
 اردبیل آوردگاه نخبگان کشتی جهان

بازگشت به ریشه ها

استفاده از پرتو فروسرخ برای درمان خارش پوست

شهر کشتی پرور اردبیل در آخرین روزهای سرد پاییزی خود در حالی که هنوز 
به مهمانی برف نرفته، از روز پنجشنبه میزبان قویترین کشتی گیران فرنگی کار 

جهان است.
فرودگاه کوچک شهر اردبیل که این روزها مسافرانش هر از چند گاهی به سبب اوضاع 
نابسامان هوا شاهد لغو پروازهای آن هستند، از روز چهارشنبه در هوایی آفتابی اما سرد 
که احتمال لغو پروازهایش را به صفر می رساند، چشم براه ورود کاروان کشتی گیران از 

چهار گوشه جهان است.
روسیه، ترکیه، گرجستان، اوکراین، صربستان و قرقیزستان قدرت های برتر جهان از روز 
پنجشنبه 29 آذر رقابت های خود را در کنار سه تیم داخلی »بیمه رازی اردبیل«، »سینا 
صنعت ایذه« و »شهدای مدافع حرم اردبیل« در ورزشگاه مجهز و زیبای شش هزار نفری 

رضا زاده برگزار خواهند کرد.
این ورزشگاه بهار و تابستان گذشته میزبان رقابت های قدرتمندان والیبال آسیا بود که با 
استقبال بی نظیر تماشاگران خونگرم اردبیلی برگزار شد و مرکز نشینان را مجاب کرد تا نیم 
نگاهی هم به استعدادهای غنی شهرستان ها در میزبانی رقابت های جهانی داشته باشند.

اردبیل آماده برگزاری مسابقات جام باشگاه های کشتی فرنگی جهان
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با اعالم آمادگی این استان برای برگزاری هر 
چه مناسب مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان گفت: زیرساخت های الزم 
برای برپایی مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان در اردبیل آماده است و همه 
مسووالن استان بویژه شخص استاندار کوشش های بسیار برای میزبانی شایسته اردبیل از 

این مسابقات انجام داده اند.
وی با اشاره به وجود زیرساخت های ورزشی و مراکز اقامتی مناسب در استان اظهار کرد: 
سرسرای ورزشی شش هزار نفری اردبیل پس از سالن سرپوشیده 12 هزار نفری تهران 

بهترین مکان برای برگزاری انواع مسابقات در کشور است.
او گفت: برگزاری مسابقاتی در این سطح و کیفیت افزون بر توسعه و پیشرفت ورزش با 

توجه به حضور کاروان ورزشی از کشورهای مختلف جهان و ایران سبب رونق گردشگری 
ورزشی و اقتصادی استان خواهد شد.

 تماشای مسابقات رایگان است
به گفته مسووالن استان، با توجه به جایگاه ویژه کشتی فرنگی و عالقه خاص شهروندان 
اردبیلی به این رشته ورزشی تماشای مسابقات لیگ جهانی کشتی فرنگی برای عالقه 
مندان رایگان خواهد بود. بهرام آقاخانی مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از نفروختن 
بلیت مسابقه های کشتی فرنگی باشگاه های جهان خبر داد و گفت: تماشای این رقابت ها 
رایگان خواهد بود و همچنین از سفیران کشورهای حاضر در این رقابت ها نیز برای دیدن 

مسابقه ها و سفر به اردبیل دعوت شده است.
وی تاکید کرد: حضور پرشور تماشاگران اردبیلی بی شک در روحیه گرفتن تیم های 
ایرانی موثر خواهد افتاد و نقش مهمی در موفقیت کشتی گیران خواهد داشت ضمن 
اینکه نمایشی از حضور بی سابقه تماشاگران و میزبانی شایسته اردبیلی ها در این رقابت 

ها ارایه خواهد شد.
 روس ها، ترک ها و صرب ها با قهرمانان مطرح خود می آیند

تیم ترکیه با تعدادی از کشتی گیران عنوان دار خود از جمله »رضا کایالپ« دارنده نشان 
های جهانی و المپیک در جام باشگاه های کشتی فرنگی جهان در اردبیل حضور می یابد.

ویتالی کابالویف )دارنده نقره زیر 23 سال جهان و قهرمان بزرگساالن روسیه، جامبوالت 
لوکایف )دارنده نقره زیر 23 سال اروپا، گادجی مراد جالل اف دارنده مدال نقره جوانان اروپا، 
یوگنی سالیف دارنده نقره بزرگساالن جهان 2014، مراد لوکایف دارنده برنز جوانان جهان، 

واسیلی پرشین دارنده برنز اروپا از جمله چهره های مطرح تیم »لجیون« روسیه هستند.
همچنین تیم صربستان نیز در ترکیب خود از »داور استفانک« قهرمان المپیک و جهان 
در وزن 72 کیلوگرم، »ویکتور نمس« دارنده نشان طال و برنز جهان در وزن 82 کیلوگرم 
و »الکساندر ماکسیموویچ« دارنده نشان برنز اروپا و نفر پنجم جهان در وزن 77 کیلوگرم 

بهره می گیرد.

بقیه تیم ها نیز در ترکیب شان نامداران خود را همراه دارند ضمن اینکه دو تیم لیگ 
برتری ایران نیز در کنار چهره های مدال آور داخلی از قهرمانان جهانی سود می برند.

تیم کشتی بیمه رازی اردبیل برای این رقابت ها »الدنیز عزیزلی« دارنده مدال طالی 
پیکارهای جهانی سال 2018از جمهوری آذربایجان و »سرگئی سیمینوف« دارنده مدال 

برنز المپیک و طالی پیکارهای جهانی از کشور روسیه را جذب کرده اند.
تیم سینا صنعت ایذه در این رقابت ها از دو فرنگی کار گرجستانی به نام های »شماگی 

بولکوادزه« و »راماز زوییدزه« بهره می برد.
مسابقات جهانی و فرصت بازسازی کشتی اردبیل

برگزاری مسابقات جام باشگاه های کشتی فرنگی جهان در اردبیل فرصتی است که 
کشتی به رخوت نشسته این استان تکانی خورده و به خود آید، هر چند که تیم رازی 
اردبیل توانست قهرمان لیگ برتر کشور شود اما به اعتقاد کارشناسان این تیم چندان هویت 
بومی نداشته و تقریبا همه اعضای آن از کشتی گیران مطرح و غیر بومی کشور و خارجی 
به شمار می رود. به گفته کارشناسان، حضور تیم رازی در لیگ کشتی فرنگی ایران چندان 

تاثیری در روند رشد کشتی استان نداشته و تنها نام اردبیل را با خود یدک می کشد.
برگزاری مسابقات لیگ کشتی فرنگی باشگاه های جهان در اردبیل فرصتی به دست آورد 
که تیمی بومی که اکثریت آن را کشتی گیران اردبیلی تشکیل می دهد در این مسابقات 
حضور یابد. تیم مدافعان حرم اردبیل با بهره گیری از هفت کشتی گیر اردبیلی موقعیتی 

کسب کرده تا به رقابت با تیم های قدرتمند جهان و ایران بپردازد.
کشتی گیران اردبیلی در این رقابت ها بدون توجه به نتایج آن فرصت گرانبهایی برای 
کسب تجربه به دست آورده اند و باید از آن نهایت استفاده را ببرند. پنجشنبه و جمعه 
روزهای خاطره انگیزی برای ورزشکاران و شهروندان ورزش دوست اردبیل است تا شاهد 
هماوردی قهرمانان رشته جذاب کشتی فرنگی باشند، بی شک سرسرای شش هزار نفری 
اردبیل مملو از تماشاگر خواهد بود و بار دیگر اردبیلی ها مهمان نوازی خود را ثابت کرده و 

آن را مقابل چشمان کشتی دوستان جهان به نمایش خواهند گذاشت.

شایعاتی که چندی پیش در رابطه با احتمال ساخت لینکلن کانتیننتال با درهای 
عکس بازشو یا خودکشی مطرح شده بودند، صحت داشتند. زیرا سازنده آمریکایی 
رسماً سدان پرچم دار خود را با درهای عکس بازشو معرفی کرده است. بدین ترتیب 
این درها که یکی از معروف ترین و اصلی ترین ویژگی های طراحی کانتیننتال های دهه 
 Coach Door Edition 60 میالدی بودند دوباره احیا شده اند؛ اما این خودرو که
نام گرفته، یک نسخه ویژه است که به مناسبت هشتادسالگی کانتیننتال معرفی شده 
و متأسفانه تنها 80 دستگاه از آن برای مدل 2019 ساخته می شود. البته گفته شده 

برای مدل 2020 هم تعداد محدود دیگری ساخته خواهد شد.
هرچند این کانتیننتال ویژه در ظاهر غیر از درهای عکس بازشو تفاوت دیگری با 
نسخه استاندارد خود ندارد اما فاصله محوری آن 15.2 سانتیمتر بیشتر شده تا امکان 
نصب درهای عقب بزرگ تر فراهم گردد. این افزایش فاصله محوری همچنین فضای 
پای بیشتری را هم برای سرنشینان عقب به همراه داشته که به ادعای لینکلن بهترین 
در این کالس است. در این قسمت همچنین صندلی های شخصی بسیار لوکس با 
کنسول میانی نصب شده است. به منظور سهولت در ورود و خروج، درهای عقب 
خودرو نیز به صورت کامل 90 درجه باز می شوند. این درها به سیستم الکتریکی هم 

مجهز هستند که آن ها را به صورت برقی باز و بسته می کند.
هنگامی که مالک این کانتیننتال ویژه به خودروی خود نزدیک می شود، به منظور 

خوشامدگویی، از زیر آینه های جانبی و همین طور دستگیره درهای عقب، نوری روی 
زمین نقش می بندد. در داخل روی رکاب های عقب نیز پالکی تعبیه شده که شماره 
تولید خودرو از 80 روی آن نوشته شده است. در کنسول میان صندلی های عقب این 
سدان لوکس آمریکایی بخش قابل انعطافی به عنوان نگه دارنده تبلت تعبیه شده که به 
پد شارژ بی سیم هم مجهز است. هرچند در این نسخه ویژه کانتیننتال تمرکز اصلی 
روی سرنشینان عقب بوده است اما برای راننده هم ویژگی هایی چون تنظیم 30 جهته 

صندلی و نمایشگر سرباالی استاندارد در نظر گرفته شده است.
کانتیننتال Coach Door Edition صرفاً با قوی ترین پیشرانه نسخه استاندارد 
یعنی 3 لیتری V6 توئین توربو عرضه می شود. این موتور 400 اسب بخار قدرت و 
540 نیوتن متر گشتاور دارد که به هر چهارچرخ انتقال پیدا می کند. در این ماشین 
سه حالت رانندگی مختلف شامل معمولی، اسپرت و راحت هم تعبیه شده است. 
قیمت دقیق این نسخه ویژه هنوز اعالم نشده است اما مدیر ارتباطات لینکلن قیمتی 
در حدود 100 هزار دالر را برای آن اعالم کرده است که بیش از دو برابر قیمت پایه 
46 هزار دالری نسخه استاندارد است. خریداران همچنین می توانند برای این خودرو 
سرویس Black Label لینکلن را هم سفارش دهند که شامل خدماتی چون 
 Coach Door بررسی ساالنه خودرو و کارواش رایگان می شود. لینکل کانتیننتال

Edition در تابستان 2019 راهی نمایندگی های فروش خواهد شد.

پژوهشگران اروپایی با استفاده از پرتوهای فروسرخ، روش 
جدیدی برای مقابله با خارش پوست ارائه داده اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، خارش برای همه افراد 
ناخوشایند است اما هنگامی که خارش به اگزما تبدیل شود، 
یک مشکل جدی به شمار می رود. احساس خارش هنگامی رخ 
می دهد که سلول های عصبی خاصی در سطح پوست به دالیل 

گوناگون، فعال می شوند.
دانشمندان آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی اروپا، راه حل 
این روش، داروی  ارائه داده اند. در  این مشکل  برای  بلندمدتی 
فعال شده با نور را در پوست تزریق می کنند. این گروه پژوهشی 
به سرپرستی پاول هپنستال و لیندا ناچی، یک ماده شیمیایی 
ارائه داده که فقط به این سلول ها متصل می شود. با قرار گرفتن 
ماده شیمیایی در معرض پرتو فروسرخ، سلول ها از سطح پوست 

خارج می شوند اما سلول های عصبی دیگر که احساس گرما، درد یا 
لرزش را منتقل می کنند، تحت تاثیر قرار نمی گیرند.

در آزمایش هایی که با این دارو روی موش های مبتال به اگزما و 
یک بیماری پوستی ژنتیکی موسوم به آمیلوئیدوز صورت گرفت، 
خارش تا چندین ماه متوقف شد. در نتیجه قطع شدن احساس 
خارش، التهاب پوست نیز کاهش یافت و ترمیم آن آغاز شد. از آنجا 
که یکی از مشکالت احساس خارش، وخامت آسیب پوستی است، 

دارو می تواند به حل این مشکل نیز کمک کند.
دانشمندان در حال حاضر سعی دارند آزمایش هایی را روی بافت 
انسانی انجام دهند. هپنستال گفت: ما امیدواریم روزی روش ما، 
برای کمک به افراد مبتال به بیماری های پوستی از جمله اگزما 
ابداع  با شرکای صنعتی برای  کارآمد باشد. هدف ما همکاری 

روش های درمانی انسانی و حیوانی است.

صاحب امتياز و مدير مسئول: پویا وکيلي
دفتر مرکزي: تهران، خیابان نجات الهی، روبروی خیابان اراک، کوچه4، پالک4
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کنعانی زادگان: مهم نیست چه کسی بازی کند

فقط قهرمانی می خواهیم
امیدوار است در  ایران می گوید  مدافع تیم ملی فوتبال 

ادامه مسووالن ورزشی از این تیم حمایت کنند.
حسین کنعانی زادگان در گفت وگو با ایسنا، درباره شرایط اردوی 
تیم   ملی در قطر، اظهار کرد: شرایط خیلی خوبی را داریم و همه 
چیز خوب است و در کمپ خیلی خوبی تمرین می کنیم. این 
جا چمن طبیعی بسیار خوبی هم در اختیارمان قرار گرفته است 
و کادر فنی هم در تالش هستند که روز به روز تمرینات خوبی 

برایمان  در نظر بگیرند تا شرایط مان بهتر شود.
وی درباره دیدار تدارکاتی برای فلسطین و قطر هم گفت: کاش 
بازی بهتری برای تیم   ملی در نظر می گرفتند، چرا که این گونه 
آسیا  در  قدرتمندی  تیم های  بهتری می خوردیم، چون  محک 
هستند که باید برابر آن ها به میدان برویم. البته ما با این شرایط 
هم  قول می دهیم همه تالش مان را انجام دهیم تا مردم ایران 

خوشحال شوند.
کنعانی زادگان درباره این که فهرست کارلوس کی روش هنوز به 
طور نهایی اعالم نشده است، گفت: هیچ فرقی نمی کند که  من 
یا بازیکن دیگری در تیم   ملی باشد. تیم   ملی کشورمان است و 
همه باید دست به دست هم دهیم تا این تیم به موفقیت برسد. 
حاال هم حرف هایی در رسانه ها و فضای مجازی زده می شود اما 
خب ما  فکر و ذکرمان را برای موفقیت تیم   ملی گذاشته ایم و 
فرقی ندارد که چه کسی در تیم   ملی بازی کند. هر بازیکنی باشد 
برای موفقیت تیم تالش خواهد کرد. بازیکن تیم   ملی فوتبال ایران 
در بخش دیگری از صحبت هایش درباره جام ملت های آسیا هم، 
گفت: پیش از جام جهانی مصدومیتی گریبانگیر من شد و رباط 
صلیبی  پایم آسیب دید و نتوانستم در جام جهانی باشم اما در 
مقدماتی جام جهانی همه بازی ها را حضور داشتم اما االن شرایط 
خوبی دارم و با عملکرد خوبی که در باشگاهم داشته ام، توانستم 
دوباره به تیم ملی دعوت شوم و با بازی های اخیری  که انجام 

داده ام خودم را به کادر فنی ثابت کردم.
وی در ادامه درباره حریفان ایران در جام ملت های آسیا هم، 
گفت: همه حریفان آمده اند که نتیجه  خوبی بگیرند. همه تیم ها 

برای قهرمانی می آیند و نمی توان تیمی را دست کم بگیریم. ما هم 
یک پای اصلی قهرمانی هستیم. طبیعتا ژاپن، استرالیا، عراق و کره 
جنوبی از شانس های قهرمانی به حساب می آیند. ما هم به جز 

قهرمانی به چیز دیگری فکر نمی کنیم.

کنعانی زادگان در پایان، اضافه کرد: بازی به بازی پیش می رویم 
که هر بازی حکم فینال را برای ما دارد. هر بازی که انجام می دهیم 
سعی می کنیم فقط روی همان بازی تمرکز کنیم. مطمئنا کادر 
فنی هم نکات فنی را به ما گوش زد می کند تا بازیکنان هم با 

عملکرد خوب در این بازی ها بتوانند باعث موفقیت تیم   ملی شوند. 
متاسفانه ما بدرقه خوبی نداشتیم اما ان شاء اهلل در ادامه مسووالن 
و مردم در کنار این تیم باشند چون امسال حرف های زیادی برای 

گفتن داریم.
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پند روز

عامل مؤثر در افزایش وزن که ارتباطی به رژیم غذایی 
ندارند

اگر تغذیه مناسبی دارید اما دچار افزایش وزن شده اید، باید بدانید که تغییر 
وزن دالیل مختلفی دارد. بسیاری از کسانی که اضافه وزن دارند و در تالش 
هستند به اندام دلخواه شان برسند، روش های مختلف کاهش وزن را به 
خوبی به کار می  گیرند و تصور می کنند کاری که باید را انجام می دهند. 
آن ها کالری های مواد غذایی را می شمارند، رژیم سفت و سختی دارند و 
ورزش می کنند. با این وجود، به جای آنکه وزن کم کنند، وزن شان باال 

می رود. 
اختالالت هورمونی

هورمون ها مواد شیمیایی ای هستند که بیشتر وظایف بدن را کنترل می کنند. 
اگر بدون هیچ دلیل مشخصی دچار اضافه وزن شده باشید، این مسأله می تواند 
ناشی از برهم خوردن تعادل هورمونی بدن تان باشد. بعضی هورمون های بدن که 
تأثیر بیشتری در باال رفتن وزن دارند عبارتند از انسولین، لپتین، گرلین، استروژن، 
کورتیزول، تستوسترون، پروژسترون، مالتونین، گلوکوکورتیکوئیدها و هورمون های 

غده تیروئید.
بیماری ها

بیماری های زیادی هستند که باعث باال رفتن وزن می شوند. یکی از رایج ترین این 
بیماری ها در زنان سندرم تخمدان پلی کیستیک است که باعث بر هم خوردن تعادل 
هورمون های جنسی می شود و می تواند منجر به ناباروری شود. اما با کمک رژیم های 

غذایی و مصرف دارو می توان جلوی تأثیر این بیماری در وزن بدن را گرفت.
بعضی از صدمات مغزی، به ویژه آسیب هایی که به بخش هیپوتاالموس مغز 
وارد می شود هم می تواند باعث باال رفتن وزن شود. هیپوتاالموس بخشی از مغز در 
نزدیکی غده هیپوفیز است که اشتهای ما را کنترل می کند. البته داروهایی وجود دارد 

که مصرف آن ها می تواند به کنترل اشتها کمک می کند.
ژنتیک

گرچه ژنتیک باعث می شود کسی استعداد چاقی داشته باشد یا به سختی وزن 
کم کند، اما غلبه بر آن کار غیر ممکنی نیست. بسیاری از افراد با خود فکر می کنند 
که پدر و مادرشان چاق هستند و بنابراین آن ها هم محکوم به چاقی اند و هیچ کاری 
از دست شان بر نمی آید. اما چاره کار شما پیشگیری است. شما باید از دوران جوانی، 
قبل از آنکه وزن تان خیلی باال برود، سبک زندگی سالمی را در پیش بگیرید. ژنتیک 

حرف آخر را نمی زند و عوامل محیطی هم می توانند تأثیر زیادی داشته باشند.
باال رفتن سن

بعد از 50 سالگی، روش های کاهش وزن دیگر به اندازه دوران جوانی روی بدن 
تأثیر ندارند. هر چند سال یک بار، سرعت سوخت و ساز بدن به میزان 2 درصد 
کاهش پیدا می کند، بنابراین با باال رفتن سن، کاهش وزن دشوارتر می شود. برای 
جلوگیری از این مسأله کاری که می توانیم انجام دهیم این است که انجام ورزش های 

عضله ساز را ادامه دهیم.
اگر ورزش هایی انجام ندهیم که عضالت بدن را به کار می گیرند و آن ها را قوی تر 
می کنند، هر چه سن باالتر رود، توده عضالنی خود را از دست خواهیم داد. عالوه 
بر این، با افزایش سن هورمون ها تغییر می کنند و تغییرات دیگری هم در بدن رخ 
می دهد که باعث افزایش می شوند. اما غلبه به این مشکل هم ممکن است، همانطور 
که افرادی هستند که در سنین باال با استفاده از رژیم غذایی و ورزش کردن، وزن 

خود را کاهش می دهند. نکته این است که روشی مناسب خودتان را پیدا کنید.
اضطراب

بدن ما اضطراب را نوعی تهدید تلقی می کند و با یک واکنش جنگ یا گریز به آن 
عکس العمل نشان می دهد )واکنش جنگ یا گریز به عکس العمل اولیه و غریزی بدن 
در برابر یک تهدید یا حمله برای نجات جان ما اطالق می شود(. وقتی اضطراب دارید، 
بدن شما دیگر نمی تواند روی کم کردن وزن تان تمرکز داشته باشد و فقط شما را 

آماده می کند که بتوانید با اضطراب تان بجنگید یا از آن فرار کنید.
اضطراب مزمن، مثل شرایط کارمندی که دائماً به خاطر کارش تحت فشار قرار 
دارد یا دانشجویی که امتحان دارد، می تواند به مغز صدمه بزند و باعث شود هوس 

خوردن غذاهایی را کنیم که نوستالژیک هستند یا حس خوبی به ما می دهند.
به عالوه، اضطراب می تواند سلول های چربی را اندکی پایدارتر کند. با این حال، 
احتماال باال رفتن وزن در چنین شرایطی بیشتر به این دلیل است که هنگام اضطراب 

کالری بیشتری دریافت می کنیم.
کمبود خواب

وقتی به اندازه کافی نمی خوابید، بدن کمبود خواب تان مانند اضطراب پردازش 
می کند. افراد بزرگسال شب ها باید دست کم 7 ساعت بخوابند. در غیر این صورت، 
بدن آن ها پاسخ هورمونی مناسبی به مقدار چربی ای در آن ذخیره می شود نخواهد 
داشت. در این حالت، بدن وقتی متوجه می شود خواب کافی نداشته اید، تصور می کند 
اتفاق اضطراب آوری در جریان است، بنابراین برای آنکه خودش را حفظ کند چربی 
بیشتری ذخیره می کند و احساس گرسنگی را بیشتر می کند. علت این مسأله به 
پروسه تکامل انسان بر می گردد. از طرفی دیگر، هر چه مدت زمان بیشتری بیدار 

بمانید، احتمال بیشتری وجود دارد که دوباره گرسنه شوید و سراغ غذا بروید.

امکان افزودن افراد بیشتر در تماس های ویدیویی 
اینستاگرام ممکن شد

اینستاگرام روز گذشته آپدیت تازه ای را برای قابلیت چت ویدیویی خود در 
دایرکت ارائه کرد تا افزودن دوستان بیشتر به گپ های ویدیویی آسان تر از 

هر زمان دیگری شود.
این قابلیت تازه برای ویدیو چت های اینستاگرام با انتشار ویدیویی کوتاه در خود 
این پلتفرم و همچنین اکانت توییتری آن به کاربران معرفی شد. به لطف این قابلیت 
حاال کاربران اینستاگرام می توانند در دایرکت، افراد را به چت ویدیویی در حال انجام 
خود اضافه کنند. برای این منظور صرفا کافیست در حین تماس ویدیویی اینستاگرام 
صفحه را به باال سوایپ کنند تا دوستان بیشتری وارد گفت وگوی تصویری شما شوند 

و همزمان خللی هم در مکالمه تان ایجاد نشود.
گفتنی است قابلیت تماس ویدیویی اینستاگرام نخستین بار در تابستان گذشته 
ارائه شد و حداکثر تعداد افرادی که می توانستند در این گفت وگوها حضور داشته 

باشند چهار نفر بود که در نهایت در ماه اکتبر به شش نفر افزایش یافت.
آپدیت مذکور بعد از افزوده شدن قابلیت چت صوتی در دایرکت ارائه می شود که 
هفته گذشته خبر مربوط به آن منتشر شد. با این حال اما الزم است اشاره کنیم 
که این قابلیت با امکان افزودن کلیپ های صوتی در اپپ iMessages تفاوت دارد.
اینستاگرام در بیانیه خبری خود دراین رابطه اینطور آورده است: »پیام های صوتی 
موجود در دایرکت اینستاگرام کامال متفاوت از قابلیت ارسال پیام های صوتی در 
 Keep اپل است؛ در این پلتفرم چنانچه کاربر با کمک دکمه Messages پلتفرم
تمایل خود را برای حفظ این پیام ها اعالم نکرده باشند بعد از دقایقی از رشته 

گفت وگوهای صورت گرفته حذف می شوند.
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