
فولکس واگن 2 سیلندر: سریع، لوکس و متفاوت!
گروه علمی و آموزشی- خودرو طی 5.7 ثانیه 
از حالت توقف به ســرعت 100 کیلومتر برساعت 
رسید و بیشینه سرعت 270 کیلومتر برساعت را نیز 
ثبت کرد. جعبه دنده نیز از نوع 7 ســرعته دوکالچه 

نصب شد.
اخیرا یک مدل مفهومی از پورشه معرفی شده 
اســت که در بخش پیشــرانه آن از تپنده 2 سیلندر 
دوکاتی استفاده شده بود. این رویکرد با هدف معرفی 
یک خودروی بســیار کم مصــرف اما در عین حال 
قدرتمند و قابل مورد توجه مهندســان پورشه قرار 

گرفت و نتیجه کار نیز جذاب و مثبت بود.
پیشرانه دو سیلندر دوکاتی سوپرلگرا همراه با 
اتاقی لوکس و اســپرت از پورشه با 200 اسب بخار 
خروجی را اگر وارد معادله ای کنید که نســبت وزن 
890 کیلوگرمــی کاررا جی تــی اس 904 نیز در آن 
لحاظ شود به خوبی ارزشمندی طرح مذکور را نمایان 

خواهــد کرد. اما نکته جالب در رابطه با این طرح به 
برنامه ای مشــابه در فولکس واگن مربوط می شود 
که 2013 یک مفهومی مشــابه با نام اکس ال اسپرت 
را معرفی کرد. این خودرو نیز از پیشــرانه 2 سیلندر 
ســوپرلگرا استفاده می کرد و از نظر طراحی ظاهری 
نیز در سطح بهترین سوپراسپرت های فولکس واگن 
قرار داشت .هدف از این طرح معرفی خودرویی کم 

مصرف، پرقدرت و باکیفیت عنوان شد.
اکس ال نیز 197 اسب بخار خروجی و تمامی 

پنل های بدنه آن از فیبرکربن شکل گرفته بود تا 
وزن این مدل نیز زیر 900 کیلوگرم یا بطور 
دقیق تر برابر با 890 کیلوگرم مهندســی 
شــود. از دیگر تدابیر کنترل وزن باید به 
کامپوزیت های منیزیم-آلومینیوم، سیستم 
ترمز سرامیکی، قطعات تیتانیومی، خودرو 
طی 5.7 ثانیه از حالت توقف به ســرعت 

100 کیلومتر برســاعت رسید و بیشینه سرعت 270 
کیلومتر برســاعت را نیز ثبت کرد. جعبه دنده نیز از 

نوع 7 سرعته دوکالچه نصب شد.
تمانی این ها با یک پیشرانه 2 سیلندر مربوط به 
موتور سیکلت شکل گرفت که در نوع خود موفقیت 

جالبی برای فولکس واگن به شمار می رود.

علمی -آموزشی 4

گروه علمی و آموزشــی- یک 
شــرکت انگلیســی از تولید و پرواز 
تاکســی هوایی خود به نام والر خبر 
داده که با حداکثر سرعت 220 کیلومتر 
در ساعت حرکت می کند. شرکت بل 
ودر، این تاکســی هوایی را با ظاهری 
مشــابه با فیلم های علمــی و تخیلی 
طراحی کرده و بدنه آن شــبیه به جت 
جنگنده و الیه الیه است. تاکسی هوایی 
یادشده در واقع ترکیبی از هلیکوپتر و 
هواپیما است و پیشرانه برقی آن که به 
شکل چند مجرای فن طراحی شده از 
دید پنهان اســت. محصول مذکور که 

ظاهری لوکس دارد برای ســفرهای 
خصوصی در مســیرهای کوتاه قابل 
استفاده است.ظرفیت حمل مسافر این 
تاکسی هوایی در نهایت بین 4 تا 5 نفر 
خواهد بود و عــرض آن هم حداکثر 

3.2 متر است. 
والر بــا شــارژ کامــل باتــری 
می تواند بین ۶0 تا 90 دقیقه پرواز کند 
و حداکثر سرعت آن 220 کیلومتر در 
ساعت است. شرکت سازنده از وجود 
باتری هــای جادویی در این تاکســی 
هوایی خبــر داده که نوعی سیســتم 
ســوخت هیبریدی را تغذیه می کند. 

حداکثر باری که این تاکســی هوایی 
می تواند حمل کنند ۶00 کیلوگرم است 

و انتظار می رود استفاده عملیاتی از آن 
در سال 2028 ممکن شود.

گروه علمی و آموزشــی- یک 
شرکت چینی از تولید رباتی چهارپا و 
مشــابه با سگ ها خبر داده که به جای 
ســر آن نیز یک بازو به کار گرفته شده 
و می تواند انواع موانع را شناسایی و از 

آنها عبور کند.
شرکت یونی تری می گوید ربات 
آلینگو از انعطاف زیادی نیز برای انجام 
حرکت های مختلف برخوردار است. 
بازویی از این ربات که در سر آن نصب 
شده می تواند درها را به راحتی باز کند.
این بازو با ابزارهای محرک قابل 

تعویض مانند یک گیره دو انگشــتی، 
یک گیره نرم سه انگشتی یا یک ضمیمه 
مکنده دوگانه عرضه می شــود و این 
ابزار به آن اجــازه می دهد تا کارهایی 
مانند برداشــتن اشیا، باز کردن درها و 
بستن یا باز کردن پیچ ها را انجام دهد.

این ربات که به زد 1 هم مشــهور 
اســت در دو مدل ایــر و پرو عرضه 
خواهد شــد. هر دو مدل دارای آزادی 
عمل کامل، قابلیت تشخیص برخورد، 
سیســتم عامل اوبونتوی ســازگار با 
برنامه های مختلف، و توانایی آموزش 

بــرای انجام وظایف تــازه با هدایت 
فیزیکــی از طریــق انجــام حرکات 

ضروری هستند.
مدل ایر ســبک تر بوده و وزن آن 
4.1 کیلوگرم است. در مقابل پرو 4.3 

کیلوگــرم وزن دارد. حداکثر 
ظرفیــت حمل بــار ایر 2 

کیلوگــرم و این رقم در 
مورد پرو 5 کیلوگرم 

است.
در حــال حاضر 

هیچ اطالعاتــی در مورد 

عرضه  زمان 
زد 1 یا قیمت 
آن وجود ندارد.

تاکسیهواییکهباسرعت۲۲۰کیلومتردرساعتحرکتمیکند

سگرباتیکچینیازراهرسید

گروه علمی و آموزشی- سال 
تحصیلــی 1400-1401 بــه اعالم 
آموزش و پرورش در ســامانه شــاد 
آغاز به کار کرد. 30 شــهریور بود که 
از نسخه جدید شــبکه دانش آموزی 
»شــاد« رونمایی شد. علیرضا کاظمی 
سرپرســت وقت آموزش و پرورش 
در این مراسم گفت: ما سال تحصیلی 
جدید را در مدرســه تلویزیونی ایران 
آغــاز می کنیم و ســال تحصیلی را 
در شــبکه شــاد از روز اول مهر آغاز 
خواهیــم کــرد و زمینه بازگشــایی 
حضــوری و تدریجی مــدارس را با 

کمک همکاران و اولیا آغاز می کنیم.
سرپرســت وزارت آمــوزش 
و پــرورش در ادامــه بــا اشــاره به 
قابلیت های شــبکه شاد گفت: اضافه 
شــدن مرورگر شادبین و جستجوگر 
شــادجو کمک زیادی به دسترســی 
امن دانش آموزان به فضای مجازی و 
علمی با ســرعت زیاد می کند. بهبود 
عملکرد حضور و غیاب دانش آموزان 

به کیفیت آموزشی کمک می کند.
اینهــا در حالــی رخ می داد که 
پیشتر برای بازگشایی مدارس چندین 
اطالعیه از ســوی آموزش و پرورش 
صادر شــده بود از جمله اطالعیه ای 
در خصــوص شــبکه دانش آموزی 
شــاد که وزارت آموزش و پرورش 
منتشــر کرد و موارد نسبتًا عجیبی با 
ادبیاتی عجیب تر در آن اطالعیه اعالم 
شــد از جمله اینکه: »شما معلم تان را 
نخریده ایــد و معلم موظف نیســت 
در تعطیــالت و ســاعات غیرکاری 
پاســخگوی شما باشد«. او هم انسان 
است و در ساعات غیراداری وظایف 

و گرفتاری های خانوادگی دارد. 
اگر معلمی پاسخ شما را می دهد 
از ســر لطف و دلســوزی اوست نه 
وظیفه. یا این مــورد که »هنگام پیام 
دادن به معلم تان او را با کلمات رسمی 
مخاطب قرار دهید. درست است که 
او را نمی بینیــد ولــی دخترخاله تان 
 نیســت کــه او را »عزیــزم« خطاب 

کنید«.
واقعیت این اســت که علیرغم 
رونمایی از چندین نســخه شــاد و 
تالش این شبکه برای اینکه تبدیل به 

حلقه واســط مهمی میان معلمان، 

کادر مــدارس و حتی مســئوالن با 
دانــش آموزان و والدین شــوند، اما 
فراز و فرودهای بسیاری را این شبکه 
طــی کرد و در نهایت در آغاز ســال 
تحصیلــی جدید کــه دیگر تصمیم 
آموزش و پــرورش بر این بود که به 
مرور به سمت حضوری شدن برود، 
شــبکه شــاد دیگر کمتر جایی میان 
حرف هــا و ســخنان و آموزش های 
مجــازی داشــت. هر چنــد باز هم 
تالش های زیادی شــد تــا این پلت 
فرم آموزشــی از دور خارج نشود و 
به خاطر همه تالش هایی که شده بود 
و زمان زیادی که آموزش و پرورش 
برای معرفی این دســتاورد در دوره 
کرونا داشــته همچنان روی آن مانور 

داده شود.
علــی باقــرزاده رئیــس مرکز 
هماهنگــی حــوزه وزارتی آموزش 
و پرورش 29 شــهریور در نشست 
خبری که بیشــتر برای همین منظور 
تدارک دیده شــده بود، گفت: پیش 
از شکل گیری شــبکه شاد قرار بود 
با پیام رســان های داخلی همکاری 
کنیم که به دالیل مختلفی امکان پذیر 
نشد. اینترنت شاد با مصوبه ستاد ملی 
کرونــا رایگان اعالم شــد و تا امروز 
تراکنش مالی میان آموزش و پرورش 
و اپراتورهــای تلفن همــراه وجود 
نداشته است. اخیراً هم شورای عالی 
فضای مجازی، شبکه شاد را به عنوان 
پلتفرم رســمی آمــوزش در دوران 
کرونا معرفــی و اینترنت مصرفی آن 

را نیز رایگان دانست.
باقرزاده ادامه داد: شــبکه شــاد 

خأل عدم وجود تعامل دانش آموزان 
با معلمان را تا حدودی برطرف کرد و 
توانست یک محیط اختصاصی برای 
آمــوزش ایجاد کند. اکنــون بیش از 
300 هزار کانال در شاد ایجاد شده که 
بزرگترین کانال اطالع رسانی آن بیش 
از 10 میلیون مخاطب دارد. 24 میلیون 
و ۶34 هزار مرتبه نصب شــده است 
که حدود 22 میلیــون مورد منحصر 
به فرد اســت و تکــرار نصب در این 

آمار نیست.
وی بــا اشــاره بــه فعالیت 18 
میلیون و 105 هزار کاربر در شــبکه 
شاد اظهار کرد: شاد 13 میلیون کاربر 
هفتگــی و 10 میلیون و 237 هزار نفر 
کاربر روزانــه دارد. حضور همزمان 
دو میلیون نفر در شــبکه و 700 هزار 

پخش زنده در شاد، ثبت شده است.
وی ادامه داد: 12 میلیون و 793 
هــزار دانش آموز معــادل 8۶ درصد 
جمعیت دانش آموزان در شاد احراز 
هویــت شــده اند. 11۶ هــزار مدیر 
مدرســه معادل 99.8 درصد در شاد 
احراز هویت شــده اند. شمار معلمان 
احراز هویت شــده در شاد نیز 731 
هــزار و 893 نفر معــادل 98 درصد 
است. 47 میلیارد پیام در سال گذشته 
در شبکه شــاد مبادله شده که اگر به 
تعداد دانش آموزان و معلمان تقسیم 
کنیم می توان گفت تقریباً هر شخص 
4000 پیام ارسال کرده است همچنین 
تا کنون 1۶ میلیارد فایل مبادله شــده 

است.
امــا این اعــداد و ارقــام احراز 
هویت شده ها در سامانه شاد با شروع 
ســال تحصیلی چه سرنوشــتی پیدا 
کردند؟ آیــا معلمان آموزش ها را در 
بستر شبکه شــاد برگزار کردند؟ آیا 
والدین چیزی جز حاضری زدن های 
اجباری فرزندانشــان در شبکه شاد 
داشــتند؟ یا این اپلیکیشن صرفاً یک 
اپلیکیشــن اجباری نصب شده روی 

گوشی والدین بود؟
گزارش هــای میدانی در همان 
روزهای مهرمــاه حاکی از آن بود که 
عموم معلمان در فضای پیام رســان 
واتســاپ و پلت فرم هــای آموزش 
مجازی غیر از شــاد در حال 
آموزش هــا  برگــزاری 

هستند؛ از مدارس غیردولتی تا دولتی! 
فقط در زمان ثبت نام هر دانش آموزی 
به صورت اجباری باید شــماره ای را 
برای ثبت دانش آموز در شــبکه شاد 
به مدرســه اعالم می کــرد. همچنان 
امکان تعامل در ایــن پلت فرم برای 
آموزش ها وجود ندارد و یک فضایی 
برای بارگذاری فیلم آموزشی و نهایتًا 
تکالیف دانش آموزان است که همین 
هم به دلیل دســترس پذیری بیشــتر 
در فضاهایی مثل واتســاپ صورت 

می گرفت.
در نخســتین نشســت خبری 
وزیــر آموزش و پــرورش از وی در 
خصوص شــبکه شاد و عدم استقبال 
از این شبکه سوال پرسیده شد که وی 
گفت: فعاًل تنها گزینه رسمی آموزش 
و پرورش شــبکه شاد است و باید از 
شبکه مجازی شــاد حمایت کنیم اما 
متاســفانه متخصصین برنامه درسی 
در برنامه نویســی شبکه شاد حضور 
نداشــتند و این یک ضعف است که 
باید ســازمان پژوهش نسبت به این 
مســئله ورود کنند تا معلمان و دانش 
آموزان را به این شــبکه بیاوریم. این 
شــبکه باید غنی و کاربر پسند باشد تا 

استفاده از آن بیشتر از قبل باشد.
بعد از سخنان وزیر درباره شبکه 
شاد در نشست خبری، باز هم خبرها 
حاکی از این اســت کــه به مدارس 
-عموما دولتی- ابالغ و دستورالعملی 
رسیده اســت که والدین و معلم ها را 
این روزها مجبور کرده است سری به 

این شبکه بزنند.
منیر طالبی مادر مهرســا گفت: 
دقیقاً هفته قبل بــود که معلم دخترم 
که کالس اول است در گروه واتساپی 
که فیلم آموزش ها و تکالیف هر روز 
را اعالم می کرد یک پیامی گذاشت با 
این مضمون که از فردا همه در شبکه 
شــاد حضوری فرزندانشان را بزنند 
و سوالی هم پرســیده نشود اجباری 
اســت. تقریباً همه ما والدین شــوکه 
شدیم چون از اول سال آموزش ها در 
اسکای روم بود و تکالیف در واتساپ 
ارسال می شــد و اصاًل به این سامانه 
شاد ســر هم نزده بودیم. دوباره پیام 
دادند که همین امشب بروید چند فیلم 
و تکالیف قدیمی از دخترتان در شبکه 
شــاد بگذارید. خیلی از مادرها اصاًل 
ایــن برنامه را نصب نکرده بودند. آن 
شب داستانی شده بود. از آن روز هم 
ما مجبوریم هر روز یک سری تکلیف 
را در واتســاپ بفرستیم و یک سری 

تکالیف را در شاد.
وی ادامه داد: مــن مادر متوجه 

این کارهای نمایشــی نمی شوم. اگر 
شــاد خوب بود که خب قاعدتاً بدون 
دستورالعمل و بخشنامه باید معلم ها 
و والدین از آن استقبال می کردند. االن 

کار ما دو برابر شده است.
سارا پور صادقی نیز که فرزندش 
در کالس چهارم دبســتان مدرسه ای 
نمونــه دولتــی درس می خوانــد به 
خبرنگار مهر گفت: از اول ســال هیچ 
کاری و حرفــی از شــاد نبود. همین 
طوری هــم کار ما والدیــن ده برابر 
آموزش حضوری اســت. معلم یک 
درســی را برای 30 دانــش آموز در 
فضای آنالین اسکای روم می گوید و 
نهایتاً هر روز می تواند از 7 دانش آموز 

یک سوال کوتاهی هم بپرسد. بچه ها 
هم معلوم نیست پای درس نشسته اند 
یا نه و بعد انبوهی از تکلیف که باید در 
واتساپ ارسال شود. حاال می گویند 
یکبار تکالیف را در شــاد بارگذاری 
کنیــد یکبار هم در واتســاپ و اصاًل 
به فکر نیســتند چقدر باعث ناراحتی 
والدینی می شــوند که در این دو سال 
دارند تمام تالششــان را می کنند تا پا 

به پای معلم کنار فرزندانشان باشند.
وی ادامــه می دهــد: من خودم 
بــرای فرزندم معلم خصوصی گرفتم 
تا با او رفع اشــکال کند. بعد هم مدام 
می گویند معلم ها در این ایام فداکاری 
کردند. آنها وظیفه شــان بوده و اصاًل 

حقوق می گیرند تــا به بچه ها درس 
بدهند منت گذاشــتن هم ندارد. من 
مــادر هم دوســت دارم بچه ام حتی 
در ایــن ایام کرونا با ســواد باال بیاید 
و ببینم کم و کاســتی هســت معلم 
خصوصی می گیــرم. ولی دیگر چرا 
به خاطر آمارهای خودشــان کار ما را 
زیاد می کنند. این اسمش آمار سازی 
است چون خودشان هم می دانند شاد 

کارایی ندارد.
سهراب ســلیمانی پدر راشا که 
کالس دوم است هم به خبرنگار مهر 
می گوید: من در این دو ســال سر از 
کار آموزش و پرورش در نیاوردم. از 
اول به جای اینکه بتوانند اســتاندارد 

مــدارس را بــاال ببرند که بشــود با 
اطمینان بچه ها را به مدرســه فرستاد 
مــدام گفتند شــبکه شــاد، آموزش 
تلویزیونی. هیچکــدام هم خصوصًا 
در مناطق شــهری کارایی ندارد. نمی 
گویم اینها بد اســت شاید برای یک 
سری مناطق خیلی هم کارکرد داشته 
باشد اما شما یکبار سر به سامانه شاد 
بزنید می بینید چقدر با استاندارد یک 

پلت فرم فاصله دارد.
وی ادامــه می دهــد: مهمترین 
ضعف شاد این است که اصاًل تعاملی 
نیســت. معلم نمی توانــد آنطور که 
آمــوزش آنالیــن در فضاهایی مثل 
اسکایپ و… هست را اینجا برگزار 
کند. فقط می شــود دو تا فایل فرستاد 
و چنــد وویس. اگر منظور آموزش و 
پرورش از استاندارد آموزش مجازی 
این چیزی اســت که در شاد برگزار 
می شــود که واقعًا باید تاسف خورد. 
خدا را شکر خیلی از مدارس با اتکا به 
شاد درس ندادند وگرنه همین میزان 

آموزش هم به دست نمی آمد.
وی دربــاره اینکه آیا مدرســه 
دخترتان در روزهای اخیر برای رفتن 
به شــاد به والدین اجباری کرده است 
یــا نه نیز گفت: یک اطالعیه در کانال 
مدرسه گذاشته بودند اما خیلی کسی 
بــه آن توجهی نکرد. خود من تا حاال 
شــاد را باز نکرده ام اما مجبورم روی 

گوشی نصب شده داشته باشم.
به نظر می رسد شاید در این میان 
بــاز هم بحثی از تعارض منافع وجود 
داشــته باشــد. مدیرانی در آموزش 
و پــرورش که دوســت ندارند وزیر 
آمــوزش و پــرورش ورود جدی به 
سامانه شاد داشته باشد یا خبرنگارانی 
که ســوالی درباره کارایی این سامانه 

بپرسند. 
واقعیت این اســت که پلت فرم 
شــاد گرچه می تواند کارایی هایی به 
عنوان یک دیوار بــزرگ اطالعیه ای 
بــرای تمــام ذی نفعــان آموزش و 
پرورش داشته باشد و اطالع رسانی ها 
از این طریق صــورت بگیرد اما این 
ســامانه هیچ وقت نتوانســت به یک 
فضای آموزشــی اســتاندارد تبدیل 
شــود چرا که قدرت یــک پلت فرم 
آموزشــی به میزان برقــراری تعامل 
اســت که در این سامانه ضعف های 
اساســی در این باره دیده می شود و 
شــاید در این میان آموزش و پرورش 
نیــاز دارد از این تعارض منافع عبور 
کند تا بیشــتر باعــث گالیه های ذی 
 نفعان آموزش و پرورش با کار اضافه 

نشود.

دستورات فرمایشی که به مدارس می رسد؛

 در شاد حاضری
 بزنید!

بعد از سخنان انتقادی وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری در خصوص سامانه شاد حاال خبر می رسد
 به مدارس اعالم شده حتما والدین و معلم ها در این سامانه پیام هایی رد و بدل و تکالیفی ارسال کنند.
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۱۲ میلیون و ۷۹۳ هزار دانش آموز معادل ۸۶ درصد جمعیت دانش آموزان در شاد احراز هویت 
شده اند. ۱۱۶ هزار مدیر مدرسه معادل ۹۹.۸ درصد در شاد احراز هویت شده اند. شمار معلمان 
احراز هویت شده در شاد نیز ۷۳۱ هزار و ۸۹۳ نفر معادل ۹۸ درصد است. ۴۷ میلیارد پیام در سال 
گذشته در شبکه شاد مبادله شده که اگر به تعداد دانش آموزان و معلمان تقسیم کنیم می توان گفت 
تقریباً هر شخص ۴۰۰۰ پیام ارسال کرده است همچنین تا کنون ۱۶ میلیارد فایل مبادله شده است.


