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چرا افراد باهوش تصمیمات احمقانه میگیرند؟

همه ما چنین چیزی را تجربه کردهایم :تصمیمی میگیریم که به نظر منطقی
برسد؛ و پس از چند ثانیه ،دقیقه یا روز به خود میگوییم «پیش خودت چی
فکر میکردی؟ آیا این یک حماقت زودگذر بود؟ آیا حواسم پرت بود و در این
شرایط تصمیمگیری کردم؟»
میدانیم که تصمیم درست و یا بهترین انتخابمان نبوده است ،اما در
آن لحظه آن تصمیم را گرفتیم و بعدها فهمیدیم تصمیم احمقانهای بوده
است .چرا؟ چرا افراد باهوش تصمیمات احمقانه میگیرند؟ آیا این بدان
معناست که ما واقعا ً احمق هستیم؟ خیر .تنها به این معناست که تمام
تصمیمات ما منطقی نیستند .دلمان میخواهد فیلتری بر تعصبهای
ذاتیمان قرار دهیم و سپس بر اساس آنها تصمیم بگیریم .این تعصبات
«سوگیریهای شناختی» نامیده میشود و همه ما از آنها برخورداریم .سوگیری
شناختی به الگوی سیستماتیک انحراف از هنجار یا عقالنیت در قضاوت داللت
دارد .این سوگیریها باعث نتیجهگیری ،فرضیات و استنتاجهایی درباره مردم و شرایطی به
شیوهای نهچندان منطقی میشود .همه ما بر اساس ادراک ورودی که هم از بیرون و هم از درون دریافت میکنیم،
«واقعیت اجتماعی ذهنی» مختص به خودمان را ایجاد میکنیم .چگونه میتوانیم تصمیمات احمقانه را متوقف کرده
و آنها را با تصمیمات هوشمندانه جایگزین کنیم؟ با وقت گذاشتن برای درک سوگیریهای شناختی .درک و بررسی
تعصبات و سوگیریها منجر به تصمیمات بهتر و تفکر و شناخت دقیقتر میشود .با درک بهتر ،تصمیمات بهتری
میگیریم .سوگیری شما چیست؟ این سوگیری چه تأثیری بر کسبوکار میگذارد؟ «نیل جاکوبشتاین» متخصص
هوش مصنوعی اشاره میکند که همه ما از  Alو الگوریتمها برای کاهش تأثیرات تفکر انسانی استفاده میکنیم .برخی
از این موارد عبارتاند از:
اثر لنگر انداختن :تمایل به اتکای شدید یا «لنگر انداختن» بر یک جنبه یا ویژگی خاص و یا قطعهای از اطالعات
در تصمیمگیری.
اثر دسترسی :تمایل به غلو کردن درباره احتمال حوادثی که در ذهن «قابلدسترستر» هستند که ممکن است
نتایج بیشازحد خوشبینانه ،مطلوب و رضایتبخش داشته باشند.
اثر ارابه موسیقی :تمایل به باور چیزهایی که اکثر مردم به آنها باور دارند .معموال ً افراد وقتی متوجه میشوند
مردمان زیادی به اندیشهای معتقدند ،احتماال ًاینکه بدون اندیشه آن را بپذیرند افزایش مییابد.
سوگیری پسنگر :این سوگیری به اثر «از قبل هم میدانستم» نیز معروف است .در این سوگیری فرد تمایل دارد
باور کند که میتوانسته نتایج اتفاقی که رخداده است را از قبل پیشبینی کند.
اثر هنجار نرم :عدم تمایل به برنامهریزی و یا واکنش به فاجعهای که هرگز در گذشته رخ نداده است.
سوگیری خوشبینی :تمایل به خوشبینی بیشازحد و دستباالگرفتن احتمال نتایج مطلوب .در این سوگیری فرد
خود را در مقایسه با دیگران کمتر در معرض خطر میبیند.
اثر برنامهریزی اشتباه :تمایل به دست باال گرفتن منافع و دستپایینگرفتن ضررها و زمان مصرفی برای تکمیل کار.
اثر هزینههای نابرگشتنی و زیانگریزی :این اثر اشاره به تمایل افراد برای جلوگیری و اجتناب از ضرر در مقایسه
با به دست آوردن سود مشابه داد .مثال ًگمنکردن یک پنجهزارتومانی بهتر از پیدا کردن یک پنجهزارتومانی است.
جاکوبشتاین اشاره میکند که بیش از  ۵۰سال است که در نئوکورتکس ما تغییری چندانی ایجاد نشده است و
بهاندازه ،شکل و ضخامت یک دستمالکاغذی باقیمانده است .او میپرسد« :اگر اندازه یک دستمال رومیزی بود
چه؟»
مزایای سوگیری و نحوه بهینهسازی آنها
سوگیریها میتوانند مفید باشند .آنها طغیان اطالعات را فیلتر میکنند ،در فهم جهان به ما کمک میکنند و اجازه
میدهد در دنیای پرشتاب امروز تصمیمات سریع بگیریم.
با روشهای زیر میتوان با سوگیریهای شناختی مبارزه کرد:
عجله نکنید :زمانی که خسته ،گرسنه یا مضطرب نیستید تصمیمات بهتری میگیرید .با گذاشتن زمان کافی
میتوانید درباره آینده و تأثیر تصمیمات فکر کنید.
کمک گرفتن از یک دیدگاه خارجی :نظر یک مشاور یا فرد مورد اعتماد را جویا شوید .گزینهها را در نظر بگیرید:
دیگر چهکار میتوان کرد؟
منبع :فرادید
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طراحی مربعشکل دوربین
آیفون  11تأیید شد

پیشسفارش محافظ نمایشگر و دوربین
گوشیهای هوشمند جدید آیفون ازطریق فروشگاه
خردهفروشی آنالین در انگلستان آغاز شده که
طراحی مربعشکل آیفون  ۱۱را تأیید میکند.
تاکنون ،اخبار مختلفی درباره گوشی هوشمند
بعدی آیفون منتشر شده است .اوایل بهمن،
طراحی مفهومی آیفون  ۱۱با دوربین سهگانه
در ویدئویی مشاهده شد .در رندرهای مفهومی
منتشرشده ،پنل پشتی آیفون  ۱۱با طراحی
دوربین مربعشکل و بهرهمندی از دوربین سهگانه
بهتصویر کشیده شده بود Olixar .تولیدکننده
لوازمجانبی و کیس گوشیهای آیفون ،سه مدل
مختلف گلس برای سه نسخ ه گوشی آیفون جدید
کوپرتینوییها طراحی کرده است.
درحالحاضر امکان پیشسفارش محافظ
نمایشگر آیفون  ۱۱مکس تولیدی ،Olixar
ازطریق وبسایت  Mobile Fun UKفراهم
شده است .همچنین ،فروشگاه خردهفروشی
در انگلستان اعالم کرده محافظ دوربین آیفون
در مرحل ه تولید انبوه قرار دارد و برای عرضه به
بازار آماده میشود .درنتیجه باتوج ه به تصاویر
منتشرشده ازطریق این وبسایت ،میتوان
درباره طراحی دستگاه اطمینانخاطر داشت.
بهنظر میرسد گوشیهای هوشمند آیفون  ۱۱و
آیفون  ۱۱مکس طراحی دوربین مشابه یکدیگر
دارند؛ درحالیکه آیفون  11Rاز تعداد دوربین
کمتری بهره میبرد .براساس شایعههایی که
درباره دوربین آیفون  ۱۱تاکنون منتشر شده،
بهنظر میرسد کوپرتینوییها برای نخستینبار،
دوربین واید با زاویهی باز  ۱۲۰درجه را به گوشی
هوشمند بعدی خود اضافه میکنند .آخرین
گزارشها حاکی از آن است که دوربین تلهفوتو
و دوربینهای استاندارد قبلی با لرزشگیر نوری
در دستگاههای جدید آیفون بعدی بهکار گرفته
خواهد شد؛ ولی هنوز درباره دوربین فوقعریض
 OISاطالعی در دست نیست .انتظار میرود
آیفون  11Rبا دوربینهای تلهفوتو و استاندارد
به بازار عرضه شود؛ ولی ظاهرا از دوربین
فوقعریض در این دستگاه خبری نخواهد بود.
تصویر بهاشتراک گذاشتهشده بهخوبی نشان
میدهد گوشی هوشمند بعدی آیفون با چه
طراحیای به بازار عرضه خواهد شد .باتوجهبه
رندرهای منتشرشده ،بهنظر میرسد دستگاه آتی
کوپرتینوییها بسیار شبیه به آیفون ایکس اس
مکس است .انتظار میرود گوشیهای آیفون
جدید سپتامبر (شهریور) معرفی شوند؛ پس
تا آن زمان باید صبر کنیم تا ببینیم گوشیهای
هوشمند جدید آیفون با چه مشخصاتی به بازار
عرضه خواهند شد.
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آشنایی با گرانترین نسخه کادیالک XT6

کادیالک امیدوار است با معرفی  XT6جدید سهم قابلتوجهی از
کالس کراس اوورهای لوکس سه ردیفه را به خود اختصاص دهد.
این خودروی شیک در نمایشگاه دیترویت  2019توجهات را به خود

تازههای
علمی

طرح :محمد طحانی

جلب کرد و در ماه مارس هم قیمت و مشخصات دو تریم پریمیوم
و اسپورت آن اعالم شد؛ اما کادیالک اندکی پیش از عرض ه این
خودرو اقدام به انتشار پیکربندی آنالین این خودرو کرده و حاال

تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا
بازنشست میشود

تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا باالخره به پایان عمر پرافتخار خود نزدیک
میشود .اسپیتزر  11سال بیش از آنچه که پیشبینی شده بود دوام آورد و
در مدت خدمتش اکتشافات متعددی را رقم زد .این تلسکوپ اجرامی را به
ما نشان داد که شاید تنها در رویاهایمان تصور مشاهده آنها را داشتیم.
اسپیتزر یک تلسکوپ مادون قرمز است و به عبارتی نحوه ثبت تصاویر
آن با تلسکوپ نوری هابل تفاوت دارد .اسپیتزر بر خالف تلسکوپهای
اپتیکال که نور را دریافت میکنند ،گرمای دریافت شده از دوردستها را
حس میکند .به همین دلیل میتواند دیدی فراتر از تلسکوپهای نوری داشته
باشد و ستارههای بسیار دورتر را رصد کند یا مشخصههای متفاوتی از کهکشان راهشیری را مشاهده
کند .اسپیتزر در سال  2003روانه فضا شد تا برای  5سال کهکشان را رصد کند .این تلسکوپ ابزاری
عالی برای ثبت تصاویر از خصوصیات شیمیایی اجرام ِ با دمای باال از جمله گازهای کهکشانها یا
سحابیها و سیارههای همسایه ما است و حتی توانسته یک حلقه جدید در زحل را کشف کند .در
سالهای اخیر تنها یکی از ابزارهای تلسکوپ فضایی اسپیتزر قابل استفاده بوده و دو مورد دیگر از
کار افتادهاند ،اما با وجود کاهش ظرفیتها همچنان به فعالیت ادامه داد و به پیشرفت علم کمک
کرد .ناسا قصد دارد اسپیتزر را در  30ژانویه ( 2020دهم بهمن  )1398خاموش کند.
منبع:دیجیاتو

میتوانیم با گرانترین نسخ ه  XT6آشنا شویم.
قیمت پای ه دو مدل پریمیوم و اسپورت این خودرو به ترتیب
برابر با  53590و  58090دالر بوده است .پیشران ه استاندارد هر
دو نسخه از نوع  6سیلندر  3.6لیتری  310اسب بخاری بوده
هرچند مدل اسپورت تنها بهصورت چهار چرخ محرک عرضه
میشود و به همین خاطر قیمت گرانتری دارد .کادیالک  9رنگ
بدنه را برای مدل اسپورت عرضه میکند اما تنها رنگ نقرهای را
بدون پرداخت هزینه اضافی میتوان انتخاب کرد که عجیب به
نظر میرسد .از آنجایی که ما به دنبال آشنایی با گرانترین نسخه
این شاسیبلند هستیم بنابراین رنگ قرمز هوریزون را انتخاب
میکنیم که  1225دالر قیمت دارد .رنگهای داخل کابین خیلی
روی قیمت اثر ندارند هرچند برخی ترکیبهای رنگی فقط با انتخاب
پکیجهای سفارشی در دسترس هستند .خب اینجاست که اوضاع
کمی گیجکننده میشود .پکیج پالتینیم که  3700دالر قیمت دارد
در واقع باعث میشود قیمت خودرو  9875دالر گرانتر شود.
دلیل این کار انتخاب اجباری پکیجهای بهبود دید و تکنولوژی و
همچنین پکیج دستیار راننده است که کادیالک را با تجهیزاتی
همچون کفپوشهای مخصوص ،صندلیهای چرم ارتقا یافته،
هدآپ دیسپلی ،دوربینهای عقب و هم ه سیستمهای دستیار
راننده مزین میکنند .البته سوپرکروز مشهور این شرکت در لیست
تجهیزات به چشم نمیخورد .از جمله آپشنهای چشمگیر دیگر این
شاسیبلند میتوان به صندلیهای کاپیتانی ردیف دوم در مدلهای
 6نفره اشاره کرد که تنها  800دالر قیمت دارند .سیستم اطالعات
سرگرمی  2195دالری ردیف دوم ،سیستم دید در شب  2هزار
دالری ،چراغهای جلوی متفاوت  700دالر و محفظه ویژه پالک جلو
با قیمت  15دالر از جمله آپشنهای دیگر  XT6محسوب میشوند.
منبع :پدال

غنیس :تو مراسم استقبال از
بازیکنهای تیم والیبالمون  ۴تا
مصدوم دادیم .اگه به قصد حمله هم
رفته بودن انقدر تالف نمیدادیم
کولی :تو کافهتون قلیون ندین
دست مردم ،اگرم میدین اسم کافه
نذارید رو خودتون ،واال که خوبیت
نداره
ساکن واحد  :5اهل یه محله شدن
از همون روزی اتفاق میافته که
نونوایی و بقالی میشناسنت.
کایوت :دیگه کال ۲تا راه دارم .یا یه
مودم با اشتراک یکساله اینترنت بخرم
بدم به همسایمون یا یه شاتگان بخرم
و با یه شلیک تو صورتش به خودشو
اطرافیانش بفهمونم که نباید مودم
یکی دیگه رو هک کنه
دادا حداد :پاک کردن اسکرین
شات اینجوریه که با خودت میگی
خب دیگه اینکه مهم نیست بذار
پاکش کنم و به محض اینکه پاکش
کردی اتحادیهی اروپا طی بیانیهای
اعالم میکنه که هر کس اون اسکرین
شات رو داشته باشه ما یک میلیون
دالر ازش خریداریم و جزو مهمترین
اسناد و مدارک جهان میشه
سعید بیابانکی :مسئولین محترم!
آیا صدای خردشدن استخوان
اجارهنشینها را زیر بار تورم
افسارگسیختهمسکنمیشنوید؟

مزایده عمومی فروش هوی اند ()heavy End
شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس در نظــر دارد بخشــی از محصــوالت
خــود (هــوی انــد) را از طریــق مزایــده عمومــی بــه روش تــرم تحویــل
در محــل پاالیشــگاه بــه میــزان  40،000تــن متریــک بــه فــروش رســاند .لــذا از تمامــی
شــرکت هــای حقیقــی و حقوقــی متمایــل دعــوت مــی شــود جهــت تهیــه اســناد مناقصــه
از مــورخ  1398/03/26لغایــت  1398/04/01بــا معرفــی نماینــده بــه آدرس بنــدر عبــاس
کیلومتــر  13محــور بندرعبــاس بــه بندرخمیــر ،شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس  ،واحــد
امــور حقوقــی و قراردادهــا مراجعــه و اقــدام کننــد.
اطالعات بیشــتر در ســایت شرکت به آدرس  www.pgsoc.irقرار گرفته است.
تلفن 2596 :داخلی  ، 076-31310000کد پستی ، 7931181183 :
ایمیلtender.pgsoc@gmail.com :
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