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فناوري

«سوپرچسب» گياهي ساخته شد

محققان دانش��گاه آلتو ( )Aaltoبا همکاري محققان
دانش��گاه توکيو ،سيچ��وان و بريتيش کلمبيا موفق به
ساخت يک چس��ب موسوم به سوپرچسب از گياهان
ش��دهاند که هم با محيط زيست سازگار است ،هم در

عي��ن سفت چس��باندن ،به راحتي قاب��ل کندن است.
ب��ه گزارش ايس��نا ،اگرچه چس��بهاي ب��ه اصطالح
سوپرچس��ب ( )supergluesميتوانند بسيار مفيد
باش��ند ،اما آنها به طور معمول از مواد ش��يميايي مضر
ساخته ميشوند ،به عالوه کندن آنها پس از چسباندن
بسيار دش��وار است.اکنون دانشمندان يک سوپرچسب
گياهي ساختهاند که در صورت لزوم به راحتي قابل جدا
شدن است.اين چس��ب آزمايشي با همکاري محققان
دانشگاه آلتو در فنالند ،دانشگاه توکيو در ژاپن ،دانشگاه
سيچوان چين و دانشگاه بريتيش کلمبيا در کانادا طراحي
ش��د.ماده فعال اين چسب ،نانوذرات سلولزي است که
از گياهان به صورت نسبت ًا ارزان حاصل ميشود.بعدها

مشاهير

اين ذرات حتي ميتوانند از مواد گياهي دور ريخته شده
مانند ضايعات کش��اورزي يا کارخانه توليد کاغذ تامين
ش��وند.آب به اين نانوذرات اضافه ميش��ود و مخلوط
حاصل بين دو سطح قرار داده ميشود.هنگاميکه گرما
متعاقب ًا روي محلول اعمال ميشود ،آب تبخير و باعث
ميش��ود که ذرات با تبديل ش��دن به اليههاي جانبي
نانو کريستال سلولزي ،با سطحهاي کناري پيوند ايجاد
کنند.در نهايت اگر کسي سعي کند دو سطح را مستقيم ًا
از هم جدا کند ،انجام اين کار بسيار دشوار خواهد بود؛
چرا که فقط يک قطره از اين چس��ب ميتواند نيروي
کششي تا  ۹۰کيلوگرم را تحمل کند.گفته ميشود اگر
دو سطح در جهتهاي مخالف به طرف ديگر کشيده

زخم بیفرهنگی بر پیکر کاهگلی شهر جهانی یزد

شوند ،نيروي عمود بر صفحه اعمال ميشود و پيوندها
نسبت ًا به راحتي شکسته ميشوند.در حقيقت ،استحکام
اين چس��ب در اين حالت يک هفتادم حالت اول است.
بنابراين چس��ب را ميتوان با فشار جانبي جدا کرد.در
حال حاضر حدود دو ساعت طول ميکشد تا اين چسب
شکل بگيرد ،اگرچه با افزايش گرما ميتوان اين زمان
را کاه��ش داد.اگرچه درجه حرارت باالتر (باالتر از ۵۰
درج��ه سانتيگراد) منجر به ايجاد سطح پيوند کوچکتر
ميشود.پس از توسعه اين چسب ،اميد است که بتوان
از آن در صنايع��ي از قبيل الکترونيک يا بس��تهبندي
استفاده کرد.بدي��ن ترتيب پس از دور انداختن آنها ،به
راحتي بازيافت ميشوند.
عکس :مهر

«ويليام اين ْ
ْگ» که بود؟

ويليام رالْ ْف اي ْنگ ،فيلسوف انگليسي ،در ششم ژوئن 1860م در انگلستان
به دني��ا آمد.وي پس از تكميل تحصيالت خود به تدريس در دانش��گاه
آكس��فورد پرداخت و پس از آن به مدت  23سال رئيس كليس��اي جامع
سنت پل لندن بود.ويليام اينگ نسبت به نادانيها و بيدادگريهاي زمانه،
نظري انتقادي داش��ت و از اين بابت ،غمگين و متنفّر بود ،بدين سبب او
را رئيس افسرده ميناميدند.وي ضمن بررسي فلسفههاي مختلف تاريخ،
دو نظريه را رضايت بخشتري��ن دستور براي زندگي روزانه عنوان كرد:
نظريه جذبه فالسفه نوافالطوني و تعليمات حضرت عيسي(ع) در موعظه
كوه زيتون.اينگ در كتاب خود با عنوان فلسفه پلوتينوس به تشابه فلسفه
تصوري افالطون و عرفان مسيحيت اشاره كرده و تأكيد نموده كه ممكن
نيس��ت ميان فلسفه و دين فرق قائل ش��د.به نظر اينگ ،مسيحيت يك
سيس��تم اصالح اجتماعي نبود بلكه راهي ب��ود براي نجات و رستگاري
روح.وي جهان را پيكري مادي كه خارج از ذهن وجود داش��ته باش��د يا
تصوري كه تنها در ذهن قابل درك باشد ،نميديد بلكه تركيبي از اشياي
غايى
م��ادي و تصورات ذهني و معنوي ميش��مرد.از ديد اينگ،
ِ
حقيقت ِ
وح��دت جنبه مادي و جنبه معنوي و تصوري جهان ،در سايه هماهنگي
محبت است.از ميان آثار معتبر اينگ ميتوان از كتابهاي دين و دانش،
آزادي ،عش��ق و حقيقت نام برد.ويليام رالْ ْف اينگ سرانجام در  26فوريه
1954م در  94سالگي درگذشت.

دانشنامه
آخرين تالشهاي محققان براي غلبه بر کرونا

محققان در سراسر جهان مش��غول بررس��ي روشهاي مختلف از خاموش
ک��ردن ژنها گرفته تا ترکيب داروهاي ايدز و اب��وال براي درمان ويروس
کرونا هس��تند.به گزارش مهر ،عدهاي از محققان قصد دارند واکسني براي
بيماري کرونا بس��ازند و عدهاي ديگر مش��غول آزمايش و ترکيب داروهاي
مختلف هس��تند تا کوويد  ۱۹را درمان کنند.گروهي از پژوهش��گران سعي
دارن��د با استف��اده از پالسماي خون بيماران ش��فايافته درماني براي کرونا
بيابند.عدهاي ديگر نيز مش��غول آزمايش خاموش ک��ردن ژنهايي خاص
ب��راي درمان اين بيماري هس��تند.از سويي برخي ديگ��ر نيز تصميم دارند
تأثيرگ��ذاري داروهاي ايدز يا اب��وال را براي درمان ويروس کرونا آزمايش کنند.آنچه ميخوانيد گوش��هاي از
تالشه��اي محقق��ان براي درمان اين ويروس است :به عنوان مث��ال در يکي از آزمايشهاي باليني که هم
اکنون در ش��انگهاي در حال انجام است ،پزشکان قصد دارند از پالسماي خون بيماران شفا يافته از ويروس
را ب��ا پالسم��اي خون بيماران ترکيب کنند و دارويي براي درمان کرونا بس��ازند«.لوهانگزو» يکي از مديران
مرکز عموميبهداشت کلينيکي شانگهاي در اين باره ميگويد :ما نسبت به تأثيرگذاري اين دارو روي بيماران
خوش بين هس��تيم.از سوي ديگر در ژاپن پزش��کان تصميم دارند با استفاده از داروهاي «آنتي رتروويرال»
( )antiretroviral drugsوي��روس  HIVبيم��اران مبتال به کوويد ۱۹-را درم��ان کنند.در اين ميان
پزشکان در تايلند با ترکيبي از داروي ضد ويروسي آنفلوانزا و HIVيک زن  ۷۰ساله چيني را درمان کردند.
او  ۴۸ساع��ت پ��س از دريافت درمان ،بهب��ود يافت.از سوي ديگر وب سايت  NPRبه تش��ريح روشهاي
مختلف براي متوقف کردن عفونت ويروسي پرداخته که يکي از آنها ش��امل خاموش کردن ژنهاي خاص
اس��ت.در اين گزارش آمده اس��ت :در حال حاضر دو روش کلي براي متوقف ک��ردن عفونت ويروسي وجود
دارد.يک��ي از اين روشه��ا متوقف کردن آنزيمياست که ويروس با کمک آن ي��ک کپي از خود ميسازد و
سلولهاي ديگر را مبتال ميکند.روش ديگر ساخت يک آنتي بادي تک بنياني ( )monoclonalبراساس
واکنش سيستم ايمني بيماري است که شفايافته است.البته محققان مشغول بررسي و آزمايش روش نخست
هس��تند و در حقيقت آزماي��ش داروي  Remdesivirنيز در همين راستا است.ش��رکت آمريکايي «گيليد
ساين��س»( )Gilead Scienceاي��ن دارو را براي درمان بيماريهاي عفون��ي مانند ابوال و سارس ساخته
است.اما گروهي از پزش��کان بيمارستان «دوستي چين و ژاپن» قصد دارند تأثيرگذاري اين دارو براي درمان
کرونا را روي انس��انها آزمايش کنند.اين آزمايش باليني احتما ًال در آوريل تکميل شود.از سوي ديگر شرکت
داروس��ازي  Sironamicsامي��دوار است ب��ا استفاده از روش «دستک��اري  ، »RNAژنهاي کليدي در
ويروس جديد کرونا را خاموش کند«.ش��رکت فناوري زيس��تي کانادايي AbCelleraقصد دارد با استفاده
از اين روش دارويي براي درمان ويروس کرونا بس��ازد».از سوي ديگر به تازگي ش��رکت آمريکايي گرفکس
ادعا ميکند واکس��ني براي ويروس کرونا ساخته است.به گفته مديران اين شرکت واکسن مذکور توليد شده
و اکنون ميتوان آن را روي حيوانات آزمايش کرد.همچنين اين ش��رکت ادعا ميکند محققان براي رعايت
جوانب ايمني از ويروس زنده يا غير فعال کرونا براي توليد واکس��ن استفاده نکردهاند.بلکه محققان گرفکس
اين واکسن را مبتني بر يک آدنوويروس ساختهاند.آدنوويروسها شايعترين دليل عفونتهاي تنفسي ويروسي
هستند و در توليد واکسنهاي مختلف از آنها به طور گسترده استفاده ميشود.هرچند آزمايش و توليد واکسن
به طور معمول بين  ۱۸ماه تا  ۲سال طول ميکش��د اما ش��رکت گرفکس هنوز اعالم نکرده اين واکسن چه
زمان توليد ميشود.تالشها براي توليد واکسن کرونا فقط مختص يک کشور يا دانشگاه نيست.يک کارخانه
داروسازي در استراليا توليد آزمايشي واکسن جديدي براي کرونا را آغاز کرده است.محققان دانشگاه کويينزلند
در بازه زماني  ۶هفتهاي و با استفاده از فناوري گيره مولکولي اين واکس��ن را ساختهاند.محققان از  ۱۱ژانويه
 ۲۰۲۰ميالدي فعاليت خود را براي توليد واکسن را آغاز کردند.آنها بخشي از ويروس به نام پروتئين اسپايک را
شناسايي کردند و هدف گرفتند.براي اين منظور آنها از فناوري گيره مولکولي استفاده کردند.گيرههاي مذکور
طوري طراحي ش��دهاند تا شکل پيچيده و در حال تغيير پروتئين اسپايک را حفظ کنند.به اين ترتيب سيستم
ايمني بدن انسان ميتواند آن را شناسايي کند و راههايي براي از بين بردن آن بيابد.اين واکسن از هفته آينده
روي حيوانات آزمايش ميش��ود.در همين حال ش��بکه خبري سي ان بي سي در گزارشي مينويسد :سازمان
جهاني بهداشت اعالم کرده نتايج اوليه دو آزمايش کليدي براي ويروس کوويد تا  ۳هفته ديگر اعالم ميشود.
يک��ي از اين آزمايشها دارويه��اي  Lopinavirو ( Ritonavirکه براي درمان HIVبه کارميروند)
را ترکيب کرده است.همچنين «ش��و ناپينگ» معاون وزير علوم و فناوري چين اعالم کرده نخستين واکسن
کرونا در اواخر ماه آوريل به طور باليني آزمايش ميشود.

آکسفام:

انگلیس با فروش سالح به عربستان جنگ در یمن را طوالنیتر میکند

سازمان بین المللی امدادرسانی آکسفام ،دولت انگلیس را
جنگ یمن ،به علت موافقت کردن با
به طوالنیتر کردن ِ
صادرات تجهیزات سوختگیری هوایی به عربستان متهم
کرده است .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،نشریه
گاردین در مطلبی نوشت :سازمان بین المللی امدادرسانی
آکسفام در انگلیس دولت این کشور را به طوالنیتر کردن
جنگ یمن ب��ه واسطه فروش تجهیزات نظامی جدید به
عربستان متهم کرد .آکسفا م نگران است از این تجهیزات
به منظور کمک به نیروی هوایی عربستان سعودی برای
بمباران بی هدف و کور در یمن استفاده شود .مجوز فروش
این فناوری به عربس��تان تابستان سال گذشته زمانی که
محدودیتهای تسلیحاتی لغو شدند در کنار یک میلیارد
و  ۴۰۰میلیون پوند فروش دیگر صادر ش��د .این فناوری
میتواند به هواپیماهای جنگ��ی کمک کند برای اجرای
ماموریتهای طوالنیتر پرواز کنند؛ آن هم در برههای که
جنگ یمن در حال تشدید است .سام نادل ،رئیس بخش

سیاستگذاری آکسفام گفت« :در حالیکه آمریکا خواستار
پایان یافتن جنگ در یمن ش��ده است ،انگلیس در جهت
مخالف حرکت میکند و حمایت خود را از جنگ بیرحمانه
به سرکردگی عربس��تان با فروش تسلیحات و تجهیزات
سوخ��ت گی��ری مجدد که حم�لات هوایی را تس��هیل
میکنن��د ،افزای��ش داده است ».درگی��ری اطراف مأرب
افزای��ش یافته است که آخرین مق��ر دولت مورد حمایت
ریاض در ش��مال یمن است .نیروهای انصاراهلل در تالش
هستند این ش��هر راهبردی را تصرف کنند .این وضعیت
موجب شده است ائتالف به سرکردگی عربستان ،حمالت
هوایی را برای مانع ش��دن از پیش��روی آنها انجام دهد.
مأرب تا همین اواخر محلی امن برای افرادی محس��وب
میشد که در قسمتهای دیگر یمن به سبب جنگ آواره
شده بودند .آکسفام برآورد کرده است حدود  ۸۵۰هزار آواره
دراردوگاهها در مارب و اطراف آن زندگی میکنند .موسسه
خیریه آکس��فام از هر دو ط��رف خواسته است به سرعت

آتش بس برقرار کنند و نیز از انگلیس خواسته است همه
صادرات سالح که میتواند در جنگ یمن استفاده ش��ود،
متوقف کند .نادل گفت« :انگلیس ادعا میکند از صلح در
یمن حمایت میکند .انگلیس میتواند کار خود را با پایان
دادن ف��وری به فروش همه سالحهایی که خطر استفاده
از آنها علیه غیر نظامیان و تش��دید بحران انسانی وجود
دارد ،آغاز کند ».دولت جدید جو بایدن در آمریکا پیشتر در
این ماه اعالم کرد فروش همه سالحهایی به عربس��تان
ک��ه میتوانند برای حمای��ت از عملیات تهاجمی استفاده
شوند ،متوقف میکند .ایتالیا اعالم کرد فروش موشکها
به عربستان را چند روز قبل متوقف کرده است .در همین
زمان ،در حالیکه اوضاع انسانی در یمن رو به وخامت است،
انگلیس در برابر فش��ارها برای اینکه این رویه را در پیش
بگیرد مقاومت میکند .جنگ در یمن سال  ۲۰۱۴آغاز شد
و به صورت مس��تقیم و غیر مستقیم موجب مرگ حدود
 ۲۵۰هزار نفر شده است.

ابالغ دادنامه
آقای حمید افشار
سردفتراسناد رسمی شماره 1189تهران

باتوجه به اینکه دادنامه شماره  139825101132000378مورخ  1398/8/29صادره از دادگاه بدوی انتظامی سردفتران ودفتریاران مبنی بر انفصال موقت شما به علت مجهول
المکان بودن شما ابالغ نگردیده است ،لذا ازتاریخ انتشاراین آگهی به مدت 20روز فرصت دارید دفاعیه خود را به نشانی  (:تهران ،خیابان شریعتی نرسیده به خیابان شهیدمطهری ،
نبش کوچه ساری اداره کل ثبت اسنادوامالک استان تهران ،طبقه دوم  ،دفتردادگاه بدوی انتظامی) تسلیم نمایید درغیراینصورت مطابق قانون اقدام خواهد شد.م/الف4033 :
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران ودفتریاران ـ اداره کل ثبت اسنادوامالک استان تهران

ابالغ دادنامه
آقای حمیدرضا امینی دهاقانی
سردفتر اسنادرسمی شماره  499تهران

باتوجه به اینکه دادنامه ادره ازدادگاه بدوی انتظامی سردفتران ودفتریاران به شماره 97/8/28-139725101132000283یک فقره جریمه نقدی  ،بعلت مجهول المکان
بودن ش��ما ابالغ نگردیده است .لذا ازتاریخ انتش��اراین آگهی به مدت 20روز فرصت دارید جهت ارائه فیش پرداختی خود به نش��انی  (:تهران ،خیابان شریعتی نرسیده به
خیابان شهیدمطهری  ،نبش کوچه ساری اداره کل ثبت اسنادوامالک استان تهران ،طبقه دوم  ،دفتردادگاه بدوی انتظامی) مراجعه نمایید .درغیراینصورت مطابق قانون
اقدام خواهد شد .م/الف4031 :
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران ودفتریاران ـ اداره کل ثبت اسنادوامالک استان تهران

ابالغ دادنامه
آقای ایمان سلیمانی امیری
سردفتراسناد رسمی شماره  1483تهران

باتوجه به اینکه دادنامه شماره  139925101132000022مورخ  8/2/1399صادره ازدادگاه بدوی انتظامی سردفتران ودفتریاران مبنی بر سلب صالحیت به علت مجهول
المکان بودن شما ابالغ نگردیده است ،لذا ازتاریخ انتشاراین آگهی به مدت 20روز فرصت دارید جهت ارائه دفاعیه خود به نشانی  (:تهران ،خیابان شریعتی نرسیده به خیابان
ش��هیدمطهری  ،نبش کوچه ساری اداره کل ثبت اسنادوامالک استان تهران ،طبقه دوم  ،دفتردادگاه بدوی انتظامی) تس��لیم نمایید درغیراینصورت مطابق قانون اقدام
خواهد شد .م/الف4032 :

دادگاه بدوی انتظامی سردفتران ودفتریاران ـ ثبت اسنادوامالک استان تهران

