اجتماعی

شنبه  6آذر ۱۴۰۰
 ۲۱ربیع الثانی .۱۴۴۳شماره ۲۰۸۱۱

یک توئيت

عزمصعودتامدار 36هزارکیلومتری زمین

درپیتشکیلشورایعالیفضاییپساز 10سالباحضوررئیسجمهور،برنامهافزایش ُبردپرتابماهوارههایایرانی
شتابگرفت.رئیسسازمانفضاییهمدرگفتوگوی اختصاصیباخراسانازدستاوردهایاینصنعتگفتواعالم
کردکهمنتظرخبرهایخوبیتاپایانامسالباشید

دیلی میل دربــاره گونه جدید ویروس
کرونا که در آفریقا کشف شــده ،دیروز
نوشت:دانشمنداندرباره«بدترین»نوع
جدیدکوویدجهشیافته هشداردادهاند
که می تواند تا 40درصد تاثیر واکسن را
کاهشدهد.

مصطفیعبدالهی-شورایعالیفضاییدیروز
بهریاسترئیسجمهورتشکیلشدتابهگفتهوزیر
ارتباطات،پسازیکدههوقفه،برگزاریجلسات
اینشورا ازسرگرفتهشودوبرنامههایاینصنعت
شتاببگیرد.

این مدار ،هم از جنب ه اقتصادی برای کشور آورده
دارد ،هم ابزاری برای حفظ داراییهای فضایی
کشور است و هم اقتدارآفرین اســت؛ به همین
دلیل محققان صنعت فضایی کشور ما ،درصدد
دستیابیبهآنهستند.

▪بازدیدرئیسیازدستاوردهایصنعتفضایی

▪افق 4ساله تا دستیابی به مــدار  36هزار
کیلومتری

رسانه های جهان

فـــــــرانـــــــس:24
تنظیمکننده داروی
اتحادیه اروپـــا ،روز
پنجشنبه استفاده
از واکــســن فــایــزر را
بــرای کودکان  ۵تا  ۱۱سال تایید و
راه را برای اولین واکسن هموار کرد.
اروپا اکنون با افزایش موارد ابتال به
این بیماری دست و پنجه نرم میکند.
الـــــجـــــزیـــــره:در
پــــی کـــشـــف گــونــه
جهشیافته ویروس
کووید ،19پروفسور
هلن ریــس ،از گروه
مشاوره فنی واکسیناسیون منطقهای
آفریقایی سازمان جهانی بهداشت ،از
مردم خواست وحشت نکنند .او گفت:
مادرتالشهستیمتامشخصکنیمکه
اینگونهجدیدتاچهحدگستردهاست.
هنوز باید اقدامات زیادی انجام دهیم
تا دریابیم آیا این گونه قابلیت انتقال
بیشتری دارد یا نه؟ آیا وضعیت بیماری
راتشدیدمیکند؟آیاواکسنهاراکماثر
میکند؟ویازجهانخواستدرارسال
واکسنبهآفریقاکمککنند.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

آیتا ...سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز ،ابتدا از
دستاوردهای صنعت فضایی کشور بازدید کرد و
پس از آن در جلسه شورای عالی فضایی گفت:
«اینکهبعدازحدود ۱۱سالاولینجلسهشورای
عالی فضایی تشکیل میشود ،نشاندهنده عزم
این دولت برای توسعه این صنعت است» .رئیس
دولتاینراهمگفتکه«:اگردرصنعتفضاییو
فضای مجازی حضور نداشته باشیم مجبور
خواهیمشددراتوبانساختهشدهتوسطدیگران
حرکتکنیم».
▪کوتاهکردنمسیرتحققیکهدف

رئیسی از هدفگذاری برای رسیدن به مدار36
هزارکیلومتری زمین هم سخن گفت؛ هدفی که
دستیابی به آن ،مطالبه رهبر معظم انقالب نیز
بــوده اســت .به گفته رئیسجمهور« ،دستیابی
به این هدف یک مسیر حداقل ۱۰ساله است،
اما مطمئنیم که به فضل خدا ،این مسیر کوتاه و
کوتاهترخواهدشد».
بــرای اینکه بدانیم چرا دستیابی به این مدار
بسیارمهماست،الزماستایناطالعاترادرباره
مدارهاوماهوارههایقرارگرفتهرویآنهاداشته
باشیم:

ماهوارههای مدار پایینی زمــیــن( :)LEOبه
ماهوارههایی که در فاصله نسبت ًا کمی از سطح
زمین قرار دارند(بین 160تــا 2000کیلومتر
فاصله)ماهوارههای مدار پایینی یا لئو گفته

▪چرامدارژئوبرایکشورهامهماست؟

و این هم اطالعاتی درباره مداری که در تیررس
محققانایرانیقرارگرفتهاست:
ماهوارههایمدارژئو(:)GEOمهمترینمداری
که دستیابی به آن نیازمند دانــش و تــوان فنی
کشورهایصاحبچرخهفضاییاست،مدار«ژئو»
است که در فاصله 36هــزار کیلومتری از سطح
زمینقرارداردوهماکنونتعداداندکیازکشورها
از جمله روسیه ،آمریکا ،چین ،ژاپن و هند توان
اعزام ماهواره به آن را دارند .رساندن ماهواره به

▪اثرگذاری صنعت فضایی در آب،
محیط زیست و هوانوردی

سخنگوی دولت هم دراینباره توئیتی منتشر
کــرد و نوشت« :بــرگــزاری جلسه شــورای عالی
فضایی پس از ده سال نویدبخش آینده روشن
فضایی ایران است که میتواند در بهبود کیفیت
محیطزیست،مخابرات،مدیریتآبوکشاورزی،
دریانوردی،هواشناسیو...مؤثرباشد.انشاءا...
عــقـبافــتــادگــی ســالهــای اخــیــر جــبــران و از
دانشمندانایرانیحمایتخواهدشد».

رئیسسازمانفضاییایراندرگفتوگو باخراسان:

بازنگری در برنامه برای شتاب حرکت به سمت مدار36هزارکیلومتری
سازمان فضایی ایران از سال  1382تشکیل شده است و وظیفه اجرا
و پیگیری سیاستگذاریهای شورای عالی فضایی را برعهده دارد.
توسعه فناوری ماهوارهای و مخابراتی فضایی ،استفاده از دانش بومی
و تقویت همکار یهای بینالمللی نیز از جمله وظایف این سازمان
اســت .دکتر«مرتضی بــراری» ،معاون وزیر ارتباطات و رئیس این
سازمان ،پس از جلسه دیروز شورای عالی فضایی ،در گفتوگو با
خراسان به توانمندیهای کشور در این صنعت و برخی موضوعات
مطرح در جلسه اشاره کرد:
*ماجزو10کشوربرترجهانهستیمکهچرخهکاملفناوریفضاییوتوان
پرتاب ماهواره را داریم ،ضمن آنکه دیگر مزیت مهم ما در اختیار داشتن
نیرویانسانیبسیارتوانمنداینعرصهاست.
* تاکنون توانستهایم به مدار 250کیلومتری زمین دسترسی پیدا کنیم
وچندسالیاستاقداماتالزمبرایرسیدنبهمدار 500کیلومتربهباال
نیزآغازشدهاست.
* یکی از مزیتهای تشکیل جلسه دیروز ،همافزایی ارکان و بازیگران
صنعت فضایی بود که همه دور هم جمع شدیم و رئیسجمهور نیز بر
شتاببخشیوهمگراییدراینصنعتتاکیدکردند.

گزیده

خروج کشور از وضعیت قرمز
کرونایی پس از  ۲۸۹روز
بــر اســاس نقشه جدید رنگبندی کــرونــا کــه از
سوی اپلیکیشن ماسک منتشر شده است ،برای
نخستینبار پس از  ۲۸۹روز همه شهرهای ایران
ازوضعیت قرمز کروناخارجشدند.اینرنگبندی
دیروز 5آذر منتشر شد .آخرینبار در ۲۴بهمن۹۹
و در آستانه شروع خیز چهارم هیچ شهری در ایران
قرمز نبود .شهرستانهایی که در وضعیت نارنجی
قرار دارند اشنویه ،پیرانشهر(آذربایجان غربی)،
چرداول(ایالم)،بیرجند،طبس،فردوس(خراسان
جنوبی) ،بردسکن ،گناباد(خراسان رضــوی)،
طارم(زنجان) ،دامغان ،شاهرود(سمنان) ،زابل
(سیستان و بلوچستان) ،ممسنی(فارس) ،زرند،
سیرجان،شهربابک(کرمان)،کهگیلویه(کهگیلویه
وبویراحمد)،پلدختر(لرستان)،بافق،بهاباد،خاتم،
مهریز(یزد)هستند.

قمی ها  15درصد کمتر از میانگین
کشوری واکسن دریافت کردهاند
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم،نرخواکسیناسیون
کرونا در این استان را ۱۵درصد پایینتر از میانگین
کشوری دانست و گفت :قم جزو مناطقی است که
از استعداد بیشتری برای ورود به موج ششم کرونا
برخورداراست.محمدرضاقدیراظهارکرد:استقبال
از واکسیناسیون در قم خوب نیست و  ۳۰درصد از
مردم استان ،نخستین دوز واکسن کرونا را دریافت
نکردند که آمــار بسیار باالیی اســت .رئیس علوم
پزشکی افزود ۲۰ :درصد از جمعیت واکسننزده
در قم ،افرادی هستند که دچار تردید هستند و باید
باروشهایمختلفازجملهبسیجمحالت،مدارس
و شبکه آموزش دانشآموزی آنها را توجیه کنیم ،تا
آمار واکسیناسیون به بیش از  ۸۰درصد الزم برای
ایمنسازیجامعه برسد.

مازوتسوزی ممنوع شد

* بسیار خوشبین هستیم که در آینده
نزدیک ،بتوانیم دسترسیمان به مدار لئو
را تثبیت کنیم و انشاءا ...تا آخر سال هم
خبرهایخوبیدراینبارهخواهیم داشت.
* فناوری فضایی در بسیاری از حوزهها از جمله صنعت کشاورزی،
مدیریتبالیایطبیعی،منابعآبی،محیطزیستوآلودگیهوا،میتواند
نقش موثری داشته باشد و رئیسجمهور هم تاکید داشتند که برای
کاربردیکردناینصنعتتالشبیشتریشود.
* دستیابی به مدار 36هزار کیلومتری ،موضوع مهم بررسیشده در این
جلسه بود که مقرر شد برنامه ارائهشده توسط سازمان فضایی ،با رویکرد
شتابدهیبهاینپروژه،بازنگریشود.
* خوشبختانه رئیسجمهور بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و
استارتاپها و حمایت از آنها هم تاکید داشتند و مقرر شد به گونه ای
برنامهریزیکنیمکهسهمآنهادرتوسعهبرنامهفضاییافزایشیابد.
*ازدکتربراریدربارهمهمترینچالشاینصنعتهمپرسیدیمواوگفت:
«تامینمنابعاعتباریازچالشهایجدیماستوآقایرئیسجمهورقول
دادندازتخصیصمنابعمالیاینصنعت،بهطورجدیحمایتکنند».

رئیسسازمانمحیطزیستکشورگفت:هیچیکاز
نیروگاههاوواحدهایصنعتیومعدنیحقاستفاده
از سوخت مازوت را ندارند .علی سالجقه با بیان
اینکه استفاده از سوخت مازوت برای نیروگاهها و
واحدهایصنعتیومعدنیممنوعاست،بهتسنیم
گفت:باتوجهبهنزدیکیفصلسردسالواحتمال
قطع شدن گاز نیروگاهها و واحدهای صنعتی و
معدنی،برایسوختجایگزینآنهابایدفکرشود.
وی با اشاره به اینکه وزارتخانههای صمت ،نیرو و
نفتبایدبرایتامینسوختنیروگاههاوواحدهای
صنعتی و معدنی برنامهریزی کنند ،گفت :ما نیز
آمادگی کامل داریم تا از این واحدها حمایت کنیم
و شرایط را برای رفع مشکل آنها تسهیل کنیم.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت از
محیط زیست افزود :واحدهایی که از سوختهای
فسیلیقراراستاستفادهکنندبایدبارعایتفاصله
ازشهرهاباشندکهبراساسدستورالعملسازمان
محیطزیستتعریفشدهاست.

ازسویهجدیدکرونادرآفریقایجنوبیچهمیدانیم؟

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

میشود .برخی از ماهوارههای هواشناسی و
سنجشازدورازایننوعاند.
ماهوارههای مدار میانی( :)MEOمدارهای
باالی 2هزارکیلومتر و کمتر از 36هزار ،شامل
مــاهــوارههــای م ــدار میانی هستند و معموال
ماهوار ههایمکانیابومخابراتیپوششدهنده
قطبهای شمال و جنوب در این مــدار مستقر
میشود.
مــاهــوارههــای مــدار بــیــضــوی بــــاال(:)HEO
مدارهای هئو با این مشخصه شناخته میشوند
که ارتفاع نقطه حضیض آنها بسیار کم و ارتفاع
نقطه اوجشان بسیار زیاد است .این مدارها برای

پارهایازکاربردهایمخابراتیمناسباست.

عپور»وزیرارتباطاتکهپیشازاین،از
«عیسیزار 
کمتوجهیدولتقبلبهصنعتفضاییوبهمحاق
رفتن این صنعت انتقاد کرده بود ،پس از جلسه
دیروزشورایعالیفضایی،خبرهایامیدبخشی
داد و گفت« :هماکنون کشور ما به شرایط تثبیت
فناوری پرتاب ماهواره به مدار لئو نزدیک شده
و عالوه بر آن با تاکید رئیسجمهور ،به گونهای
برنامهریزیخواهیمکردکهدرافق ۱۴۰۴بهمدار
 ۳۶هزارکیلومتریدستیابیم».

۹

گروهاجتماعی-داستانویروسکووید 19ظاهرا
نهتنهاتمامشدنینیستبلکههرروزنیزبایدمنتظر
اتفاقجدیدیبود.دربیستودومینماههمهگیری
کرونا،رسانههایجهانازپیدایشگونهجدیدی از
اینویروسدرآفریقاخبرمیدهندکهیورونیوزدیروز
دربارهآن،اینگونهنوشت«:دانشمندانمیگویند
کهسویهآفریقایجنوبیشاملتعدادزیادیجهش

در پروتئین اسپایک است که نقش کلیدی در ورود
ویروس به سلولهای بدن دارد .طبق اطالعات
منتشرشدهاینسویهبهطورکلیدارای ۵۰جهش
است که بیش از  ۳۰جهش روی پروتئین اسپایک
رخ داده است؛ یعنی دوبرابر بیشتر از سویه دلتا که
درهندشناساییشد.پروتئیناسپایکهمانجایی
استکهازسویواکسنهاهدفقرارمیگیرد».

▪یکاحتمالهولناک

تاکنون نظر قطعی دربــاره این گونه منتشر نشده
و تنها در حد حدس و گمان است .طبق گزارش
یورونیوز،فرانسوابالو،یکیازدانشمندانموسسه
ژنتیکدرلندنگفتهاستکهاحتمالداردویروس
در طول عفونت مزمن یک فرد دچار نقص سیستم
ایمنی تکامل یافته باشد .وی این احتمال را مطرح

کرد که میتواند آن فرد یک بیمار درماننشده
مبتال به ویــروس اچآیوی(ایـــدز) باشد .آفریقای
جنوبی ۸/۲میلیونفردمبتالبهاچآیویداردکه
بیشترینمیزانابتالبهاینبیماریدرجهاناست.
نوع بتا ویروس کرونا ،سویهای که سال گذشته در
آفریقای جنوبی شناسایی شد ،نیز ممکن است
در یک فرد آلوده به اچآیوی تکامل یافته باشد .در
همینزمینهرادیوفرانسههمدیروزنوشت«:بهگفته
محققانبریتانیاییاحتمالمیروداینسویهموجب
بروزعفونت دربدنافرادمبتالبهایدزشودکههنوز
بیماری(ایدز)آنانتشخیصدادهنشدهاست».
طبق آمار ۹۰درصد ابتالهای جدید در آفریقای
جنوبی از این گونه است.همچنین در بوتسوانا،
کشورهمسایهآفریقایجنوبی،درهنگکنگو در
رژیم صهیونیستی مواردی از این ویروس در  4روز

اخیرشناساییشدهاست.
▪واکنشهاچهبودهاست؟

کاهشسهاممرتبطباسفر،افتارزشپولآفریقای
جنوبی به پایینترین سطح در یکسال اخیر،
ممنوعیت موقت پــرواز از  6کشور آفریقایی در
بریتانیا ،محدودیت مرزی در استرالیا ،هند ،هنگ
کنگ و ...از جمله محدودیتهای کنونی در پی
اینجهشجدیددرجهاناست  .الجزیرههمدیروز
به نقل از نماینده WHOدر آفریقا نوشت« :مردم
وحشت نکنند ما هنوز درحــال بررسی ابعاد این
گونهجدیدهستیم ».درعینحالبرخینیزبانگاه
بدبینانهمعتقدندفعالیترسانهایگستردهدرباره
این گونه ،احتماال به منظور جذب هرچه بیشتر
واکسنبهقارهآفریقاست.

