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تفکر ترقیساز

تفکر ترقیساز که اولینبار توسط کارل دویک مطرح شد؛ از جمله مسائل
مطرح در علم روانشناسی و بهویژه روانشناسی تعلیم و تربیت است.
کارل این موضوع را در کتاب خود به نام «روانشناسی جدید
موفقیت» توضیح داده است .دویک تفکر ترقیساز را اختراع
نکرده است که به ما یاد دهد چطور به موفقیت برسیم .در
واقع این طرز تفکر ویژگی خاصی است که او در افراد شادتر
و موفقتر مشاهده کرده و باعث شده او دنبال راههایی
بگردد که این استعداد را در باقی افراد پرورش دهد.
وقتی دویک به عنوان یک محقق کار میکرد ،متوجه
شد بعضی کودکان خیلی بهتر از دیگر همساالن خود در
مواجهه با چالشهای زندگی رفتار میکنند .حتی ممکن
است بگویند چالشها را دوست دارند یا انتظار دارند چیزی از
آنها یاد بگیرند به جای اینکه در مواقع سختی احساس بدبختی
و بیچارگی کنند.
دویک برای کودکانی که از برخورد با موانع اجتناب میکنند ،اصطالح
«تفکر رکودی» و برای کودکانی که دنبال چالش میروند و در مواجهه با آنها
تالش خود را به کار میگیرند ،اصطالح «تفکر ترقیساز» را انتخاب کرد .هم ه افراد یکی از این دو طرز تفکر را دارا
هستند .اگر بخشهایی از زندگی خود که در آن تفکر ترقیساز نداریم پیدا کنیم؛ میتوانیم برای بهتر شدن آن
جنبههای زندگیمان تالش کنیم.
برای اینکه نشان دهیم تفکر ترقیساز دقیقا ًچیست ،بیایید آن را بیشتر با تفکر رکودی مقایسه کنیم .افراد با تفکر
رکودی گمان میکنند مشخصات اخالقی آنها رو سنگ حکاکی شده است و هرگز قابل تغییر نیست .آنها قاطعانه
باور دارند که هوش و خالقیت و شخصیت چیزهایی هستند که ما با آنها به دنیا آمدهایم و به سختی میتوان
بهترشان کرد .افراد با تفکر ترقیساز باور دارند که ما میتوانیم این خصوصیات اخالقی را با تالش گسترش دهیم و
مسیری که برای رسیدن به آنها طی میکنیم از نتیج ه نهایی بیشتر اهمیت دارد .از طرف دیگر تفکر رکودی به دنبال
نتیجه گرفتن سریع است و آن قدر که به نتیج ۀ نهایی اهمیت میدهد ،در مورد مسیر تالش برای رسیدن به آن
اهمیتی قائل نیست .البته دویک انکار نمیکند که مردم از همان ابتدا با هم فرق دارند ،اما او ادعا میکند که هم ه ما
میتوانیم از طریق پشتکار و تجربه ،تغییر و رشد کنیم.
عامل دیگری که این دو طرز تفکر را از هم جدا میکند ،نوع دیدگاه و واکنش افراد نسبت به شکست است.
افراد با تفکر رکودی بیشتر احساس میکنند که شکست میخورند و با شکست خوردن تواناییهایشان زیر
سوال میرود .تنها برخورد با موانع کافی است تا به آنها ثابت شود توانایی مقابله با آنها را ندارند .از طرف
دیگر ،افراد با تفکر ترقیساز شکست را یک انتخاب نمیدانند .موانع تنها فرصتهایی برای یادگیری و پیشرفت
محسوب میشوند و رویارویی با آنها و به طور کلی برخورد با مسائل جدید ،از ما انسانهای باهوشتری
میسازد.
دویک تفاوت میان این دو طرز تفکر را بیشتر از یک حرف ساده برای رسیدن به موفقیت توضیح داده است .او
همچنین اشاره کرده که چقدر بهتر است به جای گفتن «تو در این کالس شکست خوردی» به دانشآموزان بگوییم:
«هنوز موفق نشدهای»؛ زیرا این جمله به آنها نشان میدهد حتی اگر اآلن نمیتوانند بر مشکلی غلبه کنند ،یک
زمانی باألخره که موفق خواهند شد.
البته اگر از جوانب مختلف با موانع درگیر شوند و تالش کنند .استفاده از کلم ه «هنوز» نشان میدهد باید به مسیر
توجه کنیم ،نه نتیج ه نهایی .همچنین به کودکان یاد میدهد که قرار نیست به خاطر نمره درس بخوانند؛ بلکه باید به
خاطر آیندهشان درس بخوانند و رویاهای بزرگ داشته باشند و به جای تمرکز بر نمرههای امتحانات مدرسه ،به این
فکر کنند که میخواهند در زندگی چه کار کند.
تمام اید ه قدرت کلم ه «هنوز» و تفکر ترقیساز چیزی نبود که دویک یکشبه به آن رسیده باشد .او و بسیاری از
محققان دیگر به مدت طوالنی تحقیق کردند که اگر تفکر ترقیساز به کودکان آموزش داده شود ،آنها نمرات و نتایج
بهتری نسبت به قبل میگیرند .حتی ممکن است نمراتشان از سایر هم ردههای آنها در مدارس مرفه بهتر شود که
نشان میدهد تفکر ترقیساز راه بسیار خوبی برای ایجاد برابری در نظام آموزشی است.
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ویترین
«مرگ خندهدار ،عشق ناتمام»
در بازار کتاب

هدهد خوش خبر یک روز بر این بام نشیند

فراری ،قویترین برند دنیا در دومین سال متوالی

بدینوســیله بــه افــراد مشــروحه ذیــل کــه
آرای آنــان از هیــات بــدوی انتظامــی اعضای
هیــات علمــی ایــن دانشــگاه صــادر گردیــده طبــق مــاده  73قانــون
آئیــن دادرســی مدنــی در یــک نوبــت ابــاغ مــی گــردد کــه ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی جهــت ابــاغ رای قابــل
پژوهــش و انجــام تشــریفات معمــول بــه اداره کارگزینــی دانشــگاه
واقــع در چابهــار – بلــوار دانشــگاه – دانشــگاه دریانــوردی و علــوم
دریایــی چابهــار – ســاختمان اداری مراجعــه نماینــد .
بدیهــی اســت در صــورت عــدم مراجعــه و اتمــام مهلــت  ،رای
صــادره قطعــی خواهــد شــد .
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

1

علیرضا جهانتیغ کوچک

شریف

2

شهرام جانباز

هوشنگ

هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
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به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری هوشمندانه در سال  2020هستید؟ اینجا پیشنهاد خوبی
وجود دارد.
برند فاینانس به عنوان یکی از پیشروترین شرکتهای مشاورهای و بررسی ارزش برند
مستقل در دنیا فراری را به عنوان قویترین برند دنیا انتخاب کرده است .جدیدترین گزارش
ساالنه این موسسه نشان میدهد فراری از  100امتیاز ممکن بر پایه شاخص قدرت برند
یا همان  BSIتوانسته  94.1امتیاز را کسب کند .تنها  12برند در تمامی صنایع توانستهاند
باالترین رتبه یا همان  +AAAرا کسب کنند و فراری باالتر از همه آنها قرار دارد.
دیوید های ،مدیرعامل برند فاینانس ،میگوید« :فراری همچنان دنیا را تحت تأثیر قرار

فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی
همراه با ارزیابی کیفی ( شماره ) 98-18

اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان قــم در نظــر دارد نســبت بــه ارزیابــی پیمانــکاران و مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای
( به روش فشرده ) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت اجرای پروژه ذیل اقدام نماید :

میدهد و قدرت برند برجستهاش این موضوع را نشان میدهد .جای تعجبی ندارد که بسیاری
از مشتریانی که شاید هرگز مالک یک فراری نباشند ،خواهان یک کیف یا ساعت با نشان اسب
رقصان هستند .البته حفظ وضعیت انحصاری فراری و بررسی محصوالت تولیدی و تیراژ آنها
یکی از مهمترین چیزهایی است که مدیران این برند باید در نظر داشته باشند».
فراری در سال  2019نیز  94.8امتیاز به دست آورده بود و قویترین برند دنیا شناخته شده
بود .از جمله برندهای شاخص دیگری که پشت سر فراری قرار دارند عبارتاند از :مکدونالد،
کوکاکوال ،لگو و دیزنی .سال پیش ارزش این خودروساز ایتالیایی با افزایش  9درصدی به 9.1
میلیارد دالر رسید که به تقویت جایگاه آن در دنیا کمک کرد.
فراری  5محصول جدید را در سال  2019معرفی کرد که شاخصترین آنها  SF90استراداله
و روما بودند .هر دو خودرو به دنبال جذب مشتریان جدیدی هستند .این کمپانی همچنین
با گروه جیورجیو آرمانی برای تولید محصوالت جدید همچون تیشرت ،عینک آفتابی و…
همکاری خواهد کرد.
البته شایان توجه است که قدرتمندترین برند ،لزوما ً به معنی باارزشترین برند نیست.
فراری در فهرست باارزشترین برندها ،رتبه  206را کسب کرده است و مرسدس بنز با 65
بیلیون دالر و کسب رتبه کلی  11توانسته با ارزشترین برند خودرویی جهان لقب بگیرد .تویوتا
با رتبه  ،15برندی  58میلیارد دالری تخمین زده شده و سومین برند خودرویی نیز فولکس واگن
است که در رتبه کلی  25قرار گرفته و ارزش برند آن بیش از  44میلیارد دالر برآورد شده است.
از دیگر نکات جالب این گزارش ،باالترین رشد ارزش برندهاست که تسال با  64.9درصد
رشد و رسیدن به ارزش برند  12.4میلیارد دالر در صدر قرار گرفته است و در عین حال در
کمال تعجب ،میتسوبیشی هم با  42.8درصد رشد و رسیدن به رقم  37.7میلیارد دالر جایگاه
واالیی را کسب کرده است.
منبع :پدال ()pedal.ir
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سازمان راهدا ري وحمل ونقل جاده اي
اداره كل راهدا ري وحمل ونقل جاده اي استان مق

ردیف

موضوع

مبلغ برآورد ( ریال )

مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه ( ریال )

1

تهیه نیوجرسی بتنی مفصلی و نصب در راههای استان قم

140/653/486/642

4/781/100/000

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس
 www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای
الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه  98/11/08مــی باشــد .
نوع تضمین شرکت در مناقصه  :ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه
مهلت زمانی دریافت اسناد  :از ساعت 08:30روز سه شنبه مورخ  98/11/08تا ساعت  13:30روز پنجشنبه مورخ 98/11/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهادها  :تا ساعت  13:30روز پنجشنبه مورخ  98/12/01در سامانه ستاد بارگذاری گردد .
تاریخ بازگشایی پاکات های ارزیابی کیفی  :پاکت ارزیابی کیفی مناقصه گران راس ساعت 08:30روز شنبه مورخ  98/12/03باز و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
محــل و زمــان افتتــاح پیشــنهادها ( پاکــت هــای الــف  ،ب  ،ج )  :از ســاعت  12:30روز شــنبه مــورخ  98/12/03در محــل ســالن جلســات اداره کل برگــزار و پیشــنهاد
مناقصــه گــران در بســتر ســامانه ســتاد ایــران بازگشــایی مــی گــردد .
جهــت کســب اطاعــات بیشــتر متقاضیــان مــی تواننــد بــه پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات بــه نشــانی  http://iets.mporg.irمراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن
 025-37780426-7تمــاس حاصــل فرماینــد .
ارائه پاکت الف به آدرس  :قم – انتهای بلوار عمار یاسر – بلوار تعاون – مجتمع ادارات – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
شماره نمابر 02537775583 :
مرکز تماس سامانه ستاد ایران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  ( :شماره پشتیبانی سامانه )02141934 :
تاریخ انتشار نوبت اول  98/11/07 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/11/08 :
شناسه آگهی 748713 :
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم
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طرح :محمد طحانی

رمان طنز «مرگ خندهدار ،عشق ناتمام»
نوشته جس اندروز با ترجمه بهاره قاسمپور
منتشر شد.
به گزارش ایسنا ،این کتاب در  ۲۴۸صفحه و
با قیمت  ۳۵هزار تومان توسط نشر خزه منتشر
شده است.
در معرفی ناشر از «مرگ خندهدار ،عشق
ناتمام» عنوان شده است :دو پسر ،یکی قلدر
و بیادب ،دیگری خجالتی و دستوپا چلفتی،
اما هر دو بیاستعداد در فیلمسازی تالش
میکنند درباره دختری که مبتال به سرطان
است ،فیلم بسازند تا بدین ترتیب به او روحیه
بدهند .نتیج ه کار از پیش پیداست :فاجعه! اما
س اندروز ،نویسنده
تا این فیلم ساخته شود ،ج 
رمان «مرگ خندهدار ،عشق ناتمام» همه چیز
را با طنز وحشتناکش به باد شوخی میگیرد؛ از
عمیقترین مفاهیم انسانی مثل مرگ ،عشق و
رفاقت تا فیلمسازان بزرگی مثل ورنر هرتسوک،
کوروساوا و استیون اسپیلبرگ .البته که طنز
تند و تیز اندروز فقط خواننده را به خنده
نمیاندازد؛ بلکه او را به تأمل و تعمق درباره
همین مفاهیم انسانی وامیدارد.
منتقد روزنام ه گاردین درباره «مرگ خندهدار،
عشق ناتمام» گفته است« :احتماال ًبامزهترین
کتابی بود که خواندهام .همه باید این کتاب
را بخوانند ».روزنام ه آبزرور نیز چنین نظری
در مورد این رمان داشته است« :خندهدار و
هیجانانگیز ...تعریفی صادقانه از واکنش
جامعه به بیماری و مرگ».
بر اساس این رمان ،در سال  ۲۰۱۵فیلمی
کمدی-درام به کارگردانی آلفونسو گومز ریون
و با بازی توماس مان و اولیویا کوک ساخته شد
که عالوه بر استقبال مخاطبان ،جایزه بزرگ
هیئت داوران و همچنین جایزه تماشاگران را در
جشنواره فیلم ساندنس از آن خود کرد.

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه ( عمومی  ،یک مرحله ای )
شماره فراخوان 3/227/347 :

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان
(سهامی خاص)

شــرکت گاز اســتان سیســتان و بلوچســتان در نظــر دارد  ،تهیــه مصالــح و اجــرای عملیــات گاز رســانی بــه واحدهــای تولیــدی و صنعتــی زاهــدان ( محورهــای
چشــمه زیــارت  ،جــاده کرمــان و جــاده زابــل ) را بــا مشــخصات و شــرایط زیــر  ،از طریــق ارزیابــی کیفــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد :
 – 1نام و نشانی و دستگاه مناقصه گزار  :شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان به نشانی استان سیستان و بلوچستان  ،زاهدان ،بزرگراه خلیج فارس و تلفن 05433294537 :
 – 2محل اجرای پروژه  :شهر زاهدان و توابع
 – 3حدود مبلغ برآورد اولیه  90/000/000/000 :ریال
 – 4نــوع و میــزان تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  :ضمانتنامــه بانکــی معتبــر یــا واریــز وجــه نقــد بــه حســاب شــماره  IR920100004101014638163528بانــک مرکــزی
بنــام پرداخــت ســایر منابــع شــرکت گاز اســتان سیســتان و بلوچســتان ( ایــن ضمانتنامــه بایــد طبــق آییــن نامــه تضمیــن بــرای معامــات دولتــی  ،مصوبــه شــماره /123402ت  50659ه
مــورخ  94/9/22هیــات محتــرم وزیــران  ،تهیــه و ارائــه گــردد )  ،بــه مبلــغ  (3/768/000/000ســه میلیــارد و هفتصــد و شــصت و هشــت میلیــون ) ریــال .
 – 5زمان توزیع اسناد ارزیابی کیفی  :از روز سه شنبه مورخ  98/11/8تا ساعت  16:00روز یکشنبه مورخ 98/11/13
 -6زمان بازگشت اسناد ارزیابی کیفی به همراه رزومه  :تا ساعت  16:00روز یکشنبه مورخ 98/11/27
 -7زمان توزیع اسناد مناقصه  :از روز دوشنبه  98/12/5تا ساعت  16:00روز پنجشنبه مورخ 98/12/8
 -8زمان بازگشت اسناد مناقصه  :تا ساعت  9:00روز دوشنبه مورخ 98/12/19
 -9زمان گشایش پاکات  :ساعت  10:00روز دوشنبه مورخ 98/12/19
 -10مدت اعتبار پیشنهادات  :سه ماه از تاریخ گشایش پاکات است و برای یک سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد .
 -11کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی  ،بازگشــت رزومــه  ،اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس  https://setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام درســایت
مذکــور و دریافــت گواهــی امضــا الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  :تاریخ  98/11/8می باشد .
قابل ذکر است فقط پاکات تضمین مناقصه ( پاکت الف ) به صورت مهر و امضا شده تحویل واحد حراست شرکت گاز سیستان و بلوچستان می شود و مابقی اسناد می بایست در سامانه فوق بارگذاری گردد .
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص مناقصه و ارائه پاکت ها 054-33294537
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 021-41934 :و دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
قابــل ذکــر اســت فقــط پــاکات تضمیــن مناقصــه ( پاکــت الــف ) بــه صــورت مهــر و امضــا شــده تحویــل واحــد حراســت شــرکت گاز سیســتان و بلوچســتان مــی شــود و مابقــی اســناد
می بایست در سامانه فوق بارگذاری گردد .
اسناد و فرم های موجود در سایت شرکت و سامانه تدارک الکترونیک دولت می بایست تهیه و در سامانه  http://setadiran.irبارگذاری گردد .
متقاضیان می توانند برای رویت این آگهی به آدرس پایگاه اینترنتی  www.nigc-sbgc.irو  http://setadiran.irنیز مراجعه نمایند .
شماره مجوز 1398/6746 :
465
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