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گروه علمی و آموزشی-  شرایط 
چنیــن بود که اغلب متقاضیان ورود به 
دانشگاه ابتدا در امتحان دانشکده پزشکی 
شرکت می کردند و اگر قبول نمی شدند 
ســراغ باقی رشــته ها و دانشــکده ها 
می رفتند. در واقع ســال ها وضعیت بر 
همین منوال بود تا اینکه در سال ۱۳۴۱ 
قرار شد امتحانی سراسری برای ورود 
داوطلبان هر رشته به دانشگاه ها برگزار 
شــود. این آزمون سراسری یک نکته 
داشــت و مشکل این بود که متقاضیان 
باید بارها از سراسر ایران به تهران و سایر 
شــهرها سفر می کردند تا در امتحانات 
دانشــکده  های مختلف شرکت کنند. 
برای رفع این مشکل و با ایده برگزاری 
امتحانی با کیفیت باالتر برای تعیین دقیق 
 تر ســطح علمی افراد نخستین امتحان 
سراســری دانشــگاه  ها یا همان اولین 
کنکور ایران در سال ۱۳۴۲ برگزار شد. 
در همین راســتا به دنبال توسعه آزمون 
ورودی در دانشگاه ها، سازمان سنجش 
آموزش کشــور در سال ۱۳۴۷ با عنوان 
"مرکز آزمون شناســی ایران" با هدف 
تعیین نحوه گزینش دانشجویان برای 
ورود به دانشگاه ها توسط وزارت علوم 
و آموزش عالی ایران تأســیس شد. در 
نهایت در ســال ۱۳۵۴ با افزایش تعداد 
دانشجویان و گســترش دانشگاه های 
داخل ایران، این ســازمان به سه حوزه 
معاونــت فنی و پژوهشــی، اجرایی و 
نظارت بر امور دانشــگاه ها گسترش 
یافت و تا سال ۱۳۶۰ با همین تشکیالت 
به کار خود ادامه داد و پس از انحالل ۸ 
ســاله این سازمان در فروردین ماه سال 
۱۳۶۸، تشــکیالت ســازمان سنجش 
آموزش کشور با سه معاونت اجرایی، 
فنی و پژوهشــی و گزینش به تصویب 
سازمان امور اداری و استخدامی رسید 
و در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۶۸ شرح وظایف 
و پست های مصوب نیز به سازمان ابالغ 
شد تا این ســازمان بتواند آزمون های 
بزرگ و ملی را با ســازماندهی بزرگتر 

و منظم تر برگزار کند.
و  ســنجش  ســازمان 
ســرمایه ای بــه نــام "اعتماد 

اجتماعی"
بررســی ها در سال های ۹۰ تا ۹۵، 
سازمان سنجش آموزش کشور را جزو 
سازمان های مورد اعتماد مردم معرفی 
کرد کــه از پایگاه اجتماعی خوبی بین 
عموم برخوردار بود. این ســازمان در 
حالی همواره شعار "عدالت محوری" را 
در دوره های مختلف مدیریتی سرلوحه 
فعالیت های خود قرار داده که سال های 
اخیر با حواشــی زیادی در مهم ترین و 
حســاس ترین آزمون های خود مواجه 

شده اســت. ضمن اینکه اظهارنظر و 
واکنش مسئوالن این سازمان حاکی از 
ظهور پدیده ای به نام "تقلب" در فرایند 
برگزاری مهمترین آزمون این سازمان 

یعنی کنکور است.
تقلب های سریالی در کنکور

 اولین بــار در کنکور ســال ۹۹ 
بود کــه واژه "تقلب" و "داد و ســتد 
ســؤاالت" در فضای مجازی به طور 
صریح مطرح شد؛ سال گذشته نیز روز 
اول برگــزاری کنکور و در حالیکه تازه 
بخش عمومی کنکور هنر به پایان رسیده 
بود ناگهان تصاویری در فضای مجازی 
منتشر شد که حاوی همان سؤال های 
دفترچه آزمــون در حال برگزاری بود. 
این تصاویر چنان با سرعت در فضای 
مجازی منتشــر شد که در کمتر از یک 
ســاعت به موجی نگــران کننده برای 
والدین نگران و کنکوری های مضطرب 
بدل شــد و اینکه نکند سؤاالت کنکور  
۹۹ واقعا لو رفته باشــد. این نگرانی و 
تماس های بیش از حد والدین با سازمان 
سنجش آنچنان زیاد بود که سخنگوی 

این سازمان را وادار به واکنش کرد.
لو رفتن سئواالت کنکور ۹۹

فاطمه زرین آمیزی ســخنگوی 
وقت سازمان سنجش آموزش کشور با 
تایید این موضوع به ایسنا گفت: یکی از 
داوطلبان گروه آزمایشــی هنر موفق به 
بردن گوشی همراه خود به جلسه آزمون 
شد و بخشی از سؤاالت این آزمون را در 
شبکه های اجتماعی منتشر کرده است. 
ایــن داوطلب در بیمارســتان طالقانی 
آزمون می داد که با سوءاستفاده از عوامل 
اجرایی و شرایط کرونایی خود توانسته 
بود بعد از پایان آزمون دروس عمومی 

از سؤاالت عکس بگیرد و منتشر کند.
سخنگوی وقت سازمان سنجش 
آموزش کشور با اشاره به دستگیری فرد 
متخلف و منتشر کننده سؤاالت کنکور 
هنر، تاکید کــرد: اگر چه این داوطلب 
اظهار کرده است قصد تقلب نداشته، اما 
در حال حاضر به محاکم قضایی معرفی 
شده و مجازات پیش بینی شده در قانون 
شامل جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا 
یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج 
سال یا هر دو مجازات در خصوص او 
اجرا خواهد شد و این سازمان برای این 
گونه افراد تقاضای اجرای باالترین حد 
مجــازات را دارد. اما ماجرا به همین جا 
ختم نشد و در روز دوم کنکور سراسری 
نیز در حالیکه هنوز ســاعتی از شروع 
کنکور سراسری داوطلبان گروه علوم 
انسانی و گروه علوم ریاضی نگذشته بود 
که در فضای مجازی تصویر صفحات 
دفترچه های کنکور منتشر شد و برخی 

کانال ها مدعی شدند که سؤاالت کنکور 
لو رفته است. انتشار این تصاویر باعث 
شد تا بار دیگر سازمان سنحش واکنش 
نشــان دهد. زرین آمیزی، سخنگوی 
وقت ســازمان سنجش آموزش کشور 
درباره تصاویری کــه برای بار دوم در 
فضای مجازی منتشر شده بود به ایسنا 
گفت: در حــال حاضر صحت یا عدم 
صحت این عکس ها توسط حفاظت 
ســازمان ســنجش آموزش کشور در 
دست بررســی اســت و نتیجه آن را 
اطالع رســانی خواهیم کــرد. وی در 
اظهار نظری دیگر تاکید کرد: حفاظت 
آزمون سازمان سنجش آموزش کشور 
با همکاری دستگاه های امنیتی و انتظامی 
در استان های فارس و یکی از استان های 
غربی دو تیم را دستگیر کردند که برای 
ارســال عکس از حوزه های امتحانی 
برنامه ریزی کــرده بودند که در تهران 
نیــز دو نفر شناســایی شــده اند که به 
زودی دســتگیر خواهند شد. براساس 
بررسی های به عمل آمده اصوالً هدف 
این افراد از ارسال عکس، تقلب نیست 

بلکه القای شبهه در آزمون است.
حواشی کنکور ۱۴۰۰

این حواشــی قبــل از برگزاری 
پنجــاه و یکمین کنکــور )۱۴۰۰( نیز 
مطرح شــد و تعــدادی از کانال ها در 
فضای مجازی اقدام به خرید و فروش 
سؤاالت جعلی کنکور کردند به طوری 
که ســقف و کف قیمت های اعالمی 
این کانال ها تا چندین میلیون نیز اعالم 
شــد. اما در نهایت عده ای داوطلب از 
خرید این ســؤاالت متضرر شــدند و 
تعدادی از باندهای فروش ســؤاالت 
توسط نیروهای انتظامی و با همکاری 
دستگاه های نظارتی و اطالعاتی کشور 
دســتگیر شــدند. در این رابطه سردار 
وحید مجید رئیس پلیس فضای تولید 
و تبادل اطالعات ناجا به ایسنا گفت: در 
رصد پیش دستانه فضای سایبر در بیش 
از ۱۰۰ کارگروه استانی و شهرستانی طی 
ایام منتهی به برگزاری کنکور سراسری 
ســال ۱۴۰۰، تعداد زیادی ســایت و 
تارنما کــه اقدام به فعالیت مجرمانه در 
این خصوص می کردند، مورد شناسایی 
قرار گرفتند. وی در ادامه از شناسایی و 
دســتگیری بیش از ۲۰ نفر از مجرمان 
در کشــور که با تبلیغــات دروغین و 
کاذب مدعی فروش ســؤاالت کنکور 
سراسری سال ۱۴۰۰ پیش از برگزاری 
آن بودند، خبــر داد و اظهار کرد: اقدام 
قضائــی علیه تعدادی از مجرمان دیگر 
نیــز در ایــن حوزه در جریان اســت. 
بحث فــروش ســئوالت و تقلب در 
کنکور ۱۴۰۰ تــا جایی پیش رفت که 

وزارت اطالعات با صدور اطالعیه ای 
تاکید کرد؛ در راستای حفظ سالمت و 
آرامش روانــی خانواده های داوطلبان 
آزمون سراســری ورود به دانشگاه ها و 
مراکز علمی کشور، با اشراف اطالعاتی 
ســربازان گمنام امــام زمان، تحرکات 
چند شــبکه کالهبرداری که در زمینه 
عرضه و فروش ســؤاالت غیر واقعی 
آزمون سراسری ۱۴۰۰ فعالیت داشتند، 
با هماهنگی دستگاه قضایی شناسایی 
و مــورد برخورد قرار گرفته و تعدادی 
از سودجویان شبکه ای دستگیر شدند. 
در همین رابطه دکتــر ابراهیم خدایی 
رییس وقت ســازمان سنجش آموزش 
کشــور ضمن تاکید جدی در برخورد 
با کالهبردارن در زمینه فروش سؤاالت 
کنکور، گفت: برای جلوگیری از تخلف 
و رعایت حفاظت از آزمون، کمیته ای با 
حضور مجموعه دادستانی، تشکیل شد 

و بــا هماهنگی های صورت گرفته در 
ایــن کمیته با موضوع برخورد جدی با 
کالهبرداری در زمینه فروش سؤاالت 
کنکور تصمیم گیری شد. وی در ادامه 
تصریح کــرد: تمام مــوارد مربوط به 
فروش ســؤاالت کنکور کالهبرداری 
است و شــگرد کالهبرداران این است 
که ابتدا ۵۰ درصــد پول را از داوطلب 
دریافــت کرده و اعــالم می کنند که ما 
به سؤاالت دسترســی داریم و پس از 
انتشار سؤاالت، ۵۰ درصد باقی پول را 
دریافت می کنیم؛ در صورتی که پس از 
دریافت ۵۰ درصد پول اولیه، تماس ها 
قطع می شود و آنها حتی نمی توانند جلد 
دفترچه کنکور ما را به داوطلبان برسانند. 
خدایی با بیان اینکه یکسری از عوامل 
کالهبرداری فروش ســؤاالت کنکور 
شناسایی شده اند، افزود: با آنها برخورد 
شــده و طبیعتا برخوردهای بیشتری با 

توجه به گزارش های رسیده با این افراد 
می شود. به داوطلبان اطمینان می دهم که 
تحت هیچ شرایطی سؤال کنکور قبل 
از جلســه به بیرون نیامده و داوطلبان 
مطمئن باشــند کالهبــردار نمی تواند 
ســئوالی بدهد چرا که حتی نمی تواند 

روی دفترچه را هم کپی کند.
پرونده های بی سرانجام

پدیــده فروش ســؤاالت و بروز 
تقلــب در کنکور ســال گذشــته در 
حالی از ســوی مسئوالن وقت سازمان 
سنجش تکذیب شد که در برخی موارد 
ادعا می شــود هنوز پرونده های شبهه  
دار تعــداد زیادی از پذیرفته شــدگان 
رشته های پرطرفدار علوم تجربی بدون 
تعیین تکلیف و با وساطت تعدادی از 
مسئوالن و نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی مختومه اعالم شــده و این 
داوطلبان یکسال است در پرطرفدارترین 

صندلی های دانشگاه تحصیل می کنند. 
ماجرای کنکور امســال از این قرار بود 
که در آزمون رشته های تحصیلی هنر، 
ریاضی و انســانی، سئواالت برخالف 
سال های گذشــته پس از پایان آزمون 
و به صورت رســمی دراختیار عموم 
داوطلبــان قرار نگرفت، امــا درمورد 
آزمون تجربی برخی مدعی هستند کل 
سئواالت عمومی و اختصاصی کنکور 
تجربــی در ســاعت ۹:۴۹، یعنی چند 
دقیقه پس از توزیع دفترچه اختصاصی 
شــماره ۲، روی یکــی از کانال هــای 
تلگرامــی قرار داده شــد. در این فایل 
دفترچه اختصاصی شــماره ۳ که هنوز 
در آن زمان توزیع نشــده بود نیز وجود 
داشته است.  در همین حال برخی منابع 
در فضای مجازی ادعای تقلب گسترده 
۲۵ هزار نفر از داوطلبان تجربی را مطرح 
کردند که البته رییس ســازمان سنجش 
شب گذشــته با حضور در یک برنامه 
تلویزیونی ضمن رد ادعای مطرح شده 
درباره تقلب گسترده در کنکور تجربی، 
اذعان کرد که با تعداد ۴۸۰ نفر از متخلفان 
این آزمون برخورد شــده و برای آنها 
پرونده تشکیل شده است. عبدالرسول 
پورعباس رئیس ســازمان ســنجش 
آموزش کشــور در این زمینه گفت: با 
تمهیدات اندیشــیده شده با استفاده از 
دســتگاه آشکارساز موبایل بسیاری از 
داوطلبان متخلف در این آزمون که ابزار 
الکترونیک به همراه داشــتند شناسایی 
شدند و برای آنها پرونده تشکیل شده 
اســت. رییس سازمان سنجش پیش از 
این و در جریــان بازدید وزیر علوم از 
سازمان سنجش آموزش کشور در کرج 
نیز گفتــه بود: همکاری خوب وزارت 
اطالعات، نیروی انتظامی، سپاه و تمامی 
ارگان های امنیتی و حفاظتی باعث شد 
تاکنون ۱۰ گروه فعال در زمینه فروش 
سؤال های جعلی کنکور دستگیر شوند.

سخن آخر
خبر لو رفتن و فروش ســئواالت 
کنکور پدیده نامیمونی اســت که طی 
چند سال اخیر دامن گیر سازمان سنجش 
شــده و همین امر ابهاماتی را در اذهان 
عمومی مطرح کرده است. اینکه چگونه 
می شود در یکی از مهم ترین و امن ترین 
آزمون های سراســری ایــران تقلبی تا 
این حد ساماندهی شده و گسترده رخ 
بدهد؟ چگونه می شود دفترچه پلمب 
شده ســؤاالت کنکور قبل از برگزاری 
آزمون در دســت عده ای سودجو قرار 
می گیرد؟ چگونه علی رغم هماهنگی 
و همکاری تمامی دستگاه های امنیتی 
همچنان عده ای این تــوان را دارند به 
راحتی و به صــورت علنی در فضای 

مجازی ســؤاالت کنکور را دســت به 
دســت کرده و به فروش برســانند؟ 
همچنین چرا علی رغم افزایش استفاده 
از دســتگاه های تقلب ســنج و شدت 
بازرسی های بدنی در کنکور امسال، که 
از سوی سازمان سنجش ادعا شده بود 
هنوز تعدادی متخلف موفق شده اند از 
برخی ابزارهای الکترونیکی استفاده و 
با کمک همین ابزارها عدالت آموزشی 
را نقــض کرده و اعتبار نیم قرن فعالیت 
ســازمان ســنجش را زیر سؤال ببرند. 
با وجود اینکه در ســال ۸۴  قانونی در 
مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن 
فروشندگان و  انتشاردهندگان سؤاالت 
کنکور و آزمون های نهایی مورد تعقیب 
قرار گرفته و با مجازات های سنگینی از 
قبیل جریمه های میلیاردی و حبس های 
طوالنی مواجه خواهند شد و این قانون 
از سال ۸۵ به اجرا گذاشته شده؛ اما این 
قانون آن گونه که باید نتوانسته جلوی 
ســودجویی ها در این زمینه را بگیرد و 
به نظر می رســد نظارت و اجرای قوی 
قانون هــای موجود، تنهــا راهکار و 
ابزاری باشد که بتوانیم کنکوری به دور 
از حاشیه داشــته باشیم. بر اساس آمار 
تخمینی ارائه شده ساالنه بیش از هزاران 
میلیارد تومان هزینه کالس های کنکور 
و همچنین خرید و فروش ســؤاالت 
کنکور می شود. قطعا وقتی پای چنین 
تجارت پر ســودی در میان باشد شاهد 
تخلفات و کالهبرداری های گســترده 
در این عرصه خواهیم بود. اگر چه طی 
سال های اخیر پدیده لو رفتن سؤاالت 
و رواج تقلــب در بین داوطلبان کنکور 
همپای رشــد شــبکه های مجازی و 
وسایل الکترونیکی و ابزارهای هوشمند 
افزایش یافته اســت اما به نظر می رسد 
سازمان سنجش آموزش کشور باید با 
پیش بینی چنین اتفاقاتی تمهیداتی ویژه 
برای جلوگیری از ســوء استفاده از این 
تکنولوژی انجام دهد چرا که بروز چنین 
تخلفاتی عالوه بر اینکه اجحاف در حق 
دانش آموزانی شــود که سال ها تالش 
کرده اند تا بتوانند بر صندلی دلخواه خود 
در دانشگاه تکیه بزنند، اعتماد اجتماعی 
 به ســازمان ســنجش را نیــز کاهش 

می دهد.
بنابرایــن مســئوالن نظارتی و 
اجرایــی آزمون های مهم سرنوشــت 
سازی مانند کنکور با اتخاذ سیاست های 
و برنامه هایی در تامین امنیت این آزمون 
بیش از بیش تالش کنند تا شاهد تخلفات 
هر چند اندک از سوی سودجویان علم و 
دانش نباشیم و از سویی دیگر سرنوشت 
داوطلبان نیز تحت تاثیر مقاصد اقتصادی 

عده ای فرصت طلب قرار نگیرد.

 اگر چه طی سال های اخیر پدیده لو رفتن سؤاالت و رواج تقلب در بین داوطلبان کنکور همپای 
رشد شبکه های مجازی و وسایل الکترونیکی و ابزارهای هوشمند افزایش یافته است اما به 
نظر می رسد سازمان سنجش آموزش کشور باید با پیش بینی چنین اتفاقاتی تمهیداتی ویژه 
برای جلوگیری از سوء استفاده از این تکنولوژی انجام دهد چرا که بروز چنین تخلفاتی عالوه 
بر اینکه اجحاف در حق دانش آموزانی شود که سال ها تالش کرده اند تا بتوانند بر صندلی 
دلخواه خود در دانشگاه تکیه بزنند، اعتماد اجتماعی به سازمان سنجش را نیز کاهش می دهد.

چند سالی است که همزمان با برگزاری کنکور، موضوع لو رفتن یا خرید و فروش سؤاالت و دفترچه ها 
در فضای مجازی، به یکی از حاشیه های اصلی کنکور تبدیل می شود. حاشیه هایی که پس از تکذیب  از سوی متولیان برگزاری 

این آزمون در نهایت رنگ واقعیت به خود می گیرد. کنکور ۱۴۰۱ نیز از این حواشی بی نصیب نماند و تعدادی از کانال ها 
در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش و انتشار دفترچه سؤاالت، همزمان با برگزاری آزمون کردند.

گروه علمی و آموزشی-  ناسا 
پس از آزمایش موفقیت آمیز سیســتم 
سوخت رســان موشک اس ال اس در 
۲۰ ژوئن قصد دارد مأموریت ماه نورد 

آرتمیس ۱ را به سرانجام برساند.
جیم فری، مدیر برنامه توســعه 
سیستم های اکتشافی ناسا، اعالم کرد 
این هفته ناســا بازه زمانی ۲۳ آگوست 
تا ۶ سپتامبر را برای پرتاب آرتمیس ۱ 

در نظر گرفته است. زیرا هفته گذشته 
این طرح پیشرفت مناسبی داشته است.
ناســا اخیراً اعالم کــرده بود به 
دنبال آزمایش موفقیت آمیز سیســتم 
سوخت رسان موشک اس ال اس بازه 
زمانی بین ۲۶ ژوئیه و ۱۰ آگوســت را 
بــرای پرتاب آرتمیس ۱ در نظر گرفته 
است. اما حاال این بازه زمانی تغییر کرده 

است.

قبل از شــروع پرواز، تکنسین ها 
باید آماده ســازی نهایــی راکت آن را 
انجام دهند. ناسا از اول جوالی سیستم 
سوخت رسان موشک اس ال اس را به 
ســاختمان مونتاژ مرکز فضایی کندی 
منتقــل کرد تا برای به روزرســانی آن 
اقدام شــود. قرار اســت بعد از آماده 
سازی آرتمیس ۱ از آن برای حمل یک 
ماژول ویژه موســوم به اوریون به مدار 

ماه استفاده شود تا مشخص شود چنین 
مأموریتی چگونه بر روی بدن انســان 

تأثیر می گذارد.
در مرحله بعدی آرتمیس ۲ چهار 
فضانورد را بــه مدار ماه خواهد برد تا 
در نهایــت آنها برای مدتی طوالنی بر 
روی تنها قمر زمین مستقر شوند. انتظار 
می رود این مأموریت در نیمه دوم دهه 

حاضر انجام شود.

گروه علمی و آموزشی-  ناسا 
پس از آزمایش موفقیت آمیز سیستم 
سوخت رسان موشک اس ال اس در 
۲۰ ژوئن قصد دارد مأموریت ماه نورد 

آرتمیس ۱ را به سرانجام برساند.
جیم فری، مدیر برنامه توســعه 
سیستم های اکتشافی ناسا، اعالم کرد 
این هفته ناسا بازه زمانی ۲۳ آگوست 
تا ۶ سپتامبر را برای پرتاب آرتمیس ۱ 
در نظر گرفته است. زیرا هفته گذشته 
این طرح پیشــرفت مناســبی داشته 

است.
ناســا اخیراً اعالم کــرده بود به 
دنبال آزمایش موفقیت آمیز سیســتم 
سوخت رسان موشک اس ال اس بازه 
زمانی بین ۲۶ ژوئیه و ۱۰ آگوست را 

برای پرتاب آرتمیس ۱ در نظر گرفته 
اســت. اما حاال این بازه زمانی تغییر 

کرده است.
قبل از شروع پرواز، تکنسین ها 
باید آماده ســازی نهایی راکت آن را 
انجام دهند. ناسا از اول جوالی سیستم 
سوخت رسان موشک اس ال اس را به 
ساختمان مونتاژ مرکز فضایی کندی 
منتقل کرد تا برای به روزرســانی آن 

اقدام شود. 
قرار اســت بعد از آماده سازی 
آرتمیــس ۱ از آن بــرای حمل یک 
ماژول ویژه موسوم به اوریون به مدار 
ماه استفاده شود تا مشخص شود چنین 
مأموریتی چگونه بر روی بدن انسان 

تأثیر می گذارد.

در مرحله بعدی آرتمیس ۲ چهار 
فضانــورد را به مدار ماه خواهد برد تا 
در نهایــت آنها برای مدتی طوالنی بر 

روی تنها قمر زمین مســتقر شــوند. 
انتظــار می رود این مأموریت در نیمه 

دوم دهه حاضر انجام شود.

فلیجول؛ از جذاب ترین نمونه های معرفی شده در صنعت خودروی جهان

تقلب و لو رفتن سؤاالت کنکور؛ از 
انکار تا واقعیت

گــروه علمی و آموزشــی- 
فلیجــول در ســال ۲۰۰۹ طی برنامه 
حراج به خریدار جدید منتقل شد، آن 
هم با برچســب قیمت ۱۸۸۵۰۰ دالر 
که قطعا االن عدد بســیار باالتری باید 

برای آن در نظر داشته باشیم.
فوررانــر فلیجــول یکــی از 
پیشــروترین محصــوالت تاریــخ 
صنعت خودرو با توجه به زمان ارائه 
یعنی سال ۱۹۵۵، است. این محصول 
توســط بیل فلیجول مشهور طراحی 
شد و در مسیر خلق آن از جگوار اکس 
کی۱۲۰ استفاده شد اما جزئیات بدنه 
مانند گلگیرها و الگوی فست بک به 

زیبایی وارد پروسه طراحی آن شد.
 قسمت سفید رنگ روی گلگیرها 

نیز به نوعی امضای شورولت کوروت 
محسوب می شود که وارد این پروژه 

شده است.
جگوار اکس کی۱2۰

در بخش پیشــرانه از تپنده ۱۹۰ 
اســب بخاری جگوار ۶ سیلندر با ۲ 
کاربراتور اســتفاده شده که فلیجول 
را طــی ۶.۲ ثانیــه از حالت توقف به 

ســرعت ۱۰۰ کیلومتر برساعت می 
رساند. از منظر ابعاد نیز برابر با ۴۵۰۰ 
میلیمتر در طــول، ۱۶۰۰ میلیمتر در 
عــرض و ۱۳۰۰ میلیمتــر در ارتفاع 

توسعه یافته است.

تنها نسخه موجود از فلیجول یا 
همان نســخه اولیه آن در سال ۲۰۰۹ 
طی برنامه حــراج به خریدار جدید 
منتقل شــد، آن هم با برچسب قیمت 
۱۸۸۵۰۰ دالر که قطعا االن عدد بسیار 
باالتری باید برای آن در نظر داشــته 

باشیم.

زمان تقریبی مأموریت ماه نورد »آرتمیس ۱« اعالم شد

سفر فضایی تراکم استخوان فضانوردان را کاهش می دهد


