
چه�ره سرش�ناس » كش�تي تايتاني�ك« 
 مدت هاست براي محيط زيست ايران دلواپس 
اس�ت! پ�س از پس�ت دلواپس�انه لئوناردو 
دي كاپريو ب�راي وضعيت درياچ�ه اروميه و 
حركت نمايشي راه اندازي كمپين و جمع آوري 
امضا براي احياي درياچه اروميه از سوي برخي 
سلبريتي هاي ايراني همچون رضا كيانيان در 
امتداد خط دهي اين بازيگ�ر هاليوودي، حاال 
نوبت به دلواپس�ي دي كاپريو براي بازداشت 
»فعاالن و حافظان محيط زيست« در سراسر 
دنياست؛  پس�تي كه با استقبال وابستگان به 
جاسوس�اني كه در قالب فعال محيط زيست 
در كشورمان حضور داش�تند، مواجه شده و 
چهره هاي شناخته ش�ده مخالف با جمهوري 
اسالمي ايران از آن اس�تقبال كرده اند. يكي 
از مشوقان پست اين بازيگر هاليوودي، گري 
لوييس هماهنگ كننده پيشين سازمان ملل 
متحد در تهران است كه در پرونده جاسوسي 
در پوشش محيط زيست ردپايش آشنا است. 
پرده اول س��ناريوي تازه »لئون��اردو دي كاپريو« 
س��تاره مش��هور هاليوود، فعال محيط زيس��ت و 
سفير صلح سازمان ملل متحد اين پست توييتري 
است: »فعاالن و حافظان محيط زيست همواره در 
سراسر دنيا به صورت ناعادالنه بازداشت مي شوند. 
ما بايد كنار آنها كه جانش��ان را براي محافظت از 
آينده س��ياره ما و س��اكنانش به خطر مي اندازند، 
بايستيم.« دي كاپريو در ادامه اين توييت، مخاطبان 
خود را به امض��اي نامه اي در حماي��ت از متهمان 

پرونده مذكور دعوت مي كند. استقبال وابستگان 
اين اف��راد و مخالفان جمهوري اس��امي ايران از 
پس��ت توييتري اين بازيگر حكايت از آن دارد كه 
وي اين بار براي نقش آفرين��ي در پروژه اي جديد 
با محور دخالت در امور داخلي ايران  انتخاب شده 
است. دخالت اين بازيگر خارجي در پرونده امنيتي 
مربوط به هشت متهم جاسوسي در داخل كشور در 
حالي اتفاق مي افتد كه دي كاپريو خودش درگير 
اتهام پرونده پولش��ويي جنجالي در مالزي است. 
وي به واس��طه اين اتهامات اعتبار خود را به عنوان 
يك فعال محيط زيستي در ميان مؤسسات معتبر 
محيط زيستي دنيا از دست داده است به گونه اي كه 
يك بنياد خيريه محيط زيستي سوئيسي خواستار 
بركناري دي كاپريو از سفيري صلح سازمان ملل 
ش��ده و از او مي خواهد »پول هاي آل��وده اي را كه 

دريافت كرده است« بازگرداند. 
 دلواپسي  براي درياچه اروميه !

انگار مواضع خاص و جهت دار برخي سلبريتي ها 
در پوشش دلواپسي هايشان براي محيط زيست يا 
رخدادهاي داخلي و خارجي، چندان هم هيجاني و 
از روي غليان احساسات هنري شان نيست. پيگيري 
مواضع برخي از اين س��لبريتي ها نش��ان مي دهد 
موضع گيري هايشان بيش از آنكه فكرش را بكنيم 
هدفمند و در امتداد خطوطي معين اس��ت. نمونه 
چنين رفتارهايي را مي توان در موضع گيري هاي 

بازيگر كشتي تايتانيك مشاهده كرد. 
دلواپس��ي دي كاپريو براي محيط زيس��ت ايران 
مسبوق به س��ابقه است. ارديبهش��ت 95 بود كه 

دي كاپريو با انتش��ار تصوي��ري از درياچه اروميه 
در صفحه اينس��تاگرامش از وضعيت اين درياچه 
ابراز نگراني كرد و نوش��ت: »يك كشتي مخروبه 
در درياچه خشك ش��ده اروميه در ش��مال غربي 
ايران. اين بزرگ ترين درياچه نمك در خاورميانه 
اس��ت اما در حال حاضر فقط 5  درص��د از آب آن 
باقي مانده  اس��ت. از دو دهه پي��ش به دليل تغيير 
آب وهوا، ساخت وساز سد و كاهش بارندگي، درياچه 

رو به خشكي رفته است.«
س��اعاتي از انتش��ار اي��ن پس��ت نگذش��ته بود 
كه گري لوييس، هماهنگ كننده مقيم سازمان ملل 
در تهران از پست اينس��تاگرامي دي كاپريو درباره 
درياچه اروميه تقدير كرد و نوشت: »ممنون از اينكه 

توجه جهان را به درياچه اروميه جلب كرديد.«
بعد از اين، نوبت س��لبريتي هاي ايران��ي همراه با 
جريان سازي هاي س��لبريتي هاي هاليوودي بود 
كه در امتداد خطي كه دي كاپري��و آغاز كرده بود 
پروژه را ادامه دهند. سرانجام اين ماجرا به تشكيل 
كمپيني توس��ط رضا كياني��ان انجاميد كه هدف 
خود را جم��ع آوري يك ميليون امض��ا براي جلب 
حمايت نهاده��اي بين الملل��ي از درياچه اروميه 
اعام كرد. كمپين »من درياچه اروميه هس��تم« 
كيانيان ط��ي مدتي كوتاه توانس��ت با جمع آوري 
بيش از يك ميليون و 700هزار امضا، توجه نهادهاي 
بين المللي را به مطالبه مردم اي��ران براي احياي 
درياچه اروميه جلب كند. تقديم طومار اين امضاها 
از طرف كيانيان به گري لوييس كمترين تأثيري بر 

احوال درياچه اروميه بر جا نگذاشت. 

مسعود تجريش��ي، مدير وقت دفتر برنامه ريزي و 
تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه درباره سرنوشت 
اين كمپين اينگون��ه توضي��ح داد:» اين كمپين 
به هيچ وجه به درخواس��ت س��تاد احياي درياچه 
اروميه تش��كيل نش��د. آقاي رضا كيانيان، بازيگر 
سينما، به دعوت فرهنگس��راي جوان اروميه، اين 
كمپين را تشكيل دادند و از ستاد احياي اروميه هم 
دعوت كردند. كمپين مورد استقبال مردم واقع شد، 
اما در نهايت پس از جمع آوري امضا، پيگيري هاي 

بعدي به فرهنگسراي جوان اروميه واگذار شد.«
بعد از اين با وجود كاهش تراز درياچه اروميه نسبت 
به قبل گري لوييس در روزهاي پاياني اسفند 95 پس 
از بازديد از درياچه اروميه، با انتشار يادداشتي تحت 
عنوان »درياچه اروميه به زندگي بازمي گردد«،   اين 
خبر را با چنين عبارتي همراه كرد »رس��تاخيز در 

خاورميانه!«
 اغراق 9 برابر واقعيت !

مصداق ديگر اغراق هاي لوييس، ماجراي حفاظت 
از يوزپلنگ ايراني بود. گري لوييس آذر سال 94 در 
مراسم گراميداش��ت روز جهاني يوزپلنگ با اشاره 
به كمك 2ميليون دالري س��ازمان مل��ل به ايران 
براي حفاظت از يوزپلنگ اعام كرد: »امروزه روند 
انقراض يوزپلنگ در ايران معكوس شده است.« در 
اين مراسم معصومه ابتكار، آمار توله يوزپلنگ هاي 
مشاهده شده از ابتداي س��ال 94 را 18 قاده اعام 
كرد اما با پيگيري فعاالن محيط زيست و رسانه ها 
چند روز بعد، هومن جوكار، مدير پروژه حفاظت از 
يوز و خزانه دار مؤسسه ميراث پارسيان كه به همراه 
هفت تن ديگ��ر از اعضاي اين مؤسس��ه، متهمان 
پرونده جاسوس��ي در پوش��ش محيط زيست را 
تشكيل مي دهند، با توضيح اينكه اين نوع اشتباهات 
در مصاحبه ها كام��ًا رايج و طبيعي اس��ت، كل 
يوزپلنگ هاي شناسايي شده از ابتداي سال، اعم از 

مادر و توله را 18 قاده اعام كرد. 
آمار نادرس��ت تصويرب��رداري از 18 تول��ه يوز در 
وب سايت سازمان ملل و در نتيجه وب سايت هاي 
بين المللي اصاح نش��د. پس از گذشت چند ماه، 
 مديرعام��ل انجمن ي��وز آس��يايي در گفت وگو با 
رسانه ها خبر از شناسايي تنها دو ماده يوز در سراسر 
كش��ور داد! و مدير پروژه بين الملل��ي حفاظت از 
يوزپلنگ آس��يايي هم س��رانجام در گفت وگو با 
رسانه ها به وضعيت نگران كننده جمعيت يوزپلنگ 

اعتراف كرد. 
 گري لوييس كه به عنوان »جعبه س��ياه« پرونده 
جاسوس��ي در پوش��ش محيط زيس��ت شناخته 
مي شود، با پايان رياست معصومه ابتكار در سازمان 
حفاظت محيط زيست و مدتي پيش از بازداشت 
اعضاي مؤسسه ميراث پارسيان از ايران خارج شد، 
اما تاش هاي وي براي تأثيرگذاري در حوزه محيط 
زيست ايران مشهود است. وي حاال براي پيگيري 
پروژه هايش به پيج دي كاپريو بازيگر سرش��ناس 
هاليوودي متوسل شده اس��ت،  كسي كه خودش 

درگير اتهام پولشويي و اختاس است.
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آمارهاي اعالمي بنياد ملي نخبگان در خصوص بازگشت نخبگان به كشور با شواهد علمي و فناورانه مطابقت ندارد 

جابه جايي استانداردهاي نخبگي

دلواپسي امريکايي براي محيط زيست ايراني
»لئوناردو دي كاپريو« هم براي جاسوسان محيط زيستي ايران توييت زد و ابراز نگراني كرد !

طب�ق تازه ترين 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
آمار منتشر شده   گزارش  2

از س�وي بني�اد 
ملي نخبگان، ظرف سه سال گذشته هزار و 200 
نخبه ايراني از 100 دانشگاه عالي رتبه جهان به 
كشور بازگشته اند. اين ادعا كه به معناي فراهم 
ش�دن زمينه س�رمايه گذاري و امنيت فعاليت 
علمي و اقتصادي در كشور است، در حالي مطرح 
مي ش�ود كه جايگاه ايران در ميان كش�ورهاي 
صادركننده نخب�ه در آماره�اي جهاني بهبود 
نيافته است. در شرايطي كه در صورت مهيا بودن 
بستر ياد شده دست كم شيب مهاجرت نخبگان 
متعادل ت�ر مي ش�د يا نش�انه هاي ديگ�ري در 
زمينه هاي تحقيقاتي يا توليد ثروت در عرصه هاي 
دانش بني�ان گزارش مي ش�د. بنابراي�ن به نظر 
مي رسد اعالم اين آمار بي نش�انه تنها به دنبال 
دفاع از عملكرد دولت در اين زمينه اس�ت و در 

زمينه هاي ديگر قابل استناد نيست. 

مناقشه آماري از مهاجرت نخبگان به خارج از كشور 
به ميان سالي نزديك و عقل رس شده است. با اين 

حال همچنان مناقشه است و محل منازعه!
آمار بازگشت نخبگان گزارشي از عملكرد بخشي 
از دولت هاست كه مديريت همزمان توليد داخلي، 
منابع انساني، اقتصاد و توسعه فناوري و در نهايت 
فراهم آوري بستر پژوهش و نوآوري فناورانه منجر 
به توليد ثروت را دربر مي گيرد. بنابراين دولت ها در 
نشان دادن اين آمارها تاش فراواني دارند. در نتيجه 
در برخي موارد سعي مي كنند آنها را قابل نمايش و 
ارائه كنند. به بيان ديگر وقتي دولتي ادعا مي كند 
بازگشت نخبگان به كشور با شيب مثبتي پيگيري 
مي شود، يعني ادعا دارد كه توانسته بستر پژوهش 
را در كشور فراهم و امنيت س��رمايه گذاري علمي 
و مطالعاتي را ايجاد كند. امنيت اقتصادي فعاليت 
علمي و ثروت زا را درس��ت كرده و توانسته چرخه 

توليد علم به ثروت را كامل كند. 
اين عملكرد پربار به اندازه اي جذاب و وسوسه انگيز 
اس��ت كه دولت ها حتي در اين مس��ير دس��ت به 
آمارسازي و آماربازي مي زنند و با تفسير رفت و آمد 

نخبگان به كشور به نفع خود اقدام مي كنند. 
 فرصت س�ازي براي دولت، فرصت سوزي 

براي كشور!
در اين راستا بنياد ملي نخبگان و معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري هرازچندگاهي آماري از 
بازگشت نخبگان ارائه مي كنند، اما اين آمارها يا از 
سوي نهادهاي فرادولتي مطلع تكذيب مي شوند يا به 
دليل اينكه قابليت رهگيري در فضاي علمي كشور 
را ندارند از درجه اعتبار ساقط مي شوند، بدون توجه 
به اينكه اين اقدام فرصت هاي كشور از بهره مندي از 

سرمايه انساني را از بين مي برد. 
با اين حال دولت ها فرصت كارنامه س��ازي از آمار 
بازگشت نخبگان را از دس��ت نمي دهند. چنانچه 
سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور 
به تازگي در مصاحب��ه اي با ايلنا اي��ن كار را كرد و 
گفت: تقريباً س��ه سال اس��ت كه برنامه بازگشت 
نخبگان به كش��ور را راه اندازي كرده ايم و تاكنون 
از 100 دانش��گاه برتر دنيا حدود ه��زار و 200 نفر 
نخبه از سيستم ما براي بازگشت به كشور استفاده 
كرده اند. اين تازه ترين آمار است، زيرا هر ماه تعدادي 
به اين آمار اضافه مي شود.  ستاري در پاسخ به سؤال 
ديگري مبن��ي بر اينكه راه حل ه��اي موفق در اين 
زمينه دقيقاً چه مواردي هستند، گفت: براي اينكه 
اين افراد را به كشور بازگردانيم، به يك اكوسيستم 
و زيست بوم نياز داريم. ضمن اينكه بيشترين آمار 
بازگشت نخبگان به كشور در حوزه استارت آپ ها 
بوده كه همين االن هم در حال اتفاق افتادن است. 
پس از استارت آپ ها، دانشگاه ها محل بعدي حضور 

و فعاليت نخبگان هستند. 
معاون علمي و فناوري رئيس جمه��ور در پايان با 
اشاره به حضور نخبگان در دانشگاه ها و استارت آپ ها 
توضيح داد: حدود 400 نفر از نخبگان در دانشگاه ها 
فعاليت دارن��د و مابقي آنه��ا در اس��تارت آپ ها و 
شركت هاي دانش بنيان هستند. ناگفته نماند كه 
خيلي از اين افراد خودشان اين اس��تارت آپ ها را 

تشكيل داده اند و در همانجا مشغول شده اند. 
 همه چيز سر جاي خود است، غير از آمارها

آمار بازگشت گسترده نخبگان به كشور در شرايطي 
منتشر مي ش��ود كه تغييري در جايگاه كشورمان 

در ميان كش��ورهاي صادركننده نخبه به چش��م 
نمي خورد. در حالي كه اگر ش��رايطي فراهم شده 
باشد كه نخبگان را براي بازگشت و فعاليت در كشور 
متقاعد كند، آنها را براي عدم مهاجرت و اقامت دائم 

در ساير كشورها هم متقاعد مي كرد. 
عاوه بر اين ب��ا اين ميزان بازگش��ت بايد تغييري 
در آم��ار دانش��مندان ايراني صاحب كرس��ي در 
دانشگاه هاي برتر دنيا، يا نخبگان اقتصادي ايراني 
فعال در بازارهاي جهاني يا ايرانيان فعال در مراكز 
پژوهشي و تحقيقاتي غرب مش��اهده مي شد، اين 
تغيير دست كم در آمارهاي در دسترس در فضاي 

مجازي ديده نمي شود. 
همچنين بازگشت سرمايه ها با ريتم ادعايي بنياد 
نخبگان بايد تكاني به توليد ناخالص ملي مي داد، اما 

خبري از اين تكان هم نيست. 
اينكه هزار و 200 نفري كه ستاري از آنها ياد مي كند 
از كدام دانشگاه ها، در كدام رشته ها و در كدام سطح 
آماده همكاري عملي و تحقيقاتي با كشور شده اند 
و اس��تارت آپ هايي كه راه اندازي كرده اند و در آنها 
مشغول به كار ش��ده اند، در چه زمينه هايي است، 

ابهامات فراوان��ي را در زمينه مديريت بازگش��ت 
نخبگان به كشور ايجاد مي كند.  اول اينكه آيا افرادي 
كه بازگش��ته اند، واقعاً نخبه هس��تند يا به استناد 
گزارش برخي نهادهاي فرادولتي مطلع دانشجوياني 
هستند كه براي دور زدن كنكور راهي دانشگاه هاي 
خارج كشور شده اند و بعد از يك يا دو ترم تحصيل، 

مشمول تسهيات بازگشت شده اند؟
 برخي از اين اف��راد به دليل اينكه در رش��ته هاي 
پزش��كي يا مهندس��ي دانش��گاه هاي كشورهاي 
همسايه مشغول تحصيل بوده اند، در زمره نخبگان 
قرار گرفته اند، يعني دولتي ها براي تأمين آمار خود 

استاندارد هاي نخبگي كشور را تغيير داده اند. 
دوم اينكه اينها همان نخبگاني هستند كه براي رفع 
گره هاي اجتماعي، صنعتي و اقتصادي كشور نياز 
اورژانسي به حضور و تخصص آنها دارد يا بازگشت 
آنها هرچند مغتنم حاصل فراخ��وان بدون هدف 
و برنامه ريزي و به منظور غني س��ازي آمارهاست 
و اينكه چند درص��د از اين بازگش��ت ها مبتني بر 
شناسايي ظرفيت هاي انساني علمي و تحقيقاتي 

كشور است؟ 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

-----------------------------------------------------
  احمدرضا بيضائي توييت كرد: مسئوالن عزيز! اومديد مردم رو 

پاي كار انقاب ديديد؟ يه خجالت مختصر محض ا هلل بكشيد. 
-----------------------------------------------------
  كيوان س�اعدي توييت كرد:  يه س��امي هم بكني��م به »جان 

بولتون« كه اميد داشت انقاب به چهل سالگي نرسه، سام اسكول. 
-----------------------------------------------------

  توييت عباس كالهدوز: عكسي كه امروز شكار كردم، حق بديد 
براندازها و دشمنان بسوزند. 

-----------------------------------------------------

  مهدي بختياري توييت كرد:  قشنگترين عكسي كه از راهپيمايي 
امروز ديدم. 

-----------------------------------------------------

  محمد اكبرزاده با انتش�ار يك عكس از رئيس كميته امداد 
نوش�ت: مسئول مردمي بايد اينجوري تا كمر براي ملت خم بشه! دم 

شما گرم آقاي فتاح.
-----------------------------------------------------

  س�يد راضيه حس�يني: مردمي كه اومدن راهپيمايي هم دارن 
فش��ار اقتصادي رو تحمل مي كنن و حتي بعضي ها بيشتر و شديدتر. 
ولي حضورشون تو جشن  چهل سالگي انقاب يعني توان انقاب رو از 

ناتواني دولت جدا كردن. 
-----------------------------------------------------

  يك كانال تلگرامي منتشر كرد: همين يك جمله، همه داستان 
ماست.

-----------------------------------------------------

  روح اهلل با انتشار اين عكس نوش�ت:  به اين توييت دقت كنيد! 
چكيده زورنخبگان اتاق جنگ رواني اس��رائيل! يك شات بسته براي 
آب��روداري از جمعيت قليل و ناچيز براندازان همدس��ت با اس��رائيل! 
بهترين سند براي نمايش قدرت جمهوري اسامي را خودشان منتشر 

كرده اند!
-----------------------------------------------------

  كاربر فلسطيني توييت كرد: از غزه سرزمين مقاومت، از جوانان 
وفادار باغيرت، درود بر جمهوري اس��امي ايران در س��الروز پيروزي 

انقاب. 
-----------------------------------------------------
   اين خبر هم در فضاي مجازي دس�ت به دس�ت مي ش�ود: 
آمارهاي ديده نش��ده و جديد از ميزان خودكش��ي در اي��ران: تعداد 
خودكش��ي در هر 100 هزار نفر: كره جنوبي 20 نف��ر، امريكا 14 نفر، 

فرانسه 12 نفر، ايران 4 نفر.
-----------------------------------------------------

  پذيراي�ي امام جمع�ه موقت ته�ران از ع�زاداران فاطمي: 
حجت االسام والمسلمين كاظم صديقي در س��الروز شهادت ام ابيها 
حضرت زهرا)س( با حضور در ايس��تگاه صلواتي گروه جهادي پويش 
انديشه و طاب مدرس��ه علميه امام خميني)ره( واقع در مترو شهيد 

محاتي تهران، از عزاداران فاطمي پذيرايي كرد. 

 معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش و پرورش از پرداخت 
95 درصد از مطالبات فرهنگيان تا پايان امسال خبر داد. 

 مديرعامل سازمان بيمه س��امت گفت: در حال حاضر، بيش از 2 
هزار و 400 قلم دارو تحت پوشش بيمه است. برخي مي گويند دارويي 
از پوشش بيمه خارج شده در  حالي  كه طي مدت اخير به جز داروهاي 
بدون نس��خه يا  OTC  هيچ داروي ديگري از پوش��ش بيمه اي خارج 

نشده است. 
 رئيس سازمان امداد و نجات با اشاره به وقوع سيل،  برف و كوالک در 
10 استان كشور گفت: يك نفر به دليل اين حادثه در خوزستان جان 

خود را از دست داده است. 
 فرمانده يگان حفاظت محيط زيست با اش��اره به اينكه در راستاي 
حفظ محيط زيست كشور و انتقال آن به نسل هاي آينده تاكنون 1۳8 
نفر از محيط بانان شهيد شده اند، گفت: بر اساس دستورالعمل مصوب 

شده تعداد محيط بانان تا پنج سال آينده دو برابر مي شود. 
 رئيس س��ازمان ام��داد و نجات با اش��اره به امدادرس��اني 7۳ هزار 
نفر از ابتداي طرح زمس��تانه در جاده هاي كش��ور گفت: 85 درصد از 

امدادرساني هاي صورت گرفته مربوط به حوادث جوي بوده است. 
 معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش از آغاز اجراي طرح 

»بازي و يادگيري« در استان هاي مشمول اين طرح خبر داد. 
 رئيس مركز ملي پرورش اس��تعدادهاي درخش��ان و دانش پژوهان 
جوان از آغاز ثبت نام س��نجش ورودي پايه هفتم مدارس س��مپاد از 

ابتداي سال 98 خبر داد. 

تابلو را قبل از چهارراه نصب کنيد !
يك شهروند تهراني: زيرگذر خيابان آزادي از اتوبان يادگار امام، تابلو 
انتخاب مسير ندارد. يك تابلو حدود 200 متر باالتر از چهارراه قبل از 
زيرگذر )نزديك زيرگذر( نصب شده كه براي تصميم گيري و انتخاب 
مسير به موقع توسط رانندگان مناسب نيس��ت. لطفاً تابلو را در محل 
مناسب نصب كنيد تا قبل از رس��يدن به دوراهي بتوان انتخاب مسير 

كرد تا از بار ترافيكي آن منطقه هم كاسته شود.

ايران به انحصار
 توليد داروي فاکتور 8 رسيد

واح�د تولي�د انب�وه داروي فاكتورهش�ت همزمان ب�ا دهه فجر 
توس�ط ش�ركت س�امان داروي هش�تم مش�هد راه اندازي شد. 
مديرعامل شركت سامان داروي هشتم در مراسم افتتاح اين محصول با 
بيان اينكه اين دارو تاكنون فقط در انحصار سه كشور بوده است، گفت: 
»با راه اندازي اين خط توليد در مشهد، ايران چهارمين كشوري است 

كه دست به توليد انبوه اين دارو مي زند.«
مجيد طبس��ي افزود: »در حال حاضر و در فاز نخست درصدد هستيم 
به اندازه مصرف داخلي اين دارو را توليد كنيم اما از اوايل سال آينده در 

زمينه صادرات دارو نيز اقدام خواهيم كرد.«
مديرعامل ش��ركت س��امان داروي هش��تم بيان كرد: »پيش از اين 
محصوالت فاكتورهش��ت موجود در بازار ايران از نوع مشتق از پاسما 

بود كه ممكن بود مخاطراتي به همراه داشته باشد.«
فاكتورهشت يا AHF نام يكي از پروتئين هاي دخيل در انعقاد خون 
است. فاكتور هشت پروتئيني است كه پس از فعال شدن در پي يكسري 

واكنش هاي پي در پي به انعقاد خون در مواقع لزوم كمك مي كند. 
داروي فاكتور هشت از مشتقات خوني است كه تاكنون نوع پاسمايي 
آن در كش��ور توليد مي ش��د اما هم اكنون نوع نوتركيب آن به همت 

داروسازان ايراني توليد و به بازار عرضه مي شود. 
يكي از انواع بيم��اري هموفيلي كه نوعي اختال خوني ارثي اس��ت، 
هموفيلي نوع )آ( است كه به علت كمبود يا نبود فاكتور هشت موجود 
در خون ايجاد مي ش��ود و 80 درصد مبتايان هموفيلي را تش��كيل 

مي دهند. 
محققان كشورمان از حدود سه سال قبل توليد فاكتور هشت نوتركيب 
را آغاز كردند كه بخشي از آن براي مطالعات باليني مورد استفاده قرار 

گرفت و مطالعات آن هم از يك دهه قبل شروع شده بود. 
توليد فاكتور هشت جزو اقام حياتي داخل كشور است. به طوري كه 
در سال 94 تخمين زده ش��د كه اين دارو موجب صرفه جويي بيش از 

95 ميليون يورويي در كشور مي شود. 
مزيت اس��تفاده از داروي فاكتور هش��ت نوتركيب يا »ريكامبيننت« 
درمقايس��ه با نوع پاس��مايي آن، منتقل نكردن آلودگي هاي خوني 

است. 
فاكتور هشت نوتركيب براساس استانداردهاي اروپا توليد مي شود و خط 
توليد انواع پروتئين هاي مربوط به بيماران سخت درمان هم قرار است 

در آينده اي نزديك راه اندازي  شود. 
انتقال خون هاي آلوده به بيماران عمدتاً هموفيلي در دولت اصاحات، 
موجب ابتاي صدها نفر به بيماري ايدز و ديگر بيماري هاي العاج يا 
صعب العاج شد. جريان رسيدگي به شكايت اين بيماران در دستگاه 
قضايي، در زمان خود به يكي از جنجالي ترين دادگاه هاي تشكيل شده 

تبديل شد. 
بر اساس حكم دادگاه، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران عاوه 
بر محكوميت به پرداخت ضرر و زيان مادي و تأمين هزينه هاي درماني 
اين بيماران، موظف به عذر خواهي رسمي از يكايك 974 شاكي پرونده 

و انعكاس اين عذر خواهي در رسانه هاي عمومي شده است. 
اين در حالي است كه مسعود پزشكيان وزير وقت بهداشت، در سال 8۳ 
گفت: »خطايي از اين وزارت خانه س��ر نزده كه مس��تلزم عذرخواهي 

باشد.«
پزشكيان حتي تهديد كرد كه »در صورت پرداخت ديه از بودجه محدود 
وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، اين بيماران هموفيلي هستند 

كه متضرر مي شوند!« 

متين زاهدي 
  گزارش  یک
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