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ایران و بریکس در مسیر جدید
«بریکس» نام گروهی متشکل از  4کشور نوظهور اقتصادی در جهان یعنی
چین ،روسیه ،برزیل و هند است که  ۱6سال پیش استارت آن زده شد ،سه
سال بعد نخستین جلسه سران آن در سال  2۰۰۹شکل گرفت و کمی بعد
و در سال  2۰۱2آفریقای جنوبی نیز به جمع آنها اضافه شد .گروهی که
با داشتن نزدیک به نیمی از مردم جهان،حدود  3۰درصد مساحت کره
خاکی و برخورداری از  25تا  2۸درصد از توان مالی جهانی نشان میداد
کهازظرفیتباالییبرخورداراست .مهمترینفلسفهشکلگیری «بریکس»
به چالش کشیدن نظام توسعه اقتصادی و جهانی که غرب آن را پرچمداری
میکرد ،بود و به نوعی در تک صدایی توسعه غربی ،بلند گوی جانبه گرایی،
برهم زننده تعادل ایجاد شده از سوی غرب در نظم جهانی و رهبر تغییر
الگوی توسعه اقتصادی و جهانی سازی به حساب میآمد .بریکس یک
ائتالف فراقارهای به شمار میآید که میتواند ساختاربندی جدیدی را
برایاقتصادوسیاستجهانیفراهم کند.اینتعریفهاازاینتشکل نشان
میدادکهکارشناسانظرفیتهایاینپیمانجدیدرابسیارجدیگرفتهاند
هرچند در میدان عمل این تشکل به رغم وجود این امتیازهای نسبتا بی
مانند با چالشهایی نیز در درون خود مواجه بوده و هست .همکاری های
اعضای بریکس به طور کلی شامل مواردی نظی ِر افزایش مبادالت تجاری
بین کشورهای عضو و در نتیجه کاهش وابستگی اقتصادی به اروپا و آمریکا،
تشکیل بانک توسعه و ذخیره ارزی در برابر نهادهای غربی همچون بانک
جهانی و صندوق بینالمللی پول ،ایجاد روابط جنوب-جنوب ،استفاده
از ظرفیت کشورهای در حال توسعه برای تغییر مناسبات اقتصاد جهانی و
عادالنهتر کردن آن ،ایفای نقش موثر در یاری رساندن به کشورهای در حال
ورشکستگی و نیز تاثیرگذاری مثبت بر بحرانهای سیاسی یا اقتصادی
مهم جهانی بود .البته «بریکس» تنها به موضوعات اقتصادی محدود نشده
و تبادالت فرهنگی و سیاسی نیز در دستور کار این گروه قرار گرفته و در قبال
مسائلمهمجهانیوتنشهایمنطقهایهمچونبحرانسوریه،افغانستان،
سودان و تحریمهای ایران نیز عکسالعمل نشان داده است.
در این بین اما رفته رفته وجود همان چالشهای درونی همچون اختالفات
سیاسی ،پراکندگی جغرافیایی به ویژه کند شدن موتور اقتصادی این
کشورها از جمله آفریقای جنوبی ،این گروه را با افول نسبی همراه کرد
و پاندمی کرونا کافی بود که این شرایط را بغرنجتر کند .اما این وضعیت
فقط مختص به بریکس نبوده و بحران اقتصادی جهانی و پاندمی کرونا
خیلی نهادهای جهانی دیگر را نیز تحت تاثیر قرار داد .در عین حال به نظر
میرسدبریکس اکنوندریکموقعیتخاصونقطهعطفقرارگرفتهاست.
جنگ روسیه – اوکراین این رویداد مهم بینالمللی می تواند سرآغازی بر
نظام بندیهای جدید جهانی در پسا کرونا باشد  .نقطه عطفی که باعث
شده این کشورها موضع خود در برابر بلوک غرب و چند جانبه گرایی را بار
دیگر بازخوانی کرده ،تعریف جدیدی برای سازمانهای نظیر «بریکس» و «
سازمان شانگهای »ارائه دهند .بازخوانی که در بطن خود حکایت از فعالتر
شدن این سازمانها خواهد داشت .از روسیه گرفته که به سراغ «گروه »۸
نوین رفت تا چین که نسخه آپدیت شده بریکس یعنی «بریکس پالس» را
روی میز گذاشت و از کشورهای ایران ،پاکستان ،بنگالدش ،نیجریه ،کره،
مکزیک،اندونزی ،ترکیه ،فیلیپین و ویتنام دعوت کرد تا در این اتحادیه
حضور پیدا کنند .با این توصیف باید گفت که بریکس و بریکس پالس از
جایگاه ویژهای در خط بندیهای جدید بینالمللی برخوردار است که البته
در کنار عزم جزم کشورهای حاضر در آن برای به چالش کشیدن قدرت
محوری غرب و توجه جدی به چند جانبه گرایی؛ الزم است که در میدان عمل
نیز اقدامات مهم ،حداقلی و پایهای هر چه سریعتر به جریان بیفتد .موقعیت
ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک کشورمان در کنار منابع عظیم نفت و گاز زمینه
مناسبی است تا همکاری ایران با این کشورها بیش از پیش گسترش یابد و
از سوی دیگر ظرفیت مناسب این کشورها نیز چه از نظر فناوری چه از نظر
سرمایه میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای ایران را برآورده کنند.
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همکاری بلند مدت ایران و روسیه در دستورکار
الوروف :تجارت تهران-مسکو سال گذشته  ۸0درصد افزایش یافت.
امیرعبداللهیان :امیدواریم معاهده همکاریهای جامع بلندمدت و
راهبردی  2کشور نهایی شود
هــادی محمدی – ایـــران و
روســیــه آم ــاده نهایی شدن
قرارداد 2۰ساله میشوند.
اولین سفر سرگئی الوروف،
وزیـــرخـــارجـــه روســـیـــه به
ایـــران در دولـــت سیزدهم
دستاوردهای خوبی داشت
و طرفین بعد از ساعت ها
مذاکره در دو دور ،سخنانی
گفتند که در صورت عملیاتی
شدن میتواند فصل جدیدی
در روابـــط تــهــران و مسکو
ایجاد کند.
انـــجـــام اقــــدامــــات نــهــایــی
بــرای امضای معاهده بلند
مدت میان ایــران و روسیه و
همکاری های گسترده در
حــوزه ان ــرژی و ترانزیت در
کریدورهای شمال جنوب و
شرق به غرب از جمله مهم ترین آن هاست.
به گزارش خراسان با توجه به سفر استانی
رئیسجمهور به خراسان شمالی در روز پنج
شنبه ،الوروف ساعتی پس از ورود به تهران به
دیدار سید ابراهیم رئیسی رفت .در این دیدار
رئیس جمهور ،مالقات ها و گفت وگوهای
مستمر روسا و مقامات ایران و روسیه را نشانه
اراده جــدی دو کشور بــرای شکل دادن به
دوران جدیدی از همکاری های راهبردی
سودمند بــرای دو ملت از جمله در حــوزه
اقتصادی دانست.اما بیشتر وقت الوروف در
تهران به گفت وگو با حسین امیرعبداللهیان
گذشت .دو طرف در دور اول گفت وگوهای
خود پشت درهای بسته ،دو ساعت رایزنی
کردند و سپس در جمع خبرنگاران به سواالت
آنها پاسخ گفتند .وزیر خارجه کشورمان در
این نشست خبری مشترک گفت :امیدواریم
معاهده همکاری های جامع بلندمدت و
راهبردی دو کشور نهایی شود .در پروژههای
راهآهن از جمله تکمیل خط راه آهن رشت -
آستارا توافق خوبی داشتیم و امیدواریم هر
چه زودتر با سرمایهگذاری مشترک بتوانیم
این پروژه را نهایی کنیم«.سرگئی الوروف»
وزیر خارجه روسیه نیز در این نشست خبری
مشترک ،گفت :درباره توافق بزرگ که ابتکار
آن توسط رئیس جمهور ایــران مطرح شده،
چند وقت پیش پیشنهاد وزارت ما به تهران
مخابره شد و امروز توافق کردیم کارشناسان
هر چه سریع تر دربــاره این سند مهم توافق
کنند .سندی که آینده شراکت استراتژیک
ما را برای  2۰سال آینده مشخص میکند.
وی خاطرنشان کرد :وظیفه ماست که روابط
فی مابین را گسترش دهیم در شرایطی که
تحریمهای آمریکا و کشورهای اقماری مانع
توسعه پویای روابط دو کشور شده است .به

رغم همه این تبعیض ها تجارت ما سال گذشته
 ۸۰درصد افزایش یافت و به حدود  4میلیارد
دالر رسیده است.
روسیه از ایران مصالح ساختمانی میخواهد

مهدی صفری مــعــاون دیپلماسی اقتصادی
وزیـــر امـــور خــارجــه در پــایــان نشست خبری
مشترک وزیران خارجه ایران و روسیه در جمع
خبرنگاران ،با بیان این که تالش داریم سقف
روابــط تجاری ایــران و روسیه را امسال به پنج
میلیارد دالر برسانیم.صفری همچنین در پاسخ
به ســوال خــراســان درب ــاره سرنوشت وام پنج
میلیارد دالری که روسیه قرار بود به ایران ارائه
دهــد ،گفت :این مربوط به سابق است در دو
مورد این موضوع اجرایی شده از جمله در حوزه
راه آهن اینچه برون به گرمسار و نیروگاهی که در
بندرعباس است ،دو نیروگاه دیگر یکی در اهواز
و یکی دیگر در منطقه دیگر در جهت تصویب در
روسیه قرار دارد و درباره بقیه هم پروژههایی در
این زمینه در حال معرفی است.صفری درباره
راه آهن  ۱62کیلومتری رشت – آستارا نیز اظهار
کرد :در این زمینه قرار است کار دو جانبه یا سه
جانبهای صورت بگیرد .قرار است آقای الوروف
در سفر به آذربایجان با مقامات آذربایجانی برای
همکاری در این پروژه صحبت کند و اگر به نتیجه
برسد به صورت سه جانبه پیگیری میشود و اگر
آذربایجان تصمیم برای همکاری نداشته باشد
پروژه به صورت مشترک از سوی ایران و روسیه
دنبال مــی شــود.وی در پاسخ به ســوال دیگر
خراسان درباره فاز دوم و سوم نیروگاه هستهای
بوشهر که دچــار مشکالت مالی بود و مسائل
مرتبط با آن گفت :در سفر معاون نخست وزیر
روسیه به تهران تصمیم بر این گرفته شد که در
قالب صادراتی که ما به آن جا داریم و به صورت
تهاتر بدهی که وجود دارد پرداخت شود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

• به جز عرضه و تقاضا ،یکی از علتهای گرانی اجاره و
قیمت مسکن ،خود بنگاههای امالک هستند ،چون سود
آنهادرگرانیبیشتروحقکمیسیونبیشتراست.وگرنه
غالب صاحبخانهها زیاد در جریان دقیق میزان گرانی
منازل خود و اجاره نیستند و برخی از این بنگاهها هستند
که صاحبخانهها را به افزایش اجاره بها تشویق میکنند.
• دولــت بــه قــول خــودش بــرای کنترل ت ــورم ،حقوق
کارمندان را فقط  ۱۰درصد اضافه کرد اما نه تنها تورم
کنترل نشد بلکه رکورد هم زد .ما کارمندن هم چوب را
خوردیم ،هم پیاز را!
• موجران محترم! کمی مستاجران را درک کنید.
به علت نداشتن پول رهن با سه تا بچه مجبوریم توی
پارکینگ زندگی کنیم .کمی حال مستاجرانی مثل من
را درک کنید .بیایید به هم رحم کنیم .زندگی ما ابدی
نیست.
• آقای خاندوزی وزیر اقتصاد ،نرخ تورم در سال گذشته
را  57درصد و امسال را  46درصد از منابع رسمی و با
افتخار اعالم کرد .حاال کارمندان با  ۱۰درصد افزایش
حقوق که حتی فقط افزایش اجاره بها را پوشش نمیدهد
چگونه باید امور زندگیشان را مدیریت کنند؟ دولت چه
توجیهی برای این قضیه دارد؟
• اردوغـــــــــــان زمـــــانـــــی گ ــف ــت ــه بــــــود کـــــه بــهــای
خـــــون خـــاشـــقـــچـــی ،بــــرکــــنــــاری بــــن ســلــمــانــه.
االن شــــده داداش! بــبــیــن پــــول چـــه مــیکــنــه.
• برای خونه دار شدن در شرایط فعلی یا باید پدرت
پولدار باشه ،یا پدرت دربیاد ،یا پدر مردم رو دربیاری!
• خدا نگذره از کسانی که مردم را دعوت کردن به بورس
و آنهایی که قول دادن حمایت میکنیم و زندگی ما را
بر باد دادند!
• چطوری می شه نسل جدید رو قانع کرد که آموزش
و درس خوندن کلید موفقیته در حالی که در محاصره
تحصیل کردههای فقیر و دزدهای ثروتمندیم!
• موجری اعالم کرده من  2۰میلیون از مستاجر بعد
از یک سال گرفتم بعدش  35میلیون خرج خانه کردم
درصورتی که موقع تحویل خانه برای کوچکترین ایراد از
رهن خانه کسر میکند و هزار غرولند هم میزند!
• آقایان وزیران و نمایندگان و دیگر مسئوالن اگر فقط
ماهی یک بار با خانوادههای کمیته امداد و بهزیستی و.
24 ..ساعت با آنها زندگی کنید و با آنها در خوراک
و خــواب شریک باشید ،درد آن هــا را از نزدیک لمس
میکنید.
• آقای وزیر راه و شهرسازی! خب اگه  4۰میلیون یکجا
داشتیم می دادیم صاحبخانه نه که آورده اولیه طرح
مسکن بدیم که معلوم نیست کی تحویل میدن!
• من زندانی هستم .هیچ چیزی برای خودم نمیخواهم
حتی کلیه و نیمی از کبدم را هم فروختم .فقط همسرم که
زنی محجبه و متدین و ساکن تهران است مجبوره توی
پایانه و مسجد جمکران بخوابد چون جا و هیچ کسی را
هم ندارد .برای همه حرف هام هم سند دارم ومسئوالن
زندان هم در جریان هستند .آخر یک زن وفادار و مومن
باید این جور زندگی کند؟ از چند نفر کمک خواستم
متاسفانه دنبال سوء استفاده بودند .خودم هم تو زندان
کار میکنم براش میفرستم ولی کافی نیست .فقط یک

تلگرام09033337010 :

سرپناه میخواهم.
• من خانه را یک سال دادم اجــاره ،بعد از تخلیه تمام
برقهای خانه را از توی کلید و پریز با سیم چین قطع کرده
بودند ،برق آیفون را قطع کرده بودند ،در اتاقها و کمدها
را تخریب کرده بودند ،شیشه را شکسته بودند ،توی
فاضالب اسید ریخته بودند ،خالصه هر خرابکاری انجام
داده بودند .مرتب دعوا و نزاع و کتک کاری داشتند.
همه همسایه ها را عاصی کرده بودند .وقتی اعتراض
می کردی طلبکار هم بودند .برعکس مستاجر قبلی
موقع رفتن خانه را بهتر از اول تحویل داد .خداوند
خیرش دهد.
• باز هم بــرای چندمین بار وعــده راهانـــدازی حداقل
بخشی از خط  3قطار شهری توسط شهرداری محقق
نشد .چرا از این بخش گزارشی تهیه نمیکنید؟
• افزایش حقوق کارگران شاغل که تا حدودی جوابگوی
تــورم اســت ،بازنشستگان تأمین اجتماعی هــم که
مشکالت شان در دست بررسی است و امیدوار هستند.
فقط کارمندان شاغل و بازنشستگان کشوری که دولت
مکلف به تامین بودجه حقوق آن هاست ،سرشان کاله
رفته و با  ۱۰درصد افزایش حقوق که کمتر از یک میلیون
تومان میشه با این قیمتها باید از پس هزینهها بر بیان.
• وام ودیــعــه مسکن بــه کــی مــی دیــن؟ بــه آشناهای
خودتون؟ یکسره به مردم وعده میدین بخوان بگیرن
دنبال قولنامه هولوگرام دار و ضامن باید بدون و نتونن
بگیرن!
• آمــار سرقت و گوشی قاپی چندین برابر شــده .قوه
قضاییه و صداوسیما چرا گزارش نمیدهید؟
• ساختمان ساختم و براثر بی پولی پیش فروش کردم .به
گرانی سال۹7خوردم ،ورشکسته شدم .بعد دادگستری
32میلیون تومان هزینه دادرسی طلب کرد .نداشتم
بدم بقیهاش را خودتان میدانید .خریداران هم حاضر
نیستند بقیه پولشان را به روز بدهند .این آخر تولید است!
• وقتی از صد شرکت خصوصی سازی ۹۰تاش منجربه
تعطیلی و تخریب و اخراج کارکنان شده ،در اون سازمان
خصوصی سازی رو باید گل گرفت که پول بیت المال رو
میریزه دور!
• در میدان دفاع مقدس بجنورد چراغ راهنماییهایی
نصب شده که به هیچ عنوان استاندارد و قابل دید و لمس
نیست .انگارفقط و فقط به خاطر جریمه اون جا به اون
نحو نصب شده است .لطفا اصالح شود در صورت نیاز!
• بنده مستمری بگیر تامین اجتماعی با حداقل حقوق
بودم .از آقای عبدالملکی وزیر رفاه سابق که پیگیر واریز
حقوق ما و افزایش  57درصدی بود ،متشکرم.
• آقــای رئیسی  .. .فقط به شهرداری ها دستور بده
بــه مــردم مجوز ساخت رایــگــان بــدن تــو مــحــدوده بعد
می بینی چــه رونــقــی تــو ساخت وســاز بــه وجــود میاد.
• از خوانندگان قدیمی روزنامه هستم و تشکر میکنم
چون شما بی طرف هستید همیشه و از جناح خاصی
پشتیبانی نمی کنید .االن نزدیک 4۰سال از انقالب
میگذرد چرا باید روستاهای اطراف مشهد با تانکر آب
رسانی بشود؟ این مــردم نجیب که همیشه بــرای این
انقالب کم نگذاشتن تا جایی که صدای علما و آیت ا...
مکارم هم در آمده! چرا باید این قدر گرانی باشد؟
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تحلیل روز

دوستیتاکتیکیاردوغانوبنسلمان
دکتر سیدرضی عــمــادی  -روابـــط ترکیه و
عربستان سعودی پس از یک دوره پرتنش ،وارد
مرحلهای از آرامش و صلح شده است .رجب طیب
اردوغــان ،رئیس جمهور ترکیه که پیش از این از
منتقداناصلیسیاستخارجیعربستانسعودی
وبهخصوصشخصمحمدبنسلمان،ولیعهدبود،
آوریــل گذشته با عقبنشینی از همه مواضع تند
خود به ریاض سفر و با پادشاه و ولیعهد عربستان
دیدار و گفت وگو کرد .اکنون محمد بن سلمان نیز
با سفر به آنکارا ،پاسخ سفر آوریل گذشته اردوغان
به ریاض را داد تا عم ً
ال روابط دو کشور به دورهای از
صلح وارد شود و دوطرف در جهت گسترش روابط
گام بردارند .بدون شک مهمترین هدف بن سلمان
از ترکیه این است که به طور کامل خود را از جنایت
قتل فجیع «جمال خاشقچی» تبرئه کند .هدف
مهم دیگر بن سلمان از سفر به ترکیه این است که
خود را بالقوه پادشاه عربستان سعودی معرفی
کند.بهعبارتدیگر،محمدبنسلماندرشرایطی
که احساس میکند پادشاه آینده عربستان است،
قصد دارد جایگاه منطقهای و بینالمللی خود را از
راه این سفرها و البته با ابزار اقتصاد ارتقا ببخشد
اما نکته مهم این است که سفر بن سلمان به ترکیه
با انتقادهای گستردهای در داخل ترکیه مواجه
شد .اردوغــان همواره نشان داد که سیاستهای
خود را متناسب با شرایط زمانی و موقعیت خود
تغییر میدهد .او در سالهای گذشته در زمره
منتقدان اصلی سیاستهای عربستان سعودی
در حوزههای مختلف بود .اوج این انتقاد هم در
پرونده جمال خاشقچی وجود داشت .با این حال،
سه سال و نیم پس از این اظهارات ،اردوغان دستور
داد کل پرونده ،اسناد تحقیقاتی و مدارک قضایی
اینقتلرابهریاضبفرستند.اینچرخشکاملدر
مواضع،ناشیازمشکالتاقتصادیشدیدترکیهو
فشارهای ناشی از این مشکالت بر دولت اردوغان
است.برداشتاردوغانایناستکهازطریقترمیم
روابط با عربستان سعودی و جذب سرمایه خارجی
میتواند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این
کشورکهقراراستسالآیندهمیالدیبرگزارشود،
موقعیتخودرابهبودبخشد.باتوجهبهاینشرایط،
میتوان گفت اقدامهای اردوغــان و بن سلمان و
سفرهای دیپلماتیک دوجانبه بیش از آن که ناشی
از تغییر ماهیت روابط دو کشور به سمت «دوستی»
باشد ،ناشی از «نیاز استراتژیک» اردوغــان و بن
سلماناست.

خبر متفاوت

ترفندیبرایجلوگیریازگافهایبایدن!
کارکنان کاخ سفید در اقدامی برای جلوگیری
از گافهای بیشتر رئیس جمهور آمریکا ،تمام
کارهایی که قرار است در یک نشست انجام دهد،
حتی نشستن روی صندلی را برای وی روی یک
برگهکاغذنوشتهاند،براساسفهرستزیر:
نشستکوتاهدرباره پروتکلانرژیبادفراساحلی
شما وارد اتــاق روزولـــت مــی شــویــد ،بــه شرکت
کنندگانسالممیکنید.
شمادرصندلیخودبنشینید.
اعضایمطبوعاتواردمیشوند.
شمایکبیانیهکوتاه( ۲دقیقه)میدهید.
اعضایمطبوعاتمحلراترکمیکنند.
شما یک سوال از لیز شولر ،رئیس فدراسیون کار
آمریکا CIO-بپرسید.
توجه :لیز شولر از طریق لینک ویدئویی در این
رویدادشرکتمیکند.
ازشرکتکنندگانتشکرمیکنید.

کارتون روز

کاریکاتورگاردینعلیهتبعیدپناهجویانازانگلیس
بهرواندا

اوکراینومولداویبارایموافقسران 2۷کشورعضواتحادیهاروپا،رسمانامزدعضویت
درایناتحادیهشدند

اشتیاق کییف و راهناهمواربروکسل
نــبــی شــریــفــی  -شــش ســـال پــس از آن که
بریتانیایی ها در یک همه پرسی پر حاشیه به

خروج کشور خود از اتحادیه اروپا رای دادند،
اوکراین و مــولــداوی ،رسما «نامزد عضویت»

دیوانعالیفدرالآمریکابهرغم
تیراندازیهایخونیناخیردراینکشور
باصدورحکمیازآزادیحملسالح
توسطشهرونداندراماکنعمومی
حمایتکرد

رئیسجمهوریلبنان،نجیبمیقاتیرا
پسازکسب 54راینمایندگانپارلمان
اینکشورمامورتشکیلدولتلبنانکرد

راه دشوار
«نجیب»
پارلمان لبنان بــه «نجیب میقاتی» بــرای
تشکیل کابینه جدید این کشور رای مثبت
داد .انتخابات پارلمانی لبنان روز  ۱5می
برگزار شد .پس از برگزاری انتخابات ،در
نخستین گام رئیس جدید پارلمان این کشور
معرفی شد و «نبیه بــری» بــار دیگر ریاست
پارلمان را بر عهده گرفت .اکنون پس از
کمتر از  40روز ،نخست وزیــر جدید لبنان
نیز معرفی و نجیب میقاتی موفق شد مأمور
تشکیل کابینه لبنان شود .از  ۱۲۷نماینده
حاضر در پارلمان لبنان 54 ،نفر به میقاتی
رای مثبت دادند« .نواف سالم» رقیب اصلی
میقاتی بود که  ۲5رای به دست آورد« .سعد
الحریری» نخست وزیر پیشین لبنان و «روعة
الحالب» هم هر کدام یک رأی کسب کردند.
این در حالی است که  46نفر به هیچ یک
از ایــن نامزدها رأی نــدادنــد .ویژگی مهم
نجیب میقاتی ،باتجربه بودن و آشنایی وی
بــا مناسبات قــدرت و مشکالت سیاسی و
اقتصادی لبنان است .میقاتی هم به عنوان
وزیر و نماینده پارلمان و هم به عنوان نخست
وزیــر در لبنان فعالیت کــرد .در عین حال،
وی تاجر است و به مسائل اقتصادی لبنان
نیز آشنایی دارد .این چهارمین بار است که
نجیب میقاتی به عنوان نخست وزیر لبنان
معرفی می شود .وی نخستین بار در سال
 ۲005نخست وزیر لبنان شد اما تنها سه
ماه این پست را در اختیار داشــت .میقاتی
دومین بار در سال  ۲0۱۱نخست وزیر لبنان
شد و پس از دو سال از سمت خود استعفا
کرد اما تا فوریه  ۲0۱4بــه عنوان نخست
وزیــر دولــت پیشبرد امــور لبنان بر سر کار
بود .سومین بار نیز میقاتی در سپتامبر سال
 ۲0۲۱به عنوان نخست وزیر موقت لبنان
معرفی و موفق شد پس از هشت ماه انتخابات
پارلمانی این کشور را برگزار کند و از درون
پارلمان جدید بــرای چهارمین بــار مامور
تشکیل کابینه لبنان شود .نجیب میقاتی

در این اتحادیه شدند .این دو کشور شامگاه
پنج شنبه  ۲۳ژوئــن ،با رای موافق همه ۲۷
کشور عضو اتحادیه اروپا ،به این جایگاه دست
یافتند .این رای گیری در نشستی در بروکسل
انجام شد .ولودیمیر زلنسکی ،رئیس جمهوری
اوکراین ،با انتشار توئیتی تصمیم اتحادیه اروپا
را «یک لحظه منحصربهفرد و تاریخی» نامید و
نوشت که «آینده اوکراین در اتحادیه اروپاست».
اما این آینده چقدر نزدیک اســت؟ اگرچه به
رسمیت شناختن «نامزدی» برای عضویت ،راه
را برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا هموار
میکند اما به معنای عضویت سریع و در زمانی
کوتاه نیست .فرایند عضویت در اتحادیه اروپا
پیش نیازهایی دارد که ممکن است یک دهه
به طول انجامد .با این حــال ،پذیرش رسمی
نامزدی این کشور نشان از عزم بروکسل برای
نفوذ به عمق اتحاد جماهیر شوروی سابق دارد.
اکنون اوکراین باید مجموعهای از اصالحات
را مطابق استانداردهای این اتحادیه به ویژه
در سیستم قضایی و مالی خود به اجرا بگذارد
تا شرایط الزم برای عضویت در آن را به دست

آورد .اعطای آزادی به رسانهها ،تقویت حقوق
اقلیتها و مبارزه با فساد اداری و پول شویی،
همچنین مــحــدود کــردن نفوذ الیگارش ها
در فعالیت های اقتصادی و سیاسی از دیگر
اصالحاتی است که اوکراین باید برای عضویت
در ایــن اتــحــادیــه انــجــام ده ــد .رســمــی شدن
نامزدی اوکراین برای اتحاد با بروکسل اما با
واکنش های منفی نیز روبه رو شد .صربستان،
مونته نگرو ،بوسنی و هــرزگــویــن ،مقدونیه
شمالی ،آلبانی و کــوزوو ،شش کشور بالکان
غربی که به نشست مقدماتی صبح پنجشنبه در
بروکسل دعوت شده بودند ،از اینکه اوکراین
از آنها پیشی گرفته است ،ناراضیاند و حتی
قصد داشتند به این اجالس نروند .نخست وزیر
آلبانی حتی در پیامی طعنه آمیز به اوکراین
گوشزد کرد که دچار توهم نشود .وی گفت:
«اگر حسابش از دستم خارج نشده باشد (به
دلیل طوالنی شــدن رونــد) مقدونیه شمالی
 ۱۷سال است که در انتظار پیوستن به اتحادیه
است و آلبانی هشت سال .به اوکراین خوش آمد
میگویم (اشاره به احتمال طوالنی شدن روند).

بایدن :عمیقا
متاسف شدم!
در حالی باید هفتاد و هشتمین دولت تاریخ
لبنان را تشکیل دهد که تقریب ًا  5۷درصد
نمایندگان پارلمان به وی برای تصدی پست
نخست وزیری رأی ندادند .در میان مخالفان
میقاتی تقریب ًا از همه طیف های لبنانی
حضور دارند .فراکسیون «الوفاء للمقاومه»
وابسته به جنبش حزبا ...لبنان میقاتی را
برای تصدی منصب نخستوزیری در لبنان
معرفی کرد .با توجه به این که مقاومت در
پارلمان لبنان  6۲نماینده دارد ،مشخص
مــی شــود کــه حتی در مــیــان جــریــان هــای
وابسته به مقاومت نیز برای معرفی میقاتی
به عنوان نخست وزیــر ایــن کشور ،اجماع
وجود نداشته است .با توجه به مخالفت 5۷
درصد نمایندگان پارلمان لبنان با میقاتی،
به نظر می رسد وی مسیر دشواری در دوره
نخست وزیری خود دارد ،در حالی که لبنان
با وخیمترین شرایط اقتصادی مواجه است.
دور از انتظار نیست اگر میقاتی مانند دومین
دوره نخست وزیری خود پس از مدتی از این
سمت استعفا کند .لبنان در سالهای اخیر
بیش از همه از بیثباتی سیاسی و تغییر پی در
پی کابینه آسیب دیده است .از سال ۲0۱6
که «میشل عــون» رئیس جمهور لبنان شد
تاکنون چهار دولــت در دوره وی تشکیل
شده که نخست وزیران آن سعد الحریری (دو
دوره) ،حسان دیاب و نجیب میقاتی بودهاند
و کابینه آینده میقاتی پنجمین کابینه در
شش سال اخیر خواهد بود .اگرچه اکنون
معرفی میقاتی به عنوان نخست وزیر جدید
در فاصله اندکی پس از برگزاری انتخابات
پارلمانی یک دستاورد برای نظام سیاسی
این کشور محسوب می شود و گویای تالش
گروه های سیاسی برای جلوگیری از ورود
لبنان به بن بست سیاسی است اما شرط
اصلی تداوم ثبات سیاسی و کاهش مشکالت
اقتصادی این کشور ،حمایت از کابینه آینده
میقاتی است.

دیوان عالی آمریکا به رغم این که این کشور روی
دورتندخشونتهایمسلحانهوتیراندازیهای
جمعی غیرقابل کنترل قرار دارد ،قانون حمل
اسلحه در نیویورک را که بیش از یک قرن پیش
وضع شده بــود ،لغو و اعــالم کرد مــردم آمریکا
حق حمل سالح در اماکن عمومی را دارنــد.
قانون حمل اسلحه که حدود یک قرن پیش در
نیویورک تصویب شده بود ،محدودیت هایی را
برای حمل مخفی سالح در خارج از خانه ایجاد
می کرد که اکنون دیوان عالی آمریکا آن را لغو
کرد .این حکم دیــوان عالی مهم ترین تصمیم
آن درباره حقوق حمل سالح در آمریکا در بیش
از یک دهه گذشته است .دیوان عالی آمریکا در
سال  ۲008برای اولین بار حق افراد را برای
نگهداشتناسلحهدرخانهبهمنظوردفاعازخود
به رسمیت شناخت« .کالرنس توماس» یک
قاضی دیوان عالی آمریکا گفت« :از آن جایی که
ایالتنیویورکفقطزمانیکهمتقاضینیازویژه
برایدفاعازخودرانشاندهد،مجوزهایحمل

عمومی سالح را صادر می کند ،ما نتیجه می
گیریم که رژیم صدور مجوز حمل سالح در این
ایالت،قانوناساسیرانقضمیکند».نکتهقابل
توجه واکنش «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا
دراینزمینهاست.رئیسجمهورآمریکاروزپنج
شنبهدربیانیهایدرپیحکمدیوانعالیآمریکا
درخصوصآزادیحملسالحدراماکنعمومی
گفت« :عمیقا از حکم دیوان عالی آمریکا در لغو
قانون حمل سالح ایالت نیویورک ناامید شدم و
متاسفهستم».ایننخستینباراستکهدیوان
عالیآمریکاحملسالحدراماکنعمومیراحق
مردمآمریکامیداند.اینحکمیکپیروزیبرای
طرفداران سالح در کشوری است که در آن به
شدت درباره چگونگی برخورد با خشونت های
مسلحانهاختالفوجوددارد .بااینحال،سنای
آمریکا پنج شنبه شب یک الیحه دو حزبی برای
رسیدگی به خشونتهای مرتبط با اسلحه را
تصویبکردکهاولینقانونفدرالایمنیاسلحه
درچنددههاخیراست.

3
پیشخوان بین الملل
اکونومیست در پرونده ای،
تغییر و تــحــوالت گسترده
در پدیده جهانی ســازی را
بــررســی کـــرده اســـت .این
هفته نامه با انتخاب تیتر
«ابداع دوباره جهانی سازی»
معتقد اســت برنامه ای که جهان در راستای
جهانی سازی قصد پیشبرد آن را دارد ،رفتن
به سوی مدلی است که امنیت را به عنوان مهم
ترین و اولین بخش مورد توجه قرار می دهد.
اکونومیست معتقد است چنین مدلی باعث
گران قیمت تر شدن هزینه های زندگی و البته
خطرناک تر شدن آن برای مردم خواهد شد.

نمای روز

جایگزینهاینمایندگانمستعفیجریانصدر
در مجلس عراق سوگند یاد کردند .در جلسه
فوق العاده پنج شنبه مجلس عــراق ،قــرار بود
 ۷۳نماینده جدید مجلس به جای  ۷۳نماینده
مستعفی جریان صدر سوگند یاد کنند .در این
میان 64 ،نماینده جدید سوگند ادا کردند و
 ۹نفر دیگر به دلیل نامعلومی از ادای سوگند
امتناع کردند .جایگزین های نمایندگان جریان
صدر،وابستهبهدیگرجناحهایسیاسیهستند.
این نخستین جلسه مجلس عراق است که به
صورت فوق العاده و به درخواست 50نماینده
عضو «االطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی
شیعیان) نزدیک به ایران برگزار شده بود.

چهره روز
سازمان ملل رسما اعالم کرد
که شلیک نیروهای اسرائیلی
بـــاعـــث شـــهـــادت شــیــریــن
ابــوعــاقــلــه ،خبرنگار شبکه
خبری الجزیره بــوده است.
شیرین ابوعاقله 5۱ ،ساله ،گزارشگر مسیحی،
زاده بیتالمقدس با تابعیت آمریکایی که مدت
 ۲5سال رویــدادهــای میدانی نــزاع اسرائیلی-
فلسطینی را گــزارش میکرد ،بامداد روز ۲۱
اردیبهشت همراه با تیم خبری خود برای پوشش
عملیات مسلحانه ارتش متجاوز صهیونیستی به
اردوگاهجنیندرشمالکرانهباختریرفتهبودکهبا
اصابتگلولهبهسرشبالفاصلهبهشهادترسید.
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مالیات خجالتآور خانههای لوکس و گردهمایی هنجارشکنانه !

مقصد جدید فرار رسمایه
دامداران و مرغداران؟
گردهمایی هنجارشکنانه اسکیت بازان
انتشار ویدئویی در فضای مجازی از تجمع تعداد زیادی نوجوان شیرازی که میانگین سنیشان  1۶ ،1۵سال هم بیشتر
نیست ،به سوژه داغ شبکههای اجتماعی تبدیل شده است .ساعت  1۷سهشنبه  31خردادماه برنامهای با عنوان روز
جهانی اسکیت بورد در زمین همایشهای شهری شهرداری شیراز برگزار شد که تعداد قابل توجهی از نوجوانان و
جوانان شرکتکننده بدون پوشش سر و برخی از آنها با لباس غیرمتعارف در این برنامه حضور داشتند .در تصاویر و
فیلمهایی که منتشر شده ،تعدادی از نوجوانها رفتارهای هنجارشکنانه و خارج از عرف دارند و رفتار و نحوه پوشش
آنها جنجالی شده است .پس از بازتاب تصاویر این تجمع ،فرماندار شیراز گفت :تعدادی از این عوامل دستگیر و با
حکم قضایی تحویل مرجع انتظامی شدهاند .کاربران فضای مجازی هم به این ماجرا واکنشهای زیادی داشتند .مثال
کاربری نوشته « :جای تاسف داره که الگوی بچههای ما شده مد و لباس غربی .احترام به دین و قانون رسمی یک کشور
یک موضوع کامال پذیرفته شده است تو کل دنیا ».کاربر دیگری هم نوشته« :درسته که تا االن چند نفر از عوامل این
برنامه رو دستگیر کردند اما بهتره مسئوالن به ریشههای این موضوع بپردازند و ببینند از نظر فرهنگی چه کردهاند».

مرجانی -در حالی که تورم و گرانی رکوردهای قبلی را جابه
جاکردهاست ،برخیگزارشهاازکوچتولیدکنندگانایرانی
به عراق حکایت دارند! در یکی دو روز گذشته گزارشی از
روزنامه شرق درباره مهاجرت دامداران و مرغداران ایرانی
به عراق در فضای مجازی خبرساز شده است .مطلبی که در
آنآمدهاست:عراق،وارداتمرغوتخممرغازایرانراممنوع
کرده و حتی کشورمان ممکن است در آینده واردکننده
مــرغ و گوشت از عــراق شــود! آن طــور که در ایــن گــزارش
آمده ،بسیاری از دامــداران ،مرغداران و پرورشدهندگان
ماهی ایــران سرمایه خود را برداشته و به عراق مهاجرت
کردهاند .عراق در سال  2019حدود  1/5میلیارد عدد
تخممرغ تولید میکرد اما این عدد طی دو سال حدود
چهارونیم تاپنجبرابرشدهوکشورهمسایهمانتقریبادیگر
به مرغ و تخممرغ ایران نیاز ندارد و فقط گاهی به صورت
مقطعی و کوتاهمدت مجوز واردات از ایران را صادر میکند.
تغییر مسیر کوچ سرمایه ایرانی از امارات ،قطر و ترکیه
به عراق؟!

3.1 M views

2.4 M views

 27میلیون تومان؛ مجموع مالیات از خانههای

گرانی ها ،مصرف تن ماهی را به شدت کاهش داد!

لوکس!

مصاحبه تلــخ دبیــر ســندیکای صنایــع کنســرو ایران،
تیتــر کانالهــای خبری شــده اســت .محمــد میررضوی
بــه ایلنــا گفتــه « :ماهــی در همــه دنیــا غــذای ســالمت
شــناخته شــده اســت و کنســرو ماهــی خــوراک
دانشــجویان ،کارگرهــا و قشــر متوســط و ضعیــف
جامعــه اســت امــا بعــد از افزایــش نــرخ ایــن محصول
میــزان خریــد آن حــدود  ۲0تــا  ۲۵درصــد کاهــش
پیــدا کــرده اســت».
او البتــه در ادامــه مصاحبــهاش بــه شــکلی تلویحــی
گفتــه کــه قیمــت تــن ماهــی بایــد بیشــتر از ایــن
باشــد« :ســقف  3۵هــزار تومــان بــرای عرضــه تــن
ماهــی در نظــر گرفتــه شــد امــا قیمــت واقعــی تــن
ماهی حــدود  44تــا  4۵هــزار تومــان اســت ».کاربری
نوشــته« :باالخــره ایــن مقــام مســئول تکلیفــش
رو روشــن کنــه ،نگــران حــذف تــن ماهــی از ســفره
مردمــه یــا کــم شــدن سودخودشــون؟»

عجیب است که کارمند و کارگر و ...قبل از دریافت
حقوق شان باید مالیات آن را بپردازند اما هنوز
بسیاری از مشاغل کــه درآمــدهــای میلیاردی و
چندصد میلیونی دارند مالیات دقیقی نمیپردازند.
شرایط مالیاتی در کشورمان به گفته خیلی از افراد
مناسب نیست اما گزارشی از دوماه ابتدای سال
 1400برای دریافت مالیات از خانههای لوکس حاکی
از آن است که از تمام خانههای لوکس کشورمان فقط
 ۲۷میلیون و  400هزار تومان مالیات وصول شده
است! اما روایــت وزیر اقتصاد از شرایط دریافت
مالیات خانه های لوکس ،شرایط عجیب آن را نشان
میدهد .جایی که خاندوزی گفته است« :تا زمانی که
صاحب خانه لوکسی که شناسایی شده است ،قصد
خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا
حساب مالیاتی نباشد ،نمیتوان از وی مالیات گرفت؛
یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته
باشد ،ابزاری برای وصول آن وجود ندارد!»

در همین حــال سایت تجارت نیوز نوشته که ماجرای
کوچ مرغداران و دامــداران ایرانی به عــراق ،تنها یکی از
چندین رخدادی بود که به نظر میرسد زنگ خطر امنیت
غذایی در کشور را به صدا درآورده باشد .در روزهای اخیر
تصاویر رهاسازی جوجههای یک روزه در بیابان هم در
شبکههای اجتماعی دست به دست شد؛ جوجهها را رها
کرده بودند تا از گرسنگی و تشنگی در بیابان بمیرند ،چرا
که نمیتوانستند خوراک آنها را تامین کنند و با این شرایط
بخش زیادی از تولیدکنندگان تمایل دارند به عراق بروند
تا دردسر کمتری داشته باشند! البته این ماجرا مسبوق به
سابقهاست.سالگذشتهیکیازاعضایاتاقبازرگانیتبریز
از مهاجرت حدود  11هزار بازرگان تبریزی به ترکیه خبر
داده بود .همین چند هفته پیش هم خبر رسید که بخشی
از قطعه سازان در حال مهاجرت به امارات متحده عربی
هستند،چراکهاینکشوربرنامهریزیمنسجمیبرایتولید
فرانسوی اماراتیها به آنها توصیه
خودرو دارد و شرکای
ِ
کردهاند که توان تولید ایران در بخش قطعه سازی خودرو را
جذب کنند و حاال نوبت به عراق رسیده است.
بازار عراق ،جذابتر از ایران شده؟

3.4 M views
2.4 M views

این درگیری ،فیلم هالیوودی نیست!
«اولش فکر کردم تیزر یکی از فیلمای اکشن هالیوودیه
ولی نه ،این یک قسمت از زندگی ماست !» فیلمی عجیب
از درگیری چندنفر با یکدیگر در فضای مجازی منتشر
شده که معلوم نیست به چه زمان و مکانی ارتباط دارد.
در این ویدئو یک راننده خودرو با سرعت به سمت
زن و مردی می آید تا آن ها را زیر بگیرد اما موفق
نمیشود .این البته پایان ماجرا نیست و تعداد زیادی
از مردان و زنان به جان یکدیگر میافتند و کتک کاری
میکنند! حتی یکی از آقایان با بیل به سمت خودرو و
رانندهاش حمله میکند ،به باالی پراید میرود و سقف
آن را سوراخ میکند و شیشهها را میشکند! این فیلم،
واکنشهای زیادی داشته است مثال کاربری نوشته:
«این همه خشونت علتش چیه؟ » کاربر دیگری هم
نوشته« :واقعا نمیدونم بخندم یا ناراحت باشم به هر
کدوم از افراد در این فیلم نگاه کنی یک داستانی داره
و چقدر خانمها عاقالنه جلوی بیشتر شدن درگیری و
کشته شدن احتمالی راننده را میگیرند».

خوردن پماد سوختگی روی آنتن زنده!
ماجــرای خــوردن پمــاد ســوختگی در وســط برنامــه
زنــده تلویزیــون از روز پنــج شــنبه ،تیتــر بســیاری از
خبرگزاریهــا و صفحههــای اینســتاگرامی شــد .در
بخشــی از برنامــه کــه از شــبکه یــک هــم پخــش شــد
مهمــان برنامــه ،پمــادی را کــه خــود او بــرای درمــان
زخمهــای دیابــت و ســوختگی اختــراع کــرده ،خــورد.
او گفــت کــه پوســت شــما ایــن پمــاد را دفــع نمیکنــد
پــس پمــاد میتوانــد بــه صــورت خوراکــی و بــدون
عــوارض خــورده شــود .اســتدالل او هــم ایــن بــود
کــه هــر پمــاد و دارو فقــط زمانــی میتوانــد بــرای
رفــع زخــم و درد موثــر باشــد کــه بتــوان آن را خــورد.
ایــن در حالــی اســت کــه چنیــن ادعایــی تاکنــون از
ســوی هیــچ یــک از منابــع موثــق علمــی و پزشــکی
تأییــد نشــده اســت .کاربــری بــا اشــاره بــه ایــن کلیپ
گفــت «:بــه نظــرم تلویزیــون بــه عنــوان یــک مرجــع
عمومــی نبایــد مــواردی را کــه بــه لحــاظ علمــی تاییدیه
ندارنــد ،پخــش کنــد چــون در نهایــت زیانــش بــه
خــود تلویزیــون میرســد و ســرمایه اجتماعــیاش را
از دســت میدهــد».

شاید در ادامه این گزارش تلخ از خودتان بپرسید که چرا
برای برخی تولیدکنندگان ایرانی ،بازار ایران جذابیت
خود را از دست داده ،اما بازار عراق جذاب به نظر میرسد؟
هرچندبرخینیزمعتقدنداینکوچآنقدرهاهمگسترده
نبوده و شاید یک ترفند رسانهای برای تحت تاثیر قرار
دادن برخی تصمیمات باشد .دادههای «بانک جهانی»
نشان میدهد که در زمینه شاخص «سهولت ایجاد کسب
و کار» وضعیت ایران نسبت به عراق بهتر است و البته
هر دو کشور در قعر جدول قرار دارند .اما نکته مهم این
که جایگاه عراق در زمینه شاخص «شروع کسب و کار»
در سال  2020از ایران باالتر بوده است .بر این اساس،
جایگاه عراق از این نظر ( 154از میان  190کشور مورد
بررسی) بوده ،در حالی که ایران جایگاه  17۸را به دست
آورده است .از باب مقایسه ،قطر در همین فهرست جایگاه
 32را به دست آورده است .نکته جالب توجه دیگر این که
بر اساس محاسبات سفارت ایران در بغداد ،حداقل مبلغ
مورد نیاز برای ایجاد یک کسب و کار در عراق ،حدود ۸0
هزار دالر است و برایند کلی آمارها و ارقام شرایط شروع
کار در عراق نشان میدهد خیلی از سرمایه گذاران ایرانی
حاضرند برای پیشرفت در کارشان به این کشور بروند
البته انتقادهای برخی تولید کنندگان داخلی از قیمت
گذاریهای دستوری از دیگر دالیل این کوچ است.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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فرصت ایران برای بریکس
رئیسجمهور در نشست مجازی سران بریکس از آمادگی ایران برای اتصال کشورهای عضو این
ائتالف به گلوگاههای انرژی و بازارهای بزرگ جهان خبر داد؛چشمانداز این همکاری چگونه است؟
مصطفوی -چهاردهمین اجالس سران پنج قدرت نوظهور اقتصادی موسوم به «بریکس» درحالی از دو روز گذشته آغاز
شد که کشورهای غربی نگران افزایش نفوذ این بلوک اقتصادی درجهان هستند .پس از خبرهای ضد و نقیضی که درباره
دعوت مقامات بریکس از رئیسجمهور کشورمان برای سخنرانی در این نشست منتشر شده بود ،سید ابراهیم رئیسی
عصر روز جمعه در نشست ویدئوکنفرانسی سران کشورهای گروه بریکس که به میزبانی چین برگزار میشود ،درباره
توانمندیهای کشورمان برای حضور فعال در میان کشورهای قدرتمند گروه بریکس سخنرانی کرد .رئیسجمهور در این
نشست مجازی گفت :جمهوری اسالمی ایران ،آمادگی دارد همه توانمندیها و ظرفیتهای خود از جمله ذخایر کمنظیر
استثنایی نیروی انسانی آموزشدیده و نیز دستاوردهای
انرژی ،شبکههای حمل و نقل و ترانزیت کوتاه و ارزان ،ثروت
ِ
علمی چشمگیر را برای نیل به اهداف بریکس به اشتراک بگذارد و این موقعیت کمنظیر جغرافیای سیاسی و اقتصادی،
میتواند ایران را به شریکی پایدار و قابل اتکا برای اتصال بریکس به گلوگاههای انرژی و بازارهای بزرگ جهانی مبدل کند.
بریکس ،نمونه موفق نگاه جهانی برای حل چالشهای
مشترک

رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنرانی خود در نشست
مجازی گروه بریکس گفت :بریکس به عنوان نهادی پیشرو و
متشکل از اقتصادهای بزرگ نوظهور ،توانسته است با ارائه
الگوهاوابتکاراتمناسب،روندهایجدیدیرادرجهانشکل
دهد .اعضای بریکس با اقتصادهای مکمل و تنوع فرهنگی،
میتوانند نیازهای متقابل را تأمین کنند و تجربههای ملی
و بومی توسعه خود را در جهت تقویت رفاه و صلح جهانی با
دیگران به اشتراک بگذارند .ابتکارات اعضای بریکس از
جمله «ابتکار توسعه جهانی» رئیسجمهور شیجینپینگ،
نمونه موفقی از نگاه جهانی برای رسیدگی به چالشهای
مشترک و جمعی است .او افــزود :سیاستها و برنامههای
بریکسکهدربیانیههاواسنادآنانعکاسیافته،نشانمیدهد
ایــن نهاد قــادر اســت به طیف
متنوعی از موضوعات مرتبط
با دغدغههای جوامع در حال
توسعه بــپــردازد .دستورکار
اجالسحاضرنیزنشاندهنده
پیوند مقوله توسعه با امنیت،
صلح ،بهداشت ،محیط زیست
و نوآوری است .پیشنهادهایی همانند «ابتکار امنیت جهانی»
نیز بستری مناسب برای شکلدهی به همکاریهای سازمان
یافته فراهم مــیآورد .او در پایان سخنرانی خود از آمادگی
نمایندگان ایران برای مشارکت فعال در سایر نشستهای
بریکس خبر داد.

در خواست ایران برای عضویت در بریکس

در حالـی کـه بـه بـاور کارشناسـان تحـوالت جدیـد در عرصه
جهانـی و بـه ویـژه جنـگ اوکرایـن توجـه روسـیه و حتـی
چیـن را بـه تقویـت بلـوک بندی هـای ضـد غربـی معطـوف
کـرده اسـت ،تعـدادی از کارشناسـان توسـعه بریکـس را
یکـی از مهمتریـن رویکردهـا بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف
میدانند.گـروه بریکس از طریـق عضوگیری بیشـتر و الحاق
کشـورهای قدرتمنـد در حـال توسـعه دیگـر میتوانـد بیـش
از پیـش جایـگاه خـود را در معـادالت جهانـی تقویـت کنـد و
ضعف هـای موجـود خـود را پوشـش دهـد .در عیـن حـال،
بـه بـاور کارشناسـان اقتصـادی ،جمهـوری اسـالمی ایـران
کـه در مرکـز خـاور نزدیـک و میانـه واقـع شـده اسـت ،بـرای
بریکـس جایـگاه کلیـدی در ایـن منطقـه را تضمیـن خواهـد
کرد .حسـین امیرعبداللهیـان ،وزیر امـور خارجه کشـورمان
1۸خـرداد امسـال در دیـدار
بـا همتـای هنـدی خـود در
نامـه ای خواسـتار حمایـت
دهلـی بـرای عضویـت ایـران
در بریکـس شـد.در تاریـخ ۲۸
خـرداد امسـال نیـز «الکسـی
اورچوک» معاون نخست وزیر
روسـیه در دیـدار بـا «علیرضـا پیمـان پـاک» رئیـس سـازمان
توسـعه تجـارت ایـران از عـزم مسـکو بـرای پیگیـری عضویـت
تهـران در بریکـس خبـر داد .اکنـون بایـد منتظـر مانـد و
دیـد بـا عضویـت ایـران ایـن پیمـان از  BRICSبـه BRIICS
تغییرنـام پیدا خواهـد کـرد .تغییر نامی کـه فقط در حد اسـم
باقـی نمیمانـد و میتوانـد منشـا تحـوالت دو طرفـه شـود.

بریکس چیست و چه اهمیتی دارد؟

بریکس نام گروهی به رهبری قدرتهای اقتصادی نوظهور
اســت کــه 16ســال قبل از به هم پیوستن حــروف اول نام
انگلیسیکشورهایعضو،برزیل،روسیه،هند،چینوآفریقای
جنوبی تشکیل شدهاست .بریکس یک ائتالف فراقارهای به
شمار میآید که ساختار جدیدی را برای اقتصاد و سیاست
جهانی فراهم کرده است .به باور کارشناسان این ائتالف
قدرتمند جهانی بدون مشارکت اروپا و آمریکا تشکیل شده
است و این ظرفیت را دارد تا صدایی قوی در مجامع و مباحث
مهماقتصادیوسیاسیبینالمللیباشدوسیطرهنظممسلط
فعلی را به چالش بکشد .اکنون دو کشور عضو بریکس ،عضو
دایم شورای امنیت هستند و سه کشور دیگر داعیه عضویت
دایم در شورای امنیت و اصالح ساختارهای سیاسی و مالی
جهانی را دارند .یکی از مهمترین دالیل اهمیت گروه بریکس
داشتن نیمی از جمعیت جهان 30،درصد مساحت و بین
 ۲۵تا  ۲۸درصد از ظرفیت اقتصاد جهانی و همچنین منابع
انسانی و طبیعی غنی است.

بریکس پالس مسیر ورود به بریکس ؟

درعین حال چین برای جذب تعداد بیشتری از کشورها به
این پیمان ابتکار جدیدی را پیش گرفته است و آن هم تشکیل
بریکس پالس است.طبق طرح پیشنهادی چین که «بریکس
پالس» نام دارد ،کشورهای پاکستان ،بنگالدش ،ایران،
نیجریه ،کره جنوبی ،مکزیک ،ترکیه ،اندونزی ،فیلیپین
و ویتنام به منظور عضویت در گروه بریکس در نظر گرفته
شدهاند .اغلب این کشورها از قاره آسیا هستند و کشورهای
مکزیک ،ترکیه و نیجریه نیز در قارههای آمریکای شمالی،
اروپا و آفریقا قرار دارند .عضویت این کشورها که اغلب از بین
کشورهای آسیایی هستند در گروه بریکس ،میتواند تسلط
این گروه را بر حوزه کشورهای آسیایی افزایش دهد و از این
طریق نفوذ آمریکا در این منطقه را با چالشی جدی مواجه
کند .کشورهای جدیدی که به منظور عضویت در بریکس
در نظر گرفته شدهاند ،همگی حضور پررنگی در پروژه جاده
ابریشم جدید چین دارند.
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شرایط مشابه سیدجالل و وریا

بازیکنپرسپولیسبهفوالدپیوست

پایان کار کاپیتان های محبوب!
گروه ورزش /سیدجالل حسینی و وریا غفوری چند سالی است که بازوبند کاپیتانی
پرسپولیس و استقالل را به بازو می بندند و به خاطر شخصیت کاریزماتیک شان
حسابی در بین هواداران سرخابی محبوب هستند.اما حاال و در آستانه شروع لیگ
بیست و دوم ،کاپیتان های محبوب سرخابی شرایط کامال مشابهی دارند و به نظر
می رسد هواداران  2تیم بزرگ پایتخت باید خود را برای خداحافظی با کاپیتان های
محبوب تیمشان آماده کنند.رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس  2۷خرداد
گذشته با حضور در یک برنامه تلویزیونی خبر از اضافه شدن سیدجالل حسینی به
کادر فنی پرسپولیس داد.درویــش در حالی کاپیتان چند فصل اخیر این تیم را در
جایگاه مربی به هواداران معرفی کرد که انتقاد هواداران از دستیاران گل محمدی
باعث جدایی حمید مطهری ،داوود فنایی و مظاهر رحیم پور شد تا جا برای حضور
سیدجالل در کادر فنی این تیم به اندازه کافی وجود داشته باشد.این در حالی است
که کاپیتان پرسپولیس نه تنها هیچ اعالم رسمی مبنی بر بازنشستگی نداشته است
بلکه رسما اعالم کرده که قصد دارد به حضور در مستطیل سبز ادامه دهد.سید جالل
که این روزها درگیر باشگاه خصوصی تازه تأسیس بدن سازی خود است ،دوست دارد
یک فصل دیگر با پیراهن این تیم بازی کند اما هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته
است و عالقهای هم به تحمیل نظر خود در اینباره بر افکار یحیی گل محمدی ندارد.
انفعال مدیران باشگاه و یحیی گل محمدی در حالی ادامه دارد که طبق گفتههای
سرمربی پرسپولیس ،یک هفته دیگر تمرینات پیش فصل این تیم آغاز میشود اما
همچنانوضعیتباتجربهترینبازیکنفعلیلیگبرترایرانمشخصنیست.بنابراین
برای ادامه فوتبال احتماال سیدجالل به اجبار در لیگ بیست و دوم با پیراهن تیمی
جز پرسپولیس در میادین حاضر خواهد شد و در پایان لیگ بیست و دوم از فوتبال
خداحافظی خواهد کرد.وریا غفوری نیز دقیقا همین شرایط را دارد و در حالی که
قراردادش با استقالل به اتمام رسیده از سوی باشگاه هیچ تماسی با او گرفته نشده
است .بدون شک اگر مسئوالن باشگاه استقالل تا
پایان هفته جاری با وریا مذاکره نکنند ،این بدان
معناستکهدیگرنیازیبهتداومحضوراینبازیکن
در استقالل احساس نمیشود و ماجرای انتقال
وریا به فوالد جدیتر از هر زمان دیگری
دنبال خواهد شد.در این شرایط به
احتمال فراوان وریا از استقالل جدا
خواهد شد و احتمال دارد فصل بعد
بهعنوانبازیکنفوالددرترکیباین
تیم دیده شود .بحث حضور وریا در
فوالد که از یک هفته پیش جسته
و گریخته به گوش میرسد و حاال
با اعــالم رسمی جــواد نکونام و
تایید این مربی این روزها داغتر
و جدی تر شده است.

سعید آقایی بعد از توافق با مسئوالن باشگاه فوالد
خوزستان با این تیم قرارداد بست و از فصل آینده به
جمع بازیکنان فوالد خوزستان می پیوندد.آقایی پس
از مجید علیاری به دومین خرید تابستانی فوالد تبدیل
شد.سعید آقایی سابقه حضور در تیمهای سپاهان،
پرسپولیس و تراکتور بهعنوان سه مدعی فوتبال ایران
را دارد و حاال بازی در چهارمین تیم مدعی ایران را هم
تجربه میکند.

ارجاع پرونده مدیر استقاللی
به کمیته اخالق

تبعاتسنگینجداییناگهانیمجیدیازاستقالل

عقب ماندیگ قهرمان از کورس نقل و انتقاالت
گــروه ورزش /با انتخاب سرمربی استقالل و
معارفه رسمی ریکاردو ساپینتو مربی پرتغالی به
عنوان جانشین فرهاد مجیدی ،نقل و انتقاالت
باشگاه از حالت انفعال خارج شد و سرعت گرفت.
استقاللی ها که پیش از انتخاب سرمربی فقط
سجاد شهباززاده مهاجم فصل گذشته سپاهان
را به خدمت گرفته بودند تا در خط حمله جانشین
رودی ژستد مهاجم فرانسوی و جدا شده آبی
ها شود ،پس از مشخص شدن تکلیف کادرفنی
حاال با فهرستی بلند باال وارد بازار نقل و انتقاالت
شده اند .سعید صادقی ستاره فصل گذشته گل
گهر ،محمد محبی بازیکن لژیونر تیم ملی،امید
حامدی فر بازیکن نفت  ،علی کریمی و کاوه
رضایی دو بازیکن سابق استقالل که در تیم
های عربی و اروپایی بازی می کردند و هم اکنون
بازیکن آزاد هستند در فهرست خرید استقالل
قرار گرفتند اما سمیعی معاون حقوقی باشگاه
استقالل در برنامه ورزش و مردم اسامی را تایید
نکرد و حتی تاکید داشــت به دلیل مالحظاتی
اسم بازیکنانی که مد نظر باشگاه هستند رسانه
ای نخواهد شد «:بازیکن باید دلش با استقالل
باشد ،باشگاه نمی تواند آپشن هایی را بپذیرد
که در اختیار باشگاه نیست و چنین قول هایی
نمیتواند بدهد ».البته اشاره او بیشتر به سعید
صادقی بود که این روزها بیش از هر نام دیگری در
نقل و انتقاالت نامش برده می شود و عالوه بر گل
گهر باشگاه فصل گذشته او تیم های پرسپولیس،

سپاهان و استقالل هم خواهان بهترین طراح
و پاسور لیگ هستند .با ایــن حــال طبق اعالم
رسانه های نزدیک به پرسپولیس ،صادقی با
این باشگاه به توافق رسیده و امروز هم قرارداد
نهایی امضا می شود .پرسپولیسی ها که پیشتر
اسماعیلی فر ،سروش رفیعی ،علیرضا بیرانوند
 ،گیورگی گولسیانی ،محمدمهدی احمدی و
مرتضی پورعلی گنجی را هم به خدمت گرفته
بودند با شکار صادقی حاال دیگر به طور رسمی
برنده نقل و انتقاالت و یکه تاز بی چون و چرای
بازار هستند و همین مسئله حسابی هواداران این
تیم را خوشحال و به قهرمانی مقتدرانه سرخ ها در
فصل آینده امیدوارتر کرده است.
البته برخی هــم ،ســن ب ــاالی بازیکنان جذب
شده توسط پرسپولیس و جمع شدن ستاره ها
و انتظارات آن ها به لحاظ مالی و فیکس بودن
نگرانی هایی را بــرای برخی پیش کسوتان و
هـــواداران ایــن تیم ایجاد کــرده با ایــن حــال این
نگرانی در اردوگاه آبی ها بیشتر از حریف سنتی
است .طوالنی شدن پروسه استخدام مربی از یک
سو و تاخیر و تعلل باشگاه در مذاکره با بازیکنانی
که قراردادشان تمام شده و از دست دادن فرصت
جــذب ستاره هــای لیگ و حضور اکثر آن ها در
پرسپولیس و سپاهان و فوالد ،از طرف دیگر باعث
نگرانی هواداران و پیش کسوتان استقالل شده
است.هرچندبرخیبراینباورندتیمیکهقهرمان
شدهومیانگینسنیپایینیهمداردنبایدبهدنبال

شلوغ بــازی باشد و فقط باید در برخی پست ها
تقویت شود و استقالل با جذب سه یا چهار بازیکن
جدید می تواند ضعف هایش را بپوشاند با این حال
یکه تازی حریف سرخ در بازار نقل و انتقاالت حتی
نگذاشته همین تعداد بازیکن درجه یک هم باقی
بماندکهتیمقهرمانجذبشکند!باشگاهاستقالل
درچنینشرایطیواردبازارنقلوانتقاالتشدهواز
دست رفتن فرصت جذب سعید صادقی در همان
لحظهورودبهبازاروحضوراودرتیمرقیبپرستاره،
شرایط را بــرای مدیریت باشگاه دشوارتر کرده
است .البته سردار آجورلو و دیگر مسئوالن باشگاه
کار تمدید قرارداد را در اولویت قرار دادهاند و روز
گذشته هم اعالم شد با محمد دانشگر برای ادامه
همکاری توافق شده است اما تعداد تمدیدی ها
زیاد است و مرادمند ،یزدانی ،چشمی ،غفوری،
حسینی و غالمی هم باید تکلیف شــان روشن
شود تا روشن شدن تکلیف این نفرات که ماندنی
هستند یا نه ،خود باشگاه را از پروسه جذب نفرات
جدید عقب خواهد انداخت و همین مسئله دوباره
هجمه ای دیگر را به مدیریت وارد خواهد کرد و از
سوی دیگر تمرینات نیز به همان نسبت طوالنی
شدن پروسه نقل و انتقاالت دیرتر شروع می شود.
در واقع جدایی فرهاد مجیدی از استقالل و انفعال
یا تعلل مدیریت باشگاه در این موضوع و پروسه
طوالنی انتخاب سرمربی جدید ،قهرمان مقتدر
لیگ را از همه رقبا عقب انداخته و جبران این عقب
ماندگی کاری است بس دشوار.

فدراسیون فوتبال ایران به اظهارات و اتهامات واردشده
از جانب عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل واکنش
نشان داد.ســایــت فدراسیون فوتبال نوشت :در پی
اظهارات توهین آمیز جناب مومنی عضو محترم هیئت
مدیرهباشگاهاستقاللوواردکردناتهاماتواهیراجع
به تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی ایران فدراسیون
فوتبالبرایارجاعاینپروندهبهکمیتهاخالقوپیگیری
موضوع از سوی مراجع قانونی اقدام خواهد کرد.

خبر

دلیل رد پیشنهاد استقالل
از زبان نکونام
به گزارش "ورزش سه" ،جواد نکونام اصلیترین و اولین
گزینه باشگاه استقالل برای جانشینی فرهاد مجیدی
بود که با وجود مذاکرات طوالنی مدت ،حضور در جمع
آبیپوشان را نپذیرفت و در فوالد ماندگار شد.نکونام
دربــاره رد پیشنهاد سرمربیگری استقالل به برنامه
ورزشگاه گفت :همه واقــف هستند که هر سرمربی
دوست دارد که روی نیمکت استقالل ،پرسپولیس،
تیم ملی و تیمهای بزرگ و پرهوادار بنشیند .این که
گزینه استقالل بودم ،برای من افتخار است و جا دارد
از سردار آجورلو تشکر کنم که صحبت های خوبی با
یکدیگر انجام دادیم.او ادامه داد :واقعیت این است که
من ترجیح میدهم به روش و شکلی که برای آیندهام
ترسیم کــردهام ،جلو بــروم .نیاز نیست در این مقطع
،شرایط استقالل را برهم بزنم یا وضعیت خوبی را که در
فوالد خوزستان ،باشگاه و خودم وجود دارد خراب کنم.

فوتبال ایران در صدر قارهکهن

رامین رضائیان و هدفی دست نیافتنی

آخرین وضعیت رضاوند در استقالل

تیم ملی فوتبال ایـــران در تــازه ترین رده بندی فدراسیون
بین المللی فوتبال در صدر قاره آسیا قرار گرفت.تیم ملی فوتبال
ایران در جدیدترین ردهبندی تیمهای ملی فوتبال جهان با دو پله
سقوط در جایگاه بیستوسوم جهان قرار گرفت اما همچنان صدر
جدول را در قاره کهن به خود اختصاص داده است.تیم ملی فوتبال
ایران در آخرین دیدار تدارکاتی که به مصاف تیم ملی الجزایر رفت
برابر این تیم تن به شکست داد که همین موضوع روی امتیازات
منفی در رده بندی جهانی تاثیر گذاشت.در ردهبندی کلی 10
تیم نخست نیز تغییراتی صورت گرفته که مهمترین آنها صعود
تیم ملی آرژانتین به رده سوم و سقوط فرانسه به رده چهارم است.
برزیل و بلژیک نیز همچنان اول و دوم هستند.

یحییگلمحمدیسرمربیتیمفوتبالپرسپولیسپسازنارضایتیازعملکردمهدی
شیری در دفاع راست پرسپولیس تصمیم به جذب رامین رضائیان در نقل و انتقاالت
زمستانی فصل گذشته گرفت تا بازیکن مازاد السیلیه قطر برای نیم فصل به جمع
سرخپوشانپایتختبازگردد.رضائیانکهپسازجداییکارلوسکیروشازتیمملی
فوتبالایرانکمترشانسحضوردراردوهایتیمملیایرانراپیداکردبرایبازگشت
به اردوهــای تیم ملی فوتبال تالش کرد تا بیشتر مقابل چشم دراگان اسکوچیچ
باشداماعملکرداوچنگیبهدلنزدتانهتنهااسکوچیچعالقهایبهاستفادهازاین
بازیکننداشتهباشدبلکهیحییگلمحمدینیزچندانتمایلیبهحفظرضائیان
در پرسپولیس پیدا نکند.حاال رضائیان نه تنها جایی در فهرست فصل آینده
پرسپولیس ندارد بلکه بسیار بعید است او با پیراهن تیم جدید خود در فصل
آیندهنیزبتوانددلاسکوچیچرابرایحضوردرجامجهانی 2022قطربرباید.

باشگاه استقالل در صورت تمایل آرش رضاوند حاضر است با شرایطی خاص رضایت
به جدایی او بدهد.آرش رضاوند بعد از اتمام لیگ برتر و حضور چند ماهه در فوالد
خوزستان ،حاال بازیکن استقالل است و باید به قرارداد خود با این باشگاه
پایبند باشد.استقاللیها برای فصل بعد تمایل به حفظ رضاوند دارند ،ولی
اگر این بازیکن تمایل به حضور در تیم دیگری داشته باشد ،استقالل حاضر
به مذاکره است.باشگاه استقالل حاضر است در صورت تمایل رضاوند برای
جدایی ،با معاوضه بازیکن شرایط را برای حضور وی در تیمی دیگر فراهم
کند .قرار است وضعیت این بازیکن هفته آینده مشخص شود.براساس این
گزارش ،آرش رضاوند چند روز پیش در گفتوگویی اعالم کرد که دوست دارد در
استقالل بماند و احتماال در لیگ بیست و دوم باید شاهد حضور دوباره این بازیکن جوان
در جمع آبی های پایتخت باشیم.

ویژه

گلمحمدی همچنان دنبال دستیار
جدایی حمید مطهری ،مظاهر رحیم پور و داوود فنایی
از کادر فنی پرسپولیس باعث شد تا یحیی گل محمدی
دیگر هیچ کدام از دستیاران مورد اعتماد خود را برای
فصل آینده رقابت های لیگ برتر در اختیار نداشته
باشد«.آلین دینکا» با وجود تکذیبهای باشگاه تراکتور
تبریز همچنان گزینه جانشینی فنایی برای هدایت
دروازهبانهای پرسپولیس محسوب میشود« .لوسادا»
نیز بــدن ســازی پرسپولیس را به جــای رحیم پــور در
فصل آینده بر عهده خواهد گرفت اما همچنان تکلیف
جانشین دستیار اول سرمربی پرسپولیس مشخص
نیست.مطهری پیشنهاد نساجی مازندران را بر عهده
گرفت تا او همچون مجتبی حسینی که زمانی دستیار
یحییگلمحمدیبودفعالیتخودرابهعنوانسرمربی
ادامه دهد.جای خالی دستیار شماره یک برای گل
محمدی شایعاتی درباره احتمال حضور مهدی مهدوی
کیا در کنار او ایجاد کرد .سرمربی تیم فوتبال امید ایران
که با این تیم نتوانست از مرحله گروهی جام ملتهای
زیــر  23ســال آسیا صعود کند هیچ تصمیمی برای
مربیگری در فوتبال باشگاهی کشور ندارد.از این رو نه
تنها پیشنهاد سرمربیگری دو تیم لیگ برتری را رد کرده
بودبلکهقصدیهمبرایحضوردرتیمیکهفوتبالخود
را در آن جا رونق بخشید ،ندارد.یحیی گل محمدی
هنوز اسمی را برای جانشینی مطهری در کادر فنی
این تیم به مسئوالن باشگاه اعالم نکرده است اما قطع ًا
مهدوی کیا در بین آن ها نخواهد بود.مهدوی کیا نیز به
هیچ وجه حاضر نیست در لیگ برتر فوتبال دستیاری
کند و تنها در صورت فراهم شدن شرایط مد نظر خودش
به فعالیت در فوتبال باشگاهی کشور به عنوان سرمربی
توجه خواهد کرد در غیر این صورت همچنان سرمربی
امیدهای ایران باقی میماند.

واکنشها به پیروزی ایران مقابل آمریکا در لیگ ملتهای والیبال

دلچسب و جذاب با برند تمام ایرانی

گروه ورزش /درست همزمان با به نیمه رسیدن مرحله
گــروهــی لیگ ملتهای  ،2022نــوار ناکامیهای
سروقامتان ایــران پــاره شد؛ این بار اما با یک پیروزی
ارزشــمــنــد و پــرطــمــطــراق ،تــا پــایــانــی بــاشــد بــر تمام
حرفوحدیثها.ایران-3آمریکاصفر.شاگردانجوان
بهروزعطاییکههفتهنخستلیگملتهارابادوپیروزی
مقابل چین(سه بر یــک) و استرالیا(سه بر یــک) و دو
شکستسوالبرانگیزمقابلهلندوژاپن(هردوبانتیجه
سهبرصفر)بهپایانبردند،هفتهدومرقابتهابهمیزبانی
بلغارستانراهمباشکستسهبرصفرمقابلمیزبانیآغاز
کردندکهتاپیشازدیدارباایرانهیچپیروزیدرکارنامه
خودثبتنکردهبود.اینشکستبهقدریغیرقابلهضم
بودکههجمههابهطرزعجیبوغریبیدرفضایمجازی
باالگرفتوکاربهجاییرسیدکهکاربرانفضایمجازی

این سوال را مطرح کردند که آیا بهتر نیست تیم ملی
همین حاال از ادامه حضور در رقابتها انصراف دهد؟
شاید همین هجمهها و البته سفر محمدرضا داورزنی
رئیس فدراسیون والیبال به صوفیه(برای روحیهدهی)
دست به دست هم داد تا ایران در ششمین بازی خود در
اینتورنمنت،براینخستینباردرتاریخباکادرفنیتمام
ایرانی،آمریکارابانتیجهقاطعسهبرصفرشکستدهد.
آن هم در شرایطی که آمریکا تا پیش از دیدار با ایران،
مقابلهیچتیمدیگریمتحملشکستنشدهبود.بااین
شکست آمریکا صدر جدول ردهبندی را از دست داد .اما
با این حال بهروز عطایی که حاال به برندی تمام ایرانی
برایوالیبالکشورمانتبدیلشدهمعتقداستباپیروزی
مقابل آمریکا اتفاق خاصی رخ نداده« :اتفاق خاصی رخ
نداده و یکی از بازیهایی را که باید انجام میدادیم و به

موفقیتمیرسیدیمپشتسرگذاشتیم.البتهخوشحالم
که پیروز شدیم و مردم خوشحال شدند .امیدوارم مسیر
برای ایران هموارتر شود و بازیکنان عملکردی را نشان
دهندکهدرنهایتموجبشادیمردمشود».جاناسپرو
سرمربیسرشناستیمملیوالیبالآمریکاامادرواکنش
بهنخستینشکستشاگردانشدرلیگملتهاتوسط
بازیکنانجوانایرانیمیگوید«:ایرانخیلیخوببازی
کرد و مستحق پیروزی بود .اصال از نمایش بازیکنان
ایرانشگفتزدهنشدم،چراکهچندویدئوازآنهادیده
و از کیفیت آنها به وجد آمده بودم ».رسانه اروپایی و
معروف Worldofvolleyنیز در گزارشی به درخشش
تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملتها پرداخت تا در
تمجیدازعملکردملیپوشانکشورمانچنینبنویسد:
«ایران،آمریکاییهارادرصوفیهماتومبهوتکرد.تیم
ملیایرانبهعنوانتیمیآسیاییدرششمینبازیخود
در لیگ ملتهای  2022با شکست آمریکا به پیروزی
ارزشمندومهمیدرراهرسیدنبهجمع ۸تیمبرتردست
یافت.درعینحال،بردایراناولینناکامیآمریکاییها
در این رقابتها پس از پنج پیروزی بود که با این باخت
نتوانستند دوباره صدرنشینی این رقابتها را به دست
آورنـــد ».گفتنی اســت ایــران دیــروز در سومین بازی
هفته دوم به مصاف برزیل رفت .سروقامتان کشورمان
چهارمین و آخرین بازی هفته دوم را ساعت  15امروز
مقابل کانادا برگزار خواهند کرد .هفته سوم و پایانی
مرحله گروهی لیگ ملتها از  14تا هجدهم تیرماه به
میزبانیگدانسکلهستانبرگزارمیشودوملیپوشان
کشورمانبهترتیببهمصافلهستان،ایتالیا،اسلوونی
و صربستان خواهند رفــت .نتایج دیدارهای مرحله
گروهی در یک جدول محاسبه خواهد شد و در پایان
مرحله مقدماتی هشت تیم برتر جدول به مرحله نهایی
صعود خواهند کرد تا برای تعیین مقام اول تا هشتم به
مصاف یکدیگر بروند .دیدارهای مرحله نهایی لیگ
ملتها 2022نیزاز 29تیرماهتاسوممردادماهدرشهر
«بولونیا»یایتالیاپیگیریخواهدشد.

سوژه

دستیار مورینیو روی نیمکت سپاهان
پسازاعالممحرمنویدکیادربارهاینکهبهدالیلمشکالتخانوادگیوترساز
نتیجهنگرفتنتیمدرسالسومهمکارینمیتواندبهمربیگریدراینتیمادامه
بدهد ،مسئوالن سپاهان به دنبال گزینههای جایگزین رفتند و جلوتر از همه
نام فیلیکس ماگات مطرح شد که این مربی آلمانی در نهایت قید کار در ایران
را زد تا مسئوالن سپاهان به دنبال گزینههای دیگری بروند که به صورت موازی
مذاکراتباآنهاراآغازکردهبودند.ژوزهمورایسگزینهجدیدیگرسپاهانیها
پس از ماگات بود که در هفته گذشته سفری دو روزه به ایران داشت و از تمامی
امکانات باشگاه سپاهان هم دیدن کرد و بر سر جزئیات قــرارداد با مسئوالن
باشگاه به توافق رسید ،ولی در شرایطی که انتظار میرفت اعالم رسمی حضور
او بهعنوان سرمربی سپاهان خیلی زودتر از اینها انجام شود ،درنهایت این
مربی باتجربه چند روز پس از بازگشت به پرتغال و فکر کردن به حضور در ایران
و پذیرش این چالش جدید که مهمترین دغدغه او بود ،تصمیم خود را گرفت و به
مدیرانسپاهانپاسخمثبتداد.سپاهانطیچهارفصلاخیرباامیرقلعهنویی
و محرم نویدکیا در لیگهای هجدهم و بیستم فقط یک گام تا قهرمانی فاصله
داشتوحاالمورایسکهبهجایکاپیتانمحبوباصفهانیهامسئولیتهدایت
طالییپوشاناصفهانیرابرعهدهگرفتهماموریتبسیاردشواریرابرعهدهگرفته
است؛چراکههواداراناینتیمفقطبهقهرمانیفکرمیکنندوکسبعنواناول
است که آن ها را راضی میکند .باشگاه سپاهان اعالم کرده که ژوزه مورایس با
قراردادی بلند مدت برای سه سال هدایت طالییپوشان اصفهانی را عهده دار
شده است.باشگاه سپاهان همچنین اعالم کرده فرایند انتخاب خوزه مورایس
را بعد از بررسی رزومه بیش از 143سرمربی و برگزاری جلسات ویدئو آنالین از
بازیقابل
طریقاینترنتبا 23سرمربیدنیاانجامدادهاست.مورایسکهدوران ِ
توجهی ندارد ،از آخرین سال دهه نود میالدی کارش را بهعنوان سرمربی تیم
دوم بنفیکا آغاز کرد و سپس طی  20سال گذشته شانس حضور در کشورهای
مختلفی نظیر آلمان ،انگلیس ،ایتالیا ،اسپانیا ،یونان ،ترکیه ،تونس ،سوئد،
عربستانوکرهجنوبیراپیداکردهاست.جالباینکهاینمربیکهتجربهباالیی
از کار مربیگری و دستیاری در کشورهای مختلف و به خصوص ژوزه مورینیو را
دارددرالهاللعربستانوچونبوکموتورزکرهجنوبیتوانستهبهمقامقهرمانی
هم دست پیدا کند؛ این امر میتواند خبر خوبی برای هواداران سپاهان باشد
که امیدوارند با این مربی به ششمین قهرمانی تاریخ لیگ برتر دست پیدا کنند.

سینما و تلویزیون
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چهره ها و خبر ها

اخبار

مرضیه برومند با ادامه «شهرک
کلیله و دمنه» به نمایش خانگی
آمــد .پــس از اظــهــارات رئیس
ســاتــرا دربـــاره انتشار سریال
بــدون مجوز و احتمال توقیف
آن ،تهیهکننده این اثر در گفتوگو با مهر خبر از
حل مشکالت سریال داد.

مصطفی قاسمیان

مشکل«شهرککلیلهودمنه»حلشد
سرانجام پس از فراز و فرودهای یک هفتهای بین
ساترا و دستاندرکاران «شهرک کلیله و دمنه»،
قسمت ششم این مجموعه پخش شد.
به گزارش صبا ،پیش از این مشخص شده بود پنج
قسمتاولاینمجموعهپلتفرمفیلمنتاجازهپخش
ندارد و مدیران ساترا این موضوع را در نامه کتبی به
علیسرتیپیمدیرپلتفرممنتقلکردهاند،امااوراسا
وبدونمجوزمجموعهراپخشکردهاست.ایناتفاق
تاجاییپیشرفتکهسعیدمقیسهرئیسساترااعالم
کردبهدنبالبرخوردقضاییباپلتفرمهستند.
با این حال پخش قسمت ششم سریال نشان از این
دارد درنهایت مشکالت با گفت وگو و تعامل طرف
ها حل شده است.

درکنارمجموعههایتلویزیونیجدیدکههرشب
روی آنتن شبکههای سیما مــیرونــد ،بعضی
شبکهها به ویــژه آیفیلم به تکرار محصوالت
نوستالژیک سیما میپردازند که تماشای آنها
چه برای مخاطبان مسنتر و چه برای مخاطبان
جوانتر ،خالی از لطف نیست .آثاری که در دوره
خود بسیار محبوب بودند و البته در زمانی تولید
میشدند که نگاه سالهای اخیر در تلویزیون
حاکم نبود و فضای کار ،از جهات بسیاری بازتر از
امروز بود .این روزها در جدول پخش عصرگاهی
شبکه آیفیلم ،سه مجموعه «آژانــس دوستی»،
«آینهعبرت»و«تفنگسرپر»دیدهمیشودوازچند
روزدیگر،باپایان«آژانسدوستی»،جایآنبایک
مجموعه نوستالژیک دیگر به نام «خانه سبز» پر
خواهد شد .در گزارش پیش رو ،نگاهی به این 4
سریالخاطرهانگیزداریم.

به خاطر این سریال است .او آنقدر در این نقش
دیده شده بود که تا مدتها مردم فکر میکردند
در زندگی واقعیاش هم معتاد است و حتی این
تصور،مشکالتیبرایفرزندشبهوجودآوردهبود!
گلپایگانی بعد از بازی در این سریال ،تقریبا محو
شد و دیگر اثر مهمی بازی نکرد .به همین دلیل
فقط با همین سریال در خاطرات مانده است.
عالوهبراو،محموددینی،روحا...مفیدی،مهری
ودادیان،غالمرضابنفشهخواهوبهزادرحیمخانی
ازجملهبازیگراناصلیسریال«آینهعبرت»بودند.

عبرتازسرنوشت«آتقی»

همکاریعادلوصداوسیماادامهدارد
با اعالم برنامههای تابستانی شبکههای سیما ،نام
برنامهورزشی«فوتبال»۱۲۰همدیدهمیشود.
بهگزارشایسنا،تاکنون ۱۰فصلازبرنامه«فوتبال
 »۱۲۰روی آنتن رفته است و حاال با آغاز تابستان و
شروع لیگهای اروپایی ،بر اساس آن چه معاونت
سیما اعالم کرده ،آغاز فصل جدید را باید انتظار
کشید .آخرین برنامه از فصل دهم «فوتبال »۱۲۰
به تهیهکنندگی عادل فردوسیپور خرداد امسال
از شبکه ورزش پخش شد.
«فـــوتـــبـــال »۱۲۰بــا اجــــرای حــمــیــد محمدی
و تهیهکنندگی عــادل فردوسیپور چند سالی
است که روی آنتن شبکه ورزش میرود و اگرچه
توضیحاتبیشتریدربارهعواملسازندهاینبرنامه
در فصل جدید هنوز از سوی شبکه ورزش اعالم
نشده است ،اما پیشبینی میشود شروع «فوتبال
 »۱۲۰در روزهای پنج شنبه ساعت  ۲۳با همان
تیمقبلیباشد.

مجموعه«آینهعبرت»ساختهمحسنشاهمحمدی
محصولاواخردهه 6۰است؛سریالیکهیکیاز
نخستین تجربیات جدی سینما و تلویزیون ایران
در زمینه موضوع اعتیاد است که پربیننده شده.
پدر امثال «ابد و یک روز»« ،متری شیش و نیم» و
«دارکوب» .این سریال اپیزودیک ،ماجراهایی را
دربارهمسئلهاعتیادبهموادمخدرروایتمیکرد.
نقشمحوری«آینهعبرت»کهدرعینمنفیبودن،
به محبوبترین شخصیت آن تبدیل شد« ،آتقی»
نام داشت .مرد میان سال خانوادهداری که به
دام اعتیاد افتاده بود و اگرچه انسانی خوشقلب
و کمابیش دوستداشتنی بــود ،اما وابستگی
زیادیبهموادمخدرداشت.جوانترهاییکهاین
سریال را این روزها در شبکه آیفیلم میبینند،
شاید از میزان سادگی این سریال تعجب کنند،
اما همین سریال بسیار ساده که بخش زیادی از
دیالوگهایآنخصوصادیالوگهایشخصیت
«آتقی» بداهه بــود ،محبوبیت فراوانی داشت.
شهرتجوادگلپایگانیایفاگرایننقشنیزصرفا

پژمان بازغی و سحر جعفری جوزانی هم بود که
در زمــان ساخت این مجموعه ،به ترتیب  ۲۳و
 ۲۱ســال داشتند« .آژانــس دوستی» از جمله
سریالهایی است که با تماشای آن میتوان به
حالوهوایدهه 7۰پیبرد.پرازقصههایمتنوع،
شیرین و بامزه که همگی با نخ تسبیح یک دفتر
تاکسی تلفنی به یکدیگر متصل میشدند .دفتر
آژانسی که رانندگان خوشقلب و درستکار آن،
رویآنتعصبهمداشتند.
ماجرای«غیبیش»وروستایاو

سواربرپیکانهای«آژانسدوستی»

از محصوالت محبوب دهه  7۰تلویزیون که در
اواخر این دهه روی آنتن رفت ،میتوان به سریال
«آژانسدوستی»اشارهکرد؛سریالیاپیزودیککه
بانویسندگیوکارگردانیگروهیساختهشد.در
گروهنویسندگانایناثرنامحمیدجبلیودرگروه
کارگردانان این سریال نام فرامرز قریبیان دیده
میشود.اینسریالماجرایدفترتاکسیتلفنی
به نام «آژانــس دوستی» را روایت میکرد که در
هر قسمت آن ،اتفاقاتی برای رانندهها ،مسافران
و گاه خانواده رانندهها میافتاد .با وجود این که
حدود ۲دهه از ساخت این سریال گذشته ،اما دو
تن از بازیگران اصلی این مجموعه درگذشتهاند.
زندهیاد اسماعیل داورفــر که مدیر این آژانس
است و حسین پناهی بازیگر نقش «هوشنگ» و از
رانندههای آن .فردوس کاویانی هنرمند باسابقه
هم که در  8۰سالگی ،مدتهاست بازیگری را
کنار گذاشته ،از دیگر هنرپیشههای اصلی این
سریالاست.اینمجموعهاولینحضورتلویزیونی

مجموعه «تفنگ سرپر» ساخته امرا ...احمدجو
محصول ســالهــای پایانی دهــه  ،7۰دومین
سریالازسهگانهروستاییوایلیاتیاینفیلمساز
است که بعد از سریال ماندگار «روزی روزگاری»
ساخته شد و اگرچه به اندازه آن مورد توجه قرار
نگرفت ،اما همواره محبوب شماری از مخاطبان
بوده است .این مجموعه از جمله آثاری است که
بازپخشهای فراوانی در سالهای اخیر ،به ویژه
درشبکههایآیفیلموتماشاداشتهاست«.تفنگ
سرپر»داستانیرادرمیانهجنگاولجهانیروایت
میکند؛ با محوریت مردم روستایی که از طرفی
زیرسلطهنیروهایروستزاریاندوازطرفیخان
روستاراتحملمیکنند«.غیبیش»کاراکتراصلی
و درستکار سریال هم ماجرایی عاشقانه داشت و
همزمانباشنیدنحرفزور،میانهخوبینداشت.
این مجموعه  4۰قسمتی به سبک ویژه امرا...
احمدجوپایبنداستکهدرآن،قصههاییبومیبا
اتمسفریکامالبومیوروستایی،روایتمیشود
و البه الی آن ،مفاهیم کمابیش نو و زنده وجود

دارد .حمیدرضا پگاه بازیگر اصلی «تفنگ سرپر»
استوچهرههاییچونخسروشکیبایی،ژالهعلو،
محمدفیلی،انوشیروانارجمند،فتحعلیاویسی،
صدرالدین حجازی ،عباس امیری و فردوس
کاویانینیزدرآنبازیمیکنند.
خونهبایدسبزباشه

دو سال پس از ساخت سریال بسیار پربیننده
«همسران» و در ادامــه استقبال از آن ،بیژن
بیرنگ و مسعود رسام مجموعه «خانه سبز» را
ساختند .سریالی محصول سال  75و باز هم
اپیزودیک که قصههایی را درباره ساکنان یک
ساختمان روایت میکرد .سه نسل از خانواده
«صباحی» در ایــن ساختمان ساکن بودند و
ماجراهایی شیرین را از سر میگذراندند که
فوقالعاده پرمخاطب و محبوب بــود .خسرو
شکیبایی ،مهرانه مهینترابی ،رامبد جوان،
آتنه فقیهنصیری ،داریــوش اســدزاده ،حمیده
خیرآبادی،اکرممحمدی،اسماعیلمحرابیو...
از جمله بازیگران «خانه سبز» بودند .نقطه قوت
اصلیاینسریال،شیمیمیانشخصیتهایآن
بود؛فضایصمیمیمیاناهلخانهوساختمان،
ارتباطپیوستهوپرانرژیوپیوندناگسستنیمیان
زوجهــا« .خانه سبز» در پی «همسران» نوعی
سیتکامهای تلویزیونی را در ایران پایه گذاشت
که هنوز هم پس از نزدیک به  ۳دهه ،تالشهایی
در جهت تکرار آن دیده میشود؛ غافل از این که
حتی سازندگان این دو سریال هم نتوانستند در
سالهای بعد ،موفقیت فوقالعاده «همسران» و
«خانه سبز» را تکرار کنند.

بهروز شعیبی با فیلم جدیدش
«بـــدون قـــرار قبلی» در طرح
قیمت شناور بلیت سینماهای
حوزه هنری حضور دارد .در این
طرح قیمت بلیت بر اساس نوع
فیلم ،کیفیت سالن ،ساعت ،هفته و روز نمایش
فیلم متفاوت خواهد بود.
محمدحسینمهدویاندرواکنش
به قانون امکان اکران نشدن آثار
دارای مجوز اک ــران و وضعیت
بالتکلیف«شیشلیک»،نسبتبه
بیاعتباریپروانهنمایشولطمه
بهسرمایهسینماگرانانتقادکردهاست.
ساعدسهیلیازدیروزبافیلم«روز
صفر» ساخته سعید ملکان به
سینمایآنالیننماواآمدهاست.
او در این فیلم نقش عبدالمالک
ریگی را ایفا کرده ،اما بازیاش
موردتوجهویژهمنتقدانومخاطبانقرارنگرفت.
م ــح ــس ــن چــــاوشــــی قــطــعــه
«پستچی»را ویژهسریال «عقرب
عاشق» اثر حسین سهیلیزاده
خواند .قرار بود این قطعه دیروز
عــصــر منتشر شـــود« .عــقــرب
عاشق» با بازی محمدرضا فروتن و آرمان درویش
در حال ساخت است.
الیکا عبدالرزاقی به زودی ادامه
مجموعه«برفبیصدامیبارد»
کاری از پوریا آذربایجانی را روی
آنتن شبکه سه خواهد داشت.
قسمتهایباقیماندهسریالبا
ماجرایازدواج«سیمین»و«حبیب»آغازمیشود.

/۱۴۰۱76922ت
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همایونشجریانباکنسرت«بهرنگصدا»چه رکوردهایی را شکستهاست؟

سبقت «فردوسی
از «کریستین اندرسن»

کوالکتابستانی «همایون»
الهه آرانیان
calture@khorasannews.com

همایون شجریان پس از سپری شدن دوسال
کرونایی،گردوخاکنشستهرویصحنهاجرای
کنسرتها را تکاند؛ آن هم با رکوردشکنی در
بلیتفروشی برای  30اجرا و سه بار تمدید .به
این رکوردشکنی ،استقبال  170هزار نفری
دانشجوها از کنسرت این خواننده را هم باید
اضافه کنیم .شجریان در اولین روز تابستان
با ارکستر «سیاوش» و رهبری آرش گــوران در
تاالر وزارت کشور روی صحنه رفت و با اجرای
قطعههای ماندگاری مانند «مرغ سحر»« ،سرو
چمان» و «اشک مهتاب» یاد استاد محمدرضا
شجریان ،خسرو آواز ایران را زنده کرد .در ادامه
بهمرورحاشیههایپیشازبرگزاریاینکنسرت
ورکوردزنیهایهمایونشجریانمیپردازیم.

در سایت تیوال آغاز شد؛ ولی سایت در همان
ساعتاولباکندیمواجهوبعدهمفرایندفروش
بلیتمتوقفشد.سایتتیوالاعالمکردتاساعت
 17:12بیش از400هزار نفر به سایت مراجعه
کردهاندودر 15دقیقهابتداییبیشازهزاربلیت
فروخته شدهاست .بعد از پیش آمدن اختالل در
سایت،همایونشجریاندرصفحهخودازافزایش
روزهایاجرایکنسرت«بهرنگصدا»خبردادو
نوشت« :تعداد روزهای اجرای برنامه از  5اجرا
به 11اجرادرتیرماهافزایش یافت.عالقهمندان
میتوانند به فراخور در روز سهشنبه  24خرداد
برای خرید بلیت به سایت تیوال مراجعه نمایند و
ساعتمشخصاعالمنمیشود».روز 24خرداد
همبلیتهایاینکنسرتدرعرضچهارساعت
فروشرفتکهرکوردیبیسابقهبود.پسازاین،
«به رنگ صدا» برای بار دوم در روزهای 21تا26
تیرماه تمدید شد .همایون شجریان در روز 27
خرداد هم کنسرتش را برای بار سوم تا  5مرداد
تمدیدکردوتعداداجراهایشرابه 30رساند.
نجومیشدنقیمت بلیتدربازارسیاه

اختاللدرسایتفروشبلیت

ساعت  17بعدازظهر یکشنبه  22خــرداد،
پیشفروشبلیتهایکنسرتهمایونشجریان
برایروزهاییکم،دوم،سوم،پنجموششمتیرماه

بلیت کنسرت همایون در مقایسه بــا بلیت
کنسرتهای الکچری که تا مــرز  700هزار
تومان هم رسید ،قیمت معقولی داشــت و از
 120تا  395هزار تومان به فروش میرسید.
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»

اما به دلیل استقبال بینظیر مخاطبان و تمدید
چندبارهاجرا،بازهمپایدالالنبهماجرابازشدو
بلیتهایکنسرتسرازبازارسیاهدرآوردوازیک
تا سه میلیون تومان به فروش رسید .در این میان
سر عدهای هم کاله رفت و فقط جیبشان خالی
شد و بلیتی گیرشان نیامد .همایون شجریان
در صفحه شخصیاش به این سودجویی انتقاد
و از مخاطبان خواهش کرد از منابع غیررسمی
بلیتنخرند.

مصطفی رحماندوست،شاعرومترجمجریانسازادبیاتکودک
درگفتوگوباخراسانازپیشتازیحکیمتوسدرعرصهادبیاتکودکان
و نیز ظرفیتهایمغفولشاهنامهمیگوید

استقبال 170هزاردانشجوازهدیههمایون

همایون شجریان چند روز پیش از آغاز فروش
بلیت کنسرت «به رنگ صــدا» در صفحه اش
اعالم کرد جایگاه  VIPبه صورت رایگان و بر
اساس قرعه کشی به دانشجوها اهدا خواهد
شد .با اعالم این خبر  170هزار دانشجو برای
تماشای این کنسرت ثبت نام کردند و بنا به
اعالم سایت تیوال بیش از  1200بلیت ردیف
 VIPبه دانشجوها تعلق گرفت .به طور کلی
بــرای  30اجــرای کنسرت «به رنگ صــدا» در
تاالر وزارت کشور ،حدود  80هزار بلیت به 28
هزار خریدار در سه مرحله و در  6ساعت فروخته
شد که بر اساس پیشبینیها امکان تمدید به
چند برابر این میزان و با همین سرعت فروش
وجود داشت.

محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

عکس :خبرگزاری صبا

در روزهــای اولیه تولد ،الالییهای مادرانه در
قالب شعرهای فولکلور ،اولین جمالت آهنگینی
اســت کــه در گــوش کــودکــان زمــزمــه میشود.
همچنین همزمان با دوران خردسالی ،پدران
و مادران ،باهدف آموزش غیرمستقیم کودکان
داستانهایی با زبان کودکانه برای آنها روایت
میکنند .شاید به همین دلیل است که برخی از
نظریهپردازان ،ادبیات کودک را جزو مهمترین
شاخه های ادبیات قلمداد می کنند و معتقدند
آنچه در قالب کتاب کودک روانه بازار میشود،
دارای اهمیت فراوانی است .اگر به متون ادبی
گذشته برگردیم شاهنامه فردوسی را میتوان
از جمله منابع ارزشمند آموزشی به شمار آورد که
ظرفیتهای فراوانی در زمینه آموزش کودکان
دارد و میتوان با تحلیل و بررسی صحیح ،از این
ظرفیتها برای آموزش کودکان امروز نیز بهره
برد .در همین زمینه و همچنین درباره تاریخچه
ادبیات کودک با مصطفی رحماندوست ،شاعر،
نویسنده و مترجم جریان ساز ادبیات کودک و
نوجوان گفت وگویی داشته ایم که شرح آن را
در ادامه می خوانید.در ابتدای این گفت وگو،
مصطفی رحماندوست درباره تاریخچه پیدایش
ادبیات کودک میگوید :نمیتوان برای پیدایش
ادبیات شفاهی کودکان ،تاریخ دقیقی را اعالم
کــرد .از زمانی که کــودکــان در جهان هستی
بودهاند ،ادبیات کودک هم وجود داشته است؛
چــون همیشه کــودک ،مخاطب مــادر و پدری

بوده که آنها سعی کردهاند با او به زبان کودکانه
صحبت کنند؛ اما درمورد ادبیات کودک مکتوب،
دو اعتقاد وجــود دارد؛ اولین نظریه ادبیات
مکتوب کودکان را بر اساس روانشناسی مدرن
طبقهبندی میکند و کتابهای آموزشی امروز
را در طبقه «خواندنی های کودکانه» می داند
نه ادبیات کــودک ،اما نظریه دوم می گوید در
هر قرنی افــرادی حضور داشتهاند که در حوزه
ادبیات مکتوب کودکان قلمزدهاند؛ پس مانند
ادبیات شفاهی کودکان ،نمیتوان برای ادبیات
مکتوب کــودک ،تاریخی اعــالم کــرد که بنده
کتابی در همین موضوع نوشته ام و این نظریه
را قبول دارم.
پــدر ادبــیــات کــودک؛ فــردوســی یا هانس
کریستین اندرسن؟

در ادامه گفتوگو ،این شاعر ،نویسنده و مترجم
ادبیات کودکان می افزاید :برای اولین بار در
طول مصاحبههایی که انجام دادهام ،این نکته
را در مصاحبه با شما میگویم؛ امروزه در جهان،
هانس کریستین اندرسن را پدر ادبیات کودکان
مینامند .ویژگی این نویسنده بزرگ که باعث
شده این نام را برای او برگزینند ،این است که
ادبیات فولکلور اروپــا را جمع آوری کــرده و با
خیال آمیخته ،سپس شخصیت هایی را خلق
کرده و قصه جدیدی برای کودکان ساخته است
که این کار قابلتوجه و بزرگی است و به همین
دلیل ،اندرسن بر گردن ادبیات کودک امروز
حق زیــادی دارد؛ البته باید به این نکته توجه
داشــت که همین کار را ابوالقاسم فردوسی،
سالها قبل از اندرسن در شاهنامه انجام داده
و شخصیت هایی بــه نــام رســتــم ،گرشاسب و

اسفندیار را خلق کرده و از این افسانه ها خط
داستانی ساخته اســت .اگر ما بخواهیم روی
این نظریه پافشاری کنیم ،باید بگوییم کشور ما
و ادبیات فارسی قبل از اندرسن شروع کننده
ادبــیــات کــودک بــوده اســت؛ ولــی نکته مهم و
قابل توجه ایــن اســت که افــرادی قبل و بعد از
فردوسی هم ایــن اقــدامــات را انجام داده انــد
اما فردوسی پیش از اندرسن این کار را به نحو
شایسته انجام داده است.
شاهنامه و تحول در ادبیات کودک

وی در تشریح جایگاه ادبیات کودک در شاهنامه
و شخصیتهای کودک شاهنامه اظهار میکند:
بنده بارها شاهنامه را خوانده و بررسی هایی
روی آن داشته ام .یکی از نکاتی که باید مورد
توجه قرار گیرد ،این است که کتاب شاهنامه
میتواند اتفاقات بزرگی را در ادبیات کودکان
رقم بزند .پس بنیادهایی که درزمینه فردوسی
و شاهنامه فعالیت میکنند ،باید به این موضوع
بهصورت تخصصیتر ورود کنند.
آسیب های آموزش نقالی برای کودکان

این شاعر و نویسنده جریانساز ادبیات کودک
در ادامه از گسترش هنر نقالی در بین کودکان،
به عنوان یک آسیب یــاد می کند و می گوید:
بنده با آمــوزش نقالی برای کودکان مخالفم،
چون کودکان در نقالی شعرهایی با کلمات و
روایتهای سنگین را میخوانند که حتی معنی
آن را نمیدانند و مجبورند حتی در تلفظ کلمات
ادای بزرگترها را درآورند ،صدایشان را تغییر
دهند و از دنیای کودکانه خودشان دور شوند که
این خودش آسیبهایی به همراه دارد.

/۱۴۰۱7692۱ت
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مردیگلوی همسرش را برید!
در یک جنایت فجیع

چاقوی کشف شده در محل قتل

متهم هنگام تشریح جنایت در حضور قاضی صفری

ساختمان کردند در انتهای راهرو پس از طی
 15پله به منزل نقلی  35متری رسیدند که
جسد زن  34ساله کف پذیرایی قرار داشت.
خون زیادی روی قالی منزل ریخته بود و عکس
خانوادگی این زوج به همراه پسر کوچکشان
روی دیوار خودنمایی می کرد.
بررسی های اولیه حاکی از آن بود که «بهاره»
حدود  3ساعت قبل هدف ضربات بی رحمانه
کارد قرار گرفته و به قتل رسیده است.
در همین حال بــرادر متهم که قاتل را قانع
کرده بود تا خود را به پلیس تسلیم کند درباره
این ماجرا به مقام قضایی گفت :حدود ساعت
 16:40بود که برادرم (حمید) با من تماس
گرفت و گفت« :بیا با تو کار دارم!» وقتی نزد او
رسیدم ناگهان مقداری آب به صورتم پاشید
و گفت :من «بهاره» را کشته ام! خیلی تعجب
کــرده بــودم به همین دلیل آرام آرام تا سر
چهارراه رفتیم و بعد از آن که یک بطری آب
معدنی خریدم او را ترغیب کردم که خودش

 6کشتهدرتصادفاتکرمان
توکلی-در دو تصادف رانندگی در شمال و شرق کرمان شش نفر جان
باختند.به گزارش خراسان ،بی احتیاطی راننده در محور زرند سه کشته
به جا گذاشت .ظهر جمعه کامیون خدمات رسانی معدن سنگ آهن
جالل آباد از زرند به طرف یزدان آباد در حال حرکت بود که در هشت
کیلومتری محور زرند با یک دستگاه مینی بوس خدمات رسان متعلق به
سنگ آهن جالل آباد برخورد کرد که در این حادثه راننده کامیون و راننده
و یک سرنشین مینی بوس جان خود را از دست دادنــد .سروان محمد

حسین اثنی عشری فرمانده پلیس راه زرند  -یزد خواب آلودگی و انحراف
به چب از سوی راننده کامیون را علت وقوع حادثه ذکر کرد.
بنابراین گزارش ،متاسفانه در برخورد سواری پراید با کامیون در محور
فهرج_ریگان(حوالیبرجاکرم)یکیازسرنشینانپرایددرصحنهتصادف
جان باخت و دو تن دیگر از جمله یک دختر بچه هنگام انتقال به مراکز
درمانی به علت شدت جراحات جان باختند .پلیس علت این حادثه را
انحراف به چپ یکی از خودروها ذکر کرده است.

در مسیر بیابانی میناب ،سیریک و جاسک روستاییانی زندگی
می کنند که به واسطه شرایط آب و هوایی به پــرورش شتر می
پردازند و اداره زندگی آنان ازهمین راه است اما نظارتی بر نگهداری
شترهایشان ندارند و شترها را در اطراف جاده رها می کنند.
سامان دهی نشدن این حیوانات ،همچنان موجب نگرانی مسافران
و رانندگان جاده سیریک  -میناب  -جاسک است.
در حادثه اخیر نیز  ،بی توجهی راننده به جلو و تصادف با گله شترهای
سرگردان در محور بندرعباس – میناب ،حادثه آفرین شد.
ناگفته نماند از فروردین امسال گشت ساربانی شتر جهت جلوگیری
از تردد شترهای سرگردان در جاده ها و کاهش تصادفات جاده ای در
استان هرمزگان راه اندازی شده است.
سرهنگ مهدی نیکبخت فرمانده پلیس راه هرمزگان ضمن تایید این
حادثه ،گفت :در این تصادف راننده خودروی  206مجروح و توسط
نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شده است.
او گفت :در محورهای روستایی و فرعی که احتمال تردد احشام و
حیات وحش وجود دارد رانندگان باید با هوشیاری و توجه ویژه رفت
و آمد کنند.
سرهنگ نیکبخت رعایت سرعت مطمئنه ،توجه به جلو و هوشیاری
راننده در این گونه مسیرها در روبه رو شدن با خطر را باعث کنترل
بهتر وسیله نقلیه و کاهش خسارت و حوادث برشمرد.

کشفسکههاینقرهومس عهدساسانیانواشکانیاندردیوار
توکلی 83 -سکه قدیمی و تعدادی اشیای
عتیقه مربوط به دوره هــای ساسانیان و
اشکانیان با رصد و کنترل فضای مجازی
نــیــروهــای پلیس کشف شــد .بــه گــزارش
خراسان ،جانشین فرمانده انتظامی استان
کرمان در تشریح این خبر بیان کرد  :به دنبال
رصد و کنترل فضای مجازی توسط نیروهای
مرکز فضای مجازی پلیس امنیت عمومی
در سایت «دیــوار »مبنی بر این که افــرادی
قصد فروش تعدادی سکه و چندین قطعه

شیء تاریخی را دارند ،بررسی موضوع در
دستور کار قرار گرفت.سرهنگ روانبخش
افزود :با هماهنگی های قضایی  ،ماموران
با انجام اقــدامــات اطالعاتی ،متهمان را
شناسایی و آنان را در یک اقدام غافلیگرانه
هنگام انجام یک معامله دستگیر کردند.
وی گفت  :در این عملیات  83سکه قدیمی
از جنس نقره و مس و تعدادی اشیای عتیقه
و یک مجسمه سنگی کشف شد و سه متهم
دستگیر شدند .این مقام انتظامی ادامه داد

ختصاصی خراسان

ا

و من و «بهاره» تنها بودیم .در یک لحظه گلویش
را فشار دادم ولی چون سروصدا می کرد با
چاقویی که در کنار سفره قرار داشت ضربات
متعددی به گلویش زدم و دیگر نفهمیدم
چند ضربه هم به نقاط مختلف پیکرش وارد
کرده ام.
براساس این گزارش ،در حالی که تحقیقات
قضایی ،تا پاسی از شب ادامه داشت ،اولیای
دم نیز در کالنتری شفای مشهد حضور یافتند
و از داماد قاتل شکایت کردند.
از سوی دیگر با صدور دستوری ویژه قاضی
دکتر صفری متهم  40ساله این پرونده جنایی
برای بررسی ابعاد دیگر این جنایت هولناک در
اختیار کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضــوی قــرار گرفت و بدین ترتیب
بازجویی هــای تخصصی توسط سرهنگ
نوریان (افسر پرونده) ادامه یافت.

متهم به قتل در کالنتری

مرگنوجوان ۱۷سالهدراستخرکشاورزی

برخوردعجیبخودروی 206ابگلهشرتها
برخورد یک دستگاه خودروی  206با گله شترهای رها شده در جاده
میناب -بندرعباس حادثه آفرید و موجب مجروح شدن راننده و مرگ
 2شتر شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،شترهای سرگردان و
تصادف های ناشی از برخورد خودروها با آن ها در ساعت های مختلف
شبانه روز در بسیاری از نقاط استان هرمزگان به ویژه در مسیر بیابانی
میناب ،سیریک و جاسک ،همواره حوادث تلخی را رقم زده است.
حدود 21هزار نفر شتر در هرمزگان وجود دارد که تردد آن ها در جاده
ها ساالنه موجب تعداد زیادی تصادف منجر به فوت و جرح می شود.

عکس ها :خراسان

سجادپور -مرد آجیل فروش طی یک جنایت
هولناک در مشهد گلوی همسرش را با انگیزه
اختالف مالی برید و سپس خــود را تسلیم
پلیس کرد.
به گــزارش اختصاصی خــراســان ،عصر روز
پنج شنبه گذشته ،مرد جوانی وارد کالنتری
شفای مشهد شد و از قتل همسرش در منزل
مسکونی پرده برداشت .او به افسران دایره
تجسس گفت :چند ساعت قبل همسرم را به
خاطر اختالفاتی که با یکدیگر داشتیم هدف
ضربات چاقو قرار دادم و به قتل رساندم! در
پی اظــهــارات تکان دهنده ایــن مــرد جــوان،
بالفاصلهگروهیازنیروهایتجسسبا دستور
سرگرد علی امارلو (رئیس کالنتری شفا) عازم
خیابان هدایت  47شدند تا موضوع را بررسی
کنند .از سوی دیگر گروه تجسس کالنتری
با هماهنگی قاضی دکتر صادق صفری وارد
ساختمانی شدند که روی مغازه آجیل فروشی
بنا شــده بــود .ســروان آریــایــی (رئیس دایــره
تجسس) با مشاهده جسد خــون آلــود ،بی
درنگ اظهارات متهم به قتل را تایید کرد و
مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد اطالع داد.
طولینکشیدکهمقامقضاییبههمراهگروهی

تخصصی از کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی ،به محل
وقـــوع جــنــایــت رسیدند
و بدین ترتیب تحقیقات
قضایی در این باره ادامه
یافت.
تحقیقات میدانی مقام
قضایی بیانگر آن بود که
زن جوان در حالی هدف
اصابت بیش از  20ضربه
کارد قرار گرفته است که
گلوی او نیز به طرز فجیعی
بریده شده بود.
گـــــــزارش اخــتــصــاصــی
خــراســان حــاکــی اســت:
هــمــزمــان بــا کشف کــارد
دسته فلزی (آلت قتاله) در داخل سینک ظرف
شویی آشپزخانه و بررسی های کارشناسی در
صحنه جرم ،متهم نیز با دستور قاضی صفری
به محل وقوع قتل هدایت شد .کرکره آجیل
فروشی بسته بود و کارآگاهان متهم را از در
کوچک آهنی که در کنار مغازه قرار داشت وارد

را به کالنتری معرفی کند.
بـــــرادرم بــا هــمــســرش از
مدتی قبل اختالف داشت
و ب ــه ت ــازگ ــی ه ــم آجــیــل
فروشی را به نام همسرش
ثبت کرده بود!
بنابر گزارش خراسان ،در
پی اظهارات بــرادر متهم
به قتل و با اشــاره «قاضی
صفری»« ،حمید» (متهم
به قتل) نیز در برابر مقام
قضایی ایستاد و دربــاره
چگونگی وقوع این جنایت
تکان دهنده گفت :من و
همسرم اختالف دیرینه
داش ــت ــی ــم .خــــانــــواده او
خــیــلــی در زن ــدگ ــی من
دخالت می کردند این درحالی بود که شرایط
اقتصادی خوبی نداشتیم و من مجبور شدم
خودروام را نیز بفروشم!
به گزارش خراسان ،متهم این پرونده جنایی
پسازتفهیماتهامازسویقاضیویژهقتلعمد
مشهد ادامه داد :همه اختالفات ما به خاطر
مغازه ای بود که مدتی قبل خریدم و همسرم
اصرار داشت که سند آن را به نام او ثبت کنم!
به همین دلیل همواره مرا تهدید به طالق
می کرد ولی من همسرم را دوست داشتم  .به
گونه ای که نمی توانستم حتی یک روز دوری
یا قهر او را تحمل کنم!
البته از چند روز قبل که همسرم مرا خیلی
اذیت می کرد به او گفته بودم که تو را می کشم!
قانون هم مرا قصاص می کند! ولی هیچ برنامه
ریزی خاصی برای این جنایت نداشتم.
بعد از ظهر پنج شنبه وقتی همسرم از سرکار
به خانه آمد و ناهارش را خورد کنار سفره دراز
کشید .پسر  6ساله ام نیز در خانه مادرزنم بود

در امتداد تاریکی

 :بر اساس نظر کارشناسان میراث فرهنگی
ارزش اشیای کشف شده  20میلیارد ریال
بــرآورد و قدمت آن ها مربوط به دوره های
ساسانیان و اشکانیان تشخیص داده شده
است.وی با اشاره به این که این اشیا بخشی
ازفرهنگوتمدنکشورهستندوحفظآنها
یک رسالت ملی اســت ،خاطر نشان کرد:
متهمان پس از تشکیل پرونده و واکــاوی
نحوه دستیابی آنان به این اشیای باستانی
به مرجع قضایی تحویل شدند.

تــوکــلــی-نــوجــوان افغانستانی بــر اثــر
غــرق شــدن در استخر کــشــاورزی یکی از
روستاهایرفسنجانجانباخت.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای
پزشکی رفسنجان گفت:حوالی ظهر دوم
تیر ماه ،ماموریت غرق شدن نوجوانی در
استخر آب کشاورزی روستای محمد آباد
مختار به مرکز ارتباط عملیات اورژانــس
رفسنجان اعالم شد که بی درنگ  ،عوامل

امدادی با یک دستگاه آمبوالنس از پایگاه
آزادگان اورژانس رفسنجان به محل حادثه
اعزام شد.
محمدرضا حسینی زینلی افـــزود :پیکر
بیجان ایــن جــوان از ســوی عوامل هالل
احمروآتشنشانیازآببیرونکشیدهشده
بود و با وجود تالش نیروهای اورژانــس در
احیا ،این نوجوان  17ساله تبعه افغانستان
بهعلتغرقشدن جانخودراازدستداد.

دستگیریمردهایکهموادمخدر
قاچاقمیکرد!
یکی از بــزرگ ترین توزیع کنندگان مواد
مخدر در شهرستان شوش که خود را مرده
جا زده بــود ،شناسایی و بــازداشــت شد.
به گــزارش جــام جم آنالین سجاد اسدی
مهر ،دادســتــان عمومی و انقالب شوش
استان خوزستان گفت :پس از تالش های
شبانه روزی مرجع قضایی و پلیس یکی از
بزرگ ترین توزیع کنندگان مواد مخدر در
شوش شناسایی و بازداشت شد.
وی افزود :متهم یکی از بزرگ ترین توزیع
کنندگان مــواد مخدر اســت که اقــدام به
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ترانزیت وسیع مواد مخدر از شهرستان های
همجوار به داخــل شوش کــرده و در سال
های اخیر در انتقال مواد مخدر نقش زیادی
داشت.دادستان عمومی و انقالب شوش
استان خوزستان گفت :او بــرای فــرار از
قانون و جلوگیری از اجرای محکومیت ها
و مختومه شــدن پرونده هــای اجــرا نشده
با همکاری برخی از کارمندان دولتی در
شهرستان هــای دیگر به ساخت گواهی
فوت جعلی اقدام کرده و قبری برای خودش
خریده بود.

پدری دخترش را
به گورستان کشاند تا ...
می خواهم برای خودم مستقل زندگی کنم .من
دیگر دختری  18ساله هستم و قصد ندارم با پدر
و مادرم در زیر یک سقف به این زندگی ترسناک و
فالکت بار ادامه بدهم چرا که ...
به گزارش خراسان دختر  18ساله که با چهره ای
رنگ پریده و سراسیمه وارد اتاق مددکاری اجتماعی
کالنتری آبکوه مشهد شده بود با بیان این که پدر
و مــادرم خرافاتی شده اند و مــدام به احضار روح
مشغولند به مشاور و کارشناس اجتماعی کالنتری
گفت :پدرم شغل آزاد دارد و با موتورسیکلت سر
کار می رود من هم که فرزند دوم خانواده هستم در
سال آخر دبیرستان تحصیل می کنم تا مدتی قبل
زندگی آرام و بی دغدغه ای داشتم اما متاسفانه
روزی سارقان موتورسیکلت پدرم را به سرقت بردند
به طوری که زندگی ما از همان روز دگرگون شد پدرم
از این ماجرا بسیار ناراحت و نگران بود تا این که به
پیشنهاد یکی از دوستانش نزد رمال رفت تا درباره
سرقت موتورسیکلت از او سوال کند اما نمی دانم
این رمال حرفه ای چگونه با رفتار و گفتارش پدرم
را تحت تاثیر قرار داده بود که حدود یک ماه بعد
و به طور ناگهانی موتور سیکلت پدرم پیدا شد .از
همان زمان به بعد دیگر زندگی پدر و مادرم تحت
تاثیر فالگیر و رمال قرار گرفت .آن ها چنان به این
رمال کالهبردار اعتقاد پیدا کرده بودند که باورتان
نمی شود در زندگی ما فقط رمال حکم می کند و
همه درآمد پدرم به جیب او سرازیر می شود یک روز
پدرم مرا به خاطر سرماخوردگی که داشتم به جای
دکتر نزد رمال برد او پس از آن که نگاهی به چهره
ام انداخت و ورد عجیبی بر زبان راند به پدرم رو کرد
و گفت :این دختر را طلسم کرده اند او با خطوط
عجیب و غریب چیزی روی پوست چرم نوشت و
گفت :این طلسم را باید شبانه به گورستان ببرید و
در آن جا بسوزانید و سپس خاکسترش را دفن کنید
تا طلسم دخترتان گشوده شود و او از این بیماری
مهلک نجات یابد .پدرم نیز شبانه دستم را گرفت و
مرا به قبرستان برد .وقتی در سکوت شبانگاهی قدم
برمی داشتم چیزی نمانده بود تا از ترس سکته کنم
دست پدرم را محکم می فشردم و التماس می کردم
که بازگردیم .باالخره پدرم در کنار اولین قبر پوست
چرمی را آتش زد و من در حالی که آشکارا صدای
تپش قلبم را می شنیدم و همه وجــودم می لرزید
به خانه بازگشتم .اکنون نیز مرد رمال چگونگی
ارتباط با اجنه را به پدرم آموزش داده است و خانه
ما در اجاره اجنه قرار دارد .هیچ چراغی در خانه
روشن نمی شود و پدر و مادرم مدام مشغول احضار
اجنه هستند درحالی که من از ترس نمی توانم به
خواب بروم همواره انواع کاغذهای شسته شده یا
مواد دیگری که روی آن ها ورد خوانده اند به من
و  2خواهر و برادر دیگرم می خورانند تا هیچ کس
نتواند ما را طلسم کند .مدت زیادی است که با کسی
معاشرت نمی کنیم و کسی نیز به خانه ما نمی آید در
همین حال مادرم دور خانه را آب می ریزد و معتقد
است مادر شوهرش قصد دارد زندگی او را خراب
کند و باید همه بستگان نزدیک پدرم را طلسم کند.
از سوی دیگر پدرم نیز مرا از رفتن به مدرسه منع
می کند چرا که معتقد است خانواده مــادرم مرا
چیزخور کرده اند او اکنون سرکار هم نمی رود و در
حال گفت وگو با اجنه است تا راه ثروتمند شدن را
به او بیاموزند .در این شرایط من دیگر نمی توانم به
آن ها اعتماد کنم و غذا یا حتی نوشیدنی را در منزل
بخورم به همین خاطر امروز به بهانه امتحان درسی
به کالنتری آمده ام تا مرا راهنمایی کنید که چگونه
می توانم مستقل زندگی کنم یا مرا به بهزیستی
تحویل بدهید تا آواره کوچه و خیابان نشوم ...
گزارش خراسان حاکی است با صدور دستوری
ویـــژه از س ــوی ســرهــنــگ ابــراهــیــم خــواجــه پــور
(رئیس کالنتری آبکوه مشهد) این دختر جوان
تحت حمایت پلیس قــرار گرفت تا بررسی های
کارشناسی و اقدامات حمایتی با هماهنگی مراجع
قضایی در این باره صورت گیرد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

اجتماعی
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اشتراکدادههایملی،حلقهمفقودهحلمشکالت
با مصوبه اخیر مجلس ،افرادی که مانع تجمیع بانک دادههای عمومی دستگاههای مختلف شوند ،مجازات میشوند .به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری
اطالعات ،دستگاهها نباید اطالعات را در سیستمهای اختصاصی نگه دارند بلکه باید در سامانههای داده محور در دسترس همه دستگاهها باشد

رسانههای جهان
نیــویــــــــــــورک
تا یمز  :تجز یــه
و تحلیــل ژنتیکــی
متخصصان نشــان
می دهـــــــد کـــــه
و یـــــــر و س
آبلــه میمــون از ســال  2018بــه طــور
بیصــدا در بیــن مــردم در گــردش بــوده
اســت .تــروور بدفــورد ،زیستشــناس
تکاملــی در مرکــز تحقیقــات ســرطان
فــرد هاچینســون در ســیاتل ،گفــت:
اطالعــات ژنتیکــی موجــود تاکنــون
نشــان میدهــد کــه ویــروس در چنــد
ســال اخیــر بیشــتر در بیــن مــردم
گســترش یافتــه اســت .اگــر ویــروس بــه
گونــهای ســازگار شــده باشــد کــه افــراد
را بــه عنــوان میزبــان دربرگیــرد ،شــیوع
آبلــه میمــون میتوانــد ادامــهدار و مهــار
آن دشــوارتر شــود و ایــن خطــر را بــه
همــراه دارد کــه آبلــه میمــون از افــراد
آلــوده بــه حیوانــات  -بــه احتمــال زیــاد
جونــدگان  -در کشــورهای خــارج از
آفریقــا کــه دهههاســت بــا ایــن مشــکل
دســت و پنجــه نــرم میکننــد ،ســرایت
کنــد .ایــن ویــروس ممکــن اســت در
حیوانــات آلــوده باقــی بمانــد و بــه طــور
پراکنــده باعــث ایجــاد عفونت هــای
جدیــد در افــراد شــود.

مصطفی عبدالهی – ارزیابی  170دستگاه
اجرایی کشور که باید  1662خدمت را به
صورت الکترونیکی به مردم ارائه دهند ،نشان
میدهد یکی از دالیل مهم کند بودن اجرای
پروژهکالندولتالکترونیک،خودداریبرخی
دستگاهها از به اشتراک گذاشتن دادههــا و
اطالعات عمومی مردم است؛ مشکلی که حاال
با قانون جدید مجلس و جرمانگاری برای ترک
فعلها و ایجاد اختالل در اجرای قانون ،به نظر
میرسد،رفعشدنششتابخواهدگرفت.
 35از! 100

هفته گذشته بود که در گزارشی نتایج نهمین
ارزیابی کارنامه دولت الکترونیک را بررسی
کردیم؛ گزارشی که توسط دبیرخانه شورای
اجرایی فناوری اطالعات دولت منتشر شد و
نشان داد پیشرفت این پروژه بسیار ُکند بوده
اســت .از مهمترین اولویتها و نیازها برای
اجرایاینطرح،یکپارچهشدنبانکاطالعات
ودادههایعمومیاستکهتحققش،همکاری
همه دستگاهها و نهادهای ارائهدهنده خدمت
بهمردمرامیطلبداماارزیابیهانشانمیدهد
در این حوزه ،امتیاز کلی آنها از  ،100فقط
 35بودهاست!
تاکید قانون در  2برنامه متوالی توسعه
کشور

درکشورقوانینالزمبرایملزمشدندستگاهها
به یکپارچهسازی اطالعات وجود دارد .مثال
در بند ث ماده  67قانون برنامه ششم تصریح
شــده اســت که «کلیه دستگاههای اجرایی
موظفاند تا پایان ســال دوم اجــرای قانون
برنامه (پایان ســال  ،)1397امکان تبادل
الکترونیکیاطالعاتوپاسخگوییالکترونیکی
به استعالمهای مورد نیاز سایر دستگاهها را به
صورت رایگان فراهم کنند» .یا در بند ب ماده
 46قانون برنامه پنجم هم تصریح شده است:
«کلیه دستگاههای اجرایی مکلفاند نسبت
به تبادل و به اشتراکگذاری رایگان اطالعات
به منظور ایجاد سامانههای اطالعاتی اقدام
کنند».بااینحالشایدنبودسازوکارالزمبرای

برخوردباترکفعلهازمینهسازوضعیتفعلی
و گالیهمند بــودن مجلس و حتی خود دولت
شدهاست:
حسمالکیتبردادههایعمومیمردم

میثم لطیفی رئیس سازمان امــور اداری
و استخدامی :متاسفانه فرهنگ میل به
محرمانهسازی اطالعات باعث شده دادهها را
به صورت جامع و یکپارچه در دسترس نداشته
باشیم.گاهیاوقاتدستگاههاحسمالکیتبه
اطالعاتدارند،درحالیکهبایدایندادههادر
خدمتتصمیمگیریملیقراربگیرند.
پنجره واحد خدمات در دنیا ،سامانههای
متعدددرکشورما

لطیفی:هماکنونباتعددسامانههامواجهایم،
درحالیکهدنیادرحالحرکتبهسمتپنجره
واحدخدمتاستومجلسنیزدرقانونبودجه
در این خصوص اعتبارات الزم را اختصاص
دادهاست.
محسندهنویعضوهیئترئیسهمجلس:
در دنیای جدید ،مدیریت داده ،زیرساخت
برنامهریزی و توسعه است .یکی از مشکالت ما
این است که نهادهای مختلف دادههای مردم
را جمعآوری میکنند اما جایی نیست که این
اطالعاترابهصورتیکپارچهتنظیمومدیریت
کنند.
محسنزنگنهنمایندهمردمتربتحیدریه:
تا امروز بسیاری از قوانین خوب به علت عدم
یکپارچگیاطالعاتاجرایینشدهاست.
روح ا ...عباسپور سخنگوی کمیسیون
صنایع :ام ــروز دیگر نمیتوان کشور را به
شیوههای سنتی اداره کــرد و باید به سمت
یکپارچهسازی دادهها و اطالعات ملی حرکت
کنیم.
قانونجدید،خطابطالبرمحرمانگی
داده ها

برای حل این مشکل ،نمایندگان مجلس در
فــروردیــن مــاه امسال «طــرح یکپارچهسازی
دادهها و اطالعات ملی» را تصویب کردند که

هماکنوندردستبررسیشوراینگهباناست
و با تایید و ابالغ آن ،مطالبهگری از دستگاهها
جدیترخواهدشد.
در ماده  4این طرح مصوب ،تاکید شده است
که «داده و اطالعات ملی در زمــره مالکیت
معنوی و در اختیار نظام جمهوری اسالمی
است» و این یعنی ،اصرار برخی دستگاهها بر
محرمانه بــودن اطالعات عمومی مــورد نیاز،
خالف قانون خواهد بود .تبصره این ماده هم،
سازوکاربرخوردباترکفعلهارامشخصکرده
و در صورت تصویب شــورای نگهبان ،اخالل
در اجــرای این قانون در حکم اقــدام به جرایم
رایانهای و مشمول مجازاتهای آن خواهد
بود،ضمنآنکهکارکناندستگاههایاجرایی
و نهادهایی که در این حوزه متخلف شناخته
شوند ،باید در انتظار مواخذه طبق مواد قانون
مجازاتاسالمیباشند.
زیرساختاجرا فراهم است؟

امـــا یــک ســــوال مــهــم بــــرای اجــــرای کامل
یکپارچهسازی پایگاههای داده ،فراهم بودن
زیرساخت آن در کشور اســت« .رضــا باقری
اصل»،دبیرشورایفناوریاطالعاتکشور،در
اینبارهبهخراسانمیگوید:ازسال 96کشور
به طور رسمی زیرساخت اجرایی این پروژه
را با ایجاد مرکز ملی تبادل اطالعات ()NIX
فراهم کرده و ساالنه چیزی حدود دومیلیارد
تراکنشوتبادلاطالعاتدرآنانجاممیشودو
ظرفیتالزمبرایافزایشدادههاوتجمیعسایر
بانکهایاطالعاتنیزفراهماست.
اشــتــراک اطــالعــات عمومی بــه جای
نگهداریدرکشویمیزهایاداری

دبیر شورای فناوری اطالعات درباره اهمیت
اجرایی شدن این پــروژه هم اظهار میکند:
مهمترین رکــن توسعه دولــت الکترونیک،
حــرکــت ب ــه ســمــت دادهمــــحــــوری اســـت و
دستگاههای مختلف به جای این که با سالیق
شخصی و سازمانی ،اطالعات عمومی مردم
را در کشوی میزها یا سامانههای اختصاصی
خودشان نگه دارند ،باید آن را در سامانههای

دبیرشورایاجراییفناوریاطالعاتدرگفتوگوباخراسانمطرحکرد:

جرمانگاریبرایایجاداخاللدریکپارچهسازیدادههایعمومی
رضاباقریاصل،دبیرشورایفناوریاطالعات،روزگذشتهدرگفتوگو
با خراسان اعالم کرد :در جلسات کارشناسی شورای نگهبان ،طرح
مصوب مجلس بررسی شده و با برخی اصالحات ،به زودی بررسی
مجددوابالغخواهدشد.باقریاصلتصریحمیکند:یکیازاصالحات
شورای نگهبان این بوده که به جای تشکیل کمیسیون جدید دادهها
و اطالعات ملی (دوام) که در طرح مصوب مجلس پیشنهاد شده بود،
همان کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی موجود به کار خود

ادامــه بدهد اما قــدرت اجرایی بیشتری
بــرای آن درنظر گرفته شــود .وی افــزود:
از جمله ایــن اختیارات بیشتر ،امکان
جرمانگاری برای هرگونه ایجاد اخالل
درروندیکپارچهسازیدادههاواطالعات
عمومیاستکهمیتواندبهمرجعقضایی
گزارشوپیگیریحقوقیشود.

پایگاههای داده و اطالعات پایه کشور
(مطابق ماده  11طرح مصوب اخیر در مجلس)
نام پایگاه
پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی

سازمان ثبت احوال

پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی
پایگاه نظام ملی نشانی گذاری مکان محور

شرکت ملی پست

پایگاه اطالعات مکان اقامت اشخاص حقیقی

سازمان ثبت احوال

پایگاه اطالعات مکان اقامت اشخاص حقوقی

سازمان ثبت اسناد و امالک

پایگاه کاال و خدمات

وزارت صمت

پایگاه اطالعات کسب و کارها و مشاغل

وزارت صمت

پایگاه وسایط نقلیه

نیروی انتظامی

پایگاه مدیریت خدمات دولت

سازمان اداری و استخدامی

پایگاه ثبت نام الکترونیک و احراز هویت قوه قضاییه

قوه قضاییه

پایگاه اطالعات شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

پایگاه اطالعات و مدارک تحصیلی

وزارت علوم

پایگاه ملی اسناد و امالک و حدنگار (کاداستر)

قوه قضاییه

پایگاه ملی بیمههای سالمت

سازمان بیمه سالمت ایران

پایگاه اطالعات دانش آموزی و مدارس

وزارت آموزش و پرورش

پایگاه ملی رفاه ایرانیان

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

پایگاه اطالعات مجوزهای کسب و کار

وزارت اقتصاد

پایگاه ملی اطالعات دادههای باز

سازمان فناوری اطالعات ایران

پایگاهملیسالمت(پروندهالکترونیکی،نظامپزشکی،غذاودارو)

وزارت بهداشت

پایگاه اطالعات مالیاتی و مودیان

سازمان امور مالیاتی

پایگاه اطالعات مالی

وزارت اقتصاد

پایگاه اطالعات خدمات بانکی و پولی

بانک مرکزی

پایگاه اطالعات مکان محور کشور()SDI

سازمان برنامه و بودجه

پایگاه ملی اطالعات و آمار

مرکز آمار

پایگاه اطالعات سجل کیفری

قوه قضاییه

پایگاه اطالعات تقسیمات کشوری

وزارت کشور

پایگاه اطالعات امالک و اسکان

وزارت راه و شهرسازی

پایگاه اطالعات نقشه کشور

سازمان نقشه برداری

پایگاه اطالعات اوراق بهادار(کدال و سجام)

سازمان بورس و اوراق بهادار

پایگاه ملی قوانین و مقررات

مجلس شورای اسالمی

پایگاههای اطالعاتی بیمه شدگان – بازنشستگان

layout@khorasannews.com

دستگاه متولی
سازمان ثبت اسناد و امالک

و مستمری بگیران -کارفرمایان -درمانی بیمه شدگان
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دادهمحور بارگذاری کنند تا سایر دستگاهها نیز
امکاناستفادهازآنراداشتهباشند.رضاباقریاصل
تصریح میکند :به جز موارد بسیار محدود ،در اکثر
حوزههای ارائه خدمت ،جریان تبادل داده از سمت
مردم به دولت است و کارکنان دستگاهها هستند که
ازمردماطالعاتیمانندمشخصاتهویتیومالکیتی
میخواهند ،در حالی که این اطالعات قبال در سایر
بانکهای داده ثبت شده و مردم نباید هر بار برای
دریافت هر خدمت ،مجدد این اطالعات را ارائه

کنند .باقری اصل ادامه میدهد :از  170دستگاه
ارائهدهنده خدمات در پروژه دولت الکترونیک87 ،
دستگاه مورد استفاده مستقیم مردم است که حدود
 80درصد آنها به مرکز ملی تبادل اطالعات متصل
شدهاند اما با نگاه نکتهسنج و سختگیرانه شورای
فناوری اطالعات ،هم از نظر آمار و هم از نظر سطح
ارائه خدمات ،وضعیت موجود کفایت نمیکند و به
همین دلیل در ارزیابی انجام شده ،نمره این حوزه
 35از  100بوده است.

سازمان تامین اجتماعی

* تمامی این پایگاههای اطالعاتی باید یکپارچه شده و از محرمانگی دستگاه متولی خارج شود.
* در ارزیابی جدید شورای اجرایی فناوری اطالعات ،نمره پروژه دولت الکترونیک در حوزه
یکپارچگی ،که مستقیما با موضوع پایگاههای داده مرتبط است 35 ،از  100بوده است.
* جزئیات تفکیکی عملکرد متولیان این پایگاههای داده ،به زودی توسط شورای اجرایی فناوری
اطالعات منتشر خواهد شد.

اقتصاد

10
شاخص
دورهانتظاربرایخانهدارشدن
درآستانهرسیدنبه 180سال

یکی از شاخص هایی که برای سنجش قدرت
خریدمسکنبهکارمیرود،شاخصطولدوره
انتظار برای خرید مسکن است .این شاخص
نشانمیدهدکهخانوارهاباپساندازیکسوم
درآمدخودبرایمسکن وبافرضثباتشرایط،
چندسالهمیتوانندخانهبخرند.بااینتوصیف،
گزارشایرنانشانمیدهدکهدرسالگذشتهو
دربیندهکهایدرآمدی،اینشاخصبهبین
 14سالبرایدهکپردرآمدو 178سالبرای
دهکهایکمدرآمدرسیدهاست.

اخبار
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب وکار
وزارت اقتصاد خبر داد:

پایان امضاهای طالیی تا آخر تیرماه
رئــیــس مــرکــز ملی بهبود فــضــای کسب و کار
وزارت اقتصاد گفت :تا آخر تیرماه همه مجوزها
و استعالمهای الزم برای کسبوکارها در درگاه
ملیبارگذاریشدهوازاینطریقامضاهایطالیی
حذف میشود.به گزارش ایرنا ،سید امیر سیاح
افزود :قانون جدید به ما میگوید که استعالمها را
بایددستگاهحکومتیبگیرد.استعالم،یعنیسؤال
حکومتازحکومت.درحقیقت،فردنبایدنامهایرا
به دست بگیرد و از این سازمان به آن سازمان برود.
بر همین اساس تاکید میکنم هر دستگاهی که
نامهای برای استعالم حضوری صادر کند ،تخلف
کرده است .در صورت بروز چنین تخلفی ،افراد
میتوانندبهدرگاهملیمجوزهامراجعهوبهصورت
مستند شکایت کنند که حتم ًا پیگیری میشود.
سیاح با برشمردن برخی تخلفات دیگر گفت:
صدور مجوزها از هفته گذشته وارد فاز نظارتی
شد و سیستم شکایت برایش گذاشتیم .در همین
روزها یک نفر با ما تماس گرفت و گفت که من در
سامانهشمامجوزکالسزبانخواستم،اماازیکی
ازاداراتکلآموزشوپرورشبامنتماسگرفتند
که چرا در آن جا ثبتنام کردهاید؟ پیش خودمان
میآمدید! این کار تخلف است؛ به عبارت دیگر،
هرگونهبهحضورطلبیدنتخلفاست،کاغذدادن
برای استعالم گرفتن تخلف است و هرگونه شرط
اضافه خواستن تخلف است.سیاح از همکاری
نکردن سازمان ثبت احوال در روند تسهیل صدور
مجوزهایکسبو کارگالیهکردوگفت:درگاهملی
نتوانستسرویسخوبیازثبتاحوالبگیرد.البته
خوشبختانه امسال مجلس قانونی گذاشته و طی
آنهمهسرویسهایهویتی،بایدازسویسازمان
فناوریاطالعاتدردسترسقرارگیردوبههمین
دلیل سامانهای با عنوان «درگاه ملی هوشمند»
طراحیشدهاستوهرکسمیخواهدخدمتیاز
دولتبگیردبایددراینسامانهاحرازهویتشود.

گزارشیکمرکزبینالمللینشانداد:

صادرات نفت ایران به چین به مرز
یک میلیون بشکه در روز رسید
شرکت تحلیلی تجارت نفت دریایی پترولجستیک
گزارش داد :صادرات نفت خام ایران به چین در ماه
ژوئن(ماهجاری)بهروزانه 961هزاربشکهافزایش
یافته که این میزان بیش از عدد صادرات ایران به
چین قبل از تحریمهاست.به گزارش فارس ،روز
گذشته اویل پرایس در گزارشی با عنوان «Iran’s
 »Oil Exports Surge In Juneبر اساس دادههای
شرکت تحلیلی تجارت نفت دریایی پترولجستیک
اعالم کرد که صــادرات نفت ایــران به چین در ماه
جــاری افزایش داشته است.طبق ایــن گــزارش،
تخمینزدهمیشودکهصادراتنفتخامایرانبین
اول ژوئن تا  19ژوئن به طور متوسط به  961هزار
بشکه در روز افزایش یافته است.با وجود بنبست
دیپلماتیک بر سر توافق هستهای ،ایران در حال
آمادهشدنبرایپیوستنمجددبهبازارجهانینفت
بوده است .این کشور تولید و همچنین صادرات به
بازار اصلی خود یعنی چین را افزایش داده است.
چین از زمان اعمال مجدد تحریمهای آمریکا علیه
صنعت نفت جمهوری اسالمی در سال ،2018
اصلیترین مقصد صــادرات نفت خام ایــران بوده
است.
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هزینهنیرویکاردرخودروسازانداخلی 3،برابرمتوسطجهانی!
به رغم کاهش تولید خودروسازان در سال قبل و تفاوت معنادار بین سرانه تولید خودرو به ازای نیروی انسانی خودروسازان داخلی با
آمارهای جهانی تعداد نیروی کار خودروسازان در سال قبل افزایش نیز داشته است!
بررسی ها نشان می دهد در شرایطی که تولید
خودروسازان در سال گذشته با روند کاهشی
روبهروبوده،بااینحالتعدادپرسنلاینشرکت
وشرکتهایتابعهباافزایش 415نفریمواجه
بودهاست.اینهاهمهدرشرایطیاستکهتولید
خودرو به ازای هر شاغل در این صنعت ،تفاوت
معناداری با آمارهای جهانی دارد به طوری که
این رقم در ایران خودرو و سایپا  8و  ،7به طور
متوسط در دنیا 30و در شرق آسیا تا 66خودرو
است .به این ترتیب می توان محاسبه کرد با در
نظر گرفتن آمار  25هزار نیروی انسانی مازاد،
اینصنعتسالیانه 1500میلیاردتومانهزینه
اضافی می پردازد .هزینه هایی که یک ریشه آن
در دولتی بودن این دو خودروساز و تاثیرپذیری
ازاقتصادناشفافدولتیاست.
به گزارش خبرگزاری مهر ،آمار منابع انسانی
ایران خودرو و سابپا در سال گذشته نشان می
دهد که مجموع پرسنل قــراردادی و رسمی و
کارکنان شرکت های خدماتی در کل شرکت
هایتابعهواصلیایرانخودرووسایپابه 99هزار
و 508نفر رسیده است .در این میان سهم ایران
خودرو و شرکت های تابعه 55هزار و 996نفر و
سهم سایپا و شرکت های تابعه  43هزار و 512

نیرویمازادچقدرهزینهرویدست
خودروسازان می گذارد؟

نفر است این در حالی است که با وجود کاهش
تولید خودرو در هر دو شرکت ،ایران خودرو در
سال گذشته  417نفر نیروی کار اضافه کرده
و سایپا نیز با وجود کاهش چهار نفری به دلیل
کاهشنیروهایخدماتیشرکتیوبازنشستگی
برخیکارکنانرسمی،بهطورخاصتعداد129
نیرویقراردادیجدیداضافهکردهاست.
سرانهپایینتولیدخودروبهازایمنابع
انسانی

جدای از روند معکوس جذب نیرو و تولید در

ســال گذشته ،آمــارهــای تولید خــودروســازان
حاکیازبهرهوریپاییندربخشمنابعانسانی
این شرکت هاست به طوری که محاسبه سرانه
تولید دو خودروساز بزرگ کشور نشان می دهد
که در ایران خودرو سرانه تولید خودرو به ازای
هر نفر منابع انسانی در سال گذشته هشت
دستگاه و این رقم در سایپا هفت دستگاه بوده
است .ارقامی که فاصله قابل توجهی با دیگر
خودروسازاندنیاداردبهطوریکهاینتعداددر
شرق آسیا  47تا  66دستگاه و در سطح جهان
حدود 30دستگاهاست.

طبق آمــاری که در گــزارش تحقیق و تفحص
مجلسدهمازصنعتخودرومنتشرشده،بیش
از  12درصد بهای تمام شده خودرو مربوط به
هزینه های حقوق و دستمزد است که سه برابر
استانداردهای جهانی اســت .در ایــن زمینه
همچنین عضو هیئت رئیسه مجلس در اظهار
نظری گفته بود« :خودروسازی کشور  25هزار
نیروی مازاد دارد که توسط دولتی ها ،مجلس
و افراد با نفوذ به این صنعت تحمیل شده است.
» با این حساب ،اگر فرض کنیم متوسط حقوق
دریافتیهریکازکارکنانخودروسازیحداقل
 5میلیون تومان باشد ،وجود  25هزار نیروی
مازاد،ماهیحداقل 125میلیاردتومانوسالی
 1500میلیاردتومانهزینهاضافیبهگردناین
صنعت خواهد گذاشت.بنابراین بخشی از زیان
انباشته هنگفت خودروسازان در این سال ها
عالوهبرقیمتگذاریدستوری،ریشهدرنیروی
انسانی مــازاد دارد .طبق گــزارش اخیر مرکز
پژوهشهایمجلس،زیانانباشتهایندوشرکت
که در اثر عملیات زیان ده ساالنه ایجاد شده ،به
بیشاز 100هزارمیلیاردتومانرسیدهاست.

دستوررئیسجمهوربرایبررسیتخلفدروارداتنهادههایدامی
پرونده 1100میلیاردتومانیتخلفدرواردات 500هزارتننهادهدامیباحمایتوزارتجهادکشاورزی،رویمیزروسای 2قوهقرارگرفت
رئیس جمهور از معاون اول و وزیــر اطالعات
خواستبهسرعتاخبارمبنیبرتخلفاحتمالی
دروارداتنهادههایدامیرابررسیونتیجهرابه
ویگزارشکنند.
به گــزارش ایسنا ،در پی انتشار اخباری مبنی
بر تخلف احتمالی در واردات نهادههای دامی،
رئیس جمهور به معاون اول و وزیــر اطالعات
ماموریتدادبهسرعتموضوعرابررسیونتیجه
آنراگزارشکنند.
همچنین رئیس قوه قضاییه نیز به تخلف به وقوع
پیوستهدروارداتنهادههایدامیواکنشنشان
داد.حجتاالسالموالمسلمینمحسنیاژهای
با اشاره به تخلفات در واردات نهادههای دامی
اعالم کرد  :این که یک دستگاه که از متولیان
امروارداتکاالبهکشوراستبهصورترسمی
مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی
بسیارمهموقابلپیگیریاست.
وی اضافه کرد :آن طور که سازمان بازرسی
گــزارش داده ،تعداد قابل توجهی از افــراد با
استناد به اعالم ورود نهادههای دامی به بندر و
ثبت آن در سامانه بازارگاه ،اقدام به واریز وجه
برای خرید کاال و ترخیص و دریافت آن ظرف
یک تا چند هفته بعد کردند در حالی که اساس ًا

نهادهایواردکشورنشدهبودودرنهایتهمهیچ
گونهکاالییبهدستمردمنرسید،یکیازتخلفات
آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل
بوده که قبل از وارد شدن کاالی مدنظر ،ورود آن
به بندر ثبت یا به اصطالح «کوتاژ» شد و متعاقب
اینموضوع،کوتاژدرسامانهبازارگاهبهثبترسید
و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز
با مشاهده کوتاژ در سامانه ،اقدام به خرید کاال
کردند.
همچنیندراینخصوصرئیسسازمانبازرسی
گفت :ساخت شماره کوتاژ صوری در حالی که

هنوز محموله نهادههای دامی وارد بندر نشده
بود و سپس ثبت شماره کوتاژ در سامانه بازارگاه،
سببشدکه 800هزارتننهادهدامیدرسامانه
به مردم ،کشاورزان و اتحادیهها ارائه شود و مردم
نیز بدون آن که نهادهها وارد کشور شده باشد ،با
مشاهدهثبتکوتاژدرسامانهبازارگاه 500،هزار
تن از این نهادهها را با مبلغ هزار و  100میلیارد
تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت
خصوصی اشاره شده واریز کردند ،در حالی که
تاکنونحدود 40روزازموعدواردکردنمحموله
نهادههای دامــی به کشور از سوی این شرکت

گذشتهاستاماهنوزایننهادههاتأمیننشدهاند.
با این حال ،به گــزارش خبرگزاری مهر ،محمد
قربانی ،معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت
جهاد کشاورزی چندی قبل در نشستی خبری
در واکنش به سوالی مبنی بر تخلف در این حوزه
گفت :همه چیز قانونی بوده است! وی البته در
پاسخ به این پرسش که آیا هم اکنون آریوتجارت
سهیل به طور کامل از فرایند تأمین نهادههای
دامیحذفشدهاست؟تصریحکرد:بله ،شرکت
پشتیبانی امور دام جایگزین آریوتجارت سهیل
شدهاست.

بازار خبر

سودبانکآیندهبهسپردهها
 2برابرسوددریافتیازتسهیالت
نود اقتصادی -براساسصورتمالیبانکآینده،
این بانک در سال  1400حدود  47هزار و 781
میلیارد تومان سود به سپردههای بانکی پرداخت
کرده است .همچنین بانک آینده  23هزار و 845
میلیارد تومان نیز از محل تسهیالت اعطایی و
سپردهگذاری و اوراق بدهی درآمد داشته است.
به عبارتی ،این بانک طی سال گذشته با  23هزار
و  936میلیارد تومان زیان از محل کسری سود
پرداختیودریافتیمواجهشدهاست.

سوءاستفاده 14هزارشرکت
صوریازمعافیتهایمناطقآزاد
فارس-سعیدمحمد،دبیرشورایعالیمناطقآزاد
وویژهاقتصادیکشورگفت:از 24هزارشرکتیکه
در مناطق آزاد و ویژه ثبت شدهاند  14هزار شرکت
بهشکلصوریوبرایاستفادهازمعافیتاقتصادی
ثبتشدهاست.تفاهمنامهایباسازمانثبتاسناد
امضا شد که شرکتهای صــوری در منطقه آزاد
شناساییوتوقففعالیتآنهادادهشود.

نخستینگامحذفقرعهکشی
خودروبرداشتهشد
ایسنا  -طبق اعالم سخنگوی وزارت صمت ،در
اولینگامحذفقرعهکشیخودرو؛ 15طرحفروش
خودرو بدون انجام قرعهکشی اما از طریق سامانه
یکپارچه تخصیص عرضه میشود .امید قالیباف
گفت:فروشپنجمحصولگروهخودروسازیسایپا
در قالب پیشفروش یک ساله و چهار محصول در
قالب پیش فروش مشارکت در تولید ،از پنج شنبه
آغاز شده و بــرای محصوالت ایــرانخــودرو و دیگر
خودروسازانازهفتهآیندهآغازخواهدشد.

خلفوعدهدرانتشارفیشحقوق
مدیراندولتی
تسنیم  -طــبــق بخشنامه ســازمــان اداری و
استخدامی ،دستگاه های مشمول ماده ( )29از
خرداد موظف به انتشار اطالعات دستمزد مدیران
بودندکههنوزاینموضوع اجرایینشدهاست.

شنبه  4تیر 1401
 25ذی القعده .1443شماره 20969

پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت :پذیرشتلفنی37009999 - 37010:
پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

اخبار

11

هفتهای به شدت گرم
در راه کشور

بیرونآوردنجسدمرد
غرقشدهدرسدمیانه

هفته پیش رو که از امروز آغاز خواهد شد در
سرتاسرکشورگرماغالبشدهواصلیترین
پدیده جوی کشور گرمای شدید خواهد
بــود .پیش بینیهای هواشناسی نشان
میدهد،از امروز در سرتاسر کشور گرما
غالب شده و اصلیترین پدیده جوی کشور
گرمای شدید خواهد بــود و استانهای
گرمسیر کشور طی هفته جاری با دماهای
بسیار بــاال همراه خواهند بــود و گرمای
شدید باالی  ۴۵درجه را در فات مرکزی
و نوار جنوبی کشور شاهد خواهیم بود.
شدت گرما برای دو روز پایانی هفته خواهد
بود و روزهای پنجشنبه و جمعه شدت گرما
به اوج خود خواهد رسید.

جسـد فـردی کـه در سـد کنـدوان میانـه غـرق
شـده بـود دقایقـی قبـل بـه همـت غواصـان
آتـش نشـانی شهرسـتان کشـف و از آب بیـرون
کشـیده شـد .بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و
سـیما ایـن مـرد  ۴۰سـاله عصـر روز گذشـته
هنگام شـنا در سـد کزرج بخش کنـدوان میانه
جـان خـود را از دسـت داد .پـس از اعـام غرق
شـدن وی ،نیروهـای امـدادی در محـل ایـن
حادثـه حاضـر شـدند و غواصـان آتـش نشـانی
میانـه بـه جسـت وجوی جسـد پرداختنـد.
کارشناسـان آتـش نشـانی میانـه از اهالـی و
گردشـگران خواسـتهاند از ورود بـه سـدهای
شهرسـتان و شـنا اجتنـاب کننـد تـا با حـوادث
تلـخ این چنینـی مواجـه نشـوند.
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قطارمذاکراتبهحرکتدرمیآید؟
همزمانباسفربورلبهایران،امیرعبداللهیاندرپاسخبهخراسانگفت:امیدواریمبتوانیمدرآیندهنزدیکقطارمذاکرات
را روی ریل در جریان و حرکت نگه داریم
هادیمحمدی–یک 48ساعتپرخبررادرحوزه
مذاکرات احیای برجام داشتیم و به نظر می رسد
بعداز 100روزسردیفضایمذاکراتوناامیدی
حاصلازافزایشتنشتصویبقطعنامهضدایرانی
شورایحکامآژانس،روزهایپرخبروداغیرانیز
درپیشروداشتهباشیمچراکهحرفهایجدیدی
مطرحشدهوگمانهزنیهاازیافتنراههاییجدید
برای باز شدن کالف پیچیده مذاکرات خبر می
دهند .امیرعبداللهیان که دو هفته قبل در هند
صحبت از بسته جدید ایــران کرده بود ،روز پنج
شنبه نیز در نشست خبری مشترک با الوروف
همتایروسخودازحرکتدوبارهقطارمذاکرات

درریلرسیدنبهتوافقهستهایخبردادوگفت:
با اقدامات صورت گرفته امیدواریم به زودی از
سرگیری مــذاکــرات را شاهد باشیم  .از طرف
دیگر بعد از دیدار سه جانبه جوزف بورل مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا  ،انریکه مورا معاون
ویورابرتمالیمذاکرهکنندهارشدآمریکاییها
در بروکسل  ،بورل راهی تهران شد و شب گذشته
هواپیمایش در فرودگاه مهرآباد نشست .دیداری
کهمورااینگونهآنراتوصیفمیکندومینویسد
«:شامدربروکسلباجوزفبورل،مسئولسیاست
خارجی اتحادیه اروپا و رابرت مالی .گفتوگوی
عمیقی درباره برجام و چشماندازهای منطقهای

رئیسی در جمع خانواده شهدای محله جوادیه بجنورد

• الف نوشت  :حجت االسالم اژهای ،رئیس قوه
قضاییه در حاشیه گفت وگو با شبکه یک سیما بر
ضرورتحذفبسیاریازتشریفاتوپروتکلهای
زایــد تاکید کرد و گفت :تشریفات زایــد منجر به
دوری مسئوالن از مردم میشود .وی ادامه داد:
دربرنامههایبعدیگزارشبهمردم،برایکاستن
ازمشکالتوهزینههایانتقالعواملوتجهیزات
رسانهملی،الزمنیستعواملبرنامهبهقوهقضاییه
بیایند؛بندهدرصداوسیماحاضرخواهمشد.
• اعتمادآنالین نوشت:خطیب زاده سخنگوی
وزارت خارجه در واکنش به اتهامات وزیر خارجه
رژیمصهیونیستیدرکنفرانسمطبوعاتیمشترک
باهمتایترکدرآنکاراگفت:ایناتهاماتمضحک
و در چارچوب یک سناریوی از پیش طراحی شده
برایتخریبروابطدوکشورمسلماناست.پاسخ
ایران به ترور و خرابکاریهای رژیم صهیونیستی
همیشه به صورت قطعی ،مقتدرانه و بدون تهدید
امنیتشهروندانعادیوتهدیدامنیتکشورهای
دیگرخواهدبود.
• تابناک نوشت  :سید محمدتقی شاهچراغی
استاندار قم با بیان این که اگر قرار است در امر به
معروفونهیازمنکرموفقباشیمبایدفرزندانمان
با خاندان اهل بیت عصمت و طهارت و ارزشهای
دینیآشناشوند،گفت:باتغییردولتآماربرخیاز
مسائل در سطح ادارات کم شده است؛ برای مثال
استفاده از چادر بدون هیچ اقدام عملی در ادارات
وسازمانهاافزایشپیداکردهاست.
• انصافنیوزنوشت :حسینکروبیفرزندحجت
االسالممهدیکروبیضمنتکذیببرخیشایعات
اعــالم کــرد :حــال عمومی پــدرم خــوب و تمامی
خبرهایمربوطبهفوتایشانشایعهاست.
• خبرآنالین نوشت  :در رخــدادی بی سابقه
فاطمی امین وزیر صنعت در آستانه استیضاح ،به
عنوان سخنران پیش از خطبه نماز جمعه تهران از
عملکردخوددفاعکرد.

طلوعآفتاب فردا 5:15

خط ونشان رئیسی برای«مدیران خسته»
رئیس جمهور با اشاره به درخواست مردم برای کنار رفتن مدیران خسته
و بیانگیزه ،تصریح کرد :می توان به صورت تصویری در جریان مشکالت
استان ها قرار گرفت اما شنیدن کی بود مانند دیدن
خراسان شمالی ،نگین سرسبز شمال شرق
ایران میزبان بیست و ششمین سفر استانی
دول ــت سیزدهم ب ــود .دیـــدار بــا قشرهای
مختلف مـــردم ،ایــثــارگــران ،جــانــبــازان و
خــانــواده شهدا ،بــرگــزاری شــورای اداری،
بازدید از برخی پروژهها و طرحهای عمرانی
و خدماتی و برگزاری نشست خبری در پایان
سفر از مهم ترین برنامه های سفر یک روزه
رئیسجمهور به خراسان شمالی بود .آیتا...
سید ابراهیم رئیسی  ،در دیدار جمعی از آحاد
مختلف مردم خراسان شمالی ،با اشاره به
سفرهای خود به استانهای مختلف گفت:
می توان در تهران نشست و گــزارش هــا را
از استان ها دریافت کــرد ،اما شنیدن کی
بــود مانند دیــدن .حضور در کنار دامــدار،
کشاورز ،استاد ،دانشجو ،بــازاری و کسبه
درک متفاوتی به انسان میدهد و بنده به این
تجربه افتخار می کنم .ممکن است برخی
که سفرهای استانی دولت را مورد سرزنش
قرار می دهند ،تجربه دیدارها و حضور در
جمع مردم را نداشته باشند که به آنان توصیه
میکنم چنین دیدارها و حضورهایی را تجربه
کنند .رئیس جمهور با بیان این که از وضعیت
زندگی مردم عزیزمان در شهر و روستا اطالع
دارم ،تصریح کرد :بنده مرتب در میان مردم
حضور دارم و واقع ًا نه فقط هیچ شبی ،بلکه

هیچ ساعتی نیست که از زندگی مردم غفلت
کنم .شبانه روز دنبال این هستیم که هر چه
سریع تر مشکالت کاهش پیدا کند و مردم
شاهد رشد اقتصادی باشند و گشایشی در
زندگی و کسب وکارها ایجاد شود.رئیسی
در دیدار با جمعی از نخبگان این استان نیز
تأکید کرد :اکید ًا از مدیران میخواهم افراد
بدون انگیزه و فاقد روحیه تحول گرا را در
مناصب مهم قرار ندهند و راه را برای افراد
متخصص ،متعهد و تحولگرا باز کنند.رئیس
جمهور ،در شورای اداری استان خراسان
شمالی هم با بیان این که انتظار نخبگان
کشور از مدیران این است که روحیه تحولی
داشته باشند ،افزود :مدیران کارها را به نامه
و تماس تلفنی خالصه نکنند ،این کفایت
نمی کند ،اگر بخواهید کــاری ایجاد شود
قطعا ایجاد خواهد شد زیرا اعتبار ،بودجه
و نیروی انسانی قابل قبول است اما بیش
از همه و در صدر شرط موفقیت تمام برنامه
ها ،مدیر متحول و تحول آفرین است .رئیس
جمهور با اشاره به درخواست مردم برای کنار
رفتن مدیران خسته و بیانگیزه ،تصریح کرد:
اگر در ادارات نیروهایی هستند که روحیه
تحولی ندارند ،از اداره اخراج نکنید اما در
حاشیه و کنار بگذارید تا راه باز شود و کار
کشور جلو برود.

در خاورمیانه در سطح وسیعتر داشتیم .مالی بر
عزمراسخآمریکابرایبازگشتبهتوافقتأکیدکرد
»  .بورل نیز ساعاتی قبل از سفر به تهران در توئیتر
خودنوشتدیپلماسیراتنهاراهبازگشتبهاجرای
کاملبرجامومعکوسکردنتنشهایفعلی می
داند.بورلامروزدرتهراندیدارهاییباوزیرخارجه
ایــران و برخی مقامات دیگر کشورمان خواهد
داشت و باید دید در اولین سفرش پس از استقرار
دولتسیزدهممیتوانددیپلماسیراازحالتبن
بستفعلیخارجوتنشهارامعکوسکندیاخیر؟
ایناحتمالقویوجودداردکهبورلدرکیفخود
پیامهایمهمیراازطرفآمریکاییبرایبازشدن

« حاج کاظم » رئیس
جدید اطالعات سپاه
با حکم سرلشکر سالمی،سردار «محمد کاظمی»
رئیس سازمان اطالعات و حجت االسالم طائب
مشاور فرمانده کل سپاه شد

تصویری از رئیس سابق و جدید سازمان اطالعات سپاه
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شام کاری «مورا» «بورل» و «مالی» بر سر برجام در بروکسل

• کیهان  -این روزنامه با غافل دانستن دولت
قبل درخصوص همسایگان و کشورهای منطقه
نوشت  :ما نیازمند ارتباط با دنیای پیرامونمان
هستیم؛ دنیایی که در هشت ســال زمامداری
دولتمردان یازدهم و دوازدهم فراموش شده بود
چون نقشه سیاست خارجی در دولــت تدبیر به
جای  194کشور تنها شامل  4کشور و تعدادی از
متحدانشانمیشد.
• همشهری  -محسن مهدیان در این روزنامه با
اشاره به این که به تازگی تــاجزاده گفته است که
طاغوت پهلوی را به جمهوری اسالمی ترجیح
میدهد ،این ادعا بیانگر عاقبت به خیری جبهه
اصالحاتاست،نوشت:جریاناصالحاتدرهیچ
دورهای دست به این شفافیت نزد و همواره نفع
سیاسیاشراپنهانکاریو مرزبند نکردنصریح
با دشمن میدانست .خیالشان این بود که این
پنهانکاریرأیسازاست.عادتکردهبودندبااتکا
بهآرایسیاه(اپوزیسیون)پیروزانتخاباتهاشوند.
جریان اصالحات ناخواسته و به ناچار مجبور شده
است موضع خود را شفاف کند؛ چون آرای سیاه
سفرهشان را جدا کردند و دیگر دونبشی سیاسی
دکانینخواهدساخت.
• فرهیختگان-اینروزنامهباانتقادازیکنقلقول
رئیس جمهور گفت:در روزگاری که رهبری مکررا
اهمیت کادر درمان در مهار پاندمی کرونا را یادآور
شدند...درروزگاریکهبسانیکملتبرابربحران
قرنچیرهشدهایموپیروزمندانهبرجایگاهشکست
کروناایستادهایم،چهالزامیبهایجاددوقطبیهایی
استکهجزسایهافکندنبرپیکرهاینپیروزیملی،
کوچکترینضرورتیندارد.
• آرمان ملی  -درهفتههای گذشته گزارشهای
مختلفی مبنی بر قطع برق داده شده ،همچنین
شهروندان تعدادی از شهرهای جنوبی نیز طی
هفتههای قبل اعتراضاتی به قطع بــرق شبکه
خانگی داشتند این در حالی است که مسئوالن به
ویژه وزارت نیرو وعده تابستان بدون خاموشی را
میدهند ،با این حال وزارت نیرو مدعی است که
تاکنون برنامهای مبنی بر خاموشی برنامهریزی
شدهدردستورکارقرارنگرفتهواگرخاموشیوجود
داشتهناشیازحوادثطبیعییاآسیبتجهیزاتدر
حینبرقرسانیاست.
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گره مذاکرات آورده باشد با این حال گمانه زنی
های فعلی تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت تا

مشخص شود این سفر تا چه میزان می تواند به باز
شدنگرهمذاکراتکمککند.

توکلی  -سخنگوی سپاه از انتصاب سردار سرتیپ
پاسدار محمد کاظمی -معروف به حاج کاظم -به
سمت رئیس سازمان اطالعات سپاه خبر داد .به
گزارشسپاهنیوز،سردارسرتیپدومپاسداررمضان
شریف ،سخنگو و مسئول روابــط عمومی کل سپاه
اعالم کرد «:با حکم سردار سرلشکر پاسدار حسین
سالمیفرماندهکلسپاهپاسدارانانقالباسالمی،
ســردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی به سمت «
رئیس سازمان اطالعات سپاه» منصوب شد  ».وی
ِ
سمت جدید رئیس سابق اطالعات سپاه
در ادامه از
رونمایی کرد و افزود  «:حجت االسالم و المسلمین
حسین طائب رئیس سابق سازمان اطالعات سپاه
نیزباحکمسرلشکرحسینسالمیبهسمت «مشاور
فرمانده کل سپاه » منصوب شــد ».ســردار شریف
همچنین درخصوص سابقه سردار محمد کاظمی
گفت  «:رئیس جدید سازمان اطالعات سپاه سال
ها عهده دار مسئولیت« ریاست سازمان حفاظت
اطالعات سپاه» بودند و تجارب فــراوانــی در امور
حفاظتی،امنیتیو اطالعاتیدارند ».سخنگویسپاه
خاطرنشان کرد«:حجت االسالم والمسلمین طائب
عالوه بر سال ها نقشآفرینیهای موثر و ارزشمند در

سازمان اطالعات و معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه
 ،ریاستسازمانبسیجمستضعفینرانیزدرکارنامه
خوددارد».
روایتیاز 13سالگمنامی

حجت االســالم و المسلمین طائب در  13سال
ریاست خود بر اطالعات سپاه کارنامه ای پر و پیمان
داشــت؛ به نوشته خبرگزاری صدا وسیما ،از ورود
به حوزه مفاسد اقتصادی و دستگیری بسیاری از
اخاللگران در تولید گرفته تا شکار شاه ماهی ها و
سر شبکه های جاسوسی نظیر جیسون رضاییان،
روح ا...زم ،دری اصفهانی ،نازنین زاغــری و ...
اطالعات سپاه در مدتی که تحت فرمان حسین
طائب اداره می شد توانست با ورود به پرونده های
اخاللگران نظام اقتصادی؛ تنها طی سال های 97
تا 1400؛  49هزار میلیارد تومان را به بیت المال
برگرداند و با به دام انداختن دانه درشت هایی نظیر
اکبر طبری ،حسین فریدون ،حسن رعیت و ...تا این
جایکاردرمجموعبیشاز 200سالحبسبرایآن
ها بگیرد و بقیه پرونده هایی که این سازمان به آن ها
ورود کرده همچنان در دست اقدام است.

