
 درخواست پراهیچ از فیفا برای برخورد انضباطی با پدیده

شاگردان گل محمدی در جدول سقوط می کنند؟

پرشتاب ترین شاسی بلند حال حاضر دنیا

استفاده از هوش مصنوعی برای پیش بینی زلزله

گیم  پلی جدید نسخه موبایل بازی فیفا منتشر شد

مدافع پیشین پدیده از فدراسیون جهانی فوتبال خواست تا این باشگاه 
مشهدی را مجازات کند.

به گزارش تسنیم، پس از اینکه باشگاه پدیده مشهد به تعهدات خود در قبال ایگور 
پراهیچ، مدافع پیشین خود عمل نکرد و ضرب االجل این بازیکن کروات را نادیده 
گرفت، پراهیچ از طریق وکیل خود نامه ای به فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( ارسال و 
از مسئوالن کمیته انضباطی فیفا درخواست کرد جریمه الزم را برای این باشگاه در نظر 
بگیرند. حکم کمیته انضباطی فیفا در قبال این پرونده می تواند شامل جریمه نقدی، 
کسر امتیاز و سقوط به دسته پایین تر باشد. پدیده سال گذشته هم از سوی فیفا به 

کسر 6 امتیاز محکوم شده بود. ایگور پراهیچ، بازیکن سابق تیم پدیده پیش از این در 
گفت وگو با تسنیم خبر داده بود که وکیلش نامه اخطار نهایی به باشگاه پدیده بابت 
پرداخت نشدن طلب این بازیکن ارسال کرده و تاریخ 15 اکتبر )23 مهر( را به عنوان 
ضرب االجل نهایی برای پرداخت بقیه بدهی پراهیچ تعیین کرده است. باشگاه پدیده 
باید 143 هزار یورو به عالوه پنج درصد سود این رقم یعنی 3 هزار 818 یورو را به ایگور 
پراهیچ پرداخت کند.  تیم فوتبال پدیده شروع خوبی در فصل جاری لیگ برتر ایران 
داشته و در حال حاضر صدرنشین این رقابت هاست، اما در صورتی که فیفا اقدام به 

کسر 6 امتیاز کند، در جدول سقوط خواهد کرد.

جیپ گرند چروکی تراک هاوک یکی از دیوانه وارترین شاسی بلندهای بازار است زیرا از قلب آهنین 8 سیلندر 6.2 لیتری 
سوپرشارژردار با خروجی 707 اسب بخار و گشتاور 873 نیوتون متر سود می برد. شتاب صفر تا 96 کیلومتر در ساعت این خودرو 
برابر با 3.5 ثانیه بوده و حداکثر سرعت آن نیز 289 کیلومتر در ساعت اعالم شده است. اگرچه اکثر مشتریان از این پرفورمنس 
که می تواند پورشه کاین توربو را خجالت زده کند، راضی هستند اما جان هنسی این گونه فکر نمی کند. شرکت او مدل ارتقا یافته  
تراک هاوک را معرفی کرده که قدرت 1200 اسب بخاری و گشتاور 1354 نیوتون متری دارد. به لطف این قدرت خارق العاده، 
گرند چروکی هنسی می تواند شتاب صفر تا 96 کیلومتر در ساعت 2.3 ثانیه ای و حداکثر سرعت فراتر از 321 کیلومتر در ساعتی 
داشته باشد. این شاسی بلند همچنین مسافت 400 متر را در 9.6 ثانیه و با سرعت 233 کیلومتر در ساعت طی می کند. این خودرو 
به حدی سریع است که هنسی ادعا می کند تراک هاوک پرشتاب ترین شاسی بلند دنیا است. به لطف رسیدن به این رکوردهای 
خارق العاده، گرند چروکی تراک هاوک به پکیج ارتقای HPE1200 هنسی که دارای سوپرشارژر بزرگ 4.5 لیتری می باشد مجهز 
شده است. این پکیج همچنین دربردارنده  پیستون های آلومینیومی فورج کاری شده و همچنین سر سیلندر و میل لنگ جدید است. 

هنسی همچنین بدنه گاز ارتقا یافته، سیستم تزریق هوای بهبود یافته و هدرز فوالدی ضدزنگ را به کار گرفته است.
به لطف این تغییرات، پیشرانه قدرت 1003 اسبی و گشتاور 1208 نیوتون متری را در زمان استفاده از سوخت اکتان 109 به 
چرخ ها منتقل می کند. هنسی اعالم داشته این اختالف در میزان قدرت تولیدی نشان می دهد که قلب آهنین تراک هاوک بیش 

از 1200 اسب بخار اعالمی قدرت تولید می کند.
صرف نظر از اعداد نهایی، قیمت این هیوال از 179 هزار دالر آغاز می شود. تنها 24 دستگاه از تراک هاوک هنسی تولید می شود 
و همه  آن ها به الستیک های رادیال درگ هم مجهز هستند. این خودرو دارای ویژگی های منحصربه فردی است که باعث می شود 

بین سیستم چهار چرخ محرک و دیفرانسیل عقب تغییر وضعیت داده شود.

محققان از یک مصرف جدید جنجالی هوش مصنوعی برای 
پیش بینی زلزله رونمایی کردند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، محققان دانشگاه مترو 
کردند  استفاده  ماشین«  »یادگیری  تکنیک  از  توکیو  پولیتن 
تا تغییرات کوچک در زمین شناسی را تجزیه و تحلیل کنند. 
هوش  پرکاربرد  و  وسیع  شاخه های  از  یکی  ماشین  یادگیری 
مصنوعی است که به تنظیم و اکتشاف شیوه ها و الگوریتم هایی 
می پردازد که بر اساس آن ها رایانه ها و سامانه ها توانایی تعلم و 
یادگیری پیدا می کنند. با استفاده از این روش، امکان پیش بینی 

زودتر فجایع طبیعی ممکن خواهد شد.
کان اوکوبو، رهبر این تحقیقات و استاد دانشگاه مترو پولیتن 
توکیو اظهار کرد، ما همواره بر این عقیده بوده ایم که زلزله و 
سونامی با بروز تغییرات موضعی در میدان های ژئومغناطیسی 

همراه است.

این تغییرات در مورد زمین لرزه با عنوان تاثیرات پیزومغناطیس 
شناخته می شوند. در زمین لرزه انرژی درونی زمین آزاد می شود.

سونامی نیز لرزش های شدید آب است که در پی زمین لرزه های 
زیر دریا پدید می آید. آبی که به لرزه درآمده به  شکل موج های 
عظیم به کرانه ها رسیده و ویرانی به بار می آورد. سونامی موقعی 
شروع می شود که حجم عظیمی از آب به  سرعت مرتفع می شود. 
این حرکت سریع می تواند در نتیجه یک زلزله زیرآبی رخ دهد یا بر 
اثر لغزیدن صخره، یا یک انفجار آتشفشانی یا هر حادثه دیگری که 
انرژی زیادی دارد ایجاد شود. الگوریتم یادگیری ماشین محققان 
ژاپنی شبیه ساز نورون هایی است که در داخل مغز انسان وجود 
دارند. این دانشمندان از نیم  میلیون داده استفاده کردند که از 
سال 2015 میالدی به دست آمده  بودند. با استفاده از این داده ها 
توانستند یک شبکه بسازند که می تواند میدان  مغناطیسی را با 

دقتی بی سابقه برآورد کند.

بازی فیفا یکی از محبوب ترین عناوین ورزشی در میان کاربران 
است. شرکت الکترونیک آرتز به تازگی پیش نمایشی از گیم پلی 
نسخه بتا این بازی منتشر کرده که نحوه عملکرد بازی مذکور را 
بر روی گوشی های هوشمند به نمایش می گذارد. هر ساله شرکت 
الکترونیک آرتز نسخه جدید بازی فیفا را برای کنسول های خانگی، 
رایانه های شخصی و گوشی های هوشمند عرضه می کند و سال 
2018 قرار نیست از این قاعده مستثنی باشد. در حال حاضر 
نسخه کنسول و رایانه های شخصی بازی FIFA 2019 روانه 

بازار شده است و در هفته های آتی این عنوان برای گوشی های 
هوشمند نیز انتشار خواهد یافت. شرکت الکترونیک آرتز برای 
اینکه بتواند طرفدارن بازی فیفا را هیجان زده نگه دارد، پیش 
نمایشی از گیم پلی آن را به تازگی منتشر کرده است. طبق ادعا 
این شرکت، زمین بازی به طور کامل بازسازی شده و این مفهوم 
را می رساند که تمامی بازیکنان از طراحی جدیدی برخوردارند 
و مدل آن ها نیز  تغییر یافته است. همچنین دقت انیمیشن ها 
ارتقا پیدا کرده و به لطف آن تجربه ای روان و با کیفیت باال برای 

کاربران مهیا شده است، به طوری که می توان بازی فیفا را در 
عرصه موبایل بی رقیب دانست زیرا هیچ یک از عناوین فوتبالی 
چنین امکاناتی را ارائه نمی دهند. عالوه بر پیشرفت های بصری، 
الکترونیک آرتز شادی های پس از گل فعلی را بهبود بخشیده و 
تعدادی از مدل های جدید را به این قسمت بازی اضافه کرده 
است. همچنین نباید پیشرفت های صورت گرفته در موتور این 
بازی را از یاد برد. از سوی دیگر، کنترل بازیکنان در زمان دفاع 
بهتر شده و به مراتب انیمیشن های با کیفیت  تری را در این عنوان 

مشاهده خواهیم کرد. همچنین مهارت ها و حرکت هایی جدیدی 
از قبیل یک پا دو پا، تغییر الین و ضربه با پشت پا در این نسخه 
گنجانده شده است. در بخش پایانی الکترونیک آرتز بیان کرده 
که قابلیت های تازه ای را به سیستم ضربه های آزاد افزوده است و 
کاربران با استفاده از آن می توانند مسیر پیمایشی توپ را در صفحه 
نمایش  اسمارتفون شان مشاهده کنند. از آنجایی که برنامه پیش 
فصل به صورت کامل آماده شده، می توانید برای ساخت تیم تان 

در فصل جاری بازی فیفا موبایل جوایز ویژه ای را دریافت کنید.
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در رقابت های جهانی کشتی آزاد 

حسن یزدانی و انتقام از شعبده باز آمریکایی در بوداپست!
حسن یزدانی شاخص ترین چهره کشتی ایران در رقابت 
انتقام  انگیزه زیادی برای گرفتن  های جهانی بوداپست 
شکست با ضربه فنی از دیوید تیلور آمریکایی که اتحادیه 
جهانی به او لقب"شعبده باز"را داده است،دارد و قصد دارد 

جواب کری خوانی های او را بر روی تشک مبارزه بدهد.
به گزارش ایسنا، رقابت های جهانی کشتی آزاد از روز شنبه به 
میزبانی بوداپست پایتخت مجارستان آغاز می شود و عنوان داران 
جهان و المپیک در این رویداد مهم با یکدیگر سرشاخ خواهند 

شد.
بدون شک یکی از مهمترین دیدارهای این دوره از رقابت ها 
که عالقمندان زیادی دارد و بسیاری از مردم ایران برای آغاز 
آن لحظه شماری می کنند،مبارزه حسن یزدانی و دیوید تیلور 

آمریکایی در وزن 86 کیلوگرم خواهد بود.
المپیک در جریان  یزدانی دارنده مدال های طالی جهان و 
رقابت های جام جهانی کشتی آزاد در کرمانشاه مقابل تیلور در 
مقابل دیدگان هزاران تماشاگر ایرانی حاضر در سالن شکست 
خورد، شکستی که هر چند مانع قهرمانی ایران در دیدار فینال 
برابر آمریکا نشد اما شادی زائدالوصف آمریکایی ها در رختکن 
پس از کسب این پیروزی با ارزش، نشان از اهمیت باالی این برد 
برای کاروان کشتی آمریکا داشت. البته یزدانی در آن مسابقات به 

شدت بیمار بود و در شرایط عادی روی تشک نرفت.
اما دیوید تیلور کشتی گیر 28 ساله آمریکایی که طی یک ماه 
اخیر بارها با انتشار پست در صفحات مجازی برای یزدانی و سایر 
رقبایش در رقابت های جهانی خط و نشان کشیده، انگیزه بسیار 
زیادی دارد تا در نخستین تجربه خود در این رقابت ها با شکست 
تمامی رقبا و در راس آن ها حسن یزدانی، مدال طالی جهان را 
از آن خود کند. کری خوانی های تیلور طی روزهای اخیر تا جایی 
بود که کاربران ایرانی با هجوم به صفحه وی در اینستاگرام، 
تاکید کردند مبارزه وی برابر حسن یزدانی در رقابت های جهانی 
حاصلی جز شکست نخواهد داشت، موضوعی که حتی باعث 
عنوان  مصاحبه ای  در  و  شد  آمریکایی  کشتی گیر  این  گالیه 
کرد"تماشاگران ایرانی در زیر هر پست من در صفحات مجازی 
می نویسند"یزدانی پادشاه" و مدام قدرت وی را به من یادآوری 
می کنند اما همه چیز بر روی تشک مبارزه مشخص خواهد شد."

تیلور کشتی گیری جنگنده با دستانی پرقدرت بر روی تشک 

مبارزه است که براحتی برابر حریفان تسلیم نمی شود و همین 
جسارت و جنگندگی او بود که تنها شکست حسن یزدانی طی 2 
سال اخیر در جام جهانی کرمانشاه را رقم زد، شکستی که باعث 
شد یزدانی از شدت ناراحتی از خیر حضور بر روی سکو و باال 

بردن جام قهرمانی ایران بگذرد و سالن مسابقات را ترک کند.
این کشتی گیر آمریکایی در سال 2018 در تمامی رویدادهایی 
که حضور داشته موفق به شکست تمامی رقبایش شده است، 
قهرمانی در جام های یاریگین روسیه، جام جهانی، پان آمریکن و 

جام یاشاردوغو نتایج تیلور در سال جاری میالدی بوده و اینبار 
با آمادگی و انگیزه باال بدنبال شکست بزرگان کشتی جهان و 

ایستادن بر سکوی نخست است.
اما در سوی دیگر حسن یزدانی قرار دارد که نام او لرزه بر اندام 
تمامی حریفان می اندازد. یزدانی با کسب مدال های طالی جهان 
و المپیک و بازی های آسیایی نشان داده به چیزی جز پیروزی 
آن هم در همان دقایق نخست مبارزه فکر نمی کند. یزدانی در 
دوره قبل رقابت های جهانی نیز منجی تیم ایران بود و در جاییکه 

تمامی آزادکاران ایران در پاریس حذف شدند، او بود که مقتدرانه 
بر سکوی نخست جهان ایستاد.

یزدانی اینبار نیز مثل همیشه آماده و سرحال است تا با جادو 
بر روی تشک بوداپست شعبده باز آمریکایی را سحر کند و انتقام 
شکست در جام جهانی ایران را از او و کشتی آمریکا بگیرد، 
مبارزه ای که عالقمندان به کشتی در سراسر جهان برای دیدن 
آن لحظه شماری می کنند و اتحادیه جهانی کشتی نیز آن را یکی 

از حساس ترین مبارزات این رقابت ها نامیده است.
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پند روز

آیا واکسن آنفلوآنزا بیماری زاست؟

مطالعات اخیر در آمریکا نشان می دهد نیمی از والدین به اشتباه بر این 
باورند که تزریق واکسن آنفلوآنزا می تواند باعث ابتال به این بیماری شود.

به گزارش ایسنا، مرکز کنترل امراض ایاالت متحده آمریکا تزریق واکسن آنفلوآنزا 
را که حاوی ویروس غیرفعال است به همه آمریکایی ها به ویژه گروه های آسیب پذیر 
به منظور کاهش خطر ابتال یا کاهش شدت بیماری در صورت ابتال توصیه می کنند.
با این حال میزان واکسیناسیون در بین آمریکایی ها رو به کاهش بوده و این روند 
نزولی از عوامل موثر در افزایش مرگ و میرهای ناشی از آنفلوآنزا است که سال 
گذشته به 80 هزار نفر در ایاالت متحده رسید. 80 درصد از کودکانی که سال 

گذشته قربانی آنفلوآنزا شدند، واکسن آن را دریافت نکرده بودند.
طبق نظرسنجی های اخیر 47 درصد از والدین آمریکایی از خطرناک بودن این 
واکسن واهمه داشته و 66 درصد نیز معتقدند این واکسن برای فرزندانشان بی 

فایده است.
یک پزشک متخصص اطفال در ارتباط با واکسن آنفلوآنزا می گوید: ویروس 
آنفلوآنزای موجود در این واکسن زنده نیست و به هیچ وجه نمی تواند باعث ابتال به 
بیماری شود. اگرچه به هنگام تزریق این واکسن در محل تزریق احساس درد ایجاد 

می شود اما تحمل این درد مطمئنا بهتر از ابتال به آنفلوآنزا است.
یک پزشک متخصص اطفال دیگر و پزشک برنامه علوم و بهداشت جمعیت نیز 
در این ارتباط می گوید: نکته قابل توجه این است که عوارض جانبی واکسن ها از 
آنجایی که برای استفاده میلیون ها نفر تجویز می شوند، بسیار دقیق تر از سایر انواع 
داروها بررسی می شود. بنابراین هیچ جایی برای خطا در مورد واکسن ها وجود ندارد.
بسیاری از مردم به این موضوع بدگمانند که هنگامی که واکسن آنفلوآنزا را دریافت 
می کنند، عالئمی همچون گرفتگی بینی دارند. اما این پزشک متخصص در این 
ارتباط این گونه توضیح می دهد که فصل دریافت واکسن آنفلوآنزا با فصل شیوع 
ویروس های تنفسی همزمان است. زمانی که مردم به این ویروس مبتال می شوند، 

عالئم خود را به واکسن آنفلوآنزا ارتباط می دهند.
همچنین این احتمال وجود دارد که افراد با دریافت واکسن آنفلوآنزا احساس 
کنند بدنشان ضعیف شده است. چرا که بدنشان در حال شکل دهی پاسخی برای 
ساخت پادتن هایی علیه ویروس این بیماری است. به همین دلیل فرد احساس 
ضعف می کند که البته این احساس تنها برای چند روز باقی می ماند. تنها در صورتی 
که فرد بیش از دو روز احساس درد داشته باشد، باید با پزشک خود در این ارتباط 

مشورت کند.
به گزارش روزنامه دیلی میل، اگرچه نوزادان زیر شش ماه آسیب پذیرترین گروه 
در برابر آنفلوآنزا به شمار می روند اما به دلیل سن پایین نمی توانند واکسن آنفلوآنزا 
را دریافت کنند و والدین این نوزادان در فصل شیوع بیماری باید از آنها به خوبی 

مراقبت کنند.

موادی بهتر از مولتی ویتامین ها

رئیس بیمارستان ثامن االئمه)ع( بجنورد گفت: در بسیاری از اوقات افراد از 
داشتن یک تغذیه سالم خودداری و این درحالیست که مصرف قرص و یا 

آمپول مکمل را جایگزین آن می کنند.
دکتر بهزاد فرخانی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، افزود: گاهی اوقات شخص دچار 
کمبود ویتامین است و باید کمبود ویتامین وی از طریق قرص های مکمل جبران 
شود اما در بسیاری از اوقات تعدادی از افراد این قرص ها را به صورت خودسرانه 

مصرف می کنند و ضررهای زیادی را به همراه دارد.
وی تاکید کرد: مصرف خودسرانه ویتامین های A ، D ، E ، K در قسمتهای 
مختلف ذخیره شده و موجب آسیب رساندن می شود بطوریکه مصرف بیش از حد 

ویتامین D حتی موجب رسوب کلسیم در قلب می شود.
فرخانی ادامه داد: متاسفانه مصرفی مولتی ویتامین ها در ورزشکاران و آمپول های 

مکمل در سالمندان جذابیت های زیادی دارد.
وی تصریح کرد: ویتامین هایی همچون ویتامین B در تمامی مواد غذایی همچون 
گوشت و حبوبات وجود دارد و فردی که این مواد را مصرف کند نیاز نیست تا 

قرص های ویتامین B را مصرف کند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر اغلب مواد غذایی موجود 
در سبد خانواده ها سیب زمینی، برنج و نان شده است این درحالیست که جای 

موادی همچون سبزی و میوه غایب است.
وی تاکید کرد: به شهروندان پیشنهاد نمی کنم که به دنبال میوه گران قیمتی 
همچون آناناس باشند بلکه مصرف میوه ای همچون سیب نیز بسیار باارزش است 

چراکه بیشتر مواد مغذی و امالح را با خود دارد.


