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«اپ»تکار
ارتقا سطح امنیت نمایشگرهای
تجاری الجی با قابلیت پیشرفته
Eavesdropping
ال جی به منظور فراهم کردن آسودگی خاطر
کاربران ،در جدیدترین ساینیج های دیجیتال
خود از سیستم ضد استراق سمع استفاده
میکند.
الجی الکترونیکس ( )LGراهکاری نوآورانه
برای تشخیص استراق سمع را برای نمایشگرهای
تجاری خود معرفی میکند .در آینده ،سیستم
امنیتی پیشرفته برای نمایشگرهای پرچمدار
این شرکت ،از جمله LG LED All-in-One ،
 LG LED Blocو LG MAGNITو همچنین
ویدیووالها ( )Video Wallو نمایشگرهای
تجاری  UHDکه از  4.1webOSپشتیبانی
میکنند ،اعمال خواهد شد.
به همان اندازه که تقاضا برای ساینیج ها
در صنایع مختلف گسترش مییابد ،نیاز به
فناوریهای مرتبط که نیازهای شرکتهای
فعال در بخشهای مختلف را برآورده کند نیز
بیشتر میشود .اگرچه نظارت متقابل در هر
بخشی مهم است ،اما برای برخی از نهادها
مانند شرکتها ،سازمانهای دولتی ،نهادهای
ملی و ارتش ،محرمانگی و حفاظت از اطالعات
شخصی در صدر اولویتها قرار دارد .الجی با
همکاری مشترک شرکت ارائهدهندهی فناوری
امنیتی پیشرفتهی  ،GITSNاین نیاز رو به
رشد را با نصب برنامهی اختصاصی تشخیص
استراق سمع  GITSNدر نمایشگرهای تجاری
هوشمند الجی که از سیستم عامل webOS
پشتیبانی می¬کنند ،برطرف کرده است.
این قابلیت جدید تشخیص استراق سمع به
محض اینکه هر سیگنال غیرعادی را تشخیص
دهد ،یک نماد هشدار را بر روی صفحه
نمایش میدهد .این سیستم از آیکونهای
ساده استفاده میکند تا حاضرین در تمام
طول مدت مطمئن شوند که امنیت تبادل
اطالعات آنها حفظ میشود .عالوه بر این،
عملکرد جدید مبتنی بر  webOSالجی
که میتواند چندین اتاق را به طور همزمان
پوشش دهد ،هر نوع سیگنال احتمالی را به
طور لحظهای و با دقت باال تجزیه و تحلیل
میکند تا بالفاصله به مسئولین هشدارهای
الزم را ارائه دهد.
پیک کی مون ،معاون ارشد و رئیس واحد
نمایشگرهای تجاری شرکت راهکارهای کسب
و کار الجی الکترونیکس ،در این رابطه گفته:
«جدیدترین راهکار الجی خطرات بالقوه
و غیرمنتظره مختلف را شناسایی و فورا ً آن
را گزارش میکند و در عین حال باعث ارتقا
سطح امنیت نیز میشود ».ا و همچنین
افزوده« :الجی به معرفی نمایشگرهای تجاری
با وضوح باال خود ادامه خواهد داد که نه تنها
واضحترین رنگها و شفافترین تصاویر را
تا به امروز نشان میدهند ،بلکه به کاربران
اجازه میدهند هنگام استفاده از آنها احساس
اطمینان کنند».
خانوادهی
از
محصول
جدیدترین
نمایشگرهای تجاری الجی از سه ماههی سوم
سال  2022در دسترس خواهد بود و ابتدا از
بازارهای کلیدی در خاورمیانه و آسیا فروش
آنها شروع میشود و سپس در سایر بازارها
نیز ادامه خواهد یافت.

 4باور غلط و رایج درباره اضطراب

وقتی حرف از مدیریت اضطراب به میان میآید ،اغلب آدمها بهطور غریزی کارهایی
انجام میدهند که میتواند به جای بهتر کردن ِ حالشان آن را بدتر کند.
در ادامه به برخی از رایجترین اشتباهات در این زمینه اشاره میکنیم.
 .۱باور دارید که میتوانید با فکر کردن به اضطراب راهی برای خروج از آن پیدا
کنید
افراد باهوش عادت کردهاند که برای برونرفت از هر مشکلی به فکر خودشان
مراجعه کنند .اما ،زمانی که شما بهشدت مضطرب هستید ،گاهی اوقات فکر کردن
به موضوعی که باعث اضطرابتان شده آنقدر مبهم میشود که مهم نیست چقدر
باهوش باشید ،فشار آوردن به مغزتان برای خروج از این وضعیت باعث میشود
بیشتر گیج شوید.
اگر این فکر در شما جوانه بزند که دیگر مثل قبل نمیتوانید به نیروی تعقلتان
اعتماد کنید (بهخصوص اگر معموال ً به هوشتان متکی هستید) ،احتماال ً اوضاع
ترسناکتر نیز میشود.
بهجایش :فهرستی از گزینههایتان تهیه کنید .میتوانید برای وضوح و شفافسازی
اندیشهتان از کمک فرد دیگری در تهیه این فهرست استفاده کنید .این فهرست باید
شامل گزینههایی باشد که قبال ًبه عنوان گزینههایی کمتر اضطرابآور حذفشان کرده
بودید .با قدری تأمل ،میتوانید بهترین گزینههای اضطرابآور را از میان ِ همین موارد
حذفشده پیدا کنید.
 .۲باور دارید که راهی «بینقص و عالی» برای برونرفت از مسئله وجود دارد
هر موقع واقعا ًمضطرب هستم و نهایتا ًتصمیم میگیرم درباره این اضطراب با کسی
صحبت کنم ،در قالب ِ این گفتگوها اغلب متوجه نقصهایی در شیوه تفکرم میشود
و سپس از اینکه اینطور فکر میکردم ،شرمگین میشوم.
تشخیص این نقصهای درونی چالشبرانگیز است .برای مثال نقصهای درونی
خود من شامل ِ این تفکرات است« :باید توانایی اینکه به وضوح درباره تمام ابعاد یک
موضوع فکر کنم را داشته باشم؛ باید همه راههای ممکن را شناسایی کنم .نباید به
دیدگاه فرد ِ دیگری نیاز داشته باشم .باید قادر باشم که خودم به تنهایی آن را بررسی
کنم».
بهجایش :بدانید که ایرادی ندارد در مورد آینده سردرگم باشید .اصال ً واقعبینانه
نیست که فکر کنید در شیوه تفکرتان هیچ جایی برای تعصبها و نقاط کور نباید
وجود داشته باشد.
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 .۳باور دارید که
ِ
اضطرابتان شده است را حل کنید
اضطراب گریبان ِ ما را میگیرد .باعث میشود حس فوریت در انجام کار داشته
باشیم و طوری شویم که نتوانیم چشممان را از مشکل برداریم .اگر اضطراب را از منظر
فرگشت بررسی کنیم ،آنوقت اثرگذاری آن به این شکل بروی شیوه تفکر و رفتارمان
معنی میدهد .اگر چیزی که نگرانش هستید شکارچیای است که در دوردست
میبینید ،پس این حس میتواند منطقی باشد .درغیراینصورت ،این حس معنایی
ندارد.
اگر به خودتان اجازه بدهید که منبع اضطرابتان شما را از پا درآورد؛ آنوقت
اضطراب سهم ِ بزرگتری از زندگیتان را به تصرف خود در خواهد آورد .وقتی حل ِ
مشکلی که منبع ِ اضطرابتان است تمام انرژیتان را به خودش اختصاص میدهد،
مشکل خودش هم بزرگ و بزرگتر بهنظر میرسد.
بهجایش :به زندگی ادامه دهید ،آنچه برایتان ارزشمند است را انجام دهید و روی
روابطتان سرمایهگذاری کنید .این کار کمک میکند مشکلی که مضطربتان کرده در
ارتباط شما را با حامیانتان حفظ میکند و کمکتان میکند
چشماندازتان باقی بماند،
ِ
تا احساس کنید انسانی مفید و شایسته هستید.
 .۴اگر متوجه شوید اضطرابتان بیدلیل بوده است ،خودتان را به دلیل ِ واکنش ِ
افراطی به آن سرزنش میکنید
گاهیاوقات اضطراب حاصل یک بدفهمی است .برای مثال ،فکر میکنید فردی از
ت شما عصبانی است یا ممکن است شما را طرد یا ترک کند ،اما نه کسی عصبانی
دس ِ
است و نه کسی شما را طرد و ترک میکند .چون «اشتباه برداشت کردهاید» ،احساس
حماقتمیکنید.
بهجایش :بدانید که احساسات درباره چیزهایی که ما برایشان اهمیت قائلیم،
هشدار میدهند .اهمیت قائل بودن برای مورد پذیرش واقع شدن ،حمایت شدن و
دوستداشته شدن ـ حتی درصورتیکه ترستان بیمورد باشد ـ غلط نیست.

ماشین
بازی

سد بی آبی

دوج چلنجر کانورتیبل با سقف پارچهای معرفی شد

برای نخستینبار ،بهزودی ماسلکار دودر و اسپرت دوج همراه با سقف جمعشونده
عرضه میشود .این مدل البته مستقیما توسط شرکت سازنده تولید نخواهد شد و حاصل
کار یک گروه تیونینگ خودرو به نام دراپ تاپ کاستومز ( )Drop Top Customsخواهد
بود که تاییدهی رسمی دوج را کسب کرد ه است.

تازههای
علمی

طرح :محمد طحانی

از این پس افرادی که دوج چلنجر پیشخرید کرده باشند میتوانند قبل از تحویل
خودرو ،آپشن کانورتیبل را سفارش دهند .با این شرایط ،مبلغ نسبتا زیاد  ۲۶هزار دالر به
هزینهی خرید اضافه خواهد شد .درحال حاضر ،دوج چلنجر استاندارد (سقف فلزی) با
قیمت پایه  ۳۳هزار دالر فروخته میشود .به بیان بهتر ،حداقل بودجهی الزم برای دوج
چلنجر کانورتیبل ۵۹ ،هزار دالر خواهد بود؛ درحالیکه  ۴۴درصد این هزینه مربوط به
سقف پارچهای جمعشونده است.
عالقهمندان خرید تنها خودروی کروک دوج ،باید حضورا به یکی از نمایندگیهای
شرکت سازنده مراجعه و یک دستگاه چارج پیشخرید کنند .نوع پیشرانه و تجهیزات
فنی از سری پایه R/T ،و  R/Tاسکت پک یا  SRTهلکت برای سفارش نسخهی
کانورتیبل تفاوتی ندارند .هزینهی اضافی به مبلغ  ۲۶هزار دالر ،عالوهبر نصب تجهیزات
مرتبط با سقف پارچهای جمعشونده؛ شامل ارسال خودرو از محل کارخانهی دوج در
برامپتون کانادا تا کارگاه شرکت تیونینگ دراپ تاپ کاستومز فلوریدا آمریکا )با فاصلهی
 ۲۲۰۰کیلومتر) و حمل به محل دلخواه مشتری است .با این شرایط ،تمام تجهیزات
خودرو و قطعات مربوط به سقف جمعشونده ۵۸ ،هزار کیلومتر یا سه سال گارانتی دوج
خواهند داشت.

روسیه از ایستگاه فضایی آینده خود رونمایی کرد

نوبت دوم

شرکت دوج ،زمان الزم برای ارسال خودرو ،نصب قطعات در لپ تاپ کاستومز و
تحویل چلنجر کانورتیبل به مشتری را اعالم نکرده است .اگر قیمت دوج چلنجر SRT
هلکت ردآی سوپراستوک را به عنوان یک مدل فول آپشن ،در حدود  ۹۰هزار دالر تصور
کنیم؛ نسخهی کانورتیبل با قیمت  ۱۱۶هزار دالر به دست مصرفکننده خواهد رسید و
رسما ،گرانترین محصول استاندارد ساخت دوج خواهد بود.
داج چلنجر به انگلیسی یکی از مدلهای محبوب خودروهای کمپانی دوج است که از
دههٔ  ۱۹۷۰تاکنون محبوبیت زیادی داشتهاست .دوج چلنجر نام سه مدل متفاوت شرکت
دوج (زیر مجموعه کرایسلر) است؛ که نسل اول آن از  ۱۹۷۰تا  ،۱۹۷۴نسل دوم از ۱۹۷۸
تا  ۱۹۸۳و نسل سوم از  ۲۰۰۸تا االن تولید شدهاند .از نمونههای دوج چلنجر میتوان
مدلهای چلنجر اسایکستی ( ،)SXTچلنجر آرتی ( ،)R/Tهلکت ( )Hellcatو دیمن
( )Demonرا نام برد.
یکی از قویترین خودروهای این کارخانه چلنجر دیمن با  ۸۴۰اسب بخار و حدود ۹۰۰
نیوتن بر متر گشتاور است .در چراغهای جلوی این ماشین دو عدد هواکش قرار گرفته
که تنفس موتور ماشین را بهبود داده و باعث شده ظاهر آن جذابتر و در عین حال
ترسناکتر شود.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

همراه با ارزیابی کیفی به شماره 1401-11-24
شماره فراخوان در سامانه ستاد 20010070000000116

سازمان فضایی روسیه (روسکاسموس) از ماکت ایستگاه فضایی آینده خود موسوم به راس ()ROSS
پس از ترک ایستگاه فضایی بینالمللی رونمایی کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت ،روسیه که چند سالی است ترک ایستگاه فضایی بینالمللی ( )ISSرا
تکرار میکند ،اکنون پس از حمله به اوکراین و اعمال تحریمهای بینالمللی علیه این کشور ،در تصمیم خود
مصممتر شده و در پی آن اکنون از ایستگاه فضایی آینده خود پس از خروج از ایستگاه فضایی بینالمللی
رونمایی کرده است .سازمان فضایی روسیه (روسکاسموس) اکنون مدلی از ایستگاه فضایی آینده خود را که
در تصویر باال مشاهده میشود ،به اشتراک گذاشته است که رسانههای دولتی روسیه آن را راس ()ROSS
نامیدهاند .این ایستگاه فضایی در دو مرحله راهاندازی میشود که با چهار ماژول شروع میشود و با یک
پلتفرم خدماتی به شش ماژول گسترش مییابد .این ایستگاه میزبان  ۴فضانورد خواهد بود که به صورت
چرخشی در آن اقامت خواهند داشت و طبق گزارشها ،نظارت بهتری بر زمین نسبت به آنچه روسیه در
حال حاضر از ایستگاه فضایی بینالمللی دریافت میکند ،ارائه میدهد .هنوز جزئیات بیشتری در مورد
راس منتشر نشده و روسکاسموس تاریخ ساخت و پرتاب آن را اعالم نکرده است .اگرچه رسانههای دولتی
روسیه ادعا میکنند که فاز اول این پروژه بین سالهای  ۲۰۲۵تا  ۲۰۳۰راهاندازی میشود و فاز دوم بین
سالهای  ۲۰۳۰تا  ۲۰۳۵راهاندازی خواهد شد .بنابراین به نظر میرسد فاصله زیادی بین خروج روسیه
از ایستگاه فضایی بینالمللی در سال  ۲۰۲۴و استقرار مجدد روسیه در مدار زمین وجود داشته باشد.
روسکاسموس در ماه ژوئیه خروج خود از ایستگاه فضایی بینالمللی را در واکنش به تحریمهای غرب و
سایر اقدامات پس از حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه اعالم کرد .اگر این اقدام عملی شود ،دو دهه
حضور مشترک و دائمی آمریکا و روسیه در ایستگاه فضایی بینالمللی پایان خواهد یافت .البته روسیه
اعالم کرده است که همچنان تا پایان سال  ۲۰۲۴به تعهدات خود عمل خواهد کرد و حتی قراردادی برای در
اختیار قرار دادن صندلیهای پرواز فضایی با ایاالت متحده دارد .این کشور انگیزههای زیادی برای راهاندازی
ایستگاه فضایی خود در سریعترین زمان ممکن دارد ،چرا که عدم حضور روسیه در مدار زمین ،توانایی این
کشور را برای انجام مشاهدات زمینی و همچنین تحقیقات در فضای ریزگرانش محدود میکند .موضوع
غرور ملی نیز وجود دارد .روسیه آخرین ایستگاه فضایی خودگردان خود موسوم به “میر” را در سال ۲۰۰۱
از رده خارج کرد .اکنون “راس” نه تنها به روسیه کمک میکند که از جایی که متوقف شده است ،به راه
خود ادامه دهد ،بلکه تالشهای قبلی این کشور را نیز به ثمر خواهد نشاند.

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
(سهامی خاص)

-1نــام مناقصــه گــزار  :شــرکت توزیــع بــرق فــارس بــه آدرس شــیراز خیابــان معــدل حدفاصــل فلســطین و مالصــدرا تلفــن07132319374-٨0 :
تلفــن امــور تــدارکات07132317٨69 :
-2موضوع مناقصه  :مناقصه خرید مولد برق اضطراری (دیزل ژنراتور)
-3زمان دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ  1401/0٥/2٥لغایت ساعت  19مورخ  ، 1401/0٥/30به مدت  ٥روزکاری
-4مــدارك مــورد نیــاز جهــت تحویــل اســناد  :فیــش واریــزی بــه مبلــغ  220000ریــال واریــز بــه حســاب جــاری شــماره 07٨60 – 74٨27
بانــک تجــارت شــعبه فلســطین شــیراز
-5آدرس محــل تحویــل اســناد(پاکت الــف) :شــیراز خیابــان معــدل حدفاصــل فلســطین و مالصــدرا شــرکت توزیــع نیــروی بــرق فارس-امــور
تــدارکات  :تلفــن071-32317٨69
-6آدرس محــل دریافــت اســناد  :دسترســی بــه اســناد مناقصــه از طریــق ســامانه تــدارکات دولــت بــه آدرس  ،www.setadiran.irواطالعــات
آگهــی از طریــق شــبکه اطــالع رســانی معامــالت توانیــر بــه نشــانی  ، www https://wamp.tavanir.org.ir/tender/mainســایت پایــگاه ملــی
مناقصــات  www.iets.mporg.irو شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان فــارس بــه آدرس  www.farsedc.irامــکان پذیــر مــی باشــد.
الزم به ذکر است بارگذاری اسناد از طریق سامانه تدارکات دولت الزامی می باشد.
-7زمان تحویل اسناد  :روز چهارشنبه مورخ 1401/06/16ساعت 10:00
-8محل برگزاری مناقصه  :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس – طبقه چهارم – سالن اجتماعات
-9زمــان بازگشــایی پــاکات  :پاکــت ارزیابــی کیفــی شــرکت هــای مناقصــه گــر روز چهارشــنبه مــورخ 1401/06/16ســاعت  12:00بــا حضــور اعضــاء
کمیســیون مناقصــه بــاز و قرائــت مــی گــردد و جهــت ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران بــه کمیتــه فنــی بازرگانــی ارجــاع داده مــی شــود ودر جلســه ای کــه
تاریــخ آن در همیــن جلســه اعــالم میگــردد  ،پاکــت هــای الــف و ب شــرکت کننــدگان در صــورت کســب حــد نصــاب الزم بازگشــایی مــی گــردد .بــه
پیشــنهادهای فاقــد امضــاء ،مشــروط  ،مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از موعــد مقــرر در بنــد  7آگهــی مناقصــه واصــل شــود ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد.
 -10ذکر شماره مناقصه روی پاکت الف الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
-11تضمیــن شــرکت در مناقصــه  :مبلــغ 1.1٥0.000.000ریــال کــه بــه صــورت ضمانتنامــه معتبــر بانکــي  ،اصــل فیــش واریــز وجــه نقــد به حســاب
بانکــی مجــاز  ،گواهــی خالــص مطالبــات قطعــی تاییــد شــده از ســوی امــور مالــی شــرکت توزیــع فــارس مــی باشــد کــه بایســتی در پاکــت الــف قــرار
گرفتــه و همزمــان بــا ســایر پــاکات از طریــق ســایت ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس  www.setadiran.irارســال گــردد ،ضمنـاً بــه
پیشــنهاد هــای فاقــد ســپرده ،ســپرده هــای مخــدوش ،ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر ،چــک شــخصی ،وجــه نقــد و نظایــر آن ترتیــب اثــر داده
نخواهــد شــد.
 -12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 -13مناقصه به صورت عمومی و در دو مرحله برگزار می گردد.
 -14پرداخت کلیه هزینه های کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد.
 -15تمــام مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه و ارزیابــی و اعــالم برنــده مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت ( بــه آدرس  ) www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد.
 -16ســایر اطالعــات و جزئیــات مربــوط در اســناد مناقصــه منــدرج است(.شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت دو روز قبــل از آخریــن تاریــخ تحویــل
پاکــت هــا بــا مراجعــه بــه ســایت توانیــر و یــا ســایت شــرکت توزیــع بــرق فــارس و یــا تمــاس بــا امــور تــدارکات از اخریــن اصالحــات احتمالــی اســناد
مطلــع گردنــد در غیــر اینصــورت مســئولیت عــدم رعایــت ایــن بنــد بــه عهــده مناقصــه گــران مــی باشــد).
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