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سبکزندگی 

چطور آدمهای ارزشمند را جذب خود کنیم؟
برای یاد گرفتن مهارتهای جدید هرگز دیر نیست .کسب مهارتهای ارتباطی درست به شما کمک
میکند تا حلقهای از افراد ارزشمند دور خود تشکیل دهید .اما چگونه افراد ارزشمند و مثبت را وارد
زندگی خود کرده و آنها را حفظ کنید؟
اولین کاری که باید بکنید این است که برای این افراد وقت بگذارید .اگر فضا و زمانی برای ورود
افراد جدید به زندگی خود باز نکنید ،نمیتوانید کسی را وارد حلق ه اطرافیان خود کنید .شما باید برای
این افراد جا باز کنید.
دوستان فعلی خود را بررسی کنید
وقت شما محدود است .در میان مشغلههای کاری و مسئولیتهای دیگرتان حتما دوست دارید
کارهایی انجام دهید و با کسانی باشید که شادتان میکنند و به شما انرژی میدهند .برای بهبود
زندگی اجتماعی ،باید ببینید بیشترین وقت خود را با چه کسانی میگذرانید و آیا این اشخاص ،به
انداز ه کافی حامی شما هستند و تشویقتان میکنند یا نه .حتما این را میدانید که آدمهای منفی تا
چه حد میتوانند شما را در زندگی عقب بیندازند .پس بهتر است اطراف خود را با آدمهای مثبت پُر
کنید .این افراد ارزشمند هستند و نگرش غنیای دارند که به آنها این توانایی را میدهد حمایت خود
از شما را آزادانه و آشکارا نشان دهند .بنابراین سعی کنید آدمهای منفی را از خود دور کنید.
به دنبال رفتارها و ویژگیهای ارزشمند باشید
ویژگیهای ارزشمند ،ویژگیهایی مانند شجاعت و پشتیبان بودن هستند ،اما سایر ویژگیهای
ارزشمندی که چندان به چشم نمیآیند؟ برای شناسایی این ویژگیهای نهفتهتر الزم است به نحوه
رفتار آدمها با دیگران بیشتر دقت کنید .آیا هنگام صحبت با آنها ،خوب به حرفهایشان توجه
میکنند؟ یا اینکه وقتی دیگران با آنها صحبت میکنند ،سرگرم گوشیشان هستند؟ آیا نسبت به
دیگران پذیرا هستند یا فقط انتقاد و قضاوت میکنند؟ آیا از موفقیتهای دیگران خوشحال میشوند؟
آیا گرم و صمیمی هستند و از بودن در کنار آنها احساس راحتی میکنید؟ آیا تشویقکننده هستند و
اهمیت تحسین کردن پیروزیهای دیگران را میدانند؟ تمام این ویژگیهای ارزشمند را میتوانید در
آدمها بررسی کنید و وقتی با آنها تعامالت دارید نسبت به آنها آگاه و دقیق باشید .درک ویژگیهای
ارزشمندی چون پشتیبانی کردن و تحسین دیگران اهمیت زیادی دارد .با اهمیت دادن به زندگی
دیگران ،حمایت خود را نشان دهید تا افراد ارزشمند هم متقابال به زندگی شما توجه نشان دهند.
توجه و تمرکز شما باید همیشه به افرادی باشد که حضور دارند و به شما توجه میکنند ،مثل اینکه
مهمانی بگیرید و از عدهای دعوت کنید ،آنهایی که نمیآیند دیگر مهمان شما نیستند و شما هم
میزبان آنها نیستید ،بلکه به آنهایی توجه میکنید و از آنهایی پذیرایی میکنید که دعوت شما را جواب
دادهاند و حضور دارند .این افراد همانهایی هستند که برایتان ارزش قائلند و ارزش مورد احترام و
توجه شما قرار گرفتن را دارند.
آدمهای ارزشمند معموال سرشان شلوغ است
حاال که تصمیم گرفتهاید حلق ه اجتماعیتان را ارتقاء بدهید و زمان بیشتری برای افراد ارزشمند
صرف کنید یادتان نرود که این گونه افراد معموال مشغلههای زیادی دارند .ع د ه زیادی میخواهند توجه
آنها را به خود جلب کنند و هر کسی دوست دارد با آنها اوقاتی را بگذراند ،بنابراین نمیتوانید انتظار
داشته باشید این افراد همه چیز را رها کنند و فقط به حلق ه اجتماعی شما بپیوندند .اما صبر و حوصله
شما در بلند مدت نتیجه خواهد داد .این ،سرمایهگذاری است که برای بقی ه زندگیتان میکنید ،پس
ارزش وقت گذاشتن را دارد .اگر بتوانید یک یا دو نفر را پیدا کنید که به انداز ه کافی از شما حمایت
عده زیادی از افرادی بگیرند که هر
کنند و تشویقتان کنند ،خیلی بهتر از این است که اطرافتان را 
وقت به آنها نیاز دارید ،نباشند.
با برنامه جلو بروید
به این دلیل که افراد مهم و ارزشمند سرشان شلوغ است ،شما نمیتوانید فقط درخواست بدهید:

«من را هم وارد زندگیت کن!» .بلکه باید چند آپشن جالب و خوب برای ارائه دادن داشته باشید؛
چیزهای با ارزشی که بتوانند نظر فرد مقابل را جلب کنند .اگر یکی دو بار اول جواب نگرفتید ،نگران
و ناامید نشوید .به همین دلیل است که شدیدا توصیه میکنیم پیگیر باشید و پیشامدهای مشترکی
پیدا کنید .مطمئن باشید باالخره شرایطی پیش خواهد آمد که افراد جدیدی را دوستانه وارد زندگی
خود کنید.
اگر به یک شهر جدید مهاجرت کردید ،باید مهارتهای اجتماعی خود را تقویت کنید
اگر به شهر جدیدی مهاجرت کردید چه باید بکنید؟ شما هیچکس را در اینجا نمیشناسید و باید
خودتان را به دیگران معرفی کنید .باید با افراد دیدار کنید و به آنها توجه کنید و حمایت خود را نشان
دهید .میتوانید با پیدا کردن دو یا سه نفر شروع کنید ،کمکشان کنید به چیزهایی که میخواهند
برسند و وارد حلقهی اجتماعیشان شوید .در واقع با اینکار شما حلق ه اجتماعی خودتان را خلق
میکنید و کم کم میتوانید هر فرد دیگری را نیز جذب کنید.
حفظ آدمهای ارزشمند
باید این را درک کنید که وقتی صحبت از دیدار با آدمهای ارزشمند و حفظ آنها میشود ،بهترین کار
تمرکز روی ارتباطات نزدیک و محکم با یک یا دو نفر است .شما نمیتوانید ناگهان وارد حلق ه دوستان
فرد دیگری شوید و توجه هر کسی را که میبینید به خود جلب کنید و با آنها صمیمی شوید .وقت
صرف کنید و با آدمهای جدید مالقات کنید ،اما پرورش حلق ه دوستان خودتان را فراموش نکنید .اگر
میخواهید آدمهای ارزشمند به شما محلق شوند ،پس باید مراقب حلق ه اجتماعی خودتان و چیزهایی
که در آن میگذرد نیز باشید .پس حوصله داشته باشید و با دو یا سه نفر شروع کنید ،زمان زیادی
طول نخواهد کشید که حلق ه اجتماعی شما نیز به بار بنشیند.
منبع:برترینها

قابلیت تایپ کردن به استوری اینستاگرام اضافه شد!

اینستاگرام در آخرین نسخه قابلیتی به استوریهای خود اضافه کرده تا کاربران
بتوانند به راحتی متن مورد نظر خود را تایپ کنند.
چندی پیش خبری مبنی بر اینکه اینستاگرام قصد دارد ویژگی جدیدی را به قسمت

بازی
ماشین ش

محصوالت و همچنین افزودن مدلهای هیبریدی هستند.
فراری انتظار دارد تا سال  2022درآمد خالص خود را به حدود  2میلیارد یورو برساند.
همچنین برنامههایی نیز برای تسویه تمامی بدهیها تا سال  2021وجود دارد .رویتزر
میگوید محصول هیبریدی فراری در سال  2019عرضه خواهد شد و البته انتظار
میرود اولین کراس اوور این برند نیز اواخر سال  2020از راه برسد.
سرجیو مارکیونه که درباره این کراس اوور صحبت میکرد گفته که خودروی
مورد بحث دارای استایل مرسوم فراری خواهد بود و برای افراد معدودی طراحی
میشود .البته این افراد خوششانس که خواهند توانست کراس اوور فراری را بخرند
به آفرودهای سنگین نخواهند رفت زیرا مارکیونه تأیید کرده کراس اوور فراری قادر به
عبور از صخرهها نخواهد بود .مارکیونه همچنین گفته که فراری مشکلی با پیشرانههای
کمحجم نداشته و محصول الکتریکی نهایی این شرکت هم از صدا و هم از هندلینگی
بهره خواهد برد که منعکس کننده میراث فراری خواهد بود.
منبع :پدال ()pedal.ir

طرح :محمد طحانی

دالر و ...

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای
« عمرانی بند هرتبصره -6قانون بودجه» کلید دردست

«اپ»تکار
ش

استوری اضافه کند ،منتشر شد .این ویژگی به نام  Typeبه کاربران اجازه میدهد تا
استوریهای متنی ایجاد و آنها را به صورت آنالین منتشر کند .البته  Typeدر گذشته
برای کابران بعضی مناطق در دسترس بود که حاال و بعد از اعالم رسمی اینستاگرام،
این ویژگی از امروز برای تمام کاربران در سراسر جهان با آخرین بهروزرسانی قابل
استفاده است.
آنچه در مورد ویژگیهای جدید متفاوت است این است که نیاز به هیچ تصویری ندارد
و شما میتوانید با استفاده از فونتها و سبکهای مختلف متنهایی را که میخواهید به
اشتراک بگذارید از قبیل غذا خوردن ،تعریف داستان یا نقل قولی از افکار خود.
کاربران از این پس میتوانند متنها را با ظاهری خاص در کنار تصویر و ویدیوهای
خود اضافه کنند .ولی فراموش نکنید که قوانین استوری کماکان مثل سابق هستند و
پستهای شما بعد از  24ساعت ناپدید میشوند .هنوز ممکن است این قابلیت برای
تمام کاربران فعال نشده باشد و مدتی زمان برای اضافه شدن آن نیاز باشد .پس به
آخرین نسخه اینستاگرام بهروزرسانی کنید و منتظر این ویژگی جدید باشید.
منبع :جیاسام

برنامههای مفصل فراری برای افزایش فروش
فراری گزارش مالی سال  2017خود را منتشر کرده و در آن میتوانیم برنامههای
آینده این برند را نیز مشاهده کنیم.
سال پیش نیز یک رکورد جدید برای اسب رقصان مارانللو به ثبت رسید به گونهای
که فروش فراری با افزایش  384دستگاهی روبرو شد که یکی از دالیل آن افزایش
فروش  25.1درصدی مدلهای مجهز به پیشرانه  12سیلندر میباشد .این رکورد در
حالی ثبت شده که مدلهای کالیفرنیا  Tو  F12برلینتا از خط تولید خارج شدهاند و
تولید مدل ویژه  F12tdfنیز به پایان رسیده است.
فراری انتظار ادامه موفقیت خود در سال  2018را دارد زیرا در سه ماه دوم سال
جاری تحویل مدل پورتوفینو به مشتریان آغاز خواهد شد و نهایتاً مدل  J50نیز به
فروش خواهد رسید .اگر همهچیز طبق برنامه پیش رود فراری امسال فروش بیش از
 9هزار دستگاهی خواهد داشت که حاکی از رشد بیش از  600دستگاهی نسبت به
سال قبل است .انتظار میرود درآمد فراری نیز افزایش یابد اما خب میزان هزینهها نیز
به همین میزان افزایش خواهد یافت زیرا ایتالیاییها در حال تمرکز روی گسترش سبد
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شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد خدمات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهایی که دارای رتبه نیرو می باشند واگذار
نماید  ،لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید .
توضیح ًا  :شرکتهایی که دارای رتبه نیرو از سازمان مدیریت برنامه ریزی می باشند باید گواهی ثبت درسامانه ساجار را نیز داشته باشند .
شماره مناقصه

عنوان مناقصه

نوع مناقصه

کم و کیف
مناقصه

محل
تأمین اعتبار

مدت اجرا

مبلغ تضمین
برآورد تقریبی
(میلیارد ریال) ( میلیون ریال )

ع96-7-

توسعه-اصالح و نگهداری شبکه های برق روستاهای -سررود
شمالی(-)9650005روستای شهنیز( -)9450245هادی ّآباد
دمچنار(( -)9350231بویراحمد)

دو مرحله ای

طبق اسناد

عمرانی توانیری

سه ماه

5.909

406

ع96-8-

توسعه-اصالح و نگهداری شبکه های برق روستاهای پراکنده
روستایی -9650022روستای دهنو -955026شهرک
والیت(9450293بویراحمد)

دو مرحله ای

طبق اسناد

عمرانی توانیری

سه ماه

4.985

360

ع96-9-

توسعه-اصالح و نگهداری شبکه های برق روستایی -کاهش
تلفات کوشک برآفتاب-96535تل زری-945078
دستگرد(96534دهدشت)

دو مرحله ای

طبق اسناد

عمرانی توانیری

سه ماه

9.288

543

ع96-10-

توسعه-اصالح و نگهداری شبکه های برق روستاهای گراب
دیشموک-955058ایدنک فاز(-)955091(2دهدشت)

دو مرحله ای

طبق اسناد

عمرانی توانیری

سه ماه

5.238

372

ع96-11-

توسعه-اصالح و نگهداری شبکه های برق روستاهای
بوای علیا-96547بلوط بنگاه -96542سرکوه راک
(96543دهدشت)

دو مرحله ای

طبق اسناد

عمرانی توانیری

سه ماه

6.969

459

ع96-12-

توسعه-اصالح و نگهداری شبکه های برق روستای قلعه بمبی
لیکک (937048لیکک)

دو مرحله ای

طبق اسناد

عمرانی توانیری

سه ماه

11.627

613

ع96-13-

توسعه-اصالح و نگهداری شبکه های برق روستاهای نده
-940319روستاهای دنا -940335بنستان  -950334تنگ
رواق (940372دنا)

دو مرحله ای

طبق اسناد

عمرانی توانیری

سه ماه

11.305

603

ع96-14-

توسعه-اصالح و نگهداری شبکه های برق روستایی -اصالح
شبکه سیم به کابل (گچساران)

دو مرحله ای

طبق اسناد

عمرانی توانیری

سه ماه

21.446

908

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه  :ازتاریخ  96/11/18لغایت  96/11/25با مراجعه درساعات اداری به اتاق شماره  6و سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد)
زمان و مکان تحویل پاکت ضمانتنامه  :تا آخر وقت اداری روز شنبه  96/12/5به آدرس  :یاسوج – بلوار شهید مطهری – اتاق شماره  ، 12حراست شرکت
توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد
تاریخ افتتاح پاکت ها  :یکشنبه  96/12/6مناقصات شماره های(ع 96-7-و ع)96-8-و دوشنبه  96/12/7مناقصات شماره های(ع96-9-
و(ع 96-10-و ع)96-11-و سه شنبه  96/12/8مناقصات شماره های(ع96-12-و ع96-13-و ع)96-14-ساعت  10صبح درسالن جلسات شرکت
شرکتهای پیمانکاری مجازند تا آخر وقت اداری شنبه  96/12/5نسبت به اصالح یا انصراف اقدام نمایند  .مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکتها دو ماه
بوده و پس از عقد قرارداد شرایط قرارداد لحاظ خواهد شد .
مبلغ خرید اسناد مناقصه  300/000 :ریال واریز به حساب  0101913196008بانک صادرات شعبه یاسوج کد  1534به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه
و بویراحمد .هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
برآورد بهاء بر اساس فهرست بهای سال 96سازمان مدیریت صورت گرفته است.
به هر شرکت فقط یک پروژه واگذار می گردد و در صورتیکه شرکتی در چند پروژه حائز پایین ترین قیمت گردد میزان توانایی شرکت پیمانکاری برای
واگذاری پروژه دوم بررسی و تصمیم گیری خواهد شد .
حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پیشنهادها بالمانع است .
به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء و مدت مقرر واصل گردد مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
پاکتهای فاقد الک و مهر بازگشایی نخواهد شد .
فقط و فقط پیشنهاداتی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد)ارائه میگردد قابل بررسی میباشند و پیشنهادات ارائه شده به روش سنتی(پاکتهای
فیزیکی)قابل رسیدگی نبوده و باطل می باشند.
اسناد مناقصه در سایت شرکت توانیر  WWW.tavanir.org.irو اطالع رسانی مناقصه در سایت شرکت توزیع  WWW.KBEPDCO.IRو سامانه ستاد
 WWW.SETADIRAN.IRو پایگاه ملی مناقصات کشور اطالع رسانی شده است /.سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
نوبت اول 96/11/16 :
نوبت دوم 96/11/17 :

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

