
یرای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا ساحلی بازان راهی تایلند شدند

تکرار قهرمانی در آسیا
ساحلی بازان فوتبال ایران در حالی بدون برگزاری دیدار 
تدارکاتی و دریافت پاداش های عقب افتاده راهی تایلند 
محل برگزاری قهرمانی آسیا می شوند که انگیزه فراوانی 

برای تکرار عنوان قهرمانی و کسب سهمیه جهانی دارند.
به گزارش ایرنا، رقابت های قهرمانی آسیا روزهای 16 تا 26 

اسفند به میزبانی بانکوک پایتخت تایلند برگزار شود.
تیم ملی فوتبال ساحلی، پیش از این سه اردو در استان های 
بوشهر، هرمزگان و تهران برگزار کرد تا بازیکنان آمادگی جسمی 
و تاکتیکی خود را حفظ کنند. این در حالی است ملی پوشان، 
برخالف سایر رقبای آسیایی از اردوهای برون مرزی و دیدارهای 

دوستانه با تیم های خارجی بی بهره بودند.
»عباس هاشم پور« مربی تیم فوتبال ساحلی ایران در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در مسابقات قهرمانی آسیا، سهیمه 
رقابت های جهانی پاراگوئه نیز توزیع می شود. البته پیش از این 
قرار بود یک دیدار دوستانه با تیم ملی برزیل برگزار کنیم که لغو 
شد، ولی اردوهای که در شهرهای بوشهر، بندرعباس و تهران 

برپا شد به شرایط جسمانی و آمادگی تیم کمک شایانی کرد.
پیرامون«  »سعید  ملی  تیم  نخست  اردوی  در  افزود:  وی 
مصدوم شد که با کمک کادر پزشکی، خوشبختانه بازیکنان به 

شرایط مطلوبی رسیدند.
مربی تیم فوتبال ساحلی ایران ادامه داد: ترکیب تیم ملی، 
تلفیقی از بازیکنان جوان و با تجربه است و همین جوانان در 
رقابت های بین قاره ای عملکرد قابل قبولی ارائه دادند که این 
است.  ایران  ساحلی  فوتبال  برای  خوبی  روزهای  دهنده  نوید 
همچنین مسئوالن فدراسیون فوتبال و دپارتمان فوتبال ساحلی 
به خوبی از برنامه های تیم ملی، حمایت می کنند تا به موفقیت 

های آینده خوشبین باشیم.
و  برون مرزی  اردوهای  اینکه چرا  پور در خصوص  هاشم 
گفت:  نشد،  برگزار  خارجی  های  تیم  با  دوستانه  دیدارهای 
پیش از رقابت های بین قاره ای )آبان ماه در امارات متحده 
عربی( که با قهرمانی ایران همراه بود، تیم ملی یک مرحله 
اردو در کشور پرتغال برگزار کرد، اما اکنون با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور، تالش می کنیم با همین بضاعت به موفقیت 

برسیم.
وی افزود: به طور قطع برگزاری دیدارهای دوستانه از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است و با وجود برنامه ریزی، این مهم انجام 
نشد. با این وجود با شرایط روحی و روانی خوبی که داریم در 
تالشیم مقابل حریفان از جمله ژاپن به نتیجه دلخواه برسیم. با 
آنالیزی که از حریفان داشتیم، مشخص است که همه تیم ها کار 
می کنند. ولی تمام تیم های آسیایی و جهانی، حساب ویژه ای 

برای ایران در این رشته باز کردند.

مربی تیم ملی فوتبال ساحلی یادآور شد: فوتبال ساحلی ایران 
جایگاه نخست آسیا را در اختیار دارد که سبب هراس همه تیم 
ها از فوتبال ساحلی ایران شده است به طوری که تیم های مانند 
عمان و عراق برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، تعدادی از 

بازیکنان چمنی خود را به ترکیب اضافه کردند.
وی افزود: برنامه های تاکتیکی و تکنیکی تیم در اردوهای 
داخلی به خوبی پیگیری شد و 12 بازیکن نهایی انتخاب شدند، 
هر چند که از جدایی 3 بازیکن از جمع سایر بازیکنان ناراحتیم.

هاشم پور در خصوص چگونگی شناسایی بازیکنان تیم فوتبال 
ساحلی خاطر نشان کرد: همه دیدارهای لیگ توسط کادر فنی 

و هیات های فوتبال رصد شد و بهترین بازیکنان را شناسایی 
کردیم که منجر به تشکیل تیم ملی و تیم )ب( فوتبال ساحلی 

شد.
وی در خصوص درخواست تعدادی از ملی پوشان برای دیدار 
با وزیر ورزش و جوانان نیز گفت: حضور وزیر در کنار بازیکنان 
تیم فوتبال ساحلی در افزایش روحیه آنها قطعا تاثیر به سزایی 
خواهد داشت تا بازیکنان همراه با انگیزه بهتری راهی مسابقات 
قهرمانی آسیا شوند و امیدواریم این مهم پیش از اعزام رخ دهد.

محمد احمدزاده، مسلم مسیگر، پیمان حسینی، امیرحسین 
اکبری، محمدعلی مختاری، حمید بهزادپور، مصطفی کیانی، 

شیر  مهدی  پیرامون،  سعید  میرشکاری،  علی  مرادی،  محمد 
به  ایران  اعزامی  بازیکنان  زاده،  معصومی  محمد  و  محمدی 

مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی 2019 هستند.
شاگردان »مارکو اوکتاویو« سرمربی تیم فوتبال ساحلی ایران 
در گروه چهارم مسابقات با تیم های ملی عراق و عمان همگروه 

هستند.
برنامه مسابقات ایران در مرحله گروهی:

جمعه 17 اسفند: عراق - ایران / ساعت 15:30
سه شنبه 21 اسفند: ایران - عمان / ساعت 15:30

پند روز

راهکارهایی برای کاهش استرس سفر 
سفر شاید برای بعضی ها یک ماجراجویی مهیج باشد، اما افرادی هم هستند که 
سفر کردن برای آن ها یک تجربه اضطراب آور محسوب می شود. فرقی نمی کند 
حضور چند ساعته در یک هواپیمای شلوغ و تنگ باشد یا پیدا کردن مسیر در 
یک شهر ناآشنا؛ سفر کردن می تواند سختی ها و نگرانی های خاص خودش را برای 

آدم های مضطرب داشته باشد. 
پروسه آماده شدن برای سفر به خودی خود می تواند اضطراب آور باشد، حتی 
اگر فرد مضطربی هم نباشید. برای آنکه سفرتان را تا حد امکان به یک تجربه بدون 
اضطراب تبدیل کنید، سعی کنید بیست و چهار ساعت قبل از حرکت تان، کامال 
آماده شده باشید.  برنامه ریزی از قبل نقش مهمی در جلوگیری از اضطراب در طول 
سفر دارد. برای اغلب افراد، این آمادگی شامل گذاشتن وسایل در چمدان، پرینت 
بلیت های سفر یا اطالعات رزرو هتل و همینطور در صورت سفر با هواپیما، گذراندن 
مرحله چک این در فرودگاه می شود. عالوه بر این شاید بخواهید از قبل آژانس رزرو 
کنید، برای روز سفرتان غذایی آماده کنید و لباس های مخصوصی برای سفرتان 

تهیه کنید.
اگر به تنهایی سفر می کنید، طبق یک برنامه، در زمان های مشخصی، به طور 
منظم با خانواده و دوستان خود ارتباط بگیرید. این کار باعث می شود احساس کنید 
با کسی در ارتباط هستید و همین مسئله کمک می کند از پس اضطراب های مربوط 
به سفر بر بیایید. اگر هم امکان پذیر است تنها سفر نکنید. حضور یک همراه می تواند 
کمک بزرگی برای افراد مضطرب باشد. به این ترتیب، سختی های برنامه ریزی 
برای سفر، با کس دیگری تقسیم می شود و همراهی وجود دارد که در پیدا کردن 

مسیرهای و مکان های جدید به کمک شما می آید. 
خود مراقبتی، مهم ترین نقش را در مقابله با اضطراب های زندگی روزمره دارد، اما 
اگر تجربه سفر شما را مضطرب می کند، در مقصد سفرتان هم مدت زمان قابل توجهی 
را به استراحت و انجام کارهای آرامش بخش اختصاص دهید. چیزهایی مثل ماساژ، 
یوگا، اسپا یا قدم زدن در طببعت را در برنامه سفر خود بگنجانید تا فشردگی و 
جنب و جوش زیاد روزهای سفر را با خود مراقبتی و کارهایی که اضطراب را کم 
می کنند، ترکیب کنید. عالوه بر این به خاطر داشته باشید که الزم نیست برای 
تک تک لحظات سفرتان برنامه ای داشته باشید و در تمام فعالیت هایی که از شما 
انتظار می رود که شرکت کنید. محدودیت های جسمی و روحی خود را درنظر داشته 
باشید. اگر احتیاج دارید یکی دو ساعتی را تنها بگذرانید تا فشاری که روی خودتان 
احساس می کنید را کم کنید و انرژی از دست رفته خود را دوباره به دست آورید، 
حتما این کار را انجام دهید. شما نباید نگران »تلف شدن« زمان سفر یا ناامید شدن 
دوستان تان از خودتان باشید. بنابراین به خودتان فرصت دهید تا مطمئن شوید که 
از نظر روحی آمادگی انجام برنامه های سفرتان را دارید و بدانید که برای جلوگیری از 

افزایش اضطراب، چه زمانی باید برنامه هایتان را تغییر دهید.
یا  مدیتیشن  تنفسی،  تمرینات  جمله  از  ریلکسیشن،  مختلف  تکنیک های 
خاطره نویسی را امتحان کنید و تکنیک مناسب خود را پیدا کنید. از این تکنیک ها 
هم قبل از سفر و هم در حین آن می توانید استفاده کنید. هر چه با تکنیک های 
ریلکسیشن بیشتر آشنا باشید و بیشتر احساس راحتی کنید، استفاده از آن ها در 

موقعیت های اضطراب آور سفر برایتان ساده تر خواهد بود.
بعضی افراد تا کنترل کامل همه چیز را در دست نداشته باشند، احساس آرامش 
نمی کنند. اگر شما هم از این دست آدم ها هستید، برنامه ریزی برای سفر و تحقیق 
درباره مقصد سفرتان، روش خوبی برای کاهش اضطراب های پیش از سفر خواهد 
بود. با کسب اطالعات درباره رستوران های مناسب، مکان های دیدنی و ساعت کاری 
آن ها و وسایل نقلیه مقصد سفرتان، می توانید خود را برای مواجهه با یک مکان جدید 
کامال آماده کنید. عالوه بر این، اطالعات مهمی که از تحقیق تان به دست آورده اید را 

حتما جایی ذخیره و ثبت کنید تا همیشه به آن دسترسی داشته باشید.
بیمه سفر روش بسیار خوبی برای حفظ سالمتی و سرمایه خود در طول سفر 
است. اطمینان از داشتن چنین پشتوانه ای می تواند در کاهش اضطراب شما در 

زمان سفر مؤثر باشد.

گوگل جلوی انتشار یک میلیون اپلیکیشن مخرب در 
پلی استور را گرفته است

گوگل طی سال های گذشته تالش های زیادی برای حفظ امنیت کاربران اندرویدی 
کرده و در آخرین اقدام، ظاهرا اهالی مانتن ویو جلوی انتشار یک میلیون اپلیکیشن 
 Google که مشکالت امنیتی داشته اند را گرفته اند. با توجه به پستی در وبالگ
Security این کمپانی توضیح داده که چگونه برنامه »افزایش امنیت اپلیکیشن« 
باعث شده تا توسعه دهندگان خطرات مربوط به نرم افزارهایشان را برطرف کنند: »از 
زمانی که این برنامه راه اندازی شده، توانسته ایم به بیش از 300 هزار توسعه دهنده 
کمک کنیم تا مشکالت امنیتی یک میلیون اپلیکیشن را برطرف سازند. در سال 
201۸ به تنهایی، این برنامه به حدود 30 هزار سازنده کمک کرد تا بیش از 75 هزار 
اپ را درست کنند؛ جلوی انتشار 75 هزار اپ با مشکالت مختلف گرفته شده و ما 

این را یک پیروزی در نظر می گیریم«.
شد.  راه اندازی  پیش  سال  پنج  اولین بار  برای  اپلیکیشن«  امنیت  »افزایش 
هدف گوگل با عرضه این برنامه مشخص بود: کمک به سازندگان اندرویدی تا 
اپلیکیشن هایی بدون آسیب پذیری ها منتشر کنند، هدفی که تاثیر مثبت زیادی 
روی بهبود اکوسیستم کلی اندروید هم می گذاشت. گوگل این برنامه را به یک مسیر 

فیزیکی تشبیه کرده است.
اپلیکیشن های اندرویدی باید با انجام تست هایی از این مسیر بگذرند و اگر مشکلی 
به وجود نیامد، به مرحله انتشار در فروشگاه پلی استور می رسند. در صورتی هم که 
اپ با مشکالت امنیتی دست و پنجه نرم می کرد، گوگل به سازنده اطالع داده و تا 

زمانی که این مشکل برطرف نشود، آن را در فروشگاهش منتشر نخواهد کرد.
حاال بعد از چند سال، ظاهرا این کمپانی با برنامه »افزایش امنیت اپلیکیشن« 
توانسته تا حدی به اهدافش برسد. بد نیست بدانید آخرین گزارش ها نشان می دهند 
که تاکنون نیم میلیارد کاربر دیوایس های اندرویدی در دام بدافزارها افتاده اند و با 
توجه به پیشرفت روز افزون این اپلیکیشن های مخرب، برنامه هایی مشابه »افزایش 

امنیت اپلیکیشن« می توانند نقش زیادی در حفظ امنیت کاربران ایفا کنند.

صاحب امتياز و مدير مسئول: پویا وکيلي
دفتر مرکزي: تهران، خیابان نجات الهی، روبروی خیابان اراک، کوچه۴، پالک۴
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شرکت ملی نفت اریان

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید )دو مرحله ای(
به شماره درخواست )۹۷005۷۹( شماره مناقصه 138۷/ ج غ/۹۷

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد کنترل ولو بخار مورد 
نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا مناقصه گران 
HTTP//IETS. های  در سایت  درج شده  نکات  رعایت  با  توانند  می 
MPORG.IR ) پایگاه ملی مناقصات( و پرتال شرکت بهره برداری نفت 
و گاز گچساران - بخش مزایده و مناقصات  gsogpc.nisoc.ir( ( نسبت 
به دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی، مطابق برنامه زمانبندی شده ذیل 
اقدام و مدارک مربوطه را به آدرس گچساران شرکت بهره برداری نفت و گاز 

گچساران دبیرخانه کمیسیون مناقصات اتاق 24 ارسال نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 21/ 01/ 98

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی 25/ 01/ 98
الزم به ذکر است برنامه زمانبندی و تحویل اسناد مناقصه پس از ارزیابی 
کیفی برای شرکت هایی که حداقل نمره اعالم شده را کسب نمایند طی 
دعوتننامه اطالع رسانی خواهد شد. در ضمن ارائه تصویر برابر با اصل 
آخرین تغیبرات صاحبان امضاء مجاز درج شده در روزنامه رسمی الزامی 

بوده و امکان ارائه 25درصد پیش پرداخت مقدور نمی باشد.
طبق قانون حمایت از تولیدکنندگان داخلی، در صورت وجود سازندگان / 
تولیدکنندگان داخلی، مشروط به تایید فنی کاالی پیشنهادی اولویت خرید 

با آنها می باشد. 

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران شماره مجوز: 6600..1397

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی
 شهرداری بندرعباس در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدالشرایط و دارای صالحیت و رتبه بندی از 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا از استانداری استانها واگذار نماید. شرکتهای واجدالشرایط ذیل  می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه ظرف مدت هفت  روز از تاریخ نشر آگهی به آدرس : بندرعباس – گلشهر – رسالت 

جنوبی خیابان سمدو – کوچه عدالت یک ساختمان معاونت عمرانی شهرداری، طبقه سوم ) امور قراردادها ( مراجعه نمایند . 
) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ چهارشنبه 97/12/15 تا چهارشنبه 97/12/22 ( 

1- ارائه روزمه کاری ، تصویر قراردادهای اجرای کار مشابه ، اسناد ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز پروژه الزامی است .
2- ارائه مشخصات کادر فنی و مهندسی و سابقه اجرایی هر یک از مدیران کارگاه الزامی است .

می گیرند و می بایست حداقل امتیاز الزم را کسب نماید . 
3- شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادها مختار است .

4- چنانچه برندگان فراخوان از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع صندوق شهرداری ضبط 
خواهد شد .

5- آخرین مهلت  جهت ارائه پیشنها دها پایان وقت اداری یکشنبه مورخ  97/12/26 و تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت 8 صبح 
دوشنبه مورخ 97/12/27 می باشد .

6- حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در روز بازگشایی پاکات مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و 
تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد .

7- بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکات الک و مهر شده تسلیم شود .
8- برنده مناقصه مکلف است ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام معامله در موعد مقرر به شهرداری تحویل 

نماید .
9- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه مالی شهرداری می باشد .

10- به ازاء هر روز تأخیر در اجرای پروژه مبلغ 10/000/000 ریال از کارکرد پیمانکار کسر می گردد 
11- تعدیل به پیمان براساس بخشنامه های مربوطه تعلق می گیرد .

12- میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تعیین شده در جدول ذیل به صورت واریز نقدی به حساب سپرده های شهرداری عهده 
بانک به شماره حساب 0105926679003 یا ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد . ) چک تضمین شده بانکی یا 

اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد (
13- این آگهی برابر آئین نامه معامالت جدید شهرداری صرفاً یک نوبت منتشر می شود .

14- کلیه پرداخت ها به صورت 50 درصد تهاتر با پروانه ساختمانی و ملک و 50 درصد باقیمانده به صورت نقدی که بعد از 95 درصد 
پیشرفت فیزیکی پیمان قابل پرداخت می باشد .

15- سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است .
16- شماره حساب خرید اسناد مناقصه 0105819336004  مبلغ 500/000 ریال بانک ملی بحساب شهرداری بندرعباس 

17- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه  می باشد .
18- ضمانت کارهای انجام شده در فاز اول بعهده برنده مناقصه می باشد .

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

مبلغ ضمانت برآود اولیهعنوان پروژهردیف
نامه

مدت 
انجام کار

مبنا محاسبه 
رتبه و رشتهپیمان

اجرای فاز دوم بلوار ساحلی 1
)اولویت پنجم(

یکسال 378/191/914/651/13420/000/000/000
12 ماه 
شمسی

فهرست بهاء 
راه و باند ، ابنیه 

، تأسیسات ، 
برق ، خطوط 
انتقال آب 97

حداقل رتبه 3 راه 
و باند

برابوس اولتیمیت E شادو، فلفل کوچک اما تند!

برابوس از محصول جدید خود با نام اولتیمیت E شادو رونمایی کرد. این خودرو 
که نسخه  ارتقاءیافته  اسمارت فورتو الکتریک درایو کابریولت است، تنها به 
تعداد 28 دستگاه ساخته خواهد شد و هم اکنون نیز در ژنو حضور پیدا کرده 
 Ops است. برابوس این خودرو را به عنوان محصول هماهنگ با قایق 500 شادو
تصور کرده است. جالب آنکه خودروی موردبحث قیمت عجیب 64900 یورویی 

دارد.
اولتیمیت E شادو در بحث قوای محرکه بهبودهایی داشته و قدرت پیشرانه آن از ۸1 به 
91 اسب بخار افزایش یافته است. گشتاور خودرو نیز از 160 به 1۸0 نیوتون متر رسیده 
که همین تغییرات به اسمارت کوچولو اجازه می دهد در 10.9 ثانیه از سکون به سرعت 
100 کیلومتر در ساعت دست یابد و سقف سرعت 130 کیلومتر در ساعت را ثبت نماید. 

با یک بار شارژ نیز می توان 125 کیلومتر را با این خودرو رانندگی کرد.
چهار حالت رانندگی برای برابوس اولتیمیت E شادو وجود دارد. حالت استاندارد یا 
پیش فرض قدرت را در حد نرمال نگه می دارد. حالت اکو باعث افزایش بازیابی انرژی از 
ترمزهای احیا شونده می شود. حالت اسپورت نیز باعث بهبود پاسخ پدال گاز می شود و 

نهایتا حالت اسپورت پالس نیز قدرت اضافی پیشرانه را به ارمغان می آورد.
برابوس همچنین کار زیادی روی بدنه  این خودرو انجام داده است. فورتو الکتریک 
موردبحث دارای رنگ بدنه  خاکستری سفارشی بوده و از کیت بدنه ای سود می برد که 
شامل گلگیرهای پهن تر و رینگ های 1۸ اینچی نیز است. از دیگر قطعات بدنه می توان به 

اسپلیتر جلو، رکاب های جانبی گیراتر و دیفیوزر عقب اشاره کرد.
کابین اولتیمیت E شادو نیز با چرم فراوان روی صندلی ها، پانل درب ها، داشبورد، فرمان 
و… آراسته شده است. تریم فیبر کربن نیز در اطراف پانل پشت آمپرها، ورودی های هوا 
و ساعت دیده می شود. نهایتا باید به پوشش آلومینیومی پدال ها، اهرم تعویض دنده و 

ترمزدستی اشاره کرد.
قایق برابوس 500 شادو Ops داستان دیگری دارد. این قایق قدرت ۴93 اسب بخاری 

داشته و می تواند به سرعت 50 نات )92.6 کیلومتر در ساعت( دست یابد.


