اين صفحه پيامه�ا،متنها ،عكسنوش�تها و خبرهاي كوتاه
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر میدهد .تالش بر این
اس�ت که دیدگاهها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکههای
اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.
آیينه نفس

ي كه زياد بهياد خدا باشد
كس 
مورد محبّت او قرار ميگيرد

آيتاهلل حاج آقا مجتبي تهراني(ره):
الل(ص) « َم ْ َ
اللِ أَ َح َّب ُه هَّ
��ول هَّ
َق َ
ال َر ُس ُ
الل»؛ ريش��ۀ كار ياد
��ر هَّ
ن أ ْكث ََر ِذ ْك َ
محبت او
مورد
شود،
او
متذكر
و
باشد
خدا
ياد
به
زياد
كه
كسي
خداست.
ّ
قرارميگيرد.ريشۀبدبختيهاغفلتازخداست؛وريشۀخوشبختيها،
به تعبيري ريشۀ شقاوتها غفلت از خداست .و ريشۀ سعادتها ذكراهلل
محبت كه قرار گرفتي ،عطايايش ميرسد .به هر مقدار به
است .مورد ّ
كمي ميدهم .متذكر
تعبير ،مجبورم اين حرف را بزنم ،چون دارم جنبۀ ّ
حبش بيشتر است .چارهاي هم جز اين نداري .آن
خدا بيشتر باشيّ ،
وقت اين تذكر و ذكراهلل از نظر اثر ،ضريبش نس��بت به ايام مختلف
ميشود .حاال عرض ميكنم .در ايامي مترتّب بر او كه حباهلل است
ميفهمي ضريبش مختلف ميش��ود .يكي از آنها فرض كنيد از نظر
هفته و ايام ميگويم .شبهاي جمعه است .در باب ماهها ،ماه مبارك
رمضان؛ و در بين باز ايامي كه سفارش شده است و اثر آن و ضريب آن
را باال ميبرد10 ،روز ا ّول ماه ذيالحجةالحرام استَ « .وا ْذ ُك ُروا هَّ
اللَ فِي
أَيَّا ٍم َم ْع ُدو َداتٍ » ،ميگويند ايام معلومات اين دهۀ ا ّول ذيحجه است و
ضريب را باال ميبرد .از روز ا ّول تا روز دهم .به ياد خدا بودن .در روايات
ما داريم ،حتّي نسبت به آثار اعمال صالحه هم ،زياد ميكند.
منبع :كانال تلگرامي «حاج آقا مجتبي تهراني رحمهاهللعليه»

 3رابطهاي كه به ازدواج ختم نميشود
شبنم همايونراد نوشت :اين سهدسته از رابطهها به ازدواج ختم نميشه
پس اگر قصد ازدواج داريد ،در اين روابط وقتتونرو تلف نكنيد )1:فردي كه
شما رو از دوستان و خانواده پنهان ميكنه .حتي بعد از گذشت مدت زيادي
از رابطه ،شما دوستان ايشون هم نميشناسيد )2 .فردي كه مدام با شما
قطع رابطه ميكنه و دوباره بر ميگرده )3.فردي كه ظاهرا ًو در حضور شما
يا واقعاً اعتقادي به ازدواج نداره و مدام از بديهاي ازدواج كردن ميگه.

عكس روز ناسا
كانال تلگرامي «عجايب جهان» با انتش��ار تصوير فوق نوشت :مقارنه
سيارات منظومه شمسي(مريخ؛ زحل و مشتري و زهره) بر فراز آسمان
پرتغال .كهكشان راه شيري هم وسط تصوير مشخصه.

پهپادهاي حزباهلل بر فراز «كاريش»
چه ميخواستند؟
عليرضا تقوينيا در كانال تلگرامي خود نوشت :رژيم صهيونيستي مدعي شده
كه  ۳فروند پهپاد حزباهلل بر فراز ميدان گازي كاريش (مورد مناقشه با لبنان)
رهگيري و منهدم كرده است .انهدام اين  ۳پهپاد توسط موشكهاي ضدهوايي
ناوچهها و هواپيماي اف  ۱۶اسرائيل انجام گرفته است .در اين خصوص چند
نكته بايد ذكر گردد:
 )1حزباهلل بدون ترديد به عمد اين پهپادها را ب��ه اين منطقه مورد اختالف
ارسال كرده تا هشداري جدي به اسرائيل در خصوص استخراج از اين ميدان
داده باشد .البته تلآويو فع ً
ال اس��تخراج از اين ميدان را متوقف كرده اما به نظر
ميرسد مقصود حزباهلل از اين اقدام تأثيرگذاري بر مذاكرات غير مستقيم در
خصوص تعيين خطوط آبي باشد.
 )2حزباهلل قصد انهدام سكو و شناور را نداشته زيرا اگر تمايل به اين امر داشت
ميتوانست از طريق اژدر ،موشك يا قايق تندرو به اين امر مبادرت كند.
 )3پهپادها به جاي حركت در ارتفاع پايين كه از گزند رادارهاي اسرائيلي مصون
بمانند در ارتفاعي پرواز كردهاند كه به عمد در ديد قرار بگيرند تا پيغام سياسي -
نظامي خود را منتقل كرده باشند.
 )4دبيركل حزباهلل تأكيد كرده بود كه در صورت نظر دولت مستقر در بيروت
و نپذيرفتن خواستههاي آن توسط رژيم صهيونيستي ،مقاومت آمادگي دارد تا
حاكميت لبنان را از طريق نظامي بر ميدان كاريش اعمال كند و به نظر ميرسد
اقدام امروز حزباهلل گام اول و هشداري در اين خصوص بوده است.
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اعتراض كاربران شبكههاي اجتماعي به سگگرداني و مطالبه مقابله با سگهاي ولگرد

طبیعتزندگیسگهارا
بهنام«روشنفکری»تاریکنکنید!

انتشار اخبار مبني بر مصدوميت دو کودک در روزهاي گذشته توسط سگهاي ولگرد باعث
شد بار ديگر مسئله مقابله با سگهاي ولگرد و سگگرداني در شبكههاي اجتماعي مورد
توجه قرار گيرد .كاربران از تجربيات خود و كودكانشان با سگگرداني در پاركها نوشتند

محسن سخنران:
كاش در مقابل اين همه گروه حامي سگهاي
ولگرد يه گروه حامي ك��ودكان هم بود كه از
حقوق اين بيچارهها در برابر سگهاي ولگرد و
ترسي كه در وجودشون انداخته دفاع ميكرد.
عليرضا زادبر:
به اين دلسوزي احمقانه و دخالت در چرخه
طبيع��ت بايد پاي��ان داد .پارك پر از س��گ!
رستوران با س��گ! آپارتمان با سگ! حتي در
غرب هم كه پ��در جد س��گداري در جهان
هستند براي حضور سگ در جامعه قانون و
جريمه دارند .تقليد كردنمان هم ناقص است!
 عبداهلل گنجی:
سگ فحش نیست اما نباید جایگزین بچه و
همسر شود و جای آنها بخوابد.رشد سگها
قارچ گونه شده و علیرغم جمهوری اسالمی،
بلعکس مذهبیها از سگ بازها شرم میکنند
و س��ر پایین از کنارشان رد میش��وند.در
هفته گذشته سگها٢،٣بچه را تلف کردند
اعتراضی از سوی سلبریتیها و روشنفکران
نشد اما اگر٢نفر چند س��گ را می گشتند
س��لبریتیها عزا میگرفتند و ش��بکههای
لندنی-سعودی را از بیکاری خارج میکردند
جواد جاللي:
«حيوان موذي را بكش��يد قبل از آنكه اذيت
رساند» در كشتن حيوان موذي ،هيچ فرقي
بين س��گ و سوس��ك و مگس و عقرب و...
نيست ،همه حيوانند ،همه حس دارند ،درد
ميكشند و ُح ّب ذات دارند؛ وقتي به راحتي
آب خوردن ،يك سوسك را ميكشي ولي در
مقابل كشتن ِ
سگ موذي مقاومت ميكني،

و از مسئوالن خواستند با ورود به مسئله اين آسيباجتماعي را ساماندهي كنند .كاربران
همچنين بر لزوم فرهنگس�ازي در برابر غذا دادن به حيوانات ولگ�رد و خطرات آن براي
شهروندانومحيطزيستنوشتند.درادامهبخشهاييازواكنشهايكاربرانمرورشدهاست.

كان��ال تلگرام��ي «آي��تاهلل العظم��ي ج��وادي آمل��ي
(مدظلهالعالي)» بخش��ي از بيانات ايش��ان را در ديدار با
مسئوالن ستاد غدير در ديماه  ۱۳۸۵به اشتراك گذاشت.
حضرت جوادي آملي فرمودهاند :توده مردم را خواص اداره
ميكنند و خواص را اَخص رهبري ميكنند .يعني صدها
كار در جريان غدير اتفاق افتاد و اتفاق ميافتد؛ ا ّما همه اينها
زير پوشش (الغدير) اميني (رضواناهلل عليه) است .اين يك
قدم برداشت و صدها نفر را راهاندازي كرد .و مرحوم شهريار
در يادنام��هاي كه براي مرحوم امين��ي (رضواناهلل تعالي
عليه) نوشتهاند ،يك غزل خوبي در وصف مرحوم اميني
سرود .گفت به اينكه:
(ال قلم الاّ امين ال رقم الاّ غدير /منطقش از هل اتي بازوي��ش از الفتي) .اميني كه راهاندازي
كرد ،بقيه راه ميافتند .معموالً براي پيشرفت معارف اس�لامي سه گروه كار ميكنند؛ يك
عده محقق .آنهايي كه مبلّغاند ،در ماه مبارك رمضان و
عده معلماند ،يك ّ
عده مبلغاند ،يك ّ
ّ
محرم و صفر و اينها ،يا در روزنامهها ،يا در بعضي مجالت در سطح فهم عموم يا قلم ميزنند ،يا
سخنراني ميكنند؛ اين تبليغ ميشود .آنها كه در حوزهها و دانشگاهها تدريس ميكنند ،باالتر
از مبلّغاند ،دارند تعليم ميكنند .آنها كه نظير اميني (رضواناهلل عليه) گوشهاي مينشينند
و ساليان متمادي چيز مينويسند ،تحقيق ميكنند .تحقيق در قلّه است ،تعليم در سينه اين
كوه دماوند است ،تبليغ در دامنه اين دماوند است!
ما اگر هميشه در دشت و اينها بخواهيم حركت بكنيم ،فقط در تبليغ حركت ميكنيم؛ ذات
اقدساله ميفرمايد :كه در دشت و هامون رفتن ،كار آساني است؛ (فال اقتحم العقبه) ،چرا كتل
نميرويد؟ (اقتحام كردن) ،يعني ريسك كردن .چرا همه در بيابان صاف راه ميرويد؟! كتل
هم برويد( ،عقبه) ،كتل؛ اينها را طي كنيد( .ف�لا اقتحم العقبه .و ما ادراك ما العقبه) .آدمي
كه در دشت است ،جايي را نميبيند؛ وقتي آمد باالي كوه ،جايي را ميبيند؛ فرمود :عقبه اين
است ،گردنه اين است ،كتل اين است!

خودروهاي جديد هيونداي راه ميروند!

يعني گرفتار تناقضي عميق هستي.
سيديوسف مرادي:
چه در روستا و چه در زمان كوچ در محيطي
بزرگ ش��دم كه س��گها يكي از ملزومات
آن س��بك زندگي بودند .همين حاال هم در
خانهمان در روس��تا سگ نگهداري ميشود.
سگها حق حيات دارند ،اما به شرطي كه ما
انسانها بر خالف نظم طبيعت در گسترش
جمعيت آنها دخالت نكنيم.
فائزه معصوميپور:
بچهها را براي چند دقيقه ب��ازي بردم پارك،
سگها اينقدر سر وصدا ميكردند كه بچهها از

ترس به من چسبيده بودند .دلم سوخت كه در
پارك كه براي بازي بچههاست ،سگها و يك
عده آدم از خود راضی بيشتر جادارند.اي كاش
يكي از مسئوالن هم بچهاش را پارك ميآورد!
محمدجواد محمدزاده:
چرا حامي حقوق سوس��كها نميش��يد؟
چرا حماي��ت از حقوق موشها ن َ��ه؟ يا مث ً
ال
مارمولكها؟ چ��را فقط از حقوق س��گها
اينطور افراطي دفاع ميكني��د؟ طوري كه
تشنگي يك سگ دلتون رو به درد مياره ولي
تكه پاره شدن يك انسان چهار ساله توسط
گ ولگرد ،عا ّدي هست براتون؟
س 

علي بيطرفان:
جمعآوري ،صادرات ،عقيمس��ازي و هر راهكار
ديگري براي سگهاي ولگرد امكانپذيره ولي قبل
از هر كاري بايد بساط اين مث ً
ال حاميان بيعقل و
بيمنطق و بيسواد حيوانات جمع شود.
محمدحسين عمار:
متأسفانه اين روزها خبرهاي ناگواري از حمله
سگهاي ولگرد به گوش ميرسه ،اگر به بعضي
روشنفكرانوسلبريتيهايدوزاريبرنميخوره
كسي نميخواد يه فكري به حال اين موضوع
بكنه؟ تا كي قراره بچههاي مردم با اين سگهاي
ولگرد يا سگگرداني تيكهتيكه بشن؟

نگاهي اجمالي به فرا واقعيت در متاورس
كانال تلگرامي «پايگاه جامع هوش مصنوعي»
نوشت :اينترنت پلتفرمي عمدتاً دوبُعدي است
كه از طريق دس��تگاههاي مختلف ديجيتالي
ميتوان با آن ارتب��اط برقرار ك��رد .متاورس
و فناوريهاي فوتورئاليس��تي ،با گس��ترش
واقعيت عيني و ورود آن به فضاهاي مجازي،
اوض��اع را تغيير خواهن��د داد و ب��ه نوعي فرا
واقعيت در متاورس شكل ميگيرد .پرسشي
كه ذهن متخصصان و م��ردم عادي را به خود
مشغول كرده اين است كه آيا اين فرا واقعيت
جديد ،صرف��اً قابليتهايي جدي��د به دنياي
واقعي ميافزايد ي��ا دنياي واقع��ي را به چيز
ديگري تبديل ميكند؟ فناوريهاي جديدي
همچون فراواقعيت در مت��اورس ،آنچه را كه
روزي داستان علمي -تخيلي به نظر ميرسيد،
محقق ميكنند و حد و مرز دني��اي واقعي را
پيوسته به چالش ميكشند.
فراواقعيت
مفهوم فراواقعيت به شبيهسازي نسخهاي از
واقعيت اشاره دارد كه از آن قابل تميز نيست.
تاريخچ ه اي��ن مفهوم را ميت��وان به ده ه ۹۰
نسبت داد ،زماني كه اخبار زنده در تمام طول
شبانهروز ،اخبار ميدان جنگ را از خاورميانه به
آن سر دنيا ميفرستاد .براي اولين بار در تاريخ،
نس��خهاي فراواقعيت از رويدادهاي عيني در
سراسر دنيا پوشش داده ميشد.
پيش از گفتن درب��اره فراواقعيت در متاورس
بايد بگوييم اين روزها ،فراواقعيت در جنبههاي
گوناگون زندگي ،از فيلترهاي اينس��تاگرام و
قابليتهاي تبديل چهره اس��نپچت گرفته
ت��ا صحنهه��اي ( CGIتصاوير توليدش��ده
توسط كامپيوتر) و ( VFXجلوههاي بصري)
فيلمه��اي س��ينمايي ،به چش��م ميخورد.
محتواي فراواقعيت ،مرز بين واقعيت و بازنمايي
مجازي آن را به اندازهاي كمرنگ ميكند كه
تمايزشان از يكديگر امكانپذير نيست .در واقع،

عالمه اميني ،الگوي تحقيق

محت��واي فراواقعيت اب��زاري قدرتمند براي
داستانگويي است كه ميتواند به طرق جديد
و غافلگيركننده ،مخاطبان را به وجد آورد.
تا چندي پي��ش ،خلق محت��واي فراواقعيت،
امري چالشبرانگيز و گرانقيم��ت بود .براي
مثال ،متخصصان  VFXمجب��ور بودند براي
توليد تنها چند دقيقه ،CGIماهها تالش كنند.
با اين حال ،پيشرفتهاي اخير هوش مصنوعي
توليد محتواي فراواقعيت را آسانتر و ارزانتر
كرده و جنب ه فوتورئال به آن بخش��يده است.
حاصل پيشرفتها ،توليد «محتواي ساختگي»
به دست الگوريتمهاي هوش مصنوعي مولد (با
حداقل مداخل ه انساني) بوده است .اكنون ديگر
هركسيميتواندمحتوايساختگيبسازد؛تنها
كافي است چند سلفي بگيرد و هوش مصنوعي
نرمافزارهاي گوشي هوش��مندش باقي كار را
انجام ميدهند ،البته تا زماني كه مردم عادي
هم بتوانند خودشان را داخل فيل م و بازي و ساير
تجارب محتوايي فراگير قرار دهند.
فراواقعيت در متاورس
طي  10س��ال آينده ،متاورس به سمت خلق
تجارب فراگير در محيطهاي مجازي فراواقعي
پيش خواهد رفت؛ اين محيطهاي مجازي پر

ادعاي جنجالي جفري ساكس درباره منشأ كرونا

صفحه توئيتري «امريكانا» با انتشار ويدئويي خبرداد :ادعاي جنجالي جفري ساكس ،استاد
دانشگاه كلمبيا پيرامون منشأ كرونا« :من به مدت دو سال رياست كميسيون كرونا مجل ه nLa
( cetمشهورترين مجلهپزشكي) رابر عهده داشتم .من كام ً
ال متقاعد شدهام كه اين ويروس از يك
آزمايشگاه بيوتكنولوژي در اياالت متحده بيرون آمده است و منشأ آن در طبيعت نيست!»

از آواتارهايي هس��تند كه از نظر چهره و صدا
درست شبيه خودمان هستند .در حال حاضر،
تقريباً هم��ه آواتارها و محيطه��اي مجازي
موجود در متاورس به دس��ت متخصصان ،در
قالب رندرين��گ ديجيتال ،توليد ميش��وند.
كاالهاي مجازي (كاالهاي لوكس و آواتارها)
خالقانه و ش��گفتانگيز به نظر ميرسند؛ اما
نه فوتورئال هس��تند و نه دوقل��وي ديجيتال
همتاي خود در دنياي واقعي به شمار ميروند.
مدلهاي هوش مصنوعي مول��د از دادههاي
دنياي واقعي اس��تفاده ميكنن��د ،تا تجارب
فراواقعي��ت در متاورس ،اش��يا و هويتهايي
را توليد كنند كه بازآفريني واقعيت زيس��ته
خودمان محس��وب ميش��وند؛ بدين ترتيب
ميتوان مقياس تجارب شخصيسازيش��ده
را بسط داد.
فراواقعي��ت ميتوان��د همان قطع ه گمش��د ه
پازل باش��د كه امكان حضور اف��راد عادي در
متاورس را فراهم م��يآورد .هوش مصنوعي
مولد ،اجازه ميدهد هم�� ه افراد ،هر زمانی كه
ي
ميخواهند به محتوايي جذاب و شخصيساز 
شده دسترس��ي داشته باش��ند .اين فناوري،
بهويژه اگر بخواهيم ش��مار كاربران متاورس

به اينترنت برس��د ،اهميت بااليي دارد؛ چون
متخصصان توليد محتوا هيچگاه قادر نخواهند
بود بهتنهاي��ي ،به تعداد كاف��ي آواتار واقعي و
تجارب محتواي��ي فراگير توليد كنن��د .اما با
همكاري هوش مصنوعي ،ميتوان از دادههاي
دنياي واقعي اس��تفاده كرد ،تا در مقياس��ي
وسيع ،محتواي س��اختگي فراواقعي ساخت.
با توجه به جزئيات فراوان دنياي واقعي ،تنها
هوش مصنوعي اس��ت كه ميتوان��د با ايجاد
فراواقعي��ت در متاورس ب��ه بازنمايي اصيل و
حقيقي از واقعيت تبديل شود.
دو دليل عمده براي ادغام فراواقعيت با متاورس
وجود دارد:
اول اينكه محتواي فراگير ،ب��ا ارائ ه آواتارهاي
فوتورئال و فضاهاي مجازي ،تجربهاي اصيلتر و
جذابتر براي افراد فراهم ميآورد .بدين ترتيب،
متاورس ديگر ب��ه بازي و س��رگرمي محدود
نميشود و رويدادهايي از قبيل مراجعه به دكتر،
ط كار را هم در بر ميگيرد.
كالس درس و محي 
دورهميهاي خانوادگي ،به جاي ويدئوكالهاي
بيكيفيت ،در محيطهاي س هبُعدي فراواقعي و
فراگير صورت ميگيرند .محتواي فراگير اجازه
ميدهد ،تا حتیاالمکان  ،مالقاتهاي حضوري
و رودررو را بازآفريني كنيم.
دليل دوم اين اس��ت كه ما تم��ام عمرمان را
صرف شكلدهي به هويتمان در دنياي واقعي
كردهايم و توليد چندين هويت جديد آنالين،
امري دشوار است .متاورس عرص ه خوبي براي
ايجاد نسخهاي جديد از خودمان است ،اما اگر
بتوانيم اين نسخه را بر مبناي هويت فعليمان
بس��ازيم ،كار آسانتر خواهد ش��د ،به طوري
كه فناوريهاي فراواقعي موان��ع را از ميان بر
ميدارد و اجازه ميدهد اف��راد عادي تجارب
روزمره خود را در محيطهاي مجازي بازآفريني
كنند و اين موضوع ،درست مثل فراواقعيت در
متاورس تأثيرگذار خواهد بود.

كان��ال تلگرام��ي «مجل��ه ه��وش
مصنوعي» نوشت :ش��ركت كرهاي
هيونداي در س��ال  2019كانسپت
اوليه مربوط به خودروي چهارپايي
را ارائ��ه كرد و اين ارائ��ه خيلي زود
ناديده گرفته ش��د و فعاليتي درباره
آن صورت نگرفت .در س��ال 2021
هيونداي از  Tigerرا ارائه كرد كه
كانسپتي پيشرفتهتر نسبت به نمونه اوليه بود و با جزئيات بهتر خودروي چهارپاي هيونداي
را به تصوير ميكشيد .طرحي كه قرار است به زودي توس��عه پيدا كند .هيونداي در ايالت
مونتاناي امري��كا مركز تحقيقاتي با بودجه  20ميليون دالري تأس��يس ك��رده و اين مركز
تحقيقات وظيفه ساخت و توسعه خودروي چهارپاي اين شركت را عهدهدار شده است .در
اين مركز  50متخصص هوش مصنوعي قرار است روي طرح خودروي چهارپا فعاليت كنند.
اين خودروي چهارپا قرار اس��ت براي جابهجايي تجهيزات مورد اس��تفاده ق��رار گيرد و نه
انسانها .هيونداي اعالم كرده احتمال دارد قابليتي به اين خودرو اضافه شود كه به آن توان
پرواز كردن هم بدهد و در واقع چيزي شبيه به يك هليكوپتر شود.

چرا بايد كشتيهاي خود را آتش بزنيد؟!
كانال تلگرامي «هش��ت بهش��ت»
بخش��ي از كت��اب «هن��ر ش��فاف
انديشيدن» اثر «رولف دوبلي» را به
اشتراك گذاش��ت .در اين بخش از
كتاب ميخوانيم :در قرن سوم پيش
از ميالد ،ژن��رال «ژيانگ يو» ارتش
خود را از رودخان��هاي عبور داد تا با
امپرات��وري كي��م نب��رد كن��د .در
حاليكه لشكريان او خوابيده بودند ،دستور داد تمام كشتيها را به آتش بكشند .روز بعد به
آنها گفت« :حاال فقط يك انتخاب داريد :فقط ميجنگيد! يا پيروز ميشويد يا كشته».
او با حذف گزينه عقبنشيني حواس س��ربازان را بر تنها چيزي كه اهميت داشت متمركز
كرد :جنگيدن .كورتس ،كشورگشاي اسپانيايي ،از همين كلك انگيزشي در قرن شانزدهم
استفاده كرد .او بعد از ورود به ساحل شرقي مكزيك كشتي خود را غرق كرد!
ژيانگ يو و كورتس ،استثناءاند .ما انسانهاي معمولي هر كاري ميكنيم كه تعداد گزينههاي
موجود بيشينه باشد .چرا تا اين حد غير منطقي رفتار ميكنيم؟
هر تصميمي مقداري از توان ذهني ما را مصرف ميكند و مدتي از زمان ارزشمند ما را ميگيرد.
ش��ركتهايي كه ميخواهند به تمام بخشهاي امور مش��تري پاس��خگو باش��ند ،نميتوانند
به هيچكدام پاس��خ بگويند .فروش��ندگاني كه به دنبال ش��ركت در تكتك معامالت هستند،
نميتوانند چيزي بفروش��ند .ما همواره ميخواهيم در آن واحد كارهاي زيادي بكنيم ،از هيچ
امكاني نميگذريم و ميخواهيم تمام گزينهها را همزمان در اختيار داشته باشيم؛ اما اين امر به
سادگي ميتواند موفقيت ما را نابود كند .بايد ياد بگيريم درها را ببنديم.
استراتژي زندگي خود را مثل استراتژي يك شركت بنويس :كارهايي را كه نبايد در زندگي
بكني بنويس .به بيان ديگر تصميمهاي حساب ش��دهاي بگير تا برخي چيزها را ك ً
ال ناديده
بگيري و وقتي شرايطش پيش آمد ،طبق ليست نبايدهايت رفتار كن .يك بار خوب فكر كن
و تصميمت را بگير كه سراغ چه چيزهايي ،حتي اگر فرصتش بود ،نروي .بيشتر درها ارزش
واردشدن ندارند ،حتي اگر به نظر برسد چرخاندن دسته در بسيار ساده است!
تصویر منتخب

حرفهايي كه از تنبيه بدني صدمهاش بيشتر است!

مجيد ميرزايي نوشت :من معتقدم حرفهايي كه بعضي از پدر و مادرا به بچهها ميزنند به مراتب
بيشتر از تنبيه فيزيكي به فرزندان صدمه ميزنه! مث ً
ال به بچه ميگن «تو هيچ وقت نميتوني مثل
خواهرت داستانهاي خوبي تعريف كني» يا «چرا سعي نميكني مثل برادرت نقاشيهاي زيبايي
ك چه تأثيرهاي مخرب بزرگيرو بچه ميذاره.
بكشي؟» شما نميدونيد همين جملههاي كوچي 
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