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ترفندهای صبحگاهی برای کاهش موثر وزن

شما میتوانید از اوایل صبح و حتی قبل از مصرف صبحانه ترفندهایی را به برنامه روزانه خود اضافه کنید و آنهم برای
افزایش متابولیسم ،سوزاندن چربی ها و کاهش موثر وزن.
شما میتوانید در هنگام صبح  ۸گام بردارید تا عالوه بر کنترل وزن ،شاهد بهبود سالمت روحی و جسمی خود باشید:
قهوه سیاه بنوشید :نوشیدن یک فنجان قهوه در هنگام صبح البته بدون اضافه کردن شکر و خامه ،به توقف نفخ شکم
کمک میکند و متابولیسم بدن را باال میبرد .نوشیدن قهوه قبل از انجام ورزش نیز گزینه مناسبی است و باعث از دست
دادن کالری بیشتر حین ورزش میشود .البته تنها قهوه نیست که به کاهش وزن کمک میکند ،شما در صورت عدم تمایل
به قهوه میتوانید چای سبز را جایگزین آن کنید.
پیادهروی کنید :پیادهروی یکی از سادهترین راهها برای کاهش وزن است و یک مزیت اضافهتر نیز دارد که ان بهبود خواب
شبانه است .همانطور که گفته شد ،خواب ابزار کلیدی برای از بین بردن وزن اضافه است ۴۵ .دقیقه پیادهروی در  ۳روز
هفته منجر به خواب بهتر و در نتیجه از دست دادن کالری بیشتر خواهد شد.
به باشگاه بروید :رفتن به سالنهای بدنسازی در اوایل صبح یک راه عالی برای شروع روز است به ویژه اگر شما در حال
تالش برای از دست دادن چربی شکم هستید .میزان انسولین در اوایل صبح کمتر است و وقتی شما با معده خالی ورزش
میکنید ،بدن آمادگی بیشتری برای سوزاندن چربی دارد.
سرکه سیب بنوشید :سرکه سیب یک نوشیدنی عالی برای کمک به رسیدن به اهداف کاهش وزن است .مطالعات
محققان ژاپنی نشان داده مردان بین  ۲۵تا  ۶۰سالی که برای بیش از  ۱۲هفته سرکه سیب را برای از دست دادن وزن
مینوشیدند ،بیشتر از کسانی که دارونما دریافت میکردند ،شاهد کاهش وزن بودند .حل کردن یک قاشق غذاخوری سرکه
سیب در یک لیوان آب و نوشیدن آن منجر به کاهش شاخص توده بدن ،کاهش چربی احشایی ،کاهش اندازه دور کمر و
کاهش سطوح تری گلیسیرید میشود.
آب بنوشید :شروع روز با نوشیدن یک لیوان آب و آنهم با معده خالی ایده خوبی است .نوشیدن آب انرژی روزانه شما را
تامین میکند و اثرات آن در کاهش وزن شگفتانگیز است .آب مهارکننده طبیعی اشتها است و بنا بر مطالعات محققان
دانشگاه یوتا ،کسانی که دو لیوان آب قبل از غذا میخورند ۳۰ ،درصد بیشتر از سایرین وزن از دست میدهند.
به اندازه کافی بخوابید :دریافت  ۸ساعت خواب کامل در شبانه روز باعث کاهش وزن میشود و این را محققان دانشکده
پزشکی دانشگاه نورث وسترن ثابت کردهاند .به گفته محققان دریافت مقادیر کافی خواب باعث کاهش ترشح هورمون
کورتیزول؛ هورمون وابسته به استرس میشود و کاهش وزن موثر را به همراه دارد.
در معرض نور خورشید قرار بگیرید :مطالعات نشان داده افرادی که در هنگام صبح به طور مستقیم در معرضن ور
خورشید قرار میگیرند ،شاخص توده بدنیشان به طول قابل توجهی پایینتر از افرادی است که نور خورشید را از خود دریغ
میکنند .نور صبحگاهی خورشید تنظیمکننده متابولیسم است و به شما کمک میکند موثرتر چربی بسوزانید.
مدیتیشن کنید :حداقل  ۱۰دقیقه را به انجام مدیتیشن ،برای نشستن و تنفس ،برای آرام کردن بدن و ذهن اختصاص
دهید .عادت کردن به انجام مدیتیشن صبحگاهی میتواند پیشگیری از پرخوری را موجب شود.
منبع :ایرنا زندگی

ویترین

مهربانی با پرندگان

آگهی مناقصه واگذاری امورات مربوط به
 -1انتظامات و نگهبانی
 -2خدماتی و پشتیبانی دانشگاه سمنان

«اپ»تکار

دانشــگاه ســمنان در نظــر دارد امــورات مربــوط بــه  -1انتظامــات و نگهبانــی
 -2خدماتــی و پشــتیبانی ،را بــه صــورت جداگانــه ،در ســال  1400از طریــق
برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران حقوقــی واجــد شــرایط بــا ســوابق
کافــی و تجربــه مفیــد در زمینــه کاری مــورد نظــر واگــذار نمایــد .از شــرکت هــای
واجــد شــرایط در هریــک از ســه مــورد فــوق الذکــر و عالقــه منــد بــه همــکاری
دعــوت مــی شــود ،از روز ســه شــنبه مــورخ  1399/12/5لغایــت 1399/12/10
در ســاعات اداری جهــت کســب اطالعــات بیشــتر از شــرایط و دریافــت اســناد
مناقصــه بــه آدرس زیــر مراجعــه فرماینــد.
آدرس  :ســمنان ،روبــروی پــارک ســوکان ،پردیــس شــماره یــک ،ســازمان
مرکــزی ،اداره عمومــی
الزم بــه ذکــر اســت ،هزینــه درج آگهــی بــه عهــده شــرکت هــای برنــده در
مناقصــه مــی باشــد.
شناسه آگهی ()1099407

پرفروش شدن کتاب برنده «گنکور»

مشخصات و تاریخ عرضه لپتاپ جدید سامسونگ «گلکسی بوک گو» لو رفت

به تازگی تصاویر جدیدی در شبکههای اجتماعی منتشر شده که عالوه بر ارائه اطالعات تازهای از لپتاپ گلکسی بوک پرو ،مشخصات لپتاپ دیگری به
نام «گلکسی بوک گو» را هم افشا میکنند.
چند هفته پیش جزئیات زیادی در مورد لپتاپهای جدید سامسونگ گلکسی بوک پرو و گلکسی بوک پرو  ۳۶۰ارائه شد .حاال تصاویر جدیدی از گلکسی بوک
پرو منتشر شده که جزئیات بیشتری از آن ارائه میکند اما نکته مهمی که در این تصاویر دیده میشود ،لپتاپ دیگری به نام گلکسی بوک گو است .حضور گلکسی
بوک گو در این تصاویر برای اولین بار خبر از نسل جدید چیپست اسنپدراگون  8CXمیدهد که چیپست پرچمدار کوالکام برای  PCمحسوب میشود که اولین بار در
سال  ۲۰۱۸معرفی شد .سال گذشته برخی تغییرات روی این چیپست اعمال شد اما مدتی است که شایعه حضور نسل سوم آن به گوش میرسد .شایعات از نسل
جدید آن به عنوان  Gen.Xیاد میکنند ،هرچند هنوز نام نهایی آن مشخص نیست .طبق تصویر منتشر شده ،نسل جدید این تراشه نسبت به اولین نسل خود
تا  ۱۰درصد عملکرد پردازشی و  ۴۰درصد عملکرد  GPUباالتر بهره خواهد برد .همچنین به نظر میرسد گلکسی بوک گو با تراشه ارزانتر اسنپدراگون  7cهم عرضه
خواهد شد .نسخه  8cxاین لپتاپ دارای  ۸گیگابایت رم  LPDDR4xو حافظه ذخیره سازی  ۲۵۶گیگابایتی خواهد بود .اما نسخهای که با تراشه  7cعرضه میشود،
به  ۴گیگابایت رم و  ۱۲۸گیگابایت حافظه مجهز میشود .این لپتاپ دارای صفحه نمایش  ۱۴اینچی خواهد بود که از رزولوشن  Full HDپشتیبانی میکند .از دیگر
لپتاپ موجود در این تصاویر یعنی گلکسی بوک پرو غافل نشوید .این لپتاپ که به نظر میرسد نسبت به سال گذشته شاهد برخی تغییرات خواهد بود ،همانطور
که قبال ًگزارش شده ،به جای پنل  QLEDبه یک صفحه نمایش  AMOLEDمجهز میشود .همچنین این لپتاپ از نسل یازدهم پردازندههای اینتل (تایگر لیک) و
در سه سری  i3، i5و  i7بهره میبرد .این پردازنده همراه با پردازشگر گرافیکی  Nvidia GeForce MX450عرضه خواهد شد و از برخی قابلیتها از جمله  LTEو
 4 Thunderboltپشتیبانی میکند .در آخر این تصاویر لو رفته عنوان میکند که هر دو لپتاپ برای عرضه در ماه مه برنامهریزی شدهاند.
منبع:دیجیاتو
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دستگاه مزایده گزار  :شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان
نوع مزایده  :عمومی يک مرحله ای
موضوع مزایده  :فروش حدود  ۴۰تن انواع سيم و ضايعات مسی اسقاط
زمان  ,مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده :
متقاضيــان مــی تواننــد ازتاريــخ  1399/1۲/۰9لغايت  1399/1۲/13به ســامانه الکترونيکی تــداركات دولت بــه آدرس www.setadiran. ir
مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند
اطالعات تماس مزایده گزار :
تلفن  ۰5۴-31137337و  311373۴۰فکس  ۰5۴-31137۰5۰پيام كوتاه ۰93۰7۲8۰۲۰۰
پست الکترونيک  sbepdc@gmail.com :وب www.sbepdc.ir :
مبلــغ و نــوع تضيمــن شــركت در مزایــده  :ضمانتنامــه بانکــي يــا واريــز مبلــغ  3,۴۰۰۰۰۰,۰۰۰ريــال بــه حســاب
جــاری 1۰3۴۰3815۰۰۲بانــک صــادرات شــعبه بــرق زاهــدان بنــام ســاير در آمدهــا شــركت توزيــع نيــروي بــرق سيســتان وبلوچســتان
مهلــت ارايــه پيشــنهاد قيمــت و تحويــل اصــل پــاكات  :پيشــنهاددهندگان مــی بايســت ضمــن ارائــه پيشــنهاد قيمــت در ســامانه الکترونيکــی
دولــت تــا ســاعت  15روز يکشــنبه مــورخ  1399/1۰/۲۴نســبت بــه ارســال اصــل مــدارک مطابــق شــرايط درج شــده در اســناد مزايــده در
پــاكات الک و مهــر شــده تــا مهلــت تعييــن شــده فــوق بــه دبيرخانــه شــركت آدرس نشــاني زاهــدان خيابــان دانشــگاه حدفاصــل دانشــگاه
37و39شــركت توزيــع نيــروي بــرق سيســتان وبلوچســتان اقــدام نماينــد .الزم بذكــر تمامــی فراينــد مزايــده از طريــق ســامانه تــداركات
دولــت صــورت مــی پذيــرد.
تاریــخ و محــل بازگشــایي پــاكات  :پيشــنهادات ارائــه شــده در ســاعت  1۰روز دوشــنبه مــورخ  1399/1۲/۲5در ســالن كنفرانــس
شــركت توزيــع نيــروی بــرق سيســتان و بلوچســتان گشــايش خواهــد شــد.
در ضمــن شــركت كننــدگان در صــورت عــدم عضويــت قبلــی در ســامانه تــداركات دولــت  ,مــی بايســت بــه ســايت يــاد شــده مراجعــه و
نســبت بــه ثبــت نــام و دريافــت امضــاء الکترونيکــی اقــدام نماينــد جهــت اطالعــات بيشــتر در ايــن خصــوص مــی توانيــد بــا تلفنهــای ذيــل
تمــاس حاصــل فرماييــد.
مركز تماس ۰۲1-۴193۴مركز ثبت نام ۰۲1- 889۶9737 :و ۰۲1-851937۶8
مدت قرارداد  15 :روز
ضمنــا متقاضيــان مــی تواننــد جهــت كســب اطالعــات بيشــتر بــه ســايت معامــالت توانيــر بــه نشــانی Tender.tavanir.org.irيــا
ســايت شــركت توزيــع نيــروی بــرق سيســتان و بلوچســتان بــه نشــانی  www.sbepdc.irهمچنيــن پايــگاه ملــی مناقصــات بــه آدرس
www.iets.mporg.irمراجعــه فرماينــد .بديهــی اســت ايــن شــركت در رد يــا قبــول پيشــنهادات مختــار اســت .
« ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است ».
شركت توزیع نيروي برق
سيستان و بلوچستان
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آگهی فروش

وزارت نيرو

امور تداركات و قراردادها  -شركت توزیع نيروي برق سيستان وبلوچستان

یــک عــدد نیــزه پــرش از ارتفــاع آمریکایــی از
جنــس مــاده شــیمیایی تارتــان بطــول پنــج متــر بــه
فــروش مــی رســد .
شماره تماس :نوبت اول
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-
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چاپ :همشهری

چهارشنبه  6 /اسفند  / 1399شماره 4767
 12رجب  24 -1442فوریه 2021
اذان صبح 5:18 ...................................................
طلوع آفتاب 6:40 .................................................
اذان ظهر12:17 .....................................................
غروب آفتاب 17:37 ............................................
اذان مغرب18:13 .................................................

ماشینبازی

کتاب برنده جایزه «گنکور»  ۲۰۲۰به دومین کتاب پرفروش تاریخ این جایزه ادبی تبدیل شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از فرانساینفو ،کتاب «غیرمتعارف» نوشته «اروه لوتلیه» که
به عنوان اثر برگزیده جایزه «گنکور»  ۲۰۲۰انتخاب شده بود پرفروش شد .از زمانی که این
کتاب در ماه اوت روانه بازار شد تاکنون حدود ۶۳۳هزار نسخه از آن به فروش رسید و به
این ترتیب کتاب «غیرمتعارف» به دومین اثر پرفروش تاریخ قدیمیترین و مهمترین جایزه
ادبی فرانسه تبدیل شد .این رمان داستانی را در طول یک پرواز از پاریس به نیویورک روایت
میکند .رمان «نامتعارف» بیست و یکمین اثر «اوتلیه» است .نخستین اثر این نویسنده که
با استقبال خوانندگان مواجه شد کتاب «هزاران مروارید» است که هزار داستان کوتاه با
عبارت آغازین «فکر میکنم که  »...را دربر میگیرد .رتبه سومین اثر پرفروش برنده «گنکور»
نیز به «خیرخواهان» نوشته «جاناتان لیتل» که در سال  ۲۰۰۶به عنوان برنده این جایزه ادبی
معرفی شده بود میرسد .عنوان پرفروشترین اثر برنده «گنکور» به کتاب «عاشق» نوشته
«مارگریت دوراس» اختصاص دارد که در سال  ۱۹۸۴به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد .فقط
در سال  ۱۹۸۵حدود یک میلیون نسخه از این کتاب به فروش رفت.

عکس :فاطمه عابدی/ایرنا

روزنامه سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي،
ورزشي ،فرهنگي صبح ايران

سوخت مصنوعی پورشه ،راهی برای زنده نگهداشتن
پیشرانههای درونسوز

پورشه که به دنبال یافتن راههایی برای افزایش حیات پیشرانههای درونسوز
است ،قصد دارد سال آینده آزمایش سوختهای مصنوعی را آغاز کند .این
شرکت آلمانی مدتها است که در مورد سوختهای مصنوعی تحقیق میکند
و سال گذشته مشارکت با شرکتهای زیمنس انرژی AME ،و شرکت نفتی
 ENAPشیلی برای احداث کارخانهٔ تولید تجاری سوختهای مصنوعی را اعالم
کرد .این کارخانه که سال آینده کار خود را آغاز خواهد کرد ،تا سال ۲۰۲۴
حدود  ۵۵میلیون لیتر سوخت مصنوعی و تا سال  ۲۰۲۶تقریبا ً  ۲۰برابر این
میزان را تولید خواهد کرد .مدیر اجرایی پورشه «اولیور بلومه» در گفتگو با اتوکار
مزیتهای سوختهای مصنوعی را توضیح داده است :مزیت این سوختها
در سهولت استفاده از آنها است زیرا سوختهای مصنوعی میتوانند در
پیشرانههای درونسوز و پالگینهیبریدی استفاده شوند و میتوانند از شبکه
جایگاههای سوخت کنونی استفاده کنند رئیس خودروهای اسپرت پورشه
«فرانک واالیزر» نیز اضافه کرده است که این شرکت آزمایش سوختهای
مصنوعی را سال آینده آغاز خواهد کرد .وی دراینباره گفته است :ما همراه با
شرکای آمریکای جنوبی خود در مسیر درستی هستیم .مطمئنا ً در سال ۲۰۲۲
حجم بسیار کمی برای اولین آزمایشها خواهیم داشت .این یک راه طوالنی با
سرمایهگذاری هنگفت است ولی ما مطمئن هستیم که این بخش مهمی از
تالش جهانی ما برای کاهش تأثیر دیاکسید کربن در بخش حملونقل خواهد
بود .ایده ٔکلی سوختهای مصنوعی این است که برخالف آنچه در سوختهای
 E10و  E20دیدهایم ،نیازی به ایجاد تغییر در پیشرانه ندارد و بنابراین همه
میتواند از آن استفاده کنند .این تأثیری در پرفورمنس هم نخواهد داشت و
حتی اسبهای بخار بیشتر میشوند اما میزان تولید آالیندگی بسیار کمتر خواهد
بود سوخت مصنوعی پورشه از طریق ترکیب هیدروژن با کربن گرفتهشده از هوا
برای تولید متانول ساخته میشود .این سوخت نهایتا ًبه جایگزینی برای بنزین
تبدیل خواهد شد و خودروها میتوانند از آن استفاده کنند .کارخانهٔ شیلی هم
با کمک نیروی باد اقدام به تولید این سوخت مصنوعی میکند.
منبع :پدال ()pedal.ir

((آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي)) شماره /33 :عمران 99/

موضــوع مناقصــه  :راهبــری ،تعمیــر و نگهــداری تأسیســات آبرســانی  ،اطفــاء حریــق  ،آبیــاری  ،فاضــاب و تهویــه مطبــوع مجتمــع بنــدری شــهید رجایــی و
شــهرک هــای مســکونی شــهیدرجایی و شــهید باهنــر
 مهلــت و نحــوه دریافــت اســناد  :متقاضیــان شــركت در مناقصــه مــي تواننــد از تاریــخ  99/12/5تــا پایــان وقــت اداري مــورخ  99/12/10ســاعت  14:00بــامراجعــه بــه ســایت  www.setadiran.irنســبت بــه دریافـــت(خرید)رایگان اســناد اقــدام نماینــد.
* ضمناً دریافت آگهی از سایتهای  www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.irنیزامکان پذیر و رایگان مي باشد.
 مهلــت و محــل تســليم پــاكات و بارگــذاري اســناد :متقاضیــان بایــد پیشنهـــادات خــود را تــا ســاعت 14:00مـــورخ  99/12/25در ســامانه تــداركات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ایــران) بــهآدرس  www.setadiran.irبارگــذاری نماینــد .
تبصــره :1متقاضیــان مکلفنــد عــاوه بــر بارگــذاري اســناد خــود در ســایت مذكــور نســبت بــه تحویــل فیزیکــي صرف ـاً پاكــت الــف محتــوي ضمانتنامــه شــركت در مناقصــه حداكثــر تــا مــورخ
 99/12/25ســاعت  14:00بــه دبیرخانــه مركــزي اداره كل بنــادر و دریانــوردي اســتان هرمــزگان – مجتمــع بنــدري شــهیدرجایي – ســاختمان مركــزي – طبقــه همکــف اقــدام نماینــد .
تبصــره: 2كلیــه مراحــل برگــزاری از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و گشــایش پاكــت الکترونیکــي از طریــق درگاه ســامانه تــداركات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ایــران)
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 را
جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند بدیهــي اســت در صــورت عــدم انجــام فراینــد در ســامانه مذكــور پیشــنهاد ارائــه شــده بــه صــورت فیزیکــی مــورد قبــول واقــع نمــي گــردد.
 تضميــن شــركت در مناقصــه  :مناقصــه گــران مــي بایســت ضمانتنامــه بانکــي بــدون قیــد و شــرط و قابــل تمدیــد بــه دفعــات یــا اصــل فیــش واریــز وجــه بــه حســاب شــماره 4101064571214853بنــام تنخــواه گــردان پرداخــت بنــدر شــهید رجایــي نــزد بانــك مركــزي بــه مبلــغ 409ر816ر299ر(7هفــت میلیــارد و دویســت و نــود و نــه میلیــون و هشــتصد و شــانزده
هــزار و چهارصــد و نــه ) ریــال ارائــه نماینــد .
 شماره اقتصادي كارفرما4113-1957-7986 : شناسه ملي 14000180614 : شماره شبا IR 920100004101064571214853 : آدرس دستگاه مناقصه گذار  :بندرعباس – مجتمع بندري شهید رجایي – اداره كل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان – واحد مهندسي و عمران – امور پیمان و رسیدگي – تلفن 07632123606 : برآورد اوليه مناقصه 473 :ر820ر990ر( 229دویست و بیست و نه میلیارد و نهصد و نود میلیون و هشتصد و بیست هزار و چهارصد و هفتاد و سه)ریال مدت اجراي كار  12 :ماه شرایط اختصاصي : -1دارا بودن گواهي رتبه بندي حداقل پایه  4آب یا حداقل پایه  4تأسیسات و تجهیزات
 -2اعام وجود ظرفیت كاري آزاد براساس تعداد كارهاي در دست انجام و ظرفیت مجاز براساس سایت  http://sajar.mporg.irو تکمیل فرم خود اظهاري شركت
 -3كسب حداقل  60امتیاز ارزیابي كیفي طبق معیارهاي ارزیابي كیفي
 زمان و محل بازگشایي پيشنهادات :تاریخ  99/12/26روز سه شنبه ساعت 9:00مجتمع بندري شهیدرجایي – ساختمان مركزي اداره كل – طبقه سوم – دفتر مدیر كلتبصره  :دریافت اسناد ،مراحل ثبت نام و بارگذاري كلیه اسناد و مدارک مي بایست از طریق سامانه تداركات الکترونیکي دولت (ستاد) انجام پذیرد .
 اسناد باید با كیفیت باال و خوانا ( 400یا  )dpi 300اسکن و بارگذاري گردد  .در صورت ناخوانا بودن  ،به اسناد مذكور ترتیب اثر داده نخواهد شد .شناسه آگهی 1098603 :

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی
اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
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