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توپ و تور

 پیروزی تیم ملی والیبال ایران 
در المپیک مقابل لهستان مدعی

این پیروزی نفس گیر را در درجه اول باید از رهبری سعید معروف 
و پاس های ویران کننده اش دانست ودرادامه الکنوسرمربی 
روسی و کادر فنی وازهمه مهم تر آنالیزور بین المللی و مشهدی 
تیم ملی نویدمشجری اشاره کرد که اگرچه مشجری در این 
جدال سخت و درصحنه دیده نشد اما تفکرات فنی و آنالیزوری 
وی نقش بسزایی در این پیروزی بزرگ داشت و درواقع والیبال 
خراسان با این نماینده خوشفکرخود در المپیک و به همراه 
تمام ملی پوشان دیده شد وافتخاردیگری برای والیبال خراسان    
کسب کرد و  نشان داد که والیبال خراسان اگرچه این بارپای 
تور نماینده ندارد اما در پشت صحنه نماینده خوشفکری را به 
المپیک گسیل داشته و نشان داد که والیبال خراسان تمام شدنی 
نیست و همیشه یکی از پایه های مستحکم تیم های ملی است و 

حضوری مقتدرانه داشته و دارد.

ناشنوایان ملی پوش خراسان در تهران
از سوی فدراسیون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران 
۵بازیکن ملی پوش خراسانی به دومین دوره اردوی انتخابی تیم 
ملی والیبال ناشنوایان دعوت شدند.این اردو که به منظور آمادگی 
بیشتر ملی پوشان در تهران برگزار خواهد شد ملی پوشان برای 
شرکت در مسابقات والیبال قهرمانی ناشنوایان جهان در ایتالیا 
آماده می شوند.از خراسان صادق اشجعی وسیداحمد حسینی و 
جواد غفوری و سجاد انبوه زن وسعید غفوری به اردوی تیم ملی 
ناشنوایان دعوت شدند.گفتنی است اردوی بعدی ملی پوشان قبل 
از اعزام به ایتالیا در خراسان و به میزبانی هیات ناشنوایان خراسان 

در مشهد برگزار خواهد شد.

ورزش خراسان و المپیک
مدیرکل ورزش وجوانان خراســان رضوی گفت در المپیک 

۶نماینده حضور دارد.
نخست: کاش می گفت شانس مدال هم خواهیم داشت و نام 

ورزشکاران را هم عنوان می کرد.
پدیده و شکست های پایانی لیگ

تیم فوتبال پدیده مشهد که دریک قدمی سهمیه آسیا قرار 
داشت با سه شکست از آسیا دورشد.

نخست: باز جای شکرش باقی است که با مشکالت مالی و 
مدیریتی توانست در میانه جدول بماند.

نوجوان والیبالیست مشهدی در ایتالیا:
تیم ملی والیبال نوجوانان ایران بــرای چند دیدار تدارکاتی 

راهی ایتالیا شد.
نخست: در این تیم یونس جوان از مشــهد حضور دارد که 
قراراست جاپای بزرگان والیبال خراسان در تیم های ملی بگذارد.

کارت زرد

علی شیخ االسالمی: در نخستین روز از 
آخرین ماه پاییز سال 1390 اولین مدیرکل 
ورزش و جوانان خراسان رضوی از دانشگاه  
برگزیده شد.  سید علی اکبر هاشمی 
جواهری دکترای تخصصی ورزش درمانی 
، توان بخشی حرکتی از دپارتمان طب 
ورزش مسکو ، دانشیار و عضو هیات علمی 
دانشگاه فردوسی مشهد می باشد . وی 
832 روز مدیریت ورزش و جوانان استان 
را بر عهده داشت و در این مدت  فراز و 
نشیب هایی به همراه داشت . او پس از 
اداره کل ، مسوولیت تربیت بدنی استان 
قدس رضوی را بر عهده گرفت . آخرین 
مسوولیت وی رییس ستاد ورزشکاران 
حجت االسالم رییسی در خراسان رضوی  
بود . او در همین مدت کوتاه توانست اهالی 
ورزش را از تمام جناح ها و سالیق مختلف 
دورهم جمع کند و به خوبی این مجموعه 

را تا پایان  اداره کند . 
 نظربه این که وی یکی از کاندیداهای وزرات 
ورزش و جوانان می باشد گفت وگویی با 
او انجام دادیم کــه خواندنش خالی از 

لطف نیست . 
هاشمی جواهری مهمترین کار دوران 
مدیریتی خود را نگاه علمی به ورزش 
دانست که در این زمینه کارکنان اداره 
کل را تشویق به ادامه تحصیل کرد و در 
حقیقت سطح علمی کارکنان باال رفت 
وی کار ناتمام خود را حاکمیت، اخالق و 

فرهنگ در ورزش استان  دانست. 
وی گفت :چون شرایط دموکراسی بر 
هیات های ورزشی حاکم نیست با این 
نوع انتخابات هیات های ورزشی مخالفم 
و اعتقاددارم باید سازوکار این انتخابات ها 
عوض شود . وقتی رییس مجمع رییس 
فدراسیون است و اعضا مجمع توسط 
مدیرکل انتخاب می شود. مگر می شود 
رییسی انتخاب کرد که نظر مدیرکل نباشد! 
وقتی تمام مشکالت هیات ها را درنهایت، 
مدیرکل باید پاسخگو باشد ، پس مدیرکل 
حق دارد تالش کند گزینه خودش انتخاب 
شود . من از آن دسته مدیرانی بودم که 
شفاف می گفتم من خودم در هیات ها 
گزینه دارم ولی اگر گزینه دیگری رای 
می آورد از او حمایت می کردم و اگر یادتان 
باشد در ورزش همگانی گزینه اداره کل 
رای نیاورد ولی تا روزی که بودم از آن 

گزینه حمایت کردم .
هاشمی جواهری در مورد چالش های 
دوران مدیریت خود که به فرصت تبدیل 
شد ،گفت : در فوتبال نماینده ای در لیگ 
برتر نداشتیم و در حقیقت مقدمات این 
حضور فراهم شد به عنوان مثال با عباسی 
مدیرعامل سیاه جامگان که هنوز هم 
اعتقاددارم عاشق دل سوخته ورزش است 
چالشی داشتیم ولی این باعث نشد از او 

حمایت نکنیم . 
مساله تیم فوتسال علم و ادب را داشتیم 
که بدون حاشیه به فرش آرا واگذار کردیم 
که خوشبختانه هنوز هم بار فوتسال استان 

بر دوش این مجموعه می باشد . 
 شورای حل اختالف ورزش را با حضور 
مدیرکل دادگستری وقت ، شریعتی و 
مرتضوی ایجاد کردیم که اختالف های 
ورزشی قبل از رفتن به دادگاه کدخدا منشی 
حل شود.ما در ورزش آیین نامه  و قانون 
کم داریم و همین در موارد مختلف برای 
ورزش ما مشکل ایجاد کرده است مثال 
در جذب اسپانسر هیچ سازوکاری نداریم 
،اسپانسر فقط باید هزینه کند ودرقانون 
هیچ سودی برایش تعریف نشده است 
برای همین است بعد از یک مدتی دلسرد 
می شود و البته گاهی هم از اسپانسرها سو 

استفاده می کنند .
وی تاکید کرد: با حضور افراد سیاسی 
در ورزش مخالفم عقیده دارم ورزش 
را باید به ورزشی ها سپرد تا خودشان در 
زمینه های مختلف ورزش برنامه ریزی 
کنند . چون این ها در ورزش ماندگارند. 

آستان قدس نمی تواند به ورزش قهرمانی 

ورود کند چراکه فلسفه وجودی آستان 
قدس، کار فرهنگی است اما می تواند در 
ورزش به عنوان الگوی اخالق و فرهنگ 
غنی رضوی به صورت جدی حضورداشته 
باشد و در این زمینه هزینه هم بکند به عنوان 
مثال در دوره من، محمد دانشور، دوچرخه 
سوار خراسانی پرچم دار بازی های آسیایی 
بود و در این زمینه هزینه هایی صورت 

گرفت که بسیار هم تاثیرگذار بود . 
وی گفت: طرح تحول ورزش رضوی در 
زمان تولیت حجت االسالم رییسی آماده 
شد که با رفتن ایشان از آستان قدس و 

خود من ناتمام ماند . 
البته بودند فدراسیون های ورزشی که با 
هماهنگی مجموعه آستان قدس مسوولین 

فرهنگی خود را انتخاب  می کردند . 
وی افزود: اهل مشورت هستم واصوال آدم 
انتقادپذیری هستم ولی توصیه غلط را از 

هیچ کس نمی پذیریم . 
کار در ورزش قطعا سخت تر از دانشگاه است.

هاشمی جواهری اظهار داشت: در مورد 
انتخاب فتاحی به عنوان مدیرکل ورزش و 
جوانان خراسان رضوی هیچ  نظری ندارم 
ولی اعتقاددارم انتخاب مدیرغیربومی 
توهین به ورزش ما بود چراکه در بدنه 
اداره ی کل، نیروهای خوبی داریم البته 
ازنظر من فتاحی در دوران مدیریت خود 
نمره ی قبولی گرفت. در شرایط خوبی 
اداره کل را تحویل نگرفت و کرونا را هم 
اگر اضافه کنیم درمجموع  بدعمل نکرد. 

 اگر بخواهم سه شــاخص برای مدیر 
بعدی ورزش خراسان بگویم : 1 -سالم 
و صادق باشد 2- ورزش را بشناسد و صرف 

تحصیالت ورزشی کافی نیست  3- مورد 
وثوق اهالی ورزش باشد . 

وی متذکر شد: قطعا با سمت مدیرکلی 
دیگر به ورزش استان برنمی گردم ولی 
از هیچ کمکی به ورزش استانم دریغ   

نمی کنم البته اگر از من بخواهند. 
وزارت ورزش یکی از مهمترین وزارتخانه های 
دولت می باشد و البته مدیریت این وزارت 
هم کار بسیار سختی است . گزینه هایی که 
این روزها در فضای مجازی مطرح می شود 
واقعی نیست. وزیر ورزش باید سیاست 
بلد باشد ولی سیاسی تصمیم نگیرد. 
درزمینه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

و جوانان کار کرده باشد . 
 به نظر من برای ادغام ورزش و جوانان 
کار کارشناسی انجام نگرفت و سازمان 
جوانان تحت تاثیرورزش و تربیت بدنی 
قرار گرفت.وی تاکید کرد: متاسفانه فهم 
درستی از صحبت های مقام معظم رهبری 

در ورزش نداریم . 
ایشان فرمودند تفکر انقالبی- اسالمی باید 
بر ورزش ما حاکم شود . باید از تجربیات 
باتجربه ها استفاده بکنیم و به جوان ها 

میدان دهیم .
  با توجه به  شناختی که از حجت االسالم 
رییسی دارم و البته این شناخت دوطرفه 
است اگر از من کمکی برای وزارت ورزش 
خواسته شود قطعا باجان و دل می پذیرم 
ودراین زمینه قطعا برنامه هایی هم دارم. 

دکتر هاشمی جواهری گفت به شخصه 
اعتقاددارم نشریه نخست با توجه به کسوت 
20 ساله ای که در ورزش دارد باید تاثیر 
گذاری بیشتری بر ورزش استان داشته باشد . 

محمد مهدیزادهمحمد مهدیزاده

دکترسیدعلی اکبر هاشمی جواهری در گفتگو با نخست ورزشی:

به ورزش خراسان رضوی برنمی گردم!

عضو منتخب شورای ششم شهر مشهد گفت: شورای پنجم 
مشهد مقدس بجای فرافکنی باید پاسخگوی عملکرد خود 

در برخی حوزه ها همچون دوچرخه سواری بانوان باشد.
مهدی ناصحی اظهار داشت: موضوع ایستگاه های دوچرخه و 
سیاست گذاری و برنامه ریزی آن در دوره شورای شهر فعلی 
مشهد انجام شده و شورای ششم قبل از استقرار هیچ گونه 

دخل و تصرف و تصمیمی در این رابطه نداشته است.
ناصحی در واکنــش به برخی مباحث نســبت به اعمال 
محدودیت در دوچرخه سواری بانوان افزود: شورای ششم 
در چند هفته اخیر در مرحله بررسی گزینه های شهردار 
منطبق بر شاخص ها بوده و تاکنون هیچ گونه ورود مصداقی 
به برنامه های اجرایی و حتی سیاست گذاری های شورای 

پنجم نداشته و ندارد.
عضو منتخب شورای ششم شــهر مشهد افزود: شایسته 
است شورای پنجم که مدعی حمایت از بانوان بود لیست 
بوستان های بانوان و فضاهای مدنظر برای ورزش زنان را 
رسما اعالم کرده تا مشخص شود سرانه ورزش بانوان نسبت 

به استانداردهای الزم چه فاصله زیادی دارد.
ناصحی تصریح کرد: بهتر است مدیریت شهری و شهرداری 
مشهد به جای پروژه های نمایشی و پرهیاهو که نیازسنجی 
و مطالعات میدانی و پیوست فرهنگی مشخصی ندارد به 
مسایل اصلی شــهر پرداخته و به جای فرافکنی به طور 
شفاف، پاسخگوی چهار سال عملکرد خودش در زمینه های 

مختلف ازجمله ورزش بانوان و نیز ورزش همگانی باشد.

مهدی ناصحی : سیاست گذاری دوچرخه سواری بانوان ربطی به شورای ششم ندارد
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برای کیمیای چندپاره ایران
علیرضا مجمع: با بازی های هفته آخر احتماال فردا در شهر 
قدس گالت قهرمانی لیگ برتر به پرسپولیس لبخند می زند 
و برای پنجمین سال پیاپی قرمز های تهران جام طالیی لیگ 
برتر را باالی سر می برند.همین که این لیگ با تمام لیگ های 
قبلش تفاوت داشت و تا روز آخر دو تیم در کورس قهرمانی 
قرار داشــتند خودش نوعی برتری کیفیت است. تا حاال در 
هیچ لیگی نایب قهرمان لیگ میانگین دو امتیاز برای هر بازی 
را کسب نکرده بود، که این بار این اتفاق افتاد و تا قبل از هفته 
پایانی سپاهان اصفهان میانگین باالی دو امتیاز را برای خود 
رقم زده است. این یعنی اینکه فصل بعد لیگ برتر به شدت رقابت 
فشرده ای دارد و باوجود حضور سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا 
و فشردگی بازی های لیگ احتماال لیگ 21 بسیار حساس تر و 

شانه به شانه تر است.
*

کمی از حال و هوای فوتبال فاصله بگیریم و به بهانه المپیک به 
موضوعی برسیم که ما را به شدت غمگین کرد. مبارزه کیمیا 
علیزاده دارنده برنز المپیک ریو که بعد از المپیک از ایران رفت 
با ناهید کیانی هم تیمی سابقش که در اولین دور از بازی ها 
به جبر قرعه باید باهم بازی می کردند. بازی را کیمیا برد و به 
سمت هم تیمی سابق و مربی قدیمش رفت و به رسم معمول 
تکواندوکارها خواست به او احترام بگذارد. اما با برخورد سردی 
مواجه شد که تمام فضای رسانه ای را تحت تاثیر خود قرارداد. 
کیمیا اسمش را روی کمربندش بارنگ پرچم ایران حک کرده 
بود. ازهم گسیخته. ایران ازهم پاشیده. ما خودمان با دست 
خودمان تجزیه کردیم ایران را. کیمیای بی هویت ظاهری 
دارد آخرین تالش هایش را می کند که این زنجیر قطع نشود. 
اما او هنوز دختر ایران است حتی اگر زیر پرچم بی سرزمین ها 
بازی کند. کیمیا فرزند ماست، حتی اگر یک شب را بیرون از 
خانه مانده باشد. خانم مربی، همبازی قدیمی پشتتان را به او 
نکنید. همین که تلویزیون ایران مقابل اوست کافی است برای 
اینکه شما با کیمیا همدل باشید. نان شمارا هیچ کسی از این 
فدراسیون نمی دهد که نگرانش باشید از دستش بدهید. کمی 

رفیق باشید، کمی آدم باشیم، فقط کمی.
*

ماجرای کیمیا و ناهید کیانی یک طرف، دلقک بازی مجریان و 
گزارشگران تلویزیون که حال بد ما را از رودررویی این دو دخترمان 
بدتر کردند یک طرف. واقعا استانداردهای گزارشگری که چه 
عرض کنم، استانداردهای انسان بودن را جابجا کردید. واقعا 
خجالت نمی کشید از اینکه اسم یکی از طرف های مبارزه را در 
طول سه راند حتی یک بار هم به زبان نمی آورید؟ مگر کیمیا 
پدر شمارا کشته؟ این بخشنامه و دستور از هرکسی رسیده 
باشد و گزارشگر فقط به سیاق مامورم و معذور آن را اجرا کرده 
باشد فرقی ندارد. این حکم برای علی فروغی شبکه سه باشد 
یا آقای علی عسگری تفاوتی ندارد. به شدت کار کینه ورزانه ای 
است. از کار گزارشگر بدتر بخشنامه ابالغی به مجریان سازمان 
است که به آن ها گفته شده متن زیر را بی کم وکاست جلوی 
دوربین بخوانند:»ورزشکاری که از مالیات شما مردم استفاده 
کرده و رشد کرده وطنش را ترک کرده و رفته کشور دیگری 
که بی حجاب بازی کند و ...« واقعا شرم نمی کنید؟ شما چنان 
کیمیا را مقابل مردم می خواهید قرار دهید که انگار اوست که 
باید به جای شما شرمگین باشد. مردمی که حرف های شمارا 
شنیدند گفتند مالیات ما اگر خرج کیمیا شده است، نوش جانش، 
ما راضی ایم. چرا اصرار دارید در همه حال خودتان را بده کنید؟ 
واقعا فکر می کنید مردم نمی دانند مجری شما اجازه خروج به 
همسر قهرمانش نداده است واالن دارد  داد وطن پرستی و مالیات 
می دهد؟ یا خودتان را زده اید به ندیدن یا واقعا نمی بینید. کسی 

که خواب است را می شود بیدار کرد، شمارا نه.

هفته سی ام مسابقات فوتبال لیگ برتر 
باشگاه ها در حالی در شهرهای مختلف 
کشور روز8مردادماه برگزار خواهد شد 
 که پدیده مشهد در ورزشگاه امام رضا )ع(

میزبان تیم فوالد خوزستان است.
شاگردان مهدی رحمتی در پدیده که 
با قبول شکست مقابل مس رفسنجان 
سومین شکست پی درپی در هفته های 
پایانی متحمل شده اند نه تنها سهمیه 
آسیا را از دســت دادند بلکه جایگاه 
هفتم جدول را دودســتی به پیکان 

تقدیم کردند.
آن سوی میدان باید ازتیم فوالد اشاره 
کرد که با رهبری نکونام خود را به جمع 

۵تیم باالی جدول رساند و در ایستگاه 
پایانی اگر مقابل پدیده در مشهد به 
پیروزی دیگری دست پیدا کند ممکن 

است در صورت توقف گل گهر سهمیه 
آسیا را کسب کند. به یقین نبرد این دو 

استقاللی هم می تواند دیدنی باشد.
بدین ترتیب در هفته پایانی اگرچه 
رقابت اصلی برای کسب قهرمانی بین 
پرسپولیس و سپاهان است اما در میانه 
جدول پدیده در صورت پیروزی بر فوالد 
می تواند لیگ را با سربلندی و در مکان 

مناسبی به پایان ببرد.
این دیدار روز8مرداد در ورزشگاه امام 
رضا )ع( در شرایطی برگزار خواهد شد که 
پدیده مشهد بازهم نیاز به حمایت های 
شارژه مالی و روحی مسوولین دارد تا 
با شکست فوالد لیگ را با پیروزی به 

پایان برساند.

ملی پوش طالیی ایران با اشاره به نقدهایی 
که این روزها از او می شود، گفت: برخی 
ها انتقادهایی را داشتند که دست آنها را 
هم می بوسم اما برخی دیگر ناجوانمردانه 
نقد کردند که آنها را نخواهم بخشید. 
این افرادی که مغرضانه انتقاد می کنند 
به نظرم ایرانی نیستند و دلشان برای 

این سرزمین نمی سوزد. 
 جواد فروغی در پنجمین روز بازی 
های المپیک پس از پنجمی ایران در 
نیمه نهایی تپانچه میکس المپیک 
توکیو گفت: در مرحله مقدماتی  شروع 
خیلی خوبی نداشتم و در انتها هم 
خوب نبودم امــا در نهایت به نیمه 
نهایی صعود کردیم.در بیست تیر، 
یک مرحله جدید آغاز و امتیازهای 
قبلی پاک می شود،  خدا را شکر در 
آن مرحله هم خوب بودیم و نمره قابل 

قبولی ثبت کردیم. 
نخستین مدال آور کاروان ایران در توکیو 
ادامه داد: اما  ابرقدرت های تپانچه کار 
را سخت کردند و حتی تیم اول هند 
و کره جنوبی هم حذف شدند و این 
نشان از سطح باالی این دیدار داشت. 
از طرفی ما هم سابقه المپیک نداشتیم  
با این حال به نظرم عملکرد ما خوب 

بود و راضی ام.
فروغی درباره اینکه  تیراندازی به رشته 

های مدال آور اضافه شده است، گفت: 
خوشحالم از اینکه تیراندازی رشته 
مدال آور است.البته این فقط منوط به 
مدال من نیست.  در تپانچه اصال سابقه 
مدال آوری نداشتیم و در مسابقات 
قهرمانی آسیا  قطر مدال آوری کردیم 
و توانستیم موفقیت ها را ادامه دهیم. 
البته کرونا و تعطیالت در تمرینات و 
مسابقات ما فاصله انداخت ولی ما کار 

خود را ادامه دادیم. 
وی اضافه کرد: جام جهانی هند خیلی 
مهم بود و امتیاز مهمی داشت و با کسب 
مدال، رنکینگ ما خوب شد و تپانچه 
رشد یافت. در کرواسی هم خوب ظاهر 
و طالیی شدیم. تیراندازی در رسانه ها 
دیده شد و از طرفی هم توقع را باال برد و 
امیدوارم بتوانیم این توقعات را به خوبی 

پاسخ دهیم.

فروغی در پاســخ به این پرسش که 
کســب مدال طال و حضور در برنامه 
های مختلف روی تمرکز او برای این 
مسابقه تاثیر گذاشته بود یا خیر، تاکید 
کرد: اگر بگویم تمرکزم بهم نریخته بود، 
دروغ گفته ام. از لحاظ زمانی، زمان من 
گرفته شد همچنین احساس رضایت از 
کسب مدال طال باعث شد تا حدودی  

افت کنم. 

حوالی استادیوم

پدرام خسروشاهی

پدیده میزبان فوالد خوزستان 
مچ اندازی استقاللی ها در مشهد

قهرمان لیگ بیستم در هفته سی ام مشخص خواهد شد.
تکلیف قهرمانی لیگ بیســتم به هفته آخر کشیده شد و 
حاال دو تیم پیکان و استقالل نقش تعیین کننده ای در 

قهرمانی دو تیم پرسپولیس و سپاهان دارند.
پرسپولیس روز جمعه اگر موفق به شکست پیکان شود، 
بدون حرف و حدیث قهرمان لیگ برتر شــده و بدون در 
نظر گرفتن هیچ احتمالی برای پنجمین فصل پیاپی جام 

قهرمانی را باالی سر خواهد برد.
اما در صورتی که مقابل پیکان متوقف شود، بی شک نتیجه 
بازی سپاهان و استقالل سرنوشت قهرمان را مشخص خواهد 

کرد. در صورت مساوی پرسپولیس مقابل پیکان و پیروزی 
سپاهان مقابل استقالل، هر دو تیم ۶۵ امتیازی خواهند 
شد اما با توجه به این که تفاضل گل پرسپولیس بهتر از 
سپاهان است )تفاضل گل پرسپولیس: 31، تفاضل گل 
سپاهان: 28(، شاگردان نوید کیا باید با 3 گل مقابل استقالل 
به پیروزی برسند )در این صورت تفاضل گل دو تیم برابر 
می شود اما تعداد گل زده سپاهان بیشتر از پرسپولیس 
خواهد بود(. نتیجه ای بعید و بسیار دور از انتظار آن هم 
با توجه به روند خوبی که شاگردان مجیدی در این هفته 

های اخیر در پیش گرفته اند.

موضوع زمانی جالب می شود که بدانیم استقالل فرهاد 
مجیدی طی 10 هفته اخیر در مجموع 3 گل دریافت کرده 
و بسیار بعید است در یک بازی آن هم در ورزشگاه آزادی 

با 3 گل اختالف شکست بخورد.
درنهایت در صورت شکست پرسپولیس مقابل پیکان نیز، 
سپاهانی ها با هر نتیجه ای که مقابل استقالل به پیروزی 
برسند می توانند جام را باالی سر ببرند . باید دید فرهاد 
مجیدی و شاگردانش مقابل ســپاهان شکست خواهند 
خورد یا به رغم پنجمین قهرمانی پیاپی رقیب سنتی خود، 

زردپوشان سپاهانی را شکست خواهند داد.

قهرمانی قرمزها درگروی جوانمردی آبی ها

مغرضان ایرانی نیستند!مغرضان ایرانی نیستند!
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 استفاده از سلول های بنیادی پرتوان 
برای درمان سکته مغزی و پتانسیل 

تومور زایی آن ها
 محققان توانسته اند با استفاده از باز برنامه ریزی سلولی و فاکتورهای 
پرتوانی، سلول های بنیادی پرتوان القایی موسوم به سلول های 
iPS را بسازند که ممکن است در درمان سکته مغزی اهمیت 
پیدا کنند. محققان نشان دادند که تزریق مستقیم سلول های 
iPS به مغز مدل های موشــی، باعث تمایز این سلول ها به 
سلول های نوروبالست هم در مغز نرمال )موش های سالم( و 
هم در حالت پس از سکته )در موش های دچار سکته مغزی( 
می شود. سلول های iPS می توانند تعداد قابل توجهی نوروبالست 
را در محل سکته تامین کنند که این امر حاکی از آن است که 
استفاده از این سلول ها می تواند یک رویکرد درمانی مناسب برای 
انواع بیماری های عصبی مانند سکته مغزی و یا دیگر جراحات 
مغزی باشد. اما به دلیل خاصیت تومور زایی ذاتی سلول های 
iPS، با تزریق این سلول ها در مغز موش ها تراتوما )نوعی تومور 
خوش خیم( تشکیل شد. این مشاهده تأیید دیگری است که 
باید سلول های پرتوان را قبل از پیوند، به سلول های موردنظر 
تمایز داد و سلول های تمایزیافته را خالص سازی )=عاری از 

سلول های بنیادی پرتوان باقیمانده( کرد.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1038/jcbfm.2010.32

نقش والدین و مربیان در بازی های تابستاني 

بچه ها براي بازي به دنیا آمده اند آن ها آموختن را با الگوبرداری از اطراف 
خود شروع می کنند ،بازي براي کودکان است بگذارید در اطراف خود 
کاوش و جستجو کنند و با کمک شما والدین و مربیان به سواد جسمي 
دست یابند . به آن ها اجازه دهید که فعالیت های بدني موردعالقه 
خودشان را انجام دهند و فراموش نکنید که لذت بردن بزرگ ترین 

مشوق کودکان در فعالیت های مختلف می باشد .
در اینجا این سوال پیش می آید که چطور می توان با دستورالعمل ساده ای 
به نام سواد جسمي ، فرزندان خود را وادار کنیم که زمان بیشتري را 
به فعالیت های بدني اختصاص دهند ؟ سعي کنید اسباب بازی هایی 
را هدیه دهید که ترغیب کننده ای باشد براي فعالیت بیشتر آن ها و 
افزایش دهنده لذت بازي.اعتمادبه نفس و عشق به حرکت و مهارت های 
مختلف در کودکان سه موردي است که با توجه به ویژگی های مختلف 
کودکان آن ها را می توان افزایش داد. و سعي کنیم با طبقه بندی مناسب، 
حرکات پیچیده تری را آموزش دهیم. ماهیت فعالیت های مختلف با 
رشد و سن بچه ها تغییر می یابد و بدین منظور  با برنامه ریزی توسط 
والدین و مربیان در طول زندگي و تمرکز بر مهارت های اساسي آن 
ها، فضایي را ایجاد کنیم تا این فعالیت های پایه ،گسترش یابد . البته 
طبیعي است که بخواهیم از کودکان خود محافظت کنیم و از آسیب 
دیدن آن ها جلوگیري کنیم. لذا باید آن ها را تشویق و ترغیب به کشف و 
خطرات معقول اطراف خودشان کنیم و اینکه سعي کنیم از گفتن ))نه 
این خطرناک است دوری کنید(( و یا راهکارهایي را براي نحوه دست یابی 
کودکان ایجاد کنیم که در توانایی های  جسمي موفق شوند و این یک 
هدیه باارزش است که می توانیم به آن ها بدهیم که اعتمادبه نفس 
جسمي بیشتري کسب کنند و والدین و مربیان می توانند برنامه های 
متنوع و جذابي را براي کودکان غیرفعال تدارک دیده و سعي کنند 

آن ها را به فعالیت وا دارند  . 
اگر به دنبال سرگرمي براي کودکان هستید دوستان و خانواده و مربیان 
باتجربه، تاثیر بسزایي درروند رشد کودکان و بازی های مختلف در حوزه 

فعالیت های ورزشي دارند .
تابستان گرم و دغدغه والدین ، بی تحرکی کودکان ،مشکالت بسیاري را 
به همراه دارد در این مقاله کوتاه سعي خواهیم کرد با کمک شما تعطیالت 

تابستاني گرم را قشنگ تر و خنک تر دلپذیرتر کنیم .

پزشکی

یادداشت

 دکتر پیمان فیروزآبادی- دکترای بیوتکنولوژی میکروبی دکتر پیمان فیروزآبادی- دکترای بیوتکنولوژی میکروبی

ستاره نعمتیستاره نعمتی

تغذیه

سهیل کرمانی نژادسهیل کرمانی نژاد

تنها اسطوره بدن سازی و پرورش اندام در 
تاریخ است که سه بار قهرمان قهرمانان جهان 
شد.وی با حضور در دفتر موسسه رسانه گستر 
نخست درباره جایگاه بدن سازی و پرورش 
اندام ایران در جهان گفت: خوشبختانه 
ورزشکاران ما حضوری موفق را در جهان 
تجربه کرده اند و ما در بخش آماتور در جهان 

حرف اول را می زنیم. 
علی تبریزی نوری 7 سال عضو تیم ملی 
ایران بوده و طی این مدت افتخارات بسیاری 
کسب کرد. وی کارشناس خبره و عضو هیات 
 رییسه فدراسیون بدن سازی و پرورش اندام 
ایران است. در تیرماه 13۵1 در شهر مشهد 
متولد شد، قهرمان 3دوره اورال جهان در 
بدن سازی و پرورش اندام ،7طال و 2نقره 
جهان،7طالی آسیا و کسب ۴طال و یک نقره 
در مسابقات و تورنمت ها ازجمله افتخارات 

این ورزشکار است. 
جایگاه بدن سازی استان در کشور

تبریزی درباره جایگاه بدن سازی و پرورش 
اندام خراسان رضوی در کشور می گوید: 
طی 10 سال گذشته حضور من و برادرانم و 
همچنین سامان سرابی،ساقی،جواد سلطانی 

و محسن عباسپور در این رشته در کشور 
رقیب نداشتیم اما با کنار رفتن ما متاسفانه 
استعدادیابی و نخبه پروری صورت نگرفت 
و بدن سازی در مشهد از روزهای طالیی 
خود فاصله گرفت ولی طی یکی دو سال 
اخیر بدن سازی و پرورش اندام در جایگاه 

نخست کشور قرارگرفته است.
بدن سازی در آمریکا

وی درباره جایگاه بدن ســازی در آمریکا 
می گوید: در این کشور بخش خصوصی 
است که به جد فعالیت می کند و ورزشکار 
زمانی می تواند جایگاهی برای خود داشته باشد 
که بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری 
پیدا کند و این امر زمانی اتفاق می افتد که 
رسانه ها و مطبوعات به این ورزشکار رویکرد 
مثبتی داشته  باشند تا بتواند حامیان و 

اسپانسرهای قابل مطرحی را جذب کند از 
طرف دیگر بروکراسی و ارتباطات در آمریکا 
و اروپا نقشی ندارد و سازمان های دولتی 
هیچ گونه احاطه و تسلطی روی مدیریت و 
سکان داری ورزش ندارند و همه تصمیمات 
بر عهده بخش خصوصی است بنابراین افراد 
به اندازه زحمت و تالش خود به افتخارات 

ورزشی دست پیدا می کنند.
نقش مکمل ها در ورزش

تبریزی در خصوص استفاده ورزشکاران 
از مکمل ها و داروها در این رشته در میان 
برخی از ورزشکاران بانوان و آقایان مرسوم 
شده است می گوید: ببینید بین مکمل ها و 
داروها باید تفاوت قائل شد مکمل ها ضروری 
است و هر ورزشکار حرفه ای و نیمه حرفه ای 
بیش از ۴00 تا 2000 کالری در حین تمرین 
می سوزاند بنابراین الزم است این حجم 
کالری را ریکاوری کند اما در بحث استفاده 
از داروها ما خط قرمز داریم و باید برحسب 
استانداردها و با مجوز پزشک و متخصص 
استفاده کرد تا سبب مشکالت حاد جسمانی 
به ورزشکار وارد نشود برخی از این داروها در 
اروپا برچسب داروهای تحقیقاتی دارند به 
این معنا که این داروها هنوز در حال تحقیق 
و بررسی هستند که متاسفانه در کشور بدون 
در نظر گرفتن این موارد استفاده می شوند و 

مربیان ما هم هیچ نظارتی نمی کند.

تبریزی در گفتگو با نخست ورزشی اظهار داشت :

ایران قهرمان  بدن سازی آماتور در جهان
با کمک بارهنگ و عرق 

نعنا الغر شوید

برای اینکه تاثیر و خواص بارهنگ و عرق 
نعناع برای الغری مشخص شود، بهتر 
اســت ابتدا خواص این دو گیاه دارویی 
را جداگانه بررسی کنیم، سپس خواص 

ترکیب آن ها را بهتر متوجه می شویم.
بارهنگ دارای خواص ادرارآور است و سموم 
را دفع می کند. همچنین ویژگی هایی دارد 
که به مهار احساس گرسنگی و اشتهای 
کاذب تا حد زیادی کمک می نماید. همچنین 
دانه های بارهنگ خاصیت ملین داشته 
و در درمان یبوست مزمن و رفع یبوست 

خفیف موثر است.
عرق نعناع نیز به طور طبیعی فاقد کالری 
و دارای طعم دلپذیری اســت که باعث 
می شود یک انتخاب هوشمندانه در زمان 
کاهش وزن باشد. در یک مطالعه کوچک 
که روی 13 فرد سالم انجام شد، مصرف 
یک کپسول روغن نعناع منجر به کاهش 
اشتهای این افراد گردید. البته برای اثبات 
این موضوع به تحقیقات بیشتری نیاز است.

از دیگر خواص نعناع این است که حرارت 
معده را افزایش داده و درنتیجه هضم معده 
را باال می برد. همچنین عرق نعناع میزان 
چربی  سازی را در بدن کم می کند. عرق 
نعناع، یک داروی طبیعی محبوب برای 
کمک به هضم است و امروزه بسیاری از 
دارو هایی که برای مشکالت گوارشی تجویز 
می شوند حاوی عصاره نعناع هستند. به طور 
کل مصرف نعناع به هر شکل باعث فعال 
شدن آنزیم های گوارشی و تسهیل جذِب 
بهتر مواد غذایی به کاهش وزن و درنتیجه 
سوخت وساز بهتر و کاهش وزن می شود.

اثر تسکین دهنده  منتول در نعناع، باعث 
آرامش معده هنگام مدفوع و حرکت آن 
در روده ها می شود. نوشیدن یک فنجان 
چای نعناع یا مقداری عرق نعناع پس از 
هر وعده غذایی می تواند به کسانی که 
دچار یبوست و ناراحتی معده هستند، 

کمک کند.
ازآنجاکه طبع عرق نعناع گرم و خشک 
)صفراوی( بوده اما طبع دانه های بارهنگ 
سرد و خشک است ترکیب بارهنگ و عرق 
نعناع ترکیبی متعادل و عالی است که 
همه افراد با طبع سرد و گرم می توانند 

از خواص آن بهره ببرند.
شربت بارهنگ و عرق نعناع با کمک به 
معده و روده، خاصیت ادرارآوری، کاهش 
اشتها و درمان یبوست می تواند در الغری 
موثر باشد؛ البته توجه کنید که صرفا 
نوشیدن این شربت باعث الغری شما 
نمی شود و شما باید رژیم غذایی مناسب و 
ورزش و تحرک بدنی کافی را نیز در برنامه 
روزانه زندگی خود بگنجانید. با نوشیدن 
این شربت در کنار رژیم الغری مناسب، 
می توانید از غلبه سردی معده، اشتهای 

کاذب و مشکالت معده در امان بمانید.

مجید خروشی

 دکتر امیری خراسانی ریاست فدراسیون ورزش های 
روستایی و بومی محلی که برای شرکت در مجمع 
سالیانه هیات های استان خراسان رضوی شرکت 
کرده بود گفت : لیگ رشته های هفت سنگ و 
چوب کشــی را به زودی برگزار می کنیم و در 
خاتمه تیم های اول تا 1۶ به لیگ برتر و 1۶ تیم 
بعد به لیگ دته یک می روند . باید تصریح کنم 
این رقابت ها مربوط به خانم ها و آقایان می شود. 
از سال بعد هر استان می تواند یک تیم با مربی 
درجه 2 روانه بازی ها بکند . دکتر امیری می گوید 
امسال برای اولین بار کالس مربیگری درجه 2 
کشور هستند . من امیدوار هستم با این روز ملی 
چند ســال آینده داوران و مربیان کشور ما به 
درجات بین المللی برسند . در حال حاضر برخی از 
ورزشکاران رشته های کالسیک دارای تجهیزات 
عالی هستند و همین حرکت نوید روزهای بهتری 
در بخش داوری و مربیگری می دهد. دکترامیری 
ضمن عذرخواهی از روسای هیات های افزود با 
شرایط کنونی ماهم در تنگنا هستیم اما سعی و 
تالش می کنیم تا حدودی مشکالت را مدیریت 
کنیم . بودجه امسال ما یک میلیارد  ۶00 میلیون 
تومان بوده و تنها می توانیم رقم های کمی به 
استان ها بدهیم به طور مثال سهیم استان شما 
۴ میلیون تومان است که میدانیم بسیار ناچیز 
است . با فعالیت خوب و درست آقای خوش باطن و 
همکارانشان و حمایت های درست و اصولی آقایان 
فرزاد فتاحی مدیرکل و جبار قوچانژاد معاونت 
ورزش ایشان هیات شما جزو برترین های کشور 

قراردارد و مدیریت خوب و قابل قبولی دارد . 
من واقفم باراصلی کار بر دوش عزیزان در روستا 
و شهرستان است لذا از همه شما سپاسگذاری 

میکنم البته هدیه ای ناچیز برای شما عزیزان در 
نظر گرفته شده است که تقدیمتان می گردد . 

دکتر امیری رییس فدراســیون ورزش های 
روستایی و بومی محلی تصریح کرد به زودی 
در مسابقات کشتی های سنتی مناطق ایران 
و وفوتووالی تصویب شده و اجرایی خواهد شد 
. ضمنا با هماهنگی تربیت بدنی آستان قدس 
رضوی و در صورت توافق مسابقات مختلف لیگ 
ما در دهه کرامت به صورت متمرکز در مشهد و 
قم برگزار و خاتمه آن هم در روز فرخنده والدت 
حضرت ثامن الحج باشد. البته لیگ های بانوان 
در قم پیش بینی شده است . ما ۴0 هزار روستا 
در کشور داریم هزینه مسابقات ما بسیار ناچیز 
است از صاحبان صنایع و بخش خصوصی تقاضا 
می کنم تیم داری می کنند زیرا این قشر بسیار 
واجد شرایط هستند و کار برای آنان همانند فرایض 
دینی است در خصوص بیمه ورزشی که به رقم 
نفری ۴0 هزارتومن  رسیده گفت با فدراسیون 
پزشکی ورزشی صحبت شده و قراراست برای 
روستاها قیمت ها بازنگری شود. در مجمع سالیانه 
هیات های خرسان رضوی دکتر فرزاد قتاحی ْ 
جبار قوچانژاد و خوش باطن به همراه تنی چند 
از روسای هیات ها شهرستان ها حضور داشتند . 
مسابقات استانی در دو قسمت زیر 7۵ هزار نفر و باال 
7۵ هزار نفر برگزار می گردد و سال قبل شهرستان 

خواف در قسمت باالی 7۵ هزار نفر مقام نخست 
به دست آورد که با لوح تقدیر از آنان تقدیر شد و 
شهرستان بجستان با کمتر از جمعیت 7۵ هزار 
نفر اول شد . دکتر فتاحی مدیرکل ورزش گفت 
با لیگ های اداره کل و تخصیص بودجه نسبتا 
مناسب ۴0 سالن در حال ساخت برای روستاییان 
داریم که در مراحل پایانی است و 8 زمین چمن 
مصنوعی که تاکنون افتتاح شده است . وی هم از 
مدیریت خوب و تالش همگانی آقای خوش باطن 
و همکارانشان تشکر و تقدیر کرد و اشاره کرد اگر 
امسال مقام سوم کشور را به دست آوردیم مطمئن 
هستند سال بعد به همان جایگاه نخست کشور 
خواهیم رسید . دکتر فتاحی گفت ما 32 شهرستان 
داریم و تالش می کنیم با بهترین برنامه ریزی در 
بخش های ورزشی قهرمانی- فرهنگی کارکنیم 
و تاکنون 308 برنامه اجرا و توسط کمیته ارزیابی 

مورد قرارگرفته است . 
اکبری رییس هیات بجستان که جزو بهترین های 
استان هستند خطاب به ریاست فدراسیون گفت 
هیات های ما در تنگنا هستند هرچند جناب مدیرکل 
و خوش باطن بسیار کار می کنند اما جوابگو و 
کافی برای جمعیت مشتاق و عالقه مند روستا 
نیست. وی درخواست کرد مسابقات نوجوانان 
و جوانان که در زمان امتحانات برگزار می شود 

به زمان دیگری موکول می شود .

بازی های روستایی صاحب لیگ شدند  

Nakhost Varzeshi

بیژن قنبری



Nakhost Honari

مجید خروشی- هنرمندی که  اهل بجستان 
است و به عنوان جوانترین شاگرد استاد محمود 
فرشچیان تاکنون در عرصه های مختلف هنری 
به خصوص خوشنویسی و تهذیب موفق به 
خلق آثار قابل توجهی شده است. آخرین اثر 
رونمایی شده این هنرمند که با حضور استاندار 
بود، تابلوی قرآنی سوره »حمد« است. فرصتی 
فراهم شد تا ساعتی با این هنرمند در موسسه 
مطبوعاتی رسانه گستر نخست گفت وگو کنیم.

ابتدا خودتان را معرفی کنید و از سوابق هنری 
تان بگویید؟

هاشم طالییان ، متولد 64 هستم که خوشنویسی 
را از دوران کودکی نزد استاد مجید علیشاهی 
بجستانی آغازکردم و در طول دوران تحصیل 
هم نزد استادان دیگر بهره مند شدم. در سال79 
و در حالی که فقط 15 سال داشتم مقام دوم 
استان را کسب کردم و در 18 سالگی به عنوان 
جوان ترین هنرمندی بودم که به درجه ممتازی 
نائل شدم و سپس درجه فوق ممتاز را کسب 
کردم و هم اکنون نیز در حال پژوهش و تحقیق 
و نگارش برای دریافت درجه استادی هستم. 
شاگرد برگزیده استاد محمود فرشچیان، چهره 
ماندگار هنر اسالمی،کسب نشان کنفرانس 
بین المللی مشهد 2017درجه یک هنر،عضو 
افتخاری فرهنگستان هنر و دانش ماساچوست 

آمریکا و کسب تمبر ویژه سازمان کنفرانس 
کشورهای اسالمی را در کارنامه افتخارات 
هنری داراست و در حال حاضر در فضای مجازی 
به تدریس و آموزش هنری خود می پردازد.

 عاملی که جذب این هنر شدید؟ 
در سال 77 و در حالی که فقط 13 سال داشتم 
به عضویت ستاد نماز جمعه بجستان درآمدم 
و به خاطر داشتن خط زیبا، تبلیغات ستاد نماز 
جمعه را    بر عهده من گذاشتند.این اولین و 
مثبت ترین قدم برای ترویج مبانی  اسالمی و 
شناخت مسیر درست اعتقادی در زندگی ام 
بود و من را به سمت هنر خوشنویسی سوق داد.

چه مقام هایی تاکنون کسب کرده اید؟
 درسال89 نیز در جشنواره جوان برتر به عنوان 
جوان و اندیشمند برتر خراسان رضوی انتخاب 
شدم.اوایل بهار 90 یکی از آثارم که مزین به 
سوره مبارکه بقره بود.رونمایی شد. این را به 
فال نیک گرفتم و در سال 91 گواهی بین المللی 
مهارت را از جامعه آکادمیک آلمان دریافت 
کردم.در سال 92 نیز نخبه برتر فرهنگی ،قرآنی 
خراسان رضوی شدم و درهمین سال یکی از 
آثار بنده در جشنواره جهانی هنر در بخش طرح 
اول شد و به عنوان چهره ماندگار و برجسته 
هنر خوشنویسی در جشنواره عمار انتخاب 

شدم. در اردیبهشت سال 92 هم با حضور 
استاندار خراسان رضوی اثر بنده رونمایی 
شد که هزینه حاصل از فروش آن به سازمان 

مدرسه سازی اهدا شد.
در مراسم افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه 
قرآن و عترت و همایش تجلیل از خادمان 
قرآن کریم از اثر خوشنویسی »صبح امید« که 
به تایید فرشچیان رسیده بود، رونمایی شد و 
خیلی امیدوارم با موافقت ستاد مقابله با کرونا 
نمایشگاهی از آثار خود را با هدف قدردانی از 

خادمان سالمت در مشهد برگزار کنم.

در تصویر سازی آثار از طبیعت الهام می گیرید 
یا عوامل دیگر نقش دارند ؟

زیبایی هنر در الهام گیری نیست بلکه خارج از 
تصور بصری مخلوقات است معتقدم خلق یک 
اثر هنری اگر از روی یک تصویر و الگو برداری 
باشد مهارت است نه خلق یک اثر جدید  اثری 
را می توان خلق دانست که  نتیجه و حاصل یک 
تفکر و اندیشه توسط هنرمند باشد ما وقتی 
تصویری را از طبیعت الگو برداری و نقش پذیری 
به آن می بخشیم . الهام گرفتیم اما زیبایی هنر 
واقعی نتیجه بصیرت انسان است و همین دلیلی 
است که استاد فرشچیان آثارش را خلق کرده 
و ما به عنوان شاگرد ایشان تالش کردیم که 
راه استاد را در پیش بگیریم.یعنی هرکسی که 

مهارتی در یک حوزه هنری داشت، هنرمند 
نیست. عرصه هنر با توجه به معنای لغوی آن باید 
عرصه ای سرشار ازادب، تعهد، علم ومعنویات 
باشد و در آن وجود خداوند وعظمت وزیبایی 
قدرت او آشکار شود و من تالش کردم آثارم 
را برحسب آیات قرآنی و احادیث برگزینم و 

نتیجه و حاصل آن اثرگذاری بر دل هاست.

تعریف هنر اسالمی از نگاه جهانی چیست؟
جایگاه هنر اسالمی ازجمله خوشنویسی، 
معماری، نقاشی، نگارگری و تهذیب توسط 
رایزن های فرهنگی ما به صورت جدی موردتوجه 
قرار نگرفته و نتوانستیم در این راستا حرکت 
قابل توجهی را در پیش بگیریم علیرغم این 
که هنر در این ممالک دارای ارزش بیشتری 
است و ما با وجود داشتن اساتید و هنرمندان 
قابل برای ترویج و توسعه هنر کم گذاشتیم 
به عنوان مثال آثار گوته و شکسپیر در کتاب های 
درسی خارج کشور به چشم می خورد اما در 
کتاب های آموزش اسالمی نقش آثار فرهنگ 
اسالمی و بزرگان هنر و نهج البالغه و قرآن 

خیلی کم رنگ است.
امیدوارم دولت آینده به نقش هنرمند ،سینما 
و بهره گرفتن از هنرمندانی مانند داریوش 
ارجمند که نقش های مهمی در ترویج و توسعه 
فرهنگ اسالمی و مذهبی دارند و خواهند 

داشت توجه بیشتری صورت گیرد معتقدم 
از اهمیت و تاثیر گذاری آثار این هنرمندان 

بر سایر فرهنگ ها غافل شده ایم.
ضمن تقدیر و تشکر از همه مدیران و مسووالن 
استان که در راستای ترویج فرهنگ اسالمی 
تالش می کنند .مراسم جشنی با حضور داریوش 
ارجمند هنرمند خوب کشورمان در مشهد به 
مناسبت زادروز این استاد و اسطوره هنر در 
سینما مراسمی به پاس تجلیل از زحمات و 
تالش های وی در عرصه سینما و تلویزیون به 
همت موسسه خیریه همدم برگزار کردیم و در 
این مراسم یکی از آثار برجسته خود را برای 
حمایت از بچه های این موسسه به مزایده و 

فروش گذاشتم.
سه تا از آثار من با حضور تولیت استان قدس 
رونمایی شد، یک اثر درباره شهید سردار 
سلیمانی و چندین آثار قرآنی دیگر همچنین 
موزه  ای با حضور تولیت آستان قدس رضوی 
افتتاح شد که خیلی مورد استقبال قرار گرفت .
چندین بار آثار بنده  به عنوان آثار برگزیده 
نمایشگاه های بین المللی قرانی در مراسم 
افتتاحیه این نمایشگاه با حضور معاون رییس 
جمهوری و آقای الریجانی و استانداران وقت 
رونمایی شده است.همچنین اثر جدیدم با 
حضور رستمی رییس نهاد مقام معظم رهبری 

در کشور رونمایی شد.

گفت و گو با جوانترین شاگرد استاد محمود فرشچیانگفت و گو با جوانترین شاگرد استاد محمود فرشچیان

هنر اسالمی در مسیر تعالی  هنر اسالمی در مسیر تعالی  
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Nakhost Honari

»محمد فیلی« بازیگر پیشکسوت سینما و 
تلویزیون ایران در برنامه »محاکات« خاطرات 
سالیان طوالنی حضور خود در عرصه هنر 
را مرور کرد و از اساتید گوناگونی نام برد 
که برخی هنوز هستند و برخی دار فانی 

را وداع گفته اند.
محمد فِیلی، اظهار کرد: دوران ابتدایی به 
مدرسه سنایی شیراز در نزدیکی »تنوره 
بُو قِیریا« می رفتم که یکی از محله های 
شیرازی ها و خیلی جای معروفی بود. 
متاسفانه االن از بین رفته است و دیگر این 
محله وجود ندارد. کالس سوم بود و یک 
معلم داشتیم به نام خانم آل عصفور که از 
شیرازی های قدیمی و با مرام بود. بعضی 
از معلم ها می توانند مسیرزندگی آدم ها 

را از همان بچگی عوض کنند.
بازیگر نقش شمر در سریال »مختارنامه« 
یادآور شد: در سال 1337 برای اولین بار 
روی صحنه رفتم و این برای من انگیزه ای 
شد. وقتی پدرومادرها تشویقمان کردند 
حس خیلی خوبی داشت. همیشه معلم 
ها بودند که تشویق می شدند و برایم سوال 
بود که آن زمان آنقدر ما را تشویق کردند. 
سال ها ذهنم را مشغول کرده بود. دلم 
می خواست باز هم حوضی باشد و بروم و 
نقشی بازی کنم. این اولین و آخرین باری 
بود که در دبستان توانستم این نمایش را 
بازی کنم. بعدها دوستم را دیدم. او بازاری 
شده بود و مشغول کار بازار شده بود. من 
همینطور دنبال این بودم که چطور می 
توانم وارد عرصه بازیگری شوم. ورودم به 
عرصه بازیگری خود قصه جداگانه ای دارد.

او توضیح داد: این نمایش باعث شد تا من 
وارد عرصه بازیگری شوم. اینطور نبود که 
بعد از این نمایش به دنبال دیدن فیلم و 
خواندن کتاب بروم چون آن زمان اینطور 
نبود که امکانات و فضاهایی مثل فرهنگسرا 
در همه محله ها باشد. در شیراز یک سالن 
کوچک 1۵0 نفری به نام ابوریحان داشتیم 
. بعدها که وارد تئاتر حرفه ای شدیم در 
این سالن کار می کردیم. االن خیلی از 
مساجد هم از این برنامه ها می گذارند. 

اما آن زمان اینطور نبود.

ماجرای سربازی رفتن بازیگر شمر
فِیلی بیان کرد: ژیمناستیک کار می کردم 
و خیلی هم زبل بودم. سعی کردیم موقعی 
به سربازی برویم که سربازها را معاف 
می کنند. ژاندارمری سرباز می گرفت و 
جاهای دیگر. چندتا رفیق بودیم و سعی 
کردیم وقتی ژاندارم ها سرباز می گیرند 
برویم. ما را از شــیراز با بچه های گروه 
هنری در زمینه موسیقی و تئاتر به بهبهان 
فرستادند. آنجا 13 روز دوره سربازی را 
گذراندیم چون 7 هزارنفر بودیم و آن ها 
هزارنفر می خواستند. ما آن زمان در جوانی 
جزو سن باالها بودیم. با عباس افشاریان 
و خلیل فروزان از بچه های تئاتر و دو نفر 
دیگر از بچه های موسیقی در اینجا آشنا 
شدم. به من پیشنهاد بازی دادند. بعد از 
چند روز خدمت سربازی وقتی به شیراز 
آمدیم فکر کردم االن زمانش است. باید 
بلند شوم و به خانه فرهنگی که آدرسش را 
داده بودند بروم. با خودم گفتم بروم بگویم 

من گیتار می زنم. خیال می کردم زدنش 
راحت است.

با پول نمی شود بازیگر شد
این بازیگر پیشکسوت خطاب به جوان 
هایی که قصد ورود به حرفه بازیگری را 
دارند، تصریح کرد: نابرده رنج گنج میسر 
نمی شود. صفحه تلویزیون و پرده سینما 
و صحنه تئاتر خیلی دلبر است وقتی نگاه 
می کنی. عاشقت می کند و دلت می خواهد 
بروی کارکنی. اینطوری نمی شود. خیلی ها 
را در این سال ها دیدم که با پول و هر چیزی 
که توانسته بودند آمدند و حتی یک کار را 
هم نتوانستند تمام کنند. رفتند و به قول 
معروف عطایش را به لقایش بخشیدند. برای 
بازیگری باید ریاضت کشید. خیلی سختی 
ها را تحمل کرد. در خاطرم است ابتدای 
ورودم با مجید افشاریان آشنایی نداشتم. 
تنها با همان اسم هایی که بردم آشنا بودم. 
بعد با بزرگان دیگر در این عرصه از جمله 
آقای افشاریان و خیلی های دیگر که ستون 
های تئاتر شیراز بودند آشنا شدم. فهمیدم 
چقدر باید کارکرد تا بتوانی روی صحنه 
بروی یا جلوی دوربین بروی و بازی کنی.

بازیگر سریال »چهاردیواری« در بخش 
دیگری از سخنانش تاکید کرد: سال ها در 
شیراز کارهای کوتاه، میان پرده، تله فیلم 
و تله تئاتر کار می کردیم و دیده نمی شد. 
تنها در منطقه ای دیده می شد. یک فیلم 
به نام »گشتی ها« کار کردم. جنگ شروع 
شده بود. اولین فیلم جنگی را جواد مرادی 
در شیراز کار کرد. من نقش یک افسر عراقی 
را کار کردم. جوان و سرحال بودم. این فیلم 
سینما افریقا تهران اکران شد. آقای احمدجو 
با فیلمبردار رفیق بوده و رفته بودند من را 
روی پرده سینما دیده بودند. درباره من 
پرسیده بودند و گفته بود او بچه شیراز است. 
گفته بود چقدر خوب است می توانی او را 
برای یک فیلم من صدا بزنی با من کار کند. 
زنگ زد به من که فالنی بیا تهران برای یک 
 کار سینمایی. گفتم چطوری ؟ شوخی 
می کنی؟ گفت نه فیلمت اکران شده است 
و انتخاب شده ای.وی ادامه داد: شبانه به 
تهران آمدم. رفتم هتل کریمخان و دیدم 
یک آدم باریک اندامی ایستاده است نیشش 
تا بناگوش باز است. فکر کردم آبدارچی 
است. سالم کردم و رفتم. آقای احمدجو 
را نمی شناختم. فقط هادی اسالمی و 
رضا رویگری را می شناختم. رفتم سالم و 

تعارف کردم. گفت آقای احمدجو را دیدی؟ 
گفتم نه. گفت همینکه آنجا ایستاده بود. 
گفتم من نشناختم فکر کردم آبدارچی 
است. گفت سریع برو. رفتم سراغش و 
گفتم نشناختمتان. گفت برو قراردادت را 
بنویس. بدون اینکه حرفی بزنیم قرارداد را 
برای کار »شاخه های بید« نوشتیم. ماهی 
1۵ هزارتومان. آن زمان خیلی پول بود.   

سریالی که باعث توبه یک دزد شد
فِیلی خاطرنشان کرد: یک شبه همه را 
خواندم. گفتم شوخی می کنید. گفت این 
نقش ها برای توست. گفتم اجازه دارم اسم 
نقش ها را عوض کنم. گفت هرچه دوست 
داری بگو. من فکر کردم و پیشنهاد نسیم 
بیگ و بسیم بیگ را دادم. گفت عالی است. 
از آنجا فهمید من بدرد بخور هستم. بعد 
کار را شروع کردیم. خداراشکر این سریال 
ساخته شد و بعد مورد توجه قرار گرفت. 
وقتی ساخت این سریال تمام شده بود به 
مسووالن آن زمان نشان دادند گفتند این 
قابل پخش نیست. یکسری دزد و راهزن 
در بیایان جمع شده اند و سر گردنه می 
گردند. چه لطفی دارد. در شیراز این سریال 
زمانی پخش شد. یک روزی سریال کار 
می کردم از حراست تلویزیون آمدند و 
گفتند یکسری آمده اند جلوی درتلویزیون 
کارت دارند. گفت نمی شناسم. رفتم دیدم 
خانواده ای هستند. گفتند آقا شما امروز یا 
فردا باید ناهار به منزل ما بیایی. گفتم من 
چطوری بیایم. گفتند می آییم دنبالت. فردا 
به منزلشان رفتم. در این خانه قدیمی یک 
اتاق بزرگ بود و ۵0الی ۶0 نفرآدم نشسته 
بودند. وقتی وارد شدم همه به من زل زدند. 
وا رفتم و گفتم من اینجا چه کاره هستم.

وی اضافه کرد: پیرمردی نشسته بود 
گفت بیا بغل دست من. گفت همه اینها 
نوه و نتیجه و ندیده من هستند. گفت 
کسی که دم در ایستاده است پسر بزرگ 
من است. معتاد بود. دزد و قاچاقچی بود 
اما از وقتی تو قسمت چهارم این سریال 
را کار کردی تیر زدی توی پای خودت 
و گفتی توبه. این از اون توبه ها نیست 
کاک. این پسرم گفت من از این کمتر 
هستم. همه چیز را کنار گذاشته است و 
االن آدم شده است. این خیلی سروصدا 
کرد و گفتیم اگر این سریال تاثیر نداشت 
کمترین تاثیرش این بوده که یک آدم 
را ساخته است. با این سریال کارمان 

را شروع کردیم و شــکر خدا کارمان 
گرفت و کم کم را شناختند. از پسرش 
خبرندارم اما پدرش حتما به رحمت 

خدا رفته است.

حکایت پیرزنی که به بازیگر شمر بد 
و بیراه گفت

این بازیگر درباره نقش شمر در سریال 
»مختارنامه« توضیح داد: در هتلی در 
بســطام بودیم و زندگی می کردیم. 
من و کاوه فتوحی که نقش حضرت 
ابوالفضل)ع( را بازی می کرد در یک اتاق 
بودیم. صبح ها بلند می شدیم و بعد از 
گریم سرصحنه می رفتیم. آمده بودند 
علقمه را پشت مزرعه پیرزنی درست 
کرده بودند. مسیر باریکی درست کرده 
بودند و نخ کشیده بودند که اسب ها و 
آدم ها از این مسیر بروند و به مزرعه این 
پیرزن کاری نداشته باشند. در مزرعه 
سیر می کاشت. ما هر روز رد می شدیم. 
یک روزی مدیرتولید آقای آشتیانی 
رسیده بود و دیدیم با یک پیرزن کل 
کل می کند. پیرزن صاحب اینجا بود و 
می گفت همه سوارهایت آمدند و اینجا 
را خراب کردند. چشمش به من خورد با 
آن هیبت و گفت این نره غول کیست. 
گفت شمر است. گفت الهی خدا ذلیلش 
کند. خدا به زمین گرم بزندش. شروع 
به نفرین کرد و به من اشاره کرد که برو 
االن تورا می کشد. پشت من فتوحی 
آمد و پیرزن درباره او پرســید و کلی 
قربان صدقه اش رفت. اینها را به زمین 
من بیاور برکت زمین من شوند. این نره 

غول را برای چه می آوری.

دفتر خاطراتی که دزدیده شد 
فِیلی در پایان درباره خاطراتش از سالیان 
بازیگری گفت: خیلی از این خاطرات را 
نوشته بودم و دفتر خاطراتم را از من دزدیدند. 
االن از آمدنم به تهران به این طرف را دارم. 
 هرچه فکر می کنم یادم نمی آید. هر سفری 
می روم سفرنامه اش را می نویسم. بدنی 
که االن اینجاست ضربه هایی را که در 
کارها خورده است نوشته ام. مهره سالم 
در ستون فقراتم ندارم. بارها از اسب زمین 
خورده ام. اینها را نوشته ام و دارم. خیلی 
باید صدمه بخوری تا بتوانی یک شمه ای 
از دنیای هنر را نشان بدهی. دنیای هنر 

دنیای عظیمی است.

 نقدی بر کتاب ) پاییز فصل آخر سال است (
 نوشته نسیم مرعشی 

ایجاد دوستی و برقراری ارتباط بین افراد نوعی قدرت است . افراد  
با برقراری ارتباط با خواستگاه های اجتماعی و اقتصادی مختلف 
میتوانند روابطشان را گسترش دهند و با افرادی با  فرهنگ ، طرز 
فکر و شیوه ی زندگی متفاوت آشنا بشوند. رمان پاییز فصل آخر 
سال است در دو بخش تابستان و پاییز روایت می شود و هر کدام 
دارای سه فصل است که با نام تکه اول و دوم و سوم روایت می شود. 
تابستان و پاییز روایت سه دختر سی ساله است به نام های لیال، 
روجا و شبانه که که یکی از رشت ، یکی اهل اهواز و یکی از تهران 
 است. آن ها سه دوست صمیمی اند و  از دوران دانشگاه زندگی 
آن ها به هم دیگر گره خورده است . هر سه شخصیت رمان با وجود 
تفاوت در خاستگاه اجتماعی و وضعیت اقتصادی، یک شباهت 
مهم دارند. هر سه میل دارند جور دیگری باشند و جوری زندگی 
کنند که آرزویش را دارند و سعی میکنند اوضاع را تغییر بدهند. در 
بخشی از رمان روجا و شبانه در حال مکالمه هستند و به این نتیجه 

میرسند که شاید فردا روز بهتری باشد. 
 رمان پاییز فصل آخر سال است  اولین رمان بلند  نسیم مرعشی 
درسال 1393 برای اولین بار چاپ شد و تااکنون به چاپ چهل و 
هشتم رسیده است. این رمان در سال 139۴ برنده ی جایزه ادبی 
جالل آل احمد شد. با انتشار این رمان ، اسم نسیم مرعشی بر سر 
زبان ها افتاد و بسیاری از خوانندگان این رمان مشتاق شدند با سایر 
آثار او آشنا بشوند و این نویسنده ی خوش قلم را بیشتر بشناسند. 

اما به راستی نسیم مرعشی کیست؟ 
نسیم مرعشی نویسنده ی متولد 13۶2 در اهواز است. قلم روان و 
شخصیت پردازی او از میان انسان های عادی جامعه، او را خیلی 
زود به شهرت و محبوبیت رساند. او شخصیت های رمانش را از دل 
جامعه انتخاب میکند . در داستان های او هیچکس قهرمان نیست. 
مرعشی  در صفحه ی 1۴8 کتاب گریزی، به همین مساله می زند 

و می گوید: کتاب ها پر از قهرمان هستند، قهرمان های سمی. 
نویسنده درباره هدف خود در نوشتن این رمان می گوید: » بعد از 
بحران هایی که چند سال پیش رخ داد و خیلی ها را دچارسردرگمی 
کرد، دلم می خواست داستانی بنویسم که شخصیت هایش در کنار هم 
معرف و نماینده ی نسلی باشند که خودم جزء آن هستم. شخصیت ها، 

داستان هایشان و فرم روایت را بر این اساس انتخاب کردم.”
موضوع رمان درباره دخترانی با دغدغه ها و افکار و اهداف متفاوت 
است که هر سه ی آن ها قلب خود را در گذشته جا گذاشته اند و 
ذهنشان پی آینده است. دغدغه هایی از جمله مهاجرت، مشکالت 
اجتماعی و عاطفی را شامل میشود که برای بسیاری از دختران 

ایران قابل درک و ملموس است. 
شــخصیت های رمان گرفتار موقعیت های بی بازگشت شده 
اند و چاره ای جز انتخاب ندارند. بین ماندن در زندگی واقعی و 
سردرگم بودن و یا امیدوار بودن برای رسیدن به زندگی ایده آلی 
که در ذهنشان میپرورانند. در صفحه 1۵۵ روجا به شبانه میگوید 
ما دخترهای ناقص الخلقه ای هستیم شبانه. از زندگی مادر هایمان 
درامده ایم و به زندگی دخترهایمان نرسیدیم. از نقاط قوت رمان 
به سبک نوشتاری خوب و ساده بودن متن، زبان روشن و جذاب 
رمان و متناســب بودن جمالت با وضعیت شخصیت ها اشاره 
کرد. شخصیت پردازی های حساب شده و دقیق مانند شبانه که 
همیشه نگران ماهان بود و در انتخاب هایش برای زندگی شخصی 

و مستقلش به ماهان فکر میکرد و نمیخواست او را تنها بگذارد. 
اما اصلی ترین نقطه ضعف این رمان یکسان بودن لحن هر سه 
شخصیت بود . اگر نویسنده از سه لحن برای شخصیت ها استفاده 
میکرد داستان از جذابیت بیشتری برخوردار میشد.  اگر خواننده 
به اسم شخصیت ها توجه نکند به علت یکسان بودن لحن هر سه 

شخصیت آن سه را باهم اشتباه میگیرد.

نقد کتاب

ساجده صحرانوردساجده صحرانورد

محمد ِفیلی از روزی روزگاری تا مختارنامه 

ماجرای سربازی  شمر!ماجرای سربازی  شمر!
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خبر

Nakhost Honari

فیلم های سینمایی کمدی که هر 
ازچندگاهی در صدر فروش گیشه 
سینمایی قرار می گیرند، غالبا درون مایه ها، 
ســوژه ها و حتی بازیگران یکسانی 
را به کار می گیرنــد و بعضا با اقبال 
مخاطبان هم روبرو می شــوند؛ اما 
سوال اینجاست که به یک موضوع، 

چند بار می توان خندید؟
فیلم سینمایی دینامیت این روزها 
در صدر فروش گیشه قرار گرفته و 
باالترین آمار فروش سال را از آن خود 
کرده است؛ اما این فیلم به بی شمار 
تولیدات سینمایی سال های اخیر 
که با محور قراردادن تقابل آدم های 
مذهبی و غیرمذهبی سعی در خنداندن 

مخاطب دارند، شباهت دارد.
شباهتی در داســتان و فیلمنامه تا 
حتی بازیگران. چنانچه مثاًل احمد 
مهران فر در فیلم کاتیوشا این تقابل 
شخصیت مذهبی و غیرمذهبی را با 
نقش مقابل خود با بازی هادی حجازی 
فر به نمایش می گذاشت. کلیشه ای از 
مواجهه اخالق با بی اخالقی یا تقابل 
انسان های به شدت پایبند به دین با 

انسان های غیرمذهبی و المذهب.
سؤال اینجاســت که چرا این فیلم 
نامه هایی که عینا تکرار و ادامه یکدیگرند 
و فیلم هایی که هرکدام صرفاً نسخه 
دیگری از فیلم دیگری هستند هنوز 
ساخته می شوند، هنوز می فروشند و 

هنوز هم خوب می فروشند؟

مگر به یک موضــوع چند بار 
می توان خندید؟

شاهین شجری کهن منتقد سینما 
در گفت وگو بــا خبرنگار فرهنگی 
ایرنا و در پاســخ به این پرسش که 
چرا فیلمی که بــه لحاظ محتوایی 
حرف جدیدی برای گفتن ندارد و 
در شکل ظاهری نیز تکرار بسیاری 
دیگر از این دست فیلم های سینمایی 
)به اصطالح کمدی( به شمار می رود 
تا به این اندازه می فروشد، بیان کرد:

جامعه ما جامعه ای پرتناقض و دوپاره 
است که از هر زاویه ای که به آن نگاه 
کنیم شکاف ها و ترک های عمیقی 
را می بینیم که جامعه را به دو بخش 
متناقض و برعکــس همدیگر بدل 
کرده است؛ شــکاف بین مذهبی و 
غیرمذهبی، بین سیاسی و غیرسیاسی، 
بین فقیر و ثروتمند، بین تجمل گرا و 

عارف مسلک.
وی افزود: این شکاف ها که شکاف های 
قومیتی، عقیدتی، فرهنگی هستند، 
باعث می شوند که این دوگانگی ها 
موقعیتی کمیک را بسازند و مردم 
از دیدن این عدم تناظر روی پرده 
سینما یا در ادبیات استقبال می کنند.

برای این که مردم در این تناقض ها 
بخشی را نماینده خودشان می بینند 
و بخشی دیگر را البد نماینده جریان، 
طبقه یا بخشی از جامعه که با آن مخالف 

هستند و یا با آن زاویه دارند. ضمن 
این که خود ایــن تناقض ها کمدی 
ساز هست و این که این کمدی چقدر 
ارزش و عمق دارد بحث دیگری است.

شــجری کهن ادامه داد: به هرحال 
تناقض است که کمدی می سازد؛ 
در کالس ها و ورک شــاپ ها گفته 
می شود که موقعیت کمیک حاصل 
این تناقض هاست؛ این که مثال پیرزنی 
که عصا زنان و به زحمت راه می رود 
ناگهان برقصد خنده دار است اما اگر 
همین کار را یک آرتیست انجام دهد 
خنده دار نیست. چون دوگانگی و 
تضادی وجود ندارد که به آن بخندد و 
خنده برای این موقعیت عجیب است 

که رخ می دهد.
یا زمانی که یک آدم بسیار ریزاندام، 
الغر و ضعیف قلدری کند و شاخ وشانه 
بکشد خنده دار است چون این ادعا 
به او نمی آید و در اینجا تناقض وجود 
دارد. این ها تناقض هایی است که در 
جامعه ما هست و در سینمای کمدی 

ما هم بازتاب پیدا می کند.

»دینامیت« ادامه »چهارچنگولی« 
است

این منتقد با اشاره به خنده دار بودن 
موقعیت متعارض یادآور شد: مساله 
این است که سینمای تجاری از دم 
دست ترین فرمول ها برای خنداندن 
استفاده می کند و موضوع در اینجا 

تجربه است؛ یعنی آنچه قبال جواب 
داده است به کار گرفته می شود و 
این تضاد بین تندروهای هر دو طرف 
)مذهبی تندرو و غیرمذهبی غیر معتقد 
به هیچ چیز( تضاد و شکاف بزرگی 
است آن هم در کشوری که مجموعه 
تضادهاست و درنتیجه برای مردم این 
لحاف چهل تیکه که پر از تکه های 
رنگارنگ و نامتجانس است جالب و 
خنده دار است؛ کارمان از گریه گذشته 

است و بدان می خندیم.
دینامیت ادامه نگاهی است که در 
چهارچنگولی وجود داشت؛ نگاهی که 
در آن به ساده ترین و دم دستی ترین 
شکل ممکن آدم ها در دو سر طیف 
به هم وصل و مجبور به همزیستی 
با همدیگر می شوند و این همزیستی 
خنده دار اســت چون غیرممکن و 

ناسازه است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا 
چنین فضاهایی به رغم تکرارهای مکرر 
در تولیدات بسیار هنوز برای مخاطب 
خنده دار اســت توضیح داد: هنوز 
خنده دار است چون هنوز نشانه های 

آن در جامعه وجود دارد.
    این تناقــض و دوگانگی در زمان 
لیلی با من است، پنهان تر بود فاصله 
دو سر طیف کمتر بود، اشتراکات 
بیشتر و تضادها و تفاوت ها کمتر و 
طنز لطیف تر و عمیق تر بود اما اینجا 
آدم ها دودسته شده اند عده ای آن قدر 

افراطی هستند که می خواهند سر به 
تن مخالفشان نباشد و عده ای دیگر 
از بیخ و بن منکر همه چیز هستند و 
می گویند اصاًل چیزی وجود ندارد 

و باید شاد بود.
شجری کهن خاطرنشان کرد: این دو 
سر طیف هرچه قدر افراط و فاصله 
بیشتری پیدا کنند موقعیت را مسخره تر 
می کنند چون جامعه ما به تضادهایی 
که می شناســد و سال هاست با آن 
زندگی کرده است می خندد چراکه 
راه دیگری را برای واکنش نشــان 

دادن بلد نیست.
    ما در موارد دیگر هم چنین هستیم 
و در جدی ترین موقعیت های سیاسی 
و فجایع اجتماعی جوک می سازیم و 
شوخی اینستاگرامی می کنیم با قطعی 
برق با سیل و بی آبی و گرسنگی مردم 
شوخی می کنیم با مسوولیت ناپذیری 
مسوولین و بی سوادی و بی ادبی و 
بی خیالی افرادی که در مسند کار 
هستند جوک می ســازیم و از کنار 

آن رد می شویم.
وی افزود: چون راه دیگری بلد نیستیم 
و نه می توانیم معضل را حل کنیم نه 
شجاعت تغییر داریم پس می خندیم 
و خودمان را سبک می کنیم درنتیجه 
استقبال از این فیلم و فروش آن نشانه 
خشمی است که به صورت خندیدن 
به ناسازه های اجتماعی خودش را 

تخلیه می کند.

تقابل افرادی مذهبی و غیرمذهبی در سینما

سوژه تکراری کمدی ایرانی

 آتش به اختیار بخش خصوصی
  برای اشتغال

وقتی صحبت از کارآفرینی میشه فکر خیلی ها به کارخونه و 
خطوط تولید بسیار پر هزینه و تولیدات انبوه می افته و خیلی 
ها فکر میکنن لزوما کارآفرینی یعنی تولیداتی که در غالب خط 
تولید های بزرگ راه اندازی میشه و باعث ایجاد اشتغال و درآمد 
زایی میشه اما امروز در دنیا مشاغل خرد و کوچک سهم بزرگی 

در تولید اشتغال و ایجاد درآمد در خانواده ها و مردم دارند. 

شغل هایی که با سرمایه گذاری بسیار کم اما بازدهی باال 
و البته اشتغال بسیار باالیی دارند 

مثال چرمدوزی در ایتالیا تونسته 22 درصد اشتغال ایجاد کنه 
یا مثال در تایوان بیشتر از 90 درصد از اشتغالشون در حوزه 
مشاغل خانگی و کوچک هست و توی آمریکا حدود 20 درصد. 
اما اینجور مشاغل در کنار اینکه خیلی میتونن مفید باشن 
متاسفانه مشکالتی و موانعی سر راه اینجور مشاغل وجود داره. 
مثال اینکه یک خانم خونه دار خیلی وقتا نمیدونه کاری که بلده 
رو چه طوری باید شروع کنه و چه طوری توسعه بده و خیلی وقتا 
اونایی که شروع میکنن به دلیل ندوستن راه و رسم کارآفرینی و 

طریقه مواجه شدن با چالش های اینومسیر هست .
حاال توی مشهد آقای انتظاری و خانم مرجان محمدی دو کارآفرین 
و پشتیبان مشاغل خانگی اومدن آموزش های چرمدوزی و طریقه 
رشد کسب و کارهای خونگی رو در قالب یک سریال آموزشی 

برای فضای مجازی تهیه کردن. 
این دو کارآفرین میگن یکی از مشکالت کسانی که میخوان یک 
کسب و کاری رو شروع کنن عدم خود باوری هست  و وقتی 
بهشون آموزش داده میشه چه کار کنن خیلی ها موفقیت 
های امروزشون رو میبینن نه چالش ها و سختی هایی که تو 

این ده سال کشیدن. 
تیم اجرایی این سریال معتقده که متاسفانه فضای مجازی پر شده 
از محتوا هایی طنز و شاید کم فایده برای همین تالش میکنیم 

که با تولید محتوای ارزشمند این خال رو پر کنه. 
یک هدف دیگه هم با ساخت این سریال دنبال میشه و اون 

حمایت از مهربانو هاست.
مهربانوهایی که در منزل محصول تولید میکنند یعتی یه جورایی 
سریال قصد داره با ایجاد فضای فرهنگی مناسب بستر فروش 

راحت تر رو برای این گروه از کارآفرینان  آماده کنه. 
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