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گــروه علمی و آموزشــی- 
شــرکت "متــا"، یک کره چشــم 
مکانیکی می ســازد که ویژگی هایی 

مشابه چشم انسان دارد.
در حــال حاضــر بــه خوبی 
مشــخص شــده اســت که شرکت 
فیسبوک که اکنون نام خود را به "متا" 
تغییر داده است، میلیاردها دالر صرف 
انتقال هرچه بیشــتر کاربران از دنیای 
واقعی به دنیای مملو از آواتار متاورس 
می کند. اما آنچه کمتــر در مورد این 
شــرکت به آن اشاره می شود راه هایی 
است که متا با آنها ویژگی های اساسا 
انســانی را به ماشین ها اضافه می کند. 
این شــرکت این بار دست به طراحی 
کره چشم مکانیکی مشابه چشم انسان 

زده و این اختراع را ثبت کرده است.
بر طبق اسناد ارائه شده در مورد 
این "کره چشــم مکانیکی ۱۰۰"  در 
مــاه دســامبر، ادعا می شــود که این 
گــوی فلزی یک "چشــم رباتیک" 
اســت که قرار اســت چشم انسان را 
شبیه سازی کند. این چشم رباتیک دو 

محور چرخشی دارد که در یک نقطه 
مرکزی تالقــی می کنند. توضیحات 
طراحی آن نیز پیچیده به نظر می رسد و 
بخش هایی از آن صلبیه، شبکیه و قرنیه 
چشم انســان را شبیه سازی می کنند. 
عالوه بر آن این چشم رباتیک مردمک 

و عنبیه دارد.
اما چشــم بدون ســر کاربردی 
نخواهد داشت. متا به این موضوع هم 
فکر کرده است. این چشم به گونه ای 
طراحی شــده که با یک سر رباتیک 

جفت می شود.
این کره چشــم به حسگرهایی 
مجهز می شــود که به آن در "دیدن" 
کمک می کنند. به گفته ی ســازندگان 
این توانایی را می توان با اســتفاده از 
یادگیری ماشینی آموزش داد و بهبود 
بخشــید. این کار را به طــور بالقوه 
می توان براســاس داده های به دست 
آمده از ردیابی حرکت چشم کاربران 

انسانی انجام داد. 
متا فقط در تالش برای ســاخت 
یــک هیوالی مکانیکی بــا نگاه نافذ 

نیســت. این چشم مکانیکی می تواند 
کاربردهای عملی تری نیز داشته باشد. 
برای مثال می توان از آن برای ردیابی 
دقیق حرکات چشــم انسان استفاده 

کرد.
همانطور که اینســایدر اشــاره 
کرده اســت، این فناوری می تواند به 
طور بالقوه توســعه واقعیت افزوده و 
واقعیت مجازی که به شدت وابسته به 
ردیابی چشم هستند را سرعت بخشد.
ایــن اولین باری نیســت که متا 

ویژگی های انســانی را بــا ربات ها 
ادغام می کند. در مــاه نوامبر متا خبر 
از همکاری خود با دانشــگاه کارنگی 
ملون برای ساخت یک پوست رباتی 
ســبک و حســاس به لمس داد که به 
ادغام ربات ها با حس المســه کمک 
می کند. مارک زاکربرگ در یک پست 
فیســبوک گفت: از داده های لمسی 
محیطی می توان برای ساخت اجسام 
مجازی واقعی و تعامالت فیزیکی در 

دنیای متاورس استفاده کرد.

گروه علمی و آموزشــی- در 
مقایســه با یاریس جی آر، این خودرو 
۱۰ میلیمتر در عرض توسعه بیشتری 
یافتــه و ارتفاع خودرو نیز ۱۰ میلیمتر 

به سطح زمین نزدیک تر شده است.
حــدودا دو ســال قبــل، تویوتا 
همزمان با معرفی یاریس نســخه جی 
آر از قویترین موتور 3 سیلندر خیابانی 
جهانی رونمایی کرد که این مجموعه 
توربوشــارژ برابر با 257 اســب بخار 
خروجــی و 36۰ نیوتن متر گشــتاور 
داشــت. همانطور که اشاره شد ارزش 
های مهندســی تویوتا در ارائه یک 3 
ســیلندر ۱.6 لیتری توربو بسیار مورد 
توجــه مخاطبان دنیای خــودرو قرار 

گرفت.
اکنــون تصویر مربوط به یاریس 
GRMN مــدل 2۰22 ارائه شــده 
که همــان گلوله آتشــین خیابانی در 
مــدل ســال را پیــش روی مخاطبان 

قرار داده اســت. این محصول جدید 
حــدود 2۰ کیلوگــرم در مقایســه با 
نســخه قبلی خود مهندسی وزن شده 
کــه عدد قابل توجهــی در جابجایی 
 بسیاری از شاخص های یک خودرو 

خواهد بود.
شاسی تقویت شــده و درپوش 
موتور نیز از جنس فیبرکربن اســت. 

همچنین فیبرکربن برای سقف 
و اسپویلر عقب استفاده شده 

و صندلی ردیف عقب نیز 
حذف شده است. صندلی 

های ردیف جلو نیز از 
نوع اســپرت و برند 
حرفــه ای ریکارو 
انتخاب شــده اند.

سیســتم دیفرانسیل 
ضدقفل و جعبه 
دنده دســتی 6 

ســرعته نیز اینجا نصب 

شــده اند تا با پیشــرانه ۱.6 لیتری 3 
ســیلندر که اکنون 272 اســب بخار 
خروجی و 37۰ نیوتن متر گشــتاور 

دارد، هماهنگ شوند.
در مقایسه با یاریس جی آر، این 
خودرو ۱۰ میلیمتر در عرض توســعه 
بیشتری یافته و ارتفاع خودرو نیز ۱۰ 

میلیمتر به سطح زمین نزدیک تر شده 
است.

رینــگ هــای ۱8 اینچی بی بی 
اس به همراه سیســتم ترمز با دیسک 
های ۱8 اینچی نیز از دیگر مشخصات 

GRMN هستند.
تولید این خودرو محدود به 5۰۰ 
دســتگاه است و قیمت پایه آن حدود 

64 هزار دالر خواهد بود.

»متا«کرهچشمرباتیکمیسازد

تویوتایکیازبهترینهایتمامدورانخودرامعرفیکرد؛

یاریسGRMN؛هیوالیکوچکژاپنی!

گروه علمی و آموزشی- هفته 
گذشــته صحبت های رئیس جمهور 
در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا 
درخصــوص الزام دانشــگاه ها برای 
از ســرگیری آمــوزش حضــوری 
دانشجویان از نیم سال دوم تحصیلی 
۱4۰۰_۱4۰۱ مجــدد بحث آموزش 
حضــوری در دانشــگاه ها را به یکی 
مباحث داغ آموزش عالی تبدیل کرد، 
بحثی تکراری و متاسفانه بی نتیجه که 
پس از هر بار مطرح شــدن مسئوالن 
وزارت علوم و روســای دانشگاه ها با 
صراحت آمادگی خود را برای حضور 
فیزیکی دانشــجویان اعالم می دارند 
و بیان می کنند بــا وجود فراهم بودن 
شرایط تابع تصمیم ستاد مقابله با کرونا 
هســتیم؛  اما در نهایــت پس از اظهار 
نظرهای متفــاوت باز به همان جمله 
تکراری یعنی "آموزش حضوری را به 
صورت تدریجی از سرمی می گیریم"، 

می رسند!
 آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره 
به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا برای 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها با توجه 
به وضعیت فعلی شیوع بیماری کرونا 
خاطرنشــان کرد: "با توجه به کاهش 
آمار ابتــال و فوتی ها و از طرفی دیگر 
واکسیناسیون گسترده، ستاد ملی مقابله 
با کرونا به عنوان مرجع تصمیم گیری، 
بازگشــایی مدارس و دانشــگاه ها را 

بالمانع دانسته است.
رئیســی افــزود: هر زمــان که 
وضعیت شــیوع بیماری تغییری کند 
ستاد ملی مقابله با کرونا با حساسیت 
و دقت نســبت بــه وضعیت جدید 

تصمیم گیری و اقدام خواهد کرد".
پــس از این تصمیــم طبق روال 
تکراری، مســئوالن آمــوزش عالی 
شــروع به اظهار و نظرهای متناقض 
کردنــد. هفتــه گذشــته محمدرضا 
آهنچیان مدیــر کل دفتر برنامه ریزی 
آموزش عالی و ســخنگوی ســتاد از 
ســرگیری آموزش حضوری وزارت 
علوم در اظهارنظری تاکید کرد: " ستاد 
از ســرگیری آموزش حضوری تاکید 
بر اجرای مصوبه ســتاد ملی مقابله با 
کرونا مبنی بر بازگشــایی دانشگاه ها 
از نیم ســال دوم ۱4۰۰_۱4۰۱ دارد 
و بر اســاس مصوبه اخیر ستاد بنا شد 
از بهمن ۱4۰۰ آموزش دانشــگاه ها با 
همکاری و هماهنگی اســتانداران در 

3۱ استان کشور حضوری شود".
آهنچیان همچنیــن اظهار کرد: 
"تاکید ســتاد بــرای از ســرگیری 
آموزش هــای حضوری این اســت 

که تمام دانشــجویان بــه ویژه مقطع 
کارشناسی حتما در دانشگاه به صورت 
حضوری از ترم بهمن آموزش بییند، 
اما از آن جایی که نســبت دانشجویان 
کارشناســی به نســبت تحصیالت 
تکمیلی در دانشگاه های کشور یکسان 
نیســت خود دانشــگاه ها باید در این 

زمینه تصمیم گیری کنند".
از ســوی دیگر دکتر سید محمد 
مقیمــی رئیس دانشــگاه تهران نیز به 
نحوه آمــوزش دانشــجویان در نیم 
ســال دوم تحصیلــی ۱4۰۱-۱4۰۰ 
پس از دســتور اخیر رییس جمهور، 
اظهار کرد: حقیقتاً بحث بازگشــایی 
و آموزش حضوری دانشجویان یکی 
از دغدغه های ما در دانشــگاه تهران 
اســت و تقریبا می شود گفت هر روز 
در خصــوص این موضوع فکر کرده 
و آن را بــه طور جدی دنبال می کنیم. 
ضمن اینکه رییس جمهور تاکید دارند 
شرایط به گونه ای برنامه ریزی شود که 
حتما بازگشــایی آموزش حضوری 

دانشگاه ها اتفاق بیفتد.
وی در ادامــه تاکید کــرد: اگر 
تصمیمی مبنی بر بازگشایی حضوری 
دانشــگاه از ترم دوم ســال تحصیلی 
باشــد، حتما ما تمهیدات الزم را برای 
اجرایی کردن این موضوع در دانشگاه 

تهران به کار خواهیم گرفت.
رییس دانشــگاه تهــران گفت: 
از نظــر محدودیت امکانــات قطعا 
عنوان می کنیم مانعی برای بازگشایی 
حضــوری دانشــگاه نداریــم بلکه 
مهم ترین مانع ما برای بازگشایی کامل 
دانشــگاه، بحث  همه گیری ویروس 
اســت که اگر جمع بندی نظرات در 
ســتاد مقابله با کرونا این باشــد که از 
این نظر مشکلی وجود ندارد قطعا ترم 
جدید دانشــجویان حضوری خواهد 
بود و مشــکالتی هم اگر در این زمینه 

باشد برطرف خواهیم کرد.
در ادامه اظهارنظرهای مسئوالن 
آموزش عالی برای از سرگیری آموزش 
حضــوری، دکتر هاشــم داداش پور، 
رئیس ســازمان امور دانشجویان در 
جلســه معاونین دانشجویی و دبیران 
مناطق ده گانه دانشــگاه های سراسر 
کشور طی سخنانی با اشاره به موافقت 
ستاد ملی کرونا با بازگشایی دانشگاه ها 
اعالم کرد : دانشــگاه ها برای از ســر 
گیری آموزش حضوری خود را آماده 

کنند.
وی تاکید کرد: با موافقت ســتاد 
ملــی کرونا و تاکیــد رئیس جمهور، 
اولویت ما از سرگیری کامل آموزش 
حضوری دانشــگاه ها از نیمسال دوم 

تحصیلــی و بهمــن ماه اســت و در 
همین مسیر آماده دریافت پیشنهادات 
معاونان دانشجویی دانشگاه ها هستیم.
مســئوالن آموزش عالی اگر چه 
در اظهار نظرهای خود اعالم می کردند 
آمادگی کامل بازگشــایی حضوری 

دانشــگاه ها را دارنــد در عین حال 
صحبت هــای خود را با "اما" به پایان 

می رساندند! 
در نهایت قرار بر این شد نشست 
مشترک روسای دانشگاه ها، سازمان 

هــای تابــع وزارت علــوم از جمله 
صندوق رفاه دانشــجویان و سازمان 
امور دانشــجویان که مهم ترین مراکز 
متولــی و تامین نیازهــای رفاهی و 
خوابگاهی دانشحویان هستند در روز 

چهارشــنبه 22 دی ماه جاری با وزیر 
علوم برگزار شود تا در این هم اندیشی 
سیاســت و ســاز و کارها برای نحوه 
اجرایی سازی مصوبه ستاد ملی مقابله 
بــا کرونا هماهنگ و به نوعی تکلیف 
ترم آینده دانشگاه ها ازنظر حضوری یا 

غیر حضوری شدن مشخص و اعالم 
شود.

در حالــی کــه دانشــجویان و 
دانشگاهیان منتظر شنیدن تصمیم قاطع 
و شــفاف وزارت علوم در خصوص 

آموزش حضوری دانشــگاه ها از ترم 
پیش رو بودنــد در نهایت برآیند این 
نشست به چیزی جز تکرار به مضمون 
همان جمله همیشگی " آعاز آموزش 
حضوری بــه صــورت تدریجی از 

بهمن" ختم نشد.
دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر 
علوم در نشســت مشــترک روسای 
دانشگاه ها، سازمان های تابع وزارت 
علــوم به بیان دو جملــه کوتاه و کلی 
بســنده کرد و اعالم نمــود: هدف از 

تشکیل این نشست رایزنی با روسای 
دانشگاه ها و اخذ آخرین پیشنهادات 
و راهکارها برای اجرای شــدن تاکید 
رئیس جمهور در خصوص ازسرگیری 
آموزش حضوری در دانشــگاه ها از 

آغاز نیم سال دوم تحصیلی است که از 
بهمن ماه به صورت تدریجی آموزش 

آموزش حضوری آغاز می شود.
وی با اشــاره بــه اینکه آموزش 
حضوری نســبت به آموزش مجازی 

دارای مزایای زیادی است و در میزان 
و اثربخشــی یادگیری نیز تاثیر زیادی 
دارد، گفت: این اجماع در میان روسای 
دانشــگاه ها و مسئوالن آموزش عالی 
وجود دارد که ازســرگیری آموزش 
حضوری یک ضــرورت و نیاز مبرم 
امروز اســت و نکته ای که االن مورد 
تاکید اســت تــالش و برنامه ریزی 
برای از ســرگیری شکوهمند و موفق 

آموزش عالی است.
با نگاهی گذرا به تصمیمات چند 
ماه گذشته مشاهده می کنیم دستور و 
قول بازگشــایی آمــوزش حضوری 
دانشــگاه ها توســط وزارت علوم و 
مسئوالن تصمیم گیر برای ابتدای مهر 
بود و قرار بر این بود که واکسیناسیون 
تمامی دانشــجویان از مرداد ماه آغاز 
شود و این فرایند تا اواخر شهریور ماه 
به اتمام برسد. اما به دلیل اینکه برنامه 
واکسیناسیون دانشــجویان عمال در 
مهلت مقرر به اتمام نرسید، در نهایت 
قرار بر این شــد بازگشایی حضوری 
دانشگاه ها برای تمامی دانشجویان به 

اواسط آبان ماه موکول شود. 
در این راســتا اواســط مهر ماه 
ســال جاری ستاد ملی مقابله با کرونا 
با صدور مصوبه ای اجازه بازگشــت 
به آمــوزش حضوری دانشــجویان 
را از ۱5 آبــان ماه بــه وزارتخانه های 
علوم و بهداشــت ابالغ کــرد. بر این 
اساس مقرر شــد دانشجویان مقاطع 
تحصیالت تکمیلی از روز ۱5 مهرماه 
و مقطع کارشناسی از روز شنبه ۱5 آبان 
ماه به صورت حضوری در کالس های 
درس فعالیت داشــته باشــند. در این 
مصوبه تاکید شد که دانشگاه ها باید از 
این تصمیم ستاد ملی کرونا تبعیت کنند 
و نهایت تالش خود را برای اجرای آن 

مبذول دارند.
بالفاصلــه پــس از ابــالغ این 
مصوبه وزیر علوم نیز بخشــنامه ای 
مبنی بر بازگشایی حضوری دانشگاه 
هــا را صادر کرد در این بخشــنامه به 
دانشــگاه ها تاکید شد مبنای آموزش 
حضوری را واکسیناسیون دانشجویان 
قــرار بدهند به گونه ای کــه در این 
بخشــنامه تاکید شــد: در پی مصوبه 
اخیر ســتاد ملی کرونــا و ضرورت 
آغاز و تــداوم آموزش های حضوری 
دانشجویان در دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی کشــور مقتضی است 
کــه آموزش های حضوری به گونه ای 
تدریجی و با توجه به شــرایط منطقه 
موردنظــر و میــزان واکسیناســیون 
دانشــجویان و شــرایط خوابگاهی 
برقرار شود تشخیص این امر بر عهده 

شورای مدیریت استانی آموزش عالی 
اســت. همچنین موضوع در جلسات 
فوق العاده شــورای مدیریت استانی 
آمــوزش عالی مطــرح و تصمیمات 
الزم متناســب با وضعیت مؤسسات 
آموزش عالی مســتقر در استان اتخاذ 
شــود. تصمیمات شورا نیز با امضای 
رئیس شورا به مؤسسات ابالغ شود و 
مؤسسات ملزم به اجرای آن ها هستند.

در بخــش پایانــی نامــه وزیر 
علوم امده اســت: مسئولیت نظارت و 
پیگیری برنامه برگزاری آموزش های 
حضوری در ســطح وزارت بر عهده 

معاون آموزشی است. 
در نهایت پــس از اعالم ابالغیه 
ها و بخشــنامه های پی در پی، مجددا 
موضوع بازگشــت حضوری تمامی 
دانشجویان به ویژه دانشجویان دوره 
کارشناسی در نیم سال اول تحصیلی 
۱4۰۰-۱4۰۱ دســت خــوش اما و 
اگرهای مسئوالن آموزش عالی به ویژه 
روسای دانشگاه ها شد. وزیر علوم نیز 
در این راستا در گفت و گویی با ایسنا 
تاکید کرد اختیار آموزش حضوری را 

به خود دانشگاها واگذار کرده است.
دانشــگاه ها نیز عنــوان کردند 
چون آمار واکسیناســیون دانشجویان 
به درصد قابل توجهی نرســیده است 
و همه دانشجویان دوز دوم واکسن را 
تزریق نکردند. بنابراین نگران سالمت 
آنها در شــرایط فعلی هستند و صالح 
اســت تا اتمام روند واکسیناســیون 
آموزش ما همان روند ترکیبی آموزش 
)کــه البته بــرای دوره کارشناســی 
صدردصد مجازی بود( ادامه پیدا کند.

این در حالی اســت که گزارش 
واکسیناســیون کوویــد- ۱۹ نظــام 
آموزشــی کشــور تا تاریخ ۹ آذرماه 
۱4۰۰ نشــان مــی دهد بیــش از 3 
میلیون و ۱63 هزار و 25 دانشــجو در 
دانشــگاه های دولتی، علوم پزشکی و 
آزاد اســالمی دو دوز واکسن کرونا را 
دریافت کرده  بودند. طبق این گزارش 
"ســالمت" نمی تواند بهانه ای قابل 
قبول از دانشــگاه ها برای امنتاع آنها 
در اجرای مصوبه ســتاد ملی مقابله با 

کرونا باشد. 
واکسیناســیون  جــدول 
اساتید و دانشــجویان آذرماه 

۱۴۰۰
عدم پوشش کامل واکسیناسیون 
و به خطر افتادن سالمت دانشجویان 
در نهایت احتمال شیوع موج دیگری 
از کرونا در حالی به بهانه دانشــگاه ها 
برای از ســرگیری آموزش حضوری 
تبدیل شــده اســت که قبل از تسریع 

فرایند واکسیناسیون در کشور بسیاری 
از همین این مراکز به ویژه دانشــگاه 
هــای بزرگ با ارائه آمار و ارقامی خبر 
از واکسیناســیون بیش از ۹۰ درصد و 
حتی صددرصدی دانشجویان خود تا 
آواخر مهر و اوایل آبان ماه جاری دادند 
که گزارش های آن موجود است. این 
در حالی است که مسئوالن دانشگاه ها 
همواره تصمیم ســتاد ملــی مقابله با 
کرونا را مبنای تصمیم گیری خود در 

این زمینه عنوان می کردند.
حال این سئوال مطرح است که 
با پوشــش تقریبا کامل واکسیناسیون 
در کل کشــور و دستور ستاد مقابله با 
کرونا برای از سرگیری آموزش های 
حضوری دانشجویان و از سوی دیگر 
حذف بســیاری از محدودیت های 
کرونایــی در کشــور همانند صدور 
مجوز فعالیت و بازگشــایی مدارس، 
ادارات، تاالرهای عروسی، استخرهای 
سرپوشــیده، سینماها و بلیت فروشی 
صــد درصدی برای قطــار، هواپیما، 
اتوبــوس و غیره، چرا دانشــگاه ها 
همچنان از پذیرش کامل دانشجویان 
امنتاع می کنند؟ آیا واقعا دانشــگاه ها 
دایــه مهربان تر از مادر شــده و برای 
از سرگیری آموزش حضوری،صرفا 
دانشــجویان  ســالمت   نگــران 

هستند؟!
پس از ثبات نسبی شرایط کشور 
از نظر تبعات ناشــی از شیوع کرونا و 
کاهش آمار مرگ و میر روزانه،به نظر 
می رســد نگرانی از به خطــر افتادن 
سالمت دانشــجویان تنها سرپوشی 
بر مشــکالت بودجــه ای و رفاهی 
دانشــگاه ها و عدم آمادگی آنها برای 
بازگشت صد درصدی دانشجویان به 
این مراکز است؛ همچنان که بسیاری 
از روســای دانشگاه ها نیز به نوعی در 
خصوص مشــکالت بودجه ای برای 
تامین هزینه های رفاهی دانشــجویان 
اعم از تغذیه و خوابگاه ها در صورت 
دایر شــدن آموزش حضــوری ابراز 

نگرانی کرده اند. 
با توجه به اینکه در جلســه هم 
اندیشــی هفته گذشــته وزیر علوم با 
روســای دانشــگاه ها در خصوص 
اجــرای دســتور رییــس جمهور، 
مســئوالن ســازمان برنامه و بودجه 
نیز حضور داشــتند، اما گویی در این 
جلسه نیز گره ای از مشکالت بودجه 
ای دانشــگاه ها در عرصه های رفاهی 
دانشــجویان باز نشده و با این شرایط 
به نظر می رســد دانشجویان باید قید 
حضور در دانشــگاه ها برای ســال 

تحصیلی ۱4۰۰ را بزنند.
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پاسکاری آموزش حضوری دانشگاه ها بین مسئوالن و بالتکلیفی دانشجویان؛

مسئوالن آموزش عالی یا دایه 
مهربانتر از مادر!

علی رغم الزام دانشگاه ها از سوی رئیس جمهور مبنی بر از سرگیری آموزش حضوری دانشجویان از نیم سال
 دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، مسئوالن وزارت علوم و روسای دانشگاه ها پس از اظهار نظرهای متفاوت در این خصوص، 

مجدد همان اظهار نظرها و تصمیمات تکراری یعنی "آغاز آموزش حضوری به شیوه تدریجی" را تکرار کردند!

از نظر محدودیت امکانات قطعا عنوان می کنیم مانعی برای بازگشایی حضوری دانشگاه نداریم 
بلکه مهم ترین مانع ما برای بازگشــایی کامل دانشــگاه، بحث  همه گیری ویروس است که اگر 
جمع بندی نظرات در ستاد مقابله با کرونا این باشد که از این نظر مشکلی وجود ندارد قطعا ترم 
جدید دانشجویان حضوری خواهد بود و مشکالتی هم اگر در این زمینه باشد برطرف خواهیم کرد.


