
گروه علمی و آموزشی- هر چه 
بیشتر با مشــخصات ئی تی7 آشنا می 
شــویم، به همان اندازه بیشتر به ارزش 
های محصول پرچمداری که توســط 
نیو ارائه شــده، پی خواهیم برد. جالب 
آنکه این الکتریکی قدرتمند میزبان بسته 
باتری بسیار قابل اعتمادی است که برد 
حرکتی 1000 کیلومتر در برترین تریم 
را برایش تضمین می کند. دفتر مرکزی 
نیو در شانگهای قرار دارد و فعالیت خود 
را از ســال 2014 آغاز کرده است. این 
خودروساز در مسابقات فرمول ئی نیز 
حضوری فعال دارد. یکی از جدیدترین 
 ET7 محصوالت نیو، ســدانی بــا نام
است که در بازار چین از 62 تا 73 هزار 
دالر قیمت دارد. حال باید ببینیم سدان 
گران قیمت ئی تی7 چه امکاناتی را در 

اختیار مشتریان خود قرار می دهد.
کمپانی نیو این خودرو را 3 سال یا 

120 هزار کیلومتر گارانتی کرده است.
ابعاد و طراحی

نیو ئی تی7 در قامت یک ســدان 
پرچمدار معرفی شده و البته برچسب 
قیمت نیز سندی بر این ادعا محسوب 
مــی شــود. طراحی قســمت دماغه 
چشــمگیر و در هماهنگی مناسبی با 
دیگر جزئیــات قــرار دارد. گرافیک 
داخلی چراغ های اصلی جلو نیز طرحی 
متفاوت و غیر تکراری دارد. خودرو از 
منظر ابعاد 5101 میلیمتر در طول، 1987 
میلیمتــر در عرض و 1505 میلیمتر در 
ارتفاع توســعه یافته است. فاصله بین 
محورهای آن نیز 3060 میلیمتر گزارش 

شده است.

شاخص فاصله بین محورها، خبر 
از کابینی جادار می دهد. از سوی دیگر 
سایر اعداد نیز یک سدان فول سایز را در 

ذهن مخاطب تداعی می کند.
پیشرانه و باتری

در ایــن قســمت از 2 موتــور 
الکتریکی با جانمایی یک موتور روی 
هر محور، استفاده شده است. مجموع 
خروجی موتورهــای الکتریکی 480 
کیلووات یا 643 اســب بخار اســت. 
گشــتاور ئی تی7 برابــر با 850 نیوتن 
متر محاســبه شده است. هر چه بیشتر 
با مشــخصات ئی تی7 آشنا می شویم، 
بــه همان اندازه بیشــتر به ارزش های 
محصول پرچمداری که توســط نیو 
ارائه شده، پی خواهیم برد. جالب آنکه 
این الکتریکی قدرتمند میزبان بســته 
باتری بسیار قابل اعتمادی است که برد 
حرکتی 1000 کیلومتر در برترین تریم 
را برایش تضمین می کند. در تریم پایه 
از باتری 70 کیلووات ســاعت استفاده 
شده است. بسته باتری تریم پرچمدار 
نیز 150 کیلووات ساعت ظرفیت دارد. 
بــرد حرکتی تریم پایه نیو ئی تی7 برابر 
با 700 کیلومتر گزارش شــده اســت. 
بسته باتری 100 کیلووات ساعت نیز 
برای این خودرو قابل ســفارش است. 
شاخص صفر تا 100 کیلومتر تمامی 
تریم ها برابر با 3.8 ثانیه است. همچنین 
در بخــش جعبه دنده نیز از نمونه تک 
ســرعته در هماهنگی با ســامانه تمام 
چرخ محرک الکتریکی اســتفاده شده 
است. سیستم تعلیق پیشرفته نیو ئی تی7 
در محور جلو و عقب کامال مســتقل و 

تطبیقی اســت و تجربه سواری بسیار 
نرمی را ایجاد می کند. سیستم ترمز در 
تمامی چرخ ها دیســکی بوده و رینگ 
های استاندارد آلومینیومی در تریم پایه 

19 و در تریم باالتر 20 اینچی است.
کابین و ایمنی

اینجا باید بگوئیم که یکی از بهترین 
های صنعت خودروسازی چین و قابل 
جهان قابل مشاهده است. کیفیت باالی 
مواد و طراحــی مینیمال اولین چیزی 
اســت که بیننده را مجذوب خود می 
کند تــا بعد درگیــر فناورانه های این 
کابین شــود! سیســتم صوتی استریو 
با 23 اســپیکر/ امپلی فایر 20 کاناله و 
1000 وات خروجی، نمایشگر بزرگ 
تنظیمات سیستم سرگرمی آمولد 12.8 
اینچی با رزولشــن 1728 در 1888 که 
تنها 5.5 میلیمتر ضخامت دارد، نمایشگر 
دیجیتال اطالعات کیلومتر، سیســتم 
بسته شدن اتوماتیک درب ها، دستگیره 
های پاپ آپ، ســقف تمام شیشه ای، 
نمایشگر هداپ، نورپردازی هوشمند 
داخلــی 256 رنــگ، درب صندوق 
الکتریکی باز/بســته بــدون دخالت 

دســت، ورود بدون کلید، نــرم افزار 
اختصاصی تلفن هوشــمند، بلوتوث، 
یو اس بی تایپ-سی، تنظیم الکتریکی 
صندلی ها با حافظه، استراحتگاه هر دو 
ردیف، قابلیت تنظیــم عمق و ارتفاع 
فرمــان با حافظه، آینه ها مجهز به گرم 
کن/حافظه/ تاشــوی خودکار/ ریورز 
اتوماتیک، سنســور باران و بسیاری از 
امکانات دیگر که کابین یک پرچمدار 
را بــرای ئی تی7 معرفــی می کنند. در 
بخش ایمنی نیز مواردی شــامل: کروز 
کنترل تطبیقی، ورود بدون کلید، رادار 
پارک جلو و عقب، دوربین 360 درجه، 
ای بی اس، ئی بی دی، دســتیار ترمز، 
ترمز اضطراری، پایداری الکترونیکی، 
دستیار حرکت در سرباالیی و سرپایینی، 
هشــدار خروج از خط و دستیار حفظ 
خودرو بین خطوط، نمایش نقاط کور 
دید راننده، سیســتم پارک اتوماتیک، 
ایزوفیکس، نــور باال و پایین تطبیقی، 
ایربگ کامل و... قابل اشــاره هســتند. 
همچنین ســدان جدید نیو از ویژگی 
ها و پیش نیازهای الزم برای پشتیبانی 
از فناوری رانندگی خودران برخوردار 
اســت که در حالت آپشن قابل 

ارائه خواهد بود.

گــروه علمی و آموزشــی- 
دانشمندان موزه تاریخ طبیعی لندن به 

تازگــی تأیید کردند که دهانه جیزرو 
سیاره ســرخ، مملو از مواد آلی بوده 

اســت. ماموریت کاوشگر استقامت 
)Perseverance( ناســا در مریخ 

تاکنون چندین کار شگفت انگیز انجام 
داده است. این کاوشگر سال گذشته 
 Jezero( تأیید کرد که دهانه جیزرو
Crater( در مریــخ، زمانــی یــک 
دریاچه عظیم بوده است. اکنون، نتایج 
یک پژوهش جدید نشان می دهد که 
مولکول هــای آلی به وفــور در این 
آب ها وجود داشــته اند. طبق گزارش 
IFLScience یافته هــا، شــواهد 
قانع کننده ای ارائه می کنند که نشــان 
می دهد حیات ممکن است زمانی در 

سیاره سرخ وجود داشته باشد.
مریخ نورد اســتقامت در فوریه 
2021 روی مریــخ فــرود آمد. این 

مریخ نــورد پــس از گذراندن 208 
روز مریخی و بررســی این ســیاره، 
اکنون شواهد قانع کننده جدیدی ارائه 
کرده اســت که نشان می دهد، زمانی 
مولکول های آلــی در دریاچه محل 
فــرود این مریخ نورد )دهانه جیزرو( 

فراوان بوده است.
دکتــر جــوزف رازل هالیــس 
از مــوزه تاریخ طبیعــی لندن و یکی 
از نویســندگان پژوهــش جدید در 
 IFLScience بــا  مصاحبــه ای 
گفت: به نظر می رســد دهانه جیزرو 
همان چیزی اســت که ما بر اســاس 
تصویربرداری مداری به آن مشکوک 

بودیم. این مکان در حدود سه تا سه و 
نیم میلیارد سال پیش یک دریاچه بوده 
است و این برای ما واقعاً هیجان انگیز 
اســت، زیرا آب مایــع در مریخ در 3 
میلیارد ســال پیش و تقریبا همزمان با 
تکامل حیات در زمین، وجود داشــته 
اســت. اکنون سوال این است، آیا آب 
در مریخ، حاوی بلوک های ســازنده 

حیات نیز بوده است؟
هالیس و دکتر اوا شلر، یافته های 
خــود را در مقالــه جدیــدی که در 
مجله Science منتشــر شده است، 
ارائــه کردند. آنهــا از داده های ابزار 
SHERLOC که روی مریخ نورد 

اســتقامت تعبیه شده اســت، برای 
تجزیــه و تحلیل ســنگ های دهانه 
جیــزرو و تشــخیص فلورســانس 

ترکیبات آلی خاص استفاده کردند.
پژوهشــگران توضیح دادند که 
این ترکیبات می تواند منجر به تکامل 
حیات در مریخ شود. با این حال، آنها 
باید قبل از اینکه هر گونه نتیجه گیری 
قطعی را بیان کنند، نمونه های سنگی 
مشابه را با جزئیات بیشتری در اینجا 

روی زمین تجزیه و تحلیل کنند.
این دقیقاً همان چیزی است که 
اتفــاق خواهد افتــاد، زیرا مأموریت 
بازگشــت نمونه مریخ ناسا و آژانس 

فضایی اروپا در حال توسعه فناوری 
مورد نیاز برای بازگشــت نمونه ها از 
مریخ به زمین هســتند تا دانشمندان 
بتوانند آنهــا را تجزیه و تحلیل کنند. 
آژانــس های فضایی انتظار دارند این 
کار را در مقطعی در دهه 2030 انجام 
دهند. در اکتبر سال گذشته، مطالعه ای 
تایید کرد که دهانه جیزرو دریاچه ای 
بــزرگ بوده که حــدود 3.7 میلیارد 
ســال پیش از رودخانــه ای کوچک 
تغذیه می شده است. اکنون، جستجو 
بــرای نمونه ها ادامه دارد و مریخ نورد 
اســتقامت و کنجکاوی به اکتشافات 

هیجان انگیز خود ادامه می دهند.

گروه علمی و آموزشــی-  یک 
کارشــناس حوزه آموزش و پرورش 
گفت: گردش مالی کنکور بیش از چهار 

هزار میلیارد تومان است.
علیرضا سجادیه کارشناس حوزه 
آموزش و پرورش گفت: گردش مالی 
کنکور بیش از چهار هزار میلیارد تومان 
اســت و معتقدم که بایــد یک راه حل 
درست و منسجم در این باره اندیشیده 

شــود. او افزود:  باید از سطحی نگری 
و تک بعدی نگریســتن پرهیز کنیم. بر 
اساس مصوبه شــورای عالی انقالب 
فرهنگی نمره کل ســوابق تحصیلی و 
نمره کل آزمون به صورت اختصاصی 
اســت.  آفت های کنکور نباید به سال 
های قبل از متوســطه تسری پیدا کند. 
سوابق تحصیلی تاثیر قطعی در کنکور 
دارد. دو نوبتی شــدن کنکور استرس 

داوطلبان کنکور را کاهش داده اســت. 
خضریــان عضو کمیســیون اصل 90 
مجلس در ادامه گفت:کنکور استرس 
زا است و تغییرات ایجاد شده اضطراب 
را از بین نمی برد. متاسفانه  در آموزش 
و پرورش  تربیت را کنار گذاشته ایم. به 
گفتــه وی مطالعات در زمینه کنکور به 
سبک جدید انجام نشده است و این کار 
باید به صورت دقیق تر بررسی شود.در 

موضوع کنکور، قانون سنجش در سه 
مرحله اصالح و تصویب شــده است. 
نمایندگان طرح دوفوریتی در خصوص 
کنکور را مطرح کرده اند و امیدوارم در  
تفاهم مجلس با شــورای عالی انقالب 
فرهنگی بتوان نواقص را برطرف کرد. 
رقابت نابرابر کنکور  با شکل دهی سمپاد 
و غیره ، دیگر جا بــرای دانش آموزان 

مدارس دولتی نمی گذارد.

علمی و آموزشی4

گروه علمی و آموزشی-  دکتر 
سامان ســالمیان گفت: شــاید شما 
هم متوجه شــده باشید که کودکان و 
نوجوانان این روز ها )دوران پساکرونا( 
از نظر مهارت های خواندن، محاسبات 
ریاضی، میزان دقت و تمرکز به ضعف 

شدیدی دچار شده اند.
وی ادامه داد: صاحبان مشــاغل 
و حــرف هــم گــزارش می کنند که 
فارغ التحصیــالن جدیــد دانشــگاه 
توانشان در نوشــتن نامه های اداری، 
گزارش ها و سایر مهارت های ساده به 

شدت افت کرده است.
این مدرس تخصصی ریاضیات 
افزود: حتی اساتید رشته های پزشکی 
اعالم می کنند که دانشــجویان دوره 
پزشکی عمومی که از رتبه های خوب 
کنکور سراســری هســتند، عطش 
یادگیری کمی دارنــد و در کالس ها 
ســوال نمی پرســند و حتی سواالت 
دانشجویان دوره رزیدنتی و تخصصی 

پزشکی نیز کمتر از سابق است.
نتایــج آزمون هــای تیمز 
و پرلــز مبین افــت مهارت های 
خواندن و محاســبات ریاضی 
دوران  در  دانش آمــوزان  در 

پساکروناست
دکتر ســالمیان با بیــان این که 
مطالعــات بین المللی تیمز و پرلز هم 
موید این مســئله اســت که مهارت 
خوانــدن و محاســبات ریاضی در 
کودکان و نوجوانان به افت شــدیدی 
دچار شــده اســت، در ادامه توضیح 
داد: مطالعــه بین المللی روند آموزش 
 Trends in( ریاضیــات و علــوم
 International Mathematics
Science Study( تیمــز و مطالعه 

بین المللی پیشرفت ســواد خواندن 
 Progress in International(
Reading Literacy Study( یا 
همان پرلز از مهم ترین و وســیع ترین 
مطالعات تطبیقی در قلمروی ارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی است که عملکرد 
تحصیلــی دانش آمــوزان بیش از 60 
کشور جهان را در دروس ریاضیات، 

علوم و سوادخواندن می سنجد.
ایــن مدرس با ربع قرن ســابقه 
تدریس در ریاضیات با استناد به نتایج 
اخیر این آزمون ها و تأکید مجدد گفت: 
نتایج این آزمون ها حاکی از آن اســت 
که جایگاه ایران در دوران پسا کرونا به 
شدت افت کرده است که این موضوع 
نشــان می دهــد در ســال های آینده 
وضعیت آموزشی درک ریاضی و فهم 
ادبی به شدت فاجعه بارتر خواهد شد.
دکتر ســالمیان خاطرنشان کرد: 
نتایــج این آزمون ها بــه قدری حائز 
اهمیت هســتند که در کشوری مانند 
نــروژ افت جایگاه کشــور در نتایج 
این آزمون ها به تغییر وزیر آموزش و 

پرورش آن کشور منجر می شود.
ناتوانی دانش آموز در درک 
ادبی زبان هر کشــور بر کاهش 
یادگیری در همــه موضوعات 

تأثیر مستقیمی دارد
وی در ادامــه تصریــح کــرد: 
کاماًل واضح و مبرهن اســت ناتوانی 
دانش آمــوز در درک ادبــی زبان هر 
کشــور بر کاهش یادگیــری در همه 
موضوعات تأثیر مســتقیمی دارد. از 
 Home این رو آمــوزش در خانه و
Schooling این روز ها به شــدت 

اهمیت پیدا کرده است.
این مدرس تخصصی ریاضیات 

افزود: خانواده ها می توانند برنامه های 
بــدون هزینــه برای پرورش ســایر 

اســتعداد های فرزندان خویش داشته 
باشــند که به تمام آن هــا می توان نام 

 Home کلــی آمــوزش در خانــه
Schooling گذاشــت کــه ایجاد 

ذوق و شــوق برای مشــاهده فیلم ها 
و پادکســت های آموزشی رایگان در 

اینترنت از آن جمله هستند.
دکتر ســالمیان با بیان این که این 
شیوه می تواند کمک بسیار بزرگی برای 
یادگیری دانش آموزان باشد، تصریح 
کرد: به عنوان مثال به دانش آموزان در 
خانه آموزش داده شود که موضوعات 
کتاب درسی زیست شناسی خود را در 
اینترنت جست وجو کند و انیمیشن ها 

و فیلم های مرتبط را ببیند.
وی با بیان این که امروزه اینترنت 
دانشگاه بزرگی برای یادگیری است، 
افزود: اینترنــت می تواند در حداقل 
زمان ممکن تأثیرات عمیق آموزشی را 
در ذهــن فرزندان بگذارد و این همان 
جنبه مثبت فضای مجازی در یادگیری 

و پرورش ذهن است.
یادگیری معکوس به معنای 
پیش خوانــی دانش آموز و رفع 

اشکال در کالس است
این مدرس تخصصی ریاضیات 
با اشاره به اصطالح یادگیری معکوس 
 Flipped learning for(
math instruction( گفــت: این 
روشــی اســت که دانش آموز مطلب 
را پیش خوانــی می کند و زمان طالیی 
حضورش در کالس حضوری به رفع 
اشــکال و پرسیدن سواالتش از معلم 
اختصــاص می یابد. آموزش در خانه 
بخش بســیار بزرگــی از یادگیری را 
انجام می دهد و با ســرعت بسیار زیاد 
میزان درک و عمق یادگیری فرزندان 

را افزایش می دهد.
دکتر ســالمیان با بیان این که این 
روز ها حتی مطالبی، چون فلسفه برای 
کودکان از پایه های مهم آموزشی برای 

آموزش در خانه محســوب می شود، 
افزود: یکی از نتایج مهم آن این است 
که فرزند از نظر درک ســطح فکری 
از همســاالن خود بسیار باالتر به نظر 

می رسد.
وی خاطرنشان کرد: موسسات 
غیر دولتی زیادی در دنیا و ایران نظیر 
موسسه تخصصی ریاضی در این راستا 
گام های بســیار موثری برداشته اند که 
به زودی خانواده ها به اهمیت آموزش 

در خانه پی می برند.
آمــوزش در خانــه یــا از 
طریق گوشــی همــراه به طور 
نامحســوس جایگاه مهمی در 

معلومات دانش آموزان دارد
ایــن مدرس با ربع قرن ســابقه 
تدریس در ریاضیات گفت: نکته جالب 
این است که اینک خود والدین اذعان 
می کنند که فرزندانشــان مهارت های 
زیادی در جســت وجو کردن بهترین 
کاال با کمترین قیمت، خرید های بهینه، 
مهارت های انجام امور بانکی و اداری 
زیادی دارند و ســواد رسانه ای آن ها 
بسیار زیاد است و مطالبی می دانند که 
والدین در سن مشابه فرزندان خود آن 
مهارت ها و معلومات را نداشتند؛ یعنی 
آموزش در خانه یا از طریق گوشــی 
همراه به طور غیرمستقیم و نامحسوس 
هم اکنون جایگاه بسیار مهمی در میزان 

معلومات دانش آموزان دارد.
دکتر ســالمیان تصریح کرد: با 
توجه به ســرعت تولید علم در دنیا، 
مــدارس، دانشــگاه ها و کتاب های 
درســی آن ها نمی توانند به سرعت به 
روز شــوند و مقاالت ورک شاپ ها یا 
کارگاه های آموزشی کوتاه مدت که در 
اینترنت قابل یافتن هستند سهم بزرگی 

در میــزان معلومــات و مهارت های 
دانش آموزان و دانشجویان دارد.

وی ادامــه داد: کمااین کــه مثاًل 
بخــش بزرگــی از هزینه هایی که در 
بخش پزشــکی بــرای جراحی های 
زیبایی صرف می شود مطالبی نیست 
که در دانشــگاه ها آموزش داده شده 
باشــد و در دوره هــای خارج از نظام 
یاد گرفته می شــود و یا نرم افزار های 
مهندسی برای طراحی و یا حسابداری 
در خــارج از دانشــگاه آموزش داده 

می شود.
این مدرس تخصصی ریاضیات 
گفت: جالب است حتی در حوزه هایی 
نظیر روانشناســی کارگاه های روش 
درمــان )تراپــی( نیز در خــارج از 
دانشگاه برگزار می شود که این روز ها 
به صــورت کالس های آنالین هم در 

آمده اند.
خودآمــوزی  بــه زودی 
جایگزین مدرســه و دانشــگاه 

خواهد شد
دکتر ســالمیان خاطرنشان کرد: 
بــا توجه به ســرعت تغییرات در دنیا 
و تولید علم، مرگ مدرسه و دانشگاه 
به زودی رقم می خورد و خودآموزی 
جای آن را خواهد گرفت. از وظایف 
والدین عصر جدید این اســت که به 
 Learn how فرزنــدان  بیاموزنــد
Learn یاد بگیرند چگونه یاد بگیرند.
دکتر ســالمیان با ربع قرن تجربه 
آمــوزش ریاضی و کار روانشناســی 
حوزه کودکان و نوجوانان معتقد است 
آموزش در خانه و قــرار دادن فرزند 
روی ریل خودیادگیــری بزرگترین 
هدیه و میراثــی گرانبها از پدر و مادر 

برای فرزندان است.

سالمیان مدرس تخصصی ریاضیات مطرح کرد:

آموزش خودیادگیری، میراث 
گرانبهای والدین برای فرزندان
یک مدرس تخصصی ریاضیات گفت: آموزش در خانه و قرار دادن فرزند روی ریل خودیادگیری بهترین هدیه 

پدر و مادر برای فرزندان است.

 بــا توجــه به ســرعت تولیــد علــم در دنیــا، مــدارس، دانشــگاه ها و کتاب های 
درســی آن هــا نمی توانند به ســرعت بــه روز شــوند و مقاالت ورک شــاپ ها یا 
کارگاه هــای آموزشــی کوتاه مــدت کــه در اینترنــت قابل یافتن هســتند ســهم 
بزرگــی در میــزان معلومــات و مهارت هــای دانش آمــوزان و دانشــجویان دارد.
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