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هارتن گرند آلباسین ،یک نسخه رترو از مزدا میاتا

روزنامه سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي،
ورزشي ،فرهنگي صبح ايران
صاحب امتياز و مدير مسئول:
محمدعلي وکيلي

دفتر مرکزي :تهران ،زرتشت غربي نرسيده
به بيمارستان مهر ،پالک  ،56طبقه سوم ،واحد 5
تلفن88994609 -88975710 :
فاکس88975709 :

هارتن ،یک کارگاه تیونینگ اسپانیایی است که پیش از این با خودروهای غیرعادی خود که از روی کرایسلر  PTکروزر
و فیات دوکاتو ساخته ،خبرساز شده بود .اما دستپخت جدید این شرکت ،خودرویی به نام گرند آلباسین است که
بر اساس مزدا  5-MXمیاتا ساخته میشود.
نامگذاری این خودرو بر اساس منطقهای از گرانادا صورت گرفته و در دو نسخه یا پیکرهبندی  Heritageبا چهره
کالسیک و  Bespokeبا طراحی اسپرت وارد بازار خواهد شد .هارتن قرار است در سال  ۲۰۲۱درمجموع  ۳۰دستگاه
از این خودروها را به فروش برساند.
ایده اصلی گرند آلباسبن ،خودروهای رودستر انگلیسی دهه  ۶۰است .گلگیرهای برجسته ،خطوط عمیق ،چراغهای
گرد و جلوپنجره عمودی به شدن جلب توجه میکنند .هرچند در همان نگاه نخست هم متوجه میشوید که این یک
خودروی مدرن و امروزی با فرم رترو است.
هارتن با افتخار اعالم کرده که موتورهای  ۱.۵لیتری و  ۲لیتری مزدا با قدرتهای  ۱۳۲و  ۱۸۴اسب بخار را حفظ کرده
است و قدرت خروجی آنها نسبت به مدل استاندارد تغییری نداشته در حالی که افزایش خروجیهای اگزوز به چهار
عدد برای خودرویی با قدرت زیر  ۲۰۰اسب غیرمنطقی است.
هارتن هنوز تصاویر رسمی از کابین این خودرو منتشر نکرده اما ظاهرا ًاز روکشهای چوبی جدید و چرم و کروم بهره
خواهد برد هرچند در مدلهای آزمایشی به همان کابین مزدا میاتا اکتفا شده بود.
قیمتگذاری این خودروی خاص اعالم نشده اما بازار عمده آن برای آلمان ،فرانسه ،نروژ ،ایتالیا ،روسیه و امارات
متحده عربی خواهد بود.
منبع :پدال ()pedal.ir
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طرح :محمد طحانی

آیفون  ۱۳احتماال به لطف فیس آیدی جدید ناچ کوچکتری خواهد داشت

بر اساس گزارش یک روزنامه تایوانی ،آیفون  ۱۳از سیستم تشخیص چهره جدید برخوردار است به همین دلیل اندازه
بریدگی نمایشگر در آن کوچکتر خواهد شد.
روزنامه  Digitimesبا انتشار گزارش جدیدی اعالم کرد که آیفون  ۱۳به خاطر بهره مندی از  Face IDجدید
ناچ کوچکتری خواهد داشت .این روزنامه همچنین با استناد به منابع خود در زنجیره تأمین اپل مدعی شد که
دوربین فوق عریض در آیفونهای امسال قویتر میشود .این سومین مرتبهای است که شایعه باریک یا کوچک
شدن ناچ در سری آیفون  ۱۳مطرح میشود .خبرگزاری ژاپنی  Mac Otakaraپیشتر با استناد به منابع آگاه در
زنجیره تأمین چنین ادعایی را مطرح کرد .همچنین « »Ice Universeکه از منابع مؤثق در حوزه تکنولوژی به شمار
میرود نیز از کوچک شدن ناچ آیفونهای جدید خبر داد .در هر دو گزارش اشاره شده که اپل به جای کاهش طول
بریدگی نمایشگر در آیفون  ۱۳ارتفاع آن را کمتر خواهد کرد تا حاشیه باالی صفحه نمایش کمتر به چشم بیاید ،بنابراین
ممکن است طول ناچ در آیفونهای امسال دست نخورده بماند اما ارتفاع آن باریکتر شود .روزنامه تایوانی در ادامه گزارش خود اشاره
میکند که فیس آیدی جدید توسط فاکسکان و شرکت کرهای  LG Innotekو سنسورهای سلفی توسط  O-Filmتأمین خواهد شد .منابع
این روزنامه همچنین ادعا میکنند که سری آیفون  ۱۳همانند آیفونهای سال قبل همچنان از لنز  7Pاستفاده خواهند کرد .البته مدلهای
گرانتر پرو به سنسور  CMOS Image Sensorبا رزولوشن بهتر و مدلهای ارزانتر از سنسور  CISبکار رفته در آیفون  ۱۲پرو و  ۱۲پرو
استفاده خواهند کرد .در ادامه گزارش روزنامه یاد شده آمده که تمام مدلهای سری آیفون  ۱۳از قابلیت سنسور شیفت برخوردارند.
مکس
نوبت اول
منبع:دیجیاتو
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شماره تجديد مناقصه  99/9-13م ن نوبت اول (يک مرحله ای)
شماره سامانه ستاد 2099003702000040
سازمان بنادر و دريانوردی
اداره کل بنادر و دريانوردی استان بوشهر
 موضوع مناقصه  :تعمیرات اساسی شبکه توزیع نیرو و روشنایی بندر بوالخیر محــل ،مهلــت و نحــوه دريافــت اســناد :از تاریــخ درج آگهــی (روز شــنبه مــورخ  ) 99/11/4تــا ســاعت 17:00روز شــنبه مــورخ  99/11/11بــا مراجعــه بــه ســایت ( )setadiran.irاســناد مناقصــه را دریافــت نماینــد.
 محــل و مهلــت تســليم پاکــت پيشــنهادها  :مناقصــه گــران بایــد پیشــنهادهای خــود را بصــورت الکترونیکــیدر ســامانه ســتاد بــه آدرس ( )setadiran.irتــا ســاعت  17:00روز شــنبه مــورخ  99/11/25بارگــذاری نمــوده و تنهــا
نســخه فیزیکــی پاکــت الــف (ضمانتنامــه ) را تــا ســاعت  14:00روز شــنبه مــورخ  99/11/25بــه دبیرخانــه مناقصــه
گــزار بــا رعایــت مــوارد منــدرج در اســناد مناقصــه تحویــل دهنــد .
 محــل و زمــان بازگشــايي پاکــت پيشــنهادها  :پیشــنهادهاي مناقصــه گــران راس ســاعت  9:00صبــح روزیکشــنبه مــورخ  99/11/26در محــل ســاختمان مرکــزی بــه آدرس دســتگاه مناقصــه گــزار مفتــوح خواهــد شــد.
 ســپرده شــرکت در مناقصــه :مناقصــه گــران بایــد ضمانتنامــه بانکــي بــدون قیــد و شــرط و قابــلتمدیــد بــه دفعــات بــه مبلــغ  1/879/610/860ریــال  ،یــا اصــل فیــش واریــز وجــه بــه حســاب شــماره شــبا
 IR 770100004101064571214929بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ارائــه نماینــد.
 آدرس دســتگاه مناقصــه گــزار :بوشــهر – انتهــای بزرگــراه طالقانــی -بلــوار بنــدر  -اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتانبوشــهر -کــد پســتی  – 7517638480تلفــن  2522051-7فاکس 2530072پســت الکترونیــک info@bpmo.ir
برآورد پروژه  37/592/217/190 :ریال
نام مشاور  :مهندسین مشاور قدس نیرو
مدت پروژه  6 :ماه
 شرايط الزم ( :ارائه مدارک و مستندات ذیل الزامی است) -1داشتن حداقل رتبه پایه  5نیرو و  5ابنیه و ساختمان از سازمان مدیریت و برنامهریزی.
 -2داشتن ظرفیت خالی ریالی و تعدادی در حد برآورد انجام کار (ماک وبسایت سازمان مدیریت و برنامهریزی).
مدت اعتبار پيشنهادها :مدت اعتبار پیشنهادها باید  90روز باشد.
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

ebtekarnews@gmail.com
سازمان آگهي ها88242214 :

سازمان شهرستانها۰۹۱۲۹۴۳۷۴۸۶-88263696 :
توزيع :شرکت نشرگسترامروز
چاپ :همشهری
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مزایای باورنکردنی تنفس عمیق را از یاد نبرید!
اگر هر روز پنج تا ده دقیقه وقتتان را با تمرکز الزم و
حضور ذهن صرف تنفس عمیق بکنید ،شاهد  ۶مزیت
شگفتانگیز آن خواهید بود.
محققان دانشگاه نورث وسترن میگویند یک تنفس
عمیق از راه بینی مغز را تقویت و حافظه را سریعتر
میکند.
تنفس عمیق عالوه بر این که گامی موثر برای بازیابی
انرژی است ،منجر به دفع سموم و حتی بهبود سالمت دستگاه

گوارش نیز میشود:
کنترل استرس و اضطراب :پژوهشگران علوم پزشکی در آکادمی آمریکایی پزشکان
خانواده میگویند تنفس عمیق موثرترین راه کار برای کاهش استرس است .به گفته
آنها ،در تکنیک تنفس عمیق الزم است که روی یک سطح صاف به پشت دراز بکشید
یک دست خود را روی معده و دست دیگر را روی قفسه سینه خود قرار دهید .در
این وضعیت به آرامی نفس بکشید و مطمئن شوید که در حین تنفس معده اندکی
باال بیاید .پس از فرو بردن هوا یا عمل دم نفس خود را یک تا دو ثانیه نگه دارید.
سپس عمل بازدم را به آرامی انجام داده و اجازه دهید معده پایین برود .این تکنیک
را تکرار کنید تا کم کم آرامش بر شما غلبه کند.
حذف سموم از بدن :دی اکسید کربن در اقع همامن سمومی است که در فرایند
متابولیسم از بدن بیرون میآید و باید به طور منظم خارج شود .با این حال زمانی
که ریهها عادت به تنفس سریع داشته باشند ،این سموم و ضایعات به طور کامل
از بدن خارج نمیشوند .تجمع سموم در بدن مشکالتی همچون التهاب ،خستگی،
اضافه وزن ،تحلیل عضالنی و فشار خون باال را به دنبال خواهد داشت .شما باید در
طول روز حداقل  ۲تا  ۳بار به مدت  ۱۰دقیقه تنفس عمیق داشته باشید تا سموم به
طور کامل از بدنتان خارج شوند.
کاهش درد :اکثر ما هنگام درد شدید نفسمان را حبس میکنیم و البته این
مکانیسم طبیعی مغز است .با این حال اگر هنگام دردهای مزمن ناشی از آرتریت،

((آگهي تجدید مناقصه همراه با ارزیابی کیفی))

سامانه پيامکي30006000404000 :

لوپوس ،فیبرومیالژیا و  ...نفس عمیق داشته باشید ،این کار باعث ترشح اندورفین
بیشتر خواهد شد که نقش مسکن طبیعی را در بدن دارد .عالوه بر این ،تنفس عمیق
باعث کاهش اسیدیته بدن میشود و محیط بدن را قلیاییتر میکند .قلیایی بودن
بدن ،کنترل درد را راحتتر میکند.
بهبود ریهها :تنفس عمیق باعث بهبود عملکرد ریهها و جلوگیری از ذاتالریه و
دیگر عوارض بعد از عمل جراحی میشود .تنفس عمیق باعث میشود اکسیژن
بیشتری به سلولهای بدن برسد .بدون اکسیژن کافی ،شخص بیشتر در معرض
مشکالت ریوی و حتی بیماری قلبی قرار میگیرد .تنفس عمیق برای کسانی که
مشکوک به بیماریهای ریوی یا تنفسی هستند نیز مفید است .روزی  ۱۰دقیقه
تنفس عمیق به کاهش مشکالت تنفسی همچون آسم ،بیماری انسدادی مزمن
ریوی ،برونشیت و حتی درد قفسه سینه کمک میکند.
کاهش وزن :یک الگوی تنفسی منظم و عمیق میتواند به کاهش وزن شما کمک
کند .تنفس عمیق باعث میشود اکسیژن بیشتری به بدن برسد و این به چربیسوزی
بیشتر و موثرتر کمک میکند .طبق پژوهشها ،یک برنامه منظم یوگا و تنفس،
شاخص توده بدنی را کاهش میدهد .تمرین تنفس عمیق باعث انقباض عضالت
شکمی و اصالح جریان خون به قسمتهای مختلف مغز میشود و فعالیتهای
متابولیسمی مغز را تغییر میدهد .عالوه بر این ،زمانی که اکسیژن بیشتری به
مولکولهای چربی (که از اکسیژن ،کربن و هیدروژن تشکیل شدهاند) میرسد ،این
مولکولها تجزیه و به دی اکسید کربن و آب تبدیل میشوند.
کاهش فشارخون :پژوهشی در سال  ۲۰۰۵نشان داد که تنفس آرام ،حساسیت
بارورفلکس سرخرگی را بهبود میبخشد و فشار خون اولیه (فشار خونی که دلیل
مشخصی ندارد) را کاهش میدهد .تنفس عمیق ابتدا با تقویت و فعالسازی
سیستم پاراسمپاتیک ،باعث آرامش میشود .سپس ،با کمک به تجزیه نمک ،دفع
آن را راحتتر میکند .برای کنترل فشار خون و حفظ سالمت قلب ،روزی دو یا سه
مرتبه ،تنفس شکمی را به مدت  ۱۰دقیقه تمرین کنید.
منبع :ایرنا زندگی

آگهي روزنامه مناقصه عمومي یک مرحله ای

نوبت اول

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصة عمومي تامين نمايد :
شماره تقاضا و مناقصه

مناقصه شماره 99/4090

شرح مختصر اقالم درخواستی

راهبری خودروهای سبک  ،نیمه سنگین و سنگین تامین وسائط نقلیه سبک بنزینی سواری  ،وانت و دیزلی پاالیشگاه چهارم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

پس از اتمام مرحله ارزیابی صالحیت  ،مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار به میزان  4/712/780/000ریال می باشد .

نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار

تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره /1234202ت 50659ه مورخ  94/09/22هیات وزیران مي باشد.
تبصره  :در صورت ارائه تضمین شركت درفرایند ارجاع كار بصورت وجه نقد  ،مبلغ نقدی می بایست به شماره حساب  0111112424007بانک ملی شعبه
عسلویه كد  7725بنام پاالیشگاه چهارم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي واریز و فیش واریزی ارائه گردد .
100/638/939/845

مبلغ برآوردي مناقصه
تاریخ مهلت تكمیل اطالعات در سایت شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

99/11/18

تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

99/12/10

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

99/12/26

تاریخ گشایش پاكات مالی

99/12/26

آدرس و تلفن مناقصه گزار

استان بوشهر ،شهرستان عسلویه  ،شهر نخل تقی ،منطقة ویژة انرژي پارس ،خیابان ابوشهر  ،میدان پیتروشیمی شركت مجتمع گاز پارس جنوبي،پاالیشگاه
چهارم ( فازهای  6و  7و ) 8

مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت  WWW.SPGC.IR WWW.TENDER.BAZRASI.IR WWW.IETS.MPORG.IR -مراجعه و یا با شماره تلفن  07731316590تماس حاصل فرمایند.
توجه  :مناقصه گران می بایست از طریق سایت  ( http://tender.spgc.irسامانه برگزاری الكترونیكی معامالت و بانک اطالعات منابع شركت مجتمع گاز پارس جنوبی ) نسبت به ثبت نام اقدام و سپس كلیه فرم های ارزیابی
صالحیت مختص این مناقصه را به دقت مطالعه بررسی و تا قبل از اتمام مهلت مقرر تكمیل نمایند  .بررسی ارزیابی كیفی مناقصه گران به صورت غیر حضوری و صرفا از طریق سامانه مذكور صورت خواهد گرفت .

نوبت اول  99/11/05 :نوبت دوم 99/11/08 :

شماره مجوز 1399 . 6327 :

9060

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

