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نامه انیشتین
 2.9میلیون دالر فروخته شد

نامه انیشتین به یک فیلســوف آلمانی در حراجی در نیویورک به قیمت  2.9میلیون دالر فروخته شد .به گزارش مهر ،این
نامه  1.5صفحه ای در سال  ۱۹۵۴میالدی نوشته شده است و خطاب به اریک گاتکیند فیلسوف آلمانی است و در آن به
موضوعاتی درباره علم و دین و ارتباط آن با مفهوم زندگی می پردازد.

...
دریچه

حضور امام جمعه تبریز در
مغازه پیرمرد چای فروش
ِ
انصاف
انتشار تصویری از این پیرمرد با
تبریزی در وزن کردن پاکت خالی چای
مورد توجه حجت االسالم آل هاشم امام
جمعه شهر تبریز قرار گرفت که دیروز با
حضور در مغازه او ،از وی قدردانی کرد.

...

علمیوفناوری
 80درصد رنگ های ترافیکی
برای محیط زیست مضر هستند
حاجیان  -مدیر گروه رنگ پژوهشگاه پلیمر
وپتروشیمی ایــران با بیان این که مصرف
ساالنه رنگ های ترافیکی در کشور بین
 40تا  50هزار تن است ،افــزود :این رنگ
ها حالل های آسیب زننده زیــادی را وارد
محیط زیست می کند به طــوری که طبق
بــرآوردهــا بیش از  80درصــد رنــگ های
ترافیکی برای محیط زیست مضر هستند.
دکتر میر عابدینی در پنجمین همایش ملی
رنگ های ترافیکی ،خط کشی و ایمنی راه
ها با بیان این که امروز محیط زیست قربانی
رنگ های حالل پایه شده است ،افزود :یکی
از معضالتی که در این رنگ ها با آن روبه رو
هستیم ،استفاده از رنگ های حالل پایه
است که در کشورهای پیشرفته منسوخ شده
است اما در کشور ما استفاده از این رنگ ها
همچنانادامهداد.ویتاکیدکرد :هماکنون
به ازای هر کیلوگرم رنگ ترافیکی حالل پایه
حدود  300تا  500گرم حالل وارد محیط
زیست می شود و اگر آمار تقریبی بین  10تا
 15درصد مصرف رنگ های کشور را که به
رنگ های ترافیکی اختصاص دارد در نظر
بگیریم ،مقدار قابل توجهی می شود.

شست وشوی حرم امام رضا(ع)
با شوینده نانویی
آستان قدس بــرای شست وشــوی حرم امام
رضــا(ع) از مــواد شوینده نانویی تولید شده
در یــک شرکت دانــش بنیان استفاده می
کند.به گــزارش ستاد توسعه فناوری نانو،
ماهانه نزدیک به پنج ُتــن نانوشوینده یک
شرکت دانــش بنیان توسط آســتــان قدس
رضوی برای شست وشوی حرم امام رضا(ع)
استفادهمیشود.اینشرکت تولیدکننده مواد
شوینده نانویی یکی از تأمینکنندگان مواد
شوینده مورد استفاده در حرم امام رضا(ع)
است.بهتاش هدایتی ،مدیر ایــن شرکت
درباره همکاری آن با آستان قــدس گفت:
ماهانه حدود پنج تن از مواد شوینده نانویی
را به آستان قدس تحویل میدهیم تا برای
شست وشــوی حرم استفاده شــود .به دلیل
فرموالسیون نانویی این محصول ،استفاده
از آن سطح را تخریب نمی کند و اثرمنفی
روی آن نــم ـیگــذارد.وی افـــزود :ایــن مــواد
شوینده نانویی برای استفاده در منازل،
هتلها ،رستورانها و بیمارستانها بسیار
مناسب اســت و میتواند جایگزینی برای
دیگر شویندهها باشد به طوری که بر خالف
مواد شوینده و سفیدکننده رایج که معمو ًال
برای پوست خطرناک است و عوارض جانبی
برای سالمتی فرد دارد ،برای استفاده از این
شوینده نانویی نیاز به محافظ یا دستکش
نیست؛ چرا که پایه آن گیاهی است .در این
فناوری از روغــن کرچک و صمغ درخــت ُبنه
استفاده شده که در مقیاسنانومتری درآمده تا
اثربخشی آن افزایش یابد .این شوینده عالوه بر
خواص تمیزکنندگی ،آنتیباکتریال نیز هست
و به دلیل گیاهی بــودن ،کام ً
ال ایمن است.
هدایتی گفت :هم اکنون این محصول برای
بازارهایخارجیجذابیتزیادیداردکهدلیل
این امر ویژگیهای خاص این محصول است.

...

کاهش سن مصرف دخانیات به  ۱۲تا  ۱۳سال
عضو هیئت مدیره و معاون بازاریابی و فروش
شرکت دخانیات ایــران گفت :مصرف ساالنه
سیگاردرکشوربین 65تا 70میلیاردنخاستکه
نسبتبه 10سالگذشتهافزایشنشانمیدهد.
ابراهیم نصراللهی دیروز چهارشنبه در حاشیه
آیین تکریم و معارفه رئیس اداره دخانیات استان
بوشهر به ایرنا افزود :میزان مصرف سیگار درسال
1387درکشور  52میلیارد نخ بود که امروز 18
میلیارد نخ افزایش یافته اســت.وی اظهار کرد:
این میزان افزایش مصرف سیگار در کشور بیانگر
ایــن اســت که نهادهای متولی کاهش مصرف
دخانیات،دراینبخشموفقنبودهاند.ویدرباره
مصرف تنباکو در کشور بیان کرد :براساس آمارها
در  10سال گذشته میزان مصرف تنباکوی میوه
ای در کشور دو هزار تن بود این درحالی است که
امروز این آمار به  15هزار تن رسیده است.وی
گفت:با وجود این که ضرر و زیان ناشی از تنباکوی
میوه ای به مراتب از تنباکوی سنتی بیشتر است
ولی میزان استقبال از مصرف این نوع تنباکو به
مراتب افزایش یافته است.عضو هیئت مدیره و
معاون بازاریابی و فروش شرکت دخانیات ایران
افزود :در سال های گذشته قبح مصرف دخانیات
به ویژه در میان بانوان کم شده و به نحوی است که
امروز در خانواده ها ،محافل عمومی و پارک ها به
صورتجمعیاقدامبهاستفادهازقلیانمیکنند.

اخبار

▪کاهش سن سیگاری ها

وی تاکید کــرد :بــراســاس آمــارهــا سن مصرف
دخانیات در کشور به  12تا  13سال رسیده است
و این زنگ خطری برای خانواده ها به شمار می
رود.نصراللهی با بیان این که شرکت دخانیات
به دنبال افزایش مصرف کاالی دخانی نیست،
افــزود :این شرکت تالش می کند سیگاری که
ضرر و زیان کمتری دارد مصرف شود نه سیگاری
که به صورت قاچاق وارد می شود و افزون بر زیان
های اقتصادی و فرهنگی ضررهای بهداشتی
نیز به دنبال داشته باشد.نصراللهی اظهار کرد:
سیگار قاچاق به دلیل داشتن آلــودگــی های
سمی مختلف از جمله آمونیاک ،ماده موجود در
سم مرگ موش و فلزات سنگین به شدت سرطان
زاست.وی بیان کرد 20 :درصد مصرف سیگار
کشور به صورت قاچاق وارد می شود که در سال
های مختلف این آمار تغییر می کند.نصراللهی
یادآور شد :با باالرفتن قیمت ارز میزان قاچاق
سیگار در کشور کاهش یافت ولی با کاهش نرخ
ارز قاچاق این بخش باردیگر افزایش یافته است.
وی گفت :با توجه به واگذاری شرکت دخانیات
به صندوق بازنشستگی فوالد و سهام عدالت و
گرفتن وظیفه حاکمیت از آن ،موضوع مبارزه با
قاچاق دیگر به صورت جدی متولی ندارد.این
مقاممسئولیادآورشد:هرچندمرکزبرنامهریزی

امکان تحصیل همزمان در
 2رشته در دانشگاه آزاد فراهم شد

و نظارت بر دخانیات کشورمتولی این امراست
اما با توجه به محدودیت نیرو و وظایف متعدد،
کار برای آن ها سخت اســت.وی گفت :قاچاق
دخانیات با توجه به وجود شبکه های مافیایی
و پیچیده درسطح وسیعی انجام می شود و این
شرکت آمادگی دارد که در بخش مبارزه با این
پدیده ورود کند.
▪تولید  12میلیارد نخ در کشور

نصراللهی گفت :شرکت دخانیات کشور سال
گذشته  12میلیارد نخ سیگار تولید کرد که در

برنامه دارد این میزان را به  15میلیارد نخ برساند
و با توجه به این که  70درصد مواد اولیه تولید
سیگار وارداتــی است به دلیل مشکالت ارزی و
اقتصادی با واردات این مواد دچار مشکل شدیم.
وی اف ــزود :براین اســاس پیش بینی می شود
شرکت دخانیات امسال  10میلیارد نخ سیگار
در کشور تولید کند.نصراللهی با اشاره به قدمت
شرکت دخانیات اضافه کــرد :حمایت از تیم
های ورزشی و ساخت بیمارستان ،درمانگاه و
دیگر کارهای خیریه ای از جمله برنامه های این
شرکت است.

در نشست بحران جنسی در ایران بیان شد

 20میلیون نفردرکشور برای تامین نیاز جنسی خود دچار مشکل هستند
مسئول مرکز مطالعات تحقیقات زنان حوزه
علمیه قم گفت ۱۳ :میلیون مجرد قطعی ،چهار
میلیون زن بیوه و  3.2میلیون پسر  ۱۵تا ۲۰
سال مجرد در جامعه وجود دارند که این آمارها
نشان می دهد در مجموع  ۲۰میلیون نفر در
کشور برای تامین نیاز جنسی خود دچار مشکل
هستند .حجت االسالم محمدرضا زیبایی نژاد
در نشست بحران جنسی در ایران با ارائه آماری
از دانش آموزان تصریح کرد :بر اساس بررسی
که سال  ۹۴انجام شد ،یک سوم پسران و ۲۷

درصد دختران دانشآموز تجربه رابطه جنسی
دارند.وی با اشاره به آمار مرکز مشاوره دانشگاه
های کشور که در سال  ۹۶روی دانشجویان
تحقیقی انجام داد ،خاطرنشان کــرد :این
بررسی نشان داد حدود  1.4درصد پسران و
 1.5درصد دختران نیز پیش از ازدواج رابطه
جنسی را تجربه کــرده انــد .وی گفت :این
جمعیت حدود  ۲۰میلیونی در تامین نیازهای
جنسی خود دچار مشکل هستند چراکه هیچ
سیاستگذاری در این زمینه وجود ندارد .وی با

اشاره به این که دولت انگلستان برای جمعیت
مجرد  ۹میلیونی کشورش یک وزارت تنهایی
ایجاد کــرده اســت ،افـــزود :ما هیچ سیاست
خاصی برای  ۲۰میلیون جمعیت جوان خود
در این زمینه نداریم .برونی اظهار کرد :میان
سن بلوغ جنسی تا ازدواج به صورت میانگین
 ۱۳سال فاصله افتاده است و رفتارهای غلط
جنسی این افراد که در جامعه رها شده اند پس
از  ۱۳سال تبدیل به نگرش غلط میشود.وی
با بیان این که در زمینه جنسی تحوالت زیادی

در کشور در حال رخ دادن است ،بیان کرد:
بحث آموزشهای جنسی که در سند ۲۰۳۰
مطرح است ،قسمت هایی از آن آموزش های
عام است که در این موضوع جای بحثی نیست.
زیرا همان طور که گفته شد ،آموزش جنسی
نیاز جامعه است اما در زمان مناسب باید اجرا
شــود .در سند  ۲۰۳۰موضوعی کــه باعث
اختالف دیدگاه و مشکل اصلی ماست ،اهداف
و ادبیات تربیت جنسی است که در این سند
بیان شده است.

از میان خبرها
زعفران ارگانیک تولید شد

زعفران ارگانیک در یک شرکت دانش بنیان به تولید رسید که این محصول تا کنون به کشورهای
اروپایی و آمریکا صادر شده است.ندا تقوی ،مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان تولید کننده
محصوالت ارگانیک به مهرگفت :این پروژه در یکی از روستاهای توابع استان خراسان رضوی
اجرایی شد .کل کشاورزهای منطقه در قالب مدیریت گروهی کشاورزان تحت کنترل قرار
گرفتند و نزدیک به  ۴۵۰هکتار از اراضی و مزارع زیر نظر این شرکت زعفران کشت میکنند.
در این شرکت درصــدد بودیم که زعفران ارگانیک را با هدف تولید فــراورده های طبیعی
داشته باشیم که موفق شدیم به این مهم دست یابیم.وی افزود :مهم ترین هدف ما حذف
عوامل شیمیایی در چرخه تولید زعفران بوده است ،از این رو در پروسه تولید به هیچ عنوان از
کودهای شیمیایی ،سموم علف کش و دیگر مواد شیمیایی استفاده نکردیم.

آیتا ...نوری همدانی:ادارات باید جایی برای رفع مشکالت مردم باشد

یکی از مــراجــع تقلید بــا بــیــان ایــن کــه جلسات مــســئــوالن بــایــد خـــارج از وقــت اداری
برگزار شــود تا مــردم در زمــان اداری بتوانند امــور خــود را پیگیری کنند ،افــزود :ادارات
خــانــه مــلــت اســـت و بــایــد بــــرای رفـــع مــشــکــات مــــردم اهــتــمــام الزم صــــورت گــیــرد.
به گزارش فارس از قم ،آیت ا ...حسین نوری همدانی از مراجع عظام تقلید دیروز در درس خارج
فقه در مسجد اعظم قم ،اظهار کرد :بین مردم و مسئوالن حق بزرگی وجود دارد و باید بین این
دو ارتباط شکل بگیرد.وی با بیان این که بیاعتنایی کردن به مردم بر خالف معارف دینی است،
خاطرنشان کرد:مسئوالن باید امور مردم را تسهیل کنند و به آن ها سخت نگیرند.این مرجع
تقلید با بیان این که پشت میز نشستن و ایجاد فاصله بین مسئوالن و مردم صحیح نیست ،افزود:
ادارات خانه ای برای ملت است و باید در این مراکز مشکالت مردم بررسی و حل شود.

دبیر شورای ملی ایمنی زیستی اعالم کرد:

کشت پنبه تراریخته درانتظارکسب تاییدیه وزارت بهداشت
حاجیان  -دبیر شورای ملی ایمنی زیستی با
اعالم موافقت سازمان حفاظت محیط زیست
با کشت انبوه پنبه تراریخته در کشور خاطر
نشان کــرد :پنبه تراریخته بــرای رهاسازی،
نیازمند دریافت تاییدیه سه دستگاه سازمان
محیط زیــســت ،وزارت کــشــاورزی و وزارت
بهداشت اســت کــه تــا کنون ســازمــان محیط
زیست موافقت خود را در این زمینه اعالم کرده
است و منتظر کسب تاییدیه وزارتخانه های
بهداشت و جهاد کشاورزی برای رها سازی
این محصول هستیم .دکتر خوش خلق سیما
دبیر وسخنگوی شورای ملی ایمنی زیستی روز
گذشته در نشستی خبری در پاسخ به سوال
خراسان درباره موانع دریافت تاییدیه و کشت
محصوالت برنج وپنبه تراریخته گفت :هنوز

5

برای کشت برنج تراریخته درخواستی اعالم
نشده اســت امــا پنبه تراریخته مــدت هاست
رونــد بررسی را بــرای دریافت تاییدیه کشت
در سه نهاد ســازمــان محیط زیست ،وزارت
بهداشت وجهاد کــشــاورزی طی می کند که
سازمان حفاظت محیط زیست موافقت خود

را با کشت انبوه پنبه تراریخته در کشور اعالم
کرده است .وزارت بهداشت نیز اعالم کرده که
با کشت این محصول برای مصارف بهداشتی
موافق اســت امــا بــرای مصارف خوراکی این
محصول نیازمند بررسی های بیشتری است
از ایــن نظر ایــن محصول در وزارت بهداشت

در انتظار دریافت تاییدیه است و امیدواریم
بعد از دریافت تاییدیه وزارت بهداشت ،مجوز
وزارت جهاد و کشاورزی را نیز برای کشت و
رها سازی این محصول دریافت کنیم.محمود
توالیی رئیس کارگروه تخصصی ایمنی زیستی
ســازمــان حفاظت محیط زیست نیز در این
نشست گفت :هم اکنون به جز پنبه ،تاکنون
درخواست صدور مجوز برای محصول دیگری
به کارگروه ایمنی زیستی محیط زیست نرسیده
است .وی افزود :ما بر مبنای استاندارد اروپا و
کشورهای آسیایی و آمریکا ،مستندات مربوط
به کشت پنبه تراریخته را ارزیابی و در نامه ای
ســواالت خود را به کمیته صدور تراریخته در
وزارت جهادکشاورزی ارســال و پاسخ های
علمی مرتبط را دریافت کردیم.

مرکز حمایت از استارت آپها
در ایران ایجاد میشود

حضور دانشآموزان در برنام ه پنجشنبه و جمعه
مدارس اجباری نیست

اپراتورها به جای خام فروشی
به تولید محتوا روی بیاورند

وزیــر ارتباطات با اشــاره به توافق روز گذشته با کشورهای
آذربایجان ،روسیه و ترکیه درباره ایجاد مرکز حمایت از استارت
آپها در ایران ،افزود :آمار نشان میدهد سال گذشته ۲۳،هزار
استارت آپ در ایران فعال بودهاند ،در حالی که این تعداد چهار
سال پیش فقط  ۴۰۰۰استارت آپ بود و این عدد همچنان در
حال رشد است.به گزارش ایسنا ،جهرمی در کنفرانس «نوآوری
کاسپین» گفت :دوره بازی با حاصل جمع صفر برای کشورها
به پایان رسیده است و کارآفرینان با نوآوری در حال پرکردن
شکاف دیجیتال هستند و ابزار اصلی این توسعه  ICTاست.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت :هیچ اجباری
برای حضور دانشآموزان در برنامههای روزهای پنجشنبه و
جمعه مدارس نیست .رضوان حکیمزاده به فارس گفت :ساعت
حضور دانشآموزان در مدارس مشخص است و ساعات درسی
رسمی در روزهای موظف مدارس برگزار میشود .حکیمزاده
اضافه کرد :اگر موردی باشد که دانشآموزان مجبورباشنددر
روزهای پنجشنبه و جمعه به مدرسه بروند و حتی خانوادهها به
اجبار برای حضور دانشآموزان در این روزها به مدرسه هزینه
پرداخت کنند ،پیگیری میکنیم.

دبیر جشنواره کــودک آنالین با اشــاره به این که هم اکنون
اپراتورها در کشور بر سر خام فروشی اینترنت با هم رقابت
میکنند،گفت :اپــراتــورهــای ارتباطی کشور باید به تولید
محتوا روی بیاورند .به گــزارش وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات،سید جمال هادیان در جلسه شورای سیاست گذاری
این جشنواره اظهارکرد :هم اکنون اپراتورها در کشور بر سر خام
فروشیاینترنتباهمرقابتمیکنند درحالیکهانتظارمیرود
به جای خام فروشی به سمت تولید محتوا در فضای مجازی که
امروز کمبود آن به شدت احسال می شود ،روی بیاورند.

بــر اســـاس مصوبه شـــورای بــرنــامـهریــزی
دانشگاه آزاد اســامــی ،امــکــان تحصیل
هــمــزمــان در دو رشــتــه تحصیلی در این
دانــشــگــاه فــراهــم شــد.بــه گـــزارش روابــط
عمومی دانشگاه آزاد اسالمی ،دویست
و پنجاه و پنجمین جلسه شــورای برنامه
ریزی دانشگاه آزاد اسالمی به ریاست دکتر
محمدمهدی طهرانچی برگزار شد.بررسی
پیشنهاد امکان ادامه تحصیل همزمان در
دو رشته دانشگاه آزاد اسالمی دستوردیگر
این نشست بود که با توجه به شرایط کنونی
جامعهکهبسیاریازافرادعالقهمندبهکسب
تخصص در دو بعد مختلف مانند رشتههای
مهندسی و مدیریت ،پزشکی و حقوق و...
هستند ،با این طرح پیشنهادی موافقت شد
و متقاضیان تحصیل همزمان در دو رشته
دانشگاهی می توانند با پرداخت شهریه
مشروط بر وجود هر دو رشته در یک شهر
به دلیل عدم افت تحصیلی دانشجویان،
ادامه تحصیل دهند.بر اساس این مصوبه،
دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه آزاد
اسالمی و دیگر دانشگا هها و موسسات
آموزش عالی می توانند به طور همزمان در
دو رشته ادامــه تحصیل بدهند.به منظور
کمک به این دسته از دانشجویان ،تسهیالت
ویژههمچونتخفیفشهریه،امکاناستفاده
از مرخصی و سنوات پیشبینی شده است.

سازمان تاکسیرانی:

از برنامه نوسازی  10هزار
تاکسی فقط  ۷۰۰تاکسی
نوسازی شد
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران
با بیان ایــن که قــرار بــود امسال  10هزار
خودرو در تهران نوسازی شود ،افزود :ولی
تاکنون فقط  700تاکسی نوسازی شده
است .به گزارش   فارس    ،قنادان با اشاره
به آمــار ســال قبل افــزود :در ســال گذشته
 4400خــودرو و در ســال  12 ،95هزار
خ ــودرو نــوســازی شــده اســت .وی بــا بیان
ایــن کــه تحویل خـــودروی شخصی بــرای
خـــودروســـازان در اولــویــت اســـت ،ادامــه
داد :در کل کشور ساالنه فقط  330هزار
دستگاه خ ــودروی تاکسی باید نوسازی
شود و این برای خودروسازی که ساالنه دو
میلیون خودرو تولید میکند عددی نیست.
متأسفانه نوسازی ناوگان تاکسیرانی برای
خودرو ساز اولویت ندارد.

مشاهده یک گوزن سفید نادر
در نروژ
یک عکاس نروژی تصاویری را از یک گوزن
نادر شمالی که پوستی کامال سفیددارد،
منتشر کرده است«.مادز نوردسوین»۲۴ ،
ساله اهل اوسلو میگوید که در هوای برفی
در حال پیادهروی با دوستانش در شمال نروژ
بوده که با این بچه گوزن برخورد کرده است.
او پس از انتشار تصاویر این گوزن کمیاب
در اینستاگرام خود نوشت :گوزن تقریبا در
میان برف نامرئی بود!
او گفت :گوزن خیلی به من نزدیک شد و به
چشمان هم خیره شدیم .متوجه شد که من
قصد بدی ندارم برای همین خیلی آرام بود.
رفتارش طوری بود که انگار برای دوربین من
ژست گرفته ...او خیلی کنجکاو و شیرین
بود ،مثل یک کاشف کوچک.

