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گــروه علمــی و آموزشــی - 
گوشــی های اندروید آپشــن های پنهانی 
دارنــد که کاربردهای بســیاری دارند؛ اما 
تاکنــون نمی دانســتید و از آنها اســتفاده 

نکردید.
1. قفل اپلیکیشن 

گاهی اوقات گوشــی خود را برای 
اســتفاده از گوگل مپ به دوستتان قرض 
می دهید یا برای بازی و سرگرمی، موبایل 
خود را به فرزند یا خواهر و برادر کوچک تر 
می دهید؛ کار شــما به این معنا نیســت که 
اجازه دهید در فایل های شخصی تان بروند 
یا به پیام های خصوصی تان دسترسی داشته 
باشند. می توانید مرحله به مرحله به قسمت 
تنظیمات< امنیت< پین صفحه< روشن 
کــردن  ویژگی هــا )feature( بروید و 
خیال تان راحت باشد که کسی به فضاهای 
خصوصی شما دسترسی ندارد. حاال دیگر 
با خیال راحت موبایل خود را به دوستان یا 
کودکان بدهید. با این کار اگر آنها بخواهند 
از برنامه ی مــورد نظر بیرون بیایند و وارد 
برنامه ای دیگر از جمله اپلیکیشن های پیام 
رسان یا فایل های شخصی شوند، باید پین 
امنیتیی که شــما از پیش انتخاب کردید را 

وارد کنند.
2. دسترســی راحــت ســو 

استفاده گران
رمزهای عبور یک ویژگی امنیتی مهم 
برای جلوگیری از سو استفاده کالهبردارها 
و ســودجویان اســت. اگر موبایل شــما 
هنگامــی که قفل نیســت به دســت این 
افراد بیفتــد باعث نگرانی های گوناگونی 
می شــود؛ اما باید بدانید که ما می توانیم در 
تنظیمات موبایل اندروید خود برای فقل 
موبایل، تایمر تعیین کنیم تا مثال وقتی ۳۰ 
ثانیه از گوشــی دور بودیم صفحه آن قفل 
شود. کافیست به تنظیمات< امنیت< قفل 

هوشــمند بروید و آن را فعال کنید. 
می توانید تایمرهای متفاوتی 

را انتخاب کنید.
قفــل   .3
وقتی  خــودکار؛ 
شما همراه گوشی 

خود نیستید
می توانیم بــا مراجعه به 

 smart lock on-body( قســمت
detection( قفل هوشــمند شــخصی 
خــود را انتخاب کنیم که وقتی رمز را وارد 
می کنیم تا زمانی که خودمان موبایل را قفل 
نکنیم دیگر موبایل قفل نشود. در این گزینه 
موبایل اندروید، نشانه هایی فیزیکی مانند 
دست چپ یا راست بودن، صدا و صورت 

را شناســایی و ثبت می کند که اگر شما در 
اطراف موبایل خود نبودید، قفل شود.

4. محــدود کــردن اعالن هــا، 
هنگامی که تمرکز می کنید

می توانید با استفاده از گزینه ی داخل 
عکس زیر، اعالن هــای خود را مدیریت 
کنید و انتخاب کنیــد که اعالن های کدام 
برنامه  برای شــما نشان داده شود به نوعی 

می توانیــد آنهــا را محــدود کنید؛ حتی 
تماس هایتان را. فقط اگر کســی در عرض 
۱۵ دقیقــه ۲ بار با شــما تماس بگیرد، در 

اعالن های شما می آید.
5. بــرای اعــالن برنامه های 
مختلــف می توانیــد بلندی صدای 

متفاوتی را انتخاب کنید
می توانید بــرای برنامه های متفات 
عالوه بر این که صداهای مختلفی انتخاب 
کنید، بلنــدی  متفاوتی را نیز برگزینید. 
به تنظیمات< اپلیکیشــن بروید و 
برای آنها بلندی صدای متفاوتی 

را انتخاب کنید.

۵ آپشن پنهان در گوشی های اندروید

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران تشریح کرد:

علت نمایان شدن لکه های 
خورشیدی   

گروه علمی و آموزشــی - مسعود 
عتیقــی مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران 
اظهار کرد: خورشــید با رنــگ زرد و در 
رده طیفی G به عنوان منبع انرژی ســامانه 
خورشــیدی ما، تنها یک کره ســوزان و 
بدون عالئم ســطحی نیست؛ بلکه ضمن 
داشــتن الیه های داخلی و دارا بودن جو 
و الیه های جوی، در ســطح خود عالئمی 
همچون شراره های خورشیدی و لکه های 
خورشیدی را در معرض دید پژوهشگران 

قرار می دهد.
 پس از ابداع تلســکوپ و استفاده 
از پاالیه هــای »فیلتــر« مخصوص رصد 
خورشید و مشاهده این لکه ها که از دیگر 
عوارض ســطحی خورشــید به حساب 
می آیند، علت ایجاد آن در هاله ای از ابهام 
بود و نظریه های مختلفی برای شکل گیری 

آن ها ارائه می شد.
او در ادامه گفت: امروزه بر اســاس 
منطقی تریــن نظریات و آخرین یافته های 
علمی ایــن گونه می دانیم کــه لکه های 
خورشــیدی حاصــل گــردش وضعی 
خورشــید و َدوران آن بــه دور محــور 
اســت، که به خاطر گازی بودن خورشید 
و تفاوت سرعت چرخش در عرض های 
جغرافیایی خورشید که از استوا به سمت 
طرفین و قطب ها کم و کمتر می شــود؛ در 
نتیجه خطوط قدرتمند مغناطیسی اطراف 
خورشــید دچار پیچ و تابی می شــود که 
بروندادِ »خروجی« انرژی خورشــیدی از 
بعضی نقاط سطحی مهر تابان امکان پذیر 
نبوده و یا به عبارت صحیح تر با شــدِت به 

مراتب کمتری رخ می دهد.
عتیقی افزود: دمای سطحی خورشید 
که حدود ۶ هزار درجه ســانتیگراد است 
در مناطقی که لکه های خورشیدی شکل 
می گیرند حدود ۲ هزار درجه ســانتیگراد 
کمتر بوده و به همین دلیل آن نقاط به نسبت 
بقیه سطح خورشید تیره تر به نظر می رسند 
و ما از درون تلسکوپ های مجهز به فیلتر 
مخصوص مشــاهده خورشید به صورت 
نقاط ســیاه رنگی بر روی سطح درخشان 
خورشید آن ها را مشــاهده می کنیم. این 
در حالی اســت که دمای سطحی لکه های 
خورشــیدی چیزی حدود چهــار هزار 

درجه سانتیگراد است.
عمر لکه های موجود در سطح 

خورشید چقدر است؟

مدیر انجمن نجــوم آماتوری ایران 
ادامــه داد: بــا مطالعه بیشــتر این لکه ها 
مشخص شــده که لکه ها به صورت زوج 
بر روی خورشــید و بیشتر در عرض های 
جغرافیایی ۵ تا ۴۰ درجه شمال و جنوب 
اســتوای خورشید دیده می شوند و دارای 
قطبش مغناطیسی هستند، به این صورت 
که یکی از زوج لکه ها قطبش N و دیگری 
قطبــش S دارد. ابعــاد لکه ها نیز بســیار 
متفــاوت بوده و برخــی از آن ها کوچک 
و برخی حتی به قدری بزرگ هســتند که 
اگر از عینک مخصوص رصد خورشید بر 
روی چشــم استفاده کنیم، لکه های بسیار 
بزرگ بدون نیاز به تلســکوپ و صرفا با 
پاالیه خورشــیدی بر روی چشــم دیده 

می شوند. 
عمر لکه ها کوتاه اســت و طی چند 
روز در ســطح خورشــید ایجاد و ناپدید 
می شــوند؛ هر چند کــه لکه هایی با عمر 
چند ده روزه و یا چند ماهه نیز در ســطح 

خورشید تا کنون گزارش شده است.
او در ادامــه بیان کرد: ایجاد و حذف 
لکــه ها، چرخه ای را در خورشــید ایجاد 
می کند که به طور میانگین ۲۲ سال به درازا 
می انجامــد و در هر چرخــه دو نیم دوره 
وجود دارد که به طور میانگین هر نیم دوره 
۱۱ ســال است؛ به این معنی که در برخی 
سال ها خورشید در کمترین فعالیت خود 
بوده و به مرور طی حدود پنج و نیم سال به 
بیشینه فعالیت می رسد. یعنی طی ۵ سال و 
نیم به مرور لکه ها بر روی خورشید بیشتر 

و بیشتر ایجاد و ناپدید می شوند.

 ســپس در ۵ سال و نیم بعدی میزان 
لکه های ایجاد شده در سطح خورشید کم 
می شــود تا به کمینه رسیده و بدین ترتیب 
یک نیم دوره پایان می پذیرد. بدیهی است 
در نیــم دوره بعــدی همین اتفــاق، اما با 

قطبش معکوس لکه ها رخ می دهد.
شروع فعالیت خورشیدی در 

دوره جدید
عتیقــی اظهــار کــرد: چرخه های 
خورشیدی دارای شماره های مخصوصی 
هنگام مطالعه و بررســی هســتند. در ۲۵ 
شــهریور امســال یک گروه بین المللی 
از متخصصــان اعالم کردنــد که چرخه 
خورشــیدی جدید آغاز شــده و نام این 
چرخه، چرخه شــماره ۲۵ خورشــیدی 
اســت؛ هر چند که چرخه ۲۵ خورشــید 
رسما در دسامبر ۲۰۱۹ »دی ماه ۹۸« زمانی 
که حداقل فعالیت های خورشیدی رخ داد 
و پایان چرخه خورشــیدی ۲۴ محسوب 

می شود، آغاز شد.
 امــا از آنجا که اتفاقــات مرتبط با 
خورشید بسیار متغیر است محاسبه زمان 
شــروع هر چرخه جدیــد گاهی اوقات 
ماه ها به طول می انجامد. اخیرا عکس های 
متعددی توسط رصدگران از اقصی نقاط 
جهان از خورشــید و لکه های خورشیدی 
تهیه شده است که تائید مجددی بر شروع 
فعالیت خورشیدی در دوره جدید است.

او ادامــه داد: از آنجــا کــه در کنار 
لکه های خورشــیدی مناطق روشــن تر 
از ســطح خورشید )ســفید رنگ( ایجاد 
و تحت عنوان شــراره خورشــیدی از آن 

یاد می کنیم و همچنیــن اتفاقات دیگری 
در ســطح و جو خورشــید را نیز می توان 
بــه این لکه ها نســبت داد که در نهایت با 
وجود فوران های خورشیدی و گسیل باد و 
طوفان خورشیدی در منظومه خورشیدی 
مــا، اثراتی نیز بر روی ســیارات از جمله 
زمین و جو آن پدیــدار می کند؛ به همین 
دلیل است که مراکز مطالعات خورشیدی 
متعــددی در اقصی نقــاط دنیا به صورت 
دقیــق و جدی مطالعات خورشــیدی را 

دنبال می کنند. 
در کشــور ما نیز تا پیش از احداث 
اتوبــان حکیم و باز کردن خیابان امیر آباد 
شــمالی و اتصال آن با بزرگراه حکیم که 
باعث نابــودی رصدخانه خورشــیدی 
دانشــگاه تهران شد، این رصد خانه تحت 
مدیریت دکتر ایرج ملک پور تقویم شناس 
کشورمان اداره می شد و تا سال های میانی 
دهه ۶۰ خورشــیدی نیــز گزارش های 
مطالعات خورشــیدی این رصد خانه به 

مراکز معتبر علمی دنیا ارسال می شد.
مدیر انجمن نجــوم آماتوری ایران 
ادامه داد: یکی دیگر از فعاالن اولیه در رصد 
خانه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بانوی فقید 
سرکار خانم دکتر آلینوش طریان بود که در 
۱۸ آبان ماه امســال، یکصدمین سال تولد 

این بانو برگزار شد. 
نکتــه جالب اینجاســت کــه گویا 
بــه روش هایی هــر چند ناشــناخته در 
گذشته های دور و در زمانی که تلسکوپ 
و فیلتر های مخصوص رصد خورشــید 
ابداع نشــده بودند، مشاهده این لکه ها و 
ارتباط آن ها بــا فراوانی بارندگی و رونق 
کشــاورزی بر روی کره زمین مطرح بوده 
است! که برای اطمینان از درستی آن الزم 
است تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام 

شود.
عتیقــی در پایــان درباره نــگاه به 
خورشــید و مضرات آن نیز توضیح داد: 
هرگز و هرگز نباید بدون فیلتر مخصوص 
رصد خورشــید حتی برای لحظه کوتاهی 
به خورشــید نگاه کنیم؛ چرا که صدمات 
جبران ناپذیری برای چشم انسان به دنبال 
دارد و حتی می توانــد صدمات این نگاه 
کردن مســتقیم و یا در شــرایط ابری و یا 
با فیلتر های غیراســتاندارد به خورشــید، 
در ســنین باالتر مشکالتی را برای افراد به 

همراه داشته باشد.
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گروه علمی و آموزشی - مدیرکل 
دفتــر آموزش متوســطه نظــری آموزش 
و پــرورش دربــاره چگونگــی برگزاری 
امتحانات نیمسال اول و دوم دانش آموزان 

در ایام کرونا توضیح داد.
عباس سلطانیان  مدیرکل دفتر آموزش 
متوســطه نظری آموزش و پرورش  درباره 
 چگونگی برگزاری آزمون های نیمسال اول 
و دوم با توجه به شــرایط شیوع کرونا بیان 
کرد: برای امتحانات نیمسال دوم و پایان سال 
شورای عالی آموزش و پرورش مصوبه ای 
را ۱٧ مــرداد تصویب کرد و اخیرا هم اعالم 
شــد که به موجب آن برگزاری آزمون های 
خرداد پایه نهم و دوازدهم به طور حضوری 

خواهد بود. 
او ادامه داد: اگر آموزش ها به گونه ای 
باشــد که تا خرداد سال آینده شرایط قرمز 
باشد و آموزش مجازی را داشته باشیم به جز 

پایه نهم و دوازدهم سایر پایه های تحصیلی 
آزمون غیر حضوری دارند که ضوابطی برای 
چگونگی برگزاری آن در نظر گرفته شده و 

اعالم خواهد شد.
 مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری 
آموزش و پرورش تصریح کرد: خرداد آینده 
تمام آزمون های دوره بزرگســاالن، جهش 
تحصیلی و تغییر رشته هم به طور حضوری 

خواهد بود.   
 تدویــن ضوابــط برگــزاری 

امتحانات داخلی   
 سلطانیان به روند برگزاری ارزشیابی 
نیمسال اول هم اشاره کرد و گفت: امتحانات 
نیمسال اول داخلی است و سنوات گذشته 
هم شیوه نامه های ابالغی متناسب با شرایط 

برای این آزمون در نظر گرفته می شد.   
 او ادامــه داد: مرکز ســنجش و پایش 
کیفیــت آموزش و پــرورش در حال تهیه 

ضوابط مربوط به برگزاری امتحانات داخلی 
متناســب با نوع آموزش ها و شرایط دانش 
آموزان در مناطق مختلف کشــور است و 
ظرف چند روز آینده آن را ابالغ خواهد کرد.   

 مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری 
آموزش و پرورش اظهــار کرد: در بعضی 
مناطق که شــرایط ســفید داشتند آموزش 
حضــوری بود و در برخی مناطق شــرایط 
قرمز و آموزش غیرحضوری را داشــتیم که 
با توجه به اینکه آزمون هماهنگ در نیمسال 
اول نداریم بنابراین متناســب با هر منظقه 

ضوابطی در نظر گرفته می شود.   
کاهش حجم مطالب درســی در 

ارزشیابی نیمسال اول
 ســلطانیان در پاســخ به این پرسش 
که آیــا آزمون های غیرحضوری در شــاد 
برگزار می شــود یا خیر، گفت: سال گذشته 
برای برگزاری آزمون ها از تمام روش های 

ممکن که مورد تایید معلمان بود استفاده شد 
و بر این اســاس برخی از اقدامات مربوط 
به فعالیت ها در بســتر مجازی و برخی هم 
دیگر فعالیت های دانش آموزان در طول سال 
تحصیلی بود، امسال هم به همین منوال پیش 
می رویم و مجموع ارزیابی های معلم مالک 

عمل خواهد بود.   
 او درباره کاهش حجم مطالب درسی 
در ارزشیابی نیمسال اول تحصیلی بیان کرد: 
براساس ضوابط قانونی برای دوره متوسطه 
در نیمسال اول دانش آموزان باید ۵۰ درصد 
محتوای درسی را امتحان دهند که با توجه به 
کاهش زمان آموزش در مناطق قرمز در این 

مورد تجدید نظر خواهد شد.   

جزئیات برگزاری امتحانات دانش آموزان
در ایام کرونا

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری آموزش و پرورش اعالم کرد:

گروه علمی و آموزشی - یک مشاور 
تحصیلی و کنکور به بیان توضیحاتی درباره 
چند نکته مهم که هر داوطلب کنکوری باید 
آن ها را رعایت کند، پرداخت. پدارم فیاضیان 
مشــاور تحصیلی و کنکور درباره نکاتی که 
هــر داوطلب کنکور برای مطالعه باید آن را 
رعایت کند، گفت: محققان کشف کرده اند 
که مغز در حیــن خواب، حافظه را تقویت 
می کند و به همین دلیل بیشتر مسائلی را که 
پیــش از خواب به آن ها فکر می کنید را بهتر 
به یاد خواهید آورد، پس بهتر اســت زمانی 

که خوابتان می آید درس بخوانید. او افزود: 
برای یادگیری بهتــر دروس تکرار مطالب 
درســی با فاصله طوالنی توصیه می شود. به 
این صورت که مطالب را به چند قســمت 
تقسیم کرده و در یک مدت طوالنی مطالعه 
کنید. فیاضیان در ادامه بیان کرد: نکته بعدی 
در یادگیری مطالب درسی شبیه سازی آن ها 
به صورت داستان است تا هنگامی که دانش 
آموز می خواهد این مطالب را یادآوری کند با 
تکرار داستان آن را به خاطر بیاورد. همچنین 
عوض کردن مکان مطالعه در یادگیری بسیار 

موثر خواهد بود، ســعی کنیــد مکان های 
مختلفــی را برای مطالعه انتخاب کنید، زیرا 
این اقدام باعث قدرت بیشــتر در به خاطر 
ســپردن مطالب درسی می شود. این مشاور 
تحصیلی و کنکور ادامه داد: سعی کنید پس 
از مطالعه مطالب را از خودتان ســوال کنید، 
زیرا باعث مرور مطالب می شود. همچنین 
برای داشتن مطالعه مفید بهتر است مطالب 
را روی کاغذ بنویسید و از قسمت های مهم 
یادداشت برداری کنید. او اظهار کرد: خواندن 
مطالب با صدای بلند نیز در یادگیری دروس 

بسیار موثر اســت، زیرا عالوه بر اینکه یک 
بــار مطالب را می خوانیــد یک بار هم آن را 
می شــنوید. فیاضیان ادامــه داد: بعد از تمام 
شــدن هر بخش از مطالعه یک جایزه برای 
خودتان در نظر بگیرید تا به این وسیله انگیزه  
خــود را باال ببرید. این مشــاور تحصیلی و 
کنکور گفــت: در هنگام مطالعه قطع کردن 
اینترنت، کنار گذاشتن تلفن همراه و دوری 
از فضای مجازی برای باال بردن تمرکز اقدام 
مهمی است که هر داوطلب کنکوری باید به 

آن توجه کند.

نکاتی که کنکوری های ۱۴۰۰ برای مطالعه باید رعایت کنند

گروه علمی و آموزشــی -  معاون 
آموزش ابتدایی گفت: طرح تحولی خوانا 
از اول دی در ۵ درصــد از مدارس ابتدایی 

کشور آغاز می شود.
رضــوان حکیم زاده معاون آموزش 
ابتدایی در افتتاحیه دوره تربیت مدرسان 
کشــوری که به طور ویدئو کنفرانســی 
برگزار شــد، به چگونگــی اجرای طرح 
خوانا اشاره و اظهار کرد: در نظام آموزشی 
کشــور فقط دانش آموزان شــاگرد اول، 
دوم و ســوم اجازه صحبت کردن دارند و 
این فرصت بیــش از دیگر دانش آموزان 
برایشان فراهم است در حالی که خروجی 
کار به جای برگــه امتحانی باید در رفتار 

دانش آموز ارزشیابی شود.
او افــزود: با ایجــاد و اجرای طرح 
خوانــا در نظر داریم تا مهارت های هدف 
گذاری شــده برای هــر پایه تحصیلی را 
برای هر دانش آموز با هر سطحی به شیوه 

مطلوب اجرایی کنیم.
معاون آموزش ابتدایی با اشــاره به 
اینکه در مقطع ابتدایی سه مهارت تربیت، 
مســئولیت پذیری و جــرات پذیری در 
دانش آموزان مورد توجه اســت، گفت: 
دانش آمــوزان باید نه گفتن در مواقع لزوم 

بدون توسل به خشونت را بیاموزند.
حکیــم زاده بیان کرد: طرح خوانا را 
در ۵ درصــد از مــدارس از اول دی آغاز 

خواهیــم کرد و به دنبال اجرای این طرح 
توانمندســازی معلمان مجری توســط 
مجریان کشوری همچنین توانمندسازی 
مدرســان کشــوری و تهیه بســته های 

آموزشی در دستور کار است.
معاون آموزش ابتدایی با اشــاره به 
مراحل اجرایی طرح خوانا افزود: اجرای 
عملیاتی طــرح در کالس هــای درس، 
اجرای پیش آزمــون مهارت های زبان و 
آداب و مهارت های زندگی دانش آموزان 
از جمله مراحل اجرای کار اســت که در 

کالس ها دنبال می کنیم.
معاون آموزش ابتدایی گفت: در نظر 
داریم تــا در طرح خوانا یادگیری فعال و 

مناسب، مهارت های زبانی و مهارت های 
زندگی آموزش داده شود.

حکیم زاده گفت: مشارکت فعال در 
زمینه اطالع رسانی درباره اجرای طرح به 
مدارس، والدین و دانش آموزان همچنین 
نظارت بر اجرای بســته تحولی خوانا در 
مدارس هم از دیگر اهدافی اســت که به 

آن توجه می شود.

اجرای طرح خوانا از اول دی در مدارس ابتدایی
رضوان حکیم زاده مطرح کرد:

گروه علمی و آموزشــی -  برای 
سیســتم ترمز این هیوالی ایتالیایی از برند 
حرفه ای برمبو ســری کربن-ســرامیک 
اســتفاده شــده که فناوری آن به مسابقات 

فرمول۱ مربوط می شود.
المبورگینی نســخه ویژه ای از مدل 
هوراکان را با نــام STO رونمایی کرد که 

مجوز اســتفاده در جاده های شــهری را 
دارد. این خودرو با نام کامل ســوپر تروفئو 
اومولوگاتــا و با کد اختصــاری اس تی او 
جایگزین پرفورمانته در ســال ۲۰۲۱ می 
شــود. اومولوگاتا در زبان ایتالیایی به معنی 
"تایید شده و هماهنگ" است که به قابلیت 
های جاده ای یــک خودروی مخصوص 

پیست اشاره دارد.

ایــن خودرو در مقایســه با نســخه 
استاندارد پرفورمانته نزدیک به ۴۳ کیلوگرم 
ســبک تر شده است. چر خ های ۲۰ اینچی 
منیزیومی، کاهش وزن ۲۰ درصدی شیشه 
جلو، به کار گیری پنل های فیبرکربن بالغ بر 
٧۵ درصد ســطح بدنه و ... بخشی از برنامه 
های مهندسی وزن المبورگینی در این مدل 

بوده است.
بــا این تدابیــر وزن هــوراکان اس 
تــی او بــه ۱۳۳۹ کیلوگــرم 

رسیده که دقیقا برابر با یک خودروی جمع و 
جور شهری مجهز به موتور ۳ سیلندر است!
بهبود شــرایط ائروداینامیک بدنه در 
تمامی قسمت ها، بهبود تنفس و مدیریت 
دمای موتور از دیگر تغییرات قابل اشــاره 

است.
برای سیستم ترمز این هیوالی ایتالیایی 
از برند حرفه ای برمبو سری کربن-سرامیک 
اســتفاده شــده که فناوری آن به مسابقات 

فرمول۱ مربوط می شود.
در بخش پیشــرانه و میزان خروجی 
تغییراتی بوجود نیامده و توان هوراکان اس 
تی او از یک تپنده ۵.۲ لیتری ۱۰ ســیلندر با 
۶۳۰ اســب بخار خروجی و گشتاور ۵۶۵ 
نیوتن متر تامین می شود. خودرو طی ۳ 
ثانیه از حالت توقف به سرعت ۱۰۰ 
کیلومتر برساعت می رسد و ۹ ثانیه 
الزم دارد تا ۳۱۰ کیلومتر برساعت 

را نیز ثبت کند.
قیمت پایه این خودرو 
در آمریکا برابــر با ۳۲٧۸۳۸ 

دالر است.

هوراکان STO؛ المبورگینی هم وزن با یک 3 سیلندر شهری!


