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«اپ»تکار

سهام اپل با عبور از مرز  ۱۶۰دالر
رکوردشکنی کرد

مدتهاست گزارشها از ورود اپل به دنیای
خودروهای الکتریکی خبر میدهند ،اما انتشار
گزارشی مبنی بر تسریع در فرایند توسعه اپل
کار و عرضه احتمالی آن در سال  ،۲۰۲۵باعث
افزایش ارزش سهام کوپرتینوییها شد .سهام
اپل با افزایش  ۱.۷درصدی در روز جمعه ،به
ارزش  ۱۶۰.۵۵دالری دست پیدا کرد و توانست
با عبور از مایکروسافت ،دوباره باارزشترین
کمپانی جهان شود.
دلیل اصلی افزایش ارزش سهام اپل مربوط به
گزارش اخیر بلومبرگ میشود که از عرضه اپل
کار در سال  ۲۰۲۵خبر میدهد .کوپرتینوییها
وارد بازاری خواهند شد که شرکتهای زیادی
در آن حضور دارند و البته تسال در آن حکمرانی
میکند .در کنار تسال ،شرکتهای دیگری مانند
لوسید موتورز و ریویان به تازگی وارد چنین
بازاری شدهاند.
با توجه به ارزش بازار خودروهای الکتریکی
و رشدی که در سالهای آینده پیدا میکند،
خودروسازان مطرح قدیمی مانند دایملر و
فولکس واگن سرمایهگذاری در خودروهای
الکتریکی را افزایش دادهاند .بنابراین
سرمایهگذاران به آینده این بازار خوشبین
هستند و به همین دلیل ارزش سهام اپل با
افزایش  ۱.۷درصدی رکوردشکنی کرده است.
رکوردشکنی سهام باعث شده دوباره اپل
باارزشترین کمپانی جهان شود.
چندین هفته پیش مایکروسافت توانست با
عبور از اپل و با ارزش بازار  ۲.۴۹تریلیون دالر،
ارزشمندترین کمپانی جهان شود .اما حاال اپل با
رکوردشکنی ارزش سهامش توانسته یکبار دیگر
باارزشترین کمپانی جهان شود .کوپرتینوییها
با قیمت سهام  ۱۶۰.۵۵دالر حاال ارزش بازار
برابر  ۲.۶۳۴تریلیون دالر دارند در حالی که
ارزش بازار مایکروسافت به  ۲.۵۷۶تریلیون دالر
میرسد.

انسانها یکسوم از عمر خود را در خواب سپری میکنند که مقدار بسیار زیادی
محسوب میشود .گرچه از گذشته خوابها و معنای پنهان آنها برای انسان جالب
توجه بوده ،اما علم رویاشناسی چندان پیشرفتی نداشته و به همین دلیل اطالعات
زیادی به دست ما نمیدهد .اما به لطف پیشرفت تکنولوژی ،مطالعه روی مغز در
هنگام خواب امکانپذیر شده و دانشمندان و روانشناسان سرتاسر دنیا دائما ً نتایج
تحقیقات خود را به اشتراک میگذارند .بدین ترتیب پردهای که این دنیای پر رمز و راز
را پوشانده به تدریج کنار میرود و ما به شناخت بیشتری از این مبحث جذاب دست
پیدا میکنیم.
شاید شما هم دستکم تجربه یک خواب را داشتهاید که مدت زیادی در ذهنتان
ی مانده بدون آنکه معنایش را متوجه شده باشید.
باق 
همه ما شاید ماجرایی در مورد اتفاقات و چیزهای عجیب و بیمعنیای که در یکی
از خوابهایمان وجود داشتند ،برای تعریف کردن داشته باشیم .اگر کنجکاو هستید
که بدانید چرا این اتفاق رخ میدهد ،باید بدانید که توضیحاتی برای آن وجود دارد.
هر شخصی خوابهای منحصر به خودش را دارد چون آدمها هر روز احساسات
و وقایع مختلفی را تجربه میکنند .وقتی به خواب میروید ،مغز شما به فعالیت
ادامه میدهد ،به طوری که تمامی لحظاتی که در طول روز از سر گذراندهاید را در
حافظههای بلندمدت و کوتاهمدت شما طبقهبندی میکند .مغز وقایعی که اخیرا ًرخ
دادهاند را با آنهایی که مدتها قبل اتفاق افتادهاند مقایسه میکند .به همین دلیل
است که میتوانید چیزهایی از کودکیتان مثل بازی کردن با یکی از دوستانتان را در
مکان جدیدی مثل جایی که اخیرا ًدر آن زندگی میکنید در خواب ببینید .دانشمندان
با استفاده از دستگاه نوار مغزی ،فعالیت بخشهای مختلف مغز را در هنگام خواب
مورد بررسی قرار دادند .آنها  ۱۸شرکتکننده آزمایش خود را در طول شب چندین
بار از خواب بیدار میکردند و از آنها میپرسیدند که چه خوابی میدیدند و آیا آن
خوابها کابوس بودند .به لطف پاسخهای شرکتکنندگان و تجزیه و تحلیل فعالیت
مغز ،محققان دو ناحیه از مغز را شناسایی کردهاند که مسئول کابوسهای ما هستند.
این دو بخش اینسوالر و کورتکس سینگولیت میانی نام دارند .این دو بخش از مغز
در موقعیتهایی فعال میشوند که شخص در زندگی واقعی احساس نگرانی یا ترس
میکند .وظیفه اینسوالر ارزیابی احساسات است و به محض اینکه شخص احساس
اضطراب کند به طور خودکار دست به کار میشود .کورتکس سینگولیت میانی شخص
را برای داشتن پاسخ الزم در هنگام وقوع یک تهدید آماده میکند و نحوه رفتار فرد را
در هنگام خطر کنترل میکند .در تحقیق دیگری دانشمندان پی بردند کسانی که به
مدت طوالنیتر و دفعات بیشتری کابوس میدیدند ،در زندگی واقعی واکنشهای
آنها به چیزهای منفی ،شدت و تندی کمتری داشت .حاال روشن است که نحوه
ارتباط ناخودآگاه ما با خودمان و کمک آن به حل مشکالت ،همان چیزی است که
باعث میشود احساس نگرانی کنیم .مثال ًدانشمندان میگویند دیدن تعقیب و گریز
در خواب اغلب به مشکالت حل نشده فرد در زندگی مربوط میشود .اما همانطور که
پیشتر اشاره کردیم ،خوابها به اندازه کافی مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفتهاند و
بسیاری از جنبههای جالب توجه آن هنوز کشف نشده است.
منبع :روزیاتو

نزدیک شدن به قلب ماشین بازها!
مهم نیست که شما درباره تبدیل خودروهای کالسیک به نمونههای الکتریکی مدرن چه فکری
میکنید چراکه بخش اعظم الکترومودهای کالسیک فاقد گیربکس دستی هستند و خب این به معنی
از دست رفتن هیجان رانندگی و درگیر شدن راننده در امر تعویض دندهها است.
در دنیایی که گیربکسهای دستی حتی در خودروهای درونسوز نیز به تعداد بسیار محدودی
دیده میشوند ،یکی از لذتهای محصوالت کالسیک تعویض دنده توسط راننده است.
اما کمپانی الکتروژنیک که به خاطر تبدیل خودروهای قدیمی به نمونههای الکتریکی شناخته
میشود شاید مشکل حذف گیربکسهای دستی در اینگونه خودروها را حل کرده باشد .پورشه
 ۳۵۶این شرکت دارای گیربکس  ۴سرعته دستی بوده و این گیربکس از انواع شبیه سازی شده
نیست بلکه از همان گیربکس کالسیک موجود در  ۳۵۶اصلی استفاده کرده است .این خودرو از
پیشرانه الکتریکی هایپر  ۹الکتروژنیک استفاده کرده و قدرت  ۱۲۰اسب بخاری و گشتاور  ۲۳۵نیوتون
متری دارد .باتری  ۳۶کیلووات ساعتی خودرو نیز شعاع حرکتی  ۲۲۵کیلومتری ایجاد میکند .اما
چگونگی نصب این گیربکس کالسیک در خودروی الکتریکی  ۳۵۶به استفاده از پیشرانهای با دور
پایینتر مربوط میشود ،پیشرانهای که تا  ۸هزار دور در دقیقه دوران میکند .همهچیز این خودرو
به جز قوای محرکه دستنخورده باقی مانده است .خبری از فرمان هیدرولیک و شیشهبرقی و پخش
مدرن نیست .اما قیمت این پورشه  ۳۵۶چقدر است؟ خب انتظار قیمتی بین  ۴۰تا  ۷۰هزار دالر
را برای تبدیل قوای محرکه به نوع الکتریکی داریم و البته خود مشتری هم باید خودرو را در اختیار
الکتروژنیک قرار دهد که خب در کل این فرایند را کامال ًهزینهبر جلوه میدهد .ولی خب حقیقت این
است که هماکنون راه جالبی برای راندن خودرویی الکتریکی با گیربکس دستی به وجود آمده است.
منبع :پدال ()pedal.ir

عکس :محمود میربزرگ/میزان

آثار تاریخی جالق  -سیستان و بلوچستان

ماشین
بازی

آستونمارتین هاچبکی که تاکنون ندیدهاید!
در سال  ،۲۰۱۱آستونمارتین خودروی شهری کوچکی بنام سیگنت را معرفی کرد که در اصل یک
نرا راهحلی لوکس برای حملونقل شهری میدانست.
تویوتا  IQریبج شده بود و سازنده ٔبریتانیایی آ 
تا آن زمان همه آستونمارتین را با گرند توررهای بزرگ و سریع میشناختند و این کار حرکتی
بیسابقه به نظر میرسید اما گویا اشتباه کردهایم زیرا ظاهرا ًاولین تالش آستونمارتین برای ساخت
یک خودروی کوچک و جمعوجور به دههٔ  ۸۰میالدی و آستین مترو بازمیگردد.
این خودرو که تیکفورد مترو نام گرفته بود ،محصول همکاری آستونمارتین و بریتیش لیالند بود و
توسط شرکت تیکفورد در زمانی که تحت مالکیت دیوید براون (مالک آستونمارتین) بود ساخته شد.
ت ناموفق هم کمیابتر
احتماال ًتاکنون نام این خودرو را نشنیدهاید زیرا تیکفورد مترو حتی از سیگن ِ
است و تنها  ۲۶دستگاه از آن ساخته شد .آستونمارتین در این خودرو به آستین مترو چند ویژگی
نرا به تجهیزات رفاهی مثل سانروف ،کروز کنترل ،سیستم
لوکس مثل چرم و آلکانترا اضافه و آ 
صوتی و کنترلهای برقی مجهز کرده بود .تیکفورد مترو در بیرون هم عالوه بر لوگوی بالدار مشهور
آستونمارتین ،به کیت بدنهٔ کاملی مجهز شده و ظاهری تهاجمیتر پیدا کرده بود .مهمتر از همهٔ
اینها ،پیشرانهٔ  ۱.۳لیتری خودرو بود که با تقویت توسط آستونمارتین قدرت آن به  ۸۰اسب بخار
رسیده بود .از این هاچبک لوکس بریتانیایی فقط سه دستگاه بهصورت فرمان چپ برای عرضه در
ایاالتمتحده ساخته شد که حاال یکی از آنها به حراج گذاشته شده است .این نمونه در بیرون به
رنگ قهوهای بوده و تودوزی داخلی آن بژ رنگ است.
انتظار میرود این متروی کمیاب که مدل  ۱۹۸۲است و تنها  ۱۵هزار کیلومتر کار کرده است ،با
قیمتی در حدود  ۶۰هزار دالر در حراجی به فروش برسد.
منبع :پدال ()pedal.ir

اولین گوشی تاشو آنر فصل اول
 ۲۰۲۲از راه میرسد
با وجودی که انتظار میرفت آنر اولین موبایل
تاشو خود را تا پایان  ۲۰۲۱به بازار عرضه کند ولی
ظاهرا این موضوع به تعویق افتاده و زمان معرفی
نخستین موبایل تاشو این شرکت به سه ماهه
اول  ۲۰۲۲موکول شده است.
همچنین به گفته منابع آگاه بازار ،این شرکت
روی توسعه دو موبایل تاشو کار میکند و احتماال
کاربران شاهد عرضه دو مدل گوشی تاشو آنر
خواهند بود.
هرچند نام رسمی این گوشیهای تاشو هنوز
مشخص نشده ،اما طبق عالئم تجاری ثبت شده
اخیر ،این احتمال وجود دارد که آنر آنها را «آنر
مجیک فولد» و «آنر مجیک وینگ» نامگذاری
کند.
به گفته  Changan Digital Kingدر شبکه
اجتماعی ویبو ،آنر تا قبل از بهار دو گوشی تاشو
را روانه بازار چین خواهد کرد .اگر همه چیز طبق
برنامه پیش برود ،اولین گوشی تاشو آنر در سه
ماهه اول سال  ۲۰۲۲عرضه خواهد شد.
طبق گفته این افشاگر حوزه فناوری ،یکی از
گوشیها به باال و پایین باز و دیگری به سمت
چپ و راست باز میشود .به عبارت دیگر،
تولیدکننده چینی گوشیهای تاشو و همچنین
شبیه به تبلتی مانند گلکسی زد فلیپ  ۳و زد
فولد  ۳سامسونگ به بازار عرضه خواهد کرد.
در گزارشهای قبلی عنوان شده بود که
گوشی بزرگ تاشو آنر شبیه به «هواوی میت
 »X2خواهد بود .البته این موضوع تعجبآور
نخواهد بود زیرا تقریبا تمام دستگاههایی که
توسط آنر و پس از فروخته شدن این شرکت
توسط هواوی روانه بازار شده ،شبیه محصوالت
شرکت مادر سابق آن است .گفته میشود دلیل
این امر ،میتواند این موضوع باشد که توسعه
این دستگاهها احتماال زمانی شروع شده که آنر
زیرمجموعه هواوی محسوب میشد.
منبع:دیجیاتو

تازههای
علمی
الکپشتهای بزرگ گاالپاگوس از پرعمرترین موجودات زمین
هستند .اکنون در مطالعهای جدید ژنوم این گونه مورد بررسی قرار
گرفته است و مشخص شده این حیوان ژنهای تکراری زیادی دارد
که میتوانند از آن در برابر بیماریهای مرتبط با سن مثل سرطان
محافظتکنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس ،الکپشتهای گاالپاگوس
از گذشتههای دور نقش مهمی در علم زیستشناسی داشتهاند.
این گونه از زمانی که چارلز داروین متوجه شد الکپشتهای جزایر
مختلف ویژگیهای فیزیکی گوناگونی دارند در زیستشناسی نقش
داشتند و بر نظریه تکامل اثر گذاشتند .این الکپشتها به طور
معمول بیش از یک قرن عمر میکنند و برخی از گونههای آنها به
حدود  ۱۷۵سالگی میرسند اما این که چگونه آنها این کار را انجام
میدهند مشخص نیست.
در بیشتر حیوانات ،سرطان بهایی است که باید برای طول عمر
زیاد پرداخت .حیوانات بزرگتر بیشترین آمار ابتال به سرطان را دارند
و این موضوع دلیل سادهای دارد آنها سلولهای بیشتری دارند که
میتوانند سرطانی شوند.
محققان برای کشف راز این الکپشتها به بررسی و آزمایش ژنوم
آن پرداختند.

کشف راز عمر طوالنی الکپشت گاالپاگوس
محققان دریافتند که گاالپاگوسها در مقایسه با سایر گونههای
الکپشت تعداد زیادی نسخه رونویسی شده از چندین ژن دارند به
خصوص ژنهایی که با طول عمر بیشتر و سرکوب تومورهای سرطانی
در ارتباط هستند .این ژنها سلولهای آسیبدیده را پیش از آنکه
سرطانی شوند ،نابود میکنند .این فرآیند با افزایش سن ارگانیسمها
کاهش مییابد یا دستکم در حیواناتی غیر از گاالپاگوس کاهش
مییابد.
وینسنت لینچ ،محقق ارشد این تحقیقات میگوید :در آزمایشگاه ما
قادریم سلولها را به روشهایی که با افزایش سن مرتبط است تحت
فشار قرار دهیم و نحوه مقاومت آنها در برابر این فشار را مشاهده
کنیم .ما دریافتیم که سلولهای الکپشت گاالپاگوس در کنترل این
فشار و از بین بردن سلولهای آسیبدیده پیش از تبدیل شدن آنها
به سرطان عملکرد بسیار خوبی دارند.
بهبود درک ما از مکانیسمهای زیستی سرطان و افزایش سن برای
توسعه علم بسیار حائز اهمیت است اما این پتانسیل نیز وجود دارد
که کشف اسرار ژنوم این گونه ،روزی به پیشرفت در حوزه سالمت
انسانها کمک کند.
لینچ افزود :اگر بتوانید راهی که طبیعت برای انجام کاری مانند
ایجاد مقاومت در برابر سرطان در گونهای خاص انجام میدهد را

ن را برای سالمت انسانها مورد
تشخیص دهید آنگاه شاید بتوان آ 
استفاده قرار داد .ما قصد نداریم از ژن گاالپاگوس برای درمان
انسانها استفاده کنیم اما شاید بتوانیم دارویی برای تقلید عملکردهای
مهم آن ایجاد کنیم.

ویترین
«ترامپ» کتاب جدیدی
یکند
منتشر م 

«دونالد ترامپ» یک کتاب شامل صدها عکس
از دوران فعالیتش در کاخ سفید منتشر میکند.
به گزارش ایسنا و به نقل از نیویورک
تایمز« ،دونالد ترامپ» رئیسجمهور سابق
ایاالت متحده آمریکا کتابی مربوط به دوران
ریاستجمهوری خود منتشر خواهد کرد که
بیش از  ۳۰۰عکس و توضیحاتی را که توسط
«ترامپ» نوشته شدهاند در برمیگیرد.
این کتاب که «سفر ما در کنار یکدیگر» نام
دارد در هفتم دسامبر ( ۱۶آذر) منتشر خواهد
شد .به این ترتیب این نخستین کتابی خواهد بود
که «ترامپ» پس از خروج از کاخ سفید منتشر
میکند.
انتشارات «وینینگ تیم» که توسط «دونالد
ترامپ جونیور» و «سرجیو گور» تاسیس شده
است انتشار این کتاب را بر عهده خواهد داشت.
با این حال این کتاب به طور جامع وقایع دوران
ریاستجمهوری «دونالد ترامپ» را پوشش
نخواهد داد .در ماههای اخیر شایعاتی درباره
احتمال انتشار یک کتاب خاطرات مفصلتر از
«دونالد ترامپ» مطرح شده است.
بسیاری از چهرههای مهم دولت «ترامپ»
قراردادهای چاپ کتاب را به امضا رساندهاند که
از جمله آنها به «مایک پنس»« ،کلین کانوی»
و «جرد کوشنر» میتوان اشاره کرد.
«آسوشیتدپرس» نیز نوشت ،در حالی که
«باراک اوباما»« ،جورج دبلیو بوش» و سایر
رئیسجمهورهای اخیر ایالت متحده آمریکا مدت
کمی پس از ترک کاخ سفید کتابهای خاطراتی
را با انعقاد قراردادهایی با انتشارات «پنگوئن
رندوم هاوس» و سایر انتشاراتیها به چاپ
رساندهاند ،ناشران نیویورکی ،بخصوص پس از
هجوم طرفداران «دونالد ترامپ» به ساختمان
کنگره آمریکا در برابر همکاری با او مقاومت
کردهاند .پیشتر انتشارات «سایمون وشوستر»
قرارداد چاپ کتاب «جاش هالی» یکی از حامیان
«ترامپ» را لغو کرد و برای انتشار کتاب خاطرات
«مایک پنس» معاون اول «ترامپ» نیز با انتقاد
مواجه شد.

