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گروه علمی و آموزشی- سال 
تحصیلــی )۱۴۰۰-۱۴۰۱( نیز با همه 
بیم و امیدها از راه رســید و مسووالن 
آموزشــی به این نتیجه رسیده اند که 
تحصیل حضوری در یادگیری دانش 
آموزان مؤثر اســت اما به دلیل شرایط 
کرونایی برخی از مدرســه ها همچون 
سال گذشــته مجازی بوده که دانش 
آموزان نیازمند و بی بضاعت کشــور 
به ویــژه هرمزگان برای خرید تبلت و 
گوشی هوشــمند چشم انتظار کمک 

خیران هستند.
از آنجا که بخشی از تحصیل دانش 

آموزان امسال حضوری و بخشی هم 
غیرحضوری بوده لــذا دانش آموزان 
کم بضاعت هرمزگان که حتی تحصیل 
حضوری هم هزینه داشت امسال نیز 
با توجه به بازگشایی مدارس نیازهای 

آنان دوچندان شده است.
بسیاری از خانواده های هرمزگانی 
در مناطق شهری و روستایی از تلفن های 
همراه والدین خود برای ارتباط با شبکه 
شاد و واتساپی استفاده می کنند و حتی 
برخی هــم با یک تبلت، به صورت ۲ 
و ســه نفره به تحصیل می پردازند، به 
طوری که هنوز بســیاری از این دانش 

آموزان همین شرایط را هم ندارند.
برای ایــن منظور باید آموزش و 
پرورش، کمیته امداد و بهزیســتی به 
ســراغ خیران بروند و آنان را تشویق 
بــه خرید این لوازم آموزشــی )تبلت 
و گوشــی هوشــمند( کنند تا دانش 
آمــوزان در آغاز تحصیلی از ســایر 

همکالسی های خود عقب نمانند.
البتــه تاکنــون حرکت هایی هم 
صورت گرفته و از ســوی سازمان ها، 
نهادها و افراد خیر اقدام به خرید تبلت 
برای دانــش آموزان نیازمند هرمزگان 
کــرده اند امــا به صــورت کامل این 

مشــکل برطرف نشــده و بسیاری از 
دانش آموزان امسال، ابزار ارتباطی در 

اختیار ندارند.
نیــاز ۲۰ هــزار دانــش آمــوز 
هرمزگانی به تبلت و اینترنت پرسرعت
بایــد گفت که برخــی از اولیای 
دانــش آموزان توان خرید وســایل و 
ابزارهــای ارتباطی مثل تبلت و تلفن 
همراه ندارند و دراین روزهای سخت 
کرونایی نگران بوده که همچون سال 
گذشته فرزندان آنان از آموزش مجازی 
چنــدان بهره نبرده و از تحصیل عقب 

بمانند. 
برای پیگیری این موضوع که چه 
تعداد از دانش آموزان هرمزگانی نیاز به 
تبلت دارند و در این راستا چه کارهایی 
صورت گرفته است، به سراغ مدیرکل 
آموزش و پرورش استان رفتیم که وی 
گفت: ۲۰ هزار دانش آموز هرمزگانی 
برای دریافت آموزش های مجازی، به 

تبلت و اینترنت پرسرعت نیاز دارند.
ایــرج بیــت اللهی افــزود: ۱۲ 
هزار و ۵۰۰ نفــر از این دانش آموزان 
کم بضاعت و نیازمند استان به اینترنت 
دسترسی دارند اما تبلت برای تحصیل 
غیرحضــوری و آمــوزش مجازی 
ندارند. وی بیان داشت: همچنین هفت 
هزار و ۵۰۰ نفر از این دانش آموزان نیز 
به اینترنت دسترسی ندارند و باتوجه به 
اینکه در روستاها و در مدرسه های کم 
جمعیــت درس می خوانند لذا تالش 
می شــود کالس های آن ها به صورت 

دوره ای و حضوری برگزار شود.
مدیــرکل آمــوزش وپرورش 
هرمزگان درخصــوص تامین تبلت 
به دانش آموزان نیازمند اســتان نیز به 
خبرنگار ایرنا اظهارداشت: در مردادماه 
امسال با مشــارکت امور شعب بانک 
ملی، ۵۰ دســتگاه تبلت هوشــمند به 
دانش آموزان تحــت حمایت کمیته 

اســتان اهدا شــد. بیت اللهی افزود: 
پارسال نیز بیش از چهار هزار دستگاه 
تبلت با کمک نهادهای حمایتی، صنایع، 
خیران، بانک ها و سایر نهادهای خیریه 
هرمزگان تهیه شــد و در اختیار دانش 
آموزان بی بضاعت استان قرار گرفت.

وی بــا اشــاره به اینکــه تبلت 
دانش آموزی یکی از زیرساخت های 
مورد نیاز دانش آمــوزان در یادگیری 
غیرحضوری اســت، یادآورشد: هم 
اکنون ۹۸ درصد مدرســه های  استان 

هرمزگان تحت وب و اینترنت هستند 
ولی برای استفاده بهینه از شبکه شاد و 
دیگر ملزوم های آموزش مجازی نیاز 
به اینترنت پرسرعت است که این بستر 
باید برای همه دانش آموزان فراهم شود. 
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان 
یادآورشــد: یکی از چالش های پیش 
روی، شناســایی تــارکان تحصیل و 
بازمانــدگان از تحصیل اســت که در 
این راســتا امامــان جمعه و جماعت 
اهل شــیعه و سنت اســتان، رسانه ها 
و مســووالن همچون بخشــداران و 
دهیاران می توانند راه گشــای آموزش 

وپرورش در این مسیر باشند.
بیــت اللهــی ادامه داد: شــیوع 
ویروس کرونا، همه شئونات فردی و 
انسانی جوامع بشریت را تحت الشعاع 
قرار داده اســت و در این راستا حوزه 
آموزش نیز یکی از حوزه هایی بوده که 
تغییر یافته است. وی اظهارداشت: سال 
گذشته در این شرایط سخت کرونایی 
که هیــچ گونه آمــوزش قبلی وجود 
نداشت، معلمان با اتکاء به توانمندی 

فردی و به کارگیری وسایل و امکانات 
شخصی، مسیر خطیر و مهم آموزش و 
پرورش دانش آموزان را به پیش بردند.
این مسوول فرهنگی خاطرنشان 
کرد: همراهی خوب دستگاه ها و همت 
بلند معلمان و همچنین ایجاد عدالت 
آموزشی با راه اندازی برنامه شاد منجر 
به آموزش برابر در کشور شد و آموزش 
و پرورش هرمزگان هم توانست برای 
نخستین بار، در درصد قبولی و میانگین 
نمره های کتبی درس های امتحان نهایی 

پایه دوازدهم باالتر از میانگین کشوری 
قــرار گیرد و رتبه ۱۹ کشــور را از آن 

خود کند.
بیت اللهــی گفت: امســال نیز 
آمــوزش و پرورش هرمــزگان این 
آمادگی را دارد که همه لوازم تحصیل 
دانش آموزان بی بضاعت اســتان را از 
جمله لباس فرم، کتاب، نوشت افزار و 
گوشی هوشمند را پیگیری و فراهم کند 
تا وضعیت بداقتصادی خانواده ها، مانع 

ترک تحصیل دانش آموزان نشود.
نیــاز پنــج هــزار دانش 
آموز تحت پوشش کمیته امداد 

هرمزگان به تبلت
کمیتــه امداد امــام خمینی )ره( 
هرمزگان نیز در ۲۱ شهریورماه امسال 
در یک نشســت خبری به خبرنگاران 
گفت: که هم اکنون ۴۳ هزار دانش آموز 
تحت پوشش این نهاد هستند که از این 
تعداد پنج هزار نفر به تبلت و گوشــی 

هوشمند نیاز دارند.
جلیل تراهی افــزود: هزینه هر 
دستگاه تبلت بیش از ۳۰ میلیون ریال 

اســت که ۵۰ درصد هزینه خرید آن را 
کمیته امداد و ۵۰ درصد دیگر از محل 
کمک های خیران و بنگاه های اقتصادی 

غرب هرمزگان تامین می شود.
وی بیان داشــت: پویش نذر امام 
سجاد)ع( نیز همزمان با شهادت ایشان 
برای تامین یکهزار دســتگاه گوشی 
هوشــمند به ارزش هر دســتگاه ۴۵ 
میلیون ریال در مرحله نخســت آغاز 
شده اســت که امیدواریم تا هفته اول 
مهرماه امسال نیاز یکهزار نفر از دانش 

آموزان استان رفع شود.
مدیرکل کمیتــه امداد هرمزگان 
یادآورشــد: البته پیــش از این نیز این 
نهاد عــالوه بر تهیه اقالم آموزشــی، 
نوشــت افزار، پوشاک دانش آموزان و 
کمک های نقدی و غیرنقدی، بیش از 
یکهزار دستگاه تلفن هوشمند به دانش 

آموزان نیازمند استان اهدا کرده است.
بیت اللهــی در ادامه از مجموعه 
آموزش و پــرورش هرمزگان، خیران 
مدرسه ســاز، مرکزهای نیکوکاری، 
بنگاه های اقتصادی غرب بندرعباس، 
حامیان طرح اکــرام ایتام، هیات های 
مذهبی و گروه هــای جهادی و افراد 
تاثیرگذار جامعه دعوت کرد در پویش 
خرید تبلت بــه دانش آموزان نیازمند 
تحت حمایت کمیته امداد  یاری کنند.

وی گفــت: همــه ســعی مان 
براین اســت که هیچ دانش آموزی در 
هرمزگان به واســطه فقر و تنگدستی 
از تحصیل بازنماند و کمیته امداد این 
آمادگی را دارد که با هماهنگی آموزش 
وپرورش هزینه تحصیل دانش آموزان 

نیازمند را فراهم کند.
اختصاص ۵۰ درصد اعتبار 
خریــد تبلت به دانــش آموزان 

استثنایی هرمزگان
در دیماه ســال گذشته نیز رییس 
ســازمان آموزش و پرورش استثنایی 
کشور در گفت وگوی ویدئوکنفراسی 
با اعضای شــورای آموزش و پرورش 
هرمــزگان گفته بود کــه ۵۰ درصد از 
اعتبار تهیــه ۲۲۶ تبلت دانش آموزان 
با نیازهای ویژه این اســتان، از سوی 
وزارت آمــوزش و پرورش تخصص 
یافته اســت. ســید جواد حســینی 
یادآورشد: ۴۵۱ دانش آموز با نیازهای 
ویــژه در هرمزگان از داشــتن تبلت 
محروم هســتند کــه در قالب قرارداد 
مشارکتی بین وزارت و استان ها، اعتبار 
۲۲۶ تبلــت برای ایــن دانش آموزان 

تخصیص داده شده است.
وی بیان داشــت: در این قرارداد، 
اســتان ها در صورت تهیه ۵۰ درصد 
از نیــاز دانش آمــوزان بی بضاعت به 
تبلت، وزارت آموزش وپرورش تهیه 
۵۰ درصــد دیگر از نیاز دانش آموزان 
را تعهــد می کند. معاون وزیر آموزش 
و پرورش خاطرنشــان کرد: وزارت 
آمــوزش  و پرورش با کمک ســایر 
دســتگاه ها و ســازمان های دولتی و 
همچنیــن از طریق نهادهای مردمی و 
حمایتی و مجامع خیری به دنبال تهیه 
تجهیزات هوشمند برای دانش آموزان 

نیازمند سراسر کشور است. 
در سال تحصیلی جدید )۱۴۰۰-
۱۴۰۱( بیش از ۴۰۵ هزار و ۸۳۰ دانش 
آمــوز هرمزگانــی در تمامی مقاطع 
تحصیلــی از پایــه اول ابتدایی تا پایه 
دوازدهم متوســطه در استان مشغول 
به تحصیل می شــوند  که از این تعداد 
۴۳ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد 

هستند.

تحصیل مجازی به شرط داشتن تبلت 
دانش آموزی در هرمزگان

برخی از دانش آموزاِن خانواده های متوسط و کم درآمد در حاشیه شهرها و مناطق روستایی هرمزگان هستند 
که برای آموزش مجازی از داشتن تبلت و گوشی هوشمند محروم بوده وسال تحصیلی گذشته نیز به سختی توانسته اند 

درس بخوانند و کارنامه قبولی دریافت کنند.

گروه علمی و آموزشی- معاون 
دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: از 
دانش آموختگان انتظار می رود با شور 
و نشــاط جوانی در راه ارتقای کیفیت 
در مــدارس همه تالش خود را به کار 

گیرند.
آیین دانش آموختگی دانشــجو 
معلمان ورودی ۹۶ دانشگاه فرهنگیان 
هرمزگان به صورت محدود حضوری 
و مجــازی در ســالن همایش های 
پردیس شهید بهشتی هرمزگان برگزار 

شد.

پرویز انصاری راد در آیین دانش 
آموختگی دانشجومعلمان ورودی ۹۶ 
دانشــگاه فرهنگیان هرمزگان عنوان 
کــرد: امســال بیــش از ۹۵۰۰ دانش 
آموخته دانشگاه فرهنگیان ورودی ۹۶ 

به مدارس وارد خواهند شد.
وی بــا تبریک اتمــام موفقیت 
آمیز دوره کارشناسی پیوسته از دانش 
آموختگان دانشگاه فرهنگیان به عنوان 
سفیران تحول و نوآوری در آموزش و 
پرورش و مجریان توانمند سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش و بیانیه گام 

دوم انقالب یاد کرد و افزود: امید است 
با ورود این دانشجو معلمان به مدارس 
با به کار گیــری مهارت های معلمی 

زمینه ساز تحول در مدارس باشند.
همچنین در ادامه رئیس دانشگاه 
فرهنگیان  استان هرمزگان نیز از دانش 
آموختگان به عنــوان حامالن ارزش 
های واالی دانشــگاه یاد کرد و افزود: 
دانش آموختگان بهترین سرمایه های 
دانشــگاه هســتند که از این پس باید 
ارزش های واالی دانشگاه فرهنگیان 
مبتنی بر تعهد، فداکاری، امانت داری، 

مسئولیت پذیری، دلســوزی، مبانی 
تربیتی اســالم و انقالب اسالمی را به 
نونهــاالن و نوجوانان این مرزم و بوم 

انتقال دهند.
منوچهــر ضیایی ادامــه داد: در 
شــهریور ۱۴۰۰تعداد ۲۲۹نفر از این 
دانشــگاه در مقطع کارشناسی پوسته 

فارغ التحصیل شدند .
وی بیــان کــرد: در مهر ۱۴۰۰ با  
ورود ۶۳۲نفر دانشجوی جدید، تعداد 
دانشــجویان این دانشگاه به ۲۲۴۹نفر 
و در هشــت رشته تحصیلی آموزش 

ریاضی، آموزش علوم، آموزش زیست 
شناسی، مشــاوره، آموزش جغرافیا، 
آموزش علوم اجتماعی، علوم تربیتی 

و آموزش زبان عربی خواهد رسید.
ضیایی در پایان گفت: امیدواریم 
با پایان روزهای کرونائی، گردهمایی 
باشــکوه دانش آموختگان ۹۵ و ۹۶ به 

صورت حضوری برگزار شود.
اهــدای لوح یادبود به نمایندگان 
دانش آموختگان و قرائت سوگندنامه 
معلمی از جمله برنامه های آیین دانش 

آموختگی دوره ششم دانشگاه بود.

گروه علمی و آموزشی-  در قرن 
دوازدهم ستاره شناسان چینی و ژاپنی 
نور جدیدی به روشنی زحل در آسمان 
یافتند و آن را ابرنواختر تشخیص دادند 
و محــل قرارگیــری آن را به صورت 
تقریبی مشــخص کردند اما منشا آن 
یک راز باقی ماند.اکنون ستاره شناسان 
این معمای ۸۴۰ ســاله را حل کرده اند. 
ایــن ابرنواختــر در اثر برخــورد دو 
ستاره ی متراکم در کهکشان راه شیری 
به وجود آمده اســت. ایــن ابرنواختر 
باعث به وجود آمدن ســتاره ای داغ با 
 ،)Parker's star("نام "ستاره پارکر
یک ســحابی به نام "Pa ۳۰" شــده 
است.براســاس مطالعه منتشر شده در 
 Astrophysical Journal" مجله
Letters" در تاریــخ ۱۵ ســپتامبر، 
ایــن ابرنواختــر که "ســتاره مهمان 
 )Chinese Guest Star("چینــی
نامیده می شــود و از ششم ماه اوت تا 
ششــم فوریه قرن ۱۲ قابل رویت بود، 
تنها یکی از ۹ ابرنواختر رصد شــده در 
کهکشان ما است. در اخترشناسی سنتی 
چینی به ستاره ای که ناگهان در محلی 
از آســمان که پیش از آن ســتاره ای در 

آن دیده نشده  بود پدیدار شود "ستاره 
مهمان" گفته می شــود. ستاره شناسان 
تنها قــادر به شناســایی بقایای تعداد 
انگشت  شــماری از این ابرنواخترها 
بوده اند اما "ســتاره مهمان چینی" تنها 
ابرنواختر هزاره گذشــته بود که هنوز 
بقایای آن پیدا نشده بود.  مطالعات قبلی 
این احتمال را نشان می داد که سحابی 
"۳C ۵۸" که در مکانی نزدیک به این 
ابرنواختر قرار دارد بقایای آن باشد اما 
دالیل مختلفی از جمله سن سحابی این 

نظریه رد شد.
سحابی "Pa ۳۰" و ستاره 

مرکزی
  "۳۰ Pa" ستاره شناسان سحابی

را در ســال ۲۰۱۳ کشف کردند. سپس 
در مطالعه ای جدید سرعت گسترش 
آن را محاسبه کردند و دریافتند که این 
سحابی با سرعت ۱۱۰۰ کیلومتر بر ثانیه 
در حال گسترش است. با توجه به این 
سرعت آنها محاســبه کردند که زمان 
شــکل گیری این سحابی به هزار سال 
قبل بازمی گردد که به معنای همزمانی 
با انفجار ابرنواختر مورد نظر اســت. 
محققان پیش از ایــن اعالم کردند که 
سحابی "Pa ۳۰" و ستاره ی پارکر در 
نتیجه ی ادغام دو کوتوله ســفید ایجاد 
شــدند. کوتوله های سفید ستاره های 
به شــدت متراکمی هستند که تمامی 
ســوخت هســته ای خود را مصرف 

کرده اند. چنین ادغامی باعث رخ دادن 
گونه ی کم نور و نادری از ابرنواختر به 
نام "lax" می شود."آلبرت زیجلسترا" 
ستاره شــناس دانشــگاه منچستر در 
بریتانیا می گوید: داده های به دســت 
آمده از جمله ســن، مکان و روشنایی 
و مدت زمان درخشش این ابرنواختر 
 "۳۰ Pa" نشان می دهد که ســحابی
و ســتاره پارکر بقایای آن هستند. وی 
 "lax" افزود: ایــن تنها ابرنواختر نوع
اســت که ستاره شناســان می توانند 
مطالعات دقیقی بر روی بقایای ستاره 
و سحابی آن انجام دهند. خوب است 
که می توانیم یک معمای تاریخی و یک 

راز کیهانی را باهم حل کنیم.

گروه علمی و آموزشــی-
کانتیننتــال جی تی اســپید ۲۰۲۲ 
در آزمایــش های طــی ۳.۵ ثانیه 
از حالــت توقف به ســرعت ۹۶ 
کیلومتر برســاعت رسیده و بیشینه 
سرعت آن نیز برابر با ۳۳۵ کیلومتر 

برساعت محاسبه شده است.
کانتیننتــال جــی تی اســپید 
۲۰۲۲ جدیدتریــن و جذاب ترین 
محصول کمپانی بنتلی اســت که 
اطالعات رسمی آن منتشر و روی 
خط رسانه ها قرار گرفته است. این 
هیوالی انگلیسی که صدای غرش 
هــای آن روی جــاده میلیــون ها 
طرفدار دارد از پیشرانه ۱۲ سیلندر 
توربودوقلو ۶ لیتری اســتفاده می 
کند که ۶۵۰ اسب خروجی و ۶۶۴ 
پوندفــوت گشــتاور را در اختیار 
سامانه تمام چرخ محرک مجموعه 
قرار می دهد. در بخش جعبه دنده 

نیــز از نمونه ۸ ســرعته اتوماتیک 
استفاده شده است.

کانتیننتال جی تی اسپید ۲۰۲۲ 
در آزمایش هــای طی ۳.۵ ثانیه از 
حالت توقف به سرعت ۹۶ کیلومتر 
برســاعت رسیده و بیشینه سرعت 
آن نیز برابر با ۳۳۵ کیلومتر برساعت 

محاسبه شده است.
این آمار برای یک خودروی 
۲۲7۳ کیلوگرمی در کالس لوکس 
با ایــن شــرایط آئروداینامیک در 
طراحی بســیار ایده ال به نظر می 

رســد. در تریم اســپید میزان 
خروجی در مقایسه با ۶۲۶ 

اســب بخار خروجی 
تریم جــی تی بهبود 
۲۴ اســب بخاری را 

نشان می دهد.
مصرف  شاخص 

اسپید  پیشرانه  سوخت 

بــرای ۱۰۰ کیلومتــر رانندگی در 
شهر برابر با ۱۹.۶ لیتر، در بزرگراه 
۱۱.7 لیتر و در حالت ترکیبی ۱۵.7 

لیتر است.
وظیفه توقف اســپید برعهده 
سیستم ترمز کربن-سرامیک مجهز 
به کالیپر ۱۰ پیستونه و دیسک های 
۱7.۳ اینچی در محور جلو و دیسک 
۱۶.۱ اینچی با کالیپر ۴ پیستونه در 
چرخ هــای عقب اســت. گفتنی 
اســت این بزرگترین سیستم ترمز 

نصب شــده روی یک خودروی 
دارای فــاز تولید اقتصادی تا کنون 
اســت. داخل کابین اسپید چیزی 
از اتاق لوکس هتلی ۵ ســتاره کم 
ندارد. مواد اولیه باکیفیت، عناصر 
کرومی صیقلــی و فناورانه ها می 
تواند ساعت ها مخاطبین را درگیر 

خود کند.
قیمت پایــه اســپید برابر با 
۲77۶۲۵ دالر و در تریمــی کــه 
تصاویر آنرا مشــاهده می کنید با 
توجه بــه آپشــن ۳۱۵۰۰۰ دالر 

است.

حل معمای ۸۴۰ ساله یک ابرنواختر باستانی

معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خبرداد:

هیوالی اشرافی با نشان »اسپید« باز می گردد!
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وزارت آمــوزش  و پــرورش بــا کمــک ســایر دســتگاه هــا و ســازمان های دولتــی 
و همچنیــن از طریــق نهادهــای مردمــی و حمایتــی و مجامــع خیــری بــه دنبــال 
تهیــه تجهیــزات هوشــمند بــرای دانــش آمــوزان نیازمند سراســر کشــور اســت.
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