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گــروه علمی و آموزشــی - یک 
اســتارتاپ اروپایی موفق به ســاخت یک 
دستگاه انقالبی شده است که تجربه شنیدن 

موسیقی را متحول خواهد کرد. 
اگر برای شــنیدن موســیقی یا انجام 
مکالمات روزمره به هدفون یا بلندگو احتیاج 
نداشته باشید چه می شود؟ چه می شود اگر 
اصوات مســتقیماً به مغز شما ارسال شود؟ 
آیــا این یک نــوآوری خارق العاده و مفید 

نخواهد بود؟
 Noveto("شرکت "نووتو سیستمز
Systems( در حــال معرفی یک فناوری 
صوتی آینده نگرانه اســت کــه اصوات را 

مستقیماً به گوش کاربران می رساند. 

این شــرکت محصول جدید خود را 
"SoundBeamer 1.0 " نام نهاده است 
و کسانی که آن را آزمایش کرده اند، می گویند 
احســاس کرده اند که صدا نزدیک سر آنها 

پخش می شود.
 این نوآوری با دو حالت همراه است: 
اســتریو یا ســه بعدی-فضایی. حالت سه 
بعدی-فضایــی تجربه غوطه وری صدایی 
کامــل و 360 درجه را در اطراف شــنونده 

ایجاد می کند. 
"آیانــا والواتر" مدیــر محصوالت 
شرکت SoundBeamer  به ایندیپندنت 
گفــت: شــما کارایی این دســتگاه را باور 
نمی کنید، زیرا به شکل یک بلندگو است، اما 

هیچ کس جز فردِ هدف نمی تواند صدایی 
از آن بشنود. این دستگاه در حالی که شما در 
وسط یک جمع هستید، صدا را تنها به گوش 
شما می رساند. "والواتر" همچنین افزود که 
الزم نیست به دستگاه بگویید که کجا هستید. 
درعوض، هر کجا که بروید دستگاه دنبالتان 
می کند. وی ادامه داد: این همان چیزی است 
که آرزوی آن را داریم. جهانی که ما صدای 
دلخــواه خود را بدون نیاز به وســیله ای در 

گوشمان می گیریم. 
همچنیــن دیگــر مزاحــم دیگران 
نمی شــویم و دیگران از صدای موســیقی 
مــا آزرده خاطر نمی شــوند. ضمن اینکه 
هنوز هم می توان با دیگران تعامل داشــت. 

"کریستوف رامستین" مدیرعامل شرکت 
"نووتو سیســتمز" می گوید این محصول 
تحرک و آزادی بیشتری را به مردم می دهد. 
وی بــا تأکید بــر آزادی که این محصول به 
کاربر می دهــد، نتیجه گیری کرد: می دانید، 
من ســعی داشتم تصور کنم که چگونه این 
فناوری را با هر اختــراع دیگری در تاریخ 
مقایسه کنم و فکر می کنم تنها چیزی که به 
  iPod ذهنم خطور کرد تجربه اولین کار با
است که با خودم گفتم وای خدای من، این 
چیه؟ من فکر می کنم ارســال مستقیم صدا 
چیزی اســت که قباًل وجود نداشته است و 
مســئله اصلی، آزادی استفاده از آن است که 

واقعاً شگفت انگیز است.

گروه علمی و آموزشی - جمعیت 
دانشــجویان ایرانی در کشور های خارجی 
همیشه یکی از پر مناقشه ترین موضوعات 
بــوده که همواره باعث گمانه زنی ها و ارائه 
آمار و ارقامی خالف واقع  شده است. از دیگر 
سو همواره در کشور نیاز به نخبگانی که در 
آن سوی مرزها در حال اکتشافات و افتخار 
آفرینی بوده اند نیز از جمله مســائلی بوده 
که همواره در معرض توجه مسئوالن است. 
اما برای پاســخ به این ســوال که چه تعداد 
از دانشجویان ایرانی برای تحصیل و کار به 
خارج از کشــور سفر کرده اند و چه برنامه 
هایی برای بازگرداندن این نخبه ها صورت 
گرفته اســت صلواتی مدیــر رصد خانه 
مهاجرت ایران توضیحاتی داده است. بهرام 
صلواتی مدیر رصد خانه مهاجرت ایران در 
این باره گفت: انتخاب مقصد تحصیلی یکی 
از مسائل حائز اهمیت برای دانشجویان در 
کشور های دانشجوفِرست است. بر اساس 
نتایج پیمایش ســنجش میل به مهاجرت در 
میان دانشجویان و تحصیل کردگان ایرانی، 
حدود ۸0 درصد از دانشــجویانی که قصد 
مهاجرت دارند، خواهــان مهاجرت به هر 
کشور توســعه یافته ای هســتند که امکان 
مهاجــرت به آن باشــد و برایشــان فرقی 
نمی کند کدام کشــور باشد. او در ادامه بیان 
کرد: عالوه بر این ۲۷ درصد از این افراد اگر 
نتوانند به کشور مطلوب خود مهاجرت کنند، 
کشور هایی همچون ترکیه مالزی گرجستان 
و ... را به عنوان مقصد خود جایگزین میکنند.

مدیر رصد خانــه مهاجرت ایران در 
ادامه بیان کرد: یکی از مسائلی که در تصمیم 
دانشــجویان نسبت به مهاجرت و همچنین 
در انتخــاب مقصد مهاجرتی آنان تاثیرگذار 
است تصوراتی است که نسبت به مهاجرت 
و شرایط کشور های خارجی دارند؛ که این 
تصورات بعضا مبتنی بر اطالعات ناکافی یا 
غیر واقعی هســتند.  صلواتی در ادامه بیان 
کــرد: در پیمایش عوامــل موثر بر خروج و 
بازگشــت ایرانیان مهاجر که با شرکت ۴۲۵ 
نفر از تحصیل کردگان ایرانی مقیم خارج اجرا 
شده است پاسخ افراد به سوالی که از کشوری 
یا شــهری که به آن مهاجرت کردید پیش از 
مهاجرت به چه میزان اطالعات داشــتید؟ 
بســیار کم یا بســیار زیاد است. مدیر رصد 
خانــه مهاجرت ایران در ادامه بیان کرد: ارائه 
تصویری دقیق و صحیح تر به دانشــجویان 

می تواند دو نوع اثر داشــته باشد یکی اینکه 
برخــی افراد تصمیم خود برای مهاجرت را 
تغییر دهند و در ایران بماند و دیگر اینکه افراد 
در انتخاب مقصد مهاجرتی خود درست تر 
عمل کنند و تجربه مهاجرتی بهتری داشــته 
باشــند و در نتیجه در صورت به کارگیری 
سیاست های بازگشت و باز بهره مندی بتوان 
استفاده بهتری از آن ها در جهت منافع کشور 
کــرد. در ادامه این گزارش ضمن بررســی 
وضعیت دانشــجویان ایرانی در کشور های 
منتخب مقصد به طور خالصه به دالیل اقبال 
دانشــجویان ایرانی به این کشور ها متمرکز 

می شویم.
دانشــجویان ایرانــی مشــغول به 

تحصیل در ایاالت متحده آمریکا
آمریــکا کشــور پیشــتاز در جذب 
دانشــجویان بیــن المللی اولیــن مقصد 
دانشــجویان ایرانی نیز هســت بر اســاس 
گزارش موسسه آموزش بین الملل، جمعیت 
دانشجویان ایرانی در ایاالت متحده همواره 
رو به افزایش بوده اســت و طی ســال های 
۲01۵ تا ۲01۸ بیش از 1۲ هزار دانشــجوی 
ایرانی در این کشور مشغول به تحصیل بوده 
اند بــا این وجود در ســال ۲01۸ جمعیت 
دانشــجویان ایرانی در آمریکا در مقایسه با 
ســال ۲01۷ بیــش از 600 نفر کاهش یافته 
اســت؛ که از یک سو تحریم های اقتصادی 
و نوسانات ارزی منجر به افزایش شهریه ها 
و هزینه های زندگی برای بسیاری از ایرانیان 
شده است از دیگر سو سیاست های مهاجرتی 
آمریــکا صدور ویزا و ممنوعیت ورود اتباع 
کشور های عمدتاً مســلمان از جمله ایران 
که موجب محدود شدن ورود خانواده های 

دانشــجویان برای بازدید از این کشور شده 
اســت، باعث ایجاد احســاس انزوا و عدم 
اطمینان در میان بسیاری از دانشجویان ایرانی 
شده است بدین ترتیب چالش های موجود بر 
سر جایگزین شدن کشور های دیگری مانند 
کانادا آلمان و ترکیه به مقصد اول دانشجویان 

ایرانی شده و یا خواهد شد.
 بر اســاس آمارها و نمودارها درصد 
تغییرات دانشــجویان ایرانی در آمریکا قابل 
مالحظه بــوده و در مقاطع کارشناســی و 
تحصیالت تکمیلی شــاهد رشــد منفی به 
ترتیــب 10 و ۷ درصدی هســتیم به طور 
کلی جمعیت دانشجویان ایرانی مشغول به 
تحصیل در آمریکا ۲01۹ در همه ســطوح 
دارای رشــد منفی ۵ درصدی بوده اســت 
کاهش دانشــجویان ایرانــی در آمریکا در 
رشــته های مهندسی نیز مشــهود است بر 
اســاس آمارهــا جمعیت ایرانیانــی که در 
رشته های مهندسی در دانشگاه های آمریکا 
ثبت نام کرده اند از سال ۲016 روندی کاهش 
۲0۲0 نفر در سال ۲016 به چهار هزار و ۵۴0 

نفر در سال ۲01۸ رسیده است.
جمعیــت دانشــجویان ایرانــی در 

بریتانیا
دیگر از مقاصد مهم دانشــجویان بین 
المللــی برای دانشــجویان ایرانی نیز حائز 
اهمیت است تعداد دانشجویان ایرانی در این 
کشور تا ســال ۲011 روندی فزاینده داشته 
است و از ۸3۸ نفر در سال ۲000 به سه هزار 
و ۴63 نفر در ســال ۲011 رسیده است، اما 
پس از حمله به ســفارت بریتانیا در ایران در 
تاریخ ۲۹ نوامبر ۲011 تنش میان دو کشــور 
باال گرفت و با بسته شدن سفارت این کشور 

در ایران شــرایط اخذ ویزای دانشــجویی 
برای این کشــور دشوار شد و بدین ترتیب 
جمعیت دانشــجویان ایرانی در بریتانیا از 
ســال ۲011 روندی نزولی یافته است و از 
حدود 3۵00 نفر در ســال ۲011 به حدود 
یک هزار و ۵00 نفر در ســال ۲01۷ رسیده 

است.
جمعیــت دانشــجویان ایرانی در 

استرالیا
طــی ســال های ۲001 تــا ۲01۸ 
جمعیت دانشــجویان ایرانی در اســترالیا 
از ۲36 نفــر تا حــدود ۲۵00 نفر افزایش 
یافته اســت با این وجــود افت اندکی در 
تعداد دانشــجویان ایرانی در اســترالیا از 
ســال ۲010 مشاهده می شــود که می تواند 
ناشــی از باال رفتن هزینه های تحصیلی در 
این کشور باشــد هرچند که استرالیا از نظر 
ســطح هزینه های تحصیــل در وضعیت 
مطلوب تری نســبت به کشور های سنتی 
مانند متحــده آمریکا و بریتانیا قرار دارد، اما 
نســبت به سایر کشور های انگلیسی زبان از 
جمله کانادا و نیوزلند وضعیت نامناسب تری 
دارد به طور کلی دالیل مختلفی این کشــور 
را به مقصد ای جذاب برای دانشجویان بین 
المللی و همچنین دانشجویان ایرانی تبدیل 

کرده است. 
استرالیا به عنوان یک کشور انگلیسی 
زبان در طول چند ســال گذشــته توانسته 
اســت ظرفیت های زیــادی را برای جذب 
دانشــجویان بین المللی برای تحصیل در 
این کشــور ایجاد کند این کشور از فرصت 
زبان ملی خــود درد و راه اندازی دوره های 
فشرده زبان انگلیسی برای دانشجویان خارج 
از کشــور و پرداخت است این صنعت در 
اســترالیا در حدود ۲0 ســال قدمت دارد و 
دارای محبوبیت جهانی اســت جالب آنکه 
۷ درصد از بهترین دانشــگاه های جهان در 
این کشور قرار دارد عالوه بر این دانشجویان 
حق دارند که در طول دوران تحصیل هفته ای 
۲0 ساعت کار کند تحصیل برای آنان فراهم 

است.
جمعیت دانشجویان ایرانی در آلمان

آلمــان از محبوب تریــن مقاصــد 
تحصیلی در جهان اســت و یکی از مقاصد 
پیــش رو برای دانشــجویان بیــن المللی 
محسوب می شود تعداد دانشجویان ایرانی 
در آلمــان طی ســال های ۲013 تا ۲01۷ با 

افزایشــی تقریباً ۵۵ درصــدی از 3 هزار و 
13۵ نفــر به چهار هــزار و ۸۴6 نفر افزایش 
یافته است دانشگاه های با کیفیت رشته های 
تحصیلی متنوع و راه های مختلف برای تامین 
هزینه های تحصیل این کشــور را در کانون 
توجــه عالقمندان به تحصیــل در خارج از 
کشــور قرار داده است. آلمان از مقاصد مهم 
دانشجویان ایرانی نیز است چرا که اقدامات 
اطالع رسانی و بازاریابی زیادی برای ترغیب 
به تحصیل در آلمان صورت گرفته اســت 
خدمات تبادالت دانشگاهی آلمان مهمترین 
امر در این زمینه است که طی چند دهه گذشته 
یک شبکه بین المللی بزرگ ایجاد کرده است 
اطالعات کاملی درباره تحصیل در مراکز این 
کشور به زبان های فارسی انگلیسی و آلمانی 

ارائه می دهد.
جمعیت دانشجویان ایرانی در فرانسه

جمعیت دانشجویان ایرانی در کشور 
فرانســه در طــول دو دهه گذشــته تغییر 
چشــمگیری نداشته است و به طور تقریبی 
و میانگیــن در تراز یک هزار و ۵00 نفر بوده 
اســت هر چند که در بازه سال های ۲006 تا 
۲01۵ میالدی ایــن جمعیت رو به افزایش 
بــوده به طوری که در ســال ۲011 میالدی 
به باالترین رقم یعنــی یک هزار و ۹00 نفر 
نزدیک شــده اســت، ولــی در ادامه روند 
نزولی را طی کرده و ســال ۲01۵ مجدداً به 
تراز یک هزار و ۵00 نفر بازگشــت اســت. 
فرانسه از کشور های سنتی دانشجو می پذیرد 
و محبوب ترین کشــور های انگلیسی زبان 
برای دانشــجویان بین المللی است چرا که 
کیفیت دانشگاه های این کشور در وضعیت 
نسبتاً مطلوبی قرار دارند و گام های متعددی 
در راســتای جذب دانشــجویان و محققان 
خارجی در مراکز آموزش عالی این کشــور 

برداشته شده است.
جمعیت دانشجویان ایرانی در کانادا

جمعیت دانشــجویان ایرانی در کانادا 
طی ســال های ۲000 تــا ۲01۷ با افزایش 
چشــمگیری همراه بوده اســت و 3۸1 نفر 
در ســال ۲000 تا حدود ۴ هزار نفر در سال 
۲01۷ افزایش یافته است با وجود دسترسی به 
تحصیل با شهریه های مقرون به صرفه دوره ها 
و دانشــگاه های با کیفیت امکان اخذ اقامت 
دائم و اشتغال پس از تحصیل و استقبال مردم 
از دانشجویان خارجی تعجبی ندارد که این 
کشور به سرعت به مقصد پیشرو در جذب 
دانشجویان بین المللی تبدیل شده است این 
کشــور در دو دهه اخیر میزبان دانشجویان 
خارجی بســیاری بوده اســت و تقاضای 
دانشــجویان بین المللی بــرای تحصیل در 
این کشــور با افزایــش قابل مالحظه همراه 

بوده است.
جمعیت دانشجویان ایرانی در کشور 

ترکیه
جمعیت دانشــجویان ایرانی در این 
کشــور از سال ۲000 تا ۲01۲ با شیبی مالیم 
افزایش یافته و از ۴۹۹ نفر در ســال ۲000 به 
یک هزار و ۴۸۸ نفر در ســال ۲01۲ رسیده 
اســت، اما به یک باره این جمعیت در سال 
۲013 با افزایش خیره کننده همراه بوده است 

و با افزایشی درصدی از ۴3۸ نفر به 60۹۹ نفر 
در سال ۲01۷ افزایش یافته است.

ترکیه به دلیل همسایگی و قرابت های 
فرهنگی تاریخی مذهبی و قومی با کشورمان 
از مقاصد مهم دانشــجویان ایرانی است که 
در سه دهه گذشــته با استفاده از برنامه ها و 
پروژه ها و همکاری های بین المللی که بخش 
جدایی ناپذیری از آموزش عالی این کشور 
اســت تعداد دانشجویان بین المللی در این 
کشــور به ســرعت افزایش یافته است و با 
جذب تعداد زیادی از دانشجویان بین المللی 
به مرکز منطقه ای جذب دانشجویان تبدیل 

شده است.
جمعیت دانشجویان ایرانی در مالزی

تعداد دانشــجویان ایرانی در مالزی از 
سال ۲000 تا سال ۲011 با افزایش چشمگیر 
همراه بوده است و 1۲۲ نفر به ۹ هزار و 311 
نفر افزایش یافته اســت، اما این روند بعد از 
ســال ۲011 با روندی کاهشــی همراه بوده 
اســت و از ۹ هزار و 311 نفر در این ســال 
به 3 هزار و 10۹ نفر در ســال ۲01۸ کاهش 
یافته است مطابق پیمایش صورت گرفته بر 
روی ۲۵0 نفر دانشــجوی ایرانی در مالزی 
هزینه های پاییــن تحصیل و زندگی در این 
کشور حضور شــرکت های بین المللی در 
مالزی فن آوری های آموزشــی منحصر به 
فرد در دانشــگاه ها ورود آسان به دانشگاه ها 
از جمله عوامل موثر در جذب دانشــجویان 

ایرانی بوده است.
 آمــار موجود از تعداد دانشــجویانی 
ایرانی مقیم در خارج از کشــور نشان دهنده 
این اســت که تعداد قابل توجهی از نخبگان 
کشــور به سمت کشورهای خارجی گسیل 
شــده اند اما تاکنون برنامه ای برای بازگشت 
این مغزها به کشور به صورت گسترده آغاز 
نشــده است و تاکنون فقط معونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری توانسته هزار و 
۵00 نفر از این نخبگان را به کشور برگرداند. 
طرح همکاری با متخصصان و دانشــمندان 
ایرانی غیرمقیم، به منظور انتقال دانش، تجربه 
و ایدههای فناورانه به کشور و همچنین ایجاد 
ارتباط مؤثر دانشمندان و متخصصان ایرانی 
غیرمقیم با همتایــان داخلی و مراکز علمی 
و فناوری منتخب توســط معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و مرکز تعامالت 
بین المللی علم و فناوری طراحی شــده و از 
اسفند ســال 13۹۴ به صورت رسمی آغاز 
شــده اســت.  هدف اصلی این طرح ایجاد 
ســازوکاری جهت بهرهمنــدی از دانش و 
تجارت ارزشمند دانشمندان و متخصصان 
ایرانــی غیرمقیم بوده اســت.  اما عالوه بر 
برنامه های ضعیف بــرای بازگرداندن این 
متخصصان اطالع رســانی دربــاره مزایا و 
تسهیالتی که این افراد در صورت برگشت به 
کشور از آن برخوردار می شوند نیز صورت 
نگرفته اســت که این امر باعث شــده میزان 
زیادی از ایرانیان خارج از کشور از این مزایا 
اطالع نداشته باشــند و چه بسا در صورت 
اطالع از این شرایط چمدان برگشت به کشور 
ببندند و  علم، هوش و توانایی خود را صرف 
خدمت کردن به مردم کشور خودشان کنند.

دستگاهیکهموسیقیرامستقیماًبهمغزمیرساند

بررسی کشورهایی که مقصد 
دانشجویان ایرانی هستند

کالف سردرگم خروج سرمایه های ملی از کشور؛
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امکاندرخواستصدورتاییدیه
تحصیلیباحذفقیدزمانومکان

سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و گروه علمی و آموزشــی -  مرکز 
پرورش اعالم کرد متقاضیان صدور تایید مدارک تحصیلی می توانند از هر مکان و در هر 
زمانی با مراجعه به سامانه تاییدیه تحصیلی، درخواست خود را ثبت کنند. مرکز سنجش و 
پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش در مورد مراحل دریافت تاییدیه مدارک تحصیلی 
اعالم کرد که متقاضیان از طریق سامانه تاییدیه تحصیلی emt.medu.ir می توانند صدور 
تایید مدارک تحصیلی اخذ شده پیش دانشگاهی، دیپلم، راهنمایی، متوسطه اول، ابتدایی 

)دوره های 6 ساله( و ابتدایی )دوره های ۵ ساله( کلیه سنوات را تقاضا کنند.
مراحل درخواست تاییدیه تحصیلی

ابتدا متقاضی از طریق تلفن همراه هوشــمند یا رایانه متصل به اینترنت به سامانه 
تاییدیــه مدارک تحصیلی به آدرس emt.medu.ir مراجعه کرده و  با تکمیل فرم های 
تقاضا که شامل اطالعات هویتی، تحصیلی و استعالم گیرندگان است با پرداخت ۲300 

تومان، رسید هزینه و کد پیگیری دریافت می کند.
تقاضا برای استعالم گیرندگان بخش های خصوصی

متقاضیانــی که تقاضا را برای اســتعالم گیرندگان بخش های خصوصی تکمیل 
می کنند دقت کنند که حتما باید عنوان و شناســه ملی ثبت شــده را از بخش خصوصی 
دریافت کنند تا در فرم تقاضا بخش مشخصات استعالم گیرنده، اطالعات درست را وارد 

کنند. برای بخش های دولتی نیازی به اطالعات شناسه ملی نیست.
نحوه دریافت تاییدیه تحصیلی

اســتعالم گیرنده می تواند جهت دریافت تاییدیه مدارک تحصیلی صادر شــده با 
انتخــاب یکــی از روش های زیر و از طریق مکاتبه رســمی با دفتر فناوری اطالعات و 

ارتباطات تقاضای خود را اعالم دارد:
استعالم گیرندگان دولتی:

از طریــق اینترانت گذرگاه خدمات دولت )GSB( دریافت ســرویس تاییدیه 
تحصیلی

kemt.medu.ir از طریق اینترنت دریافت کارتابل
استعالم گیرندگان غیردولتی:

PGSB از طریق اینترنت دریافت سرویس بر بستر گذرگاه عمومی خدمات دولت
از طریق اینترنت درگاه ملی خدمات دولت همراه

در هــر کدام از راهکار ها کد پیگیری و کد ملــی متقاضی، برای دریافت تاییدیه 
تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد.

در کل زمانی که در طول یک سال تعداد تقاضای تاییدیه تحصیلی زیاد باشد و یا 
تعداد بخش هایی که نیازمند رصد تاییدیه تحصیلی هستند، زیاد باشد از راهکار گذرگاه 

خدمات دولت و یا گذرگاه خدمات عمومی دولت استفاده می شود.
مزایای خدمت تحت وب تاییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش

حذف قید مکان و زمان: نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان و یا مکان خاصی نیست 
و خدمت گیرنده از هر مکانی از طریق تلفن، تلویزیون هوشــمند و یا رایانه متصل به 
اینترنت در هر زمانی به سایت emt.medu.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت خواهد 
کرد. حذف تردد های مکانی، در راستای رعایت دستورالعمل های مبارزه با کرونا، حفظ 
و نگهداری محیط زیست، حذف هزینه تردد، ... است. تمام مدارک آموزش و پرورش 

از دوره های تحصیلی از سال 1300 تا کنون قابل استعالم است.
کاهش هزینه: فقط با پرداخت ۲300 تومان، می توان مدارک را استعالم کرد.

گروه علمی و آموزشــی - اینجا 
می خواهیم در رابطه بــا مهمترین ویژگی 
ان الین و لوگــوی این برند صحبت کنیم؛ 
جائیکه انتظار از سوناتا در مقایسه با نسخه 
های اســتاندارد آن کامال افزایش می یابد. 
همزمان با معرفی هیوندای سوناتا مدل ۲0۲0 
به معرفی آن در گروه خودروی عصر ایران 
پرداختیم که جزئیاتش اینجا در دسترس قرار 
دارد. همانطور که عنوان شــد این محصول 
کامال متفاوت از ســابقه سوناتا و بر اساس 
زبان طراحی جدید کمپانی کره ای شــکل 
گرفته اســت. اما برای عالقه مندان سوناتا 
طی روزهای گذشــته یک رویداد جذاب 
خودرویی برگزار شــد کــه طی آن تریم ان 
الین مدل ۲0۲1 معرفی شد. همانطور که می 
دانید تریم ان الین در واقع نسخه پرفورمنس 
محصوالت هیوندای اســت که مدل های 

مختلفی را نیز براساس آن معرفی کرده ایم:
ســوناتا N الیــن 2021؛ زیبا، 

خشن و اسپرت!
اما ســوناتا ان الین 

۲0۲1؛ یک ســدان خوش ساخت با چهره 
ای تهاجمی اســت که طیف گســترده ای 
از مخاطبــان را هدف قــرار می دهد. اینجا 
همچنــان از گریل)جلوپنجره( با الگوی به 
اصطالح "دهان ماهی" استفاده شده است. 
جزئیات اســپرت مانند ورودی هوا آبشش 
مانند در گوشــه های بامپر)سپر( و عناصر 
کرومی نیز بر زیبایی کار افزوده اند. در نمای 
جانبی عالوه بر خط شــانه اثر گذار، رینگ 
های اســتاندارد 1۹ اینچی نیز طراحی فوق 
العاده زیبایی دارند. در نمای عقب نیز چراغ 
اصلی مرتبــط و باریک همراه با دیفیوزر و 
خروجــی های اگزوز کرومی دوقلو خبر از 

پیشرانه ای قدرتمند می دهند!
کابین؛ یک رسم دائمی!

هیوندای همانند گذشته در زمینه ارائه 
یک کابین باکیفیــت و کاربردی به خوبی 
عمل کرده اســت. در این قســمت عالوه 
بر کیفیت مناســب مــواد اولیه بخش های 

مختلف می توان به امکاناتی مانند نمایشگر 
1۲.3 اینچی نشــانگر آمپر، نمایشگر 10.3 
اینچی سیستم سرگرمی، سیستم صوتی از 
برند حرفه ای بوز، تهویه صندلی ها، شارژ بی 
سیم، سیستم تهویه اتوماتیک و ... اشاره کرد.

ایمنی؛ یک سفارش کامل!
در این قســمت باید بــه موارد مقابل 
اشــاره کرد: دوربین با پوشش 360 درجه، 
سامانه پارک خودکار)با استفاده از ریموت 
خودرو و بدون حضور در کابین می توانید 
خــودرو را پــارک کنید( و سیســتم ترمز 
خودکار در دنده عقب، تشخیص هوشمند 
عابر، سنسورهای هشــدار اطراف خودرو 
هنگام پارک، دستیار رانندگی در بزرگراه و 
سیستم کروز کنترل هوشمند)که خودرو را 
بصورت اتوماتیک بین خطوط نگه داشته و 
در عیــن حال فاصله با خودروهای دیگر را 
نیز حفظ می کند(، صندوق عقب با عملکرد 
درب هوشمند، تهویه هوشمند سرد و گرم 
برای صندلی های جلو، دوربین دید عقب با 

هدایتگرهای داینامیک و ...

پیشرانه؛ داغ و آتشین!
اینجا می خواهیم در رابطه با مهمترین 
ویژگی ان الین و لوگوی این برند صحبت 
کنیم؛ جائیکه انتظار از ســوناتا در مقایسه با 
نســخه های استاندارد آن کامال افزایش می 

یابد.
برای ســوناتای اســتاندارد 

داریم:
در قسمت موتور چند گزینه مختلف 
وجــود دارد که به بازارهای هدف این مدل 
مربوط می شــود. موتور ۲ لیتری ۴ سیلندر 
بــا جعبه دنده 6 ســرعته اتوماتیک که این 
مجموعه 1۵۸ اســب بخار خروجی و 1۴۵ 
پوندفوت گشــتاور دارد. موتور ۲.۵ لیتری 
تنفس طبیعی با 1۹1 اســب بخار خروجی 
و گشتاور 1۸1 پوندفوت. موتور 1.6 لیتری 
توربوشــارژ ۴ ســیلندر با 1۸0 اسب بخار 

خروجی و گشتاور 1۹۵ پوندفوت.
در رابطه با N الین:

برای این نمونه از پیشــرانه ۴ سیلندر 
توربوشــارژ ۲.۵ لیتری با ۲۹0 اسب بخار 
خروجی و گشتاور 311 پوندفوت استفاده 
شــده اســت. این مجموعه با جعبه دنده ۸ 

سرعته دوکالچه هماهنگ می شود.
آمار مصرف سوخت برای سوناتای 
ان الیــن ۲0۲1 بــا 1611 کیلوگرم وزن 
و عــدم حضور ســامانه تمام چرخ 
محرک برابر اســت بــا: هر 100 
کیلومتر رانندگی در شهر 10.۲ لیتر، 
در بزرگــراه ۷.1 لیتــر و در حالت 
ترکیبی ۸.۷ لیتــر. قیمت پایه این 
محصول برابر با 33۲00 دالر و در 
نمونه ای که تصویر آن را مشاهده 

کردید 3۴3۹۵ دالر است.
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