
بنا: چون نوروزی را دعوت نکردم می گوید تمریناتم سنتی است

درباره خادم هم این حرف ها را می زدند

ساخت ماهواره های سنجشی و مخابراتی اولویت کشور در حوزه فضا

تغییر رویکرد در اعزام انسان به فضا

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با بیان اینکه راه سختی را در پیش داریم 
گفت: در سخت ترین شرایط سرمربیگری تیم ملی را قبول کردم اما شرایط 

خوبی داریم و می توانیم با همین جوانان به موفقیت های بزرگی برسیم.
محمد بنا در گفتگو با ایسنا، درباره ارزیابی خود از سطح کیفی رقابت های جام تختی 
و اینکه آیا کادر فنی تیم ملی به اهداف خود در این رقابت ها رسید یا خیر، اظهار کرد: 
رقابت های جام تختی با حضور تمامی پتانسیل کشتی فرنگی ایران به غیر از ۱۰ کشتی 
گیری که قرار است به جام وهبی امره بروند و مهدی علیاری و حسین نوری برگزار 
شد و کیفیت رقابت ها نیز در حد خوبی بود. از نظر تماشاگران بی نظیر اندیمشکی و 
حمایتی که داشتند و همینطور از نظر میزبانی، شهر کوچک اندیمشک با امکاناتی که 

داشت توانست بخوبی از پس میزبانی بربیاید و همه از آن راضی بودند.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی افزود: کشتی گیران خارجی نیز در این رویداد 
حضور داشتند اما چون ما ۸ طال گرفتیم برخی می گویند سطح رقابت ها ضعیف بوده 
اما اگر مثالً ۳ طال می گرفتیم می گفتند سطح فنی رقابت ها باال بوده است. ما به سطح 
کیفی کاری نداشتیم و تالش این بود که تیم های خوبی به اندیمشک بیایند، به هر 
حال اگر به تقویم اتحادیه جهانی نگاه کنید می بینید که رقابت های زیادی در سراسر 
جهان بصورت همزمان برگزار می شود و با توجه به اینکه این رقابت ها جوایز مالی 
نداشت و با در نظر گرفتن بعد مسافت، باید از حضور همین تعداد تیم خارجی در جام 
تختی نیز خوشحال باشیم و خدا را شکر کنیم که با حضورشان تنور مسابقات را گرم 

کردند و تماشاگران کشتی دوست خوزستانی از دیدن کشتی ها لذت بردند.
وی درباره عملکرد کشتی گیران ایران نیز گفت: در بیشتر اوزان به غیر از ۹۷ و ۱۳۰ 
کیلوگرم عملکرد کشتی گیران ما خوب بود و توانستند رقبای خارجی شان را شکست 
دهند. در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز اگر علیاری و حیدری حضور داشتند قطعاً کشتی گیر 
کوبایی کار سختی داشت و نمی توانست به راحتی قهرمان شود. در سنگین وزن نیز 
پتانسیل ما همین است هر چند اگر قاسمی منجزی عجله نمی کرد و آن فن بیخودی 
را اجرا نمی کرد و ۴ امتیاز از دست نمی داد، حتی می توانست کشتی گیر کوبایی را 

شکست دهد یا با اختالف کمتری ببازد.

بنا در ادامه گفتگو با ایسنا، درباره اعتراض سعید عبدولی پس از باخت برادرش 
مقابل محمد نوربخش و اینکه آیا اعتراض او به عملکرد داوری را وارد می داند یا خیر 
خاطرنشان کرد: اعتراض او وارد نبود. به هر حال مسابقات در شهر او برگزار می شد و 
عبدولی نمی خواست برادرش بازنده شود. داوری ها خوب بود و داوری این مبارزه نیز 
هیچ مشکلی نداشت ضمن اینکه سامان عبدولی و محمد نوربخش پیش از این بارها 
با هم کشتی گرفته اند و در بیشتر این مبارزات این نوربخش بوده که پیروز شده است. 
نتایج این رقابت ها مالک صد درصدی ما برای انتخاب نفرات تیم ملی نیست و کشتی 
گیران را در رویدادهای مختلف و در تمرینات مورد آزمایش جدی قرار می دهیم تا به 

بهترین ترکیب ممکن برسیم.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی افزود :۶ ماه تا رقابت های جهانی فاصله داریم و در 
این مدت به اکثر نفرات میدان می دهیم تا خودشان را نشان بدهند، ضمن اینکه در 
این مدت ممکن است هزاران اتفاق بیفتد و کشتی گیران با افت روبرو شوند و یا اینکه 
رشد داشته باشند، بنابراین هیچ کشتی گیری نباید ناامید باشد و همه باید تالششان را 

بیشتر کنند تا توانایی هایشان را به کادر فنی اثبات کنند.
وی درباره آغاز اردوی نفرات اعزامی به جام وهبی امره ترکیه نیز گفت: ۳ یا ۴ روز 
بیشتر زمان نداریم و کار خاصی قرار نیست در این اردو انجام بدهیم. فقط می دانیم این 
نفرات در شهرهای خودشان تمریناتشان را پیگیری کرده اند. همه این کشتی گیران 
شاکله آینده کشتی ایران را تشکیل می دهند و به غیر از عبدولی سایر نفرات جوان 
هستند. ما در شرایط خاصی قرار داریم و باید این دوره گذر را به خوبی پشت سر 
بگذاریم. شرایط خوبی داریم و با حمایت و پشتیبانی از این کشتی گیران جوان باید 
برای موفقیت در آینده برنامه ریزی کنیم. در سخت ترین شرایط ممکن کار را قبول 
کردم و فرصت کمی هم در اختیار داریم، اما قصدمان این است نه فقط برای المپیک 
توکیو بلکه برای آینده دور تر نیز نفراتی را پرورش دهیم که برای کشتی ایران سال ها 

افتخارآفرینی کنند که این امر به همراهی، حمایت و همدلی همه نیاز دارد.
بنا درباره تعامل خوب میان او، خیرآبادی سرمربی تیم امید و باوفا سرمربی جوانان 
که با دعوت او در کمیته فنی جام تختی حضور داشتند و در کنار هم رقابت ها را زیر 

نظر گرفتند، گفت: به هر حال هر فردی استقالل کاری خودش را دارد. فدراسیون 
کشتی این عزیزان را به عنوان سرمربیان تیم های امید و جوانان انتخاب کرده و از آن ها 
خواستم در کمیته فنی این رقابت ها حضور داشته باشند. هر کدام از آنها نفراتی را در 
این رقابت ها داشتند و تیمی را که چند روز دیگر به جام وهبی امره نیز اعزام می کنیم 
بیشترشان را نفرات امید تشکیل می دهند، برای همین الزم بود که از نزدیک شاهد 
این رقابت ها باشند. باید تعامل خوبی بین ما برقرار باشد و خوشبختانه همگی در این 

راه گام برمی داریم تا کشتی به موفقیت برسد.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پایان درباره مصاحبه اخیر امید نوروزی طالیی 
ایران در المپیک لندن مبنی بر اینکه الزم است بنا برای موفقیت تمرینات خود را 
علمی کند خاطرنشان کرد: بعد از آنکه تیم خادم نیز چند ماه پیش در رقابت های 
جهانی مجارستان به موفقیت نرسید همین صحبت ها نیز در مورد او مطرح شد و 
گفتند تمرینات او سنتی بوده است، در حالی که تا قبل از آن می گفتند تمرینات 
خادم علمی بوده و او تئوریسین بوده است اما به یکباره تمرینات او سنتی شد، بنابراین 
همیشه این صحبت ها مطرح شده است. امید نوروزی دوست داشت من او را همین 
طوری به تیم ملی دعوت کنم و بیاید و به خارج برود، اما از آنجا که او را دوست دارم 
اعالم کردم بهتر است دیگر کشتی نگیرد. به هر حال او هم نظرش را گفته و سعی 

می کنم تمریناتم را مدرن کنم! )با خنده(.

نقل  و  حمل  و  فضایی  فناوری های  توسعه  ستاد  دبیر 
پیشرفته با بیان اینکه ۱۷ کشور دنیا برای اعزام انسان به 
فضا از زیر ساخت های بین المللی که در این زمینه ایجاد 
شده است، بهره می برنند، گفت: ما اگر بخواهیم وارد این 
پروژه شویم، همین مسیر را می رویم؛ ولی در حال حاضر 
تمرکز ما بر ساخت ماهواره های سنجشی و مخابراتی و 

پرتابگرهایی است که این ماهواره ها را در مدار قرار دهد.
به گزارش ایسنا دکتر منوچهر منطقی در نشست خبری که در 
محل سازمان صدا و سیما برگزار شد، با بیان اینکه فناوری های مربوط 
به حمل و نقل هوایی به یکدیگر در حال نزدیک شدن است، افزود: 
همه فناوری های این حوزه چون کشتی، ریلی، خودرو، هواپیما و 
بخش های فضایی به سمت هوشمند شدن در حرکت هستند. این 
فناوری های فضایی و هوایی به یکدیگر شبیه شده است، به گونه ای 

که توسعه در فناوری یکی از این حوزه ها منجر به توسعه سایر حوزه ها 
می شود.

وی با بیان اینکه حمل و نقل به صورت یک مجموعه ترکیبی 
تبدیل شده است، خاطر نشان کرد: برای آنکه با کمترین هزینه و 
سریع ترین زمان، حمل و نقل صورت گیرد، از حمل و نقل ترکیبی 
استفاده می شود و در دنیا نیز بخش های مجزای هوایی و فضایی 
ایجاد نمی شود و به سمت موبیلیتی یا یکپارچه سازی رفتند و از 

توانمندی ها و ظرفیت های این بخش استفاده می کنند.
منطقی با بیان اینکه ما در ایران از ۲ سال قبل به صورت غیر رسمی 
در این زمینه کار را آغاز کردیم، ادامه داد: ولی زمان آن رسیده بود 
که به این فناوری ها هویت دهیم و زمانی که ستاد توسعه فناوری های 
فضایی و حمل و نقل پیشرفته ایجاد شد، بخش های مختلف راه و 
شهرسازی به ما اعالم کردند که در چه بخش هایی کمبود دارند و در 

چه زمینه هایی اقدام شده است.
دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته آغاز 
فعالیت این ستاد را از آبان ماه امسال عنوان کرد و افزود: این ستاد در 
حوزه ریلی و در حوزه تولید و طراحی محصول ایجاد شده است؛ ما 
در مورد اجزای یک محصول ریلی می توانیم تا ۸۵ درصد به صورت 
خوداتکا عمل کنیم و این خوداتکایی در این حوزه به طور متوسط 
حدود ۴۵ درصد است، ولی در بخش خودرویی ۶۰ تا ۷۰ درصد است 
که این اختالف به دلیل این است که این دو از یکدیگر مجزا بودند 
و از زنجیره تأمین مشترکی بهره نبردند؛ از این رو زمانی که این دو 
بخش در کنار هم قرار گیرند، می توانیم در جهت افزایش خوداتکایی، 
۱۰ تا ۲۰ درصد وضعیت فعلی را ارتقا دهیم. وی اضافه کرد: این 
عدم خوداتکایی در بخش خودرویی به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد در 
جاهایی است که دارای فناوری های پیشرفته است و این فناوری ها 
در سایر بخش ها موجود است. به عنوان مثال در حال حاضر کیسه 
هوای خودرو را به طور کامل از خارج وارد می کنیم و این فناوری 
در بخش های هوایی و فضایی موجود است و کافی است این اجزای 
مختلف در کنار هم قرار گیرد و می تواند فناوری به گونه ای به محصول 

تبدیل شود که بتوان از آن در ارتقای ایمنی خودرو استفاده کرد.
منطقی همچنین با اشاره به تحقق اهداف پیش بینی شده در اسناد 
باالدستی فناوری فضایی، یادآور شد: دقت دوربین در ماهواره پیام 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۰ متر بود و این میزان در ماهواره دوستی 
دانشگاه صنعتی شریف حدود ۱۶ تا ۲۰ متر است و در حال حاضر 
تاکید بر ساخت ماهواره هایی با دقت حدود ۱۰ متر است؛ ولی نیاز به 
دوربین هایی داریم که بتواند دقت ۱۰ متر را بگیرد. وی تاکید کرد: 

برای این امر نیازمند سنسورهای آن هستیم تا بتوانیم به دقت کمتر 
از ۱۰ برسیم که قطعاً به آن می رسیم. منطقی همچنین با بیان اینکه 
معموالً دوربین های ماهواره ها چند طیفی هستند؛ از این رو تصاویر 
ارسالی از ماهواره های ساخت داخل رنگی است، خاطر نشان کرد: 
اعزام انسان به فضا یکی از اهداف مورد نظر در حوزه فضایی است؛ ولی 
بررسی های ما نشان داد که بهتر است این پروژه را در دو فاز انجام 
دهیم. یک فاز این است که موجود زنده ای را به فضا پرتاب کنیم و 

برگردانیم که موفق شدیم و فاز دوم انسان به فضا است.
دبیر ستاد توسعه فضایی و حمل و نقل پیشرفته اضافه کرد: با 
توجه به اینکه در همه جای دنیا برای اعزام انسان به فضا از یکسری 
تشکیالت مشترک در سطح بین الملل استفاده می کنند و ما مشاهده 
کردیم که اگر بخواهیم وارد این پروژه شویم، باید از این مسیر عبور 

کنیم.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۷ کشور از تاسیساتی که روسیه در 
این زمینه ایجاد کرده، استفاده می کنند، ادامه داد: ما نیز برنامه ریزی 
کردیم که اگر بخواهیم انسان به فضا اعزام کنیم، از این تأسیسات 

استفاده کنیم.
منطقی در عین حال تاکید کرد: ولی در حال حاضر اولویت ما در 
حوزه فضایی توسعه بخش هایی است که بتوانیم این حوزه را به اقتصاد 
نزدیک کنیم. زمانی که استفاده از فناوری فضایی در اقتصاد اولویت 
باشد، به جای کاهش بودجه ها، بودجه ها روند افزایشی می یابد و از آن 
در این حوزه استفاده خواهیم کرد؛ ولی االن تمرکز ما بر روی طراحی 
و ساخت ماهواره های سنجشی و مخابراتی و پرتاب کننده ای است که 

ماهواره را در مدار قرار دهد.
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عاقبت تیم های حاضر در نیمه نهایی جام ملت ها به روایت آمار

ایران فینالیست شود، قهرمان است
ایران در حالی روز دوشنبه به مصاف ژاپن می رود که هر 
بار توانسته از نیمه نهایی عبور کند، در فینال هم حریف 
خود را شکست داده و قهرمان جام ملت های آسیا شده 

است.
به گزارش ایسنا، تیم های ملی فوتبال ایران، ژاپن، امارت و قطر 
موفق شدند با برتری برابر چین، ویتنام، استرالیا و کره جنوبی به 
نیمه نهایی جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ صعود کنند و یک گام 
دیگر به قهرمانی در این مسابقات نزدیک تر شوند. در جمع این 
چهار تیم، تنها قطری ها هستند که پیش از این سابقه حضور 
در چنین مرحله ای را نداشتند و اماراتی ها هم تا به حال موفق 

نشده اند مدال طالی این رقابت ها را بر گردن خود ببینند.
از زمانی که مراحل حذفی در ساختار جام ملت های آسیا 
در  حضور  سابقه  دیگر  تیم  سه  از  بیش  ایران  شده،  اضافه 
نیمه نهایی را دارد و با ۷ بار حضور در این مرحله رکورددار است. 
پس از ایران، ژاپن با ۵ و امارات با ۳ بار حضور در نیمه نهایی 
جام ملت های آسیا در رده های بعدی قرار دارند. نکته جالب 
توجه درباره این چهار تیم این است که از سال ۱۹۷۲ و در هر 
دوره حداقل یکی از سه تیم ایران، ژاپن و امارات جزو چهار تیم 

برتر جام ملت های آسیا بوده اند.
ایران

تیم ملی ایران ۷ بار موفق شده است که جزو ۴ تیم برتر این 
مسابقات باشد که ۲ بار آن موفق به کسب مقام قهرمانی شده 
است. )در سال ۱۹۶۸، مسابقات به صورت دوره ای برگزار شد( 
البته قهرمانی های ایران در دوره هایی برگزار شده که حداکثر 
تیم های شرکت کننده در این مسابقات ۵ تیم بوده اند. تیم ملی 
در سال ۱۹۷۲ با پیروزی برابر کره جنوبی و در سال ۱۹۷۶ با 
برتری برابر کویت فاتح جام ملت های آسیا شد. نکته جالب در 
مورد ایران این است که این تیم تا به حال فینالی را بازنده نبوده 
و هیچ نایب قهرمانی در کارنامه خود ندارد. در ۵ نیمه نهایی 
دیگر، ایران ۴ بار )سال های ۱۹۸۰ - ۱۹۸۸ - ۱۹۹۶ - ۲۰۰۴( 
بار با شکست برابر کویت در  به مدال برنز رسید و تنها یک 

ضربات پنالتی در سال ۱۹۸۴ در رده چهارم قرار گرفت.
ژاپن

سامورایی ها درصد موفقیت باالتری نسبت به ایران و امارات 
در زمان قرار گرفتن بین ۴ تیم برتر جام ملت های آسیا دارند. 
ژاپنی ها ۵ بار به این مرحله رسیدند و در ۴ بار آن با شکست 
برده اند.  باالی سر  را  فینال رفته و جام  به  دادن حریف خود 

سال های ۱۹۹۲ و ۲۰۰۰ با شکست دادن عربستان، ۲۰۰۴ با 
غلبه بر چین و ۲۰۱۱ با مغلوب کردن استرالیا جام را باالی سر 
برده اند. این تیم تنها در سال ۲۰۰۷ با شکست برابر عراق در 
نیمه نهایی و باخت در ضربات پنالتی مقابل کره جنوبی به عنوان 

چهارمی جام ملت های آسیا بسنده کرد.
امارات

آلبرتو زاکرونی توانستند موفقیت ۴ سال پیش  شاگردان 
خود را تکرار کنند و به جمع ۴ تیم برتر برسند. کاری که 
اماراتی های پیش از این ۳ بار دیگر هم انجام داده بودند ولی 
هیچ گاه موفق به کسب قهرمانی نشده اند. هواداران این تیم از 

مربی پرافتخار تیم شان یعنی آلبرتو زاکرونی انتظار قهرمانی 
رده  برابر چین در  با شکست  امارات در سال ۱۹۹۲  دارند. 
چهارم قرار گرفت و در سال ۲۰۱۵ با پیروزی برابر عراق، مدال 
برنز این مسابقات را از آن خود کرد. تنها راهیابی اماراتی ها 
به فینال در سال ۱۹۹۶ اتفاق افتاد که میزبان این دوره جام 
پنالتی  برابر عربستان در ضربات  با شکست  آسیا  ملت های 

نتوانست قهرمانی را دشت کند.
قطر

قطر تنها تیمی است که سابقه حضور در بین ۴ تیم نهایی جام 
ملت های آسیا را نداشته و جام هفدهم، نخستین دوره ای است 

که عنابی ها به این افتخار دست پیدا می کنند. البته قطری ها در 
این مسابقات فراتر از انتظار ظاهر شده اند و توانستند در مرحله 
گروهی با شکست عربستان، به عنوان تیم نخست صعود کنند 
و با غلبه بر تیم های قدرتمندی چون عراق و کره جنوبی پا به 
نیمه نهایی بگذارند. طبق گفته کارشناسان قطری ها، این تیم 

شانس یشتری نسبت به میزبان برای حضور در فینال دارد.
دیدارهای نیمه نهایی جام ملت های آسیا روزهای دوشنبه و 
سه شنبه برگزار می شود که طبق برنامه ایران و ژاپن از ساعت 
روز   ۱۷:۳۰ ساعت  از  امارات  و  قطر  و  دوشنبه  روز   ۱۷:۳۰

سه شنبه برابر هم صف آرایی خواهند کرد.
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پند روز

۴ نشانه احتمالی آسم

آسم از بیماری های مزمن ریوی است که درمانی برای آن وجود ندارد اما با 
راهکارهای ساده ای می توان عالئم آن را به میزان قابل توجهی کنترل کرد.

به گزارش ایسنا، همچنین ضروری است از عالئم این بیماری آگاهی داشته باشیم 
تا بتوان در سریع ترین زمان عارضه آسم را تشخیص داد.

بنابر اعالم سایت تخصصی مدیکال دیلی از جمله عالئم این بیماری می توان به 
موارد زیر اشاره کرد:

احساس تنگی تفس حتی در زمان استراحت
به طور معمول ورزش کردن و انجام فعالیت های جسمی به دلیل میزان انرژی 
که نیاز دارند ممکن است موجب احساس تنگی نفس شوند. هرچند در مبتالیان به 
بیماری آسم مشکل تنگی نفس حتی در مواقعی که در حال استراحت هستند یا به 

میزان انرژی باالیی نیاز ندارند مشاهده می شود.
همچنین قرار گرفتن در معرض مواد تحریک کننده از قبیل دود سیگار، گرد 
و غبار یا خز باعث می شود مجرای تنفسی حتی در زمان استراحت ملتهب شود. 
از جمله دیگر عوامل تحریک کننده می توان به استرس های روانی، تغییرات آب و 

هوایی و برخی از داروها اشاره کرد.
سرفه هایی که مانع از خوابیدن می شوند

بررسی ها نشان می دهد سرفه های ناشی از بیماری آسم هنگام شب تشدید 
می شوند. در صورتیکه از جمله افرادی هستید که به دلیل این عالئم از خواب بیدار 

می شوید به آسم شبانه مبتال هستید.
هرچند دلیل اصلی این عارضه ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد اما 
کارشناسان معتقدند که ساعت زیستی بدن می تواند بر تولید هورمونی تأثیر بگذارد 
و این وضعیت نیز به نوبه خود امکان حفاظت در برابر عالئم آسم را کاهش می دهد.

احساس سنگینی در قفسه سینه
احساس سنگینی در قفسه سینه می تواند از عالئم متعددی ناشی شود که 
رفالکس معده، حمله قلبی و آسم برخی از آن ها به حساب می آیند. هرچند احساس 
سنگینی در قفسه سینه از جمله عالئمی است که تعداد قابل توجهی از مبتالیان به 

آسم از آن شکایت دارند.
تغییر رنگ پوست

تغییر رنگ پوست می تواند بر اثر سیانوز )یََرقان اَزَرق( ناشی شود. در حقیقت 
کمبود اکسیژن در خون باعث می شود لکه های تیره قرمز آبی رنگ روی پوست ظاهر 

شود. وجود این عالمت یکی از عالئم آسم شدید و درمان نشده به حساب می آید.

مصرف سرخ کردنی ها خطر مرگ را در زنان افزایش 
می دهد

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که مصرف غذاهای سرخ کردنی خطر مرگ 
را در زنان افزایش می دهد.

به گزارش ایسنا، متخصصان علوم تغذیه و سالمت در بررسی جدید خود به زنان 
باالی ۵۰ سال که به طور مرتب از غذاهای سرخ کردنی مصرف می کنند هشدار دادند 

که این خوراکی ها خطر مرگ را در آنان افزایش می دهند.
آنها در مطالعات بسیاری بر این نکته تاکید کرده اند که مصرف غذاهای سرخ کردنی 
بر سالمت سیستم قلب و عروق تأثیر گذاشته و خطر دیابت نوع ۲ را افزایش می دهد.

در این بررسی متخصصان آمریکایی به مطالعه روی تعدادی زن باالی ۵۰ سال 
پرداخته و دریافتند که افراط در مصرف غذاهای سرخ کردنی می تواند خطر مرگ 
ناشی از عوامل مختلف را افزایش دهد. متخصصان به بررسی اطالعات ۱۰۶ هزار 
و ۹۶۶ زن ۵۰ تا ۷۹ ساله در فاصله سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ پرداختند و تا سال 
۲۰۱۷ به اطالعات تکمیلی آنان دسترسی داشتند. در مدت زمان انجام مطالعه ۳۱ 
هزار و ۵۸۸ نفر از این زنان فوت کردند. از میان فوتی ها ۹۳۲۰ نفر به دلیل مشکالت 
قلبی و ۸۳۵۸ نفر بر اثر پیامدهای ناشی از سرطان جان خود را از دست داده اند. 

همچنین ۱۳ هزار و ۸۸۰ نفر بر اثر عوامل دیگر فوت کرده اند.
به گزارش مدیکال نیوز تودی، ارزیابی های محققان نشان داد بین مصرف مرتب 
غذاهای سرخ کردنی و افزایش خطر مرگ و میر بر اثر عوامل مختلف رابطه ای وجود 
دارد. هرچند خطر مرگ و میر ناشی از مشکالت قلبی بیشتر بوده است. همچنین 
متخصصان با در نظر گرفتن فاکتورهایی همچون سبک زندگی، کیفیت رژیم غذایی، 
میزان درآمد و سطح تحصیالت دریافتند خطر مرگ در افرادی که حداقل یک بار در 
روز از غذاهای سرخ کردنی مصرف می کنند در مقایسه با زنانی که از این نوع غذاها 

مصرف نمی کنند هشت درصد بیشتر است.

بالشی که صدای خر و پف را کاهش می دهد!
هدفون های لغو سر و صدا، مانند هدفون ۱000XM3-WH سونی، بسیار 
در حذف صداهای محیط اطراف مؤثر هستند، اما هنگام خواب و برای 
نشنیدن خر و پف قطعاً استفاده از هدفون گزینه مناسبی نیست. به همین 
منظور پژوهشگران یک بالش طراحی کرده اند که عملکرد آن در حذف 

صداهای محیط مانند آن هدفون ها است.
ایلینوی  دانشگاه  پژوهشگران  گیزمودو،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
شمالی )Northern Illinois University( فناوری مشابه آن هدفون ها را در 
یک بالش بکار بردند، این بالش به گونه ای طراحی شده است که صدای خر و پف 

را کاهش می دهد.
ایده طراحی بالش های هوشمند، جدید نیست؛ اما پژوهشگران دانشگاه ایلینوی 
شمالی کاری متفاوت انجام داده اند. آنها موفق به ایجاد یک بالش مجهز به بلندگو 
شده اند که بالش مذکور از الگوریتم های تطبیقی برای به حداقل رساندن صداهای 
خروپف به همان شیوه ای که یک جفت هدست لغو سر و صدا می تواند صداهای یک 

اتوبوس پر جمعیت را حذف کند، استفاده می کند.
یکی از میکروفن ها صداهای شخصی که خروپف می کند را ثبت می کند، در حالی 
که دو میکروفن دیگر صدای محیط در یک اتاق را ثبت می کنند و سپس این صداها 

توسط یک الگوریتم تطبیقی پردازش می شوند.
صدای خروپف هر فرد با دیگری متفاوت است و در طول شب، الگوهای تنفس و 
موقعیت های مختلف شخصی که خوابیده است، می تواند به شدت صداهای خروپف 
فرد را تغییر دهد. این بالش از یک الگوریتم که قادر به تنظیم و انطباق برای لغو سر 
و صدا است، استفاده می کند. پژوهشگران در آزمایش های خود دریافتند که بالش 

مذکور توانایی کاهش صدای خروپف تا ۳۱ دسی بل را دارد.
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