
مراسم دومین سالگرد درگذشت منصور پورحیدری برگزار شد

درگیری در بین هواداران استقالل

بازگشت هلفانت 1000 اسب بخاری موپار!

تولید پارچه های گرمکن با کمک چاپگرهای ۳بعدی الکترونیکی

ساخت گرمکن صندلی خودرو

مراسم دومین سالگرد وفات اسطوره باشگاه استقالل در قطعه نام آوران 
بهشت زهرا برگزار شد.

به گزارش ایسنا، مراسم دومین سالگرد مرحوم منصور پورحیدری بازیکن و سرمربی 
سابق استقالل در قطعه نام آوران با استقبال زیاد مردم و هواداران استقالل برگزار شد. 
در این مراسم بزرگان استقالل از جمله ناصر عبداللهی، پرویز مظلومی، اصغر حاجیلو 

حضور یافتند.
همچنین وینفرد شفر به همراه سایر کادر فنی از جمله نیگورکولی، اشکان نامداری 

و ساشا شفر در این بزرگداشت شرکت کردند.
تعدادی از بازیکنان استقالل نظیر سید مهدی رحمتی سید حسین حسینی، فرشید 

باقری، مهدی قاعدی، سینا خادم پور و روزبه چشمی در این مراسم حضور داشتند. 
نکته جالب حضور بازیکنان استقالل شرکت مارکوس نویمایر، الحاجی گرو در این 
مراسم بود. همچنین تعدادی از هواداران پرسپولیس نیز با شرکت در این مراسم یاد 

اسطوره باشگاه استقالل را زنده نگه داشتند.
مدیرعامل  فتحی  امیرحسین  به  اعتراض  در  استقالل  هواداران  همچنین 
هواداران  حضور  با  را  تیم  این  تمرین های  خواستند  او  از  استقالل،  باشگاه 

برگزار کند.
در ادامه تعدادی از هواداران استقالل در این مراسم پس از درگیری لفظی، به صورت 

فیزیکی درگیر شدند که با دخالت بزرگترها، قائله ختم به خیر شد.

زمانی که تیزرهای هماهنگ داج و موپار منتشر شدند حدس زدیم که پروژه ای بزرگ در دست اقدام است. خب 
هم اکنون شاهد بازگشت پیشرانه 426 ِهمی هستیم که همچنان یک فیل در اتاق است چراکه همه  نشانه ها در جهت 

درستی قرار داشتند.
 سؤال اصلی اما میزان خروجی این پیشرانه بود و حاال برای این سؤال پاسخی شایسته داده شده است. به هلفانت هزار اسب 
بخاری سالم کنید! همانگونه که نام این هیوال نشان می دهد، هلفانت اساساً پیشرانه  بزرگت هلکت است. بلوک تمام آلومینیومی این 
پیشرانه ارتقا یافته و همچنین سوپرشارژر آن نیز بهبود یافته است. واضح است که تغییرات گسترده ای در اجزای پیشرانه صورت 
گرفته تا چنین قدرت عظیمی ایجاد شود. این پیشرانه برای استفاده های گوناگون، از خیابان گرفته تا آفرود طراحی شده است. اما 
بازگشت این پیشرانه  اسطوره ای با قرار گرفتن در بطن یک بدنه  نمادین دیگر یعنی داج چارجر 1968 همراه شده است. این خودرو 
سوپر چارجر کانسپت نامیده می شود. البته کار فیات-کرایسلر تنها قرار دادن یک پیشرانه  1000 اسب بخاری در جلوی یک خودرو 
نبوده بلکه گیربکس 6 سرعته دستی نیز با ترمزهای برمبوی 6 پیستونه همراه شده است. داخل کابین نیز شاهد اجزای مدرن 
قرض گرفته شده از داج چلنجر SRT هلکت و همچنین وایپر فقید هستیم. البته که جراحی پالستیک قابل توجهی هم انجام شده 
است. گلگیرهای پهن فایبرگالس در جلو و عقب باعث ایجاد ظاهری خشمگین و با ابهت شده و البته فاصله  بین محوری هم چند 
سانتی متری افزایش داشته است. در جلو شاهد اورهنگ کمتری خواهید بود و اجزای مدرن آن در خودروی دیمن دیده می شود. 
همچنین اسپویلر عقب نیز از چارجر R/T کنونی گرفته شده است.  چراغ های جلوی پاپ آپ کالسیک نیز جای خود را به 
چشم های چلنجر جدید داده اند. نهایتاً هم دوستداران موپار خواهند توانست آینه های جانبی برگرفته از داستر 1971 کالسیک را 

تشخیص دهند.

پژوهشگران یکی از شرکت های دانش بنیان چاپگرهای 
الکترونیکی سه بعدی را برای چاپ مدارهای الکترونیکی 
انعطاف پذیر تولید کردند و به گفته آنها با استفاده از این 
دستگاه عالوه بر تولید سنسورهای فشار، این محققان 
موفق به ساخت پارچه های گرمکنی شدند که استفاده از 

آن، افراد را از لباس های ضخیم در سرما بی نیاز می کند.
علی قره خانی، مدیر تحقیق و توسعه این شرکت دانش بنیان 

انواع ربات ها را زمینه  ایسنا، طراحی و ساخت  با  در گفت وگو 
تحقیقاتی این شرکت عنوان کرد و گفت: پرینترهای تولید شده 
در این شرکت، پرینترهای الکترونیک چاپی است که با استفاده از 

آن می توان مدارهای الکترونیکی را پرینت و تولید کرد.
وی کاربردهای این مدارها را در اسباب بازی ها، وسایل برقی 
و تلویزیون ها دانست و خاطرنشان کرد: این دستگاه به گونه ای 
طراحی شده است که مدارهای الکترونیکی را نه تنها بر روی 

بردهای سخت، بلکه می توان بر روی سطوح نرمی چون لباس، 
طلق های کاربردی در خودرو و سنسورهای فشار تولید کرد.

قره خانی اضافه کرد: ما با استفاده از این قابلیت توانستیم گرمکن 
صندلی خودرو را تولید کنیم، ضمن آنکه سنسور فشار نرم را با 
فرآیند پرینت، تولید کردیم. به گفته وی سنسورهای فشار در 
وسایل جدید خانگی استفاده می شود. در این وسایل به جای 

استفاده از سوئیچ از سنسورهای لمسی استفاده می شود.
وی با اشاره به مزیت این دستگاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
برای تولید یک مدار الکترونیکی به روش سنتی)لیتوگرافی( مدت 
یک تا دو روز زمان نیاز دارد، اما با استفاده از این پرینترها می توان 

در چند ثانیه مدارهای الکترونیکی مورد نیاز را به تولید رساند.
این محقق با بیان اینکه دستگاه چاپگر سه بعدی با استفاده از 
جوهرهای رسانا، مدارهای الکترونیکی را تولید می کند، ادامه داد: 
ساختار این چاپگر به گونه ای است که با استفاده از جوهرهای 
رسانا کار می کند. در جوهر رسانا در پرینترهای معمولی بعد از 
یک بار پرینت گرفتن چشمه های آن کور می شود، ولی این نوع 
جوهرها برای چاپگرهای الکترونیکی طراحی شده و می توان با آن 

انواع مختلفی از مدار را در کسری از ثانیه تولید کرد.
قره خانی با بیان اینکه دنیا به سمت الکترونیک و مدارهای 
نوع  این  فناوری  این  پایه  داد:  ادامه  می رود،  پیش  پوشیدنی 
پرینترها است. این تکنولوژی 10 سال است که در دنیا متداول 

شده و اکنون کشور ما با ساخت این چاپگرها توانسته همگام با 
دنیا پیش برود.

وی با بیان اینکه این چاپگرها طی دو سال با حمایت ستاد توسعه 
فناوری نانو به تولید رسیده است، یادآور شد: عالوه بر گرمکن 
صندلی و سنسور فشار، پارچه های گرمکنی را تولید کردیم؛ زمانی 
که از این پارچه در لباس استفاده شود،  نیاز به استفاده از کت های 
ضخیم نیست. این محقق با بیان اینکه این پارچه به پاور بانکی 
متصل می شود و گرمای الزم را تولید می کند، خاطرنشان کرد: این 
پارچه با استفاده از یک پاور بانک هزار میلی آمپر ساعت می توان 
10 ساعت گرما تولید کند. در حال مذاکره با صنایع پوشاک برای 

تولید صنعتی آن هستیم.
قره خانی با تاکید بر اینکه نمونه خارجی این دستگاه بسیار گران 
است، گفت: ما به مرحله ای رسیده ایم که می توانیم نیاز کشور را از 

این دستگاه در زمینه تحقیقاتی و تولیداتی برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه ما برای این دستگاه و برای محصوالتی که به 
واسطه این پرینترها تولید می کنیم، مشتری هایی از داخل و خارج 
کشور داریم، تاکید کرد: رقبای کانادایی، کره ای، آلمانی در پوشاک 
در این حوزه ورود کردند و هنوز کشور ترکیه وارد این عرصه 
نشده است و به محض آنکه این کشور ورود پیدا کنند بازار را از 
ما می گیرند، از این رو مایل بودیم با صنایع پوشاک ارتباط برقرار 

کنیم، ولی تاکنون نتوانسته ایم.

صاحب امتياز و مدير مسئول: پویا وکيلي
دفتر مرکزي: تهران، خیابان نجات الهی، روبروی خیابان اراک، کوچه۴، پالک۴

فاکس: 887۳5679     تلفن: 8898۲1۳7
etehademelat@gmail.com / Etehademelat.ir  :پست الکترونیک

فیفا در گزارشی به فینال لیگ قهرمانان آسیا پرداخت

پرسپولیس-کاشیما؛ جنگ اول برای مالقات با رئال مادرید
وب سایت فیفا در گزارشی درباره  فینال قهرمانان آسیا نوشت 
پرسپولیس  که  چرا  بود  خواهد  تاریخی  فینالی  امسال  فینال 
و کاشیما آنتلرز دو فینالیست امسال تاکنون موفق به فتح این 
جام نشده اند. به گزارش ورزش سه، دو باشگاه پرسپولیس ایران 
و کاشیما آنتلرز ژاپن در تاریخ خود تا کنون موفق به راه یابی به 
فینال لیگ قهرمانان آسیا نشده اند و حاال در یک قدمی فتح جام 
سروری باشگاه های آسیا قرار دارند و عالوه بر این می توانند در 
جام باشگاه های جهان ۲018 که در امارات متحده ی عربی برگزار 

خواهد شد به عنوان نماینده قاره ی کهن شرکت کنند.
 وب سایت فیفا در این مطلب نوشت پرسپولیس در حالی به 
فینال قدم می گذارد که امیدوار است بتواند برتری بالمنازع خود 
در ایران را به برتری در آسیا تبدیل کند. پرسپولیس تیم تاریخی و 
پرطرفدار شهر تهران که با هدایت برانکو ایوانکوویچ دو فصل پیاپی 
قهرمان لیگ برتر ایران شده در مسیر بازگشت به روزهای اوج 
تاریخی خود قرار دارد و تا فتح اولین جام باشگاه های آسیا، جامی 
که مدتها در انتظار آن بوده تنها یک قدم فاصله دارد، قهرمانی ای 

که می تواند طلیعه  عصر طالیی جدید این باشگاه ایرانی باشد.
فیفا در ادامه این گزارش نوشت کاشیما هم با وجود در اختیار 
نداشتن افتخارات آسیایی، سابقه  حضور در جام باشگاه های جهان 
را دارد چرا که کاشیما در سال ۲016 که ژاپن میزبان این رقابتها 
بود جواز حضور را پیدا کرد و نمایش قابل قبولی داشت. این باشگاه 
ژاپنی که هشت بار قهرمان جی لیگ شده انگیزه  زیادی برای کسب 
اولین قهرمانی آسیایی خود و بازگشت به جام باشگاه های جهان 

دارد.
بازیکنانی که باید زیر نظر گرفت

فیفا در گزارش خود نوشت پرسپولیس برای اینکه روز شنبه در 
اولین بازی فینال مانع از گلزنی کاشیما شود به دروازه بان آماده  
خود علیرضا بیرانوند امید بسته است. دروازه بان ۲6ساله ای که 
بعد از دفع ضربه  پنالتی کریستیانو رونالدو در جام جهانی روسیه، 
در جریان تساوی1-1 تیم ملی ایران مقابل پرتغال، در سراسر دنیا 

مورد توجه قرار گرفت.
بیرانوند سال گذشته در جریان راه یابی پرسپولیس به نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا درخشید و امسال هم تاکنون به درخشش در 
این رقابت ها ادامه داده است. اما بازیکنی که قصد دارد بیرانوند را 
مغلوب کند یوما سوزوکی ستاره  کاشیما است. کسی که مسئولیت 
اصلی گلزنی تیم ژاپنی را به عهده دارد و در پیشانی خط حمله  این 

تیم بازی می کند. این مهاجم پرسرعت سال ۲016 در جریان تنها 
حضور کاشیما در جام باشگاه های جهان با گلزنی به تیم اتلتیکو 
ناسیونال مورد توجه رسانه های جهانی قرار گرفت و سپس در 
فینال مقابل ستارگان بزرگ رئال مادرید، با آشوبی که بارها و بارها 
در خط دفاعی این تیم ایجاد کرد نام خود را در دنیای فوتبال 
بر سر زبان ها انداخت. سوزوکی سال گذشته در لیگ قهرمانان 
آسیا چهار گل به ثمر رساند و امسال با اینکه تا این لحظه در 
لیگ قهرمانان دو گل در کارنامه دارد ولی همیشه در ترکیب 
کاشیما حضور داشته و فرصت ها و فضاهای زیادی در اختیار 

هم تیمی هایش قرار داده است.
 آیا می دانستید؟

 فیفا در ادامه  این مطلب نوشت آیا می دانستید ستاره  اصلی 
پرسپولیس در راه یابی به فینال لیگ قهرمانان امسال کسی جز 
برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم ملی ایران نبوده است؟ کسی 
که تیم ملی را در سال ۲006 به جام جهانی آلمان رساند و در آن 
رقابت ها سکان هدایت ایران را به عهده داشت. برانکوی 6۴ ساله 
که از سال ۲015 سکان هدایت پرسپولیس را به دست گرفت در 
این تیم بالفاصله موفق ظاهر شد و در اولین فصل حضور خود 

پرسپولیس را به قهرمانی لیگ برتر ایران رساند.
اما نمایش های چشم نواز کاشیما در لیگ قهرمانان امسال را باید 
مدیون گو اویوا سرمربی این تیم دانست، مدافع سابقی که در 
دوران بازی خود سابقه  حضور در تیمهایی مثل ناگویا گرامپوس 
و کاشیما آنتلرز را داشته. اویوا که از ماه مه ۲017 سکان هدایت 
کاشیما را به عهده قرار گرفته موفق شده تیمی بسازد که اوالً در 
دفاع فوق العاده مستحکم و با انضباط بازی می کند و در عین حال 
با ارائه  نمایش های زیبا و چشم نواز هواداران ژاپنی را شیفته  خود 

کرده است.
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پند روز

آیا رفتارهای بد فرزندان مان را تشدید می کنیم؟

زمانی که می ترسیم یا تهدید می شویم، تجربه حس هایی چون خشم و 
سرپیچی طبیعی هستند. این مسئله در کودکان نیز صادق است؛ چه خطر 
واقعی و از بیرون باشد و چه از درون خودمان نشأت بگیرد، مانند زمان هایی 
که عمیقاً ناراحتیم یا سرشار از خجالت، غم، اندوه و ناامیدی هستیم. خشم 
و عصبانیت می توانند حس ناچاری و بی قدرتی را از بین ببرند و به طور 

موقت درد را آرام کنند.
کودکان راهکارهای الزم برای مدیریت ناراحتی ها و دردهای خود را ندارند. ذهن 
آن ها ظرفیت هضم ناامیدی را ندارد و نمی توانند خود را آرام کرده و واکنش هایشان را 
کنترل کنند. تنبیه کودکان برای این رفتارها نه تنها غیرمنصفانه، بلکه بی فایده است. 

تنها سبب می شود ضعف بیشتری احساس کنند و در نتیجه عصبانی تر می شوند.
اگر تنبیه رفتارها بد کودکان را تشدید می کند، پس چه چیزی روی بدرفتاری 
کودکان جواب می دهد؟ زمانی که کودک عصبانی، بداخالق و سرکش است چه 

باید کرد؟
آرام باشید و با کودک همدلی کنید. کودک عصبانی و سرکش در حال عذاب 
کشیدن است. آن ها احساس خطر می کنند. بنابراین سرشان داد نکشید و تنبیه شان 
نکنید. اجازه ندهید رفتار بد کودک احساسات تان را جریحه دار کند. اگر با کودک 
به تندی سخن بگویید یا تنبهش کنید، دنیایش را ترسناک تر کرده اید و احتمال 
طغیان های رفتاری در آینده را افزایش داده اید. در عوض سعی کنید یک بزرگسال 
قابل اعتماد باشید. نفس عمیق بکشید و رنج و عذاب کودک تان را درک کنید. شما 
الگویی از مهارت های احساسی به کودک تان ارائه می دهید، پس خیلی مراقب باشید.
به آن ها بگویید که تمام احساسات قابل قبول اند. حتی حس های بد مانند خشم، 
حسادت، ناامیدی و غم نیز احساساتی واقعی هستند. به فرزندتان نگویید آرام باشد 
و درست رفتار کند. در عوض پذیرای احساسات شان باشید )هر نوع احساسی( و از 
اینکه به شما اعتماد کردند و حس شان را با شما در میان گذاشتند، سپاسگزار باشید. 
پذیرش شما اجازه می دهد که فرزندتان نیز حس های منفی خود را قبول کند و به 

دنبال سرکوب کردن شان نباشد.
لیستی از راهکارها برای کنترل خشم بنویسید. مثالً چند نفس عمیق، گوش دادن 
به موسیقی، رقص، رفتن به مکانی ساکت و آرام، فشار دادن دکمه »مکث« و شمردن 

تا ده، پیاده روی در هوای آزاد، خلق یک اثر هنری که بیانگر خشم باشد.
به کودک تان در تشخیص عالئم هشداردهنده کمک کنید. به کودکان بیاموزید 
عواملی که آزارشان می دهد را به موقع و قبل از باال گرفتن تشخیص دهند. اگر 
فرزندتان هنوز خیلی جوان است، این وظیفه بر دوش شما قرار می گیرد. مطمئن 
شوید که تغذیه، خواب و ورزش کودک مناسب است. باگذشت زمان و بزرگ تر شدن 

کودک، به او بیاموزید مسائل را قبل از تبدیل شدن به مشکل شناسایی کند.
در حل مشکالت مشارکت کنید. هدف تان این است که به کودک بیاموزید برای 
رویارویی با چالش ها و مشکالت زندگی یک مکانیسم مقابله ای داشته باشد، آن هم 
بدون اینکه خشمگین و عصبانی شود. زمانی که طوفان مشکالت فرونشست، درباره 
آنچه رخ داده و راه های مختلف برای رویارویی با آن در آینده صحبت کنید. کمک 
کنید تا احساس قدرت بیشتری داشته باشند و اجتناب از مشکالت و کنترل زندگی 

خود را بیاموزند.
مراقب خودتان باشید. هر دقیقه ای را که با فرزندتان سپری می کنیم، درواقع دارید 
نحوه رفتار را به او می آموزید. سعی کنید ابتدا خودتان عادت های سالم داشته باشید 
)خواب، تغذیه، ورزش، هوای آزاد( تا در زمان وقوع مشکل واکنش درستی نشان 
دهید. تالش کنید که نمونه خوبی برای کودک تان باشید، فردی که با احساسات 

مثبت و با مهربانی و آرامش با چالش های زندگی مواجه می شود.
صبور باشید. ایجاد صفات مثبت در خود به سال ها تمرین و تجربه نیاز دارد. 

بسیاری از بزرگساالن هرگز به این نقطه نمی رسند. 
بنابراین در روند یادگیری کودک تان آرام باشید. از دیگران یا افراد متخصص کمک 
بگیرید. برخی افراد بی ثبات تر از دیگران هستند و به کمک حرفه ای نیاز دارند. اگر 
شما و کودک تان مدام عصبانی و تهاجمی می شوید و راهکارهای باال به شما کمک 
نمی کند، بهتر است به یک متخصص مراجعه کرده و درخواست کمک کنید. با ایجاد 
احساس امنیت در فرزندان تان و کمک به آن ها در ابزار خشم و کاوش احساسات 
نهفته، ابزاری ضروری برای موفقیت در مدرسه و روابط دوستانه به آن ها می دهید که 

درنهایت به ایجاد روابط سالم و موفقیت در کار می انجامد.

امکان گزارش ربات ها و دسترسی  سریع تر به برترین 
توئیت ها در توئیتر

توئیتر از دو ویژگی جدید خود پرده برداری کرد که یکی از آن ها را فعال به 
طور آزمایشی مورد ارزیابی قرار می دهد.

در این ویژگی شما می توانید با استفاده از یک دکمه ی میانبر به توئیت های برتر 
یا »Top« برسید. بنابر توئیتی که اکانت رسمی این نرم افزار منتشر کرده، تعداد 
کمی از کاربران iOS قادر به دیدن این دکمه خواهند بود. اگر شما یکی از افرادی 
باشید که در این آزمایش شرکت داده شده اید، دقیقا یک آیکون جدید را گوشه  
باالی سمت راست اپلیکیشن iOS مشاهده خواهید کرد. با زدن روی آن می توانید 
گزینه  Switch to latest Tweets یا Switch to top Tweets را بزنید. 
این موضوع شما را به توئیت های برتر خواهد رساند. الزم به ذکر است که تایمالین 
توئیتر به طور پیش فرض با استفاده از یک الگوریتم پیش بینی می کند که چه 
توئیت هایی برای شما دارای اهمیت بیشتری هستند و همان ها را به صورت گزیده 
نمایش می دهد. البته بابت این موضوع متوجه انتقادات بسیاری شده است. اما ویژگی 
دیگری که توئیتر اضافه کرده است، امکان گزارش یا Report  کردن اکانت هایی که 
 It›s« فکر می کنید ربات یا تقلبی باشند را فراهم می کند. حاال وقتی که روی گزینه
Suspicious or spam« می زنید، چند گزینه در منوی ریپورت مشاهده خواهید 
کرد که می توانید یکی از این گزینه ها را انتخاب کنید. در این بین یک گزینه  جدید 
اضافه شده که با زدن آن اعالم می کنید اکانت انتخاب شده تقلبی است. توئیتر 
اضافه شدن این ویژگی را تایید کرد و از همین حاال در نسخه های موبایل و وب در 
دسترس قرار گرفته است. البته با اینکه این گزینه به کاربران اعتماد به نفس بیشتری 
در ثبت گزارشات القا می کند، اما دارای ابهاماتی نیز هست. ما هنوز نمی دانیم که در 
لیست ارائه شده انتخاب گزینه  »این اکانت تقلبی است« تاثیرگذارتر است یا انتخاب 
گزینه ای دیگر. سخنگوی توئیتر در این باره می گوید: تغییرات اعمال شده در توئیتر 
به ما این امکان را می دهد تا اطالعات بهتر و دقیق تری از اسپمر ها و ربات ها داشته 
باشیم تا بتوانیم به شکل تاثیرگذارتری با آن ها مقابله کنیم. با جزئیات بیشتر برای 

تحلیل و بررسی، ما منابع بیشتری برای اعمال محدودیت ها خواهیم داشت.
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