16

آخر ابتکار
سبک
زندگی

www.ebtekarnews.com

عکسنوشت

کنترل عصبانیت با چند روش ساده

عصبانیت مثل سایر احساسات ،با تغییرات روانی و بیولوژیکی همراه است.
وقتی عصبانی میشوید ،ضربان قلب و فشارخون و همین طور سطح
هورمونهای انرژی ،آدرنالین و نورآدرنالین ،باال میرود .اما برای رهایی
از این وضعیت چه باید کرد؟ وقتی عصبانی هستید ،بهتر است قبل
از اینکه کسی شما را آرام کند ،خودتان این کار را برای خودتان
انجام دهید .اما چگونه؟! برای دانستن جواب این سوال ،در ادامه
مطلب همراهمان باشید.
سه نفس عمیق بکشید
زمانی که شما عصبانی هستید ،بدن شما نیز عکسالعملی
منفی به این احساس نشان میدهد مثال عضالت تان منقبض
میشود یا تپش قلبتان باال میرود .در این شرایط سه نفس
عمیق بکشید .نفس آخر را سعی کنید آهستهتر انجام دهید .این کار
شما را آرام میکند و کمی از عصبانیت درونیتان میکاهد .دانشمندان
دریافتهاند که مدارهای عصبی هنگام تنفس سریع یا نفس نفس زدن،
ن میشود و وقتی نفس کشیدن آرام و عمیق
موجب اضطراب و آشفته شدن انسا 
و شمرده باشد ،آرامش عمیقتری را هم در پیخواهد داشت.
علت عصبانیتتان را دریابید
گاهی وقتها شما دلیل واقعی عصبانیتتان را نمیدانید .در این شرایط نباید از آن فرار کنید .در جایی با خودتان
خلوت و اتفاقاتی که برایتان افتاده را مرور کنید .واقعا چه چیزی شما را آنقدر عصبانی کرده است؟ در واقع آنچه برای
شما در این وضعیت ضروری ست ،درک علت عصبانیتتان است .زمانی که ما علت عصبانیتمان را میشناسیم،
بهتر میتوانیم با آن دست و پنجه نرم کنیم و حتی در زمانهای مشابه ،عکسالعمل نشان دهیم .پس هر وقت که
علت آن را فهمیدید ،میتوانید برای رهایی از این احساس به دنبال راه حل باشید.
این تمرین را انجام دهید
هر زمان که عصبانی شدید ،میتوانید با چند حرکت ساده ،عصبانیت را از خودتان دور کنید :روی یک مبل ،صندلی
یا حتی زمین بنشینید .پاهایتان را به صورت صاف در مقابل تان قرار دهید .دستهایتان را روی رانهایتان بگذارید.
شانههایتان را شل کنید به طوری که عضالت اطراف آن نیز راحت و ریلکس شوند و از حالت انقباض درآیند .حال
هوا را از بینی به داخل بکشید و آن را به آرامی از دهن خارج کنید تا اندام شما در حالتی ریلکس قرار گیرد .اگر
میخواهید که این تمرین را در برنامه روزانهتان جای دهید ،حداقل  3دقیقه در روز برای آن زمان بگذارید اما اگر در
مواقع عصبانیت میخواهید این ترفند را پیاده کنید 1 ،دقیقه هم زمان خوبی برایتان است.
پیادهروی کنید
زمانی که شما خیلی عصبانی هستید ،از محلی که خونتان در آنجا به جوش آمده ،دور شوید 5 .دقیقه پیادهروی
یا انجام عالیتهایی چون یوگا میتواند خشم شما را فرو برد .البته گاهی دور شدن فیزیکی از آن شرایط غیرممکن
است .در این شرایط ،سعی کنید که به جای فیزیک ،ذهنتان را آنجا دور کنید.
احساساتتان را بنویسید
حتما شنیدهاید که نوشتن عصبانیت را کاهش میدهد .پس اگر تا به حال این روش را امتحان نکردهاید ،حتما این
بار که عصبانی شدید ،امتحانش کنید .مثال اگر از دست فردی ناراحت هستید ،نام او و هر آنچه در مورد کارهای او
به ذهنتان میرسد را روی کاغذ بنویسید .عصبانیت خود را در قالب جریان سیال ذهن بیرون بدهید ،بعد متنتان
را بخوانید و اگر چیز جدیدی به ذهنتان رسید به آن اضافه کنید .در نهایت وقتی دیگر چیزی برای گفتن نداشتید و
متن را کامل کردید ،آن را پاک کنید .از این پاک کردن ب ه عنوان نمادی در جهت رها کردن آن چیزهایی استفاده کنید
که شما را عذاب میدهند .با این روش ،کلی سبکتر خواهید شد.
در مورد عصبانیتتان صحبت کنید
صحبت کردن در مورد عصبانیت با بیان آن فرق دارد .ممکن است که شما عصبانیتتان را با پرت کردن اشیا ،داد
و فریاد زدن یا هر رفتار دیگری بیان کنید که با صحبت کردن زمین تا آسمان فرق دارد .شما باید فردی جز طرفی
که عصبانیت کرده را پیدا کنید و در مورد عصبانیتتان با او صحبت کنید .در این شرایط ،یک دوست بهترین گزینه
خواهد بود.
منبع :برترینها به نقل از rd

«اپ»تکار
استفاده اجباری از رمز دوم یکبار
مصرف به تعویق افتاد

طرح استفاده از رمز دوم (رمز اینترنتی) یکبار
مصرف که قرار بود از اول خرداد به صورت
سراسری و در همه بانکها عملیاتی شود ،به
تعویق افتاده است .علت این تعویق عدم توانایی
برخی بانکها برای تهیه و ایجاد زیرساخت
مناسب این نوع سرویس اعالم شده است.
برخی از بانکهای کشورمان نظیر بانک ملت،
پارسیان ،رفاه ،سرمایه ،آینده ،ملی ،دی ،سامان
و ...اپلیکیشنهایی را برای ارائه رمز پویا (یکبار
مصرف) دوم بانکی آماده کردهاند که همچنان
برای عالقهمندان به امنیت بیشتر در دسترس
است اما اجباری شدن این طرح برای همه بانکها
و تراکنشات فعال تا اطالع ثانوی منتفی به نظر
میرسد .خبرگزاری ایرنا گزارش داده که توقف
طرح استفاده اجباری از رمز دوم یکبار مصرف
به مدت زمان نامعلومی خواهد بود و بانک
مرکزی هنوز در این باره گزارش بیشتری منتشر
نکرده است .همچنین اعالم شده بانکهایی که
زیرساخت اجرای طرح رمز دوم یکبار مصرف را
ندارند نیز میتوانند کماکان از رمزهای ایستا
استفاده کنند اما در صورتی که مشکلی برای
امنیت این تراکنشها به وجود آید ،بانک موظف
است جبران خسارت کند .طرح رمز دوم یکبار
مصرف به عنوان راهکاری برای مقابله با فیشینگ
و کالهبرداریهای اینترنتی از سوی بانک مرکزی
اعالم شده بود و با اینکه از پاییز سال گذشته
تا امروز بارها تاکید شده بود که بانکها موظف
هستند تا اول خرداد ماه سال جاری امکانات
اجرای چنین طرحی را پیاده سازی کنند ،اما چند
روز مانده به اجرای این طرح همچنان تعدادی
از بانکها نسبت به عملیاتی کردن این موضوع
تعلل داشتند و بانک مرکزی به دالیل مختلف
که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد ،اجرای
این طرح را تا مدت زمان نامعلومی متوقف کرده
است .بر اساس گزارشات حدود  ۷۰درصد از
مشتریان نظام بانکی شماره تلفن همراه خود را به
صورت درست در اطالعات هویتی خود در بانکها
ثبت نکردهاند ،بنابراین به نظر میرسد یکی دیگر
از دالیل تأخیر به وجود آمده در اجرای این طرح
ساماندهی شمارههای تلفن همراه مشتریان باشد.
منبع:دیجیاتو
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ايوانف :المصب باد کولر آبی
میخوره بهم میخوام پاشم برای
تجدیدیام بخونم .چرا تموم نمیشه.
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زنان ایل قشقایی در روزهای سخت کوچ

شورولت کوروت و میتسوبیشی میراژ؛ مرگبارترین خودروهای بازار آمریکا

شرکت  iSeeCarsفهرستی از مرگبارترین خودروهای بازار آمریکا
تهیه کرده است که میتسوبیشی میراژ و شورولت کوروت در صدر
آن قرار دارند.
شرکت تحقیقاتی خودرو  iSeeCarsفهرستی از مرگبارترین
خودروهای آمریکا تهیه کرده است .دادههای این مطالعه از
حوادث مربوطبه وسایل نقلیه تولید شده بین سالهای  ۲۰۱۳تا

تازههای
علمی

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

 ۲۰۱۷جمعآوری شد .دادهها از سیستم گزارش تحلیلی مرگومیر
ایاالت متحده ( )FARSبهدست آمده است .آمارهای محاسبهشده
برای نرخ مرگومیر ناشی از تصادف خودروها در هر میلیارد مایل
رانندگی بودند؛ درحالیکه امروزه خودروها بسیار ایمنتر از  ۲۰سال
پیش یا بیشتر هستند ،برخی خودروهای جدید نسبت به سایر
محصوالت ایمنتر ساخته میشوند.

فهرست منتشرشده شامل  ۱۴خودرو است که احتمال زیادتری
برای تصادف مرگبار دارند .فهرست  iSeeCarsبهطور انحصاری
از خودروهای کوچک اقتصادی و اسپرت تشکیل شده است.
میتسوبیشی میراژ و شورولت کوروت باالترین جایگاه فهرست
مرگبارترین خودروهای بازار ایاالت متحده را به خود اختصاص
دادند .میراژ به ازای هر یک میلیارد مایل رانندگی ۲/۱۰ ،تصادف
منجر به فوت ثبت کرد؛ شورولت کوروت نیز با  ۸/۹تصادف در
جایگاه دوم فهرست قرار گرفت .برای مقایسه بد نیست بدانید که
میانگین رتبهبندی برای تمام خودروهای جدید ۶/۲ ،تصادف به ازای
یک میلیارد مایل رانندگی است .سایر خودروهای اسپرت در فهرست
شامل شورولت کامارو ،دوج چلنجر ،نیسان  370Zو سوبارو BRZ
میشود .خودروهای اقتصادی این فهرست نیز شامل کیا ریو ،کیا
سول ،نیسان ورسا و شورولت اسپارک بودند .خودروهای کوچک و
ارزانقیمت اقتصادی بسیار ارزشمند هستند ،اما میتوانند بسیاری
از قابلیتهای ایمنی موجود در خودروهای گرانقیمت را نداشته
باشند .از طرف دیگر ،خودروهای اسپرت توانایی سرعت بیشتری
دارند و احتماال ًبا سرعت بیشتری رانده میشوند؛ اما متاسفانه این
کار باعث مرگومیر ناشی از تصادف با سایر خودروها یا برخورد با
کنار جاده خواهد شد .درست همانطور که والدین به نوجوانان
هشدار میدهند ،سرعت باال به همان اندازه نیز خطر بیشتری
دارد .بهطور کلی ،تعداد مرگومیر در شرایط کنونی حتی برای
خطرناکترین خودروها نیز بسیار پایین است .حتی خودروهای
ناایمن جدید در جادهها نیز بسیار ایمنتر از همتایان قدیمی خود
در دهههای گذشته هستند .بااینحال رانندگان باید هنگام رانندگی
احتیاط کنند ،چون هیچکس از مشاهده آمار باالی تصادف و
مرگومیر خوشحال نمیشود.
منبع :زومیت

پروژه ناسا برای فرستادن اولین زن فضانورد به ماه ،آرتمیس نام گرفت

پروژه بلندپروازانه ناسا برای فرستادن اولین زن روی سطح کره
ماه که قرار است تا سال  2024انجام شود به نام الهه ماه در یونان،
«آرتمیس» نامگذاری شد .ناسا که در دهه  60و  70میالدی موفق
شده بود با پروژه فضاپیماهای «آپولو» اولین انسانهای مرد را روی
سطح ماه فرود بیاورد حاال در پروژهای جدید یک فضانورد زن را به
لیست ماهنوردان اضافه و پروژه را به اسم خواهر این خدای یونانی
نامگذاری کرده است.
جیم برایدنشتاین سرپرست ناسا در مورد پروژه آرتمیس چنین
گفته :فکر می کنم خیلی زیباست که  50سال بعد از آپولو ،با پروژه
آرتمیس یک زن را به ماه بفرستیم .من یک دختر  11ساله دارم و
دوست دارم او خود را در جایگاه زن بعدی مسافر ماه ببیند.
برایدنشتاین نام این پروژه را روز دوشنبه پس از اعالم بودجه
درخواستی ناسا برای انجام آن علنی کرد .ماه گذشته «مایک پنس»
نایب رئیس ناسا از دست اندرکاران پروژه خواسته بود که به کار
خود سرعت بخشیده و ظرف پنج سال آینده فرستادن انسان روی
ماه را به سرانجام برسانند .پس از این درخواست برایدنشتاین

مصمم شد تا اولین انسان هایی که به سطح ماه میفرستد یک
زن و یک مرد باشند .او در کنفرانس فضایی که ماه گذشته در
کلورادو اسپرینگز برگزار شد در این رابطه گفته بود :اولین زنی که
روی سطح ماه فرود میآید از آمریکا خواهد بود .این یک مسئولیت
و چالش بزرگ است که ما باید در ناسا به آن عمل کنیم .پروژه
آرتمیس ناسا هنوز در مراحل آغازین خود قرار دارد .در حالی که
ناسا روی کپسول و راکتی که قرار است انسان را به فضا ببرد کار
می کند ،این تجهیزات همچنان نیاز به توسعه زیادی دارند تا بتوان
از آنها برای حمل و نقل فضانوردها استفاده کرد .به عالوه ناسا
باید تجهیزات دیگری مثل ماهنشینهای جدید طراحی کند تا بتواند
امیدوار به انجام موفقیت آمیز پروژهاش روی ماه باشد .همه اینها
در صورتی ممکن خواهد شد که ناسا تائیدیه بودجه برای پروژه
آرتمیس را از کنگره آمریکا دریافت کند .بنابراین آرتمیس اگرچه
پروژه هیجانانگیزی به نظر میرسد اما ناسا همچنان راه زیادی برای
توسعه و به واقعیت نزدیک کردن آن در پیش دارد.
منبع:دیجیاتو

كاله كج :يه ادكلن بهم كادو داده
يك ميليون و پونصد پولشه ،بعد
ميگه اميدوارم اين قضيه كه عطر و
ادكلن جدايى مياره صحت نداشته
باشه! خب معلومه كه صحت نداره
ديوونه
 :R.rکاش روی پیشونی آدمایی که
دارن زیر بار غصههاشون له میشن
یه چیزی نوشته بود تا بقیه کمی
مراعاتشون رو میکردن.
مثال نوشته بود :این آقا درد دارد...
یا این خانم سالهاست بغل نشده....
سیانور :فرصتهای زندگی رو
وقتی از دست دادم که خودمو صرف
کسایی کردم که فکر میکردم یه روزی
قرار برام جبران کنند!...
پرنیان :از یه جایی به بعد به
نور بیشتری برای دیدن،به صدای
بلندتری برای شنیدن و به دوست
داشتن عمیق تری برای زندگی کردن،
احتیاج داری.
آرش :نمیدونم چرا ولی انگار هرچی
بیشتردنبال«خوشبختی»میگردی...
«بدبختی» بیشتر دنبالت میگرده

حامد کمیلی:
هرگز از آرزوهایت دست نکش

داریوش فرضیایی:
همچون کودکیهایم دوستت دارم

