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ایمنی مدارس درگیر بی سرپرستی یا بدسرپرستی؟

گذری بر تحصیل 
در جغرافیای محرومیت

  ایمنی در مدارس موضوعی مغفول که هر از گاهی حوادثی تلخ به بهای سالمت دانش آموزان و معلمان 
را در پی دارد.

گــروه علمی و آموزشــی-     
محصوالت ســری اس سامسونگ 
حدود یک دهه اســت کــه در دنیای 
تکنولوژی حضــور دارند، اما این بار 
قضیــه تا حدودی متفاوت اســت و 
با محصوالتی جذاب تر از همیشــه 
روبرو هستیم. نسخه اولترا محصوالت 
سامســونگ همــواره بــا مدل های 
معمولی تفاوت های اساسی داشته اند 
و ایــن قضیه، این بار نیز مجددا تکرار 

شده است.
تقریبــا کمی کمتر از یک ســال 
پیش بود که ســری اولترا سامسونگ، 
به دنیای تکنولوژی معرفی شد. یکی از 
بزرگ ترین تفاوت های نسخه اولترا با 
مــدل پالس، قوی تر بودن دوربین آن 
بوده اســت. این قضیه در سال جاری 
نیز همچنان صادق است، اما یک تغییر 

مهم دیگر نیز روی داده است.
گلکسی اس 21 اولترا سامسونگ 
را می توان پیشرفته ترین مدل این سری 
به حساب آورد که یک خاصیت جدید 
را نیز با خود به همراه آورده است. همان 

طور که پیش تر اشاره کردیم، همه چیز 
به نمایشگر و دوربین برمی گردد.

صفحــه نمایــش 6.8 اینچــی 
2X AMOLED گلکســی اس 
21 اولترا نســبت به نسل پیشین کمی 
کوچک تر شــده است و حاال توسط 
Gorilla Glass Victus محافظت 
 +1440p رزولوشــن  می شــود. 
همچنان به قوت خود باقی مانده و این 
در حالی اســت کــه دو مدل دیگر، به 
رزولوشن 1080p+ تنزل درجه پیدا 

کرده اند.
این اولین نمایشگر سامسونگ 
 +1440p اســت که در رزولوشــن
قادر اســت تــا نرخ نوســازی 120 
هرتــزی را در اختیار کاربر قرار دهد. 
نرخ رفرش متغیر این صفحه نمایش 
قادر اســت تــا در صورت نیــاز، آن 
را تــا 10 هرتز نیــز پایین آورد. به این 
ترتیب میزان مصرف شارژ باتری نیز 
تا حد چشمگیری کاهش پیدا می کند. 
همچنین با روشــنایی 1500 نیتی، با 
روشن ترین نمایشــگر سامسونگ 

روبرو خواهیم بود.
امــا یکــی از تغییــرات بزرگ 
گلکسی اس 21 اولترا، پشتیبانی آن از 
قلم اس پن یا سایر استایلوس هاست. 
از آن جا که این محصول مانند گلکسی 
نوت محفظه ای برای قرارگیری قلم به 
همراه ندارد، لذا انتخاب با شماســت 
کــه قلمی بزرگ را تهیه کنید، یا قلمی 
کوچک را برای حمل آسان خریداری 
نمایید. قلم اس پن به شما این امکان را 
می دهد که در صورت لزوم به راحتی 
نوت برداری کنید یا ایده های خود را 
به صورت نقاشی، روی گلکسی اس 

21 اولترا ثبت و ضبط کنید.
به عنوان اولین تغییرات در حوزه 
دوربین می توانیم به دوگانه شــدن لنز 
تله فوتو اشاره کنیم. لنز پریسکوپ به 
شــما امکان زوم اپتیکال 10 برابری یا 
زوم پیــش فرض 3 برابری را می دهد. 
سنسور اصلی این محصول نیز امکان 

زوم 1 تا ســه برابری دیجیتالی، بدون 
افت کیفیت را در اختیار شما می گذارد.
دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی 
گلکســی اس 21 اولترا با بهبودهایی 
روبرو شــده است. سامسونگ نام این 
سنســور را Bright Night گذاشته 
اســت که به کمک آن، عکاســی در 
شــرایط نوری کم به طرز شــگفت 
انگیزی بهبود خواهد یافت. اگر مایل 
به شــکار تصاویر بهتری نیز باشــید، 
می توانید از تنظیمات دستی آن استفاده 

نمایید.
گلکســی اس 21 اولترا، اولین 
محصول سامســونگ خواهد بود که 
 4K 60 در رزولوشنfps نرخ فریم
بــرای تمامی لنزهــا، از جمله لنز 40 
مگاپیسکلی سلفی، لنز 12 مگاپیکسلی 
اولترا وایــد و دو لنز تله فوتو را برای 

کاربران به ارمغان آورده است.
حاال به ســراغ یکی از تغییرات 

کوچک، اما مهم گلکسی اس 21 اولترا 
 6E Wi-Fi می رویم. این محصول از
پشــتیبانی می کند که پهنای باند باال با 
حداقل تأخیر ممکن را در اختیار کاربر 

می گذارد.
باتری 5000 میلی آمپر ســاعتی 
آن، با همان ظرفیت سال گذشته همراه 
خواهد بود که از شارژ سریع 25 واتی 
پشتیبانی می کند و تنها در 30 دقیقه، 50 
درصد شــارژ می شود. متأسفانه مانند 
آیفون های 2020، خبــری از آداپتور 
شــارژر درون جعبه نیســت! اما یک 
نکته مثبت این است که امکان استفاده 
 )PPS از تمامی شــارژرها )مدل های

فراهم خواهد بود.
گلکسی اس 21 اولترا با ظرفیت 
128 گیگابایتــی به عنــوان مدل پایه 
عرضه می شــود. اما مدل های 256 و 
512 گیگابایتی نیز برای عالقمندان به 
ظرفیت های باالتر در نظر گرفته شده 

است.
در مورد رم دستگاه، باید بگوییم 
که نســخه پایه آن با 12 گیگابایت رم 
همــراه خواهد بود کــه در صورت 
تمایل، می توانید نسخه 16 گیگابایتی 

را سفارش دهید.
سامســونگ این بار نیز تصمیم 
گرفته اســت تا گلکسی اس 21 اولترا 
را در دو نســخه مستقل، یکی با تراشه 
اسنپدراگون 888 و دیگری با پردازنده 
اگزینوس 2100 طراحی و تولید نماید. 
البته بد نیست بدانید که در این زمینه، 
شما اختیاری نخواهید داشت و همه 
چیز، به منطقه و محل ســکونت شما 
برمی گردد. مانند همیشــه، ســاکنین 
آمریکای شــمالی نسخه اسنپدراگون 
را در اختیار خواهند داشــت و اهالی 
اروپا و کشور هند، قادر به خرید نسخه 

اگزینوس خواهند بود.
گلکسی اس 21 اولترا به صورت 

پیــش فرض به یازدهمین نســخه از 
سیســتم عامل اندروید به همراه رابط 

کاربری One UI 3.5 مجهز است.
گلکســی اس 21 اولترا 5G با 
قیمت 1250 یورو )1150 پوند( برای 
مدل پایه با 12 گیگابایت رم و حافظه 
داخلی 128 گیگابایتی همراه خواهد 
بود. به این ترتیب شاهد کاهش قیمت 

100 یورویی یا 50 پوندی نســبت به 
گلکسی اس 20 اولترا هستیم. متأسفانه 
نسخه 2021 اسمارت فون های سری 
 4G اس سامســونگ حــاوی مدل

نیستند.
ایــن محصــول از 29 ژانویــه 
مصادف با دهم بهمن ماه در فروشگاه ها 
در دسترس خریداران خواهد بود. اما 
افرادی که در طــرح پیش فروش آن 
شرکت کنند، مطمئنا زودتر به گلکسی 
اس 21 اولتــرا دسترســی خواهنــد 
داشــت. اگر چنین حرکتــی را انجام 
دهید، هدفون گلکسی بادز پرو جدید 
و محصول تازه سامسونگ با نام 
اسمارت تگ نیز به صورت 
رایگان، در اختیار شــما 

قرار می گیرد.

معرفی گوشی هوشمند گلکسی اس 21 اولترا سامسونگ 

گروه علمی و آموزشی-      لنوو 
در خــالل مراســم CES 2021 از 
عینــک هوشــمندی رونمایــی کرد 
که پتانســیل های بســیار باالیی دارد. 
این شــرکت همچنیــن از یک تبلت 
تبدیل شونده و چند لپ تاپ دیگر پرده 

برداشت.
لنــوو در CES 2021 از تبلــت 
 ThinkPad X12 جدیدی به نــام
Detachable رونمایــی کــرد. این 
دســتگاه که به عنوان اولین محصول 
جداشــونده برند تینک پــد در طول 
ســال های اخیر معرفی شــده، پاسخ 
لنوو به تقاضای بازار برای محصوالت 

جداشونده است. 
تینک پد X12 با پردازنده نســل 
یازدهم اینتل UP4، نمایشگری 12.4 
اینچــی با وضــوح FHD، وای فای 
6، کیبورد جداشــونده فولیو و قلمی 
 Titanium X1 مغناطیسی موسوم به

Yoga عرضه می شود.
لنــوو در CES 2021 همچنین 
برخی از اعضــای خانواده تینک پد از 
جمله Carbon ThinkPad X1 را 
به روز کرد. این دستگاه حاال به پردازنده 
10 نانومتری نســل یازده اینتل مجهز 
شده و تغییرات کوچکی داشته است. 
Carbon X1 حاال تاچ پد بزرگ تری 
دارد که پهنای آن 110 میلی متر است و 
حسگر اثر انگشتش به زیر دکمه پاور 
منتقل شــده. این لپ تاپ همچنین از 
Dolby Voice پشــتیبانی می کند. 
Carbon X1 اکنون لوالیی یک تکه 

دارد و بــه دو فن مجهز شــده تا تهویه 
بهتری داشته باشــد و صدای کمتری 

تولید کند.
 ThinkPad به عالوه، لنــوو از
پــرده   Titanium Yoga  X1
برداشت که قوی ترین لپ تاپ امسال 
این شــرکت و نازک تریــن لپ تاپ 
تبدیل شونده ای است که آن ها تا به حال 
ساخته اند. ضخامت این دستگاه 11.5 
میلی متر و وزن آن 1.15 کیلوگرم است. 
تینک پد X1 تیتانیوم یوگا نمایشگری 
13.5 اینچی با وضوح QHD دارد. این 
دستگاه از پردازنده نسل یازدهم اینتل، 
گرافیک مجتمــع Iris Xe، دو درگاه 
تاندربولــت 4، چهار میکروفن و قلم 
مغناطیســی بهره می برد. نمایشگر این 

دستگاه می تواند 360 درجه بچرخد.
تمامی تینک پدهــای 2021 در 
نسخه هایی با پشتیبانی از 5G عرضه 
می شوند. این محصوالت از شبکه های 
زیر 6 گیگاهرتز 5G پشتیبانی می کنند 

و متاسفانه به شبکه های موج میلی متری 
دسترسی ندارند. افزون بر این، تمامی 
لپ تاپ های جدید تینک پد از قابلیت 
تشخیص حضور کاربر برخوردارند؛ 
یعنــی می تواننــد با کمــک قابلیت 
Windows Hello قفل دســتگاه را 
حتی بدون لمس کاربــر باز کنند.این 
غول چینی همچنین از محصول جذاب 
 ThinkReality A3 دیگری به نام
رونمایــی کرد که یــک جفت عینک 
هوشمند است. این عینک می خواهد 
تمامــی  در  را  کاری  فعالیت هــای 
ابعــاد از طریق صفحــات مجازی و 
تصویرسازی های سه بعدی به سطوح 

مختلف زندگی شما بیاورد.
یکی از مسئوالن لنوو به نام کوین 

بِک می گوید:
 ]ThinkReality A3[
پیشــرفته ترین و جامع تریــن عینک 
هوشــمند تجاری بازار و بخشــی از 
استراتژی کلی تری است که به استفاده 

از راهکارهــای فراگیر دیجیتال برای 
رســیدن به آن دگرگونی هوشمندی 
کمک می کند که کسب و کارها همیشه 
می گویند سخت در حال تالش برای 

رسیدن به آن هستند.
و  دورکاری  کــه  دنیایــی  در 
مدل هــای شــغلی هیبریــدی عادی 
شده، کســب و کارها به ما می گویند 
به دنبال فناوری های جدید هســتند و 

می خواهند هوشمندانه تر کار کنند.
ایــن عینــک در دو مدل عرضه 
می شود: نسخه PC و نسخه صنعتی. 
مــدل اول می تواند بــه کامپیوترهای 
شــخصی وصل شــود، و نسخه دوم 
قابلیت اتصال به موبایل های پرچمدار 
موتوروال را دارد. هر دو مدل با لنزهای 

طبی هم قابل استفاده هستند. 
لنوو می گویــد در زمان طراحی 
این دستگاه بر جنبه انعطاف پذیری آن 
 ThinkReality A3 تمرکز کرده تا
نه انزواکننده بلکه دربرگیرنده باشد. به 
گفته این شرکت، مدل صنعتی عینک 
آن ها اجازه می دهد تــا کار در تمامی 
ســطوح از طبقات مختلف کارخانه 
گرفته تا آزمایشگاه ها و خرده فروشی ها 

به ساده ترین شکل انجام پذیرد.
 2020 CES لنــوو پارســال در
پــرده   Fold  ThinkPad X1 از 
برداشت که کامپیوتری با نمایشگر تاشو 
بود. طراحی آن دستگاه چهار سال طول 
کشــیده بود و این شرکت شش طرح 
مختلف را پشــت ســر گذاشت تا در 

نهایت Fold X1 را معرفی کرد.

گروه علمی و آموزشی - قصه 
تلخ حوادث در مدرســه گاه با آتش 

ســوزی، گاه ریــزش ســقف، گاه با 
اردو هــای دانش آمــوزی و نظیر آن 

تمامی ندارد؛ قصه های پر غصه و درد 
آور که گویی عمده آن در مناطق کمتر 

برخــوردار جــوالن می دهد و تلخی 
تحصیــل در جغرافیــای محرومیت 
تمامی ندارد.  گویی هرچه از عدالت 
آموزشی، بهبود اوضاع و برپایی انواع 
و اقســام پویش هــای رنگارنگ و پر 
رزق و برق برای رســیدگی به فضای 
آموزشــی و پرورشی دانش آموزان به 
ویژه مناطق محروم گفته می شد، روی 
کاغذ رنــگ و لعابی پیدا می کند و در 
عمــل عایدی چندان بــرای ذینفعان 
ندارد. کافی است تا مروری به حوادث 
دردناک چند ســال اخیر که رسانه ای 
شده است بیندازیم تا فاصله حرف تا 
عمــل پیگیری اوضاع و احوال مناطق 
کمتر برخوردار مشخص شود، همان 
اقداماتی که بیشتر در شاکله آرزو های 

دور و دراز خودنمایی می کند.
مناطــق  کوتــاه  دیــوار 
در  عشــایری  و  روســتایی 
آمــوزش  از  برخــورداری 

استاندارد
هرچند کــه کرونــا درب های 
مدارس بســیاری از مناطق را بســته 
نگه داشته اســت و حتی همین چند 
روز اخیر هم که ساز بازگشایی کوک 
شــده تعداد دانش آمــوزان محدود 
اســت و روند آموزش حضوری کم 
و بیش اجرایی می شــود، اما در مناطق 
روستایی و عشایری شرایط متفاوت 
اســت، کالس های درس کم و بیش 
به ســبب شرایط نســبتا کم خطر از 
حیث بیمــاری کرونا جریــان دارد، 

اما خطــری دیگر همچنان گریبانگیر 
دانش آمــوزان مناطــق روســتایی و 
عشایری اســت و آن هم نبود ایمنی 
الزم در کالس های درس یا به عبارتی 
بهتر چهاردیواری هایــی آهنی به نام 

کالس است.
فضا هایی موســوم بــه فضای 
آموزشی که نه شــرایط بهداشتی در 
آن رعایت شــده اســت و نه الزامات 
آموزشــی برایش برقرار است، آنطور 
که چندی پیش محمدرضا سیفی مدیر 
کل دفتر توســعه عدالت آموزشی و 
آموزش عشایر گفته بود 6 هزار و 13۷ 
مدرسه عشایری کشور میزبان دانش 
آموزان اســت و از این تعداد 2 هزار و 
942 مدرســه فاقد آبخوری و بیش از 
۷00 مدرســه فاقد سرویس بهداشتی 
هستند و بیشــترین میزان محرومیت 
هم به مدارس اســتان های خوزستان، 

کرمان و لرستان تعلق دارد.
دانش آموزانی که جبر جغرافیایی 
آن هــا را محکوم به درس خواندن در 
سایه ترس کرده است و هرازگاهی هم 
بهای تحصیل کردنشان جانشان است.
حوادث در چند قدمی دانش 

آموزان مناطق محروم
همیــن که مروری بــر حوادث 
مربــوط به روند آمــوزش و پرورش 
دانش آمــوزان مناطق روســتایی و 
عشایری داشــته باشــیم کم نبودند 
اتفاقاتی که به بهــای جان آن ها تمام 

شد.

اتفــاق تلــخ بــرای دختــران 
شــین آبادی، فوت کودکان مدرســه 
غیردولتی اســوه حســنه، ســوختن 
دانــش آموزان مرزن آبادی، فوت دنیا 
ویســی ۷ ساله بر اثر ریزش بخشی از 
دیوار حیاط مدرسه روستایی به علت 
فرسوده بودن بنا، مصدومیت 6 دانش 
آمــوز به دلیل ریزش دیوار حیاط یک 
مدرســه ابتدایی واقع در روســتای 
ســادات آباد ســمیرم، فوت آقا معلم 
برای نجات دانــش آموزانش از زیر 
آوار تخریب دیوار مدرسه در سیستان 
و بلوچســتان و واژگونی خودروی 
حامل معلمان در تنگ درکش ورکش 
شهرســتان اردل گوشه ای از اتفاقاتی 
است که در مدرسه یا مسیر رفت و آمد 
دانش آموزان و معلمان رخ داده است.
آتش سوزی کانکس کالسی در 
منطقه سردشــت دزفول هم که اخیرا 
در ســکوت نسبی رســانه ای رخ داد 
نمونه ای دیگر از حوادث تلخی است 
که وجه مشــترک همه آن ها کمرنگ 
بودن مفهوم ایمنی در مدارس به ویژه 

مناطق روستایی و عشایری است.
حــوادث در مــدارس قابل 

پیشگیری هستند؟
دســتورالعمل های اجرایی برای 
ایمنی مدارس در ابعاد مختلف مطرح 
شده است که برخی از آن ها را به اجمال 
مرور می کنیم؛ دســتورالعمل هایی که 
عمــل به آن اقدامی پیشــگیرانه برای 
بروز حوادث دانش آموزی اســت که 

گاه و بیگاه منطقه ای در کشور به ویژه 
مناطق محروم را درگیر می کند.

و  آب  روبــاز  کانال هــای   .1
فاضالب اطراف مدارس که در مسیر 
تردد دانش آمــوزان قرار دارد باید بر 
اساس استاندارد های ایمنی اصالح و 
تجهیز شــده و دانش آموزان آموزش 

الزم را در این راستا ببینند.
2. مدرســه نبایــد در جــوار 
بیمارستان، گورستان، زندان، خطوط 
راه آهن و بزرگراه ها قرار داشته باشد.

3. مدرســه باید خارج از حریم 
کابل های فشــار قوی بــرق )هوایی 
یا زمینــی( خطوط اصلــی و فرعی 
گازرسانی، پســت های زمینی فشار 
قــوی، پمپ بنزین، محــل عرضه و 
فروش کپسول های گاز، انبار های مواد 
محترقه، منفجره ترکیبات شــیمیایی 
مانند کاغذ، پارچه، الســتیک، چوب، 
الیاف بافت و ... نیز در مسیر حوزه های 
آبریز فرعی و اصلــی رودخانه واقع 

نشود.
4. مدارس همواره باید تشکیالتی 
جهت پیگیری و حل مشکالت ایمنی 
)جلسه شــورای بهداشتی( با حضور 

نیرو های بهداشت داشته باشند.
5. مدیــر مدرســه و مربــی 
بهداشت موظف هستند همواره آمار 
حوادث را طبق فرم های استاندارد از 

مرکزبهداشت دریافت و ثبت کنند.
6. دانش آموزان طریق برخورد با 

حادثه برق گرفتگی را بدانند.

آتش ســوزی کالس کانکســی 
هم یکی از همین ســهل انگاری هایی 
اســت که آموزش و پرورش در برابر 
این اتفاق که کم و بیش می توانســت 
احتمال بروزش را به صفر برســاند، 
حادثه ای که در برابرش سکوت کرد 
و حتی از دید آقای وزیر مغفول ماند؛ 
مســئولی که معموال برای هر اتفاقی 
واکنشی هرچند مجازی در صفحات 
شــخصی خود دارد، موضع سکوت 

پیشه کرد.
نتیجه ســهل انــگاری و نادیده 
گرفتــن نکات ایمنــی مصدومیت و 
ســوختگی شــدید ســه معلم و سه 
نوجوان حاضر در محل حادثه بود که 
البته آقای وزیر در شلوغی برنامه های 
ســفر اخیر خود به خوزستان و گویا 
افتتاح پروژه های آموزشی جدید وقت 
نکرد به مصدومان و قربانیان ناشی از 
کمبود فضای استاندارد خوزستان سر 

بزند و از آن ها دلجویی کند.
با این وجود آنچه موجب نگرانی 
بوده وقوع حــوادث تلخی دیگر در 
مدارس با مضامین مشــابه یادشــده 
اســت که معلوم نیست متولی نظارت 
بر عمل بــه آن وجود دارد یا خیر، آیا 
جلوتر از طرح های پر زرق و برق روی 
کاغذ با هدف تامین شــرایط آموزشی 
و پرورشــی دانش آمــوزان فکری به 
حال استانداردسازی فضای آموزشی 
و ایمن ســازی آن بــه ویژه در مناطق 

محروم شده است؟
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لنوو از عینک هوشمند و چند لپ تاپ جدید پرده برداشت

گروه علمی و آموزشــی- یک 
آشــپزخانه خودکار ســاخته شده که 
شامل دو بازوی رباتیک است و به طور 
کامل فرایند آشپزی را برعهده می گیرد.

اســتارت آپ انگلیســی »مولی 
رباتیکز« یک آشپزخانه کاماًل خودکار 
ســاخته تا فرایند پخت و پز را به طور 
کامل انجام دهد. به این ترتیب صاحب 
خانه آزاد اســت وقت خود را صرف 

امور دیگر کند.
این آشپزخانه رباتیک طی 6 سال 

توســعه یافته و اکنون شرکت سازنده 
آماده است تا آن را در خانه های واقعی 
نصب کند. این آشــپزخانه در حقیقت 
یــک جفت بازوی رباتیک اســت که 
باالی تجهیزات نصب می شوند. آنها به 
وسیله یک شاسی آویزان هستند که در 
یک سیستم ریلی روی سقف یکپارچه 
 Schunk شده است. شرکت آلمانی
نیز در توسعه آشپزخانه همکاری کرده 

است.
شــرکت مولــی بــرای آنکــه 

وعده های غذایی ایــده آلی آماده کند 
به طور مستقیم با سرآشپزها همکاری 
کرده تا دســتورهای غذا را در سیستم 
وارد کنــد. سرآشــپزها کاری فراتر از 
تایپ مواد الزم، انــدازه گیری مواد و 
راهنمایی گام به گام به وســیله رایانه 

انجام می دهد. 
آنها در حقیقت دستور غذایی را 
برای ضبط زنده در حالت ســه بعدی 
آماده می کنند. سیستم رباتیک می تواند 
فعالیت های سرآشــپز را ردیابی کند و 

با توجــه به الگوریتم هایی مخصوص 
حرکات انســانی را به دیجیتالی تبدیل 
کند. مولی تاکنون بیش از 5 هزار دستور 

غذا در سیستم خود ثبت کرده است.
صاحبخانه از طریق یک نمایشگر 
بــزرگ کــه شــامل انــواع مختلف 
دســتورهای غذایی اســت، می تواند 
آشــپزخانه را کنترل کند. همچنین هر 
دستور غذایی بر اساس عواملی مختلف 
از جملــه محدودیت های خوراکی و 

نوع آشپزی قابل بررسی است.

آشپزخانه تمام رباتیک به جای صاحبخانه آشپزی می کند


