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نوبخت، رئيس ســازمان برنامه و 
بودجه خســارت ناشــى از سيل در 
ابتداى سال جارى را 38 هزار ميليارد 
تومان اعالم كرد و گفــت: 15 هزار 

ميليارد تومان از اين مبلغ را...
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عواقب اختالل در 
مبارزه با مواد 

مخدر هستند

دولت بنای حذف 
ارز 4200 تومانی 

را ندارد 

 کاهش فروش نفت 
مطلقا دروغ است
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ناصر نقویان، دبیر هیئت عالی 
گزینش کشور:

گزارش خبری
| دبير هيئت عالى گزينش كشور گفت: ما حتى نيازمند به روزرسانى دين 
خود هستيم چه رسد به قوانين گزينش. متأسفانه گاهى برخى از گزينش ها صرفاً 
به گزينش اعتقادى متمركز مى شود كه اين شيوه غلطى است. گزينش بايد در 

همه ابعاد بوده و تنها وظيفه ما بررسى اعتقادى افراد نيست.
ناصر نقويان، دبير هيئت عالى گزينش كشــور در نشست هم انديشى شوراى 
دبيران ده گانه هسته هاى گزينش كاركنان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى كشور 
كه در محل در محل وزارت علوم برگزار شد، در سخنانى با اشاره به اينكه هيئت 
عالى گزينش درصدد به روزرسانى قوانين است، بيان كرد: متأسفانه در كشور ما 
اصالح قوانين پروسه دشوارى اســت. امروز نقطه اى كه همگى در آن اتفاق نظر 
داريم موضوع تغيير قوانين است. ما حتى نيازمند به روزرسانى دين خود هستيم 
چه رسد به قوانين گزينش. متأسفانه گاهى برخى از گزينش ها صرفاً به گزينش 
اعتقادى متمركز مى شود كه اين شيوه غلطى است. گزينش بايد در همه ابعاد 

بوده و تنها وظيفه ما بررسى اعتقادى افراد نيست.
وى با بيان اينكــه وضعيت امروز اداره هاى كشــور در برخورد با ارباب رجوع، 
نتيجه عملكرد سال هاى گذشته هسته هاى گزينش در كشور است اظهار داشت: 
آيا خود ما امروز از نحوه برخورد كاركنان با ارباب رجوع راضى هســتيم؟ نبايد 
سخت گيرى هاى بى مورد وجود داشته باشد. اگر چنين سخت گيرى هايى صورت 
بگيرد نتيجه آن فرار مغزها خواهد بود. نقش هسته هاى گزينش نهادهاى مختلف 

در نگه داشتن نيروهاى نخبه كشور زياد است.
دبير هيئت عالى گزينش كشــور با اشــاره به سه اصل اساســى موردنياز در 
هيئت هاى گزينش اظهار داشت: ما امروزه به سه اصل صحت، سالمت و سرعت 

در هيئت هاى گزينش خود نياز داريم. مسئله ديگر مسئله تفكيك قانون و مجرى 
قانون است. يك متن واحد مى تواند به شيوه هاى متفاوتى اجرا شود. بايد سعى 
كنيم در قوانين موجود نيزخوانش هاى درســت ترى انجام دهيم. نبايد هيچ گاه 
فراموش كنيم كه مباحث اعتقادى تنها مالك الزم براى گزينش نيست بلكه بايد 

ديگر ابعاد را نيز در گزينش افراد دخيل كنيم.
محمد رضائيان، مديركل دبيرخانه هيئت مركــزى گزينش كاركنان وزارت 
علوم، تحقيقات و فناورى نيز با ارائه گزارشــى نسبت به عملكرد دبيران مناطق 
ده گانه كشور درزمينهگزينش، اظهار داشت: در سال 1397 از مجموع 52 هزار 
پرونده، 22 هزار پرونده مورد بررسى قرار گرفته كه از اين ميزان نيم درصد رد 
شده و 99,5 درصد تائيد شده اســت. از ميان 99,5 درصد گزينشى كه مورد 
موافقت و تائيد قرار گرفته، 15 درصد به صورت رسمى و پيمانى بوده و 85 درصد 

به صورت قراردادى، روزمزد و ساير اشكال همكارى.
وى تصريح كرد: 95 درصد فعاليت هاى مركز به بررسى پرونده ها براى تمديد 
قرارداد اختصاص يافته است و در اين حوزه گزينش چندانى وجود ندارد. تكيه 
اصلى گزينش درزمينهنيروهاى پاره وقت بوده كه اين تكيه صحيح نيست و نياز 

به اصالح دارد. ما بايد تأثيرگذارى گزينش را در مسير اصلى خود قرار دهيم.
در ادامه نشست چند تن از دبيران مناطق به طرح موضوعاتى در زمينهگزينش 

پرداختند.
صمدانيان، مسئول هسته گزينش اصفهان با اشــاره به بى توجهى نسبت به 
چارت ســازمانى گزينش ها خاطرنشان كرد: برخى روش هاى گزينش همچون 
استشهاد محلى و مصاحبه هاى سطحى و … قديمى شده و نيازمند شيوه هاى 

نوين گزينش هستيم.
اجاقى، مسئول هسته گزينش كردستان نيز خاطرنشان كرد: متأسفانه نسبت 
به ساختار گزينش در كشــور غفلت صورت گرفته است. حضرت آقا در بيانات 
خود در ابالغ سياست هاى كلى نظام به اين موضوع تأكيد داشته اند كه گزينش 

بايستى به سمت روش هاى نوين سوق داده شود.
وى در ادامه سخنان خود گفت: متأسفانه هنوز رديف بودجه اى براى هسته ها 
اختصاص داده نشده است. همچنين قوانين مربوط به گزينش به اطالع مديران 
دستگاه ها نمى رســد. روابط انســانى قوى بين گزينش و دستگاه هاى مربوطه 

وجود ندارد.
به گزارش اداره كل روابط عمومى وزارت علوم، ميرزايى، مدير هسته گزينش 
كرمان نيز خاطرنشــان كرد: مديران گزينش در برخــى مناطق حكم و ابالغى 

ندارند و اين موضوع سبب شده كه در برخى موارد با مشكل مواجه شويم.
محمد ظاهرى، مدير گزينش دانشگاه عالمه طباطبايى و رئيس منطقه يك نيز 
در اين نشست با اشاره به لزوم تشكيل كميته هايى در اين بخش اظهار داشت: 
گزينش، شجره امام راحل است. تا امروز كسى اين شجره را هرس نكرده است. 
اگر مى خواهيم اين شــجره به ميوه دهى مطلوب خود ادامه دهد بايستى آن را 
هرس كنيم.به گفته وى، ازجمله اقدامات الزم در اين زمينه تشكيل كميته هايى 
همچون كميته منابع انسانى، كميته تحليل قوانين و آئين نامه ها و كميته تحليل 
مواد آموزشى و پژوهشى مى باشد. تشكيل اين كميته ها مى تواند موجب تحول 
بنيادين گزينش شود و دانشگاه عالمه طباطبايى آمادگى خود را در تحقق اين 

كميته ها در قالب تفاهم نامه هايى را اعالم مى كند.

ســرمقاله
کنکوری ها

| رضــا امیری مهــر- به 
روزهاى سرنوشــت ســاز كنكورى ها 
نزديك ميشــويم آنهم در اين تبعيض 
پر رنگ آموزشــى و نظــام پول محور 
دانشــگاهى. اما هر چه بوده گذشته. 
بدانيد كــه روزهاى قبــل از كنكور از 
اهميت بااليــى برخوردارند. وقتى به  
ساعات آخر مانده به كنكور مى رسيم 
بسيارى دچار اســترس مى شوند. اين 
اســترس اكثرا با ترس از كنكور و رتبه 
آن همراه اســت. اما موضوع مهم اين 
است كه بايد احساس منفى از اطراف 
فرد كنكورى دور شــود. براى كاهش 
استرس و افزايش كارايى ذهن، در اين 
چند روزه بايد نسبت به روزهاى گذشته 
برنامه غذايى متفاوت داشته باشيد، اما 
نه آنقدر كه اين تفاوت به ضرر شما تمام 
شود.ترك كردن برنامه هاى هميشگى، 
نداشتن تفريح و استراحت و نخوردن 
غذاى مناسب شــايد به نظر شما تاثير 
چندانى در نحوه آزمون كنكور نداشته 
باشد اما نظر متخصصين چيز ديگرى 
اســت. آنها براى كاهش اســترس و 
اضطراب در اين روزهاى آخر، توصيه 

هاى عملى فوق العاده اى دارند.
– در شب هاى باقيمانده شام سبكى 
بخورنــد تا راحــت تر بخوابنــد و در 
وعده هاى روزانــه هم، غذاهاى حاوى 
كربوهيدرات هــاى پيچيده مثل نان، 
برنج و سيب زمينى بخورند چرا كه اين 
مواد در طول روز به تدريج آزاد شده و 
توانايى ذهنى را گســترش مى دهند.
از آنجايى كه در كنكور ســرعت، دقت 
و صحت مطرح است، بنابراين داشتن 
خــواب منظم و تغذيه مناســب براى 
داوطلبان از اهميت ويژه اى برخوردار 
اســت. بنابراين از تمرين و مطالعه در 
شــب هاى باقيمانده به كنكور پرهيز 
كنيد، زيرا با بر هم زدن سيستم بدنى 
شــما، اســترس مضاعفى را به شبكه 
عصبى وارد مى كنــد و اين واكنش به 
صورت خستگى و احساس دلهره بيش 
از حــد منجر به اختــالل در حافظه و 

يادگيرى مى شود.
– داشتن كمى استرس براى داوطلب 
طبيعى است و مى تواند خالقيت را در 
داوطلب ايجاد كند و به زندگى او نظم 
دهد و موجب افزايش كارايى در زندگى 
او شود. استرس مفيد، عشق با فرزانگى 
براى يادگيرى، پيمودن و روشــنگرى 
است و بنابراين داوطلبان بايد با عشق 
و عالقــه درس بخوانند، نــه به خاطر 
ارزش هاى خاصى كه جامعه براى آن 
قايل است . همين يك نكته براى رفع 

استرس كافى نيست؟
– داوطلبان كنكور در دو روز پايانى 
از وارد كردن فشــار و استرس به خود 
خوددارى و برنامــه غذايى متعادلى را 

رعايت كنند. 

تنها وظیفه 
ما بررسی 
اعتقادی 
افراد نیست

امید همان زندگی است 
اینقدر که من مــی خواهم به شــما امید بدهم 
هیچکسی پیدا نمی کنید که به شــما امید بدهد 
حتی اگر اسمش امید باشد. اصال بیایید برای اینکه با 
مدیر مسئول و سردبیر و ...دچار سوء تفاهم نشویم 
برایتان یک حکایت از توی خورجینم بیرون بیاورم 
که بگویید این چه تدبیری اســت. این چه امیدی 

است. بابا دمت گرم و...
گفته اند اســبی به بیماری گرفتار آمد و پشــت 
دروازه شهر بیفتاد . صاحب اسب او را رها کرده و به 
داخل شهر شد مردم به او گفتند اسبت از چه بابت 
به این روزگار پرنکبت بیفتاد. مرد گفت از آنجایی که 
غمخواران نازنینی همچون شما نداشت و مجبور بود 

دائم برای من بار حمل کند.
یکی گفت براستی چنین است . من هم مانند اسب 
تو شده ام . مردم به هیکل نحیف او نظری انداختند 
و او گفت زن و فرزندانم تا توان داشــتم و بار می 
کشیدم در کنارم بودند و امروز من هم مانند اسب 
این مرد تنهایم و لحظه رفتنم را انتظار می کشم .می 
گویند آن مرد نحیف هر روز کاسه ای آب از لب جوی 
برداشته و برای اسب نحیف تر از خود می برد . و در 
کنار اسب می نشست و راز دل می گفت . چند روز 
که گذشت اسب بر روی پای ایستاد و همراه پیرمرد 
به بازار شد .صاحب اسب و مردم متعجب شدند . او را 
گفتند چطور برخاست . پیرمرد خنده ای کرد و گفت 
از آنجایی که دوستی همچون من یافت که تنهایش 

نگذاشتم و در روز سختی کنارش بودم .
می گویند : از آن پس پیر مرد و اسب هر روز کام 
رهگذران تشنه را سیراب می کردند و دیگر مرگ را 

هم انتظار نمی کشیدند…

کات و مات
نویسنده: کیش میش

زادگاه 
 پوپولیست
در غرب

َعوام گرايى يا پوپوليســم آموزه و روشى سياسى است 
در طرفدارى كردن يا طرفدارى نشــان دادن از حقوق و 
عاليق مردم عامه در برابر گروه نخبه. در قرن بيستم بيشتر 
جنبش هاى «عامه گرا» بــا جنبش هاى آمريكاى التين و 
هند شناخته مى شد اما از دهه 1980 به بعد اين جنبش ها 
در كشــورهاى كانادا، ايتاليا، هلند، اسكانديناوى و اياالت 
متحده نيز درجاتى از موفقيت را به دســت آورده اســت.
بزرگداشت مفهوم مردم (يا توده) تا حد مفهومى مقدس، 
و باور به اينكه هدف هاى سياســى را مى بايد به خواست و 
نيروى مردم جدا از حزب ها و نهادهاى موجود پيش برد. 
عوام گرايى خواست مردم را عين حق و اخالق مى داند و بر 
آن است كه مى بايد ميان مردم و حكومت رابطهمستقيم 
وجود داشــته باشــد. هم چنين با ايمانى ســاده فضايل 
مردم را در برابر منش فاســد طبقهحاكم يا هر گروهى كه 
موقعيت سياسى و منزلت اجتماعى برتر داشته باشد قرار 

مى دهد و مى ستايد. يكى از ويژگى هاى عوام گرايى يافتن 
«توطئه هاى ضد مردمى» در هر جاســت و اين برداشت 
معموالً به دشــمنى هاى نــژادى و قومى دامــن مى زند.
نظريهعوام گرايى فلسفى بر آراى هربرت شيلر و بر اين فرض 
اوليه مبتنى است كه عامهمردم را افرادى ناآگاه، منفعل و 
ضعيف مى پندارد. تاريخچهآن را به اواسط سدهنوزدهم و 
به جنبش هاى مختلفى كه در سرزمين هايى مثل شوروى 
سابق به وقوع پيوسته است، مى رسانند. ريشهعوام گرايى 
در ميان روشنفكران تندرو روسيه در دهه1860 با ظهور 
نارودنيك ها (مردم باوران) پديد آمــد. نارودنيك ها بر آن 
بودند كه روسيه بى آنكه مرحلهســرمايه دارى را بگذراند 
مى تواند مســتقيم به سوسياليسم برســد و اساس آن را 
مى توان بر كومون هاى روستايى گذاشت. در دهه1870 
دانشــجويان نارودنيك به روســتا (ميان مردم) رفتند تا 
تخم انقالب را بپراكنند.از 1945 در روش كســانى چون 

سناتور جوزف مك كارتى و جورج واالس مى توان يافت. 
ظهور چپ نو را نيز برخى با شــور و شوق پيروزى جهانى 
عوام گرايى شمردند.عوام گرايى را در جنبش هاى روستايى 
اروپاى شرقى پيش از 1939 و نيز در فاشيسم و نازيسم و 
در بسيارى ار جنبش هاى آزادى بخش جهان سوم مى توان 
يافت.نمونه اى از پوپوليســم مدرن را كــه مى تواند مورد 
مطالعه قرار گيــرد دگرگونى هاى دو دههجارى در دنياى 
سياست ايتاليا اســت. هنگامى كه سيلويو برلوسكونى در 
سال 1994 ميالدى همراه با حزب جديدش فورزا ايتاليا 
وارد مبارزه هاى سياسى ايتاليا شد، برلوسكونى گونهتازه اى 
از پوپوليســم را كه بر تمركز بر كنترل رسانه ها برپا شده 
پديد آورد. برلوسكونى و هم پيمانانش با به كارگيرى اين 
شيوه سه مرتبه انتخابات را بردند، در 1994، 2001، و با 
كمك دست راستى هاى جديد مردم آزاد، در سال 2008؛ 

او توانست حدود 10 سال نخست وزير ايتاليا باشد.
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ش
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میثم طلوعی : مترجم

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس:

 نیروهای  نظامی به تذکرات درباره عدم دخالت
در انتخابات عمل کنند

| على مطهرى، نماينده تهران در مجلس گفت: نيروهاى نظامى بايد به تذكرات درباره عدم دخالت 
در سياست و اقتصاد توجه كنند چرا كه اساسا ورود اين نيروها به اين دو حوزه خطرناك است.

«براى تشــكيالت نظامى، سم است كه از جريان سياســى خط بگيرد يا گروه هاى سياسى طمع كنند و 
بگويند ما تيپ داريم، نه اينها ســرباز واليت فقيه هستند. نيروهاى مســلح آبروى خود را نبايد خرج فالن 
نماينده براى رأى گيرى كنند. نيروهاى مسلح بايد از دسته بندهاى سياسى جدا باشند.» اين جمالتى بود 
كه اخير سيداحمد خاتمى امام جمعه موقت تهران خطاب به نيروهاى نظامى مطرح كرد و به نوعى آنها را 
از ورود به هرگونه تحركات سياســى و انتخاباتى برحذر داشت. در همين راستا على مطهرى نماينده مردم 
تهران در واكنش به توصيه هاى اخير سيداحمد خاتمى، امام جمعه موقت تهران به نيروهاى نظامى گفت: 
اين تذكر خيلى خوبى است كه آقاى خاتمى مطرح كردند و اين همان تذكرى است كه امام(ره) بارها گفتند 
و در وصيت نامه شان هم به آن اشاره كردند.او با بيان اينكه اميدواريم نيروهاى نظامى به اين تذكرات عمل 
كنند، گفت: انشاهللا به اين تذكرات عمل شود چرا كه در گذشته دخالت هاى زيادى چه در انتخابات مجلس 
و چه در انتخابات رياست جمهورى از سوى نظامى ها صورت گرفته است درحالى كه اساسا ورود اين نيروها 
به سياست و اقتصاد خطرناك است.  براى خودشان هم خطرناك است و كم كم بايد پايشان را از اين حوزه ها 
بيرون بكشند. مطهرى در پاسخ به اين ســوال كه چه ميزان مسئله حضور نظامى ها در اقتصاد مرتفع شده 
است گفت: پيشرفت هايى در اين زمينه صورت گرفته اســت چراكه مقام رهبرى هم به اين موضوع اشاره 

كرده بودند اما به نظر مى رسد الزم باشد اين امر سرعت بيشترى به خود بگيرد. 

ـ وان ترکیه راه اندازی شد قطار تهرانـ 

امکانات در اختیار خارج بروها!
| شــايد تعبير درستى نباشــد و هر رفتى 
يك آمد هم داشته باشــد و توسعه گردشگرى فقط 
خروج ايرانى و ارز و دالر نباشد براى همين هم گفته 
شده كه در راستاى توسعه  همكارى هاى كشورهاى 
منطـقه و گسترش صنعـت ايرانگردى و جهانگردى، 
با همـــكارى راه آهن هــاى ايران و تركـــيه، قطار 

ـ وان راه اندازى شد. بين المللى تهرانـ 
رجبى مديرعامل رجا دراين باره اظهار كرد: قطار 
ـ وان ســاعت 9:30 صبح ديروز از  ـ تبريزـ  تهرانـ 

تهران حركت كرد و شامگاه  به شهر تبريز  رسيد.
وى ادامه داد: قطار يادشده از ايستگاه تبريز نيز مسافرگيرى و ساعت 22:30 به سمت ايستگاه مرزى رازى 
حركت كرد. مسافران در ايستگاه رازى از قطار پياده شده و تشريفات گمرك و گذرنامه (خروج از ايران) را 
انجام مى دهند، سپس قطار به سمت ايستگاه مرزى كاپيكوى در راه آهن تركيه حركت كرده و در اين ايستگاه 

نيز مسافران از قطار پياده شده و تشريفات گمرك و گذرنامه (ورود به كشور تركيه) را انجام خواهند داد.
وى بيان كرد:  بر اساس توقفات مرزى و تشــريفات اعالم شده در هر ايستگاه، حدود 2 ساعت اين مراحل 
طول مى كشد. قطار پس از حركت از ايســتگاه كاپيكوى حدوداً ساعت 8:00 صبح امروزبه وقت تركيه وارد 
ايستگاه مقصد يعنى وان مى شود كه در مجموع مدت زمان انجام اين سفر در مسير رفت يا برگشت حدود 

24 ساعت است.

     سیاست عمدی و هدفمند افزایش تنش توسط امریکا؛ 

خبردیدگاه

4صفحه الکترونیک / 2000 تومان سه شنبه 4 تیر 1398/  21 شوال 1440/  25 ژوئن 2019/ شماره 3453 / 8 صفحه 

شنبه اول تیر 1398/  18 شوال 1440/  22 ژوئن 2019/ شماره 47 الکترونیک )ضمیمه شماره 3450( / 4 صفحه

www.ka
ena

t.ir

فیلم پرهزینه آقای نوالن

کریستوفر نوالن یکی از پرهزینه ترین فیلم هایش را می سازد. این فیلم در هفت 

کشور تصویربرداری خواهد شد

»آقای گل« هم

رفتــ
مدیران باشگاه پرسپولیس موافقت کردند
 
که علیپور راهی لیگ بلژیک شود
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پنجره مجازی

شوک جدید به نرخ ارز وارد 
نمی شود

ضرب االجل شهرداری برای 

ثبت نام در سامانه »تهران من«

مرگ شعر کالسیک
 
را      اعالم کرده بودند

۶۰ درصد سریال های دنیا معمایی 
و پلیسی هستند
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 برانکو سرمربی کروات و حاال سابق تیم فوتبال پرسپولیس با 

انتشار پیامی در صفحه اینستاگرامی خود از بازیکنان پرسپولیس 

دلجویی و خداحافظی کرد

همسر سرمربی جدید استقالل به روزهای پیش رو مرد 

ایتالیایی خوش بین است. او در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 

خوش آمدگویی بی نظیر، حاال تمرکز تنها...

فرهاد مجیدی، سرمربی تیم ملی امید فوتبال ایران از پایان 

نخستین دوره تمرینات یوزهای جوان تحت نظر او خبر داد

در جدیدترین استوری آیاندا پاتوسی در اینستاگرام، او تولد 

فرزند ایسما گونکالوس را به او تبریک گفته است

| عزت اهللا انتظامى خرداد امسال 95 ساله مى شد، مردى 

كه پسرش درهيچ مراسمى پس از فوتش درباره او صحبت نكرد و 

وجود تمام كارهــاى خيرخواهانه اى كه «آقاى بازيگر» در طول 
با 

انجام داد معتقد است تاريخ بهترين قضاوت را راجع به او 
حياتش 

خواهد كرد. به گزارش كائنات به نقل از ايســنا، به بهانه ى سالروز 

تولد 95 سالگى عزت اهللا انتظامى، مجيد انتظامى پسر اين هنرمند با 

ده هر آنچه از پدر به جاى مانده بود 
بيان اينكه «تا جايى كه ممكن بو

د» عنوان كرد: بايد سر فرصت بنشينم 
به خانه-موزه انتظامى اهدا ش

تا ببينم چيزى باقى مانده كه براى قرار گرفتن در موزه مناسب است 

يا نه. البته بعيد مى دانم چيزى باقى مانده باشد. با اين حال از زمان 

فوت او، دِر اتاقشان را بسته و به آن سر نزده ام زيرا من خيلى به پدر 

كنون اتاقم غرق عكس هاى او است و هنوز نتواستم 
نزديك بودم و ا

م.او ادامه داد: پدر من در زمانى كه 
ت دادن او كنار بياي

با غم از دس

خودشان در قيد حيات بودند تمام وسايل، نشان ها، جايزه هايش را 

به خانه-موزه يا موزه سينما اهدا كرد و چيز خاصى باقى نمانده بود. 

حال در همان روزهاى ابتدايى از دست دادن پدر، شكرخدا 
با اين 

مراه با فيلمبردار به 
گودرزى مدير خانه موزه عــزت اهللا انتظامى ه

سته بودند و همچنين 
خانه ما آمدند و چيزهايى را كه خودشان خوا

وسايلى كه موجود بود با خود بردند. چند عصا، ريش تراش، وسايل 

شخصى، كت شلوار، ژاكت، مسواك، خمير دندان و … بود كه من 

دم و اگر به مرور هم چيزهاى ديگرى پيدا كنم كه 
به خانه-موزه دا

انه-موزه باشد، اهدا خواهم كرد. اين در 
مناســب قرار گرفتن در خ

حالى است كه در حال حاضر شرايط خانه موزه به شكلى طراحى 

داشته باشد، زيرا به طور 
نشده كه جاى نمايش چنين چيزهايى را 

كلى از حالت خانه خارج شــده و نمى دانــم مى خواهند با آن چه 

صريح كرد: اينجا به 
هند.مجيد انتظامــى در ادامه ت

كارى انجام د

عنوان خانه يك هنرمند هيچ نشانه اى از عزت اهللا انتظامى و محل 

ى توانم بگويم كــه حتى ربطى به خانه پدرى 
زندگى اش ندارد و م

ن هم ندارد و هميــن كارهايى كه براى اين خانه انجام شــد را 
م

جام دهند و هيچ فرقى نمى كرد. 
مى توانستند براى خانه بغلى هم ان

البته خود پدرم هم از شــرايط آنجا ناراضى بود اما نمى توان كارى 

هم انجام داد زيرا از شــكل اوليه خانه پدرى من خارج شده است. 

بايد اين خانه به شكلى طراحى مى شد كه وقتى مخاطبى به آنجا 

مى رود حس بازديد از خانه واقعى عزت اهللا انتظامى را داشته باشد. 

كه مردم را به زندگى شخصى هنرمندى 
اين ها چيزهايى اســت 

مانند عزت اهللا انتظامى نزديك مى كنــد.وى عنوان كرد: تا جايى 

كه من اطالع دارم آقاى شــكرخدا گودرزى درحال تالش هستند 

را ايجاد كنند تا اتاقى شــبيه محل زندگى و نمايى 
كه شــرايطى 

د اما از نتيجه آن اطالعاتى 
م در آن به وجود بياي

از ســاختمان قدي

ندارم. نكته ديگر اين اســت كه قرار بود آن خانه به صورت هيئت 

امنايى مديريت شــود و هميشــه يكى از اعضاى خانواده انتظامى 

ن اتفاق نيفتد. پدرم حتى از وضعيت 
ر داشــته باشــد ولى اي

حضو

آثارى كه در ســالن تئاترى اين خانه-موزه اجرا مى شد هم راضى 

د كه پول ندارند و به 
نبود. او دلش مى خواست آنجا براى كسانى باش

كنند و تنها هزينه آب، برق 
صورت مجانى بتوانند كارهايشان را اجرا 

اتفاق هم رخ نداد.اين موزيسين 
و گاز را پرداخت شــود، اما همين 

همچنين درباره فعاليت هاى خيرخواهانه عزت اهللا انتظامى توضيح 

داد: مدرسه اى در ايالم به نام عزت اهللا انتظامى افتتاح شده، در محله 

سالمندان به نام او است. عالوه بر اين ها به 
دربند تهران نيز يك خانه 

ى بود كه مردم او را بسيار دوست 
طور كلى عزت اهللا انتظامى هنرمند

و به هنرمندان و به خصوص كسانى كه بازنشسته ها كمك 
داشتند 

شاد يا هر نهاد ديگرى كه امكانش 
مى كرد. از شــهردارى، وزارت ار

وجود داشــت بُن ها و كمك هزينه هايــى را مى گرفت و با توجه به 

ه كرده بود آنها را تقسيم بندى 
ليستى از هنرمندانى كه خودش تهي

مى كرد. حتى برخى مســئولين كه متوجه اين اتفاق شده بودند. 

كمك هاى خود را از اين طريق به دســت هنرمندان مى رساندند و 

پدر هم به طور مســاوى همه را تقسيم مى كرد، به خانه هنرمندان 

ت هنرمندان برسد.وى افزود: دربين هنرمندان 
مى داد تا آنها به دس

به طور مثال موزيسين ها مى توانند تا روزهاى پايانى عمرشان كار 

دنبال كنند اما فعاليت هايى مثل بازيگرى اين امكان 
هنرى شان را 

ن گذاشته و ناتوان مى شوند ديگر 
را ندارد. وقتى هنرمندان پا به س

توانايى مهارتى خود را از دســت مى دهند. هنرمندانى در كشــور 

هســتند كه چلچراغ مملكت اند، بنابر اين قرار نيست تا وقتى كه 

شان را بدانيم و زمانى كه از كار 
ستاره هستند و جايزه مى گيرد قدر

سفانه در ايران تا زمانى 
افتاده شدند همه چيز را فراموش كنيم. متأ

ــر كار نكنيم هيچ چيزى 
كــه كار مى كنيم پول در مى آوريم اما اگ

200 هزار تومان به 
نداريم. البته كمك هاى خيلــى جزئى و حدود 

هنرمندان پيشكسوت داده مى شــود كه رقمى بسيار ناچيز است.

مجيد انتظامى در ادامه صحبت هاى درباره نامگذارى خيابانى به نام 

ند با تاكيد بر اينكه «عده اى از هنرمندان حقشان است، 
اين هنرم

شود» توضيح داد: من در جريان اين تصميم نبودم و 
از آنها تجليل 

در اخبار خواندم كه قرار است خيابان هايى به نام اين هنرمندان از 

جمله پدرم نام گذارى شود. 
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| عبداله جاویدی- سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت که روسیه و شرکای آن کشور 

برای مقابله با تحریم های جدیدی که واشنگتن می خواهد علیه ایران اعمال کند، گام هایی برخواهند داشت.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه، سوم تیر، گفت که روسیه و شرکای آن کشور 
برای مقابله با تحریم های جدیدی که واشنگتن می خواهد علیه ایران اعمال کند، گام هایی برخواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون وزیر خارجه روســیه در نشست خبری روز دوشنبه خود گفت که 
تصمیم آمریکا برای افزودن به تحریم ها علیه ایران تنها به افزایش تنش ها دامن می زند و واشنگتن به جای 

این کار بهتر است با ایران وارد گفت وگو شود.
به گزارش خبرگزاری روســی اینترفکس ریابکوف در این مورد افزود که «این که آمریکایی ها تهدید به 
تحریم های جدید می کنند و چنین برمی آید که آن را عملی هم خواهند کرد نشان دهنده یک سیاست عمدی 

و هدفمند برای افزایش تنش است.»
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روســیه، در ادامه سخنان روز دوشــنبه خود گفت که «شاهد 
جلوگیری های فزاینده از فعالیت عادی اقتصادی و تجــارت خارجی با ایران بوده ایم و تمامی این اقدام ها 

کامًال غیرسازنده و خطرناك هستند.»
ریابکوف در مورد گام هایی که روسیه قصد دارد برای مقابله با تحریم بیشتر ایران بردارد جزئیاتی ارائه 
نکرد.او البته پیش از این گفته بود در صورتی که سازوکار مالی اتحادیه اروپا، موسوم به اینستکس، برای 

همکاری با ایران راه اندازی نشود، مسکو آماده است به تهران در فروش نفت و امور بانکی کمک کند.
اینکستکس از سوی کشورهای اروپایی باقی مانده در توافق اتمی، برای داد و ستد مالی و بازرگانی با ایران 

پیشنهاد شده، اما این سازوکار تاکنون اجرایی نشده است.

آمریکا باید چیزهایی 
بیش از برجام بدهد


