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«اپ»تکار
قانون جدید توییتر دردساز شد

مسدودیت اشتباهی حساب
خبرنگاران

نگرانیها درباره قانون جدید توییتر پیرامون
اشتراکگذاری بدون رضایت تصاویر چندان
بیراه نبود ،چون این شبکه اجتماعی تایید کرده
که به دنبال گزارش گروههای راست افراطی و
سفیدپوستان برتریطلب اکانت  ۱۲خبرنگار و
محقق ضدافراطگرایی را به اشتباه مسدود کرده
است.
توییتر به نشریه واشنگتن پست گفته که با

دریافت مجموعهای هماهنگشده از گزارشهای

اشتباه و هدفمند ،اکانت تعدادی از ژورنالیستها

و فعاالن ضدافراطگرایی را از دسترس خارج کرده

است .مشخص نیست که چه تعداد گزارش به
دست این شبکه اجتماعی رسیده ،اما توییتر

میگوید تعداد آنها چشمگیر بودهاند.

این شرکت میگوید شرایط دسترسی مجدد

به برخی از این اکانتها را فراهم کرده و طی

تحقیقاتی میخواهد اطمینان پیدا کند که

سیاستهای آنها مطابق برنامهریزی اجرا شده
است .با این حال ،بعضی اکانتها تا این لحظه
ج هستند.
هنوز از دسترس خار 

واشنگتن پست میگوید افراطگرایان به فاصله

کوتاهی پس از اجرای قانون جدید توییتر
سوءاستفاده از این سیستم را آغاز کردند .این

افراد ظاهرا با استفاده از سرویسهایی مثل

تلگرام و  Gabفعالیتهای خود را ساماندهی

میکنند .آنها از همین طریق اکانت خبرنگاران

را هدف قرار داده و اکانت آنها را مسدود کردند.
منتقدان هشدار داده بودند که اجرای این

قانون میتواند شرایط فعالیت خبرنگاران در

توییتر را به خطر بیندازد .حاال اگرچه بعید به
نظر میرسد که این شبکه اجتماعی قانون جدید

خود را لغو کند ،اما باید منتظر باشیم تا ببینیم

این قانون با چه تغییراتی میتواند بهبود یابد.
منبع:دیجیاتو

تازههای
علمی

چرا بعضی آدمها به همهچیز حسادت میکنند؟

حسادت یکی از رذائل اخالقی است که نهتنها برای دیگران ،بلکه
برای خود فرد حسود آثار منفی بیشماری بهدنبال دارد .حسد
در گفتار ،کردار ،رفتار و فعل و انفعاالت روحی ظاهر
میشود و حتی گاهی به گونهای ظهور میکند که
نمیتوان آن را تشخیص داد.
افراد حسود همیشه نگاه منفی به پیشرفت
و تالش دیگران دارند و این مسئله پیامدی جز
آزردهخاطر کردن ذهن و روح خودشان ندارد و
هیچ سودی از این کار نمیبرند .همچنین حسادت
مانع از پیشرفت خودشان نیز میشود .اغلب
حسودها تصور میکنند دیگران توانایی و استعداد و
شایستگی مقام و جایگاه باال را ندارند .حسادت باعث
نزول خصایص انسانی میشود .انسانهای حسود آرزوی از
بین رفتن نعمت و حال خوب دیگران را دارند و وقتی با کسی
دشمن میشوند هیچ خیری را برای او نمیخواهند و از خوشحال بودنش ناراحت میشوند .اما سوال
این است که چرا انسانها حسادت میکنند؟ حسادت اندک در رابطههای عاطفی و عاشقانه کامال
طبیعی است .تقریبا همه انسانها در رابطههای خود کمی حسادت را تجربه میکنند .دلیلش هم
این است که رابطه خود را در خطر میبینیم و ترس از داشتن عشقمان ما را حسود میکند .اما اگر
این حسادت گسترده شود و به بقیه زوایای یک رابطه نفوذ کند ،دردسرساز خواهد شد و در نهایت
به ختم یک رابطه منتهی میشود .متخصصان روانشناسی تکاملی ،سالها زمان خود را صرف تحقیق
در مورد حسادت کردند .نتیجه این تحقیقات گسترده نشان داد مردها بیشتر به تیپ ،ظاهر و اندام
دیگران حسادت میکنند و این در حالی است که زنان در مسایل عاطفی و احساسی بیشترین میزان
حسادت را از خود نشان میدهند .با اینکه دالیل حسادت زنان و مردان با هم فرق دارد ،اما سه عامل
اصلی حسد در جهان هست که هم زنان و هم مردان درگیر آن هستند :عدم امنیت ،وسواس فکری،
شخصیت پارانویا (پارانوئید) احساس ناامنی و تزلزل یکی از اصلیترین دالیل حسادت است .این
حس اغلب در نتیجه «عقد ه حقارت» شکل میگیرد که یک اختالل پزشکی نیست ،اما پایه و اساس
احساس ضعف و اعتمادبهنفس پایین است.
در چنین حالتی میتوان گفت این فرد دچار حس عدم امنیت است؟ خیر اما استعداد آن را
دارد که در رابطه عاشقانه خود به انسانی شدیدا حسود بدل شود .یکی از روانشناسان برجسته
آمریکا نوشته است« :یکی از مراجعین من یک خانم  ۲۰و چند سالهای بود که در همه رابطههای
عاطفی خود دچار حسادت شدید میشد .از نظر پزشکی ،او دچار اختالل وسواس فکری-عملی
شدید بود .مغز این دختر همیشه مشغول بود و دائما ً در حال ساختن دالیل جدیدی برای
اضطراب ،نگرانی و استرس بود .روش فکر کردن مغز این دختر باعث میشد تا او در مورد همه
کارها و شرایط فردی که دوستش دارد هم دچار وسواس فکری شدید شود» .برای افرادی که دچار
اختالل وسواس فکری هستند ،سختترین کار دنیا مدیریت کردن بالتکلیفی و «ناشناختهها»
است .بسیاری از زنان و مردان جهان دچار حسادت میشوند که میتواند دالیل مختلفی در
زندگی داشته باشد.
اما افرادی که دچار پارانوئید شدید هستند ممکن است به اختالل شیزوفرنی پارانوئید مبتال شوند ،یا
در حالت متعادلتر فقط پارانویا باشند .پارانویا یک بیماری جدی و مزمن روانی است که دنیای مدرن
کنونی شاهد گسترش روزافزون آن است .به موجب این بیماری که گاها با نامهای روانگسیختگی
پارانوئید هم از آن یاد میشود ،فرد همیشه در این فکر است که عواملی انسانی ،طبیعی یا ماورا
طبیعی ،بخشهای مختلفی از زندگی او همانند دارایی و افراد خانوادهشان را تهدید میکنند و همه در
فکر توطئهچینی علیه او هستند .البته جا دارد اشاره کنیم بسیاری از مردان و زنان در دنیا شخصیت
پارانوئید دارند اما اینقدر شدید نیست که به درمان نیاز داشته باشد .افرادی که پارانوئید میانه دارند،
نمیتوانند به راحتی به دیگران اعتماد کنند و اغلب هم تصور میکنند هر کسی هر کاری میکند حتما
قصد و نیت بدی در پشتش نهان است .این افراد دائما تصور میکنند قربانی هستند و دیگران از آنها
سوءاستفاده میکنند و همه میخواهند از آنها سود ببرند.
این افراد حتی تصور میکنند مردم آنها را نادیده میگیرند و نگاه از باال به پایین به آنها دارند .این در
حالی است که حتی اگر دیگران بگویند که اشتباه میکنند هم حرفشان را قبول نمیکنند و تصورشان
این است که افکار خودشان درست و دقیق است.
منبع :روزیاتو

ویترین

«خوشبختیهای خانوادهی خوشبخت» منتشر شد

«خوشبختیهای خانوادهی خوشبخت» نوشته سپیده خلیلی برای
بچهها منتشر شد.
به گزارش ایسنا ،این کتاب با تصویرگری سمیه صالح
شوشتری در  ۴۰صفحه و قطع رحلی با شمارگان
دوهزار نسخه و با قیمت  ۲۵هزار تومان توسط
بهنشر (انتشارات آستان قدس رضوی) در قالب
کتابهای پروانه ویژه گروه سنی ب و ج منتشر
شده است.
در معرفی ناشر از این کتاب آمده است :کتاب
«خوشبختیهای خانوادهی خوشبخت» ماجراهای
فرزندان یک خانواده است که هر بار با یک مسئله
مواجه میشوند و شیوه برخورد با آن مشکل و حل
آن را به طور ضمنی آموزش میبینند .در انتهای هر قصه
پرسشهایی مطرح میشود که ذهن مخاطبان را فعال میکند و از
طریق قراردادن مخاطب به جای شخصیت داستان کودکان را به تفکر و تامل وامیدارد و همچنین
صفحهای برای درج پاسخ توسط کودک پیشبینی شده است.
هدف کتاب «خوشبختیهای خانوادهی خوشبخت» آموزش مهارتهای زندگی است .در این کتاب
کودکان با مسائلی چون دوستیابی ،اهمیت کار گروهی و  ...آشنا میشوند.
در نوشته پشت جلد این کتاب آمده است :همه فکر میکنند ،باید راههای عجیب و غریبی برای
رسیدن به خوشبختی وجود داشته باشد .ولی هیچ مسیری به سمت خوشبختی وجود ندارد ،چون
خوشبختی خودش مسیر است و خوشبخت بودن خیلی ساده است! همهاش از فکر ،احساس و باور
ما شروع میشود .فقط کافی است فکر بد نکنیم ،احساساتمان را بشناسیم و باور کنیم که بیهدف
به دنیا نیامدهایم.
مهم نیست دیگران درباره ما چه فکر میکنند .فکر دیگران درباره ما ،ما را خوشبخت نمیکند.
فکر کردن به داشتههایمان است که به ما شادی و آرامش میدهد .در حالی که مقایسه با دیگران
و حسرت نداشتههایمان ،اضطراب و نارضایتی را در وجودمان رشد میدهد .آن وقت خیال میکنیم
اوضاع باید خوب باشد تا خوشحال و خندان باشیم .در حالی که اگر خوشحال و خندان باشیم ،اوضاع
خوب میشود.
«قصههای شب»« ،سفرهای گالیور»« ،ماجراهای وروجک و سگ مرموز»« ،مثل هیچکس»،
«امیل و سه پسر دوقلو» و « ۱۵۰نکته برای خواب راحت» از جمله آثار سپیده خلیلی است .همچنین
از او تاکنون کتاب «قصههای مهربانی» و مجموعه پنججلدی «داستانهای نوید و ندا» توسط بهنشر
(انتشارات آستان قدس رضوی) منتشر شده است.

چشم بیونیک بینایی را احیا میکند

یک دستگاه آزمایشی برای احیای بینایی ابداع شده است که به نظر
میرسد استفاده از آن ایمن باشد.
به گزارش مهر به نقل از نیواطلس ،البته این دستگاه هنوز روی انسانها
آزمایش نشده اما احتماال ًنوعی بینایی اولیه را برای کاربر خود فراهم میکند.
دستگاه مذکور یک پروتز به «چشم بیونیک فونیکس  »۹۹است و محققان
دانشگاه سیدنی و نیوساوث ولز آن را ابداع کردهاند .چشم بیونیک مذکور
برای بیمارانی توسعه یافته که در نتیجه ابتال به بیماریهایی مانند «ورم
رنگیزهای شبکیه» (رتینیت پیگمنتوزا) نابینا شدهاند .در این بیماری شبکیه
آسیب دیده اما عصب بینایی دست نخوره باقی میماند.
سیستم مذکور شامل یک دوربین ویدئویی کوچک است که روی عینکی
سوار میشود که از صحنههای روبروی کاربر عکس میگیرد .این تصاویر
به سیگنالهای بی سیمی تبدیل میشود که از دوربین به ماژول ارتباطی
ایمپلنت شده زیر پوست گوش کاربر انتقال مییابند .ماژول سیگنالهای
ویدئویی را به شکل پالس های الکتریکی رمزگذاری میکند که به ماژول
تحریکی منتقل میشوند که در شبکیه چشمان بیمار ایمپلنت شدهاند.
این دستگاه میتواند اعصاب معیوب شبکیه را دور بزند و به طور مستقیم
سلولهای گانگلیون سالم شبکیه را تحریک کند .این سلولها وظیفه جمع
آوری داده از سلولهای دیگر شبکیه و انتقال آن به اعصاب بینایی مغز
را بر عهده دارند .ساموئل اگنبرگر محقق دانشگاه دانشگاه سیدنی در این
باره میگوید :ما در خصوص کیفیت بینایی احیا شده ،متوجه شدیم این
قابلیت بسیار متفاوت از بینایی نرمال است .طرحهای اولیه مشابه از شبیه
سازی الکتریکی شبکیه در سراسر جهان روی انسانها آزمایش شده و نتایج
متفاوتی در بر داشتهاند .اما باید اشاره کنیم این پروتز اطالعاتی ساده درباره
محیط فرد مانند ردیابی موانع فراهم میکند تا آنها بتوانند مسیر یابی کنند،
جهت را دریابند یا حتی حروف بزرگ را بخوانند.
در یک آزمایش سه ماهه پروتز در گوسفندها ایمپلنت شد و بدن آنها به
خوبی چشم مصنوعی را تحمل کرد .محققان اکنون مشغول ارائه درخواست
برای آزمایش بالینی پروتز مذکور شدهاند.

•

نوبت اول

انتقاد
ماشین
بازی

تراکتوری مفهومی با طراحی فوقالعاده جذاب!

نیو هالند یک کمپانی شناخته شده در صنعت کشاورزی بوده و تاریخچهای بیش از  ۱۰۰ساله در این بخش دارد .از دستگاههای کوچک گرفته تا وسایل صنعتی بزرگ،
تجهیزات ساخت نیو هالند در مزارع کشاورزی سراسر دنیا دیده میشوند اما فکر نمیکنیم تا به حال تراکتوری به جذابیت این کانسپت دیده باشید! این تراکتور مفهومی
استرادل نام داشته و دلیل خوبی هم برای طراحی بسیار ارگانیک و خاص آن وجود دارد .طراحی این تراکتور توسط شرکت مشهور پینین فارینا انجام شده ،همان شرکتی که
قبال ًبرخی از جذابترین خودروهای دنیا را طراحی کرده است .نیو هالند میگوید استرادل بهطور خاص برای تاکستانها و مزارع انگور طراحی شده جایی که باید حداکثر دقت
در عبور از مسیرهای تنگ وجود داشته باشد تا آسیبی به تاکها و انگورها نرسد .پینین فارینا میگوید بخش باالیی کابین این تراکتور از لیوان مخصوص نوشیدنیها الهام
گرفته و هرچقدر به سمت پایین کابین حرکت میکنیم از پهنای آن کم میشود .شیشه اطراف آن نیز اشارهای لطیف به بطری نوشیدنیها دارد که در کل ظاهری استثنایی
ایجاد کردهاند .کابین این تراکتور به سمت جلو زاویه داشته و بدنه سرراست هم با خطوط اسپورتی همراه شدهاند .در واقع این تراکتور دارای طراحیای است که هرگز انتظار
وجود آن در یک ماشین کشاورزی را نداشتهایم .آیا معرفی این تراکتور مفهومی به معنی سر بر آوردن رقیبی جدید برای بخش تراکتورسازی المبورگینی است؟ در حال
حاضر استرادل یک محصول مفهومی بوده و نیو هالند به چیز زیادی اشاره نکرده و تنها گفته که این تراکتور از قوای محرکه الکتریکی استفاده میکند .رئیس برند نیو هالند
میگوید :تراکتور ساختارشکن ما نگاهی به آینده است جایی که باید با حداکثر ظرافت از بین تاکستانها عبور کند .معرفی استرادل نتیجه تاریخچه غنی ما در این زمینه بوده
و طراحی آن نیز کار تیم اسطورهای پینین فارینا میباشد .طراحی این تراکتور نشان دهنده راهحلهای جدید ما برای هماهنگی با نیازهای ویژه مصرفکنندگان بوده است.
منبع :پدال ()pedal.ir

آگهي مناقصه عمومي
يك مرحله اي با ارزيابي ساده
( شماره) 87100050 :

 -1كد فراخوان در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات53102361 :
 -2شــماره فراخــوان در ســامانه تــداركات الكترونيكــي
دولــت2000091592000033 :
 -3موضــوع مناقصــه :مناقصــه عمومــي يــك مرحلــه اي بــا
ارزيابــي ســاده خريــد شــش دســتگاه بــودار كننــده گاز كنــار گــذر
 -4نــام و نشــاني مناقصــه گــزار :شــركت انتقــال گاز ايــران
(منطقــه  8عمليــات انتقــال گاز)  /تبريــز ،كيلومتــر  15جاده آذرشــهر
 -5ميــزان و نــوع تضميــن شــركت درفرآينــد ارجــاع كار:
 600 000 000ريــال مطابــق بنــد الــف مــاده  5آييــن نامــه
تضميــن معامــات دولتــي (تصويــب نامــه شــماره /123402ت
 50659تاريــخ  )1394/09/22در وجــه شــركت انتقــال گاز ايــران،
منطقــه  8عمليــات انتقــال گاز)
-6آخريــن مهلــت دريافــت (دانلــود) اســناد مناقصــه و
فرمهــا :روز چهارشــنبه مــورخ  1400/09/24ســاعت 14:00
 - 7آخريــن مهلــت عــودت (بارگــذاري) اســناد مناقصــه
و فرمهــا :روز چهارشــنبه مــورخ  1400/10/08ســاعت 11:00
 -8زمــان گشــايش پــاكات :روز يكشــنبه مــورخ 1400/10/12
ســاعت  10:00اتــاق كميســيون مناقصــات.
جهت كسب اطاعات بيشتر به سايت اينترنتي www.nigcdist8.ir
مراجعه فرماييد.
نوبت اول  1400/09/15 :نوبت دوم 1400/09/16 :
شناسه آگهی 1231728 :
3754

طرح :محمد طحانی

روابط عمومي منطقه  8عمليات انتقال گاز

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده
(شماره )1400-1-1-46
شماره سامانه ستاد()2000007000000092

وزارت نیرو

شرکت توزیع نیروی برق
استان فارس ( سهامی خاص)

-1نام مناقصه گزار  :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن امور تدارکات 071-٣٢٣178٦٩تلفن شرکت 071-٣٢٣1٩٥7٤-80
 - ٢موضوع مناقصه  :مناقصه مناقصه خرید انواع تابلو های قابل کنترل سنجش و پایش از راه دور مشترکین سه فاز عادی و دیماندی فشار ضعیف با بدنه فلزی
 - ٣زمان دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ  1٤00/0٩/1٤لغایت ساعت 1٩:00مورخ  1٤00/0٩/ 18به مدت  ٥روزکاری
 - ٤مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد  :فیش واریزی به مبلغ  ٢٢0000ریال واریز به حساب جاری شماره  078٦0 – 7٤8٢7بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
- ٥آدرس محــل دریافــت اســناد  :دسترســی بــه آگهــی مناقصــه از طریــق شــبکه اطــالع رســانی معامــالت توانیــر بــه نشــانی www.tavanir.org.irو شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان فــارس بــه آدرس
 www.farsedc.irاســناد مناقصــه از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت بــه آدرس  www.setadiran.irبــه شــماره فراخــوان ٢0000070000000٩٢امــکان پذیــر مــی باشــد.
- ٦آدرس محل دریافت پیشنهاد  :شیراز – خیابان معدل – حدفاصل فلسطین و مالصدرا – ساختمان  – 1٤7شرکت توزیع نیروی برق استان فارس – امورتدارکات – تلفن 071-٣٢٣18٦17
- ٧زمان تحویل اسناد  10:صبح روز شنبه مورخ 1٤00/10/0٤
 -8محل برگزاری مناقصه  :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس – طبقه چهارم – سالن اجتماعات
- ٩زمــان بازگشــایی پــاکات  :پــاکات ارزیابــی کیفــی شــرکت هــا  /مناقصــه گــر /ســاعت  1٣روز شــنبه مــورخ  1٤00/10/0٤بــا حضــور اعضــاء کمیســیون مناقصــه بــاز و قرائــت مــی گــردد و در صــورت کســب
حــد نصــاب الزم پاکــت الــف و ب در ســاعت و تاریــخ اعــالم شــده کــه در زمــان بازگشــایی پاکــت ارزیابــی کیفــی اعــالم مــی گــردد ،مفتــوح مــی گــردد و بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء مشــروط  ،مخــدوش و
پیشــنهاداتی کــه بعــد از موعــد مقــرر در بنــد  7آگهــی مناقصــه واصــل شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 - 1٠ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است
 - 11تضمیــن شــرکت در مناقصــه  :مبلــغ  7٩.018.100.000ریــال کــه بــه صــورت ضمانتنامــه معتبــر بانکــی  ،چــک بانکــی یــا چــک تضمیــن شــده در وجــه مناقصــه گــزار یــا مطالبــات بلوکــه شــده توســط
امــور مالــی ایــن شــرکت مــی باشــدکه بایســتی در پاکــت الــف قــرار گرفتــه و همزمــان بــا ســایر پــاکات تحویــل مناقصــه گــزار گــردد ضمنــا تضمیــن کمتــر از مبلــغ یــاد شــده یــا ســایر مــوارد (چــک شــخصی
وجــه نقــد و  ) ......قابــل قبــول نمــی باشــد .
 -1٢شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 - 1٣سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
شناسه آگهی 1٢٣٣٦8٦ :
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
نوبت اول  1٤00/0٩/1٤ :نوبت دوم 1٤00/0٩/1٥ :
٣٧٢٧

