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گفت وگو با محمدرضا احمدی ،گزارشگر اعزامی به جام ملت های آسیا

رئیس هیئت مدیره انجمن ارگانیک ایران

هرکس که درباره خود ،رعایت انصاف نماید ،به داوری دیگران پذیرفته شود.
(کافی ،ج ،۲ص)۱۴۶

قهرمانی؛ آرزویمنویکملت

مناجات
عالمه حسن زاده املی

الهی ،نبودم و خلعت وجودم بخشیده ای ؛ خفته بودم و نعمت بیداری ام عطا کرده ای
تشنه بودم و آب حیاتم چشانده ای ؛ متفرق بودم و کسوت جمعم پوشانده ای
توفیق دوام در صالتم هم مرحمت بفرما که (ا ّلذین هُ م علی صلو ِتهِ م دائمون -معارج ،)23/کامروا هستند.
الهی ،مصلی کجا و مناجی کجا؛ تالی فرقان کجا و اهل قرآن کجا
خنک آن که مصلی ،مناجی و تالی فرقان و اهل قرآن است!
عاشق معشوق بیند نه این و آن.
الهی ،عارف را با عرفان چه کار،
ْ

با شاعران

هفتــه ای چهــار مرتبــه بــا صــدا و تصویر او
گزارش هــای ورزشــی را در قــاب جادویی
تلویزیــون مــرور مــی کنیــم .او یکــی از
گزارشــگران جوان ســال های اخیــر صدا
و سیماســت با گــزارش هایی پر حــرارت و
تند و تیــز و در عیــن حال دقیــق .طوری در
میان گــزارش بازی ،ســیر تــا پیــاز زندگی
فوتبالیســت هــای ایرانــی و خارجــی را بــا
آب و تاب بــرای بینندگان تعریــف می کند
کــه گویــی یکــی از نزدیــکان یا وابســتگان
آن هاست .خودش راز این مهارت و تسلط را
برای دوستداران عالم گزارشگری ،کسب
دانش فوتبال و به روز بودن بیان می کند .او
بر این باور پافشاری دارد که اگر روزی بدون
اطالعات ،یک بازی را گزارش کند ،همان
روز ،روز مرگ گزارشگری اش خواهد بود.
با این گزارشگر خوب فوتبالی« ،محمدرضا
احمدی» کــه ما هــم از ریتم تندوتیز پاســخ
هایش جا می مانیم ،گفــت وگوی متفاوتی
را از کــم و کیــف گزارشــگری و باورهایــش
داشتیم .

•آن روزی که روی آنتن نخواهم رفت

خراسان به روایت
23دی ماه 1349

کامیون بی دنده به کال افتاد
48سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
کامیونــی بــه رانندگی شــخصی بــه نــام کمــال و هفت
سرنشــین که در جاده درگز در حرکت بــود ،در لحظهای
که در یک سرباالیی راننده قصد داشت دنده عوض کند،
دنده جا نیفتــاد و کامیــون به عقب برگشــت و تــا راننده
خواســت به خود بجنبد ،کامیون مزبور در کالی واژگون
شد و در نتیجه سه نفر از سرنشــینان آن به اسامی حسن
50ساله ،محمد 18ساله و عیدقلی 25ساله که روی بار
کامیون قرار داشــتند ،هرکدام به طرفی پرت شــدندو به
سختی آسیب دیدند.
مصدومین توســط اتومبیلی به درگز انتقــال یافتند و در
بیمارستان آن شهر تحت معالجه قرار گرفتند.

•انفجار پیت نفت ،نوجوانی را ُکشت

محمد  12ســاله ،اهل تربت جام ،که چند روز قبل بر اثر
انفجار پیت نفت ،تمام اعضای بدنش سوخته و پوست وی
کنده شده بود ،به مشهد اعزام شد و در بیمارستان سوانح،
مورد مداوا قرار گرفت.
ولی معالجات در مورد وی مؤثر واقع نشد و نامبرده بر اثر
جراحات وارده ناشی از سوختگی ،نیمه شب گذشته در
بیمارستان بدرود حیات گفت.
امروز صبح نیز جسد وی برای معاینه و صدور اجازه دفن
به پزشــکی قانونی حمل گردید و پس از انجام تشریفات
به خاک سپرده شــد .پســر مزبور در کالس پنجم یکی از
دبستانهای تربت جام تحصیل میکرد.

نمای تاریخی

عکسیقدیمیازشهرمشهد

هم اکنــون احمدی را با گزارشــگری و اجرای
برنامههای فوتبالی و غیرفوتبالی مختلفی در
تلویزیون می بینیم .خودش مــی گوید :باعث
افتخار من است که بینندگان تلویزیون ،چهار
روز در هفته شــاهد گزارش هــای فوتبالی من
هســتند .اکنون در برنامه «گزارش ورزشــی»،
بــا همــکاری رضــا جاودانــی درگیر گــزارش
مســابقات خارجی هســتیم .همچنین جمعه
ها صبح هــم از ســاعت  10:30برنامه خوش
ریتــم غیرفوتبالــی «رکــورد» را به ســردبیری
و اجرای مــن و تهیــه کنندگی بهــزاد کاویانی
روی آنتن شبکه  3می بریم و مردم را از اوضاع
و اخبار رشــته هــای مختلف ورزشــی فعال در
کشورمان و حتی رشته هایی که در کشور به آن
ها پرداخته نمی شود ،مثل گلف یا فرمول یک
مطلع می کنیم.
بــه قــول خــودش از ســال  2012بــا رفیــق
شفیق اش محمدحسین میثاقی ،یک پای ثابت
گزارش های سرحال و پرانرژی فوتبالی شبکه
 3سیماست .طوری که بسیاری از برنامهسازان
از همکاری مشترک این زوج گزارشگر فوتبالی
یاد می کنند  .احمدی و میثاقی ،در ســال های
اخیر سبک جدیدی از گزارشگری فوتبال را رقم
زده اند .او راز این موفقیت را برایمان می گوید:
روی آنتن از همه وجودم برای رضایت مخاطبان
گزارش هایم استفاده می کنم و همواره تالشم
این اســت که با اطالعات کامل و بــه روز ولی با
ادبیات جذاب و جوان پسند اجرا کنم.
این مجری و گزارشــگر رســانه ملــی اضافه می
کنــد :با این عِ ــرق و عالقــه ای که ما بــه کارمان
داریم ،نمی توانیم بــدون مطالعه و اطالعات به
روز گزارش کنیــم .آن قدر به این اصــل اعتقاد
دارم که مطمئنم اگر روزی برســد و مجبور شوم
بدون اطالعــات و دانش یــک بــازی را گزارش
کنم ،همان روز ،روز مرگ گزارشگری من است.
با خودم قرار گذاشته ام اگر روزی احساس کنم
آمادگی الزم را برای اجرای یک گزارش ندارم،
هرگز روی آنتن نروم.

•وقتی با ستاره های فوتبالی همکالس
شدم

احمدی با داشتن تحصیالت کارشناسی ارشد
در رشــته مدیریــت ورزشــی ،دریافــت مــدرک
مربیگری ســطوح Cو Bفوتبال آســیا و گزارش
های پرهیجان و خوش انــرژی ،همه آن چه یک
گزارشگر حرفه ای فوتبال باید داشته باشد ،در

 #مشهد

بریده کتاب
آتش انتظار برای پول و عشــق و آزادی تو را می سوزاند و
له می کند ،برای به دســت آوردن حق خودت کمرت خم
می شود ،ولی وقتی آن را به دست می آوری ،دیگر برایت
لذتی ندارد .پس آن را بیخودی از دست می دهی و برایت
اهمیتی ندارد .دوســت داری به عقب برگــردی و دوباره
مبارزه کنــی و زجر بکشــی .وقتی به آرزویت می رســی،
احساس می کنی آن را از دست داده ای...
خــوش به حــال کســانی کــه بــا خــود مــی گوینــد :دلم
می خواهد راه بــروم ،نمی خواهم برســم! ولی کســانی
که می گویند :می خواهم آن جا برسم ،بدبخت هستند.
رسیدن یعنی مرگ.
نامه به کودکی که هرگز زاده نشد – نویسنده :اوریانا
فاالچی

کارنامه کاری خــود دارد و الگــوی خوبی برای
جوانان عالقهمند به رشته اجراست.
وی از تجربه خــوب کالس مربیگــری این گونه
می گوید :در این کالس مربیگری با ســتاره ها
و نام آوران عرصــه حرفه ای فوتبــال چون علی
کریمــی ،جــواد کاظمیــان ،محســن خلیلــی،
ابراهیم شــکوری ،محمد محمــدی ،کاظم برج
لو ،مرتضی کاشی و محســن بیاتی نیا همدوره
شــدم و فکر مــی کنــم از همــه دوران تحصیلی
ام ایــن کالس ها و همنشــینی برایم ارزشــمند
تر و آموزنده تر بــود .به خود آن ها هــم گفتم که
هرگز قصدم از گذراندن این دوره ورود به عالم
مربیگــری فوتبــال نیســت و تنهــا به دنبــال آن
هستم که از استادان و فوتبالیست های باتجربه
چیــزی بیامــوزم تا بــا دانــش و ســواد فوتبالی،
گزارش های بهتری اجرا کنم.
از ایــن گزارشــگر فوتبــال دربــاره درآمــدش از
گزارشگری می پرسم زیرا بسیاری از مردم تصور
می کنند گزارشگران پول زیادی می گیرند اما
حرف های محمدرضا احمدی حکایت دیگری
دارد .وی ایــن کار را هنر می دانــد و نگاهش را
این طور وصف می کند :کار ما هنر اســت و مثل
همه فعالیت های هنری پول ناچیزی به عنوان
درآمد از این امور عایدمان می شــود .اجرای ما
مثل تابلوی هنرمندی است که آن را با ظرافت و
سختی به نتیجه می رساند و حاضر نیست به هر
قیمتی آن را به فروش برساند.
احمدی مــی افزایــد :حرفه مــا هم با ســختی و
فشــارهای زیادی همراه اســت ،چه فشــارها و
حساســیت هــای حضــور روی آنتن زنــده و چه
دشــواری های دوری از خانه و خانواده که نمی
توان روی حاصل کار ارزش گذاری ریالی کرد.
با این همــه ،در میــان دســتمزدها ،پایین ترین
دستمزدها را گزارشگران رســانه ملی دریافت
می کننــد ولی شــاید از نظــر کاری ،بیشــترین
دشواری ها را تحمل می کنند.

•ماجرای گرفتهترین صدای تاریخ
گزارشگری

از وی درخصــوص آرزوهای حرفــهای اش هم
جویا می شویم؛ «اگر در صدا و سیما مسئولیت
داشــت چــه پیشــنهادهایی بــرای کیفــی تــر
شــدن آن ارائه می کــرد؟» او در ایــن خصوص
نظرش را این گونه بیان می کند :به اعتقاد من
حضور و همــکاری نیروهــای حرفــهای رادیو و
تلویزیون هیچ اشــکالی ندارد و باید هر کدام از
متخصصان بتواننــد در صورت عالقهمندی در
هر دو حــوزه فعالیت کنند؛ به ویــژه چهرههای
موفق تلویزیونی می توانند کمک شایان توجهی
بــه جذابیــت و افزایــش مخاطبــان برنامههای
رادیویی کنند.
وی همچنیــن می افزاید :یکی دیگر از مســائل
امــروز مــا ،بهبــود شــرایط کاری و درآمــدی
کارکنان حوزههای مختلف صداوسیماســت.
در حــوزه تخصصــی گزارشــگری هــم اعــزام
هــای بیشــتری را بــه تورنمنت هــای خارجی

شهر و استان در شبکههای اجتماعی
مهران احمدی که امسال دو فیلم
پرفروش «هزار پا» و «مصادره» را روی
پرده سینما داشت ،تصویری قدیمی
از  ۲۰سال پیش را در اینستاگرام
به اشتراک گذاشت .احمدی از آن
دست بازیگرانی است که در تلویزیون
هم حضوری موفق داشته است.
از سریالهای موفق او میتوان به
«پایتخت» و «آوای باران» اشاره کرد.

رضا توکلی ،بازیگر معروف سینما و تلویزیون ،این روزها پس از انجام عمل
قلب باز در خانه به سر میبرد و یکی از سرگرمیهای او تماشای فوتبال و
پیگیری بازیهای جام ملتهای آسیاست .او درباره هفدهمین دوره جام
ملتها به خبرنگار برنا گفت :مشخص است همه تیمها با تدارکات کافی
پا به این عرصه گذاشته اند و از حمایت حداکثری نیز برخوردار هستند.
بازیگر مشهور سینما و تلویزیون اظهار کرد :معتقدم تیم ملی باید
آرامش داشته باشد و ملیپوشان بدانند  80میلیون ایرانی پشتیبان آن
ها هستند و برای موفقیت آن ها انرژی مثبت میفرستند و دعا میکنند.

نمایی زیبا از
آرامگاه حکیم
عمرخیام
نیشابوری

توسعه کشاورزی ارگانیک گامی
برای تامین امنیت غذایی و توسعه
پایدار اقتصادی

ترتیــب مــی دادم کــه به رغم شــرایط مناســب
اعزام هــای امــروز ،نیازمند توجــه و تخصیص
فرصت هــای بیشــتری در این عرصه هســتیم
چون بــه میزان افزایــش تجربه هــای میدانی و
حرفه ای ما ،گزارش ها از ســطح کیفــی تر و به
روزتــری برخــوردار خواهــد شــد.وی در طول
دوره گزارشــگری خود ،حضور در رقابت های
آســیایی و المپیک برزیل را پشت سر گذاشته و
خاطرات فوتبالی شیرین و ریز و درشت بسیاری
بــا عالقهمنــدان و ســتاره های بزرگ ورزشــی
دارد .احمــدی توضیــح مــی دهــد  :بــه اندازه
وقتی که در اختیار داشتیم ،در زمان برگزاری
مسابقات رشته های مختلف ورزشی در سالن
رقابت ها حاضر می شدیم و ورزشکاران ایرانی
را تشــویق می کردیم .بعد از رقابــت نفس گیر
کشــتی حســن یزدانی ،آن قــدر داد زده بودم
که روز بعد برای گزارش بازی حساس برزیل و
آلمان نفس نداشتم و مردم گرفتهترین صدای
تاریــخ گزارشــگری فوتبــال را شــنیدند .حتی
صدایم تا یک هفته بعد هم گرفته بود.

•آرزوی من و یک ملت

به عنوان کارشناس فوتبال ،پیش بینی و تحلیل
او از نحوه حضور تیم ملی ایران در جام ملت های
آســیا جالب اســت و در این باره بــه تجربه خوب
حضور تیم ملــی ایــران در جام جهانــی 2018
روسیه اشــاره و خاطرنشــان می کند :بچه های
تیم ملی انتظارات ما را باال بــرده اند و به نظر من
می توانند جزو چهار تیم اول آســیا قرار بگیرند.
اما قهرمانی خیلــی غیرقابل پیش بینی اســت؛
چون همان طور که ما تالش می کنیم و بازیکنان
بزرگ و خوبــی داریم ،باید یادمان باشــد که کره
ای ها کلــی ســتاره در تیم هــای خــوب اروپایی
دارند ،عربستانی ها سرمایه گذاری خوبی کرده
اند ،اماراتی ها از شرایط میزبانی بهره می برند،
قطری ها کلی هزینه کرده و بازیکنان دو ملیتی
به فوتبال شــان آورده اند و همــه رقابت را جدی
گرفته اند .با همه این احــوال ،امیدوارم با همت
و تالش تیم ملی و وحــدت و حمایت مردم ایران،
پس از حدود  40سال شاهد ایستادن بچه های
تیــم ملی بــر ســکوی قهرمانی باشــیم که ســال
هاست مردم چشم انتظار تحقق این آرزو هستند.
احمدی برای پنج سال زیارت پیاپی بارگاه منور
حضرت ثامن الحجج(ع) شکرگزار است و حرف
دلش را بیان می کند :گاهی دستم هم به ضریح
مطهرشان نمی رسد اما از دور و نزدیک با ایشان
درد دل می کنم و خدا را برای این نعمت بزرگ
شــاکرم .همواره تالش کــردم در ســخت ترین
شرایط خودم را به مشهد و زیارت شان برسانم.
یــک دلیــل کــه همیشــه در زمــره ارادتمندان
حضرت رضا(ع) هســتم ،مزین شدن بخشی از
اســمم به نام مبارک ایشان است .همین طور از
کودکی تا امروز به شهر مشهد و مردمان خونگرم
و مهربــان آن عالقه منــدم .از آن جایــی که آدم
خــوش اشــتهایی هســتم ،غذاهای خوشــمزه
مشهد را هم بسیار دوست دارم.

# Mashhad

ایــن روزها صحبت از توســعه کشــت محصــوالت ارگانیک،
زیاد به میان می آید .محصوالتی که ســامت غذای مصرف
کنندگانراتضمینمیکنندوطبیعتامتقاضیانزیادیدارند.
این محصوالت همچنیــن میتوانند ازنظر اقتصــادی ،بازار
پرســودی ایجاد و فعاالن این عرصه از آن درآمد کسب کنند؛
اماآماروارقاماینبخشدرایرانچندانچشمگیرنیست.در
واقع با آن که ظرفیت های زیادی در تولید محصوالت باغی و
بازار محصوالت ارگانیک در ایران وجود دارد ،اما کشاورزی
ارگانیــک آنچنانکه بایدوشــاید انجــام نمیشــود .این در
حالی اســت که در بازارهــای جهانی ،محصــوالت ارگانیک
جایگاه خاص خود را به دســت آوردهاند .از ســوی دیگر باید
توجهداشتکهمخاطراتزیستمحیطیکشاورزیکنونی
عمدتا ناشــی از اســتعمال بی رویه آفت کش هــا و کودهای
شــیمیایی اســت ،به کار بردن بیش از اندازه ایــن گونه مواد
شیمیاییباعثآلودگیمحیطزیستمیشود؛البتهبسیاری
از ســموم ،عامل بروز بیماری های مختلفی از جمله سرطان
در انسان هســتند .بنابراین ضروری اســت که از مصرف بی
رویهموادشیمیاییکهخسارتهایزیادیبهمحیطزیست،
اراضی کشاورزی و سالمت انسان وارد می آورند ،جلوگیری
و به ســمت اســتفاده بیشــتر از محصوالت ارگانیک حرکت
کرد ،چرا که راهبرد و سیاســت کلی با توجه به اهداف ســند
چشــم انداز 20ســاله ،حرکت در جهت تامین غذای ســالم
و به حداقل رســاندن آلودگی های زیســت محیطی ناشی از
کاربرد سموم شیمیایی اســت .تولید محصوالت کشاورزی
به روش ارگانیک نه تنها بقای سالمت جامعه را تضمین می
کند بلکه گسترش این شیوه تولید در جامعه ،آلودگی خاک
راکاهشمیدهدوامکانافزایشحاصلخیزیآنراباروش
های غیرشیمیایی امکان پذیر می ســازد .به طور کلی هدف
از توسعه کشاورزی ارگانیک ،رســیدن به مسئله حفاظت از
محیط زیســت ،بهبود و حفاظــت از منابع طبیعــی ،افزایش
سود ،حفظ انرژی ،ارتقای کیفیت غذا ،رشد تولید ،برقراری
امنیت غذایی متناســب با افزایش جمعیت ،ایجاد و افزایش
درآمد و اشتغال به ویژه در مناطق روستایی است .نکته قابل
تاملآناستکهدرکشورماتولیدومصرفمحصولارگانیک
بهرغممزایاییکهبرایانسانومحیطزیستدارد،بامسائل
ومشکالتیدرتولیدومصرف،ازجنبههایفردی،سازمانی،
فرهنگیواجتماعیروبهروست.بیشترینمانعبرایگذربه
کشاورزیارگانیککمبوداطالعاتوتجربهدربارهتولیدات
ارگانیکوناتوانیدرشناختبازارهاست.بهطورمثالآگاهی
نداشتنمردمازمحصوالتارگانیکیکیازمهمتریندالیل
اســتقبال نکردن جامعه از مصرف این محصوالت به شــمار
می آید .به بیان دیگر بی توجهی مصرف کنندگان ایرانی به
اهمیت مصرف محصوالت ارگانیک برای ســامت انســان
باعث شــده تا محصوالت ارگانیک جایگاه مطلوبی در ســبد
غذایی جامعه نداشته باشــند .همچنین در بخش بازاریابی
بایدازطریقشناختصحیحفرایندآنوتولیدبرایخواست
و نیاز مصرف کننده ،دلگرمی و انگیزه باالیــی را برای تولید
بهتر و بیشتر فراهم آورد تا جهت دهی بخش های دیگر را به
همراه داشته باشد .کشــور ما دارای ظرفیت های باالیی در
تولید و صدور محصوالت کشــاورزی است اما گاهی کیفیت
بعضی از محصوالت ،نظر مصرف کنندگان را در کشورهای
بازار هدف تامین نمی کند و صادرکننده نمی تواند به اتکای
کیفیتکاالیخود،مزیتیرادرمقابلرقبایخودایجادکند
و فرصت ها برای مولد کشــاورزی از دست می رود .برهمین
اساسبایدبرنامهریزیجامعیبرایتوسعهظرفیتهایاین
بخش پیش بینی شود تا تمامی محصوالت صادراتی بخش
کشاورزیکشورمانبهمثابهتولیداتپسته،زعفران،خشکبار
و  ...در بازارهای جهانی توان رقابت داشــته باشند و چه بسا
یکهتازیکنند.ازاینمنظربابررسیابعادکشاورزیارگانیک
و شناسایی دقیق مشــکالت موجود بر ســر راه آن ،می توان
راهکارهای مناســبی را برای این بخش ارائه داد .از این رو به
منظورتوسعهتولیدومصرفمحصوالتارگانیکپیشنهادمی
شود،مواردیهمچونبرگزارینمایشگاهعرضهمحصوالت
ارگانیــک ،برپایــی کارگاه هــای آموزشــی در مراکــز عرضه
محصوالتارگانیک،فرهنگسازی،تغییرباورها،دیدگاههاو
عاداتمصرفیجامعه،ساماندهیتشکلهایخصوصیدر
زمینهکشاورزیارگانیک،انتشارنشریاتترویجیمناسبدر
زمینهتولیدمحصوالتارگانیکوحمایتازبخشخصوصی
درتولیدوفراورینهادههایزیستی،توجهویژهبهکشاورزی
ارگانیکدرتدوینبرنامههایراهبردیتحقیقاتکشاورزی
ونظامقیمتگذاریمناسبومجزابرایمحصوالتارگانیک
دردستورکارقرارگیرد.عالوهبرایندولتبایدبابهرهگیریاز
رسانههایجمعیبهویژهرادیووتلویزیونونشریاتترویجی
برای توســعه فرهنگ مصرف محصوالت ارگانیک اقدامات
جدی را لحاظ کنــد .با توجــه به تفاســیر فوق برای توســعه
کشاورزیارگانیکبایدتغییراتبنیادینایجادورویکردهای
مدیریتیجامعهتعریفواجراشود.یکگاممهمدراینمسیر،
جلباعتمادوهمراهیفعاالنبخشکشاورزیاستچراکه
آنهاقراراستدرآیندهمجریاینطرحباشندورسالتتحقق
بخشیبهاینکاربرعهدهآنهاست.درجمعبندیاینبحث
بایدباردیگرتاکیدکنیمکهکشورماازظرفیتزیادیدرتولید
محصوالت ارگانیک برخوردار اســت و باید از این ظرفیت به
عنوانیکامتیازدرتولیدمحصوالتارگانیکاستفادهشود،
چراکهدرکشورماباتوجهبهشرایطمحیطیمطلوبونیروی
کار فراوان ،تولید محصوالت ارگانیک اقتصادی تر و آسان تر
از دیگر نقاط جهان است.البته از نقیصه های موجود در این
بخشنیزنبایدغافلشدکهازجملهآنهانبودبازارمناسبدر
داخلوورودنکردنموثربهبازارهایجهانی،ضعفزیرساخت
ها و حمایت ها از ســوی نهادهای متولی و ...است .از این رو
باید کشــاورزی ارگانیک سرلوحه سیاســت های کشاورزی
کشورقرارگیردوبیشازپیشکشاورزیارگانیکموردتوجه
سیاستگذاران،دولتمردانوبرنامهریزانتوسعهکشاورزی
باشدتابدینطریقامنیتغذایی،حفظمحیطزیست،توسعه
پایدارومتعاقبآنتوسعهملیومنطقهایمیسرشود.

