
سال 88 بود كه نقش آفريني سياسي و ايجاد 
ناآرام�ي و جهت ده�ي اجتماع�ي از طريق 
فضاي مجازي و ش�بكه اجتماعي فيس بوك 
س�اختار تازه اي را در س�پهر دنياي سياست 
مطرح ك�رد. بع�د از آن ه�م در ناآرامي هاي 
س�ال 96 و 98 ش�بكه هاي اجتماعي نقشي 
جدي ايفا كردن�د. بگذري�م از اينكه پيش  از 
ساماندهي به اين ناآرامي ها، اپليكيشن هايي 
همچون تلگرام و اينستاگرام به محفلي براي 
انواع بزه و حتي خريد و ف�روش مواد مخدر و 
اسلحه تبديل ش�ده بودند، اما در ناآرامي ها 
و اغتشاشات اخير ش�اهد نقش آفريني ويژه 
فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي بوديم، 
به گون�ه اي ك�ه در عمل ن�ه فق�ط خط دهي 
بلكه س�اماندهي تجمع�ات ك�ف خياباني از 
طريق همين شبكه ها و حتي با نقش آفريني 
ميكروسلبريتي ها و بالگرها هدايت مي شد. 
طعمه اين بازي سياسي هم نوجوانان و جوانان 
دهه هشتادي بودند كه از بدو تولد در دنيايي 
پا گذاش�تند كه تحت حاكميت صفر و يك ها 
ق�رار گرفته اند و تا خودش�ان را ش�ناختند 
پايشان به گيم و شبكه هاي اجتماعي باز شد. 
نسل زد يا زومرهايي كه بخش مهمي از زيست 
حقيقي شان در فضاي مجازي شكل گرفته بود، 
راحت تر ب�ه اين فض�ا اعتم�اد مي كردند كه 
ماحصل آن  را در كف خيابان مشاهده كرديم. 
آنچه در پ�ي مي آيد حاص�ل گفت وگوي ما با 
مهدي رضا برنا، پژوهش�گر هوش مصنوعي 
درباره نقش فضاي مجازي و هوش مصنوعي 
در ش�كل گيري و جهت ده�ي جامع�ه در 
راستاي اهداف حاكمان فضاي مجازي است. 

 رهبر معظ�م انقالب تأكي�د كرده اند 
اگر رهبر نبودند مسئوليت مديريت 
فضاي مجازي را به عهده مي گرفتند. 
چق�در از اتفاق�ات اخي�ر در فضاي 
مجازي ريش�ه داش�ت و ش�ما نقش 
فضاي مجازي را در اغتشاشات اخير 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
در عم��ل ما هي��چ مديريت و اعم��ال قانوني در 
فضاي مجازي نداشته ايم، به همين دليل فضاي 
مجازي زمينه ساز تحميل عقايد و تغيير ذائقه ها 
خصوصاً در بين اقش��اري از جامعه كه بيشتر در 
فضاي مجازي حضور دارند به طور خاص جوان ها 
و نوجوان ها شده است. قشري كه از بدو رسيدن 
به سن تمييز خوب از بد، در فضاي مجازي حضور 
داش��ته اند. اينها گروهي هستند كه فضاي قبل 
از فضاي مج��ازي را درك نكرده اند و اصطالحاً 
به آنها بوميان ديجيتال گفته مي شود. بنابراين 
تأثيري كه فضاي مجازي روي بوميان ديجيتال 

مي گذارند، تأثيري شگرف است. 
  در گذشته هم رسانه ها وجود داشتند، 
ام�ا مي�زان اثرگ�ذاري رس�انه هاي 
قديمي تر به اندازه فض�اي مجازي و 
رسانه هاي نوين نبود. چرا رسانه هاي 

فضاي مجازي اثرگذارترند؟ 
از مهم تري��ن تفاوت هاي��ي كه بين رس��انه هاي 
قديمي تر و شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي 
وجود دارد، اين است كه رسانه هايي كه در حال 
حاضر در فضاي مجازي وجود دارند، به  خصوص 
شبكه هاي اجتماعي مي توانند داده هاي كاربر را 
با استفاده از هوش مصنوعي تحليل كنند و براي 
هر فرد به طور شخصي س��ازي شده ذائقه سازي 
متناس��ب را با خ��ود آن فرد انج��ام دهند؛ مثاًل 
فرض كنيد اگر فردي عالقه مند به ماشين است، 
شبكه هاي اجتماعي با تحليل داده هاي اين فرد 
مي تواند اين عالقه را متوجه ش��ود و متناسب با 
ذائقه اين فرد وي را گام  به  گام به س��متي پيش 

ببرد كه اهداف خودشان اقتضا مي كند. 
 هوش مصنوع�ي هم�ان تكنولوژي 

كوكي است يا فراتر از آن است؟
 در كوكي ها ما مي توانستيم اطالعات مختصري 
را از بروزر هر مخاطب جمع آوري كنيم، اما وقتي 
شبكه هاي اجتماعي را استفاده مي كنيم، ميزان 
داده هايي كه شبكه هاي اجتماعي از مخاطبانشان 
دارند، به مراتب بيش��تر از كوكي هاس��ت؛ مثاًل 
آنها تم��ام پيام هاي خصوصي را ك��ه بين فرد با 
دوس��تانش ردوبدل مي ش��ود، دارند، بنابراين 
مي  توانند كم  و  بيش از عاليق و س��اليق آن فرد 
سر در بياورند. همچنين ش��بكه هاي اجتماعي 
به افرادي كه هركس در شبكه هاي اجتماعي با 
آنها در تماس است، آنها را دنبال مي كند و با آنها 
دوست است، دسترس��ي دارند. بنابراين از روي 
دوستان هم مي  توانند عالقه فرد را حدس بزنند. 
از همه مهم تر تعامل آن فرد با ش��بكه اجتماعي 
است؛ مثاًل يك سري از ويدئو ها را بيشتر مي  بيند 
و برخي پس��ت ها را اليك مي  كند و زير برخي از 
آنها كامنت مي گذارد. از مجموع��ه اين داده ها 
مي  توانند عاليق فرد را تش��خيص بدهند و بعد 
از تشخيص عاليق و ساليق فرد، مي  توانند يك 
گام جلوتر بروند و به صورت فعاالنه او را به سمت 
اهداف خودش��ان نزديك تر كنند. حاال از ميان 
ميليون ها مخاطبي كه اينها دارند، كافي اس��ت 
مثاًل از هر هزار نفر يا ه��ر ۱۰۰ نفر روي يك نفر 
تأثير مد  نظر خود را بگذارند و بتوانند آن فرد را به 
طور مثال به ايجاد جنجال و آش��وب در اجتماع 
تشويق كنند. يا بتوانند دروغ هاي طراحي شده را 

در ذهن فرد واقعيت ج��ا بيندازند. به طور نمونه 
اگر حادثه تروريستي در كش��ور صورت گيرد و 
هموطنان ما در آن حادثه شهيد شوند و بخواهند 
آن را به گردن حكومت بيندازند، كافي  است اين 
ذائقه سازي در گذشته شكل گرفته باشد تا امروز 

بتوانند از آن بهره  برداري كنند. 
ش�اهد  اخي�ر  اغتشاش�ات   در 
نقش آفرين�ي زومر ه�ا يا نس�ل زد 
بوديم. هم�ان دهه هش�تادي  هايي 
كه طب�ق صحبت هاي ش�ما از وقتي 
خودش�ان را ش�ناخته اند، در فضاي 
مجازي و تكنولوژي هاي نوين حضور 
داشته اند. آيا ما در ايران هم نسل زد 
داريم و آيا اين نسل براي كشورهاي 
غربي است؟ ويژگي ها و تفاوت هاي 
نسل قديم با نسل ضد غرب و امريكا 

در چيست؟
در اينكه يك نس��لي ش��كل گرفته كه خيلي به 
فضاي مجازي وابسته ش��ده، شكي نيست. اين 
در حالي  اس��ت كه نس��ل هاي قديم تر كه سرد 
و گرم روزگار را چش��يده اند، كمت��ر تحت تأثير 
فضاي مج��ازي و ش��بكه هاي اجتماع��ي قرار 
مي  گيرند، اما نسل هاي جديد بيشتر از اين فضا 
تأثير مي  پذيرند، چون تجرب��ه كمتري دارند و 
ممكن است جريان سازي كه با استفاده از هوش 
مصنوعي و شبكه هاي اجتماعي روي آنها انجام 
مي  شود، تأثير بيشتري روي آنها بگذارد. عالوه بر 
اين دو، سه سال گذش��ته به دليل بيماري كرونا 
و اينكه خيل��ي از خانواده ها و اف��راد براي انجام 
كارهاي روزمره وابسته ش��ده بودند و طبيعتاً در 
كنار انجام كارهاي روزمره در اين ش��بكه ها هم 
حضور بيشتري داشتند. اين باعث شد به  صورت 
مضاعف وابستگي و تأثير  پذيري بيشتري از فضاي 
مجازي در جامعه شكل گرفت، اما اينكه چه فرقي 
بين نسل زد ايراني و نسل زد غربي ها وجود دارد، 
بايد بگويم كه هدايت نسل زد ما در فضاي مجازي 
به عهده غربي ها گذاشته شده است! شبكه هاي 
اجتماعي فراگير در كشورما شبكه  هايي هستند 
كه به  طور كامل تحت تس��لط كساني است كه 
در امريكا تحت عنوان شركت هاي تجاري فعال 
هس��تند يا آن  طور كه خودشان افش��ا كرده اند، 
شركت هاي غير  تجاري هم در كنترل شبكه هاي 
اجتماعي نقش داشتند. نسل زدي كه در امريكا 

و غرب زندگي مي  كند در آن  دسته از شبكه هاي 
اجتماعي فعاليت دارد كه تحت نظارت و كنترل 
حاكميت خودش��ان قرار دارد. به  طور مثال اگر 
يك نفر از نس��ل زد ما بخواهد عكس حاج قاسم 
سليماني را در شبكه هاي اجتماعي به اشتراك 
بگذارد، نمي  تواند اين كار را بكن��د. در برابر اين 
پس��ت هايي كه مورد تأييد نظام ليب��رال اروپا و 
امريكا هستند، پرموت شده بيشتر و بيشتر به آنها 

زمينه و بها داده مي  شود. 
 در واق�ع ما مي  تواني�م بگوييم چون 
مديريت فض�اي مجازي در دس�ت 
ما نيس�ت و حكمراني آن حكمراني 
غربي اس�ت، نتوانس�تيم از اين فضا 
براي انتقال ارزش ها و باورهايمان به 
نس�ل كودك و نوجوان  مان استفاده 
كنيم و اين باعث شده مفاهيم غربي با 
مفاهيم ارزش هاي ما جايگزين شود؛ 

درست است؟
در واقع خواسته مالكان اين شبكه هاي اجتماعي 
همين نكته است كه به آن اشاره داشتيد. ما بايد 
به اين نكته توجه داشته باش��يم كه شبكه هاي 
اجتماعي محض رضاي خدا هزين��ه نكرده اند و 
يك نرم افزاري را در اختيار ما قرار بدهند و هيچ 
درآمدي از آن نداشته باشد! آنها سودهاي ويژه اي 
داشته اند كه اين هزينه ها را انجام و اجازه داده اند 
شبكه هاي اجتماعي شان در كشور ما فعال باشد. 
اي�ن  از  ك�ه  مي  بيني�م  ام�روز   
هداي�ت  ب�راي  س�رمايه  گذاري 
اغتشاش�ات و جريان س�ازي هاي 
اجتماع�ي در كش�ور م�ا اس�تفاده 

مي  كنند. 
بله همين طور است. در آشوب هاي گذشته مثل 
سال ۹۶ و ۹۸ هم اين شبكه ها فعال بودند و اين 
دوره نقش ش��بكه هاي اجتماعي مجازي به اوج 
خودش رسيد و تمام پتانس��يلي را كه داشتند، 

استفاده كردند. 
 در برخي تحليل ها گفته مي  شود رفتار 
نوجوانان و جواناني كه در اغتشاشات 
حضور داش�تند، رفتاره�اي گيمي و 
بر مبن�اي بازي هاي رايانه اي اس�ت. 
تحليل ش�ما در اين رابطه چيس�ت؟ 
آيا خشونتي كه در اغتشاشات اخير 
در س�طح خيابان از يك نوجوان دهه 
هشتادي مي  ديديم، ناشي از رفتارهاي 
گيمي و حضور بيش از حد اين نس�ل 

پاي بازي هاي رايانه اي است؟
اينكه رفتارهاي بچه ها از بازي هاي رايانه اي كه 
انجام مي  دهند، اثر بپذيرد، امري ممكن است، اما 
بيشتر از آن، مسئله نفرت  پراكني در شبكه هاي 
اجتماعي است كه اتفاق مي افتد. به عنوان مثال 
ترويج نف��رت از روحانيت و نيروه��اي مذهبي 
آن قدر در شبكه هاي اجتماعي روي آن كار شده 
است و عليه اين افراد مفاهيم و داده هاي منفي 
نشان بچه ها داده و آنها را در فيلتري حبابي قرار 
داده اند كه فق��ط حرف هاي مد نظر گردانندگان 
اي��ن ش��بكه ها را مي  ش��نوند. وقتي اي��ن افراد 
فقط نفرت مي  بينند و چيزهاي بد مي  ش��نوند، 
خواه ناخواه بعد از مدتي كه اين نفرت انباشته شد، 
منجر به بروز رفتار خش��ونت  آميز مي  شود. اين 
بروز رفتار خشونت  آميز براي تمام نسل نوجوان 
ما هدف گذاري شده بود، اما براي اينكه به مرحله 
بروز و ظهور برسد در درصد پاييني از نوجوانان ما 
موفق بوده است، اما همين درصد پايين هم وقتي 
به خيابان مي آيند و اين رفتارها را انجام مي دهند، 

بسيار به چشم مي آيد. 
 آقاي برنا! در حال حاضر زندگي ما و به 
طور خاص تر قشر جوان و نوجوانمان با 
فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 
گره خورده است. با اين اوصاف به نظر 
مي  رسد راهكار ما براي انتقال مفاهيم 
و ارزش هاي خودمان هم ناگزير بايد 

از رهگذر فضاي مج�ازي عبور كند. 
راهكارهاي پيش�نهادي ش�ما براي 
مديري�ت فضاي مجازي در ش�رايط 

كنوني چيست؟
طبيعتاً استفاده از فضاي مجازي ناگزير است و 
گردش سيال و سريع اطالعات هر روز بيشتر از 
ديروز مي  ش��ود. اما براي تأثير گذاري در فضاي 
مجازي دو ديدگاه در كش��ور وج��ود دارد كه از 
طريق آن تأثيرگذاري روي نس��ل جوان و ساير 

اقشار جامعه اتفاق مي افتد. 
  و آن دو ديدگاه؟

 يكي از ديدگاه ها اين اس��ت كه ما مي  توانيم به 
 صورت فع��ال در ش��بكه هاي اجتماعي حضور 
داشته باشيم و آن چيزي را كه مد نظر خودمان 
هست، تبليغ كنيم، اما اين ديدگاه ديگر نمي  تواند 
مؤثر باشد. چون بعد از گسترش هوش مصنوعي 

خيلي از اين تالش ها در نطفه خفه مي شود. 
 چطور؟

 ما قباًل مثال  هايي داش��تيم مثل همان مسائل 
مربوط به عكس ش��هيد حاج قاس��م سليماني 
يا مثال ديگر در س��الگرد حاج قاس��م »هشتگ 
هيرو« سعي شده در ش��بكه هاي اجتماعي ترند 
ش��ود، اما با يك دكمه و به  سادگي كل هشتگ 

را پاك كردند!
دقيقاً معكوس اتفاقي كه درباره هش��تگ مهسا 
اميني رخ داد، درباره هشتگ هيرو اتفاق افتاد و 
آنچه مردم مي  خواستند ترند شود با يك دكمه 
حذف ش��د. در اين س��مت ماجرا به پيش��رفت 
هشتگ مهس��ا اميني كمك كردند. نكته بعدي 
اينكه ب��ا تكنولوژي هاي جدي��د همچون هوش 
مصنوعي، شبكه هاي اجتماعي براي اينكه افراد 
مطابق عاليق و ساليق آنها در شبكه رفتار كنند، 
ديگر نيازي ندارند كه براي هر فردي يك نفر را 
براي پايش تعيين كنن��د، بلكه هوش مصنوعي 
بخش زي��ادي از اين كار را انج��ام مي  دهد. اين 
چالش بسيار بزرگي است و هر روز هم با گسترش 
و قدرتمندتر ش��دن هوش مصنوعي اين ماجرا 

جدي تر مي شود. 
 و ديدگاه دوم�ي كه ب�راي مديريت 
فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 

وجود دارد، چيست؟
 گروه ديگر ه��م معتقدند ش��بكه هاي مجازي 
كه قاطبه مردم از آن اس��تفاده مي كنند، بايد به 
طريقي در اختيار كشور خودمان قرار بگيرد. قرار 
گرفتن حاكميت اين ش��بكه ها در اختيار كشور 
خودمان باعث مي شود كه ش��بكه هاي مجازي 
بازتاب واقعي اجتماع باش��ند. چون مطمئناً به 
صورت تعمدي دستكاري نمي  شوند، چيزي كه 

در شبكه هاي مجازي غربي اتفاق مي افتد!
 در شبكه هاي مجازي غربي آنچه را كه مي  بينيم 
بازتابي از واقعيت كف جامعه نيست، بلكه ابعاد 
بزرگ تري از آن نمايش داده مي شود و اين يعني 
جوسازي و فضاسازي! اما اين شبكه ها اگر تحت 
حاكميت خودمان باش��ند، برآيند نظرات مردم 
مي  تواند به صورت واقعي اتفاق بيفتد. از س��وي 
ديگ��ر از بزه و جرم ها و فروش اس��لحه و س��اير 
موارد س��الب امنيت و آزادي مردم هم مي  تواند 
جلوگيري كند و م��ردم به فروش��گاه  هايي كه 
در ش��بكه هاي داخلي ش��كل مي گيرد، بيشتر 
مي توانند اطمينان كنند. چ��ون مي  توانند نماد 
اعتماد بگيرن��د و ثب��ت و ضبط شده باش��ند و 

كالهبرداري نكنند. 
 پس شما با شبكه هاي مجازي داخلي 

موافق هستيد؟
به نظر مي رسد با توجه به پيشرفت  هايي كه در 
علم هوش مصنوعي اتف��اق مي  افتد، عماًل براي 
اينكه ما بخواهيم به  صورت اقتضايي عملياتي را 
در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي غربي يا 
ديگر كشورها انجام دهيم و آنها با هوش مصنوعي 
نتوانند جلوي ما را بگيرند، چاره اي جز فعاليت در 

شبكه هاي مجازي داخلي نداريم.

884984403سرويس اجتماعي
هوش مصنوعي برگ برنده درشبكه هاي اجتماعي

وضعيت فضاي مجازي در گفت وگوي »جوان« با پژوهشگر هوش مصنوعي

 شهردار تهران از افتتاح ۲ كارخانه آس��فالت تا پايان سال و تبديل 
۲۰۰هكتار از بوستان واليت به بوستان فناوري خبر داد. 

 مدير عامل كارخانجات داروپخش در نشست خبري از فعاليت سه 
شيفت كارخانه هاي اين مجموعه براي افزايش توليد سرم خبر داد. 

 مدير عامل سازمان نوسازي ش��هر تهران از امضاي تفاهمنامه براي 
ساخت اولين محله الگو در شهر تهران با مشاركت بنياد مسكن انقالب 
اسالمي خبر داد. واحدهاي مسكوني متنوع، آماده سازي، محوطه سازي، 
احداث فضاه��اي مذهب��ي، آموزش��ي، درماني، فرهنگي، ورزش��ي، 
تفريحي- فراغتي، تجاري و تأمين فضاي س��بز و شوارع باكيفيت در 
اراضي متعلق شهرداري از جمله مواردي است كه در محله الگو در نظر  

داشته مي شود. 
 اعتبار آن دسته از كارت هاي هوشمند ملي كه اعتبارشان ۱۴۰۳ و 

قبل از آن است، تا پايان سال ۱۴۰۵ تمديد شد. 
 معاون حمايت و س��المت خان��واده كميته امداد اس��تان تهران از 
پرداخت وديعه و كمك هزينه اجاره مسكن به بيش از ۱۰ هزار خانواده 

تحت حمايت اين نهاد در نيمه نخست سال جاري خبر داد. 
 زيرميزي ه��اي كالن و طلب س��كه، دالر و حت��ي ارز ديجيتال از 
بيماران، گذاشتن مهر و مدرك پزشكي در اختيار پزشك نماها و چالش 
سقط هاي غيرقانوني سه اولويت وزارت بهداشتي ها براي ورود جدي 
و اعمال قانون سريع در حوزه تخلفات پزشكي است؛ اعمال قانوني كه 
به تشكيل قرارگاه نظارت بر س��المت براي رسيدگي ويژه به تخلفات 

سنگين و دانه درشت هاي پزشكي منجر شد. 

زهرا چيذري 
  گفت وگو

حسین سروقامت

ذخيره خون بند ناف كشورهاي 
همسايه و اروپايي در ايران

و سرطان  با خون بند ناف درمان مي شود تاالسمي 
مدي�ر عام�ل ش�ركت فن�اوري ب�ن ياخته ه�اي روي�ان ضمن 
تش�ريح اهمي�ت س�لول هاي بني�ادي خ�ون بندناف ب�ه ويژه 
در درم�ان بيماري ه�اي خوني و دس�تاوردهاي روي�ان در اين 
ح�وزه، در عي�ن ح�ال از تهي�ه پانس�مان زيس�تي مش�تق 
از پ�رده جنيني ب�ه عنوان زخ�م پوش ب�راي زخم ه�اي حاد و 
مزم�ن، س�وختگي ح�اد و زخم ه�اي پ�اي ديابتي خب�ر داد. 

مرتضي ضرابي، مدير عامل ش��ركت فناوري بن ياخته هاي رويان با 
بيان اينكه خون بند ناف مملو از سلول هاي بنيادي است كه مي توان 
از آن اس��تفاده كرد، گفت: خون بند ناف در جفت در جريان است و 
بالفاصله مي توان آن را جمع آوري كرد كه حجمي معادل ۸۰ تا ۲۰۰ 

ميلي ليتر دارد. 
وي با بيان اينكه در رويان دو بانك خون بند ناف عمومي و خصوصي 
داريم، گفت: بانك عمومي بانكي است كه خانواده ها مي توانند خون 
بند ناف را اهدا كنند تا ساير بيماران نيازمند هم از آن استفاده كنند. 
در بانك خصوصي خانواده ها خون بند ن��اف را براي خود نگهداري 
مي كنند. در رويان هم بانك عمومي و هم بانك خصوصي خون بند 
ناف را داريم. در بانك خون خصوصي يا خانوادگي بيش از ۱۸۵ هزار 
نمونه خون بند ناف را ذخيره كرديم و در بانك خون بند ناف عمومي 

نزديك به ۵ هزار نمونه خون بند ناف ذخيره سازي شده است. 
وي با بيان اينكه با اين ميزان ذخيره خون بند ناف، بزرگ ترين بانك 
خون بند ناف را در كشورهاي آسياي غربي داريم، ادامه داد: همچنين 
عالوه بر نمونه هاي خون بند ناف در كش��ورمان، نمونه هايي از خون 
بند ناف را از كشور هاي مجاور همس��ايه و حتي كشورهاي اروپايي 
داريم كه در ايران ذخيره مي شود. ضمن اينكه ۴۵ دفتر نمايندگي در 
سراسر كشور داريم كه بعد از جمع آوري نمونه ها از سراسر كشور، به 

تهران منتقل و ذخيره سازي مي شود. 
ضرابي افزود: اس��تان هاي خراس��ان رضوي، البرز، اصفهان، فارس، 
كرمان، همدان، خوزس��تان، آذربايجان غربي و ش��رقي و كرمانشاه 

بيشترين نمونه خون بند ناف را دارا هستند. 
ضرابي گفت: از نمونه هاي خون بند نافي كه تاكنون ذخيره س��ازي 
شده، ۵۵ درصد نمونه ها مربوط به نوزادان پسر، ۴۵ درصد از نمونه ها 
مربوط به نوزادان دخت��ر بوده و ۱۷ درصد نمونه ه��ا حاصل زايمان 
طبيعي و ۸۳ درصد نمونه ها حاصل س��زارين بوده است. بانك هاي 
خون بند ناف در منطقه در حال توسعه است و ما هم تالش مي كنيم 
كه بتوانيم ظرفيت س��لولي مناسب را در كش��ورمان براي استفاده 

بيماران فراهم كنيم. 
ضرابي با بي��ان اينكه س��لول هاي بنيادي خون س��از بن��د ناف در 
بيماري هايی مانند تاالسمي، كم خوني مادرزادي و سرطان ها كاربرد 
دارد، گفت: در بيماري هاي تاالسمي  و س��رطان هاي خون نزديك 
به ۳۰ بيمار از نمونه هاي خون بند ناف رويان براي پيوند اس��تفاده 
كردند. در بيماران فلج مغزي خوشبختانه از نمونه هاي خون بند ناف 
استفاده كرديم. ۵۵ بيمار كه مبتال به فلج مغزي بودند، با استفاده از 
سلول هاي بنيادي خون بند ناف تحت پيوند قرار گرفتند. در بيماري 
اوتيسم پنج بيمار را داريم كه تحت پيوند با سلول هاي بنيادي خون 

بند ناف قرار گرفتند. 
وي ادام��ه داد: اهميت س��لول هاي بنيادي خون بند ن��اف به ويژه در 
بيماري هاي خوني به اين دليل اس��ت كه اگر اين س��لول ها براي اين 
بيماران تأمين نمي شد، عماًل راه ديگري براي درمان اين بيماران نبود. 
ضرابي درباره پااليشگاه محصوالت زايماني نيز گفت: ضمائم زايماني 
كه بعد از تولد نوزاد از رحم خارج مي شود، به عنوان زباله دور ريخته 
مي شود كه ش��امل خون بند ناف، بافت بند ناف، پرده هاي جنين و 
جفت متصل به رحم بوده كه هر يك از آنها در پزش��كي ارزش��مند 

هستند. 
وي در پاس��خ به س��ؤالي درباره هزينه نگهداري خون بندناف براي 
خانواده ها  گفت: در بانك خون بندن��اف عمومي، خانواده ها نمونه را 
اهدا كرده و هزينه اي ندارد، اما مالكيتي روي خون بند ناف اهدايي 
ندارند و اين نمون��ه مي تواند در اختيار بيم��اران نيازمند قرار گيرد، 
اما در بانك خصوصي و خانوادگ��ي، خانواده ها خون بندناف را براي 
خودش��ان ذخيره مي كنند و هزينه اي بالغ ب��ر ۶/۵ ميليون تومان 
پرداخته و ساالنه هم ۲۸۰ هزار تومان مي پردازند. اكنون هم شرايط 
تقسيط و هم شرايط استفاده از تسهيالت وام وجود دارد. تسهيالت 

به صورت يك سوم نقد و بقيه اقساطي پرداخت مي شود. 
وي تأكيد كرد: به خانواده هايي كه ك��ودك مبتال به بيماري خوني 
و ژنتيكي دارند، توصيه مي كنيم كه ذخيره س��ازي خون بندناف را 
جدي بگيرند. بسياري از پيوندهايي كه انجام شده، پيوندهاي خواهر 
و برادري بوده است. براي اين افراد هم شرايط خاصي را قرار داديم و 
تاكنون هيچ كس را به دليل مشكل مالي از ذخيره سازي خون بندناف 
محروم نكرديم. همه مي توانند با هر شرايط اقتصادي از ذخيره سازي 

خون بند ناف استفاده كنند. 
مدير عامل شركت فناوري بن ياخته هاي رويان ادامه داد: تا ۲۵ سال 
مي توان خون بند ناف را نگهداري كرد. مشخص شده كه نمونه هايي 
كه ۲۰ تا ۲۵ س��ال قبل در بانك هاي خون بند ن��اف جهان ذخيره 
كردند، اكنون قابليت پيوند داشته اند و بر اين اساس فعاًل اعالم كردند 
كه تا ۲۵ سال مي توان نگهداري كرد. خود ما نمونه اي از ۱۴ سال قبل 

را براي يك كودك مبتال به سرطان خون استفاده كرديم. 
ضرابي درباره چگونگي ذخيره س��ازي خون بند ن��اف  گفت: مادران 
باردار از هفت��ه ۳۴ بارداري مي توانند به س��ايت بانك خون بند ناف 
مراجعه كنند و اطالعات ش��ان را در سايت خون بند ناف ثبت كنند. 
يك پرسشنامه پزشكي است كه بايد ثبت ش��ود و همه اين مراحل 
به صورت اينترنتي قابل انجام اس��ت. اگر منعي براي قرارداد نباشد، 
يعني مادر س��ابقه بيماري خاصي نداشته باش��د، داروهاي خاصي 
مصرف نكرده باشد، بيماري هاي ويروسي مانند كرونا نداشته باشد، 
قرارداد بسته مي شود. در زمان شيوع كرونا يكي از مواردي كه منجر 
شد نتوانيم نمونه ها را نگهداري كنيم،  بحث ابتال به كرونا در مادران 
باردار بود. بع��د از ثبت نام يك نفر به عنوان كارش��ناس خون گير به 
خانواده معرفي مي شود و به صورت ۲۴ س��اعته در هر بيمارستاني 
در سراسر كش��ور، در زمان زايمان نمونه گيري انجام مي شود. روند 
خون گيري تداخلي در روند زايمان ندارد و بعد از نمونه گيري به بانك 
خون بند ناف منتقل می شود و ما تست هاي كنترل كيفي و جداسازي 
سلول هاي بنيادي را انجام مي دهيم. افرادي كه مي خواهند از خدمات 
بانك خون بند ناف استفاده كنند، حتماً بايد اين كار را قبل از زايمان 

انجام دهند. 

ش�ركتي تأس�يس كرده تا اس�تارتاپ ها را مورد حمايت قرار 
دهد، ش�رايط كار، نوآوري و آموزش را براي آنها فراهم آورد. 

. . »شركت رهنما«!
فرهاد رهنما، مديرعامل و رئي�س هيئت مديره گروه صنعتي 
پالر، از نفوذ فلسفه موالنا در »DNA« شركت رهنما مي گويد: 
خنك آن قماربازي كه بباخت آنچ�ه بودش   بنماند هيچش اال 

هوس قمار ديگر 
. . . و داستان استارتاپ ها را مضمون همين بيت مي داند؛ عشق 

به كار و رسيدن به هدف. 
كاري را ش�روع مي كنند، اما مي بازند. آرزويش�ان تأس�يس 

شركتي است كه سرانجام ماندگار شود!
رهنما موفقيتش را مرهون دو فلسفه شخصي مي داند:

- نخست آنكه حداقل گرا )مينيماليست( هستم. راندمان را در 
درون كار مي دانم، نه ظواهرش. زندگي هرچه ساده تر، زيباتر. 
دوم آنكه كامل گرا هس�تم. به نظرم كار باي�د كامل و بي نقص 

انجام شود. 
دوستان! نقشه گنج است، اين حرف ها. . . از من بپذيريد!
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   س�لطاني فر – ته�ران: نوع��ي جديد از كالهب��رداري با 
مش��اركت برخي از صاحبان امالك و بنگاه ها عليه مستأجران 
در حال شكل گيري است. در اين روش مجرمانه، موجر سودجو 
در زمان سررس��يد قرارداد اجاره نامه با توس��ل ب��ه ترفندها و 
صحنه سازي ها و با سوءاستفاده از نواقص و خأل هاي قانوني، مانع 
از نقل مكان مستأجر مي شود و بدين  ترتيب ضرر و زيان ديركرد 
در تخليه و اس��ترداد مورد اجاره را كه قباًل به مي��زان دو برابر 
اجاره بها از سوي بنگاه ها در هنگام انعقاد قرارداد يا در توافقات 
بعدي اجاره نامه تعيين شده است، به مستأجر تحميل مي نمايد 
و با هدف ثروت افزايي نامش��روع، مس��تأجر را دچار خسارات 

جبران ناپذير و گرفتاري هاي پي در پي و بي پايان مي سازد. 
بنابراي��ن با توج��ه به مش��كالت اقتص��ادي دامنگير اقش��ار 
كم درآمد به وي��ژه بحران روز اف��زون اجاره بهاي مس��كن كه 
اخيراً افسارگسيخته شده و كمر مس��تأجران را شكسته است، 
از مسئوالن و مراجع قضايي درخواس��ت مي كنم به اين موارد 
توجه ويژه  داشته باشند و ضمن رسيدگي دقيق به پرونده هاي 
اينچنين��ي تمهيداتي بينديش��ند تا راه ب��راي كالهبرداري و 

سوءاستفاده برخي موجران از مستأجران بسته شود. 
  ش�هروند – تهران: بعد از كمبود آنتي بيوتيك و داروهاي 
درماني، حاال نوبت به انسولين براي بيماران ديابتي رسيده است. 
انس��ولين النتوس در داروخانه ها و بازار موجود نيست. اين چه 
وضعي است كه براي بيماران درست شده است؟ چرا مسئوالن 
تأمين كننده اقالم دارويي وعده و وعيد هاي تأمين از هفته بعد 
را مي دهند؟ واقعاً پيش بيني اين كمبودها قبل از رسيدن به اين 
مرحله سخت است؟ از رياس��ت جمهوري تقاضا مي كنم با اين 

مسئوالن بي كفايت برخورد كند. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 ۰9۱9۰968۵3۰ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: 88۴98۴۴8 پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

توليد آنتي بيوتيك در هالل احمر
 ۵ برابر شد

مديرعامل س�ازمان تداركات پزش�كي هالل احم�ر از پنج برابر 
ش�دن توليد آنتي بيوتيك و ثبت ركورد در تولي�د دارو خبر داد. 
عليرضا عسكري، مدير عامل سازمان تداركات پزشكي هالل احمر گفت: 
توليد شربت بروفن نسبت به ماه هاي گذشته چهار برابر و اين حجم از 
توليدات براي پيش��گيري از كمبودها انجام شده است.  وي افزود: اين 
حجم از توليد شربت بروفن سبب شده است تا ركورد توليد بروفن در 
كشور شكسته و بر همين اس��اس در ماه جاري حدود ۳ ميليون عدد 
شربت بروفن توليد شود.  عس��كري ادامه داد: كپسول آزيترومايسين 
۲۵۰ و ۵۰۰ از ديگر توليدات ش��ركت سهاهالل اس��ت كه توليد اين 
محصول نيز در ماه جاري رشدي پنج برابري خواهد داشت و زمينه پنج 
برابر ش��دن توليد آنتي بيوتيك در هالل احمر را فراهم مي كند.  مدير 
عامل سازمان تداركات پزشكي خاطر نشان كرد: در مسير توليد موانعي 
وجود دارد كه بخشي از آن توسط شركت بازرگاني سهاكيش برطرف 
شده اس��ت، اما همچنان در تأمين مواد اوليه مش��كالتي وجود دارد.  
عسكري با اش��اره به اينكه آغاز برنامه ريزي براي توليد ديگر داروهاي 
مورد نياز جامع��ه گفت: فني توئي��ن كامپان��دو و گاباپنتين از جمله 
داروهاي ديگري است كه توليد آنها در دستور كار قرار گرفته است و با 
توجه به نياز كشور توليد آنها نيز به زودي شروع مي شود.  گفتني است 
روزانه ۱۲۰ هزار دارو در قالب شربت و س��االنه نيز ۳۰۰ ميليون عدد 

قرص در شركت داروسازي سهاهالل توليد مي شود. 

در ش�بكه هاي مجازي غرب�ي آنچه را 
ك�ه مي  بيني�م بازتاب�ي از واقعيت كف 
جامعه نيس�ت، بلكه ابع�اد بزرگ تري 
از آن نماي�ش داده مي ش�ود و اي�ن 
يعن�ي جوس�ازي و فضاس�ازي! ام�ا 
اي�ن ش�بكه ها اگ�ر تح�ت حاكمي�ت 
خودمان باش�ند، برآين�د نظرات مردم 
مي  تواند به صورت واقع�ي اتفاق بيفتد


