
علمی و آموزشی - شیء که شکلی شبیه مو دارد 
به راحتی در سمت چپ تصویر قابل مشاهده است و 
برای راحتی دور آن با رنگ قرمز مشخص شده است. 
دانشمندان حاال در تالش  هستند تا بفهمند این شیء 
از کجا آمده و آیا بخشی از سیستم فرود استقامت بوده 

که در لبه دریل گیر کرده یا خیر.
ناسا در ماموریت اخیر مریخ نورد استقامت اشیاء 
عجیبی را درون سیستم نمونه برداری این کاوشگر پیدا 

کرده که آن ها را سردرگم کرده است.
کاوشگر استقامت ناسا توانسته دوازدهمین نمونه 
از سنگ های ناســا را با موفقیت گردآوری کند. ولی 

در حین این ماموریت اشــیاء عجیبی درون سیستم 
نمونه برداری این کاوشــگر گیر کرده که دانشمندان 
را سردرگم کرده است. مریخ نورد استقامت به عنوان 
بخشی از روتین پسا-نمونه برداری خود تصاویری را 
از فاصله نزدیک از قطعاتش ارسال کرده است. »آرت 
تامپسون«، مدیر پروژه آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا 
می گوید: »در میان این تصاویر، دو شیء کوچک هم 
دیده می شود: یک شیء کوچک در بخش استوانه ای 

و یک شیء به شکل مو در لبه گیره دریل.«
شیء که شکلی شبیه مو دارد به راحتی در سمت 
چپ تصویر قابل مشــاهده است و برای راحتی دور 

آن با رنگ قرمز مشخص شده است. دانشمندان حاال 
در تالش  هستند تا بفهمند این شیء از کجا آمده و آیا 
بخشی از سیستم فرود استقامت بوده که در لبه دریل 

گیر کرده یا خیر.
ناسا قبال هم با استقامت اشیاء عجیبی 

پیدا کرده بود
مریخ نورد ناسا قبال هم اشیاء عجیبی را دیده بود. 
تصویری که پیش تر از سوی این کاوشگر منتشر شد، 
یک مشت رشته درهم تنیده شبیه نودل را نشان می داد 
که در فاصله 2 کیلومتری از سیستم فرود پیدا شد. آن 
شیء هم احتماال بخشی از تجهیزات فرود استقامت 
روی سیاره سرخ بود. سیستم نمونه برداری کاوشگر 
ناســا قبال به خاطر گیر کردن مقداری ســنگریزه در 
تجهیزات خود دچار مشکل شده بود، اما دانشمندان 
توانستند ایراد مربوطه را برطرف کنند تا استقامت به 
کارش ادامه دهد. نمونه هایی که تاکنون توســط این 
مریخ نورد گردآوری شده، قرار است تا چند سال دیگر 
در ماموریتی به زمین آورده شود تا تحقیقات بیشتری 
روی آن ها صورت بگیرد. استقامت در حال حاضر در 
منطقه دلتای باستانی »دهانه جزرو« قرار دارد که حدس 
زده می شود نشانه های حیاتی قبلی در مریخ در آن جا 

وجود داشته باشد.

علمی و آموزشــی - خودرو 
مرســدس-آ ام  گ وان به یک پیشرانه 
توربوشــارژردار 1.6 لیتری شــش 
ســیلندر خورجینی مجهز است که با 
چهار موتــور الکتریکی همراهی می 

شود.
پنج ســال پــس از نخســتین 
رونمایی از هایپرکار مرســدس-آ ام  
گ وان، تولید این خودرو برای عرضه 
به مشــتریان در یک مرکز اختصاصی 
در شــهر کاونتری، انگلیس آغاز شده 
اســت.فقط 275 دســتگاه از خودرو 
مرسدس-آ ام  گ وان ساخته خواهد 
شد و نخستین دســتگاه در نیمه دوم 
سال 2022 به مالک آن تحویل داده می 
شود. حتی با برچسب قیمت هنگفت 
2.275 میلیون یورویــی )تقریبا 2.3 
میلیــون دالر(، کل 275 دســتگاه 
به فروش رســیده اند. مرســدس- 
بنــز آ ام  گ هــای پرفرمومنــس 
 Mercedes‑Benz( پاورترینــز 
 AMG High Performance

و  توســعه  کــه   )Powertrains
ساخت پاور یونیت های خودروهای 
فرموال 1 را بر عهده دارد، تولید پیشرانه 

خودرو وان را نیز بر عهده دارد.
این پروژه در سال 2015 و زمانی 
که توبیاس مورز رئیس پیشین آ  ام  گ، 
از اندی کاول که تا سال 2020 مسئول 
پاور یونیت های تیم فرموال 1 مرسدس 
بنز بود خواست که احتمال استفاده از 
پیشرانه خودروهای فرموال 1 در یک 
خودرو جاده ای را بررسی کند، شکل 
گرفت.خودرو مرسدس-آ ام  گ وان 
به یک پیشــرانه توربوشارژردار 1.6 
لیتری شش سیلندر خورجینی مجهز 
اســت که با چهار موتــور الکتریکی 
همراهی می شــود. این شــرایط وان 
را به یک خودرو چهار چرخ محرک 
تبدیل می کند. بیشینه قدرت خروجی 
این خودرو 1049 اســب بخار است. 

مرسدس-آ ام  گ وان با 3737 پوند 
)1695 کیلوگــرم( وزن به عنوان 
یک خودرو دو نفره نسبتا سنگین 

است.
آ  ام  گ بــرای ســاخت خودرو 
وان همــکاری نزدیکی با شــرکت 
مولتی متیک )Multimatic( کانادا 
نیز داشته است تا مونوکوک فیبر کربنی 
با یک ســقف پیوند خورده را تامین 
کرده و خط تولید خودرو را راه اندازی 
کند.ساخت هر خودرو مرسدس- آ ام 
 گ وان توسط تیمی متشکل از حدود 
50 نفر انجام می شــود که این شامل 
افراد فعال در زمینه تولید پیشرانه نمی 
شود. ساخت هر خودرو در 16 مرحله 
صــورت می گیرد که بــا مونتاژ اجزا 
کلیدی آغاز شده و با آزمایش شرایط 
آب و هوایی مرطوب و آزمایش نهایی 

رانندگی پایان می یابد. پس از 

هر مرحله، چندین بررســی کیفیت 
صــورت می گیرد و نتایج با جزئیات 
دقیق در مســتندات فرایند تولید ثبت 
می شود.زمانی که همه چیز کامل شد، 
خودروهــا برای تحویل به مشــتری 
نهایی در پوشش محافظ پیچیده شده 
و با اســتفاده از کامیون به مقر اصلی 
آ ام  گ در آفالتربــاخ، آلمان ارســال 
می شــوند.برآوردهای عملکرد برای 
خودرو مرســدس-آ ام  گ وان نشان 
مــی دهند که این خودرو در 2.9 ثانیه 
سرعت خود را از صفر به 100 کیلومتر 
در ساعت رسانده و بیشینه سرعت آن 
نیز به 352 کیلومتر در ساعت محدود 

شده است.

علمی و آموزشــی -  با توجه 
بــه نرخ ســرمایه گذاری اپراتورها و 
گزارش های آماری ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، می توان 
به استان های اول تا سوم از منظر میزان 
توجه اپراتورها در حوزه های G3 و 

G4 پی برد.
امروزه بیش از هر زمان دیگری 
در طــول تاریخ شــاهد انقالب در 
عرصــه ی اطالعــات و ارتباطــات 
هســتیم. در ایــن عصــر، اینترنت 
بیشترین تغییر و تحول  ها را در سبک 
زندگی ها رقم زده اســت به طوری 
کــه نبــود آن می توانــد اختالالت 
 زیــادی را در همــه زمینــه  ها ایجاد 
کند.بــا توجــه بــه ایــن موضوع، 
اپراتورهای ارتباطی به عنوان متولیان 
توســعه ارتباطات مخابراتی بیش از 
پیــش در تالش هســتند تا امکانات 
و زیرســاخت های خــود را جهت 
بسط ظرفیت های 
در  اینترنــت 
ســطح کشــور بکار 
گیرنــد تا ضمن 
یی  سخگو پا
بــه نیــاز 

مشــترکان، بر دامنه سود کسب وکار 
خود نیز بیفزایند.

بنــا بــه اهمیت ایــن موضوع، 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویــی در گزارشــی آمــار تعداد 
مشــترکان اینترنت پرسرعت در دو 
بخش »ثابت« و »ســیار« را به تفکیک 
اســتان ها در سه ماهه اول سال 1401 
اعالم کرده است. تعداد کل مشترکان 
اینترنت پهن باند »ســیار« در کشور به 

بیش از 97 میلیون رسیده است.
نکته جالب توجــه در گزارش 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، تفکیک تعداد اشتراک های 
هــر اســتان و رتبه بندی براســاس 
»ضریب نفوذ اشــتراک پهن باند« در 

استان هاست.
بر این اساس، بیشترین ضریب 
نفوذ اشــتراک پهــن باند ســیار به 
ترتیب متعلق به اســتان  های »البرز« با 
140 درصــد، »تهران« با 130 درصد، 
»خراســان شــمالی« با 126 درصد، 
»قم« با 123 درصد و »قزوین« با 122 

درصد است.
اگــر همزمان بــا در نظر گرفتن 
این آمار اســتانی، به جدول »پوشش 

جمعیتــی اپراتورهای همــراه اول و 
ایرانســل« به عنوان دو اپراتور اصلی 
و غالــب کشــور در تکنولوژی های 
مختلــف نیز نگاهی بیندازیم، متوجه 
نکات ظریفی در حوزه سرمایه گذاری 

آنها می شویم.
برای شفاف شــدن این بحث، 
عملکرد اپراتورها و وضعیت پوشش 
جمعیتی آنها در تکنولوژی نسل های 
ســوم و چهارم را برگرفته از گزارش 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی بررسی می کنیم.
همراه اول تا پایان ســه ماهه اول 
سال 1401، با زیر بار بردن بیش از 1۸ 
هزار ســایت G4 توانسته ۸1 درصد 
جمعیت کشــور را تحت پوشــش 
خدمات این نســل از فناوری درآورد 
و همچنیــن با بهره برداری بیش از 20 
هزار سایت ارتباطی G3، ۸5 درصد 
حوزه جمعیتی کشور را نیز با این نسل 
از فناوری تحت پوشش خدمات خود 

قرار دهد.
G3 و G4 همراه اول در کدام 

استان ها بهتر است؟
بیشترین پوشش جمعیتی اپراتور 
 G4 اول تلفن همراه کشور در حوزه

مربوط به استان های تهران با ضریب 
نفــوذ 99 درصد، البرز با 9۸ درصد و 

قم با 97 درصد است.
 ،G3 همچنیــن در تکنولوژی
بیشــترین ضریب نفوذ همراه اول در 
استان های تهران و البرز با 99 درصد 

و قم با 9۸ درصد است.
اســتان های مــورد توجه 
G4 و G3 ایرانسل برای توسعه
در ادامه »ایرانســل« نیز تا پایان 
ســه ماه اول ســالجاری بــا زیر بار 
بــردن بیش از 31 هزار ســایت برای 
تکنولوژی نســل های سوم و چهارم 
ارتباطی، بــه ترتیب ۸3 و 61 درصد 
جمعیت کشــور را تحت پوشــش 
 خدمــات ایــن نســل ها درآورده 

است .
پوشــش  وضعیت  براســاس 
جمعیتــی تکنولوژی نســل چهارم 
اپراتور دوم ارتباطی، در اســتان های 
قم، تهــران و البرز به ترتیب، ضریب 
نفوذهای 90، ۸3 و 75 درصدی را به 

ثبت رسانده است.
همچنین در پوشش تکنولوژی 
نسل سوم ارتباطی نیز این اپراتور در 
استان تهران با 96 درصد، البرز و قم با 

95 درصد، توانسته بیشترین پوشش 
را رقم بزند.

در  اول  اســتان   3
ســرمایه گذاری اپراتورها کدام 

هستند؟
با کمــی دقــت بــه آمارهای 
اســتانی ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی درباره »اشــتراک 
پهن باند سیار« و »عملکرد اپراتورها 
در تکنولــوژی نســل های ســوم و 
چهارم«، می توان بــه تحلیلی از نوع 
ســرمایه گذاری اپراتورهای ارتباطی 

کشور رسید.
هــر دو اپراتــور همــراه اول و 
ایرانســل بیشــترین امکانات خود 
جهت توســعه اینترنت را در اســتان 
هایــی قــرار داده انــد کــه ضریب 
 نفــوذ آنها جــزو 5 اســتان اول بوده 

است.
طبق آمار کلی اشتراک پهن باند 
سیار، اســتان های »تهران«، »البرز«، 
»خراسان شــمالی«، »قزوین« و »قم« 
بیشترین ضریب نفوذ پهن باند سیار 
را بــه خود اختصــاص داده اند که از 
بین این اســتان ها »تهران«، »البرز« و 
»قم« از طــرف اپراتورها مورد توجه 

بیشتری قرار گرفته است.
این نوع ســرمایه  گذاری نه تنها 
موجــب خدمات دهی بهتــر آنها در 
اســتان های پر اشتراک می شود، بلکه 
نتیجه آن نیز سود بیشتر کسب وکاری 

اپراتورها خواهد بود .
همچنیــن در آخــر الزم به ذکر 
اســت که با توجه به آماری که در این 
گزارش ارائه شده، عملکرد همراه اول 
در بین استان هایی که مشترک بیشتری 
دارند نیز از اپراتور ایرانسل بهتر عمل 
کرده و درصد پوشــش دهی بســیار 
باالتری را در مقایســه با دیگری، در 

استان های کشور فراهم آورده است.
بنابرایــن می تــوان اینگونــه 
نتیجه گیــری کرد که همــراه اول در 
تکنولوژی نسل چهارم، با پوشش ۸1 
درصدی جمعیت نســبت به پوشش 
61 درصدی ایرانسل عملکرد بهتری 

را رقم زده است.
ایــن اختــالف در پوشــش 
جمعیتی تکنولوژی نســل سوم نیز 
به چشــم می خورد؛ همــراه اول در 
این تکنولــوژی ۸5 درصد جمعیت 
و ایرانســل ۸3 درصد را پوشش داده 

است.
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علمی و آموزشی4

علمــی و آموزشــی- احمد 
محمــودزاده گفت: آموزش و پرورش 
در جهــان امــروز از اهمیت بی بدیلی 
برخوردار اســت؛ به گونه ای که کلید 
پیشرفت و تعالی همه کشورها منوط به 
بالندگی و پیشرفت آموزش و پرورش 
آن کشــور و تربیت نسلی آگاه و متعهد 
به عنوان خروجی نیروی انســانی این 

سازمان عظیم است.
وی افزود: در همه کشورها نگاه به 
نیروی انسانی، نگاهی هدفمند و عامل 
توسعه و بالندگی است. در نظام مقدس 

جمهوری اســالمی، اسناد باالدستی و 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 
نیروی انسانی عامل خودسازی، جامعه 

سازی و تمدن سازی است.
وی با بیان این که بخشــی از این 
نیروی انســانی در مجموعه مدارس و 
مراکز غیردولتی تربیت، رشــد تعالی و 
تحویل آن ها به اجتماع شکل می پذیرد، 
افزود: هم اکنون نگاه های مختلفی به این 
حوزه وجود دارد و برخی از متخصصین 
و دغدغــه مندان حوزه تعلیم و تربیت 
وجــود مدارس غیردولتــی را کمکی 

شــایان برای آموزش و پرورش و نظام 
تعلیم و تربیت دانســته و عین عدالت 
آموزشــی تعبیر می کننــد. و در مقابل 
عده ای بر این باورند که ایجاد مدارس 
غیردولتی باعث ایجاد شکاف طبقاتی 
و دسترسی طبقه مرفه به آموزش های 
بهتر می شــود و انتقاداتی به این حوزه 

وارد می کنند.
محمودزاده گفت: با توجه به اسناد 
باالدستی و برنامه دولت مردمی سیزدهم 
و برنامه های وزیــر محترم آموزش و 
پرورش ساماندهی مدارس غیردولتی را 

در برنامه کاری داریم تا بتوانیم بسیاری 
از نقدهای که برمدارس غیردولتی می 
شود را مرتفع ســازیم. هرچند برخی 

از مدارس غیردولتی بســیار پیشرو و 
همگام با نظام تعلیم و تربیت رســمی 
کشور هستند و برنامه های آموزشی و 

پرورشی آن ها هماهنگ با برنامه های 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

است.

رئیس ســازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی و توســعه مشــارکت های 
مردمی گفت: در سازمان دنبال سه نوع 
رویکرد و برنامه هستیم که یکی از برنامه 
ها تغییرات در قوانین و مقررات مدارس 
غیردولتی با رویکرد تسهیل امور و مانع 
زدایی و همگانی شــدن مشــارکت و 
مردمی سازی نظام حکمرانی آموزش 
و پــرورش اســت و رویکــرد دوم و 
محور دومی که ما در مجموعه مدارس 
غیردولتی دنبال آن هستیم بحث کیفی 
سازی مجوزهای مدارس حقیقی است.
وی اضافه کرد: آموزش و پرورش 
بخشی از مسئولیت های خطیر آموزشی 
و پرورشی خود را به مدارس غیردولتی 
واگذار کرده اســت. بنابراین موسسین 
مدارس غیردولتی باید واجد شرایط و 
صاحب صالحیت باشند و مجوزهایی 
که صادر می شــود نباید محل درآمد و 
بنگاه اقتصادی برای بعضی ها باشــد. 
اگر قرار اســت که واگذاری بخشــی 
از ماموریــت های خطیر آموزشــی و 
پرورشــی به بخــش غیردولتی اتفاق 
بیفتد کســانی متولیان این امر شوند که 
صالحیــت حرفه ای ایــن موضوع را 
داشته باشــند. تا بتوانند دانش آموزانی 
شش ساحتی و در تراز انقالب اسالمی 

تربیت کنند.
او گفت: در کنار اعطای مجوزهای 
با کیفیت حقیقی، سیاست و برنامه بعدی 
ما گسترش مدارس غیردولتی حقوقی 
وابسته به ارگان ها و موسسات آموزشی 
دولتی، فرهنگی، مذهبی، دانشگاهی و... 
است و ما همواره اقرار داریم که پیگیری 
و انجام ماموریت تعلیم و تربیت آینده 
سازان این مرز و بوم، به تنهایی از عهده 
آموزش و پرورش بر نمی آید و این امر 
خطیر نیازمند مشارکت همه ذی نفعان 
است. توفیقات خوبی هم در این راستا 

حاصل شده است.
وی ادامه داد: در راســتای مردمی 
ســازی نظــام حکمرانــی آموزش و 
پــرورش، به دنبال مدارس غیرانتفاعی 
عام المنفعه هستیم تا بتوانیم در جهت 
سیاست ها و شعارهای دولت سیزدهم 
مدارس غیردولتی را گســترش دهیم 
کــه در خدمت خانواده بی بضاعت، و 
دانش آموزانی که عالقمند به تحصیل 
در مــدارس باکیفیت هســتند و توان 
پرداخت شهریه را ندارند، باشند. هدف 
ما ساماندهی کشوری آن با عنوان فعال 
سازی ظرفیت های مردمی با راهبری و 
نظارت مردم اســت که در سند تحولی 

دولت بر آن تاکید شده است.

ساماندهی مدارس
 غیر دولتی با محوریت اجرایی 

سازی سند تحول بنیادین
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: با توجه به اسناد باالدستی و برنامه های وزیر آموزش 

و پرورش، ساماندهی مدارس غیر دولتی را در برنامه کاری خود قرار داده ایم.

در راستای مردمی ســازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش، به دنبال مدارس غیرانتفاعی 
عام المنفعه هســتیم تا بتوانیم در جهت سیاســت ها و شــعارهای دولت سیزدهم مدارس 
غیردولتــی را گســترش دهیم کــه در خدمت خانــواده بی بضاعت، و دانــش آموزانی که 
عالقمند به تحصیل در مدارس باکیفیت هســتند و توان پرداخت شــهریه را ندارند، باشند.
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خودروی پرنده پرسرعت برای خرید 
آماده شد

گروه علمی و آموزشی- ایده ماشینی که در عرض سه دقیقه به هواپیما 
تبدیل می شــود، مانند یک رویا به نظر می رسد. اما یک شرکت تجاری این 

ایده را عملیاتی کرده است.
تصور کنید در ساعات اوج ترافیک در حال رانندگی هستید. خودروی 
شما هشدار ترافیک ورودی را دریافت کرده و تغییر شکل داده و مانند هواپیما 

به آسمان می رود. 
در نتیجه از مشکالتی مانند تأخیر مسافران، عوارضی و تأخیر در ساخت 

و ساز خیابان های جدید سبقت می گیرید.
این هفته پس از 14 ســال طراحی، تحقیق و توســعه و جذب سرمایه، 
 ،Switchblade شرکت آمریکایی سامسون اسکای، خالق خودروی پرنده
اعالم کرد که پس از بازرســی توســط انجمن فدرال هوانوردی امریکا این 
خودرو با موفقیت آزمون تاکســی پرسرعت را به پایان رساند و آماده پرواز 
است.شتاب سریع و مناسب برای پرواز، آزمون موفق ترمز و حداکثر سرعت 

140 کیلومتر در ساعت از 
جملــه ویژگی هــای این 

خودروی پرنده است.
تا به حــال 2000 

نفــر در آمریکا برای 
این خودروی  خرید 

پرنــده ثبت نام کــرده اند و 
قیمت اعالم شده آن در حدود 

170 هزار دالر است.


