
تیغ تیز مالیات روی گردن گردشگری
| رییس ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری با تاکید بر این که 
مالیات ها در گردشگری خوب هدفمند نشده 
اســت، گفت: برای همین به دنبال تخفیف ها 
و معافیت های مالیاتی هســتیم.در روزهایی 
که جلســه های این ســازمان با امور مالیاتی 
برای حذف مالیات بــر ارزش افزوده از بخش 

صادراتی گردشگری داغ شده و صاحبان خصوصی صنعت گردشگری 
مدام هشدار می دهند؛ ســفر ایران به خاطر گرفتن همین یک مالیات 
با گرانی نامتعارفی روبه رو شده اســت و احتمال حذف ایران از مقاصد 
سفر برخی گردشــگران خارجی وجود دارد، یکی از نمایندگان مجلس 
خبر داد که عمر این قانون تمام شده و هم اکنون هم حذف شده است؛ 
خبری که هیچ یک از مسؤوالن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری آن را نشنیده اند و هیچ مقامی از وزارت اقتصاد هم تا کنون 
درباره ی آن اظهار نظر نکرده است.هادی قوامیـ  نماینده مردم اسفراین 
ـ حدود دو هفته پیش اعالم کرد که قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف 
شد. به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا ؛ قرار بر این بود تا این قانون به 
صورت آزمایشی برای مدت پنج سال اجرایی شود که این امر انجام شده 
و هم اکنون حذف شده است. این درحالی است که مشاور مالیاتی اتاق 
اصناف پس از آن اظهارات، از احتمال تمدید قانون آزمایشی مالیات بر 
ارزش افزوده فعلی برای سال آینده با وجود ایرادهای ساختاری و ماهیتی 
که در سال های اجرای آزمایشی آن بروز کرده، خبر داده است.علی اصغر 
مونسانـ  معاو ن رییس جمهورـ  نیز در این باره گفت: حذف مالیات بر 
ارزش افزوده را نشنیده ام، اما معتقدم اخذ مالیات در گردشگری خوب 
هدفمند نشده اســت، برای همین تالش می کنیم اگر قرار است دولت 
محترم، تخفیف یا معافیتی قائل شود به کمک و تشویق تورهای ورودی 
باشد تا رونق گردشگری را شاهد باشــیم.محمد محب خدایی، معاون 
گردشگری این سازمان که مامور پیگیری تصیح قانون مالیات بر ارزش 
افزوده در گردشگری شده است و این روزها جسله های زیادی را با سازمان 
امور مالیاتی داشته هم خبر حذف مالیات بر ارزش افزوده و پایان اعتبار آن 
را نشنیده است، گفت: به هر حال ما جلسات کارشناسی با سازمان امور 
مالیاتی را خیلی جدی پیگیریم، چون تاکید بر این است که گردشگری 
ورودی صادرات معکوس اســت. تا کنون هم نتایج و پیشــرفت خوبی 
داشته ایم و ســازمان امور مالیاتی برای اصالح بخش هایی از این قانون 
مجاب شده اســت.مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیر مستقیمی است 
که مصرف کننده آن را به همراه بهــای خرید کاال یا خدمات می پردازد 
وفروشنده موظف اســت مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز 
کند. در چند ماه گذشته بسیاری از صاحبان صنعت گردشگری نسبت به 
گرانی نامتعارفی که این مالیات به مسافر تحمیل کرده، به سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری هشــدار داده اند.ابراهیم پورفرجـ  
رییس جامعه تورگردانان ایرانـ  در آخرین گردهمایی تشکل های بخش 
خصوصی گردشگری با برخی مسؤوالن سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی، گردشگری، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه و بعضی 
نمایندگان مجلس با اشــاره به توجیه نداشتن دریافت مالیات بر ارزش 
افزوده در نظر شرکت های خارجی و تهدید آن ها به حذف مقصد ایران، 
گفته بود: شرکت های خارجی نسبت به این پول اضافه که همزمان باید 
به هتل، رســتوران و آژانس های ایرانی بدهند شاکی هستند و ما را به 

کالهبرداری و سوءاستفاده از قوانین دولتی متهم می کنند. 
تشییع پیكر حجت االسالم مظاهری در اصفهان . عكس: کاظم  قانع 

شناسایی دو قند مهم در ضایعات زعفران 
توسط محققان کشور

| محققان کشــورمان در پژوهشی موفق 
به شناسایی و استخراج دو قند مهم از قسمت های 
دورریختنــی زعفــران شــدند.در طی چند دهه  
گذشته در بین جوامع بشری استفاده از گیاهان 
با کاربردهای مختلف از قبیل دارویی و صنعتی 
رشد روزافزونی داشته است. داروهای گیاهی برای 
درمان بسیاری از بیماری ها استفاده می شوند که 
دراین بین زعفران با نام علمــی Crocus sativus در زمره مهم ترین 
گیاهان دارویــی است. زعفران از گیاهان بومی و ارزشمند ایران است که 
نقش قابل توجهی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق خراسان جنوبی 
و مرکزی پیدا کرده است. با این  حال تنها قسمت مورد اســتفاده زعفران، 
کالله و ناحیه  انتهایی خامه گل اســت و سایر قسمت ها به عنوان ضایعات 
دور ریخته می شــود و تاکنون از ضایعات زعفران صرفاً ترکیبات غیر فرار، 
فالونول ها و آنتوسیانین ها جداســازی شده اند. به گزارش کائنات و به نقل 
از ایسنا، محققان کشورمان از دانشــگاه بیرجند به منظور استفاده بهتر از 
ضایعات این گیاه مهم، پژوهشــی را به انجام رسانده اند که نتایج آن در دو 
فصل نامه »پژوهش های زعفران« وابســته به همان دانشگاه منتشر شده 
است.در این پژوهش، محققان ضایعات زعفران را از مزارع اطراف بیرجند 
جمع آوری کردند. ســپس عصاره های متانولی، اتانولی و آبی را به صورت 
جداگانه از گلبرگ و پرچم منجمد شده این گیاه تهیه کردند. تســت های 
کیفی کربوهیدرات از طریق تســت های مختلف انجام شد. سپس با کمک 
حالل های مناسب و با روش موسوم به TLC قندهای موجود در ضایعات 
استخراج شده و درنهایت نوع این قندها با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی 
گازی-طیف ســنج جرمی یا GC-MS تعیین شــد.طبق نتایجی که بر 
اساس طیف های به دســت آمده از تکنیک GC-MS و قطعات جداشده  
حاصل از آن به دســت آمد، محققان توانســتند حضور دو قند موسوم به 
»D- آلوز« و »لوگلوکوسان« را در ضایعات زعفران برای اولین بار به اثبات 
برسانند.»لوگلوکوســان« یک ترکیب آلی اســت که از کربوهیدرات هایی 
مانند نشاسته و سلولز ایجاد می شود و به عنوان یک ردیاب شیمیایی برای 
سوزاندن زیســت توده ها مورداســتفاده قرار می گیرد. »آلوز« نیز ازجمله 
قندهای کمیاب به شمار میرود. اگرچــه این قند در بافتهای دســته ای 
از گیاهان یافت می شــود، اما نقش و متابولیسم آن در گیاهان به درستی 

شناخته نشده است. 

 اندازه  گیری داروی قند در مایعات بدن
با نانوجاذب های ساخت محققان کشور

| پژوهشگران دانشگاه یاسوج به ساخت 
نانوجاذب هایی دســت یافتند که قــادر به تعیین 
میزان باقیمانده نوعــی داروی کنترل قند خون با 
یک روش ســاده اســت.میزان و دوز مصرفی دارو 
رابطه مستقیمی با بهبود بیماری و یا اثرات جانبی 
 ،)GB( دارو دارد. یکی از این داروها گلیبن کالمی
داروی کاهش دهنده قند خون خوراکی است که 
به طور گسترده ای برای درمان دیابت نوع 2 به کار گرفته می شود.به گزارش 
کائنات و به نقل از ایسنا، به منظور تعیین میزان باقیمانده این دارو محققان 
دانشگاه یاسوج نانو جاذب هایی را عرضه کردند.پروفسور مهراورنگ قائدی، 
عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج با تاکید بر اینکه باقیمانده  داروها در مایعات 
بیولوژیک بدن )مانند ادرار و خون( رابطه  مستقیمی با میزان دوز مورد نیاز 
بدن و در نتیجه سالمت انسان دارد، گفت: اما از آنجایی که مایعات بیولوژیک 
بافت پیچیده ای دارند،      اندازه گیری دارو به صورت مستقیم امکان پذیر نیست 
و نیاز به یک مرحله  آماده  سازی مؤثر جهت پیش تغلیظ و تمیزسازی دارو 
دارد.وی یکی از روش های معرفی شده در این زمینه را استخراج فاز جامد 
با استفاده از جاذب های گزینش پذیر دانست و یادآور شد: بر این اساس در 
این پژوهش نانوجاذبی بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی تهیه شد که می تواند 
مرحله  پیش تغلیظ نمونه را با راندمان باالیی به اتمام برســاند.قائدی اضافه 
کرد: با روش به  کارگرفته شده معایب پلیمرهای قالب مولکولی متداول به 
طور چشمگیری بهبود یافت که منجر به نتایج تجزیه ای با ارزشی شده است.
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وجود 3 گسل  فعال دریای خزر در کشور
| در دریای خزر تعدادی گســل 
وجود دارد که به گفته محققان ۳ گســل 
فعال ایــن حوزه در خاک ایران کشــیده 
شــده اســت و توان لرزه زایی و احتمال 
سونامی در آن وجود دارد.محققان کشور 
معتقد هســتند داده های تاریخی موجود 
نشــان می دهند حدود 1۳ سونامی مهم 
در منطقه دریای خزر ثبت شده  است، که 
اکثر آنها در نواحی مرکزی خزر به وقوع پیوسته اند.لرزه خیزی قابل توجه ناحیه 
خزر مرکزی ناشــی از وجود یک ناحیه فرورانش در این منطقه است از این رو 
احتمال وقوع سونامی در صورت وقوع زمین لرزه هایی با بزرگای حدود  8 در  آن 
ناحیه بسیار زیاد است.این محققان بر این باورند بر اساس این واقعیات احتمال 
رویداد گل فشان، زمین لغزه و زمین لرزه و به تبع آنها احتمال تشکیل امواج بلند 
سونامی، البته نه به شدت ســونامی اقیانوسی، در دریای خزر وجود دارد. دکتر 
محمد مهدی خطیب، رئیس هیأت مدیره انجمن زمین ساخت و زمین شناسی 
ســاختمانی ایران در گفت وگو با خبرنگار ایســنا، با اشاره به گسل های کشیده 
شده در دریای خزر گفت: گسل هایی در جنوب دریای خزر وجود دارد که تحت 
عناوین گســل های »خزر«، »جنوب خزر« و »شمال البرز« از آنها یاد می شود؛  
این گسل ها میان رشته کوه های البرز و پوسته خزر قرار دارند.وی با بیان اینکه 
این گسل ها در نقشــه های تکنوتیکی ایران آورده شده اند، اظهار کرد: همه این 
گسل ها جزو گسل های فعال محسوب می شــوند و آثار فعالیت این گسل ها از 
سوی زمین شناســان مورد مطالعه قرار گرفته اســت.خطیب با تاکید بر اینکه 
بررسی های تاریخی نشان از رخدادهای زمین لرزه های متعدد بر روی این گسل ها 
دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس داده های موجود به دست آمده از زمین لرزه های 
تاریخی و هم زمین لرزه های دســتگاهی نشان می دهد که کانون این زلزله ها بر 
روی این گسل ها واقع شده است و باعث زمین لرزه های متعددی شده اند.رییس 
هیات مدیره انجمن زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانی ایران اضافه کرد: با 
توجه به شرایطی که این گسل ها دارند، پتانسیل لرزه خیزی هم برای آنها متحمل 
است و احتمال حرکت مجدد و رخداد زمین لرزه بر روی این گسل ها وجود دارد.

به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا، ســونامی ایران تنها محدود به دریای خزر 
نمی شــود، بلکه در دریای عمان در محدوده منطقه مکران نیز گسل های فعال 

زیادی وجود دارد که احتمال زلزله های اقیانوسی در آن وجود دارد.

ساخت خودرو تمام خودران بدون فرمان و پدال
| شرکت خودروسازی جنرال موتورز 
در نظر دارد تا سال 2019 اولین خودرو تمام 
خودران و بدون فرمان یا پــدال خود را ارائه 
دهد.شرکت خودروسازی جنرال موتورز اعالم 
کرد که بنا دارد تا سال 2019 تولید خودروهای 
خودران را که در آن ها از کنترلگرهای سنتی 
مانند فرمان یا پدال استفاده نمی شود به حجم 
انبوه برساند . بیانیه جنرال موتورز در این زمینه 
یک اتفاق مهم برای آینده خودروســازی از جانب یکی از سه شرکت بزرگ صنعت 
خودروسازی آمریکا اســت و مطمئنا باعث تقویت این صنعت در آستانه نمایشگاه 
خودرویی » دیترویت « )Detroit( درهفته آینده خواهد شد.به گزارش کائنات و 
به نقل از ایسنا ، این خودرو، نســل چهارم مدل تمام الکتریکی و خودران شورولت 
»بولت« است که به تازگی در جاده های عمومی » سانفرانسیسکو « و » فینیکس « 
)مرکز ایالت آریزونا( آمریکا در حال آزمایش اســت.دان امان، رئیس جنرال موتورز 
گفت: این لحظه ای هیجان انگیز درتاریخ خودروهای خودران برای توسعه انبوه این 
خودروها و تولید اولین خودرو بدون کنترلگرهای رانندگی است. و ما باید این خبر را 
به همه اعالم کنیم.جنرال موتورز قصد دارد تا با عرضه خودروهای تمام خودران در 
یک زمان کوتاه، رقبای قدیمی و جدید خود را برای ساخت و راه اندازی اتومبیل های 
رباتیک به یک رقابت بزرگ دعوت کند. پیش از این شرکت خودروسازی فورد اعالم 
کرده بود که تا سال 2021 یک خودرو خودران و مستقل از فرمان و پدال ارائه خواهد 
کرد. این در حالی است که » پروژه خودروسازی گوگل « )Waymo( در حال آماده 
سازی اولین سرویس کرایه آنالین خودرو در » فونیکس « با ناوگان متشکل از مینی 
ون های تمام خودران است. گرچه که این خودروها همچنان فرمان و پدال دارند.  امان 
اظهار کرد که این شرکت در پی برآوردن استاندارها به شکل دیگری است. یک خودرو 
بدون فرمان نیازی به ایربگ در بخش فرمان ندارد و کاری که ما باید انجام دهیم این 
است که در دو سمت مســافر ایربگ قرار دهیم. پس این روشی متفاوت برای تامین 
استانداردها است و درخواست آن در انتظار تایید است.تاکنون جنرال موتورز گزارشی 
از بروز تصادف نداشته است اما در هر یک از این خودروهای خودران دو عدد دستگاه 
ضبط اطالعات برای ذخیره و محافظت از اطالعات به هنگام وقوع تصادف، وجود دارد. 

 اروپا به دنبال ساخت ابر رایانه های
کالس جهانی

| دانشــمندان اروپایی از قرض 
گرفتــن ســخت افزارهای خارجی برای 
انجــام تحقیقات در ســطح پیشــرفته 
خسته شــده اند و می خواهند خودشان 
دســت بــه ســاختن ابررایانــه بزنند.
ابررایانه ها)ســوپرکامپیوترها( یک ابزار 
تحقیق بســیار مهم در زمینه پزشکی، 
هوانوردی، ربات ها و ســالح ها هستند، 
اما فقط ســه بازیکن غالب وجود دارد: آمریکا، ژاپــن و چین.اکنون اروپایی ها 
احساس می کنند به اندازه کافی این وضعیت را تجربه کرده اند و از برنامه های 
خود برای توســعه تکنولوژی در این زمینه به میــزان 1.2 میلیارد دالر اعالم 
کرده اند.» اندروس آنشــیپ « عضــو عالی رتبه کمیســیون اروپا گفت: هدف 
این است که تا ســال 2۳-2022 ماشین های پیشــرفته خود را توسعه دهیم 
که بتوانند یک میلیاردها محاســبه در ثانیه انجــام دهند.به گزارش کائنات و 
به نقل از ایســنا، کمیســیون اروپا )EC( نقش قوه مجریه را در اتحادیه اروپا 
ایفا می نماید. این کمیسیون مسئول پیشنهاد قوانین، اجرای تصمیم گیری ها، 
تنفیذ پیمان نامه ها و روی هم رفته انجام کارهای روزمره اتحادیه اروپا اســت.
ساختار کمیســیون اروپا به صورت کابینه ای متشــکل از 27 نماینده یا عضو 
کمیسیون است و هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارای یک نماینده در 
کمیسیون اروپا هستند. این نمایندگان نه برای پیگیری منافع کشور خود، بلکه 
در راه تحصیل منافع همه اتحادیه اروپا فعالیت می کنند.دفتر اصلی کمیسیون 
اروپا در شهر بروکسل پایتخت بلژیک قرار دارد.چین دارای سریع ترین ابررایانه 
جهان موسوم به »Sunway TaihuLight« با 9۳ پتافالپس)9۳ میلیون 
میلیارد یا 10 به توان 15 عملیات نقطه شناور در هر ثانیه( قدرت محاسبه است.

فالپــس)FLoating point OPerations per Second( به معنی 
»عملیات نقطه شــناور در ثانیه «، مقیاسی برای ســنجش کارایی پردازشگر 

رایانه ها است.

پژوهش بی سابقه دانشمندان استرالیایی 
درباره مکانیزم بیهوشی

| دانشــمندان اســترالیایی طــی 
پژوهشی مشخص کردند در هنگام بیهوشی 
چه اتفاقاتــی در مغــز رخ می دهد.ما به رغم 
استفاده گسترده از بیهوشی، هنوز از چگونگی 
کارکرد آن اطالع دقیقی نداریم. دلیل نداشتن 
درک کافی از مکانیزم بیهوشی، نداشتن درک 
درســت از چگونگی کارکرد هوشیاری است.

پژوهشــی جدید که در » دانشگاه کوئینزلند 
« )University of Queensland( انجام شــد، مشخص می کند در هنگام 
بیهوشی عمومی دقیقا چه اتفاقی در مغز می افتد. این فرآیند بسیار پیچیده تر از به 
خواب رفتن است.» کیت کول آدامز « )Kate Cole-Adams( در کتاب اخیر 
 Anesthesia: The Gift of( »خود »بیهوشی: هدیه فراموشی و راز هوشیاری
Oblivion and the Mystery of Consciousness(، داســتان های 
عجیب و ناامیدکننده ای درباره افرادی که در هنگام بیهوشی چیزهایی می شنوند یا 
شکل های عجیبی از هوشیاری را تجربه می کنند، بازگو می کند.به گزارش کائنات و 
به نقل از ایسنا، براساس نظریه های غافل گیرکننده این کتاب، ما می توانیم در طول 
بیهوشی عمومی، بیش از هنگامی که هوشیاریم، متوجه اطراف خود باشیم و موضوع 
ترسناک تر این مفهوم است که بیهوشی، اساســا خاطرات مان را بازسازی می کند.
پژوهش های انجام شده در طول دهه گذشته نشــان می دهد که بیهوشی با مختل 
کردن توانایی مغز برای ارتباط با خودش، منجر به عدم  هوشــیاری می شود.به نظر 
 )cortex(» می رسد جلوگیری از ارتباط بین نواحی گوناگون در قشر » کورتکس
مغز، منجر به از بین رفتن هوشیاری می شود.همچنین به نظر می رسد این موضوع 
منجر به تاثیرات جانبی عجیبی مانند از دســت دادن حافظه و نقص شناختی پس 

از بیهوشی شود.

اینفوگرافی

گوشه و کنار
چه خبر


