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رونمایی از ظاهر جدید منوی استارت ویندوز ۱۰

مایکروسافت ضمن معرفی بیلد جدید ویندوز  ۱۰از طراحی جدید منوی استارت آن رونمایی کرد .حاال پسزمینه لوگوها و اپلیکیشنها نیمه شفاف شده و
ظاهر یکدستتری به آنها داده است .مایکروسافت در بیانیه مطبوعاتی خود درمورد ظاهر جدید منوی استارت میگوید« :ما در حال تازهسازی منوی استارت با
یک طراحی سادهتر هستیم که با حذف رنگ از پس زمینه فضای مربعی لوگوها و اپلیکیشنها ،به آنها ظاهر یکدستتر و نیمه شفاف میدهد ».مایکروسافت
با این کار عالوه بر سادهتر کردن ظاهر منوی استارت پیدا کردن اپهایی که کاربر بیشتر از آنها استفاده میکند را آسانتر کرده است .این تغییر با اینکه چندان
قابل توجه نیست ،اما ظاهر منوی استارت را مرتبتر کرده و از یکنواختی لوگوها و اپلیکیشنها به خاطر استفاده از رنگ یکسان در پسزمینه جلوگیری میکند.
پنجره  Alt+Tabنیز در آخرین بیلد ویندوز تغییراتی پیدا کرده است .به گفته این شرکت حاال تمام تبهای باز در مرورگر اج کرومیوم در پنجره Alt+Tabنمایش
داده میشوند .این تغییر ممکن است برای کاربران حرفهای ویندوز کمی گیج کننده باشد ،اما به گفته مایکروسافت میتوان ظاهر آن را به حالت کالسیک برگرداند.
مایکروسافت همچنین تغییرات کوچک تری را هم در ویندوز  ۱۰اعمال کرده است .حاال در  Taskbarیا نوار وظیفه اپلیکیشن  Xboxبرای کاربران  Xbox Liveو
اپ  Your Phoneبرای کاربران اندروید به شکل پیش فرض پین خواهند شد .این تغییر برای کاربرانی که اکانت جدید در  PCساختهاند و یا برای اولین بار الگین
کردهاند ،قابل مشاهده خواهد بود و نوار وظیفه فعلی دست نخورده باقی خواهد ماند .حاال در سمت راست و باالی نوتیفیکیشنها عالمت  Xبه نمایش در خواهد
آمد تا بتوان با سرعت بیشتر آنها را بست .همچنین اطالعات صفحه  Systemدر قسمت  Control Panelبه صفحه  Aboutدر Settingsمنتقل شدهاند.
تغییرات فوق در حال حاضر در قالب آپدیت  20161 Preview Buildبرای کاربران عضو  Windows Insidersمنتشر شده است.
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شرکت گاز استان مازندران
(سهامی خاص)

شــرکت گاز اســتان مازنــدران در نظــر دارد مناقصــات جــدول ذیــل را بیــن پیمانــکاران واجــد شــرایط بــا مشــخصات و شــرایط ذکــر شــده بــه روش مناقصــه عمومــی و
از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبــل ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور
و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
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خدمات امدادی مشترکین و تاسیسات گاز،تعمیرات و....بهشهر،نکا،گلوگاه و....

2099091578000047

2/974/441/000

59/488/802/731

2

خدمات بهره برداری شهرستان قائمشهر(شامل تعمیرات تاسیسات ،جابجایی انشعاب و )....

2099091578000048

4/694/950/000

99/747/002/229

محل اجرای پروژه  :در محدوده گاز استان مازندران
 -1محل تامین اعتبار  :منابع داخلی  /منابع جاری
 -2نــوع تضمیــن فراینــد ارجــاع کار  :ضمانتنامــه بانکــی معتبــر بــر اســاس آییــن نامــه تضامیــن معامــات دولتــی مصوبــه هیــات وزیــران بــه شــماره /123402ت  50659ه مــورخ 1394/9/22
و اصاحــات بعــد از آن در خصــوص کارهــای پیمانــکاری یــا واریــز وجــه نقــدی بــه حســابی کــه در اســناد مناقصــه قیــد گردیــده واریــز گــردد.
 -3تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  :ساعت  10صبح روز دوشنبه  99/4/16می باشد.
 -4مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  14:30روز چهارشنبه تاریخ 99/4/18
 -5مهلــت زمانــی ارائــه پیشــنهاد  :ســاعت  14:30روز شــنبه تاریــخ ( 99/4/28ضمنــا اصــل ضمانــت نامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار در ایــن مهلــت ثبــت اتوماســیون اداری و تحویــل
دبیرخانــه رمــز محرمانــه حراســت گــردد)
 -6زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  9روز یکشنبه تاریخ 99/4/29
 -7مدت اعتبار پیشنهادها  :سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است.
 -8شرایط متقاضی:
 داشتن گواهی صاحیت از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با ظرفیت آزاد داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی ثبت نام و اخذ کد اطاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir ارائــه صورتهــای مالــی حسابرســی شــده منتهــی بــه  97/12/29بــرای پیشــنهادهای بــاالی  10برابــر نصــاب معامــات متوســط باشــد الزامــی اســت .بــا رعایــت مــاده  4آییــن نامــه راهکارهــایافزایــش ضمانــت اجــرای و تقویــت حسابرســی.
 ((حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها سه مناقصه گر می باشد)). قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد(.در صورتیکه کاال مشابه تولید داخل دارد) .متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند(( ))8فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،می توانند در مهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد به سایت اعام شده مراجعه نمایند.
 شــرکت کننــدگان در مناقصــه ،میبایســت شــماره ثابــت و شــماره فکــس دفتــر خــود را در ســامانه ســتاد ارائــه نماینــد در غیــر اینصــورت مســئولیت عــدم اطــاع رســانی در مواقــع ضــروری بــهعهــده آن شــرکت مــی باشــد و حــق هیچگونــه اعتراضــی نخواهنــد داشــت.
 بــه پیشــنهادات شــرکت هــای دارای هیــات مدیــره مشــترک موثــر در انجــام مناقصــه ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد  .جهــت کســب اطاعــات بیشــتر در ســایت شــرکت گاز اســتان مازنــدران بــهآدرس  www.nigc-mazandaran. irو پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات کشــور بــه آدرس  http : // iets.mporg.irمراجعــه نماییــد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه
مرکز تماس  021-41934 :و 021-57895000
دفتر ثبت نام  88969737 :و 95193768
روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران
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قویترین ماسل کار دنیا

احتماال ً چلنجر سوپر استوک چشمگیرترین مدل بین
محصوالت جدیدی محسوب میشود که دوج بهطور
همزمان معرفی کرده است .این مدل که نسخهای درگ
محور محسوب میشود ،بر اساس همان هلکت
ی  Widebodyساخته شده اما پرفورمنس
ردآ 
بسیار چشمگیری دارد و دوج آن را قویترین و
سریعترین ماسل کار دنیا میداند.
در سینه چلنجر سوپر استوک همان ترکیب
آشنای موتور  ۶.۲لیتری  V8سوپرشارژ هلکت و
گیربکس هشت سرعته اتوماتیک قرار دارد اما قدرت
این موتور با افزایش جزئی  ۱۰اسب بخاری نسبت به
هلکت ردآی به  ۸۰۷اسب بخار رسیده درحالیکه گشتاور
آن تغییری نداشته و مثل قبل  ۹۶۰نیوتن متر است .در سوپر
استوک روح مدل شیطانی دیمن دمیده شده و به همین دلیل ظرف تنها  ۳.۲۵ثانیه از صفر
به سرعت  ۹۶کیلومتر بر ساعت میرسد و مسافت  ۴۰۰متر را ظرف  ۱۰.۵ثانیه طی میکند.
چلنجر سوپر استوک به الستیکهای رادیال چسبنده مخصوص درگ مجهز شده و بهمنظور
محافظت از این الستیکها ،حداکثر سرعت آن بهصورت الکترونیکی روی  ۲۷۰کیلومتر بر
ساعت محدود شده است .این الستیکها با سایز  ۳۱۵روی رینگهای  ۱۸اینچی سبکوزنی
قرار گرفتهاند که ترمزهای برمبو با دیسکهای  ۱۴.۲اینچی و کالیپرهای چهار پیستونه در جلو
را در پشت خود پنهان کردهاند .کمکفنرهای تطبیقی ِ عملکرد باال در چلنجر سوپر استوک
تنظیم منحصربهفردی دارند و در حالت رانندگی پیست سفتترین تنظیمات را ارائه میکنند.
دیگر حالتهای رانندگی این مدل نیز شامل اسپرت و کاستوم به همراه اتو میشود که سیستم
تعلیق را نرم میکند .در این مدل دستیار النچ ،النچ کنترل ،قفل خط ،سیستم رزرو گشتاور و
سیستم خنککننده  Cooldownموتور هم بهصورت استاندارد ارائه شده تا خریداران بتوانند
از نهایت پرفورمنس آن استفاده کنند .چلنجر سوپر استوک با  ۱۳رنگ بیرونی مختلف مثل
سبز  ،F8مشکی قیری و… ارائه میشود که میتواند با رنگهای داخلی مشکی ،قرمز و قهوهای
روشن ترکیب شود .بهطورکلی ،سوپر استوک را میتوان برادر ضعیفتر و در دسترستر دیمن
دانست که مثل آن روی درگ تمرکز دارد و هرچند در شتاب و درگ از دیمن کُندتر است اما
برخالف آن تولید محدودی ندارد و به گفته دوج بهطور کامل برای مدل  ۲۰۲۱تولید خواهد شد.
فروش چلنجر سوپر استوک از همین تابستان آغاز شده و اولین نمونههای آن اواخر امسال به
نمایندگیهای فروش میرسند .دوج هنوز قیمت این مدل جدید را اعالم نکرده است.
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