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پنج شنبه ای که گذشــت ابراهیم 
رئیسی سیزدهمین سفر استانی خود 
را به جنوب ایران آغاز کرد؛ ســفری که 
به گفته خبرگزاری ها 17 نفر از اعضای 
دولت او را همراهی می کنند و احتماالً 
همچون دیگر ســفرهای اســتانی که 
تاکنون انجام شده پرونده ای پر از مصوبه 

برای دولت به همراه خواهد داشت.
اما ماجرای ســفرهای اســتانی در 
دولت سیزدهم چند وقتی هست که به 
دلیل بار اضافی و سنگینی که به دولت 
وارد می کند، حاشیه ساز شده و انتقادات 

زیادی را به همراه داشته است.
همین چند وقــت پیش بــود که 
نماینــدگان مجلس هــم از این ماجرا 
ابرازنگرانــی کردنــد و در نطق پیش از 
دستور خود نسبت به این موضوع هشدار 
دادند. در همین راســتا، سیدموســی 
موسوی در نشســت علنی مجلس و در 
نطق میان دســتور خود با ابراز تشکر از  
رئیس جمهور و اعضای دولت در انجام 
ســفرهای اســتانی تأکید کرد که اگر 
مصوبات این سفرها به سرعت اجرایی 

نشود، اعتماد مردم سلب می شود.
و او تنها نبود که آرا شاوردیان، نماینده 
ارامنه در مجلس  هــم دراین باره گفت 
که باید یک تقویم زمانی مشخص برای 
عمل به وعده های داده شده و تصمیمات 
اتخاذشده در این سفرها به مردم اعالم 
شود تا مردم بدانند که از چه زمانی منتظر 

اجرای این تصمیمات باشند.
به گفته وی، عدم ارائه تقویم زمانی 
مشخص برای اجرای تصمیمات سفرهای 
استانی موجب می شود تا از همان روزی 
که رئیس جمهور از سفر استانی بازگردد 
مردم منتظر عمل به وعده های داده شده 
باشند و با گذشــت زمان این امید مردم 
استان کم کم به یاس مبدل شود و اگر بنا 
باشد که سفرهای استانی نتیجه ای در پی 
نداشته باشد بهتر است اعتبار هزینه ای 
که برای این سفر انجام می شود در اختیار 
استان یا شهرستان مربوطه قرار گیرد تا 

برای مردم هزینه شود.
اما چرا نماینــدگان تا ایــن حد از 

تبعات سفرهای استانی و اجرایی نشدن 
وعده های رئیس جمهور نگران هستند. 
اگر آن طور که صداوســیما بــه نقل از 
صالحی، رئیس مرکز ارتباطات مردمی 
ریاســت جمهوری گفته درست باشد 
در هر سفر اســتانی رئیس جمهور بین 
۲۰ تا 1۰۰ هزار نامه نوشــته می شود و 
این میزان را اگر به وعده ها و مصوبات هر 
سفر اضافه کنید و باز هم اگر جامه عمل 
به این مصوبات و وعده ها پوشیده نشود 
مشخص می شود که حجم نارضایتی ها 

به کجا خواهد رسید. 
 بودجه ای اضافه

 برای سفرهای استانی
اما بحث اعتراض ها و ابرازنگرانی ها 
وقتی جدی تر شد که بودجه نهاد ریاست 
جمهوری در سال 1۴۰1 به عدد 1۴۸۳ 
میلیارد تومان رســید که رشدی ۲.7 
درصدی را نشــان داد و حاشــیه های 

این رشد بی رویه به اندازه ای بود که هم 
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه و هم 
رئیس کمیته اصالح ســاختار بودجه و 
هم خبرگزاری دولت، یکپارچه درصدد 
توضیح درباره آن برآمدند و این گونه بود 
که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: 
»این رقم شامل تجمیع ردیف هایی مثل 
معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، ســتاد مبارزه بــا قاچاق مواد 
مخدر و ردیف های دیگر بوده و با توجه به 
این موضوع بودجه نهاد ریاست جمهوری 

کاهشی بوده است.«
اما این توضیح کافی نبــود چراکه 
بودجه نهادهای مختلف برخالف گذشته 
در بودجه امســال به تفکیک مشخص 
نشــده بود.در همین حال ولی محسن 
زنگنه، رئیس کمیته اصالح ســاختار 
بودجه مجلس در گفت وگــو با فارس، 
در رابطه با افزایش بودجه نهاد ریاســت 

جمهوری، گفت: »بودجه نهاد ریاست 
جمهوری از ۵۰۰ میلیارد تومان به ۹۶۳ 
میلیارد تومان رسیده است که از این عدد 

بیش از 7۰۰ میلیارد تومان اختصاص 
دارد به برنامه های نهاد ریاست جمهوری 
و خدمات یکپارچه دولت نیز در این ردیف 
بودجه دیده  شده است.« به گفته وی از 
عدد هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که حدود 
۹۶۳ میلیارد تومان آن مخصوص نهاد 
ریاست جمهوری اســت مابقی آن که 
حدود ۴۶۴ میلیارد تومان اســت برای 
دستگاه های دیگر دیده  شده که در این 

ردیف بودجه آمده است.
نکته مهــم دیگر امــا، در این حجم 
بودجه وقتی مشخص شد که اعالم شد 
بخش اعظم آنچه موجب افزایش بودجه 
نهاد ریاست جمهوری شده است یک بند 
با عنوان برنامه حکمرانی امور قوه مجریه 
شامل تعهد به مصوبات سفرهای استانی 
است که در بودجه ســال 1۴۰۰ وجود 
نداشت.چنین بود که معلوم شد دولت 
ســیزدهم مبلغ ۵۲۵ میلیارد تومان را 

برای سفرهای استانی در نظر گرفته که 
در سرفصل بودجه نهاد ریاست جمهوری 
آمده اســت. اما از آنجایی که مصوبات 
ســفرهای اســتانی رقمی بیش از این 
میزان است و بودجه موردنیاز برای این 
سفرها در قالب بودجه عمرانی یا افزایش 
بودجه های جاری در نظر گرفته می شود، 
معلوم شد که این بودجه، صرفاً برای اصل 
سفرهای استانی در نظر گرفته  شده است 
و نه مصوبات آن. چراکــه اگر مصوباتی 
که تاکنون در طول 1۳ سفر رئیسی به 
شهرستان ها جمع بندی شود مبالغی 
بسیار بیشتر از مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومانی 
مربوط به مصوبات سفرهای استانی در 

یک سال خواهد بود.
و حاال در شرایطی که به باور بسیاری 
از صاحب نظران و کارشناســان عرصه 
سیاســت؛ کمبــود بودجــه و اعتبار 
گریبان گیر نهادها در کشــور شــده و 
ممانعت از تحمیل هزینه بیشتر به دولت 
ضروری است،  برخی نمایندگان ماجرا 
را به گونــه ای دیگر تقلیــل می دهند و 
می گویند: »وقتی مدیران اجرایی مبانی 
اعتقادی به اجرای تصمیمات نداشــته 
باشند، طبیعی است که سفرهای استانی 
ثمره الزم را نخواهد داشت و موجب ایجاد 

نارضایتی در میان مردم خواهد شد.«
رحمانی نماینده مشــهد در حالی 
این سخن را بیان کرده که بدنه مدیران 
اصلی و میانی کشور در همین چند ماه 
به اندازه کافی تغییر کرده اند که چنین 
دالیل واهی و غیرقابل باوری برای توجیه 
ناکارآمدی سفرهای استانی )اگر بدون 

برنامه باشد( جوابگو نیست.
با این که زمان اندکــی از آغاز به کار 
دولت سیزدهم گذشته به نظر می رسد 
که همانند دولت اصولگرای احمدی نژاد 
بیشتر در پی افزایش کمیت سفرهای 
استانی و تعداد آن هاســت که طی این 
مدت 1۳ سفر انجام شده و کلی مصوبه که 
بودجه اجرایی آن ها هنوز مشخص نیست 
روی دست دولت مانده است؛ حال آنکه 
اگر بنا بر این باشد که تنها مصوباتی اتخاذ 
شــود و رویکرد اجرایی به خود نگیرد، 
جز مشتی وعده بدون ضمانت اجرایی 

همچون گذشته نخواهد بود.

سفرهای استانی در دولت سیزدهم به کدام سو می رود؟

مصوبه های بدون ضمانت اجرایی

دیپلماسی

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل 
گفت: تا اینجا دو رویکرد مثبت برای ایجاد یک 
توافق مقطعی در حال ایجاد است. فلدا باید گفت 
که چشم انداز دســتیابی به یک توافق مقطعی 
تا حدودی نسبت به گذشته خود را بهتر نشان 
می دهد. اما در ارتباط با تهران مسئله فقط جهت 
گیری قدرت های بزرگ فرا منطقه ای نیست، بلکه 
قدرت های منطقه ای از جمله اسرائیل، عربستان 
و دیگر کشور های منطقه همچون ترکیه نیز وارد 
بازی شده اند.به گزارش فرارو دور هشتم مذاکرات 
وین که دو هفته قبل آغاز شده بود، کماکان ادامه 
دارد. اما هنوز سرنوشت گفتگو ها مشخص نشده و 
فضا تقربیاً مبهم است. با این حال سخنگوی وزارت 
امور خارجه می گوید که ایران و آمریکا از طریق 
متن مکتوب غیررســمی در باره چهار موضوع  
رفع تحریم ها، اطمینــان از رفع موثر تحریم ها، 
تعهدات هسته ای، راستی آزمایی و اخذ تضامین 
نظرات خود را ارائه داده اند. اما نگفته اســت که 

مسیر گفتگو ها به توافق نزدیک شده است یا خیر.
به گزارش فرارو،  مهــدی مطهرنیا، معتقد 
اســت: طرف های مذاکره کننده آن سوی میز 
به دنبال توافق های مقطعی هســتند تا بتوانند 
نابســامانی های موجود در پایتخت های خود و 
نظام بین الملل را متوجــه یک تنفس گاه معنا 
دار کنند. تا اینجــا دو رویکرد مثبت برای ایجاد 
یک توافق مقطعــی در حال ایجاد اســت. فلدا 
باید گفت که چشم انداز دستیابی به یک توافق 
مقطعی تا حدودی نسبت به گذشــته خود را 
بهتر نشــان می دهد.این کارشــناس مسائل 
بین الملل می گوید:اما در ارتباط با تهران مسئله 
فقط جهت گیری قدرت های بزرگ فرا منطقه 
ای نیســت، بلکه بازیگران منطقه ای از جمله 
اسرائیل، عربســتان و دیگر کشور های منطقه 
همچون ترکیه نیز وارد بازی شده اند. ایرانی که 
به هیچ وجه نمی پذیرفت که در دوران حســن 
روحانی بازیگران دیگری وارد عرصه گفتگو چه 

مستقیم و چه غیر مستقیم در ارتباط با پرونده 
هسته ای شوند، اکنون شاهد رفت و امد سفرای 
کشــور ها و یا نمایندگان کشور هایی مانند کره 
جنوبی، عربستان و دخالت های آشکار اسرائیل 
در مذاکرات است، به گونه ای رئیس دولت حاکم 
بر تل آویو، اکنون آشکارا می گوید هر توافقی که با 
ایران صورت پذیرد، اسرائیل خود را متعهد به آن 
توافقات نخواهد دانست و عملکرد هجومی خود 

نسبت به تهران را ادامه خواهد داد. 
این استاد دانشگاه می گوید:این چشم انداز، 
توافق را آن هم توافقی مقطعی را با توجه به اوضاع 
و احوال موجود در واشنگتن و لرزان بودن دولت 
بایدن و احتمال روی کار آمــدن یک کنگره با 
اکثریت جمهوریخواهان وشکســت احتمالی 
بایدن در وضعیت حاضر و در سال ۲۰۲۴ بسیار 
ســخت می کند و لغزندگی را بیشتر به نمایش 
می گذارد. از این جهت باید گفت که نیاز ایاالت 
متحده آمریکا به یک توافق آن هــم نیم بند با 

تهران، بســیار کمتر از نیازی متصور می شود 
که تهــران در وضعیت اقتصــادی، اجتماعی و 
سیاسی کنونی خواهان آن است.وی ادامه می 
دهد:این می تواند توافق بدی را بــرای ایران به 
همراه داشته باشد که یک پله از برجام پایین تر 
اســت و بدین ترتیب ریزش هــای موجود در 
حمایت از دیدگاه های انقالبی در تهران با توجه 
به یکدست شدن دولت به معنای قوه مجریه با 
نهاد های فراحکومتی را بیشتر به نمایش بگذارد؛ 
لذا رسیدن به یک توافق در ظاهر و در کوتاه مدت 
می تواند یک نشاط اقتصادی و سیاسی وارد کند، 
اما با توجه به زیر بن های بسیار لرزان، شکننده و 

در عین حال ضد تهران موجود در منطقه و نظام 
بین الملل می تواند یک توافق نیم بند و مقطعی 
را به ضد خود تبدیل ســازد. چرا که با انجام این 
توافق، توقعات فزاینده مردمی بیشــتر خواهد 
شد. نشاط اقتصادی برای مدت کوتاهی زیر یک 
سال به وجود خواهد آمد. اما تحریم های اساسی 
برداشته نخواهد داشــت. پرونده های دیگری 
مطرح می شود و ایران باید به برجام پالس های 

گوناگون دیگر تن در دهد.
مطهرنیا معتقد است: آنچه که تحت عنوان 
دولت انقالبی در ایران خوانده می شود از مجرای 
معنادار خود تهی خواهد شد و مدافعین انقالبی 
خود در دفــاع از ارزش های انقالبــی را با تزلزل 
روبرو خواهد ســاخت. این است که در بعضی از 
رویکرد های کنشــگران یا بازیگران اسرائیلی 
انجام توافق امر مثبتی پنداشــته می شود، چرا 
که نتایج توافق این گونه در میــان مدت و دراز 
مدت به ضد خود تبدیل شود؛ بنابراین می توانیم 
این را بگوییم توافق ضد توافق؛ یعنی سناریوی 
توافق ضد توافق عصری بــه وجود می آید و این 
لغزندگی های موجود را می تواند در میان مدت 

و در دراز مدت افزایش دهد.

چشم انداز لرزان مذاکرات وین از نگاه کارشناس مسائل بین الملل
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به نظر می رسد دولت 
سیزدهم در پی افزایش 

کمیت سفرهای استانی و 
تعداد  آن هاست که طی این 

مدت 13 سفر انجام شده و 
کلی مصوبه که بودجه آن ها 
هنوز مشخص نیست  روی 

دستش مانده؛ حال آنکه 
مصوباتی که رویکرد 

اجرایی به  خود نگیرد جز 
مشتی وعده بدون ضمانت 
همچون دولت احمدی نژاد 

نخواهد بود

جلسه روســای هیأت های مذاکره کننده ایران و سه 
کشــور اروپایی با حضور انریکه مــورا هماهنگ کننده 
گفت گوها در وین برگزار شــد .به گزارش ایسنا، پیش از 

این دیدار نیز جلســه دوجانبه علی باقری، 
مذاکره کننده ارشــد کشــورمان و انریکه 
مــورا هماهنگ کننــده گفت وگوهــا در 
وین برگزار شــد.مذاکرات وین روز جمعه 
با برگزاری جلســات مختلف در ســطوح 
سیاسی و کارشناسی همچنان ادامه یافت.

روز پنج شــنبه نیــز مذاکرات ویــن در دو 
سطح روسای هیأت ها و کارشناسان ادامه 
پیدا کرد. در همیــن چارچوب، علی باقری 

مذاکره کننده ارشد کشورمان در دو دیدار دوجانبه با انریکه 
مورا هماهنگ کننده گفت وگوهــا و میخائیل اولیانوف 
رئیس هیأت مذاکره کننده روســیه بحث و رایزنی کرد.

همچنین دیداری میان باقری و مذاکره کنندگان ارشد 

سه کشور اروپایی برگزار شد. هم چنین نماینده روسیه در 
سازمان های بین المللی واقع در وین، در حساب کاربری 
خود در توییتر، از گفت وگوی برجامی خود با همتایانش از 
سه کشور اروپایی خبر داد.میخائیل اولیانوف 
روز پنجشنبه نوشت: با همتایان تروئیکای 
اروپایی در مذاکرات وین بر سر برجام دیدار 
کردم. تروئیکای اروپایی کمک های مفیدی 
به به روند مذاکرات می کند. این مرتبه در کنار 
دیگر مســائل، درخصوص ایده های اجرای 
توافق آتی از جمله ترتیب اقداماتی که باید 
در این پروسه انجام شوند، صحبت کردیم.

هشتمین دور گفت وگوهای رفع تحریم در 
وین اوایل دی ماه با برگزاری نشست کمیسیون مشترک به 
ریاست علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی 
ایران و انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی 

اتحادیه اروپا آغاز شد.

یک کارشناس مسائل افغانستان گفت: صندوق رای، 
مصالحه و دموکراسی هیچ جایگاهی در ادبیات طالبان 
ندارد. اصوال مگر می توان پذیرفت گروهی که با عملیات 

انتحاری و با این همه خشونت به حکومت 
رسیده حاال تن به مذاکره بدهد؟عبدالمحمد 
طاهری در گفت وگو با ایلنا، در ارزیابی نشست 
بین االفغانی شــکل گرفته در تهران میان 
امیرخان متقی، وزیر امــور خارجه طالبان 
و احمد مســعود و محمد اسماعیل خان از 
رهبران مقاومت افغانســتان و در پاسخ به 
این سوال که با توجه به اینکه طالبان خود را 
قدرت مطلق می داند، آیا تالش تهران برای 

ایجاد همگرایی و تسهیل گفت وگوهای بین االفغانی برای 
تشکیل دولت همه شمول به نتیجه خواهد رسید، گفت: 
نخست باید بگویم که معتقد نیستم طالبان امروز قدرت 
مطلق است چرا که اگر قدرت مطلق بود و آلترناتیوی در 

مقابل خود نمی دید، دیگر نیازی هم به گفت وگو احساس 
نمی کرد. از سوی دیگر ایران یک علقه فرهنگی و در هم 
تنیده با بیت احمدشاه مسعود به عنوان نماد مقاومت دارد 
و نمی تواند آن را و همچنیــن فرماندهان 
ســالم باقیمانده از جهاد ســابق که امثال 

محمداسماعیل خان هستند را رها کند.
رایزن پیشین ایران در افغانستان گفت: 
در نتیجه تهــران دامنه ارتباطــات خود را 
حفظ کرده که هم گروه های مخالف حضور 
داشته باشــند و هم اینکه بتواند این ها را با 
توجه به ناآرامی هایی که در افغانستان وجود 
دارد، برای رسیدن به یک نتیجه قابل قبول 
ساماندهی کند. باید به این مساله واقف باشیم که نه تنها 
تغییری در بنیان های طالبان به وجود نیامده بلکه طالبانی 
که امروز حکومت می کنند نیز از طریق جریان تندروی 

دیگری رهبری می شوند. 

با حضور انریکه مورا همراه بود؛

جلسهروسایهیأتهایمذاکرهکنندهایرانوسهکشوراروپایی
یک کارشناس مسائل افغانستان:

طالبانبهدنبالنمایشمذاکرهاست

پری شاکرین امیرعبداللهیان: 
توافق۲۵سالهباچینعملیاتیشد

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان دیدارهای 
تفصیلی با وزیر خارجه چین گفت: در این سفر توافق 
کردیم که دو طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی 
شــدن توافق همکاری های راهبردی و جامع ۲۵ 
ساله دو کشور را اعالم کنیم.به گزارش ایسنا، حسین 
امیرعبداللهیان افزود: ما همزمــان با گفت وگوها 
در چین مقدماتی را فراهــم کرده بودیم که بتوانیم 
جمعه را روز شروع اجرای توافق جامع همکاری های 

راهبردی دو کشور اعالم کنیم.
     

گفتوگوینخستوزیر
اسرائیلباپوتیندربارهایران

منابع رسمی رژیم صهیونیستی، عصرپنجشنبه، 
اعالم کردند که »نفتالی بنت« نخست وزیر این رژیم 
با »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه تلفنی 
گفت و گو کرده است.به گزارش فارس اوفر جندلمان 
سخنگوی عربی نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت 
:دو طرف پاره ای از مسائل از جمله »امنیت منطقه« 
و چالش های امنیتی در سطح جهان را مورد بحث 
و بررســی قرار داده اند و بر تداوم همکاری ها در این 
زمینه توافق کرده اند. سخنگوی نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی همچنین اعالم کرد که بنت بر اهمیت 
ایستادگی قاطعانه در برابر پیشرفت هایی که ایران در 
برنامه هسته ای خود به دست آورده«، تأکید کرده اند.

    
علم الهدی: 

توهیندرفضایمجازی
جنگدشمناست

نماینده، ولی فقیه در خراســان رضوی گفت: 
انجام نقد در کشور ما آزاد اســت و باید هم صورت 
گیرد، اما کسانی که انقالبی و دلسوز نظام اند باید در 
هنگام نقد کردن حواس خود را جمع کنند طوری 
نقد نکنند که آب به آسیاب دشمن بریزند و بهانه و 
مدرک به دست او بدهند و دشمن به استناد نقدی که 
یکی از مسئولین بیان کرده است، تهاجم خود علیه 
ما را گسترش دهد.به گزارش ایسنا، علم الهدی،امام 
جمعه مشهد بیان کرد: این همه توهینی که در فضای 
مجازی به اشخاص و مسئولین می شود و شرایط را 
برای مردم سیاهنمایی می کنند، همه کار دشمن 
است. مسئولین می گویند ۸۵ درصد مطالب فضای 
مجازی، از خارج کشور منتشر می شود و فقط 1۵ 

درصد مطالب مربوط به داخل کشور است. 
    

مرعشی:
اشتباهتاریخی،

فاصلهگرفتنازرهبریبود
دبیرکل حزب کارگزاران، گفت: عقالی هر دو 
جناح باید دور رهبری حلقه بزننــد و راه حل های 
کارشناسی برای برون رفت کشــور از بحران ها را 
به ایشــان ارائه دهند.به گزارش جماران، حسین 
مرعشی، گفت: متأســفانه فضایی ایجاد شده که 
هرکسی حرف تندتری نزند و رادیکال تر حرف نزند 
سازش کار و فرصت طلب معرفی می شود و می گویند 
به دنبال قدرت است. فضا باید به شکلی پیش برود 
که هرکســی گامی در راه اصالح برمی دارد اقدام او 
درست ارزیابی شــود نه اینکه تخطئه شود.ما یک 
اشتباه تاریخی داشتیم که از رهبری فاصله گرفتیم 

یا عده ای کوشیدند این فاصله را ایجاد کنند.
    

فروشویالهایمنتسببه
ریاستجمهوریدرقشم

مشاور رئیس  جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: ویالهای منتسب به نهاد 
ریاست جمهوری برای تامین هزینه پل خلیج فارس 
و سایر زیرساخت های جزیره قشم به فروش گذاشته 
می شود.به گزارش فرینا، سعید محمد در نشست با 
علمای شیعه و اهل تسنن جزیره قشم افزود: ۲۸۰ 
میلیون یورو اعتبار برای تکمیل پل خلیج فارس قشم 
اســتان هرمزگان مورد نیاز است که با برنامه ریزی 
صورت گرفته و از طریق تهاتر نفتی توسط پیمانکار 
ایرانی ســاخته می شود.سعید محمد تصریح کرد: 
همچنین برای تحقق رویای مردم جزیره در استفاده 
از آب شرب، از ظرفیت آب شیرین کن های موجود 
و پرداخت مابه التفاوت توسط دولت استفاده شده 
و اصالح خط لوله و اجرای طرح توزیع آب شــیرین 

نیز توسط سازمان منطقه آزاد قشم انجام می شود.
    

احمدینژاددکترایافتخاری
همگرفت

وب سایت دولت بهار، نزدیک به هواداران رئیس 
دولت نهم و دهم  با انتشار تصاویری از اهدای دکترای 
افتخاری دانشــگاه بیکنت اســتانبول به محمود 

احمدی نژاد خبر داد.
در توضیح این خبر آمده است: »به پاس خدمات 
احمدی نــژاد در زمینه عمران، مــدرک دکترای 
افتخاری دانشگاه بیکنت استانبول به وی اهدا شد.«

روی موج کوتاه


