
شاهرخی: 

 تیم ملی فوتبال به فرد خاصی تعلق ندارد

کاهش ناگهانی جمعیت چین در اواسط قرن

۵۲هزار تن در لیست انتظار اهدای عضو

به مردم  متعلق  تیم ملی  ایران گفت:  فوتبال  تیم ملی  اسبق  سرمربی 
این تیم را  با اظهارنظرهای شخصی  ندارد  ایران است و هیچکس حق 

وارد حاشیه کند.
»همایون شاهرخی« روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ورزشی ایرنا در 
خصوص حضور تیم ملی کشورمان در هفدهمین دوره جام ملت های آسیا اظهار 
داشت: تیم ایران در دیدار نخست خود مقابل یمن بازی قدرتمندانه ای به نمایش 
گذاشت و اگر قرار است قهرمان این مسابقات شویم باید در تمام بازی ها اینگونه 

عمل کنیم.
وی ادامه داد: ملی پوشان ما هشت سال است در کنار هم بازی می کنند و 
طبیعی است نسبت به سایر تیم های دیگر آسیا هماهنگ تر باشند. تیم کشورمان 

از نظر تاکتیک و مهارت از بهترین های آسیا به حساب می آید.
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت: جام ملت های امسال ثابت کرد 
سطح فوتبال آسیا به شدت افت کرده است. اگر تیم هایی چون کره جنوبی و 
ژاپن در بازی های نخست خود چندان قدرتمند ظاهر نشدند به این دلیل است 
که نگاه آنها به آینده است و در هر دوره از جام ملت های آسیا ترکیب خود را 

جوان می کنند تا برای جام جهانی تیمی قدرتمند ساخته و پرداخته کنند.
وی تصریح کرد: شرایط آنها با تیم ملی ایران کامال متفاوت است و متاسفانه 

ما بازیکنان را تا هر سنی که بخواهند بازی کنند به تیم ملی دعوت می کنیم.
شاهرخی با انتقاد از صحبت های اخیر کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی 
فوتبال کشورمان علیه برانکو ایوانکوویچ سرمربی کروات تیم پرسپولیس اظهار 
داشت: متاسفانه برخی به دنبال این هستند که بعد از کسب یک پیروزی دیگران 
را تخریب کنند. یک مربی حرفه ای پس از هر پیروزی باید آرامش بیشتری در 
تیم خود ایجاد کنم و امیدوارم روزی فرا برسد که همه در فوتبال ایران همدل 

باشیم.
وی تاکید کرد: تیم ملی متعلق به مردم ایران است و به فرد خاصی تعلق ندارد. 
بنابراین کسی نباید فکر دیگری در خصوص تیم ملی کند. حیثیت ملی برای ما 

ایرانی ها از هر چیزی مهم تر است.
پیشکسوت باشگاه پاس در خصوص راه اندازی مجدد این تیم گفت: از این 

اتفاق بسیار خوشحالم و جای این باشگاه ریشه دار در تهران خالی بود.
دیدار دو تیم ملی فوتبال ایران و ویتنام از گروه چهارم جام ملت های آسیا 

2019 ساعت 14 و 30 دقیقه روز شنبه 22 دی ماه در ورزشگاه آل نهیان شهر 
ابوظبی برگزار می شود.

تیم ایران بازی نخست خود را برابر یمن با برتری 5 بر صفر به پایان رساند.
تیم ایران در این دوره از جام ملت ها با تیم های عراق، ویتنام، یمن همگروه 

است.

نتایج مطالعات نشان می دهد که کشور چین در آینده با کاهش ناگهانی جمعیت روبه رو خواهد شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از نیوز - بررسی ها حاکی از آن است که کشور چین هنوز هم به عنوان کشوری  با بیشترین جمعیت در 

جهان شناخته می شود، اما محققان پیش بینی می کنند که این جمعیت در حال کاهش غیرقابل توقف است.
گزارش ها نشان می دهد که این کاهش جمعیت، منجر به بروز مشکالت بسیاری خواهد شد؛ نیروی کار کمتر شده، جامعه رو به 

پیری خواهد رفت و تبعات زیادی برای جامعه و جهان خواهد داشت.
محققان اظهار کردند: بعد از سه سال از پایان قانون تک فرزندی، رشد جمعیت چین منفی شده است و پیش بینی می شود که تا 

سال 2029 به یک میلیارد و 44 میلیون نفر برسد.
اطالعات بانک جهانی در سال 2017 اعالم کرد که جمعیت چین در حال حاضر، یک میلیارد و 386 میلیون نفر است.

کارشناسان هشدار می دهند که به دلیل کاهش جمعیت، در اقتصاد چین، مشکالت بسیاری اتفاق خواهد افتاد و این کشور باید 
سیاست های آماده سازی خود را برای مقابله با چالش های پیش رو آغاز کند.

انتظار می رود جمعیت این کشور در اواسط قرن در حدود 200 میلیون نفر کاهش یابد.
در سال 2017، میزان باروری در این کشور 1.6 کودک برای هر خانواده بود که پایین تر از میزان 2.1 برای حفظ جمیعت پایدار 
است. سازمان ملل متحد، اعالم کرد با توجه به کاهش چشمگیر جمعیت در کشورهای پرجمعیت جهان، انتظار می رود که جمعیت 

جهانی همچنان با سرعت کم افزایش یابد.
محققان عنوان کردند: در حال حاضر هند دومین کشور پرجمعیت جهان است و انتظار می رود که تا سال 2024 از چین پیشی 

گرفته و به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان شناخته شود.

وزارت  بیماری های  امور  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رئیس 
در  عضو  اهدای  انتظار  لیست  به  اشاره  با  بهداشت 
گیری  تصمیم  در  تعلل  با  گفت:  کشور،  بیمارستان های 
اهدای عضو فرد از دست رفته، زمان طالیی پیوند را از 

دست می دهیم.
به گزارش ایسنا، دکتر مهدی شادنوش با بیان اینکه حدود 25 
هزار نفر در لیست انتظار اهدای عضو قرار دارند، گفت: روزانه حدود 

10 نفر بابت نیاز به عضو پیوندی، از دنیا می روند.
رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت با 
اشاره به تعداد تصادفات و مصدومین مرگ مغزی در کشور، گفت: 
سالیانه حدود 16 هزار حادثه در کشور اتفاق می افتد و حدود 8 
هزار نفر در این حوادث دچار مرگ مغزی می شوند.  از این تعداد 
بین 2500 تا 4هزار نفر می توانند هشت عضو پیوندی و بیش از 
50 بافت از بدن خود را به همنوع و هموطن شان اهدا کنند. این 
درحالیست که به عنوان مثال در سال گذشته تنها 926 اهدای 

عضو در کشور صورت گرفته است.
او به شاخص اهدای عضو جهانی PNP )اهدا بر اساس میلیون 
جمعیت( اشاره کرد و گفت: برخالف رشد اهدای عضو در سال 

گذشته، رتبه کشور 11.5 است.

رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت با 
اشاره به اینکه در کشور ما عالقه های دینی و خویشاوندی زیادی 
با توجه به رشد قابل توجه پیوند اعضا، اما  وجود دارد، گفت: 

همچنان در جایگاه مناسب جهانی قرار نداریم.
بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر، وی به تفاوت مرگ 
مغزی و ُکما اشاره کرد و گفت: در مرگ مغزی امکان بازگشت 
به زندگی وجود ندارد.  تیم تشخیص و شناسایی مرگ مغزی با 
نظارت وزیر بهداشت تعیین و مشخص می شود و نظر این تیم صد 
درصد قطعی است. رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های 
وزارت بهداشت با بیان اینکه با داشتن کارت اهدای عضو، وابستگان 
برای اهدای عضو سریع تر تصمیم می گیرند، گفت: در کشور کار 
رضایت گیری از خانواده های بازمانده بسیار سخت است. اما در 
کشوری مانند اسپانیا بین 3 تا 5 دقیقه خانواده فوت شده برای 

رضایت دادن به اهدای عضو تصمیم می گیرند.
وی با بیان اینکه پیوند عضو قله پزشکی دنیا است، افزود: با یک 

پیامک ساده می توان به جمع اهداکنندگان عضو پیوست.
شادنوش با اشاره به رتبه برتر شیراز در دنیا در زمینه پیوند 
و  نمی شود  دریافت  هزینه ای  اعضا  پیوند  برای  افزود:  اعضا، 

رایگان است.

صاحب امتياز و مدير مسئول: پویا وکيلي
دفتر مرکزي: تهران، خیابان نجات الهی، روبروی خیابان اراک، کوچه4، پالک4

فاکس: 88735679     تلفن: 88982137
Info@Etehadmlat.ir / Etehademelat.ir  :پست الکترونیک

 وزیر ورزش و جوانان:

همه باید از تیم ملی فوتبال حمایت کنند
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به لزوم تمرکز همه ظرفیت ها 
برای موفقیت تیم ملی فوتبال در مسابقات جام ملت های 
آسیا گفت: همه باید تیم ملی را برای قهرمانی در این رقابت 

ها حمایت کنند.
به گزارش ایرنا، مسعود سلطانی فر روز پنجشنبه در حاشیه آیین 
افتتاح آکادمی جودو قم در مجموعه ورزشی راحله این استان، 
در پاسخ به سئوالی درخصوص تشکیل نشدن مجمع فدراسیون 
فوتبال، آن را بی ارتباط با موضوع اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان دانست و اظهار داشت: دلیل تاخیر در تشکیل این 
با مسابقات قهرمانی  رابطه  مجمع، درگیر بودن فدراسیون در 

فوتبال آسیا است.
درمسابقات فوتبال جام ملت های آسیا 2019 که به میزبانی 
امارات درحال برگزاری است، تیم ملی فوتبال ایران در گروه چهارم 
با تیم های عراق، ویتنام و یمن هم گروه است که در نخستین 
بازی خود موفق شد تیم ملی یمن را با نتیجه پنج بر صفر از 

پیش رو بردارد.
وی در پاسخ به اجرای قانون منع به کارگیری بازنشسته ها در 
وزارت ورزش و جوانان گفت: این قانون اجرا شده و همه مدیران 

مشمول آن کنار رفته اند.
قانون به کارگیری منع به کارگیری بازنشستگان در شهریور ماه 
امسال در مجلس شورای اسالمی تصویب و با تایید شورای نگهبان 

اجرایی شد.
وزیر ورزش و جوانان همچنین درپاسخ به پرسشی پیرامون 

انتقال امتیاز تیم فوتبال صبای قم به تهران، از این موضوع ابراز
بی اطالعی کرد.

سلطانی فر همچنین با اشاره به سفر خود به قم و افتتاح آکادمی 
ورزشی جودو در این استان گفت: ورزش های رزمی از جمله رشته 
های ورزشی هستند که همواره با استقبال فراوان قشرهای مختلف 
مردم مواجه است که افتتاح این سالن در این منطقه محروم می 
تواند بخش زیای از نیازهای این منطقه به زیرساختی ورزشی را 

مرتفع کند.
وی با بیان اینکه هم اکنون 2 پروژه مهم ورزشی با پیشرفت 
بیش از 90 درصد در قم در حال تکمیل شدن است گفت: استخر 

جهان پهلوان تختی با 92 درصد پیشرفت فیزیکی و مجموعه 
ورزشی شهدای دروازه ری با بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی 
از جمله طرح های مهم ورزشی است که تالش می کنیم تا دهه 

فجر امسال به بهره برداری برسند.
سالن  یک  از  متشکل  ری  دروازه  شهدای  ورزشی  مجموعه 
ویژه ورزش های باستانی و یک استخر و یک سالن ورزشی با 

گنجایش 1500 تن است. استخر تختی در خیابان شهید فاطمی 
قم با اعتبار 30میلیارد ریال توسط بخش خصوصی مراحل نهایی 

تکمیل و تجهیز را در حال سپری کردن است.
سلطانی فر همچنین در ادامه با اشاره به آخرین روند تخصیص 
بودجه برای تکمیل سالن 4500 نفری در شهرک پردیسان قم 
نیز گفت: برای تکمیل و تجهیز این سالن در بودجه 98 اعتباراتی 

تخصیص داده شده است که امیدواریم این سالن نیز حداکثر هفته 
دولت سال 99 افتتاح شود.

پردیسان نام منطقه هشتم شهرداری قم است که در جنوب 
غربی این شهر قرار دارد. این منطقه در سال 1377 توسط وزارت 
مسکن و شهرسازی وقت تاسیس و در سال 1390 به یکی از 

مناطق شهرداری قم تبدیل شد.
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پند روز

۵ خاصیت مهم هویج

هویج از جمله سبزیجات ریشه ای به حساب می آید که اغلب در گروه 
خوراکی های کامال سالم قرار می گیرد.

گزارش ایسنا، سایت تخصصی مدیکال دیلی در مطلبی در این باره آورده که 
از جمله فوائد افزودن این ماده خوراکی به رژیم غذایی می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
سالمت قلب 

هویج حاوی میزان باالیی از فیبر محلول است و به همین دلیل می تواند به 
 )HDL( و افزایش سطح کلسترول خوب )LDL( کاهش سطح کلسترول بد
کمک کند. در نتیجه خطر لختگی خون و مشکالت ناشی از بیماری های قلبی 
کاهش پیدا می کند. همچنین نتایج بررسی ها نشان می دهد که مصرف هویج 
سطح کلسترول را کاهش داده و به کاهش فشار خون و پیشگیری از سکته 

مغزی کمک می کند.
سالمت چشم ها 

یکی از خواص تاکید شده هویج تاثیر آن بر سالمت چشم هاست. هرچند، 
شواهد علمی مربوط به این ادعا برای بسیاری مورد تایید نیست. محققان در 
مورد  را  هویج  نه خود  و  بتاکاروتن  تاثیر مکمل های  بیشتر  بررسی های خود 

ارزیابی قرار داده اند.
درحالیکه هویج مشکالت بینایی را درمان نمی کند اما سرشار از مواد مغذی 
ضروری برای حفظ سالمت چشم هاست. بسیاری از مردم در کشورهای در حال 
توسعه از مشکالت بینایی رنج می برند که ناشی از عدم مصرف کافی ویتامین 

A است.
پیشگیری از بیماری 

هویج پخته در مقایسه با خام آن حاوی میزان باالیی از آنتی اکسیدان هاست. 
این ترکیب حفاظت کننده می تواند به کند ساختن روند فرسودگی سلول ها 

کمک کرده و بدن را از تاثیرات مخرب رادیکال های آزاد حفظ می کند.
بررسی ها نشان می دهد قرار گرفتن در معرض رادیکال های آزاد با افزایش 
خطر ابتال به برخی انواع بیماری ها از قبیل بیماری های قلبی-عروقی، سرطان، 

آلزایمرو بیماری های دیگر مرتبط است.
کالری پایین 

افرادی که به دنبال کاهش وزن هستند مصرف هویج گزینه مناسبی است 
پایینی کالری است. یک هویج خام  از آب و مقدار  باالیی  زیرا حاوی میزان 

متوسط، حاوی حدود 25 کالری است.   
درمان زخم و جراحت 

 C منبع غنی از آنتی اکسیدانی همچون ویتامین A هویج عالوه بر ویتامین
به شفاف شدن پوست کمک کند.  ماده خوراکی می تواند  این  است. مصرف 
همچنین ویتامین C در درمان زخم و جراحت حائز اهمیت است چرا که وجود 
آن برای تولید کالژن اهمیت دارد. کالژن پروتئین اصلی موجود در پوست و 
بافت های همبند است. همچنین این ویتامین به عنوان یک آنتی اکسیدان به 

پیشگیری از آسیب دیدن سلول ها کمک می کند.

 تاثیر نور خورشید
بر سالمت روان

پزشکان و متخصصان سالمت در پاسخ به این پرسش که آیا نور طبیعی 
بر سالمت روان تاثیر دارد؟ متذکر شده اند که میزان مشخصی از نور 

خورشید می تواند این اثربخشی را داشته باشد.
به گزارش ایسنا، متخصصان ابتدا از محیط های کار شروع کرده اند چرا که 
افراد بیشتر زمان خود را در این مکان های بسته و سرپوشیده سپری می کنند. 
در مطالعه ای که سال 2014 انجام شد وضعیت سالمت دو گروه از کارمندان 
مورد بررسی قرار گرفت. گروهی که در دفتر کارشان پنجره وجود داشت و 

گروهی که در محیط های بدون پنجره فعالیت داشتند.
آنها مشاهده کردند گروه نخست در مقایسه با افرادی که در محیط کارشان 
پنجره وجود ندارد الگوی خواب بهتر و آرامش بیشتری دارند. قرار گرفتن در 
معرض نور خورشید در طول روز و نور کمتر در شب به تنظیم ساعت زیستی 

کمک می کند.
قرار  فوائد  مورد  در  متعددی  شواهد  داشتند:  اظهار  آمریکایی  متخصصان 
گرفتن در معرض نور خورشید به ویژه در طول روز و بهبود خلق و خو، افزایش 

سطح هوشیاری و متابولیسم وجود دارد.
کارمندان از جمله گروه هایی هستند که بیشتر در معرض خطر قرار دارند زیرا 
معموال مدت زمان بیشتری را در فضای بسته و بدون دسترسی به نور طبیعی 
یا حتی نور مصنوعی می گذرانند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که قرار 

گرفتن در معرض نور در طول روز تاثیر بیشتری بر سالمتی دارد.
به گزارش مدیکال دیلی، همچنین نور طبیعی در مقایسه با نور مصنوعی 
فوائد بیشتری به همراه دارد که یکی از معمول ترین آن ها تامین ویتامین D از 
طریق قرار گرفتن در معرض آفتاب است. عالوه بر این، بسیاری از افراد احساس 
می کنند ساعاتی را که در فضاهای باز می گذارنند آرامش بیشتر و خلق و خوی 

بهتری دارند.
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