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ژانر وحشت؛ داروی سالمت
شاید باور نکنید اما وحشتی که هنگام تماشا کردن فیلمهای ترسناک سراسر وجود شما را فرا میگیرد
میتواند در بهبود شرایط جسمی و روحی شما موثر باشد و در واقع باعث افزایش سوزاندن کالری و خلق
و خوی شادتر شما شود .اما میزان سودی که از تماشای یک فیلم ترسناک خواهید برد به میزان ترسناک
بودن فیلم برای شما و از همه مهمتر به مقداری که شما میخواهید ترسانده شوید بستگی دارد .در
مطالعهای که در سال  ۲۰۱۲توسط محققان دانشگاه وست مینستر در بریتانیا انجام شد از  ۱۰داوطلب
خواستند که  ۱۰فیلم ترسناک متفاوت را تماشا کنند و همزمان ضربان قلب ،مقدار تنفس اکسیژن و
میزان برون داد دی اکسید کربن در آنها به دقت بررسی میشد.
در این میان فیلم «درخشش» ( )The Shiningبا بازی جک نیکلسون به عنوان فیلمی که بیشتری
کالری را در بیننده میسوزاند ،معرفی شد .شخصی که این فیلم را تماشا میکرد در طول تماشای آن
 ۱۸۴کالری سوزانده بود که معادل مقدار کالریهایی است که یک مرد بالغ  ۶۵کیلویی در طول ۴۰
دقیقه پیادهروی خواهد سوزاند .فیلمهای «آروارهها» ( )Jawsو «جن گیر» ( )The Exorcistنیز به
ترتیب با  ۱۶۱و  ۱۵۸کالری در مکانهای بعدی قرار داشتند.
به گفته ریچارد مکنزی ،از اعضای این گروه تحقیقاتی ،محرک استرسزا که در این مورد یک فیلم
ترسناک است باعث آزاد شدن هورمن آدرنالین شده که قدرت دفاعی سیستم عصبی بدن را افزایش
میدهد و در واقع عکسالعمل مبارزه یا فرار این سیستم به نحو چشمگیری بیشتر از قبل میشود .عالوه
بر افزایش ضربان قلب ،این عکسالعمل باید انتقال انرژی از منابع بدنی شده به طوری که در صورت
بحرانیتر شدن اوضاع توان مبارزه و یا فرار را داشته باشید .این مطالعه در مقیاسی بسیار کوچک انجام
شده اما مطالعات دیگری نیز به انجام رسیده که نشان میدهند ترسیدن میتواند فوایدی را برای سالمتی
انسان داشته باشد.
مطالعهای دیگر که در سال  ۲۰۰۳در دانشگاه کاونتری در بریتانیا انجام شد نشان داد که تماشای
فیلمهای ترسناک سطح مبارزه بدن با عوامل بیماریزا و به طور ویژه تعداد گلبولهای سفیدی را که
با عوامل عفونی مبارزه میکنند ،افزایش دهد .عالوه بر این ،مطالعه مذکور تایید کرد که تماشای چنین
فیلمهایی عکسالعمل مبارزه یا فرار را تشدید بخشد که شامل افزایش کوتاه مدت در عملکرد سیستم
ایمنی بدن خواهد بود .شاید بتوان فیلمهای ترسناک را به چشم «استرس مفید» تماشا کرد زیرا در حالی
که استرس در کل بسیار بد بوده و تجربه دراز مدت آن با افسردگی و حتی حمالت قلبی همراه خواهد
بود اما مقادیر کم و کوتاه مدت از این استرس باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن شده و سرعت
فعال شدن حالت مبارزه را در بدن افزایش میدهد.
عالوه بر این ،ترس خوب میتواند باعث بهبود خلق و خوی شما نیز بشود و این ترس میتواند به
دنبال تماشای یک فیلم ترسناک یا یک شوخی ترسناک ساده و کوتاه برای مثال در ایام هالووین رخ
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آوار مهرورزی

مبارزه با آلزایمر تازهترین ماموریت بیل گیتس

تازههایعلمی

کافهفرهنگ
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دیلن و همچنین موسیقی راک و آر اند بی دهه  ۱۹۶۰میدانند .آثار او بیشتر به دلیل نمود موسیقی راک
سرزمین مرکزی آمریکا که با ویژگیهای پاپ ،متن ترانههای شاعرانه ،و احساسات آمریکایی متمرکز بر
زادگاهش نیوجرسی آمیخته است ،مشهور است.
شیوه فصیح و شیوای او در بیان مسائل روزمره و معمولی برای وی جوایز فراوانی چون جایزه گرمی،
جایزه آکادمی و حضور در تاالر مشاهیر راک اند رل را به ارمغان آورده و همچنین طرفداران فراوانی را
به سبک وی عالقهمند ساخته است.
مشهورترین آلبومهای او «زادهشده برای دویدن» و «متولد آمریکا» است .متن ترانههای اسپرینگستین
اغلب درباره زنان و مردانی است که سعی میکنند بر مشکالت مالی غلبه کنند و روزگار بگذرانند.

غرش هیوال در دوبی

دوبی احتماالً آخرین مکان در دنیا است که انتظار میرفت برای اولین بار در آن کوروت  ZR1جدید
رونمایی شود اما حاال شورولت در اقدامی کام ً
ال تعجببرانگیز در این کشور اقدام به رونمایی رسمی از
قویترین و سریعترین کوروت تاریخ کرده است.
در سینه این هیوالی آمریکایی یک نیروگاه  6.2لیتری  V8منحصربهفرد با نام  LT5نهفته است که
قدرت ویرانگری برابر با  755اسب بخار و گشتاور خردکنندهای معادل  970نیوتن متر تولید میکند.
بهمنظور رسیدن به چنین خروجی فوقالعادهای ،مهندسان شورولت یک سیستم تزریق سوخت دوگانه
را در پیشرانه بکار بردهاند که برای اولین بار است که در محصوالت جنرال موتورز دیده میشود .برای
انتقال نیروی عظیم پیشرانه به چرخهای عقب ،سازنده دو گیربکس مختلف را ارائه کرده که شامل یک
نمونه هفت سرعته دستی و یک واحد هشت سرعته اتوماتیک میشود .این برای اولین بار است که برای
کوروت  ZR1گیربکس اتوماتیک ارائه میشود .این ماشین هماکنون قدرتمندترین محصول جادهای
شورولت محسوب میشود و برای بهبود خنککنندگی پیشرانه نیرومند آن یک دریچه کاپوت فیبر
کربنی بزرگ به همراه رادیاتور جدید در نظر گرفته شده است .اما پرچمدار خانواده کوروت صرفاً نمونهای
با قدرت بیشتر نیست بلکه  ZR1نسبت به نسخه باال رده پیشین یعنی  Z06ارتقاءهای آئرودینامیکی
زیادی را هم تجربه کرده است .در اینارتباط ،خریداران میتوانند از میان دو پکیج آئرودینامیکی به
نامهای بال پایین و بال باال یکی را انتخاب کنند .کسانی که میخواهند به حداکثر سرعت ممکن ZR1
دست پیدا کنند باید پکیج بال پایین را انتخاب کنند .با استفاده از این پکیج ،حداکثر سرعت خودرو
که به گفته شورولت بیش از  340کیلومتر در ساعت است قابلدستیابی خواهد بود .پکیج بال پایین در
اصل ویژگیهای آئرودینامیکی پایه کوروت  ZR1محسوب میشود اما با اینوجود هنوز هم  70درصد

«اپ»تکار
ش

معتبر « »Boseبا توجه به این مسئله ،ایرفونهای جدیدی تحت عنوان « »Sleepbudsرا توسعه داده
که به داشتن خواب کافی کمک خواهند کرد .اکثر ایرفونها و هدفونهای موجود در بازار به قابلیت
حذف صدای محیط مجهز هستند و تا حدی سر و صدای مزاحم را کاهش میدهند ،اما کمپانی Bose
در محصول جدید خود رویکرد کام ً
ال متفاوتی داشته و با معرفی قابلیتی به نام «»sound masking
به صورت فعال به مقابله با نویزهای اضافی میرود .نحوه عملکرد  Sleepbudsنیز بدین صورت است که
کاربر ابتدا با استفاده از اپلیکیشن مخصوص صداهای مورد عالقه و آرامی مانند صدای باران یا جریان آب
را انتخاب کرده و ساعت بیدار شدن از خواب خود را تنظیم میکند .ایرفونها نیز در طول مدت خواب
با کاهش قابل توجه صدای محیط ،هر زمان که صدای بلند یا آزاردهندهای (مانند عبور یک کامیون از
خیابان یا خر و پف دیگران در محیط) در فضا پخش شود ،فایل صوتی از پیش تعیینشده را به صورت
مالیم و با ولوم متناسب در گوشهای کاربر پخش کرده و صدای آزاردهنده را پوشش میدهند.
 Boseمحصول مورد نظر را در پلتفرم جمعسپاری « »Indiegogoارائه کرده و با جذب سرمایه از
سوی کاربران و پیشفروش  Sleepbudsبا قیمت  150دالر ،تا کنون  426هزار دالر سرمایه کسب
کرده که بسیار بیشتر از هدف  50هزار دالری اولیه بوده است .محصول جدید  Boseبا هر بار شارژ 2
شب کار کرده و کیس محافظ آن نیز شارژ الزم برای یک شب اضافی را فراهم میکند.
منبع:دیجیاتو

 40سال با بروس اسپرینگستین ،اسطوره راک
بروس اسپرینگستین را به خاطر قریب به نیم قرن اجرای آثار راک ،نمادی از این موسیقی در ینگه
دنیا میدانند.
به گزارش هنرآنالین ،بروس اسپرینگستین را به خاطر قریب به نیم قرن اجرای آثار راک ،نمادی از این
موسیقی در ینگه دنیا میدانند .گاردین در گزارشی تصویری مجموعهای از عکسهای این خواننده را که
توسط فرانک استفانکو برداشته شده است منتشر کرده است .در این گزارش تصویری  40سال از زندگی
بروس اسپرینگستین به تصویر کشیده شده است.
بروس اسپرینگستین خواننده ،نوازنده گیتار و آهنگساز موسیقی راک و موسیقی محلی آمریکایی
اکنون  68سال سن دارد .موسیقی او را تحت تاثیر آثار کسانی چون الویس پریسلی ،وودی گاتری و باب

سبکزندگی 

دهد .به گفته محققان ،افراد پس از تجربه کردن ترس احساس اضطراب و درماندگی کمتری کرده و
شادتر خواهند بود .مارجی کر ،جامعهشناس و محقق حوزه ترس در اینباره می گوید که انتقالدهندهها
و هورمونهای عصبی مختلفی که در طی تجربه ترس آزاد میشوند ،میتوانند چنین تاثیری را توجیه
کنند .در واقع با انتخاب داوطلبانه ترسیدن یا تجربه کردن یک فعالیت استرسزا ،که میتواند تماشای
یک فیلم ترسناک یا بانجی جامپینگ باشد ،بعد از اتمام تجربه احساس بهتری داشته و شادتر باشید.
اما به گفته محققان ،نتایج این مطالعات تنها در مورد افرادی که آگاهانه خواستار تجربه چنین
موقعیتهای ترسناکی هستند صدق داشته و در مورد افرادی که دوست ندارند دست به چنین کارهایی
بزنند  ahdnنتیجه متفاوت باشد .برای مثال برخی تجربیات یا فیلمهای ترسناک میتواند به خصوص
برای کودکان بیش از حد باشد .بر اساس مطالعات صورت گرفته در دانشگاه میشیگان بر روی دانشجویان
مشخص شد که  ۲۶درصد از اشخاصی که در کودکی در اثر تماشای فیلمها یا ویدیوهای ترسناک دچار
وحشت شدهاند در سنین بزرگسالی نیز مقداری از این ترس را همراه خود خواهند داشت.
منبع:روزیاتو

ایرآیفون و خواب آرام کاربر

خواب کافی طی شبانه روز در کنار تغذیه سالم و ورزش ،سه رکن اصلی سالمتی هستند که بسیاری
از افراد نسبت به مورد اول بیتوجهی کرده و یا شرایط مناسب برای خواب با کیفیت در طول  24ساعت
روز را ندارند.
عواملی مانند سر و صدای محیط میتوانند بر کیفیت یک خواب خوب تأثیر منفی بگذارند .شرکت
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ماشینبازی
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داونفورس بیشتری نسبت به مدل  Z06تولید میکند .اما کسانی که به زدن دورهای سریع در پیست
عالقه دارند باید پکیج بال باال را سفارش دهند .ادعا شده که در این پکیج داونفورس تولیدی خودرو
برابر با  430کیلوگرم خواهد بود که  60درصد بیشتر از کوروت  Z06با پکیج Performance Z07
است .البته صرفنظر از انتخاب هریک از این پکیجها ،کوروت  ZR1بهصورت استاندارد به بالههای جلو
مجهز خواهد بود اما در صورت انتخاب پکیج بال باال میتوان پکیج عملکردی  ZTKرا هم سفارش
داد که شامل اسپلیتر جلو میشود .این پکیج همچنین تنظیمات خاصی را در شاسی و سیستم کنترل
جادویی سواری اعمال کرده و الستیکهای تابستانی میشلن پایلوت سوپر کاپ  2را هم ارائه میکند که
وعده داده شده موجب بهبود چسبندگی خودرو در پیچها شود .اما کسانی که مایل به پرداخت هزینه
بیشتری برای کوروت  ZR1باشند میتوانند پکیج طراحی Sebring Orangeرا هم سفارش دهند
که شامل رنگ بیرونی نارنجی و همینطور مجموعهای از تریمهای نارنجیرنگ بیرونی مانند کالیپرهای
ترمز نارنجی میشود .همچنین این پکیج به داخل خودرو نیز تم نارنجی برای کمربندهای ایمنی ،دوخت
نارنجی و تریم آلومینیوم برنزی را اضافه میکند .دیگر ویژگیهای داخلی کوروت  ZR1هم شامل
مواردی چون تودوزی چرمی ناپا ،گرمکن و تهویه صندلیها ،غربیلک فرمان فیبر کربنی ،صوتی پریمیوم
 Boseو سیستم ضبط دادههای عملکرد میشود.
شورولت گفته است که کوروت  ZR1جدید از بهار آینده به بازار عرضه خواهد شد اما حرفی از قیمت
آن نزده است .بااینحال انتظار میرود قیمت این سوپراسپرت آمریکایی بهطور قابلتوجهی بیشتر از
قیمت پایه  80هزار دالری کوروت  Z06باشد.
منبع :پدال ()pedal.ir

بیل گیتس موسس شرکت مایکروسافت قصد دارد به مبارزه با آلزایمر
بپردازد.
به گزارش ایسنا به نقل از سی ان ان ،یکی از اهداف علم ،یافتن درمانی
برای آلزایمر است .در حال حاضر ،هیچ درمانی برای جلوگیری از آلزایمر
یا کند کردن روند آن وجود ندارد اما بیل گیتس فکر میکند میتواند این
وضع را تغییر دهد .او در گفتوگو با شبکه خبری سی ان ان با قاطعیت
گفت :من باور دارم که راهحلی وجود دارد .هر درمانی ،یک حرکت رو به
جلو از جایی است که امروز در آن قرار داریم اما هدف بلندمدت ،درمان
این بیماری است .او ابراز امیدواری کرد که برای بیماری که حافظه و دیگر
عملکردهای شناختی  47میلیون نفر را در سرتاسر جهان میرباید ،درمانی
پیدا کند .این کار برای گیتس ،یک مبارزه شخصی محسوب میشود .او
در حال سرمایهگذاری  50میلیون دالر از ثروتش در یک نهاد تحقیقاتی
موسوم به «صندوق اکتشافات زوال عقل» است .این ،نخستین باری است

گیتس ،در درمان یک بیماری غیرعفونی ،نقش داشته است .کارهایی که
تاکنون با بودجه او انجام گرفته ،برای بیماریهای عفونی مانند ویروس
 ،HIVماالریا و فلج اطفال بوده است .امروزه ،بیماری آلزایمر ،متداولترین
نوع زوال عقل و ششمین دلیل برجسته مرگ و میر در ایاالت متحده است.
امروزه در هر  66ثانیه یک نفر به ابتال به آلزایمر تشخیص داده میشود.
بیش از پنج میلیون آمریکایی با این بیماری زندگی میکنند که در سال،
 259میلیارد دالر هزینه دارد .اگر درمانی اندیشیده نشود ،تا سال 2050
آمار مبتالیان به  16میلیون آمریکایی با هزینه باالی یک تریلیون در سال
میرسد .بیل گیتس که به انجام اقدامات بشردوستانه معروف است گفت:
این مشکل در حال رشد ،تقریبا باورنکردنی است.
او با بیان اینکه شخصا این بیماری را میشناسد و چندین نفر از اقوامش
به این بیماری مبتال هستند ،گفت :وجود این افراد در زندگیاش تنها عامل
این سرمایهگذاری نبوده ولی قطعا روی آن تاثیر داشته است.

مجازخانه

 :Kouroshپسلرزههای واقعی
زمانیه كه ما این اتفاق رو فراموش
میكنیم و اونا میمونن و آوا ِر
بیتوجهی!

هومن سیدی :من الی این همه سنگ و
خون ،ردی از مهر نمی بینم.

آرمانی بَرید :مهمترین کاری که تو
این مواقع میتونید بکنید ...یه برآورد
کنید چه مقدار بودجه برای کمک
دارید ،لباس بپوشید برید اندازه
بودجهتون دارو ،آب ،کنسرو ،پتو،
چادر و باقی وسایل مورد نیاز تهیه
کنید و به هالل احمر تحویل بدید.
باورکنید بیشتر از تسلیت گفتن مفید
خواهید بود!
فرنوش : 11ماه از حادثه پالسکو
گذشت هیچکس محاکمه نشد هیچ
ساختمونی دوباره ساخته نشد .این
زلزله هم مثل همون .میگذره .این
وسط فقط مردم آوارهتر میشن.

داریوش حکمت :در نزن .....رفتهام از
خویش.....كسیمنزلنیست

خانوم ماری کوری نقاش :بحران اگه
از قبل خبر میکرد که ستاد بحران
نمیخواست آخه!

