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چگونه با افرادی که روی اعصاب هستند کنار بیاییم؟

حتما برای شما هم پیش آمده که با آدمهای منفی و اعصابخوردکن
مواجه شد ه باشید و ندانید دقیقا چگونه با این افراد رفتار کنید! برخی
از این اشخاص بهخوبی میدانند که از نظر دیگران منفور هستند اما
همچنان بر رفتار خود اصرار دارند .بنابراین این شما هستید که باید
طرز فکر و رفتار خود را تغییر دهید تا کمترین صدمه را ببینید.
برای این منظور ،در ادامه این مطلب شماری از ترفندهایی
که مارک گولستون ،روانپزشک ارشد دانشگاه کالیفرنیا در
لسآنجلس ذکر کرده را برایتان برشمردهایم.
گولستون در جدید کتاب خود با عنوان «همصحبتی با یک
دیوانه :چگونه با افراد آزاردهنده و غیرقابل درک کنار بیاییم؟»
راهکارهای سادهای را معرفی کرده است.
همه کارهای فرد یا افرادی که از نظرتان آزاردهنده است را برای
خودتان یادداشت کنید؛ هر فعالیتی که باعث میشود از حرص
دندانهای خود را فشار دهید و نتوانید حرفی به زبان بیاورید .بهطور
مثال ،ممکن است اعتراض و نق زدنهای همیشگی همکارتان و نظرات تکراری
او در مورد مدیر اعصابتان را خرد کند.
غ و دورویی اطرافیان مخصوصا
یا غیبتهای بیپایان فردی که خودش مملو از ایراد است .یا حتی دیدن درو 
وقتی موقعیت کاری شما را به خطر میاندازد میتواند اعصابتان را خرد کند.
در مرحله بعدی ،به این فکر کنید که چه رفتارهایی را میتوانید جایگزین این کارها کنید .حاال وقت آن رسیده که
خودتان رفتارهایی که از نظرتان درست است را انجام دهید .دلیل این کار این است که شما بهطور غیرمستقیم،
رفتار صحیح را به فردی که روی اعصابتان است ،بیاموزید .یعنی سعی کنید با خوب رفتار کردن به او بیاموزید
که بهتر رفتار کند.
حتما در مورد تفکر مثبت زیاد شنیدهاید و میدانید اگر نگاه خود را به دنیا و محیط و پیرامون خود تغییر دهید
و همه چیز را با عینک خوشبینی نگاه کنید ،استرس کمتر و زندگی شادتری خواهید داشت .اما واقعیت این است
که تفکر مثبت ،محدودیتهای جدی زیادی دارد.
یک روانپزشک آمریکایی موسوم به گابریل اوتینگن در کتاب «بازنگری تفکرات مثبت» خود نوشته است« :تفکر
مثبت روی کاغذ بسیار عالی بهنظر میرسد اما در جهان واقعی آموزههای آن چندان هم کاربردی و قابل اجرا
نیستند.
رویاپردازی کردن در مورد زندگی بهتر تقریبا هدر دادن زمان است زیرا مردم اغلب زیادی خیالپردازی میکنند
و به هیچ عنوان واقعیتهای زندگی خود را در رویاهایشان در نظر نمیگیرند».
همین امر سبب میشود تا دائم در خیال و رویا باشند و هیچ تالشی برای واقعیت بخشیدن به تفکرات خود
صورت ندهند.
اوتینگن برای اثبات ادعای خود ۲۰،سال تحقیق انجام داده است .همچنین به مطالعه یافتههای علمی مربوط
به سال  ۱۹۹۰میالدی نیز پرداخته که در آن دو دسته از زنانی که قصد کاهش وزن داشتهاند مورد آزمایش قرار
گرفتهاند .در این تحقیق قدیمی مشخص شده کسانی که با تفکر مثبت سعی داشتند وزن کم کنند و به آینده خود
خیلی امیدوار بودند بسیار کمتر از کسانی وزن کم کرده بودند که به خودشان سخت گرفته بودند و نگاهشان هم
به این تالشها چندان مثبت نبوده است.
اما باید بگوییم راهکار گولستون در مورد «تفکر مثبت» نیست و او روی «رفتار مثبت» تاکید ویژه دارد .به گفته
گولستون ،اگر این روش را بهطور مستمر ادامه دهید نتایج زیر را به دست خواهید آورد:
کسانی که ذاتا بدجنس هستند و از قصد دیگران را آزار میدهند ،راهشان را کج کرده و از اطراف شما پراکنده
خواهند شد.
افرادی که واقعا منفی و بد نیستند و به اشتباه برخی کارها را انجام دادهاند ،با مالطفت بیشتر ،مهربانی
و صمیمیت رفتارهای مثبت شما را پاسخ خواهند داد .در این شرایط بعضا پیش میآید که متوجه شوید فرد
آزاردهنده در این رابطه «شما» بودهاید نه «طرف مقابل».
منبع :روزیاتو

تازههای علمی

واکسن بیماریهای پوستی
تولید میشود

محققان آمریکایی در حال کار روی تولید
واکسنی هستند که میتواند برای درمان مشکالت
پوستی از قبیل آکنه مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ ،محققان
دانشگاه کالیفرنیا هماکنون در حال تحقیق
روی پروژهای برای توسعه «واکسن بیماریهای
پوستی» هستند .این واکسن نهتنها التهابات
پوستی را کاهش میدهد ،بلکه عوارض جانبی
داروهای فعلی را نیز نخواهد داشت .باکتری
«پروپیونیباکتریوم» که عامل بروز آکنه است،
توکسینی با عنوان «  »CAMPتولید میکند.
این پروژه به رهبری چانمینگ هانگ صورت
گرفته است .این پروژه در ابتدا با تحقیق روی این
«توکسین» که میتواند پاسخهای التهابی روی
پوست ایجاد کند ،آغاز شد و آزمایشات بعدی این
محققان روی موشهای آزمایشگاهی و سپس
سلولهای پوستی صورت گرفت .این محققان
دریافتند با استفاده از «پادتنهای تکتیره» میزان
این پاسخهای التهابی به طور قابل توجهی کاهش
مییابد.
پادتنهای تکتیره پادتنهایی تکاختصاصی
هستند که همه مشابه هم هستند و برخالف
پادتنهای «پلی کلونال» که از سلولهای
ایمنی متفاوتی ایجاد میشوند ،از سلولهای
ایمنی مشخص که از یک سلول کلون شدهاند
ایجاد میشوند .در این راستا این محققان در
حال بررسی این موضوع هستند که آیا یک
واکسن میتواند «میکروبیومها» (اجتماعی از
میکروارگانیسمها) را تحت تاثیر خود قرار دهد
یا خیر؟
اگر این واکسن درست عمل کند ،سالمت
کامل پوست تضمین خواهد شد .همچنین این
واکسن میتواند صدها میلیون انسانی که مبتال به
آکنه هستند را تحت تاثیر خود قراردهد .تاکنون
آزمایشات بالینی این پروژه انجام شده است.
گزینههای درمانی فعلی که هماکنون مورد
استفاده بیماران قرار میگیرند ،برای بیش از ۸۵
درصد از نوجوانان و بیش از  ۴۰میلیون بزرگسال
در آمریکا موثر نیست .محققان این پروژه
معتقدند برای درمان مشکالت پوستی روشهای
ایمن ،کارامد و موثر مورد نیاز است.
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 :mehti2468پول یا به صورت
مستقیم مشکالتو حل میکنه یا
باعث میشه حالت بهتر بشه و بتونی
باالخره یجوری اون مشکلو حل کنی.

طرح :محمد طحانی

گوش های اضافه

سواری سفت و البته رفتن به مدرسه در روزهای برفی و سرد را
به سختی میتوان فراموش کرد! اما تفاوتی بین ما دهه شصت و
هفتادیها با بچههای امروزی وجود دارد!

اگر اتوبوس مدرسه توانایی آفرود چشمگیری به دست آورد نتیجه
چه خواهد شد؟ حاصل این کار اتوبوس آفرود و خشن تورسوس
پرتورین خواهد بود که خودرویی ایده آل برای سیر و سفر در
زمینهای صعبالعبور محسوب میشود.
سازند ه این اتوبوس عجیب ادعا میکند اولین اتوبوس آفرود
هوی دیوتی دنیا را ساخته و قطعا ًمدارک زیادی هم برای اثبات این
موضوع به همراه دارد .اتوبوس مورد بحث میتواند تا  35نفر را به
همراه تجهیزات آنها حمل کند .این وسیله ارتفاع  400میلیمتری
از سطح زمین دارد و میتواند تا  700میلیمتر وارد آب شود .برای
یک اتوبوس آفرود مشخصات بسیار خوبی محسوب میشود!
پرتورین برای بردن افراد به مناطق خشن و سرسخت در سراسر
دنیا و همچنین حملونقل کارمندان به مناطق مشخصی همچون
معدن ،گاز و نفت و … طراحی شده است.
تورسوس پرتورین پیشرانه  6سیلندر  6.9لیتری دیزلی دارد
که قدرت  240اسب بخاری و گشتاور  925نیوتون متری تولید
میکند .حداکثر سرعت اتوبوس مورد بحث به  117کیلومتر در
ساعت محدود شده که البته توجیهپذیر است .البته همهچیز این
اتوبوس در آفرود خالصه نمیشود زیرا از برخی ویژگیهای اشرافی
نیز برخوردار است .هر صندلی که قابل تنظیم بوده دارای کمربند
سهنقطهای است و یک دیویدی پلیر مرکزی با بلندگوهای
مختلف تعبیه شده است .شیشهها دودی بوده و هر صندلی دارای
چراغ سفر و دریچه سیستم تهویه است.
تورسوس پرتورین دیوانهوار به نظر میرسد .این اتوبوس بزرگ
برای حمله به اورست طراحی شده است .اگر مدارس از این
اتوبوسها داشتند قطعا ً دانش آموزان استقبال بیشتری از آن به
عمل میآوردند!
منبع :پدال ()pedal.ir

سرویس  Watchفیسبوک ،رقیب احتمالی یوتیوب به عرضه جهانی رسید

سال گذشته بود که فیسبوک برای نخستین بار از Watch
پردهبرداری کرد؛ پلتفرمی برای میزبانی محتوای اپیزودیک
تلویزیونی که اول از همه در اختیار کاربران آمریکایی قرار گرفت.
اما حاال و پس از یک سال سرویس مذکور به مرحله انتشار جهانی
رسیده تا همه بتوانند از محتوای آن استفاده کنند.
فیسبوک که واچ را جایگزینی برای یوتیوب میداند ،با انتشار
بیانیهای اعالم داشته که «از ناشران و تولیدکنندگان محتوا
در سراسر دنیا از دو جنبه حمایت میکند :یکی کمک به
درآمدزاییشان از طریق ویدئوها و دیگری ارائه ابزاری که بتواند
بازخوردهای کافی از محتوای تولیدی را به آنها بدهد».
غول شبکههای اجتماعی اذعان داشته که از زمان راهاندازی این
سرویس در آمریکا تا امروز ،قریب به پنجاه میلیون نفر در ماه
حداقل یک دقیقه از وقت خود را به تماشای محتوای آن اختصاص
دادهاند .همچنین فیسبوک برای ادامه کار با افراد مشهوری
همچون کاترین زتاجونز و کریستیانو رونالدو وارد قرارداد شده و
امید دارد که با استفاده از چنین ابزاری بتواند مخاطبین بیشتری را
به سوی خود جذب کند.

به گفته فیسبوک تولیدکنندگان محتوا در چهار کشور انگلستان،
ایرلند ،استرالیا و نیوزیلند از هم اکنون میتوانند به لطف سرویس
 ،Ad Breaksدرآمدزایی از  Watchرا آغاز کنند .تا ماه آینده
بیست و یک کشور دیگر از جمله فرانسه ،آلمان ،اسپانیا ،آرژانتین
و تایلند نیز به فهرست این کشورها اضافه خواهند شد .تنها شرط

 استاد هستم :فرودگاها جوری
خلوت شده که کاپیتانا وایسادن دم
در ورودی با دستمال یزدی داد میزنن
مشهد  ۶۸نفر مشهد  ۶۸نفر آقا
مشهد میری؟
الی خسته :االن از همه مظلومتر
بچه مدرسهایهایی هستن که کل
تابستون موهاشونو بلندکردن مدل
دیویدبکامی بزنن حاال برا اول مهر باید
مدل سیروس دین محمدی بزنن

اتوبوس آفرود عجیب و توانا!

سرویسهای مدرسه سالهای دور را به یاد دارید؟ خودروهایی
بهغایت قدیمی ،تنگ و نمناک و البته با نشتیهای مرموز در بخش
زیرین بدنه! فراموش کردن آن روزها ،آن صندلیهای ناراحت،

«اپ»تکار

روزنامه سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي،
ورزشي ،فرهنگي صبح ايران

فیسبوک برای ارائه مجوز ورود به  Ad Breaksهم این است که
صاحب محتوا  ۱۰۰۰۰فالوئر داشته یا اینکه در یک ماه بیش از
 ۳۰۰۰۰بازدیدکننده داشته باشد.
فیسبوک مثل همیشه از ارائه قابلیتهای اجتماعی برای واچ
نیز غافل نبوده ،بنابراین امکانی در اختیار کاربران این پلتفرم
ک گذاشته شده
گذاشته که بتوانند محتوای الیک شده یا به اشترا 
توسط دوستان خود را ببینند .همچنین در آینده امکان شرکت
در نظرسنجی و مسابقات آنالین و سرگرمیهای دیگر هم به
قابلیتهای واچ اضافه خواهند شد.
غول شبکههای اجتماعی برای تولید محتوای جدید در سرویس
واچ ،نزدیک به  ۲میلیارد دالر هزینه کرده که رقم قابل توجهی
است .هر چند در مقایسه با سرمایهگذاریهای غولهایی همچون
نتفلیکس و یوتوب ،این رقم ناچیز به نظر میرسد .با این وجود
باید منتظر ماند و دید که مارک زاکربرگ و همکارانش برای به
چالش کشیدن پلتفرمهای بزرگ ویدیویی دنیا چه تدابیری
اندیشیدهاند.
منبع:دیجیاتو

 عمیر :من  ۶۰سال زندگی با برگر و
پیتزا و هیجان شهربازی رو به ۲۵۰۰
سال زندگی با نون پنیر رو مبل ترجیح
میدم
 :Hosein Viکسی میدونه گالبی
از کی و چطوری اینقده الکچری شد؟
کیلو  ۲۲هزار تومن آخه؟! بابا قبلنا
گالبی فحشمون بود واسه کسی که
آدم حسابش نمیکردیم؛ حاال گالبی
آدم حسابمون نمیکنه.
 جورجیو :کیف پول  :محل تجم ُع
تعداد زیادی از فیشهای خرید که
هیچوقت چک نمیشن

Stevemccurryofficial:
Sikh schoolboys, Kabul,
Afghanistan, 2002.

پندار اکبری :باید کنار هم بنشینیم،
بدون هیچ تکلفی و این وسیلهای
بشود که تنهایی یادمان برود ...

