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چمدان

چشم اندازهاي چشم نواز

كاهش چشمگير 
قيمت خودرو

مقام نخست كاهش قيمت در خودروهاي داخلي در يك هفته اخير تا 
يكشنبه هفته جاري به پژوپارس سال با 5 / 4 ميليون تومان تعلق دارد

ــكه پس از  ــل توجه قيمت ارز و س ــش قاب كاه
گذشتن از بازار مسكن اكنون به بازار خودرو رسيده 
است، به طوري كه قيمت انواع خودروهاي داخلي 

تا 5 / 4 ميليون تومان نيز كاهش يافته است.
ــم،  از آنجاكه ارز  ــگار جام ج ــزارش خبرن به گ
ــي و كاالي پايه و تعيين كننده در اقتصاد  يك داراي
ــي رود هرگونه تغيير آن در قيمت  ــمار م ايران به ش
ــه قيمت ارز  ــر مي گذارد؛ چرا ك ــاير كاالها تاثي س

تعيين كننده قيمت توليد و قيمت واردات است.
ــج انتخابات  ــالم نتاي ــس از اع ــه پ ــون ك اكن
رياست جمهوري قيمت ارز و به طور مشخص دالر 
ــدود 3750 تومان  ــا حدود 20 درصد كاهش از ح ب
ــت و پنجم  در روز بعد از اعالم نتايج انتخابات (بيس
ــنبه هفته جاري)  خرداد) به 3095 تومان (در يكش
رسيده است، اثرات اين كاهش بر ديگر بازارها روبه 

آشكار شدن است.
ــاري عالئم  ــه در اوايل هفته ج ــن  ك ــس از اي پ
ــكن حكايت از كاهش قيمت ها  ــيده از بازار مس رس
ــد كاهش  ــت، اكنون از بازار خودرو خبر مي رس داش

ــقوط گونه قيمت برخي خودروهاي توليد داخل  س
آغاز شده است. اين كاهش قيمت آنقدر غيرمنتظره 
بوده كه بازار هنوز بدرستي آن را درك و هضم نكرده 
ــت و معامالت راكد مانده است؛ چرا كه عالوه بر  اس
ريشه يابي فعاالن بازار از كاهش قيمت ها و تاثير آن 
ــر ركود معامالت، نفس كاهش قيمت ها نيز باعث  ب
ــد؛  راكد ماندن معامالت تا روزهاي آينده خواهد ش
چرا كه مردم و خريداران بازار در انتظار كاهش بيشتر 

به سربرده و از هرگونه خريد دست مي كشند. 
ادامه در صفحه 4

قهرمان اروپا 
تسليم واليبال 

ايران شد
شاگردان والسكو براى ديدار با 

ايتاليا وارد شهر مودنا شدند
اميد توفيقي/ گروه ورزش

ــورمان با تكيه بر حمايت  ــم ملي واليبال كش  تي
ــالن آزادي  ــاگر حاضر در س بي امان 12 هزار تماش
ــتان؛ شكست دادن قهرمان اروپا  كاري كرد كارس
ــتارگان صرب  ــتگي رقم خورد كه س چنان با شايس
ــودند و  ــورمان گش ــين تيم كش ناگزير لب به تحس
شاگردان والسكو با روحيه اي دو چندان عازم ايتاليا 

و مصاف با اين قدرت برتر دنياي واليبال شدند. 
ــتين تجربه  ــرايطي نخس ــال ايران در ش واليب
ــر مي گذارد كه  ــت س ــور در ليگ جهاني را پش حض
ــان بر اين  ــم كادرفني و بازيكنان و هم كارشناس ه
نكته اجماع دارند كه اين حضور صرفا ميدان كسب 
ــتن به جمع قدرت هاي  تجربه و آغاز راه براي پيوس
اين ورزش است. با وجود چنين ديدگاهي كه تا حدي 
مبتني بر واقعيت است دليل نمي شود تيم كشورمان 
ــگ تفريح بدانيم؛  ــاي معتبر، زن ــن رقابت ه را در اي
همچنان كه در چهار بازي انجام شده اين نكته ثابت 
ــتان نامدار با قبول  ــد و در چهارمين بازي صربس ش

شكست 3 بر 2 پي به قدرت واليبال ايران برد.
ــاعت به طول  يك بازي مهيج كه بيش از دو س
ــت هاي اول،  ــي آن تيم ايران در س ــد و ط انجامي

ــب با امتيازهاي  ــارم و پنجم اين بازي به ترتي چه
ــيد و  25 بر 20، 25 بر 22 و 15 بر 12به پيروزي رس
ــوم با امتياز هاي 26 بر 24 و  ــت هاي دوم و س  در س
ــد. در پايان  ــتان مغلوب ش 25 بر 23 در برابر صربس
ــزه زريني،  ــنبه در حالي كه حم ــازي عصر يكش ب
ــاز، امتياز آورترين  ــي زن تيم ايران با 18 امتي قدرت
ــوويچ صرب  ــد، آتناس ــن ميدان انتخاب ش بازيك
ــت در بين  ــت آوردن 16 امتياز توانس ــم با به دس ه

هم تيمي هاي خود عملكرد بهتري داشته باشد.
براي بررسي اين پيروزي ارزشمند سراغ بهروز 
ــرمربي كنوني  ــابق تيم ملي و س عطايي، مربي س

باشگاه كاله رفتيم.
منطق بر احساس غلبه كرد

ــران در اين بازي  ــي با بيان اين كه تيم اي عطاي
ــتباه هاي كم خود را گرفت به جام جم گفت:  مزد اش
همان طور كه پيش بيني مي شد همچون بازي اول، 
ــختي را پشت  ــنبه هم ديدار فوق العاده س روز يكش
سر گذاشتيم؛ با اين تفاوت كه اين بار منطق واليبال 
ــد و فارغ از فضاي سالن  ــاس تيم ما چيره ش بر احس
ــتباهات بازيكنان به حداقل رسيد تا اين پيروزي  اش

ارزشمند به دست آيد.
ــد بازي هاي تيم  ــاره به روند رو به رش وي با اش
ــتان  ملي تصريح كرد: واقعيت ديدار مقابل صربس
ــود كه از هر  ــا تجربه ايران ب ــرمربي ب ــت پر س دس
ــرد، بخوبي از  ــتفاده مي ك ــن جايگزيني اس بازيك
ــد و اين نكته به خوبي  ــئوليتش بر مي آم عهده مس

توانمندي واليبال كشورمان را نشان مي دهد.
ادامه در صفحه 18

كاخ گلستان جهاني شد
با ثبت جهاني كاخ گلستان، تعداد آثار ايران در فهرست جهاني يونسكو 

به عدد 16 رسيد
ــا انتظار  ــره بعد از مدت ه ــتان باالخ كاخ گلس
ــاالنه ميراث جهاني  ــي و هفتمين نشست س در س
ــهر «پنوم پن» كامبوج در حال  ــكو كه در ش يونس
برگزاري است، در فهرست ميراث جهاني ثبت شد 
ــورمان در يونسكو به  ــده كش تا تعداد آثــار ثبت ش

16 اثر برسد. 
ــتان كه  به گزارش جام جم، مجموعه كاخ گلس
ــيده، تنها بناي تاريخي  ــون به ثبت جهاني رس اكن

ــت كه از قابليت ثبت جهاني برخوردار  پايتخت اس
ــادگاري به جاي مانده از ارگ  ــود. اين مجموعه ي ب
تاريخي تهران محل اقامت شاهان سلسله قاجار و 
ــت  از زيباترين و كهن ترين بناهاي پايتخت دويس
ــت و در چند سال گذشته با تالش و  ــاله ايران اس س
پيگيري كارشناسان، مديران و مسئوالن توانست 

از شرايط الزم براي ثبت برخوردار شود.
ادامه در صفحه 5

 گفت و گو

با اميرعلي دانايي
 بازيگر نقش «فرخ» 
سريال «كاله پهلوي»
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نگاهي به عجيب ترين 
چشم اندازهاي جهان

بدون 
پول و پارتي 
نقش اول شدم

«آنتي 2500 » به جاي «اس 300»
ــيه  ــت  دولت روس ــي گزارش ها حاكى  اس برخ
ــدي براي مصالحه  ــنهاد جدي قصد دارد با طرح پيش
ــامانه هاي موشكي  ــالمي ايران، س با جمهوري اس
ــك هاي «اس300» به  ــي 2500 را به جاي موش آنت

كشورمان تحويل دهد.
ــگاه خبريـ   ــارس و به نقل از پاي ــه گزارش ف ب
ــي «راس بالت»، در صورت توافق طرفين در  اينترنت
ــكايت خود به دادگاه  اين خصوص، طرف ايراني از ش
بين المللي به خاطر فسخ قرارداد فروش «اس300» 
ــيه هم عالوه بر بازگرداندن  صرف نظر كرده و روس
اعتبار خود به عنوان يك فروشنده تسليحات نظامي، 
ــيد.يك مقام آگاه نزديك به  ــه پول خود خواهد رس ب
ــيه گفته  ــاي نظاميـ  فني روس ــس همكاري ه آژان
ــكي «آنتي2500» در واقع  است: سامانه هاي موش
ــتم هاي «اس300 بي»  ــده سيس ــوع مدرنيزه ش ن

است.
ــاله را تائيد  ــام كاخ كرملين نيز اين مس ــك مق ي
كرده و گفته است: لغو حكم رياست جمهوري روسيه 
ــازي  ــال 2010 در خصوص محدودس مربوط به س
ــاي نظامي- فني با ايران در پي تصويب  همكاري ه
ــه ايران در  ــليحاتي علي ــه تحريم كننده تس قطعنام
ــازمان ملل ممكن نيست، ولي ما  ــوراي امنيت س ش
ــي امكان تحويل سامانه هاي موشكي  در حال بررس
ــتيم كه شامل محدوديت هاي  ديگري به ايران هس
ــود.پيش از  ــده در اين حكم نمي ش در نظر گرفته ش
ــيدمحمودرضا سجادي، سفير ايران در مسكو  اين س
اعالم كرده بود كه پيشنهاد قبلي روسيه در خصوص 

ــكي «تور- ام» به ايران  ــامانه هاي موش تحويل س
موردپسند مقامات تهران قرار نگرفته است.

كارشناسان معتقدند كه دولت ايران ممكن است 
ــكو موافقت كند. به گفته  با طرح مصالحه جديد مس
ــنهاد را بپذيرند، اين  آنان، اگر مقامات تهران اين پيش
ــاله هم باعث تقويت توان تدافعي ايران در مقابل  مس
تهديدات خارجي شده و هم مواضع روسيه را به عنوان 
ــه همكاري هاي  ــان در زمين ــريكي قابل اطمين ش

نظامي- فني تقويت خواهد كرد.
ــاله تحويل ــك، مس ــع ديپلماتي ــه مناب  به گفت
ــي از  ــاي «اس300»، يك ــه ج ــي2500» ب «آنت
ــات اصلي در جريان مذاكرات آتي والديمير  موضوع
ــا محمود احمدي نژاد  ــيه ب پوتين رئيس جمهور روس
ــه انتظار مي رود  ــود خواهد بود ك ــاي ايراني خ همت
ــران كشورهاي  ــت س ــيه نشس اول جوالي در حاش
ــود.اين گزارش  ــكو انجام ش صادركننده گاز در مس
ــخ  ــاع ايران به دنبال فس ــت: وزارت دف ــزوده اس اف
ــكي «اس300»  ــامانه موش قرارداد تحويل پنج س
ــوي دولت روسيه به ارزش حدود  ــور از س به اين كش
800ميليون دالر، از طرف روسي به دادگاه بين المللي 
ــكايت كرده و خواستار دريافت غرامتي معادل  ژنو ش
ــده است. با توجه به اين واقعيت  چهار ميليارد دالر ش
كه خطر بازنده شدن روسيه در اين دادگاه بسيار زياد 
است و اجرا نشدن حكم دادگاه نيز به اعتبار اين كشور 
ــيب جدي  ــليحات نظامي آس در عرصه صادرات تس
خواهد زد، مقامات مسكو در تالشند تا با طرف ايراني 

در خارج از چارچوب دادگاه به مصالحه دست يابند.

تقديم گزارش عملكرد انتخاباتي رسانه ملي به رهبر انقالب
ضرغامى: با تثبيت الگوي جديد و پيشرفته تبليغات انتخاباتي از سوى نظام از روش هاي سرمايه ساالر غربي فاصله گرفته ايم

ــال نامه اي به محضر  ــانه ملي با ارس رئيس رس
ــع عملكرد  ــزارش جام ــم انقالب، گ ــر معظ رهب
ــازان رسانه ملي در طول دوره  معاونت ها و برنامه س

برگزاري انتخابات را تقديم كرد.
ــي از اين نامه آمده است: قلم، ناتوان و  در بخش
زبان، قاصر از اداي حق بزرگواري و لطف بيكران و 
ــانه ملي  اميدبخش حضرتعالي به فرزندانتان در رس
ــت. بدون ترديد هر چه كه هست، نتيجه اعتماد  اس
ــما به خدمتگزاراني است كه با هزاران  ارزشمند ش
ــتي و خطا تالش مي كنند تا خود را به حداقل  كاس

انتظارات مورد نظر حضرتعالي نزديك كنند.
ــت در خلق  ــت تاريخي مل ــا هداي ــي ب جنابعال
ــه سياسي فصل جديدي از پيروزي رهروان  حماس
ــتكبار جهاني را رقم  ــي بزرگ در مقابله با اس خمين
ــته در دل هاي  ــد و اميد به آينده را بيش از گذش زدي
ــتاقان انقالب اسالمي در سراسر جهان روشن  مش
ساختيد. از اين كه به بركت و مدد الهي، شاهد لبخند 
رضايت بر چهره نوراني تان هستيم، خداوند متعال 

ــي از گزارش  ــاكريم. همچنين در بخش هاي را ش
تقديمي آمده است:

ــات مجدد قانونمداري و امانتداري در نظام و  اثب
همچنين حاكميت كم نظير امنيت، آرامش و اخالق 
ــادي به  ــاط و ش ــور و نش در عين خلق فضاي پرش

ــطح  ــان از ارتقاي س يادماندني در ميان مردم، نش
بينش و بصيرت عمومي در جامعه است.

تثبيت مرجعيت كامل رسانه ملي با ثبت اعتماد 
ــي و انفعال كامل  ــه بي طرف ــدي مردم ب 85 درص
ــبكه هاي ضدانقالب از نتايج مهم سياست هاي  ش

تبليغي جمهوري اسالمي است.
ــت: امروز با تثبيت الگوي  ضرغامي افزوده اس
ــرفته تبليغات انتخاباتي از سوى نظام  جديد و پيش
ــالمي، از  و مبتني بر انتظارات آرماني جمهوري اس

روش هاي سرمايه ساالر غربي فاصله گرفته ايم.

ايران از واردات گاز  از تركمنستان بي نياز مي شود
ــازي گاز طبيعي  ــركت ذخيره س مديرعامل ش
ايران با اعالم روشن شدن نخستين مشعل مجتمع 
ــل اين طرح  ــوريجه، از تكمي ــازي گاز ش ذخيره س
ــا بهره برداري  ــر داد و گفت:  ب ــال خب در مرداد امس
ــتان  ــران از واردات گاز از تركمنس ــن طرح، اي از اي

بي نياز مي شود.
به گزارش شانا، مسعود سامي وند با بيان اين كه 
شوريجه دومين و بزرگ ترين مخزن ذخيره سازي 
ــه خبرنگاران گفت:  ــت، ب گاز ايران و خاورميانه اس
ــعل بخش تزريق اين مجتمع،  ــن شدن مش با روش
ژنراتورهاي اين بخش 12مگاوات برق توليد خواهد 

ــرفت فيزيكي طرح ذخيره سازي گاز  كرد.وي پيش
ــوريجه را 95درصد اعالم و اظهار كرد:  در مخزن ش
ــن طرح كه در دو بخش تزريق و پااليش، مراحل  اي
ــي را مي گذراند، در صورت تامين گاز از بخش  نهاي
باالدست، بيش از 700 ميليون مترمكعب گاز براي 
استفاده در زمستان امسال در آن ذخيره خواهد شد. 
سامي وند تصريح كرد: با تكميل طرح ذخيره سازي 
ــازي گاز در اين  ــوريجه، ذخيره س گاز در مخزن ش
ــروع دوره سرما (آبان ماه) آغاز  مخزن همزمان با ش

خواهد شد.
ــازي گازطبيعي  ــركت ذخيره س ــل ش مديرعام

ــاخت اين مخزن با تكيه بر  ايران گفت: طراحي و س
ــان ايراني انجام و تجهيزات آن نيز  دانش متخصص
ــور توليد شده، به گونه اي  تا حد ممكن در داخل كش
ــش پااليش و بيش از  ــه 82درصد تجهيزات بخ ك
40درصد بخش تزريق آن داخلي سازي شده است.

ــازي و برداشت گاز از مخزن شوريجه  ذخيره س
ــه اي كه در  ــت، به گون ــده اس ــاز تعريف ش در دو ف
ــون مترمكعب تزريق و  ــت روزانه ده ميلي فاز نخس
ــت خواهد شد و در فاز  20ميليون مترمكعب برداش
ــده   دوم اين طرح نيز، اين اعداد در بخش هاي ياد ش

( تزريق و برداشت) به دو برابر خواهد رسيد.

ــامي وند هزينه اجرايي اين طرح را (براساس  س
ــال 1388) 220 ميليارد تومان  ــوب س بودحه مص
ــش از 200 ميليارد  ــرد و گفت: تاكنون بي ــالم ك اع
ــت. وي با بيان  ــده اس ــن مبلغ هزينه ش ــان اي توم
اين كه ظرفيت ذخيره سازي گاز در مخزن شوريجه 
ــاخت و  ــت، طراحي، س 6 / 4 ميليارد مترمكعب اس
ــه  ــرداري از اين مخزن را خلق دومين حماس بهره ب
اقتصادي صنعت گاز در ذخيره سازي خواند و گفت: 
ــازي  ــا بهره برداري از اين طرح، ايران در ذخيره س ب
گاز طبيعي، از رتبه نوزدهم به رتبه پنجم جهان ارتقا 

خواهد يافت.

رئيس جمهور لبنان: تفكر و خط مشي روحاني 
به نجات منطقه كمك مي كند

ــليمان، رئيس جمهور لبنان در گفت وگويي تلفني با رئيس جمهور  ــل س ميش
ــما براي نجات  ــي و دولت ش ــب ملت ايران تاكيد كرد: ما به تفكر، خط مش منتخ

منطقه و بويژه سوريه دل بسته ايم.
به گزارش پايگاه اطالع رساني رئيس جمهوري منتخب، ميشل سليمان بار ديگر 
ــالم والمسلمين دكتر حسن روحاني به عنوان رئيس جمهوري  انتخاب حجت االس
اسالمي ايران را تبريك گفت. رئيس جمهور منتخب ملت ايران نيز با تشكر از تماس 
ــت جمهوري اسالمي ايران كمك به  ــا سياس رئيس جمهور لبنان اظهار كرد: اساس
ــت و راه حل مشكالت را نظامي نمي دانيم. روحاني  ملت ها و دولت هاي منطقه اس
ــوريه و جلوگيري از كشتار  با تاكيد بر ضرورت برقراري آرامش در منطقه و بويژه س
ــتار عدم مداخله دولت هاي خارجي در امور داخلي سوريه شد.  ــور، خواس در اين كش
رئيس جمهور منتخب ملت ايران تاكيد كرد: معتقديم مردم سوريه خود بايد درباره 
سرنوشت كشورشان تصميم بگيرند. ميشل سليمان در پايان اين گفت وگوي تلفني 
با تشكر از مواضع رئيس جمهور منتخب ملت ايران گفت: مواضع شما دلگرم كننده 

و اميدبخش است. 

پرونده

بيش از 70 سال از انتشار نخستين داستان هاي 
عامه پسند در ايران مي گذرد و اين جريان فراز و 
فرودهاي بسياري را پشت سر گذاشته است

فيلمفارسي  هاي ادبيات !
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كره جنوبي سرمربي جديد خود را معرفي كرد
ــيون فوتبال كره جنوبي، هونگ ميونگ  فدراس
ــين تيم ملي اين كشور را به عنوان  بو، كاپيتان پيش
ــه تغيير  ــرد. تصميم ب ــد معرفي ك ــرمربي جدي س
سرمربي زماني گرفته شد  كه تيم ملي اين كشور در 
ــان با يك گل مغلوب تيم  آخرين بازي خود در اولس
ملي ايران شد. اكنون پس از يك هفته از آن بازي، 
ــاله با قراردادي  هونگ ميونگ بو، چهل و چهار س

دوساله جانشين چوي كانگ هي شد.
ــرمربي جديد كره جنوبي به عنوان بازيكن از  س

سال 1990 در چهار جام جهاني پياپي حضور داشت 
و در جام جهاني 2002 كه كره جنوبي به نيمه نهايي 
ــان كره جنوبي به  ــيد، به عنوان كاپيت رقابت ها رس
ــورش تبديل شد. او كار  يكي از قهرمانان ملي كش
مربيگري خود را با دستياري تيم ملي بين سال هاي 
ــيايي  ــا 2007 آغاز كرد و در بازي هاي آس 2005 ت
ــه ساله هاي كره را به  ــت و س گوانگژو  تيم زير بيس
ــك 2012 لندن نيز با  ــاند و در المپي مدال برنز رس

همين تيم به مدال برنز رسيد.
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