
ب ام و با 42000 دالر چه خودرویی را در اختیار مشتری قرار می دهد؟
گروه علمی و آموزشی- ب ام و 
از ســری 3 جدید مدل 2023 رونمایی 
کرده اســت که ترکیبی فعال از زیبایی، 
قدرت و فنــاوری را با 42000 دالر در 
اختیار مشتریان قرار می دهد. ب ام و از 
مدل 2023 سری 3 رونمایی کرده است. 
این خودرو در مقایسه با مدل قبلی چهره 
جذاب تر را نشان می دهد که جزئیات 
کامال موفق بروزرسانی شده اند. چراغ 
هــای اصلی جلو ترکیبی از نوار ال ایی 
دیی و هالوژن را در ترکیب یک محیط 
کامال مینیمال ارائه کرده است. هودالین 

ها)خطوط روی درپوش موتور( نیز به 
زیبایی با جلوپنجره هماهنگ شده اند. 
در نمای جانبــی و عقب نیز همه چیز 
به خوبی و بدون هیچ گونه نقصی کنار 
یکدیگر هماهنگ شده اند. در قسمت 
پایین سپر عقب یک بخش پالستیکی 
مشکی جانمایی شده که البته نمی توان 
آن را دیفیوزری حرفه ای دانست اما به 
هر ترتیب حس اســپرت را به ببیننده 
انتقــال می دهد. در مجموع باید گفت: 
ســری 3 مدل 2023 بهترین ویرایش 
از این خودرو در نســل جدید اســت. 

فضای داخل کابین مــی توان ترکیبی 
جذاب از طراحی کالسیک و باکیفیت 
را همراه با فناورانه های روز احســاس 
کرد. نمایشــگر 12.3 اینچی اطالعات 
کیلومتــر کنار نمایشــگر 14.9 اینجی 
تنظیمات سرگرمی قرار گرفته است و 

در قابی یکپارچه جانمایی شده اند.
پیشرانه 

در مــدل پایه از تپنــده 2 لیتری 4 
ســیلندر با 255 اســب بخار خروجی 
استفاده شده است. مدل پالگین هیبرید 
نیز برابر با 288 اســب بخار خروجی 

دارد. برای طرفداران ســرعت نیز مدل 
ام340آی قابل ســفارش اســت که از 
پیشرانه 6 سیلندر 3 لیتری با 382 اسب 
بخار خروجی استفاده می کند. سامانه 
تمام چرخ محرک فقط برای مدل های 

ام340آی و 330ایــی 
هیبرید  پالگیــن 

فعــال اســت. 
های  رینــگ 
اســتاندارد در 

اندازه 18 اینچی 
ارائه می شــوند. 

قیمت این مدل ها هنوز مشخص نیست 
اما مدل 2022 ب ام و 330آی از 42445 
دالر آغاز می شود و در مدل ام340آی به 

55695 دالر می رسد.

علمی -آموزشی 4

گروه علمی و آموزشــی- سال 
1401 بــرای مردم ایران و به خصوص 
جامعــه نخبگان علمی کشــور با پیام 
مهمی در حوزه اقتصاد از ســوی رهبر 
معظم انقالب اسالمی آغاز شد. ایشان 
در ســخنرانی نــوروزی این ســال را 

سال تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین 
نامیدنــد؛ موضوعی کــه وزیر علوم، 
تحقیقــات و فناوری و معاون علمی و 
فنــاوری رییس جمهور نیز بر آن تاکید 
کردند و مراکز علمــی و تحقیقاتی را 
به فکر بازنگری در روندها به شــکلی 

انداخت کــه ضمن تحقق فرمان رهبر 
انقالب اســالمی، از این فرصت برای 
پیشبرد گفتمان دانش محور در اقتصاد 

کشور استفاده کنند.  
مرکز تحقیقات سیاســت علمی 
کشور که تاســیس آن با نامی متفاوت 

به پیــش از پیروی انقالب اســالمی 
برمی گــردد و بعــد از آن در بازه های 
زمانی مختلف بــا تغییراتی در عنوان 
و شــرح وظایف روبرو بوده اســت، 
امروز به  عنوان کانــون تفکر در زمینه 
سیاست پژوهی و سیاست سازی علم، 
پژوهش و فناوری در سطح ملی وظیفه 

دارد.
6 گــروه علمی پژوهشــی بــا 
عنوان های ارزیابی سیاست ها و پایش 
علم، فناوری و نــوآوری، تأمین مالی 
و اقتصــاد علم، فنــاوری و نوآوری،   
سیاســت علوم و تحقیقات، سیاست 
فنــاوری و نــوآوری، مطالعات آینده 
علــم و فناوری و مطالعات نظری علم، 
فناوری و نوآوری، اجزای این مرکز را 

تشکیل داده اند.
همانطــور کــه از نــام این مرکز 
برمی آید، یکــی از وظایف گروه های 
مختلــف در ایــن مرکز متشــکل از 
اعضای هیات علمی متخصص وظیفه 
کمک رســانی و هم افزایی با نهادهای 
باالدستی برای طراحی و تهیه سیاست 
های کالن همچنین پایش سیاست های 

جاری است.
نگاشــت کلــی بازیگــران 

اقتصاد دانش بنیان
دکتــر ابوالفضل باقــری عضو 
هیات علمی مرکز تحقیقات سیاســت 
علمی کشــور درمورد الزامات قانونی 
برای تحقق شعار ســال اظهار داشت: 
تحقق شعار ســال به طراحی و اجرای 
آمیزه ای از سیاست های مختلف توسط 
بازیگران متنوع در کشور وابسته است.

وی در ترســیم بازیگــران کلی 
اقتصــاد دانش بنیان ادامــه داد: تصور 
کلــی از اقتصاد دانــش بنیان در بخش 
حکمرانی و حاکمیت این است؛ دستگاه 
هایی داریم که نقش آنها تامین ورودی 
اقتصاد دانش بنیان یعنی نیروی انسانی 
است. نیرویی که قابیلت و توانمندی کار 
دانش بنیانی دارد و در ترکیب با بقیه منابع 

می تواند اقتصاد دانش بنیان را توســعه 
بخشد. این دســتگاه ها شامل وزارت 
آمــوزش و پــرورش، وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی هستند.
ملــی  شــبکه  مرکــز  مدیــر 
سیاست پژوهی علم، فناوری و نوآوری 
خاطرنشان کرد: این وزارتخانه ها تامین 
کننده ورودی اقتصاد دانش بنیان هستند، 
سیاست گذاری در آنها باید معطوف به 
تربیت نیروی انسانی مورد نیاز اقتصاد 
دانش بنیان باشد. این قابلیت های انسانی 
در قالب نیروی کار دانشی در شرکت ها 
و یا به عنوان کارآفرین فناوری مقیاس 
اقتصاد دانش بنیان را وسعت می بخشند. 
باقری با یادآوری بازیگران دیگر در این 
عرصه گفت: معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری بازیگر مهمی در 
شکل گیری شرکت های دانش بنیان و 
هسته های فناور از ورودی های اقتصاد 
دانش بنیان یعنی نیروی انسانی است. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که 
در دوره جدید با تحول ساختاری  جهت 
گیری جدی به نواوری و فناوری داشته 
می تواند در پیوند شــرکت های دانش 
بنیان به بنگاه های بزرگ و زنجیره های 
صنعتی نقش مناسبی ایفا کند. وی بازار 
را مهم ترین رکن توسعه اقتصاد دانش 
بنیان برشمرد و اضافه کرد: دولت بازیگر 
مهمی در بازار است؛ چه به عنوان یک 
خریدار بزرگ و چه به عنوان تنظیم گر 
و سیاست گذار که تعیین کننده ساختار 
رقابت و بازار است. وزارت خانه های 
بخشی مانند وزارت بهداشت و وزارت 
جهاد کشــاورزی می توانند با تجمیع 
تقاضا در اقالم مورد نیاز، حجم اقتصاد 
دانــش بنیان را چنــد برابر کنند. عضو 
هیات علمی مرکز تحقیقات سیاســت 
علمی کشــور تصریح کــرد: برخی 
دستگاه ها هم مانند وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و بانک 
مرکــزی می توانند نقش مهمی در رفع 

موانع اقتصاد دانش بنیان  و نظیم گری 
مشوق نوآوری داشته باشند.

باقری در پاســخ به این سوال که 
چرا تاکنون اقتصاد دانش بنیان در کشور 
به خوبی توســعه نیافته است، گفت: با 
اینکه اقتصاد دانش بنیان درصد کمی از 
تولیدات ملی کشــور را شامل می شود 
اما از حیث تاثیرگذاری عملکرد مناسبی 
داشته است و در دوران کرونا شاهد تاثیر 
مثبت آن بودیم. با این حال در اقتصادی 
که به نفت عادت کرده است، خلق ثروت 
از دانش دشواری های زیادی دارد. علت 
العلل کوچک بودن حجم اقتصد دانش 
بنیان، اقتصاد نفتی است. وی ادامه داد: 
دستگاه های اجرایی در یک ماه گذشته 
با محوریت رییس جمهور، معاون اول 
رییس جمهور و اعضای دولت موظف 
شده اند که در تعامل با معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری برنامه تحول 
دانش بنیانی دستگاه های خود را تکمیل 
و به هیات دولت ارایه کنند. شماری از 
دســتگاه ها این برنامه را برای دستگاه 
خود تدوین کرده و به هیات دولت ارائه 
داده اند و در آنجا مصوب شــده است؛ 
مانند وزارت جهاد کشــاورزی. سایر 
وزارتخانه ها هم در مسیر تصویب قرار 

دارند.
۳ نقش برای مراکز تحقیقاتی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات 
سیاســت علمی کشور در این مورد که 
مراکزی مانند مرکز تحقیقات سیاست 
علمی کشور و دیگر مراکز تحقیقاتی چه 
نقشی در این امر دارند، گفت: این مراکز 
سه نقش اصلی می توانند داشته باشند؛ 
اولین کارکــرد آنها ایفای نقش کلیدی 
تصمیم سازی و سیاست سازی است. 
در این مراکز با توجه به انباشت دانشی 
تجربیات زیادی در سیاســت داخلی 

کشور وجود دارد.
باقری نقش دیگر ایــن مراکز را 
مشــارکت در طرح ریزی سیاست ها 
دانست و افزود: برای نمونه ما در مرکز 

تحقیقات سیاست علمی کشور، مرکز 
آزمایشگاه سیاستی را داریم که تصمیم 
گیران مــی توانند در این ازمایشــگاه 
سیاســت ها را شبیه ســازی کرده و با 
مشــارکت ذی نفعان مختلف مزایا و 
معایب اجرای آن را بســنجند و بعد از 
بازخورد گرفتن از جامعه یا آن را تغییر 
بدهند یا به همان شکل اجرا کنند. وی 
نقش سوم این مراکز را ارزیابی اجرای 
سیاست ها دانست و افزود: این ماموریت 
اکنون به شــکل گزارش های رسمی و 
غیررسمی در مراکز تحقیقاتی از جمله 
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 
انجام می شــود. مدیر مرکز شبکه ملی 
سیاست پژوهی علم، فناوری و نوآوری 
در پاســخ به این سوال که شرکت های 
دانش بنیان معموال فرصت های شغلی 
کمــی ایجاد می کنند، چگونه می توان 
هدف اشــتغال زایی را با وجود توسعه 
این شــرکت ها دنبال کرد، توضیح داد: 
این تصور درست نیست و اقتصاد دانش 
بنیان ایجاد کننده فرصت های شغلی کم 
نیست و برای نمونه اگر بخش مسکن 
را به عنوان غیردانش بنیان ترین بخش 
در نظر بگیریم کــه افراد غیرتحصیل 
کرده، غیرماهر به شــکل موقت در آن 
فعالیــت می کنند در صورتی که دانش 
بنیان و صنعتی شود مانند کشور چین؛ 
افراد ماهر و تحصیل کرده در آن شاغل 
خواهنــد بود و تعداد اشــتغال در این 

صنعت نیز بیشتر می شود.
باقری به تعهد دولت برای ساخت 
چهار میلیون واحد مسکونی در مدت 
چهار سال اشــاره کرد و اظهار داشت: 
اگر اقتصاد و بخش مسکن دانش بنیان 
شــود این امر امکان پذیر است و حتی 
می توانیم در این بخش صادرات داشته 

باشیم.
وی تاکیــد کرد: امــا برای تحقق 
آن نیاز به سیاســت های مکمل داریم 
سیاســت هایی در حــوزه دانش بنیان 
داشــتیم که معطوف به اقتصاد، تولید، 

محصول و خدمات بوده که به اشتغال 
کمک کرده اســت ولی از زاویه اشتغال 
سیاســت موثری نداشته ایم و باید این 

خال را رفع کنیم.
وجود بازیگران مختلف در 

علم و فناوری مشکل ساز نیست
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات 
سیاست علمی کشو موضوع اشتغال در 
کشور را به معمایی تشبیه کرد و گفت: 
یکی از مهم ترین چالش های شرکت 
های دانش بنیان و حتی شــرکت های 
بزرگ تامین نیروی انســانی است و از 
طرف دیگر هم مــا تحصیلکرده های 
زیادی داریم که بیکار هستند اما مساله 
این اســت که نیروی انسانی تحصیل 
کرده فاقد مهارت الزم اســت، بنابراین 
خالء مهارتــی داریم. باقری همچنین 
در مورد ســامانه نان که اخیرا از سوی 
وزارت علوم راه اندازی شــده و احیانا 
موازی کاری در این زمینه به دلیل وجود 
سامانه های مشابه مانند فن بازار و غیره 
اظهار داشــت: به صورت کلی وجود 
بازیگــران مختلف در حــوزه علم و 
فناوری مشکلی نیست و به ذات خود 
مشــکلی ایجاد نمی کند، به شرطی که 
این بازیگران نقش های مکمل ایفا کنند. 
وی ادامه داد: اگر بازیگران متعدد اصرار 
به انجام کارهای مشابه و تکراری داشته 
باشند مداخله و موازی کاری می شود 
ولی اگر نقش مکملی باشد، هم افزایی 
صورت می گیرد.  حوزه علم و فناوری 
فقط یک متولی نمی خواهد و متولیان 
مختلــف باید با هم هماهنگ باشــند؛ 
بخشــی از آنها دولتی هستند و این هم 

افزایی در هیات دولت ممکن است.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات 
سیاست علمی کشــور نتیجه گرفت: 
مخاطبان و رویکردهای وزارت علوم 
و معاونت علمی متفاوت هستند و این 
ســامانه ها تا وقتی کارکرد متفاوت و 
مکملی نسبت به هم دارند برای توسعه 

فناوری مفید هستند.

دســتگاه هایی داریم که نقش آنها تامین ورودی اقتصاد دانش بنیان یعنی نیروی انســانی 
است. نیرویی که قابیلت و توانمندی کار دانش بنیانی دارد و در ترکیب با بقیه منابع می تواند 
اقتصاد دانش بنیان را توســعه بخشــد. این دستگاه ها شــامل وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی هســتند.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با ترسیم نقشه کلی اقتصاد دانش بنیان و بازیگران مختلف آن 
در عرصه دولت گفت: سیاست هایی در این حوزه معطوف به تولید محصول و خدمات داشته ایم که به اشتغال کمک کرده 

است ولی برای اشتغال سیاست موثری نداشته ایم و باید این خالء را رفع کنیم.

گروه علمی و آموزشــی- یک 
موتورســیکلت برقی جدید موسوم به 
"اولتــرا بایــک")Ultra Bike( این 
قابلیت را دارد کــه با آن می توان روی 

آب نیز رانندگی کرد.
"اولترا بایک" ســاخته شــرکت 
 )Robo Systems("روبو سیستمز"
موتورسیکلتی است که نیروی محرکه 
روی هــر دو چرخ آن اعمال می شــود 
و نــه تنها می تواند روی ماســه و برف 
حرکت کنــد، بلکه می توان از آن روی 
آب نیز استفاده کرد و تنها کاری که باید 
انجام داد، این اســت که آن را در حالت 
"دوزیســت" قرار داد. همه ما به دنبال 
برقی سازی وسایل حمل  و نقل هستیم 
و "اولترا بایک" یک نمونه برجســته 
در این حوزه اســت. "اولترا بایک" با 
الســتیک های حجیم و بزرگش، هیچ 
شباهتی به یک موتورسیکلت معمولی 
ندارد. "اولترا بایک" ممکن اســت به 
زیبایــی یک موتورســیکلت "هارلی 
دیویدســون" یا یک طراحی مفهومی 
خیره کننده جدید نباشد، اما قطعاً چیزی 
اســت که باید به خوبی به آن نگاه کرد. 
شاسی و سیستم روشنایی "اولترا بایک" 
بســیار ساده است و سازندگان آن هیچ 
تالشی برای فانتزی کردن آن نکرده اند. 

کمک فنرها نیز فقط بر روی چرخ عقب 
قرار دارند و هیچ چیز خارق العاده ای به 
نظر نمی رســد. اما جایی که سازندگان 
تمام تــالش خود را بــرای آن به کار 
گرفته اند، برقی کردن این موتورسیکلت 
است. "اولترا بایک" به یک بسته باتری 
"LiFePo4" مجهز شــده اســت و 
دارای یک منبع انرژی ضد آب اســت 
که می تواند دمای شدید منفی 20 تا 60 
درجه سانتیگراد را به خوبی تحمل کند 
و در عین حال بیــش از 2000 چرخه 
شــارژ را ارائه دهد. این بسته باتری 1.6 
کیلووات ساعتی در صورت شارژ کامل 
می تواند کاربر را 64 کیلومتر جابجا کند.

البته سازندگان "اولترا بایک" برای 
بهبود طی مســافت آن نیز فکر کرده و 
یــک ژنراتور بنزینــی را در جایی که 

معموال مخزن سوخت)باک بنزین( در 
موتورســیکلت ها قرار می گیرد، قرار 
داده اند. توان خروجی این ژنراتور 800 
وات اســت که شاید زیاد به نظر نرسد، 
اما برای شارژ بسته باتری 1.6 کیلووات 
ساعت کافی است و کاربر را از نگرانی 
برای طی کردن مســافت های بیشتر از 
64 کیلومتر می رهاند. همچنین جایی 
در انتهــای "اولترا بایــک" برای قرار 
گرفتن گالن سوخت در نظر گرفته شده 
تا در صورت اتمام سوخت ژنراتور باز 
هم ســوخت برای کار آن وجود داشته 
باشــد. این گالن ظرفیــت نگهداری 
20 لیتــر ســوخت را دارد. چرخ های 
"اولترا بایک" هــر کدام به یک موتور 
جریان مستقیم)DC( مجهز شده اند که 

می تواند خروجی پایدار یک کیلوواتی 
تولیــد کند. این امــر در هنگام عبور از 
زمین های سخت مانند زمین های شنی 

و برفی مفید است.
حداکثر سرعت "اولترا بایک" 48 
کیلومتر در ساعت )30 مایل در ساعت( 
اســت که برای جاده های غیر آسفالت 
سرعت بســیار خوبی است. اگر راهی 
را انتخاب می کنید که ناشناخته است و 
فکر می کنید ممکن است مجبور شوید 
در جایی از یک راه آبگیر یا یک رودخانه 
عبــور کنید، این امکان وجود دارد که با 
یک جفت شــناور و متصل کردن آن به 
یک کمپرسور و در کمترین زمان، یک 
موتورسیکلت دوزیست داشته باشید 
و در این صــورت، چرخ ها می توانند 
در نقش پارو ظاهر شوند، اما نمی توان 
انتظار عملکرد یک جت اسکی را داشت. 
در صورت نیاز می توان با تغییر به گزینه 
اســتفاده از نیروی یک چرخ، در انرژی 
مصرفی صرفه جویی کرد. ســازندگان 
این موتورســیکلت برقــی می گویند 
ســفارش دهندگان آن می توانند تا ماه 
اوت ســال جاری سفارشــات خود را 
تحویل بگیرند. هنوز قیمت مشخصی 
برای آن ذکر نشده است، اما حتما چند 

هزار دالر قیمت خواهد داشت.

گــروه علمی و آموزشــی- 
بناســا بــه زودی با فرودگــر مریخی 
"اینســایت")InSight( خداحافظی 
خواهد کرد و انتظار می رود این فرودگر 
تا پایان تابســتان به فعالیت های علمی 
خــود پایان دهــد. فرودگــر مریخی 
"اینســایت" متعلق به ناســا به زودی 
دیگر نمی توانــد داده ها و تصاویری را 
که دانشــمندان می تواننــد برای درک 
بهتر سیاره سرخ تجزیه و تحلیل کنند، 
به زمین ارســال کند. مدتی اســت که 
"اینسایت" به تدریج نیروی خود را از 
دست داده است، زیرا گرد و غبار مریخ 
روی صفحات خورشیدی آن در حال 
انباشته شدن هستند و اجازه نمی دهند 

خود را با نور خورشید شارژ کند.
اکنون با وجود آسمان های تاریک تر 
در مریخ که برای چند ماه آینده پیش بینی 

می شود و همچنین به دلیل وجود گرد 
و غبار بیشتر در هوای این سیاره، به نظر 
می رسد وقت خداحافظی با "اینسایت" 
رســیده اســت. پنل های خورشیدی 
"اینسایت" می توانستند حدود 5000 
وات ســاعت انرژی در هر روز مریخی 
تولید کنند که برای روشــن کردن یک 
اجاق برقی به مدت یک ســاعت و 40 
دقیقه کافی است. این روزها اما آنها تنها 
می توانند تقریباً 500 وات ساعت انرژی 
در هــر روز مریخی تولید کنند که برای 
روشــن کردن یک اجاق برقی حداکثر 
بــرای 10 دقیقه کافی اســت. آژانس 
فضایی معتقد اســت این سطح نشین 
تا پایان تابستان دیگر نمی تواند انرژی 
لرزه ســنج خــود را تامین کنــد و به 
فعالیت هــای علمی خود پایان خواهد 
داد. همچنین ابزارهای غیر لرزه ســنج 

"اینسایت" هر چند وقت یک بار پس 
از ماه مه روشــن خواهند شد، اما ناسا 
انتظار دارد که از ماه دسامبر دیگر کاماًل 
بی پاسخ بماند. تنها راه برای جلوگیری 
از این اتفاق این اســت که گرد و غبار 
انباشته شده روی صفحات خورشیدی 
"اینسایت" با یک پدیده جوی قدرتمند 
مانند وزش بادهای شــدید پاکسازی 
شــود. گفتنی است که حذف حتی 25 
درصــد از گرد و غبار از روی صفحات 
خورشیدی "اینســایت" به آن اجازه 
می دهد تا بــه فعالیت های علمی خود 
ادامه دهد.سطح نشــین "اینسایت" در 
نوامبر 2018 به مریخ رسید و چند سال 
گذشته را صرف جمع آوری اطالعات 
در مورد مریخ لرزه ها کرده است تا به ما 
در اندازه گیری عمق و ترکیب پوســته، 
گوشته و هسته این سیاره کمک کند. این 

فرودگر یک بازوی رباتیک دارد که برای 
استقرار لرزه سنج و کاوشگر حرارتی آن 
استفاده می شود که زمانی نیز برای پاک 
کــردن مقداری گــرد و غبار از صفحه 
خورشــیدی آن استفاده می شد، اما تیم 
عملیات زمینی "اینسایت" برای آخرین 
بــار در اواخر ماه جــاری، این بازوی 
رباتیک را در حالت بازنشستگی خود 
قرار خواهــد داد. "لوری گلیز" مدیر 
بخش علوم ســیاره ای ناسا می گوید: 
"اینســایت" درک ما از فضای داخلی 
ســیاره های سنگی را تغییر داده و زمینه 
را برای ماموریت های آینده فراهم کرده 
اســت. ما می توانیم آنچه را که در مورد 
ســاختار درونی مریــخ آموخته ایم در 
زمین، ماه، زهره و حتی سیارات سنگی 
در سایر منظومه های خورشیدی اعمال 

کنیم.

موتورسواری روی آب!

وداع ناسا با »اینسایت«

عضو هیات  علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مطرح کرد:

  سیاست موثری برای اشتغال 
نداشته ایم

یکشنبه ١ خرداد 20،١40١ شوال ١443 ،22 می 2022، شماره 3962

جزئیات برگزاری دوره های رفع اشکال رایگان در شاد
گروه علمی و آموزشی- شبکه شاد در راستای عدالت آموزشی و رفع دغدغه والدین، تصمیم به افزودن بخش 
جدیدی در سامانه شاد به منظور رفع اشکال دانش آموزان و مرور دروس برای امتحانات نهایی، گرفته است که از هفته 
آتی در دســترس دانش آموزان خواهد بود. علی کاظم زاده مدیر فنی شــاد، در این باره اظهار کرد: از آنجایی که دانش 
آموزان ســال تحصیلی 1401-1400 را به صورت غیرحضوری و حضوری پشت سرگذاشتند و همواره نگرانی های 
والدین و دانش آموزان به هنگام امتحانات افزایش می یابد، مجموعه شاد قصد دارد با افزودن بخش جدیدی در سامانه به 
برگزاری کالس های رفع اشکال و مرور دروس به صورت رایگان بپردازد تا دانش آموزان را برای آمادگی هرچه بیشتر 
امتحانات یاری کند. وی افزود: دانش آموزان می توانند با انتخاب دروس مورد نظر و مباحثی که در آن دچار مشکل اند، 
در کالس های رفع اشکال که توسط معلمان داوطلب برگزار می شود شرکت کرده تا با آمادگی کامل در جلسات امتحانی 
حضور پیدا کنند. کاظم زاده با بیان اینکه در دوران فراگیری ویروس کرونا وزارت آموزش و پرورش با ایجاد سامانه شاد 
برای مدیران، معلمان و دانش آموزان بســتری را ایجاد کرد تا خللی در امر مهم آموزش در زمان تعطیلی مدارس ایجاد 
نشود و آموزش ها با استفاده از سامانه شاد و از طریق کالس  های مجازی انجام گیرد، گفت: با حضوری شدن آموزش 

در مدارس، شاد به دنبال ارائه خدمات متنوع برای کمک به دانش آموزان است.


