
 گروه  علمی و آموزشــی -  
یک شرکت نوآفریُن باتری جامدی 
مناســب خودرو های برقی ساخته 
اســت که عمر آن بیــش از دو برابر 
عمر باتری های کنونی وســایل نقلیه 

برقی است.
یک شــرکت پس از رونمایی 
موفق پیش نمونه دکمه ای این باتری 
که در عرض سه دقیقه شارژ می شود 
و طــول عمر آن به اندازه بیش از ۱۰ 
هزار بار شــارژ کردن اســت، برای 
پیشبرد بیشتر این فناوری و با هدف 
تجاری ســازی آن در آینده نزدیک، 
مبلغی حــدود پنج میلیــون و ۱۵۰ 

هزار دالر کمک مالی دریافت کرد.
بنــا بــر اعــام این شــرکت 
نوآفرین، توســعه ســریع فناوری 
ذخیره سازی انرژی پاک برای مبارزه 
با »طاعون« تغییر های اقلیمی اهمیت 

حیاتی دارد.
ویلیام فیتزهاگ، مدیرعامل این 
شــرکت امیدوار است برای تسهیل 

پذیــرش این باتری، ۳۰ درصد مردم 
آمریکا کــه در خانه  پارکینگ ندارند 
و بنابراین نمی توانند خودروی برقی  
را در طول شب شــارژ کنند، از این 

باتری استقبال کنند.
فیتزهــاگ گفــت: برقی کردن 
کامــل ناوگان وســایل نقلیه یکی از 
مهم تریــن گام های ما بــرای مبارزه 
با تغییر هــای اقلیمی اســت. برای 
رواج گسترده وســایل نقلیه برقی، 
باتری هایی الزم هستند که مجموعه 
نیاز های گســترده مصرف کننده را 

برآورده کنند. 
مدت الزم برای شــارژ وسایل 
نقلیه برقی باید به اندازه مدتی باشــد 
که در حــال حاضر صــرف بنزین 
زدن خودرو هــای درون ســوز در 

پمپ بنزین می کنیم.
برآورد ها نشــان می دهند برقی 
کــردن نــاوگان خودرو ها در جهان 
به تنهایــی می توانــد میزان انتشــار 
گاز های گلخانــه ای را تا ۱۶ درصد 

کاهش دهد و استفاده از این »الگوی 
جدید باتری ها« برای رسیدن به این 

هدف ضروری است.
شــین لی، دانشــیار علوم مواد 
هاروارد و مشاور علمی این شرکت 
نیز گفت: اگر می خواهیم به ســوی 
آینده ای با انرژی پاک حرکت کنیم، 
خودرو های برقی نباید مدی تجملی 
باقــی بماننــد و عما یــک درصد 
وســایل نقلیه موجود در جاده ها را 

تشکیل دهند. 
اگر باتــری خودرو های برقی 
فقط ســه تا پنج ســال دوام بیاورد، 
بازار خودروی دست دوم در ایاالت 
متحــده از بین خواهــد رفت. این 
فنــاوری باید در دســترس همگان 
باشــد؛ محدودیت بنیادی در مسیر 
تولیــد انبــوه فنــاوری باتری خود 
نمی بینیم و ایــن ]فناوری[می تواند 

متحول کننده باشد.

گروه  علمی و آموزشــی - ایده های جالبی 
در ســاخت این خودرو به کار رفته برای مثال می 
توان روکش صندلی ها را به کیســه خواب تبدیل 
کرد و شاســی صندلی ها را نیــز خیلی راحت از 
کابیــن حذف کرد تا فضای داخلی کابین تبدیل به 

یک کمپ متحرک شود.
داچیا مانیفســتو یک خــودروی مفهومی با 
ظاهری نامتعارف اســت که به عنوان آفرودر آینده 
داچیا معرفی شــده است. عاوه بر ظاهر متفاوت، 
مهمتریــن ویژگی این مفهومی بــه ماژوالر بودن 

قسمت های مختلف آن مربوط می شود.
همانطور که مشاهده می کنید، مانیفستو فاقد 
درب و شیشــه های آن اســت و از الستیک های 
بــدون هوای بزرگ و ضدپنچری نیز بهره می برد. 
این الســتیک ها می توانند در سخت ترین شرایط  

دوام بیاورند.
ایده های جالبی در ساخت این خودرو به کار 
رفتــه برای مثال می تــوان روکش صندلی ها را به 
کیســه خواب تبدیل کرد و شاسی صندلی ها را نیز 
خیلــی راحت از کابین حذف کرد تا فضای داخلی 

کابین تبدیل به یک کمپ متحرک شود.

داچیا مانیفستو
قســمت عقب را نیز مــی توان به یک میزکار 
جالب تبدیل کرد و برق مورد نیاز وســایل خانگی 
را نیز با قابلیت ریــورز باتری خودرو تامین کرد. 
تقریبا تمامی مواد مورد استفاده در توسعه کابین نیز 
قابل شستشــو با آب هستند.تا فراموش نشده  باید 
بگوئیم که در توســعه تمامی قسمت های خودرو 

شــامل کابین و بدنه از مــواد بازیافتی با پایه پلی 
پروپیلن اســتفاده شده است تا منیفستو دوست دار 
محیط زیســت نیز باشد.ســقف نیز کاما ماژوالر 
طراحی شده و به راحتی می توان آن را حذف کرد.
در رابطه با بخش فنی اطاعاتی در دسترس نیست 
اما با یک تمام چرخ محرک کاما الکتریکی ســر و 

کار خواهیم داشت.
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گروه علمی و آموزشی- محمود 
امانی طهرانی گفت: دانشــگاه شهید 
رجایی یکی از دانشگاه های آبرومند، 
پرافتخار و نقطه امید آموزش و پرورش 
است که در هر عرصه ای که وارد شده، 
گوی سبقت را از دیگران ربوده و خوش 
درخشیده است. استادان این دانشگاه 
هم از زمره اســاتید برجسته، کارآمد و 
تاثیرگذار رشته خود و فارغ التحصیان 
آن، ارزشــمند و از سرمایه های کشور 

هستند.
وی افــزود: دانشــگاه پرافتخار 
یعنی اینکه سرچشــمه حل بسیاری از 
سؤاالت و مسائل را می توان در چنین 
جا هایی جست و جو کرد. این تاش 
علمی بوده و باعث این افتخارآفرینی 

شده است.
دبیرکل شــورای عالی آموزش 
و پرورش ادامه داد: این یک دانشــگاه 
متفاوت اســت که ماموریت ویژه ای 
دارد و آن "تربیت دبیر فنی و حرفه ای" 
است. یک نگاه سیســتمی نیاز داریم 
که وضعیت این دانشــگاه را در کشور 
بررسی کنیم. عرصه آموزش های فنی 
و حرفه ای کشــور عرصه فوق العاده 

مهمی است.
امانی طهرانی با اشاره به کنشگران 
عرصه آموزش های فنــی و حرفه ای 
کشــور اظهار داشت: یکی از بازیگران 
مهم این عرصه، ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی اســت. بخش 
برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی 

فنــی و حرفه ای تا قبل از ســال ۱۳۸۰ 
مستقل و بخشــی از آموزش متوسطه 
بود. زمان مرحوم مهندس عاقمندان 
این بخش را به سازمان پژوهش منتقل 

کرد.
وی در ادامــه گفــت: وظیفه این 
کنشــگر این اســت که کار طراحی 
محتوای آموزشــی رشــته های فنی و 
حرفه ای و برنامه های درســی را از نیاز 
ســنجی تا تولید محتوای آموزشی به 

سامان برساند.
امانــی طهرانی اظهار داشــت: 
کنشگر دوم معاونت آموزش متوسطه 
و به طور خاص دفتر آموزش های فنی و 
حرفه ای و کاردانش است. این معاونت 
سازماندهی کل هنرستان های کشور را 

برعهده دارد و این سازماندهی به معنای 
مدیریت، شناخت، برنامه ریزی، اجرا 
و ارزشــیابی که همه این هــا را دربر 

می گیرد.
وی افزود: کنشگر سوم دانشگاه 
شــهید رجایی اســت این دانشگاه در 
ماموریــت خود تامین منابع انســانی 
مورد نیاز برای نظام آموزش های فنی و 

حرفه ای کشور را بر عهده دارد.
دبیرکل شــورای عالی آموزش و 

پرورش ابراز داشت: نظام آموزش های 
فنــی و حرفه ای طبیعتاً نیاز به هنرآموز 
و اســتادکار دارد و تنهــا جایی که این 
مســئولیت را راهبری و ســاماندهی 

می کند دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید 
رجایی است. از این جهت است که این 
دانشگاه، یک دانشگاه ویژه و منحصربه 
فرد اســت و دانشــگاه دیگری با این 
مشــخصات در عرصه فنی و حرفه ای 

نداریم.
وی ادامــه داد: کنشــگر چهارم 
ســازمان آموزش های فنی و حرفه ای 
کشور است، این سازمان مهمی است که 
در تقسیم کار ملی قرار است این عرصه 

را گسترش دهد و نیاز بازارکار کشور را 
با الگوی روشن و شفاف برآورده سازد.

دبیرکل شــورای عالی آموزش و 
پرورش گفت: کنشگران فوق سال های 

طوالنی اســت که در عرصه آموزش و 
پرورش کشور حضور فعال دارند، اما 
اخیراً هم یک کنشگر جدید دیگر وارد 
این عرصه شده و آن شورای عالی فنی و 
حرفه ای کشور است این شورا به نوعی 
یک فضایی برای هم افزایی و هماهنگی 
بیشتر است؛ یعنی می تواند نقش های 

متعددی را در این عرصه بپذیرد.
امانی طهرانی اضافه کرد: در کنار 
این پنج عضو اصلی، کنشگران کناری و 

حمایتی وجود دارند که می توان در این 
نظام سیستمی به آن ها توجه کرد. یکی 
از این کنشگران شورای عالی آموزش 
و پرورش اســت، چون هر تحصیلی 

در دوره آمــوزش عمومــی تــا پایان 
دوره آموزش متوسطه در کشور انجام 
می شود، طبق قانون؛ قوانین، مقررات، 
مصوبات، سیاســتگذاری و نظارت بر 
آنها، بر عهده شــورای عالی آموزش و 

پرورش است.
وی با اشاره به اینکه شورای عالی 
آموزش و پــرورش هم در این عرصه 
حضور فعال دارد افزود: کمیته کاردانش 
در شورای عالی آموزش و پرورش، کار 
بررسی، تدوین و تصویب برنامه های 
درسی رشته کاردانش و فنی و حرفه ای 

را بر عهده دارد.
امانی طهرانی بیان کرد: اینجا یک 
سئوال اساسی مطرح می شود و آن این 
اســت که مقصود اصلی آموزش های 
فنی و حرفه ای و کاردانش چیســت؟ 
پاســخ آن طبیعتاً این است که برآوردن 

نیاز های جامعه. 
خیلی ها این نیاز ها را با اشــتغال 
اشــتباه می گیرنــد، مســئله اصلی ما 
نیاز های جامعه می باشــد و اشتغال به 
دنبال آن است، برآورده کردن نیاز های 
جامعه نقطه عزیمت و حرکت ماست، 
مشخصه این نیاز ها این است که خیلی 
گوناگون و دگرگون شونده هستند لذا 
برای این مقصود نیازمند یک سیســتم 
چابک و پاسخگو هستیم، یعنی وقتی 
نیاز ها خیلی آسان تغییر شکل می دهند. 
یک مشــکل بوجود می آیــد و آن این 
اســت که برنامه ها خیلــی زود تاریخ 
مصرفشــان سپری می شــود، اما نظام 
رسمی می خواهد همچنان آن ها را نگه 
دارد. به نوعی برنامه ها در مقابل نیاز ها 

مقاومت می کنند.
وی با اشاره به اینکه دانش آموزان 
امروزه بیشتر به کدام رشته های فنی و 
حرفه ای می روند؟ تصریح کرد: طبیعتًا 
کامپیوتر و حســابداری. در صورتی 
که رشته حســابداری در آینده حذف 
خواهد شد. اینجاست که نظام راهنمایی 
و مشاوره باید بتواند دانش آموزان را به 
رشته های پرکاربرد و مورد نیاز جامعه 
هدایت کند.دانشگاه شهید رجایی باید 
تغذیه علمی هسته راهبردی مدیریت 
این سیستم را در دست بگیرد تا بتواند 

ماموریت خود را انجام دهد.
وی با طرح این پرسش چه چیزی 
باعــث بهبود روند آموزش های فنی و 
حرفه ای کشــور می شــود؟ ادامه داد: 
باید مســئله های کنونی این رشــته را 
مشخص کنیم. مثا یکی از مشکات 
ورودی های دانشــگاه شهید رجایی 
این است که بیشتر از رشته های نظری 
جذب می شــوند. هنرآموز های آینده 

تجربه زیسته فنی و حرفه ای ندارند.
دبیرکل شــورای عالی آموزش و 
پرورش خاطرنشان کرد: در مشکات 
و کامیابی های مــا دو عامل تاثیر دارد. 
یکی طراحی و دیگری مدیریت؛ مثا 
خانه های بهداشــت ایران هم طراحی 
و هم مدیریتشــان درست است. یعنی 
در این سیســتم هم کار طراحی و هم 
کار مدیریــت خــوب انجام شــده و 
در نتیجه نصیب برابر واکسیناســیون 
اطفــال و پایش قــد و وزن در دوران 
 کودکــی در کشــور ما محقق شــده 

است.

لزوم تغذیه علمی مدیریت 
سیستم سیاست گذاری 

آموزش های فنی و حرفه ای
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: استادان دانشگاه شهید رجایی از زمره اساتید برجسته، 

کارآمد و تاثیرگذار کشور هستند.

 کمیتــه کاردانــش در شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش، کار بررســی، تدویــن و 
تصویــب برنامه هــای درســی رشــته کاردانــش و فنــی و حرفــه ای را بر عهــده دارد.
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انجماد مجدد قطب های زمین؛ امکان پذیر و ارزان
گروه علمی و آموزشــی- دانشمندان در تاش اند 
تا با انجماد مجدد قطب های زمین از ســرعت تغییر اقلیم 
بکاهند. قطب های زمین چندین بار ســریع تر از متوسط 
جهانی در حال گرم شــدن هستند. در واقع، امسال، امواج 
گرمای رکوردشــکن، در قطب های شمال و جنوب هم 
گــزارش شــد. ذوب یخ و یخچال هــای طبیعی در حال 
فروپاشی در عرض های جغرافیایی باال، افزایش سطح آب 
دریاها را در سرتاسر جهان سرعت می بخشد. خوشبختانه، 
دوباره منجمد کردن قطب هــا از طریق کاهش ورود نور 
خورشــید، امکان پذیر و به صورت شایان توجهی ارزان 

است.دانشمندان یک برنامه مهندسی زمین طراحی کردند که بر اساس آن جت های بلندپرواز، ذرات میکروسکوپی معلق 
در هوا را در عرض جغرافیایی ۶۰ درجه شمالی و جنوبی، تقریباً در شهر انکورِیج در آالسکا و بخش جنوبی پاتاگونیا، به 
جو می پاشــند. اگر این ذرات معلق در ارتفاع ۱۳ هزار متری )باالتر از ارتفاع پرواز هواپیماهای مســافربری( تزریق شوند، 
به آرامی به سمت قطب حرکت می کنند و بر روی سطح زیر آن کمی سایه ایجاد می کنند. تزریق ذرات به صورت فصلی 
در روزهای طوالنی بهار و اوایل تابستان انجام می شود. یک ناوگان جت ذرات معلق را به هر دو نیمکره تزریق می کند و 
با تغییر فصل به سوی قطب مخالف حرکت می کند. دانشمندان معتقدند در دنیای ما که به  سرعت رو به گرم شدن و تغییر 
اقلیم است، این کار بسیار با اهمیت است؛ اما تزریق ذرات معلق استراتوسفری فقط نشانه ای از بیماری را درمان می کند، 
نه خودِ بیماری زمینه ای را؛ این اقدام، جایگزینی برای کربن زدایی نیست. خنک سازی قطب ها فقط از بخش کوچکی از 
زمین به صورت مستقیم محافظت می کند؛ در صورتی که، دمای عرض های جغرافیایی میانی نیز باید مقداری کاهش یابد.

ساخت باتری جدیدی که با ۳ دقیقه شارژ تا ۲۰ سال کار می کند!

 

 گروه  علمی و آموزشــی-  
دانشــمندان آتشفشان شــناس بــا 
نمونه برداری از مواد مذاب آتشفشان 
فاگرادال افجال در ایسلند موفق شدند 
فرآیندی را کشــف کنند که آن ها را 
به درک نحوه کار آتشفشان ها نزدیک 

می کند.
هر خبــری که به ما می رســد 
دیدگاهمــان را درباره جهانی که در 
آن زندگی می کنیم تغییر نمی دهد؛ اما 
برای متیو جکسن، دانشمند دانشگاه 
کالیفرنیا، ســانتاباربارا، در آمریکا و 
آتشفشان شناس  دانشــمند  هزاران 
دیگر در سراســر جهان، یک خبر از 

حقایقی مهم پرده برداشت.
جکســن و همکارانــش در 
حیــن نمونه بــرداری از مواد مذاب 
)ماگما( آتشفشــان فاگرادال افجال 

ایســلند،  در   )Fagradalsfjall(
فرآیندی را کشــف کردند که از همه 
فرآیندهایی که دانشمندان در دو دهه 
گذشته بر روی آن مطالعه کرده بودند، 
پویاتر است. آن ها از اینکه به کشف 
نحوه کار آتشفشان ها نزدیک  شدند، 

هیجان زده اند.
در مــارس ۲۰۲۱، آتشفشــان 
فاگرادال افجال، واقع در جنوب غربی 
ایسلند فوران کرد. پنج هزار زمین لرزه 
با شدت چهار ریشتر و بیشتر رخ داد 
و بیشــتر مردم ایسلند را نگران کرد. 
مواد مــذاب غلغــل می کردند و از 
سوراخی که در داخل زمین در منطقه 
نسبتاً خالی ِگلدینگاالدور )منطقه ای 
نزدیک ریکیاویک، پایتخت ایسلند( 

بود، بیرون می پاشیدند.
دانشــمندان و بازدیدکنندگان 

به منطقه آتشفشــانی هجوم بردند تا 
جدیدترین شــکل پوســته زمین را 
ببیننــد. به لطف بادهایی که گازهای 
مضــر را دور می کردنــد و به دلیل 
آهسته  بودن جریان گدازه، دانشمندان 
توانستند به اندازه کافی نزدیک شوند 
تا از ابتدا از گدازه نمونه برداری کنند.

زمین شناسان دانشگاه ایسلند به 
دنبال کشف این بودند که ماگما از چه 
عمقی از گوشته نشأت گرفته است، و 
قبل  از فوران در چه فاصله ای از سطح 
ذخیره شده بود و قبل و در هنگام فوران 
در مخزن چه اتفاقی افتاده است. این 
سؤاالت اساســی، در واقع برخی از 
بزرگ ترین مشکات سر راه کسانی 
اســت که درباره آتشفشان ها مطالعه 
می کنند؛ زیرا فوران ها پیش بینی شدنی 
نیستند، شرایط حاد و خطرناک است 

و بسیاری از آتشفشان های فعال دور 
و دسترسی ناپذیر هستند.

در چنــد هفتــه اول، آنچه باال 
آمــد، نوعی ماگمای تهی شــده بود 
کــه در مخزن، واقــع در حدود ۱۶ 
کیلومتری زیر سطح انباشته شده بود. 
اما در ماه آوریل، شواهد نشان داد که 
محفظه با مذاب هایی از نوع عمیق تر 
و غنی شده با ترکیبی متفاوت دوباره 
پُرمی شــود که از ناحیه ای متفاوت از 
ستون گوشته باالآمده در زیر ایسلند 

نشأت می گرفت. 
این ماگمای جدید دارای ترکیب 
شیمیایی کمتر اصاح شده، با محتوای 
منیزیم بیشتر و نسبت بیشتری از گاز 
دی اکســیدکربن بود که نشان دهنده 
این بود که گازهــای کمتری از این 
ماگمای عمیق تر خارج شــده است. 

در ماه مه، ماگمایی که بر جریان غالب 
بود، نوع عمیق تر و غنی شــده بود. به 
گفته دانشمندان این تغییرات سریع 
و شدید در ترکیب ماگما، قبًا هرگز 

مشاهده نشده است.
جکسن می گوید: این تغییرات 
در ترکیب شاید زیاد هم نایاب نباشد 
اما فرصت نمونه برداری از فوران ها در 
مراحل بسیار اولیه، یک اتفاق معمولی 
نیست؛ مثًا نزدیک ترین فوران قبل 
از فوران آتشفشــان فاگرادال افجال 
در سال ۲۰۲۱، مربوط به شبه جزیره 
جنوبی ایســلند است که هشت قرن 
پیــش رخ داد. او احتمال می دهد که 
این فعالیت آتشفشانی جدید عامت 
شروع یک چرخه آتشفشانی احتمالی 
در جنوب غربی ایســلند باشــد که 

قرن ها به طول بینجامد.

آتشفشانهاچگونهکارمیکنند؟

داچیامانیفستو؛یکخودرویجالبوکامالمتفاوت!


