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نو آوری

بهداشت جهانی

آیا نور خورشید در تابستان 
ویروس کرونا را غیرفعال می کند؟

پیشگیری طبیعت

سازمان جهانی بهداشت:

کرونابهاینزودیهانمیرود!
 بازیابی فلزات سنگین و ارزشمند 

از پسماند المپ های ال ای دی

 راداری که کار آینه های محدب 
سر پیچ ها را انجام می دهد

تکنولوژی

 ساخت چرم از کاکتوس 
به جای پوست حیوانات

 ثبت رکورد طوالنی ترین 
رعد و برق جهان

محققان دانشگاه  تربیت مدرس با ایده ای فناورانه موفق به بازیابی فلزات 
سنگین و ارزشمند از پسماند المپ های ال ای دی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجری این طرح با  اشاره به اینکه در این طرح، 
بازیابی به شــیوه »فروشویی زیستی« انجام می شود گفت: روش های گوناگونی، چون 
فیزیکی، شیمیایی و زیستی برای بازیافت فلزات سنگین از پسماند ها وجود دارد، اما 
فروشویی زیستی در مقایسه با روش های رایج ارزان تر و دوستدار محیط زیست است.
آقای محمد موســوی افزود: در این روش از میکروارگانیسم هایی مانند باکتری و 
قارچ بازیافت و جداســازی انجام می شود و باکتری با تولید ماده، باعث خروج فلزات 

ارزشمند از پسماند می شود.
وی گفت: المپ های ســوخته پس از جمع آوری و ُخرد و پودر شدن با استفاده از 

روش یاد شده بازیافت فلزات سنگین و ارزشمند انجام می شود.
آقای موســوی با بیان اینکه این تیم تحقیقاتی پنجمین گروه تحقیقاتی در دنیا 
است که روی این فناوری کار کرده است افزود: اکنون دانش فنی این فناوری در کشور 

موجود است، اما هنوز صنعتی نشده است.
گفتنی است، میزان تولید پسماند المپ های  ال ای دی همچون دیگر پسماند های 
الکترونیکی در حال افزایش اســت و این پسماند ها که حاوی فلزات ارزشمند و البته 
مخرب محیط زیســت مانند رادیون، مس، طال و نقره هســتند به عنوان ضایعات در 

محیط زیست رها می شوند.

مشاور ارشــد مدیرکل سازمان جهانی 
بهداشــت و یکی از مقام های بلند مرتبه 
مسئول در حوزه مقابله با شیوع ویروس کرونا 
اعتقاد دارد ویروس کرونا به این زودی ها از 

روی کره زمین محو نمی شود.
 به گزارش وبدا، »دکتر آیلوارد« در گفت وگو با 
مجله تایم به چندین سؤال که می تواند سؤال های 
بسیاری از مردم درباره ویروس جدید کرونا باشد، 

پاسخ داد.
اگر به آینده نگاه بیندازیم، چه پیش بینی 
می کنید؟ آیا کووید-۱۹ می تواند به طور کلی 

نابود شود؟
آنچه به نظر می رســد این اســت که ما واقعا 
در سراســر کره زمین موج بزرگی از این بیماری 
را خواهیم داشــت مگر اینکه اتفاق بسیار خاصی 
در نیمکره جنوبی رخ دهد. و سؤال اینجاست که 
چه اتفاقی می افتد؟ آیا این بیماری به  کلی از بین 
می رود؟ آیا قرار اســت وارد دوره ای از موج های 
چرخه ای شــویم؟ اغلب مردم بــر این باورند که 
سناریوی نخست که می گوید ممکن است ناپدید 
شود بسیار بعید اســت بلکه به راحتی بین افراد 
ســرایت می کند بنابراین احتماال ایجاد موج های 

مختلف یا سطح پایین بیماری محتمل تر است.
بسیاری از این چیزها به آنچه کشورها انجام 
می دهند بستگی دارد. اگر بتوانیم تک تک موارد 
را آزمایــش کنیم، موارد ابتال را جــدا کنیم و... 
می تــوان به طور کلی مــوارد ابتال را کم کرد. اگر 
کشــورها فقط اقدام به قرنطینه کردن و بســتن 
شهرها بدون پیدا کردن موارد کنند ممکن است در 
 کوتاه مدت موفق باشند اما می تواند باز موج شیوع 

برگردد.
آیا دلیلی برای نگرانی از موج دوم شیوع 

این ویروس در چین وجود دارد؟
قطعا وجود دارد و چین نیز نگران است. وقتی 
به چین ســفر کردم، یکی از نکات قابل توجه که 
فهمیدم این بود کــه در گفت وگو با فرمانداران، 
شهرداران از آنها پرســیدم هم اکنون چه کاری 
می کنید؟ آنها گفتند ما در حال ســاخت تخت 
خواب هستیم، دستگاه تنفس مصنوعی می خریم 
و خودمان را آماده می کنیم. آنها گفتند که انتظار 
ندارند که ویروس از بین برود اما انتظار دارند که 
بتوانند جامعه را مدیریت کنند، اقتصاد را به جلو 
ببرند و روی سیستم درمانی نیز مدیریت داشته 
باشند. آنها معتقدند که دیگر نمی توانند در وضعیت 

مشابه قبل قرار گیرند.

چرا میزان مرگبار بودن این ویروس در 
ایتالیا باال است؟

ترکیبی از عوامل دخیل اســت. اگر به ایتالیا 
و میانگین ســنی این کشــور نگاه کنید متوجه 
می شــوید که این کشــور پس از ژاپن پیرترین 
جمعیت جهان را در خود جای داده اســت. آنها 
شــدیدتر مبتال می شــوند و احتمال مرگ آنها 

بیشتر است.
کدام کشورها در آسیب پذیرترین وضعیت 

قرار دارند؟
همه آسیب پذیر هستند اما مسئله بزرگ این 
اســت که چه اتفاقی می افتد وقتی این شیوع در 
کشورهای کم درآمد رخ دهد؟ در جاهایی شیوع 
رخ دهد که امکانات پزشــکی محدود است مانند 

آفریقا.
این از موضوعاتی است که نمی خواهیم حتی 
آن را تصور کنیم چراکه شمار این کشورها بسیار 

زیاد است.
آیا دلیلی بــرای این نگرانی وجود دارد 
که شــمار افراد آلوده در ایران بیشــتر از 
تعداد افرادی باشد که به طور رسمی اعالم 

می شوند؟
هفته گذشته که با معاون وزیر ]بهداشت ایران[ 
صحبــت کردم، یکــی از نگرانی های آنها گرفتن 
اطالعات با همه امکاناتشان از همه استان ها بود. 
من همیشه می شنوم که مردم می گوید »اوه این 
کشور موارد را پنهان می کند« یا »این کشور تمام 
اطالعات خود را به اشــتراک نمی گذارد.« معموال 
کشــورها با دشــواری به  دنبال به دست آوردن 

داده هــای معناداری هســتند. بدترین کاری که 
می توانند انجام دهند این است که تخمین هایی 

را با اعداد بزرگ منتشر کنند.
پیام شــما به جوانان در سراسر جهان 

چیست؟
این یکی از جدی ترین بیماری هایی است که 
در طول زندگی با آن روبه رو خواهید شــد. آن را 
بشناسید و به آن احترام بگذارید. به عنوان یک فرد 
برای شما خطرناک است. برای والدین شما، به ویژه 
پدربزرگ ها و مادربزرگ های شما و افراد سالمند 
بســیار خطرناک است و به طور کلی برای جامعه 
شما خطرناک است. شما یک جزیره جدا نیستید 
بلکه شما بخشی از یک جامعه گسترده تر هستید، 
شما بخشی از زنجیره های انتقال هستید. اگر به 
این بیماری آلوده شــوید، این ماجرا را پیچیده تر 
می کنید و نه تنها خودتان بلکه افراد دیگر را نیز 

در معرض خطر قرار می دهید.
چگونه این ماجرا پایان می گیرد؟

این ماجرا با پیروزی بشریت بر ویروس تمام 
خواهد شد، در این مورد تردیدی وجود ندارد. اما 
پرسش این است که ما چه میزان و با چه سرعتی 
اقدام های الزم را برای به حداقل رســاندن تلفات 
این ویروس انجام می دهیم؟ با گذشــت زمان، ما 
داروهای درمانی خواهیم داشت، واکسن خواهیم 

داشت و در مقابل آن خواهیم ایستاد.
نیازمند همکاری باال و شکیبایی از سوی عموم 
مردم هستیم چرا که در نهایت مردم هستند که 
می توانند این ماجرا را متوقف کنند و یا روند آن 

را کند کنند تا تحت کنترل دربیاید.

ساخت ایران

محققان دانشــگاه پرینســتون موفق به ابداع یک سیستم راداری برای 
خودروها شده اند که قادر است راننده را از پشت موانع و دیوارها مطلع کند.

بــه گزارش ایســنا و به نقل از نیواطلس، در حالی کــه خودروهای امروزی به طور 
فزاینده ای در تشــخیص سایر وســایل نقلیه پیش روی خود در جاده ها خوب شده اند، 
هنوز هم در تشــخیص وسایل نقلیه در تقاطع ها و به خصوص نقاط کور پیچ ها مشکل 
دارند. اکنون یک سیستم راداری جدید با اجازه دادن به خودروها برای تشخیص وسایل 

نقلیه در نقاط کور می تواند کمک حال راننده باشد.
این سیستم راداری توسط تیمی به سرپرستی پروفسور »فلیکس هاید« در دانشگاه 

پرینستون ساخته شده است.
این سیســتم که شامل واحدهای راداری داپلر نسبتاً ارزان است، در قسمت جلوی 
خودرو نصب می شود و پالس های رادیویی منتشر می کند که این امواج رو به جلو حرکت 
می کنند و سپس با برخورد به سطوح ثابت مانند دیوارها یا بدنه اتومبیل های پارک شده 
به اطراف کمانه می کنند. این روش را می توان به توپ سفید بیلیارد تشبیه کرد که با 

برخورد به دیواره میز، با همان زاویه کمانه می کند.
این موج ها به نقاط کور موجود در ســر پیچ ها حرکت می کنند و به وسیله نقلیه ای 
که در حال نزدیک شدن به تقاطع است، بازمی گردد و سپس یک حسگر در خودروی 
اصلی، امواج رادیویی منعکس شده را شناسایی می کند که از طریق الگوریتم های مبتنی 
بر هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل می شود تا راننده را از سرعت و جهت حرکت وسیله 

نقلیه واقع در نقطه کور مطلع کند.
در یک برنامه واقعی، راننده یا سیستم خودران به راننده هشدار خواهد داد.

اکنون در نمونه اولیه فعلی، به دلیل اندازه کوچک و تفاوت در شکل و حرکت، فعال 
این سیستم برای شناسایی دوچرخه سواران و عابران پیاده بهینه شده است و دانشمندان 

می گویند که به آسانی می توان آن را برای ردیابی وسایل نقلیه بزرگتر سازگار کرد.
اگرچه قباًل ما چندین سیستم مختلف را مشاهده کرده ایم که از لیزرها برای دیدن 
گوشــه و کنارها استفاده می کنند، اما انرژی مورد نیاز آنها بسیار بیشتر از مقدار مورد 
نیاز واحدهای راداری است. عالوه بر این، نور خورشید می تواند تشخیص نورهای بازتاب 

شده لیزر را برای حسگرها دشوار کند.
»هاید« در مورد این سیســتم جدید می گوید: این سیستم از نظر یکپارچه سازی و 
ورود به بازار، به مهندسی زیادی احتیاج دارد، اما این فناوری ساخته شده است، بنابراین 

امکان دیدن آن در وسایل نقلیه به زودی وجود خواهد داشت.

دو کارآفرین مکزیکی موفق به ساخت 
چــرم از گیاهان کاکتوس شــده اند و 
می گویند این نوع چرم، هر کاری که از 
چرم حیوانات انتظار دارید، انجام می دهد 

و پایدار و بدون زبری است.
به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، چرم 
قدمت زیادی دارد و یک صنعت پر رونق ۸۰ 
میلیارد دالری پشت آن است که آن را به یکی 
از کاالهــای قابل معامله همراه با موضوعات 
جدی در مورد مشروعیت اخالقی تبدیل کرده 
است. زیرا تولید آن همراه با رفتار بی رحمانه با 
حیوانات و استفاده از پوست آنها و همچنین 
مواد شیمیایی مضر است که به محیط زیست 

آسیب جدی می رساند.
اکنــون دو کارآفریــن مکزیکی در حال 
بی ضرر کردن فرآیند تولید چرم هستند. آنها 
یک جایگزین به نام »کاکتوس« پیدا کرده اند 
که نه تنها با محیط زیست سازگار است، بلکه 
دارای ظاهر چرم طبیعی است. محصول آنها 
می تواند میلیون ها حیوان را در سراســر دنیا 

نجات دهد.
»آدریان لوپــز والرده« و »مارته کازارز« 
مردانی هستند که این چرم نوآورانه را تولید 
می کننــد. اگرچه ممکن اســت فکر کنید 
غیرممکن است، اما محصول آنها از »کاکتوس 
نوپال« ساخته شده است و دقیقاً مانند چرم 

طبیعی و واقعی است.
ایــن دو کارآفریــن دو کارگر در صنعت 
مبلمان و مد بودند که باعث شد بفهمند که 
این صنعت تا چه اندازه محیط زیست را آلوده 
و نابود می کند. هنگامی که آنها این مسئله را 
به عنوان یک مشکل جدی پذیرفتند، به فکر 

راهی برای حل آن افتادند.
آنها شــغل خود را ترک کردند و دو سال 
را صرف طوفان فکــری و طراحی ایده های 
جدید کردند. سرانجام در ژوئیه سال ۲۰۱۹ 
آنها چرم کاکتوس را ابداع کردند و آن را در 
میــالن ایتالیا به دنیای مد معرفی کردند که 
نوید آینده جدیدی را برای صنعت مد می دهد.
این چرم گیاهی »Desserto« نام دارد و از 
کاکتوس هایی که در مزارع ایالت زاکاتکاس 
مکزیک رشد می کنند، ساخته شده است. این 
نوع کاکتوس به پوست زمخت و ضخیم خود 
مشــهور است که سبب شده بسیار شبیه به 

پوست حیوانات باشد.
سازندگان از مواد شیمیایی سمی، فتاالت 
یا پی وی ســی در طراحی و ساخت این چرم 
گیاهی استفاده نمی کنند و همچنین قابلیت 
ارائــه تنوع زیادی از رنگ هــا، ضخامت ها و 

بافت ها را دارد.
»لوپز والرده« می گوید: ایده اســتفاده از 
این گیاه به این دلیل عملی شد که این گیاه 
برای رشد نیازی به آب ندارد و مقدار زیادی 

از آن در سراسر مکزیک وجود دارد.
استفاده گسترده از این چرم می تواند یک 
تغییردهنده بازی در صنعت چرم باشد، زیرا 
استفاده از پوست حیوانات عواقب زیادی برای 

محیط زیست دارد.
به عنوان مثال، دباغ ها چرم های حیوانی 
را با ۲۵۰ مــاده مختلف از جمله فرمالدئید، 
سیانید، آرسنیک و کرومیوم فرآوری می کنند 
و وقتــی این مــواد وارد آبراه ها می شــوند، 
اقیانوس ها را آلوده می کنند و زندگی آبزیان 
را به خطر می اندازند و خطر ابتال به بیماری 

انجمن جهانی هواشناســی رکوردهای تازه ای را در مورد طوالنی ترین رعد و 
برق های جهان به ثبت رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن مذکور دو رکورد را در این زمینه تأیید کرده که یکی 
مربوط به طوالنی ترین رعد و برق از نظر مدت زمان وقوع و دیگری مربوط به طوالنی ترین 

رعد و برق از نظر مسافت است.
بر همین اساس در تاریخ ۴ مارس سال ۲۰۱۹ رعد و برقی در کشور آرژانتین به وقوع 
پیوســت که آســمان را به مدت ۱۶/۷۳ ثانیه روشن کرد. این رقم دو برابر بیشتر از رکورد 

قبلی است که به مدت ۷/۷۴ ثانیه در جنوب فرانسه ثبت شده بود.
طوالنی ترین رعد و برق از نظر میزان مسافت طی شده نیز مربوط به جنوب برزیل است. 
این رعد و برق در تاریخ ۳۱ اکتبر سال ۲۰۱۹ رخ داد و پس از آغاز، شعاع های مختلف رعد 
و برق مذکور مسافتی بیش از ۷۰۰ کیلومتر را در ابرها تحت پوشش قرار دادند. رکورد قبلی 
ثبت شده در این زمینه مربوط اوکالماها در سال ۲۰۰۷ با مسافتی حدوداً ۳۲۱ کیلومتری بود.

محققان می گویند ممکن اســت در طبیعت رعد و برق های قدرتمندتری نیز رخ داده 
باشد، اما فناوری های فعلی موفق به ثبت و شناسایی آنها نشده باشند.

هر رعد و برق به طور متوســط حاوی ۵ گیگاژول انرژی اســت که معادل ۱/۴ مگاوات 
ساعت انرژی برق است. انسان هنوز نتوانسته به علت غیرقابل پیش بینی بودن محل و زمان 
وقوع رعد و برق ها، قدرت بســیار زیاد و مدت زمان کوتاه وقوع انرژی حاصل از این پدیده 

را جمع آوری و ذخیره کند.

ارزیابی  اشعه خورشید در غیرفعال سازی ویروس کرونا توسط دو محقق 
بازنشسته آمریکایی صورت گرفت.

به گزارش اسپوتنیک، مطالعه ای تحت عنوان »ارزیابی غیرفعال سازی ویروس کرونا 
توسط  اشعه خورشیدی« توسط دو محقق بازنشسته دولت آمریکا انجام شده است که 
میزان تاثیر  اشعه های UVB را بر غیرفعال سازی ویروس کرونا در نقاط مختلف جهان 
بررسی کرده اســت. آنان به این نتیجه رسیده اند در فصل زمستان ویروس کرونا در 
محیط خارج از خانه زنده می ماند و رشد می کند، اما نور و  اشعه ماوراءبنفش در فصل 
تابســتان به صورت شدیدتری وجود دارد که باید سبب غیرفعال شدن سریع کووید 
۱۹ در طول تابســتان در بسیاری از شهرهای پرجمعیت جهان شود ضمن اینکه نور 
خورشــید احتماال تاثیر قابل توجهی بر آســیب زدن به DNA و RNA این ویروس و 

کاهش توانایی تکثیر آن خواهد داشت.
این محققان عنوان می کنند ویروس کووید ۱۹ هنگامی که فرد آلوده سرفه یا عطسه 
می کند، از طریق قطرات ناشی از سرفه و عطسه پخش می شود و در شرایط مناسب 
ســاعت ها روی  اشــیا باقی می ماند و باعث ابتالی دیگران به این عفونت می شود. اما 
پرتوهای فرابنفش نورخورشید قبل از اینکه ویروس کرونا بتواند از فردی به فرد دیگر 
منتقل شود، به سرعت این قطرات را خشک کرده و آنها را از بین می برند. بر اساس 
نتایج این مطالعه، افراد ســالم که در خارج از منزل، نور خورشــید دریافت می کنند 
در معرض دوز ویروســی کمتری قرار می گیرند و شــانس بیشتری برای افزایش یک 

واکنش ایمنی موثر دارند.
بسیاری از کاربران مخالف این نتایج و گفته ها هستند و معتقدند چرا با وجود گرمای 
۵۰ درجه در استان های جنوبی ایران همچنان آمار مبتالیان به کرونا سیر صعودی را 
طی می کند و خوزســتان در وضعیت قرمز قرار دارد. جمعی از کاربران اما بی توجهی 
استانداران و هیئت مربوطه و همچنین عدم فاصله گذاری اجتماعی در بانک ها، مراکز 
دولتی و مکان های عمومی و تجمعات پنهانی را دلیل اصلی باال رفتن آمار ابتالی مردم 
به ویروس کرونا عنــوان می کنند. کاربرانی نیز معتقدند انتقال این بیماری از طریق 
فرد به فرد و عدم رعایت نکات بهداشتی است و به همین دلیل است که این ویروس 

همچنان جوالن می دهد و گسترش پیدا کرده است.

روسیه تا سال 2023 به فضا توریست می فرستد.
یک شــرکت روســی قراردادی امضا کرده تا در ۲۰۲۳ میالدی دو توریست را به ایستگاه 

فضایی بین المللی بفرستد.
به گزارش فارس به نقل از ورج، یک شرکت روسی قراردادی امضا کرده تا در ۲۰۲۳ میالدی 
دو توریست به ایستگاه فضایی بین المللی بفرستد که یکی از آنها می تواند در فضا پیاده روی کند.
این شرکت تصمیم دارد، گردشگران مذکور را در سال ۲۰۲۳ به ایستگاه فضایی بفرستد و 

شرایط برای پیاده روی فضایی یکی از آنها به همراه یک فضانورد حرفه ای را مهیا کند.
»روسکوسموس« سازمان فضایی روسیه قصد دارد گردشگران را با استفاده از فضاپیمای 
سایوز به ایستگاه فضایی بین المللی برساند و این نخستین بار است که یک گردشگر عادی از 

ایستگاه فضایی بین المللی بازدید می کند.
این سازمان برای عملیاتی کردن حضور  گردشگران در ایستگاه فضایی با شرکت آمریکایی 
»Space Adventures« همکاری می کند که پروازهای فضایی را برای مشتریان ثروتمند  ترتیب 

می دهد.

را در انسان افزایش می دهند.
همچنین افزایش دامپروری برای فراهم 
کردن غذا و اســتفاده از پوست آنها با انتشار 
مقادیــر زیادی آالینده همراه اســت. دام ها 
مســئول ۱۴/۵ درصد از کل انتشار گازهای 

گلخانه ای در جهان هستند.
از طرفی مصرف آب نیز یک مشکل بزرگ 
است. بنابراین عدم استفاده از آب در صنعت 
چــرم می توانند مصــرف آب را در جهان تا 
۲۰ درصــد کاهش دهد که از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
»والرده« می گوید: در حال حاضر حجم 
آب مورد اســتفاده توسط صنعت مد بسیار 
زیاد و تقریبا ۷۹ میلیارد متر مکعب است که 
برای پر کردن تقریبا ۳۲ میلیون استخر شنا 

در مسابقات شنای المپیک کافی است.
شــاید در مــورد چگونگی ســاخت این 
چرم کنجکاو باشید. آنها ابتدا برگ های بالغ 
کاکتوس هــا را پیدا کــرده و قطع می کنند، 
آن را تمیز و مخلوط می کنند و ســه روز زیر 
آفتاب خشک می کنند. سپس این محصول به 
گونه ای پردازش می شود که بتواند به عنوان 
ماده ای برای تولید چرم گیاهی استفاده شود.
در پایان، آنها به محصولی دست می یابند 
که دارای قابلیت انعطاف، با قابلیت تنفس و 
بســیار قابل تنظیم است. هر کاری که چرم 
حیوانی انجــام می دهد، ایــن چرم گیاهی 
می تواند عملکرد بهتری از آن داشــته باشد. 
عــالوه بر این، چرم کاکتوس از لحاظ قیمت 

نیز از چرم های حیوانی ارزان تر است.
از این چرم تاکنون برای تولید صندلی های 
خودرو، کیف، کفش و پوشاک استفاده شده 

است.
ایــن دو کارآفرین نابغه باعث شــده اند 
شــرکت های بیشتر و بیشــتری قدم در راه 
تهیه و استفاده از این نوع چرم بگذارند. برخی 
نمونه ها شامل نام تجاری »No Saints« است 
که از چرم گیاهی ساخته شده از برگ آناناس 

استفاده می کند.
صنعت خــودرو نیز با این چرم جدید در 
حال تغییر اســت. زیرا خودروی برقی جدید 
پورشــه موســوم به »تایکان« این گزینه را 
دارد که با چرم داخلی گیاهی سفارش داده 
شود و »ایالن ماسک« نیز گفته است که در 
تالش است تا استفاده از چرم حیوانات را در 

خودروهای تسال حذف کند.
امیدواریم به زودی شــاهد این باشیم که 
این نوع چرم به زودی در سراسر جهان عرضه 
شود و حیوانات برای تولید چرم قربانی نشوند.

ارسال توریست به فضا تا 3 سال دیگر
هوا فضا


