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اوقات شرعي استان های شمالی
مازندران
پنجشنبه 

اذان ظهر :     12:07
اذان مغرب:   18:22

جمعه   
اذان صبح :   4:45
طلوع آفتاب:  6:10

گلستان
پنجشنبه 

اذان ظهر :     12:02
اذان مغرب:   18:17

جمعه 
اذان صبح :   4:39
طلوع آفتاب:  6:04

گيالن 
پنجشنبه  

اذان ظهر :     12:21
اذان مغرب:   18:36

جمعه  
اذان صبح :   4:58
طلوع آفتاب:  6:24
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اپليكيشنی که تصاویر را برای 
نابينایان توضيح می دهد

آپدیت اپلیکیشن مایکروسافت برای افراد نابینا قابلیت جدیدی فراهم کرده 
است. کاربر می تواند با ضربه روی عکس توصیفی از اشیا و وضعیت آن 

دریافت کند.
اپلیکیشین Seeing AI شرکت مایکروسافت برای نابینا و کم بینا ساخته 

شده است.
این شرکت نسخه iOS این اپلیکیشن را با گزینه ای برای بررسی تصاویر به 

وسیله لمس آنها آپدیت کرده است.
کافی است کاربر با انگشت روی تصویر ضربه بزند و توصیفی از اشیا موجود 

در صحنه عکس و همچنین وضعیت مکانی آنها دریافت می کند.
کاربر می تواند توصیف های مربوط به عکس ها را در بخش Sceneاین 
اپلیکیشن دریافت کند. البته این قابلیت برای تصاویری ارائه می شود که در 
بخش camera roll دوربین و اپلیکیشن های دیگر دستگاه، موجود است.

اما  به پزشکان ممکن شده،  اینترنتی  اگر چه مدتی است دسترسی 
تشخیص دقیق پزشکی از راه دور ممکن نیست. طراحی یک اتاق 

ویزیت پیشرفته می تواند این مشکل را تاحدودی برطرف کند.
اتاق پزشکی طراحی شده بدین منظور OnMed نام داشته و مجهز 
به چندین دوربین فوق دقیق و حسگرهای متعددی برای ارزیابی و 
بررسی شرایط بیمار است. در این اتاق ها برخی انواع داروها نیز وجود 
دارد که در صورت تجویز پزشکان قابل دسترس خواهد بود.پزشکان با 
استفاده از امکانات پیشرفته این اتاق ها می توانند از راه دور با دقت شرایط 
بیمار را بررسی کنند و با وی گفتگو کنند. بررسی وزن، قد، فشار خون، 
شاخص توده بدنی، کنترل دمای بدن و غیره نیز با استفاده از امکانات 
تجویز  نسخه  اقالم  برخی  که  است.در صورتی  یادشده ممکن  اتاق 
شده پزشک در این اتاق ویزیت موجود نباشد، بیمار با دریافت نسخه 
الکترونیک می تواند به نزدیک ترین داروخانه مراجعه و اقالم مورد نیاز 
خود را دریافت کند.زمانی که یک بیمار وارد این اتاق می شود، درب آن 
قفل می شود تا امنیت و حریم شخصی مراجعه کننده محفوظ باقی 
بماند. از سوی دیگر، کسی صدای مکالمه بیمار و پزشک را نمی شنود. 
در این اتاق از یک سیستم تأیید هویت سه بعدی برای شناسایی دقیق 
هویت بیمار استفاده می شود تا فرد دیگری نتواند خود را به جای بیمار 
معرفی شده جا بزند.مدت زمان ویزیت هر بیمار در این اتاق در حدود 
۱۵ دقیقه بوده و برای رعایت بهداشت از تابش نور ماورا بنفش استفاده 
می شود. شرکت آمریکایی سازنده این اتاق ها امیدوار است آنها از سال 

جاری میالدی مورد استفاده قرار بگیرند.

دسترسی اینترنتی به پزشک؛

اتاق های ویزیت از راه دور 
ساخته شد

شرکت بوئینگ قراردادی با نیروی دریایی آمریکا امضا کرده تا 
زیردریایی های رباتیکی بسازد که می توانند ماه ها زیر آب به 
فعالیت ادامه دهند.شرکت بوئینگ قراردادی ۴۳ میلیون دالری 
با نیروی دریایی آمریکا امضا کرده تا ناوگانی از زیردریایی های 
رباتیک را بسازد.این شرکت طی چند سال آتی ۴ وسیله نقلیه 
 Echo براساس  را   )XLUUVs( یا  سرنشین  بی  زیردیایی 
Voyager طراحی و آزمایش می کند. این زیردریایی می تواند 

ماه های متوالی در دریا فعالیت کند.زیردریایی رباتیک مذکور ماژولی 
خواهد بود، به عبارت دیگر این وسایل نقلیه دریایی در آینده با 
آپدیت هایی ارزان به روز می شوند و می توانند از انجام طیف وسیعی 
از مأموریت ها پشتیبانی کنند.به هرحال پس از این بوئینگ مراحل 
مقررات  براساس  را   )XLUUVs( ارائه ۴  و  آزمایش  ساخت، 
نیروی دریایی انجام می دهد.طبق بیانیه نیروی دریایی، بخش های 
مختلف stipulation ماژولی ساخته می شود و قسمت اصلی 
آن سیستم های راهنمایی و کنترل، مسیریابی، قابلیت های خودران، 
آگاهی از وضعیت محیطی، ارتباطات و مخابرات، توزیع نیرو، انرژی 
بینی می شود  را دربر می گیرد.پیش  مانور  نیرومحرکه و  نیرو،  و 

بوئینگ این زیردریایی ها را تا ژوئن ۲۰۲۲ میالدی تکمیل کند.

بوئينگ زیردریایی رباتيک 
می سازد

نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد پتاسیم به عنوان یکی از هفت مواد معدنی ضروری بدن انسان 
موجب کاهش ریسک مرگ و میر تا ۲۰ درصد می شود.پتاسیم به عنوان سومین ماده معدنی است 
که به وفور در بدن یافت می شود و به تنظیم مایعات بدن، انقباض ماهیچه ها، و ارسال پیام های 
عصبی کمک می کند.همچنین این ماده معدنی به افزایش متابولیسم، قدرت ماهیچه ها، تعادل آب، 
عملکردهای الکترولیتی، و سیستم عصبی کمک می کند.غذاهای فرآوری شده دارای میزان پایین 
پتاسیم و میزان باال سدیم هستند. اگر رژیم غذایی فاقد پتاسیم کافی باشد، فرد دچار مشکالتی نظیر 
خستگی، فشارخون باال، تورم غدد، و ضعف ماهیچه ها می شود.در ادامه به برخی خوراکی های سرشار 

از پتاسیم اشاره می شود.
آووکادو   آووکادو سرشار از چربی بوده و منبع خوب پتاسیم و فوالت تلقی می شود. آووکادو برای افراد 

مبتال به فشارخون باال بسیار مفید است.
سيب زمينی شيرین   عالوه بر آنکه منبع خوب پتاسیم است، سرشار از کربوهیدرات های پیچیده 

و فیبر نیز است.

اسفناج   یکی از مغذی ترین سبزیجات بوده و اسفناج سرشار از پتاسیم، ویتامین A و منیزیم است.
هندوانه   این میوه آبدار دارای میزان چربی و کالری کمی بوده و سرشار از مواد معدنی و ویتامین های 

نظیر پتاسیم است. هر ۱۰۰ گرم هندوانه حاوی ۱۱۲ میلیگرم پتاسیم است.

توصيه محققان؛

فواید مواد خوراکی حاوی پتاسيم بر سيستم عصبی و قدرت عضالت

ناصر معیل با تاکید بر ضرورت وحدت رویه در روابط 
عمومی سازمان ها و مناطق شهرداری ساری، گفت: 
عملکرد  از  پرهیز  و  ها  عمومی  روابط  رویه  وحدت 
جزیره ای، بهترین عامل برای دستیابی به اهداف عالی 

سازمانی در این حوزه خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
ساری، نشست مدیران روابط عمومی شهرداری مرکز 
شهری  خدمات  معاون  معیل،  ناصر  حضور  با  استان 
عمومی  روابط  مدیر  رضازاده،  یاسر  ساری  شهرداری 
و امور بین الملل و مدیران روابط عمومی مناطق سه 
گانه و سازمان های تابعه شهرداری ساری به میزبانی 
محصوالت  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان 

کشاورزی برگزار شد.
در این نشست، یاسر رضازاده با گرامیداشت روز شهدا و 
پاسداشت مقام آنان به استقبال از پیشنهادهای سازنده 
کیفیت  افزایش  راستای  در  عمومی  روابط  مدیران 
فعالیت های تخصصی در این حوزه اشاره کرد و گفت: 
مدیران روابط عمومی باید با تثبیت جایگاه سازمانی در 
راستای تقویت عملکردهای خود حرکت کنند و روابط 
عمومی مرکزی شهرداری ساری همواره از پیشنهادها و 
راهکارهای سازنده آنان برای کیفی سازی فعالیت ها در 

این حوزه استقبال می نماید.
وی به ضرورت توجه بیشتر به افزایش کیفیت محتوایی 
مدیران روابط عمومی در سازمان ها و مناطق تاکید کرد 
و افزود: تولید محتوای با کیفیت در روابط عمومی باید 
به گونه ای باشد که برای شهر، شهروند و شهرداری 

آورده ی مفید داشته باشد.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری 
اظهار داشت: یکی از کارهای مهم روابط عمومی خط 
مشی دادن به رسانه هاست؛ مدیران روابط عمومی باید 
به گونه ای عمل کنند که خط سیر رسانه های عمومی 

بر اساس عملکرد آنان ترسیم شود.
عمومی  روابط  های  فعالیت  از  قدردانی  با  رضازاده 

مناطق و سازمان های تابعه در راستای عمل به وظایف 
سازمانی تصریح کرد: بدون تردید روابط عمومی مناطق 
و سازمان های تابعه شهرداری ساری نسبت به همسان 
های خود بسیار حرفه ای عمل می کنند اما این مسئله 
نباید مانع یادگیری و تخصص گرایی در این حوزه شود.

در پایان، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
مرکز استان با تقدیر از زحمات شعبان وفایی نژاد بعنوان 
یکی از پیشکسوتان حوزه روابط عمومی در شهرداری 
گفت: الزم است در این جلسه از زحمات ایشان قدردانی 
کنم و امیدوارم مدیران روابط عمومی با استفاده از انرژی 
اعتالی  راستای  در  بهتر  های  گام  ایشان  تجارب  و 

سازمان خود بردارند.
در ادامه، ناصر معیل، معاون خدمات شهری شهرداری 
ساری به اهمیت عملکرد قوی در حوزه روابط عمومی 
اشاره کرد و گفت: روابط عمومی ها باید به گونه ای 
عمل کنند که مهم تلقی شوند؛ بدون تردید اگر مدیر 
روابط عمومی، دغدغه های مدیر و اهداف سازمان خود 
را بشناسد می تواند عملکرد بهتری از خود به نمایش 

بگذارد.
وی افزود: ما معتقدیم روابط عموم های، چشم و گوش 
عملکردها  بیان  در  او  زبان  و  نقدها  در شنیدن  مدیر 
هستند و صدالبته خود آنان نیز باید به این وظیفه ذاتی 

واقف باشند.
عمومی  روابط  های  فعالیت  تاثیر  به  معیل  ادامه،  در 
داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  اجتماعی  در جریان سازی 
تاثیرگذاری در حوزه های اجتماعی می تواند زمینه های 
توسعه شهر و رفع مشکالت را آماده کند؛ یقیناً روابط 
عمومی ها می توانند با ایجاد زمینه های فکری مناسب، 

تاثیر بسزایی در حوزه های اجتماعی داشته باشند.
نقد ناصحانه و محترمانه  به   معاون خدمات شهری 
مدیران  گفت:  و  کرد  اشاره  ها  روابط عمومی  توسط 
احترام  حفظ  با  ناصحانه  نقد  به  باید  عمومی  روابط 
رویه  وحدت  باشند؛  مشورت  اهل  و  بپردازند  مدیران 
روابط عمومی ها و پرهیز از عملکرد جزیره ای، بهترین 
عامل برای دستیابی به اهداف عالی سازمانی در این 

حوزه خواهد بود.
لوح توسط معاون خدمات شهری  اهدای  با  ادامه  در 
شهرداری ساری از زحمات شعبان وفایی نژاد بعنوان 
پیشکسوت حوزه روابط عمومی در شهرداری قدردانی 

شد.
در پایان، به مناسبت ۲۲اسفند، روز بزرگداشت شهدا، 
در  با حضور  روابط عمومی شهرداری ساری  مدیران 
گلزار شهدا، ضمن غبارروبی مزار شهدا، با آرمان های 

این عزیزان تجدید میثاق نمودند.

معاون خدمات شهری شهرداری ساری در جلسه مدیران روابط عمومی مناطق و سازمان های تابعه تاکید کرد:

وحدت رويه روابط عمومى ها مهم ترين عامل دستیابى 
به اهداف سازمانى

اشاره به چند  با  قانع طراح دکور »دورهمی«  پیمان 
بیان کرد که ساخت  برنامه  این  برای دکور  طراحی 
دکور  طراح  قانع  می شود.پیمان  آغاز  دیروز  از  آن 
برنامه »دورهمی«  درباره طراحی و ساخت دکور این 
برنامه که قرار است نوروز ۹۸ روی آنتن شبکه نسیم 
برود، بیان کرد: از دیروز کارمان را برای ساخت دکور 
شروع می کنیم.وی ادامه داد: من چند بار پیش از این 
طراحی هایی برای دکور این برنامه انجام داده ام اما از 
آنجایی که خودم را راضی نمی کرد، به نتیجه نرسید و با 
آقای مدیری گفتگوهای بیشتری در این زمینه داشتیم.

قانع توضیح داد: ما بیشتر روی طراحی کار کردیم چون 
قبل  سری های  نسبت  به  امسال  دکور  می خواستیم 
بهتر شود و اکنون به طرحی رسیدم که به نظر خودم 
خوب شده است.این طراح دکور اضافه کرد: ما چند بار 
برای طراحی دکور اتود زدیم و در نهایت به صحنه ای 
رسیدیم که در آن قاب هایی از تصاویر مردم ایران را 
در جایی شبیه به قصر و موزه می بینیم.وی عنوان کرد: 
یکی از مشکالت ما این بود که دو ستون مزاحم در 

سالن لوکیشن وجود دارد که کمی ما را درگیر کرده بود 
و به تازگی این مشکل هم حل شده است.قانع در پایان 
درباره اینکه ساخت این دکور چند روز زمان می برد، 
هستم!  معروف  اورژانس  به  تلویزیون  در  من  گفت: 
ولی طی قراری که با آقای مدیری و مصطفی احمدی 

تهیه کننده داریم ۲۶ و ۲۷ اسفند ساخت دکور تمام 
می شود، ۲۸ اسفند هم نورپردازی می کنیم تا وارد ضبط 
برنامه شویم. هرچند آقای مدیری درگیر تصویربرداری 
سریال »هیوال« است و باید با آفیش سریال به صحنه 

»دورهمی« بیاید.

ساخت دکور »دورهمی« آغاز شد

برنامه ترکیبی »دلصدا« با اجرای کامران تفتی و با موضوع موسیقی از اولین هفته 
سال ۹۸ روی آنتن شبکه پنج می رود.

کامران تفتی مجری برنامه »دلصدا« است و در ۲ بخش مجزا با مهمانان حاضر 
در استودیوی این برنامه به بحث و گفتگو خواهد پرداخت.

»دلصدا« در تالش است با بررسی کامل اتفاقات و رویدادهای مهم موسیقی هر 
هفته، روزهای پنجشنبه و جمعه )با برنامه اصلی و برنامه ای ویژه پشت صحنه( 
به مرور اتفاقات و اخبار موسیقی کشور بپردازد و در این بین گفتگوهای داغ و 
مهیج با مهمانان حاضر در استودیو و بخش نقد آثار آنها از دیگر بخش های این 

برنامه است.
میثم محمدحسنی تهیه کننده »دلصدا« است و بهمن بابازاده نیز به عنوان سردبیر 

در این برنامه حضور دارد.
اطالعات و اخبار درباره خواننده تیتراژ و نخستین مهمانان این برنامه در نوروز ۹۸ 

به زودی منتشر خواهد شد.

کامران تفتی مجری برنامه موسيقایی شد


