
استاد محمدعلي كريمخاني، در ۷۲سالگي 
درگذش�ت. اين ذاكر و مداح اهل بيت )ع( 
در عمر پر بركت خود عالوه بر خواندن قطعه 
ماندگار »آمدم   اي ش�اه پناهم بده« سال ها 
مناجات خواني در برنامه زنده سحر هاي ماه 
مبارك رمضان سيما و راديو ايران را برعهده 
داشت. كاربران شبكه هاي اجتماعي در سوگ 
اين استاد بزرگ ضمن بازخواني قطعه هاي 
او از ح�ال و ه�واي خ�ود پس از ش�نيدن 
ص�داي او نوش�تند. در ادام�ه بخش هايي 
از واكنش هاي كاربران مرور ش�ده اس�ت. 

   مصطفي داننده:
خيلي از ما، با نواي مرحوم كريمخاني دلمون 
لرزيده و ه��واي امام رضا ك��رده. چه خوب 
مي شد آستان قدس به خاطر اين حال  خوب 
ما هنگام ش��نيدن آمدم  اي ش��اه...، اجازه 

خاكسپاري اين مداح رو در حرم ميداد. 
   آرزو خدمتي:

آقاي كريمخان��ي، همين قطع��ه  آمدم  اي 

شاِه شما كه از دل برآمده بر دلمان نشست 
و اش��ك ها جاري ش��د از محبت اهل بيت، 
شفيع شما باشد در يوم الورود... روحتان شاد. 

#آمدم_اي_شاه_پناهم_بده
   كاربري با نام »سرخ«:

خدا رحمت كنه صاحب صدايي رو كه دل ها 
رو از هرجا و با هر حال��ي به امام رضا متصل 

ميكرد. #كريمخاني
   محمدعلي روشن:

استاد محمدعلي كريمخاني سال ها در پناه 
اهل بيت عصمت و طهارت زيس��ت و با آن 
صداي روحاني اش و آمدم اي شاه پناهم بده 
دل هاي همگان را نزد امام رضا برد. مرحوم 
كريمخاني زنده اس��ت تا روزي كه عشق به 
اهل بيت و امام رضا وجود دارد. شادي روحش 
صلوات. #اللهم_صل_على_محمد_و_آل_

محمد_و_عجل_فرجهم
   لطيف مهلت:

كريمخاني فقط آمدم  اي ش��اه نبود، چه تو 

فارسي چه تركي كم نظير بود. هر اجرايي 
ازش شنيدم فوق العاده بوده. اون ويدئويي 
كه همايون شجريان تعريف ميكنه رو هم كه 
حتماً همه ديدين. حسرت برم به محتضري 
كه آخرين نف��س، روي تو ديد و خنده زد و 

گفت يا حسين!
   محمدمهدي عبداللهي:

رفتى و پناهنده شدى اى جانم/ در سايه  لطف 
شاه خود تا محشر. خواننده نواى ماندگار »آمدم 
اى شاه پناهم بده« در آغوش شاه عالم، امام رئوف 
براى هميشه پناه گرفت. روح استاد كريمخانى 

عزيز با ولى نعمتمون امام رضا )ع( محشور باد. 
   رضا ظريفي:

روح استاد كريمخاني شاد كه با قطعه آمدم اي 
شاه پناهم بده حال و هوايي ديگر از زيارت امام 

رضا)ع( را براي ايرانيان به يادگار گذاشت. 
   سيدفرزاد نجات نيا:

طنين تصنيف هاي استاد كريمخاني در سحرهاي 
زيارتي حرم رضوي سال هاست در عمق جانمان 

به يادگار مانده. #آمدم_اي_شاه_پناهم_بده
   بهروز شجاعي:

چه غم انگيز است خبر درگذشت مداحي كه 
از نوجواني پاي نوحه هايش بودم، با صداي 
مرحوم اس��تاد كريمخان��ي در محرم هاي 
خوانسار سينه زديم و در تهران از هنر و آن 
اوج صداي كم نظيرش كه مورد تمجيد استاد 
ش��جريان هم بود فيض برديم، ان شاءاهلل با 

اباعبداهلل الحسين )ع( محشور شود. 
   ه. سپاهي:

سلطان رضا جان! آمد مديحه سرايت پناهش 
بده! خبر كوت��اه ب��ود و دردآور. محمدعلي 
كريمخاني، خواننده قطعه مشهور »آمدم   اي 

شاه پناهم بده« در 72 سالگي درگذشت. 
   حسين ابراهيمي:

آمدم  اي ش��اه، پناهم بده... ي��ه كار خوب و 
مخلصانه توي اين دنيا داشته باشي، مثل اين 
نواي دلربا و ماندگار مرحوم استاد كريمخاني 

براي هر دو دنيات بسه. 

آمده  است شاه پناهش بده
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به درگذشت خواننده قطعه مشهور »آمدم  اي شاه پناهم بده«

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

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

انسان متواضع، چه كسي است؟
آيت اهلل حائري شيرازي)ره(:

متواضع بودن به معناي س��ر به زير گرفتن نيست. انصاف، اساس 
تواضع است. تواضع حقيقي اين است كه انسان منصف باشد؛ اگر 
بدي از خودش سر زده، آن را »قبول« كند و اگر خوبي از ديگران سر 
زده، آن را »باور« كند. انسان بايد به گونه اي بار بيايد كه وقتي احسان 
مي بيند، آن را تصديق كند و اگر از خودش بدي سر مي زند، اشتباه 
خودش را بپذيرد.  اگر شما اين صفت را به فرزندت ارث بدهي، از هر 
چيز ديگري كه به او بدهي، قيمتش بيشتر است. اگر ديدي بچه ات 
بعد از بدي كردن، اعتراف به بدي مي كند و مي گويد تقصير من بود، 
سجده شكر كن. بزرگ ترين نعمتي كه خدا در تربيت اوالد به انسان 
مي دهد، اين اس��ت كه وقتي خدمتي به او شد، آن را تصديق كند 
و اگر لطمه اي به كسي زد، به آن اعتراف كند و با تصديق اين امور، 
تربيت شود.  انسان منصف وقتي به جامعه بيايد، خودش اصالح 
مي شود؛ چون اگر بدي كرد، جامعه هم به او بدي مي كند و مي گويد: 
»من« بدي كردم كه جامعه به من بدي كرد. بعد خودش را اصالح 
مي كند و در حقيقت زنده مي ش��ود. هنر دس��تگاه جوجه كشي 
به بخاري يا جاي تخم مرغش نيس��ت، بلكه تمام ارزشش به يك 
دستگاه كوچك چند گرمي به نام رگالتور است كه تنظيم كننده 
است. اين دستگاه از تمام دستگاه ها كوچك تر، اما مهم تر است. اگر 
اين دستگاه كوچك از كار افتاد، دستگاه جوجه كشي يا دئوترم داغ 
مي كند و خاموش نمي شود. انصاف در انسان همان تنظيم كننده اي 

است كه اگر از بين رفت، ديگر انسان نمي ماند. 
منبع: كانال تلگرامي »نكات ناب و حكمت هاي آيت اهلل حائري شيرازي«

   آیينه نفس

آيا هواي پاك مي تواند موجب كاهش نرخ جرم و جنايت شود؟

صالح ماهاني: رهبر انقالب چند ماه پيش از لزوم توجه به هوش مصنوعي گفتند.  اي كاش 
دستگاه هاي مسئول گزارش��ي مي دادند كه براي اين امر چه كردند. نباشد كه چند سال 
ديگر تأسف بخوريم كه چقدر عقب مانديم يا بخواهيم طرح صيانت بنويسيم. احتماالً مثل 

نانو و سلول هاي بنيادي باز شخص رهبري بايد ورود كنند. 

كانال تلگرامي »LIBANIRAN« نوشت: موج گرماي شديد و زودهنگام كه فرانسه را تحت 
تأثير قرار داده، كم سابقه بوده است. اسپانيا هم كه شاهد موج غير معمول حرارت در اين مدت 
است با آتش سوزي بزرگي درگير شده كه گروه هاي آتش نشاني تالش دارند آن را خاموش كنند. 

فرانس پرس با دو تا عكس آب تني، كل اين وضعيت سخت را ساده انگاري كرد!

صفحه حكمت زندگي در ويرگول يادداش��تي به قلم جيل 
ساتي را كه در ۱۸ آوريل 2۰۱۸ در مجله  نيكي بزرگتر دانشگاه 
بركلي كاليفرنيا به چاپ رسيده است با ترجمه بهروز نوري به 
اشتراك گذاشت. تلخيصي از اين يادداش��ت در ادامه از نظر 
مي گذرد: جكسون لو از دانشكده  بازرگاني كلمبيا و همكارانش 
داده هاي مربوط به مواد شيميايي يا تركيبات سمي موجود در 
هواي 9۳۵۰ شهر امريكا را در يك دوره  9 ساله بررسي و سپس 
اين داده ها را با آمار جرم و جنايت ساالنه در آن شهرها مقايسه 
كردند. با اين ح��ال، آنها قبل از انجام تحليل هايش��ان، ابتدا 
بسياري از متغيرهاي ديگر - مانند جمعيت شهر، تعداد پليس، 
درآمد، ميانگين سطح تحصيالت، تركيب نژادي، نرخ فقر، نرخ 
بيكاري و ميزان شهرنشيني در شهر و صنايع مادر آن شهر - را 
كه ممكن است بر سطوح جرم و جنايت تأثير بگذارند، در نظر 

گرفتند؛ به عبارت ديگر، فهرستي كامالً جامع. 
نتايج همچنان نشان داد زماني كه شهرها داراي سطح آلودگي 
كمتري بودند قتل، تجاوز جنسي، حمله، دزدي و سرقت وسايل 
نقليه  موتوري كمتر گزارش شده اس��ت. در سال هاي آلوده تر 
اين اعداد بيشتر بوده است. جالب اينجاست كه در همين دوره  
9 ساله، جمعيت افزايش يافته است. اين نتايج به لو نشان مي دهد 
كه اگرچه گرايش به جرم و جنايت در شهرهاي بزرگ به دليل 
انبوه جمعيت بيشتر اس��ت، اما ممكن است جمعيت بيشتر 

شهرنشينان تنها عامل جرم و جنايت نباشد. 
يافتن اين همبس��تگي اولي��ن گام در مطالعه  آنه��ا بود. لو و 
همكارانش از طريق مجموع��ه  اي از آزمايش ها دريافتند كه 
آلودگي هوا ممكن اس��ت در عمل باع��ث خطاهاي اخالقي 
شود - يافته اي كه مي تواند به بحث هاي سياست هاي زيست 

محيطي و قانونگذاري- كمك كند. 
لو مي گويد: »آلودگي هوا نه تنها سالمت مردم و محيط زيست 
را آلوده مي كند، بلكه اخالقيات مردم را نيز فاس��د مي كند. 

»اين يك نكته  كليدي با پيامدهاي عملي مهم است.«
لو و همكارانش براي توضيح نماي كلي اين همبس��تگي، از 

شركت كنندگان در مطالعه خواستند به مناظر شهري آلوده 
يا بدون آلودگي نگاه كرده و در مورد چگونگي زندگي در آنجا 
خيال پردازي كنند. )آنها به داليل اخالقي نمي توانس��تند 

مردم را در معرض آلودگي واقعي قرار دهند.(
آنها سپس كاري ظاهراً نامرتبط را انجام دادند: تست ارتباط 
از راه دور كه براي اندازه گيري حل خالقانه  مس��ئله استفاده 
مي شود. با اين حال، در اين مورد، نوعي پيچيدگي وجود داشت: 
آزمايش كنندگان تس��ت ارتباط از راه دور را دستكاري كرده 
بودند، بنابراين اگرچه به شركت كنندگان گفته شده بود كه 
تقلب نكنند آنها مي توانستند براي بهبود امتيازات خود دست 
به تقلب بزنند. نتايج نشان داد آن دسته از شركت كنندگاني 
كه در معرض تصاوير آلودگي قرار گرفتند، به طور قابل توجهي 
بيشتر از دسته  دوم تقلب كردند كه اين فرضيه اثبات شد كه 

آلودگي بر رفتار اخالقي تأثير مي گذارد. 
چرا چنين ش��د؟ لو فكر مي كرد اضطراب ممكن اس��ت در 
اينجا نقش داشته باشد، زيرا تحقيقات قبلي نشان داده بود 
كه آلودگي مي تواند اضط��راب را افزايش دهد و اضطراب با 
رفتارهاي غيراخالقي مرتبط است، بنابراين گروه او آزمايش 

ديگري انجام داد. 
اين بار، افرادي هم از اياالت متحده امريكا و هم از هند جذب 
شدند و در معرض تصاوير پكن و چين، چه در روزهاي بسيار 
آلوده و چه در روزهاي با آلودگي كم قرار گرفتند. سپس از 

آنها خواسته شد تا يك روز معمولي را در شهر تصور كنند و 
در مورد آن در دفترچه  خاطرات چيزي بنويسند. پس از آن، 
كاري به آنها محول شد كه به ظاهر شانس را مي سنجيد، اما 

در واقع تقلب را مي سنجيد. 
كدگذار هايي كه نس��بت به هدف مطالعه ن��اآگاه بودند، با 
نوشتن به صورت ناخواسته در مورد اينكه فرد به چه ميزان 
مضطرب، زودرنج، عصبي يا هراسان يا مشتاق، هيجان زده، 
شاد يا آرميده به نظر مي رس��د، پاسخ دادند. نمرات عواطف 
مثبت بر نتايج تأثيري نداش��ت اما كس��اني ك��ه خود را در 
شهرهاي آلوده تصور مي كردند، بيشتر از كساني كه خود را در 
مكان هاي پاك تصور مي كردند در اين كار تقلب كردند و به 
نظر مي رسيد اين افزايش  تقلب ها به دليل تفاوت در سطوح 

اضطراب اظهار شده در يادداشت شان بود. 
از نظر لو، اي��ن نتايج به دليل اثر اضط��راب بر رفتار اخالقي 
منطقي اس��ت. او مي گويد: »افراد براي مقاوم��ت در برابر 
وسوسه  تقلب يا نقض اصول اخالقي، اغلب نياز به استفاده 
از تدابي��ر خودكنترلي دارن��د، اما وقت��ي مضطربيد، منابع 
روانش��ناختي زيادي را براي مقابله ب��ا اضطراب تان صرف 
مي كنيد، بنابراين مناب��ع كمتري براي مقاوم��ت در برابر 

رفتارهاي غيراخالقي داريد.«
به نظر مي رسد يافته هاي لو بس��يار دور از ذهن تر از آن چيزي 
است كه معموالً ممكن اس��ت در مورد اثرات اصلي آلودگي به 
آن بينديشيد. با اين حال، آنها بازتاب دهنده  يافته هاي مطالعه  
ديگري اند كه هنوز منتشر نشده است كه نشان مي دهد سطوح 
باالي آلودگي در روزهاي خاصي در لس آنجلس و ش��يكاگو با 

ميزان جرائم خشن تر در آن روزها مرتبط است. 
البته، اين بدان معنا نيست كه حل مش��كالت آلودگي نيز 
جلوي جرم و جنايت را مي گيرد؛ عوامل متعددي  اينجا وجود 
دارد كه بايد در نظر گرفته شود، اما اينها در مورد فوايد هواي 
پاك و اينكه چرا دولت ها بايد از آن محافظت كنند، شواهدي 

براي تفكر بيشتر به ما مي دهد.

هوش مصنوعي چه شد؟ فرانس پرس  موج گرما را با 2عكس خنثي كرد!

سياست بن بست نمايي
حس��ن باوير در كانال تلگرامي 
خ��ود نوش��ت: دش��من براي 
نااميدس��ازي جامع��ه ايران��ي 
سياست ها و روش هاي گوناگوني 
را در ۴۰ سال گذشته طراحي و 
اجرا كرده كه الحمدهلل به دليل 
ايمان و غيرت ديني و هوشياري 
و بصيرت مردم شكست خورد. 
دشمن در يك س��ال اخير، در 
جن��گ تركيب��ي ب��ا بس��يج 
امپرياليسم رسانه اي و به كارگيري همه ظرفيت جريان هاي ضدانقالبي و پادوهاي داخلي و 
عناصر غافل، سياست بن بست نمايي را مهم ترين اولويت خود قرار داد. در بن بست نمايي هر 
تغيير و واقعه اي در كشور حتي حركت هاي خوب و انقالبي و مردمي مانند مقابله با رانتخواران 
و فاسدان ارز ۴2۰۰ توماني بايد سياه نمايي شود. در اين كارزار هر خبر و ظرفيت خوب اين 
كشور بايد با سكوت و پنهان سازي فراموش شود و بر عكس اگر در آبادان ساختمان متروپل 

ريزش كرد آن را بهانه اي براي آوار كردن روي ملت و دولت مردمي كنند!
سياست  »ميراسموس سازي« و نااميدسازي مفرط در جنگ كره و امريكا تجربه خوبي است 
كه دشمن امروز از آن در مقابله با تحوالت مردمي از سوي نظام بهره مي گيرد و از پياده نظام 
خود در كشور براي گسترش محاصره تبليغاتي و بريدن مردم و دست باال كردن و تسليم در 

مقابل دشمن و امتيازخواهي از مسئوالن استفاده مي كند. 
راه اصلي ناكام سازي دشمن در سياست بن بست نمايي و بريدن از انقالب و نااميدسازي مفرط 
از مسئوالن منتخب مردم، ارتقاى غيرت ديني و ملي، تقويت اميد و نگاه خوشبينانه به آينده، 
هوش��ياري و بصيرت انقالبي در بيان حقايق انقالب، جهاد تبيين و عدم اعتماد به دشمن و 
رسانه هاي بيگانه و توكل به وعده هاي الهي و ايمان به بشارت هاي رهبر حكيم انقالب در فرداي 

روشن و پيشرفته براي ايران قوي و بزرگ است.  

عكسي معنادار
عليرضا تقوي نيا در كانال تلگرامي خود 
نوشت: امروز تصويري از تزيپي ليوني 
افسر اطالعاتي اسرائيل و وزير خارجه 
اسبق اين رژيم و تركي الفيصل رئيس 
اسبق دس��تگاه اطالعاتي سعودي در 
جمه��وري باكو منتش��ر ش��د. رابطه 
اطالعاتي و سياسي پشت پرده سعودي 
و اس��رائيل اين روزها در ح��ال علني 
شدن بوده و بعيد نيست در جبهه بندي 
جديد غرب آسيا، به زودي شاهد پيوس��تن آل سعود به اردوگاه صهيوني باشيم. نكته جالب 
اينجاس��ت كه تزيپي ليوني زني بدنام در زمينه رابطه گرفتن با ش��يوخ عربي جهت كسب 

اطالعات از آنهاست و در مصاحبه هاي خود علناً به اين امر افتخار مي كند.

 اخراج مهندس ارشد گوگل 
به دليل افشاي يك راز محرمانه ترسناك

كانال تلگرامي »هوشيو« نوشت: 
كمپاني گ��وگل در ق��رارداد با 
كارمندانش بن��دي دارد كه بر 
اس��اس آن، كارمندان مجاز به 
افشاي اطالعات شركت نيستند. 
عدم رعايت اين بند باعث اخراج 
مهندس ارشد گوگل شده است 
اما اين راز محرمانه چيست كه 

افشاي آن موجب عصبانيت گوگل شده است؟
به گزارش هوشيو به نقل از گاردين، بليك لموين، متخصص هوش مصنوعي گوگل كه در هفت 
سال اخير مسئول فعاليت روي روبات هاي هوشمند اين شركت بوده، اخيراً ادعايي عجيب در 
گفت وگو با نشريه واشنگتن پست داشته و اعالم كرده كه يكي از پروژه هاي هوش مصنوعي 
گوگل، به طرزي باورنكردني توانسته اس��ت به قابليت ادراك دست يابد.  وي در توضيح اين 
ادعا اعالم كرده كه روبات گوگل زبان انسان را به طور كامل درك مي كند، مي تواند خلق كند، 

احساس و عاطفه دارد و عجيب تر اينكه مانند يك انسان مجهز به قوه تخيل است.  
لموين كه خود از نتيجه سيس��تم هوش مصنوعي گوگل به وجد آمده، مي گويد روبات هاي 
جديد گوگل به اندازه اي توانايي فهم و ادراك دارند كه ان��گار روح دارند.  بعد از اين ادعا بود 
كه خبر اخراج مهندس ارشد گوگل در رسانه هاي دنيا پخش شد و مانند بمبي سر و صدا كرد. 
هرچند واكنش گوگل به اين موضوع هم در نوع خود جالب بود.  اين كمپاني اعالم كرد پروژه 
LaMDA، همان پروژه هوش مصنوعي كه مهندس ارش��د اخراج شده اين شركت درباره 
آن افشاگري كرده، قابليت فوق العاده اي در تقليد و بازآفريني متون و البته شناسايي و درك 
الگوها دارد و به همين دليل است كه تا حد زيادي طبيعي جلوه كرده است.  پيش از اين گوگل 
براي اولين بار در سال گذشته ميالدي در كنفرانس توسعه دهندگان از اين فناوري گفته بود. 
آموزش اين سيستم هوش مصنوعي از طريق مجموعه وسيعي از ديالوگ ها بوده و با استفاده 
از اين مجموعه، سعي در ترغيب مخاطب به ادامه گفت وگو دارد. اين همان بخشي است كه 

مي تواند افراد را به وجد آورد و افشاي آن باعث اخراج مهندس ارشد گوگل شده است. 

توجه و تمركز شما از بين نرفته، دزديده شده
عليرضا محمدل��و در كانال 
تلگرام��ي خ��ود نوش��ت: 
»رس��انه هاي اجتماع��ي و 
بسياري از جنبه هاي ديگر 
زندگي مدرن، توانايي ما را 
براي تمركز از بين مي برند. 
ما بايد با آموزش و مراقبت، 
ذهن خود را بازيابي كنيم.« 
مقاله انگليسي فوق مرتبط با موضوع تأثير رسانه ها، تلفن هوشمند و شبكه هاي اجتماعي بر 

مغز و قدرت تمركز و توجه است. خالصه اي از ترجمه آن را خدمتتان تقديم مي كنم:
كساني كه با سرعت زياد از سن كم در فضاي مجازي مي چرخند و تنوعي از محتوا و فيلم و 
تصوير را در كمترين زمان دريافت مي كنند، به مرور، هي��چ چيز ثابت يا جدي نمي تواند در 
ذهنشان جذابيتي پيدا كند. هرچه سن بيشتر مي شود، توانايي ما براي توجه، تمركز و دقت 
بر يك موضوع جدي، كمتر مي شود. من تازه چهل ساله شده بودم و هرجا هم نسالنم جمع 
مي شدند، حسرت تمركز از دست رفته مان را مي كشيديم.  وقتي اعتياد شديد برادر كوچكم 
به تلفن همراهش را ديدم با اينكه قسم خورده بود يك روز كامل سمت آن نرود اما نتوانست 
به فكر فرو رفتم. انگار از او خواسته بودم ۱۰ روز نفسش را حبس كند. تا اين حد برايش سخت 
بود. او دچار ناتواني جدي در تمركز ش��ده بود و من احس��اس مي كردم براي من نيز اتفاق 
خواهد افتاد.  برادر كوچكم در حالي كه تلفنش را محكم در دست گرفته بود، گفت  مي دانم 
چيزي اشتباه است اما من نمي دانم چگونه آن را درست كنم... و دوباره شروع به پيام دادن با 
گوشي اش كرد.  آن موقع متوجه شدم بايد بفهمم واقعاً چه اتفاقي براي او و براي بسياري از ما 

مي افتد. آن لحظه شروع سفري بود كه طرز فكر من را در مورد »#توجه« تغيير داد. 
من در سه س��ال به سراسر جهان س��فر كردم. از ميامي تا مس��كو و ملبورن و با كارشناسان 
برجسته جهان در مورد تمركز مصاحبه كردم. چيزي كه ياد گرفتم اين بود كه امروز صرفاً با 
يك اضطراب معمولي در مورد توجه - از نوعي كه هر نسل با افزايش سن از آن رنج مي برد- 
روبه رو نيستيم. ما در يك بحران توجه جدي زندگي مي كنيم. بحراني كه پيامدهاي زيادي 
براي نحوه زندگي ما دارد. من ياد گرفتم عواملي وجود دارد كه ثابت شده است توانايي توجه و 
تمركز افراد را كاهش مي دهد و بسياري از اين عوامل در چند دهه گذشته افزايش يافته اند. 

 من با پروفسوري صحبت كردم كه در زمينه مش��كالت توجه كودكان كار مي كند. او به من 
گفت  اكنون در حال گسترش يك »فرهنگ بيماري زاي توجه« هستيم. محيطي كه در آن 
تمركز پايدار و عميق براي همه ما س��خت تر اس��ت.  يك مطالعه كوچك روي دانشجويان 
يك كالج نش��ان داد كه آنها اكنون فقط به مدت ۶۵ ثانيه روي يك كار تمركز مي كنند. يك 
مطالعه متفاوت روي كارمندان اداري نشان داد آنها به طور متوسط فقط براي ۳ دقيقه تمركز 
مي كنند. اين اتفاق افتاده است! زيرا همه ما به صورت فردي دچار ضعف اراده شده ايم. بايد 

بدانيم كه تمركز ما خراب نشده، دزيده شده است.

سياست همسايگي در دولت رئيسي 
عملياتي مي شود

محمد اكبرزاده در توئيتي نوشت:  رئيس جمهور قزاقستان اعالم كرد 
ايراني ها مي توانند به مدت ۱۴ روز بدون ويزا به قزاقستان سفر كنند. به 
نظر مي رسد اولويت داشتن »سياست همسايگي« در دولت  رئيسي در 
حد شعار باقي نمانده و به مرور آثار عيني اش را هم شاهد خواهيم بود. 

آب واقعاً نيست
مهرداد رجبي در توئيتي نوشت: آقا آب نيست واقعاً نيست: اينجا درياچه 
فصلي در ارتفاع ۳۵۰۰ متري نزديك هتل توچاله كه از آب برف تشكيل 
ميشه. تا حاال سه بار از اين مسير رد شدم، سال 9۸ و 99 همينقدر كه تو 

عكس مي بينيد پر آب بود ولي امسال كاماًل خشك. 

اولين قايق پرنده برقي جهان معرفي شد
 كان��ال تلگرام��ي »ديجايت��و« نوش��ت: يك ش��ركت ايرلندي ب��ه نام

 Artemis Technologies  قايقي ساخته كه اولين نمونه قايق پرنده 
برقي دنيا محسوب مي شود. اين محصول كه مي تواند روي آب معلق شود، 
ظاهراً در دو مدل با ظرفيت ۶ يا ۱2 مسافر به بازار مي آيد و مي تواند تا حدود 
۱۰۰ كيلومتر مسافت طي كند. ش��ركت »آرتميس« كه تحت هدايت 
»اياين پرسي«، قهرمان قايقراني المپيك فعاليت مي كند، مي گويد اين 
قايق پرنده برقي را با هدف كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ساخته 
است. اين محصول با نام eFoiler ظرف مدت يك ساعت شارژ مي شود و 

دوباره مي تواند ۱۰۰ كيلومتر حركت كند. 
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