
| روزنامه جوان |  ش��ماره 5475

884984403سرويس اجتماعي 88498440سرويس اجتماعي

|  1440 مح��رم   15  |  1397 مه��ر   3 سه ش��نبه 

مصرف دخانيات در امريكا و اروپا كاهش چشمگيری داشته است
ايران بازار هدف سيگارهاي توليدي شركت هاي چندمليتي

تنها 10دقيقه زمان كافي است تا فردي سيگاري 
يك سيگار را تمام كند، اما درست در پايان همين 
10دقيقه و با خاموش شدن آتش اين سيگار شعله 
زندگي يكي از هموطنانمان بر اثر عوارض ناشي 
از مصرف اين ماده دخاني هم خاموش مي ش�ود. 
اما در برابر چنين آماري در كشورمان كشورهاي  
ثروتمن�دي همچون انگليس، فرانس�ه و امريكا 
توانس�ته اند با تدابيري تعداد افراد س�يگاري را 
به طور قابل مالحظه اي كاهش دهند تا جايي كه 
پيش بيني مي شود در كشوري همچون انگلستان 
تا س�ال 2030 تعداد س�يگاري ها به صفر برسد. 
مرك��ز تحقيقات س��رطان انگليس اعالم ك��رده از 
۱۰سال گذش��ته كه ممنوعيت اس��تعمال سيگار 
اعمال ش��ده تعداد مصرف كنندگان سيگار در اين 
كش��ور به يك ميليون و ۹۰۰هزار نفر كاهش پيدا 
كرده است.  به گفته كارشناسان انگليسي در دهمين 
سالگرد ممنوعيت استعمال سيگار در تمامي مناطق 
عمومي سرپوش��يده همچون اداره ها، كارخانجات، 
رس��توران ها و ايس��تگاه هاي راه آهن ن��رخ مصرف 
سيگار در اين كشور به پايين ترين ميزان خود رسيده 
اس��ت، اما روند كاهش تعداد افراد سيگاري تنها به 
انگستان محدود نمي ش��ود. آمار مصرف كنندگان 
دخانيات در كش��ورهايي همچون امريكا و فرانسه 
هم به طرز چش��م گيري در حال كاهش اس��ت. بر 
همين اس��اس كمپاني هاي بزرگ دخان��ي در دنيا 
همچون كمپاني فليپ موريس توليدكننده سيگار 
مالبرو به بازارهاي تازه تري مي انديش��ند. بازارهاي 
هدف تازه اين كمپاني ها را مي توان در قراردادهاي 
تازه آن جس��ت وجو كرد؛ تفاهمنامه هايي همچون 
تفاهمنامه اي كه ميان اين ش��ركت و وزارت صمت 
ايران در ارديبهشت امس��ال براي ساخت كارخانه 

توليد سيگار مالبرو در ايران منعقد شد. 
   روند كاهشي در كشورهاي ثروتمند

بررسي ها نش��ان مي دهد، همه گيري مصرف سيگار 
از كش��ورهاي ثروتمند به كشورهايي با درآمد پايين 
و متوسط منتقل شده است. به گزارش اينديپندنت، 
آمارهاي مركز تحقيقات سرطان انگليس حاكي از آن 
است، تعداد بزرگساالن مصرف كننده سيگار در اين 
كشور از ۱۰ميليون و ۲۰۰هزار نفر در سال ۲۰۰۷به 

8ميليون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۶ كاهش پيدا 
كرده است.  انجمن ريه امريكا در گزارش ساالنه اش 
گفت: درصد افراد س��يگاري در بين بزرگس��االن و 
نوجوانان به كمترين حد خود در تاريخ رسيده است. 
به طور ميانگي��ن، تنها كمي بي��ش از ۱5/5درصد از 
بزرگس��االن و 8درصد از دانش آموزان دبيرس��تاني 
در امريكا س��يگار مي كش��ند.  اين اطالعات از طرف 
مركز كنترل و پيش��گيري بيم��اري )CDC( براي 
انجمن ريه امريكا مهيا ساخته شده كه نشان مي دهد، 
ميزان مصرف دخانيات از ۲۰/۹درصد در سال ۲۰۰5 
به ۱5/5درصد در س��ال ۲۰۱۶ كاهش يافته اس��ت. 
»كورين گرافاندر« مدير بخش استعمال دخانيات و 
سالمت در مركز كنترل و پيشگيري بيماري در يك 
بيانيه كه توس��ط سي دي سي منتش��ر شده، گفت: 
»خبر خوب اين است كه اين داده ها به طور يكنواخت، 
نزول در مصرف دخانيات در بزرگساالن را در چند دهه 
گذشته نشان مي دهد. اين يافته ها همين طور نشان 
مي دهد كه افراد بيشتري دست به ترك سيگار زده اند 
و آنهايي هم كه هنوز س��يگار مي كشند، مصرفشان 
كمتر شده است.« بررسي ها نش��ان مي دهد، تعداد 
مصرف كنندگان روزانه س��يگار در فرانس��ه كاهش 
چشم گيري داشته اس��ت.  در اين بررس��ي ها آمده، 
در فاصله سال هاي ۲۰۱۷ – ۲۰۱۶، يك ميليون نخ 

سيگار كمتر در فرانس��ه مصرف شده است و كاهش 
چشم گيري در تعداد افرادي مشاهده شده كه روزانه 
سيگار مي كشند.  همچنين كاهش استعمال سيگار 
در ميان نوجوان��ان و افرادي با مي��زان درآمد پايين 
هم مشاهده شده است. كارشناسان معتقدند، دليل 
كاهش آمار مصرف كنندگان سيگار مي تواند اقداماتي 
باش��د كه براي مقابله با اس��تعمال اين ماده دخاني 
اعمال ش��ده اس��ت.  آمارها نش��ان مي دهد در سال 
۲۰۱۷ مي��الدي ۲۶/۹درصد از افراد ۱8تا ۷5س��اله 
مصرف روزانه سيگار داشته اند. در حالي كه اين آمار 
در سال قبل آن ۲۹/4درصد بوده، در واقع در اين بازه 
زماني آمار مصرف كنندگان س��يگار از ۱۳/۲ميليون 
به ۱۲/۲ميليون نفر رس��يده اس��ت.  آنطور كه ايرج 
حريرچي، سخنگوي وزارت بهداشت مي گويد: ساالنه 
۱۰هزار ميليارد تومان صرف خريد سيگار در كشور 
مي ش��ود كه هزينه هاي درماني مس��تقيم ناشي از 
مصرف س��يگار بين ۲۰تا ۳۰هزار ميلي��ارد تومان و 
همچنين هزينه هاي غير مستقيم آن كه شامل از دست 
رفتن سال هاي عمر، كاهش كيفيت زندگي و خروج از 
كار و خانه نشيني، مبلغي حدود 4۰هزار ميليارد تومان 
است. عالوه بر اين، حدود 8۰درصد از مرگ و مير هاي 
زودرس ناش��ي از مص��رف دخانيات در كش��ور هاي 
كم درآمد يا درآمد متوسط و با ايجاد مشكالت و موانعي 

براي تحقق اهداف توسعه رخ مي دهد. اما بازار ۱۰هزار 
ميلياردي مصرف سيگار در كش��ورمان، آنقدر براي 
شركت هاي چندميلتي امريكايي و اروپايي جذابيت 
دارد كه سال هاست از راه هاي مختلف محصوالتشان 
را به بازار ايران گس��يل مي كنند و حاال هم ش��ركت 
مالبرو بعد از چند سال كش و قوس باالخره توانست 
تفاهمنامه توليد محصوالتش را با شركت دخانيات 

كشورمان امضا كند. 
   سيگار در فهرست تحريم ها نيست 

ش��ركت هاي دخانياتي در امريكا سال هاست حق 
تبليغ محصوالت خود را ندارند و مجبور به پرداخت 
جريمه هاي چند ميليارد دالري به شاكياني شده اند 
كه آنها را به پنهان كردن مضرات سيگار متهم كردند. 
از سوي ديگر تالش گس��ترده اي در جهت كاهش 
مصرف سيگار در بسياري از كشور هاي پيشرفته انجام 
شده است.  بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهاني 
ايران براي كمپاني هاي چند مليتي توليد سيگار به 
ويژه شركت هاي دخانيات امريكايي از اهميت زيادي 
برخوردار اس��ت. اطالعات اداره آمار امريكا نش��ان 
مي دهد، حداقل نيمي از ح��دود ۱۰۰ميليون دالر 
كااليي كه شركت هاي امريكايي در سال ۲۰۰5 به 
ايران صادر كرده اند، سيگار بوده است.  سيگار هاي 
امريكايي در فهرس��ت تحريم هاي ايران قرار ندارد؛ 
چراكه كنگره امريكا مدت ها پيش دارو، موادغذايي 
و محصوالت كش��اورزي را از فهرس��ت تحريم هاي 
ايران خارج كرد. سيگار نيز در گروه موادغذايي قرار 
گرفت و از فهرس��ت تحريم ها خارج شد. مت مايرز، 
كارش��ناس صنعت دخانيات در واش��نگتن درباره 
اين تصميم كنگره مي گويد: سيگار نه يك محصول 
كشاورزي اس��ت و نه يك كاالي اساسي. كنگره به 
اصرار شركت هاي دخانياتي تصميم به مستثني كردن 
آن از فهرس��ت تحريم ها گرفت.  م��ت مايرز درباره 
چرايي استثناشدن س��يگار از فهرست تحريم هاي 
ايران معتقد است: مصرف سيگار در امريكا و بيشتر 
كشور هاي توسعه يافته سير نزولي را طي مي كند. 
ش��ركت هاي دخانياتي مجبور هستند محصوالت 
خود را در كشور هاي ديگر بفروشند. به همين علت 
ايران براي آينده ش��ركت هاي توليدكننده سيگار 

بسيار مهم 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. 

واكنش ها به اظهارات وزير بهداشت: 
احسان رستگار: خدا را ش��اكريم كه آقاي قاضي زاده هاشمي در اهواز 
حاضر شدند و در تشييع پيكر شهدا شركت و از مجروحان عيادت كردند، 
اما به مردم عزادار اهوازي نگفتند »همينه كه هس��ت« يا »خودتون بريد 
تروريست ها را پيدا كنيد« آقاي وزير بهداشت متشكريم، غافلگير شديم. 

عليرضا ملون�دي:  چرا  قاضي زاده هاش��مي بارها و باره��ا و بدون ترس 
مخاطبين فرودستش رو تحقير مي كنه؟ چون مي دونه ما به معناي دقيق 
كلمه هيچ غلطي نمي تونيم بكنيم، چند روز ه��ارت و پورت در فجازي و 
بعدش تمام. قاضي زاده پشتش به پول هنگفت، قدرت سياسي، و رسانه ها 

گرمه، اما پاپتي ها چي؟ هيچي!
هادي اكبرپور:  آقاي  وزير حداقل نميتوني كاري براي مردم بكني نمك 
رو زخمشون نپاش. مردم ما خودش��ون بلدن به موقع با هم شوخي كنند. 
اگه حس ميكني خيلي اس��تعداد داري برو خنداننده شو شركت كن.  اي 
كاش رئيس جمهوره با جسارتي داش��تيم تا ادب رو با عزل كردن بهتون 

ياد مي داد. 
س�پهر خرمي:  تازه  قاضي زاده هاشمي وزير بهداش��ت جزو خوب هاي 
وزراي كابينه روحانيه! كه هر بار در واكنش به مشكالت مردم چنين رفتار 
تحقيرآميزي رو از خوش نشون ميده. . . مناعت طبع و تواضع نخواستيم، 

مردم فقير و مشكل دار رو خرد نكن حداقل و پاسخگو باش.  

علي ش�اعري توييت كرد: سه سال از فاجعه منا مي گذرد و مردم ايران 
همچنان منتظرند تا دول��ت خون حاجيان مظلوم را از عربس��تان وهابي 

مطالبه كند. 

 در البه الي صفحات مجازي:
شهادت يك سرباز حين خاموش كردن آتش سوزي جنگل هاي چوار ايالم

 سرباز وظيفه ميالد س��اقي ديروز در عمليات خاموش كردن آتش سوزي 
جنگل چوار در آتش سوخت و به شهادت رسيد. 

 بنرهايي كه با مفاهيم ضدحجاب در سطح تهران اجازه نصب پيدا كردند!!
 

 جواد آقايي توييت كرد: وقتي از خيانت رسانه اي سخن مي گوييم، منظور 
چيست؟

وقتي عكس يك رسانه دولتي مي شود خوراك رسانه هاي حامي تروريست 
تا نيروهاي مسلح كشورمان را اينگونه تحقير كنند!

سخت است و بهتر بگويم محال است باور كنم يك رسانه سطح باال نفهمد 
چه عكس هايي از حمله تروريستي اهواز را بايد يا نبايد منتشر كند!

مريم زاهدی

  در حالي كه رئيس شوراي ش��هر تهران تأكيد مي كند، افشاني در 
شهرداري تهران ماندني است و رايزيني ها الزم در اين باره انجام شده، 
اما نايب رئيس شوراي شهر ورق را برگرداند و گفت: آخوندي و ربيعي 

گزينه هاي جايگزين افشاني در شهرداري تهران هستند. 
  براي تسهيالت وام ضروري 5ميليون توماني صندوق بازنشستگي 
كش��وري ۲۳4هزار و ۶8۹نف��ر از بازنشس��تگان و موظفين صندوق 
بازنشستگي كشوري درخواس��ت خود را در اين سامانه اينترنتي ثبت 

كردند. 
  نماينده شوراي كشاورزي روس��تاي عالئين بيان داشت: روستاي 
ما نزديك ترين روستا به چش��مه علي بود كه 4۰۰هكتار از مزارع ما با 
چشمه علي آبياري مي شد، اما حاال هشت ماه است كه با حفاري مترو 

آب چشمه نيز كم شده است. 
  مديرعامل شركت س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي گفت: شركت 
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي تابع مطلق قانون بوده و در اين راستا با 
صدور بخشنامه به شركت هاي تابعه نسبت به شناسايي افراد بازنشسته 
اقدام شده است تا هرچه سريع تر قانون منع به كارگيري بازنشستگان 

اجرايي شود. 
  معاون تحقيقات وزارت بهداشت اظهاركرد: سازمان وظيفه عمومي 
بايد گواهي ها و مستندات معتبر بيماران مبتال به سلياك را براي ارائه 

معافيت پزشكي معتبر بداند. 

زهرا چیذری
  گزارش  2

 آدرس غلط وزارت بهداشت
براي جلوگيري از نشت متادون

مراكز ترك اعتياد همچن��ان محل ترديدند. درآم��د خوب اين مراكز 
موجب شده تا بسياري از پزشكان عمومي در مطب بنشينند و ويزيت 
بيماران مبتال به سرماخوردگي و آنفلوآنزا را رها كنند و براي تأسيس 
مراكز ترك اعتياد يا همان متادون درماني پيش قدم شوند. اما با تمام 
اينها سال هاست بخشي از متادون هايي كه بايد در اين مراكز به معتادان 
متقاضي ترك داده شود، در بازار س��ياه خريد و فروش مي شود و اين 

خودش پرونده جداگانه اي براي اعتياد باز كرده است. 
نكته قابل توجه اين اس��ت كه متادون يا داروهايي مش��ابه داروهاي 
كاهش آسيب هس��تند و به عنوان داروي ترك نيس��تند و قرار است، 
جايگزين داروهايي با عوارض بيشتر مثل كراك يا هروئين شوند تا از 
حالت هاي ناخوشايند خماري اين افراد كاسته شود. بايد بعد از مدتي 
متادون كاهش پيدا كند و به جايي برس��د كه اين دارو هم قطع شود، 
اما آمارهاي واقعي نش��ان نمي دهد كه اين پروسه و روند به طور كامل 

اجرايي شده باشد. 
محمدحسين قرباني، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
هم پيش از اين گفته بود: »كلينيك هاي ترك اعتياد به دليل نداشتن 
برنامه مش��خص درماني و نبود نظارت دقيق بر فعالي��ت آنها به بازار 
متادون تراپي تبديل شده اند. « بنا به تأكيد وي، در كلينيك هاي ترك 
اعتياد رانت هاي زيادي وجود دارد و برخي از مس��ئوالن دانشگاه هاي 
علوم پزشكي بين چهار تا پنج مركز ترك اعتياد در اختيار دارند كه اين 
رانت ها نمي گذارد، درمان به صورت معمول و استاندارد در اين مراكز 
در اختيار مردم باشد. بر اس��اس همين رانتهاست كه مي توان رد پاي 
متادوني كه بنا هم نيست، درمان كننده اعتياد باشد را در ناصرخسرو و 

بازار سياه دارو پيدا كرد. 
به گفته اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس از آنجا كه فروش 
دارو در بازار آزاد درآمد بس��يار بااليي دارد، باعث شده تا برخي افراد با 
استفاده از رانت، كلينيك ترك اعتياد افتتاح كنند و درصورتي كه هيچ 
بيماري ندارند با سوءاس��تفاده از ش��رايط با فروش آزاد داروهاي خود 
درآمد كالني به جيب بزنند. اين در حالي است كه طبق دستورالعمل 
مربوط به تأسيس كلينيك، افرادي كه مي خواهند در اين زمينه فعاليت 
كنند، بايد در مراكز دولتي مشغول به كار نباشند. درحالي كه خيلي از 

اين افراد در جاهاي ديگر مشغول به فعاليت هستند. 
با اين همه راه حل وزارت بهداش��ت براي جلوگيري از نش��ت متادون 
در بازار س��ياه، عرضه آن هم در داروخانه هاست نه دانشگاه هاي علوم 
پزشكي؛  اين در حالي است كه عرضه داروخانه ها همين حاال هم اغلب 
به راحتي داروهايي كه عرضه آنها منوط به نسخه پزشك است را با كمي 
پول بيشتر به متقاضيان مي فروشند. از سوي ديگر براي پزشكاني كه 
مراكز ترك اعتياد دارند و از قضا روابط پنهان و آش��كاري با مسئوالن 
دانشگاه هاي علوم پزش��كي هم دارند، كار سختي نيست كه بخواهند 
متادون را از داروخانه تهيه كنند و در بازار آزاد عرضه! با توجه به شيوه 
خاص توزيع متادون كش��ف راه هاي نشت آن به بازار سياه كار سختي 

نيست، اگر عزمي بر اجراي آن وجود داشته باشد. 

داغ درياچه روي نقشه نماند
سرگذشت غمناك درياچه اروميه نخستين بار دو سال پيش در كتاب 
درسي سال آخر دبيرستان هاي استراليا خبرساز شد. كتاب جغرافياي 
سال دهم دبيرس��تان هاي اين كش��ور تصويري از درياچه اروميه در 
سال هاي دور و نزديكش منتشر كرد و به عنوان مثالي از موضوع انتقال 

آب و پيامدهاي زيانبار آن مطرح كردند. 
اما اين بار كتب درسي ابتدايي كشورمان با حذف كامل درياچه اروميه 
از نقشه ايران، خبرساز شده  است. سال گذش��ته نمايندگان اروميه با 
اعتراض شديد اين قضيه را افشا كردند و حتي به وزير آموزش وپرورش 
تذكر جدي داده شد تا اين كار دوباره تكرار نشود و در صورت تكرار از 

وي، سؤال پرسيده مي شود. 
در نهايت بي اعتنايي آموزش و پرورش موجب شد تا روزگذشته نماينده 
اروميه در مورد حذف درياچه اروميه از نقشه موجود در كتاب فارسي 
دوم دبستان به وزير آموزش و پرورش انتقاد و از دريافت تذكر جدي تر 

خبر دهد. 
بعد از انتش��ار تصويري از كتاب فارسي دوم دبس��تان امسال مبني بر 
وجودنداش��تن درياچه اروميه در نقش��ه روي جلد كه اعتراض هايي 
را در پي داش��ته اس��ت، هادي بهادري نماينده اروميه به اين موضوع 

اعتراض كرد. 
در اين ماجرا پاي سازمان ثبت اسناد كشور هم به ميان كشيده شد و 
چندي پيش قاضي پور، ديگر نماينده اروميه به عملكرد سازمان اسناد 
هم در حذف درياچه اروميه از نقشه هاي اين سازمان انتقاد كرده بود. 

در واقع تصوير پيش زمينه اس��ناد مالكيتي تك برگ جديد ارائه شده 
از سوي اداره كل ثبت و اسناد كشور كه از نقش��ه ايران استفاده شده، 

درياچه  اروميه را حذف كرده است. 
در پاس��خ به اين انتقادها فاطمه رمضاني، مع��اون دوره ابتدايي دفتر 
تأليف كتب درسي هم گفته بود:»دانش آموزان ۱۲ سال فرصت دارند تا 
در كتاب هاي درسي با جزييات نقشه آشنا شوند و قرار نيست، در همه 

نقشه ها تمام عوارض طبيعي باشند!«
در حالي كه احياي درياچه اروميه قرار بود، در اولويت نخست مسائل 
محيط زيستي كش��ور باش��د، اما به نظر آموزش و پرورش با سكوت و 
پاسخگويي هاي نامربوط، كمر به حذف آن بسته است. نهادهاي دولتي 
بايد در صف اول حمايت از اين درياچه باشند تا اين درياچه جاني دوباره 
بگيرد و دولت نيز بايد حمايت هاي خود را از طرح هاي احياي آن افزايش 
دهد.  درياچه اروميه در هر وضعيتي كه باشد يك سرمايه بزرگ براي 

اين كشور است.   راه اندازي اورژانس هوايي
 با مشاركت سپاه و شهرداري تهران 

ق�رارگاه  ب�ا كم�ك  اورژان�س كش�ور گف�ت:  سرپرس�ت 
اورژان�س  پاي�گاه  اح�داث  ته�ران  و ش�هرداري  ث�اراهلل 
مي خ�ورد.  كلي�د  والي�ت  بوس�تان  در  ته�ران  هواي�ي 
پيرحسين كوليوند سرپرست اورژانس كشور، در حاشيه مراسم چهل 
و سومين سالروز تأسيس سازمان اورژانس در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: سازمان اورژانس كش��ور 4۲س��ال قبل با ۱۰پايگاه به عنوان 
چهارمين كشور دنيا راه اندازي شده است، اما به بركت انقالب اسالمي 
تعداد پايگاه هاي اين سازمان به طور قابل مالحظه اي افزايش يافته و 
همچنين 48۰۰ آمبوالنس در اين سازمان وجود دارد كه ۲4۰۰عدد 

آن طي سال هاي اخير به اين ناوگان افزوده شده است. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر ۳۹ پايگاه اورژانس هوايي در كشور وجود 
دارد، گفت: با اين وسيله توانس��تيم تعداد قابل توجهي از مصدومان را 
به مراكز درماني منتقل كنيم.  سرپرست اورژانس كشور افزود: توسعه 
پايگاه هاي اورژانس در جاده هاي روستايي و توسعه موتور آمبوالنس ها 
در دستور كار ما قرار دارد و همچنين با كمك قرارگاه ثار اهلل و شهرداري 
تهران احداث پاي��گاه اورژانس هوايي تهران در بوس��تان واليت كليد 
خواهد خورد.  وي با اشاره به برنامه پنج  ساله اين سازمان گفت: تدوين 
اين برنامه تقريباً نهايي شده و ظرف 45 روز آينده ابالغ خواهد شد و با 
برنامه ريزي كه در اين برنامه تدارك ديده ايم، اميدواريم بتوانيم حركتي 
رو به جلو داشته باشيم و با كشورهاي توسعه يافته رقابت كنيم. هرچند 
در حال حاضر با همت نيروهاي اروژانس ما در گروه كش��ورهاي الف و 

اروپايي قرار گرفته ايم. 

پس از مدت ها س�كوت در موضوع تراريخته ها 
خبري دوب�اره پاي اين محص�والت پرابهام را به 
رس�انه ها باز كرد؛  »پنبه تراريخته سال آينده به 
زيركش�ت مي رود.« اما اين خبر چن�دان دور از 
انتظار نبود و ب�ا تغيير كامل مهره هاي س�ازمان 
حفاظت محيط زيست به عنوان تنها مانع بر سر 
راه كشت محصوالت تراريخته و نشستن عيسي 
كالنتري طرفدار سرس�خت اي�ن محصوالت به 
جاي معصومه ابتكار، مي ش�د ح�دس زد دوباره 
تراريخته ها در س�بد تصميم گي�ري دولت جاي 
خود را پي�دا مي كنند. اي�ن در حالي اس�ت كه 
هنوز بسياري از كش�ورهاي پيش�رفته در دنيا 
به خاطر ابهامات موجود در س�المت و همچنين 
نگراني ه�اي محيط زيس�تي ب�ه محص�والت 
تراريخته چراغ سبز نشان نداده اند. بنا به تأكيد 
دكتر عليرضا عباس�ي دانش�يار بيوتكنولوژي 
دانش�گاه تهران هيچ س�ندي مبني بر سالمت 
پنبه تراريخته از سوي مجريان اين طرح منتشر 
نش�ده اس�ت، اما ظاهراً تباني س�ه نهاد وزارت 
بهداش�ت،  وزارت جهادكش�اورزي و س�ازمان 
حفاظت محيط زيس�ت كش�ت پنب�ه تراريخته 
را با تمام ابهام�ات و خطرات مجاز كرده اس�ت. 
محصوالت تراريخته يكي از پرمناقشه ترين مباحثي 
است كه همچنان در تمام محافل علمي دنيا با ترديد 
به آن نگاه مي شود. در ايران هم اين موضوع پرمناقشه 
و پرابهام اس��ت تا جايي كه مخالف��ان تراريخته در 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت در دولت دوازدهم 
به طور كامل پاكس��ازي ش��دند و در عوض تمامي 
طرفداران شناخته شده اين محصوالت به اين سازمان 
آمدند تا تنها مانع جدي بر س��ر كشت محصوالت 

تراريخته از پيش پا برداشته شود. 
   تغيير تيم براي پيشبرد اهداف 

دكتر عليرضا عباسي دانشيار بيوتكنولوژي دانشگاه 
تهران در پاسخ به س��ؤال »جوان«  درباره اينكه آيا 
ابهامات تراريخته ها برطرف شده كه قرار است پنبه 
تراريخته زير كشت برود، مي گويد: در برنامه ششم 
توسعه توليد و رها سازي تراريخته ها ممنوع است، 
اما اگر مجوز وزارت كش��اورزي،  بهداشت و سازمان 
حفاظت محيط زيست همراهي كند، امكان كشت 
اين محصوالت وجود دارد و تغييراتي كه در سازمان 
محيط زيست انجام گرفت و با آمدن آقاي كالنتري 
در عمل اين سه مرجع با كشت تراريخته همراهي 
مي كنند، اما اين همراهي براساس مطالعات نيست و 
هيچ مطالعه اي انجام نشده كه سالمت اين محصوالت 
را تأييد كند.  وي درب��اره مخاطرات اين محصوالت 
مي گويد: پنبه هاي تراريخته بي تي هس��تند؛ يعني 
از باكتري هايي گرفته ش��ده اند كه نسبت به برخي 
حش��رات ايجاد مقاومت مي كنند. اما گزارش هاي 
علمي تازه تر نشان مي دهد، اين سم مي تواند حشرات 
مفيد را هم از بين ببرد و محيط زيس��ت را با چالش 
مواجه  كند يا همي��ن محصول مي توان��د خاك را 
مورد تأثير قرار دهد و همچنين مباحث فرار ژن اين 

محصوالت وجود دارد و محيط زيست بايد از اين وجوه 
به مطالعه و بررسي پنبه تراريخته  پرداخت، اما هيچ 

تحقيقي انجام نشده است. 
   توليد شركت مونسانتو 

كمپاني مونسانتو يكي از منفورترين كمپاني هاي دنيا 
و منبع اصلي توليد بذرهاي تراريخته است. اما منفور 
بودن اين كمپاني يهودي به دليل مشاركت در پروژه 
توليد بمب اتم و توليد سموم كشتار جمعي همچون 
عامل نارنجي است كه امريكا در جنگ ويتنام از آن 
استفاده كرده، اما ظاهراً رد پاي اين شركت در كشت 

پنبه تراريخته در ايران هم ديده مي شود!
عباسي، در پاسخ به اين نكته كه در حال حاضر هم 
ما واردات پنبه تراريخته داريم و كشت پنبه تراريخته 
مي تواند به تولي��د ملي منجر ش��ود، مي گويد: اگر 
سوابق اين پنبه اي كه ادعا مي شود توليد ملي است 
را در بياوريد، متوجه خواهيد ش��د ك��ه اين پنبه به 
نام مون5۳۱ محصول ش��ركت مونس��انتو است نه 
توليد ملي! از س��وي ديگر اين رقم در دنيا منسوخ 
شده، هند و پاكس��تان هم كه در گذشته اين پنبه 
را زير كش��ت مي بردند، اما در حال حاضر كش��ت 
نمي دهند، زيرا مقاومتش نس��بت به آفات شكسته 

و ديگر جواب نمي دهد.  بنا ب��ه تأكيد وي، در بحث 
تراريخته ها خطراتي كه در كش��ت وجود دارد، در 
واردات نيست؛ چراكه وقتي بذري را وارد مي كنيد، 
ديگر نگران تهديدات اكولوژي نيستيد يا بحث گرده 
افشاني و خطرات آن وجود ندارد. اما بحث سالمت 
چه در محصوالت وارداتي و چه در كشت تراريخته ها 
وجود دارد. بنابراين اگر ما مجبور شويم از محصوالت 
تراريخته اس��تفاده كنيم، وارادات��ش كم خطرتر از 
كشت آن است؛ چون حداقل به محيط زيست آسيب 

نمي زند. 
   مجبور نيستيم تراريخته وارد كنيم

آيا ما مجبوريم تراريخته استفاده كنيم؟ عباسي در 
پاسخ به اين سؤال مي گويد: در دنيا ۲5درصد ذرت 
تراريخته داريم و از اين ۲5درصد هم درصد بااليي از 
آن در امريكا كشت مي ش��ود كه ما از امريكا واردات 
نداريم. اما 5ميليون تن ذرتي كه در كشور نياز داريم 
را از درصد كم محصوالت تراريخت ديگر كش��ورها 
وارد مي كنيم؛ يعني ما ام��كان وارادات محصوالت 
غيرتراريخته را داريم. اين اس��تاد دانش��گاه تهران 
بحث تفاوت قيمت را هم در اين زمينه مؤثر نمي داند 
و مي گويد:  ممكن اس��ت اين كار ب��راي واردكننده 

ارزان تر تمام ش��ود، اما در عمل تفاوتي ميان قيمت 
محصول تراريخته و غيرتراريخته اي كه در كش��ور 
عرضه مي شود، وجود ندارد! اين مسئله درباره پنيه 
تراريخته وارداتي هم وجود دارد و كش��ورهايي كه 
در حال حاضر پنبه غيرتراريخته كش��ت مي دهند، 
كم نيست. از س��وي ديگر ما چندان نيازي به پنبه 
نداريم. ما در كش��ورمان 5۰تا۷۰ هزار هكتار كشت 
پنبه داريم كه ۱۰تا ۲۰هزار تن محصول مي دهد و به 
همين ميزان هم وارد مي كنيم كه قطعاً امكان واردات 

پنبه غيرتراريخته وجود دارد. 
   ابهام در سالمت پنبه تراريخته 

عباسي در پاسخ به اين نكته كه شايد مسئوالن نگاه 
صادراتي به اي��ن موضوع دارند، تأكي��د مي كند: به 
هيچ وجه نگاه صادراتي به اين موضوع وجود ندارد. 
وي با اشاره به صنعت پوشاك تركيه مي افزايد:  اين 
كشور به هيچ عنوان به فكر كش��ت پنبه تراريخته 
نيفتاده، چون در اين صورت صنعت پوشاك با مشكل 
مواجه مي شود و مش��تري خود را از دست مي دهد. 
اين استاد دانش��گاه طرح موضوع توليد ملي را يك 
فريب بزرگ مي داند و به ط��ور كلي رد مي كند. اين 
استاد بيوتكنولوژي دانش��گاه تهران تأكيد مي كند: 
تجربه ۲۰ساله دنيا نشان مي دهد، تراريخته ها هيچ 
مزيتي براي كش��اورزي ندارند و ادعاهايي همچون 
مقاومت به آفات، بي نيازي از سموم كشاورزي و ارقام 
پرمحصول هيچ كدام علمي و درست نيست، اما اين 

نتايج پنهان كاري مي شود. 
وي در رابطه با مقاوم بودن آفات محصوالت تراريخته 
مي گويد: مقاالت متعددي در دنيا نش��ان مي دهد 
كشت محصوالت تراريخته ممكن است، مصرف يك 
سم كاهش يافته باشد، اما سموم ديگري مصرفشان 
باال رفته و سرجمع مصرف سموم كشاورزي در كشت 
محصوالت تراريخته افزايش قابل توجهي داش��ته 
است.  عباسي همچنين درباره كم مصرف بودن ارقام 
تراريخته در حوزه مديري��ت آب هم تأكيد مي كند 
و مي گويد:  تاكنون بذر برنجي كه بتواند در ش��مال 
كشور با خشكه كاري كشت شود، توليد نشده و اين 
ادعا تا به حال رنگ عمل نگرفته و امكان علمي اش هم 
وجود ندارد. ارقام برنجي كه در اصفهان و فارس كشت 
مي شود، طبيعت آن خشكه كاري است، اما ارقام برنج 

شمال طبيعتش غرق  آبي است. 
استاد بيوتكنولوژي در رابطه با سالمت محصوالت 
تراريخت��ه  مي گوي��د: ما حت��ي درب��اره ذرت هم 
واكنش هاي آلرژيك را داش��ته ايم كه موجب شد، 
آن رقم ذرت خاص از بازار جمع شود. در رابطه با پنبه 
هم حتماً بايد آزمايش هاي مرتبط با آلرژيك بودن 
آن انجام شود. پنبه اي كه توليد مي شود در صنايع 
پزش��كي براي باند و لباس اتاق عمل هم اس��تفاده 
مي شود يا براي لباس نوزاد، اگر اينها سالمت نباشد، 
مي خواهيم چه كنيم؟ جايي كه با س��المت انسان 
مواجهيم، بايد تحقيقات جدي ص��ورت بگيرد، اما 
هيچ گزارش مستندي درباره اين مطالعات منتشر 

نشده است. 

تباني 3 سازمان دولتي براي كشت پنبه تراريخته
استاد بيوتكنولوژي دانشگاه تهران: بذر پنبه »مون 531« محصول منسوخ شده شركت مونسانتو است نه توليد ملي !

كبري فرشچي 
  گزارش  یک

عليرضا سزاوار


