M a s h h a d

T a y b a d

Tor batjam

Tor batHeydar ieh

D a r g a z

S a b z e v a r

Q u c h a n

N i s h a p u r

تایباد

تربت جام

تربت حیدریه

درگز

سبزوار

قوچان

نیشابور

مشهد
14

دوشنبه
 2مهر 1397
 14محرم 1440
 ٨صفحه/شماره 3951

روزنامه خراسان رضوی:
رتبه یک نشریات استانی

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول :محمد سعید احدیان
سردبیر :سیدعلی علوی

دفترمرکزی :مشهد ،بلوارشهیدصادقی
صندوق پستی91735-511:
تلفن051-37634000 :

نمابردبیرخانه05137624395 :
ی واشتراک05137010 :
شآگه 
پذیر 
پیامك2000999 :

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :

حکمت روز

حرف توی حرف

امام صادق (ع)

سارا صالحی

امیر کاللی

مناجات
خواجه عبدا ...انصاری
الهی!   
نصیب این بیچاره از این کار همه درد است
مبارک باد که مرا این درد فرد است
حقا که هر کس بدین درد ننازد جوانمرد است

30

28

30

32

28

یادداشت

کسی که بدون بصیرت حرکت میکند مانند کسی است که بیراهه میرود و تند رفتنش جز به دور شدن از راه نمیانجامد.
کافی(ط-االسالمیه) ج  ،1ص 43

 #مشهد

29

14

30

13

12

16

20

10

11

هر درد که زین دلم قدم بر گیــرد دردی دگرش به جای در
بر گیرد
زان با ما در صحبت از سر گیرد کآتش چو رسد بسوختهاندر
گیرد

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

امسال آغاز سال
تحصیلی جدید در
دانشگاه با اجرای
گروه موسیقی
مرحوم درپور از
تربت جام حال و
هوای خراسانی
داشت

# Mashhad

گفت وگو با بازیگر تئاتر و تلویزیون از هنر و هنرمند ماندگار

نقش مکمل یک کار خوب را به نقش اول فیلمی بد ترجیح میدهم
گویندگی را در رادیو با برنامههایی همچون «این
جا شب نیســت» تجربه کرده و اجرای تلویزیونی
را نیز با «ســینما یــک» و «رادیو شــب» در کارنامه
خود ثبت کرده است .دانش آموخته کارشناسی
ارشدادبیاتنمایشیدانشگاهتهراناستوشاید
به همین دلیــل بیشــتر از دیگر مدیوم هــا ،تعلق
خاطرش به فعالیت در عرصه هنرهای نمایشــی
اســت .بازیگری را دو دهه پیش آغــاز میکند و با
این که گزیده کار است ،در این مدت با هنرمندان
و کارگردانهــای بزرگی همکاری کرده اســت.
بازی در کنار هنرمند ماندگار ،خســرو شکیبایی
آنهمدرفیلمسینماییتحسینبرانگیز«اتوبوس
شــب» حاال به بخــش مانــدگاری از خاطــرات او
تبدیل شده اســت .به اســتناد همین تجربه باور
دارد کــه هنــر مانــدگار ،آن اســت که َگــرد زمان
نگیرد و حتی هر روز جال و شفافیت بیشتری پیدا
کند و زنده یاد شکیبایی مظهر این هنر ماناست.
تاکید میکند که نقش مکمل را در یک کار خوب
به نقش اول در یک فیلم بی کیفیت و دمدســتی
ترجیح میدهــد« .کــوروش ســلیمانی» از عالم
بازیگــری حرفهــای زیــادی دارد کــه یک گپ
کوتاه با او ،بهانه طرح بخشی از این دغدغههای
وی میشود.

•گزیده کارم اما در همه عرصهها حضور
پیدا میکنم
علیرضا فغانی ،داور خراسانی راجع به انتخابش بهعنوان داور دیدار استقالل و
پرسپولیس واکنش نشان داد.
در شرایطی که پیش از این گزینههای قضاوت دربی استقالل و پرسپولیس در هفته
هشتم رقابتهای لیگ برتر سیدمهدی ،سیدعلی و حسین زرگر اعالم شده بودند،
شانس علیرضا فغانی برای سوت زدن این مسابقه حساس بیش از دیگر داوران است.
فغانی در گفت وگو با خبرنگار آنا ،درباره این که قضاوت دربی سرخابیهای پایتخت
به او سپرده شده و این بار اول نیست که چنین مسابقه حساسی را سوت میزند به
خبرگزاری آنا گفت :هنوز بهصورت رسمی داور دربی اعالم نشده و به من ابالغی
مبنی بر قضاوت در دیدار روز پنجشنبه استقالل و پرسپولیس نرسیده است.
وی افزود :هر زمانی که کمیته داوران فدراسیون فوتبال ،داور مسابقه استقالل و
پرسپولیس را اعالم کرد ،آن داور به همراه کمکهایش بازی دربی را قضاوت میکند.

در آغاز کالم ،از تازهترین اثــری میگوید که قرار
است به واسطه آن ،در قاب تلویزیون ظاهر شود.
او توضیــح میدهد :در ســریال تاریخی «بهترین
سالهای زندگی ما» به کارگردانی احمد کاوری
نقشــی ایفا میکنم .یک اثر جذاب کــه امیدوارم
ســریعتر بــه مراحل پخش برســد تا تماشــاگران
نتیجه تالشهای سخت تیم سازنده آن را ببینند.
وی را بیشــتر از هر عرصه هنری دیگری ،بر روی
صحنــه تئاتــر میبینیــم .ســلیمانی با بیــان این
نکته که در هــر دو عرصــه ســینما و تلویزیون هم
مرتبا کارهایی را انجام میدهد ،اضافه میکند:

طبیعتا وقتی گزیده کار باشیم ،این کم کاری هم
پیش میآید ،البته در چند ســال اخیر کم شــدن
میزان تولیدات سیما هم مزید بر علت شده است.
در عین حال بســتن تیمهای بازیگری بر اســاس
روابط ،یکی دیگر از دالیل کــم کاری هنرمندان
مستقلتر شده اســت .با این حال ،خدا را شکر از
شرایط فعلی کاریام راضی هستم و کار خودم را
انجام میدهم.

•انتخاب کار خوب و لذت بردن ،معیار
بازیگری من است

ســلیمانی با تاکیــد بر این که همیشــه بــه دنبال
پذیرفتــن و انجــام دادن کار خوب اســت تا صرفا
دیده شــدن در نقش اول ،ادامــه میدهد :نقش
مکمل را در یک کار خوب به نقش اول در یک فیلم
نامناســب و اثر ســطحی و نازل ترجیح میدهم.
بازیگر و هنرش را نباید با میزان ایفای نقشهای
اصلی و فرعی بسنجند .گاهی یک بازیگر بیشتر
نقش اول بازی میکند ولی این که ماندگار شود،
حرف دیگری اســت .برای من بازیگری در درجه
اول ،از منظــر هنری آن مطرح اســت تــا فرصتی
برای دیده و مطرح شدن خودم .مهم این است از
نقشــی که ایفا میکنم ،لذت ببرم و بهترینهای
خودم را ارائه دهم.
از دیدگاه این هنرمند ســینما ،تئاتــر و تلویزیون،
هنر ماندگار هنری اســت که گرد زمــان نگیرد و
حتی هر روز جال و شفافیت بیشتری پیدا کند.
وی توضیــح میدهــد :مرحــوم شــکیبایی را
میتوانیم در ایــن زمینه نمونه خوبــی بدانیم که
غالب نقش هایش از ویژگی ماندگاری برخوردار
هستند .بهطور ویژه نقش مرادبیگ در مجموعه
«روزی روزگاری» اثــر امــرا ...احمدجــو از جمله
کارهــای ماندگار اوســت که تا ســالهای ســال
مردم ایــران میبینند و لــذت میبرنــد؛ چون به
شکلی هنرمندانه و از جنس مردم ساخته و بازی
شده است.

• پرده نقرهای در تصرف کمدیهای
ضعیف

ســلیمانی با ابراز نارضایتی از شــرایط نامساعد
سینمای ایران و غلبه آثار کمدی ضعیف روی پرده
نقره ای ،بیان میکند :حقیقتا این گونه فیلمها را
درسالهایاخیرنمیبینمتابخواهمدربارهآنها
اظهارنظر خاصی کنم اما من به عنوان یک عضو
از جامعه هنری تنها تالشم این است که کارهای
خوب را انتخاب و بازی کنم.

وی با اشاره به شــماری از زمینههای ایجاد تغییر
در رویــه موجــود ،تصریــح میکند :بــرای ایجاد
تغییر در کیفیت فیلمسازی سینما ،نیاز به تغییر
در نگاه سیاستگذاران و متولیان فرهنگی و نیز
تهیه کنندگان صنعت ســینما داریم و البته بازار
داشتن این نوع سینما هم در شکل گیری چنین
اوضاعی بی تاثیر نیست .اگر مردم ما هم مخاطب
این دست کارها نباشند ،خود به خود این سبک
فیلم سازیهای سطحی و نازل از رونق میافتد
و پیش نیاز این امر هم فرهنگ ســازی و تغییر در
نگرشهای عمومی است.
وی اضافه میکند :همین که در راه هنر گام برمی
دارم ،خدا را شاکرم چون با همه فراز و فرودهایش
در حرفه مورد عالقه ام ،مشــغول به کار هســتم.
کمرنــگ و پررنــگ ظاهــر شــدن در عرصههــای
گوناگون هنــر هیــچگاه برایم مطرح نبــوده و هر
کاری پیش بیاید ،انجــام میدهم .هدفگذاری
خاصی بــرای آینده حرفــهای خودم بــه این معنا
که ســالی چند کار انجــام دهم یا فــان جایزه را
بگیرم ،ندارم.
به اعتقاد وی ،جایزه را گروهی با یک نوع ســلیقه
به گروهی دیگر میدهند و هیچ جایزهای باالتر از
تایید مردم برای یک کار هنری نیست .وی تاکید
میکند :این حرف هایم به این معنا نیســت که از
پول و جایزه بدم میآید ،بلکه منظورم این است که
در مسیر تالش هنری اگر اینامورهمحاصلشد،
خوب است .وگرنه هدفم این است که هنر اعتال
پیدا کند ،نه این که صرفا من در هنر ارتقا یابم.

•مقصدی ُپر از آرامش و امنیت

حرف را میکشــانیم به حال و هوای سفر به شهر
مقــدس مشــهد و او فرصــت زیــارت حــرم ثامن
الحجج(ع) را این طور وصف میکند :سفر مشهد
همیشه برایم فوق العاده بوده و هست .برای من
هم به مثابه هر دلداده دیگری ،ســفر به این خطه
و پابوســی حرم علی بن موســی الرضا(ع) ســفر
مبارکی است .همواره حضور در فضای ملکوتی
این بــارگاه نورانــی ،برایم بــا احســاس آرامش و
امنیت همراه بوده اســت .در هر بــار زیارت برای
عزیزانم ،مردم و ســرزمینم دعا میکنــم تا تحت
توجهــات آن امــام همــام روزهای بهتــری پیش
رو داشته باشــیم .از طرفی شــهر مشهد ،شهری
دیدنی اســت و بعد از زیــارت حضــرت رضا(ع)،
حتما به آرامگاه فردوسی بزرگ هم سر میزنم و
به این شاعر بزرگ ایرانی که زبان فارسی مدیون
اوست ،ابراز ارادت میکنم.

حکایت
شخصثروتمندیخواستبهلولرادرمیانجمع
به ســخره بگیرد .به بهلول گفت :هیچ شــباهتی
بین من و تو هست؟ بهلول گفت :البته که هست.
مرد ثروتمند گفت :چه چیز ما شــبیه هم اســت؟

بگو .بهلــول جواب داد :دو چیز ما شــبیه یکدیگر
اســت ،یکی جیب مــن و کله تــو که هــر دو خالی
است و دیگری جیب تو و کله من که هر دو پر است.
برگرفته از حکایتهای بهلول

بریده کتاب
«خوابش نمیبرد .بلندشد.خیاری ازمیوه خوری
روی میز برداشت .خواست پوست بکند و بخورد.
خوب نمیدید .عینکش را زد ،کارد را برداشت،
ســر و ته خیار را نگاه کرد .گل ریــز و پژمردهای به
ســر خیار چســبیده بود .به تابلویی که روی کمد
بود نگاه کرد .هر وقت میخواست خیار بخورد،
آن را میدیــد و لبخند مــیزد « .زندگــی به خیار
میماند،ته اش تلخ است».
دوســتش گفتــه بــود :از قضا ســرش تلخ اســت.
مردم اشــتباه میکنند .ســر و ته خیار را اشــتباه
میگیرند .ســر خیار آن جایی اســت کــه زندگی
خیار آغاز میشود .یعنی از میان گلی که به ساقه
و شاخه چسبیده به دنیا میآید و لبخند نمیزند.
رشــد میکند و پیــش میرود تــا جایی کــه دیگر
قدرت قد کشیدن ندارد .میایستد و دیگر هیچ،
یعنی تمام .پایان زندگی خیار» .
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کارشناس تجارت الکترونیک و گردشگری

هوشمند سازی و تحول دیجیتالی در
گردشگری
با کنکاش در موتورهای جســت وجو مشــاهده میکنیم
که اصطــاح «دیجیتالی شــدن» یــا «تحــول دیجیتالی»
در چارچوب تعاریف بــزرگان و دانشــمندان این علم ،به
اســتفاده و بهکارگیری فناوریهای نوین در فرایندهای
اجرایی کســب و کارها و بهرهمنــدی از منافع فوقالعاده
آنهــا اطــاق میشــود و اساســا بــرای اولیــن بــار در
ســال  2004مورد توجــه قرار گرفته اســت .ایــن پدیده
بــا پیشــرفتهای اخیــر در حــوزه تجــارت الکترونیک و
تبادالت مالی و بانکی و توسعه سرعت و بهبود دسترسی
بــه اینترنــت و گوشــیهای هوشــمند؛ نحوه تبــادالت و
فعالیتهــای مالی بنگاههای اقتصــادی را دچار تحولی
جدی و تاثیرگذار کرده اســت .اساسا تحول دیجیتالی با
تغییرات گســترده دیجیتالی در ساختار کسب و کارها و
بهتبع آن تغییر در الگوهای ایجاد ارزش ،مدیریت ارتباط
با مشــتریان ،تغییر در محصوالت و نحــوه معرفی آنها،
فرایندهــای عملیاتــی و دســتاوردهای مالــی متفاوت و
فراوان آن تعریف میشود .از ســوی دیگر در این شکل از
فعالیت بعضا ممکن اســت حتی با اســتفاده از ابزارهای
دیجیتال ،به تحول الزم دســت نیافت که این موضوع به
علت شناخت نداشتن از نقش و جایگاه این پدیده خاص و
آگاهی نداشتن از نحوه فعالیت با این ابزارها رخ میدهد.
ایجــاد زیرســاختهای الزم بــرای توســعه تجــارت
الکترونیکی و برقراری امنیت الزم بــرای انجام تبادالت
مالی و بانکی و همچنین محافظت از اطالعات ثبتشده،
بــه عنــوان عناصــری حیاتی بــرای موفقیــت این نــوع از
فعالیتهــا ،ضــروری و الزم اســت .دولتهــا بــه عنوان
نقشآفرینان اصلــی در این حــوزه ،باید ضمن اســتقرار
سیستم بانکی روان ،هوشمند و دقیق و ایجاد تناسب الزم
بینسرعتاینترنتبازیرساختهایطراحیشده،بستر
آشناسازی مشــتریان با مزایا و نحوه اســتفاده از خدمات
تجــارت الکترونیــک ،آگاهیبخشــی بــه مدیــران برای
توســعه تجارت الکترونیک و ایجاد انگیــزه در افراد برای
استفاده از این بستر به عنوان زیرســاختهای فرهنگی
را فراهم کنند.
صنعت گردشگری با زنجیره ارزشی منحصر بهفرد خود
از یک طــرف با گردشــگران متحول شــده دیجیتالی و از
سویدیگر با فضاهای اساسی همچون :مبدأ سفر ،مسیر
سفر ،مقصد گردشگری و محیط بیرونی آن روبهروست.
فنــاوری اطالعات و ارتباطــات و ابزارهــای دیجیتالی به
عنوان یک شریک ضروری در محیط بیرونی گردشگری
میتوانــد بــه خوبــی ارتبــاط بیــن گردشــگران و عرضه
کننــدگان خدمــات را در مقیــاس جهانی فراهم ســازد.
از آن جاییکه صنعت گردشــگری ،صنعتــی خدماتی با
متغیر نامشهود به شمار میآید و امکان ارزیابی محصول
و خدمات قبــل از مصرف برای مشــتری مقدور نیســت؛
بنابراین به شــدت وابســته به معرفی ،توصیــف و نمایش
خدمات اســت .شــاخصه اطالعاتمحور بــودن صنعت
گردشــگری ،نظاممنــد بــودن فرایندهــا و اســتفاده از
ابزارهای دیجیتالــی برای مدیریت مقاصد گردشــگری
ضروری است.
اســتفاده از ابزارهــای دیجیتالــی منافــع بیشــماری را
برای کسب و کارها و فعاالن صنعت گردشگری به دنبال
خواهد داشــت که شــماری از مهمتریــن مولفههای این
حوزه ،بدین شــرح هســتند :اشــتغال زایی و پایین بودن
متوسط سرمایهگذاری برای ایجاد هر شغل ،رشد سریع
تقاضا برای ارائه خدمات با استفاده از ابزارهای دیجیتال
و هوشــمند در زمینههایــی چــون بازاریابــی و تبلیغات،
پیدایش استارت آپهای تخصصی گردشگری و...
در عصــر تحــوالت ارتباطاتــی و اطالعاتــی و رونــد رو به
رشــد و پرســرعت تغییــرات دیجیتالی ،توجه بــه اصالح
روشهــا و فرایندهــای اجرایــی فعالیــت و ایجــاد تغییر
در نگرشهای ســنتی بــا ابزارهــای نوین باعــث کاهش
هزینههای عملیاتــی ،بازاریابــی و ارائه خدمــات و زمان
اجرای کار شــده کــه عنصــر حیاتــی رضایت مشــتری و
مدیریت صحیح ارتباط با آنها را محقق خواهد ساخت.
نکته حائــز اهمیت برای تحقــق تحول دیجیتالــی نه تنها
اســتفاده محض از ابزارهــای تخصصی این حــوزه ،بلکه
تغییر در الگوهای کسب ارزش و آموزش نحوه ایجاد تغییر
در فرایندهای عملیاتی و تغییر در ساختارهاست .با توجه
به شعار امسال سازمان جهانی گردشگری که بر پایه تحول
دیجیتالی اســتوار اســت ،ضرورت دارد تا فعاالن کسب و
کارهای حوزه گردشگری نیز در کنار دیگر صنایع فعال،
ضمن اصالح فرایندها و ایجاد تعامل الزم با گردشگران،
ظرفیتهــای الزم و منحصر بهفرد جدیــدی را برای خود
ایجاد کنند و در مسیر تحول دیجیتالی گام بردارند.

دیالوگ
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میخواهد
همیشه این جا
بمانم ،عطر بهار
نارنج در باغ
بیداد میکند.
نمیبینمش،
اما صدایش مرا
با خود میبرد،
عاشقم میکند،
دلم تنگ است،
دلم برای
دیدنش تنگ است ،کی رخ مینماید ...نمیدانم.. .
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