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 سبک
چگونه آثار مخرب پشت میزنشینی را کاهش دهیم؟زندگی

یک کارشناس تغذیه گفت: میزان کم تحرکی در افراد شاغل در ادارات و مراکز 
جمعی کارمندان بیشتر است و اغلب این افراد پشت میز و سیستم ها مشغول به 

خدمت هستند بنابراین این گروه از افراد بیشتر در معرض افزایش وزن قرار دارند.
سیده معصومه تقی زاده با بیان اینکه کم تحرکی عامل مهم اضافه وزن و چاقی 
است، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰، ۵۳.۳۸ درصد خوزستانی ها افراد با فعالیت فیزیکی 

کم بودند.
وی افزود: با توجه به اینکه میزان کم تحرکی در افراد شاغل در ادارات و مراکز جمعی 
کارمندان بیشتر است و اغلب این افراد پشت میز و سیستم ها مشغول به خدمت 

هستند، این گروه از افراد بیشتر در معرض افزایش وزن قرار دارند.
کارشناس گروه بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت خوزستان گفت: نشستن بیش 
از حد معادل استعمال یک پاکت سیگار در روز اثر دارد در حالی که تنها ۵ دقیقه 

فعالیت در ساعت می تواند آثار مخرب نشستن را خنثی کند.
تقی زاده بیان کرد: یکی از راه های ترویج سبک زندگی سالم، تشویق کارکنان به 
شرکت در فعالیت های ورزشی است که منجر به سالمت کارکنان و تضمینی  برای 

افزایش بهره وری کارکنان می شود.
وی با توصیه به انجام فعالیت های فیزیکی برای از بین بردن آثار مخرب پشت میز 
نشینی گفت: کارمندان باید به صورت منظم وقفه هایی در کار خود ایجاد کنند و 
مرتب از جای خود بلند شوند یا کمی راه بروند. همچنین می توانند حرکات کششی 

مالیم انجام دهند.
کارشناس گروه بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت خوزستان افزود: با توجه به 
احتمال توجه نکردن به زمان پشت میز نشستن، افراد می توانند در گوشی همراه یا 

سیستم کامپیوتر برای یادآوری زمان تحرک، از ساعت یادآور استفاده کنند.
وی با بیان اینکه کارمندان باید از کمترین زمان برای تحرک استفاده کنند، عنوان 
کرد: کارمندان زمانی که با تلفن صحبت می کنند می توانند بایستند یا بدن شان را 

حرکت دهند یا در فرصت صحبت با همکاران، راه بروند.
تقی زاده عنوان کرد: کارمندان پشت میز نشین می توانند یک گام شمار تهیه کنند یا 
نرم افزار مربوطه را روی گوشی همراه خود نصب کنند. برای جابه جایی بین طبقات نیز 

باید از پله استفاده کنند.
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سامسونگ در سری گلکسی بوک 
۳ پرو از نمایشگر های بزرگ تری 

استفاده کرده است
بیشتری  جزئیات  افشای  شاهد  تازگی  به 
درباره لپ تاپ های سری گلکسی بوک ۳ پرو 
سامسونگ هستیم و به نظر می رسد که این 
از  این دستگاه ها،  وزن  افزایش  بدون  شرکت 
نمایشگر های بزرگ تری در آنها استفاده کرده 

است.
رویداد سامسونگ آنپکد، قرار است تا در روز 
۱ فوریه )۱۲ بهمن( برگزار شده و این شرکت 
قصد دارد تا از سری گوشی های گلکسی اس 
۲۳ و همچنین لپ تاپ های جدید گلکسی بوک 
۳ رونمایی کند. در این سری، احتماال شاهد 
گلکسی بوک ۳ الترا و دو لپ تاپ گلکسی بوک 

۳ پرو دیگر نیز خواهیم بود.
درباره  نیز  بیشتری  جزئیات  تازگی،  به 
فاش  پرو  مدل های  در  رفته  کار  به  نمایشگر 
شده و به نظر می رسد که شرکت سامسونگ، 
به ۱۴  را  لپ تاپ ها  این  امولد  نمایشگر  اندازه 
به  الزم  البته  است.  داده  افزایش  اینچ   ۱۶ و 
ذکر است که تنها طول این نمایشگر ها بیشتر 
شده و شاهد رزولوشن WQXGA+ با نسبت 
صفحه ۱۶:۱۰ در آنها خواهیم بود. نسل پیشین 
اندازه  با  نمایشگر هایی  دارای  بوک  گلکسی 

۱۳.۳ و ۱۵.۶ اینچ بودند.
 Core گلکسی بوک ۳ پرو از چیپست اینتل
۱۳۴۰P-i۵ استفاده کرده که از مدل های نسل 
البته،  است؛  شرکت  این  پردازنده های  جدید 
این  از  نسخه ای  سامسونگ  که  امیدواریم 
لپ تاپ با پردازنده Core i7 را نیز معرفی کرده 
تا افرادی که به قدرت پردازشی نیاز بیشتری 
داشته  را  محصول  این  تهیه  امکان  نیز  دارند 

باشند.
به ادعای افشاگران، وزن این لپ تاپ معادل 
با ۸7۰ گرم یا ۱.۹۲ پوند بوده که دقیقا مشابه 
نسل پیشین است. ابعاد دقیق این محصول 
سانتی متر   ۳۰.۴۴×۱۹.۹۸×۱.۱۲ با  معادل  نیز 
بوده که تفاوت چندانی با گلکسی بوک ۲ پرو 
اندازه  کاهش  شاهد  احتماال  بنابراین،  ندارد؛ 
حاشیه پایینی نمایشگر در لپ تاپ های جدید 

سامسونگ هستیم.
لپ تاپ،  این  مشخصات  دیگر  جمله  از 
 ۵۱۲ رم،  حافظه  گیگابایت   ۸ به  می توان 
عامل  سیستم  داخلی،  حافظه  گیگابایت 
ویندوز ۱۱ هوم و نمایشگر با نرخ نوسازی ۱۲۰ 
هرتزی اشاره کرد. سامسونگ قصد داشته تا 
گلکسی بوک ۳ پرو را در رنگ های نوک مدادی 

و بژ روانه بازار کند.
درباره مشخصات سخت افزاری گلکسی بوک 
۳ پرو چه می اندیشید؟ آیا سامسونگ سرانجام 
در بازار لپ تاپ ها به موفقیت بیشتری دست 

خواهد یافت؟

ماشین 
بازی

تازه های
علمی

کادیالک   V۸ لیتری   ۶.۲ پیشرانه  تجهیز  با  هنسی 
لیتری، قدرت آن را به  اسکالید به یک سوپرشارژر ۲.۹ 

۶۵۰ اسب بخار قدرت رسانده است.
هنسی هیچ گاه از فعالیت دست نمی کشد و جدیدترین 
محصول آن یک ارتقاء قابل توجه برای کادیالک اسکالید 
دیگر  برای  دارد،  نام   H۶۵۰ که  تیون  این  البته  است. 
شاسی بلندهای جنرال موتورز که از پیشرانهٔ ۶.۲ لیتری 
بود.  خواهد  سفارش  قابل  هم  می کنند  استفاده   L۸7
این کیت با افزایش چشمگیر قدرت پیشرانه، پرفورمنس 

خودرو را در دنیای واقعی بهبود می بخشد.
به  را  اسکالید   V۸ هنسی خروجی موتور H۶۵۰ کیت
۶۵۰ اسب بخار قدرت و ۸۹۳ نیوتن متر گشتاور رسانده 
یک  لطف  به   V اسکالید  موتور  مقایسه،  برای  است. 
 ۸۸۵ و  قدرت  بخار  اسب   ۶۸۲ لیتری،   ۲.7 سوپرشارژر 
 ۶.۲ موتور  درحالی که  می کند  تولید  گشتاور  متر  نیوتن 
و  قدرت  بخار  اسب   ۴۲۰ تنها  اسکالید  استاندارد  لیتری 
۶۲۳ نیوتن متر گشتاور دارد. هنسی با استفاده از یک 
سوپرشارژر ۲.۹ لیتری، یک اینترکولر و سیستم اگزوز از 
فوالد ضدزنگ به همراه بهبود نرم افزار مدیریت موتور، 
از پیشرانهٔ ۶.۲ لیتری V۸ جنرال موتورز ۲۳۰ اسب بخار 

قدرت بیشتری بیرون کشیده است.
همانطور که در ابتدا اشاره شد، این کیت ارتقاء هنسی 
 L۸7 ٔبرای تمام محصوالت جنرال موتورز که از پیشرانه
و  تاهو، شورلت سابربن  مثل شورلت  استفاده می کنند 
جی ام سی یوکان قابل سفارش خواهد بود به شرطی که 
از مدل ۲۰۲۱ به بعد باشند. هزینهٔ این ارتقاء هم ۲7,۹۵۰ 
دالر خواهد بود و با گارانتی ۵۸ هزار کیلومتری هنسی 
همراه است. هر خودرویی که به این کیت مجهز می شود، 
از پالک موتور با شماره سریال بهره مند خواهد شد و قبل 
از اینکه به خریدار تحویل داده شود در پیست و روی 

داینو آزمایش می شود.

دانشمندان اسکاتلندی در حال کار بر روی یک واکسن مقرون به 
صرفه برای نابودی باکتری های عامل گلودرد استرپتوکوکی هستند.

از اس اف، دانشمندان در اسکاتلند  ایسنا و به نقل  به گزارش 
 A استرپتوکوک  علیه  صرفه  به  مقرون  واکسن  اولین  امیدوارند 
را  می شود(  منجر  استرپتوکوکی  گلودرد  به  معموال  که  )عفونتی 
دانشگاه  با  مرتبط  اسپین-آف  شرکت  یک  محققان  کنند.  تولید 
ایجاد  هزینه های  می توانند  که  معتقدند  اسکاتلند  »داندی« 
کاهش  را   )Glycoconjugates( »گلیکوکونژوگه ها«  واکسن های 
دهند. واکسن های »گلیکوکونژوگه ها« واکسن هایی هستند که برای 
پیشگیری از عفونت ها عالی هستند اما در حال حاضر ساخت آن 

فوق العاده گران است.
در حال حاضر، تنها درمان عفونت استرپتوکوک A ، آنتی بیوتیک ها 
هستند، اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهد باکتری ها به برخی 
از داروها مانند آزیترومایسین مقاوم می شوند. این دارو یک جایگزین 
رایج برای افراد مبتال به گلودرد استرپتوکوکی است که به پنی سیلین 

حساسیت دارند.
در اکثر افراد، عفونت با باکتری استرپتوکوک گروه A تنها باعث 
بیماری خفیف می شود که با گلودرد بسیار مشخص می شود. با 
این حال، این امر می تواند به زرد زخم، مخملک یا ورم لوزه منجر 

شود. در موارد بسیار نادر، این عفونت می تواند باعث ایجاد یک 
نوع مهاجم و بالقوه کشنده از بیماری به نام iGAS شود که در آن 
باکتری وارد جریان خون می شود. در سراسر بریتانیا، از سپتامبر 
از  را  خود  جان   iGAS عفونت  اثر  بر  کودک  حداقل ۳۲   ،۲۰۲۲

دست داده اند.
دانشمندان چگونه واکسن های گلیکوکونژوگه را می سازند؟

شرکت اسپین-آف »RHAPSEDA« مرتبط با دانشگاه داندی توسط 
از دانشکده علوم زیستی دانشگاه داندی  دکتر »هلگه دورفمولر« 
تأسیس شد. این شرکت از فرآیندها و فناوری های جدیدی استفاده 
می کند که برای ایجاد واکسن های گلیکوکونژوگه توسعه یافته اند، 
جایی که یک مولکول کربوهیدرات تولید شده توسط باکتری مورد 

هدف با استفاده از یک حامل پروتئین تحویل داده می شود.
نشان داده شده است که این روش به ایمنی لنفوسیت تی قوی تری 
دست می یابد تا محافظت طوالنی تری در برابر بیماری های جدی 
ایجاد کند. این فرآیند قبالً برای ایجاد واکسن های مننژیت و ذات 
الریه استفاده شده است، اما ساخت آنها نیز گران است. پلتفرم 
را  هزینه ها  باید  که  معنی  این  به  است،  کارآمدتر   RHAPSEDA
 A کاهش دهد و توسعه اولین واکسن مقرون به صرفه استرپتوکوک

را در جهان امکان پذیر کند.

معرفی کادیالک اسکالید هنسی با پیشرانه سوپرشارژ ۶۵۰ اسب بخاری

دانشمندان در فکر توسعه یک واکسن جدید هستند

ویترین

»ماکیاوللی برای همه« به 
کتابفروشی ها آمد

کتاب »ماکیاوللی برای همه؛ فیلسوف روزهای 
دشوار« نوشته پاتریک بوشرون با ترجمه لی ال 
سازگار توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر 

شد.
به گزارش مهر، کتاب »ماکیاوللی برای همه؛ 
فیلسوف روزهای دشوار« نوشته پاتریک بوشرون 
نو  نشر  توسط  سازگار  لی ال  ترجمه  با  به تازگی 
نسخه  است.  شده  نشر  بازار  راهی  و  منتشر 
اصلی این کتاب سال ۲۰۱7 در نورماندی فرانسه 

منتشر شده است.
پاتریک بوشرون نویسنده این کتاب تاریخ نگار 
و استاد دانشگاه در فرانسه است. او متولد سال 
۱۹۶۵ است و در کتاب پیش رو به تحلیل آثار و 
اندیشه های ماکیاوللی فیلسوف سیاسی ایتالیایی 
توجیه  را  وسیله  »هدف  جمله  که  پرداخته 
می کند«ش بسیار معروف است. بوشرون سال 
در  ماکیاوللی  درباره  سخنرانی  یک رشته   ۲۰۱۶
بخش فرهنگی رادیوفرانسه ارائه کرد که این کتاب 
متن همان برنامه هاست. رادیوفرانسه در آن سال، 
برنامه ای باعنوان »تابستانی با...« داشت که در 
آن به بررسی آثار نویسندگان، ادیبان و فالسفه 
می پرداخت. برنامه مربوط به پاتریک بوشرون 

هم »تابستانی با ماکیاوللی« بود.
فیلسوف  مشهورترین  به عنوان  را  ماکیاوللی 
سیاسی می شناسند و گفته می شود نکته مهم 
درباره کتاب بوشرون این است که از دیدگاهی نو 
به تحلیل آثار و اندیشه های این فیلسوف پرداخته 
است. او فقط به بازخوانی »شهریار« مشهورترین 
کتاب ماکیاوللی، بسنده نکرده و کتاب ها و دیگر 
نوشته های او و حتی نمایشنامه های طنزش را 
هم از نظر گذرانده تا به عمق اندیشه ماکیاوللی و 

چرایی اهمیت و ضرورتش پی ببرد.
و  فراز  پر  زندگی  و  اندیشه ها  کتاب  این  در 
نشیب نیکولو ماکیاوللی مطرح می شود. بوشرون 
این روزها که شهریارهای موقت و  می گوید در 
دائمی توامان در جهان حکم می رانند همچنان 
یا  مفید  را  ماکیاوللی  آثار  خواندن  می توان 
ضروری دانست؟ اما چه چیزی در آثار او هست 
آنها متن هایی زنده و معاصر می سازد؟  از  که 
پاسخ  پی  در  پیش رو  کتاب  در  این نویسنده 

همین سوال است.
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