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توپ و تور

کارت زرد

 نخستین تمرین نیان الکترونیک
 در مهران مشهد

محمد مهدیزاده

اولین مترین رسمی مناینده مشهد در سالن تازه بازسازی شده 

مهران در حالی انجام شدکه قلعه عقاب ها برای برگزاری لیگ 

برتر آمادگی الزم را دارا خواهد بود و هواداران مشهدی این 

فصل در مهران به متاشای هرنمنایی شاگردان حامد صمدی 

خواهند پرداخت .

مناینده مشهد در اولین هفته میهامن پاس گرگان شش 

مهرماه خواهدبوددیداری که برای کادرفنی متام مشهدی 

بسیار حساس و رسنوشت ساز خواهد بود تا با دست پر به مشهد 

مقدس برگردند.صمدی ازجمله مربیان بین املللی در والیبال 

خراسان است که جسارت و هدایت  لیگ برتری را دارد زیرا 

فصل گذشته کارنامه درخشانی با ملل مریوان ازخود به منایش 

گذاشته بود بنابراین در دیدار با گرگان مشخص خواهد شد 

که شاگردان وی چی در چنته دارند  سوای دو بازیکن باتجربه 

بهبودی پاسور کارکشته و مصطفی وند رسعتی زن متام نشدنی 

که شاید عصای دست مربی  نیان الکرتونیک باشند.اما تیم 

اگرچه دیر بسته شد ولی جوانانی را جذب کرده است که نیاز 

به حامیت فنی و روحی دارند تا اندیشه های صمدی را به 

 اجرا بگذارند صمدی اگرچه کادر فنی خود را جوان بسته اما 

در بیرون از زمین و پشت پرده مردان فنی را درکنارخود دارد 

که در لحظات بحرانی وی را به خوبی یاری خواهندکرد.

 رییــس هیــات پزشــکی ورزشــی خراســان 
واخطاربه باشگاه ها

وی تاکید کرد به ۶۸۰ باشگاه ورزشی برای تخلف اخطارداده 

است!

نخست ورزشی: با این فشاربایدمنتظرتعطیلی بی رویه 

باشگاه هاباشیم.

سرمربی بومی برای فوتبال مشهد
سنگچولی بازیکن اسبق فوتبال خراسان جای بنگررا گرفت.

نخست ورزشی :تیم وحدت ازاول هم نیازبه مربی بومی 

داشت تا آبدیده شود.

مدیرکل ورزش خراسان وفضای سالم برای همه
نخست ورزشی: فشارفیفا به مدیرکل ورزش هم رسید تابه 

فکرسامل سازی فضای ورزشی باشد.

  صاحب امتیاز و مد   یرمسوول: دکتر علی پاکباز خسروشاهی
  زیر نظر شورای سردبیری
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مجمع عمومی سالیانه هیات هندبال 

خراسان رضوی در حالی  در سالن 

اجتامعات اداره کل ورزش و جوانان  و 

با حضور اعضای مجمع برگزار شد که 

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی 

و هیچ عضوی از فدراسیون در این جلسه 

حضور پیدا نکردند .

رضا علیزاده رییس هیات هندبال  درباره 

علت عدم حضور رییس فدراسیون دیدار 

رشکت  و  رهربی  معظم  مقام  با   وی 

 در جلسه داوری در فدراسیون ذکر کرد 

و گفت: اختیارات جلسه به مدیرکل ورزش 

و جوانان تفویض شده که وی نرصالله زاده 

معاون ورزشی اداره کل را به این جلسه 

فرستاد.رییس هیات در ابتدای جلسه 

گزارش عملکرد  و مالی ساالنه هیات 

)۱۴۰۰( را ترشیح که با رای اعضای 

مجمع به تصویب رسید.

در این جلسه معاون اداره کل ورزش و 

جوانان از هندبال استان  به عنوان هیاتی 

فعال ؛پویا و موفق در رشد و توسعه و 

جوان گرایی و تقویت پایه ها و استعدادیابی 

به نیکی یادکرد و گفت:خراسان رضوی 

مهد هندبال کشور و کارخانه بازیکن 

سازی است.نرصالله زاده اضافه کرد: 

خوشحالیم که هیات های شهرستانی 

روند رو به رشدی را طی کرده و برخی 

از شهرستان هایی که سال ها در عرصه 

ورزش پایه چراغ خاموش حرکت می کردند 

امروز به روشنی در رقابت ها و برنامه های 

استعدادیابی حضوری فعال پیداکرده اند.

وی در خصوص گالیه ها و دغدغه های  

مرتبط با پاداش تیم های قهرمان در 

مسابقات و همچنین تعامل با ادارات و 

سازمان ها گفت: پیرشفت های خوبی 

در این خصوص داشتیم و امیدواریم 

طی ماه های آینده با تعامالت صورت 

گرفته بر همه این مشکالت فائق آییم.

وی در خصوص حضور اسپانرس و حامیان 

مالی خصوصی در هدایت تیم های ورزشی 

گفت: برنامه  و دستور العملی در این 

خصوص آماده شده است که در خصوص 

اعتامدسازی و حضور مستمر حامیان مالی 

در هیات ها ساماندهی صورت بگیرد که 

حضور این حامیان جنبه احساسی نداشته 

باشد.از سوی دیگر بناست که بیشرت از 

صنایع و رشکت های دولتی برای حامیت 

و هدایت تیم ها در مسابقات بهره بربیم 

تا بتوانیم در خصوص پشتوانه سازی و 

توسعه ورزش قهرمانی نقش پررنگ تری 

داشته باشیم.

رضا علیزاده رییس هیات هندبال خراسان 

رضوی در این جلسه از صدور مجوز برای 

۷باشگاه ورزشی هندبال در استان خرب 

 داد و گفت: باشگاه های رسبداران سبزوار

ستار ساز حیدریه،اساطیر مشهد،ستاره 

تایباد،کانون  مشهد،ستارگان   ساز 

ناحیه ۶ ، برزین ، بازرگانی دریادار ازجمله 

باشگاه هایی هستند که به همت کمیته 

استعدادیابی در استان فعالیت خود 

را آغاز کرده اند که امیدواریم با حضور 

این باشگاه ها روند استعدادیابی و رونق 

رقابت های ورزشی را در هندبال استان 

شاهد باشیم.

وی همچنین از ساماندهی و تشکیل 

هندبال ورزشی  کانون   ۲۵ از   بیش 

 در مدارس و همچنین اعزام تیم های 

ورزشی در رده های نونهاالن ؛جوانان 

،نوجوانان و امید پرسان و دخرتان به 

مسابقات کشوری و کسب عنوان قهرمانی 

در رده سنی پیشکسوتان خرب داد.

رییس هیات هندبال خراسان رضوی 

حضور تیم پیکان سبزوار در لیگ برتر 

هندبال کشور را به فال نیک گرفت و 

گفت: این تیم ویرتین هندبال استان 

در مسابقات  است وی ترصیح کرد: در 

بخش دخرتان در رده های سنی مختلف 

در لیگ های کشور ۷مناینده خواهیم 

شاهد  به زودی  امیدواریم  که  داشت 

 حضوری تیمی منسجم ،پویا و بومی 

در بخش دخرتان در لیگ برتر هم باشیم.

هیات  مالی  منابع  خصوص  در   وی 

در سال گذشته گفت: بیش از ۹میلیارد 

ریال مجموع ورودی به هیات بوده است 

که بیش از  ۸ میلیارد ریال هزینه کمک 

جاری،و....   مسابقات،هزینه های  به 

که  داشته ایم  خروجی   درمجموع 

در همین زمینه کمک اداره کل ورزش 

جوانان ۹۹۰ میلیون ریال،فدراسیون  

۷۰۰ میلیون ریال بوده است. 

هوشیار رییس هیات هندبال مشهد 

در این جلسه در خصوص عدم حامیت 

صنایع از ورزش استان خرب داد و گفت: 

به دلیل لغو دستور العمل مالیاتی صنایع 

در خصوص کرس نشدن حامیت های 

مالی مدیران صنایع از مجموع مالیات 

آنان  جزو هزینه های قابل قبول محسوب 

منی شود.و مدیران صنایع هم متایلی 

به مشارکت در ورزش ندارند که در این 

خصوص معاون اداره کل ورزش و جوانان 

گفت: این دستورالعمل به مدت یک سال 

دیگر متدیدشده است که امیدواریم این 

حامیت ها توسط منایندگان حقوقی وزارت 

و مجلس شکل منسجم تر و مدون تری 

به خود بگیرد.

گـروه ورزشـی- مسـابقات چـوب 

کشـی بانوان انتخابی تیم اسـتان 

در  ۵ وزن برگـزار و نفـرات برتـر هر 

وزن معرفی شـدند.

رییـس هیـات ورزش هـای بومـی 

بـا  و روسـتایی خراسـان رضـوی 

اعالم این خرب گفـت:.در این دوره 

بازیکنانی از شهرستان های مشهد 

 کاشمرخلیل آباد،تربت جام،قوچان 

درگز،جوین،سبزوار،رسخس،طرقبه 

و شاندیز، حضور داشتند.   

محمدرضا خوش باطن افزود: نفرات 

برتـر ایـن  رقابت هـا بـه مسـابقات 

می شـوند.وی  اعـزام  کشـوری 

خاطرنشـان کـرد: در ایـن دوره از 

مسابقات در وزن  -۵۵ کیلو فاطمه 

قربانـی )خلیل آبـاد( بـه مقـام اول 

دست یافت .فاطمه خلعتی)کاشمر( 

و سحر علی اکربی)مشهد( به ترتیب 

رتبه های دونم و سوم را کسب کردند.

در وزن -۶۵ مهسا قربانی )خلیل آباد( 

اول شد .راضیه انداده)جوین( و زهرا 

رستمی )درگز( به ترتیب دوم و سوم 

شـدند.در وزن -۷۵ لیلی بهمنش 

 )گناباد(رتبه نخست را کسب کرد.

زهرا حسینی)مشهد( و یاسمن براتی 

)سبزوار( به ترتیب رتبه های دوم و 

سوم را به دست آوردند.در وزن -۸۵ 

راحله عرب خایسی)قوچان( به مقام 

اول دست یافت.ستاره نقابی)جوین( 

و فاطمه قلـی زاده)خلیل آبـاد( به 

ترتیـب رتبه هـای دوم و سـوم را بـه 

دسـت آوردند.و در وزن +۸۵ زهره 

ایرانی)تربت جـام(اول شـد  نـژاد 

.زهـرا ایلورآبادی)جویـن( به مقام 

دوم دسـت یافت.   رییـس هیـات 

ورزش های بومی و روستایی ضمن 

تقدیـر و تشـکر از داوران خانم هـا 

راستین،خرسوی، اسدی،شهرآبادی 

و دیگـر بانوان نـواب رییـس که در 

 ایـن دوره حضـور بـه هم رسـاندند 

و همچنین دکرت بهادر زاده گفت: 

داوری این دوره از رقابت ها بی نظیر 

و بدون حاشیه برگزار شد.

نفرات برتر چوب کشی بانوان خراسان رضوی معرفی شدند

درمجمعسالیانههیاتهندبالخراسانرضوی

مجوز۷باشگاههندبالصادرشد
مجید خروشی
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رسمربی تیم ملی فوتبال پس از ورود به 

ایران گفت: به خانه بازگشته ام.

کارلوس کی روش پس از ورود به ایران 

در جمع خربنگاران گفت: واقعا احساس 

می کنم به خانه برگشته ام و این بهرتین 

احساس است.کی روش افزود: امیدوارم 

باکارهای که انجام می دهیم آرزوهای 

فوتبال ایران را در آینده پیش بربیم.

وی در پایان گفت: از متامی ملت ایران، 

هواداران فوتبال، ریاست و هیات ربیسه 

فدراسیون فوتبال ممنون هستم.

اقتدارگرایــی کی روش کلید حل 
بحران تیم ملی ایران

می گوید  ایران  فوتبال  مدرس  یک 

شخصیت اقتدارگرای کارلوس کی 

روش مناسب تیم های بحران است و 

به ایجاد نظم و انضباط در تیم ها کمک 

می کند.فریدون معینی ، درباره انتخاب 

کارلوس کی روش به عنوان رسمربی تیم 

ملی ایران در فاصله حدود ۷۰ روز تا جام 

جهانی گفت: نگاهم به این جابه جایی 

مثبت است. به این دلیل که در پروسه 

مربیگری و رهربی انتخاب ها خیلی مهم 

هستند. به علت حضور طوالنی مدت کی 

روش در تیم ملی ایران، همه با فلسفه 

فکری او آشنا هستند. نکته مهم در این 

جابه جایی درباره شخصیت کارلوس 

کی روش است که او ذاتا یک مربی 

اقتدارگرا است. این مربیان را خودکامه 

هم می گویند چراکه هر تصمیم که 

مدنظرشان باشد، باید اجرایی شود.

او ادامه داد: در مقابل این مربیان، 

افراد دموکرات هستند که خیلی خوب 

فکر می کنند که می توان از گواردیوال و 

کلوپ نام برد. هرروزه بر تعداد مربیان 

دموکرات افزوده می شود. این مربیان 

تیم را رهربی می کنند و روی بازیکنان 

و مربیان اثر مثبت می گذارند.

کی روش پس از ورود به ایران:

 به خانه برگشتم

 پنج اولویت کارلوس کی روش
 در بازگشت به ایران

کارلوس کی روش پس از دو تجربـه کوتاه مدت در کلمبیا 

 و مـرص بـار دیگر بـه ایران برگشـته تـا هدایـت تیـم ملی را 

بـر عهـده بگیـرد. او در فاصلـه دو مـاه تا جـام جهانـی کار 

سـختی برای بهبود اوضـاع تیـم ملـی ایـران دارد. در این 

یادداشـت پنج اولویـت کـی روش در مدت کـم باقیامنده 

پرداخته شـد.

۱- بازگشت اتحاد به اردوی تیم ملی و پایان دو دستگی ها؛ 

یکی از مهم تریـن ویژگی های تیـم ملـی در دوران حضور 

کارلوس کی روش همدلی و اتحاد مثال زدنی بین بازیکنان 

بود که در چند ماه گذشته تا حد زیادی از بین رفته است. 

بازیکنان تیم ملی در خصوص ابقا یا برکناری اسکوچیچ دو 

دسته شده بودند که منود اصلی آن در مصاحبه تلویزیونی 

رسدار آزمون و استوری های بازیکنان درباره رسمربی تیم 

ملی بود. انتظار می رود کی روش در اولین جلسات مترینی 

 خود بـرای زنده کـردن ایـن اتحاد تـالش کنـد و بازیکنان 

تیم ملی مانند گذشته پشت هم باشند.

۲- زنده کردن نظم و بازگردانـدن ارزش پیراهن تیم ملی؛ 

بـدون شـک حواشـی اردوی قطـر و اخبـار منترششـده از 

بی نظمی و شـب بیداری نقش مهمی در برکناری دراگان 

اسـکوچیچ از هدایـت تیم ملـی داشـت. اینکـه بازیکنان 

تـا سـاعت ۴ صبـح در اردوی تیم ملـی مافیا بـازی کنند و 

صبحانه اختیاری باشـد در شـان تیم ملی نیسـت و حتی 

اعـرتاض بعضـی بازیکنـان مثـل طارمـی را هم بـه دنبال 

داشـت. کی روش در دوره اول حضورش نشـان داد مربی 

بسیار سخت گیری اسـت و به هیچ عنوان با بی انضباطی 

کنـار منی آیـد.

۳- بهبود وضعیت دفاعی؛ تیم ملی در دوره حضور اسکوچیچ 

نتایج درخشانی گرفت و حتی در بحث آمار دفاعی و تعداد 

گل خورده هم رشایط مطلوبی داشت. با این وجود ضعف 

 دفاعـی مقابـل کره جنوبـی و الجزایـر نگران کننـده بـود.

 با توجه به سـبک مورد عالقه کی روش که فوتبالی مبتنی 

بر داشنت یک خط دفاعی مستحکم است احتامال او برای 

تقویت رشایـط دفاعی تیم ملی تالش زیـادی خواهد کرد  

حتی احتامل تغییراتی در لیست مدافعان تیم ملی وجود 

دارد و شانس نفراتی چون مرتضی پورعلی گنجی و مجید 

حسینی برای حضور در ترکیب اصلی باال به نظر می رسد.

 ۴- داشـنت برنامـه بـرای بـازی هجومـی و گلزنـی؛ ضعف 

در موقعیت سـازی و بـازی هجومـی مهم ترین نقـد به تیم 

کی روش در دوران هشت ساله حضورش بود. تیم او در بازی 

با تیم های بزرگ معمـوال روی کار دفاعی مترکز داشـت و 

برای گلزنی دل به ضدحمالت می بسـت. با این حال تیم 

ملی در جام جهانی ۲۰۲۲ به دنبال صعود از مرحله گروهی 

 اسـت و برای رسـیدن به این مهـم باید به موقعیت سـازی 

و گلزنی برای رسیدن به پیروزی هم فکر کند. کی روش در 

حال حارض با ستارگانی چون طارمی، آزمون و جهانبخش 

ابزار الزم برای این کار را هم دارد و دیگر داشـنت یک خط 

دفاعی مسـتحکم و کم گل خـوردن هواداران تیـم ملی را 

راضی منی کند.

۵- آنالیز رقبـا؛ کی روش همـواره نشـان داده رقیبـان را به 

خوبی آنالیز می کند و احتـامال برنامه ویژه ای بـرای آنالیز 

انگلیس، آمریکا و ولز داشته باشد. حضور طوالنی کی روش 

در فوتبال انگلیس می تواند برگ برنـده او در رقابت با تیم 

گرت سـاوتگیت باشـد. با ایـن حـال او به خوبـی می داند 

ولز و آمریکا رقبای مهمی برای ایران هستند و برای صعود 

بایـد شـناخت خوبـی از آن ها داشـته باشـد. بدون شـک 

آنالیز این دو تیـم در کنـار انگلیـس از اولویت های اصلی 

رسمربی پرتغالـی خواهد بود.

کارلوس کی روش که اواخر هفته پیش 

به طور رسمی به عنوان رسمربی جدید 

تیم ملی فوتبال ایران معرفی و جایگزین 

دراگان اسکوچیچ شد، در جام جهانی 

۲۰۲۲ قطر قرار است یوزهای ایرانی 

را در گروه B مقابل تیم های انگلیس  

آمریکا و ولز هدایت کند.

این مربی پرتغالی که در دو دوره قبلی 

جام جهانی )۲۰۱۴ برزیل و ۲۰۱۸ 

روسیه( رسمربیگری ایران را برعهده 

داشته، به نظر می رسد با کادر فنی 

متفاوتی نسبت به آن دو دوره قرار 

است کارش را در تیم ملی از رس بگیرد.

بر اساس گزارش  رسانه های خارجی  

کی روش ۶۹ ساله در تیم ملی ایران 

پنج دستیار خارجی به رشح زیر خواهد 

داشت:

*راجر ِد سا، دستیار مربی

*ریکاردو سیلوا، مربی عملکرد )برای 

بهبود عملکرد انفرادی بازیکنان(

*الکساندر لوپز، مربی دروازه بان ها

*ژوائو ِپیشیرو، دستیار مربی/ آنالیزور

*مایکل موریرا، فیزیوتراپیست/ مربی 

توانبخشی

راجر دی سا در جام جهانی فوتبال 

۲۰۲۲ قطر در کادر مربیگری ایران 

حضور خواهد داشت. دی سا که 

 اخیرا در تیم ملی مرص حضور داشت

به عنوان کمک مربی به تیم کارلوس 

کی روش خواهد پیوست. دسا که 

سال های زیادی در آفریقای جنوبی 

مربیگری کرده است، برای چهارمین 

بار در رده ملی سمت می گیرد و این 

دومین بار است که به جام جهانی 

می رود.راجر پس از یک دوران بازی 

موفق که به عنوان دروازه بان در تیم 

های بافانا بافانا، ماملودی سانداونز، 

 موروکو پرستوها و ویتس بازی می کرد

 کار مربیگری خود را با بیدوست ویتس 

آغاز کرد. او به عنوان مربی اورالندو 

پیرتس، آژاکس کیپ تاون و پالتینیوم 

استارز و سایرین ادامه داد. او در زمانی 

که کی روش از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ 

در تیم بافانا حضور داشت، به عنوان 

مربی دروازه بان بافانا کار می کرد. 

 این زوج در سال ۲۰۱۰ زمانی که 

فوتبال  جهانی  جام  در  کی روش 

۲۰۱۰ رسمربی پرتغال بود و دوباره 

در سال ۲۰۲۱ زمانی که کی روش 

در تیم ملی مرص بود به کی روش 

پیوست و با هم همکاری کردند. د سا 

یکی از معدود ورزشکارانی است که 

 کشورش را در سه رشته ورزشی فوتبال 

 فوتبال داخل سالن و بسکتبال برای 

آفریقای جنوبی منایندگی کرده است.

* ریکاردو سیلوا
مربی ۴۵ ساله پرتغالی که به عنوان 

بدنساز در کادر کارلوس کی روش 

حارض خواهد بود. او که پیش از این 

سابقه کار در پورتو را داشته، در راه 

مسابقات جام جهانی ۲۰۱۰ افریقای 

جنوبی به عنوان بدنساز تیم ملی بولیوی 

مشغول به کار بود و در جریان برتری 

معروف ۱-۶ آنها برابر آرژانتین هم 

بود.  حارض  تیم  این  نیمکت   روی 

او در ادامه کارش را در ویتنام و عامن 

ادامه داد و در جریان قهرمانی عامن 

در مسابقات جام خلیج فارس ۲۰۱۸ 

هم به عنوان بدنساز کنار آنها بود.

* الکساندر لوپز
ایران  ملی  تیم  دروازه بانی   مربی 

در جام جهانی ۲۰۱۸ و جام ملت های 

۲۰۱۹ بار دیگر به همراه کارلوس 

کی روش به تهران می آید تا گلرهای 

تیم ملی را به آمادگی کامل برای 

 حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ برساند. 

لوپز که پیش از تیم ملی ایران در بن یاس 

و الشعب امارات کار کرده بود، پس از 

تیم ملی ایران هم در کویت اف سی 

مشغول به کار بود و در ادامه کارش 

 را در گینه بیسائو دنبال کرد و حاال 

در کنار کی روش بخشی از کادرفنی تیم 

ملی ایران در جام جهانی خواهد بود.

* ژوائو پیکسیرو
آنالیزور جدید تیم ملی ایران یکی از 

دستیاران سابق کی روش در تیم ملی 

ایران و در ادامه تیم ملی کلمبیا بود. 

پیکیرسو که سابقه کار به عنوان آنالیزور 

در تیم فوتبال بنفیکا و همینطور رده 

های سنی این باشگاه را در کارنامه 

دارد، پیش از جام جهانی ۲۰۱۸ به کادر 

کی روش در ایران اضافه شد و تا پایان 

جام ملت ها کنار این رسمربی پرتغالی 

بود. در ادامه هم به همراه کی روش 

به کلمبیا رفت و به عنوان آنالیزور با 

تیم ملی این کشور همکاری کرد.

* مایکل موریرا
فیزیوتراپ سابق تیم ملی ایران در 

کادرفنی کارلوس کی روش، بار دیگر 

در اردوی تیم ملی حارض خواهد شد. 

او به همراه این رسمربی در تیم ملی 

کلمبیا هم مشغول به کار بود و در 

آخرین تجربه کاری به همراه سی کیو  

 در تیم ملی مرص فعالیت می کرد.

 او پیش از حضور در تیم ملی ایران، در 

تیم پاکوش دفریرا و آلیادوس لوردلو 

پرتغال سابقه کار داشته است.

دستیار ایرانی، تنها مجهول کادر 

فنی ایران!

وحید هاشمیان
اول  نایب رئیس  نبی  محمدمهدی 

فدارسیون فوتبال ایران اعالم کرد وحید 

هاشیامن یکی از دستیاران کی روش 

در تیم ملی خواهد بود، این در حالی 

است که فدراسیون فوتبال خواهان 

اضافه شدن جواد نکونام رسمربی 

فعلی فوالد خوزستان به کادر فنی 

تیم ملی هم است.

جواد نکونام
باشگاه فوالد خوزستان با صدور بیانیه ای 

با جدایی جواد نکونام رسمربی این تیم 

مخالفت و خربسازی های انجام شده 

را تکذیب کرد. پیش از این عنوان شده 

بود فدراسیون فوتبال و کی روش برای 

اضافه شدن جواد نکونام در جایگاه 

دستیار به کادرفنی تیم ملی نیز با هم 

تفاهم کرده اند. در صورت فراهم شدن 

رشایط، رسمربی فعلی فوالد بار دیگر به 

تیم ملی بازمی گردد. حاال با مخالفت 

باشگاه فوالد خوزستان با جدایی رسمربی 

اش، شنیده می شود فدراسیون گزینه 

های دیگر را مورد بررسی قرار می دهد

علیرضا منصوریان
یکی دیگر از نام هایی که روز گذشته به 

عنوان دستیاری کی روش مطرح شد 

علیرضا منصوریان پیشکسوت و بازیکن 

سابق استقالل بود. نام منصوریان 

در حوالی تیم امید ایران هم شنیده 

می شد. اما طبق شنیده ها هیچ کدام 

از این دو خرب درست نیست و علیرضا 

منصومریان هیج سمتی در تیم ملی و 

تیم امید ایران به دست نخواهد آورد.

مارکار آقاجانیان
با مخالفت باشگاه فوالد برای حضور 

نکونام و منتفی بودن گزینه ی منصوریان، 

مارکار آقاجانیان یکی دیگر از گزینه های 

دستیار ایرانی کی روش است. مارکار 

آقاجانیان دستیار قدیمی کارلوس 

کی روش پس از جدایی مرد پرتغالی 

در هیچ تیمی فعالیت نکرده و شاید او  

یکی از مربیانی باشد که به کادرفنی 

تیم ملی اضافه شود.

پدرام خسروشاهی
یادداشت

بلیتجامجهانیبهچهکسیمیرسد؟

آخرینقطعهپازلکیروش
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راه رفتن موش های فلج با نخاع انسان
دکتر فیروزآبادی، دکترای بیو تکنولوژی میکروبی 

 گروهی از محققان مرکز بیوتکنولوژی احیاکننده "ساگول" 

با موفقیت توانستند بافت های نخاع انسان را به صورت 

سه بعدی مهندسی کرده و آن ها را در موش آزمایشگاهی 

مبتالبه فلج مزمن طوالنی مدت بکارند. این اولین باری 

است که این کار انجام می شود.

 نتایج این کار بسیار دلگرم کننده بوده و بر اساس مطالعه 

منترششده در مجله Advanced Sciences، میزان موفقیت 

رفنت  راه  توانایی های  بازیابی  در  درصدی   ۸۰  تقریبا 

در موش ها مشاهده شده است.

 فناوری مورداستفاده برای دستیابی به این شاهکار، مبتنی 

بر بیوپسی کوچکی از بافت چربی شکم بیامر است که از 

سلول هایی همراه با یک ماتریس خارج سلولی تشکیل شده 

است.

 پروفسور "تال دویر" رسپرست تیم تحقیق توضیح می دهد: 

پس از جداسازی سلول ها از ماتریس خارج سلولی، ما از 

مهندسی ژنتیک برای برنامه ریزی مجدد سلول ها استفاده 

کردیم  و آن ها را به حالتی شبیه سلول های بنیادی جنینی 

برگرداندیم، به این معنی که آن ها را به سلول هایی تبدیل 

کردیم که می توانند به هر نوع سلولی در بدن تبدیل شوند.

 ما از ماتریس خارج سلولی یک هیدروژل، شخصی سازی 

کردیم که پس از کاشت، هیچ واکنش منفی ایمنی یا پس 

زدن مشاهده نشد. سپس سلول های بنیادی را در هیدروژل 

کپسوله کردیم و در فرآیندی که رشد جنینی نخاع را تقلید 

می کند، سلول ها را به ایمپلنت های سه بعدی حاوی شبکه های 

عصبی شامل نورون های حرکتی تبدیل کردیم.

 پس ازآن، ایمپلنت نخاع انسان در موش ها کاشته شد و 

مدل های آزمایشگاهی به دو گروه تقسیم شدند، موش هایی 

که برای مدت کوتاهی فلج شده بودند و موش هایی که 

برای مدت طوالنی فلج بودند. پس از کاشت، مدل های 

آزمایشگاهی مبتالبه فلج کوتاه مدت و ۸۰ درصد آن هایی 

که طوالنی مدت فلج بودند، توانستند دوباره راه بروند.

پروفسور "دویر" گفت: این اولین منونه در جهان است که 

در آن بافت های انسانی مهندسی شده و کاشته شده در 

یک مدل حیوانی مبتالبه فلج مزمن و طوالنی مدت  موجب 

بهبودی می شود که مرتبط ترین مدل برای درمان فلج در 

انسان است.

 این روش می تواند برای میلیون ها نفر در رسارس جهان که به 

دلیل آسیب نخاعی فلج شده اند و هنوز درمان مناسبی پیدا 

نکرده اند، تحول ایجاد کند. هدف دانشمندان این است 

که این ایمپلنت های نخاعی شخصی سازی شده را برای هر 

فرد فلج تولید کنند که امکان بازسازی بافت آسیب دیده را 

بدون خطر پس زدن فراهم می کند.

 آن ها امیدوارند ظرف چند سال، بافت های اصالح شده را 

در افراد فلج بکارند و به آن ها اجازه دهند دوباره بایستند 

و راه بروند.

پزشکی

مدیر برنامه های علی ارسالن از دالیل 

تغییر تابعیت و کشتی گرفنت برای 

رصبستان توضیح داد.

 بحث تغییر تابعیت ورزشکاران ایرانی 

و رقابت آنها زیر پرچم کشورهای 

دیگر چند سالی است که در ورزش 

ایران دیده می شود و اتفاق خیلی 

تلخی برای عالقه مندان به رشته های 

مختلف ورزشی است و این تلخی وقتی 

بیشرت می شود که شاهد مدال آوری 

ورزشکاران ایرانی تحت تابعیت های 

دیگر باشیم و روز گذشته یکی از 

این موارد تلخ را دیدیم. قهرمانی 

علی ارسالن، کشتی گیر فرنگی کار 

ایرانی زیر پرچم رصبستان، آن هم 

در رشایطی که انتقادات زیادی به 

عملکرد کاروان کشتی فرنگی ما وارد 

شده موضوعی بود که رساغ آن رفتیم. 

ارسالن در رصبستان با یک مرتجم 

و مدیر برنامه همکاری دارد که چهره 

آشنایی برای فوتبالدوستان است. 

نیک سیرت، مرتجم سابق برانکو 

 در پرسپولیس حاال کنار ارسالن 

در رصبستان حضور دارد و از دالیل 

مهاجرت و تغییر تابعیت او می گوید.

نیک سیرت در مورد همکاری با علی 

ارسالن گفت: من آشنایی قبلی با 

علی داشتم و سال قبل با تیم ملی 

جوانان فرنگی و آزاد ایران به برای 

دیدن مسابقات جهانی به رصبستان 

آمده بودم یک آشنایی و رابطه کاری 

در فدراسیون کشتی پیدا کرم و آقای 

دبیر لطف کردند و از ما دعوت به کار 

کردند تا امسال که بحث حضور علی 

در رصبستان مطرح شد با شناخت 

قبلی که از او داشتم ۸-۹ ماه قبل 

با هم به اینجا آمدیم و مشغول بکار 

شدیم و تالش زیادی داشت و مثره اش 

را هم دید و روز گذشته مدالی که 

شایسته اش بود را کسب کرد.

وی در مورد اینکه چطور پیشنهاد 

رصبستان به دستشان رسید، گفت: 

پیشنهاد علی از طریق من مطرح 

نشد و با خود او صحبت کردند و 

همکاری بین دو فدراسیون صورت 

گرفت و خیلی شسته و رفته و قانونی 

صورت گرفت و مثل فوتبالیست هایی 

که لژیونر می شوند و به کشورهای 

دیگر می روند برای بازی این هم 

به هامن صورت است ولی در یک 

 سطح باالتر این اتفاق رخ می دهد 

و تابعیت اینجا را پذیرفته است و 

برای رصبستان کشتی می گیرد. هیچ 

مشکلی وجود ندارد و او به ایران 

رفت و آمد می کند و ممکن است 

یک ماه رصبستان باشیم و یک ماه 

دیگر در ایران.

چرا  اینکه  مورد  در  سیرت  نیک 

ارسالن ترجیح داد به جای ایران 

برای رصبستان کشتی بگیرد، توضیح 

داد: هرکسی دوست دارد برای کشور 

و وطن خودش مدال بیاورد ولی خب 

رشایط به گونه ای پیش رفت که این 

انتقال صورت گرفت. من خودم خیلی 

در جریان چرایی انتقال او نیستم و 

بهرت است از خود علی یا از فدراسیون 

کشتی بپرسید و من فقط کارهای 

فنی قرارداد او را با رصبستان انجام 

دادم و اینجا به عنوان مرتجم و مدیر 

برنامه هایش حضور دارم.

وی در مورد اینکه قرارداد علی ارسالن 

با رصبستان چه مدت است، گفت: 

علی تابعیت اینجا را دارد و تا هر 

زمانی که دو طرف توافق کنند ادامه 

همکاری خواهد داد. فعاًل  اینجا حضور 

خواهد داشت و حداقل فکر می کنم 

تا املپیک اینجا حضور داشته باشد.

او در مورد پیشنهاد مالی رصبستانی ها 

برای این انتقال عنوان کرد: این مسائل 

جزو ارسار کاری است و من خیلی 

منی توانم این مسائل را باز کنم و روی 

مسائل خصوصی او مانور بدهم.

نیک سیرت در مورد وضعیت خودش 

و اینکه چرا از فوتبال به کشتی رفته 

است هم خاطر نشان کرد: من ۱۵ 

سال در فوتبال بودم و کنار فوتبال 

حضور داشتم و چون خودم یک چهره 

ورزشی هستم و با ورزش نزدیکی 

خاصی دارم دوست داشتم در ورزش 

فعالیتم را ادامه دهم و حاال در کشتی 

حضور دارم و کشتی هم دنیای زیبایی 

دارد که در نوع خودش جالب است.

او که در دوران همکاری با برانکو 

کتابی در مورد او چاپ کرده بود در 

مورد اینکه ممکن است برای علی 

ارسالن هم کتاب بنویسد یا نه، گفت: 

حاال باید ببینیم چه اتفاقی می افتد. 

 چند مدال دیگر بیاورد چرا که نه

 یک کتاب هم در مورد او خواهم 

نوشت. او لیاقتش را دارد که در 

موردش کتاب بنویسم کام اینکه 

برانکو هم این لیاقت را داشت و حقش 

بود در موردش کتاب نوشته شود.

وی با متجید از تالش های مربی 

ارسالن هم عنوان کرد: یک مربی 

ایرانی به نام امیرحسین حسینی 

کنار علی است و زحامت زیادی برای 

او کشید. من فیلم هایش را دیدم از 

بس مترینات سنگینی با علی انجام 

می داد به نوعی می شود گفت او را 

نابود کرده بود از بس از او در مترینات 

کار می کشید. یک بخشی از مترینات 

در آب و امواج دریا بود و مترینات 

سنگینی براش در نظر گرفته شده 

بود. او سال گذشته هم در لیگ ایران 

و در مسابقات باشگاهی مربی علی 

بود و در ایران قهرمان شد و بعد از 

آن مسابقه علی به اینجا سفر کرد.

نیک سیرت در مورد گالیه های 

ارسالن بابت بی توجهی هایی که 

در ایران دیده گفت: کشتی مثل 

فوتبال بسته به نظر مربی ممکن 

 است رشایط برای یک بازیکن 

یا کشتی گیر خوب باشد یا نباشد. 

من تخصصش را ندارم بخواهم 

در این موضوع صحبت کنم و 

 اظهار نظر کنم. به هر حال تقدیر 

 به این شکل بود که اینجا بیاید 

و مدال بیاورد.

صحبت خاصی نیست، من و علی 

بی تابی می کنیم که هرچه زودتر به 

ایران برگردیم و دملان برای ایران 

تنگ شده تا ۲ ماه دیگر که مترینات 

رشوع شد دوباره به رصبستان بیاییم.

مترجم سابق برانکو و مدیر برنامه های علی ارسالن فاش کرد

دالیل توقف وزن )1(چرا ارسالن برای صربستان کشتی می گیرد؟!
مهدیس آصفی،کارشناس علوم ورزشی

شام سخت تالش کرده اید تا از یک رژیم 

غذایی سامل و کم کالری پیروی کنید و عادات 

ورزشی خود را بهبود ببخشید، و پاداش 

شام متاشای کاهش وزن و احساس بهرت 

شدن است؛ اما اکنون بدون آنکه دلیل آن 

را بدانید، ترازو از حرکت بازایستاده است. 

شام به پالتوی کاهش وزن رسیده اید. 

ناامید نشوید، آهسته شدن و حتی توقف 

کاهش وزن، طبیعی است. با درک عواملی 

که باعث کاهش وزن می شود، می توانید 

تصمیم بگیرید که چگونه پاسخ دهید و از 

رها کردن عادات سامل جدید خود اجتناب 

کنید. در این مطلب می خواهیم به شام 

علت توقف وزن و رسیدن به مرحله پالتو را 

بگوییم. چنانچه می خواهید بدانید »چرا 

باوجود رژیم وزن کم منی کنم« یا "علت 

توقف وزن یا استپ وزنی بعد از یک دوره 

رژیم چیست؟!" بیایید ۶ راه حل خروج و 

شکسنت استپ وزن را بخوانیم. همچنین 

اطالعاتی درباره رژیم شوک برای خارج 

شدن از استپ وزنی به دست بیاوریم.

چرا باوجود رژیم وزن کم منی کنم ؟!

توقف وزن یا استپ وزنی، درنهایت برای 

همه کسانی که سعی در کاهش وزن دارند، 

اتفاق می افتد. بااین حال، بیشرت مردم 

وقتی برایشان اتفاق می افتد، شگفت زده 

می شوند؛ زیرا هنوز بااحتیاط غذا می خورند 

و به طور منظم ورزش می کنند. واقعیت 

ناامیدکننده این است که حتی تالش های 

برنامه ریزی شده برای کاهش وزن نیز می تواند 

متوقف شود.

استپ وزن گاهی کاذب و گاهی واقعی 

است. استپ وزن کاذب یعنی این که عواملی 

که باعث شده است روند کاهش وزنتان 

کند و حتی متوقف شود، موقتی هستند 

و بعد از این که علت را پیداکرده و برطرف 

کردیم دوباره شاهد کاهش وزن خواهیم 

شد. از عوامل کاذب استپ وزن می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:

• عدم رعایت برنامه غذایی

• کاهش میزان فعالیت جسامنی

•  دست کم گرفنت کالری های مرصفی

• وزن کشی غلط

• حبس شدن مایعات در بدن

ادامه دارد...

      تغذیه ورزشی

گریه از ته دل؛البته گریه که نه،هق هق بود.

بعد  ارسالن.آن هم  علی  زد  زار می  داشت 

 از قهرمانی در جهان که همه می خندند!

نبود. خوشحالی  گریه  اصال  اش   گریه 

دو بنده ای که به تنش بود انگار که نچسب 

بود.آخ که اگر جای آن پرچم رصبستان پرچم 

ایران بود چه می شد؟ نه!منی شود.یک رسی 

 چیزها دراین دنیا دست آدم نیست.ارسالن باید 

می َکند تا به این مدال برسد،دوست نداشت اما 

باید این اتفاق می افتاد،چون که روزی محمد بنا 

به او گفته بود اعتقادی به سبک کشتی اش ندارد.

به یک سال هم نرسید که یک مدال طال را برای 

 رصبستان گرفت،مبارک شان باشد اما بغضی 

که ارسالن داشت،اشک هایی که ریخت و زارهایی 

که زد بغض خیلی از ایرانی ها بود.مثل هامن 

بغض کیمیا علیزاده در املپیک.هامن جایی که 

ناهید کیانی را شکست داد.تازه آنجا که داستان 

بدتر بود و ایران را مقابل ایران قرار داده بودند.

انگار که میل به مبارزه نبود اما دخرتان ایران 

مجبور بودند با هم مبارزه کنند.

آن روز کیمیا خیلی خودش را کنرتل کرد و وقتی 

از مقابل خربنگاران در میکسدزون رد شد بغض 

خودش را فرو خورد و رسیع رد شد اما ارسالن 

نتواست.فیلم بعد از قهرمانی اش را ببینید.شاید 

دلش می خواست عضوی از ایران بود،پرچم را 

بر می داشت و مثل همه روی تشک دور افتخار 

می زد.نشد ارسالن،این اتفاق نیفتاد و افتخار 

تو سهم رصب ها شد ولی اینجا خیلی ها بغض 

کرده بودند و خیلی ها پیش خودشان می گفتند 

کاش رشایطی پیش می آمد که نه ارسالنی 

کیمیا می شد و نه اشکی به خاطر مدالی که 

می شد برای وطن گرفت ریخته.از این کاش 

ها در این رسزمین زیاد است و هر بار هر کدام 

 شان به طریقی روی قلب ایران را خط می اندازند

قلب ایران را،قلب ایرانی را...

علی ارسالن بر سکوی نخست جهان                قهرمان ایرانی با پرچم صربستان



اینروزهایآریاعظیمینژادچگونهمیگذرد؟

آهنگسازیعاشورایی
هم زمان با پایان تصویربرداری مجموعه تله تئاتر »کاتب اعظم«، 

از نخستین تیزر رسمی آن رومنایی به عمل آمد.

باگذشت یک ماه از آغاز تولید تله تئاتر ۷ قسمتی کاتب اعظم 

به تهیه کنندگی مرکز رسیال سوره، تصویربرداری این پروژه به 

پایان رسید و هم زمان مراحل پس تولید آن برای پخش از رسانه 

ملی پیش می رود.

این روزها آریا عظیمی نژاد مشغول آهنگسازی این مجموعه است 

و پویان شعله ور تدوین آن را انجام می دهد. حسین ابوالصدق نیز 

طراحی و ترکیب صدای پروژه را بر عهده دارد.

امین زندگانی، سیامک صفری، نازنین فراهانی، نادر فالح، فاطمه 

گودرزی، حدیث میرامینی، خرسو شهراز، امین میری، امیرحسین 

هاشمی، امیر شهرابی، محمدحسن شفیعی، محسن علیخانی  

آرش رحیمی، محمدرضا تاجیک، امیر تک فالح و وحیدرضا 

قناعتیان در کاتب اعظم ایفای نقش می کنند.

مجموعه تله تئاتر کاتب اعظم اقتباسی از کتاب اعرتافات کاتب 

کشته شده از انتشارات سوره مهر است که داستانی عاشورایی دارد 

و اتفاقات شب تا عرص عاشورا را از خیمه دشمن روایت می کند.

 آهنگسازی آریا عظیمی نژاد برای تله تئاتر عاشورایی

سایر عوامل پشت صحنه این مجموعه عبارت اند از؛ نویسنده 

و کارگردان هرنی: مهدی غفوری، کارگردان تلویزیونی: علی 

عبادی، مدیر فیلم برداری: داود محمدی، طراح صحنه: رضا 

حاجی درویش، طراح چهره پردازی: مجید اسکندری، طراح لباس: 

علی رضا میرزاعباسی، صدابردار: آرش برومند، طراحی حرکات 

رزمی: محمود اردالن، جلوه های برصی: محمد عبدی، برنامه ریز 

و دستیار اول کارگردان: عبدالرضا نیکپو، مدیر تولید: مسعود 

رشفی کیا، منشی صحنه: سودابه صفری، مدیر تدارکات: اکرب 

مهری، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: محمدمهدی نبی زاده 

مدیر هرنی تبلیغات: وهب رامزی، روابط عمومی: الهام عرشی 

زاده، طراح پروژه: حامد نورالهی، مجری طرح: فرهاد کی نژاد 

محصول: مرکز رسیال سازمان سینامیی سوره.

Nakhost Honari



6nakhostvarzeshi@yahoo.com
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 مدیر کل فرهنگ وارشاداسالمی خراسان 

رضوی از موسسه وکانون فرهنگی هرنی 

بازدید ونشست و دیداری صمیامنه با 

رییس  کانون داشت.

به گزارش خربنگار نخست در ابتدا علی اکرب 

روحی گل خطمی گفت: این موسسه از 

سال ۱۳۸۰ تاسیس و توانسته بهرتین 

فعالیت هارا درجهت کتاب وکتابخوانی 

داشته باشد.

وی بازدید و تشکیل کتابخانه های مختلف 

در روستاها ،راه اندازی سامانه مرکز مجازی 

و تلفنی ،بازدید از کتابخانه های شبستان 

روستایی راازاقدامات مهم دانست و افزود: 

جذب مخاطبین بیشرت در مسابقات و 

ترویج فرهنگ کتابخوانی وهرنهمراهی 

به عنوان مرجع و همچنین موفق  در 

کاهش آسیب های اجتامعی از اهداف 

فعالیت این کانون و موسسه بوده است.

این مسوول موفق و فعال خاطرنشان کرد: 

تشکیل ایستگاه های مطالعه ،سبد فرهنگی 

خانواده و برگزاری ۱۰۰ مسابقه بزرگ 

کتاب خوانی با موضوعات مختلف ازجمله 

برنامه های دیگرمی باشد .

محمدحسین زاده   مدیر کل فرهنگ 

وارشاداسالمی خراسان رضوی نیز در 

ادامه دیدار دوستانه بعدازشنیدن و دیدن 

عکس های  گزارش از فعالیت ها،ابراز 

خرسندی کرد و گفت : عهده دار ایجاد 

مرکز مجازی مسابقات کتابخوانی  توسط 

اداره فرهنگ و ارشاد می شوم وازاینکه 

درجهت توسعه امر کتابخوانی درتالشید 

تشکر و قدردانی می کنم.

نیم نگاه

خبر

» آقای نویسنده «
امینه سادات حسینی زهرائی

آقای نویسنده قبال ها حرف های بهرتی می زدی، حال و 

احوالت چنین نبود و بدان چنین منی ماند. آقای نویسنده 

شام که بهرت از بقیه باید بدانید یک سیب تا وقتی از آسامن 

به زمین برسد هزارچرخ می خورد، پس چرا آدمیزاد خودش 

را به دانه های کرمو و خراب بچسباند! 

آقای نویسنده از خودت دور شدی. دوباره به رساغ کتاب هایت 

رفتم و بعضی صفحات را دوباره خط به خط خواندم، اصال 

شبیه این روزهایت نبود. آقای نویسنده وقتی از گل محمد 

می نوشتی حرف دل می زدی و زخم های آشکار و پنهان 

ارباب ها را به ما نشان می دادی حاال چرا خودت حرف های 

خودت را فراموش کردی؟ 

آقای نویسنده؛ من و تو یک روز دشمن، یک روز مخالف و 

ضد رای و نظر همدیگر باشیم جواب همدیگر را می توانیم 

رو در روی همدیگر بدهیم؛ اما روزی که خاک به میان آمد و 

دست یک نفر از ما از دنیا کوتاه شد جواب پس دادن عین 

نامردی است. آقای نویسنده نامردی نکن.

درد درد است و چه دردی بدتر از دوری. آدمیزاد به طبع به 

خاک و آب میهن خود متصل است و به هر دلیل و یا اجباری 

از میهن کوچ کند درد است. درد دوری غصه است و غصه 

 بالی جان. هی، هی از این روزگار. حرف حق را سیمین زد 

» غصه یعنی رسطان! غصه نخوری یک وقت فالنی« 

چه آدمیزاد باشد چه یک مملکت غصه که زیاد بخورد آخرش 

 درد و مرض رساغش می آید، ما هم کم غصه منی خوریم 

 از حق نگذریم تو هم همیشه غصه خوردی از وقتی که بودی 

و تا همین امروز که هستی و امید به بودنت بودن رسفرازت 

رسزمین غصه مندم.

خراسان رضوی مقام اول جشنواره 
خوارزمی را کسب کرد

خروشی-برای نخستین بار دانش آموزان نوجوان خراسان 

رضوی در جشنواره خوارزمی  در متامی محورهای جشنواره 

موفق به کسب ۱۷ رتبه برتر کشوری  شدند .

سید امیر شوشرتی مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی 

ضمن تقدیر و تشکر از تالش های کار پد آموزشی و دانش 

آموزان گفت که کسب رتبه های برترین برای نخستین بار 

در هشتمین دوره جشنواره کشوری نوجوان خوارزمی باعث 

افتخار و رسبلندی است که امیدواریم این روند موفقیت آمیز 

همچنان تداوم داشته باشد.

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی اضافه کرد: ۱۷ 

دانش آموز دوره متوسطه استان در مرحله کشوری هشتمین 

دوره جشنواره نوجوان خوارزمی در اصفهان حضور یافتند و 

مقام اول کشوری با کسب امتیاز کامل را به دست آوردند.

شوشرتی ترصیح کرد: این داشنت آموزان برای اولین بار در 

متامی محورهای جشنواره ازجمله: ادبیات فارسی،بازارچه 

کسب و کاردانش آموزی،آزمایشگاه،برنامه نویسی۷پژوهش 

،دست سازه،ریاضی،زبان خارجی،و مناظره علمی امتیاز 

۱۰۰ از ۱۰۰ را کسب کردند.

بازیگر رسیال »پدرساالر« گفت: کار 

بد متاشاگر ندارد. بسیار به دوستان 

گفته ایم که سعی کنید کارتان بزن 

دررویی نباشد و عجله ای کار نکنید؛ 

کار با شتاب قطعاً خروجی خیلی 

خوبی نخواهد داشت و نتیجه اش 

می شود همین مخاطب ۱۵ درصدی 

تلویزیون.

محمود پاک نیت بازیگر تلویزیون و 

سینام در تاکید اهمیت رصف و وقف 

زمان در تولید آثار تصویری بیان کرد: 

مثاًل نویسنده شب می نویسد و صبح 

رس صحنه حارض می شود و پرینت 

فیلمنامه را دست بازیگر و کارگردان 

می دهد؛ مشخص است که این گونه 

تولید، تفکری پشتش نیست؛ چراکه 

نویسنده رصفا شب تا صبح باعجله 

چیزی را نوشته و تحویل داده است.

 بازیگر فیلم سینامیی دل شکسته 

)علی روئین تن ۱۳۸۶( ترصیح کرد: 

کار بد متاشاگر ندارد؛ بسیار به دوستان 

گفته ایم که سعی کنید کارتان بزن 

درویی نباشد و عجله ای کار نکنید.

وی با اشاره به رسیال روزی روزگاری 

به عنوان اثری که در نوشنت قصه  

پیش تولید و تولید آن زمان بسیاری 

رصف و به عنوان اثری ماندگار در 

ذهن مخاطبان ثبت شد، بیان کرد: 

آقای احمدجو دو سال زمان رصف 

نوشنت منت رسیال روزی روزگاری 

کرده بود؛ همچنان که این منت بارها 

تصحیح شد، چندماه پیش تولید داشت 

و پس ازآن هم زمانی انتخاب آدم هایش 

طول کشید.

دهه ها قبل آثــار تلویزیونی با 
وسواس ساخته می شد

پاک نیت اظهار داشت: من در سال 

۱۳۶۷ با آقای احمدجو در فیلمی 

سینامیی به نام شاخه های بید کار 

می کردم )که اولین فیلم سینامیی وی 

بود( آنجا به من گفت رسیالی به نام 

پرسخاله ها را می نویسم )که بعدها 

اسمش به روزی روزگاری - مجموعه ای 

تلویزیونی به کارگردانی و نویسندگی 

امرالله احمدجو که در ۱۳۷۰–۱۳۷۱ 

از شبکه یک تلویزیون ایران پخش 

شد- تغییر کرد( و شخصیتی را برای 

شام می نویسم.

بازیگر رسیال شب دهم )حسن فتحی 

 ۱۳۸۰( بیان کرد: یعنی او حتی 

در این زمان آدم هایش را هم انتخاب 

و به همه چیز فکر کرده بود؛ آن هم 

سه سال قبل از این که کار را بدهد 

تا بازیگران بخوانند.

وی افزود: احمدجو در مراحل بعد 

کارهای دیگر این اثر را هم همین گونه 

با وسواس جلو می برد؛ یعنی تک تک 

صحنه ها را با طراح صحنه انتخاب 

را  قرمزی  شن های  مثال   می کرد؛ 

در بیابان ریخت تا در تصویر جلوه 

برصی بهرتی ارایه شود.

این هرنمند تاکید کرد: می خواهم 

بگویم وقتی دقت و شناخت این آدم 

نسبت به فضایی که کار می کند این 

است، مشخص است که خروجی اش 

آن کار می شود.

مهم ترین چیز در یک اثر تلویزیونی و 

سینامیی، گیرایی قصه است

بازیگر رسیال پس از باران )سعید 

سلطانی ۱۳۷۹( با اشاره به شتابی 

که در تولیدات تصویری امروز وجود 

دارد، گفت: شام تصور کنید کاری 

که ۳۶ قسمت است و در یک ماه یا 

۴۰ روز ضبط و تولید می شود قطعا 

خروجی خیلی خوبی نخواهد داشت 

و نتیجه اش می شود همین مخاطب 

۱۵ درصدی تلویزیون.

پاک نیت گفت: در آثار امروز رصف 

گرفنت و رفنت کار مهم شده است این که 

کاری را بگیرند و بروند و جمع کردن 

یک کار در زمان مشخص اهمیت 

پیداکرده است.

بازیگر فیلم سینامیی تابستان ۵۸ 

)مجتبی راعی ۱۳۶۸( با اشاره به 

مخاطبان بسیار زیاد کارهایی که 

دو دهه قبل تولید می شد، افزود: 

علتش قصه های خوبی است که آن 

آثار داشت. مهم ترین چیز در یک اثر 

تلویزیونی و سینامیی، گیرایی قصه 

است؛ گیرایی قصه، کشش و تعلیق 

آن است که مخاطب را نگه می دارد 

که مخاطب بنشیند و ببیند.

بایــد  فیلم نامــه  نویســنده 
روان شناس  و  جامعه شــناس 

باشد
بازیگر رسیال پدرساالر )اکرب خواجویی 

۱۳۷۳( یادآور شد: عقیده دارم وقتی 

قصه خوب است باقی قسمت ها هم 

ناخودآگاه خوب خواهد شد؛ در منت 

یک قصه خوب بازیگر می فهمد چه 

می خواهد، کارگردان می داند چه 

می کند و دلش منی آید از کنار موضوعات 

ساده بگذرد، تهیه کننده برایش خرج 

می کند و همه تیم دست به دست هم 

می دهند که آن نوشته خوب یک 

خروجی خوب هم داشته باشد.

این هرنمند پیشکسوت بیان کرد: 

نویسنده خوب، پول خوب می خواهد. 

بعضی اوقات به نویسنده ما پول منی دهند 

و می گویند باید فالن کار را کنیم بیا 

و برای ما بنویس.

بازیگر فیلم سینامیی مرد عوضی 

)محمدرضا هرنمند ۱۳۷۷( توضیح 

داد: در تولید یک مجموعه شاهد بودم 

که نویسنده خواست که اسمش در 

تیرتاژ آورده نشود به این دلیل که کار 

اصاًل جالب نبود، در حقیقت قصه 

آن قدر باعجله کار شد که هجو بود.

وی ادامه داد: این مجموعه آن زمان 

متاشاگر خودش را هم داشت اما 

نویسنده اش حارض نشد که اسمش روی 

تیرتاژ برود. هامن نویسنده کارهایی 

عالی نوشته است اما وقتی او را مجبور 

می کنند شب تا صبح چیزی را بنویسد 

معلوم است که خروجی اش خوب 

درمنی آید.

بازیگر فیلم سینامیی دیدن این فیلم 

جرم است! )رضا زهتابچیان ۱۳۹۷( 

تاکید کرد: نویسنده فیلم نامه باید 

جامعه شناس و روان شناس باشد 

که هم درکی از فرد و جامعه داشته 

باشد و هم رشایط را بداند و بنشیند 

و بنویسد؛ چون همه چیز عجله است 

نویسنده یا منی نویسد یا رصفا برای 

پول می نویسد.

انتقادمحمودپاکنیتازکارهایبزندرروییدرصداوسیما

عامالنمخاطب۱۵درصدیتلویزیون

سیده بهجت موسوی مقدم
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حرف هایی از جنس امربه معروف     
جواد ظفر امیلی

با یاد امام حسین )ع( راهش را ادامه دهیم 

      این روزها حرف ، حرف حسین )ع(است که بر ماذنه دل ها 

طنین انداز است .این روزها محبانش به کوچک ترین بهانه ای 

اشک ها را نثار معصومیتش می کنند همه دلدادگان حرضتش 

وقتی به یاد آن همه رشادت ها و دلیری های عاشقانه می افتند 

انگشت حیرت به دهان مانده  و آرزو می کنند ای کاش در کنار 

موالیشان رو درروی دشمنان کافر از کیان دین دفاع        می کردند.

دل ها در تالطم است و قرار و آرام ندارد .داستان غریبی است 

گویا غم مظلومیت آن امام  هامم متامی ندارد متام احساسامن 

را نشانه رفته و هیچ مرهمی آالمامن را تسکین    منی دهد .غم 

غربت و انزوای فرزند برومند پیامرب )ص( وجودمان را می لرزاند 

و قادر نیستیم خود را آرام کنیم . وقتی معصوم ترین آدم های 

تاریخ را در محارصه شقی ترین موجودات مجسم می کنیم .آه از 

نهادمان بلند شده و رسارس قلبامن را اندوه فرامی گیرد  چگونه 

می توان این اتفاق دردناک را تجسم کرد و آرام گرفت .صف 

متام قد زیبایی ها در برابر دژخیامن بی رحم سفاک قرار می گیرد 

و آنگاه برخالف متامی قصه ها ،          برجسته ترین و ناب ترین 

شخصیت های پاک اخالقی در هجوم وحشیان تاریخ قلع وقمع 

می شوند وای که چقدر سخت و ناگوار است .این لحظه هایی 

را که روایت می شود و         می گویند روزش عاشورا و محلش 

کربالست .در آن روز تلخ، پاک ترین مردان عامل هستی آن چنان 

بی رحامنه مورد جفا و تاخت وتاز قرار می گیرند که هیچ مسلامن 

و آزادمردی تاب شنیدن آن را ندارد ، بدون شک پهلوانی و فتوت 

و مروت برای همیشه وامدار عظمت امام حسین خواهد بود 

چراکه او مظهر و الگوی این واژه ها می شود نه این که کلامت 

روایت کننده آن غیرت و رشافت باشد.

بهر حال هر چه از این حادثه دردناک بگوییم و مرثیه رسایی 

کنیم بازهم متام شدنی نیست و مالل است که در دل مالل قرار 

می گیرد و اما تاثر تنها راه ماجرا نیست و مرثیه رسایی و عزاداری 

تنها تکلیف ما در این راه بزرگ نیست آنچه مهم تر است درک راه 

و فلسفه نهضت می باشد .اهداف حسین )ع( اقتضا می کند به 

باطن حامسه، به مقصود واالی پس از حادثه بیندیشیم  چراکه 

قصد امام حسین )ع( از این مبارزه شکست دادن یزید و کشنت 

لشکریان ابن سعد نبود و طالب نتیجه ظاهری نبودند بلکه در 

پی هدفی ماورایی این صحنه عظیم را خلق منود.ایشان برای 

نجات و تثبیت ارزش های دینی و الهی و به منظور به کرسی 

نشاندن فضایل اخالقی این راه پرفرازونشیب تاریخی را برگزید 

و الحق برای آرمان مقدسش کم نگذاشت. ایشان به فکر امارت 

و قدرت نبود بلکه با فدا کردن خویش می خواست خوبی ها 

را برای همیشه به صدارت برساند .آن بزرگوار در پی معرفی 

خوبی ها ، زیبایی ها و در اندیشه ترسی آرمان های مقدسش بود 

و الحق که برای این هدف همه گونه جانفشانی و فداکاری را به 

رسحد اعال رساند و همین اوج ایثار است که تکلیف عاشقان و 

شیفتگان آن امام عظیم الشان را خطیرتر می سازد و اینکه پس از 

گرامیداشت حامسه عاشورا چگونه باید راه امام تبیین و ترسیم 

شود . بدون شک تنها وظیفه ما در برابر این فداکاری شگرف ، 

سینه زنی و زنجیر کوفنت نیست و با سیاه کردن پیراهن و لعنت 

بر یزید و آش نذری بخشیدن راه آن حرضت دنبال منی شود به 

گامن نگارنده سینه زنی و مراسم نوحه خوانی یکی از راه های 

پایبندی و عالقه مندی به امام حسین )ع( است و تسکینی 

برای دردهای جانسوز ماست لیکن در برابر آرمانی بزرگ این 

کفایت منی کند و باید آگاه بود که ابلیس بیکار منی نشیند و در 

این عرصه باشکوه با ترفندها و حیله ها به مستور کردن حقایق      

می پردازد تا اصل قضیه نادیده گرفته شود و فروع آن جانشین 

اصالت ها شود و اصال قرار نیست با برپایی یک رسی مراسم 

 و مرثیه رسایی تکلیفامن ادا شده باشد و ایفای نقش کرده

 باشیم . 

ناگفتههایزندگیمنشوریزهراامیرابراهیمی

منتشرکنندهفیلمسرطانگرفت

یادداشت

زهرا  از  ویدیویی  پیش  سال   ۱۵

امیرابراهیمی بازیگر سینام و تلویزیون 

منترش شد، ایران را تکان داد و تبعات 

ماندگاری در جامعه داشت و فصلی 

تازه در آسیب شناسی الیه های زیرین 

جامعه ایران بود.

زهرا امیرابراهیمی در سال ۱۳۸۵ 

پس از لو رفنت و پخش فیلم جنجالی 

با  خصوصی   و  جنسی  روابط  از 

دوست پرسش برای همیشه از ایران 

رفت. زهرا امیرابراهیمی وقتی این فیلم 

که هم آغوشی او و دوست پرسش را نشان 

می داد منکر شد و آن را تهمت دانست و 

تنها به شباهت دخرت در فیلم به خودش 

اشاره کرد. زهرا امیرابراهیمی آذرماه 

۱۳۹۸ در حالی ۱۲ سال از ماجرای 

لو رفنت فیلم می گذشت نسبت  مجید 

بهرامی افشاگری کرد. فیلم لو رفته 

از کامپیوتر زهرا امیرابراهیمی توسط 

این فرد ربوده شده بود.

زهرا امیرابراهیمی متولد سال ۱۳۶۰  

سال ۱۳۸۵، در اوج شهرت و جوانی 

ناگهان با بحرانی بزرگ در زندگی 

شخصی، حرفه ای و اجتامعی اش 

روبه رو شد. او در آن مقطع با رسیال 

پربیننده نرگس و در نقش "زهره"؛ 

دخرت کوچک شوکت، به شهرت فراوانی 

رسیده بود و درحالی که در اوج قرار 

داشت ناگهان یک شبه همه چیزش 

را ازدست رفته دید.

ویدیویی شخصی از امیرابراهیمی 

منترش شد، که نه تنها در زندگی او یک 

زلزله ایجاد کرد بلکه جامعه ایران را 

هم لرزاند. این ویدیو در مدت کوتاهی 

بار ها تکثیر و توزیع شد، بخش زیادی از 

حافظه گوشی های کم حافظه آن زمان 

ایرانیان را اشغال کرد. آمار ترسناکی 

در آن مقطع درباره این ویدیو منترش 

شد. ادعا می شد که این ویدیو چهار 

میلیون بار تکثیرشده و حدود چهار 

میلیارد تومان گردش مالی داشته 

است. عددی که برای سال ۸۵ نجومی 

به حساب می آید. در هامن مقطع 

برخی مدعی بودند که این ویدیو 

حدود ۱۲ میلیون نفر بیننده داشته 

است. آمار تکان دهنده ای که حیرت 

 سیاستمداران و جامعه شناسان را 

در پی داشت.

به گزارش  رکنا، در آن مقطع زهرا 

امیرابراهیمی انتساب آن ویدئو به خودش 

را انکار کرد و آن را یک تهمت ناروا 

نامید. این بازیگر تلویزیون به روزنامه 

گاردین گفت: »منکر شباهت هایی که 

هرنپیشه فیلم غیراخالقی با من دارد 

نیستم  زیرا با استفاده از امکانات گریم 

می توان فردی را شبیه دیگری ساخت، 

ضمنا اطالعاتی در مورد تکنیک های 

مونتاژ دارم و می دانم که با استفاده از 

آن می توان چهره فرد موردنظر را خلق 

کرد.« ظاهرا او تصور می کرد که انتشار 

 این ویدیو کار نامزدش بوده است.

 این بازیگر به خربنگار روزنامه گاردین 

گفته بود: »نامزدم را بعدازآن که در 

رابطه جنسی و زناشویی مان خیانت 

کرد ترک کردم، زیرا آدمی هرزه بود.«

در آن زمان پرس جوانی که زهرا امیرابراهیمی 

او را نامزد خود خوانده بود، به یکی از 

کشور های همسایه فرار کرده بود که 

با اقدامات پلیس به کشور بازگردانده 

شد. اطالعاتی زیادی از او در دست 

نیست. گفته می شود وی پس از رفع 

اتهام مهاجرت کرده است.

ماجرای زهرا امیرابراهیمی جدای از 

ابعاد اجتامعی آن باعث شد که زندگی 

حرفه ای این بازیگر نابود شود. یک 

سال گذشت تب آن کمی فروکش کرد  

بااین حال همچنان موضوع بسیار 

حساسیت برانگیزی بود. 

امیرابراهیمی پس از مدتی ایران را 

ترک کرد و به فرانسه رفت. او در آنجا 

سعی کرد از صفر رشوع کند و در تئاتر 

فعالیت کرد. او در فرانسه در چند اثر 

سینامیی نیز نقش آفرینی داشته است.

زهرا امیرابراهیمی اهل رسانه و گفتگو 

او  از سوی دیگر   با رسانه ها نبود. 

در متام این ۱۳ سال سعی کرد که 

درباره ماجرایی که برایش رخ داده بود 

حرفی نزند. تا اینکه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ در 

برنامه ماهواره ای چندشنبه با سینا اعالم 

کرد شخصی که »فیلم خصوصی« او را 

پخش کرد مجید بهرامی، بوده است.

بنا به گفته امیرابراهیمی مجید بهرامی 

در اعرتافات خود به مراجع قانونی 

خود را بیامری روانی توصیف کرده 

است. امیرابراهیمی این موضوع را 

 پس از اعرتافات بهرامی و همچنین 

حکم دادگاه متوجه شده است. امیرابراهیمی 

می گوید مجید بهرامی به خاطر انتشار 

ویدیو خصوصی او به شش ماه حبس 

و برای دیگر فعالیت های مشابه اش به 

شش سال حبس محکوم شده بود و 

نهایتا چند ماهی را در زندان گذرانده و 

پس ازآن آزادشده است. امیرابراهیمی 

همین طور خاطرنشان کرد مجید بهرامی 

هرگز بابت اقداماتش ابراز ندامت و 

عذرخواهی نکرده است.

مجید بهرامی بازیگر تئاتر بوده که 

در طیف دوستان زهرا امیرابراهیمی 

و نامزدش قرار داشته است. بااین حال 

او توضیح نداده که آن ویدئو چگونه 

به دست مجید بهرامی رسیده است.

رسنوشت مجید بهرامی هم تلخ است. 

 او پس ازاین ماجرا با فعالیت هایش 

در حوزه تئاتر به یک بازیگر مشهور 

تبدیل شد. البته دراین بین بیامری 

مجید بهرامی نیز باعث شد که دوستان 

و همکارانش بیشرت برای موفقیت 

او تالش کنند و به او یاری برسانند.

مجید بهرامی درحالی که در دهه سوم 

زندگی اش بود به یک باره به بیامری 

رسطان مواجه شده بود و با این بیامری 

درگیر بود و برای درمان بیامری اش و 

همچنین اعزاِمش به کشور آملان، خانه 

هرنمندان ایران و انجمن عکاسان تئاتر  

نخستین اکسپو عکس تئاتر ایران را 

برگزار کردند که، درآمد حاصل از فروش 

این اکسپو نیز به درمان رسطان مجید 

بهرامی اختصاص داده شد.

تا مدت ها مجید بهرامی به خاطر جدالش 

با رسطان به عنوان منادی از زندگی 

در افکار عمومی تبدیل شده بود. او 

چند سالی با این بیامری دست وپنجه 

 نرم می کرد که در پایان، در روز شنبه 

۲۴ آبان ماه ساِل ۱۳۹۳ در ۳۷ سالگی  

درگذشت. مراسم تشییع مجید بهرامی 

با حضور گسرتده هرنمندان برگزار شد.




