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سالمخوری هم عوارضی دارد!
خیلی از افراد در آستان ه سال نو تصمیم میگیرند رژیم غذایی سالم را شروع کنند و کال عادت سالمخوری را
در پیش بگیرند ،حاال چه کم کردن کربوهیدراتها باشد و چه خوردن پروتئین بیشتر یا در پیش گرفتن رژیم
غذایی خاص .به هر حال این خودش یک چالش است! شاید فکر کنید رژیم غذایی سالم فورا باعث میشود
هم احساس بهتری پیدا کنید و هم ظاهرتان آن را نشان بدهد ،اما واقعیت این است که سالمخوری میتواند
پیامدهای غیر منتظرانهای برای سیست م بدن و روح و روانتان داشته باشد ،مخصوصا اگر این تغییرات را سریع
و عجوالنه اعمال کنید .البته منظور ما ابدا این نیست که در روند تغذیهتان تغییر و تصحیحی ایجاد نکنید ،اما
آگاه بودن نسبت به این عوارض ناخواسته و غیر منتظرانه از همان ابتدا باعث میشود از لحاظ ذهنی و روحی
آمادگی این سفر پُر فراز و نشیب را پیدا کنید.
مشکالت اجابت مزاج
اگر بخواهید غذاهای سالم بخورید ،احتماال مصرف میوهها و سبزیهای تازهتان بیشتر خواهد شد .اما بهتر
است مصرف میوهها و سبزیها را کم کم افزایش دهید تا سیستم گوارشتان زمان کافی برای تطبیق دادن
داشته باشد .اگر دریافت فیبر سبزیها و حبوبات را به میزان قابل توجهی افزایش دهید ،باید انتظار تغییراتی در
اجابت مزاجتان داشته باشید مثال مدفوع شُ ل .توصی ه ما این است که مصرف سبزی و حبوباتتان را کم کنید تا
در عرض دو سه روز احساس بهتری پیدا کنید .از طرفی دیگر اگر آب کافی ننوشید ،تمام این فیبرها میتوانند
باعث یبوست شوند .شما باید دست کم روزی  8لیوان آب بنوشید تا مانند جارویی ،فیبرها را به جلو براند.
افزایش وزن تصادفی
مطمئنا با خوردن بلوبری وزن اضافه نخواهید کرد ،اما ممکن است با مصرف کالری بیشتر از غذاهایی دیگر،
کاهش وزنتان را ناموفق کنید .نمونهای از اتفاقهایی که معموال میافتد ،استفاد ه زیاد از روغن نارگیل ،مصرف
زیاد سیب همراه با کر ه بادام یا نوشیدن اسموتی در حد افراطی است .همه اینها در نوع خود غذاهای سالمی
هستند ،اما زیادهروی در آنها واقعا میتواند کالری و چربی و قند اضافی وارد بدنتان کند .گول برچسبهای
«بدون گلوتن» یا «بدون چربی» را هم نخورید.
کاپ کیکهای بدون گلوتن باز هم بمب کالری هستند ،حتی اگر احساس کنید سالمترند .مراقب اسنکهای
ظاهرا سالم هم باشید چون آنها نیز فرآوری شده و کالری زیادی دارند .به طور کلی بهتر است همیشه نوع
طبیعی غذاها را انتخاب کنید.
تنهایی و دلزدگی
حتما با هم ه رژیمهای مد روزی که توصیه میکنند غذاهایی مثل لبنیات و کربوهیدراتها و سویا و حبوبات
را کنار بگذارید آشنا هستید .بله درست است ممکن است با این روش چند کیلو کم کنید .اما این نگرش
سختگیرانه نسبت به تغذی ه سالم باعث میشود افراطی عمل کرده و از نظر روانی ،ترس از خوردن یک سری از
غذاها پیدا کنید و اعتماد خود را نسبت به سیگنالها و پیامهای بدنتان از دست بدهید .یکی از عوارض جانبی
افراط در محدودیتها ،تنها شدنتان است .مثال ترجیح میدهید به مهمانی نروید چون میترسید غذاهای
رنگارنگ وسوسهتان کنند .یک اتفاق دیگری که با افراط میافتد این است که غذاهایی که میخورید و شیوه
تغذیهای که دارید شما را خسته و دلزده میکنند .در نتیجه انگیزه خود را برای ادامه دادن از دست میدهید.
پس توصیه میکنیم به دنبال برنام ه غذایی باشید که تدوامپذیر بوده و تنوع و آزادی الزم را داشته باشد.
یکنید
نفخم 
سبزیجات کلمی مانند بروکلی ،کلم فندقی ،کلم برگ و  ،...سرشار از مواد مغذی بوده و به خاطر خاصیت ضد

«اپ»تکار
ش

تا حاال از نام کاربری یا ایمیلتان روی وبسایتهای موجود در دیتابیس Have I Been Pwned
استفاده کردهاید یا نه .اگر از ایمیل آدرس یا نام کاربریتان روی وبسایتهایی که پیشتر مورد حمله
هکرها قرار گرفتهاند استفاده کرده باشید Have I Been Pwned،رنگ قرمزی به خود میگیرد و
شما را از تعداد وبسایتهای مشکل داری که در آنها ثبتنام کردهاید مطلع میکند .اگر کمی هم به
سمت پایین صفحه اسکرول کنید ،اطالعات بیشتری در اختیارتان قرار میگیرد و میتوانید ببینید که
 Have I Been Pwnedدقیقا در مورد چه وبسایتهایی به شما هشدار میدهد .جالب اینجا است
که بدانید میتوانید با ثبتنام در  ،Have I Been Pwnedاز بروز مشکالت امنیتی با خبر شوید.
فقط الزم است که روی لینک  ،Notify me when I get pwnedکلیک کنید و با درج ایمیل
خود ،اگر برای وبسایتهایی که در آن عضو هستید مشکلی پیش آمدHave I Been Pwned ،
به شما هشدار دهد.
عالوه بر این ،میتوانید امنیت رمزهای عبورتان هم با  Have I Been Pwnedبررسی کنید .چرا
که در این وبسایت بخشی هم به رمز عبور اختصاص داده شده که میتوانید به آن با کلیک روی
 Passwordیا این لینک ،وارد شوید .سپس فقط باید پسوردتان را در نوار جستوجوی وبسایت
تایپ کنید و در نهایت با کلیک روی کلید  Pwnedاز وضعیت امنیتی آن با خبر شوید .البته این را
هم فراموش نکنید که نباید به هر وبسایتی اعتماد کرد و رمز عبور خود را به دست آنها سپرد .چرا که
احتمال این وجود دارد که آن وبسایت از ایمیل و رمز عبورتان برای دسترسی به حسابهای کاربری
مهم استفاده کند .اما از بابت Have I Been Pwnedخیال تان راحت باشد .ایمن است و میتوان تا
اندازه زیادی به آن اطمینان کرد.
در آخر هم بهتر است یک بار دیگر یادآور شویم که نباید از یک پسورد روی تمام حسابهای کاربری
استفاده کرد .این یک اشتباه بزرگ است و میتواند به ضررتان تمام شود .ممکن است بگویید که حفظ
کردن رمزهای پیچیده و سخت مشکل است .اما خوشبختانه تکنولوژی امروز ما برای این نیاز پاسخهای
مناسبی دارد.
حاال پسورد منیجرهای قدرتمندی مانند لست پس و  1Passwordداریم که میتوانیم به کمکشان
رمزهای پیچیده و خاص تولید کنیم و نگران فراموش کردن آنها هم نباشیم .پس اگر امنیت حسابهای
کاربریتان برای شما اهمیت زیادی دارد ،بهتر است سریعا به سراغ یکی از این اپلیکیشنها بروید و
درهای نفوذ را روی هکرها ببندید.
منبع:دیجیاتو

زیبای خفته!
با ظرفیت ساالنه تولید  250دستگاهی تا سال  ،2020تنها افراد معدودی این شانس را خواهند داشت
که فورد  GTجدید را دیده و البته پشت فرمان آن قرار بگیرند.
برخی از مدلهای تولیدی رنگهای بدنه مضحکی داشته و باب میل همه نیستند اما ما همیشه دنبال
یکنیم.
نمونههای خاص و جذاب بودهایم و این بار شما را با یکی از خاصترین نسخههای  GTآشنا م 
تصاویر این محصول بسیار خاص توسط شبکه اجتماعی ووسن منتشر شده و در آن شاهد یک GT
استثنایی با پوشش بدنه مارتینی ریسینگ هستیم .این قطعات رنگی تاریخچهای درخشان در موتور
اسپورت داشته و از نظر ما همخوانی فوقالعادهای با محصول منحصربهفرد فورد دارند.
البته از آنجایی که این تصاویر توسط ووسن منتشر شدهاند بنابراین باید انتظار پدیدار شدن این خودرو

سبکزندگی 

سرطانی که دارند توصیههای زیادی در مورد مصرف آنها وجود دارد .اما واقعیت این است که این خوراکیهای
ی و نفخ ایجاد کنند ،بنابراین باید در مصرف آنها اعتدال را
شگفتانگیز بسیار نفاخ هستند و میتوانند گرفتگ 
رعایت کنید .میتوانید روزی یک وعده سبزی کلمی همراه با سایر سبزیجات مانند قارچ ،فلفل دلمهای و ...
میل کنید.
از پا در میآیید
حتما دوست دارید یک روز تعطیل را خوش بگذرانید و مجبور نباشید یک قابلمه از غذای سالمی که طبق
برنامه قرار است بخورید درست کنید یا به فکر تهی ه غذایی باشید که میخواهید در طول هفته بخورید .اگر
شب به خانه برگردید و یادتان بیفتد فراموش کردهاید ناهار سالم فردا را که باید با خود به محل کارتان ببرید
آماده کنید چه حالی خواهید شد؟ هم ه اینها میتوانند کار و زحمت زیادی روی دوشتان بگذارند .حتی ممکن
است ناگهان تصمیم بگیرید از بیرون غذا سفارش دهید تا بخشی از این خستگی را از تنتان خارج کنید .برای
همین مدیریت درست اهمیت زیادی دارد.
شما باید زمانبندی مناسبی داشته باشید تا بتوانید بدون استرس غذاها را آماده کنید .اگر برنامهریزی نداشته
باشید ممکن است زمانی آنقدر گرسنه شوید که سراغ یک خوراکی ناسالم و حاضرو آماده بروید و پُرخوری
کنید .توصیه میکنیم یخچال و کابینتهایتان همیشه پُر از خوردنیهای سالم و آماده باشد تا زمان کمتری
را صرف پخت و پز کنید.
یشوید
ناامیدم 
اهداف ،ابزارهای انگیزه بخش بسیار خوبی هستند .اما اگر همین هدفها واقع گرایانه نباشند میتوانند شما
را ناامید کنند .مثال کم کردن  6کیلوگرم در عرض دو هفته مطمئنا منطقی نیست .ممکن است آنقدر نسبت
به عددی که ترازو نشان میدهد وسواس پیدا کنید که سایر جنبههای سالمتی را فراموش کنید ،مثال انرژی
بیشتر یا خواب با کیفیتتر .برای همین ،هدف خود را با پرسیدن سوالهایی مثل «میخواهم با تغذی ه بهتر به
چه چیزی برسم؟» یا «چرا تغذی ه سالم را انتخاب کردهام؟» مشخص کنید .ممکن است هدف شما احساس
سبکی در بدن ،کاهش درد یا زیبایی اندامتان باشد ،به هر حال تعیین هدف ،راهی است اساسیتر برای ارزیابی
پیشرفتهاوموفقیتهایتان.
منبع:برترینها

چگونه از فاش شدن رمزهای عبورمان مطلع شویم؟

در سرتاسر اینترنت وبسایتهایی وجود دارند که حاوی رمزهای عبور فاش شده هستند .هکرها هم
خیلی راحت میتوانند به سراغ این وبسایتها بروند و تمام نامهای کاربری و پسوردهای فاش شده
را دانلود کنند و از آنها در جهت هک کردن حسابهای کاربری افراد بهره بگیرند .به همین دلیل است
که نباید از یک پسورد برای حسابهای کاربری مختلف استفاده کرد .چرا که در این صورت با هک
شدن یکی از این حسابها ،احتمال از دست رفتن مابقی هم وجود دارد .اما چطور باید بفهمیم که یک
وبسایت ایمن است یا نه؟ اصال راهی وجود دارد که بشود با آن از فاش شدن رمزهای عبور مطلع شد؟
چگونه بفهمیم که حساب های کاربریمان در خطر هستند؟
وبسایت  ،Troy Hunt’s Have I Been Pwnedلیستی از نامهای کاربری و رمزهای عمومی
که پیشتر فاش شدهاند را در دیتابیس خود ذخیره کرده است .تقریبا هر وبسایتی که در فضای وب یا
دارک وب دارای یک نقص فنی بوده ،در لیست بلند باالی  Have I Been Pwnedجای گرفته است.
همین موضوع این امکان را در اختیار شما قرار میدهد که با ورود به این وبسایت بتوانید از نواقص
امنیتی حسابهای خود پیش از آنکه مشکل بزرگی رخ دهد ،با خبر شوید.
ی است وارد این وبسایت شوید و در نوار
برای استفاده از  Have I Been Pwnedنیز فقط کاف 
جستوجوی آن نام کاربری یا ایمیل آدرس خود را جستوجو کنید .نتیجه به شما نشان میدهد که
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ماشینبازی
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با رینگهای افتر مارکتی را داشته باشیم .ووسن این رینگها را  01-S17مینامد و سایزهای گوناگون
 19تا  24اینچی آن را با بهای پایه  1700دالر ارائه میکند.
البته برای خرید این رینگها نیازی نیست که یکی از معدود مالکان فورد  GTباشند زیرا سوپرکارهای
گوناگونی همچون مرسدس-ای ام جی  ،GTآئودی  ،R8مک الرن  ،570Sمک الرن  720Sو پورشه
 RS GT3 911نیز میتوانند این کفشهای شیک را به پا کنند.
با وجود رینگها هنوز هم چشم ما به پوشش بدنه استثنایی مارتینی است بنابراین از گالری زیر نهایت
لذت را ببرید!
منبع :پدال ()pedal.ir

طرح :محمد طحانی
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تاثیر سیستم ایمنی مادران بر شکل گیری مغز فرزندان

وضعیت سیستم ایمنی بانوان در دوران بارداری ممکن است اتصال
مغز فرزند آنها را شکل دهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکالاکسپرس ،این تحقیق اهمیت
سالمت مادران بر روی آسیبپذیری کودک در برابر اختالالت روانی
در بزرگسالی تاکید دارد .ماریسا اسپن ،برادلی و همکارانش ،تحقیقاتی
روی زنان جوان ( 14تا  19ساله) که اولین بارداری را میگذرانند
انجام دادند تا رابطه بین دو پروتئین آزاد شده توسط سیستم ایمنی
مادران در سه ماهه سوم بارداری و رشد یک شبکه مغزی در نوزادان

تازههایعلمی

توجهی
که عامل اختالالتی مانند اوتیسم ،اسکیزوفرنی و اختالل کم ّ
 بیشفعالی است ،را مورد آزمایش قرار دهند .محققان دریافتند کهسطوح باالتر این پروتئین در بدن مادران با اتصال بهتر مناطق مغز
نوزادان در این شبکه و با توانایی شناختی باالتر در  14ماهگی مرتبط
است .فعالسازی سیستم ایمنی مادر با کاهش ضربان قلب جنین
در انتهای بارداری همراه بود ،که ممکن است نشان دهنده تأخیر در
توسعه دستگاه عصبی خودگردان باشد .این نتایج نشان میدهد که
هفتههای آخر بارداری اثر مهمی در رشد مغز کودک دارد.

مجازخانه

گیالس :طوری رفتار کن که انگار به
آدما اعتماد داری ،ولی نداشته باش.
كريستُف كلمب :حتي اون
صندليبازياي كه تو مدرسه
ميكرديم هم تو مترو به دردمون
خورد اما هنو انتگرال به دردمون
نخورده
محسنچاوشی

نا امید :قبال اوج خالقیت تو کلیپهای
فارسی شکستن گیتار توسط خواننده
بود
 :Mr Panما ایرانیا بادوم هندی رو
بیشتر از فیلم هندی دوست داریم

بهنامتشکر:
سريال رنج پنهان

آقای سیبیلو :شما یه قاشق
مرباخوری رنگ مشکی بریزی توی
آبجوش نیم ساعت طول میکشه کل
فنجون رنگ بگیره ،نمیدونم این
چایی کیسهایها رو از چی درست
میکنن که هنوز نزده به آبجوش کل
فنجون رنگ قیر به خودش میگیره

