
روح بلن�د اس�تاد اخ�اق و عرف�ان، 
كتاب شناس بزرگ معاصر حضرت آيت اهلل 
فاطمي نيا )قدس س�ره( به ملكوت  اعلي 
پيوست. كاربران شبكه هاي اجتماعي در 
پي فوت ايش�ان طي توئيت هايي از داغ 
فقدانش نوش�تند و نكات ارزشمند او را 
بازخواني كردند. كاربران همچنين از تأثير 
او بر زندگي خود گفتند. در ادامه بخش هايي 
از واكنش هاي كاربران مرور ش�ده است. 

   تقي دژاكام:
ويژگي بارز آيت اهلل فاطمي ني��ا اين بود كه 
بيشتر از آنكه به نيازها و نقايص فكري و ذهني 
مستمعانش تأكيد داشته باشد، به قصورها و 
اشتباهاتشان در عرصه زندگي اعم از زندگي 
فردي و اجتماعي مي پرداخت؛ خوش اخالقي 
با همسر و فرزندان، احترام ويژه به پدر و مادر، 

سلوك اجتماعي با بندگان خدا و...
   عبداهلل گنجي:

ِهّ َوإِنَّ��ا إِلَيِه َراِجُع��وَن. روح بلند آيت اهلل  إِنَّا هلِلَ
فاطمي نيا اس��تاد اخالق به ملك��وت اعلي 
پيوست. او بس��ياري از جوانان را از انديشه و 
اخالق خود سيراب مي كرد. شيعه شناسي 
متبحر و راه هاي پيمودن سعادت را با روش ها 

و مفاهيم جذاب نش��ان م��ي داد. رحمت و 
رضوان الهي بر او باد ان شاءاهلل. 
   محمدصادق عبداللهي:

آيت اهلل فاطمي نيا دنياي مرا زير و زبر كرد. او به 
من آموخت كه اسالم دين كيفيت است و نه 
كميت و رسيدن به خدا از راه دل بسي آسان تر 
است از خسته كردن جوارح. مرد خدا بود؛ از 
آنها كه مي گويند ديدنشان انسان را ياد خدا 
مي اندازد. به قول »سايه« من ديدم مردي را 

كه خود ميزان شأن آدمي بود. 
   كيوان ساعدي:

از توصيه هاي مؤكد مرحوم آيت اهلل فاطمي نيا 
حفظ آبروي اشخاص ]در مواردي كه واقعاً كسي 
گناه كرده[ است؛ حاال فكرش را بكنيد تهمت 
زدن و دروغ گفتن درب��اره ديگران چه قبحي 

دارد. مخصوصاً كه برايش توجيه بتراشند!
   مجيد خسروانجام:

فرمود كه: عمده مسئله اي كه برزخ انسان و 
قلب انسان را تاريك مي كند، حرف زدن پشت 

ديگران است. روحش شاد . #فاطمي_نيا
   محمد اكبرزاده:

با آن لهجه شيرين تركي دائماً تأكيد بر رأفت 
داشت و پوشاندن عيوب ديگران. مي گفت 

مي روي كميل مي خواني كه از »كم من قبيح 
سترته« پوشاندن عيب ديگران ياد بگيري، 
مي روي حرم امام رض��ا)ع( كه »مهرباني« 
بياموزي! روحاني محب��وب و معلم اخالقي 

تأثيرگذار از ميان ما رفت! #فاطمي_نيا
   غامي اراكي:

مي گفت: هرگز پيش كسي نگو فالن گناه را 
كردم! خدا دوست ندارد مؤمنين لكه دار شوند! 
در دعاها هم مي خواني��م: يا اظهر الجميل و 
ستر القبيح...  اي خدايي كه زيبايی را آشكار 
مي كني و زشت را مي پوشاني... خدا رحمت 
كند اين س��الله زهرا و عالم كم نظي��ر را... 

#فاطمي_نيا
   احمد نادري:

از خداييم و به سوي او بر مي گرديم. »معلم 
اخالق« به معناي حقيقي كلمه صفتي برازنده 
آيت اهلل فاطمي نيا بود. درگذش��ت اين عالم 
رباني را به خانواده محترم و همه شاگردان و 
دوستداران ايشان تسليت مي گويم. رحمت و 

رضوان الهي بر او باد. 
   سيد رضي:

اين بار خبرها تكذيب نشد، آيت اهلل فاطمي نيا 
به رحمت خدا رفت. كسي كه براي همه ما 

حك��م پدربزرگي مهربان را داش��ت؛ چقدر 
دوستش داشتيم، چقدر بودنش شيرين بود و 

رفتنش تلخ است... 
   محمد صالح سلطاني:

دلتنگ مي شويم آقاي فاطمي نيا، دلتنگ آن 
منبرهاي دوست داش��تني. حاال كه مهمان 
بزرگان ش��ده ايد، كاش براي م��ا بچه هاي 
بازيگوش آخ��ر هيئت هايتان هم دعا كنيد. 

ما به دعاي شما نياز داريم. خيلي. 
   سيدمهرداد سيدمهدي:

خداوند حاج آقاي فاطمي نيا را رحمت كند. 
نَفس گرمي داشتند. نصايح و نكات اخالقي 
ايشان از دل برمي آمد و بر دل نيز مي نشست. 

ًة.  اْرِجِعي إِلَی َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضَيّ
    ابراهيم نصيري:

حضرت آقاي فاطمي نيا ما معتقديم شما و 
امثال شما آن طرف دستتان باز تر است براي 
همه ماهايي كه داغدار از دست دادن شما و 
امثال شما شده ايم  دعا كنيد. حضرت آقاي 
فاطمي ني��ا دل مان برايتان تنگ  مي ش��ود. 
حضرت آقاي فاطمي نيا ما دوستتان داشتيم 
و به اين دوس��تي افتخار  مي كنيم. هديه به 

روحشان صلوات.
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دلتنگميشويمآقايفاطمينيا
سوگ »استاد اخاق« حضرت آيت اهلل فاطمي نيا)ره( در شبكه هاي اجتماعي

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تاش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

 مؤمن ممكن است گناه كند 
اما بر گناهش نمي ماند

آيت اهلل جاودان:
اصاًل اگر آدم خدا را قبول دارد، ممكن است گناه كند، لغزش كند، 
ممكن است، مي شود، اما نمي شود بماند، اگر آدم اصرار مي كند، 
يعني گناه مي كند، بعد هم باز هم مي كند، اين يك مقداري در 
اصولش خدشه دارد. آدم مؤمن ممكن اس��ت گناه كند، لغزش 
برايش پيش مي آيد، مثاًل عصباني مي شود، يكدفعه يك چيزي 
مي گويد، از سرعصبانيت 10 تا چيز مي گويد، بعد كه عصبانيتش 

تخفيف پيدا كرد پشيمان مي شود. 
اگه آدم پشيمان نمي شود بايد يك فكري براي خودش بكند. آدمي 
كه پشيمان نمي شود، گناه مي كند، راحت، شادمان، خوشحال، 

مي گذراند، بعد هم مي رود دنبال بعدي اش، اين مشكل دارد. 
»ir_bahjat313@« منبع: كانال تلگرامي

   آیينه نفس

رمان خواندن با »بيل گيتس«

كانال تلگرامي »عرصه هاي ارتباطي« در توئيتي نوشت: گروه حقوقي توييتر ايالن ماسك 
را به نقض يك تعهد حقوقي متهم كرد. اتهام او نقض پيمان نامه عدم افشاس��ت. او نبايد 
اطالعات مربوط به حجم نمونه براي بررسي هاي پلت فرم هاي رسانه هاي اجتماعي روي 

حساب هاي جعلي )پنج درصد( را افشا مي كرد. 

احسان رضايي در كانال تلگرامي »بهخوان« نوشت: بيل گيتس، 
غول دنياي ديجيتال، از آن كتابخوان هاي حرفه اي اس��ت كه 
از س��ال ۲010 دارد هر تابستان و زمس��تان يك ليست كتاب 
پيش��نهادي از بهترين خوانده ه��اي خودش ارائ��ه مي دهد و 
معموالً اين كتاب ها پرفروش هم مي شوند. تعداد اين كتاب هاي 
پيشنهادي در اين 11 سال خودش يك كتابخانه بزرگ با ۲۲0 
عنوان كتاب شده. فهرست پيش��نهادي او اغلب درباره آثاري 
است كه مفاهيم و موضوعاتي مثل ثروت، ناعدالتي و كمك هاي 
خارجي را پوش��ش مي دهد. اما او تعدادي داستان هم معرفي 
كرده؛ داستان هايي كه براي يك آدم غيرداستان خوان جذاب 
بوده. )بيل گيتس البته يك دوس��ت داس��تان نويس هم دارد: 
نيل استيونسون؛ كسي كه در سال 1۹۹۲ در داستان »سقوط 
برف« يك دنياي مجازي سه بعدي و متشكل از آواتارهاي افراد 
به نام »متاورس« را توصيف كرده ب��ود؛ اصطالحي كه امروزه 
براي توصيف آينده اينترنت استفاده مي ش��ود.( داستان هاي 
محبوب بيل گيتس طيف وسيعي از سوژه ها را پوشش مي دهند 
و داستان هاي علمي- تخيلي كمي در آنهاست. از بين رمان هاي 
پيشنهادي گيتس، فهرست آنهايي كه به فارسي ترجمه شده اند، 

از اين قرار است:
- »آسوده از جنگ« جان نولز )ترجمه امير رئيس اوژن، انتشارات 
راه معاصر( ماجراي دو پسر در يك مدرسة شبانه روزي كه جنگ 

جهاني دوم دنيايشان را زيرو رو مي كند.
- »پروژه هيل مري« اندي ويير )ترجمه حس��ين ش��هرابي، 
كتابسراي تنديس( رماني علمي- تخيلي دربارۀ فضانوردي كه 

بايد جلوي مرگ خورشيد را بگيرد.
- سه گانة »بازي هاي گرسنگي« سوزان كالينز )با عنوان هاي 
»عطش مبارزه« »اش��تعال« و »زاغ مقلّد« - ترجمه ش��بنم 
سعادت، نشر افراز( داستاني پساآخرالزماني كه در آن امريكا به 

يك منطقة حكومتي ثروتمند و 1۲بخش فقير تقسيم شده و در 
رويدادي ساالنه، يك نماينده از هر بخش بايد در مسابقه اي تا 

سرحد مرگ شركت كند.
- سه گانة »پروژه ُرزي«، »تأثير/ پديده ُرزي« و »نتيجه ُرزي« 
گريم سيمس��يون )س��ه جلدش با ترجمة نرگ��س جاللتي، 
كتابسراي تنديس/ دو جلد اولش با ترجمة مهدي نسرين، نشر 
مركز( يك پروفسور ژنتيك كه هيچ وقت قرارهايش به نوبت دوم 

نرسيده »پروژۀ همسريابي« را كليد مي زند.
- »تا چشم كار مي كند الك پشت « جان گرين )ترجمة شهره 
نورصالحي، نش��ر پيدايش( دو نوجوان دارند س��عي مي كنند 
معماي ميلياردر گمشده اي را حل كنند و اين وسط مفاهيمي 
مثل وسواس و عشق هم مطرح مي ش��ود )سه ترجمة ديگر با 
عنوان هاي »زمين بر پشت/ دوش الك پشت ها« و »الك پشت 

رو الك پشت« هم دارد(.
- »تاج جنگل« ريچارد پاورز )ترجمه جواد همايون پور، نش��ر 
يوبان( ۹شخصيت مختلف با مهارت هاي متفاوت شيفتة شكوه 
درختان مي شوند و سعي در نجات جنگل دارند )عنوان اصلي 
كتاب Overstory اس��ت و ترجمة ديگري ب��ا عنوان »چتر 

سبز« هم دارد(.

- »كالرا و خورش��يد« كازئو ايش��ي گورو )ترجمة اميرمهدي 
حقيقت، نشر چشمه/ترجمة ش��يوا مقانلو، نشر نيماژ( رماني 
علمي- تخيلي از زاويه ديد و روايت رباتي به نام كالرا كه قرار است 

دوست مصنوعي بچه ها باشد.
- »لينكلن در برزخ« جورج ساندرز )ترجمه رعنا موقعي، نشر 
ستاك( آبراهام لينكلن و مسائل خانوادگي اش در زمان جنگ 

داخلي )با عنوان »لينكلن در باردو« هم ترجمه شده(.
- »ميز گربه« )مايكل اونداتيه، ترجمه نادر قبله اي، نشر مرواريد( 
داستان سفر دريايي چهار كودك به لندن كه به تأثيرات از دست 

دادن معصوميت كودكي مي پردازد.
- »ناتور دش��ت« جي دي س��لينجر )ترجم��ه محمد نجفي، 
انتشارات نيال( پسري 16 ساله به نام هولدن كالفيلد از مدرسه اش 
زده بيرون و سه روز را مخفيانه در نيويورك مي گذراند و يك بند 

حرف مي زند )ترجمه هاي متعدد ديگري هم دارد(.
- »نجيب زاده اي در مسكو« آمور تولز )ترجمة مصطفي احمدي، 
كتاب كوله  پشتي( دادگاه بلشويك، يك اشراف زاده را به حبس در 

است. هتلي در نزديكي هاي كرملين محكوم كرده 
- »همدرد« ويت تان نون )ترجمه معصومه عسگري، انتشارات 
كتاب كوله پشتي( جاسوسي كه درگير يك ماجراي عاشقانه 
مي شود و ترديد بين وظيفه يا عاطفه )ترجمه ديگري با عنوان 

»هواخواه« هم دارد(.
- »همنت« مگي اوفارل )ترجمة مريم رئيسي، انتشارات خوب( 
رماني تاريخي دربارۀ همسر شكسپير و مرگ پسر خانواده در 

همه گيري طاعون.
- »يك ازدواج امريكايي« تاياري جونز )ترجمة ياسمن ثانوي، 
نش��ر روزگار( موضوع، بي عدالتي هاي نژادپرستانه در سيستم 
قضايي امريكاس��ت و مردي كه به خاطر جرم نكرده به زندان 

مي افتد )دو ترجمة ديگر هم دارد(.

نقض تعهد حقوقي از سوي »ايالن ماسك«

كان��ال تلگرام��ي »عجايب 
جه��ان« نوش��ت: يك��ي از 
افرادي كه نق��ش مهمي در 
نگارش لغت نامه انگليس��ي 
معروف آكس��فورد داش��ت، 
ويليام چس��تر ماين��ر جراح 
س��ابق ارتش امريكا بود كه 
در اث��ر جن��ون مرتكب قتل 
شده بود و در زمان همكاري 
ب��راي تكمي��ل لغت نامه در 

تيمارستان زندگي مي كرد!

 جراح قاتل مجنون
دست اندركار تهيه 
لغت نامه آكسفورد

»نوشتن« نوعي درنگ در زندگي است
حجت مشتاقيان در كانال تلگرامي خود 
نوشت: آدميزاد خيلي چيزارو يادش ميره. 
عاشق ش��دناش، كودكيش، رؤياهاش، 
احساساتش، دوس��تاش و... وقتي شروع 
مي كني به نوشتن، مي بيني چقدر نقاط 
فراموش شده زندگي، برات شفاف ميشن. 
مي بيني از چه چيزهاي مهمي در زندگي 
غاف��ل ب��ودي. چيزهايي كه اگ��ه ازش 
ننويسي، حفره اي در زندگيت شكل مي گيره و روز به روز بزرگ تر ميشه و در نهايت در رو مي بلعه. 
نوشتن، نوعي درنگ در زندگيه؛ نگاه از باال. زندگي مزخرف كارمندي با اين ساعات كار زياد و سختي 
شيرين نگهداري از نيما _ كه تقريباً تموم وقتم رو مي گيرند_ اگه به لحظات نوشتن و تأمل در زندگي 
ختم نشن، بي سر و ته به نظر ميان. انگار سرعت زندگي مدام داره بيشتر و بيشتر ميشه  و با نوشتن، 

تالش مي كني جلوي اين جريان هراس انگيز، قد علم كني؛ تالشي براي تجربه آهستگي.

آنچه درونگراها مي خواهند
عليرضا ش��يري در كانال تلگرامي خود نوش��ت: يكي از ش��يوه هاي دلخواه درونگراها براي 
معاشرت اينه كه در كنار ديگران باشن، ولي الزم نباشه مدام با اونها گفت وگو كنن يا فعاليت 
مشتركي را انجام بدن. در واقع درونگراها دوست دارن در كنار بقيه ولي تنها باشن يعني فضاي 
شخصي خودشون رو داشته باشن و در سكوت كارهاشون رو انجام بدن. داشتن اين فضا فقط 
محدود به زماني كه با غريبه ها هستن نمي ش��ه. اونها حتي اگر با كسي زندگي كنن، دوست 
دارند اين فضا را بدون نياز به صحبت و تعامل حفظ كنن. به عنوان مثال يكي كتاب بخونه در 
حالي كه ديگري داره فيلم مي بينه و بازي مي كنه. از نظر يك درونگرا اين شكل از معاشرت 

خيلي مطلوبه و معاشرت محسوب ميشه.

ساخت بزرگراه جديد چين روي شن هاي روان
كانال تلگرامي »خبرآنالين« نوش��ت: 
بزرگراه 151/174 كيلومتري جديدي 
در قلب »تكليمكان« بزرگ ترين بيابان 
چي��ن واق��ع در منطقه خ��ود مختار 
اويغورشين جيانگ در شمال غربي اين 
كشور كه مركز بيابان را به بزرگراه ملي 
»ج��ي 116« در حاش��يه جنوب اين 
بيابان متصل مي كن��د در حال احداث 
است.  بيابان »تكليمكان« با طول  هزار و عرض400 كيلومتر دومين بيابان بزرگ شن  روان 
دنياست كه در تابستان به 70 درجه هم مي رسد. سرمهندس اين پروژه، انتقال منابع مورد 
نياز و طوفان هاي شن در ماه آوريل را از چالش هاي جدي اين طرح مي داند.  دو بزرگراه عظيم 
»آهه«و »ل��ون مين« ديگ��ر بزرگراه هاي اي��ن بيابان هس��تند و بزرگراه جدي��د متصل به 
بزرگراه»لون مين« خواهد شد كه ساخت آن از ۲6 دسامبر سال گذشته شروع شده. اين بيابان 
بهره برداري ارتباطات و محيط زيست را بهبود خواهد بخشيد. مهندسين براي جلوگيري از 

ورود شن هاي روان به جاده از پوشش گياهي مناسب در اطراف جاده استفاده كرده اند.

دانشمندان براي اولين بار در خاك ماه گياه كاشتند
كانال تلگرام��ي عصر ايران ب��ه نقل از 
يورونيوز نوشت: گروهي از دانشمندان 
در امريكا براي نخستين بار توانستند به 
طور موفقيت آميزي در خاك ماه گياه 
پرورش دهند. در اي��ن پژوهش كه در 
دانشگاه فلوريدا انجام شد، محققان با 
نمونه ه��اي كوچ��ك گ��رد و خ��اك 
جمع آوري شده از س��طح كره ماه در 
مأموريت هاي فضاپيماي آپولوي ناسا در بيش از نيم قرن پيش، گياه »رشادي گوش موشي« 
را با موفقيت كشت دادند.  تا پيش از اين هيچ گونه گياهي در خاك ماه پرورش داده نشده بود. 
گياه رشادي گوش موشي از آن رو در اين آزمايش استفاده شد كه كد ژنتيكي اين گياه كاماًل از 
پيش نقشه برداري ش��ده يا به اصطالح ژنوم آن توالي يابي شده اس��ت؛ امري كه راه را براي 

مشاهده تغييرات هرچند جزئي آن توسط دانشمندان هموار مي كند.

 ديپلماسي ميان غرب و روسيه 
هنوز امكانپذير است؟

كانال تلگرامي »انديش��كده راهبردي 
تبيين« در گزارشي كوتاه نوشت: ريچارد 
هاس، رئيس انديشكده امريكايي شوراي 
روابط خارجي در يادداشتي با اشاره به 
تبادل زنداني ميان مسكو و واشنگتن در 
اواخر آوريل )اوايل ارديبهشت(، به امريكا 
توصيه كرده همچنان مجراي ديپلماسي 
با روس��يه را حفظ كند.  به گفته هاس، 
جنگ احتماالً به طور بلندمدت ادامه خواهد داشت، زيرا زلنسكي درصدد بازپس گيري مناطق 
اشغالي و مجازات روسيه است. پوتين نيز در پي كس��ب دستاوردي است كه ارزش هزينه هاي 
جنگ را داشته باشد.  هاس معتقد است غرب نبايد كليه روابطش با مسكو را به اوكراين گره بزند. 
مسكو هنوز درباره حوزه هايي مانند مهار توان هسته اي ايران و كره شمالي يا تغييرات آب وهوايي 
مي تواند با امريكا و اروپا همكاري كند، اما اين نيازمند ديپلماس��ي پيچيده و منضبطي اس��ت.  
توصيه او اين است كه امريكا و اروپا اهداف شان را اولويت بندي و محدود كنند. از »تغيير رژيم« و 
حتي »دادگاه هاي جنايات جنگي« درباره روسيه چشم بپوشند و مسكو را چنانچه هست و نه 
چنانچه مي خواهند، بنگرند.  به نظر هاس، امريكا نبايد اين جنگ را بهانه اي براي تضعيف بيشتر 
روسيه قرار دهد بلكه هدف امريكا و اروپا بايد پايان جنگ و حفظ استقالل اوكراين باشد، در عين 
حال كه به روسيه نش��ان دهند اجتناب از درگيري مس��تقيم تا زماني است كه جنگ به خاك 
اعضاي ناتو تسري نيابد.  توصيه ريچارد هاس آن است كه اوكراين و حاميان غربي كي يف، آزادي 
كريمه و دونباس را از طريق ديپلماسي پيگيري كنند و با ابزار تحريم درصدد تغيير رفتار روسيه 
باشند. در عين حال كه حفظ مجاري ديپلماتيك و تماس مقامات نظامي و غيرنظامي كشورهاي 

غربي با روسيه، براي جلوگيري از خطاي محاسباتي در جنگ نيز مفيد است.

بازارهاي مالي بازي جمع- صفر هستند
مصطفي نصراصفهاني در كانال تلگرامي خود نوشت: يكي از سوءتفاهم هايي كه در مورد بازار سهام 
و در كل نسبت به بازارهاي مالي در ايران رايج شده اين است كه بازارهاي مالي )بازار سهام( يك 
بازي جمع- صفر)Zero- sum game( است. بازي جمع- صفر به اين معناست كه هرچقدر يك 
بازيكن از بازي مي برد الزاماً كسي يا كساني حداقل به همان اندازه باخته اند. اين سوءتفاهم ريشه 
در شبيه دانستن بازارهاي مالي به بازي هايي مثل پوكر دارد. در بازي پوكر جمع عايدي )منفي و 
مثبت( بازيكنان، صفر است.  كافي است در گوگل دو كليد واژه »بازار سهام« و »بازي جمع صفر« 
را جست وجو كنيد تا ببينيد با چه آب و تابي برايتان از جمع- صفر بودن بازي بازار سهام گفته اند! 
با اين حال، در بازارهاي مالي، چه در كوتاه مدت و چه در بلندمدت، بازي جمع- صفر نيست.  در 
كوتاه مدت بازي بازارهاي مالي به جاي جمع- صفر بودن، جمع- بازار)Market- sum( است. 
به اين معنا كه اگر فرض كنيم فقط يك سهام داريم و نفر اول سهام را به قيمت 100 تومان بخرد و 
آن را به قيمت 110 تومان به نفر بعدي بفروشد تا قيمت 110 تومان نفر اول 10 تومان سود كرده 
است. اما اگر نفر دوم سهام را نگهداري كند و قيمت سهم به 1۲0 تومان برسد، نفر دوم هم 10تومان 
سود كرده است. جمع اين بازي برابر با ۲0 است كه دقيقاً برابر با بازدهي كلي بازار است! تنها در 
صورتي اين بازي به يك بازي جمع- صفر تبديل مي شود كه بازار ريزش كرده و قيمت سهم مجدد 
به 100 تومان اوليه برگردد! حتي اگر بازار درجا هم بزند يا كاهشي كمتر از 10 واحد داشته باشد، 
در دنياي مدل مذكور باز مجموع عايدي ها بيشتر از صفر است و ديگر بازي جمع- صفر نخواهد 
بود.  در بلندمدت، عالوه بر آنچه بين معامله گران داد و ستد مي شود، اثرات جانبي مثبت و متعدد 
ديگري ايجاد خواهد شد: همان فوايد و كاركردهايي كه براي بازار سهام در سطح كالن تعريف 
مي شود. بنابراين خالص اين عايدي هاي جانبي )مثاًل اينكه مانع از تورم مي شود، مثاًل اينكه به 
شركت هاي داراي شفافيت باالتر پاداش داده مي شود، مثالً اينكه تأمين مالي شركت ها تسهيل 

مي شود و...( بايد به جمع عايدي ها اضافه شود.

 افزايش گردوغبار 
در پي سدسازي هاي بي رويه تركيه

كانال تلگرامي خبرگزاري »تس��نيم« با انتش��ار كاريكاتور فوق نوشت: 
سدس��ازي هاي بي رويه تركيه منطق��ه را دچار گرد وغبار كرده اس��ت. 
سدسازي هاي بي رويه تركيه، شامل احداث ۲۲ سد بر سرشاخه هاي دجله 

و فرات بوده است كه عراق ، سوريه و ايران را دچار گرد وغبار مي كند.  

به كودك احساس گناه نديد!
كانال تلگرامي »تبيان« نوش��ت: ما اجازه نداريم اش��تباه هاي س��اده و 
تجربه هاي ارزشمند كودك رو تا حد گناه بزرگ كنيم. اگه كودك اشتباهي 
كرد اين احساس كه كار او غيرقابل بخشش يا جبرانه واسش ايجاد نكنيد. 
بيان جمله هايي مثل »خدا تو رونمي بخشه«، »به بهشت نميري«، »دل 
مامان رو شكستي«، »بابا ديگه تو رو دوس نداره« و... باعث ميشه تا كودك 
احساس گناهكاري كنه. بهتره كار كودك رو توصيف و احساس خودمون 

رو بيان كنيم و راهنماي عملي او براي روش درست باشيم. 

 هوش مصنوعي ماهيت 
سياست و جامعه را تغيير خواهد داد

رحمان قهرمان پور در توئيتي نوشت: پزشكي و وكالت دو شغلي هستند 
كه بيشتر از همه از فراگير شدن هوش مصنوعي متضرر خواهند شد و 
نياز به آنها شديداً كاهش خواهد يافت. رانندگي ديگر شغلي است كه با 
آمدن ماشين هاي هوشمند بدون راننده به تدريج از بين خواهد رفت. 
هوش مصنوعي به زودي ماهيت سياست و جامعه را تغيير خواهد داد.
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