
تیراندازان همچنان منتظر دعوت نامه آلمان

خرید مهمات ملی پوشان از دالل!

عرفی ون جدید اوپل زافیرا الیف

وقتی تشخیص »هوش مصنوعی« بهتر از پزشکان است

دبیر فدراسیون تیراندازی می گوید که اگر اردوی تدارکاتی به آلمان فراهم 
نشود، مجبور هستند از طریق دالل یا واسطه مهمات را برای ملی پوشان 

فراهم کنند.
رضا ملک محمدی دبیر فدراسیون تیراندازی در گفت و گو با ایسنا، در مورد گرفتن 
ویزا تیم ملی تیراندازی برای حضور در اردوی تدارکاتی هانوفر آلمان اظهار کرد: تمام 
تالش خود را می کنیم، متاسفانه آن طرف به واسطه شروع سال نو میالدی دعوت نامه 
ها را نمی فرستند. ما ثانیه به ثانیه امیدواریم تا دعوت نامه جور شود. از طرفی هم اینانلو 

با مدیر کمپ هانوفر دوست است و دوستانه پیگیر این موضوع است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر دعوت نامه نیاید و سفر به هانوفر لغو شود چگونه 
می خواهند مهمات مورد نیاز تیم ملی را برای مسابقات فراهم کنند ،گفت: دغدغه همه 
همین موضوع است. سعی می کنیم به هر طریقی از دست، از طریق دالل یا واسطه 
هم که شده مهمات را برای آن ها جفت و جور کنیم تا تمرین و قلقی داشته باشند و 

بعد به مسابقات دهلی نو بروند.
دبیر فدراسیون تیراندازی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به مشکالت مالی که 

در وجود دارد، تعداد نفرات اعزامی به اردوی تدارکاتی هانوفر محدود خواهد بود یا خیر 
گفت: مطمئن باشید کسی را به این اردو می فرستیم که این اردو بدردش بخورد. اول 
دعوت نامه و ویزاها بیاید بعد هر کسی که الزم باشد برود اعزام می کنیم. اصال نفر اضافی 
برای تفریح و یا آمادگی عمومی به هانوفر نمی فرستیم و فقط برای آمادگی اختصاصی 
اعزام خواهند شد. نفراتی که بنا است در دهلی نو برای کسب سهمیه المپیک شرکت 

کنند به هانوفر هم می فرستیم.
وی در مورد تعداد نفرات اعزامی گفت: حدود ۱۰ تیرانداز در تفنگ و ۱۰ تیرانداز 
در تپانچه اعزام خواهیم داشت. حدود ۲۰ نفر به باال ما در خواست دعوت نامه دادیم. 
تاکنون هم نشده که از آلمان پاسخ ما را دیر بدهند. ما هم متعجب هستیم که چرا 
پاسخ ایمیل ها، نامه ها و تلفن های ما را نمی دهند ولی به جد پیگیر هستیم که این 

سفر صورت بگیرد.
دبیر فدراسیون در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی می توانند منتظر پاسخ از 
آلمان برای دعوت نامه ها باشند، گفت: دیگر دارد دیر می شود. اگر بخواهیم بعد از 
هانوفر به ایران بیاییم و دو روز استراحت کنیم و بعد به دهلی نو برای مسابقه کسب 

سهمیه المپیک  برویم دیگر دیر می شود. باید کارها را سریع انجام دهیم البته دست 
ما هم نیست، اما به هر حال وقتی می بینند ۲۰ مسافر به کشورشان می رود که ۵۰ 
تا اسلحه دارد دولت اجازه ورود ما را نمی دهد. می گوید این همه اسلحه بیاید به 

کشور برای چه؟!

اوپل به همراه برادر بریتانیایی اش واکسهال، رسما ون جدید خود بنام زافیرا 
الیف را رونمایی کرده است. البته این ون در اصل نسخه ری بج شده ون های 
مشترک گروه پژو-سیتروئن و تویوتا است که با توجه به اینکه چند وقتی 
است اوپل و واکسهال به تملک پژو-سیتروئن درآمده اند، حاال این ون با 
این دو برند هم ارائه شده است. بدین ترتیب هم اکنون این ون با چهار 
نام مختلف شامل پژو اکسپرت، سیتروئن جامپی، تویوتا پروایس و اوپل/

واکسهال زافیرا الیف به بازار عرضه می شود.
زافیرا الیف در ظاهر شباهت زیادی به دیگر برادرانش دارد و تنها تفاوت هایی 
جزئی در جلوپنجره و سپر جلو، آن  را از جامپی، اکسپرت و پروایس متمایز کرده 
است. در بخش عقبی اما حتی همین تفاوت های جزئی هم وجود ندارند و زافیرا 
الیف در این نما کامال با ون های مذکور یکسان است. این ون جدید در دو اندازه 
مختلف ارائه می شود که نمونه کوچک 4.9۵ متر و مدل بزرگ تر ۵.3۰ متر طول 
دارد؛ اما با وجود این طول متفاوت، فاصله محوری هردو نسخه یکسان و برابر 

با 3.۲8 متر است.
اوپل فعال تنها یک تصویر از نمای داخلی زافیرا الیف منتشر کرده که در آن 
غربیلک فرمان سه پره، انتخاب گر دوار دنده، تریم فلزی و نمایشگر هفت اینچی 
سیستم اطالعاتی-سرگرمی دیده می شود. این ون با ترکیب مختلفی از صندلی ها 
عرضه می شود که با توجه به این ترکیب ها می تواند بین 4 تا 9 سرنشین را حمل کند. 
به گفته اوپل، صندلی های زافیرا الیف به راحتی قابل برداشتن هستند و با برداشتن 

تمامی آن ها، فضای باری برابر با 3397 لیتر فراهم می گردد.
خریدارانی که خواهان تجهیزات بیشتری هستند می توانند تیپ Lounge را 
انتخاب کنند که صرفا در نسخه بزرگ تر ارائه می شود. این تیپ به صندلی های چرمی 
جلو با گرم کن و ماساژور به همراه دو صندلی چرمی عقب که می توانند روبه روی هم 
قرار گیرند مجهز است. این نسخه لوکس همچنین از میز قابل جابه جایی و خروجی 

برق ۲3۰ ولت هم برخوردار است.
این ون چندملیتی روی پلت فرم EMP۲ گروه پژو-سیتروئن ساخته شده که در 
محصوالت مختلفی از این گروه خودروسازی مثل دی اس 7 کراس بک و اوپل گرندلند 
هم بکار رفته است. اوپل فعالً مشخصات فنی و عملکرد زافیرا الیف را اعالم نکرده 
است اما برنامه هایی برای ارائه یک نسخه تمام الکتریکی از آن در اوایل سال ۲۰۲۱ 

را تأیید کرده است.

زافیرا الیف به مجموعه ای از سیستم های کمک راننده هم مجهز شده است که از 
جمله برجسته ترین آن ها می توان به سیستم ترمز اتوماتیک، کروز کنترل هوشمند، 
سیستم حفظ حرکت میان خطوط، نورباالی خودکار، سنسورهای پارک و دوربین 
دید عقب اشاره کرد. اوپل زافیرا الیف در تاریخ ۱8 ژانویه رسما در نمایشگاه بروکسل 
به نمایش عمومی درخواهد آمد. این ون جدید در بریتانیا تولید خواهد شد و به گفته 

اوپل ۱۲۵۰ شغل در کارخانه این شرکت ایجاد خواهد کرد.

مطالعات جدید نشان می دهد که »هوش مصنوعی« بهتر از 
پزشکان می تواند شروع سرطان دهانه رحم را تشخیص دهد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، محققان موسسه ملی 
سرطان درآمریکا به تازگی مطالعات جدیدی را انجام داده اند و 
یک الگوریتم رایانه ای توسعه داده اند که می تواند تغییرات پیش از 
بروز سرطان در دهانه رحم زنان را ۱.3 برابر بهتر از آزمایش های 
استاندارد  موجود تشخیص دهد. آزمایش هایی که تاکنون انجام 
شده اند، قادر به تشخیص عفونت و التهاب نبوده اند و عالوه بر آن 

نتوانسته اند تغییرات پیش از بروز بیماری را تشخیص دهند.
تیم تحقیقاتی این پروژه اظهار کردند، مدل هوش مصنوعی 
در  می تواند  و  است  دقیق تر  و  ارزان تر  سریع تر،  ما  ساخت 

کشورهایی که به روش های پیشرفته غربالگری دسترسی ندارند، 
مورد استفاده قرار گیرد.

سرطان دهانه رحم ابتدا از گردن رحم آغاز می شود. انجمن 
سرطان آمریکا برآورد کرده که بیش از ۱3 هزار زن آمریکایی 
در سال ۲۰۱9 به این سرطان دچار خواهند شد که این تعداد به 

مرگ 4هزار و ۲۰۰ نفر زن آمریکایی منجر خواهد شد.
غربالگری  در  می تواند  جدید  مصنوعی  هوش  الگوریتم  این 
سرطان دهانه رحم مقرون به صرفه تر باشد. محققان امیدوارند در 
آینده بتوانند این الگوریتم را در گوشی های همراه اجرا کنند تا هر 
زنی در هر نقطه از جهان بتواند با استفاده از تصاویر دهانه رحم از 

نتیجه آزمایش خود به سرعت آگاهی یابد.
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دفتر مرکزي: تهران، خیابان نجات الهی، روبروی خیابان اراک، کوچه4، پالک4

فاکس: 8873۵679 / 889۰۲447    تلفن: 8898۲۱37
Info@Etehademelat.ir / Etehademelat.ir  :پست الکترونیک

عطایی: کوالکوویچ بهترین گزینه بود

با کاله برای پلی آف لیگ می جنگیم
سرمربی تیم والیبال کاله مازندران با بیان اینکه هدف 
این تیم حضور در مرحله پلی آف لیگ برتر است، گفت: 
از نظر من بهترین گزینه برای سرمربیگری تیم ملی 

ایگور کوالکوویچ بود که انتخاب شد.
بهروز عطایی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص پیروزی 
تیم والیبال کاله مازندران در هفته هفدهم لیگ برتر والیبال 
مقابل تیم شهرداری ارومیه، توضیح داد: بازی سختی را مقابل 
این تیم داشتیم و از سختی آن با خبر بودیم. به هر حال تیم 
شهرداری ارومیه نسبت به نیم فصل اول در کادرفنی و ترکیب 
خود با خریدن 4 تا ۵ بازیکن جدید تغییراتی داشت که باعث 
بهتر شدن این تیم شده است. بازی خوبی بود و خوشبختانه 
توانستیم به برتری برسیم. ما در نیم فصل اول هم به سختی 
3 بر ۲ مقابل ارومیه به برتری رسیدیم و پیش بینی این بازی 

سخت را داشتیم.
شهرداری  والیابل  تیم  هواداران  حضور  اینکه  بیان  با  او 
ارومیه در سالن مسابقه در این فصل بی سابقه بود، اظهار کرد: 
می دانستیم که با این پیروزی می توانیم شانس زیادی برای 
حضور در پلی آف داشته باشیم و در غیر این صورت هم تا حد 
زیادی از این هدف دور می شویم. با علم به این موضوع مقابل 
ارومیه به زمین رفتیم و در یک بازی سخت به برتری رسیدیم 
چرا که تیم ارومیه نیز می دانست نتیجه این بازی چقدر برای 

حضورش در مرحله بعد مهم است.
سرمربی تیم والیبال کاله مازندران ادامه داد: بازی پر فشاری 
بود و به نظرم دلیل پیروزی ما عدم ترس از باخت بود و تیم 
ارومیه از باخت در این بازی می ترسید. در ست پنجم راحت 
بازی کردیم و به نظرم تیم ارومیه استرس و ترس باخت در 
این ست را داشت که به پیروزی نرسید. ضمن اینکه باید 
بگویم فضای سالن ارومیه با توجه به حضور 4 هزار نفری 
هوادارانش بسیار جو سنگینی داشت و در جریان بازی فشار 

زیادی را به بازیکنان ما وارد کردند.
عطایی در خصوص مدعیان فصل جاری لیگ برتر والیبال به 
جز تیم های شهرداری ورامین و پیکان تهران، گفت: تیم ها و 
بازی های این فصل لیگ برتر والیبال به گونه ای است که هیچ 
تیمی در جدول حاشیه امنیت ندارد و به همین دلیل رقابت 

سختی را شاهد هستیم. اگر دو تیم ورامین و پیکان را که 
عملکرد قابل دفاعی تا به اینجای کار داشته اند را کنار بگذاریم، 
سایر تیم ها تا رده نهم جدول را می توان مدعیان حضور در 
مرحله بعد لیگ دانست. با این حال به نظرم شانس حضور 
تیم های سوم، چهارم و پنجم جدول برای رسیدن به مرحله 

پلی آف بیشتر است.
او در خصوص بازی هفته بعد تیم کاله مازندران مقابل عقاب 

نهاجا و برنامه این تیم برای ادامه فصل نیز گفت: با توجه به 
توانایی تیم و بضاعتمان سعی می کنیم بهترین عملکرد را در 
این مسابقه و در ادامه لیگ داشته و به نتیجه برسیم، هدف 
و استراتژی تیم ما رسیدن به مرحله بعد)پلی آف( لیگ برتر 

است.
بهروز عطایی در پایان و در خصوص تمدید قراداد ایگور 
کوالکوویچ با تیم ملی والیبال ایران گفت: به هر حال فاصله 

زیادی تا لیگ جهانی و المپیک نداریم و به همین منظور زمان 
لکافی برای انتخاب مربی جدید وجود ندارد. به نظر من با 
توجه به شرایط حاکم بهترین گزینه برای سرمربیگری تیم 
ملی همین ایگور کوالکوویچ بود و فدراسیون بهترین تصمیم 
را گرفت. او دو سال است آزمون خطاهای خود را انجام داده 
و االن والیبال ایران را می شناسد، به نظر من بهترین گزینه 

کوالکوویچ بود.
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پند روز

آیا آلزایمر با زوال عقل متفاوت است؟

طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی، 47 میلیون نفر در سراسر دنیا 
با بیماری زوال عقل یا همان دمانس دست و پنجه نرم می کنند. گرچه گاهی 
زوال عقل و آلزایمر را به جای هم به کار می برند، اما تفاوت های مهمی بین 

آن ها وجود دارد. 
تفاوت آلزایمر با زوال عقل

زوال عقل یا دمانس یک اصطالح جامع الشمول برای عالئمی مثل ضعف در حافظه 
و تفکر در سطحی است که باعث اختالل در زندگی روزمره می شوند. بیماری آلزایمر، 
نوعی زوال عقل است. بعضی از دیگر انواع زوال عقل عبارتند از دمانس عروقی، 
دمانس لویی بادی، دمانس لوب پیشانی-گیجگاهی، بیماری پارکینسون و بیماری 
هانتینگتون. آلزایمر شایع ترین نوع زوال عقل است، به طوری 6۰ تا 7۰ درصد از 
موارد ابتال به زوال عقل مربوط به این بیماری است. اما فقط شایع بودن آلزایمر نیست 
که باعث شده بیشتر در مورد این نوع زوال عقل بشنویم، بلکه یک دلیل دیگر این 
مسأله آن است که در مقایسه با دیگر انواع زوال عقل، علم بیشترین پیشرفت را در 

مورد بیماری آلزایمر داشته است.
عالئم آلزایمر و زوال عقل می توانند بسیار مشابه باشند

گم کردن چندباره دسته کلید، فراموش کردن محل پارک ماشین و مواردی از این 
دست، از اولین مشکالتی هستند که برای حافظه به وجود می آیند. اما از کجا بفهمیم 
که چه زمانی علت چنین مشکالتی زوال عقل یا آلزایمر است؟ تحقیقات نشان 
می دهد ضعف چشمگیر دو مورد از مواردی که در ادامه می آید، نشان دهنده زوال 
عقل است: حافظه، برقراری ارتباط و زبان، توانایی تمرکز و توجه کردن، استدالل 
کردن، قضاوت کردن و ادراک بصری. اما در بیماری آلزایمر فرد ممکن است اطالعات 
جدید را فراموش کند یا از نزدیکان خود در مورد حقایق مهمی سؤال کند که خود 
او باید از آن ها آگاه باشد )این مسأله شامل ضعف های ناگهانی، موقت و جزئی مغز که 
امری طبیعی هستند نمی شود، مثل زمانی که اسم یکی از آشنایان تان را لحظه ای 
فراموش می کنید اما بعداً آن را به یاد می آورید(. تحقیقات همچنین نشان می دهد 
سخت شدن استفاده از نقشه هم ممکن است یکی از اولین نشانه های هشدار دهنده 

آلزایمر باشد.
آلزایمر ممکن است قابل پیشگیری باشد

دانشمندان در حال تحقیق در مورد تأثیر ابعاد مختلف سبک زندگی در کاهش 
ریسک ابتال به آلزایمر هستند، مثل رژیم غذایی، ورزش، عادت های روزانه، خواب و 
فعالیت های تقویت کننده مغز. پژوهشی در سال ۲۰۱4 نشان داد با کاهش بعضی 
از ریسک فاکتورها، ریسک ابتال به آلزایمر می تواند به میزان 33 درصد کاهش پیدا 
کند. مهم ترین شیوه برای جلوگیری از بیماری آلزایمر، کنترل دیابت و فشار خون 
باال، کاهش وزن در صورت چاقی، فعال بودن، درمان افسردگی، عدم مصرف سیگار و 
تداوم یادگیری است. تحقیقی در سال ۲۰۱7 هم نشان داد اجتماعی بودن )گذراندن 
وقت با دوستان و اعضای خانواده( و کنترل افت شنوایی، از دیگر عوامل قابل کنترلی 

هستند که در جلوگیری از زوال عقل مؤثرند.
روش درمان زوال عقل به نوع آن بستگی دارد

تقریباً هیچ روش درمانی تأیید شده ای برای زوال عقل وجود ندارد )به جز یک 
داروی تأیید شده برای بیماری پارکینسون(، اما چند دارو برای بیماری آلزایمر تولید 
شده است. گرچه این داروها پیشرفت این بیماری را متوقف نمی کنند )یا آن را درمان 

نمی کنند(، اما می توانند به کنترل نشانه های آن در بیماران کمک کنند.
در مورد دیگر انواع زوال عقل، تغییر در سبک زندگی احتماالً بهترین گزینه برای 
آن ها محسوب می شود. درمان دمانس عروقی به انجام کارهایی بستگی دارد که 
برای سالمت شریان ها و قلب مفید هستند یعنی کاهش فشار خون و کلسترول 
و کنترل دیابت. در صورتی که بیماری مزمن دیگری هم داشته باشید، مدیریت 
آن بیماری هم اهمیت زیادی دارد. چنین بیماری هایی می توانند روند زوال عقل 

را سرعت ببخشند.
تشخیص ریسک ابتال به آلزایمر امکان پذیر شده است

اگر برای انجام معاینه به پزشک مراجعه کنید، پزشک تان می تواند بر اساس 
عالئم، سوابق پزشکی و آزمایشات پزشکی، بیماری آلزایمر را در شما تشخیص دهد. 
آزمایش های عکس برداری مغزی مثل سی تی اسکن یا ام آر آی می تواند رشد و انباشت 

پالک های بتا آمیالز در نواحی مختلف مغز را نشان دهد.
به پزشک مراجعه کنید

اگر نحوه تعمیر یک وسیله را فراموش کرده اید، از ترس گم کردن راه خانه محله تان 
را ترک نمی کنید، وسایل تان را جا به جا می گذارید و مشکالتی از این دست دارید، این 
موارد همگی تا حدودی نگران کننده هستند و در این صورت باید به پزشک مراجعه 
کنید. بیماری شما هر چه زودتر تشخیص داده شود، زودتر هم می توان آن را درمان 

کرد و هر چه زودتر درمان شوید، زندگی بهتری خواهید داشت.

استفاده ویکیپدیا از گوگل ترنسلیت برای پشتیبانی از 
زبان های بیشتر 

ویکیپدیا در این سال ها، با هدف افزایش اطالعات عمومی به فعالیت هایش 
ادامه داده و یکی از چالش هایی که این کمپانی در این راه با آن دست و 
پنجه نرم می کند مسئله زبان است؛ خیلی ها انگلیسی بلد نیستند. برای 
حل این مشکل،Wikimedia Foundation  به تازگی تایید کرده که در 
همکاری با گوگل قصد دارد تا مترجم زبان اهالی مانتن ویو را به ویکیپدیا 

بیاورد.
ادیتورهای ویکیپدیا  با توجه به اطالعات به دست آمده، در آینده ای نزدیک 
می توانند از گوگل ترنسلیت برای ترجمه مقاالت به زبان های مختلف استفاده کنند. 
البته همین االن هم ویکیپدیا یک مترجم درون سازمانی با نام Apertium دارد و 
تاکنون حدود 4۰۰ هزار مقاله نیز به کمک این نرم افزار ترجمه شده  است. اما تفاوت 
مهم گوگل ترنسلیت با Apertium به پشتیبانی از زبان های بیشتر برمی گردد. 
گوگل ترنسلیت از ۱۵ زبان بیشتر پشتیبانی می کند و هرچند هیچکدام از آن ها 
به اندازه زبان های مرسوم شناخته شده  نیستند ولی همچنان عده زیادی از آن ها 
استفاده می کنند. مثال زولو )Zulu-یکی از زبان های آفریقایی( توسط بیش از ۱۲ 

میلیون نفر صحبت می شوند.
این در حالی است که تنها ۱۰۰۰ مقاله ویکیپدیایی با این زبان در دسترس قرار 
دارد. البته بعد از افزودن گوگل ترنسلیت به ویکیپدیا ادیتورها همچنان می توانند 
از Apertium هم استفاده کنند؛ انتخاب به عهده خودشان گذاشته شده است. 
نکته اینجاست هیچکدام از این نرم افزارها قرار نیست تا یک متن را خوانا و کامل 

ترجمه کنند.
در واقع هر دو یک نسخه نصف و نیمه از ترجمه در اختیار ادیتور می دهند و او در 
مرحله بعد غلط ها را درست می کند. دیگر نیازی نیست از پایه تمام کارها انجام شود. 
قرارداد ویکیپدیا با گوگل فعال یک ساله است و ویکیپدیا هم هر وقت که خواست 
می تواند آن را به پایان برساند. از طرفی اگر این همکاری موفقیت هایی به همراه 

داشته باشد، احتماال قرارداد نیز تمدید خواهد شد.
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