
لیپی: 

برای بازی با ایران باید خیلی تمرکزمان را باال ببریم

کوچ لوتوس به چین…

سرطان پایان زندگی نیست

سرمربی تیم ملی فوتبال چین می گوید بازیکنانش باید از نظرذهنی در 
شرایط باالیی قرار داشته باشند تا بتوانند ایران را شکست دهند.

به گزارش ایسنا و به نقل از خبرگزاری فرانسه، تیم ملی فوتبال چین باید پنج شنبه 
در یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا برابر ایران به میدان برود. این دیدار می تواند 
آخرین حضور لیپی روی نیمکت چین باشد و او قرار است بعد از دو و نیم سال بعد از 

جام ملت ها از هدایت چین کنار برود. 
لیپی قبل از بازی تیمش برابر ایران گفت: بازیکنان چین باید از نظر روانی در سطح 
باالیی قرار بگیرند و تمرکزشان را برای بازی با ایران بیش تر کنند. این یک مساله 
روانی است. بعضی وقت ها نیاز است که بازیکنان توجه بیش تری به جریان بازی داشته 

باشند. من از عملکرد چین راضی هستم و از نظر آماری شرایط خیلی خوبی داشتیم. 
خوشبختانه روند بردهای خوبی داشتیم و از این که در جمع ۸ تیم برتر آسیا هستیم 

رضایت دارم. 
ژنگ ژی ۳۸ ساله کاپیتان تیم ملی فوتبال چین بعد از جام ملت ها قرار است از تیم 
ملی چین کنار برود. ژیائو ژی و گائو لین دو بازیکن مهم دیگر چین هم ۳۳ و ۳۲ ساله 

هستند و در سال های پایانی فوتبال خودشان قرار دارند.
لیپی در پایان گفت: این که بازیکنان مهم چین سن باالیی دارند نگران کننده است 
و باید بازیکنان جوان تر به تیم ورود کنند و بتوانند جای بازیکنان فعلی را بگیرند. از نظر 

من این یک مشکل برای آینده فوتبال چین است.

پس از ساخت تاسیسات جدید در شهر ووهان چین، لوتوس خودروهای خود 
را در این کشور خواهد ساخت.

رویترز گزارش داده این اسپورت ساز بریتانیایی که تحت مالکیت جیلی چین 
است سرمایه گذاری جدید 1.۳ میلیارد دالری برای ساخت کارخانه ای جدید 
دریافت کرده است. اگرچه چیزی تایید نشده اما خبر رویترز اولین سند برای 
دگرگونی مهم لوتوس از زمان خریداری شدن سهام لوتوس توسط جیلی در 

سال ۲017 محسوب می شود.
جیلی که ولوو را نیز در دست دارد به دنبال ساخت محصوالت لوکس تر 
بیشتری همچون اولین شاسی بلند تاریخ لوتوس و همچنین افزایش چشمگیر 
دستگاه خودرو  تنها 16۳0  پیش  لوتوس سال  است.  این خودروساز  تولید 
رکورد  لوتوس  برای  اما خب  است  ناچیز  فروش  این  که  البته  بود.  فروخته 
فوق العاده ای محسوب می شود زیرا شاهد رشد ۸7 درصد فروش در سوئد، 
افزایش 59 درصدی فروش در ژاپن و بهبود 50 درصدی در استرالیا بوده است. 
این خودروساز در ایتالیا و خاورمیانه نیز رشد فروش را تجربه کرده است. یکی 
از تحلیلگران خودرویی گفته است: »ساختن خودروهای لوکس برای جیلی 
می تواند سهم بیشتری از بازار را به ارمغان بیاورد. جیلی باید رقابت بهتری با 

برندهای جهانی داشته باشد«.
کوچ لوتوس به چین و ساخت خودرو در این کشور به معنی خاتمه تولید 
خودرو در نورفولک بریتانیا نخواهد بود. جیلی و لوتوس قبال بیانیه ای مشترک 
منتشر کرده و تایید کرده اند تاسیسات این برند در بریتانیا همچنان فعال 
خواهد بود اما خب گسترش تاسیسات این شرکت حرکتی کلیدی برای احیای 
برنامه های آن محسوب می شود. این خودروساز در ایمیلی که به رویترز فرستاده 
گفته است: »در آینده جزئیات بیشتری از محل ساخت و محصوالت جدید این 

شرکت منتشر خواهد شد«.
برنامه های لوتوس برای ساخت کارخانه در ووهان ماه پیش تایید شده است. 
این کارخانه ظرفیت تولید ساالنه  150 هزار دستگاهی خواهد داشت. کارخانه 
موردبحث تاییدیه ساخت خودروهای هیبریدی، الکتریکی و درون سوز را دریافت 
کرده است. در این تاسیسات سایر خودروهای سبد محصوالت جیلی هم روی 

خط مونتاژ خواهد رفت.
یکی از منابع رویترز می گوید تاسیسات ووهان در ابتدا روی ساخت شاسی 
بلندهای لوکس لوتوس تمرکز خواهد داشت. موفقیت خودروسازانی همچون 

پورشه باعث شده لوتوس تصمیم به ساخت چنین خودرویی بگیرد.

مغز  پیوند  بخش  رئیس  و  خونی  بیماری های  متخصص 
با  گفت وگو  در  طالقانی   ا...  آیت  بیمارستان  استخوان 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی   روابط  خبرنگار 
بهشتی، ضمن ابراز تأسف از پخش فیلم ها و سریال های 
پایان  را  بیماری  این  که  سرطان  مضامین  با  تلویزیونی 
زندگی نشان می دهند، اظهار داشت: کمتر از یک درصد 

تمامی مرگ ومیرها ناشی از سرطان هاست.
به گزارش ایسنا، دکتر عباس حاجی فتحعلی گفت: هنوز علت 
سرطان ها  شناخته نشده است و فاکتورهای متعددی در افزایش 
خطر ابتال به سرطان ها نقش دارند که تابش اشعه، استرس، تغذیه 
برخی از این فاکتورهای مهم هستند؛ همچنین فاکتورهای دیگری 
نیز وجود دارد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ابتال به 
سرطان ها نقش ایفا می کنند، هرچند هر نوع سرطان به صورت 

اختصاصی می تواند ریسک فاکتورهای خاصی داشته باشد.
وی افزود: در بروز سرطان ها و بیماری های خونی داشتن عامل 
زمینه ای مهم است و ابتال به زمینه های ژنتیکی مثل سندرم داون، 
انجام شیمی درمانی، قرار گرفتن تحت تأثیر عوامل شیمیایی، 
مواجهه با استرس زیاد و حتی مصرف بیش از اندازه مواد آرایشی 

ممکن است در بروز این بیماری ها دخیل باشند.
رئیس بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان طالقانی در ادامه 
گفت: امروزه تعداد بسیاری از بیماران مبتال به سرطان به صورت 
قطعی درمان می شوند و درمان در سرطان ها به ویژه سرطان های 

خون روزبه روز در حال تغیراست و هر روزه شاهد ورود داروهای 
جدید به عرصه درمان  سرطان ها هستیم  که هرکدام آمارهای 
ارائه  بیماران  قطعی  درمان  با  رابطه  در  امیدوارکننده ای  بسیار 

می دهند.
انجام بیش از ۱۰۰۰ پیوند مغز استخوان در بیمارستان 

طالقانی
روش های  از  یکی  را  استخوان  مغز  پیوند  فتحعلی،  حاجی 
درمانی در حال اجرا در بیمارستان آیت ا... طالقانی برشمرد و 
گفت: تاکنون بیش از 1000 پیوند در بخش پیوند مغز استخوان 
این بیمارستان انجام  شده است و آمارهای ما در این بخش بسیار 
امیدوارکننده است و همپای آمارهای کشورهای پیشرفته دنیا 
جلو می رود؛ بیماران مبتال به سرطان، سرطان های خونی و حتی 
برخی از بیماران غیر سرطانی جواب بسیار مناسبی به درمان پیوند 

می دهند.

۲۵ درصد از بیماران به  درمان پاسخ نمی دهند  
این متخصص بیماری های خونی در ادامه سخنان خود اذعان 
داشت: بسیاری از بیماران ما درمان شده و به کانون خانواده های 
خود بازگشتند که تعداد آنان بسیار بیشتر از موارد درمان نشده، 
است. می توان گفت کمتر از ۲5 درصد از بیماران به این درمان 

پاسخ نمی دهند.  
به گفته وی، امروزه  دیگر جای نگرانی نیست و سرطان پایان 
زندگی نیست و این تصور که فرد مبتال به سرطان دیگر امیدی 

ندارد، سال هاست که رخت بربسته است.
حاجی فتحعلی با بیان این مطلب که هر روز امید به زندگی و 
جواب قطعی به درمان در سرطان ها در حال افزایش است، گفت: 
تشخیص زودهنگام و درمان به موقع سرطان، رابطه تنگاتنگ 
و  بهبود  در  مهمی  بسیار  نقش  پزشک  با  خانواده اش  و  بیمار 
کاهش عوارض درمان بیماری دارد و مراقبت و نگهداری بیمار 
پس از پیوند در بخش پیوند باعث جلوگیری از انتقال عفونت های 

خطرناک  و درنتیجه افزایش درمان قطعی می شود.
این متخصص بیماری های خونی، برخورداری از روحیه  باال، 
امید و توکل به خداوند را یکی از فاکتورهای بسیار اساسی و مؤثر 
در روند درمان برشمرد و تأکید کرد: آنچه بیمار را از پای درمی آورد 
یا باعث پاسخ خوب یا متوسط وی به درمان می شود، خود بیماری 
و  بیماری  با  مقابله اش  طرز  بیمار،  پذیرش  نحوه  بلکه  نیست 
همکاری در درمان است که این موضوع یک رکن اساسی در 

درمان فرد محسوب می شود.
به گفته وی، هر سرطانی، کشنده نیست و متأسفانه نام این 
بیماری باعث هراس افراد می شود. انواع متعدد سرطان خون وجود 
دارد که تعداد زیادی از آن ها اصال نیازی به درمان ندارند و صرفا 

بیمار تحت نظر قرار می گیرد.
روحیه خوب بیمار سرطانی در پاسخ مناسب به درمان 

مؤثر است
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
حاجی فتحعلی  با اشاره به  سختی عوارض درمان در بیماران 
سرطانی گفت: بیمارانی که از روحیه خوبی برخوردارند و از این 
بیماری نمی ترسند، راضی به رضای خدا بوده و به وی توکل 
کردند، به پزشک خود اعتماد کرده و در درمان همکاری می کنند، 
پاسخ مناسب تری به درمان می دهند و درمان شان بهتر بوده است.

رئیس بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان آیت ا... طالقانی 
در پایان ضمن آرزوی سالمتی برای تمامی افراد خاطرنشان کرد: 
ترس از سرطان یک تابوی بد است که در جامعه ما و سایر جوامع 
بشری اتفاق افتاده است، اما امروزه دیگر نباید از سرطان ها بترسیم؛ 
چرا که تعداد بیمارانی که مبتال به سرطان می شوند و جواب قطعی 
از درمان می گیرند، بسیار زیاد است و افرادی که درمان شده و به 
کانون اجتماع و خانواده بازمی گردند، بسیار بیشتر از افرادی است 
که در اثر عدم درمان و عوارض درمان، فوت کرده و زندگی شان 

خاتمه می یابد.
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 بیرانوند:

عاشق »فن درسار« هستم
ایران،  فوتبال  ملی  تیم  بان  بیرانوند« دروازه  »علیرضا 
گفت:  همیشه در دوران حرفه ای فوتبال خود عملکرد 
دروازه بان های بزرگ دنیا را برای بهبود کارم دنبال می 
کردم و عاشق نحوه بازی »ادوین فن درسار« دروازه بان 

اسبق تیم ملی هلند و باشگاه منچستریونایتد هستم.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اعزامی ایرنا؛ شب گذشته 
تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک هشتم نهایی هفدهمین 
دوره جام ملت های آسیا در مصاف با عمان موفق شد با ۲ 
گل »علیرضا جهانبخش« و »اشکان دژاگه« به برتری برسد تا 

حریف چین در مرحله یک چهارم نهایی شود.
این نتیجه در حالی رقم خورد که »سیدمجید حسینی« در 
همان دقیقه نخست مرتکب خطا شد تا داور مکزیکی نقطه 

پنالتی را به سود عمان نشان دهد.
»احمد مبارک المهاجری« کاپیتان تیم ملی فوتبال عمان 
پشت ضربه ایستاد و بیرانوند با تشخیص درست، توپ او را 
مهار کرد تا یوزهای ایرانی به بازی برگشته و شب به یادماندنی 

را بسازند.
بیرانوند در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار اعزامی ایرنا در 
خصوص عملکرد خوبش در این دیدار، گفت: همه بازی های 
لیگ های اروپایی و تیم های معتبر دنیا را دنبال و از عملکرد 
دروازه بان ها الگو برداری می کنم تا کار خود را بهبود بخشم. 
ملی  تیم  اسبق  بان  دروازه  درسار«  کار »فن  نوع  از  همیشه 
هلند و باشگاه منچستریونایتد لذت بردم و او همیشه برای من 

دوست داشتنی بوده است.
فن در سار دروازبان به یاد ماندنی منچستر یونایند از سال 

های ۲005 تا ۲01۲ درون دروازه ایستاد.
وی سابقه بازی در تیم های بزرگ یوونتوس، آژاکس و فوالم 

را داشته است.
گلر افسانه ای تیم ملی فوتبال هلند در سال های 1995 با 
تیم آژاکس آمستردام و در سال ۲00۸ با تیم منچستر یونایند 
نیز به مقام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا رسید. او همچنین 
و  هزار  با  دروازه  داشتن  نگه  بسته  بیشترین مدت  رکورددار 

۳11 دقیقه است.
دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران درباره مهار پنالتی در دیدار 
مقابل عمان گفت: این پنالتی دقیقا زمانی رخ داد که کامال 
آماده نبودم و هنوز توپی را لمس نکرده بودم. آنالیزی که از 

تیم عمان و بازیکنانی که در این تیم پنالتی می زنند انجام 
داده بودیم، برای تشخیص جهت پنالتی خیلی کمک کرد و 
آخرین پنالتی المهاجری را نیز دیده بودم تا سبب شود ضربه 

او را مهار کنم.
دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران درباره دیدار بعدی مقابل 
چین در مرحله یک چهارم نهایی اظهار داشت: قطعا کادرفنی 
نقاط ضعف و قوت حریف را در آنالیزهایی که انجام می دهیم 
با دعای خیر مردم و تالش همه  تا  به ما گوشزد می کنند 

اعضای تیم پس از ۴۳ سال دل مردم را شاد کنیم.

بیرانوند در خصوص حواشی که پیرامون سرمربی تیم ملی 
و وزارت ورزش در چند روز گذشته رخ داده، بیان کرد: هیچ 
کدام از بازیکنان این مسائل را دنبال نمی کنند و تمام تمرکز 
ما برای موفقیت در رقابت های جام ملت های آسیا است. هر 
چند که آنچه از مردم شنیده می شود نیز تعریف و تمجید از 
کادر فنی و بازیکنان تیم ملی است که به ما روحیه می دهد و 
ما نیز امیدوارم با عملکرد خود در امارات پاسخ خوبی به پیام 

های روحیه بخش آنها بدهیم.
بیرانوند در ۴ بازی گذشته تیم ملی در جام ملت های آسیا 

مقابل تیم های یمن، ویتنام، عراق و عمان موفق شده ۳60 
دقیقه دروازه خود را بسته نگه دارد. گلرهای تیم های ملی 
فوتبال قطر و کره جنوبی نیز در مرحله گروهی موفق به این 
مهم شدند، ولی هنوز دیدارهای این دو تیم در مرحله یک 

هشتم نهایی انجام نشده است.
در  است  قرار  عمان  حذف  از  پس  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
در  پنجشنبه  روز  مسابقات  این  نهایی  چهارم  یک  مرحله 
ورزشگاه »زاید اسپورت سیتی« شهر ابوظبی به مصاف چین 

برود.
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پند روز

راهکارهای طبیعی برای کاهش فشارخون

میلیون ها نفر در سراسر جهان به فشارخون باال مبتال هستند و این 
بیماری بدون کنترل و مدیریت مناسب می تواند با خطر بروز بیماری های 

قلبی و سکته مغزی همراه شود.
 )CDC( به گزارش ایسنا، داده های مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا
نشان می دهد که تنها در ایاالت متحده 75 میلیون بزرگسال به فشار خون باال 
مبتال هستند. به طور کلی برآوردها حاکی از آن است که 70 درصد از افراد 

باالی 70 سال در سراسر جهان به فشار خون باال مبتال هستند.
انجمن قلب آمریکا )AHA( فشار خون باال را فشار خون سیستولیک )در 
زمان ضربان قلب( 1۳0 میلی متر جیوه یا باالتر و فشار خون دیاستولیک )در 

زمان استراحت قلب( ۸0 میلی متر جیوه یا باالتر تعریف کرده است.
این انجمن همچنین کمبود فعالیت فیزیکی، رژیم غذایی ناسالم و استرس را 

از عوامل قابل اصالح افزایش فشار خون اعالم کرده است.
فشار خون باال اغلب هیچ عالئم واضحی ندارد اما می تواند به آرامی موجب 
از کار  بیندازد. همچنین موجب  را به خطر  آسیب زایی شده و سالمت فرد 
افتادگی قلب و صدمه دیدن دیواره های رگ ها می شود. در صورتی که فشار 
خون درمان نشود می تواند حتی منجر به پارگی، از هم گسیختگی یا افزایش 
تجمع پالک های خونی در قلب شود که این امر خود باعث افزایش خط ابتال 

به نارسایی قلبی و سکته قلبی و مغزی می شود.
چگونه فشار خون را به طور طبیعی کاهش دهیم؟

از  بسیاری  تجویز کند،  برایتان  است  داروهایی که پزشک ممکن  بر  عالوه 
تغییرات در سبک زندگی شما می توانند به کاهش فشار خونتان کمک کنند. 
این تغییرات شامل مواردی چون پیروی از یک رژیم غذایی سالم، حفظ تمرین 

و ورزش منظم، ترک دخانیات و ترک مصرف الکل است.
در ادامه به نقل از سایت "سنت جوزف هلث" پنج تکنیک بدون نیاز به نسخه 

برای کاهش فشار خون آورده شده است:
- تمرکز کنید و برای تسکین سیستم عصبی و آرامش و انبساط عروق خونی 
خود نفس های آرام و عمیق بکشید. تمرینات تنفسی کمک می کند تا دستگاه 
عصبی سمپاتیک و پاسخ جنگ یا گریز شما آرامش یابد. این تکنیک هم چنین 
پایین  و  بال  به حرکت  و  بافت های بدن شده  به  تقویت جریان خون  باعث 
دیافراگم کمک می کند که باعث تسهیل جریان خون به سمت قلب می شود.

- مقادیر زیادی آب و مایعات برای تامین آب مورد نیاز بدن و گشاد شدن 
رگ ها و عروق خونی خود بنوشید. در صورتی که بدن شما به اندازه کافی 
مایعات داشته باشد، کار قلب شما برای پمپاژ خون به سراسر رگ ها در بدن 

راحت تر می شود.
- از تکنیک های انعکاس درمانی در نقاط فشاری در امتداد گردن، بازوها و 
پاها استفاده کنید. اثرات تکنیک های انعکاس درمانی و طب فشاری بر تنظیم 
فشار خون مدت هاست که مورد مطالعه قرار گرفته و البته این روش ها ممکن 

است مزایای محدود داشته باشند.
- ماهی، سبزیجات و میوه های خام بخورید. برای مثال پتاسیم موجود در 
برگ سبزیجات سبز کمک می کند بدنتان سدیم را از طریق اوره ادرار دفع کند 

و این خود باعث کاهش فشار خون می شود.
- در مقابل نور خورشید قرار بگیرید تا نیتراتی را که در زیر پوستتان تجمع 
می یابد به نیتریک اکسید تبدیل شود که به انبساط رگ های خونی شما کمک 
می کند. تنها برای جلوگیری از ابتال به سرطان پوست و سوختگی به هنگام قرار 
گرفتن در معرض نور خورشید از عینک آفتابی و کرم ضد آفتاب استفاده کنید.

 کشف نقش سیستم ایمنی بدن در تنظیم فشار خون
در تازه ترین مطالعاتی که روی عوامل تاثیرگذار بر فشارخون صورت گرفته 
گروهی از متخصصان دانشگاه "ادینبرا"ی اسکاتلند دریافتند که حتی سیستم 

ایمنی بدن نیز می تواند نقشی مهم در ابتال به این بیماری ایفا کند.
این مطالعه که با حمایت بنیاد قلب انگلیس صورت گرفته نشان می دهد نوعی 
سلول ایمنی خاص می تواند تفاوتی مهم در بروز فشار خون ایجاد کند. این یافته 
ها عوامل خطر ابتال به فشار خون باال را روشن تر ساخته و به طوری حیاتی 

مسیرها را برای کشف درمان های بهتر باز کرده است.
در مطالعه اخیر متخصصان روی مدل های موش ها کار کرده و تمرکز خود 
بدن  ایمنی  سیستم  در  خون  سفید  گلبول های  نوعی  که  ماکروفاژها  بر  را 
هستند، گذاشتند. نقش ماکروفاژها شناسایی و بلعیدن عوامل خارجی است 
که در عفونت ها و آسیب ها وارد بدن می شوند. این سلول های ایمنی بقایای 

سلول هایی را که دیگر عملکرد درست ندارند نیز می بلعند.
آزمایشات جدید اما نقش دیگر ماکروفاژها را نشان دادند. به نظر می رسد 
ماکروفاژها همچنین از مولکول های "اندوتلین"، هورمونی که عروق خونی را 
برای باریک شدن تحریک می کنند، استفاده می نمایند. ماکروفاژها با کنترل 
از استراحت مناسب عروق خونی اطمینان  توانند  اندوتلین خون می  سطوح 

حاصل کرده و این امر به کاهش فشار خون کمک می کند.
متخصصان برای این آزمایش ابتدا سطوح ماکروفاژ خون موش ها را پایین 
آورده و رژیم غذایی پر نمک که باعث افزایش فشار خونشان می شد را به آن ها 
دادند. نتایج نشان داد سطح فشار خون موش ها با مصرف این رژیم غذایی باال 
می رود اما به محض این که سطوح ماکروفاژ خون موش ها باال می رود، فشار 
خونشان نیز به حالت عادی بازمی گردد. این امر نشان دهنده اهمیت این گلبول 

های سفید خون خاص در تنظیم فشار خون است.
دریافتند  و  پرداختند  نیز  ها  انسان  در  این وضعیت  بررسی  به  دانشمندان 
سطوح  که  کنند  می  مصرف  را  سیکلوفسفامید  مانند  داروهایی  که  افرادی 
ماکروفاژها را کاهش می دهد به فشار خون باال مبتال می شوند. این یافته ها 
به پزشکان در شناسایی افرادی که با بیشترین خطر ابتال به فشار خون روبرو 
هستند، عوامل خطر، داروها و درمان های پیشرفته تر برای فشار خون باال کمک 

می کند.
بنابر گزارش سایت تخصصی مدیکال نیوز تودی، فشار خون باال منجر به 
آسیب های قلبی و عروقی شده و خطر حمالت قلبی و مغزی را افزایش می 
باال منجر می شوند،  به فشار خون  تمامی مکانیسم هایی که  اما هنوز  دهد 
شناخته نشده اند. این مطالعه نقش ماکروفاژها را برای نخستین بار در تنظیم 
فشار خون مشخص کرده است اما هنوز انجام آزمایش ها و تحقیقات بیشتری 

برای شناخت این نقش و استفاده از آن ها برای تولید دارو نیاز است.
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