
هواپیمای خورشیدی ایرباس رکورد زد
گروه علمی و آموزشی-  شــرکت ایرباس اعالم کرد در تابستان امسال 
هواپیمای خورشــیدی زفیر ۲ پــرواز ۱۸ روزه در ارتفاع ۷۶ هزار و ۱۰۰ فوتی 

زمین انجام داده است که رکوردی جهانی به حساب می آید.
پروازهای آزمایشی هواپیمای خورشیدی زفیر در استراتوسفر )دومین الیه 

از اتمسفر زمین( انجام شده است.
این شــرکت اکنون تصمیم دارد از زفیر برای نظارت و برقراری اینترنت 
در مناطق دور استفاده کند. زفیر در حقیقت یک هواپیمای بی سرنشین برقی با 
دو پروانه کوچک است. روی بال های این هواپیما با عرض ۸۲ فوت پنل های 

خورشیدی نصب شده تا برق مورد نیاز آن را تامین کند.
به طور معمول این هواپیما به طور دســتی و با کمک ۴ یا ۵ خدمه از روی 
زمین بلند می شود. در مرحله بعد از نرم افزار روی آن برای مسیریابی از راه دور 
استفاده می شود. یک هواپیمای زفیر قادر به ایجاد پوشش ۲۵۰ دکل مخابراتی 

است. بنابراین هواپیما در فضای مورد نیاز روی زمین صرفه جویی می کند.
استفاده از زفیر در مقایسه با ماهواره برای مشتریان ارزان تر و ساده تر است. 
عــالوه بر آن می تــوان آن را روی زمین فرود آورد و برای ماموریت دیگری به 

کار گرفت.
هواپیما از انرژی خورشید برای پرواز و تامین شارژ باتری هایش استفاده 
می کند. البته باتری های ثانویه به کار رفته در دستگاه طی روز شارژ می شوند تا 
برق مورد نیاز برای پرواز در شب را تامین کنند. همچنین هواپیمای برقی ایرباس 

در آینده نزدیک می تواند تا ۶ ماه در آسمان باقی بماند.

علمی -آموزشی 4
گروه علمی و آموزشی-احمد 
کناری زاده در جلســه علنی شورای 
اسالمی شهر بندرعباس، ضمن تشکر 
از زحمات اســتاندار سابق هرمزگان 
و آرزوی توفیق برای استاندار جدید 
و نماینــده ی عالی دولت در اســتان 
هرمزگان، افزود: هرمزگان استانی با 
موقعیت ویژه ی جغرافیایی و با درجه 
ی اهمیت در ســطوح ملی، منطقه ای 
و فراملی اســت؛ همجواری با دریا، 
وجــود صنایع مهم نفت، گاز، فوالد، 
کشــتی سازی و آلومینیوم، پاالیشگاه 
نفت ســتاره ی خلیج فــارس،  بندر 
شــهید رجایی به عنوان بزرگ ترین 
و مهــم ترین بندر تجاری کشــور با 
پشــتیبانی  ۵۷ درصد صــادرات و 
واردات و ۸۵ درصد ترانزیت کشور، 
پایانــه ی صادرات نفت جاســک و 
وجــود ۱۴ جزیره ی مهــم و دارای 
پتانسیل در آب های استان، هرمزگان 
را به اســتانی نقش آفرین در توسعه 

یافتگی کشور تبدیل کرده است.
وی بــا بیــان اینکه این اســتان 
همچنین دارای ظرفیت های ممتازی 
در حوزه های منابع انســانی، معدن، 
کشاورزی، آبزی پروری، گردشگری 
و صنایع دستی و تجارت است، اظهار 
کرد: وحدت و همدلی بین جامعه ی 
شــیعه و سنی در هرمزگان مثال زدنی 
اســت و این اتحاد را نیز می توان در 
زمــره ی ظرفیت هــای این خطه به 
شــمار آورد اما در کنار تمام ظرفیت 
هــای هرمزگان و  تالش های زیادی 

که تــا کنون در جهت حل معضالت 
انجام شده است، باید گفت این استان 
همچنان با معضالت زیادی دست و 

پنجه نرم می کند. 
کنــاری زاده اضافه کــرد: فقر، 
بیــکاری، عدم بهره گیری شایســته 
از ظرفیت نیروهای انســانی کارآمد 
استان، آســیب های اجتماعی، آمار 
۴۳ درصدی بافت های فرسوده تنها 
در مرکز اســتان، ضعــف جدی زیر 
ســاخت ها در حوزه های اجتماعی، 
فرهنگــی، آموزشــی، اقتصــادی، 
بهداشت، سالمت، تفریحی، ورزشی، 
گردشــگری و مذهبــی، عدم وجود 
برنامــه ی جامــع و نقشــه ی راه و 
اولویت بندی نشدن مشکالت استان، 
عدم وجود دانشــکده های مرتبط با 
صنایع و پاالیشگاه ها، فقدان کارخانه 
های خــرد و کوچــک محصوالت 
کشــاورزی و آبزیان جهــت ایجاد 
اشــتغال در شهرســتان ها باتوجه به 
ویژگی هر شهرستان ،  مشکل کیفیت 
آب شــرب و کمبود آب آشــامیدنی 
سالم و مشکالت زیست محیطی تنها 

بخشی از معضالت هرمزگان است.
وی بــا اشــاره به اینکه اســتان 
هرمزگان بــا دارا بودن رتبه ی پنجم 
در ثروت زایی، در عین حال پنجمین 
استان فقیر و رتبه یک بیکاری کشور 
محسوب می شود و با توجه به نقش 
فقر و بیکاری در پدیدآمدن و یا تشدید 
برخی از آسیب های اجتماعی، لزوم 
توجه به مســئله ی اشــتغال بســیار 

ضروری به نظر می رسد، خاطرنشان 
کرد: بهره گیــری از ظرفیت نخبگان 
و نیروهای انســانی توانمند و کارآمد 

در سطوح مختلف مدیریتی از جمله 
مطالبه های جدی شورا و مردم استان 
است که از اســتاندار تقاضا می شود 

که موضوع کادر ســازی و استفاده از 
ظرفیت منابع انسانی کارآمد استان را 

در دستور کار خود قرار دهد.

ایــن عضــو شــورای شــهر 
بندرعباس اضافه گرد: موضوع بافت 
های فرســوده نیــز از دغدغه های 
جدی شــورا بوده و آمارها وجود ۴۳ 
درصد بافت فرســوده را تنها در مرکز 
اســتان گزارش می کنند. مشکالت 
زیســت محیطی، فرهنگی و آسیب 
هــای اجتماعی، مشــکالت امنیتی، 
مشــکالت کالبدی و عــدم تحرک 
اقتصادی از جمله مشکالت بافتهای 
فرســوده می باشد که ســاکنان این 
مناطــق را در زمینه ی دریافت ســند 
نیز با مشــکل مواجه کرده اســت و 
همچنین به دلیل مشکالت اقتصادی 
بسیاری از ســاکنان این محالت این 
عزیزان توانایی پرداخت هزینه های 

مربوط به بازســازی و نوســازی را 
ندارنــد بنابراین این موضوع نیازمند 
همــکاری همــه ی نهادهای دولتی، 
غیر دولتــی و خدماتی و پیگیری در 
سطح کالن و ملی در راستای توسعه 
ی متوازن محالت است. وی ادامه داد: 
در حوزه آموزشــی، با ناهمگن بودن 
کیفیت آموزشی در نقاط مختلف شهر 
بندرعباس و اســتان، کمبود مدارس 
دولتی در ســطح شهر که سبب تراکم 

فراتر از حد اســتاندارد دانش آموزان 
در کالس درس شده است و همچنین 
پایین بودن کیفیت آموزشی استان در 
مقایسه با برخی از استان های کشور 
مواجه هســتیم. همچنین عدم وجود 
دانشــکده های مرتبط بــا صنایع و 
پاالیشــگاه ها، موضوع مهم دیگری 
است که از اســتاندار انتظار می رود 
پیگیری این موضوع را در دستور کار 

خود قرار دهند.
کناری زاده با بیان اینکه در حوزه 
ورزشــی، با وجود استعدادهای برتر 
ورزشــی در سطح اســتان، با ضعف 
زیرســاختی مواجه هســتیم، عنوان 
کرد: آنچه سبب شده است هرمزگان 
در ورزش حرفــه ای و قهرمانــی، 

جایگاه با ثباتی نداشــته باشد موازی 
کاری، فقدان ســاختار صحیح و سوء 
مدیریت در ورزش می باشد و ارتقای 
پیشرفت و توســعه نیازمند همسو و 
همراه شــدن حلقه های مدیریتی در 
استان هرمزگان و شهر بندرعباس در 

جهت منافع عمومی است. 
وی با اشــاره بــه اینکه تا زمانی 
که حلقــه های مدیریتی در اســتان 
هرمزگان و شهر بندرعباس درجهت 

منافع عمومی همسو و همراه نشوند 
نمــی توان در هیچ زمینــه ای ادعای 
ارتقــای پیشــرفت و توســعه کرد، 
اظهــار کرد: در زمینــه ی تفریحی و 
گردشگری، موضوع کمبود تفرجگاه 
هــا از موضوعات مهمی اســت که 
نیازمنــد پیگیــری و در حــوزه ی 
زیست محیطی، مساله ی ساماندهی 
فاضالب، از دغدغه های جدی مردم 

استان است.
این عضو شورای اسالمی شهر 
بندرعباس با بیان اینکه ســرانجام به 
میــدان آوردن ظرفیــت های مردمی 
و تقویت مشــارکت های عمومی و 
پاسخگویی نیز از موضوعات دیگری 
اســت که از استاندار درخواست می 

شود آن را در دســتور کار خود قرار 
دهند، افزود: در پایان بار دیگر، ضمن 
آرزوی توفیق روز افزون برای جناب 
دوســتی، این انتصاب شایســته را با 
توجه به تخصص، ســوابق اجرایی 
مرتبط، روحیــه ی جهادی و تحول 
گرای ایشــان، به فــال نیک گرفته  و 
آن را اقدامی مثبت در جهت شــتاب 
بخشــی بیشــتر به تحقق توسعه ی 

متوازن می دانم.

عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس:

بندرعباس از ناهمگن بودن کیفیت 
آموزشی رنج می برد

عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس با اشاره به اینکه تا زمانی که حلقه های مدیریتی در استان هرمزگان و شهر بندرعباس 
درجهت منافع عمومی همسو و همراه نشوند نمی توان در هیچ زمینه ای ادعای ارتقای پیشرفت و توسعه کرد، اظهار کرد: در 

زمینه ی تفریحی و گردشگری، موضوع کمبود تفرجگاه ها از موضوعات مهمی است که نیازمند پیگیری و در حوزه ی زیست 
محیطی، مساله ی ساماندهی فاضالب، از دغدغه های جدی مردم استان است.

گروه علمی و آموزشی- کیا به 
طور کلی ۱۵ آپشــن و دستیار ایمنی را 
پیش روی مشــتریان قرار می دهد که 
مواردی شــامل: نمایش نقاط کور دید 
راننده، هشدار خروج از خط و دستیار 
حفظ خودرو بین خطوط، کروز کنترل، 

خروج امن و ... قابل اشاره هستند.
فورتــه یکــی از محصــوالت 
پرفروش و مطرح در بازار جهانی است 
که با نام های شوما در چین و همچنین 
کی۳ در کره جنوبی شناسایی می شود. 
به این مجموعه نامگذاری باید سراتو را 
نیز اضافه کنیم که برای ما آشناتر از سایر 
موارد اســت زیرا سراتو سابقه حضور 

در خیابان های ایران را نیز همراه دارد.
اکنون تصاویر تریم جی تی فورته 
مدل ۲۰۲۲ منتشر شده تا این محصول 
جذاب همچنان ویژگی های برتر خود 
در کالس ســدان هــای کامپکت را به 

نمایش بگذارد.
لوگــوی جدید کیاموتــورز در 
قســمت دماغه قرار گرفتــه و با دماغه 

تایگــز نوز هماهنگ شــده اســت. 
سپر)بامپر( جلو نیز چهره ای اسپرت تر 
از مــدل قبلی دارد که البته ال ایی دیی ۳ 
قســمتی بخش پایینی آن به همراه نوار 
قرمز رنگ فقط مربوط به مدل های جی 

تی می شود.
رینــگ ها در اندازه های ۱۶ و ۱۷ 

اینچی ارائه می شوند.
در فضــای داخــل کابیــن نیز 
بروزرسانی هایی مشاهده می شود که از 
جمله می توان به افزایش سایز نمایشگر 
دیجیتال قســمت اطالعات کیلومتر 
از ۳.۵ اینچــی به ۴.۲ اینچ اشــاره کرد. 
نمایشــگر اصلی سیستم سرگرمی نیز 
در اندازه ۱۰.۲۵ اینچی قابل سفارش 

است. پشتیبانی از اپل کارپلی و 
اندروید اوتو و شارژر یو اس 

بی برای ردیف عقب نیز از 
دیگر امکانات قابل اشاره 

محسوب می شوند.
در بخش ایمنی ترمز 
پــارک الکتریکی به همراه 

اتوهلد برای مدل جدید در نظر گرفته 
شده است.

کیا به طور کلی ۱۵ آپشن و دستیار 
ایمنی را پیش روی مشــتریان قرار می 
دهد که مواردی شــامل: نمایش نقاط 
کور دید راننده، هشدار خروج از خط 
و دســتیار حفظ خودرو بین خطوط، 
کروز کنترل، خروج امن و ... قابل اشاره 

هستند.
در بخش پیشرانه ۲ گزینه ارائه می 
شــود: نمونه ۲ لیتری ۴ سیلندر تنفس 

طبیعی با ۱۴۷ اســب بخار خروجی و 
گشتاور ۱۷9 نیوتن متر و دیگری نمونه 
GT که از تپنده ۱.۶ لیتری توربوشارژ 
با ۲۰۱ اسب بخار خروجی و گشتاور 

۲۶۵ نیوتن متر استفاده می کند.
در بخش جعبه دنــده گزینه مد 
نظر کیاموتورز، ۷ سرعته دوکالچه در 

ارتباط با محور جلو است.
 سیســتم تعلیق بویژه در محور 
عقب بروزرسانی شده تا تجربه بهتری 

از هندلینگ را ارائه دهد.

گــروه علمی و آموزشــی- 
رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارت 
آموزش و پرورش با اشــاره به روند 
پیشرفت شبکه شاد گفت که بخشی 
از کندی تبــادل اطالعات مربوط به 

کارایی گوشی های هوشمند است.
علــی باقــرزاده رئیــس مرکز 
هماهنگی حــوزه وزارت آموزش 
و پرورش با اشــاره بــه اینکه کرونا 
موجــب قطع ارتبــاط دانش آموز با 
مدرسه شد، اظهار کرد: در این شرایط 
با بهره گیری از مدرسه تلویزیونی و 

شبکه شاد آموزش را ادامه دادیم.
او ادامه داد: شــبکه شاد به 

آموزشی  شــبکه  عنوان 
دانــش آموز با نازل ترین 

شــکل راه اندازی شــد و به تدریج 
پیشرفت کرد تا به امروز رسید.

رئیس مرکــز هماهنگی حوزه 
وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: 
بیــش از ۱۵ میلیون در ســامانه های 
آموزش و پــرورش تاکنون ثبت نام 
کرده انــد که از این میان 9 میلیون و 
۸9۵ هزار نفر در شــاد کالس بندی 
شــدند و یک میلیــون و ۱۴۵ هزار 
نفــر احراز شــده جدیــد داریم که 
یعنی معلــم و دانش آموزان کالس 
جدید تشکیل دادند و این رقم 
مشــارکت معادل ۷۰ درصد 

دانش آموزان است.
باقرزاده با اشــاره به 
اینکه در دوره متوسطه 

حضــور دانش آمــوزان حدود ۸۰ 
درصد است، اظهار کرد: در مدارس 
روســتایی گاهی تعداد دانش آموز 
بــه ۱۵ نفر نمی رســد و از مهر طبق 
الگــوی در نظر گرفته شــده به طور 
غیرحضــوری اســت همچنین یک 
میلیون و ۶۵۰ هــزار دانش آموز در 
مــدارس غیردولتی تحصیل می کنند 
که حضور آن ها الزامی در شاد نیست 
و حــدود یک میلیون نفر در مدارس 
خــاص داریم به عنــوان مثال ۱۲۰ 
هزار نفر در مدارس ســمپاد تحصیل 

می کنند.
او بیان کرد: در مواردی به دلیل 
مسائل و مشکالت دانش آموزان در 
شاد در پلتفرم مکمل فعالیت می کنند 
البته از روز گذشته تاکنون ۸۶ میلیون 
پیام میان دانش آموزان تبادل شــده 

است.

رئیس مرکــز هماهنگی حوزه 
وزارت آموزش و پرورش در پاسخ 
به این پرســش که چرا کندز اینترنت 
در پلتفرم مــدارس غیردولتی وجد 
ندارد و فقط در شــبکه شاد مشکل 
ساز شده اســت، گفت: پلتفرم های 
مــدارس خــاص حــدود ۴۰۰ نفر 
جمعیت دارد، در شبکه شاد جمعیت 
بیشتری را تحت پوشش داریم و باید 
به این موضوع توجه داشته باشیم که 
طی ۲-۳ ســال اخیر کاربران فضای 
مجازی ۸۰ درصد رشــد کرده اند و، 
اما زیرساخت های الزم رشد نکرده 

اند.
باقرزاده با اشاره به اینکه طی ۲۴ 
ساعت یک ملیون و ۶۴۰ هزار ارتباط 
تصویری در شــاد برقرار شده است، 
گفت: در شبکه شاد ۴۴۵ گیگابایت 
در ثانیه مصرف ترافیک بوده اســت 

و این در حالی بوده که ســال گذشته 
در طول سال تحصیلی این رقم ۴۰۳ 

گیگابایت در ثانیه بوده است.
او دلیــل کندی تبادل اطالعات 
در شــبکه شــاد را بخشی مربوط به 
گوشــی تلفن همراه افراد اعالم کرد 
و گفت: در شــبکه شاد امکان نقل و 
انتقــال تا ۱۰۰ مگابایت را هم فراهم 

کردیم.
باقرزاده با اشــاره به نظرسنجی 
انجــام شــده میان معلمــان، دانش 
آموزان و مدیــران مدارس تصریح 
کرد: طبق نظرسنجی های انجام شده، 
۵9 درصد برای دسترســی مشکلی 
نداشــتند و از امنیــت و اختصاصی 
بــودن ۷۱ درصد رضایت داشــتند 
همچنین از بهبود کیفیت نســبت به 
گذشــته ۶۴ درصد اعــالم رضایت 

کردند.

گروه علمی و آموزشی- اپل 
اخیرا تاریخ دقیق برگزاری رویدادش 
در اکتبر به منظور معرفی محصوالت 

جدید خود را اعالم کرده است.
اپل اعالم کــرد که یک رویداد 
ویژه را روز دوشنبه ۱۸ اکتبر ساعت 
۱۰ صبح به وقت اقیانوس آرام برگزار 
می کنــد. این رویداد قرار اســت در 
تماشاخانه استیو جابز در محوطه اپل 
پارک در کوپرتینو، کالیفرنیا برگزار 

شود.
هنگامی که محصوالت زیادی 
در ماه هــای پاییز عرضه می شــود، 
اپــل اغلب دومین رویــداد را اکتبر 
یا نوامبر برگزار می کند که در ســال 
۲۰۲۱ اتفاق می افتد. ماه ها اســت که 
شایعات  زیادی درباره طراحی مجدد 
مدل هــای ۱۴ و ۱۶ اینچی مک بوک 
پرو مطرح می شود و به نظر می رسد 

اپل باالخره آماده عرضه آن ها است.
مک بوک پرو 2021

شــایعات حاکی از آن است که 
مدل هــای ۱۴ و ۱۶ اینچی مک بوک 
پرو دارای طراحی بازنگری شــده با 
حاشیه های نازک تر و نمایشگر های 
بزرگتر هستند. گفته می شود تصاویر 
و متن در این محصول جدید بسیار 
واضح  اســت. مک بوک پرو جدید 
از تراشــه M۱X استفاده می کند که 
نسخه سریعتر و قوی تر M۱ است، 
به عالوه می تواند تا ۳۲ گیگابایت رم 

را پشتیبانی کند.
در حالــی که انتظــار میرفت 
AirPods ۳ در رویداد سپتامبر اپل 
رونمایی شــود، اما این اتفاق نیفتاد، 
بنابراین می توانیم آن ها را در رویداد 
اکتبر ببینیم. ایرپاد های جدید دارای 
ساقه های کوتاهتر مانند AirPods و 

یک کیف AirPods Pro هستند.
 AirPods ایرپاد جدید اپل

۳
مــا احتماالً زمــان راه اندازی 
macOS Monterey را خواهیم 
فهمیــد و اپل همچنیــن می تواند 
 M۱X شــگفتی هایی مانند نسخه
مک مینی در فروشگاه داشته باشد، 
 MacBook اما به غیر از مدل های
Pro و AirPods ۳، شــایعاتی 

در مــورد محصوالتــی که قرار 
است امســال عرضه شود، 

نشنیده ایم.

 macOS از  رونمایــی 
Monterey

اپل قصد دارد رویداد پاییز را به 
صورت زنده در وب ســایت خود، 
 Apple TV و در YouTube در
پخش کند. برای کسانی که نمی توانند 
 MacRumors ،کننــد تماشــا 
پوشــش کامــل رویــداد را در 
MacRumors.com و حساب 
توییتر MacRumorsLive ارائه 

می دهد.

محصولی با نام های متنوع از چین تا ایران!

خودروی پرطرفدار کره ای با مدل 2022

رضایت ٧١ درصد کاربران از امنیت شبکه دانش آموزی؛

بخشی از کندی تبادل پیام در شاد مربوط به سرعت گوشی های هوشمند

تاریخ برگزاری رویداد جدید اپل مشخص شد؛

۳ AirPods و MacBook Pro رونمایی از
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