
    حس�ين امي�ر عبداللهي�ان، وزير 
امورخارجه:

آقاي دكتر رئيس��ي امروز در اجالس سران 
حاش��يه درياي خزر در عش��ق آباد، اجراي 
كنوانسيون حقوقي خزر را مرتبط با توافق 
بر سر ترسيم خط مبدأ خواند. موقعيت مهم 
ايران و مزيت ويژه ترانزيتي كش��ورمان در 
گس��تره درياي خزر و عمان و خليج فارس 

را تبيين كرد. 
    علي بهادري جهرمي:

نشست خزر نقطه عطف مهمي در تقويت 
رواب��ط كش��ورهاي همس��ايه به منظ��ور 
مديريت مشترك خزر اس��ت. ديدارهاي 
حاش��يه اي نشس��ت ه��م تكميل كننده 
ديپلماسي پوياي اقتصادي و سياسي است. 
روابط گسترده و دوس��تانه با همسايگان، 
ظرفيت ه��اي فراموش ش��ده را در اقتصاد 

ملي فعال مي كند. 
    علي رجب بيگي:

تقويت ديپلماس��ي هاي منطق��ه اي و بين 
همس��ايگان به پهناي مرز ايران و اقتدار در 
ميان كشورهاي منطقه اي راهبرد درستي 
اس��ت كه همين نشس��ت هاي خ��زر آن را 
مي سازد. همين مصوبه » عدم حضور نيروهاي 
مسلح كشورهاي ديگر در درياي خزر« خيلي 

پيام ها دارد كه بعداً مشخص خواهد شد. 
    مهدي زارع:

تالش جهت فعال نمودن ظرفيت هاي منطقه، 
بزرگتري��ن و واقعي ترين راهبردي اس��ت كه 
دولت رئيسي در جهت پيشبرد اهداف اقتصادي 
در حوزه سياس��ت خارجي به كار بسته است. 
تنها راه نجات فعلي كشور نيز استفاده از اين 

ظرفيت هاي مغفول است. #اجالس_خزر

    علي عليزاده:
عل��ي اف دي��روز رفت��اري ب��ه غاي��ت 
غيرديپلماتيك و ملتمسانه نسبت به رئيسي 
داشت. هرچه فكر مي كنم نمي فهمم چرا. 
تنها احتمال اين است كه به او  گفته باشند 
برخالف روحاني كه »تركمنچاي برجام« را 
بر ايران تحميل كرد، اين يكي ممكن است 
»تركمنچاي قاجار« را هم ملغي و جمهوري 

آذربايجان را به وطن برگرداند.
    عبدالرحيم انصاري:

نگاه ملتمس��انه علي اف به رئيس��ي، و طي 
مس��افت طوالني صرفاً براي دست دادن با 
او، بيشتر به رفتار استاندار با رئيس اش شبيه 

بود كه مورد توجه بسياري تحليلگران نيز قرار 
گرفت. الهام وقتي واكنش متواضعانه پوتين 
در برابر رئيسي را مي بيند، جايگاه خود در برابر 

قدرت اول غرب آسيا را بهتر درك مي كند!
    نويد مستفيضي:

به مش��ايعت و بدرقه علي اف و پاسخ و زبان 
بدن رئيسي دقت كنيد، اظهار نياز دولت باكو 
و پاسخ از موضع قدرت ايران مشهود است. 
درس عبرتي باشد براي كساني كه به باكو و 

آنكارا اميد بسته اند. 
    عبدالرضا هادي زاده:

علي اف زماني پشت سرگذاشته شد كه ايران 
براي خنثي سازي شيطنت عليه كاميون هاي 

ايراني، همزم��ان با مذاكره، مس��ير موازي 
ارمنس��تان و فعال سازي مس��ير دريايي را 
كليد زد. حاال پس از ركورد تاريخي تجارت 
با روسيه، اولين بندر دريايي اين كشور هم 
به روي كانتينرهاي يخچالي ايران باز ش��د. 

#درس_ديپلماسي
    حامد صراف پور:

ديدار پوتين و رئيسي در حاشيه اجالس پنج 
كاسپين!  روساي »پنج كاسپين« در ابالغيه 
پاياني بر اين موضوع توافق كردند:  »نيروهاي 
مسلح ديگر كشورها در درياي خزر حضور 
نخواهند داشت، اين منطقه فقط بايد براي 

اهداف صلح آميز استفاده شود.«

خنثیسازیترکمانچایها!
بازتاب هاي نشست درياي خزر در توئيتر

ششمين دور نشست س�ران كشورهاي حاش�يه درياي خزر، چهارش�نبه ۲۹ ژوئن 
در پايتخت تركمنستان آغاز ش�د. اين اجالس كه سران كش�ورهاي روسيه، ايران، 
قزاقس�تان، تركمنس�تان، جمهوري آذربايجان و تركمنس�تان در آن حضور دارند 
در شهر عشق آباد برگزار مي ش�ود. كاربران ش�بكه هاي اجتماعي در توئيت هايي از 

زواياي اين نشس�ت و حواشي آن نوش�تند. عالوه بر تقويت ديپلماس�ي منطقه اي، 
انتش�ار تصاويري از گپ وگف�ت آيت اهلل رئيس�ي، رئيس جمهور كش�ورمان و پوتين 
و همچني�ن س�رگرداني هاي اله�ام عل�ی  اف از جمله حواش�ي اين نشس�ت بود كه 
كاربران بدان پرداختند. در ادامه بخش�ي از توئيت هاي كاربران مرور ش�ده اس�ت. 

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.

معناي »خوشا آنان كه دائم در نمازند«
آيت اهلل جوادي آملي:

حضرت رس��ول فرمود طرزي نماز بخوان كه گويا داري خدا را 
مي  بيني؛ نشد طرزي نماز بخوان كه بداني او دارد تو را مي  بيند. 
امام جواد اين متن را شرح كرده، فرمود طرزي زندگي كن كه اين  
چنين باش��ي نه طرزي نماز بخوان! آن وقت اين معناي »خوشا 
آنان كه دائم در نمازند« را روشن تر مي كند.  فرمود طرزي زندگي 
كن كه تو در مرئاي الهي هستي، بداني كه خدا تو را مي  بيند »َو 
اْعلَْم أَنَّك لَْن تَْخُلَو ِمْن َعيِن الَلِهّ َفانُْظْر كيَف تَكون« حاال تو كه او را 
نمي بيني، اين معنا باشد كه بداني او تو را مي  بيند، اين اختصاص 

به نماز و روزه ندارد تمام حاالت هم همين طور است. 
منبع: كانال تلگرامي »در محضر آيت الل جوادي آملي«

   آیينه نفس

هوش مصنوعي مي تواند چهره شهر را تغيير دهد

وحيد بهمن در توئيتي نوشت: مي گويد دانستن تاريخ چه دردي از حال و آينده ايران و ملت 
ايران دوا مي كند؟ ما اگر تاريخ ايران و سرگذشت نياكانمان را مي دانستيم كه حال و روزمان 
اين نبود. ملتي كه نداند چه بر سر خود و نياكانش در گذشته هاي دور و نزديك آمده، هيچ 

حال و آينده اي نخواهد داشت. اساس هر تغييري، خودشناسي است. 

يكي از فعاالن توئيتر با نام »آقاي تحليلگر« نوش��ت: صهيونيست ها گفته اند سال گذشته از 
حمالت سايبري ايران ۱۵۰۰ مورد را شناسايي كرده و براي مقابله با ايران بايد گنبدآهنين 
سايبري راه بيندازيم. اگر آن گنبد آهنيِن سايبري شبيه به گنبدآهنين كنوني باشد كه محشر 
است اما يك سؤال! مگر اين جماعت خود را قدرتمند ترين قدرت سايبري معرفي نمي كردند؟

كان��ال تلگرامي هوش��يو نوش��ت: كيفيت اداره ش��هرها با 
به كارگيري ه��وش مصنوعي تفاوت محسوس��ي ب��ا اداره 
شهرهاي سنتي دارد. به كارگيري هوش مصنوعي در مديريت 
شهري باعث مي شود چالش هاي مديريت شهري راه حل هاي 
بهتري بيابند و مصرف بهينه انرژي با توجه به رشد روزافزون 
جمعيت شهرها تحقق بيابد. در ادامه، جنبه هايي از استفاده 

از هوش مصنوعي در اداره شهرها را مرور مي كنيم. 
    ساخت اماكن هوشمند

ش��ايد هنگامي كه در فيلم هاي علمي- تخيل��ي به آنالين 
ش��دن همه امكانات و زيس��تن در پهنه اي سراسر رباتيك 
برمي خوردي��م، آنه��ا را چني��ن نزدي��ك به زمان��ه خود 
نمي پنداشتيم؛ اما با س��اخت اماكن هوشمند در شهرهاي 
پيش��رفته و حتی فراتر از اين، س��اخت ش��هرهاي كاماًل 
هوش��مند، اين ايده به واقعيت بدل ش��ده است. در پنجم 
ژوئيه ۲۰۲۲ در ُرم ايتاليا پاركي هوشمند ساخته شده كه 
در سرتاسر آن ش��هروندان به اينترنت پرسرعت دسترسي 
دارند. وس��ايل ورزش��ي نصب ش��ده در پارك مي توانند با 
استفاده از فعاليت افراد، الكتريسيته الزم براي شارژ گوشي 
را فراهم كنند. سه نيمكت هوش��مند در پارك نصب شده 
كه نيروي خود را از پنل هاي خورشيدي دريافت مي كند و 
داراي امكاناتي چون راديو و اسپيكر هستند. سازه مجسمه 
در پارك مي تواند به ش��هروندان كمك كند و باعث تعامل 
بين افراد شود. بي ش��ك اماكني نظير اين پارك هوشمند، 
نشانه به كارگيري هوش مصنوعي در شهرداري و مديريت 
شهري است. با رشد فّناوري هوش مصنوعي و به كارگيري 
آن در اداره شهرها، زندگي شهروندان هرچه بيشتر باهوش 

مصنوعي گره مي خورد. 
    پهپادها يا تاكسي هاي پرنده

استفاده از پهپادها در سطح ش��هر براي تسهيل رفت وآمد 
و همچنين حمل ونقل يا انجام وظايف پس��تي يكي ديگر 
از بهره برداري هاي ش��هرداري از هوش مصنوعي اس��ت؛ 
امري كه مطمئن��اً در آين��ده نزديك ش��اهد به كارگيري 
بيشتر آن خواهيم بود و اكنون در برخي شهرها از آن با نام 
»تاكسي پرنده« ياد مي شود. تاكسي هاي پرنده يكي ديگر از 

جلوه هاي به كارگيري هوش مصنوعي در شهرداري هستند 
كه در جهت سهولت زندگي شهروندان عمل مي كنند. 

   دگرگوني در سيستم حمل ونقل شهري
به كارگيري ه��وش مصنوعي در ش��هرداري، در راه اندازي 
سيس��تم هاي مس��افربري آنالي��ن، انقالب��ي را در عرصه 
حمل ونقل رقم زد كه نتيجه آن س��هولت دريافت تاكسي و 
تضمين دردسترس بودن آن است. در سال ۲۰۰۹ شركت اوبر 
با راه اندازي اپليكيشن تاكسي آنالين تحول عميقي در حوزه 
حمل ونقل ايجاد كرد و در زمان كمي 7۰ درصد حمل ونقل 
شهري را به عهده گرفت. در واقع رسالت تاكسي هاي آنالين 
سهولت در امر جابه جايي مسافران و باال بردن سرعت انتقال 
است. عالوه  بر اينكه افراد مي توانند مسير نهايي سفر خود را 
به دقت انتخاب كرده و از امنيت بيشتري برخوردار شوند. در 
ايران نيز سيستم آنالين اسنپ از زمستان ۱۳۹۳ شروع به 
كار كرده است. اسنپ يك سيستم حمل ونقل آنالين است 
كه تحت مالكيت گروه اينترنت ايران قرار دارد. با استقبال 
گسترده از اسنپ و نقش آن در سهولت حمل ونقل، تپسي 

نيز به اپ هاي حمل ونقل آنالين پيوست. 
    گذرگاه هاي عابر پياده هوشمند

به كارگيري هوش مصنوعي در شهرداري با هوشمند ساختن 
همه سازه هاي شهر احتمال وقوع حوادثي چون تصادف و... 
را به حداقل رسانده است. براي حل مشكالت شهرها، اعم از 
ترافيك و انواع ازدحام، راه حل ديگري به نام گذرگاه هاي عابر 
پياده هوشمند ايجاد شده كه در هر لحظه اطالعات عابراني 
را كه به آن نزديك مي شوند، دريافت كرده و براساس تحليل 
داده به تعيين مسير و اهداف عابران مي پردازد. اين سيستم، 
اختراع ش��ركت انگليس��ي نو وايرلس است و اس��تفاده از 

گذرگاه هاي عابر پياده را تسهيل مي كند. همچنين، با توجه 
به شرايط محيطي، اين سيستم مي تواند به بررسي قوانيني 

براي تغيير رنگ چراغ هاي راهنمايي بپردازد. 
    كنترل ترافيك

هميشه در مديريت شهري ترافيك معضلي بزرگ قلمداد 
مي شود و براي حل آن راهكار انديشيده مي شود به كارگيري 
هوش مصنوعي در ش��هرداري مي تواند اين مشكل را حل 
نمايد. سيس��تم مديريت ترافيك هوش��مند با جمع آوري 
اطالعات مربوط به تعداد خودروها، حجم ترافيك، الگوي 
ترافيك و ذخيره داده ها در فضاي ابري، به پليس راهنمايي 
در كنترل زمان چراغ هاي راهنمايي كمك مي كند. استفاده 
از هوش مصنوعي در كنترل ترافيك در آينده نياز به مأموران 
راهنمايي رانندگي را براي كنت��رل ترافيك از بين مي برد 
همچنين داده هاي مربوط به ترافيك را نيز در اختيار پليس 

راهنمايي و رانندگي مي گذارد. 
    فناوري جمع آوري زباله در شهر هوشمند

همراه با گسترش و پيشرفت شهرها، با افزايش پسماندهاي 
ش��هري نيز مواجهيم؛ امري كه نياز به مديريت زباله را ايجاد 
مي كند. در اين زمينه نيز هوش مصنوعي مي تواند راهگشا باشد. 
منطق اقتصاد دايره اي به ما مي آموزد هر چيز دورريختني، قابل 
برگشت به چرخه مصرف نيز هس��ت. بنابراين اولين گام در 
سيستم هوش��مند جمع آوري زباله، شناس��ايي پسماندها و 

طبقه بندي آنها براي تفكيك زباله هاي قابل بازيافت است. 
براي تفكيك زباله معموالً از بينايي كامپيوتري و حسگرهاي 
اينترنت اش��ياء اس��تفاده مي ش��ود؛ كه تابع الگوريتم هاي 
تفكيك در س��طل زباله هس��تند و قبل از عمليات بازيافت 
اصلي، زباله هاي قابل بازيافت را جدا مي كنند. روباتيك يكي 
ديگ��ر از برنامه هاي مبتني بر هوش مصنوعي اس��ت كه در 
ش��هرهاي مختلف جهان براي جداسازي زباله هاي مختلف 
ظاهر شده و قابليت تفكيك زباله هاي تر، خشك، سمي و… 
را دارد. به عنوان مثال، در دوران پاندمي كوويد۱۹ در كشور 
چين، زباله هاي عفوني مربوط به بيماري كوويد ۱۹ توسط 
روبات ها جدا مي شد. سيستم دفع زباله نيز به صورت هوشمند 
زباله هاي آلوده به ويروس را از چرخه بازيافت خارج مي كرد. 

تاريخ به چه كار مي آيد؟ گنبدآهنين سايبري!

رنگ نزديك به سفيد جهان از چيست؟
كانال تلگرامي )انيشتين چي ميگه؟( نوشت: در مطالعه اي 
كه در سال ۲۰۰۲ انجام شد، ستاره شناسان دريافتند 
نوري كه از كهكشان ها و ستارگان درون آنها مي آيد در 
كنار همه ابرهاي گازي و گرد و غبارهاي قابل مشاهده در 
جهان، به طور متوسط، يك رنگ بسيار نزديك به سفيد 
ايجاد مي كند. آنها اين رنگ را Cosmic latte ناميدند 
)رنگ بژ رقيق شده همانند رنگ عاج فيل( قالب بودن 
اين رنگ در جهان به اين دليل است كه مناطقي كه نور 
قرمز، زرد و سبز توليد مي كنند كمي بيشتر از مناطقي 

است كه نور آبي توليد مي كنند. 

قاصدك ها چطور از گرده هايشان محافظت مي كنند؟
  »Modern Cogitation« كانال تلگرامي
نوشت: قبل از اينكه دانه هاي گياه قاصدك 
به پرواز در آيند تا نسل جديد را به وجود 
بياورند ممكن اس��ت اتفاقاتي برايش��ان 
بيافتد و نقش خود را نتوانند اعمال كنند. 
يكي از اي��ن اتفاق ها، غرق ش��دن در آب 
است. اما فرگش��ت راهي جلوي پاي اين 
گياه گذاشته. قاصدك ها آبگريز هستند و 
در صورت افتادن روي آب و حتي غرق شدن كامل در آن، خيس نمي شوند و بعد از خارج شدن از آن 

دوباره با نسيمي مي توانند بذرهاي خود را به پرواز در بياورند!
هر گل قاصدكي كه مي بينيد در واقع يك سرگل است كه خود از چندين گل به نام floret يا 
همان گلچه تشكيل شده است. هر سرگل توسط دو اليه برگچه زير گل محاصره شده است 
و اليه داخلي تا زماني كه دانه ها بالغ نشده اند راس��ت باقي مي ماند و بعد از رسيدن دانه ها به 
سمت پايين خم مي شوند تا دانه ها بتوانند به پرواز در آيند و پخش شوند. با اينكه دانه هايش 
به روش غير جنسي توليد مي ش��ود و براي اين كار نيازي به گرده افشان ها ندارد و از اين رو 
نسل بعد شباهت يكساني با گياه مادر خواهد داش��ت، اما از آنجا كه در اوايل بهار به فراواني 
يافت مي شوند، يكي از حياتي ترين منابع شهد براي حشرات گرده افشان هستند.  اين بار اگر 

قاصدكي را خواستيد در هوا فوت كنيد، قبلش با دقت بيشتري به آن نگاه بياندازيد.

پدر بزرگ و نوه ها
پرس��تو اميري در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: در يكي از ادويه فروشي هاي 
معروف و قديمي بازار تبريز، دو نوه  ۱۰ 
و ۱۵ س��اله )دو ب��رادر(، ك��ه از 
لباس هاي ش��ان پيداس��ت از خانواده  
متمولي هستند، تابستان ها به عنوان 
شاگرد مغازه جلوي دست پدربزرگ شان 
كار مي كنند.  پدرب��زرگ اغلب انتهاي 
مغازه نشسته و به حساب كتاب ها رسيدگي مي كند. نوه بزرگ، كه پدربزرگ علي آقا صدايش 
مي كند، پشت ترازو و دخل ايستاده و نوه  كوچك، كه پدربزرگ امير آقا صدايش مي كند، توي 

مغازه مي چرخد تا ادويه هاي موردنظر مشتري ها را توي كيسه ها بريزد. 
من و مادرم وارد مغازه شديم و سالم كرديم؛ اول نوه ها مؤدبانه جواب دادند و با خوش رويي 

خوش آمد گفتند و بعد حاج آقا. 
مادرم دستوراتش را داد، برادر كوچك تند و تيز كيسه ها را پر مي كرد. برادر بزرگ ترش خيلي 

جدي گفت: اميرآقا عجله كن. 
برادر كوچك گفت: چشم، و سرعتش را بيشتر كرد. 

از هر ادويه كه برمي داشت، بعدش فوراً دور ظرف ادويه را تميز مي كرد. كيسه هاي ادويه ها را 
كه گذاشت روي ترازو، برادر بزرگ تر دستي به مويش كشيد و گفت: آفرين. 

برادر كوچك تر به لبخندي سرخ شد و رفت يك  گوشه دس��ت به سينه ايستاد . برادر بزرگ 
شروع كرد به وزن كردن ادويه ها؛ پدربزرگ زيرچشمي نگاهش كرد و زير لب گفت: علي آقا... 

و دستور كوتاهش را طوري داد كه ما نشنيديم. 
نوه بزرگ گفت: چشم. 

كار ما داشت تمام مي شد، پدربزرگ به مردي كه با چرخ دستي چايي مي فروخت گفت: سه تا 
چايي بذار روي ميز، براي علي آقا و اميرآقا باقلوا هم بذار، من قند دارم نمي خورم. 

ما كه بيرون آمديم به نوه ها خسته نباشيد گفت و خواست كه بروند و كنار دستش بشينند تا سه 
تايي چايي بخورند.  اين مغازه، يك كالس درس واقعي ا ست؛ براي اين دو نوه كه دارند در جهاني 
واقعي و زير دست پدربزرگي جهان ديده، كار كردن، ش��اگردي كردن، روابط اجتماعي، پول 

درآوردن، باور داشتن به خود، مردمداري، مسئوليت پذيري و... زندگي كردن را مي آموزند.

نكاتي براي داشتن خواب بهتر و هوشياري باالتر
ناهيد عبدي در كانال تلگرامي خود نوشت: تحقيقات دكتر هوبرمن در دانشگاه استنفورد نشان 
داده است كه اين عوامل به بهبود كيفيت خواب كمك مي كنند: صبح ها ۱۰ تا ۳۰ دقيقه به 
نور خورشيد نگاه كنيد. شب ها از ساعت ۱۰ شب تا 4 صبح به نور اسكرين نگاه نكنيد. بين ۳تا 
6دقيقه در روز دوش آب سرد بگيريد. بعد از بيداري، مصرف كافئين را بين ۹۰ تا ۱۲۰دقيقه 
به تأخير بيندازيد. همين طور گفته مي شود دماي اتاقي كه در آن مي خوابيم، غذايي كه در 
طول روز مصرف مي كنيم، ميزان ورزش و كيفيت روابط اجتماعي ما بر روي مود و حس و حال 
ما در زمان بيداري و خواب تأثير دارد.  به نظر من يكي از عواملي كه ميزان خالقيت ما را طي 
روز تعيين مي كند، كيفيت خواب است. همين ميزان خالقيت است كه در نهايت كيفيت كار و 
نتايج عملكرد ما را رقم مي زند. همين طور كيفيت خواب روي كيفيت روابط اجتماعي ما تأثير 
مي گذارد. شبي كه خواب خوبي نداريم احتماالً خلق وخوي خوبي هم نخواهيم داشت و همين 
باعث مي شود ديگران را ناخواسته از خود دور كنيم.  پس موضوع خواب جدي تر از آن چيزي 
است كه خيلي ها دربارۀ آن فكر مي كنند. ما مي خوابيم تا در زمان بيداري، زندگي و حس و 
حال بهتري را تجربه كنيم. براي رشد فردي، رشد در زمينۀ شغلي و ارتباطات اجتماعي، خوب 

است به اين فاكتور حياتي، يعني كيفيت خواب بيشتر اهميت بدهيم. 

مدير اپل سامسونگ را به كپي كاري متهم كرد
كانال تلگرامي »ديجايتو« نوشت: وال  
استريت ژورنال در مستندي به مناسبت 
۱۵ س��الگي عرضه آيفون م��روري بر 
مسير تكامل اين دستگاه داشته است. 
در بخشي از اين مستند مصاحبه اي با 
»گرگ جازوياك«، مدير ارشد بازاريابي 
اپل وجود دارد كه سامسونگ را به كپي 
كردن از آيفون متهم كرده اس��ت.  در 
بخشي از اين مستند به اين موضوع اشاره مي شود كه چگونه گوشي هاي اندرويدي سال ها قبل 
از آيفون از نمايش��گر بزرگ تري اس��تفاده كردند. خبرنگار وال اس��تريت ژورنال از جازوياك 
مي پرسد كه سامسونگ و ديگر گوشي هاي اندرويدي چه تأثيري بر اين شركت داشتند. او در 
پاسخ رفتار اين شركت ها را آزاردهنده خطاب كرده و آنها را به كپي كاري ضعيف از فناوري اپل 
متهم مي كند.  جازوياك مي گويد: »رفتار آنها اعصاب خردكن بود، چون فناوري ما را دزديده 
بودند. آنها نوآوري ما را برداشتند و يك كپي ضعيف از آن درست كردند و صرفاً يك نمايشگر 

بزرگ تر روي آن قرار دادند. بله، هيچ كس در شركت ما خوشحال نبود.«
مدير ارشد اپل احتماالً به اولين نسخه هاي گلكسي S و گلكسي نوت اشاره مي كند. هر چند 
طراحي كلي اين محصوالت با آيفون فرق داش��ت، اما همچنان در بخش جلو يك نمايشگر 
لمسي و در زير آن يك دكمه هوم داشتند. نكته جالب اينجاست كه جازوياك مي گويد تنها 

كاري كه سامسونگ انجام داده استفاده از يك نمايشگر بزرگ تر بوده است. 
استيو جابز در زمان حيات به روش��ني اعالم كرده بود كه ايده نمايشگرهاي بزرگ را دوست 
ندارد، اما سامسونگ ثابت كرد كه كاربران طالب اين محصوالت هستند. پس از مرگ جابز، 
گوشي هاي اپل رفته رفته بزرگ تر ش��دند و برخي از پرفروش ترين مدل ها همان مدل هايي 
بودند كه نمايشگر بزرگ تري داشتند.  گفتني است كه اپل در سال ۲۰۱۱ به خاطر نقض پتنت 
از سامسونگ شكايت كرد و مدعي شد كه طراحي گوشي هاي گلكسي كپي آيفون است. اين 
شركت ابتدا توانست حكم جريمه اي يك ميليارد دالري را به دست آورد، اما بعداً اين جريمه 

كاهش پيدا كرد. سرانجام اين دو شركت در سال ۲۰۱8 با يكديگر مصالحه كردند.

 وقتي هلندي ها تصميم گرفتند 
خوب زندگي كنند

كانال تلگرامي عجايب جهان نوشت: اين سه تا تصوير از آمستردام هلنده 
كه توي ۱۰۰ سال با فاصله گرفته شده. اين نشون ميده يه روزي مردم 
هلند خودشون تصميم گرفتن درست و سالم زندگي كنن و امروز موفق 
شدن. ماشين ها رو كنار گذاشتن و آسمون آبي برگشته. ميانگين طول 

عمر و اميد به زندگي در هلند 8۵ سال اعالم شده. #زندگي_در هلند      

امريكا چه قدمي برمي دارد؟
اميرعلي ابوالفتح در توئيتر نوشت:  امريكا كه نمي خواهد يا نمي تواند بابت 
ماندن در برجام اقدامي انجام دهد، در م��ورد بهره مندي ايران از مزاياي 
اقتصادي برج��ام هم نمي خواهد ي��ا نمي تواند كاري كن��د. پس امريكا 
مي خواهد بابت اجراي تعهدات برجامي از جانب ايران، چه قدمي بردارد؟

 چرا كار امريكا براي تحريم ايران 
سخت شده است؟

مسعود براتي توئيت كرد: امريكا از ۲۰۱۹ در اعمال تحريم عليه ايران به 
هسته سخت رسيده است. يعني براي هر واحد فشار بيشتر بر ايران چند 
برابر انرژي بيشتر نسبت به سه سال قبل بايد مصرف كند. معادله اعمال 
تحريم، ايجاد فشار و احساس درد كه نفيو در هنر تحريم تبيين مي كند، 
به شدت تغيير كرده است. تحوالت اخير در موضوع روسيه و چين نيز 
كار را براي امريكا سخت تر مي كند. تهديد امريكا به اعمال تحريم بيشتر 

مانند ضرب االجل هاي چند ماه گذشته اش است. 
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