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چطور بر احساس ناامیدی غلبه کنیم؟

چه از مشکالت مالی به ناامیدی رسیده باشید و چه شرایط کلی این روزها شما را به ناامیدی کشانده باشد ،به طور

حتم نمیتوانید حسی خوبی داشته باشید .ناامیدی یک احساس افتضاح است.

احساس گیر افتادن در باتالق ناامیدی ،زندگی را واقعا سخت میکند .اگر دچار این احساس ناخوشایند هستید،

بهتر است دست به کار شوید .در این گزارش ،راهکارهایی برای کمتر کردن ناامیدی در زندگی به شما پیشنهاد

میشود.

مغز ممکن است به شما دروغ بگوید

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

مغز شما ممکن است به شما بگوید که همه چیز وحشتناک است .ممکن است سعی کند شما را متقاعد کند

که نمیتوانید موفق شوید یا به شما بگوید که هیچ فرصتی برای بهتر شدن وجود ندارد .احساس ناامیدی به افکار

ناامیدکننده دامن میزند .فراموش نکنید که گرفتار شدن در یک چرخه منفی بسیار آسانتر از قرار گرفتن در مسیر
مثبت است .شاید با خود فکر کنید که« :من قبال ًهمه راهها را امتحان کردهام و هیچ کاری جواب نمیدهد!» اما این

صاحب امتياز و مدير مسئول:

احتماال ًیک تحریف شناختی است .شما ممکن است چند چیز را امتحان کرده باشید همه چیز را خیر.

محمدعلي وکيلي

افکار مخالف را استدالل کنید

دفتر مرکزي :تهران ،زرتشت غربي نرسيده

وقتی احساس ناامیدی میکنید ،به احتمال زیاد به این موضوع فکر میکنید که چرا هیچ چیز بهتر نمیشود .کافی

به بيمارستان مهر ،پالک  ،56طبقه سوم ،واحد 5

است این افکار را کنار بگذارید و به این بیندیشید که چگونه ممکن است اوضاع بهتر شود؟ اندکی اندیشیدن در مورد

تلفن88994609 -88975710 :

نکات مثبت میتواند دید شما را نسبت به امکانات بیشتر باز کند .گرچه این احتمال وجود دارد که همه چیز عالی

فاکس88975709 :

جلوه نکند ،اما این احتمال نیز وجود دارد که اوضاع آنطور که پیشبینی میکنید ،بد پیش نرود.

سامانه پيامکي30006000404000 :

به آنچه از ناامیدی به دست میآورید ،فکر کنید

فکر کردن در مورد آنچه از ناامیدی به دست میآورید به نظر میرسد یک تمرین خوب برای غلبه بر این احساس

ebtekarnews@gmail.com

است .وقتی ببینید که از ناامیدی چیزی حاصل شما نمیشود ،شاید دیگر بر آن پافشاری نکنید .عالوه بر این مشکل،

سازمان آگهي ها88242214 :

ناامیدی به شما کمک میکند تا از تالش نکردن نه تنها احساس بدی داشته باشید بلکه خوشحال هم شوید .به عنوان

سازمان شهرستانها۰۹۱۲۹۴۳۷۴۸۶-88263696 :

مثال ،اگر شما از پرداخت بدهی خود ناامید باشید ،ممکن است تالشی برای افزایش درآمد خود نکرده یا هزینههای

خود را مدیریت نکنید.

توزيع :شرکت نشرگسترامروز

به آنچه از امید به دست میآورید ،فکر کنید

چاپ :همشهری

در نظر بگیرید که اگر امیدوارتر شوید چه چیزهایی میتوانید بدست آورید .آیا زندگی شما ممکن است تغییر کند؟
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به عنوان مثال ،ممکن است متوجه شوید که اگر امید داشته باشید ،بیرون میروید ،با افراد مالقات میکنید و برای
یک کار جدید درخواست میدهید .درواقع ،گاهی اوقات ابتدا باید رفتار خود را تغییر دهید تا احساسات مثبت بدنبال

آن بیایند.
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در حل مسئله شرکت کنید

ناامیدی ،یعنی اینکه هیچ چیز بهتر نخواهد شد و شما نمیتوانید موفق شوید .اما همیشه کاری وجود دارد که

میتوانید برای حل یک مشکل یا تغییر احساس خود در مورد مسئله انجام دهید .به راهحلهای ممکن فکر کنید

و سعی در حل مسئله داشته باشید .و اگر نمیتوانید مشکلی را حل کنید (مانند بیماری یکی از اعضای خانواده)،
احساس خود به این مشکل را تغییر دهید .برای مثال زمان بیشتری را برای بودن در کنار خانواده اختصاص دهید.

یادتان باشد ،همیشه کاری وجود دارد که میتوانید برای بهتر کردن اوضاع یا احساس خود انجام دهید.
با یک فرد معتمد صحبت کنید

ویترین

هنگامی که در کلنجار برای شناسایی راهحلهای ممکن هستید و به سختی از جای خود بلند میشوید ،با یک

دوست یا یکی از اعضای خانواده در مورد آنچه تجربه میکنید ،صحبت کنید .شاید آنها بتوانند به شما کمک کنند

روایت تاریخ مفقود جهان

از یک منظر دیگر مسائل را ببینید .ممکن است استراتژیهایی ارائه دهند که میتواند به شما کمک کند تا احساس
بهتری داشته باشید .شاید فکر کنید که صحبت کردن با دیگران چندان راحت نیست اما گاهی اوقات صحبت با یک
فرد معتمد ،میتواند کلید مشکل شما باشد.

برنامه خود را عملی کنید

بعد از اینکه ایدهها را توسعه دادید ،تصمیم بگیرید که قدم در راه بگذارید .به خاطر داشته باشید که اگر برنامه

نخست جواب نداد ،شما همیشه میتوانید یک برنامه دومی داشته باشید .برنامهها را یک آزمایش ببینید که وظیفه
شما آزمایش کردن آنها برای کشف موفقیت است .موضوع مهم این است که وقتی برنامهای تنظیم میکنید به آن
پایبند باشید .شما با خانه نشستن به وضعیت مطلوب خود نخواهید رسید.

ماشین
بازی

شماره آگهي 99 - 13:
شماره مجوز1399.4290 :

مهاجران

قول فورد برای تولید خودروهای الکتریکی ارزانقیمت

بیش از یک قرن پیش بود که فورد با معرفی مدل  Tتاریخساز شد .این
خودرو اولین چهار چرخ ارزانقیمتی بود که باعث شد حملونقل شخصی
برای توده مردم در دسترس باشد و از آن به بعد بود که انقالبی در دنیای
خودرو به وجود آمد.
اما برسیم به زمان حال که ظاهرا ًفورد میخواهد با مدیرعامل جدید خود
یعنی جیم فارلی تاریخ جدیدی را بسازد .فارلی در مصاحبه با واردز اتو گفته
که این خودروساز به دنبال فروش خودروهای الکتریکی با قیمت باالی ۱۰۰

نوبت دوم

منبع :ایرنا زندگی

هزار دالر نخواهد بود.
در واقع فارلی میگوید محصوالت الکتریکی فورد قیمتی بین  ۲۰تا  ۷۰هزار
خواهند داشت که در مقایسه با محصوالت الکتریکی و لوکس شرکتهایی
همچون پورشه ،تسال و مرسدس بنز ارزانقیمت محسوب میشوند.
به این ترتیب فورد موستانگ مک ای نیز در چنین بازه قیمتی عرضه
خواهد شد .این کراس اوور الکتریکی که در اواخر ماه سپتامبر  ۲۰۲۰کاهش
قیمت داشته بهای پایه  ۴۲۸۹۵دالری برای نسخه دیفرانسیل عقب
 Selectداشته درحالیکه مدلهای فرست ادیشن با قیمت  ۵۸۳۰۰دالر
فروخته میشوند.
حتی موستانگ مک ای  GTکه کاهش قیمت نداشته نیز در همین بازه
قیمتی قرار میگیرد .گفته میشود قیمت این مدل پرچمدار از  ۶۰هزار
دالر شروع خواهد شد اما انتظار میرود قیمت این نسخه را نیز تا پیش از
تابستان سال  ۲۰۲۱کاهش دهد.
اما محصوالت الکتریکی فورد منحصر به خودروهای سواری نخواهند
بود .آنگونه که گفته شده فارلی اظهار داشته برنامه این خودروساز برای
الکتریکی سازی به محصوالت تجاری نیز کشیده خواهد شد .به این ترتیب
انتظار میرود در آینده نسخه الکتریکی فورد ترانزیت نیز عرضه شود.
فورد  150-Fالکتریکی نیز در راه است و اگرچه قیمت آن اعالم نشده اما
انتظار میرود قیمت آن به  ۷۰هزار دالر یاد شده نزدیکتر باشد .امیدواریم
نسخه پرچمدار این پیکاپ پرطرفدار مرز قیمت یاد شده را رد نکند.
نوبت دوم
منبع :پدال ()pedal.ir

ثبت نام تبدیل رایگان  CNGخودروهای عمومی باری و مسافری
در سامانه GCR.niopdc.ir

فراخوان آگهی تجديد ارزيابي كيفي
در مناقصه عمومي يك مرحله اي
واگذاري خدمات عمومي منطقه

شــركت ملــي پخــش فــرآورده هــاي نفتــي ايــران منطقــه آذربايجــان شــرقي در نظــردارد فراخــوان تجديــد ارزيابــي كيفــي جهــت برگــزاري مناقصــه عمومــي يــك مرحلــه بــا موضــوع واگــذاري خدمــات عمومــي منطقــه بــه شــماره 2099092197000014
را از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت برگــزار نمــوده  ،بــه پيمانــكار ( شــركت ) واجــد شــرايط واگــذار نمايــد  ،لــذا كليــه مراحــل برگــزاري فراخــوان تجديــد ارزيابــي كيفــي از دريافــت و تحويــل اســناد اســتعالم تجديــد ارزيابــي كيفــي تــا ارســال
دعوتنامــه جهــت انجــام ســاير مراحــل مناقصــه  ،از طريــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد  ،الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــي مراحــل ثبــت نــام در ســايت
مذكــور و دريافــت گواهــي امضــاء الكترونيكــي را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند  .تاريــخ انتشــار فراخــوان در ســامانه از ســاعت  11ســه روز كاري بعــد از انشــار نوبــت دوم ايــن آگهــي در روزنامــه خواهــد بــود و نيــز اطالعــات و اســناد مناقصــه
مذكــور پــس از برگــزاري فرآينــد تجديــد ارزيابــي كيفــي و ارســال دعوتنامــه از طريــق ســامانه ســتاد بــه مناقصــه گــران اعــالم خواهــد شــد .
مهلت دريافت اسناد استعالم تجديد ارزيابي كيفي  :حداكثر تا ساعت  14/30سه روز پس از انتشار اين آگهي در سامانه ستاد .
مهلت ارسال پاسخ استعالم تجديد ارزيابي كيفي  :حداكثر تا ساعت  14/30دو هفته پس از مهلت دريافت اسناد استعالم تجديد ارزيابي كيفي .
متقاضيــان مــي بايســت نســبت بــه بارگــذاري مــوارد ذيــل در ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت اقــدام نماينــد  ،بديهــي اســت عــدم ارائــه مــوارد درخواســتي مانــع از انجــام تجديــد ارزيابــي كيفــي و نيــز توانمنــدي بهداشــتي  ،ايمنــي و زيســت محيطــي
متقاضيــان خواهــد شــد  ،مضافــا اينكــه مداركــي كــه تصويــر برابــر اصــل شــده آن مــورد مطالبــه مناقصــه گــزار مــي باشــد مــي بايســت توســط مناقصــه گــر در دفتــر اســناد رســمي برابــر اصــل گــردد :
 –1تكميل فرمهاي مربوط به استعالم تجديد ارزيابي كيفي به همراه مستندات فرمها .
 -2تصوير برابر اصل شده اساسنامه  ،آگهي آخرين تغييرات ( چاپ شده در روزنامه رسمي )  ،آگهي تأسيس ( چاپ شده در روزنامه رسمي ) و شناسه ملي شركت .
 -3تصوير برابر اصل شده گواهي صالحيت فعاليت داراي اعتبار ( به لحاظ زماني ) از اداره كل تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي استان كه در آن مناقصه گر مجاز به فعاليت در بخش هاي نگهداري و خدمات فضاي سبز و نيز خدمات عمومي باشد .
 -4تصوير برابر اصل شده آخرين مدرك تحصيلي  ،كارت ملي  ،شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيئت مديره شركت .
 -5تصوير برابر اصل شده شماره اقتصادي شركت صادر شده از سازمان امور مالياتي كشور .
 -6تصوير برابر اصل شده گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاران مرتبط با موضوع مناقصه و داراي اعتبار ( به لحاظ زماني ) و صادر شده از اداره كل تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي استان .
 -7گواهي امضاء صادر شده از دفتر اسناد رسمي براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات ( چاپ شده در روزنامه رسمي ) مجاز به امضاء اسناد تعهد آورد مي باشند .
مبلغ برآورد مناقصه بر اساس قانون كار و بر مبناي حقوق و دستمزد سال 37732537446 : 1399ريال
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  1886626872 :ريال و بر اساس آيين نامه تضمين معامالت دولتي
تذكرات مهم :
 - 1متقاضيانــي حــق شــركت در مناقصــه و دريافــت اســناد مناقصــه را خواهنــد داشــت كــه حداقــل امتيــاز الزم در تجديــد ارزيابــي كيفــي و نيــز توانمنــدي بهداشــتي  ،ايمنــي و زيســت محيطــي را در تجديــد ارزيابــي كــه توســط كميتــه فنــي و بازرگانــي مناقصــه گــزار
انجــام خواهــد شــد كســب نماينــد  ،مضافــا اينكــه حداقــل امتيــاز الزم جهــت احــراز توانايــي هــاي ذكــر شــده در مناقصــه  60از  100مــي باشــد و نيــز بــراي حائزيــن شــرايط  ،دعوتنامــه اي جهــت دريافــت اســناد مناقصــه از طريــق ســامانه ســتاد ارســال خواهــد شــد .
 -2از مناقصــه گرانــي كــه در فهرســت شــركتهاي ممنــوع المعاملــه در ســطح شــركتهاي تابعــه وزارت نفــت مــي باشــند تقاضــا مــي گــردد از شــركت در ايــن تجديــد ارزيابــي خــودداري نماينــد زيــرا در هــر مرحلــه از مناقصــه چنانچــه ايــن موضــوع احــراز
گــردد مناقصــه گــر از دور مناقصــه حــذف و ضمانتنامــه شــركت در فرآينــد ارجــاع كار ارائــه شــده توســط مناقصــه گــر مذكــور نيــز بنفــع مناقصــه گــزار ضبــط خواهــد شــد .
 – 3قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد .
اطالعات تماس مناقصه گزار  :آدرس  :تبريز خيابان  22بهمن نرسيده به ميدان جهاد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه آذربايجان شرقي شماره تلفن 04134449021 :
دفتر ثبت نام 88969737 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مركز تماس 02141934 :
ايــن آگهــي  ،اســناد اســتعالم تجديــد ارزيابــي كيفــي و اســناد مناقصــه در ســايتهاي  https://iets.mporg.irو  https://monaghese.niopdc.irنيــز درج خواهــد شــد  ،لــذا مجــددا تاكيــد مــي گــردد كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از طريــق ســامانه
تــداركات الكترونيكــي دولــت ( ســامانه ســتاد ) انجــام خواهــد شــد .
تاريخ چاپ نوبت دوم 1399/08/14 :
تاريخ چاپ نوبت اول 1399/08 /12 :
مركز پاسخگويي و ارتباط با مشتريان( 24ساعته)09627 :
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طرح :محمد طحانی

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه آذربايجان شرقي

تازههای
علمی

رنگ موی غیر سمی مبتنی بر مالنین ساخته شد

محققان یک نوع جدید از رنگ غیر سمی و با ماندگاری باال با استفاده از مالنین مصنوعی
ساختهاند.
به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای ،محققان دانشگاه نورث وسترن با استفاده از آنزیم هایی برای
کاتالیز مالنین مصنوعی ،طیف جدیدی از رنگ های موی طبیعی را ایجاد کرده اند.
این مطالعه جدید جزئیات استفاده از مالنین را که به راحتی در دسترس است برای ایجاد یک
جایگزین سالم برای رنگ های سنتی مو توضیح میدهد.
مالنین یک اصطالح گسترده برای گروهی از رنگدانههای طبیعی موجود در بسیاری از موجودات
زنده است .مالنین مشتق شده از اسید آمینه تیروزین است ،با این حال از اسیدهای آمینه ساخته
نشدهاست و یک پروتئین نیست .رنگدانهای است که در یک گروه تخصصی از سلولهای شناخته
شده به عنوان مالنوسیتها تولید میشود .اتان جیانسکی ،سرپرست این مطالعه از دانشگاه نورث
وسترن و مدیر ارشد انستیتوی بین المللی نانوتکنولوژی گفت :در انسان ،مالنین به چشم ما برای
بینایی کمک میکند و در پوست ما برای کمک به محافظت از سلولهای پوست در برابر آسیب
اشعه ماوراءبنفش حضور دارد .پرندگان نیز از آن به عنوان نمایشهای رنگی دیدنی در پرهای خود
استفاده میکنند .به عنوان مثال پرهای طاووس کامال ًاز مالنین ساخته شدهاند.
مالنین توسط هر نوع موجودی تولید میشود ،یعنی مادهای همه کاره و به راحتی در دسترس
است که به راحتی میتوان آن را در آزمایشگاه آزمایش کرد .در روند معمول رنگ کردن مو،
آرایشگران از مواد سفیدکننده برای از بین بردن مالنین مو استفاده میکنند .سپس آمونیاک و
رنگ را به مو اضافه میکنند تا به کوتیکولهای مو نفوذ کنند و موها رنگ دلخواه را بگیرند .محققان
تصمیم گرفتند روشی متفاوت را امتحان کنند .آنها به جای از بین بردن مالنین ،یک نسخه مصنوعی
را جایگزین آن کردند و رنگ را به جای داخل مو ،روی سطح آن رسوب دادند .آنها میگویند که این
یک روش پایدارتر برای ایجاد رنگهای ماندگار است .چنانچه آزمایشات اولیه نشان داد که این الیه
رنگی پس از چندین بار شستوشو سالم باقی مانده است .این تحقیق فرصتی را برای صنعت آرایش
نزا باشند و باعث
مو فراهم میکند تا از مواد شیمیایی که میتوانند برای بدن ما سمی و حتی سرطا 
واکنشهای آلرژیک در تعداد زیادی از مردم شوند ،دور شود.

نوبت دوم

سهگانه داستانی «نبرد» نوشته بهاره نوربخش
توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی
بازار نشر شد.
به گزارش مهر ،سهگانه داستانی «نبرد» نوشته
بهاره نوربخش بهتازگی توسط انتشارات کتابسرای
تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده است .این
سهگانه در قالب عناوین مجموعه «ادبیات ژانر»
منتشر شدهاند که اینناشر چاپ میکند.
ن سهگانه با قصه بخشی
مخاطبان بناست در ای 
از تاریخ مفقود جهان روبهرو شوند .داستان
«نبرد» از جایی شروع میشود که زمین تبدیل
به یک شکنجهگاه بزرگ شده است؛ زیستگاهی
سراسر درد و رنج ،مرگ و خون ،وحشت و
هراسی بیپایان .جهان فرمانروایی نادیدنی دارد
که قرنهاست بر تمام جهان سلطه دارد و قوانین
وحشیانه خود را بر مردم زمین تحمیل میکند.
ن شرایط هیچ امیدی به رهایی نیست اما
در ای 
چیزی به مراتب هولناکتر از زندگی در زمین هم
وجود دارد؛ جایی به نام ابدگاه که محلی برای
شکنجهای ابدی تا پایان جهان است .چون مرگ
توانایی ورود به ابدگاه را ندارد و هم ه محبوسان
ابدگاه محکوم به عذابی ابدی و بدون مرگ
ن سهگانه ،بعد از
هستند .در ادامه داستان ای 
قرون متمادی ،دستان شیاطین ابدگاه گالونتوس
که برای بردن جوانی از ابری سیاه بیرون زدهاند،
با نیرویی عجیب برخورد میکنند و فراری
میشوند .به اینترتیب نبرد آغاز میشود .چون
طبق نوشتههای کتاب بزرگ خلقت ،ارکالون ،تنها
کسی است که میتواند ابدگاه گالونتوس را بیابد.
بنابراین جهان یک امید کوچک پیدا میکند؛
امیدی به نام پگوتاس .حاال سوال این است که آیا
پگوتاس میتواند با قدرتمندترین نیروی پلید همه
تاریخ ،نو ه سفاک و خونخوار ابلیس ،شیگانهوس
زیبا و بیهمتا رو در رو شود یا نه؟ کتاب اول
اینسهگانه با عنوان «پگوتاس» و  ۴۸۰صفحه
چاپ شده است .کتاب دوم «تولی باس» با ۵۶۸
صفحه و کتاب سوم هم با عنوان «مرگاس» ۴۲۴
صفحه دارد.

((حريم خطوط لوله انتقال گاز  ،حافظ سالمتي و ايمني شماست ))

آگهـي مزایده

شماره مزایده 99- 303 :الی99-313

شماره مزایده1399.4209 :

شركت انتقال گاز ایران
منطقه سه عمليات انتقال گاز

 -1موضوع مزایده  :چوب ضایعاتی (ری –ساوه-قزوین – قم)روغن سوخته(کوه نمک -خرم دره – پارچین)بشکه فلزی(کوه نمک – قم –ساوه )
 -2نام ونشاني دستگاه مزایده گزار :شهرري-باقرشهر-بلوارفلسطین-بعداز نیروگاه برق-منطقه سه عملیات انتقال گاز – واحد کاال – آقایان پارسا مهر و فرجی
 -3زمان دریافت اسناد مزایده واسناد ارزیابي كيفي( :اسناد مزایده و استعالم ارزیابي)از طریق سامانه دولت ستاد ایران
 -4محل دریافت و عودت اسناد مزایده واسناد ارزیابي كيفي :از طریق سامانه دولت ستاد ایران
 -5زمان ارائه مدارك  :در سامانه ثبت میگردد.
 -6زمان بازگشایي پاکات پیشنهادها در سامانه ستاد اطالع رسانی خواهد گرفت .
تلفن تماس در وقت اداری  9صبح الی  09125942944 : 12آقای فرجی
کد فراخوان در پایگاه اطالع رساني مزایدات  :سامانه دولت ستاد ایران
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت منطقه سه عملیات انتقال گاز به آدرس
http://district3.nigtc.ir
یا به سایت هاي ذیل مراجعه فرمائید :
http://iets.mporg.ir
http://www.shana.ir
روابط عمومي منطقه سه عمليات انتقال گاز
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