
    محمد مهدي خالقي:
خدا توفيقات حاج آقاي رئيس��ي را هر روز 
بيشتر كند. در يكسال س��فر به ۳۱ استان 
كار بسيار مهمي اس��ت. مديريت جهادي 
- ميدان��ي، هم به كيفي��ت خدمات دولت 
مي افزايد و هم كميت را افزايش مي دهد. 
حتي مي تواند به كاهش فسادها كمك كند. 

#سفرهاي_استاني
   علي نادري:

ش��ايد اين تصوي��ر، تكراري ترين ق��اب از 
رئيس جمهور در يكس��ال گذشته باشد. در 
جمع مردم. تصوير مربوط اس��ت به س��فر 
كرمان، آخرين س��فر از دور اول س��فرهاي 
اس��تاني. كارنامه يكس��اله را باي��د در اين 
قاب هاجست وجو كرد. اينكه در يك سالگي 
دولت، كنار همه كارها يك دور به كل استان ها 

سركشي شده يعني تالش شبانه روزي. 
   عبداهلل گنجي:

رئيس جمهور در يك س��ال يك دور كامل 
سفرهاي استاني را به پايان برد. بايد به ايشان 
و همكاران خصوصاً آقاي مرتضوي خدا قوت 
گفت. گنجين��ه اي ب��راي تصميم گيري و 
قضاوت جمع كرده اند. پيشنهاد مي كنم دو 
سال آينده اين سفرها لغو و كنترل تعهدات 
و مصوبات در س��ال چهارم دولت با شروع 

مجدد اين سفرها انجام شود. 
    احمد روستايي:

س��فر رئيس جمهور به ۳۱ اس��تان و ثبت 
تصاويري مانند لباس خاكي رئيس جمهور 
ارزشمند اس��ت و قابل تقدير. اما قضاوت 
نهايي براس��اس اي��ن لباس ه��اي خاكي 
نيست، قضاوت با تصاوير رونق سفره هاي 

مردم اس��ت كه اميدواريم در پايان چهار 
سال آقاي رئيس��ي با اتكاء به تجارب اين 
س��فرها و ش��ناخت هاي دقيق، شاهدش 

باشيم. 
    اميد دانايي:

دور نخست سفرهاي آقای رئيسي به پايان 
آمد كاري جهادي و عالي بود. رئيس جمهور 
پايتخت نشين نمي تواند مشكالت كشوري 
به پهناوري ايران را آن هم با سيستم فشل 
بروكراسي به خوبي دريابد. مهم اما پيگيري 
و عمل به وعده هاي داده شده به مردم است. 
اگر س��فرها نتيجه بخش نباش��د، خودش 

پاشنه آشيل دولت مي شود. 

    كمال لطفي:
اين تصوير به عنوان يك ق��اب ماندگار در 
تاريخ انقالب ثب��ت خواهد ش��د آنجا كه 
طوفان شن هم حريف رئيس جمهور براي 
حضور در جم��ع ولي نعمت��ان انقالب در 
محروم ترين نقطه كرمان نشد و دعاي خير 
همين مردم گره ه��اي بزرگي را باز خواهد 
كرد كه عقل جماعت محاسبه گر و مادي گرا 

فرسخ ها از آن دور است. 
    محمد جواد مرادي:

از »َقباي ايتاليايي« تا »َقباي خاكي« كلي راهه. 
    حامد عاقل:

اين عكس خاكي رو بايد قاب بگيرن و بزنند 

تو اتاق همه مسئوالن كه غيرت و وجدان تو 
كار يادشون نره.

    حسين نوروزي:
اين تصوير خاكي از س��فر آقای رئيس��ي 
به كرمان رو كه ديدم ناخ��ودآگاه ياد اول 
انقالب افتادم... حاجي حداقل جمعه ها رو 

استراحت كن ديگه. 
    حمودي:

كافي ب��ود ي��ه رئيس جمه��ور خارجكي 
لباس��ش بخاطر ديدار با م��ردم اينطوري 
خاكي ش��ده بود... همه پيج ه��اي فكت و 
پيج هاي زرد درباره ا ش پست مي ذاشتند و 

شروع مي كردند به خودتحقيري

 حاال نوبت عمل به وعده ها 
با اتكاء به شناخت دقيق ميدان است

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به پايان دوره اول سفرهاي استاني رئيس جمهور

پايان دور نخس�ت س�فرهاي اس�تاني دولت س�يزدهم در هفته گذش�ته با سفر به 
اس�تان كرمان به پايان رس�يد؛ اعالم اتمام دور نخس�ت با واكنش هاي بس�ياري از 
سوي كاربران ش�بكه هاي اجتماعي همراه بود. كاربران اين س�فرها را براي شناخت 
ميداني مش�كالت و فهم دقيق مختصات مسائل كشور ضروري دانس�تند اما تأكيد 

داش�تند مهم تر از اصل اين س�فرها عمل به وعده هاي داده ش�ده اس�ت. همچنين 
انتش�ار تصاوي�ري از لباس هاي خاك�ي رئيس جمهور توج�ه كارب�ران را جلب كرد. 
آنها اين لب�اس خاكي را نش�ان افتخار آيت اهلل رئيس�ي در سركش�ي به مش�كالت 
م�ردم دانس�تند. در ادام�ه بخش هاي�ي از واكنش 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.

    تصویر منتخب

      جديدترين عكس از پيروز، بچه يوز تازه متولد شده ايراني

پيام شب و روز عاشورا
عالمه محمدرضا حكيمي)ره(:

افسوس كه زبان عاشورا آنسان كه بايد فهميده بشود نشد و كسان 
از نزد خويش براي پيام عاشورا واژه ساختند و همان را كه وارثان 
عاشورا در »زيارت عاشورا« آموخته بودند يعني دشمني با ستمگران 
)حرب لمن حاربكم( نيز - چنانكه بايد- نياموختند و چهره هاي 

ستمگران اصلي را نشناختند و نشناساندند و گاه پنهان داشتند... 
واژه هاي عاشورا تنها »تشنگي«، »شهادت« و »اسارت« نيست، 
»نماز« و »عدالت« نيز هست؛ بلكه واژه هاي اصلي همين دوتاست، 

نماز واژه شب عاشوراست و عدالت واژه روز عاشورا... 
يعني پيام شب عاش��ورا نماز است و پيام روز عاش��ورا عدالت و 
آن سه ) تشنگي، شهادت و اس��ارت( سكوي پرتاب است، ليكن 
چنين درك نشد و نمي شود و آنهمه زيارت هاي آموزنده در متن 

آموزش ها جاي داده نشد و نمي شود، آن زيارت كه مي گويد: 
»اشهد انك قد امرت بالقسط و العدل و دعوت اليهما و انك صادق 
صديق، صدقت فيما دعوت اليه« )زي��ارت روز اول رجب( »من 
گواهي مي دهم كه تو اي حس��ين به اجراي قسط و عدل فرمان 

دادي و جامعه اسالمي را به قسط و عدل فرا خواندي...«

   آیينه نفس

پيروز نبرد اخير غزه كدام طرف بود؟

عليرضا زادبر در توئيتي نوشت: مهم تر از چنگ كشيدن ميرحسين در بيانيه اش به صورت 
و ساحت شهيد همداني، طرح مسئله بي ربط موروثي شدن رهبري است!؟! احمد منتظري 
نيز مي گفت »احمد خميني« با پدرم بد بود تا خودش رهبر شود! خودشان سناريو مي سازند، 

خودشان منتشر مي كنند، بعد بيانيه مي دهند كه چرا اين ادعا را تكذيب نمي كنيد؟

عليرض��ا تقوي نيا در كان��ال تلگرامي خود 
نوش��ت: مواضع طرف هاي درگير در نبرد 
كوتاه غزه نش��ان مي دهد نتايج آن به طور 
محسوسي پيچيده و متناقض است. در اين 
نبرد براي اولين بار جنبش مقاومت حماس 
وارد عم��ل نش��د و تنها جهاد اس��المي به 
درگيري با ارتش صهيونيست پرداخت. در 

اين خصوص چند نكته بايد ذكر گردد. 
۱( جهاد اسالمي دس��تاوردهاي مهمي از 
اين نبرد به دس��ت آورد زيرا در واكنش به 
اسارت شيخ بسام سعدي و شهادت برخي 
فرماندهانش، بدون نياز به كمك از حماس، 
در عرض ۳ روز نزديك به ۸۰۰ راكت و گلوله 
خمپاره به سمت ش��هرهاي صهيونيست 
نشين ش��ليك كرد و معادله اي جديد را با 
اسرائيل برقرار س��اخت؛ اينكه از اين پس 
هر تروري عليه اعض��اي گردانه اي قدس با 
راكت جواب داده خواهد ش��د تا جايي كه 
دولت الپيد به واسطه مصر تعهد داده است 

كه شيخ بسام سعدي را آزاد سازد. 
۲( نكته ديگر اين است كه راكت باران جهاد 
اس��المي باعث تعطيلي برخي از شهرهاي 
مهم اس��رائيل و فرودگاه اصل��ي اين رژيم 
يعني بن گورين ش��د، رعب و وحش��ت در 
بين صهيونيس��ت ها ايجاد كرد و آرامش را 
از آنان س��لب نمود، به صنعت گردشگري 
اسرائيل آسيب وارد آورد و برخي از آنها نيز 
از گزند گنبد آهنين عبور كرده و به مراكز و 

خانه هاي اشغالگران اصابت نمودند. 
۳( موقعيت دولت يائير الپي��د نيز در بين 
صهيونيست هاي راست گراي تندرو تقويت 

ش��د زيرا اين نبرد هم كوتاه بود و هم چند 
تن از فرماندهان جهاد اس��المي به دستور 

نخست وزير موقت اين رژيم ترور شدند. 
نظرس��نجي هاي رس��مي صهيونيس��تي 
نشان مي دهد نتانياهو با كمك متحدانش 
تا قبل از اين نبرد مي توانس��ت ۶۱ كرسي 
)اكثريت مطلق( را كس��ب نمايد و جايگاه 
نخست وزيري را از آن خود سازد اما درگيري 
اخير جايگاه الپيد در افكار عمومي را در برابر 

وي تقويت نمود. 
۴( برخ��الف برخ��ي از تحليل ه��ا در مورد 
اختالف جهاد و حماس در اين نبرد بايد گفت 

اين گونه سخن ها از اساس پايه اي ندارد. 
حماس به چند دلي��ل در اين تنش نظامي 

كوتاه ورود نكرد:
۱( در جنگ هاي سابق ارتش اسرائيل بدون 
مسامحه سياس��ت زمين س��وخته را اجرا 
مي نمود و هزينه هاي جاني و خسارت هاي 

بسيار سنگيني را به زيرس��اخت ها، مراكز 
بهداش��تي، عمراني و... وارد مي ساخت اما 
در نبرد چند روز پيش صهيونيست ها براي 
جلوگيري كردن از ورود حماس به درگيري، 

كمترين خسارت را به غزه وارد آورد. 
۲( حماس اداره نوار غ��زه را برعهده دارد و 
بايد غذا و تمش��يت امور آن باريكه را انجام 
دهد و در نتيجه نبايد اي��ن متغير را از نظر 

دور نگه داشت. 
۳( سياس��ت حم��اس و س��اير گروه هاي 
فلس��طيني ع��دم روي كار آم��دن ي��ك 
نخس��ت وزير قدرتمن��د و مس��تحكم در 
اس��رائيل اس��ت و از آنجايي كه انتخابات 
زودهنگام پارلماني صهيونيست ها به زودي 
برگزار مي ش��ود، حماس تمايل نداش��ت 
نتانياهو به ق��درت برگردد. ب��دون ترديد 
اگر حماس در اين نبرد نيز مانند »س��يف 
القدس« وارد مي شد مي توانست موقعيت 

الپيد را در برابر نتانياهو به ش��دت تضعيف 
كند. حم��اس اعتق��اد دارد الپيد ضعيف 
بهتر از نتانياهوي قدرتمند و مصمم است. 
خاطرنش��ان مي گردد كه يك��ي از داليل 
بركناري نتانياهو از نخست وزيري ناكامي او 

در اداره موفق نبرد سيف القدس بود. 
نكته مهمي كه بايد در نظر گرفته شود اين 
اس��ت كه حماس تنها يك گ��روه مقاومت 
نيست، بلكه دولت حاكم بر نوار غزه است و 
اگر اراده مي كرد جهاد اسالمي نمي توانست 
حتي يك موشك را به سمت اراضي اشغالي 
ش��ليك كند و به باور راقم اين سطور، يك 
هماهنگي هوشمندانه بين جهاد اسالمي 
و حماس در اي��ن نبرد ش��كل گرفته بود؛ 
به عب��ارت ديگر جه��اد كار خ��ود را انجام 
مي داد و ش��هرهاي اس��رائيل نيز زير آتش 
مي گرفت و از طرفي با ع��دم ورود حماس 
به زيرساخت هاي غزه و معيشت مردم آنجا 

آسيب زيادي نرسيد. 
آن اف��رادي كه مي گويند اس��رائيل در اين 
نبرد پيروز شد چون كشته نداد و فالن قدر 
از جهاد اس��المي كش��ت، بايد بدانند ما از 
جنگ ميان دو قدرت داراي توازن صحبت 
نمي كنيم بلكه يك گروه مقاومت كوچك كه 
توان نظامي اش هزاران برابر كمتر از اسرائيل 
بود توانست سه روز فعاليت صهيونيست ها 
را مختل كند و فش��ارهاي مادي و رواني بر 
آن��ان وارد آورد.  فرام��وش نكرده ايم كه تا 
۲۰ سال پيش فلسطينيان با سنگ از خود 
دفاع مي كردند اما امروز مي توانند با راكت 

شهرهاي اسرائيل را تعطيل كنند. 

عادت به دروغ سازي
كاربري با نام »سپه ساالر« در توئيتي نوش��ت: واژه جعلي »اس رائي ل« از بخش فروش 
بليط جام جهاني قطر در سايت فيفا حذف شد. و ان شاءاهلل اين انزوا تا به تحقق پيوستن 
وعده صادقه نابودي اين رژيم جعلي جنايتكار و پاك س��ازي اين وصله منحوس كمتر از 

۲۵سال ادامه خواهد داشت. 

به اميد حذف كامل رژيم كودك كش اسرائيل

اصول چهارگانه  مناقصات
شهرام حالج در كانال تلگرامي خود 
نوشت: معضل بزرگي كه در مناقصات 
و معامالت عمومي كش��ور به چشم 
مي خورد عبارت است از: تفسيرهاي 
دلبخواه به جاي تفسيرهاي اصولي و 
نيز اظهارنظرهاي پراكنده، جزءنگر و 
نادرست به جاي نظرات ساختارمند، 
كل نگر و اس��توار. ريش��ه  اصلي اين 
معضل، بي توجهي به نظريه  پش��تيبان قوانين و مقررات مناقصات كشور است. هرگونه وضع 
قوانين و مقررات يا اقدام اصالحي ديگر در معامالت عمومي كشور، نيازمند توجه و فهم اين 
نظريه  بنيادي يا نظريه  پشتيبان معامالت و مناقصات بخش عمومي است. اين فهم و تفاهم 
پيش نياز س��ازگاري، هماهنگي و يكپارچگي انرژي ها و سرمايه هاي صرف شده است. نظريه  
بنيادي يا نظريه  پشتيبان مناقصات و معامالت عمومي را مي توان در چارچوب چهار اصل باال 
تبيين  كرد. فهم و اجراي درست مناقصات، چيزي نيست جز فهم و اجراي درست همين چهار 
اصل باال. اينها را بايد خوب بفهميم تا بتوانيم مناقصات و مقرراتش را بدرستي تدوين، ترويج، 
اجرا و اصالح كنيم.  ]چهار اصل آمده در تصوير فوق عبارتند از: »اصل احراز مرغوبيت: اطمينان 
يافتن مناقصه گزار از مرغوبيت )مرغوبيت= كل اوصاف، شرط ها و كيفيت هاي مورد نظر خريدار 
يا مناقصه گزار«، »اصل كاهش قيمت: اطمينان يافت��ن مناقصه گزار از نپرداختن هيچ هزينه 
بدون دليل )دليل= دليل موجه، مصوب و اعالن شده«، »اصل توازن: در بررسي دو اصل باال يا 
توازن فرآيند مناقصه )در تخصيص منابع به منظور پيشگيري از مخاطرات دو اصل باال( و »اصل 

درستكاري= يكپارچگي ميان رفتار و شعار([ 

كنش جمعي و يادگيري فناورانه
-Collective A كانال تلگرامي » 

tion« نوش��ت: در دهه۸۰ ميالدي، 
ژاپني ها صنعت نيمه رساناي امريكا را از 
نفس انداخته بودند. ب��ا حمايت مالي 
دولت فدرال، ائتالفي از ش��ركت هاي 
مطرح نيمه رسانا شكل گرفت تا صنعت 
نيمه رس��اناي كش��ور را جاني دوباره 
 Sematech ببخشند. اين ائتالف كه
نام داشت، با تجميع منابع مالي، فني و انساني شركت ها، بهره وري پژوهش و توسعه ي فناوري را 
دوچندان كرد. گفته مي شود كه پيش از شكل گيري اين ائتالف، ۳۰ درصد هزينه بيشتري جهت 
پژوهش و توسعه  كوچك سازي تراشه صرف مي ش��د كه هم افزايي بخش خصوصي و عمومي در 
Sematech اين هزينه را يك رقمي كرد. اهميت اين ماجرا تنها به پول پاشي دولت محدود نمي شود. 
نكته اينجاست كه ائتالف و همكاري شركت ها با يكديگر هزينه  يادگيري فناورانه را برايشان كاهش 
داد، چراكه زمينه  تبادل ايده و اطالعات را فراهم كرد. صنعت نيمه رسانا يك نهاده  حياتي توليد را براي 
كاالهاي پيشرفته  صنعتي فراهم مي كند و از اين جهت ارتقای اين صنعت نه فقط به شركت هاي 
نيمه رسانا، كه به كل صنعت الكترونيك امريكا منفعت رساند.  هر صنعت يا صنعتگر خام دستي كه 
بخواهد در جهان رقابت پذير شود بايد براي مدت نامعلومي يادگيري عملي داشته باشد، بدين معنا 
كه با آزمون و خطا در توليد كاال، اطالعاتي جهت تنظيم و بهينه سازي عمليات توليدش اكتشاف كند. 
بدين طريق با افزايش سطح توليد، هزينه  هر واحد توليد صنعتگر كاهش مي يابد و نواقص محصولش 
به حداقل مي رسد. و البته فرقي هم نمي كند صنعت نيمه رساناي نيمه جان امريكا در دهه  ۸۰ باشد 
يا صنعت پوشاك ايران امروز. به لحاظ تجربي اثبات شده است كه يادگيري از طريق عمل، هزينه توليد 
را كاهش و رقابت پذيري را افزايش مي دهد. سياست عمومي بايد محيطي فراهم سازد )مثالً يارانه و 

ائتالف در نمونه امريكا( تا صنايع تازه كار فرصت يادگيري عملي پيدا كنند.

فابينگ چيست و چگونه روابط ما را تهديد مي كند؟
وقتي از سركار خسته به منزل برمي گرديد 
و سر ميز يا سفره ش��ام همسر يا فرزند 
شما سرش را در گوشي تلفن همراهش 
كرده و با كلمات مبهم به ش��ما پاسخ 
مي دهد گرفتار فابينگ هستيد. وقتي در 
مهماني ها و دورهمي هاي دوس��تانه يا 
فاميلي بعد از سالم و احوالپرسي اوليه هر 
كس به گوش��ي همراهش مش��غول 
مي شود گرفتار فابينگ هستيد. يك مطالعه نشان داد كه بيش از ۱۷درصد افراد حداقل چهار بار در 
روز در حضور ديگران و به هنگام صحبت با آنها دزدكي تلفنشان را چك مي كنند. تقريباً ۳۲ درصد 
افراد نيز دو تا سه بار در روز فابينگ مي كنند. اگرچه ش��ايد اين رفتار چيز مهمي به نظر نرسد، اما 

تحقيقات نشان مي دهد كه فابينگ مي تواند به روابط و سالمت روان شما آسيب برساند. 
فابينگ )Phubbing( چيست؟ عمل ناديده گرفتن كسي كه با شما صحبت مي كند با توجه و نگاه 

كردن به تلفن همراه خود يا به عبارت ساده تر: بي اعتنايي به ديگران با نگاه كردن به تلفن همراه. 
نيروي محرك اين احساسات چيست؟ فابينگ چهار نياز اساسي انس��ان را تهديد مي كند اين 
نيازهاي اصلي عبارت اند از: احساس تعلق داش��تن، اعتماد به نفس، زندگي معنادار و احساس 

كنترل داشتن. 
وقتي كسي پيش شما با تلفنش مشغول مي شود، شما ممكن است احساس طرد شدن و محروم 
ش��دن از مصاحبت او را بكنيد. اين مي تواند تأثير قابل توجهي بر سالمت روان شما داشته باشد. 
تحقيقات همچنين نشان مي دهد افرادي كه دچار فابينگ هستند تمايل زيادي دارند تا تلفنشان 
هميشه در دسترس باشد تا با شبكه رسانه هاي اجتماعي ارتباط برقرار كنند و به اين وسيله خأل 

ارتباط حضوري يا رودررو را پر كنند. اين شروع يك چرخه معيوب است. 
 سه نشانه دچار بودن به فابينگ به اين شرح است:

۱( همزمان دو مكالمه داريد، يكي از طريق تلفن و يكي با شخص روبه رويتان. شما به احتمال 
 »Phub« زياد هيچ كدام از اين دو مكالم��ه را با موفقيت انجام نمي دهيد و مطمئن��اً فيوب

فابينگ( هستيد.  )دچار 
۲( سرميز يا سفره غذا يا ديگر موقعيت هاي اجتماعي با تلفن خود مشغول مي شويد. قرار دادن 
تلفن كنار بشقاب غذا عالمت هشداري است كه نشان مي دهد به زودي ارتباطات خانوادگي تان 

دچار اختالل خواهد شد. 
۳( يادتان باشد، حتي الزم نيست تلفن خود را در حين مكالمه لمس كنيد تا روي رابطه شما تأثير 
منفي بگذارد. يك مطالعه نشان داده است كه تنها وجود تلفن در دستان يا كنار شما باعث مي شود 

همسر، فرزند، خانواده يا دوستان و همكاران تان كمتر با شما ارتباط برقرار كنند. 
بدون چك كردن تلفن نمي توانيد شام، نهار يا صبحانه تان را تمام كنيد. اين نشانه اي از دلهره و ترسي 

واقعي در شماست. ترِس از دست دادن تماس، پيام يا پست جديدي در شبكه هاي اجتماعي. 
 سه راه براي جلوگيري از فابينگ شدن: ۱- غذايتان را بدون تلفن بخوريد. ۲- تلفن را از دسترس 

خود دور كنيد. ۳- خود را به چالش بكشيد. 

 آلمان با بحران انرژي و مالي 
دست وپنجه نرم مي كند

عابد اكبري توئيت كرد: دولت آلمان در پي مشكالت مالي خود، ۶هزار 
بورسيه سازمان DAAD را حذف كرد. اين اقدام در پي جنگ اوكراين 
و بحران انرژي و مالي در آلمان رخ داده اس��ت. بس��ياري از پروژه هاي 
دولتي در بخش هاي آموزشي ديگر از جمله مهدكودك ها نيز متوقف 

شده اند يا براي سال آينده تمديد نخواهند شد.   

معادالت هموردا
كانال تلگرامي »انيشتين چي ميگه؟« نوشت: وقتي صورت معادالت يا روابطي، 
در تبديلي از يك چارچوب مرجع به مرجعي ديگر ثابت بماند، گفته مي شود 
كه آن معادالت تحت آن تبديل، هموردا هستند. به طور مثال قوانين نيوتون 
در تبديل بين چارچوب هاي لخت، هموردا هستند. اما كسي كه هموردايي را 
به كل قوانين فيزيك نسبت داد، انيش��تين بود. در نسبيت خاص انيشتين، 
تمام قوانين فيزيكي در تبديل بين چارچوب هاي لخت هموردا هستند. يعني 
تمام ناظراني كه نسبت به هم حركت يكنواخت دارند و از چارچوب هاي لخت 
استفاده مي كنند در بيان قوانين فيزيكي با هم متفق القول خواهند بود. به بيان 

روشن تر، هيچ ناظري بر ناظر ديگر برتري يا امتيازي ندارد.

ترس يا اضطراب پيش از ازدواج
محبوبه پاليزوان نوشت: اگر ترس يا اضطراب پيش از ازدواج داريد به 
نكات زير توجه كنيد: با كمك مش��اور در مس��ير صحيح آشنايي قرار 
بگيريد. پيدا كردن اولويت هاي زندگي مهم هس��تند. هر چه بيش��تر 
با يكديگر حرف زده و روح و روان هم را بشناس��يد، بهتر مي توانيد به 
انتخاب هاي خود اعتماد كنيد و بيشتر درباره ادامه رابطه فكر كنيد. به 
سخنان طرف مقابل خود توجه كنيد و نظرات شخصي خود را در نظر 
بگيريد. بهتر است در مورد انتظارات، باورها، منافع درخواست توضيحات 
بيشتر كنيد. تحقيق و تفحص از فاميل و وابستگان ودوستانش غفلت 

نكنيد. با كمك مشاور تست نئو ويا كتل را جدي بگيريد.

ساعت هاي هوشمند جديد سامسونگ 
تكنولوژي

كانال تلگرامي »عرصه هاي  ارتباطي« خبر داد: سامسونگ از ساعت هاي 
هوشمند جديد خود Watch Galaxy ۵ و Pro ۵ Watch رونمايي 
كرد. اين ساعت ها كه با سيس��تم عامل وير )Wear( كار مي كنند از 
سرعت بيشتر، عمر باتري بهينه تر و قابليت استفاده از اپليكيشن هايي 
نظير گوگل مپز و نسخه آفالين اسپاتيفاي برخوردار شده است. سنسور 
بيواكتيو )BioActive( هم كه نوعي دستيار سالمت براي اندازه گيري 

ضربان قلب و چربي است بازطراحي شده است.
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