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رنگ آمیزی کنید

الزم اســت در مورد راه هایی که به حفظ و بهبود ســبک 
زندگی سالم به شما کمک می کند بیشتر فکر کنید. برای دوری از 
خطرات سنگینی پاها که مدتی است درگیرش هستید، بهتر است 
از حمام های خیلی گرم خودداری کــرده، پیاده روی کنید. برای 
مشــورت و یاری، می توانید روی دوستان خود حساب کنید، پس 
خود را تنها تصور نکنید. امروز یکی از بهترین  هاله های انرژی به 

سمت شما آمده است، پس  از آن نهایت استفاده را ببرید.

روز بســیار فرخنــده ای را در پیــش رو داریــد و 
سرگرمی های زیادی انتظار شما را می کشد. از  این 

شرایط بیشترین اســتفاده را ببرید و لحظه های شادی را تجربه 
کنید. وضعیت مالی خوبی دارید اما فراموش نکنید که دنیا فراز و 
فرودهــای زیادی دارد و از امروز مبلغی را برای روزهای گرفتاری 
کنار بگذارید. قبــل از اتخاذ هرگونه تصمیم حساســی، جوانب 

مختلف  این تصمیم را دوباره بررسی نمایید.

امــروز بیشــتر از چیزی که فکــرش را بکنید به 
شــما خــوش خواهد گذشــت. اندوختــه ای برای 

سرمایه گذاری کنار گذاشته اید، اما راه و چاه سرمایه گذاری را بلد 
نیستید و نگران هســتید پولی که با هزار و یک زحمت به دست 
آورده اید را در ســرمایه گذاری نامطمئنی از دســت بدهید. امروز 
فرصت مناســبی اســت تا با اعضای خانواده که تجربه بیشتری 

نسبت به شما دارند مشورت کنید.

امــروز با حجم زیادی از کارهــا روبه رو خواهید 
شــد، اما انرژی الزم را به دست می آورید و خسته 

نخواهید شد. پولی به دست تان می رسد تا به کمک آن، هزینه های 
زندگی را پوشــش دهید.  انســان صادق و درستکاری هستید، 
 این روحیه را ادامه دهید و مطمئن باشــید کســی از صداقت و 
راستگویی ضرر نکرده است. کار ناتمامی که مدتی است انجام آن 

به تعویق افتاده را امروز به پایان برسانید.

از حال فروافتادگان غافل نشــوید و دســت افراد 
نیازمند را بگیرید. مطمئن باشــید در همیشه روی 

یک پاشنه نمی چرخد و افرادی که امروز به آن ها کمک می  کنید 
در گرفتاری های آینده دست شما را خواهند گرفت. اجازه ندهید 
مشــکالت اعضای خانواده، زمینه حواس پرتی شما را فراهم کند.   
انسان  زحمت کشی هســتید و تالش های زیادی در زندگی انجام 

داده اید، اما مزد  این زحمت را تاکنون دریافت نکرده اید.

ذهن آشفته ای دارید و نگرانی  ذهنتان را فلج کرده و 
قادر به فکرکردن به امور مهم زندگی نیستید. قبل از 

اینکه  این وضعیت جلوی پیشــرفت شما را بگیرد و سالمت تان را 
به خطر بیندازد، به هر قیمتی که شده اضطراب و نگرانی را از ذهن 
و جسم خود دور کنید و دغدغه ها را کنار بگذارید. گره ای در کار 
شما افتاده است،  این گره به دست شما باز نمی شود، برای حل  این 

مشکل از افراد با تجربه کمک بگیرید.

خبر خوشی به دســت تان می رسد.  این خبر را با 
اطرافیان به اشتراک بگذارید و دوستان و آشنایان را 

در شادی های خود سهیم کنید.  بین شما و یکی از اعضای خانواده 
امروز مشاجره ای در می گیرد. اجازه ندهید  این مشاجره به دلخوری 
عمیقی تبدیل شود. سودای انجام کار مهمی را در سر دارید و بر  
این باور هستید که از  این کار سود و منفعت چشمگیری به جیب 

می زنید. امروز بهترین فرصت برای انجام  این کار است.

شما تمایل زیادی به دوست داشتن و دوست داشته 
شدن خواهید داشــت و آرزوهای شما در  این مورد 

برآورده می شــود. شــما تجدیدقوا، انرژی و خوش بینی خواهید 
داشت.  این روزها، بیشتر از قبل فرزندان شما به حضور، نصیحت و 
تشویق شما نیاز خواهند داشت. اعتبار شما افزایش می یابد و مورد 
قدردانی، تحسین قرار می گیرید و برای مردم خوشایند خواهد بود 

که با شما موافق باشند.

بی پرده ســخن می گوییــد و حرف هایتــان را ُرک و 
پوست کنده به زبان می آورید، امروز  این رویکرد را کنار 

بگذاریــد،  در غیر این صورت حرفی از دهان شــما بیرون می آید 
و زمینــه ناراحتی فــردی را فراهم خواهید کرد. اگر حواســتان 
را حســابی جمع نکنید، احتمال زیادی وجــود دارد که با خرید 
کاالهای غیرضروری، حســابی ولخرجی کنید و ثبات مالی شما 

به خطر بیفتد.

امروز حســابی خســته اید و حواســتان اصاًل به 
کار جمع نمی شــود. در  این شرایط نیازی نیست به 

خودتان ســخت بگیرید. بهتر است کمی استراحت کنید و انرژی 
تحلیل رفته تان را بازیابی کنید. از جایی که انتظارش را نداشــتید 
پولی به دست تان می رســد، بهتر است که قسمتی از  این پول را 
پس انــداز کنید. حرف ها و نظرات خــود را دائم تغییر می دهید و 

کسی روی حرف شما حساب باز نمی کند. 

اتفاقــی غیرمنتظره در زندگی تــان رخ می دهد. 
بــا  این حال جایی برای نگرانــی وجود ندارد، زیرا 

 این اتفاق در نهایت به نفع شــما تمام خواهد شد. با مشکل مالی 
روبه رو خواهید شد. به صالح شماست که با پس انداز و صرفه جویی 
گرفتاری های مالی را پشت سر بگذارید. عالقه ای که به فراگیری 
علــم و دانش دارید را دســت کم نگیرید و بــه لطف  این روحیه، 

افق های جدیدی را پیش روی خود قرار دهید.

بیشــتر از همیشه به زندگی امید داشته باشید و 
اعتماد  به  نفستان را از دست ندهید. پس انداز خود 

را راکد نگذارید و امروز ســرمایه گذاری مطمئنی انجام دهید.  این 
ســرمایه گذاری زودتر از چیزی که فکرش را بکنید نتیجه خواهد 
داد و زمینه افزایش درآمد شــما را به دنبال خواهد داشــت. به 
مشکلی بر می خورید اما غم به دل خود راه ندهید چرا که اعضای 

خانواده شما را تنها نمی گذارند.
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چین در شرف پرتاب یک مأموریت 
سرنشین دار

چینی ها قرار اســت در آینده نزدیک طی یــک مأموریت به نام 
»شــنژو-15« فضانوردان جدیدی را به  ایستگاه فضایی تیانگونگ 

ارسال کنند.
به گزارش  ایســنا و به نقل از چاینادیلی، به گفته آژانس فضایی 
سرنشــین دار چین، فضاپیمای سرنشین دار شــنژو-15 چین و 
موشک حامل آن که یک موشک النگ مارچ 2F Y15 است روز 
دوشــنبه به منطقه پرتاب منتقل شدند تا قبل از پرواز آتی خود 

آزمایشات نهایی را انجام دهند.
اویل ماه گذشــته چین ســومین ماژول آزمایشگاهی خود به نام 
»منگتیان«)Mengtian( به معنی »رؤیای بهشــت« را به مقصد 

 ایستگاه فضایی خود موسوم به »تیانگونگ« فرستاد.
موشک »النگ مارچ 5 بی«)5B Long March( حامل  این ماژول 
آزمایشگاهی بود. برنامه فضایی چین از زمانی که رهبر فقید چین 
مائو تسه تونگ ابراز تأسف کرد که  این کشور حتی نمی تواند یک 
ســیب زمینی را به مدار زمین پرتاب کند، بسیار پیشرفت کرده 
است. چین در اکتبر 2003، پس از اتحاد جماهیر شوروی سابق و 
 ایاالت متحده، سومین کشوری شد که فضانورد خود به نام یانگ 

لیوه)Yang Liwei( را با موشک خود به فضا فرستاد.
چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان میلیاردها دالر در برنامه فضایی 
نظامی خود صرف کرده است و در نهایت نیز امیدوار است بتواند 

انسان را به ماه بفرستد.
چین برای آنکه بتواند همپای رقبایی چون  ایاالت متحده آمریکا و 
روسیه شود، راه زیادی را طی کرده است؛ چرا که فضانوردان  این 
دو کشور تاکنون اکتشافات فضایی گسترده ای را انجام داده اند و 

تجربه بسیاری نیز در انجام  این کار دارند.
پس از گام نهادن آمریکا و روســیه، چین ساخت  ایستگاه فضایی 
خود را آغاز کرد. آزمایشگاه تیانگونگ 1 در سال 2011 پرتاب شد. 
در سال 2013 دومین فضانورد زن چینی به نام »وانگ یاپینگ« 
یک ویدئو از داخل ماژول  این  ایستگاه فضایی برای تمام کودکان 
سراسر جهان ثبت کرد.  این فضاپیما همچنین برای آزمایش های 
پزشکی و مهم تر از همه آزمایش هایی که برای آماده سازی ساخت  

ایستگاه فضایی در نظر گرفته شده بود، استفاده شد.
عالوه بر یک  ایستگاه فضایی، چین همچنین در حال برنامه ریزی 
برای ساخت پایگاهی در ماه است و سازمان فضایی ملی  این کشور 
اعالم کرد که قصد دارد تا سال 2029 یک مأموریت سرنشین دار 
به ماه را پرتاب کند. اما مأموریت سفر به ماه آن ها در سال 2017 
و زمانی که موشک النگ مارچ-Y2 5)یک پرتابگر فوق سنگین( 
در مأموریت ارســال ماهواره های ارتباطی بــه مدار ناکام ماند، با 

شکست مواجه شد.
یکی از دالیلی که چین به ســاخت  ایســتگاه فضایی خود روی 
آورده  این است که چین قصد دارد تا سال 2030 به قدرت اصلی 
فضایی تبدیل شود تا با رقبای خود از جمله  ایاالت متحده، روسیه 
و آژانس فضایی اروپا همگام شود و پیشرفته ترین  ایستگاه فضایی 

را که به دور زمین می چرخد،  ایجاد کند.

کاوشگر گمشده رؤیای ژاپن
برای فرود روی ماه را نابود کرد

ســازمان اکتشافات فضایی ژاپن)JAXA( کاوشگر ماه خود را گم 
کرده اســت.  این ماهواره همراه مأموریت آرتمیس به فضا ارسال 

شده بود اما ناسا سیگنالی از آن دریافت نکرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، کاوشگر یا ماهواره 
OMOTENASHI پس از جدا شــدن از ابر موشک اس ال اس 
با اختالالت ارتباطی روبه رو شــد زیرا در موقعیت مناسبی نسبت 
به خورشید قرار نداشــت. در نتیجه پنل های آن رو به خورشید 
نبودند و همین امر توانایی ماهواره برای شارژ باتری هایش را تحت 

تأثیر قرار داد.
از آنجا که تیم پروژه نتوانســت ماهواره را کنترل کند، در نتیجه 
آن ها مجبور شدند برنامه ها برای فرود کاوشگر روی سطح ماه در 

روز دوشنبه را لغو کنند.
در صورت فرود موفقیت آمیز OMOTENASHI روی ماه، ژاپن 
پس از روسیه، آمریکا و چین به چهارمین کشوری تبدیل می شد 

که به سطح سیاره رسیده است.
تاتسواکی  هاشیموتو رهبر  این پروژه در یک کنفرانس خبری که 
پس از لغو فرود در ماه برگزارشــد، رویدادهای مذکور را ناراحت 

کننده عنوان کرد.
به گفته او،  این کاوشــگر با هزینه 5.6 میلیون دالر توسعه یافته 
بود. OMOTENASHI یکی از 9 ماهواره کیوب ســتی بود که 
هفته گذشــته همراه کپســول اوریون و موشک اس ال اس طی 
مأموریــت آرتمیس یک بــه فضا رفت. هدف اولیــه  این کیوب 
آزمایــش فناوری ها و انجام مانورهایی بود که کمک می کرد یک 
لنــدر کوچک روی ماه فرود بیاید و هم زمان سیســتم های برق، 

ارتباطات و پیش رانش آن را  ایمن نگه می داشت.
قرار بود  این کاوشــگر نقطه آغاز مأموریت ژاپن برای ساخت یک 

 ایستگاه در ماه برای اقامت فضانوردان باشد.
JAXA در توئیتی نوشــت:نمی توان دوبــاره با فضا پیما ارتباط 
برقــرار کرد و بنابراین تصمیم گرفته شــد مانــور فرود روی ماه 
)DV2( قابل انجام نیست. در  این میان تحقیقاتی در اختالالت به 

وجود آمده در کاوشگر در حال انجام است.

گوناگون
دانشمندان »دانشگاه صنعتی نانیانگ«، روش جدیدی را برای تبدیل کردن 
کاغذهای باطله ناشــی از بسته بندی ها، کیسه های کاغذی یک بار مصرف و 

جعبه های مقوایی، به مؤلفه حیاتی باتری های لیتیوم-یونی ابداع کرده اند.
بــه گزارش  ایســنا و بــه نقل از وب ســایت رســمی »دانشــگاه صنعتی 
نانیانگ«)NTU(، دانشمندان از طریق فرایندی به نام کربن سازی که کاغذ 
را به کربن خالص تبدیل می کنــد، الیاف کاغذ را به الکترود تبدیل کردند. 
 ایــن الکترود را می تــوان به باتری های قابل شــارژی تبدیل کرد که انرژی 
مورد نیاز تلفن های همراه، تجهیزات پزشــکی و وســایل نقلیه الکتریکی را 

تأمین می کنند.
دانشــمندان »دانشــگاه صنعتی نانیانگ« پیش از  این، در سال 2020 نیز 
تالش کرده بودند تا نوعی باتری بسازند که انعطاف پذیر و قابل تجزیه باشد. 
در قلب آن باتری انعطاف پذیر، یک ورق کاغذ سلولزی قرار داشت که با یک 
هیدروژل تقویت شده بود تا شکاف بین الیاف سلولزی را پر کند.  این کاغذ به 

عنوان جداکننده بین دو الکترود آند و کاتد عمل می کرد که روی دو طرف کاغذ 
چاپ می شوند. جوهر رسانای مورد استفاده برای چاپ آند عمدتًا از عناصر روی 
و کربن سیاه تشکیل شده است؛ در حالی که منگنز و نیکل نیز به طور جداگانه 
برای جوهر کاتد اســتفاده شده اند. کل باتری پس از اتمام فرایند چاپ الکترود، 
در محلول الکترولیت غوطه ور می شود و پس از آن الیه نازکی از طال روی هر دو 
الکترود اعمال می شود تا رسانایی آن ها افزایش یابد. محصول نهایی تقریبًا 0.4 
میلی متر ضخامت دارد و در عرض یک ماه پس از قرار گرفتن در خاک، توسط 

میکروارگانیسم ها به طور کامل تجزیه می شود.
این گروه پژوهشی در پروژه جدید خود، برای کربن سازی کاغذ، آن را در معرض 
دماهای باال قرار دادند.  این کار، کاغذ را به کربن خالص، بخار آب و روغن هایی 
تبدیل می کند که می توان از آن ها برای سوخت زیستی استفاده کرد. از آنجا که 

کربن سازی در غیاب اکسیژن صورت می گیرد، مقادیر ناچیزی دی اکسید کربن 
منتشر می کند و  این فرایند، جایگزینی سبزتر برای دفع کاغذ کرافت از طریق 

سوزاندن است که مقادیر زیادی گازهای گلخانه ای تولید می کند.
آندهای کربن تولید شــده توسط  این گروه پژوهشــی، دوام، انعطاف پذیری و 
ویژگی های الکتروشــیمیایی بهتری را نشــان دادند. بررسی های آزمایشگاهی 
نشــان داد که  این آندها می توانند تا 1200 بار شارژ و دشارژ شوند که حداقل 
دو برابــر دوام آندها در باتری های کنونی تلفن همراه اســت. باتری هایی که از 
آندهای ساخته  شده دانشگاه صنعتی نانیانگ استفاده می کنند، می توانند فشار 
فیزیکی بیشــتری را نسبت به همتایان خود تحمل کنند و تا پنج برابر بهتر به 

جذب انرژی بپردازند.
روش ابداع  شــده در دانشــگاه صنعتی نانیانگ، از فرایندهای انرژی بر و فلزات 

آند سنگین کمتری در مقایسه با روش های  تولید  کنونی  صنعتی 

باتری اســتفاده می کند. از آنجا که ارزش آند 10 تا 15 درصد از کل هزینه 
یک باتری لیتیوم-یونی اســت، انتظار می رود  ایــن روش جدید که از مواد 
ضایعاتی کم هزینه اســتفاده می کند، بتواند هزینه های ساخت آن ها را نیز 

کاهش دهد.
اســتفاده از کاغذهای باطله به عنوان ماده خــام برای تولید آندهای باتری، 
اتکای ما بــه منابع معمولی کربن، از جمله فیلرهــای کربنی را که پس از 
اســتخراج، با مواد شیمیایی و ماشین آالت خشن پردازش می شوند، کاهش 

می دهد.
زباله های کاغذی که شامل کیسه های کاغذی دورریخته شده از جنس مقوا، 
روزنامه و ســایر بسته بندی های کاغذی هستند، تقریبًا یک پنجم زباله های 

تولیدشده در سنگاپور طی سال 2020 را تشکیل می دهند.
یک پژوهش انجام  شده در سال 2020 نشان داد که کیسه های ساخته شده 
از کاغــذ کرافــت که بخش عمده زباله های کاغذی ســنگاپور را تشــکیل 
می دهند، در مقایســه با همتایان خود که از پنبه و پالستیک ساخته شده اند، 
آثار زیست محیطی قابل توجهی دارند.  این آثار به دلیل سهم بیشتر کیسه های 
کاغذی در گرم شــدن کره زمین هنگام سوزاندن آن ها و پتانسیل سمی کردن 

 محیط زیست هنگام تولید آن ها است.
نــوآوری کنونی که فرصتی را بــرای چرخه مجدد محصــوالت زائد و کاهش 
وابســتگی ما به سوخت های فسیلی، تسریع گذار ما به سمت اقتصاد چرخشی، 
مواد سبز و انرژی پاک ارائه می دهد، نشان دهنده تعهد دانشگاه صنعتی نانیانگ 
برای کاهش تأثیر ما بر محیط زیســت اســت.  این موضوع، یکی از چالش های 
بزرگ بشریت به شمار می رود که دانشگاه صنعتی نانیانگ به دنبال حل کردن 

آن از طریق پروژه راهبردی »NTU 2025« است.
این پژوهش، در مجله »Additive Manufacturing« به چاپ رسید.

وش جدید دانشمندان سنگاپور برای تبدیل کردن کاغذ باطله به باتری ر

 
 زمان آماده سازی: 30 دقیقه

 مواد الزم
خیار قلمی: 2 کیلوگرم

نمک: دو سوم پیمانه
شوید: 200 گرم

ترخون: 300 گرم
فلفل سبز تند: 4 عدد

سیر: 1 بوته
تخم گشنیز: 1 قاشق چای خوری

آب: 10 پیمانه
سرکه انگور: 1 پیمانه

مزیت خیار شور خانگی به خیارشور آماده کارخانه ای 
 این است که می توانید آن را با طعم سبزیجات دلخواه 
خود درست کنید. تندی و طعم سیر آن را به دلخواه 
کمتر یا بیشــتر کنید. در ضمن با تهیه خیار شور در 
منزل مطمئن هســتید که هیچ ماده افزودنی در آن 
استفاده نشده اســت. در ادامه با طرز تهیه خیار شور 

خانگی ترد و خوشمزه آشنا می شوید.

 طرز تهیه
 مرحله اول

خیارها و ســبزی ها را با آب سرد بشویید و خوب خشک کنید تا کپک 
نزنند. سر و ته خیارها را با چاقو ببرید.

 مرحله دوم
در ظرفی آب و نمک را به جوش آورید، سپس از روی حرارت برداشته و 
بگذارید خنک شود. وقتی مخلوط آب نمک کمی خنک شد )باید هنوز 

کمی گرم باشد( سرکه را با آن مخلوط کنید.

 مرحله سوم
درون شیشــه ای تمیز مخلوطی از شوید، ترخون، فلفل سبز، سیر، تخم 
گشنیز به همراه خیارها بریزید. می توانید روی هر الیه خیار مقداری از 
مواد دیگر بریزید تا یکدســت باشد. سپس محلول آب و سرکه را روی 
مواد بریزید تا کاماًل سطح خیارها با آن پوشیده شود، سپس در شیشه 

را محکم ببندید.
بهتر اســت یک کیسه پالستیکی را روی شیشه با کش فیکس کنید تا 
هیچ هوایی وارد ظرف خیارشور نشود. در دمای محیط به مدت 1 هفته 
قرار دهید، پس از  این مدت خیارشــور های آماده شده را درون یخچال 

بگذارید.

 نکات کلیدی 
 برای  اینکه رنگ خیارشــور تغییر نکند و 
سبز بماند در  این یک هفته آن را در محیطی 
که سایه دارد قرار دهید و برعکس برای روشن 
شدن رنگ خیارشور آن را در نزدیکی پنجره 
یا محیطی که نور خورشید می تابد قرار دهید.

 دمای آب و ســرکه ای که روی خیار شور 
می ریزید بســیار مهم است،  این آب باید گرم 
باشــد یعنی وقتی انگشــت خود را درون آب 

نمک می زنید گرمای آن را احساس کنید.
 برای تهیه خیار شــور بهتر است از سنگ 

نمک به جای نمک معمولی استفاده کنید.
 مقدار نمک بســتگی به خودتان دارد اما به طور معمول برای هر 15 

لیوان آب 1 لیوان نمک مناسب می باشد.
 برای ترد شدن خیار شور می توانید از تکه کوچکی زاج سفید درون 

خیار شور استفاده کنید.
 در صورت تمایل می توانید از کمی کرفس هم در خیار شور استفاده 

کنید.

       طرز تهیه خیـارشـور


