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صعود  شیرین به 
المپیک با  مدال طال

والیبال با پیروزی قاطع مقابل استرالیا  مثل 
بسکتبال مسافر المپیک توکیو شد همین صفحه

خانه 25میلیارد تومانی 
بالی جان زن پیر     صفحه 14 را بخوانید

دو مرد اعتماد پیرزن را جلب کرده و خانه گران قیمت 
او را در زعفرانیه تهران تصاحب کرده اند  

هفته قبل برایتــان از کمبود خالقیــت در مردم آلمان و اســتفاده از 
روش های ســنتی گفتم و توضیح دادم که در برخی موارد، ایران برای 
پیشرفت کشور مناسب تری است و اســتارتاپ ها در ایران چابک ترند 
و سریع تر پیشــرفت می کنند. این هفته قصد دارم کمی از خوبی های 
آلمان بگویم. خوبی هایی که دانستن آنها برای شما خالی از لطف نیست. 
آلمانی ها مردم صبوری هســتند. آنها یاد گرفته اند که برای رســیدن 
به نتیجه، باید صبر کرد. اگر عالقه مند به فوتبال باشــید، می دانید که 
تیم های آلمانی تا ثانیه پایانی بازی ناامید نمی شــوند و دست از تالش 
نمی کشند. درست برخالف ما ایرانی ها، که خیلی سریع ناامید می شویم 
و شکســت را می پذیریم و رها می کنیم. یا کمتریــن تغییر مربی در 
رشته های مختلف ورزشــی در آلمان اتفاق می افتد و به مربیانشان تا 
جای ممکن اعتماد می کنند و فرصت می دهند. این خصوصیت، برای 
استارتاپ های آلمانی یا کال کسب وکارهای نوپایی که در آلمان تاسیس 

شده اند، از آلمان یک بهشت بی همتا می سازد. 
برای یک کسب وکار نوپا و برای موسســان آن، چه چیزی بهتر از این 
وجود دارد که ســرمایه گذاران در کمال صبر، حتی بعد از 3 ســال از 
سرمایه گذاری و عدم بازگشت سرمایه از استارتاپ حمایت کنند؟ این 
موردی است که در سایر کشــورها و نه فقط ایران، نمی توان به راحتی 
یافت. تفاوتی نمی کند که ســرمایه گذاری که شما برای استارتاپ تان 
پیدا کرده اید، بزرگ ترین اپراتور آلمان باشــد یا یک پیرمرد ثروتمند، 
در هر حال خیالتان راحت است که انتظار سوددهی سریع و 18 ماهه 
ازتان نمی رود. اگــر این صبر را فقط در شــرکت های بزرگ می دیدم، 
تصور می کردم که قســمتی از بودجه ساالنه شان به سرمایه گذاری در 
استارتاپ ها اختصاص داده شده و برایشــان تفاوت چندانی ندارد که 

سرنوشت آن استارتاپ چه می شود.
اما وقتی می بینم که حتی افراد ثروتمند که به عنوان شــخص حقیقی 
روی یک کســب و کار ســرمایه گذاری می کنند هم همین قدر صبور 
هستند، مطمئن می شوم که این موضوع ریشــه در فرهنگ جرمن ها 

دارد که مردمانی با آستانه صبر باال هستند.
از طرف دیگر، هفته قبل گفتم که تعداد استارتاپ هایی که به محصول 
رسیده اند و در حال فعالیت هستند، در آلمان خیلی زیاد نیست. حتی 
اگر ایده جدیدی هم ندارید، کافیست ایده یکی از استارتاپ های موفق 
سایر کشورها را به آلمان بیاورید، تیمی تشکیل دهید، آن را اجرا کنید و با 
در دست داشتن محصول نهایی، طرح تجاری تان را برای موسسات مالی 
بزرگ، اپراتورها و شرکت های سرمایه گذاری ارسال کنید تا به احتمال 
زیاد، موفق به کسب ســرمایه و شروع کســب و کارتان شوید. مسلما 
ســرمایه گذارتان هم از جمله آلمانی های صبور خواهند بود که زودتر 
از 3 سال، انتظار زیادی برای رســیدن به نقطه صفر سرمایه گذاری هم 
ندارند و شما بدون استرس شروع به فعالیت می کنید. پس در واقع، آلمان 
کشوری نیست که بخواهم فقط از بدی هایش بگویم، بلکه خوبی هایی 
هم در این کشور به واسطه فرهنگ مردمانش وجود دارد که در هیچ جای 
دیگری نمی توان مشابه شان را دید. درست است که ریسک پذیری پایین 
این مردم آنها را مقداری کند کرده، درســت است که قوانین دست و پا 
گیر زیادی جلوی پای استارتاپ ها وجود دارد که بعضا جلوی پیشرفت 
سریع شان را می گیرد، درست است که مردم آلمان دنبال راه های خالقانه 
برای حل مشکالتشان نیســتند و از روش های رایج و مطمئن استفاده 
می کنند، اما اگر ایده شما و نحوه اجرایتان صحیح باشد، موفقیت کسب و 
کارتان در آلمان تقریبا قطعی است. ممکن است کسب و کارتان در دسته 
پول ساز ترین های جهان قرار نگیرد، اما مسلما آن قدری پیشرفت خواهد 
کرد که زندگی شــما و سایر کارمندان شــرکت را تامین کند. در واقع، 
آلمانی ها بر خالف خودروسازانشــان که عاشق سرعت هستند، بیشتر 
عاشق امنیت هستند تا سرعت. ترجیح می دهند مسیری را انتخاب کنند 
که امن تر باشد تا اینکه سریع تر باشد. باید بگویم، جمله »رهرو آن نیست 
گهی تند و گهی خسته رود، رهرو آن اســت که آهسته و پیوسته رود« 
شرح حال مردم آلمان است. مردمانی که به آهستگی ولی با پیوستگی، 
 در تمامی امور پیش می رونــد و نتیجه فعالیت هایشــان هم به ثروت

یک شبه منجر نمی شود، اما به رفاه کلی جامعه می انجامد.

صبوری به سبک آلمانی

ستون    یکشنبه
شهروزُچرکچی

جذاب مثل تنها مزدا6 پالک ملی!
در حالی که سوناتا، اوپتیما، کمری، آکورد و پاسات طی سالیان اخیر در یک یا چند نسل 

به کشور وارد شده اند، مزدا6 با وجود همه ویژگی های خوبش هرگز موفق نشده در ایران 
عرضه شود. امروز سراغ نسل آخر این خودرو رفته ایم صفحه 06 را بخوانید

روزنامه فرهنگي ،  اجتماعي،
شهري  واقتصاد         ي ایران
 یکشنبه |31 شهریور  1398 
16 صفحه
شماره 2476
 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان ها 1000تومان

موفق ترین و پرفروش ترین  
بازی های  اندرویدی

در لیست پرفروش ترین بازی های تاریخ صنعت 
گیم نام چندین اپلیکیشن دیده می شود

موبایل حاال به پرسودترین پلتفرم بازی های ویدئویی تبدیل شده و  با وجود 
اینکه تلفن های هوشمند عمر زیادی هم ندارند اما در لیست پرفروش ترین 

بازی های تاریخ صنعت گیم نام چندین اپلیکیشن دیده می شود. اتفاقی
که از محبوبیت روز افزون موبایل گیمینگ و ... صفحه 12

  گزارش یک

تیم ملی والیبال ایران موفق شد با شکست 3 بر صفر استرالیا 
برای سومین بار روی سکوی قهرمانی آسیا بایستد.

تیم های ایران و استرالیا با گذر از تمام رقیبان خود را به فینال 
والیبال قهرمانی آسیا رساندند. شاگردان کوالکوویچ روزجمعه 
در دیداری پرحاشیه از سد کره جنوبی گذشتند و روزگذشته 
هم با تحمیل باخت به حریف سبزپوش، جام قهرمانی را برای 
سومین بار از آن خود کردند. این اتفاق اولین بار سال 2011 
در همین سالن آزادی تهران با مربیگری والسکو رخ داده بود 
و دومین بار هم در دوبی و ســال 2013 ایران قهرمان آســیا 
شد. اســترالیا که یک بار در دور گروهی توانسته بود ایران را 
3-1 شکست دهد و تنها باخت شــاگردان کوالکوویچ در این 
تورنمنت را رقم بزند، روزگذشــته حرف خاصی برای گفتن 
نداشــت و در 3 ست متوالی شکســت خورد. نکته جالب این 
مسابقه حضور پرتعداد هواداران در ســالن بود. این در حالی 
است که از ابتدای تورنمنت تاکنون، سالن هرگز پر از تماشاگر 
نبود، اما امروز تمام صندلی ها به تسخیر ایرانی ها درآمد و جو 
سنگین سالن هم کمک زیادی به بلندقامتان ایرانی برای کسب 
این پیروزی کرد. ایران با ترکیب امیر غفور، ســعید معروف، 
محمدرضاحضرت پور، فرهاد قائمــی، میالد عبادی پور و علی 
اصغر مجرد بازی را آغاز کرد و تا پایان هم کار خود را با همین 

نفرات ادامه داد.

 ست نخست؛ 2۵ بر 14 به سود ایران 
نخستین امتیاز در این ست برای استرالیا ثبت شد. تیم ملی 

موفق شد با شــروع بازی اختالف امتیاز خوبی را ایجاد کند. 
ایران با حمایت تماشاگرانش موفق شــد عملکرد بهتری در 
سرویس و حمله داشته باشد و دومین تایم استراحت فنی را 
نیز با نتیجه 1۶ بر ۹ با پیروزی پشت سر گذاشتند. تیم ملی 
در نهایت این ست را به آســانی و با نتیجه 2۵ بر 1۴ به سود 

خود خاتمه داد.

  ست دوم؛ 2۵ بر 17 به سود ایران
نخستین امتیاز در این ست برای استرالیا ثبت شد و در ادامه 
بازی تا امتیاز ۴ برابر پیش رفتند اما شــاگردان کوالکوویچ 
باردیگر موفق به ایجاد اختالف امتیاز شــدند و دومین تایم 
اســتراحت فنی را با نتیجه 8 بر ۴ پیروز نزد سرمربی رفتند.

در ادامه ملی پوشان کشــورمان نمایش کم نقصی داشتند و 
توانستند با زیاد کردن فاصله ست دوم را با نتیجه 2۵ بر 1۷ به 

سود خود خاتمه دهند.

  ست سوم؛ 2۵ بر 21 به سود ایران
نخستین امتیاز در این ســت برای ایران ثبت شد.این ست نیز 
مانند  ســت دوم در ابتدای بازی برابر پیــش رفت و در نهایت 
تایم استراحت نخست با نتیجه 8 بر ۷ به سود ایران همراه شد. 
سرویس زیبا و تماشایی قائمی کار را برای ایران در امتیاز 1۵ 
برابر کرد و در نهایت دومین تایم استراحت فنی هم با نتیجه 1۶ 
بر 1۵ به سود ایران شد. ایران در ادامه برتری را حفظ و با امتیاز 

2۵ بر 21 این ست را هم به سود خود خاتمه داد.

عصر طالیی در آزادی 
با انتقام از كانگوروها

شریفی ها 
به کالیفرنیا 

نمی روند
در دو هفته گذشته

بیش از 20 دانشجوی 
ایرانی به رغم دریافت 

ویزای آمریکا،   پای 
هواپیما دیپورت شدند

محمد جواد ترابــی| ده روز پیش، نیما 
عبداهلل پــور،  دانش آموخته دانشــگاه 
شریف برای تکمیل تحصیالتش در مقطع 
دکتری از ایران راهی دانشگاه دیویس 
کالیفرنیا می شود. 18 شهریور از تهران 
به استانبول می رود و پس از اقامتی سه 
روزه در این شهر برای پرواز مستقیم از 
استانبول به سن فرانسیسکو به فرودگاه 
اســتانبول می رود. او که ویزای اف-1 یا 
همان ویزای دانشجویی ایاالت متحده 
را در گذرنامه خود داشــت، پاسپورتش 
را به مســئول پیشــخوان هواپیمایی 
ترکیش ارائه می دهد. مسئول مربوطه از 
او می خواهد که صبر کند و ورقه کاغذی 
را بیرون می کشد که نیما می تواند برای 
لحظه ای متن روی آن را بخواند: »توصیه 
می شود که نیما عبداهلل پور سوار این پرواز 
نشود.« مسئول پیشخوان پرواز ترکیش 
هم پس از مذاکره با شــخص دیگری، به 
عبداهلل پور می گوید که اجازه پرواز ندارد. 
این موضوع را دیویس اینترپرایز، چهار 

روز پیش گزارش کرده است.
پیمان 23 ساله قرار بود از چند روز دیگر 
مقطع جدید تحصیلی اش را در مهندسی 
برق دانشگاه ســن دیگو کالیفرنیا آغاز 
کند. او به نیویورک تایمز گفته اســت: 
»من احســاس می کنم از لحاظ عاطفی، 
مالی و دانشــگاهی نابود شده ام.« او که 
برای به خطر نیفتادن شــانس دریافت 
ویزای دیگر از عنوان نام  خانوادگی اش 
پرهیز کــرده، ماجرای مشــابهی را در 
فرودگاه دوحه قطر تعریف می کند. او که 
قصد داشت با پرواز دوم از دوحه راهی 
آمریکا شود، از ادامه مسیرش باز می ماند. 
متصدی هواپیمایی قطر با دســت خط 
بدی روی ویزای آمریکای او می نویسد 
»Cancelled« )لغو شــده( و می گوید 
که دستورالعمل انجام این کار از وزارت 

امنیت میهن ایاالت متحده آمده است. 
یکی از اعضای شــورای ملی ایرانیان 
آمریکا به »فاکس40« هم در این باره گفته 
اســت: »آن ها چمدان هایشان را بسته 
بودند. با خانواده هایشــان خداحافظی 
کرده بودند. احتماال فشــار اقتصادی 
زیادی را هم متحمل شده بودند؛ به ویژه 
با شــرایط اقتصادی حال حاضر ایران تا 
این )عزیمت به آمریکا( را برای خودشان 
ممکن کنند.« عسل راد به فاکس40 گفته 
که دست کم 16 گزارش از چنین برخورد 
مشابهی را در روزهای اخیر با دانشجویان 
ایرانــی دریافــت کرده  انــد. دیویس 
اینترپرایز هم این تعداد را دست کم 20 
دانشجو اعالم کرده است. خبرگزاری های 
ایرانی اما به نقل از نیویورک تایمز، تعداد 
دانشــجویان ایرانی بازمانــده از ادامه 
تحصیل در آمریکا را 12 نفر ذکر کردند. 
در همین گزارش ها آمده است که این در 
حالی است که مقامات وزارت امور خارجه 
آمریکا مدعی شــده اند هیچ تغییراتی 
در سیاست مربوط به ویزای دانشجویی 
صورت نگرفته است و هر ساله در فصل 
پاییز چنین مشکالتی برای دانشجویان 
بین المللی که قصد ســفر و تحصیل در 

آمریکا را دارند، پیش می آید.
 ادامه در صفحه 03

آن روی سکه تراژدی هپکو
چیزهایی که احتماال درباره این غائله بزرگ اقتصادی کشور نمی دانستید  صفحه 03 را بخوانید

کمال بردبار| در رمان مشهور تام سایر که به شکل کارتون 
و فیلم سینمایي هم بارها و بارها روایتش را دیده ایم، تام 
و سید پســرهاي عمه پالي هســتند. زني فربه و شلوغ و 
پرسروصدا و این دوتا پسر که همیشه درگیر جلب توجه 
عمه پالي به سمت خود هستند. حاال حکایت کنفرانس 
مطبوعاتي دیروز کالدرون و استراماچوني بود. دورقیب 
که هر دو  فرزندان عمه پالي هســتند. بــرادران ناتني. 
پسرهاي ســازمان ورزش که حاال باید باهم رقابت کنند 
و یک روز قبل از رقابت اصلي شــروع کرده اند از تبعیض 
والده محترم نسبت به آن یکي برادر حرف مي زنند. جنگ 
اصلي از یک هفته قبل در کانال هاي تلگرامي  کلید خورده 
و محرومیت فرشید اســماعیلي و پنالتي تلف شده امید 
عالیشاه همه در پالن سازمان ورزش براي رسیدگي به آن 
یکي برادر تفسیر مي شود. دیروز کالدرون آرژانتیني این 
جنگ را کلید زد و گفت که سازمان ورزش همه اش به آن 
یکي تیم مي رســد و دیاباته را ما مي خواستیم و دادند به 
آن یکي تیم و من مجبور شدم با براندائو که گزینه هفتم 

لیستم بود بســازم و این که حریفم هفت تا بازیکن جدید 
گرفته است و از این حرف ها! در آن سو هم استراماچوني 
عصبي و آتشین مزاج شــروع به غریدن کرد که کالدرون 
همه اش از تیم من حرف مي زند و به او بگویید خوشحال 

باشد، فردا دیاباته در ترکیبم نیست!
خالصه شرایط خنده داري اســت وقتي دورقیب و حتي 
دو دشمن هردویشــان یک مالک دارند و در این ساختار 
مدام به طرفدارها تلقین مي کنند که دارند مورد تبعیض 
قرار مي گیرند. دیروز کالدرون حتي به حکایت و متل هم 
روي آورد و گفت که وقتي یکي از پســرهاي خانواده به 
شکل متوالي موفق هست، والدین مي خواهند دیگر پسرها 

هم هرطور شده به موفقیت برسند!
پرسپولیســي ها مي دانند پیروزي در این بازي یعني آنها 
در گذر از بازي هاي سخت هفته اول مي توانند قهرماني 
نیم فصــل را تضمین کننــد. آن هــم در حالي که جمعه 
دوشــاگرد خلف مکتب کي روش یعني تارتــار در نفت 
مسجدســلیمان و نکونام در فوالد توانســتند دو مدعي 

پیشــتاز یعني ســپاهان و پدیده را متوقف کنند و حاال 
پرسپولیس مي تواند با یک پیروزي با خیالي آسوده راهي 

نبرد بزرگش با سپاهان در هفته آینده شود.
پرسپولیس در ســه بازي دوتا گل زده اســت و احتماال 
براي امروز کالــدرون دل از براندائو مي بنــدد و با وحید 
امیري و علیپور در آن جلو بــازي مي کند و خط  هافبک 
چهارنفره اش هم از نوراللهي و بشار و ترابي و نعمتي شکل 
مي گیرد. آنها در دفاع وسط سیدجالل را ندارند و در دفاع 
چپ هم مشخص نیست از بین انصاري و نادري کدام یک 
به ترکیب اصلي مي رسند. اما در آن سو استقالل بحران زده 
که به وضوح به لحاظ روحي ضعیف است، از اسماعیلي و 
دیاباته محروم است و حاال مشخص نیست امر گلزني روي 
دوش تبریزي مي افتد یا واقعا اســتراماچوني مي خواهد 
از ســجاد آقایي در نوک حمله استفاده کند. استقالل در 
جایگاه پانزدهم جدول است و اگر فردا ببازد، این بدترین 
نتیجه تاریخ اســتقالل در چهارهفتــه ابتدایي هر لیگي 

محسوب مي شود.

گفتیم مهم است
نه دیگر این قدر ! 

کالدرون و استراماچوني 
دربي را از 24ساعت قبل 

شروع کرده اند

اینجا یک مدرسه 
معمولي نیست

گزارشي از یك ملک متروكه كه اولین مدرسه 
راهنمایي دخترهاي 11 ساله دروازه غار شد تا 

دست هایي كه چشم انتظار یاري شماست  صفحه  15

یک کاری کن این بعد از 
ظهر به ما خوش بگذرد 

 گزارشی از گزارشگرهای 
دربی   صفحه 09 را بخوانید
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