
جیمی جامپ سیاسی مساله ساز شد

 پرسپولیس از کاشیما شکایت می کند؟

ارتباط خودروهای آینده با چراغ های راهنمایی

توسط محققان ایرانی صورت گرفت

تولید غضروف انسان از سلول های بدن

ام باپه گران ترین بازیکن جهان شد

بازی شنبه پرسپولیس-کاشیما یک حاشیه عجیب داشت، حاشیه ای که 
حاال می تواند زمینه شکایت پرسپولیس از باشگاه ژاپنی را فراهم کند.

به گزارش سایت نود، ورود جیمی جامپ به داخل زمین اتفاق عجیبی در دنیای 
فوتبال نیست و در اوایل نیمه اول بازی پرسپولیس-کاشیما این اتفاق رخ داد. ماجرا 
اما به این سادگی نبود و بعدها مشخص شد که این موضوع با اهداف سیاسی انجام 

شده است.
 جیمی جامپ توانست همراه با پرچمی در دست از یک در ورودی ورزشگاه کاشیما 
ساکر عبور کند و بدون ممانعت ماموران وارد زمین چمن شود و سرانجام پس از طی 
مسافتی توسط برخی نیروهای امنیتی از زمین خارج شود. این فرد با پرچمی خاص 
و با اهداف سیاسی وارد زمین شده بود. آنچه این اتفاق را قابل تامل کرد بررسی فیلم 
ورود او به زمین بود. بررسی فیلم ورود این جیمی جامپ نشان می دهد که ظاهرا این 
اقدام از پیش تعیین شده بود. در قسمتی از ویدیو مشخص می شودکه یکی از نیرو 

های امنیتی ورزشگاه در را بازکرد و بدون رعایت مقررات و الزامات به این شخص اجازه 
ورود به زمین داد. همچنین ۲ نیروی امنیتی دیگر هم که ورود این فرد را می دیدند 
نیز نسبت به ورود او بی تفاوت بودند. آیا میزبان عامدانه اجازه ورود این فرد به داخل 
زمین را داده است. این موضوع در یکی دو روز اخیر بازتاب گسترده ای در فضای 
رسمی و غیررسمی داشته است. رسانه های ایران به این نکته تاکید دارند طبق قوانین 
فیفا مسئوالن برگزاری دیدار باید از هرگونه تنش و درگیری سیاسی در طول دیدار ها 
جلوگیری کنند. از آنجا که حضور این جیمی جامپ با اهداف سیاسی بوده فیفا در این 
شرایط می تواند باشگاه و میزبان خاطی را جریمه کند. گروهی از هواداران پرسپولیس 
در یکی دو روز اخیر از مسئوالن باشگاه خواستند تا از باشگاه کاشیما شکایت کند. 
باشگاه پرسپولیس هم واکنشی غیر رسمی به این موضوع داشته است. حسین خبیری، 
مشاور مدیرعامل پرسپولیس در صفحه شخصی خود در پاسخ به سوال چند کاربر 

تائید کرد که پرسپولیس از این بابت از باشگاه ژاپنی شکایت خواهد کرد.

شاید رانندگان در آینده نیازی به تلف کردن زمان زیادی پشت چراغ های راهنمایی نخواهند داشت چراکه برخی از خودروسازان 
طراز اول جهانی در حال توسعه  تکنولوژی هایی جدید هستند.

کمپانی هایی همچون فولکس واگن، هوندا، فورد و ب ام و به دنبال توسعه  تکنولوژی ای هستند که به خودروها اجازه می دهد 
بی وقفه با چراغ های راهنمایی ارتباط بگیرند تا به این ترتیب روان سازی ترافیک، کاهش آالیندگی ها و بهبود ایمنی محقق شود.

فولکس واگن در حال کار با زیمنس برای تبدیل این تکنولوژی به واقعیت است. این سیستم از وای فای و برخی حسگرها برای 
تولید داده هایی که دقیق تر از جی پی اس هستند استفاده می کند. سیستم مورد بحث به رانندگان در پیشگیری از توقف و حرکت 

غیرضروری کمک کرده و با کاهش ترافیک سنگین باعث کاهش آالیندگی ها خواهد شد.
این دو کمپانی به منظور توسعه  تکنولوژی یاد شده بخشی از جاده در ولفسبورگ را به 10 سیستم چراغ راهنمایی تجهیز کرده اند 
تا به این ترتیب از داده های به دست آمده استفاده کنند. فولکس می گوید این سیستم قادر خواهد بود در زمان وجود چراغ های 

سبز به راننده یا خودروی خودران اطالع دهد.
مدیر سیستم های حمل ونقل ارتباطی زیمنس می گوید: »ب ام و یک شمارش گر دارد که شمارش معکوس 5 تا 1 باقی مانده تا 
چراغ سبز را نشان می دهد. مرسدس هم می گوید اگر راننده سرعت بین 3۲ تا 5۲ کیلومتر در ساعت داشته باشد چراغ سبز را 
خواهد دید.« تکنولوژی فولکس و زیمنس همچنین از حسگرهایی برای تشخیص عابران پیاده و موتورسواران استفاده می کند. این 
خودروساز آلمانی از برنامه های خود برای نصب تکنولوژی مورد بحث در محصوالت خود از سال ۲019 خبر داده است. از طرف 
دیگر هوندا هم تکنولوژی خود را با نصب چهار دوبین در هر گوشه تقاطع ها معرفی کرده است. اطالعات جمع آوری شده توسط 

این دوربین ها به خودروهای مجهز به تکنولوژی های ارتباطی فرستاده می شود.
اما فورد هم در حال توسعه  تکنولوژی پیشرفته  ارتباط خودرو به خودرو است که به خودروها اجازه خواهد داد در زمان عبور از 

تقاطع ها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

از سلول های غضروف  نمونه گیری  با  ایرانی  محقق  یک 
انسان، تکثیر و کشت آن ها روی یک داربست پروتئینی از 

جنس کالژن، موفق به تولید غضروف انسان شد.
مهدی هادی، مجری طرح در گفت وگو با خبرنگار ایسنا تولید 
غضروف انسان را از دستاوردهای مطالعاتی خود عنوان کرد و 
گفت: فاز اولیه این طرح در آزمایشگاه تولید شده و این محصول 
می تواند به صورت صنعتی و به عنوان یک محصول دارویی در 

آینده نزدیک تولید شود.
وی درباره این پروژه تحقیقاتی توضیح داد: برای تولید غضروف 
انسان، ابتدا از سلول های غضروف خود بیمار نمونه گرفته می شود، 
سپس این سلول ها تکثیر داده شده و بعد آن ها روی یک داربست 
پروتئینی از جنس کالژن کشت داده  می شوند و در نهایت یک 

غضروف کامل انسان در زمان 30 روز ساخته می شود.
این محقق که سابقه فعالیت تحقیقاتی در پژوهشگاه رویان را 
نیز در کارنامه خود دارد، افزود: بعد از مرحله تولید بافت غضروف، 
آزمون های کنترل کیفی مختلف بر روی نمونه انجام می شود و 
معموال پس از انجام آزمون ها و صدور شناسنامه محصول، بافت 
مورد نظر معتبر بوده و این غضروف می تواند به انسان پیوند زده 
شود. هادی که هم اکنون به عنوان سرپرست واحد تولید داروهای 
بیولوژیک در یک شرکت تحقیقاتی داروسازی در حال فعالیت 
است، با بیان اینکه این پیوند از نوع اتولوگ یا همان خودی است، 
گفت: این مسئله از نظر پاسخ های ایمنی بسیار حائز اهمیت است، 

زیرا بدن بیمار آن را پس نمی زند.
این پژوهشگر با بیان اینکه در سال ۲018 در آمریکا محصولی 

به عنوان غضروف انسان تولید و وارد بازار جهانی  شده است، گفت: 
این محصول که برای خود بیماران طراحی می شود، به قیمت 

خیلی گرانی فروخته می شود.
هادی با بیان اینکه پایان نامه ارشد وی با عنوان تاثیر ساختار 
سلول های  کشت  در  کالژنی  داربست  حفرات  و  تخلخلی 
بافت غضروف سرآغاز  مهندسی  در  آن  در  انسان  کندروسیت 
با  من  پایان نامه  شد:  یادآور  است،  بوده  تحقیقاتی  پروژه  این 
استاد راهنمایی پروفسور کاظم پریور در واحد علوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد اسالمی و با حمایت دکتر یعقوب حقیقت نیا از صنعت 
داروسازی کشور دفاع شده است. وی افزود: این طرح از سوی 
هولدینگ سرمایه گذاری دارویی سازمان تامین اجتماعی حمایت 
مالی شد و در نهایت در حد یک پایان نامه باقی نماند و به عنوان 

یک پروژه تحقیقاتی در حال ادامه است.
این محقق در ادامه یادآور شد: چندی پیش مقاله این طرح را 
برای کنگره ای با عنوان کنگره جهانی بیومتریال و مهندسی بافت 
۲018 به کشور ایتالیا ارسال کردم و به عنوان سخنران کلیدی و 
رئیس کمیته علمی این کنگره به رم دعوت شدم که پروژه من در 
این کنگره به خاطر نوآوری تحقیقات و کیفیت بهتر آن نسبت به 
محصول آمریکایی، توجه چند شرکت  دارویی معتبر را جلب کرد.

هادی در پایان یادآور شد: برای ادامه این طرح خارج از کشور 
تقاضاهای زیادی توسط شرکت های معتبر دارویی و دانشگاه های 
کشور ایتالیا مطرح شده است، اما ترجیح من به نتیجه رساندن 
این طرح در داخل کشور و کمک به بیماران با آسیب های شدید 

غضروفی است.

مهاجم پاری سن ژرمن با کنار زدن هری کین و نیمار، ارزشمندترین بازیکن جهان شد. به گزارش ایسنا و به نقل از آس،  
سایت CIES Football Observatory هر ماه ارزش بازیکنان پنج لیگ برتر اروپا را بررسی می کند. این بار، کیلیان 

ام باپه با ۲۱۶.۵ میلیون یورو گران ترین بازیکن جهان لقب گرفت. 
ارزش مهاجم پاری سن ژرمن در ماه اکتبر، ۲3 میلیون یورو افزایش یافت. این اتفاق باعث شد هری کین با ارزش 19۷.3 میلیون یورو 

به رتبه دوم سقوط کند.
 مهاجم انگلیسی به همراه نیمار، محمد صالح و فیلیپ کوتینیو در رتبه دوم قرار دارند. ارزش کنونی لیونل مسی و کریستیانو رونالدو 

به ترتیب 1۷0.۶ و 1۲3.۶ میلیون یورو است.

صاحب امتياز و مدير مسئول: پویا وکيلي
دفتر مرکزي: تهران، خیابان نجات الهی، روبروی خیابان اراک، کوچه۴، پالک۴

فاکس: 88۷35۶۷9     تلفن: 8898۲13۷
etehademelat@gmail.com / Etehademelat.ir  :پست الکترونیک

تساوی سرد استقالل و ماشین سازی در تبریز

آبی ها زور بردن نداشتند 
مصاف ماشین سازی و استقالل با تساوی بدون گل دو تیم 
به پایان رسید. هفته یازدهم لیگ برتر با برگزاری دیدار دو 
تیم ماشین سازی و استقالل در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز 
پیگیری شد. این دیدار نه چندان جذاب با تساوی بدون 

گل خاتمه یافت.
با این نتیجه استقالل 15 امتیازی شد و به رده ششم صعود 
کرد. ماشین سازی نیز با یازده امتیاز از یازده بازی در رده یازدهم 

قرار گرفت.
همام طارق از استقالل با کارت زرد داور مسابقه جریمه شد.

نیمه نخست
به گزارش ایسنا، نخستین موقعیت این دیدار به لطف اشتباه 
سهرابیان و فرصت طلبی رضا خالقی فر روی دروازه استقالل خلق 
شد اما ضربه محکم و قدرتی مهاجم ماشین سازی با اختالف 
اندک به تور کنار دروازه برخورد کرد و دروازه استقالل باز نشد. 
ماشین سازی در ده دقیقه نخست بازی می توانست به گل برسد اما 
استقالل رفته رفته سوار بر توپ و میدان شد که بهترین فرصت 
آبی ها را مهدی قائدی در موقعیت تک به تک توپ را به تبریزی 
پاس نداد و در عوض شوت او را دخسوس ضربه دفع کرد. در 
ادامه بازی موقعیت خاصی نداشت و مهم ترین اتفاق این نیمه 

مصدومیت مجدد علی کریمی و خروج او از میدان بود.
نیمه دوم

ماشین سازی نیمه دوم را هم با یک موقعیت خیلی خوب آغاز 
کرد که موسوی شوت خود را دقیقا به جایی زد که رحمتی قرار 
داشت و توپ او با برخورد به پای رحمتی دفع شد و بازیکنان 

استقالل نفس راحتی کشیدند.
بازی تا دقیقه 5۷ آرام دنبال و کم حادثه دنبال شد تا اینکه 
مرتضی تبریزی در محوطه جریمه ماشین سازی صاحب فرصت 
گلزنی شد اما نتوانست به موقع ضربه خود را بزند و در نهایت این 

فرصت از دست رفت.
 استقاللی ها در دقیقه ۶۷ صاحب موقعیت خطرناکی شدند 
که مهاجمان در سه مرحله متوالی مغلوب دخسوس و مدافعان 

ماشین سازی شدند و نتوانستند دروازه باز کنند.
 در ادامه نیز هر دو تیم حمالت نه چندان زهرداری روی دروازه 
همدیگر داشتند اما نتوانستند به گل برتری دست یابند و در نهایت 

به تساوی رضایت دادند.

موسوی،  احمد  دخسوس،  فرناندو  ماشین سازی:  ترکیب 
محمد اهل شاخه، محمد حسین کنعانی زادگان، عزیز معبودی، 
سیدمحمد خرم الحسینی )اسماعیل فرهادی ۷۲(، سعید مهری، 

مسیح زاهدی، فرید کریمی، توحید غالمی و رضا خالقی فر.

ترکیب استقالل: سید مهدی رحمتی، محمد دانشگر، آرمین 
سهرابیان، میالد زکی پور، فرشاد محمدی مهر، فرشید باقری، علی 
کریمی )رضا آذری 3۷(، طارق همام، اللهیار صیادمنش )میثم 
تیموری 83(، مهدی قائدی )جابر انصاری ۴۶( و مرتضی تبریزی.
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۱۷ خاصیت شگفت انگیز سیاه دانه

سیاه دانه از میوه  گیاه گل داری از راسته ی گل های ساعت )Ranunculales( و 
تیره  آاللگان )Ranunculaceae( به دست می آید که نام علمی آن نیجال استاویا 
است. این گیاه گل دار بومی نواحی جنوب و جنوب غرب آسیاست. سیاه دانه در 
بسیاری از غذاهای سنتی هند و خاورمیانه استفاده می شود. طعم سیاه دانه شبیه 
ترکیبی از مرزنگوش، فلفل سیاه و پیاز است و به همین دلیل برخی از مواقع از 

سیاه دانه به جای فلفل سیاه در برخی غذاها استفاده می شود.
به گزارش ایسنا، »فردانیوز« در ادامه نوشت: سیاه دانه منبعی عالی برای برخی 
مواد معدنی ضروری مانند پتاسیم، آهن، کلسیم، سدیم و برخی ویتامین هاست. این 
ادویه همچنین منبعی عالی برای فیبر و اسیدهای آمینه است. سیاه دانه سرشار از 
آنتی اکسیدان هاست و حاوی مواد ضد التهابی و ضد سرطانی قوی است. فهرست 

خواص سیاه دانه طوالنی است که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
1. منبع عالی فیبر: فیبر خواص فراوانی برای سالمتی دارد از بهبود دستگاه گوارش 

گرفته تا از بین بردن کلسترول اضافه درون روده ها.
۲. کمک به گوارش: سالم نگه داشتن دستگاه گوارش برای سالمت انسان ضروری 

است زیرا منبع تمام فرآیندهای سوخت وساز در بدن انسان است.
3. پیشگیری از زخم معده: برخی از مطالعات نشان داده اند که سیاه دانه می تواند با 
جلوگیری از شکل گیری زخم در الیه  موکوس داخل معده از زخم معده پیشگیری 

کند.
۴. مفید برای بیماران دیابتی: اگر شما به یکی از انواع دیابت مبتال هستید می توانید 
هر روز صبح نصف قاشق چای خوری سیاه دانه را با چای یا نوشیدنی خود مخلوط 

کنید تا به تنظیم قند خون خود کمک کنید.
5. محافظت از سالمت کبد: اصلی ترین کارکرد کبد این است که مواد سمی و 
شیمیایی که برای سالمت شما مضر است را از بدن شما حذف کند. مصرف سیاه دانه 

می تواند از کبد در برابر مواد سمی و شیمیایی محافظت کند.
۶. حاوی عوامل ضد باکتری: برخی مطالعات نشان داده اند که سیاه دانه حاوی 
برخی عوامل قوی آنتی  باکتری است که حتی قادر هستند MRSA که یک نوع 

باکتری خطرناک مقاوم به درمان است را از بین ببرد.
۷. مبارزه با سرطان: ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود درد سیاه دانه برای مبارزه با 
سرطان و از بین بردن رادیکال های آزاد و همچنین پیشگیری از رشد سلول های 

سرطانی عالی هستند.
8. کاهنده  سطح کلسترول: داشتن یک رژیم غذایی مناسب می تواند سطح 
کلسترول را پایین بیاورد و سیاه دانه جزو آن دسته از غذاهایی است که می تواند 
کلسترول خون را پایین بیاورد و شما باید آن را به برنامه ی غذایی روزانه  خود اضافه 

کنید.
9. تقویت حافظه: برخی مطالعات نشان داده اند برخی ترکیبات قوی موجود در 

سیاه دانه برای سالمت مغز به ویژه حافظه بسیار مفید هستند.
10. تسکین آسم: مخلوط کردن سیاه دانه با آب گرم می تواند عالئم آسم را تسکین 

دهد.
11. درمانی طبیعی برای سردرد: در دوران حاملگی زنان نمی توانند بسیاری از 
داروها را مصرف کنند حتی برای درمان عوارض معمولی مانند سردرد. استفاده از 

روغن سیاه دانه می تواند موجب تسکین سردرد شود.
1۲. کمک به کاهش وزن: برخی از افراد ادعا کرده اند که با ترکیب سیاه دانه و عسل 

و مصرف منظم آن می توان وزن را کاهش داد.
13. تسکین درد مفاصل: خواص ضدالتهابی ای که در سیاه دانه وجود دارد باعث 

شده بتواند درد مفاصل را کاهش دهد.
1۴. سالمت قلب و عروق: سیاه دانه منبعی عالی از پتاسیم است. یکی از خواص 
پتاسیم این است که سدیم اضافه در بدن را حذف می کند و سالمت قلب را بهبود 
می دهد. به عبارت دیگر، مصرف سیاه دانه می تواند فشار خون باال را هم درمان کند.

15. تقویت استخوان ها و دندان ها: سیاه دانه غنی از برخی از مواد معدنی مهم مانند 
کلسیم و روی است و بنابراین برای سالمت و تقویت استخوان و دندان ها عالی است.

1۶. تقویت دستگاه ایمنی بدن: سیاه دانه به خاطر دارا بودن مواد آنتی اکسیدانی و 
ویتامین ها و مواد معدنی ضروری ماده ای عالی برای تقویت دستگاه ایمنی بدن است. 
سیاه دانه بدن شما را در برابر عفونت ها محافظت می کند و دستگاه ایمنی بدن شما 

را تقویت می کند.
1۷. درمان برخی بیماری های پوستی: مالیدن روغن سیاه دانه روی پوست می تواند 
برخی بیماری های پوستی را درمان کند. برخی مطالعات نشان داده اند که مواد ضد 
باکتری ای که در سیاه دانه وجود دارد برای پیشگیری از آکنه و جوش بسیار مؤثر 

هستند.

نخستین پارک هوش مصنوعی چین افتتاح شد
نخستین پارک هوش مصنوعی چین پس از ۱0 ماه بازسازی یک پارک 

شهری در شمال پکن، افتتاح شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از چاینادیلی، اتوبوس های خودران، تیر برق های هوشمند 
که می توانند داده های ورزشی را ثبت کنند و بلندگوهای هوشمند که می توانند به 
 )Haidian Park(دستورالعمل های انسانی پاسخ دهند، در پارک هوشمند هایدیان

پکن که حدود 3۴ هکتار است، نصب شده است.
چینی  جستجوگر  وب گاه  مسئول  و  پکن  شهر  هایدیان  منطقه  نماینده 
بایدو)Baidu( ماه ژانویه توافقنامه ای را امضا کردند که به طور مشترک ساختمان 

پارک هوشمند را بسازند و توسعه دهند.
بایدو یک وب گاه جستجوگر چینی است که دارای خدمات گوناگون است. از 
قابلیت های این وب گاه نوشتن عبارت مورد نظر به خط  پین یین) رایج ترین شیوه 
التین نویسی زبان چینی ماندارین ( و برگرداندن آن به  طور خودکار به چینی 
نوشتاری و جستجو بر اساس آن است. این موتور جستجوگر در سپتامبر ۲011 

ششمین وب گاه پربازدید دنیا و پربازدیدترین وب گاه چین اعالم شد.
چی جیانگو)Che Jianguo( مسئول اداره پارک هایدیان گفت که طی 10 ماه 
گذشته، در مجموع 10 اداره و شرکت  دولتی در بازسازی این پارک هوشمند شرکت 
کرده اند. در سال های اخیر، شرکت های فناوری چینی در صنعت هوش مصنوعی 

سرمایه گذاری های بسیاری کرده اند.


