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وقتی غرور تبدیل به مرض میشود

میدانید غرور چیست؟ غرور ،احساس اعتمادبهنفس کاذب و خودستایی است که میتوانید
نسبت به خود داشته باشید و با کمک آن باور کنید که بهتر از هر کس دیگری هستید.
در این مطلب به شما میگوییم چرا غرور یک مرض است .حتما تا به حال با کسی
روبهرو شدهاید که به اصطالح مغرور بوده است .مطمئنا به نظر نمیرسیده که این
فرد شادتر از دیگران باشد یا طرز فکر بهتری نسبت به سایرین داشته باشد .حتما
متوجه شدهاید که او چقدر استرس و اضطراب داشته است .اما زمانی متوجه این
موارد میشوید که خوب دقت کنید.
استرس ناشی از غرور
مغرور بودن لزوما باعث نمیشود احساس خوبی داشته باشید .افراد مغرور با
اینکه تالش میکنند بهتر از بقیه باشند ،اما واقعیت چیزی است که پشت نقاب
غرورشان وجود دارد :آنها اعتمادبهنفس ضعیفی دارند که باعث میشود خودشان را با
دیگران مقایسه کنند .بدین ترتیب هیچکس جایگاه آنها را به عنوان کسی که نسبت به بقیه
سرآمد است نمیبیند .افراد مغرور همیشه گوش به زنگ موقعیتهایی هستند که خود را با دیگران مقایسه کنند تا
برای صدمینبار تایید کنند که همان چیزی هستند که باور کردهاند .افراد مغرور ،بیاعتمادی خود را پنهان میکنند.
در واقع غرور برای این افراد مخفیگاهی است که بیاعتمادیهایشان دیده نشود .هر چند مغرورها جوری رفتار
میکنند که انگار باالتر از همه هستند ،اما در واقع در اعماق وجودشان ،خود را پایینتر از بقیه احساس میکنند .افراد
مغرور اجازه میدهند اضطراب بر آنها چیره شود .استرس ناشی از غرور از نیاز به همیشه مورد توجه بودن نشات
میگیرد .ضمنا این افراد خیلی به خود فشار میآورند که خودنمایی کنند و برتر از دیگران باشند .همانطور که میبینید
هر چند افراد مغرور به ظاهر بهتر از دیگران هستند ،اما واقعیت چیز دیگریست .در زیر این طرز نگاه و رفتار ،فردی
بسیار حساس و آسیبپذیر قرار دارد که به احتمال زیاد دردهای زیادی را تحمل میکند.
نمیتوانند دیگران را تحسین کنند
ما آدمها با تحسین دیگران میتوانیم به اهداف واقعگرایان ه خود برسیم .از سویی دیگر ،مدام به دنبال بهتر از دیگران
بودن باعث میشود همیشه خود را با آنها مقایسه کنیم .فرقی نمیکند چه میکنید ،همیشه کسی هست که بهتر
از شما باشد و بخواهید خود را با او مقایسه کنید.
بلد نیستند چطور به دیگران گوش دهند
افراد مغرور اغلب دوست دارند مورد توجه همه باشند و همین مانع میشود که به دیگران گوش دهند؛ بنابراین
در روابط خود دچار اختالف و تنش میشوند ،زیرا آدمهای اطرافشان تصور میکنند آنها فقط در مورد خودشان
حرف میزنند.
نمیتوانند بدون اینکه خودنمایی کنند کاری انجام دهند
مغرورها همیشه در حال تالش برای اثبات خود هستند ،بنابراین لحظهای آرام نیستند و از چیزی لذت نمیبرند.
این بیقراری جلوی شادیشان را میگیرد و از چیزی راضی نمیشوند ،و این لطم ه بزرگی به آنها وارد میکند.
غرور بیماری است ،چون مشکالت زیادی ایجاد میکند
خیلی از افرادی که از غرور کاذب رنج میبرند چیزی را پنهان میکنند که آزارشان میدهد؛ بنابراین غرور یک مرض
است .وقتی فرد مغرور ،رنجش خود را پنهان میکند ،به جای حل مسئله ،سعی میکند آن را نادیده بگیرد و همین
مشکلش را بدتر میکند.
وقتی که غرور تبدیل به مرض میشود
افراد مغرور ممکن است سالهای زیادی مسئلهای را پشت نقاب غرور خود مخفی کنند و همین باعث اندوه بیشتر
و استرس افزودهتر میشود .با وجود اینکه افراد مغرور این طرز فکر را مدتها در وجود خود مخفی نگه میدارند و
در این کار موفقاند ،اما باز هم غرورشان مرضی است که خود عامل بیماریهای دیگر میشود .میگرن ،سرگیجه ،و
معدهدرد همگی نشاندهند ه این هستند که چیزی باید تغییر کند .این بیماریها بروز جسمی هیجانات منفی این
افراد هستند.
غرور مسئلهای نیست که هیچ راهحلی نداشته باشد .اما برای رفع آن ،باید بدانید علت اصلی و پنهانش چیست .اگر
فکر میکنید در این مسیر به کمک نیاز دارید از یک مشاور کمک بگیرید .شک نکنید که غرور یک بیماری است که
حتی عالئم فیزیکی داشته و ریش ه عمیقی دارد .حس اعتمادبهنفس سالم ،آرامش و اطمینان ،همگی تاثیرات بزرگی
بر سالمت جسم و جانتان دارند.
منبع :برترینها به نقل از steptohealth

«اپ»تکار
ی گلکسی
نسل جدید گوش 
سامسونگ چگونه خواهد بود؟

در حالی که سامسونگ عرضه گلکسی فولد را
به تاخیر انداخته ،رسانههای کره ای از پروژههای
این شرکت برای تولید نمایشگرهایی خبر دادهاند
که از دو طرف تا میشود .این دو طرح مفهومی
به نامهای  G-typeو  S-typeشناخته میشوند
که در طرح  ،Gدو قسمت از صفحه نمایش به
سمت داخل تا میشوند( .تقریبا شبیه گوشی
تاشو شیائومی) .در طرح دیگر یعنی  ،Sصفحه
نمایش مانند طرح  Gبه سه قسمت مساوی
تقسیم میشود و یک سوم آن روی صفحه میانی
قرار گرفته و قسمت دیگر در زیر این صفحات
جای میگیرد .هردو طرح بزرگتر از صفحه
نمایش  7.3اینچی گلکسی فولد در حالت
تانشده هستند .به گفته سایت کرهای The
 ،Bellاحتماال طرح  Gصفحه نمایش  8اینچی و
طرح  Sهم صفحهای  13اینچی خواهند داشت و
قرار است با صفحه نمایش  7.9اینچی آیپد مینی
و صفحه  12.9اینچی بزرگترین آیپد ،رقابت کنند.
چقدر امکان دارد که تولید این دو طرح عملی
شود؟
اینکه دقیقا بتوان گفت سامسونگ در طراحی
این نوع از گوشی تاشو تا کجا پیش رفته فعال
ممکن نیست .اما با نگاهی به پتنتها و طرحهای
مفهومی افشا شده در گذشته و بررسی شباهت
آنها با محصول نهایی ،میتوان قضاوت کرد که
این محصوالت چقدر به تولید نهایی نزدیکند .برای
مثال طرح مفهومی اولیه گلکسی فولد ،شباهت
زیادی به محصول نهایی تولید شده توسط این
شرکت داشت .با اینکه طرح نهایی باریکتر و
بلندتر از طرح اولیه از آب در آمده و پورت شارژی
در لوالی میانی ندارد ،اما در کل میتوان گفت
که سامسونگ توانسته تا حدودی طرح اولیه مورد
نظرش برای این گوشی تاشو را پیادهسازی کند.
همه این خوشبینیها ممکن است با وجود تاخیر
در عرضه گلکسی فولد ،متوقف شوند .چرا که
سامسونگ فعال مشغول عیبیابی و رفع نواقص
به وجود آمده در اولین گوشی تاشو پرچمدار خود
است و مشخصا همین موضوع باعث میشود که
روند طراحی دستگاههای تاشوی بعدی سامسونگ
با اما و اگر روبهرو شود.
منبع:دیجیاتو
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سرهنگ ستاد هیدن شده :اگه
گیم آف ترونز تو ایران میساختن
سیدجواد هاشمی نقش جیمی
لینستر بازی میکرد که شهید میشد،
نوید محمدزاده نقش برن استارک
بازی میکرد که اعدام میشد ،آخر
فیلمم همه هم دیگه رو میگرفتن
موزیک متن و تیتراژم که چاووشی
میخوند

آیتاهلل مکارمشیرازی :جوایز مسابقه «برنده باش» قمار است

وداع شورولت تراورس با پیشرانه  2لیتری توربو

شورولت تراورس دیگر با پیشرانه  4سیلندر  2لیتری توربو عرضه
نخواهد شد .گفته میشود نمایندگیهای این خودروساز دیگر

تازههای
علمی

طرح :محمد طحانی

سفارش شاسیبلند سه ردیفه تراورس با پیشران ه یادشده را دریافت
نمیکنند.

خاتم ه عرض ه پیشران ه  LTGاساسا ً به این معنی است که دیگر
نمیتوان نسخ ه توربوی تراورس را خرید زیرا تنها پیشرانه دیگر
این خودرو نسخ ه  6سیلندر  3.6لیتری تنفس طبیعی است که با
گیربکس  9سرعته اتوماتیک همکاری میکند.
پیشران ه  4سیلندر  2لیتری توربوی موردبحث تنها برای مدل
 RSدر دسترس بوده و قدرت  257اسب بخاری و گشتاور 400
نیوتون متری دارد .این پیشرانه نیز با گیربکس  9سرعته اتوماتیک
عرضه شده است؛ اما پیشران ه  6سیلندر یادشده خروجی  310اسب
بخاری و گشتاور  360نیوتون متری را ارائه میکند .بنا به گزارش
خبرگزاریها ،دلیل خاتم ه عرض ه این پیشرانه تمایل جنرال موتورز
به سادهسازی خانواده تراورس بوده است .همچنین مشخصات این
دو پیشرانه از نظر قدرت و راندمان کامال ً مشابه یکدیگر بوده و
بنابراین تولید پیشران ه کمحجمتر ضرورتی نداشته است.
تصمیم جنرال موتورز برای حذف پیشران ه توربو در اواسط مدل
سال  2019صورت گرفته و بنابراین باید منتظر بمانیم تا قدم بعدی
این برند در معرفی یا عدم معرفی جایگزین این پیشرانه را ببینیم.
قبال ً اعالم شده بود پیشران ه  4سیلندری که با کد  LSYشناخته
میشود برای جی ام سی آکادیا فیس لیفت عرضه خواهد شد و
همچنین انتظار میرود این پیشرانه در کادیالک  XT5فیس لیفت
هم دیده شود .با توجه به این موضوع ،نصب این پیشرانه در
تراورس نیز توجیهپذیر است.
آخرین بهروزرسانی تراورس به سال پیش و عرض ه تریم  RSبا
ظاهری اسپورت و کابینی ارتقایافته مربوط میشود .از جمل ه این
بهبودها میتوان به تریم مشکی پنجره ،ریلهای سقف ،رینگهای
 20اینچی و نشانهای  RSاشاره کرد.
منبع :پدال

تکنولوژی اتصال مغز انسان و کامپیوتر بهزودی رونمایی میشود

ایالن ماسک باور دارد که بشر باید ارتباط مستقیمی با کامپیوترها
ن جلوگیری
پیدا کند تا بتواند از حکومت هوش مصنوعی بر انسا 
نماید .به همین دلیل است که وی سال  ۲۰۱۶میالدی شرکت
جدیدی به نام  Neuralinkرا تاسیس کرد تا بتواند رابطی میان
مغز انسان و کامپیوتر توسعه دهد .حال او با انتشار پستی در
توئیتر مدعی شده که چنین سیستمی در آیند ه نزدیک توسعه
مییابد و دیوایسهای میکروسکوپی جدیدی نیز بر اساس آن
عرضه خواهد شد.
دو سال پیش ایالن ماسک مدعی شده بود استارتاپ Neuralink
طی یک برنامه چهارساله میتواند اتصال مستقیم مغز انسان و
کامپیوتر را ممکن کند .او باور داشت که این تکنولوژی میتواند به
بازآفرینی توان ذهنی افرادی که آسیبهای شدید مغزی را تجربه
کردهاند ،کمک کند.
در واقع تکنولوژی  Neuralinkمیتواند در آینده امکان تبادل
اطالعات میان انسانها به صورت مغز به مغز ،و بدون نیاز به
صحبتکردن یا نوشتن را فراهم کند .این مسئله گام بزرگی در
راستای انتقال مفاهیم و تفکرات به صورت شفاف و کامل خواهد

بود.
البته او باور داشت که پیادهسازی چنین سیستمی برای
انسانهای سالم ممکن است  ۱۰سال طول بکشد .پس از آن
استارتآپ  Neuralinkموفق شد سرمایهگذاران بسیاری را به
خود جلب کند و مبلغ زیادی را برای فعالیتهایش جذب کند.
به نظر میرسد این سرمایهگذاریها جواب داده چرا ایالن ماسک
با انتشار پستی در توئیتر مدعی شده که در آیندهای نزدیک چنین
سیستمهایی تولید خواهد شد .از سوی دیگر این استارتآپ در
وبسایتش اعالم کرده که قصد دارد چندین نفر در حوزه تبلیغات
استخدام نماید و اکنون  ۱۱موقعیت کاری جدید در این شرکت
وجود دارد .در این آگهیهای شغلی ،فعالیت این شرکت توسعه
تکنولوژی آیندهنگرانه برای ایجاد ارتباط با پهنای باند فوقالعاده
باال میان مغز انسان و کامپیوتر توصیف شده است .ایالن ماسک
همواره نگرانی خود را درباره هوش مصنوعی و پیشرفت آن ابراز
میکند .حال باید دید تکنولوژی او میتواند از رخدادن انقالبی
رباتیک جلوگیری کند یا خیر!
منبع :دیجیاتو به نقل از ایندیپندنت

  :Nicholasداستان آب خونه
ما اینجوریه که تو حموم داد میزنم
مامان آب رو ببند ،میگه آب باز
نیست ذلیل شده .یهو فشار آب دو
برابر میشه
گل پسر :دیگه آدم جرعت نمیکنه
از خونه بره بیرون .پاتو از در خونه
بذاری بیرون پوالت از تو جیبت فرار
میکنن
نخجوان :نوشته انجمن پزشکان
بلژیک به مردم هشدار داده که
گوگل پزشک نیست و برای درمان
بیماریهاتون به پزشک مراجعه
کنین ،کاش انجمن پزشکان بلژیک
یه هشدار هم به مردم ایران میداد
میگفت بجای اینکه برای درمان
بیماریهاتون به عطاری و طب سنتی
ایرانی مراجعه کنین اگه سراغ همون
گوگل برین خیلی بهتره
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