
کارشناس اقتصاد مسکن:

حق مسکن در تمام دنیا، از حقوق اولیه مردم محسوب می شود! 

معاون دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان 
آغاز  برای  بهداشت  وزارت  مجوز  دریافت  منتظر  اینکه 
واکسیناسیون  گفت:  دانشجویان هستیم،  واکسیناسیون 
این  دوز دوم اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان خارجی 

دانشگاه از هفته جاری آغاز می شود.
دکتر محمد حسین لطیفی در گفت و گو با دنیای جوانان، 
کسیناسیون  وا وضعیت  ز  ا رشی  گزا مطلب  ین  ا بیان  ضمن 

عالمه  دانشگاه  کارکنان  و  علمی  هیات  اعضای  دانشجویان، 
هیات  اعضای  واکسیناسیون  کرد:   اظهار  و  داد  ارائه  طباطبایی 
ماه  دو  حدود  از  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  در  کارکنان  و  علمی 
پیش یعنی اوایل تیر ماه آغاز شد و در حال حاضر تمامی آنها دوز 
اول واکسن را دریافت کرده اند. بر این اساس، روند واکسیناسیون 

ابتدا از افراد سن باال آغاز شد.
صفحه 2

وزیر بهداشت:

باید در بخش بهداشت مملکت 
سرمایه گذاری کنیم

 مسئوالن حاضر به شنیدن دغدغه هایمان نیستند
یک پزشک عمومی گفت: مدت ها 
از  می خواهند  جوان  پزشکان  که  است 
و  کنند  دارند، صحبت  که  بدی  وضعیت 
مشکالت خود را بیان کنند، اما متاسفانه کسی نیست 
مسئوالن  واقع  در  باشد،  داشته  شنوایی  گوش  که 
حاضر نیستند در جمع ما حاضر شوند و دغدغه های 

ما را بشنوند.
فرید ملکشاهی پزشک عمومی در گفت وگو با 
از وصعیت پزشکان عمومی  انتقاد  با  دنیای جوانان 
با  بیان کرد: تقریبا ۴۰ درصد از فوت شدگان نبرد 
کرونا در بین کادر درمان، پزشکان هستند، یعنی از 
بین ۶2۵ فوتی کادر درمان، 2۴۳ نفر پزشک هستند.
صفحه 2

معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه مطرح کرد؛

رشد قابل توجه بازار پرتفوی
 سرمایه گذاری فوالد مبارکه 

4
صفحه 2کودک همسری در شأن خانواده ایرانی نیست
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مخاطب با اعمال 

سانسور بار دیگر 
به ماهواره روي 

مي آورد!

6ورزش
محمد بنا: برخی 

المپیکی ها باید کنار 
می ماندند!

کار و  5کسب 

اين روزها زخم كاري موفق ترين سريال در حال پخش از شبكه 
نمايش خانگي مي باشد كه با هر قسمت به تعداد مخاطبان آن 
افزوده مي شود. اين سريال كه تنها 2 قسمت تا پايان فاصله 
دارد، بازيگران و بازي هاي شاخصي را به خود ديده كه به شدت 

موردتوجه مخاطب قرار گرفته است

به گزارش دنیای جوانان، تیم ملی كشتی فرنگی در حالی 
برگزار  انتخابی  بدون مسابقات  ملی  تیم  نظر سرمربی  با 
گذشته  روز  صبح  ملی  تیم  سرمربی  بنا  محمد  كه  شد 
خبرنگاران  سواالت  به  و  شد  حاضر  خبری  نشست  در 

پاسخ داد 

محمدجواد شكوری مقدم ، مديرعامل هلدينگ صبا ايده، در 
رابطه با فعالیت سرويس آپارات گفت: »اگر يوتیوب باز بود 
ما آپارات را راه اندازی نمی  كرديم. من بارها گفته  ام و هر 
كسی برداشت خودش را داشته است؛ اما اگر اينطور بود، ما 

حتما كار ديگری می  كرديم.

هوش تجاری ناشی 
از بوت استرپ باعث 

بقا و موفقیت ما شد

منتظر دریافت مجوز واکسیناسیون دانشجویان هستیم ارزش بیشتر ارزهای دیجیتالی مهم
 کاهش یافت

به گزارش دنیای جوانان، به نقل از سی ان بی سی، با افزایش احتمال وقوع 
سناریوی صعودی در بازار، مایکرو استراتژی، یکی از بزرگ ترین شرکت های 
دارنده بیتکوین در جهان اعالم کرد ۱۷۷ میلیون دالر دیگر بیتکوین خریده است 
تا بدین ترتیب تعداد کل بیتکوین های در اختیار این شرکت به ۱۰۹ هزار بیتکوین برسد. 
ارزش کل بیتکوین های در اختیار این شرکت در حال حاضر چیز ی حدود سه میلیارد دالر 
و متوسط قیمت خرید هر بیتکوین توسط این شرکت معادل 2۶ هزار و ۷۶۹ دالر بوده است.  
صفحه ۳

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران با بیان اینکه 
تقریبا شرایط در سال آبی آتی به مراتب سخت تر از سال 
آبی جاری خواهد بود، گفت: بر اساس پیش بینی ها با کاهش ۳۱۰ 
میلیون متر مکعب ذخیره آبی وارد سال جدید می شویم که مطمئنا 

شرایط را برای ما شکننده خواهد کرد.

به گزارش دنیای جوانان، محمد شهریاری، درباره آخرین 
وضعیت ذخیره آب مخازن سدهای تهران اظهار داشت: در حال 
حاضر میزان ذخایر آبی سدهای پنج گانه تهران ۵۸۵ میلیون متر 
مکعب است که نسبت به روز مشابه سال گذشته که این حجم ۹۳۶ 
میلیون متر مکعب بوده با کسری ۳۵۱ میلیون متر مکعبی مواجهیم. 
صفحه ۳

سال آبی سختی خواهیم داشت
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شركت ملي گاز ايران
)S.G.P.C( شركت پااليش گاز شهید هاشمي نژاد

فراخوان ارزيابی كیفی مناقصه عمومي )يك مرحله اي(
نوبت دوم

۱- شماره و موضوع مناقصه: ارزیابی کیفی مناقصه شماره ۴۰۰۰2۹۶ ) انجام خدمات کارگاهي جهت پشتیباني واحد هاي عملیاتي شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي 
نژاد(با شماره فراخوان 2۰۰۰۰۹2۱۳۴۰۰۰۰۹2 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(.

2- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي–کیلومتر ۱۶۵ جاده مشهد/سرخس-شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد.
۳- شرایط مناقصه گر: کلیه شرکتهاي داراي رتبه ۷)هفت(گواهینامه صالحیت اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعي درکد فعالیت تعمیر و نگهداری که در ارزیابي کیفي 

مرتبط، امتیاز الزم را وفق معیارهاي اعالم شده کسب نمایند.
۴- مهلت و آدرس دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ، متقاضیان می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)سامانه ستاد( به آدرس 
https://www.setadiran.ir اسناد استعالم ارزیابی  کیفی را دریافت و در مناقصه شرکت نمایند، الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از جمله ارزیابی 
کیفی )از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه( و سایر مراحل مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)سامانه ستاد( انجام خواهد شد، بدیهی است اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی به مناقصه گران تایید شده از طریق سامانه ستاد ارسال خواهد شد. 
متقاضیان بعد از دریافت استعالم ارزیابي مي بایست حداکثر تا ساعت ۱۹  مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ استعالم ارزیابي تکمیل شده را به همراه مدارك مورد نیاز در سامانه 

مذکور بارگزاری و ارسال نمایند.
۵ – برآورد مناقصه:  مبلغ ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال )یکصد و سی و پنج میلیارد ریال(. 

۶- زمان گشایش پاکت ها: پاکت هاي مناقصه راس ساعت ۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ در حضور پیشنهاد دهندگان و با حداقل ۳ پیشنهاد قیمت گشایش خواهد یافت. 
الزم به ذکر است تاریخ اعالم شده در خصوص گشایش پیشنهادهاي قیمت قطعي نبوده و با توجه به روند ارزیابي کیفی امکان تغییر تاریخ وجود خواهد داشت.

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
م الف :-۱

شناسه آگهی :۱۱۷۹۸۳2

جناب آقای وحید ملك
و  تسلیت  را  گرامیتان  مادر  درگذشت 
تعزیت عرض نموده و از خداوند تبارک 
درجات  علّو  مرحومه  آن  برای  تعالی  و 
سایر  و  شما  برای  و  واسعه  رحمت  و 
مسئلت  بردباری  و  صبر  بازماندگان 

دارم.
سمیه باقرزاده 
سرپرستی استان خراسان

جناب آقای وحید ملك
مادر  گذشت  در  تاسف  و  تاثر  نهایت  با 
گرامیتان را تسلیت و تعزیت عرض نموده 
و از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه 
علو درجات و رحمت واسعه و برای شما و 
مسئلت  بردباری  و  صیر  بازماندگان  سایر 

دارم.

ناظم رام

وزیر ورزش و جوانان:

ورزش زنان دارای ظرفیت و پتانسیل باالیی است 
وزیر ورزش و جوانان در دیدار با 
جهانی  مسابقات  به  اعزامی  زن  اولین 
موتورکراس، گفت: با جدیت؛ خودکفایی 
ورزش زنان را دنبال می کنیم تا شرایط 
بهتری برای پیشرفت این قشر از جامعه 

بوجود آید.
به گزارش دنیای جوانان، سیدحمید 
سجادی در دیدار با مسئوالن فدراسیون 
فهیمه  و  اتومبیلرانی  و  موتورسواری 
نعمت اللهی که به عنوان اولین زن ایرانی 
جهانی  مسابقات  به  اعزام  آستانه  در 
موتور کراس WMX ترکیه قرار دارد، 
اظهار داشت : اعتقاد دارم ورزش زنان 
دارای ظرفیت و پتانسیل باالیی است و 
عالوه بر قهرمانان رشته های مختلف در 

زمینه مربیگری، داوری و مدیریت هم از 
پتانسیل خوبی برخوردارند به همین دلیل 
یکی از اهدافی که با جدیت دنبال می 
کنم، خودکفایی ورزش زنان است تا از 
درون جامعه بانوان افراد متخصص و با 

تجربه و متعهد برای این قشر انتخاب 
و  برای رشد  بهتری  زمینه ی  و  شوند 

تعالی ورزش بانوان بوجود آید.
عملکرد  جوانان  و  ورزش  وزیر 
اللهی را ستایش و برای  فهیمه نعمت 
این ورزشکار در آستانه اعزام به مسابقات 

جهانی آرزوی موفقیت کرد.
نعمت اللهی بانوی موتور سوار ایران 
که در آستانه اعزام به مسابقات جهانی 
موتور کراس WMX قرار دارد با ابراز 
به عنوان  سجادی  حضور  از  خرسندی 
را  انتخاب  این  جوانان  و  ورزش  وزیر 
جامعه  خرسندی  و  خشنودی  باعث 

ورزش کشور دانست.
روزهای  ندارم  شک  گفت:  وی 

روشن و امیدوار کننده ای برای ورزش 
بدون  و  خورد  خواهد  رقم  ایران  زنان 
بروز  ز  سا زمینه  حضور  ین  ا شک 
رشته  در  ایران  بانوان  توانمندی های 

موتورسواری باشد.
در این دیدار مازیار ناظمی رییس 
اتومبیلرانی  و  موتورسواری  فدراسیون 
این  های  فعالیت  از  اجمالی  گزارش 
این  سازی  آماده  فرایند  و  فدراسیون 
ورزشکار به عنوان اولین بانوی اعزامی 
ارائه  موتورسواری  جهانی  مسابقات  به 

داد.
مسئولین فدراسیون موتور سواری 
دیدار حضور  این  در  اتومبیلرانی هم  و 

داشتند.

شــیوع  دوره  در  کرونــا  از  آســیب دیدگان   
ایــن بیمــاری ۴۷ هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت 
حمایتــی از بانــک صــادرات ایــران دریافــت کردنــد 
کــه بخــش قابــل توجهــی از تســهیالت اعطایــی 

ــود. ــامل می ش ــی را ش ــبکه بانک ش
ــک صــادرات  ــی بان ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ایــران، ایــن بانــک از آغــاز شــیوع بیمــاری کرونــا 
ــش  ــرای افزای ــف ب ــدات مختل ــر تمهی ــالوه ب ع
توســعه  و  غیرحضــوری  ری  ا نکــد ا ب ت  خدمــا
درگاه هــای متنــوع بانکــداری الکترونیــک از 
ــک  ــراه بان ــای هم ــمس، ارتق ــامانه ش ــه س جمل
ــهیالت  ــره تس ــزار فق ــاپ، ۷۶ ه ــن ص و اپلیکیش
حمایتــی بــه ارزش ۴۶ هــزار و ۸۰۰ میلیــارد 
ــاری پرداخــت  ــن بیم ــه آســیب دیدگان ای ــال ب ری

ــت. ــرده اس ک
ــه  ــا ب کســب و کارهــای آســیب دیده از کرون
عنــوان بخش هــای اقتصــادی، دریافــت کننــدگان 
نه بگیــران و متقاضیــان  وام قرض الحســنه یارا
ودیعــه مســکن ســه بخــش مهــم تخصیــص 
وام هــای حمایتــی بانــک صــادرات ایــران در مدت 

مذکــور بــوده انــد.
ایــن تســهیالت بــرای واحدهــای کســب 
ــال،  ــون ری ــاغل ۱2۰ میلی ــر ش ــه ازای ه و کار ب
بــرای کســب و کارهایــی کــه از شــیوع ایــن 
ــه  ــی مقابل ــتاد مل ــه س ــر اســاس مصوب ــاری ب بیم
ــاغل  ــر ش ــه ازای ه ــده ، ب ــل ش ــا تعطی ــا کرون ب
ــدگان مســافری  ــرای رانن ــال و ب ــون ری ۱۶۰ میلی

درون و برون شــهری خویش فرمــای بیمه پــرداز، 
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــال در نظ ــون ری ۶۰ میلی

پرداخــت وام ودیعــه مســکن برای مســتأجران 
ــادرات  ــک ص ــی بان ــای حمایت ــب برنامه ه در قال
ایــران در شــرایط ویــژه ناشــی از بیمــاری کرونــا، 
ــده و  ــاز ش ــال ۹۹ آغ ــاه س ــهریور م ــدای ش از ابت
ــب  ــت از کس ــهیالت حمای ــت تس ــار پرداخ در کن
و کارهــای آســیب دیده از کرونــا، بــه منظــور 
ــده  ــرا درآم ــه اج ــان ب ــش مشــکالت هموطن کاه

اســت.

بانــک صــادرات ایــران طــی ایــن مــدت بیش 
ــه ارزش  ــی ب ــره تســهیالت حمایت از ۶۰ هــزار فق
ــای  ــب و کاره ــه کس ــال ب ــارد ری ــزار میلی ۴۴ ه
تســهیالت  اعطــای  و  نــا  کرو ز  ا یده  ســیب د آ
قرض الحســنه در قالــب هدفمنــدی یارانه هــا و 
همچنیــن نزدیــک بــه ۱۶ هــزار فقــره تســهیالت 
بــه ارزش بالــغ بــر دو هــزار و ۸۰۰ میلیــارد ریــال 
بــه مســتاجران بــه عنــوان کمــک هزینــه ودیعــه 
مســکن در زمــان بیمــاری کرونــا پرداخــت کــرده 

اســت.

پرداخت 4٧ هزار میلیارد ریال تسهیالت
 به آسیب دیدگان کرونا توسط بانک صادرات ایران

صفحه ۳
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نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس:
مجلس آماده هر كمکی به دولت برای عبور از شرايط موجود است
نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی گفت: نمایندگان 
توان هرگونه کمکی که  تا حد  دارند  آمادگی  اسالمی  در مجلس شورای  مردم 

می توانند به منظور عبور از شرایط خاص به دولت سیزدهم انجام دهند.
رمضانعلی سنگدوینی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی دنیای جوانان افزود: 
وزرای پیشنهادی که امروز بر مسند نشسته اند، این توانمندی و اراده را دارند که 
بتوانند این مسیر را طی کرده و البته نیاز است برای عبور از شرایط کنونی همه 

دست به دست هم دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی  این که  وی اظهارداشت: نکته مهم 
سیزدهم  دولت  به  پیشنهادی  وزیر   ۱۸ به  اعتماد  رای  با  را  خود  نیت  حسن 

کردند. ابت  ث
سنگدوینی بیان داشت: حضور روز اول رییس جمهوری در مجلس و حضور 
در رستوران آن و همچنین حضور در نمازخانه و اقامه نماز به همراه سایر نمایندگان 

بدون هیچ تشریفات خاصی نشان از خاکی بودن رییس دولت جدید دارد.
نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی افزود: سفر بدون 
تشریفات خاص اواخر هفته گذشته رییس جمهوری به خوزستان به منظور بررسی 
مشکالت کشاورزی و آب آن استان نشان از مردمی بودن رییس جمهوری دارد و 
مردم خواهان چنین فردی هستند که در او اخالق اسالمی را ببینند و اوز با بدون 

واسطه شرایط را بررسی و به حرف های مردم گوش دهد.
وی تاکیدکرد: قوای سه گانه باید برای استفاده از  ظرفیت های مالی نظیر 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی دست به دست هم دهند چراکه معتقدیم آنان 

تنها نجاتگران کشور از شرایط موجود هستند.
همچون  خوبی  مالی  ظرفیت های  اکنون  هم  که  این  به  اشاره  با  ی  و
سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم است،  افزود: دولت، مجلس، قوه قضائیه 
و سایر مسئوالن باید برای استفاده از این ظرفیت های مالی متحد شوند و از این 

سرمایه گذاران بهره گیرند.
از جمله  اقتصادی  اشتغال و مشکالت  و  اظهارداشت: معیشت  سنگدوینی 
اساسی ترین مشکالت جامعه امروز است و اگر دولت نتواند در آینده مشکالت 
این چنینی را در کنار مشکل امروز کرونا برطرف کند، مردم بیش از این دیگر 

تاب، توان و تحمل را نخواهند داشت.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر سرمایه گذاری می خواهد در داخل 

کشور هر اقدامی انجام دهد، باید امنیت سرمایه گذاری فراهم شود.
وی اضافه کرد: اگر مشکالت معیشتی و اشتغال جامعه حل شوند، مردم دیگر 
مشکلی نخواهند داشت و از سوی دیگر انتظار داریم تا بانک ها در مدار مردم قرار 

بگیرند تا کلی از مشکالت آحاد جامعه برطرف شود.
سنگدوینی ادامه داد: کشور ما در شرایط خاص و سختی قرار دارد و انتظار 
است رییس جمهوری که این شرایط را درك کرده، وزرایش نیز شرایط مردم را 
درك کنند و با یک برنامه ریزی اصولی و منسجم، تالش کنند تا مردم از شرایط 

خاص، سخت و مشکالت خارج شوند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس:
تخلف در زندان اوين محرز شد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی از بازید اعضای این 
کمیسیون از زندان اوین به دنبال انتشار تصاویری از این زندان خبر داد و گفت 
که بعد از بررسی مجدد تمامی فیلم ها با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان قوه 
قضاییه و دادستانی کل و مسئوالن ذی ربط، تخلف برخی موارد برای ما محرز شد 

که حتما باید با خاطیان برخورد شود.
اعضای  بازدید  به  اشاره  با  جوانان  دنیای  با  گو  و  در گفت  علی خضریان 
کمیسیون اصل نود از زندان اوین، گفت: در پی انتشار تصاویری از زندان اوین 
پرونده ای در کمیته قضایی و حقوقی کمیسیون اصل نود مجلس به عنوان نهاد 

نظارتی تشکیل شد و این فیلم ها مورد بازبینی دقیق صورت گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی افزود: در حاشیه ی 
این بازدید جلسه ای با مسئوالن دستگاه قضایی، سازمان زندان ها و زندان اوین 
تشکیل شد و موضوع به دقت مورد بررسی قرار گرفت. مسلم این است که این 
اتفاقات تلخ است و کام همه مردم را تلخ کرده است؛ هرچند این واقعه کمک 

کرده که این اشکال بروز پیدا کند.
از  ناشی  گاهی  انسانی  کرامت  نقض  است  مسلم  آنچه  داد:  ادامه  ی  و
محدودیت ها است همچون تعداد بیش از استاندارد زندانیان در ندامتگاه ها که موجب 
بروز مشکالتی جهت حفظ کرامت انسانی زندانیان می شود که در جای خود باید 
تمهیداتی اندیشید؛ اما گاهی این موضوع ناشی از رفتارهای غیرانسانی است که 
این بخش غیرقابل توجیه است لذا مردم باید اطمینان پیدا کنند که اراده ای برای 

نقض کرامت انسانی زندانیان وجود ندارد.

وزیر بهداشت:
بايد در بخش بهداشت مملکت سرمايه گذاری كنیم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در دوران بحرانی 
هستیم و باید به مشکالت هم بحرانی رسیدگی شود، بر ضرورت تسریع در 

روند صدور مجوز برای واکسن های داخلی کرونا تاکید کرد.
روز  اللهی  عین  بهرام  را  مطلب  این  جوانان،  دنیای  گزارش  ه  ب
گذشته)دوشنبه( در نشست با محمدرضا شانه ساز رییس و مدیران سازمان 
این  اقدامات صورت گرفته در  بررسی مجموعه  به منظور  دارو که  غذا و 

سازمان برگزار شد، عنوان کرد.
وزیر بهداشت پس از توضیحات رییس سازمان غذا و دارو و مدیران 
این مجموعه در خصوص ساختار، اقدامات انجام شده و برنامه های پیش 
روی سازمان در حوزه های مختلف درخصوص مجموعه اقداماتی که باید 

در این سازمان انجام شود، اظهاراتی را مطرح کرد.
وی با  بیان اینکه در دوران بحرانی هستیم و باید به مشکالت هم 
بحرانی رسیدگی شود، بر ضرورت تسریع در روند صدور مجوز برای واکسن 

های داخلی کرونا تاکید کرد.
عین اللهی با اشاره به تعداد مرگ و میر در کشور، بر ضرورت توجه به 
تولید داخل تاکید کرد و گفت: باید توجه ویژه ای به کیفیت داروهای داخل 

شود و در همین راستا اقدامات رسانه ای و فرهنگی متعددی انجام شود.
وی همچنین از بخش های مختلف سازمان غذا و دارو دیدن کرد.

وزیر بهداشت روز یکشنبه گذشته نیز ضمن بازدید از مجموعه معاونت 
های بهداشت و درمان وزارت بهداشت، در نشست های جداگانه با معاونین و 
مدیران زیرمجموعه هر معاونت، به بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه های 

پیش روی هر حوزه، پرداخت. 
وی در این دیدار گفت:  باید به سمت پیشگیری برویم زیرا پیشگیری 
مقدم بر درمان است و چنانچه می خواهیم مملکت رشد کند، باید در بخش 

بهداشت سرمایه گذاری کنیم.
عین اللهی همچنین ضمن تاکید بر تمرکز وزارت بهداشت برای توسعه 
و تقویت زیرساخت های برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در دوره جدید، 
تاکید و عنوان کرد که  انجام واکسیناسیون کووید ۱۹ در اسرع وقت،  ر  ب
باید به سمت پیشگیری برویم، پیشگیری مقدم بر درمان است و چنانچه 
می خواهیم مملکت رشد کند، باید در بخش بهداشت سرمایه گذاری کنیم.

 آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم، 2۰ مرداد 
ماه اسامی کابینه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کرد و بهرام عین اللهی 
به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

مطرح شد.
عین اللهی روز دوشنبه یکم شهریور ماه در صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی به ارائه برنامه خود پرداخت و در نهایت روز چهارشنبه سوم شهریور 
ماه با 2۱۴ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع، به عنوان وزیر 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب شد.

دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک:

كودک همسری در شأن خانواده ايرانی نیست
کنوانسیون  مرجع  بیر  د
طرح  گفت:  کودك  قوق  ح
موضوع کودك همسری برای 
زنگ  درآوردن  صدا  به  و  یشگیری  پ
غفلت  نتیجه  در  مبادا  که  است  خطر 
انجام  اقداماتی  دولت،  و  انواده ها  خ
شود که در شأن خانواده ایرانی نیست.

به گزارش دنیای جوانان، محمود 
عباسی درباره کودك همسری با اشاره 
پدیده  ین  ا میزان  مبنای  ینکه  ا ه  ب
افزود:  ایران است،  آمار  گزارش مرکز 
حقوق  از  حمایت  در  داریم  ظیفه  و
کودکان از آن جلوگیری کنیم و حتی 
اگر یک مورد هم باشد، اضافی است.

ازدواجی  وقتی  داد:  ادامه  ی  و
شود،  انجام  دادگاه  رشد  حکم  دون  ب
امری غیر قانونی و قابل تعقیب کیفری 
قانون  است و در یک جامعه مدنی و 
مدار باید جلوی قانون گریزی و نقض 

قوانین و مقررات را گرفت.
برخی  انتشار  به  اشاره  با  عباسی 
گزارش ها در رسانه ها از پدیده کودك 
گزارش ها  در  اظهارداشت:  همسری 
و  اجرایی  مدیران  استانی  سفرهای  و 
زمینه  این  در  نهاد  مردم  سازمان های 
و  آمار  اما  می شود  ارائه  زارش هایی  گ
ارقامی در این زمینه در دست نیست.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق 
مشکالت  کرد:  خاطرنشان  ودك  ک
ی  یم ها تحر ر  ثا آ  ، م د مر عیشتی  م
ظالمانه، افزایش سن ازدواج و نگرانی 
فرزندانشان  آینده  از  خانواده ها  رخی  ب
بخصوص در استان های مرزی و کمتر 
ازدواج ها  این  است  ممکن  رخوردار  ب

انجام شود.
وی اضافه کرد: پدری که معتاد 
یا در زندان است و مشکالت اقتصادی 
که بر دوش سرپرست خانواده آوار می 

ازدواج  به  مجبور  است  ممکن  شود، 
این  اگرچه  هرحال  به  شود؛  ودك  ک
اضافی  هم  باز  باشد  هم  اندك  وارد  م

است. 
تقویت  به  باید  فزود:  ا باسی  ع
روی  خانواده ها  از  اجتماعی  مایت  ح
تکالیف  زمینه  این  در  دولت  و  ورد  آ

سنگینی بر دوش دارد. 
حقوق  نسیون  کنوا مرجع  بیر  د
که  موارد  این  طرح  گفت:  ودك  ک
متاسفانه موجب سوء استفاده برخی می 

شود برای پیشگیری و به صدا درآوردن 
نتیجه  در  مبادا  که  است  خطر  نگ  ز
غفلت خانواده ها و دولت اقداماتی انجام 
شود که در شأن خانواده ایرانی نیست.

با  کرد  امیدواری  ابراز  باسی  ع
استقرار دولت سیزدهم که امید زیادی 
ایجاد  مردم  معیشت  مدیریت  رای  ب
شده، تردید وجود ندارد که دولت همه 
حمایت  برای  را  خود  ظرفیت  و  وان  ت
به  محرومان  از  اقتصادی  و  جتماعی  ا

کار خواهد بست.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

معاون دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی:
منتظر دريافت مجوز واكسیناسیون دانشجويان هستیم

معاون دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان اینکه منتظر دریافت 
مجوز وزارت بهداشت برای آغاز واکسیناسیون دانشجویان هستیم، گفت: 
واکسیناسیون دوز دوم اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان خارجی 

این دانشگاه از هفته جاری آغاز می شود.
جوانان، ضمن  دنیای  با  گو  و  گفت  در  لطیفی  محمد حسین  دکتر 
اعضای  دانشجویان،  واکسیناسیون  وضعیت  از  گزارشی  مطلب  این  یان  ب
هیات علمی و کارکنان دانشگاه عالمه طباطبایی ارائه داد و اظهار کرد:  
واکسیناسیون اعضای هیات علمی و کارکنان در دانشگاه عالمه طباطبایی 
از حدود دو ماه پیش یعنی اوایل تیر ماه آغاز شد و در حال حاضر تمامی 
آنها دوز اول واکسن را دریافت کرده اند. بر این اساس، روند واکسیناسیون 

ابتدا از افراد سن باال آغاز شد.
وی در ادامه در خصوص واکسیناسیون دانشجویان تصریح کرد: تمامی 
دانشجویان خارجی ساکن در خوابگاه های عالمه طباطبایی نیز واکسینه 
شده اند و ما دانشجویی نداریم که دوز اول واکسن را دریافت نکرده باشد.

معاون دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان اینکه تزریق دوز 
دوم واکسن دانشجویان خارجی ساکن خوابگاه، کارکنان و اعضای هیات 
علمی این دانشگاه از این هفته شروع می شود، گفت: در صورتی که وزارت 
بهداشت مجوز واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه عالمه را ارائه بدهد به 
زودی تزریق واکسن آنها را نیز آغاز خواهیم کرد. در عین حال قرار است 
تکمیلی  تحصیالت  دوره  دانشجویان  واکسیناسیون  ماه  پایان شهریور  ا  ت

نیز به اتمام برسد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: نوع واکسن تزریقی در دانشگاه عالمه 
طباطبایی بستگی به واکسنی است که وزارت بهداشت در اختیار ما قرار می 
دهد؛ ما تا کنون واکسن های »سینوفارم«، »برکت« و »آسترازنکا« را در 
اختیار داشتیم و افراد می توانستند یکی از این واکسن ها را انتخاب کنند.

دکتر لطیفی با تاکید بر اینکه دانشگاه  عالمه طباطبایی به عموم مردم 
نیز سرویس تزریق واکسن ارائه می کند، افزود: مرکز تجمیعی واکسیناسیون 
زالی،  علیرضا  دکتر  با حضور  ماه  مرداد  دانشگاه عالمه طباطبایی،  کرونا 
فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران و رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر حسین سلیمی، رئیس دانشگاه عالمه 
ایران  پزشکی  دانشگاه علوم  رئیس  و دکتر جلیل کوهپایه زاده  طباطبائی 
افتتاح شد و  روزانه حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ نفر در این مرکز واکسینه می شوند.

وی با بیان اینکه احتمال افزایش ظرفیت واکسیناسیون در این مرکز 
وجود دارد، تصریح کرد: امیدواریم با این اقدام و تالش کادر درمان در کل 
کشور مانع از مرگ و میر هموطنانمان در کشور شویم. نکته دیگر اینکه 
افراد باید فقط در صورت دریافت پیامک به مراکز واکسیناسیون مراجعه 

کنند تا مانع از ازدحام جمعیت شوند.
لطیفی با اشاره به مهمترین اقدامات مرکز بهداشت و درمان دانشگاه 
عالمه طباطبایی در ایام شیوع کرونا بیان کرد: توزیع ماسک، تب سنجی، 
برپایی ایستگاه سالمت، بیماریابی، تست های سریع کرونا، انجام آزمایش 
دانشگاه  در  واکسیناسیون  تجمیعی  پایگاه  برپایی  نهایتاً  و  مختلف  ای  ه

مهمترین اقدامات این مرکز در زمان شیوع کرونا بوده است.

بازداشت »سارق مسلِح اسیدپاش« با رشادت مأموران پلیس
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ در تشریح خبری که با تیتر حمله سارق 
مسلح با اسید به پلیس از باشگاه خبرنگاران منتشر شده بود، از بازداشت این سارق 

مسلح با رشادت مأموران پلیس خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان، سرهنگ جلیل موقوفه ای با اعالم خبر بازداشت 
یک سارق مسلح با رشادت مأموران پلیس پیشگیری تهران بزرگ، در تشریح 
این خبر بیان داشت: حدود ساعت دو بامداد یکشنبه شب گذشته )هشتم شهریور(، 
مأموران کالنتری ۱۱۳ بازار حین  گشت زنی در محدوده استحفاظی خود، فردی را 
حین سرقت و مجروح کردن شهروندی مشاهده کرده و به سرعت برای دستگیری  

سارق وارد عمل  شدند.
مأموران  مشاهده  با  سارق  افزود:  بزرگ  تهران  پیشگیری  پلیس  ئیس  ر
درحالیکه دست مالباخته را با چاقو زخمی کرده بود، از محل متواری که پس از 

دقایقی تعقیب و گریز، متهم در یک کوچه بن بست متوقف شد.
وی تصریح کرد: سارق مسلح که راهی برای فرار نداشت، محتویات یک 
بطری را که گویا حاوی ماده ای شبیه اسید بود، به سمت افسر گشت و دیگر 
مأمور کالنتری ۱۱۳ بازار ریخته که منجر به مصدومیت دو مأمور از ناحیه، دست 
و پا شد اما مأموران انتظامی با آمادگی و رشادت کامل، متهم را با شلیک یک 

گلوله از ناحیه پا مورد اصابت قرار داده و زمین گیر کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به کشف یک اسلحه کلت کمری همراه با ۱۵ 
فشنگ از این سارق مسلح، گفت: مالباخته نیز در بررسی بیشتر عنوان کرد که 

با حضور به موقع  اما  را داشته  سارق قصد زورگیری و سرقت تلفن همراه وی 
مأموران، ناکام مانده است.

موقوفه ای با بیان اینکه عکس العمل به موقع مأموران پلیس، فرصت استفاده 
از سالح را به سارق مسلح نداد، خاطرنشان کرد: دو مأمور پلیس نیز که به صورت 

جزئی مصدوم شده بودند، برای مداوا به بیمارستان  انتقال یافتند.

دستگیری عامل اصلی تخريب واحد صنفی آبمیوه فروشی
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت از دستگیری عامل نزاع 

و تخریب یک واحد صنفی آبمیوه فروشی در حوالی میدان »نارمک« خبر داد.
تشریح  در  جوانان  دنیای  خبرنگار  با  گفتگو  در  راستی«  »سعید  سرهنگ 
جزئیات این خبر بیان داشت: در هفته گذشته در پی شکایت مالک یک واحد 
صنفی آبیموه و بستنی فروشی   مبنی بر حضور تعدادی از اراذل و اوباش در 
مقابل واحد صنفی اش و ایجاد تخریب و درگیری با وی موضوع به صورت ویژه 

در دستور کار ماموران مرکز عملیات پایتخت قرار گرفت.
مداربسته  های  دوربین  پایش  و  اظهارت شاکی  به  توجه  با  افزود:  وی 
پایتخت  دار  اوباش سطح  و  اراذل  از  که  اقوام شاکی  از  یکی  مشخص شد، 
تن  چند  با همکاری  شاکی،  با  قدیمی   مالی  اختالف حساب  یک  بوده طی 
از  ماموران  رسیدن  ار  قبل  و  تخریب  را  شاکی  صنفی  واحد  شرور  افراد  ز  ا

اند. گریخته  محل 
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه با تالش های فراوان پلیس،  مخفیگاه 
و هویت عامل اصلی این درگیری در حوالی »تهرانپارس« شناسایی شد تصریح 
کرد: با ارسال مستندات به مرجع قضائی دستور دستگیری وی اخذ و در صبح روز 
هشتم شهریور ماه تیمی از ماموران مجرب مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی 
به آدرس اعالمی اعزام و پس از انجام چندین ساعت تعقیب و مراقبت متهم را 

در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس امنیت عمومی انتقال دادند.
رئیس مرکز عمالت پلیس امنیت عمومی پایتخت در پایان با اشاره به اینکه 
متهم پس از اعتراف به بزه انتسابی به دادسرا معرفی شد،  خاطر نشان کرد:تالش 

برای دستگیری سایر متهمان متواری  همچنان ادامه دارد.
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متاورس چیست و کی قرار است در آن 
زندگی کنیم؟

متاورس پیوند جهان فیزیکی با زندگی دیجیتال، دنیای آواتارها و نسل 
بعدی اینترنت است. برای آشنایی با این دنیای هیجان انگیز و اجتناب ناپذیر با 

این مقاله همراه شوید.
بازی هوی رین ))Heavy Rain را به خاطر دارید؟ همان بازی بی نظیر 
کوانتیک دریم که در سال 2۰۱۰ برای پلی استیشن ۳ عرضه شد و داستان 
مرموز پرونده قتل های زنجیره ای معروف به اوریگامی را به تصویر می کشید که 
در آن ها قاتل از آب باران برای غرق کردن قربانیان خود استفاده می کرد. یکی 
از چهار شخصیت اصلی این بازی، یک مأمور اف بی آی به نام نورمن جیدن بود 
که برای کمک به پلیس محلی در انجام تحقیقات این پرونده فرستاده شده بود.
اگر یادتان باشد، نورمن یک عینک دودی مخصوص داشت که قابلیت هایش 
) ARI بسیار بیشتر از جلوگیری از پرتو فرابنفش خورشید بود. این عینک که
مخفف Added Reality Interface به معنی رابط واقعیت افزوده( نام 
داشت، به نورمن به طرز شگفت انگیزی در جستجوی دقیق صحنه جنایت و 

تجزیه و تحلیل مدارك و شواهد کمک می کرد.
معنی  به   meta از  متشکل  ترکیبی  واژه ای   Metaverse تاورس  م
»فراتر« و universe به معنی »جهان« است و می توان آن را »فراتر از جهان« 
ترجمه کرد. این اصطالح برای اولین بار در کتاب علمی تخیلی »سقوط برفی« 
))Snow Crash نوشته نیل استفنسون در سال ۱۹۹2 به کار برده شد. این 
نویسنده آمریکایی از واژه متاورس برای توصیف نوعی دنیای مجازی استفاده کرده 
بود که در آن قهرمان داستان در قالب آواتار خود با دیگران معاشرت می کند، خرید 
می کند و حتی دشمنان دنیای واقعی خود را شکست می دهد. البته خود مفهوم 
دنیایی شبیه متاورس پیش از این کتاب، در سال ۱۹۸۴ و با رمان سایبرپانکی 
نیورومنسر )Neuromancer( نوشته ویلیام گیبسون به شهرت رسیده بود.

وقتی چراغ ها را روشن می کنیم یا در یخچال را باز می کنیم، می دانیم 
که این برق است که آن ها را به کار می اندازد، اما معموال به طرز کار آن فکر 
نمی کنیم. به همین ترتیب، هوش مصنوعی، حسگرها و ارتباطات بین ربات با 
دستگاه »جریان برقی« خواهند بود که متاورس را به کار می اندازند. در آینده ای 
دور یا شاید نزدیک تر از آنچه تصور می کنیم، دنیای فیزیکی ما به حجم بی نهایت 
عظیمی از داده تبدیل می شود که می توان آن ها را با کامپیوتر پردازش کرد، 
روی شان کلیک کرد یا در میان آن ها قدم برداشت و مثل سرچ گوگل، جستجو 
کرد. در این دنیا رابط ها و روش های جدیدی برای حرکت و ایجاد محتوا وجود 
خواهد داشت و ما واژه ها و حتی معماری جدیدی برای میزبانی از نسخه دیجیتال 

خود و دنیای دیجیتال اطرافمان ایجاد خواهیم کرد. 
این همگرایی جدید بین دنیای دیجیتال و دنیای فیزیکی مبتنی بر اینترنت 
۵G و ۶G، رایانش کوانتومی و پردازنده های گرافنی است و نگاه ما به این دنیا 

از درون لنزهای عینک های واقعیت مجازی مان خواهد بود.
در متاورس خبری از دولت ها و نهادهای نظارتی نیست و این وظیفه 
فناوری بالك چین است تا امنیت تراکنش ها و هویت کاربران را تضمین کند. 
عالوه بر این، توکن های NFT به کاربران متاورس امکان می دهد تا درست 
شبیه دنیای واقعی، مالک آیتم های خاص و سفارشی خود باشند و آن ها را از 
پلتفرمی به پلتفرم دیگر جابه جا کنند؛ مثاًل در متاورس می توانید قطعه زمینی را 
که در Decentraland خریده اید، بفروشید و از پول آن برای خرید اسلحه 
در بازی فورتنایت استفاده کنید. در این میان، رمزارزها هم به عنوان تنها پول 
قانونی مورد استفاده در متاورس محسوب خواهند شد و نقشه راه شکل گیری 
ساختار اقتصادی متاورس را ترسیم خواهند کرد. البته این اقتصاد متاورسی هم 
اکنون در حال شکل گیری است؛ برخی از شرکت ها از همین حاال NFT های 

برند خود را با ارزشی بیش از صدها هزار دالر به حراج گذاشته اند. 
آرتور مادرید، مدیرعامل و بنیان گذار The Sandbox، به تمایل افراد 
به پرداخت مبالغ بسیار زیاد برای دارایی های دیجیتال در بازی ها اشاره می کند و 
می گوید گیمرها تاکنون میلیون ها دالر صرف خرید این اقالم کرده اند؛ آیتم هایی 

که وجود خارجی ندارند و ارزش آن ها تنها در دنیای مجازی تعریف می شود.

یک پزشک عمومی گفت: مدت ها 
از  است که پزشکان جوان می خواهند 
وضعیت بدی که دارند، صحبت کنند و 
مشکالت خود را بیان کنند، اما متاسفانه 
داشته  نیست که گوش شنوایی  کسی 
باشد، در واقع مسئوالن حاضر نیستند 
در جمع ما حاضر شوند و دغدغه های 

ما را بشنوند.
عمومی  پزشک  ملکشاهی  رید  ف
انتقاد  با  جوانان  دنیای  با  گفت وگو  ر  د
از وصعیت پزشکان عمومی بیان کرد: 
نبرد  فوت شدگان  از  درصد  قریبا ۴۰  ت
پزشکان  درمان،  کادر  بین  در  کرونا  ا  ب
کادر  فوتی   ۶2۵ بین  از  یعنی  هستند، 

درمان، 2۴۳ نفر پزشک هستند.
ملکشاهی افزود: مدت ها است که 
وضعیت  از  می خواهند  جوان  زشکان  پ
بدی که دارند صحبت کنند و مشکالت 
کسی  متاسفانه  اما  کنند،  بیان  را  خود 
نیست که گوش شنوایی داشته باشد در 
واقع مسئوالن حاضر نیستند در جمع ما 
حاضر شوند و دغدغه های ما را بشنوند.

را  پزشکان  حقوق  گفت:  ی  و
نجومی نشان دادند، در حالی که حقوق 
از  بسیاری  از  تنها  نه  جوان  زشکان  پ
شغل ها کمتر است؛ بلکه آن مقدار ناچیز 
را هم پس از بردن زیر تیغ طرح هایی 
مانند مالیات پلکانی و قاصدك و دیگر 

پرداخت  تاخیر  با  واهی  هانه های  ب
می کنند.ملکشاهی ادامه داد: یک سری 
و  بهداشت  وزارت  در  داخلی  وانین  ق
پزشکان  که  شده  تعیین  انشگاه ها  د
جوان را با تعهدات سنگین ۱۰ الی ۱۵ 
بیمارستان های  در  کار  به  متعهد  سال 
دولتی می کند که باید برای خدمت در 

بیمارستان های دولتی تعهد دهند.
وی گفت: نمونه بارز آن هم متن 
تعهدنامه ی دستیاری است که علیرغم 
نداشته  تغییری  گونه  هیچ  عتراض  ا
است، همین دلیل باعث شده است که 
از رشته های مادر پزشکی مانند داخلی، 
هنگام  در  و...  اورژانس  طب  طفال،  ا

انتخاب رشته استقبالی نشود.
از  بیش  فعالیت  افزود:  ملکشاهی 

با حداقل حقوق  ۱۳۰ ساعت در هفته 
اینترن ها  و  رزیدنت ها  بیشتر  ضعیت  و
و  رزیدنت ها  کار  حجم  این  ست،  ا
ینترن ها و از طرفی حقوق پایین آنها  ا
متاسفانه باعث افسردگی آنها شده است، 
به نحوی که در چند ماه گذشته متاسفانه 
۸ نفر از رزیدنت ها با خودکشی به زندگی 
تجمعات  اینترن ها  و  دادند  پایان  ود  خ

اعتراض آمیزی را شکل دادند.
سازمان  عملکرد  از  انتقاد  با  ی  و
دوستان  متاسفانه  گفت:  پزشکی  ظام  ن
کارنامه  پزشکی  نظام  سازمان  در  ا  م
قابل قبولی به جای نگذاشتند که این 
باعث گالیه پزشکان جوان از همکاران 

پیشکسوت شده است.
ملکشاهی بیان کرد: در چند سال 

گذشته حقوق پزشکان جوان بر خالف 
سایر صنف ها و اقشار تقریبا ثابت بوده 
است و با رشد عجیب تورم نیز بسیاری 
از پزشکان عمومی زیر خط فقر رفته اند و 
بسیاری تغییر رشته داده اند، یک پزشک 
جوان در بهترین حالت در چهل سالگی 
به کسب درآمد خواهد رسید، چون تا آن 
سن فقط در حال تحصیل و گذراندن 

تعهدات و طرح بوده است.
شرایط  متاسفانه  داد:  ادامه  ی  و
به گونه ای بغرنج شده که شاهد خروج 
و  هستیم  کشور  از  عمومی  زشکان  پ
دارند  در کشور حضور  که  نهایی هم  آ
زیبایی می شوند،  وارد حیطه  اجبار  ه  ب
زیرا برای اجاره مطب و گذران زندگی 
افسوس  جای  نمی کند،  کفایت  قوق  ح
دارد پزشک عمومی که می تواند خط 
اول درمان باشد، بنا بر اجبار وارد کار 

زیبایی شود.
ملکشاهی در پایان گفت: ما فقط 
با  متناسب  حقوقی  و  آرامش  واهان  خ
جایگاه خود و خدماتی که ارائه می دهیم، 
هستیم، اگر معیشت پزشک برقرار باشد 
ما شاهد تداوم خدمت رسانی و جلوگیری 
امیدواریم  بود.  خواهیم  مهاجرت  ز  ا
الزم  اقدامات  محترم  دولت  و  مجلس 
را برای رفع مشکالت فرزندان سخت 

کوش و نخبه خود انجام دهند.

در گفت وگو با دنیای جوانان مطرح شد؛

پزشکان جوان: مسئوالن حاضر به شنیدن دغدغه هایمان نیستند

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

یک مدیر سازمان تامین اجتماعی:
فرانشیز درمان بیماران کرونایی »صفر« شد

پرداخت  جزئیات  اجتماعی  تامین  سازمان  غیرمستقیم  درمان  دیرکل  م
رایگان  انجام  برای  که  و گفت  اعالم کرد  را  کرونایی  بیماران  درمان  هزینه 
عالی  دبیرخانه شورای  از سوی  پروتکل های الزم  ابالغ  منتظر   ،PCR تست 

هستیم. یمه  ب
به گزارش دنیای جوانان، دکتر شهرام غفاری در این باره اظهار کرد: هزینه 
ابتال به کرونا و  درمان همه بیمه شدگان تامین اجتماعی در صورت تشخیص 

بستری در مراکز دولتی و دانشگاهی رایگان خواهد بود.
وی افزود: قبال یک فرانشیز ۱۰ درصدی می پرداختند که اکنون ۱۰۰ درصد 
رایگان شده است اما بیماران غیرکرونایی همان ۱۰ درصد فرانشیز را می پردازند 
که البته برای بیماران باالی ۶۵ سال فرانشیز الزم نیست. همچنین بیمه شدگان 

مرکز  فاقد  در شهرهای  ساکن 
درمانی ملکی تامین اجتماعی، 
دانشگاهی  بیمارستان  به  گر  ا
فرانشیز  پرداخت  از  نیز  روند  ب

۱۰ درصدی معاف هستند.
ن  ما ر د کل  یر د م
مین  تا ن  ما ز سا مستقیم  یر غ
اجتماعی درباره هزینه تست پی 
سی آر نیز توضیح داد: اگر تست 
مذکور در مراکز ملکی سازمان 

تا به امروز مقررات این گونه بود اگر بیمه شده ای  نجام شود، رایگان است.  ا
در مراکز دولتی که از طرف وزارت بهداشت اعالم شده و مجاز هستند، تست 
بدهد، ۷۰ درصد هزینه را تامین اجتماعی و ۳۰ درصد را بیمه شده می پرداخته 
است و در بخش بستری نیز ۹۰ درصد هزینه تست بر عهده تامین اجتماعی و 

۱۰ درصد برعهده بیمه شده بود.
غفاری افزود: اما اخیر ا طی مصوبه شورای عالی بیمه مقرر شده هزینه تست 
PCR رایگان شود که منتظر پروتکل های اعالمی از سوی دبیرخانه هستیم، 
اعم از اینکه مثال یک تست چندبار می تواند رایگان انجام شود؟، کدام پزشک 
باید بنویسد؟ و در چه مراکزی باید انجام شود؟ منتظر دستورالعمل هستیم که 

اگر ابالغ شود این تست هم رایگان خواهد شد.
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اقتصاد  کارشناس  یک 
عالوه  داشت:  اظهار  سکن  م
نکی  با سیستم  ینکه  ا ر  ب
احداث  برای  الزم  منابع  تامین  وان  ت
سال  در  مسکونی  واحد  میلیون  ک  ی
که  باشیم  داشته  توجه  باید  ندارد  ا  ر
سیاست گذاری های اعتباری برای سال 
۱۴۰۰ هم تعیین شده و چنین منابعی 

پیش بینی نشده است.
به گزارش دنیای جوانان، مهدی 
سلطان محمدی درباره ماموریت وزارت 
یک  ساخت  برای  شهرسازی  و  اه  ر
اظهار  سال   در  مسکونی  واحد  یلیون  م
داشت: موضوع بسیار مهم منابع پولی 
و سرمایه الزم برای احداث این میزان 
واحد مسکونی است که این سرمایه یا 
باید از طریق مردم و بخش خصوصی 
و یا دولت و سیستم بانکی تامین شود. 
ما  اقتصاد  در  که  می دانیم  خوبی   ه  ب
چنین ظرفیتی وجود ندارد کما اینکه اگر 
چنین ظرفیتی وجود داشت در سال های 
حجم های  با  ساز  و  ساخت  ذشته  گ
باالتری انجام می شد و امروز با چنین 

انباشتی از تقاضا مواجه نبودیم.
وی با اشاره به افزایش هزینه های 
ساخت و ساز ادامه داد: هزینه احداث هر 
متر مربع واحد مسکونی به شدت باال 
رفته به طوری که قیمت مصالح نسبت 
به سه سال گذشته بین ۵ تا ۱۰ برابر 
پیشبرد  برای  سازندگان  بنابراین  شده، 
پروژه های خود به سرمایه بیشتری نیاز 
دارند. همچنین قیمت زمین و عوارض 
توجهی  قابل  افزایش  هم  اختمانی  س
داشته و اگر فرضا سازنده ای در سال های 
گذشته توان ساخت ۱۰ واحد مسکونی 
را داشت با همان سرمایه دیگر قادر به 

پیشبرد چنان پروژه ای نیست.
بیان  با  اقتصاد مسکن  کارشناس 
اینکه سیستم بانکی هم توان تامین مالی 
چنین پروژه ای را ندارد، گفت: عالوه بر 
اینکه سیستم بانکی توان تامین منابع 
واحد  میلیون  یک  احداث  برای  الزم 
توجه  باید  ندارد  را  سال  در  مسکونی 
سیاست گذاری های  که  باشیم  داشته 
تعیین  هم   ۱۴۰۰ سال  برای  اعتباری 
بینی نشده  منابعی پیش  شده و چنین 

است.
اینکه  با تاکید بر  سلطان محمدی 
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، 
چنین ظرفیتی در سیستم بانکی وجود 
ندارد اظهار داشت: تامین چنین حجمی 
از اعتبار برای بخش مسکن از طریق 
جذب منابع مردم توسط سیستم بانکی 
قابل انجام نیست مگر اینکه بانک ها به 
بانک مرکزی متوسل شوند که آن هم 
به مفهوم افزایش نقدینگی و باال رفتن 
نرخ تورم است که در نهایت در میزان 
ساخت و ساز اثر می گذارد و از آنجایی 
که هزینه ها را افزایش داده و در نتیجه 
حجم ساخت و ساز را کاهش می دهد.

با  مسکن  اقتصاد  کارشناس  این 
بیان اینکه در بخش مصالح ساختمانی 
واحد  میلیون  یک  ساخت  پروژه  برای 

مسکونی در سال جای نگرانی کمتری 
ظرفیت  داخل  گفت:  تولید  دارد  وجود 
باالیی برای فوالد و سیمان دارد که در 
حال حاضر بخش قابل توجهی از آن در 
حال صادرات است که با افزایش ساخت 
و ساز در داخل کشور می توان صادرات را 
به سمت تقاضای داخلی سوق داد. باید 
ساخت  تجربه  که  باشیم  داشته  توجه 
۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد مسکونی در سال را 
داریم و آن زمان هم مصالح ساختمانی 
تولید داخل این نیاز بازار را تامین کرد 
فشارهایی  حدی  تا  دارد  امکان  البته 
قیمت  افزایش  به  منجر  که  شود  وارد 

مصالح بشود.
وی با اشاره به عامل و مولفه تامین 
اراضی برای ساخت یک میلیون واحد 
بسیار  مساله  گفت:  سال  در  مسکونی 
مهم در این پروژه تامین زمین است هر 
چند که در کشورمان زمین های بایر قابل 
توجهی وجود دارد اما به این معنا نیست 
که بتوانیم دراین اراضی بایر ساخت و 
ساز داشته باشیم چرا که موضوع بسیار 
را  پروژه  این  مهمی که هزینه ساخت 
اراضی  سازی  آماده  می دهد،  افزایش 
برای تبدیل مناطق سکونت گاهی است.
ی  برا  : د فزو ا سلطان محمدی 
احداث  و  زیرساخت ها  ین  ا تامین 
و  عمومی  فضاهای  و  ساختمان ها 
مایحتاج نیازهای زندگی شهری دولت 
انجام  کالنی  سرمایه گذاری های  باید 
دهد در غیر این صورت پروژه ساخت و 

ساز مسکن موفق نخواهد بود.
بیان  با  اقتصاد مسکن  کارشناس 
چنین  فعال  بزرگ  شهرهای  در  اینکه 
ظرفیتی برای تامین اراضی وجود ندارد 
قیمت  شهرها  در  که  می دانیم  گفت: 
حال  در  تصاعدی  صورت  به  زمین 
افزایش است و برای اجرای این پروژه 
سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی  به  نیاز 
هم  این  و  داریم  جدید  شهرهای  در 
موضوعی نیست که به سرعت به اجرا 

در بیاید و آن را از تنور خارج کنیم.
اراضی  تبدیل  اینکه  بیان  با  وی 
قابل  زمین های  به  جدید  شهرهای 
داشت:  اظهار  است  زمان بر  سکونت 
شهرهایی  که  هستیم  آن  شاهد  امروز 
مانند پردیس و هشتگرد که در اطراف 
در  انبوهی  سازهای  و  ساخت  تهران 
به نحو  این مناطق شکل گرفته هنوز 
مطلوبی آماده سکونت نشده اند و هنوز 
هم نیاز به افزایش سرمایه گذاری بیشتر 

در این مناطق وجود دارد.
به  ه  ر شا ا با  ن محمدی  سلطا
گفت:   پروژه  این  احداث  هزینه های 
اگر برای هر واحد با احتساب مشاعات 
۱۰۰ تا ۱2۰ مترمربع درنظر بگیریم که 
پنج  تا  متر چهار  ارقام هر  در کمترین 
میلیون تومان هزینه ساخت داشته باشد 
می بینیم که هزینه تمام شده هر واحد 
چیزی حدود ۵۰۰ میلیون تومان است.

داشته  توجه  باید  داد:  ادامه  وی 
ساز  و  ساخت  هزینه های  که  باشیم 
می،  عمو ی  ن ها ختما سا و  ها  فضا
هر  و  انشعابات  دسترسی،  راه های 
ا  ر زمین ها  ین  ا که  ا  ر زیرساختی 
یی  هزینه ها می کند  سکونت  ده  ما آ
ز  سا و  خت  سا ینه  هز با  بر  ا بر
باید  بنابراین  واحدهای مسکونی دارد 
در  هم  کالنی  ری های  یه گذا سرما
بخش توسعه زیرساخت ها شود که این 
سرمایه گذاری ها بر عهده دولت است.
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید 
کرد:  هر چند که در پروژه های ساخت 
دیده  زیرساخت ها  این  هزینه  مسکن 
نمی شود اما مسئولین باید توجه داشته 
احداث  برای  سرمایه گذاری  که  باشند 
از  کمتر  سکونت گاهی  زیرساخت های 
ساخت و ساز واحدهای مسکونی نیست.
اینکه  با تاکید بر  سلطان محمدی 
حقوق  از  دنیا  تمام  در  مسکن  حق 
و  می شود  محسوب  مردم  یه ای  پا
دارند  را  آن  تامین  مسئولیت  دولت ها 
اگر منابع دولت ها برای تسهیل  گفت: 
ساخت و ساز محدود است این امتیازات 
باید متوجه محروم ترین اقشار اجتماعی 
کشور شود و قطعا دولت در مقیاس کل 
ساخت  در  تصدی گری  توانایی  کشور 
مسکن را ندارد. باید توجه داشته باشیم 
توسط  هم  بزرگ  شهرهای  تمام  که 
که  طوری  به  شده  ساخته  مردم  خود 
۹۵ درصد ساخت و سازها امروز توسط 

مردم انجام شده است.
که  طور  همان  داد:  ادامه  وی 
و  ساخت  از  عمده ای  بخش  شد  گفته 
اگر  و  شده  انجام  مردم  توسط  سازها 
امروز میزان ساخت و ساز کاهش یافته 
علت این است که تامین سرمایه بسیار 
دشوار شده و سیستم بانکی قادر نیست 
توان  و  دهد  انجام  را  مالی  تامین  این 

پشتیبانی از آن را ندارد.
بایر  زمین های  اینکه  بیان  با  وی 
اجرای  برای  و  است  دولت  به  متعلق 

از  را  اراضی  باید  پروژه هایی  چنین 
انحصار خارج کند، اظهار داشت: بخش 
که  ندارد  اختیار  در  زمینی  خصوصی  
بتواند در این پروژه ها با چنین مقیاسی 
از آنها استفاده کند و این زمین های بایر 
تحقق  برای  که  است  دولت  اختیار  در 
هدف ساخت یک میلیون واحد در سال 
این اراضی را باید از انحصار خارج کند.

در  اقتصاد مسکن  کارشناس  این 
پاسخ به این سوال که آیا پروژه مسکن 
مهر در دولت سیزدهم تکرار می شود، 
روش  موضوع  مهمترین  کرد:  تاکید 
تامین مالی آنها است. معتقدم یکی از 
روش های تامین مالی می تواند استفاده 
از اوراق باشد و بهترین راهکار این است 
که اوراق مسکن در کشور منتشر شود 
و  مهم  بسیار  اوراق  این  نرخ  البته  که 

تعیین کننده است.
سلطان محمدی با بیان اینکه نرخ 
اوراق قطعا باید متناسب با نرخ تورم و 
نرخ واقعی بهره باشد گفت: این اوراق 
درصدی جذب   2۰ تا   ۱۸ نرخ  با  فعال 
می شود که در نتیجه با در نظر گرفتن 
قیمت  بانکی عمل  هزینه های سیستم 
الی 22 درصد  تمام شده وام ها به 2۰ 
می رسد که گروه هدف این طرح قادر 
به پرداخت اقساط چنین وامی نخواهند 
بود. البته در اینجا دولت می تواند نقش 
حمایت کننده داشته باشد و برای بخشی 
از اقشار هدف یارانه ای در نظر بگیرد و 
کند  تقبل  را  وام  از هزینه های  بخشی 
که به نوبه خود باعث افزایش کسری 
بودجه در سال های بعد و تشدید تورم 

خواهد شد.
با  مسکن  اقتصاد  کارشناس  این 
تاکید بر اینکه در حوزه اوراق موضوع 
دولت  برای  تعهدات  ایجاد  مهم  بسیار 
باشیم  داشته  توجه  باید  گفت:  است 
هزار   ۴۰۰ کسری  با  دولت  امروز  که 
است  مواجه  بودجه  در  تومانی  میلیارد 
برای  بیشتری  تعهدات  اگر بخواهیم  و 
دولت ایجاد کنیم اوال هم خالف قانون 
بودجه است و دوم اینکه باید منابع آن 
صورت  این  غیر  در  چراکه  شود  دیده 
می شود  تورم  نرخ  افزایش  باعث  عینا 
در نتیجه تمام هزینه های ساخت و ساز 

مسکن را باال می برد.
سلطان محمدی ادامه داد: موضوع 
دیگر در بحث اوراق این است که این 
شد  منتشر  اوراق  چه  هر  نیست  گونه 
بالفاصله به فروش برود و پول از جیب 
مردم به خزانه دولت بیاید. اوال باید در 
نظر گرفت اگر به یک باره نقدینگی از 
طریق اوراق وارد این بخش شود تامین 
بازارهای دیگر مشکل پیدا  مالی برای 
در  دولت  که  خصوص  به  می کند. 
ماه های ابتدایی امسال چندان در فروش 
اوراق موفق نبوده و در شش ماه آ تی باید 
حجم زیادی از اوراق را جمع آوری کند 
تا بتواند کسری بودجه را پوشش دهد 
وگرنه با افزایش پایه پولی و نقدینگی 
و در نتیجه با تورم سنگین تری روبرو 

می شویم.

اپلیکیشن گردش پی  شباهنگ  سامانه  در  دوستان  از  دعوت  لینك 
بانك گردشگری فعال شد

سامانه شباهنِگ  در   آشنایان  و  دوستان  از  دعوت  لینک 
اپلیکیشن گردش پی از ابتدای شهریور ماه فعال شده است.

نام  ثبت  و  »گردش پی«  اپلیکیشن  دانلود  با  هموطنان 
امور  انجام  بر  عالوه  گردشگری  بانک  »شباهنگ«  سامانه  در 
خدمات  از  استفاده  برای  نیز  را  خود  دوستان  می توانند  بانکی، 

آنالین دعوت نمایند.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، مشتریانی که 

در سامانه شباهنگ عضو هستند، این امکان برای آن ها فراهم شده تا از طریق کد دعوت 
اختصاص یافته در سامانه شباهنگ که برای آنها فعال شده است، دوستان و آشنایان خود را 

نیز به استفاده از خدمات شعبه مجازی دعوت کنند.
shabahang.tourism- گردشگری  بانک  شباهنگ  اپلیکیشن  دانلود  لینک 

bank.com است.
را  نرم افزار شباهنگ  این گزارش، چنانچه دوستان و آشنایان دعوت شده،  بر اساس 
نصب و پس از افتتاح حساب اقدام به صدور کارت نمایند، کیف پول شخص دعوت کننده 

مبلغی معادل ۱۰۰ هزار ریال  شارژ می شود.
اگر موجودی کارت فرد دعوت شده بین ۵ تا ۱۰ میلیون ریال باشد، معادل ۱۰۰ هزار 

ریال دیگر عالوه بر مبلغ قبلی به کیف پول دعوت کننده افزوده خواهد شد.
همچنین چنانچه موجودی حساب فرد دعوت شده به رقمی باالتر از ۱۰ میلیون ریال 
برسد، عالوه بر مبالغ قبلی معادل ۱۰۰ هزار ریال و در مجموع حداکثر ۳۰۰ هزار ریال کیف 

پول دعوت کننده شارژ می شود.
این گزارش حاکیست: محدودیتی در دعوت از دوستان و آشنایان وجود ندارد. شارژ کیف 
پول دعوت کننده به ازای دعوت هر نفر متناسب با موجودی فرد مدعو از ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار 
ریال است و با افزایش نفرات جدید، متناسب با موجودی مدعوین این مبلغ افزایش می یابد.

به مناسبت روز ملی محیط بان و روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی
بانك ايران زمین حامی بی چون وچرای محیط زيست كشور است

حرکت ارزشمند، امیدآفرین و زیبایی است؛ اینکه روز میالد 
فرخنده امام رضا)ع(، هشتمین پیشوای دینی شیعیان جهان، روز 
ملی محیط بان نام گذاری شده است. به موازات آن، بانک ایران زمین 
در مقام حامی جدی و دغدغه مند محیط زیست کشور، از سال ۹۵ 
شهید،  برجسته  محیط بان  یحیی-  جایزه  از  حمایت  قالب  در  و 
یحیی شاه کوه محلی- بر نقش پررنگ و حساس خود در این 

زمینه، تأکید کرده است.
محمدحسین  سید  مناسبت  همین  به  زمین،  ایران  بانک  عمومی  روابط  گزارش  یه 
به  با رعایت پروتکل های بهداشتی،  نهاد مالی در جلسه ای  این  استاد، مدیر روابط عمومی 
ارائه دیدگاه های بانک ایران زمین در خصوص روز ملی محیط بان و روز محافظت از یوزپلنگ 

ایرانی پرداخت که شرح مفصل آن از نظر مخاطبان می گذرد.
از محیط بانان و تمام محورهای مرتبط با محیط زیست حمایت می کنیم

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین، هم زمان با فرارسیدن روز میالد با سعادت حضرت 
امام رضا )ع( و روز پاسداشت از مقام شامخ محیط بانان کشور گفت: خوشبختانه در نهادی 
خدمت می کنیم که حمایت از محیط زیست با تمام محورها و زیرشاخه هایش، جزو اولویت های 
برتر آن محسوب می شود و بانک ایران زمین در این زمینه هرچه در توان داشته باشد در طبق 
اخالص می گذارد و به جامعه هدف تقدیم می کند.وی افزود: سال هاست که در قالب جایزه 
یحیی با سایر نهادهای حامی محیط زیست از محیط بانان غیور و سخت کوش کشور حمایت 

می کنیم و امیدواریم بتوانیم گام های مستحکم تری در این زمینه برداریم.
استاد تأکید کرد: به ضرس قاطع می توانم بگویم، نگاه بانک ایران زمین نسبت به مدافعان 
سبزپوش و متعهدی که شجاعانه، بی وقفه و بی ادعا، پهنه های وسیع مناطق حفاظت شده این 
سرزمین را رصد می کنند و برای پاسداشت عرصه های طبیعی و حیات وحش، از فدا کردن 
جان خویش نیز دریغ ندارند، نگاه وسیع، جامع و قدرشناسانه ای است و این نهاد از هیچ کمکی 

به این عزیزان دریغ نخواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: البته حمایت از محیط بانان فداکار کشور نباید به برگزاری مراسم، 
درج یکی دو خبِر صرف در رسانه ها، تجلیل پراکنده سالیانه و مواردی ازاین دست تقلیل یابد.

باید در نظر داشت نزدیک به ۱۱ درصد از کل مساحت ایران )۱۶۴۸۰۰۰ کیلومتر( را 
مناطق چهارگانه حفاظت شده تشکیل می دهند که برای کنترل و حفاظت گیاهان و جانوران 
و منابع طبیعی آن، به استناد آمار موجود تا سال ۱۳۹۸، نزدیک به ۳۵۰۰ محیط بان به صورت 
رسمی، پیمانی و قراردادی در این شغل دشوار و حساس فعالیت می کنند که با احتساب شهادت 
۵ درصد از این عزیزان با تکیه بر اعالم مراجع ذی ربط و در مقایسه با تعداد آن ها در کشورهای 

پیشرفته، بسیار کم و حدود یک به پنج است و باید در این زمینه تدابیر الزم اندیشیده شود.
این کارشناس رسانه و عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران کشور تصریح کرد: طبیعی 
است که محیط بانان پرتالش و فداکار، ضمن متحمل شدن دشواری های زیاد در چنین شغلی، 
نتوانند به طور کامل از تخریب محیط زیست، کشتار حیات وحش و انقراض گونه های گیاهی و 
جانوری جلوگیری کنند و حاصل این فرآیند، حفظ ناتمام و نامتقارن منابع طبیعی کشور باشد.
این مدیر بانکی در پایان بخش اول سخنان خود با اظهار امیدواری نسبت به حمایت 
امیدواریم در دولت جدید نسبت به تغییر برخی  از محیط بانان در دولت جدید گفت:  بیشتر 
از قوانین کهنه و ناکارآمد در دفاع از محیط بان برای انجام وظایف محوله؛ همچنین ارتقای 
سطح معیشت و رفاه آن ها اهتمام جدی وجود داشته باشد و وزارتخانه تازه نفس بتواند گام های 

مؤثرتری در این زمینه بردارد.
محافظت از گونه های کم تعداد، نظیر یوزپلنگ ایرانی

از آموزش کودکان و نوجوانان آغاز می شود
به پیشنهاد انجمن یوزپلنگ ایرانی، ۹ شهریور به مناسبت نجات ماریتا، تنها توله بازمانده 
از واقعه دلخراش شهرستان بافق در سال ۱۳۷۳، به عنوان »روز ملی حفاظت از یوزپلنگ« 
نام گذاری شده است. در حقیقت روز ملی حفاظت از یوزپلنگ، نمادی برای حفظ و مراقبت 

بیشتر از این گوشت خوار در حال انقراض است.
استاد در بخش دوم سخنان خود با اشاره به روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی گفت: 
را  ایرانی  ببر  ما  است.  دردناك  حقیقتًا  ایرانی  ارزشمند  و  اصیل  جانوری  گونه های  انقراض 
ازدست داده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که یکی از عمده دالیل این قبیل فجایع زیست محیطی، 
عدم آگاهی رسانی و فرهنگ سازی مناسب برای بزرگساالن و عدم آموزش صحیح کودکان 
ارزش و اصالت، به وسیله سنگ و  از  این حد  با  اینکه جانوری  افزود:  و نوجوانان است.وی 
چوب در معرض حمله و آسیب رسانی از سوی مردم و نوجوانان قرار گیرد و جان خود را از 
دست بدهد، جای تأمل دارد. این نشان می دهد سطح آگاهی در این زمینه باید باال برود و 
بنده مطمئن هستم با آموزش، افزایش آگاهی و استفاده خالقانه متولیان امر از شبکه های 
اجتماعی، مسأله برای مردم روشن می شود و خود به محافظان و حامیان اصلی گونه های 

جانوری در حال انقراض تبدیل می شوند.
مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین با اشاره به اهمیت آموزش کودکان و نوجوانان 
در خصوص حمایت از محیط زیست در تمامی شاخه ها و محورها اذعان کرد: برای رسیدن به 
نتیجه مطلوب در این زمینه، تنها آموزش دادن محیط بانان و بزرگ ساالن کفایت نمی کند. باید 
به این موضوع حساس و ملی، در سطح کالن نگاه شود و آموزش مداوم کودکان و نوجوانان 
در اولویت قرار گیرد.این کارشناس رسانه با اشاره به اینکه نسل جدید و نسل های بعد از ما 
نباید اشتباه گذشتگان را تکرار کنند و بهانه آن ها نیز بی اطالعی از میزان اهمیت موضوع 
باشد، تأکید کرد: تردید نکنید که نسل آموزش دیده می تواند بازوی توانمند محیط زیست در 

کنار محیط بانانی باشد که در این زمینه مشغول خدمت و جان فشانی هستند.
بین المللی  پروژه  تمامی تالش های مسؤوالن  در ۱۷ سال گذشته  کرد:  تصریح  وی 
حفاظت از یوزپلنگ آسیایی برای این بوده است تا با همکاری طیف گسترده ای از نهادهای 
شناخته شده بین المللی و داخلی مانند IUCN، سمن ها، عالقه مندان و متخصصان، جوامع 
محلی، ذی نفعان و مسؤوالن اجرایی و قضایی؛ همچنین نمایندگان محترم مجلس هر چه بیشتر 
به بقای یوزهای کم تعداد کشور اهتمام ورزند؛ زیرا یوزپلنگ تنها یک میراث طبیعی متعلق به 
یک منطقه خاص نیست، بلکه هدف از حفاظت آن ها پاسداشت یک میراث ملی و جهانی است.

گریزی  انسان  و  محافظه کار  تک رو،  باهوش،  جانور  یوزپلنگ  می دانیم  گفت:  استاد 
است. این حیوان در بیابان زندگی می کند و یکی از نگرانی های ما این است که بیش از هر 
جانور دیگری در معرض خطر و آسیب باشد.وی در پایان سخنان خود اضافه کرد: آنچه باید 
بیش ازپیش به آن توجه شود، این است که مهم ترین اقدامات در راستای تضمین بقای این 
از هرگونه شکار در زیستگاه های یوز،  توقف فعالیت های معدن کاوی، عدم  جاندار، ممانعت 
عبور جاده های جدید از داخل زیستگاه های ده گانه یوز و اطالع رسانی های مداوم است که هر 
یک سهم به سزایی را در نجات این گونه ایفا می کنند.یادآور می شود؛ ۴ شهریور به مناسبت 
شهادت محیط بان فقید، یحیی شاه کوه محلی به عنوان روز ملی محیط بان و ۹ شهریور نیز به 

مناسبت روز نجات ماریتا، روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی نام گذاری شده است.
در چنین روزی بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی، انجمن ها، سازمان ها و گروه های 
مردم نهاد؛ همچنین هنرمندان و ورزشکاران برجسته و شناخته کشور به حمایت از محیط بانان 
زحمت کش و این گونه جانوری اصیل و در معرض انقراض می پردازند و آگاهی بخشی عمومی 

در این زمینه به باالترین سطح خود می رسد.
بانک ایران زمین نیز که نخستین اولویت خود را در زمینه عمل به مسؤولیت های اجتماعی، 
حمایت تمام قد و همه جانبه از محیط زیست قرار داده است، با ساخت برنامه های صوتی در رادیو 
آوای ایران زمین، رسانه اختصاصی این نهاد مالی؛ همچنین ساخت ویدئوکلیپ های تصویری و 
برگزاری کمپین های حمایتی متعدد، در این مسیر برنامه های جامعی طراحی کرده است که در 

فواصل مختلف و با توجه به مناسبت های مرتبط، از آن ها رونمایی خواهد کرد.
ایران زمین خانه ماست و ما فقط همین یک زمین را داریم.

خدمات  ارائه  برای  هوشمند  ابزاری  آينده؛  بانك  كارت  همراه 
خودرويی

سامانه همراه کارت بانک آینده، نرم افزاِر پرداختی متفاوت است که از طریق آن می توانید 
خدمات متنوعی از جمله خدمات مربوط به خودرو، هم چون: استعالم و پرداخت خالفی خودرو 

را دریافت کنید.
hamrahcard.( برای استفاده از این امکان، کافی است با نصب سامانه همراه کارت

ir( در صفحه اصلی آن، گزینه »خدمات خودرو« را انتخاب کرده و مشخصات پالك خودرو را 
وارد کنید و بدین ترتیب، از خدمات خودرویی این نرم افزار، بهره مند شوید.

سامانه همراه کارت بانک آینده، نرم افزاری ساده، کاربردی و رایگان است که در حال 
حاضر، قابل استفاده برای تلفن های همراه و تبلت های هوشمند با سیستم عامل های اندروید 

و iOS  است.

در هفته دولت محقق شد؛
پروژه های  اجرايی  عملیات  آغاز  و  كلنگ زنی  بهره برداری، 

گازرسانی ايران

بخش اول
بهره برداری، کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی کشور 

در هفته دولت امسال نیز تداوم داشت.
امسال  استانی هفته دولت  گاز  دنیای جوانان، شرکت های  به گزارش 
هم مانند گذشته مشغول افتتاح و بهره برداری از طرح های گازرسانی بودند 
تا روز به روز بر تعداد مشترکان بهره مند از گاز طبیعی در کشور افزوده شود.

هرچند ایران بیش از دوسال است که با تحریم  دست و پنجه نرم می کند 
و مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا هم بر کشور سایه انداخته است، اما 
صنعت گاز همچنان تالش دارد با وجود همه مسائل موجود، روند گازرسانی 

به شهرها، روستاها و صنایِع بدون گاز را با شتاب دنبال کند.
و  هزار  به  تاکنون  طبیعی  گاز  ایران،  گاز  ملی  اعالم شرکت  براساس 
2۱۵ شهر و ۳۴ هزار و ۴۰2 روستای ایران رسیده است و 2۵ میلیون و ۶۶۷ 
هزار و ۵۱۷ مشترك گاز طبیعی در کشور وجود دارد؛ همچنین تاکنون به 
۸۶ نیروگاه کشور گازرسانی شده و ۸۶ ایستگاه تقویت فشار گاز طبیعی به 

بهره برداری رسیده است.
پروژه های  اجرایی  عملیات  آغاز  و  کلنگ زنی  بهره برداری،  ادامه  در 

گازرسانی در هفته دولت را مرور می کنیم.
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۱2 طرح گازرسانی در کردستان

احمد فعله گری، مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با بیان اینکه ۱۱2 
طرح گازرسانی در این استان طی هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی شده است، 
گفت: در این هفته امسال ۸۶ طرح و پروژه گازرسانی افتتاح شد که شامل 
افتتاح 2۳ پروژه گازرسانی روستایی و ۶۳ واحد صنعتی است  که با گازرسانی 
به 2۳ روستای استان کردستان در هفته دولت، تعداد روستاهای بهره مند از 

گاز طبیعی در استان به یک هزار و ۴2۵ روستا رسید.
با اشاره به فعال بودن عملیات اجرایی گازرسانی در ۱2۵ روستا،  وی 
اظهار کرد: طبق برنامه ریزی این شرکت اهتمام دارد که همه روستاهای باالی 

2۰ خانوار این استان را تا پایان امسال به شبکه سراسری گاز متصل کند.
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با  بیان اینکه درصد نفوذ گاز 
طبیعی در خانوارهای روستایی به بیش از ۹۶.۵ درصد رسید، تصریح کرد: با 
گازرسانی به این تعداد از روستاها بیش از ۶۸۰ خانوار به مصرف کنندگان گاز 
طبیعی افزوده می شود و در بخش صنعتی نیز تعداد  ۶۳ واحد از نعمت گاز 

طبیعی بهره مند می شوند.
فعله گری درباره کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی 2۶ پروژه گازرسانی 
بیان کرد: آغاز عملیات اجرایی به ۱۷پروژه گازرسانی روستایی، گازرسانی به ۶ 
واحد صنعتی و مقاوم سازی سه واحد ساختمانی از جمله برنامه های گرامیداشت 

هفته دولت امسال بود.
 ۵۸ پروژه گازرسانی در همدان به بهره برداری رسید

عبداهلل فیاض، مدیرعامل شرکت گاز استان همدان از بهره برداری ۵۸ 
پروژه گازرسانی در این استان همزمان با هفته دولت خبر داد  و اظهار کرد: 

این پروژه ها شامل گازرسانی به دو روستا و ۵۶ واحد صنعتی بود.
از  درصد  از۵۰  بیش   ۱۴۰۰ سال  نخست  ماه  پنج  در  کرد:  تاکید  وی 
تعهدهای شرکت در بخش های مختلف شامل شبکه گذاری توزیع و تغذیه گاز، 
نصب انشعابات، اشتراك پذیری و نصب علمک، محقق شده که سند افتخاری 

برای مجموعه کارکنان شرکت گاز استان همدان است.
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۶۹ پروژه گازرسانی در یزد

کرد  اعالم  یزد  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  میدانشاهی،  علی اکبر 
پروژه  اجرایی ۱۶۹  عملیات  آغاز  و  بهره برداری  دولت  هفته  با  که همزمان 
گازرسانی در این استان انجام شد و گفت: برای بهره مندی مناطق محروم و 
کمترتوسعه یافته از گاز طبیعی، پنج پروژه گازرسانی به بهره برداری رسید که 
طی آن هشت روستای دیگر استان با قابلیت نصب 2۸۸ علمک به شبکه 

گاز طبیعی متصل شد.
وی با اشاره به اهمیت گازرسانی به صنایع به عنوان بخش دیگری از 
پروژه های اولویت دار که نقش موثری در توسعه و آبادانی استان ایفا می کند، 
گازرسانی به ۱۶۱ واحد صنعتی جزء و عمده در سطح استان را از مهمترین 
اقدام های شرکت گاز استان یزد در این باره نام برد که سبب جایگزینی ۳۴ 

هزار متر مکعب بر ساعت گاز طبیعی در بخش صنعت می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان یزد افزود: افزون بر بهره برداری از پروژه های 
انتقال محور  مذکور، در هفته دولت امسال شاهد آغاز عملیات اجرایی خط 
کمربندی غربی یزد شامل اجرای ۱۳ کیلومتر خط انتقال۳۰ اینج بودیم که 
ظرفیت گازرسانی استان را به دو برابر افزایش می دهد که با توجه به اهمیت 
گاز طبیعی به عنوان یک زیرساخت مهم و تأثیرگذار تحول بزرگی در استان 

صنعتی یزد در پی خواهد داشت.
ساختمان  احداث  به  پایان  در  یزد  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
و  مربع  متر   ۴۳۵ مساحت  به  مروست  شهرستان  امداد  پست  و  عملیاتی 
مساحت  به  شاهدیه  شهرستان  امداد  پست  و  عملیاتی  ساختمان  احداث 
۳۵۱ متر مربع اشاره  و تصریح کرد: این اقدام به منظور خدمات رسانی هر 
بتوانیم  تا  انجام می شود  به شهروندان همچنین تکریم کارکنان  بهتر  چه 
و  مراجعان  به  مناسب  در فضایی  و  باالتر  و سرعت  کیفیت  با  را  خدمات 

ارباب جوع ارئه دهیم.
۹2 پروژه گازرسانی در آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید

آذربایجان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  توحیدی،  رهنمای  سیدرضا 
استان،  این  در  گازرسانی  پروژه   ۹2 بهره برداری  از  اینکه  بیان  با  شرقی 
 ۴۹ گازرسانی  شبکه  از  بهره برداری  شامل  گازرسانی  پروژه های  این  گفت: 
امداد منطقه  اداری و پست  روستا، 2۷ واحد صنعتی و یک واحد ساختمان 
۶ تبریز،همچنین آغاز عملیات گازرسانی به هفت روستا، احداث هفت واحد 
تقلیل فشار تی بی اس در سطح شهر تبریز و ساخت ساختمان اداری و پست 

امداد شهرستان مرند بوده است.
وی ادامه داد: با بهره برداری از پروژه های گازرسانی روستایی در هفته 
دولت، ۱۱۰۶ خانوار جدید از گاز طبیعی بهره مند و ۳۳۱ خانوار جدید نیز با به 

ثمر رسیدن پروژه های کلنگ زنی شده، از این نعمت بهره مند شدند.
آمار  به  اشاره  با  شرقی  آذربایجان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
اظهار کرد:  از گاز طبیعی،  استان  بهره مندی بخش روستایی  توجه  قابل 
هم اکنون22۶۴ روستای استان با ۳2۴ هزار و ۸۰۴ خانوار، زیر پوشش 
زمره  در  را  استان  گاز  شرکت  موضوع  این  که  دارند  قرار  طبیعی  گاز 
محروم  و  روستایی  مناطق  به  گازرسانی  توسعه  در  پیشتاز  شرکت های 

قرار داده است.
۴ روستای شهرستان ملکشاهی ایالم به شبکه گاز متصل شد

عباس شمس اللهی، مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: به مناسبت 
هفته دولت، چهار روستا از توابع شهرستان ملکشاهی استان ایالم به شبکه 
گاز متصل شد که با اتصال این روستاها به شبکه گاز، بیش از 2۰۰ خانوار از 

گاز طبیعی بهره مند شدند.
وی ادامه داد: تاکنون سه شهر ارکواز، مهر و دلگشا و 2۱ روستا از 2۷ 
روستای شهرستان ملکشاهی به شبکه گاز متصل شدند که تالش می شود 

دیگر روستاها نیز در آینده نزدیک گازرسانی شوند.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم  همچنین بیان کرد: برای گازرسانی 
به این روستاها در مجموع حدود ۴۵ کیلومتر خط تغذیه، ۱2 کیلومتر شبکه 

پلی اتیلن اجرا و 2 ایستگاه تی بی اس نصب و راه اندازی شده است.
اعالم کرد که مشعل گاز در روستای چم شیر  شمس اللهی همچنین 
شهرستان سیروان استان ایالم روشن شده که برای گازرسانی به این روستا 
بیش از ۴ هزارو ۵۰۰ متر شبکه اجرا شده است که طی آن ۱2۷ خانوار از گاز 

طبیعی بهره مند می شوند.
بهره مندی ۴۰ روستای اردبیل از گاز طبیعی

سردار اسماعیلی، مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از افتتاح پروژه های 
با  افزود:  و  داد   استان در طول هفته دولت خبر  به ۴۰ روستای  گازرسانی 
بهره برداری از این پروژه ها، بیش از یک هزار و ۵2۶ خانوار روستایی استان 

به جمع مشترکان گاز طبیعی پیوستند.

کارشناس اقتصاد مسکن:

حق مسکن در تمام دنیا، از حقوق اولیه مردم محسوب می شود! 
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زیر نظر: بهنام مومنی

کاهش دوباره ارزهای دیجیتالی
ارزش بیشتر ارزهای دیجیتالی مهم کاهش 

یافت
به گزارش دنیای جوانان، به نقل از سی ان بی سی، با افزایش احتمال وقوع 
سناریوی صعودی در بازار، مایکرو استراتژی، یکی از بزرگ ترین شرکت های 
دارنده بیتکوین در جهان اعالم کرد ۱۷۷ میلیون دالر دیگر بیتکوین خریده 
است تا بدین ترتیب تعداد کل بیتکوین های در اختیار این شرکت به ۱۰۹ هزار 
بیتکوین برسد. ارزش کل بیتکوین های در اختیار این شرکت در حال حاضر 
چیز ی حدود سه میلیارد دالر و متوسط قیمت خرید هر بیتکوین توسط این 

شرکت معادل 2۶ هزار و ۷۶۹ دالر بوده است.  

با  آمریکا  های  تحریم  تاثیر  تحت  اخیر  های  سال  در  که  کوبا   
السالوادور به دومین  از  اقتصادی گسترده ای مواجه شده، پس  مشکالت 
به  را  دیجیتالی  ارزهای  رسمی  طور  به  که  شود  می  تبدیل  جهان  کشور 
که  داشت  وجود  زنی  گمانه  این  پیش  ها  مدت  از  است.  شناخته  رسمیت 
کوبا پس از ممنوع اعالم کردن دالر در این کشور، برای انجام تبادالت 
ارزهای  ظرفیت  از  جدید  ورودی  سرمایه  جریان  برقرای  و  خود  ارزی 

گیرد.   بهره  دیجیتالی 
بانک مرکزی چین یک بار دیگر علیه ارزهای دیجیتالی موضع گرفته و با 
صدور بیانیه ای از شهروندان این کشور خواسته است تا از بازار رمزارزها دوری 
کنند. این نهاد با تاکید مجدد بر غیرقانونی بودن رمزارزها در این کشور گفته است 
هیچ حمایت قانونی از کسانی که در این بازار دچار ضرر شوند، صورت نخواهد 
گرفت. به گفته بانک مرکزی چین، بیتکوین و سایر رمزارزها دارای ارزش ذاتی 

نیستند و قیمت آن ها حباب است.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 2۰۹۰ میلیارد 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۴۱ درصد کمتر شده است.

در حال حاضر ۴۷ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و 
۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت  کوین ۱2 سال پیش توسط گروه گمنامی 
از معامله گران بر بستر بالك چین ایجاد شد و از سال 2۰۰۹ معامالت اولیه آن 

شکل گرفت.

یک مدیر شرکت آب:

سال آبی سختی خواهیم داشت
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
بیان  با  آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران 
مراتب  به  آتی  آبی  سال  در  شرایط  تقریبا  اینکه 
سخت تر از سال آبی جاری خواهد بود، گفت: بر اساس 
پیش بینی ها با کاهش ۳۱۰ میلیون متر مکعب ذخیره 
آبی وارد سال جدید می شویم که مطمئنا شرایط را 

برای ما شکننده خواهد کرد.
شهریاری،  محمد  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
سدهای  مخازن  آب  ذخیره  وضعیت  آخرین  درباره 
تهران اظهار داشت: در حال حاضر میزان ذخایر آبی 
سدهای پنج گانه تهران ۵۸۵ میلیون متر مکعب است 
که نسبت به روز مشابه سال گذشته که این حجم 
۹۳۶ میلیون متر مکعب بوده با کسری ۳۵۱ میلیون 

متر مکعبی مواجهیم. 
وی با اشاره به اوضاع بارندگی در فصل پاییز و احتمال 
سازمان  گزارش  طبق  افزود:  تهران  در  آبی  ذخایر  کمبود 
آبریز سدهای  بارندگی حوضه  متاسفانه شرایط  هواشناسی 
تهران در ماه های مهر و آبان زیر نرمال و در آذرماه نرمال 

پیش بینی می شود.
آبی  تاسیسات  از  نگهداری  و  بهره برداری  دفتر  مدیر 
و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران تصریح کرد: شرایط 
تامین آب شرب تقریبا نرمال و پایداِر اکنون که تا انتهای 
از  این دلیل است که  به  ادامه خواهد داشت،  شهریور هم 
شهریور ۹۹ با ذخیره آبی مناسبی وارد سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ 

شدیم و همین ذخیره آبی باعث شد تاکنون شرایط نرمال 
تهران  استان  و  شهر  شرب  آب  تامین  جهت  پایداری  و 

داشته باشیم.
وی یادآور شد: با توجه به همراهی شهروندان امسال 
هم با وجود اینکه شرایط کرونایی بیش از پیش بحرانی بود 

توانستیم تامین آب پایداری داشته باشیم. 
شهریاری با بیان اینکه تقریبا شرایط در سال آبی آتی 
به مراتب سخت تر از سال آبی جاری خواهد بود، گفت: بر 
اساس پیش بینی ها با کاهش ۳۱۰ میلیون متر مکعب ذخیره 
آبی وارد سال جدید می شویم که مطمئنا شرایط را برای ما 

شکننده خواهد کرد. 
شهروندان،  همراهی  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 

مدیریت مصرف و صرفه جویی بتوانیم با همین منابع 
آبِی محدود با کمترین چالش تامین آب پایداری را در 

سطح استان داشته باشیم.
این مقام مسئول در شرکت آب منطقه ای استان 
تهران با بیان اینکه میزان بارندگی نسبت به سال آبی 
گذشته با کاهش ۳۴ درصدی مواجه است، خاطرنشان 
کرد: میزان بارندگی در سال آبی جاری تاکنون ۳۰۴ 
میلی متر بوده و این در حالی است که این میزان در 
مدت مشابه سال آبی گذشته ۴۶۰ میلی متر بود که 
کاهش ۳۴ درصدی نزوالت جوی اثر منفی بر روی 
کاهشی  اثرات  شاهد  همچنان  و  داشته  آب  منابع 

آن هستیم. 
ماه های  در  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  وی 
تصاعدی  کاهشی  روند  با  سدها  به  آب  ورودی   اخیر 
مواجه بوده، بیان داشت: از ابتدای سال آبی تاکنون  یک 
میلیارد و 2۹۶ میلیون متر مکعب ورودی آب به دریاچه 
سدهای پنجگانه تهران بوده در حالی که در مدت مشابه 
میلیون   ۱۷۰ و  میلیارد  دو  میزان  این  گذشته  آبی  سال 
مخازن  به  آب  ورودی   عبارتی  به  است  بوده  مکعب  متر 
کرج  و  تهران  شهرهای  شرب  آب  تامین کننده  سدهای 

۴۰ درصد کاهش یافته است.
شهریاری میزان کاهش ورودی آب به سدها در مرداد 
ماه سال جاری را نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ 

درصد عنوان کرد.
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مشهد- نگنه/  ز علی 
خراسان  استاندار  حضور  با 
نمایندگان  از  جمعی  رضوی، 
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم 
آخرین  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
وضعیت گازرسانی و ارائه دیگر خدمات 
بررسی  مورد  داورزن  شهرستان  در 

قرار گرفت.
 استاندار خراسان رضوی در جریان 
سفر به شهرستان داورزن با قدردانی از 
تالش های شرکت ملی گاز و پیگیری 
گاز  شرکت  عامل  مدیر  جهادی  های 
استان در اجرای پروژه های گازرسانی 
اظهار کرد: شرکت گاز همواره به وعده 
مهم  این  که  کرده  عمل  خود  های 

شایسته تقدیر و تشکر است.
محمد صادق معتمدیان افزود: همه 
به عنوان خدمت گذاران و خادمان  ما 
مردم وظیفه داریم تا مطالبات به حق 
دغدغه  از  و  ببخشیم  تحقق  را  مردم 

آن ها کم کنیم.
اصغر  علی  برنامه  این  ادامه  در 
آبادی  نجم  بهروز محبی  و  عنابستانی 
شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان 
قاطع  به حمایت  اشاره  با  اسالمی هم 
انتخاب  نفت،  وزیر  از  انقالبی  مجلس 
مدیران  از  که  را  اوجی  جواد  مهندس 
خوشنام صنعت گاز و نفت کشور است 
صنعت  درخشان  روزهای  بخش  نوید 

نفت و گاز کشور عنوان کردند.
به  داوزن  در  گاز  نفوذ  ضریب 

۱۰۰درصد می رسد                
حسن افتخاری مدیرعامل شرکت 
گاز خراسان ضوی نیز در ادامه به تشریح 
آخرین وضعیت گازسانی در شهرستان 
گاز  شرکت  گفت:  و  پرداخت  داوزن 
خدمات  رائه  ا برای  منطقه  این  در 
مختلف  های  بخش  در  گازرسانی 
شهری، روستایی، صنعتی و حمل و نقل 

هیچگونه مشکل و محدودیتی ندارد.
وی افزود: با بهره برداری از پروژه 

روستای  دو  و  اجرا  حال  در  گازرسانی 
مجوزهای  اخذ  از  پس  که  مانده  باقی 
بهره  ضریب  شد  خواهد  انجام  الزم 
به  داورزن  روستایی  و  شهری  مندی 

۱۰۰درصد ارتقا خواهد یافت
خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  رضوی 
خود از اعتماد مجلس و اقدامات آقایان 
نمایندگان  دیگر  و  محبی  عنابستانی، 
اسالمی  شورای  مجلس  در  استان 
تقدیر  نفت  وزیر  به  اعتماد  رای  برای 

و تشکر کرد.

در  این برنامه مقرر شد تا مطابق 
پروژه  آمده  بعمل  های  ریزی  برنامه 
ساروق،  روستای  چهار  به  گازرسانی 
توابع  از  فشتنق  و  زردکوهی  کیف، 
بهره  مورد  امسال  پایان  تا  داورزن 
برداری قرار گرفته و گازرسانی به دو 
پس  نیز  بیِغش  و  گاه  زردی  روستای 
شود. آغاز  ستادی  مجوزهای  اخذ  از 

گفتنی است؛ داورزن به عنوان شرقی 
در  رضوی  خراسان  شهرستان  ترین 
مقدس  مشهد  کیلومتری   ۳۰۰ فاصله 

قرار دارد.

با حضور استاندار خراسان رضوی؛

آخرين وضعیت گازرسانی داورزن مورد بررسی قرار گرفت و قدردانی 
مسئوالن از عمکرد شركت گاز استان خراسان رضوی

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی:
هدف از خدمت رسانی مشتركین،رسیدن به مسئولیت 

اجتماعی حداكثری است

بااشاره  نوروزی: مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی  مرکزی-حامد 
به اینکه هدف از خدمت رسانی وپاسخگویی به مشتریان چه ذینفعان وچه 
مشترکین رسیدن به مسئولیت اجتماعی حداکثری است،اضافه کرد:توسعه 
این  باذینفعان  روابط  وایجاد  مشتریان  به  رسانی  خدمت  و  گازرسانی 

شرکت،موجب بهبودکیفیت می گردد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی 
ومدیریت  دیجیتال  موجودوبروزدرحوزه  های  فناوری  داد:تقویت  ادامه 
نتایج مطلوب   به  ورسیدن  اجتماعی  درمسئولیت  تحریمهاموجب شده که 
اثرگذاربوده ودرعین حال کاهش آلودگی محیط زیست ودردسترس بودن 
درگاههای ارتباطی میان ذینفعان ومشتریان ،تالش برای سودآوری وباال 
بردن رفاه زندگی مشترکین و ذینفعان،همچنین ایجادفرهنگ مصرفی ایمن 
و حفظ جان انسانهارادربرابرخطرات ناشی ازگاز از جمله اقدامات در راستای 

گسترش مسئولیت اجتماعی این شرکت می باشد.
باشرایط  متناسب  های  ازظرفیت  گفت:استفاده  درادامه  سمیعی 
موجوددراستان موجب توسعه فضای کسب وکاروتقویت ظرفیت های داخلی 
شده وبومی سازی وتکیه برتوان داخلی باهمت وتالش وکوشش متخصصان 
موجب توانمندسازی کارکنان شده واین امرمهم موجب رسیدن به مسئولیت 

اجتماعی وایجادرضایتمندی حداکثری ذینفعان ومشتریان شده است.

معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه مطرح 
کرد؛

فوالد  سرمايه گذاری  پرتفوی  بازار  قابل توجه  رشد 
مباركه 

معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های شرکت فوالد مبارکه ضمن 
ابراز امیدواری از برداشته شدن موانع سرمایه گذاری در دولت جدید گفت: 
وجود ثبات اقتصادی در عواملی همچون ثبات بازار ارز، کنترل نرخ تورم، 
عدم تغییر قوانین و مقررات و دستورالعمل های دولت در خصوص عوارض 
صادراتی، مجوزهای انجام طرح های توسعه در رشد سرمایه گذاری بسیار 

تأثیرگذار است.
شرکت  شرکت های  امور  و  سرمایه گذاری  معاون  طاهری  غالمرضا 
فوالد مبارکه با اشاره به توسعه سرمایه گذاری های فوالد مبارکه در زنجیره 
ارزش محصوالت فوالدی، اظهار کرد: از سهام معادن بزرگ سنگ و آهن 
همچون گل گهر و چادرملو گرفته تا شرکت های فوالدی همچون فوالد 
هرمزگان جنوب، فوالد امیرکبیر کاشان و فوالد سفیددشت، فوالد مبارکه از 
حالت یک شرکت تولیدی صرف خارج شده و عمال به گروهی از شرکت ها 

با کسب وکارهای نسبتا مرتبط تبدیل گشته است.
در  خود  رشد  فرصت های  رصد  با  مبارکه  فوالد  شرکت  افزود:  وی 
کنار رشد ارگانیک و با انجام طرح های توسعه زیر سقف، خرید و تملک 
سهام شرکت های مختلف در طول زنجیره ارزش را مدنظر قرار داده که 
این شرکت ها یا مانند شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان، شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت صنعتی و معدنی چادرملو در باالدست 
زنجیره ارزش، یعنی در بخش تولید مواد اولیه و سنگ آهن قرار دارند و یا 
هم راستا با فعالیت های تولید محصوالت فوالدی هستند، مانند شرکت فوالد 
هرمزگان جنوب، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، شرکت فوالد 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری و شرکت فوالد امیرکبیر کاشان و برخی 

از شرکت های دیگر نیز نقش پشتیبانی برای تولید را دارند.
معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های شرکت فوالد مبارکه تأکید 
کرد: ارزش بازار پرتفوی سرمایه گذاری فوالد مبارکه که عمدتا شامل سهام 
شرکت های معدنی و فوالدی است، رشد قابل توجهی داشته است؛ به طوری که 
بهای تمام شده این پرتفوی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است، درحالی که 

ارزش بازار آن به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد.
وی عنوان داشت: شرکت فوالد مبارکه در راستای سند چشم انداز توسعه 
خود طرح های سرمایه گذاری مختلفی در شرکت اصلی و شرکت های گروه 
تعریف کرده که ازجمله آن ها می توان به مشارکت در طرح های انتقال آب 
به استان اصفهان و شرق کشور، مشارکت در طرح های توسعه کالن کشور 
در قالب مگاپروژه های ۱۰ میلیون تن در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی 
خلیج فارس )شرکت صنایع معدنی و فوالدی ستاره سیمین هرمز( از طریق 
شرکت فوالد هرمزگان و منطقه آزاد چابهار )شرکت فوالد سترگ پارس 

شرق منطقه آزاد چابهار( به صورت مستقیم اشاره کرد.

مدیرکل ورزش و جوان ایالم خبر داد؛
تصويب 190میلیارد ريال بودجه برای ورزش و جوانان 

استان

مدیرکل ورزش و جوانان ایالم گفت: ۱۹۰ میلیارد ریال بودجه از ابتدای 
سال جاری با رایزنی این اداره مصوب و همه این میزان جذب و پروژه های 

ناتمام بسیاری نیز آن بهره مند شدند.
»مظفز علیشائی« اظهار داشت: سال گذشته ۱۳۰ میلیارد ریال بودجه 
از سوی وزارت برای ورزش و جوانان استان مصوب شد که با توجه به شرایط 

اقتصادی نامناسب کشور تنها ۶۰ میلیارد ریال آن پرداخت شد.
وی با اشاره به تسهیالت پرداختی این اداره افزود: همچنین از ابتدای 
با  کرونا  تسهیالت  ریال  میلیون   ۶2۰ و  میلیارد   ۴۵ تاکنون  کرونا  شیوع 
در  ویروس  این  از  دیده  آسیب  ورزشی  باشگاه های  به  بانک ها  همکاری 

استان پرداخت شده است.
ورزش  حوزه  در  ایالم  داشت:  بیان  ایالم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
همگانی رتبه یک کشور و ستاد ساماندهی امور جوانان نیز از بین ۳۱ استان 

رتبه دوم را کسب کرده است.
های  رشته  در  ایالمی  ورزشکار  سه  امسال  داد:  ادامه  »علیشائی« 
رشته  در  فروغی  جواد  و  شدند  المپیک  راهی  برداری  وزنه  و  تیراندازی 

تیراندازی برای اولین بار در تاریخ کشور مدال طال را کسب کرد.
وی اضافه کرد: امیررضا احمدی نیز دیگر ورزشکار ایالمی در مسابقات 

پارالمپیک بسکتبال روی ویلچر حضور دارد.

 ۴۲00 تولید  توانايی  اصفهان  استان  نیروگاه های 
مگاوات برق دارند

سخنگوی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: ۵ نیروگاه 
بزرگ برق در استان وجود دارد که ۴ هزار و 2۰۰ مگاوات توانایی تولید دارند و 
این مقدار در زمان اوج مصرف حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد کل مصرف استان است.

سعید محسنی در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی با اشاره به تعداد 
نیروگاه های برق استان اصفهان از نوع خصوصی و میزان تولید آ ن ها اظهار 
داشت: ۵ نیروگاه بزرگ برق در استان وجود دارد که ۴ هزار و 2۰۰ مگاوات 
توانایی تولید دارند و آن را به شبکه تبدیل کنند و این مقدار در زمان اوج 

مصرف حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد کل مصرف استان است.
وی پیرامون بدهی شرکت توزیع برق به بخش خصوصی خاطرنشان 
کرد: از بین ۵ نیروگاه بزرگ استان اصفهان ۳ عدد از آن ها نیروگاه خصوصی 
است که حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است که این میزان پول حدود یک درصد 
از بدهی را شامل می شود و بر اساس سازو کارهایی که در حال انجام است 

پیش بینی می شود که این بدهی کمتر شود.
سخنگوی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان پیرامون سرانجام 
رساندن طرح هایی مثل تبدیل طرح برج تر نیروگاه شهید منتظری به برج 
خشک گفت: همه نیروگاه های این منطقه به این سمت راه یافتند که به 
جای استفاده از آب تازه از فاضالب خام برای تامین آب استفاده کنند و در 
اصفهان به همین منظور تصفیه خانه ای احداث شده است که بهره برداری و 
آزمایش بر روی آن انجام می شود و نیروگاه شهید منتظری از آب غیرتازه 
شمال شهر استفاده می کند و دیگر نیروگاه ها نیز مصرف آب آنها محدود است.

وی ادامه داد: مشکل صنعت برق، اقتصاد نامتوازن و بیمار آن  است 
و قیمت تمام شده برق حدود۳ برابر قیمتی است که عرضه می شود و در 

اولین فرصت با دستیابی به بودجه دیگر ساز و کارها را ارتقا خواهیم داد.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:
گازرسانی  پروژه   1000 زنی  كلنگ  و  برداری  بهره 
هديه شركت گاز خراسان رضوی در هفته دولت امسال

حسام باقرززاده مشهدمقدس -مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 
با مبلغ چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در  گفت: یکهزار پروژه گازرسانی 

هفته دولت ۱۴۰۰ آماده بهره برداری یا کلنگ زنی در این استان است.
  حسن افتخاری با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر 
و تبریک هفته دولت اظهار کرد: در هفته دولت سال گذشته مجموعا 2۴۴ 
پروژه گازرسانی در استان خراسان رضوی به بهره برداری رسید و اینک در 
هفته دولت امسال یکهزار پروژه گازرسانی در استان افتتاح و کلنگ زنی 
می شود که از این آمار ۱۳۵ پروژه روستایی و ۸۶۵ مورد نیز طرح های 

گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی است.
وی افزود: در بخش روستایی ۷۶ روستا با جمعیت ۸۹۳۰ خانوار به 
شبکه گاز کشور متصل شده و عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی در ۵۹ 
روستای دیگر با جمعیت ۴2۳۵ خانوار نیز با مجموع دو هزار و ۱۰۰  میلیارد 

ریال آغاز می شود.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه گازرسانی 
به واحدهای تولیدی صنعتی هم ۸۶۵  مورد پروژه شامل افتتاح طرح های 
گازرسانی در ۳2۰ واحدتولیدی صنعتی و شروع عملیات اجرایی گازرسانی 
به ۵۴۵ واحد دیگر با مجموع اعتبار دو هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اجرایی 

خواهد شد.
افتخاری گفت: مجموع اعتبار طرح های گازرسانی در خراسان رضوی 

طی هفته دولت امسال رقمی بالغ چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال است.
وی یادآور شد: در سالی که به نام »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی 
ها« نامگذاری شده است گازرسانی به بیشترین تعداد واحد صنعتی تولیدی 
و  گردیده  هدفگذاری  رضوی  خراسان  استان  گاز  شرکت  توسط  کشور 
امیدواریم با همت همکاران شرکت گاز استان و حمایت های شرکت ملی 
گاز  تا پایان سال ۱۴۰۰ شاهد بهره مندی ۹۰۰ واحد تولیدی صنعتی جدید 

از نعمت گاز الهی باشیم.

با حکم شهردار رشت ، سرپرست مديريت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت منصوب شد

الملل شهرداری  امور بین  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر مدیریت 
رشت - با حکم سید محمد احمدی شهردار رشت، سید پیام جعفری نیا که 
مدیریت روابط عمومی شورای اسالمی شهر رشت را بر عهده داشت ، به 
عنوان سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت منصوب 
شد. در حکم شهردار رشت آمده است:امید است با اتکال به خداوند یکتا و 
با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( با رعایت صرفه 
و صالح شهرداری و همچنین بهره مندی از کلیه ظرفیت های موجود ، در 
پیشبرد اهداف و مأموریت های سازمانی موفق باشید.شایان ذکر است مرتضی 
عاطفی که پیش از این مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 

را بر عهده داشت، به عنوان شهردار شهر کیاشهر منصوب شد

باحضور معاون استاندار گیالن صورت گرفت: افتتاح 
هفته  در  آستارا  لوندويل  لطف الهی  ورزشی  سالن 

دولت
حضور  با  آستارا  شهرستان  لوندویل  شهر  لطف الهی  ورزشی  سالن 
به  استانداری گیالن  اجتماعی  امنیتی و  محمود قاسم نژاد معاون سیاسی، 
و  توسعه  نوسازی،  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  رسید.به  بهره برداری 
تجهیز مدارس استان گیالن، سالن ورزشی لطف الهی شهر لوندویل همزمان 
با هفته دولت با حضور محمود قاسم نژاد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
و  فرمانداری شهرستان  سرپرست  میرقربانی  سیدسعید  گیالن،  استانداری 
برخی از مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح و به بهره برداری رسید.اداره 
کل نوسازی مدارس استان گیالن، در راستای اجرای سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش و ایجاد بسترهای الزم در جهت تقویت نشاط و شادابی 
در میان دانش آموزان، سالن ورزشی لطف الهی شهر لوندویل را با زیربنای 
۴۸۰ مترمربع و با هزینه بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۸2۳ میلیون ریال احداث و 
همزمان با هفته دولت سالروز شهادت دولتمردان خادم ملت ایران شهیدان 
واال مقام رجایی و باهنر، تقدیم جامعه ورزش دانش آموزیی شهرستان نمود

پااليشگاه گاز ايالم رتبه برتر سالمت اداری و مبارزه 
با فساد را كسب كرد

ایالم_   آذر یعقوبیان :  مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از قرار 
گرفتن این واحد صنعتی در جایگاه رتبه برتر ارزیابی ساالنه سالمت اداری و 
مقابله با فساد در بین پاالیشگاه های گاز کشور خبر داد و گفت: پاالیشگاه گاز 
ایالم با ۹۵٫۹۴ امتیاز رتبه برتر سالمت اداری و مبارزه با فساد را کسب کرد.
روح اله نوریان با بیان اینکه این شرکت توانسته در بین ۷ پاالیشگاه 
گاز کشور به رتبه برتر ارزیابی ساالنه سالمت اداری و مقابله با فساد دست 
پیدا کند،اظهار داشت: این ارزیابی به استناد ماده 2۵ قانون ارتقای سالمت 
قانونی  اجرای وظایف  را در  با فساد وضع شرکت ها  مقابله  اداری و  نظام 

بررسی و با هم مقایسه می کند.
وی با اشاره به اینکه امور بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی 
گاز ایران هر ساله طبق الگوهایی، شرکت های تابعه را بررسی می کند، افزود: 
این ارزیابی در شاخص های ۹ گانه شامل قانون گرایی، شفافیت، پاسخگویی، 
شایسته ساالری، انضباط اداری و مالی، الگوی مصرف و بهره وری، استقرار و 
توسعه سامانه های الکترونیکی، نظارت، کنترل و آموزش، مهارت و توسعه 

فرهنگ دینی و اخالقی است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: در تازه  ترین ارزیابی 
شرکت ملی گاز ایران، شرکت پاالیش گاز ایالم با رشدی ۹ امتیازی نسبت 
جایگاه  در  امتیاز   ۱۰۰ مجموع  از   ۹۵٫۹۴ نمره  کسب  و  گذشته  سال  به 
برتر پاالیشگاههای گاز کشور و در ردیف شرکت های برتر این حوزه قرار 

گرفته است.
نوریان تاکید کرد: این واحد صنعتی در برنامه های کالن خود همچنان 
به دنبال اجرای دقیق قوانین و مقررات است و برای ارتقای هرچه بیشتر 

سالمت نظام اداری اهتمام ویژه ای دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت 
بوشهرعبدالکریم  استان  وفاضالب  آب 
افتتاح  درمراسم  استانداربوشهر  گراوند 
با  ویدئوکنفرانس  به صورت  پروژه ها 
به ویژه  واالمقام  شهدای  گرامیداشت 
درخصوص  باهنر  و  رجایی  شهیدان 
آب شرب  تامین  ازپروژه  برداری  بهره 
عسلویه ونخل تقی اظهارداشت :ظرفیت 
این پروژه یک هزار مترمکعب آب شیرین 
از محل تاسیسات منطقه ویژه و طول 
خط انتقال 2 کیلومترویک باب ایستگاه 
 ۷ اعتبار  با  برق  پمپاژ،۷۰۰مترشبکه 
ملی  اعتبارات  محل  از  تومان  میلیارد 

،استانی هزینه شده است.
وی خدمات مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان بوشهر را مورد ستایش 
قرار داد و بیان کرد: در شرایط کرونایی 
بهداشت،  وزارت  توصیه های  از  یکی 
این  که  است  دائم دست ها  شستشوی 
مهم نیاز به تأمین آب بود که در این 
طاقت  گرما  مشکالت،  وجود  با  راستا 
فرسا و کمبود بارش باران و خشکسالی، 
حادثه تلخی در تأمین آب در تابستان 

امسال در استان بوشهر نداشتیم.
کیلومتر   ۸۰۰ بوشهر،  استاندار 
بازسازی شبکه آبرسانی استان را مورد 
اشاره قرار داد و افزود: این اقدام نقش 
آب  رفت  هدر  از  جلوگیری  در  مهمی 
آب،  رفت  هدر  نشت یابی  در  و  داشت 
استان بوشهر پایلوت کشور انتخاب شد.

شبکه  اصالح  نشت یابی،  گراوند، 
آبرسانی در شهرها و روستاهای استان 
کرد:  تصریح  و  دانست  مهم  را  بوشهر 
این مهم شرایطی برای استان رقم زد 
بحرانی  هیچ  بدون  امسال  تابستان  تا 
اکنون  سپری شود هرچند کمبودهایی 

وجود دارد.
منابع آب آشامیدنی استان بوشهر 

خارج از استان است
استان  آشامیدنی  آب  منابع  وی 

بوشهر را خارج از استان دانست و بیان 
کرد: هر چند بخش اندکی از منابع آب 
قرار  داخل  در  بوشهر  استان  آشامیدنی 
آنچنانی  مشکل  ولی  می شود  تأمین 

وجود نداشت.
حل  به  اشاره  با  بوشهر  استاندار 
مشکالت تأمین آب دشتستان افزود: با 
اقدامات مهم و تاثیرگذار از سوی شرکت 
آب و فاضالب استان بوشهر، مشکالت 
و  مهار  شهرستان  این  در  آب  تأمین 
پشت  تابستان  این  مردم،  همکاری  با 
سرگذاشته شد که خدمات مدیرعامل و 
کارکنان شرکت آب و فاضالب استان 

بوشهر قابل تقدیر است.
گراوند اجرا طرح های آب شیرین کن 
در شهرها و روستاها را مورد اشاره قرار 
داد و خاطر نشان کرد: با وارد مدار شدن 
این طرح ها، بخش عمده ای از مشکالت 

تأمین آب استان برطرف می شود.
استاندار بوشهر با بیان اینکه ۶۰۰ 
میلیارد تومان برای پروژه های آبرسانی 

اعتبارات  محل  از  گذشته  ۴سال  طی 
وهزینه  (تأمین  ،ملی  )استانی  عمومی 
گردیده گفت: یک هزار و 2۰۰ میلیارد 
تومان سرمایه گذاری در اجرا پروژه های 
و  تحریم ها  اوج  در  آب شیرین کن 
ارزشمند  اقدامات  از  مالی،  مشکالت 

استان است.
آبرسانی  شبکه  از  کیلومتر   ۸۵۰

استان بوشهر نوسازی شد
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر در این آیین خدمات انجام 
شده در ۴ سال گذشته را مورد اشاره قرار 
در  امسال  تابستان  کرد:  تصریح  و  داد 
درحالی  خشکسالی  و  کرونایی  شرایط 
باچالش  می شودکه  سرگذاشته  پشت 
بی  بارشی  کم  جمله  از  مهمی  های 
گرمای  گذشته،  سال   ۵۰ طی  سابقه 
شدید وبی سابقه هوا ،محدودیت های 
ویروس  وادامه  واعتباری  مالی  منابع 
وجود  با  ولی  ایم  بوده  مواجه  کرونا 
تالش های  با  مشکالت  این  ی  همه 

اقدامات اجرایی  شبانه روزی ومجموعه 
برنامه ریزی شده بحرانی برای تامین 

آب شرب تاکنون پیش نیامده است.
همکاری  از  حمزه پور  عبدالحمید 
استاندار و مسئوالن ذیربط در حمایت 
اعتبارات  تخصیص  و  طرح ها  اجرا  از 
قدردانی کرد و افزود: در ۴ سال گذشته 
استان  آبرسانی  از شبکه  کیلومتر   ۸۵۰
راستا  این  در  و  شد  نوسازی  بوشهر 
اصالح خطوط انتقال و وارد مدار شدن 
آب  ذخیره  مخزن  مترمکعب  هزار   2۰

مورد توجه است.
ر  هزا  ۴۰ ینکه  ا بیان  با  وی 
ذخیره  مخازن  ز  ا دیگر  مترمکعب 
به زودی تکمیل و افتتاح می شود خاطر 
 ۶۰۰ گذشته  سال   ۴ در  کرد:  نشان 
میلیارد تومان اعتبار برای اجرا طرح های 
یافت.مدیرعامل  تخصیص  آبرسانی 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از 
اجرا طرح های آب شیرین کن در شهرها و 
روستاها خبر داد و تصریح کرد: اکنون به 
ظرفیت تولید ۴۰ هزار مترمکعب آب در 
شبانه روز در استان بوشهر در مدار است.
ر  هزا  ۱۰۰ تا   ۹۰ ظرفیت  به 
مترمکعب آب شیرین کن دیگر در حال 

اجرا است
حمزه پور اضافه کرد: به ظرفیت ۹۰ 
آب شیرین کن  مترمکعب  هزار   ۱۰۰ تا 
افتتاح  با  که  است  اجرا  حال  در  دیگر 
آنها مشکالت تأمین آب استان بوشهر 
در تابستان سال آینده برطرف می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
پروژه های  فتتاح  ا از  بوشهر  استان 
آبرسانی در هفته دولت خبر داد و افزود: 
پروژه  دولت  هفته  از  روز  ششمین  در 
تأسیسات  محل  از  عسلویه  آب  تأمین 
شیرین سازی آب دریا منطقه ویژه پارس 
جنوبی با ظرفیت یک هزار مترمکعب با 
اعتباری افزون بر ۷۰ میلیارد ریال افتتاح 

و مورد بهره برداری قرار گرفت.

افتتاح پروژه های آبرسانی در شهرستان عسلویه با حضور استاندار
 به صورت ویدئوکنفرانس

امام  امداد  کمیته  ایالم_مدیرکل 
مردم  گفت:  ایالم  استان  خمینی»ره« 
نیکوکار این استان در ۵ ماهه نخست 
امسال بیش از ۱۶ و نیم میلیارد ریال 

صدقه پرداخت کردند.
قنبر موسی نژاد با اشاره به اینکه 
میزان صدقه هدف گذاری شده و قابل 
پیش بینی برای امسال حدود ۴۰ میلیارد 
جمع  صدقه  میزان  گفت:  است  ریال 
درصد   ۴2 حدود  تاکنون  شده  آوری 
تا  برنامه  و  شده  گذاری  هدف  میزان 

پایان امسال است.
وی با عنوان اینکه صدقات مردم 

از  بیش  طریق  از  استان  این  نیکوکار 
۵۸ هزار صندوق جمع آوری می شود 
میلیارد  نیم  و   ۶ حدود  کرد:  تصریح 
ریال صدقه نیز در این مدت از طریق 
غیرحضوری و به روش الکترونیک جمع 
امداد  کمیته  است.مدیرکل  شده  آوری 
استان ایالم در ادامه به پرداخت صدقه 
به روشهای الکترونیکی و غیر حضوری 
اشاره کرد و گفت: به منظور دسترسی 
آسان هم استانی های عزیز به پرداخت 
صدقه روشهای گوناگونی در این زمینه 

طراحی شده است.
صدقه  پرداخت  افزایش  به  وی 

کرد  اشاره  حضوری  غیر  روشهای  به 
ابزارهای  و گفت: عالوه بر درگاهها و 
گوناگونی که در این زمینه طراحی و در 
قرار گرفته است کارکنان  اختیار مردم 
منظور  به  نهاد  این  مشارکتهای  حوزه 
پرداخت  به  مردم  راحت  دسترسی 
منازل  درب  به  صدقات  غیرحضوری 
مردم و مشترکین صدقات مراجعه و از 
به جمع  اقدام  پوز  دستگاههای  طریق 

آوری صدقات مردم خواهند کرد.
موسی نژاد تصریح کرد: به همین 
 -      ۵۰۰۳  -      ۰۰۵۷ کارت  شماره  منظور 
سامانه  همچنین  و   ۶۰۳۷  -      ۹۹۷۹

دریافت آنی پرداخت# ۰۸۴* ۸۸۷۷ * 
و همچنین ارسال عدد ۱ به سر شماره 
نوع  مردم  اختیار  در  و  طراحی   ۸۸۷۷

دوست استان قرار گرفته است.
مدیرکل کمیته امداد استان ایالم 
در ادامه به مصارف صدقات اشاره کرد 
و گفت: صدقاتی که ماهیانه جمع آوری 
تأمین  به  کمک  زمینه  در  شود  می 
درمانی،  نیازمندان،خدمات  مسکن 
پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش 
آموزان و دانشجویان، کمک به تأمین 
جهیزیه زوجها و کمکهای ابن سبیل به 

نیازمندان هزینه می شود..

مدیرکل کمیته امداد خبر داد: پرداخت1۶ میلیارد ریال صدقه در ایالم

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری سمنان ، سرپرست 
سازمان مدیریت پسماند از اجرای طرح 
اطعام حسینی و توزیع ۶۰۰  پرس غذای 

گرم در بین پاکبانان سمنانی خبر داد.
سازمان  سرپرست  اعوانی  مجتبی 
سوگواری  ایام  تسلیت  عرض  ضمن 
اباعبداهلل الحسین )ع( در تشریح این خبر 
گفت:طی مصوبات جلسات با نمایندگان 
شرکتهای خدماتی و کارشناسان سازمان 
سوگواری  کشوری  آئین  به  اشاره  با  و 
با  مقابله  کمیته  سوی  از  شده  اعالم 
هیات  که  ایام  این  ؛در  کرونا  ویروس 
و  نداشته  رویی  دست  مساجد  و  ،تکایا 
نذورات خود را در قالب کمک به خیریه 
ها و توزیع بسته های معیشتی انجام می 
دهند ،۹۵ پاکبان در دهه اول و دوم ماه 

محرم مراسمات رفت و روب و پاکسازی 
آماده  صورت  به  عزاداری  های  محل 

باش می باشند.
وی در ادامه افزود: از دیگر اقدامات 
جمع  سوگواری  ایام  در  سازمان  این 
آوری و تخلیه زباله ها در نوبت، شستشو 
سطل  و ضدعفونی  گندزدایی  مکانیزه، 
های زباله با سه دستگاه نیسان سطل 
نیسان  دستگاه  یک  و  مکانیزه  شور 
باکس  رایگان  ،ارسال  واتر  به  مجهز 
مکانیزه به مساجد،تکایا و هیات مذهبی 
و مشارکت در تنظیف و پاکسازی ،آهک 
پاشی محوطه اطراف سطل های زباله و 
توزیع بسته های بهداشتی شامل ماسک، 
دستکش و محلول ضدعفونی کننده در 

بین پاکبانان  می باشد.
اعوانی در خصوص پویش فرهنگی 

رفاهی این سازمان  در دهه دوم محرم  
اینگونه بیان داشت:برای دومین سال  در 
دهه دوم ماه از سوی سازمان مدیریت 
پسماند با مشارکت موکب لبیک یا حسین 
)ع( این پویش جمعی و مردم نهاد اجرا 
شد که در این راستا ۶۰۰ پرس غذای گرم 
متبرك در بین پاکبانان  و خانواده های 

آنان در دو شب توزیع کردند.
وی ادامه داد:پاکبانان محرم می آیند 
تا با پوشیدن رخت ادب و تواضع نشأت 
گرفته از فرهنگ عاشورایی، چهره شهر 
را از آلودگی نجات دهند که با توجه به 
شیوع ویروس کرونا و در خط مقدم بودن 
از کادر درمانی و  این زحمتکشان پس 
از  داریم  تقاضا  شهروندان  از  پزشکان 
رهاکردن ماسک و دستکش ها و ظروف 
یکبار مصرف در معابر عمومی  و جوی 

های آب به صورت حد خودداری کنند.
پایان ضمن  در  مسئول  مقام  این 
و  مساجد،هیات،وتکایا  از  قدردانی 
مدیریت  با  که  قانونمدار  شهروندان 
صحیح پسماندها و حفظ بهداشت محیط 
یاریگر ما در مدیریت شهری هستند،خاطر 
ماه  عزاداری  ایام  آغاز  از  کرد:  نشان 
منظم،  برنامه های  پیش بینی  با  محرم، 
عملیات تنظیف و پاکسازی سطح شهر 
هماهنگی  با  پاکبانان  و  یافته  افزایش 
عوامل خدماتی و فنی اجرایی، به صورت 
شبانه روزی در سطح شهر فعال هستند 
که عالوه بر فعالیت شبانه روزی پاکبانان، 
همکاری عزاداران در نظافت و پاکیزگی 
شهر ضرورت می یابد تا بار دیگر سمنان 
شهر همیشه تمیز در عزای حسینی تمیز 

باقی بماند.

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خبر داد:
پاکبانان سمنانی مهمان سفره ابا عبداهلل الحسین)ع(؛توزیع ۶00 پرس غذای گرم در راستای اطعام حسینی
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و  ســرویس  بایــد  مــا  یــا 
ســایت تولیــد کنیــم یــا جوانــان 
ــران بیشــتر از  ــن/ البی هــا در ای منهت

اســت دیگــر  کشــورهای 
محمدجــواد شــکوری مقــدم ، 
ــده، در  ــا ای ــگ صب ــل هلدین مدیرعام
ــارات  ــت ســرویس آپ ــا فعالی رابطــه ب
ــا  ــود م ــاز ب ــوب ب ــر یوتی ــت: »اگ گف
نمی  کردیــم.  راه انــدازی  را  آپــارات 
مــن بارهــا گفتــه  ام و هــر کســی 
ــت؛  ــته اس ــودش را داش ــت خ برداش
ــا حتمــا کار  ــود، م ــا اگــر اینطــور ب ام
ــن  ــوع ای ــم. موض ــری می  کردی دیگ
ــار  ــت، در اختی ــن فرص ــه ای ــت ک اس
ــور  ــن کش ــه در ای ــی ک ــه آدم های هم
ــت و  ــود داش ــد، وج ــی می  کنن زندگ
ــرویس  ــبیه س ــم ش ــع ه ــان موق هم
آپــارات چنــد ســرویس دیگــر بودنــد.

ــی  ــه برخ ــه اینک ــخ ب او در پاس
می گوینــد، آپــارات بــا اســتفاده از 
ــد و  ــکان رش ــده و ام ــاال آم ــت ب ران
موفقیــت داشــته اســت، گفــت: »کمی 
ــاوت  ــور قض ــه اینط ــانی ک ــه کس ب
می  کننــد، حــق می  دهــم و کمــی 
هــم حــق نمی  دهــم. رانــت بــود؛ 
ــس،  ــه در پاری ــانی ک ــرای کس ــا ب ام
ــه نســبت  ــد، ن ــن و اســتانبول بودن آت
ــران  ــران و ای ــه در ته ــانی ک ــه کس ب
ــی  ــم یک ــا ه ــد، م ــی می  کردن زندگ
ــه در  ــرادی ک ــه اف ــل بقی ــم مث بودی
ــط  ــا فق ــد، م ــور کار می کنن ــن کش ای
کمــی زودتــر شــروع کردیــم و مجموع 
ــر،  ــرویس دهی بهت ــون س ــی چ دالیل
هــوش تجــاری ناشــی از بوت اســترپ 

ــد. ــا ش ــت م ــا و موفقی ــث بق باع

در روز بیــش از ۱۰ هــزار گزارش 
کاربــری دریافــت می  کنیــم

ادامــه  در  آپــارت  مدیرعامــل 
و  قضایــی  احضارهــای  مــورد  در 
دادگاه هــای پی درپــی در ایــن ســال  ها 
ــن دوران،  ــام ای ــرد: »در تم ــان ک بی
قوانیــن عقب  تــر از مــا بوده  انــد. اصــل 
مســئله ایــن اســت کــه بــا قوانینــی و 
ــه  ــب و ب ــه تصوی ــی ک ــن نامه  های آیی
اجــرا درآمــده اســت، هنــوز نمی  دانیــم 
مســئولیت محتــوا با چه کســی اســت. 
هم چنــان برخــی جاهــا در مرحلــه اول 
ــئولیت  ــه دوم، مس ــی در مرحل و برخ
محتــوا بارگــذاری شــده را متوجــه 
ــا در  ــه م ــی ک ــد. در حال ــا می  دادن م
ــی  ــخص و خیل ــاختار مش ــارات س آپ
ــم  ــوا داری ــرل محت ــرای کنت دقیقــی ب
ــزارش  ــش آن گ ــن بخ ــه مهم تری ک
کاربــری اســت. در روز بیــش ۱۰هــزار 
ــم  ــت می  کنی ــری دریاف ــزارش کارب گ
ــک  ــه نزدی ــی اســت ک ــن در حال و ای
بــه ۴۵ میلیــون کاربــر منحصربه فــرد، 
ــد.  ــد می  کنن ــارات بازدی ــاه از آپ در م
میلیــون و ۱۰۰  یــک  بــر  بالــغ  و 
ــذاری  ــی روز بارگ ــو در س ــزار ویدی ه
اصــال  موضــوع  ایــن  و  می  شــود 
قابلیــت کنتــرل دســتی و چشــمی 
ــازوکاری را  ــد س ــا بای ــدارد؛ حتم را ن
ــن ســازوکار  ــه بهتری ــرد ک ــف ک تعری
ــه  ــت ک ــر اس ــزارش کارب ــا گ در دنی
ــم  ــک تی ــط ی ــدی توس ــا اولویت بن ب
محتــوا  کنترلرهــای  از  چهل نفــره 
کنتــرل می شــوند. روش دوم، کــه 
روش بســیار مهمــی اســت، روش 
پــردازش تصویــر اســت کــه در ســال 
ــارات  ــال دوم آپ ــتیم و در س اول نداش
ــک  ــرد. ی ــدا ک ــعه پی ــن روش توس ای

ــده(  ــخیص دهن ــن )تش ــور دیتکش ج
ــودکار  تصاویرمســتهجن به صــورت خ
ــر دو دقیقــه بعــد از  ــت و حداکث اس
ــرل  ــی و کنت ــوا بررس ــذاری محت بارگ
می  شــود؛ امــا در روش ســوم، دوســال 
اســت که حوزه خشــونت را تشــخیص 
خودمــان  بضائــت  در  می  دهیــم. 
ــه کار  ــتیم را ب ــه داش ــی ک روش های
بســتیم امــا نکتــه  ای برخــی کاربــران 
ــه  ــد ک ــدا کنن ــی را پی ــک چیزهای ی
مربــوط بــه ۵ یــا شــش ســال پیــش 
ــرل  ــه ام و کنت ــا رفت ــن باره اســت. م
کــرده ام کــه ایــن ویدیویــی کــه 
ــد،  ــت کرده  ان ــاره اش توئی ــا درب باره
ــت.  ــرده اس ــزارش نک ــس گ ــچ ک هی
ــت  ــورت می  گرف ــزارش ص ــر گ و اگ
ــازوکار  ــه س ــه ب ــا توج ــرعت ب به س
ــد. ــر داد می  ش ــب اث ــخص ترتی مش

ــر  ــارات جــزو ۱۰۰ ســایت برت آپ
دنیاســت

مدیرعامــل صبــا ایــده، در ادامــه 
در مــورد جایــگاه و آمــار آپــارات 
ــایت  ــزو ۱۰۰ س ــارات ج ــت: »آپ گف
ــای  ــرف پهن ــت و مص ــا اس اول دنی
بانــد آپــارات و فیلیمــو در داخــل 
ــک دوم  ــه ی ــک ب شــبکه کشــور نزدی
 )IXP( کل شــبکه داخلــی کشــور
را تامیــن و پخــش می  کنیــم و در 
ــک  ــا ی ــارد و ۱۰۰ ت ــک میلی ــاه ی م
میلیــارد و 2۰۰ میلیــون پخــش موفــق 
داریــم . محصــول آپــارات کامــال 
گیــم  حــوزه  در  توســعه  حــال  در 
اســتریمینگ  الیــو  و  اســتریمینگ 
اســت. از آنجایــی کــه قوانیــن کشــور 
در ایــن حــوزه همیشــه یکــی دو پلــه 
ــوژی اســت، برخــی  ــر از تکنول عقب ت
می خواهیــم  کــه  ســرویس هایی 
عرضــه کنیــم را بــا تــرس و لــرز 

می کنیــم. اقــدام 

ــور  ــن کش ــه قوانی ــد ب ــا پایبن م
ــدوارم نگرانی  هــا جهــت  هســتیم/ امی
ورود مــا بــه بــورس اقتصــادی باشــد

اســتارتاپ ها  ورود  دربــاره  او 
بــه بــورس و تاثیــرش روی صبــا 
ــای  ــاال نگرانی  ه ــت: »احتم ــده گف ای
ــم  ــر بگوی ــا بهت ــد ی ــادی دارن اقتص
امیــدوارم نگرانی  هــا اقتصــادی باشــند. 
ــازی  ــن ب ــن زمی ــه در همی ــا هم م
می  کنیــم. پایبنــد بــه قوانیــن و در 
چهارچــوب قوانیــن کشــور  بــازی 
می کنیــم  و حتمــا ممکــن اســت هــر 
شــرکتی شــبیه بــه مــا و دیگــری یک 
ــوژی  ــر تکنول ــش را از نظ ــی پای کم
بــه جایــی بگــذارد کــه خــالء قانونــی 
وجــود داشــته باشــد تــا توســعه قانونی 
صــورت بگیــرد و آن خــالء را پرکننــد. 
ایــن را از ایــن لحــاظ گفتــم کــه 
ایــن هــم مســئله جدیــدی اســت 
و بــا مســائل جدیــد، مقــداری بــا 
تعلــل برخــورد می کننــد. اینطــور کــه 
ــود دارد و  ــئله وج ــن مس ــنیده ام ای ش
ــت  ــن وضعی ــتارتاپ در ای ــن اس چندی
هســتند. یکــی از مــن می  پرســید 
ــوی  ــورس ش ــد وارد ب ــر نگذارن »اگ
چــه مــی شــود؟« گفتــم هیــچ چیــزی 
ــم  ــان کاری را می  کنی ــود. هم نمی  ش
ــم. اگــر هــم  ــروز می  کردی ــا دی کــه ت
بگذارنــد برویــم هرچــه خیــر و درســت 
اســت، گاهــی ممکن اســت فکــر کنید 
چیــزی دارد بــه شــما اعتبــار می دهــد 
ــار  ــه آن اعتب ــما ب ــه ش ــی ک در حال

می دهیــد و یــا برعکــس. به هــر حــال 
ــم.« ــان را می  کنی ــا کارم م

ساترا، دچار تضاد است
مقــدم  شــکوری  محمدجــواد 
دربــاره بحــث گرفتــن مجوز از ســاترا، 
گفــت: »اینکــه رگوالتور شــما کیســت 
و چیســت؟ مهــم اســت؛ از لحــاظ 
ریاضــی اینکــه رگوالتــور شــما کســی 
باشــد کــه در چنیــن جایگاهــی اســت 
ایــن کار غلــط اســت؛ امــا مــا ایــن کار 
را قبــول کردیــم و با ســاترا کار خود را 
شــروع کردیــم و رگولیشــِن ســازمانی 
را زیــر نظرصداوســیما پذیرفتیــم و 
کار می  کنیــم و همیشــه از روز اول 
از ایشــان می پرســیدیم کــه شــما 
از رشــد مــا خوشــحال می شــوید 
ــا ناراحــت؟ ســوال ســاده ای اســت.  ی
ــای  ــال بن ــود و اص ــی ب ــث منطق بح
دعــوا و کــری خوانــدن نبــود. پاســخی 
ــود کــه حتمــا  ــن ب کــه می  شــنیدم ای
بلــه! به صــورت کامــال مشــهود و 
ــیما  ــید، صداوس ــل خورش ــن مث روش
ــود  ــحال می ش ــا خوش ــد م ــه از رش ن
نــه از پیشــرفتمان، ولــی موضع ســاترا 
اینگونــه نیســت و فکــر می کنــم دچــار 
ــد  ــم می خواه ــک تضــاد اســت ، ه ی
مــا رشــد کنیــم هــم نمی دانــد جــواب 
صداوســیما را چــه بدهــد، ایــن خیلــی 

غم انگیزاســت.«

ــون  ــتاگرام در تلویزی ــغ اینس تبلی
ــه! مجــاز اســت؛ امــا فیلیمــو ن

مدیرعامــل فیلیمــو در رابطــه 
ــدات  ــوالت و تولی ــات محص ــا تبلیغ ب
ر  اظهــا تلویزیــون  در  یــده  ا صبا
ــریال  ــه س ــال ک ــد امس ــت: »عی داش
خیلــی  شــد  پخــش  »پایتخــت«، 
روی اینســتاگرام تبلیــغ کردنــد. یــک 
ســریال داشــت یــک ســرویس خارجی 
ــغ می  کــرد.  ــگان تبلی را به صــورت رای
ــت  ــتیم تح ــی هس ــک سرویس ــا ی م
رگولیشــن ایــن کشــور و می خواهیــم 
ــی  ــویم؛ ول ــغ ش ــم  و تبلی ــول بدهی پ
ــن کار  ــد ای ــا نمی گذارن ــم ی نمی توانی
ــی  ــه؟ برخ ــی چ ــن یعن ــم. ای را بکنی
جاهــا بــه مــن می گوینــد »آقــا شــما 
خیلــی تنــد حــرف مــی زنیــد.« علنــی 
ــم  ــتید. می گوی ــررو هس ــد پ می گوین
ــگونی  ــه نیش ــرا ک ــرف ماج ــا اینط آق
گرفته  انــد یــا کبریــت را زیردســت 
ــوزیم را  ــم می س ــد و داری ــا گرفته ان م
ــم  ــن داد می زن ــی م ــد و وقت نمی بینی
می  گوییــد ایــن چــه کارآفریــن خشــن 
و پــر رو و تخســی اســت! ایــن را 
ــا درد  ــرای م ــدر ب ــه چق ــد ک نمی بینن
دارد. اصــال برخــی  از مســائل مــا 
ــی از  ــت و بعض ــاده اس ــا افت ــش  پ پی

ــده اســت.« ــده دار ش ــا خن آنه

 یــا مــا بایــد محتــوا تولیــد کنیــم 
یــا رســانه هایی در منهتــن

او در ادامــه در مــورد عدم حمایت 
ــی گفــت:  صداوســیما و شــهرك غزال
»مــا یــک ســریال بــه نــام »جیــران« 
ــا همــکاری نمــاوا ســرمایه گذاری  را ب
ــی در  ــن فتح ــای حس ــم و آق کرده ای
حــال ســاخت آن هســتند. ســریالی در 
کالس »شــهرزاد« اســت و کار خوبــی 
اســت. تهیه کننــده بــا شــهرك غزالی، 
قــرارداد دارد کــه بــرای تولیــد برونــد. 
شــروع بــه بازســازی و تولیــد کرده انــد 
و صداوســیما فهمیــده اســت کــه ایــن 

کار بــرای فیلیمــو و نمــاوا اســت 
ــا  ــوی کار م ــرارداد جل ــود ق ــا وج ب
ــن  ــوالم ای ــن س ــت. م ــه اس را گرفت
ــن کار را  ــا ای ــا م ــرا ب ــه چ ــت ک اس
ــر.  ــی دیگ ــم یک ــن نباش ــد. م می کنن
دیگــری نباشــد دیگــری. مــن از طرف 
ــم از  ــرف نمی زن ــارات ح ــو و آپ فیلیم
طــرف جوانــی حــرف می زنــم کــه ۱۸ 
ســال اســت زندگــی اش را در ایــن کار 
ــم. چــرا  گذاشــته اســت حــرف می زن

ــال  ــد؟ دنب ــت نداری ــا را دوس م
چــه هســتید؟

مقــدم  شــکوری  محمدجــواد 
ــد  ــا بای ــور ی ــا در کش ــه داد: »م ادام
خدمــات از ایــن جنــس مثــل دیجــی 
کاال و اســنپ و …را حمایــت کنیــم 
و کار را بــه دســت جوانانــی از قلهــک 

ــان  ــیدخندان و کرم ــداران و س و پاس
از  را  اینکــه خدمــات  یــا  بدهیــم؛ 
ــو”  ــا “تل آوی ــن” ی ــی در “منهت کس
گزینــه ســومی وجــود  می گیــرد.. 
نــدارد کــه فکــر می کننــد یــک 
بخــش خصولتــی یــا خــودی یــا هــر 
چــه اســمش را می  گذارنــد ایــن کار را 
انجــام بدهــد. کاری کــه مــا می  کنیم، 
ــی آن عشــق اســت در  دی ان ای اصل
قالــب یــک فرهنــگ ســازمانی بســیار 

منســجم کــه اصــال شــما نمی  توانیــد 
ایــن را در جایــی دیگــر، مگــر در 
ــد. هیــچ  ــدا کنی بخــش خصوصــی پی
ــد.  ــان نمی  کن ــن کار را برایت ــا ای کج
جهــل ایــن بزرگــواران نســبت بــه این 
ــت؛  ــالل کار ماس ــث اخت ــب باع مطل
انگشــت بگزنــذ  اینکــه روزی  تــا 
ــا  کــه فیلیمــو تحــت رگوالتــوری و ب
ســرمایه گذاری صددرصــد خصوصــی 

داشــت کارش را می  کــرد.«

ر  کا نــون  قا رچــوب  چا ر  د
می  کنیــم

مدیرعامــل صبــا ایــده در مــورد 
ــرد:  ــان ک ــذاری بی ــس و قانون گ مجل
»مــا از قانون گــذاری و چهارچــوب 
خوشــحال  فضــا  ایــن  بــه  دادن 
ــازی  ــن فضــا ب ــا در ای می شــویم و م
ــردن  ــازی ک ــال ب ــر دنب ــم. اگ می  کنی
خــارج از ایــن زمیــن بودیــم، ســالیان 
ســال در اینجــا کار نمی  کردیم. مســئله 
ایــن اســت کــه ایــن قوانیــن درســت 
طراحــی شــوند. جاهــای مختلــف آن 
ــد و از  ــته باش ــارب نداش ــم تض ــا ه ب
ــر  ــای دیگ ــک ج ــه ی ــی ب ــک جای ی
ــر  ــد. و از آن مهم ت ــارت وارد نکن خس
در اجــرای آن نیــت و رویکــرد ســازنده 
ــه  ــند ن ــته باش ــد داش ــرای رش و پذی
ــرب. در  ــده و مخ ــرد محدودکنن رویک
ــه  ــم ک ــتقبال می  کنی ــا اس ــه م نتیج
هــر  بــه  بی فتــد.  اتفاق هــا  ایــن 
حــال در همــه جــای دنیــا پــر از 
ــی اســت و در صداوســیمایی کــه  الب
ــم  ــا در دامــن قوانینــش کار می  کنی م
کمی جدی تراســت؛ امــا در کل اتفاقی 
که هســت دوســتمان ندارند و از رشــد 
مــا خوشــحال نمی  شــوند. اگــر جــای 
ــر  ــک نف ــا ی ــد وب ــوض کنن ــا را ع م
دیگــر در خــارج از کشــور مشکلشــان 
ــر  ــب راحت  ت ــت. ش ــر اس ــا آن کمت ب

غم انگیزاســت،  خیلــی  می  خوابنــد. 
وجودشــان  عمــق  از  را  ایــن  امــا 
را  او  می  گوینــد  کــه  می فهمــم؛ 
اذیــت کنیــم و تبلیــغ تلویزیونــی هــم 
ندهیــم. وقتــی صــدای مــا در می آیــد 
می  گوینــد »چــرا اینقــدر خــارج از 
قانــون و تنــد هســتید.« در حالــی کــه 
اینطــور نیســت. اگــر مــا خیلــی بــره و 
خرگــوش بودیــم کــه در ایــن ســال ها 
ایــن  را در  نمی توانســتیم شــرکتی 

یط  ا شــر
ــعه  ــم و توس ــت کنی ــادی درس اقتص
ی  دم هــا آ مــا  کمــی  دهیــم. 
ســخت جان تری هســتیم؛ ولــی در 
می  کنیــم  کار  قانــون  چهارچــوب 
و توقــع داریــم قانــون را درســت 
ــال  ــه دنب ــد و ب ــرا کنن ــد و اج بگذارن
ــر  ــی باشــند؛ اگ رشــد ســرویس داخل
اینطــور باشــد مطمئنــا هــم حــال مــا 

ــت.« ــر اس ــا بهت ــال آنه ــم ح و ه

 ۱۴۰۰ تــا  فیلیمــو  کنداکتــور 
اســت مشــخص 

مدیــر عامــل فیلیمــو دربــاره 
ــده  ــد ش ــی تولی ــای اختصاص محتواه
در فیلیمــو توضیــح داد: »ایــن اتفاقــی 
ــای  ــه در وی او دی  ه ــت ک ــوده اس ب
دنیــا  همــه  لــوکال  و  بین المللــی 
افتــاده اســت. کاربــری کــه اشــتراك 

ــر  ــه ه ــاز دارد ک ــت، نی ــده اس خری
مــاه بــه او محتــوا وخدمــات جدیــدی 
بدهیــم، اگــر اینطــور نباشــد احســاس 
می کنــد ســرویس، ســرویس زنــده ای 
بــه شــکل صنعتــی  مــا  نیســت. 
ــن کار  ــا ای ــاختیم؛ م ــریال نمی س س
را از »نهنــگ آبــی«، کــه پــروژه 
اولمــان بــود شــروع کردیــم و تجربــه 
ــل  ــا مث ــود و برخــی پروژه  ه ــی ب خوب
را  »هیــوال«  و  »دل«  »مانکــن«، 
را  کار  کــه  کننده هایــی  تهیــه  از 
ســاخته انــد، خریــداری کرده ایــم، 
بــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده 
کنداکتــور ســریال  هایمان تــا زمســتان 

۱۴۰۰ مشــخص اســت.«

ــب در  ــون مخاط ــم میلی دو و نی
ــن ــران آنالی اک

مقــدم  شــکوری  محمدجــواد 
دربــاره رشــد اســتفاده از ســرویس 
ــران  ــاز اک ــو و آغ ــش ویدئ ــای پخ ه
آنالیــن در دوران قرنطینــه گفــت: 
»کرونــا، کــه آرام آرام پاگرفــت، حتــی 
از نظــر زیرســاختی یــک جایــی کــم 
ــتیم  ــد داش ــد رش ــم و ۷۰ درص آوردی
و آمادگــی فنــی ایــن رشــد یــک 
ــن  ــه ای ــی ک ــتیم. موقع ــبه را نداش ش
اتفــاق افتــاد مــا کل بخــش کارتــون 
و انیمیشــن ســرویس ها را رایــگان 
کردیــم در نتیجــه مصــرف بیشــتر 
شــد و الزم نبــود کســی اشــتراك 
و  بودنــد  خانــه  در  مــردم  بخــرد. 
ــه تفریح هایــی داشــتند کــه  احتیــاج ب
ــق ســرویس های  می  توانســتند از طری

ــران  ــد. اک ــن کنن وی اودی آن را تامی
آنالیــن، کمــی دیرتــر حــول و حــوش 
خــرداد، بــود که شــروع شــد. ســینماها 
ــد و  ــده بودن ــدی ش ــار بحــران ج دچ
صاحبــان محتــوا و فیلم  هــا دچــار 
ــد و نمی توانســتند  بحــران شــده بودن
بدهنــد…  نشــان  را  فیلم هایشــان 
ــو  ــم، فیلیم ــروع کردی ــن کار را ش ای
ــت  ــزار بلی ــروز ۹۸۰ ه ــا ام ــاوا ت و نم
فروخته انــد. نزدیــک بــه دو و نیــم 
ــن  ــل مخاطــب ای ــر حداق ــون نف میلی
ــه  ــد آن ب ــد و درآم ــا بوده ان ــم ه فیل
ــا  ــت ت ــته اس ــوا برگش ــان محت صاحب
چرخــه ســینما بتوانــد حیــات خــودش 
را حفــظ کنــد. مطابــق بــا آمــار ســینما 
ــورت  ــش به ص ــال پی ــه س ــت، ک تیک
ــرویس های  ــه س ــه مجموع ــل ب کام
ــهریور  ــد در ش ــه ش ــده اضاف ــا ای صب
ســال گذشــته حــدود ۳۸۰ هــزار بلیت 
فروختــه اســت و در شــهریور امســال 
ــروش  ــی ف ــت یعن حــدود ۸ هــزار بلی
ــل  ســینما حــدودا 2 درصــد ســال قب
ــی اســت  ــارت بزرگ ــن خس اســت. ای
وفکــر می کنیــم توانســتیم یــک کمک 
ــاد  ــای اقتص ــه فض ــی ب ــبتا خوب نس

ــم. ــور بکنی ــینمای کش س

 ۳ میلیارد واچ تایم در ماه
او در رابطــه بــا فیلیمــو باکــس به 
عنــوان یــک دســتگاه ســخت افــزاری 

بیــان کــرد: »از حــدود یکســال پیــش 
کار تحقیــق و توســعه ایــن کار را 
ــت و قیمــت  ــا کیفی ــم ت شــروع کردی
ــت کار  ــد و وق ــته باش ــبی داش مناس
ــار  ــران دچ ــرگرمی کارب ــردن و س ک
پرفروش تریــن  نشــوند.  مشــکلی 
بــا  کاال  دیجــی  باکــس  اندوریــد 
گزارشــاتی کــه داریــم فیلیمــو باکــس 
ــه  ــارد دقیق ــه میلی ــاه س ــت. در م اس
واچ تایــم در کل فیلیمــو داریــم و دنبال 
ــدی از  ــش ج ــه بخ ــتیم ک ــن هس ای
ــر  ــوی تصاوی ــه س ــا را ب ــان تماش زم
ــاص  ــکرین( اختص ــگ اس ــزرگ )بی ب

ــم. بدهی

برنامــه فردوســی  پور در حــال 
ی تصمیم گیــر

ــه  ــاره برنام ــو درب ــک فیلیم مال
عادل فردوســی پور گفت: »درخواســت 
مجــوزی شــده اســت و توافقاتــی 
صــورت گرفتــه اســت. منتظر هســتیم، 
ببینیــم در چارچوب قانــون چه تصمیم 
گرفتــه مــی شــود و امیدواریــم تصمیم 
ــم  ــن تصمی ــر ای ــد؛ اگ مناســبی بگیرن
گرفتــه شــود حتمــا بــا توافقاتــی کــه 
چنــد پلتفــرم بــا ایشــان کرده انــد 
برنامه شــان روی چندیــن  احتمــاال 

ــت.« ــرار خواهــد گرف ــرم ق پلتف

ــد/  ــر از مــا بوده ان قوانیــن عقب ت
لنــزور را تعطیــل کردیــم و اعــالم 

کردیــم مــا کــم آوردیــم
شــکوری مقــدم بــا بیــان اینکــه 
شــبکه اجتماعــی صاحــب نــدارد؛ 
اظهــار کــرد: »ســه ســال پیــش بــود 
ــم  ــم و گفتی ــه ای دادی ــا بیانی ــه م ک
نمی  دهیــم.  ادامــه  را  کلــوب  کار 
کلــوب، بــه عنــوان یــک شــبکه 
اجتماعــی داخــل کشــور مســیری 
بــرای حیاتــش متصــور نبــود. دلیلــش 
نیســت.  اقتصــادی  و  تکنولوژیــک 
ــه  ــه کســی ک ــن اســت ک ــش ای دلیل
اســت  اجتماعــی  شــبکه  صاحــب 
دقیــق  چهارچوب هــای  نمی  دانــد 
محتوایــی چیســت. روزی از نهــادی ما 
را خواســتند و بــا شــماتت گفتنــد »این 
کلــوب ســیاوش قمیشــی، چیســت؟« 
ــی  ــف م ــای مختل ــوب ه ــردم کل م
مختلــف  اســم های  بــه  و  زدنــد 
شــروع بــه حــرف زدن می  کردنــد. 
ــا اینکــه در هــر رســتوران  گفتــم »آق
ــت.«  ــینی هس ــه می  نش ــی ک و تاکس
ــت  ــن گف ــه م ــه ای ب ــت جمل برگش
کــه هیــچ پاســخی بــرای آن نداشــتم. 
گفــت »آقــا الگــوی جوانــان ما شــهید 
قمیشــی  ســیاوش  اســت.  همــت 
ــا موضــوع  ــن دو ت ــاال ای نیســت.« ح
چــه ربطــی بــه هــم دارد را نمی دانــم. 
مختلــف  مجالــس  در  بارهــا  مــن 
ــه ام  ــی و مجلســی این هــا را گفت دولت
ــا  ــا م ــده اند.؛ ام ــاد ش ــنونده ها ش و ش
ایــن دردهــا را کشــیده ایم. وقتــی 
ــدم  ــد فهمی ــخص ش ــوب مش چهارچ
شــبکه اجتماعــی چیــزی نیســت کــه 
ــم  ــرمایه گذاری کن ــم روی آن س بتوان
ــز  ــو تمرک ــوزه ویدئ ــتر روی ح و بیش

ــم.« کردی
پایــان  مــورد  در  ادامــه  در  او 
ــاه  ــک م ــزود: »ی ــزور اف ــت لن فعالی
ــم و  ــه ای دادی ــه بیانی ــود ک ــش ب پی
لنــزور را تعطیــل کردیــم و گفتیــم مــا 

ــم.« ــم آوردی ک
ــم  ــروع کردی ــه ش ــزور را ک »لن
ــس در  ــزار عک ــذاری ۱2 ه ــه بارگ ب
روز رســیدیم. بعــد گفتنــد قــرار اســت 
ــه  ــوند و ب ــت ش ــان ها حمای پیام رس
آنهــا وام ۵ میلیــاردی می  دهنــد. مــن 
هــم رفتــم کــه بگیــرم ولــی جــز ایــن 
ــدش  ــه ۵۰ درص ــک ب ــه نزدی وام ک
بازپرداخــت شــده اســت هیــچ وامی از 
ــد  ــایعه کرده ان ــم. ش ــت نگرفته ای دول
از  تومــان  میلیــارد   2۰۰ مــا  کــه 
ــانی  ــا کس ــم؟ ی ــت وام گرفته ای دول
هســتند  تنگ نظــر  کــه  هســتند 
ــت و  ــت دول ــاختار حاکمی ــا س ــا ب ی
ــال  ــر ح ــه ه ــتند. ب ــنا نیس ــا آش اینه
وضعیــت مــا بــرای ورود بــه بــورس 

ــد روشــن باشــد.« بای

ــه  ــا مدرس ــی ب وی او دی آموزش
ــو فیلیم

ــدم در  ــکوری مق ــواد ش محمدج
رابطــه بــا مدرســه فیلیمــو اظهارکــرد: 
»در حــوزه تکنولــوژی آموزشــی  از 
ــتیم   ــی داش ــش مطالعات ــاه پی ــج م پن
ــا  ــف در دنی ــای مختل و روی روش ه
بررســی کردیم و در انتهــا به وی اودی 
ــن  ــتفاده از ای ــیدیم. اس ــی رس آموزش
ــری کــه از  ــه کارب ــا تجرب ســرویس ب
ــد  ــاده خواه ــیار س ــد بس ــو دارن فیلیم
بــود. اواســط پاییــز ایــن وی اودی 

می آیــد.
و  تولیــد  و  محتــوا  مدیریــت 
برنامه ســازی آموزشــی در مدرســه 
فیلیمــو بــه عهــده دوســت عزیــز 
و بــا تجربــه ام آقــای دکتــر علــی 

اســت. عبدالعالــی 

محمدجواد شکوری مقدم، مدیرعامل آپارات و فیلیمو:

هوش تجاری ناشی از بوت استرپ باعث بقا و موفقیت ما شد
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نشست خبری سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی؛
محمد بنا: برخی المپیکی ها بايد كنار می ماندند!

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: من باید درباره المپیک و عدم نتیجه 
برخی از اوزان پاسخگو باشم.

به گزارش دنیای جوانان، تیم ملی کشتی فرنگی در حالی با نظر سرمربی 
تیم ملی بدون مسابقات انتخابی برگزار شد که محمد بنا سرمربی تیم ملی صبح 

روز گذشته در نشست خبری حاضر شد و به سواالت خبرنگاران پاسخ داد 
صددرصد عدالت رعایت شده است 

االن دو مسئله مطرح هست که یکی اینکه من باید پاسخگوی نتیجه المپیک 
باشم و دیگری فرآیند انتخاب ملی پوشان در جهانی 2۰2۱. المپیک که گذشت، 
سال های قبل هم گذشته، امروز مسئله فرایند انتخابی است. فرایند از دوره رسول 
خادم است و چرخه از دوره دبیر ولی من سال هاست شرایط خاص خودم را در 
ارتباط با انتخابی داشتم. فرآیند رسول خادم یک شکل است و چرخه علیرضا دبیر 
هم یک شکل و من شرایط خودم را دارم و صددرصد عدالت رعایت شده است.

مرحله اول انتخابی ما جام تختی بود
کرونا بهانه نیست، اگر کرونا نبود مسابقات کشوری برگزار می شد. اگرچه 
در این دو سال و نیم چند مسابقه را از دست دادیم اما دو جام تختی برگزار کردیم 
و مسابقات جهانی نورسلطان و انتخابی ها برگزار شد. ما دو تیم المپیکی و جهانی 
داشتیم، باید مسابقه برگزار می کردیم تا تیم جهانی نیز مشخص شود. مرحله اول 
انتخابی ما برای جهانی نروژ جام تختی بود که به هر استانی سهمیه خواست 
دادیم. حتی نفرات سوم هم کشتی گذاشتیم. ۱۰ نفر اول شدند و قبل از این هم 

آسیایی قزاقستان را داشتیم که مدال آورانش کنار ماندند. 
برخی المپیکی ها باید کنار می ماندند

یکسری از مسابقات المپک بودند که باید کنار می ماندند و برای ۵ وزن دیگر 
باید مسابقات در نظر می گرفتیم. به تمام استان ها هر سهمیه ای که خواستند 
اجازه دادیم در جام تختی کشتی بگیرند. این مرحله اول برای انتخابی نروژ برای 
۵ وزن بود. حتی به تیم جوانان هم اجازه دادیم که مسابقه بگیرند. نفرات سوم را 
هم کشتی گذاشتیم. از بین این ها ۱۰ نفر اول شدند. قبل از آن هم در مسابقات 
آسیایی قزاقستان حضور داشتیم. بقیه که کنار ماندند در مسابقات تختی حاضر 
شدند. در مسابقات وهبی امره هم حاضر شدیم. حتی فدراسیون اعالم کرد هر 

کس در مسابقات انتخابی شرکت نکند کنار می ماند.
واکنش به انتخاب گرایی، ساروی و میرزازاده

علی گرایی در ۷۷ کیلوگرم بهترین ماست و غیر از او پشتام را داریم. حاال 
همه می گویند گرایی باید طال می گرفت بله من هم همین را می گویم. پشتام در 
قهرمانی آسیا اول شد تشخیص دادیم چون در وزن ۸2 کیلوگرم ضعف داریم از 
پشتام در این وزن استفاده کنیم. در ۹۷ کیلوگرم ساروی در المپیک مدال گرفته 
و کشتی رو در رو بالی را برده بنابراین او بهترین این وزن است. اگر فالح ادعای 
انتخابی داشت بالی جلوتر است، از طرفی ساروی ثابت شده است. در سنگین 
وزن اگر میرزازاده آن طرف جدول بود قطعا فینالیست می شد. ما هنوز به آن توان 
نرسیدیم که سنگین وزن های ما از کایالپ عبور کنند. از طرفی ما در این وزن 
علی اکبر یوسفی را نمی خواهیم از دست بدهیم که مچ پایش هم آسیب دیده 

است. برای من عزت کشورم از همه چیز مهمتر است.
خودم برای نجاتی »کته« گرفتم!

من نگفتم مشکل نجاتی در المپیک بدغذا بودن او بوده. او به مسابقات 
صربستان 2 وزن باالتر اعزام می شود. نجاتی از ۱۵ روز قبل از اعزام غدد لنفاوی 
اش عفونت کرد. ضعف نجاتی در این باره بود نه که غذا نخورد. هر کسی در 
زمان وزن کم کردن در حالت های مختلف است و نجاتی به بو حساس بود. 
من به دکتر ساسان گفتم سعی کند نجاتی ریکاوری کند، حتی برایش برنج کته 

گرفتم. در این شرایط بود که گفتم بد غذاست.
خیلی از کشتی فرنگی پرتوقع شدید!

ما محکوم به نتیجه هستیم. ما خیلی ریز در حال تغییر نسل هستیم. به خاطر 
نتیجه لندن من هر دفعه المپیک می روم باید تنم بلرزد این در حالی است که ۸ ماه 
به خاطر کرونا همه چیز تعطیل بود. چرا به پنجمی المپیک نگاه نمی کنید؟ خیلی 
پرتوقع شدید. عملکرد فرنگی را به من نسبت ندهید که هر کسی می آید بگوید 
خوب است یا بد. من وظیفه خودم را انجام می دهم. هر چیز که می گویید مانند 
عدالت، جوانگرایی و ... من در حال انجام آن هستم. در ایران در چند وزن نتیجه 
بگیری و در یک وزن نتیجه نگیری انتقاد می شود. بچه های ما جوان هستند و 
امیدوارم نتیجه مطلوب بگیریم. قول می دهیم بچه ها تا آخرین نفس بجنگند. چون 

المپیک برگزار شده باید ببینیم تیم های مختلف چه ارنج هایی دارند. 
ساروی درالمپیک بعدی باید طال بگیرد

شکست هر کشتی گیری به من مربوط است، ما نمی خواستیم علی گرایی 
پنجم شود اما گاهی فراموش می کنیم میدان با میدان فرق دارد. وقتی او با ژاپن 
کشتی گرفت گفتم دو برد قبل را فراموش کند. ژاپنی ها و آمریکایی ها بسیار 
متفاوت هستند، علی گرایی کشتی گیر فوق العاده ای است. علی بسیار با وجود 
است که االن حق خود را بگیرد. گاهی اوقات زمین خوردن در میدان باالتر می تواند 
باعث شود در آینده بهتر نتیجه بگیرد. به هادی گفتم در این المپیک برنز گرفتی 

می توانی در المپیک بعدی طال بگیری.
بزرگتر از عبدولی را هم خط زدم!

سعید عبدولی کشتی گیر خوبی است. او آن موقع تهران بود گفتم بیا تمرین 
کن گفت می آیم اما بعد از آن به خانه می روم گفتم نه قرنطینه است حتی خودم 
هفته به هفته آفتاب را نمی دیدم.  من با هیچ کسی مسئله ای ندارم اما وظیفه 
من توجه به کشتی فرنگی است. عبدولی در جام تختی حاضر نشد و تیم ملی هم 
قوانین خودش را دارد. اسم های بزرگتر از او هم آمدند و گفتند که مرا به اردوی 

تیم ملی ببر، اما گفتم نه! 
کیسه ای ندوختیم؛ ما از جنس کشتی هستیم

واقعاً آقا پژمان کار بزرگی کرد و در این مقطع حساس سرمربیگری تیم ملی 
را قبول کرد. با نگاه بلندمدت می تواند خیلی موفق باشد. تو را به خدا با تیم های 
ملی همراهی کنید، ما همه از جنس کشتی هستیم. گاهی حرف هایی در فضای 
مجازی می بینم و این اثر منفی در ذهن بچه می گذارد. با این حرف و حدیث ها 
تخریب می شویم، ما اذیت می شویم. نزدیک ۱۰ سال در تیم ملی بودم، ما کیسه ای 
ندوخته ایم. اگر ما اینجا نشستیم به خواست رئیس فدراسیون است نه علی دبیِر 
رفیق درستکار. من سالهاست ۷۷ کیلوی خودم را ندیدم، داریم زجر می کشیم. از 
شما حمایت می خواهیم. تیم ملی مگر می تواند ۵۰۰ سرمربی داشته باشد. برای 

انتخاب سرمربی هم نظرسنجی می گذارند.
نمی توانم با عصا کنار تیم ملی بمانم

داوران ما رتبه بندی هستند و دوره ای حرکت می  کنند. می توان در بحث 
مربیان سازنده هم این کار را انجام داد. وقت مربیان سازنده را در اردوهای تیم 
ملی نباید بگیریم. می توانیم آنها را به مسابقات اعزام کنیم. فرشاد علیزاده در کنار 
ماست، حمید سوریان هم همین طور. بدون مشورت با سوریان کاری نمی کنم 
و بارها به او گفتم بیا سرمربی باش و من کنار تو باشم. من که نمی توانم با عصا 

کنار تیم باشم.
وزارت ورزش خودش از ما بودجه می خواهد!

من به وزیر جدید تبریک می گویم اما ما زمانی دغدغه داریم که رئیس 
فدراسیون نتواند برای ما کاری کند. من بی دغدغه ترین زمان مربیگری ام این 
زمان بود. ما هیچ خواسته ای از وزیر ورزش نداریم چون یک انسان واال داریم. 

وزارت ورزش خودش از ما بودجه می خواهد!

خریدی که در برنامه باشگاه نبود؛
حتی يونايتد هم رونالدو را نمی خواست!

یل  تما یتد  نا یو منچستر
کریستیانو  خرید  به  نی  چندا
رونالدو، ستاره پرتغالی یوونتوس 

نداشته است.
جوانان  دنیای  گزارش  به 
نظر  به  جمعه  روز  حالیکه  در 
به  رونالدو  انتقال  رسید  می 
منچسترسیتی قطعی شده، این 
برای  سال   ۱۳ از  بعد  بازیکن 
خود  سابق  باشگاه  به  بازگشت 

به توافق رسید. حاال نشریه منچستر ایوینینگ نیوز نیز مدعی شد باشگاه 
منچستریونایتد قصد نداشته در تابستان امسال کریستیانو رونالدو را به خدمت 
بگیرد، اما به دلیل اینکه نمی توانست شاهد حضور او در ترکیب منچسترسیتی 

باشد، برای خرید این ستاره پرتغالی اقدام کرد.
در واقع تا قبل از مطرح شدن شایعات توافق رونالدو با سیتیزن ها، 
مدیران یونایتد برنامه ای برای خرید این ستاره پرتغالی نداشتند و روز جمعه 
همه چیز تغییر کرد. بعد از قطعی شدن تصمیم کریستیانو رونالدو مبنی بر 
جدایی از یوونتوس، سیتی تنها باشگاهی بود که به جذب این بازیکن ابراز 

عالقه کرده بود.
هنگامی که به نظر می رسید این ستاره پرتغالی آماده انتقال به ورزشگاه 
اتحاد و بازی کردن زیر نظر پپ گواردیوال است، مدیر یونایتد وارد عمل شده 

و رونالدو را خیلی سریع به خدمت گرفتند.
در واقع این باشگاه نمی توانست با این واقعیت کنار بیاید که رونالدو 
راهی تیم رقیب شود و گلیزرها از عواقب احتمالی امضای قرارداد این بازیکن 
با سیتی می ترسیدند. گروه مالکان شیاطین سرخ در سال های اخیر نیز بارها 
مورد عتاب هواداران یونایتد قرار گرفته و تصور می کردند رفتن رونالدو به 

سیتی فشار روی هیئت مدیره باشگاه را افزایش خواهد داد.
در واقع این انتقال در شرایطی رخ داد که مدیران یونایتد و اوله گونار 
سولسشر از گزینه های ترکیب هجومی خود رضایت داشته و نیازی به خرید 
جدید آنهم با این دسستمزد سنگین و پرداخت رقم هنگفت ۴۸۰ هزار پوند 
در هفته نمی دیدند. به تازگی قرارداد ادینسون کاوانی تمدید شده، آنها در 
همین تابستان جیدون سانچو را با ۷۳ میلیون پوند از دورتموند به خدمت 

گرفته بودند و در واقع به نظر خط حمله یونایتد تکمیل بود.

خبر بد به کلوپ؛
 نابغه گمنام لیورپول رفتنی است!

مایکل ادواردز مدیر ورزشی لیورپول با اتمام قراردادش از این باشگاه 
خواهد رفت.

رسانه های انگلیسی خبر از جدایی احتمالی مایکل ادواردز از لیورپول 
دادند. اتلتیک در این مورد نوشته است که مدیر ورزشی قرمزها با اتمام 

قراردادش از لیورپول می رود و قرار است جولیان وارد جانشینش شود.
ادواردز از سال 2۰۱۱ وارد باشگاه لیورپول شد و پس از سمت های 

مختلف، از 2۰۱۶ عنوان مدیر ورزشی باشگاه را در اختیار دارد.
اداوردز و یورگن کلوپ هماهنگی و ارتباط بسیار خوبی دارند و در دوران 
مدیریت او بود که ستاره هایی چون سادیو مانه، محمد صالح، آلیسون، اندی 
رابرتسون، ویرژیل فن دایک و جورجینیو واینالدوم به لیورپول پیوستند. او 
عامل انتقال ۱۶۰ میلیون یورویی کوتینیو به بارسلونا نیز بود و در واقع معمار 
لیورپول ترسناك یورگن کلوپ است که توانسته در سال های اخیر قهرمان 

لیگ قهرمانان و لیگ برتر انگلیس شود.
کسی که کمک کرد قرمزها پس از ۳۰ سال به قهرمانی در انگلیس 
برای یورگن  تواند خبر خوبی  ادواردز قطعا نمی  پیدا کنند. جدایی  دست 

کلوپ باشد.
کلوپ بعد از امضای قرارداد جدیدش در ماه دسامبر در مورد مدیریت 
ورزشی باشگاه گفته بود: »کل این بخش کار فوق العاده ای انجام می دهد.«
مربی آلمانی بارها به دفتر ادواردز می رود تا درباره بازیکنان مذاکره کنند. 
یک احترام متقابل بین این دو وجود دارد. شاید با هم بحث و جدل کنند 
اما هدف نهایی هر دو یکی است: »اساس آن روی تفکر زیاد است. ادواردز 
آدم خیلی متفکری است و ضرورتی ندارد که ما از ابتدای صحبت در همه 
موضوعات نظر یکسانی داشته باشیم، اما در پایان صحبت ها غالباً نظرمان 

یکی است یا حداقل شبیه هم است.«
ادواردز همچنان ناشناخته مانده، مثاًل هیچ اظهار نظری از او در سایت 
رسمی باشگاه منتشر نشده و معمواًل درخواست های مصاحبه با جواب منفی 

روبه رو می شود، اما کار او گویاست.

کیلیان خودش تصمیم می گیرد ولی....
همه در PSG می خواهیم كه امباپه بماند

مارکینیوش از کیلیان امباپه خواست که در پی اس جی بماند و راهی رئال نشود.
به گزارش دنیای جوانان؛ باشگاه رئال مادرید که سخت به دنبال به خدمت 
گرفتن کیلیان امباپه از پاری سن ژرمن تا پیش از بسته شدن پنجره نقل وانتقاالت 
تابستانی است، دو پیشنهاد به این باشگاه فرانسوی ارائه داده که هر دو رد شده 
است. پیشنهاد اول ۱۶۰ میلیون یورو و پیشنهاد دوم ۱۷۰ میلیون یورو به عالوه 

۱۰ میلیون یورو پاداش های در نظر گرفته شده بود.
امباپه یکشنبه شب گذشته برابر رنس به میدان رفت و دو گل نیز زد تا 
مشخص شود پی اس جی اصال قصد ندارد به ستاره خود مجوز جدایی بدهد. همه 

چیز حکایت از این دارد که امباپه امسال به رئال نخواهد رفت.
مارکینیوش مدافع برزیلی پی اس جی در پایان بازی برابر رنس و در 
مورد آینده امباپه گفت:» اصال در این مورد با او حرف نزده ام. هیچ سوالی 
در مورد آینده از کیلیان نمی پرسم چرا که نیازی نیست. او خودش تعیین 
می کند که فصل جاری را کجا بازی خواهد کرد و قطعا بهترین تصمیم را 

برای آینده اش می گیرد. 
طبیعی است که من هم مثل دیگر بازیکنان پی اس جی دوست دارم او 
با ما بماند. او برابر رنس نشان داد چه ستاره مهمی برای تیم است و همیشه نیز 
چنین بوده. کیلیان بازیکنی با شخصیت و کیفیتی باالست. قطعا اگر بماند، به ما 
در طول فصل کمک زیادی خواهد کرد. مردم حرف می زنند و شایعات هم زیاد 
است ولی اجازه بدهیم خود کیلیان پاسخ شایعات را به بهترین شکلش بدهد. ما 

خواهان ماندنی شدن او هستیم.«

پنجمین  لیس  سپو پر
به  نیز  را  خود  داخلی  انتقال 
سرانجام رساند تا اکنون طبق 
خواسته یحیی گل محمدی، تنها به دنبال 

جذب یک مهاجم خارجی باشد.
ن،  نا ا جو ی  نیا د رش  ا گز به 
احمد  زادگان،  کنعانی  محمدحسین 
بازیکنی  سه  مغانلو  شهریار  و  نوراللهی 
بودند که از جمع پرسپولیس جدا شدند و 
این تیم در بازار نقل و انتقاالت تابستانی 
موفق شد علیرضا ابراهیمی و علی نعمتی 
را برای تقویت خط دفاعی خود جذب کند. 
سرخپوشان رضا دهقانی و رضا اسدی را 
نیز در فاز میانی به تیم خود اضافه کردند و 
در آخرین انتقال نیز به سراغ حامد پاکدل 
رفتند و مهاجم سابق آلومینیوم اراك را به 
جمع خود اضافه کردند تا پنج انتقال خود 

را به این شکل ترتیب دهند.
کنعانی  جدایی  ازای  در  مدافع  دو 

زادگان
از  زادگان  کنعانی  محمدحسین 
پرسپولیس جدا شد تا دنیای لژیونر شدن 
را تجربه کند. پرسپولیس در ازای جدایی 
جذب  به  اقدام  خود  ملی پوش  مدافع 
میانی  دفاع  ابراهیمی در پست  علیرضا 
نیز به جمع خود  کرد و علی نعمتی را 
اضافه کرد. نعمتی البته قادر به حضور در 
پست سمت چپ دفاعی را نیز دارد و طی 
سالیان اخیر جزو گزینه های محبوب این 
تیم بوده و باید دید قادر خواهد بود کیفیت 
فنی خود را به باالترین حد در این تیم به 

نمایش بگذارد یا خیر.
رضا اسدی جانشین نوراللهی

احمد نوراللهی به گواه کارشناسان 
یکی از عوامل اصلی موفقیت پرسپولیس 
در فصل گذشته بود. کاپیتان ملی پوش 
پرسپولیس در نهایت راهی لیگ امارات 
شد تا سرخ ها تصمیم به جذب رضا اسدی 
برای جانشینی وی بگیرند. هافبک اسبق 
تراکتور، سپاهان و... که از تجربه و کیفیت 
یحیی  و  است  برخوردار  مناسبی  فنی 
امیدوار است در کنار کمال کامیابی نیا و 
میالد سرلک، بتواند کمربند خط میانی 
تیمش را تقویت کند. رضا دهقانی دیگر 
خرید پرسپولیس در پست میانی محسوب 

می شود.
خط حمله باالخره به پاکدل رسید

در خط حمله پرسپولیس با از دست 
دادن شهریار مغانلو هفته های زیادی را در 
انتظار مشخص شدن وضعیت این پست 
بود. آنها در نهایت حامد پاکدل، مهاجم 
فصل گذشته آلومینیوم اراك را به خدمت 
گرفتند. بازیکنی که بارها تمایل قلبی خود 
برای پیوستن به پرسپولیس را اعالم کرده 

بود و در نهایت به این خواسته رسید.
یحیی مهاجم خارجی می خواهد

با  خود  نشست  آخرین  در  یحیی 
مدیران پرسپولیس آخرین گزینه مدنظر 

خود را اعالم کرد؛ مهاجم خارجی
پرسپولیس مهدی  در حال حاضر 
عبدی، عیسی آل کثیر، مهدی مهدی 
خانی و حامد پاکدل را در اختیار دارد و 
این در حالیست که مهدی ترابی، وحید 
امیری و امید عالیشاه نیز طی فصول اخیر 
به تناوب در این پست به کار گرفته شده 
بودند. با این حال یحیی با هدف جاه طلبی 

در لیگ قهرمانان اکنون امیدوار به جذب 
مهاجمی خارجی است. برانکو ایوانکوویچ 
نیز در زمان حضور در پرسپولیس بارها به 
اهمیت مهاجمی فرصت طلب که از آن 
با لقب مهاجم قاتل یاد کرده بود، اشاره 
کرده بود. یحیی نیز اکنون مهاجمی در 
فرصت  آمار  که  می خواهد  پست  این 
پایین ترین  به  را  حمله  خط  در  سوزی 
برساند. علیرغم گزینه هایی  حد ممکن 
که طی روزهای اخیر در این تیم به آن 
اشاره شده است، یحیی تنها یک گزینه 

را اعالم کرده است.
کی روش اینبار با پیراهن سرخ

تنها گزینه اعالمی از سوی یحیی 
مهاجم  استنلی  کی روش  محمدی  گل 
اخیر  فصل  چند  برزیلی  و  بلندقامت 
که  مهاجمی  است.  اصفهان  سپاهان 
دو فصل قبل نیز موردتوجه این باشگاه 
قرار داشت و مذاکراتی نیز با ایرج عرب 

مدیرعامل وقت این باشگاه داشت که به 
واسطه مبلغ باالی درخواستی این انتقال 
نهایی نشد. استنلی اکنون پایان همکاری 
خود با سپاهان را اعالم کرده و با توجه 
به پایان قراردادش بازیکن آزاد محسوب 
می شود. باید دید باشگاه پرسپولیس قادر 
خواهد بود این انتقال را نهایی کند یا خیر.

شدن  پرسپولیسی  برای  مانع  دو 
استنلی

پرسپولیس در حال حاضر دو مانع 
پیش  استنلی  کی روش  جذب  برای 
به  مربوط  مانع  اولین  دارد.  خود  روی 
منع بکارگیری بازیکن خارجی از سوی 
فدراسیون فوتبال مربوط است که گریبان 
گرفت.  خواهد  را  بدهکار  باشگاه های 
بود  قادر خواهد  در صورتی  پرسپولیس 
پرونده های  که  کند  جذب  را  کی روش 
خارجی خود را به پایان برساند و بدهی 
نداشته باشد. از سوی دیگر این باشگاه 
باید طبق اساسنامه فدراسیون برای جذب 
بازیکن و مربی خارجی، درصدی از آن را 

صرف امور زیرساختی کند.
به  مربوط  هم  بعدی  موضوع 
مشکالت مالی آنهاست. مبلغ درخواستی 
کی روش استنلی برای این انتقال طبق 
منابع ورزش سه، ۴۰۰هزار دالر عنوان 
در  اما  پرسپولیس  باشگاه  است.  شده 
شرایط فعلی قادر به تامین این مبلغ برای 

انجام این انتقال نخواهد بود.
یحیی گل محمدی البته در آخرین 
صحبتی که داشت ابراز امیدواری کرده 
بود فدراسیون فوتبال به باشگاه هایی که 
در لیگ قهرمانان حضور دارند، نگاه ملی 
داشته باشد و حداقل فرصت استفاده از 
بدهد.  آنها  به  را  خارجی  بازیکن  یک 
اتفاقی که با توجه به همکاری تنگاتنگی 
که باشگاه پرسپولیس در زمینه حضور 
تیم  در  خانبان  مهرداد  و  باقری  کریم 
ملی از خود نشان داده، به نظر می رسید 
در مسیر همکاری دوجانبه پیش برود و 

شاید این موضوع به سرانجام برسد.
در نهایت باید گفت در صورتی که 
پرسپولیس به دنبال جذب مهاجم خارجی 
باشد آنها برخالف شایعات و گمانه زنی ها 
و شاید بازارگرمی ها، به سراغ کی روش 
استنلی خواهد رفت و باید دید این انتقال 
را قادر خواهد بود به انجام برساند یا خیر.

یحیی به دنبال یک مهاجم خارجی؛

كی روش، سورپرايز فصل پرسپولیس!

لیست تیم ملی ایران برای دو بازی 
اول مقدماتی جام جهانی اعالم شد.

به گزارش دنیای جوانان، یک روز 
نام ۱۰  فوتبال  فدراسیون  آنکه  از  پس 
بازیکن از لیگ برتر را برای حضور در 
لیست نهایی تیم ملی اعالم کرد، حاال 
 ۱۷ کردن  اضافه  با  اسکوچیچ  دراگان 
لژیونر، فهرست تیمش را برای دو بازی 
سرنوشت ساز مقابل سوریه و عراق کامل 

کرده است.
تیم  فهرست  که  این  مهم  نکته 
ملی برای دو بازی نخست مقدماتی جام 
جهانی یک بازیکن بیشتر نسبت به لیست 
اعالم شده در خرداد ماه دارد و باید توجه 
کرد که اسکوچیچ برای هر بازی می تواند 
2۳ بازیکن را در لیستش قرار دهد و به 
عبارتی ۴ نفر دیگر در هر مسابقه خط 

خواهند خورد.
با اعالم این فهرست، حاال بازیکنان 
لژیونر خود را آماده سفر به تهران و حضور 
خواهند  ملی  های  ملی  تیم  کمپ  در 
باتوجه  که  شرایطی  در  هم  آن  کرد؛ 
قرمز  موقعیت  در  ایران  قرارگیری  به 

کرونایی، برخی از کشورها سفر شهروندان 
خود به ایران را ممنوع کرده اند اما بعید 
تشکیل  در  تاثیری  چیزی  چنین  است 

اردوی تیم ملی با تمام نفرات بگذارد.
فهرست تیم ملی برای دو بازی با 

عراق و سوریه به شرح زیر است:
* دروازه بان ها:

علیرضا بیرانوند )بوآویشتا(
امیر عابدزاده )پونفرادینا(
پیام نیازمند )پورتیموننزه(

* مدافعان:
شجاع خلیل زاده )الریان(

حسین کنعانی زادگان )االهلی(
میالد محمدی 

امید نورافکن )سپاهان(
صادق محرمی )دیناموزاگرب(

جعفر سلمانی )استقالل(
صالح حردانی )فوالد(

سیاوش یزدانی )استقالل(
عارف آقاسی )استقالل(

* هافبک ها:
میالد سرلک )پرسپولیس(

احمد نوراللهی )شباب االهلی(

محمد کریمی )سپاهان(
یاسین سلمانی )سپاهان(

زبیر نیک نفس )استقالل(
علیرضا جهانبخش )فاینورد(

سعید عزت اللهی )وایله بولدکالب(
وحید امیری )پرسپولیس(
سامان قدوس )برنتفورد(

مهدی ترابی )پرسپولیس(
علی قلی زاده )شارلروا(

* مهاجمان:
کریم انصاری فرد )آاك آتن(
مهدی قایدی )شباب االهلی(

سردار آزمون )زنیت(
مهدی طارمی )پورتو(

* فهرست دروازه بان ها و مهاجمان 
تیم ملی ایران، در دست بازیکنان لژیونر 
است؛ از پورتیموننزه و بوآویشتای پرتغال، 
یونان،  آتن  آاك  اسپانیا،  پونفرادینای 
و  روسیه  زنیت  امارات،  االهلی  شباب 

پورتوی پرتغال.
* از بین 2۷ بازیکن دعوت شده، 
میالد محمدی تنها بازیکنی است که تیم 
ندارد. او چند روز پیش قراردادش با خنت 

بلژیک را فسخ کرد و به صورت توافقی از 
این تیم جدا شد.

برتر  لیگ  قهرمان  پرسپولیس،   *
ایران در این اردو تنها سه نماینده خواهد 
داشت که هر سه در خط هافبک حضور 
سالهای  در  بار  نخستین  برای  و  دارند 
ای  نماینده  دفاعی  خط  در  آنها  اخیر 

نخواهند داشت.
* انتقال جعفر سلمانی به استقالل 
سبب شده تا تعداد لژیونرها یکی کاهش 
یابد و به ۱۶ برسد. او فصل گذشته در 

لیگ پرتغال توپ می زد.
* یاسین سلمانی و محمد کریمی 
دو ستاره سپاهان برای نخستین بار در 
داشت.  ملی حضور خواهند  تیم  اردوی 
سلمانی تنها ۱۹ سال دارد و محمد کریمی 

نیز 2۵ ساله است.
* استقالل با ۴ نماینده، رکورددار 
این فهرست تیم ملی خواهد بود. نکته 
از  یزدانی  سیاوش  فقط  اینکه  جالب 
در  گذشته  فصل  چهارگانه،  لیست  این 

استقالل توپ می زد.
* مهدی قایدی و احمد نوراللهی 
دو ستاره جدید تیم شباب االهلی، برای 
نخستین بار به عنوان بازیکنی از تیمهای 
غیر سرخابی به تیم ملی دعوت می  شوند.
* شجاع خلیل زاده و محمدحسین 
دفاعی  خط  زوج  زادگان،  کنعانی 
پرسپولیس در لیگ قهرمانان 2۰2۰ این 

بار از دوحه به پک اضافه خواهند شد.
* پرتغال، بلژیک، اسپانیا، کرواسی، 
روسیه، یونان، انگلیس، دانمارك و هلند 
کشورهایی اروپایی هستند که تیم ملی 

در آنها لژیونر دارد.
* کمال کامیابی نیا، سیامک نعمتی، 
پورعلی  مرتضی  فر،  اسماعیلی  دانیال 
محمدرضا  و  حسینی  مجید  گنجی، 
اخباری غایبان تیم ملی نسبت به فهرست 

خرداد هستند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

لژیونرها اضافه شدند؛

فهرست نهایی تیم ملی ایران اعالم شد

صالح حردانی مدافع راست جوان فوالد،  قراردادش را با 
این تیم تمدید کرد تا بدین شکل داستان حضور او در استقالل 

به صورت رسمی منتفی شود.
و  نقل  اهداف  از  یکی  یا همان سعادت حردانی  صالح 
انتقاالتی استقالل در این تابستان بود. فرهاد مجیدی که برای 
تقویت سمت راست خط دفاعی تیمش قصد داشت تا این بازیکن 
آینده دار و 22 ساله را جذب کند، مذاکرات خود را با باشگاه فوالد 
خوزستان آغاز کرد ولی تیم اهوازی برای صدور رضایت نامه این 

بازیکن، درخواست ۵ میلیارد تومان داشت.
مجیدی که روی جذب حردانی تأکید ویژه ای داشت، از 
مدیران باشگاه خواست تا به هر قیمتی که شده این بازیکن را 
به خدمت بگیرند و حتی مدیربرنامه این بازیکن نیز روز گذشته 
با حضور در ساختمان باشگاه استقالل، با مدیران این تیم وارد 
مذاکره شد تا چگونگی انتقال حردانی به جمع آبی پوشان را مورد 

بررسی قرار دهند.
در حالیکه اخباری درخصوص توافق طرفین برای حضور 
حمیدرضا  سرانجام  اما  شد،  می  مطرح  استقالل  در  حردانی 
گرشاسبی مدیرعامل فوالد موفق شد تا رضایت این بازیکن 

را برای تمدید قرارداد جلب کند. این بازیکن ملی پوشی که در 
لیست نهایی اسکوچیچ نیز حضور دارد، فصل بعد نیز در جمع 
شاگردان ویسی باقی می ماند و بدین صورت داستان پیوستن 
این بازیکن به استقالل منتفی شد.سعادت حردانی از نفرات باقی 
مانده در اردوی تیم ملی است و به همین دلیل حفظ او اهمیت 

ویژه ای برای فوالد داشت.
در متنی که باشگاه فوالد در کانال رسمی خود منتشر 
ادامه روند تمدید  کرده، آمده است: حمید رضا گرشاسبی در 
قرارداد بازیکنان تیم فوالد خوزستان، قرارداد صالح حردانی را 

تمدید کرد تا این بازیکن باکیفیت فصل آینده نیز با پیراهن فوالد 
در میادین حاضر شود.

حفظ  روی  فوالد  انتقاالتی  و  نقل  پنجره  بودن  بسته 
حردانی تأثیر زیادی داشت. پس از اینکه فوالدی ها مهره های 
کلیدی نظیر فرشاد احمدزاده، محسن فروزان، زبیر نیک نفس و 
عارف آقاسی را از دست داده بودند و وضعیت لوسیانو پریرا نیز 
نامشخص است، آنها موفق به حفظ حردانی شدند تا در صورت 
تأیید قطعی بسته بودن پنجره این تیم، فوالد سایر عناصر کلیدی 

اش را نیز از دست ندهد.
مجیدی که تأکید ویژه ای روی خرید حردانی داشت، حاال 
و پس از تمدید قرارداد این بازیکن باید به سراغ سایر گزینه هایش 
برود. آبی پوشان در این پست وریا غفوری، سیداحمد موسوی و 
سبحان خاقانی را نیز در اختیار دارند اما سرمربی استقالل قصد دارد 
تیمش را در این پست تقویت کند. باید دید برنامه بعدی فرهاد پس 
از منتفی شدن حضور حردانی در جمع آبی پوشان چه خواهد بود.
متن خبر  تلگرامی تمدید قرارداد با صالح)سعادت( حردانی.
فوالد از زمان استقرار گرشاسی در خفظ ستاره ها موفق عمل 

کرده است.

حردانی با فوالد تمدید کرد؛

پیوستن مدافع ملی پوش به استقالل منتفی شد!
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آگهی ابالغ نظریه کارشناس 
گزارش ارزیابی پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۳۴۹۴۱۰۰۵۱۹ به شماره بایگانی ۹۷۰2۳۶ 
به شکایت شعاع الدین نیکوئیان علیه رضوان نیکوئیان بشرح ذیل باستحضار می رسد: 
ملک موصوف ما ترك مرحومه نصرت شفیعی بافتی به آدرس بافت بلوار امام خمینی ره 
کوچه غرب بانک کشاورزی داخل کوچه سمت چپ روبروی خانه های بانک، به شماره 
پالك 2۴2۰ اصلی بخش ۴۰ کرمان به مساحت عرصه ۳۹۳/۷۵ متر مربع و اعیان ۱۴۰ 
مر مربع با دیوار باربر و سقف آجر آهنی و نمای سفال قدیمی و عمر باالی 2۵ سال احداث 
شده است. ملک مورد ارزیابی دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن است )انشعاب گاز 
و تلفن حسب الظهار بنام شعاع الدین نیکوئیان می باشد( عرصه: ۵۰۴۰۰۰۰۰۰ تومان 
اعیان: ۷۰۰۰۰۰۰۰ تومان انشعابات و دیوار و حیاط: ۱2۰۰۰۰۰۰ تومان ارزش ششدانگ 
عرصه و اعیان و متعلقات و انشعابات جمعا ۵۸۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل پانصد و هشتاد 
و شش میلیون ومان برآورد می گردد. ملک دارای سند رسمی به شماره پالك 2۴2۰ 
اصلی بخش ۴۰ کرمان و مالکیت آن مشاع می باشد. آدرس محل وقوع: بافت بلوار امام 
خمینی ره کوچه غرب بانک کشاورزی داخل کوچه سمت چپ کاربری ملک مسکونی 
است ملک در تصرف آقای شعاع الدین نیکوئیان احدی از مالکین مشاعی است، مالکین 
وراث مرحومه نصرت شفیعی بافتی و شعاع الدین نیکوئیان می باشند توصیف اجمالی: 
عرصه ۳۹۳/۷۵ متر مربع و اعیان ۱۴۰ متر مربع با دیوار باربر و سقف آجر آهنی و نمای 
سفال قدیمی ارزش ششدانگ ملک ۵۸۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل پانصد و هشتاد و شش 

میلیون تومان برآورد می گردد. 
با توجه به مجهول المکان بودن محکوم علیه خانم رضوان نیکوئیان مراتب جهت 
ابالغ نظریه کارشناس به محکوم علیه در یکی از جراید سراسری )کثیراالنتشار( و محلی 
درج می گردد تا چنانچه اعتراض به نظریه ارزیاب دارند ظرف ۳ روز از تاریخ درج آگهی کتبًا 
اعالم نمایند واال نظریه قطعی محسوب و مراحل مزایده و فروش ملک انجام خواهد شد. 

دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بافت
علیدادی  – سجاد  بافت  دادگستری شهرستان  مدنی  احکام  اجرای  شعبه  قاضی 

سلیمانی

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت وانت آریسان به رنگ سفید صدفی 
روغنی مدل ۱۳۹۵ به شماره انتظامی ۹۱۵ ھ ۸۵-ایران۳۸ به شماره موتور 
 NAAB۶۶PE۷GV۶۵۱۱۴۳ شاسی  شماره  به   ۱۱۸J۰۰۱۸2۳۰
ساقط  اعتبار  وازدرجه  مفقود  شیخانگفشه  رضازاده  معصومه  به  متعلق 

می باشد.

ابالغ اجرائیه
به  هردو  جانعلی  رحیم  و  زاده  غالم  مژگان  خانم/آقای  به  وسیله  بدین 
بانک  که  شود  می  ابالغ  پالك۳2  نسترن  کوچه  کوکب  فاز2خیابان  نشانی:اندیشه 
جهت  ۷۳۳تهران  رسمی  2۴۷۶۶دفتراسناد  شماره  رهنی  سند  استناد  به  ایران  ملی 

تاخیرمتعلقه  خسارت  انضمام  به  تاریخ۹۹/۴/۱۷  تا  مبلغ۴2۳/۵2۱/۹۴۶ریال  وصول 
وازتاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادرنموده 
گزارش  وطبق  شده  تشکیل  اداره  کالسه۱۴۰۰۰۰۰22دراین  به  اجرائی  وپرونده 
به  بنا  نشده،لذا  شناخته  سند  متن  شرح  به  شما  اقامت  مورخ۱۴۰۰/۱/2۴مامور،محل 
یکی  در  مرتبه  یک  فقط  اجرائیه  مفاد  اجرا  نامه  ماده۱۸آئین  بستانکارطبق  تقاضای 
ازروزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شود وچنانچه ظرف مدت ده روزاز تاریخ 
این آگهی که روزابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،مورد 
وثیقه مندرج درسند رهنی فوق با تقاضای بستانکارپس ازارزیابی ازطریق مزایده فروخته 

وازحاصل فروش آن طلب بستانکاروحقوق دولتی استیفا خواهد شد.
م.الف:۹۰۱2

رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهریار-بشیرنعیم زاده

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/2۰ و برابر آرای شماره های ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۴۴۴۸ 
قانون  اول موضوع ماده یک  و ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۴۴۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ هیات 
مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقایان عیرضا محسن 
آّادی فرزند حسین و محمود لطفی فرزند اسماعیل هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 22۹/۹۴ متر مربع از پالك شماره ۳2 فرعی از 
۳ اصلی واقع در اراضی گذر ده جیلوگر بخش ۱2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از 

مالک رسمی آریاالی علی بوژآبادی محرز گردیده است. 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  موجب  به  لذا 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/2۴

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالك 

م / الف 2۴۵۰

وی عالوه بر مرمت ویرانه هایی از معماری 
عثمانی، سالگرد فتح قسطنطنیه در سال ۱۴۵۳ 
اردوغان  کرد.  مطرح  فرهنگی  رویداد  عنوان  به 
محبوبترین سیاست مدار در ترکیه معاصر است. 
برابر،  شأن  که  است  رو  آن  از  وی  محبوبیت 
قائل  انسانی  حیات  اخالقی  و  مادی  وجوه  برای 
در   )۱۹۵۰( اکتبر   2۹ در  وی  گل:  عبدا...  است. 
شهر کایسری به دنیا آمد. برای تحصیل در رشته 
اقتصاد وارد دانشگاه استانبول شد. دکتری خود را از 
این دانشگاه گرفت و دو سال نیز در لندن و اکستر 
استادیار  عنوان  به  ساکاریا  دانشگاه  در  و  گذراند 
پذیرفته شد. در سال )۱۹۸۱( به عنوان مشاور بانک 
توسعه اسالمی به خدمت مشغول شد. در انتخابات 
سال )۱۹۹۱(به عنوان نماینده وارد مجلس ترکیه 
شد. اربکان، عبدا... گل را به عنوان نایب رئیس امور 
بین المللی حزب رفاه منصوب کرد. در سال )۱۹۹۹( 
از سوی حزب فضیلت و سپس در سال )2۰۰2(از 
سوی حزب عدالت و توسعه وارد مجلس شد. وی 
در دوره دبیرستان آثار »نجیب فاضل کساکورك«، 
»نورالدین توپجو« و »سزایی کاراکوچ« را مطالعه 
کرد که مهمترین روشنفکران مسلمان ترك در 
مهمترین  می گوید:  گل  عبدا...  بودند.  زمان  آن 
من  بینی  جهان  بر  مهمی  تأثیر  که  روشنفکری 
داشت، نجیب فاضل ِکساکورك بود. او نه تنها یک 
روشنفکر فعال که مبارزی علیه سرکوب و اختناق 
بود. افکار عبدا... گل در جریان پیوند فکری او با 
جنبشی بزرگ شرقی کساکورك شکل گرفت که 
قصد آن ترکیب اسالم گرایی، ناسیونالیسم ترك 
و محافظه کاری بود. کساکورك ضمن انتقاد از 
برنامه غربی سیاسی کشور رویکردی اسالم گرایانه 
داشت. کساکورك طراح جنبش فکری اسالمی ـ 
ناسیونالیست و ضد کمونیست شد. وی اسالم و 
میراث عثمانی را هویت مشترك مردم ترکیه می 
داند و مسئله اکراد را واکنش در برابر ناسیونالیسم 
نظر  از  آورد.  می  حساب  به  ساخته  دولت  ترك 
از  کشیدن  دست  صورت  در  اکراد  مسئله  وی 
ناسیونالیسم ترك و تأکید بر هویت اسالمی کشور، 

قابل حل می داند.
فصل پنجم: وجوه سکوالريسم

نویسنده در این فصل به بررسی مرزبندی 
برداشت حزب  به  نگاهی  با  بین دین و سیاست 
چارچوب  در  سکوالریسم  از  توسعه  و  عدالت 
ها،  بررسی  این  در  پردازد.  می  کمالیسم  میراث 
سکوالریسم،  میان  علی  و  تحلیلی  مناسبات 
دموکراسی و اسالم و سه وجه متقابل سکوالریسم 
است.  گرفته  قرار  رزیابی  ا مورد  کمالیستی 
الگوهای سکوالریسم: در ادبیات سیاسی غربی از 
سکوالریسم دو قرائت وجود دارد. قرائت انگلیسی 
– امریکایی و قرائت فرانسوی. »تی. جرمی گان« 
در مقایسه بین سکوالریسم انگلیسی- آمریکایی 
و فرانسوی می گوید: »اصطالح »آزادی دینی« 
در آمریکا، برخالف فرانسه که در آن، الئیسیته« 
داللت ضمنی بر دفاع از حکومت در برابر زیاده روی 
های دینی دارد، بیشتر دال بر دفاع از دین در برابر 
زیاده روی های حکومت است.« در سکوالریسم 
ترکیه مفهوم »مهار دین« بیش از »آزادی دین« یا 
»آزادی از دین« برجسته شده است. لیکن در ترکیه 
بخش های مذهبی تر و سنتی تر جامعه، بر تفسیر 
سکوالریسم به عنوان »آزادی دینی« یا »آزادی 
برای دین« تاکید دارند در حالی که برخی کمالیست 
های تندرو و دیدگاه های چپ سکوالریسم را به 

عنوان »آزادی از دین« تفسیر می کنند.
سه وجه سکوالریسم در ترکیه

کمالیستی  جامد  قرائت  دین:  از  *آزادی 
ازسکوالریسم، سکوالریسم ستیزه جو است. در این 
دیدگاه سکوالریسم را شیوه جامعی برای زندگی 
الییک  به  که  جو  ستیزه  سکوالرهای  داند.  می 
نیز مشهورند خود را فرزندان عصر روشنگری و 
تاریخ  و  اسالم  نقش  منکر  و  دانند  می  اروپایی 
عثمانی در شکل گیری هویت ترکیه هستند. این 

وجه چند ویژگی دارد.
الف( سکوالریسم به عنوان فلسفه سیاسی 
به سطح کشورهای  در مسیر رسیدن  ترکیه که 
اروپایی و جذب کامل در فرهنگ اروپایی تعریف 

می شود.
تکاملی  فرآیند  یک  در  سکوالریسم  ب( 
گریزناپذیر، از جوامع سنتی عقب مانده )اسالمی( 
تا جوامع مدرن توسعه یافته )سکوالر( ابزاری برای 

تحقق مدرنیزاسیون است.
پ( سکوالریسم هویت غالب و قطب نمای 

حکومت در مسیر نوسازی جامعه است.
و  است  سیاسی  دینی  ذاتًا  اسالم  ت( 
سکوالریسم ترکیه با نگاه شدیداً ضددینی خود از 

گونه ای متفاوت با جوامع مسیحی است.
سکوالریسم ستیزه جو منکر هرگونه نقش 
نهادین اسالم در باز آرایی هویت ملی و طراحی 
زبانی اخالقی در سپهر عمومی هستند. ابزارهای 
عملیاتی این اردوگاه ارتش و دادگاه قانون اساسی 
ترکیه است. که انحالل حزب رفاه و منع استفاده 
از روسری را می توان یکی از نتایج تالش این 

طیف دانست.
وجه  این  دین:  بر  مبتنی  *سکوالریسم 
از سکوالریسم ریشه ژرفتری در جامعه شناسی 
ترك و فلسفه سیاسی نظامات حکومتی عثمانی و 
ترکیه دارد. این برداشت مورد حمایت احزاب میانه 
و راست مذهبی است. آنها سکوالریزاسیون را یک 
پروژه نمی دانند بلکه فرآیند کشمکش نرم بین دین 
و سیاست است که قابل اصالح بوده و میتواند در 
مسیر توافقی دموکراتیک، سازگار با نیازهای جامعه 

حرکت کند. این وجه چند ویژگی دارد:
الف( اسالم منشأ هویت و اخالق در ترکیه 
است و باید در جامعه و نه در حکومت، نقش برتر 

داشته باشد.
ب( اخالقیات و شبکه های اسالمی برای 

نظم اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی سودمندند.
پ( حکومت باید ارائه دهنده آموزش دینی 
دینی  امور  مدیریت  و  باشد  عمومی  مدارس  در 
حکومت  الزامات  چارچوب  در  همچنان  باید  نیز 

فعالیت کند.
ت( در سیاست خارجی باید از همبستگی 
اسالمی بهره برداری شود و ترکیه می بایست به 
اروپایی نگاهی بر تمدن  اتحادیه  جای جذب در 
اسالمی داشته باشد. از نظر طرفداران این وجه، 
اسالم روح کشور و عنصر حیاتی هویت ترك است 
و حامیان این نوع سکوالریسم، خود را فرزند و 

میراث دار سلجوق و عثمانی می دانند.
سیاست:  آزادی  بر  مبتنی  *سکوالریسم 
مالحظات اصلی این طیف آزادسازی سیاست از 
برای  راهی  را،  است و سیاست  دینی  مالحظات 
و  جامعه  مشترك  اخالقی  قواعد  درباره  بحث 
تصمیم گیری در این باره می  دانند. این رهیافت بر 
»آزادی سیاست« بیش از »آزادی دین« تکیه دارد. 
طرفداران این وجه را برخی آزاداندیشان و برخی از 
اعضای جامعه علوی تشکیل می دهند. تمامی آنها با 
کناره گیری حکومت از امور دینی موافقند اما برخی 
به ویژه جوامع علوی از آزادی دین )دکترین علوی( 

از قید سیاست طرفداری می کنند.
سکوالریسم از منظر حزب عدالت و توسعه
دوسویه  نگاه  یک  توسعه  و  عدالت  حزب 
دنبال  به  سویی  از  دارد.  سکوالریسم  به  نسبت 
از  با کمالیست هاست و  تقسیم و کاهش تقابل 
کمالیست  تضعیف  دنبال  درون  در  دیگر  سویی 
است. این نگاه دوسویه را می توان از صحبت  های 
اردوغان درك کرد. وی می گوید: »سکوالریسم به 
عنوان ضامن اصلی صلح و دموکراسی اجتماعی 
مفهومی دو وجهی است. وجه اول اینکه ساختار 
حکومت نباید بر قوانین دینی استوار باشد. الزمه 
آن نیز وجود یک نظام حقوقی استاندارد مسنجم و 
یکپارچه است. وجه دوم این که سکوالریسم لزوم 
بی طرفی حکومت است که باید ضمن حفظ فاصله 
برابر با همه باورهای دینی آزادی دین و عقیده 
افراد را تضمین کند. در ماده دوم قانون اساسی، 
در تعریف محتوای سکوالریسم خاطرنشان شده 
که سکوالریسم به مفهوم بی خدایی نیست و هر 
فرد حق دارد هر باور یا مذهبی را داشته باشد، در 
برگزاری آداب دینی خود آزاد باشد، و صرف نظر 
از دین خود از حق یکسان در برابر قانون برخوردار 
از  بایست  می  ما  که  است  این  من  باور  باشد. 
به  )سکوالریسم(  بخش  وحدت  مفاهیم  تبدیل 
این  از  نارضایتی اجتماعی احتراز کنیم و  عوامل 
رو است که پاسداری از ذات و معنای این مفاهیم 

ضروری می یابد.«
خوبی  به  فصل  این  نگارشی  نقد  نظر  از 
واضح  اشتباهات  کمتر  و  است  شده  نگارش 

دیده شد .
فصل ششم : مسئله اكراد و حزب 

عدالت و توسعه
ترکیه بزرگترین جمعیت کرد را در منطقه 
این  جمعیت  درصد   ۱۸ حدود  آمار  طبق  دارد. 
از تشکیل  بعد  اکراد تشکیل می دهند  را  کشور 
تجزیه  از  گوناگون  مطالبات  اکراد  ترکیه  کشور 
کامل تا فدرالیسم و شناسایی حقوق فردی مطرح 
کردند افراطی ترین نماد ناسیونالیسم کرد در تاریخ 
معاصر، حزب کارگران کردستان )پ.ك.ك( است 
که مطالبات خود را از طریق اقدامات تروریستی 
دنبال کرده است. ارتش ترکیه از سال )۱۹۸۴( در 
منطقه جنوب شرقی این کشور با پ.ك.ك جنگ 
شدند.  کشته  نفر  هزار   ۳۷ آن  اثر  در  که  کردند 
موضوع اکراد همواره سیاست داخلی و خارجی را 
تحت تأثیر قرار داده است. حکومت تقریباً از هر 
ابزاری برای جلوگیری از گسترش دامنه مناقشه 
بین ترکها و اکراد استفاده کرده است. پ.ك.ك از 
سال )۱۹۹۹( که عبدا... اوجاالن رهبر این سازمان 
دستگیر شد رویه خویش را تغییر داد این فضای 
عمدتاً حاصل تصمیمات کپنهاك که شامل اعمال 
دموکراسی، حکومت قانون، رعایت حقوق بشر و ... 
بوده است. در حال حاضر حزب جامعه دموکراتیک 
به عنوان حزبی قانونی و طرفدار اکراد و با مواضعی 
مشابه پ.ك.ك. نقش بازوی سیاسی و قانونی آن 
را بازی میکند. از نظر نگارنده حزب عدالت و توسعه 
به چهار دلیل قادر به ارائه و اعمال سیاستی منسجم 

در رابطه با مسئله اکراد نیست:
تفاوت  کردی  مسئله  به  اردوغان  نگاه   -
عمده ای با نگاه بازیگران کرد به خصوص احزاب 

سیاسی زیر نفوذ پ.ك.ك دارد.
- مناقشه عمده ای بین نهادهای حکومتی 
و حزب عدالت و توسعه بر سر مفهوم سازی مسئله 

اکراد و مبانی جمهوری ترك جریان دارد.
- مسئله اکراد یکی از دالیل اصلی نگرانی 
حزب عدالت و توسعه از بروز شکاف در حزب و در 
نتیجه کاهش پشتیبانی ترکها در استانهای مرکزی 

و شرقی آناتولی از حزب است.
- مسئله اکراد بالقوه میتواند به تقابلی عمده 
با ارتش منجر شود و حمالت فزاینده پ.ك.ك به 
نهادی حکومتی و ارتش، رهبری حزب عدالت و 
توسعه را گاه مجبور به تقابل با اکراد کرده است.

از  برخی  اعتقاد  به  کرد:  ناسیونالیسم 
به  اکراد  فکری  های  الیه  سیاسی  اندیشمندان 
سه الیه تقسیم می شود. سکوالر، سنتی و اسالمی.
- اکراد سکوالر: نخستین و مؤثرترین این 
شاخه  و  پ.ك.ك  طلب  جدایی  گروه  گروه  ها 
از قبیل حزب دموکراسی، حزب  های حزبی آن 
جامعه  و  دموکراتیک  خلق  خلق،  دموکراسی 
این طیف  اصلی  ویژگیهای  دموکراتیک هستند. 
پشتیبانی  از  آن  برخورداری  و  سنت  با  ضدیت 
تحصیالت  که  اکرادی  و  جدید  شهرنشینان 
دینی  عمیق  پیوندهای  فاقد  و  دارند  دانشگاهی 

و قبیله ای هستند.
- اکراد سنتی: این گروه از اکراد تا حد زیادی 
در درون جامعه ترکیه حل شده اند و ترجیح میدهند 
که در یک چارچوب ملی راست میانه و چپ میانه 
فعالیت کنند. این کردها در فضاهای قانونی عمل 
میکنند و از پیوندهای قبیله ای برای انتخاب شدن 
در پارلمان بهره می گیرند و از منابع دولتی برای 
حفظ پایگاه حمایتی خود استفاده میکنند. هدف 
ملی  جامعه  در  خود  جایگاه  تعریف  آنان  اصلی 
ترکیه است. این اکراد در تجارت و دیوان ساالری 
نیز فعالند در حالی که در شهرهای بزرگ غرب 
ترکیه زندگی میکنند، مناسبتشان را با روستاهای 

کرد خود در شرق نیز حفظ کرده  اند.
بر  اکراد  از  گروه  این  گرا:  اسالم  اکراد   -
ارزشهای اسالمی تأکید میکنند و معموال دین را 
بر قومیت برتری می دهند و اسالم صوفی در مناطق 
کردنشین ترکیه جایگزین هویت کردی است و آنها 
ترجیح دادند تا هویت خودشان را در چارچوب شبکه  
های دینی- قبیله ای حفظ کنند. بیشتر نمایندگان 
بازرگانانی از  این حزب اهل کسب و کارند و یا 
با »نقشبندی« و  پیوندهایی  مناطقی هستند که 
»نورسی« دارند. با توجه به اینکه اکراد این گروه 
به فرقه علوی وابسته اند، اکثریت کردها، مسلمان 
سنی )شافعی( هستند و شبکه های سنتی صوفی 
در کنار جنبش »نو-صوفی نور« و برخی گروه  های 
تندرو و نوگرای اسالمی، احزاب اصلی همبستگی 
و هویت را در مناطق کردنشین تشکیل می دهند 

سلسله  های نقشبندیه تقریباً پنجاه درصد و نورسی 
ها در حدود بیست درصد جمعیت را تشکیل می 
دهند و گروه  های نوظهور تندرو و نوگرای اسالمی 
نیز در حدود پانزده تا هیجده درصد کردهای شافعی 
در ترکیه اند. سلسله  های نقشبندیه قدیمی ترین 
شبکه های منطقه اند و هنوز در میان ترك ها و 
اکراد اکثریت دارند جنبش نورسعید نورسی بیشتر 
در شهرها و در میان نخبگان تجاری مقیم خارج 
ا...  حزب  است.  متمرکز  کردی  سنتی  منطقه  از 
در  او که  یاران  و  اوغلو  کرد توسط حسین وزیر 
فعال  اربکان  الدین  نجم  ملی  رستگاری  حزب 
بودند، پایه گذاری شد. رهبران این گروه در پی 
از:  عبارتند  که  بودند  ای  مرحله  سه  هدف  یک 
تکوین خودآگاهی دینی – سیاسی )تبلیغ(، تکوین 
جامعه دینی )جماعت( و مبارزه مسلحانه )جهاد(. 
این شاخه از اکراد برای دستیابی به هدف نخست 
به  دینی  خودآگاهی  سیاسی  وجه  تقویت  برای 
»مباحثه شفاهی« و »رودررو« تأکید دارند و این 
رویکرد به خاطر وجود فرهنگ شفاهی در منطقه 

است. در سالهای اخیر این گروه از اکراد مساجد 
خاص خود را راه اندازی کرده اند. به عنوان مثال 
در شهر باتمان چهار مسجد در اختیار آنهاست و 
توسعه  درباره  رسانی  اطالع  مساجد  این  ظایف 
منطقه ای، آموزش دینی کودکان و ارائه خدمات 

اجتماعی به نیازمندان.
در  توسعه  و  عدالت  حزب  سیاستهای 

قبال اکراد
حزب عدالت و توسعه از سال )2۰۰2( راهبرد 
عمده در قبال مسئله کردها در پیش گرفته است. 
انتخابات )2۰۰۷(در جهت  الف( تعویق مسئله تا 
مصون ماندن از انتقادات بدنه مردمی ناسیونالیسم 
ترك و در نتیجه پرهیز از رودررویی با نظامیان. ب 
( انتقال مسئله به اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا همواره 
از ترکیه خواسته است تا جمهوری کمالیستی را 
با هدف بسط فضای سیاسی برای اکراد و سایر 
اقلیت ها، بازآفرینی کند، حد نصاب ده درصد را 
به منظور افزایش امکان حضور کردها در پارلمان 
را  پ.ك.ك  تروریستی  اعضای  و  دهد  کاهش 
مشمول عفو عمومی سازد. حزب عدالت و توسعه 
داد  عمل  به  انعطاف  درصدی  ده  کاهش  درباره 
خوشایند  وجه  هیچ  به  عمومی  عفو  اعالم  ولی 
و  عدالت  نبود. حزب  ترکیه  مردم  عمومی  افکار 
توسعه پیش از به قدرت رسیدن، موضعی نرم در 
نیز  اعالم کرد »ما  این حزب  اکراد گرفت  قبال 
چون شما کردها از حکومت ایدئولوژیک کمالیست 
و هم پیمانان نظامی آن رنج برده ایم و چنانچه به 
قدرت برسیم، اولین اولویتمان بازتعریف حکومت و 
ساختارشکنی ایدئولوژی کمالیست آن خواهد بود.« 
حزب با این موضعگیری توانست آرای زیادی را از 
مناطق کردنشین به خود اختصاص دهد. بررسی 
نشان می دهد  نیز  انتخابات سال )2۰۰۷(  آرای 
که این آراء بیشتر متعلق به روستاها و شهرهای 
کردنشین با گرایش اسالمی و دیدگاههای متأثر از 
شبکه های دینی- سنتی نقش بندی و نورسی بود.

و   )2۰۰2( سالهای  انتخابات  مقایسه  با 

سکوالریسم و دموکراسی اسالمی در ترکیه
قسمت دوم و پایانی

چکیده:
حزب اسالم گرای عدالت و توسعه در سال ۲00۲ 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 ۲00٧ 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 )۲00۶( 

و هویت سیاسی اسالمی در ترکیه )۲00۵( از جمله آثار او است.

کلمات کلیدی: سکوالریسم، دموکراسی اسالمی ، ترکیه

)2۰۰۷( شاهد یک شکاف جدی بین راهبردهای 
کردی و اسالمی هستیم. در انتخابات سال )2۰۰2( 
حزب خلق دموکراتیک در استان دیاربکر آرای الزم 
برای انتخاب هشت نماینده از ده نمایند را کسب 
کرد در حالی که در انتخابات )2۰۰۷(حزب جامعه 
چهار  انتخاب  برای  الزم  آرای  تنها  دموکراتیک 
نماینده را به دست آورد و حزب عدالت و توسعه ۶ 
نماینده به مجلس فرستاد. سیاست حزب عدالت و 
توسعه تا سال )2۰۰۷(نادیده گرفتن مسئله کردی 
بود و اعتقاد داشت که بحرانی در این باره نیست. اما 
این سیاست زیاد دوام نیاورد چون گروه پ.ك.ك 
در سال )2۰۰۵(عملیات تروریستی جدیدی را آغاز 
کرد. این بار فرماندهی و ساماندهی این اقدامات و 
تجهیزات و نیروها در شمال عراق صورت گرفت. 
به  جنوبی دست  آناتولی  بخشهای  در  گروه  این 
غیرنظامی  اهداف  برخی  در  تروریستی  اقدامات 
در شهرها از قبیل مراکز توریستی و تجاری دست 
سیاستی  اردوغان  تا  شد  باعث  روند  این  زدند. 
آمریکا  از  درخواست  پیش گرفت.  در  را  دوسویه 

برای متوقف ساختن فعالیتهای پ.ك.ك در شمال 
عراق و بهره گیری از اکراد طرفدار در جهت خنثی 

سازی اوجاالن در احزاب کرد.
فصل هفتم: سیاست خارجی حزب 

اعتدال و توسعه
بر اساس دیدگاههای رهبران حزب عدالت 
و توسعه میتوان سه سیاست راهبردی در حوزه بین 

المللی حزب مشخص کرد:
به  خارجی  سیاست  سازی  اروپایی  الف( 
عنوان راهی برای حفظ مشروعیت داخلی و بین 

المللی دولت.
با  صفر«  »مشکل  سیاست  پیگیری  ب( 
همسایگان به مفهوم ایجاد شرایطی صلح آمیز در 
ترکیه از طریق برقراری عالیق تجاری و سیاسی 

با آنان به خصوص کشورهای اسالمی.
بین  الزم  توازن  که  سیاستی  اتخاذ  ج( 
از  آن  هوادار  های  توده  احساسات ضدآمریکایی 
یک سو و نیاز جاری به حمایت آمریکا از سوی 

دیگر را برقرار میسازد.
سیاستگذاران حزب عدالت و توسعه، ترکیه 
را نه یک »پل واسط« که یک »محور« در منطقه 
می دانند. مطالعه دقیق نوشته های احمد داود اوغلو 

و عبدا... گل تأکید عمده بر هویت شرقی دارد.
دارای  کنونی  ترکیه  خارجـی  سیاست 
این  که  است  متضاد  گاهاً  و  متفاوت  متغیرهای 
ترکیبی  های  ریشه  از  زیادی  حد  تا  موضوع 
سیاست  می  شود.  ناشی  حزب  این  مانیفیست 
خارجی کنونی ترکیه نشأت گرفته از تنازع منافع 
است.  توسعه  و  عدالت  حزب  و  حکومت  نهادی 
واحدی  راهبردی  سیاست  غالبًا  رویکرد  این  با 
ندارد.  وجود  باشد،  ملی  واقعی  منافع  مبنای  که 
ناسازگاری اجزای سیاست خارجی، ویژگی محوری 
دولت پس از )2۰۰2(بود. به عنوان مثال رد الیحه 
اول مارس )2۰۰۳( در پارلمان ترکیه بود که در 
صورت تصویب آن، ترکیه به ارتش آمریکا مجوز 
استفاده  عراق  علیه  این کشور  از خاك  تا  میداد 
شود. ارتش ترکیه در تالش بود با سهیم کردن 
ترکیه در جنگ، دولت اردوغان را تضعیف کند. به 
باور نگارنده، پرداختن به مالحظات امنیتی داخلی 
)مطالبات کردی و اسالمی( و خارجی )قبرس و 
سیاسی  انداز  چشم  بسط  طریق  از  ترکیه  اکراد( 
انسجام  تحکیم  نیز  و  کشور  المللی  بین  داخلی 
اقتصادی و سیاسی آن اهمیت دارد. حزب برای 
عرصه  پاکسازی  دنبال  به  هدف،  به  دستیابی 
امنیتی از مطالبات هویتی و منازعات اکراد و اسالم 
گراهاست. رهبری حزب عدالت و توسعه در پاسخ 
به مشکالت داخلی و خارجی و با الگوبرداری از 
بهبود  پی  در  »کانتی«  نرم  قدرت  اروپایی  مدل 
عنوان  به  ترکیه  المللی  بین  اعتبار  به  بخشیدن 
قدرتمند  و  دموکراتیک  کشور  یک  از  ای  نمونه 

اقتصادی در منطقه بوده است.
های  الیه  و  خارجی  سیاست  پارامترهای 

هویت
یکی از پارامترهای سیاست خارجی ترکیه 
این کشور  ارضی  تمامیت  و  از حکومت  مراقبت 
است. حکومت سعی می کرد که نیروهای مرکز 
گریز را مهار کند. )اکراد( بر این اساس حزب عدالت 
و توسعه برای فائق آمدن بر بحران ژرف هویتی 
موجود الیه های هویتی اسالمی و اروپایی ترکیه 
را پررنگ تر کند. هویت ملی ترکیه بـه سه الیه 

هویت دینی، قومیت و فراملی تقسیم شده است. 
به  که  ای  الیه  سه  اروپایی.  و  ترکی  اسالمی، 
برداشته ای نخبگان از منافع و اولویت ها شکل 
می دهند اما قادر به تبیین و اتخاذ گزینه خاص 
سیاستگذاری نیستند. این سه الیه در مناسبت های 
مختلف سیاسی متغیر است به عنوان مثال دولت در 
بحران بوسنی و کوزوو بر هویت عثمانی و اسالمی 
خود تکیه می  کند در حالی که درآسیای مرکزی بر 

هویت ترك خود متکی است.
الحاق به اتحادیه اروپا: در رابطه با عضویت 
ترکیه در اتحادیه اروپایی دو گفتمان متفاوت در 

کشور وجود دارد:
۱. ناسیونالیست  های سکوالر: آنها ضمن 
دیرینه  باور  از  اروپایی  اتحادیه  از  فزاینده  انتقاد 
و  لیستی  مپریا ضدا خصایص  ملی،  حاکمیت 
ضدجهانی شدن کشور دفاع میکنند. در سال 2۰۰۴ 
ائتالف جدیدی در ضدیت با اتحادیه اروپایی در 
ترکیه شکل گرفت که این ائتالف عمدتاً جناح های 
فراناسیونالیستی حزب حرکت ملی و سازمان های 

چپ کمالیستی بودند.
ادغام  از  جناح  این  لیبرالهای سکوالر:   .2
الحاق  حامی  و  کنند  می  دفاع  جهان  در  کشور 
به اتحادیه اروپا هستند و کمالیست های لیبرال 
عضویت در اتحادیه اروپایی را تبلور پروژه غربی 

شدن میدانند.
دیدگاه حزب عدالت و توسعه:

به نظر نگارنده سه دلیل عمده برای حمایت 
اتحادیه  الحاق  فرآیند  از  توسعه  و  عدالت  حزب 

اروپا وجود دارد:
هویتی  به  دستیابی  مسیر  در  تکاپو  الف( 
سیاسی: این حزب به خاطر ریشه های اسالمی 
خود از راه پیوستن به این اتحادیه دنبال یک عرضه 
کشوری با یک هویت دموکراتیک و محافظه کار 

نوین است.
ب( تضعیف ارتش: این حزب خود را ضد 
ارتش میداند و با حمایت از پروژه الحاق به اتحادیه 
اروپا قصد تضعیف قدرت نظامیان در بطن نظام 
سیاسی را دارد و از سویی دیگر از طریق بسط دامنه 
سیاست ورزی دموکراتیک و آزادی های مدنی، 
درصدد رقیق کردن عوارض کمالیستی و سکوالر 

نظام سیاسی ترکیه است.
ج( غلبه بر مشکالت داخلی: حزب عدالت 
و توسعه برای غلبه بر تنگناهای داخلی، نیازمند 
ارتقای حقوق بشر،  حمایت خارجی است. مانند: 
رفع منازعات میان حقوق دینی و توسعه اقتصادی 
و ... .این حزب بعد از رسیدن بـه قدرت بـا اعمال 
الزامـات موازیـن سیاسی کپنهاك و اصالح قانون 
اساسی به سیاستهای دولت قبلی سرعت بخشید. 
این موازین عبارتند از: لغو مجازات اعدام، کاهش 
نقش ارتش در شورای امنیت ملی، قراردادن بودجه 
نظامیان زیر نظر بخش غیرنظامی، حمایت از برنامه 
قبرس،  وحدت  برای  متحد  ملل  سازمان  های 
مهمترین  اکراد  مسئله  یونان.  با  مناسبات  بهبود 
عامل شتاب دهنده در فرایند اتحادیه اروپایی بود. 
دولت اردوغان در سال )2۰۰۳( از طریق مجموعه 
برنامه  های  آزاد، پخش  نظام حقوقی  اصالحات 
رادیو و تلویزیونی به زبان کردی و حق یادگیری 
و آموزش کردی را اعمال کرد. مناسبات ترکیه و 
فقرات  ستون  آمریکا  با  ترکیه  مناسبات  آمریکا: 
از جنگ سرد  بعد  سیاست خارجی ترکیه قبل و 
بوده است. سیاست آمریکا در عراق و خودداری 
این  آمریکا،  به خواست های  دادن  از تن  ترکیه 
مناسبات را به پایین ترین حد رسانده است. ترکیه 
با رد الیحه اول مارس )2۰۰۳( یک بسته ۶ میلیارد 
دالری جبران خسارت و 2۴ میلیارد دالر وام کم 
بهره بلندمدت پیشنهادی آمریکا برای استفاده از 
خاك ترکیه برای اشغال عراق را از دست داد. دالیل 
متعددی برای رد این الیحه وجود دارد که در حوزه 
سیاسی و اقتصادی قابل ارزیابی است. حزب عدالت 
و توسعه نمیخواهد در قامت یک کشور اسالمی 
اسالمی  کشور  علیه  مسیحی  نیروهای  کنار  در 
وارد جنگ شود. از طرفی دیگر نگران گسترش 
احساسات ضدترك در منطقه نیز مزید بر علت بود. 
تجربه جنگ خلیج فارس و همراهی دولت وقت 
زیادی  خیلی  تبعات  آمریکایی  نیروهای  کنار  در 
داشت که باعث تضعیف دولت وقت شد. از این 
رو دولت اردوغان با آگاهی از تجربیات گذشته در 
تر  بسیار محتاط   )2۰۰۳( عراق  به  آمریکا  حمله 
عمل کرد اما در سال )2۰۰۵( به طور اصولی با 

استفاده گسترده آمریکا از پایگاه هوایی استراتژیک 
انجیرلیک به عنوان مرکز ترابری محموله های 

غیرجنگی به عراق و افغانستان موافقت کرد.
فصل هشتم: بحران سیاسی و انتخابات 

سال ۲007
این فصل به شناسایی دالیل اجتماعی ـ 
سیاسی و نتایج بحران سیاسی آوریل )2۰۰۷( و 
تأثیر آن بر انتخابات ژوئیه )2۰۰۷( در ترکیه می 
پردازد. بحران های سیاسی در این مقطع عبارتند 
از: »رهبری حزب عدالت و توسعه«، »فعال شدن 
بخش سکوالر جامعه و ساماندهی«، »هواداری از 
جمهوری«، »نقش قوه قضائیه«، »فعالیت ارتش در 
این بحرانها«. سه دلیل مهم برای آنچه که میتوان 
بحرانی نخبه محور خواند، وجود دارد. ناسازگاری بر 
سر اصول بنیادین جمهوری، نگرانی های ارتش و 
واهمه بخش سکوالر جامعه مدنی. با پایان یافتن 
نجد  احمد  جمهوری  ریاست  ساله  هفت  دوره 
زیرا وی  آغاز شد  سزر، بحران در سال )2۰۰۷( 
به عنوان خط مقدم کمالیست ها در دفاع از آرمان 
های سکوالرها بود. به همین دلیل رهبری حزب 
عدالت و توسعه وی را مانع اصلی در برابر نصب 
مهره های کلیدی دیوان ساالری، تمرکززدایی از 
بیشتر  لیبرالیزاسیون  و  دموکراتیزاسیون  و  قدرت 
نظام تلقی می کرد. ارتش ترکیه از دو متغیر جدی 
دولت  شدن  اسالمی  از  »ترس  بود.  هراس  در 
رئیس  عنوان  به  گل  عبدا...  آمدن  کار  روی  با 
و دیگری  تغییر قدرت  پازل  و تکمیل  جمهوری 
شمال  در  کرد  دولت  یک  تشکیل  از  نگرانی 
موضوع  که  بودند  نگران  نظامیان  بود.  عراق« 
تشکیل دولت کرد موجب تضعیف وحدت ملی و 
تمامیت ارضی ترکیه شود. با اعالم نامزدی عبدا... 
گل، سکوالرها، نظامیان، بسیاری از دانشگاهیان و 
قوه قضائیه برای متوقف کردن ساختن این روند 
راهپیمایی  قالب  در  اعتراضی  اقدامات  به  دست 
تحریم  جمهوریت،  و  از سکوالریسم  دفاع  برای 
انتخابات ریاست جمهوری توسط احزاب مخالف 
دولت اردوغان و از همه مهمتر انتشار بیانیه ای 
تند در وب سایت رسمی ارتش ترکیه بود که دولت 
اردوغان تهدید شده بود که در صورت لزوم برای 
را  از ماهیت سکوالر جمهوری، دولت  محافظت 
سرنگون خواهند کرد. لیکن علیرغم این تالش ها 
انتخابات ریاست جمهوری در این سال با نامزدی 
عبدا... گل برگزار شد. در این شرایط نوبت دادگاه 
قانون اساسی ترکیه بود تا نقش خود را در کنار 
سکوالرها و ارتش ایفا کند. حزب جمهوری خلق 
دادگاه  به  را  اولیه  انتخاب  نتیجه  آوریل   2۸ در 
قانون اساسی ارجاع داد. دادگاه نیز با تأسی از بیانیه 
ارتش و حمایت سکوالرها که در آنکارا و استانبول 
تظاهرات میلیونی برگزار کرده بودند، رأی داده شده 

به عبدا... گل را باطل اعالم کردند.
تحلیل انتخابات سال ۲00٧

از  قبل  در  بحران  ایجاد  در  مؤثر  عوامل 
در  را  توسعه  و  عدالت  حزب  نتوانست  انتخابات 
راهیابی مجدد به ترکیه خنثی کند. این حزب با 
شرکت در انتخابات ژوئیه )2۰۰۷(توانست ۵/ ۴۶ 
درصد آراء را به خود اختصاص دهد. در مقایسه با 
انتخابات )2۰۰2( )۴/ ۳۴( آرا این حزب ۱2 درصد 
رشد داشته است. به ترتیب احزاب جمهوری خلق 
را به خود اختصاص  آرا  بیشترین  و حرکت ملی 
این  نشانشگر  انتخابات  این  نتایج  بررسی  دادند. 
موضوع است که اغلب مردم از برنامه های حزب 
عدالت و توسعه در قبال بحرانهای خودساخته نهاد 
سکوالر و نظامی حمایت کردند. دو عامل مهم در 
پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه وجود دارد: 
انجام  نظرسنجیهای  به  بنا  اقتصادی  و  سیاسی 
شده مهمترین عامل تعیین کننده در جذب آرای 
بیشتر به حزب، اقتصاد بود. نتایج این نظرسنجی 
انتظارات  و  از شرایط  درصد  دهد ۷۸  می  نشان 
 ۱۱ و  دموکراتیزاسیون  از  درصد   ۱۴ اقتصادی، 
درصد از تهدید علیه سکوالریسم نام برده بودند. 
کارنامه اقتصادی حزب عدالت و توسعه نشان می 
دهد که طی پنج سال اول دولت اردوغان، جذب 
سرمایه گذاری خارجی از 2/ ۱ میلیارد دالر به 2۰ 
میلیارد دالر، کاهش نرخ تورم صورت گرفته است. 
عامل مهم دیگر عوامل سیاسی هستند که شامل 
و  عدالت  حزب  جسورانه  راهبرد  است:  عامل   ۶
جاذبه  نظامیان،  اینترنتی  بیانیه  برابر  در  توسعه 
در  واقع شدن عبدا...گل  اردوغان، مظلوم  فردی 
شبکه  بسیج  جمهوری،  ریاست  انتخابات  مرحله 
های اسالمی و برگرداندن مسائل به زبان محلی.

تغییر قانون اساسی ترکیه
با پیروزی حزب عدالت و توسعه در سال 
)2۰۰۷(تغییر قانون اساسی ترکیه یکی از مهمترین 
و جنجالی ترین اقدام سیاسی این حزب بود. حزب 
عدالت و توسعه گروهی از اساتید حقوق اساسی را 
به رهبری »دارگون اورز بودون«، استاد دانشگاه 
بیل کنت که پیش نویس هایی از قانون اساسی 
را برای نهادهای مختلف تهیه کرده بود، استخدام 
بازتابی  قانون اساسی در واقع  کرد. پیش نویس 
از آمال روشنفکران صاحب رأی و لیبرال ترکیه 
است. این پیش نویس روشن می سازد که در آن 
اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی به عنوان آمالی 
بزرگ مورد احترام هستند، ترك بودن بازتعریف 
شده تدریس کردی در مدارس دولتی به عنوان 
زبان دوم پذیرفته شده، دادگاه اساسی و وظایف 
نظارت  طریق  از  گرفته،  قرار  بازنگری  مورد  آن 
به  نظامی  عالی  شورای  تصمیمات  بر  قانونی 
خودمختاری ارتش پایان داده شده و قدرت رئیس 
جمهوری ترکیه کاهش یافته است. پیش نویس 
قانون اساسی منتقدان زیادی دارد. آنها معتقدند 
که این پیش نویس موادی دربردارد که میتواند به 
تمرکز زدایی کامل ار حکومت منجر شود، میدان 

تازه برای بازتعریف حکومت به صورت یک ساختار 
سیاسی دو ملیتی کرد و ترك باز کند و نیز موجب 
تضعیف قرائت کمالیستی از جدایی دین و دولت 
شود. به اعتقاد مصطفی بومین از رؤسای سابق 
دادگاه قانون اساسی، این پیش نویس در پی رفع 
ممنوعیت استفاده از روسری در دانشگاهها است. 
صاحبنظران سیاسی ترکیه از این پیش نویس به 

نام جمهوری دوم، یاد میکنند.
برآیند: پایان حاکمیت دوگانه و زبان 

سیاسی پیوندی
پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات 
رئیس  عنوان  به  عبدا...گل  انتخاب  و   )2۰۰۷(
جمهور، نشانه ای از کاهش اقتدار ارتش و پایان 
حاکمیت دوگانه یا دولتهای موازی است. افزون 
بر آن زبان اخالقی نوینی نیز در عرصه سیاست 
زیادی محصول گفتمان  تا حد  یافته که  تکامل 
جهانی حقوق بشری و متضمن بازتعریف مفاهیم 
سیاسی  جامعه  و  سکوالریسم  هویت،  حکومت، 
این  است.  پیوند  هم  دگردیسی  چهار  سایه  در 
دگردیسی ها ماهیت اقتصادی )ایجاد شرایط بازار(، 
ایدئولوژیک )به هنگام شدن ارزشها و اندیشه های 
آموزش  شهرنشینی،  )توسعه  اجتماعی  اسالمی(، 
سیاسی  و  اجتماعی(  تحرك  ارتقای  و  عالی 
)دموکراتیزاسیون حکومت و تعمیق جامعه مدنی( 
دارند و در این تحول انقالبی دخیل هستند پایان 
یافتن اقتدار ارتش محصول دو رویداد مهم کودتای 
نرم )۱۹۹۷( و اعمال سیاست های سختگیرانه علیه 
گروه های مسلمان بود که ارتش با این اقدام پایگاه 
اجتماعی خود را از دست داد. اقدام عملی کاهش 
اقتدار ارتش را در اصالحات قانون اساسی ترکیه 
دادگاه  از  نظامی  قاضی  بار(، حذف پست  )هفت 
امنیت کشور، کاهش اعضای نظامی شورای امنیت 
ملی، لغو امتیاز ویژه معافیت هزینه های ارتش از 
نظارت قضایی دیوان محاسبات، کنار گذاشته شدن 
نماینده ارتش از شورای عالی آموزش و ... می باشد.

زبان سیاسی پیوندی
نبرد  تداوم  فضای  در  اخیر  سالیان  در 
مفهومی میان اسالم گرایی و سکوالریسم، فرآیند 
دموکراتیزاسیون و توسعه اقتصادی، از راه همسازی 
برابر  در  اسالمی  های  گروه  مواضع  تعدیل  و 
سکوالرها، با بهره گیری از گفتمان حقوق بشری 
به تقویت اقتدار اسالمی به زیان سکوالریسم منجر 
شده است. این تحوالت با دامن زدن به جابجایی 
عمده ای در مباحث سیاسی ترکیه زبان فراگیر، 
قدرتمند و متأثر از اسالم بوجود آورده است. در 
حال حاضر با همه چیرگی سکوالریسم بر فضاهای 
دولتی ترکیه، زبان اسالمی بیش از سالیان )۱۹۹۷( 
بر جامعه تسلط دارد. اما هنوز نمیتوان این گفتمان 
را غالب بر ترکیه دانست. در حال حاضر تلفیقی از 
دوگونه سکوالر و اسالمی به صورت دو وجهی در 
حال شکل گیری است. لیکن دشوارترین چالش 
پیش روی ترکیه دو زبانه، ادعاهای ناسیونالیسم 
کردی است. سخن پایانی این که بحران سیاسی 
ترکیه کنونی متأثر از سه عامل مهم سکوالریسم، 
این  بانیان  که  است.  دموکراتیک  حکومت  کرد، 
عوامل کارآفرینان آناتولیایی، فعاالن کرد و جنبش 

های نو اسالمی و جامعه علوی هستند.
نتیجه گیری

در این مقاله به نقد و بررسی سکوالریسم و 
دموکراسی اسالمی در ترکیه پرداخته شد همچنین 
این کتاب این سه پرسش را در بافت ترکیه بررسی 
وجه  چه  چیست؟  اسالمی  حزب  یک  کند.  می 
در  و  زمانی  چه  دارد؟  حزبی سکوالر  با  تمایزی 
بودن  اسالمی  از  اسالمی  جنبشی  شرایطی  چه 
خود دور می شود؟ حزب عدالت و توسعه در چه 
جایگاهی قرار دارد؟ در واقع هدف از این بررسی 
نقد سخنان نویسنده بوده  قبل از انتخابات سال 
)2۰۰2(، بسیاری از رسانه های غربی حزب عدالت 
و توسعه را حزبی » بنیادگرا « توصیف کرده بودند. 
 « نگاران صفت  روزنامه  همان  انتخابات  از  بعد 
اسالم گرا « یا » اسالمی « را برای آن به کار 
بردند، و زمانی که حزب فرآیند پیوستن به موازین 
کپنهاك برای عضویت در اتحادیه اروپایی را آغاز 
کرد، از آن به عنوان حزبی با » ریشه های اسالمی 
« یاد کردند. دو سال بعد، در پی تصویب چندین 
بسته عمده اصالحی در پارلمان، حزب عدالت و 
توسعه به عنوان حزبی » اسالم گرای اصالح شده 
« توصیف شد. سپس، در جریان بحث قانونی جدید 
در پارلمان درباره زنای محصنه، رسانه های اروپایی 
بار دیگر صفات » اسالم گرا « یا » اسالمی « را 
درباره آن به کار بردند. بعد از انتخابات سال )2۰۰۷( 
مجله اکونومیست حزب عدالت و توسعه را حزبی » 
بالنسبه اسالم گرا « خواند. جنی وایت از دانشگاه 
بوستون این حزب را یک » اسالم گرای پیشین 
« و » نمودی موفقیت آمیز از اسالم « توصیف 
می کند. از آن جا که حزب در سال )2۰۰۱(تاسیس 
شده، قصد وی از کاربرد » اسالم گرای پیشین 
« یا معرفی حزب به عنوان » نمودی از اسالم « 
روشن نیست. آیا وی قصد فرو کاستن اسالم به 

این حزب را دارد؟
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رضا کیانیان و حضور در نمایش پدر

روي  دیگر  بار  کیانیان  رضا 
صحنه تئاتر ظاهر خواهد شد. آروند 
کارگردان  و  نویسنده  دشت آرای 
موفق ۱تئاتر، پس از تجربه نمایش 
بداهه، با بازی رضا کیانیان بار دیگر 
نمایش  در  بازیگر  این  با  دارد  قصد 

پدر به تهیه کنندگی محمد قدس همکاری 
کند. تمرین های این نمایش آغاز شده و پس از گذراندن مراحل اخذ 
روی  نمایشی  هنرهای  اداره کل  ارزشیابی  و  نظارت  از شورای  مجوز 
صحنه می رود. اجرای این نمایش پس از کاهش آمار ابتال به ویروس 
در  که  است  زلر  فلوریان  نوشته   پدر  نمایشنامه   می شود.  انجام  کرونا 
این فیلم موفق به دریافت 2  نیز ساخته و  را  او فیلم آن  سال 2۰2۰ 
جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد برای آنتونی هاپکینز و بهترین فیلنامه  

اقتباسی برای خود زلر شد.

مطالبه آتیال پسیاني از وزیر ارشاد

کهنه کار  چهره  پسیانی  آتیال 
مهمترین  تلویزیون  و  سینما  تئاتر، 
مطالبه از وزیر جدید فرهنگ و ارشاد 
اسالمی را جلب اعتماد جامعه هنری 
در  محبوب  هنرمند  این  می داند. 

گفتگویی از وضعیت دشوار اجرای تئاتر در 
دوران کرونا و پیگیری های خانه سینما برای 
واکسیناسیون هنرمندان سخن گفت و از تعطیلی رشته نمایش در هنرستان 
سوره دختران ابراز تاسف کرد و گفت: مهمترین خواسته جامعه هنری از 
وزیر جدید، جلب اعتماد است و این اعتماد با انجام اموری مانند برقراری 
حقوق ایام بیکاری، ارتقای وضعیت بهداشتی سالن های تئاتر برای جلب 
اعتماد مردم، سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون هنرمندان و... رخ 
می دهد. اگر وزیر جدید این امور زیربنایی را انجام دهد، کل جامعه هنری 

پشت او خواهند ایستاد.

قطعه هوشنگ کامکار براي افغانستان

هوشنگ کامکار چهره کهنه کار و 
موفق موسیقي کشور، قطعه فغانستانی 
و  سمفونیک  ارکستر  برای  را  دیگر، 
ساز عود خلق و به مردم ستمدیده و 
رنج کشیده  افغانستان تقدیم کرد. این 

آهنگساز پیشکسوت درباره  این قطعه نوشت: 
فغانستانی دیگر،  جدیدترین اثر من است که 
به ستمدیدگان و رنج کشیدگان مظلوم افغان تقدیم شده است. این اثر 
شدیدا تحت تاثیر اتفاقات ناگوار و تنها گذاشتن غیرانسانی و عجوالنه 
مردم بی گناه افغانستان توسط کشورهای طرفدار حقوق بشر بوده که در 

چند روز گذشته نوشتم. 
گویا غمی که در دل داشتم را فقط با موسیقی می توانستم بیان کنم. 
امیدوارم که با تالش جمعی و پایداری مردم صلح و آشتی ملی در آن دیار 

پر فغان هر چه زودتر برقرار گردد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

زخم کاري بار دیگر رکورد شکست!

تعداد مخاطبان قسمت سیزدهم 
محمد  ساخته  کاری  زخم  سریال 
نسبت  درصد   ۴۶۰ مهدویان  حسین 
افزایش  اول  قسمت  مخاطبین  به 
پیدا کرده است! پس از بررسی میزان 
در  زخم کاری  تماشای سریال  دقیقه 

از  بعد  این سریال  انتشار،  اولیه  ۱۶ ساعت 
چند هفته رکوردشکنی پی درپی با عدد 2۸ میلیون دقیقه تماشا در قسمت 

سیزدهم رکوردهای قبلی خود را باز هم جابجا کرد.
سیزدهم  قسمت  و  شده  روبرو  کاربران  استقبال  با  سریال  این   
در  و  بگذارد  جای  به  خود  از  را  جدیدی  رکورد  توانسته  کاری  زخم 
اولین روز انتشار بیش از ۴.۶ برابر مخاطب نسبت به قسمت اول این 
سریال در روز نخست انتشار به خود اختصاص دهد و به عبارتي رشد 

۴۶۰درصدي داشته است.

ما
سین

 

از علوم سیاسي تا بازیگري
مائده طهماسبي: مخاطب با اعمال سانسور بار دیگر به ماهواره روي مي آورد!
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محمد حسین زاده

این روزها زخم کاري موفق ترین 
سریال در حال پخش از شبکه نمایش 
خانگي مي باشد که با هر قسمت به 
مي شود.  افزوده  آن  مخاطبان  تعداد 
این سریال که تنها 2 قسمت تا پایان 
بازي هاي  و  بازیگران  دارد،  فاصله 
شاخصي را به خود دیده که به شدت 
موردتوجه مخاطب قرار گرفته است. 
در  آنقدر  مکمل  نقش هاي  بازیگران 
این سریال درخشان بوده اند که کمتر 
بگیرد.  نادیده  را  آنها  مي تواند  کسي 
یکي از این نقش ها را مائده طهماسبي 
بازیگر شاخص تئاتر، سینما و تلویزیون 
برعهده داشته است. او دانش آموخته 
رشته خبرنگاری با گرایش تئاتر و علوم 
سیاسی است که در زمینه کارگردانی 
کرده  فعالیت  نیز  مترجمی  و  تئاتر 

است. او در سریال های می خواهم زنده 
بمانم، زخم کاری و شب های مافیا از 
محصوالت شبکه خانگي حضور داشته 

و در این زمینه باتحربه است.

نقش  انتخاب  درباره  ابتدا  -در 
سودابه، در سریال زخم کاری بگویید؟ 

چطور این نقش را انتخاب کردید؟
که  بود  نقش  این  حقیقت  *در 
آقای  از طرف  من  کرد.  انتخاب  مرا 
مهدویان دعوت به کار شدم و نام این 
نقش هم در ابتدا فضه بود که بعد به 
سودابه تغییر کرد. سودابه در فیلمنامه 
هم خیلی پررنگ نبود و این نقش را 
خیلی بی رمق دیدم و با توجه به اینکه 
فیلمنامه نویسان  و  کارگردانان  همه 
نقش ها  همه  به  که  دارند  دوست 
بال وپر بدهند، من هم در صحبت با 

آقای مهدویان به او گفتم که به هرحال 
اگر چه سودابه زنی است که از قدیم 
در یک خانه کار می کند اما باید دلیلی 
داشته  وجود  او  شدن  کشته  برای 
باشد و خانواده را متاثر کند. بنابراین 
باید مهره تاثیرگذارتری باشد و آقای 
مهدویان هم گفتند که اگر می توانی 
چیزی به این نقش اضافه کن و بعد 
از بحث و بررسی به این رسیدیم که 
باید سودابه عشقی را به ناصر داشته 
باشد. در واقع او یک خبرچین و آدم 
فضول نیست بلکه چون بچه ها را از 
ارتباط داشته،  با آنها  کودکی دیده و 
عشقی هم به این خانواده و ناصر پیدا 
کرده است که از آنها مراقبت می کند 
ناصر،  از  انتقام  برای  نیز  پایان  در  و 
می کنم  فکر  می شود.  کشته  سودابه 
این سریال  در  نقش سودابه  اگر چه 
توانستم عشق  اما  است  کوتاه  بسیار 

او را به ناصر نشان بدهم.

-رمان زخم کاری را قبال خوانده 
بودید؟

*بله خوانده بودم.

سینمایی  آثار  از  بسیاری  -در 
اقتباس  رمان ها  از  آن  فیلمنامه  که 
کامل ترند  اغلب  رمان ها  است،  شده 
و جزییات بیشتری را در خود دارند... 
شما  نظر  از  کاری  زخم  سریال  در 
رمان  متن  به  وفادار  چقدر  فیلمنامه 
این  در  آیا  و  بود  حسینی زاد  آقای 
سریال هم رمان اصلی کامل تر است؟

رمان  با  کاری  زخم  *سریال 
د  محمو ثر  ا ری  کا خم  ز بیست 
در  و  است  متفاوت  بسیار  حسینی زاد 
سریال  از  موجزتر  خیلی  رمان  واقع، 
این  نید  می دا که  همانطور  است. 
باشد  فیلمنامه  بود  قرار  ابتدا  رمان 
رمان  یک  به  ممیزی ها  در  بعد  و 
موجز تبدیل شد. آقای حسینی زاد در 
مصاحبه هایشان گفته اند که این رمان 

قصه بسیار قشنگی داشت که قرار بود 
در قالب فیلمنامه منتشر شود، اما بعد 
تصمیم بر آن شد که به صورت یک 
۳۰۰ صفحه ای  حدود  طوالنی  رمان 
دلیل  به  نهایت  در  و  شود  چاپ 
ممیزی هایی که به آن خورد به یک 
رمان موجز و البته بسیار خوب تبدیل 
ضرباهنگ  کاری  زخم  سریال  شد. 
باالیی دارد و به نظر من داستان های 
درون  از  مهدویان  آقای  که  جانبی 
نویسنده  مدنظر  درآورد،  رمان  این 
رمان نیست و کارگردان سریال این 

داستان های جانبی را پرورانده است.

برخی  سوی  از  نتقادهایی  -ا
به تصویر  رسانه ها و منتقدان نسبت 
کردن خشونت در این سریال صورت 

گرفت! نظر شما در این باره چیست؟

*به نظر من، مته به خشخاش 
ما  است.  دم  آ یکسری  شتن  گذا
درجامعه ای زندگی می کنیم که بخش 
است.  خشونت  از  پر  آن  از  بزرگی 
کارهای  در  باشیم  نداشته  اجازه  اگر 
تئاتر  و  سریال  فیلم،  از  اعم  هنری 
این خشونت ها را نشان بدهیم و این 
موضوعات را در حد روزنامه ها و دنیای 
این  نمی توانیم  نگه داریم،  مجازی 
معضالت را ریشه یابی کنیم و به اصل 
ماجرا بپردازیم. این سریال بیش از ۹۵ 
درصد مخاطب دارد و اگر خشونت آن 
زیاد بود یا تاثیر بدی داشت، بیننده هم 
نداشت و من فکر می کنم بیشتر این 
را  این ها  که  هستند  ممیزی  آقایان 
برنمی تابند. درباره سیگار کشیدن های 
هم  سریال  این  شخصیت های  زیاد 
انتقادهایی صورت گرفت، اما به راستی 

وقتی کسی به شدت ناراحت و عصبانی 
و  و سینما  تئاتر  در  باید  است چطور 
سریال ها این عصبانیت و ناراحتی را 
به تصویر کشید؟ آدامس بجود یا مثل 
سیاستمداران لبخند بزند!؟ کارگردان 
و فیلمنامه نویس باید شخصیت پردازی 
درستی داشته باشند و اگر مالک در این 
سریال زیاد سیگار می کشد، مخاطب 
او  کشیدن  سیگار  همه  این  از  هم 
حالش بد می شود، پس این یک مشوق 
برای سیگار کشیدن نیست و بدآموزی 
از  متاثر  نویسنده ای  هر  ندارد.  هم 
فیلمنامه نویس  و  است  خود  جامعه 
هم این شخصیت را در تخیل خودش 
ساخته وپرداخته نکرده، بلکه از آدم های 
همین جامعه و اتفاقاتی که در اطرافش 
مشاهده می کند، برداشت کرده است.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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چاپ: گل آذین
۶۶٧91۲۶۵-۶۶

در  نقش هایتان  انتخاب  -برای 
نکاتی  چه  سریال ها  یا  سینما  تئاتر، 

برای شما بیشتر حائز اهمیت است؟
در  باید  مختلفی  *فاکتورهای 
بپذیرم.  را  نقشی  که  باشد  هم  کنار 
متن و فیلمنامه، کارگردان و تهیه کننده 
است.  اهمیت  حائز  من  برای  بسیار 
برای من بسیار مهم است که با چه 
تهیه کننده ای کار کنم و البته با آقای 
تخت کشیان )تهیه کننده سریال زخم 
کاری( پیش از این در ۶ کار همکاری 
همکاری  برای  ایشان  اسم  و  داشتم 
نقش های  است.  حجت  برایم  کردن 
مقابل و همبازی ها و نقشی که قرار 
است بازی کنم از دیگر نکاتی است 

که به آن توجه می کنم.

حرفه ای  بازیگران  از  -برخی 
نقش های کوتاه را نمی پذیرند! کوتاهی 
شما  برای  چقدر  نقش ها  بلندی  یا 

اهمیت دارد؟
نقش ها  بلندی  یا  *کوتاهی 
است  ممکن  ندارد.  زیادی  اهمیت 
هم  بی خاصیتی  و  بلند  نقش های 
پیشنهاد شود که من آنها را نمی پذیرم 
ولی یک نقش کوتاه خوب و جذاب را 
حتما قبول می کنم. البته همه بازیگران 
دوست دارند که نقش شان بلند باشد، 
نقش های  برای  پیشنهادی  وقتی  اما 
می دهم  ترجیح  نباشد،  بلند  و  خوب 

نقش های خوب و کوتاه را بپذیرم.

-چه نقش هایی را دوست دارید 
بازی کنید که تاکنون به شما پیشنهاد 

نشده است؟
در  که  است  سال   2۰ *حدود 
تئاتر و سینما و تلویزیون کار می کنم 
ژانرهای  در  را  مختلفی  نقش های  و 
بازی  طنز  و  درام  جمله  از  متفاوت 
را  مخاطب  طنز،  کارهای  کرده ام. 
هم  را  بازیگر  و  می کند  خوشحال 
درام هم  آثار  و  نگه می دارد  سرحال 
غم وغصه خودش را دارد که همه این 
ژانرها را تجربه کرده ام و هیچ نقشی 
نیست که دوست داشته باشم و بازی 

نکرده باشم.

از ضعف  بازیگران  از  -بسیاری 
انتقاد  کشورمان  در  فیلمنامه نویسی 

دارند... نظر شما در این باره چیست؟
که  فیلمنامه نویسانی  از  *من 
باالتر  سنین  در  بازیگر  زنان  برای 
متفاوتی  و  خوب  شخصیت پردازی 
بازیگرانی  برای  دارم.  گالیه  ندارند، 
نوشته  خوبی  نقش  هیچ  ما،  سن  در 
مادر  به  نقش ها  همه  و  نمی شود 
پیر  مادربزرگ  یا  خانواده  خواهر  و 

ضعف  یک  این  و  می شود  خالصه 
در میان نویسندگان ماست که نقش 
ندارند.  بازیگر  زنان  این  برای  خوبی 
باال،  سنین  در  بازیگر  مردان  برای 
چه  هر  انگار  و  است  متفاوت  قضیه 
جذابیت شان  می رود،  باالتر  سنشان 
بیشتر  هم  خوب  نقش های  برای 
زود  خیلی  بازیگر  زنان  اما  می شود 
خداحافظی  باید  بازیگری  حیطه  از 
در  بازیگر  زنان  از  بسیاری  کنند. 
ساله   ۶۰ زن  نقش  سالگی   ۴۰ سن 
پیش  کم  بسیار  و  می کنند  بازی  را 
برای  متفاوتی  نقش های  که  می آید 
شود.  نوشته  بازیگران  از  گروه  این 
همه نقش های این گروه از بازیگران 
دارند،  که  توانمندی هایی  وجود  با 

کلیشه ای و دم دستی است.

شرایطی   چه  در  شما  نظر  -به 
پرمخاطب  و  موفق  نمایشی  اثر  یک 

می شود؟
اول  درجه  در  قصه  و  *داستان 
خوب  قصه  اگر  دارد.  قرار  اهمیت 
شود،  کارگردانی  هم  خوب  و  باشد 
قطعا بیننده زیادی خواهد داشت و به 
فروش خوبی هم دست پیدا می کند. 
اگر آماری از همه کارهای موفق در 
سراسر دنیا داشته باشید، خواهید دید 
که همه آنها قصه خوبی دارند. اینکه 
باب شده است برخی آثار بدون قصه 
سرهم بندی  درواقع  و  می شود  کار 
می کنند، درنهایت کار ضعیفی خواهد 
شد و در گیشه هم شکست می خورد.

-آینده سریال های شبکه نمایش 
خانگی را چطور می بینید؟

*می خواهم درباره سانسورهایی 
که در آثار شبکه نمایش خانگی هم 
نم.  بز حرف  ست،  ا ه  کرد خنه  ر
زخم  سریال  به تازگی  که  مشکلی 
کاری با آن مواجه شد و در سریال 
بمانم هم سکانسی  زنده  می خواهم 
حذف  آن  ز  ا بخشی  که  شتم  ا د
آثار  این  که  باشد  ر  قرا اگر  شد. 
یونی  یز تلو ل های  یا سر مثل  هم 
شوند،  همراه  زیاد  سانسورهای  با 
این  و  نخواهد داشت  تماشاچی هم 
یش  نما شبکه  که  ست  ا مشکلی 

خانگی دارد گرفتار آن می شود.
صدای  نسورها  سا ین  ا لبته  ا
عالقمندان  از  بسیاری  و  مخاطبان 
و  است  درآورده  هم  را  نمایشی  آثار 
با  مخالفت  در  کارزاری  که  شنیده ام 
خانگی  نمایش  شبکه  در  سانسورها 
پیش  سال های  است.  افتاده  راه  هم 
هد  شا  ، نبود ها  نسور سا ین  ا که 
سریال های  مخاطبان  که  بودیم 
مخاطب  رفته رفته  ماهواره ای،  ترکی 
خانگی  نمایش  شبکه  سریال های 
را هر هفته  این مجموعه ها  و  شدند 
دنبال می کردند. اما اکنون با این موج 
نمایش  شبکه  به  که  سانسورهایی 
این  رفته رفته  است،  رسیده  خانگی 
داشت  خواهند  ریزش  هم  مخاطبان 
و این کامال طبیعی است و این جاي 

تاسف دارد.

-از کارهای اخیرتان بفرمایید...
کرده ام  کار  سریال   ۳ *اخیرا 
از  سریال  چهارم  فصل  شامل  که 
و  نیمروز  تا  تهران  از  سرنوشت، 
آهسته می بارد می شود. سریال  برف 
حال  در  همچنان  را   ۴ سرنوشت  از 
ز  ا سریال  ریم،  دا تصویربرداری 
سه  شبکه  برای  را  نیمروز  تا  تهران 
آهسته  برف  سریال  و  می کنیم  کار 
می بارد نیز برای شبکه یک در حال 
به  فیلم سینمایی علفزار  تولید است. 
دارم  را هم  دانشی  کاظم  کارگردانی 
ممکن  و  است  موقت  آن  اسم  که 

است تغییر کند.


