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چرا ماسک زدن ضروری نیست؟

جوانه

(ویژه نوجوانان)
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ن که کانون پ گزار میکنه؟ ساخت
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زیرنویسهای تلویزیونهکه هی میگن ماسکبزنین و همهرودعوتمیکننبه پویشماسک بزنیم
فکری ،کال وریگامی ،دا ی از این کال نجا  /kpf.irثبتنام
ی ،بعض
گویی ،ا
یشه .ای
ن اومد،
تون.
بپیوندن؛ درحالیکه ماسک زدن همچین هم ضروری نیســت .چرا؟ عرض میکنم خدمت
ش
صه
م
وشتو
ق سکهای نمای نالین برگزار و اگه خ
وآ
و
و ببینید
اول اینکه بیشت ِر ما نیازی به ماسک نداریم؛ اونم تو این شرایط که ماسکها گرون شدن .یک ماسک
عر ورت آفالین سها ر
ب هص
امه کال
رسیدگی
آلوئ هورا 100میل ،برای شادابی پوست ،شده 18هزارتومن .چه خبره آخه؟ چرا هیچ کس
ونید برن
میت
نمیکنه؟ دوم اینکه اســتفاده غیراصولی از ماسک باعث میشه منافذ پوست بســته بشه و تو این هوای
کنین.
2
ک 093543000999
ماسک
گرم عرق از راه پوســت دفع نشــه .حاال البد میگین منظور از پویش
اره پیام
945
م
0513
ش ره تلگرام 7634 76
بزنیم ،از این ماسک هاست که برای پیشگیری از کرونا باید زد .خب اونم
ه 000
ا
شم تحریری
تلفن
ضروری نیســت .من یهبار تــو اتاقم زدم نفســم گرفت .تو حمــام که خیلی
بدتر بود؛ ک ً
ال نمیشد صورتم رو بشورم .بهجای استفاده از ماسک که باعث
میشه آدم نتونه راحت با دیگران گپ بزنه ،میشــه روشهای بهتری رو بهکار
گرفت؛ میشه کرونا گرفت ،کلی پرســتار آدم رو دوره میکنن ،همه مواظب
آدم هستن .پوســتمون هم تو بیمارســتان در معرض اشــعه های خورشید
نیســت که ضدآفتاب و ماســک آلوئهورا بخواد .حاال یهکم خطرناک هســت
منتها دستاوردهای زیادی داره ،بعدش با اعالم خبر ابتال به کرونا تو پیجمون
میتونیم کلی فالوئر جذب کنیم .حاال این وسط پرستارها به زحمت میافتن
که اونم بابتش حقوق میگیرن ،ممکنه مامان بزرگمون هم از ما کرونا بگیره
که به ما مربوط نیست خب ماسک بزنه که نگیره     .
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الهه توانا| خبرنگار

برایآن هاکهازخوردنصبحانه فراریاند

رفقا با یک ســتون تازه و متفاوت چطورید؟ اینجا هرازگاهی از گوشــه و کنار جهان ،اطالعات عمومی جالبی پیدا و

نرگس عزیزی | روزنامهنگار

برایتان ترجمه میکنیم .اگر دوستش دارید ،بهمان خبر بدهید .چطوری؟ ازطریق شمارههای باالی صفحه.

چرا ته بطری نوشابه برجستیگ دارد ویل بطری آب ،ندارد؟
۱
برجســتگیهای تــه بطــری نوشــابه،
مقاومــت آن را افزایــش میدهنــد امــا ایــن
مقاومت چرا برای بطری های نوشابه اهمیت
بیشتریدارد؟بهخاطرگاز!بطریپالستیکی
بایــد بتوانــد دربرابر فشــار گاز درون نوشــابه
دوام بیــاورد .همچنیــن نوشــابهها معمــوال
خنک مصرف میشوند پس باید توی یخچال
م
نگهداری شــوند؛ تغییر دمــای مایعات ،حج 
آنها را تغییر میدهد و بطری باید بتواند این تغییر حجم را تاب بیاورد و کمرش زیر بار آن خم نشود.
چرا مگسها منیتوانند راه خروج از پنجره را پیدا کنند؟
۲
چشــم مگسها ،مرکب است که باعث
می شود نور را از تاریکی خیلی خوب تشخیص
بدهند.وقتیمگستویاتاقسرگرداناست،
تنها چیزی کــه برایش مهم اســت و دنبال آن
میگــردد ،منبع نور اســت .خب مگــر پنجره
منبع نور نیســت؟ چــرا یکراســت راهش را
نمیکشد و بیرون نمیرود؟ چرا! پنجره منبع
نور اســت ولی هوای بیرون را هم داخل اتاق
به جریان درمیآورد .مگسهــا توانایی پرواز
در چنین جوی را ندارند ،پس از پنجره فاصله
میگیرند و دنبال یک منبع نور دیگر میروند.

به دست هم دادهاند تا هر روز با منتشر کردن نتایج مطالعهای جدید،
نوجوانان بیشتری را برای خوردن صبحانه به فکر فرو برند.

چرا چسب به همهجا یمچسبد ویل به تیوب خودش منیچسبد؟
 ۴در بیشــتر چســبها ،از آب بهعنــوان
حالل اســتفاده میشــود که از چسبیدن آن
به محفظــه تیــوب جلوگیری میکنــد .برای
همین مایع درون تیوب ،فقط وقتی چسبنده
میشــود که آن را با فشــار خــارج میکنیم و
روی ســطحی میریزیــم .آب درون چســب
درمجاورت هوا ،تبخیر میشــود و چســب را
سفت میکند و تنها چیزی که باقی میماند،
مولکولهای چســبندهای است که چیزها را
کنار هم نگه میدارند.
چرا آب پرتقال بعد از مسواک زدن ،مزه زهرمار یمدهد؟
 ۵خمیردنــدان ،بــا جوانــه یــا پرزهــای
چشــایی زبــان مــا مخلــوط میشــود .ایــن
ترکیب شدن ،توانایی تشخیص طعم شیرین
را کاهــش میدهــد و درنتیجه بقیــه طعمها
مشــخصتر و واضحتر حس میشــوند .یعنی
خمیر دنــدان بهدلیــل فعلوانفعاالتش ،مزه
بعد
شــیرین آب پرتقال را از مجموعه مزههای آن
کم میکنــد و چه میمانــد؟ آفریــن! تلخی و
تندی .به این ترتیب ،زهرمار شما آماده است!

چرا «تنبل»ها تنبلاند؟
۳
در رژیم غذایی تنبلها چیزی
کند
سریع
گ پیدا نمیشود .برگها
جز انواع بر 
مواد مغذی خیلی کمی دارند و خب
ایــن حیــوان بیچــاره خســته ،میزان
بسیار اندکی کالری دریافت میکند.
ازطرفــی تنبلهــا بهخاطــر محــل
زندگیشــان ،درخــت ،هــر روز باید
تنه درخت را باال و پاییــن بروند و این
دریافتی کمشان
کالری
با
را
شان
ن
بد
وساز
ت
سوخ
میزان
که
کلی انرژی الزم دارد .پس برای این
ِ
هماهنگ کنند ،ناچارند خیلی آهسته حرکت کنند تا انرژی زیادی را از دست ندهند.

صبحانه ،وعده محبوب خیلی از نوجوانان نیست اما به نظر میرسد محققان دست

قبل

چرا کف دستمان موقع اسرتس عرق یمکند؟
 ۶ایــن عــرق استرســی (!) زیــر ســر
عصبی
غیرعصبی
برانگیختگی عصبی است .یعنی چی؟ وقتی
اســترس داریم ،بدنمــان شــروع میکند به
ترشــح «آدرنالین» که کمک میکند تا تعداد
اتفاق احتمــاال بدی که
ضربان قلب ما بــرای
ِ
درپیش اســت ،آماده باشــد و کم نیــاورد .کار
اصلی تعریق هم این است که دمای بدن را که
دارد آماده حمله یا مقاومت میشــود ،کنترل
کند .از آنجاییکه کف دست و پا ،اصلیترین
نواحی تمرکز غدد عرقی در بدن ما هستند ،موقع استرس خیس آب میشوند.

کمک به کسب نتایج بهتر
در یکی از آخرین مطالعات در این زمینه ،محققان دانشگاه
لیدز در انگلستان ،به بررســی عادات غذایی دانشآموزان
سال آخر دبیرستان و نمرات امتحان نهایی آنها پرداختند
و متوجــه نکتــهای در این زمینه شــدند .طبــق یافتههای این
محققــان ،دانشآموزانــی که در طول ســال تحصیلــی به ندرت
صبحانه میخوردند ،نتایج امتحان نهاییشــان به صورت محسوســی
پایینتر (میانگین دو نمــره کمتر) از افرادی اســت که عادت به خوردن صبحانه داشــتند.
البته اگر شما جزو آن گروه از نوجوانانی هســتید که دیر قانع میشوند ،اشکال ندارد چون
گروه دیگری از محققان این بار در کرواســی ،در خصوص تاثیر صبحانــه بر وزن نوجوانان ،
به نتیجه قابل توجهی رسیدهاند.
مانعی بر سر راه اضافه وزن
در این مطالعه محققان به بررســی ســه موضوع پرداختند؛ خوردن صبحانه ،میزان فعالیت
بدنی در طــول روز و وزن نوجوانــان .نتایج این مطالعه مشــخص کرد بیشــتر نوجوانانی که
صبحانه میخورند ،چه اهل ورزش باشــند و چه نباشند ،در مقایســه با آنهایی که صبحانه
نمیخورند ،کمتر درگیر اضافه وزن میشــوند و میزان بافت چربی در بدن افرادی که اهل
صبحانه هستند ،کمتر از گروه دیگر است .این موضوع بهویژه در میان دختران بیشتر دیده
میشوداماچطورخوردنصبحانهمانعاضافهوزننوجوانانمیشود؟درابتدایاینمطالعه،
محققان اهل کرواسی فکر کردند شاید نوجوانان اهل صبحانه در طول روز انرژی بیشتری
برای ورزش دارند و به واســطه فعالیت بدنی بیشــتر ،کمتــر دچار اضافه وزن میشــوند اما
نتیجه نهایی نشان داد این تصور همیشه درست نیست .از طرفی در این مطالعه تعدادی از
نوجوانانی که اهل خوردن صبحانه بودند ،کالری بیشتری در طول روز دریافت میکردند و
بهرغمدریافتکالریبیشتر،اضافهوزنکمتریداشتنداماچرااینگونهاست؟اینموضوعی
ی درباره آن ندارند .شاید نوبت شما باشد که برای
است که هنوز محققان پاسخ روشن و قطع 
پیداکردنجواباینسوالآستینباالبزنیدودستبهکارشویدالبتهبعدازخوردنصبحانه!
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بمبهای
اکسیژن را
به خانهتان
بیاورید چون...
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۱

10درصد
دیاکسیدکربن
موجود در هوا را
حذف و بهجای
آن اکسیژن منتشر
میکنند.

۲
با آزادسازی
اکسیژن
در خانه ،کیفیت
خوابمان را باال
میبرند.

۳

با افزایش
رطوبت و کاهش
حدود 20درصد
گردوغبار ،سرفه و
گلودرد را تسکین
میدهند.

۴
بوی بعضی از
آنها مثل نعناع
و اوکالیپتوس
بهعنوان
ضدالتهاب طبیعی
عمل میکند.

۵
سروصدای
محیط را کاهش
میدهند و کمک
میکنند آرامش و
آسودگی بیشتری
برای مطالعه
داشتهباشیم  .

امروز آســمان آفتابی ،داغ و خالی از ابرهاســت .ای کاش ابرها بودند که حداقل جلوی
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