
داستان های تاریخ فوتبال

برنده »ابرتوپ« طال چه کسی بود؟

مغز بزرگ تر الزامًا نشانه باهوش تر بودن نیست

آلفردو دی استفانو در سال ۱۹۸۹ برنده تنها ابرتوپ طالی تاریخ شد.
به گزارش ایسنا، هجدهم دسامبر ۱۹۵۶ توپ طال به وجود آمد. نخستین کسی 
که برنده این جایزه شد استنلی متیوز بود. چارلی چاپلین فوتبال، ۴۷ امتیاز به دست 
آورد و آلفردو دی استفانو تنها سه امتیاز کمتر از او داشت. در دومین دوره مهاجم رئال 
مادرید توانست صاحب این جایزه شود. این اتفاق پس از دومین قهرمانی سفیدپوشان 
در اروپا رخ داد. او اختالف زیادی نسبت به یان رایت، کوپا و ادواردز داشت. دی استفانو 
۷۲ امتیاز و دیگر بازیکنان به ترتیب ۱۹ و ۱۶ امتیاز به دست آوردند. مهاجم آرژانتینی 
سپس توانست در چهارمین دوره دوباره برنده توپ طال شود. پیش از او کوپا فرانسوی 
)بازیکن رئال مادرید( این جایزه را کسب کرده بود. این بازیکن در جام جهانی ۱۹۵۸ 

عملکرد درخشانی داشت و این اتفاق در غیاب دی استفانو رخ داد.
دی استفانو در چهارمین دوره ۸۰ امتیاز به دست آورد و کوپا ۴۲ و جان چارلز ولزی 
۲۴ امتیاز کسب کردند. او دیگر نتوانست برنده توپ طال شود. پنجمین توپ طال به 
لوییس سوارس، بازیکن بارسلونا رسید که سپس به اینتر پیوست. دی استفانو در دو 
توپ طال متوقف شد و با گذشت زمان دو بازیکن توانستند سه بار برنده این جایزه 

شوند. یوهان کرویف و میشل پالتینی به این افتخار رسیدند. سپس مارکو فان باستن 
نیز در کنارشان قرار گرفت.

در دفتر مجله فرانس فوتبال یک بی عدالتی احساس می شد چون دی استفانو از 
همه آنها بهتر بود. او رهبر رئال مادریدی بود که پنج قهرمانی در اروپا به دست آورد. 
او در هر فینال حداقل یک گل به ثمر رساند و شایسته کسب این جایزه در تمام آن 
پنج سال بود. تنها در نخستین دوره باید این عنوان به متیوز می رسید چون او دوران 

زیادی در جهان فوتبال وجود داشت و در آن زمان ۴۱ ساله بود.
پس از این که دی استفانو برای دومین بار برنده این جایزه شد در دور بعدی به او 
حتی یک امتیاز ندادند چون بر اساس قانون جدید برنده نباید تکراری می شد. کمی 
بعد این قانون تغییر یافت چون آن را یک اشتباه دانستند. به همین خاطر در سال 
۱۹۸۹ زمانی که فان باستن برای دومین بار توپ طال را به دست آورد به دی استفانو 
جایزه »ابرتوپ طال« اهدا شد. او در نظرسنجی باالتر از دیگر برندگان این جایزه قرار 
گرفت. مهاجم آرژانتینی سومین توپ طال و ارزشمندترین توپ طالی تاریخ را به 

دست آورد.

تصمیم فرانس فوتبال باعث شد رئال مادرید نیز او را به یاد آورد. رامون مندوسا، 
رییس سفیدپوشان در آن دوران تصمیم گرفت، سمت مشاور ریاست باشگاه را 
به او دهد و دستمزدی را نیز برای آن در نظر بگیرد. چند سال بعد فلورنتینو 
پرس ریاست باشگاه را بر عهده گرفت و دی استفانو را به عنوان رییس افتخاری 

باشگاه معرفی کرد.

براساس یک مطالعه جدید، مغز بزرگ تر می تواند در واقع 
شما را باهوش تر کند، اما قطعا تاثیر قابل توجهی ندارد، 

بلکه فاکتورهای دیگر تاثیرگذار هستند.
به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس، محققان دانشگاه پنسیلوانیا 
با همکاری محققانی از دانشگاه وریج)Vrije( آمستردام، به یک 
این  به  مغز  بودن یک  بزرگتر  آیا  که  پرداختند  قدیمی  سوال 

معناست که یک فرد هوشمندتر است؟
این سوال ۲۰۰ سال است که در دنیای علم مطرح می شود و 
ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است، اما تاکنون پاسخ 
روشنی به آن داده نشده است. این تیم تحقیق ممکن است این 
ارتباط را روشن کرده باشد. شاید شما یک مغز بزرگ یا یک سر 
بزرگ داشته باشید و از آن به عنوان یک افتخار صحبت کنید که 

بتوانید هوش و توانایی باالی خود را برجسته کنید.
در نهایت امروز به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا واقعا بین 

اندازه مغز و میزان هوشمندی فرد رابطه ای وجود دارد یا خیر.
محققان با استفاده از یک دستگاه قدرتمند ام آرآی)MRI(، مغز 
بیش از ۱3 هزار ۶۰۰ نفر را اندازه گرفتند و به بررسی عملکرد 

شناختی و عملکرد آموزشی آنها پرداختند.
مانند سایر مطالعات کوچکتر، به نظر می رسید رابطه مثبتی بین 
اندازه مغز شرکت کنندگان در مطالعه و هوش آنها وجود دارد، اما 

این اختالف سطح هوش، ناچیز بود.

اندازه مغز یک تصویر کامل از هوش فرد ارائه نمی دهد. همانطور 
که توسط گیدئون نیو استاد دانشگاه پنسیلوانیا توضیح داده شد: به 
طور متوسط، فردی با مغز بزرگ تر، نسبت به یک فرد با اندازه مغز 

کوچک تر، در آزمون های شناختی بهتر عمل می کند.
وی افزود: اما اندازه مغز تنها بخش کوچکی از این پازل است که 
تنها حدود ۲ درصد از تغییرات در عملکرد هوش افراد را توضیح 
می دهد که در دستاوردهای تحصیلی اثر کوچکی است. به طوری 
که ۱۰۰ سانتی متر مربع افزایش اندازه مغز نهایتا می تواند طول 
مدت تحصیل   افراد را به طور متوسط کمتر از پنج ماه افزایش دهد.
به طور خالصه، گیدئون می گوید که اندازه مغز تنها می تواند 
نشانگر ۲ درصد هوش کمتر یا بیشتر باشد، در حالی که ۹۸ درصد 

باقی مانده متاثر از عوامل دیگر است.
عوامل بی شماری از جمله جنسیت، سن، قد، وضعیت اجتماعی، 
وضعیت اقتصادی و غیره وجود دارد که همگی در این موضوع 
تاثیرگذار هستند. به عنوان مثال، افرادی که قد بلندتری دارند، 

دارای عملکرد شناختی باالتری هستند.
این مطالعه تایید می کند که عملکرد شناختی و اندازه مغز عامل 
تعیین کننده ای نیستند. بنابراین اگر اعتقاد دارید که مغز بزرگی 
دارید، با در نظر گرفتن این تحقیق خواهید دانست که چیزهای 
بسیار دیگری هم وجود دارند که می تواند به هوش شما مرتبط 

باشند.
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خداداد عزیزی:

کی روش فقط باید تیم ملی را قهرمان جام ملت ها کند
»خداداد عزیزی« ملی پوش اسبق تیم ملی فوتبال ایران می 
گوید تیم ایران در 20 سال گذشته با محمد مایلی کهن و 
برانکو ایوانکوویچ به مقام سومی جام ملت های آسیا دست 
یافته و انتظار از تیم کارلوس کی روش تنها قهرمانی در این 

مسابقات است.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ورزشی ایرنا، بدون تردید عزیزی 
یکی از چهره های جذاب و فراموش نشدنی فوتبال ایران است که 
محبوبیت فراوانی بین فوتبال دوستان دارد. خداداد مهره ای مهم 
در تیم رویایی ملی ایران در دهه ۷۰ با حضور چهره هایی همچون 
احمدرضا عابدزاده، مهدی مهدوی کیا، محمد خاکپور، علی کریمی، 

علی دایی، جواد زرینچه، حمید استیلی و ... بود.
او که در دوره ای به عنوان بهترین بازیکن سال آسیا انتخاب شد، 
جزیی از تاریخ فوتبال ایران است و خاطره گل او به استرالیا فراموش 

نشدنی است و برای همیشه در اذهان باقی مانده است.
با اینکه این بازیکن ریز نقش و تکنیکی فوتبال ایران با آن چهره و 
لهجه خاص خود این روزها از سرمربیگری فاصله گرفته ولی حرف 
های شنیدنی جالبی دارد که برای این موضوع گفت و گویی را با 
وی درباره شرایط روز فوتبال کشور، تیم ملی و جام ملت های آسیا 
داشتیم. او در این گفت و گو درباره دیدار تاریخی با استرالیا سخن 
گفت و تاکید کرد هر نتیجه ای غیر از قهرمانی در جام ملت های 

آسیا با تیم کی روش غیرقابل قبول است.
وی همچنین از عملکرد تیم فوتبال پرسپولیس تمجید کرد و با 
این حال گفت که مشخص نیست چه زمانی بار دیگر سکان هدایت 

یکی از باشگاه های فوتبال ایران را برعهده خواهد گرفت.
آنچه که در زیر می خوانید متن کامل گفت و گوی ایرنا با خداداد 

عزیزی است.
آذر ماه برای ما ایرانیان خاطرات خوبی را همراه دارد. بازی 
با استرالیا و صعود به جام ۱۹۹۸ فرانسه بعد از 20 سال که با 
گل شما بدست آمد و به قول معروف حماسه ملبورن رقم 

خورد.
عزیزی: آن صعود خیلی برای ما مهم بود. بعد از ۲۰ سال ما برای 
اولین بار به جام جهانی صعود کرده بودیم و همه  مردم ایران از اینکه 
ما در جام جهانی هستیم، خوشحال بودند. برخوردی که مردم ایران 
بعد از صعود به جام جهانی با ما داشتند واقعا فوق العاده و بی نظیر بود. 
البته مردم همیشه با ما برخورد خوبی داشتند ولی خوشحال هستم 

که توانستیم با آن بازی مردم کشور را شاد کنیم.
 واقعا فکر می کردی ایران به جام جهانی برود؟

عزیزی: ما این گونه با فوتبال بزرگ شده ایم که هر اتفاقی در 
فوتبال ممکن است. به همین دلیل بعد از تساوی در بازی رفت، 
ناامید نبودیم. واقعیت این است که بعد از تساوی در تهران امیدوار 
بودیم که بتوانیم به جام جهانی صعود کنیم اما وقتی ۲ گل از 
استرالیا در ملبورن خوردیم، اصال فکر نمی کردیم که بتوانیم به 
جام جهانی صعود کنیم. من با مهدی پاشازاده در استرالیا هم اتاق 
بودم. یادم هست واقعا قبل از بازی با استرالیا در ملبورن پاشازاده هم 
۱۰۰ درصد ناامید نبود، اما شانس خودمان را برای رسیدن به جام 

جهانی کم می دانستیم.
بازی عجیبی بود. دو بر صفر عقب افتادیم، بعد ماجرا به 

شکل معجزه آوری برای مان تمام شد؟
عزیزی: نیمه  اول آنها با یک گل به برتری رسیدند. در رختکن 
اتفاق خاصی بین دو نیمه بازی نیفتاد. واقعیت این بود که زور ما 
به آنها نمی رسید و والدو ویرا )سرمربی برزیلی وقت ایران( هم به ما 
گفت: هر کاری که دوست دارید، بروید و انجام دهید. بعد از اینکه 
گل دوم را در نیمه دوم از آنها خوردیم، فکر نمی کردیم به بازی 

برگردیم و بتوانیم جبران کنیم. گلی که کریم باقری زد روحیه تیم 
ما را در آن بازی بهتر کرد و کمی بازیکنان تیم ملی را برای برگشتن 
به بازی و صعود به جام جهانی امیدوار کرد. با همکاری بچه ها، من 
توانستم گل دوم را بزنم و تیم ملی به جام جهانی ۹۸ فرانسه صعود 
کرد. خوشحالم که توانستم آن گل را بزنم تا همه  ایرانی ها شاد شوند.

بارها و بارها درباره گلی که زدی حرف زدی. یک بار به 
شوخی گفتی هر بار بازی را می بینم فکر می کنم توپ گل 

نمی شود.
عزیزی: با آن گل همه  ملت ایران خوشحال شدند. باور کنید ما 
این قدر محو جریان بازی بودیم که واقعا هیچ چیز خاصی آن لحظه 
در ذهن من و فکر کنم حتی علی دایی که پاس گل را داد، نبود. 
بازی بسیار حساس بود و من هم توانستم از پاس خوب دایی استفاده 
کنم و دروازه  استرالیا باز شد. خوشحالم که با آن گل همه  ملت ایران 

خوشحال شدند.
 بعد از این همه سال حس تو نسبت به آن مسابقه چیست؟

عزیزی: حس غرورانگیزی که تا ابد همراه من و تمام بازیکنان آن 
تیم خواهد بود و با هیچ چیزی در دنیا قابل قیاس نیست.

 خیلی ها اعتقاد دارند تیم ۹۸ بهترین تیم تاریخ ایران 
است. این موضوع را قبول داری؟

عزیزی: این چیزی نیست که من به آن پاسخ دهم. دیگران باید 
در این باره اظهار نظر کنند، اما همین که مردم به مجموعه تیم 
۹۸ محبت زیادی دارند ارزشمند است و واقعا شرمنده لطف این 

عزیزان هستیم.
 اگر از تو بخواهیم تیم ملی ۹۸ را با تیم ملی فعلی مقایسه 

کنی، جوابت چیست؟
عزیزی: من خودم عضوی از تیم ۹۸ بودم و باز نمی توانم پاسخی 

به این پرسش شما بدهم. کارشناسان و مردم می توانند بهترین 
جواب را در این باره بدهند و قضاوت درستی داشته باشند.

عزیزی در روزهایی از کی روش انتقاد می کرد که خیلی 
ها حامی این مربی بودند، اما امروز بسیاری از حامیان او به 

منتقدان جدی وی تبدیل شده اند؟
عزیزی: دوست ندارم درباره کی روش حرف بزنم.

چرا؟
عزیزی: برای اینکه حرف زدن درباره کی روش بی فایده است و 
هیچ سودی ندارد. از روز اول آن قدر به این مربی میدان دادیم که 
هرکاری دوست دارد، انجام می دهد و هیچ کسی هم نیست که به 
او حرفی بزند. به همه توهین می کند، درگیر می شود، هر چه بگویم 

فایده ای ندارد.
منظورت توهین به حمید استیلی است؟

عزیزی: حمید استیلی جزو بزرگان فوتبال ایران است و بی احترامی 
به او بی احترامی به فوتبال است. یک روز می گفتند محمد مایلی کهن 
آن صحبت ها را می کند و او این طور است یا روز بعد دیگری انتقاد 
کرد و گفتند او این طور است. استیلی که دیگر جزو بی آزارترین و 
کم حاشیه ترین فوتبالیست ها و اعضای فوتبال ایران است. او هیچ 
وقت با کسی مشکلی نداشته، استیلی کسی بود که درون زمین به 
اندازه ۶ نفر می دوید و زحمت می کشید. به جز این، موارد دیگری 
هم وجود دارد. هر اتفاقی می افتد کی روش دستیارانش را جلو می 
فرستد تا درگیر شوند. یک روز استیلی، روز دیگر خبرنگار و ... از 
این اتفاقات تا دلتان بخواهد در این مدت افتاده است و فقط می 

توان تاسف خورد.
فکر می کنی با کی روش در جام ملت های آسیا به موفقیت 

برسیم؟

عزیزی: جواب من به این پرسش یک چیز است. باید منتظر بمانیم 
تا جام ملت های آسیا شروع شود و بعد درباره کی روش قضاوت 
کنیم. او باید با تیم ملی فوتبال ایران قهرمان شود و نتیجه ای جز 
این راضی کننده نیست. ما با مایلی کهن که خودم عضوی از آن تیم 
بودم، در سال ۱۹۹۶ و در امارات سوم شدیم. این اتفاق با برانکو در 
سال ۲۰۰۴ و در چین افتاد. پس اینکه با کی روش برویم و جزو 

چهار تیم شویم یا سوم شویم، اتفاق بزرگی نیست.
 اما برای قهرمانی کار دشواری پیش روی تیم ملی فوتبال 

ایران است؟
عزیزی: دقیقا و آن طور که از شواهد امر پیداست برای اول شدن 
در جام ملت های آسیا کاری بس دشوار پیش روی تیم ملی است و 

رقیبان سرسختی داریم.
درباره نایب قهرمانی پرسپولیس در لیگ قهرمان آسیا 
چه نظری داری؟ یک دوره در این رقابت ها به عنون بازیکن 

کمکی برای قرمز پوشان تهرانی بازی کردی؟
با همه  تیم  این  زد.  بزرگی  کار  به  پرسپولیس دست  عزیزی: 
مشکالت و موانعی که پیش رو داشت، توانست تا فینال بزرگ ترین 
و معتبرترین فینال مسابقات باشگاهی آسیا پیش برود. بسته شدن 
پنجره نقل و انتقاالت و آسیب دیدگی بازیکنان باعث نشد این تیم 
از هدفش دور بماند. شاید خیلی ها اعتقاد داشتند پرسپولیس نمی 
تواند به موفقیت برسد، اما برانکو و بازیکنان پرسپولیس نشان دادند 
یک تیم و همدل بودن می تواند آنها را به موفقیت برساند و باورم بر 

این است آنها چیزی کمتر از قهرمانی ندارند.
و سوال آخر، عزیزی چه زمانی به مربیگری بر می گردد؟

عزیزی: فعال که دوستان جای ما هستند. حاال هر چه قسمت 
بخواهد حتما اتفاق خواهد افتاد.
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پند روز

طب سوزنی برای درمان کدام دردها موثر است؟

این روزها تبلیغات گوناگونی از روش های مختلف درمانی مانند طب سوزنی 
برای انواع دردها بویژه دردهای کمر و زانو را شاهدیم. سوال این است که آیا 

این روش های درمانی برای درمان قطعی تمامی این دردها موثرند؟
دکتر سید مسعود هاشمی در گفت وگو با ایسنا، درباره انتخاب روش های درمانی 
برای کمر یا زانو درد گفت: دردهای مزمن کمر، زانو یا گردن علت های مختلفی دارد. 
مهم تر از نوع درمانی که توصیه می شود از قبیل درمان فیزیکی، ورزشی، سنتی یا 
دارویی، تشخیص علت درد است و بعد باید اقدام به درمان شود. هر نوع درمانی را 

اگر بدون تشخیص بخواهیم تجویز کنیم، کار بسیار غلطی است.
وی ادامه داد: این روزها درباره درمان های مختلفی تبلیغ می شود. در این بین 
درمان های سنتی، طب سوزنی یا  ماساژ درمانی که به درمان مکمل معروفند، را 
نمی توان زیر سوال برد؛ چرا که پایه علمی دارند و در جای خود قابل استفاده هستند، 
اما زمانی باید نوع درمان مشخص شود که علت درد توسط پزشک تشخیص داده 
شود، که این علت می تواند مربوط به دیسک، تنگی کانال، ساییدگی یا سرخوردگی 

مهره با آرتیریت مفاصل باشد.
هاشمی گفت: انجمن درد ایران همیشه از وزارت بهداشت و دانشگاه ها درخواست 
کرده است که بر بعضی از درمان هایی که تبلیغ می شوند، نظارت دقیق تر داشته 
باشند. البته ما نه کسی را نفی می کنیم و نه زیر سوال می بریم، اما با کار غیر علمی 

مخالفیم. یک درمان اگر در جای خودش استفاده شود، قطعا موثر خواهد بود.
وی درباره کاربرد طب های مکمل گفت: در بسیاری از مواقع دردهای مزمن در 
کمر چه با منشاء عضالنی و چه اسکلتی که عالئم پرخطر و ریسکی ندارند، به 
روش های درمانی مکمل پاسخ می دهند و این روش ها در درمان کمک کننده است. 
اما اینکه بدون شناخت علت درد با روش های درمانی طب مکمل، درد را ساکت 
کنیم، روش بسیار اشتباهی است و این روش ممکن است یک تسکین موقت برای 
درد باشد، حتی در بسیاری از موارد هم دیده شده بیمار با عارضه بیشتری درگیر 

می شود.
رییس انجمن درد ایران افزود: بر همین اساس مبنای کار ما بر اساس تشخیص 
است. زمانی که علت درد مشخص شد، روش های درمانی کم تهاجمی تجویز 
می شود. یعنی از ساده ترین درمان ها شروع کنیم سپس بسته به نوع درد، به مراحل 
باالتر درمان  می رویم و از روش هایی مانند درمان های غیر جراحی و در نهایت 
جراحی استفاده کنیم.  هریک از روش های درمانی در جایگاه خود تاثیرگذار است و 
بر خالف آن، بسیار مضر است. همچنین روش جراحی را بجز موارد ضروری توصیه 
نمی کنیم؛  چرا که در بسیاری از موارد درد و عارضه بدون نیاز به جراحی و بیهوشی 

قابل درمان هستند.
وی با بیان اینکه تبلیغاتی نیز برای برخی از روش های درمانی مانند اوزون تراپی 
صورت می گیرد که در بسیاری از مواقع صحیح نیست، گفت: اوزون تراپی نیز اگر به 
درستی تجویز شود، می تواند درمان موثری داشته باشد. اما باید توجه داشت این 
روش در جاهای محدودی موثر است و معجزه گر نیست. با تبلیغ این روش درمانی 
در مراکز مختلف موافق نیستم و اینکه برای درمان هر دردی، این روش پیشنهاد 
می شود، صحیح نیست. شاید یک روش کم عارضه ای باشد ولی باید در جای خودش 
استفاده شود و بیمار بداند که برای چه از این روش برایش استفاده می کنند؛ چراکه 
در خیلی از موارد بیمار بدون اندیکاسیون از این روش استفاده می شود.  همچنین 
انجام روش های درمانی مانند اوزون تراپی باید توسط افرادی انجام شود که آموزش 
دیده باشند. این روزها شاهدیم مراکزی هستند که بسیاری از روش های درمانی را 

بدون داشتن تخصص الزم انجام می دهند.
هاشمی درباره روش درمانی اوزون تراپی گفت: اوزون تراپی برای دیسک کمر یا 
زانو درد استفاده می شود. اوزون اثر ضد التهابی دارد. این روش می تواند در درمان 
التهاب مفاصل و دیسک های بین مهره ای برای عضالت اطراف استفاده شود، اما 
اثر ضد التهابی ممکن است منجر به ایجاد عوارض جدید نیز شود.  بنابراین باید به 

درستی تجویز شود و برای هر دیسک کمر یا زانو دردی قابل استفاده نیست.
وی در پایان افزود: امروز علم پزشکی شاخه های متعددی دارد و هر شاخه نیازمند 
تخصص خاص خود است. طب های مکمل نیز به یک دانش نیاز دارند. اگر بیماری 
قصد انجام این نوع درمان را دارد، به او توصیه می کنیم حتما به افرادی که دوره های 
الزم این درمان را دیده اند و با طب سوزنی آشنایی کامل دارند، مراجعه کند. برای 
مراجعه به متخصص درست باید تحقیق کرد نه اینکه به تبلیغات توجه کنیم؛ چراکه 

در بسیاری از مواقع تبلیغات فرصت فکر کردن را از انسان می گیرد.

۵ دلیل احتمالی قرمزی چشم ها
نداشتن خواب کافی یا مصرف مواد الکلی می تواند موجب قرمزی چشم ها 

شود اما عوامل دیگری هم می توانند عامل قرمزی چشم ها باشند.
به گزارش ایسنا، قرمزی چشم ها به طور کلی عاملی نگران کننده نیست اما زمانیکه 
با درد، ترشحات غیرمعمول یا تاری دید همراه باشد می تواند نشان دهنده وجود یک 

مشکل پزشکی باشد. 
سایت تخصصی مدیکال دیلی در این مطلب به معرفی برخی از عواملی پرداخته 

که موجب قرمزی چشم ها می شوند:
التهاب ملتحمه 

بر اثر این عارضه، الیه بیرونی چشم ملتهب یا عفونی شده که موجب می شود 
چشم ها به رنگ صورتی یا قرمز دیده شود. این بیماری واگیردار بوده و معموال با 

عالئمی همچون خارش، ترشح و ریزش اشک از چشم ها همراه است.
استفاده بیش از حد از قطره چشم 

در صورتیکه از قطره های چشم برای درمان بیماری های چشمی استفاده می کنید 
باید از طرز استفاده صحیح آن اطمینان داشته باشید. در حقیقت طرز استفاده 
صحیح از آن به دفعات مصرف قطره اشاره دارد. بسیاری از قطره های چشم حاوی 
"ایمیدازولین" است که از طریق منقبض کردن رگ های خونی در چشم عمل 
می کند اما اگر در مصرف آن زیاده روی شود به عروق آسیب می زند و به قرمزی 

چشم ها منجر می شود.
آسیب دیدن لنزهای تماسی 

احتمال  شوند  قرمزی  دچار  چشم ها  لنز،  از  استفاده  دنبال  به  درصورتیکه 
آسیب دیدگی لنزها وجود دارد. همچنین افرادی که از لنز استفاده می کنند بیشتر در 

معرض ابتال به زخم قرنیه هستند.
محرک های زیست محیطی 

قرار گرفتن در معرض دود سیگار، هوای خشک، گرد و غبار و دیگر عوامل زیست 
محیطی موجب قرمزی چشم ها می شود.

استفاده بیش از حد از صفحات نمایشگر 
کار کردن طوالنی مدت با رایانه و گوشی های هوشمند فشار مضاعفی را به چشم ها 
وارد می کند و باعث می شود فرد دچار عالئمی همچون سردرد، قرمزی چشم ها، 

تاری دید و عدم تمرکز شود.
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