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«اپ»تکار
جریمه اپل و آمازون توسط ایتالیا به
خاطر انحصارطلبی

مرجع مقابله با انحصار ایتالیا دو شرکت اپل و
آمازون را به خاطر اتخاذ سیاستهای ضدرقابتی
در فروش محصوالت اپل و بیتس  ۲۲۵میلیون
دالر جریمه کرد .حاال از این دو شرکت خواسته
شده که به توافق انحصاری خود برای فروش
محصوالت بیتس در آمازون پایان دهند.
سازمان نظارت بر بازار ایتالیا در اطالعیهای
اعالم کرد که آمازون و اپل را به ترتیب ۶۸.۷
و  ۱۳۴.۵میلیون یورو جریمه کرده است .این
سازمان مدعی است این دو شرکت در سال ۲۰۱۸
توافق کرده بودند که فقط برخی از فروشندگان
برگزیده میتوانند محصوالت اپل و بیتس را در
آمازون ایتالیا عرضه کنند .این رویکرد ظاهرا
ناقض قوانین اتحادیه اروپا بوده و در زمینه رقابت
برای قیمتگذاری اثر منفی گذاشته است.
اپل در واکنش به این حکم ضمن رد هرگونه
خطا گفت« :ما برای کسب اطمینان از خرید
محصوالت اصل توسط مشتریان ،همکاری
نزدیکی با فروشندگان داریم و تیمهای ویژهای از
متخصصان را در سراسر دنیا به کار گماشتهایم
تا با همکاری پلیس ،گمرک و بازرگانان مطمئن
شوند که فقط محصوالت اصل اپل به فروش
میرسد».
آمازون هم در بیانیه جداگانهای به شدت
با تصمیم این مرجع ایتالیایی مخالفت کرد و
گفت« :نمیپذیریم که آمازون از محدود کردن
فروشندهها نفع میبرد ،چون مدل تجاری ما
متکی بر موفقیت آنهاست .به موجب این
توافق ،مشتریان ایتالیایی میتوانند جدیدترین
محصوالت اپل و بیتس را در فروشگاه ما پیدا
کنند و به کاتالوگی دسترسی داشته باشند که
دو برابر بیشتر از قبل متنوع شده و ضمن ارائه
پیشنهادهای جذابتر سرعت تحویل کاالها را
افزایش داده است».

ایالن ماسک یکمیلیارد دالر دیگر از
سهام خود در تسال را فروخت
ایالن ماسک  ۹۳۴هزار سهم دیگر از تسال را
واگذار کرد .با این فروش جدید ،از زمان برگزاری
نظرسنجی فروش سهام تسال در تاریخ  ۱۵آبان
تاکنون ۹.۲ ،میلیون سهم به ارزش  ۹.۹میلیارد
دالر توسط ماسک فروخته شده است .در آن
نظرسنجی اکثریت شرکتکنندگان اعالم کردند
که با فروش  ۱۰درصد از سهام ماسک در تسال
ق هستند.
مواف 
اطالعات ثبت شده در کمیسیون بورس و
اوراق بهادار آمریکا نشان میدهد که مدیرعامل
تسال  ۹۳۴,۰۹۱سهم دیگر به ارزش  ۱.۰۵میلیارد
دالر را فروخته است .ایالن ماسک سهشنبه
هفته پیش هم  ۹۳۴,۰۹۱سهم از سهام تسال
را فروخته بود تا تعهدات مالیاتی خود را انجام
دهد .تسال در سال  ۲۰۱۲پاداشی به ایالن ماسک
اعطا کرد تا بتواند  ۲۲.۸میلیون سهم این شرکت
را با قیمت  ۶.۲۴دالر به ازای هر سهم خریداری
کند .این قرارداد سال آینده منقضی میشود و
ماسک فرصت محدودی دارد تا خرید خود را
انجام دهد .قیمت هر سهم تسال در حال حاضر
حدود  ۱۱۰۰دالر است ،بنابراین فعالسازی
این قرارداد منفعت مالی بسیار زیادی برای
ثروتمندترین فرد دنیا خواهد داشت .ولی
ماسک با انجام این کار باید مالیات مابهالتفاوت
قیمت سهم در بازه زمانی سال  ۲۰۱۲و  ۲۰۲۱را با
نرخی بالغ بر  ۵۰درصد پرداخت کند .بر اساس
محاسبات  ،CNBCرقم مالیات او چیزی در
حدود  ۱۵میلیارد دالر خواهد بود.
منبع:دیجیاتو

عکسنوشت

کارهای روزمرهای که اعتیاد میآورد

شاید واژه اعتیاد ،شما را یاد مواد مخدر و مشروبات الکی
بیاندازد اما رفتارهای دیگری هم هستند که میتوانند
تبدیل به اعتیاد شوند.
ورزشکردن
افرادی که عادت به ورزش دارند ،اگر روزی
ورزش نکنند ،احساس میکنند که روزشان
کامل نشده است .در واقع آنها به این باور
رسیدهاند که ورزش اولویت زندگیشان است.
آنها حتی از ورزش به عنوان راهی برای کنترل
احساساتشان ،از کاهش استرس گرفته تا
عصبانیت ،استفاده میکنند.
جراحی پالستیک
جراحی پالستیک هم میتواند تبدیل به اعتیاد شود .حتما دیدهاید کسانی که بینیشان
را عمل کردهاند ،دوست دارند به دیگر اجزای صورتشان هم دست ببرند .به عنوان مثال
وقتی فردی برای اولین بار بوتاکس میزند و چین و چروکهایش از بین میرود ،دوست
دارد که دیگر ایرادهای صورتاش را هم برطرف کند .در واقع میل انسان به دیدن زیبایی
است که این اعتیاد را ایجاد میکند.
تتو
تحقیقات نشان داده که  45میلیون آمریکایی روی بدنشان تتو کردند و از آن میان 32
درصد اعتراف کردهاند که به این کار اعتیاد دارند .اما چرا؟ این اعتیاد جنبه روانشناسی
دارد .در حقیقت فکر شما روی بدنتان هم تاثیر میگذارد .اگر شما فکر کنید که با تتو
،دیگران نظرشان نسبت به شما تغییر خواهد کرد و اعتمادبهنفستان افزایش خواهد
یافت ،ترغیب میشوید که این کار را ادامه دهید.
خریدکردن
چرا اکثر آدمها به خرید کردن اعتیاد پیدا میکنند؟ تحقیقات نشان داده که با پوشیدن
لباس نو ،ما حس بهتری نسبت به خودمان پیدا خواهیم کرد ،عالوه بر آن احساس
میکنیم که همه چیز در کنترل ما قرار دارد .اما چگونه بفهمیم که به این کار اعتیاد داریم؟
به رفتارتان دقیقتر شوید .اگر شما برای درمان ناراحتی ،استرس یا عصبانیتتان به سمت
خرید میروید ،اگر سعی دارید که خرید نکنید اما نمیتوانید جلوی خودتان را بگیرید و
اگر قبضهایتان را از دید دیگران پنهان میکنید ،بدانید که به خرید کردن اعتیاد دارید.
گوش دادن به موسیقی
عکسالعملی که بدن ما نسبت به موسیقی نشان میدهد ،مانند زمانی است که به آن
غذا میدهیم .در واقع بدن ما با گوش کردن به موسیقی ،دوپامین آزاد میکند .این ماده
باعث میشود که بخواهیم این رفتار را بارها و بارها تکرار کنیم.
برنزهکردن
برنزه شدن در میان زنان و مردان جوان بسیار رواج دارد .تحقیقات نشان داده افرادی
که پوست برنزهای دارند ،حس استقالل و اعتمادبهنفس باالتری دارند .اشعه ،UV
آندورفین تولید میکند ،هورمونی که منجر به حس خوب در بدن میشود و به تبع شما را
وادار میکند که بیشتر به این سالنها سر بزنید.
افکار منفی
مهم نیست که فکرهای منفی شما در چه زمینهای است ،اضافه وزن یا ترس از آینده،
اگر مدام ذهنتان درگیر افکار منفی باشد ،به این حالت اعتیاد پیدا خواهید کرد .به افکاری
که در سر دارید ،فکر کنید .آیا شما مدام دیالوگهای منفی را با خودتان مرور میکنید؟
اگر اینطور است ،بهتر است که هر چه زودتر این عادت را کنار بگذارید.
بازیهای ویدئویی
چه کسی از بردن بدش میآید .در واقع حس برنده بودن ما را وادار میکند که مدام
برایش به رقابت بپردازیم .دنیای بازیهای رایانهای بسیار هیجانانگیزتر از دنیای واقعی
است ،از اینرو پس از مدتی راهی برای تخلیه انرژی و استرس و در نهایت تبدیل به
اعتیاد میشود.
عشق
افرادی که یک بار طعم عشق را چشیدهاند ،میدانند که چقدر زندگی بدون عشق
سخت است .در واقع حس رمانتیک عاشقی میتواند اعتیادآور باشد .محققان پس از
تحقیقات طوالنی ،به این نتیجه رسیدهاند حسی که افراد برای پیدا کردن عشق دارند،
درست مانند حسی است که افراد معتاد برای رسیدن به مواد تجربه میکنند.
منبع:برترینها

ماشین
بازی

عکس :سید وحید حسینی  /ایسنا

دریاچه «شورمست» ،قلب سوادکوه

ویترین

رقیب تازهنفسی برای پورشه ۹۱۱

مرسدس بنز بهتازگی نسل جدید مدل افسانهای و نمادین  SLرا
با تحوالتی بزرگ نسبت به گذشته معرفی کرده است .شاید یکی از
مهمترین تغییراتی این خودرو نام آن باشد زیرا رودستر افسانهای
مرسدس حاال تحت نام مرسدس-آامگ به بازار عرضه میشود و روی
همهٔ نسخههای آن نام  AMGنقش میبندد .همچنین برای اولین
بار SL ،بجای سقف فلزی با سقف پارچهای تولید میشود ،برای
اولین بار به سامانهٔ چهارچرخ محرک مجهز شده و برای اولین بار پس
از چند نسل ،با چهار صندلی بهصورت  ۲+۲ارائه میشود .همهٔ این
اولینها موجب شده  AMG SLبه رقیبی برای پورشه  ۹۱۱تبدیل شود

زیرا همهٔ این ویژگیها سالها است که در  ۹۱۱ارائه میشوند؛ بنابراین
قصد داریم در اینجا این دو خودروی باسابقه و افسانهای آلمانی را
باهم مقایسه کنیم.
نسل جدید  SLدر طراحی بیرونی کامال ً ساختارشکنانه عمل
کرده و تقریبا ً هیچ شباهتی به پیشینیان خود ندارد .قسمت
جلویی خودرو کامال ًتحت تأثیر  Aکالس و  CLSطراحی شده و در
اینجا همان چراغهای مثلثی بحثبرانگیز دیده میشوند .همچنین
ازآنجاییکه  SLحاال عضوی از خانواده ٔ مرسدس-آامگ شده ،همهٔ
نسخههای آن به جلوپنجره ٔ پانامریکانا مجهز هستند .در عقب

«روزشمار تاریخ قاجاریه» منتشر شد
خودرو نیز چراغهای افقی یادآور  AMG GT4هستند .درمجموع،
استیل کلی  AMG SLاز حالت باوقار قبلی فاصله گرفته و بیشتر
اسپرت شده است.
درمورد پورشه  ۹۱۱اما هرگز نمیتوان چنین چیزی گفت زیرا این
خودرو از ابتدای معرفی تاکنون کلیت طراحی خود را حفظ کرده و
نرا بروز کرده است؛ بنابراین نسل  ۹۹۲هم
پورشه در هر نسل فقط آ 
همچنان همان ظاهر سنتی با چراغهای جلوی گرد را دارد .ازاینرو،
طراحی بیرونی این دو ماشین را میتوان نقطهٔ مقابل یکدیگر دانست
زیرا درحالیکه مرسدس در نسل جدید  SLسنتها را کنار گذاشته و
طراحی کامال ًجدیدی را ارائه کرده ،پورشه کماکان به سنتهای خود
پایبند است.
مرسدس در طراحی داخل  SLجدید سعی کرده تجمل و اسپرتی
را با هم ارائه کند .به همین دلیل ،بهعنوانمثال ،در اینجا نمایشگر
عمودی روی داشبورد S ،کالس را به یاد میآورند درحالیکه
ویژگیهایی مث 
ل تریم فیبر کربنی و دوختهای متضاد در نسخهٔ
 SL63حال و هوای اسپرتی ایجاد کردهاند.
 SLو  ۹۱۱هردو خودروهایی چهارنفره هستند اما ترکیب صندلیهای
آنها به شکل  ۲+۲است که این یعنی در هردو خودرو صندلیهای
عقب بسیار کوچک بوده و خیلی نمیتوان روی آنها حساب کرد .از
لحاظ نوع سقف نیز هرچند  ۹۱۱در اصل یک کوپه است و  SLصرفا ً
به شکل رودستر ارائه میشود اما پورشه نسخهٔ کابریولت هم دارد که
میتواند رقیب مستقیمی برای  SLباشد .سقف  ۹۱۱کابریولت هم
مثل  SLپارچهای است.
 AMG SLفعال ًفقط در دو مدل  SL55و  SL63معرفی شده است
که هردو به پیشرانهٔ  ۴لیتری  V8توئین توربوی  AMGمجهز هستند.
این پیشرانه اما در نسخهٔ اول  ۴۷۵اسب بخار قدرت و  ۷۰۰نیوتن
متر گشتاور تولید میکند درحالیکه در دومی به لطف بوست بیشتر
توربوها ،بهبود جریان هوا و تغییراتی در نرمافزار ،خروجی آن به ۵۸۵
اسب بخار قدرت و  ۸۰۰نیوتن متر گشتاور افزایش پیدا کرده است.
انتقال نیرو هردو نسخهٔ توسط یک گیربکس نُه سرعتهٔ اتوماتیک
صورت میگیرد و هردو بهصورت استاندارد به سامانهٔ چهارچرخ
محرک 4Maticمجهز هستند.
منبع :پدال ()pedal.ir

«روزشمار تاریخ قاجاریه» نوشته غالمحسین
زرگرینژاد منتشر شد.
به گزارش ایسنا ،این کتاب با طراحی و ویراست

جدید و افزایش برخی از رکوردهای تاریخی در

 ۱۰۰۰صفحه با قطع رحلی ،در انتشارات سروش
وارد بازار نشر شده است.

در معرفی ناشر از این کتاب آمده است :این

اثر روایتی مستند و پژوهشی از تمام رویدادهایی

است که با دودمان قاجار مرتبط است؛ از اینرو

کتاب «روز شمار تاریخ قاجاریه» منبعی مهم
برای پژوهشگران و عالقهمندان به تاریخ معاصر

ایران به شمار میرود .محتوای مجموعه حاضر
را تمام رخدادهای زمانمند و قابل دسترس تاریخ
قاجاریه و تحوالت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی

و روابط خارجی ایران در فاصله درگذشت

کریمخان زند تا انقراض سلسله قاجاریه ،همراه
با نگاهی کلی به مهمترین حوادث ایران از سقوط

اصفهان تا فروپاشی زندیه ،که خود حکم زمینه
تاریخی بحث به شمار میرود ،تشکیل داده

است.

جلد اول این کتاب از تولد فتحعلیخان تا قتل

آغا محمدخان را در بر میگیرد و تمام جزییات
وقایع دوره قاجاریه در قالب روزشمار تاریخی

ارائه شده است.
غالمحسین

تازههای
علمی

افزایش خطر ابتال به نارسایی قلبی با مصرف آسپرین

محققان دانشگاه فرایبورگ آلمان در مطالعه اخیرشان اظهار
کردهاند مصرف آسپرین با افزایش خطر نارسایی قلبی مرتبط است.
به گزارش ایسنا و به نقل از اس تی دی ،به گفته محققان مصرف
آسپرین با افزایش  ۲۶درصدی خطر ابتال به نارسایی قلبی در افرادی
که حداقل یک عامل خطر ابتال به این بیماری را دارند ،همراه است.
در همهگیرشناسی ،عامل خطر یا ریسکفاکتور به هر عاملی گفته
میشود که ریسک ابتال به بیماری یا عفونت را افزایش دهد.
از عوامل خطر این بیماری میتوان به سیگار کشیدن ،چاقی ،فشار
خون باال ،کلسترول باال ،دیابت و بیماریهای قلبی عروقی اشاره کرد.
دکتر بلریم موجاج ،نویسنده این مطالعه از دانشگاه فرایبورگ آلمان
گفت :این اولین مطالعهای است که نشان میدهد در میان افرادی
که حداقل یک عامل خطر برای ابتال به نارسایی قلبی دارند ،افرادی
که آسپرین مصرف میکنند نسبت به افرادیکه از این دارو استفاده
نمیکنند بیشتر در معرض ابتال به این بیماری قرار دارند.
نارسایی قلبی زمانی رخ میدهد که قلب قادر به پمپاژ کافی نیست
و نمیتواند جریان خون کافی را به اعضای بدن برساند .عالئم و
نشانههای این بیماری مواردی از قبیل تنگی نفس ،خستگی مفرط و

ورم ساق پا است .تنگی نفس معموال با ورزش ،هنگام دراز کشیدن
و شب هنگام خواب بدتر میگردد .برای افراد مبتال اغلب محدودیتی
برای ورزش کردن وجود دارد ،حتی اگر به خوبی هم درمان شوند.
محققان آلمانی برای بررسی این موضوع به تجزیه و تحلیل
دادههای  ۳۰هزار و  ۸۲۷فرد در معرض خطر ابتال به نارسایی قلبی
پرداختند .شرکت کنندگان  ۴۰سال به باال بودند.
شرکتکنندگان به دو دسته تقسیم شدند .گروهی که آسپرین
یکردند و گروهی که آسپرین مصرف نمیکردند .میانگین
مصرف م 
سنی شرکتکنندگان  ۶۷سال و  ۳۴درصد از شرکت کنندگان نیز زن
بودند .در ابتدا مطالعه در مجموع  ۷۶۹۸شرکت کننده (۲۵درصد)
آسپرین مصرف میکردند .در طول  ۵.۳سال پیگیری این آزمایش،
محققان دریافتند  ۱۳۳۰شرکت کننده دچار نارسایی قلبی شدهاند.
گفتنی است محققان ارتباط بین مصرف آسپرین و نارسایی قلبی
با جنسیت ،سن ،شاخص توده بدن ،سیگار کشیدن ،مصرف الکل،
فشار خون ،ضربان قلب ،کلسترول خون ،کراتینین ،فشار خون
باال ،دیابت ،بیماریهای قلبی عروقی و درمان با رنین مهارکنندههای
سیستم آنژیوتانسین-آلدوسترون ،مسدود کنندههای کانال کلسیم،

زرگرینژاد

(متولد

)١٣٢٩

دانشآموخته تاریخ و استاد بازنشسته گروه
تاریخ دانشگاه تهران ،مصحح و مؤلف آثار متعدد

تاریخی است .او تحصیالت عالی خود را در

دانشگاه تهران آغاز کرد و در سال  ١٣٥٧در رشته

تاریخ در مقطع کارشناسی فارغالتحصیل شد.

پس از انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها به
وزارت آموزش و پرورش رفت و بالفاصله پس

از بازگشایی مجدد دانشگاهها ،تحصیالت خود
را در مقطع کارشناسی ارشد تاریخ در دانشگاه

تهران پی گرفت .سپس به وزارت خارجه رفت
و تا اواخر دهه  ۶۰به عنوان استاد در دانشکده

روابط بینالملل وزارت خارجه مشغول به
تدریس شد .او در سال  ١٣٧٣از رساله دکتری

خود با عنوان «تحول و تطور اندیشه سیاسی در

دیورتیکها ،مسدودکنندههای بتا و داروهای کاهش دهنده چربی
را نیز ارزیابی کردند .در نهایت دریافتند مصرف آسپرین به طور
مستقل با افزایش خطر  ۲۶درصدی ابتال به نارسایی قلبی مرتبط
است .کراتینین ،فراوردهای از سوخت و ساز در ماهیچهها است که
از کلیهها دفع میشود.

عصر قاجار» دفاع کرد و همزمان به تدریس در
گروه تاریخ دانشگاه تهران مشغول شد .او نهایتا ً

در سال  ١٣٨٨با درجه استادتمامی و در سن ٥٩

سالگی بازنشسته شد.

زرگرینژاد در دو زمینه تاریخی به تالیف

مبادرت ورزیده و آثاری را در دو حوزه تاریخ ایران

و تاریخ اسالم نگاشته است.

