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احتماال واژه جمعه سیاه به گوشتان خورده است؛ اصطالحی که به آخرین 
جمعه ماه نوامبر میالدی اطالق می شــود و خبر از تخفیف های ویژه روی 
قیمت ها دارد. در ماه یازدهم میالدی یعنی نوامبر، دو روز به خصوص برای 
خرید وجود دارد که اولی جمعه سیاه و دومی دوشنبه سایبری است. در روز 
جمعه سیاه که فردای روز شکرگزاری است، فروشگاه ها با اعمال تخفیف های 
بعضا بزرگ روی قیمت کاالها، این امکان را برای مشتریان فراهم می کنند 
که یک ماه قبل از نو شدن سال میالدی، قسمتی از نیازهایشان را با قیمتی 
پایین تر تهیه کنند. این روز، در ابتدا مختص فروشگاه های سطح شهر بود 
و سال ها روی شیشه فروشگاه ها تبلیغات فروش ویژه جمعه سیاه به چشم 
می خورد.  اما فروشــگاه های آنالین هم برای همسو شدن با این تخفیف ها، 
سه روز بعد از جمعه سیاه را دوشنبه ســایبری نامگذاری کردند و با اعمال 
تخفیف روی خدمات و محصوالت آنالین، فرصت خرید ارزان تر را در اختیار 
مشتریان قرار دادند. با گذشت زمان، اغلب فروشگاه های مجازی یا اینترنتی 
برای اعمال تخفیف روی محصوالت، روز جمعه سیاه را انتخاب کردند و این 
روز، بیش از پیش بین مردم شناخته شد. استقبال فروشگاه های اینترنتی 
از حراج روز جمعه سیاه باعث کمرنگ شدن روز دوشنبه سایبری در تمام 
کشورها شد، تاجایی که امروزه از دوشنبه سایبری تنها یک نام باقی مانده 
و فروشــگاه های اینترنتی با جدیتی بیشتر از فروشگاه های فیزیکی به موج 

ایجاد شده برای فروش ویژه در آخرین جمعه سیاه پیوستند.
اما چند سالی اســت که حراج روز جمعه ســیاه به فرهنگ ایران هم وارد 
شده. جمعه سیاه به صورت جدی توســط یکی از فروشگاه های اینترنتی 
که توســط مجموعه راکت اینترنت در ایران تاسیس شده بود به ایران وارد 
شد. این شرکت چند ملیتی اروپایی که مقر اصلی آن در برلین آلمان است، 
جمعه ســیاه را با نام حراجمعه به کاربران معرفی کرد. اما این جمعه سیاه، 
به معنای واقعی برای این فروشگاه ســیاه بود! چراکه بدنامی این فروشگاه 
در بین مشتریان از تخفیف های روز جمعه سیاه آغاز شد. جایی که کاربران 
اعتقاد داشتند از نام جمعه ســیاه برای فریب مشتریان سوءاستفاده شده و 
این فروشــگاه فقط اجناس باقی مانده در انبار و کم فروش را شامل تخفیف 
کرده و قصد خالی کردن انبارهایش را دارد. در تبلیغات این فروشگاه همواره 
کاالهایی پرفروش مانند آیفون، کنســول بازی پلی استیشن یا تبلت های 
گرانقیمت با تخفیف های پنجاه درصدی به چشم می خوردند، اما کاربرانی که 
برای خرید این کاالها در دقایق اولیه شروع حراج به سایت مراجعه می کردند، 
با واژه اتمام موجودی روبه رو می شــدند. عده دیگری از کاربران با بررسی 
نمودار قیمت فروشــگاه های آنالین ایران به این نتیجه رسیدند که قیمت 
محصوالت روز قبل از جمعه سیاه به طور مشخصی افزایش یافته تا پس از 
اعمال تخفیف، به قیمت عادی به فروش برسد. لغو سفارش های ثبت شده 
توسط فروشگاه و بازگرداندن وجه پس از چند روز به مشتریان هم یکی دیگر 
از گالیه های مشتریان این فروشگاه بود. به هر حال سال قبل شاهد برگزاری 
آخرین حراجمعه این فروشگاه بودیم و پس از آن این شرکت آلمانی اقدام 
به تعطیل کردن فروشگاه اینترنتی خود در ایران کرد. اما شاهد اضافه شدن 
بقیه فروشگاه های آنالین بزرگ و کوچک ایرانی به حراج جمعه سیاه هستیم. 
طوری که اگر هفته قبل شبکه اجتماعی اینستاگرام را مرور می کردیم، شاهد 
تبلیغات رنگارنگ فروشگاه های بزرگ و کوچک و حتی مشاغل خانگی برای 
حراج روز جمعه سیاه بودیم و اگر امروز شبکه های اجتماعی را مرور کنید، 
مشاهده می کنید که اغلب مشتریان فروشگاه ها از همان مشکالتی که قبل تر 
عنوان کردم، گالیه می کنند و این حراج برای فروشــگاه ها، کماکان تبلیغ 
منفی به بار می آورد. اما اگر به فلسفه جمعه ســیاه در کشورهایی با تقویم 
میالدی نگاه کنیم، متوجه می شویم که این روز به خاطر نزدیکی به نو شدن 
سال میالدی انتخاب شده، حال آنکه در ایران یکی از روزهای آذرماه است. 
این در حالی است که تقریبا هر ساله، در روز پایانی آذرماه به مناسبت شب 
یلدا، اکثر فروشگاه ها روی محصوالتشان تخفیف هایی را اعمال می کنند و 
عمال در یک ماه، دو رویداد در ایران برگزار می شود. آیا بهتر نیست به جای 
تقلید از هر رویدادی، آن را منطبق بر تقویم، شــرایط و فرهنگ ایران اجرا 
کنیم؟ شاید بهتر باشد به جای اعمال تخفیف اواسط آذرماه، روزی را در ماه 
پایانی سال و نزدیک به عید نوروز برای تخفیف های سال نو انتخاب کنیم. 
با انتخاب آخرین جمعه بهمن ماه یا اولین جمعه ماه اسفند، مسلما خرید با 

تخفیف می تواند برای افراد بیشتری در جامعه ایران مفید باشد.

جمعه سیاه، به سبک ایرانی!
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بهترين بازي هاي سال 2019
گزارشي از موفقیت چشم گیر ژاپني ها در 

صنعت بازي هاي ویدئویي امسال 
درست مانند سال هاي گذشته با رسيدن به روزهاي 

پاياني 2019 شاهد انتشار فهرست نامزد هاي بهترين بازي 
سال در شاخه هاي مختلف هستيم که تا حدودي نشان 

مي دهد، اين بار با چه نوع آثاري روبه رو شده ايم و چه 
انتظاراتي را بايد از برگزاري رويداد »جوايز بازي« 

داشته باشيم... صفحه 12 را بخوانيد

روز گذشته جلسه دوم فرجام خواهی 
محمد علی نجفی برگزار شد. پيش 
از آنکه گزارش های رســمی از اين 
دادگاه را بخوانيم، رشــته توئيت 
خواندنی يکی از خبرنگارانی را که در 
اين جلسه حاضر بود مرور می کنيم. 
اين توئيت به خوبی فضای دادگاه را 
نشان می دهد: »نجفی امروز هم کامال 
مرتب و با همان دسيپلين هميشگی 
در دادگاه حاضر شد.لباس اتو شده. 
صندل چرمی مشکی رنگ. با ريش 
پروفسوری. دخترش زهرا و دامادش 
عليرضا در بدو ورود به اســتقبالش 
رفتند. ماموران از ديدار پدر و دختر 
ممانعــت نکردند. نجفی با پوشــه 
نارنجی رنگش وارد دادگاه شد. او مثل 
هميشــه با جمالتی کوتاه و کلماتی 
آلوده به سواد دانشگاهی اش صحبت 
کرد. از کالس هايش که 300دانشجو 
در آن می نشستند و از اينکه 40 سال 
کار اجرايی در کشور او را به چهره ای 
شناخته شــده تبديل کرده است. 
او گفت کــه از آنچه اتفــاق افتاده  
است بســيار عذر می خواهد. اين 
عذرخواهی را اول از مردم ايران دارد 
که نتوانست خشم خود را کنترل کند. 
او گفت که می داند بايد اين مشکل را 
طور ديگری مديريت می کرد و اول 
از مردم و بعد از جامعه دانشــگاهی 
عذرخواهی می کنــد. برای نماينده 
جوان دادستان که نجفی را متهم به 
اخالل در نظم بين المللی کرده  بود 
توضيح داد که نظم بين المللی تعريف 
مشــخص دارد و اگر منظور نماينده 
دادستان اين اســت که شبکه های 
خارجی دربــاره اش صحبت کردند 
معنايش به هم خوردن نظم بين المللی 
نيست. نماينده دادســتان يکی از 
جوان ترين حاضران در جلسه دادگاه 
بود و گفته هايش البتــه با واکنش 
طرفين پرونده مواجه می شد. بحث ها 
همه فنــی بود و جنــگ تئوری ها. 
شــايد همين موضوع هم باعث شد 
تا نجفی هم ســواد رياضی اش را به 
رخ بکشد و بگويد اگر کامپيوتر در 
اختيارش بود همه چيز را با رياضی 
و هندسی توضيح می داد. برای من 
اما نقطه عطف اين جلسه نه نجفی با 
دسيپلين و حرف های با طمانينه اش 
بود نه نماينده دادســتان جوانی که 
اتفاقا وکال می گفتند عصبانی است. 
نقطه عطف جلســه امروز تيمسار 

ماهرخ کيان زاده بود. خانمی حدودا 
65 ساله زنی که به گفته خودش 45 
سال نظامی بوده و در البراتوارهای 
اسلحه کار کرده است. زنی خوشرو اما 
بسيار جدی. با چشمان آبی و صورتی 
کامال مقتــدر. ميانه اندام با صدايی 
کامال با صالبت کــه قاضی محمدی 
کشکولی با احترام تمام با او برخورد 
می کرد. تيمسار خطابش می کرد و از 
او خواست که توضيحاتی دهد. گذر 
عمر البته از مالحت صورت اين زن 
نکاسته بود، مالحت البته جديت و 
اقتدار را هم از او نگرفته بود. او گفت 
که عميقا از آنچه برای نجفی اتفاق 
افتاده متاثر است. گفت که نجفی را 
فردی کم نظير با سطح دانش بسيار 
باال می داند که اين اتفاق او را تحت 
تاثير قرارداد. او گفت که يقين دارد 
نجفی در کشمکش و بی اراده شليک 
کرده اما معتقد است گلوله ای وارد 
بدن ميترا استاد شــده که ابتدا به 
دست او برخورد کرده است. او بيشتر 
از ساير کارشناسان از سوی طرفين 
پرونده مورد خطاب قرار می گرفت 
و با اينکه چند کارشناس مرد هم در 
آنجا بودند اما تيمسار کيان زاده بود 
که مورد خطاب دادگاه قرار می گرفت 
و به سواالت پاسخ می داد.« قطعا با 
خواندن اين رشته توئيت »مرجان 
لقايی« توانســتيد جو موجود در 
دادگاه را لمس کنيد. حاال گزارش های 
رســمی و جزئی تر را بخوانيد. همه 
بحث ها بر سر اين است که آيا نجفی 
با شليک مســتقيم به مرحوم ميترا 
استاد باعث قتل او شــده يا پس از 
برخورد به ديوار، گلوله دفرمه شده و 
به بدن ميترا استاد رفته است. کار به 
جايی رسيد که يکی از کارشناسان 
پزشــکی قانونی خواستار نبش قبر 
برای بررسی بيشــتر شد که البته با 
مخالفت قاضی کشکولی رو به رو شد.

صحبت های نجفی
1. اينکه می فرمايند گلوله عمودی 
ورود کرده بايد نقطه ورود و خروج 
دست يکی باشــد که کارشناسان 
بررســی کردند. به نظــرم اينکه 
فرمودند در حين کشمکش مرحومه 
عقب رفته و در وان افتاده بعد گلوله 
به دست و سينه ايشان اصابت کرده، 
می خواهم بگويم کــه اين فرضيه 
نادرست اســت و فاصله شليک به 

دست نزديک اســت. من که در وان 
نيفتاده بودم ولی اعالم کردند بنده 
رفتم جلو و اسلحه را تا 5 سانتيمتری 
دست ايشان برده و شليک کردم که 

چنين تصوری درست نيست.
2. اگر ايشــان در وان گلوله خورده 
باشــند بايد خون درون آن ريخته 
باشــد. توضيحی که داده شد اين 
است که چرا خون در وان نيست؟ اما 
نتوانستند در مورد مدلی که مطرح 
می کنند موضوع را بيان کنند که اين 

مسئله قابل قبول نيست.
3. در مورد زاويــه حرکت گلوله در 
بدن مقتول اين موضوع مطرح است 
که اگر نقطه ورودی و خروجی گلوله 
را در دســت يک خط فرضی تصور 
کنيم اين خط موازی خط افق نيست 
و کمی زاويه دارد، بنابراين با زاويه کم 

گلوله وارد دست شده است.
4. اگر نقطــه ورود و خروج گلوله به 
ســينه را هم خطی فرضی در نظر 
بگيريم اين خط فرضــی دوم هم با 
ســطح افق زاويه دارد و زاويه آن 
بيشتر از خط فرضی اول است که در 
اين صورت دو نتيجه می توان گرفت. 
يا اينکه دو گلولــه بوده يا اينکه اگر 
يک گلوله بوده در دست تغيير مسير 
داده که توسط کارشناسان و وکيل 
بنده مطرح شد که قضيه کمانه کردن 
مطرح است و عدم موضوعيت قتل 

عمد است.
5. مورد بحث دفرمه شدن گلوله، اگر 
اينطور باشد معلوم است که گلوله به 
سطح سختی اصابت کرده که ديوار 
بوده است. در هيچ جا ذکر نشده که 
استخوان باالی سينه که استخوان 
سختی است آســيب ديده باشد، 
بنابراين اينکه فرمودند دو گلوله به 
استخوان باالی جناق خورده و دفرمه 

شده درست نيست.
6. نکته بعدی مســئله تعداد محل 
اصابت گلوله هاســت که نظری که 
کارشناسان دادند نمی تواند حاصل 
اصابت دو گلوله با ديوار باشــد. در 
ســقف حدود ۷ الی ۸ محل اصابت 
گلوله داريــم. در مدلی که اعضای 
کارشناسی ارائه کردند از نظر محل 

اصابت گلوله به ديوار کم می آورند.
۷. در ابتدا مطرح شده که گلوله ای 
که با ســينه اصابت کــرده و محل 

سوختگی آن است... 
ادامه در صفحه 03

لشگر مشترک 
آلودگی و آنفلوآنزا

 از قرار تا آخر آذر ماه، بیماری های واگیر و 
هوای بد مهمان بیشتر شهرهای ایران هستند

با تراکم تعطیالت تقویمی و غیرتقویمی  ،   سال 
تحصیلی 98 را خیلی نباید جدی گرفت

40 روز تحصیل ، 30 روز تعطیل

سپاهان دیروز تحت تاثیر بازي سرعتي و فیزیکي استقالل قرار گرفته 
بود و درحالي فقط دوگل خورد که سه چهار فرصت گل بسیار خوب را 
نیز بازیکنان استقالل از دست دادند. نیمه اول در اوج برتري استقالل، 
بازي مستقیم و هوایي سپاهان موجب شد تا در یک رفت و برگشت 
ولســیاني توپ را از دوقدمي  به گل بدل کند. در نیمه دوم اما سانتر 
خوب وریا را قائدي با ضربه اي روپا و قاطع به گل مساوي بدل کرد.  
نقطه عطف بازي پنالتي آشکار کي روش استنلي در محوطه جریمه 
ســپاهان بود . این که داور چگونه امکان دارد هند آشکار کي روش 
اســتنلي را ندیده باشــد، از آن ابهامات علم اپتیک اســت و ما سر 
درنمي آوریم. هرچه هست اعتراض شدید استقاللي ها هم فایده اي 
نداشت و حتي تماس فیزیکي اســتراماچوني با داور تنها مستحق 
یک کارت زرد دانسته شد. استقالل دقیقه 79 و با ضربه سر قلدرانه 
دیاباته از حریف دو بر یک پیش افتادو همچنان بر بازي رو به جلوي 
خود اصرار مي کرد اما در 10دقیقه پایاني نیروي هوایي اصفهان به کار 
افتاد و سانترهاي مستقیم از هر نقطه زمین براي سرزني کي روش 
ارسال مي شــد. دقیقه 89 حســیني از فاصله اي نزدیک ضربه سر 
قرباني را مهار کرد و به شکلي مبالغه آمیز به خوشحالي و رجزخواني 
براي حریف پرداخت. و خب رب النوع فوتبال بالفاصله مجازات این 
خوشــحالي بي دلیل را در کاسه حسیني گذاشــت. دقیقه 94 یک 
سانتر بلند و موفقیت کي روش استنلي که با ضربه سر توپ را به امید 
نورافکن رساند و این یکي هم درحالیکه وریا غفوري در یک قدمي اش 
ایستاده توپ را کنترل مي کند و با خیالي آسوده چندقدمي  در عرض 
حرکت مي کند و با شوتي زمیني و از تونلي که بین پاهاي دوبازیکن 
روبه رویش باز مي کند، گل مســاوي را به ثمر مي رســاند . مجازاتي 
براي وریا و حسیني که مدام حواسشان پرت حاشیه ها مي شود. این 

نتیجه اي باب طبع پرسپولیس بود. صفحه 11 را بخوانيد

بن بست براي 
علم اپتیک!

یک بازي پرهیجان و 
پرگل با داوري که

دست هاي کي روش
استنلي را ندید 

فريد عطارزاده |خبرهای خوب یکی یکی از راه می رســد! آلودگی هوا قرار است حداقل چند هفته ای 
مهمانمان باشد و از سوی دیگر مسئوالن وزارت بهداشــت خبر داده اند که ویروس آنفلوآنزا حداقل تا دو 
هفته دیگر مهمان ما خواهد بود. مدتی است که موارد مبتال به آنفلوآنزا در کشور زیاد شده و اورژانس هاي 
بیمارستان ها موارد زیادي از ابتال به این بیماري را گزارش کرده اند. برخي موارد بیماري نیز آنقدر حاد بوده 
که به جان باختن بیماران منجر شده است. آمارها از جان باختن بیماران مبتال به آنفلوآنزا متفاوت است اما 
طبق گفته دکتر علیرضا رئیسي، آمار افراد فوت شده به دلیل ابتال به ویروس آنفلوآنزا در کل کشور تا به حال 
40نفر بوده است. با وجود اینکه انتظار مي رفت پس از این دوهفته سخت، ویروس آنفلوآنزا آرام آرام با کشور 
خداحافظي کند اما روز گذشته رئیس مرکز مدیریت بیماري هاي واگیر وزارت بهداشت اعالم کرد که این 

ویروس حداقل تا سه هفته آینده مهمان کشور است و... صفحه 03 را بخوانيد 

از آغاز سال تحصیلی امســال 70روز می گذرد 
اما دانش آموزان تا االن فقط 41روز سر کالس 
رفتند. چطــور؟ از اول مهرماه تا االن 20روز که 
پنجشنبه و جمعه داشتیم و مدارس کال تعطیل 
بودند. از طرفی چهار روز هم تعطیلی مناسبتی 
تقویمی داشتیم. پس تا اینجا 2روز از آن 70روز 
کم کنید. بعد می رسیم به تعطیلی های خارج از 
تقویم. به غیر از تعطیلی دیروز و امروز به دلیل 
آلودگی هوا، روز چهارشــنبه ششم آذرماه هم 
مدارس ابتدایی اســتان تهران به علت مشــابه 
تعطیــل بودند. بــاز قبل تر 25آبــان هم کلیه 
مدارس به علت بارش برف تعطیل شــده بود. 
22 آبان هم به همین ترتیــب به علت آلودگی 
هوا تعطیل اعالم شده بود. پس در مجموع پنج 
روز دیگر هــم باید بابت بارش بــرف و آلودگی 
هوا از آن 70روز کسر کنیم که می ماند 41روز. 
البته که این تعطیلی بابت برف و آلودگی هوا در 
همه استان ها و در همه مقاطع تحصیلی نبوده 
اما اینجا ما تعطیلی های اســتان تهران و مقطع 
ابتدایی را معیار گرفتیم. از طرفی در هفته دوم 
آبان ماه هم یک هفته تقریبــا نیمه تعطیل در 
کشور داشتیم که دو روز تعطیل رسمی رحلت 

حضرت رســول )ص( و شــهادت امام رضا )ع( 
افتاده بود روزهای یکشنبه و سه شنبه که هیچ 
بعید نیســت خیلی از دانش آموزان خودجوش 
این روزها را به عنوان بین التعطیلین مدرســه 
نرفته باشند. این در حالی است که کمتر از سه 
هفته دیگر آزمون نوبت اول مدارس آغاز می شود 
و دانش آموزان باید خودشان را برای امتحانات 
آماده کنند. طبق این محاسبه ساده می توانیم 
حدس بزنیم که تا االن دانش آموزان خیلی سال 
تحصیلی پر باری نداشــتند و طبعا نباید توقع 
نتایج درخشانی هم از امتحانات نوبت اول داشت. 
البته بارها گفته شــده که تعطیلی ها در کشور 
ما هنوز هم به مراتب کمتر از کشــورهای دیگر 
است اما این سیال بودن تعطیلی های مناسبتی 
و کنار هم قرار گرفتــن آن با تعطیلی های خارج 
 از تقویم )مثل مسئله آلودگی هوا و برف( باعث 
می شــود در یک مقطع کوتاه ناگهــان چگالی 
تعطیالت مدارس باال برود و سیســتم آموزشی 
نتواند بــا ریتم درســتی پیش برود. مشــکل 
اینجاست در نوبت دوم هم تعطیالت عید نوروز 
یک وقفه نسبتا طوالنی ایجاد می کند و ناخواسته 

کیفیت آموزش افت می کند.  

 مالک بازار ايران هستیم
پژو، پراید، تیبا به عنوان محصوالت پرتیراژ با وجود افت شدید تولید نسبت 
به سال96، کماکان بازار را در انحصار خود دارند و هر روز فاصله خود را با 

چینی ها و کره ای ها بیشتر و بیشتر می کنند صفحه 06 را بخوانید

  عکس یک

   جمعی از بانوان ملی پوش فوتسال روز شنبه در آستانه روز جهانی معلوالن از موسسه توانبخشی 
همدم در مشهد بازيد کردند. عکس از ايرنا

رنا
ز اي

س ا
عک

 پیچیدگی های پرونده محمد علی نجفی
روز به روز بیشتر و مرموزتر می شود 

جناق  و بالش و 
حمام خون
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