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گروه علمی و آموزشــی- تریم 
هیبریدی برای ترامپچی جی اس8 مدل 
2022 در نظر گرفته شــده که براساس 
معماری نسل چهارم تی اچ اس تویوتا 
شــکل گرفته اســت دقیقا شبیه نمونه 
ای که کمپانــی ژاپنی در هایلندر مورد 

استفاده قرار داده است.
کمپانی گاک بروزرســانی 2022 
از شاسی بلند میان سایز خود GS8 را 
رونمایی کرده که به اعتقاد کارشناسان 
جز زیباترین محصوالت حال حاضر 
صنعت خودروی چین اســت. قیمت 
پایه این خودرو حــدود 30 هزار دالر 

پیش بینی می شود.
آخرین بار که عضویی از خانواده 
GS8 را در گروه خودروی عصر ایران 
معرفی کردیم به تریم S این شاسی بلند 
مربوط می شود که جزئیاتش اینجا در 
دســترس قرار دارد. اما در ادامه مطلب 
امروز ســراغ مدل 2022 می رویم که 
جذاب تر از همیشــه وارد میدان شده 
است. نقطه قوت طراحی جی اس8 به 
بخش دماغه آن مربوط می شــود که در 
مدل 2022 الگوی چراغ های اصلی از 
حالت افقــی به عمودی تغییر کرده که 
اتفاقا بروزرسانی کامال موثری هم بوده 

و به خوبی مخاطب را جذب می کند.

گرافیــک داخلی این چراغ ها نیز 
نقطه قوت دیگر آن است که فوق العاده 

جالب و باکیفیت به نظر می رسند.
جلوپنجــره دارای بافت جدید 
بــا نمای کرومــی و لوگــوی بزرگ 
خودروســاز از دیگر رویدادهای این 
قسمت است.  ترامپچی جدید حدود 5 
متر طول و 3 متر در فاصله بین محورها 
توســعه یافته که با این ابعاد و ظاهری 
که مشــاهده می کنید مــی توان آنرا به 
هیوندای پالیســید و همچنین کراس 

اوور زیبای کادیالک شبیه دانست.
ابعاد دقیق این خودرو برابر است 
بــا: 4980 میلیمتر طول، 1950 میلیمتر 
عــرض، 1780 میلیمتر ارتفاع و 2920 
میلیمتر فاصله بیــن محورها.خودرو 
در تریــم 6 و همچنین 7 صندلی قابل 
سفارش اســت. موفقیت و اثرگذاری 
طراحی در نمای جانبی با خط شــانه 

قدرتمنــد و جزئیاتــی که در نظر 
گرفته شده کامال مشهود است و 
همین شرایط برای نمای عقب 

نیز تکرار شده است.
این محصول براساس 
 GPMA پلتفرم ارتقا یافته

توسعه یافته که در زبان ساده 
مــی توان آنرا به تعلیــق بهتر بویژه در 

قســمت عقب، پشــتیبانی از سامانه 
تمــام چرخ محرک با 25 درصد بهبود 
عملکــرد، 24 درصد بهبود در کیفیت 
رانندگی، 28.3 درصد بهبود در کیفیت 
فرمان پذیری، 30 درصد بهبود کیفیت 
عملکرد سیستم ترمز، 5 درصد کاهش 

مصرف سوخت تشریح کرد.
در بخــش پیشــرانه)اطالعات 
این قســمت بطور رسمی تایید نشده 
اســت( تریم پایه محور جلو از تپنده 4 
ســیلندر 2 لیتری استفاده شده که 252 
اســب بخار خروجی و 400 نیوتن متر 
گشتاور دارد. این مجموعه با جعبه دنده 
8 سرعته اتوماتیک هماهنگ می شود. 
همچنین تریم هیبریدی برای ترامپچی 
جی اس8 مدل 2022 در نظر گرفته شده 
که براساس معماری نسل چهارم تی اچ 

اس تویوتا شکل گرفته است دقیقا شبیه 
نمونــه ای که کمپانی ژاپنی در هایلندر 
مورد استفاده قرار داده است. هرچند در 
ایــن مورد اطالعات دقیق وجود ندارد 
اما اگر هایلندر الگوی کار باشــد باید 
منتظر پیشرانه 2.5 لیتری تنفس طبیعی 
در هماهنگی با موتور الکتریکی روی 
محور عقب باشــیم که مجموعا 243 

اسب بخار خروجی دارد.
فضــای داخل کابیــن محیطی 
باکیفیت اســت که فناورانــه های آن 
کامال خودنمایی می کنند. نمایشــگر 
12.25 اینچی برای اطالعات کیلومتر 
و نمایشــگر بزرگ 14.6 اینچی ویژه 
تنظیمات سیستم ســرگرمی انتخابی 
شایسته برای این چینی خوش ساخت 
هستند. سطح 2 رانندگی خودران و 27 
آپشن در بخش ایمنی از دیگر امکانات 

این خودرو است.

گــروه علمی و آموزشــی- 
اســترالیایی  آپ  اســتارت 
»هایپرســونیکس النچ سیســتمز« 
تصمیــم دارد یک هواپیمای فضایی 
مافوق صوت بســازد که با سوخت 
هیــدروژن پرواز می کند. قطعاتی از 
این هواپیمای فضایی با پرینتر ســه 

بعدی ساخته می شوند.
هواپیمای فضایی مافوق صوت 
مذکــور مــی تواند ماهــواره های 

کوچک را به مدار زمین ببرد.
این شــرکت عــالوه بر تالش 
جهت نــوآوری در صنعت هوافضا 
به وسیله ساخت نخستین هواپیمای 
فضایــی که دی اکســید کربن تولید 
نمــی کند، تصمیم دارد تعداد زیادی 
از بخــش هــای آن از جمله موتور 
را با اســتفاده از پرینترهای 3 بعدی 

پیشرفته در دانشگاه سیدنی بسازد.
تیمــی از محققان بــه رهبری 

پروفســور سیمون رینگر از دانشگاه 
ســیدنی با ســاخت قطعات حیاتی 
هواپیمــای فضایــی بــرای مخزن 
سوخت و موتور هواپیمای فضایی» 
دلتا ولوس«)Delta Velos( به این 

استارت آپ کمک می کند.
بــه گفته رینگــر پرینترهای 3 
بعدی پیشــرفته با استفاده از فناوری 
تولید افزودنی مزایــای متعددی را 
ارائه می کنند. فناوری تولید افزودنی 

در حقیقت تولید الیه الیه قطعات با 
اســتفاده از یک ماده مخصوص غبار 

مانند است.
داد  توضیــح  همچنیــن  او 
پرینترهــای 3 بعدی دانشــگاه می 
تواننــد عناســر جــدول تناوبی را 
ترکیب و آلیاژ های جدیدی بسازند. 
این آلیاژ ها قابلیت هایی کارآمد برای 

صنعت هوافضا دارند.
دارد  تصمیم  هایپرســونیکس 

قبــل از تولید هواپیماهای فضایی در 
مقیاس واقعی با استفاده از موتورهای 
هیدروژنی مجموعه ای از نمونه های 

اولیه در مقیاس کوچکتر بسازد.
نســخه نهایی »دلتــا ولوس« با 
استفاده از 6 موتور هیدروژنی پرواز 
می کند اما در آزمایش از نمونه های 
اولیه ای اســتفاده می شــود که یک 
موتــور دارند و می توانند مســافت 

500 کیلومتر را طی کنند.

گروه علمی و آموزشــی- در 
یکی از مــدارس برلیــن یک ربات 
آواتار به جای دانش آموزی که قادر به 
حضور در مدرســه نیست، در کالس 

درس حاضر شــد تا رابــط بین او و 
همکالسی و معلمش باشد.

جاشــوا مارتنانجلی 7 ســاله به 
اندازه ای بیمار است که نمی تواند به 

مدرسه برود. اما این دانش آموز آلمانی 
می تواند با استفاده از یک ربات آواتار 
کــه در کالس درس و در جای او می 
نشــیند با معلم و همکالسی هایش 

ارتباط برقرار کند.
هنگامیکه جاشــوا جمله ای می 
گوید، این ربات یک سیگنال چشمک 
زن می فرســتد. اوته وینتربرگ مدیر 
مدرسه پوستبلوم در برلین می گوید: 
کودکان از طریق ربات با جاشوا حرف 
می زننــد، می خندند و گاهی اوقات 
حیــن درس نیز با او محاور می کنند. 
جاشــوا به راحتی می تواند این کارها 

را انجام دهد.
این کــودک آلمانی بــه نوعی 
بیماری ریوی شــدید مبتال اســت و 

لوله ای روی گردن وی قرار دارد.
پروژه مذکور به طور خصوصی 
و توســط انجمن محلــی در منطقه 
مارزان-هلرزدورف برلین انجام شده 
است. تورستن کهون رایزن آموزشی 
این منطقه می گوید: ما تنها منطقه در 
برلین هســتیم که 4 ربات آواتار برای 
مدارســمان خریده ایم. دلیل این امر 
نیز شیوع کووید 19 بود اما تصور می 
کنیــم در آینده و فراتر از کووید 19 از 

این ربات استفاده کنیم.
او در ادامــه افزود: گاهی اوقات 
کودکــی نمی تواند به طور حضوری 
در کالس درس حاضر شود. اما ربات 
آواتار می تواند برای او شانس حضور 

یافتن در مدرسه را فراهم کند.

نگاهی به یکی از زیباترین خودروهای شاسی بلند چینی؛

 برندی که هوای رقابت با کادیالک و هیوندای را در سر دارد!

استرالیا با پرینتر ۳ بعدی هواپیمای فضایی مافوق صوت می سازد

ربات آواتار به جای پسربچه آلمانی به مدرسه رفت

گروه علمی و آموزشی- حاال 
دیگــر همــه معتقدند اگــر در این 
روزهــای پیش رو فکــری به حال 
بازگشایی مدارس نشود، شاید عماًل 
ســومین سال تحصیلی هم در فضای 
مجازی ســپری شــود. ایــن روزها 
تقریباً همه جا در کشــور باز است و 
هیچ فعالیتی محدود نیســت. مرگ و 
میرهای ناشی از کرونا بین 20 تا 30 نفر 
در روز اســت و دو دوز واکسن کرونا 
هنوز مصونیتش حفظ شــده است و 
آلودگــی به ویــروس کرونا در پیک 
چهارم و پنجم هم آنتی بادی هایی در 
بدن اکثریت جامعه ایجاد کرده و حاال 
صحبت از تزریق دوز ســوم واکسن 

است.
در این میان البته نگرانی هایی برای 
شیوع پیک ششــم با غلبه اومیکرون 
وجود دارد و خصوصــاً اینکه هنوز 
5 تا 12 ســاله ها واکسیناسیونشان در 
ابهام است. اما شــاید سوال بسیاری 
ایــن روزها این اســت که چرا وقتی 
به بازگشــایی مدارس می رسیم همه 
نگرانی ها از کرونــا آن هم بعد از دو 
سال تجربه کرونا همچنان با شدت باال 
ادامه دارد؟ آیا مقاومت برای بازگشایی 
مدارس و بازگرداندن دانش آموزان به 
چرخه آموزش حضوری در میان بدنه 

کادر آموزشی و معلم هاست؟
در بســیاری از مدارســی کــه 

آموزش به صــورت حضوری دنبال 
می شــود والدین با حضــور دانش 
آمــوزان در مدارس همراهی می کنند 
پس به نظر نمی رســد والدین دنبال 
دوری بچه هــا از فضــای آمــوزش 

حضوری باشند.
حاال در بســیاری از شــهرهای 
کشــور آمــوزش حضــوری دنبال 
می شــود امــا همچنــان در تهران 
چالش بــزرگ بازگرداندن مدارس 
خصوصــاً دولتی و نمونــه دولتی به 
حضوری است. معلم ها و والدینی که 
نمی خواهند مدارس بازگشایی شود 
باید به این پرسش جدی پاسخ بدهند 
که آیا فقط کودکان ناقل ویروس کرونا 

هســتند و آیا این کودکان در معرض 
هیــچ رفت و آمــد و ارتباط دیگری 
نیســتند که اینچنین پشت پناه گرفتن 
بــرای مراقبت از آنها، مدارس تعطیل 

مانده است!
یوســف نوری وزیر آموزش و 
پرورش این روزهــا انتصاب هایش 
در آمــوزش و پــرورش به صورت 
قطره چکانی جلو می رود و بســیاری 
از معاونت هــا و ســازمان های مهم 
این وزارتخانه هنــوز تعیین تکلیف 
نشــده اند از جمله معاونت ابتدایی، 
متوسطه، مرکز استعدادهای درخشان، 
ســازمان پژوهــش و برنامــه ریزی 
آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، معاونت 
پرورشــی و فرهنگی، معاونت برنامه 
ریزی و توســعه منابع و.... این تعیین 
تکلیف به معنای ابقای مسئول حاضر 
هم می تواند باشد اما در این روزهای 
بالتکلیفی های وزارتخانه شاید انتظار 
برای یــک تیم هماهنگ که در تهران 
و اســتان ها امر بازگشایی مدارس را 

پیگیری کند، دشوار به نظر برسد.
با این همه وزیر آموزش و پرورش 
22 دی مــاه اعالم کــرد که مدارس 
کشــور با رعایت دســتورالعمل ها و 
پروتکل های بهداشــتی باید به ارائه 
خدمات آموزشی و تربیتی خود ادامه 
دهند. او در هزار و ششــمین جلسه 
شــورای عالی آمــوزش اظهار کرد: 
آموزش و پــرورش در دوران کرونا 
از لحاظ جامعه شــناختی، فرهنگی، 
اجتماعــی و… دچار آســیب های 
زیادی شده است. از ستاد ملی مبارزه 
با کرونا درخواست کرده ایم تا جایی 
که امــکان دارد اجازه بدهند مدارس 
به صورت حضوری به فعالیت خود 
ادامه دهند و از تعطیل کردن مدارس 

خودداری کنند.
نوری ادامه داد: با توجه به اینکه 
اکثــر مردم و معلمان واکسیناســیون 
شده اند، مدارس با رعایت پروتکل ها 

و توصیه های بهداشتی باید باز باشند 
و معلمان در مدارس حضور داشــته 
باشــند تا چرخه آموزش و پرورش 
دچار مشکل نشود. شایسته است که 
آمادگــی الزم را برای مواجهه فعال و 
پویا بــا موضوعات مختلف آموزش 
و پرورش داشته باشــیم تا با آگاهی 
کاملی نسبت به موضوعات مختلف 

اقدام کنیم.
آسیب های تعطیلی مدارس، در 
سال های بعد، جامعه را دچار بحران 
و مشکل خواهد کرد، مدرسه دروازه 
ورود دانش آمــوزان به اجتماع برای 
پذیرش مسئولیت های آن هستند لذا 
تعطیلی مدارس آســیب های جبران 

ناپذیری را بر جامعه تحمیل می کند
نوری با اشــاره به اینکه چرخه 
آموزش و پرورش دانش آموزان نباید 

در هیچ شــرایطی تعطیل شود، تأکید 
کرد: آسیب های تعطیلی مدارس، در 
سال های بعد، جامعه را دچار بحران 
و مشکل خواهد کرد، مدرسه دروازه 
ورود دانش آمــوزان به اجتماع برای 
پذیرش مسئولیت های آن هستند لذا 
تعطیلی مدارس آســیب های جبران 

ناپذیری را بر جامعه تحمیل می کند.
فضــای  در  اســتعدادها 

مجازی شکوفا نمی شود
نوری 26 دی ماه در برنامه شبکه 
یک اظهار کرد: اکنون هم گشایشــی 
ایجاد شده و درخواست می کنم از این 
گشایش استقبال کنند و دانش آموزان 
بر اســاس پروتکل های بهداشتی به 
مدرســه بیایند. کما اینکه در مدارس 
روستایی وضعیت آموزش حضوری 
بهتر است. بر اساس یک عادت دیرینه 

هــر اتفاقی می افتد معمــوالً تعطیل 
می کنیم، مثاًل برف می آید یا هوا آلوده 
می شود. به جای پیشگیری و ارتقای 
آگاهی و سواد سالمت دانش آموزان، 

مدارس را تعطیل می کنیم.
زمان آمــوزش ما در کل خوب 
اســت، اما اینکه تعطیل کنیم و بچه ها 
با موقعیت های جدید آشــنا نشوند و 
برای مقابله با آن آمادگی کسب نکنند 

اصاًل خوب نیست. 
نزدیک به دوسال مدارس تعطیل 
بودنــد و آن امــکان و فرصت های 
یادگیری در فضای مجازی برای دانش 
آموزان ما به طور کامل فراهم نشــد و 
نمی شود اســتعدادها را از این طریق 
شــکوفا کرد. فرایند تعلیم و تربیت 
دراین فضا، آنگونه که باید نیســت و 
دانش آموزان به آنچه هدفگذاری شده 

است نمی رسند.
وی بــا بیان اینکه ما بر اســاس 
پروتکل هــای کرونا، مدارس را آماده 
کردیم و واکسیناســیون انجام شــد 
گفــت: حدود 94 درصــد معلمان و 
دانش آمــوزان دوز اول واکســن و 
حــدود 75 درصــد دوز دوم را نیــز 
دریافت کرده اند. مدارس روستایی و 
حاشــیه شهرها همگی باز هستند. در 
برخی کالنشــهرها و مراکز استان ها 
هنوز ایــن اتفاق به صــورت کامل 

نیفتاده است.
هــر چند در همیــن برنامه و در 
پی پرســش های مکرر مجری وی در 
پاســخ به اینکه آیا الزام نمی کنید که 
بازگشایی ها انجام شود؟ اظهار کرد: 
همکاران ما باید در مدرســه باشــند 
و قاعدتــاً در مدرســه حضور دارند 

و ایــن اجبار که شــما می گوئید را ما 
انجام ندادیم، زیرا ممکن است بعدها 
اتفاقی بیفتد و مردم مدعی شــوند اما 
آنچه را که توصیه کردیم این اســت 
که با رعایت پروتکل ها مدرســه باید 

باز باشد.
همکاران ما می توانند گروه بندی 
کنند و از فضاهای جنبی نیز اســتفاده 
کنند. ســتادملی مقابله بــا کرونا این 
اجازه را داده اســت که از مکان های 
عمومی مثل ورزشــگاه ها، مکان های 
فرهنگــی و مذهبی مثل مســاجد و 
حسینیه ها نیز می شــود استفاده کرد. 
راهــکار 5-5 ســندتحول بنیادین، 
برنامه بوم اســت که بر اساس آن 10 
تــا 20 درصد کالس هــا را بیرون از 
کالس درس باید برگزار کرد و محیط 
یادگیری متنوع باشد. حتی بسته های 

یادگیری هم باید متنوع باشد.
و این حرف هــا باز هم دو پهلو 
شد! مدارس دو سال است که با همین 
حرف ها که باید بازگشایی شود "اما" 
اجباری نیســت در محاق رفته است 
و واقعیت این اســت کــه تا آموزش 
و پرورش نتواند مســئولیت سالمت 
دانش آموزان را به عهده بگیرد و با یک 
اطمینان کامــل از رعایت پروتکل ها 
بگویــد وضعیت همین اســت که به 
نظر می رســد اهتمام برای بازگشایی 
مدارس وجــود دارد اما در واقع هیچ 

برنامه مدونی وجود ندارد.
اینکه چرا بــا وجود این حرف 
و سخن ها و دســتورالعمل ها بعد از 
تجربه دو سال باز هم برای بازگشتن به 
آموزش های حضوری و روال عادی 
مــدارس راه به جایی نمی بریم، بیش 

از آنکه ریشه در بی اعتمادی والدین به 
حضور بچه ها در فضای مدرسه داشته 
باشد که حتی این روزها والدین برای 
این حضور لحظه شــماری می کنند، 
باید مشــکل عمــوم مدارســی که 
نمی توانند برای بازگشایی حضوری 
همراه سیاست ها بشوند را درون خود 

کادر این مدارس جستجو کرد.
بله ممکن اســت اومیکرون ما 
را وارد پیک ششــم کند، ممکن است 
مدارس بــه صورت کامــل نتوانند 
پروتکل هــا را رعایــت کنند، ممکن 
است برخی والدین با این تصمیمات 
در اوایل مقاومتی داشــته باشند اما تا 
وقتی بازگشت به شرایط عادی تجربه 
نشــود نمی توان هیچ پیشرفتی کرد. 
ضمن اینکه همین بازگشــایی های 
نصفه و نیمه خود مهمترین دلیل برای 
عدم بازگشایی است؛ معلمی که باید 
چندین نوبت کالسش را تقسیم بندی 

کند.
والدینی که تنها یکی دو ساعت 
باید فرزندانشان را به مدرسه بفرستند 
و بــرای رفت و آمــد او برنامه ریزی 
کنند و… باعث می شود ما تا آخر سال 
تحصیلی پیش رو هم نتوانیم آموزش 
را حضوری کنیم و تنها به بازگشایی 
مدارس در مناطق روستایی یا برخی 
مــدارس مثل غیردولتی ها دل خوش 

کنیم.
ضمــن اینکه کســانی که روی 
پلت فرم های آموزش مجازی سرمایه 
گــذاری تبلیغاتی و… کرده اند نیز به 
راحتی می توانند این مسیر را منحرف 
کنند. شــاید باید یک اهتمام جدی تر 
و صدایی یکدســت تر و قاطعانه تر 
از وزارتخانــه به گوش برســد و در 
عین حال مســئولیت پذیری مدارس 
برای ایجاد محیطــی امن برای معلم 
و دانش آموز زیر یک ســقف تا بلکه 
 دوره سیطره آموزش مجازی برچیده 

شود.
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دست پس و پیش برای بازگشایی مدارس؛

چرا صدای قاطعی نیست!
از رئیس جمهور گرفته تا وزیر آموزش و پرورش از اهمیت بازگشایی مدارس می گویند اما همچنان 

آموزش مجازی بر آموزش حضوری سیطره دارد و دانش آموزان رنگ مدرسه را ندیده اند.

آســیب های تعطیلی مدارس، در ســال های بعد، جامعه را دچار بحران و مشــکل خواهد 
کرد، مدرســه دروازه ورود دانش آمــوزان به اجتماع برای پذیرش مســئولیت های آن 
هســتند لذا تعطیلی مدارس آســیب های جبــران ناپذیری را بر جامعــه تحمیل می کند


