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فیلمنامه نویس ســینما و تلویزیون گفت: ممکن است 
تولید فصل دوم «آسپرین» با اضافه شدن چند بازیگر 

جدید در زمستان کلید بخورد.
حمید ســلیمى درباره آخرین وضعیت  «آسپرین» نیز 
گفت: فیلمنامه فصل دوم این سریال تمام شده و تولید 
آن در انتظار توافق با سرمایه گذار است. چند گزینه به 
عنوان سرمایه گذار مطرح اســت اما هنوز قطعى نشده

 است.
سلیمى خاطرنشان کرد: تولید فصل دوم «آسپرین» با 

اضافه شدن چند بازیگر جدید در زمستان کلید 
مى خورد اما با توجه به اینکه ارشــاد مایل به تولید زیاد 
سریال هاى شبکه نمایش خانگى نیست شاید این اتفاق

 نیافتد.

بنیامین بهادرى با انتشار عکسى از فرزند دومش که به تازگى در آمریکا متولد 
شده است اینستاگرامش را بعد از مدت ها به روز کرد.

چندى پیش بنیامین بهادرى خواننده پاپ کشــور که بــراى مدتى طوالنى 
به آمریکا ســفر کرده بود خبرى در اینســتاگرامش منتشــر کرد و نوشت: « 
تا چند هفته آینده یه کوچولو بــه جمع خانواده ما اضافه مى شــه. خیلى دلم 
مى خواســت تو ایران به دنیا بیاد ولــى دیدم مادرش تو آمریــکا راحت تره؛ 
هم خانواده اش پیشش هســتن و هم خودش بزرگ شــده اینجاست، دلش 
اینطور خواســت من هم گفتم چشــم. انگار همه این 35 ســال رو منتظرت 
بودم پسرم. بارانا از همه ما خوشــحال تره. چرا نباشــه؟ داره مى شه خواهر 

بزرگه.»
و حاال بعد از گذشت حدود یک ماه این خواننده خبر از تولد پسرش «بن سان 
بهادرى» داد و نوشت: «بن سان پنج شنبه گذشته بیست و هفتم مهر به دنیاى 
ما اومد و اینقدر تو این یک هفته درگیر ماجرا بودیم که نتونستم چند خط براتون 
بنویسم. به نظرتون بچه باید چند روزش باشــه که بتونه سوار هواپیما بشه؟!

 30 روز؟ 40 روز؟ 50 روز؟ خالصــه ما کم کم داریــم چمدونا رو جمع و جور 
مى کنیم و این حرفا. عجب باال و پاییــن داره دنیا. ولى دنیاى من وقتى خیلى 
غمگین مى شه، خودمو با همه عشق هاى به وصال رسیده خوشحال مى کنم. 
وقتى هم که مثل حاال دنیاى من رفته باال و حالش خیلى خوبه، حال دلم رو به 

یاد همه عشق هاى بى وصال متعادل مى کنم.»

بازیگر سینما و تلویزیون گفت: چند نفر از هنرمندان پیشکسوت بیشتر باقى نمانده اند، آنها هم از دنیا بروند خیال 
بعضى ها راحت مى شود.

رضا رویگرى اظهار داشت: به دلیل بى مهرى هایى که امروز در حق هنرمندان عرصه تلویزیون و سینما مى شود، 
هنرمندانى امثال من در حال حاضر بیکار و خانه نشین هستند. وى بیان کرد: به گمانم فعاالن عرصه سینما و تلویزیون 

ما را فراموش کرده اند و یا از وضعیت هنرمندانى مانند من اطالع دارند و به روى خودشان نمى آورند.
بازیگر سینما و تلویزیون خاطرنشان کرد: نزدیک به 40 سال در حوزه تلویزیون و سینما فعالیت کردم، زیرا عاشق این 
کار بودم و هیچ منتى بر سر کسى ندارم، اما درست نیست که امروز هنرمندانى که چندین سال براى هنر این مرز و 

بوم زحمت کشیده اند، به حال خود رها شوند.
رویگرى تصریح کرد: از چرایى و علت این بى مهرى ها بى اطالع هستم و به خاطرآن متأسفم، چند نفر 
از هنرمندان پیشکسوت بیشتر باقى نمانده اند، آنها هم از دنیا بروند خیال بعضى ها راحت مى شود.
 وى گفت:  شاید کســانى که در صدر تصمیم گیرى هاى ســینما  و تلویزیون قرار گرفته اند یا 

هنرمندان را نمى شناسند یا وضعیت هنرمندان برایشان مهم نیست.
بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به سئواالت مکرر مردم مبنى بر فعالیت کم در عرصه تلویزیون  
تأکید کرد: به مردم خوب کشورم مى گویم که عاشــق بازى کردن براى آنها هستم، اما پیشنهاد 
کارى براى بازیگرى ندارم و تعدادى بازیگر غیرحرفه اى وارد این عرصه شده اند و ما باید خانه نشین 

شویم.
رویگرى گفت: قصد توهین به شــخص خاصى را ندارم اما آنهایى که بازیگران را انتخاب مى کنند مقصر 

هستند.
وى اظهار داشت: متأسفانه وضعیت بازیگرى در کشورمان به گونه اى شده که یکسرى افراد براى بازى در فیلم و سریال 

یا پول پرداخت مى کنند یا به عنوان اسپانسر وارد شده و نقشى را دریافت مى کنند.
بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: برخى از این افراد غیر حرفه اى هم دستمزد کمترى را مطالبه مى کنند و تعدادى از 
بازیگران خوب کشورمان به دالیل مختلفى ممنوع التصویر شده اند که این مسائل سبب شده تا بازیگران پیشکسوتمان 

بیکار بمانند.
رویگرى افزود: هیچ هنرمندى نمى خواهد کار نکند و خانه نشین شــود اما شرایط کارى مناسب براى برخى بازیگران 

مهیا نیست.

رضارویگرى :

پیشکسوت ها  از دنیا 
بروند، خیال بعضى ها 

راحت  مى شود

در آســتانه اکــران کمدي-ماجراجویانه «ثبت با ســند برابر اســت» 
از پوســترهاي این فیلم رونمایی شــد. «ثبت با ســند برابر است» را 
بهمن گــودرزي کارگردانی کرده که پیش تر ســابقه ســاخت آثاري 
تجاري همچون «شــش و بش» و «آتیش بازي» را در کارنامه داشته

 است.
«ثبت با سند برابر است» فیلم پربازیگر و پرلوکیشنی است که عالوه بر 
امین حیایی، مجید صالحی، نیوشا ضیغمی، الهام حمیدي و سحر قریشی، 
فرزاد حسنی مجري شناخته شده تلویزیون هم در آن ایفاي نقش کرده 
است؛ «ثبت با سند برابر است» البته اولین تجربه بازیگري حسنی نیست 
و او پیش تر در «آمین خواهیم گفت» ایفاگر کاراکتر مردي دائم الخمر بود.

علی مشــهدي که با حضور به عنوان اســتندآپ کمدین در «خندوانه» 
مورد توجه قرار گرفت در کنار سپند امیرسلیمانی و مهران رجبی از دیگر 

بازیگران فیلم هستند.
تهیه کنندگی «ثبت با سند برابر است» را مجتبی متولی برعهده داشته 
اســت. این فیلم با پخش مؤسســه «هدایت فیلم» به مدیریت مرتضى 

شایسته به زودى در گروه سینمایی ماندانا روي پرده خواهد رفت.
در خالصه داستان نمادگرایانه «ثبت با سند برابر است» آمده: «همیشه 
تو زندگیم دنبال یــه پاس طالیی بودم ولی بهم پــاس که ندادن هیچ، 
خودشــون توپ رو کردن تــو گل! اونا شــدن غزال تیزپا، من شــدم 

شیر بی یال...»
بازیگران این فیلــم عبارتند از: امیــن حیایی، مجید صالحی، نیوشــا 
ضیغمی، فرزاد حسنی، سحر قریشی، الهام حمیدي، علی مشهدي، سپند 
امیرســلیمانی، آیدا جعفري، یزدان فتوحی، مهران رجبی، پوریا پورسرخ 

ومحمدرضا شریفی نیا.

پوسترهاي «ثبت با سند برابر است» رونمایی شد

منتظر یک فیلم کمدى دیگر باشید

شــهریار بحرانى، کارگردان فیلم ســینمایى «ملک 
سلیمان(ع)» و سریال «مریم مقدس(س)»، حضور در 
برنامه «چهل چراغ» در گفتگو با محمدرضا شــهیدى 
فر ادعا کرد پس از پخش سریال «مریم مقدس(س)» 
در یکى از کشــورهاى آفریقایى، صلح و دوستى میان 
مسلمانان و مسیحان ایجاد شــد و اوضاع در آن کشور 
آرام شــد. او همچنین گفت که صهیونیســم جهانى 
جلوى اکران بین المللى «ملک سلیمان(ع)» را گرفت 
و نگذاشتند این فیلم در بسیارى از کشورهاى خاورمیانه 

به نمایش درآید.
در بخش هایــى از برنامه «چهل چــراغ» که با حضور 
شــهریار بحرانى بــه روى آنتــن رفت، 

کارگردان ســریال «مریم مقدس(س)» درباره نقش 
ســینما در تکامل نگاه معنوى مردم، با اشــاره به یکى 
از آثار دینــى اش گفت: امیدوارم که ســاخت این آثار 
مؤثر بوده باشد و به نظر اینچنین شد. از سریال «مریم 
مقدس(س)» مثال مى زنم که در یکى از کشــورهاى 
آفریقایى نمایش داده شد و موجب صلح و آشتى میان 
مسلمانان و مسیحیان شد. ما در آنجا سفارت داشتیم و 
بچه هاى ســفارتخانه کار را دوبله کردند و اوضاع آنجا 

آرام شد. این اتفاق ها در خیلى از کشورها افتاد.
شهریار بحرانى با اشاره به اینکه بودجه الزم براى ساخت 
قسمت هاى بعدى «ملک سلیمان(ع)» فراهم نشد، از 
اقدامات برنامه ریزى شده صهیونیسم جهانى براى عدم 

نمایش بین المللى فیلم «ملک سلیمان(ع)» خبر داد و 
گفت: در آن زمان با 60 سینما در کشورهاى خاورمیانه 
و ترکیه براى نمایش فیلم قرارداد بسته شد اما مصادف 
شد با مصاحبه رئیس کمپانى یونیورسال در الجزیره که 
عنوان کرد از نظر ما فیلم «ملک سلیمان(ع)» غیرقابل 
پخش اســت و قراردادها هم به تدریج فسخ شد! به هر 
حال این فیلم ضد سیاســت هاى صهیونیسم جهانى 
است. چهره اى که ما براساس قرآن از پیامبر معصوم(ع) 
نشــان دادیم با آن چیزى که آنها تبلیغش را مى کنند، 
خیلى فرق دارد. از این نظر بعضى از فیلم هاى دینى ما در 
خارج از کشور کامًال تحریم هستند، همینطور که «مریم 

مقدس(س)» و «ملک سلیمان(ع)» تحریم شدند.

«مریم مقدس(س)» 
باعث صلح 

میان مسلمانان و 
مسیحیان شد

پژمان بازغى در ادامه فیلمبردارى «آهوى پیشونى سفید 2» به نویسندگى، کارگردانى و تهیه کنندگى 
سیدجواد هاشمى جلوى دوربین فرشاد خالقى رفت.

در حالى فیلمبردارى این اثر سینمایى در جنگل هاى سارى ادامه دارد که بازى پژمان بازغى در نقش 
«بل بله»به عنوان یکى از نقش هاى اصلى این ســریال جلوى دوربین سیدجواد هاشمى در مقام 

نویسنده، کارگردان و تهیه کننده آغاز شده است.
  پژمان بازغى که در این فیلم سینمایى ایفاگر نقش«بل بله» است، براى تصاحب آهوى پیشونى 

سفید تالش مى کند.
 تاکنون در این فیلم سینمایى به عنوان اثرى غیرمتعارف با فانتزى هاى کودکانه و سرشار از 

اتفاقات نامأنوس در ژانر کودك و نوجوان، بازیگرانى همچون محمدرضا شــریفى نیا، لیال 
اوتادى، ترالن پروانه، هومن حاجى عبداللهى، امیر غفارمنش، امیر سهیلى، ارسالن قاسمى 

و داریوش پیرو و امیررضا احمدى ایفاى نقش کرده اند.
تصاویــر اولیه ایــن اثــر ســینمایى در دل جنگل هــاى ســارى و در کلبه هایى 

چوبــى، داســتان و ماجراهاى آهو و پــدر و مــادرش را روایت 
مى کنند. 

در خالصه  داستان فیلم ســینمایى«آهوى پیشونى 
سفید 2» آمده اســت: «اختاپوس» از درون یک 
غار، امورات قلعه را فرمانروایى مى کند. او براى 
بــه دام انداختن آهوها و نوشــیدن عصاره تن 
آنها «بل بله» را به خدمــت گرفته اما آهوها با 
نقشه  «پیشونى  ســفید» از قلعه فرار مى کنند. 
از سوى دیگر مادر «پیشــونى  سفید» برگشته 
تا آهــو را از «ســاالر» یعنى پــدر خوانده اش 

پس بگیرد و «پیشونى ســفید» به دلیل رنجش 
از «ســاالر»، مى خواهــد پیش مــادرش بازگردد

 اما...        
 این بازیگــران در «آهوى پیشــونى ســفید2» ایفاى 

نقش کرده اند: محمدرضا شــریفى نیا، لیال اوتادى، پژمان 
بازغى، ترالن پروانه، ارسالن قاســمى، امیرغفارمنش، هومن 

حاجى عبداللهى، سیدجواد هاشمى، امیر سهیلى، امیررضا احمدى ، ابراهیم 
شفیعى، داریوش پیرو، یوسف طاهریان، فرزانه زهره وند، رکسانا وطن خواه 

و ساناز نادرى.

جلوى دوربین فرشاد خالقى رفت.
ى این اثر سینمایى در جنگل هاى سارى ادامه دارد که بازى پژمان بازغى در نقش 

 یکى از نقش هاى اصلى این ســریال جلوى دوربین سیدجواد هاشمى در مقام 
تهیه کننده آغاز شده است. ن و

این فیلم سینمایى ایفاگر نقش«بل بله» است، براى تصاحب آهوى پیشونى  ر
ند.

م سینمایى بهعنوان اثرى غیرمتعارف با فانتزى هاى کودکانه و سرشار از 
در ژانر کودك و نوجوان، بازیگرانى همچون محمدرضا شــریفى نیا، لیال 
ارسالن قاسمى امیر سهیلى، انه، هومن حاجى عبداللهى، امیر غفارمنش،

میررضا احمدى ایفاى نقش کرده اند.
ـن اثــر ســینمایى در دل جنگل هــاى ســارى و در کلبه هایى

ماجراهاى آهو و پــدر و مــادرش را روایت  ن و

ن فیلم ســینمایى«آهوى پیشونى 
ــت: «اختاپوس» از درون یک 
را فرمانروایى مى کند. او براى 
و نوشــیدن عصاره تن هوها
ه خدمــت گرفته اما آهوها با

ــفید» از قلعه فرار مى کنند. 
«پیشــونى  سفید» برگشته  ر
ـاالر» یعنى پــدر خوانده اش 
شونى ســفید» به دلیل رنجش

خواهــد پیش مــادرش بازگردد

ر «آهوى پیشــونى ســفید2» ایفاى 
حمدرضا شــریفى نیا، لیال اوتادى، پژمان 

نه، ارسالن قاســمى، امیرغفارمنش، هومن
سیدجواد هاشمى، امیر سهیلى، امیررضا احمدى ، ابراهیم 
یرو، یوسف طاهریان، فرزانه زهره وند، رکسانا وطن خواه 

ژمان بازغى 
حضور پ

در «آهوى پیشونى سفید 2»

بنیامین بهادرى در آمریکا پدر شد!

فصل دوم «آسپرین» کلید مى خورد؟ 

ى در آمریکا متولد 

بازیگر سینما و تلویزیون گفت: چند نفر ازه
بعضى ها راحت مى شود.

رضا رویگرى اظهار داشت: به دلیل بى مهرى
هنرمندانى امثال من در حال حاضر بیکار و خانه ن
یا از وضعیت هنرمندانى م ما را فراموش کرده اند و
بازیگر سینما و تلویزیون خاطرنشان کرد: نزدیک
کار بودم و هیچ منتى بر سر کسىندارم، اما در
بوم زحمت کشیده اند، به حال خود رها
رویگرى تصریحکرد: ازچرایى
از هنرمندان پیشکسوت بیش
 وى گفت:  شاید کســانى
هنرمندان را نمى شناسند
بازیگر سینما و تلویزیون با
تأکید کرد: به مردم خوب کش
کارى براى بازیگرى ندارم و تع

شویم.
رویگرى گفت: قصد توهین به شــخص

هستند.
وى اظهارداشت: متأسفانه وضعیت بازیگرى درک
یا پول پرداخت مى کنند یا به عنوان اسپانسر واردش
بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: برخى از این اف
بازیگران خوب کشورمان به دالیل مختلفى ممنو

بیکار بمانند.
رویگرى افزود: هیچ هنرمندى نمى خواهد کار نک

مهیا نیست.

رض

پیشکسو
بروند، خ
راحت

هده داشته 
ت مرتضى 

ت.
: «همیشه 
دادن هیچ، 
من شــدم

ی، نیوشــا 
هدي، سپند 
یا پورسرخ 

نمایش درآید. به
در بخش هایــى از برنامه «چهل چــراغ» که با حضور 
شــهریار بحرانى بــه روى آنتــن رفت، 

شهریار بحرانى با اشاره به اینکه بودجه الزم براى
ن قسمت هاى بعدى «ملک سلیمان(ع)» فراهم

اقدامات برنامه ریزى شده صهیونیسم جهانى براى
سیحیان شد

ح
«آ د
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گلودرد یکى از نشانه هاى سرماخوردگى است اما با برخى راه هاى خانگى مى توان آن را درمان کرد.
گلودرد مى تواند نخستین نشانه از سرماخوردگى، یک عارضه جانبى تحت فشار قرار گرفتن تارهاى صوتى و یا نشانه اى از مسئله اى جدى تر 

مانند گلودرد میکروبى باشد. در شرایطى که برخى موارد همواره نیازمند مراجعه به پزشک هستند، برخى درمان هاى خانگى نیز وجود دارند که 
مى توانید در وهله نخست مد نظر قرار دهید. در ادامه با برخى از بهترین نمونه ها در این زمینه بیشتر آشنا مى شویم.

غرغره کردن آب نمک
در شرایطى که شبیه به مزه کردن آب دریا به نظر مى رسد، نمک به از بین بردن عوامل مضر و باکترى ها کمک مى کند. 

نوشیدن چاى سیر
سیر یک آنتى بیوتیک طبیعى محسوب مى شود. این ماده غذایى حاوى آنتى اکسیدان هایى است که سیستم ایمنى بدن انسان را تقویت کرده و عفونت 

را از بین مى برند.
استفاده از دارچین

دارچین یکى دیگر از مواد غذایى سالم طبیعى با محتواى آنتى اکسیدان هاى باالست. رایحه شیرین این محصول به باز کردن سینوس ها کمک 
مى کند. هنگامى که با گلودرد مواجه هستید، مصرف دارچین مى تواند به کاهش تولید مخاط و تنفس راحت تر کمک کند. 

هترین ورزش ها براى سالمتى بدن  کدامندبهترین ورزش ها براى سالمتى بدن  کدامند؟
یکى از موضوع هاى داغ مورد بحث همیشه این 
بوده که کدام ورزش براى بدن بهتر اســت اما 
یک پرفسور پزشکى دانشــگاه هاروارد به نام
« آى مین لــى» پنج ورزش را که معتقد اســت 
بهترین ورزش ها براى بدن هستند معرفى کرده و 
توصیه مى کند از آنها براى سالم نگهداشتن بدن 

استفاده کنید.
در ادامه شما را با این پنج ورزش آشنا مى کنیم:

 شنا کردن
به لطف به کار گرفتن 
تمام عضالت بدن 
و باال بردن ضربان 
قلب، شــاید بتوان 

شــنا را ورزشى کامل 
دانســت. بعالوه در آب 

بودن به معناى این است که 
از فشــار خالص هستید و همین 

باعث مى شــود ورزش بــراى افرادى که 
دچار آرتروز یا دیگر مشــکالت مشــابه هستند 

ساده تر شود.

تاى چى
تاى چــى هنر رزمــى چینى 

اســت کــه بــا تنفس 
عمیق، ریلکسیشن 

و حرکت شــناور 
کیبــش  تر
کــرده انــد. 
ت  تحقیقــا
نشــان داده 
است تاى چى 
مى توانــد به 

کاهش استرس 
کمک کنــد، فرم 

بدن، تعــادل و انعطاف 
پذیرى کلى را بهبود ببخشد 

و قدرت عضالت پا را افزایش دهد.

                ورزش قدرتى
ورزش قدرتى شامل همه چیز از جمله بلند کردن وزنه، استفاده از باند هاى کشى، باال رفتن از پله ها، 
باغبانى سنگین، باال رفتن از تپه، پیالتس و یوگا، دوچرخه سوارى و تمرینات مقاومت مانند 
اسکوات، دراز نشست و غیره مى شود. انجام ورزش هاى قدرتى شاید کمى سخت به نظر 
برسد اما براى باال رفتن سالم سن ضرورى هستند چون نرخ کاهش بافت عضالنى و 
استخوانى را کاهش مى دهند، به فرم صحیح بدن کمک مى کنند و همچنین وزن 
مناســب بدن را تثبیت کرده و آن را منعطف نگه مى دارد. توصیه مى شود در هفته 

دو روز یا بیشتر ورزش هاى قدرتى انجام دهید و تمام عضالت بدن را درگیر کنید.

پیاده روى
پیاده روى با ســرعت باال مزایاى 
فراوانى دارد و یکى از فرم هاى 
عالى ورزش اســت چون 
عضالت پایین تنه را به 
کار مــى گیرد، ضربان 
قلبتــان را افزایــش
 مى دهد و استرس را 
از شــما دور مى کند. 
این ورزش همچنین به 
سالمت مفاصل کمک 
مى کند و شدتش نیز پایین 
است. به همین دلیل ورزشى 
عالى براى کســانى کــه به تازگى
 مى خواهد فعالیت بدنى را شــروع کنند به 

حساب مى آید.
متخصصان توصیه مى کنند افراد تازه کار ابتدا 10 تا 
15 دقیقه پیاده روى با سرعت معمولى داشته باشند و 
به مرور شدت را افزایش دهند و مدت زمان را به 30 تا 

60 دقیقه برسانند.

ورزش کیگل
راه درست انجام ورزش کیگل این 
است که عضالتى را منقبض کنید که 
از آنها براى جلوگیرى از ادرار و یا گاز 

معده استفاده مى کنید. به مدت دو تا سه 
ثانیه نگهش دارید و سپس رها کنید، 10 

مرتبه این کار را تکرار کنید. توصیه مى شود 
براى دریافت بهترین نتیجــه از این ورزش، آن را 

چهار تا پنج مرتبه در روز انجام دهید.
به ورزش هاى کیگل گاهى ورزش هاى عضالِت کِف لگن مى گویند و یکى از اولین راه حل ها براى جلوگیرى 

از بى اختیارى ادرار است.

گوشت مرغ به عنوان منبع پروتئین شناخته مى شود و یکى از کم خطرترین گوشت ها به شمار 
مى آید و کمتر کسى است که به این گوشت آلرژى داشته باشد، همچنین قسمت هاى داخلى 

مرغ از قبیل جگر و قلب آن نیز سرشار از مواد مغذى است.
یک اســتاد گروه علــوم و صنایع غذایى گفت: گوشــت مــرغ یکى از ســالم ترین نوع 
گوشت هاســت که مصرف هفتگى آن مى تواند فواید بســیارى براى بدن افراد داشــته

باشد. 
جواد حصارى با اشاره به تأثیر مصرف گوشت مرغ در کاهش کلسترول خون، خاطرنشان 
کرد: گوشت مرغ فشار خون و سطح کلسترول را کاهش داده و به پیشگیرى از حمله قلبى 

کمک مى کند، همچنین گزینه سالم ترى نسبت به گوشت قرمز است.
وى افزود: افرادى که مى  خواهند مقدار چربى غذاى شان را کم کنند، مى توانند از گوشت مرغ 

استفاده کنند؛ همچنین سینه  مرغ نسبت به ران آن کم چرب تر است. 
این عضو هیئت علمى دانشگاه تبریز یادآور شد: نمى توان از سلنیوم موجود در گوشت مرغ 
هم چشم پوشى کرد، این ماده معدنى، در بهبود عملکرد سیستم ایمنى نقش بسزایى دارد 
و از همین رو مصرف سوپ مرغ به افراد سرماخورده یا مبتال به بیمارى عفونى براى تقویت 

سیستم دفاعى بدنشان توصیه مى شود. 
وى افزود: نیاسین موجود در گوشــت سفید هم مى تواند با ســرطان مبارزه کند و جلوى 

آسیب هاى ژنتیکى را بگیرد. 
حصارى به تأثیرگذارى گوشــت ســفید مرغ در انرژى سوخت وســاز بدن اشــاره کرد 
و گفت: مرغ فقط منبع غنى از ویتامین B3 نیســت، بلکه منبع خوبى از ویتامین B6 نیز 

هست. 

آنچه  باید درباره  گوشت مرغ بدانید

تعــدادى از گیاهــان با خــواص دارویى بســیار،
 مى توانند جایگزین مناسب آنتى بیوتیک ها شوند.

1- گولدن سیل یا اورنج روت 
این گیاه قرن هاست براى درمان انواع عفونت ها و 
قارچ ها به عنوان یک آنتى بیوتیک هاى قوى مورد 
استفاده قرار گرفته و علم پزشکى تالش مى کند تا 
هر چه بیشتر از مزایاى آن براى درمان بیمارى هاى 
عفونى استفاده کند. تاثیرات آنتى بیوتیکى این گیاه 
در نتیجه وجود ماده بربرین  اســت که در واقع یکى 
از قوى ترین آلکائوییدها محســوب مى شود. تأثیر 
مولکولى این گیاه به محض خوردن و ورود به جریان 
خون و تأثیر بر روى عفونت هــا با تحقیقات متعدد 

ثابت شده است.

2- سرخارگل 
ایــن گیاه بــا باکتــرى ها بــه خصــوص از نوع 
استرپتوکوکى یعنى عامل بسیارى از عفونت ها به 
عنوان یک آنتى بیوتیک هاى قــوى قدرت مندانه 
مى جنگد و آن ها را غیرفعال مى کند. از خواص دیگر 
این گیاه adaptogen ،مشــهور در آن است که 
درمان مؤثر خوبى براى دوران هاى استرس زاست. 

3- زنجبیل و سیر
جالب اســت بدانید امروزه کارخانه هاى داروسازى 
معتبر و بــزرگ روى این دو گیاه میلیــون ها دالر 
سرمایه گذارى مى کنند تا بتوانند دارویى جایگزین 

آنتى بیوتیک براى از بین بردن باکترى هاى مقاوم 
کشــف کنند. خوشــبختانه این دو گیاه پرخاصیت 
به راحتى در دسترس اســت. زنجبیل و سیر داراى 
خاصیت آنتى بیوتیکى قوى هستند. پس در آشپزى 
به هیچ وجه از آنها غافل نشوید. شاید بوى سیر براى 
خیلى از افراد آن هم در آب و هواى خشک ناخوشایند 
باشد، ولى خوب است کم کم فرهنگ استفاده از سیر 
را رواج دهیم. به محض این که احساس کردید سرما 
خورده اید بالفاصله از آنها استفاده کنید. حتمًا چاى 
زنجبیل را چه به صورت تازه، چه به صورت پودر با 

اضافه کردن به چاى روزمره خود امتحان کنید.

4- آویشن
مطالعات پزشکى متعدد انجام شده بر روى آویشن 
نشــان داده روغن این گیاه قدرت فراوانى در جنگ 
با میکروب ها دارد. آویشن سرشار از آنتى اکسیدان 
است و با سلول هاى سرطانى و عفونت هاى قارچى 

و ویروسى مى جنگد. 

5- قارچ 
قارچ عالوه بــر آنکه مثل آنتــى بیوتیک عمل مى 
کند، تومورها را هم نابــود مى کند. این ماده طبیعى 
معجزه گر درست برعکس آنتى بیوتیک هاى شیمیایى 
عمل مى کنــد، در واقع به محض خــوردن، طورى 
سیســتم ایمنى بدن را مدل ســازى مى کند تا بدن

 با هر نوع بیمارى عفونى و غیر عفونى به نحو کارآمدى 
بجنگد.

گیاهان جایگزین آنتى بیوتیک  

سالمت کبد در پاییز، نیازمند هشت ماده غذایى است. 
کبد وظیفه زدودن سموم از شر مواد مضر را دارد ضمن اینکه قند ذخیره شده در بدن را به 
قند قابل استفاده تبدیل مى کند، ســلول هاى قرمز خون قدیمى را از بین مى برد، میزان 
اسیدهاى آمینه خون را تنظیم مى کند و منجر به ذخیره آهن و پردازش هموگلوبین خون 

در بدن مى شود.
در این میان برخى مواد غذایى اثر شگفت انگیزى براى سم زدایى از این عضو مهم بدن دارند.

کلم ها
کلم ها داراى خاصیت سم زدایى قوى براى کبد هستند. این سبزیجات داراى موادى هستند 
که بعضى ســموم را در بدن خنثى مى کنند؛ مثل نیتروزامین هاى موجود در دود سیگار و 
آفالتوکسین موجود در بادام زمینى. همچنین انواع کلم داراى موادى بنام «گلوکوزینوالت» 
هستند که باعث مى شــوند کبد آنزیم هایى را تولید کند که براى انجام فرآیند سم زدایى 

الزم است.

سیب
 حاوى پکتین و دیگر مواد شیمیایى ضرورى براى آزاد سازى سموم از دستگاه گوارش است. 

سیب تحمل بار سمى در طول روند پاکسازى را براى کبد آسان تر مى کند.

سیر
سیر حاوى آلیسین (یک نوع آنتى اکسیدان) است که یک ترکیب سولفوردار است و 
براى سم زدایى بهتر و مؤثرتر کبد الزم است. ســیر به کبد کمک مى کند تا بدن را 

از آلودگى جیوه، بعضى مواد افزودنى موجود در غذاها و هورمون 
استروژن پاك کند.

چغندر و هویج
هویج سرشار از گلوتاتیون است که به سم زدایى کبد کمک 
مى کند. چغندر و هویج هر دو حاوى فالونوئیدها و بتاکاروتن 
بسیار باال هستند. خوردن هویج و چغندر به تحریک و بهبود 

کلى عملکرد کبد کمک مى کند.

گوجه فرنگى
 حاوى مقادیر زیادى گلوتاتیون است و لیکوپن موجود در آن نیز موجب مقاومت در برابر 

ابتال به سرطان سینه، پوست و سرطان ریه مى شود.

گریپ فروت
 یکى دیگر از منابع گلوتاتیون است که موجب پاکسازى کبد مى شود. گریپ فروت 
همچنین سرشار از ویتامین Cو آنتى اکسیدان است که به باال رفتن تولید آنزیم هاى 

تمیز کننده کبدى و افزایش روند پاکسازى طبیعى کبد منجر مى شود.

اسفناج
 اسفناج خام منبع عمده از گلوتاتیون است و به روند پاکسازى کبد 
کمک مى کند. سبزیجات سبز مانند اسفناج همچنین منبع غنى 
از کلروفیل(یک رنگدانه طبیعى) است که براى حفظ سالمت 

کلى کبد مفید است.

 مرکبات
لیمو، لیموترش و ... حاوى مقادیر 
زیادى از ویتامین C است 
که بــه تحریک کبد و 
ســنتز مواد سمى 

کمک مى کند.

با 8 ماده غذایى، کبد را سالم نگه دارید

درمان فورى گلودردهاى زمستانى
اى جدى تر 

وجود دارند که 

 را تقویت کرده و عفونت

ن سینوس ها کمک 

موجود در غذاها و هورمون 

 سم زدایى کبد کمک 
الونوئیدها و بتاکاروتن 
در به تحریکو بهبود 

آنتى اکسیدان است که به باال رفتن تولید آنزی Cهمچنین سرشار از ویتامین Cو
تمیز کننده کبدى و افزایش روند پاکسازى طبیعى کبد منجر مى شود.

اسفناج
 اسفناج خام منبع عمده از گلوتاتیون است و به روند پپاکسا
کمک مى کند. سبزیجات سبز مانند اسفناج همچنین من
از کلروفیل(یک رنگدانه طبیعى) است که براى حفظس

کلى کبد مفید است.

 مرکبات
لیمو، لیموترش و... حاوى
C ویتامین Cزیادى از
که بــه تحریک
ســنتز موا
کمک م
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شوند
 امید ن

ى ها نا
ب آهن

ها و ذو
هانى 

سپا

شوند
 امید ن

ى ها نا
ب آهن

ها و ذو
هانى 

سپا
خیلى فوتبالى نیست ولى آنقدر در دنیاى هنر و موسیقى 
شهره خاص و عام اســت که همیشه دوست داشتیم در 
مورد فوتبال هم با این چهره محبوب و جاودانه موسیقى 
ایران، هم صحبت شویم. اجراى او در آخرین جشن 
قهرمانى ســپاهان ما را مطمئن کرد که 
به دلیل عالقــه ویژه به اصفهان، 
او بــه ســپاهان هــم 
عالقه مند است 

و ضمن اینکه دوســت دارد تیم هاى اصفهانى همیشه 
قهرمان شوند، کم و بیش نتایج این تیم ها را هم از طریق 

خانواده اش دنبال مى کند.
سخن از پهلوان آواز ایران اســت. استاد ایرج که در یک 

گفتگوى هنرى- فوتبالى به سراغ او رفتیم.
قبل از خواندن گفتگو بخشى از بیوگرافى این نگین هنر 

ایران را با هم مرور کنیم:
 حسین خواجه امیرى، 11دى 1311 در خالدآباد نطنز در 

خانواده اى هنرمند به دنیا آمد. 
پدربزرگش از خوانندگان بنام زمان ناصرالدین شاه بود و 
پدرش که از صدایى خوش و رســا برخوردار بود و ردیف 
مى دانست، مدت ها او را تحت تعلیم خویش قرار مى دهد. 
حسین در همان زمان در مراســم تعزیه خوانى شرکت 
مى کرد و نزد تعزیه خوانانى که ردیف و دستگاه 

مى دانستند به یادگیرى آواز پرداخت.
حســین خواجه امیرى پس 
از پایان تحصیالت 

ابتدایى به تهــران رفــت و در ســال 1326 به مکتب 
ابوالحســن صبا راه یافت و دو ســال پیاپى در حضور او 
دانســته هاى خویش را تکمیل کرد و به وســیله وى به 
رادیو ایران معرفى شد. در آنجا به اجراى برنامه با ارکستر 
ابراهیم خــان منصورى پرداخت. وى پــس از مدتى به 
دانشکده افسرى رفته و شــب هاى جمعه که مرخصى 
داشته از ساعت 7و30دقیقه تا 8 در برنامه ارتش شرکت 
مى کرد و با ارکســتر محمــد بهارلو به اجــراى برنامه 
مى پرداخــت. در همان زمان به دلیــل محدودیت هاى 
ارتش نام مستعار «ایرج» را که در اصل نام برادرش بود 

براى خود برگزید.
ایرج در ســال 1336 به دعــوت داود پیرنیا بــه برنامه 
«گل ها» راه یافت و در اولین همکارى خود با این برنامه 
برگ سبز 43 را در مایه شور-ابوعطا و با همکارى على 
تجویدى و فرهنگ شــریف و امیر ناصر افتتاح خواند. از 

همان زمان همکاریش با برنامه «گل ها» ادامه یافت.
ایرج عالوه بــر اجراى برنامه هاى مختلــف رادیویى به 
اجراى ترانه و آواز براى فیلم هاى فارسى همت گماشت و 
بازیگران زیادى به لب خوانى ترانه هاى وى مى پرداختند. 
اولین فیلمى که ایرج در آن ترانه خواند فیلم «روزنه امید» 

به کارگردانى سردار ساکر هندى و ترانه ها از ساخته هاى 
جواد لشکرى است.

ایرج خواننده پرآوازه موسیقى با هنرمندان زیادى مانند: 
پرویز یاحقى، اسدا... ملک، جلیل شهناز، فریدون حافظى، 
فرهنگ شریف، امیر ناصر افتتاح، جهانگیر ملک، حسن 
کســایى، لطف ا... مجد، على تجویــدى، رضا ورزنده، 
منصور صارمى، محمد موســوى، احمد عبادى، حسن 
ناهید، انوشیروان روحانى، همایون خرم، حبیب ا... بدیعى 
و بسیارى از نوازندگان و البته خوانندگان دیگر همکارى 

داشته و مورد تأیید و تحسین آنها بوده است.
ایرج در 213برنامه «گل ها» شامل برگ سبز،گل هاى 
رنگارنگ، شاخه گل، گل هاى تازه، برنامه اجرا کرده است.

او عالوه بر ایــن در برنامه هاى رادیو ارتش، ارکســتر 
دانشجویان، ارکستر محمد بهارلو، ارکستر ابراهیم خان 
منصورى و ارکســتر عبدا... جهان پناه، برنامه اجرا کرده 
است و براى 105 فیلم فارسى خوانده است و در سال هاى 
بعد از انقالب، به خصوص دهه 70 و 80، بیش از ده آلبوم 
به بازار موسیقى عرضه کرده است. آلبوم «قصه زندگى»  

از او در بهار سال 91 به بازار موسیقى عرضه شد.
عالوه بر آن فیلم مستندى در قالب لوح فشرده (دى وى 
دى) از زندگى و کارهــاى هنرى ایرج با عنوان «پهلوان 

آواز» اواخر سال 91 به بازار موسیقى عرضه شد.
در اوایل شــهریور 1292نیــز مراســمى در تجلیل از 
سال ها زندگى هنرى او با حضور بزرگانى چون محمدرضا 

شــجریان و فرهنگ شریف در فرهنگســراى اندیشه 
برگزار شد.

ایرج از خواننده هاى صاحب سبک ایران است و صدایش 
از معدود صداهاى ششدانگ است؛ صدایى که ارتفاع و 
حجم آن (طول و عرض) بسیار باالست و خواننده امکان 
اجراى محدوده صوتى باالیى را در نت هاى بسیارى دارد 

که خوانندگان معمولى از پس آن بر نمى آیند.
ایرج، پدر احسان خواجه امیرى (خواننده) و الیکا خواجه 

امیرى (نوازنده و مدرس پیانو) است.
اجراى زنده او در جمع هواداران سپاهان و اصفهانى ها به 
ویژه اجراى ترانه ماندگار« من یه پرندم» همه را به وجد 
آورد و بهانه ارتباط ما با وى از  دوسال و اندى پیش تاکنون 
شد. بهانه اى که باعث شده برخى اخبار دو تیم اصفهانى را 
برخى اوقات به اطالع او برسانیم و البته او از ما گالیه کند 
که چرا تیم هاى اصفهانى این روزها بد نتیجه مى گیرند!

 گفتگوى هنرى- فوتبالى ما با اســتاد را از دست ندهید. 
این نکته را هم اضافه کنیم که برخى سئواالت هنرى را 
با توجه به گفتگوهاى قبلى ویدئویى و مکتوب استاد که 

دیده و مطالعه نموده بودیم، مطرح کردیم.

مرتضى رمضانى راد- سعید نظرى

  خیلى خوشحالیم 
که دوباره شما را مى بینیم. 

این گفتگوى ما یــک بحث هنرى- 
فوتبالى است و امیدواریم که  هم شما را خسته 
نکنیم و هم اینکه بتوانیم با این گفتگو پیام آور 
یک سورپرایز براى مخاطبانمان باشیم. بیایید 
یک بار دیگر مرور کنیم.  اولین بار که خواندید 
و صدایتان به گوش و قلب ایرانیان نشست 

چه زمانى بود؟
 در بحث فوتبالى که ُخب من اطالعاتم کم اســت و ممکن 
است مثل دفعه پیش که با شما صحبت کردم نتوانم به خوبى 
پاسخ بدهم اما در بحث هنر  شــاید بهتر بتوانم پاسخگوى 
سئواالت تان باشم. یادش به خیر! بچه بودم و هنوز مدرسه 
هم نمى رفتم. شاید پنج یا شش ساله بودم. در بین بچه هاى 
ده، مسابقه اى گذاشته بودند - ما اهل منطقه اى در لبه کویر به 
نام خالد آباد نطنز یا کاشان بودیم- منطقه ما منطقه اى است 
که همه در آن صدا دارند. خالصه مسابقه اى گذاشته بودند و 
من به نظر معتمدان محل که آنجا نشسته بودند، اول شدم. 
از آن وقت معلوم شد که صدایم خوب است. صداى پدرم هم 
خوب بود و همینطور پدر بزرگم که خواننده زمان خودش بود. 
من خواندن را هم در کنار آنها و همینطور تعزیه خوان ها یاد 
گرفتم. آن زمان در دهات تعزیه مى خواندند. البته صفحه هاى 
گرامافون هم بود که از آنهــا هم چیز هاى زیادى یاد گرفتم. 
تا کالس ششم ابتدایى در همان شــهر خواندم و بعد براى 
تحصیالت متوســطه به تهران آمدم و بعد به کالس هاى 
مختلف مخصوصاً کالس هاى اســتاد ابوالحسن خان  صبا 

رفتم و دو سال در خدمت ایشان بودم.
یعنى شــما در نطنز به کالس خاصى نرفته 
بودید و همینطور خود جوش و حداکثر در پیش 

تعزیه خوان ها آواز کار کردید؟
بله، آنجا آن زمان یعنى بیش از 60 سال پیش در دهات چیزى 
بیشتر از این نبود. کالس موسیقى اى نبود. همینجورى به قول 

خودشان دیمى یاد مى گرفتند.
چطور با  کالس ابوالحسن  خان صبا آشنا 

شدید؟
شبى در یک میهمانى بودیم که مرحوم مجید وفادار هم آنجا 
بود. وقتى آواز خواندم ایشان خیلى خوششان آمد و گفت که 
من کالس آواز ندارم اما شما را معرفى مى کنم به استاد صبا که 
آن زمان هم تقریباً موسیقى رادیو در اختیار ایشان بود. ایشان 

یک نامه نوشت و من رفتم منزل مرحوم صبا.
بعد از کالس صبا پیش چه کســى آواز کار 

کردید؟
دیگر همانجا ردیف ها را یاد گرفته بودم. هر چه را بلد نبودم 
هم از دوســتان هنرمندى که در رادیو داشتیم مى پرسیدم. 

اســتاد  ابوالحسن  خان 
صبا صداى من را شنید و دید که 
تقریباً ردیف ها را بلد هستم. آن زمان روى 
این مسئله تأکید داشتند کسى که مى خواهد خواننده 
شود حتماً باید ردیف هاى موسیقى را بداند. ایشان من را معرفى 
کرد به ابراهیم خان منصورى که آن وقت رئیس کمیسیون 
موسیقى رادیو بود. من بعد از معرفى به ایشان با ارکستر خود 

ایشان در رادیو برنامه اجرا کردم.
این ماجرا مربوط به چه سالى است؟

ســال 1328، تازه ضبط صوت آمده بود به ایران. برنامه آن 
موقع البته مستقیم بود و ضبط نمى شــد. اولین ترانه اى که 
خواندم در دستگاه همایون بود. یک تصنیف خواندم و یک 
آواز که جمعاً در حدود نیم ساعت برنامه اجرا کردم. آهنگش 
هم ساخت ابراهیم منصورى بود. یادم نیست شعرش را چه 

کسى سروده بود.
در ادامه و بعد هم در رادیو ماندید؟

بله، رادیو هم بودم ولى بعد از آن رفتم به مدرســه نظام و بعد 
هم دانشکده افسرى. آن وقت شــب هاى جمعه در برنامه 
ارتش نیم ساعت موسیقى داشتم و من آواز مى خواندم. آنجا با 
ارکستر آقاى محمد بهارلو آواز مى خواندم. من، هم در برنامه 
ارتش مى خواندم هم در برنامه رادیویى مى خواندم و هم در 
کالس شش متوسط دبیرستان نظام بودم که در فیلم هاى 
فارسى شرکت کردم. به وسیله آقاى جواد لشگرى در فیلمى 
به نام «روزنه امید» که اولین فیلمى بود که من در آن چند تا 

آهنگ خواندم.
 آن وقت جاى کدام هنرپیشه خواندید؟

جاى مجید محسنى و نصرت ا... وحدت.
در مورد زنده یاد فردیــن صحبت کنید.با 

«سلطان قلب ها»چطور آشنا شدید؟
من آشنا نشدم. به وسیله سیامک یاسمى این اتفاق صورت 

گرفت.
اولین بار در چــه فیلمى به جــاى فردین 

خواندید؟
فکر مى کنم فیلم «آقاى قرن بیستم» بود که روى ترانه اى از 

جعفر پور یاسینى ترانه اى خواندم.
وقتى که جــاى فردیــن مى خواندید نوع 
خاصى مى خواندید که مشــهور بود به نام 
آواز کوچه باغى. در مورد این ســبک آواز ما 
خیلى سرچ و مطالعه کردیم و به دستاوردهاى 

جالبى هم رسیدیم.
بله. آواز بیات تهران یا به قول معروف کوچه باغى.

باوجود آنکه خودتان هم بچه تهران نبودید، 
چطور آواز بیات تهران را بــه این خوبى و 

جا افتادگى مى خواندید؟
در تهران آن زمان این آواز معــروف بود. مرحوم بدیع زاده به 

مــن گفت که 
ایرج تو بیا کوچه باغى 
بخوان و من هم آمدم آن غزل 
«معلمت همه شوخى و دلبرى آموخت» 
را خواندم که شعرى است از سعدى. این غزل گل 

کرد و مردم هم خیلى خوششان آمد.
چه سالى بود؟

سالش دقیق یادم نیست. فکر مى کنم حدود سال هاى 38.
شما چطور ریشه اى شروع کردید به کار کردن 
آواز؟ شاید دقیق یادتان نیاید که کى و کجا بین 
مردم شناخته شدید اما شاید بتوانید آهنگى را 
نام ببرید که بعد از آن خیلى گل کردید و مردم 

خیلى شما را شناختند.
اینطورى که خودم حس کردم من به تدریج گل کردم. من 
اصًال به فکر شهرت و این حرف ها نبودم. من عاشق موسیقى 
و هنر  آواز بودم و به همین دلیل هم با 21 ســال خدمتم در 
ارتش، خودم را بازنشســته کردم تا بتوانم برسم به کار هاى 

هنرى ام.
با چه درجه اى بازنشسته شدید؟

سرهنگ 2. یواش یواش کشیده شــدم به فیلم ها و رادیو و 
تلویزیون و این ور و آن ور و خود به خود شهرت هم پیش آمد. 
روزى نبود که شب شود و من در آن یکى دو آهنگ نخوانده 
باشم. هر روز کارم بود. حتى یکســال منتقل شدم به آبادان 
و در هنگ ژاندارمرى آبادان خدمت مى کردم. پنج شــنبه و 
جمعه مى آمدم تهران، آهنگ هایم را ضبط مى کردم و دوباره 

برمى گشتم به آبادان.
شــما به عنوان یک هنرمند در ارتش هم از 
درجات ویژه اى برخوردار بودید. آیا مقامات 

توجه خاصى به شما مى کردند؟
نه، آنها همیشــه مخالفت مى کردند به همین دلیل هم اسم 
هنرى انتخاب کرده بودم. اسم اصلى من حسین است ولى 
چون در ارتش ایراد مى گرفتند و اجازه نمى دادند، به اســم 
برادرم که ایرج هست مى خواندم. هر وقت به من مى گفتند 
که چرا مى روى و مى خوانى، مى گفتم من نیستم، برادرم است.

کار هایى هم هست که آن موقع خوانده باشید 
و االن به خودتان بگویید که کاش نخوانده 

بودم؟
نه، هرچه خواندم یعنــى خوب بوده. شــاید خیلى ها این را 

مى گویند ولى من این را قبول نــدارم. بعد از اینکه من و 
مرحوم فردین همکارى مان را شروع کردیم و همکارى 
سینمایى مان شروع شــد، مردم رو آوردند به طرف 
سینما. بیش از 300 ســینما در ایران ساخته شد به 
دلیل اینکه کار سینمایى گرفت، مردم استقبال کردند 

از این کار.
این اتفاق و همکارى روى شهرت 
بیشــتر فردین هم خیلــى تأثیر 

داشت. درست است؟
دو تایى مچ شــده بودیم. دیگــر صداى من و 
بازى فردین را مردم قبول کردند و هنوز هم که 
هنوز است آن فیلم ها براى مردم تازگى دارد و 

خوششان مى آید.
خودتان اذیت نمى شدید که 
همه چیز به اسم فردین تمام 

مى شود؟
نه، چرا اذیت شوم؟ مردم مى دانستند که خود فردین صدا ندارد 

و این ایرج است.
پس چطور قبول مى کردند که این فردین 

است که دارد مى خواند؟
به هر حال این تأثیر سینماست و آنها هم قبول کرده بودند.

ارتباط شما با هم چطور بود؟
خیلى خوب بود. با هم رفت و آمد داشتیم تا آخر زندگى ایشان.

پس موردى پیش نیامد که بین شما کدورتى 
به وجود بیاید؟

پنج شش ماهى دستى دستى کارى کردند که بین ما کدورت 
پیش آمد و ما هم قهر کردیم. روزنامه باعث شــده بود. هى 
مى نوشتند ایرج باعث شهرت فردین شــد یا فردین باعث 
شهرت ایرج شد. همین چیز ها باعث شد که ما کدورت پیدا 

کردیم.
از کار کردن با کدام آهنگ ساز راضى تر بودید 

و بیشتر لذت مى برید؟
هر آهنگسازى دو سه تا آهنگ خوب دارد و بعد تصادفى به تور 
هم مى خوردیم و با هم آشنا مى شدیم و من آهنگ هایشان را 
مى خواندم. همه شان را دوست دارم. آن زمان کار هاى خوبى 

مى ساختند. ملودى ها خوب بود.
چند تا آهنگ خوب را که مى پسندید بگویید.

خیلى ها این سئوال را از من پرسیدند ولى نمى دانم چه بگویم. 
یکى دو تا که نیست من بیشتر از 800 ترانه و آواز خواندم در 
ظرف 40 سال، نمى توانم بگویم کدام خوب است. بستگى دارد 

به مقتضاى زمان و مکان. هر کدام یک گرایشى 
خاص مخصوص خودش را دارد.

 ُخب اســتاد! برویم 
ســراغ  بحث هاى 

فوتبالى! ما از قبل 
به شــما عالقه 
داشــتیم و خیلى 
وقت ها که  شما 

را مــى دیدیــم 
در  دانســتیم  نمى 

مورد عالیق فوتبالى شما 
صحبت بکنیم 

یا نه تا اینکه رســیدیم به 
جشن قهرمانى سپاهان. شما در 

بین سپاهانى ها حاضر شدید و با اجراى 
زنده خود آنها را به وجــد آوردید. البته ما در 
همان ایام و حدود سه سال پیش با شما هم 
صحبت شدیم اما دوست داریم باز هم از آن 

روز براى مان بگویید.
البته من واقعًا اطالعات فوتبالى ام کم است و این حق را به 
من بدهید که با توجه به ســن و سالم نتوانم خیلى مثل شما 
جوان ها پیگیر باشم. براى جشن قهرمانى سپاهان از روابط 
عمومى باشــگاه با من تماس گرفتنــد و در ادامه هم آقاى 
داریوش بابائیان که تهیه کننده سینما هستند و خودشان هم 
به شدت طرفدار سپاهان هستند به دنبال من آمدند تا به همراه 
گروه مان به اصفهان بیاییم. من واقعاً خوشحال بودم که تیم 
شهرم باز هم قهرمان ایران شده است و اینکه قرار است به 
مناسبت این قهرمانى اجرا داشته باشم. واقعًا آن شب، شب 
خاطره انگیزى بود که در  آن مجموعه فردوس اصفهان فکر مى کنم 
حدود پنج شــش هزار از مردم اصفهان و هواداران سپاهان 
حضور داشــتند و جو فوق العاده اى حاکم بود. سپاهانى ها با 
شعار«ایرج خان طالیى» مرا تشویق و غافلگیر کردند و براى 
لحظاتى بغض کردم. دلم براى اجرا براى این همه از 
مردم اصفهان در یک جمع بزرگ تنگ شده بود.   
  بله! خاطرمان هســت که همه حضار 
براى دقایقى به احترام شــما قیام 
کردند و آن شعار « ایرج خان طالیى» 
را به زیبایى سر دادند. یادش به خیر!

باید از همه آنها تشــکر کنــم که هم 
قدرشناســند و هم اینکه شب زیبایى را 
براى من رقم زدند. من خیلى خوشحالم 
که اصفهان تیم هــاى قدرتمندى مثل 
ســپاهان دارد  و امیدوارم شرایط به سمت 
و سویى برود که هر سال 

این تیم مرتبًا قهرمان ایران شود تا 
اصفهانى ها خوشحال شوند.

پسرتان طرفدار استقالل است؟
راستش از این موضوع به علت اینکه فوتبالى نیستم خیلى 

اطالع ندارم. حاال او را ببینم در این مورد صحبت مى کنم و 
مى گویم اول سپاهانى باش پسر!

اجراى زنده ترانه «من یــه پرندم» در آن 
جشن قهرمانى همه را به وجد آورد. درست 
است که حدود  دو ســال و اندى از آن شب 
گذشته ولى واقعاً فوق العاده بود.  هواداران  
و بازیکنان سپاهان هم همراه شما آن ترانه 
را مى خواندند. ویدئوى آن اجراى شــما در 

اینترنت هم حسابى بازدید داشت.
بله  البته از ترانه هاى دیگر هم اســتقبال شد ولى با اجراى 
«من یه پرندم» جو آن مجموعه به کلــى تغییر کرد و همه 

انرژى مضاعفى گرفتند.
نتایج این روزهاى سپاهان و ذوب را پیگیرى 

مى کنید؟
واال خیلى نمى توانم! مگر اینکه برخى اوقات شما و یا سایر 
دوستان که تلفنى یا حضورى سراغى از بنده مى گیرند در این 
باره به من اطالع بدهند که شما هم قبل از این گفتگو گفتید دو 
تیم اصفهان خیلى در این ایام نتایج جالبى نگرفتند. امیدوارم 
بازیکنان دو تیم نا امید نشوند و بخاطر مردم اصفهان حسابى 

تالش کنند و  در پایان هر سال این مردم را خوشحال کنند.
اگر تیم هاى اصفهانى باز هم قهرمان شوند به 

جشن قهرمانى آنها خواهید آمد؟
بله. چرا که نه. اگر عمرى باقى باشد چه چیزى بهتر از دیدن 
خوشحالى مردم شهرم و دیدن قهرمانى اصفهانى ها در ایران

اســتاد ایرج! ان شــاءا... که ســایه شما 
حاالحاالها باالى سرما باشد. صحبت هاى 

پایانى شما در این گفتگو را هم مى شنویم.
ممنون از شما که به طور مرتب به یاد من هستید و معرفت و 
محبت خود را بارها ثابت کرده اید. امیدوارم که در کارتان موفق 
باشید و بتوانید مطالبى خوبى را به جامعه ارائه دهید. براى همه 
مردم اصفهان و ایران آرزوى سالمتى دارم و امیدوارم در این 
سال هاى پایانى عمرم بتوانم در هر برنامه اى که حضور دارم 
آنها را خوشحال کنم. براى تیم هاى سپاهان و ذوب آهن هم 
آرزوى موفقیت دارم. مردم اصفهان وقتى مرا مى بینند به 
من مى گویند که استاد، چقدر خوب است که شما سپاهانى 
هستید و من هم مى گویم وقتى اصفهانى هستم مگر قرار 
است که طرفدار تیم شهر دیگرى باشم؟ حمایت من و امثال 
من از ســپاهان کمترین کارى است که از دستمان براى

 تیم هاى شهرم بر مى آید. 

یرى:
جه ام

ن خوا
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گفت
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هرچند که این روزها علیرضا افضل سرمربى اخراجى 
گیتى پســندى ها مشــغول مصاحبه علیه عملکرد 
مدیریت و بازیکنان تیم سابقش خودش است ولى 
با این حال گیتى پسندى ها با توجه به فاصله کم بین 
رقابت هاى دور رفت و دور برگشــت لیگ خیلى زود 
سرمربى جدید تیم خودشان را انتخاب کردند تا از بقیه 
مدعیان عقب نمانند. آن روزى که علیرضا افضل به 
عنوان سرمربى گیتى پسند انتخاب شد تا هدایت این 
تیم را در جام باشــگاه هاى آسیا و لیگ برتر بر عهده 
بگیرد کمتر هوادار گیتى پسند تصور مى کرد که این 
تیم نتواند عملکرد مناسبى را از خودش به جا بگذارد. 
حفظ اسکلت اصلى تیم قهرمان فصل گذشته در کنار 
جذب چند بازیکن جدید و باکیفیت نشان از این داشت 
که گیتى پســند مى تواند از عنوان قهرمانى خودش 
دفاع کند. کســب 10 امتیاز از چهار مسابقه ابتدایى 
فصل هم نتیجه خوبى براى گیتى پسند بود اما به نظر 
مى رسد که حضور این تیم در فوتسال جام باشگاه هاى 
آسیا و کسب عنوان نایب قهرمانى در این مسابقات 
که با شکست در مقابل نماینده تایلند بدست آمد به 
نوعى پایه هاى نیمکت على افضل در تیم گیتى پسند 
را لرزاند. اصفهانى ها که قبل از این یک بار با هدایت 
همین ســرمربى به عنوان قهرمانى آسیا دست پیدا 
کرده بودند این بار هم به امید قهرمانى راهى مسابقات 
آسیایى شدند اما نایب قهرمانى چیزى نبود که مدیران 
گیتى پسند را راضى کند و آنها به نوعى منتظر بودند تا 
از عملکرد سرمربى تیم انتقاد کنند که سومى در نیم 

دستشان داد.فصل ایــن بهانه را به 
ل  آنهایــى کــه  تسا فو

اصفهان را به صورت جدى دنبال مى کنند بدون شک با 
شنیدن نام حسین شمس و باشگاه گیتى پسند روزهایى 
را به یاد خواهند آورد که شمس به عنوان مدیر فنى در 
تیم گیتى پسند مشغول به فعالیت بود و در آن قهرمانى 
پرحاشیه که البته بعد از جانب فدراسیون پس گرفته شد 
حسین شمس نقشى مهم و تاثیرگذار ایفا کرد. برترى 
11 بر 2 گیتى پسند در مقابل پرسپولیس در اسفندماه 
سال 90 که در سالن مخابرات اصفهان حاصل شد و 
البته باخت فوالد ماهان به منصورى قرچک در سالن 
پیروزى منجر به قهرمانى گیتى پسند شد و صحنه هاى 
مربوط به خوشحالى حسین شمس در پایان آن مسابقه 

براى مدت ها سوژه جذابى براى برنامه هاى تلویزیونى 
بود ولى در نهایت شــمس بعد از مدت هــا که دور از 
اصفهان بود و بر روى نیمکت تیم هایى مثل دبیرى 
تبریز، مس سونگون و دانشگاه آزاد نشست دوباره به 
اصفهان بازگشته تا این بار به عنوان سرمربى بر روى 
نیمکت گیتى پسند بنشیند و کار ناتمام على افضل را 
در لیگ تمام کند. این تیمى که امروز در اختیار حسین 
شمس قرار گرفته با سلیقه کادر فنى قبلى بسته شده 
ولى با این حال مى توان امیدوار بود که بازیکنان بزرگتر 
تیم حداقل بر خالف سرمربى قبلى این بار از سرمربى 
جدیدشان حرف شنوى کامل داشته باشند . البته نباید 

فراموش کرد که این هزینه فراوان گیتى پسند در راه 
قهرمانى  لیگ ممکن است از لحاظ هزینه هم تبعاتى 
برایشان به همراه داشته باشد و حاشیه هایى هم ایجاد 
کند و فقط اول شــدن در لیگ است که مى تواند این 
تغییرات را توجیه کند. دو سال قبل و در مهرماه سال 
94 بود که گیتى پســند با هدایت محمود خوراکچى 
در پایان نیم فصل اول لیگ با کسب 23 امتیاز از 13 
مسابقه بر روى پله سوم جدول لیگ قرار گرفت و همین 
نتیجه باعث شد تا مدیران گیتى پسند تصمیم به اخراج 
خوراکچى و امضاى قرارداد با رضا لک بگیرند. البته 
حضور لک در اصفهان هم منجر به قهرمانى گیتى پسند 

نشد و فاصله هشت امتیازى این تیم با صدر جدول در 
نهایت گیتى پسند را از قهرمانى دور نگه داشت. البته 
لک براى سال بعد هم در گیتى پسند ماند و در فصل 
96-95 با تیمش به عنوان قهرمانى رسید تا در شرایطى 
که پیش بینى مى شد این سرمربى در اصفهان بماند باز 
هم مدیران گیتى پسند تصمیم دیگرى گرفتند تا لک 
جاى خودش را به علیرضا افضل بدهد. اما امسال هم 
تاریخ براى گیتى پسند تکرار شد و این تیم که این بار 
با 28 امتیاز روى پله سوم جدول نیم فصل قرار گرفته 
شاهد تغییر بر روى نیمکت سرمربى گرى خودش بود 

و افضل جاى خودش را به حسین شمس داد.

رأى کمیته انضباطى فدراسیون هندبال در خصوص اتفاقات دیدار تیم هاى سپاهان و نفت و 
گاز گچساران در هفته پنجم لیگ برتر هندبال ابالغ شد.

کمیته انضباطى فدراسیون هندبال آراى خود را در خصوص رقابت 2 تیم سپاهان و نفت و گاز 
گچساران در هفته پنجم لیگ برتر هندبال ایران، اعالم کرد.

بر اساس رأى صادر شده نتیجه بازى تیم هاى نفت و گاز گچساران و  فوالد مبارکه سپاهان 
10 بر صفر به نفع تیم نفت و گاز گچساران اعالم گردید. همچنین بازیکن خاطى تیم هندبال 
فوالد سپاهان از همراهى تیمش در سه بازى در رقابت هاى لیگ برتر محروم شد و سرمربى 
این تیم نیز یک جلسه از همراهى تیم سپاهان محروم شــد. باشگاه هندبال سپاهان نیز به 

پرداخت جریمه نقدى 50 میلیون ریالى ملزم گردید.
تیم هندبال نفت و گاز گچســاران نیز با محرومیت یک بازى از حضور تماشاگر و پرداخت 

جریمه نقدى به مبلغ 100 میلیون ریال مواجه شد. 

 آمار حاکى از افت سردار آزمون نسبت به فصل گذشته که در روستوف توپ مى زد، دارد. 
سردار در فصل پیش به طور میانگین در هر دیدار 62 دقیقه حضور داشت اما این عدد 
در این فصل 47 دقیقه کاهش یافته است. آزمون در حالى در فصل جارى تا کنون هیچ 
گلى براى روبین کازان به ثمر نرســانده که رقابت هاى لیگ روسیه به پایان نیم فصل 

اول خود نزدیک مى شود.
 مهاجم ملى پوش ایرانى روبین کازان در 13 دیدار این فصل که به میدان رفته در حالى موفق 
به گلزنى نشده که فصل پیش به طور میانگین در هر چهار دیدار، یک گل به ثمر مى رساند. این 
آمار نشان مى دهد اگر سردار طبق روند فصل پیش گلزنى مى کرد، اکنون باید سه 

یا چهار گل به ثمر مى رساند.
 افت ســردار آزمون در این فصل از چشم رســانه هاى روسیه هم 
پنهان نمانده و روزنامه و سایت هاى ورزشى اروسیه به انتقاد از او 
پرداختند.  روزنامه بیزنس روسیه در مورد مهاجم ملى پوش ایرانى 
نوشت، بر خالف انتظاراتى که از سردار مى رفت او پس از اینکه 
به کازان رفت اصال آن سردار همیشگى نبود و اکثر 
موقعیت هاى خوب گلزنى خود را از دســت مى داد. 
مدیران و کادر فنى باشگاه با انتقال یوناتاس، مهاجم برزیلى در 
اوایل فصل جارى لیگ برتر روسیه به تیم هانوفر موافقت کردند. 

بازیکنى که توانسته بود چهار گل براى کازانى ها به ثمر رساند.
حاال اما مى نویســند که این تصمیم کازانى ها اشتباه بود، زیرا 
مى توانستند با فروش سردار آزمون پیش از آغاز فصل درآمد 
سرشارى کسب کنند اما باشگاه به این نتیجه رسید که پس از 
جام جهانى 2018 روسیه مى تواند ملى پوش ایرانى را با پول 

بیشترى به فروش رساند.
سردار در تیم ملى ایران مشکلى ندارد و حتى در ورزشگاه 
کازان و در بازى دوستانه به روسیه گل زد اما در لیگ برتر 
عملکردش بد است. نیم فصل اول لیگ برتر روسیه رو به 
پایان است و سردار آزمون تاکنون گلى به ثبت  نرساند.
پس از سردار آزمون، پنج بازیکن دیگر هم  به عنوان 
ستاره هاى دور از انتظار چهار هفته گذشته لیگ برتر 
روسیه معرفى شــدند که شــامل بکیم باالج (احمد 
گروژنى)، پــاوول مامااف (کراســنودار)، روبین روچینا 
(روبین کازان)، آرتم جیوبا (زنیت سن  پترزبورگ) و فرناندو 

(اسپارتاك) هستند.
 

گلزنى باشگاهى را فراموش کرده اى؟

هندبالیست هاى سپاهان 
نقره داغ شدند

تکرار تاریخ براى گیتى!

جم  مها
ایرانى هیرنفین در 

شب باخت و حذف این تیم 
مقابل ویلم گلزنى کرد.

تیم هیرنفین کــه در دیدار اخیر جام 
حذفى اکسلسیور را شکست داده بود، در 

مرحله یک شانزدهم نهایى این رقابت ها 
با بهره مندى از رضا قوچان نژاد در ترکیب 

ابتدایى مهمان ویلم بود.
ویلم در دقیقــه 49 با یک گل پیــش افتاد؛ 
اما رضا قوچان نژاد کــه در فصل جارى لیگ 
اردیویسه هلند دو گل براى هیرنفین زده و یک 

پاس گل داده در دقیقه 54 موفق شد نتیجه را 
یک بر یک مســاوى کند؛ اما تیم میزبان در 

دقیقه 61 توسط سول فران گل برترى را زد و 
یاران گوچى را 2 بر یک شکست داد.

 

مصائب تیم ملى

تیم هاى اصفهانى در حالى امسال در یک هشتم نهایى جام حذفى حضور ندارند که فصل 
پیش دست در دست یکدیگر تا نیمه نهایى این رقابت ها پیش رفتند، هرچند که هیچ کدام 
به فینال نرسیدند. ذوب آهن قبل از آنکه پارسال در نیمه نهایى مغلوب تراکتورسازى شود 

2 دوره پیاپى در فصول 95-94 و 94-93 به عنوان قهرمانى این رقابت ها رسیده بود.
در 2 فصلى که ذوب آهن قهرمان جام حذفى شد، سپاهان بار اول در دور یک شانزدهم 

برابر گل گهر سیرجان و مرتبه دوم در نیمه نهایى به ذوب آهن باخت.
در  سال 92 ذوب آهن با شکست برابر استقالل از صعود به جمع چهار تیم پایانى بازماند. 
در آن فصل، سپاهان دقیقاً مثل امسال در یک شانزدهم نهایى مغلوب صنعت نفت شد با 

این تفاوت که در آن مسابقه حریف آبادانى میزبان بود.
در فصل 92-91 پرسپولیس ذوب آهن را در یک چهارم نهایى حذف کرد اما در فینال 
از پس سپاهان برنیامد. آن قهرمانى آخرین قهرمانى طالیى پوشان اصفهانى در جام 

حذفى تا به امروز است.
در سال 90 سپاهان در یک شانزدهم و ذوب آهن در یک هشتم نهایى جام حذفى از دور 

رقابت ها کنار رفتند.
در فصل 90-89 ذوب آهن در یک شانزدهم و ســپاهان در یک چهارم نهایى مغلوب 

حریفان شدند.
در فصل 89-88 سپاهان در یک هشتم و ذوب آهن در نیمه نهایى با جام حذفى وداع 

کردند.
در فصل 88-87 سپاهان در یک هشتم نهایى حذف شده بود اما ذوب آهن با برترى برابر 

راه آهن در مجموع 2 دیدار رفت و برگشت به قهرمانى رسید.
در فصل 87-86 ذوب آهن و سپاهان به ترتیب در مراحل یک هشتم و یک چهارم نهایى 

از دور رقابت ها کنار رفتند.
در فصل 86-85 سپاهان با برترى برابر صبا باترى در 2 دیدار رفت و برگشت 

براى دومین بار پیاپى قهرمان جام حذفى رســید اما ذوب آهن در دور 
یک شانزدهم نهایى حذف شده بود.

در فصل 85-84 ســپاهان در مجموع 2 دیدار رفت و برگشت 
پرســپولیس را برد و قهرمان جام حذفى شد اما ذوب آهن در 

یک هشتم نهایى از دور رقابت ها کنار رفته بود.
در فصل 84-83 هر 2 تیم اصفهانى در مرحله یک هشتم نهایى 

حذف شدند.
در فصل 83-82 تیم هاى اصفهانى در نیمه نهایى به هم رسیدند 

که سپاهان با برترى در ضربات پنالتى به فینال راه یافت و پس 
از پیروزى برابر استقالل در مجموع 2 دیدار رفت و برگشت 

براى اولین بار قهرمانى در جام حذفى را تجربه کرد.
در فصــل 82-81 نیز تیم هاى اصفهانــى در نیمه نهایى 
با هم مالقات کردند که ذوب آهن بــا برترى در ضربات 
پنالتى به فینال رسید و با غلبه بر فجر سپاسى در مجموع 
2 دیدار رفت و برگشت اولین قهرمانى خود در جام حذفى 

را جشن گرفت.
در فصل 81-80 ذوب آهن و سپاهان به ترتیب در مراحل 
یک چهارم و نیمه نهایى مغلوب قهرمان نهایى مسابقات 

یعنى استقالل شدند.
در فصل 80-79 ذوب آهن به دیدار پایانى رسید اما در فینال در هر 2 دیدار 

رفت و برگشت مغلوب فجر سپاسى شد.
در فصل 79-78 سپاهان در نیمه نهایى قافیه را به بهمن کرج واگذار کرد.

در فصل 78-77 سپاهان در یک چهارم نهایى به پرسپولیس باخت.
با این اوصاف، در نزدیک به 20 ســال اخیر سابقه نداشت که هم سپاهان و هم 

ذوب آهن تا قبل از مرحله یک هشتم نهایى از جام حذفى کنار رفته باشند.

تا پیش از دیدار تدارکاتى با میزبان جام جهانى 
2018 در روسیه، شیلى و سوئد آخرین رقباى 
بزرگ تیم ملى در دیدارهاى دوستانه به شمار 
مى رفتند. تیــم کى روش فروردیــن ماه 95 
روبروى این دو رقیب گرفت و تا یک سال و نیم 
بعد، هیچ مسابقه دوستانه اى با تیم هاى ملى 
مطرح و درجه یک دنیا برگــزار نکرد. نبرد با 
شیلى، سوئد و روسیه، اعتماد به نفس تیم ملى 
را باال برد و قواره تیم را بزرگ تر کرد. صحبت از 
صربستان و اوکراین به عنوان رقباى بعدى این 
تیم، فرصت فوق العاده اى براى افزایش تجربه 
پســران کى روش به نظر مى رسید اما درست 
مثل همیشه بین وعده هاى مجازى فدراسیون 
براى دیدارهاى دوستانه و حریفان واقعى تیم 
ملى در این دیدارهــا، کیلومترها فاصله بود. 
اوکراین با آندرى شوچنکو، تبدیل به یکى از 
تیم هاى جذاب اروپایى شــده و صربستان در 
نهایت اقتدار به جام جهانى راه پیدا کرده است 
اما حریفانى که ماه آینــده روبروى ایران قرار 
مى گیرند، پاناما و ونزوئال خواهند بود. ســوئد 
تیم سى ام و صربســتانى تیم سى و هشتمین 
رنکینگ فیفا به شمار مى روند اما یوزپلنگ ها 
در فیفادى هاى بعدى، با تیم هاى چهل و نهم 

و پنجاه و یکم مسابقه خواهند داد.
پس از روسیه و برزیل، ایران 

ســومین تیمى بود که جواز 
حضور در جام جهانى 2018 
را به دست آورد. فدراسیون 

فوتبال فرصت خوبى داشــت تا 
از این صعود زودهنگام براى برنامه ریزى 

دیدارهاى تدارکاتى مفید اســتفاده 
کند اما درست مثل همیشه، وعده 
دیدارهاى ویژه بــا برنامه ریزى 
مســابقه هاى معمولى تغییر کرد. 
تیم ملى براى رقــم زدن اولین 
صعود تاریخ اش از مرحله گروهى 
جام جهانى، بیشتر از هر چیزى به 

فاکتور تجربه نیاز دارد اما رقابت با تیم هایى 
که ابدا قدرتمندتر از ایران نیســتند، نمى تواند 
کمک چندانى بــراى این صعود باشــد. تیم 
کى روش در جام جهانى حداقل  با 2 تیم قوى تر 
روبرو خواهد شــد و آماده نبودن براى چنین 
رقابتى، نتایج تلخى به همراه خواهد داشت. در 
چند سال گذشته، بحران دیدارهاى تدارکاتى 
تیم ملى به تحریم ها ربط داده مى شد اما ایران 
هنوز به مصاف رقبایى مــى رود که در دوران 
اوج تحریم ها براى تیم ملى مناســب به نظر 

مى رسیدند.

 

شبکه ورزش در مسیر انتخاب هاى بد براى پخش 
برنامه هایش،  چهارشنبه شب هفته گذشته و قبل 
از دربى پرسپولیس و اســتقالل یکى از بدترین 
انتخاب هاى ممکــن را انجــام داد و براى ویژه 
برنامه اش از سرلیدرهاى سرخابى ها دعوت کرد 
که نه تنها خوش نام نیستند و ابدا به نیکى شناخته 
نمى شوند که در منشــورى ترین حالت ممکن 
زندگى کرده و ریز نکات پرونده هاى قطورشان تا 
تجاوز و دزدى هم پیش رفته است. مهمان هایى 
در سطحى ترین حالت هوادارى دعوت شده اند 
تا فقط با کرى خوانى جلف، برنامه اى با کمترین 
مخاطب ممکن را به ابتذال بکشانند و سخیف ترین 
نشانه هاى رقابت قدیمى سرخابى ها را بولد کرده 
تا شــاید با این ابتذال و نــزول ادبى و فرهنگى 
کمى تا قسمتى مخاطب عام تلویزیون را در این 

بى برنامگى سیما جذب کنند.
اگرچه پیش از این هم چنین تدارکى در برنامه هاى 
خاص شــبکه ورزش دیده شــده بود اما حضور 
لیدرهایى با کمترین سطح ســواد، اطالعات و 
شناخت مناسبات فرهنگى حضور در صداوسیما 
نوبرى اســت که شــبکه اختصاصــى ورزش 
جمهورى اسالمى ایران ما را با آن آشنا کرده است. 
صداوسیما اگرچه براى بخش بزرگى از جامعه از 
دست رفته و دیگر تمایلى به اصالح آن وجود ندارد 
اما بخش ورزشى این سازمان همچنان با سیاهى 
ایجاد شده در بخش هاى دیگر فاصله دارد و شاید 
این براى اولین بار بوده که تا این اندازه برنامه اى به 

مرزهاى ابتذال نزدیک شده است. 

لیدرهاى منشورى 
روى آنتن  

 آمار حاکى از افت سردار آزمون نسبت به فصل گذشته که در روستوف توپ مى زد، دارد. 
2سردار در فصل پیش به طور میانگین در هر دیدار 62 دقیقه حضور داشت اما این عدد 
این فصل 47 دقیقه کاهش یافته است. آزمون در حالى در فصل جارى تا کنون هیچ  7در
نیم فصل گلى براى روبین کازان به ثمر نرســانده که رقابت هاى لیگ روسیه به پایان

اول خود نزدیک مى شود.
3 مهاجم ملى پوش ایرانى روبین کازان در 13 دیدار این فصل که به میدان رفته در حالى موفق 
ببببببه گلزنى نشده که فصل پیش به طور میانگین در هر چهار دیدار، یک گل به ثمر مى رساند. این 
آمار نشان مى دهد اگر سردار طبق روند فصل پیش گلزنى مى کرد، اکنون باید سه 

چهار گل به ثمر مى رساند. ییییییییییییییایا
 افت ســردار آزمون در اینفصلاز چشم رســانه هاى روسیه هم

پنهان نمانده و روزنامه و سایت هاى ورزشى اروسیه به انتقاد از او 
پرداختند.  روزنامه بیزنس روسیه در مورد مهاجم ملى پوش ایرانى

نوشت، بر خالف انتظاراتى که از سردار مى رفت او پس از اینکه 
به کازان رفت اصال آن سردار همیشگى نبود و اکثر 
را از دســت مى داد.  موقعیت هاى خوب گلزنىخود
مدیران و کادر فنى باشگاه با انتقال یوناتاس، مهاجم برزیلى در 
اوایلفصلجارى لیگ برتر روسیه به تیم هانوفر موافقت کردند. 

بازیکنى که توانسته بود چهار گل براى کازانى ها به ثمر رساند.
حاال اما مى نویســند که این تصمیم کازانى ها اشتباه بود، زیرا 
مى توانستند با فروش سردار آزمون پیش از آغاز فصل درآمد 
سرشارى کسب کنند اما باشگاه به این نتیجه رسید که پس از 
8جام جهانى 2018 روسیه مى تواند ملى پوش ایرانى را با پول 

بیشترى به فروش رساند.
سردار در تیم ملى ایران مشکلى ندارد و حتى در ورزشگاه 
کازان و در بازى دوستانه به روسیه گل زد اما در لیگ برتر 
روسیه رو به عملکردش بد است. نیم فصل اول لیگ برتر
پایان است و سردار آزمون تاکنون گلى به ثبت  نرساند.
پساز سردار آزمون، پنج بازیکن دیگر هم  به عنوان

ستاره هاى دور از انتظار چهار هفته گذشته لیگ برتر 
بکیم باالج (احمد  روسیه معرفى شــدند که شــامل
گروژنى)، پــاوول مامااف (کراســنودار)، روبین روچینا 
(روبین کازان)، آرتم جیوبا (زنیت سن  پترزبورگ) و فرناندو 

(اسپارتاك) هستند.

گلزنى باشگاهى را فراموش کرده اى؟

ند که فصل 
ه هیچ کدام 
سازى شود 

سیده بود.
ک شانزدهم 

انى بازماند. 
ت نفت شد با 

ما در فینال 
انى در جام

حذفى از دور 

یى مغلوب 

حریفان شدند.
9درفصل 89-88 سپاهان در یک هشتم و ذوب آهن در نیمه نهایى با جام حذفى وداع 

کردند.
77-87 سپاهاندر یک هشتم نهایى حذف شده بود اما ذوب آهن با برترى برابر 8درفصل 88

2راه آهن در مجموع 2 دیدار رفت و برگشت به قهرمانى رسید.
66-86 ذوب آهنو سپاهان بهترتیب در مراحل یک هشتم و یک چهارم نهایى 7درفصل 87

ازدور رقابت ها کنار رفتند.
2 سپاهانبا برترى برابر صبا باترى در 2 دیداررفتو برگشت  85-55 6درفصل 86

ردور براى دومینبار پیاپى قهرمان جام حذفى رســید اما ذوب آهن در 
یک شانزدهم نهایى حذف شده بود.

رفتو برگشت  2 ســپاهان در مجموع 2 دیدار فصل 84-85 5در
پرســپولیس را برد و قهرمان جام حذفى شد اما ذوب آهن در

یک هشتم نهایى از دور رقابت ها کنار رفته بود.
2 هر 2 تیم اصفهانى در مرحله یک هشتم نهایى  83-33 4درفصل 84

حذف شدند.
3درفصل 83-82 تیم هاى اصفهانى در نیمه نهایى به هم رسیدند 
که سپاهان با برترى در ضربات پنالتى به فینال راه یافت و پس
2از پیروزى برابر استقالل در مجموع 2 دیدار رفت و برگشت

براى اولین بار قهرمانى در جام حذفى را تجربه کرد.
2در فصــل 82-81 نیز تیم هاى اصفهانــى در نیمه نهایى 
با هم مالقات کردند که ذوب آهن بــا برترى در ضربات 
پنالتى به فینال رسید و با غلبه بر فجر سپاسى در مجموع
در جام حذفى  برگشت اولین قهرمانى خود 2 دیدار رفت و

را جشن گرفت.
1درفصل 81-80 ذوب آهن و سپاهان به ترتیب در مراحل

یک چهارم و نیمه نهایى مغلوب قهرمان نهایى مسابقات 
یعنى استقالل شدند.

2 ذوب آهن به دیدار پایانىرسید اما درفینال در هر2 دیدار  0در فصل 79-80
رفت و برگشت مغلوب فجر سپاسى شد.

88-78 سپاهان در نیمه نهایى قافیه را به بهمن کرج واگذار کرد. 9درفصل 79
77-77 سپاهان در یک چهارم نهایى به پرسپولیس باخت. 8در فصل 78

ممممممم هم 0با این اوصاف، در نزدیک به 20 ســال اخیر سابقه نداشت که هم سپاهان و
ذوب آهن تا قبل از مرحله یک هشتم نهایى از جام حذفى کنار رفته باشند.

از عملکرد سرمربى تیم انتقاد کنند که سومى در نیم 
دستشان داد.فصل ایــن بهانه را به 

ل  آنهایــى کــه  تسا فو

راصفهانرا به صورت جدى دنبال مى کنند بدون شک
شنیدن نام حسین شمس و باشگاه گیتى پسند روزهایى
را به یاد خواهند آورد که شمس به عنوان مدیر فنىد
تیم گیتى پسند مشغول به فعالیت بود و در آن قهرمانى
پرحاشیه که البته بعد از جانب فدراسیون پس گرفته ش
حسین شمس نقشى مهم و تاثیرگذار ایفا کرد. برترى
2 بر2 گیتى پسند در مقابل پرسپولیس در اسفندم 11
0سال90 که در سالن مخابرات اصفهان حاصل شد

البته باخت فوالد ماهان به منصورى قرچک در سالن
پیروزى منجر به قهرمانىگیتى پسند شد و صحنه هاى
مربوط به خوشحالى حسین شمس در پایان آن مسابق

جم  مها
ایرانى هیرنفین در 

شب باخت و حذف این تیم 
مقابل ویلم گلزنى کرد.

تیم هیرنفین کــه در دیدار اخیر جام 
حذفى اکسلسیور را شکست داده بود، در 

مرحله یک شانزدهم نهایى این رقابت ها 
با بهره مندى از رضا قوچان نژاد در ترکیب 

ابتدایى مهمان ویلم بود.
9ویلم در دقیقــه 49 با یک گل پیــش افتاد؛ 
رضا قوچان نژاد کــه در فصل جارى لیگ  اما
اردیویسه هلند دو گل براى هیرنفین زده و یک 
54 موفقشد نتیجه را 4پاس گل داده در دقیقه

یک بر یک مســاوى کند؛ اما تیم میزبان در 
1دقیقه61 توسط سول فران گل برترىرا زد و

2یارانگوچى را 2 بریک شکست داد.

 ونزوئال خواهند بود. ســوئد 
ســتانى تیم سى و هشتمین 
شمار مى روند اما یوزپلنگ ها 
دى، با تیم هاى چهل و نهم 

ابقه خواهند داد.
رزیل، ایران
ززززززززواز ود که ج
8نى 22018

 فدراسیون 
وبى داشــت تا 

برنامه ریزى  هنگام براى
ى مفید اســتفاده 

لهمیشه، وعده 
ــا برنامه ریزى 
مولى تغییر کرد. 
ــم زدن اولین 
 مرحله گروهى 
ر از هر چیزى به 

ز دارد اما رقابت با تیم هایى 
 از ایران نیســتند، نمى تواند 
ـراى این صعود باشــد. تیم 
2جهانى حداقل  با 2 تیم قوى تر 
د و آماده نبودن براى چنین 
ى به همراه خواهد داشت. در 
بحران دیدارهاى تدارکاتى 
م ها ربط داده مى شد اما ایران
که در دوران قبایى مــى رود
ر یک شکست داد.ى تیم ملى مناســب به نظر

 قوچان نژاد براى 
گل

جلوگیرى از حذف کافى نبود

 یک اتفاق بى سابقه یک اتفاق بى سابقه



١٤حوادث ٣٠٧٢ سال چهاردهمشنبه  ٦ آبان  ماه   ١٣٩٦

٤ پســر جوان با تشــكيل بانــد دزدان ١٧ ســاله در 
ســطح تهران و ســوار بر موتور اقدام به گوشى قاپى از 

طعمه هايشان مى كردند.
چندى قبل مأموران پليس تهران در جريان پرونده هاى 
گوشى قاپى و كيف قاپى قرار گرفتند و تيمى از مأموران 
اداره ١٨ پليس آگاهى براى دستگيرى اعضاى اين باند 

حرفه اى وارد عمل شدند.
مأموران ابتدا براى تحقيقات خود به ســراغ طعمه هاى 
دزدان رفتند و مــرد جوانى كه كارمند ســازمان صدا و 
سيماســت به مأموران گفت: «اوايل ارديبهشت ماه بود 
كه به ســاختمان عالءالدين رفته بــودم و پس از خريد 
گوشى موبايل به ارزش يك ميليون و٥٠٠ هزار تومان از 
آنجا خارج شدم و چون قرار بود شب به عروسى يكى از 
آشنايان بروم در جلوى ساختمان عالءالدين سوار بر يك 

موتور شدم و به سمت نعمت آباد حركت كردم.»
اين مرد ٣٢ ساله گفت: «در مســير بودم كه با تلفن به 
خانواده ام زنــگ زدم و درباره خريد گوشــى موبايل و 
كارهايى كه بايد براى رفتن به مراســم عروسى انجام 
مى دادند صحبــت مى كرديــم كــه در نزديكى پل 
حق شناس بود كه راننده موتورى كه به صورت دربستى 
سوار بر آن شده بودم سرعت موتورش را كم كرد و ناگهان 
دو جوان كه ســوار بر موتور ديگرى بودند به سمت ما 
آمدند و با چاقويى كه در دســت داشتند اقدام به سرقت 
كيف دســتى ام كه پنج كارت هديه ٢٠٠ هزار تومانى، 
مدارك شناسايى و پول داخلش بود كردند و به سرعت پا 

به فرار گذاشتند.»
مأموران در ادامه پى بردند كــه دزدان در جنوب تهران 
سوار بر دو موتورسيكلت اقدام به گوشى قاپى مى كنند 
كه در اين مرحله با اقدامات فنى و بررسى دوربين هاى 
مداربسته موفق به شناسايى متهمان كه در يك باند چهار 

نفره دست به گوشى قاپى و كيف قاپى مى زدند، شدند.

كارآگاهان در اين شاخه از تحقيقات پى بردند چهار جوان 
سوار بر موتور اقدام به سرقت كرده كه دو نفر از آنها سوار 
بر موتور پس از سرقت همدستانشان براى اينكه كسى 
دوستانشان را تعقيب يا زمينگير نكند وارد عمل مى شوند 

و در فرار به همدستانشان كمك مى كنند.
تيم پليسى با توجه به سرنخ هايى كه از متهمان داشتند در 
عملياتى غافلگيرانه چهار سارق جوان را دستگير كردند و 
در بازجويى از متهمان مشخص شد كه «داود» ١٧ ساله 

رئيس اين باند چهار نفره است.
«محمد» ١٧ ساله يكى از متهمان پرونده كه راهى جز 
اعتراف پيش روى خود نداشت گفت: «بيكار بودم و نياز 
به پول داشتم به همين دليل وقتى داود پيشنهاد سرقت 
را مطرح كرد پذيرفتم و با همدستى دوستانم در جنوب 
پايتخت و محدوده شــهررى، جاده ورامين و ســه راه 

ورامين دست به گوشى قاپى مى زديم.»

اولين بار برنج دزديدم
«داود»، رئيس باند دزدان ١٧ ساله مى گويد از١٥ سالگى 
دست به سرقت زده است  و اولين چيزى كه دزديده برنج 

بوده است.
سابقه دارى؟

٣ بار به دليل سرقت روانه زندان شــدم و از ١٥ سالگى 
دست به سرقت زده ام.

اولين بــار به چه جرمى دســتگير 
شدى؟

نخستين بار دســت به ســرقت ٢٠٠ كيلو برنج از يك 
انبارى زدم كه از سوى مأموران پليس آگاهى اسالمشهر 

دستگير شدم.
خانواده ات خبر داشــتند كه دزدى 

مى كنى؟
نه، من براى تأمين هزينه هاى اعتيادم دست به دزدى 

مى زدم.
اعتياد به چه موادى دارى؟

شيشه مى كشم.
چرا دوباره سرقت كردى؟

١٥ روز بعــد از آزادى از زنــدان چــون بــراى تأمين 
هزينه هاى اعتيادم نياز به پول داشتم اين باند را تشكيل 

دادم.
چه نقشى در زمان سرقت داشتى؟

گاهى اوقات پشــت فرمان موتور مى نشستم و با يكى 
از همدستانم به سراغ طعمه هايمان مى رفتيم و گاهى 
اوقات نيز خودم نقش اصلى را بر عهده مى گرفتم و اقدام 

به قاپيدن كيف يا گوشى موبايل مى كردم.
شيوه و شگردتان چطور بود؟

سوار بر موتور مى شديم و در خيابان ها پرسه مى زديم 
و وقتى مطمئن مى شــديم گوشــى گرانقيمت دست 
طعمه هايمان اســت وارد عمل مى شديم و در چشم به 

زدنى گوشى موبايل را از دست طعمه مان مى قاپيديم.
با گوشى هاى سرقتى چه مى كردى؟
گوشى ها را پس از سرقت به يكى از دوستانمان مى داديم 

و به جاى آنها از او مواد مى گرفتيم.

مى خواستم ثابت كنم جرأت دارم
«پوريا» ١٨ ساله كه تا به حال دست به دزدى نزده است 
براى اينكه بخواهد به دوســتانش بزرگ شدن و نترس 

بودنش را نشان دهد وارد باند دزدان ١٧ساله شد.
سابقه دارى؟

نه، تاحاال ســرقت نكرده بودم و تازه كار هستم، در مغازه 
برادرم در ميدان خراسان در كار لباس فروشى مشغول بودم.

چرا دزدى كردى؟
چون مى خواستم به دوستانم ثابت كنم كه جرأت انجام 
كارهاى خالف را دارم و به همين دليل وارد باند دزدان 

١٧ ساله شدم.
چه نقشى در گروه داشتى؟

سوار بر موتور به تعقيب دوستانم مى رفتم و پس از سرقت، 
من وارد عمل مى شدم كه كسى دوستانم را تعقيب نكند 
يا اگر كسى قصد داشت مانع فرار آنها شود دست به كار 

مى شدم تا دوستانم را فرارى دهم.
بنا به اين گزارش، متهمان براى تحقيقات بيشتر در اختيار 

مأموران اداره ١٨ پليس آگاهى تهران قرار دارند.

با تالش مأموران نيروى انتظامى، باند توزيع شيشــه 
در غــرب تهــران منهدم و فروشــندگان دســتگير 

شدند.
در آخرين عمليات پليس مبارزه با مواد مخدر تهران، 
باند بزرگ توزيع شيشه در غرب تهران منهدم شد. افراد 
اين باند با خودروى BMW 530i ، ٦٠٠ميليونى اقدام 
به فروش شيشه در معابر تهران مى كردند كه در يك 

عمليات غافلگيرانه به دام افتادند.
 اعضاى اين باند بعد از دســتگيرى به مأموران پليس 
پيشنهاد رشــوه و واگذارى خودرو به مأموران را كرده 
بودند كه مأموران وظيفه شناس با رد اين پيشنهاد بى 
شرمانه، ســوداگران مرگ را براى تشكيل پرونده به 

پايگاه پليس مبارزه با مواد مخدر منتقل كردند.
در جريان عمليــات ضربتى مبارزه با مــواد مخدر در 
تهــران، ٢٦٠ توزيــع كننــده موادمخدر دســتگير 
و از آن ها مجموعاً ٢٨٠ كيلوگرم انواع موادمخدر كشف 

شد.

رئيس دادگاه بخش الوار گرمسيرى انديمشــك گفت: ٣ ُتن ريل قطار و تراورس سرقتى از يك سارق در اين 
بخش كشف شد.

رحمان عمادى اظهار داشت: با پيگيرى انجام شــده و همكارى فرمانده انتظامى منطقه قيالب الوار گرمسيرى 
انديمشك يك دستگاه كاميون خاور حامل ريل و تراورس سرقتى در اين بخش توقيف شد. وى با بيان اينكه در 
اين راستا يك نفر دستگير و براى وى پرونده قضائى تشكيل شد، افزود: اين سارق اقدام به سرقت ريل قطار و 

تراورس هاى خطوط راه آهن كرده بود كه با تالش مأموران انتظامى شناسايى و دستگير شد. 

رئيس كالنترى ١٥٤ چيتگر از دستگيرى سارق لوازم 
خودروهاى غــرب تهران با عمليــات تعقيب و  گريز 

مأموران خبر داد.
سرهنگ حبيب آقايى اظهار داشــت: عوامل گشت 
كالنترى حين گشتزنى در بزرگراه فتح با يك دستگاه 
سمند مواجه شدند كه به صورت مشكوك در كنار يك 
پژو ٤٠٥ پارك كرده بــود. وى افزود: در همين حين 
يك نفر كه يك دستگاه ضبط و پخش سمند در دست 
داشت سريعاً با مشاهده مأموران از محل متوارى شد.

ســرهنگ آقايى گفت: مأموران بالفاصله با استعالم 
پالك سمند متوجه شــدند كه پالك مربوط به پرايد 
است. وى افزود: متعاقبًا با محرز شدن پالك جعلى، 
خودرو توسط مأموران تعقيب و به راننده دستور ايست 
داده شد ولى با بى توجهى راننده و اقدام به فرار وى، 
مأموران ابتدا يك تير مشقى به سمت خودرو شليك 

كردند.
رئيس كالنترى ١٥٤ گفت: راننده بدون توجه به فرمان 
ايست و تير مشقى شليك شده، به فرار خود ادامه داد و 
اين بار مأموران با شليك دو تير هوايى خواستار توقف 
خودرو شــدند كه بازهم راننده به فرار خود ادامه داد و 
سرانجام مأموران با رعايت قانون به كارگيرى سالح، 
سه تير به سمت الستيك هاى خودرو شليك كردند كه 
على رغم پنجر شدن بازهم راننده سمند به گريز خود 
پايان نداد و در نهايت مأموران با ادامه تعقيب و گريز، 

وى را در محل مناسب دستگير كردند.
وى افزود: بررســى هاى مأموران نشــان داد كه فرد 
مذكور سارق بوده و از وى هفت دستگاه ضبط و پخش، 

چهار دستگاه ساب، سه دســتگاه آمپلى فاير و تعداد 
زيادى كارت عابر بانك مسروقه كشف و ضبط شد. به 
گفته سرهنگ آقايى، نامبرده پس از انتقال به كالنترى 
صراحتاً اقرار كرد كه حدود دو ماه است در منطقه غرب 
تهران به سرقت لوازم و محتويات خودرو مى پردازد كه 
تعدادى از شكات اين منطقه نيز وى را شناسايى كردند 
و پرونده متشكله در اين خصوص در حال سير مراحل 

قانونى است. 

معاون پزشــكى و آزمايشگاهى سازمان پزشكى 
قانونى كشــور با اشــاره به موضوع آزار جنسى 
«اهورا قاســمى» كودك ٢/٥ ساله رشتى گفت: 
در موضوعات كيفرى كه در مرحله دادرسى است 
و هنوز اتهام ثابت نشده و حكمى نيز صادر نشده، 
احتياط حكم مى كند پزشكى قانونى موضوع را به 

طور گسترده رسانه اى نكند.
به گزارش ايرنا، سيداميرحســين  مهدوى اظهار 
داشت: در پزشكى اساساً به هرگونه رفتار مزاحمت 
آميز و دســت درازى به فرد بــدون رضايت فرد، 
تهاجم جنسى گفته مى شود؛ تهاجم جنسى طيف 
گسترده اى دارد و صدور احكام قضائى براى فرد 
مرتكب، نيز به ميزان تهاجم و آزار صورت گرفته 
بستگى دارد و هرچه آزار شــديدتر باشد، حكم و 

مجازات نيز سنگين تر  مى شود.

وى افزود: براى تشــخيص تجاوز و شناســايى 
متجاوز، معاينات و آزمايش هاى پيشرفته بسيار 
زيادى انجام مى شــود تا كمتريــن خطايى در 
تشخيص وجود نداشته باشد و در زمينه اهورا نيز،  
هنوز چيزى به صورت قطعى اعالم نشده است. 
مهدوى با اشاره به راهكار هاى جلوگيرى از اتفاقات 
اينچنينى گفت: مهمترين مسئله براى جلوگيرى از 
اين اتفاقات، هوشيار كردن كودكان است و والدين 

نيز بايد مراقبت هاى الزم را انجام دهند.
دو هفته پيش خبر فوت اهورا پسر بچه ٢/٥ ساله 
اهل رشت به يك موضوع رسانه اى تبديل شد و 
براساس آنچه در برخى رسانه ها و فضاى مجازى 
انعكاس پيدا كرد، اين كودك مورد تعرض جنسى 
توسط ناپدرى خود قرار گرفته است و بعد از انتقال 

به بيمارستان به علت ضربه مغزى فوت كرد.

گوشى قاپى؛ تخصص باند دزدان ١٧ ساله
اتهام قاتل اهورا 
هنوز 
 ثابت نشده است

منطقــه  فرمانــده 
انتظامي اهواز گفت: 
شــامگاه چهارشنبه 
هفته گذشته در كوي 
مدرس شهر اهواز در 
مقابل يــك موكب 
تعدادي از جوانان با 
هم درگيــري لفظي 

پيدا كردند.
ســرهنگ محمــد 
صفري اظهار داشت: 

با باال گرفتن درگيرى،  فردى به صورت مسلحانه در مقابل موكب اقدام به تيراندازى كرد كه در 
اين درگيري دو نفر كشته و سه نفر زخمي شدند. وي افزود: ضارب شناسايى شده و تحت تعقيب 

پليس قرارگرفته است و نتيجه اقدامات متعاقباً اعالم مى شود.

درگيري لفظي، ٢ كشته بر جاى گذاشت

سارق لوازم خودرو 
در عمليات تعقيب و گريز به دام افتاد

٣ تن ريل قطار را 
دزديدند!

تيم پليسى با توجه 
به سرنخ هايى كه از 
متهمان داشتند در 
عملياتى غافلگيرانه 
چهار سارق جوان 
را دستگير كردند 
و در بازجويى از 

متهمان مشخص شد 
كه «داود» ١٧ ساله 
رئيس اين باند چهار 

نفره است

توزيع شيشه با خودروى ٦٠٠ ميليــونى!

دختر بچه اى پنج ساله كه توسط آدم ربايان گروگان گرفته شده بود 
باتالش كارآگاهان پليس آگاهى شهرســتان ميناب دركمتر از پنج 

ساعت آزاد شد.
رئيس پليس ميناب گفــت: درپى مراجعه و اعالم شــكايت يكى از 
شهروندان مبنى براينكه دختر بچه پنج ساله اش براى بازى به همراه 
خانواده اش به پارك رفته و توسط آدم ربايان ربوده شده است، پيگيرى 

موضوع به صورت ويژه در دستور كار مأموران قرار گرفت. 
سرهنگ محمد رستمى اظهار داشت: مأموران با انجام اقدامات فنى 
و اطالعاتى، در كوتاه ترين زمان ممكــن دو نفر از گروگان گيران را 
شناسايى كردند و دريك عمليات ضربتى و غافلگيرانه موفق شدند آنها 
را دستگير و گروگان پنج ساله را صحيح وسالم آزاد كنند و به آغوش 

گرم خانواده اش بازگردانند. 
سرهنگ رستمى اظهار داشت: آدم ربايان درخواست مبلغى وجه نقد 
از خانواده اين دختربچه داشتند كه پليس پيش از هر اقدامى و در قالب 

يك عمليات ضربتى آنها  را دستگير كردند. 

رهايى دختر ٥ ساله
 از چنگال آدم ربايان
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نســخه موبایلى بازى گــذرگاه حیوانات 
« Animal Crossing » رســماً توسط 

نینتندوى ژاپن رونمایى شد.
نسخه موســوم به Pocket Camp که از 
اواخر نوامبر روى گوشى هاى اندرویدى 
و آى او اسى خواهد آمد، شبیه بازى اصلى 
اســت که در ســال 2001 روى نینتندو 
64 عرضه شــد، منتها با این تفاوت که 

کاربــر در دنیاى حیوانات ســعى مى کند 
شهرك ســازى کند و با حرکت در مکانى 
نو، دست به ســاخت خانه و کاشانه خود 

مى زند.
تمرکــز بازى ســازان در این نســخه 
روى طراحى مبلمان شــهرى در مناطق 
مختلف تعریف شــده روى گیم اســت 
و کاربر قادر به تنظیــم و تعریف دلخواه 

اســت. مالقات با دوســتان و تجارت با 
آنها در این گیم تعریف شــده و با تایمر 
شمارش معکوس هیجان خاصى به کاربر

 مى دهد.
اگر همه چیز خوب پیش بــرود، به گفته 
کارشناســان، این بهترین گیم موبایلى 
خواهد بود که نینتندو عرضه کرده اســت 
و مى تواند موفق تر از «ســوپرماریو ران» 

شود.
یکســال و نیم 
پیش خبر عرضه 

چهار گیم موبایلى 
از سوى نینتندو منتشر 
شــد که یکــى از آنها 

همین گذرگاه حیوانات بود.

رونمایى از بازى گذرگاه حیوانات 

ت  ر کا
فیــک  ا گر

جدیــد انویدیــا 
 Volta بــا معمــارى

و هســته هاى پردازشــى 
Tensor، اطالعات مربوط هوش 

مصنوعى را به شــکل بهترى مدیریت 
کرده و آینده بزرگى را براى انویدیا رقم مى زنند.

زمانى که کارت گرافیک جدید انویدیا رونمایى شد، 
ارزش ســهام آن طى یک روز تا 17/8 درصد افزایش پیدا 

کرد. حاال فروش اولین چیپ ها از این سرى به دیتاسنترها آغاز 
شده است.

«Mark Lipacis»، تحلیلگر مؤسســه «Jefferies» طى یادداشتى، وجه 
تمایز کارت هــاى گرافیک مبتنى بــر Volta با دیگر محصوالت را هســته هاى 

Tensor مى داند که به کارت اجازه مى دهد عملیات ضرب ماتریس را با روشى بسیار 

کارآمد پردازش کند.
در حال حاضــر، ایــن کارت ها بــه دیتاســنترها فروخته مى شــود چــرا که این 
مراکــز، اصلى تریــن مکان هــا بــراى حــوزه در حال رشــد هــوش مصنوعى 
هســتند. کارت هــاى گرافیــک همچون محصــوالت ســرى Volta، بــا توان 
محاســباتى باالتر، به پروســه یادگیرى سیســتم هاى هوش مصنوعى ســرعت 

مى بخشند.
کارت هاى گرافیک از نظر داشتن صدها یا هزاران هســته پردازشگر کوچک تر که 
توانایى انجام وظایف کوچک تر را دارند، با پردازنده هاى موجود با چهار تا هشت هسته 
که در بسیارى از ماشین هاى مدرن پیدا مى شــوند، تفاوت زیادى دارند. در حقیقت، 
هســته هاى Tensor به منظور سرعت بخشــیدن به توانایى هاى یادگیرى سیستم 
هوش مصنوعى طراحى شده و به گفته انویدیا، 12 برابر سریع تر از محصوالت نسل 
قبلى این شرکت هستند. این تحلیل گر معتقد است انویدیا با عرضه این محوالت جدید 
مى توانند بخش قابل توجهى از ســهم حوزه هوش مصنوعــى را به خود اختصاص 

دهد.

شــرکت مایکروســافت به تازگى آپدیت جدید و پاییزه وینــدوز 10 را براى کاربران 
ارائه و آمــاده دانلود کرده اســت، آپدیتــى که در مــاه آوریل به صورت آزمایشــى 
مورد اســتفاده قرار گرفت و هــم اینک به صورت رســمى در اختیــار کاربران قرار 

دارد.
آپدیت جدید مایکروســافت براى ویندوز 10 قابلیت هاى ویژه اى دارد که یکى از آنها 
در امان نگهداشتن اطالعات خاص از حمله ویروس ها و باج افزارهاست که شما باید 

بالفاصله پس از آن را فعال کنید.
 windows defender براى دسترسى به این قابلیت کافى است  در کنترل پنل به قسمت
 controlled رفته و virus & threat protection رفته و با انتخاب گزینــه security

folder access را فعال کنید.

با این کار فولدرها را از حمله ویــروس ها و باج افزارها در امان نگــه مى دارید، براى 
دســتیابى به آپدیت جدید ویندوز 10 کافى ا ست به بخش آپدیت ویندوز رفته و منتظر 

بمانید تا فایل دانلود و سپس نصب شود.

سالح مخفـى سالح مخفـى 
کارت گرافیـککارت گرافیـک
 جدید انویدیا  جدید انویدیا 

اینستاگرام 
با انتشار نسخه جدیدى از نرم افزار خود، قابلیت تازه 

اى به بخش استورى اضافه کرد.
حدود یکســال از ایجــاد قابلیت الیو اســتورى 
اینســتاگرام مى گذرد. قابلیتى که به کاربران این 
امکان را مى داد که از خود و محیط اطرافشان تصویر 
زنده ثبت کنند و در اختیار دنبال کنندگان قرار دهند.

اینستاگرام به دلیل محبوبیت قابلیت الیو استورى، 
ویژگى هاى تــازه اى مانند فیلترهــاى مختلف و 
همچنین امــکان بازپخش بــه آن اضافه کرد که 
رضایت کاربران را نیز افزایش داده است. حاال این 
بار اینستاگرام قابلیت جدیدى به نام «الیو دونفره» 

به بخش الیو استورى اضافه کرده است.
این قابلیت به کاربران اجازه مى دهد تا هنگام ثبت 
تصاویر زنده، دوستان خود را به آن دعوت کنند و به 
صورت مشترك به الیو استورى ادامه دهند. گفتنى 
است؛ فرد دعوت شده هر زمانى بخواهد مى تواند 
از الیو استورى خارج شــود. همچنین ویدئوهاى 

مشترك در قسمت استورى سایر کاربران به صورت 
دو دایره در کنار هم نشان داده خواهند شد.

هم

بــه تازگى یــک ویروس 
پیامکى خطرناك براى گوشى هاى موبایل 
منتشر شده که با ارسال پیامک هایى با مضمون دریافت 
دو گیگ اینترنت مجانى در یک کانال، گوشــى کاربران را آلوده 
کرده و بعد از نصب به تمام مخاطبان قربانى همین پیامک را ارسال 

مى کند.
این ویروس که با وعده دریافــت دو گیگ اینترنت رایگان کاربران 
را مجاب به کلیک بر روى یک لینک مى کند، پس از نصب در گوشى 
کاربر به صورت خودکار شروع به ارسال پیامک با گوشى قربانى کرده 

و به تمام مخاطبان وى، پیامکى با همین مضمون ارسال مى کند.

*نحوه عملکرد ویروس پیامکى ایرانى
همه چیز از یک پیامک شروع مى شود؛ ابتدا یک پیامک از شخصى که 
شماره شما را در مخاطبان خود ذخیره کرده دریافت مى کنید. جالب 
اینجاست که متن پیامک مورد نظر تکرارى نیست و جمالت مختلفى 
در ویروس قرار داده شده است تا طبیعى جلوه دهد؛ اما محتواى تمام 
پیامک ها شبیه به هم بوده و یک لینک در آنها قرار دارد. محتوى مورد 
نظر طورى نوشته شده که عالوه بر خودمانى بودن، وعده 2 گیگابایت 
اینترنت رایگان را به کاربر داده و وى را مجاب به کلیک بر روى لینک 

خل  ا د
آن نماید. اما قسمت بد ماجرا 

این است که شــما ممکن است پیامک را از 
یکى از نزدیکان یا افراد مورد اعتماد خود دریافت کنید؛ 

اینجاست که کامًال به لینک داخل پیامک اعتماد کرده و آن را باز 
مى کنید. صاحب گوشى ارسال کننده پیامک هم از همه جا بى خبر اصًال 
از این موضوع اطالع ندارد و گوشــى شما به راحتى به این ویروس 
آلوده خواهد شد. بدتر از همه، درست بعد از نصب ویروس بر روى 
گوشى شما، خودتان نیز به یکى از انتشــار دهندگان این ویروس 

مبدل خواهید شد!
همانطور که اشاره شده، جمالت متفاوتى در پیامک ارسالى توسط 
ویروس تعریف شده که براى آشنایى شما با آن، در زیر به چند مورد 

از آنها اشاره مى کنیم: 
«برو تو این کانال www.sl.qbia…. امتحان کردم دوگیگ اینترنت 

مى دن.»
 «بیا تو این کانال www.sl.qbia…. امتحان کردم دوگیگ اینترنت 

هدیه مى دن.»
www. سالم اینجا 2گیگ اینترنت مجانى میدن من گرفتم برو بگیر»

«..…sl.qbia
به احتمال بســیار زیاد، جمالت متعدد و متفاوتى براى این ویروس 
تعریف شده و حتى ممکن است آدرس لینک نیز تغییر کند، 
پس الزم است بسیار هوشیار باشید. درصورتى که پیامکى 
با این مضمون دریافت کردید، به هیچ وجه لینک داخل 
آن را باز نکرده و ارسال کننده پیامک رااز آلوده شدن 

گوشى وى به این ویروس مطلع سازید.

*پس از باز کردن لینک چه مى شود؟
لینک داخل پیامک شــما را به یک سایت ارجاع 
مى دهد که پس از پنج ثانیه آن وبســایت لینک 
عضویت یک کانال تلگرام را براى شما باز مى کند 
اما عضویت در کانال تلگرامى تنها یک کلک براى 
گمراه کردن و انحراف ذهن کاربر است تا توسعه 
دهنده ویروس بدین وسیله هدف شوم خود که 

نصب ویروس بر روى گوشــى همــان 
ســت  را عملــى شما

سازد. 

همزمان 
شدن  باز  با 

لینک عضویت در 
کانال مــورد نظر، فایل 

نصب ویــروس هم بر روى 
گوشى شما دانلود شده و اگر آن 

را نصب کنید کار تمام است.
جالب اســت بدانید، این ویروس پس 

از نصب (که در زمان بسیار کوتاهى انجام 
مى شــود) هیچگونه آیکونى در منوى گوشى 

شــما ایجاد نخواهد کرد، به همین دلیل بیشتر 
کاربران اصًال متوجه نصب آن نخواهند شد. پس از 

اینکه ویروس بر روى گوشى شما نصب شد، گوشى 
به حال سایلنت رفته و شروع به ارسال پیامک به تمام 

مخاطبان داخل موبایل شــما خواهد کرد. این کار ضمن 
انتشار ویروس میان مخاطبان صاحب گوشى، هزینه ارسال 
پیامک سنگینى نیز براى گوشى قربانى به دنبال خواهد داشت!

*چگونه ویروس پیامکى را حذف کنیم ؟
با اینکه آیکون برنامه (ویروس) نصب شده در منوى گوشى قربانى 
وجود ندارد، اما همچنان مى توانیم آن را در بخش برنامه هاى نصب 
شده (Apps) از منوى تنظیمات (Setting) سیستم عامل اندروید 
پیدا کرده و از همان منو برنامه را از گوشى حذف کنیم. توجه داشته 
باشید که ویروس مورد نظر هیچ آیکونى در بخش برنامه هاى نصب 
شده ندارد و اگر تعداد برنامه هاى شما زیاد باشد، ممکن است پیدا 

کردن آن در لیست اپلیکیشن ها کمى مشکل باشد.
راه حل بعدى، ریست فکتورى یا همان تنظیمات کارخانه اى گوشى 
اســت که البته با توجه به اینکه از روش باال امکان حذف ویروس 

د  جــو دارد، نیازى به استفاده از این روش نیست. اما اگر و
به هر دلیلى از روش اول موفق به حذف ویروس 
نشدید، ریست فکتورى قطعاً چاره حل مشکل 

شما خواهد بود.
الزم به ذکر است که تا به این لحظه، ویروس مورد 
نظر کاربران سیستم عامل اندروید را مورد هدف قرار داده 
و گزارشى از انتشار آن براى سایر سیستم عامل هاى 

موبایل دریافت نشده است.
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به احتمال بســیار زیاد، جمالت متعدد و متفاوتى براى این ویروس اینترنت رایگان را به کاربر داده و وى را مجاب به کلیک بر روى لینک 
تعریف شده و حتى ممکن است آدرسلینک نیز تغییر کند، 
پس الزم است بسیارهوشیار باشید. درصورتى که پیامکى

با این مضمون دریافت کردید، به هیچ وجه لینک داخل 
آن را باز نکرده و ارسال کننده پیامک رااز آلوده شدن 

گوشى وى به این ویروس مطلع سازید.

*پس از باز کردن لینک چه مى شود؟
لینک داخل پیامک شــما را به یک سایت ارجاع 
مى دهد که پس از پنج ثانیه آن وبســایت لینک 
عضویت یک کانال تلگرام را براى شما باز مى کند 
اما عضویت در کانال تلگرامى تنها یک کلک براى 
گمراه کردن و انحراف ذهن کاربر است تا توسعه 
دهنده ویروس بدین وسیله هدف شوم خود که 

نصب ویروس بر روى گوشــى همــان 
ســت  را عملــى شما

سازد. 

ک به تمام به حال سایلنت رفته و شروع به ارسال پیامک به تمام 
مخاطبان داخل موبایل شــما خواهد کرد. این کارضمن

انتشار ویروسمیان مخاطبان صاحب گوشى، هزینه ارسال
پیامک سنگینى نیز براى گوشى قربانى به دنبال خواهد داشت!

*چگونه ویروس پیامکى را حذف کنیم ؟
با اینکه آیکون برنامه (ویروس) نصب شده در منوى گوشى قربانى 
وجود ندارد، اما همچنان مى توانیم آن را در بخش برنامه هاى نصب
شده (Apps) از منوى تنظیمات (Setting) سیستم عامل اندروید
پیدا کرده و از همان منو برنامه را از گوشى حذف کنیم. توجه داشته
باشید که ویروس مورد نظر هیچ آیکونى در بخش برنامه هاى نصب
شده ندارد و اگر تعداد برنامه هاى شما زیاد باشد، ممکن است پید

کردن آن در لیست اپلیکیشن ها کمى مشکل باشد.
راه حل بعدى، ریست فکتورى یا همان تنظیمات کارخانه اى گوشى
اســت که البته با توجه به اینکه از روش باال امکان حذف ویروس

د  جــو دارد، نیازى به استفاده از این روش نیست. اما اگرو
به هر دلیلى از روش اول موفق به حذف ویروس
نشدید، ریست فکتورى قطعاً چاره حل مشکل

شما خواهد بود.
الزم به ذکر است که تا به این لحظه، ویروس مورد
نظر کاربران سیستم عامل اندروید را مورد هدف قرار داده 
و گزارشى از انتشار آن براى سایر سیستم عامل هاى 

موبایل دریافت نشده است.
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Galaxy J5
 به روزرسانى

 مى شود
سامســونگ براى افزایــش فروش 
محصوالت نســل قبل خود، دست به 
ارتقاى نرم افزارى آنها زد. بر اســاس 
اعالم رســمى شــرکت سامسونگ، 
این شــرکت گوشــى Galaxy J5 را 
بــه نســخه اندرویــد 7,1,1 مجهز

 مى کند.
همچنیــن گفته مى شــود شــرکت 
سامســونگ براى اینکه بتواند فروش 
گوشى هاى نســل قبل خود را نیز باال 
نگه دارد دســت به آپدیت نرم افزارى 
گوشــى هایى مانند Galaxy J5 زده 
اســت و قصد دارد قدرت نرم افزارى 
این گوشــى را تا حد گلکســى نوت 
8 باال بیــاورد تــا کاربــران را براى 
خرید این گوشــى میــان رده ترغیب 

کند.
گفتنى است؛ سامســونگ قصد دارد با 
آوردن Experience 8,5 به گوشــى 
گلکســى J5 این هــدف را تحقق 
 Experience ببخشد، چرا که
8,5 بســیار قدرتمندتر از 
 8,1  Experience

کارایــى  و  اســت 
بهتــرى  بســیار 
بــراى کاربران 

دارد.
القات با دوســتان و تجارت با 
ن گیم تعریف شــده و با تایمر 
عکوس هیجان خاصى به کاربر

یز خوب پیش بــرود، به گفته 
ـان، این بهترین گیم موبایلى 
 که نینتندو عرضه کرده اســت 
 موفق تر از «ســوپرماریو ران» 

شود.
یکســال و نیم 
پیش خبر عرضه 

چهار گیم موبایلى 
از سوى نینتندو منتشر 
شــد که یکــى از آنها 

همین گذرگاه حیوانات بود.

 هاى تــازه اى مانند فیلترهــاى مختلف و 
ین امــکان بازپخش بــه آن اضافه کرد که 
ت کاربران را نیز افزایش داده است. حاال این 
ستاگرام قابلیت جدیدىبه نام «الیو دونفره»

ش الیو استورى اضافه کرده است.
لیت به کاربران اجازه مى دهد تا هنگام ثبت 
را به آن دعوت کنند و به ر زنده، دوستانخود

ت مشترك به الیو استورى ادامه دهند. گفتنى 
فرد دعوت شده هر زمانى بخواهد مى تواند 
 استورى خارج شــود. همچنین ویدئوهاى 

نوتدو دایره در کنار هم نشان داده خواهند شد. این گوشــى را تا حد گلکســى
8 باال بیــاورد تــا کاربــران را براى 
خرید اینگوشــى میــان رده ترغیب

کند.
گفتنى است؛ سامســونگقصد دارد با

8,5 به گوشــى  Experience آوردنe

5گلکســى J5 این هــدف را تحقق 

Experience ببخشد، چرا کهe

8,5 بســیار قدرتمندتر از 
8,1 Experience

کارایــى  و  اســت 
بهتــرى بســیار 

بببببــراى کاربران 
دارد.

قابلیت هاى شگفت انگیز
 نسخه جدید اینستاگرام 

با توجه به مشکالتى که بر ســر بارگیرى پیکسل 2 پیش 
آمده است ممکن اســت اندکى دیرتر به دست مخاطبان 

برسد.
گوشى هوشــمند Pixel 2 دومین نسل از پرچمدار مشهور 
گوگل است که نسل نخست آن با کیفیت ساخت و عملکرد 
بسیار موفقى که داشــت طرفداران بسیارى به خود جذب 

کرد.
بر اساس گزارش ها ممکن است عرضه نسخه سفید رنگ 
گوشــى Pixel 2 گوگل در بارگیرى براى انتقال به اروپا و 
آمریکا دچار مشکل شــود چرا که این نسخه با تأخیر وارد 

بازار خواهد شد.
گفتنى است کاربرانى که نسخه سفیدرنگ گوشى پیکسل 2 
را پیش خرید کرده اند قرار بود تا اواخر ماه اکتبر گوشى خود 
را تحویل بگیرند، با با وجود مشــکالت پیش روى گوگل، 

عرضه این نسخه تا اواخر ماه نوامبر به تأ خیر افتاد.
سال به سال توقع کاربران از گوگل این است که مشکالت 
این شــرکت را رفع کند و محصوالت سفارشــى خود را 
زودتر به دست صاحبانش برســاند اما گویا سال 2017 نیز 
ســال خوبى براى گوگل نبود و باید منتظر عرضه نســل 
جدید گوشى هاى گوگل در ســال 2018 باشیم تا ببینیم 
آیا این شــرکت مى تواند کاربران خــود را راضى نگه دارد 

یا خیر .

طرفداران Pixel 2 فعالً منتظر عرضه این گوشى نباشند!

قابلیت مهم آپدیت ویندوز 10 
براى مقابله با ویروس ها
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منبع: ایرنا

منبع: ایسنا

منبع: مهر 

منبع: میزان

منبع: تسنیم 

منبع: ایسنا

 منبع: فارس 

 منبع: مهر 

ارمین نمایشگاه بین المللى صنعت چرم، کیف، کفش و 
چه

صنایع وابسته در تهران

مرحله نهایى 
لیگ برتر

 دوچرخه سوارى

جنگل «الیمستان»، محل 
رویش گیاه «الیما» است که در 

اردیبهشت ماه رشد 
مى کند. گفتنى است نام جنگل 

الیمستان نیز برگرفته از آن 
است. الیمستان، روستایى 

توریستى است از توابع بخش 
مرکزى شهرستان آمل که 
در کیلومتر 20 جاده هراز 
از آمل واقع شده است. 

پوشش گیاهى بى نظیر این 
منطقه همواره گردشگران و 

عالقه مندان به طبیعت گردى را 
به خود جذب مى کند.

تشییع پیکر 
شهید مدافع 
حرم در تهران

فینال لیگ برتر 
کشتى فرنگى

همایش سه ساله هاى حسینى
 در تهران

بدون شرح

تاالب «حیدر کال»  بابل 

در کمربندى شرقى بابل 

ر گرفته، این تاالب 
قرا

با زیبایى هاى خاصى که 

 گردشگران زیادى 
دارد

را به خود جلب مى کند.


