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گروه علمی و آموزشــی-یک 
پــروژه جدید شــامل ۱۳ هــزار پنل 
خورشــیدی با توانایــی تولید ۱۱.۳۴ 
مــگاوات برق از نور خورشــید برای 
تامین انرژی ترمینــال جدید فرودگاه 
نیویورک در نظر گرفته شــده اســت. 
ترمینــال جدید فــرودگاه بین المللی 
جــان اف کنــدی واقــع در نیویورک 
آمریکا به زودی به بزرگترین مجموعه 
خورشــیدی روی پشت بام سازه های 
ابرشــهر نیویورک تجهیز می شود. این 
پروژه جدید شــامل یک ریزشــبکه با 
تــوان تولید ۱۱.۳۴ مگاوات برق از نور 
خورشید روی پشــت بام، سلول های 
ســوختی گازی و باتری هــای ذخیره 
کننده خواهد بود. این پروژه همچنین 
دارای سیستمی خواهد بود که گرمای 
هدر رفتــه را به منظــور خنک کردن 
سلول های سوختی و سپس گرم کردن 
آب، جذب می کند. این ابتکار توســط 
ارائه   AlphaStruxure کارگــروه 
شــده که حاصل یک ســرمایه گذاری 
مشترک از جانب دو شرکت آمریکایی 
شــرکت  و   Carlyle Group
 Schneider Electric فرانســوی
است و توســط آنها هدایت می شود.
آنت کالیتون، مدیر اشنایدر الکتریک 

در آمریــکای شــمالی در طــول یک 
کنفرانس گفــت: حل چالش انرژی ما 
واقعاً به ســه چیز مربوط می شود: برق 
رسانی، دیجیتالی کردن و کربن زدایی با 
دریافت برق بیشتر از منابع تجدید پذیر 
و ریزشبکه ها کلید دستیابی به همه اینها 
 ،AlphaStruxure هســتند.به گفته
این سیســتم جدید پــس از تکمیل از 
بیش از ۱۳ هزار صفحه خورشــیدی 
تشــکیل می شود که آن را به بزرگترین 
مزرعه خورشــیدی در شهر نیویورک 
و در تمــام ترمینال های فرودگاهی در 
ایاالت متحده تبدیــل می کند. از نظر 
تولیــد انرژی، تقریباً میزانی از انرژی را 

تولید خواهد کرد که ۳۵۷۰ خانه متوسط 
در ایاالت متحده می توانند طی یک سال 
از آن اســتفاده کنند. این شامل چندین 
سیستم موســوم به »جزایر قدرت« به 
صورت به هم پیوســته است که دارای 
سلول های سوختی و باتری های ذخیره 
کننده هستند.  از نظر جدول زمانی، قرار 
است ســه جزیره قدرت تا سال ۲۰۲۶ 
تکمیل شود و آخرین آن تا سال ۲۰۲۹ 
به بهره برداری برســد. خوان ماسیاس 
مدیر AlphaStruxure می گوید این 
ارتقاء به این معنی است که ترمینال یک 
جدید قادر خواهد بود به طور مستقل از 
شبکه برق شهر در مواقع اضطراری که 

دسترسی به برق قطع می شود، کار کند.
از نظر ردپای کربن، انتظار می رود 
این سیســتم ۳۸ درصد کمتر گازهای 
گلخانه ای تولید کند و انتشــار نیتروژن 
اکســید را تا ۹۸ درصد کاهش دهد. در 
حال حاضر، پیل های ســوختی از گاز 
طبیعی اســتفاده می کنند، اما مجهز به 
ســوخت های پاک تر مانند هیدروژن 
هســتند. به گفته مسئوالن، این ترمینال 
جدیــد، تجربه مســافران در فرودگاه 
بین المللی جــان اف کندی نیویورک 
را بــه عنــوان دروازه ای جهانی به این 
کالنشهر متحول می کند و با قرار گرفتن 
در بین ۱۰ ترمینال برتر فرودگاهی جهان 
اســتاندارد جدیدی را برای طراحی و 
خدمات در سطح جهانی ایجاد می کند. 
این پروژه به شکل پایدار طراحی شده 
اســت و آینــده محور خواهــد بود و 
دارای فضاهای عمومی گسترده، با نور 
طبیعی، فناوری پیشرفته و مجموعه ای 
از امکانــات رفاهی اســت که همگی 
برای ارتقای تجربه مســافران و رقابت 
با برخی از فرودگاه های دارای باالترین 
امتیاز طراحی شده اند. این سازه دارای 
بیــش از ۹۱ هزار متر مربع غذاخوری، 
فروشــگاه، سالن های اســتراحت و 

فضاهای تفریحی خواهد بود.

تامین انرژی فرودگاه نیویورک با ۱۳ هزار صفحه خورشیدی

گــروه علمی و آموزشــی- 
دانشــگاه ها از دیرباز تاکنون در یک 
سیر تکاملی و توســعه ای شرایط و 
موقعیت هــای متفاوتــی را تجربه 
کردند؛ به طوری که از یک نهادِ صرفا 
»تدریــس و آموزش محور« به نهادی 
»پژوهش و تحقیق محور« تبدیل شدند 
که از آنها با عنوان دانشگاه های نسل 
یک و دو نام می برند. پس از مدتی اما 
به دلیل کمبود بودجه برای پژوهش، 
دانشگاه ها دیگر نمی توانستند متکی 
به بودجه های تخصیص یافته  دولتـی 
بمانند و برای کســب سرمایه هـــای 

بیشتر، بـــه فعالیـت هـــای تجاری 
و کســب و کار، روی آوردنــد و در 
واقع مدل دانشــگاه های نســل سوم 
بـا عنـــوان دانشـگاه های کارآفرین، 
رهبری آموزش هــای کارآفرینی را 

عهده دار شدند.
با گــذر زمــان و همزمــان با 
پیشــرفت های علمــی و فناورانه و 
لــزوم پاســخگویی دانشــگاه ها به 
خواست های مبتنی بر جامعه، نیاز به 
مدل جدیدی از دانشگاه احساس شد 
و دانشگاه های نسل چهارم که عالوه 
بر داشتن کارکردهای سه نسل قبلی، 

برای علوم انسانی و فن آوری های نرم 
نیز برنامه داشــته باشند، پدیدار شد؛ 
هرچند هنوز برخی از دانشگاه ها برای 
ورود به نســل چهار جا مانده اند اما 
برخی دیگر به خصوص دانشگاه های 
صنعتــی و فنی از قافله عقب نمانده و 
چشم اندازهای خوبی را برای همسو 
کــردن پژوهش های دانشــگاه ها با 
فناوری های نوین ترســیم کرده اند.

نیاز به »دانشگاه گره گشا و پاسخگو« 
و بهــره برداری از ظرفیت های علمی 
و تخصصی جامعه دانشــگاهی اما در 
سال های گذشــته همزمان با اعمال 

تحریم ها علیه کشــورمان پررنگ تر 
شــد و انتظارات از این نهاد علمی را 
باال برد؛ به طوری که مســوالن عالی 
رتبه کشور تاکید دارند دانشگاه ها باید 
برای برون رفت از مسائل و مشکالت 
کشــور ورود جــدی و عالمانه تری 
داشــته باشــند و نخبه پروری را در 
دستور کار قرار دهند.در یکی دو سال 
گذشته مسئوالن از جهات مختلف بر 
مساله محوری دانشگاه ها تاکید داشته 
انــد و انتظاراتی را پیرامون آن مطرح 
کــرده اند که در متن زیر به بازخوانی 
انتظارات مهم از دانشــگاه برای گره 
گشایی از مشــکالت کشور پرداخته 

ایم.
فکری  بازوی  دانشــگاهها 

دستگاه های اجرایی باشند
محمد مخبــر معاون اول رئیس 
جمهوری که اخیرا در نشست هیات 
امنای دانشگاه تربیت مدرس حضور 
پیدا کرده بود، با اشــاره به اینکه توجه 
به تحقیقات کاربردی و ارائه راه حل 
های عملیاتی و قابل اجرا برای چالش 
های کشــور ضروری اســت گفت: 
دانشگاه ها باید تحقیقاتشان کاربردی 
و کانــون حل مســاله باشــند.مخبر 
بــا تاکید بر نقش محوری دانشــگاه 
تربیت مدرس در حل مســائل گفت: 
این دانشــگاه می تواند به عنوان یک 
کانون مهم در شناســایی ظرفیت ها و 
حل مســایل پیش روی کشور تالش 
کند و به عنوان بازوی فکری مجریان 
دستگاه های اجرایی در صحنه حضور 
فعال داشته باشد. وی همچنین حرکت 
دانشــگاه بــه ســمت پژوهش های 
کاربردی و تشــکیل کانون های حل 
مسئله در دانشــگاه را از مسائل مهم 
در مأموریت دانشگاه تربیت مدرس 
پژوهشگران  کرد.دانشمندان،  عنوان 
و نخبگانــی کــه در فضاهای علمی 
حضــور و نقش آفرینــی دارنــد از 

ظرفیت های مهم در حل مشــکالت 
کشور هستند که مسئوالن باید از این 

ظرفیت توانمند استفاده کنند.
راه اندازی مراکز پژوهشی 

برای حل مساله راهگشا است
حجت االسالم مصطفی رستمی 
رئیس نهــاد نمایندگــی مقام معظم 
رهبری در دانشــگاه ها حل نیازهای 
کشــور را مســتلزم ایجاد پیوند میان 
مسئولین و دانشــگاهیان دانست. او 
در همیــن رابطه گفته بــود که هنوز 
اتصــال دقیق، کامــل و پروژه محور 
میان نخبگان و بدنه ی سیاســت گذار 
و تصمیم گیر ایجاد نشده است تا بدنه 
مدیریتی کشور، این ظرفیت عظیم را 
برای شتاب بخشــی به حل مشکالت 

موجود به کار بگیرند.

رستمی گفت: راه اندازی مراکز 
پژوهشــی به عنوان یک راهکار مهم 
در شناسایی مســائل، ارائه راهکار و 
بعضا حضور برای حل مسئله همواره 
راهگشا بوده؛ به همین دلیل بود که در 
برخی از مقاطع، دستگاه های اجرایی 
مجبــور بودنــد بــرای ارزیابی بهتر 
وضعیت عملکرد خود و شناســایی 
مسائل و مشکالت، به سمت تأسیس 

مراکز پژوهشی بروند.
وی افزود: اســتادان و نخبگان 
دانشــگاهی حداقــل در ۴۰ گرایش 
و تخصــص با مرکز هم اندیشــی در 
ارتباط هســتند و ایــن توانمندی را 
دارند تا مشاور، ارزیاب و طراح برای 

دستگاه ها باشند.

نخبه بایــد حس کند که در 
حل مسائل موثر است

روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی 
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش 
بنیان رئیس جمهور اخیرا در نشست 
هم اندیشــی مدیریــت هلدینگ ها، 
شــرکت های ســرمایه گــذار خطر 
پذیــر و شــرکت های دانش بنیان در 
راســتای تاکید بر هموارسازی مسیر 
حل مســاله برای نخبگان گفته بود: 
اگــر بتوانیم فضای جدید کشــور را 
با کمــک مجموعه های انقالبی پیش 
ببریم می شود امیدوار بود جریان های 
مسئله محور در کشــور راه بیفتند تا 
مسائل کشور را حل کنند. باید ریسک 
کنیم و مســائل کشور را به این تیم ها 

بسپاریم.

دهقانی فیروزآبادی افزود: باور 
ما در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاســت جمهوری این 
اســت که حتما باید یک جریان ویژه 
بــرای همکاری بــا نهادهای انقالبی 
ایجاد شود. این زیست بوم های مساله 
محور درگیر مسایل کشور می شوند 
تا مزه اثرپذیــری را حس کنند. نخبه 
باید حــس کند که در حل مســایل 
کشــور موثر اســت. باید شــرایطی 
فراهم شــود تا توسط نخبگان کشور 
در زیســت بوم های مسئله محور به 

رفع مشکالت کشور بپردازیم.
مسائل  برای  دانشــمندان 

روز راهکار دهند
محمد علــی زلفــی گل وزیر 

علوم به عنوان ســکاندار اصلی علم و 
پژوهش در کشور، نیز در نشست های 
مختلف با جامعه دانشــگاهی بارها 
موضوع حل مســاله و پاسخگو بودن 
دانشگاه را مورد تاکید قرار داده است؛ 
او در همین رابطه توضیح داد و گفت: 
دانشــمندان ما در فضای دانشگاهی 
می توانند بررسی کنند که نیاز جامعه 
و مسئله روز چیست و برایش راهکار 
بدهند؛ به طــور مثال وزارت نفت ما 
نیاز و مشــکالت امروزش چیست و 
کجاست؟ این نیازها می تواند از سوی 
دانشگاهیان شناسایی شود و راهکار 

برایش ارائه کنند.
وزیــر علوم گفت: نیــاز داریم 
راهکارهایی پیدا کنیم که بخشــی از 
آن راهکارهــا می تواند ایجاد قانون و 

بخشی شاید لزوم فرهنگ سازی باشد 
کــه به آن نیاز داریــم. در نهایت باید 
به راهکاری رســید که منافع صنایع و 
دانشگاه ها را پیوند بدهد؛ مانند بنگاه 
معامالتی که رابطه مستاجر و صاحب 
خانه را برقــرار می کند، ما نیز باید به 

چنین ساختاری برسیم.
زلفی گل همچنین در حاشــیه 
دیدار با دانشــجویان در دانشگاه قم 
تاکید کــرد که باید تالش شــود که 
مسائل کشور احصاء شده و از ظرفیت 
تحقیقاتی اســاتید و دانشــجویان در 
راستای نیازهای کشور استفاده شود 
و بــا توجه به ایــن بلوغ علمی که در 
دانشــجویان مقطع لیســانس شاهد 
هستیم امید آن می رود که دانشگاه ها 

به یاری خدا مســیر خود را به درستی 
طی می کند.

دانشــگاه از توجه صرف 
بــه دانش و برون دادهای علمی 

خارج شود
محمد مهــدی طهرانچی رئیس 
دانشــگاه آزاد اســالمی بر این باور 
اســت که دانشــگاه باید بــه جای 
مسئله سازی باید به دنبال مسئله یابی 
باشد. او در همین رابطه گفت: مسائل 
دانشــگاه باید ناظر به محیط عمل و 
مشکالت واقعی مردم و جامعه باشد. 
برای اصالح این امور، دانشــگاه باید 
از تک بعــدی بودن و توجه صرف به 
دانش و برون دادهــای علمی پرهیز 
کنــد. وی با تاکید بر اینکه باید با نگاه 
دقیق و علمی به حل مساله پرداخت، 
گفــت: باید برای حل مســائل گروه 
تشــکیل شــود و تحقیقات مناسب 
صورت گیرد و در صورت دســتیابی 
به نتیجه مناســب، از آن حمایت شود 
تا نتیجه کارها در راســتای توسعه و 
آبادانی استان باشد. طهرانچی معتقد 
اســت که دانشگاه باید به چرخه حل 
مســئله ملــی وارد شــود و این حل 
مسئله ملی هم می تواند تمامی مسائل 
و موارد اعم از اشــتغال، تولید و حتی 

مسائل اجتماعی را در برگیرد.
مــرور و بازخوانــی مهمترین 
انتظارات از یک دانشــگاه »گره گشا« 
و »حــل مســئله محور« خط ســیر 
دانشــگاهها را برای اهداف و فعالیت 
های آینده روشن تر می کند. دانشگاه 
در این مســیر باید ضمن نیازسنجی 
جامعه و داشتن برآوردی از مسائل و 
مشکالت کشور در سطح ملی، خود 
را بــرای حل این مشــکالت تجهیز 
کرده و با ابزارهایــی نظیر پایان نامه 
های دانشــجویی، فرصت مطالعاتی 
و تحقیــق و پژوهش بــرای حل این 

مشکالت آستین باال بزند.

گروه علمی و آموزشــی- یک 
 )RaiBo(»ســگ رباتیک به نام »رایبو
قادر است با سرعت سه متر در ثانیه حتی 
در زمین های شــنی بدود. متخصصان 
می گویند، هدف از توسعه این فناوری، 
گسترش دامنه کاربرد ربات های چهارپا 

برای خدمت به بشر است.
مؤسسه علوم و فناوری پیشرفته 
کره)KAIST( از توسعه »رایبو« خبر 
داده است، سگ رباتیک یا روبوداگی که 
می تواند حتی در زمین های تغییر شکل 
پذیر مانند سواحل شنی نیز به خوبی راه 

برود. بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر 
شــده توسط این موسســه، یک گروه 
پژوهشــی به رهبری پروفسور جمین 
هوانگبواز دپارتمان مهندسی مکانیک، 
ایــن ربات چهارپا و فناوری کنترلی آن 

را ساخته اند.
»سویونگ چوی«نویسنده ارشد 
این مطالعه می گوید: این فناوری کنترل 
کننده را می توان بدون اطالعات قبلی در 
مــورد زمینی که ربات می خواهد روی 
آن راه برود یا بدود، مورد اســتفاده قرار 
داد، بنابراین می توان آن را در مطالعات 

مختلف روی راه رفتن ربات ها اعمال 
کرد. وی افزود: مشخص شده است که 
ارائه یک کنترل کننده مبتنی بر یادگیری 
بــا تجربه ی تماس نزدیک با زمینی که 

تغییر شکل می دهد، ضروری است.
این گروه پژوهشــی، سیستمی را 
برای این ربات چهارپــا ایجاد کردند 
که نیرویی را که توســط ربات بر زمین 
ساخته شــده از مواد دانه ای مانند شن 
اعمال می شــود، مدیریــت کند. آنها 
همچنین ســاختاری برای یک شبکه 
عصبی مصنوعــی ایجــاد کردند که 

می تواند راه بــرود و در لحظه تصمیم 
بگیــرد، در حالی که بــا انواع مختلف 
زمین ها، آن هم بــدون هرگونه دانش 

قبلی ســازگار اســت. پژوهشگران 
می گویند هدف از توسعه این فناوری، 
توســعه یادگیری تقویتی و گسترش 

دامنه کاربرد ربات های چهارپا اســت. 
یادگیری تقویتی یک تکنیک یادگیری 
هوش مصنوعی است که برای ساخت 
رایانه ای استفاده می شود که اطالعاتی 
را در مــورد نتایج اقدامات مختلف در 
یک شرایط تصادفی جمع آوری می کند 
و از آن اطالعــات برای انجام یک کار 

استفاده می کند. 
رایبو هــم که مجهــز به هوش 
مصنوعی است، با شبکه عصبی آموزش 
دیده خود، توانایی خود را برای کار در 
محیط های مختلــف از جمله توانایی 
حرکت ســریع و راه رفتن و چرخش 
روی ســطوح نرم مانند تشک بادی یا 

شــن و ماسه بدون از دست دادن تعادل 
نشــان داد. با توجــه به حجم عظیمی 
از داده های مورد نیــاز برای یادگیری 
تقویتی، جمــع آوری داده ها از طریق 
شبیه سازی هایی که شباهت زیادی به 
فرآیندهای فیزیکــی در دنیای واقعی 

دارند، روندی معمول است.
پژوهشگران همچنین یک ساختار 
شبکه عصبی مصنوعی ایجاد کردند که 
از یک شــبکه عصبی بازگشتی برای 
ارزیابــی مجموعه داده هــای زمانی از 
حسگرهای ربات به منظور پیش بینی 

ضمنی خواص زمین استفاده می کند.
این کنترل کننــده بر روی ربات 

RaiBo نصب شد تا منجر به راه رفتن 
و دویدن ســریع آن با سرعت ۳.۰۳ متر 
در ثانیه در یک ســاحل شنی شود، در 
حالی که پاهای این ربات کاماًل مدفون 

در شن و ماسه بود. 
بنابراین رایبو بدون برنامه نویسی یا 
اصالح بیشتر در الگوریتم کنترل قادر بود 
به طور پیوسته حتی زمانی که در سطوح 
ناهموارتــری مانند چمنزار اســتفاده 
می شد، به خوبی حرکت کند. پیش بینی 
می شــود که این روش شبیه ســازی و 
یادگیری به توســعه ربات هایی کمک 
کند که می تواننــد فعالیت های عملی 

خود را در انواع زمین ها انجام دهند.

نقش مهم دانشگاهها در مدار 
»گره گشایی« از مشکالت کشور

در سالهای اخیر لزوم پاسخگویی دانشگاه ها به نیازهای جامعه و همچنین اعمال تحریمها، جامعه دانشگاهی 
و نخبگانی را به عنصر مهم و کلیدی برای رفع مشکالت و عبور از شرایط بحرانی بدل کرده است.

باید برای حل مسائل گروه تشکیل شود و تحقیقات مناسب صورت گیرد و در صورت دستیابی 
به نتیجه مناسب، از آن حمایت شود تا نتیجه کارها در راستای توسعه و آبادانی استان باشد. 
طهرانچی معتقد است که دانشگاه باید به چرخه حل مسئله ملی وارد شود و این حل مسئله ملی 
هم می تواند تمامی مسائل و موارد اعم از اشتغال، تولید و حتی مسائل اجتماعی را در برگیرد.

 

گروه علمی و آموزشی- مزدا 
۲ از ژانویــه ۲۰۲۳ وارد فیس لیفت 
دوم از نســل سوم خود شده که این 
تغییر بیشتر بر جزئیات تزئینی خودرو 
متمرکز است. امکان سفارش تم دو 
رنگ در قســمت بدنــه، رینگ ها و 
همچنین تزئینــات گرافیکی بدنه از 
۱۹۸ کد رنگ مختلف بخش جالبی 
از برنامه مزدا برای این محصول خود 

محسوب می شود.
مزدا ۲ خودرویی اســت که از 
ســال ۲۰۰۲ وارد خط تولید کمپانی 
ژاپنی شــد و همچنان مــدل های 
جدیدش روانه بازار می شود. نسخه 
۵ درب هاچ بک از فیس لیفت نسل 

دوم آن)۲۰۱۰( نیز سابقه حضور در 
بازار ایران را دارد.

مزدا ۲ از ژانویه ۲۰۲۳ وارد فیس 
لیفت دوم از نسل سوم خود شده که 
این تغییر بیشــتر بر جزئیات تزئینی 
خودرو متمرکز است. امکان سفارش 
تم دو رنگ در قسمت بدنه، رینگ ها 
و همچنین تزئینات گرافیکی بدنه از 
۱۹۸ کد رنگ مختلف بخش جالبی 
از برنامه مزدا برای این محصول خود 
محســوب می شود. از ویژگی های 
ایمنی نسل سوم مزدا ۲ باید به کروز 
کنترل و دســتیار حفظ خودرو بین 

خطوط اشاره کنیم.
در فضای کابین نیز از پوشش 

چرم برای فرمان کــه مجهز به گرم 
کن است، استفاده شده و با امکاناتی 
مانند سیســتم تهویه اتوماتیک، گرم 
کن صندلی های ردیف جلو و تریم 
چرم برای کنسول ها بر جذابیت های 

کابین افزوده شده است.
خودرو از منظر ابعاد برابر با ۴۰۶۰ 
میلیمتر در طــول، ۱۶۹۵ میلیمتر در 
عرض و ۲۵۷۰ میلیمتر در فاصله بین 

محورها توسعه یافته است.در بخش 
پیشرانه همچنان شاهد حضور تپنده 
۱.۵ لیتری هستیم که با توجه به تریم 
۷۴، ۸۹ و ۱۱۳ اســب بخار خروجی 
دارد. این مجموعه با جعبه دنده دستی 
یا اتوماتیک با توجه به تریم هماهنگ 
می شود. قیمت محصول جدید مزدا 
در بازار ژاپن از ۱۱۸۰۰ دالر شــروع 
و در باالتریــن تریم به ۱۹۵۰۰ دالر 

می رسد.

مزدا 2 جدید؛ یک جعبه مداد رنگی ۱98 تایی!

سگ رباتیکی با سرعت ۳ متر در ثانیه


