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H A F T - E - S O B H D A I L Y

ل کرونا  عملیات کنتر
در فرودگاه امام   صفحه 03 را بخوانید
پاسخ وزارت بهداشت به سواالت هفت صبح 

! MWC قسمت سوم؛ کنگره جهانی موبایل یا
طی دو هفته گذشــته، دو رویداد مهم به نام های سبیت و 
ایفا را که هر دو در آلمان برگزار می شــوند معرفی کردیم. 
اما این هفته ســری به اســپانیا خواهیم زد تا یکی دیگر از 
نمایشگاه های مشهور دنیا در حوزه تکنولوژی را برای شما 

معرفی کنیم.
کنگره جهانی موبایل یاMWC، نمایشگاه تخصصی صنعت 

مخابرات و به صورت مشخص، تلفن های همراه است.
زمان شروع فعالیت این نمایشگاه به سال 1987 برمی گردد 
که شکل قدیمی این نمایشگاه با فرم قبلی تا سال 2006 و 
با نام GSM شناخته می شــد اما از سال 2009 نام و محل 
برگزاری رویداد تغییر کرد و نمایشــگاهی که تا قبل از آن 
در جشنواره کن برگزار شــده بود، به شهر بارسلون اسپانیا 
 Mobile نقل مکان کرد. از همان سال هم نام جدید یعنی
World Congress برای این نمایشــگاه انتخاب شد. از 
همان زمان تا به امروز، این نمایشــگاه به مهم ترین رویداد 
مرتبط با تلفن های همراه در جهان تبدیل شد که هر ساله، 

هزاران نفر را به شهر بارسلون اسپانیا می کشاند.
کنگره جهانی موبایل هر ساله محل معرفی تعدادی از برترین 
گوشی های سال بوده است. برای مثال، در سال های دورتر 
که نوکیا بر دنیای تلفن های همراه سلطه ای بی چون و چرا 
داشت، نمایشــگاه MWC محل رونمایی این کمپانی از 
گوشی هایی مانند 8800 یا N96 بود. در همان سال های 
قبل از توسعه اندروید، سایر شرکت های تولیدکننده تلفن 
همراه مانند سونی اریکسون یا موتوروال هم در همین رویداد 
از مدل های جدیدشــان رونمایی می کردند. گوشی پر سر 
و صدای آن زمان یعنی W910 Walkman از ســونی 
اریکسون، یکی از همین مدل هاست که در حضور خبرنگاران 

و در حاشیه کنگره جهانی موبایل معرفی شد. 
همین روند باعث استقبال فعاالن حوزه موبایل از این رویداد 
شــد تا جایی که تعداد شــرکت های ارائه دهنده به بیش از 
2400 شرکت رسیده و سال گذشته بیش از 110هزار نفر از 
نمایشگاه بازدید کردند. حضور مستمر خبرنگاران کشورهای 
مختلف از جمله ایــران در این رویداد مهــم براهمیت آن 
افزوده. ســال 2019 کمپانی هوآوی، اولین گوشی تاشوی 
خود یعنی Mate X را در کنفرانس بزرگی در این نمایشگاه 
معرفی کرد و ســال قبــل از آن هم سامســونگ پرچمدار 
جدیدش یعنــی Galaxy S9 را در کنگره جهانی موبایل 
رونمایی کرد. امسال هم رویداد MWC بین روزهای پنجم 
تا هشتم اسفندماه برگزار می شود که همانند سال گذشته، 
برای تهیه گزارش از آخرین دستاوردهای صنعت موبایل، در 

این نمایشگاه حضور خواهم داشت.
از سال قبل، یک سالن بزرگ هم در این نمایشگاه به کسب 
و کارهای نوپا یا همان اســتارت آپ ها اختصاص داده شده، 
تا کسب و کارشان در حوزه موبایل را برای بازدیدکنندگان 
و سرمایه گذاران معرفی کنند. همچنین جلسات معرفی با 
حضور سرمایه گذارانی از نقاط مختلف دنیا برگزار می شود 
که شانس کسب ســرمایه را برای این کسب و کارهای نوپا 
افزایش می دهد. ســال قبل، کافه بــازار از ایران هم در این 

سالن حضور داشت.
پیش بینی می شود امسال هم گوشی تاشوی جدید هوآوی 
و گوشی های تاشــوی چند کمپانی دیگر، همراه با آخرین 
پیشرفت های اینترنت نسل پنجم یا 5جی در کنگره جهانی 

موبایل، معرفی و عرضه شوند.

نمایشگاه های معروف اروپا 

ستونیکشنبه
شهروز چركچي

روزنامه فرهنگي ،  اجتماعي،
شهري  واقتصاد         ي ایران
یکشنبه |6 بهمن  1398 
16 صفحه
شماره 2579
 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان ها 1000تومان

شارژ صنعت خودرو با   برق  مپنا!
به نظر می رسد بحث ورود قطب سوم به صنعت خودروسازی  جدی شده و گروه 

مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ممکن است نیروی سوم صنعت خودرو کشور باشد!
صفحه 06 را بخوانید

اسکوبار ایرانی 
اعدام شد 

عیسي.ز  با پنج كالس 
سواد سركرده باند 

بزرگ مواد مخدر در 
خلیج فارس بود

طالقبدونسهمیهبندی
حقایق درباره شایعه پر سر وصدای سهمیه بندی و محدودیت طالق گرفتن  صفحه 03 را بخوانید

سه دسته گل
تقدیم به 

کویتی های
بهانه گیر 

گل های زیبای 
شیخ و   وریا پیروزی 

راحت استقالل 
را  در دوبی  رقم زد 

تیمی که در سخت ترین و عجیب ترین شــرایط ممکن وارد لیگ قهرمانان 
آســیا شــده بود، در اولین گام حریف کویتی اش را به راحتی شکست داد و 
راهی آخرین مرحله پلی آف لیگ قهرمانان شــد. کویتی ها که اولین عامل 
محروم شــدن نمایندگان ایران از میزبانی در دور رفت لیگ قهرمانان آسیا 
بوده و نامه نگاری ها و هزینه های زیــادی در این راه انجام داده بودند، خیلی 
امیدوار بودند که در امارات از پس اســتقالل بربیایند. آنها به لطف مدیران 
کارآمد و فوتبالی خود، تقریبا در همه مراحل یک گام جلوتر از استقالل بودند 
و مشکالت استقالل را نداشــتند. برعکس، استقاللی ها با موانع زیادی برای 
رسیدن به این بازی روبه رو بودند. عجیب این که با وجود همه بی برنامگی ها، 
برگزاری بازی هیچ مشــکل جانبی نداشــت و تبلیغات دور زمین هم مثل 
همیشه متعلق به ایران بود! تا قبل از شروع بازی وضعیت استقالل اصال خوب 
نبود و هواداران این تیم به شدت نگران بازی بودند اما چند دقیقه بعد از این 
که داور مالزیایی سوت آغاز بازی را زد، مشــخص شد تیم کویتی در زمین 

حریف استقالل نیست.  
مجیدی تیمش را با همان سیستم 3-5-2 استراماچونی به مصاف الکویت 
فرستاد. در غیاب مدافعان میانی و اســماعیلی مصدوم، شاهین طاهرخانی 
و روزبه چشــمی در خط دفاع قرار گرفتند و آرش رضاوند پشت سر دیاباته 
و قائدی بازی کرد. حرکات تکنیکی قائدی و فشــار بی امان دیاباته، حریف 
کویتی را به عقب راند و استقالل در نیمه اول تیم برتر میدان بود. روی یک 
پاس بلند عمقی از دانشگر، توپ به دیاباته رسید و او پس از پیشروی به داخل 
محوطه جریمه با ضربه ای زمینی به گوشــه دروازه حریف گل اول استقالل 
را زد و نیمه اول با همین یک گل به سود استقالل به پایان رسید. شاگردان 
مجیدی در نیمه دوم با آرامش و اعتماد به نفس بیشــتری به زمین رفتند. 
در این نیمه هم با درخشــش وریا غفوری و دیاباته استقالل به دو گل دیگر 
رسید. وریا با ســانتری دقیق پاس گل دوم را به دیاباته داد و خودش با یک 
ضربه ایستگاهی دیدنی گل سوم را زد. استقاللی ها در این نیمه می توانستند 
گل های بیشتری هم بزنند اما دیاباته، قائدی و ارسالن مطهری چند فرصت 
خوب را از دست دادند. در نهایت تیم خسته استقالل با 3گل حریف کویتی 
خود را مغلوب کرد و برای الریان خط و نشان کشید. در دیگر بازی این مرحله 
شــهرخودرو در بازی مقابل الرفاع بحرین که حتــی فیلمبرداری و پخش 
تلویزیونی هم نداشت، با نتیجه 2-1 به برتری رسید. خلعتبری و قاسمی نژاد 
گل های شــهرخودرو را زدند. این تیم در مرحله بعد به مصاف السیلیه قطر 

خواهد رفت که کریم انصاری فرد را در ترکیب خود دارد.

در 62سالگی
اورست را  

فتح می کنم
گفت وگو با عزیز عبدی، 
کوهنورد60 ساله ای که 
10قله بلند دنیا را فتح 

کرده و بیش از 100بار به 
دماوند صعود داشته است  

صفحه 15 را بخوانید

عیسي. ز یا عیسي زمین كوفته، معروف 
به »تمســاح خلیج فارس« اعدام شد. 
مردي كه یك روز ظهــر در خرداد ماه 
ســال 93 به یكي از هتل هــاي مجلل 
شیراز مراجعه مي كند و از رزروشن هتل 
مي خواهد تا سوئیت 146 را به او تحویل 
بدهد اما كارمند هتل اعالم مي كند آن 
سوئیت قبال پر شــده است. مرد مسافر 
اعالم مي كند سوئیت را تخلیه كنند و اتاق 
را به او بدهند. همه با تعجب مي گویند كه 
امكان ندارد. همین پاسخ خشم مسافر 
را برمي انگیــزد و ســراغ مدیر هتل را 
مي گیرد. مدیر هتل هــم نمي تواند او را 
آرام كند،مــردي را كه مي خواهد همان 
لحظه پول كل هتل را بپردازد و كارمندان 
را با مهمانان هتل یك جا بیرون بریزد ... 

صفحه 14 را بخوانید
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بدترین بازي هاي تاریخ
بررسي پنج محصولي که صنعت بازي را 

به مرز نابودي کشاندند   صفحه  12 را بخوانید
شکست یک نوستالژي

نقد و بررسي بازي »شنمو3« که باالخره بعد
از 18سال منتشر شد  صفحه  13

سرمایه هاي الزم براي 
جان  گرفتن وام مسکن

بررسي بازار مسکن در 10شهر پرجمعیت صفحه 04
داستان هایی درباره فروزان، گل پسر، 

خطای پزشکی و سکته قلبی   صفحه 08


	01 new

