
 گــروه  علمی و آموزشــی -  
بررســی وب سایت iFixit از قطعات 
بکار رفتــه در مدل هــای آیفون ۱۴، 
نشــان می دهد جدیدترین نسل این 
گوشــی پرچمدار حاوی یک تراشه 
مودم کوالکام و تراشــه های طراحی 

سفارشی اپل است.
اپــل مدل های آیفون ۱۴ را روز 

جمعه عرضه کرد. یکی از قابلیت های 
مهــم این گوشــی، امــکان اتصال به 
ماهواره برای ارسال پیامهای اضطراری 
در شرایطی است که وای فای یا شبکه 

سلوالری برای اتصال وجود ندارد.
اپل اوایــل ماه میــادی جاری 
اعــام کرد کــه مدل هــای آیفون ۱۴ 
حاوی سخت افزاری جدیدی هستند 
که امکال ارســال پیام اضطــراری را 
فراهــم می کنند و اپل قصد دارد با یک 

به روزرسانی نرم افزاری در نوامبر، این 
سرویس را فراهم کند اما این شرکت به 
جزئیات سخت افزار ویژه ماهواره در 

این گوشی اشاره نکرده بود.
وب ســایت iFixit که قطعات 
آیفون و محصوالت الکترونیکی دیگر 

را تجزیــه و تحلیــل می کند تا راحتی 
تعمیــر آنهــا را ارزیابی کنــد، این بار 
ســراغ مدل آیفون ۱۴ پرو مکس رفت 
و بررسی این وب سایت نشان داد در 

این گوشی یک تراشه مودم ایکس ۶۵ 
کوالکام وجود دارد.

تراشه کوالکام، اتصال ۵G برای 
شــبکه های سلوالری را فراهم می کند 
اما قادر اســت از باند ان ۵۳ استفاده کند 
که باند مورد استفاده توسط ماهواره های 
شــرکت گلوبال استار است.  بر اساس 
گزارش رویترز، گلوبال استار اوایل ماه 

میادی جــاری توافقی با اپل را اعام 
کــرد که تحت این قــرارداد، اپل از ۸۵ 
درصد ظرفیت شبکه ماهواره ای گلوبال 
اســتار برای فراهم کردن امکان ارسال 
پیام اضطراری جدید استفاده می کند. 
اپل در بیانیه ای به رویترز اعام 
کرد ســخت افزار و نرم 
افزار اختصاصی بیشتری 
در آیفون ۱۴ برای قابلیت 
ارســال پیام جدید وجود 

دارد. 
 آیفــون ۱۴ دارای یــک قطعــه 
فرکانــس رادیویی سفارشــی و نرم 
افزار جدیدی اســت که کاما توسط 
اپل طراحی شــده اند و به اتفاق، امکان 
ارسال پیام اضطراری از طریق ماهواره 
در مدلهــای جدید آیفون ۱۴ را فراهم 

می کنند.

گروه  علمی و آموزشی - چین 
اخیــرا پــروژه ای را روی ۸ خــودرو 
آزمایش کرده اســت که با اســتفاده از 
جریان مغناطیسی ۳۵ سانتی متر از زمین 
فاصله گرفته و سرعت حرکتشان تا ۲۴۰ 
کیلومتر برساعت می رسد. خبرگزاری 
رسمی چین اعام کرد رؤیای ساخت 
ماشــین پرنده به واقعیت نزدیک شده 
بــه طوری که چین پــروژه ای را اخیراً 
آزمایش کــرده که براســاس آن یک 
خودرو با استفاده از جریان مغناطیسی 

توانسته است ۳۵ ســانتی متر از زمین 
فاصله گرفته و حرکت کند.

 محققان چینی در دانشگاه جنوب 
غربــی جیائوتنگ در چنگــدو، هفته 
گذشــته آزمایش های جاده ای را روی 
خودروهای اصاح شده انجام دادند که 
با استفاده از نیروی مغناطیسی حدود ۳۵ 
میلی متر بر روی یک راه آهن باال می آیند. 
محققان ســدان ها را بــا آهن رباهای 
قدرتمندی که روی کف خودرو نصب 
کردند به خودروها اجازه می داد از روی 

یک مســیر ریلی به طول حدود ۵ مایل 
پرواز کنند. این طرح بر روی ۸ خودرو 
مورد بررســی قرار گرفته است که در 

یکی از خود روها ســرعت حرکت به 
۱۴۳ مایل در ساعت یا ۲۴۰ کیلومتر در 

ساعت رسیده است.

گــروه  علمی و آموزشــی - 
ستاره شناسان با کشف روش جدیدی 
برای رصد سیارات نوظهور به شواهدی 
از وجود یک سیاره کوچک و نوپا مشابه 

نپتون یا زحل دست یافتند.
و  ستاره شناســان  گفتــه  بــه 
فیزیکدان هــای کیهانــی، ســیاره ها 
پیش ســیاره ای  قرص هــای  در 
)protoplanetary disks( متولــد 
می شوند که در واقع حلقه هایی از گرد 

و غبار و گاز در پیرامون ستارگان جوان 
و نوپا هســتند. هر چند صدها مورد از 
این قرص ها در سراسر کیهان شناسایی 
شــده اند اما رصد تولد و شکل گیری 
واقعی سیارات در این محیط ها دشوار 

بوده است.
اکنــون ستاره شناســان در مرکز 
 )CfA( فیزیــک کیهانــی هــاروارد
آمریــکا یــک روش جدیــد بــرای 
شناســایی ســیارات کوچــک پنهان 

شــده در قرص های پیش ســیاره ای 
)protoplanetary disks( ابــداع 
کردنــد و از این طریق به شــواهدی از 
وجود یک سیاره کوچک مشابه نپتون 
یا زحل دست یافتند.محققان می گویند 
ردیابی و رصد مستقیم سیارات جوان و 
نوپا کاری چالشــی است و تاکنون تنها 
در یک یــا دو مورد موفق بوده اند. این 
ســیارات در الیه های ضخیمی از گاز 
و غبار قرار دارند و مشــاهده آنها بسیار 

دشوار است ، اما در عوض دانشمندان 
باید به دنبال سرنخ های دیگر از وجود 
یا تشکیل این سیارات در زیرغبار باشند.

اکنون آنها بــا مدل های رایانه ای 
می تواننــد به وجود ســیارات نوپا پی 
ببرند. با این روش یک ســیاره نوپا به 
اندازه حدود نپتون یا زحل رصد شده که 
در حدود یک تا سه میلیون سال قدمت 
دارد و در مقایسه با سیارات دیگر جوان 

محسوب می شود.
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گروه علمی و آموزشی- محمد 
مهــدی کاظمی گفت: بازگشــایی 
مدارس یکی از ابر پروژه های وزارت 
آموزش وپرورش است که زمینه سازی 
حضور ۱۶ میلیون دانش آموز و ۹۰۰ 
هزار فرهنگی را در ۱۲۰ هزار مدرسه 
فراهم کرده اســت. ایــن کار نیازمند 
برنامه ریزی منســجم است وزارت 
آموزش وپــرورش از ابتدی امســال 
زمینه سازی سال تحصیلی را انجام داد 
تا با این برنامه ریزی ها مهر بانشاطی را 

پــس از ۲۵ ماه آموزش غیرحضوری 
که باعث اخــال در یادگیری دانش 

آموزان نیز شده بود عملی کنیم.
او گفــت: طــرح ملــی آغاز 
بازگشــایی مدارس را روز شنبه دوم 
مهــر که مصادف با هفته دفاع مقدس 
اســت اجرایی می کنیم  و حتی تحت 
این عنوان زنگ آغاز ســال تحصیلی 
زده می شــود. جشن شــکوفه ها را 
نیز پنج شــنبه ۳۱ شــهریور خواهیم 
داشــت و همچنیــن کودکانی که به 

پیش دبســتانی ورود خواهند کرد ۳۰ 
مهر تحت عنوان جشن غنچه ها جشن 

خود را برگزار می کنند.
او ادامــه داد: از ۱۶ میلیون و ۳۰ 
هزار دانــش آموزی که برای ســال 
تحصیلی جدیــد پیش بینی حضور 
آن ها را داریم ۱۵ میلیون و ۲۱۵ هزار 
دانش آمــوز یعنی چیــزی حدود ۹۵ 
درصد ثبت نــام کردند که ۴۹ درصد 
این افــراد دختران و مابقی پســران 
هستند. ۳ میلیون و پانصد و ۳۰ هزار 

دانش آموز نیز کــه ۲۳ درصد دانش 
آموزان را تشکیل می دهند در مناطق 
روستایی و عشایری تحصیل خواهند 

کرد.
کاظمــی دربــاره تمهیــدات 
آموزش وپرورش برای سال تحصیلی 

جدیــد با توجه بــه همه گیری کرونا 
گفت: تا پایان سال تحصیلی گذشته 
بیــش از ۸۰ درصد دانــش آموزان 
باالی ۱۲ ســال دز دوم واکسن را نیز 

دریافت کرده بودند و اکنون موضوع 
واکسیناســیون اجبــاری نیســت و 
اختیاری است. اما توصیه می کنیم به 
همــه ی دانش آموزان که دز یادآور را 

تزریق کنند.
او ادامــه داد: با توجــه به آن که 

وزارت بهداشت برای دانش آموزان 
زیر ۱۲ ســال نیز واکسنی را مناسب 
تشــخیص دادند توصیه می کنیم این 
دانش آموزان نیز یک دز واکســن را 

تزریــق کنند. توصیه می کنیم در کنار 
موضوع واکسیناسیون بهداشت فردی 

را تمامی دانش آموزان رعایت کنند.
او گفت: موضوع تهویه کاس ها 
نیز بســیار مهم اســت و با نصب و 
خریداری شده  تهویه های  راه اندازی 

از طرف سازمان نوسازی این موضوع 
نیز پیش بینی شــده و امیدواریم بدون 
مشــکل مانند فروردیــن مدارس را 

بازگشایی کنیم.

او گفت: در فروردین ۹۴ درصد 
دانش آموزان در مدارس حضور پیدا 
کردنــد و با توجه به آن که در آن زمان 
در پیک کرونا بودیم و مشاهده کردیم 
و دانش آموزان و فرهنگیان به بهترین 

نحو رعایت کردند.
ایــام  در  گفــت:  کاظمــی 
غیرحضوری بودن مــدارس دانش 
آموزان ما در یادگیری با مشــکاتی 
مواجه بودنــد و برنامه هایی نیز برای 
جبران این موضوع داشــتیم و طرح 
تثبیت یادگیری را برای دانش آموزان 
در تابســتان اجرا و رایــگان برگزار 
کردیم و امیدواریم توانســته باشــیم 
اختاالتی که بــرای یادگیری دانش 

آموزان بوده را  جبران کرده باشیم.
او افزود: پوشش تحصیلی برای 
تمامی دانــش آموزان از اولویت های 
مهــم ما اســت و در همین راســتا ۲ 
طرح در آموزش متوســطه خصوصًا 
متوســطه دوم پیش بینی کردیم که از 
بهترین دبیران تحــت عنوان پویش 
جهاد علمی همچنین طرح احســان 
دانش بــرای دانش آمــوزان مناطق 
کمتر برخوردار استفاده شود و ضمن 
آن که به دنبال شناسایی دانش آموزانی 
هســتیم که بازمانده از تحصیل شدند 
و هدف گــذاری کردیــم که حداقل 
حــدود ۴۰ هــزار دانش آمــوز را به 

تحصیل بازگردانیم؛ و سایر دستگاه ها 
نیز در راه می توانند کمک کننده برای 

ما باشند.
او گفت:۹۱ درصد دانش آموزان 
در دوره اول متوسطه و ۸۲ درصد در 
دوره دوم متوســطه تحت پوشــش 
تحصیلی هســتند و به دنبال افزایش 
این موضوع و همچنین ارتقای کیفی 
آموزش در راستای سند تحول دولت 
هستیم. دسترســی آموزشی حداقل 
فعالیت آموزشــی است که ما وظیفه 

داریم آن را عملی کنیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش 
گفت: بخشــی از مشــکات تأمین 
نیــروی انســانی را از طریــق فارغ 
التحصیان دانشگاه فرهنگیان است 
که این عدد برای شروع سال تحصیلی 
حدود ۲۵ هزار نفر اســت و ۳۴ هزار 
نفر معلــم از طریق ماده ۲۸ امســال 
جذب شــدند و اکنون در دوره های 
مهــارت آموزی هســتند که فعالیت 
خود را در آغاز سال تحصیلی شروع 
می کنند و بخشی از نیروی انسانی هم 
از ساعت غیر موظف همکاران شاغل 
و بازنشســته اســت که در دوره های 
ابتدایی و متوسطه استفاده خواهد شد. 
استفاده از ظرفیت همکاران بازنشسته 
نیز بخشی از کمبودهای ما را تکمیل 

خواهد کرد.

واکسیناسیون دانش آموزان اختیاری است ؛ 

جبران کمبود نیروی  وزارت 
آموزش و پرورش با بازنشسته ها

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت:تزریق واکسن برای دانش آموزان اجباری نیست، 
اما توصیه می شود دانش آموزان یک دز واکسن را تزریق کنند.

 تا پایان ســال تحصیلی گذشــته بیــش از ۸۰ درصد دانــش آموزان باالی ۱۲ ســال دز دوم 
واکســن را نیــز دریافت کــرده بودند و اکنون موضوع واکسیناســیون اجباری نیســت و 
اختیاری اســت. امــا توصیه می کنیم به همه ی دانــش آموزان که دز یــادآور را تزریق کنند.
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رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

۵۰ تا ۱۲۰ هزار تومان، هزینه کتاب های درسی در 
سال تحصیلی ۱۴۰۱

گروه علمی و آموزشی- رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: هزینه  بسته های کتب درسی 
متفاوت است و نسبت به سال گذشته میانگین ۲۲ درصد افزایش قیمت داشته ایم.

لطیفــی در ارتبــاط بــا تاخیــر در رســیدن کتاب های درســی به دســت دانــش آموزان گفــت: تاخیر 
 و توزیــع نامناســب کتاب ها ۱۰ تــا ۱۲ دلیل مختلف دارد. یکی از آن ها مســئله انتخاب رشــته دانش آموزان 

است.
او ادامه داد: هر ســال کتاب ها را بر اســاس یک برآورد منتشــر می کنیم؛ اما آیا این که دقیقا به موقع انتخاب 
رشته انجام دهند و در زمان مناسب ثبت نام خود را قطعی کنند، یا اطاعات افراد در سامانه ثبت نام کامل باشد؛ 

عواملی هستند که در تاخیر رسیدن کتاب ها به دانش آموزان تاثیر گذارند.
او افزود: در ســال گذشــته ســامانه ثبت نام آموزش و پرورش اختاالتی داشت، اما امسال این سامانه هیچ 
اختالی نداشته است. البته این موضوع که فرآیند توزیع به موقع انجام نمی شود بستگی به فرآیند ثبت نام دارد.

او افــزود: تعــدادی از خانواده ها که چیزی حدود یک میلیون نفر هســتند، هنوز ثبت ســفارش کتاب های 
 درســی را انجام نداده اند. در حالی که بیش از ۱۴ میلیون نفر ثبت ســفارش کتب درســی خود را در سامانه انجام 

داده اند.
لطیفی درباره هزینه کتب درســی گفت: هزینه بســته های کتب درسی متفاوت است و نسبت به سال گذشته 
میانگین ۲۲ درصد افزایش قیمت داشــته ایم. از ۵۰ تا ۱۲۰ هزار تومان هزینه کتاب های درســی برای خانواده ها 

است.
لطیفــی دربــاره تعویــض کتاب هــای کهنه با نو در مــدارس گفت: ایــن موضوع در ســازمان پژوهش 
و برنامــه ریــزی نیســت؛ امــا بعضــی مــدارس ایــن کار را انجــام می دهند. مــدارس بعضــی کتاب های 
 کهنــه را دریافــت می کننــد و بــرای بازیافت اســتفاده می کنند تا بخشــی از ایــن کاغذ بــرای تولید مجدد 

بازگردد.

مودم ماهواره ای کوالکام و تراشه رادیویی اپل؛

کالبدشکافی آیفون ۱۴

چین خودروی پرنده ساخت

 

 گروه  علمی و آموزشــی-  
پژوهش هــای جدید دانشــمندان 
علم رباتیک حاکی از این اســت که 
توانایی صحبت کــردن ربات های 
انســان نما باعث می شود انسان ها 

بیشتر به آن ها اعتماد کنند.
به مــرور زمان کــه ربات ها 
به صــورت فزاینده ای پیشــرفته 
می شوند، احتماالً پایشان به خانه ها، 
ادارات، مراکز تجاری، فرودگاه ها 
و مراکز درمانی باز می شــود. آنچه 
در این میان برای دانشــمندان علم 
رباتیک اهمیت دارد، این اســت که 
انســان ها به ربات ها اعتماد کنند تا 
بتوان استفاده گســترده از آن ها را 

رواج داد.
پژوهشــگران دانشــگاه الند 
در ســوئد به تازگی پژوهشی انجام 
داده انــد تا دریابند چــه چیزی بر 
اعتماد انســان ها بــر ربات ها تأثیر 

می گــذارد. آن ها بــه طور خاص 
تاش کردند تا مطمئن شــوند که 
آیا توانایی صحبت کردن یک ربات 
انســان نما بر اعتماد انسان ها به آن 

تأثیر می گذارد یا خیر.
پژوهش هــای قبلــی حاکی 
از ایــن بود که اعتماد انســان ها به 
ربات های انسان نما به این بستگی 
دارد کــه آن ها را چقــدر باهوش 
می داننــد؛ بنابراین پژوهشــگران 
تصمیــم گرفتند در این پژوهش بر 
این موضوع تمرکز کنند که توانایی 
صحبت کردن یک ربات، که نشانه 
هوش در نظر گرفته می شود، چقدر 
بر اعتماد انسان ها به آن ها تأثیر دارد.
های  آزمایش  پژوهشــگران 
خــود را بــا ربات هایی بــا رفتار 
معیوب انجام دادنــد. هنگامی که 
ربات ها صحبت نمی کردند، افراد، 
کمتر به آن ها اعتماد می کردند و به 

رفتار معیوب آن ها توجه می کردند. 
این نتیجه گویای این بود که توانایی 
ربات ها برای تکلم احتماالً اعتماد 
افراد شرکت کننده در پژوهش را به 

آن ها افزایش می دهد.
پژوهشــگران بــه هریک از 
شرکت کنندگان یک ویدیو از ربات 
انســان نما با رفتار معیوب یا رفتار 
غیرمعیوب نشان دادند. ربات هایی 
که حرف می زدند، مطالبی را راجع 
به یکی از وسایلی که به آن ها نشان 
داده شــده بود،  ارائــه می کردند. 
پــس از مشــاهده  ایــن ویدیو، 
افــراد شــرکت کننده در پژوهش، 
پرسشنامه هایی را پر کردند که برای 

تخمین اعتماد آن ها به ربات ها 
همچنین نظــر آن ها راجع به 
دوست داشتنی بودن  هوش، 
و جانــدار بــودن ربات ها 

طراحی شده بود.

۲۲۷ نفــر در ایــن پژوهش 
شــرکت کردنــد. هنگامی که 
پژوهشــگران پاسخ های آنان 
را تجزیه وتحلیــل کردند، 
دریافتند که شرکت کنندگان 
بیــش از همه به ربات هایی 
اعتمــاد می کنند کــه رفتار 
معیوب ندارنــد. جالب این 
بود که هنگامی که یک ربات 
با رفتــار معیوب می توانســت 
صحبــت کند، شــرکت کنندگان 
تقریبــاً به انــدازه یک ربات با 
رفتــار غیر معیــوب به آن 
اعتماد داشتند.

آیا توانایی تکلم ربات ها بر میزان اعتماد انسان ها به آن ها 
تأثیر می گذارد؟

ستاره شناسان شواهدی از تشکیل یک سیاره نوپا کشف کردند


