
گروه علمی و آموزشــی- در 
سال آینده سه روند جدید در عرصه 

فناوری دنبال خواهد شد.
هر ســال، بســیاری از شرکت 
هــا به دنبــال اضافه کــردن به روز 
رســانی ها و نسخه های بیشتری به 
دستگاه های مختلف خود هستند و 
منطقی اســت که روندهای فناوری 
 جدیــدی در ســال ۲۰۲۳ نمایــان 

شود.
در ایــن گزارش ســه روند 
بزرگ وجدید فناوری در ســال 

۲۰۲۳ آورده شده است:
گوشی های تاشو

گوشــی های هوشــمند تاشو 
مدتی اســت که وجــود دارند، اما 
همچنــان بخش کوچکــی از بازار 
کلــی هســتند. انتظار مــی رود این 
روند با افزایش بیشــتر تولید گوشی 

های تاشو در ســال آینده به ویژه با 
افزایــش تمایل مصــرف کنندگان 
 بــه خرید این نوع گوشــی ها ادامه 

یابد.
واقعیت مجــازی، واقعیت 

افزوده و متاورس
شرکت های فناوری پول زیادی 
را صــرف فنــاوری هــای واقعیت 
مجازی، واقعیت افزوده و متاورس، 
به ویژه با پیشــرفت این فناوری ها 
پس از گســترش فناوری هدست و 
سهولت اســتفاده از برنامه های آن 

می کند.
اما بزرگترین مشکل این است 
کــه عالقه و اعتمــاد مصرف کننده 
هنوز در این زمینه کم است، بنابراین 
ایجاد اعتماد مصرف کننده و توضیح 
اینکه چرا مــردم می خواهند به این 
فناوری دســت یابند، اولویت باالیی 

برای شــکوفایی این نــوع فناوری 
است.

محاسبات جانبی
محاســبات جانبی یک مفهوم 
انقالبــی جدید اســت کــه افراد را 
در تعامــل بــا انواع فنــاوری، اعم 

از کامپیوتــر، تلفــن، سیســتم ها و 
برنامه ها، و تجهیــزات الکترونیکی 
به عصــر جدیدی ســوق می دهد، 
که همگی در ترکیبــی از فناوری ها 
 دخیل هســتند که گسترش خواهند 

یافت.

گــروه علمی و آموزشــی- 
اســتفاده از جعبه دنده دستی موجب 
شــده تا دستیابی به بیشینه گشتاور که 
می تواند 1۰۰ نیوتن متر بیشتر از عدد 
اعالمی برای این خودرو باشــد، غیر 
ممکن شــود اما به هــر ترتیب لذت 
رانندگی اســپرت هــدف اصلی این 

پروژه است.
ب ام و از اســپرت خاص خود 
 ۳.۰ BMW ۲۰۲۳ بــا نــام کامــل
CSL رونمایی کرده است. همانطور 

که مشــاهده می کنید، تزئینات بدنه 
مخاطب را به یاد نمونه های کالسیک 
ب ام و E9 موتور اسپرت در دهه 7۰ 

میالدی می اندازد.
در ســی اس ال مــدل ۲۰۲۳ از 
چراغ هــای اصلی جلو بــا گرافیک 
داخلی لیزری اســتفاده شده که مشابه 
آن را در ام4 ســی اس ال دیده بودیم. 
رینــگ های ۲۰ اینچی اختصاصی در 
محور جلــو و ۲1 اینچی برای محور 
عقــب، منظره نمــای جانبی را بهبود 

داده است. این رینگ های آلومینیومی 
طالیی از الگوی Y شکل استفاده می 
کنند و با الســتیک های حرفه ای برند 

پیرلی هماهنگ شده اند.
رنگ پروژه نیز از کد اختصاصی 
ســفید آلپین و گرافیک بدنه سنتی ام 
شــکل گرفته اســت. اما در رابطه با 
پیشــرانه همه چیز هیجان انگیزتر می 
شود زیرا باواریایی ها اینجا از قویترین 
تپنده 6 ســیلندر توربودوقلو ۳ لیتری 
استاندارد خود اســتفاده کرده اند که 

برابر با 55۳ اسب بخار خروجی و 55۰ 
نیوتن متر گشتاور دارد. این مجموعه 
با جعبه دنده 6 سرعته دستی هماهنگ 
شــده تا لذت راننده کامال به میل خود 
این هیوالی آلمانی را کنترل کند.البته 
اســتفاده از جعبه دنده دستی موجب 
شــده تا دستیابی به بیشینه گشتاور که 
می تواند 1۰۰ نیوتن متر بیشتر از عدد 
اعالمی برای این خودرو باشــد، غیر 
ممکن شــود اما به هــر ترتیب لذت 
رانندگی اســپرت هــدف اصلی این 

پروژه است.
جعبه دنده بوســیله دیفرانسیل 
تقویت شــده M با محــور عقب در 
ارتباط اســت. وظیفه کنترل و توقف 
ب ام و ۳.۰ سی اس ال برعهده سیستم 
کربن-ســرامیک اســت که عملکرد 
بینظیری را ارائه می دهد. سیستم تعلیق 
M اســپرت تطبیقی نیز یکی دیگر  از 

ویژگی های ب ام و جدید است.
 از این خودرو تنها 5۰ دســتگاه 

تولید خواهد شد.

گــروه علمی و آموزشــی-  
گروهی از محققان روی نسخه های 
ســاده و ارزان ژنراتورهای کوچک 
برق تماسی کار می کنند که با کمک 
نوارچسب دو طرفه موجود در بازار 

ساخته می شوند.
عملکرد ایــن ژنراتورها برای 
تولید برق با نســخه های پیچیده تر 

قابل مقایسه است.
ژنراتورهــای برق تماســی با 
توانایی تبدیل اصطــکاک به مقدار 
اندکی الکتریسیته احتماال در آینده در 
لباس هایی به کار می روند که حرکت 
فرد را به بــرق تبدیل می کنند یا در 
ایمپلنت هــای مغزی بدون باتری و 

موارد دیگر به کار می روند.
تاکنون نســخه های متعددی از 
ژنراتورهای برق تماســی با توجه به 
این دیدگاه ساخته شده که برخی مواد 
هنــگام مالش با ماده ای دیگر دارای 
بار الکتریکی می شوند مانند بادکنک 
و مــو. طبق تحقیق جدید طرح های 
مذکور شــامل تنظیماتــی پیچیده 

برای قطعات گرانقیمت هســتند و 
 همچنین میزان برق محدودی تولید 

می کنند.
گروهــی از محققان دانشــگاه 
آالباما به رهبری گانگ وانگ اکنون 
یک نسخه ســاده تر ابداع کرده اند. 
ژنراتور این پژوهشــگران براساس 
تحقیقات قبلی ساخته شده که نشان 
مــی دهد این سیســتم را می توان از 
نوار چسب، پالستیک و فلز ساخت. 
اما آنها قطعات ژنراتور را طوری کنار 
یکدیگر قرار دادند که عملکرد آن با 
ژنراتورهای پیچیده تر و گرانقیمت 

تر برابری می کند.
طرح اصلی ژنراتور برق تماسی 
شامل یک نوار چسب دو طرفه یک 
ورقه پالســتیک اســت که بین دو 
صفحه آلومینیوم قرار گرفته اســت. 
فشــار این صفحات روی یکدیگر و 
جــدا کردن آنهــا از یکدیگر به طور 
لحظــه ای نوعی جرقه ایجاد می کند 
و میزان فشاری که به طور مستقیم به 
کار می رود روی میزان برق تولیدی 

تاثیر می گذارد.
یک نســخه از ژنراتور شــامل 
دوالکتــرود برای تولید برق با تراکم 
169.6وات بــه ازای هر مترمربع به 
کار گرفته شــد که بــه گفته تیم 47 
 درصد بیشــتر از طرح هــای قبلی 

بود.
محققــان در آزمایــش هــا از 
ژنراتور برای روشن کردن4۰۰ چراغ 
ال ای دی تنها با فشــار الیه ها روی 

یکدیگر ستفاده کردند.
روشــن کردن چــراغ های ال 
ای دی یا دســتگاه های الکترونیکی 
کوچک دیگر فقط یکی از کاربردهای 
ژنراتور برق تماسی است. با استفاده 
از آن در ســطوح چوبــی می توان 
انــرژی راه رفتــن را جــذب، برق 
مــورد نیــاز ســمعک را تامیــن و 
 نمایشگرهای لمسی برقی را روشن 

کرد.

علمی و آموزشی4

گــروه علمی و آموزشــی-  
»مجتبــی همتی فر« رئیس ســازمان 
ملــی تعلیم و تربیت کودک در مورد 
ارتباط این ســازمان با مراکز شــبه 
خانــواده و شــیرخوارگاه ها گفت: 
بنابر اساسنامه  سازمان، مثل گذشته، 
خدمات مراقبتی از کودکان نیازمند به 
نگهداری برعهده این مراکز مربوطه 
اســت چراکه خدمات مورد اشــاره 
خدماتی تخصصی اســت که توسط 
این مراکز و متخصصان آن باید انجام 

شود.
 رئیس ســازمان ملــی تعلیم و 
تربیــت کودک در ادامه تصریح کرد: 
در ایــن موارد، شــیرخواره هایی که 
مادرشــان در حال تحصیل یا شاغل 
هستند، را به عنوان کودکستانی های 
دوره اول می شناســیم یعنی کودکان 

صفر تا ۳ ساله. 
سیاســت ما این است که تا حد 
ممکن بچه ها در این گروه ســنی، از 
خانــه و خانواده جدا نشــوند و اگر 
بــه هر دلیلی مادر کودک شــاغل یا 
محصل بود، کــودک در نزدیکترین 
فضــا به مادر نگهداری می شــود تا 

خانواده محوری حفظ شود.
همتی فر در ادامــه اظهار کرد: 
از ســوی دیگــر بخشــی را در نظر 
داریم که هم مربوط به قانون جوانی 
جمعیــت و ماده ۲۲ اســت و هم در 
برنامه ســند تحول دولــت آمده که 
براساس آن، کودکســتان هایی ذیل 
ادارات شکل بگیرد و ادارات دولتی 
موظف هســتند وارد تعامل شوند و 
برای تامین نیروی کار مورد نیاز برای 
این هــدف، نیروی خریدخدمات به 
کارگیری شــود که در نهایت منجر 
به اجرای سیاســت های فرزندآوری 

شود. 
فرزنــدآوری به کمیت نســل 

می پــردازد، اما نبایــد در کنار آن از 
فرزندپــروری غفلت کنیــم و اتفاقا 
خود را متولی این امر می دانیم یعنی 
موظف هستیم هم شــرایط را برای 
فرزنــد آوری خانــواده فراهم کنیم 
هم در بحــث تربیت مکمل خانواده 

باشیم. 
در مواردی که مخاطبان خاص 
هستند مانند کودکان بی سرپرست یا 
بدسرپرست زیر 7 سال نیز همانطور 
که گفتم، نگهداری و مراقبت از آن ها 
زیر نظر بهزیســتی است و در زمینه 
خدمــات تربیتــی در خدمت آن ها 
هســتیم و جزو وظایــف خودمان 
می دانیــم که از بعد محتــوا و مربی 

خدمات ارایه دهیم. 
او بــا بیــان اینکــه محتواها و 
محصوالتی که در کودکســتان مورد 
اســتفاده قرار می گیرد، اهمیت دارد، 
خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم ارکان 
اصلی کار تربیتی که در کودکستان ها 
انجام می شــود را نــام ببریم، عالوه 
بر اینکه فضا، تجهیــزات، امکانات 
و ایمنــی، بهداشــت و… مطــرح 
اســت که بســیار هم اهمیت دارد، 
دو رکــن اصلی دیگر نیــز از منظر 
تربیتــی اهمیــت جدی تــر دارند؛ 
 مربی و بســته محتوای آموزشی در 

کودکستان ها.
همتی فــر اضافه کرد: به همین 
منظــور از 1۳ دی ماه ســال 14۰۰ 
رویدادی را تحت عنوان »یارســتان 
کودکســتان« طراحــی کردیــم که 
شعارش شناسایی، ارتقا و حمایت از 
محصوالت فاخر حوزه کودک بود. 

در این فرایند همه کســانی که 
فکر می کنند محصول خوبی را برای 
کودکان تولید کــرده اند، می توانند 
محصولشــان را به مــا معرفی کنند. 
ما معتقدیم دوره پیش از دبســتان که 

دوران کودکی اســت، باید برمبنای 
اساســنامه ســازمان تعلیم و تربیت 
کــودک بــا دوره مدرســه متفاوت 
باشــد و اصــال نباید فضــای آن را 
مدرســه ای کنیم. هــم توصیه های 
روایــی ما این را می گویــد و تاکید 
دارد که این دوره ســنی،  دوره بازی 
کردن است و سفارش شده است که 
 اجازه دهیم بچه ها در این سن بازی 

کند.
 رئیس ســازمان ملــی تعلیم و 
تربیت کودک یادآور شــد: از سوی 
دیگــر مجموعه آموزه هــای علوم 
روانشــناختی و جامعه شناختی نیز 
تاکیــد می کنند که ایــن دوره، دوره 
فعالیت و زندگی کردن کودک است 
و نباید محیط را مدرسه ای و خشک 
کنیم و بچه پشــت نیمکت بنشیند و 

مشق بنویسند. 
این آفتی است که خود مدرسه 
هم دچارش اســت و حــاال اگر این 
وضعیت را به کودکســتان بکشیم، 
خطاســت لذا ما طرح های آموزشی 
را که در طرح »یارستان کودکستان« 
دریافت می کردیم، محدود نگذاشتیم 
و بخشی از آن کتاب، بازی و اسباب 
بازی و محصوالت چندرســانه ای 
بود کــه در فضای مجــازی به کار 
می روند و بخشــی از این آثار برای 
کودک و بخشــی درباره کودک بود. 
محصول »برای کودک« یعنی کودک 
مســتقیم از محصول استفاده می کند 
و محصــول »درباره کــودک« یعنی 
محصولی کــه والد یا مربی مخاطب 
محتوای تولیدی هســتند و کودک به 
شکل غیرمستقیم از آن محصول بهره 

می برد.
همتــی فر با اشــاره بــه اینکه 
حــدود 46۰۰ محصــول در طرح 
»یارســتان کودکســتان« به دســت 

ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک 
رسیده اســت، افزود: تا پیش از این، 
محتواهــا در دوره پیش دبســتان به 
شــکل غیرمتمرکز تولید می شــد و 
چهارچوبی توســط شــورای عالی 
آموزش و پرورش تعیین شــده بود 
و اســتان هایی که عالقه مند بودند، 
براســاس بــوم خودشــان محتوا و 
بسته هایی تولید می کردند و سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی این 
بســته ها را ارزیابی می کرد و هرکدام 
تاییدیه می گرفتند، می توانســتند در 

استان استفاده شوند. 
کاری که مــا کردیم این بود که 
در عیــن حفظ غیرمتمرکــز بودن، 
از گســتره ادارات کل کار را فراتــر 
بردیم و حاال هرکســی کــه امکان 
تولیــد محصول دارد، می تواند اقدام 
کند. اصــل در این طرح ها برفعالیت 
است و وقتی از آن صحبت می کنیم، 
منظور صرفا کتاب نیست. برخی آثار 
دارای کتاب والد هم هستند و عالوه 
بر دستور کار به مربی، به والدین هم 

دستور کار می دهند.
او عنوان کرد: در همین راســتا، 
۲6 مــورد از بســته های رســیده به 
رویداد یارســتان کودکستان دارای 
ویژگی هــای مــورد نظر مــا بود و 
بــه اســتان ها اعالم شــد و حاال هر 
کودکستان خودش می تواند انتخاب 
کند و اجباری هم نیســت و استان ها 
در دسترســی بهتر بــه محصوالت 

کمک می کنند. 
امســال اقدامات بــه صورت 
آزمایشــی انجام شده است و کم کم 
به صورت فرهنــگ این موضوع را 
جا می اندازیم. به عنوان نمونه امسال 
بسته ای از کردستان به اسم »پَپوله« به 
معنای پروانه بود. این بسته خوب بود 
و قبال به صورت آزمایشــی استفاده 

شــده بود، اما مالحظاتــی روی آن 
داشــتیم چراکه مثال اشــعار موجود 
در ایــن اثر به زبان کردی بود و قرار 
شد برای فراگیری استفاده کنندگان، 
محصــول دو زبانه شــود تا وقتی به 
اســتان دیگــری معرفی می شــود، 
متناسب با ســاختار زبان و بوم آنجا 
باشــد و باقی بخش های اثر خوب 
بود و در هر بومی می توانســتند از آن 

بهره ببرند.
همتی فر در ادامه یادآور شــد: 
بســته مشابه دیگری نیز در مازندران 
داشــتیم که برای آن نیز پیشنهاداتی 
مشــابه دادیم یا بسته ای از اداره کل 
شهرســتان های اســتان تهران ارائه 
شــد که به دلیل بوم استان تهران که 
شهرنشــینی در آن پررنگ اســت، 
فرهنگ شهرنشینی در این محصول 
نیز پررنگ بود در حالی که در برخی 
بسته ها وجه روســتایی و عشایری 
پررنــگ بود پــس نیاز اســت که 
بسته های تولیدی، در حیطه و بومی 
که استفاده می شوند، متناسب سازی 

شوند. 
همچنیــن در بســته ها توضیح 
داده می شــود که مربیان و والدین به 
مالحظاتی کــه در محصول مطرح 
شده است، توجه کنند. برخی بسته ها 
هم هنوز کامل نیســتند و نیاز است 
برای پوشش برخی ساحت ها بیشتر 

تالش شود. 
مثــال در بخش هویــت دینی 
یــا هنجارهــای فرهنگی نیــاز به 
مکمــل دارنــد. ما بســته هایی که 
احیانــا کمبودهایی داشــته باشــند 
را تاییــد می کنیــم، امــا مالحظاتی 
که در محصول احســاس می شــود 
را هم یــادآوری می کنیــم و از آنها 
 می خواهیم این مالحظات را مدنظر 

قرار دهند.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مطرح کرد:

ضرورت تشکیل کودکستان  ذیل 
ادارات برای مادران شاغل

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در مورد شیرخواره هایی که مادران شاغل دارند، گفت: سیاست ما 
این است که تا حد ممکن بچه ها در این گروه سنی، از خانه و خانواده جدا نشوند و اگر به هر دلیلی مادر کودک شاغل 

یا محصل بود، کودک در نزدیکترین فضا به مادر نگهداری می شود تا خانواده محوری حفظ شود.

ما معتقدیم دوره پیش از دبســتان که دوران کودکی اســت، باید برمبنای اساسنامه 
سازمان تعلیم و تربیت کودک با دوره مدرسه متفاوت باشد و اصال نباید فضای آن را 
مدرسه ای کنیم. هم توصیه های روایی ما این را می گوید و تاکید دارد که این دوره سنی،  
دوره بازی کردن است و سفارش شده است که اجازه دهیم بچه ها در این سن بازی کند.
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تبدیل نوار چسب به ژنراتور برق!

فناوری هایی که در سال ۲۰۲۳ بیشتر مورد توجه قرار می گیرند

CSL ۳.۰ BMW ۲۰۲۳؛ 

قویترین ب ام و با پیشرانه 6 سیلندر معرفی شد


