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اخبار و گزارشهایی از سبک زندگی

شنبه  13مرداد ۱۳۹۷

 21ذیقعده ۱۴۳۹

 4آگوست  ۲۰۱۸شماره 2554

خبر

رقابتنفسگیرغولهایفناوری

افزایش43درصدی سرطانریه
در زنان تا سال 2030

مطالعاتنشانمیدهددرحالیکهنرخمرگومیرناشیازسرطانسینه
در زنان درحال کاهش است ،مرگ ناشی از سرطان ریه درحال افزایش
است .بین سالهای  2015تا  ،2030مرگومیر ناشی از سرطان ریه
در زنان در سراسر جهان  43درصد افزایش خواهد یافت .اما در طول
مدت مشابه ،پیشبینی میشود نرخ مرگومیر ناشی از سرطان سینه
 9درصدکاهشیابد .بهگزارشمهر،محققانسازمانبهداشتجهانی
به این نتیجه رســـیدند نرخ مرگومیر به دلیل سرطان ریه بین زنان از
11درصددرسال 2015به16درصددرسال 2030افزایشمییابد.
باالتریننرخمرگومیردرسال 2030دراروپاواقیانوسیهوپایینترین
نرخ مرگومیر در آمریکای شمالی و آسیا خواهد بود.

ارزش اپل در رکوردی بیسابقه به یکتریلیون دالر رسید

غولهای فنـــاوری دنیا از
نظر ارزش در دهههای اخیر
رشد چشمگیری داشتهاند و
همچنان تالش میکنند با
ارائه جدیدترین محصوالت
ندا اظهری
خود به مشتریان ،از جایگاه
مترجم
خـــود محافظـــت کـــرده و
روزبهروز پیشـــرفت کنند .حدود10سال
پیش ،شـــرکتهای بزرگ و پرطرفدار را
مانند قهرمانانـــی میدیدیم که فناوری
انسانی را به عصر بعدی منتقل میکردند؛
اما امروز ،همین شرکتهای فناوری آنقدر
در زندگی مـــا رخنه کردهانـــد که حتی
انتظارش را هم نداشـــتیم .این شرکتها
در همین ســـالهایی که گذشت ،رقابت
تنگاتنگی را پشتســـر گذاشتند و هربار
یکی از آنها توانســـت گوی ســـبقت را از
دیگری برباید.
کمپانی اپل با توجه به محصوالت متفاوت و با کیفیتی
کـــه عرضه میکند همواره یکی از ارزشـــمندترین و
تاثیرگذارترین شرکتهای فناوری در دنیا بود ه است
امـــا گاهی در برهههایی از زمان ،از رقبا عقب مانده،
گزارشی که بهتازگی منتشر شده ،حاکی از برگشت
دوباره اپل به اوج اســـت .در گزارش «گاردین» ،اپل
بهعنوان نخســـتین کمپانی یکتریلیون دالری دنیا
شناخته شده که در تاریخ فناوری بیسابقه است.

گزارش

درمان اوتیسم با عینک
واقعیتافزوده گوگل

محققان با کمـــک آخرین
نسخهعینکهوشمندگوگل
که به یک گوشی هوشمند
متصل میشود ،سعی دارند
کودکان مبتال به اوتیســـم را
درمانکنند.دریکآزمایش،
 14کودک مبتال به اوتیسم،
از این سیســـتم برای بهبود
مهارتهای اجتماعی خود
در طول ســـالهای رشد و
بلوغ و بزرگســـالی ،در خانه
استفاده کردند .از این میان،
 12خانـــواده اعالم کردند پس از  10هفته اســـتفاده از این عینک،
کودکشان تماس چشمی بیشتری برقرار کرده است.
به گزارش ایسنا ،اوتیســـم یک اختالل رشدی است که مانع توانایی
فرد برای برقراری ارتباط با دیگران میشود .محققان یک رویه درمانی
آزمایشی جدید را با انطباق عینک هوشمند گوگل و نرمافزار تشخیص
چهره ابداع کردهاند که در آن احساسات مردم به کاربر بیان میشود.

اپل تاریخساز شد

کمپانی  iMacدر سال  1976با فروش کامپیوترهای
شخصی «اســـتیو جابز» در اواخر ســـال  1976به
کمپانی  iPhoneتغییرنام داد و در آن زمان به ســـود
سهام  207/05دالری رسید اما در سال  2011و از
زمانی که تیمکوک جانشین جابز شد ،تا دوهزار درصد

استفاده از حسگر پوشیدنی
برای ترک سیگار

گوشت کامال یکدست
انـــار و فرآوردههای جانبی
شده و حالت چسبندگی
تهیهشده از آن مثل رب انار،
مواد الزم
پیدا کننـــد .پس از آن
مواد خوراکیای هستند که
گوشـــت چر خکـــرده (مخلـــوط
یـــک عـــدد تخممرغ،
خاصیت چربیسوزی دارند.
گوسفند و گوساله) 600 :گرم
فلفل ،پیاز رندهشـــده،
بـــه همین دلیل جزء موادی
نمک و فلفلسیاه( :به مقدار الزم)
مقداری تخمگشـــنیز و
هســـتند که به الغرشـــدن
تخممرغ :یک عدد
زردچوبه بـــه آن اضافه
کاهش چربیهای اضافی
پیاز (رنده و آب گرفتهشده) :یک
کنید و دوباره مواد را ورز
بدن کمک میکنند .در این
عدد
دهید .ســـپس مغز نان
میـــان انار بهویژه انار ترش و
تخمگشـــنیز (پودرشـــده) :یک
باگت را هم به آن اضافه
ربانار طعم دلچســـبی به
قاشق چایخوری
کنیـــد و پس از مخلوط
غذاهـــا میدهند .این ماده
زردچوبه  :یک قاشق چایخوری
کـــردن ســـطح آن را با
خوشمزه همچنین به کاهش
مغزنان باگت 50 :گرم
ســـلفون بپوشانید و در
کلســـترول ،تقویت سیستم
سس انار 3 :قاشق سوپخوری
یخچال نگه دارید تا به
ایمنـــی بدن و پیشـــگیری
گشنیز خردشده 20 :گرم
اصطالح استراحتکند.
از ســـرطان کمک میکند.
جعفری خردشده 20گرم
پس از یک ساعت مواد
یکی از غذاهایی که از ربانار
مغز گردو 30 :گرم
را از یخچال خارج کرده
تهیه میشـــود روالن است
و مقداری از گوشـــت را
کـــه ربانار و گوشـــت قرمز
بین دوالیه کیســـه نایلون قرار دهید و بعد با دســـت
اصلیترین مواد تشکیلدهنده آن هستند.
یا بهوسیله وردنه آن را به ضخامت یک سانتیمتر باز
کنید .پس از این کار الیه رویی نایلون را از روی گوشت
طرز تهیه روالن
برداشته و سه قاشـــق سوپخوری ربانار ،مقداری
بـــرای تهیه روالن  600گرم گوشـــت چر خکرده را
گشنیز ،جعفری و گردو را روی گوشت پخش کنید.
بههمراه نمک در ظرفی مناسب ورز دهید تا تکههای

نمایشگاهی برای اسباببازیها

انتخاب آگاهانه و بهینه اسباببازی برای کودک و نوجوان ،از اهمیت
ویژهای برخوردار است که باید به خوبی موردتوجه قرار گیرد؛ در این
بین انتخاب اســـباببازی ایرانی و نظارتشده از سوی ارگانهای
متولی که متناسب با فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسالمی طراحی و تولید
میشوند ،نقش مهمی در رشد فرزندان این سرزمین خواهد داشت.
به همین منظور و برای آشـــنایی هرچه بیشـــتر کودکان و نوجوانان
و خانوادههای آنها با اســـباببازیهای ایرانی ،نمایشـــگاه دنیای
اســـباببازی و سرگرمی از  10تا  13مهرماه در کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان ،واقع در خیابان حجاب تهران برگزار میشـــود
که هدف آن شناخت شـــرایط کلی بازار و سالیق مصرفکنندگان،
فرهنگسازی انتخاب آگاهانه اسباببازی و ایجاد فضای فرهنگی
و توسعه سرگرمی و اسباببازی و فراهم آوردن بستر مناسب بهمنظور
ارتقای ســـطح کیفی اســـباببازیهای تولید داخلی است و افراد
میتوانند اسباببازیها و محصوالت سرگرمی متناسب با فرهنگ
و هویت ایرانی را در آن بیابند.
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عمودی

 -1بهبود زخم -نهال  -2راننده -ســـخت و تند-
عروسكآمريكايي-3سحاب-خيش-ازشهرهاي
هرمزگان  -4محصول كوبا -علوفه گاو -خوردني
پس از غذا -نفس خسته  -5حرف فاصله -چرم
فروش -از حروف يوناني  -6نشانه تير -جاودان و
ابدي -پشيماني  -7يار رامين -خرده فلز -نشان و
مدال-8خاتمانگشتر-بيماريكزاز-كاريز-9مقابل
خراب -ميوه خوشهاي -حرف تصديق  -10قسمتي
ازدرخت-قومتركمن-پايهوبنياد-11حقالشرب-
پنجه پرندگان شـــكاري -شيره خرما  -12زمان
خواب -جوانمرد -دوش و كتف -مالقات كردن -13
ورزش پهلواني -دست خدا -معلق  -14دستبرد به
غذا -عرصه بوكس -صفت سيبزميني  -15نام
قديم شهر گنبدكاووس -از شهرهاي ايالم

2307

سالمت

افقی

 -1نمونه كاال -پايتخت ازبكستان  -2دانه سحرآميز -واحد نظامي – خندهرو  -3از شهرهاي مركزي -صدمات-
اريكه  -4زمين تركي -دهان -توان آخر -دريايي در شمال اقيانوس آرام  -5آبگرد -حرير -از رودهاي مهم ايران
 -6حكومت ارســـطويي -دستمزد -لقب امام زمان(عج)  -7هميشگي و پايدار -پايتخت كانادا -زنگ چهارپايان
 -8وطن و ميهن -پردهبرداري از كعبه -خيانتكار  -9صف و رســـته -باالتر از سرگرد -ظرف شيشهاي آزمايشگاه
 -10همنشـــين -راكب -ضربهاي با پا  -11حرارت بدن -دوندگي بيهوده -ميوه قابل خوردن  -12از شـــهرهاي
خراسان -كام دهان -زود و فوري -مخترع تلفن  -13عقب و پشتسر -عينالناس ،قطشه -آباد و برقرار  -14ورم
پاي دندان -كينهتوزي و انتقام -پشتسر  -15خوشاسم -مرتفع ترين آبشار اروپا در نروژ

1

1

2

منحصربهفردی که توانســـت توانایی منحصربهفرد
اپـــل را در حفظ ســـود درحال رشـــد این شـــرکت
نشـــان دهـــد .از آنجایـــی کـــه اپـــل در اصل ،یک
شـــرکت سختافزاری محسوب میشـــود ،به دنبال
ســـاخت ســـرویسهای تجاری قدرتمندتری است.
«اپاســـتور»« ،موزیکاپـــل» و «اپلکـــر» ازجملـــه
ســـرویسهایی هســـتند که در باال رفتن ارزش این
کمپانـــی بیتاثیر نبودهانـــد .اپل در نظـــر دارد تا
ســـال  ،2020تجـــارت خـــود را دو برابـــر کند .این
شـــرکت در ســـه ماهه گذشـــته ،از ســـرویسهای
ارائهدهنده خـــود ،درآمدی بالغ بـــر  9/55میلیارد
دالر به دســـت آورد که نســـبت به ســـه ماه مشـــابه
سال گذشـــته 28 ،درصد افزایش را نشان میدهد.
همچنیـــن درآمد ســـه ماه گذشـــته اپـــل از فروش
تجهیزات جانبی چیزی بالـــغ بر  3/74میلیارد دالر
بوده که نســـبت به ســـه ماهه مشـــابه سال قبل 30
درصد رشـــد داشـــته است.

آمازون ،رقیب سرسخت

بعـــد از ثبت این رکورد تاریخی توســـط اپل ،آمازون
دومین رقیب سرسخت آن اعالم شد که با ارزش 883
میلیارد دالر بسیار نزدیک به ارزش اپل حرکت میکند
و رقابت تنگاتنگی با این شرکت دارد.
بـــه گـــزارش  ،trendingstockآمـــازون بهعنوان
بزرگترین خردهفروش آنالین دنیا در ســـال 1994
آغاز به کار کرد و در این سالها با فعالیت در عرصههای
مختلفی چون موادغذایی ،هوش مصنوعی و بسیاری
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پس از این کار باید مواد را به حالت لولهای دربیاورد.
برای این کار از نایلون زیرگوشـــت اســـتفاده کنید.
گوشـــت و مواد داخل آن را به شکل رولت رول کنید.
دوباره روی آن را با سلفون بپوشانید و نیمساعت در
یخچال قرار دهید.
در فاصله نیمســـاعت به سراغ تهیه سس انار بروید.
برای این کار آبانار تازه را همراه یک قاشـــق شکر و
مقداری پیازداغ سرخشده نگینی ،همچنین نمک و
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آلفابت رتبه سوم فناوری دنیا

با رشـــد روزافزون ارزش کمپانیهای مطرح دنیا ،هر
روز آمار تازهای از ارزش آنها اعالم میشـــود .تا ماهها
پیش ،مایکروسافت با ارزش  753میلیارد دالر ،گوی
سبقت را از شـــرکت «آلفابت» گوگل ربوده بود اما به
تازگی گزارشها حاکی از آن اســـت که «آلفابت» بار
دیگررتبه ســـوم غول فناوری دنیا را از آن خود کرده
و به ارزش  845میلیارد دالر رســـیده اســـت .گوگل
زیرمجموعهای از این شـــرکت است که در محدوده
فناوریهـــای اینترنتی و نرمافزاری فعالیت میکند.
این شرکت در سال  2015راهاندازی شد.

مایکروسافت چهارمین شرکت ارزشمند دنیا

بـــا صعود «آلفابت» بـــه جایگاه ســـوم باارزشترین
شرکتهای دنیا ،مایکروسافت با ارزش  815میلیارد
دالر توانست رده چهارم را از آن خود کند .این شرکت
در اواسط دهه  70میالدی تاسیس شد و در آن زمان
توانست به ارزش  61میلیون دالری برسد و بیلگیتس
را به ثروت باالیی برساند .از آن زمان به بعد ،به دلیل
اعتباری که کســـب کرد ،در زمینههای نرمافزاری و
فنـــاوری بازیهای کامپیوتری در دنیا بســـیار مورد
استفاده قرار میگرفت.

این روزها داشـــتن پوست صورت سالم ،جوان
و شـــاداب دغدغه بســـیاری از خانمهاست.
بهطوری که امروز داشتن پوستی زیبا نشان از
ســـبک زندگی سالم افراد اعم از داشتن تغذیه
سالم ،ورزش کردن ،خواب مناسب و بهموقع و
مراقبتهای ویژه از پوست است .پوست انسان
درسنینمختلفنیازهایگوناگونیداردکهباید
آنها را شـــناخت .یکی از اقداماتی که میتواند
پوست شما را شاداب و جوان نگه دارد ،استفاده
از کرمهای روز و شـــب است که کمک میکند
روند پیری پوست به تعویق بیفتد.

دلیل پیرشدن پوست چیست؟

فلفل با هم مخلوط کنید و روی شعله گاز بگذارید تا
نیمساعت بپزد و غلیظ شود.
پس از اتمام نیمساعت رول گوشت را از یخچال بیرون
بیاورید و بعد از جدا کردن سلفون ،آن را درون تابهای
حاوی روغن داغ و روی حرارت مالیم سرخ کنید .پس
از ســـرخ شدن ســـس انار را هم به تابه اضافه کنید.
اینجاست که باید در تابه را بگذارید تا گوشت به همراه
سس نزدیک به  45دقیقه بپزد و آماده سرو شود.

پیریخودرابهتعویقبیندازید
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خدمات نوآورانه توانســـت جایـــگاه واالیی را از نظر
فناوری به دســـت آورد .این کمپانی قریب دومیلیارد
مشـــتری از سراسر دنیا دارد و توانسته جایگاه خود را
در خرید آنالین ثبت کند.

انار ،معجزه خوشمزگی

محققان یک برنامه نرمافزاری تلفن همراه هوشمند ابداع کردهاند که
با سیستمعاملهای مبتنیبر اندروید کار میکند .این نرمافزار وقتی
حسگرهای حرکتی خاصی از دست و بدن فرد سیگاری را در ارتباط با
کشیدنسیگارتشخیصمیدهد،بهطورخودکارپیامهایویدئویی20
تا 120ثانیهایرابهسیگاریهاارائهمیکندوپیامهایمتنیانگیزشی
و فیلمهای خاصی را برای کمک به ترک مصرف سیگار ارسال میکند.

جدول کلمات متقاطع

رشـــد یافت و با درآمد ساالنه بیش از  60میلیارد دالر
نام خود را بهعنوان بزرگترین شـــرکت فناوری دنیا
ثبـــت کرد که ارزش  621میلیارد دالری آن ،اپل را به
ارزشمندترین شرکت در تاریخ تبدیل کرد .حاال بعد
از گذشت هفتسال ،اپل افتخاری دیگر را در کارنامه
خود ثبت میکند ،بهطوری که برای نخستینبار ارزش
این شرکت بعد از گذشت  42سال به یکتریلیون دالر
رسیده است .این بدان معناست که ارزش سهام بازار
اپل بیش از یکسوم ارزش اقتصاد انگلیس و بزرگتر
از اقتصادهای ترکیه و سوئیس است.
«والاســـتریت» بـــرای اولینبـــار ،افزایـــش قیمت
ســـهام اپل را اعالم کـــرد .در گزارش اعالمشـــده،
ارزش این غـــول فناوری ،بعد از بازگشـــت به رکورد
فـــروش  53/3میلیارد دالر طی ســـه ماه گذشـــته
حـــدود  11/5میلیارد دالر افزایـــش یافته که باعث
رشـــد ارزش این شـــرکت شده اســـت .اپل در سال
 2017بـــا قـــرار گرفتن بر قلـــه  285میلیارد دالری
ذخایر نقدی ،ســـود خالصی به ارزش  48/5میلیارد
دالر کســـب کـــرد .نمودارهای مالی کـــه از اپل به
دســـت آمده ،بهشـــدت در مقایســـه با نمودارهای
مالی فیسبـــوک قـــرار دارد .فیسبـــوک درحالی
که بـــا افت  20درصدی ســـهام روبـــهرو بود ،بیش
از  120میلیـــارد دالر از ارزش خود را از دســـت داد.
بـــه گـــزارش  ،cnbcعالوهبـــر فروش گوشـــیهای
موبایـــل در دنیـــا کـــه در بـــاال رفتـــن ارزش اپـــل
اثرگـــذار بودنـــد ،خدمـــات مختلـــف ،تجهیـــزات
جانبـــی و فناوریهایـــی چـــون واقعیـــت مجازی
و واقعیتافـــزوده نیـــز توانســـتند بـــه نوعی ارزش
این شـــرکت را بـــاال ببرنـــد و آن را در تاریخ جاودانه
کننـــد .فروش آیفون  Xکه با قیمـــت پایه  999دالر
آغاز شـــد ،ســـکوی خوبی برای رشـــد ارزش اپل به
شـــمار رفت و توانســـت پایین بـــودن قیمت دیگر
مدلهـــای آیفون را در بـــازار جبران کنـــد؛ فرمول

گذر زمان و افزایش ســـن سبب ایجاد تغییراتی
در پوســـت میشـــود که به وجـــود آمدن چین
و چـــروک یکی از آنهاســـت .دلیل ایـــن ماجرا
هـــم عالوهبـــر افزایش ســـن ،عوامل محیطی

مثل آفتاب ،آلودگی هوا و ...اســـت .البته نباید
تاثیـــر مخرب اســـتفاده از کرمهای آرایشـــی و
بهداشـــتیغیراستانداردرافراموشکرد.درکنار
اینها کالژنســـازی در پوســـت بدن انســـان از
 25ســـالگی به بـــدن بهتدریـــج کاهش پیدا
میکند .کالژن اصلیترین مادهای اســـت که
وظیفهبازســـازیپوسترابرعهدهدارد.کاریکه
کرمهایروزوشـــبانجاممیدهندایناســـت
که کالژنسازی در پوست را افزایش داده و باعث
بازســـازی پوست در ســـنین بعد از 25سالگی
میشـــوند .البته اغلب پزشـــکانمعتقدند بعد
از 30ســـالگی اســـتفاده از این کرمها بهشدت
باید مورد توجه قـــرار گیرد.

کارکرد کرم روز و شب

شـــب بهترین زمان برای بازســـازی پوســـت
اســـت؛ چراکه بدن در حالـــت آرامش قرار دارد

و از بســـیاری از اثرات محیطی به دور اســـت.
البتـــه باید توجه داشـــته باشـــید زمانی کرم
شب میتواند به بازســـازی پوست شما کمک
کنـــد که قبل از اســـتفاده از آن پوســـت خود
را از آلودگیهایـــی کـــه در طـــول روز روی آن
ایجاد شده اســـت ،پاک کنید .در واقع یکی از
مهمترین راههای شـــادابی و جلوگیری از آکنه
هم پاکسازی کامل پوســـت است که از طریق
استفاده از شـــویندههای صورت مناسب قابل
دســـترس اســـت .تمیز بودن پوســـت باعث
جذب ســـریع و بهتـــر مواد مغـــذی کرمهای
شـــب و روز میشود.
اســـید هیالوریک یکـــی از مهمترین ترکیباتی
اســـت که بایـــد در کرم شـــب وجود داشـــته
باشـــد .این ترکیب باعث هیدارته (آبرســـانی)
شدن پوســـت و تحریک کالژنسازی در طول
شـــب میشـــود .بنابراین هنـــگام خرید کرم
شـــب دقت کنیـــد تا ایـــن مـــاده در ترکیبات
آن وجـــود داشـــته باشـــد .البته وجـــود آلفا
هیدروکسیاســـید مثل اسید گلیکولیک برای
افزایش روند بازســـازی سلولها و ویتامین سی
برای روشـــن شدن پوســـت نیز ضروری است.
کرم روز هم تقریبا از همان ترکیبات کرم شـــب
ســـاخته میشـــود ولی تفاوت آن این است که
میتـــوان آنرازیرنورخورشـــید هم اســـتفاده
کـــرد .از آنجا که نور خورشـــید یکـــی از دالیل
تخریـــب کالژن در پوســـت صورت اســـت ،با
اســـتفاده از کرم روز میتوانید مانع این تخریب
شـــوید .کرم روز را بالفاصله پس از بیدار شدن و
توشـــوی صورت و قبل از هر کرم دیگری
شس 
مثل ضدآفتاب باید اســـتفاده کنید.

