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تنظیم الگوی خواب با گهواره هوشمند
جدیدتریــن نســخه
گهــواره هوشــمند
 mamaRooالگوی
خــواب نــوزادان
را تنظیــم کــرده و
فناورانه خوابــی بــا کیفیــت
و عمیــق را بــه آنهــا
هدیــه میدهــد.
امــروزه اغلــب
بیتامیرعظیمی والدیــن بــرای
خبرنگار
آرام کــردن و
خوابانــدن نــوزادان
خــود ،بــه راه حلهــای هوشــمندانه
پنــاه آورده و تــاش میکننــد تــا بــا
بهرهگیــری از فناوریهــای نویــن از
جملــه گهوارههــای هوشــمند خوابــی
باکیفیــت و عمیــق را بــه نــوزادان خــود
هدیــه دهنــد .یکــی از جدیدتریــن
گهوارههــای هوشــمند mamaRoo
اســت کــه راه حلــی هوشــمندانه بــرای
طوالنــی و عمیقتــر شــدن خــواب
نــوزادان ارائــه میدهــد .بــه ایــن
ترتیــب والدیــن شــاغل میتواننــد
بــه کمــک ایــن فنــاوری نــوزاد خــود را
بــه خــواب بــرده و خــود نیــز بــا خیالــی
آســوده اســتراحت کننــد.
ایــن گهــواره حــرکات طبیعــی و آرام
بخــش موردنیــاز بــرای خــواب یــک
نــوزاد را تقلیــد کــرده و بــا حــرکات
مــدور نــوزاد را بــه خوابــی عمیــق فــرو
میبــرد .ایــن فنــاوری در چندیــن
جهــت از جملــه بــاال بــه پاییــن و چــپ
بــه راســت حرکتــی آرام داشــته و بــا

ایــن اقــدام نــوزاد را بــه خــواب میبــرد.
پنــج الگوی حرکــت از جملــه اتومبیل
ســواری ،کانگــورو ،مــوج ســواری
آرام ،وضعیــت صــاف و نوســان در
ایــن گهــواره وجــود دارد تــا والدیــن
بــا انتخــاب هــر یــک از ایــن الگوهــا،
خــواب نوزادشــان را تنظیــم کننــد.
هــر یــک از ایــن حــرکات دارای پنــج
ســرعت اســت کــه  25تنظیــم را در
کل ارائــه میدهــد .تمامــی حــرکات
ایــن گهــواره بــر اســاس تالشهــای
طبیعــی والدیــن بــرای آرام کــردن
و خوابانــدن نــوزادان الگوبــرداری و
ســاخته شــده اســت.
ایــن فنــاوری همچنیــن دارای چنــد
الگــوی صــدا از جملــه صــدای بــاران،
اقیانــوس و فــن اســت تــا بــه دلخــواه
والدیــن در هنــگام خــواب پخش شــده
و نــوزاد را همزمــان بــا آرام کــردن بــه
خوابــی عمیقتــر ببــرد.
بــرای بهرهگیــری از ایــن سیســتم
والدیــن بایــد اپلیکیشــن  4momsرا
در تلفــن همــراه یــا تبلــت خــود نصب
کــرده و تنظیمــات آن را شــخصی و
فعــال کننــد .والدیــن میتواننــد بــا
اتصــال تلفــن همــراه بــه این گهــواره از
طریــق بلوتوث ،وضعیــت چرخش را
تنظیــم کــرده و نــوزاد خــود را بــا خیالی
آســوده درون آن بخواباننــد .ایــن
گهــواره هوشــمند قــرار اســت تــا چنــد
مــاه آینــده میــادی بــا قیمتــی برابــر
 330دالر امریــکا بــه بازارهــای جهانی
عرضــه شــود.
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تهیهکننده «شین» :به جای قهر ،صدای مردم باشید

از شهاب حسینی
به مسعود کیمیایی

به خاطر بهروز به جشنواره آمدم

شــهاب حســینی بــه حواشــیای کــه پیــش از آغــاز
جشــنواره فجــر گریبانــش را گرفتــه بــود ،پاســخ داد .او
کــه چنــدی پیــش بــا انتشــار یادداشــتی در شــبکههای
اجتماعــی از قهــر اعتراضــی کارگردانــان از ســی و
هشــتمین جشــنواره فیلــم فجــر انتقــاد کــرده بــود،
در نشســت خبــری فیلــم ســینمایی «شــین» کــه او
تهیهکنندگــی اش را بــه عهــده داشــت ،گفــت« :قهــر
کــردن از فجــر راه چــاره نیســت .بایــد حضــور داشــت
و حــرف زد .مشــکالت مــا بهعنــوان یــک ایرانــی بــا
هیــچ دســتی از خــارج از کشــور حــل نخواهــد شــد.
مــا بایــد مشــکالتمان را خودمــان برطــرف کنیــم و
منتظــر هیچکســی خــارج از گــود نباشــیم ».وی بــا
تأکیــد بــر اینکــه «امــکان نــدارد در گوشــهای از ایــن
ســرزمین اتفاقــی بیفتــد و مــا رنجیــده خاطــر نشــویم»
افــزود« :حضــور در فجــر بــرای مــن در بخــش خــارج از
مســابقه امتیــاز ویــژه نیســت؛
چهــار ســال اســت اصــاً در
جشــنواره نبــودهام .دینــی بــه
ایــن جشــنواره ندارم کــه از آن
دفــاع کنــم .مــن از وحــدت
بیــن مــردم دفــاع میکنــم
از جــدا نکــردن طیفهــای
مختلــف».
او بــدون نــام آوردن از
مســعود کیمیایــی رویکــرد
وی را مــورد اعتــراض قرار داد
و تأکیــد کــرد« :برنمیتابــم
و نمیتوانــم ســاکت بشــینم
کــه یــک اســتاد پیشکســوت
ســینما کــه هــر ســال برخــورد
ناراحتکننــده بــا آثــارش
شــده اســت ،امســال فیلمــی
میســازد کــه میدانــد
نســبت بــه آن هــم واکنــش منفــی نشــان خواهنــد
داد و بــرای همیــن روغــن ریختــه را نــذر امامــزاده
میکنــد؟ و ســنگ بنایــی میگــذارد کــه نتیجــه آن جــز
تفرقهافکنــی نیســت؟ و بقیــه را در آمپــاس اخالقــی
میگــذارد».
شــهاب حســینی افــزود« :این عیــن بیانصافی اســت.
چــرا یــک نفــر بایــد آنقــدر آدم خودخواهــی باشــد کــه
مالحظــه هیــچ کــس را نکنــد ».او همچنیــن شــایعه
دریافــت امتیــاز ویــژه بــه خاطــر دفــاع از جشــنواره را رد
کــرد و گفــت« :اگــر  ۱۷۶عزیــز را در ســانحه هواپیمایــی
از دســت دادیــم و ایــن اتفــاق وحشــتناک رخ داده
اســت ،اینکــه ایــن موضــوع را ســر یکســری نخبــه دیگر
خالــی کنیــم ،راه حــل نمیشــود».
اگرچــه شــهاب حســینی نامــی از مســعود کیمیایــی

نبــرد ،امــا مرجــع ضمیــر وی بــه روشــنی پیــدا بــود؛ چه
مســعود کیمیایــی ،کارگردان ســینمای ایــران از جمله
نخســتین هنرمندانــی بــود کــه در ویدئویــی کوتــاه
اعــام کــرد کــه در اعتــراض بــه ســرنگونی هواپیمــای
مســافربری بــا موشــک از حضــور در ایــن دوره از
جشــنواره فیلــم فجــر انصــراف میدهــد.
شــهاب حســینی امــا امــروز در بخــش دیگــری از
صحبتهایــش گفــت« :آدم بایــد بــرای رضــای خــدا
حــرف بزنــد ،نــه کــس دیگــر .بــاز هــم رویکردمــان را
ادامــه میدهیــم .عالقـهای بــه پــاره شــدن ایــن حلقــه
ی بــر رفــع
نــدارم .بــرای آقــای روحانــی نام ـهای مبن ـ 
ممنوعیــت بهــروز وثوقی نوشــتم .حیف که نمیشــود
بشــنویم چگونــه او در ایــن ســالها تجربــه اندوختــه
اســت و در ایــن چهــل ســال چــه ســیری را طــی کــرده
کــه در نامــه آخــر هنــوز از ایمــان قلبــی خــودش به خدا
حــرف میزنــد».
وی بــا بیــان اینکــه «اولویــت
اول مــن دیــده شــدن فیلــم
دوســت
«آشــغالهای
داشــتنی اصــل» و اولویــت
دوم مــن بهــروز وثوقــی بــود»
گفــت« :میدانــم خیلیهــا
فیلــم را میبیننــد چراکــه پیــام
آن فیلــم روشــن اســت .امــا
فیلــم در زمــان خــود اکــران
نشــد و تأثیــر خــود را از دســت
داد .حــرف فیلــم فنــا شــد .در
حالــی کــه میتوانســت دوبــاره
شــنیده شــود».
حســینی بــا تأکیــد بــر اینکــه
فجــر ســقف آرزوهــای مــن
نیســت ،افــزود« :کارهایــی کــه
در آن ور انجــام میدهــم
خدمتــی بــه فرهنــگ کشــورمان اســت .اگــر بــا رابــرت
دنیــرو بازیگــر مشــهور هالیــوودی حــرف میزنــم فقط
بــه خاطــر فرهنــگ ایــران اســت .کارم همیــن اســت
ایــن را بلــدم اعتــراض مــن نــوع خــودش را دارد».
وی بــا بیــان اینکــه «مــردم اگــر صــدای رســایی داشــته
باشــند و از تریبــون برخــوردار باشــند نیــازی نیســت بــه
خیابــان برونــد و بــا هزینههــای ســنگین فریــاد بزننــد»
گفــت« :صدایــی کــه شــنیده نشــود بلندتــر میشــود،
اگــر هنرمندیــم و ادعــا داریــم ،صــدای مــردم باشــیم و
هزینههــا را کــم کنیــم.
حســینی بــا تأکیــد بــر اینکه«قهــر کــردن راه چــاره
نیســت» افــزود :نمیخواهیــد بیاییــد ،نیاییــد .بــا
نیامــدن شــما چــه میشــود .اگــر مــن نوعــی بمیــرم
دنیــا آخ نمیگویــد.

