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شاسیبلندی عالی در زمانی اشتباه!

راهی که کیا طی یک دهه اخیر طی کرده شگفتانگیز است .زمانی بود که کیا
به عنوان یک برند ارزانقیمت با محصوالتی کوچک و بیحاشیه شناخته
میشد؛ اما کرهایها بیسروصدا و پایدار به ردههای باالیی صنعت خودرو
رسیدهاند .سبد محصوالت کراس اوورهای این شرکت رقیب سرسختی
برای برندهای مشهور شده است .نسل جدید کیا تلوراید فروش خوب
داشته و در واقع مقامات این برند از آن به عنوان سلوراید (استفاده
از واژه  )Sellیاد میکنند .دیگر بخشی که کیا حرفهای زیادی برای
گفتن دارد طراحی است .به کارگیری طراح اسبق فولکس یعنی پیتر شرایر
همهچیز را تغییر داده است .کیا در زمان استخدام او تصمیم گرفت با محصولی
به نام موهاوی یا بورگو وارد کالس شاسی بلندهای بدنه روی فریم شود .موهاوی یک شاسیبلند
واقعی با پیشرانههای  ۶و  ۸سیلندر و تواناییهای آفرود مطلوب میباشد .اگرچه استایل این خودرو
ساختارشکن نبوده اما به خاطر سادگی خود زیبایی خاصی دارد .موهاوی در آمریکا به عنوان
خودروی مدل سال  ۲۰۰۸و با سه تریم LX، EXو لیمیتد عرضه شده است .مدل  LXاز پیشرانه ۶
سیلندر  ۳.۸لیتری تنفس طبیعی استفاده کرده اما پیشرانه  ۸سیلندر  ۴.۶لیتری بهصورت استاندارد
در نسخه لیمیتد وجود داشته است .قدرت پیشرانه  ۸سیلندر برابر با  ۳۷۸اسب بوده و حتی نمونه
 ۶سیلندر نیز قدرت مناسب  ۲۳۸اسبی داشته است .یک گیربکس  ۶سرعته اتوماتیک نیرو را به
چرخ های عقب یا تمامی چرخ ها منتقل کرده است .دیگر ویژگی موهاوی صندلیهای ردیف سوم
آن بوده است .از جمله تجهیزات استاندارد این شاسیبلند میتوان به ورود بدون کلید ،پورتهای
 USBو آیپاد و رادیوی ماهوارهای اشاره کرد .در نسخه  EXسیستم تهویه مطبوع دو ناحیهای،
ساب ووفر و… دیده میشود درحالیکه نسخههای لیمیتد از صندلیهای چرمی و گرم شونده،
رینگهای متمایز و ناوبری جیپیاس سود بردهاند .در کل موهاوی پکیجی عالی مخصوصا ً برای
افرادی بوده که عالقه زیادی به شاسی بلندهایی با قیمت مناسب دارند .اما نقطهضعف اصلی این
خودرو مصرف سوختش بوده است .مدلهای  ۶و به ویژه  ۸سیلندر از نظر مصرف سخت وضعیت
خوبی ندارند و این درست زمانی حس شد که قیمت سوخت در آمریکا افزایش یافت .حتی فورد نیز
با محصوالتی همچون فیستا خواست با این موضوع کنار بیاید .پس از فروش بسیار پایین در آمریکا
کیا تصمیم گرفت موهاوی را پس از مدل سال  ۲۰۰۹حذف کند .نزدیکترین جایگزین این خودرو
دومین نسل کیا سورنتو بوده است .هنوز هم برخی مدلهای کارکرده موهاوی در آمریکا برای فروش
عرضه شدهاند که اکثر آنها به پیشرانه  ۶سیلندر مجهز بوده و کارکردهای باالیی دارند .اما ما یک
دستگاه موهاوی  ۸سیلندر لیمیتد را با قیمت  ۶۳۰۰دالر یافتیم .با توجه به تصاویر منتشر شده به
نظر میرسد این خودرو در شرایط نسبتا ًخوبی بوده هرچند کارکرد  ۲۶۷هزار کیلومتری دارد و قبال ً
در دست  ۴نفر بوده است؛ اما اگر به دنبال یک شاسیبلند فول سایز ارزان با سیستم چهار چرخ
محرک و پیشرانهای قابلاعتماد هستید موهاوی ارزش نگاه کردن را دارد.
منبع :پدال ()pedal.ir
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
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اسپاتیفای قابلیت نمایش آنی متن ترانه را در  ۲۶کشور فعال کرد

اسپاتیفای نوامبر سال گذشته تأیید کرد که در حال آزمایش قابلیت نمایش متن تران ه همزمان با پخش آن در برخی
کشورهاست .حال این سرویس از فعال کردن قابلیت یاد شده در  ۲۶کشور شامل کشورهای جنوب شرقی آسیا ،هند و
آمریکای التین خبر داده است.
به گزارش «تک کرانچ» ،اسپاتیفای در همکاری با سرویس ارائه دهنده متن آهنگ  Musixmatchمیخواهد امکان
مشاهده متن ترانه همزمان با پخش آن را برای کاربران بیشتری فعال کند .اسپاتیفای آبان ماه سال گذشته در همکاری با
 Musixmatchاین قابلیت را آزمایش کرد و حاال آن را به طور رسمی منتشر کرده است.
این قابلیت متن ترانه را مطابق با زبان آهنگ نمایش داده و کاربر برای فعال کردن آن کافیست روی دکمه  Lyricsدر
پایین صفحه  Now Playingضربه بزند .این قابلیت در کشورهای آرژانتین ،برزیل ،کلمبیا ،شیلی ،مکزیک ،پرو ،بولیوی،
کاستاریکا ،جمهوری دومینیکن ،اکوادور ،گواتماال ،هندوراس ،هند ،نیکاراگوئه ،پاناما ،پاراگوئه ،السالوادور ،اوروگوئه ،ویتنام،
فیلیپین ،اندونزی ،مالزی ،تایلند ،تایوان ،سنگاپور و هنگ کنگ فعال شده است.
اسپاتیفای قبال هم با  Musixmatchهمکاری کرده اما سال  ۲۰۱۶به همکاری با این سرویس خاتمه داد و از ارائه دهنده متن ترانه  Geniusبرای قابلیت
 Behind the Lyricsاستفاده کرد .از سال  ۲۰۱۶سرویس  Geniusبخشهایی از متن ترانهها و همچنین نظرات و پیش داستان متن ترانهها را برای
سرویس  Behind the Lyricsفراهم کرده اما متن کامل آهنگها را ارائه نمیکرد.
تأخیر اسپاتیفای در فعال کردن این قابلیت به دلیل پیچیدگیهای حقوقی پیرامون مجوز متن ترانههاست .به همین دلیل فراهم کردن دسترسی قانونی
کاربران به متن ترانهها برای سرویسهای استریمینگ از جمله اسپاتیفای کار مشکلی است .برای نمونه سرویس  Geniusسال گذشته از گوگل به اتهام
کپی کردن متن ترانهها شکایت  ۵۰میلیون دالری کرد.
منبع:دیجیاتو

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی مازنــدران در نظــر دارد از طریــق
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت نســبت بــه خریــد ،حمــل ،تحویــل در محــل،
طراحــی براســاس نقشــه پیوســت ،ســاخت ،نصــب و راهانــدازی ،معتبرســازی ،آمــوزش و گارانتــی اتــاق تمیــز جهــت آزمایشــگاه
معاونــت تحقیقــات و فنــاوری طبــق اســناد ،مــدارك و مشــخصات فنــی موجــود در اســناد مناقصــه اقــدام نمایــد .از متقاضیانــی
کــه آمادگــی شــرکت در مناقصــه را دارنــد دعــوت بعمــل میآیــد جهــت دریافــت اســناد و تحویــل پیشــنهاد طبــق برنامــه زمــان
بنــدي ذیــل از طریــق ســامانه ســتاد بــه آدرس  WWW.SETADIRAN.IRاقــدام و بــا توجــه بــه مندرجــات اســناد مناقصــه
مــدارك الزم را شــامل پاکتهــای (الــف)( ،ب) و (ج) تهیــه و بــه صــورت فایــل هــای  PDFدر زمــان مقــرر در ســامانه فــوق درج
نماینــد .در ضمــن یــادآور میگــردد کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصهگــران
و گشــایش پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس WWW.SETADIRAN.IR
انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســامانه مذکــور و دریافــت
گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .بــه پیشــنهادهای واصلــه خــارج از درگاه ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
*مهلت دریافت اسناد از مناقصه گزار ::از روز شنبه مورخ  1399/04/14تا ساعت  15/30روز پنج شنبه مورخ . 1399/04/19
*مهلت تحویل پیشنهاد به مناقصه گزار ::تا ساعت  15/30روز یکشنبه مورخ . 1399/04/29
* مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار ::بــه شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه بــه صــورت نقــدی واریــز بــه شــماره
حســاب  272790485نــزد بانــک رفــاه یــا ضمانتنامــه بانکــی معتبــر کــه مــدت اعتبــار سررســید ضمانتنامــه بانکــی بایــد حداقــل
ســه مــاه پــس از تاریــخ پیشــنهاد قیمــت باشــد.
* محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات ::سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس .WWW.SETADIRAN.IR
* تذکــر ::پیشــنهاد دهنــده موظــف میباشــد عــاوه بــر بارگــذاري اســناد دریافتــی و همچنیــن تصویــر تضمیــن شــرکت در
فراینــد ارجــاع کار در ســامانه ،اصــل ســند تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار را تــا ســاعت  15/30روز یکشــنبه مــورخ
 1399/04/29در قالــب پاکــت الــف بــه صــورت الك و مهــر شــده بــه آدرس ســاري ســه راه جویبــار– دانشــگاه علــوم پزشــکي و
خدمــات بهداشــتي درمانــي مازندرانطبقــه همکــف – اداره مناقصــات و قراردادهــا تحویــل نماینــد  .کــد پســتی 4815733971 :
*زمــان گشــایش پیشــنهادها ::زمــان تشــکیل جلســه کمیســیون مناقصــه روز دوشــنبه مــورخ  1399/04/30در طبقــه
همکف،دبیرخانــه کمیســیون مناقصــات دانشــگاه.
* اداره مناقصات و قراردادهای دانشگاه با شماره تلفن  01133044109آماده پاسخگویی به سؤاالت میباشد.
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اصالحیه آگهی

•

پیــرو انتشــار آگهــی مناقصــه ( 98-21تجدیــد دوم) چــاپ شــده در تاریــخ هــای 99/04/05و
 99/04/07در روزنامــه ابتــکار ،از ســوی اداره کل راه و شهرســازی اســتان بوشــهر موضــوع
تکمیــل عملیــات بهســازی محــور تنــگ ارم-دهــرود (مناقصــه عمومــی همــراه بــا ارزیابــی
فشــرده) بــه شــماره ثبــت فراخــوان در ســامانه ســتاد  2099003389000016اطــالع مــی رســاند؛ اطالعــات
زمانــی مطابــق جــدول ذیــل اعــالم مــی گــردد.
• مناقصه گران جهت انجام کلیه مراحل برگزاری مناقصه به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
• اطالعات زمانی اصالحی در سامانه ستاد:
اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به صورت
الکترونیکی در سامانه ستاد

تا ساعت  13مورخ 99/04/25

آخرین مهلت تحویل نسخه فیزیکی پاکت الف به دبیرخانه
ساختمان شماره دو

تا ساعت  13مورخ 99/04/25

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه

ساعت  8صبح مورخ 99/04/28

مدت اعتبار پیشنهاد

3ماه

• ضمنــا مناقصــه گــران جهــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد ارزیابی و مناقصــه بــه اداره پیمان و رســیدگی
و همچنیــن جهــت ارائــه پاکــت الــف (تضمیــن شــرکت در مناقصــه) در موعــد مقــرر بــه دبیرخانــه اداره کل راه
و شهرســازی بــه آدرس بوشــهر ابتــدای بلــوار ســپهد قرنــی اداره کل راه و شهرســازی اســتان بوشــهر ســاختمان
شــماره  2مراجعــه نماینــد.
• کسب حداقل امتیاز الزم از ارزیابی کیفی پیش از بازگشایی پاکات مالی مناقصه گران الزامی می باشد.
• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  021-41934می باشد.
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اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر

