
با شكس�ت تيم ملي فوتبال ايران در برابر 
امري�كا، ايران با جام جهان�ي خداحافظي 
ك�رد. كارب�ران ش�بكه هاي اجتماعي در 
توئيت هايي ضم�ن ابراز تأس�ف از باخت 
تيم ملي و ع�دم موفقيت ب�راي صعود به 
تحلي�ل ب�ازي پرداختند. كارب�ران ضمن 
تأكيد ب�ر محبوبي�ت تيم ملي ن�زد مردم 
ايران، از ل�زوم درس گيري از اش�تباهات 
ب�ازي گفتن�د. در ادام�ه بخش هاي�ي از 
واكنش ه�اي كارب�ران را م�رور كرده ايم. 

   سيد فرزاد نجات نيا:
در هر عرصه اي مقابل امريكا رفتيم تو الك 
دفاع باختيم!  اي كاش الاقل از دنياي سياست 

توي ورزش درس مي گرفتيم. 
   سيدنظام الدين موسوي:

تيم مل��ي فوتبال اي��ران جانانه دف��اع كرد، 
جانانه جنگيد اما نتيج��ه را ناباورانه واگذار 
كرد. همچنان ب��ه تيم م��ان و بازيكنان مان 
افتخار مي كنيم و به آنها خداقوت مي گوييم. 

#پاينده_ايران
   علي چاهخوزاده:

خدا قوت به هر كسي كه براي ايران جنگيد 
و پاي وطن ايستاد. اما تاكتيك دفاعي بازي 
كردن كارآمد نبود هر چند هنوز پرچم ايران 

باالست، بچه ها متشكريم.
   آزاده محمدحسين:

فداي سرش��ون كه پيروز نش��دن، مهم اينه 
با ش��رافت بازي كردن. ول��ي اوني كه باخت 
همسايه بي شرف ما و امثالش بودن كه دارن 

شادي مي كنن ... 
   احسان تقدسي:

اين تيم زير بزرگ ترين عمليات رس��انه اي- 
رواني تاريخ عليه يك كشور وارد جام جهاني 
ش��د. بايد به تك تك اين بازيكنان خداقوت 
گفت. از حاال بايد براي جام جهاني بعدي برنامه 
و بازي تداركاتي داشت و زحمت كشيد. فوتبال 
ورزشي علمي است و همه چيز را نبايد به غيرت 

بازيكنان گره زد. 
   سيدعليرضا آل داود:

با وجود تمام مشكالتي كه براي تيم ملي عزيز 
ما درست كردند. بازيكنان ايران عزتمندانه 
جنگيدند... امريكا حتي كفش و لباس هاي 
ورزش��ي را به ايران تحريم  كرده. جاسوس 

خبرنگارهاش چندين ماهه به تيم ما استرس 
وارد مي كنن و از همه مهم تر اسطوره هايي 
كه بايد به تيم اميد م��ي دادن و يار دوازدهم 

امريكا شدن.
   محمدصادق عبداللهي:

تيم ملي را با تمام وجود دوست داريم؛ اما فوتبال 
هم مثل هر عرصه ديگري علمي و فني است. هر 
كه بيشتر فكر كند، تكنيك به خرج دهد، تحليل 
و كار كند و زحمت بكش��د، برنده است. مثل 
هميشه دعا مي كنيم از باخت ها درس بگيريم 
اما حيف كه ملتي هستيم كه بارها حاضريم از 

يك سوراخ گزيده شويم. #بازي_دفاعي
   سيدمحمد صادق موسوي:

جام جهاني ۲۰۲۲ براي تيم ملي ايران تموم 
شد و اين بازيكنان نشون دادن همچنان پرچم 
ايران باالس��ت... ما جلوي قهرمان جام اروپا 
و منتخب اروپ��ا و ولز بازي كردي��م اونم چه 
بازي هايي. از همين ج��ا از تك تك بازيكنان، 
از كي روش، از ساير اعضاي فني و... تيم تشكر 

مي كنم. #بچه ها_مچكريم
   سيدمهدي پيشنمازي:

تيم ملي زحمتش رو كشيد و مردونه جنگيد؛ 

خدا قوت بچه ها. بابت همون پيروزي مقابل ولز 
هم كلي دل مارو شاد كردين... 

   احسان منصوري:
هر نوع باخ��ت ايران از زهر تلخ تر اس��ت، چه 
واليبال باشد چه كشتي و چه فوتبال. مخصوصاً 
اين بار كه اينقدر به صعود نزديك بوديم. لعنت 
به همه آنهايي كه فشار رواني روي اردوي تيم 

در اين مدت گذاشتند. 
   علي عليزاده:

تيم ملي باخت. صعود نك��رد. خوب هم بازي 
نكرد. اما اين تيم، فارغ از هر نتيجه ، تيم ملي من 
است. هويت من است. نماينده وطنم. كودكي 
و نوجواني و جواني ام. مثل خانواده ام. و همانطور 
كه هزار رسانه مزدور نمي توانند تعلق من به 
خانواده ام را بگيرند، كسي نمي تواند تعلق من 

به تيم ملي ام را هم بگيرد. 
   امير صالحي:

ما هميشه سخت به دست مي آوريم و آسان از 
دست مي دهيم. اما مگر مي شود از حمايت تيم 
ملي كشورمان دست بكشيم؟! ايران و تيم ملي 
ايران و هر چه متعلق به اين سرزمين است با 

هويت ما گره خورده است. #هوادار_ايرانيم

   سيدعطااهلل مهاجراني:
تيم ملى ايران در مس��ابقه با تيم امريكا بسيار 
خوب بازى كرد. هر چند پيروز نش��د. همه ما 
مى بايست از زحمات كارلوس كى روش كه با 
انگيزه، حساس��يت و غيرت در صدد پيروزى 
تيم ملى بود و نيز از بازى خوب، غيرتمندانه تيم 
ملى ايران سپاسگزار باشيم. فوتبال همين است 

به اصطالح توپ گرد است، و دنيا ادامه دارد.
   سيدياسر جبرائيلي:

غم و شادي، شكست و پيروزي، خاصيت حركت 
است. باختيم، غمگينيم، اما از حركت بازنخواهيم 
ماند. پيش خواهيم رفت. و چه درس ها كه در اين 
فوتبال براي ماست. اگر حاضر صحنه نبوديم و 
فقط از نتايج بازي ها مطلع مي ش��ديم، همراه 
و شريك تيم مان نبوديم. همگي، همه جا بايد 

حاضر باشيم. با هم پيش رويم... 
   جواد جاللي:

درسته صعود نكرديد ولي خوب تو دل مردم 
ايران جا كرديد، يك بازي زيباي هيجاني و يك 
جشن شادي هم در بازي با ولز به مردم ايران 
هديه كرديد. از همه مهم تر خوب رسانه هاي 

لندن نشين رو چزونديد. خدا قوت بچه ها.

توپ گرد است مثل دنیا و دنیا ادامه دارد!
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به حذف ايران از جام جهاني

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

       رامين رضاييان در تركيب منتخب دور دوم مرحله گروهي جام جهاني
 از نگاه نشريه ماركا | برگرفته از شبكه هاي اجتماعي

خاك منيت و طالي خدمت
آيت اهلل جوادي آملي:

اگر كسي بخواهد يك شمش طال استخراج بكند، اين خروارها خاك 
را بايد زير و رو بكند تا يك ش��مش طال در بياورد، و كار عاقالنه اي 
هم هست؛ آن زحمت را براي شمش طال مي كشد. فرمود: شما در 
كارهايتان، هر كاري كه مي خواهيد بكنيد؛ چه كارهاي حوزوي و 
دانشگاهي باشد، چه خدمات سياسي باشد، چه خدمات اجتماعي 
باشد، براي مردم بخواهيد كار كنيد، خيري براي كشور در اقتصاد 
و فرهنگ برس��انيد، هر كاري بخواهيد بكنيد؛ اينها نظير شمش 
طالست، اينها ارزش دارد و الهي است. ولي يك مشت خاك ها هم 

هست كه اينها را بايد غربال بكنيد، به فكر اين خاك ها نباشيد! 
چه كسي اّول آمده، چه كسي دّوم آمده، چه كسي را با لقب صدا 
بكنيم، با چه لقب صدا بكنيم، به چه كس��ي بگوئيم )آيه(، به چه 
كسي بگوئيم )حجه(، به چه كسي بگوئيم )عظمي(؛ فرمود: اينها 
بازي است. اينها همان خروارها خاك اس��ت كه بايد كنار بزنيد، 
البالي اينها همان يك مشت طالست كه كار خيري است داريد 
انجام مي دهيد. اگر خدمت قرآني اس��ت، خدمت به مردم است، 
بهزيستي است، بهداشتي است، كشاورزي است، دامداري است؛ 
همين اينها طالست چون خدمت به جامعه اسالمي است. اّما اينكه 
من اينجور هستم، من بايد بگويم، نام مرا بايد ببرند؛ فرمودند: اينها 

همان يك مشت خاك است كه خودتان را به آنها نفروشيد. 
منبع: كانال تلگرامي »آيت اهلل العظمي جوادي آملي )مدظله العالي(« 

به استناد درس خارج تفسير قرآن كريم مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۹

   آیينه نفس

كشف گونه اي ديگر از نياكان پيشا تاريخي انسان با كمك هوش مصنوعي

كانال تلگرامي »نشنال جئوگرافي« منتشر كرد: عكسي جالب از يك شاهين توسط يك عكاس 
هندي گرفته شده كه اين پرنده شكاري را عضالني نشان مي دهد. اين پرنده پس از بلعيدن طعمه 
خود به دوربين عكاس نگاه كرد. عكاس هندي مي گويد شاهين در عكسي كه گرفتم بزرگ و قدرتمند 
ديده مي شود. اين يك لحظه خارق العاده بود. شاهين ها پرندگاني هستند كه به سرعت باورنكردني 

شهره و يكي از سريع ترين پرندگان هستند. آنها مي توانند به سرعت ۲4۲ مايل در ساعت برسند. 

فرزانه فردين فر نوشت: بزرگ ترين و بدترين خيانت پدر و مادر به فرزندشان اين است كه بچه شان 
را از كار بيندازند. يعني، كارهايي را كه فرزندشان قرار است انجام دهند پدر و مادر انجام دهند با 
اين عمل خيانت به فرزندشان مي كنند. مثاًل به جاي او حرف بزنند، به جاي او مشق بنويسند، 
به جاي او كار بكنند و به جاي او فكر بكنند. ما بايد بگذاريم بچه ها با خطا و اشتباه همه چيز را ياد 

بگيرند براي اينكه اين مسئله مربوط به رشدشان است. 

كانال تلگرامي »هوشيو« نوشت: دانشمندان در غار دنيسوا در 
سيبري باقي مانده كالبد دختر نوجواني را كشف كرده اند كه 
بررسي DNA او نشان  داد، پدر و مادر او از دو گونه مختلف 
انسان بوده اند. پژوهش ها نش��ان مي دهد، اين دختر نوجوان 
مادري نئاندرتال و پدري دنيسووا داشته است. اين دختربچه 
كه هنگام مرگ حدود سيزده س��ال داشته، بيش  از ۵۰ هزار 
سال پيش در غار دنيسواي سيبري فوت كرده است. حقيقت 
اين اس��ت كه وقتي باقي مانده كالبد او كشف شد، هيچ كس 
نمي دانست او دقيقاً كدام گونه از انسان است؛ دانشمندان تنها 
مي دانستند، او با بقيه فرق دارد و به  احتمال بسيار زياد او تنها 

نمونه از گونه دورگه خود در آن منطقه است. 
حال پژوهشگران شواهدي كشف كرده اند كه او تنها نبوده است. 
در سال ۲۰۱۹ پژوهشي انجام شد كه به تحليل آشفتگي هاي 
درهم پيچيده پيش  از تاريخ انسان مي پرداخت؛ در اين پژوهش، 
دانشمندان از هوش مصنوعي براي شناسايي گونه هاي نياكان 
ناشناخته انسان مدرن استفاده كردند. گونه اي ناشناخته كه 
انسان هاي نخس��تين آفريقايي، هزاران سال پيش به هنگام 

خروج از آفريقا با آنها مواجه شده و همزيستي داشته اند. 
ژائوم بِرترانِپتيت، پژوهش��گر »زيست شناسي دگرگشت« از 
دانشگاه »پُمپئو فابرا« در اسپانيا مي گويد: »حدود ۸۰ هزار سال 
پيش، مهاجرت بزرگ آفريقا ُرخ داد؛ زماني كه بخش بزرگي از 
جمعيت انسان هايي كه به آنها انس��ان هاي مدرن، امروزي يا 
انسان هوشمند مي گوييم قاره آفريقا را ترك و به ساير قاره ها 
مهاجرت كردند و پايه هاي جمعيت كنوني جهان را به  وجود 
آوردند. همان طور كه انسان هاي مدرن اين مسير را به سمت 
خشكي هاي اوراسيا طي مي كردند، آنها دستاوردهاي ديگري 
نيز از خود باقي گذاش��تند؛ از جمله توليدمثل با انس��ان هاي 

باستاني، پيشاتاريخي و منقرض  شده از گونه هاي ديگر.«
تا همين اواخر، تصور مي شد كه شركاي جنسي انسان هاي 
هوشمند، تنها شامل نئاندرتال ها و دنيسوواها مي شوند، ولي 
حاال با كمك هوش مصنوعي اين تصور اشتباه از آب درآمد. 

در اين مطالعه، به لط��ف الگوريتم هاي يادگيري عميق كه 
توده هاي پيچيده اي از كِد ژنتيكي انساِن باستاني و مدرن را 
غربال مي كرده، DNA يك نفر سوم كه از مدت ها قبل در 

اوراسيا حضور داشته نيز پيدا شد. 
پژوهشگران با استفاده از يك تكنيك آماري به  نام استنتاج 
بيزي، شواهدي يافته اند كه آن را »نفوذ سوم« نام گذاشته اند؛ 
يك جمعيت باستاني »شبح  مانند« كه انسان هاي امروزي در 

جريان مهاجرت آفريقا با آنها آميخته اند. 
اين پژوهشگران در مقاله خود نوشته اند: »اين جمعيت يا به 
زيرشاخه نئاندرتال- دنيسووا مربوط مي شود يا خيلي زودتر 
از دودمان دنيسووا جدا شده است.« مي توان برداشت كرد 
كه اين جمعيت تازه كشف  شده، سومين جمعيت در تاريِخ 
جنسي انسان هاست و آنها احتماالً تركيبي از نئاندرتال ها و 

دنيسوواها بوده باشند. 
يكي از اعضاي تيم آقاي مايوخ موندال، ژنوم شناس از دانشگاه 
تارتو در استوني، در بيانيه مطبوعاتي اين كشف گفت: »نظريه 
ما با نمونه تركيبي كه اخيراً در غار دنيسووا كشف شد، مطابقت 
دارد. اگر چه هنوز نمي توانيم احتماالت ديگر را نيز رد كنيم.«

اگرچه هنوز كارهاي بيشتري براي انجام دادن وجود دارد و 
اين دو پروژه پژوهشي مستقيماً به  هم مرتبط نيستند، ولي 
از يك طرف، با توجه به نتايجي كه يادگيري عميق در هوش 

مصنوعي به دست آورده است، اين نتايج هوش مصنوعي و 
فرضيه جمعيت سوم، نظريه فسيل هيبريدي دختر نوجوان 
غار دنيس��ووا را تأييد مي كند. به اين معني كه نه  تنها يك 
دختربچه كم سن از پيوند مادري نئاندرتال و پدري دنيسووا 
به  دنيا آمده است، بلكه جمعيتي از پيوند اين دو گونه انساني 

وجود داشته است. 
همچني��ن در س��ال ۲۰۱۸ تيم ديگ��ري از پژوهش��گران 
ديرينه شناس، شواهدي شناسايي كردند كه آن را »سومين 
رويداد قطعي آميزش نژادي« در كنار دنيسوواها و نئاندرتال ها 
مي نامند. در اين  رابطه در اوايل سال ۲۰۱۹ دو مقاله ديگر نيز 
منتشر ش��د كه »جدول زماني، چگونگي برخورد زيستي - 
جغرافيايي و توليد مثل مشترك« آن گونه هاي منقرض  شده 

را با جزئياتي واضح تر از هميشه رديابي مي كرد. 
البته هنوز تحقيقات بيشتري در اين رابطه بايد انجام شود. 
اس��تفاده از اين نوع تجزيه  و تحليل ه��وش مصنوعي، يك 
تكنيك كامالً جديد در رشته انسان شناسي- ديرينه شناسي 
است و شواهد فسيلي شناخته  شده اي كه ما با آنها سروكار 

داريم، به طرز شگفت انگيزي ناچيز است. 
با اين  حال، طبق تحقيقات انجام  شده، چيزي كه تيم پژوهشي 
پيدا ك��رده، نه تنها يك فرآين��د دروني را كه مدت هاس��ت 
فراموش  شده توضيح مي دهد، بلكه بيان مي دارد ما چگونه 
به انسان امروزي تبديل  شده ايم. ژائوم بِرترانِپتيت مي گويد: 
»ما در تالش��يم تا جاهايي را كه در ژنوم واگرايي زياد دارند، 
پيدا كنيم و بفهميم كه كدام نئاندرتال و كدام دنيسووا است 
و سپس ببينيم كه آيا اينها كل تصوير را توضيح مي دهند يا 
خير. همان طور كه اتفاق مي افتد، اگر بخش هاي نئاندرتال و 
دنيسووا را كم كنيد، هنوز چيزي در ژنوم وجود دارد كه بسيار 
واگرا است و اين بخش بس��يار زياد است. ما مي توانيم از اين 
بخش اسرارآميز نتيجه بگيريم كه گونه اي ديگر نيز به  غير از 
نئاندرتال و دنيسووا وجود داشته است، گونه اي كه هنوز از آن 

چيزي نمي دانيم و مثل شبح مي ماند.«

شاهيِن عضالني! بزرگ ترين اشتباه پدر و مادر

 اگر جاي فلپس و بولت را عوض كنيم
ديگر قهرمان نخواهند بود

كانال تلگرام��ي »مهارت هاي زندگي« 
نوشت: مايكل فلپس بزرگ ترين شناگر 
تاريخ اس��ت و قدش ۱۹4 س��انتي متر 
است.  يوسين بولت هم بزرگ ترين دونده 
تاريخ است و او هم ۱۹4 سانتي متر قد 
دارد. اما اگر اين دو نفر جا به جا مي  شدند 
نه فلپس بزرگ ترين شناگر تاريخ مي شد 
و نه بولت بزرگ ترين دونده تاريخ.  چرا؟

فلپس باالتنه بلند و پايين تنه كوتاهي دارد و اين باعث مي شود سريع تر از بقيه خودش را در 
آب رو به جلو هل بدهد و برعكس بولت پايين تنه بلند و باالتنه كوتاهي دارد و باعث مي شود 
بتواند گام هايش را بلندتر از بقيه بردارد. حاال فكر كنيد جاي اين دو نفر عوض مي شد!؟ مي شود 
نتيجه گرفت اولين شرط بهترين بودن اين است كه در بهترين جاي ممكن خودت را قرار بدهي 

وگرنه شايد چيزي زياد تغيير نكند!
اين ماجرا در برندسازي شخصي »تناس��ب« ناميده مي شود. تناسب به معني متناسب كردن 
هدف و مسير زندگي با ويژگي هاي »خود« است. يك هدف و مسير كه متناسب كسي ديگر است 
براي ما لزوماً تناسب ندارد زيرا او با ما فرق دارد.  بياييد ريزبينانه تر به داستان نگاه كنيم؛ مايكل 
فلپس طول دست هايش از بدنش ۱۱ س��انتي متر بلندتر است و شماره پايش نسبت به قدش 
چهار شماره بزرگ تر است. احتماالً وقتي به دنيا آمده مادرش خيلي غصه خورده و دوستانش در 
مدرسه او را مسخره كرده اند كه يك بدن »بي تناسب« دارد. عالوه بر اينها در كودكي به اختالل 

كم توجهي- بيش فعالي )ADHD( مبتال شد!
اما اين نوع از بي تناسبي يك تناسب است براي ورزش شنا كه دست هايش را به يك پروانه قوي 
پيشراننده و پاهايش را به كفش غواصي تبديل مي كند و حتي اختاللش هم شايد او را آماده 

تمرين هاي بيشتر مي كند!
 نتيجه: تناسب به معني تناسب با ديگران نيست. بلكه تناسب انتخاب ها با ويژگي هاي فردي است 

و اگر اين تناسب برقرار باشد، بي تناسبي را هم مي توانيم هوشمندانه به تناسب تبديل كنيم!

كي روش حاال هموطن و بخشي از ماست
سعيد آجرلو در كانال تلگرامي خود 
نوشت: كي روش تبديل به سپر تيم 
ملي مقاب��ل انواع و اقس��ام حمالت 
سياس��ي و رس��انه اي ش��ده است. 
كي روش قوي ترين رسانه ايراني در 
جام جهاني قطر است كه كاركردي 
فرا فوتبالي پيدا ك��رده. واقعيت اين 
اس��ت كه ما به زباني گويا و سرخ اما 
متين و منطقي در مقابل ادبيات متكبران��ه غربي نياز داريم كه اين نق��ش را در غياب زبان 
روشنفكران و ورزشكاران و هنرمندان و در يك كالم مشهورها، كي روش به عهده گرفته است. 
او گرچه ايراني نيست ولي زبان ملي گرايي و  وطن دوستي ايرانيان شده است. چنين وضعيتي 
گرچه در غياب شخصيت هاي هم ميهن، درام و تلخ مي نمايد اما دقيقاً همان چيزي است كه 
براي هويت بخشي و انتقال حس جنگجويي به تيم ملي الزم است. كي روش حاال هموطن و 

بخشي از ماست.

 دعواي ايالن ماسك و اپل
 آيفون دارها نگران باشند

كانال تلگرامي »زوميت« مطرح كرد: 
ايالن ماس��ك ادعا مي كن��د اپل به 
داليلي نامشخص تهديد كرده است 
كه از خدمت رس��اني به اپليكيشن 
توئيتر در فروشگاه آنالين اپ استور 
»خودداري مي كند.« اي��ن ادعا در 
حالي مطرح شده كه ايالن ماسك در 
توئيت ديگ��ري گفته اپ��ل »تا حد 
زيادي« تبليغات را در توئيتر متوقف كرده است. ماسك همچنين در يك نظرسنجي از اپل 
درخواست كرده است جزئيات سانسورهاي انجام  شده در پلتفرم هاي اين شركت را كه روي 
كاربران اثر مي گذارند، منتشر كند. تحليلگران از هفته ها قبل پيش بيني كرده بودند كه پس 
از تصاحب توئيتر به دست ايالن ماسك، رابطه  شبكه اجتماعي متن محور با اپل وارد حاشيه 
شود. ماسك قباًل بارها از اپل به خاطر كارمزدهاي اپ استور انتقاد و آن را »ماليات بر اينترنت« 

خطاب كرده است. 
فيل شيلر، رئيس اپ استور، مدت كوتاهي پس از بازگشت حساب كاربري رئيس جمهور سابق 
امريكا به توئيتر، حساب خود در اين شبكه  اجتماعي را حذف كرد تا به شايعه هاي مربوط به 
رابطه  توئيتر و اپل دامن بزند.  تيم كوك، مديرعامل اپ��ل، دو هفته پيش به هنگام مصاحبه 
با رسانه ي CBC News در اقدامي بي س��ابقه به تحوالت توئيتر واكنش نشان داد. كوك 
گفت كه مديران توئيتر گفته اند نظارت بر محتوا را ادامه مي دهند و او روي اين وعده حساب 
باز مي كند.  در همين حين ايالن ماسك گفته است كه قصد دارد سخت گيري هاي توئيتر را 
كاهش دهد. او مي خواهد حساب هاي تعليق  شده  توئيتر را به اين پلتفرم برگرداند، اقدامي كه 

باعث بازگشت بدترين كاربران اينترنت به توئيتر مي شود. 
توئيتر مدت هاست كه قوانين نظارت بر محتواي اپ استور را مي آزمايد. اپل پيش تر با موفقيت 
پلتفرم هايي مثل ديسكورد و تامبلر را مجبور كرده است كه محتواهاي توهين آميز را پنهان 
يا به طور كلي مسدود كنند. توئيتر يكي از معدود پلتفرم هاي بزرگ امروزي است كه انتشار 
محتواهاي مستهجن را خالف قوانينش نمي داند. افشاگري هاي يكي از مديران سابق توئيتر 
نشان مي دهد كه اين شبكه اجتماعي بارها درباره  محتواهايي مثل توهين  نژادي يا هشتگ هاي 

حاوي توئيت هاي بزرگساالنه، با سياست هاي اپل مخالفت كرده است. 
اگر ادعاي ماسك حقيقت داشته باشد، احتماالً اپل در بهترين حالت اجازه  انتشار به روزرساني 
جديد براي توئيتر را صادر نمي كند و در بدترين حالت به حضور توئيتر در اپ استور خاتمه 
مي دهد. حذف كامل توئيتر از اپ اس��تور عواقب ش��ديدي براي اين شبكه اجتماعي در پي  

خواهد داشت.

اسالم دين مقدس بازي نيست
صفحه غير رسمي منتسب به آيت اهلل فاطمي نيا در توئيتي به نقل از مرحوم 
فاطمي نيا)ره( نوشت: اسالم، دين مقدس بازي نيست؛ دين نظر بلندي و 
عقل است. آدم مقدس را در اين بازار نمي خرند؛ آدم روشن مي خواهند. 
آيت اهلل بهاري مي فرمود: »اگر براي نمازشب رمقش را نداشتي، در همان 
رختخواب يك يا اكرم االكرمين بگو«. گاهي چون همين را با تمام جان 

مي گويي، گشايشي رخ مي دهد كه در نماز با كسالت نيست. 

دخترهاي هندباليست ايراني  دوباره گل كاشتند
سيدصادق حسيني در توئيتي نوش��ت: دختران هندباليست دوباره گل 
كاشتن و با سه بازي و سه پيروزي برابر هند، ازبكستان و استراليا و پيش 
از پايان مرحله مقدماتي نوزدهمين دوره مسابقات آسيايي در كره جنوبي؛ 

سهميه رقابت هاي جهاني رو به دست آوردن. دم شون گرم.

استفاده از اين سيب زميني ها ممنوع!
ايلنا نوشت: سيب زميني هاي سبز شده )كه نور باعث توليد ماده كلروفيل 
در سيب زميني مي ش��ود و به رنگ س��بز درمي آيند( را بايد دور بريزيد. 
ماده كلروفيل سمي نيست، ولي سبز ش��دن نشانه اي از افزايش فعاليت 
توليد سم است. سم سيب زميني در پوس��ت و جوانه هاي آن وجود دارد. 
اين سم وقتي وارد بدن مي شود بيماري هايي از جمله بيرون روي، حالت 
تهوع، تب، سردرد و دل درد ايجاد مي كند. براي مطمئن بودن از سالمت 
سيب زميني ها بهتر است هميش��ه آنها را پوست بكنيم. همچنين براي 
جلوگيري از سبز ش��دن و جوانه زدن سيب زميني ها بهتر است به اندازه 

مصرف خود خريداري كنيم و آنها را در جاي مناسب نگه داريم.

مهرباني زنده است
محمد مالي در توئيتي نوشت: جمالت تايپ شده روي كاغذ را مي خوانم 
و به حاج  آقا نگاه مي كنم. موهايش يكدست سپيد  است و نگاهش پدرانه. 
دل نگران زوج هاي جوان است. از وقتي اوضاع مسكن به اين روز افتاد، فكر 
كرد كه بايد به سهم خود كاري كند. اما او مي گويد: امان از ماليات بر ارزش 
افزوده كه كار خير نمي شناسد.    دربرگه نصب شده به در ورودي مشاور 
امالك كه تصوير آن آمده، نوشته شده است: »مالكيني كه قصد تجديد 
قرارداد با مستأجر قبلي خود با نرخ اجاره پارسال تمديد نمايند، در اين دفتر 

امالك قولنامه به صورت رايگان نوشته مي شود.«
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