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گرانترین نسخه فورد برانکو  ۲۰۲۱چقدر آب میخورد؟!

برای بسیاری از افراد رویاپردازی تقریبا ًبه اندازه مالک چیزی بودن هیجانانگیز است و طرفداران فورد برانکو  ۲۰۲۱نیز فانتزیهای جذابی برای خود دارند
که با استفاده از پیکربندی آنالین این خودروساز میتوان آنها را ب ه صورت مجازی مشاهده کرد .هماکنون میتوان با مراجعه به وبسایت فورد شاسیبلند
دلخواه خود را ساخت و از قیمت آن آگاه شد.
پیکربندی این خودرو شامل هفت تریم پایه ،بیگ بِند ،بلک دایموند ،اوتر بنکس ،بدلندز ،وایلدتراک و فرست ادیشن است .در باالترین جایگاه نسخه
سفارشی و سولد اوت شده برانکو فرست ادیشن چهار درب قرار میگیرد که قیمت پایه آن  ۶۱۶۰۵دالر بوده و با افزودن  ۱۴۹۵دالر هزینه تحویل و ۸۹۵
دالر رنگ بدنه و آپشن ها بهای کل به  ۶۳۹۹۵دالر میرسد .همانگونه که حدس میزنید آپشن های زیادی را نمیتوان به برانکو فرست ادیشن اضافه کرد
زیرا این خودرو تقریبا ًفول کامل بوده و از پکیج ساسکش و دیگر موارد سود میبرد.
حال اگر جزو افرادی هستید که از دستیابی به مدل فرست ادیشن باز ماندهاید میتوانید نگاهی به سایر نسخهها داشته باشید .نسخه برانکو وایلدتراک
چهار درب قیمت پایه  ۴۹۴۷۵دالری داشته اما اگر تمامی آپشن ها را برای آن انتخاب کنید بهای خودرو به  ۶۱۶۸۵دالر خواهد رسید .در دیگر نقطه این
خانواده نسخه پایه دو درب با قیمت  ۲۸۵۰۰دالر قرار دارد که اگر هزینههای تحویل  ۱۴۹۵دالری و پکیج ساسکش  ۴۹۹۵دالری را به آن اضافه کنید قیمت
خودرو به عدد معقول  ۳۵۷۸۵دالر خواهد رسید .شایان ذکر است پکیج یاد شده شامل الستیکهای  ۳۵اینچی ،سیستم تعلیق با ارتفاع بیشتر و گیربکس
 ۱۰سرعته اتوماتیک است.از جمله رنگهای بدنه این خودرو میتوان به نقرهای ،خاکستری ،سفید و مشکی اشاره کرد .رنگ آبی جدیدی هم برای برانکو در
نظر گرفته شده هرچند رنگهای خاکستری کاکتوس و قرمز هم قابل انتخاب هستند .فورد همچنین رنگهای خاطرهانگیز آبی ولوسیتی و نارنجی سایبر را نیز
ارائه کرده است .اما داخل کابین هم داستان هیجانانگیزی وجود دارد .برای مثال طراحان برانکو زمان زیادی را صرف همراهی با آفرودرهای حرفهای کردهاند
تا این خودرو را باب میل چنین افرادی تولید کنند .تیم طراحی فورد همچنین مطمئن شدهاند که برانکو با کابینی قابل شستوشو عرضه شود و دارای پوشش
بادوام باشد .این موارد باعث میشوند تمیز کردن خودرو پس از آفرود راحتتر صورت بگیرد.
منبع :پدال ()pedal.ir

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره 99/12

شرکت شهرکهای صنعتی فارس

نوبت دوم

شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد به آدرس یاسوج -انتهای بلوار عدل جنب آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد -تلفن  074-33341111شناسه ملی
 10861970210کد اقتصادی  411133595155و کد پستی  7591757878درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را طبق مشخصات فنی و برآورد
پیوست با شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت که دارای کارت رتبه بندی معتبر با رتبه آب پایه  5و باالتر و ...
طبق جدول زیر  ،ثبت درسامانه ساجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باشد واگذار نماید  ،کلیه مراحل برگزاری مناقصه از
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .مناقصه گران درصورت
عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
ردیف
1

2

3

4
5

6

موضوع مناقصه

پروژه آبرسانی لوداب فاز یک (شامل تهیه
و لوله گذاری لوله فوالدی اتصال جوشی 8
اینچ به ضخامت جدار  6میلیمتر بطول 2
کیلومتر و احداث حوضچه شیرآالت و)...
طبق برآورد و اسناد فنی

شهرستان
محل اجرا

بویراحمد

پروژه بهره برداری و تعمیرات و حراست از
تاسیسات تصفیه خانه آب شهر سرفاریاب
و )...طبق برآورد و اسناد فنی

چرام

پروژه آبرسانی لوداب فاز دو (شامل تهیه
و لوله گذاری لوله فوالدی اتصال جوشی 8
اینچ به ضخامت جدار  6میلیمتر بطول 2
کیلومتر و احداث حوضچه شیرآالت و)...
طبق برآورد و اسناد فنی

بویراحمد

پروژه لکه گیری آسفالت شهرستان
یاسوج و روستاهای شهرستان بویراحمد
پروژه بهره برداری از تاسیسات تصفیه
خانه فاضالب یاسوج و )...طبق برآورد و
اسناد فنی

خرید  80دستگاه فلومتر و تابلو RTU
طبق مشخصات و برآورد فنی

بویراحمد

بویراحمد

استان

محل
تامین اعتبار

مبلغ برآورد
اولیه(ریال)

از محل اعتبارات عمرانی
و صندوق توسعه ملی
و ...
در قالب اوراق و اسناد
خزانه مدت دار و غیره

11474445528

از محل اعتبارات عمرانی و
سایر و ...

از محل اعتبارات عمرانی و
صندوق توسعه ملی
و ...
در قالب اوراق و اسناد
خزانه مدت دار و غیره
از محل اعتبارات عمرانی و
اعتبارات داخلی و ....
از محل اعتبارات عمرانی و
سایر منابع و ....
در قالب اوراق و اسناد
خزانه مدت دار و غیره
از محل اعتبارات عمرانی و
صندوق توسعه ملی و ...

2059421172

رتبه مورد نیاز

مبلغ تضمین معتبر
شرکت در فرآیند
ارجاع کار (ریال)

آب پایه  5و باالتر

584000000

آب پایه  5و باالتر
و بهره برداری و
نگهداری از تصفیه
خانه آب

103000000

مدت
اجرا

 8ماه

 12ماه

11565672688

آب پایه  5و باالتر

580000000

8ماه

4844834023

آب پایه  5و باالتر

243000000

 3ماه

217000000

 12ماه

802000000

3ماه

4338000000

16040000000

آب پایه  5و باالتر
و بهره برداری و
نگهداری از تصفیه
خانه فاضالب
آب پایه  5و باالتر
و خدماتی

 )1مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  9صبح مورخ 99/08/05تا ساعت  19مورخ . 99/08/10
 )2آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها  :ساعت  14مورخ .99/08/22
 )3زمان بازگشایی پاکتها  :ساعت  9صبح مورخ . 99/08/25
 )4مدت اعتبار پیشنهادها  90 :روز از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد .
 )5بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد .
 )6هزینه درج آگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.
)7به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش  ،فاقدسپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتراز میزان مقرر ،چک شخصی ونظایرآن و پیشنهاداتی که بعدازانقضاء
مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )8سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
 )9سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
 )10اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 27313131 :
دفتر ثبت نامه 85193768 - 88969737 :

امورقراردادها شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد

آگهی مناقصه عمومی ( نوبت دوم )
شماره  2099001403000160مورخ  99/7/28مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره  130سال 99
شــرکت آب و فاضــاب اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد عملیــات مربــوط بــه  :حفــر  2حلقــه چــاه روتــاری عمیــق در دامنــه هــای شــمالی ســهند تبریــز را از محــل
اعتبــارات غیــر عمرانــی و از طریــق مناقصــه ( عمومــی ) از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه پیمانــکار واجــد شــرایط و دارای رتبــه کاوشــهای زمینــی واگــذار نمایــد
 .کلیــه مراحــل مناقصــه از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد  .بدیهــی اســت هزینــه آگهــی از برنــده
مناقصــه اخــذ خواهــد شــد .
الف ) به پیشنهادهای فاقد امضا  ،مشروط  ،مخدوش  ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ب ) مبلغ برآورد اولیه معادل  12/560/607/430 :ریال
ج ) مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل  628/030/371ریال می باشد .
د ) مدت اجرای کار  4 :ماه
ه ) سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
و ) پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده  ،تضمیــن هــای معتبــر تســلیم یــا مبلــغ مذکــور را بــه حســاب بانکــی شــرکت واریــز و حســب مفــاد اســناد مناقصــه
ضمانــت نامــه یــا رســید واریزوجــه را بصــورت اصــل در وقــت مقــرر در اســناد بــه کارفرمــا تســلیم نمایــد بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده  ،ســپرده هــای مخــدوش  ،ســپرده هــای
کمتــر از میــزان مقــرر  ،چــک و نظایــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .
سایت www.abfaazarbaijan.ir:
نوبت اول  99/08/05 :نوبت دوم 99/08/06 :
شناسه آگهی 1029745 :
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
7286

واتساپ امکان خرید مستقیم
از طریق چت را فراهم میکند

فیسبوک قصد دارد قابلیتهای جدید به پیام رسان خود اضافه
کند تا کاربران بتوانند مستقیما از طریق چت واتساپ کاالهای
مورد نظر خود را خریداری کنند.
درصورت توسعه قابلیتهای خرید درون برنامهای
در اپلیکیشن پیام رسان فیسبوک ،کاربران روشهای
متعددی برای خرید مستقیم محصوالت در اختیار
خواهند داشت.
در بیانیه شرکت درمورد جزئیات این قابلیت توضیحاتی
ارائه شده و در ویدئوی تبلیغاتی نیز چگونگی فرآیند کار
به نمایش گذاشته شده است .در ویدیو تبلیغاتی نشان
میدهد که چگونه میتوان از طریق پیام رسان واتساپ به
صورت مستقیم خرید کرد.
فرآیند کار بدین شکل است که خریدار به ادمین فروشگاه مربوطه در واتساپ پیام میدهد و
صاحب آن کسب و کار در پاسخ ،کاتالوگ محصول را برای وی ارسال میکند .خریدار میتواند از
لیست محصوالت ،کاالی مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کرده و هزینه آن را نیز پرداخت کند.
واتساپ پیشتر گزینه کاتالوگ را به اپلیکیشن خود اضافه کرده بود که محدودیتهایی داشت.
در نسخه بروزرسانی شده جدید ،محدودیتهای قبلی برداشته میشود.
این شبکه اجتماعی در تالش است تا قابلیتهای خرید درون برنامهای را توسعه دهد .اخیرا
سرویس «فروشگاههای فیسبوک» راهاندازی شده تا صاحبان کسب و کار بتوانند کاتالوگ محصوالت
خود را ایجاد کرده و به کار خود از طریق فیسبوک و اینستاگرام ادامه دهند .به نظر میرسد که این
شرکت قصد دارد قابلیتهای مشابه را در واتساپ نیز ادغام کند.
اوایل ساری جاری ،فیسبوک ،قابلیت «فیسبوک پی» را در برزیل آزمایش کرد ولی مجبور شد
به دلیل مشکالتی که با بانک مرکزی برزیل داشت ،برنامه را متوقف کند .فیس بوک اعالم کرده
است که قصد دارد در آینده نزدیک امکان خرید از طریق چت واتساپ را دراختیار همه کاربران
این شبکه اجتماعی قرار دهد .به عالوه ،به نظر میرسد قرار است تراکنشهای مالی در واتساپ از
همین طریق انجام شود.
منبع:دیجیاتو

نوبت دوم

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 :
سامانه پيامکي30006000404000 :
ebtekarnews@gmail.com
سازمان آگهي ها88242214 :
سازمان شهرستانها۰۹۱۲۹۴۳۷۴۸۶-88263696 :
توزيع :شرکت نشرگسترامروز
چاپ :همشهری
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به شماره  413/30626مورخ 99/7/30

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب
شیراز

شــرکت آب و فاضــاب شــیراز در نظــر دارد از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای خریــد  1350متــر لولــه بتنــی
بــه قطــر  1000م م را بــر اســاس شــرایط فنــی اعــام شــده در اســناد مناقصــه بــه تامیــن کننــدگان و شــرکت هــای واجــد شــرایط
واگــذار نمایــد .
 -1محل تحویل  :شهر شیراز
 -2مدت تحویل  ( 45 :چهل و پنج ) روز
 -3محــل اخــذ اســناد مناقصــه و تســلیم پیشــنهادات  :شــیراز – بلــوار آیــت ا ...ربانــی – بیــن کوچــه  17و  – 15اداره مرکــزی شــرکت آب و فاضــاب
شــیراز – دبیرخانه شــرکت تلفــن 0713-2281156-8:
 -4برآورد اولیه  :اعام نمی گردد .
 -5تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه  :مورخ 99/08/05
 -6تاریخ نهائی فروش اسناد مناقصه  :ساعت  14روز شنبه مورخ 99/08/10
 -7تاریخ نهائی عودت اسناد مناقصه تکمیل شده توسط مناقصه گر ساعت  14روز یکشنبه مورخ 99/08/25
 -8تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه  :راس ساعت  9روز دوشنبه مورخ  99/08/26در محل سالن کنفرانس شرکت
 -9اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و عــودت اســناد آدرس  :شــیراز – بلــوار
آیــت ا ...ربانــی – بیــن کوچــه  17و  – 15اداره مرکــزی شــرکت آب و فاضــاب شــیراز – دبیرخانــه شــرکت تلفــن 0713-2281156-8:
 -10به مدارکی که فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -11مناقصه به صورت عمومی یک مرحله ای برگزار و اعتبار آن از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد .
 -12مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  375/000/000 :ریال
 -13دستگاه نظارت امور بازرگانی
 -14اعتبار پیشنهادها  :سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر
 -15قیمت اسناد  ( 600/000 :ریال ) واریز به حساب شماره  0105699022004بانک ملی مرکزی بنام شرکت آب و فاضاب شیراز .
 -16نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه  :ضمانتنامــه بانکــی – واریــز نقــدی بــه حســاب شــرکت آب و فاضــاب شــیراز – چــک بانکــی تضمینــی در وجــه
شــرکت آب و فاضــاب شــیراز – مســدودی مطالبــات مناقصــه گــر در صــورت وجــود مطالبــات از شــرکت آب و فاضــاب شــیراز .
 -17سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است .
 -18این آگهی دو نوبت در روزنامه ابتکار منتشر می شود .
متقاضیــان مــی تواننــد قبــل از خریــد اســناد و شــرکت در مناقصــه از طریــق ســایت هــای زیــر اطاعــات مناقصــه را دریافــت نمــوده و اقــدام بــه خــود ارزیابــی
نمــوده و چنانچــه امتیــاز مناســبی در خــود ارزیابــی کســب مــی نماینــد  ،اســناد را خریــداری کننــد .
• * وب سایت جهت اطاعات بیشتر آگهی مناقصه  http://iets.mporg.ir, http://www.nww.ir , www.abfa-shiraz.comمی باشد.
• * بــا توجــه بــه الــزام ثبــت اطاعــات مناقصــات در پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات کلیــه شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت در پایــگاه مذکــور
بــه آدرس ذیــل ثبــت نــام و کــد کاربــری دریافــت نماینــد و همــراه بــا پــاکات پیشــنهاد خــود کــد کاربــری را تحویــل دهنــد .
http://iets.mporg.ir
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