
شوک به کشتی ایران

یزدانی باز هم برابر تیلور شکست خورد

خبرهایی از احتمال ادغام فولکس واگن و فورد!

بشر یک گام به ساخت مغز نزدیک تر شد

بوداپست  در  جهان  قهرمانی  آزاد  کشتی  رقابت های  آغاز  در 
مجارستان۲۰۱۸،حسن یزدانی دارنده مدال های طالی جهان و المپیک در 
نخستین مصاف خود و در فینال زودرس برابر دیوید تیلور آمریکایی ناباورانه 

شکست خورد.
 به گزارش وب سایت نود، در آغاز رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان در بوداپست 
مجارستان، حسن یزدانی نماینده وزن ۸۶ کیلوگرم ایران و دارنده مدال های طالی 
جهان و المپیک در نخستین مبارزه خود و در دیداری حساس و سرنوشت ساز برابر 

دیوید تیلور از آمریکا با نتیجه ۱۱ بر ۶ ناباورانه شکست خورد.
یزدانی این مبارزه را هجومی آغاز کرد و موفق شد تایم نخست را ۶ بر ۲ 
به پایان برساند با آغاز ۳ دقیقه دوم تیلور با گرفتن مچ پای یزدانی موفق به 

خاک یزدانی شد و کشتی ۶ بر ۴ به سود یزدانی شد.تیلور که با جنگندگی و 
آمادگی بدنی باال به کار ادامه می داد موفق شد بار دیگر یزدانی را که نشانه های 
خستگی در وی پدیدار شده بود را بار دیگر در خاک بنشیند و نتیجه را به 

تساوی بکشاند.
تیلور باز هم به حمله های خود ادامه داد و یزدانی را در خاک نشاند تا ۸ بر ۶ جلو 
بیفتد.وی در ادامه نیز یک امتیاز دیگر گرفت تا ۹ بر ۶ جلو بیفتد.تیلور باز هم یزدانی 

خسته را در خاک خود نشاند تا به برتری ۱۱ بر ۶ برسد.
تیلور پس از آنکه ۲ سال قبل و در جریان رقابت های جام جهانی کرمانشاه 
برابر یزدانی با ضربه فنی به برتری رسیده بود،بارها در صفحات مجازی برابر یزدانی 

کری خوانی کرده بود.

پیش نویس توافقنامه ای که توسط فورد و فولکس واگن امضا شده باعث تشکیل پایه های یک همکاری استراتژیک 
بین این خودروساز بزرگ جهانی شده است. در ابتدا انتظار می رود فولکس و فورد تنها روی توسعه  مشترک 
خودروهای تجاری تمرکز کنند اما آن ها همچنین روی برطرف کردن نیازهای تکامل یافته  مصرف کنندگان نیز 

متمرکز خواهند شد.
بنا به گفته  برخی از کارشناسان صنعت خودرو، این امر می تواند به معنی سبک سنگین کردن یک ادغام کامل باشد 

که می تواند بزرگ ترین کمپانی خودروسازی دنیا را تشکیل دهد.
تحلیل های The Detroit Bureau نشان می دهد همکاری این دو غول خودروسازی به فراتر از بازار خودروهای 
تجاری رسیده و می تواند مزیت های زیادی برای هر دو طرف داشته باشد. ژرمن ها می توانند از موقعیت قوی فورد 
در بازار آمریکا مخصوصاً در کالس پیکاپ ها و شاسی بلندها سود ببرند درحالی که فورد نیز می تواند از کمک های 

فولکس در اروپا، آمریکای التین و چین برخوردار شود.
همچنین این دو خودروساز می توانند از پلتفرم های مشترک و موفق استفاده کرده و به گسترش سبد محصوالت 
یکدیگر کمک کنند. برای مقال فورد اگرچه یک زمانی که در بحث تکنولوژی های الکتریکی پیشتاز بود اما هم اکنون 
پشت سر فولکس واگن قرار دارد. در مقابل فورد می تواند به بهبود وجهه  فولکس در آمریکا پس از دیزل گیت کمک 

کند و یک پیکاپ جدید با زیرساخت رنجر را روانه این بازار کند.
بنا به گفته  منابع مطلع، زمان بندی این همکاری عظیم هم اکنون به بهترین نقطه رسیده است. فورد با برخی 
مشکالت شدید مواجه بوده و جیم هکت نیز روی دگرگونی رادیکال این کمپانی کار می کند. بخشی از این پوست 
انداختن می تواند توقف تولید سدان ها و کوپه های سنتی در آمریکا و حرکت به سوی محصوالت الکتریکی شده و 

خودران باشد.
افراد مطلع گفته اند این دو کمپانی پیش از این بحث هایی داشته اند. تنها زمان مشخص خواهد کرد که آیا شاهد 

یک ادغام عظیم در دنیای خودرو خواهیم بود یا خیر…

یک  شده اند  موفق  »تافتس«  دانشگاه  پژوهشگران 
مدل سه بعدی از مغز انسان ابداع کنند که قابلیت تقلید 

فعالیت های عصبی را دارد.
پژوهشگران  بیزینس اینسایدر،  از  نقل  به  و  ایسنا  به گزارش 
دانشگاه تافتس آمریکا، یک مدل سه بعدی از بافت مغز انسان ابداع 
کرده اند که ویژگی های ساختاری و عملکردی مغز را تقلید می کند 
و فعالیت عصبی آن را نشان می دهد. در روش هایی که در گذشته 
آزمایش شده اند، سلول های مغز، در مدل های دوبعدی، پرورش 
یافتند و رشد کردند اما پیچیدگی یک شبکه طبیعی مغزی را 
نداشتند و مدل های سه بعدی که تاکنون با موفقیت رشد یافته اند، 

فاقد عصب های اصلی موجود در مغز انسان های زنده هستند.
پژوهشگران با پیشرفت های صورت گرفته در زمینه فناوری 
سلول بنیادی، گامی به سوی ابداع مغز با استفاده از سلول های 
بنیادین پرتوان القایی به دست آمده از انسان برداشته اند. سلول های 
بنیادین پرتوان القایی، انواعی از سلول های بنیادین پرتوان هستند 

که به صورت مصنوعی از یک سلول غیر پرتوان بدست می آیند.
انسان این قابلیت را دارند که بتوان آنها را برای  نورون های 
رشد در چارچوب هایی از جنس پروتئین و کالژن آموزش داد. 
پژوهشگران دانشگاه تافتس برای نخستین بار، طرحی مرکب از 

علم مهندسی و پزشکی انجام داده اند. برخالف پژوهشگران دیگر 
که از سلول های بنیادین پرتوان القایی برای ابداع اندامی مشابه 
مغز استفاده کرده بودند، پژوهشگران دانشگاه تافتس، مغزی ابداع 
کرده اند که ساختاری متخلخل دارد و اکسیژن و مواد مغذی الزم 
را برای عصب ها فراهم می کند تا عملکرد آنها، حالت طبیعی داشته 
باشد. روزنه ای که در مرکز هر ماتریس وجود دارد، به پژوهشگران 
امکان می دهد رشد، رفتار و عملکرد هر یک از سلول های مغز را 

بررسی کنند.
ویلیام کانتلی، عضو دانشکده زیست پزشکی دانشگاه تافتس 
عصبی  شبکه های  رشد  گفت:  پژوهش  این  ارشد  نویسنده  و 
از  پروژه،  این  در  ما  است.  پایدار  بافت سه بعدی،  مدل های  در 
سلول های انسان های سالم یا سلول های افراد مبتال به آلزایمر و 

پارکینسون استفاده کردیم.
به  مبتال  افراد  سلول های  می توانند  پژوهشگران  که  آنجا  از 
آلزایمر، پارکینسون و بیماری های دیگر را به کار ببرند، شاید این 
ابداع غیرمنتظره بتواند به پزشکان در درک چگونگی آغاز بیماری، 
رشد و واکنش آن به درمان کمک کند. این گروه پژوهشی در نظر 
دارد مدل خود را به صورت پیچیده تری ارائه دهد و از آن برای 

بررسی سیگنال دهی، یادگیری و زوال مغز استفاده کند.
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ابهام در قرارداد کی روش با فدراسیون

این بازی کی تمام می شود؟
در حالی که پیش از این فدراسیون فوتبال ایران از امضای 
پرتغالی  سرمربی  اما  بود  داده  خبر  کی روش  با  قرارداد 
تیم ملی در آخرین مصاحبه اش اعالم کرده که قراردادی 
با فدراسیون فوتبال ایران ندارد. این تناقض باعث شده تا 
موضوعی ساده به ابهامی بزرگ در راه آماده سازی تیم ملی 

فوتبال ایران در مسیر جام ملت ها تبدیل شود.
مهدی تاج و کارلوس کی روش در یک ماه گذشته آن قدر درباره 
تمدید قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی تیم ملی اظهارات ضد 
و نقیضی داشته اند که اهالی فوتبال هنوز نمی دانند کی روش رسما 
سرمربی تیم ملی است یا به قول خود مربی پرتغالی، توافق او و 
فدراسیون فوتبال فقط یک حرف و قول مردانه است و هنوز 

قراردادی بین دو طرف امضا نشده است.
به گزارش ایسنا،درست یک مهر ۹۷ بود که شخص رئیس 
فدراسیون فوتبال در جلسه کمیته  رسانه های فدراسیون فوتبال 
کارلوس  قرارداد  که  کرد  اعالم  ورزشی  سردبیران  جمع  در  و 
کی روش رسما تمدید شده است اما در همان روزها باتوجه به عدم 
حضور کی روش در ایران ابهاماتی درباره چگونگی امضای قرارداد 
بین فدراسیون فوتبال ایران و سرمربی پرتغالی تیم ملی ایجا شد. 
این ابهامات زمانی بیشتر می شد که همچنان پیشنهادات واقعی 
و غیرواقعی دیگر کشورها به کارلوس کی روش توسط رسانه های 

خارجی منتشر می شد.
با این حال وقتی کارلوس کی روش پس از مشاهده امکانات 
از  شد  ایران  وارد  آسیا  جام ملت های  برگزاری  برای  امارات 
امضای قرارداد با فدراسیون فوتبال خبر داد. او در بدو ورود به 
ایران، مصاحبه ای با سایت فدراسیون فوتبال انجام داد و گفت: 
همانطور که گفتم به اعتقاد من شجاعت مورد نیاز را دارم و 
باید پس از ۸ سال به تیم ملی ایران و اهداف آن وفادار باشیم. 
باید به احترام تمام اشک هایی که ریخته شد و فداکاری ها و 
جنگ هایی که انجام شده دست به دست هم بدهیم. اما من 
با آقای تاج به توافق رسیدیم که اگر در ماه های اکتبر و نوامبر 
امسال نتوانیم این حمایت ها را داشته باشیم توافقات ما ادامه 
نخواهد داشت. این موضوعات را امضا هم کرده و مکتوب هم 

کرده ایم.
با توجه به این صحبت ها، خود کی روش تاکید می کند که با 
فدراسیون فوتبال ایران قرارداد امضا کرده و در این قرارداد قید 

شده که اگر تا ماه اکتبر و نوامبر این فدراسیون در انجام تعهداتش 
ناکام باشد، کی روش دیگر با فدراسیون فوتبال ایران همکاری 
نمی کند. تاریخی که دقیقا یک ماه مانده به آغاز جام ملت ها است.

با این وجود روز جمعه ۲۷ مهر مصاحبه کی روش با شبکه 
بی بی سی منتشر شد که در آن تاکید کرد با فدراسیون ایران 
قراردادی ندارد. اظهاراتی که دوباره همه را درگیر قرارداد داشتن 
یا نداشتن او با فدراسیون فوتبال کرده است. او در صحبت هایی 
که انجام داد درباره میزان دستمزدش تصریح کرده است: دستمزد 

برایم مهم نیست و من بدون قرارداد دارم با ایران کار می کنم.
و  فوتبال  فدراسیون  رئیس  صحبت های  در  دوگانگی  یک 

سرمربی تیم ملی به وضوح دیده می شود.
چرا یک بار برای همیشه، موضوع به این سادگی به روشنی 
توضیح داده نمی شود تا فوتبال ایران به جای متمرکز شدن به 
حاشیه ها بر روی راه های موفقیت و در نهایت قهرمانی تیم ملی 

فوتبال ایران در جام ملت های پیش رو متمرکز شود؟
قهرمانی ای که خود کی روش به عنوان هدف پروژه هفت سال و 

نیمه اش عنوان کرده است ولی با ابهاماتی که درباره نحوه همکاری 
او و فدراسیون فوتبال ایران وجود دارد و پیشنهادات فراوانی که 
از سوی رسانه های خارجی برای کی روش منتشر می شود، کار 

فوتبال ایران را در رسیدن به این هدف سخت می کند.
به نظر می رسد فدراسیون فوتبال وظیفه دارد که یک بار برای 
ماجرای  تا  قرارداد کی روش روشن گری کند  به  راجع  همیشه 
قرارداد داشتن یا نداشتن کی روش با فدراسیون ایران به یک بازی 

دیگر تبدیل نشود.
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پند روز

سفر با قطار را برای خود آسان و سرگرم کننده کنید

یکی از گزینه های مقرون به صرفه سفر به مقاصد دور، مسافرت با قطار 
است. قطار در مقایسه با اتوبوس با اینکه زمان طوالنی تری نیاز دارد اما 
بسیار راحت تر است. می توانید در طول حرکت وسیله نقلیه راه بروید، از 
سرویس بهداشتی استفاده کنید، در رستوران غذا یا چای صرف کنید و 
در آخر هم، روی تخت دراز بکشید و بخوابید.  قیمت بلیط قطار بسیار 
کمتر از ماشین سواری و هواپیماست. در نتیجه یکی از گزینه های همیشه 
محبوب برای مسافرت های طوالنی بشمار می رود. اما اگر قصد تنها سفر 
کردن داشته باشید ممکن است در طول ساعت هایی که در مسیر هستید، 
حوصله تان سر برود. برای این منظور می توانید با چند راهکار این مشکل 

را هم از میان بردارید.
صندلی مناسب را انتخاب کنید

اگر بودجه  سفرتان اجازه می دهد، یک صندلی در کوپه های ۴ نفره به جای ۶ 
نفره خریداری کنید. این کوپه ها امکانات بیشتری همچون تلویزیون دارند و به دلیل 
کمتر بودن تعداد، ساکت تر و تمیزتر هم خواهند بود. پس از ورود به کوپه، بهتر 
است صندلی کنار پنجره را انتخاب کنید. البته شماره صندلی هر فرد روی بلیط آن 
مشخص شده، اما می توانید با همسفرهای خود صحبت کرده و از آنها اجازه بگیرید 
که کنار پنجره بنشینید یا اگر بلیط را از آژانس ها خریداری می کنید، از متصدی 
آژانس بخواهید از همان ابتدا صندلی کنار پنجره را برای شما انتخاب کند. به این 
صورت در طول مسیر می توانید از مناظر متنوع و بعضا جذاب مسیر لذت ببرید و 

سرگرم باشید.
وسایل راحتی برای خود بردارید

صندلی های قطار صاف و ثابت هستند. بنابراین می توانید یک کوسن  سفری برای 
پشت گردن همراه خود داشته باشید. یا برای خواب به جای استفاده از بالش های 
کوچک قطار، یک بالش میکروفایبری که فشرده و قابل حمل هستند همراه خود 

داشته باشید.
وسایل سرگرمی با خود داشته باشید

اگر تبلت دارید، بهتر است در آن چندین فیلم و کتاب صوتی مورد عالقه تان را 
بریزید تا در طول سفر سرگرم باشید. خوبی قطار این است که پریز برق هم دارد و 
می توانید موبایل یا تبلت خود را شارژ کنید. اما برای احتیاط بد نیست پاوربانک هم 
همراهتان باشد. می توانید پیش از سفر چند بازی سرگرم کننده هم دانلود کنید تا هر 
وقت حوصله تان سر رفت، با آن سرتان گرم شود. کتاب و مجله هم ایده خوبی است. 
اما جا گیر هستند و مسلما بارتان را سنگین خواهند کرد. به همین خاطر توصیه 

می کنیم نسخه های الکترونیک این اقالم را همراه خود داشته باشید.
لباس راحتی بپوشید

هنگامی که قصد سفر با قطار را دارید، راحتی خود را در اولویت قطار دهید. 
لباس هایی بپوشید که در عین زیبا و مرتب بودن، راحت باشند تا در طول چندین 
ساعت سفر اذیت نشوید. شلوارهای آزاد و لباس سبک بپوشید. حتی بد نیست در 
طول سفرهای زمستانی که مجبور به پوشیدن بوت و کفش های بند دار هستید، یک 
جفت دمپایی هم داشته باشید تا برای رفتن به سرویس بهداشتی مجبور نباشید هر 

بار کفش های خود را بپوشید.
اکسسوری خواب همراه خود داشته باشید

وقتی شب فرا می رسد و قصد خوابیدن دارید،  ممکن است همسفرهای شما 
همچنان قصد داشته باشند بیدار بمانند. به همین خاطر، برای اینکه صدای آنها و نور 
کابین مزاحم خواب شما نشود، می توانید یک چشم بند و دو گوش بند )ایر پالگ( 
همراه خود داشته باشید. همچنین می توانید هدفون های ضد نویز همراه داشته باشید 

که همزمان با مسدود کردن صدای محیط، موزیک هم گوش کنید تا بخوابید.
غذای خانگی همراه خود داشته باشید

درست است که قطار رستوران دارد و غذای تازه هم عرضه می کند اما برای 
اینکه در کوپه خود بتوانید راحت غذا بخورید و مطمئن باشید از طعم و مزه آن 
هم خوشتان می آید، توصیه می کنیم از خانه برای خود اسنک درست کنید. میوه یا 
سبزیجات تازه همراه داشته باشید تا در طول سفر هر بار هوس خوراکی می کنید، 

گزینه ای برای خوردن داشته باشید.
وسایل بهداشتی همراه خود داشته باشید

مسلما بعد از چندین ساعت سفر با قطار، دست و صورتتان کثیف و چرب خواهد 
شد. بنابراین، در کیف دستی خود دستمال  مرطوب و پاک کننده آرایش و همچنین 
ژل ضدعفونی کننده داشته باشید. توصیه می کنیم پک های مواد بهداشتی سفری که 

شامل صابون ، دستمال و …. هستند هم همراه خود داشته باشید.

همکاری ال جی با لنوو برای ساخت تبلت های 
انعطاف پذیر

گوشی های  تولید  درباره  بسیاری  شایعات  و  اخبار  اخیر  سال های  طی 
انعطاف پذیر و تاشدنی منتشر شده است اما دریغ از یک محصول که با 
این ویژگی ها توسط شرکت های مدعی فناوری ساخته شده باشد. هرچند 
به نظر می رسد درباره تبلت ها مسئله متفاوت است. به زودی باید منتظر 
از  زودتر  باشیم شاید  بازار گجت های جدید  در  انعطاف پذیر  تبلت های 
گوشی های هوشمند تاشونده در بازار سروکله تبلت های منعطف پیدا شود.

شنیده ها حاکی از آن است که لنوو با همکاری ال جی قرار است رویای تولید یک 
تبلت انعطاف پذیر را محقق کند. تبلتی که ایده و ساختش متعلق به لنوو و تولید 

صفحه نمایشش بر عهده ال جی خواهد بود.
تبلت تاشو انعطاف پذیر لنوو ۱۳ اینچی خواهد بود که در هنگام تا شدن به ابعاد ۸ 
تا ۹ اینچ می رسد از مزایای این تبلت می توان به حمل آسان آن اشاره کرد. همچنین 
یکی از مشکالتی که تلفن های هوشمند تاشو با آن دست و پنجه نرم می کنند و 
به همین دلیل به نتیجه نرسیده اند نیز در این تبلت های تاشو وجود ندارد چرا که 
تبلت های انعظاف پذیر به اندازه گوشی هایی با همین ویژگی باز و بسته و تا نمی شوند 
و مراجعه روزانه به آنها کم تر است بنابراین مشکل کوتاه شدن عمر صفحه نمایش 

را نخواهند داشت.
با تمام این تفاسیر شایعات در حالی مطرح می شود که شرکت تولیدکننده 
صفحه نمایش ال جی قراردادی نیز با شرکت دل برای تولید پنل های نمایش ۱۳ 
اینچی دارد و به همین دلیل نمی توان به این زودی درباره پنل های تولید شده 
این شرکت برای تبلت های لنوو نظر داد. هنوز برای لحظه شماری خرید یک تبلت 
تاشونده و انعطاف پذیر بسیار زود است باید منتظر ماند و دید آینده تولید تبلت های 

تاشونده و انعطاف پذیر چه خواهد شد.


