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گــروه علمی و آموزشــی- 
واکسن های کووید- ۱۹ نه تنها به طور 
باورنکردنی در جلوگیری از بیماری، 
بستری شــدن در بیمارستانها و مرگ 
موثر هســتند  به نوجوانان کمک می 
کنند تا  به فعالیت عادی در مدرسه و در 
کنار همساالن خود برگردند. مطالعات 
اخیر نشــان می دهد واکسن ها علیه 
انــواع  ویروس های جدید که تاکنون 
شناســایی شدند، موثر عمل کرده و از 

انتقال به دیگران جلوگیری می کنند.
نوجوانانی که تصمیم می گیرند 
علیه کرونا واکســینه شوند نه تنها از 
خــود در برابر ویروس محافظت می 
کنند بلکه به محافظت از افراد جامعه 
نیز که آســیب پذیرتر باشند یا قادر به 
انجام واکسیناسیون نیستند کمک می 

کنند.
به تازگــی جمعیت هالل احمر 
۱۰ میلیون دز واکسن برای گروه های 
ســنی زیر ۱۸ سال وارد کرده که برای 
واکسیناســیون این افراد از واکســن 
تک دوزی ســوبرانا ۲ و ســینوفارم 
از کشــورهای کوبا و چین اســتفاده 

می شود.
طــی هفته هــای گذشــته و با 
اوج گیری شــیوع کرونــا، موضوع 
بازگشــایی مــدارس بــه نگرانی ها 
دامن زده اســت و بــا روی کار آمدن 
دولــت ســیزدهم و دســتور وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
برای واکسیناســیون زیر ۱۸ ساله ها، 
بســترهای الزم برای اجرایی شــدن 
این اقدام مهم آغاز شــده و در برخی 
شــهرها، دانش آموزان باالی ۱۲ سال 

می توانند واکسن علیه کرونا بزنند.

بهــرام عین اللهی گفته اســت 
بــرای واکسیناســیون دانش آموزان 
به حدود ۱۳ میلیون ُدز واکســن نیاز 
اســت که کارهای مقدماتــی  هم از 
طریق واکســن های داخلی و واردات 
انجام شــده که  امیدواریم که بتوانیم 
در دو هفته آینده، تزریق واکسن کرونا 
به ســنین زیر ۱۸ سال را آغاز کنیم تا 
پس از انجام واکسیناســیون کرونا در 
کودکان، بتوانیم بازگشایی مدارس را 

انجام دهیم.
محمدرضا شــانه ســاز رئیس 
ســازمان غذا و دارو نیز چندی پیش 
گفته بود واکســن سینوفارم و پاستور 
می تواننــد در ســنین نوجوانــی نیز 
استفاده شــوند، گفت: واکسیناسیون 
افراد زیر ۱۸ ســال طبق اولویت بندی 
وزارت بهداشــت انجام می شــود و 
این دو واکسن در سبد واکسیناسیون 
مــا نیز وجــود دارد و طبــق برنامه و 
اولویت بندی اعالم شــده از ســوی 
معاونت بهداشــتی وزارت بهداشت 
این واکسن ها برای نوجوانان استفاده 

خواهد شد.
از سوی دیگر مسوالن آموزرش 
و پرورش همت خود را بر بازگشایی 
مدارس بطور امن و سالمت معطوف 

کرده اند.
 سرپرســت وزارت آمــوزش 
و پــرورش روز گذشته)دوشــنبه( و 
در مراســم رونمایی از نسخه جدید 
شــاد گفت: زیر ســاخت های الزم 
درمدارس برای رعایت پروتکل های 
بهداشــتی آماده شــده  است، بودجه 
ســرانه بهداشــتی نیز در این روزها 
واریــز می شــود تا مدیــران بتوانند 

الزامات بهداشتی را در فضای مدرسه 
فراهم کنند.

علیرضا کاظمی افزود: سالمت 
دانش آموزان در آغاز ســال تحصیلی 
برای ما  اهمیت بسیاری دارد، به همین 

دلیل ســال تحصیلی با شــبکه شاد و 
مدرسه تلویزیونی ایران آغاز می شود. 
البته الگوی بازگشایی تدریجی و آرام 
مدارس منطبق با سیاست های ریاست 
جمهوری و ســتاد کرونــا به مدارس 

کشور ابالغ شده و مدارس برای ایجاد 
فضای حضوری و مهیا کردن آن آماده 

می شوند.
وی ادامــه داد: واکسیناســیون 
معلمان در مراحــل پایانی قرار دارد. 

همچنیــن واکسیناســیون اولیــای 
دانش آموزان و رانندگان سرویس نیز 
در دستور کار اســت. واکسیناسیون 
دانش آموزان پایه دوازدهم به ســنین 
پایین تر نیز در حال انجام اســت. امید 
است این اقدامات زمینه حضور دانش 

آموزان را فراهم کند.
در این پیونــد، دبیر کمیته 
علمی کشوری کرونا نیز معتقد 
اســت والدین نگرانی در تزریق 
واکســن کرونا به فرزندانشان 

نداشته باشند
حمیدرضا جماعتی در این زمینه 
گفت: واکســن کرونا عارضه خیلی 
مهمــی در نوجوانان ایجاد نمی کند و 
شاید در تعداد کمی از این گروه سنی به 
صورت درد در ناحیه محل تزریق، تب 
و لرز خفیف و سردرد بروز کند، گفت: 
والدین نگرانی در تزریق واکسن کرونا 
به فرزندانشــان نداشته باشند و اکنون 
انجمن های حمایــت از کودکان در 
بسیاری از کشــورهای جهان توصیه 
کرده اند که واکســن ضد کرونا برای 
نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال استفاده شود.  
وی بــا بیــان اینکه اکنــون در 
کشــورهای اروپایــی، آمریــکا و 
بســیاری از دیگر کشــورهای جهان 
واکسیناســیون کودکان در حال انجام 
است، اظهار داشت: واکسن ها معموال 
ایمن هستند و عارضه جدی برای فرد 
به وجود نمی آورند. واکسن کرونا هم 
از این قاعده مستثنی نیست و عوارض 

جدی ایجاد نمی کند.
جماعتــی ادامه داد: براســاس 
مطالعات انجام شــده، واکسن کرونا 
عارضــه خیلی مهمــی در نوجوانان 

ایجاد نمی کند و شاید در تعداد کمی 
از این گروه ســنی به صورت درد در 
ناحیــه محل تزریق، تب و لرز خفیف 
و ســردرد بروز کنــد و این عوارض 
معموال کوتاه مــدت بوده و طی یک 

تا دو روز از بین می رود.
وی تصریح کرد: از زمان شــیوع 
کرونا تاکنــون نزدیک به ۲۰۰ میلیون 
نفر در دنیا به این بیماری مبتال شــده 
اند که از این تعــداد حدود ۴ میلیون 
مرگ گزارش شــده و براســاس آمار 
ارائه شــده درگیری کودکان نسبت به 
والدین بسیار کمتر بوده است و حدود 
۵ درصــد از موارد درگیری مربوط به 
کودکان بوده است. بسیاری از کودکان 
عالئم بســیار خفیف تری نسبت به 
بزرگساالن داشتند و اغلب این بیماری 
به صورت تب، سرفه و ضعف و بدن 

درد در آنها بروز می کند.
 جماعتی با بیان اینکه تعداد کمی 
از کــودکان به دلیل ابتــال به کرونا در 
بیمارستان بستری شده اند، گفت: البته 
یک ســوم آنهایی که به دلیل درگیری 
ریوی بستری شده اند بیماری شدیدی 

داشته و در آی سی یو هستند.
کودکان  در  واکسیناسیون 

و نوجوانان بسیار اهمیت دارد
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا 
ادامــه داد: اغلب کودکانی که بیماری 
تنفســی یا قلبی عروقی دارند ریسک 
بیشتری نســبت به دیگر کودکان در 
خصوص نارســایی تنفسی و ریوی 
در پــی ابتــال بــه کرونا داشــته اند. 
واکسیناســیون نوجوانان از شــدت 
بیماری، بســتری شــدن و درگیری 
ریوی ایــن گروه ســنی جلوگیری 

خواهد کرد.  
وی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون 
در کودکان و نوجوانان بسیار اهمیت 
دارد، گفت: کودکانی که واکسینه شده 
اند عالوه بر اینکه نســبت به اطرافیان 
ایمن می شــوند از سوی دیگر سبب 
می شــود که زودتر به مدرسه رفته و 
عوارض ناشی از خانه ماندن همچون 
مشکالت روحی، جسمی و خانوادگی 
که حدود یک سال و نیم است وجود 

دارد، رها می شوند.
بهترین نوع واکسن کرونا 

برای نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال
جماعتی افــزود: توصیه ما این 
است که واکسیناسیون در نوجوانان ۱۲ 
تا ۱۸ ســال انجام شود؛ واکسیناسیون 
کودکان کمتر از این سال هنوز در حال 
مطالعه بوده و ُدز واکســنی که باید به 
آنها تزریق شود در حال بررسی است. 
مطالعات هنوز کامل نشــده و بعد از 

اتمام تصمیم نهایی اخذ خواهد شد.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا 
با اشاره به اینکه واکسیناسیون در سنین 
۱۲ تا ۱۸ سال در اکثر کشورها در حال 
انجام اســت، به نوع واکسن تزریقی 
به این گروه ســنی اشاره و تاکید کرد: 
به طور کلی هر واکســنی که از سوی 
سازمان غذا و داروی کشور تایید شود 
می تواند در نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ســال 
اســتفاده شــود و نیازی نیست که به 
سمت و سوی واکسن خاصی برویم.

به گفته وی، در کشورهای دیگر 
هم از تمامی واکســن هایی که توسط 
سازمان غذا و داروی آن کشورها تایید 
شــده، برای واکسیناسیون نوجوانان 

استفاده می کنند.

طنین دوباره »همشاگردی سالم« 
با واکسیناسیون دانش آموزی

مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۴۳ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۲۷۰ ُدز رسیده و اکنون واکسیناسیون 
زیر ۱۸ ساله ها و به عبارتی دیگر دانش آموزان آغاز شده و تا دو هفته دیگر در کل کشو اجرا می شود.

گروه علمی و آموزشــی- در 
تازه تریــن تحقیقات، دانشــمندان 
اعالم کردند بیگانگان فضایی ممکن 
است همان پنگوئن هایی باشند که در 

میان ما زندگی می کنند.
اخیــرا مطالــب بســیاری در 
رســانه ها در خصــوص بیگانگان 

فضایی مطرح شد.
تصاویــر ویدئویی که چندی 
پیش از برخــورد خلبانان نیروی 
دریایی آمریکا با یوفو ها منتشر شد 
و در پی آن گزارشــی محرمانه در 
خصوص وجود این موجودات 
فضایی منتشــر شــد، شــاید 
 بســیاری را متعجــب کــرده 

باشد.
در این گزارش فاش شــده بود 
بــه واقع تصاویری از اشــیای پرنده 
ناشــناس یا همان یوفو ها مشــاهده 
شده است اما دولت آمریکا اعالم کرد 
که به این نتیجه نرســیده که وســیله 
پروازی که آن ها داشته اند نیز دارای 

ماهیت فرازمینی است.
اما شــاید هیــچ کــدام از این 
اخبار به اندازه ســخنی که به تازگی 
دانشمندان مطرح کرده اند، برای شما 

عجیب نباشد.
بــه تازگــی برخــی محققان 
انگلیســی اعــالم کردنــد نــه تنها 
»بیگانگان فضایــی« وجود خارجی 

دارند؛ بلکه آن ها حتی ممکن اســت 
در میان ما باشــند و حتی شاید شما 
آن هــا را در باغ وحش محل زندگی 

تان دیده باشید.
بله درست است؛ این دانشمندان 
به شواهدی دست یافته اند که نشان 
می دهد پنگوئن ها ممکن اســت به 
واقع همان »موجودات فرازمینی« و 

یا »بیگانگان فضایی« باشند.
بر پایه این گزارش، دانشمندان 
انگلیسی در تحقیقات خود دریافتند 
پنگوئن هــا این پرندگان دوســت 
داشــتنی بدون توانایی پرواز ممکن 
 اســت دارای ماهیــت فرازمینــی 

باشند.

این دانشمندان در بررسی های 
خود به اثراتی از یک ماده شیمیایی از 
سیاره زهره رسیدند که در فضوالت 

پنگوئن ها موجود بود.
ایــن دانشــمندان مانــده اند 
چگونه ماده »فســفین« در فضوالت 
پنگوئن ها وجــود دارد؛ ماده ای که 
تنها جــای دیگری که یافت شــده 
اســت، در فاصله ۳۸ میلیون مایلی 
)حدود ۶۱ میلیون کیلومتری زمین( 
 و در اتمسفر ســیاره زهره )ونوس( 

بوده است.
 Dr. Dave( دکتر دیو کلمنتس
Clements( از دانشــگاه امپریال 
کالــج لندن و یکــی از افرادی که در 

این تحقیقات مشــارکت داشته، به 
پایگاه انگلیســی دیلی استار در این 
خصــوص گفت: ما ایــن اطالعات 
را دوبــاره پــردازش کردیم و کامال 
متقاعد شــده ایم که فســفین کشف 
شده واقعی اســت اما نمی دانیم چه 

چیزی باعث این اتفاق شده است.
او در ادامــه می گوید: فســفین 
را برخــی از باکتری های بی هوازی 

تولید می کنند.
این در حالی اســت که درست 
سال گذشــته میالدی، اخترشناسان 
موفق شــده بودند در ابر های اسیدی 
زهره )ونوس( گازی به نام فسفین را 
کشف کنند که از این مسئله حکایت 

داشــت که ایــن ســیاره غیرقابل 
سکونت، احتماال از حیاتی فرازمینی 

برخوردار بوده است. 
تیــم علمــی بین المللــی ابتدا 
وجــود فســفین را بــا اســتفاده از 
تلسکوپ جیمز مکسول در هاوایی 
مشــاهده کرده و ســپس موفق شد 
حضور آن را با اســتفاده از تلسکوپ 
 رادیویــی آتاکامــا در شــیلی تایید 

کند.
دانشــمندان انگلیسی معتقدند 
مطالعــه پنگوئن ها ممکن اســت به 
شناســایی موجودات دیگری که در 
جهان هایی دیگــر زندگی می کنند، 

کمک کند.

گروه علمی و آموزشی-  یک 
خیابــان در تگزاس آمریکا طی پنج تا 
هفت روز با چاپ سه بعدی خانه ها، 

سر و شکل تازه ای به خود گرفت.
در تگزاس آمریکا خیابانی به نام 
"خیابان هفدهم شرقی" قرار دارد. این 
خیابان یک خیابان زیبا و ســرزنده با 
خانه های بزرگ اســت. اما نکته قابل 
توجه در مورد آن این اســت که تمام 
خانه های آن با فناوری چاپ سه بعدی 

ساخته شده اند.
ایــن خانه ها حاصــل معماری 
"لوگان" با فناوری چاپ ســه بعدی 
شــرکت "آیکان")ICON( اســت 
که از سیســتم ســاختی موســوم به 
"ولکان")Vulcan( استفاده می کند. 
ضمن اینکه چاپ این خانه ها تنها پنج 

تا هفت روز به طول انجامید.
فناوری چاپ سه بعدی در حال 
حاضــر، خانه هایی ایمن تر و مقاوم تر 
فراهم می کند که برای مقاومت در برابر 

آتش، سیل، باد و سایر بالیای طبیعی 
بهتر از خانه های رایج معمول هستند.

این خانه ها دو یــا چهار خوابه 
هستند و بین ۸۳ تا ۱۸۵ متر مربع متراژ 
آنهاست. همه خانه ها دارای ایوان های 
سرپوشــیده، پارکینگ سرپوشــیده، 
اتاق هــای بزرگ و دلباز و پنجره هایی 
هستند که به اندازه کافی بزرگ هستند 

تا نور زیادی را وارد خانه کنند.

این البته تالش برای چاپ ســه 
بعدی خانه ها در ایاالت متحده نیست. 
در ماه مارس ۲۰۲۱ شــرکت "مایتی 
 )Mighty Buildings("بیلدینگز
که متخصص چاپ سه بعدی خانه ها 
در اندازه های مختلف اســت، اعالم 
کرد که قصــد دارد یک مجموعه ۱۵ 
میلیون دالری از خانه های چاپ ســه 

بعدی در کالیفرنیا بسازد.

به گفته این شــرکت، این پروژه 
پس از اتمام به عنوان "اولین مجموعه 
خانه های چاپ سه بعدی برنامه ریزی 
شــده جهان" شــناخته خواهد شد. 
در حالی که این پروژه ممکن اســت 
اولین در جهان باشد، اما قطعاً آخرین 

نخواهد بود.
در ســال ۲۰۱۸ ارزش صنعت 
تولید مواد افزودنی هشت میلیارد دالر 
بــود. با این حال انتظار می رود ارزش 
این صنعت تا سال ۲۰۲۶ به لطف نرخ 
رشــد ساالنه ۲۴ تا ۲۶ درصدی به ۵۱ 

میلیارد دالر برسد.
از آنجــا که فناوری چاپ ســه 
بعدی در بخش ساخت و ساز انقالبی 
ایجــاد کرده اســت، راهــی امن تر و 
ســریع تر برای ساخت خانه ها نسبت 
بــه هر زمان دیگری اســت. بنابراین 
مــا مطمئناً از این پــس با خیابان های 
هفدهم شرقی بیشتری روبرو خواهیم 

شد.

گروه علمی و آموزشــی- 
زمانی که در رابطــه با خودروهای 
جمع و جور، کوچک و البته باکیفیت 
صحبت می کنیم قطعا یکی از اولین 
گزینه هایی که در ذهن شــکل می 
گیــرد به محصــوالت مینی ارتباط 
دارد که طی دهــه ها نمادی از یک 
وسیله نقلیه زیبا، کوچک، خاص و 

باکیفیت بوده است.
جدیدتریــن  اکنــون 

محصول مینی جی سی 
دبلیو کانورتیبل با 

مدل ۲۰۲۲ ارائه شــده که در حالت 
آپشــن با قیمت ۴۵7۵۰ دالر عرضه 
می شــود تا یکی از گرانترین های 
کالس خود در بازار جهانی نیز لقب 

بگیرد.
در ایــن خودرو از پیشــرانه ۲ 
لیتری توربوشــارژ ۴ سیلندر با ۲۲۸ 
اسب بخار خروجی و گشتاور ۲۳۶ 
پوندفوت اســتفاده شده است. این 

مجموعــه با جعبه دنده ۸ ســرعته 
اتوماتیک هماهنگ شده است.

خودرو طی ۶.۳ ثانیه از حالت 
توقــف بــه ســرعت ۹۶ کیلومتر 
برســاعت می رسد. بیشینه سرعت 
برابر با ۲۴۰ کیلومتر برساعت است.

شاخص مصرف سوخت برای 
۱۰۰ کیلومتر رانندگی در شهر برابر 
با ۹.۸ لیتر، در بزرگراه 7.۱ لیتر و در 

حالت ترکیبی ۸.۴ لیتر است.

جذابیت های اسپرت این مدل 
با رینگ هــای ۱۸ اینچی دارای تم 
دو رنــگ و طراحی زیبــا به همراه 
عناصــر قرمز رنــگ در بدنه و یک 
هود اسکوپ روی درپوش موتور، 
به میزان چشــمگیری افزایش یافته 
است. از فاصله بین رینگ ها می توان 
سیستم ترمز ۴ پیستونه با کالیپرهای 
قرمز رنگ از برنــد حرفه ای برمبو 
را مشــاهده کرد. در نمای عقب نیز 
دیفیــوزر، خروجی هــای اگزوز و 
طرحی از پرچم انگلیس در گرافیک 
داخلی چراغ های اصلی عقب جلب 

نظر می کند.

چاپ ۳ بعدی تمام خانه های یک خیابان در یک هفته!

کشف عجیب دانشمندان؛
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 براساس مطالعات انجام شده، واکسن کرونا عارضه خیلی مهمی در نوجوانان ایجاد نمی کند 
و شاید در تعداد کمی از این گروه سنی به صورت درد در ناحیه محل تزریق، تب و لرز خفیف 
و سردرد بروز کند و این عوارض معموال کوتاه مدت بوده و طی یک تا دو روز از بین می رود.

آیا پنگوئن ها همان آدم فضایی  ها هستند؟


