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فروردین
امروز برای شما روز بسیار خوبی خواهد بود. شما هم ازلحاظ روانی و 
هم ازلحاظ ظاهری فوق العاده به نظر می رسید و اطرافیانتان نیز متوجه 

این موضوع هستند.
اردیبهشت

امروز روز بسیار خوبی برای تحلیل و پردازش اطالعات است. همچنین 
شم تجاری شما به طرز فوق العاده ای دارد خوب کار می کند. از ترکیب 

این دو به نفع خود به بهترین شکلی که می توانید استفاده کنید. 
خرداد

عالقه ای  هیچ  امروز  اما  هستید،  سخت کوش  و  باوجدان  شخصی  شما 
به رفتن به محل کارتان ندارید و ترجیح می دهید در خانه بمانید و به 

خودتان استراحت بدهید. 
تیر

امروز یکی دیگر از آن روزهای شلوغ و سرسام آور برای شما خواهد 
بود. عالوه بر کارهای همیشگی که باید انجام دهید برخی مسئولیت های 
اضافه به عهده تان گذاشته  شده اند و شاید خودتان هم بی آنکه حواستان 
انجام یک کار دیگر هم داوطلب  باشد برای  به حجم کارهایتان بوده 

شده باشید. 
مرداد

انجام  و  دیگران  با  همکاری  به  زیادی  میلی  و  آمادگی  امروز  شما 
کارهای گروهی احساس می کنید. این میل شما به همکاری با دیگران 
به حدی است که هر جا ببینید کسی به کمک شما نیاز دارد بی آنکه 
از شما تقاضای کمک کرده باشد خودتان پیشقدم شده و به او پیشنهاد 

کمک خواهید کرد.  
شهریور

امروز چشم و گوش خودتان را خوب بازکنید و حواستان به فرصت هایی 
آدم هایی  دسته  آن  از  اگر  حتی  باشد.  می گیرند  قرار  راهتان  سر  که 
نیستید که بخش نیازمندی های روزنامه را می خوانند امروز حتمًا نگاهی 

به این بخش بیندازید. 
مهر 

امروز خاطرات گذشته به شکلی بسیار قوی در وجود شما زنده شده اند 
و هر چیزی که با گذشته در ارتباط باشد شما را به سوی خود جذب 

می کند.  
آبان

انگار  اطرافیانتان  رفتار  بود.  فوق العاده ای خواهد  روز  برای شما  امروز 
به یک باره تغییر کرده است و خیلی گرم تر و انعطاف پذیرتر از همیشه 

به نظر می رسند. 
آذر

به خاطر آن ها شکرگزاری کنید.  باید  شما چیزهای زیادی دارید که 
جشن  خود  عزیزان  و  دوستان  کنار  در  را  خوشبختی  این  امروز  چرا 
اتفاقات  منتظر  همیشه  نیست  الزم  که  نکنید  فراموش  نمی گیرید؟! 
بزرگ و خارق العاده باشیم تا احساس خوشبختی کنیم، هرروز می تواند 

بهترین روز زندگی ما و بهانه ای برای جشن گرفتن باشد.  
دی

این  و  هستید  مثبت اندیشی  و  اشتیاق  و  شور  از  سرشار  شما  امروز 
ویژگی های مثبت در کنار قدرت و توانایی ذاتی شما می توانند معجزه 

کنند.  
بهمن

امروز آخرین روز اداری این هفته است و باید تمام سعی خودتان را 
بکنید تا کاغذبازی های اداری که به عهده تان هستند را به انجام رسانده 

و مسائل مالی خود را حل کنید. 
اسفند

امروز هر کاری که در ارتباط با مسائل مادی انجام دهید با مو کسب و 
موفقیت همراه خواهد بود.

مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیما گفت: امیدوارم امسال بتوانیم دو 
روز قبل از شروع ماه مبارک رمضان برنامه »ماه عسل« را آغاز کنیم.

به گزارش جام جم آنالین، ناصر کریمان مدیر گروه اجتماعی شبکه 
سه سیما در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص برنامه 
است  مدتی  »ماه عسل«  برنامه  عوامل  گفت:  »ماه عسل«  تلویزیونی 

پیش تولید کار را آغاز کرده اند و سوژه ها ارسال  شده است.
وی ادامه داد: این روزها مستندهای برنامه در حال تولید است. امیدوارم 

بتوانیم دو روز قبل از شروع ماه مبارک رمضان برنامه را آغاز کنیم.
برنامه  این  آغاز  خصوص  در  سیما  سه  شبکه  اجتماعی  گروه  مدیر 
هوای  و  حال  تا  می کنیم  زودتر شروع  را  برنامه  معمواًل  عنوان کرد: 
برنامه مقدمه ای باشد برای عزیزانی که به پیشواز ماه رمضان می روند. 
ضمن اینکه این افراد با تلویزیون ارتباط برقرار می کنند و محیط برنامه 

تلویزیونی هم باحال و هوای معنوی آن ها هماهنگ می شود.
کریمان در خصوص اینکه مردم از چه طریقی سوژه های خود را ارسال 
کنند، بیان کرد: مردم می توانند سوژه های خود را از طریق کانال برنامه 

در پیام رسان سروش ارسال کنند.

آنتن  روی  جدید  ساختار  با  رمضان  ماه  ابتدای  از  »خندوانه«،  برنامه 
شبکه نسیم می رود.

به گزارش جام جم آنالین به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، فصل 
پنجم برنامه »خندوانه« به تهیه کنندگی سیدعلی احمدی همزمان با آغاز 

ماه رمضان روی آنتن خواهد رفت.
عالقه مندان به عروسک »جناب خان« نیز می توانند در سری پنجم این 
برنامه، شاهد حضور این عروسک محبوب و هنرنمایی محمد بحرانی، 

در کنار اجرای رامبد جوان باشند.
سیدعلی احمدی که تهیه کنندگی فصل چهارم »خندوانه« را به عهده 

داشت، در فصل جدید هم به عنوان تهیه کننده حضور دارد.

گفت وگو با پوراندخت مهیمن، بازیگر سینما و تلویزیون:

مسئوالن فکری به حال بیکاری کنند
او  سینمایی  فیلم های  برخی  و  تلویزیونی  آثار  در  است  دهه  چهار 
معمواًل  که  بازیگری  داشته ایم.  دوستش  هم  همیشه  و  می بینیم  را 
نقش های مثبت را بازی می کند و مردم هم او را در چنین نقش هایی 

پذیرفته اند و با او همراه می شوند.
پوراندخت مهیمن در معدود آثاری نقش منفی و یا زنی بدجنس را 
بازی کرده مثل نقشی که در سریال »تا ثریا« به عهده داشت و به 
گفته خودش اینجور نقش ها را بازی می کند تا نشان دهد که توانایی 

اجرای نقش های منفی را هم دارد.
به  بزنیم«  از گذشته حرف  بازی در مجموعه »بیا  به تازگی  مهیمن 

کارگردانی حمید نعمت ا... را به پایان رسانده است.
بیا از گذشته حرف بزنیم در سال 87 در قالب یک تله فیلم تولید شد 
و مورد استقبال مردم قرار گرفت و حاال نعمت ا... آن را در شش 

قسمت ساخته است.
بازیگران  منصور  سپاه  فریده  و  مهیمن  پوراندخت  قاسمی،  ثریا 
این مجموعه هستند که در شهرهای قشم، یزد، تبریز،  چالوس و... 
به تصویر می کشد  را  تصویربرداری شده و داستان سه زن سالمند 

که تصمیم می گیرند به سفر بروند و حال خودشان را خوب کنند.
با مهیمن هم صحبت شدیم تا برایمان از این مجموعه تلویزیونی و 

انگیزه هایش برای حضور مداوم در حوزه بازیگری بگوید.
در  را  شما  کمتر  است  مدتی  تصویری،  کارهای  از  خبر  چه 

تلویزیون می بینیم؟
حرف  گذشته  از  »بیا  مجموعه  در  بازی  مشغول  ماه  هشت  حدود 
شهرهای  به  ماه  چند  بودم.  نعمت ا...  آقای  کارگردانی  به  بزنیم« 

مختلف سفر کردیم که با همه سختی هایش هم فال بود هم تماشا.
کارهای طوالنی که تصویربرداری آن ها چند ماه طول می کشد، 

شما را خسته نمی کند؟
وقتی با آقای حمید نعمت ا... کار می کنم، خسته نمی شوم همکاری 
با او خیلی خوب است. تنها مشکلی که برایم پیش آمد این بود که 
زمین خوردم و زانویم آسیب دید و باید جراحی شود؛ اما کارم را 
یا  باعث نشد رهایش کنم  آن قدر دوست داشتم که آسیب دیدگی 

برای اجرای نقشم کوتاهی کنم.
بیا از گذشته حرف بزنیم، داستان سه زن سالمند است و همین نقطه 
قوت آن است چون در تلویزیون و سینمای ما کمتر به این گروه 
سنی پرداخته می شود، به نظرتان تولید و پخش این جور آثار چه 

تأثیری بر روند زندگی سالمندان و افزایش امید در آن ها دارد؟
به نظرم تأثیر مثبت و زیادی دارد. کار که پخش شود، خواهید دید 
که چقدر دوست داشتنی و زیباست. اتفاقاتی که برای سه شخصیت 
خواهد  را جذب  همه  که  است  شیرین  آن قدر  می دهد  رخ  داستان 
کرد. مردم این کار را دوست دارند، باگذشت چند سال هنوز هم 
مردم در کوچه و خیابان با من درباره بخشی که مربوط به حرم امام 
رضا)ع( بود، صحبت می کنند که نشان می دهد این اثر تأثیرگذار 

بوده است.
مرحله  وارد  هرچند  بزنیم«  حرف  گذشته  از  »بیا  شخصیت های 
شاید  رادارند  خود  بازیگوشی های  هنوز  اما  شده اند  سالمندی 
برعکس خیلی از زنان جامعه که فکر می کنند در این سن و سال 
فرزندانشان  که  بدوزند  چشم به در  فقط  و  شوند  خانه نشین  باید 
دچار  که  می شود  دیده  گاهی  دلیل  همین  به  بزنند  سر  آن ها  به 
نقشتان  شبیه  است،  شما چگونه  روحیه خود  می شوند.  افسردگی 

هستید؟
اصاًل خانه نشینی و بی تحرکی را دوست ندارم به همین دلیل از زمانی 
که پایم آسیب دید خیلی کالفه شده ام چون نمی توانم مثل سابق راه 
بروم. امیدوارم زودتر پایم خوب شود و دوباره زندگی ام به روال قبل 
برگردد. خانم ها هم بهتر است اصاًل وارد فاز دل مردگی و افسردگی 
نشوند. گروه های دوستی خیلی خوب است و خانم ها حتمًا باید چند 
دوست داشته باشند و با آن ها رفت وآمد کنند. البته یک نوه هم دارم 

که بسیار دوستش دارم و بیشتر اوقات فراغتم را با او سپری می کنم.
موضوع  این  این که  و  گالیه مندند  بیکاری  از  بازیگران  از  برخی 
همه زندگی شان را تحت تأثیر قرار داده است، شما هم با این مشکل 

روبه رو شده اید؟
به سختی  و  بیکارند  همکارانم  از  تعدادی  گفتید  که  همان طور  بله 
نشده ام.  روبه رو  مشکل  این  با  حاال  تا  من  اما  می گذرانند  روزگار 
مراودات خاصی ندارم و یا به مرحله ای نرسیده ام که بخواهم مثاًل پول 
بدهم یا باواسطه نقشی را بگیرم. کارگردانان به من لطف دارند و 
مرا به کار دعوت می کنند. من هم تالش می کنم سرکار سنگ تمام 
بگذارم. به شدت وقت شناس هستم، زمان تصویربرداری هم حواسم 
هست که کارم را درست انجام دهم و برای عوامل سازنده مشکلی به 
وجود نیاورم. هر شرایط جسمی و روحیه ای که داشته باشم زمانی که 
سرکار هستم، مشکالت شخصی را وارد کار نمی کنم و نمی گذارم 

فضا سنگین شود یا باعث آزار و اذیت دیگران شوم.
شما چهار دهه است در حرفه بازیگری فعال هستید و صبور و آرام 
دوست  که  امروزی  جوان های  برعکس  می دهید  ادامه  راهتان  به 

دارند خیلی زود به همه چیز برسند...
شهرت، محبوبیت، پول و... مستلزم خیلی چیزهاست. نمی شود از راه 
برسی و بخواهی که مردم تو را بشناسند و دوستت داشته باشند. باید 
آرام آرام با نقش هایت و با مرام و ویژگی های شخصی به دل مردم 

راه پیدا کنی و بتوانی ماندگار شوی.
باعث  این حمایت  است.  ایرانی«  از کاالی  امسال »حمایت  شعار 
رونق اقتصادی و اشتغال زایی می شود و بیکاری را کم می کند. به 

نظرتان چگونه می توان از شعار سال حمایت کرد؟
و  شوند  دست به کار  باید  مسئوالن  که  بگویم  باید  بیکاری  درباره 
بیکاری را ریشه کن کنند. بیشتر جوان ها نمی توانند زندگی خود را 
سروسامان دهند. مسئوالن بیشتر از مردم باید به فکر شعار سال و 
رفع بیکاری باشند. بهتر است امسال همه تالش خود را انجام دهند تا 

مردم بتوانند حداقل از زندگی معمولی بهره مند شوند.
شما کاالهای ایرانی استفاده می کنید یا خارجی؟

به عنوان یک ایرانی خیلی دوست دارم کاالی ایرانی استفاده کنم به 
شرطی که کیفیت ها خوب شود.

بیشتر  ایرانی  کاالهای  کیفیت  روی  مسئوالن  باید  بازهم  نظرم  به 
نظارت کنند تا مردم تشویق به خرید آن ها شوند. من وقتی حجم 
با  است  قرار  اگر  می شوم.  متأسف  خیلی  می بینم  را  بیکاری  باالی 
خرید کاالی ایرانی اشتغال ایجاد شود، مسئوالن توجه خود را روی 
کیفیت کاالها متمرکز کنند و به روش های مختلف مردم را تشویق 

به خرید جنس ایرانی کنند.

امروِز شما

علیخانی زودتر به استقبال ماه رمضان می رود

جشن رمضان با حضور جناب خان!

تگرگ زردآلو های مشکان را چید از نگاه دوربین

خواندنی


