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 2018مقابل مراکش متوقف شد

کرواسی
قهرمــان دوره قبــل( )2018و مراکش
دیــروز کرواســی نایب
رضایت دادند .در دیگر بازی
به تســاوی صفر  -صفر
دســت به کار بزرگــی زدند و با
دیروز ســاموراییها
آلمان را شکســت دادند تا شگفتی
نتیجه 1-2
دیگری در قطر ثبت شود.
همین صفحه

قطر 2022

فردا روز جدیدی برای تیم ملی فوتبال ایران در جامجهانی است

جمعه 13:30

جدیدی برای تیم ملی فوتبال ایران

فردا روز
در جامجهانی است

حذف اژدها
از مسیر یوزها
صفحه 12

سرمربی تیم ملی از لو رفتن ترکیب
انتقاد
ساعت پیش از بازی با انگلیس
چند

کیروش :دشمن تالش کرد
تمرکزمان را برهم بزند
سیاسی هستم و نه میخواهم
نه فردی
به چنین سؤاالتی پاسخ بدهم

طارمیً :
لطفا بیایید
درباره فوتبال حرف بزنیم

آبرومندانه

نگــــاه

وزیر امور خارجه از افزایش تحرکات دیپلماتیک مقامات غربی
برای از سرگیری مذاکرات خبر داد

ساموراییها مقابل آلمان مدعی

یادداشت

میزبانی
کاغذ عربی اســت ولی در واقع
خوانــدم کــه در قانــون و روی
جایــی
کشــور بــا لهجههای خاص خود
 2018مقابل مراکش متوقف شد
درآمــدی همه افراد این
نهایــت
کرواسی نایب قهرمان
سخن میگویند .حال در ایام جام
قطــر از میزبانــی به انگلیســی
کــه
فضای چندملیتی و متکثر فرهنگی
جهانــی کســب جهانی این
انتخاب بهترین ترکیب
جــام
رســیده اســت .دوحه در ایــن ایام
نهایتــاً  17بــه اوج خــود
قنبری میکنــد
برای  2بازی پیش رو
ای رنگارنگ و متنوع با حضور
محمد الیاس
دالرپیشبینی میزبان جشنواره
نخستین بازی از روز چهارم مرحله
کــیروش ،ســرمربی تیــم ملــی
میلیارد
مختلــف جهان اســت و بایــد برای
روزنامهنگار
گروهورزشی/در
کارلــوس
شــود ،در حالی که ملتهــای
جهانــی  2022قطر ،دیروز از ســاعت
کشــورمان برای دیــدار با انگلیس
می
هــای مختلفــی از فرهنگهای
گروهــی جام
فوتبــال
این رویداد میزبانــی از آدم
از گروه  Fدر ورزشــگاه البیت،
تریــن ترکیــب را انتخــاب کــرد.
زمانی که قرار شــد قطر میزبان
 13:30اولیــن دیــدار
تدارکات گستردهای دیده باشد.
عجیب
از آغاز
این درآمد پیشبینی مختلف
نایــب قهرمــان دوره قبــل()2018
همه را متعجب کرد و خیلیها
میزبــان شــدن قطــر بــرای جام
بینالمللی باشــد  17برابــر
میــان کرواســی
ترکیبی که
فلذا نمیتوان شــنیدهاید کــه
و در نهایت ســومین تســاوی
ســؤال میکردنــد مــردی کــه
شده ،توسط قطر هزینه شده است.
حاشــیههایی داشــته اســت و
و مراکش برگزار شــد
از خودشــان
گذاری زودبــازده جهانــی 2022
رقم خــورد .کرواســی بــا تکیه
فوتبــال ایــران کار کــرده چــرا
غالمرضا فتح آبادی
را ســرمایه
کشــورها بنــا بــه دالیلــی ماننــد آب
صفــر  -صفــر جــام
فوتبال ســالها بــا
هــدف اصلــی قطــر اقتصادی برای این کشور بســیاری از
بازیکنانــش کــه در اروپا توپ
کارشناس
ترکیبی را به میدان فرســتاده است.
مســائل حقــوق بشــری ماننــد
اهداف
بــر تجربــه و تکنیــک
اگرهم
دانســت.
چنین
ً اهدافی بلندمدت و هــوای قطــر،
پریشــیچ ،مارسلو بروزوویچ و
ایــران را ســورپرایز خواهد کرد که
کوچک متصور باشــیم ،قطعا
کارگران مهاجر یا مخالفت قطر با
میزنند ،نظیر ایوان
روش اصرار داشــت کــه مردم
هــای مختلف بدرفتــاری با
رویکردی هجومیتر و مالکانه بازی
کــی
کار صــورت گرفت .تیم ملی
اســت .تماشــاچیانی کــه از ملیت
این میزبانی مخالف بودهاند.
لوکا مودریچ ،با
یک شکســت ســنگین هم این
کشــور آمدهاند همجنسگرایی با
حیث ایجاد موقعیتهای گلزنی
البته با
در
بازیکنان
امروز برای تماشــای جــام به این
داشت،
برای کسب حق میزبانی متهم
ضعیفی
از
را آغاز کرد اما
متأسفانه پراشتباه ظاهر شد و نمایش
گردشگری برخی نیز قطر را
نســبت به حریف آفریقاییاش
به حال خط دفاع تیم ملی را
مبلغین خوبی برای توســعه صنعت
رشــوه کردند .گذشــته از همــه این
برتری محسوسی
بازی همدیگر را نمیشناختند .تا
بــه تقلــب و
دوم هم شــرایط تا حــد زیادی
این
درست است که بازیکنان انگلیس
ترین پرسش برای من قبل از سفر
نداشــت .در نیمــه
قطر خواهند بود.
چنین پراشــتباه ندیده بودم.
کسب درآمد حواشی مهم
دو تیم با رویکردی محتاطانه
این
هــای فوتبال دنیا هســتند اما
بیش و پیش از اینکه بهدنبال
قطر واقعاً زیرســاختهای الزم
مشابه نیمه اول بود و
حرفــهای بودند و جــزو بهترین
قطر
داخــل و خارج این بــود که آیا
نهایت تالش هیچ یک از دو
بســیار
کاری که دلشــان خواســت با ما
باشــد بهدنبــال هویتیابــی در
این رویداد بــزرگ که میتوان
ژاپن  2۶بود .عالوه بر این تعداد
کار را آغاز کردند و در
آنقدر ضعیف بودیم که آنها هر
کســب ثروت و را بــرای میزبانی
آلمانیها توپ آلمان 74و
موقعیت گلزنــی صددرصد
مــا
بیشتر به خاطر اشتباهات خط
مرزهــای خویش اســت ،البته
آســیا خاتمه پیدا کرد .در ابتدا
رویداد تاریخ قطر است ،دارد؟
 771بود و بین ژاپنیها هم 270
تیــم منجر بــه خلــق
شش گلی که دریافت کردیم
از
رضایت دهند .نماینده
حــد و غایتی گفت بزرگترین
روی نقطــه پاسهای آلمان
کردند.
ابتدای بــازی رخ داد و بیرانوند با
تا هرکدام به کسب یک امتیاز
ســرمایه برای هیچ کشــوری هیچ
نخســت بــازی را در دقیقــه  33از
مســأله غیــر از برگــزاری مســابقات
همچنین تعداد شــوتهای
دفاعیمــان بود .اتفاقی هم که در
نشد
رســاندند پــاس رد و بدل شــد.
باتجربه کرواسی گل
دغدغههای معیشتی مهمتریــن
از علتهای این شکست بود.
گفتنی است لوکا مودریچ کاپیتان
توســط ایلکای گوندوگان به ثمر
اســتادیومها ،مســأله حملونقــل
تعداد شــوت ژاپنیهــا  12بار بود.
ندارد .کشورها حتی اگر از
مصدومیت شدیدی مواجه شد یکی
انتخاب شــد .در پنالتی
توســعهاند و اگر و مدیریــت
ارائه یک آلمانیهــا  26و
دو دیداری که میتواند منجر
عنــوان بهترین بازیکــن زمین
ادامه ایــن ژاپنیهــا بودنــد که بــا
هــم رها شــده باشــند بهدنبال
مترو و تراموا و اتوبوس در این
جهانی روز سهشنبه با پیروزی
دو بازی دیگر را در پیش داریم.
بــه
 22:30دیشــب امــا در
استفاده از
خنثی اولین شگفتی جام
ما هنوز
سخت است و باید منتظر بمانیم
دیگــر بــازی ایــن گــروه ،از ســاعت
موفق شدند حمالت آلمان را
از توســعه نیز عبور کرده باشــند سرمایه را برای است .تماشــاچیان با نشــان دادن هیاکارت
مقابل تیم مدعی آرژانتین همراه
صعود ما شــود البته کار بسیار
بازی منظم
دیدار توسط  1-2عربســتان
ســرمایه از جایی به ایام برای
به
های ما یعنــی ولز و امریکا چه
بلژیک و کانادا به مصاف هم رفتند.
به گل برســند .ژاپنیها در این
جهانی) رایگان اســت ،گرچه
قــدرت میخواهند .مــازاد
ســاموراییها با همیــن نتیجه دومین
ببینیــم نتیجــه دیدار دیگر همگروه
کنند و
این ســکه (ویزای ویژه جام
به گل رسیدند بــود و حــاال
شگفتی جام جهانی را رقم زد
و
چنین باخت سنگینی را تجربه
تبدیل به قدرت میشــود .البته
در این باره سخت نمیگیرند و
دوآن  75و تاکوما آسانو 83
زدنــد وتیم آلمــان را کــه یکی از
 ëژاپن دومین
خواهد شد اما اگر میخواهیم دیگر
بعد
پیگیــری شــد و ریتسو
جمعیت مأموران قطری
رســاندند .ژاپنی شــگفتی را رقــم
داشته باشیم و هم کی روش
دیگــری هــم دارد .کشــوری کــه
رقابتهــای جــام جهانــی 2022
آن هم میتوان از حملونقل
در جام جهانی اســت شکست
این بــازی را با پیروزی به پایان
هم باید از حریف ،آنالیز خوبی
روی
دارای مــازاد بدون نشان دادن
رســیدند که مدعیان قهرمانی
گروه  Eحضور دارند و
نکنیم
اندکــی دارد و گاز میفروشــد و
تیمهــای آلمان و ژاپن که در
حالی مقابل آلمان به پیروزی
اســتفاده کــرد .در بــدو ورود به
برای دو دیدار بعد آماده کند.
خلیفــه مقابل هم هــا در
هایش را چه کار عمومــی رایگان
بهترین ترکیب را
بود .درصد مالکیت دادند.
ســاعت  16:30در ورزشــگاه
ســرمایه اســت و نمیداند پول
اپراتــور  Vodafoneو ooredoo
آمارها نشان از برتری آلمان
از
شرکتهای همه میهمانان
مســابقه با نتیجه  1-2به ســود
ســرمایه مازادش مورد طمع
رایگان با حجم نامحدود ارائه
استراتژی تیم ملی برای شکست ولز
قرار گرفتند که این
کند،
های بزرگ ســیم کارتهای
بــزرگ پــروژه بگیــر اســت .شــرکت
مدت زمان آن دو روزه اســت
فوتبال کشــورمان با شکســت
کشند تا بای میکننــد که البته
تیــم ملــی
این ســرمایه مازاد نقشــه می
تمدید اشــتراک آن پــول پرداخت
انگلیــس در نخســتین دیــدار بــه
برای
در کنار تیم ملی خواهد بود
نصیب خود کنند .و بایــد برای
مقابــل
افزود«:من حدود نیم ساعت
جواد خیابانی :ملت ایران
نحو کان این مازاد سرمایه را
صفهــای ورود به مترو پس
ولــز در جــام جهانــی خواهــد
ورزشی
مصرف کــرد ،بجز ازدحام
اســتقبال
کشور دارای مازاد سرمایه را هدف
خیابانــی در پخش شــده کــه خالصه یــک پاراگراف صحبــت کردهام ،اما چند ثانیه از آن
توسط مأموران مترو مدیریت
اشــتباه کــیروش در بــازی بــا
فلذا
دیــروز ویدیویــی از جــواد
نحوه هزینه از بازیها که البته
اســت .مــن دلــم میخواهــد
رفــت.
و خدمات خود میکنند .این
قضاوت قــرار گرفته اســت.
وایــرال شــد کــه ایــن طوالنــی
ازدحام و فشردگی جمعیت ایجاد
جابهجایی عناصــر دفاعی تیم
کاالها
فوتبال ایران سربلند مــورد
فضــای مجــازی
توســعه را به ارمغان میشوند تا
انگلیــس
ملی
تیم
من
و
کشورم
بــا
دیگــری در زمینــه حملونقــل
منصور رشیدی
کرد ســرمایه شاید ظواهر
ً مطمئــن هســتم کــه همه
بازیهــای گذشــته مثل شــجاع
آن شکســت تیم ملی مقابل
مازاد سرمایه نشــود مشــکل
این شیطنت رسانهای را لطفا
مجری در
پیشکسوت فوتبال ملــی در
بیاورد ولی مانع از این میشود که
حمایــت مــردم باشد ،لذا
عقیــده خواهید شــد که ملت
مســافران میتواننــد همچنین از
زادگان بود و تیم ملی در تمام
اگــر میخواهیــد درباره هم
انگلیــس را بــه عــدم
وجــود ندارد.
زاده و محمدحسین کنعانی
ســاعاتی بعد ادامــه ندهید و
ایران در کنار تیم فوتبال خود باز
 uberاســتفاده کننــد .به نظر
خلیل
تبدیل به قدرت شود.
اســت که وقتی بیرانوند مصدوم
مرتبــط دانســت .البته او
بهعنوان تاکســی اینترنتــی
من قضــاوت کنید ،در تلوبیون
خطوط ناهماهنگ بود .درســت
ایــن نیســت که بگویــم قطــر
سخنانش در برنامه جمالت
هــم نگاهی امیدوارانــه به جام
بیشــترین تمرکز قطریها بر مدیریت
باعث شد که روحیه بازیکنان
غرضــم
به حواشــی تقطیع
جــام  2022و ســایت شــبکه
یافتــه واجد قدرت میرسد
شــوک بزرگی به کل تیم وارد و
واکنش نشان داد .و برنامــه
یک کشــور به ظاهر توســعه
کنتــرل اســتادیومها و برگــزاری
شــد
گزارشــگر جهانی فوتبال دارد».
اینطور بگوییم که حســینی
«جام جهانی »2022
ســودای قدرت حمــل و نقــل،
بیاید ،امــا از طرفی هم نبایــد
ورزش موجــود اســت ».ایــن
نیســت ،قطعــاً این کشــور نیــز
پاییــن
نحــو احســن اســت و در زمینــه
توانــم بگویم که حســینی روی
خیابانــی گفت«:از مــن جمالتی
در معادالت مســابقات بــه
مقصــر بوده اســت .به جــرأت می
جــواد
و بهدنبــال جایــی برای خــود
معرفی جاذبههــای فرهنگی و
نبود ،تیم ملی اگر در بازی با
دارد
هــای دنیــا مســائلی مانند
کدام از گلهای انگلیس مقصر
المللــی اســت .امــا آیــا قدرت
گردشــگری دچار ضعــف در تبلیغ و
هیچ
میکرد با این نتیجه شکســت
بین
هــر کشــوری مــازاد طبیعی و
انگلیس هم با ترکیب بهتری بازی
البته شاید نیازی هم برای این
براحتــی اجــازه میدهنــد
و روانی به هیچ عنوان آماده
کنــد؟ مواضع اطالعرسانی اند.
خورد .بازیکنان به لحاظ روحی
ســرمایه خــود را مبدل به قدرت
چون مســافران به مــدد اینترنت
نمی
تیم ملی جــای هیچ توجیهی
اش با ایــران را کار ندیدهانــد
بــا انگلیس نبودنــد .عملکرد
عکس
سیاســی اخیــر قطر و همســویی
هــا و ســیم کارتهــای خــود
بــازی
فوتبال بازی کردن نداشــتیم
قطــر با این پرســرعت هتل
اصال اســتراتژی بــرای
نداشــت و مــا ً
روز
ایــن حیث میتــوان تحلیل کرد.
تفریحــی و دیدنی را پیــدا میکنند.
نبــود .مطمئنــاً تیــم ملــی بــه
از
سرمایه همچنان مکانهــای
خــودش
جــای
ســر
مرخصی!
چیــزی
حجم از توسعه و رفاه و مازاد
و هیــچ
اولین کشــور اســالمی تــا به اینجا
تشکر هوادار ژاپنی بابت
این شــرایط بیشــتر باید روی
اســت .بگذریم؛ قطر بهعنوان
فوتبالی چیزی کم ندارد و در
نیازمنــد متحدیــن منطقــهای
تماشــاگر ژاپنی بســیار مورد
لحــاظ
آغــاز جــام ،توانســته میزبانــی
کنیــم .باید بازی با انگلیس را
دیــدار آلمــان و ژاپــن عکس یک
اولین جملهام و در ایــن  5روز
مســائل روحی و روانی بازیکنان کار
در حاشــیه
قطر یک کشور چند ملیتی است.
این عکس یک هوادار ژاپنی
کشــوری کــه در ایــن روزهــای
و بــا اعتمادبهنفس و روحیه
ورزشــی دنیا قرار گرفت .در
این پرســش آبرومنــد باشــد.
بســپاریم
تاریخ
به
های
و
کنیــم
رســانه
برخــورد بــا مهاجریــن قطــری
فرامــوش
است« :رئیس عزیز! ممنون که
توجه
هوای بســیار مطبوعــی دارد تا به
با این اوصــاف قطعاً پیروزی
در
دســت گرفته که روی آن نوشته
ها اینهاســت؛ پاییزی ،آب و
اســتراتژی درســت بازی کنیم.
کاغذی در
اســت؛ (وِر آی یو فرام؟) و پاســخ
عکس حتی با واکنش فدراســیون
قطریها در بهتریــن زمان ممکن
باال و
اما به هر حــال ما یک درصد
بــه من مرخصــی دادی ».این
ســریالنکا ،اوگانــدا ،کنیا ،این ترتیــب
ولز دور از دســترس نیســت.
دو هفتــه
این عکس نوشــت« :ممنون از
مقابــل
فیلیپیــن ،نپــال ،هند،
ضعیفی اســت و میتوانیم
جام جهانی را برگزار کنند.
فوتبــال همراه بود و فیفا با انتشــار
نباید به این فکر کنیم که ولز تیم
و ....زبان رســمی قطر اگرچه
جهانــی
هم
برســیم .ولز بعد از ســالها به
اتیوپی ،بنگالدش
مدیرانی که مثل او عمل کردند».
راحت مقابل آنها به پیروزی
همه
خیلی
نتیجه خوبی هم بگیرد ،اما
جهانی رسیده است و میخواهد
جام
تیمش ایجاد کند میتوانیم به
کیروش تغییراتی را در ترکیب
اگر
نتیجه دیدار با ولز امیدوار باشیم.
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رئیسجمهور در دیدار
نخستوزیر بالروس تأکید کرد

یک صهیونیست کشته و  18نفر مجروح شدند

 3انفجار در قلب
سرزمین های اشغالی

بازگشت به مذاکره
پساز نا امیدی از آشوب

همکاری
کشورهای مستقل
برای برون رفت
از تحریم

3
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شهادتیکمستشار
نیروی هوافضای سپاه در سوریه
توسطرژیمصهیونیستی

امیرعبداللهیان :امریکاییها در میز تبادل پیامها در مسیر دیپلماسی به یک شکل
و در رسانه به شکل دیگری عمل میکنند .وقتی به آنها پیام میدهیم چه رفتار متناقضی
است پاسخ میدهند در رسانه نگاهشان به افکار عمومی است

حســین امیرعبداللهیان وزیــر امــور خارجــه دیــروز
چهارشــنبه در نشســتی خبــری بــا حضور رســانههای
داخلی و خارجی به تشــریح آخرین تحوالت در حوزه
سیاست خارجی پرداخت.
در قســمتی از ایــن نشســت در پاســخ بــه ســؤالی در
خصــوص آخرین تحــوالت مربوط به مذاکــرات رفع
تحریــم گفــت« :متنــی کــه االن روی میــز قــرار دارد
آخریــن متــن مــا در نتیجــه گفتوگوهای چنــد ماهه
در ویــن و همچنین ایدههــای مختلفی که در ماههای
گذشــته مطــرح شــد تکمیل شــده اســت .بــه صورت
مشخص در ســه موضوع با طرف امریکایی همچنان
تفــاوت دیــدگاه و اختــاف نظــر داریــم و ســه کشــور

 11تا 14

سپاه:
پاسخ میدهیم

اروپایی در این موضوعات با طرف امریکایی همکاری
میکننــد .بورل و مورا تــاش دارند به یک راهحلی در
ایــن زمینه دســت یابیم .یکی از ایــن موضوعات حل
مســائل باقیمانــده آژانس اســت و موضــوع دیگر به
تضمیــن اقتصــادی برمیگــردد و ســعی کردیــم این
موضوع را فرموله کنیم.
ســومین مورد هم این اســت که در راســتای تضمین
اقتصادی این بــازی که طرفهای غربی ایجاد کردند
و تســری تحریــم به طرفهــای ثالــث را عاملی برای
تــداوم تحریمها قرار دادند که با یک مکانیســم مورد
توافــق باید از میان برداشــته شــود .در این رابطه باید
تبادل پیامها ادامه یابد».
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بخوانید

پشت صحنه حاشیهسازیهای
آذربایجان در منطقه چیست؟

بازی با آتش
در مسیر کریدورها
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سرهنگ تورج اردالن که توسط اغتشاشگران
دچار مرگ مغزی شده بود روز گذشته به شهادت رسید
اعضای بدن وی به  11نفر اهدا شد

مدافع امنیت
نماد از خود گذشتگی
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یادداشت
مهدی صفری

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه

در شــرایطی شــاهد حضــور آقــای گالوچنکــو،
نخســتوزیر بــاروس در ایــران هســتیم کــه او در
نشســت خبــری خود بــا دکتــر مخبر ،معــاون اول
رئیسجمهوری از مذاکراتــش در تهران به عنوان
یــک پنجــره فرصت کــه به روی دو کشــور گشــوده
شده ،یاد کرد .توجه به این نکته از آنجایی اهمیت
بیشتری مییابد که نگاهی به روند روابط دو کشور
ماجرا را روشنتر میکند.
سیاســت خارجی بالروس پــس از اوت  2020و
بــروز تقابل در روابط این کشــور با اتحادیــه اروپا و
امریکا بر ســر انتخابات ریاست جمهوری که منجر
بــه انتخاب لوکاشــنکو شــد ،تغییــر کــرد .برقراری
بســتههای تحریمــی متعــدد علیــه مقامــات و
مؤسسات اقتصادی این کشور و همچنین نزدیکی
بــا روســیه از جمله عواملی محســوب میشــود که
ســبب شــد تــا مقامات ایــن کشــور بــرای رهایی از
تحریمهــا بــه افزایــش ظرفیتهــای موجــود و از
جملــه روابط با ایران به عنوان یکی از اولویتهای
منطقهای و بینالمللی نگاه کنند.
پرواضــح اســت کــه پیگیــری توافقات و اســناد
تفاهمنامههــا بویــژه در عرصــه اقتصــادی و
بهرهمنــدی از ظرفیتهــای ترانزیتــی ایــران در
منطقه برای بالروس راهگشــا است و در چارچوب
نقشه راه ترسیمی از سوی دکتر مخبر ،معاون اول
رئیسجمهــوری و نخســتوزیر بــاروس مزیتــی
غیرقابــل انــکار بــه شــمار میآیــد .از ســوی دیگــر
ایــران هم در ســایه فرصــت پیش آمــده میتواند
از فناوریهــای صنعتــی ایــن کشــور در حوزههای
مختلــف و بویژه در مــواردی که تحریمهــا مانع از
رســیدن به مقصــود میشــود ،بهره ببــرد .در باب
وضعیــت اقتصــادی بــاروس ذکــر نکاتــی الزم
اســت؛ بــاروس کشــوری عمدتــاً ســرمایهپذیر و
کمتر سرمایهفرست اســت .سهم تجارت خارجی
در اقتصــاد ایــن کشــور زیــاد اســت ولــی بازارهای
صادراتی آن متنوع نیست.
حــدود  70درصــد صــادرات این کشــور را انواع

ماشــینآالت کشــاورزی ،راهســازی ،کامیــون
و اتوبــوس و مابقــی را محصــوالت کشــاورزی،
فرآوردههــای لبنــی ،مدارهــای ریــز الکترونیکــی،
ادوات اپتیکی و  ...تشکیل میدهند.
دولــت ایــن کشــور بــه رغــم در پیــش گرفتــن
سیاســت خصوصیســازی ناشــی از توصیــه
نهادهای مالی و پولی بینالمللی هنوز هم مالک
 70درصــد شــرکتهای تولیــدی کشــور اســت که
برخــی از آنها از بهرهوری پایین و کمبود ســرمایه
رنج میبرند.
مهمترین محصوالت کشاورزی بالروس برخی
از انواع غالت ،ســیب زمینی ،ســبزیجات ،چغندر
قند ،کتان ،شیر و انواع فرآوردههای لبنی و گوشت
گاو اســت .بالروس در زمینه تولید شیر رتبه اول را
داراســت و سومین رتبه جهان در زمینه تولید شیر
خشک بدون چربی ،چهارمین رتبه تولید کره دنیا
و همچنیــن پنجمین رتبــه دنیا در زمینه تولید آب
پنیر لبنی را در اختیار دارد.
در حالــی کــه اغلــب صنایــع بالروس بــه دلیل
زیرســاختهای قدیمــی و ســاختار دولتــی زیانده
هستند ،اما بخش کشــاورزی آن کشور شکوفا بوده
و حتی شــرایط کرونــا نیز بر صــادرات محصوالت
کشــاورزی آن کشــور تأثیــر منفــی نداشــته اســت.
امــکان اســتفاده از راهکارهــای خاص نظیــر تهاتر
و اســتفاده از پــول ملــی در تبادالت تجــاری ،یکی
دیگر از زمینههای تعمیق روابط دو کشور به شمار
میآید؛ به طوری که هر واحد پول این کشور ارزش
خوبــی دارد و  2.52روبل معادل یــک دالر امریکا
است.
آنچــه مســلم اســت همــکاری بیشــتر ایــران و
بــاروس و برقراری مراودههــای بانکی و ترغیب
بخش خصوصی به ســرمایهگذاریهای ســودآور
در این کشــور که اکنــون به مثابه پلی میان شــرق
وغرب اروپا عمل میکند ،زمینهساز فرصتهای
مطلوبی برای تاجران و فعاالن بخش خصوصی
خواهد بــود؛ طبیعتاً دولت در زمینه بسترســازی
و حمایتهــای قانونــی نقــش الزم را ایفا میکند
اما بخش دیگر قضیه مربوط به چگونگی حضور
در تعامــات تجاری با تجار وســرمایهگذاران این
کشــور میشــود کــه در ایــن مســیر اتــاق بازرگانی
ایران وبالروس نقش درخوری خواهد داشت.

Getty Images

پنجرهای جدید برای روابط اقتصادی ایران و بالروس

«ایران» پیامدهای قدرت گرفتن جریان راست افراطی در سرزمینهای اشغالی را بررسی می کند

صهیونیست ها به جان هم میافتند

بیســت و پنجمیــن دور انتخابــات پارلمانــی از زمــان
حیات رژیم صهیونیســتی برگزار شــد و پیروزی جناح
لیکود و راســت مذهبی در اســرائیل یکی از مهمترین
تحوالت چند دهه اخیر رژیم صهیونیســتی اســت .به
گونهای که راست افراطی در قالب حزب صهیونیسم
دینــی به ریاســت بتصالئل اصموطریــچ و همپیمان
بــا حزب «قــدرت یهودی» به ریاســت ایتامار بنگویر
 ۱۴کرســی به دســت آوردند .واقعیــت انتخابات یک

نوامبر این است که این حزب افراطی موفق شد آرایی
بیش از حزب وحدت ملی کســب کنــد که چهرههای
اصلــیاش دو فرمانــده ســتاد ارتــش اســرائیل (بنی
گانتز ،وزیر دفاع کنونی و گادی آیزنکات که به مقابله
با نیروی قدس قاســم ســلیمانی معروف بود) و یکی
از وزرای سابق حزب نتانیاهو (گیدئون صعر) بودند.
در دو انتخابــات ســپتامبر  2019و مــارس ،2020
دو حــزب راســت افراطــی «قــدرت یهــودی» و

نکاتی درباره بیانیه منتشر شده اخیر
موسومبه«بیانیهمترجمان»

موج سواری
سیاسی با ژست
دغدغه فرهنگی!
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«صهیونیســم مذهبــی» موفــق بــه همــکاری بــا هم
نشــدند و حزب قــدرت یهودی هر بار زیــر حدنصاب
قرار گرفت ،اما وقتی کار به چهارمین انتخابات پیاپی
در مــارس  2021کشــید ایــن دو حــزب با هــم ائتالف
کرده و  225هزار رأی به دســت آوردند که به کسب 6
کرســی انجامید؛ رویدادی که در تاریخ تأســیس رژیم
صهیونیستی بیسابقه بود.
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تبادل برق ایران و ترکیه
پس از  4سال از سر گرفته شد

برق ایران
درمسیر اروپا

کیروش:دشمنتالشکرد
تمرکزمانرابرهمبزند

کارلــوس کــیروش از بعد
بازی ایران مقابل انگلیس،
نـــــما فعالیت بیشتری در فضای
مجــازی داشــته و با انتشــار
چند پســت سعی کرده فضای ذهنی تیم و
اطــراف تیم را برای دیــدار مقابل ولز تغییر
دهد .سرمربی تیم ملی فوتبال که سهشنبه
صبح با انتشار یک ویدیو در اینستاگرامش از
بازیکنانش خواست تسلیم نشوند ،ساعات
پایانی همین روز با انتشــار پســتی جدید در
صفحه شــخصیاش از بازیکنان خواســت
قهرمان واقعی برای مردم ایران باشند و در
داممحبوبیتهایپوشالینیفتند.

عکس :تسنیم

صفحه  12را بخوانید
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