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اعضــای هیئــت تحریریــه :نیراعظــم خوشخلقســیما  ،
فهیمدخــت مختــاری ،بابــک ناخدا،پونــه پورامینــی،
زهــرا حاجــت پــور ،مهــدی معلــی ،ســمیرا کهــک و
بنفشــه درويشروحانــي
طراح گرافیک :فرشید قبادیها
لیتوگرافی ،چاپ و صحافی :چاپ پیشگام

نشانی :دبیرخانه انجمن ایمنیزیستی ایران

نشاني سایت انجمنwww. biosafetysociety.ir :

دبیرخانــه انجمــن ایمنیزیســتی ایــران ضمــن قدردانــی
و امتنــان از بــذل توجــه کلیــه اســاتید ،دانشپژوهــان،
صاحبنظــران و خواننــدگان گرامــی از هــر گونــه انتقــاد،
پیشــنهاد و اظهارنظــر جهــت تکمیــل و تصحیــح ایــن
مجموعــه در شــمارههای بعــدی اســتقبال میکنــد .درج
مطالــب در ایــن نشــریه الزامــا بــه معنــی رد یــا قبــول
دیــدگاه نویســنده محتــرم از ســوی ایــن انجمــن نیســت.
عالقمنــدان میتواننــد مطالــب خــود را در قالــب نرمافــزار
 wordبــه دبیرخانــه انجمــن ارســال کننــد .خبرنامــه تعهــدی
در چــاپ مطالــب ارســالی نــدارد و حــق ویرایــش ایــن
مطالــب را بــرای خــود محفــوظ مـيدارد .اســتفاده از مطالــب
خبرنامــه بــا ذکــر منبــع بالمانــع اســت.

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
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سرمقاله
بررسی فقهی امکان استناد به ادله مرتبط با ضرر در اثبات نامشروع
بودن محصوالت تراریخته
						
یکــی از اســتنادات مــورد اشــاره در گفتههــای مخالفــان محصــوالت
تراریختــه ،اشــاره بــه حرمــت شــرعی ضــرر بــوده اســت .همچنیــن
ادعــا شــده اســت بســیاری از کارشناســان بــه ضــرر محصــوالت
تراریختــه معتقدنــد و گواهــی ایــن کارشناســان میتوانــد موضــوع
ضــرر حتمــی یــا الاقــل احتمالــی را ثابــت کنــد .ایــن نوشــتار
در طــی ســه بحــث شــامل دلیــل شــرعی الضــرر ،دلیــل عقلــی
دفــع ضــرر محتمــل و قــول اهــل خبــره ،بــه تطبیــق مبانــی
فقهــا و اصولیــان بــر مســاله محصــوالت تراریختــه میپــردازد.

دربــاره محصــوالت تراریختــه ادعاهایــی وجــود دارد مبنــی براینکــه
ایــن محصــوالت موجــب ایجــاد بیمــاری میشــوند .در مقابــل ایــن
ادعــا ،اکثریــت قاطــع متخصصــان بیوتکنولــوژی معتقدنــد کــه ضــرری
بــرای ایــن محصــوالت اثبــات نشــده اســت(  .بــرای نمونــه نظــر مراکــز
دانشــگاهی و پژوهشــی و اســاتید ایــن حــوزه در مــوارد ذیــل بیــان شــده
اســت :بیــش از  ۱۰۰نفــر از مدیــران و اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاهها
و محققــان مراکــز تحقیقاتــی کشــور بــا انتشــار یــک بیانیــه مشــترک از
فنــاوری بومــی -ملــی محصــوالت تراریختــه حمایــت کردنــد .بــه آدرس:
 12 .goo.gl/Erxv6gمرجــع علمــي و  ۵۳۲مديــر ،عضــو هيئــت علمــي
دانشــگاهها از کميســيون کشــاورزي خواســتار شــدند :تجديدنظــر در
مصوبــه ممنوعيــت محصــوالت تراريختــه .بــه آدرس. goo.gl/Erxv6g :
نامــه  ۳۰۶عضــو هیــأت علمــی بــه ابتــکار دربــاره محصــوالت تراریختــه.
بــه آدرس    goo.gl/4Ewi1kاز ایــن منظــر بایــد توجــه کنیــم کــه
تــا زمانــی کــه ضــرر قطعــی بــرای چیــزی ثابــت نشــود ،نمیتوانیــم
موضــوع قاعــده الضــرر را در مــورد آن اثبــات کــرده و بــه حرمــت حکــم
کنیم.محقــق عراقــی در ایــن زمینــه مینویســد:
«در صــورت شــک در تحقــق ضــرر ،شــبهه مصداقیــه اســت و
مقتضــای چنیــن چیــزی ایــن اســت کــه حکــم حرمــت بــر آن مــورد
مشــکوک مترتــب نمیشــود ،چــه در ضررهــای جانــی و چــه در ســایر
مــوارد ضــرر ،همــان طــور کــه هــر حکمــی کــه در مصداقــش شــک
«ان الضــرر عنــد الشــك [فيــه] مــن الشــبهات
شــود اینگونــه اســتّ .
المصداقيــة المقتضيــة لعــدم ترتّــب حكــم عليــه مــن حرمــة أو غيــره
ّ
ّ
ـي كل حكــم
ســواء فــي المضــار النفســية أو غيرهــا ،كمــا هــو الشــأن فـ
شــك فــي مصداقــه» (عراقــی ،ضیاءالدیــن؛ مقــاالت االصــول) 330 ،2 ،

•قاعده شرعی الضرر
قاعــده الضــرر از قواعــد مشــهور فقهــی اســت کــه در بیشتــر ابــواب فقــه
کاربــرد دارد و مضمــون آن ایــن اســت کــه ضــرر در اســام مشــروعیت
نــدارد و هرگونــه ضــرر و اضــرار در اســام نفــی شــده اســت .در مــورد
ایــن قاعــده بحثهــای فراوانــی در فقــه و اصــول انجــام گرفتــه و
فقیهــان و اصولیــان ،رویکردهــای متنوعــی بــه ایــن قاعــده داشــتهاند.
ایــن قاعــده مســتفاد از روایــات فراوانــی بــا مضمــون «الضــرر و
الضــرار» اســت( .بــرای نمونــه ر.ک :حرعاملــی ،محمــد بــن حســن؛
وســائل الشــیعه الــی تحصیــل مســائل الشــریعه ) 427، 25 ،در بحــث
فعلــی ،تفســیری از ایــن قاعــده مــد نظــر اســت کــه بــر اســاس آن،
حرمــت تکلیفــی ضــرر و ضــرار قابــل اســتناد بــه ایــن قاعــده اســت .ایــن
تفســیر مــورد تاییــد بزرگانــی همچــون شــیخ الشــریعه اصفهانی(نمــازی
اصفهانــی ،فتــح اهلل؛ قاعــده الضــرر )19 ،محقــق ایروانــی (ایروانــی
نجفــی ،علــی؛ االصــول فــی االصــول ،)349 ،آیــت اهلل مــکارم شــیرازی
(مــکارم شــیرازی ،ناصــر؛ القواعــد الفقهیــه )68 ،1،و دیگــران اســت .بــر
طبــق چنیــن تفســیری ،اگــر ضــرری در محصــوالت تراریختــه قابــل
اثبــات باشــد ،میتــوان منــع شــرعی آن را مســتند بــه قاعــده الضــرر
دانســت.

توضیــح مطلــب از ایــن قــرار اســت کــه وقتــی شــارع میگویــد« :ضــرر
حــرام اســت» حکــم حرمــت فقــط بــر موضوعــی بــار میشــود کــه
ضــرر آن بــه اثبــات رســیده باشــد ،چــون رابطــه حکــم و موضــوع شــبیه
رابطــه معلــول و علــت اســت و موضــوع ،ماننــد علــت بــرای حکــم
اســت .پــس تــا زمانــی کــه موضــوع حکمــی ثابــت نشــود ،حکمــی بــه
وجــود نخواهــد آمــد .وقتــی موضــوع ،خــود ضــرر یــا مضــر باشــد ،ایــن
موضــوع طبیعتــا شــامل مــوردی کــه احتمــال ضــرر وجــود داشــته باشــد
نمیشــود( .در بخــش دوم همیــن نوشــتار ،بحــث ضــرر احتمالــی را در
قاعــده «دفــع ضــرر محتمــل» مطــرح خواهیــم کــرد ).چــون احتمــال
ثبــوت موضــوع ،نمیتوانــد موضــوع حکــم را ثابــت کنــد .در واقــع ،در
مــواردی کــه شــک در تحقــق ضــرر وجــود دارد ،شــبهه بــه اصطــاح
اصولــی مصداقیــه اســت و بــه بــاور عمــوم اصولیــان ،عمــوم حکــم،
شــامل شــبهات مصداقیــه و موضوعــات محتمــل نمیشــود .بعــاوه بایــد
بــه ایــن امــر نیــز توجــه داشــت کــه حتــی در فــرض احــراز ضــرر نیــز
حرمــت مطلــق بــرای مــورد مضــر اثبــات نمیشــود ،بلکــه اگــر منافعــی
در قبــال ضــرر باشــد کــه از نظــر عقالیــی اقــدام بــر آن ضــرر را موجــه
کنــد ،چنیــن فرضــی موضوعــا از دلیــل “الضــرر” خــارج میشــود،
چــون عقــا ،ضــرری را کــه در مقابــل آن منافعــی وجــود دارد ،ضــرر
محســوب نمیکننــد .بــه گفتــه آیــت اهلل جعفــر ســبحانی« :ضــرری کــه
انســان بــا انگیــزه عقالیــی آن را تحمــل میکنــد بــا منافــع و مصالحــی
کــه در قبــال آن بــه دســت م ـیآورد جبــران میشــود و چنیــن چیــزی
عرفــا ضــرر محســوب نمیشــود”االضرار التــي يتح ّملهــا اإلنســان بــداع
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عقالئــي منجبــرة بالمصالــح التــي يحصــل عليهــا و هــي ال تعـ ّد اضــرارا عرفــا”
(جعفــر ســبحانی تبریــزی؛ا لرســائال الربع.)2،178،همچنیــن ر.ک :مؤمــن
قمــی ،محمــد؛ کلمــات ســدیده فــی مســائل جدیــده« :53 ،أنّــا و إن س ـلّمنا
ـرم لجميــع اإلضــرار و النقائــص ّإل أنّــا نقــول :إنــه إذا كان
عمــوم الضــرر المحـ ّ
تح ّمــل النقــص المالــي أو البدنــي أوا لعرضــي مــن قبيــل معاوضــة عقالئيــة
بينــه وبيــن مــا يســتهدفه مــن غــرض عقالئــي فتح ّمــل هــذه النقيصــة ليــس
إضــرارا بالنفــس مــن حيــث البــدن أو العــرض أو المــال .فــا حاجــة حينئــذ
إلــى الفــرق بيــن الضــرر القليــل و الضــرر المعتــ ّد بــه ،بــل يمكــن  القــول
أن مقـ ّوم جوهــره أن ال يكــون
بحرمــة اإلضــرار بالنفــس بنحــو اإلطــاق ،إ ّال ّ
فــي مقابــل تحمــل هــذا النقــص الموجــود غــرض و فائــدة عقالئيــة”.
بنابرایــن در موضــوع محصــوالت تراریختــه اســتناد بــه قاعــده شــرعی
الضــرر ،جایگاهــی نــدارد ،زیــرا اوال ضــرر مقطوعــی بــرای ایــن محصــوالت
ثابــت نشــده و صرفــا احتمــال موهــوم ضــرر وجــود دارد و ثانیــا در مقابــل ایــن
ضــرر موهــوم ،منافــع فراوانــی (بــه بخــش دوم همیــن نوشــتار مراجعــه شــود)
هســت کــه اقــدام بــر آن را عقالیــی و وجیــه ســاخته و از دلیــل “الضرر”خــارج
مــی کنــد.
در دو محور پیش رو ،این موضوع بیشتر روشن خواهد شد.
•قاعده عقلی دفع ضرر محتمل:
منظــور از ایــن قاعــده ایــن اســت کــه بایــد از ضــرری کــه احتمــال وقوعــش
هســت ،پیشــگیری کــرد .ایــن قاعــده اصالتــا قاعــدهای عقلــی اســت و دلیــل
آن حکــم عقــل اســت (خوئــی ،ســید ابوالقاســم؛ دراســات فــی علــم االصــول،
  .204 ،3در عقلــی بــودن ایــن حکــم تردیدهایــی شــده کــه فعــا بــه آنهــا
نمیپردازیــم)؛ هــر چنــد برخــی از محققــان اصولــی کوشــیدهاند وجــوب
شــرعی دفــع ضــرر محتمــل را بــه اســتناد قاعــده مالزمــه اثبــات کننــد.
(ر.ک:نائینــی ،محمــد حســین؛ اجــود التقریــرات  .188،2 ،یــزدی ،ســید محمــد
کاظــم؛ حاشــیه فرائــد االصــول )188،2 ،در مــورد ایــن قاعــده و ارتباطــش بــا
اثبــات تحریــم محصــوالت تراریختــه بایــد بــه ســواالت ذیــل پاســخ بگوییــم:
الــف) منظــور از ضــرر چیســت و آیــا فقــط ضــرر اخــروی را دربرمیگیــرد یــا
شــامل ضــرر دنیــوی هــم میشــود؟
ب) مــراد از احتمــال وقــوع ضــرر چــه احتمالــی هســت و آیــا احتمــال بســیار
ضعیــف (موهــوم) را دربــرمیگیــرد؟
عقیــده عــدهای از فقیهــان ایــن اســت کــه قــدر متیقــن از قاعــده وجــوب
دفــع ضــرر محتمــل ،ضــرر اخــروی اســت کــه قابــل اغمــاض نیســت (بــرای
نمونــه ر.ک :فاضــل لنکرانــی ،محمــد ،دراســات فــی االصــول :286 ،3 ،المــراد
مــن الضــرر هــو  الضــرر  االخــروي -أي العقوبــة -ال الضــرر الدنيــوي؛ إذ ال
دليــل علــى لــزوم دفــع الضــرر الدنيــوي المقطــوع فضــا عــن الضــرر المظنون
أوا لمحتمــل) ،هــر چنــد در مــورد ضررهــای دنیــوی اگــر بســیار مهــم باشــد و
منفعتــی هــم در مقابــل آن نباشــد ،عــدهای از اندیشــمندان قائــل بــه جریــان
قاعــده شــدهاند.
واقعیــت ایــن اســت کــه بســیاری از اقدامــات عقالیــی در زمــان گذشــته و
حاضــر از احتمــال ضررهــای بــزرگ جانــی خالــی نیســت ،ولــی بــا ایــن حــال
عقــا چنیــن اقداماتــی را بــدون توجــه بــه احتمــال ضــرر (هــر چنــد ضــرر

مهــم) انجــام میدهنــد .مثــا در مســافرتهای گذشــته ،مشــکالت
بســیاری از قبیــل راهزنــی ،بیمــاری و ...وجــود داشــته ولــی در عیــن
حــال هیــچ عاقلــی بــه خاطــر ایــن احتمــاالت از اقــدام بــه مســافرت
خــودداری نمیکــرده اســت و در مســافرتهای امــروزی نیــز (هــر چنــد
مســافرت ضــروری نباشــد و منفعــت غیــر قابــل اغماضــی هــم نداشــته
باشــد) احتمــال ضررهــای مهمــی مثــل ســقوط هواپیمــا و تصــادف
اتومبیــل و ...هســت .ولــی هیــچ عاقلــی بــه خاطــر ایــن احتمــاالت ،از
مســافرت و ســایر فعالیتهــا خــودداری نمیکنــد.
ایــن مطلــب نشــان میدهــد کــه یــا حــق بــا کســانی اســت کــه
قاعــده دفــع ضــرر محتمــل را مختــص بــه احتمــال عــذاب اخــروی
میداننــد (حائــری یــزدی ،مرتضــی؛ مبانــی االحــکام فــی اصــول
شــرائع االســام .167 ،1 ،مصطفــوی ،کاظــم؛ القواعــد الفقهیــه)206 ،1،
یــا ایــن کــه منظــور از احتمــال هــر احتمالــی نیســت ،بلکــه احتمالــی
هســت کــه از نظــر عقالیــی مانــع اقــدام شــود و در مقابــل آن منفعــت
قابــل توجهــی نباشــد .بنابرایــن احتمــاالت موهــوم و ضعیــف و غیــر
قابــل توجــه از ضــرر ،مشــمول ایــن قاعــد نیســت .محقــق ایروانــی در
اینبــاره میگویــد« :منظــور از محتمــل در قاعــده دفــع ضــرر محتمــل
عــام اســت و شــامل احتمــال موهــوم ضــرر هــم میشــود در حالیکــه
پیشــگیری از ضررموهــوم الزم نیســت».
(«المــراد مــن المحتمــل هنــا مــا يشــمل الموهــوم ،و دفعــه غيــر الزم»
(ایروانــی نجفــی ،علــی؛ نهایــه النهایــه .) 49 ،2 ،همچنیــن ر.ک :نجفــی،
محمــد حســن؛ جواهــر الــکالم فــی شــرح شــرائع االســام. )110 ،5،
بنابرایــن در انطبــاق موضــوع قاعــده الضــرر بــر محصــوالت تراریختــه
بــا توجــه بــه ایــن مباحــث ،موانــع مهمــی وجــود دارد کــه عبارتنــد از:
 .1احتمال اختصاص قاعده به ضرر اخروی
 .2احتمال عدم امکان استفاده حرمت شرعی
 .3موهــوم بــودن احتمــال ضــرر در تراریختههــا و نیــز وجــود منافــع
اثبــات شــده کــه حتــی بــا وجــود تعمیــم قاعــده بــه ضررهــای دنیــوی و
اســتفاده حرمــت شــرعی از آن در مــوارد ضــرر محتمــل ،مانــع از شــمول
قاعــده نســبت بــه تراریختههــا میشــود( .در محــور بعــدی اشــاره
خواهیمکــرد کــه نظــر اکثریــت قریــب بــه اتفــاق کارشناســان مبنــی
بــر عــدم اثبــات علمــی ضــرر در تراریختههــا موجــب وهــن و ضعــف
ادعــای مخالفــان شــده و لــذا احتمــال ضــرر را غیرقابــل اعتنــا و موهــوم
میکنــد ).در مقابــل احتمــال موهــوم زیــان ،منافــع اثبــات شــده زیــادی
در توســعه محصــوالت تراریختــه در کشــور وجــود دارد کــه برخــی از
آنهــا عبارتنــد از:
 )1عــدم نیــاز بــه اســتفاده از ســموم زیانبــار و ســرطانزای دفــع آفــات
نباتــی در بســیاری گونههــای گیاهــان تراریختــه (ماننــد برنــج مقــاوم
در برابــر کــرم ســاقهخوار) کــه در نهایــت بــه حــذف باقیمانــده ســموم
در محصــول و کمتــر شــدن ســرطان ناشــی از اســتفاده از ســموم (ماننــد
دیازینــون) منجــر خواهــدشــد( .ارائــه ســند ارزيابــي ايمنــي زيســتي
برنــج تراريختــه ايرانــي .بــه آدرس)http://cpat.ir/?p=574 :
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 )2افزایــش بازدهــی اقتصــادی کشــت گیاهــان تراریختــه نســبت بــه
محصــوالت عــادی کــه میتوانــد بــه ارزان شــدن و در دســترس بیشــتر
قــرار گرفتــن ایــن محصــوالت کمــک کنــد( .یــک متاآنالیــز معتبــر بــا
مطالعــه بیســت ســال کشــت محصــوالت تراریختــه نشــان دادهاســت
اســتفاده از فنــاوری تراریختــه در کشــاورزی ســود کشــاورزان را بــه طــور
متوســط  68درصــد افزایــش دادهاســت .همچنیــن میــزان محصــول
 22درصــد افزایــش و اســتفاده از آفتکشهــای شــیمیایی  37درصــد
کاهــش یافتــهاســت .ر.کgoo.gl/HgjN7m :
بــرای نمونــه کشــت پنبــه تراریختــه ایرانــی بــا افزایــش قابــل توجــه
ثمردهــی و حــذف هزینههــای مصــرف ســموم بــه عرضــه محصولــی
ارزانتــر و قابــل رقابــت منجــر میشــود( .حفاظــت از منابــع طبیعــی
دســتاورد فنــاوری پنبــه تراریختــه بــه آدرس)i5QHWp/gl.goo :
 )3نیــاز بــه مصــرف آب کمتــر در برخــی محصــوالت تراریختــه متحمــل
بــه کــم آبــی یــا شــوری کــه در نتیجــه بــه کمتــر شــدن هزینــه نهایــی
تولیــد منجــر میشــود و در کشــور مــا کــه بــا کمبــود جــدی آب مواجــه
هســتیم بســیار حیاتیســت.
 )4احیــای کشــاورزی و در نتیجــه افزایــش مشــاغل مســتقیم و
غیرمســتقیم مرتبــط (مبــارزه بــا بیــکاری و ایجــاد شــغل) بــا توجــه بــه
امــکان کشــت گونههــای تراریختــه در مناطقــی کــه تاکنــون امــکان
کشــت فراهــم نبودهاســت (ماننــد منطقــه مکــران در اســتان سیســتان
وبلوچســتان) و...
ایــن عوامــل و مــواردی دیگــر ،یکــی از نقــاط مهــم تهدیــد کشــور یعنــی
وابســتگی بــه واردات گســترده مــواد اولیــه غذایــی ماننــد غــات و ...را
کمتــر خواهــد کــرد و در نتیجــه بــه تقویــت امنیــت ملــی منجــر خواهــد
شــد .بــا توجــه بــه ایــن منافــع مهــم و ســایر فوایــد محصــوالت تراریختــه
کــه بــا دالیــل عینــی و علمــی بــه اثبــات رســیده و تجربــه شــده اســت،
احتمــال ضعیــف و موهــوم برخــی مخاطــرات قابــل توجــه نیســت.
•قول اهل خبره
اطــاع از نظــر کارشناســان و اهــل خبــره یکــی ازمقدمــات اســتناد بــه
ادلــه الضــرر اســت .در واقــع قــول اهــل خبــره ،راه عقالیــی فهــم واقــع
بــرای فقیــه اســت .در ایــن بخــش بایــد بــه نــکات ذیــل توجــه کنیــم:
.1طبیعــی اســت کــه منظــور از کارشناســان و بــه
تعبیــر فقهــی آن اهــل خبــره در موضوعــات تخصصــی
و علمــی ،دانشــمندان متخصــص در آن حــوزه علمــی
اســت نــه هــر کارشــناس و متخصصــی( .اهــل خبــره
در برخــی متــون فقهــی چنیــن تعریــف شــده اســت:
صاحبــان دانشهــا و فنــون کــه در دانــش خــود معروفنــد و در آن
تخصــص عمیــق دارنــد :انصــاری ،مرتضــی؛ الرســائل  .46بــه نقــل از
صرامــی ،ســیف اهلل؛ مبانــی حجیــت آرای رجالــی )206 ،بنابریــن در زمینــه
محصــوالت تراریختــه ،اهــل خبــره کســانی هســتند کــه دارای دانــش
تخصصــی در زمینــه بیوتکنولــوژی (زیســت فنــاوری) کشــاورزی و یــا
همــان حــوزهای باشــند کــه در آن اظهارنظــر میکننــد و نظــر افــرادی
کــه دارای تخصــص در ایــن حــوزه نیســتند معتبــر نیســت.

       .2هنگامــی قــول کارشناســان بــه عنــوان نظــر اهــل
خبــره قابــل پذیــرش اســت کــه بــه مطالعــات یــا
ادلــه معتبــر و علمــی قابــل پذیــرش در حــوزه علمــی
مربوطــه مســتند باشــد و اظهــار نظــر شــخصی
نباشــد.
در موضــوع مخاطــرات ادعایــی محصــوالت تراریختــه گاه بــه
نظرســنجیهای اینترنتــی بــه عنــوان نظــرات کارشناســی ارجــاع داده
میشــود کــه عــدم اعتبــار آن روشــن اســت.
 .3از لحــاظ فقهــی ،نظــر اهــل خبــره بــه عنــوان راه
عقالیــی فهــم واقــع (امــاره کشــف واقــع) کاربــرد دارد
و حجیــت قــول اهــل خبــره بنــا بــه تصریــح عــدهای
از اصولیــان در جایــی اســت کــه از رجــوع بــه او وثــوق
و اطمینــان حاصــل شــود( .خراســانی ،محمــد کاظــم؛
کفایــه االصــول . 287 ،عراقــی ،ضیاءالدیــن؛ نهایــه
االفــکار )93 ،3 ،بنابرایــن چنانچــه کارشناســان ایــن
علــم ،در موضوعــی اختــاف نظــر داشــته باشــند ،دو
وضعیــت کلــی قابــل تصــور اســت:
یــک :بــه جهــت اختــاف نظــر و تعــارض نظــر کارشناســان ،نظــر هــر
دو دســته کنــار گذاشــته شــود و از درجــه اعتبــار ســاقط باشــد.
دو :بــه دلیــل وجــود یــک مزیــت در نظــر یــک دســته از کارشناســان،
نظــر آنهــا در تشــخیص واقــع ترجیــح داده شــود و مــاک عمــل قــرار
گیــرد .بایــد دانســت حجــم گزارشهــای دال بــر تشــخیص نــدادن
ضــرر در ایــن گونــه محصــوالت از ســوی مراکــز علمــی معتبــر و
کارشناســان متعــدد داخلــی و خارجــی ،قابــل مقایســه بــا میــزان انــدک
منابــع ادعایــی دال بــر ضــرر داشــتن ایــن محصــوالت نیســت (تولیــد
و مصــرف محصــوالت تراریختــه در بیســت ســال گذشــته فرصــت
تحقیقــات جامعــی را راجــع بــه ســامت مصــرف انســانی و دامــی ایــن
محصــوالت فراهــم آوردهاســت کــه صدهــا تحقیــق علمی منتشــر شــده
در مجــات معتبــر جهــان در همیــن راســتا انجــام شــده و چنــد متاآنالیــز
دربــاره ایــن تحقیقــات ســامت ایــن محصــوالت را تأییــد کــرده اســت.
بــرای نمونــه ر.ک:
Wilhelm Klümper, Matin Qaim, ‘A Meta-Analysis of the
Impacts of Genetically Modified Crops’,.(11)9 ;2014 .One
goo.gl/HgjN7m

نمونــه مخاطــرات ادعایــی علیــه محصــوالت تراریختــه ســرطانزایی
ایــن محصــوالت اســت کــه در یــک مقالــه مــردود توســط ســرالینی،
فعــال مــورد حمایــت مالــی حــزب صلــح ســبز ،ادعــا شــدهاســت .ایــن
مقالــه کــه در تناقــض بــا صدهــا پژوهــش معتبــر علمــی قرارداشــت
بــه دلیــل ایــراد اشــکاالت متعــدد بــر آن از ســوی مجامــع علمــی از
جملــه اداره ایمنــی غذایــی اتحادیــه اروپــا ،وزارت بهداشــت بلژیــک،
اداره فــدرال ارزیابــی خطــر آلمــان ،اداره اســتانداردهای غــذای اســترالیا و
نیوزلنــد ،بنیــاد علــوم روســیه و ســازمان غــذا ،محیطزیســت ،ایمنــی و
ســامت فرانســه ،از ســوی مجلــه منتشــر کننــده آن مــردود و غیــر قابــل
اســتناد  اعــامشــد  .بررســی مجــدد  آزمایشــات ســرالینی در یکــی از
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معتبرتریــن مجــات بیوتکنولــوژی نشــانداد نتایــج تحریــف شــدهاســت.
در آزمایــش مــورد ادعــای ســرالینی ذرت تراریختــه بــه همــراه ســم بــه
موشهــای آزمایشــگاهی خورانــده شــدهاســت .همچنیــن از موشهــای
ســرطانی اســتفاده شــده اســت کــه بــه طــور طبیعــی بــدون وجــود
هیــچ عامــل خارجــی هــم بــه ســرطان مبتــا میشــوند .حجــم کــم
جمعیــت نمونههــای آزمایشــی و عــدم تکــرار و اکتفــا بــه نتایــج تصادفــی
اشــکاالت دیگــر ایــن آزمایشــات بودهاســت .بــرای دیــدن تبییــن کاملــی
از اشــکاالت مقالــه ســرالینی ر.ک«  :لحظـهای از حقیقــت» یا کلکســیونی
از دروغ ،خبرگــزاری ایســنا ،بــه آدرسgoo.gl/XSBu4H :
بنابریــن اختــافنظــر بیــن کارشناســان بــا توجــه بــه حجــم وافــر نظرات
کارشناســی بــه نفــع محصــوالت تراریختــه ،منجــر بــه وضعیــت دوم
میشــود و چــون صدهــا مقالــه علمــی معتبــر ،مراجــع رســمی ملــی و
بینالمللــی و کارشناســان زیســتفناوری کشــاورزی بــه ســامت ایــن
محصــوالت نظــر دادهانــد ،از نظــر عقالیــی بایــد نظــر آنهــا در فهــم
واقعیــت مــاک عمــل قــرارگیــرد نــه ادعاهــای اقلیــت( .بــه بیــان
فقهــی ،ازنظــر عقالیــی ،کاشــفیت نوعیــه نظــرا کثریــت کارشناســان یــک
فــن از واقــع نســبت بــه اقلیــت ،قویتــر اســت و در مقــام تعــارض بیــن دو
کاشــف ،کاشــفی کــه اقــوی باشــد از نــگاه عقــا مقــدم اســت).
بــه عــاوه بررســی منابــع معــدودی کــه در زمینــه خطــر محصــوالت
تراریختــه اظهــار نظــر داشــتهاند نشــان میدهــد ایــن منابــع از نظــر
علمــی و متــد پژوهــش فاقــد اســتانداردهای الزم بــرای اثبــات موضــوع
بــوده و بعضــا بــه جعــل و دســتکاری نتیجــه آزمایشــات و عــدم دقــت و
صحــت در فراینــد ارزیابــی متهــم هســتند.
بنابرایــن عــاوه بــر وجــود مزیــت اکثریت و نیــز پیــروی از اســتانداردهای
قابــل اعتمــاد در پژوهشهــای آزمایشــگاهی انجــام شــده بــه نفع ســامت
محصــوالت تراریختــه ،نظریــات کارشناســی مقابــل دارای نقطــه ضعــف
مهــم از جملــه عــدم دقــت و صحــت هســتند و ایــن نقطــه ضعــف در کنار
اقلیــت مطلــق بــودن ایــن نظریــات ،دلیلــی دیگــر بــر لــزوم معیــار قــرار
گرفتــن نظریــات کارشناســی دال بر ســامت محصــوالت تراریخته اســت.
از نظــر فقهــی نیــز فقهــا در مقــام معارضــه و اختــاف نظــر اهــل خبــره
بــه هــر دو عامــل کیفــی و کمــی توجــه داشــتهاند .بــرای نمونــه در
یکــی از فــروع بــاب اجتهــاد و تقلیــد کــه فــرض بــر اختــاف اهــل خبــره
در تعییــن اعلــم اســت ،نظــر کســانی را کــه خبرویــت بیشــتری دارنــد در
تشــخیص اعلــم مــاک دانســتهاند (توجــه بــه عامــل کیفــی) (تبریــزی،
جــواد؛ دروس فــی مســائل علــم االصــول )170 ،5 ،و در مــوارد دیگــر
نیــز فتــوی بــه لــزوم تبعیــت از اکثــر اهــل خبــره دادهانــد( .عامــل کمــی)
(مجاهــد طباطبایــی ،ســید محمــد؛ مفاتیــح االصــول .)550 ،نتیجــه آنکــه
از نظــر فقهــی و نیــز عقالیــی بــا وجــود اختــاف نظــر کارشناســان ،بایــد
بــه مرجحــات عقالیــی عمــل کــرد .چنانچــه بــا وجــود اختــاف نظــر،
نقطــه مزیــت (مرجــح) بــرای یــک نظــر موجــود نباشــد (کــه البتــه در
ایــن جــا مفــروض نیســت) نظریــات هــر دو دســته کارشناســان از  مقــام
اعتبــار  ســاقط  میشــود و بــه مــواردی  چــون  اصــول  عملیــه ارجــاع

میشــود .توجــه بــه مرجحــات مذکــور در موضــوع بحــث موجــب انتخــاب
ـود.
نظریــات کارشناســی دال بــر ســامت محصــوالت تراریختــه خواهــدبـ 
منبع:ســید محســن شــیرازی ،هفتــه نامــه آســتان
مقــدس امــام خمینــی (س) 22 ،مهــر 1395

یادداشت
افزایش تحمل به شوری گیاهان توسط مهندسی ژنتیک

اســتفاده از ســموم و کودهــای شــیمیایی بــه مــرور زمــان باعــث افزایــش
شــوری خــاک و آب آبیــاری میشــوند .شــوری یکــی از تنشهــای مهــم
غیــر زنــده اســت کــه از طریــق بــر هــم زدن تعــادل یونــی کاهــش
پتانســیل آب و ســمیت یونــی بــر رشــد گیاهــان اثــر میگــذارد ،افزایــش
شــوری نیــز بــا صدمــه بــه گیــاه زراعــی و باغــی باعــث کاهــش عملکــرد
و ســود کشــاورزان خواهــد شــد .از ایــن رو ایــن موضــوع بســیار مــورد
توجــه دانشــمندان قــرار گرفتــه کــه بــا تولیــد گیاهــان مقــاوم بــه شــوری
هــم عملکــرد کشــاورز را بــاال ببرنــد و هــم اینکــه غــذای ســالمتری را
در اختیــار مــردم قــرار دهنــد .مهندســی ژنتیــک نیــز فنــاوری پیشــرفتهای
هســت کــه بــه کمــک دانشــمندان آمــده تــا بــا تولیــد گیاهــان زراعــی
یــا باغــی دارای صفــت مقاومــت بــه شــوری امنیــت غذایــی کشــورها
را تضمیــن کنــد .تنــش شــوری بــه طــور منفــی عملکــرد تولیــدات
کشــاورزی در جهــان را هــم از لحــاظ زیســتی و هــم ســود و بهــره
اقتصــادی تحــت تاثیــر قــرار میدهــد .بــه عــاوه گیاهــان زراعــی بایــد
دارای ایــن توانایــی باشــند کــه در محیطهایــی بــا درجــه شــوری بــاال
بتواننــد عملکــرد پایــدار و تولیــدات رضایــت بخشــی را داشــته باشــند.
مقاومــت بــه شــوری و پایــداری عملکــرد تحــت کنتــرل تعــداد زیــادی
از ژنهــا اســت کــه ایجــاد آن در گیاهــان زراعــی بســیار مشــکل اســت.
مقاومــت بــه نمــک در بســیاری از گیاهــان نمــک دوســت و غیــر
نمــک دوســت بــا مقاومــت پروتوپالســمی بــه شــوری ارتبــاط دارد،
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بــرای تحقــق تحمــل بــه شــوری بایــد از آســیب جلوگیــری شــود و
یــا از شــدت آن کــم شــود .گیــاه آرابیدوپســیس(  )Arabidopsisاخیــرا
بــه عنــوان یــک مــدل بــرای مطالعــه تحمــل بــه شــوری مشــخص
شــده اســت .سیســتم آرابیدوپســیس بــه محققــان ایــن امــکان را
میدهــد کــه بــا دارا بــودن ژنهــای مقــاوم بــه شــوری ،بیشــتر
عکسالعملهــا را در گیاهــان تجزیــه و تحلیــل کننــد .انتقــال ژن
پیروفســفاتاز واکوئلــی از گیــاه آرابیدوپســیس بــه گوجهفرنگــی رقــم
ارومیــه بــا اســتفاده از پالســمید دوگانــه  pPZPو از طریــق آگروباکتریــوم
در جهــت افزایــش تحمــل آن بــه شــوری انجــام شــده اســت.

نقدی بر مصوبه مجلس درباره تولید محصوالت تراریخته /ناخرسندی
پژوهشگران

همچنیــن طــی تحقیقــی ،شناســایی ژنهــای درگیــر و تعییــن الگوهــای
بیــان آنهــا در پاســخ بــه تنشهــا و درک عملکــرد آنهــا در ســازگاری بــا
تنــش ،بســتر الزم را بــرای یافتــن راهکارهایــی کارآمدتــر بــرای افزایــش
تحمــل بــه تنــش فراهــم خواهــد ســاخت .گیاهــان دارای ژن مقــاوم بــه
شــوری ،از راهکارهــای گوناگونــی بــرای از بیــن بــردن اثــرات مخــرب
خاکهــای شــور اســتفاده میکننــد .از مهمتریــن ایــن اثــرات ،ســمیت
یــون کلریــد در غلظتهــای بــاال و تنــش اســمزی اســت .پژوهشــگران
دانشــگاه  Wuerzburgآلمــان ،در یــک پــروژه بینالمللــی کشــف
راهکارهــای گیاهــان بــرای غلبــه بــر تنــش شــوری کــه بــا همراهــی
پژوهشــگران عربســتان و اســپانیا اجــرا میشــود ،دو ناقــل آنیونــی جدیــد
کشــف کردنــد کــه در تنظیــم نســبت نیتــرات بــه کلریــد در ترکیــب
شــیره خــام نقــش دارنــد .گیــاه بــا کنتــرل ورود آنیونهــا در قســمت
پریســیکل (دایــره محیطیــه) میتواننــد تــا حــدی از ورود کلریــد ســمی
جلوگیــری کننــد.

مجلــس شــورای اســامی در جریــان تصویــب قانــون برنامــه ششــم
توســعه و متاثــر از جنجــال ســازی معــاون ســابق وزیرناکارآمــدی جهــاد
کشــاورزی دولــت اول محمــود احمــدی نــژاد یعنــی آقــای شــاعری
رئیــس وقــت کمیســیون کشــاورزی مصوب ـهای را بــه تصویــب رســاند
کــه در چارچــوب قانــون ایمنــی زیســتی تولیــد محصــوالت تراریختــه
و واردات آ« در طــوی ایــن برنامــه ممنــوع خواهــد بــود .کارشناســان
معتقدنــد کــه آنچــه امــروز در قانــون برنامــه ششــم نوشــته شــده پــس
از تصویــب در صحــن علنــی مــورد تغییــر قــرار گرفتــه اســت و بــه طــور
کل غیــر قابــل فهــم و برداشــت صحیــح اســت و در صــدد درخواســت
از رئیــس محتــرم مجلــس شــورای اســامی بــرای رســیدگی بــه ایــن
موضــوع هســتند.
گرچــه ایــن مصوبــه و نیــاز بــه اخــذ مجــوز از مراجــع قانونــی و رعایــت
مقــررات و موازیــن ملــی و بینالمللــی بــرای کشــت ،تولیــد و واردات
محصــوالت ترایختــه موضــوع جدیــدی نیســت و متخصصــان ایــن حــوزه
نیــز از آن اســتقبال میکننــد امــا نحــوه فعالیــت ســوال برانگیــز برخــی
گروههــا بــرای مخالفــت بــا محصــوالت تراریختــه و تاثیــر پذیــری
برخــی مســئولین و نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی از آنهــا نگــران
کننــدهاســت.
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متاســفانه فعالیــت شــدید رســانهای تعــدادی از مخالفــان محصــوالت
تراریختــه و وارد شــدن مســائل سیاســی ،ســازمانی و شــخصی بــه یــک
موضــوع علمــی ،نگرانــی جامعــه علمــی کشــور را موجــب شــده اســت  
قانونــی بــرای ایمنــی زیســتی وجــود داشــته و چنــد ســال از تصویــب
گذشــته اســت ولــی متاســفانه باوجــود تصویــب ،ایــن قانــون مدتهــا
اســت کــه بــه دلیــل مخالفتهــای زئیــس ناکارآمــد ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت اجرایــی نمیشــود .مصوبــه جدیــد از ســه جنبــه قابــل
تامــل اســت :نخســت اینکــه موضــوع دریافــت مجــوز در مــاده  2قانــون
ایمنــی  زیســتی  مصــوب  مجلــس شــورای اســامی  وجــود داشــته        
و نیـــازی  بــه مصوبــه جدیـــد نبــوده و اصـــو ًال قانون گـــذاری  مجـــدد

اســتفاده از مهندســی ژنتیــک در جهــت غلبــه بــر مشــکالت و موانــع
تولیــد نظیــر تنشهــای زیســتی و غیــر زیســتی میتوانــد مفیــد واقــع
شــود .مهندســی ژنتیــک شــامل اســتفاده از هــر تکنیکــی از سیســتمهای
بیولوژیکــی ،ارگانیســم زنــده و یــا مشــتقات آنهــا بــه منظــور ایجــاد و
تغییــر فرآوردههــا جهــت مصــارف خــاص میباشــد .ایــن مفهــوم
تکنولــوژی دی.ان.ای نوترکیــب ،نظیــر مهندســی ژنتیــک بــرای تولیــد
ارگانیســمهای تراریختــه را شــامل میشــود.
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منطقــی نیســت .دوم اینکــه بــا اجبــار بــه رعایــت موازیــن بینالمللــی
غیــر الــزامآور کــه برخــی از آنهــا در راســتای منافــع ملــی کشــور نیســت،
اســتقالل کشــور بــا چالــش مواجــه میشــود و نکتــه آخــر ایــن اســت
کــه رعایــت ایــن موازیــن بینالمللــی موجــب تفــوق وارد کننــدگان بــر
تولیــد کننــدگان میشــود چــون آنهــا بــه راحتــی میتواننــد مجوزهــای
ت آوردنــد در حالــی کــه دشــمنان میتواننــد بــه
بینالمللــی را بــهدس ـ 
راحتــی مــا را از دســتیابی بــه ایــن مجوزهــا بازدارنــد.
دشــمنان پیشــرفت کشــور حتــی در داخــل کشــور هــم میتواننــد بــا
توســل بــه روشهــای بــه ظاهــر قانونــی و حتــی غیــر قانونــی ،صــدور
مجــوز ملــی را نیــز بــا ایجــاد موانعــی ســخت و دشــوار همــرا ه کننــد و
ایــن موضــوع یکــی از مشــکالت بــزرگ شــرکتهای دانــش بنیــان در
کل حــوزه زیســت فنــاوری میباشــد.
بــا وجــود واردات ایــن گونــه محصــوالت در بیــش از یــک دهــه گذشــته
بــه عنــوان خــوراک دام ،روغــن و حتــی غــذای کــودکان ،مخالفتهــا از
زمــان اعــام کشــت محصــوالت تراریختــه در کشــور بــاال گرفتــهاســت
و طــی تمــاس برخــی مخالفــان بــا نماینــدگان ســعی شــد کــه توانمنــدی
ایــن فنــاوری و دســتاوردهای محققــان کشــور زیــر ســوال بــرود و حــال
پــس از اعــام ورود قریــب الوقــوع چنــد محصــول حاصــل دســترنج
دانشــمندان ایرانــی بــه بــازار ،مخالفــان بــرای جلوگیــری از ایــن اتفــاق
تــاش خــود را شــروع کردهانــد.
یکــی از مشــکالت ایــن حــوزه ،اظهــارنظــر افــراد غیــر متخصــص
و دخالــت نهادهــای غیــر مســئول در آن اســت و در صــورت اظهــار
نظــر برخــی افــراد مــورد وثــوق جامعــه از جملــه نماینــدگان مجلــس
شــورای اســامی و مســئولین نهادهــای ارزشــی ،تحــت تاثیــر
گروههــای مخالــف بــا ارائــه اطالعــات غلــط و ایجــاد نگرانــی کاذب
بــدون مســتندات علمــی و بــا ذکــر احتمــاالت در آینــده نامعلــوم،
نتایــج زحمــات و دســتاوردهای بیــش از ده ســال گذشــته دانشــمندان
کشــورمان و ســرمایهگذاریهای انجــام شــده در ایــن زمینــه
نمیتوانــد بــه محصــول و خدمــات تبدیــل شــود تــا مــردم میهنمــان
از آن اســتفاده کننــد .واضــح اســت کــه هــر گونــه محصــول تراریختــه
ماننــد داروهــای تولیــدی یــا وارداتــی بایــد از نظــر ســامت تاییدیــه
معتبــر داشــته باشــد و قوانیــن مرتبــط در ایــن زمینــه مشــخص هســتند.
خوشــبختانه بــا درایــت مســئولین وقــت وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی در زمینــه تولید داروهــای نوترکیــب ،مخالفان پیشــرفت
کشــور موفــق نبودنــد و در حــال حاضــر شــاهد حضــور انــواع داروهــای
بــا ارزش حاصــل از زیس ـت فنــاوری در بــازار ،اشــتغال فارغالتحصیــان
در شــرکتها و درآمدزایــی در ایــن حــوزه هســتیم؛ امــری کــه متاســفانه
بــا ایجــاد موانــع مختلــف در حــوزه زیســت فنــاوری کشــاورزی شــاهد
آن نیســتیم و احتمــا ًال بــا ایــن گونــه اقدامــات بــه نخواهیــم رســید.
از دیــدگاه صاحــب نظــران حــوزه زیســت فنــاوری ،مســئولین و افــراد
مــورد اعتمــاد مــردم میبایســت مواظــب گفتههــا و اظهارنظرهــای
خــود و همچنیــن قوانینــی کــه در حوزههــای تخصصــی و علمــی
تصویــب میکننــد باشــند ،زیــرا کــه یــک اظهــار نظــر یــا یــک مصوبــه
بــه ظاهــر معمولــی ،ممکــن اســت بــه قیمــت محرومیــت کشــور از
یــک فنــاوری بــرای مدتهــای طوالنــی شــود و زمانــی کــه بــرای

دســتیابی مجــدد بــه آن تــاش شــود ،شــاید خیلــی دیــر باشــد ،هماننــد
آنچــه در انــرژی هســتهای اتفــاق افتــاد .در ایــن مصوبــه نیــز ،بــه جــای
بــار معنایــی ممنوعیــت تــا کســب مجــوز ،عبــارت «تولیــد بــا کســب
مجوزهــای الزم و تاییــد ســامت مجــاز اســت» بســیار خوشــایندتر و
امیدوارکنندهتــر و در جهــت حمایــت از تولیدکننــده داخلــی مــی بــود.
همفکــری و گرفتــن مشــاوره از متخصصــان واقعــی و صالــح ایــن حــوزه
نــه افــرادی کــه منافــع خاصــی مثــل فــروش محصــوالت گــران قیمــت
و ناســالم جایگزیــن تراریختــه یــا واردات مــوازی تولیــدات داخلــی را
دارنــد ،شــرط اولیــه رســیدن بــه تصمیــم درســت و اعــام موضــع در
ایــن زمینــه اســت.
ایــن نــوع رفتــار بــا زیســت فنــاوری کشــاورزی بــر روی نســل جــوان
محقــق و پژوهشــگر تاثیــر مخــرب و وحشــتناکی گذاشــته و جــو یــاس
و نــا امیــدی را درمیــان ایــن محققــان بــر جــای میگــذارد ،چــرا
کــه جلــوی چشــم خــود میبیننــد کــه بــه محــض رســیدن زمــان
بهرهمنــدی از نتایــج تحقیقــات دانشــمندان طــراز اول کشــور ،جلــوی
آن گرفتــه میشــود ،پــس در آینــده هــم بــا آنهــا احتمــا ًال همیــن رفتــار
صــورت خواهدگرفــت .همچنیــن بــازار کار احتمالــی ایــن محققــان نیــز
بــا ایــن گونــه مصوبــات تحــت تاثیــر جــدی قــرار خواهــدگرفــت.
ضمــن احتــرام بــه کســانی کــه بــه طــور علمــی و در فضایــی آرام دربــاره
ایــن موضــوع ابــراز مخالفــت میکننــد امــا هــدف برخــی گروههــای
مخالفــان عقــب نگــه داشــتن کشــور در زمینــه تولیــد محصــوالت
تراریختــه اســت .دعواهــای برخــی مخالفــان در زمینــه محصــوالت
تراریختــه شــخصی و برخــی دیگــر جناحــی اســت؛ ایــن دعواهــا بــه
نتیجــه مطلــوب نخواهــد رســید و جــز اینکــه تحقیقــات محققــان و
صنایــع را تحــت تاثیــر قــرار دهــد نتیجــه دیگــری نخواهــد داشــت.
مســئولین بلنــد پایــه کشــور بایــد دو گروهــی کــه در ایــن حــوزه مقابــل
هــم قــرار دارنــد را بســنجند ،آیــا چنــد هــزار دانشــمند و متخصــص
داخلــی کــه بــا حداقــل امکانــات موجــود ،دالورانــه بــر مشــکالت غلبــه
کردهانــد و محصــوالت داخلــی را آمــاده ورود بــه بــازار کردهانــد ،را
میخواهنــد ناامیــد کننــد؟ آیــا اعــام نظــر صریــح ســازمانهای معتبــر
بینالمللــی مثــل ســازمان بهداشــت جهانــی ،اتحادیــه اروپــا و وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی کشــورمان ونهایتــ ًا انجمنهــای
علمــی معتبــر کافــی نیســت کــه نماینــدگان محتــرم چنــد شــخص
خــاص و نهادهــای غیــر متخصــص و متضــرر از ارائــه محصــوالت
تراریختــه بــه بــازار را مــورد مشــورت قــرار میدهنــد؟ آیــا احتمــاالت و
توهــم ایجــاد مشــکل احتمالــی در آینــده بــر مســتندات علمــی و تاییــد
صاحبنظــران و متخصصــان ارجــح اســت؟ بــه نظــر میآیــد مجــادالت
سیاســی در زمینــه دســتیابی کشــور بــه یــک فنــاوری ارزشــمند و تولیــد
همــراه بــا نظــارت نبایــد زمینــه ســاز تصمیمســازی شــود.
پیشــنهاد مشــخص بخــش قابــل توجهــی از متخصصــان ایــن حــوزه ایــن
اســت کــه در دام کســانی کــه بــا هیاهــوی رســانهای میخواهنــد کشــور
را از یــک فنــاوری محــروم کننــد ،نبایــد افتــاد .بــرای تصمیمگیــری
درســت ،بایــد منافــع ملــی را در نظــر گرفــت .بایــد در محیطــی آرام،
خادمــان  واقعــی کشــور بــا بحــث و  بررســی در ایــن  زمینــه تصمیــم
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بگیرنــد و نبایــد ادبیــات جنگــی و تــوام بــا دشــمنی جایگزیــن
اســتداللهای منطقــی و علمــی را در ایــن موضــوع شــود .گرچــه
دانشــمندان ایــن کشــور رزمنــدگان جهــاد علمــی کشــور هســتند و بعــد از
انجــام امــور علمــی و ارائــه دســتاوردهای خــود در ایــن زمینــه ،علیرغــم
مشــغله فــراوان ،در جبه ـهای دیگــر نیــز میجنگنــد تــا نگذارنــد جلــوی
پیشــرفت کشــور گرفتــه شــود ،امــری کــه مخالفــان متعصــب تراریختــه
باعــث آن هســتند.
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سهم بیوتکنولوژی در سالمت بشر
اخیــرا گزارشهــا و تحقیقــات زیــادی در خصــوص نیــاز بــه تغییــرات
اساســی در سیســتم غــذای جهــان بــه ثبــت رســیده اســت .امــروزه رژیــم
غذایــی مــردم تغییــر کــرده و تقاضــا بــرای مصــرف گوشــت و غذاهــای
پــر کالــری بــاال رفتــه اســت ،بنابرایــن بــا توجــه بــه رشــد فزاینــده
جمعیــت ،صنعــت کشــاورزی بایــد جوابگــوی نیــاز غذایــی انســانها باشــد.
همزمــان بــا ایــن نــرخ بــاالی جمعیــت و تقاضــا ،یکــی از مهمتریــن
وظایــف ایــن صنعــت بــه حداقــل رســانیدن تاثیــرات زیســت محیطــی
ناشــی از فعالیتهــای کشــاورزی اســت.
کشــاورزی ارگانیــک بــه عنــوان یــک سیســتم کشــاورزی بــا هــدف
تولیــد غــذا و بــه حداقــل رســانیدن تاثیــرات منفــی بــر اکوسیســتمها،
انســانها و حیوانــات اغلــب بــه عنــوان یــک راه حــل پیشــنهاد شــده
اســت .بــا ایــن حــال منتقــدان اســتدالل میکننــد کــه تولیــد
محصــول از طریــق کشــاورزی ارگانیــک بســیار پاییــن اســت و
بنابرایــن بــرای تولیــد میــزان محصــول یکســان در مقایســه بــا ســایر
روشهــای مرســوم و متــداول کشــاورزی مثــل اســتفاده از ســموم و
آفــت کشهــا ،نیــاز بــه ســطح بیشــتری از زمیــن هســتند .از طرفــی
افزایــش فعالیتهــای کشــاورزی مســتلزم جنــگل زدایــی و افزایــش
بیابانزایــی و کاهــش تنــوع زیســتی اســت ،کــه ایــن مــوارد از
مهمتریــن پیامدهــای منفــی کشــاورزی ارگانیــک ذکــر شــده اســت.
اگرچــه تولیــدات تنهــا بخشــی از مزایــای اجتماعــی ،اقتصــادی و

اکولوژیکــی اســت کــه از فعالیتهــای کشــاورزی بــه دســت میآیــد ،بــا
ایــن حــال تولیــد بــاال بــه عنــوان پایــه و اســاس امنیــت غذایــی پایــدار
در ســطح جهــان پذیرفتــه شــده اســت .بــا توجــه بــه رشــد فزاینــده
جمعیــت جهــان کــه پیشبینــی میشــود تــا ســال  2030بــه حــدود
هفــت بیلیــون نفــر برســد ،بــه طــور طبیعــی نیــاز بــه افزایــش مصــرف
مــواد غذایــی ،بویــژه محصــوالت کشــاورزی ،کشــاورزان را بــر آن
داشــت تــا از تمامــی روشهــا بــرای افزایــش میــزان محصــوالت خــود
اســتفاده کننــد ،بنابرایــن کشــاورزی ســنتی بــه عنــوان یــک راهــکار در
جهــت تامیــن نیــاز جمعیــت رو بــه افزایــش جهــان مطــرح شــد .یکــی از
روشهــای مرســوم در کشــاورزی ســنتی اســتفاده از ســموم آفتکــش
بــرای محافظــت از محصــوالت و کاهــش از بیــن رفتــن محصــوالت
کشــاورزی توســط آفتهــا اســت .امــا آنچــه ایــن روش را بــای
جــان خــود انســان کــرد پیشــی گرفتــن کشــاورزان در مصــرف ســموم
شــیمیایی بــود کــه همچــون تیغــی تیــز و دولبــه هــم بــر پیکــر محیــط
زیســت وهــم ســامتی انســان ضربــات مهلکــی وارد کــرد .ایــن حقیقــت
قابــل کتمــان نیســت کــه کودهــا و آفتکشهــا نقــش مهــم و موثــری
را در از بیــن بــردن آفــات و افزایــش محصــوالت کشــاورزی دارنــد ،امــا
متاســفانه از نتایــج منفــی و مخربــی هــم کــه اســتفاده از آفتکشهــا
بــر ســامت انســان و محیــط زیســت میگــذارد نیــز نمیتــوان غافــل
شــد .آفتکشهــا و مــواد دارویــی مربــوط بــه گیاهــان از مــواد
شــیمیایی و مــواد ســمی ســاخته میشــوند .همچنیــن بــا توجــه بــه
اینکــه هــدف اصلــی در ســاختن ایــن مــواد در واقــع مقابلــه بــا آفــت
و بیماریهــای گیاهــی اســت ،کمتــر بــه تاثیــرات مصــرف آن روی
محیــط توجــه شــده اســت  .بــه دلیــل پایــداری و عــدم تجزیــه شــدن
ســریع آفتکشهــا و عــدم بازگشــت کاملشــان بــه چرخــه حیــات،
آســیب  زیــادی  بــه محیطزیســت و حیــات موجــودات وارد میکنــد.
اکنــون تــاش میشــود بــا اســتفاده از فناوریهــای زیســتی و علــم
ژنتیــک بــا اصــاح ژنتیکــی ،گیاهــان را بــه برخــی آفتهــا ،ویروسهــا
و بیماریهــای مختلــف گیاهــی مقــاوم ســازند .بــا دســتیابی کامــل و
درســت بــه چنیــن روشــی دیگــر نیــاز نیســت کــه از آفتکشهــای
ســمی بــرای مقابلــه بــا بیماریهــا اســتفاده کــرد.
بدینســان در اواخــر قــرن  21بشــر بــا دســتیابی بــه فنــاوری
نویــن و مهندســی ژنتیــک بــه راهکارهــای نوینــی در جهــت حــل
بســیاری از مشــکالت ســامت و معیشــت انســان دســت یافــت.
در ســایه دســتیابی بــه داروهــای نوترکیــب حاصــل از مهندســی
ژنتیــک ،دانشــمندان موفــق بــه غلبــه بــر مهلکتریــن عامــل
مــرگ میلیونهــا انســان در جهــان یعنــی ســرطان شــدند.
طبــق آمــار و اخبــار مســتند علمــی از ســوی ســازمانهای بیــن المللــی،
ارتبــاط بیــن بــروز ســرطانهای رحــم و علفکــش آترازیــن بــه طــور
کامــل اثبــات شــده اســت و همچنیــن ارتبــاط مثبــت و معنــی داری
بیــن بیماریهــای شــایع عصــر جدیــد  مثــل پارکینســون ،اتیســمMS ،
بــا میــزان مصــرف ســموم آفتکــش شــیمیایی در اکثــر تحقیقــات
بــه اثبــات رســیده اســت ،لــذا دانشــمندان بــه صرافــت افتادنــد تــا از
مهندســی ژنتیــک در جهــت کاهــش مصــرف کــود و ســم اســتفاده
کننــد .بنابرایــن بــا اســتفاده از مهندســی ژنتیــک و انتقــال ژنهــای
مقــاوم بــه انــواع آفــات و بیماریهــا گیاهــان را بــه طــور طبیعــی در
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آفــات مصــون کردنــد بــدون اینکــه از ســم یــا کودهــای خطرنــاک و
ســرطانزا اســتفاده کننــد .بــه گــزارش وزارت بهداشــت ،عامل حــدود 40
درصــد ســرطانها در کشــور اســتفاده از ســموم آفتکــش و کودهــای
شــیمیایی اســت .در ایــران حــدود  80هــزار نفــر مبتــا بــه ســرطان
ســاالنه داریــم کــه  35هــزار نفــر آن بــه علــت ســموم کشــاورزی اســت.
حــال کــه دانشــمندان بــا تحقیقــات بســیار موفــق بــه یافتــن راهــی در
جهــت اســتفاده کمتــر یــا اســتفاده نکــردن از ســموم خطرناک کشــاورزی
هســتند ،متاســفانه عــدهای کــه منافــع مالــی بســیاری از طریــق واردات
کــود و ســم بــه جیــب خــود میزننــد بــا اشــاعه اخبــار کــذب و ایجــاد
وحشــت در اذهــان عمــوم تنهــا بــه تامیــن منافــع خــود میپردازنــد .بــه
هــر حــال بــا صــرف کمتریــن وقــت و هزینــه میتــوان بــه مســتندات
علمــی بســیاری در خصــوص ســرطانزا بــودن ســم و کــود دســت یافــت
در حالــی کــه طــی دو دهــه اخیــر کــه از تحقیــق ،تولیــد و مصــرف
محصــوالت مهندســی شــده ژنتیکــی میگــذرد هیــچ مــدرک مســتند
علمــی دال بــر تاثیــر منفــی ایــن محصــوالت بــر ســامت انســان و
محیــط زیســت ارائــه نشــدهاســت .برخــی نگــران آن هســتند کــه
غذاهــای اصــاح شــده ژنتیکــی ممکــن اســت بــرای ســامت انســان
مضــر باشــند؛ امــا تاکنــون هیــچ اطالعاتــی کــه از ایــن نظریــه دفــاع
کنــد ارائــه نشــدهاســت .در آمریــکا کــه بســیاری از غذاهــای فــرآوری
شــده شــامل ترکیباتــی از محصــوالت اصــاح شــده ژنتیکــی هســتند،
هنــوز هیــچ کــس دچــار مشــکالت ناشــی از اصــاح ژنتیکــی نشــده
اســت .بعضــی تصــور میکننــد اصــاح ژنتیکــی بــرای محیــط مضــر
اســت .امــا ایدهآلگرایــی در کشــاورزی مشــکلی را حــل نمیکنــد.
مــردم نیــاز بــه راهحلهایــی دارنــد کــه کمتریــن اثــر بــد را بــرای
آنهــا بــه همــراه داشــته باشــد .در هــر حــال بیشینهســازی تولیــد و
بهــرهوری زمینهــای کشــاورزی بســیار بهتــر از زیــر کشــت بــردن
زمینهــای بیشتــر اســت تــا بتــوان محصــول بیشتــری تولیــد
کــرد .برخــی میگوینــد اصــاح ژنتیکــی خطــرات زیــادی دارد ،امــا
نمیتواننــد بگوینــد ایــن خطــرات واقعــا چــه هســتند؟! بــه هــر حــال
مــا بــه روشهــای جدیــد و فناوریهــای بــه روزی نیــاز داریــم تــا
بتوانیــم نیــاز روز افــزون انســان را پاســخ دهیــم و اســتفاده از اصــاح
ژنتیکــی نیــز یکــی از ایــن روشهــا خواهــد بــود .لــذا امیــد اســت کــه بــا
اســتفاده از فنــاوری نویــن و مهندســی ژنتیــک در آینــدهای نــه چنــدان
دور از آلودگــی زیســت محیطــی کــه در راســتای کشــاورزی بــه محیــط
وارد میشــود در امــان باشــیم.
درحالیکــه همچنــان نگرانیهــا در مــورد خطــرات احتمالـی محصــوالت
اصــاح شــده ژنتیکــی (تراریختــه) بــر ســامت انســان و محیطزیســت
ی وجــود دارد ،تحقیقــات گســتردهای در
و بــه طــور خــاص تنــوع زیســت 
اغلــب کشــورهای توســعه یافتــه نظیــر ســوئیس صــورت گرفتــهاســت.
دادههــا و یافتههــا حاک ـی از آن اســت کــه تاکنــون هیــچ گونــه ســند
علم ـی معتبــر در مــورد تاییــد تاثیــر مخــرب محصــوالت دســت ورزی
شــده ژنتیــک بــه دســت نیامــده اســت .بــه نظــر نگارنــده ،زمانـی کــه ما
در مــورد خطــرات محصــوالت اصــاح شــده ژنتیکــی بحــث میکنیــم
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه انتخــاب واقعــی بــرای کشــاورز و
مصرفکننــده نبایــد بیــن ایــن باشــد کــه آیــا محصــوالت تراریختــه صــد
در صــد امــن هســتند یاصــد در صــد مضــر؟ انتخــاب واقعــی بایــد بیــن

محصــوالت تراریختــه و حضــور آفــت و علفهــای هــرز تحــت مدیریــت
کنونــی در زمینهــای کشــاورزی باشــد .یعنــی یــا بایــد محصــوالت
تراریختــه را بپذیریــم یــا آفــت و علفهــای هــرز مــزارع را .بایــد
مقایســه شــود بیــن اینکــه مطابقــت بــا تکنولــوژی خطرســازتر اســت
یــا ریســک و خطــر عــدم مطابقــت بــا تکنولــوژی؟بنابرایــن شایســته
اســت مزایــا و معایــب اســتفاده از بیوتکنولــوژی بــا فعالیتهــای کنونـی
و اســتفاده از آفتکشهــا و علفکشهــا مقایســه شــود تــا مشــخص
شــود کــه کــدام وزنــه ســنگینتر اســت؟ خوشــبختانه بعــد از  25ســال،
بــه نظــر میرســد سیاســتمداران توجــه جدیتــری بــه روشهــای نویــن
بــرای تامیــن مایحتــاج غذایــی پیــدا کردهانــد .ریاســت جمهــوری در
آخریــن بیانــات خــود بــر اســتفاده از فنــاوری نویــن تاکیــد داشــتند»
امــروزه اســتفاده از فناوریهــای بیوتکنولــوژی مهندســی ژنتیــک نــه
تنهــا یــک ضــرورت بلکــه انتخابــی هوشــمندانه و آگاهانــه بــرای حــل
معضــات غذایــی و بهداشــتی و محیــط زیســتی کشــور محســوب
میشــود کــه غفلــت در دســتیابی و اســتفاده از ایــن فناوریهــا بــه
یقیــن میتوانــد موجــب شــماتت مــا توســط نســل آینــده شــود» .از
اهمیــت اســتفاده از فنــاوری نویــن و علــوم مهندســی ژنتیــک همیــن
نکتــه کافــی اســت کــه دولــت در برنامــه ششــم توســعه در صفحــه 360
از ایــن برنامــه بــا تاکیــد بــر «تولیــد انبــوه و تجــاری ســازی محصــوالت
تراریختــه (اصــاح ژنتیکــی) بــا اولویــت برنــج و پنبــه» بــر تصویــب
سیاس ـتهای کالن بــرای تولیــد ایــن محصــوالت پافشــاری میکنــد.
منبــع :الهــام باقــری راد ،روزنامــه آفتــاب یــزد 13 ،مهــر
1395
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خبر
ل در
پیشــرفت بیوتکنولوژیکــی ایــران از محورهــای قابــل قبــو 
گــزارش آنکتــاد
دبیــر ســتاد توســعه زیس ـتفناوری معاونــت علم ـی و فنــاوری ریاس ـت
جمهــوری گفــت :یکــی از محورهــای مهــم اشــاره شــده در گــزارش
مــرور سیاســتهای علــم ،فنــاوری و نــوآوری جمهــوری اســامی
ایــران ،گــزارش پیشــرفتهای قابــل توجــه بیوتکنولوژیــک در کشــور
اســت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری ،مصطفــی قانعــی ،دبیــر ســتاد توســعه
زیســت فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا اشــاره
بــه گــزارش مــرور سیاس ـتهای علــم ،فنــاوری و نــوآوری جمهــوری
اســامی ایــران اظهــار کــرد :از حوزههــای خوبــی کــه بــر اســاس
گــزارش ارائــه شــده پیشــرفتهای مناســبی در آن داشــتهایم ،حــوزه
نانــو و بیوتکنولــوژی اســت کــه بایــد از ایــن ظرفیتهــای خــوب بهــره
بیشــتری ببریــم.
وی افــزود :الزم بــه ذکــر اســت کــه در فصــل چهــارم ایــن گــزارش،
بــه نظــام نــوآوری در حــوزه بیوتکنولــوژی پرداختــه شــدهاســت .در ایــن
بخــش از گــزارش آنکتــاد ،معرفــی اولیــه ،تاریخچــه توســعه بیوتکنولوژی
در ایــران ،سیاســتگذاریهای توســعه بیوتکنولــوژی ،شــکلگیری نظــام
نــوآوری بیوتکنولــوژی و زیرگروههــای بیوتکنولــوژی آورده شــده و در
انتهــا توصیههایــی در ایــن خصــوص ارائــه شدهاســت.
بــه گفتــه قانعــی ،پیشــرفتهای حــوزه بیوتکنولــوژی ایــران در ایــن
چنــد ســال قابــل قبــول بــوده؛ البتــه هنــوز تــا نقطــه ایــدهآل فاصلــه
داریــم؛ ولــی میتوانیــم بــه شــرایط بهتــری نیــز دســت یابیــم.
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پیشــرفت بیوتکنولوژیکــی ایــران از محورهــای قابــل رئیــس
انجمــن ژنتیــک پزشــکی ایــران :حقوقدانــان از ژنتیــک حمایــت
کننــد

رئیــس انجمــن ژنتیــک پزشــکی ایــران بــا اشــاره بــه ضــرورت رفــع
برخــی از ابهامــات حقوقــی فعالیتهــای حــوزه ژنتیــک،گفــت :عــدم
وجــود حمایــت حقوقــی شــفاف از جملــه دغدغههــای حــوزه ژنتیــک
در کشــور اســت.
ســید محمــد اکرمــی در حاشــیه چهارمیــن کنگــره بینالمللــی حقــوق
ژنتیــک کــه بــه میزبانــی دانشــگاه یــزد برگــزار شــد ،در گفتگــوی
اختصاصــی بــا ایســنا بــا اشــاره بــه ضــرورت برگــزاری دورههــای
موضوعــات بیــن رشــتهای ،اظهــار کــرد :علــم ژنتیــک پزشــکی بــا
ســرعت زیــاد در حــال گســترش اســت و اگــر اســاتید مربــوط بــه دو
رشــته حقــوق و ژنتیــک بــا یکدیگــر هماهنــگ نباشــند احتمــال اینکــه
هــر کــدام از مســیر درســت خــود منحــرف شــوند بســیار زیــاد اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ژنتیــک پزشــکی بــا ســامت انســانها
ارتبــاط اجتنابناپذیــری دارد ،گفــت :دســتاوردهای علــم
ژنتیــک بــه دلیــل تأثیــرات مختلفــی کــه بــر فــرد ،خانــواده
و جامعــه دارد مــورد توجــه بیشــتری قــرار گرفتــه اســت.
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رئیــس انجمــن ژنتیــک پزشــکی ایــران در ادامــه افــزود :بســیاری از
کشــورها تــا قبــل از اینکــه وارد رشــته تخصصــی خاصــی بشــوند ،مســائل
حقوقــی ،اخالقــی ،علمــی و مذهبــی مربــوط بــه آن رشــته را حــل و فصــل
و پیــش میبرنــد.

وی در ادامــه گســتره قومیتــی ایــران را از جملــه ویژگیهــای ایــن کشــور
در حــوزه پیشــرفت بیــش از پیــش علــم ژنتیــک دانســت و خاطرنشــان
کــرد :خوشــبختانه ایــران اســامی نســبت بــه کشــورهای منطقــه در
بحــث علــم ژنتیــک پزشــکی ،شــرایط بســیار مطلوبتــری دارد.

اکرمــی بــا اشــاره بــه ضــرورت توجــه بــه مباحــث حقوقــی ژنتیــک توســط
حقوقدانــان ،تصریــح کــرد :در بســیاری از کشــورهای دنیــا دپارتمانهــای
حقــوق ایجــاد شــده در کنــار آزمایشــگاههای ژنتیــک در حــال فعالیــت
هســتند و ایــن اقدامــی ارزشــمند در ایــن حــوزه اســت.

ایــن مقــام مســئول در پایــان بــر گســترش فعالیتهــا و پژوهشهــای
بیــن رشــتهای در حــوزه ژنتیــک بــا هــدف افزایــش فارغالتحصیــان علــم
ژنتیــک ،ترویــج علــم و ســاده بیــان کــردن علــم ژنتیــک بــرای اقشــار
مختلــف جامعــه بــه ویــژه در مــدارس را از جملــه راهکارهــای جــذب
اعتمــاد و آگاهســازی آحــاد جامعــه در مــورد علــم ژنتیــک دانســت.

وی بحــث و گفتگــوی مشــترک بیــن اســاتید رشــتههای حقــوق ،اخــاق
و الهیــات را از جملــه راهکارهــای توســعه بیــش از پیــش علــم ژنتیــک در
ابعــاد مختلــف دانســت و بیــان کــرد :اســتفاده از اســاتید حقــوق و ژنتیــک
بــه صــورت همزمــان یکــی از ضرورتهــای آمــوزش و تبییــن راهــکاری
ترویــج فرهنــگ ژنتیــک در دانشــگاهها اســت.
رئیــس انجمــن ژنتیــک پزشــکی ایــران در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود بــا بیــان ایــن کــه حجــم علــم ژنتیــک هــر پنــج ســال ،دو برابــر
میشــود ،اظهــار کــرد :گســترش و ســرعت تشــخیص بیماریهــای
ژنتیکــی و دســتگاههای در اختیــار حجــم اطالعــات ایــن حــوزه را روز بــه
روز افزایــش میدهــد.
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رئیــس انجمــن ایمنــی زیســتی ایــران :فناوریهراســان
علیــه محصــوالت تراریختــه شبههســازی میکننــد

ایــن مقــام مســئول بحثهــای کمــک بــاروری ،ژنتیــک ســرطان ،دوپینــگ
ژنتیکــی و بحــث مــواد غذایــی تراریختــه را از جملــه دغدغههــای حــوزه
ژنتیــک پزشــکی عنــوان کــرد و ادامــه داد :ایــران اســامی در مســائل
حقوقــی و اخالقــی مرتبــط بــا رشــتههای مختلــف پزشــکی توفیقــات
مطلوبــی داشــتهاســت.
اکرمــی تعییــن حمایتهــای حقوقــی را از دیگــر ضرورتهــای حــوزه
ژنتیــک دانســت و بیــان کــرد :اگــر در مباحــث حقوقــی علــم ژنتیــک بــه
ســمت شــفافیت پیــش نرویــم خطــر انحــراف زیــادی متوجــه ایــن حــوزه
خواهــد بــود.
وی بــا بیــان اینکــه متخصصیــن رشــتههای مختلــف و صاحــب نظــران
علــم ژنتیــک بایــد بــا تبــادل نظــر و مشــورت نســبت بــه تصویــب و تنظیــم
قوانیــن حقوقــی مربــوط بــه فعالیتهــای ژنتیکــی اقــدام کننــد ،گفــت:
عــدم وجــود حمایــت حقوقــی شــفاف از دیگــر دغدغههــای حــوزه ژنتیــک
در کشــور اســت.
رئیــس انجمــن ژنتیــک پزشــکی ایــران در مــورد جایــگاه ایــران در حــوزه
علــم ژنتیــک ،خاطــر نشــان کــرد :خوشــبختانه طــی  20ســال گذشــته
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،بــا اعــزام دانشــجویان بــه
خــارج از کشــور ،اقدامــات مطلــوب آموزشــی در بحــث ژنتیــک انجــام داده
اســت.
اکرمــی بــا اشــاره بــه اینکــه در  10ســال گذشــته دانشــگاههای کشــور
فاقــد رشــته ژنتیــک پزشــکی بودنــد ،اظهــار کــرد :در حــال حاضــر بیــش از
 15دانشــگاه کشــور در حــال آمــوزش مقاطــع فــوق لیســانس و پ ـیاچدی
ژنتیــک پزشــکی هســتند.

رئیــس انجمــن علمــی ایمنــی زیســتی ایــران گفــت :برخــی بــه دنبــال
شبههســازی و پروندهســازی علیــه محصــوالت تراریختــه هســتند تــا
مــردم را از محصــوالت مهندســی ژنتیــکشــده بترســانند.
بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر بهــزاد قرهیاضــی در نشســت علمــی
«محصــوالت تراریختــه،فرصتهــا و دســتاوردها» کــه در دانشــکده
کشــاورزی دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار شــد ،بــا اشــاره گزارشهــای
منتشــر شــده در روزنامههــا و رســانهها علیــه محصــوالت تراریختــه،
اظهــار کــرد :بســیاری از فناوریهراســان معتقدنــد کــه بایــد از مصــرف
محصــوالت تراریختــه جلوگیــری شــود ،زیــرا ممکــن اســت عواقــب آن
در آینــده ســامت مــا را تهدیــد کنــد؛ درحالیکــه اکنــون خطــرات ناشــی
از سمپاشــیها و حشــرهکشهای کشــاورزی ســامت مــردم را مــورد
تهدیــد قــرار داده؛ امــا بــا محصــوالت تراریختــه میتــوان مصــرف ایــن
ســموم را کاهــش داد و از بســیاری ایــن مخاطــرات جلوگیــری کــرد.
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وی بــا تاکیــد بــر لــزوم فرهنگســازی صــدا و ســیما و رســانهها
در زمینــه محصــوالت تراریختــه میــان اقشــار جامعــه ،گفــت :برخــی
بــه دنبــال شبههســازی و پروندهســازی علیــه محصــوالت تراریختــه
هســتند تــا مــردم را از محصــوالت مهندســی ژنتیــک شــده بترســانند،
همانطــور کــه در گذشــته افــرادی تزریــق واکســن را وارد کردن شــیاطین
بــه بــدن میدانســتند.
رئیــس انجمــن ایمنــی زیســتی ایــران بــا تاکیــد براینکــه گیــان رتبــه
دوم مرگومیــر ناشــی از ســرطان را در کشــور دارد کــه علــت آن نیــز بــه
خاطــر مصــرف بــاالی حشــرهکشها و آفتکشهــا در ایــن اســتان
اســت ،اظهــار کــرد :اکنــون مــا راه دیگــری جــز مراجعــه بــه مهندســی
ژنتیــک و محصــوالت تراریختــه نداریــم؛ زیــرا اگــر از ایــن محصــوالت
اســتفاده شــود ،دیگــر نیــازی بــه مصــرف بــاالی آفتکشهــای مضــر
ســمی کشــاورزی نیســت.
قرهیاضــی بــا اشــاره بــه تولیــد اولیــن برنــج تراریختــه جهــان از ســوی
ایــران ،افــزود :در حــال حاضــر  88درصــد از ســم کشــاورزی بــرای
کنتــرل کــرم ســاقهخوار برنــج اســتفاده میشــود و از آنجایــی کــه ایــن
آفــت در ســاقه برنــج نهفتــه میشــود ،بایــد ایــن ســم بــه انــدازهای
قــوی باشــد تــا بتوانــد ایــن آفــت را از بیــن ببــرد.
وی ادامــه داد :آزمایشــات و پایاننامههــای مختلفــی نشــان میدهــد
کــه هیــچ آفتــی نمیتوانــد از برنــج تراریختــه مصــرف کنــد و همچنیــن
هیــچ تاثیــری بــر روی موجــودات غیرهــدف نــدارد.
ایــن محقــق بیوتکنولــوژی بــا اعــام اینکــه طــرح «تغییــر ســاختار
ریشــه برنــج بــه وســیله مهندســی ژنتیــک بــه منظــور تحمــل خشــکی»
در پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی کشــور در حــال انجــام اســت،
تصریــح کــرد :نتایــج  147مقالــه علمــی نشــان داد فنــاوری محصــوالت
حاصــل از مهندســی ژنتیــک  37درصــد مصــرف آفتکشهــای
شــیمیایی را کاهــش داده اســت .همچنیــن  1783مقالــه معتبــر علمــی
تاکنــون هیــچ مدرکــی را نشــان ندادنــد کــه محصــوالت تراریختــه
کوچکتریــن خطــری بــرای محیطزیســت و انســان داشــته باشــد.
قرهیاضــی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا نمیتوانیــم ادعــا کنیــم کــه تمــام
محصوالتــی کــه ارگانیــک نامیــده میشــوند ،واقعــا دقیــق هســتند،
تاکیــد کــرد :اگــر میخواهیــم بــه ســمت تولیــد محصــوالت ارگانیــک
پیــش برویــم ،بهتــر اســت بــه باغبانــی ارگانیــک روی آوریــم نــه تولیــد
برنــج و مــرغ ارگانیــک.
امنیت غذایی مستلزم تکیه بر منابع داخلی است.
وی ،امنیــت غذایــی را مســتلزم تکیــه بــر منابــع داخلــی دانســت و ادامــه
داد :متاســفانه بیکفایتــی بخــش کشــاورزی در دولــت دوم محمــود
احمــدی نــژاد موجــب شــد کــه واردات گنــدم رتبــه اول را در کشــور
داشــته باشــد و پــس از آن فــوالد و ذرت بــه ترتیــب رتبــه دوم و ســوم
محصــوالت وارداتــی را کســبکننــد.
رئیــس انجمــن ایمنــی زیســتی ایــران بــا اعــام اینکــه بیــش از 90
درصــد روغــن نباتــی ،علوفــه و خــوراک دام کشــور وارداتــی اســت،

خاطرنشــان کــرد :بیــش از  55درصــد کالــری مصرفــی کشــور وارداتــی
اســت و ایــن درحالیاســت کــه پنــج میلیــارد دالر از واردات محصــوالت
غذایــی طــی  10ســال گذشــته را محصــوالت تراریختــه تشــکیل
میدهنــد کــه البتــه ایــن موضــوع ضربــهای بــه امنیــت غذایــی وارد
نمیکنــد؛ امــا در کشــوری بــا آرمانهــای جمهــوری اســامی تکلیــف
مــا تنهــا امنیــت غذایــی نیســت ،بلکــه بــا توجــه بــه سیاســت مقــام
معظــم رهبــری ،امنیــت غذایــی بــا تکیــه بــر تولیــد منابــع داخلــی بایــد
باشــد.
قرهیاضــی تصریــح کــرد :محصــوالت تراریختــه محصوالتــی هســتند
کــه صفــات آنهــا بــا اســتفاده از پیشــرفتهترین روشهــای علمــی روز
از جنبههــای کیفــی ،ســامتی و بهــرهوری بــاال در کشــاورزی بهبــود
یافتــه و معایــب آنهــا برطــرف شــده اســت.
قرهیاضــی تصریــح کــرد :محصــوالت تراریختــه محصوالتــی هســتند
کــه صفــات آنهــا بــا اســتفاده از پیشــرفتهترین روشهــای علمــی روز
از جنبههــای کیفــی ،ســامتی و بهــرهوری بــاال در کشــاورزی بهبــود
یافتــه و معایــب آنهــا برطــرف شــده اســت.
وی عنــوان کــرد :مهندســی ژنتیــک و تولیــد محصــوالت تراریختــه
هیــچ رقیبــی بــرای روشهــای دیگــر نظیــر زراعــت ،اصــاح نباتــات
نخواهــد بــود ،بلکــه مهندســی ژنتیــک بیشــترین نیــاز را بــه متخصصــان
زراعــت،اصــاح نباتــات ،گیاهپزشــکی ،حشرهشناســی ،فیزیولــوژی و...
خواهــد داشــت.
ایــن محقــق بیوتکنولــوژی بــا اعــام اینکــه اکنــون زمــان آن فرارســیده
کــه اعضــای هیئــت علمــی و پژوهشــگران رشــته بیوتکنولــوژی در
برابــر شــبهاتی کــه در خصــوص محصــوالت تراریختــه مطــرح اســت،
پاســخگو باشــند و از ایــن علــم دفــاع کننــد ،اظهــار کــرد :در ایــن مبــارزه
و سیاسـیکاری علیــه محصــوالت تراریختــه بایــد جامعــه علمــی کشــور
پشــت یکدیگــر باشــند؛ زیــرا هماکنــون برخــی نماینــدگان خــاص در
مجلــس شــورای اســامی بــه دنبــال تصویــب ممنــوع کــردن کشــت،
اســتفاده و تولیــد محصــوالت تراریختــه در برنامــه توســعه ششــم
هســتند.
منبع :خبرگزاری ایسنا 5 ،دی 1395
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پیدا کند.

حمایت معاونت علمی و فناوری از محصوالت تراریخته

وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه تشــخیص تقلبــات و آالیندههــای غذایــی
اتفاقــات خوبــی در کشــور رخ داده اســت ،تصریــح کــرد :بــا معاونــت
علمــی فنــاوری بــا همــکاری وزارت بهداشــت طــرح غربالگــری و
تشــخیص آالیندههــای غذایــی و ســموم راهانــدازی شــده اســت و 200
ســم جدیــد در مــواد غذایــی تشــخیص داده شــده اســت.
وی گفــت :آزمایشــگاهای معاونــت علمــی بــه صــورت شــبکهای کار
میکننــد و همــه افــراد میتواننــد بــه صــورت رایــگان از آن اســتفاده
کننــد.
منبع 25،http://irbic.ir :دی 95


ســورنا ســتاری معــاون علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا اشــاره
بــه بحــث توســعه فنــاوری در حــوزه بهداشــت و دارو گفــت :معاونــت
علمــی فنــاوری از توســعه پروژههــای مختلــف در بحــث بهداشــت ،غــذا
دارو و کشــاورزی حمایــت همــه جانبــه انجــام میدهــد از تحقیقــات
در زمینههــای مختلــف علمــی و پژوهشــی حمایــت ویــژهای انجــام
میدهــد.
وی بیــان کــرد :مــا در معاونــت علمــی بــا هیچگونــه تحقیقاتــی مخالفت
نمیکنیــم و اگــر افــرادی صاحــب ایدههــای نــو و کاربــردی باشــند
حتــی اگــر بــه حــوزه بهداشــت ســامت مربــوط شــود معاونــت علمــی
فنــاوری حمایــت مالــی و تجهیزاتــی از افــراد میکنــد و آزمایشــگاههای
خــود را بــرای تحقیــق بیشــتر در اختیــار قــرار میدهــد.
ســتاری ادامــه داد :در حــوزه ســلولهای بنیــادی کشــور از توســعه
کیفــی بســیار خوبــی برخــوردار اســت و حتــی در همیــن زمینــه بــا
اجــازه از مراجــع تقلیــد بحثهــای شــرعی ایــن مقولــه امــروزه حــل
شــده اســت و در حــوزه ســلولهای بنیــادی ،ایــران یکــی از کشــورهای
پیشــتاز و پیشــرفته در دنیــا محســوب میشــود.
وی عنــوان کــرد :در بحــث تحقیقــات مــواد تراریختــه معاونــت
علمــی بــا حساســیت باالیــی ایــن حــوزه را دنبــال میکنــد و بــرای
تجاریســازی ایــن محصــوالت بایــد ســازمان غــذا و دارو اســتانداردهای
الزم و تأییدیههــای بالینــی را صــادر کنــد تــا مــا بتوانیــم محصــوالت
تراریختــه را بــه تولیــد انبــوه برســانیم و کارهــای تجاریســازی آن را
انجــام دهیــم.
ســتاری بــا بیــان اینکــه وارد شــدن یــک داروی جدیــد بــه کشــور
نیازمنــد تأییدیههــای بالینــی و اســتاندارد اســت ،افــزود :در حــال
حاضــر محصــوالت تراریختــهای چــون پنبــه و برنــج در نمونههــای
آزمایشــگاهی مرحلــه تحقیقــات و پژوهــش بــه پایــان رســیده اســت و
بــرای تجاریســازی آن نیازمنــد اخــذ مجــوز پروتکلهــای ســازمان
اســتاندارد کشــور و تأییدیــه ســازمان غــذا و دارو و وزارت بهداشــت اســت
تــا ایــن محصــوالت در بــازار  80میلیونــی داخلــی و بینالمللــی  ورود

محصــوالت تراریختــه ســالم هســتند /مرجــع تعییــن ســامت
ایــن محصــوالت وزارت بهداشــت اســت

دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی در مصاحبهای به مساله سالم بودن محصوالت تراریخته
و رد شایعات در این خصوص پرداخت.
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری متن کامل مصاحبه
به شرح زیر میباشد:
 )1در چنــد ماهــه اخیــر هجــوم رســانهای ســازمانیافتهای
بــر علیــه محصــوالت تراریختــه صــورت گرفتــه و افــرادی
بــا تخصصهــای غیرمرتبــط خــود را حامــی ســامت
مــردم معرفــی و محصــوالت تراریختــه را بــرای ســامتی
مــردم مضــر اعــام میکننــد .نظــر شــما بهعنــوان
معــاون محتــرم وزیــر بهداشــت در ایــن رابطــه چیســت؟
بلــه درســته ،هجمــه رســانهای شــدیدی بــر علیــه محصــوالت تراریختــه
در ماههــای اخیــر بوجــود آمــده و ایــن در حالــی هســت کــه ســازمان
بهداشــت جهانــی ســامت محصــوالت تراریختــه موجــود در بــازار را
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معــادل محصــوالت غیرتراریختــه مشــابه آنهــا اعــام کــرده اســت
و جــای هیچگونــه نگرانــی باقــی نگذاشــته اســت .عــاوه بــر ایــن
اینجانــب اطــاع دارم کــه وزاری بهداشــت در تمامــی دورههــا بــر
ســامت ایــن محصــوالت تاکیــد داشــتهاند .خــب کامــا پرواضــح
اســت کــه مســئول و مرجــع ســامت کشــور ،وزارت بهداشــت درمــان و
آمــوزش پزشــکی اســت و افــراد دیگــر نمیتواننــد در رابطــه بــا ســامت
ایــن محصــوالت نظــری بدهنــد و اگــر هــم نظــر بدهنــد قابــل اســتناد
نیســت .عــاوه بــر اینکــه افــراد متفرقــه بایســتی ادعاهــای خــود در
رابطــه بــا ایــن محصــوالت را ثابــت کننــد ،زیــرا کــه هیــچ مســتند
علمــی قابــل وثوقــی در رابطــه بــا ادعــای ایشــان موجــود نیســت و
تــا امــروز هیــچ مســتندی علیــه ایــن نــوع محصــوالت بــه ایــن وزارت
ارائــه نشــده اســت.
 )2بهغیــر از ســازمان بهداشــت جهانــی و وزارت
بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی کشــور ،آیــا مراجــع
معتبــر دیگــری نیــز ســامت ایــن محصــوالت را تاییــد
کرد هانــد؟
بلــه ،تحقیقــات متعــددی وجــود دارد .یکــی از آنهــا تحقیــق  25ســاله
اتحادیــه اروپایــی اســت کــه پــس از  25ســال تحقیــق و مشــارکت
صدهــا محقــق و  500گــروه تحقیقاتــی مســتقل در نهایــت اعــام
کــرده اســت کــه ایــن محصــوالت کامــا ســالم هســتند .اخیــرا نیــز در
یــک اقــدام مســتقل دیگــر آکادمــی علــوم ،مهندســی و پزشــکی ملــی
آمریــکا در یــک تحقیــق مســتقل ســامت ایــن محصــوالت را طــی 20
ســال گذشــته مــورد بررســی قــرار دادهانــد و در نهایــت نتیجهگیــری
کردهانــد کــه ایــن محصــوالت ایمــن و ســامت هســتند.
 )3برخــی از مدعیــان اعــام میکننــد کــه  28کشــور
اروپایــی مصــرف ایــن محصــوالت را ممنــوع کردهانــد.
آیــا ایــن موضــوع صحــت دارد؟
خیــر ،صحــت نــدارد EFSA .کــه مرجــع صــدور مجــوز بــه
محصــوالت غذایــی و بررســی ســامت محصــوالت غذایــی در اتحادیــه
اروپایــی اســت ،تاکنــون بــه  71محصــول تراریختــه مجــوز مصــرف
صــادر کــرده اســت و ایــن محصــوالت ســالها اســت کــه در اروپــا
مصــرف میشــوند .عــاوه بــر ایــن مشــخصا برخــی از محصــوالت
هســتند مثــل ســویا کــه میتــوان گفــت معــادل غیرتراریختــه در بــازار
تجــارت جهانــی از آنهــا وجــود نــدارد و تقریبــا میتــوان گفــت کــه
همــه کشــورهای جهــان از محصــوالت تراریختــه اســتفاده میکننــد .از
ســوی دیگــر حــدا قــل پنــج کشــور اروپایــی سالهاســت کــه بــه کشــت
و کار ایــن نــوع محصــوالت اشــتغال دارنــد.
 )4از نظــر جنابعالــی محصــوالت تراریختــه مزیتــی از
لحــاظ ســامت غذایــی بــه محصــوالت غیرتراریختــه
دارنــد؟
بلــه صــد در صــد .اول اینکــه برخــی از محصــوالت تراریختــه مقــاوم
بــه آفــت هســتند و در فرآینــد تولیدشــان بینیــاز از مصــرف ســموم
آفتکــش هســتند و برخــی نیــز مقــاوم بــه علفکــش هســتند کــه در

ایــن نــوع محصــوالت ،از ســموم علفکــش ایمنتــر اســتفاده میشــود.
عــوارض باقیمانــده ســموم شــیمیایی کشــاورزی در غــذای مــردم بــر
ســامت انســانها کامــا ثابــت شــده اســت .وقتــی مــا بتوانیــم ایــن
ســموم را در محصــوالت حــذف کنیــم یــا کاهــش دهیــم و یــا از
ســموم ایمنتــر اســتفاده کنیــم ،صــد در صــد غــذای ســالمتری بــه
ســفرهی مــردم اضافــه شــده اســت .در برخــی مــوارد نیــز ارزش غذایــی
محصــوالت تراریختــه افزایــش یافتــه اســت و مثــال معــروف و ارزشــمند
آن برنــج طالیــی اســت کــه ویتامیــن آ دارد .برنجهــای تراریختــهای
هــم تولیــد شــدهاند کــه آهــن قابــل جــذب زیــادی دارنــد و بــه ویــژه
بــرای خانمهــا خیلــی مفیــد اســت.
 )5صحبــت از ســموم علــف کــش شــد؛ در رابطــه بــا
ایــن ســموم برخــی اعــام میکننــد کــه گالیفوســیت
کــه در فرآینــد کشــت محصــوالت تراریختــه مقــاوم بــه
علفکــش اســتفاده میشــود ،سرطانزاســت! نظــر
شــما بهعنــوان معــاون محتــرم وزیــر بهداشــت در ایــن
رابطــه چیســت؟
ســازمان بهداشــت جهانــی و ســازمان خواروبــار جهانــی در یــک بررســی
مشــترک تمامــی ســموم علفکــش را مــورد بررســی قــرار دادهانــد و
در نهایــت اعــام کردهانــد کــه گالیفوســیت کــه از  50ســال پیــش
در کشــاورزی مصــرف میشــود و اخیــرا در فرآینــد کشــت برخــی از
محصــوالت تراریختــه در مــزارع نیــز جایگزیــن علفکشهــای بســیار
خطرنــاک شــده اســت ،جــزو کمخطرتریــن انــواع علفکشهاســت.
 )6بــه نظــر شــما مســئول و متولــی تصمیمگیــری نهایــی
در حــوزه ســامت ایــن محصــوالت چــه ســازمانی اســت؟
قطعــا و یقینــا وزارت بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو متولــی ســامت
مــردم چــه در حــوزه محصــوالت تراریختــه و چــه در حوزههــای دیگــر
محصــوالت از جملــه محصــوالت ارگانیــک اســت .البتــه خــود ایــن
ســازمان هــم بــر مبنــای مســتندات بایــد پاســخ دهــد و همینطــوری
نمیتــوان محصوالتــی را نفــی کــرد! قانــون ملــی ایمنــی زیســتی
صــدور مجــوز محصــوالت تراریختــه در حــوزه غذایــی و بهداشــتی را بــر
عهــده وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی گذاشــتهاســت .در
وزارت بهداشــت نیــز تقاضاهــای وارد شــده بــه دقــت مــورد بررســی قــرار
میگیرنــد و بعــد مجــوز میگیرنــد پــس جــای هیچگونــه نگرانــی
بــرای مــردم باقــی نخواهــد مانــد.
 )7صحبــت از قانــون ملــی ایمنــی زیســتی شــد؛ در ایــن
قانــون «شــورای ملــی ایمنی زیســتی» تعریف شــده اســت
کــه وزیــر محتــرم بهداشــت نیــز عضــو ایــن شوراســت.
ممنــون میشــوم در مــورد ایــن شــورا کمــی توضیــح دهیــد.
بلــه درســت اســت .در قانــون ملــی ایمنــی زیســتی «شــورای ملــی
ایمنــی زیســتی» بــا ریاســت معــاون اول رئیــس جمهــور و عضویــت
وزاری جهــاد کشــاورزی ،بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی ،علــوم
تحقیقــات و فنــاوری ،رئیــس ســازمان حفاظــت محیطزیســت ،نماینــده
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انجمنهــای علمــی و نماینــده اعضــای هیــات علمــی و نظــارت دو
نماینــده مجلــس تعریــف شــده اســت .ایــن شــورا مســایل متعــددی را در
حــوزه ایمنــی زیســتی کشــور در دســتور کار دارد .مثــا در آخریــن جلســه
شــورای ملــی ایمنــی زیســتی کــه در حــدود  15مــاه پیــش برگــزار شــد
«آئیــن نامــه اجرایــی بنــد ب مــاده  7قانــون ملــی ایمنــی زیســتی»
تصویــب شــد و آئیننامــهی بازدارنــده قبلــی لغــو شــد .امــا متاســفانه
لغــو آئیننامــه قبلــی تاکنــون ابــاغ نشــده اســت! البتــه وزارت بهداشــت
متقاضــی برگــزاری جلســات ایــن شــورا در اســرع وقــت اســت تــا هــم
موضــوع «عــدم لغــو آئیننامــه» را مطــرح کنــد و هــم اینکــه موضــوع
«بررســی عملکــرد پــروژه توانمندســازی ایمنــی زیســتی» را در دســتور
کار قــرار دهــد.
 )8اگــر صحبــت دیگــری در رابطــه بــا محصــوالت
تراریختــه داریــد بفرماییــد.
خوشــبختانه پــس از پیــروزی انقــاب اســامی همــواره توجــه ویــژهای
در  38ســال اخیــر بــه توســعه علمــی و اســتفاده از فناوریهــای نــو در
کشــورمان شــده اســت .امــا همیشــه دشــمنان ایــران اســامی در پــی
ضربــه زدن بــه اســتقالل و پیشــرفت ایــن کشــور بودهانــد .در حــال
حاضــر نیــز بــا دســتیابی متخصصیــن کشــورمان بــه فنــاوری تولیــد
محصــوالت تراریختــه (مشــخصا پنبــه و برنــج تراریختــه) بیــش از پیــش
مــورد توجــه ایــن دشــمنان قــرار گرفتــه اســت و هجمــه رســانهای اخیــر
نیــز ناخواســته ایــن اهــداف را دنبــال میکنــد .درخواســت مــن از مــردم
کشــورمان ایــن اســت کــه بــه پژوهشــگران متعهــد کشورشــان اعتمــاد
کننــد و بداننــد کــه وزارت بهداشــت در حــوزه ســامت مــردم از هیــچ
تالشــی فروگــذار نخواهــد کــرد .محصــوالت تراریختــه اعــم از وارداتــی و
تولیــد داخلــی نیــز بــه دقــت مــورد بررســی ســامتی قــرار گرفتــه و بعــد
مجــوز میگیرنــد .افــراد مدعــی و کســانی کــه بــا انگیزههــای مختلــف
ممکــن اســت در مــورد ســامت غذاهــای کشــورمان اظهارنظرهــای غیــر
علمــی داشــته باشــند هــم همــواره وجــود داشــتهاند و خواهنــد داشــت،
فقــط اعتمــاد مــردم و مســئولین کشــور بــه پژوهشــگران و مســئولین
وزارت بهداشــت ایــن مــرز و بــوم اســت کــه راهگشــای ادامــه راه
اســتقالل و خودکفایــی کشــور خواهــد بــود.
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فناوریهــای نــو از جملــه زیســت فنــاوری نقــش مهمــی را در اقتصــاد
جوامــع ایفــا میکننــد ،از اینــرو در کشــور مــا نیــز توســعه فناوریهــای
نــو در اســناد باالدســتی نظــام از جملــه ســند چشـمانداز نظــام در افــق
 ،1404توصیههــای موکــد مقــام معظــم رهبــری ،اولویتهــای الــف
نقشــه جامــع علمــی کشــور ،سیاســتهای کلــی علــم و فنــاوری،
سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی و اســناد برنامــه ششــم توســعه
مــورد توجــه جــدی قــرار گرفتــه اســت .دســتگاههای اصلــی در حــوزه
زیســت فنــاوری مشــتمل بــر ســتاد توســعه زیســت فنــاوری ،پژوهشــگاه
ملــي مهندســي ژنتيــك و زيســت فنــاوری ،پژوهشــگاه رویــان ،زیســت
بانــک جهــاد دانشــگاهی ،پژوهشــکده فناوریهــای نویــن علــوم
پزشــکی -ابــن ســینا ،پژوهشــکده ژنتیــک و زیســت فنــاوری کشــاورزی
طبرســتان ،پژوهشــكده بيوتكنولــوژي کشــاورزی ،انســتیتو پاســتور،
موسســه تحقیقــات واکســن و سرمســازی رازی و پــارک زیســت
فنــاوری خلیــج فــارس هســتند کــه در ســال  1395حــدود 1961
میلیــارد ریــال اعتبــار هزینــهای و  697میلیــارد ریــال اعتبــار تملــک
داراییهــای ســرمایهای ذیــل جــدول  7و حــدود  945میلیــارد ریــال
اعتبــار هزینــهای و  778میلیــارد ریــال اعتبــار تملــک داراییهــای
ســرمایهای از محــل جــدول  14قانــون بودجــه ســال  1395کل کشــور
کــه در راســتای بنــد  2-8سیاس ـتهای کلــی علــم و فنــاوری کشــور
ابالغــی مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر افزایــش بودجــه تحقیــق و
پژوهــش بــه حداقــل  ۴درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی تــا پایــان ســال
 ۱۴۰۴بــا تأکیــد بــر مصــرف بهینــه منابــع و ارتقــاء بهــرهوری در نظــر
گرفتــهشــدهاســت بــرای ایــن دســتگاهها منظــور شــده در الیحــه
بودجــه ســال  1396کل کشــور کــه روز یکشــنبه  14آذر مــاه ســال
جــاری توســط ریاســت محتــرم جمهــور و در موعــد قانونــی بــه مجلــس
شــورای اســامی تحویــل دادهشــد بــا وجــود تمــام محدودیتهــای
ش روی دولــت و در حــد مقــدورات توجــه بــه ایــن دســتگاههای
پیــ 
اجرایــی انجــام شــد ،ارقــام جــدول هفــت الیحــه بودجــه  96بــا رشــد
متوســط  14/9درصــدی اعتبــارات هزینـهای زیســت فنــاوری بــه حــدود
 2254میلیــارد ریــال و اعتبــارات تملــک داراییهــای ســرمایهای
بــا حــدود  11/8درصــد کاهــش بــه  615میلیــارد ریــال بــرای ایــن
دســتگاهها رســید البتــه اعتبــارات جــدول  14الیحــه پیشــنهادی دولــت
نیــز در بخــش هزینـهای دارای  34/4درصــد رشــد بــود کــه بــه حــدود
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 1270میلیــارد ریــال رســید و در بخــش تملــک داراییهــای ســرمایهای
بــا  3/6درصــد افزایــش بــه  806میلیــارد ریــال افزایــش یافــت.
البتــه در حــوزه تمــام فناوریهــای نــو از جملــه زیســت فنــاوری
فعالیتهــای گســتردهای نیــز بــه صــورت پراکنــده ذیــل پارکهــای
علــم و فنــاوری سراســر کشــور و از طریــق شــرکتهای دانشبنیــان
فعــال در حوزههــای غذایــی ،دارویــی ،زیســت محیطــی و ...در زمینــه
زیســت فنــاوری صــورت میپذیــرد کــه میــزان کمکهــای مالــی
دولــت بــه آن هــا و درآمدهــای حاصلــه از آن هــا در ایــن خصــوص بــه
آســانی قابــل احصــا نیســت ولــی تخمیــن زده میشــود کــه در مجمــوع
بیشــتر از اعتبــار تخصیــص یافتــه بــه واحدهــای پژوهشــی تــراز اول
یــاد شــده اعتبــار دریافــت میکننــد .وجــود مشــکالتی از قبیــل کاهــش
تخصیــص اعتبــارات کــه ناشــی از عــدم تحقــق درآمدهــای پیشبینــی
شــده کشــور میباشــد از مشــکالت پیــش روی دولــت اســت لیکــن
علیرغــم تمــام محدودیتهــای موجــود تــاش شــده تــا اعتبــارات
مــورد نیــاز حــوزه فناوریهــای نویــن تــا حــد امــکان فراهــم شــود.
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پاســخ وزارت بهداشــت بــه امــا و اگرهــای ســامت محصــوالت
تراریختــه
مدیــر کل نظــارت و ارزیابــی فرآوردههــای خوراکــی ،آشــامیدنی،
آرایشــی و بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو بــه برخــی از امــا و اگرهــای
محصــوالت تراریختــه ماننــد برچســبگذاری آنهــا ،انــواع وارداتــی،
ارتباطشــان بــا بــروز برخــی بیماریهــا و برنــج تراریختــه در بــازار
ایــران ،پاســخ داد.
دکتــر بهــروز جنــت در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره مســاله
واردات محصــوالت غذایــی تراریختــه بــه کشــور و انتقاداتــی کــه در
ایــن بــاره وجــود دارد ،بــا بیــان اینکــه مــا تنهــا ســه روغــن کلــزا ،ذرت
و ســویا را از محصــوالت غذایــی تراریختــه بــه کشــور وارد میکنیــم،
گفــت :نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه در میــان گونههــای گیاهــی
تراریختــه ،روغنهــا کمتریــن خطــر را دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه تولیــد محصــول تراریختــه بــر اثــر جابجایــی
یــک ژن انجــام میشــود ،افــزود :بــه ایــن صــورت کــه ژنــی را بــه
داخــل ســلول یــک گیــاه دیگــر منتقــل میکننــد تــا کارایــی بیشــتری
داشــته باشــد .بنابرایــن ایــن ژن ،پروتئینــی را در ایــن محصــوالت ایجــاد
میکنــد .حــال از آنجایــی کــه روغــن دارای مــاده خالصــی اســت،
پروتئیــن در آن وجــود نــدارد.
مدیــر کل نظــارت و ارزیابــی فراوردههــای خوراکــی ،آشــامیدنی ،آرایشــی
و بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو ادامــه داد :نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه
معمــوال وقتــی یــک مــاده غذایــی ،چــه تراریختــه و چــه غیرتراریختــه،

بــه صــورت تجــاری وارد بازارهــای دنیــا میشــود ،بررســیهای
مختلــف از بعــد ســامتی و زیســت محیطــی روی آن انجــام میگیــرد.
در عیــن حــال بایــد توجــه کــرد کــه طبــق گزارشهــای مختلــف،
تقریبــا روغــن یــا ســویای غیرتراریختــه بــه صــورت تجــاری دیگــر در
دنیــا وجــود نــدارد و بیــش از  90درصــد ایــن محصــوالت بــه صــورت
تراریختــه در بــازار عرضــه میشــوند .در نتیجــه نــه تنهــا ایــران بلکــه
همــه دنیــا ،ایــن محصــوالت را عرضــه میکننــد.
جنــت بــا تاکیــد بــر اینکــه بنابرایــن دربــاره روغنهــای تراریختــه
تکلیفمــان روشــن اســت ،گفــت :بــه عنــوان مثــال روغــن کلــزا ،یــک
روغــن تراریختــه اســت کــه از گیاهــی تراریختــه ایجــاد میشــود .در
عیــن حــال بیــش از  70درصــد ذرت موجــود در بازارهــای دنیــا نیــز
تراریختــه اســت و نمیتوانیــم بگوییــم فــان کشــور از آن اســتفاده
نمیکنــد ،بلکــه همــه کشــورها از جملــه آمریــکا ،کانــادا ،چیــن و
کشــورهای اروپایــی آن را مصــرف میکننــد.
وی دربــاره برچســبگذاری محصــوالت تراریختــه در کشــور ،گفــت:
برچسـبگذاری محصــوالت تراریختــه داســتان متفاوتــی دارد و ایــن کار
در کشــورهایی ماننــد برزیــل و ژاپــن انجــام میشــود و تعریــف خــاص
خــودش را هــم دارد .در عیــن حــال یکــی از بحثهایــی کــه وجــود
دارد ایــن اســت کــه آیــا در برچسـبگذاری محصــوالت بایــد تراریختــه
بــودن آنهــا مشــخص شــود یــا خیــر .در ایــن زمینــه معمــوال کشــورهای
چــون آمریــکای شــمالی کــه تولیــد کننــده محصــوالت تراریختهانــد،
بــرای فــروش محصوالتشــان بــا برچس ـبگذاری آنهــا مخالفنــد .ایــن
در حالیســت کــه کشــورهای مصرفکننــده ایــن محصــوالت ،معتقدنــد
کــه تراریختــه بــودن آنهــا بایــد در برچس ـبگذاریها لحــاظ شــود .بــه
طوریکــه آنهــا میگوینــد مثــا محصوالتــی کــه در فرموالسیونشــان
بــاالی پنــج درصــد پرتئیــن تراریختــه یــا محصــول تراریختــه اســتفاده
شــده ،بایــد روی برچســب محصــول ،ایــن موضــوع اطالعرســانی شــود.
البتــه نــه روی همــه محصــوالت تراریختــه ،بلکــه ایــن کار بــر اســاس
قاعــده و تعریفــی مشــخص انجــام میشــود.
جنــت بــا بیــان اینکــه البتــه بایــد توجــه کــرد کــه تقریبــا هیــچ کشــوری
برچســبگذاری را بــر روی روغــن تراریختــه انجــام نمیدهــد ،اظهــار
کــرد :بــر ایــن اســاس در حــال حاضــر در ایــران تنهــا چیــزی کــه در
حــوزه محصــوالت تراریختــه غذایــی وارد میشــود ،روغــن اســت و نــه
چیــز دیگــر.
متاســفانه هنــوز برنــج تراریختــه وارد بــازار ایــران نشــده
اســت
مدیــرکل نظــارت و ارزیابــی فراوردههــای خوراکــی ،آشــامیدنی،
آرایشــی و بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو در ادامــه صحبتهایــش بــه
موضــوع واردات برنــج تراریختــه اشــاره کــرد و گفــت :بایــد توجــه کــرد
کــه اصــا برنــج تراریختــه بــه صــورت تجــاری نداریــم و هنــوز چنیــن
محصولــی بــه بــازار جهانــی نیامــده اســت .البتــه چنــد ســال اســت کــه
اعــام میشــود کشــور چیــن روی برنــج تراریختــه کار میکنــد تــا
آن را بــه بــازار عرضــه کنــد .در عیــن حــال دانشــمندان مــا نیــز در
کشــور چنــد ســال قبــل در پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی برنــج
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تراریختــه را تولیــد کردنــد ،امــا ایــن محصــول در حــال حاضــر در بــازار
مصــرف وجــود نــدارد
مســتندی دربــاره ارتبــاط مصــرف محصــوالت تراریختــه
بــا بــروز ســرطان وجــود نــدارد
جنــت در ادامــه دربــاره ادعاهــای مطــرح شــده مبنــی بــر ارتبــاط مصــرف
محصــوالت تراریختــه بــا بــروز ســرطان ،افــزود :معمــوال صحبتهایــی
کــه در ایــن زمینــه انجــام میشــود بــه صــورت کلیگویــی اســت و
افــرادی کــه در ایــن زمینــه صحبــت میکننــد ،هیــچ مســتندی بــرای آن
ارائــه نمیکننــد .اگــر ایــن موضــوع درســت بــود ،میــزان شــیوع و بــروز
ســرطان در کشــورهایی ماننــد کانــادا و آمریــکا کــه بیشــترین اســتفاده
را از محصــوالت تراریختــه دارنــد ،بایــد از همــه جــا بیشــتر باشــد ،امــا
اینطــور نیســت.
وی ادامــه داد :بنابرایــن مســتندی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد .در عیــن
حــال بایــد توجــه کــرد کــه اینطــور هــم نیســت کــه ســرطان یــک روزه
ایجــاد شــود ،بلکــه ســرطان یــک رقابتــی اســت بیــن طغیــان ســلولها
و سیســتم دفاعــی بــدن .بــه ایــن صــورت کــه ســلولهای ســرطانی
در تمــام بــدن مــا ایجــاد میشــوند ،امــا سیســتم دفاعــی بــدن آن را
شناســایی و نابــود میکنــد .حــال هــرگاه ایــن تعــادل بــر هــم ریــزد،
تــوده یــا غــده ســرطانی شــکل میگیــرد .یعنــی سیســتم دفاعــی بــدن
نمیتوانــد آن تــوده را شناســایی و نابــود کنــد.
جنــت بــا بیــان اینکــه در عیــن حــال زمــان زیــادی از ورود محصــوالت
تراریختــه بــه بازارهــای دنیــا نمیگــذرد ،اظهــار کــرد :ایــن درحالیســت
کــه بــرای شــکلگیری یــک تــوده ســرطان ،دههــا ســال زمــان الزم
اســت .یعنــی ممکــن اســت نطفــه ســرطان از ســالها قبــل شــکل
بگیــرد ،امــا بعــد از ســالهای طوالنــی ،خــودش را نشــان داده و طغیــان
کنــد .بنابرایــن در حــال حاضــر مــا در هیــچ کجــای دنیــا اطالعــات
مســتندی کــه ارتبــاط بیــن محصــوالت تراریختــه و بــروز ســرطان را
دربــاره محصــوالت غذایــی تراریختــه مجــاز اثبــات کــرده باشــد ،نداریــم.
تاکیــد میکنــم کــه در حــال حاضــر هــم فقــط روغــن ســویا ،ذرت و
کلــزا بــه صــورت تراریختــه بــه کشــور وارد میشــود.
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داروهــای جدیــد بیوتکنولــوژی تــا پنــج ســال دیگــر وارد بــازار
میشــوند

دبیــر ســتاد توســعه زیســت فنــاوری معاونــت علمــی گفــت:
داورهــای جدیــد بیوتکنولــوژی ســاخت داخــل تــا پنــج
شــد.

ســال دیگــر بــه بــازار دارویــی کشــور تزریــق خواهــد

مصطفــی قانعــی بــا اشــاره بــه تولیــد داروهــای جدیــد بیوتکنولــوژی
در داخــل ،بیــان کــرد :هــم اکنــون  ۹۵درصــد از داروهــای مــورد نیــاز
کشــور در داخــل تولیــد میشــود و تنهــا  ۵۵درصــد داروهایــی کــه مــواد
آن متکــی بــه فنــاوری پیشــرفته اســت از خــارج وارد میشــود.
وی افــزود :در حــال حاضــر  ۲۰داروی بیوتکنولــوژی در بــازار ایــران
وجــود دارد و تــا پنــج ســال دیگــر داروهــای جدیــدی بــه ایــن اقــام
اضافــه خواهــد شــد.
بــه گفتــه قانعــی ،تولیــد داروهــای بیوتکنولوژیکــی در کشــور ســودآوری
باالیــی دارد و دیگــر کشــورها نیــز در ایــن زمینــه پیشــرفتهای قابــل
توجهــی داشــتهاند و در ایــران هــم توانمنــدی بــرای تولیــد داروهــای
بیشــتر وجــود دارد.
وی تصریــح کــرد :امســال تولیــد  ۲۰داروی دیگــر نیــز بــه شــرکتهای
داروســازی واگــذار شــده اســت کــه بــا تزریــق ایــن داروهــا بــه بــازار،
ســهم داخلــی از تولیــد داروهــای ایرانــی بیشــتر خواهــد شــد.
دبیــر ســتاد توســعه زیســت فنــاوری معاونــت علمــی ادامــه داد :بــا اجرای
ایــن پــروژه بیــن ســه تــا پنــج ســال دیگــر رتبــه ایــران در آســیا در حــوزه
داروهــای زیســت فناورانــه بــه رتبــه یــک یــا دو ارتقــا خواهــد یافت.
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نشســت علمــی
در نشســت علمــی «محصــوالت تراریختــه در خدمــت
دســتیابی بــه توســعه » مطــرح شــد:
منافع اقتصادی دلیل تراریخته هراسی

تصویــب برســد کــه بــا تــاش هیئتهــای اعزامــی ایــن امــر محقــق
نشــد .رئیــس انجمــن ایمنــی زیســتی ایــران تصریــح کــرد :از موضوعاتی
کــه در ایــن اجــاس مطــرح شــد ،تأکیــد بــر محدودیــت دسترســی
بــه دادههــای ردیفهــای دیانای بــود ،بــه شــکلی کــه دسترســی
بــر دادههــای ردیفهــای دیانای محــدود شــود ،در حالــی کــه در
حــال حاضــر تمــام دادههــای دیانای و اطالعــات آن در بانکهــای
آمریــکا ،اروپــا و ژاپــن وجــود دارد و بــه شــکل رایــگان در دســترس
تمــام کشــورها اســت و ایــران بــه عنــوان کشــور درحــال توســعه
نیــز بــرای رشــد بــه آن نیــاز دارد کــه بــه تصویــب نرســید .گفتنــی
اســت ایــن موضــوع توســط هیئــت فنــاوری هــراس مطــرح شــد.
روغنهای مصرفی تراریخته سالم است

نشســتی علمــی «محصــوالت تراریختــه در خدمــت امنیــت غذایــی و
دســتیابی بــه توســعه پایــدار» بــه همــت انجمــن زیســتی ایــران بــا
حضــور اســتادان و پژوهشــگران در پــارک علــم و فنــاوری البــرز برگــزار
شــد .در ایــن نشســت کارشناســان دربــاره اســتفاده از فناوریهــای نــو
در جهــت دســتیابی بــه توســعه پایــدار و امنیــت غذایــی و همچنیــن
ابهامــات و موضوعــات مطــرح شــده در زمینــه تولیــد و مصــرف
محصــوالت تراریختــه و تأثیــر زیســتفنــاوری بــر ســامت جامعــه بــه
بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد.
در ادامــه ایــن نشســت بهــزاد قرهیاضــی ،رئیــس انجمــن ایمنــی
زیســتی ایــران ،دربــاره دســتاوردهای اجــاس متعاهدیــن ایمنی زیســتی
کارتاهنــا در کــره جنوبــی اظهــار داشــت :اجــاس متعاهدیــن باالتریــن
اجــاس تصمی ـ م گیرنــده کشــورهای عضــو پروتــکل ایمنــی زیســتی
کارتاهنــا اســت .ایــن اجــاس هــر دوســال یــک بــار تشــکیل شــده و
نقــش قانونگــذاری یعنــی تدویــن مقــررات تعهــدآور بینالمللــی و
همچنیــن نظــارت بــر حســن اجــرای پروتــکل و الزامــات قوانیــن تدویــن
شــده را دارد .وی در ادامــه ازجملــه وظایــف ایــن اجــاس را پایبنــد
کــردن اعضــاء بــه مصوبــات پروتــکل و تنظیــم برنامههــای دوســال
آینــده ذکــر کــرد و گفــت :در ایــن اجــاس  159کشــور ،نماینــده اعــزام
کــرده بودنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه حضــور برخــی از نماینــدگان ایرانــی زمینــه
کاهــش اختیــارت شــورای ملــی ایمنــی زیســتی را در پــی داشــت .وی
افــزود :اعضــای شــورای ملــی ایمنــی زیســتی تنهــا بایــد از وزارت علــوم،
وزارت بهداشــت ،وزارت جهــاد کشــاورزی و ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت باشــند و ســازمانهای خــارج از ایــن ســازمانها در صــورت
حضــور بــه شــکل غیرقانونــی حضــور دارنــد .قرهیاضــی در ادامــه بــا
اشــاره بــه موضوعــات مطــرح شــده در ایــن اجــاس گفــت :گروهــی
فنــاوریهــراس تــاش داشــتند در ایــن اجــاس برخــی از قوانیــن بــه

همچنیــن در حاشــیه ایــن نشســت منصــور امیــدی ،اســتاد دانشــگاه
تهــران و نایــب رئیــس انجمــن علــوم زراعــت و اصــاح نباتــات ایــران،
در گفتوگــو بــا «ســبزینه» دربــاره دالیــل مخالفتهــای مطــرح شــده
در زمینــه ورود محصــوالت تراریختــه بــه کشــور گفــت :بیــان ایــن
موضــوع کــه از ورود محصــوالت تراریختــه بــه بــازار ممانعــت بــه عمــل
میآیــد نادرســت اســت .برخــی از محصوالتــی کــه تحــت نظــارت وارد
میشــود کامــ ً
ا تراریختــه هســتند؛ محصولــی همچــون روغــن کــه
ً
حــدود  90درصــد آن وارداتــی اســت ،محصولــی کامـا تراریختــه اســت.
وی در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه تقریبــ ًا تمــام روغنهایــی کــه در
دنیــای امــروز وجــود دارد تراریختــه اســت ،گفــت :ایــن ادعــا کــه از
حضــور و پخــش روغنهــای تراریختــه در داخــل کشــور جلوگیــری بــه
عمــل میآیــد ،دارای تناقــض اســت ،چراکــه تمــام روغنهایــی کــه در
داخــل مصــرف میشــود تراریختــه و ســالم اســت.
چالش تراریخته مبنای علمی ندارد
مهــدی معلــی ،پژوهشــگر گــروه فقــه و حقــوق پژوهشــگاه فرهنــگ و
اندیشــه اســامی ،در ارتبــاط بــا جنجالهایــی کــه درمــورد محصــوالت
تراریختــه در کشــور وجــود دارد بــه «ســبزینه» گفــت :جریانــی کــه دائــم
مالحظاتــی را دربــاره محصــوالت تراریختــه منتشــر میکنــد بیشتــر
از ایــن کــه منشــأ علمــی داشــته باشــد مبنــای سیاســی -اقتصــادی دارد.
وی بــا اشــاره بــه ادل ـهای کــه وجــود دارد ،گفــت :مراجعــه بــه منابــع
علمــی و مراجــع رســمی ملــی و بینالمللــی بــه روشــنی نشــان میدهــد
گزارشهــای رســمی و چندیــن هــزار مقالــه علمــی معتبــر وجــود دارد
کــه در هیــچ کــدام از آنهــا نتایجــی مبنــی بــر مضــر بــودن محصــوالت
تراریختــه تأییــد نشــده اســت.
معلــی گفــت :در  20ســال گذشــته ایــن محصــوالت تولیــد میشــده و
زیــر ذرهبیــن کارشناســان کشــورها بوده اســت اما هیــچ یــک از ادعاهای
رســانهای مطــرح شــده تأییــد نشــده اســت و تنهــا دالیــل مخالفــت بــا
آن اقتصــادی -سیاســی اســت .همیــن جنجالهــا اســت کــه در داخــل
کشــور هــم از یــک ســو مــورد ســوء اســتفادههای سیاســی و جناحــی
واقــع شــده و از ســوی دیگــر باعــث نگرانــی برخــی مــردم و دلســوزان
شــده اســت .ایــن در حالــی اســت پیــش از ایــن بــه تمــام ایــن مســائل

19
رســیدگی و در مراجــع سیاســتگذاری و قانونگــذاری کشــور حــل
شــده اســت .از جملــه از ســال  1379تــا کنــون در سیاســتهای
باالدســتی و قوانیــن موضوعــه کشــور تکالیــف نهادهــای
مختلــف و چارچوبهــای مشــخص نظارتــی تعییــن شــده اســت.
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معرفی سایت

مرکــز اطالعــات بيوتکنولــوژي ايــران در ســال  1389بــه عنــوان
مرکــزي بــراي ترويــج علــوم و فنــون پيشــرفته در حوزههــاي زيســتي
بــه ويــژه بيوتکنولــوژي ،مهندســي ژنتيــک و ايمنــي زيســتي تاســيس
شــد .ايــن مرکــز تــاش دارد تــا امــکان دسترســي آســان بــه اطالعــات
صحيــح علمــي در ايــن رشــتهها را بــراي اقشــار مختلــف جامعــه ماننــد
پژوهشــگران ،دانشــجويان ،کشــاورزان ،توليدکننــدگان ،دانشــآموزان،
مصرفکننــدگان ،مديــران ،سياســت گــزاران و عمــوم مــردم فراهــم کنــد.
مرکــز اطالعــات بيوتکنولــوژي ايــران بــه عنــوان يــک نهــاد علمــي
غيرانتفاعــي و غيــر دولتــي داراي ارتباطــات علمــي گســترده بينالمللــي
اســت و جهــت بــا مراکــز اطالعــات بيوتکنولــوژي کشــورهاي در حــال
توســعه خصوصــ ًا بــا کشــورهاي اســامي  
هماهنگــي و همــکاري تنگاتنگــي دارد .هدف
ايــن مرکــز ايجــاد زمينــه هــاي الزم جهــت
تبــادل آزاد اطالعــات و ترويــج اطالعــات
علمــي و صحيــح در مقابــل اطالعــات بــي
پايــه و اســاس غيــر علمــي و ايجــاد رابطــه
نزديــک بيــن گروههــاي مختلــف تســریع
در تبــادل اطالعــات و دانــش در مــورد
جنبههــای مختلــف بیوتکنولــوژی ،ایمنــی
زیســتی و تکنولوژیهــای نــو در بیــن ایــن
گروههــا اســت .فعالیتهــای ســایت مرکــز
اطالعــات بیوتکنولــوژی ایــران بســتری را
بــرای بحــث و تبــادل نظــر همــه ذینفعــان
در مــورد مباحــث بیوتکنولــوژی و کاربردهای
آن فراهــم خواهــد آورد .اهــداف ایــن مرکــز
فــرا منطقـهای و بینالمللــی اســت و توســعه
رفــاه کلیــه ملتهــای مســلمان ،درحــال
توســعه و بشــریت را ســرلوحه اهــداف خــود
قــرار داده اســت .آشناســازی و تســهیل
دسترســی ایــران و دیگــر کشــورهای در
حــال توســعه بــه منافــع بیوتکنولــوژی
مــدرن هــدف غایــی ایــن مرکــز اســت.
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معرفی کتاب

 52حقیقت درباره محصوالت تراریخته

Advandes in Biotechnology

نویســندگان Indu Ravi • Mamta Baunthiyal :و Jyoti
Saxena

تعداد صفحات 259 :صفحه

قســمتی از مقدمــه کتــاب :ایــن موضــوع کــه بیوتکنولــوژی و
شــاخههای متعــدد آن چــه نقــش مهمــی را در آینــده صنعتــی و علمــی
جهــان ایفــا میکنــد غیــر قابــل انــکار اســت و پیــرو آن فرصتهــای
طالیــی زیــادی را در زمینــه هــای کشــاورزی ،غــذا ،جنگلــداری،
داروســازی و پزشــکی ایجــاد میکنــد.
از ایــن رو پوشــش دادن تمــام جنبههــای بیوتکنولــوژی در یــک کتــاب
بــرای دانشــجویان و محققــان کار بســیار دشــواری مینمــود .جهــت
گــردآوری چنیــن کتــاب گســترده و جامعــی در زمینــه بیوتکنولــوژی
از تجربیــات نگارنــدگان علمــی از چندیــن واحــد دانشــگاهی معتبــر
و تــاش کارشناســان بــرای نــگارش فصلهایــی کــه موضوعــات
وســیعی از موضوعــات بیوتکنولــوژی کــه آخریــن پیشــرفتها را نیــز
شــامل مــی شــوند ،اســتفاده شــده اســت.
نویسندگان :دکتر سید الیاس مرتضوی و مهندس پونه پورامینی
تعداد صفحات 71 :صفحه
کتــاب فــوق شــامل :نظــر و بیانــات مقــام معظــم رهبــری و مراجــع
عظــام ،نظــر مســئولین و متخصصیــن امــر و همچنیــن در ادامــه بــه
بیــان ابعــاد متعــدد جایــگاه و اهمیــت محصــوالت تراریختــه اســت کــه
میتوانــد پاســخگوی خوبــی بــرای شــبهات ایــن محصــوالت باشــد.
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معرفی همایش

ارزیابی ایمنی غذاهای ناشی از حیوانات تراریخته مشتمل بر ماهی

ســومین کنفرانــس بیــن المللــی یافتههــای نویــن در
علــوم کشــاورزی ،منابــع طبیعــی و محیــط زیســت

نویسندگان :دکتر بهزاد قرهیاضی و مهندس فهیمدخت مختاری
قیمت 8000 :تومان
 25درصد تخفیف برای اعضای انجمن ایمنی زیستی ایران

تاریخ برگزاری ۱۸ :اسفند ۱۳۹۵
مهلت ارسال چکیده ۱ :اسفند ۱۳۹۵
مهلت ارسال اصل مقاالت ۱  :اسفند ۱۳۹۵
حوزه های تحت پوشش  :علوم کشاورزی ،علوم محیط زیست
برگزار کننده :انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
محورهای همایش:
یافتههای نوین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
یافتههای نوین در بخش محیط زیست انسانی
یافتههای نوین در بخش محیط زیست طبیعی
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محورهای ویژه:
آیندهپژوهی و استفاده از روشهای نوین برای مقابله با تهدیدات نوظهور
در بخشهای کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
راهکارهای تحقق شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
در بخشهای کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
نقش سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISدر بخشهای کشاورزی ،منابع
طبیعی و محیط زیست و ...
شهر برگزاری :تهران
سایت همایشwww.newconf.ir :

همایــش ملــی دانــش و فنــاوری علــوم کشــاورزی ،منابــع
طبیعــی و محیــط زیســت ایــران

علوم باغبانیمهندسی ژنتیک و اصالح نباتات و...محیط زیست:
استاندارسازی ،سیستمهای مدیریتیایمنی ،بهداشت و محیط زیست()HSEمدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریاییزمین شناسیجغرافیا و برنامهریزی (طبیعی ،شهری ،روستایی ،گردشگری)تنوع زیستی ،حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شدهعلوم زیست شناسی(گیاهی  /جانوری) و...شهر برگزاری :تهران
سایت همایشwww.mdconf.ir :

فراخوان ارسال مقاله به فصلنامه علمیترویجی ايمنیزيستی

تاریخ برگزاری 20 :اسفند ۱۳۹۵
مهلت ارسال اصل مقاالت 15 :اسفند
حوزههای تحت پوشش :علوم کشاورزی ،علوم محیط زیست ،محیط
زیست (عمومی)
برگزار کننده :موسسه برگزار کننده همایشهای توسعه محور دانش و
فناوری سام ایرانیان
محورهای همایش:
کشاورزی و منابع طبیعی:

فناوری
مدیریت در بخش کشاورزی زیستمکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزیآبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاکهواشناسی و اقلیم شناسی-بیوتکنولوژی کشاورزی

بــه اطــاع دانشــجویان ،پژوهشــگران و اســاتید محتــرم میرســاند
فصلنامــه دو زبانــه علمــی -ترويجــی ايمنیزيســتی ،توســط انجمــن
ايمنیزيســتی ايــران بــا هــدف اطالعرســانی و نشــر دانــش روز
ايمنیزيســتی و چــاپ مقالههــای ترويجــي ،آموزشــي ،مــروري،
پژوهشــی و تحليلــی در زمينههــای ايمنیزيســتی منتشــر میشــود
و دارای مجــوز از وزارت علــوم ،پژوهــش و فنــاوری و ثبتشــده در
پايــگاه اســتنادی مجــات جهــان اســام ( )ISCاســت .فصلنامــه دو
زبانــه علمــی -ترويجــی ايمنیزيســتی حائــز رتبــه اول در ميــان کلي ـه
مجــات علمــی -ترويجــی و علمــی -پژوهشــی حــوزه علــوم زيســتی
بــه گــزارش پايــگاه اســتنادی مجــات جهــان اســام ( )ISCاســت.
بدیــن وســیله از کليــه اســاتيد دانشــگاهها ،پژوهشــگران ،دانشــمندان
و دانشــجويان رشــتههای مختلــف علــوم زيســتی دعــوت میشــود تــا
مقالههــای ارزشــمند خــود را بــرای انتشــار در ايــن مجلــه ارســال کننــد.
قابــل ذکــر اســت کــه مقالههــا میتواننــد بــه هــر دو زبــان انگليســی
يــا فارســی باشــد.
عالقمنــدان میتواننــد جهــت ارســال مقــاالت خــود بــه پايــگاه
الکترونيــک مجلــه بــه نشــاني
www.journalofbiosafety.ir

مراجعه يا از طريق نشانی الکترونيک
j.biosafety.s@gmail.com

اقدام کنند.
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اطالعیه
عضویت در خبرنامه هفتگی
Crop Biotech Update

خبرنامــه هفتگــی  Crop Biotech Updateتوســط ســرویس بینالمللــی
دســتیابی و اســتفاده از بیوتکنولــوژی کشــاورزی ( )ISAAAتهیــه و تنظیم
شــده اســت کــه بــه صــورت هفتگــی و رایــگان اخبــار و اطالعیههــای
مهــم در زمینــه بیوتکنولــوژی کشــاورزی را در اختیــار کلیــه اعضــای
خــود قــرار میدهــد .مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی ایــران ()IRBIC
بــه نشــاني  www.irbic.irیکــی از اعضــای فعــال  ISAAAاســت کــه
زیــر نظــر دو انجمــن بــزرگ ایمنیزیســتی و بیوتکنولــوژی ایــران فعالیــت
میکنــد .ســرویس بینالمللــی دســتیابی و اســتفاده از بیوتکنولــوژی
کشــاورزی ( )ISAAAیــک لینــک اختصاصــی را تنهــا جهــت عضویــت
اعضــای مشــتاق از ایــران در اختیــار مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی ایــران
قــرار داده اســت .از عالقمنــدان دعــوت میشــود چنانچــه تاکنــون در
خبرنامــه هفتگــی  Crop Biotech Updateعضــو نشــدهاند ،جهــت
عضویــت در ایــن خبرنامــه و دریافــت اخبــار و اطالعیههــا بــه ســایت
  http://www.isaaa.org/subscribe/ir

مراجعه کرده و جهت عضویت در این خبرنامه اقدام کنند.

ارتباط با ما

از کلیــه عالقمندانــی کــه مایلنــد مطالــب مرتبــط بــا ایمنیزیســتی
شــامل خبــر ،گــزارش یــا مقالــه را در نشــریه انجمــن ایمنــی زیســتی
ایــران منتشــر کننــد دعــوت میشــود مطالــب خــود را بــه صــورت فایــل
 Wordبــه نشــاني پســت الکترونیــک دبیرخانــه انجمــن ایمنیزیســتی
ايــران ارســال نماینــد .بدیهــی اســت ارســال مطالــب بــه منزلــه چــاپ
قطعــی آنهــا نبــوده و در صــورت چــاپ ،نشــریه در ویراســتاری مطالــب
آزاد اســت .همچنیــن عزیزانــی کــه مایــل بــه ارائــه آگهــی در ایــن
نشــریه هســتند ،میتواننــد بــرای اطالعــات بیشــتر از طریــق تلفنهــا
یــا پســت الکترونیــک بــا دبیرخانــه انجمــن تمــاس حاصــل نماینــد.
دبیرخانــه انجمــن ایمنیزیســتی ایــران ضمــن قدردانــی و امتنــان از
بــذل توجــه کلیــه اســاتید ،دانشپژوهــان ،صاحبنظــران و خواننــدگان
گرامــی از هــر گونــه انتقــاد ،پیشــنهاد و اظهــار نظــر جهــت تکمیــل و
تصحیــح ایــن مجموعــه در شــمارههای بعــدی آن اســتقبال خواهــد
کــرد .شــایان ذکــر اســت درج مطالــب در ایــن نشــریه الزامــا بــه معنــی
رد یــا قبــول دیــدگاه نویســنده محتــرم از ســوی انجمــن ایمنیزیســتی
ایــران نیســت.
•همراه 09122191787 :
•تلفکس021 - 44787431 :
•نشاني سایت انجمن:
                          www. biosafetysociety.ir

الکترونیک:
•نشاني پست
        biosafetysocietyofiran@gmail.com
جهــت آگاهــی از نحــوه عضویــت در انجمــن ایمنیزیســتی ایــران و
دریافــت فــرم مربوطــه میتوانیــد بــه ســایت انجمــن ایمنیزیســتی
ایــران مراجعــه کنیــد .شــایان ذکــر اســت کــه کلیــه مراحــل ثبــت
عضویــت بصــورت الکترونیکــی و از طریــق ســایت و پســت الکترونیــک
صــورت میگیــرد و نیــازی بــه مراجعــه حضــوری نیســت.

