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فرهنگاقتصادجامعهسیاست

ورزش

اسالمی  انقالب  معظم  رهبر   
صبح روز گذشته در دیدار رئیس 
مجمع  جدید  دوره  اعضای  و 
تشخیص مصلحت نظام، مجمع را 
از ابتکارات با ارزش امام بزرگوار 
خواندند و با اشاره به سه وظیفه مهم 
این نهاد یعنی »تشخیص مصلحت«، 

»مشاورت در تعیین سیاست های کلی« و »ارائه راه حل در معضالت 
کشور« تاکید کردند: مجمع باید صد در صد انقالبی، فکر و عمل 
کند و انقالبی باقی بماند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری 
اِعمال  مسئولیت بسیار ظریف و خطیر مجمع در »تشخیص و 
مصلحت« افزودند: »مجمع در مواقعی که مصلحتی مهم وجود 
دارد و نظر مجلس شورای اسالمی را بر تشخیص شورای نگهبان 
ترجیح می دهد، باید توجه کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه 
است، طبعا باید بسیار مهم، مسجل و واضح باشد و با نظر اکثریت 
قاطع و قابل قبول مجمع، آن هم برای مدتی معین و موقت اعمال 
شود.« ایشان افزودند: »اِعمال مصلحت باید با نگاه بلندمدت و 
نه روزمره، صورت پذیرد و برای تشخیص آن، بحث های دقیق، 
کامل و مستدل با حضور فعال همه اعضا از جمله فقهای شورای 
نگهبان انجام شود.« حضرت آیت اهلل خامنه ای، تحقق دومین وظیفه 
مجمع یعنی »مشورت دادن به رهبری در تعیین سیاست های کلی 
نظام« را نیازمند بررسی های دقیق و همه جانبه خواندند و گفتند: 
سیاست های کلی، هندسه نظام را در مسائل مختلف تعیین می کند 
و بسیار مهم است. رهبر انقالب اسالمی، تفکیک سیاست های کلی 
در مسائل ماندگار و بلندمدت با موضوعات مقطعی را ضروری 
خواندند و خاطرنشان کردند: »ممکن است برخی از سیاست های 
کلی نیازمند بازنگری و بروز شدن باشد و برخی هم کال زمانش 
سپری شده باشد.« ایشان، مجمع را به »اِتقان« و »استحکام« در 
مستدل،  عالمانه،  بحث های  با  همراه  کلی  سیاست های  تدوین 
مجتهدانه و دقیق، توصیه کردند و افزودند: »به گونه ای عمل کنید 
که سیاست های کلی، »قوی، دقیق و با عبارات گویا و مفید« باشد تا 
پس از مدتی کوتاه نیازمند اصالح یا تجدیدنظر نشود.« »صراحت«، 
»قابل تاویل نبودن« و »پرهیز از ورود به چگونگی اجرا«، از دیگر 
نکاتی بود که حضرت آیت اهلل خامنه ای در مقوله سیاست های کلی 
نظام، مورد تاکید قرار دادند. ایشان، تبلور سیاست های کلی نظام 
در قوانین، سیاست ها و اقدامات دولت و مجلس و سایر قوا و 
دستگاه های مسئول را بسیار مهم برشمردند و گفتند: »سیاست های 
کلی، چارچوب همه اقدامات اجرایی و تقنینی کشور را مشخص 
می کند و دولت و مجلس و همه دستگاه ها باید کامال منطبق با 
پایان  آیت اهلل خامنه ای در  کنند.« حضرت  این سیاست ها عمل 
سخنانشان خاطرنشان کردند: »مجمع تشخیص مصلحت، یادآور 
امام بزرگوار و فرآورده ی انقالب است و در فرآیند اداره و مدیریت 
کشور دارای تاثیر بسیار مهمی است، بنابراین باید تفکرات امام و 
انقالب بر آن کامال حاکم باشد، انقالبی فکر و عمل کند و هیچ 
مصوبه، موضع گیری یا اقدامی متفاوت با مبانی اصلی انقالب و 
میراث گران قدر امام از آن مشاهده نشود.« رهبر انقالب اسالمی 
با تمجید از وجوه مختلف شخصیتی آیت اهلل هاشمی شاهرودی 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از زحمات اعضای فعال 
مجمع تشکر کردند و حضور اعضای جدید در این نهاد را خونی 
جدید، نیرویی فزاینده و موجب امیدواری بیشتر خواندند. ایشان 
همچنین یاد شخصیت های برجسته و فقید مجمع در دوره قبل 
به ویژه آقای هاشمی رفسنجانی و آقایان واعظ طبسی، عسگراوالدی 
و حبیبی را گرامی داشتند و افزودند: آقای هاشمی رفسنجانی در 
سال های متمادی ریاست مجمع با توانایی و تدبیر و آگاهی به 

وظایف خود عمل می کرد.
 حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهور وجود فضای امن 
و آرام در استان ها و کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: »فضای 
جامعه باید امن باشد و نه امنیتی؛ امنیتی شدن فضای جامعه به 
معنای فرار سرمایه، فرار مغزها و عدم پیشرفت است. برای پیشرفت 
و توسعه بایستی فضای جامعه متعادل و آرام باشد. باید توجه 
داشت که فرهنگ و اخالق با بگیر و ببند اصالح نمی شود، بلکه 
در این زمینه بایستی واقعیت های فرهنگی را به مردم معرفی کرد 
و در این صورت مردم بهترین را انتخاب خواهند کرد و پیامبر 
اسالم )ص( نیز همواره بشیر و نذیر بودند و با این شیوه اخالق 
که  فضایی  در  امروز  کردند.  مکه جاری  و  مدینه  در  را  حسنه 
بانوان کشور تحصیل کرده و در مراتب مدیریتی، علمی، پژوهشی 
و تحقیقاتی موفق ظاهر شدند، الزم است در بخش های مختلف 
مدیریتی و اشتغال از ظرفیت آن ها استفاده شود و بایستی تالش 
کنیم عقب ماندگی هایی که از گذشته در این زمینه وجود داشته 
را جبران کنیم بدون هماهنگی با قوای دیگر نمی توان در استان ها 
به موفقیت دست یافت. بایستی با همه دستگاه ها رفتار و تعامل 
مناسبی وجود داشته باشد و از توان و امکانات همه دستگاه ها 

در بخش های اقتصادی و فرهنگی استفاده کرد.«
 محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان صبح روز چهارشنبه 
در حاشیه سفر به روسیه جهت دیدار با مقامات این کشور در 
پاسخ به سوالی مبنی بر این که یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، اعالم کرده که در صورت لزوم تفاوتی بین بازدید 
ندارد،  ایران وجود  نظامی و سایت های هسته ای  از سایت های 
گفت: »چارچوب پروتکل الحاقی و همچنین چارچوب برجام 
برای بازدید از مکان هایی هستند که امکان فعالیت هسته ای در آن 

وجود داشته باشد و ایران تاکنون بر 
اساس گزارش های آژانس در زمینه 
عدم فعالیت های اعالم نشده کامال 
به درستی عمل کرده است. در بند 74 
ضمیمه 1 برجام تاکید شده که هیچ 
برای  بهانه ای  نمی تواند  بازدیدی 

اطالع یافتن از اسرار کشور باشد.«

 علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ارائه خدمات 
پیشگیری به دو گروه خاص کودکان و زنان تاکید کرد و گفت: »در 
دولت دوازدهم پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دو گروه زنان و 
کودکان را به طور ویژه در دستور کار خود قرار داده ایم زیرا گرایش این 
دو گروه به آسیب های اجتماعی به مراتب مخرب تر از سایر گروه های 
اجتماعی است. زمانی که ظرفیت های عمومی جامعه نتوانند به حجم 
مسائل موجود پاسخ دهند در وضعیت نامناسب قرار خواهیم گرفت. 
این در حالی است که معتقدم ابزارهای اجتماعی، اقتصادی و ... ما 
امروز نتوانسته اند به پدیده ای به نام اعتیاد که برخی آن را جرم و برخی 
بیماری در نظر می گیرند پاسخ دهد. به این ترتیب نیازی به راهکارهای 
جدید برای مقابله با این آسیب داریم. انگیزه های اقتصادی در معضل 
اعتیاد بسیار موثر هستند به طوری که در مسئله حمل و فروش مواد این 
انگیزه های اقتصادی تعیین کننده  هستند. انگیزه های اجتماعی نیز به شدت 
در مصرف فرد و گرایش آن به سوءمصرف به شدت تاثیرگذارند. تنوع 
مصرف در میان مصرف کنندگان امروز نسبت به گذشته بسیار فرق 
کرده است و همین تفاوت ها و تنوع ها نیاز به فهم و دانش جدید 
دارند، زیرا امروز نمی توانیم به طور مشخص بگوییم که علت گرایش 
افراد به سوءمصرف مواد افسردگی، فقر، لذت جویی، ناکامی اجتماعی 
و ... است و هیچ یک از این موارد را نمی توانیم عامل اصلی گرایش 

به مصرف مواد بدانیم.«
 معصومه ابتکار، معاون امور زنان 
و خانواده رئیس جمهور گفت: »در 
و وزارت  فناوری  و  علوم  وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
مجموعا 27 درصد کادر هیئت علمی 
را زنان تشکیل می دهند که نشان دهنده 
پیشرفت بسیار خوب زنان در مجامع 

علمی و پژوهشی است ولی به این نسبت حضور زنان در پست های 
مدیریتی دیده نمی شود. در حدود دو دهه پیش بیماری های قلبی از 
زاویه ایمونولوژی دیده نمی شد ولی امروزه یافته های علمی به این 
نقطه رسیده اند ایمونولوژی از عوامل بیماری های قلبی و عروقی است. 
آلودگی هوا می تواند پدیده ایمونولوژیک را تشدید کند که سبب 
بیماری های قلبی و عروقی می شود. میزان تاثیرگذاری محیط روی 
ژن ها مسئله خیلی مهمی است که می تواند برای یک فرد در سنین 
باال بیماری ایجاد کند. سبک زندگی در روند این بیماری بسیار مهم 
است. مسئله سطح زندگی مانند تغذیه، ورزش و... موضوعات مهمی 
هستند که امروزه می توان به آن ها پرداخت. آموزش سبک زندگی به 
خانواده ها و زنان در دستور کار دولت قرار دارد. با آموزش و اصالح 
رفتار می توان سبک زندگی را تغییر داد که درنهایت به کاهش بیماری ها 
می انجامد. در گذشته بیش از 60 درصد از سهم دانشگاه ها را زنان 
تشکیل می دادند که امروزه این نسبت تقریبا متعادل شده است. تا 
پایان این دولت می بایستی 30 درصد از پست های مدیریتی بر اساس 
شایسته ساالری به زنان تعلق گیرد و امیدوارم که این اتفاق در وزارت 
علوم و وزارت بهداشت رخ دهد. با ورود زنان به عرصه مدیریت و 

سیاست گذاری می توانیم دیدگاه های جنسیتی را متعادل کنیم.«
 انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: 
»اعتیاد زنان در جامعه، شتاب گرفته است؛ به طوری که در گروه سنی 
15 تا 29 سال به ازای هر 6.6 مرد ، یک زن معتاد و در گروه سنی 
30 تا 44 سال به ازای هر 15.7 مرد، یک زن و در گروه سنی 45 
تا 64 سال، 16.6 زن معتاد وجود دارد. هم زمان شاهد گرفتار شدن 
کودکان در دام اعتیاد هستیم. امروز با توجه به سبک زندگی و تحوالت 
فناوری، شاهد رشد آسیب های اجتماعی هستیم اما افزایش قابل توجه 
تعداد کودکان کار و خیابان، کودکان بد سرپرست و بی سرپرست، 
مفاسد اخالقی، طالق و حاشیه نشینی و...همه محصول معضل اعتیاد 
هستند و درواقع می توان گفت که وقوع کلیه جرائم بزرگ و کوچک 
و گرایش افراد به بزهکاری درنتیجه گسترش معضل اعتیاد اتفاق 
می افتد. طبق نظرسنجی های انجام شده، 90 درصد مردم، اعتیاد را 
مهم ترین آسیب اجتماعی کشور می دانند. 4.5 درصد جمعیت 15 
تا 64 سال کشور دچار مصرف مواد مخدر هستند. مصرف چندگانه 
مواد مخدر در میان معتادان کشور، به ویژه مصرف کنندگانی که از 
اعتیاد آن ها سال ها می گذرد مسئله دیگری است که با رشد قابل توجه 

و نگران کننده ای همراه است.«
معاون  پژوه،  روشن  محسن   
سازمان  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری 
بهزیستی گفت: »سازمان بهزیستی با 
توجه به تحلیلی که از شرایط اجتماعی 
کشور دارد در پی ایجاد فضایی برای 
گفتمان مشترک با محوریت علمیـ  
اجتماعی است که بتواند در مبحث 

اعتیاد راهگشا و چاره اندیش باشد. راهگشایی و حل مسائل اجتماعی با 
مداخله پژوهش های علمی آسان تر می شود؛ هم چنین این امر می تواند 
کاهش بار اعتیاد را نیز در برداشته باشد. بحث قانونی سازی و توزیع 
دولتی مواد مخدر که از مباحث روز کشور است باید به صورت علمی 
ـ اجتماعی موردپژوهش قرار گیرد. برای ایجاد جایگاه رویکردهای 
مبتنی بر گروه همتا در درمان اعتیاد که نقش مهمی را در کاهش آسیب 
دارند، NGOها و نهادهای مختلفی را تشکیل دادیم. پردازش مسائل 
و معضالت اجتماعی هم چون اعتیاد با نگاه پژوهشی منجر به کاهش 

چنین آسیب هایی در کشور خواهد شد.«
 حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت از دستگیری 569 سارق و 
خرده فروش مواد مخدر در طرح پلیس پیشگیری پایتخت به عنوان طرح 
رعد خبر داد و گفت: » طرح رعد ابعاد مختلفی داشته و تنها معطوف 
به یک حوزه و جرم مشخص نیست بلکه در آن با تمام جرائم برخورد 
می شود در همین راستا با افرادی که اقدام به زورگیری، سرقت، قاچاق، 
خریدوفروش موادمخدر، مشروبات الکلی و... کرده بودند، برخورد 
شد.  اجرای طرح رعد هفته ای یک بار در سطح کالنتری های شهر 
تهران اجرا خواهد شد. کالنتری ها باید به عنوان یک ناجای کوچک 

به مردم خدمت کرده و به آنان کمک کنند.«

 محمدجواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات درباره 
آخرین وضعیت حذف برنامه های 
گفت:  گوگل پلی  در  ایرانی 
و  گرفته  صورت  »پیگیری هایی 
بررسی حقوقی انجام شده تا ببینیم 
دالیل حذفش چه بوده و این اتفاق 

به چه دلیل افتاده؛ چراکه موضوع گوگل پلی تا حدودی با موضوع 
اپل متفاوت است. الزم است فرصت بیشتری داشته باشیم تا با انجام 
تحقیقات بیشتر درباره هر دو مورد نتایج را اعالم کنیم. برای حل 
مشکل فعالیت اسنپ و تپسی در کرج مذاکراتی انجام شده است. 
باید به کسب وکارهای سنتی احترام بگذاریم. نکته مهمی است و 
آن ها نیز باید گذران زندگی کنند اما این که کسب وکار سنتی در 
مقابل حوزه توسعه تکنولوژی مقاومت کند و اجازه ندهد خدمات 
نیست.  قابل قبول  هیچ کس  برای  برسد،  مردم  به  بهتری  رفاهی 
به هرحال همیشه وقتی سرویس های جدید می آیند، چالش هایی 
نیز به همراه می آورد اما نکته حائز اهمیت این است که ما حمایت 
از کسب وکارهای جدید و مدرن را وظیفه خود می دانیم و این در 
حالی است که باید به نیازهای بخش سنتی نیز توجه کنیم. این 
مسئله جزو دستورهای کاری اولیه ما در وزارت ارتباطات بوده 
و هم اکنون نیز موضوع در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در 

حال بررسی است.«
با حضور معاون روابط کار   در جلسه شورای عالی کار که 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه کارگری 
و کارفرمایی باهدف بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص 
مسائل کارگری برگزار شد، تشکیل سه کمیته روابط کار، دستمزد 
به عنوان  دستمزد  کمیته  و  رسید  تصویب  به  ساختار  تغییر  و 
کمیته ای دائمی مامور بررسی هزینه معیشت کارگران در تعیین 
دستمزد شد. ایجاد سه کمیته مذکور به منظور بررسی و تدوین 
یک  تبصره  آیین نامه  به ویژه  کار  قانون  به  مربوط  آیین نامه های 
ماده 7 قانون کار، بررسی تغییر ساختار کارگاه ها و بررسی ابعاد 

مختلف تعیین دستمزد کارگران صورت گرفت.
بانک مرکزی گفت: »آنچه مسلم است   ولی اهلل سیف، رئیس 
دقت نظر های دولت و بانک مرکزی درمجموع باعث جلوگیری 
از نوسانات نرخ ارز است و جلوگیری از افزایش و کاهش های 
هیجانی می شود. آنچه مسلم است سرمایه گذاری با دالر اقتصادی 
نیست. سپرده های بانکی با نرخ 15 درصدی که اعالم کردیم به مراتب 
بازدهی بیشتری دارد و افزایش قیمت دالر در بلندمدت نمی تواند با 
آن برابری کند. لذا دالر گزینه مطلوبی برای سرمایه گذاری نیست. 
دامنه نوسانات دالر در این شش ماه محدود بود و یک چیزی حدود 
190 تومان است و حدود 5 درصد دامنه نوسان داشتیم که جای 
نگرانی نیست و نشان دهنده وجود ثبات در اقتصاد است. گفته شده 
دولت تمایل به افزایش دارد این گفته به هیچ وجه درست نیست. 

دولت تمایل به هر اقدامی دارد که 
منجر به ثبات در اقتصاد کشور شود 
و بتواند اقتصاد را با آرامش مدیریت 
کند و فعاالن اقتصادی افقی روشنی 
از شرایط اقتصادی آینده داشته باشند 
که خوشبختانه در این شش ماه مثل 
سه سال گذشته شامل آن بودیم.«

 هندوانه بازهم مانند ماه ها و سال های گذشته در صدر سنگین ترین 
صادرات محصوالت کشاورزی قرار گرفت و با بیش از 503 هزار تن 
در پنج ماهه امسال حدود 1۸ درصد بیشتر از پارسال شد اما باوجود 
افزایش دو سنتی قیمت این محصول نسبت به سال گذشته همچنان 
جزو ارزان ترین و آب دارترین صادرات ایران محسوب می شود.

 در حالی بانک مرکزی با حذف ارز مسافرتی، متقاضیان را برای 
خرید آن به بازار آزاد و بانک ها روانه می کند که هیچ بانکی فروش 
این ارز که قرار بود با نرخ آزاد انجام شود را در برنامه خود ندارد. 
در سوی دیگر صرافی  بانک ها هم از شرایط چندان یکسانی برای 
فروش ارز مسافرتی برخوردار نیستند. درنتیجه بازنگری در مقررات 
ارزی، بانک مرکزی تصمیم به حذف ارز مسافرتی گرفت. براین 
اساس از 20 شهریورماه حدود 300 دالری که برای مسافران و 
همچنین 200 دالری که برای سفر به عتبات عالیات با نرخ مبادله ای 
اختصاص پیدا می کرد، کنار گذاشته شده و مسافران باید تمام ارز 
موردنیاز خود را از بازار تهیه کنند. البته بانک مرکزی تاکید دارد که 

این ارز با ارائه  مدارک الزم از طریق بانک ها تامین شود.
 بر اساس آخرین آمارهای اعالم شده از سوی مسئوالن، ظرفیت 
تولید نفت خام ایران 4.۸ میلیون بشکه در روز و تولید نفت خام 
ایران بیش از 3 میلیون و ۸00 هزار بشکه در روز است. صادرات 
بشکه  میلیون   2.6 نیز  مردادماه  در  گازی  میعانات  و  خام  نفت 

اعالم شده است.
 تولید محتوای بومی به عنوان حلقه ی مفقوده ی شبکه ملی اطالعات، 
نیازمند مشارکت بخش های خصوصی و تجمیع کنندگان محتواست 
و طرحی که شرکت مخابرات ایران برای افزایش تولید محتوا و 
کاهش تعرفه ترافیک در نظر گرفته، ارزان تر شدن قیمت ترافیک 
سایت های داخلی با میزبانی دیتاسنتر مخابرات ایران در مقایسه با 

اینترنت کشوری و بین الملل را شامل می شود.
 جواد حق شناس، معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن بابیان 
این که بنیاد مسکن انقالب اسالمی مسئولیت ساخت 34۸ هزار 
واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر را بر عهده دارد، 
گفت: »کار ساخت این میزان واحد مسکن مهر در ۸50 شهر زیر 
25 هزار نفر شروع شد و تا به امروز ساخت بالغ بر 315 هزار 
واحد به اتمام رسیده است. 9 هزار واحد مسکن مهر هم تحت 
حوزه بنیاد مسکن انقالب اسالمی در حال تکمیل است. باید توجه 
داشته باشیم که برخی از این واحدهای مسکن مهر دیرتر از سایر 
پروژه ها کلنگ زنی شدند اما در حال حاضر رشد پیشرفت فیزیکی 

این واحدها قابل قبول است.«

 امید روحانی، بازیگر با اعتقاد بر اینکه متاسفانه تلویزیون این روزها 
کمی دچار بحران ساخت مجموعه های جذاب و پرمخاطب شده است، 
یکی از علت های اصلی آن را تنوع سلیقه های مدیران عنوان کرد که 
تلویزیون را گرفتار کرده است. او گفت: »اگر مجموعه ای ضعیف ساخته 
می شوند طبیعتا همه مجموعه عوامل دست به دست هم داده است 
که اتفاق خوبی نیفتد. بخشی مربوط به پرداخت است، بخشی از کار 
مربوط به کارگردانی، بخشی مربوط به بازیگری و هزار عامل دیگر. 
دست کم در چند ماه اخیر هیچ کدام از مجموعه های تلویزیونی که از 
شبکه های مختلف پخش می شوند چه شبکه یک، چه شبکه سه و چه 
شبکه پنج سیما هیچکدام از پختگی الزم برخوردار نیستند و سریال ها 

نتیجه مطلوبی نداشتند.«
 حسین علیزاده در اختتامیه جشنواره ی کهن آواهای تنبور گفت: »ایران 
کشوری بسیار ثروتمند به لحاظ موسیقی است و اقوام مختلف ایران 
هرکدام موسیقی غنی دارند. اگرچه سالیان درازی است که به موسیقی 
کم لطفی می شود اما موسیقی به لطف کسی نیاز ندارد و همواره راه خود 
را می رود. استاد شهرام ناظری و استاد کیهان کلهر از بزرگان موسیقی این 

خطه هستند.« این هنرمند همچنین با 
انتقاد از خطاب کردن بزرگان موسیقی با 
عناوین غیر ایرانی همچون شوالیه، ادامه 
داد: »استاد شهرام ناظری نیاز به عنوان 
شوالیه ندارد و این عناوین به او ارزش 
نمی دهد، استاد ناظری در قلب مردم 

جا دارد و قلب ما برای او می تپد.«
 علی سرتیپی، مدیرپخش دفتر فیلیمیران گفت: »خوشبختانه مخاطبان 
از این طرح استقبال خوبی داشته اند اما هنوز آن اتفاق موردنظر نیفتاده و 
مخاطبان به این طرح هجوم نیاورده اند. هم اکنون شرایط به گونه ای است 
که تعداد تماشاگران فیلم های سینمایی نسبت به گذشته دو برابر شده 
است اما به دلیل کاهش قیمت های بلیت سینماها این طرح به صورت 
ملموس بر روی فروش فیلم ها تاثیر مثبتی نداشته است. به نظر این 
طرح می تواند طرح خوبی باشد، اما فکر می کنم اگر میزان استقبال و 

اطالع رسانی از این طرح افزایش یابد موفق تر خواهد بود.«
 محسن شریفیان، سرپرست گروه موسیقی لیان گفت: »زمانی نواختن 
نی انبان در بوشهر با محدودیت های زیادی همراه بود. خانواده من نیز 
یکی از مخالفان نواختن این ساز بودند اما من خوشحالم که وضعیت 
این ساز در بوشهر فرق کرده و من به آینده نی انبان خوشبین هستم.«

 امیر اثباتی و عزیز ساعتی هم زمان با روز سینما خبر دادند که طرح 
ملی بازسازی موزه سینما سرانجام آماده اجراست. این دو همچنین 
مطرح کرده اند که سینمای ایران خاطرات و داستان های بسیار جذابی 
برای گفتن، دیدن و شنیدن دارد. با توجه به جایگاهی که سینمای ایران 
در کشورمان و در مجامع بین المللی به دست آورده است، شایسته است 

تا موزه ای متناسب با شان آن برپا شود.

 پس از پیروزی 3 بر 2 تیم  ملی والیبال ایران برابر آمریکا در 
ایگور کوالکوویچ،  از جام بزرگ قهرمانان جهان،  دومین دیدار 
سرمربی تیم ملی والیبال ایران در نشست خبری پایان بازی درباره 
بازگشت طوفانی ایران به بازی و پیروزی در ست پنجم گفت: 
»بازی بسیار دشواری را پشت سر گذاشتیم و در طول دیدار لحظات 
سختی برای ما اتفاق افتاد. بازیکنان آمریکا در دو ست نخست در 
دریافت، حمالت پس از دریافت و زدن سرویس بسیار عجیب 
و درخشان ظاهر شدند. آمریکا فوق العاده والیبال بازی کرد. در 
باید برای خودمان فرصت به وجود می آوردیم.  چنین شرایطی 
خوشبختانه از فرصت هایی که حریف در طول ست ها در اختیارمان 
قرار داد، به خوبی استفاده کردیم. آمریکا نمی توانست در کل بازی با 
یک روند بازی کند. باید از فرصت ها استفاده می کردیم و خوشحالم 
که توانستیم با فرصت طلبی از شانس هایمان بهره ببریم از پیروزی 

امروز برابر آمریکا خوشحالم.«
 درحالی که تقریبا 9 ماه تا شروع جام جهانی زمان باقی مانده است، 
فیفا اعالم کرد که از روز 23 شهریور )14 سپتامبر( بلیت فروشی 
فوتبال  به  عالقه مندان  و  شد  خواهد  آغاز  روسیه  جهانی  جام 
می توانند بلیت های بیست و یکمین دوره جام جهانی که تابستان 
سال آینده برگزار خواهد شد را خریداری کنند.  بلیت های جام 
جهانی بر مبنای تیم های شرکت کننده و بازی های شرکت کننده و 

همچنین ورزشگاه های بازی ها در 
اختیار عالقه مندان به فوتبال قرار 
بازی های  برای  گرفت.  خواهد 
مرحله گروهی جام جهانی چهار 
که  گرفته شده  نظر  در  بلیت  نوع 
ارزن ترین آن 17 پوند و گران ترین 

آن ها 165 پوند خواهند بود.
 علی کریمی، اسطوره پرسپولیس که حاال سرمربی تیم نفت 
تهران شده در پاسخ به این سوال که برای نشستن روی نیمکت 
مربیگری چقدر انگیزه دارد، گفت: »من قبال بازیکن بودم و اآلن 
مربی شده ام و نمی شود گفت هرکسی که بازیکن خوبی بوده 
است، مربی خوبی هم خواهد شد، اما ما سعی می کنیم از دوستان 
و مربیان سابقمان استفاده کنیم. طبیعتا راهی که وارد آن شدیم 
وارد حرفه  وقتی  دارم  بالشخصه دوست  اما  است،  راه سختی 
مربیگری شدم بتوانم یک کار مفید برای فوتبال انجام دهم. آدم 
از فردای خودش خبر ندارد، معلوم نیست که ما همیشه باشیم.« 
کریمی درباره اینکه این هفته روی نیمکت نفت می نشیند یا نه، 
گفت: »کارت بازی من قرار بوده که صادر شود، اما اینکه روی 
نیمکت بنشینم یا ننشینم خیلی مهم نیست. تیم ما در بازی های 
گذشته موفق به کسب یک برد شده است که در آن بازی هم 
سرمربی تیم روی نیمکت نبوده و شاید این مصلحت باشد که 

ما فردا هم روی نیمکت نباشیم.«


