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ورزشکاران در سومین روز بازی های پاراآسیایی کوالک کردند

روز طالیی کاروان ایران در جاکارتا

ســومین دوره بــازی هــای پاراآســیایی
جاکارتــا  2018کــه از شــنبه گذشــته آغــاز
ورزشی شــده ،امــروز بــا کــوالک ورزشــکاران
ایــران در کســب خوشــرنگ تریــن مــدال
ادامــه یافــت .بــه گــزارش گــروه ورزش ،کاروان ایــران
کــه در دو روز اول تنهــا صاحــب یــک مــدال طــا توســط
شــاهین ایزدیــار در رشــته شــنا شــده بــود ،امــروز بــا برنــز
زهــرا ُبرناکــی اســتارت خوبــی داشــت .در مســابقات
دوومیدانــی بانــوان و در بخــش پــرش طــول ،زهــرا
ُبرناکی بعد از ورزشــکاران ازبکســتان و ســریالنکا ،ســوم
شــد و مــدال برنــز را بــر گــردن آویخــت.
در مــاده پرتــاب وزنــه کالس  F32عرفــان ســیفی پــور
طالیــی شــد و دومیــن مــدال طــا را بــرای کاروان ایــران
بــه ارمغــان آورد .در مــاده پرتــاب نیــزه کالس 13/F12
بهــزاد عزیــزی و ســیدعرفان حســینی بــه مدالهــای
نقــره و برنــز دســت یافتنــد .علــی امیــدی هــم در پرتاب
نیــزه کالس  F42مــدال برنــز کســب کــرد .در بخــش
پرتــاب دیســک نیــز هــر  3نماینــده ایــران بــر روی ســکو
رفتنــد .در ایــن بخــش علیرضــا قلعــه ناصــری طــا
گرفــت .جلیــل باقــری بــه مــدال نقــره دســت یافــت
و حامــد امیــری صاحــب مــدال برنــز شــد .در رقابــت
هــای تیرانــدازی ســاره جوانمــردی تیرانــداز خوشــنام و
پرافتخار کشورمان ،یکبار دیگر در مسابقاتی مهم طال
را از آن خــود کــرد .دو ورزشــکار از هنــد ،صاحــب گــردن
آویــز نقــره و برنــز شــدند .مســعود ســلطانی فــر ،وزیــر
ورزش و جوانــان در مجموعــه تیرانــدازی «ســانایان»
حضــور داشــت و از نزدیــک شــاهد افتخارآفرینــی

ســاره جوانمــردی بــود .در مــاده تفنــگ بــادی کالس
 R2رقیــه شــجاعی عنــوان قهرمانــی را کســب کــرد تــا
دیگــر طالیــی کاروان ایــران نــام بگیــرد .در ایــن بخــش
ورزشــکاران چیــن ،دوم و ســوم شــدند .همچنین میثم
بنــی طبــا جــودو کار نابینــای وزن  ۶۰کیلوگــرم ایــران بــا
غلبــه بــر حریــف هنــدی ،مــدال برنــز را از آن خــود کــرد.
در وزن  66کیلوگــرم جــودو نیــز رضا غالمی با شکســت
حریفــی از چیــن بــه مــدال برنــز رســید .در ادامــه رقابت
هــای تنیــس روی میــز نیــز حســن جانفشــان در دیــدار
نیمــه نهایــی بــه مصــاف حریفــی از کــره جنوبــی رفــت
و بــا قبــول شکســت بــه مــدال برنــز دســت یافــت.در
مســابقات والیبــال نشســته تیــم ملــی بانــوان ایــران در
دومیــن دیــدار خــود اندونــزی را بــا نتیجــه  ۳بــر صفــر
شکســت داد .تیــم ملــی مــردان ایــران نیــز بــا نتیجــه 3
بــر صفــر برابــر ژاپن بــه پیــروزی رســید.با این اوصــاف تا
لحظه تنظیــم ایــن گزارش(ســاعت  )14کاروان ایران با
مجمــوع  14مــدال در رده چهــارم جــدول توزیــع مــدال
هــا قــرار دارد .کشــورهای چیــن ،کــره جنوبــی و ژاپــن اول
تــا ســوم هســتند .کاروان ایــران بــا گذشــت  2روز از ایــن
مســابقات بــا کســب  5مــدال طــا 2 ،نقــره و  6برنــز در
جایــگاه چهــارم جــدول توزیــع مــدال هــا قــرار گرفــت.
روز دوشــنبه در دومیــن روز از ایــن دوره از مســابقات
ورزشــکاران کشــورمان در رشــته هــای مختلــف بــه
مصــاف رقبــا رفتنــد .در مســابقات دوومیدانــی و در
بخــش پــرش طــول بانــوان ،زهــرا ُبرناکــی به مــدال برنز
دســت یافــت .در ایــن بخــش ورزشــکاران ازبکســتان و
ســریالنکا اول و دوم شــدند.
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اقتصادی امضــای پیمانهــای پولــی بــرای
حــذف دالر از چرخــه مبــادالت
تجــاری در حــال گســترش اســت .سیاســتهای
جنجالــی و ســختگیرانه دونالــد ترامــپ در حــوزه
تجــارت بــا امریــکا بویــژه تحریمهــای تجــاری
علیــه روســیه ،ترکیــه و ایــران ،همچنیــن اعمــال
تعرفههــای ســنگین بــرای صــادرات کاالهــای
چینــی و اروپایــی بــه امریــکا چندماهــی اســت کــه
اختــاالت پولــی و مالــی مختلفــی را در اقتصــاد
کشــورهای یــاد شــده و تجــارت جهانــی بــه وجــود
آورده اســت.
کاهــش ارزش پــول ملــی و عــدم امکان دسترســی
بــه داراییهــای حاصــل از مبادلههــای تجــاری از

جملــه آثــار ایــن سیاس ـتهای تندروانــه دولــت
امریــکا بــر اقتصــاد ایــن کشــورها اســت.
ایــن وضعیــت موجــب شــد تــا مســئوالن ارشــد
چیــن ،ترکیــه ،ایــران و روســیه کــه اقتصــاد آنهــا
بیشــترین تأثیرپذیــری را از سیاس ـتهای جدیــد
ارزی -تحریمــی امریــکا دارنــد در کنــار اتحادیــه
اروپــا بهدنبــال اتخــاذ سیاســتهایی بــرای
حداقلــی شــدن آثــار ایــن تحریمهــا و تعرفههــا
بــر اقتصــاد داخلــی و همچنیــن مقابله بــه مثل با
امریکایــی باشــند.
انعقــاد پیمانهــای پولــی دو یــا چندجانبــه و
اســتفاده از ارزهــای ملــی در مبــادالت تجــاری
بــا هــدف خــارج کــردن دالر از چرخــه مبــادالت
تجــاری و همچنیــن اعمــال تعرفههــای متقابــل
بــر کاالهای امریکایی بخشــی از این سیاسـتهای

محاکمه قضایی همسر نتانیاهو
برای غذای الکچری
فروغ احمدی
خبرنگار

جهان بنیامیــن نتانیاهــو کــه در جریــان مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل بــا طــرح مســأله
تورقوزآبــاد ،بــار دیگــر اعتبــار جهانی خــود را زیر ســؤال برد،
بــا بحــران اعتبــاری جدیــد دیگــری مواجــه شــده و همســر
او ،ســارا نتانیاهــو بــرای اولیــن بــار نــه بهدلیــل پروندههــای
فســاد مالی پیشــین و همیشــگی که بــرای ســفارش غذایی
فــوق الکچــری در جلســه محاکم ـهای حاضــر شــد.
بهگــزارش رســانههای رژیــم صهیونیســتی ،ســارا نتانیاهــو
بیــش از  ۱۰۰هــزار دالر بــرای ســفارش صدهــا وعــده
غذایــی از رســتوران ،از دولــت پــول گرفتــه اســت کــه ایــن
اقــدام خــاف قوانیــن اســرائیل اســت .طبــق قوانیــن اگــر
خدمتــکاری بــرای پخــت و پــز در خانــه اســتخدام شــده
باشــد ،ایــن اقــدام ممنــوع اســت .ایــن اولیــن بــاری نیســت
کــه ســارا نتانیاهــو دادگاهــی شــده اســت .ســال ۲۰۱۶
دادگاهــی در فلســطین اشــغالی او را در پرونــده آســیب
رســاندن بــه یــک کارمند محکــوم بــه پرداخــت  ۴۲۰۰۰دالر
کــرده بــود .امــا اولیــن بــار اســت کــه بهدلیــل فســاد مالــی و
ریخــت و پاشهــای بیهــودهاش بــه میــز محاکمــه کشــانده
میشــود.
بــه نوشــته روزنامــه هاآرتــص ،همســر نتانیاهــو اتهــام
پرونــده غــذای الکچــری را رد کــرده و حاضــر نشــده کــه
ارتــکاب جــرم را بپذیــرد و هزینههــا را بازپرداخــت کنــد و
در عــوض آن دادســتانها در مجازاتــش تخفیــف قائــل
شــوند .او پــس از برگــزاری اولیــن جلســه دادگاه،هیــچ
پاســخی بــه ســؤاالت خبرنــگاران نــداد و به همــراه وکالیش
از دادگاه خــارج شــد .وکالی او اتهامــات وارد شــده را رد و
اعــام کردهانــد کــه مقــررات مربــوط بــه ســفارش غــذا از
لحــاظ حقوقــی در ایــن پرونــده صــدق نمیکنــد و در واقــع
یکــی از کارکنــان ایــن خانــواده بــوده کــه با وجــود اعتراضات
نتانیاهــو ،ایــن غذاهــا را ســفارش داده اســت.
آنهــا پیش از جلســه اســتماع نیــز بیانیهای منتشــر کردند و
نوشــتند کــه «بــرای اولیــن بــار در تاریــخ همســر رهبــر کشــور
بهدلیــل ســفارش پاســتا و غــذا از بیــرون متهــم شــده» و
چنیــن اتهاماتــی هیــچ مبنــای حقوقــی نــدارد.

مشــترک کشــورها علیــه امریــکا اســت.
در ایــن میــان کشــور چیــن رتبــه اول انعقــاد
پیمانهــای پولــی بــرای خــارج کــردن دالر از
مبــادالت پولــی خــود را دارد .طــی ماههــای اخیــر
کشــورهای عــراق ،ایــران ،ترکیــه و روســیه هــم
اعــام کردنــد کــه بــا انعقــاد پیمانهــای پولــی دو
یــا چندجانبــه ،دالر را از مبــادالت تجــاری خــود
حــذف میکننــد.
ëëحذفدالرازمبادالتتجاری
در همیــن حــال نشــریه اقتصــادی بارونــز چــاپ
امریــکا هــم اخیــراً در تحلیلــی نوشــت :روابــط
امریــکا و چیــن تحــت تأثیــر تحریمهــای جدیــد
امریــکا علیــه ایــران از اواســط آبــان وارد فــاز
جدیــدی خواهــد شــد.پیتر هــارل کــه در وزارت
خارجــه دولــت بــاراک اوبامــا روی تحریمهــای
ایــران کار میکــرد ،معتقــد اســت چیــن در
موقعیــت بهتــری بــرای فــرار از تحریمهــا قــرار
دارد .آنهــا دارای تعــداد زیــادی شــرکتهای نفتی

و پاالیشــی کوچــک هســتند کــه ارتبــاط مســتقیمی
بــا امریــکا ندارنــد.
همچنیــن چیــن دارای تجربــه خریــد نفــت خــام
از طریــق انعقــاد پیمانهــای مالــی مســتقل از
دالر بــا ارز ملــی خــود اســت و بــه نظــر میرســد
اکنــون نیــز چینیهــا دنبــال اتخــاذ همیــن رویکــرد
هســتند.
برخــی مقامهــای اروپایــی هــم در راســتای تقویت
یــورو و نیــز مقابلــه بــا مثــل علیــه تعرفههــای
اعمالــی امریــکا بــر کاالهــای اروپایــی و تحریمهای
اعمالــی علیــه متحــدان تجــاری خــود -بــه طــور
مشــخص ایــران -اعــام کردهانــد کــه بهدنبــال
ایجــاد کانالهایــی بــرای مبادالت تجاری مســتقل
از دالر هســتند .در ایــن میــان پیمــان پولــی ســه
جانبــه میــان ایــران ،روســیه و ترکیــه کــه بــه تازگــی
امضــا شــده اســت ،گام اول حــذف دالر از مبادالت
تجــاری میــان ایــن  3کشــور محســوب میشــود کــه
حضــور دالر در مبــادالت را کمرنــگ خواهــد کــرد.

اولین مزرعه روباتیک
آغاز بهکار کرد
بیتا میرعظیمی
خبرنگار

فناوری شــرکت Iron Ox
مزرعهای روباتیــک را در
مســاحتی نزدیــک به  800متــر مربع در
شــهر ســن کارلــوس در نزدیکــی ایالــت
ســان فرانسیســکو امریــکا راهانــدازی
کــرده اســت .ایــن مزرعــه اولیــن مزرعــه
روباتیــک در ایــن منطقــه بشــمار
مـیرود کــه درآن  15روبات مشــغول به
کار بــوده و بــدون دخالــت کارگر انســانی
ســبزیها را کاشــته و درو میکننــد .ایــن
مزرعــه جالــب یــک مزرعــه معمولــی
نیســت .چــرا کــه روباتهــا بیســرو
صــدا در بخشهــای متفــاوت تولیــد
ســبزیجات مشــغول بــهکار بــوده و
هیــچ گونــه بیانضباطــی در کار آنهــا
مشــاهده نمیشــود .در ایــن مزرعــه
جالــب تمــام کارهــا میــان روباتهــا
تقســیم شــده و بــدون دخالــت انســانی
بــه بهتریــن نحــو انجــام میشــود .از
کاشــت محصــول گرفتــه تــا نظــارت
بــر دمــا و آب و همچنیــن برداشــت و
بســته بنــدی .مدیریــت ایــن مزرعــه
اعــام کــرده اســت کــه در حــال حاضــر
تعــدادی کارگــر انســانی در مراحــل
برداشــت محصــول بــه روباتهــا کمک
میکننــد؛ امــا قــرار اســت ایــن چنــد نفــر
نیــز طــی چنــد مــاه آینــده از ایــن حــوزه
خــارج شــده و اداره مزرعــه را بــه طــور
کامــل بــه روباتهــا بســپارند .در حــال
حاضــر شــرکت روباتیــک Iron Ox
در حــال رایزنــی بــرای فــروش عمــده
محصــوالت تولیــدی ارگانیــک مزرعــه
بــوده و در حــال حاضــر کاهوهــای
تولیــدی را بــه چندیــن فروشــگاه مــواد
غذایــی فروختــه اســت.

ظریف :درهای مذاکره
با آمریکا را نبستهایم

وزیــر امــور خارجــه ایــران در گفــت
وگویــی اعــام کــرد کــه درهــای مذاکــره
میــان ایــران و آمریــکا بســته نیســت.
محمــد جــواد ظریــف در گفــت وگویــی
بــا بــی بــی ســی افزود«:مــا درهــا را
نبســتهایم .درهــا نیــز بــاز اســت،
مشــروط بــر اینکــه ،چنیــن دیــداری
قابــل اطمینــان باشــد .مــا بایــد
اطمینــان یابیــم کــه بــه محــض اینکــه
بــه توافــق رســیدیم ،توافــق اجرایــی
شــود» .وزیــر امــور خارجــه ایــران در
ایــن بــاره کــه چــرا با مایــک پمپئو گفت
وگــو نمــی کنــد ،پاســخ داد«:احتــرام
دوجانبــه پیــش شــرط گفتوگــو اســت
و مــن در مایــک پمپئــو هــر چیــزی
دیــدم بــه جــز احتــرام دوجانبــه».

