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 سبک
 چه موقع بهترین زمان ورزشزندگی

برای سالمت قلب زنان است

مدت ها است که ورزش منظم به عنوان یک راه عالی برای حفظ سالمت قلب مورد 
ستایش قرار می گیرد، اما آیا ورزش صبحگاهی می تواند مزایای بیشتری نسبت به 

ورزش عصرگاهی داشته باشد.
از مدیسن نت، تحقیقات جدید نشان می دهد که برای زنان ۴۰ سال به باال، پاسخ 

مثبت به نظر می رسد.
هلند،  لیدن  دانشگاه  از  مطالعه  این  نویسنده  آلباالک«،  »گالی  مهر  گزارش  به 
می گوید: »اول از همه، می خواهم تاکید کنم که داشتن فعالیت بدنی یا انجام نوعی 

ورزش در هر زمانی از روز مفید است.«
آلباالک در ادامه افزود: »در واقع، بیشتر دستورالعمل های بهداشت عمومی نقش 
زمان بندی را به کلی نادیده می گیرند، و ترجیح می دهند بیشتر بر روی “دقیقاً چند 
وقت یک بار، چه مدت و با چه شدتی باید فعال باشیم” تمرکز کنند تا به بیشترین 

فواید سالمت قلب دست یابیم.«
در این تحقیق، محققان بر روی جزئیات چرخه بیداری متمرکز بودند، چیزی که 

دانشمندان از آن به عنوان ریتم شبانه روزی یاد می کنند.
برای پی بردن به این موضوع، محققان الگوهای فعالیت بدنی و وضعیت سالمت 

قلب را در میان تقریباً ۸۷۰۰۰ مرد و زن ردیابی کردند.
شرکت کنندگان در محدوده سنی ۴۲ تا ۷۸ سال بودند و نزدیک به ۶۰ درصد آنها 

زن بودند.
وقتی آنها به یک ردیاب فعالیت مجهز بودند که الگوهای تمرین را در طول یک هفته 

نظارت می کرد، همه سالم بودند.
وضعیت قلب آنها به طور متوسط به مدت شش سال بررسی شد. در طول این 
مدت، تقریباً ۲۹۰۰ شرکت کننده به بیماری قلبی مبتال شدند، در حالی که حدود ۸۰۰ 

نفر سکته کردند.
با کنار هم قرار دادن »حوادث قلبی« در مقابل زمان بندی ورزش، محققان به این 
نتیجه رسیدند زنانی که عمدتاً در »اواخر صبح« یعنی تقریباً بین ساعت ۸ صبح تا ۱۱ 

صبح ورزش می کنند، با کمترین خطر حمله قلبی یا سکته مواجه هستند.
در مقایسه با زنانی که در اواخر روز بیشترین تحرک را داشتند، مشخص شد آنهایی 
که در اوایل یا اواخر صبح فعالیت بیشتری داشتند، ۲۲ تا ۲۴ درصد کمتر در معرض 
خطر ابتالء به بیماری قلبی بودند. و کسانی که بیشتر در اواخر صبح ورزش می کردند، 

خطر نسبی سکته مغزی در آنها تا ۳۵ درصد کمتر بود.
با این حال، افزایش مزیت ورزش صبحگاهی در بین مردان مشاهده نشد.

چرا؟ آلباالک خاطرنشان کرد: »ما هیچ نظریه روشنی که بتواند این یافته را توضیح 
دهد، پیدا نکردیم و تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.«

محققان تاکید می کنند: »باوجودیکه اکثر افراد شاغل این تایم زمانی را در اختیار 
ندارند، اگر این فرصت را دارید که صبح ها فعال باشید مثالً در روز تعطیل یا با تغییر 
مسیر رفت وآمد روزانه تان، ضرری ندارد که سعی کنید روز خود را با کمی فعالیت 

شروع کنید.«
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اپل اطالعات کاربران را فاش کرد؟
اپل  شرکت  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
اطالعات کاربران خود را بدون اطالع و رضایت 

آن ها در سرورهای خود ذخیره می کند.
دو توسعه دهنده در بررسی های خود متوجه 
شده اند که داده های آماری ثبت شده توسط اپل 
پیرامون فعالیت های کاربر در اپ استور و سایر 
اپ ها می تواند به اپل آیدی فرد پیوند داده شوند. 
این اتفاق در حالی می افتد که کوپرتینویی ها ادعا 
می کنند هیچ اطالعاتی از کاربران قابل ردیابی به 

هویت شخصی آنها نیست.
زمانی که فرد یک دستگاه جدید اپل را راه اندازی 
می کند، سیستم از او می پرسد که آیا مایل است 
داده های آماری خود را با این شرکت به اشتراک 
 Mysk بگذارد یا خیر. با این حال، تیم تحقیقاتی
می گوید صرف نظر از پاسخ شما، این اطالعات به 
اپل ارسال می شود و با وجود ادعای محرمانگی 
در ارسال اطالعات توسط این شرکت، آنها قابل 

ردیابی به افراد هستند.
اپل به اطالعات دسته بندی کاربران دسترسی 

دارد؟
این توسعه دهندگان می گویند اپل چیزی تحت 
 )DSID( دایرکتوری«  خدمات  »شناسه  عنوان 
را به همراه اطالعات آماری کاربر در اپ استور 
به سرورهای خود می فرستد. این شناسه ظاهراً 
به اکانت آی کالود فرد وصل است و شامل نام، 
ایمیل آدرس و غیره می شود. این تیم می گوید 
DSID شما در سایر اپ ها از جمله اپل موزیک، 
اپل تی وی، Books و Stocks هم به سرورهای 

شرکت می رود.
به عبارت دیگر، یعنی اگر کاربری در اپ استور 
به  اوه  باشد، جستجوی  جنین  به دنبال سقط 
همراه حساب کاربری  اش به دست اپل می رسد. 
همچنین، اپل می داند که در اپ Stocks چه 
اخباری  چه  و  گرفته اید  نظر  زیر  را  سهم هایی 
گیزمودو می گوید  کرده اید. خبرگزاری  دنبال  را 
به دنبال انتشار این گزارش، یک شکایت جمعی 

علیه اپل ثبت شده است.
اپل در وب سایت خود درباره گردآوری اطالعات 
آماری و حریم خصوصی کاربران توضیح داده 
که هیچ کدام از این اطالعات نمی توانند هویت 
کنند: »داده های خصوصی اصالً  برمال  را  شما 
ذخیره نمی شوند و پیش از فرستاده شدن به اپل، 
امان  در  تکنیک های حفظ حریم خصوصی  با 

می مانند یا از گزارش ها حذف می شوند.«
با این حال، این شرکت در قوانین جداگانه ای 
که برای اپ استور )و اپل نیوز و Stocks( دارد، 
اذعان کرده که اطالعات شما را به صورت شخصی 
توضیحات  این  از  بخشی  در  می کند.  ردیابی 
 ،IP آمده است: »این اطالعات به همراه آدرس
یک شناسه یکتای تصادفی و اپل آیدی ذخیره 

می شود.«
هیچ  فعالً  متأسفانه  می گویند   Mysk گروه 
راهی برای جلوگیری از این اتفاق وجود ندارد، 
چون قابلیت گردآوری اطالعات چه فعال باشد 
و چه غیرفعال، داده ها را برای اپل ارسال می کند.

ماشین 
بازی

تازه های
علمی

پژو ۲۰۵GTI کالسیک جدیدترین خودرویی است که فرایند بازتولید 
می گذارد.  پشت سر  را  مدرن تر  تکنولوژی های  از  استفاده  و  خود 
شرکت مهندسی تولمان بریتانیا این هاچبک داغ فرانسوی را ارتقا 
داده و در بحث قوای محرکه شاهد بهبودهای محسوسی هستیم. 

خودرویی که در تصاویر مشاهده می کنید اولین خودرویی است که 
به مشتری تحویل داده می شود.

هدف تولمان در این پروژه تولید خودرویی بوده که احساس خوب 
۲۰۵GTI تیون شده متعلق به دوران خود را به مالک منتقل کند. این 

شرکت از همان پیشرانه ۴ سیلندر ۱.۹ لیتری نسخه اصلی استفاده 
کرده اما تغییرات در آن اعمال نموده که از جمله آن ها می توان به 
میل بادامک های جدید، سرسیلندر متفاوت، ECU موتک و اگزوز 
ارتقا یافته اشاره کرد. نتیجه این بهبودها کسب قدرت ۲۰۰ اسب بخار 
بوده و ۲۰۵GTI برای رسیدن از سکون به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در 

ساعت به ۶.۵ ثانیه زمان نیاز دارد.
این کمپانی همچنین گیربکس ۵ سرعته دستی پژو را نیز از نو 
بازسازی کرده است. تولمان می گوید نتیجه این تغییرات تعویض 
دنده های بهتر و سریع تر خواهد بود. خریداران همچنین می توانند 
با پرداخت مبلغی اضافه تر دیفرانسیل جدید با تکنولوژی هدایت 
بهبود کشش خواهد شد.  باعث  که  را سفارش دهند  گشتاوری 
هاچبک  در  استفاده  برای  را  بیلشتین  دامپرهای  تولمان  شرکت 
پژو اصالح کرده است. این شرکت همچنین بازوهای پایینی قابل 
تنظیم و آنتی رول بار عقب سفارشی را روی ۲۰۵GTI ارائه می کند. 
ترمزهای سفارشی AP ریسینگ نیز قدرت توقف هاچبک تیز پژو 

را تأمین خواهند کرد.
از نظر طراحی ظاهری می توان گفت پژو ۲۰۵GTI تغییر زیادی 
نداشته و به نمونه استوک وفادار مانده است. البته چراغ های جلوی 
LED جزو شاخص ترین بهبودهای بیرونی خودرو خواهند بود. در 
آمپرهای  پشت  بلوتوث،  همچون  مدرنی  ویژگی های  کابین  داخل 
دیجیتالی و نمایشگر لمسی آپشنال نیز وجود دارند. تولمان برای 
نسخه  پانل های  تمامی  جداسازی  به  اقدام  خودروها  آماده سازی 
و پوشش سرامیکی  مواد ضد خوردگی  با  را  آن ها  و  استوک کرده 
می پوشاند. تولید هر نمونه از این خودروهای بازسازی شده حدود ۷۰۰ 
ساعت زمان می برد. شایان  ذکر است پژو ۲۰۵GTI در سال ۱۹۸۴ و 
با پیشرانه ۴ سیلندر ۱.۶ لیتری که قدرت ۱۰۴ اسب بخار داشت عرضه 
شد. در سال ۱۹۸۶ نسخه مجهز به پیشرانه ۱.۹ لیتری با خروجی ۱۲۸ 
اسب بخار تولید شد. این مدل عالوه بر پیشرانه قوی تر دارای ترمزهای 
دیسکی در جلو و عقب بود. قیمت هاچبک ساخت تولمان از ۶۴۹۵۲ 
دالر شروع می شود. تولمان اظهار داشته به دنبال بازتولید هاچبک 

های داغ و جذاب دهه ۸۰ و ۹۰ میالدی است.

چینی ها قرار است در آینده نزدیک طی یک ماموریت به نام “ 
شنژو-۱۵” فضانوردان جدیدی را به ایستگاه فضایی تیانگونگ ارسال 

کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از چاینادیلی، به گفته آژانس فضایی 
سرنشین دار چین، فضاپیمای سرنشین دار شنژو-۱۵ چین و موشک 
حامل آن که یک موشک النگ مارچ ۲F Y۱۵ است روز دوشنبه به 
منطقه پرتاب منتقل شدند تا قبل از پرواز آتی خود آزمایشات نهایی 
را انجام دهند. اویل ماه گذشته چین سومین ماژول آزمایشگاهی خود 
به نام “منگتیان”)Mengtian( به معنی “رویای بهشت” را به مقصد 

ایستگاه فضایی خود موسوم به “تیانگونگ” فرستاد.
موشک “النگ مارچ ۵ بی”)۵B Long March( حامل این ماژول 
آزمایشگاهی بود. برنامه فضایی چین از زمانی که رهبر فقید چین 
مائو تسه تونگ ابراز تاسف کرد که این کشور حتی نمی تواند یک 
سیب زمینی را به مدار زمین پرتاب کند، بسیار پیشرفت کرده است. 
چین در اکتبر ۲۰۰۳، پس از اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایاالت 
 Yang(متحده، سومین کشوری شد که فضانورد خود به نام یانگ لیوه

Liwei( را با موشک خود به فضا فرستاد.
چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان میلیاردها دالر در برنامه فضایی 
نظامی خود صرف کرده است و در نهایت نیز امیدوار است بتواند 

انسان را به ماه بفرستد. چین برای آنکه بتواند همپای رقبایی چون 
ایاالت متحده آمریکا و روسیه شود، راه زیادی را طی کرده است؛ چرا 
که فضانوردان این دو کشور تاکنون اکتشافات فضایی گسترده ای را 

انجام داده اند و تجربه بسیاری نیز در انجام این کار دارند.
پس از گام نهادن آمریکا و روسیه، چین ساخت ایستگاه فضایی 
خود را آغاز کرد. آزمایشگاه تیانگونگ ۱ در سال ۲۰۱۱ پرتاب شد. در 
سال ۲۰۱۳ دومین فضانورد زن چینی به نام “وانگ یاپینگ” یک ویدئو 
از داخل ماژول این ایستگاه فضایی برای تمام کودکان سراسر جهان 
ثبت کرد. این فضاپیما همچنین برای آزمایش های پزشکی و مهم تر از 
همه آزمایش هایی که برای آماده سازی ساخت ایستگاه فضایی در نظر 

گرفته شده بود، استفاده شد.
عالوه بر یک ایستگاه فضایی، چین همچنین در حال برنامه ریزی 
برای ساخت پایگاهی در ماه است و سازمان فضایی ملی این کشور 
اعالم کرد که قصد دارد تا سال ۲۰۲۹ یک ماموریت سرنشین دار به 
ماه را پرتاب کند. اما ماموریت سفر به ماه آنها در سال ۲۰۱۷ و زمانی 
که موشک النگ مارچ-Y۲ ۵)یک پرتابگر فوق سنگین( در ماموریت 
ارسال ماهواره های ارتباطی به مدار ناکام ماند، با شکست مواجه شد.
یکی از دالیلی که چین به ساخت ایستگاه فضایی خود روی آورده 
این است که چین قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ به قدرت اصلی فضایی 

تبدیل شود تا با رقبای خود از جمله ایاالت متحده، روسیه و آژانس 
فضایی اروپا همگام شود و پیشرفته ترین ایستگاه فضایی را که به دور 

زمین می چرخد،   ایجاد کند.

و ۲۰۵GTI با قدرت ۲۰۰ اسب بخار و تکنولوژی های مدرن بازتولید پژ

چین در شرف پرتاب یک ماموریت سرنشین دار

ویترین

»بنیان هایی برای تعامل در عصر 
دیجیتال« منتشر شد

عمومی؛  »دیپلماسی  کتاب  ترجمه 
بنیان هایی برای تعامل در عصر دیجیتال« اثر 
ترجمه مسعود میرزایی  با  نیکالس جی.کال 

منتشر شد.
یادداشت  از  بخشی  در  ایسنا،  گزارش  یه 
مترجم می خوانیم: نسخه انگلیسی این کتاب 
»پالیتی«  انتشارات  سوی  از   ۲۰۱۹ سال  در 
به طور همزمان در آمریکا و بریتانیا منتشر شد 
و مورد استقبال محافل دیپلماتیک و اساتید 
قرار  عمومی  دیپلماسی  حوزه  کارشناسان  و 
گرفت. »جوزف نای « استاد برجسته دانشگاه  
هاروارد و نظریه پرداز »قدرت نرم« درباره این 
کتاب گفته است: »ارزش و اهمیت دیپلماسی 
رسانه های  و  اطالعات  عصر  در  عمومی 
اجتماعی، روز به روز افزایش می یابد و در این 
زمانه شاید متخصصان انگشت شماری داشته 
جنبه های  با  را  ما  به خوبی  بتوانند  که  باشیم 
یکی  بی گمان  کنند.  آشنا  دیپلماسی  عمومی 
که  است  کال  نیکالس  شایسته  افراد  این  از 

به خوبی این کار را انجام داده است.«
فرهنگ،  عمومی،  حمایت  دادن،  گوش 
تبادل و آموزش، بنگاه های پخش بین المللی، 
از  همکاری  و  مشارکت  و  برندسازی  و  برند 
جمله عناصر مهم دیپلماسی عمومی هستند 
کتابِ  مختلف  فصول  در  کال  نیکالس  که 

کالسیک خود به آن ها پرداخته است.
ضمن  کتاب  این  هشتگانه  فصول  در  کال 
تبیین عناصر اصلی دیپلماسی عمومی، با ذکر 
مثال های تاریخی متعدد نحوه به کارگیری و 
استفاده صحیح از این عناصر را به خواننده 
جنبه های  بر  عالوه  واقع  در  می دهد.  نشان 
بودن  عملیاتی  و  کاربردی  تئوریک،  غنی 
آن محسوب  مهم  قوت  نقاط  از  یکی  کتاب، 
کتاب  دیباچه  در  نویسنده  خود  می شود. 
می گوید: »این کتاب نوشته شده است تا یک 
پایه برای آموزش دیپلمات های  متن واحد و 
این  باشد.  دیپلمات  دانشجوهای  و  دانشجو 
کتاب نه تنها درباره ظهور رهیافت های جدید 
بلکه  است،  جهانی  عمومی  افکار  به  نسبت 
اصال به خاطر این رهیافت ها به رشته تحریر 

درآمده است.«
کتاب »دیپلماسی عمومی؛ بنیان هایی برای 
نوشته  دیجیتال«  عصر  در  جهانی  تعامل 
نیکالس جی. کال با ترجمه مسعود میرزایی 
در ۴۴۰ صفحه در انتشارات جوینده روانه باز 

شده است.
سال های  در  عمومی،  دیپلماسی  بر  عالوه 
اخیر کتاب های دیگری از جمله »رسانه های 
»روزنامه نگاری  دیپلماسی«،  آینده  و  جدید 
جهانی، کرونا و ارتباطات سیاسی«، »افسانه 
بیضی«  »اتاق  »پساحقیقت«،  بی بی سی«، 
ملی  امنیت  مشاور  بولتون  جان  )خاطرات 
)خاطرات جیمز  واالتر«  »وفاداری  و  ترامپ( 
ترجمه  با  اف بی آی(  سابق  رئیس  کومی 

مسعود میرزایی منتشر شده اند.
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