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رنگ آمیزی کنید

روحیه تان را از دست داده اید و مانند گذشته انرژی و نشاط 
ندارید، اما جایی برای نگرانی وجود ندارد چرا که خســتگی بیش 
 از حد کار شما را به اینجا کشانده است و برای بهبود این روحیه، 
امروز قدری به خودتان استراحت دهید و خستگی و کسالت را از 
تن خود دور نمایید. پولی که برای خرید کاالی مهمی  نیاز دارید 
امروز به دســت  تان می رسد. موقعیت خرید کاالی دلخواه خود را 

از دست ندهید.

انسان زودرنجی هستید و با کوچک ترین ناراحتی 
از کــوره در می روید، قبل از اینکه این روحیه کار 

دست شما بدهد، تصمیم بگیرید که به جای عصبانی شدن، صبر 
در پیش بگیریــد و اجازه ندهید عصبانیت هــای زودگذر زمینه 
دلخــوری و ناراحتی اطرافیان را فراهم کند. دوســتان یا اعضای 
فامیل امروز بــه دیدارتان می آیند. از هم  صحبتی با آشــنایان و 

نزدیکان نهایت استفاده را ببرید.

از ســالمت و شــادکامی خود غافل نشوید و امروز 
بیشتر از همیشــه به فکر سالمتی تان باشید. عجله 

را کنار بگذاریــد و قبل  از عقد قراردادهای مهــم، جوانب کار را 
دوباره بررســی نمایید. از هرگونه تجارت و معامله برحذر باشید، 
چرا که ضرر هنگفتی در انتظار شما است. حتی برای لحظه ای از 
کار و تالش دست نکشید و مطمئن باشید زحمت هایی که امروز 

می کشید در آینده به بار خواهد نشست.

بیشــتر از همیشــه مواظب خود باشید و سبک 
زندگی سالمی  را درپیش بگیرید. به لحاظ کاری 

روز خوبی را آغاز کرده اید و با پیشرفت چشمگیری در کارهایتان 
روبه رو خواهید شــد. از این شــرایط درس بگیرید و تجربه های 
بیشــتری به کوله بار زندگی خود اضافه کنید. شــایعه پراکنی را 
کنار بگذارید و به انسان قابل اطمینانی تبدیل شوید. روز شلوغ و 

پرکاری را تجربه می کنید.

فرصتی که برای فراگیــری مهارت های جدید در 
اختیار دارید را به فال نیک بگیرید. انســان عجولی 

هســتید، اما اجازه ندهید این روحیه کارهای مالی و تجاری شما 
را به خطــر بیاندازد. نظرهای خود را به دیگران تحمیل می کنید 
و اجازه نمی دهید اعضای خانواده برای زندگی خودشــان تصمیم 
بگیرند، امروز زمان مناســبی است تا این روحیه را کنار بگذارید. 

رهسپار سفری تفریحی یا کاری می شوید.

انسان سخت کوشی هستید، امروز زمان آن فرا رسیده 
که کمی  استراحت کنید و خستگی ها را از تن بیرون 

نمایید. سرمایه گذاری در بازار امالک، سود چشمگیری را نصیب 
شــما خواهد کرد. از این سرمایه گذاری درس بگیرید و در آینده 
با ســرمایه گذاری های هدفمند، درآمد بیشتری روانه حسا ب های 
بانکی خود کنید. دوســتان و آشــنایان قدیمی  امروز به شما سر 

می زنند و لحظه های شادی را تجربه خواهید کرد.

روز شــلوغی را در پیش داریــد، اما انرژی الزم را 
پیدا می کنید و خســته نخواهید شد. به لحاظ مالی 

وضعیت خوب و باثباتی دارید، اما از آنجایی که در همیشــه روی 
یک پاشــنه نمی چرخد، بهتر اســت از امروز تصمیم بگیرید که 
مقداری از درآمد خود را برای روز مبادا کنار بگذارید و راه پس انداز 
و صرفه جویی در پیش بگیرید. برای حل مشکلی که میان اعضای 

خانواده ایجاد شده، آستین باال بزنید.

روحیه احساســاتی دارید و زود تصمیم می گیرید. 
امروز ممکن اســت این روحیه کار دست تان بدهد. 

در چنین شــرایطی اجازه ندهید احساســات بر شما غلبه کند و 
تصمیم های عقالنی بگیرید. مدت زیادی اســت که از کسی پول 
گرفته اید و شــرایطی برای پرداخت بدهی خــود پیدا نکرده اید، 
امروز سایه همای سعادت بر سر شما می افتد و پولی به دست تان 

می رسد. با این پول، بدهی های خود را صاف کنید.

انسان شــجاع و نترسی هســتید و از چیزی هراس 
ندارید، این روحیه امروز برای حل مشــکالت به کمک 

شما می  آید.  فردی می خواهد از شما پول قرض کند، اما دست رد 
به سینه وی بزنید و مطمئن باشید پولی که به این فرد می دهید 
را هرگز به شــما پس نمی دهد. کار عقب افتاده ای دارید و مدتی 
اســت که از زمان انجام این کار گذشته، این وضعیت امروز برای 

شما دردسر درست می کند.

امروز با بی حوصلگی از بستر بلند شده اید و حال  
خوشــی ندارید. اجازه ندهید این شرایط روز شما را 

خراب کند. ســری به دوستان و آشنایان بزنید و با هم صحبتی با 
رفقــای قدیم، روحیه خود را باز یابید. مهارت های زیادی دارید و 
انســان خبره و کاربلدی هستید، امروز شرایطی فراهم می شود تا 
مهارت های خود را به رخ اطرافیان بکشید و به آشنایان ثابت کنید 

که از عهده انجام کارهای دشوار بر می آیید. 

با یکی از دوســتان قدیمی که دلتان حسابی برای 
او تنگ شــده تماس بگیریــد و دلتنگی هایتان را 

خاتمه دهید. فردی به شما پیشنهاد سرمایه گذاری می کند، این 
پیشنهاد را جدی بگیرید و زمینه افزایش درآمدتان را فراهم کنید. 
روحیه پر حرفی دارید و وقت خود را با صحبت های بی فایده، تلف 
می کنید. امروز زمان مناسبی است که این روحیه را کنار بگذارید. 

وقت خود را با انجام کارهای بیهوده تلف می کنید.

بیماری مزمنی دارید و اگر امروز مواظب خودتان 
نباشــید، این بیماری عود می کند. امروز فردی از 

شما درخواست پول می کند، اما بهتر است روی این فرد را زمین 
بیندازید، چرا که اگر به ایشان پولی قرض دهید، هرگز روی پولتان 
را نخواهید دید. یکی از همکاران یا همســایه ها نقشه های شومی 
 برای شما کشــیده و امروز دست این فرد پیش شما رو می شود. 

کارهای عقب افتاده را در زمان فراغت امروز انجام دهید.
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کمک بادبان غول پیکر
به حرکت کشتی ۲1 هزار تنی

یک بادبان به مساحت 250 متر مربع که در واقع یک کایت 
طراحی شده برای کشتی ها است، می تواند 200 متر در هوا 
به پرواز درآید تا بادهای پایدارتر و شدیدتر را بگیرد و کشتی 

را حرکت دهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، یک استارت آپ فرانسوی 
موســوم به Airseas با موفقیت یک کایت عظیم را آزمایش 
کرده اســت که می تواند به کشــیدن کشــتی های باری در 
اقیانوس اطلس کمک کند و پیشــرفت قابل  توجهی را برای 

صنعت کشتیرانی رقم بزند.
بر اساس وب سایت خبری این شرکت، این کایت ویژه به نام 
Seawing به معنــی »بال دریا« یک کایت پارافویلی 2700 
فوت مربعی)250 متر مربعی( است که به تازگی برای اولین 
بار در یک کشتی باری با وزن 21 هزار و 528 تن موسوم به 

Ville de Bordeaux آزمایش شده است.
»وینســنت برناتس«، مدیرعامل Airseas در بیانیه ای گفت: 
ما مفتخریم که راه حلی داریم که می تواند به کشــتی ها در 
کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای کمک کند و کربن زدایی 

بخش دریایی را در سال های آینده تسریع کند.
وی افزود: ما خوشحالیم که تأیید می کنیم اکنون اولین نصب 

سیستم Seawing را برای مشتری خود تکمیل کرده ایم.
قرار است این سیستم در مجموع روی 51 کشتی دیگر نصب 

شود.
همچنین قرار اســت Seawing روی یک کشتی باری بسیار 
بزرگ 210 هزار تنی که از ســوخت LNG نیرو می گیرد و 
هم اکنون در حال ســاخت است، نصب شود. این کشتی در 

سال 2024 آماده می شود.
تکنولوژی کایت Seawing  چیست؟

راه حــل یکپارچه Seawing از فنــاوری چترهای نجات یا 
همــان کایت های تفریحی با سیســتم کنترل پرواز خودکار 
ایجاد و برای جذب و به کارگیری نیروی باد طراحی شــده 

است.
این سیســتم، ایمن، پاک، قابل اعتماد و جمع و جور است و 
می توان آن را به راحتی بر روی هر کشتی تجاری به منظور 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف سوخت به 

طور متوسط به اندازه 20 درصد پیاده سازی کرد.
تجهیزات این سیســتم به شــکل مداوم و خودکار کنترل و 
نظارت می شود. همچنین برخاستن و فرود این کایت با کمک 

تجهیزاتی در عرشه به صورت خودکار انجام می شود.
چتر این کایت نیز طوری طراحی شــده اســت که پروازی 
مســتقل و ایدئال را مدیریت کند. رشــته ای که چتر را به 
سیســتم پایه در عرشه کشتی متصل می کند، میزان کشش 
را مدیریت می کند و داده ها را انتقال می دهد و همچنین به 
منظور به حداکثر رساندن قدرت سیستم و حفظ ایمنی، چتر 

را در حین پرواز هدایت می کند.
این فناوری دریانوردی فضای بسیار محدودی از عرشه کشتی 

را اشغال می کند که باعث می شود نصب آن آسان باشد.
در وب سایت شرکت ســازنده آن آمده است: تقریبًا می توان 
Seawing را روی همــه انواع کشــتی ها نصب کرد، چرا که 
محدودیت ارتفاع ندارد و مانع از عملیات بارگیری نمی شود.

گفتنی اســت که یک بادبان ایســتا تنها یــک دهم قدرت 
کشــش Seawing را دارد، در حالی که Seawing به صورت 
پویا ســرعت بیش از 100 کیلومتر در ساعت را رقم می زند. 
ایــن بادبان 200 متر در هوا پرواز می کند تا بادهای تندتر و 

شدیدتر را بگیرد.
کربن زدایی از صنعت کشتیرانی

مشابه سهم 3.5 درصدی بخش هوانوردی در آلودگی جهانی 
بر اثر گازهای گلخانه ای، بخش کشــتیرانی نیز سه درصد از 

آن را تولید می کند.
بر اســاس کنفرانس تجارت و توسعه ســازمان ملل متحد، 
کشتی های باری بیش از 12 میلیارد تن بار را در سال 2018 
جابه جا کردند که تقریبًا ســه برابر بیشتر از 10 سال گذشته 
بوده است. پیش بینی می شــود که این روند ادامه یابد، زیرا 
تجارت الکترونیک موجــب افزایش تقاضا برای حمل و نقل 

دریایی شده است.
بنابرایــن، بادبان Seawing این پتانســیل را دارد که تا حد 
زیادی بار را از روی دوش موتورهای کشتی های باری بردارد 

و وابستگی آن ها به سوخت ناپاک دیزلی را کاهش دهد.
ســازمان بین المللی دریانوردی هدفــی را برای این صنعت 
تعیین کرده است که تا سال 2050 انتشار گازهای گلخانه ای 
توسط آن را به نصف کاهش دهد و Seawing گامی  اساسی 

در این مسیر و تحقق این هدف است.
با این حال، این مفهوم جدید نیست، اما بهینه و جدیدترین 
نسخه از این نوآوری است. در حال حاضر 21 کشتی بزرگ 
از این نوع بادبان ها یــا نوآوری های دیگر مانند بال ها برای 
کمک به حرکت در دریا استفاده می کنند که نشان دهنده 
تاریخ طوالنی بهره گیری از انرژی باد در بخش کشــتیرانی 

است.
طبق گزارش انجمن بین المللی Windship، تا پایان ســال 
2023 بیش از 50 کشــتی بزرگ باری از انرژی باد استفاده 

خواهند کرد.

گوناگون

 
 مواد الزم
گردو: 15 عدد
آب: 1 پیمانه

نشاسته: یک دوم پیمانه
شیره انگور: 1 پیمانه

گالب: یک سوم پیمانه
وانیل: یک دوم قاشق چای خوری

شکر: 3 قاشق غذاخوری
پودر هل: یک دوم قاشق چای خوری

روغن مایع: 2 قاشق غذاخوری
ژالتین: 1 قاشق غذاخوری به دلخواه

زعفران غلیظ: به مقدار الزم

سجوق مراغه یکی از شیرینی های محلی این شهر 
می باشــد که در دو نوع می باشــد. سجوق مراغه و 
باســلوق مراغه که زبانزد عام و خاص می باشــد و 
یکی از عمده ترین سوغاتی های این منطقه محسوب 
می شود، ســجوق از شــیره انگور یا همان دوشاب 
تهیه می شود و با مغز بادام و پسته و گردو یا هسته 
زردآلو شــیرین به همراه گالب و هل تهیه می شود 
و در اواسط آذرماه تهیه سجوق مراغه آغاز می شود. 
سجوق در سالیان گذشته جزو شیرینی های سنتی 
این منطقه می باشد که معمواًل آن را برای عید نوروز 

مصرف می کنند. ســجوق بیشــتر در آذر شهر تهیه می شود و در فصل 
زمســتان در جا های مخصوص نگهداری می کنند و قبل از عید به بازار 

می آید و به شهر های دیگر صادر می شود. 

 طرز تهیه
 مرحله اول: آماده سازی گردو

ولرم قرار دهید تا نرم شــوند. سپس یک نخ و سوزن استریل را بردارید ابتدا باید گردو ها را به 4 قسمت تقسیم کنید و بعد برای 1 ساعت در آب 

و گردو ها را با کمک سوزن نخ کنید تا پشت هم قرار بگیرد؛ دقت کنید 
نباید بین گردو ها فاصله باشــد و مقداری نخ اضافه بگیرید تا بتوانید با 

کمک آن آویزان کنید.
 مرحله دوم: مخلوط کردن مواد

در ادامه باید نشاســته و آب ســرد را با هم مخلوط کنید و هم بزنید تا 
نشاسته گل داخل آب سرد باز شود و بعد از صافی رد کنید و بعد شکر 
و گالب وانیل و ژالتین و پودر هل یا عصاره هل را به همراه شیره انگور 

افزوده و مواد را خوب هم بزنید تا یکدست شود.
 مرحله سوم: پخت مواد

مواد را روی حرارت قرار دهید و مداوم بدون وقفه هم بزنید تا مواد غلیظ 
شوند، سپس در انتها باید روغن مایع و زعفران 
غلیــظ را نیز اضافه کنیــد و مجدد هم بزنید تا 
مواد به غلظت برسند، در این مرحله باید قابلمه 
را از روی حــرارت بردارید و کمی  صبر کنید تا 

از داغی بیفتد.
 مرحله چهارم: تهیه سجوق مراغه

گردو های به نخ کشــیده را داخل این مواد ولرم 
زده و آویــزان کنید. بعد از 15 دقیقه دوباره این 
کار را تکرار کرده و بند ها را آویزان کرده و اجازه 
دهید تــا اضافه مواد بریزد. بعد از نیم ســاعت 
دوباره بند گردو را داخل مواد سجوق زده آن را 
آویزان کرده، سه تا پنج روز زمان دهید تا خشک 
شود. اگر دوست داشتید بعد از 24 ساعت داخل 
کنجد یا پودر پســته یا آرد خالی بغلتانید، این طور باسلوق شکیل تری 

خواهید داشت. نوش جان

 نکات کلیدی
 اگر ژالتین را حذف کنید باید 2 قاشــق غذاخوری نشاسته بیشتری 

اضافه کنید.
 می توانید از مخلوط سه شیره استفاده کنید.

      طرز تهیه سجوق مراغه 

و دانشگاه شکستند! فیزیکدانان رکورد شلیک لیزر را در راهر
فیزیکدانان در نیمه های شب یک پرتو لیزر خطرناک را در 
راهروی دانشگاه شلیک کرده و رکورد هدایت پرتوهای نور 

در کانال هوا موسوم به موج بر هوا را شکستند.
به گزارش ایســنا و به نقل از کازموس مگزین، چه اتفاقی 
خواهــد افتاد اگــر فیزیکدانان به این نتیجه برســند که 
آزمایشگاه آن ها خیلی کوچک است؟ به نظر می رسد بعضی 
از آن ها نیمه  شــب شروع به پرتاب پرتوهای قدرتمند لیزر 

در راهروی دانشگاه می کنند.
محققان آمریکایی در حال بررسی »هدایت نوری« بودند که 
روشــی برای هدایت نور از طریق هوا است و می تواند برای 

برقراری ارتباطات لیزری دوربرد استفاده شود.
آن ها نشــان داده بودند که ایــن کار را در فواصل کمتر از 
یک متر می توان انجام داد اما نتوانستند فاصله را گسترش 
دهند زیرا آزمایشــگاه آن ها بسیار کوچک بود و لیزر بسیار 
قدرتمندی که استفاده می کردند به راحتی قابل جابه جایی 

نبود.
پس چه راه حلی پیش گرفتند؟ آن ها یک حفره در دیوار ایجاد کردند و 

پالس لیزر را در راهروی 50 متری پرتاب کردند.
پروفســور  هاوارد میلچبرگ)Howard Milchberg(، فیزیکدان دانشگاه 
مریلند، ایاالت متحده می گوید: چالش های زیادی وجود داشت. افزایش 
عظیــم مقیاس تا 50 متر مــا را وادار کرد تــا در فیزیک بنیادی تولید 
موج برهای هوایی تجدید نظر کنیم. عالوه بر آن می خواســتیم یک لیزر 

پرقدرت را بــه داخل یک راهرو عمومی 50 متری بفرســتیم و طبیعتًا 
مسائل ایمنی اساسی وجود داشت.

خوشــبختانه، هم از طرف دپارتمان فیزیک و هم از دفتر ایمنی محیط 
مریلند همکاری بسیار خوبی را شاهد بودیم.

این موضوع اهمیت دارد زیرا لیزر به اندازه کافی قدرتمند است که کاغذ 
و پوست را بسوزاند.

محققان کار خود را در شب انجام دادند، بنابراین توانستند 
راهرو را با ایجاد کمترین مزاحمت برای ســاکنین، مسدود 

کنند.
اندرو گوفین)Andrew Goffin(، دانشجوی فارغ التحصیل 
مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه مریلند، می گوید: این 

یک تجربه واقعًا منحصر به فرد بود.
فعالیت های زیادی وجود دارد که هنگام پرتاب لیزر خارج 
از محیط آزمایشگاه باید انجام دهید، برای مثال نصب پرده  
برای محافظت از چشم ها که در آزمایشگاه نیازی به انجام 

آن نیست. این کارها خسته کننده بودند.
پــس از چندین شــب آزمایــش، محققــان دریافتند که 
روش آن هــا می تواند تقریبًا 20 درصــد از نوری را که به 
طور معمــول از طریق هوا پخش می شــود، حفظ کند. با 
آزمایش بیشتر، آن ها معتقدند که می توانند هدایت لیزری 
 ،)Andrew Tartaro(را کارآمدتــر کنند. انــدرو تارتــارو
دانشــجوی فارغ التحصیل فیزیک، می گوید: نتایج ما نشان 
می دهد که اگر راهرو طوالنی تری داشــتیم، می توانســتیم لیزر را برای 
ارسال پرتو بلندتری تنظیم کنیم. میلچبرگ می گوید با توجه به لیزرهای 
جدیدی که به زودی به دســت می آوریم، می توانیم هدایت لیزری را به 

یک کیلومتر یا فراتر از آن برسانیم.
 مقالــه ای کــه آزمایــش آن هــا را توصیــف می کنــد توســط مجله 

»Physical Review X« پذیرفته شده است.


