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پوما  ST-Line Vignaleجدید
هم لوکس و هم اسپورت!

خانواد ه فورد پوما با معرفی تریم جدید ST-Line
 Vignaleگسترش یافته است.
این تریم که بین دو نسخه اسپورت
 ST-Lineو لوکس  Vignaleقرار
میگیرد به دنبال ترکیب ویژگیهای
هر دو مدل است .از جمله
ویژگیهای خاص این خودرو
میتوان به تریم ویژه آلومینیومی
در جلوپنجره ،اسپویلر عقب
بزرگتر و سپر عقب همرنگ
بدنه اشاره کرد.
پوما  ST-Line Vignaleجدید
در مقایسه با سایر مدلهای ارزانتر
از این کراس اوور ساب کامپکت دارای
تجهیزات بیشتر همچون چراغهای جلوی
 ،LEDورود بدون کلید ،سیستم صوتی بنگ
اند اولوفسن ،صندلیها و فرمان چرمی است.
از دیگر تجهیزات استاندارد این خودرو میتوان اطالعات آب و هوایی و فضای ذخیرهای مگا
باکس و… را نام برد.
فورد جدای از معرفی تریمی جدید برای خانواده پوما اقدام به عرضه پیشرانه جدید  4سیلندر
 1.5لیتری توربودیزل نیز کرده است .این پیشرانه قدرت  118اسب بخاری داشته و با همکاری
یک گیربکس  6سرعته دستی مصرف سوخت  4.5لیتری در هر صد کیلومتر را بر جای
میگذارد .دیگر ویژگی جدید خانواد ه پوما اضافهشدن گیربکس  7سرعته اتوماتیک جدید به
مدلهای دارای پیشرانه  3سیلندر  1لیتری توربوی  123اسب بخاری است .این مدلها مصرف
سوخت متوسط  6لیتر در هر صد کیلومتر را دارند.
البته گسترش تعداد اعضای خانواد ه پوما متوقف نشده و به زودی نسخه داغ پوما  STنیز
رونمایی خواهد شد .این خودرو از پیشرانه  3سیلندر  1.5لیتری مشترک با فیستا  STکه
قدرت  197اسبی و گشتاور  290نیوتونمتری دارد سود خواهد برد .پیشرانه ذکرشده با یک
گیربکس  6سرعته دستی همکاری خواهد کرد .از آنجا که پوما  STسنگینتر از برادر هاچبک
خود است بنابراین شتاب  6.5ثانیهای فیستا  STدر آن دیده نخواهد شد.
منبع :پدال ()pedal.ir
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قابلیت زمانبندی و پیشنویس پستها به نسخه وب توئیتر اضافه شد

توئیتر میگوید زمانبندی انتشار توئیتها به نسخه وب این پلتفرم اضافه شده است .حاال در قسمت پایین پنجره ایجاد توئیت
جدید ،آیکن تقویم اضافه شده که با کلیک کردن روی آن میتوان تاریخ و ساعت انتشار توئیت را مشخص کرد.
اضافهشدن قابلیت زمانبندی پستها در توئیتر از اواخر اردیبهشتماه به گوش میرسید و حاال این قابلیت به نسخه وب
اضافه شده است .حاال میتوان زمان انتشار پستها را حداکثر تا  ۱۸ماه آینده تنظیم کرد .کاربر همچنین میتواند از پنجره
 Scheduleبه لیست توئیتهایی که زمانبندی کرده دسترسی پیدا کند.
قابلیت دیگری که به نسخه وب توئیتر اضافه شده ،امکان ذخیرهسازی پیشنویس پستها است .تا پیش از این نوشتههایی
که کاربر در پنجره پاپآپ ایجاد توئیت وارد کرده بود ،تا زمانی که او در سایت حضور داشت ذخیره میشدند ،ولی حاال میتوان
پستها را به شکل پیشنویس ذخیره و بعدا ًآنها را تکمیل کرد.
تا پیش از این اگر بیرون از پنجره ایجاد توئیت کلیک میکردید ،فقط دو انتخاب برای تمامکردن توئیت یا پاک کردن آن داشتید ،ولی حاال امکان ذخیره
( )Saveیا پاککردن ( )Discardپست فراهم شده است .سمت راست و باالی این پنجره نیز لینک  Unsent Tweetsیا توئیتهای ارسال نشده قرار گرفته
که با کلیک کردن روی آن لیست پستهای پیشنویس و زمانبندیشده نمایش داده میشود.
قابلیت زمانبندی پستهای توئیتر در ابزار مدیریت پروفایل توئیتر به نام  TweetDeckوجود دارد ،ولی حاال همه کاربران میتوانند به این قابلیت
دسترسی داشته باشند .قابلیت زمانبندی توئیتها از هماکنون در نسخه وب توئیتر قابل دسترسی است ،اگر هنوز این قابلیت برای شما فعال نشده باید
کمی بیشتر منتظر بمانید.
منبع:دیجیاتو

اگهی مزایده

ش�رکت سیمان یاس�وج درنظر دارد مقداری اجر ضایعاتی خود را به شرح ذیل از
طری�ق مزای�ده عمومی به فروش برس�اند ل�ذا از کلیه اش�خاص حقیقی و حقوقی
دعوت بعمل می آید  .پیشنهادات قیمت خود را به شرح جدول ذیل از تاریخ درج
اگهی بمدت یک هفته به واحد تامین و تدارکات شرکت سیمان یاسوج تحویل
نمایند.
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1

آجر اسپینلی  85درصد

تن (بصورت تقریبی )

30

کارخانه

2

آجر مگ کروم 80درصد

تن

6

کارخانه

3

اجر الما  85درصد

تن

2

4

آجر الما 70درصد

تن

8

قیمت واحد قیمت کل
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07433262201

نشانی محل بازدید  :یاسوج – جاده گچساران – کارخانه سیمان تلفن 07433262201
 -ضمنا  9درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت هزینه چاپ آگهی عهده برنده مزایده می باشد.
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