
77 هزار دالر برای یک کپی چندضلعی 
از پورشه پانامرا!

گروه علمی و آموزشــی-  گریت وال موتورز چین از یک محصول با 
طراحی متفاوت رونمایی کرده که سالون مکا دراگون ایی ویی نام دارد. این 
خودرو در واقع اولین نماینده برند جدید "سالون" است که گریت وال قصد 

دارد تا فقط مدل های الکتریکی را با لوگوی آن روانه بازار کند.
هرچند کمپانی چینی تاکید ویژه ای بر تفاوت های طراحی مکا دراگون 
دارد و البته شرایط طراحی در مقایسه با محصوالت روز بازار جهانی مقداری 
نامتعــارف به نظر می رســد اما با کمی دقت می توانید شــباهت کامل این 
خودروی جدید با پورشه پانامرا 4اس را حس کنید. اینجا احساس می شود 
بــا اضافه کردن انواع زوایا و اضالع روی بدنه تالش شــده تا تفاوت هایی 
با فســت بک 4اس ایجاد شود. فضای کابین سالون مکا دراگون فوق العاده 
لوکس و مدرن طراحی شده است. نمایشگرهای دیجیتال در کنسول اصلی 
جلو در ترکیب با نورپردازی هوشمند یک محیط فناورانه را تداعی می کنند.
در بخش پیشــرانه نیز از دو موتور الکتریکی با مجموع خروجی 543 
اسب بخار خروجی و گشتاور 750 نیوتن متر استفاده شده است. انرژی مورد 
نیاز این موتورها از باتری بزرگ 115 کیلووات ساعت تامین می شود که برد 

حرکتی 802 کیلومتر را در اختیار خودرو قرار می دهد.
این باتری از سیستم شارژ سریع 480 کیلووات پشتیبانی می کند. با این 
سطح از فناوری، تنها 10 دقیقه زمان الزم است تا باتری انرژی مورد نیاز برای 

پیمایش 401 کیلومتر را ذخیره کند.
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گروه علمی و آموزشی- می دانیم 
که چندی پیش، گوشی های جدید اپل 
برای امســال معرفی شــده اند. سری 
13 ام آیفــون، امســال با همان ترکیب 
ســال گذشــته روانه بازار شده است 
و عالقه منــدان می توانند طیف رنگی 
متنوع آن را بســته به ســلیقه خودشان 
خریداری کنند.این بار این امکان برای 
شما فراهم شده است که آیفون 13 را در 
مدل های مختلف، همراه با ویژگی های 
بهینه سازی شده دریافت کرده و چندین 
ســال از آن ها استفاده کنید.می دانید که 
گوشــی های آیفون پشتیبانی طوالنی 
مدتی از نسخه های جدید سیستم عامل 
iOS دارند و شــما نیز می توانید به این 
اکونومی وارد شوید. حال ما قصد داریم 
که به ســه ویژگی مهــم آیفون 13 پرو 
مکس بپردازیم که یقینا شــما را مجاب 

به خرید این نسخه خواهد کرد.
صفحــه نمایــش بزرگ تر 

ProMotion همراه با فناوری
می دانید که صفحــه نمایش ۶.7 
اینچــی آیفون 13 پــرو مکس از همه 
مدل های این ســری بزرگ تر اســت 
و همیــن مورد، تماشــای محتواهای 
رسانه ای و تجربه  بازی را در آن بهینه تر 
می کند. خرید آیفون 13 پرو مکس سبب 

می شود که بتوانید از قابلیت پروموشن 
در ایــن صفحه نمایش هــم بهره برده 
از نرخ تازه ســازی 120 هرتزی برای 
عملکرد روان تر انیمیشن ها و اسکرول  
 13 iphone بهتر استفاده کنید.قیمت
pro max از همه مدل های دیگر باالتر 
است و می توانید از مدل 128 گیگابایتی 
که 10۹۹ دالر قیمت گذاری شده است، 
شروع کرده و به نسخه های باالتر و حتی 
یک ترابایتی هم برسید. قیمت آیفون 13 
پرو مکس ارزش پرداخت باالیی دارد 
و حتی دارندگان نسخه سال گذشته هم 
می تواننــد از این ارزش خرید باال بهره 
ببرند. فراموش نکنید که این مدل بهترین 
و گران ترین گوشی سری است و همه 
امکانات برتر آیفون در آن جای گرفته 

است. 
صفحه نمایش آن دارای فناوری 
ناچ کوچک تری اســت و می توانید بار 
دیگــر از فیــس آی دی برای باز کردن 

قفل گوشی استفاده کنید.
باتــری بزر گ تــر بــرای 

ماندگاری باالتر
باتری این گوشــی هم نســبت 
به ســال گذشــته 20 درصد بزرگ تر 
شــده است و این موضوع، 2.5 ساعت 
عمر بیشــتری را به آن اعطا می کند. در 

تســت های ما، حتی با سطح افزایش 
زیــاد، می توانید بیش از یک روز از این 
محصول استفاده کنید.اندازه بزرگ تر، 
مهم ترین عامــل در افزایش ماندگاری 
بوده اســت و در کنار آن، می توانیم به 
گزینه های صرفــه جویی در مصرف 
انرژی بیشــتر تراشه جدید و همچنین 
صفحه نمایش پروموشــن هم اشاره 
کنیم که مصرف را کامال کنترل کرده و 
اجازه نمی دهد که نرخ تازه سازی 120 
هرتزی، همواره روشــن بوده و باتری 
را بیشــتر مصرف کند.البته این فناوری 
5G بهینه سازی شده هم تاثیر بسزایی 
در مصرف حســاب  شده تر باتری دارد 
و شــما همچنان می توانید روی خرید 
آیفون 13 پرو مکس به بهترین شــکل 
ممکن حســاب باز کنید. این گوشی 
این بــار عملکرد باتری را همراســتا با 
عملکرد عالی گوشــی های اندرویدی 
قرار داده است و می توانید بدون مشکل 

از آن بهره ببرید.
A15 عملکرد عالی تراشه

تراشه A15 امسال علیرغم اینکه 
با همان فنــاوری 5 نانومتری طراحی 
شده اســت، اما تعداد ترانزیستورهای 
بیشتری نســبت به سال گذشته دارد و 
عملکردی شگرف مخصوصا نسبت به 

بهترین تراشه گوشی های اندرویدی، 
یعنی اســنپ دراگون دارد. این تراشه 
نســبت به A14 سال گذشته هم بهبود 
در عملکرد دارد و پردازنده گرافیکی آن 
نسبت به مدل های استاندارد آیفون 13، 

یک هسته بیشتر دارد. 
این موضوع ســبب می شود که 
هنــگام تجربه بازی، شــرایط بهتری 
را تجربــه کرده و به عنــوان یک گیمر 

حرفه ای، از این گوشی استفاده کنید.
پردازنــده مرکزی این گوشــی 
توانایــی اجرای بدون لگ و مشــکل 
برنامه ها و بازی ها را دارد و بیشــترین 
 4K ســرعت را هنگام رندر یک فیلم
با برنامه های مختلف به شــما خواهد 
داد. اپل همیشه در زمینه طراحی تراشه 
گوشی سرآمد همه شرکت ها بوده است 
و توانسته است که این عملکرد را امسال 
با فاصله بیشتری نسبت به گوشی های 
اندرویــدی و محصوالت رقیب حفظ 

کند.
بازرگانی ســیب، امــکان خرید 
اقساطی گوشی های آیفون 13 را همراه 
با تمام مد ل های حافظه ذخیره سازی و 
طیف رنگی در اختیار شــما قرار داده 
است. می توانید قیمت آیفون 13 را در 
مدل های مختلف بررســی کرده و یک 

گزینه عالی برای خود برگزینید. قیمت 
pro 13 iphone  در مدل های مختلف 
و رنگ های جالب تر در اختیار شما قرار 
دارد و تنهــا با پرداخت 40 درصد مبلغ 

کل، می توانید صاحب آن شــده 
و مابقی پــول را نیز به صورت 

اقســاطی و در بازه زمانی 3 الی 12 ماه 
پرداخت کنید.

گروه علمی و آموزشی- کرونا 
دو ســالی می شــود که روال عادی 
آموزش را تحت تاثیر قرار داده است 
با ایــن وجود از امروز بــه تدریج، 
آموزش ها ی حضوری از ســر گرفته 

می شود.
با اعالم رسمی وزارت آموزش 
و پــرورش مبنــی بر بازگشــایی 
مدارس و صحبت های سرپرســت 
وزارت آموزش و پرورش با اشــاره 
به اینکه مدارس ابتدایی و متوســطه 
اول از اول آذر بــا برنامــه و الگویی 
که خود مدارس تدویــن کرده اند، 
 به صــورت حضوری بازگشــایی 

می شوند.
طبق گفته حکیــم زاده معاون 
آمــوزش ابتدایــی وزارت آموزش 
بازگشــایی  اختیــار  پــرورش  و 
مــدارس به  مدارس واگذار نشــده 
بلکــه نحــوه حضور، گــروه بندی 
دانــش آمــوزان و طراحــی برنامه 
 درســی به مــدارس واگذار شــده 

است.
در ایــن میــان شــایعاتی در 
خصوص حضــور دانش آموزان در 
مدارس به شرط داشتن رضایت نامه 
مطرح شــد که این شایعات توسط 
مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی 
به شــکایات آموزش و پرورش رد 

شد.
محمد حســین کفراشی مدیر 
کل ارزیابــی عملکرد و رســیدگی 
بــه شــکایات آمــوزش و پرورش 
در خصــوص این شــایعات گفت: 
به هیــچ وجه چنیــن موضوعی در 
دســتورالعمل های ابالغــی ما برای 
بازگشــایی مدارس وجــود ندارد، 
چنین کاری حتی قانونی و قابل استناد 
از سوی مدارس نیست، به دلیل اینکه 
مدرسه با دارا بودن شرایط تعیین شده 
مجوز بازگشایی مدارس پیدا می کند، 
 بنابراین دانش آموزان اجازه حضور 

دارند.
حضــور   جزئیــات 
دانــش آمــوزان در شــرایط 

کرونایی 

 جزئیات حضور دانش آموزان 
در شرایط کرونایی و همچنین آلودگی 
هوا اعالم شــد تا طبــق آن، خطری 
سالمت دانش آموزان را تهدید نکند.
حســن محمدی معاون تربیت بدنی 
و ســالمت آموزش و پرورش تهران 
درباره روند برگــزاری کالس های 
تربیــت بدنــی گفــت: حدنصاب 
برگزاری کالس هــای تربیت بدنی 
15 نفــر اســت و در شــرایطی که 
امکان تشکیل کالس های حضوری 
 وجود داشــته باشــد، ایــن برنامه 

برگزار می شود.
محمدی در خصوص بازگشایی 
مــدارس همراه با آلودگی هوا گفت: 
تعطیلی مدارس در ایام آلودگی برای 
کاهش آالینده ها و تردد ها بود. با توجه 
به اینکه مدارس بازگشــایی محدود 
 دارند، به نظر نمی رســد بازگشایی 

تغییر کند.
حضــوری  بازگشــایی 
مــدارس همراه با آموزش های 

ترکیبی
امجدیــان دکتــرای مدیریت 
آموزشــی، پژوهشــگر و مــدرس 
دانشــگاه،  در خصوص بازگشایی 
مــدارس و آمــوزش ترکیبی دانش 
آمــوزان گفت: هرچه تعلیم و تربیت 

دانش آموزان به ســمت تعامل پیش 
بــرود موثر تــر و کارآمد تر خواهد 
بــود. ایــن تعامل ممکن اســت با 
حضور دانــش آمــوزان در محیط 
مدرســه و کالس  یــا خــارج از 
 محیط مدرســه برای دانش آموزان 

فراهم شود.
او ادامــه داد: آموزش مجازی 
که در کشــور ما در حال اجرا شدن 
اســت امکانات الزم بــرای تعامل 
دانش آموزان را ایجاد نکرده اســت؛ 
بنابرایــن این مــوارد دالیــل قانع 
کننــده برای بازگشــایی مدارس به 
صــورت حضوری اســت. به دلیل 
این کــه مهمتریــن بســتر تربیت 
دانــش آمــوزان تعاملی اســت که 
 میان دانش آموزان در مدرســه اتفاق 

می افتد.
امجدیان افزود: بعد از شــروع 
آمــوزش حضوری دانش آموزان در 
مدارس، باید آموزش ترکیبی دانش 
آموزان هم ادامه پیدا کند. بازگشــت 
به مــدارس بعد از تقریباً دو ســال 
آموزش مجازی برای برخی از دانش 
آموزان بسیار خوشایند است اما برای 
برخی دیگر ممکن است آزاردهنده 
و سخت باشد بنابراین باید به دانش 
آموزان برای ایجاد انگیزه و تشــویق 

کمک شود.
او بیــان کرد:بعد از ورود دانش 
آموزان به محیط مدرســه، معلمان و 
مدیران ســعی کنند در ابتدای امر به 
دانش آموزان ســخت گیری زیادی 
نکننــد به دلیل اینکه ممکن اســت 
برخــی از دانش آمــوزان در نتیجه 
آموزش های مجــازی دچار ضعف 
و افت تحصیلی شــده باشند با این 
کار ممکن است دانش آموزان انگیزه 
حضور در مدرسه را از دست بدهند 
و حتی ممکن اســت منجر به ترک 
تحصیل برخــی از دانش آموزان نیز 

بشود.
این پژوهشــگر ادامه داد: مدت 
زمان آمــوزش در آموزش مجازی 
بــرای دانش آموزان کم بوده اســت 
اما با ورود دانــش آموزان به محیط 
مدرســه زمان آموزش ها نیز بیشتر 
می شــود در ایــن شــرایط ممکن 
 اســت بــرای دانش آمــوزان آزار 

دهنده باشد.
او تاکیــد کرد: بعد از حضوری 
شــدن مدارس، روش های تدریس 
باید متناســب بــا توانایی و ظرفیت 
دانش آموزان باشــد تا دانش آموزان 
بــا وضعیت جدید بــه وجود آمده 

سازگار شوند.

میزبانیمدارسبرایحضوردانشآموزانبعدازدوسال؛

آموزشبهروالعادیبازمیگردد!

گــروه علمی و آموزشــی- 
ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه 
فنی و حرفه ای کشور درباره هدایت 
دانشجویان و دانش آموزان به سمت 
و ســوی رشــته های فنی و مهارتی 
گفت: هدایت دانش آموزان به سمت 
رشــته های فنی بحث مهمی است که 

در بیشتر جوامع مطرح می شود.
او افزود: بیشتر جوانان در جوامع 
امــروزی رغبت زیــادی از خود به 
سمت رشته های فنی و مهارتی نشان 
نمی دهند و یکی از دالیل آن ساختار 
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور 

است.
صالحی عمران تصریح کرد: در 
جامعه ما قدرت و منزلت اجتماعی و 
درآمد باال با ورود به بخش های دولتی 
بیشتر امکان پذیر است و بخش های 
خصوصی خیلــی در این زمینه برای 
دانش آموزان اهمیت نداشــته است، 
در صورتی که بایــد توجه زیادی به 

آن کرد.
رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای 
کشور ادامه داد: در جامعه ای که بخش 
دولتی و اقتصادی سیطره داشته باشد 
دیگر بخش های خصوصی رشد پیدا 

نخواهند کرد، در صورتی که خروجی 
آموزش های فنی و حرفه ای باید وارد 
بخش های خصوصی شــوند، یعنی 
رویکرد آن ها اســتخدام و اشتغال در 

بخش های خصوصی است.
صالحی عمــران گفت: باید در 
جامعه سیاســت گذاری های کالن از 
جمله مشارکت بخش های خصوصی 
صورت بگیرد و قدرتمند شوند تا به 
اینصورت شــوق و اشتیاق و گرایش 
داوطلبان به سمت و سوی رشته های 
فنی و مهارتی و کارآفرینی بیشتر شود.
توجه زیــادی به فرهنگ کار در 

کشور ما داده نمی شود
رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای 

کشــور اضافه کرد: در کشور ما توجه 
به فرهنــگ کار و فرهنگ اجتماعی 

آنطور که باید و شــاید وجود ندارد و 
کار اهمیت زیادی پیدا نکرده اســت. 

نباید گفت که برخی کار ها ارزشمند 
هســتند و برخــی دیگر خیــر. باید 
فرهنگ کار در کشور خودمان اهمیت 
 پیــدا کند تا توجــه به آن هم صورت 

بگیرد.
او گفت: اصالحــات فرهنگی 
و اجتماعی در کشــور الزم اســت 
تا بتوانیــم منزلت و جایــگاه کار را 
افزایش دهیــم، نباید این ایراد را تنها 
در سیســتم های آموزشــی پیدا کنیم 
بلکه باید در فرهنگ عمومی توجه به 
فرهنگ کار هم صورت بگیرد، یعنی 
روی عناصر فرهنگ عمومی هم باید 

به خوبی کار کرد.
رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای 
کشــور ادامه داد: فرهنــگ کار روی 
نگــرش انســان ها به شــدت تاثیر 
می گذارد وباعث می شود تا داوطلبان 
و خانواده های آن ها شــغل و حرفه را 
به خوبی انتخاب کنند؛ بنابراین توجه 
به فرهنگ عمومی و فرهنگ کار بسیار 

موثر هستند.
او گفت: در داخل سیســتم های 
آموزشــی یعنی حتی از کودکستان و 
آموزش و پــرورش باید اصالحاتی 

صورت بگیرد تا کار مهارتی و فنی از 
جایگاه باالیی در کتاب های درسی و 

آئین های تحصیلی برخوردار شوند.
صالحــی عمران با بیــان اینکه 
کار های فنی و حرفه ای باعث رشــد 
انسان ها می شوند، گفت: این عملکرد 
باعث تغییر نگرش ها خواهد شــد؛ 
بنابرایــن شــکل دهــی ارزش ها و 
نگرش ها در ســطوح پایین تر شکل 
می گیرد و باید زیرساخت ها را اصالح 
کرد و تا زمانی که آن ها درست نشوند، 
نباید انتظار بهبود وضعیتی را داشــته 

باشیم.
رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای 
کشــور گفت: اســتعداد های خاص 
باید در ۶ ســال دوم نظام آموزشــی 
به خصوص در 3 ســال اول متوسطه 
شناسایی شــوند، یعنی نظام آموزش 
و پرورش موظف است تا استعداد و 
مهارت دانش آموزان را در زمینه های 
مختلف شناســایی کند و آن ها نباید 
تنها به سمت رشــته های پزشکی و 
دندانپزشــکی بروند، بلکــه تمامی 
رشته ها باارزش هستند و باید به آن ها 

بها داده شود.

 اســتعداد های خاص باید در ۶ ســال دوم نظام آموزشــی به خصوص در ۳ سال اول متوسطه 
شناســایی شــوند، یعنی نظام آموزش و پرورش موظف اســت تا اســتعداد و مهارت دانش 
آموزان را در زمینه های مختلف شناســایی کند و آن ها نباید تنها به ســمت رشته های پزشکی 
و دندانپزشــکی بروند، بلکه تمامی رشــته ها باارزش هســتند و باید به آن ها بها داده شــود.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور پاسخ داد:

دلیل هدایت نشدن داوطلبان به 
سمت رشته های فنی   

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور درباره دالیل هدایت نشدن داوطلبان به سمت رشته های فنی و حرفه ای 
توضیحاتی را ارائه کرد.
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