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بعدی استقبال میکند .درج مطالب در این
نشریه الزاما به معنی رد یا قبول دیدگاه نویسنده
محترم از سوی این انجمن نیست .عالقمندان
میتوانند مطالب خود را در قالب نرم افزار word
به دبیرخانه انجمن ارسال کنند .خبرنامه تعهدی
در چاپ مطالب ارسالی ندارد و حق ویرایش این
مطالب را برای خود محفوظ ميدارد .استفاده از
م مطالب خبرنامه با ذکر منبع بالمانع است.
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سرمقاله

آغاز دوره وفاق و همدلی در خانواده
بیوتکنولوژی
بهزاد قره یاضی
دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

نسیم تغییرات در مدیریت بیوتکنولوژی کشور وزیدن گرفته
و انتصاب مدیران شایسته در جای جای مدیریت های
بیوتکنولوژی با استقبال غیر قابل توصیفی در سطوح مختلف
کشور مواجه بوده است .اگر چه در حوزه بیوتکنولوژی
کشاورزی نیز پژوهشگران و متخصصین امر منتظر استمرار
این شایسته ساالری هستند اما تعجیلی هم برای تحقق این
امر ندارند .امیدواری های ایجاد شده در پس این انتصابات
این است که دانایی ستیزی و فناوری هراسی که چالش
عمده ای پیش روی توسعه بیوتکنولوژی کشور محسوب
می شود دیگر جایگاهی در ادبیات این مدیران نخواهد
داشت .اگر چه شادمانی ناشی از پایان دوره دانایی ستیزی
و فناوری هراسی به تنهایی می توانست موضوع مناسبی
برای سر مقاله محسوب شود اما این یادداشت به این منظور
به رشته تحریر در نیامده بلکه به عنوان پیشنهادی برای
مدیران جدید بیوتکنولوژی کشور است تا با راهکار و تدبیری
هماهنگ کاری کنند تا این نسیم رهاوردی بارانی داشته
باشد و به نوبه خود بیوتکنولوژی را شکوفا کند و مردم را
از حظ شیرین میوه های این فناوری سترگ بهره مند کند.
آنچه مدیران جدید بیوتکنولوژی باید انجام دهند

 .1شایسته ساالری :خوشبختانه مدیران بیوتکنولوژی که
در دولت تدبیر و امید منصوب شده اند از رزومه قابل دفاع
و سوابق علمی و مدیریتی درخشانی برخوردارند و از این
منظر باید به انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تبریک
گفت .اما هنوز این تهدید وجود دارد که هر مدیری به سمت
نا شایسته ساالری پیش برود .نفس انسان و وسوسه های
شیطانی همواره در کمینند تا مدیر را وادار کنند تالش
کند «اولین» باشد .این آغاز انحراف است .اشکالی ندارد اگر
در دوره مدیریت مدیران فعلی بیوتکنولوژی تعداد مقاالت
و دستاورد های علمی شخصی این بزرگواران کاهش پیدا
کند و به جای آن با صرف وقت و انرژی بیشتر مدیریت
بخش به نحوی هدایت شود تا دیگران به دستاورد های
شگرف نائل شوند .اصوال نفس انسان از کسی که تعریف و
تمجیدش کند بیشتر خوشش می آید تا کسی که مدیر را
نقد کند .مدیران با استفاده از سالح بیداری و آگاهی خود

را از شر این نفس اماره برهانند و خاک در چشم افرادی
بپاشند که تا دیروز تملق مدیر پیشین را می گفتند و امروز
تملق او را می گویند .مدیران فعلی باید قدر منتقدین را
بدانند و آنها را عزیز بدارند زیرا آنها آیینه تمام نمای الاقل
بخشی از رفتار های مدیر محسوب می شوند .همان گونه که
مدیران فعلی خودشان با مکانیزم خاصی ابتدا «انتخاب» و
سپس «منصوب» شده اند باید در انتخاب مدیران سطوح
پایین تر نیز شایسته ساالری را مد نظر قرار دهند و اگر
نگوییم مقبول ترین فرد در بین همکاران را برای هر سمتی
بگمارند ،الاقل از همکاران خود استمزاج کنند و یکی از افراد
مقبول را برای انجام مسئولیت مد نظر منصوب کنند و در
یک کالم شایسته ساالری را نصب العین قرار دهند و بدانند
که ریشه همه مفسده های مدیریت های قبلی بیوتکنولوژی
در «نا شایسته ساالری» بوده است.
 .2مبارزه با دانایی ستیزی و فناوری هراسی :باور کردنی
نیست اما حقیقت دارد که در دوره پیشین با توجه به عدم
بهره از دانش روز با یافته های علمی مخالفت می شد .طی
 18سال گذشته اصل تراریخته بودن برنج تراریخته توسط
برخی انکار می شد و به استنادات علمی و توضیح کثیری
از دانشمندان کشور و حتی رسانه های جهانی توجهی
نمی شد .دیگرانی ،بیوتکنولوژی در حوزه کشاورزی و
گزارشات معتبر  ISAAAرا بدون هر نوع توضیحی فاقد
اعتبار معرفی می کردند و کسانی که به آن استناد می کردند
«سینه چاکان کالیو جیمز» معرفی می شدند! اعتبار صد ها
و بلکه هزاران مقاله در مورد عدم وجود هر نوع سمیت،
حساسیت زایی و مالحظه نگران کننده در مورد محصوالت
حاصل از بیوتکنولوژی زیر سوال می رفت و خزعبالت
بی اعتبار سایت های اینترنتی و مخالفان غیر دولتی در اروپا
با آب و تاب نقل می شد و از آن به عنوان “ ”factیاد می شد
و در ترویج آنها از جیب بیت المال هزینه می شد .مدیران
جدید باید با شیوه ای نیکو نسبت به ترویج بیوتکنولوژی
و مبارزه بی امان با دانایی ستیزی پیمان ببندند و هر نوع
دانایی ستیز و فناوری هراسی را از دور خود دور کنند و با
آنها «جدال احسن» کنند .مدیران فعلی بهجد باید رزومه
هر مدیر زیردست خود و اظهارات و اقدامات او را مورد
تجزیه و تحلیل قرار داده و به هیچ عنوان از افرادی که به هر
نحو دانایی ستیزی و فناوری هراسی کرده اند در رده های
مدیریتی استفاده نکنند .فناوری هراسی مساوی مسئولیت
شناسی و رعایت ضوابط نیست .همه بیوتکنولوژیست ها به
رعایت ضوابط و مقررات و رعایت همه اصول ایمنی در همه
رشته ها و نه تنها در بیوتکنولوژی ایمان کامل دارند .نباید
اجازه داد تبلیغ شود که پژوهش های بیوتکنولوژی دارای
خطر های خاصی هستند که برای مثال در پژوهش های
پزشکی یا زیست محیطی یا شیمی و فیزیک وجود ندارد.
 .3ساز و کار هماهنگی برای پرهیز از بخشی نگری :اگر چه
فعال در کشور سازوکار های رسمی برای هماهنگی کم و

بیش وجود دارند و برای مثال می توان از وجود ستاد توسعه
زیست فناوری کشور برای ایجاد این هماهنگی استفاده کرد
اما این ساز و کار رسمی است و شاید برای هدف منظور
نگارنده هم کافی نباشد .به نظر اینجانب باید شورای
هماهنگی «غیر رسمی» دیگری با هر عنوانی (که اصال هم
اهمیت ندارد) بین مدیران ارشد بیوتکنولوژی (رئیس ستاد
توسعه زیست فناوری ،رئیس انستیتو پاستور ،رئیس موسسه
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ،رئیس پژوهشگاه ملی
مهندسی ژنتیک ،رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی،
رئیس پژوهشگاه رویان و روسای چند انجمن علمی معتبر
با رتبه الف در حوزه مرتبط) دو هفته یا ماهی یک بار دور
هم جمع شوند و در مورد مسائل مشترک فی ما بین با
ساختاری منظم و با دستور جلسه خاصی به بحث و تبادل
نظر بپردازند و حتی در محیطی صمیمی به انتقاد از خود
بپردازند .با این کار دل ها به هم نزدیک تر شده ،وفاق جای
خود را به نزاع و بخشی نگری خواهد داد.
 .4اشتباهی نگرفتن مسئولیت خود به عنوان مدیر
بیوتکنولوژی :مدیران جدید بیوتکنولوژی باید مراقب باشند
تا انتها جایگاه خود را متوجه شوند! آنها نباید بیش از آن
که نگران توسعه بیوتکنولوژی کشور باشند ،مدعی نگرانی
برای محیط زیست و صدمه های ناشی از بیوتکنولوژی به
آن بشوند!!! آنها باید مراقب باشند مبادا به جای ترویج
بیوتکنولوژی از زیر سئوال بودن این محصوالت از جنبه فقهی
سخن بگویند و بیوتکنولوژی را دستاوردی سکوالریستی و
رهآورد غرب معرفی کنند .آنها نباید گاهی به جای وزیر
بهداشت بنشینند و نگران سالمتی مردم شوند و از خطرات
بیوتکنولوژی و بهویژه مهندسی ژنتیک و تراریخته ها برای
سالمت انسان سخن به میان آورند یا مدعی شوند که ممکن
است کشور به دست کمپانی های چند ملیتی بیفتد .خالصه
آنچه مدیران جدید بیوتکنولوژی باید نگران آن باشند عقب
افتادن ایران عزیز از کشور های همچون پاکستان و مصر و
حتی سودان و بورکینافاسو در زمینه مهندسی ژنتیک است.
همان گونه که دکتر قانعی رئیس محترم ستاد بیوتکنولوژی
کشور در جلسه مالقات انجمن های علمی با دکتر ستاری
گفتند آنها باید نگران باشند که چگونه با استفاده از
بیوتکنولوژی بتوانند سهم سه درصدی از تولید نا خالص
داخلی را بدست بیاورند .آنها باید نگران باشند که چگونه
به جای واردات و مصرف سالیانه بیش از پنج میلیارد دالر
محصوالت تراریخته از آمریکا و کانادا و آرژانتین و برزیل و
غیره خودمان در ایران این محصوالت را تولید و حتی آن را
صادر کنیم .این نگرانی ها هرگز در دوره مدیریتی قبل اظهار
نشد .در آن دوره کسی نگران نبود که در سایه مخالفت آنها
با توسعه مهندسی ژنتیک صد ها هزار تن سموم آفت کش
شیمیایی در مزارع کشور پخش شد ،آنها نگران نبودند که
در سایه به زنجیر کشیدن تنها محصول تراریخته ایرانی
در مزرعه و سایر محصوالت تراریخته دانشمندان سرافراز

کشورمان در گلخانه و آزمایشگاه راه ورود سالیانه سه تا پنج
میلیارد دالر محصول تراریخته به کشورمان باز شد.
 .5شفافیت :عدم شفافیت از ویژگی های مدیران مستبد است.
در دوره جدید همه کار ها باید شفاف باشد .اگر اعتباری
برای طرحی اختصاص داده می شود بر روی سایت با افتخار
درج شود .کسی که می تواند تسهیالتی را بگیرد باید به آن
افتخار کند نه این که آن را پنهان کند .اگر به طرحی به
عنوان طرح برتر جایزه اعطا می شود یا پژوهشگری به عنوان
نمونه انتخاب می شود مکانیزم این انتخاب ها پیشاپیش و به
صورت شفاف به اطالع عموم برسد و همه امکان شرکت در
این رقابت و عرضه خود یا محصول خود را داشته باشند .این
حق همه مردم و بهویژه بیوتکنولوژیست ها است که بدانند
اعتبارات ستاد توسعه بیوتکنولوژی کشور چرا این قدر ناچیز
است (کمتر از یک پنجم اعتبارات ستاد توسعه نانوتکنولوژی
که خودش هم ناچیز است)؟
 .6همکاری با انجمن های علمی و منتقدین :مدیران جدید
بیوتکنولوژی باید سعه صدر داشته باشند و نه تنها با
منتقدین برخورد نکرده و گالیلهکشی راه نیندازند و هر روز
یکی از آنها را به دادگاهی نکشانند بلکه باید آنها را در کنار
خود بنشانند و از انتقاد های آنها استفاده کنند .به طور ویژه
مدیران فعلی باید عالوه بر این که انجمن های علمی را
کنار خود می بینند و وظایف تعریف شده ای برای آنها قائل
می شوند باید برای استفاده نهادینه از این پتانسیل عظیم
راهکار مناسبی را نیز تدبیر و عملی کنند.
نگارنده ضمن نبریک انتصاب به مدیران جدید حوزه
بیوتکنولوژی کشور از آنان می خواهد ״آنچه برخی پیشینیان
کردند را نکنند״ و بهره گیری از رهنمود های مقام معظم
رهبری برای نیل به اهداف مقدس نظام جمهوری اسالمی و
تحقق اهداف سند چشم انداز نظام در افق  1404را برنامه
کاری خود در این دوره قرار دهند و از هر گونه کشمکش و
بخشی نگری و فناوری هراسی و تقابل ،بهجد پرهیز کنند و
به جای آن״وفاق و همدلی״ را سر لوحه کار خود قرار دهند.
والسالم.
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اخبار و مصوبات انجمن ایمنیزیستی ایران

تشکیل جلسه مشترك انجمن ايمنيزيستي
ايران و سرپرست وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري
بر اساس مصوبه هیئت مدیره انجمن ایمنی زیستی ایران
مورخ  16شهریور ماه  ،1392تصمیم گرفته شد جلسه
مشترک انجمن ايمني زيستي و وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري در تاريخ  19شهریور ماه برگزار شود .در این جلسه
مقرر شد عالوه بر اعضاي هيئت مديره انجمن ،از پيشكسوتان
بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك و همچنین تعدادي از اعضاي
فعال انجمن ايمني زيستي ايران دعوت شود و گزارشي از
وضعيت بيوتكنولوژي كشور به دكتر توفيقي سرپرست وقت
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و همچنین پيشنهاداتي
جهت بهبود وضعيت اين علم و پژوهشگران اين رشته ،ارائه
شود .بر این اساس در جلسه روز  19شهریور ماه ،متخصصان
صاحبنام حوزه بیوتکنولوژی به تشریح وضعیت بیوتکنولوژی
در کشور پرداختند و در مورد چالش ها و مشکالت موجود
گزارشی کامل را تقدیم دکتر توفیقی کردند .اجرا نکردن هیچ
یک از موارد مندرج در سند زیستفناوری ،ارائه گزارش های
غیر واقع در رابطه با جایگاه ایران در حوزه بیوتکنولوژی،
خاصه خرجی های ستاد توسعه زیست فناوری ،چند پیشگی
مدیران بیوتکنولوژی ،فناوری هراسی و دانایی ستیزی این
مدیران ،عدم شفافیت در هزین ه کرد اعتبارات ستاد توسعه
زیست فناوری ،منحل شدن دانشکده فناوری های نو دانشگاه
شهید بهشتی و واگذاری این دانشکده به گروه خمیر و کاغذ،
مهاجرت لجام گسیخته دانشجویان نخبه رشته بیوتکنولوژی
از کشور و پسرفت پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک در
چند سال گذشته ،از جمله مشکالت مطرح شده در حوزه
بیوتکنولوژی است که در این جلسه به آنها پرداخته شد.

تصمیمگیری انجمن در رابطه با همكاري گروه
بينالمللي راهبران
بنا بر تصمیم هیئت مدیره انجمن مورخ  92/6/16مقرر
شد در خصوص همكاري گروه بين المللي راهبران ،در
صورت موافقت این گروه براي عضويت حقوقي در انجمن
ایمنی زیستی ایران ،از گروه بين المللي راهبران به عنوان
گروه مشاور در برگزاري همايش ها ،دعوت به همكاري شود.

معرفی انجمن ایمنیزیستی ایران در کتاب
انجمن های علمی کشور

اخبار

بر اساس مصوبه جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ  23شهریور
ماه  92تصمیم گرفته شد که معرفي انجمن ايمني زيستي
ایران در فصلي از كتاب انجمن های علمی کشور گنجانده شود
و در تهیه آن ،تيمي از اعضای هیئت مدیره انجمن ،متشكل
از دكتر بابک ناخدا ،دكتر اسکندر اميدي نيا و خانم دكتر
نیراعظم خوش خلق سيما مشارکت کنند.

تهیه و تنظیم :لیال سرمدی

مشاركت اعضاي فعال انجمن ايمني زيستي
ايران در جلسه هیئت مدیره
بر اساس مصوبه جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ ،92/7/6
جهت مشاركت حداكثري اعضاي انجمن ايمني زيستي
ايران ،مقرر شد از سه نفر مهمان از اعضاي فعال انجمن
ایمنی زیستی دعوت شود تا در جلسات بعدي هيئت مديره
شرکت کنند و مسئوليت هايي به آنها واگذار شود.

تصمیمگیری انجمن راجع به ارتباط با سازمان
ملل
بر اساس مصوبه جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ  13مهر
ماه  ،1392تصمیم گرفته شد که دكتر ناخدا به نمايندگي
تام االختيار از طرف انجمن ایمنی زیستی ایران ،مسئول
ارتباطات و پیوند دادن انجمن با سازمان ملل باشد.

برنامه انجمن در مقابل دانايي ستيزي سازمان
حفاظت محيط زيست
بر اساس مصوبه هیئت مدیره انجمن مورخ  18آبان ماه
 ،92با توجه به رویکرد دانایی ستیزی و فناوری هراسی
سازمان حفاظت محيط زيست ،قرار شد که در این رابطه
تصمیماتی اتخاذ شود .بر این اساس تصمیم گرفته شد که
با دکتر حسن روحانی راجع به رویکرد خانم دكتر معصومه
ابتكار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط
زیست و روش هاي مقابله با فناوري هاي نو در سازمان حفاظت
محيط زيست مکاتباتی انجام شود .همچنین قرار شد خانم
ق سيما با خانم دكتر ابتكار ،در رابطه با نگراني
دكتر خوشخل 
انجمن هاي علمي کشور از این موضوع و اقدامات آن سازمان،
مذاكره كند .استمرار نگارش مقاالت افشا گرانه در این رابطه ،به
عنوان تصمیم دیگر در جلسه هیئت مدیره انجمن مطرح شد.
همچنین در این جلسه مقرر شد در رابطه با فيلم «لحظهاي از
حقيقت» ،نامه اعتراض تهيه شود و براي اعضاي هيئت دولت
و رئيس جمهور ارسال شود.
  

کسب رتبه دوم توسط انجمن ایمنی
زیستی ایران در ارزیابی عملکرد کمیسیون
انجمن های علمی کشور
بر اساس نتایج ارزیابی های کارشناسی کميسيون انجمن های
علمی کشور ،انجمن ایمنی زیستی ایران در ميان انجمن های
ن رشته ای تنها با اختالف يک امتياز از رتبه
علمی حوزه بي 
اول ،موفق به کسب رتبه دوم در میان انجمن های علمی اين
حوزه و همچنین موفق به کسب رتبه ششم در ميان 321
انجمن علمی کشور شده است .بر اساس این ارزیابی ،انجمن
علوم زراعت و اصالح نباتات کشور برای سومین سال متوالی،
حائز رتبه اول در میان انجمن های علمی حوزه کشاورزی و
انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران در میان 321
ن علمی ،موفق به کسب رتبه چهاردهم و حائز رتبه
انجم 
چهارم بین انجمن های علمی حوزه بینرشته ای شده است.
انجمن ایمنی زیستی ایران مفتخر است ضمن تشکر و قدردانی
از زحمات اعضای فعال و اعضای محترم هیئت مدیره انجمن،
این دستاورد مهم را خدمت همه عزیزان تبریک عرض بگوید
و توفیقات روز افزون الهی و پیشرفت های مستمر را از درگاه
ایزد منان مسئلت دارد .همچنین از دکتر براری دبیر محترم
کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ،پژوهش و فناوری
برای همکاری در اجرای فعالیت های این انجمن ها قدردانی
کرده و امیدوار است که با توجه و حمایت مسئولین ،شاهد
توسعه و ترویج علم و رفع مشکالت جامعه علمی کشور در این
حوزه توسط متخصصان باشد.

انتصابات جدید در بخش زیست فناوری کشور
در دولت یازدهم
دکتر مصطفی قانعی طی حکمی از سوی دکتر سورنا ستاری
معاون علم و فناوری رئیس جمهور ،به جاي دكتر صاحبقدم
لطفي دبير مورد انتقاد ستاد توسعه زیست فناوری کشور
منصوب شد .وی در حال حاضر قائم مقام پژوهشگاه علوم
پزشکی بقیه اهلل االعظم (عج) است .دکتر قانعی استاد دانشگاه
هلل االعظم (عج) و فوق تخصص ریه است.
علوم پزشکی بقیه ا 
وی از سال  1388سمت معاونت پژوهشی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و رئیس انستیتو پاستور در دولت
دهم را عهده دار بوده است .دکتر قانعی عالوه بر دبیری ستاد
توسعه زیست فناوری ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

بقیه اهلل (عج) ،سرپرست معاونت پژوهش و فناوری وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،رئیس انستیتو پاستور
ایران ،مشاور وزیر بهداشت و دبیر شورای فناوری های سالمت
است .در انتصابی دیگر ،دکتر محمد رضا زمانی از سوی دکتر
فرجی دانا به جاي عباس صاحبقدم لطفي به ریاست پژوهشگاه
ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری کشور انتخاب شد .وی
متخصص رشته بیوتکنولوژی و زیست شناسی است و سابقه
ریاست دانشگاه رازی کرمانشاه را در رزومه خود دارد .انجمن
ایمنی زیستی ایران بدین وسیله مراتب تبریک خود را جهت
این انتصابات شایسته اعالم می کند و ضمن آرزوی توفیقات
روز افزون الهی ،خدمتی مملو از شور و سازندگی از درگاه ایزد
منان مسئلت دارد و امیدوار است که با انتخاب تیم شایسته
دکتر روحانی در بخش های کشاورزی و زیست فناوری ،تغییر
و تحولی بنیادی را جهت احیا و ارتقای زیست فناوری ،خاتمه
یافتن دوران مدیریت فناوری هراسی و بازگشت ایران به
جایگاه واقعی خود در بخش بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک
شاهد باشیم.

تالش مجلس برای اجرای قانون ایمنیزیستی
با ارسال گزارش «عدم اجرای قانون
ایمنیزیستی» به قوه قضائیه
به گزارش خبرگزاری معاونت امور مجلس ریاست جمهوری،
در نشست علنی چهارشنبه  13آذر ماه مجلس شورای اسالمی،
پس از استماع گزارش کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی
درباره اجرایی نشدن قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی
ایران ،این گزارش با  125رأی موافق 11 ،رای مخالف و 9
رای ممتنع از مجموع  207نماینده حاضر در صحن مجلس
تأیید شد و در ادامه نمایندگان ،گزارش کمیسیون کشاورزی
در زمینه عدم اجرای قانون ایمنی زیستی ایران را به قوه قضائیه
ارسال کردند .محمد مهدی برومندی سخنگوی کمیسیون
کشاورزی ،آب و منابع طبیعی در تشریح گزارش این کمیسیون
گفت« :با توجه به این که فناوری مهندسی ژنتیک میتواند در
سریع ترین زمان ممکن بسیاری از محدودیت ها را در ایجاد
خصوصیات جدید و کمیت و کیفیت بهتر محصوالت غذایی
از سر راه بردارد ،ولی با وجود فواید و مزایای بسیار زیاد این
محصوالت ،همواره برخی نگرانی ها در بین عموم مردم و دانش
پژوهان وجود دارد» .وی افزود« :بنابراین مجموعه ای از تدابیر،
سیاست ها ،مقررات و روش هایی برای تضمین بهره برداری از
فواید زیست فناوری نوین و پیشگیری از آثار منفی احتمالی
کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی ،سالمت انسان ،دام ،گیاه و
محیط زیست اتخاذ می شود که به آن «ایمنی زیستی» گفته
می شود» .برومندی تصریح کرد« :با توجه به همین نگرانی ها
تاکنون استفاده تجاری از این فناوری اغلب برای محصوالت
زراعی صنعتی و فرآورده هایی بوده که به صورت فرآوری
شده مورد مصرف انسان قرار می گیرند؛ به طوری که بیش
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از  98درصد گیاهان تراریخته تولیدی در دنیا شامل سویا،
ذرت ،پنبه و کلزا است» .سخنگوی کمیسیون کشاورزی،
آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به تاخیر اجرای قانون
ایمنی زیستی تصریح کرد« :در حال حاضر بیش از سه سال
از تصویب قانون ملی ایمنی زیستی می گذرد .ولی تأخیر در
اجرای این قانون ،موجب عدم بهره مندی کشور از محصوالت و
دستاورد های زیست فناوری شده است .از طرفی دیگر ،گزارش
حاضر نتیجه تجزیه و تحلیل اسناد ارائه شده از عملکرد
دستگاه ها ،بحث های صورت گرفته پیرامون قانون ایمنی
زیستی و آخرین نسخه مربوط به آن است» .برومندی با اشاره
به واردات محصوالت تراریخته از کشور های دیگر ،این موضوع
را دور از مصلحت و منافع ملی کشور دانست .وی اجرای کامل
قانون ملی ایمنی زیستی در کشور را موجب توسعه و شکوفایی
فناوری زیستی نوین و بویژه مهندسی ژنتیک در کشور عنوان
کرد و عدم تصویب آیین نامه اجرایی و دستور العمل های
واضح برای رفع نقایص موجود در قانون ملی ایمنی زیستی را از
مشکالت سر راه این قانون برشمرد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ و دﺳﺘﮕﺎه های اﺟﺮاﯾﯽ ذیصالح ﻣﻠﯽ هر ﭼﻪ
سریع تر آیین ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ برﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه های
اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺠﻮزدهی و اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻤﻨﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﻣﺤﺼﻮﻻت را در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم دهند.

برگزاری هفتمین نشست شوراي هماهنگي
كدكس غذايي ايران

هفتمين نشست شوراي هماهنگي كدكس غذايي ايران با
حضور اسكندر زند ،معاون وزير كشاورزي ،نظام الدين برزگري،
رئيس سازمان ملي استاندارد ايران و رئیس شوراي هماهنگي
كدكس غذايي ،علي اباذري ،معاون تدوين و ترويج استاندارد،
نمايندگان وزارتخانه هاي صنعت ،معدن و تجارت و علوم،
تحقيقات و فناوري ،روز چهارشنبه  20آذر ماه در سازمان ملي
استاندارد ايران برگزار شد .معاون تدوين و ترويج استاندارد
سازمان ملي استاندارد ايران ،در اين نشست با تاكيد بر افزايش
كيفيت فرآورده هاي غذايي ،حضور فعال در بازار هاي جهاني
و مشاركت در تدوين استاندارد هاي بين المللي را از اهداف
اصلي شوراي هماهنگي كدكس غذايي برشمرد .كميسيون
كدكس غذايي به منظور ارتقاء سطح استاندارد های ملي و
بين المللي ،در سال  1963توسط سازمان هاي خواربار و

كشاورزي و بهداشت جهاني تاسيس شد كه در حال حاضر
با بيش از  180عضو اصلي و  200عضو ناظر ،مسئوليت
تدوين استاندارد ها و آيين نامه های مربوط به مواد غذايي
براي حمايت از سالمت مصرف كننده ،تضمين تجارت
جهاني و همچنين هماهنگ سازي استاندارد هاي مواد غذايي
را عهده دار است .در پايان اين نشست ،دستور العمل كدكس
غذايي ايران ،بررسي و كليات آن به تصويب رسيد .براي
کسب اطالعات بيشتر به سایت سازمان ملی استاندارد ایران
به آدرس  /http://www.isiri.orgمراجعه شود.

غذا های اصلی تراریخته خبر داد .هدف از را ه اندازی پایگاه
غذا های تراریخته ،به اشتراک گذاشتن آمار و اطالعات در
رابطه با ارزیابی ایمنی غذا های حاصل از گیاهان نو ترکیب
(تراریخته) عنوان شده است که طبق استاندارد کدکس
غذایی مطابق با مستندات درج شده در راهنمای کدکس
تحت عنوان “راهنما برای انجام ارزیابی ایمنی مواد غذایی
از گیاهان نو ترکیب” (راهنمای ،CAC / GL 45-2003
پیوست  IIIکه در سال  2008به تصویب رسید) است.
همچنین تسهیل استفاده موثر از ارزیابی ایمنی مواد غذایی با
حضور سطح پایینی از مواد گیاهی نو ترکیب در مواد غذایی،
از دیگر اهداف آن است .برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس
 http://fao.org/gm-platformمراجعه شود.

سرقت های علمی و ادبی یکی از مشکالت جامعه علمی کشور
محسوب می شود .به طوری که همواره یکی از دغدغه های
جامعه علمی ،نگرانی از سرقت آثار علمی است بدون آن که
مرجعی برای شناسایی افراد سود جو وجود داشته باشد .در
این راستا ،به تازگی پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات
جهاد دانشگاهی با همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران ،برای حل این معضل نرم افزاری ارائه کرده است که
کار آمد و ضد سرقت است و به عنوان یک راهکار مناسب برای
این منظور طراحی شده است .در این زمینه به گزارش گروه
فناوری مهر ،معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فناوری
اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی با اشاره به این که
طراحی این نرم افزار از شش ماه پیش با همکاری پژوهشگاه
علوم و فناوری اطالعات ایران کلید خورده ،عنوان کرد“ :یک
تیم متخصص از فارغ التحصیالن دکتری و کارشناسی ارشد
در رشته های هوش مصنوعی و فناوری اطالعات برای طراحی
این نرم افزار فعالیت می کنند” .دکتر شقاقی با اشاره به این
که این نرم افزار می تواند برای دانشگاه ها و مراکز علمی بسیار
ارزشمند و سازنده باشد ،افزود“ :تالش ما بر این است که این
نرم افزار تا چند ماه آینده نهائی و استفاده از آن برای جامعه
قابل استفاده باشد” .معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده
فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی از انجام بیش
از  50پروژه پژوهشی در این زمینه در پژوهشکده خبر داد
و گفت“ :این پروژه ها از طریق گروه های سه گانه پژوهشی
توسعه مدل های کسب و کار ،گروه پژوهشی سیستم های
اطالعاتی پیشرفته و گروه پژوهشی دیجیتال انجام می شود”.

نگرانی از سونامی خاموش به علت عدم
سالمت محصوالت کشاورزی در کشور

ساخت نرمافزار امنیتی برای مقاالت علمی

راه اندازی پایگاه غذا های تراریخته در
سازمان خواربار و کشاورزي سازمان ملل
متحد
در سی و ششمین نشست شوراي هماهنگي كدكس غذايي
که در شهر رم در کشور ایتالیا برگزار شد ،سازمان خواربار
و کشاورزي سازمان ملل متحد ( )FAOاز ایجاد یک پایگاه

در حالی که هر ساله بر مصرف سموم و کود های شیمیایی
که مضرات فراوانی بر سالمت انسان دارند ،نهی می شود،
هنوز هم بسیاری از کشاورزان برای محصوالتشان از این
سموم و کود ها استفاده می کنند .عناصر تشکیل دهنده این
سموم و کود ها ،از گیاه وارد بدن انسان می شود و بیماری ها
و خطرات بسیار در دراز مدت به دنبال دارد .بیماری هایی
مانند کم خونی ،ایمنی پایین بدن ،ریزش مو ،بد اخالقی،
سرماخوردگی های مزمن ،کم حوصلگی ،خستگی مفرط،
پوکی استخوان ،افسردگی ،سرطان گوارشی و سوء تغذیه یا
سونامی خاموش که اخیرا آمار آن رو به افزایش است ،از جمله
بیماری هایی است که در اثر تغذیه نا متعادل گیاهی هر روز
بیشتر و بیشتر می شود و اگر به آن توجه کافی نشود ،بزودی
به یک اپیدمی در جامعه تبدیل خواهد شد .در این رابطه
پروفسور محمد جعفر ملکوتی ،چهره ماندگار کشاورزی کشور
که به عنوان اولین دانشمند ایرانی ،موفق به دریافت جایزه در
شاخه علوم کشاورزی از آکادمی علوم جهان سوم ()TWAS
شد ،با اشاره به سوء مدیریت شدید در حوزه کشاورزی و
عدم سالمت محصوالت کشاورزی و لطمات آن به تغذیه و
سالمت مردم ،همچنین افزایش بیماری های انسانی ناشی از
نبود تغذیه سالم گیاهی ابراز نگرانی کرد .به گزارش خبرنگار
خبرگزاری دانشجویان ایران ،ملکوتی در حاشیه جلسه ستاد
گندم در آذربایجان شرقی عنوان کرد“ :وقتی دائم به سیستم،
کود اوره و فسفر وارد می کنیم ،نتیجه بهتر از این نمی شود!
چرا که بهترین کود فسفره باز هم حاوی  30میلیگرم کادمیم
در هر کیلوگرم است .بنابر این وقتی سالی یک میلیون تن
کود فسفر در کشور مصرف می شود که به اعتقاد من نیمی از
آن اضافه است ،نتیجه این می شود که باالی  30تن کادمیم
را به صورت ساالنه به خاک تزریق می کنیم و این همان
کادمیمی است که اگرتنها  1/0میلیگرم از آن وارد کبد
شود آن را از کار می اندازد” .وی در ادامه با هشدار به افزایش

سوء تغذیه و سرطان گوارشی افزود“ :این بی عدالتی است
که باعث شده است این بیماری ها در جامعه ما زیاد شود به
طوریکه خود وزیر بهداشت هم اعالم کرد تا چند سال آینده
سرطان گوارشی دو تا سه برابر خواهد شد” .وی با بیان این
که زارع فقط کود های فسفره را می شناسد و کود های آلی را
نمی خرد با تاکید به تشویق کشاورزان به خرید کود های آلی،
عامل بهبود تغذیه گیاه را مصرف بهینه کود ها ،بویژه کود های
ریز مغذی ،آلی و عدم مصرف کود های شیمیایی دانست که
باعث افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی و سالمت
مردم می شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور :حمایت
دولت از تولید محصوالت دانش بنیان
دولت جدید منابع مالی برای تولید محصوالت دانش بنیان
موثر در اقتصاد ملی را تامین می کند .به گزارش معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری ،سورنا ستاری در نشست مشترک
انجمن های علمی و شبکه های مرتبط با زیست فناوری که
در تاریخ  23دی ماه  92در معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری تشکیل شد ،اظهار داشت“ :معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری به دنبال تجاری سازی و اقتصاد دانش بنیان
است که تحقق سه درصد از حجم بازار جهانی زیست فناوری
در افق چشم انداز بیست ساله ( سال  )1404بخشی از این
برنامه ها است .وی افزود“ :تمامی برنامه ها در معاونت علمی
معطوف رفع مشکالت مالی نیست .بخشی از مشکالت مربوط
به اخذ ضمانت نامه و معافیت های مالیاتی و گمرکی است
که تصویب و ابالغ شده است و اگر چنانچه در اجرا مشکلی
به وجود آید ،آن را برطرف خواهیم کرد” .معاون علمی و
فناوری رئیس جمهوری عنوان کرد“ :تاکنون هشت شرکت
دانش بنیان در زمینه زیست فناوری احراز صالحیت شده اند
و  20شرکت نیز در نوبت بررسی هستند .انتظار می رود که
در انستیتو ها و پژوهشکده های تحقیقاتی نیز بستری مناسب
برای توسعه دستاورد های فناورانه در حوزه زیست فناوری
در قالب شرکت های دانش بنیان تشکیل شود” .ستاری
همچنین در این نشست از مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه
زیست فناوری خواست که از تجربیات این نشست برای
سایر ستاد های راهبردی ،به منظور بهره مندی از تجربیات
انجمن های علمی استفاده کند .دبیر ستاد توسعه زیست
فناوری نیز در این نشست بر نقش انجمن های علمی در
توسعه ملی زیست فناوری تاکید کرد و از انجمن های علمی
و شبکه های مرتبط با زیست فناوری خواست پیشنهاد ها و
برنامه های توسعه محور خود را به دبیرخانه ستاد انعکاس
دهند .انجمن ایمنی زیستی ایران ،انجمن علوم زراعت و
اصالح نباتات ،انجمن بیوتکنولوژی ایران ،انجمن ژنتیک
ایران ،انجمن علمی زیست شناسی ایران ،انجمن کشت
سلول و بافت گیاهی ایران ،انجمن بیوتکنولوی سالمت،
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انجمن ژنتیک پزشکی و دیگر انجمن ها از جمله انجمن ها
و شبکه های حاضر در نشست مشترک انجمن های علمی و
شبکه های مرتبط با زیست فناوری بودند.

گفتنی است با وجود شرکت کشور های مختلف از سراسر
دنیا ،کشور ایران که روزی تولید کننده اولین برنج تراریخته
دنیا بود ،در بزرگترین گردهمایی برنج حضور چندانی نداشت.
گزارش های تکمیلی هفتمین کنفرانس بین المللی ژنتیک
برنج و مطالب ارائه شده در این همایش را در شماره های
بعدی دنبال کنید .عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات
بیشتر به آدرس  http://www.isaaa.orgمراجعه کنند.

هفتمین همایش بینالمللی ژنتیک برنج ( )RG7از  5تا 8
نوامبر  2013در دوسوئیت هتل شهر مانیل ،در فیلیپین برگزار
شد .این همایش که توسط موسسه بین المللی پژوهشی برنج
( )IRRIبرگزار شد ،یکی از بزرگترین و مهمترین همایش های
پژوهشی برنج در جهان است .در این همایش ،کارشناسان و
پژوهشگران برنج از سراسر دنیا گرد هم می آیند تا آخرین
نتایج و دستاورد های خود را در مسائل مربوط به برنج به
اشتراک بگذارند .در چهار روز همایش ،مدیران و پژوهشگران
برجسته دنیا با ارائه سخنرانی و برگزاری کارگاه های آموزشی،
همچنین با برگزاری نمایشگاهی از آخرین فناوری برنج ،به
بحث و تبادل نظر این محصول مهم و حیاتی پرداختند .در
این گرد همایی ،دکتر ارو نیسیال مسئول هفتمین همایش
بین المللی ژنتیک برنج و رئیس بخش اصالح نباتات ،ژنتیک
و بیوتکنولوژی موسسه بین المللی پژوهشی برنج با اشاره به
اهمیت برنج عنوان کرد“ :نکته مهم ،برای پرورش دهندگان
برنج ،ژنتیک این محصول است که دارای پایه بسیار متنوعی
از منابع ژنتیکی است که حداقل در  24گونه مختلف برنج
گسترش می یابد .در این همایش ،متخصصان آخرین اطالعات
و دستاورد های خود را در رابطه با تنوع ژنتیک برنج و اصالح
واریته های جدید این محصول با ارزش به نمایش گذاشتند”.
در ادامه گزارشی کوتاه از هفتمین همایش بین المللی ژنتیک
برنج به قلم دکتر بابک ناخدا عضو هیئت مدیره انجمن
ایمنی زیستی ایران که در این همایش شرکت کرده بود،
را می خوانید :هفتمین کنفرانس بین المللی ژنتیک برنج با
خوشامد گویی و خیر مقدم رئیس همایش دکتر ارو نیسیال
به شرکت کنندگان در همایش و با قرائت پیام رئیس جمهور
فیلیپین توسط وزیر کشاورزی فیلیپین پروسسو جی آلکاال
رسماً کار خود را آغاز کرد.

فراخوان سیزدهمین همایش علوم زراعت
و اصالح نباتات و سومین همایش علوم و
تکنولوژی بذر ایران

گزارش هفتمین همایش بینالمللی ژنتیک
برنج

دکتر ارو نیسیال ،رئیس همایش بین المللی پژوهشی برنج

پروسسو جی آلکاال ،وزیر کشاورزی فیلیپین در حال قرائت پیام
رئیس جمهور فیلیپین

این همایش علمی که به مدت سه روز در هتل دوسیت
تانی شهر مانیل ،پایتخت فیلیپین برگزار شد ،بزرگترین و
معتبر ترین گرد همایی متخصصین ژنتیک برنج در سراسر
دنیا است که هر چهار سال یک بار به همت مؤسسه
بین المللی پژوهشی برنج برگزار می شود .در همایش
امسال بیش از  720نفر از متخصصان برنج از بیش از 50
کشور دنیا با بیش از  600مقاله علمی شرکت کردند .در
هفتمین همایش بین المللی ژنتیک برنج مقاالت تخصصی
در زمینه های مختلف اصالح ،به نژادی و ژنتیک برنج
شامل تنش های زنده و غیر زنده ،تنظیم بیان ژن ها،
پتانسیل عملکرد ،ژنتیک تکاملی ،کیفیت دانه و خواص
تغذیه ای برنج ،تنوع ژنتیکی ،ژنومیکس ،نشانگر های
مولکولی ،مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ارائه شد .در این
همایش ،بیست مقاله کلیدی توسط دانشمندان کشور های
مختلفی از جمله آمریکا ،انگلیس ،فرانسه ،استرالیا ،ژاپن،
چین ،هندوستان و فیلیپین در نشست های عمومی ارائه
شد .همچنین  57مقاله علمی به صورت سخنرانی در
نشست های تخصصی مختلف ارائه شد .بیش از  500عنوان
مقاله نیز به صورت پوستر پذیرفته شد که در هشت بخش
تخصصی و در دو نوبت در معرض دید شرکت کنندگان در
همایش گذاشته شد .اولین سخنران کلیدی این همایش،
دکتر آکیم دوبرمن معاون پژوهشی مؤسسه بین المللی
پژوهشی برنج بود که مقاله ای با موضوع افزایش سرعت
اصالح نباتات در توسعه پایدار ارائه داد.

دکتر آکیم دوبرمن ،معاون پژوهشی مؤسسه بین المللی پژوهشی
برنج

از مهمترین برنامه های جانبی این کنفرانس می توان به
برگزاری کارگاه های آموزشی ،تبادل دانش ژنتیک برنج،
بازدید علمی از فعالیت های پژوهشی و آزمایشگاه های
مؤسسه بین المللی پژوهشی برنج و نمایشگاه آخرین
دستاورد های علمی و فناوری در صنعت برنج اشاره کرد.

همکاران ایرانی شرکت کننده در هفتمین همایش بین المللی
ژنتیک برنج .از راست به چپ :دکتر رضا محمدی ،دکتر مجید
ستاری و دکتر بابک ناخدا ،اعضا و عضو هیئت مدیره انجمن ایمنی
زیستی

در راستای توسعه و ارتقای کشاورزی در ایران ،سیزدهمین
همایش علوم زراعت و اصالح نباتات و سومین همایش
ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران با شعار “احیای جایگاه
کشاورزی در تولید نا خالص ملی” از تاریخ  4الی  6شهریور
ماه سال  1393توسط انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات
ایران برگزار می شود .از جمله مهمترین اهداف همایش،
تبادل اطالعات علمی بین پژوهشگران رشته های مختلف
علوم زراعت و اصالح نباتات ،ارائه دستاورد های جدید
علمی و فنی توسط پژوهشگران عرصه های مرتبط با علوم
زراعت و اصالح نباتات ،انعکاس نتایج پژوهش های انجام
شده به بخش های اجرایی برای رفع موانع و مشکالت
تولید پایدار محصوالت زراعی ،بحث و تبادل نظر پیرامون
جایگاه کشاورزی در کشور به ویژه در بخش تولید و اقتصاد
کشور بر اساس شعار همایش است .ارائه مقاله در دو
زمینه تخصصی به نژادی و به زراعی است .ژنتیک و تنوع
زیستی ،به نژادی گیاهان زراعی و زیست فناوری کشاورزی
از محور های تخصصی “به نژادی” و تولیدات گیاهان زراعی،
فیزیولوژی گیاهان زراعی ،اکولوژی گیاهان زراعی ،فناوری
بذر ،مدیریت علف های هرز و گیاهان جدید و فراموش شده از
محور های تخصصی “به زراعی” در همایش عنوان شده است.
عالقمندان برای اطالعات بیشتر می توانند به نشانی اینترنتی
دبیرخانه سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصالح نباتات
ایران به آدرس http://www.agrobreedcongress.ir
مراجعه کنند .گفتنی است به دنبال اولین و دومین فراخوان
سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصالح نباتات ایران ،بر اساس
تصمیم گیری هیئت مدیره انجمن ،قرار شد پوستر سیزدهمین
همایش علوم زراعت و اصالح نباتات از طرح های اعضای
محترم انجمن انتخاب شود .بنابر این از کلیه عالقمندان
دعوت می شود که طرح های پیشنهادی خود را متناسب با
شعار همایش “احیای جایگاه کشاورزی در تولید نا خالص
ملی” ،به دفتر انجمن زراعت و اصالح نباتات ایران به آدرس
 info@agrobreed.irارسال کنند.
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انتخاب چهره تاثیر گذار در علوم زراعت و
اصالح نباتات در سیزدهمین همایش علوم
زراعت و اصالح نباتات ایران
به دنبال فراخوان سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصالح
نباتات ایران که در شهریور ماه سال  1393برگزار خواهد
شد ،دکتر بهزاد قره یاضی رئیس انجمن علوم زراعت و
اصالح نباتات کشور طی نامه ای از انتخاب چهره تاثیرگذار
در زراعت و اصالح نباتات کشور خبر داد .دکتر قره یاضی
با اعالم این که انجمن زراعت و اصالح نباتات ایران از دو
دوره قبل ،اقدام به انتخاب و معرفی “چهره تاثیر گذار” در
علوم زراعت و اصالح نبات کشور کرده است ،از اهمیت
این انتخاب گفت“ :این سنت حسنه از آن روي که از یک
سو قدردانی جامعه علمی کشور از چهره هاي تاثیر گذار
بر توسعه علم و فناوري را نشان می دهد و از سوي دیگر
موجب الگو سازي براي دانشمندان و دانش پژوهان جوان
کشور می شود ،از اهمیت بسزایی برخوردار است” .رئیس
انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات کشور درباره نحوه این
انتخاب تصریح کرد“ :چهره هاي تاثیر گذار در علوم زراعت
و اصالح نباتات کشور در گذشته بر اساس آئین نامه اي
که مصوب هیئت مدیره انجمن است ،صورت گرفته است.
بر اساس مصوبه جدید هیئت مدیره در انتخاب چهره هاي
تاثیر گذار ،عالوه بر آئین نامه یاد شده ،آرا و نظرات اعضاي
محترم انجمن نیز مد نظر قرار خواهد گرفت ”.بر این اساس
از کلیه اعضای محترم انجمن زراعت و اصالح نباتات دعوت
می شود که نسبت به معرفی چهره تاثیر گذار در علوم زاعت
و اصالح نباتات کشور ضمن تشریح علل انتخاب خود ،اقدام
کرده و نظرات ارزشمند خود را تا تاریخ  30بهمن 1392
به آدرس  info@agrobreed.irارسال کنند .گفتنی
است در دوره قبل ،دکتر داریوش مظاهری به عنوان چهره
تاثیر گذار و نقش آفرین در زراعت کشور موفق به دریافت
تندیس افتخار شد .در ادامه خبر ها ،گفت و گوی اختصاصی
با چهره ماندگار و برگزیده زراعت کشور را می خوانید.

گفتو گوی ویژه
انتخاب دکتر داریوش مظاهری به عنوان چهره
ماندگار و دانشمند برتر علوم جهان در اسالم
دکتر داریوش مظاهری به عنوان چهره ماندگار علوم زراعت
ایران و همچنین به عنوان دانشمند برتر علوم جهان اسالم
انتخاب شد .گفتنی است پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
که هر سال تولید علم و مقاله های دانشمندان جهان اسالم را
مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد ،در جدید ترین گزارش،
فهرستی از  10دانشمند برتر در جهان اسالم را بویژه از میان
دانشمندان ایرانی انتخاب کرد .بر این اساس  10عضو هیئت
علمی دانشگاه تهران از جمله آقایان دکتر محمد جعفری،
دکتر حسن احمدی ،دکتر حسین ارزانی ،دکتر محمدرضا
بیهمتا ،دکتر حسین آذرنیوند ،دکتر علی نیک خواه ،دکتر
داریوش مظاهری ،دکتر عباسعلی گائینی ،دکتر بهمن یزدی
صمدی و دکتر محمد علی بشارت در سال گذشته نقش قابل
توجهی در تولید مقاالت علمی در دانشگاه تهران داشتند.
انجمن ایمنی زیستی ایران ضمن عرض تبریک و آرزوی
توفیقات روز افزون از درگاه ایزد منان برای دانشمندان برتر
جهان اسالم ،شما را به خواندن مصاحبه اختصاصی با دکتر
داریوش مظاهری ،چهره تاثیر گذار در علوم زراعت و اصالح
نباتات ایران دعوت می کند.
با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید ،ضمن
عرض تبریک به عنوان چهره ماندگار و دانشمند برتر
جهان اسالم ،لطفا درباره این انتصاب افتخار آمیز
توضیح بفرمایید.
این انتخاب از طرف پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در
سال  1391صورت گرفته است که در رشته کشاورزی 10
نفر انتخاب شدند و من هم به عنوان دانشمند برتر جهان
اسالم ،یکی از آنها بودم .من اطالعی از این موضوع نداشتم
تا این که به من اطالع دادند که جزء لیست دانشمندان برتر
در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم قرار گرفته ام .البته از
جزئیات و مالک و معیار این انتخاب چیزی نمی دانم .اما
احتماال تعداد مقاالت ،تعداد انتشارات و تعداد ارجاعات انجام
شده در این انتخاب موثر بوده است .من تا االن چیزی حدود
 15جلد کتاب و  368مقاله دارم و به عنوان فرد تاثیر گذار
در زراعت و اصالح نباتات انتخاب شدم .همچنین به عنوان
مولف نمونه و پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران انتخاب شدم .از
سال  1375تا به امروز رئیس شاخه زراعت و اصالح نباتات
فرهنگستان علوم هستم .ضمن آن که استاد دانشگاه تهران
نیز هستم.

آقای دکتر لطفا چکیدهای از مسیر زندگی علمی و
ی تان را ذکر بفرمایید.
ت های پژوهش 
فعالی 
از بیوگرافی خودم که بگویم متولد سال  1324در شهرستان
مالیر هستم .در یک خانواده تقریبا پر فرزند بودیم .من فرزند
ششم از هفت فرزند هستم .یک سال به دلیل این که تمام
برادر ها و خواهر هایم دارای تحصیالت دانشگاهی هستند،
مادرم به عنوان مادر نمونه سال شناخته شدند .تا کالس
یازدهم در مالیر بودم ولی دیپلم را از دبیرستان هدف شماره
یک تهران گرفتم .در همان سال هم در کنکور قبول شدم
و با وجودی که در آزمون رتبه باالیی داشتم به علت عالقه
بسیار زیاد به کشاورزی ،مخصوصا رشته کشاورزی را انتخاب
کردم که تا به امروز هم این عالقه سر جای خود است .قبل
از این که وارد دانشگاه شوم مدت سه سال در کشت و نیشکر
هفت تپه خوزستان کار می کردم .در آنجا چیزی در حدود
 1000هکتار زمین را اداره می کردم و این تجربه عملی خوبی
برای من در زمینه کشاورزی بود که بعد در دانشگاه از این
تجربیات بخوبی استفاده کردم .تا آن جایی که اطالع دارم هر
ساله که دانشجویان ،اساتید را ارزیابی می کنند ،استاد موفقی
بودم .در دانشگاه تهران هر سال رسم بر این است که طبق
ارزیابی دانشجویان ،لوح و تندیس به استاد نمونه اهدا می شود
که من هر سال این لوح را دريافت كردم .تحصیالت دکتری
را در انگلستان و فوق دکتری را در آمریکا گذراندم .رشته
تخصصی من زراعت مخلوط است .در واقع ،چیزی که من
را به این رشته عالقمند کرد بررسی مشکالت کشاورزی از
جمله حجم وسیع آفات ،بیماری ها و علف های هرز بود که
در سابق نداشتیم .نکته جالبی که توجه من را به خود جلب
کرد این بود که ما معموال جنگل و مرتع را کود نمی دهیم و
سمپاشی هم نمی کنیم اما بخوبی رشد می کند .سئوالی که در
ذهنم به وجود آمد این بود که چرا جنگل و طبیعت این گونه
خودش خودش را می سازد؟ در پاسخ این سئوال ،مطالعه که
کردم به این نتیجه رسیدم که با تک کشتی که ما در یک تکه
زمین انجام می دهیم و فقط یک گیاه را می کاریم ،در واقع
در خالف طبیعت رفتار می کنیم و با طبیعت مبارزه می کنیم.
سئوال دیگری که در ذهنم ایجاد شد ،این بود که ما چطور
به سمت تک کشتی رفتیم؟ بررسی که کردم متوجه شدم
تک کشتی فقط به خاطر مشکل کارگر است .در اروپا کارگر
گران است و نا چارند از ماشین استفاده کنند .ماشین هم فقط

روی تک کشتی می تواند کار کند و در نتیجه این مشکل را
برای ما ایجاد کرد که ما از طبیعت خوب استفاده نمی کنیم.
این نکته بود که نظر من را جلب کرد که بیایم و روی این
موضوع کار کنم و بررسی کنم که آیا تک کشتی بهتر است
یا کشت مخلوط؟ آزمایشاتی که انجام دادیم ،اعجازآور بود به
طوری که در نتیجه این آزمایشات دیدیم که در تک کشتی
بین گیاهان رقابت وجود دارد .به طور مثال در زمینی که ما
فقط گندم می کاریم ،این گندم ها از نظر دوره رشد ،سیستم
ریشه ،دریافت نور ،نیاز های غذایی و غیره شبیه یکدیگر است.
بنابر این با هم رقابت می کنند .اگر این گندم را بر داریم و به
جایش گیاه دیگری مانند لوبیا بکاریم دیگر رقابتی در کار
نیست .لوبیا به نور مستقیم خورشید نیازی ندارد و ترجیح
می دهد که در سایه گندم قرار بگیرد .این دو گیاه از نظر
سیستم ریشه و نیاز مواد غذایی مانند هم نیستند بنابر این با
هم رقابت نمی کنند بلکه به هم کمک می کنند .به این ترتیب
طرح این سئوال در ذهن من ،موضوع کار من شد و روی
آن کار کردم .با اندازه گیری آب ،نور و مواد غذایی بررسی
کردم که کشت مخلوط بهتر از تک کشتی کار می کند .در
نتیجه اولین کسی در ایران شدم که روی این موضوع کار
کرد .وقتی هم به ایران برگشتم شرکت های کود و سم سازی
و ماشین سازی مخالف تک کشتی بودند چون فکر می کردند
که اگر این رشته راه بیفتد کسی از کود و سم و ماشین
استفاده نمی کند .من در پاسخ به آنها می گفتم ماشینی که
شما درست کردید برای تک کشتی است نه کشت مخلوط.
شما می توانید برای کشت مخلوط هم ماشینی درست کنید
یا این که من به آنها می گفتم که بزرگترین مشکلی که ما در
مملکت داریم ،علوفه است .علوفه که ایرادی ندارد که با چند
گیاه دیگر مخلوط شود .به طور مثال یونجه را تنها می کارید
که دام از آن خورده و نفخ می کند ولی اگر یونجه را با گیاه
دیگری بکارید و به عنوان علوفه بدهید مثل سابق که در ایران،
کشاورزان یونجه را با جو می کاشتند ،به محصوالت بیشتر و
بهتری می  رسید .این موضوع به تدریج مورد عالقه دانشجویان
قرار گرفت و موضوع پایان نامه های خود را کشت مخلوط
می گرفتند .جالب است بدانید که من تا االن که  30-40سال
است که روی این موضوع کار می کنم هیچ وقت با زراعت
مخلوط کاهش محصول نداشتیم و همه دانشجویان از نتیجه
کار راضی بودند و از افزایش محصول تعریف می کردند .اولین
کسی بودم که کتابی در زمینه زراعت مخلوط نوشتم که تا آن
زمان حتی در سطح بین المللی نیز چنین کتابی با این موضوع
نوشته نشده بود .در واقع کتاب زراعت مخلوط من الگویی شد
برای همه پژوهشگران و دانشجویان که با این موضوع آشنا
شدند .البته در این فاصله موارد جالبی هم اتفاق افتاد .اولین
مقاله ای که من در ایران چاپ کردم ،کشت مخلوط  75درصد
لوبیا و  25درصد ذرت و برعکس ،همچنین  50درصد لوبیا
با  50درصد ذرت بود که آنها را با تک کشتی شان مقایسه
کردم .خیلی برایم جالب بود که بعد از من هر پژوهشگری که
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می خواست روی این موضوع کار کند از همین نسبت استفاده
می کرد .االن اعتقادم بر این است که محال است در کشت
مخلوط نتیجه خوبی نگرفت اگر احیانا نتیجه نگرفتید احتماال
از ترکیب و درصد مناسبی استفاده نکردید .این مقاله من در
سال  1364منتشر شد و تا سال ها از این نسبت در کشت
مخلوط استفاده می شد .در حال حاضر کار دیگری که در حال
انجام آن هستم ،مبارزه بیولوژیکی با علف هرز بدون استفاده از
سم است .طبق تعریف ،هر گیاهی غیر از گیاه مورد نظر را علف
هرز می گویند .پیشنهاد من این است که برای آن که علف هرز
در زمین سبز نشود ،گیاه دیگری بکاریم .مثال بین ردیف های
ذرت ،لوبیا می کاریم که در واقع با یک مبارزه بیولوژیکی ،لوبیا
از کشت تاج خروس که علف هرز ذرت است ،جلوگیری کرده
ضمن آن که ما دو محصول قابل برداشت خواهیم داشت یا در
شمال ،معموال لوبیای رونده می کارند که من پیشنهاد دادم که
به جای قیم ،از گیاه ذرت استفاده کنند که به جای رقابت به
هم کمک می کنند و در نتیجه به محصول بیشتری با افزایش
عملکرد و کیفیت باال می رسیم.
آقای دکتر شما به عنوان چهره برگزیده در زراعت
کشور به عنوان اولین فردی که پژوهش در این رشته را
در ایران پایه گذاری کردید ،آینده تحصیل و پژوهش در
این مسیر را برای دانشجویان چطور میبینید؟
متاسفانه دانشجویان ما در موقعیت فعلی انگیزه ای در این
بخش ندارند .من تنها کاری که با این دانشجویان سر کالس
انجام می دهم ،فقط آنها را عالقمند می کنم .متاسفانه جوانان
ما فقط به قبولی در دانشگاه فکر می کنند بدون آن که
عالقمند ی و نوع رشته انتخابی برایشان مهم باشد .در واقع،
وقتی دانشجو صد رشته برای انتخاب در کنکور دارد ،به نوعی
عالقمند ی را در آنها از بین برده و فقط قبولی در کنکور مهم
می شود .بدین ترتیب دانشجو فقط در یک رشته قبول می شود
حاال بعد از آن به من بستگی دارد که چقدر آنها را به این
رشته عالقمند کنم .در حال حاضر در وزارت کشاورزی ،قوانین
ارتقاء را مثل دانشگاه کردند یعنی یک پژوهشگر در کشاورزی
که استادیار است و می خواهد دانشیار شود ،تعداد کتاب و
مقاالتی که نوشته است مهم است نه آن که چه کار عملی
انجام داده است یا چه بذری را معرفی و تولید کرده است .در
واقع باید ارتقاء را بر مبنای پژوهش های کاربردی انجام دهند.
متاسفانه در دانشگاه ،آفت بسیار بزرگی وجود دارد که من
اسمش را آفت “حق التدریس” می گذارم .در دوران یکی از
آقایون ،وزرا قانونی را گذراندند که هر استادی که بیش از فالن
ساعت درس دهد ،حق التدریس می دهیم .حاال استاد ها خارج
از رشته تخصصی شان درس می دهند و خارج از تخصصشان
پایان نامه بر میدارند .مشکل بزرگتر در دانشگاه ها این است
که نیروی جدید نمی گیرند ،با این که به نیروی جدید نیاز
دارند به خاطر حق التدریس جوانان را استخدام نمی کنند.
در حال حاضر در سازمان هاي دولتي علوم فقط کمیت مهم
است اما باید مبنا را روی کیفیت بگذاریم و روی نیاز های

مملکت تحقیق کنیم .جای تعجب است که با وجود این همه
تحقیق و پژوهش ،نتیجه و دستاورد تولیدی نداریم .متاسفانه
این همه دانشجو در مقاطع فوق لیسانس و دکتری داریم اما
به علت عدم ارتباط دانشگاه ها با هم و با وزارت کشاورزی،
گاهی موضوع پایان نامه ها تکراری است .نیاز های مملکت
باید مشخص باشد و بر اساس نیاز های کشور ،موضوع پایان
نامه ها تعیین شود .به طور مثال اگر در کشور کمبود گندم
داریم بیایند و به دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بگویند که
به طور ویژه روی افزایش تولید و عملکرد گندم کار کنند و
موضوع پایان نامه ها را افزایش عملکرد گندم قرار دهند یا به
طور مثال افزایش تولید یونجه را به دانشکده کشاورزی همدان
بدهند یا محصولی دیگر را به دانشکده ای دیگر بدهند و این
دانشگاه ها با هم در ارتباط باشند.
آقای دکتر از دیدگاه شما چالش بخش کشاورزی و
راهکار مناسب برای رفع آن چیست؟
در پاسخ سئوالتان باید بگویم که من قبل از این که وارد دانشگاه
شوم ،در کشت و نیشکر هفت تپه خوزستان کار می کردم .در
آن زمان ما در سال  1350باالترین عملکرد نی را در دنیا
داشتیم که متوسط عملکرد مان  130تن در هکتار ،یک رکورد
بین المللی بود .وقتی که مزرعه به  100تن در هکتار می رسید،
می گفتند صرفه اقتصادی ندارد ،شخم بزنید .در حال حاضر
عملکرد ،زیر  50تن است! چه چیزی در این مدت تغییر کرده
است؟ مدیریت .در واقع چالش بخش کشاورزی در مدیریت آن
است که با تغییر مدیران ،کشاورزی کشور به سمت پیشرفت
و توسعه گام بر می دارد .با توجه به این که کشور ما کشوری
چهار فصل است و ما به علت داشتن ترموپریودیسم یعنی
اختالف درجه حرارت شب و روز ،کیفیت باالی محصوالت
کشاورزی را در کشورمان داریم ،در کشاورزی در دنیا حرفی
برای گفتن داریم .ما در کشور خاک حاصلخیز ،نور و آب کافی
داریم اما متاسفانه به علت عدم مدیریت در بخش کشاورزی
با بی توجهی نسبت به تمامی این امکانات طبیعی و واردات
محصوالت کشاورزی ،در بخش کشاورزی عقب افتادهایم.
آقای دکتر ،به عنوان آخرین سئوال توصیه خاصی به
جوانان و پژوهشگران دارید؟
یادم هست در روزنامه اطالعات جمله جالبی نوشته شده بود
“افغانی ها برای شکمشان کار می کنند ،ایرانی ها برای خودشان
و ژاپنی ها برای کشورشان کار می کنند “ که این خیلی حرف
بزرگی است .توصیه من به جوانان و پژوهشگران این است که
واقعا کشور خودشان را دوست داشته باشند و برای سربلندی
این آب و خاک ،از هیچ کوششی دریغ نکنند .با وجود امکانات
خوبی که در کشور داریم جوانان از این شاخه به آن شاخه
نروند و سعی کنند موضوع خاصی را برای پژوهش خود در
نظر بگیرند ،به جای مهاجرت سعی کنند در کشورشان محیط
کاری خود را درست کنند که انشا اهلل به نتیجه مطلوبی خواهند
رسید و سعی کنند موضوع پژوهشی که انتخاب می کنند
مشکل کشور در کشاورزی باشد که برای حل آن تالش کنند.

خبر ویژه
حیوان کشی؛ قصور سازمان حفاظت محیط
زیست و خطر انقراض پلنگ ایرانی

حذف بیرحمانه نهمین پلنگ از طبیعت ایران
تهیه و تنظیم :لیال سرمدی

پس از کشته شدن سه قالده پلنگ ایرانی در استهبان،
خرم آباد و بافق در کمتر از  ۱۵روز“ ،کشتار بی رحمانه یک
پلنگ ماده در ایران” خبری است که در آخرین روز های
آذر ماه ،محیط زیست ایران را به شوکی دیگر وا داشت! در
حالی که نژاد پلنگ در ایران رو به انقراض است و تعداد آنها
انگشت شمار شده است ،بار دیگر کشتار بی رحمانه پلنگ در
خراسان ،نهمین پلنگ ایرانی را در کمتر از نه ماه از طبیعت
حذف کرد .خبر از این قرار است که مدیر دیده بان محیط
زیست و حیات وحش کشور از کشتار بی رحمانه یک قالده
پلنگ که با ضربات چوب و سنگ کشته شده بود ،خبر داد.
کیوان هوشمند با بیان این مطلب عنوان کرد“ :در کمال
نا باوری ،از شهرستان تایباد در استان خراسان شمالی خبر
رسید که یک قالده پلنگ ماده توسط افراد محلی به طرز
بی رحمانه ای کشته شده است” .این خبر پیرو گزارش محمد
مظلوم پناه رئیس اداره محیط زیست شهرستان تایباد تایید
شد .در این گزارش آمده است که در صبح روز پنجشنبه
 21آذر ماه ،يكی از همیاران محیط زیست از اهالی روستای
سوران ،گزارشی از کشتار یک پلنگ توسط تعدادی از
چوپانان روستا را به اداره محیط زیست فرستاد .به دنبال این
گزارش ،بال فاصله ضمن هماهنگی با مقام قضایی ،عزیمت به
روستای مذکور صورت گرفت و با همکاری پاسگاه انتظامی
منطقه ،چهار نفر متهم در این رابطه شناسایی ،دستگیر و به
پاسگاه منتقل شدند.
مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش کشور در تصاویر
دریافتی از الشه این گونه کمیاب و ارزشمند کشور اظهار

کرد “ :کامال مشخص است که جمجه و فک پایین پلنگ بر
اثر ضربات اجسام سخت کامال خرد شده است .این ماده پلنگ
نخست توسط سگ های گله تعقیب و گرفتار شده ،سپس با
رسیدن چهار نفر از چوپانان با ضربات متعدد چوپ و سنگ
کشته می شود” .رئیس اداره محیط زیست شهرستان تایباد
در این رابطه گفت“ :هر چهار متهم به همراه پرونده تخلف
جهت رسیدگی به جرم ،به دادگاه معرفی شده اند .الشه این
پلنگ جهت بررسی بیشتر به اداره کل حفاظت محیط زیست
استان خراسان رضوی منتقل شده است” .اما آیا بازداشت و
معرفی این افراد ،این گونه کمیاب را زنده می کند؟ آیا زمان
آن نرسیده است که سازمان محیط زیست ،قوانینی اتخاذ
کند که کسی جرات کشتار این جانوران را نداشته باشد؟ در
حالي كه سازمان حفاظت محيط زيست مدعي است که براي
گونه هاي کمیاب و در خطر انقراض هرگز مجوز کشتار و شكار
صادر نمي كند ،چرا ضابطه ای در رابطه با شکار غیرقانونی و
برخورد با این گونه افراد وجود ندارد؟
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قابل ذکر است در خبری که در خبر نامه بيوتكنولوژي با
عنوان “شكار غیر قانونی پلنگ توسط يك تير انداز ايراني”
منتشر شد ،شکار یک قالده پلنگ توسط یکی از ورزشکاران
رشته تیر و کمان را نشان می داد که فرد مذکور به نام م .ا
معروف به استاد عرفان ،در سایت خود تصاویری منتشر کرده
بود که شکار یک قالده پلنگ را توسط وی نشان می داد
که در پي واكنش طرفداران محيط زيست ،اقدام به حذف
عكس هاي مربوط به اين شكار ،از سايت خود کرد! خبرنامه
بيوتكنولوژي ،پیرو انتشار این خبر ،قصد مصاحبه با معاون
محیط طبیعی سازمان حفاظت محيط زيست دکتر کیخا
را داشت که متاسفانه ایشان مصاحبه نکردند .گفتنی است
که در واپسين دقايق از سال  ،1391دستگاه متولي محيط
زيست کشور با حکم برکناري مديري روبرو شد (دکتر اصغر
محمدي فاضل ،معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط
زيست) که دليل بر کناريش را مخالفت با زمين خواري و
مافياي قدرتمند شکار عنوان کرده بود .با انتشار خبر
“کشتار بی رحمانه یک پلنگ ماده در ایران” ،برای دومین
بار درخواست مصاحبه تکرار شد و با همان واکنش روبرو
شدیم :ایشان مصاحبه نمی کنند! انجمن ايمني زيستي ايران
عدم فرهنگ سازي سازمان حفاظت محيط زيست ايران در
بين توده مردم و پرداختن به مسائل فرعي از سوي مديرين
اين سازمان را از جمله عوامل اصلي نابودي حيات وحش
و حيوان آزاري در ايران تلقي كرده نسبت به عواقب آن
هشدار مي دهد .در حالي كه پديده خشكي ،بحران آب و
عواقب آن نظير خشك شدن درياچه اروميه و زاينده رود،
نابودي تنوع زيستي و حيوان كشي و حيوان آزاري مهمترين
مسائل زيست محيطي را تشكيل مي دهند ،متاسفانه مديريت
ارشد سازمان حفاظت محيط زيست موضوع واهي خطر
تراريخته ها و مهندسي ژنتيك را در صدر دستور خود قرار
داده و منابع محدود موجود را به جاي آموزش روستاييان و
فرهنگ سازي در مورد نقش و اهميت پستانداران ذيقيمتي
همچون پلنگ و يوز آسيايي براي مقابله با توليد محصوالت
تراريخته در ايران كرده و مي كنند .بنابراين سازمان حفاظت
محيط زيست بايد پاسخگوي كشتار بي رويه پلنگ ايراني در
معرض انقراض باشد.

خطر انقراض یک گونه کمیاب گیاهی
خبر انقراض یکی از منحصر به فرد ترین گونه های گیاهی در
جنگل های شمال کشور ،اعالم وقوع شوکی دیگر در طبیعت
ایران است! وقوع این فاجعه زیست محیطی در جنگل های
شمال ایران با ابتالي گیاهان به نوعی بیماری با سرعتی
بسیار باال ،خبر از انقراض یک گونه گیاهی می دهد که
کمیاب و منحصر به فرد است .سرعت این بیماری آن قدر
زیاد است که برخی درختان پس از چند هفته و حتی برخی
تنها پس از هفت روز به کلی خشک شده اند.

در این رابطه رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران نسبت به
انقراض شمشاد ها در تاریخ  13آذر ماه در گفت و گو با خبرنگار
محیط زیست ایسنا عنوان کرد 50“ :هزار هکتار از توده های
شمشاد در جنگل های شمال مبتال به نوعی بیماری قارچی
شده اند .به گونه ای که این بیماری کامال فراگیر بوده و تقریبا
همه توده های شمشاد در جنگل های شمال را درگیر کرده
است” .کیا دلیری تصریح کرد“ :برخالف جنگل های زاگرس
که بر اثر مدیریت نادرست دچار آفت و بیماری شده است،
آفت درختان شمشاد دلیل مشخصی نداشته و سابقه قدمت
آن در کل دنیا حداکثر به  10سال می رسد به گونه ای که
این آفت در جنگل های آمریکا طی سال  2012میالدی و
در ترکیه نیز در سال  2010میالدی شایع شده است .این
بیماری قارچی از غرب جنگل های شمال شیوع پیدا کرده و
با سرعتی بسیار باال به سمت جنگل های مازندران گسترش
پیدا کرده است” .وی در رابطه با راهکار های کنترل بیماری
قارچی شمشاد اظهار کرد“ :اگر چه برای درمان این بیماری،
برخی از سموم اثر بخش است اما به دلیل محدودیت های
زیست محیطی در جنگل ها ،امکان استفاده از آنها را نداریم
مگر این که نقشه کاملی از توده های درگیر بیماری داشته
باشیم و با ارزیابی روزانه از سموم استفاده کنیم تا بیماری
همه گیر نشود” .رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران تاکید
کرد“ :به دلیل انبوه بودن توده های شمشاد ،امکان اجرای
اقدامات مکانیکی نیز وجود ندارد و به دلیل ممنوع القطع
بودن این گونه حتی توانایی قطع پایه های بیمار را هم
نداریم” .کیا دلیری در رابطه با چاره کار گفت“ :باید بانک ژن
گونه شمشاد ایجاد شود .زمانی که گونه های نادر گیاهی در
معرض خطر انقراض قرار می گیرند باید برای آنها یک بانک
ژن تشکیل داد تا در صورت عدم کنترل آفات و بیماری ها
حداقل بتوان ژن گونه را حفظ کرد” .وی افزود“ :در حال
حاضر ،نه تنها برای گونه شمشاد بلکه برای حفاظت از سایر
گونه های نادر کشور نیز بانک ژن نداریم”.

کوتاهی سازمان حفاظت محیط زیست!
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران در این رابطه تصریح
کرد“ :با وجود آن که شش ،هفت ماه پیش یک دستور العمل
اجرایی برای کنترل بیماری قارچی شمشاد تهیه شده و
سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور ملزم به اجرای
آن شده بود ،هنوز هیچ اقدام اجرایی صورت نگرفته است”.
کیا دلیری هشدار داد“ :به دلیل جابجایی بیماری قارچی
شمشاد توسط باد ،آب ،انسان و غیره امکان سرایت این
بیماری به تمام گونه های شمشاد در کشور وجود دارد.
باید در نظر داشت نابودی درختان صرفا از جهت انقراض
گونه مهم نیست بلکه با از بین رفتن این درختان ،بسیاری
از زیستگاه های مهم کشور نیز از بین خواهند رفت” .وی
با اشاره به این که سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون
هیچ اقدامی انجام نداده است ،افزود“ :متاسفانه سازمان
حفاظت محیط زیست تاکنون هیچ عکس العملی نسبت
به موضوعی با این جدیت نشان نداده و برای کنترل
بیماری قارچی شمشاد هیچ اقدامی صورت نگرفته است”.
کیا دلیری درباره امکان سرایت بیماری قارچی شمشاد به
سایر گونه های درختی گفت“ :برخی بیماری های قارچی
به بسیاری از گونه های درختی سرایت کرده و برخی نیز
تنها یک گونه را درگیر می کنند که این بیماری نیز از
همین دسته است .بنابر این نگرانی از این بابت وجود
ندارد” .وی در خصوص استفاده از تجربیات و ظرفیت های
سایر کشور هایی که با این بیماری مواجه شده اند ،اظهار
کرد“ :از لحاظ کارشناسی هیچ مشکلی در داخل کشور
نداریم و توانستیم طی سه ماه بیماری را شناسایی کنیم
اما از لحاظ راه های کنترل با سایر کشور ها تفاوت دادیم.
به طوری که در آمریکا پایه های درگیر درختان زینتی
بوده و پس از مشاهده بیماری قطعه شده اند از طرفی آنها
از نقشه کامل آلودگی و ابزار و تجهیزات الزم برخوردار
بودند که این امکانات به هیچ وجه در دسترس ما نیست”.
کیا دلیری با اشاره به اهمیت وجود یک نقشه کامل از
توده های درختان شمشاد و گسترش بیماری تصریح کرد:
“باید نقشه گسترش بیماری تهیه شود تا بتوانیم برای
از بین بردن این بیماری یک برنامه ریزی جامع داشته
باشیم” .وی افزود“ :در صورت تهیه نقشه می توان با
شناسایی سالم و قطع پایه های درگیر از گسترش بیماری
جلوگیری کرد” .رئیس انجمن جنگلبانی ایران گفت“ :اگر
از همان سه سال پیش که نسبت به گسترش بیماری
قارچی شمشاد هشدار دادیم اقدامی انجام می شد تاکنون
این بیماری تا این اندازه گسترش پیدا نکرده بود و حداقل
در همان جنگل های گیالن باقی می ماند”.

کنترل آفت شمشاد از طریق جمعآوری بذر
به دنبال این خبر ،علی اوسط منتظری معاون مناطق
مرطوب و نیمه مرطوب سازمان جنگل ها ،مراتع و
آبخیزداری کشور در تاریخ  19آذر ماه در گفت و گو با
خبرنگار محیط زیست خبرگزاری ایسنا ،از احیا سازی
اکوسیستم از بین رفته جنگل های شمشاد از طریق
جمع آوری بذر شمشاد خبر داد و افزود“ :برای کنترل
آفت قارچی شمشاد در سه بخش شناسایی ،تعیین علل و
عوامل و راهکار های مکانیکی و بیولوژیکی عمل خواهیم
کرد” .منتظری گفت“ :با جمع آوری بذر شمشاد از مناطق
سالم دوباره اکوسیستم از بین رفته جنگل های شمشاد
را احیاء خواهیم کرد” .وی ادامه داد“ :شیوع این آفت از
مرز آستارا آغاز شده به سمت شرق جنگل های شمالی در
حال پیشروی است اما هنوز این اطمینان را می دهیم که
بخش زیادی از جنگل ها سالم است” .در ادامه رئیس مرکز
پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران دکتر
محمد امینی در تاریخ  23آذر ماه در گفت و گو با خبرنگار
محیط زیست خبرگزاری دانشجویان ایران در این باره
توضیح داد“ :این بیماری از جنگل های کشور های همسایه
وارد کشور شده است .از همان اول که در جنگل های
گیالن ،منطقه آستارا عالئم این بیماری مشاهده شد،
موسسات پژوهشی و سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری
کشور مطالعات خود را در این زمینه آغاز کردند؛ تا این که
با مشاهده بیماری قارچی شمشاد در مازندران مطالعات
گسترده برای تشخیص علل این بیماری آغاز شد” .وی با
بیان این که بیماری قارچی شمشاد باعث خزان درختان
می شود ،تصریح کرد“ :تابستان امسال به علت بارندگی
همراه با گرما ،شدت بیماری در منطقه شیرگاه قائمشهر
شدت یافت چرا که گرما و رطوبت هوا در شدت و کاهش
بیماری نقش بسیاری دارد” .رئیس مرکز پژوهشی کشاورزی
و منابع طبیعی استان مازندران اظهار کرد“ :در مناطقی با
تراکم بیشتر درختان ،نسبت به مناطق تنک شدت بیماری
بسیار بیشتر است چرا که در داخل توده های تنک وزش
باد شدت بیماری را کاهش می دهد و به همین دلیل باید
برای کنترل گسترش بیماری قارچی شمشاد درختان انبوه
را تنک کرد” .امینی افزود“ :البته قطع پایه های آلوده باید
توسط بخش دولتی انجام شود نه بخش خصوصی چرا که
این گونه ممنوع القطع است”.
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کنترل آفت شمشاد با آهک و آب اکسیژنه
به گفته رئیس مرکز پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
استان مازندران ،برخی مواد غیر شیمیایی مانند آهک و
برخی مواد غیر مضر مانند آب اکسیژنه به میزان کم ،در
کنترل آفت درختان شمشاد موثر است و در بخش هایی از
منطقه نوشهر که از این مواد برای کنترل بیماری استفاده
شده ،شاهد نتایج خوبی بوده ایم .امینی افزود“ :در حال حاضر
تیم بزرگی از متخصصین ،مراکز پژوهشی ،دانشگاه ها و سایر
واحد ها تشکیل شده است تا با مطالعه بر روی مناطق آلوده،
گزارشی از راهکار های اجرایی برای درمان بیماری قارچی
بلوط تهیه کرده و به سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری
کشور ارائه دهیم”.

هکتار از جنگل های شمال کشور به این آفت دچار شده است
و این در حالی است که ظرف مدت سه سال تا کنون اقدامات
در خور توجهی برای مبارزه با این آفت و حتی اطالع رسانی
ویژهای توسط مسئولین ذیربط صورت نگرفته است .متاسفانه
این خبر ها کوتاهی سازمان محیط زیست و مسئولین ذیربط
و سوء مدیریت در این بخش را نشان می دهد .سازمانی مهم
و حیاتی که به جای رسیدگي به مسائل زیست محیطي
به مسئله مهندسي ژنتیک پرداخته و جلوی اجرای قانون
ی زیستي را گرفته است! ...خبر انقراض گونه های کمیاب
ایمن 
گیاهی و جانوری ،شوک هاي وارده بر محیط زیست ايران
است که طبیعت را تخریب می کند و می تواند برای همیشه
حیات طبیعی برای آیندگان را به بایگانی تاریخ ایران بسپارد.
فقط امیدواریم که خبر شوک های وارده بر طبیعت ایران
هرگز تکرار نشود و مسئولین امر هر چه سریع تر به دنبال
ضوابط و راهکار های موثر در حفظ ارکان طبیعت باشند تا
حیات طبیعی سرزمینمان برای نسل های آینده حفظ شود.

پرونده روز
ابراز نگرانی کاذب از برنج مهندسی ژنتیک
شده (تراريخته) در برابر خطر محرز برنج هاي
مسموم
تهیه و تنظیم :لیال سرمدی

شمشاد هیرکانین با نام علمی  Buxus hyrcanaیکی
از گونه های شاخص و منحصر به فرد جنگل های شمال
کشور است .این درخت با قدمتی معادل چند میلیون
سال ،بازمانده ای از دوران سوم زمین شناسی و جزو اولین
گونه های درختی زمین محسوب می شود .از حدود سه سال
پیش آفتی با نام “شپشک سپردار شمشاد” در جنگل های
شمال کشور به دالیل نامعلومی شایع شد که این آفت به
طور ویژه برگ ها و شاخه های درخت شمشاد را مورد حمله
قرار می دهد و امروز یکی از با ارزش ترین گونه های درختی
شمال ایران با خشکیدگی و خطر نابودی وسیع مواجه شده
است .شمشاد خزری ،شمشاد جنگلی یا شمشاد هیرکانی
به عنوان یکی از مهمترین درختان جنگلی شمال و یکی از
پنج گونه پهن برگ و همیشه سبز جنگل های شمال کشور
محسوب می شود .شمشاد گیاهی با برگ های همیشه سبز ،
براق و چرمی ،طالب آب و هوای دریایی است که در فهرست
گونه های گیاهی در خطر انقراض اتحادیه بین المللی حفظ
طبیعت ( )IUCNقرار دارد .طبق آخرین آمار 55 ،هزار

در حالی که پنج سال پیش در مهر ماه سال  ،88آلوده بودن
برنج های وارداتی تایید و سپس رسانه ای شد و قرار شد که
برنج از کشور هند دیگر وارد نشود ،دوباره این موضوع جدی
شده و به تازگی در مجلس موضوع آلوده بودن برنج های
وارداتی از هند به بحث گذاشته شد .در حالی که سمی بودن
برنج های وارداتی تایید شده است ،آمار ها نشان می دهد
اخیرا دولت به دلیل افزایش فشار تحریم ها ،مجبور به واردات
دوباره برنج از کشور هند شده است! در شهریور ماه سال ،88
روزنامه کیهان با انتشار خبر آلوده بودن برنج های وارداتی
و نام آنها ،باعث برانگیختن موجی از نگرانی بین مردم شد.
به طوری که به گزارش استاندار تهران 13 ،نوع از برنج های
وارداتی آلوده بوده و درصد آرسنیک موجود در آن بیش از
حد استاندارد است .همچنین مهدي پورهاشم ،مدير کل اداره
استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران طي گفتوگويي
با روزنامه خراسان (مورخ  ،٨٨/٦/٣٠شماره  )17369اظهار
كرد“ :طبق استاندارد بين المللي مربوط به مواد غذايي ،ميزان
سرب ،کادميم و آرسنيک در برنج بايد صفر باشد اما در 13
نوع برنج وارداتي بررسي شده ،ميزان اين آلودگي ها پنج تا
شش برابر حد استاندارد بوده است .به عنوان مثال غلظت
سرب در یکی از برنج ها حدود  35برابر حد مجاز است! در
تمامي اين برنج ها ،آلودگي به فلزات سرب و آرسنيک تاييد
شده و اين در حالي است که برنج هاي توليد داخل ،از اين
آزمون ،سرافراز بيرون آمده اند!”

هندیها هم به آلوده بودن برنج خود اعتراف
کردند
گفتنی است که طبق گزارش منتشر شده در روزنامه شرق
(مورخ  ،92/8/29شماره  )١٨٨٥رئیس مرکز پژوهشی
پیشرفته کشاورزی پنجاب هند در همان زمان ،اعتراف کرد
مناطق زیادی از منطقه پنجاب مرکز اصلی فلزات سنگینی
مانند آرسنیک ،کادمیوم و سرب بوده و اگر در این مناطق
کشت و زرع انجام شود ،قطعا محصوالت تولیدی مانند
برنج شامل این نوع ترکیبات سمی و خطرناک خواهند
بود .بیال بهارواج در ادامه تاکید کرد“ :کشاورزان پنجابی
باید سعی کنند در مناطق آلوده اقدام به کاشت محصوالت
زراعی نکنند ،در غیر این صورت ،آلودگی محصوالت کاشته
شده در این مناطق اجتناب ناپذیر خواهد بود” .طبق
گزارش آمار گمرک کشور ،این موضوع پیگیری شد :در
سال  ،88بالغ بر  2 00هزار تن برنج یعنی  21درصد از کل
برنج های وارداتی از هند به ایران آمده بود .این رقم برای
سال  89نیز تکرار شد و باز  26درصد از برنج های وارد
شده ،هندی بود! اما جدی بودن موضوع آلودگی باعث شد
در سال  90واردات برنج از هند قطع شود .اما طبق همین
گزارش ،همزمان با آغاز تحریم ها و بلوکه شدن پول های
نفت ایران در هند ،دوباره واردات برنج از این کشور از
سرگرفته شده است .اگر چه قرار است با کشور هند رابطه
تجاری مناسبی داشته باشیم ،اما به این معنی نیست که
با ایجاد رابطه به هر قیمتی ،سالمت جامعه تهدید شود .بر
این اساس با شروع دوباره واردات برنج از هند ،نمایندگان
و کارشناسان نسبت به واردات این برنج های آلوده هشدار
دادند اما مسئولین اعالم کردند که موضوع آلوده بودن
این محصول محرمانه است! ...طبق گزارش منتشر شده در
روزنامه شرق (مورخ  ،92/8/29شماره  )١٨٨٥این اظهار
نظر صریح رئیس سازمان بازرسی کل کشور است که گفت:
“پرونده برنج های آلوده در دستور کار سازمان قرار گرفته،
اما پژوهش های بازرسی محرمانه است و ما آنها را منعکس
نخواهیم کرد” .عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی،
آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در خبر منتشر
شده در روزنامه شرق (مورخ  ،92/8/29شماره )١٨٨٥
عنوان کرد“ :زمانی در مجلس هشتم اعتراض کردیم که
برنج های آلوده به آرسنیک وارد کشور می شود و حتی
رقم برنج را اعالم کردیم و کشور مورد نظر آن را هم
مشخص کردیم ،در فائو وقتی در کنار نماینده آن کشور
نشستم و به من گفت :آلوده بودن برنج های هندی چیست
که راه انداخته اید؟ من به او گفتم« :مگر نیست؟» گفت:
«چرا هست ،چرا این قدر شلوغش کرده اید؟» ،بله ،آن
منطقه ای که این برنج ها کشت می شود هم خاک و هم
آبش آلوده به آرسنیک است ،ما هم قبول داریم اما شما

کاری کردید که روس ها هم از ما برنج نمی خرند .وی با
بیان این که خود هندی ها هم قبول کردند که برنج شان
آلوده است و االن هم هست ،خاطرنشان کرد“ :ما در آن
زمان آزمایش کردیم و ثابت کردیم که میزان آرسنیک
و کادمیوم این برنج ها بیش از حد مجاز است اما وزارت
بهداشت زیر بار نرفت و وقتی سئوال کردیم چرا زیر بار
نمی روید؟ ،گفتند« :چون ما آزمایش نکردیم! ».ما گفتیم:
«چون آزمایش نکردید صورت مسئله را پاک می کنید؟»
و بعد متعهد شدند که دانشگاه های علوم پزشکی مبادی
کشور ،این آزمایش را انجام دهند و جالب است که
اگر امروز هم شما پیگیری کنید متوجه میشوید ،این
آزمایش انجام نمیشود!” رجائی با بیان این که موسسه
استاندارد هم آزمایش نمیکند ،خاطرنشان کرد“ :سازمان
استاندارد با فشار مجلس استانداردی را تعریف کرد اما
او هم کاری را انجام نداد و رعایت نمی کند ،این گناه
کیست؟ آنها وظایف خود را انجام نمی دهند و به گردن
دیگران می اندازند .ما نمی گوییم در کشور پسماند های
سموم و کود های شیمیایی در داخل محصوالت نیست،
چرا هست ،اما سازمان ها وظایفی دارند که باید در نظر
گرفته شود” .طبق همین گزارش ،به گفته رئیس موسسه
پژوهشی برنج کشور برخی از عالیم نا سالم بودن برنج های
مزبور ،اندازه غیر طبیعی و نداشتن ویسکوزیته در این
محصوالت است .همان زمانی که آلودگی برنج ها از سوی
استاندار تهران تایید شد ،رئیس موسسه پژوهشی برنج
کشور اظهار کرد“ :پژوهشی که روی کیفیت برنج های دانه
بلند خارجی انجام شده ،بر ابهام سالمت این ارقام افزوده
است” .عباس شهری افزود“ :نداشتن چسبندگی برنج های
دانه بلند خارجی سالمت این برنج ها را در هاله ای از ابهام
قرار داده است و احتمال دستکاری شیمیایی در این ارقام
نیز وجود دارد” .وی خاطرنشان کرد“ :داشتن کیفیت و
ضد آفتبودن بسیاری از این برنج ها می تواند از دو طریق
ترکیبات شیمیایی غیر مجاز و دستکاری ژنتیکی طی
فرآوری حاصل شده باشد که مصرف این ارقام در هر دو
حالت برای سالمت انسان مضر است!” این اظهار نظر ها
سرانجام وزیر جهاد کشاورزی وقت ،را بر آن داشت که
اعالم کند“ :واردات برنج خارجی که ممکن است از نظر
بهداشتی مضر باشد ،باید متوقف شود” .البته این توقف
اتفاق افتاد و در سال  90برنجی از هند وارد کشور نشد.
اما آمار ها نشان می دهد در سال  ،91به دلیل تحریم ها
و عدم امکان نقل و انتقال پول نفت ایران از هند ،دوباره
دولت تصمیم گرفت به جای پول نفت ،کاال از هند وارد
کند .به طوری که برنج هندی بیش از  60درصد واردات
برنج کشور را در اختیار گرفت!
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برنج هندی اگر آلوده نیست ،وزارت بهداشت
صریح اعالم کند
در این رابطه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در
گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در تاریخ
( 92/9/1کد خبر )13920830000776 :اعالم کرد“ :برنج
هندی اگر آلوده نیست ،وزارت بهداشت صریح اعالم کند.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و گمرک باید پاسخگو باشند
که چرا واردات چنین برنج هایی را ثبت سفارش می کنند
و اجازه ترخیص می دهند” .عباس رجایی افزود“ :اگر از
گمرک سئوال شود که چرا چنین برنج هایی وارد کشور
می شود ،حتماً پاسخ می دهد ،دانشکده های علوم پزشکی
مرز ها مجوز سالمتی آنها را داده اند” .وی ادامه داد“ :این
در حالی است که در گذشته در بررسی آزمایشگاهی این
دانشکده ها ،فلزات سنگین مانند آرسنیک و کادمیم جزء
برنامه های آزمایشی دانشکده علوم پزشکی و غذا و دارو
نبود و حتی استانداردی هم در این زمینه نداشتند”.
رجایی تاکید کرد“ :در صورتی که این آلودگی در برنج های
هندی وجود داشته باشد ،تعلل دانشکده های علوم پزشکی
و وزارت صنعت ،معدن و تجارت است” .رئیس کمیسیون
کشاورزی مجلس تصریح کرد“ :اگر برنج های هندی
آلوده نیست ،وزارت بهداشت باید هر چه سریع تر عدم
آلوده بودن این برنجها را اعالم کند” .به گزارش سرویس
سالمت خبرگزاری ایسنا در تاریخ ( 92/10/4کد خبر:
 ،)92100401870رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس شورای اسالمی به ماجرای واردات  13نوع برنج
آلوده هندی در دو سال گذشته اشاره و عنوان کرد که
اطالعات مربوط به عدم سالمت این برنج ها را خود سازمان
استاندارد جمعآوری کرده بود ،اما مسئوالن وقتش را
ناچار کرده اند طی مصاحبه هایی اعالم کنند ،این برنج ها
مشکلی ندارند!

اجرای طرح نظارتی بر سالمت برنجهای
وارداتی از ابتدای سال 93
در چنین شرایطی به نظر می رسد مسئولین سازمان غذا
و دارو به همراه دستگاه های ذیربط به اهمیت موضوع پی
برده و دست به کار شده اند تا مشکل برنج های وارداتی
مسموم را برای همیشه حل کنند و پرونده آن را ببندند .به
گزارش سرویس سالمت خبرگزاری ایسنا در تاریخ 92/10/4
(کد خبر ،)92100401870 :مدیر کل نظارت و ارزیابی
فرآورده های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو درباره
راهکار اساسی وزارت بهداشت به منظور حل این مشکل وعده
داده است که با اجرای ضربتی این طرح از سه ماه آینده،
مردم دیگر نگرانی درباره برنج که سرانه مصرف باالیی دارد،

نداشته باشند .هدایت حسینی با اشاره به اجرای طرح شش
بندی “تشدید نظارت بر ایمنی و سالمت برنج” از ابتدای سال
 93عنوان کرد“ :بند نخست این برنامه ،ثبت منبع و محصول
برنج در کشور مبدأ است .بر این اساس ،واحد فرآوری برنج
باید از لحاظ فنی و بهداشتی به تایید وزارت بهداشت برسد.
هر کارخانه ای از اول فروردین اجازه صادرات نخواهد داشت
مگر نظام کیفیت و ایمنی اش به تایید ما رسیده باشد” .وی
افزود“ :واحد های فرآوری برنج در هند باید از وزارت بهداشت
تاییدیه بگیرند” .در ادامه حسینی به شناسنامه دار شدن
برنج های وارداتی بر اساس بند دوم طرح تشدید نظارت بر
ایمنی و سالمت برنج اشاره کرد و گفت“ :اکنون محصوالت
ما شناسنامه ندارند و اطالعات آنها در جایی ثبت نمی شود.
حتی اگر وزارت بهداشت در جریان بازرسی ها به مشکالتی
بر بخورد ،در نمی یابد که عرضهکننده چه کسی بوده است؟
اما با شناسنامه دار شدن ،برنج قابلیت ردیابی پیدا می کند .به
برنج های وارداتی کد رهگیری اعطا می شود که در آن مواردی
چون نام واحد بسته بندی کننده ،کشور و حتی استان مبدا و
نماینده پخش آن در ایران مشخص است”.

آلوده بودن برنج های ایرانی!
حال پس از گذشت پنج سال ،تازه ترین خبر ها حکایت از
آلودگی پنج نوع برنج تولید داخل به انواع فلزات سنگین و قارچ
آفالتوکسین دارد .بر اساس نامه منتشر شده (مورخ ،٩٢/٨/٢٨
شماره نامه )٦٧٥ /٢٩٠٤٢٨ :در پایگاه اطالع رسانی شبکه
خبر در تاریخ  ٩٢/٨/٣٠و پایگاه خبری سالمت در تاریخ
( ٩٢/٩/٥کد خبر ،)۵۵۵۱ :دستور جمع آوری برنج های اویال،
صدر هاشمی آستانه اشرفیه ،طارم محلی معطر فریدون کنار،
سیاه دم هاشمی دودی ،ستایش ،بابانور (هندی) و زیتون
(پاکستانی) از بازار و مراکز پخش و توزیع مواد غذایی توسط
سازمان غذا و دارو ابالغ شد .در این نامه دکتر هدایت حسینی
مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی
خطاب به معاونان غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی
سراسر کشور ،دستور جمع آوری هفت نوع برنج ایرانی و
وارداتی را به دلیل آلودگی قارچی و آلودگی به فلزات سنگین
از سطح بازار اعالم کرد.

19

20

بر اساس این نامه ،دستوری که مبتنی بر گزارش
آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و پس از انجام
آزمایش های کنترلی روی برنج های موجود در بازار منتشر
شده است ،برنج هندی با برند بابانور به دلیل باالتر از
حد استاندارد بودن میزان سرب و برنج پاکستانی زیتون
به دلیل میزان باالی کادمیوم باید از سطح بازار فروش
جمعآوری شود .این در حالی است که برنج ستایش نیز
میزان باالیی کادمیوم در خود دارد ،برنج صدری هاشمی
آستانه اشرفیه نیز از کادمیوم باالیی برخوردار است و برنج
طارم محلی معطر فریدونکنار نیز به دلیل آرسنیک باال
باید از سطح بازار جمع شود .برنج های توزیع شده با برند
اویال و برنج سیاه دم هاشمی دودی رشت نیز از میزان
باالی سم آفالتوکسین برخورداراست .بدین ترتیب وزارت
بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی بر اساس گزارش منتشر
شده در پایگاه خبرگزاری مجلس شورای اسالمی در تاریخ
 ،92/10/14در اطالعیه ای اعالم کرد که این برنج ها تحت
عناوین تجاری بابانور ،زیتون ،ستایش ،صدری هاشمی
آستانه اشرفیه ،طارم محلی معطر فریدون کنار ،اویال و
سیاه دم هاشمی دودی در فاکتور هایی چون میزان سرب،
کادمیوم ،آرسنیک و آفالتوکسین مجاز در این محصوالت،
با استاندارد ها انطباق نداشته و غیر استاندارد است و به
مصرف کنندگان توصیه می شود از خرید برنج های اعالم
شده خودداری کنند .دکتر کاظم ندافی رئیس مرکز
سالمت محیط و کار وزارت بهداشت که یک رونوشت از
نامه سازمان غذا و دارو برای اجرا به او ابالغ شده است،
در این زمینه به روزنامه خراسان (مورخ  ،٩٢/٩/٢كد خبر:
 )۵۹۸۴۷گفت“ :بر اساس نامه ابالغ شده از سوی سازمان
غذا و دارو مبنی بر آلودگی هفت نوع برنج عرضه شده
در بازار ،این مرکز پس از اعالم به تمامی دانشگاه های
علوم پزشکی از آنها خواسته است طبق مقررات و پس از
احراز عالیم تجاری ذکر شده در نامه نسبت به جمع آوری
برنج های آلوده از سطح بازار اقدام کنند” .وی در ادامه
در خصوص منشای آلودگی های موجود در برنج های ذکر
شده و مشکالتی که ممکن است در بلند مدت برای مصرف
کنندگان ایجاد شود ،اظهار کرد“ :برنج های آلوده که
متاسفانه تعدادی از آنها برنج های ایرانی است ،به فلزات
سنگین و یا سم آفالتوکسین آلوده است .آزمایش های
انجام شده روی برنج ها حکایت از آلودگی این نمونه ها به
فلزاتی مانند سرب ،آرسنیک و کادمیوم دارد که مصرف آنها
در کوتاه مدت و بلند مدت عوارض بسیاری را روی سالمت
مصرف کنندگان ایجاد می کند .وی علت آلوده شدن برنج
به فلزات سنگین را آلوده بودن خاک ،کود و آب مورد
استفاده کشاورزان اعالم کرد و افزود“ :سم آفالتوکسین به
دلیل رشد نوعی قارچ ایجاد می شود که علت اصلی رشد
این قارچ شرایط بد نگهداری برنج در انبار های مرطوب
است” .وی با تاکید بر این که میزان سموم و فلزات سنگین

در برنج های گزارش شده ،کمی بیشتر از حد استاندارد
وزارت بهداشت و موسسه استاندارد است و مصرف این
محصوالت عارضه آنی در مصرف کنندگان ایجاد نمی کند،
گفت“ :مصرف این محصوالت در دراز مدت می تواند زمینه
ساز بروز انواع سرطان در بین مصرف کنندگان شود و
وزارت بهداشت نیز برای حفظ سالمت شهروندان دستور
جمع آوری این محصوالت از سطح بازار را صادر کرده
است” .معاون سازمان ملی استاندارد ایران طبق گزارش
خبرگزاری تسنیم در تاریخ ( 92/9/3کد خبر)200883 :
در این خصوص عنوان کرد“ :هفت نوع برنج داخلی و
خارجی پس از پژوهش های آزمایشگاهی نا سالم تشخیص
داده شده است که عالوه بر جلوگیری از واردات آنها از
سطح بازار نیز جمع آوری می شود” .بهادر کاظمی با اشاره
به رعایت استاندارد ها و حد مجاز آالینده ها در محصوالت
کشاورزی عنوان کرد“ :در برنامه پنجم توسعه مقرر شده
است محصوالت کشاورزی به سمت رعایت استاندارد ها و
حد مجاز آالینده ها سوق داده شود و تا پایان برنامه پنجم
دست کم  25درصد محصوالت کشاورزی شناسنامه دار
و معلوم شود در کجا و با چه کیفیتی تولید شده است و
گواهینامه حداقل آالینده ها را داشته باشد” .معاون سازمان
ملی استاندارد ،شناسنامه دار کردن مزارع و محصوالت آنها
را ضروری دانست و گفت“ :تنها در این صورت است که
می توانیم جلو عرضه محصوالت آلوده از مبدا را بگیریم و
تولید را اصالح کنیم تا با حداقل آالینده ها به مردم عرضه
شود” .با تایید آلوده بودن برنج های داخلی و وارداتی
توسط مقامات مسئول در رسانه ها ،رضا فتوحی رئیس
سازمان حفظ نباتات طبق خبر منتشر شده در خبرگزاری
ایسنا در تاریخ ( ٩٢/٩/٢٦کد خبر )٩٢٠٩٢٦١٧٧٥٠ :در
این رابطه اظهار کرد“ :به استناد بررسی ها و آزمایشات
متعدد روی نمونه های گرفته شده توسط سازمان حفظ
نباتات و مراکزی مانند دانشگاه علوم پزشکی مازندران و
گیالن ،برنج تولید شده داخلی هیچ مشکلی از نظر باال
بودن میزان باقیمانده های شیمیایی ،سموم و آفتکش ها
ندارد” .با این حال طبق گزارش خبرگزاری خانه ملت در
تاریخ  92/10/14در پایگاه خبری مجلس شورای اسالمی،
معاون سازمان ملی استاندارد ایران دوباره آلودگی هفت
نوع برنج داخلی و خارجی را تأیید کرد .به طوری که این
مقام مسئول در سازمان استاندارد اظهار کرد که هفت
نوع برنج خارجی و داخلی پس از انجام پژوهش های
آزمایشگاهی ،نا سالم تشخیص داده شده که از این هفت
نوع برنج ،پنج نوع آن محصول داخلی بوده و دو نوع آن
برنج وارداتی با برند بابانو از کشور هندوستان و زیتون از
کشور پاکستان است که خوشبختانه در این زمینه عالوه
بر جلوگیری از واردات این دو نوع برنج خارجی ،این نوع
برنج ها از سطح بازار نیز جمع آوری می شود .در خصوص
برنج های ایرانی هم به علت این که فروش و عرضه آنها

به صورت فله ای در بازار است و امکان تشخیص محل
تولید وجود ندارد ،در جمع آوری این گونه برنج های آلوده
ایرانی مشکل داریم .به استناد همین گزارش ،در خصوص
اظهارات معاون سازمان ملی استاندارد در رابطه با صحت
آلودگی برنج های ایرانی ،عزت اله یوسفیان مال نماینده
مردم آمل و الریجان در مجلس در گفت و گو با خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت“ :چنانچه اظهارات
معاون سازمان ملی استاندارد درخصوص آلودگی برنج های
ایرانی صحت داشته باشد و آلودگی در برنج های ایرانی
که محصول داخلی اند ،وجود داشته باشد؛ بدین ترتیب
دولت باید پاسخگوی تمام این اتفاقات در کشور باشد و
به طور حتم هم از نظر بهداشتی و سالمتی و هم از جنبه
حمایت از کشاورزان باید خسارت های وارده در این بخش
را پرداخت و جبران کند”.
طبق گزارش منتشر شده در خبرگزاری مجلس شورای
اسالمی در تاریخ  ،92/10/14در نشست علنی  12آذر ماه
 92مجلس ،محمد حسین قربانی نماینده آستانه اشرفیه
در مجلس در تذکر شفاهی به معاونت غذایی و دارویی وزیر
بهداشت گفت“ :اخیرا ً این معاونت با انتشار اطالعیه ای سه
نوع از برنج های مرغوب شمال را آلوده اعالم کرده و با
توجه به مرغوبیت برنج های شمال کشور به ویژه استان
گیالن ،تعدادی از سود جویان و دست اندرکاران مافیای
واردات برنج با سوء استفاده از برند برنج های مرغوب
کشور ،برنج های بی کیفیت خارجی را با برند داخلی در
بازار های هدف توزیع می کنند که با واقعیت های تولیدی
منطقه مطابقت ندارد .بنابر این به جهت اهمیت موضوع،
از معاونت غذایی و دارایی وزارت بهداشت انتظار جبران
این بی تدبیری را به جهت کاهش دغدغه کشاورزان این
منطقه را داریم تا بازار بیش از این دچار تنش نشود” .پس
از گذشت یک روز از تذکر شفاهی این نماینده در صحن
علنی مجلس در تاریخ  ٩٢/٩/١٣سازمان استاندارد ایران
با ارسال جوابیه ای به خبرگزاری خانه ملت عنوان کرد:
“موضوع هفت نمونه برنج آلوده به استناد نتایج آزمون
در آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو ،از سوی مدیر کل
نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به سازمان استاندارد
ایران اعالم شده است” .در ادامه ،طبق خبر منتشر شده
در خبرگزاری ایسنا در تاریخ  ١٧دی ماه ( ٩٢کد خبر:
 ،)92101709243جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج
از تشکیل “کمیته مشترک بررسی ابهام آلودگی برنج”
خبر داد و گفت ”:هیچ یک از برنج های ایرانی آلودگی
ندارند و پس از تایید شدن آلودگی برخی محموله های
برنج هندی ،ادامه واردات برنج مشروط به اتمام بررسی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در کمیسیون های
کشاورزی و بهداشت و ارائه گزارش کامل از وضعیت تولید
برنج در این کشور است”.

ابراز نگرانی کاذب از برنج مهندسی ژنتیک
شده (تراريخته) در برابر خطر محرز برنجهاي
مسموم
با آن که به نظر می رسد وزارت جهاد کشاورزی قبل از
هر سازمان دیگری در این رابطه وظیفه دارد تا سالمت و
امنیت محصوالت کشاورزی را پیش از ورود به بازار بررسی
و شناسایی کند ،سهل انگاری این سازمان و سازمان های
ذیربط حوزه سالمت و کشاورزی در انجام آزمایش و سنجش
بر روی سالمت محصول پر مصرف برنج ،بازی با لبه تیغی
برنده است که سالمت مردم را به خطر می اندازد .بدین
ترتیب در کشمکش بررسی آلوده بودن برنج های داخلی
و وارداتی که چند سالی است از سوی مسئولین مختلف
تایید و سپس تکذیب می شود ،صرف نظر از حرف های
ضد و نقیض مسئولین امر و پشت پرده هایی که برنج های
آلوده دارند ،حفظ سالمت مردم در عصر بیماری های
ناشناخته ای که هنوز منشای مشخصی ندارند ،موضوع
مهمی است که باید مسئولین حوزه سالمت و کشاورزی ،به
صورت ضربتی و فوری به آن رسیدگی جدی کنند .در حالی
که برنج هاي آلوده به دلیل انباشت فلزات سنگین در بدن
مي تواند صدمات جبران ناپذیری از جمله مرگ زودرس،
مختل کردن جريان خون سازي ،ابتالی انواع سرطان ها،
اختالالت عصبی ،اختالالت پوستی ،اختالل در عملکرد
آنزیم ها ،سقط جنین ،نا باروری و حتی مشکالت ژنتیکی
در نسل های بعدی داشته باشد ،توزیع آنها در بازار و از
سر گرفتن واردات بی سر و صدای آن چه معنایی می تواند
داشته باشد؟ مگر در خبرها نخواندیم که برنج آلوده به
آرسنیک اولین عامل سرطان کودکان است؟ در اثر همین
سهل انگاری ها است که سالمت مردم بی اهمیت می شود.
اگر موضوع آلوده بودن این محصول ،محرمانه است ،آیا
واردات و مصرف آن هم محرمانه است؟ آيا محرمانه بودن
و منعکس نکردن موضوع آلوده بودن برنج ،حق مصرف
کننده است؟! آیا ادعای رئیس موسسه پژوهشی برنج
کشور در رابطه با مضر بودن برنج های با کیفیت و ضد
آفت از طریق دستکاری ژنتیکی ،در حالی که هنوز برنج
تراریخته در دنیا تجاری سازی نشده است ،درست است؟!
با این وجود ،در حالی که بیش از  170میلیون هکتار
سطح زیر کشت دنیا مربوط به گیاهان تراریخته است،
در حالی که سالمت و امنیت محصوالت تراریخته بار ها
و بار ها از طریق آزمایشات کارشناسی و ارزیابی ایمنی به
اثبات رسیده است ،در حالی که ایران پتانسیل باالیی برای
تولید محصوالت تراریخته دارد و روزی تولید کننده اولین
برنج تراریخته دنیا بود ،هم اکنون عدم تولید برنج سالم
تراریخته داخلی به جای واردات  60درصدی برنج آلوده
به کشور ،با چه منطقی قابل توجیه است؟ جای سئوال
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است در حالی که بیش از  90درصد واردات سویا و ذرت به
کشور از محصوالت تراریخته است ،همچنین حدود  ۷۵درصد
نهاده هاي دامي و خوراك دام و طيور وارداتي نظير ذرت و
سويا و تمامي روغن هاي خام وارداتي به كشور از محصوالت
تراريخته است ،آیا نمیتوان محصوالت سالم تراریخته از جمله
برنج تراریخته را در کشور تولید کرد و از واردات برنج های
آلوده به کشور ،جلوگیری کرد؟ در حالی که برنج تراریخته در
سال  83در کشور به مرحله تجاری سازی رسید و سپس با
روی کار آمدن مدیران فناوری هراس در مدیریت سازمان های
کشاورزی ،این محصول سالم ،مظلومانه در انباری متروک به
قفل و زنجیر کشیده شد ،آیا رواست که در چنین شرایطی نیز
با توسعه فناوری سر ستیز داشت؟ اگر فشار تحریم ها آن قدر
زیاد است که دولت را مجبور به واردات برنج آلوده می کند،
آیا وقت آن نرسیده است که با بکارگیری علوم و فناوری نوین
مهندسی ژنتیک در تولید محصوالت کشاورزی ،هم کشور را
از واردات چنین محصوالتی رهایی بخشید و هم با تولید ملی
خودمان از محصوالتی استفاده کنیم که سالم و مفیدند و عاری
از هر گونه سم و آفت کش شیمیایی هستند؟!! در واقع ،نگرانی
کاذب از تولید برنج سالم تراریخته با وجود خطرات محرز
مصرف برنج های آلوده یکی دیگر از نمونه های بارز فناوری
هراسی مسئولین و مدیرانی است که بر بی کفایتی شان صحه
می گذارد .آری! اینها همه دغدغه هایی است که باید به طور
جدی مطرح و رسیدگی شود .فقط چیزی که می ماند یک
هشدار است :لطفا در خرید و مصرف برنج مراقب باشید!....

دستاوردی دیگر در مهندسی ژنتیک ،تولید
اولین همبرگر با گوشت مصنوعی در جهان!

تهیه و تنظیم :سمیه دبیری

همچنان که آینده غذایی دنیا به دلیل افزایش روز افزون تقاضا
برای غذا و عدم توانایی امکانات موجود جهت پاسخ گویی به
این افزایش تقاضا در حال تهدید شدن است ،دانشمندان به
دنبال یافتن جایگزین های خوراکی مناسب برای بشر هستند.
چندی پیش عده ای از پژوهشگران ،استفاده از حشرات را به
عنوان منبعی برای تأمین پروتئین مورد نیاز در غذای انسان
پیشنهاد کردند .مشکل عمده ای که مانع از فراگیری این گونه
پیشنهادات می شود ،مناسب نبودن طعم این منابع غذایی و باور
عمومی مردم در مورد آنها است .جدید ترین دستاورد در این
حوزه از تولیدات غذایی ،تولید گوشت مصنوعی است .به گزارش
مهر ،چندی پیش اولین همبرگر تولید شده از گوشت مصنوعی
رو نمایی و طعم آن مورد آزمایش قرار گرفت .این محصول
مصنوعي که به نوعی گران ترین همبرگر جهان نیز محسوب
می شود از سلولی که از ساق یک گاو برداشته شده بود به روش
آزمایشگاهی تولید شده است .این همبرگر  ۲۵۰٬۰۰۰پوندی
از  20000نوار باریک گوشت که در آزمایشگاهی در دانشگاه
«ماستریخ» هلند تولید شده بود ،ساخته شده است .عالوه بر
آن در این همبرگر از نمک ،پودر تخم مرغ ،خرده های نان ،آب

شلغم قرمز (لبو) و زعفران نیز استفاده شده است .کسانی که
این گوشت مصنوعی را امتحان کردند ،معتقدند طعم آن بسیار
به گوشت نزدیک است و تنها عیب آن را خشک بودن بافت این
گوشت بعد از طبخ می دانند که آن هم به دلیل عدم وجود بافت
چربی در این گوشت مصنوعی است.
پژوهشگران می گویند از سلول برداشته شده از یک گاو می توان
 ۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰همبرگر مانند این درست کرد که برای درست
کردن همین مقدار همبرگر 440000 ،گاو مورد نیاز است.
تقاضا برای گوشت در دنیا در حال افزایش است و در  ۴۰سال
آینده دو سوم از این نیاز قادر به پاسخگویی نخواهد بود و از
این جهت این روش را می توان راهی کاربردی برای حل این

مشکل دانست .این پروژه سال ها قبل با آزمایش بر روی گوشت
موش آغاز و سر انجام به این جا منتهی شده است .حامی بزرگ
این پروژه کسی نبود جز «سرگئی برین» یکی از بنیان گذاران
«گوگل» که تا روز قبل از رونمایی از این همبرگر ،کسی از نقش
او در انجام آن خبر نداشت .او دلیل اصلی حضور در این کار را
حمایت از حیوانات و پیدا کردن راهی برای جلوگیری از نابودی
آنها در سال های آینده اعالم کرده است.
پژوهش ها و آزمایش های دانشمندان نشان داده است که از
یک نمونه واقعی می توان هر نوع گوشتی را تولید کرد .این
پروژه هرچند نویدگر شناسایی راه هایی نو در خصوص تولید
محصوالت غذایی است و توان حل بسیاری از مشکالت حوزه
غذا و محیط زیست را در خود دارد اما با نگاهی به هزینه
تولید این محصول و باور عمومی جامعه در خصوص چنین
محصوالتی ،واضح است هنوز راهی طوالنی تا رسیدن به هدف
نهایی که تولید محصوالت غذایی ارزان ،ایمن و مورد پسند
مردم است ،پیش رو است.
جناب آقای دکتر زینلی
انجمن ایمنی زیستی ایران با قلبی آکنده از اندوه
و با نهایت تاثر ،ضایعه در گذشت مادر گرامیتان
را تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند سبحان
برای آن مرحومه عزیز ،غفران و رحمت الهی و برای
حضرتعالی و سایر سوگواران شکیبایی و صبر جمیل
مسئلت میکند.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد.
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ل نامه علمی-
فراخوان ارسال مقاله به فص 
ترویجی ايمنیزيستی
به اطالع دانشجویان ،پژوهشگران و اساتید محترم
می رساند فصلنامه دو زبانه علمی -ترويجی ايمنی زيستی،
توسط انجمن ايمنی زيستی ايران با هدف اطالع رسانی و
نشر دانش روز ايمنی زيستی و چاپ مقاله های ترويجي،
آموزشي ،مروري ،پژوهشی و تحليلی در زمينه های
ايمنی زيستی منتشر می شود و دارای مجوز از وزارت علوم،
تحقيقات و فناوری و ثبت شده در پايگاه استنادی مجالت
جهان اسالم ( )ISCاست .فصل نامه دو زبانه علمی-
ترويجی ايمنی زيستی حائز رتبه اول در ميان کليه مجالت
علمی -ترويجی و علمی -پژوهشی حوزه علوم زيستی
به گزارش پايگاه استنادی مجالت جهان اسالم ()ISC
است .بدین وسیله از کليه اساتيد دانشگاه ،پژوهشگران،
دانشمندان و دانشجويان رشته های علوم زيستی دعوت
می شود تا مقاله های ارزشمند خود را برای انتشار در اين
مجله ارسال کنند .قابل ذکر است که مقاله ها می توانند به
هر دو زبان انگليسی يا فارسی باشند .عالقمندان می توانند
جهت ارسال مقاالت خود به پايگاه الکترونيک مجله
به آدرس www.journalofbiosafety.irمراجعه و يا
از طريق نشانی الکترونيک j.biosafety.s@gmail.com
اقدام کنند.

معرفی سایت

سایت پاسخگویی به سئواالت گیاهان
تراریخته

گیاهان تراریخته مهمترین دستاورد مهندسی ژنتیک در
کشاورزی است که با وجود بهره مندی  28کشور دنیا
در تولید و بکارگیری محصوالت تراریخته ،در برخی از

کشور ها هنوز تردید در تولید آنها وجود دارد .بدین منظور
سایت پاسخگویی به سئواالت محصوالت تراریخته توسط
اعضای شورای اطالعات بیوتکنولوژی جهان و با همکاری
فدراسیون کشاورزی آمریکا ،انجمن تجارت دانه آمریکا،
انجمن سویای آمریکا ،انجمن ملی پرورش دهندگان ذرت
و شورای ملی پنبه تشکیل شده است .این سایت ،سایت
پرسش و پاسخی است که به هر گونه سئوال و ابهام در
رابطه با بیوتکنولوژی و محصوالت تراریخته جواب می دهد.
هدف این سایت ارائه اطالعات کامل و جدید درباره کاربرد
فناوری بیوتکنولوژی در کشاورزی و تولید محصوالت
تراریخته است .شما می توانید سئواالت خود را در رابطه با
گیاهان تراریخته بپرسید و پاسخ خود را دریافت کنید .کافی
است که به آدرس  http://gmoanswers.comمراجعه
کرده و سئواالت خود را مطرح کنید .این سایت در اسرع
وقت به سئواالت شما جواب می دهد .سایت پاسخگویی
به سئواالت محصوالت تراریخته با تیمی مجرب با شعار
“بپرسید و پاسخ بگیرید” آماده است تا هر گونه سئوال در
رابطه با تاریخچه محصوالت تراریخته ،چگونگی تولید آنها،
ایمنی و سالمت محصوالت تراریخته ،آزمایشات ،ارزیابی و
بررسی های زیست محیطی و سایر سئواالت مطرح شده را
از طریق پیوستن به این سایت به شما ارائه دهد.
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      معرفی کتاب
ژنتیک مولکولی
مولفان :محمد حسن شاه حسینی و امیر عباس رحیمی

نوشتار حاضر یکی از اولین منابع در زمینه ژنتیک
مولکولی با دید مفهومی و کاربردی
است .آنچه در این کتاب ارائه شده
است مشتمل بر هفت فصل است.
در فصلهای این کتاب به ژنها و
کروموزومها ،چگونگی مسیر کشف
ساختار دیانای ،الگوهای کلی
همانند سازی در پروکاریوتها
و یوکاریوتها و حتی اندامکها،
تکنیکهای همانند سازی در شرایط آزمایشگاه ،روشهای
تغییر یافته واکنش زنجیرهای پلیمراز ،تکنیک ریل تایم،
رونویسی در پروکاریوتها و یوکاریوتها ،مراحل سنتز
آرانای و پروتئین ،انواع وکتورها و میزبانها و روشهای
شناسایی موتاسیونها در آزمایشگاه پرداخته شده است.
در این کتاب سعی شده که مفاهیم اساسی ژنتیک
مولکولی و کاربرد آنها به زبانی ساده و قابل استفاده ارائه
شود.

اطالعیه
عضویت در خبرنامه هفتگی
Crop Biotech Update

خبرنامه هفتگی  Crop Biotech Updateتوسط سرویس
بین المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی کشاورزی
( )ISAAAتهیه و تنظیم شده است که به صورت هفتگی
و رایگان اخبار و اطالعیه های مهم در زمینه بیوتکنولوژی
کشاورزی را در اختیار کلیه اعضای خود قرار می دهد .مرکز
اطالعات بیوتکنولوژی ایران ( )IRBICبه آدرسwww.irbic.ir
یکی از اعضای فعال  ISAAAاست که زیر نظر دو انجمن بزرگ
ایمنی زیستی و بیوتکنولوژی ایران فعالیت می کند .سرویس
بین المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی کشاورزی
( )ISAAAیک لینک اختصاصی را تنها جهت عضویت اعضای
مشتاق از ایران در اختیار مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران
قرار داده است .از عالقمندان دعوت می شود چنانچه تاکنون
در خبرنامه هفتگی  Crop Biotech Updateعضو نشده اند،
جهت عضویت در این خبرنامه و دریافت اخبار و اطالعیه ها به
سایت http://www.isaaa.org/subscribe/irمراجعه کرده
و جهت عضویت در این خبرنامه اقدام کنند.
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             ارتباط با ما
از کلیه عالقمندانی که مایلند مطالب مرتبط با
ایمنی زیستی شامل خبر ،گزارش و یا مقاله را در
این نشریه منتشر کنند دعوت میشود مطالب خود
را به صورت فایل  Wordبه آدرس پست الکترونیک
دبیرخانه انجمن ایمنی زیستی ارسال کنند .بدیهی
است ارسال مطالب به منزله چاپ قطعی آنها نبوده
و در صورت چاپ ،نشریه در ویراستاری مطالب آزاد
است .همچنین عزیزانی که مایل به ارائه آگهی در
این نشریه هستند میتوانند برای اطالعات بیشتر
از طریق تلفنها و یا پست الکترونیک با دبیرخانه
انجمن تماس حاصل کنند .دبیرخانه انجمن ایمنی
زیستی ایران ضمن قدردانی و امتنان از بذل
توجه کلیه اساتید ،دانش پژوهان ،صاحب نظران
و خوانندگان گرامی از هرگونه انتقاد ،پیشنهاد و
اظهار نظر جهت تکمیل و تصحیح این مجموعه در
شمارههای بعدی آن استقبال خواهد کرد .شایان
ذکر است درج مطالب در این نشریه الزاماً به معنی
رد یا قبول دیدگاه نویسنده محترم از سوی انجمن
ایمنی زیستی ایران نیست.
تلفن09122191787 -09192602243 :
تلفکس44580375 :
آدرس سایت انجمن:
www.biosafetysociety.ir
آدرس پست الکترونیک:
biosafetysocietyofiran@gmail.com
جهت آگاهی از نحوه عضویت در انجمن ایمنی
زیستی و دریافت فرم مربوطه میتوانید به سایت
انجمن ایمنی زیستی ایران مراجعه کنید .شایان ذکر
است که کلیه مراحل ثبت عضویت الکترونیک و از
طریق سایت و پست الکترونیک است و نیازی به
مراجعه حضوری نیست.
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