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توسط محققان رویان محقق شد؛

علمـی

تولید داروی ایرانی بیماری کلیه پلی کیستیک /امکان تشخیص ژنتیکی

محققان پژوهشـگاه رویان توانسـتند در راسـتای تشـخیص
بـه موقـع بیمـاری پلـی کیسـتیک کلیـه گام بردارنـد و از
سـوی دیگـر درصـدد تولیـد دارو بـرای درمان بیمـاری پلی
کیسـتیک کلیه هسـتند.
دکتـر رضـا مقـدس علـی ،عضـو هیئـت علمی پژوهشـکده
سـلولهای بنیـادی پژوهشـگاه رویـان و مجـری طـرح
«درمـان بیمـاری کلیـه پلـی کیسـتیک بـا سـلول بنیادی»
بـه خبرنـگار مهـر گفـت :بیمـاری کلیـه پلـی کیسـتیک یا
اختصـارا ً  PKDیـک بیمـاری ژنتیکی کلیه اسـت که در آن
در دو کلیـه بـه تدریج کیسـتهای متعددی ایجـاد و منجر
بـه نارسـایی کلیـوی میشـوند.
وی بـا بیـان اینکـه در صـدد هسـتیم در قالـب پـروژهای،
دارویـی بـرای درمان این بیمـاری ژنتیکی و ارثی پیشـنهاد
و طراحـی کنیـم ،بیـان کـرد :در ایـن بیمـاری بـه دلیـل
جهـش ژنتیکـی ،کلیههـا کیسـت ایجـاد میکننـد و دچـار
نارسـایی کلیـه میشـوند از ایـن رو الزم اسـت کـه جلـوی
ایـن کیسـتها را بگیریـم.
وی گفـت :امیـدوار هسـتیم تا سـه سـال آینـده بتوانیم این
دارو را در مرحلـه آزمایشـگاهی طراحـی کنیم و سـپس در
مدلهـای حیوانـی آزمایـش کنیم.
عضـو هیئـت علمـی پژوهشـگاه رویـان گفـت :یکـی از
طرحهـای تحقیقاتـی ایـن مرکـز دربـاره تشـخیص ژنتیکی
بیمـاران مبتلا بـه کلیههـای پلـی کیسـتیک «اتوزومـال»
غالب اسـت.
وی بـا اشـاره بـه هـدف ایـن مطالعـه اظهـار داشـت :در
ایـن طـرح بـه بررسـی جهشهـای ژنتیکـی ایـن بیمـاری
میپردازیـم و جهشهـای تأثیرگـذار و بیمـاریزا در ایـن
بیمـاری مـورد مطالعـه قـرار میگیرنـد.
امکان تشخیص ژنتیکی بیماری پلی کیستیک کلیه
ایـن محقـق پژوهشـگاه رویـان افـزود :در حـال حاضـر

امـکان تشـخیص ژنتیکـی ایـن بیمـاری در افـراد مبتلا و
خانوادههـای آنهـا در پژوهشـگاه رویـان فراهم شـده اسـت
و مـا میتوانیـم خیلـی زودتـر از اینکـه ایـن افـراد عالئـم
بالینـی بیمـاری را بـروز دهنـد آنهـا را شناسـایی و تحـت
مراقبـت قـرار دهیـم.
وی ادامـه داد :در ایـن صورت افراد سـالم خانـواده از نگرانی
در میآینـد کـه دیگـر به ایـن بیمـاری مبتال نخواهند شـد
و افـرادی کـه مبتلا هسـتند زودتـر تحـت مراقبـت قـرار
میگیرنـد و دیرتـر بـه سـمت انتهـای بیمـاری میروند.
مقـدس علـی با اشـاره بـه دیگر هـدف این طرح بیـان کرد:
زوجهایـی کـه قصد بچـهدار شـدن دارند و ژن ایـن بیماری
در خانوادهشـان وجـود دارد میتواننـد برای مطمئن شـدن
از داشـتن جنین سـالم ،ایـن آزمایش را انجـام دهند.
بـه گفتـه وی ،البتـه از سـوی دیگـر میتوانیـم بـا ایـن
آزمایـش تشـخیص دهیـم کـه بـرای پیونـد کلیه بیـن فرد
مبتلا و یکـی از اعضـای خانـواده آن ،کلیـه فـرد دهنـده
سـالم اسـت یا خیر .در اصل این آزمایشـگاه ژنتیکی نشـان
میدهـد کـه کلیـه بـرای پیونـد سـالم اسـت و در آینـده
کیسـت تولیـد نمیکنـد.
مقـدس علـی افـزود :ایـن آزمایـش در کشـورهای دیگـر با
قیمـت باالیـی انجـام میگیـرد و انجـام آن بـرای ایرانیهـا
زمـان و هزینـه زیـادی میخواهـد .اکنون مـا آمادگی داریم
کـه ایـن آزمایشـات را بـا هزینه کمتـری به صـورت قطعی
انجـام دهیـم .مجـری طـرح تحقیقاتـی با بیـان اینکـه این
بیمـاری در بیـن خانوادههـای مبتلا شـیوع باالیـی دارد
گفـت :آمـار دقیقـی از مبتالیـان به ایـن بیماری در کشـور
وجـود نـدارد ولی بـه نظر میرسـد که حـدود  ۱۲۰تا ۱۵۰
هـزار نفـر یـا خانواده در ایـران در گیـر این بیماری باشـند.
عضـو هیئـت علمـی پژوهشـگاه رویـان تصریح کـرد :ما هر
چـه بتوانیـم زودتـر ایـن بیمـاری را تشـخیص بدهیـم بهتر

 ۱۰توصیه برای سالمت روانی در استفاده از رسانهها
یک کارشـناس رسـانه با ارائهی  ۱۰توصیه برای سلامت
روانـی در اسـتفاده رسـانهای و شـبکههای اجتماعـی ،بـه
کاربـران پیشـنهاد داده اسـت ،سـطح ارتباطـی خـود بـا
رسـانهها بهخصـوص شـبکههای خبـری را در حـد نیـاز
ضـروری خـود تقلیـل دهنـد .او همچنیـن توجـه بـه این
نکتـه را ضـروری دانسـته اسـت کـه مخاطبـان خبرهـا و
اطالعـات خـود را تنهـا از منابـع موثـق دریافـت کنند.
علیرضـا دبـاغ ـ دکترای فرهنـگ و ارتباطـات ـ با نگارش
یادداشـتی که در اختیار ایسـنا قرار داده اسـت ،به فضای
رسـانهای حال حاضر کشـور و میزان اسـتفاده از رسـانهها
اشـاره کرده و چنین آورده اسـت:
«بـرای بسـیاری از مـا ایرانیـان ،حضـور در شـبکههای
اجتماعـی بـه یـک بخـش مهـم از زندگـی تبدیـل شـده
اسـت .ایـن اپیدمـی به حدی اسـت کـه حتـی فیلترینگ
دولتی نیز نتوانسـته اسـت مانع آن شـود .وقتی سخنگوی
شـورای نگهبـان و اعضای رسـمی کشـور در توئیتری که
فیلتـر اسـت با هـم پیامرسـانی میکنند ،باید دانسـت که
عمـق نفـوذ شـبکههای اجتماعـی در الیههـای مختلـف
اجتمـاع تـا چه انـدازه جدی اسـت.
اما هدف از این نوشـته نقدی سیاسـی ،اجتماعی نیسـت.
حتـی نمیخواهـم دربـاره آثار فرهنگـی این شـبکهها در
ایـن یادداشـت مختصر چیزی بنویسـم؛ چرا کـه ضرورت
دیگـری پیشـامد کرده اسـت که اهمیتـش در حال حاضر
از دیـد بسـیاری مخفـی مانده اسـت و به جـز معدودی از
اسـاتید علـوم ارتباطـات ،کسـی در آن باره هشـدار نداده
اسـت و آن شـیوع خشـونت و نفرتافکنی در بین فعاالن
فضـای مجـازی فارسـی زبـان اسـت کـه کمتریـن اثـر
تخریبـیاش ایجـاد افسـردگی عمومی در جامعه اسـت.
واقعیـت اینجاسـت که در چنـد ماه اخیـر ،خبرهای بد به
شـکل فزاینـدهای در کشـور بـه گـوش میرسـد؛ وقایعی
کـه هضـم روانـی هر یـک از آنها بـه ماهها وقت نیـاز دارد
امـا متأسـفانه دسـت تقدیـر چنان رقـم خورده اسـت که
هنـوز آوار نخسـتین حادثـه را برنداشـته ،فاجعـهای دیگر
بـر سـرمان خـراب میشـود .درک ایـن مصایـب از قدرت
و تـوان هـر انسـانی سـاخته نیسـت .بیشـک محققـان
و جامعهشناسـان متوجـه ایـن نکتـه بـوده و هسـتند و
مطالعـات خویـش را بـر رفتارهـای اجتماعـی متمرکـز
کـرده و میکننـد همانطـور که جمعـی از روانشناسـان و
فعـاالن حوزهی سلامت روانی نیـز در نامهای سرگشـاده

درخصـوص وضعیـت روحـی و روانی حاصـل از این وقایع
هشـدار دادهاند ».این پژوهشـگر علوم ارتباطـات در ادامه
مطلـب خـود اذعـان کرده اسـت« :ایـن حجـم از تخریب
روحـی و روانـی در رسـانههای گروهـی و بهخصـوص در
شـبکههای اجتماعی به مرز هشـدار نزدیک شـده اسـت؛
و ایـن موضـوع سـن آسـیب روانـی مخاطبان رسـانه ها و
کاربـران اینترنـت را از سـطح کـودک و نوجـوان به سـن
بزرگسـال افزایش داده اسـت .اگر سـازمانی مانند سازمان
کنتـرل آلودگـی هـوا بـرای سـنجش آلودگـی روانـی
رسـانهای وجـود داشـت حتمـاً بـه تمـام سـنین هشـدار
مـیداد کـه در اسـتفادهی رسـانهای اعـم از صداوسـیما،
ماهوارههـا و شـبکههای اجتماعـی احتیاط کننـد؛ زیرا به
سلامت ایشـان صدمـه وارد خواهد شـد ».دباغ بـا تاکید
بـر اینکـه کـه منظـور در ایـن نوشـته نـه یـک روزنامه یا
مجلـه یـا شـبکهی خـاص رادیویـی یـا تلویزیونـی اسـت
بلکـه تمامـی رسـانههای داخلـی و خارجـی و شـبکه
هـای اجتماعـی اعـم از کانالهـای تلگرامـی یـا گروههای
واتسآپـی و صفحـات اینسـتاگرام بـا تمـام گرایشهـای
سیاسـی ،اجتماعـی گوناگون را شـامل میشـود ،یادآوری
چنـد نکتـهی ضـروری بـرای پیشـگیری از افسـردگی و
کاهـش صدمـات روحـی و روانـی ناشـی از حضـور در
فضـای جدیـد رسـانهای را ضروری دانسـته اسـت:
 )۱سـطح ارتباطـی خـود با رسـانهها به خصوص شـبکه
هـای خبـری را در حـد نیـاز ضروری خـود تقلیـل دهید
و چنانچـه مایلیـد اخبـار و رویدادهـای مختلـف را دنبال
کنیـد ،تـا جایـی کـه ممکن اسـت هنـگام شـنیدن اخبار
صـدای گیرندههـای صوتـی و تصویـری را در منـزل و
محیطهـای دیگـر در حـد شـنیدن خودتـان کاهـش
دهیـد .ایـن موضـوع بهخصـوص بـرای خانوادههایـی کـه
دارای کـودک و نوجـوان هسـتند الزم و ضـروری اسـت.
 )۲پـس از هشـدارهای الزم درخصـوص پرهیـز از انتشـار
تصاویـر جنایـت تروریسـتی آمریـکا در فـرودگاه بغـداد،
اکنـون هوشـیار باشـید کـه تصاویـر فجایـع اخیـر در
کرمـان ،سـقوط هواپیمـای اوکراینـی ،تصـادف رانندگی،
درگیریهـای خیابانـی و تشـییع جنـازهی جانباختـگان
سـانحهی هوایـی و نظایـر آن را در شـبکههای اجتماعـی
بهخصـوص اینسـتاگرام نـگاه نکنیـد و خودتـان نیـز آنهـا
را انتشـار ندهیـد.
 )۳خبرهـا و اطالعـات خـود را از منابـع موثـق دریافـت

میتوانیـم بـا داروها و مراقبتها از پیشـرفت سـریع بیماری
جلوگیـری کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه عالئـم بالینی چنیـن بیماری بیشـتر در
دهـه دو و سـوم بـه بعـد خـود را نشـان میدهـد ،گفـت:
بـا ایـن آزمایـش میتوانیـم در سـنین پاییـن بیمـاری را
تشـخیص قطعـی بدهیـم.
تعویق دیالیز با تشخیص به موقع
وی گفـت :بـا تشـخیص ژنتیکـی زودهنـگام ایـن بیمـاری
میتـوان از طریـق کنتـرل تغذیـه ،فشـار خـون و اسـتفاده
از داروهـا از پیشـرفت سـریع بیمـاری جلوگیری کـرد و در
نهایـت دیالیـز و پیونـد کلیـه را چندیـن سـال بـه تعویـق
انداخـت .عضـو هیئـت علمـی پژوهشـگاه رویـان تاکیـد
داشـت :در اروپـا ،آمریـکا و کشـورهای پیشـرفته ایـن
آزمایـش انجـام میشـود؛ بـرای ایـن بیماری درمـان قطعی
وجـود نـدارد ولـی بـا مراقبتهـای پیشـگیرانه میتـوان آن
را مدیریـت کـرد .وی بـا بیـان اینکـه تحقیقـات در زمینـه
تشـخیص ژنتیکـی ایـن بیماری از  ٣سـال پیش آغاز شـده
اسـت ،گفـت :اکنـون آمادگـی داریم ایـن آزمایـش را انجام
دهیـم و تـا پایـان سـال ١٣٩٨بـه صـورت عمومـی ارائـه
خدمـات داشـته باشـیم.
مقـدس علـی تاکید کـرد :اجرای ایـن پروژههـای تحقیقاتی
نیـاز بـه بودجـه دارد و ضـروری اسـت کـه سیسـتمهای
درگیـر و مرتبـط بـا ایـن موضوعـات تکلیـف خـود را در
ایـن زمینـه مشـخص کننـد کـه خواسـتار انجـام تحقیقات
بنیـادی هسـتند یا خیـر تا بتوانیـم بسـیاری از بیماریها را
بـا سـلولهای بنیـادی بهبـود ببخشـیم.
ایـن محقـق با بیـان اینکـه در حـال حاضـر کارآزماییهای
بالینـی مـا متوقـف شـده اسـت ،بیـان کـرد :هزینه سـلولی
ایـن طرحهـا زیـاد اسـت و بـه همیـن دلیـل ایـن پروژههـا
متوقف شـده اسـت.
کنیـد و خودتـان هـم فقـط مطالب موثـق را به اشـتراک
بگذاریـد تـا بدینوسـیله از حجـم شـایعات و خبرهـای
کـذب کـه باعـث تشـویش ذهنـی خودتـان و دیگـران
میشـود جلوگیـری شـود .ایـن نکتـ ه را بـه یـاد داشـته
باشـید کـه هـر چیزی کـه در فضـای مجازی به دسـتتان
میرسـد ،ارزش فـوروارد کـردن را نـدارد.
 )۴بـرای جلوگیـری از آشـفتگی بیشـتر ذهنتـان ،بـرای
مدتـی هـم کـه شـده ،از حضـور در گروههـای مباحثهای
کـه در شـبکههای اجتماعـی فعـال هسـتند خـودداری
کنیـد .بـاور کنیـد مشـکالت اقتصـادی و سیاسـی و
اجتماعـی در شـبکههای اجتماعـی قابـل حـل نیسـتند.
 )۵بـه هیـچ عنـوان در گروههـای خانوادگیتـان بـه
خصـوص در تلگـرام یـا واتسـآپ ،خبرهـای سیاسـی،
اجتماعـی و حـوادث را فـوروارد نکنیـد.
 )۶اجـازه ندهیـد اختلاف سـلیقه و دیـدگاه سیاسـی
دربـارهی مسـائل اخیـر رابطـهی شـما بـا دوسـتان و
نزدیکانتـان را خدشـهدار کند .اگر در گروهی که هسـتید
بحثهـای سیاسـی ،اجتماعـی و اقتصـادی پیـش آمـد،
قبـل از رسـیدن بحـث بـه جـای باریک شـما بـرای ترک
مخاصمـه پیشـقدم شـوید.
 )۷اجـازه دهیـد دیگـران از حضـور شـما در گروههـای
خانوادگـی تلگرامـی و واتس آپـی لذت ببرنـد ،و خودتان
نیـز از بـرکات صلهی رحم مجـازی بهرهمند شـوید .برای
ی تان که
تأثیـر بهتـر توصیه میشـود عکس هـای قدیمـ 
نوسـتالژی جمعـی را بـه همـراه دارد منتشـر کنیـد و از
خاطـرات مشـترک و خـوب گذشـته بگویید.
 )۸خبرهـای موفقیتهـای فرزنـدان ،بـرادران و خواهران
و بسـتگانتان را بـه اشـتراک بگذاریـد ،و تولد یـا ازدواج یا
موفقیت دوسـتان و آشـنایانتان را تبریـک بگویید و بیش
از گذشـته بـه مسـایل عاطفی توجـه کنید.
 )۹اگـر چـه طبیعـت نیـز در اقصـی نقـاط جهـان مغلوب
آثـار تخریبی انسـانها شـده اسـت امـا هنوز هـم پناهگاه
روح نـاآرام انسـانهای آشـفته اسـت پـس تـا جایـی کـه
ممکـن اسـت بـه جـای پرسـه زدن در فضـای مجـازی یا
دیـدن اخبـار تلویزیونـی ،بـه آغـوش طبیعـت ولـو پارک
محلهتـان برویـد ،در غیـر ایـن صـورت در موبایـل یـا
تبلتتـان کلیپهایـی از کـوه و دریا و طبیعت را جسـتجو
کنیـد بهخصـوص اگـر بـا موسـیقی همراه باشـد.
 )۱۰از تأثیـر موسـیقی و اعجـاز هنـر و ادبیـات غافـل
نشـوید .شـنیدن یـک قطعـهی موسـیقی یـا دیـدن یـک
کلیپ و یا حتی شـنیدن و خواندن یک شـعر در شـرایط
سـخت و دشـوار گاهـی ماننـد آبـی اسـت بـر آتش».

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ :

گردش مالی  ۴۰۰میلیارد دالری در جعل بستهبندی  /لزوم استفاده از چاپ امنیتی و ضدجعل در ایران

رئیـس اتحادیـه صادرکنندگان صنعت چـاپ از گردش مالی
 ۴۰۰میلیـارد دالری در جعـل بسـتهبندی در دنیـا خبر داد
و گفـت :در ایـران نیـز بـا توجـه بـه گسـترش ایـن موضـوع
اسـتفاده از چـاپ امنیتـی و ضـد جعل ضروری اسـت.
بابـک عابدیـن ،رئیـس اتحادیـه صادرکننـدگان صنعـت
چـاپ ،در گفتوگـو بـا خبرنـگار فرهنگـی خبرگـزاری
تسـنیم ،با اشـاره بـه برگـزاری نخسـتین همایـش اهمیت
چـاپ امنیتـی و ضـد جعـل در بسـتهبندی کـه امـروز 30
دی مـاه از سـاعت  16الـی  18در اتـاق بازرگانـی برگـزار
میشـود ،گفـت :در حـال حاضـر در دنیـا حـدود 400
میلیـارد دالر سـرمایه در گـردش جعـل برندهاسـت ،در
ایـران نیـز ایـن موضـوع بسـیار گسـترش داشـته اسـت.

وی ادامـه داد :در ایـران برندهـای مختلفـی در سـالهای
اخیـر درگیـر ایـن موضـوع شـدهاند کـه سـرمایههای
بسـیاری را نیـز هـدر داده اسـت .بارهـا مشـاهده شـده
اسـت کـه یـک برنـدی محصولـی باکیفیـت را تولیـد و در
بسـتهبندی شـکیلی عرضـه میکنـد ،امـا جاعلان نیـز بـا
بسـتهبندی بـه همـان شـکل و حتـی بـا کیفیتتـر کاالی
تقلبـی را عرضـه میکننـد.
عابدیـن بـا اشـاره بـه چـاپ امنیتـی و ضـد جعـل در
بسـتهبندی گفـت :المانهـا و پارامترهایـی وجـود دارد که
میتـوان بسـیار سـاده در چـاپ ایـن بسـتهبندیها انجـام
داد تـا مصرفکننـده بـا دقـت در خریـد و بـا توجـه به آن
المانهـا از واقعـی بـودن کاالی مورد نظـر اطمینان حاصل

کنـد .در ایـن زمینـه هـم حمایـت از مصرفکننـده انجـام
میشـود و هـم حمایـت از تولیدکننده و سـرمایهگذار کاال.
وی در پایـان یـادآور شـد :یکـی از ایـن روشهـا و المانها
اسـتفاده از مرکبهـای ضدجعـل اسـت کـه نسـبت بـه
هدررفـت سـرمایهای کـه در جعـل اتفـاق میافتـد ،هزینه
بسـیار پایینـی را بـرای تولیدکننـده بـه همـراه دارد.

س روز

عک

طبیعت زمستانی گردنه کوهستانی حیران

مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط عمومی:

دهـهفجـر فرصتی برای
افزایش ارتباطات رودررو با مردم است

مشـاور اسـتاندار کرمان در امور رسـانه و روابـط عمومی ،دهه
فجـر را فرصتی بـرای افزایش ارتباطات رودررو با مردم اسـت
و بـر تولیـد برنامههـای اقناعـی بـرای تبییـن دسـتاوردها و
اهـداف نظـام برای مـردم تاکیـد کـرد .او همچنین خواسـتار
تلاش روابـط عمومیهـا بـرای برگـزاری انتخابات پرشـور در
اسـتان شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان ،عبـاس تقی
زاده در نشسـت شـورای هماهنگـی روابـط عمومـی هـای
دسـتگاههای اجرایـی بـا محوریـت برنامههـای دهـه فجـر
افـزود« :شـهادت حاج قاسـم سـلیمانی ،نزدیک بـودن ایاماهلل
دهـه مبـارک فجر و زمـان برگزاری انتخابـات یازدهمین دوره
مجلـس باعـث اهمیـت ایام پیـش رو شـده اسـت» .وی بیان
کـرد« :همـهی روابط عمومیهـا باید برای برگـزاری انتخابات
پرشـور در اسـتان تلاش کنند و بـدون هیچگونه سـوگیری و
طرفـداری ،زمینـهی مشـارکت عمومی را فراهـم کنند چراکه
رأی مـردم حقالناس اسـت» .تقـیزاده ادامـه داد« :دهه فجر
فرصتـی بـرای افزایـش ارتباطـات رو در رو بـا مـردم اسـت و
بایـد با تولیـد برنامههـای اقناعی ،دسـتاوردها و اهـداف نظام
را بـرای مـردم تبییـن کنیم».

مدیـر کل صـدا و سـیمای مرکـز کرمـان نیـز در ایـن جلسـه
بـا اشـاره بـه نقش روابـط عمومیهـا در کاسـتن از فضای غم
و انـدوه در کشـور گفـت« :بایـد بـرای برگـزاری برنامههـای
حماسـی در ایـاماهلل دهـه فجـر برنامهریـزی شـود و روابـط
عمومیهـا بایـد فضای رسـانههای فضـای مجازی را بهدسـت
گیرنـد و اجـازه ندهنـد اخبـار تنـشزا و یـأسآور در این فضا
تولید و منتشـر شـود».
ی رمضانـی اضافـه کـرد« :از همـهی مسـئوالن و
احمـد علـ 
اصحـاب رسـانه میخواهیـم با توجه بـه نزدیک بـودن ایاماهلل
پیـروزی انقالب اسلامی و همچنیـن نزدیکی زمـان برگزاری
انتخابـات ،منازعـات را کنـار بگذارند».
رئیـس شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسلامی اسـتان کرمـان
نیـز در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه نقـش مـردم ،انگیزههـای
دینـی و رهبـری حکیمانـه حضـرت امـام(ره) در پیـروزی
انقلاب اسلامی گفت« :بیـان دسـتاوردهای انقالب اسلامی
بـا رویکـرد نمایـش اقتـدار نظـام و همچنیـن حضـور مـردم
و بهویـژه جوانـان و نوجوانـان در اجـرای برنامههـا بایـد در
دسـتور کار دسـتگاههای اجرایـی بهمناسـبت دهـه مبـارک
فجر باشـد».

رییس سازمان دامپزشکی :

علوفه آلوده به سم آفالتوکسین نداریم
رییـس سـازمان دامپزشـکی وجـود هرگونه علوفـه و خوراک دام آلوده به سـم
آفالتوکسـین را رد کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،چنـدی پیـش در یـک برنامـه تلویزیونـی مطـرح شـد که
لبنیـات توزیعـی در اسـتانهای مختلـف کشـور آلـوده بـه سـم آفالتوکسـین
اسـت و میـزان ایـن آلودگـی در اسـتانهای مختلـف نیـز بـا یکدیگـر تفـاوت
دارد .ایـن خبـر واکنشهـای بسـیاری را از سـوی سـازمان غـذا دارو ،وزارت
بهداشـت ،سـازمان دامپزشـکی ،وزارت جهادکشـاورزی و حوزههـای مرتبط با
ایـن صنعـت در پـی داشـت .در ایـن میـان حتـی این موضـوع نیز مطرح شـد
کـه ممکـن اسـت خـوراک دام آلـوده به سـم آفالتوکسـین بوده باشـد و شـیر
دام نیـز پـس از مصـرف دام از علوفـه ،آلوده شـده باشـد.
در ایـن راسـتا علیرضـا رفیعیپـور ،رییس سـازمان دامپزشـکی ضمـن رد این
ادعـا بـه ایسـنا گفـت :صحبـت هایی کـه در خصـوص انتقـال آفالتوکسـین از
خـوراک دام بـه شـیر دام بـا اعداد و ارقام عجیب و غریب مطرح شـده اسـت را
قویـا رد مـی کنـم .سـازمان دامپزشـکی به عنـوان مرجع ذیصالح مسـئولیت
دارد هـر نـوع خـوراک دامـی را کـه وارد کشـور میشـود از جهـات مختلـف
آزمایـش کنـد .وی ادامـه داد :در کنـار آزمایشهـای سـازمان دامپزشـکی،
سـازمان ملی اسـتاندارد هـم آزمایشـهای خود را انجـام میدهد .خوشـبختانه
قوانیـن ،مقـررات و ضوابـط سـازمان دامپزشـکی و سـازمان ملـی اسـتاندارد
بسـیار سـختگیرانهتر از اتحادیـه اروپـا و آمریـکا اسـت؛ یعنـی میـزان مجـاز
آفالتوکسـین در خـوراک دام و شـیر در کشـور بسـیار سـختگیرانه اسـت.
رییـس سـازمان دامپزشـکی اضافـه کـرد :میـزان آفالتوکسـین اسـتاندارد در
خـوراک دام در ایـران  ۵ppbاسـت ،در حالـی کـه اسـتاندارد اتحادیـه اروپـا
 ۲۰ppbاسـت؛ یعنـی ایـن میـزان از اروپـا نیـز کمتـر اسـت.
بـه گفتـه وی بیـش از  ۱۰میلیـون تـن شـیرخام در ایـران تولید میشـود که
در مرحله اول توسـط سـازمان دامپزشـکی و پس از آن توسـط وزارت بهداشت
مـورد آزمایشهـای الزم قـرار میگیرنـد .حتـی بسـیاری از ایـن محصـوالت
بـه کشـورهای دیگـر نیـز صـادر و در آنجـا نیـز دوبـاره آزمایشـاتی روی آنهـا
انجام میشـود.
رفیعیپـور تصریـح کـرد :سـاالنه بیـش از  ۸میلیـون تـن نهادههایـی همچون
ذرت ،کنجالـه و سـویا وارد کشـور میشـود و حتـی یـک کیلوگـرم از ایـن
ن آنهـا مطابـق بـا اسـتانداردهای داخلـی
محمولههـا اگـر میـزان آفالتوکسـی 
نباشـد ،وارد نمیشـوند .همـه ایـن نهادههـا بایـد اسـتانداردهای آزمایشـگاه
دامپزشـکی ،مراکـز بهداشـت و سـازمان اسـتاندارد را پـاس کننـد.
وی در پاسـخ بـه اینکـه گفتـه میشـود ذرتهـای آلوده به سـم آفالتوکسـین
وارد و سـپس وارد غـذای دامهـا شـده اسـت ،گفـت۱۴۰ :هزارتـن ذرت آلوده
بـه آفالتوکسـین از سـال  ۱۳۹۵در بنـادر وجـود دارد و حتـی یـک کیلوگـرم
از آن وارد کشـور نشـده اسـت .ادعـای مطـرح شـده نیـز اشـتباه اسـت و ایـن
محمولههـای آلـوده نیز در حال برگشـت اسـت .به عبارت دیگـر هیچ محموله
خـوراک دامـی که اسـتانداردهای سـازمان دامپزشـکی ،سـازمان اسـتاندارد و
غـذا و دارو را پـاس نکننـد ،امـکان ورود بـه کشـور را ندارند.

حسـین انجمشـعاع بیـان کرد« :فضای شـهرهای اسـتان باید
بـه گونـهای فراهم شـود که زمینه بـرای برگـزاری برنامههای
دهـه فجـر آمـاده شـود و هـر دسـتگاه اجرایـی حداقـل یـک
برنامه شـاخص داشـته باشد».
وی بـا اشـاره بـه فرصـت دهـه مبـارک فجـر بـرای تشـویق
مـردم بـه مشـارکت در انتخابـات افـزود« :در اسـتان کرمـان
نیـز همزمـان بـا تمامی کشـور مراسـم چهلمین روز شـهادت
سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی همزمـان بـا راهپیمایـی ۲۲
بهمـن مـاه برگـزار میشـود ولـی این مراسـم در کرمـان قرار
اسـت  ۲۷بهمـن مـاه نیـز برگزار شـود».
رئیـس بسـیج کارمندان اسـتان کرمـان نیز در این نشسـت با
اشـاره به  ۱۶برنامهی پیشـنهادی ارائه شـده به دسـتگاههای
اجرایـی به مناسـبت دهه مبـارک فجر گفت« :بـا همافزایی و
مشـارکت در برنامههـای مشـارکتی ،ضمـن کاهـش هزینهها،
زمینـهی افزایـش مشـارکت عمومی نیز فراهم میشـود».

صنایع پتروشیمی؛ پشتوانه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
اشـتغالزایی از طریـق صنایـع و بنگاههـای مولـد یکـی از موضوعـات مـورد تاکیـد
سیاسـتهای اقتصـاد مقاومتـی اسـت .صنایعـی میتواننـد بیشـترین سـهم در
ایجـاد اشـتغال را داشتهباشـند کـه بـا ایجـاد ارزش افـزوده صادراتمحـور ،در برابـر
نوسـانهای ارزی و کاهـش ارزش پـول ملـی کشـورمان دچـار تعدیـل نیـرو نشـوند؛
شـرایطی کـه صنایـع پتروشـیمی کشـورمان بـه طـور ویـژه از آن برخـوردار اسـت.
اهـداف اقتصـاد مقاومتـی بـرای اولین بار در سـال  ۸۹در دیدار رهبری بـا کارآفرینان
مطـرح و در سـال  ۹۲سیاسـتهای کلـی این راهبرد اقتصادی به مسـئوالن کشـور و
تمـام نهادهـا ابلاغ شـد .مهمترین محـور اقتصـاد مقاومتـی درونزایـی و بروننگری
اسـت کـه بـرای مقابلـه بـا تحریمها طراحـی و تنظیم شـد ه تا بـا کمترین وابسـتگی
بـه خـارج از کشـور بتـوان از این شـرایط سـخت عبور کـرد و به خوداتکایی رسـید.
یکـی مصادیـق بـارز اقتصـاد مقاومتـی بهینهسـازی مصـرف و ایجـاد ارزش افـزوده با
اسـتفاده از منابـع موجـود و افزایش درآمدهـای صادراتی از این طریق اسـت بنابراین
میتـوان گفـت اصلیتریـن پایه اقتصـاد مقاومتی جلوگیری از خامفروشـی محسـوب
میشـود کـه تمـام ایـن تعریـف را میتـوان در صنعـت پتروشـیمی دیـد .صنعـت
پتروشـیمی را شـاهکلیـد اجـرای اقتصـاد مقاومتـی در کشـور میداننـد چراکه بدون
خامفروشـی و بـا ایجـاد ارزش افـزوده در بخـش نفـت و گاز ،تولیـدات ایـن صنعـت
حـدود یـک سـوم درآمدهـای صـادرات غیرنفتـی کشـورمان را شـامل میشـود .این
در حالیاسـت کـه اگـر گاز کشـورمان حتی بـا باالترین قیمـت هم صادر شـود از آن
جایی که بابت آن شـغلی در کشـور ایجادو ارزش افزوده خلق نشدهاسـت ،نمیتواند
انتظـارات اقتصـاد مقاومتـی را برآورده سـازد .هر چند صنعت پتروشـیمی کشـورمان
هـم از خـرداد مـاه گذشـته در لیسـت تحریمهای آمریکا قـرار گرفته امـا واقعیت این
اسـت کـه حتـی در شـرایط تحریم فـروش محصوالت پتروشـیمی بسـیار سـهلتر از
فروش نفت اسـت و در واقع صنعت پتروشـیمی توانسـته کشـور را در مقابل بسـیاری
از تهدیـدات مقـاوم کنـد .از ایـن رو بخـش قابـل توجهـی از سیاسـتهای اقتصـاد
مقاومتـی به ترسـیم نقشـه راه توسـعه صنعـت پتروشـیمی اختصاص دارد .براسـاس
اخبـار منتشـر شـده در رسـانههای رسـمی ،صنعـت پتروشـیمی در حـال حاضـر در
جایـگاه ششـم میان  ۷۱بخش اقتصادی کشـور ایستادهاسـت .از سـوی دیگـر ایران با
دارا بـودن بیـش از  ۳۳تریلیـون مترمکعب ذخایر متعارف گاز طبیعـی و ۱۵۷میلیارد
بشـکه ذخایـر قابـل برداشـت نفت خـام ،پتانسـیل قابلتوجهـی برای توسـعه صنعت
پتروشـیمی دارد .بههمیـن دلیـل در اسـناد باالدسـتی از جمله برنامههای شـشگانه
توسـعه و اقتصـاد مقاومتـی بهطـور جـدی بـه اسـتفاده از ظرفیتهـای ایـن صنعـت
پرداختهشدهاسـت بهطـوری کـه مـواد  ۱۳تـا  ۱۵سیاسـتهای اقتصـاد مقاومتـی به
ترسـیم چشـمانداز ایـن صنعـت اختصـاص دارد .همچنیـن بندهـای  ۴و  ۸مرتبـط
بـا هدفمنـدی یارانـه هـا و مدیریـت مصـرف انـرژی و همچنیـن بنـد  ۱۸مرتبـط بـا
سـهم صنـدوق توسـعه ملـی از منابـع حاصـل از صـادرات نفـت و گاز هـم بـه ایـن
صنعت مرتبط اسـت .کاهش وابسـتگی کشـور بـه درآمدهای حاصـل از صادرات نفت
(بندهـای  ۱۳و  )۱۸از موضوعات مطرحشـده درسیاسـتهای اقتصاد مقاومتی اسـت
و در ایـن بندهـا بـر مقابلـه بـا ضربهپذیـری درآمـد حاصل از صـادرات نفـت و گاز از
طریـق انتخاب مشـتریان راهبردی ،ایجـاد تنوع در روشهای فروش ،مشـارکت دادن
بخـش خصوصـی در فـروش و افزایـش صادرات گاز ،بـرق ،پتروشـیمی و فرآوردههای
نفتـی و افزایـش سـاالنه سـهم صندوق توسـعه ملـی از منابع حاصل از صـادرات نفت
و گاز تـا قطـع وابسـتگی بودجـه به نفت تاکید شـده اسـت.

