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اختصاص پراستنادترین مقاالت علمی
به حوزه ژنتیک

خبرگ��زاری صدا و س��یما -دبی��ر علمی دومی��ن کنگ��ره بینالمللی ژنتی��ک ای��ران گف��ت :پراس��تنادترین مقاالت علم��ی در جه��ان به علم
ژنتی��ک اختص��اص دارد .دکت��ر مولی ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ن عل��م در صنع��ت و در تولی��د داروه��ای ن��و ترکی��ب کارب��رد فراوان��ی دارد ،افزود:
کیتهای تش��خیص و روند درمان توس��عه ش��رکتهای دانش بنیان از جمله بخشهایی اس��ت ک��ه ارتباط��ی تنگاتنگ با علم ژنتی��ک دارند.

خبر
اجرای طرح های کالن ملی متناسب
با اقتصاد مقاومتی
حاجیان  -براساس مصوبه شورای عالی علوم ،تحقیقات
وفناوری ،طرحهای کالن ملی که متناسب با شاخصهای
اقتصاد مقاومتی است ،تعیین و با تامین اعتبار از سوی
سازمان برنامه اجرایی خواهد شد .دکتر وحید احمدی؛
دبیر شورای عالی علوم،تحقیقات وفناوری با اعالم این
مطلب افزود :در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد
تاکید مقام معظم رهبری و همچنین در راستای اجرایی
کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،موضوع اجرای
ط��رح ه��ای ک�لان ملی متناسب با اقتصاد مقاومتی در
شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری (عتف) به تصویب
رسید و بر اساس آن ،مقرر شد طرح های کالن ملی که با
اولویت ها و شاخص های اقتصاد مقاومتی سازگار است،
تعیین شود و سازمان برنامه نیز اعتبار اجرای این طرح ها
را تامین کند .وی تصریح کرد :در سال گذشته هیچ بودجه
اختصاصی به طرح های کالن ملی داده نشده است که
برایناساسطرحهایکالنبامشکلجدیمواجههستند.

کوتاه از جهان علم
جلوگیری از رشد سرطان با کنترل یک
پروتئین در بدن
مهر -در بررسی های انجام گرفته از س��وی محققان
دانشگاه «برون» آمریکا روی سلول های سرطانی مشخص
شد ،پروتئین دیگری به نام  7A semaphorinوجود دارد
که سبب می شود پروتئین  CHI3L1نسبت به واکنش در
مقابل تومور بازایستد .سیستم ضد ویروسبدن کهRLHنام
دارد ،قادر به مقابله با سلول های سرطانی است که روی
پروتئین CHI3L1تاثیر منفی گذاشتهاند.

برترین های حوزه سلول های بنیادی درکشورمعرفی وتقدیرشدند
زهرا حاجیان  -برترین های حوزه سلول های بنیادی
کشور در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی و
کنگره بینالمللی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی
و پزشکی بازساختی که روز شنبه با حضور معاون علمی
وفناوری ریاست جمهوری و وزرای علوم و آموزش وپرورش
برگزار شد ،معرفی و تقدیر شدند.دکتر ستاری در حاشیه
این مراسم از فعالیت  50شرکت دانش بنیان در حوزه
واح����د ت��ول��ی��د م����واد داروه������ای ن���وترکیب
(پ��پ��ت��ی��دی) ص��ب��ح شنبه ب��ا ح��ض��ورم��ع��اون
اول رئیس جمهوری در مرکز رش��د داروی��ی
دانشگاه علوم پزشکی ت��ه��ران افتتاح شد.
ب��ه گ��زارش م��ه��ر ،در مراسمی ک��ه ب��ا حضور
اس��ح��اق جهانگیری م��ع��اون اول رئیس
جمهوری ،سیدحسن هاشمی وزیربهداشت
و همچنین مدیران ارشد سازمان غذا و دارو
در مرکز رشد دارویی دانشگاه علوم پزشکی
تهران برگزار شد واحد تولید مواد دارو های
نو ترکیب افتتاح شد .بر اساس این گزارش
در ای��ن مراسم در ح��دود  70قلم دارو که از
اب��ت��دای ش��روع ب��هک��اردول��ت ی��ازده��م وارد
بازار دارویی کشور شده است ،معرفی شد.
▪ ▪هر ماه  2داروی جدید در دولت تدبیر و
امید تولید شده است

بهگزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از
ایرنا ،وزیربهداشت دراین مراسمگفت :هرماه،
 2داروی جدید دردولت تدبیر وامید با وجود
همه مشکالت و کاستی ها تولید شده است.
هاشمیافزود:دردولتتدبیروامیدبیشاز60
داروی جدید تولید شد واگرحمایت بیشتری
از وزارت بهداشت ان��ج��ام ش��ود ،توفیقات
بیشتری در ای��ن زمینه کسب خواهیم کرد.
وی ادام������ه داد :ه���دف���گ���ذاری م���ا در
پ���ای���ان س����ال  96ای����ن اس����ت ک���ه سهم

سلول های بنیادی خبر داد و گفت :تمامی قرارداد هایی
که با دانشگاههای برتر در حوزه سلولهای بنیادی منعقد
میشود ،امسال اجرایی خواهد شد .وزیر علوم نیز در این
مراسم با بیان این که زیرساختهای اولیه علم سلولهای
بنیادی و زیرساختی در کشور ایجاد شده است ،گفت:
سال گذشته بیش از  6هزار مقاله بالینی در این خصوص
تولید ش��ده اس��ت؛ ام��ا باید ت�لاش ک��رد که ای��ن مقاالت

تجاری سازی و کاربردی شود .وزیر آموزش و پرورش نیز
در این مراسم بر ضرورت جایگزینی رویکرد خالقانه به
جای روحیه حافظه گرایی در آموزش و پرورش تاکید کرد
وگفت :هم اکنون بیش از  13میلیون دانشآموز در کشور
وجود دارند که باید طبق رهنمود رهبری بتوانیم آموزش
و پ��رورش را به سمت خالقیت و ن��وآوری حرکت دهیم.
فانی با اشاره به راه اندازی 500پژوهش سرا در 500

منطقه کشور گفت :درپژوهشسراها باید مباحث مربوط
به فناوریهای نوین از جمله نانوتکنولوژی ،بیوتکنولوژی
و مبحث سلول های بنیادی به دانش آموزان آموزش داده
شود.دکترامیرعلیحمیدیه؛دبیرنخستینجشنوارهملی
وکنگرهبینالمللیعلوموفناوریهایسلولهایبنیادی
و پزشکی بازساختی نیز در این مراسم از ج��ذب 800
محقق و دانشجوی نخبه درستاد سلول های بنیادی خبر
داد و گفت :این افراد در یکسال گذشته بهعنوان اتاق فکر
ستاد جذب شدند.

با حضور معاون اول رئیسجمهوری؛

واحد تولید مواد داروهای نوترکیب افتتاحشد
رونمایی از 20محصول دارویی وماده اولیه

داروه�����ای ت��ول��ی��د داخ���ل از م��ج��م��وع کل
ب���ازار ب��ه  75درص���د از نظر ری��ال��ی برسد.
وزیر بهداشت ،مشکل عمده صنعت دارویی
ک��ش��ور را قدیمی ب���ودن آن ع��ن��وان ک��رد و
گفت :اگ��ر دول��ت بتواند از طریق بانک ها
ح��دود ه��زار میلیارد به نو سازی و باز سازی
صنعت داروی����ی ک��ش��ور کمک ک��ن��د ،همه
ای��ن ارق���ام قابل ب��ازپ��رداخ��ت خ��واه��د ب��ود.

می خریدیم ،اما امروزبا 90هزارتومان حدود
 30دالر در کشور تولید می شود و از لحاظ
کیفیت طبق اظهارنظر انجمن های مرتبط،
معادل مشابه خارجی است.
وی ی���ادآور ش��د :ص���ادرات داروی���ی کشور
در دولت به بیش از دو برابر افزایش یافته و
دسترسی به دارو در کشور نه تنها کاهش
نیافته ،بلکه افزایش پیداکرده است.
حدود 60قلم دارو روزشنبه با حضوراسحاق
جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری،
سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت ،درمان
و آم��وزش پزشکی و رس��ول دیناروند رئیس
سازمان غذا و دارومعرفی شد.
▪ ▪ 10محصول جدید داروی��ی امسال به
بازارمیآید

▪ ▪مقررات حامی صنعت دارویی

هاشمی اف��زود :مقرراتی وضع کردیم که در
قالب اج��رای این مقررات از صنعت دارو و
تجهیزات پزشکی حمایت می شودکه یکی از
مهم ترین مصوبات آن قیمت گذاری است.
وزیربهداشت ادامه داد :براساس این مصوبه،
تعهد کردیم که اگر شرکت ها ،دارویی تولید
کنند که مشابه بهترین برند خارجی از نظر
کیفیت باشد 80،درصد قیمت را پیش خرید
میکنیم .وی اف��زود :دولت به شرکت هایی
که درحوزه صادرات بیش از یک میلیون دالر
فعال باشند ،امتیازات ویژه ای اعطا میکند.

این سیاره فراخورشیدی مملو از آب است
م��ه��ر -گ��روه��ی از اخ��ت��رش��ن��اس��ان بین المللی سیاره
فراخورشیدی موسوم ب������ه  b EPIC212521166را
شناسایی کرده اند که اگرچه از حیث جرم توده با نپتون
برابری می کند ،اما از بعد چگالی شباهت زیادی به زمین
دارد .طبق برآورد اخترشناسان ،این سیاره طی  14روز به
دور ستارهاش میچرخد .این سیاره 18.3برابر زمین جرم
توده دارد.نکته جالب توجه درباره این سیاره به احتمال
وجود آب در آن مربوط میشود به طوری که برآورد میشود
مقادیرزیادیآبدرآنوجودداشتهودرعینحالازاتمسفر
هیدروژنی  -هلیومی نیز برخوردار باشد.
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▪ ▪دستگاه های حکومتی از مداخله در
صنعت داروسازی پرهیزکنند

هاشمی گفت :ورود دستگاه های دولتی به
این حوزه به دلیل رانتهای دولتی وحکومتی
و حاکمیتی چه در سرمایه گذاری و چه در
قانونگذاری ،مانع از رشد استعداد ها خواهد
ش��د؛ بنابراین بهتر اس��ت همه دستگاه های
دول��ت��ی درب��خ��ش ه��ای��ی س��رم��ای��ه گ��ذاری
کنند که در ت��وان بخش خصوصی نیست.

▪ ▪نقش مراکز رشد دارویی درافزایش تولید
داخل

وزی���رب��ه��داش��ت ب��ا اش����اره ب��ه اف��ت��ت��اح ات��اق
ت��م��ی��ز ب�����رای ت��ول��ی��د داروه�������ای پپتیدی
در ای���ن م��رک��زگ��ف��ت :ای���ن ات���اق در اختیار
ش��رک��ت ه��ای دان���ش بنیان ق���رار میگیرد.
وزیر بهداشت ادامه داد :امروز قرصی برای
هپاتیت « »Cدر ای��ن مرکز تولید می شود
که پیش از ای��ن ،آن را بالغ بر هزار دالر باید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در
این مراسم گفت :ما به دنبال دریافت مجوز
پ��ارک فناوری دارو یی از وزارت بهداشت
هستیم ،اما این قول داده می شودکه امسال
 10محصول جدید داروی��ی به ب��ازار بیاید.
ب���هگ�����زارش ف�����ارس ،ع��ل��ی ج��ع��ف��ری��ان در
م��راس��م رون��م��ای��ی ازخ��ط تولید دارو ه���ای
ج��دی��د ب��ا اش�����اره ب���ه ص��رف��ه ج��وی��ی ارزی
ق��اب��ل ت��وج��ه ای���ن داروه�����اگ��ف��ت :ای��ج��اد
سرمایه گذاری در ای��ن عرصه به بازگشت
سریع صرفه جویی ارزی منجر می شود.

تازه های فناوری
روبات پوشیدنی برای بیماران جسمی حرکتی ساخته شد

دستبندی که مانع ولخرجی می شود!

مهر -محققان آمریکایی با استفاده از الیاف موفق به ساخت اسکلت سبکی شده اند
که افراد مبتال به «ام اس» یا سکته مغزی می توانند با بر تن کردن آن ،از توانایی
دوباره راه رفتن برخوردار شوند .این اسکلت خارجی به بیمار کمک می کند حرکات
توانبخشی را راحت تر انجام دهد.
این محصول در طراحی منحصر به فرد است و نوعی روبات پوشیدنی به همراه
سیستم های برقی انعطاف پذیر و الیاف ویژه محسوب می شود.

ایسنا -یک شرکت انگلیسی دستبندی تولید کرده که با تولید به موقع پالس های
الکتریکیازبروزرفتارهایعادتگونهمثلخرجکردناحساسیپولجلوگیریمیکند.
این دستبند با اتصال بیسیم به حساب بانکی افراد در صورتی که موجودی حساب با
توجه به تاریخ واریز حقوق و مخارج ماه جاری از حد معینی کمتر شود در هنگام خرید
مجدد،یکشوکالکتریکیخفیفبهمچدستواردمیکند.نمونهاولیهدستبندپاولوک
در سال  2014با هدف اصالح عادت های تغذیه ای در افراد چاق ساخته شده بود.

اخبارکوتاه داخلی
خطوط بدون استفاده مشترکان تلفن ثابت
تعیین تکلیف می شود
مهر -عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران از تعیین
تکلیف خطوط بدون استفاده مشترکان تلفن ثابت خبر داد
وگفت:پیشنهادتعیینتکلیفاینخطوطبهسازمانتنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی داده شده است.
ه��م اک��ن��ون ب��ی��ش از  6م��ی��ل��ی��ون خ��ط تلفن ث��اب��ت در
ک��ش��ور ب���دون اس��ت��ف��اده م��ان��ده اس��ت ک��ه ن��گ��ه��داری این
خطوط ،با وجودی که برای مخابرات هزینه به همراه دارد،
سودآوری ندارد.

کشف میکروب های نفت خوار
توسط محققان ایرانی
مهر -محققان ایرانی موفق شدند میکروب های نفت
خوار را شناسایی کنند .محمدعلی آموزگار ،عضو هیئت
علمی دانشگاه تهران به مهر گفت :با این مطالعه توانستیم
بیش از  45میکروب را شناسایی کنیم.
ای����ن م���ی���ک���روب ه���ا ت���وان���ای���ی زی���س���ت ف����ن����اوری و
بیوتکنولوژی فراوانی دارن��د و میکروب هایی هستند
ک��ه در ح���ذف آالی���ن���ده ه���ای ن��ف��ت��ی ب��ه ع��ن��وان نفت
خ��وار ه��ا ،ح��ذف آالینده های صنایع نساجی و حذف
ف��ل��زات سمی در طبیعت اهمیت دارن����د .همچنین
از ای���ن م��ی��ک��روب ه��ا م��ی ت��وان در ص��ن��ای��ع داروی����ی و
غذایی بهره برد.

تصفیه پساب از آلودگی های زیست محیطی
با فناوری پالسما
ایسنا -محققان پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره
شناسی دانشگاه تبریز موفق به طراحی و ساخت سیستم
صنعتی تصفیه آب و پساب از آلودگی های زیست محیطی
با فناوری پالسما شدند که قادر است در کمتر از دو دقیقه
فرآیند حذف آالیندهها را انجام دهد.

داشبورد مدیریتی واحد برای پروژه های
فناوری اطالعات ایجاد می شود
مهر« -سامانه یکپارچه کنترل پروژه و آمار و اطالعات ستاد
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و نیز ایجاد داشبورد
مدیریتی واحد» به درخواست وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران ،طراحی و
پیادهسازی میشود .هدف از اجرای این پروژه که در مرحله
طراحی قرار دارد ،مکانیزه کردن فرآیند کنترل پروژه در
مجموعه وزارت ارتباطات و ایجاد یک سامانه کنترل پروژه
واحد ،برخط و به روز است.
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