
در انتظار حمایت مردم از وزنه بردار ایران

سهراب مرادی نامزد کسب عنوان بهترین وزنه بردار ۲۰۱۸ شد

CES ۲۰۱۹ نمایشگاه

نظارت کامل بر کودک با فناوری  موتوروال

درد گردن پیامد استفاده نادرست از رایانه

فدراسیون  سوی  از  جهان،  و  ایران  وزنه برداری  قهرمان  مرادی،  سهراب 
جهانی کاندیدای کسب عنوان بهترین وزنه بردار سال ۲۰۱۸ شد.

به گزارش ایسنا، فدراسیون جهانی وزنه برداری مطابق سال های گذشته، نظرسنجی 
برای انتخاب بهترین وزنه بردار سال را راه اندازی کرده و کاربران با نظرات خود می توانند 

بهترین وزنه بردار جهان را در سال ۲۰۱۸  انتخاب کنند.
در بخش مردان، سهراب مرادی از ایران جزو کاندیداها است که برای به دست 
آوردن این عنوان باید با چهار وزنه بردار دیگر به رقابت بپردازد.آخرین مهلت شرکت در 
این نظرسنجی تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ است و سهراب مرادی برای رسیدن به این عنوان 
به حمایت مردم نیاز دارد. از این رو کاربران می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی 

https://www.iwf.net/best-lifters-۲۰۱۸/ در این نظرسنجی شرکت کنند.
اسامی وزنه برداران کاندیدا در بخش مردان به شرح زیر است:

۱- یولی ایراوان از اندونزی، قهرمان دسته ۶۱ کیلوگرم جهان.
۲- لیئو ژیائو جون از چین، قهرمان دسته ۸۱ کیلوگرم جهان.
۳- سهراب مرادی از ایران، قهرمان دسته ۹۶ کیلوگرم جهان.

۴- سیمون مارتیروسیان از ارمنستان، قهرمان دسته ۱۰۹ کیلوگرم جهان.
۵- الشا تاالخادزه از گرجستان، قهرمان دسته ۱۰۹+ کیلوگرم جهان.

* اسامی کاندیداها در بخش زنان:
۱- سوکانیا سریسورات از تایلند، قهرمان دسته ۵۵ کیلوگرم جهان.
۲- هسینگ چون از چین تایپه، قهرمان دسته ۵۹ کیلوگرم جهان.

۳- دنگ وی از چین، قهرمان دسته ۶۴ کیلوگرم جهان.
۴- لیدیا والنتین از اسپانیا، قهرمان دسته ۸۱ کیلوگرم جهان.

۵- تاتیانا کاشیرینا از روسیه، قهرمان دسته ۸۷+ کیلوگرم جهان.

شرکت آمریکایی موتوروال  در نمایشگاه CES ۲۰۱۹ از دستگاه هوشمند 
نظارت بر نوزاد خود رونمایی کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از سی نت، موتوروال)Motorola( یکی از بزرگ ترین 
شرکت های چندملتی آمریکایی در زمینه ساخت سخت افزار، ریزپردازنده، تلفن 
همراه و سایر وسایل ارتباطی، در نمایشگاه CES ۲۰۱۹ از دستگاه نظارت بر 
نوزاد هالو)Halo( که سالمت نوزاد را به طور کامل بررسی می کند، رونمایی کرد.
شرکت موتوروال دوربین هایی با پلتفرم های قابل تعویض و ردیاب سالمت نوزاد 

در رختخواب را توسعه داده است.
پلتفرم نظارت بر نوزاد هالو به تخت یا گهواره نوزاد برای یک دید و نظارت 
کلی بر کودک متصل می شود. این دوربین باکیفیت p ۱۰۸۰ شامل برد دید در 
شب مادون قرمز تا ۱۰ متر و صوت دو طرفه است که می تواند صداها را توسط 
دوربین تحت شبکه)IP Camera( دریافت و انتقال دهد و این قابلیت هنگام 

شنیدن صدا و حرکتی از کودک فعال می شود.
 دوربین تحت شبکه)IP Camera( نوعی از دوربین است که معموالً برای 
سامانه های حفاظتی و نظارت تصویری استفاده می شود و برخالف دوربین های 

مدار بسته آنالوگ از پروتکل های شبکه برای ارسال اطالعات استفاده می کند.
برنامه Hubble نحوه عملکرد دوربین ها را  از  با استفاده  کاربران می توانند 
کنترل و مشاهده کنند. در باالی دوربین نیز یک حلقه نوری درخشان است. 
همچنین در پلتفرم مذکور گزینه ای برای پخش الالیی یا ضبط صدای الالیی 
 Halo وجود دارد. در حال حاضر اسپیکرهای Halo والدین از طریق بلندگوهای
در سایت BuyBuyBaby با قیمت ۲۴۹ در دسترس است اما اسپیکرهای 
Halo همراه با یک صفحه نمایش نظارت بر کودک قابل حمل با قیمت ۲۹۹ 

دالر عرضه می شود.
عالوه بر  پلتفرم نظارت بر کودک Halo ، شرکت موتوروال از یک دوربین با 
پایه های قابل تعویض به نامMotorola Mods نیز رونمایی کرد. انتظار می رود 

در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹، موتوروال این دوربین را عرضه کند.
تاکنون شرکت موتوروال قیمت دوربین Motorola Mods را اعالم نکرده 
است، اما برخی کارشناسان تخمین زده اند که قیمت این دوربین همراه با پایه 

اش ۲۰۰ دالر خواهد بود.
نام  به  هوشمند  نواری  حسگر  یک  شرکت  این  محصول،  دو  این  بر  عالوه 
Comfort Cloud توسعه داده است که حسگر مذکور را می توان به کوسن 
کودک متصل نمود تا الگوهای خواب، ضربان قلب، میزان تنفس، حرکت بدن و 

زمان خواب کودک را کنترل کند.
شوند.  آگاه  داده ها  این  تمام  از   Hubbleبرنامه طریق  از  می توانند  والدین 
عملکرد برنامه مذکور به گونه ای است که اگر مورد خاصی در رابطه با سالمت 

کودک مشاهده شد، به کاربران هشدار می دهد.
حسگر نواری یاد شده توسط کابل Micro-USB شارژ می شود و با هر بار 
شارژ، تا ۸ روز به شارژ مجدد نیاز ندارد. حسگر نواری Comfort Cloud با 

قیمت ۱۹۹ دالر عرضه خواهد شد.

اغلب هنگام کار کردن با رایانه بدن برای مدت زمان طوالنی 
در یک وضعیت ثابت باقی می ماند، سر به پایین خم شده 

و چشم ها بیش از حد معمول به مانیتور نزدیک می شوند.
به گزارش ایسنا، گروهی از پزشکان آمریکایی در مطالعه ای 
نشان دادند که چگونه این وضعیت بدن آسیب های جدی به همراه 
دارد. قرچ قروچ صدا کردن گردن، گرفتگی ماهیچه ها، احساس 
خستگی، سردرد، تمرکز نداشتن و آسیب های جدی طوالنی مدت 
به مهره های ستون فقرات از پیامدهای این مدل نشستن هستند.

زمانیکه وضعیت بدن هنگام نشستن به شکل راست و صاف 
باشد عضالت کمر به آسانی قادر به تحمل وزن سر و گردن به 
اندازه حدود پنج کیلوگرم هستند. اما زمانیکه سر به سمت جلو 
خم باشد و زاویه ۴۵ درجه ای داشته باشد، گردن همچون نقطه 
اتکایی عمل می کند. در این حالت، وزن عضالت گردن و سر برابر 

با ۲۰ کیلوگرم است. در این شرایط جای تعجب نیست که فرد با 
سفتی گردن و درد کمر و شانه ها روبرو شود.    

اگر از دسته افرادی هستید که اکثر مواقع از درد گردن رنج 
می برید ضرورت دارد وضعیت نشستن خود هنگام کار با رایانه را 
کنترل کنید. هرچند ابتال به درد گردن در افرادی شایع است که 
مدت زمان طوالنی به دلیل موقعیت شغلی  صرف کار با کامپیوتر 
می کنند اما این مشکل می تواند در افرادی که به شکل نادرست از 

این وسیله استفاده می کنند نیز دیده شود.
گرفتگی  از  پیشگیری  منظور  به  دیلی،  مدیکال  گزارش  به 
ماهیچه ها الزم است فشاری به شانه ها وارد نشود و به شکل قوز 
کرده نباشند. همچنین مانیتور باید در ارتفاعی باشد که برای کار 
کردن با آن نیازی به خم کردن گردن نداشته باشیم. مچ ها و 

ساعدها نیز موازی با سطح میز باشند.

صاحب امتياز و مدير مسئول: پویا وکيلي
دفتر مرکزي: تهران، خیابان نجات الهی، روبروی خیابان اراک، کوچه۴، پالک۴
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 رونمایی رسمی از مدل جدید تیم ملی

مالک همه چیز
کی روش پس از جام جهانی، نشان داده مربی پراگماتیستی 
است و بر اساس شرایط، سبک بازی تیمش را کامال تغییر 

می دهد.
به گزارش وبسایت نود، ایران مقابل یمن عالوه بر نتیجه، در 
مالکیت توپ هم نمایشی یک طرفه داشت و بیشتر از ۷۰ درصد 
مسابقه، صاحب توپ بود. آماری که با سبک بازی تیم ملی در 
سال های اخیر و به خصوص جام جهانی، تفاوت زیادی دارد. 
تیم ملی در بازی های پیش از جام جهانی و خود جام، کامال 
روی پرس و ضد حمالت تمرکز کرده بود و جزو تیم هایی بود 
که کمترین میزان مالکیت توپ را داشتند. کی روش در جواب 
و  شرایط  اساس  بر  بازی  سبک  این  داشت  اعتقاد  انتقادها، 
بازیکنان تیم ملی انتخاب شده و مربی دفاعی نیست. او پس از 
جام جهانی کامال سبک بازی تیمش را برای جام ملت ها تغییر 
داد و نشان داد بیشتر از هر چیز، یک مربی عمل گراست و بر 

اساس شرایط، روش بازی تیمش را انتخاب می کند.
ایران جام جهانی روسیه را با ۳۶ درصد مالکیت مقابل مراکش، 
۳۰ درصد مقابل اسپانیا و ۳۲ درصد مقابل پرتغال تمام کرد. 
بالفاصله پس از جام جهانی، روش بازی تیم ملی برای بازی 
مقابل تیم های کوچکتر در جام ملت ها عوض شد و ایران، حاال 
تبدیل به تیمی دقیق در مالکیت توپ و ارسال پاس های صحیح 

شده است.
درهای  پشت  قطر  و  فلسطین  با  دوستانه  بازی  دو  بجز 
از جام ملت ها برگزار کرد.  بسته، تیم ملی ۴ مسابقه پیش 
درصد،   ۶۷.۵ ازبکستان  مقابل  ایران  متریکا  آمار  اساس  بر 
مقابل بولیوی ۶۴ درصد، مقابل مقابل ترینیداد ۶۶ درصد و 
مقابل ونزوئال ۶۱ درصد مالکیت توپ داشت. یعنی در تمام 
این بازی ها، بیشتر از ۶۰ درصد مالکیت در اختیار ایران بود. 
تیم هایی که سطوح مختلف، می توانستند شبیه سازی سطح 
رنکینگ  در  ازبکستان  باشند.  ملت ها  جام  در  ایران  رقبای 
هم  و  ایستاده  چهاردهم  رده  در  آسیایی  تیم های  بین  فیفا 
در  بولیوی  است،  نهایی  چهارم  یک  تا  ایران  رقبای  سطح 
رنک ۵۹ فیفا یعنی در حد تیم پنجم آسیاست و قبل از نیمه 
نهایی ایران حریف بزرگتری نخواهد داشت و ونزوئال، از تمام 

تیم ۳۱  باالتری دارد و  ایران در جام ملت ها رنک  حریفان 
رینکینگ فیفا محسوب می شود. ترینیداد هم مثل ازبکستان، 
با رنک ۹۲ می تواند حریفان دور گروهی و یک هشتم نهایی 
را شبیه سازی کند. ایران مقابل تمام حریفان، توانست روند 
در  و  دیشب  کند.  حفظ  را  درصدی   ۶۰ از  بیشتر  مالکیت 
تیم  هم  ملت ها  جام  حریف  ضعیف ترین  مقابل  بازی  اولین 

ملی با ۷۰ درصد این آمار را بهتر کرد.
در تمام این بازی ها بجز ونزودال، آمار پاس های صحیح تیم 
ملی بیشتر از ۸۰ درصد بود و مقابل ونزوئال قوی ترین حریف 
دوستانه ایران، میزان پاس های صحیح ۷۷.۵ درصد بود. تعداد 
پاس ها هم از ۵۵۰ پاس عبور می کرد و فقط مقابل ونزوئال تیم 
ملی ۴۵۰ داد و البته با همین تعداد پاس هم مالکیت برتری 

نسبت به حریف داشت.
نمایش ایران مقابل یمن، رونمایی از سبک جدید تیم ملی در 
بازی های رسمی بود. تیمی که مقابل ضعیف ترین حریفش، یک 
طرفه ترین نمایش ممکن را داشت و حاال باید همین روند را قدم 
به قدم، مقابل تیم های بزرگتر قاره هم جلو ببرد. کاری که در 

بازی های دوستانه، نشان داد توانایی انجامش را دارد.
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پند روز

مهم ترین رویدادهای جهانی سالمت در ۲۰۱۸

سازمان  دبیرکل  آدهانوم،  تئودور  دکتر  میالدی،  سال ۲۰۱۸  مه  ماه  در 
جهانی بهداشت )WHO( در مجمع جهانی بهداشت چشم اندازی جدید 
و برجسته برای سیزدهمین برنامه عمومی کار جهت حمایت از کشورها در 
دستیابی به تمامی اهداف مربوط به سالمت در بحث توسعه پایدار اتخاذ 

کرد.
به گزارش ایسنا، اهداف سه گانه این چشم انداز خواستار مشارکتی بی سابقه به 

دالیل زیر شده است:
- حفاظت بهتر از یک میلیارد نفر بیشتر از مردم در برابر موارد اضطراری سالمت

- بهره مند ساختن یک میلیارد نفر بیشتر از مردم از پوشش بهداشت جهانی
- کمک به یک میلیارد نفر بیشتر از مردم برای بهره مند شدن از سالمت و رفاه 

بهتر
در جهت دستیابی به این اهداف رهبران جهانی سال گذشته میالدی تعهداتی 

جدید را برای مقابله با چالش های بهداشتی در پیش گرفتند از جمله اینکه:
- در نشست سران سازمان ملل متحد در مورد سل در جلسه مجمع عمومی 
سازمان ملل، جهان متعهد شد تا سال ۲۰۲۲ سرمایه گذاری های خود را جهت 
پیشگیری و درمان سل ساالنه تا ۱۳ میلیارد دالر افزایش دهد و رهبران سیاسی از 
سراسر جهان متعهد به بیانیه ای جدید شدند که عالوه بر درمان ۴۰ میلیون بیمار 
مبتال به سل بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، اهدافی چون ارتقای تحقیقات در زمینه 
داروها و تشخیص این بیماری، ترویج دسترسی و توزیع عادالنه این داروها و بسیج 

تامین مالی کافی و پایدار برای پایان دادن به این بیماری مسری را در نظر دارد.
- همچنین رهبران جهانی در نشست سران سازمان ملل متحد در مورد بیماری 
های غیر واگیر که در سال ۲۰۱۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار 
گردید، بیانیه ای سیاسی برای اقدامات بیشتر، شامل تعهد سیاسی، بسیج منابع 
داخلی و پوشش بهداشت جهانی برای توجه به بیماری های غیرواگیر جهت دستیابی 

به هدف سالمت و رفاه مناسب تا سال ۲۰۳۰ میالدی تهیه و منتشر کردند.
- بخش های انرژی، اقلیمی و سالمت در نخستین کنفرانس سازمان جهانی 
بهداشت در مورد آلودگی هوا و سالمت در ماه اکتبر ۲۰۱۸ گردهم آمدند. طی 
این کنفرانس شرکت کنندگان هدف بلندپروازانه کاهش دو سومی تعداد مرگ و 
میرهای ناشی از آلودگی هوا را تا سال ۲۰۳۰ میالدی در پیش گرفتند. تعدادی از 
کشورها و سازمان های بین المللی نیز ۷۰ تعهد داوطلبانه را برای کاهش آلودگی 

هوا اتخاذ کردند.
- در نوامبر ۲۰۱۸ دولت های ملی، کارفرمایان خصوصی، متخصصان دامپزشکی و 
متخصصان بهداشت همگی در دومین فراخوان برای اقدام علیه مقاومت آنتی بیوتیکی 
گردهم آمدند تا راه هایی برای توقف مقاومت آنتی بیوتیکی بیابند که در صورت عدم 

توجه ساالنه جان ۱۰ میلیون نفر را در معرض تهدید قرار می دهد.
افزایش ناآرامی  در برخی کشورها و بحران بهداشت عمومی

در سال ۲۰۱۸ در حالی که گردهمایی های مهمی در زمینه سالمت جهانی اتفاق 
افتاد، چالش های پیش رو نیز در سراسر جهان گسترش یافت و افزایش ناآرامی در 
بسیاری از کشورها نیز منجر به بحران بهداشت عمومی در این مناطِق آسیب پذیر 

شد:
- وضعیت وخیم ونزوئال منجر به مشکالت بهداشتی متعددی شده است. به طوری 
که موارد ابتال به ماالریا در این کشور ۱۰ برابر شده است. سرخک رشدی صعودی 
داشته و مبتالیان به ایدز درمان های ضدویروسی مورد نیازشان را دریافت نمی کنند.
- یمن اکنون در وخیم ترین بحران انسانی جهان قرار دارد و بیش از ۱۴ میلیون 

نفر در این کشور با خطر قحطی مواجه اند.
- جمهوری دموکراتیک کنگو دوباره با شیوع ابوال مواجه شده است. این شیوع 
را دومین شیوع بزرگ دانسته اند که تاکنون نزدیک به ۴۰۰ نفر به ابوال مبتال شده 
و ۲۰۰ نفر نیز جان باخته اند. با چالش های پیش رو در زمینه واکسیناسیون، مردم 

بیشتری با خطر ابتال به این بیماری روبرو هستند.
این نوع بحران های انسانی و تهدیدهای بهداشتِی در حال ظهور، اهمیت سازمان 
های چندجانبه قوی و حمایت شده از قبیل یونیسف، سازمان جهانی بهداشت 
)WHO(، برنامه جهانی غذا )WFP( و دیگر سازمان ها را در خط مقدم پاسخ 

گویی انسانی برجسته می کند.
بسیاری از سازمان هایی که در خط مقدم پاسخ گویی به بحران های بهداشتی 
و حمایت از خدمات ضروری بهداشتی همچون تهیه داروهای نجات دهنده و ارائه 
ایمن سازی های معمول هستند، خواستار سرمایه گذاری های هنگفت جهت تداوم 
موفقیت در مسائل مهم بهداشتی در سرتاسر جهان شده اند. به همین منظور در ماه 
نوامبر ۲۰۱۸ رهبران جهان با تخصیص حدود یک میلیارد دالر به تسهیالت مالی 

جهانی، گامی مهم در این راستا برداشته اند.
نگاهی به چشم انداز سالمت جهانی در سال ۲۰۱۹ 

با نگاهی به سال ۲۰۱۹ در می یابیم که به تعهداتی قوی برای تامین مالی در 
این سال نیاز است. احیای قوی صندوق جهانی برای مبارزه با ایدز، سل و ماالریا در 
نخستین نگاه مورد توجه قرار می گیرد. این صندوق در جایگاه یکی از بزرگترین 
سرمایه گذاران جهانی برای کمک به پیشگیری، تشخیص و درمان ایدز، سل و 

ماالریا به حفظ جان ۲۲ میلیون نفر کمک کرده است.
از طریق سرمایه گذاری های قوی در صندوق جهانی، پیشبرد پیشرفت قابل توجه 
اما شکننده در برابر برخی از بیماری های ناتوان کننده و کشنده در جهان ادامه 

خواهد یافت.
سال ۲۰۱۹ همچنین سال پوشش جهانی بهداشت )UHC( خواهد بود. پوشش 
جهانی بهداشت بی گمان تنها راه دستیابی به اهداف جهانی سالمت در مقوله توسعه 
پایدار است و از آنجایی که معضالت سالمتی سدی بزرگ در مسیر دستیابی به دیگر 
اهداف توسعه پایدار می سازد، ضروری است که دولت ها، جامعه مدنی، نهادهای 
چندجانبه و بخش خصوصی گردهم آمده و متعهد شوند که گام های استواری جهت 
ارتقای دسترسی مردم به خدمات بهداشتی ضروری و با کیفیت بدون قرار گرفتن 

در تنگنای اقتصادی، بردارند.
از طریق برنامه در حال ظهور اقدام جهانی برای زندگی سالم که در سپتامبر ۲۰۱۹ 
نهایی می شود، شرکای چندجانبه به طور قابل توجهی حمایت خود را از کشورها 

برای دسترسی فراگیر به پوشش جهانی بهداشت افزایش خواهند داد.
جلسه سطح باالی پوشش جهانی بهداشت )UHC( در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد در سپتامبر ۲۰۱۹ باید لحظه ای تعیین کننده در راه دستیابی به اهداف 
توسعه پایدار با ایجاد تعهد سیاسی مورد نیاز برای پوشش جهانی سالمت در سراسر 

جهان باشد. 
برای آن که سالمت و رفاه برای همه افراد به واقعیت بپیوندد، کشورها باید در 

مسیر دسترسی همه شهروندان خود به پوشش جهانی بهداشت پیشرفت کنند.
)UNF(، سال  بنیاد سازمان ملل متحد  پایگاه اطالع رسانی  بنابر گزارش 
۲۰۱۹ میالدی با وجود چالش های بسیاری که پیش روی سالمت و بهداشت 
این  به دستاوردهای مهم در  با مشارکت جهانی  تواند  دارد، می  قرار  جهانی 

زمینه تبدیل شود.
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