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امروز مطالعه اخبار اقتصادی شما را به این
نتیجه خواهد رساند که سرمایهگذاریهایی
که درگذشته کردهاید در حال حاضر
ارزشی بسیار بیشتر ازآنچه تصور
میکردهاید دارند .شاید بر سر دوراهی
قرار بگیرید که آیا باید همچنان دست
نگه دارید تا ارزش سرمایهگذاریتان
بیشتر شود یا االن وقتش است که سرمایه
خود را بهصورت پول نقد دربیاورید.

امروز کاغذبازیها و کارهای اداری مرتبط
با مسائل مالی وقت زیادی از شما خواهند
گرفت .شاید این کار خستهکننده باشد و
حتی اعصابتان را کمی به هم بریزد ،اما
نتیجهای که به دست خواهید آورد اثرات
مثبتی روی زندگی شما خواهد داشت و
تغییراتی که ایجاد خواهند شد ارزش
زحمات که برایشان میکشید را دارند.

امروز خبرهایی از شریک کاری و یا
شریک زندگی خودخواهید شنید که شما
را بسیار خوشحال خواهد کرد .فعالیتی که
هردوی شما در انجام آن سهیم بودهاید
موردتوجه قرارگرفته است و باالخره نتیجه
زحمات خود را میبینید و در مرکز توجه
قرار خواهید گرفت.

    تیر

یادتان باشد که چیزهایی در دنیای
اطرافتان وجود دارند که هرچند نمیتوانید
آنها را با چشمهایتان ببینید و یا حضور
فیزیکیشان را احساس کنید ،اما میتوانند
نقش مهمی را در زندگی شما ایفا کنند و
به همین دلیل هم باید به آنها دقت و توجه
کافی داشته باشید.

    مرداد

امروز سعی کنید احساس عشق و محبت و
شادی خود را باسخاوت بیشتری با دیگران
به اشتراک بگذارید و بهجای اینکه
تمرکزتان فقط روی خودتان باشد سعی
کنید به اطرافیانتان توجه بیشتری داشته
باشید.

    شهریور

امروز هدیهای دریافت خواهید کرد که
شما را بسیار احساساتی میکند ،شاید
شخصی که این هدیه را به شما میدهد
برای دادن آن ازخودگذشتگی بزرگی
کرده باشد .این موضوع در تمام طول
روز ذهن شما را به خود مشغول خواهد
کرد.
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خواندنی

مسابقه عجیبترین ماشینهای
پرنده دنیا

    آبان

    آذر

موضوعی که برای شما از اهمیت زیادی
برخوردار است امروز ذهنتان را به خود
مشغول کرده و تمام مدت در فکر آن
هستید .سؤالهایی در سرتان شکلگرفتهاند
که دلتان میخواهد هر چه سریعتر جواب
آنها را پیدا کنید.

    دی

امروز احساسات و خاطرات مربوط به
گذشته بار دیگر در ذهن شما زنده خواهند
شد و این موضوع ذهن شما را بهشدت
به خود مشغول کرده و اجازه نمیدهد به
کارهای دیگری که دارید رسیدگی کنید.
به این وضعیت به چشم یک فرصت نگاه
کنید تا با مورد خطاب قرار دادن این افکار
و احساسات خودتان را برای همیشه از شر
آنها رها کنید.

    بهمن

فعالیتهای اجتماعی و کارهای گروهی
امروز برای شما بسیار هیجانانگیزتر از
همیشه به نظر میرسند .با حضور در این
جمعها فرصت شرکت در بحثهایی با
موضوعات بسیار مختلف و متنوع در هر
زمینهای که فکرش را بکنید برای شما
فراهم خواهد شد.

نمایش فیلم کشیدن اتوبوس نمایش فیلم گرفتن تویوتا
از پهلوان پژمان کشاورز که نمایشهای شگفتانگیز زیادی تاکنون
از خود بهجای گذاشته خواستیم تا خود را معرفی کند ،وی گفت:
فعالیت ورزشهای سنگین خود را از سال  1370در شیراز شروع
کردم و در ورزشهای باستانی و زورخانهای فعالیت داشتم .مدتی در
باشگاه وزنهبرداری و پاورلیفتینگ فعالیت کرده و  5سال است که
در عملیات زورگری و پهلوانی مشغول هستم.
چند نمونه از کارهای خود را بگویید.
بلند کردن جدول سیمانی به وزن  160کیلو با دندان ،پیچیدن تسمه
 5دور مچ ،کشیدن اتوبوس به وزن  135تن با دندان به مسافت 30
متر ،گرفتن تویوتا  2اف  6سیلندر در حالت دندهعقب پرگاز باقدرت
بازو ،متوقف کردن دو خودرو سواری در حالت حرکت در دو جهت
مخالف با دست ،کنترل دو خودرو سواری با فشار هر دو طرف به
سمت یکدیگر با کمر و پا ،گرفتن یک دستگاه موتورسیکلت در
حال حرکت با دندان ،پرتاب گلولهای به وزن  30کیلو با دندان از
جلو پرتاب به پشت سر و. ...
چه کسانی در آموزش و راهنمایی شما نقش داشتهاند و چه پیامی

رباتهای کارمند از هتلی
در ژاپن اخراج شدند

اسفند

امروز قدرت شما در برقراری ارتباط با
دیگران بهیکباره به میزان قابلتوجهی
افزایش پیداکرده است و خواه بخواهید با
نوشتن با بقیه ارتباط برقرار کنید و خواه با
آنها حرف بزنید خیلی راحت منظور خود
را در قالب کلمات درخواهید آورد.

آیا شما جزو کسانی هستید که از ورود رباتها به صنعت گردشگری
میترسید؟ باید بگوییم که با ترس خود کنار بیایید چراکه رباتها وارد این
صنعت شدهاند و چند سال است که مشغول به کار هم هستند.

آگهي مناقصه دو مرحله ای به شماره 97-157
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شرکت توزيع نيروي برق استان فارس

برای آنان دارید؟
از استاد فرهیخته حاج حسین غرقی دبیر هیئت ورزشهای باستانی و
کشتی پهلوانی و استاد و قهرمان حاج یعقوب ساالری از باشگاه ایران
جوان ،از دوست عزیزم جناب دکتر روح اله نجمی و جناب حیدرعلی
کامیاب کالنتری مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس که همکاری
الزم را با بنده حقیر داشتند تشکر میکنم.
همچنین تشکر ویژه دارم از استاد پهلوان حاج عزیز یاغی کش که
به من آموزشهای الزم را دادند .از استاد ارزنده و محترم جناب آقای
جعفریزاده مدیر روزنامه طلوع نیز که زحمت چاپ اولین معرفی
و مصاحبه من را در مطبوعات تقبل کردند و روزنامه طلوع اولین
روزنامه و رسانهای است که فضای مطبوعاتی را بر من گشود تشکر و
تقدیر میکنم .امیدوارم که بتوانم برای هم استانیهای خود افتخارات
بینظیری را در این رشته به ارمغان آورم .گفتنی است که دو کلیپ از
نمونه هنرنماییهای پهلوان پژمان کشاورز بهصورت بارکد در صفحه
حاضر ،چاپ شده که اگر بارکدخوان گوشی خود را روشن کنید و
روبهروی هرکدام بگیرید ،آنها را مشاهده خواهید کرد.

ماشینهای پرنده از دیرباز بخشی از رؤیای انسانها بودهاند،
شاید شما هم روزی در رابطه با ماشینهای پرنده خیالبافی
کرده باشید .اگر به ماشین پرنده و ماجراهای مربوط به
آن عالقهمند هستید باید بگوییم که از سال  1992میالدی،
کمپانی رد بول امکانی را در اختیار خلبانها قرار میدهد تا
به رؤیای خود تحقق ببخشند و ماشین پرنده مخصوص به
خودشان را ابداع کنند.
این بار تصاویری از ماشینهای پرنده ساخت این خلبانان را
تماشا میکنیم .هر یک از این عکسها ،دنیایی از خالقیت
را در خود پنهان کردهاند .بد نیست بدانید که هر ماشینی که
بتواند به ارتفاع باالتری پرواز کند ،برنده میدان خواهد بود.
به این رویداد جذاب و پرطرفدار  Flugtagگفته میشود
و هرسال صدها نفر برای تماشای ماشینهای پرنده جدید
گردهم میآیند .در ادامه نگاهی خواهیم داشت به رویداد
محبوب  Flugtagدر چند سال گذشته ،پس همراه ما باشید.

پیشازاین هم در مطلبی تحت عنوان هتل هوش مصنوعی علی بابا در چین،
به این موضوع پرداختیم؛ اما آیا مدیریت این کارمندان بیجان کار آسانی
است؟
طبق گفته  ،The Vergeهتلی ژاپنی که رکوردی در کتاب جهانی گینس
ثبت کرده و بهعنوان اولین هتل در جهان با بیش از  243ربات فعالیت
خود را شروع کرده بود ،در سال  2015نیمی از رباتها را اخراج کرده
است .اگرچه رباتها سالها در صنعت هتلداری مشغول انجام وظایف
غیرهوشمندانه مانند حملونقل چمدان و ارائه خدمات اتاقها بودهاند تا
سرعت ارائه خدمت به مشتریان باال برود؛ اما همیشه اینطور نبوده که
رباتها بتوانند زمان انسانها را ذخیره کنند .درست مثل رباتهای هتل
ژاپنی  Henn-naکه مشکالت زیادی را برای کارکنان انسانی هتل ایجاد
کردهاند( JT Genter .نویسنده مجله سفر  )The Points Guyبه همراه
همسر خود  Katieدر سال  2017در این هتل اقامت داشتند و در نظر خود
از کاستیها و نقصهای رباتها گفتهاند .ازجمله رباتهای داخل اتاق
که بهصورت تصادفی وارد مکالمه مهمانان میشدند و بهنوعی به حریم
خصوصی آنها تجاوز میکردند.

آگهي برگ تشخیص و برگ قطعی (حقیقی)

نظر به اینکه نشانی مودیان اعالمی در جدول ذیل در دست نمی باشد در اجرای
ماده  208ق.م.م مصوب اسفندماه  1366اوراق مالیاتی به شرح جدول ابالغ
می گردد ،خواهشمند است طبق قانون در تاریخ و ساعت مقرر به شرح جدول این آگهی
جهت حل و فصل پرونده و تسویه حساب مالیاتی و پیگیری مراحل پرونده به واحد مالیاتی
مربوطه به آدرس شیراز خیابان سیبویه اداره امور مالیاتی مراجعه نمایید.
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تلفن 071-32344772:

    مهر

رابطهای که در دنیای مجازی با یک نفر
دارید امروز بهیکباره برای شما به چیزی
فراتر از یک آشنایی ساده تبدیلشده است
و اینطور به نظر میرسد که شما با او از
هر لحاظ هماهنگی دارید و اخالقتان شبیه
به هم است و احساسات گرمی نیز بین شما
در جریان هستند .بااینهمه ،اگر تابهحال
این شخص را از نزدیک ندیدهاید بهتر
است زیاد عجله نکنید.

    خرداد

فاکس32344771 :

عقاب شیراز (پهلوان پژمان کشاورز) با نمایشهای شگفتانگیز

امروز یکی از دوستانتان به دیدنتان آمده و
از شما میخواهد که در انجام کاری به او
کمک کرده و یا حداقل همراه او بروید.
اگر خودتان کار خاص و مهمی برای انجام
دادن ندارید حتمًا او را همراهی کنید .این
کار عالوه بر اینکه سرتان را گرم میکند
و شما را از بیکاری نجات میدهد باعث
خواهد شد ایدههای جدیدی به ذهنتان
برسند.
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