
    علي بهادر جهرمي:
فضا در تسخير دانش ايراني. ماهواره خيام با دقت 
تصويربرداري يك متر با همكاري روسيه به فضا 
پرتاب شد. از داده هاي خيام در ارتقای بهره وري 
كشاورزي، رصد منابع آبي، مديريت مخاطرات 
طبيعي، مقابله با جنگل خواري، پايش معادن و 
اكتشافات معدني و حراست از مرزهاي كشور 

استفاده خواهد شد. #ايران_قوي
    هادي طحان نظيف:

پرتاب موفق ماهواره خيام نش��ان داد برنامه 
فضايي اي��ران همچنان در حال پيش��رفت 
است و تحريم ها نمي تواند آن را متوقف كند . 
دقت باال و كاربردهاي متعدد اين ماهواره در 
كشاورزي، صنعت، محيط زيست و... حركت 

در مسير تحقق ايران قوي است. 
    محمد اكبرزاده:

بدون رسيدن به فضا بقيه كارها و پيشرفت ها 
ناقص اس��ت، ايران قوي در تمامي حوزه ها 

مستلزم رسيدن به فضاست. 
    محمد شلتوكي:

م��اژول رمزگ��ذاري ماهواره خيام توس��ط 
ايران تهيه و در ماهواره ق��رار گرفته و كليد 
آن هم در دست ايران است. حتي در مرحله 
كاليبراسيون و تست اوليه هم مهندسان روس 
فرامين را از طريق ايستگاه ارسال فرامين در 

خاك ايران به ماهواره ارسال مي كنند. 
    محمد فاضلي:

پرتاب ماه��واره خيام و ان ش��اءاهلل عملكرد 
درست آن چيزي است كه فهم دقيق اهميت 
فني، راهبردي و معامالت و معادالت امنيتي 
آن كار من نيست، اما درباره نام ماهواره خوش 
سليقگي ش��ده، خيام حتماً يكي از بهترين 

گزينه هاي نامگذاري بوده است. تبريك
    الف. ميرزايي:

يكي از استفاده هاي ماهواره خيام: اين ماهواره 
ج��زو ماهواره هاي س��نجش از راه دور اس��ت. 

ب��ا ماهواره هاي س��نجش از راه دور، مي توانيم 
مسائل مرتبط با كشاورزي را مديريت، گستره 
جنگل ها را شناسايي، خشكسالي ها را تشخيص 
و  وضعيت گياهان يك منطقه، همچنين حوادث 

غير مترقبه را بررسي و مديريت كنيم. 
    حامد شاهميري:

چندوقت پيش امارات يك ماهواره غيربومي 
رو با ماهواره بر خارجي تو خاك فرانس��ه به 
فضا پرتاب و دو دقيقه بعد سقوط كرد، اما در 
رسانه ها تيتر زدند امارات فضايي شد! در ايران 
پس از فضايي شدن اميد و نور بومي و امروز 
خيام با پرتاب موفق س��ايوز روسي حرف از 
استعمار ميزنن. يك فريم از جنگ روايت ها. 

    سعيده موسوي:
ماهواره بومي خيام از ايستگاه فضايي بايكونور 
قزاقستان توسط ماهواره بر سايوز به فضا پرتاب 
شد! الزمه رس��يدن به اين پيش��رفت ها »كار 
سخت است و پرهيز از تنبلي« تعميم اين روحيه 

به ساير بخش ها هم جرئت تهديد را از دشمن 
مي گيرد و هم اميد به اثربخشي تحريم را!

    ماهواره زاهدي:
ماهواره خيام كامالً به دست دانشمندان داخلي 
براي مقاصد صلح آميز و غيرنظامي در راستاي 
اهداف ايران قوي س��اخته ش��ده به علت وزن 
سنگين آن و ضريب اطمينان موفقيت پرتابگر 
سايوز پرتاب ماهواره خيام به كشور روسيه واگذار 
شد. ساير كشورهاي داراي قدرت ساخت ماهواره 

نيز پرتاب آن را به روسيه واگذار مي نمايند. 
    محمد مالي:

ماهواره تمام ايراني و بومي خيام كه دسترنج 
دانشمندان نخبه وطن است، افتخاري بزرگ 
و تاريخي براي ايران محسوب مي شود. خرد و 
انديشه ناب ايراني، هسته اتم را شكافت و حاال 
راهي مدارهاست. چه زيبا گفت پيامبر اعظم 
كه اگر علم در ثريا باش��د مرداني از سرزمين 

پارس به آن دست پيدا خواهند كرد. 

»خیام« خوش نام و خوش عاقبت برای کشور
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به پرتاب ماهواره ايراني خيام

پرتاب موفقيت آمي�ز ماه�واره ايراني »خي�ام يک« با هم�كاري روس�يه واكنش هاي 
غرورآفري�ن بس�ياري در ش�بكه هاي اجتماعي به هم�راه داش�ت. كارب�ران از تداوم 
موفقيت هاي فضايي كش�ورمان تش�كر و تقدير كردند. آنها اين موفقيت را كه با وجود 

تحريم ايجاد شده، حاصل پشتكار دانشمندان و خودباوري دانستند. اين ماهواره بناست 
با دقت تصويربرداري يک متري به كش�ورمان در ارتقای بهره وری كشاورزي و سالمت 
محيط زيست ياري رس�اند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران مرور شده است. 

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.

    تصویر منتخب

       تاسوعاي حسيني در ماسوله 
| از صفحه توئيتري كاربري با نام »ابراهيم«

 مسئوليت بزرگ رهبران مذهبي 
درباره قيام حسيني
آيت اهلل شهيد استاد مرتضي مطهري)ره(:

امام حسين)ع( به واسطه شخصيت عاليقدرش به واسطه شهادت 
قهرمانانه اش مالك قلب ها و احساسات صدها ميليون انسان است. اگر 
كساني كه بر اين مخزن عظيم و گرانقدر احساسي و روحي گمارده 
شدند - يعني رهبران مذهبي - بتوانند از اين مخزن عظيم در جهت 
هم شكل كردن و هم رنگ كردن و هم احساس كردن روح ها با روح 
عظيم حسيني بهره برداري صحيح كنند، جهان اصالح خواهد شد. 
راز بقاي امام حس��ين)ع( اين است كه نهضتش از طرفي منطقي 
است، بُعد عقلي دارد و... از طرف ديگر در عمق احساسات و عواطف 
راه يافته است. ائمه اطهار)ع( كه به گريه بر امام حسين سخت توصيه 
كرده اند، حكيمانه ترين دس��تورها را داده اند. اين گريه هاست كه 

نهضت امام حسين)ع( را در اعماق جان مردم فرو مي كند. 
تكرار مي كنم به شرط آنكه گروهي كه بر اين مخزن عظيم گمارده 
شده اند، بدانند چگونه بهره برداري كنند. دل بسي خون به كف آورد 

ولي ديده بريخت| اهلل اهلل كه تلف كرد و كه اندوخته بود؟ 
منبع: كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام به استناد 

كتاب »قيام و انقالب مهدي )ع( و مقاله شهيد«، ص۱۰۲

   آیينه نفس

چگونه در مرگ دوستان »مجازي« سوگواري كنيم؟

سيدياسر جبرائيلي در توئيتي نوشت: بيانيه ميرحس��ين موسوي يك بار ديگر ثابت كرد 
تقلب اسم رمز آشوب بود... ثابت كرد انتخابات بهانه بود، اصل نظام نشانه بود... ثابت كرد 
فتنه ۸۸ شورش عليه اسالم سياسي بود و اگر جمهور مردم در نهم دي ماه پوزه ديكتاتوري 

را به خاك نمي ماليدند، ارتجاع با تقلب به صحنه حاكميت باز مي گشت...

كانال تلگرامي »فراس��و« به نقل از يورونيوز 
نوشت: گسترش روزافزون فعاليت ها در دنياي 
مجازي و روابط مبتني بر آن، ما را با مس��ائل 
ت��ازه اي مواجه كرده اس��ت؛ از جمله تنظيم 
روابط با دوستان مجازي، كنترل و مديريت 
احس��اس هايي كه از اينگون��ه روابط حاصل 
مي شود، به ويژه غم و اندوه حاصل از آن. اگر 
يك كاربر فعال در شبكه هاي اجتماعي باشيد 
و كاربران زيادي را هم دنبال كنيد، تقريباً هر 
روز از طريق انتشار عكس��ي در اينستاگرام، 
پيامي در توئيتر و تصوير و متني در فيسبوك 
از فوت يكي از دوس��تان مج��ازي يا اعضاي 
خانواده آنه��ا خبردار مي ش��ويد، خبري كه 
اگرچه به اندازه درگذش��ت دوست و فاميلي 
كه س��ال ها با او رابطه اي حضوري داشته ايد، 
ناراحت كننده نيست، اما در هر صورت باعث 

تأثر مي شود. 
ناراحتي ما از خوان��دن اينگونه خبرها زماني 
بيشتر مي ش��ود كه با جس��ت وجوي بيشتر 
متوجه مي شويم تعدادي از توئيت ها، پست ها، 
عكس ها و ويديوهاي فرد فوت شده را پيش تر 
ديده و پسنديده بوديم و حتي آن شخص را 
بدون اينكه هويت دقيق و واقعي او را بدانيم، 
دنبال كرده ايم. همچني��ن زماني ناراحت تر 
مي ش��ويم كه به ياد آوريم باره��ا با فرد فوت 
 شده به صورت همزمان آنالين بوده ايم و چه 
بس��يار هم تماس متني، صوتي، تصويري با 
هم برقرار كرده بودي��م، اما پيوندهاي آنالين 

رو به افزايش، چه تفاوتي با روابط حضوري ما 
دارند؟ وقتي افرادي كه تنها به طور مجازي با 
آنها ارتباط داشته ايم، فوت مي كنند چه بر سر 

روح و روان ما مي آيد؟
دكتر ش��ري جيكوبس��ون، روان درمانگر و 
بنيانگذار هارلي تراپي مي گوي��د: »ذهن ما 
بسيار بسيار قدرتمند است و قادر است بدن ما 
را در مواجهه با يك محرك مجازي به همان 
واكنش معمول در مورد يك محرك واقعي، 
وادار كن��د. مثل همان حال��ت برانگيختگي 
جنسي كه در پي تخيالت فرد رخ مي دهد... 
همين مورد براي روابط شكل گرفته در فضاي 

مجازي نيز صادق است.«
از نظر ليتس��ا ويليام��ز، كارش��ناس روابط 
اجتماع��ي و مرب��ي تروي��ج ش��يوه صحيح 

سوگواري، نيز اين تصور كه نمي توانيد با فردي 
از طريق رسانه هاي اجتماعي رابطه معناداري 
ايجاد كنيد درست نيس��ت. به باور او، حتي 
برخي از روابطي كه افراد ب��ه صورت آنالين 
ايجاد مي كنند مي توان��د عميق تر از روابطي 
باشد كه در »دنياي واقعي« شكل گرفته است. 
چنانكه گاهي اوقات افراد تحت تأثير احساس 
امنيت بيش��تر، اطالعات و ذهنيات خود را با 
دوستان مجازي خيلي بيشتر از آشنايان شان 

در دنياي واقعي به اشتراك مي گذارند. 
بنابراين، درگذش��ت يك دوست مجازي نيز 
مي تواند به اندازه از دس��ت دادن يك دوست 

واقعي و حتي بيش از آن تأثربرانگيز باشد. 
به باور خانم ويليامز، در چنين مواقعي بسيار 
مهم است كه فرد آموخته باشد با اندوهي كه 

احساس مي كند احساس راحتي كند و پس از 
پذيرش آن مثاًل يك مراسم سوگواري آنالين 
برگزار يا در آن شركت كند. همچنين مي توان 
با مراجعه به صفحه ش��خص درگذش��ته در 
شبكه هاي اجتماعي، براي او پيامي با مضمون 

طلب آرامش نوشت. 
خانم جيكوبسون يادآور مي شود يك تفاوت 
رخ  داده در رواب��ط مجازي اين اس��ت كه به 
احتمال زياد احساس غم و اندوه فرصت بروز 
پيدا نمي كن��د، زيرا ممكن اس��ت در دنياي 
واقعي دوست مشتركي با فرد متوفي وجود 
نداشته باش��د كه به راحتي بتوان احساسات 

خود را با او در ميان گذاشت. 
خانم جيكوبسون براي مديريت اين احساسات 
پيچيده، توصيه مي كند كه حتماً فضايي براي 
سوگواري  پيدا كنيد. اين مي تواند هر فضايي 
باشد، از نوش��تن در فضاي مجازي گرفته تا 
رفتن به جنگل و برگزاري يك مراسم عزاداري 
كوچك يا نوعي مراسم يادبود، مانند ريختن 

خاك در درياچه يا دفن خاك در زمين. 
به اعتقاد او چون كه انس��ان با وجود برقراري 
روابط مجازي، در نهاي��ت موجودي فيزيكي 
اس��ت و در دني��اي واقعي زندگ��ي مي كند، 
همچنان ريشه هاي تكامل آن در محيط هاي 
طبيعي بيشتر است و به همين دليل، انتقال غم 
از فضاي مجازي به دنياي فيزيكي و وقت گذراني 
بيش��تر با درختان و نور خورش��يد، مي تواند 

ارزشمند و كمك  حال فرد سوگوار باشد. 

تقلب اسم رمز آشوب بود
فوأد شمس در توئيتي نوشت: بخشي از ناسيوناليست هاي ايراني براي من عجيب هستند. 
ناسيوناليسم شون فقط عليه افغاني ها، ترك ها، كردها، عرب ها و نهايتاً روسيه و چين است، 
اما به غرب، امريكا، اسرائيل و دولت هاي اروپايي كه مي رسند ديگه ناسيوناليست نيستن و 

عاشق غرب مي شوند. اين مدل ناسيوناليسم هم عجيبه!

اين مدل ناسيوناليسم هم عجيبه!

 نجات گونه هاي در حال انقراض 
به كمك فناوري هوش مصنوعي

كانال تلگرامي »مجله هوش مصنوعي« 
خبر داد: ه��زاران گون��ه روي زمين 
وجود دارد كه ما هن��وز چيز زيادي 
درباره آنها نمي دانيم و فقط مي دانيم 
بس��ياري از آنها در آس��تانه انقراض 
هس��تند. در اين راس��تا يك مطالعه 
جديد به كمك يادگيري ماش��يني 
انجام ش��د تا مش��خص ش��ود اين 
گونه هاي كمتر شناخته شده، چقدر در معرض خطر هستند.  بورگلت و همكارانش براي حل 
اين مشكل، به استفاده از فناوري يادگيري ماشين هوش مصنوعي روي آوردند. آنها الگوريتمي 
را براي پيش بيني خطر انقراض گونه هاي كمبود داده آموزش دادند. براي انجام اين كار، آنها از 
اطالعات ۲۸۳۶۳ نوع مختلف حيواني استفاده كردند كه IUCN قباًل ارزيابي كرده است.  به 
اين ترتيب، الگوريتم مي تواند ش��روع به درك عواملي )از جمله تغييرات آب و هوا، گونه هاي 
مهاجم، آلودگي و...( كند كه اغلب تعيين مي كنند يك گونه چقدر در معرض خطر است.  اين 
الگوريتم مشخص كرد كه ۵۶ درصد از اين گونه ها احتماالً در معرض خطر انقراض هستند، اما 
برخي از حيوانات داراي مشكالت عميق تري نسبت به بقيه هستند. به عنوان مثال، ۸۵ درصد 

از دوزيستان با كمبود اطالعات، در معرض خطر انقراض قرار دارند. 

صبر و ترميم
محمود مقدسي در كانال تلگرامي 
خود نوشت: گاهي مشكل بزرگي را 
حل مي كني��م و گاهي از پس هضم 
يك اتفاق ساده برنمي آييم. خيلي 
وقت ها، مس��ئله خود آنچ��ه اتفاق 
افتاده نيست، بلكه اين ما هستيم كه 
در آن روز در آن س��اعت ي��ا در آن 
زمان خاص، ناتوان از حل مسئله ايم.  
خيلي وقت ها ته كشيدن، بي ميلي، خستگي، كالفگي، ترس، شرم، وسواس يا اضطراب ماست 
كه حل يك مسئله را دشوار مي كند وگرنه اگر در روز خوبمان با همان اتفاق روبه رو مي شديم، 
خيلي راحت از پس آن بر مي آمديم و به راحتي مشكل را حل مي كرديم.  به عصرهاي جمعه، 
س��اعت هاي ديروقت آخر ش��ب، لحظات بيماري، موقعيت هاي اضطراب و ترديد، لحظات 
دلشكستگي، روزهاي سوگ، زمان هاي تنهايي طوالني و... فكر كنيد. اينها و لحظاتي از اين 
دست، زمان هايي هس��تند كه ما ناتوان تر و ش��كنند ه تر از آنيم كه بتوانيم مسئله اي را حل 
كنيم.  بايد اين زمان ها و گذرا بودنشان را به رسميت بشناسيم و به خودمان فرصت بدهيم. 
بايد بتوانيم بگذاريم بدون قضاوت اين لحظات بگذرند، آنها را به پاي بزرگي مشكل يا ناتواني 
هميشگي خودمان نگذاريم و اگر الزم بود از ديگري كمك بگيريم. بايد يادمان باشد    كه گاهي 
براي حل مس��ئله، به جاي درگير ش��دن با آن صبر كنيم و فرصت ترميم شدن به خودمان 

بدهيم. آنگاه همان مسئله دشوار برايمان قابل حل خواهد شد. 

تيغ دو لبه بازار بدهي
كان��ال تلگرامي »دني��اي اقتصاد« 
نوشت: بررسي يك پژوهش حاكي 
از آن است كه استفاده از ابزار اوراق 
مالي در اقتصاد ايران داراي دو وجه 
متماي��ز اس��ت. وجه نخس��ت كه 
مي تواند به يك مزيت تبديل ش��ود 
آن است، هنگامي كه سياستگذار در 
هزينه هاي خ��ود با كس��ري منابع 
روبه رو شود، مي تواند با انتشار اوراق بدهي ناترازي هاي بودجه را هموار سازد و از سوي ديگر 
مي تواند يك بازار مشخص براي اوراق متناسب با نرخ سود هدف ايجاد كند.  مزيت ديگر آن 
است كه دولت ها از تأمين مالي تورمي پرهيز مي كنند و از يك ابزار تأمين مالي غيرتورمي 
بهره مي  برند، اما استفاده از اوراق مالي وجه ديگري نيز دارد و آن اين است اگر دولت ها از اين 
ابزار به ش��كل بي رويه اس��تفاده كنند و به پايداري بدهي خود توجه نكنن��د، اين ابزار در 
بلندمدت مي تواند دردسرساز شود و خود فش��ار مضاعفي بر بودجه تحميل كند.  به همين 
دليل توصيه مي شود كه نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي با توجه به ويژگي هاي اقتصاد 

هر كشور در سطح استاندارد نگه داشته شود.

براي ازدواج شناخت ازدواجي نياز است
نيلوف��ر اهلل وردي در كانال تلگرامي 
خود نوشت: اولين تأثيري كه كسي 
بر ما مي گذارد، كافي نيست تا تعيين 
كند آيا او مي تواند همسري مناسب 
براي ما باش��د. ما به وق��ت احتياح 
داريم تا عالوه بر ظاهر فرد، ماهيت و 
شخصيت او را نيز كشف كنيم. البته 
واضح است كه ارتباط دوتايي براي 
اين امر كافي نيست و بعد از شناخت اوليه، الزم اس��ت كه فرد مورد نظر ما در كنار خانواده 
طرفين بررسي شود. يادمان باشد مالك هاي ازدواج با دوستي كاماًل متفاوت است. اگر ما چند 
سال است كه با هم رفيق گرمابه و گلستانيم دليل نمي شود، همسر خوبي هم براي هم باشيم. 
لطفاً بعد از تغيير رابطه دوستي به شناخت براي ازدواج، معيارهاي خودتان را در فرد مورد نظر 

به عنوان همسر مناسب بررسي كنيد كه قرار هست مادر يا پدر فرزند شما باشد.

 دعايي كه آيت اهلل فاطمي نيا 
از حديث پيامبر)ص( درست كرد

صفحه توئيتري غيررسمي منتس��ب به آيت اهلل فاطمي نيا در توئيتي 
به نقل از ايشان نوشت: از رسول خدا نقل ش��ده كه فرمود: »خداوند با 
خشنودي فاطمه خش��نود و با غضب او غضبناك مي شود.« من از اين 
دعايي درست كرده ام؛ اين را جزء دعاهايتان قراردهيد. مي گويم: خدايا ما 
را از خوشحال كنندگان حضرت زهرا قرار بده! چون اگر حضرت از كسي 

خوشحال شد، او سعادتمند واقعي و اگر ناراحت شد، بدبخت است.   

 چرا ما آدم ها كاري مي كنيم 
كه زندگي سخت تر شود؟

دانيال اميري توئيت كرد: كرونا نش��ان داد خيلي ساده ميشه رفت سر 
خونه و زندگي، ولي باز كه تموم شده همه اون رسم و رسومات و چشم 
و هم چشمي ها برگشته. چرا واقعاً ما آدم ها كاري مي كنيم كه زندگي 
خودمون سخت تر بشه، اونم به خاطر چي به خاطر حرف يك سري ديگه 

از آدم ها كه فردا يادشون ميره. 

چرا »خيام« را روس ها پرتاب كردند؟
كانال تلگرامي »فارس« نوش��ت: ايران در سال گذش��ته با پرتاب ماهواره 
»نور۲« توسط ماهواره بر قاصد، در تزريق ماهواره هاي زير ۵۰كيلوگرم به 
مدار ۵۰۰كيلومتري زمين موفق عمل كرد. در گام بعدي تزريق ماهواره هاي 
تا ۱۰۰كيلوگرم به مدار ۵۰۰ كيلومتري زمين تا انتهاي ۱۴۰۱ هدف گذاري 
شد. ماهواره خيام بيش از ۵۰۰كيلوگرم وزن دارد؛ بنابر اعالم سازمان فضايي 
ايران به دليل درصد بسيار باالي موفقيت پرتابگر سايوز، پرتاب ماهواره خيام 
به كشور روسيه واگذار شده است. با توجه به ضريب اطمينان باالي پرتابگر 
سايوز، بسياري از كشورهاي صاحب چرخه كامل فناوري فضايي كه خود 

توانايي پرتاب ماهواره را دارند نيز از پرتابگرهاي روسي استفاده مي كنند.

پس عزا بر خود كنيد  اي خفتگان
يكي از فعاالن توئيتر با نام كاربري »نظاره گر« نوشت: اگر در اين دهه 
]محرم[ توش��ه اي جمع كرديم و تغييري در رفتار ما حاصل ش��د كه 
الحمدهلل! اگر از فردا روز از نو و روزي از نو بود، به تعبير موالنا: پس عزا بر 

خود كنيد  اي خفتگان/ زان  كه بد مرگيست اين خواب گران. 
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