
با همکاری آژانس فضایی ژاپن و هوندا تحقق یافت؛

سیستمی که اکسیژن، هیدروژن، آب و برق را در فضا فراهم می کند
گروه علمی و آموزشی- آژانس هوافضای ژاپن)JAXA( با همکاری 
شــرکت "هوندا")Honda( در پی ساخت یک سیستم انرژی جدیدی برای 
مستعمرات فضایی آینده است که به ایستگاه های مستقر در سیارات دیگر امکان 

می دهد اکسیژن و هیدروژن تولید و جمع آوری کنند.
آژانس اکتشاف هوافضای ژاپن)JAXA( و شرکت "هوندا" اعالم کردند 
که یک سیستم انرژی تجدیدپذیر گردشی جدید را آزمایش می کنند که می تواند 
اکسیژن، هیدروژن و برق را برای مدت طوالنی به ایستگاه های فرازمینی استقرار 
انسان تأمین کند. این پروژه با هدف تقویت قابلیت اکتشافات فضای عمیق با 

کاهش نیاز به ارسال منابع از زمین انجام شده است.
آنها به منظور انجام این کار، در حال ساخت سیستمی هستند که ترکیبی از 

یک سیستم الکترولیز آب با فشار افتراقی باال و یک سیستم پیل سوختی باشد.
سیســتم الکترولیز آب با فشــار افتراقی باال، آب را با اســتفاده از انرژی 
خورشیدی برای تولید اکسیژن و هیدروژن الکترولیز می کند، در حالی که سیستم 
پیل سوختی از اکسیژن و هیدروژن آب و برق تولید می کند."ساساکی هیروشی" 
معاون رئیس JAXA می گوید: اکســیژن، هیدروژن و انرژی الکتریکی برای 
فعالیت های انسان در فضا ضروری هستند. تحقق یک سیستم انرژی تجدیدپذیر 
چرخشی ما را قادر می سازد بدون نیاز به تأمین منابع از زمین، این نیازها را در 
فضا برطرف کنیم. انتظار می رود این سیســتم فعالیت های ما را در فضا به طرز 

چشمگیری گسترش دهد."
هیدروژن و برق برای مأموریت های آینده و به منظور تأمین نیروگاه های 
فرازمینی بسیار حیاتی هستند. اکسیژن جدا از کاربرد آشکار برای نفس کشیدن 

کاوشگران فضایی، برای پیشرانه موشکی نیز مورد نیاز است.
آژانس هوافضای ژاپن و شــرکت هوندا ســال گذشته در ماه نوامبر یک 
توافق نامه تحقیقاتی مشترک سه ساله امضا کردند تا نمونه های اولیه این سیستم 
را محقق کنند و با امضای این توافق نامه همکاری خود را برای آزمایش سیستم 

انرژی تجدیدپذیر گردشی رسمی کردند.
هدف نهایی آنها آزمایش این سیســتم در "دروازه ماه" ناسا است که یک 

ایستگاه فضایی در مدار ماه خواهد.
آنها اظهار داشــتند که این سیستم الکترولیز آب با فشار افتراقی باال ایجاد 
شده توسط شــرکت "هوندا"، هیدروژن را بدون استفاده از کمپرسور فشرده 
می کند، به این معنی که بسیار سبک تر خواهد بود و بنابراین پرتاب آن به فضا 

آسان تر خواهد بود.
همچنین ناسا در یک اقدام تاریخی اعالم کرد که اکسیژن قابل تنفس را از 
جو مریخ با اســتفاده از یک ابزار کوچک آزمایشگاهی استخراج کرده است. با 
مأموریت های فضایی که برای کشــف فضای عمیق در دهه ۲۰۳۰ و بعد از آن 
برنامه ریزی شده اند، چنین سیستم هایی برای گسترش دانش ما از جهان حیاتی 
خواهند بود. آژانس هوافضای ژاپن و این خودروساز ژاپنی طی ماه های آینده 
نمونه های اولیه این سیستم را آزمایش می کنند و پس از آن نتایج را در مقاله ای 

در سال ۲۰۲۲ منتشر خواهند کرد.

علمی -آموزشی 4
گروه علمی و آموزشی- محسن 
حاجی میرزایی، در تشریح »طرح رتبه 
بندی معلمان« گفت: یکی از مهمترین 
وظایف و مســؤولیت های آموزش و 
پــرورش، تالش برای ایجاد شــرایط 
بهتر برای فرهنگیان، در راستای افزایش 
معیشت و ارتقای منزلت معلمان است 
که این تالش به صورت همیشگی است 
و ما در تمامی روزهای کاری، پیگیر این 

مسأله هستیم.
وی بــا تأکید بر این که فرهنگیان 
به اطالعات و اخبار نادرست و یا بعضًا 
اشــتباه، توجه نکنند، گفت: این روزها 
بحث »رتبه بندی« به عنوان مطالبه بسیار 
مهم فرهنگیان، در دستور کار آموزش و 

پرورش است.
حاجی میرزایی افزود: در دو نوبتی 
که »رتبه بندی« اجرا شــد، از ظرفیت 
امتیازات»قانــون مدیریــت خدمات 
کشوری« اســتفاده شد که این ظرفیت 
ً ً برای عموم کارکنان دولت تعمیم  بعدا
پیدا کرد و عمــاًل ارزش رتبه بندی را 
تضعیف کرد، بنابراین نیازمند طراحی 
امتیــاز ویژه و متمایزی برای فرهنگیان  

بودیم.
وزیر آموزش و پرورش تصریح 
کرد: امتیازاتی که بــرای کلیه کارکنان 

دولت طراحی شده است، طبیعی است 
که فرهنگیان نیز مانند ســایر کارمندان 
دولت، باید از آن بهره مند باشند. »رتبه 
بندی« امتیاز جداگانه ای است و هدف 
آن ارتقــای صالحیت های حرفه ای و 
توسعه شایستگی های شغلی معلمان 

است.
وی گفــت: »رتبه بندی« در صدد 
اســت که به معلمان خالق، تالشگر و 
مسؤولیت پذیر، موقعیت های بهتری 
ببخشــد و منزلت آنــان را ارتقا دهد و 
انگیزه آنــان را برای افزایش توانمندی 

هایشان، افزایش دهد.
عضو کابینه دولــت تدبیر و امید 
گفت: معلمان )با مدارک کارشناســی، 
کارشناســی ارشــد و دکتری(، دارای 
صالحیت ها و توانایی های یکســان 
نیستند و رتبه بندی می خواهد معلمان 
را »متناســب با ظرفیــت ها و تحرک 
علمی شــان«، شبیه قوانین دانشگاه ها، 

رتبه بندی کند. 
در دانشــگاه، مراحل مختلفی که 
یک استاد از مرحله مربی تا استادی طی 
می کند، متناسب با فعالیت هایی است 
که انجام می دهد و امتیازاتی اســت که 
کسب می کند.حاجی میرزایی گفت: با 
موافقت هیأت دولت، الیحه رتبه بندی 

فرهنگیان تهیه شد؛ این الیحه بر اساس 
»تعیین صالحیت های معلمان«  است که 
در این صورت، معلمان دارای امتیازات 
مختلفی خواهند شــد؛ اما هدف رتبه 
بندی امتیازبندی نیست، بلکه »ارتقای 
صالحیت ها و توسعه شایستگی های 

معلمان« است.
وی ادامــه داد: در دولت به دلیل 
اهمیت موضوع رتبه بندی و به دلیل این 
که در طی ســال های گذشته این کار به 
نحو کامل انجام نشده بود، »الیحه رتبه 
بندی« خارج از مراحل در دســتور کار 
قرار گرفت و در ســال گذشته آن را به 
مجلس شــورای اسالمی ارایه داد.  این 
الیحه به دلیل توجه ویژه نمایندگان به 
جامعه فرهنگیان، بالفاصله درخواست 
اولویت شــد و در دستور کار مجلس، 
قرار گرفت و کلیات آن با رأی کم نظیر 
و قاطع نمایندگان مجلس، تصویب شد 
و اکنون در اختیار »کمیسیون آموزش« 

اســت تا اجزای آن مورد بررسی قرار 
گیرد و در شــور دوم و تصویب نهایی، 
تقدیم صحن مجلس شورای اسالمی 

شود.
وزیر آموزش و پرورش با اشــاره 
به »زمــان اجرای الیحــه رتبه بندی« 
گفت: اجــرای رتبه بنــدی از ابتدای 
فروردین ۱۴۰۰پیش بینی و منابع مورد 
نیاز بر اســاس این الیحــه در بودجه 
۱۴۰۰اختصاص داده شــده اســت؛ 
بنابرایــن پس از تصویــب و ابالغ این 
قانــون به آموزش و پرورش، بالفاصله 
دســتورالعمل اجرایــی آن را به دولت 
تقدیم خواهیم کرد و امیدواریم سریع 

تر بتوانیم آن را اجرایی کنیم.
وی در مــورد مطالباتی که پس از 
سخنان دکتر نوبخت، در بین فرهنگیان 
و در مورد فوق العاده ویژه، شکل گرفت، 
گفت: »فوق العاده ویژه« در ۸سال دولت 
تدبیر و امید، به صورت امتیاز ویژه ای که 

۵۰درصد آن به کارکنان دولت پرداخت 
شود، انجام نشده است و در سال گذشته 
به طور ویژه برای کارکنان بخش درمان؛ 
به دلیل مسؤولیت سنگینی که در شرایط 
کرونا داشتند و همچنین به دلیل این که 
صورت هیأت امنایی اداره می شــوند، 
با این شــرط  ســازمان برنامه که  منابع 
مالی ناشی از اجرای فوق العاده ویژه را 
خودشان تهیه کنند، موافقت شده است؛ 
برای مابقی کارکنان دولت پیشنهادی از 
سوی سازمان امور اداری و  استخدامی 
به دولت تقدیم شــده و در دستور کار 
است و در صورت تصویب در شورای 
حقوق و دســتمزد و دولــت، اجرایی 
خواهد شــد. حاجی میرزایی، در پایان 
گفــت: با تمام وجــود پیگیر این مهم 
هســتیم و تالش می کنیم تا این اقدام، 
اجرایی شود. همکاران ما مطمئن باشند 
که در این راه از هیچ کوششــی، دریغ 

نخواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش تشریح کرد:

اعمال »فوق العاده ویژه معلمان« در 
انتظار تصویب شورای دستمزد

وزیر آموزش و پرورش، با بیان این که در صورت تصویب شورای حقوق و دستمزد و هیأت دولت،
 »فوق العاده ویژه معلمان« اعمال و به معلمان تعلق خواهد گرفت، گفت: فوق العاده ویژه کارکنان درمان در سال 

گذشته، به شرط تأمین منابع از سوی دستگاه ذی ربط، پرداخت شد.
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وزیر آموزش و پرورش با اشاره به »زمان اجرای الیحه رتبه بندی« گفت: اجرای رتبه بندی از ابتدای 
فروردین ۱۴۰۰پیش بینی و منابع مورد نیاز بر اســاس این الیحه در بودجه ۱۴۰۰اختصاص داده 
شده است؛ بنابراین پس از تصویب و ابالغ این قانون به آموزش و پرورش، بالفاصله دستورالعمل 
اجرایــی آن را بــه دولت تقدیم خواهیم کرد و امیدواریم ســریع تر بتوانیــم آن را اجرایی کنیم.

گروه علمی و آموزشی- اخیراً 
حق ثبت اختراعی از سوی شرکت اپل 
در مرکز ثبت اختراعات ایاالت متحده 
مشــاهده شده است که با بهره گیری 
از تکنولوژی نوین، دکمه های مجازی 
را بــر روی دســتگاه های دیجیتال 
قــرار می دهد که به باوv بســیاری از 
کارشناســان این اختراع جدید برای 
گوشــی های نســل آینده آیفون و به 
احتمــال زیاد آیفون ۱۳ درنظر گرفته 

شده است.
تاکنــون شــایعات مختلفی در 
خصوص نســل آینده گوشــی های 
آیفون، بخصوص آیفون ۱۳ منتشــر 
شده که جدیدترین آن ها عدم وجود 
هرنوع دکمه فیزیکی در این گوشــی 
اســت. اخیراً حق ثبــت اختراعی از 
ســوی شــرکت اپــل در مرکز ثبت 
اختراعات ایاالت متحده مشاهده شده 
اســت که با بهره گیری از تکنولوژی 
نوین، دکمه هــای مجازی را بر روی 
دســتگاه های دیجیتال قرار می دهد 
که به باوز بسیاری از کارشناسان این 
اختراع جدید برای گوشی های نسل 
آینده آیفون و به احتمال زیاد آیفون ۱۳ 

درنظر گرفته شده است.
شــایعات جدید حاکــی از آن 
اســت که گوشــی های آیفون آینده 
)احتمــاالً آیفون ۱۳( ممکن اســت 

فاقد دکمه های فیزیکی باشــد. این 
شــایعه از آنجا ناشی می شود که یک 
برنامه ثبت اختراع اخیر ایاالت متحده 
توسط وبســایت اپل اینسایدر شکار 
شده است که نشــان می دهد اپل در 
حال بررسی »دســتگاه های ورودی 
ســنجش خازنی« اســت. ظاهراً این 
دســتگاه های ورودی، دکمه هــای 
مستعار و »حفره هایی با نور پس زمینه 
نامرئی« خواهند بود که هنگام لمس 
ظاهــر می شــوند و در صورت عدم 
اســتفاده از نامرئی می شوند.بی شک 
این فناوری ابداعی جدید بســیاری 
جذاب خواهد بــود و قطعاً می تواند 
گوشی های هوشمند را به دستگاه های 
بسیار ظریف و جذابی تبدیل نماید. 

اما سوال اصلی در اینجا، این است 
که آیا این تکنولوژی به نســل 

آیفون  گوشــی های  بعدی 
یعنی آیفون ۱۳ راه خواهد 

یافت یــا باید انتظار 
بیشــتری را تا بعد 
از سال ۲۰۲۲ پذیرا 
باشــیم و فنــاوری 

جدید را در نسل های 
بعدتر آیفون جستجو 

کنیــم. بــه هرحــال، 

این یک فنــاوری کاماًل غیر معمول 
نیســت و به راحتی می تواند با سایر 
تغییــرات احتمالی اپل در آیفون های 
آینده ســازگار باشد.به عنوان مثال ما 
در هفته های اخیر، بحث های زیادی 
در مورد بازیابی اســکنر اثر انگشت 
در گوشی آیفون ۱۳ شنیده ایم. گفته 
می شود اپل به جای حسگر فیزیکی، 
قصد دارد اسکنر جدید در زیر صفحه 
نمایش گوشی قرار دهد. این تاکتیکی 
اســت که اگر اپل بــرای رفتن به این 

مســیر انتخاب کند، مطمئناً با زیبایی 
ظاهری بدون دکمه و مینیمالیســتی 
مطابقــت دارد. اپل در ســال ۲۰۱۶ 
جــک هدفون را در آیفــون ۷ از بین 
برد و شــایعات حاکی از آن است که 
پورت Lightning نیز در نسل های 
جدید آیفون حذف خواهد شد. اگر 
 Lightning آیفــون ۱۳ از پــورت
خود اســتفاده نکند و شارژ بی سیم 
را بــه طور کامل فعال کند، این اولین 
گوشــی کامال بی ســیم اپل خواهد 
بــود؛ بنابراین چرا تصــور نکنیم که 
این گوشی می تواند اولین »آیفون بی 
دکمه« هم باشــد.البته نباید فراموش 
کرد که این حــق ثبت اختراع جدید 
می تواند بــا محصولی کاماًل متفاوت 
از آیفون نیز همراه باشــد. به هر حال، 
بیشتر کارشناســان معتقدند که این 
فنــاوری جدید در درجــه اول برای 
گوشی های هوشــمند در نظر گرفته 
شده اســت، اما تمام این تحلیل ها را 
فقط می توان یک حدس محض تلقی 
کــرد چرا که ما حتــی محصول و یا 
دســتگاه مورد نظر را هم نمی دانیم. با 
این حال، یک چیز واضح است؛ همه 
این حدس و گمان ها در رویداد بعدی 
معرفی آیفون اپل، که احتماالً در ماه 
سپتامبر برگزار می شود، از بین 

خواهد رفت.

گــروه علمی و آموزشــی- 
محمــد علوی تبار اعــالم کرد ثبت 
سفارش کتاب درسی دانش آموزان 
میان پایه به مدت پنج روز ۱/۴/۱۴۰۰ 

تا تاریخ ۵/۴/۱۴۰۰ تمدید می شود.
محمد علوی تبار معاون توسعه 
منابع و پشتیبانی ســازمان پژوهش 
گفت: با درخواست مدارس، مناطق 
و مدیرکل آموزش و پرورش برخی 
استان ها، سامانه ثبت کتاب درسی به 
مدت پنج روز از تاریخ ۱/۴/۱۴۰۰ تا 
تاریخ ۵/۴/۱۴۰۰ برای دانش آموزان 
میان پایه )دوره ابتدایی پایه های دوم 
تا ششم و دوره اول متوسطه پایه های 
هفتم و هشــتم و دوره دوم متوسطه 
پایه های یازدهــم و دوازدهم که به 
هر دلیل کتاب درسی خود را ثبت نام 

نکرده اند؛ فعال خواهد شد.
علــوی تبــار در مــورد دانش 
آمــوزان میــان پایه ای کــه تاکنون 

موفق به ثبت ســفارش کتاب درسی 
نشــده اند، گفــت: ضــرورت دارد 
خانواده ها و مدارس در این فرصت 
زمانی ســفارش دانش آموزان را در 
سامانه ثبت نمایند مسئولیت بررسی، 
اطالع رســانی و پیگیری ســفارش 
 دانــش آمــوزان بر عهــده مدارس 

می باشد.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی 
سازمان پژوهش گفت: مطابق تقویم 
زمانی مندرج در شــیوه نامه سفارش 
و توزیع کتاب های درســی ســال 
تحصیلــی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ و اطــالع 
رســانی قبلی از طریق رســانه ملی، 
پایگاه اطالع رسانی وزارت آموزش 
و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه 
ریزی آموزشــی، اداره کل آموزش و 
پرورش استان ها و مناطق و پیگیری 
مدیران محترم مــدارس، زمان ثبت 
سفارش کتاب درسی دانش آموزان 

میان پایه در تاریــخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ به 
اتمام رســیده بود که اکنون به مدت 
۵ روز از تاریــخ ۱تیر تا ۵تیر تمدید 

شده است.
وی در خصوص سایر پایه های 
تحصیلــی افزود: پس از پایان مهلت 
تمدید ثبت نام میان پایه ها بالفاصله 

دانش آموزان ورودی پایه های اول، 
هفتــم و دهــم می تواننــد از تاریخ 
۶/۴/۱۴۰۰ پــس از ثبــت نــام در 
مدرســه با مراجعه به سامانه فروش 
و توزیع مواد آموزشــی به نشــانی 
irtextbook.ir، ســفارش کتاب 

درسی خود را ثبت نمایند.

گــروه علمی و آموزشــی- 
رونمایی از نســل پنجم کراس اوور 
فورستر سوبارو به سال ۲۰۱۸ میالدی 
باز می گردد و اکنون کمپانی ژاپنی در 
خانه از فیس لیفت ۲۰۲۲ این محصول 
جمع و جور خود رونمایی کرده است. 
نسل اول فورستر در سال ۱999، نسل 
دوم ۲۰۰۲، نسل ســوم ۲۰۰9، نسل 
چهارم ۲۰۱۲ و نسل پنجم همانطور که 

اشاره شد در سال ۲۰۱۸ معرفی شد.
در ایــن میان نســخه های فیس 
لیفت و همچنین پرفورمنس نیز حضور 
داشته اند که یکی از جذاب ترین آنها 

مدل STi مربوط به سال ۲۰۰۵ 
اســت. مهمترین تغییرات قابل 
مشــاهده در این فیس لیفت به 
قسمت دماغه مربوط می شود؛ 
جائیکه چراغ های اصلی جلو 
طراحــی جدیــدی را ارئه می 
دهند و همچنین بامپر)سپر( یک 

جراحی زیبایی را پشــت سر ذاشته 
اســت. از نمای عقب نیــز تنها یک 

تصویر در دسترس است.

رینگ های در حالت اســتاندارد 
۱۸ اینچی هستند که طراحی جدیدی 

را نیز همراه دارند.
ایــن خــودرو در تریــم های 
تورینــگ، اکس-بــرک، ادونــس و 

اسپرت ارائه خواهد شد.
در بخــش ایمنی نیــز دوربین 
های محیطی، سنســورهای هشدار 
و بخشــی نرم افــزاری مرتبط کامال 

بروزرسانی شده اند.
برای پیشــرانه تریم اســپرت از 
نمونه ۱.۸ لیتری توربوشارژ ۴ سیلندر 
بــا ۱۷۴ اســب بخــاری خروجی و 
گشــتاور ۳۰۰ نیوتن متر استفاده شده 
اســت. اینجا میزان گشتاور برابر با ۶۱ 
نیوتن متر در مقایســه با پیشرانه ۲.۵ 
لیتری تنفس طبیعی بهبود یافته است.

اطالعــات مربوط به پیشــرانه 

ســایر تریم ها بویژه مــدل هیبریدی 
ایی-باکســر هنوز در اختیار رســانه 
هــا قرار نگرفته اســت. اما باتوجه به 
محصوال قبلی کمپانی، احتماال پیشرانه 
هیبریدی ترکیبی از یک تپنده بنزینی ۲ 
لیتری و یک موتور الکتریکی خواهد 
بود. این پیشرانه هیبریدی بوسیله جعبه 
دنده سی وی تی نیرو را به هر دو محور 

انتقال می دهد.
میزان خروجی پیشــرانه بنزینی 
۱۴۵ اسب بخار است. بخش الکتریکی 

هم حدود ۱۴ اسب خروجی دارد.

اولین گوشی آیفون بدون دکمه!

تمدید ثبت سفارش کتاب های درسی
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کیفیت و تنوع کاال 
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