
علمی -آموزشی 4
گــروه علمی و آموزشــی-
محمدحســن نژاد با اشاره به گذشت 
نزدیک به ســه هفته از بازگشــایی 
مدارس و آغاز ســال تحصیلی اظهار 
کرد: این در حالی است که هنوز برخی 
دانش آموزان کتاب درســی ندارند و 
مشخص نیست چه زمانی این مشکل 

حل خواهد شد.
وی افــزود: ســال تحصیلــی 
۱۴۰۰- ۱۴۰۱ با همه اما و اگرهایش 
در همه گیری ویــروس کرونا، آغاز 
شــد، اما در این میــان همچنان یکی 
از مشــکالت آغاز ســال تحصیلی 
یعنــی عدم برخورداری برخی دانش 
آموزان از کتاب درســی به طور کامل 
حل نشده اســت. اینکه چه می شود 
پس از این همه سال، این همه تجربه 
و در اختیار داشتن فناوری های نوین 
باز هم شــاهد آن هستیم که در آغاز 
سال تحصیلی بعضی دانش آموزان در 
یک کالس کتاب دارند و برخی دیگر 
ندارند و همچنان مشــغول پیگیری 
از مدیر مدرســه، مســئوالن ادارات 
آمــوزش و پرورش و هر جای دیگر 
برای دریافت کتاب درســی هستند و 
پاســخ های مختلفی می شنوند جای 

تامل دارد.
این کارشناس حوزه آموزش و 
پــرورش در ادامه به برخی علل بروز 
مشکالت در توزیع کتب درسی اشاره 
کرد و گفت: علت نخســت به تعدد 
ســامانه های وزارتی بــاز می گردد. 
تعدد ســامانه ها در وزارت آموزش و 
پرورش و اتصال سامانه ثبت سفارش 
کتابهای درســی به این سامانه ها و به 
روز رسانی های با وقفه چند روزه آنها، 

باعث شده تا مشکالت این سامانه ها 
که ارتباطی به خانواده ها و الدین پیدا 
نمی کند مستقیما به آنها مربوط شود 
و در دریافت کتاب درســی با مشکل 
مواجه شــوند. حسن نژاد افزود: این 
الزام به ثبت و تایید در سامانه ها باعث 
شده خانواده ها ندانند که مقصر کتاب 
نگرفتن فرزندشــان در ابتدای سال 
تحصیلی، چه کســی است و از کجا 
باید پیگیر شــوند. وی دومین علت 
را ناهماهنگی بخــش های مختلف 
در وزارت آمــوزش و پرورش عنوان 
کرد و گفت: در فرایند ثبت ســفارش 
و توزیع کتاب های درسی بخش های 
مختلفــی ماننــد ادارات کل آموزش 
و پرورش، مناطــق و مدیریت های 
آمــوزش و پرورش و مدارس دخیل 
هستند اما باز هم شاهدیم وقتی کتابی 
به دســت دانش آموز نرســیده، هر 
بخش مشکل را گردن بخش دیگری 
مــی اندازد که پیامد آن، ســردرگمی 
والدین اســت. این کارشناس حوزه 
آمــوزش و پرورش ادامــه داد: عدم 
بهره گیری از توانمندی افراد مجرب 
در فرایند توزیــع کتابها عامل دیگر 
بروز اشــکاالت است. بهره مندی از 
نیروی انســانی تخصصی، آگاه، آشنا 
به امــور و توانمند، متضمن موفقیت 
در امور اســت. در آموزش و پرورش 
افراد توانمند بسیاری وجود دارند، اما 
برای توزیع کتاب درسی که در طول 
ســال یک مرتبه و به صورت گسترده 
انجام می شود نیازمند افرادی هستیم 
که این چرخه را به خوبی بشناســند، 
به راحتــی جلوی توزیــع خارج از 
چرخــه را بگیرند، مقتدر و دلســوز 

باشــند و مانند آن. این در حالی است 
که در این ســالها شاهدیم همین افراد 
که باید وزنه ای برای رفع مشــکالت 

باشــند، خود با نا آگاهی شان بر امور، 
به مشکالت افزوده اند.

حسن نژاد با اشاره به بسته بندی 

ناقص و توزیع سلیقه ای کتب درسی 
گفت: اولین وظیفه یک مســئول انبار 
و یا مســئول توزیع، تحویل گرفتن 

دقیــق و توزیع روی ضوابط اســت، 
اما شاهدیم که در فرایند توزیع کتاب 
های درسی بسته بندی های صورت 
گرفته از ســوی مراجع باالدســتی یا 
ناقص بوده یــا عامل توزیع به تعداد 
درســت تحویل نمی گیرد و یا اینکه 
همین عامل توزیع، کتابها را سلیقه ای 
و بــدون دقت کافــی و عدم رعایت 
ضوابــط توزیع می کند که باعث می 
شــود در یک منطقــه علی رغم ثبت 
کتاب درسی با نام دانش آموز، شاهد 
باشــیم فردی بدون ثبت نام کتاب را 
تحویل بگیرد و فرد دیگری با داشتن 
فــرم ثبت نام، کتاب هایش را تحویل 
نگیرد. در این بحث نیز نظارت دقیق و 

مستمر اهمیت به سزایی دارد.
وی افــزود: کم دقتی و ســاده 
انــگاری برخی مدیران مدارس را نیز 
نمی توان مدنظر قــرار نداد. ثبت در 
ســامانه سیدا و تاییدیه ثبت نام دانش 
آموزان به منظور ثبت سفارش کتاب 
های درسی نخستین اصلی است که 
بــرای در اختیار قرار دادن کتاب های 
درسی به دانش آموزان در زمان معین 
و تعریف شــده مــورد تاکید بود، اما 
شــاهدیم برخی مدیران گاه به دلیل 
ســاده انگاری، کم دقتی و گاه به دلیل 
ناآگاهــی به فرایند ثبــت نام و ثبت 
سفارش کتاب های درسی باعث می 
شــوند که کتاب ها به موقع به دست 
دانش آموزان نرسد و برای اینکه این 
قصــور خود را مخفــی کنند آن را به 

گردن بخش های دیگر می اندازند.
این کارشناس حوزه آموزش و 
پرورش ادامــه داد: یک نمونه عینی 
این مســئله هم اینکه مدیر مدرسه ای 

برای تعــدادی از دانش آموزان باالتر 
خود ثبت سفارش کتاب های درسی 
انجــام داده بود و کتابهایشــان را هم 
تحویل گرفته بود ولی وقتی دید این 
دانــش آموزان ترک تحصیل کرده اند 
بــا مراجعــه به آمــوزش و پرورش 
منطقه خواهان تعویض این کتاب ها 
با کتابهای پایه های دیگر)موجود در 
مدرســه اش( آن هم بدون پرداخت 
هزینه و بدون ثبت در ســامانه کتاب 
های درســی بود که این اقدام نشدنی 
است. حســن نژاد به ضعف نظارتی 
نیز اشاره کرد و گفت: وقتی بر کاری 
خوب نظارت نشــود افــرادی که در 
چرخه حضــور دارند هــر طور که 
مایل باشند عمل می کنند و روابط بر 
ضوابط ارجحیت پیدا می کند. در این 
زمینه باید ســازمان پژوهش، ارزیابی 
عملکرد و پاســخگویی به شکایات 
و مرکز حراســت به دقت گلوگاه ها 
را زیر نظر بگیرنــد تا هیچ روزنه ای 
در ایــن میان به وجــود نیاید و مردم 
آســیب نبینند. وی با بیان اینکه همه 
این بی برنامگی ها، عدم دقت ها، عدم 
نظارت ها و ... بر مشکالت خانواده ها 
می افزاید و باعث می شــود آنها برای 
گرفتن کتاب درسی که باید در ابتدای 
مهرماه در اختیار فرزندشــان باشــد 
ســردرگم باشند و ندانند که چه کنند 
و مقصر در این میان کیســت، به تاثیر 
روانی نداشــتن کتاب درســی روی 
دانش آموزان اشاره کرد و گفت: شاید 
دانش آموزان متوســطه شور چندانی 
برای دریافت کتاب های جدید نداشته 
باشــند، اما قطعا دانش آموزان سنین 
پایین تر به ویژه دانش آموزان ابتدایی 

شور و شوق زیادی دارند تا کتاب های 
جدید خــود را هر چه زودتر تحویل 
گرفته و از داشــتن آن لــذت ببرند. 
وقتی این لذت با نداشتن کتاب از بین 
مــی رود، تاثیر روانی نامطلوبی روی 
روحیه دانش آموز ابتدایی که کتاب به 

دستش نرسیده، می گذارد.
این کارشناس حوزه آموزش و 
پرورش ادامه داد: آسیب شناسی یک 
اقــدام پس از اجــرا، بخش مهمی از 
موفقیــت در اجرای بعدی را تضمین 
می کند، به ویژه اگر این فرایند وسیع 
باشد. همه ســاله در خصوص ثبت 
ســفارش و توزیع کتابهای درســی 
آسیب شناســی صورت می گیرد و 
خالءهای موجود هم شناســایی می 
شــود، بنابراین انتظار می رود که یک 
سال بعد این آسیب شناسی به کمک 
آمده و مشکالت کمتر شوند، اما چه 
می شود که باز هم سال بعد شاهد بروز 
همان مشکل هستیم؟ مگر این مشکل 

سال قبل آسیب شناسی نشده بود؟
حســن نژاد با تاکید بــر اینکه 
معتقــدم اصلی ترین علــت توزیع 
نامناســب کتاب های درســی، عدم 
پذیرش مســئولیت توسط بخشهای 
مختلــف و افراد ذی مدخل اســت 
گفت: اگر هر فرد و ســازمانی خود را 
مسئول می دانست و در نهایت هم یک 
نفر پاســخگوی اصلی این مشکالت 
می بود، ناچار می شد از همه افراد زیر 
مجموعه اش موضوع را پیگیری کند 
و گره این کالف ســردرگم را باز کند 
تا مردم آســوده تر باشند. امیدواریم 
شاهد بروز این مشکالت در سالهای 

آتی نباشیم.

هنوز برخی دانش آموزان کتاب ندارند:

کالف سردرگم توزیع نامناسب 
کتب درسی؛ مقصر کیست؟

یک کارشناس حوزه آموزش و پرورش با اشاره به نرسیدن کتب درسی به دست برخی دانش آموزان پس از گذشت 
سه هفته از آغاز سال تحصیلی، مهمترین عوامل بروز مشکالت در فرایند توزیع کتب درسی را برشمرد و گفت: معتقدم 

اصلی ترین علت توزیع نامناسب کتاب های درسی، عدم پذیرش مسئولیت توسط بخشهای مختلف و افراد ذی مدخل است.

گروه علمی و آموزشی- ب ام و 
از محصول جدید خود یعنی اکتیو تورر 
در سری2 رونمایی کرده و امیدوار است 
موفقیت چشــمگیری را با این خودرو 
بدست آورد. ویژگی های طراحی می 
تواند برگ برنــده ای برای اکتیو تورر 
ســری2 باشد زیرا از یک سو اتومبیلی 
مناسب برای خانواده ها محسوب می 
شود و از سوی دیگر با توجه به طراحی 
ســتون آخر به خوبی مــی تواند نظر 
مخاطبان جوان را نیز به خود جلب کند.
باورنــد  برایــن  کارشناســان 
کــه طراحــی ایــن خــودرو ارتباط 
مفهومی با شاســی بلنــد اکس7 دارد. 
گریل)جلوپنجــره( بــزرگ، گرافیک 
داخلــی چراغ هــای اصلی و خطوط 
عضالنی در نمای جانبــی؛ ابزارهایی 
هســتند که ارتباط مذکور را شکل داده 
انــد. رینگ های آلومینیومی با توجه به 
تریــم در اندازه های ۱6 تا ۱9 اینچی 

ارائه می شوند. در نمای عقب نیز 
چراغ های اصلی و عناصر کرومی 
در بامپر)سپر( منظره ای لوکس و 
باکیفیــت را ایجاد کرده اند. اینجا، 
خروجی اگزوز نیز برای دستیابی به 
نمایــی یکپارچه به زیر بامپر انتقال 

یافته و در خط دید مســتقیم حضور 
ندارد.

خــودرو از منظر ابعــاد برابر با 
۴386 میلیمتر در طول، ۱82۴ میلیمتر 
در عــرض و ۱576 میلیمتر در ارتفاع 
توسعه یافته است. فاصله بین محورها 
نیز برابر با 276۰ میلیمتر است. فضای 
داخل کابین نیز در نســل جدید کامال 
بروزرســانی شده که از جمله می توان 
به نمایشــگر ۱۰.25 اینچی اطالعات 
کیلومتر، نمایشگر ۱۰.7 اینچی لمسی 
سیستم سرگرمی، نمایشگر هداپ و ... 
اشاره کرد. جزئیات دیگر مانند طراحی 
ســردنده، دکمه های تنظیمی و بخش 
هایی از کنسول جلو نیز کامال تغییر یافته 
است. در بخش پیشرانه، مدل پایه با کد 
2۱8آی از تپنده توربوشارژ ۱.5 لیتری 

۱36 اسب بخاری و گشتاور 23۰ نیوتن 
متر استفاده می کند. با این مشخصات؛ 
خــودرو طی 9 ثانیه از حالت توقف به 
سرعت ۱۰۰ کیلومتر برساعت می رسد 
و بیشینه سرعت نیز برابر با 2۱۴  کیلومتر 
برساعت است. در مدل 22۰آی پیشرانه 
۱7۰ اسب بخاری با گشتاور 28۰ نیوتن 
متر پیش روی مشتریان قرار می گیرد. 
شاخص صفر تا ۱۰۰ کیلومتر این مدل 
نیز برابر با 8.۱ ثانیه و بیشــینه سرعت 
22۱ کیلومتر برســاعت اســت. مدل 
223آی از موتور 2 لیتری با 2۱8 اسب 
بخار خروجی و گشتاور 36۰ نیوتن متر 
استفاده می کند. شاخص صفر تا ۱۰۰ 
کیلومتر این مدل برابر با 7 ثانیه و بیشینه 

سرعت 2۴۱ کیلومتر برساعت است.
اما ب ام و طرفداران پیشرانه های 
دیزلی را نیز فراموش نکرده و برای آنها 
آپشــن 2۱8دی را معرفی می کند که از 
تپنده ۴ ســیلندر 2 لیتری با ۱5۰ اسب 
بخار خروجی و گشــتاور 36۰ نیوتن 
متر اســتفاده می کند. شــاخص صفر 
تــا ۱۰۰ کیلومتر این مــدل 8.8 ثانیه و 
بیشینه ســرعت 22۰ کیلومتر محاسبه 

شده است. 
تمامی پیشرانه های مورد اشاره، 
توان خــود را به محور جلو انتقال می 
دهند و با جعبه دنده 7 سرعته دوکالچه 
هماهنگ می شــوند. این محصوالت 
از فوریــه 2۰22 در بازار اروپا حضور 
خواهند داشت و چند ماه بعد دو مدل 
پالگین هیبرید نیز به خانواده اکتیو 

تورر اضافه خواهد شد.

گروه علمی و آموزشی- حذف 
کردن برنامه های اضافــه تلفن همراه 
همیشــه در حد لمس کردن یک گزینه 
نیست. قبل از حذف کردن هر برنامه ای 

باید به مسائل امنیتی آن نیز توجه کرد.
حذف یک برنامه خیلی ساده 

به نظر نمی آید
همیشــه ایده خوبی اســت که 
برنامه هایی را که فضــای زیادی را در 
تلفن شــما اشــغال می کنند را حذف 
کنید به ویــژه برنامه هایی که می توانند 
از شما جاسوسی کنند. اما برای برخی 
از برنامه ها، شــما باید کارهایی بیش از 
زدن دکمۀ حذف انجام دهید. در حالی 
که ممکن اســت فکر کنید برنامه ای را 
حذف کرده اید، باقی مانده های آن هنوز 
در پس زمینه کمین کرده و دستگاه شما 
را آسیب پذیر یا مشکالت دیگری ایجاد 

می کنند.

ایــن تصور غلط اســت که پس 
از حــذف یک برنامه، رابطه با برنامه و 
شــرکت صاحب آن قطع می شود. در 
بیشتر موارد، شما در حین فرایند نصب 
به آن ها اجازه بی قید و شــرط داده اید تا 
از داده های شما به هر طریقی که صالح 
می دانند استفاده کنند. خوشبختانه راهی 
وجود دارد که مطمئن شوید برنامه کاماًل 
از بین رفته است  و اطالعات شخصی 

شما ایمن می ماند.
وقتی برنامه ای را حذف می کنید، 
اطالعاتــی کــه در اختیــار برنامه ها 
گذاشــته اید به طــور جادویی ناپدید 
نمی شوند. برنامه ها اغلب بخشی از یک 
شــبکه پیچیده از ابزارها، محصوالت 
و ســایت های به هم پیوسته هستند که 
اطالعات شــما را ردیابی و به اشتراک 
می گذارند، احتماالً بدون اینکه شــما 
حتی متوجه آن باشید. به عنوان مثال به 

یک برنامه دوستیابی فکر کنید. به طور 
معمول، این ها از طریق یک حســاب 
فیس بوک به هم متصل می شــوند که 
برنامه را قادر می ســازد بــه تصاویر، 
لیست دوستان و سایر اطالعات مربوط 

بــه خــود از طریق فیس 
بوک دسترسی پیدا کند. 
توســعه دهنده برنامه، با 
اجازه شما، از طریق نمایه 

فیس بوک شما به همه چیز موجود 
دسترسی دارد.

تصور نکید اطالعات خصوصی 
شما محافظت می شود. اکثر برنامه های 
کاربــردی به طرز وحشــتناکی ناامن 
هستند و توسعه دهندگان هنگام توسعه 
برنامــه، از بهترین شــیوه های امنیتی 
پیروی نمی کنند. برنامه ها برای عملکرد 

طراحی شده اند نه امنیت. امنیت دشوار 
و وقت گیر است و اغلب در راه اندازی 
محصول و فعالیت های درآمدزا تأخیر 

درست می کند. 
روش صحیــح حذف کامل 

برنامه
برای اطمینان از قطع شدن کامل 
یک برنامه از تلفن و حســاب های 
دیگر، مراحل متعددی وجود دارد. 
قبل از حذف یک برنامه، این روند 

را دنبال کنید:
۱- ابتدا همه اطالعات خود را 
در برنامه حذف کنید. در حالی 
که دستورالعمل های پاک 
کردن داده ها برای هر 
است،  متفاوت  برنامه 
معموالً می توانید گزینه ای 

برای حذف داده های ذخیره شــده در 
عناویــن منو مانند »حریم خصوصی«، 
»تنظیمات حســاب« یــا »امنیت« پیدا 
کنید. از آنجا، دستورات را برای حذف 
داده های حساب یا سابقه ذخیره شده در 

برنامه دنبال کنید.
2- در صــورت امــکان باید از 
طریق مرورگر وب وارد حساب خود 
شــوید. گاهی اوقات تنظیمات اضافی 
را از طریق نسخه دسکتاپ برنامه پیدا 
می کنید. برنامه های تلفن همراه اغلب 
نســخه های ضعیف یک برنامه کامل 
هســتند که در وب یا دســکتاپ خود 

استفاده می کنید. 
بنابراین، ایده خوبی اســت که از 
طریق مرورگر وب وارد برنامه شــوید 
تا مطمئن شــوید هیچ گونه تنظیمات 

اضافی را که ممکن اســت در نســخه 
های تلفن همراه یک برنامه در دسترس 

نباشد، از دست ندهید.
3- با رفتن به قســمت تنظیمات 
برنامــه، یافتن گزینه »حســاب های 
مرتبط« و حــذف برنامه یا پیوندی که 
می خواهید حذف کنید، پیوندها را لغو 
کنیــد. همچنین می توانید ادغام ها را از 
طریق حساب پیوند شده حذف کنید. 
فقط کافی است وارد حساب پیوند شده 
شوید، تنظیمات خود را بررسی کنید تا 
ببینید کدام برنامه ها داده ها را با آن ها به 
اشتراک می گذارند و سپس مواردی که 
دیگر استفاده نمی کنید را حذف کنید. 
برای دستورالعمل دقیق به حساب پیوند 
رفته و در صورت داشــتن سؤال از فرم 
تماس یا عملکرد چت آن ها اســتفاده 

کنید.
۴- اگــر نمی توانید اطالعاتی در 

مورد حذف داده های خود در یک برنامه 
پیدا کنید، با تیم خدمات مشتری برنامه 
تماس بگیرید و کتباً درخواست کنید که 
اطالعات شما به طور کامل حذف شود.
برنامه هایی که باید از آن ها 

اجتناب کنید
برخــی از برنامه ها مشکل ســاز 
هستند. کارشناســان توصیه می کنند 
که فوراً این برنامه ها را، که کارشناسان 
امنیتی هرگز بــر روی تلفن های خود 
ندارند، حذف کنید. بهتر اســت از ابتدا 

آن ها را نصب نکنید. 
باید مراقب هر برنامه ای باشید که 
نیاز به دسترســی به عکس ها، فایل ها 
دوربین، میکروفون و موارد دیگر دارد 
چه به طور کامل یا ترکیبی. باید از خود 
بپرسید »آیا این برنامه واقعاً به همه این 
دسترسی ها نیاز دارد یا من واقعاً به این 

برنامه نیاز دارم؟.«

گروه علمی و آموزشــی- 
معاون نظارت و ســنجش دانشگاه 
جامع علمــی کاربردی گفت: ثبت 
نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگان 
دوره هــای کاردانی و کارشناســی 
مهرماه ســال ۱۴۰۰ دانشگاه جامع 
علمی کاربردی تا 2۴ مهر ادامه دارد.
محســن محمدزاده با اشــاره 
به زمــان ثبت نام پذیرفته شــدگان 
دوره هــای کاردانی و کارشناســی 
حرفه ای )ناپیوســته( مهرماه سال 
۱۴۰۰ دانشگاه جامع علمی کاربردی 
گفــت: نتیجــه پذیرفته شــدگان 

دوره های کارشناســی و کاردانی 6 
و ۱۰ مهرماه سال جاری اعالم شده 

است.
داوطلبــان  داد:  ادامــه  وی 
می تواننــد نتایج خــود را از طریق 
ســازمان  الکترونیکــی  پایــگاه 
 سنجش آموزش کشــور به نشانی
 www.sanjesh.org مشــاهده 
کــرده و با توجه به راهنمای مندرج 
در ســامانه جامع آموزشــی هم آوا 
www.edu.uast. آدرس  بــه 
ac.ir نســبت به بارگذاری مدارک 
)بــه صورت غیر حضوری( اقدام و 

ســپس برای احراز هویت و تأیید 
نهایــی ثبت نام و انتخــاب واحد با 
هماهنگی قبلی به مرکز آموزشــی 

مراجعه کنند.
معــاون نظارت و ســنجش 
دانشــگاه جامع علمــی کاربردی 
بــه جزئیــات مربوط بــه ثبت نام 
پذیرفته شــدگان دوره های مذکور 
اشــاره کرد و افزود: امکان ثبت نام 
و انتخــاب واحــد این دســته از 
پذیرفته شــدگان بــرای دوره های 
کاردانــی و کارشناســی از ۱2 مهر 
۱۴۰۰ شــروع شــده و 2۴ مهرماه 

ســال جاری ادامه خواهد داشــت، 
کالس های هــر دو مقطع نیز از ۱7 
مهرماه سال جاری شروع شده است.
محمــدزاده افــزود: پذیرفته 
شــدگان آن دســته از کد رشــته 
محل هایــی که تعــداد قبولی و یا 
ثبت نام کننــدگان آن به حد نصاب 
الزم بــرای تشــکیل یــک کالس 
نرسیده است، باید در بازه زمانی که 
متعاقباً اعالم خواهد شــد نسبت به 
ثبت درخواست تغییر پذیرش خود 
در ســامانه جامع آموزشی دانشگاه 

اقدام کنند.

ب ام و جدید مناسب برای خانواده و مورد عالقه جوانان!

اکتیو تورر سری2؛ یک هاچ بک داغ یا استیشنی خانوادگی؟

۴ نکته مهم قبل حذف برنامه های تلفن همراه

معاون دانشگاه خبر داد:

ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی تا 2۴ مهر
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وقتــی بر کاری خوب نظارت نشــود افــرادی که در چرخه حضور دارنــد هر طور که مایل 
باشــند عمل می کنند و روابط بر ضوابط ارجحیت پیدا می کند. در این زمینه باید ســازمان 
پژوهش، ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شــکایات و مرکز حراســت به دقت گلوگاه ها 
را زیــر نظــر بگیرند تا هیچ روزنــه ای در این میان به وجود نیاید و مردم آســیب نبینند.


