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روزنامه

کشکول

پنج حیوانی که پس از مرگ هم 
زنده می مانند

گیالن امروز- برخی از حیوانات در دنیا هستند که پس مرگ نیز 
توانایی زنده شدن و یا زنده ماندن دارند و مرگ اثری بر آن ها ندارد.

شاید خواندن همین تیتر نیز به اندازه کافی موجب تعجب شما شده 
باشد. در لیست  زیر ۵ حیوانی را به شما معرفی خواهیم کرد که مرگ 

برای آن ها معنایی ندارد و پس مرگ نیز زنده می مانند.
۱. سوسک: سوسک ها حشرات موذی و مقوامی هستند آن ها حتی 
در برابر تشعشعات اتمی نیز زنده می مانند و همچنین می توانند تا دو 
هفته بدون سر نیز زنده بمانند، زیرا از روی منافذ روی پوست تنفس 
می کنند و سیستم جریان خون ندارند و در نهایت پس از دو هفته از 

گشنگی می میرند.
دارای سیستم عصبی  و  مغز هستند  بدون  آن ها  دریایی:  عروس   .۲
هستند. عروس دریایی می تواند در هنگام آسیب دیدگی و مریضی به 
حالت اولیه خود باز گردد و سلول های آن دوباره جوان می شوند این 
چرخه سه روز طول می کشد و دانشمندان با الهام از عروس دریایی 

سعی در نامیرا کردن انسان دارند.
۳. مگس ها: این حیوانات نیز قابلیت زندگی بدون سر را نیز دارند، اما 
تنها مگس های ماده این قابلیت را دارند و نکته عجیب در این است که 
مگس های نر به مگس های ماده ای که بدون سر هستند بیشتر جذب 
می شوند. همچنین اگر مگسی را در فریزر قرار دهید و یخ بزند بعد 
از اینکه یخ آن دوباره باز شود زنده می ماند و دوباره به زندگی ادامه 

می دهد.
۴. الکپشت ها: این حیوانات دارای سلول هایی هستند که در صورتی 
که مغز نداشته باشند این سلول ها فعالیت تپش قلب را انجام میدهند 
و خون در بدن آن ها به گردش در می آید و در عین حال قلب آن ها به 
خون زیادی نیاز ندارد به این معنا که آن ها می توانند بدون قلب ۵۰۰۰ 
ساعت معادل ۲۰۸ روز در این وضعیت به زندگی خود ادامه دهند و 

از طریق پوست خود اکسیژن مورد نیاز خود را از آب دریافت کنند.
۵. مار: هیچ وقت به فکر بریدن سر یک مار نیفتید، زیرا آن ها باز هم 
زنده می مانند می توانند شما را نیش بزنند، زیرا قدرت سمی آن ها در 
سر آن ها قرار دارد و تا ساعت ها بعد از قطع شدن سرشان نیز می توانند 

نیش بزنند و نیش آن ها نیز سمی است.

غذاهایی که در سفرهای فضایی ممنوع است
گیالن امروز- در سفرهای فضایی قوانین و محدودیت های خاص 

خود را دارند و این قوانین شامل غذا هم می شود.
فضایی  مأموریت های  در  فضانوردان  که  است  واقعیت  یک  این 
نمی توانند هرچیزی که دلشان بخواهد را بخورند. این محدودیت ها 
به دو دلیل وجود دارد؛ یکی به خاطر موضوع ساده ای به نام جاذبه 
از  و دیگری به دلیل کم بودن فضای ذخیره سازی. در ادامه برخی 
غذاهایی که خوردن آن ها در فضا ممنوع است را فهرست می کنیم.

۱- نان: خوراکی هایی مانند نان، کلوچه و چیزهایی از این قبیل در 
فضا مشکل ساز خواهند بود. این خوراکی ها در فضا ممکن است از هم 
جدا، در محیط اطراف معلق و وارد تجهیزات فضایی شوند و مشکل 
ایجاد کنند. این خوراکی ها خرده ریزهای زیادی دارند که می توانند 
در مداری مشخص شروع به چرخیدن کنند و در فضا معلق شوند 
ابزارهای حساسی در آن هست چیز  برای محیطی که  اصاًل  این  و 

خوبی نیست.
نوشابه ها »گازدار«  از جذابیت های  نوشیدنی های معمولی: یکی   -۲
بودن و جوشیدِن آن ها است. اما چنین نوشیدنی هایی در فضا دچار 
در  گازدار  نوشابه های  در  موجود  حباب های  می شوند.  حالت  تغییر 
فضا شناور خواهند شد. فضانوردان در دهۀ ۸۰ و ۹۰ متوجه شدند که 
نوشابه ها در فضا از گلو پایین نمی روند و به خاطر ترکیب شیمیایی ای 

که دارند، باال می آیند.
تغییر  را  زمینی  قواعد  تمام  فضا  در  جاذبه  نبود  فلفل:  و  نمک   -۳
می دهد. به همین دلیل پاشیدن جامدات و مایعات در فضا معنایی 
اینکه  جای  به  ادویه ها  سایر  یا  فلفل  نمک،  کوچک  ذرات  ندارد. 
در  مثال  برای  می شوند.  شناور  سادگی  به  بگیرند،  قرار  غذا  روی 
چرا  بریزید.  خود  غذای  روی  و  بردارید  را  نمکدان  نمی توانید  فضا 
این  و  می کند  معلق  هوا  در  را  نمک  مانند  ریزی  ذرات  جاذبه  که 
ذرات ممکن است وارد چشم فضانوردان شوند. یکی از شکایت های 

همیشگی فضانوردان وارد شدن این ذرات ریز به چشم آن ها است.
آن دسته  از  هم  و شیر  ندارد  وجود  یخچال  فضا  در  تازه:  ۴- شیر 
نتیجه  در  دارد.  یخچال  در  نگهداری  به  نیاز  که  است  موادی 
فضانوردان نمی توانند در فضا از شیر استفاده کنند. آن هابه جای شیر 
تازه، یک نوع کم آب تر شیر که فضای کمی را اشغال می کند و نیازی 
به نگهداری در یخچال ندارد از دهۀ ۶۰ تا کنون در مأموریت های 

فضای مورد استفاده قرار می گیرد.  
۵- بستنی: همان طور که گفتیم در شاتل های فضایی یحچال فریزر 
با  خشک شده  بستنی  نوعی  می توانند  فضانوردان  اما  ندارد.  وجود 
یخ زدگی از پیش مشخص شده را به عنوان دسر در فضا مصرف کنند.

۶- پیتزا: اگرچه وارد کردن پیتزا به فضا ممنوع نیست ولی پیتزا جزء 
غذاهای موردعالقه فضانوردان در سفرهای فضایی نیست. دلیل آن 
به تغییر شکل و ماهیت پیتزا برمی گردد. پیتزا در فضا حالت ترد خود 
را از دست داده و حالت مرطوب و خیسی پیدا می کند که احتماالً 

مطلوب هیچ کسی نیست.
۷- نوشیدنی های الکلی: در سال ۱۹۷۲ این نوشیدنی ها در فهرست 
اما به محض اینکه مردم متوجه این خبر شدند  مجاز قرار داشتند 
اعتراض زیادی به این موضوع صورت گرفت. فضانوردان سمبل نوعی 
انتظار نمی رود که نوشیدنی های  از آن ها  پاکی و خلوص هستند و 

الکلی مصرف کنند. 
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مروری بر مرگبارترین حوادث طبیعی

وقتی طبیعت خشمگین می شود
گیالن امروز- بشر همیشه با طبیعت دست به گریبان بوده، اما گاهی 
خشم طبیعت آنچنان طغیان می کند که بسیاری را به کام مرگ می کشاند.

نفر  به ۱۰۰ هزار  نزدیک  اعالم سازمان بهداشت جهانی،  هرساله، طبق 
در بالیای طبیعی مانند زلزله، فوران آتشفشان، طوفان، سونامی، سیل، 

دست  از  را  خود  جان  خشکسالی  و  آتش سوزی 
تحت تأثیر  نفر  میلیون   ۱۵۰ از  بیش  و  می دهند؛ 
ناپذیر  آنها قرار دارند. بالیای طبیعی جزء جدایی 
مرگ ومیر  میزان  اما  بوده اند  بشر  زندگِی  تاریخ 
برخی از این بالیای باستانی در طول تاریخ گم شده 
است. به عنوان مثال، جزیره باستانی مدیترانه ترانه 
آتشفشانی  فوران  فعلی(  یونان  )سانتورینی، 
فاجعه باری را تجربه کرد که کل تمدن آنجا را در 
حدود سال ۱۶۰۰ قبل از میالد ریشه کن کرد. اما 
اینکه دقیقاً چند نفر جان خود را از دست داده اند 

برای ما ناشناخته باقی مانده است.
تاریخی،  مجالت  و  سوابق  لطف  به  حال،  این  با 
به  مربوط  تلفات  تعداد  حداقل  می توانند  مورخان 
داده اند،  رخ  جدیدتر  دوران های  در  که  بالیایی، 
بر اساس چنین سوابقی، بالیای  بزنند.  را تخمین 
طبیعی زیر مرگبارترین بالیا در همه زمان ها بوده اند 
که به ترتیب از کمترین به بیشترین فاجعه دسته 

بندی شده اند.
۱2-  زلزله ۱۱۳۸ میالدی در حلب

به  اکتبر ۱۱۳۸، شهر حلب سوریه شروع  در ۱۱ 
صفحات  تالقی  محل  در  شهر  این  کرد.  لرزیدن 
عربستان و آفریقا قرار دارد و این شهر را مستعد 

زلزله می کند. فهم شدت این زمین لرزه به مرور زمان از دست رفته است، 
اما تواریخ معاصر گزارش داده اند که ارگ شهر فرو ریخته و خانه ها در 
نفر  تعداد کشته شدگان حدود ۲۳۰ هزار  سراسر حلب خراب شده اند. 
تخمین زده شده است؛ اما این رقم را مورخی در قرن پانزدهم گزارش 

کرده است و ممکن است خطا کرده باشد.
۱۱- زمین لرزه و سونامی اقیانوس هند 2۰۰۴

زمین لرزه ای به بزرگی ۹.۱ ریشتر که در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۴ به زیر دریا 
در ساحل غربی سوماترا، اندونزی رسید نیز مانند زلزلۀ حلب در رتبۀ دهم 
قرار دارد. سونامی با سرعتی معادل ۵۰۰ مایل در ساعت )۸۰۴ کیلومتر در 
ساعت( در فاصله ۱۵ تا ۲۰ دقیقه ای پس از وقوع زلزله به زمین رسید و 
فرصت کمی به ساکنان آنجا داد که به مناطق مرتفع تر فرار کنند. به گفته 
یک سازمان بشردوستانه، در بعضی از مناطق، به ویژه مناطق صدمه دیده 

اندونزی، موج سونامی بیش از ۳۰ متر ارتفاع داشته است.
خسارات ناشی از زلزله و سونامی ۱۰ میلیارد دالر تخمین زده شده است. 
این رویداد به عنوان سومین زمین لرزه بزرگ جهان از سال ۱۹۰۰ میالدی 
تاکنون در نظر گرفته شده است و طبق گزارش مرکز ملی اطالعات زیست 
محیطی ایاالت متحده، سونامی آن بیش از هر سونامی دیگری در تاریخ 

منجر به کشته شدن افراد شده است.
۱۰-  زلزله تانگشان ۱۹۷۶

 ۳:۴۲ ساعت  متحده،  ایاالت  شناسی  زمین  سازمان  گزارش  اساس  بر 
بامداد ۲۸ ژوئیه ۱۹۷۶، شهر تانگشان چین در اثر زمین لرزه ای به بزرگی 
۷/۸ ریشتر با خاک یکسان شد. تانگشان، یک شهر صنعتی با حدود ۱ 
میلیون نفر جمعیت در زمان وقوع فاجعه بود که تلفاتی بیش از ۲۴۰ 
هزار نفر داشت. در حالی که این آمار رسمی کشته شدگان است، برخی 
از کارشناسان معتقدند که این تعداد به شدت دست کم گرفته شده است  
و احتماالً تلفات جانی نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر بوده است. گزارش شده 
است که ۸۵ درصد از ساختمان های تانگشان ریزش کرده و لرزش در پکن 
چین با بیش از ۱۸۰ کیلومتر فاصله احساس شده است. چندین سال طول 

کشید تا شهر تانگشان به حالت قبلی خود برگشت.
۹- زلزله انطاکیه ۵2۶ قمری

مانند همه بالیایی که هزاره پیش رخ داده است، به سختی می توان تلفات 
دقیق زلزله انطاکیه به دست داد. مورخان می نویسند که در ماه مه سال 

۵۲۶، در اثر اصابت اقیانوس به شهر امپراتوری بیزانس )ترکیه و سوریه( 
حدود ۲۵۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند. طبق مقاله ای که در سال 
۲۰۰۷ در مجله تاریخ قرون وسطایی منتشر شد، تعداد کشته ها بیشتر از 
سایر زمان های سال بود زیرا این شهر مملو از توریست هایی بود که روز 
معراج )جشن مسیحیان که یادآور عروج عیسی مسیح به بهشت است( 

را جشن می گرفتند.
۸-  زلزله هایون ۱۹2۰

گفته می شود که زمین لرزه هایوان بزرگ ترین زمین لرزه ثبت شده قرن 
۲۰ در چین است. این زمین لرزه که در شانزدهم دسامبر سال ۱۹۲۰ در 
منطقه هایانوان در شمال مرکز چین رخ داد، استان های همسایه گانسو 
و شانکسی را نیز لرزاند. گزارش شده است که شدت آن ۷/۸ درجه در 
مقیاس ریشتر بود، با این حال امروز چین ادعا می کند که بزرگی آن ۸/۵ 
ریشتر بوده است. در تعداد تلفات نیز اختالف وجود دارد. مجموع تلفات را 
۲۰۰،۰۰۰ نفر اعالم کرده اند، اما طبق مطالعه ای که توسط لرزه شناسان 
چینی در سال ۲۰۱۰ انجام دادند،  تعداد کشته شدگان می تواند تا به 

۲۷۳ هزار و ۴۰۰ نفر بوده باشد.
۷-  طوفان کورینگا ۱۸۳۹

و  اطلس  اقیانوس  آزمایشگاه  طوفان های  تحقیقات  بخش  اساس  بر 
ایاالت  محیطی  زیست  اطالعات  ملی  ِمرکز  اطلس  اقیانوس  هواشناسی 
متحده، طوفان کورینگا در ۲۵ نوامبر ۱۸۳۹ در بندر کورینگا در خلیج 
بنگال هند اتفاق افتاد. این طوفان ۱۲ متر ارتفاع داشت. مانند بسیاری از 
طوفان های قبل از قرن بیستم، سرعت و جنس باد این طوفان مشخص 
نیست. در اثر این طوفان حدود ۳۰۰ هزار نفر کشته شدند و حدود ۲۰ 

هزار کشتی و قایق در هم کوبیده شدند.
۶- طوفان هایفونگ ۱۸۸۱

طوفان ۱۸۸۱ که در ۸ اکتبر شهر بندری هایفونگ در شمال شرقی ویتنام 
اتفاق افتاد بسیار مرگبار بود. این طوفان نیز در کنار طوفان کورینگا در 
رتبۀ ششم قرار می گیرد و  حدود ۳۰۰ هزار نفر را به کام مرگ کشانده 

است.
۵- زلزله هائیتی 2۰۱۰

لزله فاجعه بار ۷ ریشتری که در هائیتی  در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰ رخ داد، به 
عنوان یکی از سه زلزله کشنده در همه زمان ها شناخته می شود. هائیتی 
از فقیرترین کشورها خسارات  به عنوان یکی 
تلفات جانی شدیدی را تحمل کرد. حدود  و 
۳ میلیون نفر تحت تأثیر این زمین لرزه قرار 
گرفتند. تخمین تعداد کشته ها دشوار بود. در 
نفر  هزار   ۲۳۰ را  تلفات  هائیتی  دولت  ابتدا، 
تخمین زد، اما در ژانویه ۲۰۱۱ ، مقامات این 
رقم را به ۳۱۶ هزار نفر اصالح کردند. مطالعه ای 
که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد، تعداد این افراد 
را حدود ۱۶۰ هزار مرگ و میر اعالم کرد، در 
حالی که سازمان زمین شناسی آمریکا ادعا کرد 
که تعداد آن ها حتی کمتر است - حدود ۱۰۰ 
هزار نفر. این اختالفات بیانگر دشواری شمارش 

مرگ ومیرها حتی در دوران مدرن است.
۴- طوفان بوال ۱۹۷۰

 ۱۳ تا   ۱۲ تاریخ  در  گرمسیری  طوفان  یک 
شرقی  )پاکستان  بنگالدش  به   ۱۹۷۰ نوامبر 
آن زمان( حمله ور شد. طبق بخش تحقیقات 
محیطی  زیست  اطالعات  ملی  مرکز  طوفان 
طوفان  سرعت  شدیدترین  متحده،  ایاالت 
اندازه گیری شد که  ۲۰۵ کیلومتر در ساعت 
جزء طوفان های دستۀ چهار است. طول این 
کم  جزایر  روی  بر  و  بود  متر   ۱۰/۶ طوفان 
ارتفاع حاشیه خلیج بنگال فرود آمد و باعث طغیان گسترده شد. موج 
از مناطق مسکونی، منجر به تعداد  با عدم تخلیه مردم  طوفان، همراه 
کشته شدیدی در حدود ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر شد. به دلیل هجوم 
تعداد  بودند  حاضر  منطقه  در  برنج  برداشت  برای  که  فصلی  کارگران 
بوال  طوفان  هواشناسی،  جهانی  سازمان  اعالم  طبق  شد.  زیاد  کشته ها 
کشنده ترین طوفان گرمسیری ثبت شده محسوب می شود و تخمین 

زده می شود ۸۶ میلیارد دالر خسارت زده باشد.  
۳-  زلزله شاآنشی ۱۵۵۶

مرگبارترین زمین لرزه تاریخ در تاریخ ۲۳ ژانویه ۱۵۵۶ استان شانکسی 
چین را لرزاند. این زمین لرزه به »زمین لرزه بزرگ جیاجینگ« معروف 
شد و تلی از خاک برجای گذاشت. شدت تخریب منجر به مرگ ۸۳۰ 
تخمین  ریشتر   ۸ حدود  در  را  لرزه  زمین  دقیق  بزرگی  شد.  نفر  هزار 

می زنند.
2-  طغیان رودخانه زرد ۱۸۸۷

بستر رودخانه زرد در چین به دلیل ساخت وساز و تغییرات زیاد تغییر 
کرده بود. باران های شدید این بستر را تخریب و این رودخانه در پهنه ای 
به وسعت ۱۲۹۴۹ کیلومتر مربع طغیان کرد. تخمین زده می شود که 
در نتیجه این سیل، ۹۰۰ هزار تا ۲ میلیون نفر جان خود را از دست 

داده باشند.
۱- طغیان رودخانه یانگ تسه ۱۹۳۱

به  منجر   ۱۹۳۱ سال  آگوست  و  ژوئیه  ماه های  در  باران  شدید  بارش 
مرگبارترین فاجعه طبیعی در تاریخ جهان شد: سیل های چین مرکزی 
در سال ۱۹۳۱. در این رویداد سطح رودخانه زرد و سایر آبراه های بزرگ 
باال آمد. سیل در پهنه ای به وسعت  ۱۸۰ هزار کیلومتر مربع جاری شد 
و یانگ تسه به چیزی شبیه دریاچه یا اقیانوس غول پیکر تبدیل شد. 
سایر  اما  کرده اند،  اعالم  نفر  میلیون   ۲ حدود  را  شدگان  کشته  تعداد 
متحده  ایاالت  زیست محیطی  اطالعات  ملی  مرکز  از جمله  ها  آژانس 

می گویند که ممکن است حدود ۳.۷ میلیون نفر بوده باشد.

گیالن امروز- دوره جدیدی در پروازهای فضایی آغاز می شود؛ آینده ای 
که هر کس که ده میلیون دالر داشته باشد می تواند یک موشک سواری 

بخرد و تا صد مایل از زمین باال برود.
هستند  فضاپیما  و  موشک  اجارۀ  حال  در  جهان  میلیاردرهای  از  برخی 

تا به زودی به سفرهای سه یا چهار روزه فضایی بروند. سه 
مشتری برای پروژه جدید شرکت تسال برای مسافرت فضایی 
تا کنون ثبت نام کرده اند که برای هشت روز اقامت در فضا 
۵۵ میلیون دالر پرداخت خواهند کرد. این اتفاق قرار است 
به  آینده  سال  که  کپسول هایی  در  بیفتد.  آینده  ژانویۀ  در 
فضا پرتاب خواهند شد، چهار صندلی برای مسافران تدارک 
دیده شده است. میلیاردری که چهار صندلی را رزرو کرده 
بیمارستان تحقیقات کودکان در  به  را  بنا دارد دو صندلی 
ممفیس اختصاص دهد که کودکان سرطانی را بدون هزینه 
درمان می کند و یک صندلی را به کارمندی که در خط مقدم 

خدمات بهداشتی کار می کند اختصاص خواهد داد.
هدف  می شود.  کشی  قرعه  تصادفی  طور  به  دیگر  صندلی 
بیمارستانی  برای  دالر  میلیون   ۲۰۰ حداقل  که  است  این 
که خدمات رایگان به کودکان سرطانی می دهد جمع شود. 
فردی که برای سفر انتخاب شده باید قدی کمتر از ۱.۸۳ 
داشته باشد و وزنش نیز کمتر از ۱۱۳ کیلوگرم باشد. برندۀ 
این قرعه کشی حدود یک ماه دیگر انتخاب می شود و سپس 

اعضای خدمه برای لباس فضایی مجهز شده و آموزش را آغاز می کنند.
فضاپیمای کرو دراگون، در باالی موشک فالکون ۹، از مرکز فضایی کندی 
ناسا در فلوریدا پرتاب می شود. قبل از اینکه در سواحل فلوریدا بنشیند، 
برای چندین روز دور زمین می چرخد. این سفر تنها سفری نخواهد بود که 
در ماه های آینده فضانوردان خصوصی را به مدار زمین می برد. مأموریتی 

که توسط شرکت خصوصی »اکسیوم اسپیس« از هوستون انجام می شود، 
سه نفر را به ایستگاه فضایی بین المللی می برد. اکسیوم در حال ساخت یک 
ماژول تجاری برای افزودن به ایستگاه فضایی است و قصد دارد ایستگاه های 

تجاری در مدار خود را اداره کند.

قباًل هم فضاپیما خصوصی به ایستگاه فضایی سفر کرده اند، اما این سفرها 
بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۹، توسط یک شرکت جهانگردی فضایی به نام  
اسپیس ادونچر ترتیب داده شد که آژانس فضایی روسیه آن را اداره می کرد. 
نام »سایوز«  به  در کپسول هایی  را  نفره  برنامه صندلی های یک  این  در 
تدارک دیده بودند و توریست های فضایی در کنار فضانوردان حرفه ای به 

فضا سفر می کردند. در آن زمان، مقامات ناسا از بازدید گردشگران ثروتمند 
از ایستگاه فضایی بیزار بودند، اما آژانس تالش های تجاری بیشتری را آغاز 

کرد تا این مسئله را جا بیندازد.
در سال ۲۰۱۹، ناسا سیاست های جدیدی را برای تشویق کسب وکار در 
ایستگاه فضایی اعالم کرد، از جمله شارژ ۳۵ هزار دالر 
در شب برای برای تأمین هزینه هایی مانند آب، هوا، 
اتصال به اینترنت و توالت برای بازدیدکنندگان و اقامت 
امکانات  از  که  است  شرکتی  اولین  اکسیوم  آنجا.  در 
اقامتی ناسا استفاده می کند. اولین مشتریان آن چند 

میلیاردر در جهان هستند.
اکسیوم نخستین شرکتی است که از امکانات اقامتی 
کانر،  لری  سفر  این  مسافران  می کند.  استفاده  ناسا 
آپارتمان های  اداره  و  ساخت  شرکت  یک  مدیرعامل 
شرکت  یک  مالک  یک  پتی  مایک  اوهایو،  در  مجلل 
ایتان استیب، سرمایه گذار  و  سرمایه گذاری کانادایی 
و خلبان سابق نیروی هوایی اسرائیل. این سه نفر قباًل 

یکدیگر را نمی شناختند.
این  که  کرد  اعالم  گذشته  سال  ادونچرز  اسپیس 
شرکت نیز با اسپیس ایکس توافق کرده است که یک 
فضاپیمای کرو دراگون  را برای هدایت گردشگران در 
یک سفر به دور زمین بفرستد، اما جزئیات بیشتری در 
مورد زمان انجام این ماموریت ارائه نکرده است. کسانی که توانایی پرداخت 
سفر به مدار زمین را ندارند، به زودی گزینه های ارزان تری را در دامنه 
قیمت صدها هزار دالر برای سفرهای کوتاه مدت به فضا خواهند داشت. 
آن ها باالخره با سفری محدود به فضا می توانند چند دقیقه بی وزنی را 

تجربه کنند.

سفر توریستی به فضا؛ ماجراجویی پرهزینه برای میلیاردرها


