
توضیح کی روش درباره جمله مساله سازش: 

می خواهند ایرانیان را گمراه کنند

اینفینیتی QX30، یک خودروی نسبتاً ناموفق!

مبارزه با فشار خون باال با کمک سلول های ایمنی

چندی پیش کارلوس کی روش در یکی از مصاحبه های خود در حاشیه تمرین تیم 
ملی صحبت هایی انجام داد که رسانه های مختلف از آن برداشت های متفاوتی داشتند. 

او اینک درباره آن حرف، توضیح داده است.
به گزارش ایسنا، کارلوس کی روش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران با انتشار 
پیامی در فضای مجازی، توضیحاتی را درباره یکی از مصاحبه های اخیرش - که در 

رسانه های مختلف از آن برداشت متفاوتی شد - انجام داده است.
در پیام کی روش آمده است:

هیچ شخص نمی تواند احترام و  تعهد من را به هواداران فوتبال ایران و تیم ملی 
ایران بر هم بزند.

این بسیار ناراحت کننده است که برخی منابع همچنان با پافشاری در تالش هستند 
که با گذاشتن حرف هایی در دهان من و نسبت دادن کارهایی به بنده که هیچ گاه انجام 

نداده ام، اذهان عمومی ایرانیان را گمراه کنند.

این تالشی مستقیم برای لطمه زدن به وجهه و اعتبار بنده در مقابل هواداران 
فوتبال ایران است. همان گونه که شما متوجه هستید من تنها می توانم مسئولیت 
کامل را برای صحبت ها و اقدامات خودم پذیرا باشم. بعد از گذشت هشت سال 
در ایران، اخالق مداری حرفه ای من در کار و در زندگی، نتایج و دست آوردها، 
خود به صورت بسیار قوی و بدون هیچ تردیدی، گویای همه چیز است ولی هیچ 
شخص  یا هیچ چیزی نمی تواند احترام و  تعهد من را به هواداران فوتبال ایران و 

تیم ملی ایران بر هم بزند.
آینده برای من، زمان حال من است، و اکنون زمان آن است که وظایف و آرزوی های 
خود را عملی کنم؛ با همکاری کادر خود که وظایفشان را با شایستگی و وفاداری کامل 
انجام می دهند و بازیکنانم که عاشق آنها هستم و آنها را تحسین می کنم و همین 
طور هواداران فوتبال ایران که همیشه برای آنها احترام خاصی قائل بوده ام و به آنها 

افتخار می کنم.

تنها چند سال از عرضه  اینفینیتی QX30 می گذرد اما این خودرو در این مدت عملکرد چندان خوبی نداشته 
است.

رئیس این برند در مصاحبه با Motor Authority اذعان کرده این خودرو محصول چندان موفقی نبوده است. تنها 
8101 دستگاه از این خودرو در سال 2018 به خانه  آمریکایی ها راه یافته است. برای فهم بهتر، بد نیست بدانید مرسدس 
بیش از 24 هزار دستگاه GLA را به فروش رسانده که به عبارت دیگر سه برابر فروش بیشتر در مقایسه با محصول 

اینفینیتی است.
علی رغم اعالم برنامه ها برای توقف تولید QX30، این فرایند در طول یک شب اتفاق نخواهد افتاد. 

مدیر اینفینیتی گفته است: »ما فعاًل به فروش این خودرو ادامه می دهیم اما خب آینده ای را نمی توان برای آن متصور 
بود«.

اگرچه QX30 بین مشتریان گل نکرده اما این خودروساز بازار کراس اوورهای کامپکت را رها نخواهد کرد. 
رئیس اینفینیتی تولید جانشین QX30 را تایید و اعالم کرده این خودرو از پلتفرم اینفینیتی استفاده خواهد کرد. 

این یک تغییر بزرگ است زیرا نسل فعلی این کراس اوور از پلتفرم MFA مرسدس استفاده می کند.
البته استفاده از پلتفرم جدید تنها تغییر صورت گرفته نخواهد بود زیرا مدیر شرکت گفته در دل این کراس اوور جدید 

پیشرانه ای کم حجم با تکنولوژی توربوی کمپرس متغیر قرار خواهد گرفت. 
این سیستم در پیشرانه  4 سیلندر 2 لیتری QX50 2019 معرفی شده است.

 قلب آهنین یاد شده قدرت 268 اسبی و گشتاور 379 نیوتون متری دارد.
چیزی درباره  حجم یا قدرت پیشرانه  کوچک تر VC توربو زده نشده اما QX30 فعلی از پیشرانه  2 لیتری توربوی 
مرسدس با قدرت 208 اسب بخار و گشتاور 349 نیوتون متر استفاده می کند. گفته می شود پیشرانه  جدید اینفینیتی با 

سیستم الکتریکی همراه خواهد بود اما فعاًل چیزی تأیید نشده است.

پژوهش جدید دانشمندان اسکاتلندی نشان می دهد که 
سلول های ایمنی بدن می توانند به مقابله با فشار خون باال 

کمک کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، دانشمندان در 
پژوهش جدیدی نشان داده اند که سلول های سیستم ایمنی، نقش 
مهمی در مقابله با فشار باالی خون بر عهده دارند. این پژوهش 
توانست نقش گلبول های سفید خاصی موسوم به »درشت خوار« را 

در سیستم ایمنی بدن مشخص کند.
فشار خون باال، یکی از دالیل پیش آمدن شرایط خطرناکی 
این  است.  سکته  و  کلیوی  بیماری های  قلبی،  سکته  مانند 
پژوهش که در دانشگاه ادینبرو اسکاتلند صورت گرفت، نشان 
داد که درشت خوارها، مولکول های یک هورمون قوی موسوم به 
»اندوتلین« را از بین می برند. آنها با بررسی و تنظیم سطح اندوتلین 
خون، به استراحت رگ های خونی کمک می کنند و فشار خون را 

به طور قابل توجهی کاهش می دهند.
سطح  کاهش  که  دریافتند  خود  بررسی  در  دانشمندان 
درشت خوارها، فشار خون موش ها را افزایش می دهد و با رسیدن 
طبیعی  حالت  به  خون  فشار  عادی،  سطح  به  درشت خوارها 

بازمی گردد.
که  بیمارانی  سفید  گلبول های  بعد،  مرجله  در  پژوهشگران 
تاثیر  را تحت  آنها  ایمنی، رگ های خونی  اختالل در سیستم  
آنها،  افرادی که درمان  دادند.  قرار  بررسی  بود، مورد  قرار داده 
سطح درشت خوارها را کاهش می داد، نسبت به افرادی که تحت 

درمان های دیگر بودند، فشار خون باالتری داشتند.
به گفته دانشمندان، ممکن است یافته های این پژوهش بتوانند 
به شناسایی افرادی که در خطر ابتال به فشار خون باال قرار دارند 
کمک کند.  این پژوهش می تواند راه های درمانی کنونی را بهبود 
بخشد اما پژوهشگران تاکید کرده اند که برای تایید این نتایج، 

بررسی بیشتری مورد نیاز است.
پروفسور متیو بیلی، سرپرست این پژوهش گفت: فشار خون 
تاثیر قرار  باال، ساالنه میلیون ها نفر را در سراسر جهان تحت 
می دهد که 70 درصد آنها باالی 70 سال هستند. پژوهش ما، 
عوامل خطرناک را در مورد این مشکل مشخص می کند و امکان 
بررسی داروهای جدید برای درمان آن را فراهم می سازد. مرحله 
بعد در فرآیند پژوهشی ما، بررسی نقش درشت خوارها در افراد 

مبتال به فشار خون باال خواهد بود.

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

فاکس: 88735679 / 88902447    تلفن: 88982137
Info@Etehademelat.ir / Etehademelat.ir  :پست الکترونیک

لیگ بانوان بدون کمترین امکانات

ِگل بازی یا فوتبال؟
با آمدن فصل زمستان زمین های بی کیفیتی که به برگزاری 
مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان اختصاص داده می شود، 
خطراتی را برای بازیکنان به وجود می آورد و کیفیت بازی 

را کاهش می دهد.
به گزارش ایسنا، لیگ برتر فوتبال بانوان به هفته هفتم خود 
رسیده است اما همچنان وضعیت ورزشگاه هایی که به دیدارهای 
نیست؛  مناسب  می شود،   داده  اختصاص  فوتبالیست  بانوان 
موضوعی که برکیفیت کار بازیکنان اثرگذار است و حتی احتمال 
مصدومیت آن ها را افزایش می دهد. این موضوع با فرا رسیدن 
فصل زمستان به معضلی تبدیل و گریبان گیر برگزاری منظم و با 

کیفیت بازی ها شده است.
فصل  در  ورزشگاه  زمین  نگهداری  معمول  رویه  هرچند 
زمستان کاور کردن زمین است تا بارش برف و باران خللی 
در برگزاری مسابقه ایجاد نکند، اما در اکثر مواقع در فوتبال 
بانوان این اتفاق نمی افتد به گونه ای که روز گذشته )جمعه( در  
جریان بازی تیم های راه یاب ملل مریوان و همیاری آذربایجان 
غربی زمین مسابقه پوشیده از برف بود که باعث شد بازی با 
چند ساعت تاخیر آغاز شود تا عوامل برگزاری بتوانند برف های 
سطح زمین را جمع آوری کنند. در اینجا این سوال مطرح 
می شود که آیا برگزاری بازی در چنین شرایطی که امکان سر 
خوردن و آسیب دیدگی بازیکنان وجود دارد منطقی و درست 

است ؟
آهن  ذوب  و  تهران  آذرخش  تیم های  بازی  این  بر  عالوه 
اصفهان نیز به خاطر جمع شدن آب  باران و برف در زمین 
مسابقه با نیم ساعت تاخیر آغاز شد، تا کاگران بتوانند آب های 
جمع شده را به بیرون از زمین انتقال دهند. کیفیت زمین 
بازی این دو تیم به حدی بد بود که بازیکنان درمحوطه ای پر 
از گل و الی مسابقه می دادند و همین باعث شد تا دختران 
لباس  با  نخست  نیمه  در  که  آهن  ذوب  تیم  فوتبالیست 
لباس هایشان  گلی شدن،  خاطر  به  کردند  بازی  اصلی خود 
را در نیمه دوم عوض کنند. هرچند استان تهران تنها یک 
نمانیده در لیگ برتر بانوان دارد اما برای همین نماینده هم 
ورزشگاهی با کیفیت انتخاب نمی شود تا بتواند به شایستگی 

از حریفان خود میزبانی کند. 

هاجر خراسانی ، سرپرست تیم فوتبال بانوان ذوب آهن اصفهان 
در این باره به ایسنا گفت: " کیفیت زمین اصال خوب نبود و 
وقتی بازیکنانم پای شان را روی زمین می گذاشتند داخل گل 
فرو می رفتند به گونه ای که به راحتی نمی توانستند پای خود 
را از گل بیرون بیاورند.  عالوه بر این بازی با نیم ساعت تاخیر 
شروع شد و دو نفر حدود دو ساعت با فرغون و بیل آب های کف 

زمین را جمع می کردند.
او افزود: کیفیت بازی پایین آمده بود. زمین اصال شرایطی 
ایده آلی برای برگزاری مسابقه نداشت، حتی به مسئول برگزاری 
بازیکنانم رباط صلیبی پاره کند چه کسی  از  گفتم اگر یکی 
جوابگو است؟  به اجبار بازی کردیم. گفتیم بازی را به ظهر یا 
بعد از ظهر موکول کنید که قبول نکردند و گفتند یکی از داوران 
ساعت سه بعد از ظهر پرواز دارد، حتی حاضر نشدند بازی را با 
تاخیر آغاز کنیم تا زمین استانداری بگیرند. گل اولی که تیم مان 
از زمین که  خورد هم به خاطر این بود که توپ به قسمتی 
آب جمع شده بود، برخورد کرد و تغییر جهت داد و مدافع ما 

نتوانست آن را دفاع کند.
 خراسانی در مورد تعویض لباس بازیکنان ذوب آهن در نیمه 
دوم گفت: با لباس اصلی مان بازی را شروع  کردیم، اما از آنجایی 
که لباس ها خیس و  با گل یکی شده بود مجبور شدیم در نیمه 
دوم لباس های مان را عوض کنیم. اصال  فکرش را نمی کردم که 
در تهران با چنین زمینی روبه رو شوم. خوشحالم در مجموعه 
آهن  ذوب  مجموعه  در  که  توجهی  می کنم،   کار  آهن  ذوب 
نسبت به بانوان می بینیم در هیچ جا ندیدم،  حتی روز مسابقه 
مدیرعامل و مدیر روابط بین الملل مان تا آخر بازی لحظه به 
لحظه با ما  ارتباط داشتند ونگران بازیکنان بودند. جا دارد از 
مدیرعامل، معاونیان و مسئوالن این مجموعه تشکر می کنم 
و  امیدوارم سایر استان ها نیز چنین دیدی  به ورزش بانوان 

داشته باشند."
لیگ برتر فوتبال بانوان همچنان ادامه دارد و باید فکری به 
حال زمین های نامناسبی کرد که در زمستان میزبان دختران 
شرایط  چنین  در  مصدومیت  احتمال  هستند.  فوتبالیست 
نامطلوبی زیاد است بنابراین به نظر می رسد وقت آن رسیده که 

در این زمینه تصمیمات مناسبی گرفته شود.
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 روزنامه
سياسي، اجتماعي، اقتصادي 
 ورزشي، فرهنگي
صبح ايران

اذان صبح                        5:45 
طلوع آفتاب                    7:14 
اذان ظهر                        12:13 
غروب آفتاب                  17:12 
اذان مغرب                     17:32

پند روز

راهکارهایی برای از بین بردن موانع ذهنی

همه  ما تجربه اش کرده ایم: به صفحه  خالی مانیتور زل می زنیم، صفحات 
مجازی را اسکرول می کنیم، فایل ها را برای چندمین بار مرتب می کنیم و 
... خالصه هر کاری می کنیم تا زمان بگذرد و نمی خواهیم با مانع اصلی که 

مشکل ایجاد کرده روبه رو شویم.
موانع ذهنی که سد راه مان می شوند معموال نشاندهنده  این هستند که تمرکز 
و توجه مان را از چیزی که می خواهیم، برداشته ایم و جذب چیزهایی شده ایم که 
نمی خواهیم. توجه کردن به موانع تا زمانی خوب است که فکری به حال شان بکنیم 
و بعد از اینکه قبول کردیم وجود دارند تصمیم درست را بگیریم، اما گاهی این موانع 

سرسخت تر از این هستند که ترک مان کنند.
دوش بگیرید

موانع ذهنی از هر جنسی که باشند نتیجه  یک چیز هستند: در لحظه حضور 
در  غرق شدن  و چه  آینده  به  مربوط  اضطراب  در  غوطه خوردن  نداشتن! چه 
گذشته ها، باعث می شوند در زمان حال نباشیم. دوش گرفتن کار ساده  و موثری 
است که توجه و تمرکز را به زمان حال برمی گرداند. ضمنا دوش گرفتن به شما این 
فرصت را می دهد تا ریلکس شوید و ایده هایی به ذهن تان برسد و به راه حل هایی 
برسید. شاید باورتان نشود اما همین دوش گرفتن ساده این قدرت را دارد که نگاه تان 

را به زندگی بهتر کند!
ورزش و تحرک کنید

گاهی یکی از راه های موثر برای بیرون آمدن از یکنواختی و خالق شدن انجام 
فعالیت های پُرتحرک است. پیاده روی در پارک یا کوهنوردی و دویدن و هر چیزی 
که شما را وارد محیط و فاز جدیدی کند، مانند ترفندی فوری عمل خواهد کرد، 
مخصوصا اگر در هوای تازه و طبیعت باشد! هر نوع فعالیتی که باعث شود در زمان 
حال باشید برای کنار زدن موانع ذهنی و بروز خالقیت عالی است. ببینید چه چیزی 
را بیشتر دوست دارید، فرقی نمی کند در باشگاه تمرین کردن باشد یا یوگا و پیالتس! 
تمرینات درست و با شدت باال عالوه بر فواید قابل توجهی که برای سالمتی دارند 
و اندورفین ترشح می کنند، به خوبی می توانند تمرکز و توجه شما را معطوف زمان 
حال تان کنند. وقتی ضربان قلب تان باالست و ریه های تان هوای بیشتر را التماس 
می کنند چطور می توانید همچنان به موانعی که در ذهن  دارید، بپردازید؟ البته قرار 

نیست خودُکشی کنید پس درست مانند هر چیز دیگری اعتدال را رعایت کنید!
کانال را عوض کنید

کنید  حل  را  مسئله ای  می خواهید  اگر  می گویند،  که  باشید  شنیده  شاید 
درگیرش نشوید. موانع ذهنی زمانی خودنمایی می کنند که روی چیزی که 
نمی خواهم متمرکز می شویم، نه چیزی که می خواهیم. وقتی توجه خود را از 
هدف اولیه  برمی داریم و اجازه می دهیم به جایی رانده شود که دور از دسترس 
و توجه ماست، نهایتا وارد مسیری می شویم که بن بست است. آن وقت تنها 
چیزی که می بینیم، یک مانع بزرگ است که در ذهن و وجودمان جا خوش 
کرده است! بهترین راه کنار زدن این غول بی شاخ و دم و مزاحم این است که 
کانال را عوض کنیم! یعنی به چیز دیگری توجه کنیم. می توانیم کاری انجام 
دهیم که اصال ربطی به این مسئله ندارد.حتی اگر حوصله  انجام یک کار جدی 
را ندارید، می توانید یک نفس عمیق بکشید و سراغ ویدیوهای خنده دار بروید! 
می توانید درباره  آخرین فیلمی که دیده اید یک نقد بنویسید! 20 دقیقه بعد، 
وقتی که به وضعیت قبل برمی گردید مطمئنا احساس کامال تازه تری دارید و 

ایده های جدیدی به ذهن تان خطور کرده است.
محیط تان را تغییر دهید

این یک ترفند عالی دیگر برای پس زدن موانع ذهنی که به نظر می رسد جایی 
غیر از ذهن و فکر شما ندارند. مغز ما ماشینی الگو ساز است، یعنی الگوسازی 
الگوسازی می کند.  افکار ما، کلمات و حرکات ما  بر اساس  کارش است. مغز 
اغلب، موانع ذهنی ما نتیجه ی گیر افتادن در یک الگوی فکری ناخواسته  هستند 
که تبدیل به روتینی می شوند و ما را درگیر مسیری نامطلوب می کنند. یک 
راه بسیار خوب برای ریِست کردن مغز، تغییر محیطی است که به آن عادت 
کرده ایم. این ترفند هم شامل دنیای بیرونی مان می شود و هم دنیای درونی. 
تغییر محیط می تواند یک سفر یک روزه به جایی که تا به حال نرفته ایم باشد، 
یا شرکت در یک دوره ی آموزشی در زمینه ی چیزی که همیشه دوست داشتیم. 
هر چیزی که روتین قدیمی را تغییر بدهد می تواند در گسترش دادن نگاه مان 
می کند  کمک مان  نهایتا  دیدگاه  گسترش  و  تغییر  این  باشد.  موثر  بی نهایت 

راه حل های تازه ای برای مسائل کهنه مان پیدا کنیم.

 فاش شدن 733 میلیون آدرس ایمیل
و 21 میلیون پسورد در اینترنت

را  یکتای فاش شده  ایمیل  میلیون آدرس  امنیتی 773   یک محقق 
کشف کرده که در فضای ابری مگا، متعلق به »کیم داتکام« قرار داده 

شده بود.
ایمیل ها حاوی 22 میلیون پسورد یکتا  این اطالعات که عالوه بر آدرس 
گیگابایتی  و حجمی 87  می شوند  شامل  را  فایل جداگانه  هزار  هستند، 12 
به طور  نامیده می شوند   »1#  Collection« دارند. داده های فاش شده که
دقیق شامل 2,692,818,238 سطر صفحه گسترده )Spreadsheet( بوده و 
ظاهراً از طریق منابع مختلف به دست آمده اند. »هانت تروی« که این اطالعات 
را کشف کرده خبر از دقت آنها می دهد: »چیزی که می توانم بگویم این است که 
اطالعات شخصی من هم در آن بوده و دقیق هم هست؛ آدرس ایمیل و پسورد 
صحیحی که من سال ها پیش استفاده می کردم. به طور خالصه باید گفت که 
اگر شما هم شامل این رخنه می شوید، یک یا تعداد بیشتری از پسوردهایی که 

پیش از این استفاده کرده اید حاال در معرض دید دیگران قرار دارد«.
برخی از پسوردهایی که در این مجموعه اطالعات هستند به صورت متن 
ساده منتشر شده اند. پسورد هانت نیز از جمله همین موارد است. او اولین بار 
هنگامی به بررسی داده ها در مگا پرداخت که برخی افراد خبر از این موضوع به 
او دادند و عالوه بر این در انجمن های هکری در این باره بحث شد. خبر خوب 
اینکه اکنون این اطالعات از روی فضای ابری مگا حذف شده اما بدتر اینکه 
احتماالً چندین نفر موفق به دستیابی به این اطالعات شده اند و اکنون در حال 
دست به دست کردن آن در فضای اینترنت هستند.برای حفظ امنیت پیشنهاد 
می کنیم از پسوردهای قوی استفاده کنید و برای حساب های مختلف خود به 
هیچ وجه پسوردهای یکسان در نظر نگیرید. به این منظور پسورد منیجرهای 
امن می تواند به کارتان بیاید. تأیید هویت دو مرحله ای و تأیید هویت دو عاملی 

هم می توانند در بهبود امنیت حساب های کاربری مفید باشد.
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