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  سرقت وحشتناك فرمانيه
باندمخوفي كه از خانه يك مرد ثروتمند در 

فرمانيه تهران سرقت كرده بودند... صفحه 14

تفاهم  غير منتظره
ميان وزیر و سردار   صفحه 02 را بخوانید
 تمجيد رئيس پدافند غيرعامل از وزير ارتباطات

هفته های قبل به طور مفصل درباره تفاوت راه اندازی یک استارتاپ 
در آلمان و مزایا و معایبش نسبت به راه اندازی کسب و کار جدید در 
ایران برایتان گفتم. این هفته قصد دارم اندکی از این موضوع فاصله 
بگیرم و به موضوع دیگری ورود کنم. حفاظت از محیط زیســت و 

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر!
شاید این تیتر اندکی نمایشی به نظر برسد. چیزی شبیه یک ژست 
روشنفکری که دولتمردان در همه جهان نزدیک انتخابات به کرات 
درباره اش سخن می گویند، ولی در عمل محیط زیست مان هر روز 
بیشتر از قبل رو به نابودیست. آلمان هم از این قاعده مستثنا نیست، 
همین ۴ سال پیش بود که بزرگترین خودروساز آلمان یعنی فولکس 
واگن درگیر رسوایی دســتکاری نرم افزاری در ۱۱ میلیون خودرو 
برای تغییر در نتایج میزان آالیندگی شد. اما از طرف دیگر، حداقل 
دولت آلمان اگر شــعار می دهد، بیکار هم ننشســته و برنامه های 
زیادی برای محافظــت از زمین در حال اجــرا دارد. برای مثال، با 
اینکه آلمان کشوریست که بیشتر مواقع سال از حسرت دیدن روی 
ماه خورشید محروم است و هوایی ابری دارد، اما دولت برای مردم 
طرح های تشویقی فراوانی قرار داده که برق مورد نیازشان را از طریق 
پنل های خورشــیدی و نور آفتاب تامین کنند. از اهدای وام برای 
تجهیز منازل یا کارخانه ها به این پنل ها، تا خرید برق مازاد مصرفی 
افراد از آنها. این دقیقا مصداق بارز اســتفاده از تکنولوژی در جهت 
رفاه مردم است. با ایجاد راه تولید انرژی توسط پنل های خورشیدی 
و با حمایــت از افرادی که قصد خرید آنها را دارنــد، و با خرید برق 
تولید شده توسط آنها، هم قدم مهمی در جهت حفظ محیط زیست 
برداشته شده و هم تکنولوژی در جهت رفاه بشر به کار گرفته شده. 
اما عمده برنامه های آلمان برای تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر، 
به نور خورشید وابسته نیســت، بلکه با تکیه بر باد طرح ریزی شده 
است. هرچقدر که این کشور از انرژی خورشیدی محروم است، به 
همان میزان وفور نعمت باد و جریان هوا دارد. به همین علت، وقتی 
در اتوبان های آلمان رانندگی می کنیــد، همانند درخت های کنار 
اتوبان، توربین های بادی ای را می بینید که همواره در حال چرخش 
و تولید برق از انرژی باد هســتند. و این توربین ها با سرمایه گذاری 
دولت هر روز رو به افزایشند. آلمان قصد دارد تا سال ۲۰۲۵، تقریبا 
همه انرژی برق مورد نیازش را از انرژی باد به دست آورد که تحقق 
این هدف، هم از نظر اقتصادی این کشور را به سود فراوانی می رساند 
و هم از نظر زیست محیطی، این کشور را جزو  سبزترین کشورهای 
جهان قرار می دهــد؛ امری که تنها با کمک گرفتــن از تکنولوژی 
محقق خواهد شد. اما این تنها برنامه آلمانی ها برای بهبود شرایط 
کره زمین نیست. با تولید روزافزون خودروهای برقی و نزدیک شدن 
قیمت این خودروها به ماشین های بنزینی و دیزلی، کم کم مصرف 
این خودروها که تا سال قبل محصولی لوکس و گران قیمت محسوب 
می شدند، بین گزینه های مردم مورد بررسی قرار می گیرند. افزایش 
جایگاه های شارژ خودرو، به ســرعت و با جدیت در آلمان در حال 
اجراســت. برای خودروهای برقی جای پارک اختصاصی در شهر 
تعبیه شــده، در خیلی از خیابان ها از پرداخت هزینه پارک معافند 
و البته معافیت مالیاتی هم شــامل حال صاحبــان این خودروها 
خواهد شد، که همه اینها برای تشویق مردم به استفاده از خودروی 
برقیست. بله مشخصا فروش خودروی برقی هم برای خودروسازها 
ســود فراوانی دارد و  می توان در حالت بدبینانه حتی این موارد را 
برای منفعت دولت یا صنعت دانست، اما هر چه که هست، نمی توان 

مفید بودن این اقدام ها برای محیط زیست مان را کتمان کرد.
موارد مثال زدنی زیادی وجود دارد کــه در مطالب بعدی برایتان 
خواهم نوشت. ولی چیزی که در کشور آلمان باعث  امیدواریست، 
پایبندی دولتمردان به شعارهاست، چه بسا که خیلی از این موارد 
ظاهری باشــند، اما در عمل هم اقدام های فراوانی برای حفاظت از 
زمین صورت می گیرد، که امیدوارم با توجه به جایگاه کشور آلمان 
در صنعت جهان، بتواند به صادر شــدن این فرهنگ به سایر نقاط 

جهان و بهبود کلی محیط زیست در زمین منجر گردد.

پايبندی ژرمن ها به شعارها

 ستون    یکشنبه
شهروز ُچرکچی

350 یا 360؛ دو برادر کامال متفاوت
در حالی که مدتی است مونتاژ ام جی 360 در ايران خاتمه يافته، نسل 

قديمی اين خودرو در بازار کشور با کد 350 طرفداران بسياری دارد. آيا 
می توان به اين خودروها اعتماد کرد؟ صفحه 06 را بخوانید

روزنامه فرهنگي ،  اجتماعي،
شهري  واقتصاد         ي ايران
يکشنبه |7 مهر  1398 
16 صفحه
شماره 2482
 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان ها 1000تومان

زیباکالم عليه تتلو 
نظريه پرداز مشهور سياسی کشور درباره خواننده

زيرزمينی و مهاجر کشور  يادداشتی خواندنی نوشته است  
 نخستین بار»تتلو« ها را پنج سال پیش دیدم. مراسم تشییع جنازه 
»مرتضی پاشایی« بود. صدها هزار دهه شصتی و هفتادی آرام و در 

سکوت جنازه را تشییع می کردند. در چشمانشان آمیزه ای از بغض و 
کینه، گره خورده با عصیان موج می زد...

سایت نگار  صفحه 08  را بخوانید

حقایق درباره 
تخت شکسته
خطير اين بار عليه منشا 

حرف هايی زد و منشا عليه 
او شکايت کرد، جنجال 

 يک نفس، بی توقف
نادر نامــدار| علی خطیــر چند ماهی 
می شــود که  از معاونت باشگاه استقالل 
اســتعفا داده و از اســتقالل رفته اما 
حاشــیه ها و جنجال هایش نه تنها کمتر 
نشده بلکه این روزها نام او بیشتر از قبل 
در رسانه ها مطرح می شــود. دیروز این 
گادوین منشا بود که ادعایی باورنکردنی 
را علیه خطیر مطرح کرده و تلویحا او را 
به زندانی کردن خودش در تهران متهم 
کرد. جنجال هایی که خطیر در متن آنها 
حضور داشته از همه ستاره های فوتبال 
ایران بیشتر اســت و اینجا به تعدادی از 

مهم ترین آنها اشاره می کنیم:
درگیری با دستیار کی روش: اولین بار نام 
خطیر اینجا مطرح شد. او با نماینده فیفا 
قصد بازدید از مجموعه پک را داشت اما 
اوسیانو کروز دستیار کی روش این اجازه 
را به او نداد و کار بــه درگیری لفظی و 

فیزیکی هم کشیده شد.
درگیری با علیرضا حقیقی: خطیر مامور 
آماده کردن زمین چمن مجموعه ورزشی 
انقالب برای تمرین استقالل بود اما بعد 
از حضور در کنار زمین چمن با علیرضا 
حقیقی و مربی اش درگیر شد و حقیقی 
بینی خطیر را شکست! او مدعی بود که 

خطیر به مادرش توهین کرده است.
اختالف با وینفرد شفر: مدتی بعد از حضور 
در استقالل، خطیر با شفر دچار مشکل 
شد. آنها اختالفات زیادی با هم داشتند 
و در نهایت خطیر شفر را متهم به داللی 
کرد. او حتی متن تعدادی از پیامک های 
شفر را هم منتشر کرد تا ادعای خود را 
ثابت کند اما چیزی اثبات نشد و خطیر در 

نهایت مجبور به عذرخواهی از شفر شد.
درگیری با ذی حساب باشگاه: مدتی بعد 
از اســتعفا، خطیر برای تسویه حساب 
به باشــگاه اســتقالل دعوت می شود. 
مذاکرات اما به شــکلی پیش می رود که 
باعث عصبانیت خطیر می شــود. گفته 
شــده در حین این گفت وگوها خطیر 
وسایل روی میز ذی حساب باشگاه را به 

زمین پرت کرده است!
جنگ لفظی با وریا غفوری: از ابتدای فصل 
و بر سر تمدید قرارداد، بین وریا و خطیر 
اختالفاتی پیش آمده بود. هفته گذشته 
اما بعد از مصاحبه وریا علیه خطیر او هم 
پاسخ تندی داد و وریا را به سوءاستفاده 
از بیت المال متهم کرد. خطیر از ب.ام .و 
وریا گفت و قرارداد سنگینش  و عمال او را 
که با پیراهن دخترآبی دارای محبوبیتی 
شده بود جلوی هواداران قرار داد. وریا 
هم خطیر را دیوانه خواند و مدعی شد از 
او شکایت خواهد کرد.  ادامه در صفحه 03

همه می خواهند دندانپزشک شوند
سهميه ها  در پرطرفدارترين و پولساز ترين رشته دانشگاهی ايران صفحه 03 را بخوانید گزارشی  مستند در مورد ميزان تقسيم 

رفاقت
از راه دور

دیــروز محمدجواد ظریــف تصویری از 
مکالمه تصویری اش با تخــت روانچی، 
معاون و یار غارش در مذاکرات هسته ای و 
نماینده ایران در سازمان ملل منتشر کرد. 
تصویری دوتایی که ظرافت ژورنالیستی 
مشهودی در انتشار آن به کار رفته است.  
ظریف در کپشــن این تصویر نوشت :»به 
لطف فناوری، من قادر شدم که روانچی،  
دوست ۴۰ ســاله ام و نماینده دائم ما در 
ســازمان ملل را که چند بلــوک دورتر 
اینجــا در نیویورک اســت را ببینم و )با 
او( صحبت کنــم.« محمدجواد ظریف، 
وزیر امورخارجه کشورمان قصد داشت 
در نیویــورک از مجیــد تخت روانچی، 
ســفیرو نماینده دائمی ایران در سازمان 
ملل متحد عیادت کند. حال نامســاعد 
جســمانی تخت روانچی البته با حضور 
رئیس جمهــور در نیویورک رســانه ای 
شــد، چرا که نماینده دائم ایران در هیچ 
عکسی با هیات همراه ایرانی حاضر نبود. 
گفته شــد که او به توصیه پزشــک باید 
تحت مراقبت باشــد. عیادت از او اما به 
این آســانی میسر نشــد؛ ایاالت متحده 
ســه ماهی اســت که رفت وآمد مقامات 
عالی رتبه ایرانــی را در نیویورک به چند 
ساختمان اعم از مقر سازمان ملل متحد، 
محل اقامت، دفتــر نمایندگی ایران در 
سازمان ملل متحد و اقامتگاه سفیر ایران 
در سازمان ملل متحد و فرودگاه نیویورک 
محدود کرده اســت )پیش از این روادید 
صادر شــده برای محدوده  ای به شــعاع 
۴۰ کیلومتری ســازمان ملــل بود( و به 
همین علت باید برای مــوارد غیر از این 
مجوزی جداگانه و موردی صادر شــود. 
آمریکایی ها برای صدور چنین مجوزی 
اما دبــه کردند و از ایران بــرای پذیرش 
این عیادت خواســتند که یک آمریکایی 
بازداشت شــده در ایران، بایــد مابه ازای 
صدور این مجوز آزاد شود؛ اتفاقی که در 
عرف دیپلماتیک بی ســابقه اگر نباشد، 
بسیار کم سابقه است. خبر آنقدر عجیب 
بود که خبرنگارهــا برای اطالع از صحت 

آن از وزارت امورخارجــه ایاالت متحده 
استعالم گرفتند. بهمن کلباسی، خبرنگار 
بی بی سی در نیویورک در آخرین ساعات 
جمعه به وقت تهران،  با انتشــار نقشه ای 
از محل درمان تخت روانچی نوشت: »در 
توئیت های پیشین نوشتم با درخواست 
»ســفر« ظریف به بیمارستانی که سفیر 
ایران در آن بستری ســت مخالفت شده. 
االن فهمیدم کدام بیمارســتان است و 
شــاید کلمه »ســفر« به جا نباشه چون 
حدود ۲ دقیقه با ماشین و ۱۰ دقیقه پیاده 
 Memorial .روی است از سازمان ملل
 Sloan Kattering Cancer
Center« کاربر دیگــری البته زیر این 
توئیت توضیح داده اســت که »البته در 
اصل ماجرا تاثیری نداره. ولی فقط جهت 
شفاف ســازی ۱۱ دقیقه با خودرو و ۲۶ 
دقیقه پیاده...« کلباسی هم پاسخ داده:  
«اصطالحــا گفتم، در ضمن در مســیر 
منزل سفیر هم هست. یعنی فقط اجازه 
پیاده شدن بهش ندادن« اما مرکزی که 

بهمن کلباسی مدعی شــده کجاست؟ 
مرکز سرطان مموریال اسلون–کترینگ 
بزرگترین و قدیمی ترین مرکز )تشخیص 
و درمان( سرطان در جهان است که کار 
خود را در ســال ۱88۴ میالدی )۱۲۶3 
شمسی( آغاز کرده است. این مرکز یکی 
از 7۰ مرکز جامع موسســه ملی سرطان 
آمریکا شــناخته می شــود و مقر اصلی 
آن در منهتن نیویــورک و در فاصله ای 
اندک نســبت به مقر سازمان ملل متحد 
است هر چند که ۶8 ســال پیش از این 
که سازه کنونی سازمان ملل در نیویورک 
ســربرآورد،  راه اندازی شــده است.  در 
ســال 9۰، خبرگزاری فارس یک بار نام 
این مرکز را در گزارشــی با عنوان »مصر 
بازگردانــدن بقایای جســد محمد رضا 
پهلوی به ایران را بررسی می  کند« آورده 
بود؛ فارس نوشته بود: »محمدرضا پهلوی 
پس از خروج از کشــور ابتــدا مدتی را 
در منطقه ماند، به امیــد آنکه مجددا به 
حکومت بازگردد. با شدت یافتن بیماری 

سرطان طحال، وی مجبور شد بر خالف 
تمایل دولتمردان آمریــکا، برای درمان 
پزشکی به مرکز سرطان مموریال اسلون-

کترینگ در ایاالت متحده آمریکا برود. با 
بروز بحران گروگانگیری، هیچ کشوری 
عالقه به پناه دادن یک سلطان بی تاج و 
تخت نداشت. روزنامه نیویورک تایمز او 
را به هلندی سرگردانی تشبیه کرد که به 
دنبال بندری برای پهلوگرفتن می گردد. 
محمدرضــا پهلــوی پس از خــروج از 
بیمارستان ابتدا به مرکز پزشکی ویلفورد 
هال در پایگاه نیــروی هوایی الکلند در 
تگزاس، و سپس به پاناما و مکزیک سپس 
از آن جا به مصر رفت.« این بیمارســتان 
۵۰۰ تخت خوابی که شاه مخلوع ایران را 
با تمام روابط حسنه ای که با آمریکایی ها 
داشــت، صرفا برای مدتی کوتاه میزبانی 
کرد، ۴۰ ســال بعد محل درمان نماینده 
دائم کشوری شده که این روزها دولت و 
حکومتش بیش از هر کشوری دولت روی 
کار ایاالت متحده را در مخمصه قرار داده 
اســت، آنقدر که برای عکس یادگاری با 
رئیس جمهور کشورمان از ژاپن تا فرانسه 

را واسطه قرار دهند.
برخی روزنامه نگاران در توئیتر نوشته اند 
کــه تخت روانچی بــه ســرطان روده 
مبتالســت. خبرگزاری مهــر عصر روز 
گذشــته به نقل از علیرضا میریوسفی، 
مسئول مطبوعاتی دفتر نمایندگی ایران 
در سازمان ملل نوشت که تخت روانچی 
به زودی روند درمانش به پایان می رسد 
و به دفتر کارش بازمی گردد. امیدواریم . 
یاد تصویر مشهور امضای ظریف بر متن 
نهایی برجام مــی افتیم.آنجا که ظریف 
ذیل امضایش در کنار امضای الوروف و 
کری و موگرینــی و دیگر امضا کنندگان 
با نمایشی کمیاب از رفاقت اضافه کرده 
است: مخلص عباس آقا و مجید آقا . عباس 
عراقچی و مجید تخت روانچی . حاال یکی 
از این دو یار ظریف در بیمارستانی مجهز 
در نیویورک با سرطان روده دست و پنجه 

نرم می کند. 

تک  ستاره  
همه مربيان

استقالل
به بهانه درخشش 

دوباره فرشيد 
اسماعيلی  که در 
فوتبال ايران به 
حقش نرسيده 

است  صفحه 11

تصويری از
نگار قدس کنی 

در ايران 

رجوع به گزارش 
ديروز هفت صبح 

مستقيم از 
فرودگاه

داستانی از مبارزه با سرطان در 
مشهورترين مرکز درمان سرطان دنيا
با چاشنی تاريخ و دوستی و ديپلماسی


