
   گــروه علمی و آموزشــی - هر چه قدر 
میزان رسیدگی دولت ها به سیستم آموزش 
کشــور بیشــتر و توجهات مالی و اعتباری 
باالتری وجود داشــته باشد، آینده اقتصادی 
و همچنین ســایر حوزه های آن کشور نیز 

تامین است.
کشــور ما نیز سالهاســت در بخش حقوق 
معلمان و اساتید دانشگاهی خود با چالش های 
مختلفی رو به روســت، از طرحی با نام » رتبه 
بندی معلمان« تا » همسان سازی حقوق هیئت 
علمی دانشگاه ها« موضوعاتی از این دست که 
دو ســالی می شود اجرای آن با پیگیری های 

متعدد رسانه ها جدی تر شده است.
هر چند عده ای از این کادر آموزشی معتقدند 
در ســال ۹۹ اجزای امتیاز ۱۰ قانون خدمات 

کشوری و افزایش ۵۰ درصدی حقوق ها و 
اجرای ناقص رتبه بندی ها، نظام حقوقی آن 

ها را با مشکل مواجه کرد.
رتبه بندی شامل چه تعداد معلم می شود؟

نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه کشور 
در گفت و گویــی از تصویب دائمی قانون 
رتبه بندی معلمان خبر داد و گفت: الیحه ای 
تحت عنوان رتبه بندی معلمان در مجلس در 
دست بررسی است و دولت به شدت پیگیر 

اجرای صحیح آن برای معلمان است.
اما ســوال اینجاســت که تعداد معلم ها د 
رقم بودجه چقدر اســت، آنطور که بررسی 
ها نشــان می دهد دولت ۱۵ هــزار تومان 
بودجه برای رتبه بنــدی بیش از ۸۰۰ هزار 
نفر از معلمان کنار گذاشته است و این طرح 

به کفته نوبخــت از فروردین ماه به اجرا در 
خواهد آمد، یعنی بعد از تصویی این الیحه 
معوقــات رتبه بندی در فروردین ماه ۱۴۰۰ 
هم محاسبه خواهد شد. اما آیا معضل تنها به 

اینجا ختم می شود؟
سازمان اداری و استخدامی به عنوان قسمت 
دیگری از مجریان اقتصادی کشور با توجه 
به قانون خدمات کشــوری اقدام به جذب 
نیروی انسانی در قسمت آموزش و پرورش 
خواهــد کرد. آنطور که خبرها به گوش می 
رســد قرار اســت بیش از ۷۳ هزار معلم از 
طریق دانشــگاه فرهنگیان و سیستم آزمون 

جذب کادر آموزش کشور شوند.
اما نگاه اقتصادی در موفقیت آموزش کشور 
چیست؟ کشــورهایی موفق ترند که شاید 

پول خوبی بــرای معلم های خود آن هم به 
درستی خرج می کنند.

هزینه برای آمــوزش، یعنی تولید در آینده 
کشور تضمین است

علــی اکبر راســخ، کارشــناس اقتصادی و 
اســتادیار دانشــگاه می گوید: بودجه های 
تخصیص یافته در کشــورهای پیشرفته دنیا 
برای نظام آموزشــی، خــود به نوعی چک 
تضمینی برای پیشبرد اهداف کالن اقتصادی 
در آن کشور است. شما هرگاه معلم و استادی 
که دغدغه مالی نداشته باشد را مشاهده کردید، 

متوجه آموزش دقیق او خواهید شد.
وی در پاســخ به این سوال که بعد اقتصادی 
این ماجرا کجاست؟ ابراز کرد: نظام آموزشی 
سازنده سازه سیستم اقتصادی کشورهاست، 

البتــه نباید همه مــوارد را به حقوق معلمان 
ربط داد بلکه هر گاه نظام آموزشــی توسط 
مراجع اقتصادی تامین مالی مناســبی شد و 
تجهیزات مورد نیاز آموزشی با بروزرسانی 
دنیا همگام بود، قطعا این سیستم کارآفرین، 
اقتصاددان و ســایر مشــاغل دیگر در آینده 
را تضمین می کند. ســالیان میلیاردها تومان 
وعده به تخصیص برای معلمان نام برده می 
شود اما همچنان معلم کپرنشین و روستایی 
برای آموزش با مشکل حقوق و پرداخت ها 
مواجه است. نوســازی بافت های فرسوده 

که بماند.
محســن حاجی میرزایــی، وزیر آموزش و 
پرورش هم پیــش از این درخصوص رتبه 
بندی معلمــان اینطور نوید می دهد: دولت 
الیحــه رتبه بندی معلمان را به جد پیگیری 
می کند و مجلس آن را تصویب خواهد کرد.

وی افــزود: در بودجــه ۱۴۰۰ اعتبار قابل 
توجهی برای رتبه بندی تامین شــده است. 
پیش بینی می کنیم سال ۱۴۰۰ برای فرهنگیان 
سال بهتری خواهد بود و در فاصله سال ۹۸ تا 

۹۹ اتفاقات خوبی برای فرهنگیان رخ داد.

وزیر آمــوزش و پرورش گفت: رتبه بندی 
شامل معلم ها اهداف خاصی را دنبال می کند 
و یک راهبرد برای ارتقای کیفیت است و در 
کنار آن حقوق و مزایای بهتر برای صالحیت 

باالتر نیز تعبیه می شود.
گــذر از بحث معلم ها، موضوع همســان 
ســازی حقوق هیئت علمی دانشگاه ها نیز 
از مواردی اســت که توسط سازمان برنامه 
و بودجه کشــور عنوان می شود اما باید دید 
رقمی که بارها وعده آن در رتبه بندی ها داده 

شده است محقق می شود یا خیر!؟

   اجرای قانون رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۰ در انتظار تصویب الیحه دولت در مجلس است.
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رتبه بندی معلمان به کجا رسید؟
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    گروه علمی و آموزشی -   جابه جایی 
اطالعــات و فایل های گوناگون میان دو 
دســتگاه با سیستم عامل های اندروید و 
آی اواس اندکی دشوار به نظر می رسد اما 
راه های ساده و جذابی برای انجام این کار 

هم وجود دارد.
کاربران دو سیســتم عامــل اندروید و 
آی اواس معمــوال بحث هــای فراوانی 
درباره برتری سیســتم عامل محبوبشان 
با یکدیگر می کنند اما وقتی یک مشکل 
مشترک مطرح می شود، می پذیرند که هر 
دو سیســتم عامل به مهم ترین حق آن ها 
یعنــی آزادی عمل توهین کرده اند؛ حق 
جابه جایــی و انتقال فایــل و اطالعات. 
برای انتقــال فایل و اطالعات گوناگون 
یعنی از موسیقی و فیلم گرفته تا فایل های 
اکسل و ورد میان دو دستگاه با دو سیستم 
عامــل متفــاوت اندرویــد و آی اواس 
واقعا روش های راحتــی وجود ندارد. 
در شرایطی که روش های مناسبی برای 
انتقال اطالعات از یک تلفن هوشــمند 
اندرویــد به یک اندرویدی دیگر وجود 
دارد و ســرویس هایی ماننــد آی کالود 
انتقال تصاویر و ویدیوها از آیفون به آیپد را 
راحت تر از همیشه می کنند اما برای انتقال 
اطالعات میان دو دســتگاه با دو سیستم 
عامل متفاوت اندروید و آی اواس باید به 

سراغ روش های دیگری بروید.
در ادامه می توانید بهترین روش های انتقال 
فایل  از آیفون به تلفن های اندرویدی را 
بشناســید. روش هایی مطمئن، ساده و 
سریع که دغدغه کاربران هر دو سیستم 
عامل برای انتقال اطالعات را برای همیشه 

برطرف می کند.
انتقال اطالعات از طریق پیام رسان ها

این روش شاید ساده ترین، آستان ترین و 
دم دستی ترین روش برای انتقال اطالعات 
میان دو تلفن هوشمند اندرویدی و مبتنی 
بر آی اواس باشــد. با این حال نباید آن را 
فراموش کرد. اگر تصمیم دارید اطالعات 
و فایل های متعددی را میان این دو سیستم 
عامل شناخته جابه جا کنید تنها کافی است 
که پیام رســان های شناخته شده را روی 
تلفن هوشمند خود نصب کرده باشید. 
پیام رسان هایی مانند واتساپ و تلگرام به 

کاربران اجازه می دهند تا فایل ها را برای 
یکدیگر ارسال کنند. بنابراین اگر نگران 
این هستید که پیام رسان ها با جابه جایی 
تصاویر و ویدیوها کیفیت آن ها را کاهش 
دهند، می توانید آن ها را در چارچوب فایل 

برای یکدیگر ارسال کنید.
انتقال اطالعات از طریق ایمیل

یکی دیگر از روش های بسیار متداول و 
در دسترس که کاربران دو سیستم عامل 
اندروید و آی اواس در شرایط اضطراری 
و ناگهانــی یاری گرفتن از آن را فراموش 
می کنند، انتقال اطالعات از طریق ایمیل 
است. روشی که اگرچه به اندازه استفاده 
از پیام رســان ها ساده نیســت اما نیازی 
به اپلیکیشــن خاصی ندارد و از طریق 
برنامه ایمیل نصب شده روی دستگاه های 
اندرویدی و مبتنــی بر آی اواس ممکن 
می شــود. البته باید بدانید که برای انتقال 
ســریع و بی دردســر اطالعــات روی 
سرویس های پیام رسان ایمیلی باید حجم 
آن ها روی جیمیل را کمتر از ۲۵ مگابایت 
و بــرای ایمیل کمتر از ۲۰ مگابایت نگه 
دارید. در غیر این صورت، فایل شــما به 

صورت لینک ارسال می شود.
انتقال اطالعات از طریق سرویس های 

ابری
اگرچه سرویس های ابری بیشتر انتخاب 
مناسبی برای نگه داری پشتیبانی داده های 
مهــم به صورت مجــازی کاربرد دارند 
امــا فراموش نکنید که از آن ها می توانید 
برای انتقال اطالعات هم اســتفاده کنید. 
با این حال باید بدانید که ســرویس های 
ابری هم محدودیت قابل توجهی برای 
انتقال داده ها دارند. برای مثال در سرویس 
ابری دراپ  باکس تنها ۲ گیگابایت فضای 
ذخیره سازی ابری به صورت رایگان در 
اختیار کاربران قرار دارد. البته که می توانید 
آن را اندکی بیشتر کنید اما شاید بهتر باشد 
به سرویس ابری گوگل درایو نیم نگاهی 
داشــته باشید. این ســرویس حدود ۱۵ 
گیگابایت فضای دخیره ســازی ابری به 
صورت رایــگان در اختیار کاربران قرار 
می دهد. در صورتی که به فضای بیشتری 
نیاز داریــد، می توانید با پرداخت هزینه 

خریداری کنید.

بــرای انتقــال اطالعــات از طریــق 
سرویس های ابری میان دو سیستم عامل 
اندروید و آی اواس تنها کافی اســت که 
یک صفحه مشترک در این سرویس ها 
ایجاد کنید و کاربرانی که دوســت دارید 
به صفحه مشــترک ذخیره ســازی شما 
دسترسی داشــته باشند را هم مشخص 
کنیــد. به عبارت دیگر، هر دو کاربر باید 
اپلیکیشن این سرویس های ابری را روی 

تلفن هوشمندشان نصب داشته باشند.
انتقال اطالعات از طریق اپلیکیشن های 

انتقال فایل
مدتی نه چندان دور بود که کاربران برای 
جابه جایی اطالعــات از امکاناتی مانند 
بلوتوث اســتفاده می کردنــد. بلوتوث 
برای فایل هایی که حجم زیادی نداشتند، 
انتخاب مناســبی به نظر می رســید. اما 
فایل های حجیم به دلیل سرعت پایین تری 
که در بستر بلوتوث وجود دارد، عملکرد 
سریعی برای جابه جایی ندارند. بنابراین 
باید به ســراغ اپلیکیشن های انتقال فایل 
بروید. نمونه های شناخته شده ای وجود 
دارد که برای هر دو سیستم عامل اندروید 
و آی اواس عرضه شــده اند. از مهم ترین 
 Send Anyway آن ها باید به اپلیکیشن
اشــاره کرد اما اپلیکیشن Shareit هم 

گزینه جالبی به نظر می رسد.
احتماال نــام اپلیکیشــن ShareIt را 
شــنیده اید. نرم افزاری که بــه کاربران 
کمک می کند تا اطالعات مختلف تلفن  
هوشمند خود را با سرعتی باورنکردنی 
جابه جا کنند. این اپلیکیشــن با کمک 

امواج وای فای و بلوتوث سرعت باالیی 
در انتقال اطالعات به کاربر ارائه می دهد 
که آن را به جایگزین قطعی سایر راه های 
جابه جایــی اطالعــات تبدیل می کند. 
براســاس اطالعات رســمی که توسط 
 ShareIt توسعه دهندگان اپلیکیشــن
منتشر شــده، این نرم افزار هیجان انگیز 
توانایــی آن را دارد تــا ۵۰ مگابایــت 
اطالعات را در کمتر از ۵ ثانیه جابه جا کند. 
انواع فایل ها از طریق این اپلیکیشن قابلیت 
جابجایی دارند و از آن مهم تر این که نه تنها 
روی دو سیستم عامل اندروید و آی اواس 
در دسترس است بلکه نسخه ویندوز آن 
هم منتشر شده که کاربردهای آن را بیشتر 

می کند.
انتقال اطالعات از طریق کامپیوتر

یکی دیگر از روش های نســبتا ســاده 
جابجایــی اطالعات میــان دو تلفن 
هوشمند اندرویدی و مبتنی بر آی اواس 
استفاده از یک کامپیوتر است. روش که 
البته چندان هم آسان نیست و به وجود 
یک کامپیوتر وابسته به نظر می رسد اما 
بــه هر حال به کاربران کمک می کند تا 
اطالعاتی که نیاز دارند جابه جا کنند را 
به راحتی مدیریت کرده و این انتقال را 
انجام دهند. با ایــن حال این روش به 
هیچ اپلیکیشنی نیاز ندارد و به صورت 
کامال آفالین و بدون استفاده از اینترنت 
هم در دســترس است. تنها کافی است 
که هر دو تلفن هوشمند را به کامپیوتر 
وصل کنیــد و جابه جایی اطالعات را 

انجام دهید.

بهترین روش های انتقال فایل  از آیفون به تلفن های اندرویدی را بشناسید

گروه علمی و آموزشی -نکته جالب در رابطه با این خودرو؛ 
کســب عنوان پرفروش ترین وانت میان سایز در بازار آمریکا 
اســت. عنوانی که بواسطه طراحی مناسب، قابلیت ها و قیمت 

مناسب بدست آمده است.
تاکوما برندی فعال در مجموعه تویوتا است که سابقه آن به سال 
۱۹۹۵ میالدی باز مــی گردد. این محصول در مناطق مختلف 
از جملــه آمریکا و مکزیک مونتاژ می شــود. تاکوما در فاصله 
ســال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ در کالس بدنه پیکاپ کامپکت و از 
سال ۲۰۰۴ تا کنون در کالس پیکاپ میان سایز تولید می شود. 

نمونه های ۲ و ۴ درب آن در بازار موجود است.
نســل اول این خودرو در سال ۱۹۹۵، نسل دوم در سال ۲۰۰۵ 
و  نسل سوم در سال ۲۰۱6 معرفی شدند. نکته جالب در رابطه 
با این خودرو؛ کسب عنوان پرفروش ترین وانت میان سایز در 
بازار آمریکا است. عنوانی که بواسطه طراحی مناسب، قابلیت ها 

و قیمت مناسب بدست آمده است.
در ادامــه این مطلب نگاهی به تاکومــا تی آر دی آفرود ۲۰۲۱ 
خواهیم داشت. قیمت پایه این خودرو در بازار آمریکا ۴۴۱۷۵ 
دالر و قیمــت نمونــه ای که تصاویر آنرا در مطلب مشــاهده 

خواهید کرد برابر با ۴۴۵۵۰ دالر اســت. گفتنی اســت قیمت 
تاکوما ۲۰۲۱ در ساده ترین تریم اگر مشتریان خواستار جزئیات 

افرودی TRD نباشند برابر ۳۷۸۹۰ دالر است.
درباره تی آر دی

حتما تا کنون بارهــا لوگوی TRD را روی برخی محصوالت 
برنــد تویوتا مشــاهده کرده اید. این لوگــوی در واقع امضای 
 Toyota Racing بخش تیونینگ رســمی تویوتا و مخفف
Development اســت. تی آر دی عــالوه بر تویوتا برای 
محصوالت لکســس و ســایون نیز به ارائه خدمات پرداخته 
اســت. تی آر دی یکی از باکیفیت تریــن خطوط تولید انواع 
قطعات تیونینگ خــودرو در جهان را به خود اختصاص داده 
است از قطعات مربوط به تعلیق گرفته تا سوپرشارژر، رینگ و 
هر بخش دیگری که در این حوزه مورد استفاده قرار می گیرد، 

چیزی شبیه به آ ام گ در کمپانی مرسدس بنز.
طراحی 

تاکومــا تــی آر دی آفرود ۲۰۲۱ در نمــای ظاهری با توجه به 
رده قیمتی کامال مخاطب را با خود همراه می کند. در قســمت 
دماغه گریل)جلوپنجره( 6 ضلعی و چراغ های اصلی هماهنگی 
جذابی را ایجاد کرده اند. در نمای جانبی نیز فندرهای)گلگیر( 

عضالنی مهمترین رویداد طراحی محسوب می شوند.
چراغ های اصلی عقب دارای جزئیات)به شــکل اســتاندارد( 
تالشــی بوده تا برچسب سادگی کامال بر تن این محصول قرار 

نگیرد.
رینگ ها در حالت استاندارد ۱6 اینچی هستند.

کابین
به اعتقاد کارشناســان طراحی نمــای خارجی تاکوما ۲۰۲۱ به 
مراتب جذاب تر از شــرایط داخل کابین است. این پیکاپ در 
برابر رقبای آمریکایی خود در قسمت طراحی کابین عمال هیچ 
حرفی برای گفتن ندارد. همه چیز بســیار ساده طراحی شده تا 

قیمت خودرو کنترل شود.
در رابطــه با نوع صندلی ها، عملکرد و طراحی آن نیز نقدهای 
منفی زیادی وجود دارد. بویژه در مسیرهای طوالنی و ناهموار 

که موجب خستگی راننده خواهد شد.

 TRD تویوتا تاکوما
آفرود 2021

جدول روزنامه دارای دو شرح عادی و ویژه است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
3724شرح ها را با مداد حل کرده، و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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یک جدول
 با دو شرح

جدیدترین ویرایش از »پرفروش ترین وانت 
میان سایز« 
در آمریکا؛
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