
گــروه علمی و آموزشــی-  
اســتارت آپ پراویگ داینامیکس از 
یک شاسی بلند مفهومی جالب با نام 
دیفای رونمایی کرده که در نظر دارد 
آن را به خط تولید انبوه نزدیک کند و 
ثبت سفارش را نیز آغاز کرده است.

هند در صنعت خودرو طی سال 
های اخیر گام های بســیار مهمی را 
به ســمت تغییرات مثبت برداشته و 
قطعــا در آینده به یکی از قطب های 
مهم تولید فناوری خودرو در جهان 

تبدیل می شود.
در همین راســتا و بــه تازگی، 
اســتارت آپ پراویگ داینامیکس از 
یک شاســی بلند مفهومی جالب با 
نــام دیفای رونمایی کرده که در نظر 
دارد آن را به خط تولید انبوه نزدیک 
کند و ثبت ســفارش را نیز آغاز کرده 
است. قیمت پایه این خودرو حدود 
48 هزار دالر اعالم شده است. زمان 
آغاز تحویل نیز، ژانویه 2023 اعالم 

شده است.
از مشــخصات تایید شده 
برای پراویــگ دیفای می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
شــاخص صفر تا 100 کیلومتر 

برابر با 4.9 ثانیه
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 
150 کیلوواتــی که طی 30 دقیقه 80 
درصد ظرفیت باتری آن تکمیل می 

شود.
با شــارژر استاندارد خانگی نیز 

مــی توان دیفای را شــارژ کرد که با 
شارژر خانگی 7.2 کیلووات ساعت 
می توان طی 8 ســاعت انرژی الزم 
بــرای پیمایــش 300 کیلومتر را در 

باتری ذخیره کرد.
بســته باتری پراویگ دیفای به 
مدت 8 ســال یــا 250000 کیلومتر 
گارانتــی می شــود.)هر کــدام که 
زودتــر فــرا برســد(. در طراحی 
 دیفای از لندروور الهام گرفته شــده 

است.
پراویگ دیفــای از منظر ابعاد 
برابر با 4940 میلیمتر در طول، 1650 
میلیمتر در ارتفاع و 1940 میلیمتر در 
عرض توســعه یافته است. ارتفاع از 
سطح زمین 234 میلیمتر و فاصله بین 
محورهای آن 0303 میلیمتر اســت. 
ظرفیت فضای بــار دیفای نیز 680 

لیتر است.
پراویگ دیفای از بســته باتری 
بــا 5 ماژول اصلی و 5000 ســلول 
هاردکیس با ســطح محافظتی 9 الیه 

استفاده می کند که قرار است بهترین 
باتــری ویژه خودروی الکتریکی در 
جهان باشد. ظرفیت این بسته 90.9 
کیلووات ســاعت اســت. همچنین 
با اســتفاده از فناوری بهینه سیســتم 
ترمز می تواند 40 درصد انرژی این 
سیســتم را بازیابی و مانع هدر رفت 

آن شود.
بــرد حرکتــی خــودرو 500 

کیلومتر اعالم شده است. 
رینــگ هــای 18 اینچــی 

آلومینیومی
خروجــی پیشــرانه الکتریکی 
دیفــای برابر با 402 اســب بخار و 
گشتاور 620 نیوتن متر است. سامانه 
تمام چرخ محرک در وضعیت فعال 
قرار دارد)دو موتــور الکتریکی( تا 
توان موتور را به نســبت 50:50 بین 

محورهای عقب و جلو تقسیم کند.
 210 ســرعت  بیشــینه 

کیلومتر برساعت
ایــن خودرو در 11 رنگ متنوع 

قابل سفارش است. این شاسی بلند 
برای 5 سرنشین طراحی شده است.

  5ســتاره ایمنی دارد)به 
نوع آن اشاره نشده است(

از امکانات ایمنی به هدالیت ال 
ئی دی تطبیقی، دوربین 360 درجه، 
رادار 77 گیگاهرتز، ترمز اضطراری 
اتوماتیک، ایربگ کامل و... اشــاره 

شده است.
امکان ســفارش دو صندلی کاپیتانی 

برای ردیف عقب
شارژر بی سیم

دو نمایشگر 15.6 اینچی لمسی
نمایشــگر 10 اینچــی اطالعــات 

کیلومتر
پشتیبانی از فناوری 5جی

بــاز شــدن درب عقــب در حالت 
خودکشی

سیستم صوتی اکوستیگ فراگیر
 سیستم هوشمند تهویه هوای کابین

بهره بــرداری از مواد بازیافتی برای 
توسعه جزئیات کابین

صندلی های ارگونومیک با طراحی 
اختصاصی

مونروف پانورامیک

گروه علمی و آموزشی- معاون 
آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و 
پرورش گفت: پس از دو سال آموزش 
به شــیوه غیر حضوری، نگرانی هایی 
درباره افت کیفیت آموزشــی مطرح 

است.
معصومــه نجفــی پازوکی در 
جلســه ای درباره کیفیــت تحصیل 
دانش آمــوزان در دوره ابتدایــی و 

سنجش افت تحصیلی گفت: سنجش 
و بررســی دقیق انجام نشده است؛ اما 
طبیعی اســت پس از دو سال آموزش 
به شــیوه غیر حضوری، نگرانی هایی 
درباره افت کیفیــت آموزش مطرح 

است. 
بنابرایــن طرح جبــران تثبیت 
یادگیری، تابســتان امســال اجرا شد 
و اکنــون معلمان بــا رصد وضعیت، 

دانش آموزانی را که به لحاظ آموزشی 
دچار مشــکل هســتند، شناســایی 
 می کننــد تا مرحله دوم طــرح ادامه 

یابد.
معاون آمــوزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش درباره اقدام برخی 
معلمــان برای ارائــه تکالیف زیاد به 
دانش آموزان گفت: سیاست گذاری 
آموزشــی دچار اشکاالتی است و بر 

رفتار معلــم نیز تأثیر دارد. به گونه ای 
کــه همچنان با رویکرد ســنتی اقدام 
می کننــد؛ یعنی در کالس درس فقط 
معلم صحبت می کند و اجازه فعالیت 
بــه دانش آموز کمتر داده می شــود. 
همچنین برای اطمینــان از یادگیری 
دانش آموزان، حجم زیادی از تکالیف 
را ارائه می دهند که باید از این رویکرد 

فاصله بگیریم.

علمی و آموزشی4

گروه علمی و آموزشــی- دکتر 
پیمان صالحی در پاسخ به نگرانی ها در 
مورد غفلت از پژوهش و از دست رفتن 
رتبه های علمی ایران در سطح بین المللی 
و کاهش سرعت تولید علم گفت: نظام 
نوآوری یک نظام پیوســته است و در 
سطوح آمادگی فناوری یک تا سه، بحث 
پژوهش و پژوهش های بنیادی را داریم 
و آمار ارقام نشــان می دهد که کشور ما 

در این حوزه فعالیت می کند.
وی در ادامــه بــا ذکــر مثالی در 
خصوص کشور چین توضیح داد: تا 8 
سال پیش، کشور چین در حوزه تولید 
علم بسیار عقب تر از آمریکا بود و االن 
می بینیم در بســیاری از حوزه ها پیشی 

گرفته است.به همراه آن از نظر فناوری 
و اقتصادی هم پیشرفت کرده است.

معاون پژوهشــی وزارت علوم 
تصریح کرد: ما به هیچ عنوان از توجه به 

پژوهش کوتاه نخواهیم آمد.
صالحــی به سیاســت های کلی 
ابالغی برنامه هفتم توســعه از ســوی 
رهبری اشاره کرد و گفت: دو سیاست 
در حوزه پژوهش و فناوری اعالم شده 
اســت که یکــی  از آن ها حفظ ضرب 
آهنگ رشد علمی کشور بوده است.  ما 
هم بر همین موضوع تاکید داریم و این 
اولویت اول ماست. ما بیش از 80 هزار 
هیئت علمی در کشور داریم و ظرفیت 
علمی ما در تولید علم خیلی بیشتر از این 

80 هزار نفر است.
وی صراحتــاً اعــالم کــرد که 
نگرانی هایــی در زمینــه کاهش رتبه 
علمی کشــور وجــود دارد و ادامه داد: 
طبق مصوبه برنامه ششــم قرار بود که 
سهم منابع پژوهشــی را به 4 درصد از 
GDP برسانیم . در حالی که االن عنوان 
می شود که این سهم 0.47 درصد است. 
ولی من این میــزان را نیز قبول ندارم؛ 
چرا کــه 80 درصد از یک میلیارد دالر 
بودجه آمــوزش عالــی در حقوق و 
دســتمزد هزینه می شود و نباید تصور 
کــرد که کل این مبلغ صرف پژوهش و 

فناوری می شود.
معاون پژوهشــی وزارت علوم 

با اشــاره به اینکه این نیمی از 4 درصد 
بودجه ســهم پژوهش به عهده بخش 
خصوصی و نیمی به عهده بخش دولتی 
اســت، گفت: ما این ســازوکار را در 
دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های 
علــم و فنــاوری داریم، اگــر نتوانیم 

حمایت های ویژه  مــادی و معنوی را 
از بخــش پژوهش انجام دهیم، خطر از 
دست رفتن رتبه های علمی بین المللی 

ایران وجود دارد.
وی بــا بیــان اینکــه در وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و شــورای 

عالــی عتف، اولویــت جدی ما توجه 
به پژوهش اســت، گفت: چون بدون 
توجه به بخش پژوهش به دلیل وجود 
پیوستگی نمی توانیم به فناوری و تولید 
برسیم. ولی من این انذار را می دهم که 
اگر پشــتیبانی و حمایت انجام نشود، 

خطر از دســت رفتن رتبه های علمی 
وجود دارد. صالحی در مورد اقدامات 
انجام شــده برای افزایش سهم بودجه 
پژوهش از تولید ناخالص ملی، توضیح 
داد: یکی از وظایف شورای عالی عتف 
پیگیری تامین منابــع مالی پژوهش و 
فناوری در کشور است ولی این موضوع 

به خوبی پیگیری نشده است.
وی ادامــه داد: من ســمت دبیر 
کلی شورای عالی عتف را از اسفندماه 
عهــده دار شــدم و از آن زمــان برای 
کارگروه تامین منابع مالی، بیشترین زمان 
را صرف می کنیم و افراد متخصص را در 

حوزه های مختلف گرد هم آورده ایم.
دبیــرکل شــورای عالی عتف به 
موانع قانونی در این بخش اشاره کرد و 
گفت: شرکت های خصوصی و بانک ها 
40 درصد از بودجه های پژوهش خود 
را از طریــق شــورای عالی تحقیقات 
و فنــاوری بایــد مصــرف کنند، ولی 
بررســی های ما نشان داده که عماًل این 

اتفاق نمی افتد.
وی ادامــه داد: همچنیــن قانون 
دیگری وجود دارد که کلی سازمانهایی 
که ردیف بودجه دارند، باید یک درصد 
بودجه شــان را به جــز بخش هزینه و 
دســتمرد، از طریق شورای عالی عتف 
هزینه کنند. ولی بر اساس مطالعات ما 

این مبلغ بسیار کمتر از میزانی است که 
قانون مشخص کرده است.

صالحی از ورود سازمان بازرسی 
بــه این موضــوع خبــر داد و گفت: 
پیگیری ها در حال انجام اســت که آن 
یک درصد، احصا شــود. ما به تمامی 
ســازمان هایی که این یــک درصد را 
پرداخت نکرده اند نامه زده ایم و پیگیر 

هستیم که این ها احصا شود.
وی خاطر نشــان کرد: صندوق 
علوم، تحقیقات و فناوری در شــورای 
عالی انقالب فرهنگی مصوب شــده و 
اساسنامه آن در نوبت تصویب در هیئت 
دولت اســت. یکی از خواسته های ما 
از رییس جمهور در بازدید ایشــان از 
وزارت علوم، این بود که بتوانیم عالوه 
بر 40 درصد و یــک درصدی که ذکر 
شد، منابع پایداری را برای این صندوق 
در برنامه هفتم و بودجه سال آینده تعبیه 

کنیم.
صالحی با اشاره به اینکه صندوق 
علوم تحقیقــات و فناوری یک حلقه 
مفقوده در نظام پژوهش و فناوری بوده 
است؛ اظهار امیدواری کرد: امیدواریم 
تا دو ســه ماه آینــده و پس از تصویب 
اساسنامه، این صندوق بتواند منابع مالی 
پشــتیبان حوزه پژوهش و فناوری را 

تامین کند.

معاون پژوهشی وزارت علوم هشدار داد؛

خطر از دست رفتن رتبه های 
علمی بین المللی ایران

معاون پژوهشی وزارت علوم و دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به عدم اختصاص ۴ درصد از تولید ناخالص ملی
 به بخش پژوهش و فناوری کشور، هشدار داد: اگر نتوانیم حمایت های ویژه  مادی و معنوی را از بخش پژوهش انجام دهیم، 

خطر از دست رفتن رتبه های علمی بین المللی ایران وجود دارد.

همچنین قانون دیگری وجود دارد که کلی ســازمانهایی که ردیــف بودجه دارند، باید یک درصد 
بودجه شــان را به جز بخش هزینه و دســتمرد، از طریق شــورای عالی عتف هزینه کنند. ولی 
بر اســاس مطالعات ما این مبلغ بســیار کمتر از میزانی اســت که قانون مشــخص کرده است.
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پینین  فارینا: فراری 512 اس مودولو را 
به قاب آی فون آوردیم!

 512 Ferrari( گروه علمی و آموزشی-  اگرچه بیش از 50 سال از معرفی خودرو فراری 512 اس مودولو کانسپت
S Modulo Concept( توســط پینین  فارینا )Pininfarina( می گذرد، اما این مدل همچنان گزینه ای الهام بخش و 

تاثیرگذار است.
خانه طراحی شناخته شده پینین فارینا ایتالیا تالش می کند که با الهام از گذشته همگام با جریان های 

مدرن حرکت کند. از آنجایی که گوشی های هوشمند به جزئی ضروری از زندگی انسان تبدیل شده 
اند، این شرکت با الهام از مدل مفهومی فراری 512 اس مودولو نخستین قاب آی فون خود را طراحی 
 )Inkar( کرده اســت. قاب های آی فون طراحی شده توسط پینین فارینا با همکاری شرکت اینکار
ساخته می شوند. تعداد این قاب های گوشی هوشمند در مقایسه با تعداد بسیار زیاد آی فون های اپل 

در سراسر جهان بسیار محدود هستند.
به گفته شرکت اینکار، توسعه این قاب ها با جزئیات دقیق حدود دو سال زمان برده است. 
عناصر طراحی از مدل مفهومی فراری 512 اس مودولو الهام بخش ساخت این قاب های گوشی 
هوشمند بوده اند که انحناهای متمایز خودرو و پوشش پیشرانه منحصر به فرد با 24 حفره از آن 
جمله اند. این قاب ها به صورت تک به تک در یکی از بهترین کارخانه های ایتالیا که در زمینه 

تولید محصوالت لوکس فعالیت می کند، ساخته شده اند.
قاب های گوشی هوشمند معرفی شده با پنج رنگ، دو نوع چرم برای قسمت لنز دوربین، 
و 10 صفحه ســاخته شــده از چوب طبیعی، چرم، فیبر کربن، و آلومینیوم به طور کامل قابل 

سفارشی سازی هستند.
تعداد 99 قاب برای آی فون 13 پرو و 99 قاب برای آی فون 14 پرو تولید خواهد شد. 
در این میان، فقط پنج مورد به عنوان قاب نقره ای با خط قرمز انحصاری عرضه می شوند 
کــه ایــن عنصر طراحی با الهام از نوار قرمز رنگ در بخش جانبی خودرو فراری 512 اس 
مودولو شکل گرفته است. هر یک از قاب ها دارای شماره سریال حکاکی شده هستند تا 

اشاره ای به کمیاب بودن آنها باشد.
 

پراویگ دیفای؛ شاسی بلند جدید هندی

لزوم فاصله معلمان از تدریس سنتی و ارائه تکالیف سنگین

گــروه علمی و آموزشــی-
هواپیماهای جدید شرکت ایرباس در 
آینده با سوخت هیدروژن که در دمای 
منفی 253 درجه سانتیگراد نگه داشته 
می شــود، به پرواز درمی آیند و این 
شرکت هم اکنون در حال توسعه 
مخازن ذخیره هیدروژن برودتی 

است.
بر اســاس اعالم شــرکت 
ایربــاس، این شــرکت در حال 
مهندسی مخازن ذخیره هیدروژن 
برودتی جدید برای پشــتیبانی از 
هواپیماهای آینده است که با سوخت 

هیدروژن مایع کار می کنند.
ایرباس این هواپیماها را قلب های 
ســرد می نامد و در مرکزیــت برنامه 
هواپیماهای جدید مبتنی بر هیدروژن 

خود موسوم به ZEROe قرار دارند.
این شرکت در وبالگ خود آورده 
است: هیدروژن کلید مأموریت ما برای 
عرضــه هواپیماهای فاقد آالیندگی به 
بازار تا ســال 2035 اســت، اما باید در 
دمای فوق العاده سرد منفی 253 درجه 
سانتی گراد ذخیره شود. استفاده از این 

فناوری به معنای توسعه مخازن ذخیره 
هیــدروژن برودتی خالقانه و نوآورانه 
اســت. خوشــبختانه ما تیم هایی در 
شــرکت خود داریم که مجموعه ای از 

مهارت ها را برای ایجاد آنها دارند.
ایربــاس در ادامه توضیح می دهد 
که دو فناوری اساســی وجود دارد که 
یک هواپیما را قادر می سازد مستقیماً با 
هیدروژن پرواز کند: نیرو دادن به موتور 
با احتراق هیدروژن از طریق موتورهای 
توربین گاز اصالح شــده یا استفاده از 
سلول های ســوختی هیدروژنی برای 
ایجاد نیروی الکتریکی. گزینه دیگر نیز 
یک رویکرد ترکیبی است که از ترکیبی 

از هر دو فناوری استفاده می کند.
هیدروژن باید خیلی ســرد نگه 

داشته شود
ایرباس می گویــد: صرف نظر از 
این گزینه ها، پای یک موضوع ثابت در 
میان اســت و آن این که هیدروژن باید 
بسیار ســرد نگه داشته شود. هیدروژن 
در چنین هواپیمایی باید در دمای منفی 
253 درجه سانتیگراد نگهداری شود و 
در تمام طول پرواز به طور مداوم این دما 

حتی زمانی که مخازن خالی می شوند، 
حفظ شود.

به همین دلیل اســت که مخازن 
ذخیره ســازی هواپیماهای هیدروژنی 
جزء ضروری و حیاتی پروازهای آینده 
با سوخت هیدروژن هستند. با این حال، 
مهندســی آنها دشوار است، زیرا کاماًل 

متفاوت از هواپیماهای سنتی هستند.
ایرباس برای توســعه این مخازن 
حدود 15 ماه پیش مرکز توسعه انتشار 
صفر)ZEDCs( را در نانت فرانسه و 
برمن آلمان تأســیس کرد که مسئولیت 
پیشــبرد این فناوری جدید را بر عهده 
دارند. مخازن در نانت تولید می شــوند 
و جعبه های ســرد که وظیفه به شکل 
گاز درآوردن هیدروژن مایع را بر عهده 

دارند، در برمن تولید می شوند.
کریــس ردفرن رئیــس بخش 
ســاخت این مخازن می گوید: این یک 
گــواه واقعی بر کار تیمی در سراســر 
ســایت های ما اســت که شاهد تولید 
اولین مخزن به این ســرعت باشیم. ما 
می خواهیم این مخازن را برای کارایی 
بیشتر بهینه کنیم و ردپای زیست محیطی 

آن را کاهش دهیم. هرچه باشــد، یک 
هواپیمای بدون آالیندگی باید در طول 
چرخه عمر خود تا حد امکان نزدیک به 

انتشار آالیندگی صفر باشد.
مهندسان ایرباس می گویند که قدم 
بعدی این است که به نمونه اولیه با دید 
انتقادی نگاه کنیم و از خود بپرســیم که 
چه کاری را می توانیم بهتر انجام دهیم. 
این گروه، بینش و داده های آزمایشی را 
از مدل اول جمع آوری می کند تا روی 
نمونه اولیه دوم کار کند که با هیدروژن 
پر می شود. اهداف اصلی گروه سازنده 
این مخازن به حداکثر رســاندن فضا، 

بهبود عملکرد و ساده ســازی فرآیند 
تولید اســت. ســاخت و آزمایش این 
نمونه اولیه حدود یک سال دیگر طول 
می کشد و هدف نهایی این است که تا 
ســال های 2026 تا 2028 یک مخزن 
آماده نصب در هواپیمای A380 باشد.

ایرباس در پایان گفت: این پروژه، 
پروازهای ما را متحول می کند و پایداری 
را به خط مقدم صنعت می آورد. ما مدام 
به دنبال استفاده از فناوری های نوآورانه 
هستیم تا به ما کمک کنند به هدف خود 
در ارائه هواپیماهای بدون آالیندگی به 

بازار تا سال 2035 دست یابیم.

پرواز هواپیماهای هیدروژنی ایرباس با قلب یخی

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش مطرح کرد:


