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آغازی برای یک پایان

سوبارو دریافت سفارش خرید برای خودروی اسپرت  BRZرا متوقف کرده
و گفته که تنها مدلهای موجود در انبار نمایندگیها را برای فروش عرضه
خواهد کرد.
این پیام در وبسایت سوبارو ژاپن نقش بسته و نشان میدهد تولید
نسل فعلی  BRZبهصورت رسمی به پایان رسیده است .البته ما انتظار
چنین چیزی را داشتیم زیرا ژاپنیها قبال ً چندین نسخه سفارشی از این
خودرو را به عنوان شام آخرش معرفی کرده بودند.
هر دو خودروی سوبارو  BRZو تویوتا  GT86در یک کارخانه یعنی خط
تولید گانما سوبارو در ژاپن تولید میشوند .به نظر میرسد تویوتا هم تولید
محصول خود را متوقف کرده است.
این اقدام سوبارو همچنین به معنی نزدیکتر شدن به معرفی نسل دوم
دوقلوهای سوبارو و تویوتاست .نسل جدید  BRZو  GT86طبق انتظارات از
پیشرانه قویتر توربو که احتماال ًاز نوع  ۲.۴لیتری توربوی  ۲۶۰اسبی خواهد
بود استفاده خواهند کرد .این پیشرانه که با کد  FA24شناخته میشود
هماکنون در مدلهای لگاسی و ایسنت عرضه شده است.
تویوتا و سوبارو تائید کردهاند نسل جدید این خودروها تولید خواهد شد.
زیرساخت این کوپههای اسپرت و کامپکت پلتفرم  TNGAتویوتا خواهد
بود.
نسلهای فعلی  BRZو  GT86به خاطر هندلینگ هیجانانگیز خود
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تازههای
علمی

آگهی مزایده اجاره اماکن
(غرفه –مغازه –فضاهای واقع
درپارکها)شهرشهربابک

موردستایش قرار گرفتهاند اما اکثر طرفداران به خاطر ضعیف بودن
پیشرانه  ۲لیتری تنفس طبیعی به این دو شرکت انتقاد داشتهاند .استفاده
از پیشرانه توربو میتواند این مشکل را حل کرده و پلتفرم جدید نیز
پیشرفتهای زیادی را در زمینه هندلینگ و ایمنی به ارمغان بیاورد.
ظاهرا ًسوبارو و تویوتا تابستان امسال قرار بود نسلهای این دو خودرو را
معرفی کنند اما شیوع کرونا همهچیز را تغییر داد .احتماال ًنسل جدید BRZ
و  GT86تا پایان سال جاری میالدی پدیدار خواهند شد.
منبع :پدال ()pedal.ir
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شهرداری شهربابک

آگهی مناقصه تعیین پیمانکار
کفن و دفن شهر شهربابک
شهرداری شهربابک

شــهرداری شــهربابک در نظــر دارد بــر اســاس
بنــد 5صورتجلســه شــماره 139مــورخ 1399/02/13شــورای
محتــرم اســامی تعییــن پیمانــکار کفــن و دفــن شــهر شــهربابک
خــود را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه بخــش خصوصــی واگــذار
نمایــد ،لــذا بدیوســیله از اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط دعوت
بعمــل مــی آیــد ظــرف مــدت ده روز از انتشــار نوبــت دوم ایــن
آگهــی نســبت بــه اخــذ اســنادمناقصه و ارائــه پیشــنهادات خــود
بــه دبیرخانــه شــهرداری واقــع در بلــوار شــهدای هفتــم تیــر
ســاختمان شــهرداری شــهربابک مراجعــه نماینــد.
شرایط:
 -1شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
 -2حضور شرکت کنندگان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.
 -3جهــت شــرکت در مزایــده اخــذ ضمانــت نامــه بانکــی بــه
مبلــغ 50.000.000ریــال (پنجــاه میلیــون ریــال ) الزامی میباشــد.
 -4ســپرده نفــرات اول تــا ســوم در صورتــی کــه حاضــر بــه
انعقــاد قــرارداد نشــوند بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد.
 -5ســایر اطاعــات و جزئیــات در اســناد مناقصــه درج شــده
اســت.م/الف1085
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شــهرداری شــهربابک در نظــر دارد بــر اســاس بنــد 3شــماره 135
مورخ99/01/16شــورای محتــرم اســامی شــهر اماکــن (غرفــه –
مغــازه –فضاهــای واقــع در پارکهــا) شهرشــهربابک را از طریــق مزایــده
(بصــورت اجــاره ) بــه بخــش خصوصــی واگــذار نمایــد ،لــذا بدیوســیله
از اشــخاص حقوقــی و حقیقــی واجــد شــرایط دعــوت بعمــل مــی آیــد
ظــرف مــدت ده روز از انتشــار نوبــت دوم ایــن آگهــی نســبت بــه اخــذ
اســناد مزایــده و ارائــه پیشــنهادات خــود بــه دبیرخانــه شــهرداری واقع
در بلــوار شــهدای هفتــم تیــر ســاختمان شــهرداری مراجعــه نماینــد.
شرایط:
 -1شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
 -2حضور شرکت کنندگان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.
-3جهــت شــرکت در مزایــده اخــذ ضمانــت نامــه بانکــی بــه
مبلــغ 20.000.000ریــال (بیســت میلیــون ریــال ) الزامــی میباشــد.
 -4ســپرده نفــرات اول تــا ســوم در صورتــی کــه حاضــر بــه انعقــاد
قــرارداد نشــوند بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد.
 -5ســایر اطاعــات و جزئیــات در اســناد مزایــده درج شــده اســت.
م/الف1081
شهرداری شهربابک
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دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای
عمومي همراه با ارزیابی فشرده شماره99/09

نوبت اول

شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه و بويراحمد به آدرس یاسوج بلوار شهید مطهری  -تلفن -07433334812:

13در نظر دارد با توجه به قانون برگزاري مناقصات پروژه زیر را طبق مشخصات فنی و براورد ذکر شده با

شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت هایی که دارای حداقل پایه پنج

تبدیل «طالی احمقها» به ماده مغناطیسی با کمک برق

دانشمندان و مهندسان دانشگاه مینهسوتا آمریکا در مطالعه اخیرشان موفق شدهاند یک
ماده غیر مغناطیسی را به ماده مغناطیسی تبدیل کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از تک اکسپلوریست ،این یافتهها میتواند اولین قدم برای ایجاد مواد
مغناطیسی جدید با ارزش برای دستگاههای حافظه رایانهای و الکترونیکی کارآمدتر باشد .محققان
طی این مطالعه از یک سولفید آهن بسیار مقرون به صرفه و کم هزینه که با نام پیریت یا «طالی
احمقها» شناخته میشود ،استفاده کردند .این سولفید آهن تقریبا ًهیچ ارزشی ندارد ،اما ظاهری
دارد که مردم را فریب میدهد و فکر میکنند که طال است.
روزنامه سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي،
در این مطالعه آنها از تکنیکی به نام گیتینگ الکترولیت استفاده کردند .ابتدا آنها مواد سولفید
آهن غیر مغناطیسی را در معرض محلول یونی یا الکترولیت قرار دادند .سپس محققان از ولتاژهای
ورزشي ،فرهنگي صبح ايران
برقی کوچک به اندازه یک ولت استفاده کردند تا بتوانند مولکولهای با بار مثبت را به سمت رابط
صاحب امتياز و مدير مسئول:
بین الکترولیت و سولفید آهن منتقل کنند و یک حالت مغناطیسی را القا کنند .نکته مهم این است
محمدعلي وکيلي
هنگامی که محققان ولتاژ را خاموش کردند ،قادر به بازگرداندن مواد به حالت غیرمغناطیسی بودند
و این بدان معنی است که آنها می توانستند خاصیت مغناطیسی را در مواد ایجاد و آن را فعال و
دفتر مرکزي :تهران ،زرتشت غربي نرسيده
غیرفعال یا خاموش و روشن کنند.
به بيمارستان مهر ،پالک  ،56طبقه سوم ،واحد 5
کریس لیتون ،محقق اصلی این تحقیق گفت :ما بسیار شگفت زده شدیم که این روش ما عمل
تلفن88994609 -88975710 :
کرد .با اعمال ولتاژ ،ما در اصل الکترونها را درون مواد وارد کردیم .طی این مطالعه معلوم شد اگر
فاکس88975709 :
غلظت الکترون ها به اندازه کافی باال باشد ،این ماده میخواهد به طور خودجوش فرومغناطیسی
سامانه پيامکي30006000404000 :
شود .پس از انجام این کار با سولفید آهن ما حدس میزنیم که میتوانیم آن را با سایر مواد نیز
ebtekarnews@gmail.com
انجام دهیم.
فِرومغناطیس به پدیده ایجاد گشتاور مغناطیسی موازی در اثر برهمکنش تبادلی در دماهای
سازمان آگهي ها88242214 :
پایینتر از نقطه بحرانی (دمای کوری  )Tcگفته میشود .موادی که این خاصیت را داشته
سازمان شهرستانها۰۹۱۲۹۴۳۷۴۸۶-88263696 :
باشند ،فِروم َگنِت نامیده میشوند .این مواد میتوانند در نبود ِ میدان خارجی ،مغناطش خود
توزيع :شرکت نشرگسترامروز
به خودی( )Msغیرصفر داشته باشند .این مقدار در دمای صفر مطلق به بیشترین میزان خود
رسیده و در دمای کوری به صفر میرسد .فرومغناطیسی مکانیسمی اساسی است که توسط
چاپ :همشهری(3روزتاب) 44545076 -
آن مواد خاص (مانند آهن) آهنربای دائمی میشوند یا به آهنربا جذب میشوند .در فیزیک،
است،
چندین نوع مختلف از خاصیت مغناطیسی وجود دارد .فرومغناطیس قویترین نوع
یکشنبه  12 /مرداد  / 1399شماره 4601
در
مغناطیسی
تنها نوعی است که به اندازه کافی قوی است تا حس شده و باعث پدیدههای
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زندگی روزمره شود.
اذان صبح 4:37 ...................................
مغناطیسی کردن مواد غیرمغناطیسی مفهومی جدید نیست .پیش از این روشهایی برای تبدیل
طلوع آفتاب 6:13 .................................
فلز غیرمغناطیسی با استفاده از نور لیزر و همچنین با برداشتن الکترونها برای تغییر نسبت جهت
اذان ظهر 13:11 .....................................
چرخش و تبدیل آنها به مواد مغناطیسی طراحی شده است .اما به گفته این تیم ،این اولین بار است
محققان
که هر مادهای با استفاده از برق/الکتریسیته به ماده مغناطیسی تبدیل میشود .گام بعدی
غروب آفتاب 19:57 ..............................
شماره مجوز 1399 . 2067 :
11/190/182
فراخوان :
شماره
باالتر است.
در دماهای
انجام ادامه تحقیقات برای تکثیر این مواد
اذان مغرب20:27 .................................

نوبت اول شماره مجوز 1399.2300 :

موضوع  :آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده به شماره م ع SZ/99/626 /
مربوط به  :پروژه تعمیرات اساسی  ،ایمن سازی و اعمال پوشش خطوط لوله " 48در منطقه عملیاتی نار و کنگان
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مرکزیت شیراز  ،در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را مطابق با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده ( همراه با انجام ارزیابی کیفی ) واگذار نماید .

 -1موضوع مناقصه  :پروژه تعمیرات اساسی  ،ایمن سازی و اعمال پوشش خطوط لوله "  48در منطقه عملیاتی نار و کنگان
 -2شماره مناقصه  :م ع  SZ/99/626 /که با شماره فراخوان  2099091701000011در سامانه ستاد ثبت گردیده است .
 -3نوع مناقصه  :عمومی یک مرحله ای

 -7مهلت بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی  ( 14 :چهارده ) روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه
 -8آدرس سایت تحویل و بارگذاری کلیه اسناد  www.setadiran.ir :می باشد که در اسناد مناقصه به اختصار (( سامانه ستاد )) نامیده می شود .
 -9آدرس  :شــیراز – خیابــان کریمخــان زنــد – روبــروی خیابــان خیــام – نبــش کوچــه – 42ســاختمان شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز زاگــرس جنوبــی  -تلفن تمــاس اداره امــور حقوقــی و پیمــان هــا 07132138396-8473 :
تلفــن تمــاس کمیتــه فنــی بازرگانــی  07132138285-8671 :تلفن تمــاس کمیســیون مناقصــات 07132138432 :
 -10شرایط
 -10-1داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت ( اساسنامه  ،آگهی تاسیس روزنامه رسمی  ،آخرین تغییرات )
 -10-2ارائه گواهینامه کد اقتصادی  ،شناسه ملی و کد پستی
 -10-3گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که دارای اعتبار باشد .
-10-4رتبه بندی پایه  5در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا پایه  5در رشته نفت و گاز دارای اعتبار باشد .
 -10-5بــرآورد نهایــی کارفرمــا بــه همــراه صورتجلســه قبــل از تســلیم پیشــنهاد نــرخ بــه شــرکتهای واجــد شــرایط ابــالغ مــی گــردد و تاریــخ بازگشــایی پــاکات حداکثــر ظــرف ده روز از تاریــخ صورتجلســه قبــل از
پیشــنهاد نــرخ مــی باشــد و شــرکت در جلســه بــال مانــع مــی باشــد .
 -11با توجه به معیارهای مستند در اسناد استعالم ارزیابی کیفی حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی مناقصه گران  50 :امتیاز می باشد .
 -12مبلغ برآورد کارفرما  :مبلغ  33/427/241/898ریال می باشد .
از کلیــه اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط بنــد  10دعــوت بعمــل مــی آیــد بالفاصلــه پــس از چــاپ آگهــی نوبــت اول و حداکثرتــا  5روز پــس از انتشــار آگهــی نوبــت دوم جهــت اخــذ اســناد اســتعالم ارزیابــی کیفــی و اســناد مناقصــه بــه
آدرس اینترنتــی ســامانه ســتاد ایــران مراجعــه و ثبــت نــام نماینــد و در مهلــت قانونــی تعییــن شــده در بنــد  7آگهــی نســبت بــه بارگــذاری اســناد اســتعالم ارزیابی کیفــی اســناد مناقصه و پیشــنهاد مالــی در ســامانه مذکــور اقــدام نمایند .
شــایان ذکــر اســت ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران بصــورت غیــر حضــوری و صرفــا از طریــق ســامانه مذکــور صــورت خواهــد گرفــت و پــس از دریافــت پیشــنهادات ارزیابــی کیفــی و پــاکات الــف  ،ب و ج ابتــدا ارزیابــی
کیفــی انجــام شــده و در صــورت اخــذ حداقــل امتیــاز الزم  ،پــاکات الــف  ،ب و ج گشــوده مــی گــردد  .بدیهــی اســت بارگــذاری اســناد و مــدارک کیفــی بعــد از مهلــت مقــرر میســر نمــی باشــد .
نوبت اول  99/05/12 :نوبت دوم 99/05/14 :
5179

 www. setadiran.irانجام خواهد شد مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت

 -1موضوع مناقصه  :تکمیل حوضچه تغدیه مصنوعی تنگ سپو

 -2مدت ومحل اجراي پروژه 3 :ماه شمسي  -شهرستان کهگیلویه

 -3پايه ورشته شركت پيمانكاري :دارای رتبه پنج آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای ظرفیت
آزاد

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز پارس جنوبی

آگهی مزایده

مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و باز گشایی پاکات از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :روز دوشنبه 1399/05/13

 -4مدت انجام کار  37 :روز می باشد .

 -5تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  :بــه مبــغ  ( 1/671/362/095یــک میلیــارد و ششــصد و هفتــاد یــک میلیــون و ســیصد و شــصت و دو هــزار و نــود و پنــج ) ریــال کــه بایســتی بــه یکــی از دو صــورت زیــر ارائــه
گــردد و همچیــن در صــورت برنــده شــدن قــادر بــه ارائــه ضمانتنامــه انجــام تعهــدات بــه میــزان  10درصــد بارمالــی ســالیانه پیمــان باشــد .
الف) – ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوق الذکر
ب ) – ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت (  90روز ) معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما برای مدت (  30روز ) دیگر قابل تمدید باشد .
 – 6محل اجرا  :منطقه عملیاتی ناروکنگان

آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای ظرفیت آزاد هستند واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری

مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای فشرده )

شرکت سیمان یاسوج درنظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند:
عالقمندان به شــرکت در مزایده می توانند از تاریــخ  99/5/12ا به مدت  7روز کاری جهت
بازدید و ارائه پیشــنهاد قیمت به آدرس زیر مراجعه نمایند  .ضمنا جهت دریافت اسناد مزایده
شرکت کننده گان می بایست مبلغ  500000ریال پرداخت نمایند.
 -1زره کف گریت جنس ( )1.4837حدودا به میزان  2070کیلوگرم

 -4مبلغ برآورد پروژه  10،720،004،835 :ریال

 -5مهلت دريافت اسناد :از تاريخ  99/05/13تا 99/05/16

 -6محل دريافت اسناد :ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir
 -7مهلت تحويل پيشنهادها :حد اكثر تا ساعت  10روز سه شنبه مورخ99/05/28

 -8محل تحويل و بازگشايي :ياسوج -بلوار شهيد مطهري – شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد-
دفتر حراست وامور محرمانه شركت

 -9مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه شمسی

 -10تاريخ و زمان بازگشايي پيشنهادها :ساعت  11روز سه شنبه مورخ99/05/28

-11نوع ومبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار  :ضمانت نامه بانكي به نفع شركت سهامي آب منطقه

اي كهگيلويه وبويراحمد معادل537،000،000يال مطابق با آخرین بخشنامه مربوطه (/123402ت 50659ه
مورخ )1394/09/ 22باشد.

-12محل تامین اعتبار :ازمحل اعتبارات عمرانی شرکت در قالب اسناد خزانه اسالمی

 -13مبلغ خريد اسناد :مبلغ یک میلیون ريال به شماره حساب  4001119004021217به نام حساب درآمد
شركت آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد

ساير موارد :حضورنمايندگان رسمي شركت همراه با داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه بازگشايي پاكتها بالمانع
مي باشد -هزينه انتشا ر دو نوبت آگهي و اصالحات بعدی به عهده برنده مناقصه مي باشد -براي كسب اطالعات

بيشتر با شماره تلفنهاي  074- 33334812-13تماس حاصل فرماييد.

دفتر قراردادهاي شركت آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد

 -2زره کــف گریت وبغل بند وزیگمنت خروجی کوره وفلپ جنس  1.4848به میزان تقریبی
 3400کیلوگرم
 -3تیغه سرند سنگ شکن جنس  1.7225به میزان تقریبی  800کیلوگرم
 -4زره بدنه آسیاب و دیافراگم ها جنس MO 0/5+1/3401به میزان تقریبی  5300کیلوگرم
 درج این اگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید. شرکت در رد یا قبول همه یا هریک از پیشنهاد ات واصله مختار خواهد بود.عــوارض بر ارزش افزوده ( )%9هزینه درج اگهی جهت کلیه موارد باال به عهده برنده مزایده
می باشد.
نشانی محل بازدید :استان کهگیلویه وبویراحمد -کیلومتر 25جاده یاسوج-گچساران-کارخانه
سیمان یاسوج-واحدبازرگانی (امور قراردادها) تلفن تماس074-33262201:
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت سیمان یاسوج  WWW.YASUJCEMENT.IRمراجعه
نمایید.

شرکت سیمان یاسوج

