
تمدید اعتبار مجوز های تاسیس 
مهدکودک تا پایان سال

سیتروئن امی؛ خودرویی که رانندگی با آن گواهینامه الزم ندارد!

گروه علمی و آموزشی- اعتبار مجوز های تاسیس صادر شده توسط 
ســازمان بهزیستی که تاکنون منجر به راه اندازی نشده اند با اعطای یک سال 

فرصت تا پایان ۱۴۰۰ تمدید می شود.
شهریار فوالدوند معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
و توسعه مشارکت های مردمی اظهار کرد: با تصویب اساسنامه سازمان تعلیم 
و تربیت کودک که در ذیل وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و به عنوان 
متولی تعلیم و تربیت کودکان تا شش سالگی تعیین شده است، اقدامات الزم 
به منظور ساماندهی امور مربوط به مهد های کودک از طریق وزارت آموزش 

و پرورش صورت می پذیرد. 
او افزود: در این راستا با توافق بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان 
بهزیســتی، مقرر شد اعتبار مجوز های تاســیس صادر شده توسط سازمان 
بهزیســتی که تاکنون منجر به راه اندازی نشده اند با اعطای یک سال فرصت 

تا پایان ۱۴۰۰ تمدید شود.
معاون وزیر تصریح کرد: فرایند تعیین نرخ شهریه مهد های کودک دارای 
مجوز از ســازمان بهریستی کشور در دستور کار وزارت آموزش و پرورش 
قرار گرفته که پس از اخذ موافقت نامه از سازمان حمایت از مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان، اجرایی و اعالم خواهد شد.
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گــروه علمی و آموزشــی- 
مالدیوی ها به جای مهاجرت و تبدیل 
شدن به پناهنده از شر تغییرات اقلیمی، 
با اســتفاده از مهندسی و توسعه اولین 
شهر شــناور جهان درصدد فائق آمدن 
بر مشکل باال آمدن سطح دریا هستند. 
مالدیــو در مواجهه با واقعیت تغییرات 
آب و هوایــی، اولین شــهر جزیره ای 
شناور جهان موســوم به "شهر شناور 
مالدیو")MFC( را می ســازد. دولت 
کشــور مالدیو که یک مجمع الجزایر 
در شــمال اقیانوس هند و از نظر ناسا 
دارای کمترین زمین نسبت به هر کشور 
دیگری در جهان اســت، ماه گذشــته 
برنامه ساخت شهر شناور خود را اعالم 
کرد. این خبر مهمی برای مالدیو است، 
زیرا این کشور را قادر می سازد با اثرات 
تغییرات آب و هوایی و افزایش سطح 
دریا مقابله کند. وقتی به مطالعات علمی 
و اقلیم شناســی نگاه می کنیم، می بینیم 
که چنین جزایری وضع خوبی ندارند، 
چرا که برخــی از مطالعات پیش بینی 

می کننــد چنین جزایر کــم ارتفاعی تا 
ســال 2۰5۰ غیرقابل سکونت شوند 
و مطمئنــاً مالدیو از اولیــن جزایری 
خواهد بود که محو می شــود. "شــهر 
شناور مالدیو" توسط شرکت معماری 
"دوچ داکلندز"مستقر در هلند، به شکل 
یک مجموعه از ردیف های پیچ و خم 
دار شــش ضلعی ساخته می شود که از 
مرجان ها در طراحی آن الهام گرفته شده 
اســت. این جزیره شناور شامل هزاران 
اقامتگاه اسکله ای حدود 93 متر مربعی 

خواهــد بود که قیمت آنها از 25۰ هزار 
دالر شــروع می شود. این جزیره مجهز 
به فناوری موج شــکن خواهد بود و به 
یک دیواره تثبیت کننده مجهز خواهد 
شــد. این پیکربندی هوشمندانه باعث 
کاهش تأثیر امواج می شود، در حالی که 
ساختارها و مجموعه ها را بر روی سطح 
آب تثبیت می کند. این شهر شناور شامل 
خانه ها، فروشــگاه ها، بیمارســتان ها، 
مدارس، امکانات تفریحی و فضاهای 
عمومی خواهد بود و برنامه ریزی شده 

است که ساخت آن در سال 2۰22 آغاز 
شود. "محمد نشید" که بین سال های 
2۰۰8 تــا 2۰۱2 رئیس جمهور مالدیو 
بود، می گوید: "MFC" به هیچ گونه 
"احیای زمین" احتیاج ندارد، بنابراین 
حداقــل تأثیــر را روی صخره هــای 
 Land("مرجانی دارد. "احیای زمین
reclamation( که معموالً به عنوان 
"احیا" و همچنیــن "پر کردن زمین" 
شناخته می شــود، روند ایجاد اراضی 
جدیــد از اقیانوس ها، دریاها، بســتر 
رودخانه ها یا بســتر دریاچه ها است. 
"نشید" افزود: عالوه بر این، صخره های 
غول پیکر و جدید مرجانی نیز پرورش 
داده می شوند تا به عنوان سد موج شکن 
عمل کنند. وی ادامه داد: ســازگاری ما 
با تغییــرات آب و هوایی نباید طبیعت 
را از بیــن ببرد، بلکــه همانطور که در 
"شــهر شناور مالدیو" می بینیم، باید به 
آن کمــک کند. ما در مالدیو نمی توانیم 
امــواج را متوقف کنیم، اما می توانیم با 

آنها اوج بگیریم.

گــروه علمی و آموزشــی- 
رانندگــی بــا ایــن خــودرو برقی 
نیازمنــد گواهینامــه نخواهد بود و 
هــر فرد بزرگ تــر از ۱۴ ســال در 
فرانســه )بزرگ تــر از ۱6 ســال در 
دیگر کشــورهای اروپا( می تواند از 

سیتروئن امی استفاده کند.
امی)Ami( برندی در مجموعه 
ســیتروئن است که سابقه آن به سال 
۱96۱ میــالدی باز می گردد. امی در 
کالس های متنوعی شــامل ۴درب 
ناچ بک ســالون، ۴ درب فست بک 
سالون، 5 درب استیت و ون 2 درب 
تولید شــد. اما مهمترین ویژگی آن 
مربــوط به طراحی و ظاهر متفاوتش 

می شود.
متفــات،  گریل)جلوپنجــره( 
شــکل خاص ستون آخر و همچنین 
شــیب برعکس شیشه عقب؛ چالش 

هــای بیشــتری را در ذهن مخاطب 
ایجاد می کرد. این نسل از امی تا سال 

۱978 روی خط تولید قرار داشت.
سیتروئن از سال 2۰2۰ باردیگر 
تصمیــم گرفت تا امــی را به چرخه 
محصوالت تولیدی خود بازگرداند. 
از این رو تالش شــد تا تفاوت های 
ظاهــری که امی دهــه 6۰)میالدی( 
همراه خود داشــت بازهم در دوران 
جدید تکــرار و محصولی خاص با 

این برند روانه بازار شود.
در چنین شــرایطی؛ امی جدید 
تبدیل به یک خــودروی الکتریکی 
کوچــک اما دارای جزئیات حجیم و 

مقداری هم عجیب شد!
سیتروئن امی از منظر ابعاد فقط 
2۴۱۰ میلیمتر در طول توســعه یافته 
اســت. این عدد در عرض به ۱39۰ 
میلیمتر و در ارتفاع به ۱52۰ میلیمتر 

می رســد. وزن خالص خودرو نیز 
بدون باتری برابر بــا ۴25 کیلوگرم 
است. افزوده شدن باتری با توجه به 
حجــم، بین 6۰ تــا ۱۰۰ کیلوگرم به 

وزن خودرو اضافه می کند.
به این کالس بدنــه که امی در 
آن تولید و معرفی شــده به اصطالح 
Quadricycle می گویند که یک 
اســتاندارد تولیدی خودرو در قاره 
اروپا بــرای میکروکارهای دارای ۴ 
چرخ است. ساختار هیبریدی درب 
ها برای باز شدن از سمت مخالف نیز 

از ویژگی های این محصول است.
در قســمت کف خودرو باتری 
5.5 کیلووات ســاعت لیتیوم-یون 
قرار گرفته که برد حرکتی 75 کیلومتر 
را در اختیار خــودرو قرار می دهد. 
برای شارژ کامل آن با سوکت خانگی 
معمولی نیز حدود 3 ساعت زمان نیاز 

است. سیستم شارژ ساده با سیم جم 
شــونده مخفی داخــل بدنه یکی از 
جذابیت های این مدل محسوب می 
شود.بیشینه ســرعت در نمونه تک 
موتوره برابر با ۴۱ کیلومتر برساعت 

است.
ســیتروئن این خــودرو را به 

عنوان وسیله ای در سطح اسکوتر 
و دوچرخه معرفــی کرده و در 

قراردادهــای متنــوع امکان 
اجاره آنرا برای افراد ممکن 

ساخته اســت. اما قیمت 
پایــه آن بــرای فروش 
نیز حدود 6۰۰۰ یورو 

مشخص شده است.
این  با  رانندگــی 
خودرو برقــی نیازمند 

گواهینامه نخواهد بود و 
هر فرد بزرگ تر از ۱۴ ســال 

در فرانســه )بزرگ تر از ۱6 سال در 
دیگر کشــورهای اروپا( می تواند از 

سیتروئن امی استفاده کند.
طراحی داخل کابین در ســبک 

مینمیال و البته در نهایت زیبایی انجام 
شده است. امی برای استفاده محدود 
در شهرها و همچنین جابجایی های 
درون شــرکتی گزینه جالبی به نظر 

می رسد.

تالش برای ساخت اولین شهر شناور جهان

گروه علمی و آموزشــی- علی 
الهیــار ترکمن معــاون برنامه ریزی و 
توســعه منابع آمــوزش و پرورش در 
جمع خبرنــگاران درباره روند جذب 
فارغ التحصیالن ســایر دانشگاه ها در 
حرفه معلمی اظهار کرد: در قالب ماده 
28 اساســنامه دانشــگاه فرهنگیان دو 
اقدام برای ســال ۱۴۰۰ در دستور کار 
داریم، نخست بخشی از مجوز های ما 
در سال گذشــته به طور کامل استفاده 
نشــد و حدود ۱۰ هزار نفر است و در 
اولیــن آزمون اســتخدامی که احتماال 
خردادماه توســط ســازمان سنجش 
برگزار می شــود این ۱۰ هزار مجوز را 
اعالم می کنیم، دوم مجوز ســال ۱۴۰۰ 
است و شامل دو بخش جذب از طریق 
کنکور برای پذیرش در دوره چهار ساله 
دانشــجومعلمی و هم جذب از طریق 
ماده 28 اساســنامه دانشگاه فرهنگیان 
اســت.او ادامه داد: نیاز هــای خود را 
به ســازمان اداری اســتخدامی اعالم 
کرده ایم و در دســت بررسی و صدور 
مجوز اســت و پیشنهاد ما این است که 
بر اســاس نیازی که آموزش و پرورش 
دارد، 5۰ هزار نفر در هر دو شــکل هم 
دانشــجومعلمی و هم ماده 28 اســت 
داشــته باشیم.الهیار ترکمن در پاسخ به 
این پرســش که آیا تا سال ۱۴۰2 طبق 
وعده وزیر مشکل عدم توازن و تناسب 
نیروی انســانی حل می شــود، گفت: 
قسمت عمده نیاز به نیروی انسانی در 
آموزش و پرورش ناشی از خروج نیرو 
به علت بازنشستگی بود که با توجه به 
سیاست های استخدامی در اواخر دهه 

6۰ و اوایل دهه 7۰ رخ داد و در سال های 
اخیر عمده مشــمولین بازنشستگی در 
این چندســال بودند که از سال ۱۴۰2 
مشمولین بازنشستگی ما به شکل قابل 

توجهی کاهش پیدا می کند.
به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه 
منابع آمــوزش و پرورش این صحبت 
وزیر به دو دلیل محقق خواهد شد، اول 
کاهش شیب بازنشستگی در آموزش 
و پــرورش و دوم آنکه با اســتفاده از 
سازوکار هایی که اتخاذ کردیم و اشکال 
مختلفی کــه برای تامین نیــرو داریم 
نیاز به نیرو طوری خواهد شــد که در 
ورودی و خروجی تعادلی ایجاد خواهد 
شد.معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 
آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی 
دیگر مبنی بر اینکــه از آن زمان آزمون 
اســتخدامی آموزش و پرورش به چه 
صورت خواهد بود، گفت: نیاز آموزش 
و پرورش در دو طیف اســت؛ نخست 
نیاز بــه نیروی آموزشــی که معلمان 
عمدتا از این طریق جذب می شــوند و 
دوم جذب نیرو در مشــاغل تخصصی 
مانند مشاور، سرپرست کارگاه، مربی 
بهداشــت از این حیث است و درست 
اســت که نیاز آمــوزش و پرورش در 
بخش آموزشــی ممکن است تعدیل 
شود، اما در ســایر مشاغل تخصصی 
همچنان برقرار نیاز وجود دارد.او اضافه 
کرد: البته مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگــی هم روش های جذب نیرو را 
تایید کرده و در آینده مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت.
التدریس  حــق  پرداخــت 

معلمان براســاس کارکرد آن ها 
تمام و کمال پرداخت می شود

الهیار ترکمن درباره روند پرداخت 
حق التدریس معلمان گفت: با توجه به 

کارکرد معلمان باید پرداختی ها را انجام 
می دادیم و قطعــا در برنامه آموزش و 

پرورش نیســت که علی رغم کارکرد 
معلمان پرداخــت آن ها را تعویق یا به 

عدم پرداخت بکشاند.
او ادامــه داد: در حال جمع آوری 
اطالعات از استان ها هستیم که به تفکیک 
ارائه کنند و مبنای کار قرار بگیرد. بعد از 
جمع بندی اطالعــات و تایید کارکرد 
معلمان هرچه از حق التدریس سال های 
گذشــته باقی مانده باشــد پرداخت 
می شــود. همانطور که قول داده بودیم 
۱5 روز شــهریور را بپردازیم این دوماه 
را هم حتما در دستورکار قرار خواهیم 
داد. به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه 
منابع آمــوزش و پرورش هنوز حدود 
9 اســتان اطالعات را به ما اعالم نکرده 
اند که منتظر آن هســتیم. این پرداختی 
بر اساس کارکرد معلمان انجام می شود 

و اجازه نمی دهیم حقی از آن ها تضییع 
شود.

به گفته الهیار ترکمن در پاســخی 
بر پرســش دیگری که برخی معتقدند 
رتبه بندی فعلی تفاوت چندانی با دوره 
قبل ندارد، آیا تایید می کنید یا خیر بیام 
کرد: خیر تایید نمی کنم، رتبه بندی که 
در مجلس در دست بررسی است وجه 

تمایز مشخصی دارد. اعالم کردیم تمام 
اتفاقاتــی که تحت عنوان رتبه بندی در 
ســال های قبل افتاده به قوت خود باقی 
اســت و ضرایب ناشی از رتبه بندی که 
قرار اســت تصویب شود بر روی آن ها 
اعمال می شــود و نه در داخل آن. یعنی 
تمــام امتیازات قبلی به قوت خود باقی 
است و امتیازات جدیدی شکل میگیرد 
که تفاوت را ایجاد می کند. تایید نمیکنیم 
که نسبت به کار های قبلی بی اثر است.

او تاکیــد کــرد: آنچه بــه عنوان 
قانون از مجلس خارج می شــود قانون 
چندوجهی اســت که هــم جنبه های 
معیشــتی را مدنظــر قــرار داده و هم 
جنبه های کیفــی و ارتقای روش های 
یاددهــی یادگیری، برای دســتیابی به 
خودانگیزگی معلمان در فرآیند تدریس 

امتیــازات مالی و غیرمالی را پیش بینی 
کرده ایم. او دربــاره زمان اجرای رتبه 
بندی معلمان تصریح کرد: خیلی دنبال 
این بودیم که در هفته معلم اعالم کنیم، 
امــا هم فرایند تصویبــش در دولت به 
عنــوان الیحه و هم اعــالم وصولش 
در مجلس با کمی تاخیر مواجه شــد. 
نمایندگان اقبال زیادی دارند که زودتر 

به سرانجام برسانند، اما هرزمانی که این 
قانون تصویب و ابالغ شــود با توجه به 
پیش بینی منابع مالی، تاریخ اعمالش از 
اول فروردین ۱۴۰۰ خواهد بود و مابه 
التفاوت ماه هایی که پرداخت نشده به 

مشموالن پرداخت می شود.
الهیار ترکمن درباره سرنوشــت 
کارنامــه ســبز ها بیان کــرد: کار های 
آموزش و پرورش کف خیابان مدیریت 
و برنامه ریزی نمی شود ما به عنوان یک 
دستگاه اجرایی موظف به اجرای قانون 
هستیم. تجمع و پیگیری های این چنینی 
نمی تواند در تفسیر قانون اثرگذار باشد. 
اگــر افراد حقوق مکتســبه ای دارند یا 
آمادگی پذیرش حرفه معلمی را دارند 
حتما در برنامــه ریزی های خود منظر 
قــرار می دهیم. او اضافــه کرد: طوری 
نیســت که بی تفاوت باشیم و عده ای 
بخواهند با تجمع اعمال فشــار کنند و 
به خواســته های صنفی خود برسند. به 
عنوان دستگاه اجرایی موظف به اجرای 
قانون و عمل در چارچوب سهمیه هایی 
که به ما داده می شــود هستیم و طوری 
نیست که اختیار مبسوطی داشته باشیم 
و عــده ای تجمع کنند و بگوییم، چون 

اختیار داریم این کار را انجام می دهیم.
الهیــار ترکمن بیان کرد: وظیفه ما 
شناسایی بهترین ها برای حرفه معلمی 
است، دستگاه اشــتغال نیستیم و باید 
بهترین ها را برای حرفه معلمی انتخاب 
کنیــم. تجمع را تایید نمیکنم که بتواند 
در شکل گیری خواســته های افرادی 
موثر باشد ما در چارچوب قانون عمل 

می کنیم.

گروه علمی و آموزشی- 
این ربات با استفاده از چندین 
دوربیــن و یــک الگوریتــم 
یادگیــری عمیــق توانایــی 
تشخیص سیب های رسیده و 
بخش  مناسب ترین  شناسایی 
از ســاقه را بــرای جدا کردن 
ســیب از درخت به دســت 
آورده اســت. به گفته محققان 

این ربات قادر اســت نزدیک به 9۰ درصد از سیب های موجود در میدان 
دید ۱.2 متری خود را به درستی شناسایی کند. این ربات توانایی فعالیت 
در شرایط آب و هوایی مختلف را دارد و می تواند شکل، زاویه قرار گیری 
و موقعیت هر میوه را در مدتی کوتاه تر از 2۰۰ میلی ثانیه شناسایی کند. در 
آزمایش های اولیه این ربات مشــخص شد که این ابزار ساقه 6 درصد از 
محصــول را به طور کامل از میوه جدا می کند و موجب کاهش ارزش آن 
در بازار می شود. محققان امیدوارند با استفاده از ربات های باغبان بتوانند 
بســیاری از اموری را که توسط کارگران و به هزینه باال انجام می شود، در 

کمترین زمان ممکن و به نازل ترین قیمت انجام دهند.

گروه علمی و آموزشی-  
هواپیمای شرکت "استراتوالنچ" 
دومین پرواز آزمایشــی و یک 
ســری مانور در حین پرواز بر 
فــراز پایگاه هوایــی و فضایی 
موهاوی انجــام داد و همه چیز 
طبق برنامه پیش رفت. نخستین 
پرواز هواپیما 2 و نیم ساعت به 
طول انجامید که طی آن در ارتفاع 

۱7 هزار فوتی "صحرای موهاوی" پرواز کرد و حداکثر سرعت هواپیما 3۰۴ 
کیلومتر بر ساعت بود. این هواپیما که با نام "Roc" شناخته می شود، در ابتدا به 
عنوان یک سیستم پرتاب مداری هوابرد برای حمل موشک و ماهواره در ارتفاع 
و ســپس پرتاب آنها به مدار نزدیک زمین طراحی شــده بود، اما زمانی که این 
شرکت در اکتبر 2۰۱9 به صاحبان فعلی خود  فروخته شد، تغییراتی در هدفش 
به وجود آمد و اکنون هواپیما به عنوان یک سکوی پرتاب متحرک برای وسایل 
نقلیــه مافوق صوت عمل خواهد کــرد. ده از 6 موتور بوئینگ 7۴7 خود این 
پرواز را انجام داد و سپس برای انجام دومین پرواز موفق خود یک سری مانور 

آزمایشی انجام داد. این هواپیما به مدت 3 ساعت و ۱۴ دقیقه در ارتفاع ماند.

دومین پرواز بزرگترین هواپیمای جهانرباتی که سیب می چیند
محققان دانشگا مونشا واقع در استرالیا رباتی ساخته اند که 

قادر است هر هفت ثانیه یک عدد سیب رسیده را از درخت بچیند.
دو سال پس از انجام پرواز اولیه، بزرگترین 

هواپیمای جهان برای یک پرواز دیگر به آسمان رفته است. 

الهیار ترکمن گفت: پیشنهاد ما این است که ۵۰ هزار نفر در هر دو شکل دانشجومعلمی 
و ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، جذب کنیم.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش  عنوان کرد؛

پیشنهاد جذب ۵٠ هزار 
نیروی انسانی جدید

الهیار ترکمن درباره سرنوشت کارنامه سبز ها بیان کرد: کار های 
آموزش و پرورش کف خیابان مدیریت و برنامه ریزی نمی شــود 
ما به عنوان یک دســتگاه اجرایی موظف به اجرای قانون هستیم. 
تجمع و پیگیری های این چنینی نمی تواند در تفسیر قانون اثرگذار 
باشــد. اگر افراد حقوق مکتسبه ای دارند یا آمادگی پذیرش حرفه 
معلمی را دارند حتما در برنامه ریزی های خود منظر قرار می دهیم.


