12

آخر ابتکار

www.ebtekarnews.com

سبک

عکسنوشت

زندگی چند قدم موثر در شکل دادن عادت های خوب را بشناسید

روزنامه سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي،
ورزشي ،فرهنگي صبح ايران
صاحب امتياز و مدير مسئول:
محمدعلي وکيلي

دفتر مرکزي :تهران ،زرتشت غربي
نرسيده به بيمارستان مهر ،پالک  ،66طبقه دوم
تلفن88994609 -88975710 :
فاکس88975709 :

سامانه پيامکي30006000404000 :
ebtekarnews@gmail.com
سازمان آگهي ها88242214 :

سازمان شهرستانها۰۹۱۲۹۴۳۷۴۸۶-88263696 :
توزيع :شرکت نشرگسترامروز
چاپ :ریحان

یکشنبه  5 /دی  / 1400شماره 4996
یاالول  26 -1443دسامبر 2021
 21جماد 
اذان صبح 5:42 ....................................
طلوع آفتاب 7:12 .................................
اذان ظهر 12:05 ....................................
غروب آفتاب 16:56 ..............................
اذان مغرب17:18 ..................................

«اپ»تکار
بهترین اپلیکیشنها برای تغییر
اندازه تصاویر در موبایل

دالیل بسیاری برای تغییر اندازه تصاویر توسط
کاربران وجود دارد که از جمله مهمترین آنها
میتوان به حذف بخشهای ناخواسته در عکس
یا کاهش حجم فایلها اشاره کرد .برای انجام این
کار گزینهها و ابزارهای مختلفی در دسترس قرار
دارند که اپلیکیشنهای تغییر سایز عکس یکی از
آنها محسوب میشوند.
اگرچه قابلیت تغییر اندازه تصاویر در بیشتر
برنامههای ویرایشگر عکس دیده میشود؛ اما
عناوین اختصاصی نیز تنها برای همین هدف
توسعه یافتهاند .همچنین برخی از ابزارها
میتوانند با ثابت نگه داشتن ابعاد عکس ،حجم
آن را به صورت چشمگیری کاهش دهند .بعضی
دیگر از اپها موجب ایجاد تغییرات در ابعاد
فایلها میشوند که امکان استفاده از آنها در
شرایط خاص مثل هدر شبکههای اجتماعی را
فراهم میکند.
اپلیکیشن  Codenia Image Sizeگزینهای
ساده اما بسیار کارآمد برای تغییر اندازه تصاویر
به شمار میرود .تنها کافی است تا فایل مورد
نظر خود را وارد برنامه کنید و سپس ابعاد
دلخواه را وارد نمایید تا خروجی با نسبت
مشخص تحویل داده شود.
گزینهای اختصاصی برای تغییر کیفیت
فایلهایی با فرمت  JPEGدرون برنامه
 Codenia Image Sizeدر نظر گرفته شده
است که میتواند حجم عکس خروجی را به
شدت کاهش دهد .البته باید توجه داشت که
در صورت فشردهسازی بیش از حد ممکن است
جزئیات تصویر از دست بروند .نسخه رایگان
اپ همراه با تبلیغات در اختیار کاربران اندروید
و  iOSقرار گرفته است؛ اما در نسخه پرمیوم
خبری تبلیغات نیست.
برنامه  Pixlrبه عنوان یک سرویس ویرایشگر
تصویر کامل برای سالیان طوالنی در دسترس
کاربران قرار داشته است و ابزاری مجزا نیز
برای تغییر اندازه تصاویر درون خود جای داده
است .البته فهرست قابلیتهای برنامه بسیار
فرارتر از دستکاری ابعاد عکسها میرود؛ اما در
این قسمت تنها روی ویژگی گفته شده تمرکز
خواهیم کرد.
امکان  Cropتصاویر مهمترین ابزاری است
که به کمک آن میتوان برشهای دلخواه را
در عکسها ایجاد کرد .البته جلوههای بصری
گوناگون در کنار ویژگی افزودن متن به تصاویر
هم قادر خواهند بود تا خروجیهای جذاب و
چشمنوازی را تحویل کاربر دهند .در هنگام
ذخیره فایلها نیز گزینههای متعددی جهت
بهرهگیری از کیفیتهای گوناگون با اندازههای
متفاوت به چشم میخورد.
یکی دیگر از عناوین برتر در زمینه تغییر اندازه
تصاویر ،اپلیکیشن  Resize Meاست که وظیفه
دستکاری ابعاد و کاهش حجم را به خوبی انجام
میدهد .همچنین عالوهبر  ،JPEGاز فرمت
 PNGنیز پشتیبانی به عمل میاورد.
یکی از ویژگیهای مهم برنامه ،Resize Me
حفظ اطالعات  EXIFدر هنگام ویرایش است که
به کمک آنها ،میتوان تغییرات گروهی را روی
مجموعهای از عکسها صورت داد .رابط کاربری
اپ هم مانند سایر عنوانهای مشابه بسیار ساده
است؛ در نتیجه کاربران هنگام استفاده از آن با
مشکلی مواجه نخواهند شد .البته برخی از افراد
شکایتهایی در ارتباط با پروفایلهای ویرایش
گروهی داشتهاند .نسخه رایگان و پرمیوم به
صورت جداگانه در گوگل پلی قرار دارند و
کاربران داخلی میتوانند نسخه آنالک شده را از
منابع غیررسمی هم دریافت کنند.
منبع:دیجیاتو

اکثر ما فکر میکنیم کسانی که هم به ورزششان
میرسند ،هم غذای سالم میخورند و هم در
امتحانهایشان موفق میشوند ،قدرت ماورایی
دارند.
اما علم پاسخ متفاوتی دارد :چیزی که ما از
آن به عنوان اراده و عزم راسخ نام میبریم،
در حقیقت مشخصه عادت است.
افرادی که عادتهای خوب دارند ،نیازی
ندارند که قبل از شروع کارهای ضروری ،در
مقابل وسوسه به بطالت گذراندن وقت ،خوردن
غذای چرب و پشت گوش انداختن تکالیف مقاومت
که هدایت خودکار کنترل را در دست میگیرد.
کنند .چرا
هدف مشخصی را برای خود تعیین کنید
اهدافی مثل «انجام تمدد اعصاب به طور مرتب» زیادی از حد نامعین هستند.
نگویید« :من مرتب تمدد اعصاب انجام میدهم ».بگویید« :من هر روز به مدت ۱۵
دقیقه تمدد اعصاب انجام میدهم ».داشتن اهداف کوچک شروع کار را سادهتر و
مشاهده پیشرفت را آسانتر میکند.
یک برنامه پر جزئیات ایجاد کنید
حاال که یک هدف معین برای خود در نظر گرفتهاید ،وقت آن رسیده که درباره انگیزه
برای ادامه راه فکر کنید .دانشمندان دریافتهاند که در صورتی بیشترین پیشرفت را
خواهید داشت که نه فقط تصمیم بگیرید که چه کار میخواهید بکنید ،بلکه تصمیم
بگیرید که چه زمانی ،کجا و چگونه آن را به انجام خواهید رساند.
برنامهای مثل «من  ۵روز در هفته به مدت  ۳۰دقیقه انگلیسی میخوانم» بد
نیست .اما برنامهای دقیقتر مثل «هر روز بعد از آخرین جلسه کاری ۳۰ ،دقیقه را
به یادگیری انگلیسی در محل کارم خواهم پرداخت» احتمال بیشتری دارد که تبدیل
به عادت شود.
یکی از کارهای خوبی که میتوانید انجام دهید این است که برنامهتان را در «تقویم»
گوشی وارد کنید تا به شما یادآوری کند .یک برنامه کامال ً معین و مشخص شما را
مجبور میکند که راهتان را از میان موانع پیدا کنید و پشت گوشاندازی را همراه با
عذاب وجدان بیشتری میکند.
کاری کنید که تکرار آن مفرح باشد
اغلب ما وقتی که میخواهیم عادت جدیدی را شکل دهیم ،قدرت عزم و ارادهمان را
دست باال میگیریم و کارآمدترین راه را برای رسیدن به آن هدف در نظر میگیریم .اما
پژوهشها نشان داده است که در صورتی که دنبال کردن هدف را مفرح کنیم ،بیشتر
دوام خواهیم آورد و موفقتر خواهیم بود.
مثال اگر میخواهید به باشگاه بروید ،با یکی از دوستانتان بروید .اگر میخواهید
میوه و سبزیجات بیشتری مصرف کنید ،به جای صبحانه متشکل از دونات ،از اسموتی
استفاده کنید که میتواند حاوی میوه باشد و خوشمزه نیز هست .از آن جایی که تکرار
برای شکل دادن یک عادت کلیدی است ،تبدیل فرآیند به کاری لذتبخش اهمیت
فراوانی دارد.
یک روش دیگر این است که فقط زمانی به خودتان اجازه لذت بردن از کاری که
هوسش را دارید بدهید که قدمی به سوی هدفتان برمیدارید .مثال تنها زمانی به
موسیقی مورد عالقهتان گوش بدهید که در حال پختن غذایی سالم هستید .این کار
رفتن به دنبال هدف را تبدیل به منبع لذت میکند و نه ناراحتی.
کمی انعطاف به برنامه خود اضافه کنید
پژوهشها نشان داده که اضافه کردن تنوع در برنامههای روتین اهمیت دارد .شکل
دادن موفق عادت ،به تکرار یک رفتار متکی است و اگر برنامهتان زیادی انعطاف ناپذیر
بشود ،کمتر آن را دنبال خواهید کرد.
یکی از راههایی که برای منعطف بودن وجود دارد این است که به خودتان امکان
انجام ندادن برنامه روتین در صورت فرصت نکردن را بدهید.
مثال اگر مشکل بزرگی پیش آمد و نتوانستید آن روز انگلیسی تمرین کنید میتوانید
از یکی از مثال ً ۳کارت «فرصت مجدد» خود در ماه استفاده کنید.
این طوری اگر واقعا نتوانستید در یک روز برنامهتان را عملی کنید ،ناامید نخواهید
شد.
منبع :روزیاتو
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ارکستر «سرزمین مادری»  -تاالر وحدت

ونی ارزانقیمت با طراحی بسیار ساده!
ما تالش داریم تا نگاهی کارشناسانه و حرفهای به
خودروها داشته باشیم اما صنعت خودروی جهانی
به حدی وسیع است که برخی خودروها از دید پنهان
باقی میمانند و مثال بارز آن تویوتا پروباکس است که
مشاهده میکنید .ظاهرا ً افرادی هستند که خواهان
یک خودروی بی حاشیه و بدون تکنولوژی مدرن
هستند و این ون دقیقا ً همان چیزی است که به
دنبالش میگردند.
تویوتا پروباکس از سال  ۲۰۰۲در ژاپن معرفی شد
و نسخه بهروز آن در سال  ۲۰۱۴روانه بازار گردید.
هدف از تولید این خودرو بیش از آنکه بازار عموم باشد
جذب مشتریان در بازار ونهای سبک تجاری بود و
این موضوع با نگاهی به کابین بسیار ساده پروباکس
مشخص میشود .پشت آمپرهای این خودرو دارای
سرعت شمار بزرگ با یک نمایشگر کوچک دیجیتالی
در بخش زیرین است.
داشبورد پروباکس سادهتر بوده و در کنار غربیلک
فرمان نگهدارنده گوشی تلفن دیده میشود .همچنین
هیچ خبری از سیستم اطالعات سرگرمی نیست و حتی
سیستم صوتی نیز وجود ندارد .البته چنین رویهای
در بازار ژاپن غیرمعمول نیست و برخی مدلها فاقد
سیستم صوتی هستند تا مالک بتواند پس از خرید
خودرو اقدام به نصب سیستم صوتی مدنظر خود
بکند .همین موضوع درباره کنترلهای سیستم تهویه

تازههای
علمی

•

در شب سال نو میالدی

تلسکوپ فضایی جیمز وب به فضا پرتاب شد

ناسا روز گذشته پیش تلسکوپ جیمز وب را با موفقیت
به فضا پرتاب کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از ،nasa.gov
باالخره انتظارها به پایان رسید و تلسکوپ فضایی جیمز وب
زمین را به مقصد فضا ترک کرد .ناسا برای ساخت این سازه
حدود  ۱۰میلیارد دالر هزینه کرده است.
این تلسکوپ فضایی پس از طی مسیر معین و باز شدن
در مکان تعیین شده اطالعات بسیار گسترده و جامعی را
درباره حیات در سیارات دیگر به سیاره زمین ارسال خواهد
کرد .حتی دادههایی در مورد منشا پیدایش کیهان نیز به
زمین مخابره خواهد کرد.
این وسیله سوار بر موشک «آریان  »۵از پایگاه فضایی اروپا
در گویان فرانسه ،مستعمرهای در شمال آمریکای جنوبی،
به فضا ارسال شد .مدت زمان سفر این تلسکوپ  ۲۶دقیقه
است .احتماال حدود یک ماه طول خواهد کشید تا جیمز وب
به مقصد نهایی خود برسد.
محل استقرار تلسکوپ فضایی جیمز وب
تلسکوپ جیمز وب در فاصله حدود  ۱میلیون و  ۶۱۰هزار
کیلومتری مستقر میشود .تصاویر دوربینهای متصل به
تلسکوپ جدایی این وسیله را از موشک نشان میدهند.
طبق گزارشها تلسکوپ فضایی جیمز وب هم اکنون در
حال حرکت به سمت مسیر مشخص شده است .تا کنون
هیچ موردی از اختالل در حرکت این تلسکوپ گزارش نشده
است .پس از رسیدن به مقصد نهایی و باز شدن تجهیزات،
جیمز وب ماموریت فضایی و اصلی خود را شروع میکند.

 ۳۰سال پیش نهادهای حوزه فضا و نجوم از جمله سازمان
فضایی آمریکا و اروپا تولید این تلسکوپ را آغاز کردند.
سازهای که میتواند تحول بزرگی در حوزه هوا و فضا ایجاد
کند .طبق اعالم سخنگوی ناسا این ماموریت نیم قرن پس
از ماموریت آپولو  ۸انجام شد .در آن زمان فضانوردان روز

کریسمس را از ماه تبریک گفتند .مسئولین ناسا تصمیم
گرفتند برای گرامیداشت نام یکی از بنیانگذاران ماموریتهای
آپولوی ماه ،جیمز وب را به عنوان اسم این تلسکوپ لنتخاب
کنند .این تلسکوپ  ۶۲۰۰کیلوگرم وزن و آینههای  ۶.۵متری
دارد .گمان میرود که جیمز وب  ۱۰سالی را در فضا بگذراند.

نوبت دوم

و بخاری نیز صدق میکند و سادگی حرف اول را در
طراحی میزند .دو پانل کنترل گرد برای تغییر دما
و سرعت فن وجود دارد و یک نمایشگر نارنجی هم
تغییرات را نشان میدهد.
پروباکس در حال حاضر با پیشرانههای  ۴سیلندر
 ۱.۳لیتری  ۹۴اسبی ۴ ،سیلندر  ۱.۵لیتری  ۱۰۷اسب
بخاری و نمونه  ۱.۵لیتری هیبریدی عرضه میشود.
تمامی مدلها با گیربکس  CVTعرضه میشوند و
میتوان سیستم چهار چرخ محرک را نیز سفارش
داد .دلیل اینکه از وجود چنین خودرویی آگاه شدیم
بیانیه تویوتا درباره تولید تریم های جدید پروباکس
بوده است .تا چند روز دیگر تریم جدید این خودرو
با نام  GXتولید خواهد شد که از تجهیزاتی همچون
شیشههای جلوی برقی ،آینههای برقی ،خروجی برق
 ۱۰۰ولتی و شیشههای دودی سود میبرد.
با توجه به سادگی این خودرو ،قیمت ارزان آن نباید
باعث تعجب شود .قیمت این خودرو از  ۱.۴۹۱میلیون
ین ( ۱۳۰۵۴دالر) شروع شده و به  ۲.۰۱۴میلیون ین
( ۱۷۶۳۲دالر) میرسد .مدل جدید  GXقیمت ۱.۷۹۰
میلیون ینی ( ۱۵۶۷۰دالر) دارد .اگر خواهان طراحی
بهتری هستید میتوانید مدل  TRDبا اسپلیتر جلو،
چراغهای شفاف و رینگهای  ۱۴اینچی متمایز را
انتخاب کنید.
منبع :پدال ()pedal.ir

فراخوان آگهي
مناقصه عمومي

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گازاستان اصفهان

شركت گازاستان اصفهان  ,درنظر دارد جهت موضوع زیر :
موضــوع  :اجــرای عملیــات پــروژه  ،ســاخت و نصــب  900مــورد انشــعابات (400
مــورد فــوالدی 450 ،مــورد پلــی فــوالدی  50مــورد پلــی اتیلــن) در شهرســتان شــاهین
شــهر و میمــه و نواحــی تابعــه بــه شــماره فراخــوان ( )2000091138000178مــورخ
( )1400/09/28را از طریــق ســامانه تــداركات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد  .كلیــه
مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران
و بازگشــایی پاكــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداركات الکترونیکــی دولت(ســتاد) بــه
آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در
صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذكــور و دریافــت گواهــی
امضــای الکترونیکــی جهــت شــركت در مناقصــه را محقــق ســازند .الزم بــه ذكــر اســت
كــد فراخــوان در پایــگاه ملــی مناقصــات  53104370مــورخ 1400/09/28مــی باشــد.
تاریــخ انتشــار مناقصــه درســامانه  :از ســاعت09:00روز یکشــنبه تاریــخ
 1400/09/28مــی باشــد.
مهلــت زمانــی دریافت اســناد مناقصه از ســایت  :تــا ســاعت 08:00روز چهار شــنبه
تاریخ 1400/10/08میباشد.
مهلــت زمانــی ارائــه پیشــنهاد  :تــا ســاعت 08:00روز شــنبه تاریــخ 1400/10/18
مــی باشــد.
• زمــان بازگشــایی پاکــت هــا  :ســاعت  09 :00روزیکشــنبه تاریــخ 1400/10/19
مــی باشــد.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 898,000,000 :ریال می باشد.
بــه منظــور شــركت در ایــن مناقصــه ،داشــتن حداقــل رتبــه  5تاسیســات و تجهیــزات
الزامــی مــی باشــد.
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر
در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف  :آدرس شــركت
گاز اســتان اصفهــان واقــع در خیابــان چهاربــاغ بــاال -روبــروی مجتمــع پــارک-
امور قراردادها و تلفن (داخلی 031-38132 )2466
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
 مركز تماس 02141934 :دفتر ثبت نام  33999818 :و 33191893
شناسه آگهی 1247565 :
نوبت اول  1400/10/04 :نوبت دوم 1400/10/05 :
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