
عمده مشکالت مدارس کانکسی و عشایری؛
انتقاد از اعزام نیروهای نابلد برای تدریس در

 مدارس محروم
گروه علمی و آموزشی- مدیرکل دفتر توسعه عدالت 
آموزشــی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش بر 
ضرورت به روز رسانی کانکس های سیار مدارس عشایری 
تاکید کرد و گفت: مدرسه کانکسی باید به گونه ای باشد که 
همه امکانات مانند پنل خورشیدی، صاعقه گیر، سرویس 

بهداشتی و تابلوی هوشمند را در خود داشته باشد.
محمدرضا سیفی با اشاره به برخی چالش های پیش 
روی مدارس عشــایری اظهار کــرد: یکی از دغدغه های 
بزرگ ما مربوط به ۳۰۰۰ مدرســه ســیار عشایری است 
و امیدواریــم محل تحصیل دانش آموزان عشــایری به 

روزرسانی و تبدیل به احسن شود.
وی افزود: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور وعده هایی در این باره به ما داده اند. از جمله مهمترین 
معضالت ما کانتینرها و کانکس ها هستند که الزم است در 

کنار آنها سرویس بهداشتی تعبیه شود.
مدیرکل دفتر توســعه عدالت آموزشــی و آموزش 
عشــایر وزارت آمــوزش و پرورش با بیان اینکه کانکس 
ها فرســوده اند گفت: کانکس ها زمان مصرفی دارند که 
زمان مصرف شــان گذشته اســت. مدرسه کانکسی باید 
به گونه ای باشــد که همه امکانات مانند پنل خورشیدی، 
صاعقه گیر، ســرویس بهداشتی و تابلوی هوشمند را در 

خود داشته باشد.
ســیفی ادامه داد: چنین کانکس هایی برای عشایر، 
بهتر از مدرســه های ثابت و آجری هستند. برای ساخت 
سرویس بهداشتی اعالم شد که ۵۰۰ میلیارد تومان در سال 
جاری تصویب و اختصاص داده شده که امیدواریم اجرایی 

و مدرسه های کانکسی نیز به روز شوند.
وی به موضوع کمبود معلم عشایری نیز اشاره کرد و 
گفت: کمبود معلم در آموزش و پرورش عشایری همانند 
بدنه آموزش و پرورش وجود دارد و شــامل حال ما هم 
می شود با این تفاوت که محرومیت دانش آموزان مناطق 
محروم از نیروی انسانی باکیفیت، با توزیع نادرست نیروی 

انسانی بیشتر می شود.
مدیرکل دفتر توســعه عدالت آموزشــی و آموزش 
عشایر وزارت آموزش و پرورش افزود: متاسفانه نیروهای 
نابلد و تعلیم ندیده به ویژه ســرباز معلمان را برای دانش 

آموزان عشایر می فرستند. 
این در حالی است که در کشورهای پیشرو آموزشی 
در جهان، بهترین و کارآمدترین معلم ها را به مناطق محروم 
می فرســتند و اینها از لحاظ عدالت آموزشی از ما جلوتر 
هستند. صرفا پوشش تحصیلی مالک نیست، بلکه کیفیت 

آموزش هم مهم است.

علمی -آموزشی 4
گــروه علمی و آموزشــی- 
 Huawei محصول جدید شــرکت
با نــام Pro ۵۰ P دارای یک دوربین 
جفــت دایره ای با طراحــی جدید را 
ارائه می دهد. طراحی جدید دوربین از 
قابلیت های اصلی این گوشی موبایل 

می باشد.
طبق اخباری کــه در ابتدای ماه 
مارس منتشــر شد، مشــخص شد؛ 
خانواده تلفن های هوشمند پی ۵۰ پرو 
ممکن اســت؛ اولین محصوالت این 
شــرکت را با سیستم عامل خود یعنی 

Harmony OS عرضه کنند.
عالوه بر انتقال به سیســتم عامل 
اختصاصی، تلفن های هوشمند دارای 
 ،۸۰۰ IMX آخرین سنسور ســونی
چیپســت L ۹۰۰۰ Kirin برای نوع 
استاندارد )با عملکرد پایین تر نسبت به 
Kirin ۹۰۰۰( و طراحی بسیار خاص 

سنسور دوربین هستند.
پنل پشتی پی ۵۰ ترکیبی از شیشه 
و فریم فلزی است و برای دستگاهی در 
این سطح کاماًل استاندارد است. بخش 
باالیی و پایینی گوشــی بنابر تصاویر 
منتشر شــده تخت به نظر می رسد و 
به عالوه خبری از جک ۳.۵ میلیمتری 

هدفون نیست.
در نمایشگر این محصول حفره 
اختصاصی دوربین ســلفی به چشم 

می خورد. بر این اساس خبری از برش 
بیضی شــکل برای دو دوربین سلفی 
نخواهــد بود و احتماال با یک دوربین 
ســلفی مواجهیم. گویــی قوی ترین 
دســتگاه خانــواده پی که بــه زودی 
رونمایی خواهد شد در بخش دوربین 
 Sony از سنســور ۵۰ مگاپیکســلی

IMX ۸۰۰ استفاده خواهد کرد.
اگرچــه طراحــی ایــن ماژول 

دوربین اصلی خاص و منحصر به فرد 
به نظر می رسد، در بقیه بخش های این 
محصول، مشــخصه انقالبی خاصی 
دیده نمی شــود. این محصول احتماال 
در ابعــاد ۱۵۸.۲ × ۷۲.۶ × ۹ و با وزنی 
در حدود ۲۳۰ گرم عرضه خواهد شد.

دوربین
طبیعتاً جالب توجه ترین بخش 
 ۵۰ Huawei P در مشــخصات فنی

به بخش دوربین و طراحی خیره کننده 
آن مربوط است. بنابر اطالعات رسما 
منتشــر شده، این گوشــی از سنسور 
IMX ۸۰۰ سونی اســتفاده می کند 
که یکی از بهترین های بازار اســت. به 
نظر می رسد نخستین حسگر تصویر 
یک اینچی مخصوص گوشــی های 
هوشــمند اولین بار با هوآوی پی ۵۰ 
ارائه خواهد شــد. حسگر مورد بحث 
همان Sony IMX ۸۰۰ خواهد بود 
که احتماال بــه زودی معرفی خواهد 

شد.
بنابر گزارشــات غیررسمی، سه 
پیکربندی برای دوربین گوشــی های 
پــی ۵۰ در نظر گرفته شــده اســت. 
مشــخصات فنی Huawei P ۵۰ در 
قوی ترین مدل دارای دوربین عریض، 
فوق عریض، تله فوتو و پریســکوپی 

اســت و به همراه حســگر سه بعدی 
مدت پرواز )D ToF ۳( ارائه خواهد 

شد.
دومین نسخه، یعنی مدل پرو، بر 
اساســا اخبار موجود، چون مدل پرو 
پالس از لنز پریسکوپی استفاده می کند، 
اما از لنز تله فوتو معمولی و حسگر سه 
بعدی مدت پرواز در آن خبری نیست.

صفحه نمایش
از دیگر مشــخصات گوشــی 
هواوی پی ۵۰ باید به نمایشــگر این 
محصــول و طراحی آن بپردازیم. این 
محصول از نمایشــگری آبشــاری با 
انحنایی بیش از سایر اعضای خانواده 
خود استفاده می کند. برخی گزارشات 
حکایت از میل هوآوی برای استفاده از 
نمایشگر های سوپرآمولد سامسونگ 
در بخش مشــخصات گوشی هواوی 

پی ۵۰ حکایت داشــتند که کمی بعید 
به نظر می رسد.

اما بنابر آنچه اخیرا منتشــر شده 
است این محصول دارای نمایشگری 
۶.۱ یــا ۶.۲ اینچی خواهــد بود. این 
نمایشگر با رزولوشن ۱۲۰۰ در ۲۶۴۰ 

و با تراکم پیکسلی ۴۵۴ پیکسل بر اینچ 
ارائه خواهد شد.

البته ابعاد نمایشــگر برای سایر 
مدل های این خانواده افزایش می یابد 
و برای پــی ۵۰ پرو ما نمایشــگری 

۶.۶ اینچی و بــرای مدل پرو پالس، 
نمایشگری ۶.۸ اینچی را انتظار داریم. 
در بخــش طراحی به نظر می رســد 
این نمایشــگر در هــر چهار جهت با 

خمیدگی طراحی شده باشد.
دیگر مشخصات

طبعا در بررسی مشخصات فنی 
Huawei P ۵۰ دوربین این محصول 
با دو لنز دایره ای بســیار بزرگ بسیار 
جلب توجه می کنــد. البته ما هنوز از 
جزئیات این بخش از گوشــی به طور 
دقیق مطلع نیستیم. دوربین گوشی های 
هوشمند به طور معمول کوچک است 
و با توجه به دو لنز بزرگی که در پشت 
P ۵۰ دیده می شود، گویی قرار است 
شــاهد مجموعه دوربین توانمندی 

باشیم.

هوآوی همواره در بخش دوربین 
محصوالت پرچمدار خود قابلیت های 
خــارق العاده و ســطح باالیــی ارائه 
می دهد. در حال حاضر و با گذشــت 
نزدیک به یک ســال از عرضه هوآوی 

میــت ۴۰ پرو پالس، با ماژول دوربین 
معرکه اش، این تنها می ۱۱ اولترا بوده 
است که اخیرا توانســته دوربین این 
محصول را به چالش بکشــد و به رده 
برترین دوربین های گوشی هوشمند 

برود.
قیمت

اگرچه هنوز اخبار مشخصی در 
این باره منتشــر نشده است، اما قیمت 
گوشــی هوآوی P ۵۰ بدون شــک 
بســیار باال خواهد بود. پرچمدارانی 
در این ســطح و با این مشخصات در 
سال جدید در بازه قیمتی بیش از ۹۰۰ 
و ۱۰۰۰ دالر ارائــه شــده اند و اعمال 
چنین برچسب قیمتی از سوی هوآوی 
برای قیمت گوشی هوآوی P ۵۰ اصال 

عجیب نخواهد بود.

قیمت گوشی ســری P ۴۰ نیز 
بســیار باال بود و باید دید آیا با قیمتی 
در همان حدود مواجه هســتیم یا نه. 
اما هرچه باشــد بعید است قیمت این 

محصول کمتر از ۱۴۰۰ دالر باشد.

هواوی P۵۰، شاهکار دیگری 
از هواوی

پنل پشتی پی ۵۰ ترکیبی از شیشه و فریم فلزی است و برای دستگاهی در این سطح کاماًل استاندارد است.
 بخش باالیی و پایینی گوشی بنابر تصاویر منتشر شده تخت به نظر می رسد و به عالوه خبری از 

جک ۳.۵ میلیمتری هدفون نیست.
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از دیگر مشــخصات گوشی هواوی پی ۵۰ باید به نمایشــگر این محصول و طراحی آن بپردازیم. 
این محصول از نمایشــگری آبشــاری با انحنایی بیش از ســایر اعضای خانواده خود استفاده 
می کند. برخی گزارشــات حکایت از میل هوآوی برای اســتفاده از نمایشــگر های ســوپرآمولد 
سامسونگ در بخش مشخصات گوشی هواوی پی ۵۰ حکایت داشتند که کمی بعید به نظر می رسد.

گروه علمی و آموزشــی- یک 
شرکت ســنگاپوری در حال ساخت 
یک هواپیمای مسافربری هیدروژنی-

الکتریکــی جدید اســت کــه اولین 
هواپیمایــی خواهــد بود کــه بر فراز 

اقیانوس اطلس جنوبی پرواز می کند.
انریــی  "هــس  شــرکت 
 HES Energy("سیســتمز
Systems( مستقر در سنگاپور در حال 
ساخت هواپیمایی است که آن را اولین 
هواپیمای مسافربری هیدروژنی-برقی 

جهان لقب داده است.
این شرکت برای اولین بار برنامه 
خود را در سال ۲۰۱۸ اعالم کرد. اخیراً 
ISAE-" نیز شرکت مادر آن موسوم به

SUPAERO" اعالم کرده است که 
در حــال کار بر روی یــک هواپیمای 
بدون سرنشــین با سوخت هیدروژن 
برای عبــور از فــراز اقیانوس اطلس 

جنوبی است.
اگرچه بحث هــای زیاد در مورد 
الکتریســیته در برابر هیــدروژن ادامه 
دارد، اما در گزارشــی آمده اســت که 
ارزش بازار هواپیماهای هیدروژنی تا 
ســال ۲۰۳۰ به حدود ۷.۵ میلیون دالر 

خواهد رسید.
این شــرکت ســنگاپوری اظهار 
داشت که هدف آن استفاده از پتانسیل 
هواپیماهــای هیدروژنی با ســاخت 
هواپیمایی اســت که نــوع جدیدی از 
حمــل و نقــل هوایی را کــه بی صدا، 
غیرمتمرکز، شــخصی و با انتشار صفر 

کربن است، دنبال می کند.
ایــن شــرکت از ســلول های 
سوخت هیدروژنی فوق سبک استفاده 
می کند که قادر بــه تأمین بیش از ۵۰۰ 
وات ساعت بر کیلوگرم و یک طراحی 
پیشرانه هواپیمای الکتریکی است. این 
هواپیمــا از طراحی ماژوالر اســتفاده 
می کند که باعث افزایش ایمنی از طریق 

تعدیل نیرو در کل این سیستم می شود.
اگرچــه این شــرکت اطالعات 
کمــی در مــورد مشــخصات ایــن 
هواپیمای مفهومی موســوم به "المنت 
وان")Element One( ارائــه داده 
است، اما تصویری که با اعالمیه اصلی 
منتشر شــد، هواپیمایی با ۱۴ پروانه را 
نشان می دهد که هر کدام به یک سلول 

سوختی هیدروژن متصل هستند.
این هواپیما بــه گونه ای طراحی 
شــده اســت که می تواند چهار مسافر 
را بســته به اینکه سوخت هیدروژن به 
صورت گاز یا مایع ذخیره شــده باشد، 

تا ۵۰۰۰ کیلومتری جابجا کند.
اگرچــه ظرفیت حمل مســافر 

ایــن هواپیما کم به نظر می رســد، اما 
شرکت ســازنده می گوید که این بدان 
معنی اســت که این هواپیما به صورت 
سفارشی ساخته می شود و برای جوامع 
روستایی قابل دســترس تر است و به 
این پروژه احســاس یک پروژه تاکسی 

هوایی می دهد.
بــه همــان روش بســیاری از 
عمودپرواز  هواپیماهــای  پروژه های 
برقی)eVTOL(، هواپیمای "المنت 
وان" نیــز می تواند ظــرف ۱۰ دقیقه 
سوخت گیری کند. در حالی که اغلب 
تاکســی های هوایی به باتری های قابل 
تعویض روی می آورند، "المنت وان" 
برای خاموش کردن مخازن هیدروژن 
خود از سیستم تعویض خودکار استفاده 

خواهد کرد.
"تــاراس وانکویــچ" بنیان گذار 
شــرکت "هس" توضیــح داد: اکنون 
می توان با اســتفاده از ذخیــره انرژی 
هیــدروژن فــوق ســبک از محدوده 
استقامت پرواز برقی عبور کرد. طراحی 
"المنــت وان" راه را بــرای هیدروژن 
تجدیدپذیــر به عنوان یک ســوخت 
دوربرد برای هواپیماهای برقی هموار 

می کند.
این شــرکت در حــال مذاکره با 
تولیدکنندگان صنعتی هیدروژن برای 
آزمایش سیســتم های سوخت رسانی 

خود در فرودگاه ها است.
شرکت مادر "هس" نیز به تازگی 
اعالم کرده است که می خواهد با عبور 
از اقیانوس اطلس جنوبی از ســنگال 
بــه برزیل در مســیری تقریبــا ۳۰۰۰ 
کیلومتری با اســتفاده از یک هواپیمای 
بدون سرنشین که از یک سلول سوختی 
هیدروژنی نیرو می گیرد، ، تاریخ ســاز 

شود.
از دیگر شــرکت هایی که در حال 
تولید هواپیماهای هیدروژنی هســتند 
می توان به "ایرباس" و "یونیورســال 
هیدروژن" اشــاره کــرد که هدف آنها 
بهینه ســازی هواپیماهــای موجود با 

سلول های سوختی هیدروژن است.
"هس" اعالم کرد که امیدوار است 
اولین نمونه اولیه "المنت وان" را قبل از 
سال ۲۰۲۵ بسازد و به زودی اطالعات 
بیشتری در مورد هواپیمای هیدروژنی-

 برقــی خــود بــه اشــتراک خواهد 
گذاشت.

گــروه علمی و آموزشــی- 
قدرتمندتریــن آهنربــای جهان که 
میــدان مغناطیســی آن ۲۸۰ هزار بار 
قدرتمندتر از زمین است ساخته شد.

بزرگتریــن آهنربــای جهان به 
 Central(»نام »ســنترال ســولنوید
Solenoid( که ساخت آن ۱۰ سال 
طول کشــیده، اکنون آماده ارسال به 
فرانسه است. این آهنربا قطعه اصلی 
پروژه راکتور همجوشــی هســته ای 
است که فرایند تولید انرژی خورشید 
را تقلید می کنــد. به طور دقیق تر این 
ابزار بخش اصلی ITER یک ماشین 
۲۳.۹۵ میلیارد دالری است که انرژی 
همجوشی را روی زمین ایجاد می کند. 
ماشــین مذکور با همکاری ۳۵ کشور 
در فرانســه ساخته شــده و هدف آن 
دســتیابی به یک انرژی تجدیدپذیر 

واقعی است.
سیستم همجوشــی هیدروژنی 
آزمایشــی است که نشان می دهد این 

فناوری کارآمد اســت و عالوه بر آن 
قادر به تولید و کنترل انرژی اســت تا 
بدون انتشار گازهای گلخانه ای و دی 

اکسید کربن بتوان برق تولید کرد.
هرچند انرژی همجوشــی قباًل 
نیز روی زمین تولید شــده است، اما 
همیشه انرژی فعال سازی دستگاه از 

انرژی تولیدی آن کمتر بوده است.
البته ایــن یکــی از ۶ آهنربای 
جدیــدی اســت که قرار اســت در 
دســتگاه مذکور به کار روند. هنگامی 
که سیســتم به طور کامل سرهم شود 
قطر آهنربــا ۱۴ و ارتفاع آن ۵۹ فوت 
خواهد بود. همچنین وزن آن به هزار 

تن می رسد. 
نیروی مغناطیســی این آهنربا به 
حدی زیاد است که می تواند یک ناو 
هواپیمابر ۱۰۰ هزارتنــی را ۲ متر از 
روی زمین بلند کند. هرچند این پروژه 
یک آزمایش علمی است اما اگر همه 
چیز طبق برنامه پیش برود، واحدهای 

همجوشــی هیــدروژن می توانند تا 
نیمه قرن حاضر به شــبکه توزیع برق 
کمک کنند و روزانه با استفاده از یک 
کیلوگــرم ســوخت ۱۵۰۰ مگاوات 

الکتریسیته تولید کنند.
این آهنربای غول پیکر توســط 
شــرکت جنرال اتومیکــز در ایالت 
کالیفرنیا در حال توســعه است. پیش 
بینی می شــود قطعات بزرگ آن نیز 

تا ســال ۲۰۲۳ میالدی نصب شوند 
و نخســتین جریان پالسما در ۲۰۲۵ 
به وســیله آن تولید شود. هنگامی که 
۶ آهنربای مذکــور و بقیه تجهیزات 
کنار هم قرار گیرند، راکتور توکامک
ITER را بــه وجــود می آورند که 
یک خورشــید روی زمین اســت و 
همجوشــی در مقیــاس صنعتی را 

نمایش می دهند.

گروه علمی و آموزشی- یک 
الیه متالیک شــفاف که به افراد امکان 
دید در تاریکی را می دهد ممکن است 
روزی بتوانــد عینک های معمولی را 

تبدیل به عینک دید در شب کند.
به گفته ی دانشمندان از این فیلم 
نازک که از نوعی ماده ی نیمه رسانا به 
نام"گالیم آرسنید" ساخته شده است 
می توان برای ســاخت حسگرهای 
مادون قرمز فشرده و انعطاف پذیر نیز 

استفاده کرد.
اگرچه این ایده هنوز در مرحله ی 
مفهومی قرار دارد اما محققان معتقدند 
در نهایــت می توانــد روزی تبدیل 
بــه جایگزینی ارزان و ســبک برای 
عینک های بزرگ دید در شــب شود 

که در ارتش و پلیس به کار می روند.
این الیه نازک توســط گروهی 
از محققــان اســترالیایی و اروپایی 
ســاخته شــده اســت و اطالعات 
 Advanced(مجلــه ی در  آن 

Photonics( منتشر شده است.
این فیلم نور مادون قرمز را که در 

حالت عادی برای انسان  قابل مشاهده 
نیست تبدیل به نور مرئی می کند.

محقــق اول این تحقیقات دکتر 
 Rocio(مورالس کاماچو  روســیو 
Camacho Morales( از دانشگاه 
ملی استرالیا می گوید: این ماده صدها 
بــار از یک تار موی انســان نازک تر 

است.
گالیم آرســنید در ســاختاری 
کریســتالی با ضخامت تنها چندصد 
نانومتر قرار گرفته و نور مرئی می تواند 

از آن عبور کند.
این فیلم نازک شــباهت هایی به 

عینک های دید در شب دارد.
می گوید:  مورالــس  کاماچــو 
عینک های دید در شــب نور مادون 
قرمــز را دریافــت می کننــد و آن  را 
تبدیل بــه الکترون کــرده و نمایش 
می دهنــد. امــا فیلم نــازک ما چنین 
کاری انجــام نمی دهد ایــن فیلم که 
نیازی به هیچ گونه منبع انرژی ندارد، 
فوتون های نوری که از آن می گذرند 

را تغییر می دهد.

یکی از مزیت های این فیلم های 
نازک نســبت به فناوری های موجود 
وزن آن است. عینک های سنگین دید 
در شب به طور مثال برای خلبان های 

نظامی ایجاد گردن درد می کردند.
می گوید:  مورالــس  کاماچــو 
فوتون های نور مــادون قرمز انرژی 
بسیار کمی دارند و این بدان معناست 
کــه عینک های دید در شــب ممکن 
است تحت تاثیر نوساناتی در سیگنال 
قرار بگیرند برای به حداقل رســاندن 

این نوسانات بسیاری از دستگاه های 
تصویربــرداری از نور مادون قرمز از 
سیســتم خنک کننده استفاده می کنند 
اما مزیت نانوفیلم ها این اســت که در 

دمای اتاق محیط می کنند.
اگر فــردی عینکی مجهز به این 
فیلم را اســتفاده کند در طول روز نیز 
می تواند آنچه که با چشــم غیرمسلح 
قابل مشاهده است را ببیند و عالوه بر 
آن اطالعاتــی از نورهای مادون قرمز 

نیز دریافت کند.

رونمایی از یک هواپیمای مسافربری هیدروژنی-برقی

قدرتمندترین آهنربای جهان ساخته شد

تبدیل عینک معمولی به عینک دید در شب با یک فیلم نازک

کیفیت و تنوع کاال 

را در فروشگاه ما 
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