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سبک
زندگی

اشتباهات بزرگی که در انتخاب شغل انجام میدهیم

شغل شما کیفیت زندگی شما را تعیین میکند پس ارزش دارد در انتخاب شغل
خود تامل بیشتری به خرج دهید« .کار کردن» راهی برای زنده نگ ه داشتن
جریان زندگی است .ما برای امرار معاش و نگ ه داشتن حس انگیزه و
امید ،تمایل به شاغل شدن داریم .گاهی اوقات در شغلی مرتبط با رشته
تحصیلی و مهارتهایی که کسب کردیم ،مشغول به کار میشویم و
گاهی هم بر عکس .برای اینکه بتوانیم شغل دلخواه خود را به دست
آوریم ،شروع به یادگیری مهارتی میکنیم.
هماهنگی با روحیات فردی
هنگام پیدا کردن شغل دقت کنید که آیا میتوانید آن شغل را در مدت زمان
بیشتر از  ۳ماه قبول کنید یا نه .گاهی اوقات در ابتدا شوق و ذوق بیش از حد مانع دیدن سختیهای
کار میشود .به نوعی ما دچار آسودگی خیال ناشی از جهل میشویم .بعد از مدت کوتاهی در
مییابیم که این شغل با روحیات ما در تضاد است و ما با سختیهای کار آشنا نبودیم یا از نزدیک
آنها را درک نکرده بودیم .این دسته از تجربیات باید خیلی ارزشمند در حافظ ه ما ثبت شوند .باید
بدانیم که دو بار اشتباهی را تکرار نکنیم و از تجربیات دیگران نیز استفاده کنیم .این کلید موجب
شناخت بهتر سالیق و عالیق خود میشود که بدون هزینه و وقت گذاشتن به دست نمیآید.
در مقابل ما شغلهایی را داریم که با وجود سختیها باز هم برای ما شیرین هستند .بهتر است
در محیطی کار کنیم که ما را سر حال بیاورد و از مقابله با سختیهای آن شگفتزده شویم .این
سختکوشی در شغل ما را به موفقیت میرساند.
پیشرفت و دلگرمی در کار
انسان در ذات خود طالب تنوع و پیشرف است .اگر شما این دو را دارید نباید بی اهمیت باشید
و بدون توجه به آنها شغل خود را برگزینید .دقت کنید در کارتان جای پیشرف وجود داشته باشد.
کارهای روتین و یکنواخت خالقیت را از بین میبرند .کاری را بکنید که از انجام دادن آن لذت ببرید.
گاهی اوقات یادگیری در کار بیشتر از یادگیری در مطالعات تئوری است .پس باید از این فرصت به
خوبی استفاده کنیم و همهی تالش خود را برای یادگیری و حرفهای شدن در آن کار انجام دهید.
اگر کاری را بدون میل انجام دهید ،نه تنها به کسی که برای سپردن آن وظیفه به شما اعتماد کرده
است ضربه میزنید؛ بلکه کیفیت زندگی خود را هم پایین میآورید.
هماهنگ با سبک زندگی فردی
برخی از افراد شب بیدار هستند و با کارهای شبانه مشکلی ندارند؛ اما اگر شما عادت به خواب شبانه
داشته باشید و در شغلی که شیفت شب است بمایند ممکن است اذیت شوید و قطعا طوالنی مدت
در آن شغل نمیمانید .به طور معمول باید  ۸ساعت در روز کار کنید ۸ ،ساعت به زندگی خصوصی
خود برسید و  ۸ساعت هم بخوابید .دقت کنید ،شما کار میکنید که به راحتی زندگی کنید پس نباید
شغل شما سبک زندگی نرمال و دلخواهتان را تحت تاثیر قرار دهد و از برنامهی زندگیتان خارج شوید.
منبع :ایرنا زندگی
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پاییز دل انگیز در کوچه های کاهگلی یزد

تازههای
علمی

ساخت الماس در دمای اتاق تنها در چند دقیقه!

گروهی از دانشمندان دانشگاه ملی استرالیا و مؤسسه سلطنتی فناوری
ملبورن در مطالعه اخیرشان دو نوع الماس را در آزمایشگاه و فقط در عرض
چند دقیقه در دمای اتاق ایجاد کردند.
به گزارش ایسنا و به نقل از تک اکسپلوریست ،یکی از این دو الماس،
الماس موجود در نوعی از حلقههای نامزدی و دیگری نوعی از الماس به
نام لونسدالیت است که در طبیعت و در محل برخورد شهاب سنگ مانند
ناحیه کانیون دیابلو آریزونا یافت شده است.
پروفسور جودی بردبای از دانشگاه ملی استرالیا گفت :دستیابی به این
موفقیت و ساخت الماس در عرض چند دقیقه در آزمایشگاه در دمای
اتاق بسیار شگفتانگیز است زیرا این روند (ساخت الماس) معموال ً طی
میلیاردها سال و در شرایط فشار زیاد و دمای بسیار گرم انجام میشود.
این کشف جدید و غیر منتظره نشان میدهد که لونسدالیت و الماس
معمولی هر دو فقط با اعمال فشارهای زیاد (معادل فشار پا  ۶۴۰فیل
آفریقایی) میتوانند در دمای معمولی اتاق نیز تشکیل شوند .نکته این
مطالعه نحوه اعمال فشاری است که وارد کردهایم .عالوه بر فشارهای بسیار
زیاد ،ما اجازه دادیم کربن چیزی به نام برش را تجربه کند که این روند
مانند یک نیروی چرخشی و کششی است .ما فکر میکنیم که این عمل
اجازه میدهد تا اتمهای کربن در جای خود حرکت کرده و الماس معمولی
و لونسدالیت را تشکیل دهند.
با استفاده از تکنیکهای پیشرفته میکروسکوپ الکترونی ،دانشمندان
میتوانند برشهای جامد و دست نخوردهای را از نمونههای آزمایشی گرفته
و عکسهایی از نحوه تشکیل این دو نوع الماس تهیه کنند .این تصاویر
نشان داده است که در این روش جدید الماسهای معمولی در وسط
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 -3کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه
تــدارکات الکترونیــک دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی
مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .
 -4تاریخ انتشار اسناد در سامانه ستاد  :روز یکشنبه مورخه 99/9/2
 -5مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه ستاد  :روز پنجشنبه مورخه 99/9/6
 -6جهــت تســریع در رونــد بررســی اســناد  ،کلیــه شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت عــاوه بــر ارســال مــدارک بصــورت الکترونیکــی در ســامانه
ســتاد  ،پاکــت حــاوی اســناد ارزیابــی کیفــی تکمیــل شــده را حداکثــر تــا ســاعت  8صبــح مــورخ  99/9/22بــه اداره کل راه و شهرســازی سیســتان و
بلوچســتان بــه آدرس  :زاهــدان  ،میــدان شــهداء دبیرخانــه اداره کل تحویــل داده و رســید دریافــت نماینــد .
 -7مبلغ کارکرد از محل اعتبارات طرحهای عمرانی به صورت اسناد خزانه اسامی قابل پرداخت می باشد .
 -8شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 021-41934 :
 -9اطاعات این مناقصه در پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات نیز ثبت می گردد .
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نسل جدید داچیا ساندرو و لوگان ،بهتر از همیشه…

زمانی که داچیا اولین نسل لوگان را در سال  ۲۰۰۴و ساندرو را در سال
 ۲۰۰۷معرفی کرد هیچ نشانی از رفاه و لوکس بودن در آنها به چشم
نمیخورد .این دو خودرو نمونههایی بسیار کاربردی و ارزانقیمت برای
خانوادههای کمدرآمد بودند و تمرکز آنها روی هزینههای نگهداری پایین و
مصرف سوخت مناسب معطوف شده بود.
در ابتدا نسخههای پایه لوگان (همان تندر  ۹۰گران قیمت و پرطرفدار
خودمان!) و ساندرو حتی فاقد سیستم تهویه مطبوع ABS ،یا فرمان
هیدرولیک بود و این امر تا چندین سال ادامه داشت؛ اما خوشبختانه
وضعیت نسل جدید که سومین نسل آنهاست کامال ًفرق کرده است.
نسل جدید ساندرو ،ساندرو استپ وی و لوگان از پلتفرم جدید CMF
استفاده کردهاند و بنابراین داچیا توانسته بهبودهای زیادی را ایجاد کند.
اول از همه به لرزش و صدای کابین مربوط میشود .هر سه خودروی یاد
شده دارای چارچوبی سبکتر و مستحکمتر بوده و این امر منجر به کاهش
لرزشها شده است .همچنین فاصله بین چرخ های روبرویی در ساندرو
 ۴۱میلیمتر و در ساندرو استپ وی  ۲۹میلیمتر افزایش یافته که این امر
باعث بهبود کلی هندلینگ و سواری خودرو شده است.
سومین موضوع به ایمنی فعال و غیرفعال مربوط میشود که شاهد
استفاده از جدیدترین نسل سیستمهای دستیار راننده در لوگان و ساندرو
نسل سوم هستیم.
همچنین تنظیمات جدید مربوط به شوکها و فنرها باعث شدهاند
محصوالت جدید داچیا بدون حرکات زیاد بدنه در پیچها نسبتا ً تخت
باقی بمانند .فرمان خودروها نیز  ۱۰۰درصد برقی بوده و بنابراین  ۳۶درصد
راحتتر از مدلهای قبلی میچرخد و نیروی کمتری برای این کار نیاز دارد.
اما برگردیم به بحث صدای کابین که موضوع مهمی است و داچیا میگوید
صدا و لرزش ورودی به کابین بهطور متوسط  ۳تا  ۴دسیبل کاهش یافته
است .صدای هوا نیز به لطف دربها فریم دار کاهش یافته و آینهها نیز
طراحی بهتری دارند که در تولید صدای کمتر نقش مثبتی ایفا میکنند.
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رگههای لونسدالیت ایجاد شده است.
پروفسور بردبای گفت :لونسدالیت این پتانسیل را دارد که برای برش مواد
فوق جامد در محلهای استخراج استفاده شود .ایجاد بیشتر این الماس نادر
و بسیار مفید هدف بلند مدت محققان این مطالعه بوده است .دستیابی به
دو نوع الماس در دمای اتاق برای اولین بار در آزمایشگاه هیجان انگیز بود.

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

این خودروساز رومانیایی میگوید :ایزوالسیون خودروها با افزایش سطوح
جاذب در بخش پیشرانه و کاهش نشتی صدایی بهبود یافته است .سطوح
جاذب بخش پیشرانه از  ۱۲به  ۴۸درصد رسیده است .برای مثال در کابین
صدای پسزمینه در سرعتهای  ۵۰تا  ۱۳۰کیلومتر بین  ۳تا  ۵دسیبل
کاهش یافته است.
تا زمانی که اولین بررسیهای تخصصی روی نسل جدید لوگان و ساندرو
صورت نگیرد نخواهیم فهمید این بهبودها تا چه حد مؤثر بودهاند اما
تابهحال که این دو خودرو کامال ًامیدوارکننده ظاهر شدهاند.
منبع :پدال ()pedal.ir
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ساعت 13/30روز
اسنادراس
پاکات:
بازگشایی
1399/09/01
پیشنهادات:
تحویل
مهلت
آخرین
مبلغ690/000/000ریــال بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی و یــا واریــز بــه حســاب شــماره 0106059458009بــه نــام شــهرداری تاکســتان نــزد بانــک
مزایــده:
ـپرده در
ـوع سـ
ـغ و نـ
مبلـ1399/09/02
پاکات :
بازگشایي
تاکســتان.
مرکــزی
تاریخشــعبه
ملــی
ـورت یــک یــا ترکیبــی از ضمانــت نامــه هــای موضــوع بندهــای الــف ،ب،پ،ج،چ و ح مــاده  4آییــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی
مزایدهــهمیصـ
برندهـاع کار ب
عهدهـد ارجـ
انتقالدربهفرآینـ
آگهی وشــرکت
نشرمعتبــر
تضمیــن
هزینهتضمیــن:نــوع
باشد.
کارشناسی و
(شــماره /123402ت 50659ه مــورخ  94/09/22مــی باشــد.
محل دریافت اسناد مزایده :تاکستان ،خیابان امام خمینی ،شهرداری تاکستان ،واحد قراردادها شماره تلفن028-35230701کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پــاکات و مراحــل بعــد از آن از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس
سایر اطاعات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است و جهت اطاعات بیشتر به واحد قراردادها مراجعه گردد. www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در
قبول پیشنهادات مختار است.
ـقردسـیا
محقـدر
شهرداریـازند .
مناقصــه
شد.
اثر داده
نقلواصل
مقرر
انقضایو مدت
–ادارهبعد
پیشنهاداتی که
پاکتفاقد امضا و
پیشنهادهای
بهنخواهدخانه
–واحد دبیر
ترتیبایالم
شوداستان
جاده اي
حمل و
کل ازراهداري
مخدوش– وبلوار مدرس
الف-ب-ج  :ایالم
محل تحویل
تاکستان نزد بانک ملی شعبه مرکزی تاکستان.
شماره0106059458009
حساب
دریافتواریزی
ارائه فیششهردارینمایید .
 , www.setadiran.irمراجعه
اینترنتی
سپردهبه بهسایت
مبلغمناقصه
اطالعات
جهت
99/09/02
–ادارهدوم:
08433338400-08433330195نوبت
تاریخ انتشار
99/08/25
تاریخ انتشارنوبت اول:
رسیدگی فاکس 3341638
پیمان و
تماس-08433362922
تلفن
28،000،000،000

7767

1،400،000،000

شرکت ها و فروشگاههای
دارای مجوز قانونی

محمد پیری  -شهردار تاکستان

7701

آگهي فراخوان مناقصه عمومي

نوبت اول

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصة عمومي تامين نمايد :
تقاضای شماره  O-9640082-IZمناقصه شماره 99/037

شماره تقاضا و مناقصه
شرح مختصر اقالم درخواستی

خرید "Jet Cleaning Machine "SPIR STAR

مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع كار

 4/250/000/000ریال

نوع تضمين شركت درفرایند ارجاع كار

تضمين شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكي از تضامين قابل قبول وفق آیين نامه تضمين شماره /1234202ت 50659ه مورخ  94/09/22هيات وزیران مي باشد.

مبلغ برآوردي مناقصه

 85/000/000/000ریال

تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

1399/10/13

تاریخ گشایش پاكات فنی

1399/12/05

آخرین مهلت ارائه پيشنهادات

1399/11/18

تاریخ گشایش پاكات مالی

1399/12/26

آدرس و تلفن مناقصه گزار

استان بوشهر ،عسلویه  ،منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  ،شركت مجتمع گاز پارس جنوبی  ،پاالیشگاه دوم  ،ساختمان ستاد  ،واحد مدیریت بازرگانی  ،اداره
خرید – تلفن 07731312250 :

مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سایت  WWW.SPGC.IRمراجعه و یا با شماره تلفنهای( 0773131 ) 2254-2268-2223-2279تماس حاصل فرمایند .
نوبت اول  99/09/02 :نوبت دوم 99/09/05 :

شماره مجوز 1399.4830 :

7892

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

