
کرول 2022؛ کوچکترین عضو خانواده مزدا زیر 9 هزار دالر!
گروه علمی و آموزشــی- در بهترین حالت تنها 3.6 لیتر در هر 100 
کیلومتر مصرف ســوخت دارد. کرول را باید برادر دوقلوی ســوزوکی آلتو 

بدانیم که در ژاپن و سایر نقاط جهان به فروش می رسد.
کرول 2022 جدیدترین بروزرســانی بــرای کوچکترین 

محصول مزدا اســت که اولین بار در ســال 1962 معرفی 
شــد و در کالس خــودروی کی قــرار دارد. هفتمین و 
آخرین نسل کرول در سال 2014 به بازار ژاپن معرفی 

شــد و اکنون با مدل 2022 باردیگر کرول به میدان 
بازگشته تا کمپانی ژاپنی در این کالس خودرویی 

کوچک یک نماینده فعال داشته باشد.
کرول را باید برادر دوقلوی ســوزوکی آلتو 
بدانیم که در ژاپن و ســایر نقاط جهان به فروش 
می رســد. در بخش پیشــرانه نیز هر دو خودرو 
از موتور 3 ســیلندر 657 سی سی هیبرید مالیم 

استفاده می کنند. که در بهترین حالت تنها 3.6 لیتر 
در هر 100 کیلومتر مصرف ســوخت دارد. اینجا 

تریم مجهز به ســامانه تمام چرخ محرک نیز به عنوان یک آپشــن جذاب به 
چشم می خورد. مزدا کرول از اواسط ژانویه 2022 با برچسب قیمت 8680 

دالر)به نرخ تبدیل ین به دالر امروز( در بازار ژاپن ارائه خواهد شد.

علمی -آموزشی 4

گروه علمی و آموزشی-  "ایالن 
ماســک" باور دارد کــه ربات های 
شــرکت "تســال" ممکن اســت به 
ســتارگان"  "جنگ  شخصیت های 
شــباهت داشته باشند و به یک همراه 

برای انسان ها تبدیل شوند.
 Elon( ماســک"  "ایــالن 
Musk(، مدیرعامل شرکت "تسال" 
)Tesla( در اوایــل ســال جاری، از 
اختراعی رونمایی کرد که بســیاری 
از افــراد، آن را حتــی قابل توجه تــر 
از خودروی "تســال ســایبرتراک" 

)Tesla Cybertruck( می دانند.
ماسک، بیانیه مفصلی را در مورد 
"ربات تســال" )Tesla Bot( ارائه 
کرد که با یک جلســه پرسش و پاسخ 
به همراه گروه سازنده این محصول نیز 
همراه بود. طی نخســتین حضور این 
گروه در ماه اوت، به نظر می رسید که 
شــرکت تسال قصد دارد میزان عالقه 
به ربات را بررسی کند. ماسک اظهار 
داشــت که این فناوری به اندازه ارائه 
فناوری انــرژی تجدیدپذیر، حیاتی 
نیســت اما فرآیند توسعه ربات تسال 

از پیش آغاز شده است.
وی در ایــن باره گفت: من باور 

دارم که امکانات، بی نهایت هســتند. 
این کار دقیقا در دستورالعمل ماموریت 
اصلی تسال برای سرعت بخشیدن به 
گســترش انرژی هــای تجدیدپذیر 
نیست اما ساخت یک ربات انسان نما 
که می تواند با محیط زیســت تعامل 
داشته باشــد و به واسطه روش های 
گوناگــون در ایــن زمینه کمک کند، 

برای جهان بسیار مهم است.
ماســک در مصاحبه بعدی خود 
خاطرنشان کرد که ربات تسال ممکن 

است چیزی بیش از یک ماشین باشد. 
او در مورد این موضوع صحبت کرد 
که ربات این شرکت چگونه می تواند 

به حرف زدن با یک انسان بپردازد.
همچنین حدس ماسک این است 
که شاید ربات های تسال به ربات های 
شبه انســان مانند شــخصیت های 
رباتیک موســوم به "سی تری پی او" 
 )R2D2( "یا "آرتودی تو )C3Po(
 Star( "در مجموعه "جنگ ستارگان
Wars( تبدیــل شــوند. وی افزود: 

با گذشــت زمان، ربات ممکن است 
شخصیت متمایزی پیدا کند. این گونه 
نیست که همه ربات ها یکسان باشند. 
این شــخصیت ممکن است با مالک 

خود سازگار شود.
این بیانیه جسورانه ای از ماسک 
است که پیشتر نیاز به هوش مصنوعی 
برای بهبود فناوری را زیر سوال برده 
بود. ماســک ادعــا می کند که بخش 
قابل توجهی از دســتاوردهای هوش 
مصنوعی، بدون نیــاز به آن نیز قابل 
دســتیابی است. دیدن این که چگونه 
یک فناوری مانند ربات تسال می تواند 
مانند یک همراه برای انسان باشد و در 
عین حال، درجــه ای از متمایز بودن 
را بدون هوش مصنوعی یا با حداقل 
استفاده از آن حفظ کند، شگفت انگیز 

خواهد بود.
ماســک بارها اعالم کرده است 
کــه نخســتین هدف ربات تســال، 
کاهش کارهای تکراری اســترس زا 
برای انســان خواهد بود. وی هنگام 
صحبت کردن در مورد ربات تســال، 
مشــکل کمبود نیروی کار در آینده را 
نیز مطرح کرد که ممکن است با وجود 
ربات هایی مانند ربات تسال حل شود.

گروه علمی و آموزشی-  رئیس 
ســازمان ملی پرورش اســتعدادهای 
درخشان با اشــاره به این که عمومی 
سازی محتوای مدارس استعدادهای 
درخشــان مهم ترین رویکرد سمپاد 
است، گفت: به زودی محتوای درسی 
مدارس اســتعدادهای درخشــان، از 
طریق بســتر مجــازی در اختیار تمام 

دانش آموزان قرار می گیرد.
الهام یــاوری در آیین تجلیل از 
دانش آموزان برگزیده مدارس سمپاد 
اســتان بوشــهر، اظهار کرد: عمومی 

سازی محتوای مدرســه های سمپاد 
برای تقویت مشارکت بین این دانش 
آمــوزان و ســایر دانش آموزانی که از 
اســتعداد خوبی برخوردار هستند از 
مهم ترین رویکردهای این ســازمان 
اســت که در آینــده نزدیــک انجام 

می شود.
یاوری افــزود: در همین ارتباط 
همــه کالس هــای درس دوره اول 
متوســطه ضبط شــده و به زودی در 
اختیار همه دانش آموزان کشــور قرار 

داده می شود.

وی ضمن اشاره به تولید الگوی 
آموزش و پرورش کارآمد و قابل تعمیم 
افزود: سمپاد می خواهد دیوارهای بین 
خود و ســایر مدارس را برچیند تا در 
یک تعامل دوســویه تمامی مدارس از 
این الگوی ارائه شــده بهره مند شده و 

رشد و توسعه یابند.
یاوری گفــت: برنامه ریزی های 
الزم برای برگزاری دوره های آموزشی 
المپیادهای علمی برای استفاده تمامی 
دانش آموزان صورت گرفته است و در 
این راســتا تولید دوره های آموزشی 

المپیادهای علمی در تمامی 12 رشته 
موجود با بهره گیری از ظرفیت بهترین 
استادان کشوری به زودی آغاز خواهد 
شد و با هماهنگی های صورت گرفته 
از طریق صدا و ســیما پخش خواهد 
شد. وی با تأکید بر این که دانش آموزان 
ســمپاد تک ساحتی نیستند، بیان کرد: 
برنامه هــای فرهنگی، هنری، قرآنی و 
ادبی برای دانش آموزان اســتعدادهای 
درخشــان در کنار ســایر برنامه های 
درســی آنان ارائه می شــود و حضور 
چشــمگیر این دانش آمــوزان بیانگر 

استقبال آنان از این برنامه ها است.
وی ادامــه داد: در زمــان حاضر 
مطابق اســتاندارد جهانــی 2درصد 
جمعیــت دانش آمــوزان کشــور در 
مدرسه های اســتعدادهای درخشان 
مشغول به تحصیل هستند و این سازمان 
برنامه ای برای پوشش درصد بیشتری 
از دانش آموزان در این مدرسه ها ندارد.
یــاوری گفــت: در زمان حاضر 
قریب به 120هزار دانش آموز در مقطع 
اول و دوم متوســطه دختران و پسران 
در 680مدرســه در رشته های تجربی، 

انسانی و هنرســتان )در قالب سمپاد 
مهارتی( مشغول به تحصیل هستند.

وی در باره مدرســه های سمپاد 
مهارتی گفت: دانــش آموزانی که در 
مدرسه های ســمپاد مهارتی تحصیل 
می کنند به ســمت حضور و مشارکت 
در جشــنواره ها و مســابقه های بین 
المللی سوق داده می شوند و موفقیت 
آنها به ســایر دانش آموزان نشان داده 
می شود. یاوری افزود: تالش می شود 
به دانش آموزان ســمپاد ثابت شود با 
حرکت درست در مسیر مهارتی، افراد 

می تواننــد همانند ســایر عرصه های 
علمی موفقیت هایی کسب کنند.

شــایان ذکر است؛ در این آیین از 

60دانش آموز برگزیده در مسابقه های 
علمی، فرهنگی، هنری، پژوهشــی و 

فناوری تقدیر شد.

ایالن ماسک مطرح کرد؛

ربات های »تسال« مانند شخصیت های »جنگ ستارگان« خواهند بود!

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان:

محتوای درسی »مدارس استعدادهای درخشان« در اختیار تمام دانش آموزان قرار می گیرد

گروه علمی و آموزشی- »فصل 
امتحانات دانشــگاه نزدیک است و با 
این که زمزمه هایی از حضوری شــدن 
امتحانات به گوش می رســید اما حاال 
بســیاری از دانشگاه ها اعالم کرده اند 
که امتحانات به روال ســه ترم گذشته 
مجازی برگزار می شــود. شاید به نظر 
برسد امتحان مجازی استرس کمتری 
دارد چون در شــرایط بهتری برگزار 
می شــود، پس چه بهتر که امتحانات 
مجازی باشــد اما این فقط یک روی 

ســکه اســت. اگر از دانشجویانی که 
ســابقه امتحان مجازی را داشــته اند 
بپرســید، درددل های زیادی دارند و 
شــنیدن خبر مجازی شدن امتحانات 

لزوماً خوشحال شان نکرده است.
»یاد ترم پیش که می افتم استرس 
می گیرم. بــرای یکی از امتحان ها کل 
فرجــه را درس خوانــده بودم، چون 
منابع زیاد بود. استاد امتحان را شفاهی 
برگزار می کرد و از هر دانشــجو ســه 
سؤال می پرسید و هر کس فقط وقت 

مشخصی برای پاسخ گفتن داشت. من 
کامــاًل به خودم مطمئــن بودم، چون 
کل ترم مطالعه داشــتم و همان  طور 
که گفتم کل فرجه امتحانات را هم به 
این درس اختصاص داده بودم، چون 
اولیــن امتحانم هم بــود. وقتی نوبتم 
رســید دوربین و میکروفون را روشن 
کردم. تصویر داشتم اما میکروفون کار 
نمی کرد. هر کاری هم کردم درســت 
نشــد که نشد؛ در حالی که تا قبل هیچ 

مشکلی نداشت.«

لیال دانشجوی کارشناسی ارشد 
فلسفه این را می گوید و ادامه می دهد: 
»خالصه که آن روز نتوانســتم امتحان 
بدهم و آن قدر دچار اضطراب شدم که 
تمام چیزهایی را هم که خوانده بودم، 
فرامــوش کردم. البته چنــد روز بعد 
اســتادم پذیرفت دوباره از من امتحان 
بگیرد چون اگر امتحان نمی دادم درس 
را می افتادم. قبلش هم بیشتر از 10 بار 
میکروفون را چک کردم و با پشــتیبان 
فنی دانشــگاه هم تمــاس گرفتم تا 
مطمئن شوم میکروفونم کار می کند. به  
هر حال توانستم امتحان بدهم و اتفاقًا 
نمــره خوبی هم از آن درس گرفتم اما 
فشــار و اضطرابی را که آن روز تجربه 

کردم، هیچ وقت فراموش نمی کنم.«
لیال با وجود تحمل اضطرابی که 
به گفته خودش فراموش ناشدنی است، 
باز هم خوش شانس بوده که توانسته 
به هر حال امتحان بدهد. برخی دیگر 
از دانشــجویان موقع امتحان گرفتار 
مشــکالت فنی شده  و نتوانسته اند آن 
را رفع و رجوع کنند. مثل محمدعلی 
که دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی 
آلی اســت. او خاطره روز امتحان ترم 

پیش را تعریف می کند:
»اولیــن روزی کــه امتحانات 
ما شــروع شــد دقیقــاً روزی بود که 
خاموشــی ها شروع شــده بود. من 
نمی دانستم قرار است برق قطع شود. 
اولین سؤال را که در سامانه جواب دادم 
برق قطع شد. آمدم از اینترنت گوشی 
تلفنم اســتفاده کنم که دیدم گوشــی 
شارژش تمام شده است. ناگهان یادم 
افتاد شــارژر را سر کار جا گذاشته ام. 
چون بــرای امتحانم مرخصی گرفته 
بودم، دسترســی به آن هم امکان پذیر 
نبود. متأسفانه پاوربانکم هم سر کار بود 
و اصاًل نمی دانم چطور چنین اشتباهی 
کــردم ... خالصه ماه و خورشــید و 

فلک دســت به دست هم دادند که من 
نتوانم امتحان بدهم. بعد از دو ساعت 
برق آمد، یعنی درســت همان موقعی 
که زمان امتحان تمام شــده بود. دیگر 
کاری از دستم برنمی آمد. بعد از جریان 
به استاد ایمیل زدم و قضیه را توضیح 
دادم اما قبول نکرد دوباره امتحان بدهم 
و فقط گفت اگر تحقیق کالســی ات 
خوب باشــد، نمره قبولی را می دهم 
که خوشبختانه توانستم حداقل نمره 
قبولــی را بگیرم اما همان نمره 12 اثر 

بدی در معدلم گذاشت.«
مائده دانشــجوی کارشناســی 
ارشــد جامعه شناسی هم معتقد است 
که امتحان مجازی صد برابر بیشــتر از 

امتحان حضوری اســترس دارد: »آدم 
وقتی سر جلسه امتحان حاضر است به 
هر حال کل زمانش را در محیطی آرام 
به امتحان ســپری می کند و فضا برای 
امتحان دادن مهیاست؛ در صورتی که 
وقت امتحان مجازی ممکن است کلی 
مشکل و مســأله برای دانشجو پیش 
بیاید. خود من موقع امتحانات دائم با 
سروصدای همسایه ها مشکل داشتم. 
یکهو تصمیم می گرفتند همان موقع که 
من امتحان دارم با صدای بلند تلویزیون 
تماشــا کنند یا جارو برقی بکشند. یا 
این که همان موقع کلی مهمان برایشان 
می آمــد و در یک آپارتمان کوچک با 
دیوار نازک هم خودتان بهتر می دانید 
چقدر شرایط تمرکز سخت است. من 
موقع کالس های مجــازی هم با این 

مشکالت مواجه بودم اما امتحان دادن 
قضیه اش فرق می کند. خالصه که هر 
بار خواستم امتحان بدهم یک جوری 
مشــکل ایجاد شد. مثاًل یکی زنگ در 
را می زد و چیزی می پرسید. تمام اینها 
به آدم اســترس وارد می کند و باعث 
می شــود نتواند روی امتحان تمرکز 

کند.
من ترجیح می دهــم امتحانات 
حضــوری باشــد؛ گر چــه بعضی 
همکالسی هایم به شــدت با امتحان 
حضوری مخالفنــد و فکر می کنم به 
خاطر تقلب و این حرف هاســت اما 
در مقطع کارشناســی ارشد با توجه به 
این که بیشتر سؤاالت تحلیلی است، 

خیلی نمی شود تقلب هم کرد و حتی 
اگر امتحانات حضــوری هم بود، به 
صورت کتاب باز برگزار می شــد. به 
همیــن دلیل هم تقلب خیلی معنا پیدا 
نمی کند. حتی اگر سؤال های تحلیلی 
را بــا همفکری با هــم جواب بدهیم 
خیلــی کمکی نمی کند و مشــخص 
می شود از روی هم نوشته ایم. گذشته 
از آن یکی از اساتید ما در ترم پیش گفته 
بود می توانید سؤاالت را با مشورت و 
همفکری هم جواب دهید اما همان هم 
کمکی نمی کرد چون آن قدر ســخت 
بود که کسی تحلیل درست و مطمئنی 

نمی توانست داشته باشد.«
از  دانشــجویان  همــه  البتــه 
ناراحت  امتحانــات  مجازی شــدن 
نیســتند و اتفاقــاً از آن اســتقبال هم 

می کنند. مثل پویا، دانشجوی ترم سوم 
مقطع کارشناسی مکانیک. او می گوید: 
»راستش را بخواهید من به این شکل 
درس خوانــدن مجازی و همین  طور 
امتحان دادن آنالیــن عادت کرده ام و 
چــون تا حاال دانشــگاه را حضوری 
تجربــه نکــرده ام، یک جورهایی از 
تصور ایــن که بخواهــم حضوری 
امتحان بدهم دچار اضطراب می شوم. 
بــرای دانشــجویانی مثل مــن که از 
وقتی دانشگاه قبول شده اند، به خاطر 
کرونا دانشــجوی مجــازی بوده اند، 
حضوری شــدن ناگهانــی در زمان 
امتحان خیلی استرس زاست و به نظرم 
تأثیر بدی دارد. ترجیح می دهم این ترم 

هم امتحانات مجازی باشد و اگر قرار 
باشد کالس ها حضوری برگزار شود، 
از اول ترم بعد دانشگاه برویم.« سمانه، 
دیگر دانشجوی مقطع کارشناسی هم 
این گفته هــا را تأیید می کند و معتقد 
است که شــرایط برای بچه هایی که 
تا به حال در محیط دانشگاه نبوده اند، 
کمی سخت تر است. او می گوید: »من 
خودم یک ترم و نیم دانشگاه حضوری 
را تجربه کردم و بعدش هم کرونا آمد. 
االن از طرفی خیلی ناراحتم که تجربه 
ســه ترم و نیم حضور در دانشگاه را از 
دســت داده ام و امیدوارم این سه ترم 
آخــر را حضوری باشــیم و بتوانم از 
امکانات دانشگاه استفاده کنم. از طرفی 
هم چون ساکن تهران نیستم، مشکالت 
رفت وآمد و ســکونت در خوابگاه را 

ندارم و این برایم خوب اســت. به هر 
حال در کل فکر می کنم امتحان مجازی 
حداقل برای ما دانشجویانی که در شهر 
خودمان دانشــجو نیستیم، بهتر باشد 
چون زمان امتحانات درس خواندن در 
خوابگاه سخت است و از طرفی باید 
برای خودمان غذا هم درســت کنیم و 
کارهــای دیگر مثل نظافــت اتاقمان 
را هــم انجام دهیم امــا وقتی در خانه 
خودمان هســتیم، دیگر دلشوره این 
چیزها را نداریم و فضای مناسبی هم 

برای درس خواندن فراهم است.«
مهدی، دیگر دانشــجوی مقطع 
کارشناسی، هم از این که بدون حضور 
پدرش امتحان دهد، استرس می گیرد. 
شاید بپرسید چطور؟ بهتر است از زبان 
خودش بخوانید: »من در دروسی مثل 
آمار خیلی مشــکل دارم و از آنجا که 
پدرم کارشناســی ریاضــی دارد و در 
این زمینه خیلی متبحر اســت، حتمًا 
موقع امتحان باید از او کمک بگیرم و 
به تنهایی اعتمادبه نفس امتحان دادن را 
ندارم. خیلی خوشحالم که امتحانات 
ایــن ترم هم مجازی اســت. حاال هر 
وقت حضوری شد یک فکری برایش 

می کنم.«
ایــن هم بــه هر حــال نظری 
اســت. فصل امتحان از راه رســیده و 
دانشجوها دارند آماده می شوند. برای 
برخی امتحــان مجازی اضطراب آور 
است و برای برخی، جلسه حضوری 
ایجاد استرس می کند. البته که می شود 
گفت دانشــجویانی که تجربه امتحان 
مجازی داشته اند، کمی آبدیده شده اند 
امــا ورودی هــای جدیــد همچنان 
دردسرهایی را قرار است تجربه کنند 
که بــرای ورودی های قبلی هم پیش 
آمده است. پس اگر دانشجوی جدید 
هستید، فرصت را از دست ندهید و از 

تجربه قدیمی ترها استفاده کنید.«

امتحان مجازی، اضطراب 
واقعی…!

شاید به نظر برسد امتحان مجازی استرس کمتری دارد چون در شرایط بهتری برگزار می شود، پس چه بهتر که 
امتحانات مجازی باشد اما این فقط یک روی سکه است. اگر از دانشجویانی که سابقه امتحان مجازی را داشته اند 

بپرسید، درددل های زیادی دارند و شنیدن خبر مجازی شدن امتحانات لزوماً خوشحال شان نکرده است.
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فصل امتحان از راه رســیده و دانشجوها دارند آماده می شوند. برای برخی امتحان مجازی 
اضطراب آور است و برای برخی، جلسه حضوری ایجاد استرس می کند. البته که می شود گفت 
دانشجویانی که تجربه امتحان مجازی داشته اند، کمی آبدیده شده اند اما ورودی های جدید 
همچنان دردسرهایی را قرار است تجربه کنند که برای ورودی های قبلی هم پیش آمده است. 
پس اگر دانشجوی جدید هستید، فرصت را از دست ندهید و از تجربه قدیمی ترها استفاده کنید.


