
علمــی و آموزشــی - عضو 
شورای عالی فضایی کشور گفت: تا ۵ 
سال آینده می توانیم ماهواره ای تمام 

ایرانی، شبیه ماهواره خیام بسازیم.
حدادپور، عضو شــورای عالی 
فضایی گفت: امروزه داده های فضایی 
نقش بــی بدیل در زندگی روزمره ما 
دارنــد و یکی از این داده ها، داده های 

سنجشی هستند.
او افزود: تصاویری که از طریق 
ماهواره ثبت می شــوند، روی زمین 
انــواع و اقســام پردازش ها روی آن 
ها انجام می  شــود. ما هم مانند تمام 
کشــور های دنیا این تصاویر را برای 
اقداماتی از جمله در حوزه کشاورزی، 
پایش پهنه های آبــی و مرزبانی نیاز 

داریم.
عضو شــورای عالــی فضایی 
توضیــح داد: دریافــت داده ها به این 
شکل اســت که باید ماهواره در فضا 
باشد تا به آن برسیم و برای رسیدن به 
این ماهواره ها دو مسیر وجود داشت 
که یک مسیر تامین و ساخت داخلی 

ماهواره و ماهواره بر اســت. مســیر 
دیگر تامین این ماهواره از کشور های 
صاحــب تکنولوژی بــود. در داخل 
کشــور واحد های فضایی شروع به 
ســاخت این نوع تجهیزات کرده اند. 
بــه عنوان مثــال در حــوزه وزارت 
ارتباطات ســری ماهواره های پارس 
۱ تــا ۵ طراحی شــده اند که پارس ۵ 
شبیه ماهواره خیام و در دست ساخت 
اســت. ماهواره پارس یک و پارس 
یک پالس نیز تقریبا آماده شــده اند 
و ماهواره پــارس ۲ در حال تکمیل 
است. ما تا ۴ الی ۵ سال آینده می توانیم 
ماهواره تمام ایرانی شبیه ماهواره خیام 

را بسازیم.
او ادامــه داد: ولی تا آن زمان که 
به ساخت ماهواره برسیم، باید داده ها 
را دریافت می کردیم و ما دستگاه های 
مختلــف داده هــا و عکس هــای 
ماهواره ای را خریــداری می کردند؛ 
اما به خاطر تحریم ها، عکس ها را به 
صورت کامل به ما نمی دادند. در سال 
۹۶ در کنار فرآیند ســاخت ماهواره 

ایرانــی فرآیند ســفارش و خرید نیز 
شروع شد. چه در دولت های گذشته 
و چــه دولت فعلی پیگیری های الزم 
انجام شد. خوشبختانه اکنون ماهواره 
خیــام در فضا قــرار گرفته و در حال 
ایجاد آمادگی برای ارسال تصاویری 
اســت که دریایی از کســب و کار و 

اقتصاد فضایی ایجاد می شود.
حدادپور درباره شرایط ماهواره 
خیــام گفت: ماهواره خیــام ۴ بار در 
یک شــبانه روز از فراز کشــور عبور 
می کند و با پایگاه های داخل کشــور 
ارتباط برقرار می کند. در حال حاضر 
ما ســه پایگاه داریم که اطالعات هم 
دریافت و هم ارسال می شود. از زمانی 
که پرتاب انجام شــد  اولین فرامین از 
پایگاه داخل کشــور ظهر دیروز برای 
ماهــواره ارســال و پاســخ ماهواره 
نیز دریافت شــد. هر کدام از اجزای 
ماهواره از جمله دوربین آن تســت 
نهایی شــود تا ماهواره آماده ارســال 
اولین تصاویر سنجشــی خود بشود. 
تا کنون ســه بار تبادل داده با ماهواره 

انجام شده و چند ماه طول می کشد تا 
ماهواره کالیبره شود.

عضو شورای عالی فضایی درباره 
قــرارداد توضیح داد: قرارداد ماهواره 
خیــام قرارداد انتقال تکنولوژی نبوده 
است و قرارداد ساخت یک ماهواره و 
تحویلش بوده که در حین این فرآیند 
همکاران مــا در حوزه دانش فضایی 
اطالعات خوبی را کســب کرده اند. 
برنامه فضایی کشــور مانند یک بچه 
اســت که باید مراحل رشــد را طی 
کند و به بلوغ و شــکوفایی برسد. در 
حال حاضر ســه ماهواره بر سیمرغ و 
ذوالجناح و قائم ۱۲۰ در داخل کشور 
می توانند ماهواره ای ۲۵۰ کیلوگرمی 
کیلومتــری  فاصلــه ی ۵۰۰  در  را 

می توانند قرار دهند.
او دربــاره شــرایط تحریــم و 
صنعت فضایی کشور افزود: شرایط 
کشور ما طوری است که محصوالت 
بشر دوستانه هم در اختیار کشور قرار 
نمی گیرند چه برســد بحث پیشرفته 

فضایی کشور.

علمــی و آموزشــی - معاون 
وزارت  فرهنگــی  و  پرورشــی 
آموزش وپــرورش از شناســایی ۵۰۰ 
هــزار دانش آموز بازمانده از تحصیل و 

رسیدگی به آن ها خبر داد.
»اصغر باقرزاده« معاون پرورشی 
و فرهنگــی وزارت آموزش و پرورش 
در مــورد قوانیــن مربــوط به حقوق 
دانــش آموزی و آثار و ابعاد آن توضیح 
داد: آمــوزش و پرورش وظیفه دارد بر 
اساس قانون حمایت از حقوق کودکان 
و نوجوانان که مصوبه مجلس شورای 
اسالمی است، وضعیت دانش آموزانی 
کــه در معرض آســیب هســتند را با 
آموزش بــه معلمان و مربیان، هدایت، 
رهبری، نظارت و شناســایی کند و در 
ادامــه آن ها را به مجامعی که می توانند 
مانند قوه قضاییه، بهزیستی، پلیس و… 

معرفی کند.
باقــرزاده ادامــه داد: همکاران ما 

در کمیته ملی پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی دانش آمــوزان این موضوع 
را دنبال می کنند. همچنین براســاس 
طرح »نماد« که غربالگری و شناســایی 
دانش آموزان در معرض آسیب را مدنظر 
دارد، این رسیدگی جزو وظایف قانونی 
آموزش و پرورش است. بنابراین قانون 
حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان 
به دقت مسائلی از این دست را پوشش 
می دهد.  معاون پرورشــی و فرهنگی 
وزارت آمــوزش و پرورش در ادامه در 
رابطه با جاماندگان از تحصیل تصریح 
کرد: بحــث جامانــدگان از تحصیل 
یکــی از موارد مورد توجه ماســت که 
در دوران کرونا کمی شــدت پیدا کرد. 
برای رســیدگی به این امر همکاران ما 
در معاونت های متوسطه و ابتدایی این 
افراد را شناسایی کرده اند و بالغ بر ۵۰۰ 
تا ۶۰۰ هزار نفر هستند. البته این افراد نه 
به صورت دائمی بلکه به صورت موقت 

بازمانده از تحصیل شده اند. 
او در ادامــه در مــورد دالیل این 
بازماندگــی از تحصیل نیز اظهار کرد: 
دالیلی مانند نداشــتن اینترنت یا عدم 
دسترسی به آموزش از راه دور، یا اجبار 
به کارکردن و… موجب این اتفاق شده 
اســت و ما آن ها را شناسایی کرده ایم. 
قانون می گوید وقتی این افراد را شناسایی 
کردید باید به قوه قضاییه هم اعالم کنید 
تا آن ها از نظر قضایی پشتیبانی کنند. از 
نظر آموزشــی نیز آموزش و پرورش 
موظف اســت این افراد را به پایه ای که 
جامانده اند برســاند و در تابستان این 
اقدام انجام می شود و در حال حاضر از 
حدود بیش از ۲۰ هزار مدرسه به عنوان 
پایگاه تثبیت و یادگیری بچه هایی که از 
تحصیل جامانده اند یا حتی در تحصیل 
ضعف داشــتند را تقویت می کنیم. این 
تعداد در استان های مختلف فرق دارد، 
اما به طور معمول اســتان های مرزی و  

نقاط عشایری و محروم تعداد بیشتری 
از این دست دانش آموزان دارند و طبیعتا 

در نقط آبادتر کمتر هستند. 
باقرزاده در مورد همکاری کمیته 
امــداد امام خمینــی )ره( با آموزش و 
پرورش با اشــاره به گســتردگی این 
همکاری هــا توضیح داد: حدود دو ماه 
پیش کمیته امداد امــام خمینی )ره( با 
آموزش و پرورش پیش تفاهم نامه ای 
داشــتند تا در خیلــی از همین موارد 
مذکور بــا هم همکاری کنیم.کمیته در 
بحث بازماندگان از تحصیل، شناسایی 
و تقویت و تامین معیشتی کمک می کند 
و هم از نظر اشتغال والدین دانش آموزان 
اقداماتی انجام می دهند. از سوی دیگر 
در زمینه برگزاری برنامه های آموزشی 
با ما همکاری دارند. در واقع همکاری 
کمیته امداد امام خمینی )ره( با ما از همه 
نهادهای دیگر بیشتر است دلیلش هم 
این است که مجموعه ای مردمی است 

و خیرین در آن نقش اساســی دارند و 
وضعیت ما در این روابط بسیار خوب 
اســت.  معاون پرورشــی و فرهنگی 
وزارت آمــوزش و پــرورش در پایان 
درمورد همکاری با ستاد مواد مخدر نیز 
یادآوری کرد: همکاری ما با ستاد مواد 
مخدر خیلی خوب است و طبیعتا آنها 
نیز با ما روابط خوبی دارند، چرا که به این 
اعتقاد رسیده اند که پیشگیری باید ابتدا 
در دوران کودکی و نوجوانی انجام شود 
همچنین از نظر مقطع زمانی باید در این 
سنین توجه کافی صورت بگیرد ضمن 
اینکه از نظر عملکرد نیز باید رویکردی 

تربیتی وجود داشته باشد.

علمی و آموزشــی - در بخش 
پیشــرانه داســتر نیز با توجه به تریم از 
پیشرانه ۹۰ تا ۱۵۰ اسب بخار خروجی 
گرفته می شــود. این مجموعه با جعبه 
دنده ۶ سرعته دســتی به عنوان آپشن 

استاندارد هماهنگ می شود اما...
داســتر قطعا یکی از مهمترین و 
به نوعی شاید مهمترین محصول برند 
داچیا محسوب می شود. این خودرو با 
برند رنو نیز سابقه حضور در بازار ایران 
را دارد. با توجه به اهمیت داســتر برای 
داچیا، اکنون مدل ۲۰۲3 تریم کامرشال 
با تغییراتی معرفی شــده که استفاده از 
جلوپنجره و لوگــوی جدید در همان 

نگاه اول قابل تشخیص است.
در نمــای عقب نیــز چراغ های 
اصلی، طراحی جذابی را ارائه می دهند 
امــا راز اصلی این خــودرو زمانی که 
نگاهی به داخل آن داشــته باشیم برمال 
می شــود زیرا این کراس اوور در واقع 

یک ون را درون خود دارد!

اینجــا خبــری از صندلی های 
ردیف عقب نیست و فضا برای حمل 

بار اختصاص یافته است.
داچیا داستر

در بخش پیشرانه داستر نیز با توجه 
به تریم از پیشرانه ۹۰ تا ۱۵۰ اسب بخار 
خروجی گرفته می شود. این مجموعه 

با جعبه دنده ۶ ســرعته دستی به عنوان 
آپشــن استاندارد هماهنگ می شود اما 
نمونه ۶ ســرعته دوکالچه نیز آپشــن 
انتخابی پیش روی مشتریان خواهد بود.
ســامانه تمام چــرخ محرک نیز 
نیازمند پرداخت هزینه اضافه اســت. 
رینگ های ۱۶ اینچی اســتیل در تریم 

پایه استفاده شده و همین رینگ در نوع 
آلومینیومی برای تریم باالتر استفاده می 

شود.
امکاناتــی مانند مه شــکن جلو، 
دوربین پارک به همراه سنســورهای 
مرتبط، دستیار حرکت در سرباالیی و 

... نیز آپشن انتخابی هستند.
قیمت تریم پایه در بازار انگلیس 
حدود ۱7 هزار دالر پیش بینی شــده 

است.

ساخت ماهواره تمام ایرانی شبیه ماهواره خیام تا ۵ سال آینده

وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

شناسایی ۵۰۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل و رسیدگی به آن ها
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علمــی و آموزشــی- صادق 
ســتاری فرد در مراسم امضای تفاهم 
نامه بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امــام )ره( با معاونت تربیت 
بدنی و ســالمت آموزش و پرورش 
و فدراســیون ورزش دانش آموزی که 
صبح امروز در مصلی امام خمینی )ره( 
برگزار شــد، اظهار کرد: الزم است از 
بنیاد ۱۵ خرداد درجهت حمایت های 
خوبی که از نهاد تعلیم و تربیت و رفع 
نیازهای دانش آموزان به ویژه در مناطق 

محروم داشتند، تشکر کنم. 
وی افزود: ســتاد اجرایی فرمان 

امام همیشه یاری گر آموزش و پرورش 
بوده است چه در حوزه سخت افزار و 
تامیــن زیرســاخت های مــورد نیاز 
ازجمله مدرسه سازی که سرامد بوده 
است و چه در حوزه نرم افزار در حوزه 

برقراری عدالت تربیتی و آموزشی. 
ستاری فرد ادامه داد: اقدام امروز 
)تفاهــم نامه غربالگری اســکلتی و 
حرکتی و استعدادیابی دانش آموزان( 
در کمک به تحقق اهداف تربیتی یک 

گام روبه جلو است 
معــاون وزیر آموزش و پرورش 
یکی از موارد مهم سند تحول بنیادین 

را که مورد تاکید اســت نقش عوامل 
ســهیم و موثر در آموزش و پرورش 
و تعلیم و تربیت دانش آموزان دانست 
که انصافا ســتاد اجرایی قرمان امام از 
این حیث بســیار عملکرد قابل قبولی 

را داشته است. 
وی ادامــه داد: عقــد این تفاهم 
نامــه عمال در اجــرای اصل ۲۹ و 3۰ 
قانون اساســی اســت و بــه موضوع 
سالمت دانش آموزان و موضوع تعلیم 
و تربیت دانش آمــوزان توجه دارد از 
طرفی اقتضائات امروز ما و مســائلی 
که سالمت جســمی و روحی روانی 

دانش آموزان را تهدید می کند ایجاب 
می نماید کــه نهادها، عناصر و عوامل 
خدمات رســان اجتماعــی به کمک 
آموزش و پرورش در این جهت بیایند. 
معاون تربیت بدنی و ســالمت 
وزارت آمــوزش و پــرورش اظهار 

کرد: از جملــه نهادهایی که در حوزه 
محرومیت زدایی موثر هستند و نقش 
خوبــی را ایفا می کننــد و قابل اعتماد 
عمومی هستند، بنیاد ۱۵ خرداد است 
ایــن بنیاد از این جهت یک ســرمایه 
اجتماعی را ایجاد کرده اســت و این 

یاری گری به آمــوزش و پرورش در 
رفع نیازها می تواند ما را در رســیدن 
اهداف تعلیم و تربیت و تربیت شایسته 

دانش آموز کمک کند. 
ســتاری فرد اضافه کرد: در سند 
تحول بنیادین ۶ ساحت تعلیم و تربیتی 

پیش بینی شده که یکی از این ها توجه 
به ســاحت زیستی و بدنی است یعنی 
هم استعدادهای دانش آموزان شناسایی 
و شکوفا شــود و هم نیازها و مسایل 
مربوط به این حــوزه مرتفع گردد لذا 
از این جهت که اســاس پیشرفت هر 
کشــوری مبتنــی بر نیروی انســانی 
توانمند و سالم است، این تفاهم نامه از 

جهتی دیگر می تواند موثر باشد. 
وی اضافه کرد: اقتضائات امروز، 
فقر حرکتــی، چاقی و کــم تحرکی 
دانش آموزان و تغییر ســبک زندگی 
آنان به ســمت فعالیت ها و بازی های 
جدید باعث معضالت جدی شــده 
است. لذا، شناسایی دقیق دانش آموزان 
و غربالگری و بیماریابی ایشــان گام 
نخســت مواجه سیاست گذاران برای 

حل مسایل است. 
ســتاری فرد افزود: طی ۵ ســال 
اخیــر ۱۰ درصد به نــرخ اضافه وزن 
دانش آموزان اضافه شــده اســت که 
معظــل جــدی اســت از طرفی نرخ 
ســوتغذیه کودکان نیز نگــران کننده 
است لذا الزم اســت در بعد توجه به 
مســاله تغذیه دانش آموزان گام جدی 
برداریم و برای مســایلی که سالمت 
دانش آمــوزان را تهدید می کند برنامه 
ریــزی کنیم. معــاون وزیر آموزش و 
پــرورش گفت: عقد ایــن تفاهم نامه 
در ایــن ایام و مــکان مقدس را به فال 
نیــک می گیریــم و امیدواریم بتوانیم 

در اســتعدادیابی و هدایت ورزشــی 
دانش آموزان پیش قدم باشیم. 

وی ادامه داد: فدراسیون ورزش 
دانش آمــوزی مهم ترین فدراســیون 
تربیتی و حاکمیتی کشور و بزرگترین 
فدراســیون از حیــث جامعه تحت 
پوشش است این فدراسیون بالغ بر ۱۵ 
میلیون دانش آموز را پوشش می دهد و 
در رشته های متنوع و مختلف در حال 

فعالیت است. 
معــاون وزیر ضمن تشــکر از 
رســانه ملی گفت: رســانه ملی اخیرا 
توجه خاصی به ورزش دانش آموزی 
و مسابقات داشــته است و مسابقات 
را به صورت زنده پخش کرده اســت 
که می تواند هم انگیزاننده باشــد و هم 
به مشــارکت حداکثری دانش آموزان 
کمک کند. شــایان ذکر است براساس 
این تفاهم نامه ارائه خدمات غربالگری 
اســکلتی، حرکتــی و اســتعدادیابی 
ورزشی برای کودکان و نوجوانان 7 تا 
۱7 سال محالت کم برخوردار کشور 

در دستور کار قرار گرفت. 
گفتنی است در حاشیه این تفاهم 
نامه صادق ســتاری فرد معاون وزیر 
آموزش و پرورش به همراه حســین 
بابویــی رئیــس فدراســیون ورزش 
دانش آموزی از نمایشگاه »همه باهم« 
که در مصلی تهران برپاســت، بازدید 
کــرد و در جریان روند فعالیت ها قرار 

گرفت.

صادق ستاری فرد- معاون تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش مطرح کرد:

شناسایی دانش آموزان و 
غربالگری آنان گام نخست 

برای حل مسائل است
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش گفت: اقتضائات امروز، فقر حرکتی، 

چاقی و کم تحرکی دانش آموزان و تغییر سبک زندگی آنان به سمت فعالیت ها و بازی های جدید باعث معضالت 
 جدی شده است. لذا، شناسایی دقیق دانش آموزان و غربالگری و بیماریابی ایشان گام نخست مواجهه 

سیاست گذاران برای حل مسایل است.

از جمله نهادهایی که در حوزه محرومیت زدایی موثر هســتند و نقش خوبی را ایفا می کنند 
و قابــل اعتماد عمومی هســتند، بنیاد ۱۵ خرداد اســت این بنیاد از این جهت یک ســرمایه 
اجتماعــی را ایجــاد کرده اســت و ایــن یاری گری به آمــوزش و پــرورش در رفع نیازها 
می توانــد ما را در رســیدن اهداف تعلیم و تربیت و تربیت شایســته دانش آموز کمک کند. 

شنبه 22 مرداد 1401 ، 15 محرم 1444 ، 13 آگوست 2022، شماره 4014

داستر جدید با یک تغییر عجیب و کاربردی معرفی شد

فناوریجدیدیکهبیناییرابهنابینایانبازمیگرداند
گروه علمی و آموزشی- توسعه ویرایشگر ژن CRISPR با بازگرداندن بینایی یک زن نابینا موفقیت بزرگ دیگری 
را محقق کرده است. ویرایش ژن CRISPR یکی از وعده های بزرگ پزشکی است، زیرا به ما امکان می دهد تا عمیق تر 

به بیماری هایی بپردازیم که قباًل درمان آن ها غیرممکن بود.
نام اختصاری CRISPR نام توالی های مکرر موجود در DNA باکتریایی است که به عنوان واکسن های خودکار 

عمل می کنند، بنابراین فرض بر این است که می توان از آن ها برای درمان تقریباً هر بیماری استفاده کرد.
به طوری که در مبارزه با سرطان بسیار مورد توجه قرار گرفته است، از سال ۲۰۱3 دانشمندان و پزشکان سعی کرده 

اند از CRISPR حداکثر استفاده را ببرند. آخرین دستاورد این ژن اعطای بینایی به افراد عمال نابینا بود.
بیماری که زندگی اش در عرض چند ماه تغییر کرد، کارلین نایت نام دارد. کارلین نایت به همراه هفت بیمار دیگر 
مبتال به یک بیماری نادر چشمی، داوطلب شد تا با تزریق ابزار ویرایش ژن انقالبی CRISPR به طور مستقیم به چشم 

آنها، DNA را ویرایش کند.
مشکل این فرآیند این بود که کاری که CRISPR انجام می دهد این است که سلول ها را از بدن استخراج می کند، 
آن ها را در آزمایشگاه ویرایش می کند و سپس به بیماران پیوند می دهد، که در مورد بیماری هایی مانند بیماری مادرزادی 
Leber LCA غیرممکن است. زیرا سلول های شبکیه را نمی توان برداشت و دوباره وارد چشم کرد؛ بنابراین پزشکان 
یک ویروس ژنتیکی بی ضرر را برای انتقال ویرایشــگر ژن CRISPR مهندســی کردند و میلیارد ها ویروس مهندسی 

شده را در شبکیه چشم چپ بیمار کاشتند.
زمانی که CRISPR در داخل سلول های شبکیه قرار گرفت، امید این بود که جهش ژنتیکی عامل بیماری را قطع 

کند و بینایی را با فعال کردن مجدد سلول های خفته بازیابی کند.
کارلین نایت بعد از این تجربه دید خود را بسیار بهبود بخشیده است. مانند بسیاری از داوطلبانی که تحت آزمایش 

قرار گرفتند. البته هیچ یک از بیماران بینایی خود را در حد یک فرد سالم بازیابی نکردند، اما توانستند دوباره ببینند.
این فناوری جدید بینایی را به نابینایان باز می گرداند و می توان از آن برای درمان هر بیماری استفاده کرد، مهم نیست 

که چقدر سخت باشد.


