
 مشت های از رمق افتاده نورچشمی تیم ملی بوکس

خطر استفاده شبانه از شبکه های اجتماعی برای سالمت نوجوانان

یکی از بوکسورهای کشورمان که همواره از حمایت های بیش از حد سرمربی 
تیم ملی ایران برخوردار بوده است در جریان رقابت های بین المللی جام 
مکران در چابهار با شکست تحقیرآمیزی رو به رو شد تا روند ناکامی هایش 

ادامه داشته باشد.
به گزارش ایرنا؛ اولین دوره رقابت های بین المللی جام مکران با حضور بوکسورهای 
ایران، عراق، هند، سوریه، مجارستان، فیلیپین، ترکمنستان و قزاقستان به میزبانی 

منطقه آزاد چابهار در حال برگزاری است و به مرحله فینال رسیده است.
در جریان این رقابت ها »احسان روزبهانی« که از او به عنوان نورچشمی سرمربی 
تیم ملی هم یاد می شود، با شکست در همان نخستین مسابقه به مدال برنز رسید که 
این مساله نشان از سطح فنی پایین این رقابت ها دارد که ورزشکاری با یک مبارزه و 

یک باخت به مدال برنز می رسد.
روزبهانی پیش از این با سر و صدای زیاد از سوی خودش و سرمربی تیم ملی راهی 
المپیک ریودوژانیرو شد و در حالی که مدعی کسب نتایج مناسب بود در همان مبارزه 

نخست به حریف ناشناس هلندی باخت و حذف شد.
این بوکسور که همواره مورد حمایت عجیب و غیر منطقی »اکبر احدی« سرمربی 
تیم ملی بوده است بدون اینکه در رقابت های قهرمانی کشور یا پیکار انتخابی رسمی و 

مهم شرکت کند در ترکیب تیم قرار گرفت و در جام مکران حضور یافت.
وی که وزن خود را تغییر داده و به 91 کیلوگرم رفته است در جریان رقابت های 
جام مکران در همان مبارزه نخست برابر »عالء الدین قوسون« شکست سنگینی را 

پذیرا شد و تمامی داوران این مبارزه، رای به برتری مطلق بوکسور سوریه ای دادند.

روزبهانی که تنها یک مدال برنز قهرمانی آسیا و یک برنز بازی های آسیایی را در 
کارنامه دارد، طی سال های اخیر نورچشمی کادر فنی تیم ملی بوکس بوده که این 
مساله بارها موجب ناراحتی سایر اردونشینان شده است. این بوکسورها با ترس از 
واکنش منفی سرمربی تیم ملی و خط خوردن، هیچگاه ناراحتی و اعتراضات خود را 

رسانه ای نکرده اند.
بوکسور پرادعای ایران پس از نمایش ضعیف در المپیک ریو با »احمد ناطق نوری« 
رئیس وقت فدراسیون اختالف پیدا کرد و از تیم کنار گذاشته شد. هر چند وی در 
پایان دوران مدیریتی ناطق نوری از این مدیر کهنه کار عذرخواهی کرد و به تمرینات 
تیم ملی بازگشت. در آن زمان »باربارو خیمنز« کوبایی هدایت تیم ملی ایران را برعهده 
داشت و پس از چند جلسه تمرین بر این باور بود که دوران قهرمانی روزبهانی به اتمام 

رسیده و نفرات جوانان از نظر فنی و آمادگی، بسیار بهتر از او هستند.
پس از تغییرات مدیریتی در فدراسیون بوکس و روی کار آمدن »حسین ثوری«، این 

رئیس جوان و بی تجربه صندلی هدایت تیم ملی را به »احدی« بازگرداند.
احدی که سابقه چند مرحله سرمربیگری تیم ملی بوکس ایران را دارد، بازهم 
روزبهانی را بدون حضور در مسابقات کشوری و انتخابی به ترکیب رساند و او نیز با 
شکست تحقیرآمیز در چابهار نشان داد که باید به فکر خداحافظی باشد تا بیش از این 

جای نفرات جوان و آینده دار را اشغال نکند.
هر چند که چند ماه قبل رئیس فدراسیون تاکید داشت که بوکسورها تنها از فیلتر 
مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی های رسمی به تیم ملی می رسند، اما به نظر می 
رسد که سرمربی تیم ملی برای نورچشمی های خود، راه های آسان تری برای رسیدن 

به ترکیب اصلی دارد.
شاید همین تصمیمات باشد که موجب رقم خوردن بدترین نتیجه تاریخ بوکس 
ایران در بازی های آسیایی 2018 جاکارتا شد که تمامی مشتزنان ایران در این 

مسابقات حذف شدند.

در یک مطالعه جامع در مورد عادات خواب نوجوانان 
آشکار شد که نوجوانان انگلیسی با گشت وگذارهای 
انتهای  در  اجتماعی  شبکه های  در  طوالنی مدت 
شب و پس از رفتن به رختخواب، سالمت و بازده 

تحصیلی خود را به خطر می اندازند.
به گزارش ایسنا، تحقیقات نشان می دهند بیش از یک 
انگلیسی روزانه دست کم سه ساعت در  سوم از نوجوانان 
شبکه های اجتماعی می گردند و یک پنج آن ها نیز دست کم 
روزانه پنج ساعت را صرف چنین فعالیت هایی می کنند و 
بنابر مطالعات، آن دسته از نوجوانانی که روزانه سه ساعت 
یا بیشتر شبکه های اجتماعی هستند، احتمال بیشتری برای 

دیرتر خوابیدن دارند.
به باور متخصصان خوابیدن دیر وقت در شب پیش از 
مدرسه موضوعی نگران کننده است چرا که نوجوانان را در 
معرض پیامدهای نامطلوب تحصیلی و عاطفی عیف تری قرار 
می دهد. خواب ناکافی در نوجوانان با مشکالت زیادی اعم از 
مشکالت سالمت روان، چاقی و عملکرد ضعیف در مدرسه 

مرتبط است.
عالوه بر استفاده طوالنی مدت از رسانه های اجتماعی از 
دیگر مشکالت نوجوانان می توان به مختل شدن خواب آن ها 
با پیام های شبانه و بیدار شدن برای چک کردن این پیام ها 

اشاره کرد.

طبق بررسی های صورت گرفته بر حدود 12 هزار نوجوان 
1۳ تا 1۵ ساله در سراسر انگلیس به طور میانگین نوجوانان 
اجتماعی  رسانه های  در  را  ساعت  تا سه  یک  بین  روزانه 
می گذرانند. یک سوم از آن ها نیز که بیشتر شامل پسران 
بودند، کمتر از یک ساعت در روز را در این فضاها می گذرانند. 
استفاده از رسانه های اجتماعی برای 1۴ درصد از افرادی 
که بین سه تا پنج ساعت از وقت روزانه خود را در این فضاها 
می گذرانند، باال و برای 21 درصد از افرادی که بین پنج 
ساعت یا بیشتر در رسانه های اجتماعی بودند، بسیار باال 

طبقه بندی شده است. 
به طور کلی دختران با 28 درصد بیشتر از پسران با 1۴ 
درصد جزو گروه استفاده کنندگان بسیار باال از رسانه های 

اجتماعی قرار می گیرند.
این مطالعه هم چنین نشان می دهد نوجوانانی که در گروه 
باال و بسیار باال برای استفاده از رسانه های اجتماعی قرار دارند 
به ترتیب 1۷ درصد و ۶8 درصد بیشتر احتمال دارد در 
شب هایی که فردا باید به مدرسه بروند پس از ساعت 11 
شب خوابیده و فردای آن شب پس از ساعت 8 صبح از خواب 
بیدار شوند. اما افرادی که کمترین استفاده از رسانه های 
اجتماعی را دارند، استراحت کافی داشته و زمان مناسبی به 

خواب رفته و از خواب بیدار می شوند.
هم چنین استفاده از رسانه های اجتماعی در زمان پیش 
از خواب بر کیفیت خواب نوجوانان تاثیر دارد. به طوری 
که نوجوانانی که در گروه باال و بسیار باال برای استفاده از 
رسانه های اجتماعی قرار دارند به ترتیب ۷ و 28 درصد بیشتر 
از افرادی که کمترین استفاده از رسانه های اجتماعی را دارند 

در طول خواب شبانه بیدار می شوند.
بنا بر گزارش گاردین، عالوه بر آن این نوجوانان که زمان 
زیادی را صرف رسانه های اجتماعی می کنند در طول زمان 
مدرسه احساس خستگی بیشتری داشته و در انجام تکالیف 

مدرسه عملکرد مناسبی از خود نشان نمی دهند.

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

فاکس: 02188902۴۴۷     تلفن: 021889821۳۷0 / 0218890۵۵9۳
Info@Etehademelat.ir / Etehademelat.ir  :پست الکترونیک

مسعود رضائیان مطرح کرد:

دولت نه، مجلس مقصر وضعیت کنونی فوتبال است
می گوید  فوتبال  برتری  لیگ  باشگاه  مدیرعامل  یک 
مشکالت مالی کنونی تیم ها به خاطر وجود نوعی تعارض 

در فوتبال بین خواستن و نخواستن است.
به گزارش ایسنا، با وجود سپری کردن بیش از 18 دوره از لیگ 
برتر فوتبال ایران، اکثر تیم ها از جمله استقالل و پرسپولیس و 
حتی تیم های دولتی و با پشتوانه هم از مشکالت مالی در امان 
نماندند و روزی نیست که خبر از اعتصاب و تمرین نکردن بازیکنان 

یک تیم لیگ برتری منتشر نشود.
مسعود رضائیان، مدیرعامل پیشین فوالد خوزستان در گفت وگو 
با ایسنا، درباره همه گیری مشکالت مالی تیم های ایرانی در نیم 
فصل دوم مسابقات لیگ برتر گفت: سرنوشت و داستان تیم ها 
است. خواستن  نخواستن  و  بین خواستن  تعارض  نوعی  دچار 
از سوی افرادی است که اختیاری ندارند و صرفاً دوستداران و 

عالقه مند به فعالیت و موفقیت تیم های خود هستند.
گروه های تأمین کننده بودجه، عالقه مند به تیم داری 

نیستند
او با اشاره به گروهی که »عالقه مند به تیم داری نیستند اما بودجه 
آن ها را تأمین می کنند،« یادآور شد: گروه های تأمین کننده بودجه 
در سمت نخواستن هستند و عالقه ای به تیم داری ندارند. تیم داری 
در فوتبال به جز زحمت، دردسر، پاسخگویی و نتیجه نگرفتن 
برای آن ها سودی ندارد و به همین دلیل عالقه مند به تیم داری 
نیستند. این گروه در بعضی مواقع تحت تأثیر قرار می گیرند. آن ها 
در محاسبات خود در ابتدای فصل، به این نتیجه می رسند که کار 
را جلو ببرند اما بیش تر آن ها تا نیم فصل قادر به تأمین منابع مالی 
تیم نیستند.مدیرعامل پیشین فوالد خوزستان خاطرنشان کرد: 
وقتی که نمی توانند مطالبات بازیکنان را پرداخت کنند، تیم وارد 
سرازیری می شود و در نتیجه قادر به تأمین هزینه های جاری هم 
نیست. همه می دانند که برخی تیم ها برای تأمین هزینه سفر، پول 

اتوبوس را از بازیکنان می گیرند.
داستان یکی است، بدهکارها هر سال عوض می شوند

رضائیان با اشاره به دالیل بروز مشکالت مالی در نیم فصل دوم 
مسابقات، گفت: بازیکنان در آستانه شب عید، دنبال پول هستند. 
این موضوع ربطی به اقشار خاصی از جامعه ندارد بلکه همه برای 
عید دنبال منابع مالی هستند و هر روز دلسردتر می شوند و تا پایان 
فصل با این مسائل دست و پنجه نرم می کنند. داستان بدهکاری 

تیم ها هر سال تکرار می شود و فقط چهره ها عوض می شوند.
برای تیم داری در لیگ، دست به دامن ۱۰۰۰ نفر می شویم

مدیرعامل پیشین نفت مسجد سلیمان در واکنش به اینکه چرا 
متولیان فوتبال به خصوص فدراسیون و سازمان لیگ با علم به 
این شرایط، جلوی تکرار این وضعیت را نمی گیرند؟ تاکید کرد: 
را می گرفت و می گفت  لیگ جلوی من  فدراسیون و سازمان 
اگر بدهی ها را ندهید، نمی توانید شرکت کنید. ما 1000 نفر را 
می دیدیم و دست به دامن افراد مختلف می شدیم که تیم را در 
لیگ برتر حفظ کنیم. فشار ما هم روی فدراسیون زیاد بود. یکی 
از آن ها خود من هستم که این کار را انجام می دادم. هر سال با 
التماس، خواهش و صرف اعتبار خودم، تیم را در لیگ برتر حفظ 
می کردم. از عشق و عالقه مردم می گفتم. این داستان همچنان 

ادامه دارد. شاید روضه را افراد مختلف بخوانند اما داستان همین 
است.

فدراسیون به ناچار اهرم فشار را شل می کند
او همچنین درباره نقش فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ درباره 
راهکار برون رفت تیم ها از این وضعیت اظهار کرد: اگر همه چیز سر 
جای خودش بود و تیم قهرمان لیگ دسته یک یا لیگ برتر درآمد 
هنگفتی به دست می آورد، االن هیچ تیمی مشکل نداشت. چون 
فدراسیون نمی تواند درآمد ما را بدهد، اهرم فشار را شل می کند 
که تیم ها نفس بکشند. من به فدراسیون می گفتم اگر حق پخش 
تلویزیونی و تبلیغات محیطی را می دادید، من هم برای اداره تیم 

مشکلی نداشتم.
دولت نه، مجلس و نمایندگان مقصر هستند

رضائیان درباره انتقادات از نقش دولت در بدهکاری تیم ها به 
خاطر تیم داری در لیگ برتر و کمک مالی نکردن به تیم ها به دلیل 
قوانین مجلس، گفت: نقش دولت را در این شرایط کمتر می بینم. 
اگر همین امروز می گفتند پول مناسبی از طریق تیم داری حاصل 
میلیارد می خریدند.  قیمت 1000  به  را  تیم ها  مردم  می شود، 
مناقصه های بزرگ انجام می شد و تیم ها به قیمت گزافی به فروش 

می رفتند.
او تصریح کرد: مجلس قانون گذاری می کند و می گوید حمایت 

دولت از تیم ها و باشگاه ها ممنوع است. وزارت نفت عالقه ای به 
انحالل تیم ها نداشت. نماینده ها به صورت تک به تک به نهادها و 
وزارتخانه ها می گویند به تیم فالن شهر کمک کنید اما وقتی دور 
هم می نشینند، قانون تصویب می کنند که نباید از طریق دولتی 

به تیمی کمک شود!
مدیرعامل پیشین ملوان بندرانزلی یادآور شد: مشکل از مجلس 
است که نماینده اش از همه جا می خواهد به تیم کمک کنند. 
مشکل بعدی صداوسیماست که پول نمی دهد. مجلس نمی تواند 
جلوی صداوسیما بایستد و صداوسیما هم تابع تصمیم دولت و 

مجلس نیست.
صداوسیما قانون مدار نیست

او درباره به اینکه مگر ممکن است نهادی تابع قانون نباشد؟ 
پخش  حق  نیست.  قانون مدار  صداوسیما  که  می بینید  گفت: 
مسابقات لیگ برتر پرداخت نمی شود. در سوی دیگر اگر شبکه ای 
خارج از صداوسیما و ایران بخواهد حق پخش را بخرد، اجازه 
تلویزیون  اگر  ثالثاً  می گیریم.  را  او  جلوی  خودمان  نمی دهند. 
نباشد، تبلیغات دور زمین معنی ندارد. کسی که کنار زمین است، 

می خواهد 90 دقیقه دیده شود.
اقتصاد  برتری گفت:  این مدیرعامل فوتبال و تیم های لیگ 
تعادلی ایده آل را در نظر بگیرید؛ محصولی به عنوان فوتبال تولید 

می شود، هر کسی بیش تر پول بدهد، می تواند صاحب حق پخش 
شود. هر شبکه ای پول بدهد، می تواند صاحب پخش شود اما 
رقابتی وجود ندارد. االن باید یک پولی هم بدهیم که بازی تیم مان 
پخش شود. در لیگ های پایین تر برخی از باشگاه ها برای پخش 
کردن بازی تیمشان باید هزینه پرداخت کنند. اگر کسی این را 
بفهمد قاعدتاً باید درب باشگاه را ببندد. به جای فروش پیراهن 
باشگاه، با پول لباس می خرند. فروش پیراهن هم وارد هزینه ها 

می شود و می گویند این البسه به خاطر هوادار است.
سایپا و پیکان دیگر جزیره امن نیستند

او درباره مشکالت مالی تیم هایی مانند سایپا و پیکان نیز اظهار 
کرد: زمانی سایپا و پیکان جزیره امن بودند. می گفتند این تیم ها 
بی دردسر هستند اما آن ها را هم از دست دادیم. بعد نوبت بقیه 

صنایع می شود.
تیم ها  فقط  فعلی  شرایط  در  اینکه  به  واکنش  در  رضائیان 
خصوصی مشکل مالی ندارند که آن ها هم صرفاً هزینه می کنند 
و برگشت سرمایه در کار نیست، گفت: زمانی هم فکر می کردیم 
که راه آهن مشکلی ندارد. ناگهان این تیم ثروتمند شد اما ناگهان 
هم سقوط کرد. نمی خواهم بگویم آن اتفاق برای تراکتورسازی و 
سایر تیم های خصوصی می افتد اما درآمدی از این تیم ها حاصل 

نمی شود بلکه پول به تیم تزریق می شود.
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پند روز
یافته های یک پژوهش داخلی نشان داد

سیاه گیله گیاهی برای درمان عوارض دیابت نوع ۲

نتایج یک پژوهش نشان داد که برگ گیاهی سیاه گیله، فشار خون، 
چربی و قند خون افراد مبتال به دیابت نوع 2 را بدون عارضه  جانبی، 

کاهش می دهد.
از  یکی   Vaccinium arctostaphylos یا  سیاه گیله  ایسنا،  گزارش  به 
گیاهانی است که در طب سنتی ایران به عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرد. 
این گیاه در جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی، اردبیل و ارتفاعات گیالن و 

همچنین کالردشت یافت می شود.
بوته سیاه گیله به صورت درختچه ای متراکم است و گل های آن خوشه ای و 
به رنگ های سفید، صورتی و ارغوانی روشن هستند. میوه آن ترش و شیرین، 
گرد و به رنگ ارغوانی تا سیاه است و غبار سفید رنگی نیز روی آن را می پوشاند. 
گیاه بلوبری خویشاوند اروپایی سیاه گیله است و از نظر ظاهری شباهت زیادی 
به آن دارد. همچنین در برخی منابع سیاه گیله را با نام قره قات نیز می شناسند.

ر طب سنتی ایرانی، از برگ ها و میوه های سیاه گیله به عنوان کاهش دهنده 
فشار خون و ضد دیابت استفاده می شود. فشار خون، چربی خون و دیابت نوع 
افزایش می دهند.  را  بیماری های قلبی عروقی  از عواملی هستند که خطر   2

بیماری های قلبی عروقی اصلی ترین دلیل مرگ در جهان هستند.
دارند،  مهمی  نقش  داروها  اکتشاف  در  هم  هنوز  گیاهان  که  آن جا  از 
پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( و پژوهشکده گیاهان دارویی 
جهاد دانشگاهی به بررسی تأثیرات گیاه سیاه گیله بر فشار خون و چربی خون 

بیماران مبتال به دیابت نوع 2 پرداختند.
دکتر رضا محتشمی؛ استادیار بیماری های داخلی دانشگاه علوم پزشکی بقیه 
اهلل )عج(، دکتر حسن فالح حسینی؛ دانشیار فارماکولوژی پژوهشکده گیاهان 

دارویی و همکارانشان در این پژوهش مشارکت داشتند.
این پژوهش از اردیبهشت 1۳92 تا خرداد 1۳9۶ در کلینیک بیماری های 
متابولیک دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. شرکت کنندگان در پژوهش، 
100 بیمار مبتال به دیابت نوع 2 بودند که فشار خون و چربی باال داشتند و 
سن آن ها بین ۴0 تا 80 سال بود. این بیماران به صورت تصادفی در دو گروه 

آزمایش و دارونما قرار گرفتند.
افرادی که در گروه آزمایش قرار داشتند به مدت دو ماه و سه بار در روز 
کپسول حاوی عصاره برگ سیاه گیله را در کنار دیگر داروهایشان استفاده کردند 
و افراد گروه دارونما از کپسول حاوی پودر نان تست مصرف کردند. بیماران از 
محتوای کپسول ها اطالعی نداشتند تا از تأثیر دارونما بر روی آن ها جلوگیری 

شود.
اتمام، فشار خون بیماران گرفته  از  پیش از شروع این آزمایش و ماه پس 
شد و قند و چربی خون آن ها نیز از طریق آزمایش خون مورد بررسی قرار 
گرفت. همچنین برای اطمینان از ایمن بودن این گیاه، آنزیم های کبدی و میزان 
کراتینین بیماران نیز بررسی شد و پژوهشگران از بیماران خواستند تا هرگونه 

مشکلی را گزارش کنند.
نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره هیدروالکلی برگ گیاه سیاه گیله، دارای 
اثرات ضد فشار خون بود و چربی خون بیماران دیابتی را بدون عارضه جانبی 

کبدی و کلیوی کاهش داد.
پژوهشگران در خصوص نتایج به دست آمده، بیان کردند: عصاره برگ گیاه 
Vaccinium arctostaphylos یک عامل بدون خطر و مؤثر در درمان فشار 
خون، قند خون و چربی خون باال در بیماران مبتال به دیابت نوع 2 است و این 

گیاه می تواند از مشکالت قلبی عروقی ناشی از دیابت جلوگیری کند.
نتایج این پژوهش، زمستان 2019 در آخرین شماره مجله ی علمی پژوهشی 
توسط  بین المللی  این مجله  است.  به چاپ رسیده  ابن سینا  دارویی  گیاهان 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد و به زبان انگلیسی منتشر می شود.
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