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رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مطرح کرد؛

شرایط تنفس بازپرداخت وام های دانشجویی برای 
دختران و پسران

  رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به بیان توضیحاتی درباره تنفس بازپرداخت وام های دانشجویی برای دختران و پسران پرداخت.

گــروه علمی و آموزشــی-    
اسپیکر ســری sound هوآوی یک 
اسپیکر رده باال است که با ارائه کیفیت 
و قابلیت های یک دســتگاه حرفه ای، 
به دلیل قیمت مناســب در دســترس 

بسیاری از کاربران نیز قرار دارد.
حوزه صدا یــک از بخش هایی 
اســت که هوآوی در چند ســال اخیر 
به آن وارد شده است. معموال هوآوی 
بــرای ورود به هر حیطــه جدیدی از 
تجربه های همکاران بین المللی و درجه 
یک بهره می بــرد. از »پورش دیزاین« 
)Porsche Design( در طراحی و 
»الیکا« )Leica( در ســاخت دوربین 
 )Devialet( »تا شرکت معتبر »دویاله
برای ســاخت سیســتم های صوتی، 
همگی از همکاران بین المللی هوآوی 

محسوب می شوند.
شرکت فرانسوی »دویاله« یکی 
از شرکت های پیشرو در زمینه ساخت 
اســپیکر، امپلی فایر و هدفون است که 
دفتر مرکــزی آن در پاریس قرار دارد. 

شروع همکاری این شرکت با هوآوی 
بــه ســال 2019 و ســاخت هوآوی 
Sound X باز می گردد. امحصوالت 
جدید، هــوآوی Sound نام دارد که 
شامل یک سری از محصوالت جدید 

هوآوی خواهد بود.
هــدف اصلی این دو شــرکت 
در ســاخت این محصــول ارائه یک 
محصــول با کیفیت و صدای حرفه ای 
اســت که بتواند این رده کیفیتی را به 
نحوی به دوست داران موسیقی در هر 
سطحی ارائه دهد،  که نیازی به پرداخت 

هزینه هنگفت برای آن نباشد.
برای ساخت اســپیکر هوآوی 
Sound شرکت »دویاله« از طرح های 
اختصاصی خود اســتفاده کرده است. 
این طرح خاص توسط این شرکت به 
ثبت رسیده و فقط »دویاله« حق استفاده 
از آن را دارد. در این سیســتم از چهار 
اسپیکر استفاده شده است. یک »ووفر« 
)Woofer( 4 اینچــی بــا توان چهل 
وات در هــوآوی sound وجود دارد 

 )Bass( »که وظیفه تولید صدای »بیس
را بر عهده دارد.

3 اسپیکر دیگر از نوع 5 وات بوده 
که بازه صدایی کاملی داشــته و برای 
پخش بقیه قســمت های موسیقی به 
کار می آید. این 4 اسپیکر در هماهنگی 
کامل با یکدیگر موســیقی با کیفیتی 
را ارائــه می دهند. صــدای خروجی 
اســپیکر قدرت زیادی دارد به شکلی 
که در مقایسه با اندازه کوچک آن کمی 

غیرمنتظره به نظر می رسد.
اسپیکر جدید کمی از مدل قدیمی 
خود کوچکتر اســت، اما با این وجود 
از لحاظ میزان و کیفیت صدا چیزی از 
آن کم ندارد. برای پرطنین شدن صدای 
اســپیکر، »دویاله« از دو رادیاتور کنار 
یکدیگر استفاده کرده است که هر کدام 
دیگری را تقویت می کند. این سیستم از 
نویز ایجاد شده توسط دیفراگم اسپیکر 
کاسته و بر ثبات صدا در میزان صدای 
باال می افزاید. این فناوری توســط این 
شرکت Push-Push نام گذاری شده 

است.
اســپیکر هوآوی sound امکان 
ارائه صدایی قدرتمند، بدون نویز و با 
ثبات حتــی در میزان صدای باالی 90 
db )دسی بل( را نیز دارد. صدای »بیس« 
قدرتمند نیز یکی از شاخصه های این 
سری محصوالت بوده است که در هر 
محصول جدید از این ســری، سطح 

جدیدی از آن را ارائه می دهد.
 به کمک فناوری SAM شرکت 
»دویاله« که در آن از دو واحد »پســیو« 
)Passive( در کنــار »ووفر« اصلی 
 )Vibration( استفاده شــده، لرزش
کافی در اســپیکر ایجاد شده و صدای 
»بیســی« عمیق تر و کامل تر خواهیم 
داشــت. این صدا به صدایی که در یک 
کنسرت تجربه می کنید بسیار نزدیک 
اســت، در حالی که در فضای راحت 

منزل حضور دارید.
فناوری space »دویاله« به کمک 
یک سری »توئیتر« )Twitter( خاص 
که هر کدام تا 120 درجه را پوشــش 

می دهنــد، امــکان پوشــش صوتی 
360 درجه را فراهم کرده اســت. این 
فناوری تمامی اتاق را پوشــش داده و 
در عمــل در همه جا صدایی با کبفبت 
و قدرتمند شــنیده می شــود. اسپیکر 
Sound هــوآوی ســاختار ســنتی 
 )Surround( سیستم صدای فراگیر
را بر هر زده اســت. در این شیوه باید 
از چند اسپیکر مختلف استفاده کرد که 
به صورت منظم در اطراف اتاق چیده 
شده باشند. اما اسپیکر هوآوی بدون نیاز 
به این ســاختار، صدای فراگیر را ارائه 
می دهد. این اتفــاق به کمک فناوری 
خاصی اتفاق می افتــد که صدای هر 
کانال صوتی خاص را به سمت درست 
آن هدایت می کند در این حالت صدای 
مورد نظر از همان قسمتی که باید شنیده 

شود، پخش می شود.
چهار حالــت صدایی مختلف 
برای هــوآوی Sound در نظر گرفته 
شده است. حالت مخصوص صدای 
Hi- کنسرت، صدای خواننده، صدای

Fi و حالت مخصوص صدای »بیس« 
از جمله این حاالت مختلف اســت. 
به کمک این حالت انواع موســیقی از 
کالســیک یا حتی »راک« )Rock( با 

بهترین تنظیمات قابل پخش هستند.
بــرای راحتی بیشــتر؛ هوآوی 
Sound مجهــز به انواع ورودی های 
مختلف شــده اســت که می توانند به 
راحتی دســتگاه شما را به این اسپیکر 
متصــل کنند. اســتفاده از »بلوتوث«، 
 3.5 موســیقی  درگاه  و   UPnP
میلی متــری AUX در این دســتگاه 

وجود دارد.
این اسپیکر با یک تماس کوتاه از 
دستگاه پخص موسیقی مانند گوشی 
هوشــمند به بدنه خود متصل شده و 
نیازی به تنظیمــات زیاد برای این کار 
نیست. همچنین امکان اتصال از طریق 
»بلوتــوث« نیز برای این اســپیکر در 
نظر گرفته شــده است. این نوع اتصال 
قابلیت جابجایی تا 990 کیلوبایت در 
ثانیه اطالعات را دارد که دوبرابر حالت 

معمول اســت و امکان استریم خوش 
کیفیت موســیقی از دستگاه به اسپیکر 

را می دهد.
در بخــش طراحی نیــز همان 
ساختار جذاب و طرح شیک هوآوی 

sound X دوباره تکرار 
شده است. در بخش 
اســپیکر  باالیــی 
روکشــی بــراق و 
صاف مانند یک پیانو 
مورد اســتفاده قرار 
گرفتــه و در بخش 
پائینــی از یک نوع 
فیبر خاص استفاده 
شــده که به انتقال 

صدا کمک می کند.
همــکاری دو 
بین المللی  شرکت 
معتبر یعنی هوآوی 
و »دویاله« منجر به 
تولید یک اســپیکر 

درجه یک و حرفه ای 

شده که در تمامی بخش ها کامل بوده و 
صدایی حرفه ای را در دسترس همگان 

قرار می دهد.

Devialet هوآوی، مهندسی مشترک با Sound اسپیکر

گــروه علمی و آموزشــی-   
ناصــر مطیعی رئیس صنــدوق رفاه 
دانشــجویان وزارت علوم، تحقیقات 
و فنــاوری دربــاره شــرایط تنفس 
وام هــای دانشــجویی، گفت: تنفس 
وام های دانشــجویی به صورت کلی 
9 ماه بعد از فراغت از تحصیل اســت. 
البته بازپرداخت وام های دانشــجویی 
دانشجویان پسر که سربازی دارند بعد 
از فراغت از تحصیل و گذراندن 2 سال 

خدمت سربازی شروع می شود.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان 
وزارت علوم توضیح داد: به طور کلی 
پس از فراغت از تحصیل به دانشــجو 
یک ســال زمان داده می شود تا شغل 

پیدا کند.

او گفت: دانشــجویانی که در هر 
مقطع تحصیلی مشــغول به تحصیل 
بوده و از وام یا تسهیالت صندوق رفاه 
دانشجویان استفاده کرده اند، باید پس 
از فراغت از تحصیل نسبت به پرداخت 
کل بدهی به حساب صندوق رفاه و یا 

اخذ دفترچه اقساط اقدام کنند.
مطیعی توضیح داد: در صورتی که 
پس از 9 ماه برای گرفتن دفترچه قسط 
مراجعه نشود، دیگر امکان قسط بندی 
بدهی وجود ندارد و دانشجو باید کل 
بدهی را یک جا پرداخت کند. صندوق 
مجاز اســت از زمــان دریافت وام تا 
شــروع اولین سررسید بازپرداخت، 4 
درصد کارمزد به صورت روز شمار از 

وام های دانشجویی دریافت کند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان 
وزارت علوم با بیان اینکه تعداد و مبلغ 
اقســاط بهره مندان از مزایای صندوق 
رفاه دانشجویان با توجه به میزان بدهی 
حداقل یک ســال و حداکثر پنج سال 
توســط صندوق تعیین خواهد شد، 
افزود: بهره مندان از وام های دانشجویی 
صندوق در صورتــی که یک یا بیش 
از یک قســط معوق داشته باشند و یا 
در زمان تعیین شــده نسبت به تعیین 
وضعیــت بدهــی و دریافت دفترچه 
اقســاط اقــدام نکنند، در فهرســت 
بدهکاران بانک مرکزی قرار خواهند 

گرفت.
سایر شــرایط بازپرداخت 

وام دانشجویی

بهره مندان از وام های دانشجویی 
صندوق که دفترچه بازپرداخت اقساط 
را دریافت کرده اند در صورتی که بیش 
از 10 قسط متوالی در پرداخت اقساط 
خود تأخیر داشــته باشند، کل بدهی 
آنان )اعم از اصل، کارمزد و خسارات 
متعلقه( به دین حال تبدیل شده و باید 
به صورت یکجا و در یک مرحله واریز 

شود.
معاونت های آموزشی دانشگاه ها 
و مراکــز آموزش عالی محل تحصیل 
دانش آموختگان موظف هستند پس 
از اســتعالم از معاونت دانشجویی و 
فرهنگــی و اداره رفاه دانشــگاه ها در 
خصــوص آخریــن وضعیت بدهی 
آنان و احراز عدم وجود اقساط معوق 

نســبت به صدور هر گونه تأییدیه و یا 
گواهی تحصیلی حســب مورد برای 
ارائه به دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی 
و سایر نهاد ها و سازمان های متقاضی 

اقدام کنند.
صدور تســویه حساب برای هر 
مقطع تحصیلی، منوط به پرداخت کل 
بدهــی در آن مقطع تحصیلی و مقاطع 

تحصیلی قبلی است.
تســلیم اصل مــدرک تحصیلی 
و ریز نمرات اســتفاده کنندگان از وام 
صندوق، بعــد از پرداخت کل بدهی 
و انجام تعهــدات قانونی دیگر امکان 

پذیر است.
دانشــجویان بهره مند از وام های 
دانشــجویی صندوق که بر اســاس 

قوانین و مقررات آموزشــی دانشگاه، 
امکان ادامه تحصیل و فراغت )در مقطع 
تحصیلی پذیرش شده( را نداشته، ولی 
واجد شــرایط اخذ مــدرک در دوره 
معــادل و یا پایین تر از مقطع تحصیلی 
قبولی قبلی باشــند همانند دانشجوی 
انصرافی تلقی شــده و ملزم به تسویه 
کل بدهی به صورت یکجا به صندوق 

هستند.
در خصوص دانشجویان انتقالی 
و همچنیــن در صــورت تغییر دوره 
تحصیلی دانشــجو از روزانه به نوبت 
دوم طبق ضوابط آموزشی دانشگاه، کل 
بدهی دانشجو به پایان فارغ التحصیلی 

او در همان مقطع منتقل خواهد شد.
صندوق مجاز اســت نسبت به 

وصول مطالبــات دولت و هزینه های 
متعلقه در مورد دانشجویان و یا دانش 
آموختگانی که از پرداخت اقساط وام 
خــود خودداری کــرده اند در مراجع 
قانونی از اولین تا آخرین مرحله اقامه 

دعوی کند.
دانــش آموختگان فاقد بضاعت 
مالی که بدهی آنان به دین حال تبدیل 
شــده اســت در صورت ارائه دالیل، 
مدارک و مســتندات کافــی مبنی بر 
عدم بضاعت مالی، به تشخیص رئیس 
صندوق مجموع بدهــی آنان )اعم از 
اصــل، کارمزد و خســارات متعلقه( 
حداکثر تا 36 قســط متناسب با میزان 

بدهی قابل تقسیط مجدد است.
در صورتی که دانشجویان مقطع 

کاردانی به مدت 4 نیمسال، کارشناسی 
پیوسته به مدت ۸ نیمسال، کارشناسی 
ناپیوسته به مدت 4 نیمسال، کارشناسی 
ارشــد پیوســته به مدت ۸ نیمسال، 
کارشناســی ارشد ناپیوسته به مدت 4 
نیمســال، دکتری ناپیوسته به مدت ۸ 
نیمســال و دکتری تخصصی پیوسته 
به مدت 16 نیمســال از آغاز تحصیل 
آنان گذشــته باشد و شامل گروه های 
منصــرف از تحصیل، ترک و یا اخراج 
از تحصیل نیز نشوند، باید حداکثر تا 9 
ماه بعد از مدت زمان فوق با بازپرداخت 
بدهــی خــود به صــورت یکجا و یا 
دریافت دفترچه اقساط مطابق قوانین 
صندوق رفاه دانشــجویی نســبت به 

تعیین تکلیف بدهی خود اقدام کنند.

گــروه علمی و آموزشــی-   
مدیــرکل دفتر آموزش هــای فنی 
و حرفــه ای و کاردانــش وزارت 
آموزش و پرورش با اشاره به پیگیری 
در اولویــت قــرار گرفتــن جذب 
فارغ التحصیالن، رفع کمبود شــدید 
نیروی انسانی، تامین فضا، تجهیزات 
و مواد مصرفی هنرســتان ها گفت: 
تخصیص اعتبار 1۷۸ میلیارد تومانی 
در ســال جاری برای حــوزه فنی و 
حرفه ای و کاردانش صورت گرفته و 
نشان می دهد اراده بر تقویت آموزش 

های مهارتی همچنان وجود دارد.
مصطفــی آذرکیش ضمن تاکید 

بر اهمیت مهارت آموزی و توســعه  
هنرستان ها که در اسناد باالدستی نیز 
مورد توجه قرار گرفته اســت اظهار 
کرد: تصویب قوانین حمایتی جهت 
افزایش ســهم آموزش های مهارتی 
در کنار قوانین تکلیفی بویژه مشــوق 
های کارفرمایی و بیمه ای ضروری و 

اجتناب ناپذیر است.
وی افــزود: همچنیــن ترغیب 
بخــش خصوصــی و بنــگاه های 
اقتصادی برای همکاری و مشارکت 
در اجرای برنامه های مهارت آموزی 
الزم به نظر می رسد که در همین راستا 
و به منظور توسعه  مشارکت دستگاه 

های اجرایــی و بخش خصوصی، تا 
کنون بیش از 50 تفاهم نامه همکاری 
آموزشی و مشارکتی به امضاء رسیده 

و در دست اجراست.
مدیرکل دفتر آموزش های فنی و 
حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش 
و پــرورش با اشــاره بــه ضرورت 
بازنگری در برنامه درســی دانشگاه 
شــهید رجایی که تنها مرجع تربیت 
هنرآموزان و استادکاران است گفت: 
باید این بازنگری متناسب با تغییرات 
محتوایی برنامه درســی هنرستان ها 
صورت گرفتــه و برنامه ریزی برای 
پذیرش فارغ التحصیالن هنرستان ها 

می تواند مؤثر و مفید واقع شود.
آذرکیــش ادامــه داد: مواردی 
چون اولویت جذب فارغ التحصیالن 
هنرستان ها، رفع کمبود شدید نیروی 
انســانی، تامین فضــا، تجهیزات و 
مواد مصرفی هنرستان ها، ضرورت 
تخصیــص اعتبار بودجه ســنواتی 
ســال99 و جذب نیــرو از مجاری 
قانونی همواره در دســتورکار بوده و 

در حال پیگیری است.
وی با اشاره به تخصیص اعتبار 
1۷۸ میلیارد تومانی در ســال جاری 
افــزود: اراده بر تقویت آموزشــهای 

مهارتی همچنان وجود دارد.

رفع کمبود شدید نیروی انسانی در هنرستانها در دستورکار

گــروه علمی و آموزشــی -  
شرکت هوآوی توســعه جاده های 
هوشــمند در چین را بر عهده گرفته 
است. این جاده های هوشمند تعامل 
بسیار خوبی با خودروهای خودران 

خواهند داشت.
اتومبیل هــای  مفهــوم  درک 
خودران یا بدون سرنشــین ســاده 
اســت، اما درک مفهــوم جاده های 
هوشــمند، اندکی پیچیده تر به نظر 

می رسد.
 اتومبیــل خودران بــه معنای 
خودرویی بوده کــه می تواند بدون 
تعامل انســان به حرکت خود ادامه 
دهد. این در حالی است که جاده های 
هوشــمند، فناوری به هم پیوسته ای 
هســتند که از اتومبیل هــای بدون 
سرنشــین پشــتیبانی می کنند؛ دقیقا 
همان پــروژه ای که هوآوی در حال 

فعالیت روی آن است.
بر اســاس اطالعــات موجود، 
هــوآوی در شــهر Wuxi واقع در 
استان جیانگســو چین، مشغول کار 
روی جاده های هوشــمند است. این 
شــرکت فناوری در حــال آزمایش 
زیرســاخت های موجود برای یک 
جــاده چهار کیلومتــری بوده که در 
آن، یک اتوبوس بدون سرنشــین به 

سمت عقب و جلو حرکت می کند و 
هنگام مشاهده موانع، سرعت خود را 
کاهش می دهد و در نهایت، متوقف 
می شود. همچنین سایر فعالیت های 
خود را مطابق با اطالعات دریافتی از 
جاده هوشمند و سیستم های اطراف 

آن تنظیم می کند.
اگر بخواهیم این مسئله را کمی 
ساده تر توضیح دهیم، می  توان گفت 
سنسورها، دوربین ها، رادارها و سایر 
مواردی که اطراف جاده تعبیه شده اند 
به همراه چراغ راهنمایی و عالئم کنار 
جاده ای می توانند اطالعات کلیدی 
را به خودروی بدون سرنشــین ارائه 

دهند. 
در حقیقت جاده هوشــمند با 

خودروی بدون سرنشــین، صحبت 
می کند. این طور که پیداســت، این 
پروژه را باید به عنوان نخستین پروژه 
ملی چین برای توســعه خودروهای 
هوشــمند عنــوان کرد که توســط 
هــوآوی، مدیریت و توســعه پیدا 

خواهد کرد.
پروژه جاده هوشمند را می توان 
به عنوان بخشی از تالش های کشور 
چین به منظور ایمن ســازی جاده ها 
و همــوار کردن وضعیــت ترافیکی 

شهرها عنوان کرد. 
همچنین توسعه جاده هوشمند 
و پشــتیبانی از خودروهــای بدون 
سرنشــین بــه شــرکت هایی مانند 
هوآوی اجازه می دهد تا بتوانند منافع 

قابل توجهی از تامین زیرساخت  های 
پشتیبانی آن به دست بیاورند.

جیانــگ وانگچنــگ، یکی از 
مدیران واحد تجــاری اطالعات و 
فنــاوری ارتباطات هــوآوی در این 
رابطه اظهار داشت: فناوری خودروی 
خودران، ترندی وسوسه انگیز است، 
امــا هر وســیله نقلیه ای بــه تنهایی 

توانایی دستیابی به آن را ندارد.
حسگرها، دوربین ها، رادارهای 
موجود در جاده ها، عالئم راهنمایی 
و رانندگــی، چراغ راهنمایی، عالئم 
مربــوط بــه ایســتگاه اتوبوس در 
جاده های هوشــمند تعبیه خواهند 

شد. 
بد نیســت بدانید اتوبوس های 
بدون سرنشین را X-Bus می نامند 
که به یک شــبکه کنترل حمل و نقل 
متصل بــوده و از طریق آن یک فرم 
ارتباطی دو طرفه برای تصمیم گیری 
پیرامــون کلیــه اقدامــات در جاده 
هوشمند ایجاد می شــود؛ این بدان 
معنا است که هوآوی به جای ساخت 
یک ماشــین هوشمند به سمت تهیه 
تجهیــزات ارتباطی و نــرم افزار به 
منظــور دســتیابی بــه راه حل های 
هوشــمند وســایل نقلیــه متمرکز، 

گرایش پیدا کرده است.

تالش هوآوی برای توسعه جاده های هوشمند ؛ 
آغاز دوران رشد خودروهای خودران
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