
 ثبت افتخاری دیگر در ورزش بانوان؛

پدیده طالیی ایران بار دیگر بر سکوی نخست آسیا ایستاد

ب ام و: بهترین پیشرانه های دیزلی را می سازیم!

گزینه های زیاد، مغز را از تصمیم گیری منصرف می کند

»ساره جوانمردی« بانوی تیرانداز طالیی ایران روز سه شنبه و در ادامه بازی 
های پاراآسیایی 2018 اندونزی با کسب دومین نشان زرین در ماده تپانچه 
بادی 10 متر بانوان کالس Sh1 شگفتی ساز شد و با اقتدار بر سکوی قهرمانی 

ایستاد.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا؛ جوانمردی که روز گذشته در تپانچه 50 متر خفیف 
ایران را صاحب نشان طال کرده بود، امروز در تپانچه بادی در رقابتی سخت برابر 

حریفانی از عراق، تایلند، کره جنوبی و چین بر سکوی نخست قاره کهن ایستاد.
وی با کسب دومین مدال طالی خود در این بازی ها و با توجه به تغییر قوانین، 

رکورددار آسیا در فینال این پیکارها شد.
بانوی تیرانداز معلول ایران در رقابت های اخیر قهرمانی جهان با کسب نشان طال، به 

نخستین سمهیه بازیهای پارالمپیک 2020 توکیو دست یافته بود.
جوانمردی در مصافی ایرانی با کسب 237.6 امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد. 
سمیرا ارم که نخستین حضور خود را در این رویداد تجربه می کند، صاحب نشان نقره 
شد و سحر الشبانی از عراق در جایگاه سوم قرار گرفت. عالیه محمودی نیز هشتم شد.

جوانمردی دارنده 2 نشان طالی پارالمپیک ریو و مدال برنز لندن است. این بانوی 

ورزشکار شیرازی که پیش از این، برای نخستین بار نام خود را، با تصاحب 2 نشان 
طالی پارالمپیک ریو در تاریخ ورزش ایران جاودانه کرده بود، در ریو در رقابت با مردان 
رکورد فینال این بازی ها در رشته تپانچه خفیف 50 متر را نیز ارتقا داد و برگ زرین 

دیگری بر افتخارات حرفه ای و قهرمانی خود افزود.
رقیه شجاعی روز گذشته در ماده تفنگ بادی ایستاد و صاحب نشان طال و رکورددار 

آسیا شد.
ساره جوانمردی، مجید اردشیر فالح، سمیرا ارم، زهرا غالم زاده پستکی، معصومه 
خدابخشی، رقیه شجاعی و عالیه محمودی کرد خیلی تیراندازان اعزامی به این رویداد 

هستند.
سومین دوره بازی های پاراآسیایی 2018 در روزهای 14 تا 21 مهر با حضور 2 هزار 

880 ورزشکار از 41 کشور در 18 رشته ورزشی به میزبانی جاکارتا برگزار می شود.
در این بازی ها ٦٨٥ مدال توزیع می شود که از این تعداد ٣٠٠ نشان برای زنان، 

٣٤٣ مدال برای مردان و ٤١ گردن آویز در میکس و تیمی است.
های  بازی  دوره  سومین  راهی  ورزشی  رشته  در 13  و  ورزشکار  با 209  ایران 

پاراآسیایی 2018 جاکارتا شده است.

پیشرانه های دیزلی همان گونه که می دانید از زمان رسوایی دیزل گیت گروه خودروسازی فولکس واگن تحت فشار 
زیادی قرار داشته اند. خودروسازان بیشتری از این پیشرانه ها روی گردانده و روی پیشرانه های بنزینی و الکتریکی 
سازی تمرکز می کنند. مثال اخیر این حرکت هم پورشه و تصمیم آن برای عدم تولید پیشرانه های دیزلی است؛ اما 
ب ام و فرق می کند زیرا معتقد است پیشرانه های دیزلی هنوز هم ارزش توسعه همزمان در کنار پیشرانه های بنزینی 

و الکتریکی شده را دارند.
عضو هیئت مدیره ب ام و که مسئول بخش توسعه ی این شرکت است در مصاحبه با مجله ی GoAuto اعالم کرده ب ام و هنوز 
 Klaus Froehlich .هم به توسعه  این پیشرانه ها متعهد است. او همچنین گفته توسعه  چنین پیشرانه هایی کامالً دراماتیک است
اضافه کرده ب ام و بهترین پیشرانه های دیزلی کنونی را می سازد. او خاطرنشان ساخته داده های گوناگون نشان می دهند پیشرانه های 

دیزلی ب ام و کمترین میزان آالیندگی در صنعت خودرو را دارند.
اگرچه آینده ی پیشرانه های دیزلی 4 و 6 سیلندر ب ام و فعالً امن است اما حضور این دست از پیشرانه ها در خودروهای سطح 
باالیی همچون M550d xDrive کمی فرق می کند. پیشرانه  3 لیتری کوادتوربوی این خودرو که قوی ترین پیشرانه ی دیزلی 6 
سیلندر دنیا است آینده  مبهمی دارد زیرا Froehlich اذعان کرده بازنگری این پیشرانه برای پاس کردن استانداردهای آالیندگی 
سخت گیرانه تر سخت است. همچنین بازار چنین خودروهای لوکس و دیزلی ای بسیار کوچک بوده بنابراین سرمایه گذاری و صرف 

زمان زیاد در این بخش خیلی قابل اعتنا نیست.
مدیر ارشد ب ام و در خالل همین مصاحبه اعالم داشته شاید پیشرانه های دیزلی در سال های آینده ساده تر شوند. اشاره ی او 
 X5 به پیکربندی های تک، دو و چهار توربویی است که شاید در آینده با یک یا دو توربو عرضه شوند. ب ام و هنوز تصمیم نگرفته
2019 را در آمریکا با پیشرانه  دیزلی عرضه کند یا خیر. این شاسی بلند لوکس فعالً به فرم 40i xDrive و 50i xDrive بنزینی 

عرضه خواهند شد و مدل پالگین هیبریدی نیز به عنوان مدل سال 2021 از راه خواهد رسید.

نحوه  از  نقشه برداری  با  آمریکایی  پژوهشگران 
گزینه های  افزایش  که  دادند  نشان  مغز،  تصمیم گیری 

انتخابی می تواند مغز را از تصمیم گیری منصرف کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس الرت، دانشمندان موفق 
شدند از نحوه تصمیم گیری در مغز، نقشه برداری کنند. آن ها 
نشان دادند که اگر مغز گزینه های بسیاری برای انتخاب داشته 

باشد، از تصمیم گیری منصرف می شود.
انصراف از تصمیم گیری، در پژوهش های پیشین نیز نشان 
مغز  در  را  مناطقی  توانست  پژوهش  این  اما  بود  شده  داده 
یا تصمیم  مشخص کند که به قضاوت برای تصمیم  گرفتن 
این  به  مربوط  مناطق  مهم ترین  می کنند.  کمک  نگرفتن 
فرآیند، »قشر کمربندی قدامی« )ACC( و »جسم مخطط« 

یا »استریاتوم« )striatum( هستند.
در این بررسی، تصاویر چند چشم انداز به 19 داوطلب ارائه 
شد تا آنها را روی یک تی شرت یا فنجان چاپ کنند. این کار، 

بررسی  این  افزایش می دهد.  را  از مغز  ناحیه  فعالیت هر دو 
نشان داد هر زمان که مغز باید بین بیش از 12 تصویر انتخاب 

کند، فرآیند تصمیم گیری متوقف می شود.
کالین کامرر، یکی از پژوهشگران موسسه فناوری کالیفرنیا 
گفت: این بررسی نشان می دهد که انتخاب از میان 12 تصویر 
به خوبی پیش می رود اما انتخاب از میان 24 تصویر، پیشرفت 
خوبی ندارد. البته این تعداد مشخص، درباره همه موارد صدق 
نمی کند، بلکه عوامل بسیاری در تصمیم گیری نقش دارند که 
از آن میان می توان به ویژگی های فردی و یا دشواری تغییر 
انتخاب ها اشاره کرد. کامرر، عدد کامل را برای انتخاب، بین 
هشت تا 15 تخمین می زند و باور دارد هنوز باید پژوهش های 

بسیاری در این مورد انجام شوند.
نحوه  بررسی  حال  در   2000 سال  از  پژوهشگران 
تصمیم گیری مغز هستند و هنوز هم جزئیات جدیدی در مورد 

عملکرد مغز کشف می کنند.

صاحب امتياز و مدير مسئول: پویا وکيلي
دفتر مرکزي: تهران، خیابان نجات الهی، روبروی خیابان اراک، کوچه4، پالک4

فاکس: 88735679     تلفن: 88982137
etehademelat@gmail.com / Etehademelat.ir  :پست الکترونیک

سریع تر از لیونل مسی، نزدیک کریستیانو رونالدو

علیپور؛ ِفراری فوتبال ایران و آسیا 
سرعت علیپور در کورس با مدافع السد برای رسیدن به 
توپ، به 33.1 کیلومتر بر ساعت نیز رسید که رکورد شگفت 
انگیزی است و او را در میان بازیکنان برتر جهان قرار می 

دهد.
"ورزش سه"، یک سال پیش در چنین روزهایی  به گزارش 
بازیکنان  آماری، سریعترین  انگلستان در گزارشی  میرر  نشریه 
جهان را معرفی کرد. در این گزارش که 10 بازیکن سریع جهان 
حضور داشتند، گرت بیل با سرعت 36.9 کیلومتر بر ساعت در 
صدر جدول قرار گرفت و پس از او بازیکنانی نظیر اورالندو بریو، 

یورگن دام، آنتونی والنسیا و... درجایگاه های بعدی ایستادند.
بیل سال 2010 یکی از به یاد ماندنی ترین کورس ها را با 
مایکون داشت و همچنین در فینال کوپا دل ری فراری زیبا انجام 
داد و توانست دروازه بارسلونا را باز کند که همین حاال هم نقل 
محافل مختلف فوتبالی است. او سریع ترین سرعتی که ثبت کرد 
نزدیک به 37 کیلومتر بر ساعت بود که اعجاب انگیز و البته دست 

نیافتنی به نظر می رسد.
در گزارش نشریه میرر سرعت 33.6 کیلومتر بر ساعت به نام 
کریستیانو رونالدو و سرعت 32.5 هم به نام لیونل مسی ثبت شد؛ 
این در حالی است که علی علیپور مهاجم تیم پرسپولیس توانست 
در بازی با السد فراری دیدنی در عمق دفاع السد انجام دهد و 
حداقل، رکورد سریع ترین بازیکن ایران را به نام خود کند. )البته 
در فوتبال ایران چنین آمارهایی ثبت نمی شوند اما فراری این 

چنین هم تاکنون کمتر دیده شده است(
اکنون علیپور با سرعت 33.1 باالتر از لیونل مسی قرار می گیرد 
و همچنین نزدیک به رکورد کریستیانو رونالدو خواهد بود. البته 
نباید فراموش کرد که فوق ستاره های فوتبال جهان این آمار را در 
تمرین تیم هایشان داشته اند و طبیعی است که در طول مسابقه 

رکوردشان کمی کاهش بیابد.
علی علیپور مهاجم سریع تیم پرسپولیس، درسال های اخیر 
پیشرفت قابل توجهی داشته و حاال جزو برترین مهاجمان فوتبال 
ایران است. نکته جالب این که آقای گل سرخ ها می تواند در 
سرعت باال، با دقت به توپ ضربه بزند و این را مدیون تمرینات 
بدنسازی مارکو و البته تمرکز خودش می باشد. همچنین نباید از 
یاد برد که علیپور سرعت 33.1 کیلومتر بر ساعت را در دقیقه 85 

بازی از خود نشان داد که این موضوع ارزش کار مهاجم شمالی 
پرسپولیس را بیشتر هم می کند.

علیپور که این رکورد را در یک لحظه به ثبت رساند، امیدوار 
است در بازی های بعدی به رکورد سرعت دیگر بازیکنان هم 

برسد و در سطح جهانی خود را معرفی کند. بی شک چنین 
سرعت باالیی می تواند او را در مسابقات بین المللی یاری کند 
و در صورت رسیدن به پیراهن تیم ملی، برای این تیم نیز مفید 

خواهد بود.

بخش  پیروزی  گل  به  منجر  که  علیپور  علی  دیدنی  فرار 
پرسپولیس شد، مورد توجه هواداران پرسپولیس در شبکه های 
اجتماعی نیز قرار گرفته و آن ها با عکس هایی جالب، علیپور را به 
ماشین های فراری که در سرعت زبان زد هستند، تشبیه کرده اند.
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پند روز

چرا همه کارها تا پایان روز به انجام نمی رسند؟

روزهای کاری در شرایط عادی با حجمی از امید و انرژی شروع می شوند. به دفتر 
کارمان می رویم تا دنیا را فتح کنیم. در طول روز ممکن است انرژی مان فروکش کند 
اما همچنان جریان دارد و عاقبت ما را به نقطه ای از پیشرفت می رساند )معموال یک 
یا دو ساعت قبل از پایان یافتن روز کاری(. در این نقطه معموال دیگر انرژی مان به 
انتها رسیده. به لحاظ فیزیکی همچنان در محیط کار حضور داریم اما مغزمان کار را 
به پایان رسانده و به تعطیالت رفته. بنابراین ممکن است ناخودآگاه متوجه شویم که 

مشغول »کارهای بی فایده« شده ایم و مثال بی دلیل وب گردی می کنیم.
چرا پایان روز تا این اندازه کسالت آور است؟

با در نظر داشتن آنچه گفته شد سیستم انگیزشی انسان دو بخش اصلی دارد. 
نخست Go System یا سیستم رانشی که با اهداف شما در ارتباط است و نیروی 
  Stopمحرکه الزم را برای حرکت به سمت آن اهداف در شما ایجاد می کند. دومی
 Systemیا سیستم توقف که مانع از فعالیت تان روی موضوعاتی می  شود که 
سیستم رانشی شما را به آنها ترغیب می کند و در واقعی حسی را در شما ایجاد 
می کند که نخواهید آن کار را انجام دهید. در هر حال اما هر دوی این سیستم ها 

وقتی به انتهای روز می رسیم عملکرد ضعیفی پیدا می کنند.
توجه پایدار به یک وظیفه نیازمند تقویت انرژی Go System است. هرچه در 
طول روز پیش می رویم و روی وظایف مختلفی کار می کنیم ایجاد انرژی درونی الزم 
برای تمرکز روی وظایف بعدی مان نیز دشوارتر می شود. در نتیجه وجود چیزهای 
ترغیب کننده در محیط پیرامونی می تواند نقشی تعیین کننده روی موضوعی داشته 
باشد که می خواهیم رویش تمرکز کنیم. به طور مثال احتمال آنکه در انتهای روز 

حواس مان به اینستاگرام مان جلب شود به مراتب بیشتر از ابتدای روز است.
اما نکته دیگر آنکه سیستم توقف نیازمند تالش است تا وارد عمل شود. از طرفی 
ممکن است انرژی الزم برای متوقف کردن برخی رفتارهای خود را نداشته باشید. 
اگر مرتبا ترغیب می شوید کاری را انجام دهید که در میان سایر وظایف تان نقش 
محوری ندارد بهتر است در اوایل روز و نه اواخر آن برای کنار زدن این حس وسوسه 

تالش کنید.
چه کاری می توان انجام داد؟

اینکه تمرکز دیرهنگام روی مسائل کاری دشوار است بدان معنا نخواهد بود که 
شما بهره وری الزم را در کارتان ندارید. صرفا باید به روشی دیگر بهره وری تان را 

حفظ کنید.
وقتی به لیست کارهای خود نگاه می کنید احتماال با دو نوع وظیفه روبه رو می 
شوید. برخی از آنها برای پیشرفت نیازمند تعهد انگیزشی هستند و از آن جمله 
می توان به کار روی گزارش ها یا خواندن مشخصات یک محصوالت اشاره کرد. دیگر 
وظایف اما از بیرون باعث انگیزه بخشیدن به شما می شوند. مثال مالقات با یک همکار 
یا مشتری، بازدید از تاسیسات تازه شرکت یا چک کردن ایمیل ها. در این وظایف 

انرژی الزم برای کار کردن از بیرون به وجود می آیند نه از درون.
بنابراین روزتان را طوری سازماندهی کنید که وظایفی که نیازمند بیشترین تعهد 
درونی هستند در اوایل روز انجام شوند و کارهایی که خودشان انگیزه الزم برای 
انجام شان را ایجاد می کنند در اواخر روز اتفاق بیفتند. برای مثال کارهای نوشتنی 
خود را در ابتدای روز انجام دهید و مالقات ها با همکاران و دوستان را به انتهای روز 

موکول کنید.
اگر روزتان را به این شیوه برنامه ریزی کنید آنگاه می توانید با افت و خیز سیستم 
انگیزشی بدن تان بهتر کار کنید و دیگر نیازی به جنگیدن با سطوح انرژی بدن تان 

نخواهید داشت.

پایان گوگل پالس به خاطر نقص امنیتی 

به دنبال افشای خطای امنیتی گوگل پالس و در خطر افتادن داده های 
خصوصی صدها هزار کاربر این پلتفرم، گوگل اعالم کرده که تا ده ماه دیگر 

این سرویس را از دسترس کاربران خارج خواهد کرد.
به گفته نشریه »وال استریت ژورنال« این مشکل امنیتی باعث شده اطالعات 
خصوصی صدها هزار کاربر گوگل پالس در معرض افشا قرار بگیرد؛ با این حال 
گوگل به خاطر ترس از لطمه خوردن اعتبارش ترجیح داده در این باره سکوت کند. 
بر این اساس آسیب پذیری مذکور سه سال پیاپی ادامه داشته است. گوگل پالساز 
سوی دیگر کمپانی آمریکایی مدعی است که این خطا را در اوایل سال جاری مرتفع 
کرده و حتی توسعه دهندگان شخص ثالث نیز به داده ها دسترسی نداشته اند. هرچند 
علی رغم عدم وجود شواهد دقیق، امکان وقوع چنین رخداد ناخوشایندی رد نشده 
است: »ما حین توسعه گوگل پالس معیارهای امنیتی را مد نظر قرار داده ایم و 
از این رو داده های الگ API را تنها دو هفته ذخیره می کنیم، بنابراین قادر به 
شناسایی کاربرانی که تحت تاثیر این خطا قرار داشته اند، نیستیم. با این وجود تجزیه 
و تحلیل های صورت گرفته حاکی از این است که احتماال 500 هزار کاربر با این 
چالش مواجه شده اند. ما به شواهدی مبنی بر اطالع توسعه دهندگان از این باگ یا 

سواستفاده از از داده های کاربران دست پیدا نکرده ایم.«
به گفته گوگل پلتفرم مذکور در هر حال از تعداد اندکی کاربر برخوردار بوده و 
مدت زمان بازدید 90 درصد از این کاربران نیز کمتر از 5 ثانیه است. با این حال گول 
پالس کماکان در دسترس کاربران شرکتی قرار خواهد داشت و ویژگی های جدید 

نیز با تمرکز بر این دسته از کاربران منتشر خواهد شد.
این کمپانی حاال در حال تمرکز روی یک شبکه اجتماعی شرکتی ایمن است. 
اعالم این خبر در حالی که چند ساعت بیشتر از افشای آسیب پذیری گوگل پالس 

نگذشته عجیب به نظر می رسد.


