
وزارت کار و چالش های پیش رو؛

روزهای سخت در انتظار وزیر جدید!
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: درخواست 
است که کسانی که  این  اعضای هیأت علمی  از  من 
و  نگیرند  کم  دست  را  می نشینند  آنها  کالس  سر  در 
دانشجویان  این  راه  سر  که  نگیرند  کم  دست  نیز  را  خودشان 

گرفته اند. قرار 
در  گل  زلفی  محمدعلی  دکتر  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
غالمی  دکتر  از  تشکر  ضمن   ، علوم  وزارت  مسند  تحویل  آیین 

وزیر سابق علوم،کارکنان و اساتید دانشگاه ها، با تأکید بر اینکه 
در وزارت علوم با آینده سازان کشور سروکار داریم، گفت: یکی 
آینده  که  است  به کسانی  رسانی  ما خدمت  مهمترین وظایف  از 
کشور را می سازند و ما به عنوان اساتید دانشگاه ها باید بدانیم 
ها  آن  به  متعلق  آینده  و  سازند  می  را  کشور  آینده  که  کسانی 
است، باید بهترین خدمات آموزشی و پژوهشی را دریافت کنند.
صفحه 2

نایب رییس مجلس شورای اسالمی خبر داد:

اعطای تسهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی
 برای ساخت مسکن شهری

گسترش شدید موج فقر و محرومیت در کشور!
در سالهای اخیر، مساحت زیر خط 
فقر به شدت افزایش یافته تا جایی که 
ایران، یک نفر فقیر  از هر سه نفر در 
است؛ تازه باید در نظر داشته باشیم که در این 
پایش، شاغالن فقیر را در نظر نگرفته اند؛ که اگر 
در نظر گرفته شود، از آن دو نفر، یک نفر دیگر 

نیز قطعًا فقیر واقعی است.
و  »محرومیت  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
فقر گسترده« یکی از بزرگترین بحران های حال 
حاضر کشور است؛ بحرانی که حتی در آمارهای 
رسمِی منتشره به خوبی نمود دارد و دولتی ها و 

نهادهای ناظر نمی توانند آن را کتمان کنند.
صفحه 2

نماینده ولی فقیه استان سمنان مطرح کرد:

 حفاظت از عرصه های منابع طبیعی
 بدون همکاری و مشارکت مردم میسر نیست
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صفحه 2
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1820- دوشنبه 8  شهریور  1۴۰۰- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سیاوش طهمورث: 

با نقش هایم زندگي 
مي کنم

6ورزش
اسکوچیچ باید در 

کوتاه مدت انسجام 
تیمی را ایجاد کند

هنگ 7فر

سياوش طهمورث بدون شك يكي از اساتيد بازيگري در عرصه 
تئاتر، سينما و تلويزيون مي باشد كه كامال برای مخاطبان ايرانی 
شناخته شده است و نيازی به معرفی ندارد. اين بازيگر به 
تازگی در سريال زخم كاری، اولين سريال محمدحسين مهدويان 
در شبكه خانگي، در نقش حاج عمو )نعمت ريزآبادی( ايفای نقش 

كرده كه از پلتفرم فيليمو در حال پخش است.

دنيای  با  گفتگو  در  ايران  فوتبال  ملی  تيم  سابق  سرمربی 
جوانان، در آستانه آغاز ديدارهای تيم ملی فوتبال ايران در 
انتخابی جام جهانی و مصاف با دو تيم عراق و سوريه كه در 
گذشته گربه سياه های ايران محسوب می شدند گفت: در مور 

فوتبال بايد ببينيم امروز چطور هستند. 

هفتم شهريورماه ۱۳۲۰ و مصادف با روزهای حضور ارتش 
بود كه گل آقا  ايران  متفقين در زمان جنگ دوم جهانی در 
در صومعه سرا، يكی از شهرهای استان گيالن دنيا آمد و من 
هشتادمين سال تولداش را بهانه ای قرار دادم تا يادی از اين 
دوست فرهيخته واديب هموطن داشته باشم و زندگی پُر فراز 
و نشيب او را سرمشقی برای نسل جوان امروزمان يادآور شوم.

هشتادمین
 سالگرد تولد 

»گل آقا«

اصلی ترین رکن وزارتخانه ما »دانشجو« است برنامه ریزی تجاری ترک ها 
برای کشورهای حوزه خلیج فارس!

سید جالل ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار دنیای جوانان اظهار 
کرد: متاسفانه ما چه در حوزه فعالیت های اقتصادی سفارت خانه ها 
و چه در حوزه نفوذ اتاق بازرگانی ضعیف عمل کرده ایم و بسیاری 
از بازارهایی که امکان حضور صادرکنندگان ما در آن وجود داشت، امروز در 

اختیار دیگر کشورها قرار گرفته است.
صفحه 3

رئیس  رفیعی  جوانان، سمیه  دنیای  گزارش  به 
فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی در، 
درخصوص »ارزیابی خود از نگاه رئیس جمهور نسبت 
به مساله محیط زیست، مشکالتی که کشور در این حوزه با آن 
مواجه است و اولویت ها و معضالت محیط زیستی«، گفت: به نظر 
من نگاه آقای رئیسی به مساله محیط زیست یک نگاه عملگرایانه 

است، ما این را از بررسی روند تصمیمات و عملکرد ایشان در قوه 
قضائیه می توانیم ببینیم. ما به عنوان یک فعال محیط زیست این 
مدل رفتار در رأس یک قوه را پیش از آن کمتر دیده بودیم و 
دستوراتی که ایشان در این حوزه صادر کردند نشان دهنده این 

بود که ایشان به این دغدغه باور دارند.
صفحه 2

وظیفه ما در مجلس مطالبه گری است
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نوبت دوم
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذارات جهت پروژه 

شهرک گردشگری گدار )تکمیل و بهره برداری کترینگ و فروشگاه، مجموعه 
 )BOLT( به روش مشارکت عمومی – خصوصی )زمین باگی و اقامتی

صفحه 8

آگهی مناقصه شماره 400/51   
تجدیدآگهی مناقصه شماره 400/32-34  

نوبت دوم
  مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان مرکزی  

مناقصه 
برآورد شهر مشخصات خدمتشماره

رشته مورد نظرقیمت)ریال(
مبلغ تضمین 

شرکت در فرایند 
ارجاع کار)ریال(

محل 
تامین 
اعتبار 

51

از  نگهداری  و  برداری  بهره  خدمات  عملیات 
تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های فاضالب 
شهرستان اراک ، ایستگاه پمپاز فاضالب و تصفیه 

خانه های فاضالب ابراهیم آباد

20.356.125.000   اراک
 دارا بودن رتبه بهره برداری ونگهداری شبکه
 فاضالب و خطوط فاضالب و تصفیه خانه
فاضالب از وزارت نیرو الزامی می باشد

جاری1.017.806.250

تجدید32
از  نگهداری  و  برداری  بهره  خدامت  عملیات 
تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ، شبکه جمع 

آوری و خطوط انتقال فاضالب شهر محالت

10.437.738.922      محالت
 دارا بودن رتبه بهره برداری و نگهداری شبکه

 فاضالب وخطوط فاضالب و تصفیه خانه
فاضالب از وزارت نیرو الزامی می باشد

جاری521.886.946

تجدید33

از  نگهداری  و  برداری  بهره  خدامت  عملیات 
تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ، شبکه جمع 

10.576.265.226دلیجانآوری و خطوط انتقال فاضالب شهر دلیجان
 دارا بودن رتبه بهره برداری و نگهداری شبکه

 فاضالب وخطوط فاضالب و تصفیه خانه
فاضالب از وزارت نیرو الزامی می باشد

جاری528.813.261

تجدید34
از  نگهداری  و  برداری  بهره  خدامت  عملیات 
تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ، شبکه جمع 

آوری و خطوط انتقال فاضالب شهر خمین
14.184.510.468خمین

 دارا بودن رتبه بهره برداری و نگهداری شبکه
 فاضالب وخطوط فاضالب و تصفیه خانه
فاضالب از وزارت نیرو الزامی می باشد

جاری709.225.523

محل تامین اعتبار: جاری
مهلت دریافت اسناد:از تاریخ  09 /1400/06 لغایت 1400/06/11

مهلت تحویل پیشنهادات : ازتاریخ 1400/06/13 لغایت1400/06/23 
تاریخ بازگشایی پاکات: 1400/06/30
نوع برگزاری مناقصه یک مرحله ای

 WWW.setadiran.ir کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسنادتاارائه پیشنهادمناقصه گران وبازگشایی پاکت هاازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس
انجام خواهدشدوالزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

محل دریافت اسناد: ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس :
  WWW.setadiran.ir 

محل تحویل اسناد: ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
WWW.setadiran.ir 

توضیح اینکه : مناقصه گران موظفند پاکت الف که حاوی فرم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می باشد را تا پایان وقت اداری مورخ 400/06/23 به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزی واقع درشهرک رضوی – میدان شهید نجفی تحویل داده و رسید آن را دریافت نمایند.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

هرمز هوشمندراد

مشارکت در فرهنگ می تواند از طرق مختلف 
شخصی  کاماًل  آنها  از  بعضی  که  باشد  افراد  نفع  به 
می توانند  و  هستند  شگفتی  و  لذت  منبع  آنها  است. 
تجارب احساسی و ذهنی حیرت انگیز ، اعم از لذت 
یا  که جشن  آورند  فراهم  را  کننده  ناراحت  یا  بخش 
ابزاری  همچنین  فرهنگ  کند.  می  تشویق  را  تأمل 
یا  ابراز خالقیت ، جعل هویت فردی و تقویت  برای 

حفظ احساس مکان جامعه است.
تجارب فرهنگی فرصتی برای اوقات فراغت ، سرگرمی ، یادگیری و به اشتراک 
کتابخانه  تا  استودیوها  تا  تئاترها  تا  ها  موزه  از  است.  دیگران  با  تجربیات  گذاشتن 
های عمومی ، فرهنگ مردم را دور هم جمع می کند. این فواید ذاتی فرهنگ است. 

آنها همان چیزی هستند که ما را به خود جلب می کنند و چرا شرکت می کنیم.

بهبود یادگیری و مهارت های ارزشمند برای آینده
در کودکان و جوانان ، مشارکت در فرهنگ به رشد مهارت های تفکر کمک 
همه  می بخشد،  بهبود  را  پذیری  انعطاف  و  کند  می  ایجاد  نفس  عزت   ، کند  می 
اینها نتایج آموزش را افزایش می دهد. به عنوان مثال ، دانش آموزان خانواده های 
بیشتر  برابر  فعالیت های هنری شرکت می کنند، سه  در  در مدرسه  درآمد که  کم 
از کسانی که این کار را نمی کنند ، مدرک می گیرند. 5 در آمریکا ، مدارسی که 
هنرها را در برنامه درسی ادغام می کنند میانگین نمرات خواندن و ریاضیات را به 

سرمقاله
مزایای فردی و اجتماعی فرهنگ

نیستند.    اینگونه  که  مشابه  مدارس  با  مقایسه  در  دهند  نشان می  باالتر  مداوم  طور 
در بسیاری از حوزه های قضایی ، هم در آموزش عمومی و هم در توسعه مهارت 
های ارزشمند نیروی کار ، ارتباطات شدیدی بین فرهنگ و سواد و نتایج یادگیری 

افزایش یافته است. 
میراث فرهنگی فرصت ها را برای آموزش و یادگیری مادام العمر گسترش می 
دهد ، از جمله درک بهتر تاریخ. بخش میراث فرهنگی انتاریو محصوالت آموزشی 
و  شده  ساخته  میراث  اطراف  در  و  کند  می  تولید  ها  موزه  در  را  یادگیری  منابع  و 
مناظر فرهنگی طراحی شده است.کتابخانه های عمومی به عنوان قطب ها و مراکز 
معتبر دانش و اطالعات، در گسترش فرصت های تحصیل و سواد ، غلبه بر شکاف 
دیجیتالی ، حمایت از یادگیری مادام العمر و آماده سازی افراد برای کار در اقتصاد 
دانش نقش مهمی دارند. نشان داده شده است که مشارکت در فعالیت های کتابخانه 

برای بهبود سواد و افزایش توانایی های شناختی است.  
حرفه ای  های  زمینه  در  هم  و  دانشگاهی  محیط  در  هم  الکترونیکی  آموزش 
در حال افزایش است. این بازی ها برای تقویت ریاضیات ، نوشتن و سایر مهارت 
های تحصیلی و ایجاد انگیزه در کارمندان مورد استفاده قرار می گیرند. بیش از 120 

شرکت تخصصی آموزش الکترونیکی در انتاریو وجود دارد. 

سالمتی و رفاه بهتر
بررسی های جهانی نشان می دهد که مشارکت در فرهنگ از چند طریق به 

جمعیت سالم کمک می کند. نشان داده شده است که خالقیت و درگیری فرهنگی 
بهداشت و درمان  بهبود می بخشد.فرهنگ در  را  روانی و هم جسمی  هم سالمت 
ادغام شده است، به ویژه در انگلستان ، بلکه همچنین به طور فزاینده ای در سایر 

حوزه های قضایی ، از جمله کانادا. 
تحقیقات همچنین نشان می دهد که این هنرها می توانند سالمت و رفاه افراد 
مسن را بهبود ببخشند. مشارکت در هنر می تواند انزوا را از بین ببرد و باعث شکل 
گیری هویت و درک بین فرهنگی شود.   پروژه هنرها ، سالمت و سالمندان ونکوور 
و  اجتماعی  انسجام  از جمله  مثبتی  فواید  دارای  در هنر  فعال  دریافت که مشارکت 
بهزیستی عاطفی و جسمی برای سالمتی است. اقدامات درک شده از نظر سالمتی 

و درد مزمن با گذشت زمان بهبود نشان دادند.
در بعضی از جوامع اولیه ، فرهنگ »همزمان هنر ، بیان خالق ، عمل دینی ، 
الگوهای تشریفاتی و نشانگرهای ساختارهای حاکمیتی و میراث سرزمینی و همچنین 
نقشه هایی از هویت و تبار فردی و اجتماعی است.«ارتباط بین تالش های گذشته 
برای ریشه کن کردن فرهنگ های بومی و مسائل بهداشتی در جوامع بومی امروز به 
طور فزاینده ای شناخته شده است. تحقیقات نشان داده است که احیای مجدد فرهنگ 

های بومی نقش اساسی در حمایت از سالمتی ، رفاه و بهبود افراد و جوامع دارد.

جوامع پر جنب و جوش
فواید فرهنگ برای افراد می تواند به کل جامعه سرایت کند.  

به  را  ، چسبی که جوامع  اجتماعی کمک می کند  ایجاد سرمایه  به  فرهنگ 
هم پیوند می دهد. با گردهم آوردن مردم ، فعالیت های فرهنگی مانند جشنواره 
ها ، نمایشگاه ها یا کالس ها باعث ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی ، پرورش 
نفس  به  اعتماد  تقویت  و  ظرفیت  ایجاد  و  جامعه  توانمندسازی   ، اجتماعی  دامنه 
فرهنگ  طریق  از  شده  ایجاد  اجتماعی  سرمایه  شود.  می  تحمل  و  مدنی  غرور   ،
فرهنگی  تعامل  یابد.  می  افزایش  فرهنگی  های  فعالیت  در  منظم  مشارکت  با 
همچنین نقشی اساسی در کاهش فقر و استراتژی های جامعه در معرض خطر دارد.
فرهنگ برای نشاط همه جوامع مهم است.  به عنوان نمونه تحقیقات در ایاالت 
متحده ارتباط مستقیم بین فرهنگ و احیای مجدد جامعه در محله های شیکاگو را 
ابتکارات هنری مستقر  از طریق  ایجاد شده  اجتماعی  نشان داده است. شبکه های 
در جامعه منجر به منافع اقتصادی مستقیم برای محله مانند استفاده های جدید از 

امکانات موجود و مشاغل جدید برای هنرمندان محلی شد. 
همچنین منابع گوناگون میراث فرهنگی ما حکایت از گذشته مشترک ما دارد 
نشان  ما هستند.  برای حس مکان  ذاتًا  آنها  تقویت می کند.  را  اجتماعی  انسجام  و 
داده شده است که سرمایه گذاری در مناظر خیابان میراث تأثیر مثبتی بر حس مکان 
 ، غرور  احساس   ، محلی  ساکنان  برای  زندگی  کیفیت  بهبود  شامل  مزایا  این  دارد. 

شناسایی با گذشته و احساس تعلق به جامعه وسیع تری است.
با فروش بی نظیر گردشگران و سرمایه  تا  فرهنگ به شهرها کمک می کند 
دهند.  توسعه  را  متمایز  های  مارک  و  جذاب شهری  های  روایت   ، تجاری  گذاران 
افزایش  باعث  مشاغل  و  استعدادها  با جذب  فرهنگی همچنین  نظر  از  غنی  مناطق 
از  حمایت   ، روستایی  توسعه  در  عاملی  همچنین  فرهنگی  میراث  شوند.  می  رقابت 

جهانگردی ، تجدید جامعه و حفاظت از مزارع است.

صفحه 3
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نایب رییس مجلس شورای اسالمی خبر داد:
اعطای تسهیالت 400 میلیون تومانی برای ساخت مسکن 

شهری
نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت: طبق قانون مصوب مجلس، برای 
واحدهای مسکونی شهری 400 میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن  

روستایی تا 250 میلیون تومان تسهیالت پرداخت می شود.
در  گذشته)یکشنبه(  روز  ثمرین«  نیکزاد  »علی  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
نشست خبری در مجلس شورای اسالمی درباره قانون جهش تولید و تامین مسکن 
به خبرنگاران گفت: کمیسیون عمران مجلس از ابتدای فعالیت خود پیگیر تحول 
در حوزه مسکن بود که طرح مجلس در روزهای گذشتهتوسط شورای نگهبان 

تاییدشده و به زودی ابالغ می شود.
نایب رییس مجلس شورای اسالمی افزود: در این طرح مواردی مانند تامین 
زمین، تسهیالت 360 هزار میلیارد تومانی و فروش اقساطی و مشارکت 20 ساله 
و اقساط به صورت پلکانی به تصویب رسید. عالوه بر این مواردی چون هیات 
روبنایی  زیربنایی و  تاسیسات  تامین  و  امنا، هیات عالی و شورای عالی مسکن 
توسط وزارتخانه های نیرو و نفت و تشکیل صندوق ملی مسکن و واگذاری زمین 
در داخل شهرها و یا تامین زمین به صورت متصل یا منفصل و تامین زمین برای 

نیروهای مسلح از جمله ویژگی های این طرح است.
نماینده مردم اردبیل با بیان اینکه براساس این قانون شعار دولت سیزدهم 
برای ساخت یک میلیون مسکن در سال عملی خواهد شد، گفت: با این قانون بهانه 
ای برای عدم اجرا و ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط بخش خصوصی، 
انبوه سازان و پیمانکاران با هدایت و راهبری دولت در کشور وجود نخواهد داشت.

سال   6 حدود  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های  در  اینکه  به  اشاره  با  نیکزاد 
زمان صرف شد تا وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون زمین در اختیار وزارت راه و 
شهرسازی قرار دهد، گفت: در روزهای پایانی دولت دوازدهم سرانجام تفاهم شد 

تا وزارت جهاد کشاورزی زمین هایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
وی اضافه کرد: سیستم بانکی و بانک مرکزی موظف شده است 360 هزار 
برای  قالب  این  در  دهد.  اختصاص  موضوع  این  برای  تسهیالت  تومان  میلیارد 
واحدهای مسکونی شهری 400 میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن 
های روستایی تا 250 میلیون تومان وام پرداخت می شود ضمن اینکه پیش بینی 

شده بر اساس تورم این رقم افزایش یابد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: همه دستگاه های 
دولتی که در داخل شهرها زمین دارند، باید زمین  خود را در اختیار وزارت راه و 
شهرسازی قرار دهند و مالیات به صورت مقطوع برای هر مترمربع ساخت، در 
نظر گرفته شده است.نایب رییس  مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نیروی 
انسانی به اندازه کافی برای اجرای این قانون وجود دارد، گفت: ساخت هر 100 
مترمربع واحد مسکونی 2.5 شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند. ضمن اینکه 
با فعال شدن بخش مسکن، کارخانجات فوالد و صنایع مرتبط دیگر فعال می شوند.

نیکزاد با بیان اینکه در موضوع ساخت مسکن 5 درصد هزینه خدمات فنی 
و مهندسی است و 25 درصد دستمزد و 70 درصد بقیه مربوط به تامین مصالح 
است، اظهار داشت: باید از این قانون نهایت بهره وری را داشته باشیم، مجلس 

نیز بر این موضوع نظارت خواهد کرد.

یک نماینده مجلس:
وظیفه ما در مجلس مطالبه گری است

رئیس فراکسیون محیط زیست، گفت: با توجه به میزان اهمیت این حوزه 
آقای رئیسی باید به همراه و همچنین سازمان محیط زیست همه توان خود را به 
خدمت بگیرد به این خاطر که ایشان با شعار تحول آمده اند و یکی از عرصه هایی 

که باید دچار تحول شود، سازمان محیط زیست است.
به گزارش دنیای جوانان، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس 
شورای اسالمی در، درخصوص »ارزیابی خود از نگاه رئیس جمهور نسبت به مساله 
محیط زیست، مشکالتی که کشور در این حوزه با آن مواجه است و اولویت ها و 
معضالت محیط زیستی«، گفت: به نظر من نگاه آقای رئیسی به مساله محیط 
زیست یک نگاه عملگرایانه است، ما این را از بررسی روند تصمیمات و عملکرد 
ایشان در قوه قضائیه می توانیم ببینیم. ما به عنوان یک فعال محیط زیست این 
مدل رفتار در رأس یک قوه را پیش از آن کمتر دیده بودیم و دستوراتی که ایشان 
در این حوزه صادر کردند نشان دهنده این بود که ایشان به این دغدغه باور دارند.

وی ادامه داد: ما این انتظار را داریم که در دولت هم با توجه به اینکه اکنون 
یکی از عمده ترین مسائل و مشکالت کشور محیط زیست است و تا این موضوع 
حل نشود، خیلی مشکالت حل نخواهد شد؛ این رویه ادامه پیدا کند. البته می دانیم 
که دولت کارهای بر زمین مانده و چالش های اقتصادی فراوانی دارد اما بدون شک 

»محیط زیست« یکی از چالش های مهم هست و خواهد بود.
نماینده تهران در مجلس در دامه بیان کرد: در نتیجه با توجه به میزان اهمیت 
این حوزه آقای رئیسی باید به همراه وزرا و همچنین سازمان محیط زیست همه 
توان خود را به خدمت بگیرد به این خاطر که ایشان با شعار تحول آمده اند و یکی از 
عرصه هایی که باید دچار تحول شود سازمان محیط زیست است به عبارتی می توان 
گفت تا این ها دچار تحول نشود خیلی از مشکالت به قوت خودش باقی می ماند.

وی افزود: به عنوان مثال در حوزه »سدسازی« ما هزینه های مالی و غیرمالی 
زیادی را برای یک پروژه صرف می کنیم اما بعد می بینیم که وقتی احداث می شود، 
نارضایتی اجتماعی فوران می کند؛ مردم اصال این پروژه را نمی خواهند و حتی در 

حکمرانی هم نگاه مردم به سمت ناکارآمدی تغییر می کند.

سرقت محموله واکسن کرونا در تهران!
فرمانده انتظامی تهران بزرگ جزئیات سرقت محموله 300 تایی واکسن کرونا 

در تهران را تشریح کرد.
به گزارش دنیای جوانان، سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح کاشف 
با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره نقش پلیس در اجرای طرح 
واکسیناسیون کرونا گفت: همکاران من در مجموعه نیروی انتظامی از همان روزهای 
نخست شیوع کرونا، در کنار کادر درمان جزو خطوط اول مقابله با کرونا بودند و 
همانطور که مردم به خاطر دارند از برخورد با احتکار اقالم بهداشتی در روزهای نخست 
تا تامین نظم و امنیت بیمارستان، انسداد راه ها و اعمال محدودیت برای صنوف 
و ... از سوی پلیس انجام شده و همچنان نیز برخی از این موارد در حال اجراست.

وی ادامه داد: از زمان آغاز طرح واکسیناسیون کرونا نیز، پلیس وظایفی را در 
این زمینه برعهده گرفت که از جمله آن تامین امنیت مراکز تزریق واکسن، تامین 
امنیت حمل و جابجایی محموله های  تامین  از واکسن و  امنیت مراکز نگهداری 
واکسن بود که خوشبختانه با اقدامات انجام شده، تمامی این موارد در امنیت کامل 

و بدون هیچ مشکلی انجام شده است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره خبر منتشر شده پیرامون سرقت از خودروی 
حامل واکسن نیز گفت: این موضوع مربوط به سه هفته پیش است و آنطور که بعضا 
درباره آن شایعه شده، نبوده است. مدتی قبل خانمی با کرایه یک خودرو به یکی از 
مراکز نگهداری واکسن  در جنوب غرب تهران رفته و درخواست 300 عدد واکسن 
کرده بود. متاسفانه ایشان این موضوع را به پلیس اطالع نداده بود و خودشان شخصا 

تصمیم به انتقال این واکسن ها با خودروی کرایه ای را داشت.
وی ادامه داد: همین موضوع نیز سبب اطالع سارقان شده و آنان اقدام به 

سرقت این واکسن ها کرده و متواری شدند.
برسد،  پلیس  اطالع  به  باید  واکسن  جابجایی  اینکه هرگونه  بیان  با  رحیمی 
گفت: اگر پلیس از این موضوع با خبر بود، مانند صدها مورد دیگر که در امنیت 
کامل انجام میشد، این تعداد واکسن نیز تحت نظارت پلیس به مقصد می رسید. 
البته درحال حاضر نیز سرنخ های خوبی در این خصوص به دست آمده و تحقیقات 

برای دستگیری این افراد در حال انجام است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره ادعای فروش واکسن کرونا در بازار آزاد 
نیز گفت: واکسن ها شرایط نگهداری خاصی دارند و از این رو حتی اگر یک درصد 
هم چنین ادعایی صحت داشته باشد، شهروندان باید بدانند که واکسن مذکور به 
دلیل شرایط بد نگهداری از بین رفته است.  ضمن اینکه اکثر این موارد دروغ بوده 
و ما در مواردی که با آن برخورد داشتیم، افراد سودجو آب مقطر و ویتامین را تحت 

عنوان واکسن به شهروندان فروخته اند.
وی از مردم خواست که برای  انجام  واکسیناسیون کرونا، حتما به مراکز معتبر 

و مجاز مراجعه کنند و فریب سودجویان را نخورند.

گزارش پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان؛

گسترش شدید موج فقر و محرومیت در کشور!
اخیر، مساحت  در سالهای 
افزایش  شدت  به  فقر  خط  زیر 
یافته تا جایی که از هر سه نفر 
در ایران، یک نفر فقیر است؛ تازه 
باید در نظر داشته باشیم که در این پایش، 
شاغالن فقیر را در نظر نگرفته اند؛ که اگر 
در نظر گرفته شود، از آن دو نفر، یک نفر 

دیگر نیز قطعًا فقیر واقعی است.
به گزارش دنیای جوانان، »محرومیت 
و فقر گسترده« یکی از بزرگترین بحران های 
حال حاضر کشور است؛ بحرانی که حتی در 
آمارهای رسمِی منتشره به خوبی نمود دارد 
و دولتی ها و نهادهای ناظر نمی توانند آن را 

کتمان کنند.
داده هایی  براساس  گزارشی  اخیراً 
رفاه  اطالعات  پایگاه  در   99 پاییز  تا  که 
ایرانیان تجمیع شده، بیرون آمده که نشان 
از گسترش شدید موج فقر و محرومیت در 
 31.4 حداقل  گزارش  این  در  دارد؛  کشور 
درصد از ایرانیان در پاییز 99 زیر خط فقر 
از جمعیت 85 میلیون  یعنی  این  بوده اند و 
نفری ایران، 26 میلیون و 700 هزار نفر در 

محرومیت به  سرمی برند.
از نقشه  آمارهای رسمی  این روایت، 
محرومیت در ایران است که استان سیستان 
درصدِی   62 محرومیت  با  بلوچستان  و 
جمعیت را رکورددار بدترین وضعیت معرفی 
می کند درحالی که میانگین نرخ محرومیت 
یا  میزان  )باالترین  درصد   31.4 کشور  در 
اخیر(  سال  ده  در  حداقل  محرومیت  قله 
اعالم شده و استان یزد با نرخ 16درصدی 
بهترین وضعیت را از نظر محرومیت داشته 
و  سمنان  استان های  آن  از  بعد  و  است 
در  درصدی   19 و   17 نرخ های  با  تهران 
رتبه های دوم و سوم از نظر کمترین میزان 
براساس  می گیرند.  قرار  محرومیت  و  فقر 
بلوچستان،  و  سیستان  از  بعد  گزارش،  این 
ترتیب،  به  کشور  استان های  محروم ترین 
خراسان شمالی با نرخ 46 درصد و هرمزگان 

با نرخ 44 درصد هستند.
در 10 سال گذشته، پایین ترین نرخ فقر 
در ایران به سال 94 اختصاص داشته که در 
آن 20 درصد ایرانیان زیر خط فقر بوده اند؛ 
انتظاری  تغییر ریل تورم  با  از سال 96  اما 
در سایه فشارهای مضاعف، شیب رشد خط 
 98 سال  در  درصد   32 تا  و  شده  تند  فقر 
افزایش پیدا کرده است؛ این مسیر صعودی 
که بعد از شوک درمانی های اقتصادی سال 
96 آغاز شده، با سرعت بسیار تداوم داشته 
با  ایران  اقتصاد   ،99 پاییز  در  نهایت  در  تا 
را  قله های محرومیت  درصدی،   31.4 نرخ 
فتح کرده است؛ چگونه شد که از سال 94 
ساله،  پنج  فقط  کوتاه  بازه  یک  در   99 تا 
حداقل 11.4 درصد به نرخ محرومان کشور 
افزوده شده است؟ پاسخ این سوال را باید 
به  فقط  سالهاست  که  بدهند  مسئوالنی 
دنبال شتاب بخشی به سیاست های تعدیلی 
و آزادسازی های هرچه بیشتر بوده اند و هیچ 
اقتصادی  آوری  تاب  نکرده اند  سعی  زمان 
را  فرودست  دهک های  خصوص  به  مردم 
در تعیین و نقطه گذاری نقشه های اقتصادی 

خود مد نظر قرار دهند!
براساس گزارش پایگاه اطالعات رفاه 

و  خوراکی ها  بخش،  دو  در  تورم  ایرانیان، 
مسکن، دمار از روزگار مردم علی الخصوص 
پنج دهک پایین درآمدی درآورده است و به 
همین دلیل است که نرخ محرومیت از سال 
96 تا 99، شیب به مراتب بیشتری داشته 
است چراکه در این سه سال، تورم خوراکی ها 
و مسکن، به شدت افزایش یافته است؛ فقط 
و  سال  دو  بازه  یک  در  مسکن،  بخش  در 
تورم  یک   ،99 زمستان  به  منتهی  نیمه ی 

حداقل 500 درصدی داشته ایم.
داده های این گزارش به مراتب تکان 
دهنده است به خصوص اینکه ثابت می کند 
و  تعدیلی  سیاست های  موج  گسترش  با 
نئولیبرالی در چند سال اخیر، نرخ محرومان 
یازده  از  بیش  است،  به شدت صعود کرده 
درصد مردم در طول پنج سال به زیر خط 
فقر رانده شده اند و بیش از 26 میلیون نفر 
از جمعیت کشور، فقیر مطلق هستند؛ اما باید 
معیارها و شاخص های  بگیریم که  نظر  در 
یافته  تقلیل  بسیار  رسمی،  گزارش  این 
اتخاذ  با  واقع  در  است؛  محافظه کارانه  و 
شاخص های ترکیبی، بیشترین تالش خود 
را به کار برده اند تا اعداد و نمودارها را پایین 

بکشند و از صعود ارقام جلوداری کنند.
این پایش با استفاده از یک شاخص 
ترکیبی که نمایانگر وضعیت فقر و رفاه خانوار 
است، ساخته شده و در آن 3 معیار اصلی 
جامعه«،  پایین  دهک   5 در  بودن  »عضو 
»تحت  و  بودن«  بیمه(  )فاقد  شغل  »فاقد 
بودن«  بهزیستی  و  امداد  کمیته  پوشش 
جهت شناسایی محرومیت مدنظر قرار گرفته 
است.  استدالل کرده اند که »البته با توجه 
به تفاوت های منطقه ای قیمت ها و هزینه ها، 
ممکن است افرادی در 5 دهک پایین قرار 
آن  هزینه های  کم بودن  به دلیل  اما  گیرند 
منطقه دارای وضعیت رفاهی مناسبی باشند. 
همچنین این احتمال وجود دارد که افرادی 
با وجود دارا بودن شغل، فاقد بیمه باشند و 
باوجود برخورداری از درآمد مناسب، به اشتباه 
در جرگه افراد فقیر شناسایی شوند؛ به همین 
منظور در پایش محرومیت، اگر شخصی دو 
کند  احراز  را  اعالم شده  از سه شرط  شرط 

به عنوان محروم در نظر گرفته می شود.”
در این پایش رسمی، احزار دو شرط 
گستره  در  گرفتن  قرار  برای  شرط،  سه  از 
فردی  اگر  بنابراین  است؛  الزم  محرومیت 
عضو پنج دهک پایین جامعه باشد ولی شغل 
باشد و در عین حال، تحت پوشش  داشته 
کمیته امداد و بهزیستی نباشد، جزو محرومان 

به شمار نمی آید؛ همین شرط ترکیبی، موجب 
کاهش قابل توجهی در نرخ محرومان واقعی 
شده و بسیاری از افراد جامعه که به راستی 
محروم هستند از لیست نهایی خط خورده اند؛ 
یک فرد عضو پنج دهک پایین، حتی عضو 
دو دهک پایین، اگر شغل داشته باشد و تحت 
پوشش نهادهای حمایتی نباشد، براساس این 
پایش، محروم به حساب نمی آید و به همین 
دلیل، »کارگران فقیر« یا »شاغالن فقیر« به 
غلط از لیست محرومان کنار گذاشته شده اند؛ 
آنهم در زمانه ای که شغل داشتن و حتی بیمه 
بودن الزاماً به معنای برخورداری از رفاه حتی 

یک رفاه نسبی و حداقلی نیست!
این  اساسی  نقصان  حساب،  این  با 
پایش، »غیرواقعی بودن« آن است؛ چطور 
 4 فقط  که  بازنشسته ای  یا  شاغل  کارگر 
میلیون تومان حقوق می گیرد، در زمانه ای 
که حداقلی ترین رقم برای خط فقر یا همان 
 8 از  بیش  حداقلی،  بسیار  معیشت  سبد 
میلیون تومان است، محروم در نظر گرفته 
نمی شود؛ مگر هرکه شغل دارد یا بیمه دارد، 

محروم نیست؟!
که  غیرانتفاعی  مدارس  معلم  یک 
با مدرک  و  )بیمه ساعتی(  دارد  بیمه  اتفاقًا 
استان  ارشد ریاضی در مدارس  کارشناسی 
سمنان کار می کند؛ می گوید: من بیمه دارم 
اما هم درآمدم و هم بیمه ام، ساعتی و پاره 
وقت است و در بهترین حالت، دو میلیون و 
500 هزار تومان درآمد ماهانه دارم، آیا من 
دارم،  بیمه  و  شغل  چون  آیا  نیستم؟!  فقیر 

رفاه هم دارم؟!
یک کارگر شهرداری کوت عبداهلل نیز 
وقتی معیارهای این پایش را برایش تشریح 
می کنیم؛ با بیان اینکه حقوق حداقلی اش معمواًل 
می گوید:  می شود؛  پرداخت  تاخیر  چندماه  با 
چهار یا پنج میلیون تومان حقوق ماهانه برای 
یک خانواده چهارنفره چطور قرار است کفاف 
را  مسکن  و  خوراکی ها  حداقلی  هزینه های 
میلیون ها  که  کرده اند  چگونه حساب  بدهد؛ 
کارگِر دست به دهان را جزو محرومان و فقرای 

کشور به حساب نیاورده اند؟!
و  کارگری  )فعال  توفیقی  فرامرز 
نماینده کارگران در شورایعالی کار( نیز که 
محاسبات ماهانه و مستقل سبد معیشت را 
و  گزارش  این  با  ارتباط  در  انجام می دهد؛ 
شاخص های آن می گوید: داده ها و نتایج این 
گزارش چیز عجیب و غریبی نیست؛ همه 
می دانند که حداقل یک سوم مردم در زمره  
توجه، صعود  قابل  نکته  محرومان هستند؛ 

عجیب داده های محرومیت و فقر از سال 96 
است که ثابت می کند سیاست های آزادسازی 
دولت و عدم کنترل بازار چه عواقب سوئی 
نرخ  گسترش  به  چطور  و  است  داشته 
محرومیت در کشور دامن زده است؛ گرچه 
دولت ها در برنامه و سخنرانی هایشان بارها 
از سیاست های به اصطالح »فقرزدایی« دم 
زده اند اما در عمل، نه تنها فقرزدایی نکرده اند 
بلکه سرکوب دستمزدِی فاز اول یارانه ها و 
جهش های قیمتِی متعاقب آن، به مثابه فنر 
تجمیعی عمل کرده که مردم را به زیر خط 
سال های  در  مردم  است.  داده  سوق  فقر 
اخیر به ناچار نسبت به کاهش سطح زندگی 
خود اقدام کردند از کاهش مترمکعب محل 
سکونت گرفته تا قیچی کردن ناگزیر سفره ها 
و فروش اثاثیه و سرمایه های اندوخته برای 
دوام آوردن. شوک درمانی ارزی نیز در این 
میانه موثر بوده است، با افزایش سرسام آور 
هزینه های زندگی، مردم خلع سالح شدند 
مطلق  فقر  زیر خط  به  و سقوط سهمگین 

اتفاق افتاد.
اخیر،  سالهای  در  است؛  معتقد  او 
مساحت زیر خط فقر به شدت افزایش یافته 
تا جایی که از هر سه نفر در ایران، یک نفر 
باشیم  داشته  نظر  در  باید  تازه  است؛  فقیر 
که در این پایش، شاغالن فقیر را در نظر 
نگرفته اند؛ که اگر در نظر گرفته شود، از آن 
دو نفر، یک نفر دیگر نیز قطعًا فقیر واقعی 
یک  خود،  درآمدهای  با  نمی تواند  و  است 

زندگی حداقلی را تامین کند.
این  اگر  که  می دهد  هشدار  توفیقی 
سیاست های تعدیلی تداوم داشته باشد، در 
یکی دو سال آینده به نرخ های بسیار باالتر 

محرومیت دست پیدا می کنیم:
 »وقتی در کشور دنبه به کیلویی 80 
هزار تومان رسیده و استخوان خالی کیلویی 
ادعا می کنند  است، چطور  تومان  45 هزار 
شاغالن و بازنشستگان با ماهی 4 میلیون 
تومان درآمد، استطاعت جمع کردن زندگی 
را دارند و فقیر نیستند؟! به جایی رسیده ایم 
که شغل داشتن هم دیگر جواب نمی دهد!«
ذ  تخا ا با  حتی  رسمی  رهای  ما آ
تالش  با  و  حذفی  و  ترکیبی  شاخص های 
بازهم  فقر،  چهره ی  روتوش  برای  عامدانه 
دردناک هستند؛ وقتی یک سوم جمعیت، در 
سه  هر  از  و  هستند  واقعی  محرومان  زمره 
و  است  فقِر مطلق  زیر خط  واقعاً  نفر، یکی 
وقتی در طول پنج سال، بیش از یازده درصد 
به نرخ فقرای کشور افزوده شده، دیگر چطور 
می توانند از آزادسازی بیشتر نرخ ها، گران کردن 
نرخ رسمی دالر، یارانه زدایی و اصالح دستمزد 

کارگران یا منطقه ای کردن آن دم بزنند؟!
مردم  درصد   62 از  بیش  امروز   
سیستان و بلوچستان محروم و فقیر هستند 
دولت  و  کار  وزیر  به  گروهی  چطور  حال 
کارگران  دستمزد  که  می آورند  فشار  جدید 
مناطق  در  و  تعیین شود  »منطقه ای«  باید 
دورافتاده از جمله همین سیستان و بلوچستاِن 
محروم، دستمزد کمتر از تهران یا کالنشهرها 
باشد؛ آیا می خواهند کاری کنند که همه ی 
شاغالن بدون هیچ استثنایی، به زیر خط فقر 
مطلق رانده شوند و دیگر از »طبقه متوسط« 

هیچ نشانی باقی نماند؟!
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زیر نظر: علی هوشمند

وزیرعلوم: اصلی ترین رکن وزارتخانه ما »دانشجو« است
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: درخواست من از اعضای هیأت علمی این 
است که کسانی که در سر کالس آنها می نشینند را دست کم نگیرند و خودشان را نیز 

دست کم نگیرند که سر راه این دانشجویان قرار گرفته اند.
به گزارش دنیای جوانان، دکتر محمدعلی زلفی گل در آیین تحویل مسند وزارت 
علوم ، ضمن تشکر از دکتر غالمی وزیر سابق علوم،کارکنان و اساتید دانشگاه ها، با 
تأکید بر اینکه در وزارت علوم با آینده سازان کشور سروکار داریم، گفت: یکی از مهمترین 
وظایف ما خدمت رسانی به کسانی است که آینده کشور را می سازند و ما به عنوان اساتید 
دانشگاه ها باید بدانیم کسانی که آینده کشور را می سازند و آینده متعلق به آن ها است، 

باید بهترین خدمات آموزشی و پژوهشی را دریافت کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها باید بدانند 
در سر کالس آن ها دانشجویان، اندیشمندان، مدیران، روسای جمهور، وکیالن و همه 
افراد بزرگ آینده ساز می نشینند و خدمت رسانی به آن ها باید به بهترین نحو انجام 
بگیرد و خداوند انسان های بزرگی را برای تربیت در اختیار آن ها قرار داده است و باید 

قدر این موقعیت را بدانیم.
وزیر علوم خاطر نشان کرد: کارکنان و اعضای هیأت علمی نیز انسان های 
بزرگی هستند که در مسیر خدمت به فرزندان این کشور قرار گرفته اند و بهترین دعا 
این است که ما از خداوند بزرگ بخواهیم بر سر راه فرزندان ما انسان های بزرگ قرار 
بگیرند که خوشبختانه اعضای هیأت علمی این توفیق را کسب کرده اند که به بهترین و 
بااستعدادترین فرزندان کشور خدمت کنند.دکتر زلفی گل همچنین تأکید کرد: درخواست 
من از اعضای هیأت علمی این است که کسانی که در سر کالس آن ها می نشینند 
را دست کم نگیرند و خودشان را نیز دست کم نگیرند که سر راه این دانشجویان قرار 
گرفته اند و تأکید می کنم باید نهایت تالش خودمان را بکنیم تا در این مدتی که خدا به 
ما عمر می دهد و قبل از بازنشستگی نهایت اثربخشی خود را داشته باشیم و بیشترین و 

باکیفیت ترین خدمات را به فرزندان این مردم ارائه دهیم.
وی افزود: کارکنان ستادی و اعضای هیأت علمی نرم افزار خدمات دهی به فرزندان 
این کشور هستند و خواهش من از آن ها این است که همان طور که دوست داریم وقتی 
فرزند ما در آموزش و پرورش سر کالس می رود همان طور که انتظار داریم مدیر، معلم 
و کارکنان مدرسه با فرزندان ما رفتار کنند همان رفتار را نیز با دانشجویان داشته باشند 
و با ارباب رجوع نیز به بهترین نحو رفتار کنند. بنابراین باید کار ارباب رجوع در آموزش 

عالی باکیفی ترین و در اسرع وقت انجام بگیرد.
وزیر علوم همچنین خاطر نشان کرد: مسئوالن آموزش عالی و اعضای هیأت علمی 
هر آنچه را که برای خود می پسندند برای دانشجویان نیز بپسندند؛ چرا که اگر ما با ارباب 
رجوع با روی باز و گشاده و تعهد برخورد کنیم او را شاد کرده ایم. باید قدر موقعیت فعلی 
را بدانیم. اگر با مردم و ارباب رجوع به خوبی برخورد کنیم خداوند نیز نظر لطف خود را 
شامل حال همه ما خواهد کرد.وی ادامه داد: خواهش من از همکاران وزارت علوم این 
است که خودشان برای خود برنامه ریزی کنند و تکلیف هر کاری را که به آن ها ارجاع 
داده می شود با تعریف سیکل کاری مشخص کنند و اینکه رسیدگی به یک تقاضا چقدر 
طول می کشد و این موضوع را در حیطه مسئولیت خود پیگیری کنند و این گونه نباشد 

وقتی فردی نامه ای را ارجاع می دهد رسیدگی به آن سه ماه طول بکشد.
دکتر زلفی تأکید کرد: ما در ارزیابی کارکنان حتما وضعیت رسیدگی به نامه ها را 
نیز در نظر خواهیم گرفت که رسیدگی به یک نامه طبق یک روال عادی تا چقدر زمان 
بر بوده است. بنابراین مدیران و کارکنان باید برای هر امری که به آن ها ارجاع داده 
می شود یک برنامه زمانی تعریف کنند و سیستمی را داشته باشیم تا مردم در کمترین 
زمان خدمات خود را دریافت کنند. نباید با کم کاری خودمان باعث شویم که افراد مدام 
با تحمل هزینه پیگیر نامه خود باشند.وی در ادامه خاطرنشان کرد: فرهنگ ناسالمی در 
سیستم ما شکل گرفته است که می گوید نامه در سیستم اداری جمهوری اسالمی باید 
پا داشته باشد! یعنی هر فردی که تقاضایی دارد باید برای پیگیری آن مدام پیگیری کند. 
چرا باید این نوع فرهنگ را داشته باشیم که ارباب رجوع برای پیگیری کار خود بارها 
مراجعه کند این موارد حق الناس است و من در پیگیری این موارد جدی هستم و از 
طرف دیگر کارکنان و مدیران آموزش عالی سرور ما هستند و برای ارتقاء و تأمین رفاه 
آن ها در حدی که قانون اجازه بدهد تالش می کنم تا وابستگی سازمانی افزایش پیدا 

کند اما در مقابل به طور جدی پیگیری خواهم کرد که کار مردم راه بیفتد.

حکم قصاص برای قاتل دایی
اوایل فروردین سال 98 زنی میانسال و همسرش پس از بازگشت از دید و بازدید 
با  بالفاصله  و  مواجه شدند  به نام شهرام  ساله اش  برادر 45  با جسد  خانه  به  نوروز  عید 

کالنتری تماس گرفتند.
برادرم  گفت:  مأموران  به  ماجرا  توضیح  در  زن  این  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
چند سالی است که از همسرش جدا شده و در اطراف اسالمشهر نگهبان بود و بیشتر 
به خانه  دیدنی  عید  برای  فرزندانم  و  همسر  و  من  امروز  می آمد.  ما  خانه  به  اوقات 
یکی از اقوام مان در قرچک ورامین رفته بودیم و پس از بازگشت با جسد خونین او 
پزشکی  به  را  جسد  قضایی  دستور  با  صحنه  بررسی  از  پس  مأموران  شدیم.  مواجه 

کردند. منتقل  قانونی 
قربانی  ساله   40 خواهرزاده  از  بازجویی  به  تحقیقات  از  گام  نخستین  در  مأموران 
به نام حسن پرداختند. او در بازجویی ها عنوان کرد که من و همسر و 3 فرزندم در خانه 
پدرم زندگی می کنیم و دایی ام هم بیشتر اوقات به خانه مادرم می آید اما من از ماجرای 

قتل او خبری ندارم.
این در حالی بود که مأموران به رفتار خواهرزاده مقتول مشکوک شده بودند. در 

ادامه تحقیقات تیم تجسس و بررسی صحنه جرم آثار برجای مانده و خون های پخش 
شده در محل حادثه را جمع آوری کردند و به آزمایشگاه فرستادند که مشخص شد یکی 
از لکه های خون متعلق به مقتول نیست. بنابراین از همه اعضای خانواده آزمایش خون 
وی  بنابراین  است  مقتول  خواهرزاده  حسن  به  متعلق  لکه خون  شد  مشخص  و  گرفته 

به عنوان مظنون بازداشت شد.
متهم وقتی در برابر مستندات قرار گرفت به قتل دایی اش اعتراف کرد و گفت: به 
دایی ام مشکوک شده بودم و او را به خاطر مسائل ناموسی کشتم. پس از اظهارات متهم 
و تکمیل تحقیقات، پرونده به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلسه دختر بزرگ قربانی درخواست قصاص کرد. اما معاون رئیس قوه 
قضائیه از طرف فرزند صغیر قربانی تقاضای دریافت دیه کرد.

در ادامه متهم به جایگاه رفت و گفت: چند روز قبل از حادثه خواب دیدم که دایی ام با 
همسرم رابطه پنهانی دارد. این کابوس خیلی آزارم می داد. وقتی این موضوع را به همسرم 
گفتم او به من گفت دچار توهم شده ای. با این حال وقتی چندبار آن خواب کابوس وار 
تکرار شد حس کردم اشتباه نمی کنم. آن روز در غیاب پدر و مادرم به طبقه سوم رفتم و 
دیدم که دایی ام در حال مصرف شیشه است. به او اعتراض کردم اما به من گفت خانه 
تو در این طبقه نیست و بنابراین به تو ربطی ندارد. پس از آن با هم درگیر شدیم. من 
چند ضربه چاقو به او زدم و برای اینکه از مرگ او مطمئن شوم گلویش را بریدم. در آن 

درگیری انگشت دستم برید و آثار خون روی در ماند.
در ادامه با توجه به نظریه پزشکی قانونی که در پرونده موجود بود و طبق آن متهم 
از نظر روانی سالم تشخیص داده و مسئول اعمال خودش محسوب شده بود قضات با 
توجه به مدارک  موجود در پرونده متهم را با توجه به درخواست فرزند بزرگ مقتول به 
قصاص و با توجه به درخواست ولی قهری کودک صغیر مقتول به پرداخت دیه محکوم 
کردند. این حکم مورد اعتراض متهم قرار گرفت و پرونده به شعبه 28 دیوان عالی کشور 

رفت اما بعد از بررسی دقیق مدارک حکم صادره تأیید شد.
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دولت آمریکا به خبرچین های دارک وب
 ارز دیجیتال پاداش می دهد

دولت آمریکا در قبال اطالعات در مورد اخاذی از طریق دارک وب که 
امنیت ملی آن کشور را به خطر می اندازد، رمزارز جایزه می دهد

عدالت  برای  »پاداش  برنامه ی  طی  آمریکا  دولت   ،CNN گزارش  به 
به صورت شخصی  دادن مکان شخصی که  لو  یا  برای »شناسایی   ،»)RFJ(
فعالیت های سایبری مخرب  در  و  فعالیت می کند  نظر دولت خارجی  یا تحت 
علیه زیرساخت های حیاتی ایاالت متحده مشارکت دارد«، تا 10 میلیون دالر 

می کند. پرداخت  جایزه 
این اولین باری نیست که دولت آمریکا دست به چنین اقدامی می زند. 
این  در  و  داشته  وجود   )1363(  1984 سال  از   RFJ برنامه ی  حقیقت  در 
مدت، دولت این کشور بیش از 150 میلیون دالر به بیش از 100 نفر جایزه 
پشت  تروریست ها  انداختن  برای  مؤثری  »اطالعات  افراد  این  است.  داده 
میله های زندان ارائه داده اند یا از انجام اقدامات تروریستی در سراسر جهان 

کرده اند.« پیش گیری 
این برنامه عالوه بر باج افزار شامل چندین موضوع دیگر از جمله تأمین 
مالی تروریسم، توسعه ی جنگ افزارهای کشتار جمعی و کره شمالی می شود.
»فعالیت های سایبری مخرب« که در باال به آن اشاره شد، به طور خاص 
و  حفاظت شده  کامپیوتر  به  آگاهانه  و  مجوز  بدون  دسترسی  باج افزار،  شامل 

می شود. حفاظت شده  کامپیوتری  عمدی  تخریب 
CNN گفته است: یکی از مقامات رسمی این کشور در این رابطه به 

فرصتی  هر  از  زیرا  است؛  کرده  جلب  خود  به  زیادی  توجه  برنامه  این 
ممکن  که  باشیم  ارتباط  در  افرادی  و  منابع  مخاطبان،  با  تا  استفاده می کنیم 

است به امنیت ملی ما کمک کنند.
برنامه ی پاداش برای عدالت پاداش های خود را به صورت انتقال پول یا 
تحویل نقدی انجام می دهد؛ اما دولت آمریکا اخیرا پرداخت از طریق رمزارزها 
را نیز وارد برنامه ی خود کرده است. مقام رسمی ذکرشده در ادامه می گوید:

یافتن افراد و ارتباط با آن ها از طریق تکنولوژی که کار با آن برایشان 
راحت تر باشد، به گمانم هدف اصلی برنامه ی عدالت است.

»تعجبی  می گوید:  آمریکا،  سایبری  جرایم  سابق  دادستان  لیبرمن،  اِرز 
دیجیتال  ارزهای  ز  ا دولت  اگر  بگیرد.  صورت  اقدامی  چنین  که  ندارد 
آنگاه  نمی کرد،  استفاده  مخفی  منابع  و  مخبرها  به  پرداخت  روش  به عنوان 

بود.« تعجب  جای 
هرچند این رویکرد ممکن است حقیقت داشته باشد؛ اما دولت جو بایدن 
از  یکی  به عنوان  را  آن  و  است  آگاه  کامال  باج افزارها  در  رمزارزها  نقش  از 
مهم ترین ریسک های امنیت ملی قلمداد می کند. ماه قبل، دولت آمریکا هیئت 
ویژه ای برای ردیابی پرداخت های رمزارز در حمله های سایبری تشکیل داد.

ایاالت متحده در مقابل باج افزار
باج افزار و خطر بزرگ تر جنگ سایبری، شدیدا مورد توجه دولت بایدن 

قرار گرفته است. 
اوایل تابستان امسال، ایاالت متحده هدف دو حمله ی باج افزاری بزرگ 
گوشتی  فراورده های  کارخانه  و  کولونیال  سوخت  انتقال  خطوط  گرفت؛  قرار 

JBS که یک پنجم گوشت کل دنیا را تولید می کند.
میلیون   90 از  بیش   DarkSide دارک ساید  گروه  امسال،  اردیبهشت 
دالر  از شرکت خطوط انتقال سوخت کولونیال پایپ الین به سرقت برد. یک 
این  نهایت،  در  و  گرفت  قرار  هکرها  حمله  مورد   JBS کارخانه ی  بعد،  ماه 

شرکت 11 میلیون دالر به هکرها پرداخت کرد.
به دنبال این حمالت باج افزاری سریالی بود که وزارت دادگستری آمریکا، 

سطح این قبیل حمالت را تا حد حمالت تروریستی باال برد.
انتظار  این  مدت ها  برای  است.  مسرت بخش   رمزارزها  برای  خبر  این 
اینکه  دیدن  کنند.  استفاده  رمزارزها  فواید  از  قانونی  نهادهای  که  می رفت 
استفاده  عملی  به صورت  آن  از  و  کرده اند  درک  را  رمزارزها  نقش  دولت ها 

است. توجه  قابل  می کنند، 

مطالعه  یک  در  کشور  پژوهشگران 
سازگاری  نحوه  خصوص  در  که  علمی 
انجام شده،  پاندمی کووید 19  با  نوجوانان 
برای  را  سنی  گروه  این  که  داده اند  نشان 
رعایت کردن نکات ایمنی و مواردی نظیر 

قرنطینه بایستی به گونه ای دیگر آگاه کرد.
از  پس  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
کرونای  همه گیر  و  عجیب  بیماری  شیوع 
توسط  آن  تأیید  و  چین  ووهان  در  جدید 
سازمان بهداشت جهانی که آن را کووید-19 
نام گذاری کرد، در اسفندماه سال 1398 بود 
که اولین موارد مثبت این بیماری در ایران 
گسترش  با  شدند.  گزارش  قم  شهر  در  و 
در  چه  و  ایران  در  چه  بیماری  این  سریع 
در جهت  اقداماتی  دولت ها  دیگر کشورها، 
کنترل بیماری در پیش گرفتند. ازجمله این 
اقدامات تعطیلی مدارس، دانشگاه ها، مشاغل، 
انسانی،  تجمعات  شکل گیری  از  جلوگیری 
فاصله گذاری اجتماعی و نهایتًا قرنطینه بود.

به  مربوط  قوانین  اجرای  و  قرنطینه 
فاصله گذاری اجتماعی، اگرچه برای مقابله 
مؤثرترین  کووید-19،  بیماری  شیوع  با 
راه حل به نظر می رسد، ولی باوجود اجرای 
مردم  عموم  توسط  آن  جسته وگریخته 
ایران، پیامدهای جانبی بسیاری برای اکثر 
میان  این  در  است.  داشته  سنی  گروه های 
تجربه قرنطینه و بیماری برای نوجوانانی که 
مرحله رشدی خاصی را می گذرانند و در دوره 
گذار قرار دارند، آسیب پذیری بیشتری نسبت 
به سایر گروه ها به همراه دارد. علت این امر 

سیستم تنظیم شناختی و هیجانی ناپخته تر 
نوجوانان نسبت به بزرگساالن است.

است  ممکن  قرنطینه  شروع  درواقع 
حاد،  استرس  قبیل  از  متفاوتی  پیامدهای 
دوستان،  و  خانواده  خصوص  در  نگرانی 
تحصیلی  مشکالت  و  خانواده  با  تعارضات 

داشته باشد.
بغرنج،  وضعیت  این  خصوص  در 
به  دست  بهشتی  شهید  دانشگاه  محققان 
انجام پژوهشی زده اند که در آن تجربه زیسته 
و  کووید-19  بیماری  شیوع  از  نوجوانان 
قرنطینه خانگی مورد بررسی واقع شده است.
آن ها بدین منظور طی دو پیک اول 
کرونا تعدادی از نوجوانان 12 تا 18 سال را 
به مطالعه خود دعوت کرده و با استفاده از 
تکنیک پژوهشی مصاحبه عمیق، اطالعات 
مورد نیاز خود را از آن ها جمع آوری کرده اند. 
آماری  روش های  با  سپس  اطالعات  این 

مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و نتایج آن 
ارائه شده است.

تحقیق،  این  یافته های  اساس  بر 
گرفتاری نوجوانان با این پدیده را می توان در 
خوشه های مختلفی به شرح زیر دسته بندی 
نی های  ا نگر  ، نا و کر با  جهه  ا مو  : کرد
کرونا،  خصوص  در  باورها  تجربه شده، 
آثار قرنطینه،  روابط خانوادگی،  تغییرات در 
کرونا،  با  برخورد  در  مقابله ای  راهبردهای 
خصوص  در  باورها  دفاعی،  مکانیسم های 
آموزش الکترونیک و تجربه ابتالی یکی از 

نزدیکان به بیماری کرونا.
و  استادیار  عبدخدایی،  زهرا  گفته  به 
پژوهشکده  بنیادین  مطالعات  گروه  محقق 
دیگر  و  بهشتی  شهید  دانشگاه  خانواده 
ما  »یافته های  مطالعه،  این  در  همکارش 
یک  بروز  شرایط  در  نوجوانان  داد  نشان 
 ،19 کووید  پاندمی  نظیر  همه گیر  بحران 

مصرانه به دنبال سبک زندگی پیشین خود 
بوده و راهبردهای مقابله ای آنان به گونه ای 
است که تالش اندکی در جهت ایجاد سبک 
بحران  شرایط  با  منطبق  و  جدید  زندگی 
می کنند. بنابراین الزم است این مسئله در 
طراحی مداخالت روان شناختی و مشاوره ای 
مورد  کرونا  پاندمی  ایام  در  نوجوانان  برای 

توجه قرار گیرد«.
آن ها افزوده اند: »ترس و نگرانی اولیه 
که به واسطه شیوع بیماری فوق در نوجوانان 
ایجاد شد، به رعایت جدی نکات بهداشتی 
با گذر زمان و  اما  و قرنطینگی منجر شد، 
طوالنی شدن بیماری و سیاست های دولت 
این  مراکز،  و  مشاغل  کردن  باز  جهت  در 
بیماری به موضوعی عادی در میان نوجوان 
بدل شد و ترس و نگرانی ناشی از آن کاهش 

محسوسی یافت«.
این  کاهش  دنبال  به  اساس،  این  بر 
ترس و نگرانی و توقف پیگیری اخبار مرتبط 
با این ویروس، میزان رعایت قرنطینه کاهش 
موضوعی  همان  این،  و  یافت  چشمگیری 
است که نقش مهمی در گسترش بیماری و 

ادامه دار شدن آن دارد.
مجریان این پژوهش اعتقاد دارند، »به 
شیوع  روند  شدن  طوالنی  با  می رسد  نظر 
به  مصرانه  نوجوانان  کووید-19،  بیماری 
دنبال بازگشت به سبک زندگی پیشین خود 
هستند و تالشی در جهت ایجاد یک سبک 
زندگی جدید که منطبق با شرایط ناشی از 

شیوع بیماری باشد، نمی کنند«.

جدید ترین تحقیق پژوهشگران ایرانی؛

نوجوانان، بی خیال ترین قشر جامعه در برابر کووید 19
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ی  ا بر لملکی  ا عبد
و  کارگران  مشکالت  حل 
بازنشستگان کار سختی پیش 
رو دارد؛ او باید بتواند - و البته بخواهد 
و  رویه ها  از  بسیاری  مقابل  در  که   -
باید  همچنین  و  بایستد  آیین نامه ها 
توان مقابله با چالش بزرگ صندوق های 

بازنشستگی را داشته باشد.
حجت اهلل  گذشته  هفته ی  اواخر 
عبدالملکی توانست با کسب رای اعتماد 
از نمایندگان مجلس یازدهم بر صندلی 
وزارت کار تکیه بزند. وزارتی که نقش 
و  کارگران  زندگی  در  تعیین کننده ای 
با  مستقیمی  رتباط  ا و  بازنشستگان 
مسئله ی معیشت و رفاه بخش زیادی 
از مردم جامعه دارد. عبدالملکی خود این 
وزارتخانه را »وزارت مردم« می داند و 
طوالنی  سابقه ای  اگرچه  است  معتقد 
نداشته و هنوز جوان است اما به دلیل 
»تجربه ی موفقی« که در مدیریت های 
این  سکانداری  توانایی   Tداشته قبلی 
مجموعه ی بسیار بزرگ و پراهمیت را 
از  موفقیت  تعریف  دید  باید  البته  دارد. 
دید وزیر جوان دولت سیزدهم چیست. 
مشکالت  حل  برای  عبدالملکی 
سختی  کار  بازنشستگان  و  کارگران 
البته  و   - بتواند  باید  او  دارد؛  رو  پیش 
بخواهد - که در مقابل بسیاری از رویه ها 
باید  همچنین  و  بایستد  آیین نامه ها  و 
توان مقابله با چالش بزرگ صندوق های 
بازنشستگی را داشته باشد. در خصوص 
و  کارگران  مشکالت  ریشه ای ترین 
دولت سیزدهم  وظایف  و  بازنشستگان 
کارگری  فعال  سه  با  آن ها  رفع  برای 
به گفتگو نشسته ایم که مشروح آن در 

ادامه می آید. 
محسن باقری )عضو هیات مدیره 
کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار 
استان تهران( در خصوص وظایف دولت 
بر  تاکید  با  کارگران  قبال  در  سیزدهم 
اهمیت ایجاد اشتغال و کارآفرینی گفت: 
اگرچه می دانیم اشتغال تنها مربوط به 
در  تیمی  و  نیست  کار  وزارت  حوزه ی 
هم  دست  به  دست  باید  دولت  هیئت 
دهند تا وضعیت اشتغال بهبود یابد اما 
در  می تواند  عبدالملکی  آقای  تفکرات 
حوزه ی کارآفرینی و اشتغال مفید باشد. 
وی با تاکید بر لزوم توجه به امنیت 
شغلی کارگران گفت: ما بارها در رابطه با 
مسئله ی امنیت شغلی کارگران صحبت 
قراردادهای  ساماندهی  به  و  کرده ایم 
موقت پرداخته ایم. با توجه به گسترش 
قراردادهای موقت امکان تشکل یابی و 
همچنین تعیین دستمزد منصفانه برای 

کارگران وجود ندارد. 
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی 
تهران  استان  کار  اسالمی  شوراهای 
را  کارگری  تشکل های  فعالیت  امکان 
وابسته به امنیت شغلی و از بین رفتن 
گفت:  و  دانست  موقت  قراردادهای 
که  آنجا  از  نباشد،  دائم  قراردادها  اگر 
داشت  نخواهند  شغلی  امنیت  کارگران 
بنابراین تشکل یابی هم ضعیف می شود 
و با ضعف تشکل های کارگری امکان 
و  می رود  دست  از  ُپرقدرت  چانه زنِی 
مذاکرات  در  کارگران  نمایندگان  عمال 

سه جانبه ضعیف وارد می شوند. 
مسئله ی  به  همچنین  قری  با
ر  د زی  خصوصی سا روند  یش  فزا ا
افزایش  گفت:  و  کرد  اشاره  ایران 
گذشته  سال   20 طی  خصوصی سازی 
را  اختیارات خود  دولت  که  سبب شده 
شدن  کوچک  متاسفانه  و  کند  واگذار 

دولت باعث ناکارآمدی شده است. 

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی 
شوراهای اسالمی کار بیان کرد: بسیاری 
سود  طمع  به  فاقِد صالحیت،  افراِد  از 
بردن از زمین ها، مدیریت کارخانه ها را 
به دست می گیرند و شرکت ها را زیان ده 
نشان می دهند. از جمله ی این شرکت ها 
می توان به آذرآب، هفت تپه و چغندر نقده 
اشاره کرد که سالهای سال است درگیر 
هستند و منطقه را دچار چالش کرده اند. 
ببینید وقتی یک کارخانه در منطقه ای 
دچار مشکل می شود این موضوع روی 
کل محصوالت آن منطقه اثر می گذارد 
و در نهایت کل کشور متاثر از وضعیت 

آن منطقه می شود. 
وی با بیان اینکه با خصوصی سازی 
بنیان های اشتغال پایدار در کشور از بین 
درگیر  دولت  وقتی  گفت:  است،  رفته 
پیمانکاری  شرکتهای  با  قرارداد  بستن 
بخش  به  کردِن شرکت ها  واگذار  یا  و 
توان  هم  طرفی  از  و  است  خصوصی 
نظارت بر کار آن ها را ندارد، هم اقتصاد 
و هم اشتغال در کشور آسیب می بیند. 

بحث  کنار  در  کرد:  تاکید  باقری 
از  امنیت شغلی، بحث خصوصی سازی 
اهمیت قابل توجهی برخوردار است و از 
جمله درخواستهای ما از وزیر کار توجه 
اساسی  و  ریشه ای  موضوع  دو  این  به 
است تا بتوانیم مشکالت کارگران را به 

طور جدی حل کنیم. 
مسقل  فعال  ( غاجری  آ ناصر 
کارگری( نیز در خصوص اقداماتی که 
باید برای بهبود وضعیت کارگران انجام 
اساسی  قانون  به  عمل  گفت:  شود، 
انجام  باید  که  است  اقدامی  مهم ترین 
قانون  ما  کشور  در  متاسفانه  که  شود 

اساسی نادیده گرفته می شود. 
 30.31 اصول  داد:  ادامه  وی 
قابل  بخش  به  اساسی  قانون   43 و 
توجهی از منافع کارگران مثل آموزش 
رایگان،  بهداشت  رایگان،  پرورش  و 
مسکن شایسته و… توجه کرده؛ این 
البته   - کار  قانون  در  همچنین  حقوق 
نه به شکل کامل - آورده شده است. 
که  است  این  کارگران  انتظار  بنابراین 
کسانی که به تازگی روی کار آمده اند به 
این اصول پایبند باشند و آن را اجرا کنند. 
آغاجری گفت: دولت باید مجری 
نه  سفا متا ما  ا باشد  ساسی  ا نون  قا
ساختاری  تعدیل  اجراکننده ی  تاکنون 
اجرای  با  و  بوده  خصوصی سازی  و 
به  اقتصادی  بحران  ساختاری،  تعدیل 
از  دولت  واقع  در  است.  آورده  وجود 
طرفی مدعی جنگ با امپریالیسم است 
و از طرفی دیگر پیشنهادهای اقتصادی 
آن ها را اجرا می کند و قوانینی که منافع 
مردم را در نظر گرفته، نادیده می گیرد. 
بنابراین دولت جدید اگر صداقت داشته 
باشند و بخواهد کاری انجام دهد باید 
همه ی اصول قانون اساسی را پیاده کند. 

ی  گر ر کا مستقل  ل  فعا ین  ا
همچنین با اشاره به مشکالت کارگران 
صنایع نفت اظهار کرد: کارگران صنایع 
موقتی ها  قرارداد  خصوص  به  نفت 
متخصصینی هستند که در زمان تحریم، 
پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها را ساختند 
بنابراین باید تشویق شوند اما متاسفانه 
به جای اینکه مورد توجه قرار بگیرند، از 
حقوق قانونی خود نیز بی بهره مانده اند. 
آن ها مجبورند 25روز در ماه کار کنند 
و تنها 5 روز مرخصی بروند و با وجود 
این شرایط سخت کاری، حقوقشان چند 
روز در جیب پیمانکار می ماند و با تاخیر 

پرداخت می شود. 
وجود  لزوم  به  پایان  در  آغاجری 
تشکلهای مستقل کارگری اشاره کرد و 
گفت: ایجاد سندیکای مستقل کارگری 
که  می دهد  را  اجازه  این  کارگران  به 
هم از حقوق خود دفاع کنند و هم به 
دولت  متاسفانه  اما  کنند؛  کمک  تولید 
کارگری  مستقل  تشکل های  ایجاد  با 

مخالف است. 
و  کارگری  )فعال  حیدری  علیرضا 
کارشناس تامین اجتماعی( نیز با اشاره به 
گستردگی وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: از زمانی که وزارت کار و 
وزارت تعاون تلفیق شدند و مسئولیت آن 
به یک وزیر سپرده شد، ابعاد مسئولیت این 

وزارت نیز گسترش پیدا کرد. 
وی با اشاره به چالش صندوق های 
بازنشستگی گفت: مشکالت مربوط به 
مختلف  دوره های  در  صندوق ها  این 
آقای  دوره ی  در  است؛  داشته  وجود 
روحانی بحث کمبود منابع و عدم تعادل 
منابع و مصارف شروع شد و همچنان 
نیز ادامه دارد که احتماال در دولت آقای 
رئیسی این مشکل تشدید خواهد شد. 
یکی  صندوق ها  این  مدیریت  بنابراین 
ذی نفعان  دغدغه های  مهم ترین  از 
این  مسئولیت  که  است  مدیرانی  و 

صندوق ها را برعهده می گیرند. 
اجتماعی  تامین  کارشناس  این 
بودجه ی   1400 سال  در  کرد:  اظهار 
تامین اجتماعی حدود 270 هزارمیلیارد 
به  نسبت  بودجه  این  که  شد  تومان 
حدود  چیزی  دست کم  گذشته  سال 
100 هزارمیلیارد تومان رشد داشت اما 
با مشکل  عدم تعادل بین  ما همچنان 

منابع و مصارف مواجه هستیم. 
براساس  گر  ا د:  دا مه  دا ا وی 
تبصره ی  واو  بند  و  مجلس  مصوبه ی 
حدود  پرداخت  به  موظف  دولت  دو، 
تعهدات  ز  ا تومان  میلیارد  ر  82هزا
گذشته ی خود به این صندوق نمی شد، 
االن سازمان تامین اجتماعی با مشکل 
جدی تامین منابع برای ایفای تعهدات 
مواجه می شد. کما اینکه در بودجه 1400 
هم بیش از 50هزارمیلیارد تومان مربوط 

به تعهدات جاری دولت است. 

تعهدات  این  کرد:  بیان  حیدری 
و  می گیرد  فزاینده  روند  سال  به  سال 
با این وضعیت مدیرانی که به سازمان 
تعامل بسیار  بتوانند  باید  وارد می شوند 
سازنده و فعال و هدفمندی با گروه های 
ذی نفع برقرار کنند و این مشکالت را 
کاهش دهد. من معتقدم مشکالت به 
اگر  و  شد  نخواهد  برطرف  کامل  طور 
را  حوزه  این  نتواند  کارامدی  مدیریت 
فزاینده  مشکالت  روند  کند  مدیریت 

خواهد شد. 
نقدیندگی  بحث  به  اشاره  با  وی 
صندوق های بازنشستگی ادامه داد: اگر 
این صندوق ها  برای مشکالت  نتوانیم 
کنیم،  پیدا  بلندمدت  اجرایی  سازوکار 
در  خود  بزرگ  چالش های  از  یکی  با 
هیم  خوا مواجه  جتماعی  ا عرصه ی 
مدیریت  که  کسانی  ین  برا بنا شد. 
می گیرند  دست  در  را  صندوق ها  این 
صورت  به  بینانه ای  واقع  نگاه  باید 
سازمان  مدیران  باشند.  داشته  مسئله 
تامین اجتماعی هر گاه نگاه سیاسی و 
راه حل های سیاسی پیش گرفتند نه تنها 
کاری از پیش نبردند بلکه مشکالت را 

بزرگتر کرده اند. 
سازمان  مشکالت  گفت:  حیدری 
نه فقط کارشناسان  را  اجتماعی  تامین 
بین المللی  سازمان های  بلکه  داخلی 
واقع  در  کرده اند.  گوشزد  نیز  بی طرف 
این  به  کارشناسی  و  مشاوره  برای  ما 
وضعیت  تا  داده ایم  مبلغی  سازمان ها 
صندوق را برای ما پیش بینی کنند پس 
مشکالت این صندوق به استناد همین 

کارشناسی ها جدیست. 
پیشکسوتان  اتحادیه  رئیس  نایب 
جامعه کارگری اظهار امیدواری کرد که 
مجریان با پذیرش مسئولیت و مشارکت 
دادن تمام ذی نفعان به شکل عملی و 

نه شعاری، از پس مشکالت بربیایند. 
سمت  به  رفتن  بر  تاکید  با  وی 
سیستماتیک  و  پارامتریک  اصالحات 
متریک  پارا اصالحات  نجام  ا گفت: 
مقاومت  با  شدن  مواجه  دلیل  به  البته 
اختیار  اما  بود،  اجتماعی سخت خواهد 
انجام اصالحات سیستماتیک به دست 
مدیران است و بعضا بدون آنکه نیاز به 
انجام اصالحات چالش برانگیزی وجود 
را  اصالحات  این  می توان  باشد  داشته 
انجام داد. حیدری گفت: این اصالحات 
اکنون بسیار کند و آهسته و ناکارامد در 
حال انجام است و من امیدوارم مدیران 
جدید با توجه به اهمیت این اصالحات 
داشته  زمینه  این  در  بیشتری  جدیت 
آن  دستاوردهای  از  بتوانیم  تا  باشند 
استفاده کنیم و مشکالت را کم کنیم. 

این فعال کارگری همچنین بیان 
حوزه ی  بین  مستقیمی  ارتباط  کرد: 
دارد؛  وجود  شاغلین  و  اجتماعی  تامین 
حق  پرداخت  که  آنجا  از  عبارتی  به 
درآمد  اصلی  منابع  از  شاغلین  بیمه ی 
سازمان تامین اجتماعی است، بنابراین 
اصالح ساختارها در حوزه ی روابط کار 
و همچنین سرمایه گذاری که به شکل 
ارتباط  اجتماعی  تامین  به  غیرمستقیم 
پیدا می کند، جزو دغدغه هایی است که 
در  اگر  پیدا کرد.  راه حل  آن  برای  باید 
اشتغال جدید  ایجاد  و  اشتغال  پایداری 
اقدامات موثری انجام ندهیم ما بازهم 
با مشکالت جدی مواجه خواهیم شد. 

وی در پایان گفت: اگر قرار باشد 
پیدا کنیم  این مشکالت  برای  راه حلی 
و  مشارکت  از  غیر  به  فرمولی  هیچ 
همفکری و هم آوایی با تمام گروهای 

اجتماعی ذی نفع وجود ندارد.

سی و نهمین شماره نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد
می تواند  مرکزی  بانک  پولی،  سیاست  اجرای  در 
در  یا  کند  استفاده  خود  تنظیم کنندگی  قدرت  از  مستقیم 
جایگاه انتشاردهنده پول پرقدرت )اسکناس و مسکوک در 
جریان و سپرده های نزد بانک مرکزی( به طور غیرمستقیم 

از اثرگذاری بر شرایط بازار پول بهره مند شود.
پولی  سیاست  ر  بزا ا نوع  دو  اساس  همین  بر 
بر  اتکا  )عدم  مستقیم  ابزارهای  که  است  قابل تفکیک 

شرایط بازار( و غیرمستقیم )مبتنی بر شرایط بازار( سیاست پولی نامیده می شوند.
در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی 
ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیالت 
اعطایی بانک ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار طبق ماده )2( آیین نامه 
فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار است؛ همچنین 
طبق ماده )3( آیین نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می تواند در تعیین 
حداقل نرخ سود )بازده( احتمالی برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری یا مشارکت 
و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده احتمالی 

برای سایر انواع تسهیالت اعطایی بانکی دخالت کند.
در این شماره از نشریه می خوانیم:

روز  روز خبرنگار  زمین؛  ایران  ارتباط  استاد سردبیرنشریه  سید محمدحسین 
ایرنا  فقید خبرگزاری  با شهادت محمود صارمی، خبرنگار  روز  این  است.  عجیبی 
رنگی دیگر به خود گرفت و تا همین یکی دو ماه اخیر، با جان باختن خبرنگاران 
فقید حوزه محیط زیست به ما فهماند جانبازی، جزو صفات جدایی ناپذیر این حرفه 

دشوار و نفس گیر است.
در جای دیگری نیز اشاره کرده ام؛ هیچ یک از ما حتی در بدبینانه ترین حالت 
هم تصور نمی کرد آغاز مبارزه ما با ویروس منحوس کرونا هم پای دیگر کشورها 
به ماراتنی این گونه سنگین و نفس گیر بدل شود و با تمام تالش ها و دویدن های 
از سر صدق، به دلیل ماهیت عجیب ویروس کرونا، باز هم انتهای جاده در چشم 

ما ناپیدا باشد.
خوشبختانه بانک ایران زمین در حوزه عمل به مسئولیت های اجتماعی خود 
گامی بلند در این زمینه برداشته است و با روی باز به کمک شبکه بهداشت و درمان 
کشور شتافته و در ساخت واکسن کووبرکت تا آنجا که می توانسته، به متولیان امر 
تمامی  باوجود  و  گذشته  سال  دو  در  بانکی  شبکه  طرفی  از  است؛  رسانده  یاری 
مشکالت، با کمک های ارزنده خبرنگاران ارجمند در راستای بهبود شرایط اقتصادی 
و آگاه سازی جامعه توانست خود را دوباره بازیابد و امروز به شایستگی به سمت ثبات 
حرکت می کند که برکات آن در حوزه حمایت از تولید داخلی کاماًل قابل مشاهده 
است. امروز ما بخش بزرگی از دستاوردهای خود را مرهون تعامل سازنده با اهالی 
رسانه می دانیم و این ِدین در این شرایط ویژه، بیشتر بر شانه های ما سنگینی می کند.

* بانک ایران زمین حامی نظام سالمت
* مرکز نوآوری بانک ایران زمین؛ موتور محرک بانکداری دیجیتال

* بازدید مدیرامور استان ها از شعب استان های خراسان رضوی و شمالی
* قدردانی از خدمات بانک ایران زمین؛ به موازات کمک به تولید واکسن 

کووبرکت
* همزمان با عید سعید خم آغاز شد؛ طرح واکسیناسیون سراسری کارکنان 

شبکه بانک کشور
* افتتاح محل جدید شعبه ولیعصر در استان مرکزی

* رادیوآوای ایران زمین؛ ماه مرداد، ماه جنگلبانان غیور ایران زمین
با مدیران موفق،  پرونده، گفتگو و مصاحبه  مقاله،  استان ها،  اخبار  گزارش 
فرایند،  انتصاب،  شناسی،  ایران  مناسبتی،  دانستنی،  جهانی،  های  بانک  فناوری، 
سالمت، ایران زمین در رسانه ها، آشنایی با نحوه کاشت و پرورش گیاهان و با 

هنرمندان از دیگر قسمت های جذاب نشریه ارتباط ایران زمین است.

 واگذاری 412 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی در شعب 
بانک توسعه تعاون

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون از واگذاری 
412 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی در شعب این 
بانک به عنوان یکی از دو بانک دولتی این طرح خبر داد

توسعه  بانک  مدیره  هیات  رییس  فتاحی  باقر  سید 
دولت جدید  استقرار  از  دولت  هفته  تبریک  تعاون ضمن 
همزمان با این هفته به نیکی یاد نمود و گفت: وزیرانی 
به عهده گرفته اند  را  جایگاه های راهبردی و مهم دولت 

که از ویژگی های ممتازی در دانش، تخصص، تجربه و قدرت راهبری مجموعه 
برخوردار هستند.

وی با اشاره به واگذاری 412 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی از سال 
98 تاکنون توسط شعب بانک در سراسر گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان یکی 
از دو بانک عامل دولت در این طرح حضور دارد و با ایفای نقش بموقع و مناسب 
پیمانکاران طرف  با  نیز تسویه حساب  انضباط مالی و نقدینگی دولت و  موجبات 

حساب دولت را فراهم می سازد.
فتاحی همچنین از خرید 9500 میلیارد ریال اوراق بدهی دولت توسط بانک 
توسعه تعاون خبر داد و گفت: این مکانیزم مالی نیز با هدف ساماندهی وضعیت مالی 
دولت ایجاد شده است و بانک توسعه تعاون در این زمینه نیز همکاری مساعدی 

با دولت برقرار نموده است.
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون حضور این بانک در طرح اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری، بند الف تبصره 18 و ماده 52 قانون بودجه را نیز در تکمیل 
همکاری با دستگاه های دولتی عنوان نمود و گفت: بانک توسعه تعاون تا کنون 26 
هزار میلیارد ریال در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری و 33 هزار میلیارد ریال نیز 
در اجرای بند الف تبصره 18 و ماده 52 قانون بودجه تسهیالت پرداخت نموده است.

وی همچنین پرداخت 11 هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه بانک 
توسعه تعاون به معرفی شدگان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید را یادآور 
گردید و گفت: این تسهیالت در کمک به اشتغال زایی اقشار کمتر برخوردار ایجادشده 
است و تأثیر مثبتی بر تحقق اهداف اجتماعی دولت در ایجاد عدالت فراگیر در میان 

اقشار و مناطق جغرافیایی ایجاد می کند.
در  و  ندارد  دخالتی  اقتصادی  تصدی گری  امور  در  دولت  گرچه  افزود:  وی 
ایفا  را  راهبری  و  سیاست گزاری  نقش  تولیدی  و  اقتصادی  واحدهای  از  حمایت 
دولتی  و دستگاه های  دولت  از  بی شماری  توقعات  و  انتظارات  بااین وجود  می کند، 

در ایجاد زیرساخت ها، فراهم سازی شرایط مناسب برای کار و زندگی وجود دارد.
توسعه تعاون

اعالم نتایج قرعه کشي تابستانه باشگاه مشتریان بانک پارسیان
 اعضاي محترم باشگاه مشتریان بانک پارسیان

جایزه  قرعه کشي 50  نتایج  رسانیم  اطالع مي  به 
جوایز  شد.  اعالم  مشتریان  باشگاه  ریالي   10.000.000
برندگان به زودي به حسابهاي پارسیاني آنان واریز خواد شد.
توجه مهم: برندگان گرامي که فاقد حساب نزد بانک 
افتتاح  به  نسبت  وقت  اسرع  در  لطفًا  باشند  مي  پارسیان 

سپرده اقدام نمایند.

آمادگی الزم برای اقدامی بزرگ تر و قوی تر از گذشته
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، همزمان 
با هفته دولت و روز کارمند، دکتر شایان مدیرعامل بانک، 
دکتر فاضلیان عضو هیات مدیره و مهدی احمدی رییس 
اداره کل روابط عمومی از شعبه میدان ونک بازدید کرد و 

از نزدیک با کارکنان این شعبه گفت وگو کردند.
دکتر شایان در این بازدید ضمن تبریک روز کارمند 

نگاه دولت و  از یک سو در شرایطی هستیم که  بانک گفت:  به تمامی کارکنان 
جامعه به بانک مسکن باتوجه به تخصصی بودن حوزه فعالیت این بانک ویژه و 
خاص است و از سویی دیگر نیز باتوجه به تکالیفی که برعهده بانک مسکن برای 
همراهی در تامین مالی،ساخت واحدهای مسکونی و طرح های زیربنایی و روبنایی 
دولتی گذاشته شده است بنابراین همه مجموعه بانک باید همواره در راستای جذب 

منابع بیشتر و پایدار برای موفقیت در انجام این تکالیف حرکت کنند.
مدیرعامل بانک با اشاره به لزوم ایجاد خالقیت و نوآوری در تسهیل روند تحقق 
اهداف تاکید کرد: بازاریابی هدفمند و هوشمند را فراموش نکنید و در تمامی زمینه 

های کاری ضمن داشتن دلسوزی در انجام امور، قاطع و جدی باشید.
وی در ادامه با اشاره به هدف دولت جدید در احداث یک میلیون واحد مسکونی 
در سال گفت: باتوجه به اینکه بانک مسکن همواره به عنوان بازوی اجرایی طرح 
های کالن دولت ها در دوران های مختلف در زمینه مسکن خوش درخشیده برای 

درخشش در این مقطع زمانی نیز قوی تر از گذشته فعالیت کنید.

هشدار یک مدیر در تأمین سوخت نیروگاه ها
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: با توجه 
به تجربه زمستان سال گذشته، در صورت عدم تأمین سوخت برای نیروگاه ها 
در اواخر پاییز و زمستان امسال در تولید برق دشواری زیادی خواهیم داشت و 

باید از هم اکنون به فکر تمهیدات الزم برای زمستان 1400 باشیم.
به گزارش دنیای جوانان، میثم جعفرزاده در تشریح این موضوع به سه 
در  اینکه  به  توجه  با  اظهار داشت: در حال حاضر  و  اشاره کرد  دلیل عمده 
نیروگاه ها شاهد کاهش ذخیره سوخت مایع نسبت به سال گذشته هستیم، 

وضعیت مخازن سوخت مذکور از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ادامه داد: مصرف باالی سوخت گاز توسط مشترکان عمومی در  وی 
زمستان باعث می شود که گاز کمتری به نیروگاه ها داده شود و ذخیره مخازن 
سوخت بخصوص در کریدور شمال کشور به علت محدودیت انتقال برق از 

جنوب به شمال بسیار حائز اهمیت است.
جعفرزاده دلیل دوم را وضعیت اورهال و تعمیرات دوره ای نیروگاه ها عنوان 
کرد و افزود: امسال به خاطر کارکرد فشرده نیروگاه ها از نیمه فروردین تا به 
امروز قطعًا با واحدهای زیادی برای اورهال روبرو خواهیم شد و این موضوع 

در کارکرد وضعیت تولید برق تأثیر جدی دارد.
وی مورد سوم را عدم استفاده از نیروگاه های آبی ذکر کرد و افزود: با 
بار  کنترل  برق آبی جهت  نیروگاه های  از  امسال  تابستان  در  اینکه  به  توجه 
بارش  عدم  بر  مبنی  هواشناسی  پیش بینی  همچنین  و  شده  استفاده  شبکه 
جدی در حوضه های آبریز قطعًا برای استفاده از نیروگاه آبی با عدم اطمینان 

روبرو خواهیم بود.
جعفرزاده تصریح کرد: با رویکرد جدید وزارت نفت که یکی از اولویت های 
کوتاه مدت را تأمین سوخت نیروگاه ها قرار داده است با یک برنامه فشرده 
را  برق  شبکه  پایداری  می توان  نیروگاه ها  اورهال  برنامه ریزی  در  دقیق  و 

تضمین کرد.

مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب خبر داد؛
ارسال 2۸ میلیون بشکه نفت سنتزی به پاالیشگاه ها 

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از انتقال بیش از 28 میلیون بشکه 
نفت سنتزی به پاالیشگاه های کشور با شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ 

این شرکت طی 14 ماه گذشته خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، »غالمرضا 
پاالیشگاه ها  به  سنتزی  نفت  ارسال  گفت:  این شرکت  تولید  مدیر  نورانی« 
و  مطلوب  استفاده  هدف  با  تاکنون  پارسال  خردادماه  از  که  است  برنامه ای 

بهینه از مازاد میعانات گازی پارس جنوبی آغاز شده است.
مناطق  ملی  افزود: شرکت  نفت سنتزی  ارسال  مقدار  به  اشاره  با  وی 
نفت خیز جنوب پس از دریافت نفت سنتزی از شرکت نفت فالت قاره )در 
پایانه بهرگان(، با استفاده از ظرفیت های موجود خطوط لوله و ایستگاه های 
به  را  از 20 میلیون بشکه  از اجرای اصالحیه های الزم، بیش  پمپاژ و پس 
پاالیشگاه های آبادان و اصفهان و مابقی را به مخازن شرکت پتروامید آسیا و 
تأسیسات خارک ارسال کرده است. طرح ارسال نفت سنتزی به پاالیشگاه ها 
در مناطق نفت خیز جنوب، به واسطه وجود زیرساخت ها و شبکه گسترده ای از 
خطوط لوله جریانی با اجرای اصالحیه های مورد نیاز، با بهره گیری از دانش و 
تالش شبانه روزی کارکنان این شرکت به ویژه شرکت های نفت و گاز مارون، 
آغاجاری، کارون و نظارت و هماهنگی مدیریت تولید ستاد مناطق نفت خیز 

جنوب در بازه زمانی کوتاهی اجرایی شده است.

وزارت کار و چالش های پیش رو؛

روزهای سخت در انتظار وزیر جدید!
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زیر نظر: محمد امامی

توانیر گزارش داد؛
استخراج غیرمجاز رمزارز، عامل عدم 

توازن تولید و مصرف برق
بررسی های دقیق صورت گرفته در توانیر نشان داد که فعالیت غیرمجاز 
مراکز استخراج رمز ارز، می بایست به عنوان عاملی بزرگتر و فراتر از خاموشی 
در نظر گرفته شود چرا که آثار آن می تواند باعث بهم خوردن گسترده توازن 

تولید و مصرف برق شود.
به گزارش  دنیای جوانان از پایگاه خبری شرکت تولید، انتقال و توزیع 
نیروی برق ایران)توانیر(، براساس مطالعه شرکت توانیر، رکورد بی سابقه و 
20 درصدی رشد مصرف برق در سال جاری، با هیچ کدام از اصول برنامه 
ریزی و طراحی شبکه های برق سازگار نبوده است و این میزان رشد حداکثر 

در طول 5 سال قابل تصور بود.
در این بررسی، ضمن اشاره به عوامل افزایش زودهنگام و شدید دمای 
هوا تا 5 درجه و در مدار قرار گرفتن زودهنگام سیستم های سرمایشی، راه اندازی 
زودهنگام چاه های کشاورزی به دلیل کاهش بارش ها و رواناب های سطحی و 
رشد تولید و افزایش مصرف برق صنایع بزرگ در کنار عامل کمتر شناخته شده 
استفاده فزاینده از ماینرها و تجهیزات استخراج رمزارزبه عنوان عوامل اصلی 
رشد مصرف برق، به صورت ویژه به مولفه رمزارزهای غیرمجاز پرداخته شد.

در این گزارش آمده است: میزان رشد مصرف برق ساالنه گروه های 
مصارف،  ازاین  خارج  رشد  هرگونه  و  مشخص  صنعتی  و  خانگی  تجاری، 

غیرمتعارف تلقی می شود.
بر اساس این مطالعه، کمترین مصارف در اردیبهشت ماه های سال های 
1398 تا 1400 بین ساعت 2 تا 5 بامداد)یعنی خنک ترین ساعت شبانه روز( 
انجام شد، نشان داد که مصرف برق برخی استان ها در بازه زمانی منتخب 
چندبرابر شده است و استان های متعددی نیز افزایش بین 10 تا 20 درصدی 

مصرف برق را در فاصله ساعت 2 تا 5 بامداد شاهد بوده اند.
در ادامه آمده است: میزان مصارف بخش های خانگی و تجاری بین نیمه 
شب تا صبحگاه به شدت کاهش می یابد و با کنار گذاشتن مصرف بخش صنعتی 
که مصرف آن به صورت لحظه ای و از طریق کنتورهای هوشمند قابل رصد 
است، می توان مصارف باال در این ساعت را به عامل مصرف کننده جدید نسبت 
به روند درازمدت، یعنی رمرزارزها نسبت داد.براساس آنچه در این مطالعه به آن 
اشاره شد، این میزان رشد نمی توانسته است به بخش های خانگی و تجاری 
که در آن ساعت شبانه روز کمترین میزان مصرف را دارند یا حتی صنعتی که 
مصرف آن به صورت لحظه ای رصد می شود، نسبت داده شود و این مصرف 
تنها می تواند متعلق به تولید رمزارزها باشد که بدون وابستگی به ساعت خاص 

حتی در نیمه شب نیز مصرف برق آنها ادامه دارد.
این بررسی همچنین نشان داد که میزان متوسط خاموشی ها در روزهای 
محدودی از ماه های گرم سال جاری، نزدیک به 2 هزار مگاوات بوده است 
ارز( و چنانچه در  رمز  استخراج  برآوردی دستگاه های  برق  )معادل مصرف 
سال جاری دستگاه های تولید رمزارز به عنوان مهمان ناخوانده در شبکه برق 
حضور نداشتند، حتی با وجود کمبود منابع آبی، با توجه به اجرای برنامه های 
پاسخگویی بار در بخش های صنعتی و کشاورزی، خاموشی بسیار کمتری 
متوجه بخش خانگی کشور می شد.در نتیجه گیری این مطالعه همچنین تاکید 
شده است که استمرار مصرف شدید برق به ویژه در فصل زمستان که به طور 
طبیعی امکان تولید برق  آبی کاهش می یابد و همچنین تعدادی از واحدهای 
نیروگاه های حرارتی برای تعمیرات ساالنه از مدار خارج می شوند، می تواند اثر 

منفی بزرگتری در تامین برق کشور داشته باشد.
مجموع کشف و شناسایی دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز تاکنون 

به 214 هزار و 850 دستگاه رسیده است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

هشدار رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه؛
برنامه ریزی تجاری ترک ها برای کشورهای 

حوزه خلیج فارس!
حضور  برای  ترک ها  می گوید:  ترکیه  و  ایران  اقتصاد  خانه  رئیس 
ریزی  برنامه  منطقه  این  کشورهای  با  گسترده  تجارت  و  فارس  خلیج  در 

کرده اند. جدی 
اظهار کرد:  دنیای جوانان  با خبرنگار  در گفت وگو  ابراهیمی  سید جالل 
اقتصادی سفارت خانه ها و چه در حوزه  متاسفانه ما چه در حوزه فعالیت های 
امکان  که  بازارهایی  از  بسیاری  و  کرده ایم  عمل  بازرگانی ضعیف  اتاق  نفوذ 
کشورها  دیگر  اختیار  در  امروز  داشت،  وجود  آن  در  ما  صادرکنندگان  حضور 

قرار گرفته است.
وی با اشاره به رقابت ترکیه با ایران در حوزه تجارت و ترانزیت در منطقه 
توضیح داد: ما در سال های گذشته نیز دیدیم که در حوزه ترانزیت ترکیه با 
برخی کشورهای منطقه توافق کرد تا بدون نیاز به ورود به خاک ایران، کاالهای 
خود را جابجا کنند و حاال نیز ترکیه با راه اندازی اتاق بازرگانی خلیج فارس، 

برنامه ای ویژه برای حضور در بازار این کشورها دارد.

د  قتصا ا نه  خا رئیس 
ه  ر با ر د ترکیه  و  ن  یرا ا
مختصات اتاق تازه تاسیس 
ترک ها بیان کرد: بر اساس 
اطالعات ارائه شده از سوی 
بازرگانی،  اتاق  این  رئیس 
2700 صادرکننده در قالب 
15 گروه کاربردی کار ویژه 
خلیج  کشورهای  در  خود 

فارس را آغاز خواهند کرد.
به  که  کاالیی  خرید  درخواست  هر  شده  بنا  داد:  ادامه  براهیمی  ا
در  تا  گیرد  قرار  کشور  این  صادرکنندگان  کلیه  اختیار  در  می رسد،  ترکیه 
خلیج  اتاق  برسد.  مقصد  به کشورهای  کاالها  این  ممکن  زمان  کوتاه ترین 
نمایشگاه های  و  تجاری  خدمات  خود  عضو  به صدها  بناست  ترکیه  فارس 

کند. ارائه  تبلیغاتی 
وظیفه  مختلف  کشورهای  در  ترکیه  سفارتخانه   120 اینکه  بیان  با  وی 
بیان کرد: در حوزه خلیج  را دنبال می کند،  این کشورها  به  گسترش صادرات 
فارس، برای کشورهای بحرین، عمان، قطر، امارات متحده عربی و کویت برنامه 
ریزی جداگانه صورت گرفته و در حوزه های کشاورزی، بازرگانی، صنایع و مدیریت 

کالن بورس فعالیت می کند.
از  کنار چین، بخش مهمی  در  نشان می دهد که  ایران  تجاری  آمارهای 
شرکای تجاری منطقه ای کشور را همسایه ها و کشورهای منطقه تشکیل می دهند.
در میان کشورهای خلیج فارس، امارات متحده عربی یکی از سه شریک 
اصلی تجاری کشور به حساب می آید اما سایر کشورهای این منطقه در میان 

10 شریک اول تجاری ایران جایی ندارند.

مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور در مردادماه 1400 
را برابر 45/2 درصد اعالم کرد.

به گزارش دنیای جوانان؛ در تازه ترین گزارش مرکز 
آمار ایران که درباره شاخص قیمت مصرف کننده منتشر شده 
است، نرخ تورم کل کشور در مردادماه 1400 به 45،2 درصد 
رسیده که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه 44.6 درصد 
برای دهک ششم تا 50.0 درصد برای دهک دهم نوسان 

عمده  گروه  در  ماهه  دوازده  تورم  تغییرات  محدوده  دارد. 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین 54.8 درصد برای 
دهک دهم تا 59.3 درصد برای دهک دوم است. هم چنین 
اطالع مذکور در مورد گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی 
و خدمات« بین 33.3 درصد برای دهک اول تا 48.8 درصد 

برای دهک دهم است.
دهک های  میان  در  تورم  به  مربوط  اعداد  اساس  بر 

به  ماه  این  در  دهک ها  تورمی  فاصله  هزینه ای،  مختلف 
 0،8 درصد(   6،2( قبل  ماه  به  نسبت  که  رسید  درصد   5،4
گروه  در  تورمی  فاصله  است.  داشته  کاهش  درصد  واحد 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه 
قبل 0.5واحد درصد کاهش و گروه عمده »کاالهای غیر 
درصد  واحد   1.0 قبل  ماه  به  نسبت  خدمات«  و  خوراکی 

کاهش را نشان می دهد.

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران؛

نرخ تورم مردادماه به ۴5/2 درصد رسید!
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شهر  ی  ا ر شو ئیس  ر
فضای  توسعه  گفت:  اردبیل 
سبز در شهر اردبیل با استفاده 
از ظرفیت مرکز پرورش گل و گیاه از 
شهرداری  و  شورا  جدی  رویکردهای 

اردبیل در دوره ششم فعالیت است.
دومین  جریان  در  انصاری  جواد 
از  اردبیل  شهر  شورای  اعضای  بازدید 
اردبیل  شهرداری  توسعه ای  طرح های 
قدس  پل  تکمیل  کنار  در  کرد:  اظهار 
کیفی  ارتقای  و  سبز  فضای  توسعه 
جدی  دغدغه های  از  شهری  منظر 
به  تا  است  اردبیل  شهرداري  و  شورا 
افزایش رفاه عمومی مردم کمک شود .

وی خاطرنشان کرد: پایین بودن سرانه 
فضای سبز پیامدهای منفی در افزایش 
آلودگی هوا و تهدید سالمت عمومی را 

به همراه دارد که باید به سمتی حرکت 
کنیم تا در چهار سال دوره ششم پارلمان 
محلی سرانه فضای سبز در اردبیل ارتقا 
یابد.رئیس شورای شهر اردبیل چشم انداز 

سرانه فضای سبز در اردبیل را بیش از  
7.85 متر اعالم کرد و گفت: با اجرایی 
همچنین  و  شریعت  باغ  تملک  شدن 
تعیین تکلیف پادگان اردبیل امیدواریم 

کمکی  سبز  فضای  سرانه  افزایش  به 
جدی شود.

انصاری ادامه داد: در حال حاضر 
مرکز  در  گلخانه   8 اردبیل  شهرداری 
که  دارد  شهرداری  گیاهی  تولیدات 
اقلیم  با  متناسب  محصوالتی  تولید  با 
اردبیل سعی بر کاشت درخت، درختچه، 

گل و گیاه و انواع روییدنی ها دارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر با 
تالش مجموعه شهرداری اردبیل بیش 
از یک میلیون بوته گل، 30 هزار نهال 
و انواع درختچه ها در اردبیل کاشت شده 
است و در این مرکز 22 گونه درخت و 
نهال تولید و عمل آوری می شود که با 
توجه به توسعه متوازن شهری کاشت 
اردبیل  شهر  مناطق  همه  در  نهال 

هدفگذاری شده است.

توسعه فضای سبز رویکرد جدی شورا و شهرداری در دوره ششم است کشف بزرگ آبفای استان اصفهان
سرقت 55000 مترمکعبی آب از خط آبرسانی شرق 

اصفهان

با کشف برداشت غیر مجاز از شیر هواي خط آبرساني شرق اصفهان، 
از برداشت غیرمجاز روزانه 25 مترمکعب آب جلوگیری شد. 

مدیر امور آب و فاضالب منطقه براآن و کراج، محل برداشت را بین 
روستای جوزدان و حسین آباد عنوان کرد و افزود: روزانه 5 خودرو و تانکر 
آبرسان، هر کدام به صورت غیر مجاز 5 متر مکعب آب از محل برداشت 

می کردند. 
برداشت  بر  مبنی  ها  گزارش  دریافت  از  پس  گفت:  سلمانی  صالح 
غیرمجاز از خط انتقال آب شرق اصفهان با قطر یکهزار میلیمتر، شناسایی 

متخلفان در دستور کار قرار گرفت. 
وی افزود: خوشبختانه در مدت کمی افراد متخلف و تانکرهای غیرمجاز 

شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
سلمانی با بیان این که به اقرار متخلفان، به مدت سه سال این برداشت 
غیر مجاز انجام می شده است گفت: در این مدت در حدود 55 هزار متر 

مکعب آب به صورت غیرمجاز برداشت شده است. 
شایان ذکر است با توقف این برداشت ها، روزانه 25 مترمکعب آب به 

ظرفیت تامین آب خط آبرسانی شرق اصفهان اضافه شده است.  

با اعتباری بیش از 28 میلیارد ریال به اجرا درآمد؛
در  گرمسار  شهرستان  رسانی  برق  طرح  پنج  افتتاح 

هفته دولت
همزمان با ششمین روز هفته دولت، پنج طرح برق رسانی در حوزه 
میلیون  و 200  میلیارد  مبلغ 28  با  برق شهرستان گرمسار  توزیع  صنعت 

ریال افتتاح شد .
و  ضعیف  فشار  شبکه  متر   500 و  هزار  هفت  سازی  بهینه  طرح 
و  میلیارد  دو  اعتبار  با  برق  توزیع  هوایی  ایستگاه  پنج  و  متوسط  فشار 
500 میلیون ریال و طرح احداث شبکه روشنایی معابر در نقاط مختلف 
پروژه های  از جمله  ریال  میلیون   200 میلیارد و  مبلغ دو  با  شهرستان 

افتتاحی است .
طرح توسعه سه هزار و 800 متر شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی 
و نصب چهار ایستگاه هوایی با مجموع قدرت 975 کیلوولت آمپر در سطح 
شهرستان با مبلغ 19 میلیارد و 820 میلیون ریال ، طرح احداث شبکه فشار 
متوسط هوایی جهت رینگ فیدر روستاها و سعیدی با اعتبار دو میلیارد و 
600 میلیون ریال و همچنین طرح نصب 50 دستگاه کنتور سه فاز دیماندی 
با مبلغ یک میلیارد و 80 میلیون ریال ، به عنوان طرح های قابل افتتاح 
افتتاح همزمان پروژه های عمرانی و اقتصادی این شهرستان  در مراسم 

به شمار می رود.

افتتاح و کلنگ زنی 112 طرح گازرسانی هفته دولت 
در کردستان

سنندج-خبرنگارروزنامه دنیای جوانان:مدیرعامل شرکت گاز استان 
کردستان از افتتاح و کلنگ زنی 112 طرح گازرسانی با 107 میلیارد تومان 

در هفته دولت در استان خبر داد.
 احمد فعله گری اظهار داشت: هفته دولت فرصتی مغتنم برای ارائه 

گزارش سازمان ها و ادارات دولتی است.
وی افزود: در هفته دولت سال جاری 86 طرح و پروژه گازرسانی در 
کردستان افتتاح می شود که شامل افتتاح 23 پروژه گازرسانی روستایی 

و 63 واحد صنعتی است.
فعله گری یادآور شد: با گازرسانی به 23 روستای استان کردستان 
در هفته دولت تعداد روستاهای بهره مند از گاز طبیعی در استان به یک 

هزار و 425 روستا افزایش می یابد.
بودن عملیات  فعال  به  اشاره  با  گاز کردستان  مدیرعامل شرکت 
اجرایی گازرسانی در 125 روستا، اظهار داشت: مطابق برنامه ریزی صورت 
گرفته، این شرکت اهتمام دارد که تمامی روستاهای باالی 20 خانوار این 
استان را تا پایان سال جاری به شبکه سراسری گازرسانی متصل نماید.
فعله گری با اشاره به اینکه درصد نفوذ گاز طبیعی در خانوارهای 
روستائی به بیش از 96 و نیم درصد رسیده است، افزود: با گازدار شدن 
این تعداد از روستاها بیش از 680 خانوار به مصرف کنندگان گاز طبیعی 

اضافه خواهند شد.
بر 220  اعتباری  اتمام 23 روستای گازدار شده  برای  وی گفت: 

میلیارد ریال هزینه شده است.
وی خاطرنشان کرد: تعداد روستاهای قابل بهره برداری هفته دولت 
در شهرستان بیجار 11 روستا، شهرستان سقز 7 روستا، شهرستان سنندج 
یک روستا، شهرستان قروه یک روستا و شهرستان دیواندره 3 روستا است.
وی در ادامه گفت: در بخش صنعتی نیز تعداد 63 واحد از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند می شوند که بالغ بر 178 میلیارد ریال هزینه در بر 

داشته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان کلنگ زنی و آغاز عملیات 
عملیات  کرد: شروع  تشریح  گونه  این  را  گازرسانی  پروژه  اجرایی 26 
اجرایی به 17 پروژه گازرسانی روستایی، گازرسانی به 6 واحد صنعتی 
و مقاوم سازی 3 واحد ساختمانی  با اعتبار 670 میلیارد ریال از جمله 

برنامه  های گرامیداشت هفته دولت سال جاری است.
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در پایان سخنانش بیان 
کلنگ  نیز  و  بهره برداری  و  افتتاح  قابل  گازرسانی  پروژه های  داشت: 
و  طرح   112 دولت  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به  شرکت  این  زنی 
پروژه با اعتبار 107 میلیارد تومان در دو حوزه گازرسانی به روستاها 
و گازرسانی به واحدهای صنعتی و مقاوم سازی 3 پروژه ساختمانی 

را در بر می گیرد.

342 نفر نجات یافته در عملیاتهای امداد و نجات دریایی 
بنادر استان بوشهر

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر از نجات 342 نفر در عملیاتهای امداد و نجات دریایی آبهای استان در 

5 ماهه گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، حجت خسروی رئیس اداره ایمنی و حفاظت 
دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت: تا پایان 
مردادماه سال جاری 23 مورد سوانح دریایی را شاهد بوده ایم که 14 مورد آن 
مربوط به لنج باری 3 مورد لنج صیادی و 6 مورد شامل دیگر شناورها میباشد.

خسروی افزود : در این مدت همچنین 39 عملیات امداد پزشکی در 
آبهای استان به ثبت رسیده است.

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر در خصوص نجات یافتگان عنوان کرد:  در پنج ماه نخست امسال و در 
عملیاتهای امداد و نجات دریایی، تعداد 342 نفر نجات یافتند و یک نفر فوتی 

نیز به ثبت رسید که مربوط به سانحه غواصی بوده است.

علیه کرونا  بوشهر  استان  در  اجتماعی  تامین  کارکنان 
واکسینه شدند

بوشهر- مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهرگفت: همزمان با هفته 
دولت و با هدف پیشگیری از شیوع کرونا واکسیناسیون تمامی کارکنان تامین 

اجتماعی در این استان )500 نفر( انجام شد.
 روابط عمومی تامین اجتماعی استان بوشهر روز جمعه به نقل از عباس 
دیری اعالم کرد : کارکنان اداره کل و شعبه های تابعه استان به دلیل ماهیت 
شغلی به عنوان یکی از گروه های پرریسک در معرض ابتال و نیز  کانون 

احتمالی برای سرایت و یروس در سطح جامعه هستند.
وی بیان کرد: برهمین اساس واکسیناسیون این گروه بسیار ضروری بود 

که به کاهش شیوع کرونا در سطح جامعه نیز کمک خواهد کرد.
دیری ادامه داد: هفته دولت بهترین فرصت برای معرفی دستاوردهای 
ارکان مدیریتی کشور است که بیماری کووید 19 سایه ای بزرگ و عجیب 
بر همه امور انداخته و این شرایط منجر شد تمام برنامه ها تحت تاثیر این 

ویروس قرار گیرد.
وی افزود: فضاسازی های کاربردی و انجام تبلیغات محیطی از طریق 
اداری و آموزشی و  تبلیغی در محیط های  بنر، پوستر و سایر اقالم  نصب 
همچنین فضاهای مجازی اولین اقدام این هفته بود که در تمام شعب تحت 

پوشش، تدبیر الزم صورت گرفته است.
دیری عنوان کرد: دراین هفته از کارکنان نمونه شاغل در سطح ادارات 

استان به نحوی شایسته تقدیر می شود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر اظهارداشت: از دیگر برنامه های 
این اداره کل در هفته دولت گفت و گو با خبرنگاران و ارائه دستاوردهای اداره 

کل در یک سال اخیر است.
وی برگزاری برنامه های فرهنگی در رشته های مختلف با توجه به 
برنامه های گرامیداشت هفته دولت برشمرد و  از دیگر  را  شرایط کرونایی 
افزود: مسابقات کتابخوانی و پیامکی از برنامه های شاخص این حوزه در هفته 

دولت است که در حال انجام است .
دیری به برگزاری نشست با شرکای اجتماعی بویژه مستمری بگیران 
و کارفرمایان هم اشاره کرد و گفت: این نشست ها با رعایت پروتکل های 
بهداشتی به منظور روشن سازی افکار سازمانی برای کمک به اهداف دولت 
جدید برگزار خواهد شد.وی افزود: در هفته دولت  به فراخور امکانات، تولیدات 
رسانه ای از قبیل موشن گرافیک، اینفو، کلیپ و تیزر تهیه شده که در این 
هفته بر مبنای اقدام ها و کارکردهای سازمان تامین اجتماعی ارائه و در معرض 

دید عموم قرار خواهد گرفت.
وی در ارتباط با جشنواره های کارفرمایان نمونه اظهارداشت: برنامه ریزی و 
نحوه اجرای این جشنواره به شعبه های استان ابالغ شده و از کارفرمایان نمونه 

استان بوشهر بر اساس شاخص های بیمه ای تجلیل خواهد شد

پرداخت 230 میلیارد ریال هزینه بیماران کرونایی در 
ایالم

ایالم - مدیرکل بیمه سالمت ایالم گفت: سال گذشته 230 میلیارد ریال 
هزینه درمان بیماران کرونایی پرداخت شده که میانگین هزینه هر پرونده 42 

میلیون و 860 هزار ریال بوده است.
نورالدین رحیمی نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه ایالم اظهار داشت: 
پنج هزار و 377 پرونده بیمار کرونایی داشتیم که چهار هزار و 667 بیمه شده 

تست آنها مثبت بوده است.
بصورت  رمدسیویر  مانند  کرونا  داروهای  هزینه  درصد  افزود: 90  کی 
سرپایی بر عهده بیمه سالمت است و در کلینیک های تنفسی تزریق می شود.

مدیرکل بیمه سالمت ایالم تاکید کرد: پروتکل های بهداشتی در برخی 
از شهرستان های استان بدرستی رعایت نمی شود و هر روز شاهد از دست 
دادن عزیزان بسیاری هستیم و رسانه ها باید در این خصوص اطالع رسانی 

و به مردم هشدار داده شود.
رحیمی یادآور شد: استان ایالم دارای 350 هزار و 771 نفر بیمه شده 
است که از این میزان 225 هزار نفر در قالب صندوق روستاییان و عشایر، 36 
هزار و 668 نفر سالمت همگانی، 775 نفر صندوق بیمه ایرانیان، 29 هزار و 
945 نفر  سایر اقشار و 57 هزار و 85 نفر کارکنان دولت را تحت پوشش دارد.

وی اظهار داشت: در استان 542 بیمار خاص از جمله بیماران دیالیزی، 
تاالسمی، هموفیلی و ام اس تحت پوشش این بیمه قرار دارند و خدمات مرتبط 
با بیماری آنها بصورت رایگان انجام می شود.رحیمی اضافه کرد: در زمینه طرح 
الکترونیکی کردن نسخ و اسناد بستری جزو سه استان پیشرو در کشور هستیم 

و تمام مطب پزشکان به این سامانه متصل هستند.
وی ادامه داد: 389 مرکز در استان شامل آزمایشگاه، رادیو لوژی، پزشکان 

و پاراکلنیک، طرف قرارداد این بیمه قرار دارند.
رحیمی بیان کرد: طبق مصوبه دولت و مجلس بیمه شدگان بیمه سالمت 
تنها می توانستند به مراکز دولتی مراجعه کنند، اما اکنون با پایلوت قرار دادن 
استان برای اجرای طرح بیمه همگانی، بیمه شدگان بتوانند به بخش خصوصی 
با فرانشیز 65 هزار ریال از خدمات پزشک عمومی بهره مند و در صورت نیاز 

به پزشک متخصص ارجاع داده شوند.
وی ادامه داد: 53 مرکز روستایی، 114 پزشک خانواده روستایی، 67 ماما 
و 31 مرکز ترک اعتیاد با بیمه سالمت استان قرارداد دارند و در این زمینه جزو 

استان هایی هستیم که دارای بیشترین قراردادها نسبت به جمعیت هستیم.
مدیرکل بیمه سالمت ایالم گفت: سال گذشته یک میلیون و 245 هزار 
بار مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد ثبت شده که بار مراجعات بدلیل شیوع 
کرونا همچنین ارائه خدمات بصورت الکترونیکی کاهش یافته اما در برابر آن 

میانگین هزینه ها بدلیل باال رفتن قیمت داروها افزایش یافت.

آغاز عملیات قیر پاشی وآسفالت بلوار 44 متری مهرشهر
معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز از اجرای عملیات آسفالت بلوار 44 

متری مهرشهر خبر داد
به نقل از اداره ارتباطات معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز عباس 
دغاغله با بیان اینکه نامناسب بودن خیابان ها و معابر اصلی یکی از دغدغه 
های اصلی شهروندان اهواز است، عنوان کرد: عملیات بهسازی و لکه گیری 
آسفالت خیابان ها و معابر شهر در جهت تسهیل در تردد شهروندان و وسایل 
نقلیه در دستور کار معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز قرار دارد و به صورت 
ضربتی در حال انجام است.وی افزود : در همین راستا عملیات قیر پاشی و 
روکش آسفالت بلوار 44 متری مهرشهر حدفاصل زیر گذر جانباز )زردشت( تا 
زیر گذر 18 متری چهارم کیان آباد به طول 1500 متر و عرض 11 متردر دو 

باند رفت و برگشت در حال انجام است.
وی تصریح کرد : اجرای عملیات روکش آسفالت بلوار 44 متری مهرشهر 

با مساحت 33000 متر مربع با الیه 7 سانتیمتری در حال انجام است.
برای  گاهی  تکیه  و  سرمایه  را  شهروندان  رضایتمندی  پایان  در  وی 
شهرداری اهواز برشمرد و افزود: تالش مجموعه شهرداری بر این است که 
در کوتاهترین بازده زمانی با اتمام عملیات لکه گیری و آسفالت خیابان های 

شهر موجبات خشنودی همشهریان را فراهم فراهم سازد

لمسلمین  ا و  السالم  ا حجت 
در  فقیه  ولی  نماینده  مطیعی  مرتضی 
دیدار  در  سمنان  جمعه  امام  و  استان 
منابع  مدیرکل  حقیقی  مرادی  جعفر  با 
شورای  اعضای  و  وآبخیزداری  طبیعی 
معاونین این اداره کل به میزبانی دفتر 
خود بمناسبت هفته دولت عنوان کرد: 
منابع طبیعی سرمایه ملی است و باید در 
امرحفاظت از عرصه های منابع طبیعی 

کوشا باشیم.  
مدیرکل  حقیقی  مرادی  جعفر 
این  ابتدا  در  وآبخیزداری  منابع طبیعی 
دیدار به تشریع عملکرد اداره کل منابع 
و آبخیزداری استان سمنان پرداخت و 
گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط 

مشکالت  رفع  جهت  در  کل  اداره  آن 
بیابان، مرتع، آبخیز ، جنگل ، آموزش 

وفرهنگ سازی ارائه نمود.  
بر  تاکید  با  فقیه  ولی  نماینده 
جنگل  از  حفاظت  و  صیانت  ضرورت 
بیش  باید  گفت:  سمنان  استان  های 
حفظ  به  نسبت  دیگری  زمان  هر  از 
اهتمام  الهی  سرمایه  و  موهبت  این 

داشته باشیم.
لمسلمین  ا و  السالم  ا حجت 
فقیه  ولی  ینده  نما مطیعی  مرتضی 
گفت:  سمنان  جمعه  امام  و  استان  در 
های  سرمایه  بزرگترین  از  ها  جنگل 
کشور هستند و در شرایط جدید که ما با 
تغییرات اقلیمی شدید و خشکسالی روبرو 

زمان دیگری  از هر  بیش  باید  هستیم 
این موهبت و سرمایه  به حفظ  نسبت 

الهی اهتمام داشته باشیم. 
ن  ا عنو ن  سمنا جمعه  م  ما ا
بع  منا های  عرصه  ز  ا کرد:حفاظت 
مشارکت  و  همکاری  بدون  طبیعی 
فرهنگ  ید  با و نیست  میسر  مردم 
از دوران کودکی واز دانش  سازی را 
آموزان شروع کرد وبا تالش مضاعف 
فرهنگ سازی را در قالب آموزشهای 
فیلم،  از جمله فضای مجازی،   نوین 
اثر  کارهای  وسایر  انیمیشن   ، تئاتر 

گذار انجام داد.
انفال  و  طبیعی  منابع  گفت:  وی 
امانت خدا در دست انسان است و باید 

این امانت های الهی را برای نسل های 
بعدی حفظ کنیم و آبرویمان را برای این 

کار به میدان بیاوریم.
لمسلمین  ا و  السالم  ا حجت 
فقیه  ولی  ینده  نما مطیعی  مرتضی 
در پایان این دیداراز مشکالت مطرح 
در  سمنان  استان  مردم  توسط  شده 
 ، یی  ا ز ن  با بیا معضالت  خصوص 
و  مراتع   ، خشکسالی  و  آب  کمبود 
خود  مردمی  دیدارهای  در  جنگلها 
اشاره نمود و از مدیر کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان سمنان درخواست 
همکاری با سایر دستگاههای اجرایی 
مردم  مشکالت  رفع  برای  مرتبط 

را نمود.

نماینده ولی فقیه استان سمنان مطرح کرد:

 حفاظت از عرصه های منابع طبیعی بدون همکاری و مشارکت مردم میسر نیست

 حمیدرضا علم  اظهار داشت: اداره 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل 
استان بوشهر در راستای بهبود وضعیت 
جاده های استان از تمام توان و ظرفیت 
موجود بهره می برد و امیدواریم به اهداف 

مورد نظر برسیم.
به  بخشی  کیفیت  فزود:  ا وی 
از  جاده ها  ایمنی  افزایش  و  جاده ها 
در  مجموعه  این  اساسی  اولویت های 
اقدامات  تاکنون  و  است  جاری  سال 

موثری نیز صورت گرفته است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
در  کرد:  بیان  بوشهر  استان  جاده ای 
هفته دولت امسال تعداد 10 پروژه مهم 
با اعتبار بیش از 70 میلیارد تومان مورد 

بهره برداری قرار گرفت و مردم از برکات 
این پروژه ها بهره مند شدند.

و  تالش  با  کرد:  تصریح  علم 

فعالیت صورت گرفته، 80 هزار متر مربع 
از  لکه گیری آسفالت و همچنین بیش 
انجام شد  25 کیلومتر روکش آسفالت 

که این طرح ها از عمده ترین پروژه های 
افتتاحی هستند.

به  سرکشی  داشت:  براز  ا وی 
پروژه های راهسازی و تکمیل طرح های 
مجموعه  این  برنامه های  از  نیمه تمام 
برای  امسال  دوم  نیمه  در  که  است 
توان  تمام  از  نظر  مورد  اهداف  تحقق 

موجود استفاده می کنیم.
و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر 
گفت:  بوشهر  استان  جاده ای  نقل 
کاهش تصادفات جاده ای و ایمن سازی 
مهم ترین  استان  مختلف  مسیرهای 
با تامین  اداره کل است و  اولویت این 
شاهد  امیدواریم  نیاز  مورد  اعتبارات 

تکمیل تمامی طرح ها باشیم.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر خبر داد

افتتاح ۷۰۰ میلیارد ریال پروژه راهداری در هفته دولت 

به  مربوط  موارد  بررسی  جلسه 
تصرفات اراضی ملی، ساخت و سازهای 
احکام  و  مبارکه  شهرستان  غیرمجاز 
با حضور علیرضا  با آن،  صادره مرتبط 
شهرسازی  و  راه  مدیرکل  قاری قرآن 
مسئولین  از  جمعی  و  اصفهان  استان 
سالن  محل  در  شهرستانی  و  استانی 
اجتماعات این اداره کل برگزار و پس از 
بررسی دقیق موارد، اتخاذ تصمیم شد.

استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
بیان  جلسه  این  حاشیه  در  اصفهان 
مجاز  غیر  ساز های  و  ساخت  داشت: 

دغدغه  یک  ملی،  اراضی  وتصرفات 
بر  عالوه  آن  با  مقابله  که  است  ملی 
تعامل و همکاری همه  برخورد جدی، 

دستگاه های مرتبط را می طلبد.
وی با بیان اینکه اراضی ملی جزء 
انفال و حقوق عامه مردم است اظهار 
داشت: حفاظت از این اراضی یکی از 
راه  اداره کل  وظایف و تکالیف اصلی 
اداره  این  و  است  استان  و شهرسازی 
در  تصرف  و  دخل  گونه  هر  با  کل 
عرصه های ملی، با جدیت تمام برخورد 
می کند همچنین اجازه نمی دهد که این 

تجاوز  و  تخریب  دستخوش  اراضی 
قرار گیرند.

برای  کرد:  قاری قرآن خاطرنشان 
جلوگیری از تصرف اراضی ملی اقدامات 
پیشگیرانه در اولویت این اداره کل قرار 
نصب  اقدامات،  این  جمله  از  که  دارد 
گشت  و  هشداردهنده  عالئم  و  تابلو 
زنی در اراضی ملی بوده است تا مردم 
بدانند کدام اراضی مربوط به دولت است.
و  گشت  تیم های  فزود:  ا وی 
در  هم  اراضی  حفاظت  یگان  مراقبت 
در  هم  و  شهرستان ها  ادارات  سطح 

ستاد اداره کل به صورت شبانه روزی و 
مستمر عرصه های دولتی را مورد رصد و 
پایش قرار می دهند و به محض مشاهده 
با  ملی  اراضی  روی  بر  تخلف  هرگونه 
متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.

استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
اصفهان گفت: پدیده ساخت و ساز های 
معضل  عنوان  به  امروزه  نیز  غیرمجاز 
بر  عالوه  است  الزم  که  شده  تبدیل 
برخورد قانونی پیش از نیاز به تخریب 
ملی  و  مالی  منابع  رفت  هدر  جلوی 

گرفته شود.

برگزاری جلسه برخورد با تصرفات اراضی ملی 
و ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان مبارکه

  : یعقوبیــان  آذر  ایــالم_   
ــتان  ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
ایــالم گفــت: در صــورت تأمیــن 
ــل  ــار الزم انتظــار مــی رود تون اعتب
عظیــم کبیــر کــوه تــا دو ســال آینده 
تکمیــل و بــه بهــره بــرداری برســد
عبــداهلل بهــادری در بازدیــد 
ازمراحــل احــداث تونــل کبیــر کــوه 
هماهنگــی  معــاون  همــراه  بــه 
ایــالم  اســتانداری  امورعمرانــی 
ــل  ــوع تون ــت: در مجم ــار داش اظه
ــه 70 درصــد  کبیــر کــوه نزدیــک ب
 30 امــا  دارد  فیزیکــی  پیشــرفت 
ــی  ــه لحــاظ مال ــده ب درصــد باقیمان
ــت. ــتری اس ــارت بیش ــد اعتب نیازمن
اصلــی  تونــل  افــزود:  وی 
کبیرکــوه 4750 متــر طــول داردکــه 
حفــاری و کــف بــرداری و 1000 متر 
ــقف  ــی س ــش بتون ــگ) پوش الینین
ــیده  ــام رس ــه انج ــا( آن ب و دیواره
ــرارداد  ــل ق ــه تکمی ــه ب ــا توج و ب
ــای  ــه، روزه ــن زمین ــکار در ای پیمان
آینــده آگهــی مناقصــه تکمیــل 
ــات  ــده عملی ــی ) باقیمان ــل اصل تون
ــازی  ــازی و روس ــر س ــگ، زی الینین
ــی  ــای دسترس ــاده ه ــل ج و تکمی
ــوری(  ــان و مورم ــمت آبدان ــه س ب
بــا بــرآورد اولیــه بالــغ بــر 370 
میلیــارد تومــان منتشــر خواهــد شــد 
و ظــرف یــک مــاه پیمانــکار طــرح 
مشــخص و ادامــه عملیــات اجرایــی 

ــود. ــی ش ــاز م آغ
شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 

ــهر  ــمت دره ش ــت: از س ــالم گف ای
نیــز پیمانــکار مشــغول عملیــات 
تونلهــای  الینینــگ  راهســازی، 
ــری  ــداث گال ــیر، اح ــر مس کوچکت
در مقطــع ریزشــی و … مــی باشــد.

وی هــدف از اجــرای تونــل 
ــه هــای  ــوه را حــذف گردن ــر ک کبی
پــر خطــر محــور دره شــهر بــه 
آبدانــان و در بلنــد مــدت احــداث راه 
ارتباطــی جنــوب و شــمال اســتان و 
همچنیــن ارتبــاط اســتانهای مرکزی 
ــرد. ــوان ک ــی عن ــای غرب ــه مرزه ب

ــراه  ــه هم ــه ب ــادری در ادام به
ــی  ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع

فرمانــدار   ، ایــالم  اســتانداری 
ــه  ــام جمع ــان، ام ــتان آبدان شهرس
شــهر آبدانــان، فرمانــدار شهرســتان 
بــدره و … از طــرح هــای عمرانــی 
حوزه راه و شهرســازی شهرستانهای 
آبدانــان، دره شــهر و بــدره نیــز 

ــرد. ــد ک بازدی
راه  پــروژه هــای  از  بازدیــد 
خروجــی  خطــه  چهــار  ســازی 
شــهرآبدانان، تونــل کبیــر کــوه، 
طــرح چهــار خطــه خروجــی شــهر 
دره شــهر، پــروژه چهــار خطــه 
ســاختمانهای  شــهر،  دره  ورودی 
مســجد جامــع و کتابخانــه عمومــی 

ــروژه چهــار  شــماره 2 دره شــهر، پ
ــیرین،  ــمه ش ــت چش ــه واریان خط
ــدره،  ــیروان- ب ــی س ــور ارتباط مح
ــاهی  ــطح ملکش ــر همس ــع غی تقاط
خروجــی  خطــه  چهــار  وپــروژه 
شــهر ایــالم تــا تقاطــع ملکشــاهی 
از جملــه طــرح هــای مــورد بازدیــد 
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان 

ــود. ــالم ب ای
بهــادری در پایــان هــدف از این 
بازدیــد را بررســی آخریــن وضعیــت 
ــی و رفــع  پیشــرفت فیزیکــی و ریال
موانــع اجرایــی ایــن طــرح هــا 

ــوان کــرد. عن

مدیرکل راه و شهرسازی ایالم: در صورت تأمین اعتبار تونل کبیرکوه
 تا دو سال آینده افتتاح می شود
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اسیه )نگار( گرزین مطاعی
دانشجو دکتری اندیشه سیاسی

دانشگاه آزاد اسالمی چالوس

مقدمه
انتخابات  در  ترکیه  مردم 
رای  توسعه  و  عدالت  حزب  به  میالدی   2002 سال 
دادند تا شاهد تغییرات جدی در عرصه داخلی و خارجی 
کشورشان باشند. اما سواالتی درباره ماهیت این حزب 
به وجود آمد که آیا یک حزب مدرن و دموکراتیک با 
ریشه  های اسالم سیاسی توان بسط آزاد یهای مدنی 
و ماندگارسازی نظامی دموکراتیک را دارد. با بررسی 
ادبیات موجود در رسانه ها و محافل سیاسی قبل و بعد 
از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه خواهیم دید 
که تعریف واحدی از این حزب ارائه نمی شود. به عنوان 
رسانه های  از  بسیاری  انتخابات 2002  از  قبل  مثال 
غربی این حزب را حزبی بنیادگرا توصیف کرده بودند. 
دو سال بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و 
در پی تصویب چندین بسته عمده اصالحی در پارلمان 
ترکیه، حزب عدالت و توسعه را به عنوان حزبی »اسالم 
گرای اصالح شده« توصیف کردند. بعد از انتخابات سال 
2007 مجله اکونومیست این حزب را حزبی »بالنسبه 
اما حزب عدالت و توسعه خود را  اسالم گرا« خواند. 
یک حزب دموکراتیک محافظه کار می داند و برنامه 
اسالمی خود را نفی می کند. برخی از سکوالرها چنین 
استدالل می کنند که این نفی جز یک پوشش نیست 
و چون حزب قانوناً نمی تواند خود را اسالمی بخواند، 
یاسین  ندارد.  کاری  محافظه  به  تظاهر  جز  گریزی 
اکتای معتقد است در فضای سیاسی ترکیه که در آن 
تشکیل حزبی بر مبنای اندیشه های دینی غیرقانونی 
است، »دموکراسی محافظه کار« تنها برچسب قانونی 
است که امکان استفاده از آن برای حزب اردوغان وجود 
دارد. حزب عدالت و توسعه سعی کرده است که اسالمی 
نبودن خود را در سیاست های داخلی و خارجی اثبات 
اروپایی  اتحادیه  در  پروژه عضویت  تداوم  مانند؛  کند. 
در راستای موازین کپنهاک. حجم اصالحات سیاسی، 
حقوقی صورت گرفته در ترکیه در ظرف پنج سال اخیر 
از سه دهه گذشته فراتر رفته است. بعد از سال 1999 
مجازات اعدام لغو شده، آزادی بیان گسترش یافته و 
زبان و فرهنگ ترکیه به رسمیت شناخته شده است. 
این اصالحات در عین حال از اقتدار نظامیان کاسته و 
سلطه غیرنظامیان بر نیروهای امنیتی را افزایش داده 
است. براساس برنامه حزب عدالت و توسعه، این حزب 
دین را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بشری و 
سکوالریسم را پیش نیازی برای دموکراسی و ضامنی 
برای آزادی دین و وجدان می شناسد و تفسیر و تعریف 
سکوالریسم با برداشت ضددین بودن آن را رد می کند. 
این کتاب درصدد پاسخ به سه سوال مهم است. حزب 
عدالت و توسعه در چه جایگاهی قرار دارد؟ آیا اسالمی 

است؟ محافظه کار است یا سکوالر؟
نقد و بررسی بخش ها

فصل اول: زمینه تاریخی و عقیدتی
بورژوازی  یک  ظهور  حاصل  ترکیه  در  تحول 
است.  اروپایی  اتحادیه  به  آرمانی  نگاه  با  آناتولیایی 
و  اقتصادی 2001  بحران  فوریه 1997،  کودتای 28 
از  اروپایی  اتحادیه  به  الحاق  برای  کپنهاک  موازین 
عوامل شتاب دهنده این تحول بوده است. بسیاری از 
اندیشمندان موج جدید دموکراتیزاسیون را در چارچوب 
خارجی  عوامل  اما  کنند  می  بیان  کپنهاک  موازین 
این روند داشته است.  نقش بسیار مهمی در تسهیل 
دگردیسی سیاست های ترکیه حاصل تعاملی درون زا 
میان رویدادهای داخلی و خارجی از یک سو و سنت 
اسالمی و هنجارهای اتحادیه اروپایی از سویی دیگر 
است که براساس سیاست های محلی و جهانی عمل 
می کند. چارچوب این دگردیسی فرآیند عضویت در 
اجتماعی  و  سیاسی  پیامدهای  برخی  و  اروپا  اتحادیه 
آن است. ماحصل این دگردیسی سیاسی، ظهور حزب 
عدالت و توسعه بود. برخی از اندیشمندان انقالب، حزب 
عدالت و توسعه را حاصل تالش در راستای دستیابی 
به امنیت و مشروعیت رودروی دیدگاه های کمالیستی 
می دانند. نگارنده بیشتر بر عوامل ساختاری، اجتماعی و 
اقتصادی تاکید دارد. بعد از روی کار آمدن دولت اربکان 
ضعف های نیروهای سیاسی داخلی ترکیه با کودتای 
نظامی سال 1997 علیه این دولت آشکارتر شد. از این 
رو گروه های مسلمان ترکیه ناگزیر شدند تا در برابر 
اقتدار سیاسی فراگیر ارتش به حمایت خارجی رو کنند. 
رهبری حزب عدالت و توسعه به نیاز خود به چتر ایمنی 
اتحادیه اروپایی برای تقویت دموکراسی و توسعه حقوق 
بشر آگاهی دارد. من تکیه بر اتحادیه اروپا را نه فقط 
یک تاکتیک که تالشی در جهت تعمیق جامعه مدنی 
و دموکراسی می دانم. حزب عدالت و توسعه محصول 
است  سازی  غربی  و  بومی  مدرنیته  بین  کشمکش 
بحران  و  کودتای 1997  سیاسی  مهم  رویداد  دو  که 
اقتصادی سال 2001 در ظهور آن حزب نقش بسیار 

مهمی داشته است.
عوامل زمینه ساز سکوالریسم

ترکیه با تاسیس دولت عثمانی خدمات خود را وقف 
توسعه اسالم کرد. این حکومت تا قرن هفدهم به اوج 
توسعه ارضی خود رسید و در سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا 
از دروازه وین تا آذربایجان و از کریمه تا سودان گسترش 
یافت. اسالم به عنوان منشأ مشروعیت و وحدت دینی 
و دولت و سرچشمه هویت بود و نه نماد یکپارچگی 
مردم ترکیه. در امپراتوری عثمانی، اسالم سنی- حنفی 
به دین حکومت مرکزی با شبکه های آموزشی خاص 

خود در مراکز عمده شهری مبدل شد.
طرح ایدئولوژی غزا، دین و دولت و خالفت در 
و  حکومت  اسالمی  اندیشه  از  بازتابی  نوزدهم،  قرن 

جامعه عثمانی است. سنت غزوات یا جنگ به خاطر 
توسعه اسالم عامل لشکرکشی عثمانی بود. در حکومت 
عثمانی، علما نهاد تصمیم گیری در مورد فقه اسالمی، 
مسئولیت تدریس و اجرای شریعت اسالمی را برعهده 
داشتند. حاکمان عثمانی بعد از قرن 16  عهده دار تعیین 
ساختار نهاد علما بوده اند. علما به لحاظ عزل و نصب 
و مواجب کامال در دیوان ساالری دولتی ادغام شده 
بودند. حکومت از طریق جذب علما در دیوان ساالری 
بر  نظارت  و  نظارت داشت  آن  بر  موثر  نحو  به  خود، 
بود.  شده  مبدل  عثمانی  نظام  اصلی  وظیفه  به  دین 
یکی از عوامل کلیدی سکوالریسم در ترکیه مدرن با 
این میراث عثمانی، نظارت »نهادینه حکومت بر دین« 
و نیز نقش »قانون«، پیوندی تنگاتنگی دارد. قانون یا 
احکام صادره از سوی سلطان در زمینه هایی بود که 
خالء قوانین اسالمی در آن وجود داشت. قانون حکومتی 
و  ساالری  دیوان  عملکرد  بر  ناظر  مستقیمًا  سلطان 
دیوان ساالران بود که در مدارس قصر آموزش دیده و 
فارغ از حوزه شریعت همواره در خدمت سلطان بودند. 
آلمان  و  فرانسه  به  تحصیل  برای  که  دانشجویانی 
اعزام شدند پس از بازگشت به شکل گیری احساسات 
ناسیونالیسم در پیوند به دولت و میهن کمک کردند از 
جمله ابراهیم سیناسی افندی )1880-1830( نامیک 
کمال بیگ )1888-1840( که در بومی سازی مفاهیم 
اروپایی آزادی- شهروندی، افکار عمومی، ملی، حقوق 
طبیعی و دولت مشروطه براساس قانون اساسی نقش 

محوری داشتند.
پنج مرحله توسعه سیاسی در ترکیه

منشأ  عثمانی  امپراتوری  زوال  امپراتوری:  زوال 
بیستم  قرن  در  ترکیه  سیاسی  توسعه  مرحله  اولین 
بود)21(روشنفکران عثمانی با طرح مالحظاتی پیرامون 
شکل و محتوای اصالحات مدرن در زمینه های آموزش، 
قضا و قوای مسلح، تحت عنوان الزامات تجدید قوا و 
انسجام دولت، تضعیف اقتدار نهادها و مراجع دینی را 
دنبال می کردند)22( این اصالحات با هدف یکپارچه 
سازی جامعه و دولت و افزایش بر تمرکز دیوان ساالری، 
مدرنیزاسیون  و  تغییر  کلیدی  کار  و  ساز  به  را  دولت 
مبدل ساخت)23(. با تاسیس جمهوری در سال 1923 
و  سکوالریزاسیون  چارچوب  در  را  خود  منافع  دولت 
بنای ملتی برخاسته از گروه های متنوع قومی و دینی 
تعریف کرد. دولت کمالیست در واقع دولتی رسالت گر 
بود)40( که هدف آن خلق ملت ترک و نیل به سطح 
تمدن اروپایی می باشد. مصطفی کمال پاشا، بنیانگذار 
آن بعد از 1923 اصالحاتی را در راستای ایجاد ملت- 
دولتی همگن اعمال نمود که در آن هویت های قومی 
و دینی در سایه ناسیونالیسم ترک، ساخته و پرداخته 
دولت قرار داشت. این اصالحات که کمالیسم خوانده 
شد دین را در راستای ایجاد جامعه ای سکوالر مقید 
ساخت. در این دیدگاه سکوالریسم بیش از آن که به 
معنای جدایی رسمی دین و اقتدار سیاسی باشد، یک 
ایدئولوژی اثبات گرای دولتی با هدف تشکیل جامعه 
ای همگن و طبقاتی است. سکوالریسم ترکیه نشئت 
گرفته از سنت فرانسوی ژاکوبنی-دولت ساالرانه)41( 
با  آشکارا  که  است   )1871-1942( سوم  جمهوری 
قرائت آنگلوساکسونی سکوالریسم تفاوت دارد. دولت 
سکوالر در ترکیه به جای اتخاذ موضعی بی طرف در 
قبال رفتارها و باورهای دینی شهروندان، هدفش حذف 
تظاهرات دینی از سپهر عمومی و قرار دادن دین تحت 
و  قانون  سکوالریزاسیون  بود.  دولت  شدید  نظارت 
آموزش، دو ابزار قرائت کمالیستی از سکوالریسم است. 
در پروژه کمالیستی هدف، مهار دین و کاهش سطح آن 
تا حد ایمان فردی است که فهم آن تنها در چارچوب 
یک پروژه مدرن ملت سازی امکانپذیر است. بر این 
اساس نظام آموزشی از همه اشکال نفوذ دین پاک شد. 
مانند: تغییر الفبا، پوشش، تقویم و تعطیالت رسمی و...

ترکیه،  در  جمهوری  ایجاد  جمهوری:  تاسیس 
مسئله اصلی چگونگی تحکیم رژیمی سکوالریسم بود. 
دولت در این مرحله ابتدا دیوان ساالری ایدئولوژیک 
خاص خود )کمالیسم( را به منظور حفظ استقالل ملت 
و مدرنیزاسیون مبدل شد و از دولت در برابر نیروهای 
اجتماعی دفاع می کرد. هدف این ایدئولوژی استقالل 
دولت از نیروهای داخلی و خارجی با ایجاد ملت-دولت 
بود. ساختار چند حزبی: در این مرحله )1950-1983( 
به منظور احراز جایگاه خود در میان دموکراسی های 
غربی نظامی چند حزبی را برگزید. در این مرحله مسائل 
عمده کشور عبارت بود از: چگونه باید از کشور )علیه 
دفاع  اسالمی(  اقتدار  )علیه  نظام  و  و شوروی(  اتحاد 
کرد؟ و چگونه باید به ملتی توسعه یافته مبدل شد؟ 
تداوم سلطه  برای  که حزب جمهوریت خلق  آنجا  از 
کمالیستی از پشتیبانی مردمی چندانی برخوردار نبود، 
ارتش در نظامی چند حزبی  اولویت  به  از رژیم  دفاع 
مبدل شد. احزاب سیاسی همزمان ناگزیر به بازی در 
دو میدان انتخابات و رژیم بودند. در بازی انتخاباتی، 
احزاب در پی حداکثر سازی آرا و کرسی های خود در 
برابر احزاب رقیب هستند در حالی که در بازی رژیم 
دغدغه اصالح رژیم موجود را دارند. این احزاب عبارت 
عدالت،  وطن،  مام  خلق،  جمهوری  حزب  از:  است 
دموکراتیک و... تشدید جنگ سرد در جهان و موقعیت 
جغرافیایی ترکیه باعث شد تا آنکارا از جایگاه خاصی 
در استراتژی قدرتهای غربی برخوردار شود. به طوری 
که در این مرحله ترکیه )1952( به عضویت ناتو در 
آمد. سرریز کمک های غربی به ترکیه منجر به اقتدار 
موقعیت ارتش در این کشور شد و آن را به ابزار سیاست 
آمریکا در ترکیه مبدل ساخت. اقتدار ارتش در حکومت 
ارتش  نوعی »حاکمیت دوگانه« شد.  پیدایش  عامل، 
غیرمنتخب در برابر دولت منتخب. در این دوره نظام 
چندحزبی، قانون اساسی جدید 1961 با گرایش لیبرال 
و همچنین قطبی شدن عقیدتی جامعه در سال های 

1970 از عوامل تعمیق تعامالت دولت و جامعه بود.
این  در  اقتصادی)1983-1999(:  ساختار  تغییر 

پیرامون خصوصی سازی و  تازه  مرحله زبان سیاسی 
ثروت اندوزی فردی، حقوق بشر و جامعه مدنی شکل 
گرفت. تحکیم سیاست های اقتصادی نولیبرال موجب 
ظهور بورژوازی آناتولیایی شد. در این مرحله گروه های 
کردی، اسالمی و علوی پرسش هایی را مانند »چگونه 
می توان هویت ویژه کردی، اسالمی یا علوی را وارد 
سپهر عمومی ساخت؟« مطرح کردند. لیکن با توجه 
به رویکرد نیروهای دموکراتیک و بازار، هویت آنان به 
صورت فردی تعریف شد. آنچه که جهت گیری جامعه 
ترکیه را مشخص ساخت اقتصاد بود نه سیاست. مقصود 
نگارنده از نولیبرال، تبعیت دولت و سیاست از نیروهای 
بازار و گزینه های فرد محورانه است. نولیبرالیسم در 
ترکیه به عنوان عدم دخالت دولت در اقتصاد و سپهر 
عمومی، بر نگرشی کارآفرینانه در سیاست ورزی تاکید 
دارد.تشکیل هویت سیاست اسالمی: در این مرحله مهم 
ترین موضوع »هویت سیاسی اسالمی« در ترکیه است. 
ساختار مناسبات دولت و جامعه در پی تصمیم هلسینکی 
)1999( دچار تغییر شد. در این مرحله یکی از متغیرهای 
مهم ارتش بود. ارتش ترکیه که پایه گذار جمهوری در 
این کشور است رسالت مدرنیزاسیون و سکوالریزاسیون 
را به دوش می کشید. هیچ گاه با نیروهای خارج از خود 
همکاری نداشته و اجازه تصاحب این نهاد توسط احزاب 
و گروه های دیگر را نمی داد. متغیر دیگر مشروعیت 
عام دموکراسی است. بحران معاصر در ترکیه ریشه در 
سازی  مدرن  آن  هدف  که  دارد  کمالیسم  ایدئولوژی 
جامعه از طریق ابزاری تحت نظر دولتی است. دولت تا 
جایی به احزاب چپ و راست اجازه فعالیت می دهند که 
در حیطه متغیرهای ایدئولوژیک دولتی باقی بمانند و در 
مسیر کمالیستی حرکت کنند. ترکیه صرف نظر از این 
تنش سیاسی دائم، یک اقتصادی آزاد و مالیات محور 
است و طبقه میانه ای در حال رشد دارد. اسالم حلقه 
اتصال بین دولت و ملت و گوناگونی اقتصادی بسترساز 
کثرت گرایی در جنبش های اسالمی است.در ترکیه 
حکومت، نخستین رکن محافظه کاری است و خصایل 
اسالمی دومین رکن حیات روزمره ترک ها ثمره ارزش 
های مشترک آنان است. در این ترکیب سکوالریسم 
نقشی متضاد و دو سویه دارد. از سویی خصایل اسالمی 
را تضعیف می کند و از دیگر سو منشأ توانمندی دولت 
است. سکوالریسم ترکیه با ایجاد فضایی بسته و مهار 
شده برای عملگرایی اسالمی اجازه هیچ حرکتی را در 
یکی  نمیدهد.  حکومت  سکوالر  ماهیت  تغییر  جهت 
و 1981ترکیه  اساسی1962  قانون  پایداری  اصول  از 
الزام حکومت به تقویت وجوه سکوالر نظام سیاسی و 
حفاظت از آن است. متغیرهای نهادینه در ترکیه مانع 
اذعان صریح احزاب به اسالمی بودن است. قواعد رژیم، 
گروه های اسالمی را ناگزیر از حرکت در محدوده احزاب 
راست، میانه می کند که این خود مسبب وابستگی بیشتر 
گروه های اسالمی، محافظه کاران و برخی ناسیونالیست 
ها بوده است. محافظه کاران رسالت خود را حفاظت 
از ارزش های ملی، سنتی و معنوی ملت می دانند و 
اسالم را درون مایه اجتماعی جامعه در فرهنگ ملی 

قلمداد می کنند.
ناسیونالیسم و اسالم گرایی

مصطفی کمال در پی خلق مجموعه ای از نهادها 
و نظام های حقوقی برای نظارت بر اسالم و بهره گیری 
از آن در صورت نیاز بازآفرینی آن بود. فعالیت هر حزب 
یا گروه های اجتماعی متکی بر هویت دینی مانند سلسله 
های صوفی را که به نیت پیشبرد عالیق دینی تاسیس 
شده بود ممنوع و غیرقانونی اعالم کرده بود. ماموریت 
حکومت، شکل دهی و ساماندهی نیازهای دینی مردم 

به نوعی سازگار با ماهیت سکوالر حکومت بود.
سازی  آزاد  برنامه  و  کمال  مصطفی  اصالحات 
اقتصادی تورگوت اوزال فرصت هایی را به وجود آورد 
که جانمایه ای برای تجدید ساختار اسالم شدند. در بافت 
ترکیه نهادهای حکومتی و قرائت ترکی از ناسیونالیسم 
نقشی تعدیل کننده و قاطع در پایه گذاری جنبشهای 
اسالم داشته اند. عمل گرایی اسالمی یا اسالم گرایی 
در  است.  گرفته  شکل  ترک  ناسیونالیسم  قالب  در 
نتیجه نمیتوان ترک بود اما مسلمان نبود. یک یونانی 
غیرمسلمان، ارمنی یا یهودی می تواند شهروند ترک 
باشد اما ترک نخواهد بود.در دوران جنگ سرد اسالم 
گرایی و عمل گرایی سیاسی اسالم محور حول سلسله 
دوران  این  در  بود.  گرفته  شکل  صوفی  پنهان  های 
فراگردی دوگانه رخ نشان می داد. ناسیونال شدن اسالم 

و اسالمی شدن ناسیونالیسم علیه عملگرایی نوظهور 
چپ. جنبش »نور نو صوفی« قرابتی با ناسیونالیسم یافت 
و سنت نقشبندی بر مرجعیت حکومت تاکید گذارد. در 
سالهای1960 »نجیب فاضل کساکورک« و »عثمان 
یوکسل سردنگچتی« با ارائه تعریفی از ناسیونالیسم ترک 
در چارچوب اسالم، نقش سازنده ای در شکل گیری 
اسالم گرایی ترک آمیخته با ناسیونالیسم داشتند. برای 
بسیاری از ترک ها عشق به دین و عشق به ملت در 

هم آمیخته و یکپارچه شده است.
روشنفکران مسلمان ترک چون »نجیب فاضل« و 
»نورالدین توپجو« )1975-1909( و گروه های صوفی 
با روگردانی از نفوذ نویسندگان تندروی خارجی )قطب، 
اساسی  عنصر  را  اسالم  مودودی(  موالنا  و  شریعتی 
فرهنگ می دانستند. در حالی که اسالم گرایان تندرو 
در پی دگردیسی جامعه و حکومت بودند، روشنفکران 
سنتی با گرایشات صوفی بر حفظ حکومت و ارزش های 

فرهنگی ترک تاکید داشتند.
فصل دوم: ریشه های سیاسی و اقتصادی 
حزب عدالت و توسعه: فرصتها و واکنش 
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های  فرصت  از  گیری  بهره  با  اسالمی  جنبش 
حزب  حزبی،  چند  نظام  در  موجود  سیاسی  رقابتی 
تخرب  فراگرد  کرد.  تاسیس   1970 سال  در  را  خود 
و مشارکت در دولت ائتالفی موجب تحکیم استقالل 
احزاب اسالمی و گسترش حضور اجتماعی آنها شد. در 
اوایل سال های 1970 حزب نظام ملی تاسیس شد که 
به لحاظ نمادین و سیاسی گرایش اسالمی بیشتر داشت 
و اربکان در آن به سخنگوی خرد، بورژوازی و پیشه 
وران محروم از حمایت دولت مبدل شد؛ بعد از کودتای 
نظامی1971دادگاه قانون اساسی و حزب نظام ملی را 
به بهانه تالش برای تاسیس یک حکومت دین ساالر 
و نقض ممنوعیت استفاده از دین برای مقاصد سیاسی 
منحل ساخت. سپس نجم الدین اربکان حزب رستگاری 
ملی را که بر محورهای اخالق و فضیلت تاسیس کرد.
گفتمان جنبش دیدگاه ملی بر توسعه نیافتگی آناتولی و 
به حاشیه رانده شدن بورژوازی ایاالت از سوی سرمایه 
داران هوادار کمالیسم با محوریت استانبول تکیه داشت. 
جنبش دیدگاه ملی به نوعی تبلور شورش طبقاتی علیه 
سیاستهای حکومت سکوالر – کمالیست بود. از نگاه 
اربکان، این نظام فارغ از ارزشهای اخالقی بورژوازی 
آناتولیایی، بیگانه و عامل از خودبیگانگی بود. دیدگاه 
اقتصادی اربکان مدرنیزاسیون و بازار آزاد بود. مقصود 
وی از مدرنیزاسیون صنعتی شدن، بهداشت و درمان 
بهتر، فناوری بیشتر و ایجاد شرایط زندگی مطلوبتر با 
تکیه بر ارزشهای ترک و اسالمی بود. دیدگاه فرهنگی 
اربکان بر ارزشهای اجتماعی و اخالقی عثمانی تاکید 
داشت و مخالف ارزش های وارداتی اروپایی بود. رهبران 
حزب عدالت و توسعه تحت رهبری اربکان آموزش می 
دیدند. در سال 1980 با توجه به قطبی شدن بیش از 
پیش جامعه و تجزیه ساختار حکومتی ارتش مداخله 
کرد و حزب رستگاری ملی و تقریبا همه احزاب دیگر 

را تعطیل کرد.
فرصت اقتصادی

برای فهم ریشه ها و سیاست های حزب عدالت و 
توسعه عالوه بر شناخت زمینه های سیاسی و اجتماعی 
بازیگران جدید مسلمان بورژوازی اسالمی آناتولیایی به 
عنوان مهمترین نیرو در تکامل جنبش های اسالمی 
ترکیه، هویت، سیاست ورزی و مناسباتشان با گروههای 
این  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  نیز  اسالمی  سیاسی 
بررسی از این رو اهمیت دارد که عهده دار تامین مالی 
الزم برای جنبشها و گفتمان های گوناگون اسالمی 
همین بورژوازی آناتولیایی، از طریق اعانات، ایستگاه 
های تلویزیونی و رادیویی و روزنامه های خود بوده است.
دوره  ترین  حیاتی   1983-1987 های  سال 
برای ترکیه مدرن و دورانی متاثر از افکار و شخصیت 
تورگوت اوزال بود. وی باورهای عمیق دینی داشت اما 
کامال پایبند سرمایه داری و اقتصاد بازار بود. اوزال با 
آزادسازی و یکپارچه سازی نیروهای اقتصادی و دینی 
آناتولی تعریف جدیدی از بورژوازی ارائه کرد که زمینه 
ساز دگردیسی سیاسی و فرهنگی در انقالب سیاسی 
دوم اردوغان شد. سیاست های اقتصادی نولیبرال اوزال 
گشایش عمده در فضاها و فرصتهای سیاست، اقتصاد، 
آموزش و رسانه بوجود آورد.بورژوازی اسالمی ترکیه 

در بطن سیاست های نولیبرال دولت تکامل یافت که 
در آن از طریق مقررات زدایی و گشایش اقتصاد، زمینه 
شرایط مساعد اقتصادی و ظهور شبکه  های نوین و 
فراملی، ملی فراهم شده بود. ظهور بورژوازی اسالمی 
آناتولیایی محور، فراگردی رو در روی ائتالفی اقتصادی 
بود.  استانبول  داران  بین دولت و سرمایه  فرهنگی  و 
اکثریت کارآفرینان اسالمی اولین نسل فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها بودند، از سیاست های اقتصادی نولیبرال 
اوزال سود جستند. این کارآفرینان اولین نسل نخبگان 
اقتصادی شهری هستند که هنوز مناسبات مستحکمی 
آنها  دارند.  آناتولی  روستاهای  و  کوچک  شهرهای  با 
نخستین بار در سنین جوانی در شهرها و روستاهای 
خود با ارزشهای اسالمی آشنا شده بودند و از آنجا که 
چندین سال از عمر خود را در خوابگاه های دانشگاه 
صوفی  های  سلسله  یا  نورسی  توسط  عمدتا  که  ها 
نقشبندی اداره می شد، گذرانده و شیوه عینی سازی 
پیاده کردند.  پروژه ای جایگزین،  به عنوان  را  اسالم 
این قشر به عنوان نخبگان اقتصادی نوین شهری در 
انجمن صاحبان صنایع و بازرگانان مستقل شکل گرفته 
است و این انجمن در راستای بنیان یک اخالق حرفه 
ای، سخت کوشی و کارآفرینی را الزمه یک مسلمان 
شایستهمی داند کار را نوعی عبادت و حکمی قرآنی به 
حساب می آورد. نجم الدین اربکان که در سال )1987( 
اقتصادی  در سایه شرایط  تاسیس کرد  را  رفاه  حزب 
با  پیوند  برقراری  طریق  از  حزب  این   ،)1980( سال 
طبقه  در  فعال  حرفه  ای  عناصر  شهری،  فقیر  اقشار 
میانه به خصوص کارآفرینان نوپدید مسلمان شهری 
اسالمی  کارآفرینان  بین  پایگاه سنتی  توسعه  درصدد 
و سیاستمداران موجب نوعی هم زیستی تازه شد که 
اهداف دوگانه و باورهای جنبش اسالمی را دنبال می 
مفهوم شهرداری   )1990( رفاه طی سال  کرد. حزب 
اجتماعی را به منظور حل مسئله فقر از طریق خلق 
شبکه  های افقی کمک به نیازمندان ابداع نمود. توفیق 
چشمگیر حزب رفاه در شهرداری ها به پیروزی عمده 
آن در انتخابات سراسری سال )1995( منتهی شد و 
این حزب را به بزرگترین حزب در پارلمان با بیش از 
21 درصد آرای عمومی مبدل ساخت. در سال )1997( 
از تعطیلی حزب  نمایندگان اسالم گرای مجلس بعد 
رفاه، حزب فضیلت را تاسیس کردند که با شرکت در 
انتخابات سراسری سال )1999( توانستند 5/ 15 درصد 
آن را به خود اختصاص دهند و به عنوان سومین حزب 
بزرگ وارد مجلس شدند. به علت وجود بحران سیاسی 
این وضعیت  تداوم  به  رغبتی  مردم   )1997( در سال 
نداشتند. از سوی دیگر ارتش اعالم کرده بود که حتی 
در صورت پیروزی حزب فضیلت در انتخابات )1999( 
این حزب مجاز به تشکیل دولت نخواهد بود. ترس از 
انحالل حزب فضیلت باعث شد تا رهبران این حزب 
مشی معتدل تری در پیش بگیرند. این حزب بدون اشاره 
مستقیم به اسالم و ارزش های اسالمی، بر تفویض 
اروپایی  سیاست  و  داشت  تاکید  مناطق  به  اختیارات 
پایبند بود. اقدام مروه کاواکچی عضو جدید مجلس از 
حزب فضیلت)داشتن روسری در حین سوگند( موجب 
اعتراضات شدید در محافل سیاسی شد که این امر به 
حیات سیاسی حزب فضیلت در سال)2001( پایان داد. 
با انحالل حزب فضیلت دو گروه انشعابی از این حزب، 
جداگانه تشکیل حزب دیگری دادند. طرفداران اربکان 
رهبری  به  را  سعادت  حزب   )2001( سال  ژوئیه  در 
دنبال  به  این حزب  تاسیس کردند.  »رجایی کوتان« 
احیای گفتمان دیرین اسالمی بود. در مقابل این گروه، 
اعضای میانه روتر حزب فضیلت، حزب عدالت و توسعه 

را به رهبری اردوغان تشکیل دادند.
فصل سوم : ایدئولوژی، رهبری و سازمان

حزب عدالت و توسعه در اوت )2001( به رهبری 
تشکیل شد. حزب  معتدلین حزب فضیلت  عبدا...گل 
عدالت و توسعه در زبان ترکی Akpart به معنای 
حزب پاک است. این حزب در انتخابات )2002( توانست 
34 درصد آراء )از 550 کرسی، 363 کرسی( را به خود 
اختصاص داد در حالی که حزب سعادت فقط 3 درصد 
آراء را کسب کرد. نارضایتی عمومی از اقتصاد و احزاب 
سیاسی موجب شد تا بسیاری از مردم یا اصواًل رأی 
ندهند یا به جای احزاب موجود، به حزب تازه تأسیس 
عدالت و توسعه رأی بدهند. اردوغان در زمان صدارت 
شهرداری استانبول آموخت که توجه مردم ترکیه بیش 
دارند.  خدمت  توقع  بزرگ،  آرمانهای  و  ایدئولوژی  از 

اردوغان معتقد بود که خدمت به مردم فلسفه وجودی 
قابلیت  موانع تحقق  است  حکومتی است که موظف 
های بالقوه افراد را از پیش پای آنان بردارد. به باور وی 
انسان اساس ارزشهاست و رسالت حکومت خدمت به 
این انسان است. وی درصدد است تا فلسفه مدیریت 
عمومی تورگوت اوزال که مبتنی بر تغییر فرهنگ دیوان 
ساالری و گذار از رسالتی تمدن ساز به رسالت خدمت به 
مردم در راستای بهبود شرایط زندگانی روزمره آنان را 
تداوم بخشید. اردوغان خواهان دگردیسی دیوان ساالری 
به عنوان الزامی برای »اروپایی شدن« ملت – دولت 

ترکیه است.
از نظر اردوغان محافظه کاری یک هویت سیاسی 
است که بر اخالق، ارزش های خانواده و تغییراتی نظام 
مند تکیه دارد. به عبارتی دیگر حزب عدالت و توسعه به 
محافظه کاری ایمان گرایانه پایبند است که بر سهم دین 
در تعریف زندگی پاک تأکید دارد. محبوبیت اردوغان 
همواره فراتر از حزب یا کابینه او بوده و به عبارتی حزب 
تحت الشعاع شخصیت فردی او بوده است. »حسین 
بسلی« نماینده مجلس ترکیه و همکار نزدیک اردوغان 
معتقد است که »حزب عدالت و توسعه فاقد هویت یا 
ایدئولوژی است این خصلتی است که الزمه تبدیل آن 
به حزبی رهبرمحور است تا وی بتواند آن را آنگونه که 

می خواهد شکل دهد.«
حزب عدالت و توسعه در بردارنده طیفی از جوامع 
قومی، منطقه ای و دین، هویت های متضاد ترک، کرد 
و سنی است به اعتقاد »دنگیر میر محمد فرات« معاون 
رئیس حزب برای مهار سیاست ورزی هویتی سه خط 
قرمز وجود دارد. »ممنوعیت منطقه گرایی«، »ممنوعیت 
ناسیونالیسم قومی« و »ممنوعیت سیاست ورزی دینی«. 
و در نهایت به اعتقاد فرات حزب عدالت و توسعه حزبی 
دموکراتیک است که بسط دموکراسی، مباحث عمومی 
در حوزه حقوق بشر، ماهیت حکومت و سیاست های 
مرتبط با آن را دنبال میکند. حزب عدالت و توسعه با 
معرفی خود به عنوان هوادار دموکراسی محافظه کار 
هرگونه برچسب اسالمی به خود یا صرف مسلمان بودن 
خود را نفی می کند. از این رو مسائلی همچون استفاده یا 
عدم استفاده از روسری زنان ترکیه در مالحظات حقوق 
بشر و گزینه های فردی تفسیر میشود. دلیل اصلی حزب 
برای تظاهر به محافظه کاری، دشواری تغییر ریشه ها 
به هویتی سیاستی است.  و هویت فرهنگی اسالمی 
ایمن  و  مشروعیت  مشکل  بر  غلبه  منظور  به  حزب 
ساختن خود به مفهوم و اندیشه دموکراسی محافظه 
کار رو کرده و با معرفی خود به عنوان وارث مندس و 
اوزال قصد فاصله گرفتن از ریشه های اسالمی خود 
و دیدگاه های را دارد. گرایش های سیاسی طرفداران 
حزب عدالت و توسعه براساس انجمن پژوهش های 
سیاسی ترکیه اینگونه توصیف شده است. 27 درصد 
اسالم گرا، 15 درصد راست گرا، 14 درصد دموکرات، 
10 درصد محافظه کار، 10 درصد سوسیال دموکرات، 
6 درصد ناسیونالیست، 3 درصد کمالیست و 3 درصد 
ناسیونالیست محافظه کار. از لحاظ گستره جغرافیایی 
نیز رأی دهندگان حزب عدالت و توسعه آنها در کل 
ترکیه پراکنده اند. لیکن اقبال اقوام از جمله اکراد ترکیه 
به این حزب از جایگاه مهمی برخوردار است. این حزب 
در انتخابات های برگزار شده بخش قابل توجهی از آراء 

خود را از منطقه کردنشین اخذ کرده است.
فصل چهارم: رجب طیب اردوغان و 

عبدا... گل
دو  سیاسی  زندگی  به  نگارنده  فصل  این  در 
توسعه  و  عدالت  حزب  تأثیرگذار  و  مهم  شخصیت 

پرداخته است. 
در   )1954( سال  در  وی  اردوغان:  طیب  رجب 
پوتامیا در ریزه واقع در ساحل دریای سیاه بدنیا آمد. 
کرد.  مهاجرت  استانبول  به  خانواده  اتفاق  به  سپس 
رجب طیب اردوغان متأثر از چهار نهاد اجتماعی است 
که عبارتند از: محله کاظم پاشا، نظام مدارس محافظه 
کار دینی امام خطیب، اتحادیه دانشجویی قومیـ  دینی 
)MTTB( و جنبش دیدگاه ملی اربکان. محله کاظم 
پاشا: این محله دارای بافت ترکیبی، جمعیتی پایین تر از 
طبقه متوسط است. ساکنان فقیر کاظم پاشا با اخالقیاتی 
به شدت محافظه کار هستند. نظام مدارس امام خطیب: 
اردوغان دوره آموزش دینی خود را در مدرسه تابستانی 
محله که در مسجد برگزار می شد، گذراند. در کنار برنامه 
آموزش عادی، برای یادگیری علوم اسالمی در مدرسه 
امام خطیب ثبت نام کرد. این مدارس در چارچوب ماده 
تربیت  با هدف  فراگیر  آموزش  قانون شماره 430   4
تأسیس شد.  دینی  ارائه خدمات  برای  نیروهای الزم 
اردوغان در این باره می گوید: دوره تحصیل در مدرسه 
امام خطیب همه چیز من است. شخصیت و گرایشات 
من در آنجا شکل گرفت و این مدرسه بود که مرا به 
خودم شناساند. عضویت در اتحادیه ملی دانشجویان: 
این اتحادیه که بدواً به عنوان یک انجمن دانشجویی 
دستوری  اصالحات  مبلغ  و  می شد  شناخته  سکوالر 
کمالیستی بود، در اواخر سال )1969( با هدایت »راسیم 
جی نیسلی« و »اسماعیل کارامان«، رهبری و دیدگاه 
خود را متحول ساخت و ناسیونالیسم قومی ـ دینی با 
قرائتی خاص از تاریخ عثمانی به عنوان هسته بنیادی 
در  شد.  مبدل  آن  بنیادی  ایدئولوژی  به  ترک  هویت 
سال 1970 نجیب فاضل به نظریه پرداز اصلی اتحادیه 
عنوان  به  نیز  سازمان  و  شد  مبدل  دانشجویان  ملی 
ماهیت  تغییر  ضدکمالیست  ضدکمونیست،  سازمانی 
داد. در سال )1969( اردوغان به این سازمان پیوست. 
حزب رستگاری ملی: اردوغان به عنوان رئیس شاخه 
جوانان استانبول این حزب بود. در سال 1984 به ریاست 
شاخه ناحیه بیوگلوی این حزب در استانبول رسید. وی 
در سال )1994( شهردار استانبول شد. وی به عنوان 
شهردار سعی در بازیابی حافظه عثمانی و تحکیم هویت 

اسالمی داشت. 
ادامه دارد

سکوالریسم و دموکراسی اسالمی در ترکیه
چکیده:

حزب اسالم گرای عدالت و توسعه در سال 2۰۰2 در ترکیه به قدرت رسید. 
این حزب از آن زمان، با فاصله گرفتن از یک موضع سخت عقیدتی، به رهیافتی 
محافظه کارتر و گرایشی دموکرات تر گرائیده است. م. هاکان یاووز، اندیشمند 
برجسته  ترک با نقد و بررسی این دو سودایی حزب عدالت و توسعه، به چگونگی 
رویکرد حزبی سیاسی و پایبند به ایدئولوژی عمیقاً دینی، به تساهل و دموکراسی، و 

نیز پرسش بنیادین امکان تعدیل رفتار و عقیده گروه های تندرو اسالمی در فرایندی 
الجرم تعاملی با یک نظام سیاسی قانون محور و رقابتی می پردازد. چیرگی واقعیات 
سیاسی بر عقاید و اصول جزمی ــ و تحلیلی که نویسنده از خیزش و تکامل حزب 
عدالت و توسعه و پیروزی آن در انتخابات سال 2۰۰۷ ارائه می دهد، کم وبیش در 
سایر کشورهای مسلماِن مواجه با چالش های مشابه و قابل عبور است. کتاب، با 
پرداختن به مسائلی اساسی، ازجمله مشارکت سیاسی، اقتصاد، امنیت داخلی، مسئله 
کردها و تالش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپایی، پژوهشی استادانه از سیاست 

ورزی مدرن ترک اسالمی ارائه می دهد، که می تواند مورد استفاده طیف گسترده ای 
از خوانندگان ــ دانشجویان، کارشناسان و سیاستگذاران ــ قرار گیرد. م. هاکان 
یاووز، استاد بخش علوم سیاسی و مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه یوتا در آمریکا 
است. کتاب های ظهور ترکیه  نوین: دموکراسی و حزب عدالت و توسعه )2۰۰۶( 

و هویت سیاسی اسالمی در ترکیه )2۰۰5( از جمله آثار او است.

کلمات کلیدی: سکوالریسم، دموکراسی اسالمی ، ترکیه
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رقابت های پارالمپیک توکیو؛
مدال طال برای جودوکار کم بینای ایران

در  ایران  کاروان  بینای  کم  جودوکار 
یافت  مدال طال دست  به  توکیو  پارالمپیک 
تا عملکرد درخشان جودوکاران ایران در این 

رویداد مهم، تکمیل شود.
محمدرضا  جوانان؛  دنیای  گزارش  به 
 100 مثبت  وزن  جودوکار  زاده  خیراهلل 
کیلوگرم تیم ملی کشورمان در کالس B2 و 
در دیدار فینال پارالمپیک 2020 توکیو با غلبه 
بر چیکویدزه حریف سرسخت گرجستانی به 

مدال طال دست یافت.
در حالیکه حریف گرجستانی پرتالش 

به نظر می رسید اما خیراهلل زاده موفق شد حریف را در اوسای کومی )حالت ضربه فنی( 
نگه داشته و برنده این مبارزه لقب بگیرد.

این سومین طالی کاروان سردار دل های ایران در چهارمین روز رقابت نمایندگان 
ایران در پارالمپیک توکیو است.

خیراهلل زاده پیش از فینال در دو دیدار دیگر توانسته بود جانگجون چوئی از کره 
و تئودور سوبا از جامائیکا را شکست دهد.

حریف گرجستانی خیراهلل زاده در فینال صاحب مدال نقره جام جهانی 2010 بود.
پیش از این و در وزن منهای 90 کیلوگرم پاراجودو 2020 توکیو نیز وحید نوری 

توانست با شکست حریف انگلیسی خود مدال طالی این وزن را کسب کند.
به این ترتیب تیم جودوی پارالمپیک ایران با حضور دو نماینده توانست دو مدال 
خوشرنگ را کسب کند.روح اهلل رستمی در پاراوزنه برداری نیز موفق به کسب مدال 

طال برای ایران شده است.
کاروان ایران در این دوره از بازی ها تاکنون 6 مدال ) 3 طال، 3 نقره ( در وزنه 

برداری، دوومیدانی و جودو کسب کرد.
کاروان پارالمپیک ایران در پانزدهمین دوره بازی ها با کسب 24 نشان ) هشت 

طال، 9نقره و هفت برنز( در جایگاه پانزدهم ایستاد.

رقابت های بوکس قهرمانی نوجوانان آسیا؛
طالی تاریخی بوکسور نوجوان ایران

بوکسور وزن 75 کیلوگرم تیم نوجوانان 
ایران موفق شد یک مدال طالی تاریخی را در 

رقابت های قهرمانی آسیا کسب کند.
به گزارش دنیای جوانان، در آخرین روز 
از رقابت های بوکس قهرمانی نوجوانان آسیا 
2021 امارات، هیربد اسالمی، بوکسور وزن 
75 کیلوگرم ایران موفق شد با شکست دادن 
حریف قدرتمند ازبکستانی، مدال طالی این 

وزن را از آن خود کند.
کیلوگرم،   75 وزن  فینال  در  اسالمی 

»نکبویف« از ازبکستان را پیش رو داشت و در راند سوم مبارزه با این بوکسور موفق 
شد قدرت خود را به حریف دیکته کرده و این دیدار نزدیک را با پیروزی پشت سر 
بگذارد تا مدال طالی بوکس آسیا را، بعد از چندین سال به نام ایران ثبت کند.به این 
ترتیب، هیربد اسالمی موفق شد با این مدال طال، یک طلسم تاریخی را برای بوکس 
ایران بشکند. بیش از یک دهه است که بوکسورهای نوجوانان ایران در رقابت های 

قهرمانی آسیا فینالیست نداشته اند و در رسیدن به مدال نقره و طال ناتوان بوده اند.
با این مدال، تیم نوجوانان ایران با کسب دو مدال برنز توسط علیرضا براتعلی پور 
در 60 کیلوگرم و محمدمهدی مصباحی در 80+ کیلوگرم و یک مدال طال توسط هیربد 
اسالمی 75 کیلوگرم، به کار خود در رقابت های قهرمانی آسیا 2021 دوبی پایان دهد.

ترکیب تیم بوکس نوجوانان ایران در رقابت های قهرمان آسیا
وزن 54 کیلوگرم: میالد فالحی )حذف شد(

وزن 60 کیلوگرم: علیرضا براتعلی پور )مدال برنز(
وزن 63 کیلوگرم: علیرضا موسوی )حذف شد(

وزن 66 کیلوگرم: محمدسینا مرتضوی فر )حذف شد(
وزن 75 کیلوگرم: هیربد اسالمی)مدال طال(

وزن 80+ کیلوگرم: محمدمهدی مصباحی )مدال برنز(
مبارزات مرحله فینال )روز پایانی( رقابت های قهرمانی جوانان آسیا 2021 دوبی 

نیز امروز برگزار می شود که دو بوکسور ایران مقابل حریفان به روی رینگ می روند.
هدایت تیم نوجوانان و جوانان بوکس ایران را رضا مهدی پور به عنوان سرمربی 
برعهده دارد. مرتضی سپهوند، ایمان طیبی، مهدی طلوتی و محمد مهدی پور هم 

مربیان این تیم ها هستند.

بازی های پارالمپیک توکیو 2۰2۰؛
نقره صلحی پور فقط با یک حرکت!
سومین وزنه بردار ایرانی در بازی های 
پارالمپیک توکیو 2020 با مدال نقره به کار 

خود پایان داد.
پنجم  روز  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
خوشایندی  اتفاقات  با  که  توکیو  پارالمپیک 
با یک مدال  بود،  ایران همراه  برای ورزش 
نقره دیگر در سالن وزنه برداری ادامه پیدا کرد.

 97 منهای  وزن  در  صلحی پور  حامد 
کیلوگرم رشته پاراوزنه برداری به مصاف رقبای 
خود رفت؛ در حالی که در دو روز اخیر هم دو 

وزنه بردار ایرانی با یک طال و یک نقره خوش درخشیده بودند.
این وزنه بردار ایرانی که در دو حرکت اول با وجود مهار کردن وزنه های مدنظر، 
حرکاتش توسط داوران خطا اعالم شد و در آستانه حذف از رقابت ها قرار داشت، در 
حرکت سوم و سرنوشت ساز توانست وزنه 222 کیلوگرمی را باالی سر ببرد. صلحی 
پور با همین یک حرکت توانست باالتر از خیلی از رقبا و پایین تر از وزنه برداری چینی 
در رده دوم قرار بگیرد و صاحب مدال نقره پارالمپیک توکیو شود.این سومین مدال ایران 
در رشته پاراوزنه برداری بود که توسط صلحی پور به دست آمد؛ در حالی که پیش از 
این هم امیر جعفری به مدال نقره و روح اله رستمی به مدال طال دست یافته بودند.

رئال دست به دامان کیا جورابچیان؛
معجزه گر ایرانی؛ مامور انتقال امباپه از پاریس به رئال

پاری سن ژرمن به 2 پیشنهاد 
پاسخ  امباپه  کیلیان  برای  رئال 
نیست.  مذاکره  به  حاضر  و  نداده 
رئال به عنوان آخرین راهکار، کیا 
چورابچیان را مامور کرده تا راهی 
برای رهایی دادن امباپه از پاریس 

پیدا کند.
به گزارش دنیای جوانان، نقل 
و انتقاالت بزرگ همواره به ایجنت 
ها و نیز دالالن خبره نیازمند است و 

مدیرانی که روش مذاکره و گفت و گو را بلد باشند. در مورد انتقال کیلیان امباپه اما به 
نظر می رسید همه چیز ساده تر خواهد بود ولی در عمل چنین نشد.

فعال راه گفت و گو بین رئال و پی اس جی بسته است و باشگاه پاریسی 
حاضر به مذاکره نیست تا رئال مادرید و مدیرانش دست به دامان یک مدیر برنامه 
ایرانی مشهور یعنی »کیا جورابچیان« شوند. کیا حاال تنها امید رئال مادرید برای 
جذب کیلیان امباپه و رهایی دادن او از قفس طالیی پی اس جی است. ستاره ای 
که بی تاب پیوستن به رئال است ولی پی اس جی حاضر نیست حتی با رئال مادرید 

باب مذاکره را باز کند.
ایجنت ایرانی به این مشهور است که در مذاکرات به بن بست خورده، معجزه 
می کند و در این راه تخصصی ویژه دارد. او که مدیر برنامه های فیلیپ کوتینیو، 
ریاض محرز و بسیاری دیگر از ستاره های فوتبال است، از سوی رئال مادرید ماموریت 

پیدا کرده تا پی اس جی را پای میز مذاکره بیاورد.
جورابچیان به واسطه همکار برزیلی اش برتولوچی، مدیریت برنامه های بسیاری 
از فوتبالیست های برزیلی از جمله مارکینیوش، دیه گو کارلوس، ریچارلیسون و 

متئوس کونیا را برعهده دارد.
هرجا نقل و انتقاالتی به مشکل بر می خورد، می توان روی جورابچیان حساب 

کرد و رئال نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وضعیت انتقال امباپه به رئال از خوشبینی به یک بدبینی مفرط رسیده و در 
حالی که پنجشنبه شب به نظر چراغ سبز پی اس جی برای مذاکره دریافت شده 
بود، همه چیز پیچیده شد و تا به امروز از باشگاه پاریسی خبری دریافت نشده است.
هواداران رئال روز جمعه تصور می کردند، انتقال امباپه قریب الوقوع است و حتی 
رسانه ها خبر از زمان معارفه ستاره فرانسوی می دادند اما حاال بسیاری ناامید شده اند.
لوپاریزین نشریه فرانسوی نزدیک به پی اس جی امروز عصر را بسیار تعیین 
کننده می داند. زمان زیادی تا پایان نقل و انتقاالت نمانده)سه شنبه شب( و باید دید 
ایجنت ایرانی می تواند تا امشب پی اس جی را راضی به مذاکره با رئال کند یا خیر.
ارتباط دو باشگاه که بسیار خوب بود، حاال صدمه دیده و ماموریت کیا جورابچیان 
این است که بتواند راه حلی برای ارتباط مجدد مادرید و پاریس پیدا کند. رئال تا 
دوشنبه ساعت 18 به پی اس جی برای پاسخگویی مهلت داده ولی اگر امباپه امشب 
برابر رنس به میدان برود، به نظر باید همه چیز را تمام شده دانست، مگر اینکه 

جورابچیان بتواند معجزه کند.
رئال می داند که اگر امباپه را امسال جذب نکند، این بازیکن تا ژانویه روزهای 
بسیار سختی را پیش رو خواهد داشت؛ یعنی زمانی که بازیکن با مجوز فیفا قادر 
به مذاکره با رئال خواهد بود. بدیهی است که پی اس جی تا ژانویه فشارها روی 
امباپه برای تمدید را مضاعف خواهد کرد و شاید در نهایت به تسلیم شدن بازیکن 
منجر شود. با علم به این موضوع، رئال هر طور شده قصد دارد انتقال امباپه را همین 
تابستان نهایی کند ولی پاریس فعال همه راه ها را مسدود کرده است.این مسیر به 

لطف ایجنت ایرانی باز می شود؟

انتقال به سیتی اینگونه منتفی شد؛
رونالدو بخاطر یک تلفن یونایتدی شد!

به نظر می رسد پپ گواردیوال خیلی خود را عالقمند به انتقال کریستیانو رونالدو 
به منچسترسیتی نشان نداده است.

به گزارش دنیای جوانان، اواخر هفته گذشته بود که کریستیانو رونالدو رسما 
به مدیران یوونتوس اعالم کرد قصد دارد از این تیم جدا شود و از همان ابتدا 
شایعاتی در مورد بازگشت احتمالی این ستاره پرتغالی بعد از 13 سال به لیگ برتر 
مشتری شماره یک  که  بود  منچسترسیتی  این  تصور  بر خالف  اما  منتشر شد. 
رونالدو لقب گرفت و تا جمعه ظهر تقریبا تردیدی وجود نداشت که این بازیکن 
بار در ترکیب سیتی و زیر نظر پپ  این  اما  فصل بعد دوباره در شهر منچستر، 

گواردیوال بازی خواهد کرد.
اما به یکباره نظر کریستیانو رونالدو تغییر کرده و تنها طی چند ساعت مقدمات 
انتقال او به تیم سابقش یعنی منچستریونایتد فراهم شد. اما اگرچه پپ گواردیوال در 
نشست خبری خود مدعی شد این خود رونالدو است که تیم بعدی اش را مشخص 
می کند، اما به نظر می رسد اتفاقاتی در این بین رقم خورده که مانع انتقال این ستاره 

پرتغالی به رختکن سیتیزن ها شده است.
نشریه رپوبلیکا در گزارشی مدعی شد پپ گواردیوال در تماسی تلفنی با کریستیانو 
رونالدو به او گفته اگر می خواهی به اینجا بیایی ما می توانیم با یکدیگر کار کرده 
و کنار هم زندگی کنیم، اما من نمی توانم در مورد هیچ چیزی به تو تضمین بدهم، 

حاال نظر تو چیست؟

به  شاهرخی  همایون 
در  نخست  بازی های  اهمیت 
هر تورنمنتی اشاره کرد و گفت 
باید ایران با قدرت مقابل عراق و سوریه 

به پیروزی دست یابد.
فوتبال  ملی  تیم  سابق  سرمربی 
در  جوانان،  دنیای  با  گفتگو  در  ایران 
فوتبال  ملی  تیم  دیدارهای  آغاز  آستانه 
ایران در انتخابی جام جهانی و مصاف 
با دو تیم عراق و سوریه که در گذشته 
گربه سیاه های ایران محسوب می شدند 
امروز  ببینیم  باید  فوتبال  مور  در  گفت: 
چطور هستند. ما کاری به تاریخ و گذشته 
نداریم. در حال حاضر جام جهانی سرآمد 
تمام مسابقات است و تیم ها با تمام قوا 
برای کسب سهمیه به میدان می روند. 
این مرحله می شوند،  تیم هایی که وارد 
این  گذشته  به  ما  دارند.  باالیی  انگیزه 

کشورها کاری نداریم.
فوتبال  ملی  تیم  سابق  سرمربی 
ایران با اشاره به اهمیت شروع مسابقات 
و بازی نخست مقابل سوریه و همینطور 
انگیزه  با  باید  مسلما  کرد:  تاکید  عراق 
ظاهر شویم و با قدرت مسابقات را شروع 
کنیم. »خشت اول چون نهد معمار کج، 
تا ثریا می رود دیوار کج.« اگر بازی های 
نخست مقابل عراق و سوریه را نبریم باز 
هم کار به دعا و سجاده می کشد. اولین 
بازی مهم است. وقتی بازی را ببریم، با 
روحیه تر می شویم و حتی با تدارکات کم 
هم موفق خواهیم بود؛ هر چند همیشه 

تدارکات کم بوده و ما با این شرایط به 
مسابقات رفتیم.

او در واکنش به اینکه چرا برخالف 
مسابقاتی که در بحرین برگزار شد، مردم 
اظهار  ندارند،  ملی  تیم  بابت  از  نگرانی 
کرد: هر بازی رسمی نگران کننده است 
اما فرق این بازی ها با دور قبل در این 
است که االن مربی تیم ملی آزمون خود 
را پس داده و مردم ترس کمتری دارند. 
بحرین  در  گروهش  از  ملی  تیم  وقتی 
تعویض  از  صحبت  همچنان  آمد،  باال 
سرمربی بود. وقتی عدم اطمینان پیش 
می آید مربی، کادرفنی و بازیکنان هم کم 
اعتماد می شوند. وقتی مربی سر جای خود 
بماند، یعنی اعتماد الزم هست و انگیزه 

برای موفقیت ایجاد می شود.
وی درباره برخی ایرادها در ساختار 
تدافعی تیم ملی که اسکوچیچ هم بارها 
اشاره کرده است گفت:  این معضل  به 

باید  حتما  و  است  کند  ما  دفاعی  خط 
هافبک دفاعی مقابل آن ها بازی کند و 
توپ های اول را بزند. من ندیده ام طارمی 
و آزمون به عقب برگردند و به خط دفاعی 
کمک کنند. تیمی موفق می شود که در 
وهله نخست کار دفاعی خود را به خوبی 
انجام دهد. تمام قهرمان های جهان در ط 
دفاعی مستحکمی داشتند. تیمی که 90 
دقیقه گل نخورد، باالخره به گل می رسد.
ساختار  علت  درباره  شاهرخی 
منسجم خط دفاعی تیم ملی در دوران 
دوره  آن  در  ما  گفت:  کی روش  حضور 
جواد  مانند  کاپیتانی  و  دفاع  هافبک 
نکونام را داشتیم که در همه بازی ها در 
ترکیب ثابت بود. اما االن کاپیتان ما در 
هر سه بازی تغییر می کند. کاپیتان عصای 
دست سرمربی در زمین است چون خودم 
آزمایش کردم، می گویم تیم خوب باید 

کاپیتان ثابت داشته باشد.

سرمربی سابق تیم ملی تصریح کرد: 
باید کسی را کاپیتان تیم ملی کنند که 
بچه ها و مربی حرفش را قبولش داشته 
اعتقاد  مربی  به  هم  کاپیتان  و  باشند 

داشته باشد.
تا  این سوال که  به  وی در پاسخ 
چه میزان به موفقیت این تیم با دراگان 
مساله  گفت:  است  خوشبین  اسکوچیچ 
در  که  لژیونرهای خارجی هستند  مهم 
دل  از  بازیکنی  اگر  ندارند.  حضور  اردو 
بیاید،  ملی  تیم  به  باشگاهی  بازی های 
در تیم ملی هم راحت خواهد بود. فوتبال 
باشگاهی تازه در اروپا شروع شده و برخی 
از بازیکنان هم در ترکیب ثابت تیم های 
خود نیستند. باید اسکوچیچ در کوتاه مدت 

انسجام تیمی را ایجاد کند.
وی همچنین به اهمیت جام جهانی 
اشاره کرد و گفت: جام جهانی نقطه پایان 
آرزوی هر فوتبالیستی است و نهایتا هر 
فوتبالیستی جلوی عراق و سوریه می داند 
که باید به پیروزی برسد و به جام جهانی 
دست یابد. در جام جهانی همه دنیا شما را 
می بینند. عرق ملی و میهن پرستی هم 
خوب است اما مساله شخصی هم وجود 
دارد که هر بازیکنی دوست دارد در جام 
جهانی به میدان برود و خودش را نشان 
دهد. قانونا ما باید بهترین بازی ها را در 
و سجادی  دهیم  انجام  انتخابی  مرحله 
)رئیس  خادم  عزیزی  و  ورزش(  )وزیر 
فدراسیون فوتبال( بهترین حمایت را از 

اسکوچیچ و بازیکنان انجام دهند.

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران:

اسکوچیچ باید در کوتاه مدت انسجام تیمی را ایجاد کند

تاجیکستان،  قهرمان  ماموریت 
شگفتی سازی برابر تیمی است که شاید 
حریفش را دستکم گرفته و به سرنوشت 

الهالل دچار شود.
به گزارش دنیای جوانان، تقابل با 
استقالل دوشنبه، شاید رویایی ترین قرعه 
برای قهرمان ایران و نایب قهرمان آسیا 
بود. تیمی که در مرحله گروهی مقابل 
گوآ، میزبان ناشناخته شگفت زده نشد و 
به راحتی پیروزی را به دست آورد و حاال 
به استقبال تیمی می رود که در همان حد 
ناشناخته است و شاید حریف ساده ای به 

نظر برسد.
اگرچه استقالل تاجیکستان توانست 
الهالل را شکست دهد و از پس شباب 
شاید  اما  بربیاید  نیز  آلمالیق  و  االهلی 
خوش بین  هواداران  برای  این ها  همه 
پرسپولیس »اتفاقی« باشند و آنها بیش 
از حریف آسیایی خود، به اتفاقات نقل و 
انتقاالت، مرحله بعدی لیگ قهرمانان و 
البته مسابقات داخلی بیاندیشند؛ اشتباهی 
که می تواند شگفتی بعدی ای سی ال 

2021 را رقم بزند.
هوادارانش،  و  پرسپولیس  برای 
تقابل با استقالل یک مسابقه برادرانه و 
احساسی است که در نهایت با پیروزی 
در  اما  شد  خواهد  تمام  پرسپولیس 
ندارد.  وجود  چیزی  چنین  تاجیکستان 

آنها علی رغم عالقه ای که شاید به ایران 
داشته باشند، به شکلی باورنکردنی خود را 
آماده بازی با پرسپولیس می کنند؛ طوری 
که انگار قرار است 23 شهریور مهم ترین 
مسابقه تاریخ فوتبال تاجیکستان برگزار 

شود.
ر  و لیز نا آ عسگری  محمد   *
پرسپولیس و دستیار یحیی گل محمدی 
به دوشنبه می رود تا عالوه بر تماشای 
مسابقه فوتبال حریف، از زمین تمرینی 
اختیار  در  است  قرار  که  امکاناتی  و 
پرسپولیس قرار بگیرد نیز بازدید کند. او 
می گوید که فقط توانسته هتل را ببیند و 
خبری از امکانات ورزشی نیست. او نسبت 

به وضعیت ابراز نگرانی می کند.
* باشگاه استقالل تاجیکستان به 
تمام بازیکنانش اعالم کرده که نباید با 
رسانه های ایرانی صحبت کنند. یکی از 

آنها به خبرنگار ما می گوید که در صورت 
در  درصدی  جریمه 20  مصاحبه  انجام 
اینکه  انتظار ما خواهد بود. نکته جالب 
یحیی گل محمدی روز گذشته مصاحبه ای 
با تلویزیون ورزش تاجیکستان انجام داد.
* جلسه ای با حضور تمام مدیران 
تاجیک  های  باشگاه  هواداران  کانون 
برگزار می شود تا برای حضور تماشاگران 
شود.  ریزی  برنامه  تشویق ها  نوع  و 
همزمان باشگاه با ای اف سی نامه نگاری 
می کند تا اجازه ورود تماشاگران داده شود.
* شنیده ها حاکی از آن است که 
فدراسیون فوتبال تاجیکستان و باشگاه 
استقالل پاداشی ویژه برای پیروزی مقابل 

پرسپولیس در نظر گرفته اند.
و  خبرنگاران  دارد  احتمال   *
مرکزی  ورزشگاه  در  ایرانی  تماشاگران 
و  کرونا  موضوع  باشند.  غایب  دوشنبه 

همینطور ویزا، اهرم های اصلی تاجیکها 
به  ایرانی ها  ورود  از  جلوگیری  برای 
 25 صورت  این  در  هستند.  کشورشان 
هزار هوادار علیه پرسپولیس خواهند بود.

* تیم استقالل تاجیکستان در زمین 
میزبانی  پرسپولیس  از  مصنوعی  چمن 
خواهد کرد. این تیم تمام بازیهای خود 
را در زمین مصنوعی برگزار کرده اما چنین 
موقعیتی برای پرسپولیس تازه است. آن 
هم در شرایطی که هنوز مشخص نیست 
چه زمانی اجازه ورود به پرسپولیس داده 
خواهد شد و چه زمینی در اختیار این تیم 
برای تمرین قرار داده می شود. همچنین 
احتمال دارد با درخواست پرسپولیس برای 

تمرین در زمین اصلی مخالفت شود.
* تیم استقالل از روز 14 شهریور 
به اردو خواهد رفت و هیچ بازی در لیگ 
تاجیکستان برگزار نمی کند تا بازیکنان 
این تیم به صورت تمام و کمال در اختیار 

لوچنکو سرمربی این تیم باشند.
شک  بدون  شرایطی  چنین  در 
پرشین«  »دربی  در  پرسپولیس  کار 
سخت تر از آنچه تصور می شود خواهد 
بود. استقالل تاجیکستان بدون تردید 
یکی از تیم های خطرناک این مرحله 
را  بازی  این  پرسپولیس  اگر  و  است 
باورنکردنی  شکلی  به  بگیرد،  ساده 

خواهد شد. تنبیه 
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 144 فرعی از 
31 اصلی بخش 13 حسین آباد قریه کژیکران به مساحت 78882 شهرستان 
سنندج که در تصرف آقایان سیف اهلل وبهرام شهرتین قاسمی بالمرابعه قرار 
دارد را مستند به مواد14 و15 قانون ثبت در مورخه 1400/6/28 راس ساعت 
9 صبح بعمل خواهد آمد . لذا بدین وسیله از مجاورین وصاحبان حقوقی 
دعوت می شود که در ساعت تعیین شده فوق در محل حاضر ودر صورتی 
که اعتراض به حدود یا حقوق ارتفاقی داشته باشند از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی لغایت سی روز اعتراض خود را کتبا" ومستقیما" باین اداره 
تسلیم نمایند ضمنا"متذکرمی گردد که برابر ماده 86 آئین نامه اصالحی 
قانون ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض باین اداره باید با 
مراجعه به دادگاه نسبت به تقدیم دادخواست اقدام وگواهی تقدیم دادخواست 
را باین اداره ارائه نمایند. در غیر این صورت با رعایت مقررات عملیات ثبتی 

ادامه خواهد یافت.
تاریخ انتشار 1400/6/8

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تحت پالک 145 فرعی از 312753 
اصلی بخش 13 حسین آباد قریه کژیکران به مساحت 57057متر مربع در 

تصرف آقای مظفرقاسمی می باشد.
بهنام قباد – رئیس ثبت منطقه کردستان م الف 1858

مفقودی
کارت نگهداری حمل سالح شکاری تک لول ساچمه 
زنی مدل دستکش کالیبر 12 به شماره بدنه 042301049 

ساخت ایران متعلق به فریدون پورمحمد چماچائی فرزند 
محمد مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری هاچ بک چیانگنان به رنگ سفید 
صدفی مدل 1398 به شماره انتظامی 898ن 52-ایران 88 
به شماره   TNN4G15TTJA000654 موتور به شماره 
خانعلی  سارا  به  متعلق   N3A5882J8K2001705 شاسی 
ساقط  اعتبار  وازدرجه  مفقود  اسماعیل  فرزند  آباد  زرج  زاده 

می باشد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   1 مواد  دستور  به  نظر 
رای  برابر  و   1390/09/20 مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
و   140060306005004445 و   140060306005004444 شماره 
140060306005004446 مورخ 1400/06/04 هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای 
هادی زهانی و مهدی زهانی و خانم مهدیه زهانی فرزندان محمد حسین 
به مساحت  مغازه  یکباب  از ششدانگ  دانگ مشاع  دو  به  نسبت  هرکدام 
168/30 متر مربع از پالک شماره 2 فرعی از 36 اصلی واقع در اراضی گذر 
بوجغکی بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم 

فرزانه عمرانی فرزند محمد علی محرز گردیده است. 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 

نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/23

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف 4453

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   1 مواد  دستور  به  نظر 
رای شماره  برابر  و  رسمی مصوب 1390/09/20  سند  فاقد  ساختمانهای 

140060306005003752 مورخ 1400/05/17 هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای 
حامد حاجی بیگلو فرزند حیدرعلی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 68/80 متر مربع از پالک شماره 14/2 و 15 فرعی از 10 اصلی 
واقع در اراضی گذر جهان آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری 

از مالک رسمی آقای جهانگیر کاشفی نیشابوری محرز گردیده است. 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 

نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/23

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

م / الف 4429

استقالل دوشنبه – پرسپولیس؛

تمام تاجیکستان در مقابل قهرمان ایران!

با اعالم رسمی فدراسیون فوتبال، 
10 ملی پوش از مینی کمپ در لیست 

تیم ملی باقی ماندند.
به گزارش دنیای جوانان، یک هفته 
پس از برگزاری مینی کمپ تیم ملی با 
اسکوچیچ  دراگان  بازیکن،   22 حضور 
فهرستی ده نفره را در اختیار سرپرست 
تیم ایران قرار داد تا مشخص شود بقیه 
به  و  شوند  خارج  پک  از  باید  بازیکنان 
سراغ تمرینات باشگاهی یا فصل نقل و 

انتقاالت بروند.
نکته مهم اینکه در بین بازیکنان 
باقی مانده، هیچ دروازه بانی حضور ندارد 
و بنابراین فهرست گلرهای تیم ملی از 

همین حاال مشخص شده و اسکوچیچ 
عابدزاده  امیر  نیازمند،  پیام  از  دعوت  با 
و علیرضا بیرانوند تیمش را به استقبال 
جهانی  جام  مقدماتی  ابتدایی  بازی  دو 

می فرستد.
آقاسی،  عارف  حردانی،  صالح 
سیاوش یزدانی و امید نورافکن 4 مدافعی 
هستند که در لیست نهایی تیم ملی حضور 
خواهند داشت. هیچ کدام از آنها خرداد ماه 
و برای مرحله پیش مقدماتی در فهرست 

تیم ملی قرار نگرفتند.
میالد سرلک که خرداد ماه در لیست 
رزرو بود، به همراه یاسین سلمانی پدیده 
کریمی  محمد  و  سپاهان  هافبک  خط 

هافبک وسط این تیم در لیست حضور 
نیک نفس هافبک  زبیر  خواهد داشت. 
استقالل  کنونی  و  فوالد  سابق  دفاعی 
هم به تیم ملی دعوت شده و در اردوی 

نهایی حاضر خواهد بود.
میری  ا وحید  و  بی  ترا مهدی 
به  لیست  این  دیگر  پرسپولیسی  دو 
و  بود  خواهند  سرلک  میالد  همراه 
خبری از سعید آقایی و مهدی عبدی 

نخواهد بود.
و  حسینی  سیدحسین  بر  عالوه 
خورده  خط   10 اخباری،  محمدرضا 
دیگر هم وجود دارند. آرمین سهرابیان، 
محمدحسین مرادمند، مهدی تیکدری، 

احمد زنده روح، فرشید اسماعیلی، فرشاد 
شهریار  و  مطهری  ارسالن  احمدزاده، 

مغانلو دیگر خط خورده ها هستند.
الزم به ذکر است که فردا فهرست 
لژیونرها اعالم می شود تا آنها به اردوی 
نهایی اضافه شوند. خرداد ماه اسکوچیچ 
16 لژیونر را در فهرست خود قرار داد و 
حاال اگر قرار باشد که دوباره لیست 26 
نفره اعالم کند، تعداد لژیونرها همان قبلی 

باقی خواهد ماند.
تاکنون،  ملی  تیم  قبلی  اردوی  از 
پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی زادگان 
و مهدی قایدی با جدایی از لیگ برتر 

ایران به جمع لژیونرها ملحق شده اند.

لژیونرها امروز معرفی می شوند؛

12 ملی پوش از فهرست تیم ملی خط خوردند
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سیدحسن شهرستانی، مدرس دانشگاه در مراسم بزرگداشت 
مولوی گفت: موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت و حقیقت را 
آشتی داد و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان مورد 

مناقشه بوده است.
مهر، مراسم بزرگداشت مولوی با حضور غالمرضا امامی و 
سید حسن شهرستانی، به میزبانی حسن نورانی در خانه فرهنگ 

پندار برگزار شد.
غالمرضا امامی نویسنده و مترجم در ابتدای این مراسم، به 
شرح بیاناتی درباره اندیشه و جهان بینی موالنا پرداخت و با اشاره 
به برخی اشعار موالنا، تعریفی از عرفان ارائه و مراحل آن را از 

دیدگاه این شاعر برشمرد.
این مترجم مولوی را خداوندگار عشق نامید و با بیان اینکه 
نام موالنا با نام شمس تبریزی گره خورده و همه این دو را در کنار 
یکدیگر می شناسند، گفت: دیگرانی همچون برهان الدین ترمذی، 
صالح الدین زرکوب و حسام الدین چلبی نیز در سیر عرفان و سلوک 
مولوی تاثیرگذار بوده اند. به طوری که به تعبیر خود موالنا برای او 

شمس آفتاب، صالح الدین ماه و حسام الدین ستاره است.
امامی در پایان سخنانش گفت: امیدوارم نه فقط اسم موالنا 

بلکه رسم او برای دوستدارانش مورد تاکید و توجه باشد.
حسن شهرستانی مدرس دانشگاه و رئیس سابق کتابخانه 
ملی ایران نیز به عنوان سخنران بعدی این برنامه، صحبت از 

موالنا را کاری سهل و ممتنع خواند.
وی موالنا را ادیبی هنرمند و جامع علم و عقل و عشق 
دانست و گفت: کمتر ادیبی بین ادبای اهل عرفان می توان یافت 

که جامعیت به این گستردگی در وجودش باشد.
این پژوهشگر گفت: کار موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت 
و حقیقت بوده و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان 
مورد مناقشه بوده است. موالنا خدای تمثیل بوده و پیچیده ترین 
مفاهیم را هوشمندانه در لفافه و در قالب بیان ساده تمثیلی به 

مخاطب ارائه می کند.
خوانش ابیاتی از نی نامه موالنا و تقدیر از حسن شهرستانی 

دو بخش دیگر و پایانی این برنامه بودند.

موالنا طریقت، شریعت و حقیقت را آشتی داد

عباس خامه یار
 رایزن فرهنگی ایران در لبنان
 امروز هفتم شهریور، مصادف 
کیومرث  زنده یاد  تولد  سالگرد  هشتادمین  با 
صابری فومنی، ادیب، نویسنده و طنزپرداز مشهور 
و معاصر، مشهور به »گل آقا« است که شخصیت 
و پدیده ای نو و منحصر به فرد پس از پیروزی 

انقالب اسالمی محسوب می شد.
با  مصادف  و   1320 شهریورماه  هفتم 
جنگ  زمان  در  متفقین  ارتش  حضور  روزهای 
دوم جهانی در ایران بود که گل آقا در صومعه سرا، 
من  و  آمد  دنیا  گیالن  استان  از شهرهای  یکی 
دادم  قرار  بهانه ای  را  تولداش  سال  هشتادمین 
تا یادی از این دوست فرهیخته وادیب هموطن 
را  او  نشیب  و  فراز  ُپر  زندگی  و  باشم  داشته 
سرمشقی برای نسل جوان امروزمان یادآور شوم.
با صابری قبل از اینکه به قامت ُپر شکوه 
»گل آقا«یی اش درآید در معاونت بین الملل وزارت 
دهه شصت  اوایل  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
طبقه  دیوار  به  دیوار  دفتری  همسایه  و  همکار 
سوم ساختمان معاونت در خیابان ولی عصر، نبش 
خیابان فاطمی بودم و از این رو با سجایای انسانی 
و اخالقی وی از نزدیک آشنایی و معاشرت داشتم. 
بین الملل وزارت فرهنگ  امور  با معاونت  گل آقا 
از  افتخاری  مشاور  سمت  در  اسالمی  ارشاد  و 
سال 1363 تا 1369 همکاری می کرد؛ جایی که 
اداری  نظام  در  را  رسمی ام  مسئولیت  نخستین 

کشور آغاز کردم.
صابری مردی بااخالقی واال، خوش مشرب 
و بسیار دوست داشتنی بود. در نخستین برخورد، 
انسان ها را با هر سن و موقعیتی که داشتند، به 
شدت جذب خود می کرد. او در عین حال فردی 

روشنفکر، انقالبی و متعهد بود. 
و  اجتماعی  و  انتقادهای طنزآمیز سیاسی 
فرهنگی و گعده های گل آقایی اش با همکاران و 
دوستان در عین جدی بودن در انجام کارها، پس 
از گذشت حدود چهار دهه همچنان برایم خاطره 
انگیز و زیبا در ذهنم نقش بسته است. با این حال 
از نگاه همه همکاران، شخصیت معنوی و جدی 
کیومرث صابری بیش و پیش از شخصیت طنز 

او قابل احترام و ستایش بود.
گویند انسان ها هنگام سفر، ُخلق و خوی 
را  روابطشان  و  می شناسند  بهتر  را  یکدیگر 
محکم تر می سازند، حال اگر این سفرها، سفرهای 
معنوی و روحانی بیت اهلل الحرام باشد، نوٌر علی 
نور است. با صابری سه بار هم سفر حج بودم. او 
نخستین بار در سال 1363 به حج مشرف شد و 
من آن سال، نوبت دوم تشرفم به خانه خدا بود. 
علیه-  تعالی  رضوان اهلل  خمینی-  امام  بعثه  در 
روزانه خبرنامه ای به نام زائر برای صد و پنجاه 
هزار حاجی ایرانی منتشر می شد که شامل بیان 
مناسک و اخبار ایران، جهان، مکه و مدینه بود.

بود  نشریه  این  ندرکار  دست ا صابری 
و  مدینه  در  ابتدا  کردنش،  خواندنی تر  برای  و 
سپس در مکه، هر روز ستونی به طنز با عنوان 
داستان های جعفرآقا در خبرنامه می نوشت و در 
حجاج  ناهنجارهای  کالبدشکافی  به  طنز  قالب 
حجاج  میان  در  خود  این  و  می پرداخت  ایرانی 
کشورمان هوادارانی بسیار پیدا کرده بود و نُقل 
مجالس شان بود؛ به گونه ای که تجمع حجاج برای 
محل  اعالناِت  تابلوی  روی  از  خبرنامه  خواندن 

استقرار کاروان ها، حقیقتًا دیدنی بود.
حقیقی  نام  ماندن  پنهان  آنکه  گفتنی 
نویسنده، لُغزی بود که همگان را سخت کنجکاو 
دوستان  پرسش  در معرض  و همواره  بود  کرده 
بوده ایم که جعفر آقا کیست؟ سفر حِج نخست 
و دو حج بعدی بر صابری و مسیر نوشتاری اش 

تأثیر فوق العاده ای داشت.
وی هنگام نقل خاطرات حج خود، می گوید 
»در مکه به کعبه رفتم و در جوار کعبه، قلمم را 
درآوردم و رو به کعبه کردم و گفتم: من این قلم 
را در خانه  خدا با خدا معامله کردم. خدایا! تو شاهد 
باش که من در راه اعتالی دین تو و کشورم گام 
برمی دارم. مرا از لغزش ها مصون بدار و قلمم را از 

انحرافات حفظ کن«.
صابری در خانواده ای بسیار فقیر رشد کرد 
و تربیت شد و پدرش کارمند ساده وزارت دارایی 
مادر صابری  درگذشت.   1321 سال  در  که  بود 
فرزند یک سید روحانی و مورد احترام مردم بود؛ 
اما این احترام که سادات عمدتًا از آن برخوردار 
در  آن ها همچنان  و  معنوی داشت  بودند، جنبه 
که  صابری  مادر  سرمی بردند.  به  ناداری  و  فقر 
مکتب خانه،  در  بود،  باسواد شهر  زنان  معدود  از 
معاش  ممر  تنها  اینکه  و  می کرد  تدریس  قرآن 
خانواده پس از مرگ پدر بود. تکافوی زندگیشان 
را نمی داد. لذا برادرش که در آن زمان 15 ساله 
بود، تحصیل را رها کرد تا با کار خود، به معیشت 

خانواده کمک کند.
در  را  خود  دبستانی  تحصیالت  صابری 
شهر فومن گذراند. برادر بزرگ او هم به سختی 
می توانست مخارج خانواده را تأمین کند. به همین 
جهت، ادامه تحصیل برای صابری دشوار شد؛ لذا 
پس از پایان تحصیالت ابتدایی، به شاگردی در 
مهرماه  اواخر  ولی  پرداخت  خیاطی  مغازه  یک 
همان سال، به اصراِر مادر و دوستانش، تحصیل 
در دبیرستان را آغاز کرد. به دلیل همان فقِر مادی، 
بعد از اتمام دوره اول دبیرستان )9 سال تحصیل(، 
مجدداً به مغازه خیاطی رفت و آن طور که خودش 
می گفت، پیشرفت هایی هم در این رشته داشت.
او در طول تحصیالت ابتدایی و متوسطه 
نیز در مغازه برادرش که تعمیرکار دوچرخه بود، 
شاگردی می کرد. در شانزده سالگی )1336( در 
امتحان ورودی دانشسرای کشاورزی ساری که 
از شهرستان فومن فقط یک نفر را می پذیرفت، 
آنجا که شبانه روزی هم  در  قبول شد. دو سال 
بود تحصیل کرد و پس از قبولی در امتحانات، 
در سن هجده سالگی )1338( به عنوان معلم یک 
توابع صومعه سرا  از  َکسما  به  روستایی،  دبستان 
رفت و یک سال در آنجا معلم بود. سال بعد از 
از  چال  کوچه  نام  به  روستایی  به   )1339( آن 
او  شد.  منتقل  فومن  نزدیکی  در  ماکلوان  توابع 
مدت یک سال، مدرسه چهار کالسه آنجا را به 

تنهایی اداره می کرد.

در بیست سالگی )1340( در رشته ادبی، 
متفرقه امتحان داد و دیپلم گرفت. همان سال، 
در کنکور رشته سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه 
در  تدریس  با  همزمان  و  شد  پذیرفته  تهران 
دبستان و دبیرستان، به تحصیل پرداخت. او جز 
چند ماهی در سال اول تحصیل که با دستگیری او 
در تظاهرات ضد ستمشاهی دانشگاه تهران مقارن 
موقع  فقط  و  نشد  حاضر  درس  در کالس  بود، 
با این حال پس  امتحانات به دانشگاه می رفت. 
از چهار سال )1344( توانست مدرک کارشناسی 
حقوق سیاسی خود را از دانشکده مذکور دریافت 
کند و این در شرایطی بود که در سال 1341 پس 
از یک دوره برکناری از کار معلمی، مجدداً و پس 
در  و  برگشت  معلمی  کار  به  اداری،  از محاکمه 
دبستانی در شهرستان فومن به تدریس پرداخت. 
بار به مدت دو روز به دانشکده  او هر ماه یک 
می آمد تا جزوه های درسی را از دانشجویان دیگر 

بگیرد و از روی آن نسخه بردارد.
از  یکی  عنوان  به  که  صابری  کیومرث 
معاصر  تاریخ  سیاسی  طنزپردازان  نام آورترین 
عرصه  در  درازی  سالیان  و  شده  شناخته  ایران 
می پرداخت،  زنی  قلم  و  فعالیت  به  مطبوعات 
نخستین شعرش را در چهارده سالگی هنگامی که 
کالس هشتم دبیرستان بود، برای درج در روزنامه 
دیواری مدرسه اش سرود که یک غزل هشت بیتی 
کاماًل  نامگذاری  این  علت  بود.  یتیم  عنوان  با 
مشخص بود. او می گفت »از چهارده سالگی تا 
شانزده سالگی جمعًا 9 شعر سرودم که تمام آن ها 
یا عنوان یتیم داشت یا درباره یتیم بود«. اولین 
نوشته صابری، باز با عنوان یتیم بین سال های 

1339ـ1336 در مجله امید ایران چاپ شد.
در توضیح اینکه اولین بار چگونه به نوشتن 
آن  از  بعد  چگونه  اینکه  و  شده  عالقه مند  طنز 
پایش به مجله طنز توفیق باز شده، صابری در 
مصاحبه ای با روزنامه ابرار در تاریخ 5/7/1370 
که در کتاب »خاطرات کیومرث صابری )گل آقا( 
توفیق  به  رفتن  از  » قبل  می گوید  شده  منتشر 
واقعه ای رخ داد که مرا به طنز عالقه مند    کرد. 
 )36-38 )سال های  زمان  آن  تهران،  ناشران 
کتاب های  نام  به  منتشر    می کردند  ماهنامه ای 
ماه که مجانی برای خواستارانش فرستاده     می شد.

  کار بسیار پسندیده و خوبی بود. دریچه ای 
که  آدم     می گشود. من  برابر  در  کتاب  دنیای  به 
بضاعتی نداشتم و دانش آموز بی چیزی  بودم،   
 مشتاق شدم که این ماهنامه مجانی را بگیرم. هر 
شماره اش را ده ها بار    می خواندم و کتاب هایی را 
که معرفی می کرد. از این و آن به عاریه     می گرفتم 
و می خواندم. در اولین سال معلمی، این نشریه 
فومن مدتی  به  از ساری  تغییر   نشانی  به جهت 
نرسید. نامه ای نوشتم و گالیه     کردم. )در جواب( 
و  بود  شده  نوشته  تحریر  ماشین  با  که  نامه ای 

امضای کسی را داشت   به دستم رسید.
به  متعلق  امضاء  آن  که  فهمیدم  بعدا 
آقای حیدر صلصانی است که این جور شروع 
شده بود »نامه شیرین و طنز آمیز شما رسید« 
یک  را  نشریه  آن  گذشته  شماره های  تمام  و 
برایم فرستادند. همین     جمله »نامه شیرین  جا 
مرا  و  را ساخت  کارم  رسید«،  و طنزآمیز شما 
در  همیشه  یعنی  کشاند.  دنیای     طنزنویسی  به 
این فکر بودم که من، همان کسی     هستم که 
من  طنزنویسی  کسی  شده،  ماشین  متنی  با 
با  باید  االصول  که     علی  است  کرده  تأیید  را 

باشد«. صالحیت 
مه  دا ا ینگونه  ا ا  ر خاطره اش  بری  صا
از من جدا نشد   نامه، هیچ وقت  می دهد »این 
کتابخانه ام  اوراق  میان  در  باید  هم  هنوز    و 
باشد. اما من در تمرینات اولیه     پس از دریافت 
به  موفقیتی  راه طنزنویسی، هیچ  در  نامه،  این 
دانشجوی  که   1340 سال  تا  دست     نیاوردم. 
اول     )ماه های  سال  همان  در  و  شدم  دانشگاه 
مفصلی  کتک  دانشجویی،  تظاهرات  در  اول( 
ضربات  از  گردنم  دستگیر    شدم.  و  خوردم 
به  شعری  من  دید.  آسیب  شدت  به  باتوم 
)گردن  مستعار  نام  با  و  و    سیاسی سرودم  طنز 
با  توفیق     فرستادم.  روزنامه  به  فومنی(  شکسته 
اصالح  با  شعر  این  که  کردم  مشاهده  تعجب 
شده  چاپ  توفیق  بعدی  در    شماره  مختصری 
نیز  نشانی ام     را  را که  توفیق من  است. حسین 
نداشت، از طریقی پیدا کرد و تشویق به ادامه 
برای  چیزهایی  سال     1345  تا  کرد.  همکاری 
بعضا چاپ می شد. همان  توفیق می نوشتم که 
سال، با کمک حسین توفیق از    فومن به تهران 
منتقل شدم و در یکی از دبیرستان های تهران، 
دبیر شدم و    عصرها، همکار ثابت توفیق بودم. 
پس از مدتی کوتاه، تقریبا معاون     حسین توفیق 
داشت،  را  توفیق  روزنامه  سردبیری  سمت  که 
شدم.   صفحه های هفته نامه توفیق را می بستم. 
هیئت  مطالب     اعضای  بعضا  و  ـ  وارده  مطالب 
تحریریه را ـ اصالح و آماده چاپ می کردم و 
خودم هم     بعدها ستون ثابتی را با عنوان هشت 
روز هفته! می نوشتم و تا روزی که     توفیق برای 

همیشه توقیف شد، همکار ثابت آن بودم«.
امضاهای صابری در توفیق، عبارت بودند 
لوده،  سفید،  ریش  عبدالفانوس،  میرزاگل،  از 
گردن شکسته فومنی و... پس از تعطیلی توفیق، 

اشعار  گهگاه  او  داد.  ادامه  تدریس  به  صابری 
جدی می سرود که جز به ندرت، چاپ نمی کرد. 
او بعدها مجموعه اشعار جدی اش را از بین برد 
چراکه معتقد بود شاعر متوسطی است، او متوسط 

بودن را دوست نداشت.
اول  سال های  ادبیات  به  و  مفهوم  به  او 
با  می رفت.  شمار  به  »ارزشی«  بسیار  انقالب 
و  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  جمله  از  انقالبیون 
صنعتی  هنرستان  دوران  از  رجایی  محمدعلی 
انقالب  پیروزی  بود و پس  آشنا  تهران  کارآموز 
اسالمی با نخست وزیر و ریاست جمهور شدنش، 
به دوستی صمیمانه ای انجامید و تا زمان شهادت 
و  یافت  ادامه  شهریور1360(  )هشتم  رجایی 
مقام  به  رجایی  شهید  نخست وزیری  دوران  در 
مشاورت فرهنگی و مطبوعاتی نخست وزیر و نیز 
در زمان ریاست جمهوری ایشان منصوب شد و تا 
زمان شهادت رجایی در این سمت باقی ماند و 
هنگام ریاست جمهوری حضرت آیت اهلل خامنه ای 

در همان سمت ابقا شد.
صابری مشاغل متعددی را بعد از انقالب 
عهده دار بود. مشاغل سیاسی اما نمی توانست وی 
را راضی کند، به همین علت به تدریج از این گونه 
مشاغل کناره گرفت و بر بُعد فرهنگی و آموزشی 

فعالیت های خود وسعت بخشید.
نجمن  ا مؤسس  هیئت  ر  د یت  عضو
حضوری  کالس های  در  تدریس  موسیقی، 
روابط  دانشکده  در  تدریس  مکاتبه ای،  دانشکده 
آموزش  اسالمی  مرکز  در  تدریس  بین الملل، 
ری  مگذا نا کمیته  در  عضویت  زی،  فیلم سا
هیئت  در  عضویت  فرهنگی،  انقالب  شورایعالی 
متعهد  غیر  کشورهای  سران  کنفرانس  ایرانی 
ادب  رشد  مجله  مسئولیت  و   )1361 نو  )دهلی 
آموزشی  و  فرهنگی  فعالیت های  ز  ا فارسی 
روزنامه  برای  مطالبی  هم  گهگاهی  است.  وی 
اطالعات می نوشت. سفرنامه شوروی او که بعداً 
با عنوان دیدار از شوروی به صورت کتاب منتشر 

شد، از این دست مطالب بود.
شوروی  هند،  کشورهای  به  همچنین  او 
فرانسه، سوئیس،  ایتالیا،  الجزایر، سوریه،  سابق، 
و  کنیا،  مالزی، سنگاپور،  اتریش،  ترکیه،  تایلند، 
این  از  ارزشمندی  تجربیات  و  کرد  سفر  آلمان 

سفرها بدست آورد.
صابری پس از موفقیت چشمگیر در ستون 
از  بازگشت  از  »جعفرآقا« ی نشریه حج و پس 
طنز  ستون  طرح  روی  مدتی  الحرام،  بیت اهلل 
کلمه  دو  عنوان   برگزیدن  با  و  کرد  کار  خود 
حرف حساب و همچنین با انتخاب اسم مستعار 
گل آقا برای خود، اولین ستون طنز خود را با این 
نام در بیست و سوم دی ماه 1363 در روزنامه 
اطالعات به چاپ رساند. طنز سیاسی که تقریبًا 
با  بود،  شده  تعطیل  سو  این  به   1359 سال  از 
شکل گیری این ستون طنز، دوباره به بار نشست 

و جان تازه ای گرفت.
با گذشت مدت زمانی کوتاه از آغاز انتشار 
دو کلمه حرف حساب و با توجه به شرایط بعد از 
انقالب و پیامدهای سیاسی و اجتماعی و معیشتی 
حاصل از جنگ تحمیلی که سبب کم توجهی به 
گل آقا،  نام  بروز  و  بود، ظهور  شده  طنز  مسائل 
پدیده ای  خود  و  پدیدآورد  زایدالوصفی  شادمانی 
نوین قلمداد می شد که شگفت آور به نظر می رسید، 
لذا صابری به عنوان مهم ترین منتقد حکومت از 

درون نظام، مطرح شد.
قدرت قلم و جسارت او در نقد طنزآمیز 
و  سیاسی  قعیت های  وا ز  ا نه اش  هنرمندا و 
نظام  مخالفان  که  بود  شده  موجب  اجتماعی، 
کردن  آزاد  منظور  به  دولت  »سوپاپ«  را  او 
ولی  کنند؛  قلمداد  متراکم  نارضایتی های  آرام 
داخلی  منتقدان  اهداف  به  توجه  بدون  صابری 
و خارجی او، از همین واژه به شکل هنرمندانه 
و طنزآمیز و بسیار ماهرانه بهره برداری کرد و 
خود را با استفاده از واژه بدل و عامی سوفاف 
مدت  ظرف  و  داد  ادامه  خود  کار  به  و  نامید 
از  اعم  عمومی  افکار  توجه  توانست  کوتاهی، 
رسانه های  و  نویسندگان  ادبا،  دولتی،  مقامات 
مردم  مختلف  اقشار  بویژه  و  خارجی  و  داخلی 
به شدت  را  جایی که صابری  تا  کند،  را جلب 
به ادامه راه تشویق کنند و طنزش را بستایند.

می گوید  بطه  را ین  ا در  خود  صابری 
»نخستین کسی که مرا به عنوان یک طنزنویس 
تحویل گرفت، در    سطح وسیع، سید محمدعلی 
جمالزاده بود. بعدها که در ژنو به دیدارش     رفتم، 
به من گفت که در همان روزهایی که نوشته های 
در  حساب  حرف  کلمه  دو  با    عنوان  تو  کوتاه 
گفتم     که  خودم  به  می شد،  چاپ  اطالعات 
طنزنویس شایسته ای در ایران پیدا شده است! این 
را چند بار هم قبل     و بعد از آن دیدار، برای خودم 
نوشت. هر وقت هم که به عللی،    نمی نوشتم، نامه 

می فرستاد و اظهار نگرانی می کرد«.   
صابری به این موضوع صریحتر می پردازد 
و می گوید »نمی دانم گفتن این نکته صحیح است 
از  ولی  چیز خواهد    شد؟  به چه  آیا حمل  نه،  یا 
جهت روشن شدن قضیه می گویم که در ایران، 
چند نفر، به     طور خصوصی، مشوق من بوده اند: 
سید  خامنه ای،  حجت االسالم  آیت اهلل  حضرت 

محمود دعایی و دوستم آقای جالل رفیع«.

 دلسوزی های صادقانه او نسبت به کشور 
و نظام نوپای اسالمی، عالوه بر حدت و شدت 
هرگز  قلم اش  فوق العاده  تیزی  و  انتقادهایش 
از  و گرچه پس  نداشت  باز  ادامه مسیر  از  را  او 
گذشت نزدیک به 9 سال از انتشار اولین دو کلمه 
تعطیلی  به  در سال 1372  نهایتًا  حرف حساب، 
انجامید،  اطالعات  روزنامه  در  ستون اش  موقت 
انتشار یک  از آن تقاضای  اما صابری که پیش 
هفته نامه جدی به نام فصل جدید کرده و امتیازش 
را نیز گرفته بود و به دالیلی از انتشار آن منصرف 
شد، تقاضای امتیاز هفته نامه طنز با نام گل آقا را 
کرد و توانست در اول آبان 1369 اولین شماره 
نام  به  اسالمی،  انقالب  از  پس  طنز  هفته نامه 
گل آقا را با تیراژ یکصد هزار نسخه و به قیمت 
ما  از  نیست  که  هر  خنده رو  شعار  با  تومان   15

نیست   اخم در چنته گل آقا نیست منتشر کند.
استقبال مردم از این مجله، غیرقابل تصور 
هفته نامه  شماره  اولین  نسخه های  ام  م ت بود. 
گل آقا، در سراسر تهران ظرف کمتر از نیم ساعت 
حتی  و  شد  چاپ  مجدداً  و  رفت  ش  فرو به 
شماره های سال اول گل آقا بعداً در تیراژ وسیع 
گل آقا،  هفته نامه  حقیقت  در  شد.  اپ  چ تجدید 
سرآمد نشریاتی بود که طی دهه های 70 و 80 
با زبان طنز و کاریکاتور به نقد فضای سیاسی 
مدیران  همه  و  می پرداخت  کشور  عی  ا اجتم و 
به عنوان سوژه هایی  را  ارشد دولت های و قت 
همیشگی در طنزهای تصویری روی جلدش مد 
نظر داشت. طنزهایی که با زبانی ساده، نقدهایی 
جدی را به سیاست های داخلی و خارجی دولت 
ها مطرح می کرد، آن چنان که به دل نقدشونده 

هم می نشست.
و  معتقدانه  طنزپردازی هایش،  در  اما  او 
باورمندانه، روحانیت و زی طلبگی را خط قرمز 
رسانه   فعالیت های  آخرین  تا  و  دانست  می  خود 
ای اش به این مهم وفادار ماند و هرگز اهانتی 

بدان نکرد.
گل آقا در دو کلمه حرف حساب و بعنوان 
یک مدیر توانمند و جدی که همیشه حرف اول 
را می زد و گوشش به حرف هیچ کس بدهکار نبود، 
با ابزار و ملزومات گل آقایی اش از قبیل عینک و 
عصا و قلم، کابینه اش را با درایت و هوشمندی 
و  زیرکانه  آنان  دهان  از  و  چید  وصفی  ل ا زائد 
جسورانه، مشکالت و انتقادات مردم کشورش را 
بیان می کرد و دولتیان را ماهرانه کیسه می کشید.

عنوان  به  ـ  گل آقا  آبدارچی  ـ  شاغالم 
به  ممصادق  آسیب پذیر،  قشر  و  عوام  ه  د نماین
عنوان نماینده مردم کوچه و بازار که هر از چند 
گاهی به گل آقا نامه می نوشت و با بیان مشکالت 
وانتقاداتش از گل آقا رهنمود می خواست کمینه ـ 
عیال ممصادقـ  سخنگوی زنان که با نامه نوشتن 
به گل آقا، از بعضی مسائل مربوط به زنان یا فراتر 

از آن انتقاد می کرد.
و کاله نمدی  دهاتی  پیرمردی  مش رجب 
روابط  مسئول  که  بی سواد  غضنفر  و  شاغالم  و 
عمومی گل آقا بود، از اعضای فعال و مؤثر تیم 
منتخب گل آقا بودند؛ تیمی که در اصل، رفتارها 
و شیوه های حکومت را هنرمندانه نقد می کردند.
و  سیاست  با  صابری  کیومرث  ی  آشنای
ادبیات، موجب شد نوشته های او، از همه وجوه 
جامعه  عمومی  افکار  روی  فوق العاده ای  تأثیر 
ایران بگذارد و جوانان را نسبت به این مقوله از 
روزنامه نگاری و طنزبرداری حساس کند و مکتبی 
متعهد، متخصص، هنرورز و منحصر بفرد به نام 

مکتب طنز گل آقایی پدید آورد.
صابری بعد از آن، امتیاز انتشار دو نشریه 
دیگر را هم گرفت. انتشار اولین شماره ماهنامه 
گل آقا در مردادماه 1370 همچنین انتشار اولین 
داد  نشان  سال،  همان  اواخر  در  گل آقا  مه  سالنا
به عرصه  پا  پشتوانه علمی محکمی  با  صابری 

مطبوعاتی و نویسندگی کشور گذاشته است.
وی همچنین آثار متعددی از خود به جای 
گذاشت: برداشتی از فرمان حضرت علی )ع( به 
و  داستان ضحاک  تحلیل   ،)1357( اشتر  مالک 
بنی صدر،  و  آهنگر، مکاتبات شهید رجایی  کاوه 
اولین  استیضاح در جمهوری اسالمی ایران، دیدار 
از شوروی و گزیده دو کلمه حرف حساب )4 جلد( 

از آثار منتشر شده او است.
نشریات گل آقا خیلی زود جایگاه خود را در 
جامعه ایران پیدا کرد و درخشش فوق العاده ای 
و  نمایشگاه ها  در  را  اول  مقام  تا جایی که  یافت 
به  و  کرد  درو  مطبوعات  و  کتاب  ره های  جشنوا
و  درست نویسی  زمینه  در  برتر  نشریه  عنوان 
و  تأیید  فارسی  ادب  و  زبان  حریم  از  حراست 
برای احراز مقام و دریافت لوح ها  و تقدیرنامه ها، 

پی در پی معرفی می شد.
با  همزمان  و   1381 ماه  آبان  در  ا  آق گل 
چاپ  با  هم زمان  انتشار  سال  سیزدهمین  آغاز 
چاپ  با  شماره،  هشتمین  و  چهل  و  پانصد 
سرمقاله آن شماره که این بار در آن نه شاغالم 
و نه غضنفری بود و نه گل آقایی، با نام صابری 
از تصمیم خود برای پایان کار هفته نامه خبر داد 
جامعه  و  متوقف ساخت  را  آن  انتشار  ناگهان  و 
مطبوعاتی و مردم ایران را به حیرت فرو برد و 
علت این توقف ناگهانی را دالیل شخصی ذکر 
کرد و تا آخرین لحظه حیاتش، روزه سکوت خود 

را در این باره نگشود.
- صابری که در سال 1345 ازدواج کرد و 
صاحب دو فرزند دختر و پسر شد، سانحه رانندگی 
منجر به فوت تنها فرزندش آرش که سال دوم 
دانشگاه را می گذراند و در سال 1364 اتفاق افتاد، 
تأثیر فوق العاده ای بر وی گذاشت و کمر او را 
خم کرد. غم از دست دادن فرزند  شدیداً بر جان 
و روان صابری تاثیر گذاشت و به قول یکی از 
همشهری هایش ، غم فرزند باعث مرگ پدر شد.
کیومرث صابری فومنی ، کاریکاتوریست 
خوشنام و خوش سیرت ایران زمین ، پس از طی 
یک دوره  بیماری سرانجام در صبح روز جمعه 11 
اردیبهشت 1383 خورشیدی در بیمارستان مهر 
تهران درگذشت. در حالی که به اصرار خودش 
جز چند فرد معدود، شخصی از بیماری اش خبر 
نداشت. گفته می شود به این دلیل که دلی آزرده 
نشود و خاطری اندوهگین نگردد. روحش شاد و 

قلمش ُپر رهرو باد

هشتادمین سالگرد تولد »گل آقا«

مدافعان عرش توسط انتشارات ساحل زندگی منتشر شد
بـر  نظـری  و  گـذری  تـاب  ک ایـن 
زندگینامـه شـهدای مدافـع حـرم کـه بـه 
همـت بهنـام مومنـی و ناظم را گـرد آوری 

و تالیـف شـده اسـت.
در مقدمکـه کتـاب مدئافعـان عـرش 
آمـده اسـت: مدافعـان حـرم نمـاد انسـان 
کامـل در مکتـب اسـالم هسـتند کـه بـا 
ایسـتادن در مقابل ظلم داعـش،  منطقه ی 
خاورمیانـه را از  وجـود پلیـد داعـش پـاک 
کردنـد. در واقـع شـهدای مدافـع حـرم که 

تحـت تربیـت والیت فقیـه بودند یک مدل جدید از انسـان بـه دنیا معرفی 
کردنـد کـه حاضـر بودنـد برای آسـایش و آرامش بقیه مردم جـان خود را 
کـه ارزشـمندترین ثـروت بود فـدا کننـد؛ برعکس داعـش و تمدن غرب 

کـه بـرای راحتـی خـود آدم ها را می کشـد.
ایـن کتـاب در قطـع رقعـی و در 80 صفحـه و تیـراژ 1000 نسـخه 

تهیه و منتشـر شـده اسـت.

محیط مجازی ، فرهنگ و راهبردها منتشر شد
محیـط مجازی ، فرهنـگ و راهبردها 
توسـط انتشـارات پیـک فرهنـگ  منشـتر 

. د کر
ایـن کتـا ب نگاهـی دارد بـه محیـط 
مجـازی در نظریـه ارسـطویی و همچنیـن 

ایمنـی اینترنتـی بـرای کـودکان.
علـی  کتـاب  ولیـن  ا کتـاب  یـن  ا
هوشـمندراد و ناظـم رام بـوده کـه تالیـف 

اسـت.  شـده 
اسـت  آمـده  کتـاب  ایـن  در  آنچـه 

دربـاره تاثیـر اینترنـت بـر جامعـه و فواید و مضرات آن اسـت کـه تقدیم 
کـرد. خواهیـم  خواننـدگان 

اینترنـت دیگـر فقـط بـه دنبـال تبادل اطالعـات نبـود؛ این یک 
ابـزار چندرشـته ای پیچیـده بـود کـه بـه افـراد امـکان ایجـاد محتوا 
، برقـراری ارتبـاط بـا یکدیگـر و حتـی فـرار از واقعیـت را مـی داد. 
امـروز ، مـا می توانیـم در عـرض چنـد ثانیـه داده هـا را از یـک سـر 
جهـان بـه آن سـر دیگـر بفرسـتیم ، ارائـه هـای آنالیـن ارائـه دهیم 
، بـه صـورت مـوازی »دنیـای بـازی« زندگـی کنیـم و از تصاویـر ، 
فیلـم ، صـدا و متـن بـرای بـه اشـتراک گذاشـتن زندگـی واقعی خود 
، هویـت اصیـل داسـتان هـای شـخصی عمومـی مـی شـوند مسـائل 

محلـی جهانـی می شـوند.
کتـاب محیـط مجـازی ، فرهنـگ و راهبردها توسـط در قطع رقعی 

و در 64 صفحه و تیراژ 150 نسـخه چاپ شـده اسـت.

انتشار پیشگامان و اولین های تهران
اولیـن  و  پیشـگامان  انتشـار  کتـاب 
هوشـمندراد  علـی  توسـط  تهـران  هـای 
توسـط  و  گـردآوری  تهیـه،  رام  ناظـم  و 
انتشـارات پیـک فرهنـگ به چاپ رسـیده 

. ست ا
در مقدمـه کتـاب آمـده اسـت:   در 
ایـن کتـاب بـه سـراغ اولین هـای تهران 
اولیـن هـای عکاسـی و  بـا  مـی رویـم  
عـکاس هـا آشـنا خواهیـم شـد. همینطور 
بـه سـراغ اولیـن قنـادی هـا ،  مـوزه هـا، 
اولیـن قهـوه خانـه هـا و اولیـن بسـتنی 

فروشـی هـا و....
در ایـن کتـاب جـا دارد کـه از زنـده یـاد محمدرضـا حسـن بیگی 
یـاد کنیـم کـه در جمـع آوری و تالیـف این کتـاب ما را یاری رسـاند و 
اجـل مهلـت نـداد کـه مقدمـه ای بـر این کتـاب بنـگارد و مـا را با نام 

و یـادش تنها گذشـت. یـادش مانا.
پیشـگامان و اولیـن هـای تهـران در 120 صفحـه قطع رقعی و در 

تیـراژ 150 نسـخه چـاپ و در دسـترس مخاطبان قرار گرفته اسـت.

معجزه ستارگان در کتابفروشی های
بـر  نظـری  و  گـذری  کتـاب  ایـن 
کـه  مقـدس  دفـاع  شـهدای  زندگینامـه 
م  ا ر ظـم  نا و  منـی  مو م  بهنـا توسـط 
گـردآوری و تالیـف شـده اسـت کـه بـه 
پویـه  هنـری  فرهنگـی  موسسـه  همـت 
مهـر اشـراق بـه چـاپ رشـیده اسـت.3

آنچـه در ایـن مجموعـه بـه عنوان 
مقـدس  ع  دفـا شـهدای  یهـای  ر دگا یا
جمـع آوری و تدویـن شـده. گوشـه ای 
از صدهـا هـزار شـهیدی اسـت کـه در 
زندگینامه هایشـان از گذشـت، وفاداری 

بـه دیـن و وطـن بـه چشـم میخـورد. زندگینامـه ها و وصیـت نامه 
در  آنچـه  بـه  و  بخواننـد  فرزندانمـان  روزگاری  شـاید  کـه  هایـی 
را  بـوم  گذشـت  و  ایـن مـر  فرزنـدان  بـر  دفـاع مقـدس  8 سـال 

سرمشـق خـود قـرار دهنـد.
آنچـه ایـن کتـاب آمده اسـت بـه تفکیکی اسـتان هـا ، زندگینامه و 

وصیتنامـه شـهدای هـر اسـتان جمع آوری و تدوین شـده اسـت. 
باشـد کـه خداونـد متعـاالز مـا راضـی و خشـنود بـوده و شـرمنده 

شـهدای ایـن مـرز بـوم نباشـیم.
معجـزه سـتارگان در  160 صفحـه قطع رقعی در تیراژ 500 نسـخه  

چاپ شـده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

فلسفه، مناظره و ارزش ها در شعر سپیده کاشانی 
زهرا جلوداریان

خصلت نمایی و شرِف ساخت شعر سپیده کاشانی، به تمامیت نیست، بلکه بسنده ای 
در حد یک معرفی است؛ عیان سازی و قالب شعری او مستلزم پژوهشی کلی و در عین 

حال نیازمند بازگشودن بحث های فلسفی و ارزشی در شعر زنده یاد است.
اما فهم این شیوه ها در این جستار تابلوی رنگینی است که نمایی از هررنگ شعر 
سپیده کاشانی را، هرچند اندک در خود جای داده است، تا پدیده آزاد شده زمان را باری 
دیگر جلوه ای نو ببخشد. در تصویر زیبای پنجره زیبای کویر سیمایی از گل و بلبل و کوه 
و طبیعت خودنمایی می کند. تصویری از خالق یکتا، سیمایی از یگانه بی همتا، که چه زیبا 
و دلنشین در طبیعت متفاوت کویر و کوهستان را در همسایگی یکدیگر آرامش داده است. 

تا قلب های مهربان آدمیان را پیوندی ابدی دهد.
آری! از دیاری می خواهیم بنویسیم و بگوییم که در کویر خانه ای استوار و پابرجا و 
در طبیعت و دشت درپناه کوه های سربه فلک کشیده ،کلبه ای ازنوروآفتاب وروشنایی دارد.

از  نشاطی  و  و محمدی  شقایق  از گل های  سایه ای  کویر،  دل  در  که  شهری 
سرچشمه های تاریخی باغ فین و شهر نیا سر به همراه دارد. خطه ای که از سمت غرب 
و جنوب به سلسه کوه های کرکس و از شمال و مشرق به دشت کویر و دریاچه نمک 

منتهی می شود.
با نگاهی گذرا به تاریخ پرفراز و نشیب این شهر کویری می توانیم در خلوت وجودمان 
گذشته ها را تداعی کرده و مرز ماندگاری و پاکی را در ورقه های تاریخ به یادگار بسپاریم، تا 
برای آیندگان شهر و کشورمان، آینه ای از وجود و هستی و صداقت باشیم و فلسفه کلیم و 

غم محتشم و هیاهوی فیض و آوای سپیده کاشانی را بخوانیم.
سرور باکوچی، معروف به »سپیده کاشانی » شاعر بلندآوازه انقالب اسالمی 
به طوری که خود نوشته است، در نخستین روز مرداد 1315 در شهر کاشان و در 
خانواده ای مذهبی در دامان پدر و مادری معتقد به مبانی دین اسالم در پرتو انوار 
او بودند در  او نخستین و بزرگ ترین معلم  پاک توحیدی به دنیا آمد؛ پدر و مادر 
دوران کودکی، مادر قرآن را به او آموخت و درکنار آن پدر وی او را با شعر و شرح 

حال شاعران آشنا ساخت.
سپیده پس از پایان تحصیالت سرودن شعر را در سال 1347 جدی گرفت و 
نخستین مجموعه شعر خود را به نام پروانه های شب انتشار داد و در شب 22 بهمن سال 

1371 به رحمت ایزدی پیوست.
سپیده کاشانی، شاعر حس و پیام و زندگی است، فلسفه عشق و عرفان را در چادر 

زنانگی می پیچید و رنگ بیداری براندیشه خواب می زنند:
قرن ها قصه گوی بیداری  مادر مهربان دریا بود  
باور این قصه، گر نمی داری  لب ساحل نگر کف آلود است  
فلسفه اعتقاد و مذهب، نفی زندگی مادی و گرایش به منفعت های مادی گرایی 
تصویری دیگر در شعر سپیده دارد. تصور جاودانگی را راز زیبایی دانستن دنیا درنگاه عمقی 
می داند و دغدغه های هنری و فکری شاعر در کشف رابطه بین رسیدن و ماندن هاست:

محرم آمد ازسفر، طلوع سرخ آن نگر
شد ازشکوفه های خون، درخت عشق پرثمر

به دامن است واژگون، چشمه ی چشم ها کنون 
تنی فتاده یک طرف، به یک طرف فتاده سر 

بسیاری ازخرمندان گذشته برآن بوده اند که هنر باید تابع وپیرو اخالق باشد و اگر 
از حدود اخالق تجاوز کند بد و ناپسند خواهد بود. افالطون در کتاب جمهوری خویش 
شعر و موسیقی را به مثابه ابزار و وسیله ای برای تزکیه اخالق می داند و ارسطو نیز در 

این باب چندان مخالف ندارد.
به عقیده وی، شعر خاصه تراژدی وسیله ای برای تصفیه خواهش نفسانی است. 
بیشتر متفکران قدیم، برای هنر و ادب تاثیر تربیتی قائل بوده اند. دیدور می گوید: »گرامی 
داشتن تقوی وپست شمردن رذایل و نمایان کردن معایب، باید هدف و غایب هر مرد 
شریف و آزاده ای باشد که قلم یا قلم مو حجاری را به دست می گیرد« جانسون در مقدمه 
شکسپیر می گوید: »وظیفه نویسنده همواره این بوده است که دنیا را از آنچه هست، بهتر 
کند.« وتولستوی می نویسد: »هنر جهان پسند همواره مالک ثابت و معتبری با خویشتن 
دارد و آن مالک ثابت و معتبر، معرفت دینی و روحانی است« و تاکید می کند که هنر 
خوب باید افکار و عقایدی را القا کند که در آنها جهات خیر و شر دینی و اخالقی را که 
میان تمامی امت ها و در همه عصرها مشترک است رعایت کرده باشد.سپیده کاشانی 
نیز در چند سطری چنین می گوید: »تو و من در اصل هرگز از هم دور نبوده ایم، با هم 
شاد بوده و با هم غم هایمان را تقسیم کرده ایم و گاهی آرزو می کنم ای کاش به شماره 
مردم سرزمینم گل های سرخ داشتم و یک به یک تقدیمشان می کردم و این مبین تقدیم 
صداقتم بود به همه آنها، چرا که ما فرهنگمان یکی است، آداب و رسوممان، تکلممان، 
ای کاش آرمان هایمان، دلمان، سلیقه هایمان، هم یکسان می شدند.ما سفر آغاز را همیشه 
با هم تجربه کرده ایم، چرا گامی نرفته درصددیم که رشته های همبستگی را آسان از هم 
بگسلیم؟ دوست من اگر باور نداری سالیان عمر با همه نشیب ها و فرازهایش به سبکی 
یک چشم به هم زدن گذشته است. اگر باور نداری یک لحظه به پشت سرت نگاه کن، 

آن گاه خواهی دید«.
نتیجه:

سپیده کاشانی، شاعری معنادار و آزاد است. بی درد نیست و خود را جدا از 
جامعه نمی داند. با نوعی هویت شناسایی شده وارد دنیای شعر می شود. اما سخنی 
نو در قالب های سنتی می ریزد و بر این باور است که خداوند در هر حال تجدد است 
انسان نمی تواند خدای گونه باشد،  اگر  )الّرحمن: 29(.  َیوِم ُهو فی َشآن«  و »ُکَلّ 
دست کم نگاهش نوآورانه می تواند باشد. در چنین فضایی، اندیشه های وابسته به 
یکدیگر نزدیک می شوند. در شعرهای آزاد سپیده، محیط فکری شاعر در جغرافیای 

زندگی او هم پیوند می خورد:
آن گاه که مرغ شب  هرشامگاه غرق درظلمت  

سر می دهد، غمگین نوای جاودانش خویش را 
مرغ شب، همان جغد است، که در فرهنگ مردم کاشان غمگین و شوم مفهوم 
دارد و شاعر این باور را در نگاهش نو منتقل می کند و در کل روند، فرایندهای به کار 
برده شده از زیرساخت های اجتماعی آن زمان، خواننده امروز را سرگردان نمی کند و یک 

آشنایی به او می بخشد:
ای برخیزید

و غبارازجامعه برگیرد 
تکه های عشق را 

بر معجزه پیوند بسپارید
سپیده کاشانی، شاعر اداراک های گم شده، نمادی از زنان کویر که استقامت و 
بردباری را کم از هدیه طبیعت نمی دانند و ایمان درونی را آموزگار درس گرفته می دانند 

و هوشیار در واپسین سوگند زمان، عشق را زمزمه می کنند.
منابع:

1- اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، سوگ سپیدار، کاشان، هجرت
2- پورجوادی، نصراهلل )1393(، زبان حال در عرفان و ادبیات فارسی، تهران، 

فرهنگ نشرنو، چاپ دوم 
3- زرین کوب، عبدالحسین )1376(، نقد ادبی، تهران، سخن 

4- شمیسا سیروس )1377(، انواع ادبی، تهران، فردوس
5- شمیسا سیروس )1377(، فرهنگ اشارات، تهران، فردوس، چاپ اول 

6- کاشانی، سپیده )1373(، سخن آشنا، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
7- نیچه، فریدریش ویلهلم )1375(، چنین گفت زرتشت، ترجمه داریوش آشوری، 

تهران، آگه، ویراست چهارم
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از چپ به راست: سید جعفر شهیدی، حبیب یغمایی، اصغر مهدوی، عبدالرحمان عمادی، مهدی 
محقق، محمد تقی دانش پژوه، مجتبی مینوی، نورانی وصالی، کاووس جهانداری، ضیاء الدین 

سجادی، محمدامین ریاحی و علی بلوکباشیی اختصاصی دنیای جوانان

به هیچ گوهر نااصل
دل نخواهم بست

حمزه کریم تباح فر

تو ای رقیِق عمیق! ای شراب کهنه من
بریز جرعه صبحی به خواب کهنه من

چنین که جوی روان کرده ام به گریه خود
به چرخ آمده است آسیاب کهنه من

هنوز پاسخ من جز تو نیست پس بپذیر
که قصد تازه ندارد جواب کهنه من

چقدر عکس تو اصال به من نمی آید
چقدر مسَتَحَقت نیست قاب کهنه من

به هیچ گوهر نااصل دل نخواهم بست
که ُجسته است تو را گنج یاب کهنه من

تو آفتاب و من آیینه غبارآلود
چه کوچک است تو را بازتاب کهنه من

برای تسویه دوری ات نیامده ام
چقدر مانده فقط از حساب کهنه من؟
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نوبت دوم
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذارات جهت پروژه شهرک گردشگری گدار )تکمیل و 

 )BOLT( به روش مشارکت عمومی – خصوصی )بهره برداری کترینگ و فروشگاه، مجموعه زمین باگی و اقامتی

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان به شناسه ملی 10420071940، کد اقتصادی 411319718898 و کدپستی 6134813956 در نظر 
دارد در راستای توسعه گردشگری آبی )بر مبنای تفاهم نامه فی ما بین وزارت نیرو و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی( پیرامون منابع ، تاسیسات آبی، 
رودخانه ها و سازه های آبی تاریخی، نسب به برگزاری فراخوان جهت ارزیابی کیفی سرمایه گذاران پروژه شهرک گردشگری گدار )تکمیل و بهره برداری کترینگ و 

فروشگاه، مجموعه زمین باگی و اقامتی( به روش مشارکت عمومی – خصوصی )BOLT( با مشخصات مشروح زیر اقدام نماید: 
1- عنوان پروژه: بسته سرمایه گذاری شماره 1 شهرک گردشگری گدار )تکمیل و بهره برداری کترینگ و فروشگاه، مجموعه زمین باگی و اقامتی( به روش مشارکت 

 )BOLT( عمومی – خصوصی
2- شرح و مشخصات کار: 

- تکمیل و بهره برداری کترینگ و فروشگاه و مجموعه اقامتی گردشگری و ایجاد زمین باگی در محدوده سد مسجد سلیمان )گدار( با مساحت 5 هکتار و اعیانی 
1525 متر مربع با کاربری های کترینگ و اماکن اقامتی – تفریحی برای مدت 10 سال به صورت قرارداد مشارکت عمومی – خصوصی )BOLT( با دوره تنفس مشخص 

- برآورد اولیه هزینه سرمایه گذاری حدود: 34/845 میلیون ریال 
3- سرمایه پذیر: سازمان آب و برق خوزستان 

4- سرمایه گذار: سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی 
5- زمان و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار: اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار از تاریخ 1400/6/10 لغایت پایان وقت اداری 1400/6/20 در سازمان 
آب و برق خوزستان به آدرس اهواز بلوار گلستان، 1( دفتر مدیریت گردشگری و مهندسی عمومی 2( ساختمان 5 طبقه، دفتر مدیریی قراردادها طبقه دوم )اتاق 209( جهت 

دریافت موجود می باشد. 
6- اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار به نماینده سرمایه گذار با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد. 

 IR830100004001050704022124 7- قیمت اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار: مبلغ 1500000 ریال می باشد که باید به شماره حساب 4001050704022124 و شماره شبا
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با شناسه واریز 391050757214500979000036392617 به نام شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان واریز شده و رسید 

بانکی آن به مسئول دفتر مدیریت مهندسی عمومی و گردشگری یا دفتر قراردادها تحویل شود. 
8- زمان و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار: داوطلب شرکت در ارزیابی کیفی سرمایه گذار باید اسناد و مدارک خواسته شده را در پاکت سر بسته الک 
و مهر شده تنظیم و حداکثرتا پایان وقت اداری 1400/7/4 به شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان به آدرس: اخواز بلوار گلستان، ساختمان 5 طبقه سازمان آب و 

برق خوزستان، دبیرخانه سازمان، تسلیم نماید. 
9- متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و بیان سواالت احتمالی خود با شماره تماس سرمایه پذیر )دفتر مهندسی عمومی و گردشگری( 33152306)9861(+ 

و یا )دفتر قراردادها(: 33152119)9861(+ تماس حاصل نمایند. 
روابط عمومی شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان 

شناسه آگهی : 1180979

تهویه هوای خانه، محل کار یا اماکن 
از شیوع کرونا چندان  تا پیش  اگر  عمومی 
شیوع  دوران  در  اما  نمی شد،  گرفته  جدی 
برای  از ضرورت های اصلی  به یکی  کرونا 
تبدیل  بیماری  این  به  ابتال  از  پیشگیری 
ویروس  به  آلوده شدن  باالی  شد. سرعت 
کرونا سبب شد که توجه بر تهویه مناسب 
در  سربسته  فضاهای  هوای  جابه جایی  و 
اهمیت  بگیرد.  قرار  توجه  مورد  دنیا  تمام 
این موضوع در موج پنجم کرونا که سرعت 
سویه های  برابر  چندین  دلتاکرونا  سرایت 
قبل  ز  ا بیشتر  شد  ویروس  ین  ا پیشین 
احساس شد. آمارهای کرونایی و همچنین 
مشاهدات میدانی از درگیری های خانوادگی 
با کرونا و آلودگی تعداد زیادی از افراد یک 
خانواده به این ویروس به واسطه یک دور 
می دهد  نشان  کوتاه مدت  حتی  همنشینی 
که اهمیت تهویه هوا در فضاهای سربسته 
برای پیشگیری از ابتال به کرونا تا چه اندازه 

مهم است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط 
ارتقاء  و  اطالع رسانی  منظور  به  مازندران 
اهمیت،  از  استان  این  مردم  آگاهی  سطح 
الزامات و روش های تهویه هوا در فضاهای 
کرونا،  به  ابتال  از  پیشگیری  برای  سربسته 
گفت وگویی با دکتر »قاسم اویس« معاون 
مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی 
انجام داد که در این گفت وگو به پرسش های 

متعددی پاسخ داده شده است:
جابه جایی ویروس کرونا با جریان هوا 
در  و  شکل  چه  به  سربسته  محیط های  در 

چه صورتی انجام می شود؟
ری  ا صله گذ فا یت  عا ر مل  عا سه 
اجتماعی، استفاده از ماسک و شست وشوی 
قطع  در  عوامل  مهم ترین  دست ها  دائم 

زنجیره کرونا به شمار می روند. اما با توجه 
به این که جریان هوا هم می تواند قطرات را 
جابه جا کند گاهی رعایت فاصله، پیشگیری 
کامل از انتقال بیماری را تأمین نمی کند و 
توصیه می شود عالوه بر استفاده از ماسک، 

تهویه هوا نیز جدی گرفته شود.
باالتر  قطر  رای  دا تنفسی  قطرات 
از 5 میکرون هستند که با طی فاصله 2 متر 
می تواند  هوا  جریان   اما  می شوند.  ته نشین 
شرایطی  چنین  در  کند.  جابه جا  را  قطرات 
ویژه  به   هوا  تهویه  بیشتر،  اطمینان  برای 
در فضاهای شلوغ نقش مهمی در افزایش 
کیفیت هوای داخل و کاهش احتمال انتشار 
کروناویروس دارد. بر همین اساس نیز تهویه 
ملزومات  ز  ا یکی  سکونت  محل  هوای 

جلوگیری از انتقال ویروس است.
هوا  در  آالینده ها  مانند  ویروس   یعنی 

می تواند جابه جا شود؟
جهانی  سازمان  اولیه  فرضیه های  بله. 
بهداشت جهانی بر اساس تجربیات سارس 
از  این ویروس  بود که  در سال 2002 این 
طریق هوا و قطرات تنفسی، پتانسیل ایجاد 
بیماری را دارد. طبق اعالم وزارت بهداشت 
هم بر اساس آخرین اطالعات و با توجه به 
شواهد موجود و نتایج مطالعات مشاهده ای، 
انجام شده در  مدل سازی و شبیه سازی های 
این  کرونا  ویروس  انتشار  نحوه  خصوص 

موضوع تایید شده است.
این  که  می دهد  نشان  گزارش  ها   
آلوده و  با سطوح  بر تماس  ویروس عالوه 
قطرات تنفسی می تواند از طریق آالینده های 
هوا از قبیل آئروسل ها )ذرات معلق در هوا( 
که به شکل هوابرد هستند هم انتقال یابد. 
زنجیره  قطع  به  منظور  دلیل  همین  به 
انتقال و مدیریت بیماری از طریق انتقال با 

قطرات تنفسی ارائه  رعایت فاصله اجتماعی 
و استفاده از ماسک توصیه می شود و تهویه 

فضاهای بسته نیز مورد تأکید قرار دارد.

واحدهای  و  منازل  در  تهویه  برای 
مسکونی چه روش های توصیه می شود؟

فرد  هر  برای  مکان  امن ترین  خانه 
تا  بمانیم  خانه  در  امکان  حد  تا  باید  است. 
زمانی  تا  دهیم.  کاهش  کووید19 را  شیوع 
نشود،  لوده  آ خانه  اعضای  ز  ا یکی  که 
خانه ها به طور کلی امن ترین محیط زندگی 
دنیای خارج  با  تماس  از طرفی  ما هستند. 
منبع  وجود  احتمال  و  است  اجتناب ناپذیر 
به خانه وجود  آن  ورود  یا  در خانه  عفونت 
منطقی  احتیاطی  اقدامات  باید  ولی  دارد. 
ورود  صورت  در  تا  شود  انجام  خانه ها  در 
ویروس و شیوع بیماری، محیط خانه تا حد 

امکان ایمن باشد.
در منازل باید ترجیحًا تهویه طبیعی با 
استفاده از پنجره ها و در ها فراهم شود. باید 
هوای منزل و فضا های بسته 2.5 تا 6 بار در 
ساعت تعویض شود. باز گذاشتن پنجره های 
مقابِل هم در ساختمان ها ضروری است. در 
صورت باز بودن پنجره های رو در روی هم 
کاهش  آلودگی  درصد  5 دقیقه، 90  طی 

می یابد. 
منزل  نیکی  مکا تهویه  سیستم های 
برای تأمین حداقل میزان جریان هوای مورد 
نظر، باید همواره روشن باشند. درصورتی که 
شرایط آب و هوایی اجازه دهد می توان از 
سیستم های سرمایش تابستانی یا کولر برای 

تهویه هوا در منازل استفاده کرد. 
ر  د مکشی  ی  فن ها همچنین 
سرویس های بهداشتی و توالت باید در هر 
وضعیت ممکن استفاده شوند و حتی المقدور 
باید به طور مداوم فعال و درب سرویس های 
تهویه  سیستم های  باشند.  بسته  بهداشتی 
مطبوع باید تا حد امکان به طور مداوم فعال 
اگر سیستم های تهویه مکانیکی  اما  باشند. 
نداشته  وجود  منزل  در  مکشی(  )فن های 
هم  دریچه  و  پنجره  چند  کردن  باز  باشد، 

اثرگذار است.
سیستم های  این  از  استفاده  شکل  در 
هم  کنونی  شرایط  برای  نیز  مطبوع  تهویه 

الزاماتی وجود دارد؟
حرارتی  آسایش  شرایط  حفظ  برای 
تهویه  سیستم های  قبول،  قابل   و  معمول 
لعمل های  دستورا با  مطابق  باید  مطبوع 
معمول  طور  به   که  شوند  نگهداری  آن 
و  سانتی گراد  تا 25 درجه  محدوده 20  در 

رطوبت نسبی 40 تا 60 درصد است. 
ی  ه ها ستگا د د  جو و ت  ر صو ر  د
فیلتر  به  و مجهز  مجزا  هوای  تصفیه کننده 
در  باشند.  فعال  مداوم  به طور  باید  ذرات 
صورت ناکافی بودن تعداد، باید در محلی که 
بیشتر افراد خانوار وقت خود را می گذرانند، 
دستگاه های  خرید  صورت  در  گیرند.  قرار 
با  فیلترهای  با  سیستم های  جدید،  تهویه 
باالتر  MERV۱۴ یا  مانند  باال  بازده 

انتخاب شوند.
دارای  اغلب دستگاه های کنترل هوا   
البته  هستند.  فیلتر  تعویض  و  تعبیه  قابلیت 
است  ممکن  که  فیلترها  تعویض  هنگام 
حاوی ذرات مملو از ویروس باشند، استفاده 
از تجهیزات حفاظت فردی توصیه می شود. 
برای افزایش اثرگذاری هر یک از این موارد 
هم می توان از افزایش حرکت هوا در داخل 

اتاق مانند پنکه سقفی استفاده شود. 
سیستم های  دارای  منازل  از  بعضی 
تهویه مطبوع با هوای اجباری هستند که هوا 
را در خانه از طریق کانال دوباره وارد چرخه 
گردش می کنند. سیستم های تهویه مطبوع 
باید تا حد ممکن به  طور مداوم مانند استفاده 
باشند.  فعال  هوشمند  ترموستات های  از 
همچنین از اشعه ماوراء بنفش میکروب کش 
بر اساس دستورالعمل های سازنده و با تأکید 
بر رعایت اصول ایمنی و حفاظتی استفاده از 

آن ها، می توان استفاده کرد.
نی  مسکو ی  مجتمع ها خی  بر ر  د

تهویه  کانال  که  واحدی  چند  آپارتمانی 
تصفیه  برای  الزاماتی  چه  است  مشترک 
باید  کرونایی  شرایط  مناسب  تهویه  و  هوا 

لحاظ شود؟
برای ساختمان هایی که چندین واحد 
ساختمان  در  هم  فردی  و  دارند  مسکونی 
مبتال باشد باید مراقبت بیشتری به منظور 
یک  ز  ا لودگی  آ یت  ا سر خطر  کاهش 
توصیه  شود.  انجام  دیگر  واحد  به  واحد 
می شود که واحد مسکونی را نسبت به هر 
راهرو  یک  مانند  مجاور،  مشترک  فضای 
پنجره های  نگه  دارید.  مثبت  تحت فشار 
باز را به حداقل برسانید، مگر این که برای 
رعایت حداقل شرایط تهویه یا حفظ سطح 
قابل  قبول درجه حرارت و رطوبت داخلی 
ممکن  که  روزنه ای  هر  باشد.  ضروری 
سکونت  محل  به  هوا  جریان  باعث  است 
فرد بیمار شود باید با درزگیر، پالستیک یا 

مواد مشابه مهروموم شود.
نیز  این واحدها  بهداشتی  در سرویس 
باید نکاتی را لحاظ کرد. همیشه مقداری آب 
در سیفون های لوله کشی وجود داشته باشد. 
لوله کشی  زهکشی های  همه  در  سیفون ها 
نباید خشک شوند. ساده ترین اقدام این است 
که از هر سینک ظرف شویی، دوش، وان و 
استفاده  روز  در  یک بار  حداقل  آب گیری 

شود. 30 ثانیه جریان آب هم کافی است.
به  خانواده  یک  اعضای  از  یکی  اگر 
کووید19 مبتال شود چه کاری برای ایجاد 

فضای ایزوله در خانه باید انجام داد؟
خانواده  اعضای  از  یکی  هنگامی که 
شناخته  ویروس  به  آلوده  فرد  به عنوان 
برای  بیشتری  احتیاطی  اقدامات  می شود، 
الزم  خانواده  اعضای  سایر  خطر  کاهش 
یک  از  استفاده  اصلی  نکته  یک  است. 
است.  ایزوله  به عنوان فضای  اتاق جداگانه 
اقدامات اضافی نیز باید هنگام ایجاد چنین 
در  شود.  گرفته  نظر  در  ایزوله ای  فضای 
یک  در  ایزوله  فضای  ترجیحًا  گرم  فصل 
طبقه باالی منزل و در فصل سرد در یک 

طبقه پایین منزل باشد.
باید  ایزوله  فضای  امکان،  صورت  در 
مخصوص  شتی  بهدا سرویس  نات  مکا ا
جایی  نباید  ایزوله  فضای  باشد.  داشته  را 
باشد که صرفًا برگشت یک سیستم هوای 
ایزوله  اجباری را داشته باشد. برای فضای 
هم  جداگانه  مطبوع  تهویه  سیستم  یک 

توصیه می شود.
گرمایش  یا  سرمایش  سیستم  برای 
امکان  صورت  در  نیز  ایزوله  فضای  این 
کولرهای  یا  حمل  قابل   بخاری های  از 
گازی استفاده شود. اگر سیستم های هوای 
پنکه  وجود  و  دِمشی  مثل فن های  اجباری 
داشته باشند که هوا را بین ساکنان منزل و 
فضای ایزوله جابه جا می کنند، باید همه این 
سیستم ها مهروموم و غیر فعال شوند، مگر 
اینکه تأمین تهویه یا حفظ شرایط آسایش 
حرارتی به روش دیگری امکان پذیر نباشد.

یا  درها  چارچوب  درزهای  همچنین 
پنجره باید با موانع رد و بدل شدن جریان 
هوا مانند ورق های پالستیکی، نوارها یا مواد 
مشابه بین فضای ایزوله و فضای مشترک 
بسته شوند. در واقع هر روزنه و دریچه ای که 
فضای ایزوله را به بقیه خانه متصل می کند 
باید  ایزوله  فضای  در  شود.  مهروموم  باید 
اگر  شود.  فراهم  جداگانه ای  مکشی  تهویه 
هم این فضا شامل یک سرویس بهداشتی 
خصوصی با فن خروجی باشد، این فن باید 

به طور مداوم با سرعت باال کار کند.
آلوده  فرد  نگهداری  شرایط  در  ضمنًا 
به ویروس کرونا در اتاق ایزوله، استفاده از 
به حداقل  باید  از خانه  نقطه  در هر  پنجره 
برسد. فن های خارج کننده هوا در قسمت 
کار  باید  نیاز  صورت  در  فقط  خانه  اصلی 
نرخ  حداقل  تأمین  برای  اینکه  مگر  کنند، 

تهویه موردنیاز الزم باشند.
یک نکته مهم برای مردم بحث تهویه 
در خودروها اعم از شخصی یا عمومی است. 

در این زمینه چه باید کرد؟
در  کووید19  به  ابتال  امکان  اتفاقا 
در  باالست.  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان 
از همه گروه های  درجه نخست درخواست 
خانه  در  امکان  حد  تا  که  است  این  سنی 
از  خروج  به  ضرورت  صورت  در  و  بمانند 
حمل ونقل  وسایل  از  ممکن  جای  تا  منزل 
به  اگر ضرورت  اما  نکنند.  استفاده  عمومی 
بود،  تاکسی  و  مترو  و  اتوبوس  از  استفاده 
و  کرده  رعایت  را  فیزیکی  فاصله گذاری 

حتمًا از دو ماسک استفاده کنند.
از وسایل  افراد مجبور به استفاده  اگر 
سوارشدن  از  هستند،  عمومی  حمل ونقل 
و  شلوغ  مترو  واگن های  یا  اتوبوس ها  به 
به طورجدی  مناسب  نا تهویه  سیستم  با 
از  که  است  ضروری  همچنین  بپرهیزند. 
دهان،  صورت،  با  دست  تماس  هرگونه 
بینی و چشم در طول مسیر به  طور جدی 

پرهیز شود.
در زمان استفاده از کولر خودرو می توان 
یک یا دو شیشه خودرو کمی پایین کشیده 
شود یا برای فاصله زمانی مشخصی شیشه 
خودرو را پایین بیاورند تا هوای داخل تهویه 
البته در صورت استفاده از کولر بهتر  شود. 
است دریچه های کولر طوری تنظیم شوند 
که باد مستقیم به سمت صورت افراد پرتاب 
نشود. رعایت این دستورالعمل های تهویه در 
فضاهای سربسته می تواند نقش زیادی در 
زنجیره  و قطع  به کرونا  ابتال  از  پیشگیری 

انتقال ویروس داشته باشد.

الزامات تهویه مناسب در فضاهای سربسته برای دوران کرونایی

راه های مناسب تهویه فضاهای سرپوشیده چیست؟

محمد حسین زاده

یکي  شک  بدون  طهمورث  سیاوش 
از اساتید بازیگري در عرصه تئاتر، سینما و 
تلویزیون مي باشد که کامال برای مخاطبان 
ایرانی شناخته شده است و نیازی به معرفی 
ندارد. این بازیگر به تازگی در سریال زخم 
کاری، اولین سریال محمدحسین مهدویان 
در شبکه خانگي، در نقش حاج عمو )نعمت 
پلتفرم  از  که  کرده  نقش  ایفای  ریزآبادی( 
با  چه  اگر  او  است.  حال پخش  در  فیلیمو 
نقش کوتاهی در سریال زخم کاری حضور 
دارد اما آنقدر این نقش را قدرتمندانه ایفا 
در  کامال  او  درخشش  رگه هاي  که  کرده 
او نشان داده  نمایان است. درواقع  سریال 
که مي شود یک نقش مکمل را تا چه اندازه 
به ستاره تبدیل کرد. با سیاوش طهمورث 
نقش  این  درباره  بیشتر  تا  شدیم  همراه 

درخشان از او بدانیم...

کوتاهی  نقش  زخم کاري  در  -شما 
به  نیز  کوتاه  نقش  بازی کردید که همین 
خوبی دیده شد و بازخوردهای خوبی را از 
سوی منتقدان و مخاطبان به همراه داشت... 
به نظر شما کوتاهی یا بلندی نقش ها چقدر 
در دیده شدن یک کاراکتر و بازی بازیگران 

اهمیت دارد؟
*شخصیت حاج عمو در قسمت های 
بعدی این سریال هنوز هم حضور دارد اما 
با این حال از نقش های دیگری که تاکنون 
حال،  این  با  است.  کوتاه تر  کرده ام،  بازی 
هیچ  نقش ها  بلندی  یا  کوتاهی  من  برای 
است  شخصیتی  مهم  بلکه  نمی کند  فرقی 
زندگی  آن  در  و  می کند  خلق  بازیگر  که 
با  بیشتر  داشتم  دوست  هم  من  می کند. 
این شخصیت زندگی کنم ولی به هر حال 
این اتفاق نیفتاده و من هم سعی کردم که 
این شخصیت را به گونه ای بازی کنم که 
بتواند  تا  بشناسانم  به مخاطب  بهتر  را  آن 
ارتباط خوبی با او برقرار کند. من نقش های 
دیگری هم در فیلم ها و سریال های دیگر 
داشته ام از جمله در سریال های نابرده رنج، 
فکر پلید و گرگ ها که  همه موفق بودند و 

به نظر من این موفقیت، ارتباطی به کوتاهی 
یا بلندی نقش ها ندارد. 

-یک بازیگر باید چه کاري انجام دهد 
تا نقشش در ذهن مخاطب بماند؟

*باید نقش را در ذهن ساخت و آن 
را پذیرفت و بعد هم بتوانی با نقش زندگی 
کنی که این زندگی کردن با نقش می تواند 
در 10 ساعت یا 10 هزار ساعت باشد. من 
ابتدا فیلمنامه را خواندم  برای این سریال، 
و شخصیت حاج عمو را ساخته و پرداخته 
کردم و بعد با آن زندگی کردم، که اگر موفق 
از  بابت  این  از  و  به حال من  بوده، خوشا 
همه کسانی که من را تشویق کردند و به 
من ابراز لطف داشتند، تشکر می کنم. به هر 
حال باید بگویم که این روش من است که 
بروم.  و  بگویم  دیالوگ  فقط  ندارم  دوست 
دوست دارم با شخصیت قصه زندگی کنم.

-برای رسیدن به نقش حاج عمو چه 
ذهنی  و  تخیلی  آن  از  بخشی  کردید؟ چه 
واقعیت  بر  منطبق  آن  از  بخشی  چه  و 

جامعه است؟
*شخصیت حاج عمو را من به شکل 
ذهنی نساختم بلکه این شخصیت در اجتماع 
وجود دارد. وقتی نویسنده شخصیت را خلق 
می کند به هر شکل سعی دارد این شخصیت 
باید  بازیگر  من  و  کند  القا  مخاطب  به  را 
ابتدا در اجتماع و بعد در  این شخصیت را 

با آن زندگی  بتوانم  تا بعد  خودم پیدا کنم 
با  من  کنم.  القا  مخاطب  به  را  آن  و  کنم 
تخیل شخصیتی را نمی سازم و معتقدم که 
تخیل کردن برای ساخته و پرداخته کردن 
در  آن  وجودی  پشتوانه  بدون  شخصیت ها 
نویسنده  نیست.  باارزشی  تخیل  اجتماع، 
کنند.  را  کار  همین  باید  هم  کارگردان  و 
و  اجتماعی  پشتوانه  تخیل  که  است  الزم 
به عنوان  هم  من  و  باشد  داشته  تاریخی 
بازیگر بر اساس فیلمنامه ای که خوانده ام، 
پیدا می کنم. من  دراجتماع  را  شخصیت ها 
به عنوان بازیگر در جامعه پیش می روم، حتی 

اگر نویسنده از من عقب بماند.

-برخی نسبت به خشونت موجود در 
این سریال انتقادهایی را مطرح کردند، نظر 

شما درباره نمایش این خشونت چیست؟
دارد!  ما  دیدگاه  به  بستگی  *این 
خشونت در تمام جامعه بشری وجود دارد. 
ما از زمان تولد تا زمانی که دنیا را ترک 
می کنیم گرفتار خشونت هستیم. خشونت 
فقر  بلکه  نیست  کشتن  و  زدن  فقط  هم 
خشونت  نوعی  نیز  جامعه  یک  در  موجود 
است. وقتی اخالق را در یک جامعه از بین 
حاال  است.  خشونت  نوعی  باز  بریم،  می 
چقدر  نویسنده  و  کارگردان  که  دید  باید 
خشونت  بشری  جامعه  در  آنچه  از  بیشتر 
وجود دارد، آن را به تصویر کشیده اند. به 
در حد یک  این سریال حتی  در  نظر من 

وقتي نقش مکمل مي شود ستاره داستان

سیاوش طهمورث: با نقش هایم زندگي مي کنم
دارد، گفته  هزارم خشونت هایی که وجود 
داریم  اعتراض  چه  به  پس  است.  نشده 
می کنیم؟  اعتراض  خشونت  کدام  به  و 
این خشونت ها فقط  توجه داشت که  باید 
خشونتی  این  نیست.  ما  جامعه  مختص 
هست.  انسانی  جامعه  کل  در  که  است 
که  است  شده  گفته  هم  سریال  این  در 
اثر  مکبث  نمایشنامه  از  آن  تاثیرپذیری 
ین  ا یعنی  ین  ا و  است  بوده  شکسپیر 
در  و  اسکاتلند  و  انگلستان  در  خشونت 
از  بعد  و  داشته  وجود  هم  شکسپیر  زمانه 
این  هم  ما  از  بعد  و  بوده  هم  دوران  آن 
باید  بود. پس  خشونت ها همچنان خواهد 
و  بپذیریم  واقعیت  یک  عنوان  به  را  آن 
بعد از آن که پذیرفتیم و شناخت الزم را 
درباره آن به دست آوردیم، آنگاه می توانیم 

در راستای کاهش آن قدم برداریم.

عادت  بیشتر  اخیر  سال هاي  -در 
کرده بودیم که مخاطب از کارهاي کمدي 
شدت  به  زخم کاري  ولي  کند  استقبال 
موردتوجه قرار گرفته و رکوردهاي متعددي 
در جذب مخاطب به دست آورده که بسیار 
جالب است... به نظر شما راز این توفیق در 

جلب مخاطب چه بود؟
*این سریال، فکر نو و سوژه جدیدی 
دارد که در کنار یک ماجرای خوب و جالب 
و حضور بازیگران سرشناس و بازی خوب 
آنها می تواند تماشاگر را جذب کند. تا زمانی 
که متن و کارگردانی درست نباشد و بازیگر 
کاری  که  است  محال  نکند،  بازی  درست 
موفق باشد. من برای اولین بار در زندگی ام 
فقط 6قسمت از فیلمنامه را خواندم و مابقی 
چه  نمی دانم  کردم.  اعتماد  و  نخواندم  را 
اتفاقی می افتد و به کجا می رسد اما امیدوارم 
که این کار تا آخر همینطور خوب جلو برود.

ی  ا بر ن  یا و مهد حسین  محمد -
برای  ا  ر لی  سریا ساخت  ر  با نخستین 
 . . می کند. تجربه  خانگی  نمایش  شبکه 
فیلمساز  سابقه  نقش،  یک  پذیرش  برای 
و کارگردان چقدر برای شما اهمیت دارد؟

که  نمی کند  قی  فر من  ی  ا *بر
بسازد  را می خواهد  اولش  فیلم  کارگردانی 

سریال  و  فیلم   30 ساخت  که  این  یا 
باشد.  داشته  خود  هنری  کارنامه  در  را 
فیلمسازانی داریم که 10 تا فیلم ساخته اند 
نبوده  به دردبخوری  فیلم  هیچکدام  ولی 
اولین  که  داریم  فیلمسازانی  مقابل،  در  و 
با  و  ولی شاهکار ساخته اند  بوده  فیلمشان 
این حال اینکه اولین فیلم کارگردان، بسیار 
خوب باشد مهم نیست بلکه مهم این است 
که فیلم های بعدی  آن فیلمساز هم خوب 
ساخته شوند و مثل بسیاری از کارگردانانی 
تمام  ودوم شان  اول  فیلم  همان  در  که 
با  کردن  کار  برای  من  نباشند.  می شوند، 
اولین  که  نمی کند  فرقی  برایم  فیلمسازان 
بسازند   می خواهند  را  سریال شان  و  فیلم 
یا اینکه ده ها فیلم و سریال ساخته باشند. 

کارگردانی که کاربلد است و انتخاب و تفکر 
درستی دارد و حرفی هم برای گفتن دارد، 

با او کار می کنم.

از  که  هستید  بازیگرانی  از  -شما 
می کنید  فکر  برخوردارید...  تئاتری  پیشینه 
برای  چقدر  تئاتری  تجربه  و  پیشینه  این 
اهمیت  حائز  دوربین  مقابل  در  بازیگری 

است؟
تئاتر کار  بازیگری  اگر  *به نظر من 
و  پایه  که  چرا  نمی رسد  سرانجام  به  نکند 
بنیان کارهای نمایشی، تئاتر است و یکی از 
ضعف های ما در سینما همین موضوع است.

مختلفی،  دالیل  به  ن  طبا -مخا

آثاری که در شبکه های  از  استقبال خوبی 
ید،  درمی آ یش  نما به  نگی  خا نمایش 
شبکه های  آثار  درباره  شما  نظر  داشته اند، 

نمایش خانگی چیست؟
حال  در  تئاتر  و  سینما  که  *متاسفم 
و  سینما  سالن های  و  است  رفتن  بین  از 
اگر  اما  است  تماشاگران  از  خالی  تئاتر 
خالء  این  بخواهد  خانگی  نمایش  شبکه 
را پر کند نباید هر چیزی را بسازد و نباید 
فیلم و سریال بسازد. کارها  به هر قیمتی 
باید درست انجام شود و در کنار تجارت، 
هم  هنری  و  فرهنگی  ثرگذاری  ا ید  با
به  فقط  که  باشد  قرار  اگر  باشیم.  داشته 
سر  که  انگار  کنیم  توجه  سرمایه  و  پول 
را  شاخه  ته  و  نشسته ایم  درختی  شاخه 

خودمان  ضرر  به  درنهایت  که  می بریم 
تمام می شود. تماشاگر ما آگاه است و اگر 
تولید  خانگی  نمایش  شبکه  در  خوبی  آثار 
نشود، ادامه نمی دهد و کار را رها می کند. 
باشد.  جمع  حواسمان  خیلی  باید  بنابراین 
خانگی  نمایش  شبکه  در  که  دوستانی  به 
سرمایه گذاری می کنند هم باید بگویم که 
از بابت سرمایه گذاری در این زمینه باید از 

آنها تشکر کرد.

نقش  ایفای  برای  تازه ای  -پیشنهاد 
داشته اید؟

که  شده  پیشنهاد  من  به  کار  *چند 
همه را رد کرده ام چون همه آنها کارهای 

ضعیفی بودند.


