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  براساس گزارش ساالنه CR از بازار خودرو، 10 محصول موفق به دریافت باالترین امتیاز شده اند و به عنوان برترین انتخاب در کالس قیمتی خود به دیگر مشتریان پیشتهاد می شوند. بخشی از اثرگذارترین عوامل در 
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انتخاب های برتر در بازار خودرو و نمایش
 قدرت سامورایی ها!

گــروه علمی و آموزشــی-  
سازمان سی آر)گزارش های مصرف 
کننده( یک نهاد غیر دولتی اســت که 
در ســال 1936 میالدی تاسیس شده 
و بــه عنوان یک منبع قابل اعتماد در 
زمینــه حقوق مصــرف کنندگان در 
آمریکا و کیفیت کاالها فعالیت دارد 
و براساس نظرســنجی و مطالعات 
خود گزارش های قابل اســتنادی را 

منتشر می کند.
و در ادامه رده بندی:

خودروهای کوچک زیر 25 
هزار دالر

تویوتا کروال
 تویوتــا کروال همچنــان این 
بخش را در اختیار دارد و البته براحتی 
آنرا از رقبای خود محروم کرده زیرا 
به عنوان یک خودروی محبوب برای 

سال ها پیشتاز بوده است.
کوچک  اوورهــای  کراس 

زیر 25 هزار دالر
مزدا سی اکس-30

مــدل 2020 ایــن خــودرو با 
اســتقبال زیادی در بازار روبرو بود 
اما در سال 2021 فقط تریم توربوی 
آن)4 سیلندر 2.5 لیتری با 250 اسب 
بخار خروجی( عرضه می شــود که 
قیمت پایه نیز از حدود 30 هزار دالر 
آغاز خواهد شــد. امــا به هر ترتیب 

مدل 2020 همچنان محبوب است.
خودروهای هیبرید بین 25 

تا 35 هزار دالر
تویوتا پریوس

این روزها تعداد زیادی انتخاب 
هــای هیبریدی در بــازار خودروی 

آمریــکا وجود دارد امــا پریوس در 
بهتریــن رده قیمتی ممکن قرار دارد 

و برای آن حریفی نیست.
سدان ســایز متوسط بین 

25 تا 35 هزار دالر
تویوتا کمری

بازهم یک تویوتای دیگر و این 
بار در بخش ســدان ها، قطعا کمری 

آنقــدر محبوب و قدرتمند اســت 
کــه تمام رقبای خــود را کنار بزند. 
تریــم های متفاوتــی از این خودرو 
در دسترس مشــتریان قرار دارد که 
جذاب ترین آنها نســخه تی آر دی 

است.
کراس اوور کوچک بین 25 

تا 35 هزار دالر

سوبارو فورستر
ســوبارو برای سال ها عملکرد 
آرام اما قابل اعتمادی داشته و در بازار 
آمریــکا نیز مورد توجه بخش مهمی 
از مشتریان قرار دارد. فورستر کراس 
اوور خــوب این کمپانی در ویرایش 
جدیــد بهتر از قبل هم، نشــان داده 

است.

اس یو وی/واگن بین 35 تا 
45 هزار دالر

سوبارو اوت بک
این خودرو در واقع نســخه ای 
است که یک سایز از فورستر بزرگتر 
بوده و البته همچنان 2 ردیف صندلی 
دارد. یــک انتخاب مناســب برای 
خانواده ها و ماجراجویی در طبیعت 

اطراف شهر محسوب می شود.
کراس اوور میان ســایز با 
3 ردیــف صندلی بین 35 تا 45 

هزار دالر
کیا تلوراید

یکــی از زیباترین های بازار نیز 
محســوب می شــود و براحتی می 
تواند خــود را تبدیل به انتخاب اول 

مشتریان کند.
و  جمــع  پیــکاپ 
جور)کامپکــت( بیــن 35 تا 45 

هزار دالر
هوندا ریجالین

با آنکه در قســمت دماغه شبیه 
یک شاســی بلند به نظر می رسد تا 
پیکاپ جان ســخت اما به هر ترتیب 

با ایمن ترین وانت هوندا ســر و کار 
خواهید داشت.

کراس اوور میان سایز بین 
45 تا 55 هزار دالر

لکسس آر اکس
وقتــی قیمت ها بــاال می رود؛ 
ســر و کله لکســس هــای زیبا نیز 
پیــدا خواهد شــد و اینبار آر اکس با 
بروزرسانی مهم کابین در مدل 2020 
شامل نمایشگر 12.3 اینچی سیستم 
سرگرمی و امکانات ایمنی بیشتر در 
تریم پایه دلربای مشتریان خود است.
خودروهای الکتریکی بین 

45 تا 55 هزار دالر
تسال مدل 3

وقتی صحبت از تســال به میان 
می آید ســایر رقبا بطــور اتوماتیک 
جذابیــت خود را بــرای مخاطب از 
دست خواهند داد! شاید بخشی از این 
حالت به دلیل نام تسال و سرگذشت 
مرموز دانشــمندی چون نیکال تسال 
باشد! همانطور که مشاهده می کنید 
شهروندان آمریکایی عالقه و یا بهتر 
بگوئیم اعتماد خاصی به محصوالت 
صنعت خودروی کشور ژاپن دارند 
آنهم در شــرایطی کــه کمپانی های 
داخلــی امریکا در تمامــی این رده 
های قیمتــی محصوالت زیبا و قابل 
توجهــی را دارند اما بــه هر ترتیب 
تا ســقف 55 هزار دالر شــرایط را 
مشــاهده کردید.اگــر از ایــن عدد 
باالتــر برویم آنگاه پــای هتل های 
لوکس متحرک لینکلن، پیکاپ های 
قدرتمند و اسپرت های آمریکایی به 

لیست باز خواهد شد.

تعویق کنکور دکتری ۱۴۰۰، مطالبه داوطلبان در ترس از خیر مجدد کرونا
گروه علمی و آموزشی- برخی 
از داوطلبان کنکور به دلیل خیز مجدد 
کرونا و شیوع کرونای انگلیسی مطالبه 

تعویق کنکور دکتری 1400 را دارند.
با شــیوع کرونا و امــکان پذیر 
نبودن برگزاری تجمعات، سال گذشته 
کنکور های سراسری، ارشد و دکتری 
با تعویق های چندین و چند باره مواجه 

شدند.   
اولین آزمونی که ســال گذشته 
به دلیل شــیوع کرونا بــه تعویق افتاد 
کنکــور دکتری 99 بود که مقرر بود در 
9 اســفند  9۸ برگزار شود. این شرایط 
باعث شد که سازمان سنجش با صدور 
اطالعیــه ای از برگزار شــدن کنکور 
دکتــری 99 در تاریخ 9 خرداد 99 خبر 
بدهد و در نهایت بعد از سه بار تعویق 
این کنکور در تاریخ 9 مرداد 99 و بعد از 

5 ماه از موعد مقرر برگزار شد.  
در شرایط موجود  و در حالی که 
بیش از 10 روز دیگر تا موعد برگزاری 
کنکور دکتری باقی مانده است تعویق 
کنکور دکتری 1400 بــه مطالبه روز 

تبدیل شده است.  
زمان برگزار کنکور دکتری 

1400
فاطمه زرین آمیزی، ســخنگوی 
سازمان سنجش آموزش کشور درباره 
زمان برگــزاری کنکور دکتری گفت: 
آزمــون ورودی مقطــع دکتری نیمه 
متمرکز )Ph.D( سال 1400 به منظور 
پذیرش دانشجو در دوره های روزانه، 
نوبت دوم، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام 
نور، دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی  
در تاریخ 15 اسفند برگزار خواهد شد.  
سخنگوی سازمان سنجش در ادامه بیان 
کرد:  دریافت کارت ورود به جلســه 
آزمون از تاریخ 10 اســفند در سایت 
سازمان ســنجش قرار داده می شود و 
داوطلبان می توانند از تاریخ 12 لغایت 
14 اســفند کارت ورود به جلسه خود 

را دریافت کنند.
برای  داوطلبان  درخواست 
تعویق کنکور دکتری ناپیوسته

یکی از داوطلبان کنکور دکتری 
نوشته است: سال گذشته کنکور ارشد 
و دکتری به تعویق افتاد و این مســئله 
باعث مشکالت عدیده برای داوطلبان 
پسر که در تاریخ اول تیرماه و مردادماه 
اعزام به سربازی می شود شده است. با 
کلی برنامه ریزی درســی برای کنکور 
و آمادگی باید اعزام به خدمت بشویم 
و کل زحمــات یک ســاله مان هدر 
رفته اســت. لطفا کمکمــان کنید و از 
سازمان نظام وظیفه جهت تعویق اعزام 
داوطلبان کنکور دکتری تا اعالم نتایج 

آزمون موافقت کنند پیگیری کنید.
کنکور دکتری در موعد مقرر 

برگزار می شود
یک متقاضی دیگر تعویق کنکور 
دکتری بیان کرده است: با توجه به اینکه 
وزارت برداشــت صریحاً در اطالعیه 
تعویق آزمون دســتیاری پزشکی، به 
شرایط خطرناک ویروس کرونا اشاره 
کرده است، ما دواطلبان آزمون دکتری 
1400 نیز خواســتار تعویق آزمون و 
انتقال آن به فروردین یا اردیبهشــت 
1400 هستیم. طبیعتا اگر در ماه اسفند 
شرایط برای برگزاری یک آزمون 10 تا 
15 هزار نفری خطرناک تشخیص داده 
شده، حکم این است که برای آزمونی 
با بیش از 1۸0 هزار نفر شــرایط بسیار 

خطرناک تر خواهد بود.
داوطلبی بــا انتقاد به ســازمان 
سنجش نوشت: ســازمان سنجش با 
وجود هشــدار جدی ستاد ملی مقابله 
با کرونا در مورد خیز چهارم و احتمال 
شیوع کرونای انگلیسی چه اصراری به 

برگزاری آزمون دارد؟
داوطلبی به واکسیناسیون عمومی 
اشــاره کرد و نوشــت: همه واکسن 
میزنیــم، و آن زمان با خیال راحت در 
یک زمان مناســب سرجلسه آزمون 

می رویم.
یــک داوطلب دیگر به شــرایط 
بد خوزســتان اشــاره کرد و نوشت: 
خوزستان شــرایط به مراتب بدتری 
نسبت به سایر استان ها دارد و مشخص 
نیست داوطلبان دکتری این استان قرار 
است چگونه در کنکور شرکت کنند. 

عالوه بر این در کهگیلویه و بویر احمد 
هم با زلزله مواجه بوده ایم و داوطلبان 
این شهرســتان نیز شرایط شرکت در 

کنکور را ندارند.  
داوطلبی دیگر نوشــت: تا االن 
حدود ده هــزار نفــر در کارزار های 
اینترنتی درخواســت تعویق کنکور 
دکتری به زمان قطعی اردیبهشــت ماه 
را داشتند. الزم به ذکر است که آزمون 
دستیار پزشکی با تعداد متقاضی حدود 
یک دهم آزمون دکتری سراســری به 
دلیل آنچه که وزارت بهداشت شرایط 
خطرناک کرونا خوانده است، به تعویق 
افتــاد، اما هنوز خبری از تعویق آزمون 
دکتری سراســری نیســت. خواستار 
تعویق کنکور دکتری به اردیبهشــت 

ماه هستیم.
اما چرا داوطلبان متقاضی 

تعویق هستند؟
طی چند روز گذشــته، وزارت 
بهداشــت در خصوص شدت گرفتن 
بیماری کرونا در اسفندماه بار ها و بار ها 
هشــدار داده تا جایی که موضوع پیک 
چهارم شــیوع کرونا مطرح شده است 
و وزیر بهداشــت گفته است: »اسفند 
ماه ســختی خواهیم داشت اگر شیوه 
نامه های بهداشــتی را رعایت نکنیم« 
شــیوع کرونای انگلیســی با قدرت 
سرایت 30 تا ۷0 درصدی و شناسایی 
چندین فرد آلــوده به این ویروس در 
کشــور  بر موج نگرانی هــا دامن زده 
است. وزیر بهداشــت همچنین بیان 
داشته اســت: »آتش پیک کرونا از هر 
جایی بلند شد، باید بالفاصله این آتش 

را خاموش کنیم«.
امــا بی توجه به این هشــدار ها 
خبری از تعویق کنکور دکتری به گوش 
نرســیده است و ســخنگوی سازمان 
سنجش در این باره گفته است: کنکور 
دکتری 1400 با رعایت کامل شــیوه 
نامه های بهداشتی در زمان مقرر شده، 
برگزار می شود. این در حالی است که 
آزمون دکتری بــا رقابت 1۸4 هزار و 
213 نفر برگزار خواهد شد. داوطلبان 
متقاضی تعویق در میانه اعتراضاتخود 
به چند نکته اشاره کرده اند. یکی ازاین 

موارد این اســت که به تعویق انداختن 
آزمون و برگزاری آن در شــرایطی که 
حداقل بخشــی از جامعه واکسن زده 
و ایمن شــده اند، می تواند در کاهش 

احتمال ابتال مؤثر واقع شود.
مســئله دیگری که داوطلبان به 
آن اشاره کرده اند این است که کنکور 
دکتری 99 بار ها به تعویق افتاده ونتایج 
ســال قبل مهر ماه اعالم شده است و 
این اعالم دیر هنگام باعث شده است 
کــه داوطلبانی که در این آزمون موفق 
به قبولی نشــده اند فرصت کافی برای 
شــرکت در آزمون مجدد را نداشــته 
باشــند و فقط یک زمــان 4 ونیم ماهه 
برای شرکت در سخت ترین کنکور را 
در اختیار داشته اند. داوطلبان متقاضی 
تعویق معتقدند که باید از فرصت برابر  
برای شرکت در این آزمون برخوردار 

باشند.
نهاد تصمیــم گیرنده برای 

تعویق کنکور
اما نهاد تصمیم گیرنده برای تعویق 
کنکور دکتری ناپیوســته سال 1400 
سازمان ســنجش نبوده است و ستاد 
ملی مقابله با ویــروس کرونا با توجه 
به شــرایط تصمیم به تعویق برگزاری 
کنکور و یا برگزاری می گیرند. در این 
زمینه مسئوالن سازمان سنجش تاکید 
کرده اند که این ســازمان مجری قانون 
است نه قانون گذار و هر تصمیم ستاد 

کرونا ابالغ کند اجرا می کنند. 
تعویق کنکور دکتری چقدر 

امکان پذیر است؟
تجربه سال گذشته و اعالم تعویق 
آزمون تنها چند روز پیش از برگزاری 
کنکور دکتری 99  و وضعیت غیر قابل 
پیش بینی شیوع کرونا و همچنین شیوع 
گونه های جدیدویروس کفه احتمال 
تعویق  به ســمت سنگینی می چرخد، 
اما از ســوی دیگــر در این چند ماهه 
گذشته چند آزمون از جمله هشتمین 
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی، 
آزمون اســتخدامی وزارت بهداشت، 
المپیاد علمی دانشجویی، آزمون سامفا 
و... برگزار شــده اند و شیوه نامه های 

بهداشتی در آن ها رعایت شده است.

گــروه علمی و آموزشــی-  
پژوهشــگران اســترالیایی، نوعــی 
تلویزیون مبتنی بر پرتو ماوراءبنفش 
ابــداع کرده انــد کــه می توانــد به 
پژوهشگران کمک کند تا بفهمند که 

حیوانات چگونه جهان را می بینند.
دانشگاه کوئینزلنداسترالیا، نوعی 
تلویزیون ماوراءبنفش ابداع کرده اند 
که می تواند به پژوهشــگران در درک 
بهتر این موضوع که حیوانات چگونه 

جهان را می بینند، کمک کند.
نمایشــگرهای  تاکنــون 
اســتانداردی کــه روی وســایلی 
مانند تلویزیون هــا یا رایانه ها نصب 
می شــوند، برای نمایش محرک های 
بینایــی در پژوهش هــای مربوط به 
بینایی حیوانات مورد اســتفاده قرار 
گرفته اند اما هیچ کدام نتوانســته اند 
بینایــی ماوراءبنفش را کــه توانایی 

دیدن طــول موج های نور کوتاه تر از 
400 نانومتر است، آزمایش کنند.

از  پــاول  "ســاموئل  دکتــر 
پژوهشــگران این پروژه گفت: این 
فناوری جدید، اسرار مربوط به بینایی 
همه انواع حیوانات از جمله ماهی ها، 
پرندگان و حشرات را آشکار خواهد 

ساخت.
تلویزیون هــای  افــزود:  وی 
مخصوص انســان به طــور کلی از 
ســه رنگ قرمــز، ســبز و آبی برای 
ایجــاد تصاویر اســتفاده می کنند اما 
نمایشــگرهای تازه توســعه یافته ما 
دارای پنــج رنــگ از جمله بنفش و 
ماوراءبنفش هستند. اکنون با استفاده 
از این نمایشگر می توانیم شکل های 
ســاده را به حیوانات نشــان دهیم تا 
توانایــی آنها در تشــخیص رنگ ها 
از یکدیگــر یــا درک آنها از حرکت 

را بــا حرکــت الگوهــای نقطه ای 
محــک بزنیم. ما نام ایــن فناوری را 
UV-("تلویزیــون ماوراءبنفــش"
TV( گذاشــته ایم اما شک دارم که 
کســی بخواهــد آن را در خانه خود 

داشته باشد.
پــاول ادامه داد: اگــر بخواهید 
که تلویزیون ماوراءبنفش را تماشــا 
کنید، باید عینــک آفتابی و کرم ضد 
آفتاب داشته باشید و وضوح تصویر 
این تلویزیون نیز نســبتا پایین است؛ 
بنابراین نباید انتظار داشته باشید که به 
زودی، شبکه های مورد عالقه خود را 
در آن تماشا کنید. این وضوح کم، برای 
نشان دادن الگوهای نقطه ای به ماهی 
و بررسی درک آن در آزمایش موسوم 
 Ishihara("ایشــیهارا "آزمون  به 
test( کافی اســت. آزمون ایشیهارا، 
برای افرادی که آزمایش بینایی رنگ 

را پشت سر گذاشته اند، آشنا است.
انســان ها در این آزمایش، یک 
شــماره را که در پس شــمار زیادی 
از نقــاط رنگی پنهان شــده اســت، 
می خواننــد اما از آنجــا که حیوانات 
نمی توانند شماره ها را مانند انسان ها 
بخوانند، آمــوزش می بینند که نقطه 
عجیبی را در میان زمینه ای از نقاطی با 

رنگ های متفاوت پیدا کنند.
دکتر "کارن چنی از پژوهشگران 
ایــن پــروژه گفت: این فنــاوری به 
پژوهشــگران امکان خواهــد داد تا 
درک خود را در مورد زیست شناسی 
حیوانات گســترش دهند. الگوهای 
رنگ بســیاری در طبیعــت وجود 
دارند که برای ما قابل دیدن نیســتند 
زیرا مــا نمی توانیم پرتو ماوراءبنفش 
را تشــخیص دهیم. زنبورهای عسل 
از الگوهــای ماوراءبنفش اســتفاده 

می کنند تا جای شــهد گل را بیابند و 
ماهی می تواند افراد را با اســتفاده از 
الگوهای ماوراءبنفش تشخیص دهد. 
ما اخیرا بررسی بینایی دلقک ماهی را 
که برخالف انسان، بینایی حساس به 
پرتو ماوراءبنفش دارد، مورد بررسی 

قرار داده ایم.
وی افــزود: پژوهش ما نشــان 
می دهــد که راه راه های ســفید روی 
بدن دلقک ماهی نیز پرتو ماوراءبنفش 
را منعکــس می کنند؛ بنابراین ما باور 
داریــم که ممکن اســت ماهی ها از 
سیگنال های رنگ ماوراءبنفش برای 
تشــخیص یکدیگر و تسلط بر گروه 
اجتماعی اســتفاده کنند. این فناوری 
به مــا امکان می دهد تــا بفهمیم که 
حیوانات چگونه جهان را می بینند و 
به سواالت قابل توجه در مورد رفتار 

حیوانات پاسخ دهیم.

ابداع تلویزیونی برای حیوانات!


