
 بیرانوند:

 در پرسپولیس می مانم

تبلیغات غیرواقعی پزشکان ممنوع!

مسیریابی نابینایان در ایستگاه راه آهن با یک اپلیکیشن

علیرضا بیرانوند اعالم کرد نیم فصل دوم لیگ برتر را هم در پرسپولیس 
خواهد ماند

به گزارش وبسایت نود، علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی و پرسپولیس که شایعاتی 
فراوانی مبنی بر جدایی او از پرسپولیس و لژیونر شدنش مطرح بود با انتشار پست زیر 

در صفحه شخصی اش از ماندنش در جمع سرخپوشان خبر داد:
با سالم خدمت هواداران عزیز پرسپولیس

بعد از مسابقات جام جهانی بحث های زیادی در مورد لژیونر شدنم مطرح گردید که 
بخاطر بسته بودن پنجره نقل و انتقاالتی پرسپولیس منتفی شد . این مسائل از پایان 
نیم فصل شروع و هنوز ادامه دارد و پیشنهاداتی از چند باشگاه خارجی ارائه شد که 

تصمیم گرفتم تا پایان مسابقات تمام تمرکزم روی بازیهای تیم ملی باشد و از صحبت 
در این مورد امتناع نمایم، حال پس از اتمام مسابقات تیم ملی و باتوجه به شرط فسخ 

در قرارداد و وجود پیشنهادات باید تصمیمی در این مورد گرفته می شد .
من همیشه تصمیمات بزرگ زندگی رو با دلم گرفتم ، لطف و محبت شما هواداران 
عزیز ، مدیریت و کادر فنی باشگاه مانع از آن شد که تصمیمی متعارض با منافع باشگاه 
بگیرم و پرسپولیس بزرگ را بخاطر منافع مادی ترک کنم ؛ مطمئنأ پرسپولیس آنقدر 
بزرگ هست که با بازی کردن در آن می شود به رویاهای بزرگ رسید، تا جایی که 
توان دارم در راستای اهداف باشگاه با قدرت ادامه میدم و برای سربلندی وطن و شما 

هواداران عزیز تالش خواهم کرد.

سازمان نظام پزشکی کشور با تصویب راهنمای عمومی اخالق حرفه ای 
از سوی  یا خالف واقع  تبلیغات گمراه کننده  پزشکی درباره ممنوعیت 

پزشکان و حرفه مندان پزشکی توضیحاتی را ارائه کرده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۵۲ راهنمای عمومی اخالق حرفه ای شاغلین ِحَرف 
پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی، حرفه مندان پزشکی باید برای حفظ اعتماد 
بیماران به حرفه و حرفه مندان سالمت تالش کنند و در این زمینه الزم است با 
صداقت کامل در همه مراحل تشخیص و درمان اطالعات مورد نیاز بیماران را به آنان 
ارائه دهند و از گفتار یا رفتار مستقیم یا غیرمستقیم که دربردارنده فریب بیماران باشد، 

حتی با نیت خیر رسانی به بیمار بپرهیزند.
همچنین در ماده ۵۳ این آئین نامه آمده است که شاغالن حرف پزشکی و وابسته 
برای رفاه بیماران و همراهان آنها باید در زمان مراجعات بیمار، برای تنظیم هر چه 
دقیق تر وقت بیمار حداکثر تالش خود را انجام دهند و در سریع ترین زمان ممکن 
به نیازهای بیماران پاسخ دهند. در مواردی که بیماران به هر دلیلی مجبور به انتظار 
کشیدن برای مراجعه به حرفه مندان ارائه کننده خدمات سالمت هستند باید تا حد 

ممکن امکانات ضروری رفاهی مانند آب، صندلی برای نشستن و سرویس بهداشتی 
برایشان تأمین شود.

پزشکان صرفاً از عناوینی که در مدارک شان قیدشده استفاده کنند
در عین حال طبق ماده ۵۴ راهنمای عمومی اخالق پزشکی، الزم است شاغالن 
ِحَرف پزشکی و وابسته حتماً از عناوین دقیق حرفه ای استفاده کنند که در مدارک 
رسمی آن ها قید شده است. باید توجه کرد که استفاده از هر عنوان دیگر مانند 
برای  ندارد،  مرتبطی  حرفه ای  یا  علمی  بار  که  مختلف  انجمن های  در  عضویت 

تأثیرگذاری غیرموجه بر تصمیم گیری بیماران ممنوع است.
پزشکان گواهی صوری صادر نکنند

در ماده ۵۵ این آئین نامه هم اعالم شده که شاغالن حرف پزشکی و وابسته مکلف 
هستند از صدور هرگونه گواهی دربردارنده محتوای غیر واقعی و خالف قانون و 
موازین علمی مانند گواهی فوت، استراحت، سالمت، بیماری، والدت، از کار افتادگی 

و  خودداری کنند.
در ماده ۵۶ این آئین نامه نیز آمده است که ایجاد رعب و هراس در بیماران با تشریح 

غیر واقعی وخامت بیماری و یا وخیم جلوه دادن بیماری ممنوع است.
طبق ماده ۵۷ آئین نامه اخالق پزشکی نیز الزم است شاغالن ِحَرف پزشکی و 
وابسته در عین انجام تالش دلسوزانه برای رفع نگرانی و ترس بیماران به بیمار خانواده 
و نزدیکان وی آگاهی و امید واقع بینانه دهند و از دادن وعده یا امید واهی به آنان 

خودداری کنند.
تبلیغات غیرواقعی برای پزشکان، ممنوع!

عالوه بر این مباحث در ماده ۵۸ این آئین نامه تاکید شده است که شاغالن ِحَرف 
پزشکی و وابسته مکلف هستند از جذب بیمار با روش هایی که نیازمند تبلیغات 
گمراه کننده، ارائه اطالعات خالف واقع یا اغراق شده و یا به هر شکلی مخالف شئون 
حرفه ای باشد، خودداری کنند. در ماده ۵۹ راهنمای عمومی اخالق پزشکی نیز آمده 
است که شاغالن حرف پزشکی و وابسته موظف هستند انجام هر نوع تبلیغ از طرق 
مختلف از جمله انتشار در رسانه های جمعی و نصب آگهی در اماکن و معابر را پس 
از کسب مجوزهای الزم از نظام پزشکی و با رعایت مفاد آئین نامه های مربوط به آن 

انجام دهند.

پژوهشگران دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر به پیاده سازی نرم افزاری برای 
با  یافتند که  ایستگاه های راه آهن دست  مسیریابی در 
اضافه کردن قابلیت صوتی در آن، نابینایان از این نرم افزار 

می توانند برای مسیریابی بهره مند شوند.
چهارمین  برگزیدگان  از  سهرابی  محمدامین  ایسنا،  گزارش  به 
 )UIC( دوره جایزه نوآوری و تحقیقات اتحادیه بین المللی راه آهن ها
طراحی اپلیکیشن برای مسیریابی در ایستگاه های شلوغ و خیلی 
بزرگ راه آهن را از دستاوردهای تحقیقاتی خود نام برد و گفت: معموالً 
افراد در اماکن شلوغ و بزرگ نمی توانند مسیر خود را ادامه دهند و یا 
گم می شوند، بنابراین طراحی سیستمی برای هدایت این افراد بسیار 

ضروری است.
برنامه مسیریابی ویز  اپلیکیشن  این  اینکه عملکرد  بیان  با  وی 
)WAZE( است، خاطر نشان کرد: بخشی به نام واقعیت افزوده به این 
برنامه کاربردی اضافه شد، به صورتی که با استفاده از دوربین گوشی 
همراه مسیر مورد نظر فرد نشان داده می شود. این برنامه کاربردی 
در بسیاری از اماکن کاربرد دارد؛ به عنوان مثال در بیمارستان ها که 
یکسری خطوط راهنما با رنگ های مختلف بر روی زمین کشیده شده 
است، با استفاده از این نرم افزار می توان مسیر مورد نظر را پیدا کرد. 
البته در ایستگاه های راه آهن، خطی روی زمین نیست؛ اما با استفاده 
از دوربین و این برنامه، یکسری خط روی زمین فرض می شود که 

اگر این خطوط دنبال شوند، فرد به درستی به مقصد خود می رسد.

سهرابی با بیان اینکه اگر ۸۰ خط در ایستگاه های راه آهن وجود 
داشته باشد، این برنامه شخص را تا سکو و واگن موردنظر راهنمایی 
می کند، یادآور شد: همچنین امکانات دیگری مانند نقاط مختلف 
ایستگاه از رستوران تا اطالعات و انتظامات در این اپلیکشین مشخص 

است و فرد با به کارگیری آنها می تواند به راحتی به مقصد برسد.
برنامه  این  ویژگی های  جمله  از  را  صوتی  ارتباط  طرح  مجری 
کاربردی نام برد و اظهار کرد: از این طریق مسیریابی برای نابینایان 
تسهیل می شود. فرد نابینا با استفاده از مسیریابی صوتی می تواند به 

مقصد برسد.
به گفته وی، با اسکن کردن بلیت توسط نابینایان و یا خواندن کد 
بلیت، اپلیکیشن اقدام به شناسایی و تأیید این کد می کند و از این 

طریق مسیر در ایستگاه راه آهن را به فرد نابینا ارائه می دهد.
این محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه در این برنامه 
کاربردی از GPS )مکان یاب جهانی( استفاده شده است، ادامه داد: 
از آنجایی که GPS در مکان های بسته نمی تواند آدرس دهی کند، 
از سیستمی دیگر به نام )LPS( یا مکان یاب محلی استفاده شد که 
برای این منظور تعدادی سخت افزار در ایستگاه نصب می شود تا هم 
سرعت پردازش مسیر و هم دقت آن تا حد نیم متر افزایش یابد و 

خطایی نداشته باشد.
این طرح با راهنمایی دکتر فریدون مقدس نژاد عضو هیأت علمی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کریمی از پژوهشگران برتر اجرایی شده 

است.
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 کی روش رفت

چه کسانی خوشحال اند، چه کسانی ناراحت
کارلوس کی روش که از فروردین 1390 هدایت تیم ملی 
فوتبال ایران را نزدیک به 8 سال به عهده داشت، سرانجام 
به این همکاری پایان داد و با انتشار پیامی از فوتبال ایران 

خداحافظی کرد.
به گزارش وبسایت نود، کی روش در این ۷ سال و ۱۰ ماه، با 
۱۰۰ بار نشستن روی نیمکت ایران طوالنی ترین دوره هدایت تیم 
ملی را با اختالف زیاد نسبت به برانکو و علی پروین به نام خود 

ثبت کرد.
کی روش که در این مدت دو بار تیم ملی را به جام جهانی رساند 
و دو بار در مرحله یک چهارم نهایی و نیمه نهایی جام ملت های 
آسیا شکست خورد، با عده زیادی از مسئوالن و دست اندرکاران 
ورزش و فوتبال ایران سر و کار داشت، با خیلی ها دچار مشکل شد 

و عده ای هم به شدت به او عالقه داشتند.
در این فهرست مروری خواهیم داشت بر افرادی که از رفتن این 
مربی پرتغالی خوشحال شده و در طرف مقابل افرادی که به خاطر 

جدایی او احساس ناراحتی دارند.
برانکو

برانکو ایوانکوویچ بدون شک در مدت حضور کی روش در ایران 
بزرگترین حریف او به حساب می آمد. کسی که برخالف مانوئل 
ژوزه سرمربی اسبق پرسپولیس و هموطن کی روش، در ایران 
دوام آورد و حتی پس از تهدید کی روش مبنی بر اینکه ایران یا 
جای من است یا جای برانکو، باز هم از جایش تکان نخورد و در 

پرسپولیس ماند.
بازیکنان

اکثر بازیکنان در فوتبال ایران به نیکی از کی روش یاد می کردند. 
با این حال بازیکنانی که با حضور کی روش پیراهن تیم ملی را از 
دست دادند یا جایگاه متزلزلی پیدا کردند دل خوشی از او ندارند. 
برخی از آنها از همان ابتدا با کی روش به مشکل خوردند و برخی در 

اواخر حضور کی روش از پازل تفکرات او خارج شدند.
مهدی رحمتی، محمدرضا خلعتبری، پیام صادقیان، محسن 
زاده،  خلیل  شجاع  غفوری،  وریا  رفیعی،  سروش  مسلمان، 

سیدجالل حسینی، سید حسین حسینی و... از این دسته بودند.
در دوران سرمربی گری کی روش و دعوت از بازیکنان مختلف 
به تیم ملی همواره تعدادی نام بودند که افکار عمومی معتقد 
بود پیراهن تیم برای آنها بزرگ است اما کی روش به آنها اعتقاد 
داشت و آنها هم پاسخ اعتماد کی روش را می دادند. امیر عابدزاده، 
محمدحسین کنعانی زادگان، محمدرضا خانزاده  شاخص ترین 
مثال هایی هستند که اگر کسی غیر از کی روش سرمربی تیم ملی 
بود به سختی می توانستند راهی به فهرست پیدا کنند. سردار 
آزمون، مهدی طارمی، رامین رضاییان و سعید عزت اللهی هم از 
جمله بازیکنانی هستند که با وجود داشتن شایستگی فنی بسیار، 
حمایت زیادی از طرف کی روش داشتند و با رفتن او احساس 

خوبی ندارند.
لژیونرها و دورگه ها

از اواسط دوران حضور کی روش در ایران این فرضیه اثبات شد 
که کی روش به بازیکنان داخل ایران اعتقای ندارد و حضور در 
تمرینات تیم های خارجی را شرط مهمی برای دعوت به تیم ملی 
می داند. کی روش ابتدا به سراغ دورگه ها رفت و وقتی از آنها نتیجه 
نگرفت شروع به تشویق بازیکنان به خروج از لیگ ایران و لژیونر 
شدن کرد. صادق محرمی، فرشاد احمدزاده و سایر بازیکنانی که با 

این فرض و بدون داشتن پیشنهاد مالی باال و تنها با انگیزه دعوت 
شدن به تیم ملی راهی لیگ های خارجی شدند حاال دیگر حال 

و روز خوبی ندارند.
شرکای تجاری و ایجنت ها

کی روش دوستان ایرانی و خارجی برای تهیه اردوها و هماهنگی 
بازی های تدارکاتی در سراسر جهان داشت که نبودن او در تیم 
ملی خبر خوبی برایشان نخواهد بود. البته تیم جدید کی روش 
کمابیش این فرصت را برای ادامه همکاری آنها فراهم خواهد کرد. 
در طرف مقابل هم ایجنت هایی قرار دارند که فرصت آوردن یک 
مربی جدید به فوتبال ایران را پیدا می کنند و بازی های تدارکاتی 

هم که به قوت خود باقی است.
مدیر یکی از شرکت های معروف تولیدی ورزشی هم احتماال 
از خوشحال ترین ها خواهد بود، کسی که شرکت متبوعش سالها 
تهیه کننده لباس های رده های مختلف ملی و باشگاهی بود و پس 

از مشکل پیدا کردن با کی روش این فرصت را از دست داد.
نزدیکان سرمربی

کی روش که نباشد نیازی به مترجمش هم نیست، پس نقطه 
پایان آرین قاسمی همین جاست. همین طور مارکار آقاجانیان که 
بعید است جایی در کادر بعدی تیم ملی داشته باشد و می توان 
در دسته ناخوش ها قرارشان داد. تکلیف اعضای خارجی کادر تیم 
ملی هم مشخص است. جایگاه ساکت دبیرکل سابق و مسئوالن 
رسانه ای و روابط عمومی فدراسیون که با کی روش نزدیک بودند 

هم چندان محکم نخواهد بود.

وزارت ورزش
با مصاحبه تندی که کی روش پس از بازی با یمن مستقیما 
این  مسئوالن  شک  بدون  داد،  انجام  ورزش  وزیر  به  خطاب 
وزارت خانه از رفتن مرد پرتغالی خوشحال هستند، حتی اگر در 

مواضع رسمی شان آن را پنهان کنند.
مهدی تاج

رئیس فدراسیون فوتبال در رابطه اش با کارلوس کی روش فراز 
و فرودهای بسیاری داشت. تاج که در زمان ریاست سازمان لیگ 
در لیست سیاه سرمربی پرتغالی قرار گرفته بود پس از رسیدن به 
سکان هدایت فدراسیون راه حمایت از کی روش را در پیش گرفت 
و در معادالت بعدی همواره پشت نام کی روش پنهان شد و حاال 
در مراودات با مسئوالن باالدستی و وزارت ورزش برای انتخاب یک 
مربی جدید، دیگر دست باال را نخواهد داشت و حضور او لزوما 

ضامن حفظ سرمربی تیم ملی نخواهد بود.
هواداران

تا این لحظه اتفاق نظر درباره کی روش بین آنها دیده نشده، 
دیگر  بخش  و  هستند  ناراحت  او  رفتن  از  هواداران  از  بخشی 

خوشحال.
رسانه ها

کارلوس کی روش به عنوان یک نام بزرگ همواره سوژه داغی 
برای پرداختن در رسانه ها بود اما از طرف دیگر چندان تن به 
گفت وگو و نزدیک شدن به جراید در این سالها نداد و می توان 

گفت رسانه ها از رفتن او چندان تحت تاثیر قرار نمی گیرند.

رقبا
اصلی ترین رقیب کی روش در فوتبال آسیا در سالهای اخیر، تیم 
ملی کره جنوبی بود که همواره در قرعه کشی ها مقابل نام ایران قرار 
می گرفت و در اکثر مواقع از مربی پرتغالی ایران شکست می خورد. 
تیم های بزرگ و هجومی که در مقابل دفاع چندالیه و وحشتناک تیم 

کی روش زله شدند هم موقع دیدن نام ایران نفس راحتی می کشند.
بالتکلیف ها

عده ای از افراد هم هستند که از مواضع و برخوردهای آنها به 
برداشت دقیقی نمی توان رسید. افرادی مثل امیر قلعه نویی که از 
یک طرف همیشه منتقد کی روش بوده اند و از طرف دیگر گاهی 
پست های حمایتی از او گذاشته اند. کریم انصاری فرد، مسعود 
شجاعی، رضا قوچان نژاد و بسیاری دیگر هم ممکن است با رفتن 
کی روش خوشحال یا ناراحت باشند اما با قاطعیت نمی توان درباره 

آن اظهار نظر کرد.
سایرین

فهرست نفراتی که در این سالها با کی روش دچار چالش شدند 
آن قدر طوالنی است که از حوصله بحث خارج است اما به صورت 
گذرا می توان به اسامی چون امید نمازی، مجید صالح، افشین 
پیروانی، علی کریمی، هومن افاضلی و همسرش زهره هراتیان، 
محمد مایلی کهن، علیرضا اسدی، عباس ترابیان، مهدی مهدوی 
کیا، مجید جاللی، زالتکو کرانچار، حمید استیلی و... اشاره کرد 
که خبر جدایی »سی کیو« از فوتبال ایران برای آنها خبر جذابی 

خواهد بود.
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پند روز

۵ نشانه کمبود روی در بدن

عنصر روی به عنوان یک ماده معدنی ضروری، عملکردهای مختلفی در 
بدن دارد که تقویت سیستم ایمنی و کمک به تقسیم سلولی از جمله 

آن هاست.
به گزارش ایسنا، عالئم کمبود روی در بدن کامالً عمومی و کلی هستند و به همین 

دلیل این امکان وجود دارد که فرد به آن ها توجه نداشته باشد.
بنا بر گزارش مدیکال دیلی در صورتیکه با بیشتر یا تمامی عالئمی که در ادامه به 

آن ها اشاره می شود روبرو هستید، الزم است با پزشک مشورت کنید:
پوست

کندی بهبود جراحت ها می تواند به کمبود روی مربوط باشد. نتایج بررسی ها 
نشان می دهد که روی، نقش مهمی در عملکردهای طبیعی پوست از جمله بهبود 
بافت های آسیب دیده بازی کند. همچنین گروهی از متخصصان به بررسی این 
موضوع پرداختند که آیا این ماده معدنی در درمان آکنه نیز مؤثر است. هرچند 

متخصصان پوست در مورد کارایی این شیوه درمانی اختالف نظر دارند.
کارشناسان بر این باورند که این تأثیِر روی از خواص آنتی باکتریال و ضد التهابی 

آن ناشی می شود.
اشتها

از آنجایی که پایین بودن سطح این ماده معدنی می تواند به حالت تهوع منجر 
شود و تا حدودی بر حس هایی همچون بویایی و چشایی نیز تأثیرگذار است، از 
دست دادن اشتها از دیگر نشانه های کمبود روی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
هرچند متخصصان در مورد ارتباط بین کمبود روی و بی اشتهایی در انسان به نتیجه 
قطعی دست پیدا نکرده اند زیرا این عالئم تنها در مطالعات بر نمونه های حیوانی 

مشاهده شده است.
بینایی

بدن برای انتقال ویتامین A از کبد به شبکیه چشم به ماده معدنی روی نیاز 
دارد. این ماده به تولید مالنین و رنگ دانه حفاظت کننده از چشم ها کمک می کند. 
مشکالتی همچون قدرت دید ضعیف و آب مروارید می تواند به کمبود روی مرتبط 

باشد.
رشد

گروهی از متخصصان علوم پزشکی در بررسی های خود بر نقش روی در رشد 
سلولی تاکید کردند. در نتیجه سطح ناکافی از این ماده معدنی به تأخیر در فرایند 

رشد منجر می شود.
ذهن

کمبود شدید و خفیف ماده معدنی روی با مشکالت خلق و خو مرتبط است. 
احساس خستگی و زودرنجی از جمله عالئمی هستند که می توانند از کمبود روی 
ناشی شوند. همچنین نتایج برخی از بررسی ها حاکی از آن است که کمبود این ماده 
معدنی در کودکان با خطر ابتالء به اختالل کم توجهی-بیش فعالی مرتبط است. 

هرچند این ارتباط مورد تأیید قرار نگرفته است.

بهترین ُمسکِن طبیعی

نتایج یک بررسی نشان می دهد که کمبود خواب موجب افزایش حساسیت 
به درد می شود و در مقابل خواب کافی همچون یک ُمسکن طبیعِی اثرگذار 

و مفید عمل می کند.
می شود  باعث  خواب  کمبود  است:  آمده  بررسی  این  در  ایسنا،  گزارش  به 
واکنش های تسکین دهنده درد در مغز از بین برود که در نتیجه حساسیت به درد 

افزایش پیدا می کند.
کمبود خواب تأثیرات متعددی بر مغز دارد که نارسایی شناختی، عدم توانایی در 
یادگیری و شکل گیری خاطرات از جمله آن ها به حساب می آیند. متخصصان در 
بررسی جدید خود به مطالعه تأثیر دیگری از کمبود خواب بر بدن پرداخته و آن 

افزایش حساسیت به درد است.
به گفته متخصصان در دانشگاه کالیفرنیا، کمبود خواب مکانیزم طبیعی مغز را 
در تسکین درد با اختالل روبرو می کند که این امر می تواند نشان دهنده ارتباط بین 
بحران سالمت عمومی کمبود خواب، درد مزمن و تجویز داروهای حاوی مخدر باشد.
در آمریکا بیش از ۲۰ درصد از مردم به درد مزمن دچار هستند. همچنین طبق 
اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا روزانه به طور میانگین حدود ۱۳۰ 

نفر از مردم این کشور به دلیل اوردوز با مخدرها جان خود را از دست می دهند.
در این بررسی متخصصان احساس درد را در ۲۴ فرد بزرگسال و از طریق حرارت 
دادن به پاهایشان تحریک کردند. هیچیک از این افراد در زمان شروع مطالعه به 

مشکل خواب یا هر گونه اختالل های مرتبط با درد دچار نبودند.
متخصصان آستانه درد این افراد را پس از یک خواب شبانه خوب و از طریق 
اسکن های مغزی مورد بررسی قرار دادند. همچنین آستانه درد این افراد پس از آنکه 

از خواب شبانه محروم شدند اندازه گیری شد.
به گزارش مدیکال نیوز تودی، آنها مشاهده کردند که کمبود خواب باعث می شود 

حساسیت به درد در افراد شرکت کننده افزایش پیدا کند.
شرح این مطالعه در نشریه تخصصی نوروساینس منتشر شده است.
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