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اینستاگرام از ویژگیهایی برای
ایمنی نوجوانان رونمایی کرد

مدیرعامل اینستاگرام بهزودی برای اولین بار
در سنا حاضر میشود تا درباره اثرات این شبکه
اجتماعی بر سالمت روان نوجوانان شهادت دهد.
حاال در آستانه این اتفاق ،اینستاگرام از چند قابلیت
جدید برای ارتقای ایمنی کاربران پرده برداشته و
ابزارهای تازهای را برای کنترلهای والدین معرفی
کرده است .شاید مهمترین خبری که در پست
ویژه آدام موسری در وبالگ فیسبوک اعالم شده،
برنامهریزی برای عرضه کنترلهای جدید والدین
در ماه مارس باشد .این قابلیتها به والدین اجازه
میدهند مدت زمان حضور فرزندان در اینستاگرام
را ببینند و در صورت نیاز مقدار مجاز آن را محدود
کنند .بهعالوه ،گزینهای در اختیار نوجوانان قرار
داده میشود تا در صورتی که یک کاربر را گزارش
کردند ،امکان اطالعرسانی به والدین را داشته
باشند .استفاده از این امکانات اختیاری است.
ویژگی جدید بعدی که قبال معرفی شده بود
 Take a Breakنام دارد .این ویژگی به کاربران
اجازه میدهد پس از هر  ۲۰ ،۱۰یا  ۳۰دقیقه به
خودشان یادآوری کنند که باید کمی از اینستاگرام
فاصله بگیرند .این قابلیت حاال در آمریکا ،بریتانیا،
ایرلند ،کانادا ،استرالیا و نیوزلند در دسترس قرار
گرفته است .اینستاگرام قبال اعالم کرده بود که
امکان تعامل میان بزرگساالن و نوجوانان را محدود
میکند .در تغییر قبلی بزرگساالن نمیتوانستند
بدون فالو کردن نوجوانان به آنها پیام بدهند .حاال
گفته شده که امکان تگ یا منشن کردن نوجوانان
هم از کاربران بزرگسال گرفته شده است .این
تنظیمات بهصورت پیشفرض فعال خواهد شد و
سال آینده اجرایی میشود.
این شرکت همچنین از سختگیرانهتر شدن
پیشنهاد محتوا در بخشهای مختلف اپلیکیشن
از جمله بخش جستجو ،اکسپلور ،هشتگها و
 Suggested Accountsخبر داده است .با
این حال ،نمیدانیم که دقیقا چه تغییری در این
زمینه اعمال میشود .افزون بر این ،گفته شده اگر
اینستاگرام متوجه شود که کاربر برای یک مدت
طوالنی روی یک موضوع خاص توقف کرده است،
میتواند به فرد پیشنهاد دهد که به سراغ سایر
موضوعات برود .این قابلیت احتمالی برای مقابله
با مشکل جستجو درباره محتواهای خطرناک مثل
اختاللهای غذایی ،اضطراب و افسردگی توسط
نوجوانان طراحی میشود.

داستان تکراری آلودگی هوا

در خانه چگونه اثرات آلودگی هوا را از بین ببریم؟

وجود گل و گیاهان در خانه هم در کاهش آلودگی هوای خانه موثر است.
هوای آلوده معموال از مونوکسید کربن ،دی اکسید گوگرد ،اکسیدهای نیتروژن دار،
هیدروکربنهای سوخته نشده ،ذرات ریز معلق ،برمید سرب و سایر ترکیبات سربی
تشکیل شده است و هرچند میتواند برای همه خطرساز باشد ،اما کودکان ،سالمندان،
مادران باردار و مبتالیان به بیماریهای قلبی ،ریوی بیشتر از دیگران در معرض خطر
هستند .اگر چارهای جز زندگی کردن در شهرهای بزرگ ندارید ،بهتر است تعدادی از
نکات تغذیهای را رعایت کنید که نقش مهمی در کمتر کردن عوارض ناشی از آلودگی
هوا دارد .با خوردن میوه ها و سبزیجات تازه و کمتر مصرف کردن فست فودها و
غذاهای آماده ،میتوانیم از خودمان تا حدودی دربرابر این پدیده مواظبت کنیم.
سیب سرشار از پکتین است .پکتین ضد سموم موجود در هوا است و سرب را جذب
کرده و مانع از رسیدن آسیب به سلولهای بدن میشود .البته پرتقال و توت فرنگی،
لیمو ،گریپ فروت ،هویج و غالت سبوس دار هم این خاصیت را دارند.
مصرف منابع غذایی ویتامین  Eو ویتامین  Dهم میتواند اثرات مسمومکننده گازهای
آالینده را خنثی کنند .ویتامین  Eدر روغنهای گیاهی ،گردو ،بادام ،زیتون ،جوانه
گندم ،جگر و سبزیجات دارای برگ سبز وجود دارد .منابع مناسب ویتامین  Dهم
شیر ،کره و زرده تخممرغ هستند که در روزهای آلودگی هوا باید بیشتر مصرف شوند.
در واقع شیر و لبنیات به خصوص پنیر و ماست ،به خاطر کلسیمی که دارند میتوانند
جذب عناصر سنگین مثل سرب را کاهش دهند.
شیر ،دفع ادرار و مدفوع و مواد آالینده را تنظیم میکنند .هر وقت میزان باکتریهای
مفید بر اثر ورود سرب و مواد آالینده به بدن کم شود ،عمل دفع هم با مشکل مواجه
میشود و این مواد در بدن باقی میمانند .شیرهای غنی شده با باکتریهای به نام
پروبیوتیک ،سطح باکتریهای مفید را در روده انسان متعادل میکند.
البته بهتر است هنگام آلودگی هوا از شیر کم چرب استفاده کنید چون دریافت
اسیدهای چرب اشباع شده موجود در فرآوردههای لبنی پرچرب میتواند در کاهش
کارایی سیستم ایمنی دخالت کرده و باعث گسترش بیماریهای ریوی در هوای آلوده
شود.
پزشکان مصرف غذاهای حاوی سلنیوم و بتاکاروتن را هم توصیه میکنند .سبزیجاتی
مثل طالبی ،انبه ،کدو تنبل ،فلفل ،اسفناج ،کلم و زردآلو بتاکاروتن دارند .سلنیوم را
هم میتوانید در غذاهای دریایی ،مرغ ،نان و غالت سبوسدار پیدا کنید.
مصرف آنتیاکسیدانها هم از نکاتی است که معموال پزشکان و متخصصان تغذیه،
روی آن تاکید ویژهای دارند .در حالت عادی ،سیستم دفاعی بدن ،سلولها را از کلیه
آسیبهای بیرونی محافظت میکند .اما عوامل مخرب محیطی مثل اشعه ماوراء
بنفش ،الکل و آلودگیهای محیط باعث میشوند بدن نتواند مبارزه کند در نتیجه
ساختمان و عمل سلولهای بدن توسط مخربهایی نظیر رادیکالهای آزاد تخریب
میشود .اما آنتیاکسیدانها مولکولهایی هستند که جلوی عمل رادیکالهای آزاد را
گرفته و مانع تخریب سلولهای حیاتی بدن میشوند.
از طرفی ویتامین  Cمیتواند به دفع سربی که با هوای آلوده وارد بدن ما شده ،کمک
کند .مرکبات ،فلفل سبز ،کلم بروکلی ،گل کلم ،کلم برگ ،گوجه فرنگی ،سبزیجات
برگی شکل سبز (سبزی خوردن) ،اسفناج ،کیوی ،طالبی ،توت فرنگی و سیب زمینی
مقدار زیادی ویتامین  Cدارند .البته یادتان باشد که بهتر است این خوراکی ها را خام و
تازه مصرف کنید .اگر دنبال نوشیدنی مناسب برای روزهای تشدید آلودگی هوا هستید،
باید بگوییم که بهتر است چای سبز یا آب انار را انتخاب کنید .چای سبز سرشار از
ویتامین  Cو آنتی اکسیدان است و آب انار هم می تواند مواد سمی را از بدن دفع کند.
در واقع پزشکان به کسانی که در شهرهای صنعتی و آلوده زندگی می کنند ،توصیه
می کنند که روزانه حداقل روزانه دو لیوان شیر بنوشند ،حداقل  ۴۰۰گرم سبزی و میوه
تازه در طول روز مصرف کنند ،غالت سبوس دار را در برنامه غذایی خود بگنجانند و
البته خوردن حداقل یک سیب در طول روز را فراموش نکنند .غیر از میوه ها و سبزی
ها ،غذاهایی که در طول روز مصرف می کنیم هم می تواند به کاهش اثرات مضر
آلودگی هوا کمک کنند یا برعکس آن را تشدید کنند!
وجود گل و گیاهان در خانه هم در کاهش آلودگی هوای خانه موثر است .گیاهان
ی کنند و قادرند
ی کنند .هوا را تصفیه م 
ی اکسیدکربن را به اکسیژن تبدیل م 
د 
آالیندههای مضر را از بین ببرند .با وجود گیاهان هوا تمیزتر شده و رطوبت هوا به طور
ی شود.
طبیعی حفظ م 
منبع :ایرنا زندگی

آئودی  RS6آوانت  ۲۰۲۲با قدرتی در حد بوگاتی ویرون!
آئودی محصوالتی همهکاره میسازد و  RS6آوانت یک سوپرکار در لباس استیشنی است که
توجهات را به خود جلب میکند .این به معنی عدم تمرکز تیونرها روی پیشرانه  ۸سیلندر  ۴لیتری
توئین توربوی آئودی نیست و اتفاقا ً برعکس! این نیروگاه آهنین پتانسیل زیادی برای ارتقا داشته و
این بار شرکتهای پسیفیکن ژرمن و مهندسی  VFبا همکاری یکدیگر محصولی را معرفی کردهاند که
در خط درگ دستکمی از یک بوگاتی ویرون نخواهد داشت.
این استیشن پرقدرت از کیت مرحله  ۳دو شرکت یاد شده سود برده و قدرت آن به بیش از ۱۰۰۰
اسب بخار رسیده و گشتاور بیش از  ۱۰۰۰نیوتون متری آنهم توانایی جابجا کردن کوهها را دارد!
 RS6آوانت موردبحث در تمامی بخشها از جمله توربوی  TTEگرفته تا کیت هوای اونچوری و
اینترکولرهای بزرگتر و  ECUبازنگری شده بهبود یافته است .صدای گیرا و پرطنین تولیدی نیز به
مدد استفاده از سیستم اگزوز تیتانیومی آکراپوویچ ایجاد شده هرچند تیونر موردبحث از خروجیهای
دوگانه گرد استفاده کرده است .قطعا ًپکیج تیونینگ یک خودرو بدون تغییر در ظاهر کامل نخواهد
بود و به همین خاطر  RS6آوانت یاد شده از کیت بدنه مالیم استفاده کرده اما پوششهای روی
بدنه کامال ًباعث جلبتوجه میشوند .رینگهای استاندارد نیز جای خود را به نمونههای  ۲۲اینچی
با طرح برنزی دادهاند .تکمیل کننده تغییرات هم میلههای ضد لغزش جدید شرکت  ABTاسپورت
الین و غربیلک فرمان پوشیده از آلکانترا است .واضح است که چنین تغییرات سنگینی هزینهبر بوده
هرچند قیمت پایه  ۱۱۶۵۰۰دالری  RS6آوانت استاندارد هم قبال ًاشک افراد زیادی را درآورده است!
منبع :پدال ()pedal.ir

طرح :محمد طحانی

دانشجو

ماشین
بازی

نسخهٔ آفرودی هیوندای توسان  XRTبا ارتقاءهای ظاهری
هیوندای نسخهای آفرودی از کراساوور توسان را برای بازار ایاالتمتحده معرفی کرده است .این
نسخه که  XRTنام دارد ،از نسخههای معمولی کمی سرسختتر است .توسان  XRTبر پایهٔ تیپ
 SELشکل گرفته اما از تغییرات ظاهری زیادی بهره میبرد که ازجملهٔ آنها میتوان به روکشهای
پالستیکی مشکیرنگ در سپرهای جلو و عقب و دهانهٔ گلگیرها اشاره کرد.
برای این خودرو آینههای جانبی مشکیرنگ و رینگهای  ۱۹اینچی آلیاژی مشکی هم در نظر
گرفته شده که برای کراساووری آفرودی مناسبتر هستند .دیگر مواردی که ظاهر توسان  XRTرا
تهاجمیتر کردهاند هم شامل قاب مشکیرنگ پنجرههای جانبی ،زیر پاییهای جانبی ،صندلیهای
پارچهای مشکی ،آستر سقف مشکیرنگ ،قالب بکسل و باربند روی سقف میشود.
ازآنجاییکه  XRTبر اساس توسان  SELساخته شده ،از تجهیزاتی مثل درب صندوق بار هوشمند،
سوئیچ دیجیتالی هیوندای ،پد شارژ بیسیم ،نورپردازی داخلی ،آینهٔ دید عقب تیره شونده ،غربیلک
فرمان و دستهدنده ٔ چرمی ،کنترل تهویهٔ دو منطقهای ،تنظیم برقی  ۸جهتهٔ صندلی راننده ،گرمکن
صندلیهای جلو و رادیوی ماهوارهای بهره میبرد.
توسان  XRTبا پیشرانهٔ  ۲.۵لیتری چهار سیلندر استاندارد این خودرو ارائه میشود که  ۱۸۷اسب
بخار قدرت و  ۲۴۰نیوتن متر گشتاور دارد .برخالف اکثر کراساوورهای آفرودی بازار اما این خودرو
ه
در دو نسخهٔ محرک جلو و چهارچرخ محرک ارائه میشود .قیمت هیوندای توسان  XRTدر نسخ ٔ
محرک جلو از  ۳۲,۶۲۵دالر و در نسخهٔ چهارچرخ محرک از  ۳۴,۱۲۵دالر آغاز میشود.
منبع :پدال ()pedal.ir

 ۲.۲میلیون ادعای نادرست کپی
رایت علیه ویدیوها
یوتیوب برای اولین بار در گزارشی اعالم کرده
که بیش از  ۲.۲میلیون ویدیو در بازه زمانی ماه
ژانویه (دی) تا ژوئن (خرداد)  ۲۰۲۱با ادعای نقض
کپی رایت روبرو شده بودند ،اما در نهایت این
درخواستها نادرست شناخته شدند.
یوتیوب بهتازگی گزارشی منتشر کرده که آن را
تحت عنوان «گزارش شفافیت کپی رایت» معرفی
میکند و قرار است هر شش ماه به اشتراک
گذاشته شود .این گزارش میگوید در نیمه نخست
 ۲۰۲۱بیش از  ۲.۲میلیون درخواست نادرست کپی
رایت دریافت کرده که معادل کمتر از  ۱درصد از
 ۷۲۹میلیون درخواست کپی رایت بوده است.
وقتی تولیدکنندگان محتوا این درخواستها را به
چالش کشیدهاند ،یوتیوب در  ۶۰درصد موارد با
بررسی پرونده به نفع محتواسازان رای داده است.
بر اساس اطالعات این گزارش ۹۹ ،درصد
از درخواستها توسط سیستم خودکار یوتیوب
موسوم به  Content IDصادر شده است .افزون
بر این ،یوتیوبرها در مجموع نسبت به ۳٫۶۹۸٫۰۱۹
درخواست کپی رایت اعتراض کردهاند و در ۴۰
درصد مواقع درخواست آنها رد شده است.
در گزارش شفافیت کپی رایت یوتیوب ذکر شده
که هیچ سیستمی بینقص نیست .خطا میتواند
حتی با وجود اندیشیدن تمهیدات مناسب برای
مقابله با سوء استفاده از مکانیزمها به وجود بیاید.
با این حال ،انتظار میرود که سازوکارهای بهتری
برای بررسی درخواستهای کپی رایت در نظر
گرفته شود.
منبع:دیجیاتو

تازههای
علمی

تاثیر ورزش منظم در کاهش خطر ابتال به ذاتالریه

محققان دانشگاه بریستول انگلیس در مطالعه اخیرشان اظهار
کردهاند ورزش منظم میتواند خطر ابتال به ذات الریه و مرگ ناشی
از آن را کاهش دهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از تی ای ،سینهپهلو یا ذاتالریه یا
پنومونی( )Pneumoniaوضعیت التهابی ریه است که عمدتا
کیسههای میکروسکوپی هوا موسوم به آلوئولها را تحت تأثیر قرار
میدهد .این بیماری معموال در اثر عفونت ناشی از ویروس یا باکتری
و گاهی نیز در اثر سایر میکروارگانیسمها ،برخی داروها و شرایط دیگر
مانند بیماری خودایمنی رخ میدهد .حال محققان انگلیسی اظهار
کردهاند ورزش منظم میتواند تاثیر چشمگیری در کاهش خطر ابتال
به ذاتالریه و مرگ ناشی از آن داشته باشد.
تاکنون در مطالعات بسیاری از فواید ورزش منظم برای سالمتی
گفته شده است .پیشتر یافتههای یک مطالعه از ارتباط میان ورزش
منظم و کاهش خطر ابتال به ذات الریه پرده برداشته بود .دانشمندان
دانشگاه بریستول تجزیه و تحلیل دقیقی از تمام مطالعات منتشر
شده در این باره انجام دادند و رابطه بین ورزش منظم و خطر ابتال به
ذات الریه را دوباره مورد ارزیابی قرار دادند.

آنها میخواستند تعیین کنند که آیا واقعا بین داشتن فعالیت بدنی
منظم و خطر ابتال به ذات الریه ارتباطی وجود دارد یا خیر .دانشمندان
پس از بررسیها دریافتند افرادی که به طور منظم ورزش میکنند
در مقایسه با افرادی که فعالیت بدنی کمتری دارند در معرض خطر
کمتری برای ابتال به ذات الریه و مرگ ناشی از آن قرار دارند.
دکتر ستور کونوتسور ،نویسنده این مطالعه گفت :در این اولین
تجزیه و تحلیل تلفیقی از همه مطالعات انجام شده در مورد این
موضوع ،ما به طور جدی شواهد قانع کنندهای از رابطه بین ورزش
منظم و کاهش خطر ابتال به ذاتالریه و همچنین مرگ ناشی از این
بیماری مشاهده کردیم .اگرچه ما نمیتوانیم میزان و شدت فعالیت
بدنی را که برای پیشگیری از ذاتالریه ضروری است ،تعیین کنیم اما
برخی از مطالعات نشان میدهد که پیادهروی به مدت  ۳۰دقیقه و
یک بار در هفته اثر چشمگیری در کاهش مرگ ناشی از ذات الریه
دارد .در طول زمستان و وجود بیماری کووید ،۱۹-ابتال به ذاتالریه
شدید ناشی از کووید ۱۹-و سایر بیماریهای تنفسی رایج است .انجام
فعالیت بدنی منظم میتواند خطر ابتال به بیماریهای تنفسی مانند
کووید ۱۹-را نیز کاهش دهد.

ویترین
«گلهای کاملیا»ی دو شاعر کرهای
در بازار کتاب

ی یونگ» و «کیم
برگزیده شعرهای «جانگ ج 
یانرنگ» ،دو شاعر کرهای با نام «گلهای کاملیا»
به صورت دوزبانه منتشر شد.
به گزارش ایسنا ،این کتاب به عنوان دومین کتاب
حوزه ادبیات کره جنوبی ،در  ۲۲۲صفحه و با قیمت
۶۲هزار تومان توسط نشر پرنده منتشر شده است.
در معرفی ناشر از «گلهای کاملیا» میخوانیم:
«گلهای کاملیا» ،گزیده شعرهای این دو شاعر
مؤثر در ادبیات کره است که مستقیم از زبان
کرهای به فارسی ترجمه شده است .دو مترجم این
اشعار مدرن کرهای هر دو مسلط به ادبیات کره
هستند ،سعیدرضا اتحادی فارسیزبانی مسلط به
ادبیات کره و خانم اینجا هونگ یک کرهای مسلط به
زبان فارسی است که در حال گذراندن دوره دکترای
ادبیات فارسی در ایران است .مقدمه این کتاب
نیز توسط دکتر سیدآیت حسینی استاد دانشکده
زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران نوشته شده
که عنوان آن «پرواز پرنده شعر نو در شرق آسیا»
است .ویراستار کتاب هم مرتضی کاردر است.
«گلهای کاملیا» گزیده اشعار دو شاعر کرهای
است که هرکدام ماجراها و اتفاقات زیادی را در
زمان جنگ کره پشت سر گذاشتهاند و سرنوشت
غمانگیزشان هم به جنگ کره پیوند میخورد.
همزمان نیز هر دو از شاعران تاثیرگذار در جریان
ادبی عصر خود بودهاند؛ از تحصیلکردگان کشور
ژاپن بودند و همزمان مسلط بر زبان انگلیسی.
جانگ جییونگ با تسلطی که بر ادبیات انگلیسی و
ژاپنی داشت ،توانست نوآوریهای بسیاری در شعر
کره ایجاد کند و در زمره طالیهداران شعر مدرن کره
قرار بگیرد .حتی برخی او را از بنیانگذاران شعر
مدرن در زبان کرهای میدانند .او در خالل جنگ
کره که در سال  ۱۹۵۰آغاز شد دستگیر و به زندانی
در پیونگیانگ منتقل شد و دیگر خبری از او نشد.
کیم یانگرنگ نیز که هم موسیقی خوانده بود
و هم ادبیات انگلیسی ،شعر میسرود و همراه با
جانگ جییونگ و چند شاعر دیگر گه برخی از
آنها هم در ژاپن درس خوانده بودند مجله ادبیات
شعر را راه انداختند .مدتی بعد کیم به سرودن
شعر در مخالفت با اشغال و ستایش آزادی روی
آورد و به یکی از چهرههای اصلی «شعر مقاومت
م یانگرنگ در جریان جنگ بر
کره» تبدیل شد .کی 
اثر اصابت گلوله مجروح شد و از دنیا رفت.
کتاب «گلهای کاملیا» توسط پخش ققنوس در
کتابفروشیهای سراسر کشور توزیع شده ،نشر
پرنده نیز در فروشگاه اینترنتی خود این کتاب را با
تخفیف ویژه عرضه کرده است.

