
وقتی مشخص نیست حرف آخر را باید چه کسی بزند

توهین به یک ایرانی و اختالف در تیم های ملی فوتبال

توسط محققان دانشگاه جانز هاپکینز انجام شد

تولید شبکیه چشم با استفاده از سلول های بنیادی

اپل انجام می دهد

جمع آوری اطالعات پیاده روها با کوله پشتی!

اختالف بین تیم ملی بزرگساالن و امید و توهین  آشکار دستیار کی روش به 
حمید استیلی موضوعی است که اگر به آن رسیدگی فوری نشود، تبعات 

جبران ناپذیری برای فوتبال ملی ایران به همراه خواهد داشت.
امکانات  از  امید  تیم ملی  استفاده  عدم  یا  استفاده  ماجرای  ایسنا،  گزارش  به 
با  بارها  تیم  تا کادرفنی دو  باعث شد  مجموعه PEC در هفته ای که گذشت 
اظهارنظرهایشان از خجالت یکدیگر دربیایند. با این حال پس از صحبت های روز 
شنبه کارلوس کی روش مبنی بر اینکه تمام تیم های ملی می توانند از مجموعه 
مرکز ملی فوتبال استفاده کنند و مصاحبه استیلی با سایت فدراسیون فوتبال 
باهم تعامل دارند، به نظر می رسید  امید  اینکه تیم ملی بزرگساالن و  بر  مبنی 
که این غائله ختم به خیر شده اما به یکباره میک مک درموت دستیار کی روش 
در کانال رسمی تیم ملی فوتبال صحبت هایی تند و بی ادبانه ای را علیه حمید 
استیلی بازیکن سابق تیم ملی و مدیر تیم امید انجام داد که دوباره آتش زیر 

خاکستر را برانگیخت.
به نظر می رسد فدراسیون فوتبال باتوجه به رقابت های مهمی که هم تیم ملی 
امید  رقابت های انتخابی المپیک ۲۰۲۰- و هم تیم ملی بزرگساالن  جام ملت های 
با  نتوانسته  دارند،  اختیار  در  که  محدودی  امکانات  و  دارند  پیش  در   - آسیا 
برنامه ریزی درست، بستر را برای استفاده هر دو تیم از امکانات موجود فراهم کند 
و این یک ایراد بزرگ است که اکنون اختالف نظرهای افراد اجرایی و فنی در این 

دو تیم را علنی کرده است.

صحبت های دستیار کی روش درباره مدیر تیم ملی امید به وضوح نشان می دهد 
خالء مدیریت کالن و دلسوز در فوتبال و برنامه ریزی در تیم های ملی توسط 
فدراسیون فوتبال، جدی است و همین مساله باعث شده که هر بخش از مجموعه 
این فدراسیون حرف خودش را بزند و نگاهی به منافع کلی فوتبال ملی ایران 
و  دادگان  ریاست محمد  زمان  در  است که  در حالی  این  باشد،  نداشته  وجود 
محسن صفایی فراهانی، همواره تصمیمات رئیس فدراسیون فوتبال فصل الخطاب 

همگان بود.
مجموعه  در  که  می شود  احساس  ضرورت  این  اکنون  اینکه  همه  از  مهم تر 
قرمز  خط  که  کند  اعالم  نفر  یک  همیشه  برای  بار  یک  فوتبال  فدراسیون 

اظهارنظرهای توهین آمیز کادر فنی تیم ملی کجاست؟
مسووالن فدراسیون باید به این پرسش پاسخ دهند که تا کی باید با این نوع 

دیالوگ های توهین آمیز از جانب کی روش و دستیاران خارجی اش کنار آمد؟
آیا عدم مدیریت رفتارهای گذشته کی روش زمینه ساز این موضوع نبوده که 
امروز دستیار خارجی او هم این جسارت را به خود می دهد که به یک بازیکن 
پرافتخار، مربی فوتبال و مدیر تیم  ملی امید این گونه حمله کند و پا را از دایره 
اختیارات و مسوولیتش فراتر بگذارد و در نهایت هم به هیچ کس پاسخگو نباشد؟

آیا اگر این اظهارات دستیار کی روش از جانب علی کریمی یا یک منتقد داخلی 
فدراسیون و علیه شخص رییس فدراسیون فوتبال صورت می گرفت بازهم کمیته 

اخالق و رییس فدراسیون موضوع را رها می کردند؟ 

که  است  مدیریتی  گمشده ی  مهره  نظر،  یک  بودن  الخطاب  فصل  بنظر 
سال هاست فوتبال ملی ایران را رنج می دهد و همین نقص نیز باعث شده به قول 

وزیر سابق ورزش، جای کارگر و کارفرما در تیم ملی فوتبال تغییر کند. 
امید است که فدراسیون فوتبال حداقل در موضوع توهین و رفتارهای خالف 
اخالق و انسانی مربیان شاغل در تیم ملی فوتبال ایران حساسیت بیشتری به 
خرج دهد و نگذارد در یک موضوع اختالفی که هر دو طرف درگیرش از مسووالن 
تیم های تحت مدیریت خودش است، این گونه توهین آمیز به یک فرد با سابقه 

افتخار فوتبال ملی ایران در خاک کشور توهین شود.

محققان دانشگاه جانز هاپکینز با استفاده از سلول های بنیادی یک بافت شبکیه چشم 
ساختند که علت دید رنگی چشم را مشخص می کند و می تواند برای درمان بیماری های 

چشمی مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، محققان دانشگاه جانز هاپکینز)Johns Hopkins( موفق به 

تولید شبکیه چشم انسان با استفاده از سلول های بنیادی شدند.  
یکی از زیست شناسان جانز هاپکینز که این آزمایش را انجام داد، قصد داشت تعیین کند که 

سلول هایی که باعث می شوند ما همه چیز را رنگی ببینیم، چگونه ساخته شده اند.
این آزمایش می تواند به عنوان یک راه درمانی برای بیماری های چشمی همچون کوررنگی و  

دژنراسیون ماکوال استفاده شود.
کوررنگی  یک بیماری اختالل ارثی است که در آن فرد قادر به تشخیص یک یا برخی از رنگ ها 

نیست. این افراد برخی رنگ ها را به شکل طیفی از رنگ های خاکستری و سیاه می بینند.
 دژنراسیون ماکوال یک وضعیت پزشکی است که ممکن است نتیجه آن تاری یا از دست دادن 
بینایی در مرکز دید باشد. در اوایل بیماری اغلب هیچ نشانه ای وجود ندارد. به تدریج دید یک یا هر دو 
چشم بدتر می شود؛ و ممکن است حتی دید به  طور کامل از دست برود و حتی فعالیت های روزانه فرد 
مختل شود. گاه افراد دچار توهمات بینایی می شوند که این حالت ارتباطی با بیماری های روانی ندارد.

گروه تحقیقاتی این پژوهش معتقدند، مطالعات آنها می تواند راه های جدیدی را برای بررسی بدن 
انسان پیش روی علم قرار دهد.

رابرت جانسون زیست شناس دانشگاه جانز هاپکینز اظهار کرد، شبیکه چشمی که ما در لوله آزمایش 
تولید کردیم مانند یک چشم واقعی و عادی است.

این مدل محققان را قادر می سازد بدون دستکاری مستقیم بدن، به مطالعه آن بپردازند.
تاکنون بیشتر تحقیقات مربوط به چشم روی موش و ماهی صورت پذیرفته است که هیچ  کدام از 
این جانداران دیدی مانند دید انسان ندارند.  به همن دلیل جانسون و تیم تحقیقاتی اش، با استفاده از 

سلول های بنیادی، بافت چشم انسان ساختند.
تمرکز تیم تحقیقاتی روی تولید سلول هایی بود که سبب می شوند انسان رنگ های قرمز، آبی و سبز 

را مشاهده کند. این رنگ ها سه سلول مخروطی چشم انسان هستند.
سلول های مخروطی نوعی سلول گیرنده نور است که در انتهای چشم و در شبکیه قرار دارند و در 
سه نوع هستند که هر کدام وظیفه تشخیص یکی از رنگ های اصلی سبز، آبی و قرمز را بر عهده دارند.
این سلول ها انرژی نورانی را به پیام عصبی تبدیل کرده و به مغز توانایی دیدن رنگ ها و جزئیات 

ظریف اشیا را می دهند.
هدف این محققان این است که دریابند سلول های مخروطی چگونه سبب ایجاد دید رنگی در چشم 

ما می شوند.
زمانی که ماه ها از رشد سلول ها در آزمایشگاه گذشت، و بافت شبکیه چشم کامل شد، ابتدا سلول های 

مخروطی آبی ظاهر شدند، پس از آن قرمز و در نهایت سبز.
محققان دریافتند این سلول های مخروطی به میزان هورمون  تیروئید بستگی دارد.

این مطلب موجب شد که محققان دریابند که چرا نوزادان زودرسی که سطح هورمون تیروئید آن ها 
پایین است، مبتال به اختالالت بینایی می شوند.

در آینده محققان قادر خواهند بود اطالعات بیشتری راجع به دید رنگی چشم دریابند زیرا این 
آزمایش تنها یک گام مقدماتی است.

گزارشگران ادعا کرده اند که شرکت اپل، داده های مربوط 
به پیاده روها را با یک کوله پشتی جمع آوری می کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، شرکت اپل برای بهبود 
دقت نقشه هایش، از روش جدیدی استفاده می کند. به تازگی، 
تصاویری از کارمند این شرکت منتشر شده که او را با یک کوله 
مجهز به دوربین، حسگر لیدار و ابزار دیگر در سانفرانسیسکو نشان 
می دهد. اگرچه هدف اصلی این کار مشخص نیست اما احتمال 
می رود که این فرد در حال جمع آوری داده های مربوط به مسیر 

پیاده روها باشد.

این کار، پیشتر هم انجام شده است. گوگل برای جمع آوری 
تصاویر و داده های مربوط به مناطقی که اطالعات کاملی درباره آنها 
وجود ندارد، سالها زمان صرف کرده است. این کار تضمین می کند 
که نقشه ها، کاربر را بیشتر به مسیرهای دارای پیاده رو یا گذرگاه 

عابر پیاده راهنمایی کنند.
اپل، ارائه جزئیات پیشرفته نقشه را همراه با iOS 1۲ آغاز کرده 
است. نقشه کلی این شرکت، تنها کالیفرنیای شمالی را پوشش 
می دهند و هنوز وجود اطالعات کوله پشتی در آن، قطعی نشده 

است.
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واکنش باشگاه پرسپولیس به توهین استقاللی ها

مشکل خارجی هاحل می شود
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در واکنش به توهینی که 
بازیکنان تیم نوجوانان استقالل به این باشگاه داشته اند، 
گفت: شکایتی از این باشگاه نمی کنیم تا روند فعلی مان 

دچار مشکل نشود.
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی در خصوص 
آخرین وضعیت باشگاه پرسپولیس در آستانه دیدار برگشت این 
تیم مقابل السد قطر گفت: نتایج السد را دنبال می کنیم. آنها 
در یک بازی هشت گل خوردند که البته بازیکنان ذخیره اش 
بازی کردند. خوشبختانه تمام تمرکز خودمان را به کار بستیم 
تا خودمان دچار غرور کاذب نشویم. انتظار هم داریم روند تمام  
با حمایت  آبان  اول  امیدواریم  باشد.  ما مثبت  برای  رسانه ها 
صاحبان اصلی باشگاه که هواداران هستند از سد حریف عبور 

کنیم.
اتفاقات رخ داده  مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص 
در رختکن تیم نوجوانان استقالل تهران که توهین هایی به 
باشگاه پرسپولیس شده بود افزود: اصال قصد نداریم از این باشگاه 
شکایت کنیم. با شکایت کردن از روند خوب و روبه رشدمان 

عقب می مانیم.
درباره  ورزشی«  »تهران  رادیویی  برنامه  با  گفتگو  در  وی 
به  پرسپولیس  صعود  صورت  در  آزادی  ورزشگاه  مشکالت 
فینال لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: اینطور نبود که بخواهند 
هزینه ها را گردن ما بیندازند. باشگاه قراردادش مشخص است. 
استادیوم آزادی، ورزشگاه ملی است و متعلق به هیچ باشگاهی 
نیست. به خاطر همین حساسیت هم وزیر ورزش ورود کرد 

تا اقدامات مربوطه توسط شرکت توسعه و تجهیز عملی شود.
گرشاسبی ادامه داد: اگر به فینال برسیم حدود ۲۰۰ میهمان 
خارجی  خبرنگار   ۳۰۰ به  نزدیک  همچنین  داریم.  خارجی 
خواهند آمد. سمیناری هم در تهران دارند که باید در همان ایام 

برگزار کنند. بطور کلی اسمی از میهمانان ویژه نبرده اند.
و  کادرفنی  وضعیت  درباره  پایتخت  مدیرعامل سرخپوشان 
بازیکنان پرسپولیس اذعان داشت: هیچ مشکلی در این زمینه ها 
نداریم. می خواهیم با کمک همگانی افتخار آفرینی بزرگی برای 

پرسپولیس و فوتبال ایران رقم بزنیم.
وی درباره پرونده طلبکاران این باشگاه تاکید کرد: ۳۲ پرونده 

خارجی داشتیم که تمام آنها را بستیم. از تمام این موراد تنها 
یک مورد هست که ما اعتراض کرده ایم تا دادگاه CAS اظهار 
نظر کند. اما برخی بدهی هایمان هم به سه الی چهار نفر  به 
گونه ای است که از دادگاه نامه داده اند فعال به آنها پرداختی 

نداشته باشیم.
گرشاسبی درباره حضور در مراسم ختم مادر بشار رسن گفت: 
او بازیکن اخالقی و خوبی است. ما هم وظیفه خودمان می دانیم 

تا به همراه دو نفر از اعضای باشگاه در مراسم سوگواری مادرش 
شرکت کنیم.

مدیرعامل سرخپوشان پایتخت درباره تغییر زمان بازی های 
پرسپولیس در لیگ برتر خاطر نشان کرد: من از آقای تاج و 
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تشکر می کنم که در حال 
کمک کردن هستند. همه پیگیر هستند که پرسپولیس افتخار 
آفرینی کند. انصافا هر روز شخص وزیر ورزش و آقای داورزنی 

هم  فرامرزیان  خانم  یاید.  کاهش  هایمان  دغدغه  تا  پیگیرند 
مسائل مالی را پیگیرند. مشکل مالی ما در خصوص بازیکنان 

خارجی هم در یکی دو روز آینده پرداخت می شود.
وی درباره میزان پرداخت به خارجی های پرسپولیس تاکید 
کرد: بدهی ما به بازیکنان خارجی رقمی باالست. اما قرار است 
از طریق ارز ثانویه بانک مرکزی حدود 5۰۰ هزار یورو دریافت 

کنیم تا به مربیان و بازیکنان خارجی خود پرداخت کنیم.
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پند روز

آسم یکی از عوامل چاقی در کودکان است

بررسی ها نشان می دهد: کودکان مبتال به آسم در معرض فزاینده خطر 
ابتال به چاقی هستند.

به گزارش ایسنا، چاقی از جمله فاکتورهای مهم در خطر ابتال به بیماری آسم 
است. هرچند، نتایج یافته های جدید حاکی از آن است که این تاثیرگذاری دو 
سویه است و بیماری آسم می تواند کودک را در معرض ابتال به چاقی و اضافه 

وزن قرار دهد.
محققان آمریکایی به بررسی اطالعات جمع آوری شده از بیش از ۲1 هزار 
کودک در ۹ کشور اروپایی پرداختند که در سه تا چهار سالگی به این بیماری 
مبتال شده بودند. سپس این بیماران تا سن هشت سالگی تحت کنترل قرار 

گرفتند.
محققان مشاهده کردند: کودکان مبتال به بیماری آسم در مقایسه با دیگر 
همساالن خود که دچار این بیماری نبودند 66 درصد بیشتر در معرض ابتال به 

چاقی قرار داشتند.
همچنین در این مطالعه آمده است: کودکان مبتال به آسم فعال نزدیک به دو 

برابر بیش از کودکان دیگر احتمال دارد به چاقی دچار شوند.
به گزارش ایسنا به نقل از هلث دی نیوز، به گفته محققان آمریکایی، بیماری 
آسم باعث می شود فعالیت جسمی کودک محدود شود که می تواند به خطر بروز 
چاقی در آنان کمک کند. همچنین، کورتیکواستروئیدهای استنشاقی که در 
درمان آسم مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است خطر چاقی را افزایش دهد.

مضطربید؟

)بی موبایل هراسی( به حالتی گفته می شود که افراد زمانی که شارژ یا 
اعتبارشان تمام شده یا خارج از شبکه هستند دچار اضطراب می شوند.

یک روانپزشک گفت: فرد مضطربی که هر اتفاقی او را نگران می کند واکنش 
روان شناختی  عالئم  و  لرزش(  تعریق،  قلب،  تپش  )مثل  شدید جسمی  های 
باید مورد  و  نشان می دهد  رفتاری  افت حافظه( و مشکالت  و  پرتی  )حواس 

بررسی در زمینه اختالالت روانشناختی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، علیرضا سفیدچیان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 
اختالالت اضطرابی، افسردگی و سوءمصرف مواد به عنوان شایع ترین اختالالت 
روانپزشکی یاد می شود، گفت: فقدان درک و شناخت صحیح از بیماری ها و 

اختالالت روانپزشکی، یکی از مشکالت جدی جامعه است.
وی تصریح کرد: آمارها نشان می دهد که حدود ۲5 درصد مردم هر جامعه ای 
در طول عمرشان به انواع اختالالت روانپزشکی مبتال می شوند که از این تعداد، 
متاسفانه کمتر از 1۰ درصد برای درمان مراجعه می کنند و بسیاری هم با تاخیر 

و با عوارض شدید، با درمانگران گفت و گو می کنند.
این روانپزشک با بیان اینکه بسیاری از مردم نمی دانند این عالیم به یک 
اتفاقاتی که  و  از مشکالت محیطی  ناشی  تنها  را  آن  و  است  مربوط  بیماری 
اطرافشان رخ می دهد، می دانند، خاطرنشان کرد: اختالالت روانپزشکی در 
بسیاری از موارد خاموش، بی خبر و مزمن سیر می کنند و از طرفی ناگهانی و 
بدون علت سراغ کسی نمی آیند؛ اختالالت اضطرابی، افسردگی و سوءمصرف 

مواد، شایع ترین اختالالت روانپزشکی است.
با  که  دارند  هایی  نشانه  روانپزشکی،  اختالالت  ادامه گفت:  در  سفیدچیان 
یا  در خود  اختالالت  این  و شدت  از وجود  توانند  آنها می  به  نسبت  آگاهی 
اطرافیان جلوگیری کنند و در واقع در صورت وجود این عالیم و حاالت، به 

روانپزشک مراجعه شود.
و  رفتار مزاحم  افکار،  به کنترل  قادر  به وسواس که  مبتال  افراد  افزود:  وی 
تکراری خود در زمینه های مختلف نیستند و به دلیل وقت زیادی که صرف 
نزدیکان و خودشان می شوند  ناراحتی  باعث  عالیم وسواسی خود می کنند، 
و همچنین افرادی که در روابط بین فردی دچار مشکل و نارضایتی هستند 
و عالیم و مشکالت خود را قبول ندارند، باید جهت مسائل روانشناختی تحت 

بررسی قرار گیرند.
سفیدچیان گفت: با وجود کنترل نشدن هیجان، خشم، پرخاشگری، آشفتگی 
کالم، توهم و هذیان در افراد و همچنین شدت افسردگی و افکار خودکشی 

می توانیم به اختالالت در خود، خانواده و نزدیکان پی ببریم.
وضعیت  با  فرد  رفتارهای  وقتی  افزود:  بابل  پزشکی  علوم  دانشگاه  مدرس 
معمول و عادی تفاوت داشته باشد که تقریبا همه متوجه این تفاوت ها می شوند 
و همچنین کناره گیری از جمع و فعالیت های معمول روزانه، انزوا، مصرف مواد 

مخدر، سوء مصرف داروهای خواب آور از دیگر نمونه های اختالالت است.
وی در ادامه گفت: ارزیابی روان پزشکی به طور معمول شامل دریافت شرح 
گاه  و  آزمایش  انجام  فیزیکی،  معاینه  و  است  روانی  وضعیت  معاینه  و  حال 
تصویربرداری از مغز از جمله روش هایی هستند که برای بررسی و ردکردن علل 

طبی احتمالی ایجادکننده عالیم به کار می روند.
سفیدچیان تصریح کرد:  افزایش آگاهی در خصوص اختالالت روانپزشکی، 
کاهش  برای  تالش  بیمار،  با  بحث  و  جر  سرزنش،  عدم  بیمار،  با  همدلی 
استرس های درون و خارج خانواده، اهتمام به موضوع مشاوره و کاردرمانی و 
انجام صحیح درمان های تجویزی پزشک به خانواده هایی که بیمار روانپزشکی 

دارند، توصیه می شود.


