قیمتي به شمار نمي آيد اما در مقايسه با 
محصوات رده بااي بازار، قیمت مقرون به صرفه اي دارد و ارزان قیمت ترين 
آيفون 2018 اپل به شمار مي آيد. مؤسسه آي اچ اس مدعي است که از رقم 
يادشده براي میزان فروش آيفون ايکس آر، در حدود 13میلیون و 600 هزار 
دستگاه در سه ماهه نخست سال 2019 و 13میلیون و 300هزار دستگاه 
در سه ماهه دوم همین سال به فروش رسیده اند. به گزارش زومیت، اين 
يعني رقم فروش آيفون10 آر در نیمه نخست امسال، مجموعا 26میلیون 
و 900هزار دستگاه بوده است. با نگاهي به آمار متوجه مي شويم که میزان 
فروش آيفون10 آر دوبرابر بیشــتر از میزان فروش گوشي  گلکسي اي10 
سامسونگ بوده است؛ گلکســي اي 10 با اين اختاف زياد، در رده دوم 
پرفروش ترين گوشــي هاي نیمه نخست ســال 2019 جاي گرفته و اين 
موضوع نشان مي دهد فروش آيفون 10 آر، فوق العاده بوده است. جیوسي 
 هانگ، از محققان مؤسســه آي اچ اس، در اين رابطه مي گويد: »اپل در 
مقايسه با گوشي سازان اندرويدي تنوع محصول پايین تري دارد، اين يعني 
فروش نهايي اين شرکت در بین محصوات کمتري تقسیم مي شود؛ نتیجه 
آن است که هر مدل از آيفون هاي اپل رقم فروش بااتري نسبت به رقباي 
اندرويدي شان ثبت مي کنند. دقیقا همچون اتفاقي که براي آيفون10 آر و 

گوشي هاي میان رده سامسونگ رخ داده است.«

� بازی ایرانی

حل معما و حدس کلمه با سماور

بازگشت سازندگان 
مکس  پين

نقد و بررسي »کنترل« ساخته جدید مطرح ترین 
استودیو فناندي صنعت بازي

  
پس از چندين ماه شايعات مختلف سرانجام انتشار 
اورواچ برای کنسول نینتندو سوئیچ مورد تايید 
قرار گرفت. ساخته شوتر چندنفره رقابتی کمپانی 
بلیزارد تا 10 روز ديگر برای کنسول نینتندو در 
دسترس قرار می گیرد. در حالی که بسیاری انتظار 
داشتند اين خبر در رويداد دايرکت شرکت نینتندو 
به اشتراک گذاشته شود شرکت بلیزارد مدتی 
پیش از شروع اين رويداد انتشار بازی خود را برای 
کنسول ژاپنی تايید کرد. 

  
شرکت کونامی به تازگی مدعی شده که کارش 

با ساخت بازی های جديد کنسولی حتی با وجود 
آن که بازی های موبايلی که در چند سال اخیر 

تولید کرده موفقیت فراوانی برای آن ها به همراه 
داشته، تمام نشده است. شرکت کونامی به مدت 

پنج سال متوالی به رشد و افزايش درآمد خود 
ادامه داده و اين موضوع به رغم انتشار تنها چند 
بازی کنسولی که شامل مجموعه ساانه PES هم 

می شود صورت گرفته است.

در جست وجوی
اعتبار جهانی

گزارشی از واکنش مثبت منتقدهای
 بین المللی به بازی ایرانی 

»فرزندان مورتا«

از قديم اايام و قبل از همه گیرشدن اينترنت و به وجود 
آمدن گوشی های هوشــمند معماها عضو جدايی ناپذير 
دورهمی های ما به حساب می آمدند. کودکی ما با معماها 
گره خورده بود و همیشه حل کردن آن ها برايمان جذاب 
بود. آن زمان عاقه و اشــتیاق زيادی برای پاسخ دادن 
به معماهای جديد داشتیم و همیشــه دنبال يادگیری 
معماهايی بوديم که کسی نتواند پاسخ آن  ها را پیدا کند. 
حال اما با رشــد روز افزون بازی های ويدئويی، معماها و 
بازی های کودکی ما کمرنگ شــده و نسل جديد تجربه 
چندانی در مورد بازی های شیرين و لذت بخش دوران ما 
ندارند. در اين میان اما بازی هايی مثل منچرز توانسته اند 
تا حدودی ما را به روزهای گذشته ببرند و بازی های دوران 
کودکی ما را همراه با تکنولــوژی وارد زندگی امروزی و 
ماشــینی ما بکنند تا ما با بازی کردن اينگونه عناوين به 
روزهای خوش گذشته برگرديم و نسل امروزی نیز آشنايی 
اندکی با بازی های کودکی ما داشته باشد. گیم پلی بازی 

به دور از هرگونه سختی و پیچیدگی است؛ شما در بازی 
ســماور با معماهايی رو به رو خواهید شد و با استفاده از 
حروفی که در اختیارتان قرار دارد بايد کلماتی که حدس 
می زنید پاسخ های مناسبی برای معمای مرحله هستند را 
انتخاب کنید. اما فراموش نکنید که بازی سخت تر از آن 
چیزی است که به نظر می رسد و هر چه پیش برويد پاسخ 
دادن به معماها و حدس کلمات نیز سخت تر خواهد شد. 
در ابتدا کلماتی که پاسخ معما هستند برای شما مشخص 
شده اند و شما بايد تنها با استفاده از حروف اين کلمات را 
تشکیل دهید. سازنده با اين کار توانسته روال آموزش را 
برای بازيکنان ساده و سريع کند. در مراحل بااتر، کم کم 
تعداد کلمات داده شــده کاهش پیدا می کند و شما تنها 
با توجه به موضوع معما، تعداد حروف کلمات و بعضی از 
حروف که مشخص شــده اند بايد کلمات را حدس زده و 
پیدا کنید. معماها نیز کم کم تغییر می کنند و با ريتم قابل 
قبولی پیچیده تر می شوند. اگر پاسخی را نمی دانستید و 

نتوانستید کلمه مدنظر را پیدا کنید می توانید با استفاده 
از 50 ســکه از راهنمايی اســتفاده کنید. تنها يک نوع 
راهنمايی در بازی وجود دارد و آن هم فقط حرف اول کلمه 
را به شما نمايش می دهد؛ البته با توجه به مشخص بودن 
روند حدس کلمات مناسب و کافی است. هزينه راهنمايی 
گرفتن در برابر درآمدی که کاربر دارد کمی نا مناسب است 
اما کمک می کند تفاوت بین بازيکنان با توجه به تمرکز و 
دايره لغاتشان بیشتر مشخص شد. امکان جالبی که در 
اين بازی قرار دارد، دريافت راهنمايی )سکه رايگان( با 
مشــاهده ويدئو تبلیغاتی در هنگام يافتن پاسخ معماها 
است؛ تنها مشکل اين امکان، برابر نبودن درآمد حاصل از 
مشاهده ويدئو و هزينه مورد نیاز برای دريافت راهنمايی 
به حســاب می آيد. عمده ترين راه کسب سکه در بازی 
سماور اتمام هر فصل و دريافت صندوقچه جايزه است که 
مقدار آن در برابر هزينه ها و چالش های هر فصل ناچیز به 
حساب می آيد. البته جايزه روزانه نیز وجود دارد که آن هم 

چندان کمکی به کاربر نمی کند و تنها آن را برای بازگشت 
به بازی تشويق می کند. اما راه های کسب سکه رايگان به 
همین جا خاصه نمی شود و شما با دعوت از دوستانتان 

می توانید 120 سکه به دست آوريد.
همچنین می توانید با به اشــتراک گذاری بازی و جوايز 
کسب شده و حدس کلمات ســتاره دار سکه بیشتری 
را برای اســتفاده از راهنما، هديــه بگیريد. گرافیک و 
صداگذاری بازی راضی کننده هستند و سازنده توانسته 
با استفاده از موســیقی و گرافیک ايرانی فضای خوبی 
به سماور ببخشــد. يکی ديگر از نقاط ضعف بازی عدم 
وجود رتبه بندی اســت که باعث محدود شدن هیجان 
بازی می شود؛ اما با وجود مراحل ويژه سعی شده تمرکز و 
سرگرمی بیشتر در گیم پلی و حدس جواب معماها باشد 
که تا حد زيادی هم موفقیت آمیز بوده است. سماور از نظر 
زمان بازی و تعداد مراحل خوب عمل کرده و توانسته با 
ارائه 19 فصل تعداد زيادی مرحله را برای بازی فراهم کند.

  
استوديو سی دی پراجکت به طور رسمی در دست ساخت بودن بخش 
چندنفره بازی سايبرپاک 2077 را برای انتشار پس از عرضه خود بازی 
مورد تايید قرار داد. در حالی که پیش از اين سازندگان اين اثر مورد 
انتظار، از احتمال وجود بخش چندنفره در آن صحبت می کردند اکنون 
عرضه اين بخش پس از انتشار بازی در ماه آوريل 2020 به صورت 
رسمی مورد تايید قرار گرفت.
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پاکسازی 23۰ پاتوق مواد مخدر در تهران 
رئیس پلیس پایتخت از پاكسازي 230 پاتوق جدید مصرف مواد مخدر طي طرح 
ظفر خبر داد. سردار حسین رحیمی در تشریح این خبر بیان داشت: در این طرح 
که با دو ماه کار اطاعاتی به اجرا درآمد، پلیس با کســب مجوز از مقام قضایی،  
به 230 مخفیگاه قاچاقچیان موادمخدر مخصوصــً قاچاقچیان خرد ضربه وارد 
کرد و در این مراکز حدود 310 نفر که بیشتر به صورت باندی مواد می فروختند، 
بازداشت شدند. براساس این گزارش، آجیل، شکات، آویز لباس، پارچه و سایر 
اقام آغشته به مواد مخدر در میان این کشفیات به چشم می خورد و قاچاقچیان 
قصد داشتند این اقام را به کشــورهای اروپایی از جمله انگلستان ارسال کنند. 
نکته قابل توجه، جاساز ماهرانه قاچاقچیان برای انتقال این مواد بود، به طور مثال 
یکی از متهمان مقادیری تریاک را داخل تخمه هندوانه جاساز کرده بود تا بتواند 
موادمخدر را از طریق پست به خارج از کشور ارسال کند که با هوشیاری مأموران 
پلیس ناکام ماند. در پرونده دیگر، یک قاچاقچی 126 کیلوگرم موادمخدر را داخل 
دستگاه صنعتی جاساز کرده و قصد انتقال آن به خارج از کشور را داشت که وی 

نیز پیش از ارسال مرسوله به دام افتاد.

تصادف کامیون و پژو 2 كشته گرفت
فرمانده انتظامی شهرستان سیروان از برخورد کامیون ولوو با پژو 405 و کشته 
شدن 2 نفر خبر داد. سرهنگ رضا خورانی در تشریح این خبر، گفت: سواری پژو 
405 نرسیده به تونل آزادی که بنا به نظر کارشناس تصادفات، از سرابله –ایام 
در حرکت بوده به صورت رخ به رخ با یک کامیون ولــوو برخورد كرده و راننده و 
 سرنشین خودروی ســواری در آتش می سوزند. اجســاد این حادثه، نیز به علت

 غیر قابل شناسایی بودن براثر سوختگی حسب دستور قاضی کشیک به پزشکی 
قانونی ایام منتقل شد. هویت و اصالت متوفیان حادثه و علت تامه تصادف فعا 

مشخص نیست که نتیجه آن متعاقبً اعام خواهد شد.

واژگونی پژو پارس 3 كشته برجاي گذاشت
واژگونی پژو پارس در محور خاش- ایرانشهر ، ســه کشته و یک مجروح برجای 
گذاشــت. ســرهنگ یداله ســتوده رئیس پلیس راه جنوب اســتان سیستان 
وبلوچستان در تشریح جزئیات این حادثه گفت: ســاعت 10 و 30 دقیقه صبح 
دیروز یک فقره تصادف فوتی در کیلومتر 35 محور خاش- ایرانشــهر محدوده 
روستای ایرندگان به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعام و بافاصله تیم گشت 
تصادفات پلیس راه به همراه نیروهای امدادی برای بررسی موضوع به محل حادثه 
حاضر شدند. در بررسی های به عمل آمده مشخص شد، یک دستگاه پژو پارس با 
4 سرنشین که همگی اعضای یک خانواده بودند از جاده منحرف و واژگون شده 
است. در این حادثه متاسفانه راننده و 2 سرنشین خودرو در دم فوت و سرنشین 
دیگر آن نیز مجروح و با کمک نیروهای امدادی به بیمارستان خاتم اانبیاء)ص( 
شهر ایرانشهر منتقل شدند. کارشناس پلیس راه علت حادثه را تخطی از سرعت 

مطمئنه و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعام کرده است.

تصادف مرگبار پراید با 3 كشته
فرمانده انتظامی شهرستان باخرز از واژگونی یک دستگاه خودرو پراید با 3 کشته 
و 3 مصدوم در این شهرستان خبر داد. سرهنگ علی میرجردوی در تشریح این 
حادثه، گفت: در پی اعام مرکز فوریت های پلیسی 110، مبنی بر واژگونی یک 
دستگاه خودرو پراید در محور باخرز- تایباد ، بافاصله گشت تصادفات به همراه 
نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شــدند. با حضور مامــوران در محل و در 
بررسی های اولیه مشخص شد یک دستگاه خودرو پراید به علت نامعلومی از جاده 
منحرف و واژگون شده است. در این حادثه متاسفانه دو سرنشین خودرو و راننده 
فوت کردند و سه سرنشین دیگر نیز به شدت مصدوم که توسط نیروهای امدادی 

به مراکز درمانی منتقل شدند.

  اخبار�

به گزارش هفت صبح، روز جمعه هفته گذشته بود كه زني 
در خانه براي دم كردن چاي پاي اجاق گاز خانه ایستاده 
بود كه آتش گرفت. خانه یك طبقه در محله مرتضي گرد 
تهران بود و مردم كه با توجه به بلند شدن دود از این خانه 
در جریان سوختن زن جوان قرار گرفته بودند خیلي سریع 

پلیس و آتش نشاني را در جریان ماجرا قرار دادند. 
  شوهرم آتشم زد

صداي زن جوان كــه دائم داد و فریاد مي كــرد و خبر از 
سوخته شــدن بدنش مي داد تمام محله را برداشته بود 
تااینكه با حضور نیروهاي امــدادي و انتظامي در محل، 
سریعا عملیات اطفاي حریق  انجام شد و در بازجویي هاي 
اولیه این زن به ماموران گفت: در حال دم كردن چاي پاي 
اجاق گاز در آشپزخانه بودم كه صداي ریخته شدن چیزي 
به سمتم آمد. وقتي به عقب بازگشتم شوهرم را دیدم كه 
با ظرف تینر پشت من ایســتاده است و محتویات ظرفی 
را به سویم مي پاشــد. لحظاتي از این ماجرا نگذشته بود 
كه آتش اجاق گاز به لباس تینري ام گرفت و تمامي تن و 
لباسم را سوزاند. بعد از این با جیغ و داد و هوارم اهالي خانه 
و همسایه ها در جریان ماجرا قرار گرفتند و به كمكم آمدند 
اما شدت آتش خیلي زیاد بود و با توجه به اینكه تینر آن را 

شعله ور كرده بود بدنم سوخت. شوهرم مرا سوزاند. 
این زن در مورد مصرف مواد مخدر از سوي همسرش گفت: 
شوهر من گاهي شیشه و گاهي هروئین مصرف مي كند و 

گمان مي كنم امروز نیز شیشه مصرف كرده بود كه چنین 
بایي را سر من درآورده است. 

  اظهارات عجیب فرزند
فرزند قرباني و متهم پرونده اظهارات متناقضي را در برابر 
ماموران انتظامي قرار داد. او مدعي بود صبح قرار بود براي 
خریدن نان اقدام كند كه پدرش بطــري تینر را به او داد 
تا با آن صورتش را بشــوید! و این پسر وقتي به آشپزخانه 
رفته بود تا در سینك ظرفشویي صورتش را با تینر موجود 
در بطري بشــوید یكدفعه تینر آتش مي گیرد و به روي 

مادرش مي ریزد! 
با ثبت اظهارات ضد و نقیض فرزند مشترك متهم و قرباني، 
پرونده براي رسیدگي به عرض مقام محترم قضایي رسید 
و در دادسرا متهم پرونده تحت بازجویي قرار گرفت و در 
بازجویي هاي اولیه منكر ریختن تینر به روي همســرش 
شد و گفت نه این اقدام را انجام داده  و نه قصد چنین كاري 

را داشته است. 
  ادعاهاي عجیب در دادسرا

متهم مدعي بود هروئین و گاها تریاك مصرف مي كند و 
هیچوقت شیشه مصرف نكرده است. او نیز كه اظهاراتي 
ضد و نقیض ماننــد فرزند خود  داشــت، در بازجویي به 
قاضي رســیدگي كننده پرونده سوخته شدن همسرش 
گفت: من اعتیاد دارم و به شغل نقاشي مشغول هستم و 
ماهیانه از این راه حــدودا دو و نیم میلیون تومان درآمد 

كسب مي كنم. من و همسرم چند سالي هست كه ازدواج 
كرده ایم و از این ازدواج چهار فرزند پســر و دختر داریم. 
روز واقعه نیز مقداري تینر در خانه بود و من حواسم نبود 
كه آن بطري كه درونش مایع بي رنگي است تینر است یا 
آب. پسرم مي خواست برود نان بخرد و صبح جمعه بود. 
به او گفتم اول دست و صورتش را در حیاط بشوید و بعد 
اقدام به خرید نان كند كه گفت دیر شده است و نان تمام 
مي شود. من هم پیشنهاد دادم خیلي سریع در ظرفشویي 
به وســیله مایع داخل بطري تینر كه فكر مي كردم آب 
است دست و صورتش را بشوید و بعدا برود اما باز هم تاكید 
مي كنم ابدا حواسم نبود كه درون آن آب نیست و در آن 
بطري تینر موجود است. پسرم كه عجله داشت قبول كرد 
و وقتی که به طرف  آشپزخانه مي رفت بطری از دستش 
سر خورد و كمي تینر روي مادرش ریخت و همسرم كه 
نزدیك اجاق گاز در حال دم كردن چــاي بود بافاصله 
با ریخته شــدن تینر به روي لباس هایش آتش گرفت و 

با اینكه سعي و تاش كردم تا از شــدت آتش بكاهم اما 
اقداماتم موثر واقع نشد و همسرم سوخت. بعد از آن نیز 
سریعا با پلیس و آتش نشــاني تماس گرفتم و باور كنید 
من در ماجراي سوختن همسرم مقصر نیستم. اگر هم او 
چیزي گفته به دلیل اختافات دیرینه مان اســت. ما در 
گذشــته نیز مواقعي را دعوا و جنگ و جدل كرده ایم اما 
من عامل سوزاندن همسرم نیســتم و اگر پسرم آن روز 
صورتش را در حیاط مي شســت بلكه هیچوقت چنین 

اتفاقي نمي افتاد. 
  سوختگي دست، پا و گردن

در ادامه قرباني این سوختگي سریعا به بیمارستان منتقل 
و در آنجا مشــخص شــد او در حدود 30 درصد سوخته 
است. این خانم 35 ساله از نواحي دو دست، دو پا و گردنش 
به شدت سوخته بود و حاا با انتقال بدن نیمه جانش به 
بیمارســتان تحت مداوا قرار دارد در حالي كه تحقیقات 

براي مشخص شدن حقایق پرونده نیز جاري است. 

  آتش انتقام دامن زن جوان 

را گرفت
زن جوانی مدعی است که شوهرش با پاشیدن تینر به او  آن هم کنار  

اجاق گاز خانه اش او را به شدت سوزانده است

دعوای ناموسی به خون کشیده شد
خلیل موسوي|پسري كه طي یك درگیري و 
نزاع مرگبار، به دلیل اینكه دوستش دختر مورد 
عاقه او را سوار خودرویش كرده، جان او را گرفته 
بود به دلیل بخشیده شدن از سوي اولیاي دم از 

جنبه عمومي جرم محاكمه شد. 
رســیدگی به این پرونده از هشــتم خرداد سال 
96 به دنبال درگیری  در خیابان آزادی آغاز شد. 
شواهد نشان می داد جدال دو پسر موتور سوار با 
یک پسر پژو سوار به خون کشیده شده و پسر پژو 
سوار به نام حسین 28 ساله با ضربه چاقو زخمی 
شده است. فرد مجروح سریعا به بیمارستان لقمان 
منتقل شد اما تاش پزشــکان برای نجات او بی 
نتیجه ماند تااینكه ســاعتی بعد به خاطر شدت 
خونریزی فوت كرد. به این ترتیب جسد با دستور 
قضایی به پزشــکی قانونی منتقــل  و تحقیقات 

پلیسي براي بازداشت دو متهم پرونده آغاز شد.
با اطاعاتی که شــاهدان به پلیــس داده بودند، 
صاحب دســتگاه موتور ســیکلت به نام مهدی 
ردیابی و بازداشت شد اما ادعا کرد ضربه کاری را 
دوســتش عباس به قربانی زده و او در دعوا  فقط 
قصد میانجیگری داشته است. با اظهارات مهدی، 
عباس 30 ساله نیز بازداشت شد. او در اعترافات 
خود صراحتا قتل را گردن گرفت و به بازســازی 
صحنه جنایت پرداخت و با تكمیل پرونده هفته 
گذشته متهم در دادگاه كیفري یك استان تهران 
تحت محاكمه قرار گرفت. در این جلســه كه در 
شعبه چهارم دادگاه به ریاست قاضی حسیني و 
با حضور قاضی ملكي برگزار شده بود پدر قربانی 
در جایگاه ویژه ایستاد و از قصاص قاتل فرزندش 

اعام گذشت كرد. 

در ادامه متهم اصلي پرونده به جایگاه فراخوانده 
شد و در تشریح روز جنایت گفت: آن روز شیشه 
مصرف کرده بــودم و حالت طبیعی نداشــتم. 
من و دوستم ســوار موتورســیكلت در خیابان 
مي چرخیدیم كه دوســت دخترم به نام سحر را 
سوار خودروي پژو 405 حسین دیدم. من از دیدن 
این صحنه شوکه شــده بودم و با موتورسیكلت 
جلوی ماشین حسین را گرفتم و با او درگیر شدم؛ 
اصا او را نمی شــناختم فقط پرسیدم چرا دختر 
مورد عاقه ام را سوار ماشــینش کرده و در ادامه 

او را كشتم.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه 
به گذشت اولیای دم، اسماعیل را به 27 ماه زندان 
با احتساب روزهای بازداشت محکوم كردند كه با 

این تفسیر او از زندان آزاد شد.

 مرگ مشكوك یك پیرمرد در تهرانسر
جسد مرد 75 ساله كه شش ساعت از مرگش 
مي گذشت، در حالي كشف شد كه آثار ضرب 

و جرح و كبودي روي بدنش دیده مي شد. 
به گزارش هفت صبح، ساعت هفت و نیم روز 
جمعه بود كه ماموران كانتري 150 تهرانسر 
در تماس با بازپرس كشیك قتل پایتخت خبر 
از فوت مشكوك پیرمردي در خانه اش واقع در 

شهرك استقال دادند. 
به قید فوریت ماموران انتظامي در محل حضور 
یافتند و تحقیقات اولیه خود را آغاز كردند كه 
فرزند متوفي نیز در محل حضور یافت و گفت: 
چند ساعتي را به همراه خانواده از خانه بیرون 
رفته بودیم. این آپارتمان كه ما در آن زندگي 
مي كنیم شــش واحد دارد كه همه آن براي 
خودمان اســت و پدرم نیز در یكي از واحد ها 

زندگي مي كنــد. ما اوضاع خوبي داشــتیم و 
همه چیز روي روال و به راه بود اما امروز وقتي 
از بیرون به خانه بازگشتم تا به پدرم سر بزنم 
متوجه شــدم كه او جواب نمي دهد. ترسیدم 
و وقتي وارد خانه اش شــدم با جسد او كه در 

تراس افتاده بود روبه رو شدم. 
بررسي هاي اولیه نشان از این داشت كه روي 
دســت ها و پاهاي متوفي آثار زخم و جراحت 
دیده مي شــود كه به این ترتیب با دســتور 
بازپرس كشیك قتل، جسد براي تعیین علت 

اصلي فوت به پزشكي قانوني ارسال شد . 
عجیب تر اینكه هیچ آثار بــه هم ریختگي در 
خانه متوفي دیده نمي شد و تحقیقات پلیسي 
براي مشــخص شــدن حقایق همچنان در 

جریان است. 
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سید کمال محمدی 24 ساله اســت و خودش در روستای 
 چاروســا در کهگیلویه و بویر احمد متولد شــده اســت. او 

هم اکنون سطح سه حوزه است و بیش از شش سال است که 
دغدغه خود را که فقدان شادی در روستاهای محروم است 
سرلوحه کارش قرار داده و منافاتی بین مذهب و شرکت در 
مراسم های مذهبی و رفتن به مساجد با شادی، بازی و خنده 
نمی بیند. او می گوید:» این کار را از روســتای خودم شروع 
کردم و وقتی نتیجه آن را دیدم تصمیم گرفتم فعالیت هایم 
را به روستاهای دیگر اشــاعه دهم. حاا بعد از شش سال به 
40 روستا در چهار استان لرســتان، کهگیلویه و بویر احمد، 
فارس و خوزســتان  می روم و به صورت گردشی برای آنها 
برنامه ریزی می کنم.روزی که قرار اســت به روستایی بروم 
بچه ها به استقبالم می آیند و خانواده هایشان هم یک به یک 

جمع می شوند و روز شادی را کنار هم رقم می زنیم.« 
  برای به جا آوردن نماز و کارهای مذهبی هیچ اجباری 

در کار نیست 
این طلبه جوان فعالیت هایش را از بازی های محلی شــروع 
کرد؛ از بازی هایی که از قدیم اایام بچه ها در کوچه و خیابان 
انجام می دادند و کم کم به دســت فراموشی سپرده شد تا 

بازی های کپی شده از مســابقه های داخلی و خارجی. حاج 
آقای خاص درباره فعالیت هایش می گوید:» داخل روستاها 
دو ساعت قبل از اذان ظهر شروع می کنیم. دختر و پسر فرقی 
ندارد. برای همه بچه هــا بازی هایی تدارک دیده ایم. در بین 
بازی ها و مسابقات مختلف که همراه شور و هیجان و موسیقی 
برای بچه ها برگزار می شــود، نقاشــی و نمایش هم داریم؛ 
نمایش هایی که بچه ها در نقش حیوانات فرو می روند و نکات 
عبرت آموز زیادی فرا می گیرنــد. همچنین در برخی مواقع 
و در بازی های چشــم بندی از مادران هم استفاده می کنیم 
و رقابتی بین مادران و بچه هــا ایجاد می کنیم که در روحیه 
آنها تاثیر زیادی دارد. بعد با شــنیدن صدای اذان همگی و 
بدون اینکه اجباری در کار باشد به سمت مسجد می رویم، 
نماز می خوانیم و داستان های مذهبی می گوییم. مسلما بعد 
از بازی و تخلیه کامل انرژی، بچه ها برای شنیدن حرف ها و  

حدیث ها آمادگی بیشتری دارند.« 
  حتی آمار خودکشی هم کمتر شده 

اگر به پیج اینســتاگرامی این روحانی که بــا نام »روحانی 
خاص« است، سری بزنید حتی با دیدن کلیپ ها هم خنده 
به لب هایتان می آید. در صفحه او بچه ها مدام در حال بازی و 

خنده هستند و خودش هم در کنار آنها و از نزدیک با آنها وارد 
بازی و تعامل می شود تا فاصله بین روحانیت و کودکان کم و 
کمتر شود. در کلیپ های او بازی و شادی حرف اول را می زند 
و موسیقی البته نه از نوع آنور آبی حرف دوم را . همین باعث 
می شود نسل جوان احســاس نزدیکی بیشتری با او  کنند و 
جذبش شــوند. در زندگی روزمره و با دغدغه امروزی گاهی 
بازی بچه ها نا دیده گرفته می شود اما در مباحث روانشناسی 
به بازی تاکید زیادی شده اســت. بازی می تواند به کودک 
اعتماد به نفس دهد و به سوی شکل گیــــری شخصیتـی 
سالم و مفید ســوق دهد. بازی در رشــد اجتماعی کودک 
تأثیر زیادی دارد و باعث می شــود کودک شکست را به طور 
واقعی تجربــه کند. بازی همچنین در رشــد ذهنی کودک 
نقش انکارناپذیری دارد. رفتار هوشمندانه را تقویت می کند 
و زمینه های ازم جهت یادگیری زبان و رشد هوشی و تفکر 
کودک را فراهم می کند و موجــب تقویت حواس کودک و 
توانمندی فکری و بدنی او می شود. محمدی می گوید:» در 
کنار همه این ها اتفاق دیگری که در این روستاها افتاده پایین 
آمدن آمار خودکشی اســت. درهمه این روستاها 80درصد 
مردم تحت نهاد هــای حمایتی بهزیســتی و کمیته امداد 

هستند. فکر می کنم وجود برنامه های شاد مداوم تاثیرش را 
به وضوح در زندگی مردم گذاشته است.« 

  برای تهیه لوازم تحرير و اسباب بازی بشتابید
باتوجه به نوع خاص فعالیت ها و رویکردی که ســید کمال 
دارد، مخالفت هــا و نقدهایــی به او وارد اســت اما خودش 
می گوید حمایت مردم و قشــر جوان روحانیت باعث شده 
کارها خوب پیــش رود. هرچند که تا به حــال حمایتی از 
هیچ ارگانی به او نشــده اما او به راه خود ادامه می دهد و با 
جمع آوری پول از مردمی که تمایل به حمایت و کمک دارند 
تا حد تــوان احتیاجات روســتاییان در بخش های مختلف 
عمرانی، موادغذایی و لباس را برآورده می کند. او هم اکنون 
پویشی در جهت تهیه لوازم تحریر و اسباب بازی برای بچه ها 
راه اندازی کرده تا امید دیگری در دل بچه های روستا روشن 
کند. او در آخر اهداف خودش را در این کار اینچنین توصیف 
می کند:»دوست دارم با این کارها اســام واقعی و مهربانی 
را ترویج دهم، مردم با روحانیت واقعی آشــنا شوند، بتوانیم 
خاطره خوبی در ذهن مردم ایجاد کنیم و افرادی برای کشور 
تربیت کنیم که برای پیشبرد آینده کشــورمان در تمامی 

عرصه ها خاقیت و نوآوری داشته باشند.« 

نمی خواهم مثل بقيه باشم
گفت وگو با سید کمال محمدی صفت، طلبه جوانی که بیشتر 

وقتش را به تزریق شادی به کودکان و مردم روستاهای محروم 
کشور اختصاص داده است 

هانیه درويش| کمی کارش با طلبه های ديگر متفاوت است و همین تفاوت باعث شده بچه ها و بزرگ ترها 
او را متفاوت تر از باقی روحانی ها دوست داشته باشــند. هرجا که می رود نويد بازی، شادی و هیجان 
می دهد. بعد از آن همه بچه ها و مادر و پدرهای شان به خاطر انرژی مثبتی که جذب کرده اند با او همسو 
می شــوند، به موعظه های اخاقی و مذهبی اش گوش می دهند و همراه او به نماز جماعت می ايستند. 
خودش شعار به خصوصی دارد. می گويد» نمی خواهم مثل بقیه هم لباس هايم باشم. آنها بیشتر سر و 
کارشان با هیات و مسجد است اما ما اول، کارمان بازی و شادی با کودکان است.« با اين طلبه خوش ذوق 

بیشتر آشنا شويد.

مختارنامه، غایبان سربازی و
ازدواج دختر 9ساله
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مردم کدام بیسکویت را دوست دارند؟
امروز نگاهی کردیم به برندهای مختلف بیســکویت و دیدیم که در گوگل، در 
بازه زمانی یک سال گذشته، کدام برندهای این محصول صنایع غذایی بیشترین 

میزان جست وجو و رشد جست وجو را داشتند:
1. بیشترین میزان جست وجو برای این بیسکویت ها بوده است: پتی بور، مادر، 

ساقه طایی، گرجی و جوین. 
2. بیشترین میزان رشد جست وجو هم برای این بیسکویت ها بوده است: جوین 

گرجی، باغ وحش گرجی، های بای، ساقه  طایی، کوپا، اوریو و ُترد. 

� ترند�تجاری ���
� خرده�روایت�هایی�از�فرنگ ���

 Southminster جان شاک کشــیش آمریکایی کلیســای
Presbyterian در پورتلند اورگان، ســفر خــود به کربا را 

اینگونه توصیف می کند: »اکتبــر 2018 یکی از مقدس ترین 
شهرهای روی زمین یعنی کربا را دیدم. حدود 700هزار شیعه 
در ایاات متحده زندگی می کنند و در میان مســاجد مختلف 
پورتلنــد اورگان، تنها یکی از آن ها به نام مرکز اســامی امام 
مهدی مربوط به شیعیان است. من به عراق آمدم تا بیشتر در 
مورد همسایگانم در آن سوی خیابان بدانم. من به راهپیمایی 

اربعین آمدم، بزرگ ترین اجتماع صلح آمیز بشری در جهان. ما 
به همراه کاروانی شامل 50 نفر از شیعیان به زیارت مقبره های 
عراق آمدیم از جمله حرم امام حسین علیه السام، نوه محمد 
پیامبر که درود خدا بر او باد و حرم برادر امام حسین، عباس. من 
با داستان حسین و همراهانش به حرکت درآمدم و از شجاعتش 
الهام گرفتم.« وی در نهایت به این نتیجه می رسد که حسین 
برای »عدالت« قیام کرد، سپس لبیک یا حسین می گوید و به 
سیاست های آمریکا و اســرائیل و عربستان سعودی در عراق و 

کشــورهای دیگر اعتراض می کند. جان شاک می گوید: »من 
به عنوان یک سفیر آمدم. امیدوارم بقیه  آمریکایی ها از رسانه ها 
گرفته تا ســایر کشــیش ها بیایند و ببینند چه رخ می دهد و 

چگونه است که صلح از عدالت سرچشمه می گیرد.«
اپیزود انتهایی مستند بسیار تاثیرگذار است. کشیش آمریکایی 
می گوید: »احساســی ترین لحظه برای مــن آن وقتی بود که 
می خواستم با غوطه ور شدن بین عزاداران، ضریح امام، همان 
که باای قبر اســت را لمس کنم. نتوانســتم به ضریح برسم. 

دستی دست مرا گرفت و به ضریح رساند. به آن فرد نگریستم. 
چشمان مان در هم گره خورد. احساساتم جاری شد، مثل آن 
بود که امام حســین ندا داده تا حقیقت را نشانم دهد. من یک 
مسیحی ام، یک کشیش مسیحی، اما به خاطر مواجهه ام با امام 
حسین، ایمان جدیدی از حســین و عیسی مسیح که درود بر 
هر دوی آنان باد دریافت کردم. عیسی مسیح و حسین برادرند. 
آن ها یکی هستند. اگر نوع بشر بخواهد زنده بماند، ما همه باید 
@K1inUSA                                                                     »...یکی بشویم

برای عشق به حسین...

� از�خبرها ���
لزوم هم افزایی نهادهای مرتبط برای تامین مالی شرکت های دانش بنیان

توسعه خدمات درمانی با طرح مهر سامت

عضو هیــات مدیره بانک 
توســعه صادرات ایران با 
تاکید بر اهمیت آموزش به 
شرکت های دانش بنیان 
بــه  نــگاه  گفــت: در 
شرکت های دانش بنیان 
نیاز به پوست اندازی داریم؛ صادرات یک اکوسیستم 
است که باید برای بهبود عملکرد آن، نهادهای مرتبط 
برای هم افزایی، ایجاد شفافیت و بهبود عملکرد آن 

هم راستا عمل کنند.
ابوالفضل سروش وجود 400 شــرکت دانش بنیان 
دارای ظرفیت صادراتی در کشــور را نشان از توان 
مطلوب در این بخش دانست و گفت: فعاان زیادی 
در این عرصه حضور دارند که با نزدیک شدن آنها به 
هم موانع و مشکات توســعه صادرات دانش بنیان 

قابل حل خواهد بود.
دبیر پنل تخصصی انتظارات متقابل شــرکت های 
دانش بنیان و صندوق های پژوهش و فناوری تاکید 
کرد: نیازمند طراحی یک ادبیات مشترک برای حوزه 
دانش بنیان هستیم خصوصا در زمینه اعتبارسنجی 
شرکت های دانش بنیان ضروری است که نهادهای 
مختلف از صندوق پژوهش تا بانک توسعه صادرات و 
سایر سازمان های درگیر در جریان توسعه صادرات 
محصــوات دانش بنیان برای طراحی ســازوکاری 

همخوان با این حوزه همکاری کنند.
عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران توجه 
به جایگاه نهادهای مختلــف تامین مالی را ضروری 
ذکر کرد و گفت: بانک قدم های مثبتی را در مســیر 
 ایجــاد سیســتم های نظام مند بــرای تامین مالی 

دانش بنیان ها برداشته و شــرکت های دانش بنیان 
متقابا باید خود را با این سیستم وفق دهند.

سروش پیشــنهاد کرد: برای تســهیل فرآیندهای 
یادشده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
سایر نهادها و سازمان هایی که اشراف کاملی بر این 
حوزه و فعالین آن دارند، شــرکت های دانش بنیان 
صادراتی را به بانک معرفی کنند تا بتوانیم مســیر 
تامین مالــی و در ادامه تجاری ســازی را برای این 

شرکت ها آماده کنیم.
مدیرعامل شرکت تامین ســرمایه تمدن نیز در این 
پنل تخصصی گفت: صندوق های سرمایه گذاری، بازار 
سرمایه و شرکت های تامین سرمایه نقش مهمی در 
تامین مالی شرکت های دانش بنیان دارند و می توانند 
با ریسک پذیری بیشتر وارد فرآیند تامین مالی این 

شرکت ها شوند.
محمودرضا خواجه نصیر اظهار داشت: واقعیت این 
است در حالی که از مزیت های رقابتی و ارزش افزوده 
در حوزه دانش بنیان صحبت می کنیم اما در بزنگاه 
تامین مالی انتظار داریم که با قیمت های پایین این 

کار صورت بگیرد.
وی با اشــاره به موفقیت بســیاری از شــرکت های 
دانش بنیان حاضر در بورس گفت: این واقعیت نشان 
می دهد شرکت های دانش بنیان نیاز به تامین مالی 

ارزانقیمت ندارند.
خواجه نصیر گفت: هرچند شرکت های دانش بنیان 
به لحاظ دارایی ضعیف هستند اما باور به توانمندی 
باای آنها می توانــد جای دارایی را پــر کند؛ کافی 
است در مسیر تامین مالی ارزشمندی شرکت های 

دانش بنیان را باور کنیم.
مدیرعامل شــرکت تامین ســرمایه تمــدن گفت: 
ضــروری اســت ســاختار ازم برای تامیــن مالی 
دانش بنیان ها را فراهم کرده و نهادهای مرتبط با این 

بخش وارد فرآیند تامین مالی این شرکت ها شوند.
رضا ســاعدی فر، مدیر امور اعتبارات بانک توسعه 
صادرات نیز بــا ارائه گزارش عملکرد بانک توســعه 
صادرات ایران طی ســال های اخیر گفت: در ســال 
97 با هدفگذاری های انجام شــده برای تامین مالی 
شرکت های دانش بنیان صادراتی، این بانک بالغ بر 
150میلیارد تومان تســهیات در قالب سرمایه در 
گردش با نرخ های مناسب به شرکت های دانش بنیان 
 صادراتی ارائه شــده و امســال نیز تا پایــان تیرماه

 45 میلیــارد تومــان پرداخت تســهیات به این 

شرکت ها داشته ایم.

بانــک رفاه کارگــران در 
اجــرای  راســتای 
کان  سیاســت های 
اقتصادی دولــت همواره 
خدمات و تسهیات متنوع 
بانکی را در قالب طرح های 
مختلف به مشتریان خود ارائه کرده است. به گواه آمار 
بانک مرکزی، بانک رفاه کارگران همواره نقشی مؤثر 
در اجرای سیاست های پولی و بانکی دولت داشته و 
بازوی اجرای سیاست های کان اقتصادی بوده است.

به گزارش روزپاس، امــروزه کمک به ارتقای حوزه 
ســامت، بهداشــت و درمان جامعه و مقابله جدی 
با فســاد در چرخه نظام ســامت از اهمیت باایی 
برخوردار اســت در همین زمینه اجرای طرح های 
سامت در جامعه عاوه بر تأثیر افزایش سامت آحاد 
جامعه از احتمال بروز هرگونه فساد در بخش درمان 

و دارو نیز جلوگیری می کند.
بانک رفــاه کارگران بــا بیش از شــش دهه تجربه 
در زمینــه ارائه خدمــات بانکی به اقشــار مختلف 
جامعه،امروزه به عنــوان بانک پیشــگام در حوزه 

سامت نقش آفرینی می نماید.
برخی از اقدامات بانک رفاه کارگران در حوزه سامت 

کشور عبارتند از:
- تأمین مالی با استفاده از ابزارهای جدید و اعطای 

اعتبارات مورد نیاز زنجیره سامت کشور
-مشارکت فعال و جدی در طرح تحول نظام سامت 

کشور
-راه انــدازی واحدهــای ارائه خدمــات خاص در 

بیمارستان ها و مراکز درمانی
-ایفای مســئولیت های اجتماعــی در قالب اهدای 
آمبوانس و تجهیزات پزشــکی به دانشــگاه های 
علوم پزشکی، بیمارستان های تابعه، مراکز درمانی، 

جمعیت هال احمر
-حمایت از کمیته امداد امام)ره(، سازمان بهزیستی 
 کل کشور و سازمان های مردم نهاد از قبیل انجمن 

ام اس ایران، انجمن تااسمی، موسسه محک 
-انعقاد تفاهمنامه همکاری بــا حوزه های مختلف 
زنجیره سامت کشور از جمله سازمان بیمه سامت، 
سازمان نظام پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی و 

سازمان های تابعه
-حمایــت موثروحضور فعــال دررویدادهای حوزه 
ســامت کشــور اعم از جشنواره ها،نمایشــگاه ها، 

همایش ها، سمینارها
بانک رفاه کارگران در گذشته با هدف تامین نیازهای 
مالی جامعه پزشکان در قالب طرح های سپیدان 1 و 
2 تسهیاتی را به متقاضیان پرداخت کرده است که 
این مهم نشان از دغدغه این بانک در حوزه سامت 
کشــور دارد. بانک رفاه کارگران به جهت دارا بودن 

ظرفیت های ریالــی و ارزی و ماهیت ســهامداری 
ارتباط نزدیکی با سازمان تأمین اجتماعی ایران دارد 
و همین مهم سبب شده است هیأت مدیره بانک در 
تصمیمی با اجماع حداکثری در تأمین نیازهای مالی 
پزشــکان زحمتکش این مرز و بوم پیشقدم شود و 
در حوزه ســامت گام مهم و تأثیرگذاری را بردارد. 
طرح مهر سامت بانک رفاه کارگران که اعتبار آن تا 
پایان شهریور ماه 1399 است برای توسعه و ارتقای 
خدمات درمانی در سراســر کشــور و با هدف ارائه 
تسهیات مالی اجرا می شود و جامعه پزشکی، اعضای 
هیأت علمی کشور فاقد پروانه مطب شاغل در مراکز 
درمانی، پرستاران شاغل در مراکز درمانی که دارای 
شــماره نظام پرستاری از ســازمان نظام پرستاری 
جمهوری اسامی، مشموان طرح مذکور هستند. 
بانک رفاه کارگران همچنین در تاش برای اجرای 
تعادل پایدار بین تقاضا و خواسته های جوامع هدف با 
در نظرگرفتن توانایی های مالی و نیروی انسانی خود 
در نظر دارد طی برنامه ای بلندمدت، در زمینه تأمین 
حداکـثری نیازها و خواسته های مشتریان خود گام 
بردارد. بانک رفاه کارگران اولین بانک ایرانی اســت 
که موفق به کســب گواهینامه تعهد به تعالی بنیاد 
اروپایی مدیریت کیفیت EFQM شــده است که 
می توان از آن به عنوان آغاز جنبش ســرآمدی در 

نظام بانکی یاد کرد.

با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی؛
مسکن  فاضاب  شبکه  توسعه  اجرایی  عملیات 

مهر سراب آغاز شد   
همزمان  فاح:   - تبریز 

با  و  دولت  هفته  گرامیداشت  با 
استاندار،  عمرانی  معاون  حضور 
سراب،  شهرستان  فرماندار 
مهندسی  معاون  و  مدیرعامل 
شهردار  آبفا،  شرکت  توسعه  و 
و  استانی  از مسئولین  و جمعی 
شهرستانی و اهالی محل عملیات 
و  آباد سراب  مهر گلیک  فاضاب مسکن  توسعه شبکه  اجرایی 
ایستگاه پمپاز آغاز شد . در آئین کلنگ زنی از این طرح ها که 
با حضور مسئولین استانی و تعدادی از مسئولین شهرستانی انجام 
گرفت مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی 
اطاعاتی در خصوص طرح های آماده کلنگ زنی ارائه داد . مهندس 
علیرضا ایمانلو در خصوص مشخصات اجرای طرح ها گفت: این 
پروژه بمنظور جمع آوری فاضاب مسکن مهر گلیک آباد است و 
به طول  1800 متر و با هزینه ای بالغ بر 15000 میلیون ریال 
اجرا خواهد شد و تعداد 224 واحد خانوار مسکن مهر و همچنین 
خانوارهای ساکن در مسیر از این طرح بهره مند خواهند شد. به 
گفته وی همچنین یک باب ایستگاه پمپاژ نیز برای این منظور با 
هزینه ای بالغ بر 5000 میلیون ریال اجرا می شود. مهندس ایمانلو 
افزود: هزینه کل اجری طرح 20 میلیارد ریال است که از محل 
منابع داخلی شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی هزینه 
خواهد شد. همچنین به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و با حضور 
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسامی، معاون 
فنی و توسعه شرکت آب و فاضاب استان، فرماندار، فرماندهی 
پادگان شهید برخورداری عجبشیر، بخشدار، شهردار و اعضاء شورای 
اسامی، مقامات و مسئولین محلی، خانواده های معظم شهداء و 
جمع کثیری از مردم طرح ایجاد تاسیسات فاضاب شهرک پرواز، 
انتقال  و خط  فاضاب شیشوان  آوری  شبکه جمع  انتقال  خط 
فاضاب پادگان و الحاق به شبکه فاضاب عجبشیر بهره برداری شد 
. معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان 
شرقی در مراسمی که در تاار پادگان عجبشیر برگزار شد، گفت: 
بمنظور بهبود آثار زیست محیطی منطقه و ارتقاء و باا بردن سطح 
زندگی مردم منطقه در اثر اجرای طرح، شرکت آب و فاضاب استان 
اقدام به اجرای عملیات ایجاد تاسیسات شبکه فاضاب شهرک پرواز، 
فاز یک خط انتقال شبکه فاضاب شیشوان و خط انتقال فاضاب 
پادگان و الحاق به شبکه فاضاب عجبشیر اجرا کرده است . مهندس 
خانی افزود: طرح ایجاد تاسیسات شبکه فاضاب شهرک پرواز بطول 
3000 متر و احداث 120 منهول با هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد 
ریال، فاز یک خط انتقال شبکه فاضاب شیشوان خط انتقال بطول 
3860 متر و اجرای شبکه جم آوری بطول 700 متر با هزینه ای 
بالغ بر2/5 میلیارد تومان و خط انتقال فاضاب پادگان و الحاق به 
شبکه فاضاب عجبشیر بطول 2400 متر با هزینه ای بالغ بر2/5 
میلیارد تومان از محل تامین اعتبارات ملی و سایر منابع استانی بوده 
است . قبل از سخنان معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا، دکتر 
جلیلی نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسامی 
طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از خدمات شایسته مهندس 
علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی 
و همچنین از معاونین و مدیریت امور آب و فاضاب شهرستان، 
از دست اندرکاران اجرای این طرح ها و پروژه های آب و فاضاب 
قدردانی کرد . ازم به ذکر است در ادامه مراسم فرماندهی پادگان 
شهید برخورداری عجبشیر نیز طی سخنانی ضمن تشکر از حل 
مشکل فاضاب چندین ساله پادگان از اجرای طرح فاضاب شهرک 
پرواز و پادگان ابراز خشنودی نمود و از دست اندرکاران اجرای این 

طرح قدردانی کرد.

به   ۱۴۰۰ سال  تا  قم  هکتاری   ۱۰۰۰ بوستان 
بهره برداری می رسد

قم - شهردار قم از بهره برداری بوستان 1000 هکتاری شهر قم تا 

سال 1400 خبر داد و گفت: خدمات مناسبی در این بوستان از جمله 
باغ پرندگان، تله سیژ، تله کابین، باغ گیاه شناسی و غیره پیش بینی شده 
است. دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد اظهار داشت: زیرساخت های 
شهر الکترونیک در قم با قدرت در دست اقدام است و هم اکنون ۹0 
کیلومتر فیبر نوری در شهر گسترده شده است. شهردار قم با بیان 
اینکه تمام نرم افزارهای شهرداری جمع بندی و یکپارچه  شده است، 
ابراز کرد: در سال ۹7، هفده خدمت و در سال ۹8 تعداد خدمات 
الکترونیکی 21 خدمت در نظر گرفته  شده است ولی شهر الکترونیک 
شهروند الکترونیک می خواهد. سقائیان نژاد با تأکید بر اینکه متأسفانه 
استقبال مناسبی از خدمات الکترونیکی شهرداری تاکنون نشده است، 
عنوان کرد: شهرداری منطقه پنج به عنوان آزمایشی در این زمینه در 
نظر گرفته  شده است که مورد استقبال عموم مردم قرار نگرفته و هنوز 
مردم به صورت سنتی به دنبال دریافت خدمات هستند. وی توسعه 
شهر الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی را دو هدف عمده در 
شهر هوشمند برشمرد و افزود: سامانه های زیادی از جمله میز خدمت 
الکترونیک، پرتال خدمات، شبکه الکترونیک خدمات، سامانه شفافیت 
و غیره در این زمینه پیش بینی  شده است ولی زیاد مورد استقبال مردم 
قرار نگرفته است. شهردار قم با تأکید بر اینکه طبق برنامه ریزی باید 
تا پایان سال 1400 برنامه شهر هوشمند قم نهایی شده باشد، تصریح 
کرد: یکی از خدمات در این زمینه کارت شهروندی قم کارت است که 

از اول مهرماه در اختیار شهروندان قرار می گیرد. 

با حضور معاون سینمایی اداره ارشاد استان تهران انجام شد: 
افتتاح نمایشگاه نقاشیخط های استاد فتاحی در 

بازار نقش اندیشه
اصانی:  نرگس   - شهریار 

استاد  نقاشی خط های  نمایشگاه  
شریفی  حضور  با  فتاحی  مراد 
سرپرست معاونت هنری و سینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان تهران، اشجعی معاون برنامه 
ریزی فرمانداری شهرستان شهریار ، مسلم خانی مدیرعامل شرکت 
عمران شهر جدید اندیشه ، نیک خواه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسامی شهرستان شهریار ، کردی رئیس بنیاد شهید شهرستان 
شهریار ، سراقی رئیس و اعضای شورای اسامی شهر اندیشه در 
بازار نقش اندیشه افتتاح شد . مهندس مهدی مسلم خانی مدیرعامل 
شرکت عمران شهر جدید اندیشه اظهار کرد :  در سایه تعامل و 
همکاری شرکت عمران ، شورای اسامی و شهرداری شهر جدید 
اندیشه گالری نقش اندیشه در بازار ایرانی اسامی دایر شد و در 
تاش هستیم تا در مناسبت های مختلف از ظرفیت ایجاد شده در 
بازار ایرانی اسامی شهر اندیشه نهایت استفاده را ببریم تا این گالری 
پابرجا و پیام رسان ما به همه هنرمندان در سراسر کشور باشد. وی 
افزود : طی سالهای گذشته شرکت عمران شهر جدید اندیشه فقط 
رسالت شهرسازی نداشته است بلکه در کنار اقدامات عمرانی فراوان 
رسالت فرهنگی و اجتماعی خود را نیز انجام داده است ، امروز رسالت 
عمرانی این شرکت تقریبا تمام شده است اما در راستای افزایش 
کیفیت زندگی شهروندان در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی 
همچنان ثابت قدم است که افتتاح نمایشگاه امروز گواه این قضیه 
میباشد. نیک خواه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان 
شهریار گفت : این نمایشگاه مقدمه فعالیت های فرهنگی خواهد بود 
چرا که شهرستان شهریار با داشتن هنرمندان به نام در عرصه های 
مختلف هنری نیازمند توجه مسئولین هستند و به امید خداوند در 
آینده شاهد اتفاقات خوب و خوش فرهنگی خواهیم بود . گفتنیست 
این نمایشگاه از 16 شهریور لغایت 5 مهر ماه همه روزه از ساعت 

16 الی 20 در بازار نقش اندیشه برای بازدید عموم آزاد می باشد.

شهردار سمنان تاکید کرد : 
و  معنوی  های  ظرفیت  به  بیشتر  توجه  لزوم 

گردشگری مذهبی شهر سمنان 
سمنان - حسین بابامحمدی : 

شهردار سمنان در آیین اهتزاز پرچم 
عزای سیدالشهدا )ع( در امامزاده علی 
اشرف )ع( سمنان ضمن عرض تسلیت 
به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری 
یاران  و  الحسین  اباعبداه  حضرت 
بقاع متبرکه و مقبره  باوفایش گفت: 
گردشگری  عنوان  با  امامزادگان  های 
مذهبی می توانند به عنوان یک مقصد زیارتی، پذیرای عاقمندان 
این حوزه باشند و برگزاری مراسم های مذهبی مانند عزاداری های 
محرم با سبک و سنت خاص هر منطقه از جاذبیتهایی است که 
می تواند با جذب گردشگر در رونق و توسعه منطقه تاثرگذار باشد. 

سید محمد ناظم رضوی در ادامه با بیان اینکه پرچم عزای 
اباعبداه الحسین )ع( با همت نیروهای خدوم شهرداری ، در تمام 
شهر و بقاع متبرکه به اهتزاز درآمده است ، اظهار داشت: الحمداه 
شهر سمنان در میانه شهر مقدس مشهد قرار گرفته ، به نوعی به 
عنوان بین الحرمین شناخته شده است و وجود بقاع متبرکه هم 
گواه بر این مساله هست باید به ظرفیت های معنوی و گردشگری 
مذهبی این شهر توجه شود. وی با توجه به لزوم تقویت و توسعه 
زیرساخت های گردشگری در اماکن متبرکه شهر، برانجام فعالیت 
های شاخص در این حوزه تاکید کرد و گفت: استفاده بهينه از جاذبه 
هاي مذهبي، تاريخي و فرهنگي شهر منجر به ترويج و گسترش 
ارزش ها و فرهنگ اسامي و تقویت فرهنگ معنوي مي شود و 
فعالیت ها و برنامه های مختلفی در این حوزه طراحی و برنامه ریزی 
شده و مقدمات اولیه صورت گرفته است که بخشی از آن اجرا شده 
است. شایان ذکر است در شهر سمنان 1۹ امام زاده )ع( و بقعه 

متبرکه و80  مسجد وجود دارد .

مدیرعامل مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستان:
نحوه بسته بندی و چاپ مشخصات کاا، معرف 

هویت کاا است
اصفهان – کارپناه: با توجه به گستردگی بازار عرضه و تقاضا در 

عصر حاضر ازجمله عوامل موثر در بازاریابی تولیدات، جذب مشتری و 
ایجاد اطمینان به کیفیت کاا، نحوه عرضه کاا و کیفیت بسته بندی 
است که بعنوان سندی برای معرفی هویت و شخصیت کاا می باشد. 
صنایع چاپ و بسته بندی در راستای معرفی و شناساندن کاا به مشتری 
نقش قابل توجهی ایفا می کنند. مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستان 
با عنایت به این موضوع و تحقق شعار سال، "رونق تولید"، تاش خود 
را معطوف به ارتقای کیفیت چاپ و بسته بندی محصوات نموده است. 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستان در 
نشستی با خبرنگاران بمناسبت گرامیداشت روز ملی صنعت چاپ، ابراز 
امیدواری کرد که در سال رونق تولید، این صنعت نیز با رشد و رونق و 
بازده بیشتر همراه باشد. زهرا اسحاقیان، با اشاره به اختراع این صنعت و 
قدمت آن در ایران که اولین ماشین های چاپ در تبریز و تهران و سپس 
در اصفهان راه اندازی شد، جایگاه فعلی صنعت چاپ و بسته بندی را 
بعنوان هویت و شخصیت کاا بیان کرد و افزود: امروزه تنوع ماشین های 
چاپ بسیار زیاد است و در حوزه های مختلفی، تجهیزات خاصی کاربرد 
دارند. وی گفت: هنر بسته بندی در کنار چاپ و ارائه مشخصات کاا به 
سه زبان دنیا اهمیت ویژه ای در انعکاس محتویات بسته بندی دارد. زیرا 
نخستین چیزی که با مخاطب ارتباط برقرار می کند، نحوه بسته بندی 
و چاپ مشخصات کاامی باشد که بعنوان امری شاخص موثر در جذب 
مشتری و اعتباربخشی به محصول است. اسحاقیان تاکید کرد: در عرصه 
رونق تولید و صادرات باید در بسته بندی کاا، نگاه صادراتی داشته 
باشیم و از جمله ابزاری که می تواند قابلیت رقابتی و صادراتی بودن کاا 

را مشخص نماید، نحوه بسته بندی است. 

از خبرها

کيوان�ابراهيمی
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��جدول���و�سرگرمی

افقي 
1- كبوتر صحرايي- كنايــه از بدبخت و  

سيه روز
2- انس- شبانگاه- سياست مدار و انقابی 

فقيد كوبا
3- خرما- كوچكتر از لشكر- قلب- بت
4- رايحه- از وسايل آشپزخانه- قيمت

5- مخترع ديگ بخار- كلمه اي در مقام 
تنبيه- نشانه مفعولي- صفت بهشت

6- سوزان ترين و خشك ترين منطقه در 
آمريكاي شمالي- كد ميله اي- اثر پا

7- ليف حمام- ويار
8- بی موقع-   اهانت و بي حرمتي- يكي از 

مرتفع ترين قله هاي رشته كوه آلپ
9-  گرفتاري ها و مشكات- مقابل بيشتر

10- خاك ســرخ- فلكه شهري- اشاره به 
جوانمرد

11- غذايي از تخم مرغ- لحظه- حرارت- 
گل و لجن

12- كندن گور مرده- تكنيكي در ورزش 
بسكتبال- حيواني در گله

13- عدد ورزشــي- ضمير دوم شخص 
مفرد- جاي بازگشت- قوم آتيا

14- ســبزی آهن دار- آزار و اذيت- شبي 
كه در آنيم

15- سخت ترسيدن- چشــم روشني و 
تحفه

عمودي
1- مراسم تذكره- فني در ورزش كشتي

2- گل بتونه- بررسي و كنترل- خوراك 
مثلثي شكل

3- با و آسيب- يورش- تن پرور- نوعي 
اجاق

4- تمام كننده- زحمت دادن- كالبد
5- داان- دارنــده و مالــك- جوهــر 

خوشنويسي
6- ظرف ســركه- گرده قــارچ- كنايه از 

مرموز- پاره و چاك
7- بعضي ها در آن مار مي پرورانند- فلز 

نيروگاه اتمي
8- از وســايل پرواز- دليــل قاطع- فرو 

ريختن باران
9- موج مزاحم- عزيز و دوست داشتني

10- منفرد و تنها- از القاب اروپايي- نوعي 
پخت برنج- سوره 72 قرآن كريم

11- سود و فايده- ويتامين انعقاد خون- 
ساحل دريا

12- ساله و نژاد- رسوايي- شاهد
13- پراكندگي- خشكي- مرد نيرومند- 

پارچه ماليدني
14- بي حساب- آبگرد- از ضماير انگليسي
15- كسي كه به نگهداري و پرورش كرم 

ابريشم مي پردازد- هر مايع غليظ و لزج
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محل نگه 
اجاق امکان پذیردارى کفش

برگه نمرات شیرینى پزى
دانش آموز وسیله نقلیه 

فرسوده
بدکار و 

پر و انباشتهرسوا

طفل و بچه
ضمانت کاال

ساحر و 
فریبنده

قسمتى از 
معده گوسفند
فعل امر از 

آمدن
بانگ و آواز 

مهیب
اسب اصیل 

و نجیب

آرواره

خطاب 
بى ادبانه

رئیس 
جیمزباند

معتزل و 
عدد فوتبالىگوشه گیر

عداوت و 
دشمنى

حقارت و 
پستى

افراد
ترکش 

انگل و 
طفیلى

روال
از قاره ها

پیمان

رشته 
مروارید

ابریشم پست

شکست پوسته 
جامد زمین

مانع آب

از اقمار 
رطوبتاورانوس

طناب
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4 حرفي : 
اعظم

 تهمت
 خيال
 ريزش
 غافل
 قريب
 وحيد
 يكسو

5 حرفي :
 البرز

 تكامل
 سهراب
 فرغان
 كاكلی
 كنتور

 كياست
 متشكر
 متمرد

 نامزد
 نيران

 ورودی
هشت پا
 ياررس

6 حرفي :
 آاچيق
 خنده رو
 شنوايی
متراكم

7 حرفي :
اميدوار

 ليورپول

8 حرفي :
 غار كرفتو

 نادرآباد
نگاهداشت

 وااتبار

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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1 توهم شاهانه!  سه شــنبه 27 بهمن 1349؛ 
»با هواپیمای چارتر ایران  ایر به همراه شــاه به زوریخ 
رفتم. درباره اوضاع بین المللی و انواع مختلف ساح ها 
صحبت کردیم... گرفتاری های خانوادگی من... شــاه 
حسابی سرحال است؛ گفت: »ببین اوضاع چگونه خود 
به خود جور شد. مشکل نفت حل شد، باران در سراسر 
ایران بارید، رهبری ایران در سراســر خاورمیانه مورد 
قبول سراسر دنیاست... من بر اثر تجربه دریافته ام که 
هر کسی با من در بیفتد پایان غم انگیزی پیدا می کند. 
ناصر که دیگر وجود ندارد. جــان و رابرت کندی هر 
دو کشته شــدند، برادرشــان ادوارد هم که آبرویش 
رفته، خروشــچف از کار برکنار شد؛ این لیست پایان 
ندارد. همین فرجام در انتظار دشمنان داخلی من نیز 
هســت؛ مصدق را ببین، همین طور قوام...« او معتقد 
است   شرکت های نفتی آمریکایی در مذاکرات هفته 
پیش تفاهم بیشــتری از خودشان نشــان دادند و به 
وزیر دارایی دستور داد که این نکته را به سفیر آمریکا 

گوشزد کند...« 
 اسداه علم، گفت وگوهای من با شاه
)موسسه مطالعات تاريخ معاصر( 

2 وزير اطاعات نکبتــی! 22 مرداد 1357؛ در 
پایان صحبت های مان نیز مســئله  داریوش همایون 
را پیش کشــیدم و به  آموزگار گفتم:  از میان وزرای 
اطاعات،  همایون شاید تنها فردی باشد که به کارش 
واقعً  تســلط دارد. آموزگار ضمن اینکــه گفته ام را 
تصدیق کرد، جــواب  داد:  »...دلم می خواســت این 
حرف را به اعلیحضرت می زدی،  چون ایشان همیشه 
از همایــون به عنــوان »وزیر اطاعــات نکبتی« نام 

می برند...«  
  شاید این مسئله در بدو امر حیرت آور باشد که چطور  
شــاه با آن همه قدرتی که داشــت، هــم از داریوش 
همایون بدش می آمد  و هم وجود او را در رأس وزارت 
اطاعاتش تحمل می کرد؟ پاســخ این است که چون 
داریوش همایون جزو عوامل تشــکیاتی اسرائیل در 
ایران محسوب می شد و مأموریتش نیز کمک در راه 
پیشبرد اهداف صهیونیسم در ایران بود،  لذا شاه مأذون 

به برداشتنش از مقام مورد نظر اسرائیلی ها نبود... . 
   پرويز راجی ، خدمتگزار تخت طاووس  

3  ازدواج اجباری امیر با خواهر شــاه: در اینجا 
متن یکــی از آخریــن نامه های امیركبیر به شــاه را 
مطالعه می کنیم. این نامه مربوط به دخالت شــاه در 
وضع اندرون امیر و تغییر خواجه سرا و غیره است. امیر 
می نویسد:   »در باب خواجه امر فرمودید... معلوم است 
اختیــار کل نوکر از خود این غــام گرفته تا هر کس 
باشد با قبله عالم است. هرکه را بخواهند بیرون نمایند 
یا نگاه دارند، اختیار امر با ســر کار همایون است. در 
باب آقا جوهر فدوی از اول برخورد با قبله عالم روحنا 

فداه معلوم است که نمی خواستم در این شهر صاحب 
خانه و عیال شوم. بعد به حکم همایون و برای پیشرفت 
خدمت شــما این عمل را اقدام نمودم...« در این نامه 
که نشان دهنده خشــم و انزجار شدید امیر نسبت به 
شاه است، امیر تصریح می کند که با فشار شاه با خواهر 
وی ازدواج کرده است. این توهین تند نمی توانست در 
تشدید خشم و بدبینی شاه نسبت به وزیر مغضوب موثر 
نیفتد. نامه بدینگونه پایان می پذیرد:»... معلوم است 
حکم با پادشاه است، اگر خود این غام را هم به فراشی 

حکم فرمایند، قادر به خاف حکم نیست.«
کتاب   امیرکبیر  و ايران 

4  سازمان شیات و زد و بند های ايادی! يکشنبه 
25 آبان 1348؛ اسداه علم: »ســاعت 11 صبح   از 
سفر کوتاهی به شیراز، بندر لنگه و کیش بازگشتیم. 
شاه بدون مقدمه تصمیم به این ســفر گرفت و روی 
هم رفته ارزشــش را هم داشــت... من تنها همسفر 
او بودم و لحظه ای از کنارش دور نشــدم. شــب ها در 
شیراز می خوابیدیم و روزها به مکان های مختلف سفر 
می کردیم. یک روز به بندرلنگه و از آنجا برای پیک نیک 
به کیش رفتیم. در کیش مشــغول ساختن یک کاخ 
سلطنتی هستیم... ]گفتم[: اعلیحضرت می توانند از 
موفقیت های واقعی در داخل کشــور به خود ببالند. 
به شــکر پروردگار، ایران دارای منابع طبیعی غنی و 
پرباری است و اعلیحضرت این امکان و قابلیت را دارند 
که آن را به کشوری پیشرفته و فوق العاده تبدیل کنند. 
موفقیت شما در این زمینه تضمین  شده است. پیش از 
آنکه حتی فکر اعمال نفوذ به نقاط دیگر خلیج فارس 
را بکنیم، بهتر است داخل کشورمان را آباد کنیم؛ مثا 
از ســال های پیش زمانی که من نخســت وزیر بودم، 
شروع به ساختن جاده ای ســاحلی کردیم که بوشهر 
را به چا بهار متصل می کرد. پس از گذشــت این همه 
ســال، هنوز جاده از بندر لنگه جلوتر نرفته اســت... 
شاه در پاســخ گفت: در بازگشت به دولت دستور بده 
کار را از ســر بگیرند. از طرف دیگر وقتی که مســئله 
ماهیگیری های محلی و زد و بندهای شــان را با دکتر 
ایادی  و ارتش عنوان کردم شاه حرفی نزد. هر کاری 

که ارتش می کند از نظر شاه بی اشکال است.« 
5  تلقی اعلیحضرت از درخواســت پرداخت 
مزايای معلمان! شنبه 28 ارديبهشت 1353؛»پیش 
از اینکه خود من شرفیاب شوم، نخست وزیر مدت 10 
دقیقه به حضور پذیرفته شد. شاه در آغاز گفت وگو از 
من خواست که به عامری  بگویم اظهاراتش در روزنامه 
حزب مخالف که خواهان پرداخــت مزایا به معلمان 
است، شرم آور است. شاه گفت: »چیزی جز خرابکاری 
نیســت. آیا عمدا قصد تحریک آنهــا را دارد؟... به او 
بگویید که اگر باز هم از ایــن نوع اطائات از دهانش 

بیرون بیاید، پدرش را در می آورم...« 
 اسداه علم گفت وگوهای من با شاه

خرده روایت هایي خواندني از توهم شاه، وزیر اطاعات 
نکبتی، ازدواج اجباری اميركبير، دكتر ایادي  و...

مرتضی کلیلی ��قاب�� ��اینستا�گرافی)منتخبی�از�اینستاگرام�چهره�ها(

 عكسي از امیر جديدي در كنار  دوستش با كپشن: 
پیر شي مورچه  .

 رضا شاهرودي تولد دوقلوهاي خود، يشنا و تینا را 
تبريك گفته.

 سیدمحمد موسوي اين عكس را به اشتراك گذاشته.

 منوچهر هادي با لیا زارع و بیژن امكانیان  عكس 
گرفته و نوشته پايان فیلمبرداري سريال دل شايعه است. 
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    قاب  تاریخ1
امیرعباس هويدا در سفر به 

همدان همراه محافظ خود 
سرگرد نیلي.

)موسسه مطالعات تاريخ معاصر(

    قاب  مشاهیر
اولین بازی رسمی ناصر محمدخانی برای پرسپولیس و 

استقبال پروين ... سال 1361
)فدراسیون تاريخ و آمار فوتبال ايران(

    قاب  نوستالژی1
تصويری از يک خانواده سوار بر خودروی فولکس در 

ابتداي تونل کندوان در دهانه شمالی جاده چالوس 
پايیز 1337

    قاب  نوستالژی2
مراسم تعزيه به مناسبت ايام ماه محرم در سال 1300 

در چهارباغ اصفهان

    قاب  تاریخ2
بريده جرايد؛ روزنامه اطاعات 3 خرداد 1356 ؛صف 

دريافت حواله آجر در دوران پهلوی!
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