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پوزش و  ابهام  و چند نکته
توضیحات هفت صبح درباره مطالب منسوب 

به خانم زینب ابوطالبی   صفحه 03 را بخوانید

در انتظار بهمن طوفانی
بهمن، ماه حرف زدن از تحریم و ضد تحریم است: 

از انتخابات و جشنواره فجر تا FATF  صفحه 02

یحیی و فرهاد راضی، 
ژنرال ناراضی!

تحریم لیگ قهرمانان آسیا توسط تیم های ایرانی 
احتماال قلعه نویی را ناراحت خواهد کرد  صفحه  11

یک جنجال شیری جدید
آیا سم آفالتوکسین در شیرهای پاستوریزه بیش از 

حد مجاز است؟ پاسخ انجمن صنایع لبنی  صفحه 03

قسمت دوم؛ ایفا
هفته قبل سری جدید مطالب با عنوان نمایشگاه های معروف 
اروپا را شروع کردیم. اولین نمایشــگاهی که برایتان معرفی 
کردم، سبیت آلمان بود. این هفته هم قصد دارم یکی دیگر از 
نمایشگاه های مشهور در زمینه تکنولوژی را که بازهم در آلمان 

برگزار می شود معرفی کنم؛ نمایشگاه ایفا در برلین.
نمایشــگاه ایفا یکــی از قدیمی ترین نمایشــگاه های حوزه 
الکترونیک در جهان است که نزدیک به 100سال قدمت دارد. 
البته این رویداد در همه این ســال ها به شکل کنونی برگزار 
نشده و بین سال های1950 تا 2005 هر دوسال یک بار برگزار 
می شد اما از سال 2005 دوباره به روال هرساله خود بازگشت 
تا شهر برلین ســاالنه میزبان این رویداد بزرگ در حوزه لوازم 

خانگی و لوازم الکترونیکی باشد.
ایفا که در معنای لغوی مخفف نمایشــگاه بین المللی صنعت 
رادیویی است در اصل بیشــتر بر روند و گرایش های بازار در 
حوزه لوازم خانگــی و الکترونیکی تاکیــد دارد. در واقع علت 
نامگذاری این نمایشگاه، شروع به کار این رویداد به محوریت 
محصوالت مرتبط با حــوزه مخابرات بود کــه در مرور زمان 
محصوالت برقی و لوازم خانگی هم به آن اضافه شــد و حضور 
پرشمار فعاالن این حوزه ها باعث شد که این نمایشگاه به مرور 

بیشتر به سمت لوازم الکترونیکی گرایش پیدا کند.
در ســال های ابتدایی بیشــتر محصوالت مخابراتــی در ایفا 
معرفی می شــدند. برای مثال در سال 1931 سیستم قدیمی 
تلویزیون ها یعنی سیســتم CRT در ایفا بــرای اولین بار در 
معرض دید عموم قرار گرفت. دو ســال بعد یعنی در ســال 
1933، دســتگاه گیرنده امواج رادیویی که توسط آلمانی ها 
ساخته شده بود، معرفی شد که در همان سال بیش از 100هزار 
گیرنده به فروش رسید. نمایشگاه بعدی در سال 1935، شاهد 
معرفی اولین دســتگاه ضبط صدا توسط AEG بود. این تنوع 
محصوالت باعث شــد که در ســال 1939 نام نمایشگاه را به 
رویداد صنعت رادیو و تلویزیون تغییر دهند. در همین سال هم 
اولین تلویزیون ساخته شده توسط آلمان معرفی شد. شرکت 
فیلیپس هم در سال 1963 در نمایشگاه ایفا نوارهای کاست و 
دستگاه ضبط صدا را معرفی و رونمایی کرد. طی سال های اخیر 
بسیاری از نوآوری های بشر در نمایشگاه ایفا معرفی شده اند، 
تاجایی که برترین تکنولوژی هــای حوزه صوتی و تصویری تا 
نمایشگاه ایفا رونمایی نمی شوند و طی چهار روز در شهر برلین، 
آخرین تکنولوژی کشورهای مختلف در زمینه لوازم خانگی و 

زندگی هوشمند در معرض دید عموم قرار داده می شود.
با توجه به جذابیت های توریســتی پایتخت آلمان یعنی شهر 
برلین و زیرساخت کافی برای میزبانی از صدها هزار مسافر، ایفا 
هر ساله میزبان شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان بیشتری 
اســت که از ماه ها قبل برای حضور در ایــن رویداد پراهمیت 

برنامه ریزی کرده اند.
تاریخ برگزاری نمایشــگاه ایفا، اوایل ماه ســپتامبر میالدی 
یا اواخر شــهریور اســت که از ایران هم خبرنگاران، کسب و 
کارهای نوپا و بازدیدکنندگان زیادی را راهی آلمان می کند. 
نمایشــگاه ایفا بزرگ ترین نمایشــگاه جهان در حوزه لوازم 
خانگی و تجهیزات جانبی آنها، تجهیزات خانه های هوشمند، 
سیستم های تهویه مطبوع، سیســتم های صوتی و تصویری 
خانگی و حرفه ای، سیســتم های الکتریکی و صوتی خودرو، 
گجت های پوشیدنی و بســیاری محصوالت برقی دیگر است. 
گزارش های شهروز چرکچی از نمایشگاه ایفا را می توانید در 
سایت آپارات مشــاهده کنید تا با فضای این نمایشگاه بیشتر 

آشنا شوید.

نمایشگاه های معروف اروپا
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سرزمین کانگوروها  در قرق آسیایی ها
یک بررسی جالب از سوی وب سایت پروداکت ریویو نشان می دهد همه 

10خودرو برتر و محبوب بازار استرالیا ژاپنی و کره ای هستند صفحه  06

توفیق اجباری 
برای ترکیش
و  قطر ایر ویز

ُ

 با توقف پرواز ایرالین های 
لوفت هانزا، اتریشی و 

اوکراین به ایران، روزگار 
خوش دیگر ایرالین های 

خارجی آغاز شده
فرید عطارزاده|با اعــام ایرالین های 
»لوفت هانــزا« و »اتریشــی« مبنی بر 
توقف پروازهایشــان به ایران تا اوایل 
فروردین ماه، اســتانبول و دوحه به راه 
جدید مســافران ایرانی برای ســفر به 
کشــورهای خارجی تبدیل شده است. 
مسافرانی که قبا با توقف پروازهای برخی 
ایرالین ها مانند »ایر فرانس«، »بریتیش 
ایرویز« و »کی ال ام« تعداد انتخاب هایشان 
برای پروازهــای خارجــی ارزانقیمت 
برخی ایرالین ها کمتر شــده بود حاال با 
یک دایره کوچک تری از انتخاب روبه رو 
هستند؛ انتخاب هایی که یا به ترکیش  و 
قطر ختم می شــود یا امارات و ایر فلوت. 
البته در این میان ایرالین های داخلی نیز 
می توانند امیدوار باشــند که با افزایش 
پروازهایشان به استانبول و دوحه، از این 
ماجرا نهایت بهره را ببرند و شــاید کمی 
اوضاع بهتر شود. بررسی های هفت صبح 
نشــان می دهد ایرالین های ترکیش و 
قطر ایرویز در همیــن روزهای ابتدایی 
توقف پروازهای لوفت هانزا و اتریشــی، 
سریعا دست به کار شــدند و پروازهای 
خود را از روزی سه پرواز به روزی شش 
پرواز رسانده اند! کارشناسان پیش بینی 
می کنند احتماال در هفته های آینده این 
دو ایرالین تعداد پروازهای خود را در طول 
روز حتی به 10 پرواز برسانند و کل این بازار 
پر سود را از آن خود کنند. از سوی دیگر 
قشر دانشجو و متوســط جامعه که قبا 
برای سفر به آمریکا و کانادا از پروازهای 
اوکراین و اتریشی استفاده می کردند تا 
هزینه کمتری دهند، احتماال حاال باید قید 
پروازهای گرانقیمت ترکیش، قطر ایرویز 
و امارات را بزنند و خود را به صورت زمینی 
به شــهر وان ترکیه یا کشور آذربایجان 
برســانند و از آنجا به مقصد نهایی خود 
پرواز کنند. در این گزارش همه اتفاقات 
جدیــدی را که در حــوزه ایرالین های 

خارجی رخ داده بررسی می کنیم.

تکلیف مسافران اخیر چه شد؟
همانطور کــه می دانید پس از ســقوط 
هواپیمای اوکراین، پروازهای لوفت هانزا 
و اتریشی به ایران به صورت موقت متوقف 
شد و پرواز اوکراین هم به طور کامل. جمعه 
شب اما لوفت هانزا و اتریشی اعام کردند 
که توقف پروازهایشان تا 9 فروردین ماه 
ادامه خواهد شــد. حاال سوال اینجاست 
که تکلیف آن افرادی کــه از قبل پرواز 
داشته اند چه می شود؟ این ماجرا زمانی 
اهمیت پیدا می کنــد که بدانیم در غیاب 
دیگر ایرالین های مهم اروپایی مانند »ایر 
فرانس«، »بریتیش ایرویز« و »کی ال ام«، 
این لوفت هانزا بود که ترافیک اصلی پرواز 
به کشــورهای اروپایی و آمریکایی را به 

عهده داشت. ادامه در صفحه 03

عملیات بزرگ برای کنترل تورم
جزییات طرح بانک مرکزی برای ایجاد  تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور  صفحات 4 و 5 را بخوانید

میلیاردرها  خرج کردند اما با احتیاط
دوازدهمین دوره حراج تهران زیر سایه حوادث هفته های اخیر برگزار شد

دوازدهمین دوره حراج تهران در حالی جمعه شــب در هتل 
پارسیان تهران برگزار شد که حال و هوای آن متاثر از اتفاقات 
پر سر و صدای هفته های اخیر مثل ترور شهید قاسم سلیمانی 

و سقوط هواپیمای مسافربری تهران_کیف بود. 
از آنجایی که رد وبدل شــدن رقم های میلیــاردی برای آثار 
هنری در ایــن حراجی هر بــار توجه مردم در شــبکه های 
اجتماعی را بــه خود جلب می کند، این بار هم حاشــیه های 
حراج تهران نقل محافل مجازی بود؛ از تســلیت گویی مدام 
چهره های هنری گرفته تا حرف و حدیث های مربوط به قیمت 

و مالکیت آثار ارائه شده. 

   قوس آبِی صدرنشین
دوره قبلی حراج تهران با رکورد شکنی و فروش مجموعا 42 
میلیاردی اش چنان ســر و صدایی کرد که جمعه شب چشم 
خیلی ها به دوازدهمین حراج بود تا رکورد دیگری ثبت شود 
اما اینبــار از این خبرها نبود. رکورد،  بــا مجموع فروش  31 
میلیارد و ۷1۷ میلیون تومان شکسته نشد و گران ترین اثر این 
دوره نتوانست به رکوردشکن های قبلی چندان نزدیک شود. 
»قوس آبی نیلگون« نقاشی حسین زنده رودی همانطور که 
حدس زده می شد عنوان گران ترین اثر حراج جمعه شب را به 

خودش اختصاص داد. 
این اثر سه  میلیارد و 200میلیون تومان فروش رفت. بنابراین 
باز هم رکورد تمام دوره های حراج تهران در اختیار نقاشــی 
سهراب سپهری باقی ماند که در دوره نهم حراج که تیرماه سال 
گذشته برگزار شد بیشتر از پنج میلیارد تومان فروخته شده 
بود. رتبه بعدی هم به منیرفرمانفرماییان تعلق دارد که اثرش 
یک دوره بعد یعنی دوره دهم حراج در دی ماه سال 9۷، چهار 

 میلیارد تومان فروش رفته بود.

   اعضای باشگاه میلیاردی ها
با وجود اینکه دوره دوازدهم حراج تهران از نظر مجموع فروش 
چشم انتظارها را شــگفت زده نکرد اما جمع میلیاردی های 
این دوره چندان هم خلوت نبود. تابلوی »طبیعت بی جان« 
منوچهر یکتایی با فروش یک میلیارد و 900 میلیون تومانی، 
اثــری از فرهاد مشــیری از مجموعه کوزه ها با نــام »خوابم 
یا بیدارم« بــا فروش یک میلیــارد و 600میلیــون تومان، 
مجسمه ای از ژازه تباتبایی یک میلیارد و 100میلیون تومان، 
اثری از منیر فرمانفرماییان با فروش یک میلیارد و 100میلیون 
تومان، اثری از فرامرز پیالرام و مجسمه »هیچ روی صندلی« 
اثر پرویز تناولی هم هر کدام با فــروش یک میلیارد تومانی، 

هفت اثر میلیاردی این دوره بودند.

   پدیده میلیونی
اگرچه ممکن اســت فروش 280 میلیون تومانی یک اثر زیر 
سایه غول های میلیاردی حراج دوازدهم خیلی به چشم نیاید 
اما وقتی بدانیم اثری بی نام از حسن روح االمین، نقاش جوان 
توانسته هفت برابر قیمت پایه اش فروخته شود و 280 میلیون 
تومان چکش بخورد و رکورد شتاب قیمت این دوره را بشکند، 

دیگر این رقم چندان کم به نظر نمی رسد.

   سینماگران، پایه ثابت حراج
چهره های سینمایی همیشه جای خودشــان را در حراجی 
تهران داشــته اند، از اجرای برنامه گرفته که ایــن بار هم به 

عهده حســین پاکدل و همکاری رضا کیانیان بود تا فروش 
آثار ســینماگرها. در این دوره هم نه تنها عکســی از عباس 
کیارســتمی 420 میلیون تومان فروخته شــد بلکه مهدی 
کرم پور ســینماگر هم در این حراجی اثر داشت. اثر کرم پور 
با عنوان »آخرین وسوســه« 60 میلیون تومان چکش خورد. 
»دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود«، هم عنوان 
تابلوی عکس ســه لته ای از رضا کیانیان بود که 65 میلیون 

تومان فروخته شد.

   درخشش انقالبی ها
یکــی از موضوعاتی کــه دســته ای از دنبــال کننده های 
دوازدهمین حراج تهــران را به وجــد آورد حضور پررنگ تر 
هنرمندهایی بود که یا خودشــان انقالبی شناخته می شوند 
یا آثارشــان رنگ و بوی دفاع مقدس و مقاومت دارد. غیر از 
حسن روح االمین که رکورد شتاب قیمت را شکست، جاسم 

غضبان پور عکاس شناخته شده دفاع مقدس هم با عکسی به 
نام »یاران فکه« برای نخســتین بار در این حراج حضور پیدا 
کرد. اثــر او 38 میلیون تومان، یعنی کمی بیشــتر از حداقل 
قیمتش فروخته شــد. عکس »گمرک خرمشهر« اثر سعید 
صادقی هم روی قیمت بیشینه خود یعنی ۷0 میلیون تومان 
چکش خورد.  نقاشــی کاظم چلیپا از دیگر نقاشان انقالب و 
دفاع مقدس هم  نزدیک به رقم بیشینه اش یعنی 38 میلیون 
تومان فروش رفت. نقاشی حبیب اهلل صادقی  دوبرابر حداقل 
قیمتش یعنی 60 میلیون تومان چکش خورد. اثر بدون عنوان 
هانیبال الخاص با موضوع شهادت و انقالب اسالمی هم در این 

حراج به قیمت 150 میلیون تومان فروخته شد.

   این همه پول از کجا می آید؟
با وجود اینکــه مجموع فروش تمام دوره هــای حراج تهران 
میلیاردی بوده اما انــگار این موضوع بــرای خیلی ها عادی 
نمی شــود. این بار هم بعد از تمام شــدن حراجی بسیاری از 
کاربران شبکه های اجتماعی تعجب خودشان را از رقم های رد 
و بدل شده درحراجی تهران اعالم کردند و پرسیدند چرا باید 
این همه پول پای نقاشی و عکس داده شود آن هم در شرایط 
فعلی مملکت اما از آن طرف خیلی های دیگر هم بودند که از 
باال رفتن تراز مالی مهم ترین نهاد خصوصی هنری ایران اعالم 

خوشحالی می کردند.

قهرمان ایراني
بازي هاي ویدئویي

گفت وگو 
با حسن 
پاجاني 
نفر اول 

مسابقات 
جهاني

  PES بازي
صفحه 12

نقاشی حسن روح االمین، پدیده دوازدهمین حراج تهران

»قوس آبی نیلگون«، نقاشی حسین زنده رودی با قیمت 3 میلیارد و ۲00 میلیون تومان

شلوغ و پلوغ، چشم چشم را نمی بیند!
سایت نگار فرهنگی، اجتماعی  صفحه 08 را بخوانید
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