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چین

در سالهای اخیر و با پیش��رفت فناوری شرکتهای خودروسازی،
ایدههای جذابی را برای بهبود کیفیت تولیدات خود و آسایش بیشتر
سرنشینان به کار گرفتهاند .رنو هم یکی از این شرکتهاست که به
تازگی خودروی مفهومی خود برای س��ال  ۲۰۳۰را در معرض دید
عالقهمندان گذاشته است .از این طریق میتوان دریافت ،بزرگترین
کارخانههای تولید خودروی دنیا برای یک دهه آینده چه ایدههایی
را در ذهن دارند.
این خودرو  Symbiozنام دارد و خودرویی خودران و برقی اس��ت.

مهمترین جنبه متحول ش��ده در خودروی یاد ش��ده نحوه چینش
صندلیهای آن است .سرنشینان این خودرو روبهروی هم و نه پشت به
هممینشینندودرواقعمحیطداخلیاینخودروشبیهبهاتاقنشیمن
منزل یا محیطکار است که همه افراد تعامل مستقیمی با هم دارند.
رنو خود در توصیف این خودرو گفته اس��ت :از این پس ما خودرو را
مانند اتاقنشیمن خواهیم دانست که افراد میتوانند در آن اوقاتشان
راباهمبگذرانندوصحبتکنند.اتومبیلهایآیندهفضاییبستهبرای
استراحت و کار کردن خواهند بود و افراد میتوانند در آن وقتشان را

برای انجام باقیمانده امور منزل بگذرانند.
درازای خودروی یادشده  4/7متر است و فضایی حدود  ۵۰مترمربع
را اشغال خواهد کرد .ش��ارژ این خودرو به سادگی و از طریق شبکه
برق منزل هم ممکن است.
از جمله لوازم جانبی که همراه با این خودرو عرضه میشود ،هدست
واقعیت مجازی است که در زمانی که خودرو در حال رانندگی خودکار
است باعث نشاط و تفریح سرنشینان خواهد شد .مشاهده فیلم هم از
جمله دیگر امکانات چنین خودرویی است.

گـــــــزارش

کامینز و استفاده از نیروی ترمز در شارژ باتریهای
کامیون نیکوال تنها بخشی از تالشهایی است که
در جریان اس��ت تا با کم��ک فناوریهای نو ،انرژی
بیشتری برای حرکت خودروها تولید و ذخیره شود.
پی��ش از این در عرصه تولید خودروهای س��واری،
از فناوریهایی رونمایی ش��ده بود ک��ه میتوانند
انرژیهای��ی که اتالف میش��وند یا به آس��انی در
دسترس هستند را ذخیره کنند.
بخشی از این تالشها مربوط به استفاده از انرژی باد
است .حرکت با سرعت خودروها جریانی قابل توجه
از باد را ایجاد میکند که نزدیک به یک قرن است که
برای استفاده از آن تالش میشود .در یکی از آخرین
اخبار عنوان شد موسسه  KTHسوئد پروژهای را در
دست دارد که به کمک آن میتوان وسایل نقلیه را
با کم��ک انرژی باد به حرک��ت درآورد و در مصرف
سوخت صرفهجویی کرد.
سوئدیها که کامیونسازانی مشهور و بینالمللی
دارن��د ،در تالش ب��رای تامین نیم��ی از انرژی این
خودروهای سنگین از باد هس��تند KTH .مخزنی
برای کنترل هوا روی نمونه آزمایش��گاهی کامیون
نصب کرده و میزان هوای ذخیره شده در مسافت یک
کیلومتر را اندازهگیری کرده است .فناوری در قسمت
جلویی کامیون در حال آزمایش است که به راننده
در بهرهگیری از این انرژی یاری میرس��اند .برخی
محققان برای استفاده از انرژی باد در هواپیماها نیز
در حال تحقیق هستند.

چین تولید خودروهای
با مصرف سوخت باال را
ممنوع کرد
دولت چین تحتتاثیر کاهش میزان انتش��ار
آالیندهها و حفظ محیطزیست قصد دارد تولید
برخی خودروها را در کشورش ممنوع و متوقف
اعالم کند.
به گزارش ایس��نا به نقل از وب س��ایت موتور
یک ،بسیاری از کش��ورهای جهان قصد دارند
با هدف مقابله با آلودگی ه��وا و کاهش میزان
انتش��ار آالیندهها وگازهای گلخانهای و حفظ
بیشترمحیطزیست،خودروهایتمامالکتریکی
و برقی را به تولید انبوه برسانند.
بنابراین بسیاری از شرکتهای خودروسازی در
جهان عزم خود را برای تولید انبوه خودروهای
برق��ی جزم ک��رده و از برنامهه��ای خود بدین
منظور رونمای��ی کردهاند .افزای��ش روزافزون
خودروهای برقی و محبوبیت اس��تفاده بیشتر
از ای��ن خودروهای پاک ،موجب ش��ده اس��ت
شرکتهای خودروس��ازی در سراسر جهان به
رقابت��ی تنگاتنگ پرداخته و ه��ر یک از برنامه
های خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر
و باتوان پیمایش بیشتر رونمایی کنند.
دولتهای بسیاری همچون انگلستان ،فرانسه،
نروژ،اسپانیا،یونان،مکزیک،چینوهندازجمله
پیش��گامانی هس��تند که قصد دارند بهمنظور
جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ محیطزیست،
تولید و فروش خودروه��ای بنزینی و دیزلی را
تا ده��ه ۲۰۳۰و نهایتا تا ده��ه ۲۰۴۰میالدی
(حدودا دو ده��ه آینده) ممنوع و متوقف اعالم
کنند.
هم اکن��ون مرکز خدمات فن��اوری خودرو در
چین اسامی  ۵۵۳دستگاه خودرو را که مصرف
سوخت باالیی داش��تند ،در لیست ممنوعیت
تولید داخلی این کشور قرار داده است.
چین تحت تاثیر سیاس��تگذاریهای جدید
برای حفظ محیطزیست و مقابله با آلودگی هوا
تصمیم گرفته است از آغاز سال  ۲۰۱۸میالدی
تولید داخلی این تعداد از خودروهای با مصرف
سوخت باال را ممنوع و متوقف کند.
الزم اس��ت بدانی��د ب��ا اینک��ه اس��امی کامل
خودروهای ممنوع شده در این فهرست بلندباال
به چش��م نمی خورد اما این س��ازمان برخی از
مدلهای مرسدس بنز ،بی ام و ،فولکس واگن
و سایر برندهای دیگر را ارائه و اعالم کرده است.
کوی دونگ شو – دبیرکل اتحادیه خودروهای
سواری در چین – در تش��ریح ممنوعیت این
خودروها خاطرنشان می کند که این فهرست
ارائه ش��ده تنها بخش کوچکی از خودروهایی
را تش��کیل میدهد که مصرف سوخت باالیی
داشته و از استانداردهای کیفیت هوا برخوردار
نیستند.
به گفت��ه تحلیلگران خودرو ،این نخس��تین
گامهایی است که دولت چین در راستای مقابله
با آلودگی هوا و حفظ بیش��تر محیطزیس��ت
برداش��ته اس��ت و همانطور که مس��ئوالن و
مقامات مربوطه در چین اعالم کردهاند انتظار
میرود در آیندهای نزدیک این فهرست تحریم
و ممنوعیت خودروهای با مصرف سوخت باال
بلند و بلندتر شود.
الزم به ذکر اس��ت که دولت چین در راس��تای
سیاستگذاریهای جدید و توافقنامه پاریس،
لونقل
برای توقف تولید و استفاده از وسایل حم 
احتراق داخلی عزم خود را جزم کرده و بهشدت
مصمم اس��ت که ساخت و پیشرفت در صنعت
خودروه��ای برق��ی و الکتریک��ی و هیبریدی
موجب ش��ود خودروهای بنزین��ی و دیزلی به
تدریج کنار رفت��ه و خودروهای پاک جایگزین
آنها شوند.
طبق گزارشهای منتشر شده ،چین میخواهد
حداقل یک پنجم فروش خودرو در این کشور را
تا سال  ۲۰۲۵و حدود  ۴۰درصد از فروش کل
بازار چین را تا سال  ۲۰۳۰به بازار این خودروها
اختصاص دهد.
این کش��ور قصد دارد تا س��ال  ۲۰۴۰میالدی
ف��روش تمامی وس��ائل نقلی��ه و خودروهای
بنزینی و دیزلی را ممنوع اعالم کند .همانطور
که ف��روش خودروهای برق��ی و الکتریکی در
چین  ۵۰درصد افزایش یاف��ت و به  ۳۳۶هزار
دستگاه رسید .بنابراین منطقی بهنظر میرسد
ک��ه این تعداد با توجه به پیش��رفت و توس��عه
صنعت خودروهای لوک��س برقی و الکتریکی
در س��ال پی��ش رو افزای��ش بیس��ابقهای را
تجربه کند.
بسیاری از تحلیلگران برآورد میکنندکه سال
آینده(۲۰۱۸میالدی)نقطهعطفیبرایتوسعه
و پیشرفت صنعت خودروهای برقی و الکتریکی
خواهد بود.
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ذهنهای خالق متمرکز بر انرژیهای پاک پایدارتر و ارزانتر
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نگاه

«پایان عصر نفت» س��وژهای جذاب است که ذهن
بشر را به خود مشغول کرده است .شمارش معکوس
برای فرارس��یدن س��یارهای که منابع انرژی بهجز
س��وختهای فس��یلی به وفور در آن در دسترس
باشد ،آغاز شده اس��ت .کار از رویابافی و طرحهای
آزمایش��گاهی به وضع قوانین سختگیرانه جهانی
و محلی رس��یده و ه��ر روز ایدههای بیش��تری به
سطح تجاریسازی میرسند .هرچند هنوز کسی
معکوس شدن روند صعودی مصرف سوختهای
فسیلی را وعده نداده ،اما چالشهایی که یکی پس
از دیگری به سوی حل و فصل میروند ،این نوید را
در آین��ده نزدیک میدهد که تقاضای جهانی نفت
رو به افول بگذارد.
این روزها بش��ر به دنبال جایگزین��ی برق بهجای
سوختهاییاستکهیکقرنپیشرفتخارقالعاده
علم ،صنعت و ارتباطات را رقم زدهاند.
چالشهایی درحال رفع

امروزه تاسیس یک اس��تارتآپ که بهدنبال حل
بخش��ی از چال��ش گرمایش کره زمین اس��ت ،در
کشورهایپیشرفتهوپرجمعیتبسیارمتداولاست
چه اینکه با پذیرش توافقنامه آب و هوایی پاریس از
سوی اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان ،دولتها
نیز به حمایت از این روند روی آوردهاند.
رویآوردنجدیصاحبانفکربرایحلچالشهای
جدی استفاده گسترده از منابع انرژی تجدیدپذیر،
پیشرفتهایی خیرهکننده در استفاده از این منابع
ایجاد کرده اس��ت و جهان روزبهروز ب��ه ارزانتر و
پایدارتر شدن این انرژیها امیدوارتر میشود .هرقدر
تصور میشد حمایتهای دولتی است که میتواند
انرژیهای تجدیدپذی��ر را ارزانت��ر و انرژیهای
فس��یلی را گرانتر کند ،امروزه دیگر علم است که
چنین روندی را باورپذیرتر کرده است.
شرکت تسال و موسس نابغه آن «ایالن ماسک» از
باتریهایی رونمای��ی کردهاند که میتواند چالش
ناپایداری انرژیهای تولید شده از باد و خورشید را
حلکنند.پیشازاینتازمانتابشخورشیدمیشد
به انرژی حاصل از آن دل بست ،اما فرا رسیدن شب
یا پوشش ابری آسمان ،وابستگی به برق تولیدی از
انرژیهای فسیلی را بار دیگر اجتنابناپذیر میکرد.
باد نیز همیشه نمیوزید و چالشی شبیه به خورشید
داش��ت .حال اما منبعی که بتواند انرژی حاصل را
ذخیره کند و در تمامی زمانها مورد استفاده قرار

دهد ،طراحی ش��ده و در آیندهای نزدیک میتواند
در دسترس عموم قرار گیرد.
شرکت تسال اما فراتر از پایدارسازی تولید انرژیهای
تجدیدپذیر ،به ارزانسازی آنها نیز اندیشیده است.
بزرگترین کارخانه جهان که بزرگترین ساختمان
این کره خاک��ی نیز خواهد ب��ود ،در صحرای نوادا
درح��ال س��اخت اس��ت« .گیگافکت��وری» که با
سرمایهگذاریمشترکچندینمیلیارددالریتسال
و پاناسونیک درحال ساخت است ،مساحتی معادل
 107زمین راگبی در زمان بهرهبرداری کامل خواهد
داشت و ماموریت آن رسیدن به ظرفیت تولید 150
گیگاوات ساعت باتری است.
این میزان باتری برای  1/5میلیون دستگاه خودرو
تسال 3کافی است .تسالموتورز که حضوری موفق
ی آن با
در بازار خ��ودرو دارد و خودروهای الکتریک 
استقبال در آمریکا و جهان همراه شده ،میداند که
بدون تولید انب��وه باتریهای کارآ و کاهش قیمت
تمام شده آنها شانس��ی برای گسترش چشمگیر
استفاده از این خودروها ندارد .گیگافکتوری اما ایالن
ماسک و تسال را به این رویا نزدیکتر ساخته و آنها را
امیدوار کرده که خط تولید خودروهای برقی را نیز
در ادامه خط تولید باتری ایجاد کند و کارخانههای
مشابهی را در آینده در اروپا و آسیا بسازد .برخی بر
این باورند انقالب آینده علم در حوزه «باتری» است
و این گونه که به نظر میرس��د ،تسال پرچمدار این
عرصه است.
دارن��دگان خودروه��ای برقی دو چال��ش دیگر را
نیز پیشرو دارند :ش��ارژ و پیمایش هر بار ش��ارژ.
خودروهای برق��ی نیاز به ش��ارژی طوالنی مدت
دارند و ب��ا هر بار ش��ارژ نیز نمیتوانند مس��افتی
طوالن��ی را بپیماین��د .این چالشها ،اس��تفاده از
این خودروه��ا در مس��افرتها را دش��وار کرده و
دولتها س��عی دارند با گس��ترش ایس��تگاههای
شارژ ،نگرانی اس��تفاده از خودروهای تمامبرقی را
کاهش دهند.

حمل و نقل جادهای پاکتر

تالش برای تولید خودروهای الکتریکی از س��وی
تمامی خودروسازان مطرح جهان در جریان است و
گرچه هر یک مدلهایی از این خودروها را نیز روانه
بازار کردهاند ،اما همچنان تالش دارند کالسهای
متنوعتری از خودروهای برقی را به مشتریان عرضه
کنند .بس��یاری بر این باور بودند با توجه به ماهیت
خودروهای تجاری که جابهجایی انبوه بار و مسافر

را برعهده دارند ،برق با دشواری بیشتری بهعنوان خود را رقیب تس�لا میداند و از یک طرح مفهومی
سوخت این خودروها مطرح خواهد شد .تالشها کامیون به نام  Urban Hauler Tractorرونمایی
دیرتر آغاز شد ،اما موفقیتهای چشمگیری در این کرده است .سازنده مدعی اس��ت این مدل قدرت
حوزه نیز دیده میش��ود به گونهای که بش��ر برای جابهجایی  19تن بار را با تنها یک ساعت شارژ دارد.
حضور کامیونهای برقی در جادهها لحظهشماری کامیون در این یک س��اعت  140کیلووات ساعت
میکند و مدلهای��ی از اتوبوسهای الکتریکی نیز برق را ذخیره میکند .کامین��ز قصد دارد با نصب
وارد عرصه ارائه خدمات شدهاند.
پنلهای خورشیدی بر سقف این مدل و بهکارگیری
تس�لا در این عرصه نیز به فکر پرچمداری است و دوربین بهجای آینههای جانبی ،انرژی بیش��تری
ایالنماسکتصویرمبهمیازمدلمفهومیکامیون برای حرکت فراهم کند و کش��ش آیرودینامیکی
الکتریکی شرکت خود منتشر کرده است .قرار است را کاهش دهد ت��ا حرکت روانت��ر و کممصرفتر
از این کامیون در س��پتامبر جاری رونمایی ش��ود .رخ دهد.
تسال اعالم کرده این کامیون با هر بار شارژ مسافتی س��ازندهای به ن��ام نیکوال نی��ز به تازگ��ی از مدل
بین  200تا  300مایل را میپیماید و
نیمه الکتریکی نیکوالوان
رونمای��ی ک��رده و قصد
نس��بت به تولید تجاری آن از دو سال شرکت تسال از
دارد در م��اه دس��امبر
دیگر ابراز امیدواری کرده است .در این باتریهایی رونمایی
عرصه اما خودروسازان نامی جهان نیز
مدل برقی نیک��والوان را
حضور یافتهاند و شرکتهای گمنامتر کرده که میتواند
به نمای��ش بگذارد .ادعای
طرحهای بلندپروازانهای برای تولید چالش ناپایداری
سازنده این است که مدل
انبوه کامیونهای برقی دارند.
برق��ی آالیندگ��ی در حد
انرژیهای تولید شده
ش��رکت دایمل��ر س��ال گذش��ته از
صفر درص��د دارد .مدلی
آزمایشه��ای اولیه کامیون��ی با نام از باد و خورشید را
ک��ه رونمایی ش��ده اما از
Fuso E-cellخبر داد .شرکتی کمتر حل کنند .حال اما
دو پیش��رانه گاز طبیعی
شناخته شده از بریتانیا با نام  Chargeمنبعی که بتواند انرژی و الکتریس��یته اس��تفاده
میکند .این کامیون قادر
اماازبرنامهاحداثکارخانهایخبرداده حاصل را ذخیره کند
اس��ت بار  36تن��ی را در
که میتواند در ماههای آینده طیفی از
کامیونها ب��ا ظرفیتهای مختلف را و در تمامی زمانها
مس��افت  1600کیلومتر
راهی جادهها کند .این شرکت مدعی مورد استفاده قرار
جابهج��ا کن��د و زم��ان
س��وختگیری و ش��ارژ
است با کمک اصالح و ارتقای مواد به دهد ،طراحی شده و
مج��دد  15دقیقه خواهد
کاررفته ،قطع��ات الکتریکی و بهبود در آیندهای نزدیک
بود.
روشهای س��اخت موف��ق به کاهش
قابل توجه وزن کامیونها ش��ده که میتواند در دسترس
باتریهای ای��ن کامیون
میتواند هزینههای اس��تفاده از آنها عموم قرار گیرد
 320کیل��ووات س��اعت
ظرفیتدارند .نیروی ناشی
را تا  50درصد کاهش دهدCharge .
بهدنب��ال تولی��د کامیونهایی با ظرفی��ت  3/5تا از ترمزگیری نیز در شارژ باتریها مورد استفاده قرار
 26تن اس��ت که میتوانند بدون تولید آالیندگی خواهد گرفت .نیکوال مدعی اس��ت هزینههای این
 160کیلومتر را بپیمایند .ش��رکت در تالش است کامیون نصف هزینه کامیونهای معمولی اس��ت.
با ارتقای محصوالت خود ،مسافت طی شده با یک مطاب��ق اعالم این ش��رکت در ماه ژوئن گذش��ته،
بار ش��ارژ را به  5برابر این میزان برساند .مدیرعامل هفت هزار سفارش به ارزش  2/3میلیارد دالر برای
شرکت اما از تالش برای قیمتگذاری محصوالت کامیونهای جدید داده شده که ارزش هر سفارش
خ��ود در ح��دود قیم��ت کامیونه��ای معمولی تقریبا  300هزار دالر است.
خبر داده است.
فناوریهای نو خودرویی
در آمریکا اما ش��رکتی با نام کامینز ()Cummins
که در صنایع تولید ماشینهای سنگین فعال است ،نصب پنلهای خورش��یدی بر سقف کامیونهای

خوب ،بد ،زشت جهان در سالی که گذشت

سال  2017به روایت بانک جهانی
سال  2017میالدی به پایان نزدیک میشود .جهان در این سال
شاهد بهبود نسبی اقتصاد بوده است؛ هرچند در این میان گاهی
اتفاقات ناراحتکنندهای رخ داده و برخی روندهای نگرانکننده
نیز تداوم یافتهاند .اتاق بازرگانی ایران ،طوفانهای س��همگین و
س��یلهای خانمانبرانداز در نقاط مختلف جهان از جنوب آسیا
گرفته تا حوزه دریای کارائیب ،خس��ارات جانی و مالی زیادی از
خود برجای گذاشتهاند .با وجود اینکه مردم در اقصینقاط جهان
بهسرعت درحال وارد ش��دن به عصر دیجیتال هستند ،کیفیت
آموزش در بسیاری از کشورهای جهان کاهش یافته است .البته
روند کاهشی فقر مطلق در جهان کماکان ادامه پیدا کرده و کیفیت
زندگی انسانها به لطف نوآوری و فناوری همچنان درحال بهبود
است .از طرفی سرمایه انسانی اکنون دیگر بزرگترین منبع ثروت
در جهان بهشمار میرود.
بهطورکلی آنچه در س��ال  2017و سالهای قبل از آن در جهان

گذشته است را میتوان در چند نمودار بهصورت ذیل خالصه کرد:
میلیونها نفر در جهان دچار قحطی هستند و نیاز به کمک فوری
دارند برآورد میش��ود که در س��ال  2017حدود  83میلیون نفر
در  45کش��ور جهان نیازمند کمکهای غذایی فوری بودهاند که
این رقم در قیاس با سال  2015بیش از  70درصد افزایش نشان
میدهد .تنها در کش��ور یمن –که درحالحاض��ر از لحاظ عدم
امنیت غذایی در رتبه اول جهان قرار دارد -دس��تکم  17میلیون
نفر به غذای کافی دسترسی دائم ندارند و بیش از  3میلیون نفر از
کودکان ،زنان باردار و زنانی که دارای نوزادان شیرخواره هستند،
با مشکل سوءتغذیه مواجهند.
رسیدن انتشار گاز دیاکسیدکربن به باالترین میزان

در روز  12دس��امبر ( 21آذر) مصادف با دومین س��الروز تصویب
توافقنامه آب و هوایی پاریس سران کشورها و رهبران سازمانهای

بینالمللی مجددادرپاریسگردهم آمدندوبرپایبندیبه تعهدات
خود در راستای مبارزه با تغییرات آب و هوایی تأکید کردند؛ آنها با
دانستن این واقعیت تلخ که غلظت گاز گلخانهای دیاکسیدکربن
در هوای کرهزمین به باالترین میزان آن در  800هزار سال اخیر
رسیده است ،خواستار اقدام فوری جهت مهار این معضل شدند.
آموزش یکی از بزرگترین سرمایهگذاریهایی است که جوامع
میتوانند روی کودکان و سایر افراد انجام دهند .اما حوزه آموزش
در حال حاضر با بحران دستوپنجه نرم میکند؛ براساس آخرین
گزارش توسعه جهانی که چندی قبل از سوی بانک جهانی منتشر
ش��د ،کمیت و کیفیت آموزش در داخل کشورها و نیز از کشوری
به کشور دیگر ،دچار تفاوتهای آشکار است .در کشورهای بسیار
فقیر جهان ،کمت��ر از  20درصد دانشآموزان مدارس ابتدایی در
دروس ریاضی و روخوانی توانایی کافی دارند .دهها میلیون کودک
در اقصینقاط جهان بدون اینکه حتی ابتداییترین مهارتهای
زندگی را بیاموزند ،دوران کودکی خود را سپری میکنند.
تا قبل از  6س��الگی ،مغز انسان س��ریعتر از هر دوره دیگری رشد
میکند .تغذیهضعیفمیتوانددر آینده اثریعمیقوهمیشگی بر
یادگیری ،سالمت و رفاه کودکان امروز داشته باشد .تعداد کودکان
مبتالبهاختاللرشدازسال 1990تاکنونبهطورکلیکاهشیافته

ت�لاش برای س��اخت مس��یرهای برق��ی زودتر از
خودروهای برقی به نتیجه رس��یده است .نزدیک
به یک قرن اس��ت ک��ه نمونههای��ی از خودروهای
تجاری حمل مس��افر و بار از برق استفاده میکنند
که این برق از مس��یرهای حرکت تامین میشود.
تصاویر قدیمی نش��ان میدهد کامیونهایی برقی
با نام «ترولی تراک» ( )Trolley truckکه شبیه به
اتوبوس بودند ،اما جابهجایی بار انجام میدادند ،در
فعالیت بودهاند .این کامیونها در فعالیتهای بزرگ
معدنی و عمرانی کاربرد بیشتری داشتند اما به علت
چالشهایموجود،استفادهازآنهادربسیاریمناطق
متوقف شد ،اما تالش برای ساخت مسیرهای برقی
سبز از چند سال پیش آغازی دوباره داشت .شرکت
زیمن��س در س��ال  2012از طرح بزرگ��راه برقی
) (E Highwayخبر داد که در طول آن ،کامیونهای
برقی  -هیبریدی که سیستم دریافت انرژی خاصی
روی آنه��ا نصب ش��ده ،تنها با ان��رژی برق حرکت
میکنند .سال گذشته این طرح در  2کیلومتر از یک
جاده فرعی در استکهلم سوئد آزمایش شد .حال اما
بزرگراهی در ایالت هسن آلمان محل اجرای ایده نو
زیمنس است.
در این طرح که به طول  10کیلومتر اجرا میشود،
ساخت و حفاظت بر عهده این شرکت مشهور خواهد
بود و سال آینده از آن بهرهبرداری میشود .کامیون
در این مسیر تنها از برق استفاده میکند و با خروج
از بزرگراه برقی ،با پیش��رانه دی��زل به حرکت ادامه
میدهد .زیمنس مدعی است عالوه بر دستاوردهای
زیس��تمحیطی ،کارآیی کامیونها در این مسیر
دو برابر نمونههای معمولی خواهد بود.
زیمنس همچنین در همکاری مشترک با شرکت
«ماک» قصد دارد مس��افتی ی��ک مایلی بین بندر
لسآنجلس تا بن��در النگبیچ را به بزرگراهی برقی
تبدیل کند.
جادههای��ی نیز در هلند به فناوری مجهز ش��دهاند
که از توربینهای بادی به��ره میگیرند و از جریان
ایجاد شده حرکت خودروها انرژی الکتریکی تولید
میکنند .این انرژی در شارژ خودروها مورد استفاده
قرار میگیرد.
***
ب��ه ای��ن ترتی��ب حرک��ت دنیا ب��ه س��وی آینده
متف��اوت مص��رف ان��رژی روز به روز پرش��تابتر
میش��ود .آیندهپژوهان در باب زم��ان پایان دوران
نفت گمانهزن��ی میکنن��د و خالق��ان روز به روز
مص��رف انرژیه��ای پ��اک را ارزانت��ر و بهرهورتر
میکنند.
گویا صنعت حمل و نقل در پیشانی حرکت بهسوی
انرژیه��ای پاک اس��ت :از س��وختهای متفاوت
هیدروژنی ،خورش��یدی و بادی تا وس��ایل حمل
و نقل پرس��رعت و پاکی چون هایپرل��وپ ،همه و
همه س��یر آینده را دچار انقالبهای��ی باورناپذیر
خواهند کرد.

است اما در کشورهای جنوب صحرای آفریقا اوضاع متفاوت بوده
اس��ت ،بهطوریکه تعداد کودکان مبتال به اختالل رش��د در این
منطقه از  45میلیون نفر در سال  1990به  57میلیون نفر در سال
 2013رسیده است .اگر این روند در جنوب صحرای آفریقا برعکس
نش��ود ،آنگاه این منطق��ه هرگز نخواهد توانس��ت هدف کاهش
 40درصد آمار کودکان مبتال به رشد در افق 2025را محقق سازد.
با توجه به اینکه انتظار میرود مشاغل آینده نیازمند مهارتهای
جدیدوپیچیدهتریباشند،ضرورتسرمایهگذاریزودهنگامروی
نیروی انسانی آینده بیش از پیش احساس میشود.
بخش قابلتوجهی از جمعیت جهان را جوانان بیکار
تشکیلمیدهند

اش��تغال مهمتری��ن راه خ��روج از فقر اس��ت ام��ا درحالحاضر
 60درصد از جوانان  15تا  24ساله در سراسر جهان بیکار هستند.
جمعیت جوانان  15تا  24ساله در جهان حدود  1.2میلیارد نفر
برآورد میشود که بیش از  525میلیون نفر از آنها در جنوب آسیا
و کشورهای جنوب صحرای آفریقا زندگی میکنند .در پایان سال
 2015تنه��ا در آفریقای  1.2میلیارد نفری بیش از  226میلیون
دستگاه تلفن هوشمند به اینترنت متصل بودهاند.

