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گروه علمی و آموزشی-  رئیس 
دانشــگاه الزهرا گفت: امروزه بیش از 
۵۰ درصــد بانوان به نســبت آقایان 

دارای تحصیالت عالیه هستند.
فریده حق بین رئیس دانشــگاه 
الزهــرا درباره نقش زنــان در جامعه 
گفت: زنــان حداقــل ۵۰ درصد از 
جمعیت جامعه را تشــکیل می دهند 
و بعد از انقــالب آمار تحصیل زنان 
نسبت به مردان در مقاطع تحصیالت 

تکمیلی بیشتر بوده است.
او افزود: بانوان که نیروی جوان 
و توانمند و متخصص جامعه هستند با 
بکارگیری دانش و اندیشه خود نقش 
موثری در رفع مشکالت کشور دارند.
حق بین تصریح کرد: خانم ها در 
عرصه های مختلف فعالیت های خود 

را به نمایش گذاشــته اند و با موفقیت 
در آن عمل کــرده اند. برای مثال، در 
دوران کرونا برای مقابله با بیماری از 
تمام تالششان به منظور حفظ سالمت 

هم وطنان استفاده کردند.

رئیس دانشگاه الزهرا گفت: طبق 
آمار، در برخی از مشــاغل خانم ها به 
خوبی ایفای نقش کرده اند. آموزش و 
تربیت از بنیادی ترین و مهم ترین بحث 
هاست که امروزه معلمان خانم بخش 

قابل توجهی از آن را تشکیل می دهند 
و در مناطق محروم توانسته اند دانش 
خــود را در اختیار دانش آموزان برای 

ارتقای سواد علمی بگذارند.
او اضافه کرد: زنان سرپرســت 
خانوار یا خودپرست هم نقش بسیار 
مهمی برای رفع مشــکالت کشــور 
دارند که امروزه از آن ها در برنامه های 
مهم یاد می شود و این موضوع نشانگر 
این اســت که این دســته از اقشــار 
جامعــه با وجود عــدم حمایت های 
کافی توانســته اند بنیاد خانواده خود 
را با تالش شــبانه روزی حفظ کنند. 
رئیس دانشگاه الزهرا بیان کرد: اگر به 
بانوان کشور توجه شود، می توانیم از 
پتانســیل و ظرفیت بیشتر آن ها برای 

رفع مشکالت کشور استفاده کنیم.

گــروه علمی و آموزشــی-
دیفیوزر عقب یک قطعه پالســتیکی 
اســت که کیفیــت آن چندان جذاب 
نیست و محل خروجی اگزوز آن نیز 
نمایشی اســت که مجموعا باید آنرا 
یک قاب پالستیکی بدانیم تا دیفیوزر 

واقعی!
 H6 مدتی قبــل شاســی بلند
از برنــد چینــی هــاوال را در گروه 
خــودروی عصر ایران معرفی کردیم 
که جزئیاتش اینجا در دســترس قرار 
دارد. اکنــون هاوال مدل H6S را در 
کاتالــوگ فروش خود قــرار داده که 
مدل 2۰21 آن در بازار چین از 2181۰ 

تا 2۵1۰۰ دالر قیمت دارد.
طراحی

این خودرو ویژگی های اسپرت 
جذابــی را همراه خــود دارد که آنرا 
به شاســی بلندی متفاوت میان سایر 
محصوالت چینی تبدیل می کند. طرح 
فیبرکربن در قسمت های مختلف بدنه 
مانند قسمت پایین سپر جلو و فاصله 
بین چراغ های اصلی عقب جلب نظر 
مــی کند و از همین طرح برای بخش 
هایی از کنســول اصلــی جلو داخل 

کابین نیز استفاده شده است.
دیفیــوزر عقــب یــک قطعه 
پالستیکی است که کیفیت آن چندان 

جذاب نیست و محل خروجی اگزوز 
آن نیز نمایشی است که مجموعا باید 
آنرا یــک قاب پالســتیکی بدانیم تا 

دیفیوزر واقعی!
خــودرو از منظر ابعــاد برابر با 
4727 میلیمتر در طول، 194۰ میلیمتر 
در عــرض و 1729 میلیمتر در ارتفاع 
توسعه یافته است. فاصله بین محورها 

نیز برابر با 2738 میلیمتر است.
پیشرانه

در بخــش پیشــرانه از تپنده 2 
لیتری 4 ســیلندر توربو با 211 اسب 
بخار خروجی و گشتاور 32۵ نیوتن 

متر استفاده شده است.
در بخــش جعبه دنده از نمونه 7 
سرعته دی سی تی در ارتباط با محور 
جلو برای تریم پایه و مجهز به سامانه 

تمــام چرخ محرک در تریم باالتر 
استفاده شده است.

ظرفیت بــاک بنزین 61 
لیتر است و شاخص مصرف 
ســوخت برای تریم مجهز 
به ســامانه تمام چرخ محرک 
بــرای 1۰۰ کیلومتر رانندگی 
در شــهر برابر با 9.4 لیتر، در 

بزرگــراه 6.1 لیتــر و در حالت 
ترکیبی 7.3 لیتر اســت. شــاخص 
صفر تا 1۰۰ کیلومتر برابر با 6.8 ثانیه 

محاسبه شده است.
سیســتم ترمز در تمامی چرخ 
ها دیســکی اســت و رینــگ های 
آلومینیومی در اندازه 19 اینچی روی 

خودرو نصب شده اند.
کابین و ایمنی

از امکانــات کابیــن بایــد به 
نمایشگرهای دیجیتال برای اطالعات 
کیلومتر و تنظیمات سیستم سرگرمی، 
سیستم تهویه اتوماتیک، استارت دکمه 
ای، درب صندوق الکتریکی باز/بسته 
بدون دخالت دست، نمایشگر هداپ، 
نورپردازی داخلی تک رنگ، ناوبری 
ماهواره ای، پشــتیبانی از فرمان های 
صوتی، پــورت یو اس بــی، تنظیم 

الکتریکــی صندلی های ردیف جلو 
با حافظه، اســتراحتگاه دست هر دو 
ردیف، پاور وینــدوز هر دو ردیف، 
اسکای روف پانورامیک الکتریکی، 
آینــه ها با قابلیت گــرم کن، حافظه، 

تاشونده خودکار و ... اشاره کرد.
در بخش ایمنی نیز امکانات روز 
مانند: ورود بدون کلید، کروز کنترل 
تطبیقی، سیســتم ضد سرقت، رادار 
پارک جلو و عقب، دوربین 36۰ درجه، 
نشانگر فشار باد الستیک، ای بی اس، 
ایی بی دیی، دســتیار ترمز، پایداری 
الکترونیکی، ترمز اضطراری، دستیار 
حرکت در ســرباالیی و ســرپایینی، 
نمایش نقاط کور دید راننده، سیستم 
پارک اتوماتیک، مه شــکن، هدالیت 
اتوماتیک، ایربگ و ایزوفیکس 
اشــاره  قابل 

هستند.

باالبودن آمار تحصیالت دانشگاهی بانوان نسبت به مردان

هاوال و تالش برای ارائه یک محصول متفاوت!

گروه علمی و آموزشی-کریســمس 
جشــنی اســت که بیش از 2 میلیارد نفر در 
سراســر جهان آن را جشــن می گیرند. اما 
روایت ها و موضوعــات جالب مربوط به 
این تعطیالت تنها مختص افراد ساکن زمین 
نیست چرا که فضانوردان نیز نگاه خاصی به 
این تعطیالت دارند و برخی از آنها حتی در 
زمان تعطیالت کریسمس در فضا بوده اند. 
درســت اســت که فضانوردان مستقر در 
"ایستگاه فضایی بین المللی" از خانه خود 
دور هستند، ولی با این وجود باز هم آنها فرا 

رسیدن کریسمس را جشن می گیرند.
از زمانی که بشر توانسته مقصدی فراتر 
از زمین را برای کاوش انتخاب کند و به فضا 
سفر کند اتفاقات جالبی رخ داده است چرا 
که انســان ها در طی این سفرهای فضایی نه 
تنها به انجام آزمایشــات علمی پرداخته اند 
بلکه همانند افراد زمین زمانی را برای تفریح 
و برگزاری جشن های خاص نیز اختصاص 
داده انــد که جالب ترین آنها پخت کلوچه و 
ایجاد درخت کریسمس در فضا بوده است. 
در این خبر قصــد داریم برخی از اتفاقات 
جالبی که فضانوردان در کریسمس در فضا 

تجربه کرده اند را بازگو کنیم.
بازدیــد بابا نوئل از ایســتگاه 

فضایی بین المللی
یکی از مواردی که کریسمس را جشنی 
خاص و جذاب کرده است این مورد است 
کــه افراد در ایــن روز از جانب اطرافیان و 
دوســتان خود هدایایی را دریافت می کنند 
امــا شــاید برایتان جالب باشــد که بدانید 
حتی فضانوردان ســاکن ایســتگاه فضایی 
بین المللی نیز همانند افراد ســاکن زمین در 
روز کریسمس هدایایی را دریافت می کنند. 
برای مثال در طول کریســمس سال 2۰1۰، 
خدمــه بخش آمریکایی ایســتگاه فضایی 
بین المللی هنگام یکه از خواب بیدار شدند با 
باری از هدایا که در اطراف آنها قرار داشت، 
مواجه شدند و جالب ترین بخش ماجرا نیز 
این بود که هیچ یک از سرنشینان این هدایا 

را با خود نیاورده بودند. 
شــاید برایتان ســوال باشــد که چه 
کســی ایــن هدایا را به آنجا آورده اســت. 
آیا این بدان معناســت که بابانوئل می تواند 
وارد ایســتگاه فضایی بین المللی شود؟ نه 
اینگونه نیســت. بســته های هدیه در زمین 
آماده شــده و و خانــواده هر خدمه هدایا و 
پیام هایی را در جعبه گذاشــته بودند. سپس 
هدایا طی یک ماموریت به ایستگاه فضایی 
بین المللی پرتاب شده بودند تا فضانوردان 
در روز کریسمس شگفت زده شوند. آندره 
کویپــرس)André Kuipers( فضانورد 
هلندی که در ماموریت اکسپدیشــن 3۰ با 
چنین صحنه ای در ایستگاه فضایی بین المللی 
روبرو شــده بود گفت: آنها این هدایا را در 
ماه آوریل و چند ماه قبل از رسیدن ما با یک 

ماموریت دیگر به فضا ارسال کرده بودند و 
این فوق العاده بود.

پخت کلوچه در فضا
یکی دیگــر از ســنت های محبوب 
کریسمس پختن کلوچه های شکری است. 
در حالی که ممکن است انتظار نداشته باشید 
ایــن کلوچه ها در فضا نیز به این خوبی تهیه 
شــوند اما در نهایت و پس از آماده شــدن، 
شگفت زده خواهید شد. در دسامبر 2۰19، 
فضانوردان آزمایشــی در ایستگاه فضایی 
بین المللی انجــام دادند تا ببینند پخت و پز 
در فضا چگونه اســت. طــی این آزمایش 
فضانوردان کوکی های شکالتی تهیه کردند. 
کریســتینا کخ، از فضانوردان که آن زمان در 
ایســتگاه فضایی بین المللی حضور داشت 
در توییتی نوشــت که خدمه ساکن ایستگاه 
فضایی بیــن المللی در 26 دســامبر برای 
بابانوئل مقداری شیر و شیرینی کریسمس 
درســت کرده اند. خمیر این کوکی و اجاق 
گاز مخصوص ایستگاه فضایی بین المللی، 
در ماه نوامبر ســال 2۰19 میالدی بوســیله 
به   )Cygnus("ســیگنوس" فضاپیمای 
فضا ارســال شــده بودند و پــس از پخت 
موفقیت آمیــز، کوکی ها به زمین فرســتاده 

شدند. 
پخت ایــن پنج کوکی برای جشــن 
کریســمس در فضا انجام شد و خمیر آن از 
قبل تهیه شده بود. "کریستینا کخ" با حضور 
طوالنی خــود در فضا موفق شــد رکورد 
حضور یک فضانورد زن در فضا با یک پرواز 
را به نام خود ثبت کند. وی طی حضور موثر 
خود در فضا چند پیاده روی فضایی انجام داد 
و برای اولین بار در تاریخ به همراه دوســت 
 Jessica("و همکار خود "جســیکا میر
Meir( اولین پیاده روی فضایی کامال زنانه 

را با موفقیت به سرانجام رساند.
رویت خانه زمینی ها از فضا

شــاید برایتان جالب باشــد که بدانید 
2683 المــپ ال ای دی کریسمســی الزم 
است تا خانه شما از فضا قابل رویت باشد. 
 "Deck the Halls "اگر فیلم کریسمسی
بــا بازی متیو برودریک و دنی دویتو را دیده 
باشید، پس با این موضوع آشنا هستید چرا که 
در این فیلم، شخصیت دویتو سعی می کند 
با یک المپ بزرگ کریســمس، خانه اش را 
از فضا نمایان کند. نکته جالب این اســت 
که نمایشنامه این فیلم، الهام بخش محققان 
دانشگاه لســتر شد و آنها تصمیم گرفتند تا 
دریابند دقیقا به چه تعداد المپ برای رویت 
و دیده شدن یک خانه از فضا نیاز است. آنها 
پس از آزمایشات دریافتند آن عدد جادویی 
که سبب رویت خانه شما از ایستگاه فضایی 
بین المللی می شود بدون در نظر گرفتن هیچ 
گونه آلودگی نوری 2683 است و این به آن 
معناســت که اگر افراد با 2683 المپ ال ای 
دی خانه خود را تزیین کنند ممکن اســت 

خانه آنها از ایستگاه فضایی بین المللی قابل 
رویت باشد.

 روز کریسمس در فضا
اولین فضانوردانی که روز کریسمس 
را در فضــا گذراندند فضانوردان ماموریت 
آپولو 8 بودند. آپولو Apollo(8 8( دومین 
ماموریــت پرواز فضایی انســان در برنامه 
فضایی آپولو در 21 دســامبر ســال 1968 
پرتاب شد و به اولین فضاپیمایی تبدیل شد 

که مدار زمین را ترک نمود، به ماه رسید، در 
مدار آن چرخید و به سالمت بر روی زمین 
نشســت. فرانک بورمن، جیم لوول و بیل 
اندرس از فضانوردان این ماموریت بودند. 
طی این ماموریت تاریخــی که آنها در 21 
دسامبر 1968 انجام دادند توانستند به مدت 
شــش روز و سه ســاعت و بیست و چهار 
ثانیه در فضا بمانند. آندرس و بورمن، همراه 
با جیم لوول صبح روز 21 دسامبر 1968 از 
مرکز فضایی کندی سوار بر موشک "ساترن 
V" زمیــن را ترک کردند. آنها در تاریخ 27 
دسامبر 1968 با موفقیت به زمین بازگشتند. 
در این ماموریت بود که این ســه فضانورد، 
یکی از منحصر به فردترین عکس های عصر 
 )Earthrise("فضا موسوم به "طلوع زمین

را گرفتند.
 ســاخت درخت کریســمس از 

قوطی
اولین درخت کریسمس در فضا از قوطی 
ساخته شــده است و این کار توسط خدمه 
ایستگاه فضایی اسکای لب)Skylab( که 
2۵ دسامبر را در فضا سپری می کردند، برای 
اولین بار با موفقیت انجام شد. در طول دوره 
کریســمس سال 1973، خدمه این ایستگاه 

فضایی متوجه شدند که تعداد زیادی قوطی 
غذا خالی دارند که می توانند با آنها یک کار 
جالب انجام دهند و به همین منظور شروع 
به ســاخت یک درخت کریســمس با آنها 
کردند. ایستگاه فضایی اسکای لب نخستین 
ایســتگاه پژوهشی ناسا در فضا بود که بین 
سال های 1973–1979 در مدار زمین قرار 
داشت. اسکای لب نخستین و تنها ایستگاه 
مداری آمریکا، پس از ماموریت سفینه های 
آپولو در ســال 1973 به فضا پرتاب شد. در 
پی لغــو آخرین ماموریت های آپولو به ماه، 
کارشناسان ناسا با انجام تغییراتی در موشک 
ساترن-۵ آزمایشــگاه فضایی اسکای لب 
را با هدف بررســی تاثیرات محیط فضا بر 
روی فضانوردان و مطالعه دقیق تر خورشید 
به وســیله تلسکوپ هایی در طیف ماورای 
بنفش و اشــعه ایکس ساختند. آزمایشگاه 
مداری "اســکای لب" در مجموع حدود 
9۰ تــن وزن، 36 متــر طــول و 361 متر 
مکعــب فضای مفید داشــت. چهار باتری 
خورشیدی، انرژی مورد نیاز فضانوردان را 
با استفاده از نور خورشید تامین می کرد. این 
آزمایشــگاه عظیم فضایی به یخچال، اجاق 
برقی برای گــرم کردن غذا، حمام و توالت 
و دیگر وســایل استراحت و زندگی مجهز 
بــود. غیر از آن وســایل و تجهیزات برای 
پژوهش های علمی مختلــف از جمله در 
زمینه های زیست شناسی، پزشکی، نجوم و 
غیره قرار داشت. در ابتدا پیش بینی شده بود 
که اسکای لب، حداقل 1۰ سال در مدار زمین 
باقی بماند ولی پس از ســه ســال، به دالیل 
مختلف از ارتفاع ایستگاه کاسته شد تا جایی 
که دیگر امن نبود و متخصصان ایستگاه را در 
موقعیت سقوط قرار دادند. برخورد ایستگاه 
با الیه های جو زمین باعث شد بخش زیادی 
از آن بسوزد و قسمت هایی از آن نیز دور از 

مناطق مسکونی در اقیانوس غرق شد.
 صرف غذای کریسمس در فضا

از ســال 2۰۰۰، ایســتگاه فضایــی 
بین المللی میزبان فضانــوردان مختلف از 
سراسر جهان بوده است. با توجه به حضور 
تمــام ملیت های مختلــف در یک مکان، 
کریسمس در ایستگاه فضایی بین المللی به 
یک مرکز چندفرهنگی تبدیل شــده است. 
در برخی موارد، خدمه می توانند چندین بار 
در سال تعطیالت مختلفی را جشن بگیرند، 
زیرا ممکن اســت چند خدمه از کشورهای 
مختلف ســاکن ایستگاه فضایی بین المللی 

باشند. 
از نکات برجســته جشن کریسمس 
می تــوان به صرف غذهــای متنوع در فضا 
اشــاره کرد. به عنوان مثال، در ســال 2۰16 
فضانورد فرانسوی توماس پسکه غذاهای 
ســنتی زادگاه خود یعنــی منطقه نرماندی 
فرانسه برای کریسمس که زبان گاو بود را با 

دیگر فضانوردان صرف کرد.

۶ حقیقت فضایی جالب مرتبط با 
کریسمس که نمی دانستید...

کریسمس جشنی در آیین مسیحیت است که به منظور گرامیداشت زادروز عیسی مسیح برگزار می شود. 
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از سال ۲۰۰۰، ایستگاه فضایی 
بین المللی میزبان فضانوردان 
مختلف از سراســر جهان بوده 
اســت. بــا توجه بــه حضور 
تمــام ملیت های مختلف در یک 
مکان، کریســمس در ایستگاه 
فضایــی بین المللــی بــه یک 
مرکــز چندفرهنگــی تبدیــل 
شــده اســت. در برخی موارد، 
خدمــه می تواننــد چندین بار 
در ســال تعطیــات مختلفی 
را جشــن بگیرنــد، زیرا ممکن 
اســت چند خدمه از کشورهای 
مختلف ساکن ایستگاه فضایی 
بیــن المللی باشــند. از نکات 
کریسمس  برجســته جشــن 
می تــوان به صــرف غذهای 
متنــوع در فضا اشــاره کرد.


