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چگونه بابک زنجانی 
وارد بیزینس نفت شد؟ 

گزارشی از محاکمه مدیرعامل سابق 
بانک های ملت و پارسیان  صفحه 03 را بخوانید

بازی های ایرانی آماده 
برای فتح خاورمیانه 

گزارش معتبرترین رسانه اقتصادی  بازی های 
موبایلی از وضعیت بازار ایران  صفحه 12

جزئیات  روز فریبنده  
بازارهای طال و ارز 

قیمت ها باال رفته اند اما بدون خریدار  صفحه 04

9 میلیارد تومان برای 
پنج برگ شاهنامه 

درسایت نگار فرهنگی، اجتماعی بخوانید  صفحه 08

شاید برایتان جالب باشد که بدانید در آلمان، بسیاری 
از بزرگراه ها، محدودیت ســرعت ندارند. یعنی راننده 
می تواند فاصله میان دو شــهر را با حداکثر ســرعتی 
که در توان اتومبیلش باشد، بپیماید. به همین دلیل، 
آلمان بهشت عاشقان سرعت است! اما احتماال بارها 
هم در فیلم ها دیده اید که در ترافیک، همه خودروها 
با یــک فاصله مشــخص از هم و با نظمــی عجیب و 
غریب قرار گرفته اند. همه ایــن موارد به لطف قوانین 

سخت گیرانه رانندگی در این کشور حاصل شده اند.
دغدغه کنکور را در ایران برای هر جوان کمتر از 18 سال 
در نظر بگیرید، مشابه همین دغدغه برای جوانان آلمان 
برای دریافت گواهینامه رانندگــی وجود دارد. چراکه 
دریافت گواهینامه رانندگی اتومبیل در این کشــور، 
منوط به موفقیت در آزمون تئوری و عملی رانندگیست 
که برای ثبت نام در آزمون، باید از هفت خوان رســتم 
عبور کنید. در ابتدای امر، باید اقدام به گذراندن دوره 
کمک های اولیه به مدت یك روز کامل کنید و همراه با 
جواب معاینه چشم، به یك آموزشگاه رانندگی مراجعه 
می کنید و همه مدارک را تحویل می دهید. آموزشگاه 
مدارک شما را به اداره راهنمایی رانندگی می فرستد و 
پس از 2 تا 4 هفته، شما قادر هستید آموزش رانندگی 
را شــروع کنید. در کالس های تئــوری که حدود یك 
ماه به طول می انجامد، نه تنهــا معنی عالئم رانندگی 
به شما آموزش داده می شود، بلکه به صورت تصویری 
در کامپیوتر، نحــوه مدیریت ترافیــک را هم نمایش 
می دهند. به همین دلیل است که در خروجی اتوبان ها، 
از کیلومترها قبل افراد وارد صف می شــوند، و ترافیک 
ایجاد نمی شود. یا مثال برای باریک شدن جاده، روش 
زیپ را به صورت تصویری آموزش می دهند که حتما 
باید به ترتیب یک ماشــین از ســمت راست و یکی از 

سمت چپ حرکت کنند که ترافیک ایجاد نشود.
امتحان تئوری، شامل سی سوال چهارگزینه ایست که 
برخی از سوال ها، بیش از یک جواب صحیح دارند. هر 
سوال امتیاز مشخصی دارد و شما می توانید حداکثر 
10 امتیاز منفی کسب کنید، که البته برخی سوال ها 
که مربوط به قوانین مهم و اساســی هستند، 5 امتیاز 
دارند و شما با جواب اشتباه دادن به بیش از یك سوال 

5 امتیازی، امتحان را مردود می شوید.
در صورت موفقیت در امتحان تئــوری، وارد مرحله 
آموزش عملــی خواهید شــد. در ایــن مرحله، بین 
10 تا 20 ســاعت آموزش رانندگی دارید، که شامل 
حداقل 3 ساعت رانندگی در شب، 5 ساعت رانندگی 
در خیابان های فرعی و 4 ســاعت رانندگی در اتوبان 
می شــود. در این کالس ها، مانند آمــوزش رانندگی 
در ایران، بیشــتر وقت صرف آموزش پــارک دوبل، 
سنگ چین و نیم کالچ نخواهد شد، بلکه معلم رانندگی 
بیشــتر وقتش را صرف آموزش نحــوه رانندگی در 
اتوبــان، انتخاب فاصله صحیح از ماشــین جلویی در 
شرایط مختلف آب و هوایی، سرعت مجاز در خیابان ها 
یا اتوبان ها، حق تقــدم و به صورت کلــی، رانندگی 
اســتاندارد و مطابق با قوانین می کنــد. پس از تایید 
معلم آموزشگاه، شما برای انجام امتحان عملی معرفی 
می شوید، و امتحان با حضور یک سرهنگ در خودرو 
در صندلی عقب، و معلم رانندگی تان در صندلی کناری 

راننده انجام می پذیرد.  ادامه در صفحه 03

رانندگی در سرزمین شوماخر!

ستونیکشنبه
شهروز چركچي

روزنامه فرهنگي ،  اجتماعي،
شهري  واقتصاد         ي ایران
یکشنبه |26 آبان  1398 
16 صفحه
شماره 2519
 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان ها 1000تومان

با این آقایان هم هنگ کنگ
 و کامبوج را می بردیم!

پیشنهادهایی عجیب و کم هزینه برای 
جانشینی مارک ویلموتس در تیم ملی

دو برد مقابل هنگ کنگ و کامبوج و دو باخت مقابل عراق و بحرین! 
اینها نتایجی است که تیم ملی با مارک ویلموتس، مربی ای که 

گفته می شود ساالنه حدود سه میلیون یورو از فدراسیون فوتبال 
ایران دستمزد می گیرد، کسب کرده است... صفحه 11 را بخوانید

10 توصیه 
ضروری برای  
دوران  جدید

اقتصادی
 درباره رفتارهایی از 

مسئوالن و مدیران که دیگر با 
هرتوجیه و توضیحی نیز قابل 

بخشش نخواهد بود 
کمال بردبار|اصال بگوییم ســه برابر شــدن قیمت بنزین 
اشکال ندارد و قرار است پولش صرف طبقه فرودست شود. 
این فرضیه راقبول می کنیم و شک و شبهه ها را در ذهنمان 

خفه می سازیم. اما دوستان از این به بعد یادشان باشد: 
1- مسئوالن دولتی و حاکمیتی حواسشان باشد  که دیگر  
آقازاده های خود را از محدوده مســئولیت های نان و آبدار 
دولتی که به شکل اتفاقی با مسئولیت پدر محترم در یک  
محدوده است دور نگه دارند. این که پسرمان اینشتین است 
و نابغه و این چیزها دیگر توی کت مــا نمی رود. ما هرچه 

گشتیم آقازاده نابغه پیدا نکردیم.  
2- از رابطه شیرین پدرزن و داماد مطلع هستیم . اما سعی 
کنید دامادهــای عزیزتان را از مشــاغل دولتی که وجهه 
بین المللی هم بعضا دارند دور نگه دارید. بفرستید آنها را 
در بخش خصوصی مثل میلیون ها جوان دیگر. عرق بریزند 
و کار کنند. اصال دنبال دامادی باشــید که بتواند امورات 
منزل دختر شــمارا با ماهی 5 میلیون تومان غیر دولتی 
و بدون رانت اطالعاتی  از سوی  شــما  بگرداند. بگردید. 

پیدا می شود.
3- حقوق نجومی در ادارات  دولتی و حاکمیتی ممنوع.  به 
هر بهانه ای. حق ندارید. چه  طرف ذخیره انقالب باشد و چه 
طرف نابغه اقتصاد و اجرا. نگران مهاجرت مغزها هم نباشید. 
مغزهای اقتصادی ایران از مدیران بانکی تا مدیران اقتصادی 
و مدیران اجرایی پروژه های بزرگ ،  قابلیت جذب و کار در 
هیچ نقطه دیگری از جهان را ندارند. بیخ ریش خودمان و 

خودتان  هستند .
4- ماموریت های خارج از کشــور برای مدیران محترم  و 
نمایندگان عزیز باید ضابطه مند باشــند. ســفرهای این 
عزیزان تا به امروز کمکی به دیپلماســی عمومی کشــور 
نکرده است . شوخی که نداریم. اگر خیلی مشتاق دیپلماسی 
عمومی آن هم در حوزه اروپا و کانادا هستند خودشان باپول 
خودشان ســفر کنند. این بساط مســافرت های خارجی 

بی فایده را جمع کنید. قاطعانه.
5- این قدر احســاس مســئولیت نکنید. الزم نیست ده 
تا شغل )همه اش هم دولتی داشته باشــید (. الزم نیست  
همزمان با مسئولیت دولتی خودتان در 7 تا هیات مدیره 
دیگر عضو باشید )نا سالمتی ممنوع است این کار ( وا بدهید. 
کسی شــما را به کم فایده بودن متهم نمی کند. تکلیف و 
وظیفه و این چیزها هم دیگر کافی است . در دوران بنزین 

3000 تومانی سنجیده تر باشید. سنجیده تر باشیم. 
6- مسئوالن محترم و نماینده های عزیز ، فرزندان خود را 
از تحصیل در کشــورهای فرنگی منع کنید . حداقل وقتی 
مسئول و مدیر هســتید از این کار خودداری کنید. دوران 
بستن کمربند اســت و شما مســئول دولتی و شما مدیر 
حاکمیتی وظیفه تان است بهتر از بقیه این کمربند لعنتی 

را سفت کنید .
7- و باالخره آن دسته از مدیران دولتی و حاکمیتی که شم 
خصوصی سازی شان گل می کند و شرکت های خصوصی 
اقماری درست می کنند و به شکل تصادفی در همان حوزه 
مســئولیت دولتی خود ،  در مزایده و مناقصه ها شــرکت 
می کنند و برنده اتفاقی پروژه ها می شــوند ! این دوستان 
را با شــدت و قدرت از بدنه دولت و نظام اخراج کنید. پیدا 

کردنشان کار دو ساعت است . رانت که شاخ و دم ندارد.
8- من نماینده هســتم می خواهم ورود ممنوع بروم ،  من 
معاون وزیر هســتم می خواهم خط ویژه بــروم ،  من امام 
جمعه فالن جا هســتم هواپیما را با 200 مسافر برای من 
نگه دارید ... این ها دیگر دوره اش گذشته. هیچ پروژه مهمی 
در نرسیدن شما پادرهوا نمی ماند. در دوران بنزین 3000 

تومانی  کنار مردم باشید . فرقی با بقیه ندارید. 
9- اگر در ویالهــای بزرگ و رایگان نشســته اید و در آب 
و هوای خوش ییالق و قشــالق صفا می کنید لطفا تخلیه 
کنید . مگر چند نفر هســتید؟ 5 نفر؟ 6 نفر؟  اگر از نظام و 
دولت اتزاق می کنید بیایید داخل شــهر و یک آپارتمان و 

خانه  خوب ابتیاع کنید و زندگی کنید. موظفید. 
10- زمین و ملک  های شهری پشت قباله شما و آشنایانتان 
نیســتند. همین طوری هبه نکنید . فکر نکنید چون مدیر 
هســتید مالک ثروت های عمومی هم محسوب می شوید. 

درک این نکته معموال خیلی سخت بوده است .

صبح شنبه، به خودی خود می تواند مالل آور باشد . 
حاال تصور کن شنبه ای را که در آن بنزین، سه هزار 
تومان شده است. تهرانی ها با این فکرها، جمعه خود 
را به پایان رساندند و البد خیلی از آن ها با قلب های 
رنجیده و ابروهایی درهم به خواب رفتند. با این حال 
شنبه صبح  طبیعت سرنوشتی دیگر برای آن ها رقم 
زده بود. بارش اولین برف زمستانی جدی در تهران 
که البته ناگهان مردم را در میان قیچی ترافیک و 

نارضایتی بنزینی قرار داد. 
ترافیک دیروز تهران که تا شب هم ادامه پیدا کرده 
بود دو دلیل متفاوت داشــت: یکی عدم آمادگی 
شهرداری تهران برای مقابله با شرایط برفی که به 
خصوص در شمال شهر تهران برای مردم دردسر ساز 
شد و دوم اعتراض برخی از مردم با خاموش کردن 
خودروهای خود در خیابان هــا و بزرگراه ها. این 
دومی ظاهرا در جواب پســتی بود که از یکی دو 
روز قبل در تلگرام و اینســتاگرام دست به دست 
می شد و در آن ادعا شده بود که چینی ها در مقابله 
با افزایش قیمت بنزین ماشین هایشان را در میان 
بزرگراه خاموش کردند و رفتند. راستش تا آخر شب 
نفهمیدیم واقعا چنین اتفاقی افتاده یا نه؟ یا فقط 

شایعه اینستاگرامی بوده. به هرحال واضح بود که 
طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین و در عوض 
وعده افزایش یارانه ها بــرای مردم چندان راضی 

کننده و دلنشین نبوده است. 
در این شرایط البته شــواهدی تصویری در تلگرام 
فیلترشــده و اینســتاگرام از برخــی اعتراضات 
دیگر در سطح کشــور به افزایش قیمت بنزین هم 
منتشر می شــد. خبرگزاری های رسمی بخصوص 
خبرگزاری های اصولگرا مثل فارس و مهر  با سخاوت 
 و گشاده دســتی اخبار اعتراضات را پوشش دادند
 )صفحه 3 بخشی ازاین گزارش های رسمی را می توانید 
بخوانید ( ما البته مانند مارگزیده هایی که از ریسمان 
سیاه و سفید هم می ترســند به خاطر ترس از اخبار 
دروغین و تصاویر متعدد دروغی که در این شبکه های 
اجتماعی و پیام رسان دیدیم، به بسیاری از این تصاویر 
با دیده شک و تردید جدی نگاه کردیم ولی به هر حال 
انکارکردنی نیست که اعتراضاتی پررنگ در کشور 
نســبت به این موضوع صورت گرفته است. شدت 
اعتراضات تا به حال ظاهرا در خوزستان و سیرجان 

استان کرمان و شیراز بیش از بقیه کشور بوده است. 
شاید تالش برای عدم انتشار بیش از پیش تصاویر 

بود که دیروز حتی باعث شد که دست کم در تهران 
اینترنت برخی از اپراتورهای اینترنتی تلفن ثابت و 
همراه برای مدتی قطع یا بسیار کند شود ولی به هر 
حال شرایط مثل دی ماه 96 وخیم نشده و حتی همان 
وقتی که این گزارش را می نوشتیم دست کم در محل 
دفتر روزنامه ما اینترنت تلفن همراه وصل شده بود. 
ناگفته پیداست که مردم، از شرایط جدید اقتصادی 
راضی نیستند. برخی از آن ها روی اصل سهمیه بندی 
حرف دارند و برخی در مورد قیمت و برخی دیگر در 
مورد اینکه چرا زودتر چیزی به آن ها اطالع رسانی 
نشده است. شــاید دولت )یا به تعبیر درست تر( 
حاکمیت  هم برای برخی از این ســواالت پاسخی 
داشته باشد اما روشن است که فعال خبری از گفت وگو 
نیست مخصوصا با توجه به اینکه شورای هماهنگی 
سران قوا، دیروز پشــت دولت برای اجرای سفت و 
سخت این مصوبه ایســتاد. از این روست که شاید 
روزهای آینده هم روزهای خاصی در تهران و برخی 
شهرستان ها باشد هر چند که این شلوغی التهاب 
چندانی ندارد و بیش از هر چیز حاوی  اظهار نگرانی 
شدید مردم )بیشتر طبقه فقیر و متوسط( از آینده 

است.  

چهار  چرخ ها  علیه  برف
جیپ آهو، وانت FJ خواهر و لندکروزر 90 سه خودرو قلدری هستند که برف و 

بوران نمی شناسند و وقتی آفرودرهای مشهوری مثل پاترول و بلیزر گیر می افتند، 
این سه خودرو عملیات نجات را انجام می دهند صفحه 06 را بخوانید

نه ممنون

دزدي از خانه هاي 
زعفرانیه با پیچ گوشتي

طراحي باند سرقت پس از آزادي از زندان
صفحه 14 را بخوانید

 گزارشی از اعتراضات
مدنی در شهرهای مختلف

 همه  چیز درباره یارانه هایی 
که قرار است بین 18میلیون 

خانواده توزیع شود

واکنش مردم به افزایش 
قیمت بنزین و

یارانه های جدید

رنا 
س: ای

عک

  عکس یک
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