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پیوند موفق بازی و سوال
روایت سازندگان کوییز آو کینگز از شکست و پیروزی

 در گفت و گو با هفت صبح  صفحه 12 را بخوانید

غالف تمام فلزی صفحه 04 را بخوانید
گزارشی از وضعیت بازار، قیمت و ویژگی  تلویزیون های 

ایرانی که قرار است جای محصوالت کره ای را بگیرند  

اولین واکنش  خريداران به 
تغییرات سن وام مسکن

افزایش پنج ساله سن خانه ها براي دریافت تسهیالت 
مسکن، نرخ اوراق تسه را افزایش داده و... صفحه 04 را بخوانید

در مطلب هفته قبل، درباره استفاده دولت آلمان از تکنولوژی برای تفکیک 
زباله نوشتم، که اگر نخوانده اید، پیشنهاد می کنم به وب سایت یا اپلیکیشن 
هفت صبح مراجعه کنید و مطلب هفته قبل را مطالعه کنید. اما چند روز قبل 
در ایران یک اتفاق ویژه رخ داد که سوژه این هفته من را تعیین کرد، و آن هم 

ورود بانوان به ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی تیم ملی فوتبال بود.
فوتبال در جهان بــه یک صنعت تبدیل شــده. جمله ای کــه بارها و بارها 
شنیده ایم، اما هیچوقت برای ما در ایران ملموس نبوده، چراکه به خاطر نبود 
زیرساخت ها، فوتبال ایران هنوز سودده محسوب نمی شود. یا حداقل، به آن 
میزانی که باید و شاید، تبدیل به یک صنعت سودآور نشده. یکی از مشکالت 
مهم، مشکالت باشگاه ها در بلیت فروشــی است، که یکی از مهم ترین منابع 
درآمدی باشگاه های فوتبال در جهان به شــمار می رود. حال که در ایران با 
وجود این حجم از طرفدار در ورزشگاه ها، سودآوری خوبی برای باشگاه های 
پرطرفدار ندارد. عوامل زیادی بر کم شدن هر روزه تعداد تماشاچیان فوتبال 
در ایران تاثیر گذاشــته، که قطعا یکی از آن ها، نحوه بلیت فروشی است. اما 
تکنولوژی چگونه در این زمینه به کمک باشــگاه های فوتبال در کشورهای 

پیشرفته آمده؟ در این مطلب برایتان به اختصار خواهم گفت.
برای تهیه بلیت ورزشگاه در کشورهای پیشــرفته، آخرین گزینه  ای که به 
ذهن افراد می رسد، رفتن به محل ورزشگاه قبل از شروع مسابقه است. چراکه 
تقریبا بیشتر بلیت ها از چند هفته و یا حتی چند ماه قبل، از طریق وب سایت 
باشــگاه به فروش رســیده اند. از آنجایی که اغلب بازی ها در روزهای پایانی 
هفته یعنی شنبه یا یکشنبه برگزار می شود، تماشــای فوتبال در ورزشگاه 
یکی از تفریح های خانوادگی به شمار می آید که بسیاری از خانواده ها، پیش از 
شروع فصل، نسبت به خرید بلیت برای یک یا چند مسابقه اقدام می کنند. به 
همین علت هم هست که ظرفیت ورزشگاه های کشور آلمان تقریبا در همه 

بازی های کم اهمیت هم، تکمیل است.
وقتی به وب سایت باشگاه مراجعه کنید، در هنگام خرید بلیت، امکان انتخاب 
محل نشستن هم خواهید داشت. همه صندلی های ورزشگاه شماره گذاری 
شده و شما می توانید انتخاب کنید که قصد دارید بازی را از روی کدام صندلی 
تماشا کنید. اما این روند خرید زمانی جذاب تر می شود که بتوانید با انتخاب 
صندلی، به کمک عکاسی سه بعدی، دقیقا دیدتان نسبت به زمین را هم داخل 
صفحه نمایش ببینید و متصور شوید. برای مثال کافیست به وب سایت باشگاه 
بارسلونا مراجعه کنید و با ثبت نام، مراحل خرید بلیت یک مسابقه را پیش 
ببرید. در مرحله انتخاب صندلی، می توانید با انتخاب دوربین سه بعدی، از 
روی هر صندلی ورزشگاه، چشم انداز آن صندلی نسبت به زمین را چک کنید! 
پس از اطمینان از اینکه صندلی مورد نظرتان را انتخاب کرده اید، می توانید 
تصمیم بگیرید که آیا همین یک مسابقه را از روی این صندلی خواهید دید، 
یا قصد دارید برای دیدن چندین مسابقه تیم مورد عالقه تان از همین صندلی 
استفاده کنید. پس از آن هم وارد مرحله پرداخت آنالین می شوید و می توانید 
انتخاب کنید که به بلیت الکترونیکی که برایتان به آدرس ایمیلتان ارســال 
خواهد شد اکتفا می کنید یا می خواهید که بلیت کاغذی را هم از طریق پست 
دریافت کنید. وقتی می شود عملیات خرید بلیت یک مسابقه ورزشی را به این 
راحتی، با دیدن چشم انداز ورزشگاه و تنها در چند ثانیه با کمک تکنولوژی و 
آنالین انجام داد، چرا باید برای حضور در ورزشگاه ساعت ها در صف بایستیم؟

برای ورود به ورزشگاه، بلیت شــما یک مرتبه اسکن خواهد شد و به سرعت 
قادر خواهید بود وارد ورزشگاه شــده، صندلی تان را پیدا کنید و بنشینید. 
یادم می آید که برای مسابقه بین تیم های ملی فوتبال ایران و ژاپن در مرحله 
مقدماتی جام جهانی 2006، که قرار بود ساعت 18 در ورزشگاه آزادی تهران 
شروع شــود، من و بیش از 30 هزار نفر دیگر از ساعت 11 صبح در ورزشگاه 
حضور داشــتیم تا جایگاه بهتری بــرای دیدن بازی نصیبمان شــود. برای 
تماشاگری که 7 ساعت قبل از شروع مسابقه در ورزشگاه حضور داشته، چه 
انرژی ای برای تشویق در حین بازی باقی می ماند؟ آیا این تماشاگر، نسبت 
به تماشاگری که 30 دقیقه قبل از شــروع بازی به ورزشگاه آمده، پتانسیل 
بیشتری برای عصبانیت و فحاشــی در صورت شکست تیم ندارد؟ کافیست 
برای حل چنین مسائلی، از تکنولوژی کمک بگیریم. اگر به دنیای اطرافمان 
نگاه کنیم، پر است از مسائلی که نیاز به راه حل دارند، و راه حل خیلی از این 
مسائل در دستان تکنولوژیست، فقط کافیست که بخواهیم تا تکنولوژی در 

راه حل مسائل به کمک ما بیاید.

تکنولوژی در خدمت فوتبال!

ستونیکشنبه
شهروزُچرکچی

محبوب های  خوش قیمت!
نگاهی بر ارزان ترین کراس اوورهای جهان که در صورت ورود 

به ایران می توانند فروش باالیی را تجربه کنند صفحه 06 را بخوانید

روزنامه فرهنگي ،  اجتماعي،
شهري  واقتصاد         ي ایران
یکشنبه |21 مهر  1398 
16 صفحه
شماره 2494
 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان ها 1000تومان

پیرمردهای تیم ملی
به زودی خط می خورند؟

چند بازیکن با سابقه تیم ملی همین حاال هم سن باالیی
دارند و به احتمال زیاد در آینده ای نزدیک باید منتظر 

خداحافظی آنها با پیراهن تیم ملی باشیم
تیم ملی ایران این روزها درگیر رقابت های انتخابی جام ملت های آســیا و جام 
جهانی است. ســرمربی این تیم مارک ویلموتس در اردوی اخیر چند بازیکن 

جدید و جوان را دعوت کرد. اگر چه در مقابل کامبوج از  ... صفحه 11 را بخوانید

طرح جنجالی 
برای حذف 

زبان انگلیسی 
از مدارس

مخالفان می گویند 
واگذاری آموزش 
زبان انگلیسی به 

آموزشگاه های آزاد مغایر 
با قانون رایگان بودن 
آموزش همگانی است

57 نفر از نمایندگان مجلس شــورای 
اســامی طرحی را به قید یک فوریت به 
هیات رئیسه مجلس ارائه کرده اند که اگر 
تصویب شود آموزش زبان انگلیسی در 
مدارس کا حذف می شود. یعنی اگر این 
طرح تصویب شود دیگر ما چیزی به اسم 
آموزش زبان انگلیســی در هیچ کدام از 
مقاطع تحصیلی نخواهیم داشت و آموزش 
زبان های خارجه فقط در آموزشگاه های 
آزاد و تحت نظــارت وزارت آموزش و 
پرورش انجام خواهد شد. اول این نکته 
را یادآوری کنیم که از دی ماه 96 تدریس 
زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی ممنوع 
شــده بود و این طرح جدید عما زبان 
انگلیسی را از برنامه درسی همه مقاطع 
تحصیلی خارج می کند. قضیه فعا در حد 
طرح است و مسئوالن آموزش و پرورش 
هم از جزئیات آن اظهار بی اطاعی کردند 
اما خب   ارائه چنین پیشــنهادی بحث و 
گفت و گوهایی به دنبال داشته و عده ای 

به شدت از آن انتقاد دارند. 

طرح نمایندگان مجلس چه می گوید؟
1.برای شروع جزئیات این طرح که شرح 
کامل آن حاال منتشر شده را بررسی کنیم 
ببینیم دقیقا چه می گوید. مقدمه طرح 
با ارجاع به ســخنان مقام معظم رهبری 
در سال 95 شــروع می شود در انتقاد از 
ترویج زبان انگلیسی در مدارس. البته 
آنجا نکته رهبری این بــود که در کنار 
زبان انگلیســی زبان های دیگری مثل 
آلمانی و فرانسوی و ... هم زبان علم است 
و می توان آموزش داد. طرح نمایندگان 
مجلس اما به سمت و سوی دیگری می رود 
که حاال جلوتر توضیــح می دهیم. نکته 
دومی که در مقدمه می بینیم اشــاره به 
غیرضروری بودن آموزش زبان انگلیسی 
برای دانش آموزانی است که قصد ورود به 

دانشگاه ندارند. 
2.در ماده یک این طــرح آمده که از تاریخ 
تصویب این قانون آموزش زبان انگلیسی 
در نظــام آموزش همگانی کشــور جنبه 
اختیاری خواهد داشت و وزارت آموزش و 
پرورش مکلف اســت امکان آموزش سایر 
زبان های مهم بین المللــی و منطقه ای را 
به صــورت اختیاری فراهم کنــد. بعد در 
ماده 2 هم آمده که دانشــگاه ها می توانند 
با هماهنگی دانشــگاه ها و موسسه های 
آموزش عالی خارجی دوره های مشــترک 
برگزار کنند. در ماده 3 امــا از ایده اصلی 
رونمایی می شود. جایی که آمده: »از تاریخ 
تصویب این قانون آموزش وپرورش مکلف 
خواهد بود آموزش زبان های موضوع این 
قانون و زبـان انگلیسـی را صـرفًا از طریـق 
آموزشگاه های آزاد تحـــت نظـارت آن 
وزارت و حـداکثر معـادل سه سال تحصیلی 
منحصرًا برای دانش آموزان مقطع دبیرستان 
ارائه کند.« البته آموزشگاه های آزاد در مورد 
روش آزمون و نمرات و مدت زمان تحصیل 
و ...آزاد هســتند و آموزش و پرورش فقط 
می تواند یک آزمون نهایی در پایان دوره 

آموزشی بگیرد.  ادامه در صفحه 03

معمای حق پخش
فیلیمو می گوید 1/3میلیون دالر بابت خرید 

فیلم و سریال خارجی پرداخته است صفحه 03 را بخوانید

بیش از 2/5 میلیون ایرانی راهی کربال شده اند 
که بخش عمده  ای از آنها خانم ها هستند

  همراه با یادداشتی از کمال بردبار درباره 
رد دو قطبی های مرسوم در حوزه زنان

1-تصویر دیــروز زنان دراســتادیوم بــرای ماهیچ 
نتیجه گیری خاصی نداشت جز این که زنان توانستند 
بروند فوتبال ببینند. چیزی که در همین یک ســال 
اخیر پیش بینی کرده بودیم که باالخره اتفاق می افتد. 
4000 خانم رفتند اســتادیوم و شــاید در بسیاری از 
بازی ها این تعداد کمتــر و به چند صــد نفر و حتی 
چند ده نفر  برســد و در بازی های مهم مثال دربی ها 
)اگر آزاد باشند ( تا10 هزار هم باال برود. در شهرهای 
دیگر کــه این رقم می تواند بســیار هم کمتر باشــد 
چند نفــر در هربازی. در نهایت اتفــاق مهمی بود که 
برای ما داللت هــای خاص خود را داشــت که بحث 
مفصلی است و سرتان را درد نمی آوریم. اما نمی شود 
ماجــرا را بی اهمیت قلمداد کرد. یــک موفقیت برای 
طبقه متوسط شــهرهای بزرگ که بر استانداردهای 
زندگی شان پافشاری می کنند. این داستان می توانست 
در همان دهــه 80 به نتیجه مطلوب برســد اما چند 
خبرگزاری و روزنامه که عمدتا اصالح طلب هم بودند ،  
به شکلی چریکی ماجرا  را برای علما و طبقه مذهبی 
به یک دوگانه حیثیتی بدل کردند و داستان راسخت و 
سخت تر کردند که خب هر کسی پشت آن ماجرا بود و 

هرمدیر رسانه ای و هر خبرنگاری که بود  نباید از کاری 
که آن دوران کرد زیاد خوشحال باشد. 

2-اما تا همیــن امروز که این مطلب را می نویســم تا 
شــامگاه شــنبه ،  دومیلیون و نیم ایرانی از مرز عبور 
کرده اند تا اربعین در کربال باشــند. دو میلیون و نیم 
ایرانی که پای در سفری گذاشته اند که با هیچ مقیاسی 
سفر تفریحی محسوب نمی شود . پر است از مشکالت و 
سختی و نیاز به صبوری و  آرامش دارد. اما دو میلیون 
و نیم ایرانی رنج این ســفر را به جــان خریده اند تا به 
کربال برســند. ســفری که ایران و عراق دو دشــمن 
پیشین را به نزدیکی یکدیگر کشــانده است. 10 ماه 
از ســال ما ایرانی ها میزبان دومیلیون توریست و زائر 
عراقی هســتیم که عمدتا به مشهد می روند و یک ماه 
از سال عراقی ها میزبان دو تا ســه میلیون زائرایرانی 
که راهی کربال و نجف هســتند. به لحاظ دیپلماسی 
عمومی  این بده و بستان یک معجزه است. بی نظیر و 
استثنایی. اگر در اوج تحریم ها ،  ایران کمرش را صاف 
نگه داشت بخشی ازآن را مدیون همین حادثه بزرگ 

اربعین هستیم .
3- در ایران  از دیرباز مردم خود با هم و با ســالیق هم 

کنار آمده اند. همین  دیروز پرشده بود فضای مجازی 
از کامنت های خانم هایی که هم به آزادی رفته بودند و 

هم عازم کربال هستند. 
 در چنین ساختاری یک نظام خردمند این موزاییک 
چند رنــگ را در کنار هم حفظ می کند . کافی اســت 
عدالت رعایت شــود. عدالت در اقتصــاد ، عدالت در 
سیاســت ، عدالــت در جنســیت . حضــور زن ها روز 
پنجشنبه در آزادی یکی از نشانه های عدالت بود . یکی 

از کوچک ترین نشانه های عدالت. 
4-اما اگر طبقه متوســط و رعایت  اســتانداردهایش 
نیازمند مالحظه بیشــتر از  ســوی نظام است ، طبقه 
متوســط )اینجا منظور از طبقه متوسط تقسیم بندی 
مالی نیست از نوعی سبک زندگی حرف می زنیم ( هم 
باید بداند در کشــوری زندگی می کنند که میلیون ها 
نفر در موعد اربعین این گونه دست از کار و زندگی خود 
می شــویند و به محک عشــق و ایمان و صبوری خود 

می روند . سه میلیون نفر را نمی شود ندید . 
تصویر دو زائر اربعین را می بینید . دو خانم ایرانی که از 
مســیر طریق العلما راهی کربال هستند. راهی سرسبز 

وزیبا از کناره رود فرات.

96 درصد معلولیت و
20 نمايشگاه خوشنويسی

گفت وگو با فرشته جمشیدی، دختری که پزشکان 
در بدو تولد امیدی به زنده بودنش نداشتند و حاال او 

47 ساله است، با دنیایی از هنر و تجربه  صفحه 15

راه سخت 
از دامنه البرز

تا  کناره فرات 

  تصاویر هنرمندانه عکاس ایرنا از راهپیمایی اربعین در طریق العلما 

مدل جدید  ســفر برای زیارت اربعین 
در ایران، باعث بروز مشکالتی در تردد 
و حتی خدمت رســانی به زائران شده 
است به طوری که طرف عراقی از ارایه 
امکانات حمل ونقل بــرای تردد زائران 
از مرز به دو شــهر زیارتی نجف و کربال 
وامانده و گزارش هایی از کمبود برخی 
اقالم مثل آب معدنی در نواحی مرزی 

عراق هم شنیده شده است. 
با وجود ایــن گزارش هــا، تقاضا برای 
سفر به عتبات عالیات برای ایام اربعین 
همچنان رو به افزایش است. در حالی 

که پیش بینــی اولیه این بود  امســال 
3 میلیون زائر به اربعین ســفر خواهند 
کرد و رکورد دو میلیــون و پانصد هزار 
نفری زائران در سال 96 شکسته خواهد 
شد، حاال وزیر کشــور می گوید بیش از 
ســه میلیون و 150 هزار نفر در سامانه 
ســماح ثبت نام کردند و ایــن تازه به 
جز افرادی اســت که بدون ثبت نام در 
این سامانه، راهی کربال شده اند.  نکته 
جالب توجه این است که در فاصله یک 
هفته ای تا اربعین حســینی، به گفته 
مسئوالن نیروی انتظامی، دو میلیون و 

350 هزار نفر از این افراد، از مرز خارج 
شدند. این موضوع زمینه ساز یک نگرانی 
بزرگ در مورد بازگشت زائران به ایران 
شده اســت. دیروز وزیر کشور از زائران 
ایرانی خواست تا حد امکان اقامت شان 
را در عراق کوتــاه کنند. او گفت: از اول 
محرم تاکنون 2 میلیون و 500 هزار زائر 
ایرانی به عراق رفته اند که از این تعداد 
فقط 800 هزار نفر برگشته اند یعنی در 
حال حاضر حــدود یک میلیون و 800 
زائر ایرانی در عراق حضور دارند؛ چنانچه 
این نسبت در دو الی سه روز منتهی به 

روز اربعین ادامه یابد، زائران عزیز ایرانی 
در بازگشت خود دچار مشکل می شوند.

درخواست های صریح تری نیز از زائران 
شده است و مثال دیروز پناهیان، روحانی 
و واعظ مشــهور در یک ســخنرانی در 
مسجد ســهله گفته مسئوالن ایرانی از 
او خواســته اند که به زائران بگویند که 
در کربال اقامت نکنند : »به بنده گفته اند 
خدمت زائران عزیز ســفارش کنم که 
وقتی به کربال رســیدید، زیاد در کربال 
نمانید، یک ســالم بدهید و برگردید، 

چون واقعًا جا نیست!«

آخرین جزئیات آماری از سفر اربعین 

دست فرمان غلط  آقای منتقد  
براي  برنامه  هفت صفحه 09 را بخوانید

میز نقد امتیاز برنامه هفت است اما نه برای مرور 
خاطرات کهنه منتقدها از فیلم های قدیمی ! 
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