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ضمن  ایران  زیستی  ایمنی  انجمن  خانه  دبیر 
اساتید،  کلیه  توجه  بذل  از  امتنان  و  قدردانی 
دانش پژوهان، صاحب نظران و خوانندگان گرامی 
جهت  نظر  اظهار  و  پیشنهاد  انتقاد،  هرگونه  از 
شماره های  در  مجموعه  این  تصحیح  و  تکمیل 
این  در  مطالب  درج  می کند.  استقبال  بعدی 
نشریه الزاما به معنی رد یا قبول دیدگاه نویسنده 
عالقمندان  نیست.  انجمن  این  سوی  از  محترم 
 word می توانند مطالب خود را در قالب نرم افزار
به دبیرخانه انجمن ارسال کنند. خبرنامه تعهدی 
در چاپ مطالب ارسالی ندارد و حق ویرایش این 
مطالب را برای خود محفوظ مي دارد. استفاده از         

م  مطالب خبرنامه با ذکر منبع بالمانع است.

اخبار و مصوبات انجمن
اخبار

دانایی ستیزی و فناوری هراسی
پرونده روز

معرفی سایت
اخبار علمی

فراخوان ارسال مقاله
بازتاب اخبار مهندسی ژنتیک

معرفی همایش
ارتباط با ما 

در این شماره می خوانید
• اخبار و مصوبات انجمن ایمنی زیستی ایران 

• آغاز آزمایشات مزرعه ای محصوالت تراریخته در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
• راه اندازی مرکز منطقه  ای ایمنی زیستی و اخالق زیستی در ایران

• انتخاب افراد تأثیرگذار زراعت و اصالح نباتات در سیزدهمین همایش زراعت و اصالح نباتات ایران
• اعمال قوانین ایمنی بر واردات برنج در ایران؛ برنج تراریخته سالم در برابر اثبات برنج آلوده وارداتی

• انتصاب دکتر منتظمي به ریاست دبیرخانه شوراي ملي ایمني زیستي و نقد حکم خانم ابتکار
• لغو ناگهاني جلسه شوراي ملي ایمني زیستي ایران در آخرین لحظات

• عباس رجایي: "مجلس قاطعانه از تولید محصوالت تراریخته در کشور حمایت مي کند."
• اولین فراخوان حمایت از طرح های تولیدی شرکت های دانش بنیان زیست فناوري در حوزه کشاورزي

• انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک بین کمیسیون ملی یونسکو و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
• ابالغ آیین نامه جدید مخترعان و شرکت های دانش بنیان

• بررسی مدل A در کتاب مرجع ایمنی زیستی سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد
• ایمنی در دیابت و بینایی با مصرف قهوه  تلخ

• برگزاری دومین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری ایران
• مهر تأیید دانشمندان اسالمی بر محصوالت تراریخته

• تشکیل نخستین جلسه شورای ملي ایمنی زیستی و بازنگری در آیین نامه اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی طی 
دو ماه 

• تشکیل جلسات شورای مشورتی مرجع ملی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا
• حمایت ستاد توسعه زیست فناوري از تولید محصوالت تراریخته

• ایمني و استانداردسازی تولید محصوالت کشاورزی با پیوستن به نظام بین المللی کدکس
به منظور صادرات، واردات و رهاسازی محصوالت  آمادگي وزارت جهاد کشاورزي براي صدور مجوزهای الزم   •

تراریخته
• از سرگیری آزمایشات محصوالت تراریخته  در کشور؛ آمادگی چینی ها برای همکاری با پژوهشگران ایراني

• تاکید رئیس جمهور بر ضرورت ایجاد زمینه های کشاورزی مدرن در کشور
• اسامی پژوهشگران ایرانی در بین پر استنادترین دانشمندان جهان

• اسکندر زند: "پژوهش هاي کشاورزی کشور نیاز به نوسازی دارد."
• تشکیل بازار شرکت های دانش بنیان براي نخستین بار در کشور

• رونمایي از دارو هاي گیاهی جدید در پارک فناوری دانشگاه تهران
• تحقق داستان های علمی تخیلی در بدن با تولید نانوربات

• تولد نخستین میمون هاي تراریخته در دنیا 
• برگزاری چهارمین همایش بین المللی چالش های زیست محیطی

• واردات دو میلیارد دالری برنج در سال 92 آزاد؛ برنج تراریخته فاسد؛ مخالفت مدیران سازمان حفاظت محیط 
• زیست در بکارگیری مهندسی ژنتیک مستدام!

• دانایی ستیزی و فناوری هراسی
• پرونده روز: زنگ خطر برای سازمان حفاظت محیط زیست

• اخبار علمی
• فراخوان ارسال مقاله به فصل نامه علمی- ترویجی ایمنی  زیستی

• بازتاب اخبار مهندسي ژنتیک در رسانه ها
• ارتباط با ما
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پیگیری لغو آیین نامه اجرایی قانون ملی 
ایمنی زیستی ایران

ایمنی  زیستی  انجمن  مدیره  هیئت  مصوبه جلسه  اساس  بر 
ایران مورخ 7 دی ماه 1392، مقرر شد که با توجه به اشکاالت 
ایمنی  ملی  قانون  اجرایی  آیین نامه  پیش نویس  در  موجود 
توسط  در سه صفحه  آیین  نامه جدید حداکثر  یک  زیستی، 
خانم مهندس فهیم  دخت مختاری عضو هیئت مدیره انجمن 
ایمنی زیستی ایران تهیه شود. در این رابطه، تصمیم گرفته 
شد که در جلسه  ای اختصاصی در مورد محتوای پیش  نویس 
جدید آیین  نامه اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی بحث و تبادل 
نظر شود. همچنین مقرر شد که بعد از تهیه پیش  نویس جدید 
آیین  نامه اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی، این پیش نویس به 
دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور و 
رئیس محترم شورای ملی ایمنی زیستی ایران ابالغ شود. پیرو 
این مصوبه، در جلسه هیئت مدیره انجمن ایمنی زیستی ایران 
مورخ 19 دی ماه 1392، تصمیم گرفته شد که پیش  نویس 
آیین  نامه اجرایي قانون ملی ایمني زیستي تهیه شده توسط 
انجمن ایمني زیستي ایران، در جلسه اي مشترك با نمایندگان 
موسسات ذیربط مورد بررسي قرار گیرد و جهت تایید نهایي 

به معاون اول محترم ریاست جمهوري ارسال شود. 

تاسیس شاخه دانشجویی انجمن ایمنی 
زیستی ایران

ایران  ایمنی  زیستی  انجمن  مدیره  هیئت  جلسه  در 
شاخه  که  شد  گرفته  تصمیم   ،1392 ماه  دی   19 مورخ 
شود.  ایجاد  ایران  زیستي  ایمني  علمی  انجمن  دانشجویي 
در این رابطه مقرر شد که شاخه دانشجویی انجمن علمی 
تهران  اسالمي  آزاد  دانشگاه  ایران در محل  زیستی  ایمنی 
بي خوف  مریم  دکتر  خانم  مسئولیت  با  و  ري  شهر  واحد 
شکل گیری  راستای  در  که  است  گفتنی  تاسیس  شود. 
پیرو  ایران،  زیستی  ایمنی  علمی  انجمن  دانشجویی  شاخه 
ایران  ایمنی  زیستی  انجمن  مدیره  هیئت  جلسه  مصوبه 
دبیر  به عنوان  نیکو  محمود  آقای   1392 ماه  دی   7 مورخ 
کمیته دانشجویی و مسئول برگزاری کارگاه  های آموزشی 

انتخاب شد. ایران  ایمنی زیستی  انجمن  دانشجویی 

اخبار

تهیه و تنظیم: لیال سرمدی

آغاز آزمایشات مزرعه  ای محصوالت تراریخته 
در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

محصوالت  کشت  زیر  سطح  برابری   100 بی  سابقه  افزایش 
تراریخته از 1/7 میلیون هکتار در سال 1996 میالدی به بیش 
محصوالت  میالدی،  سال 2013  در  هکتار  میلیون  از 175 
مورد  فناوری  های  سریع  ترین  از  یکی  به عنوان  را  تراریخته 
آخرین  طبق  است.  کرده  تبدیل  معاصر  تاریخ  در  پذیرش 
آمار سرویس بین  المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی 
با  میالدی   2013 سال  در  کشاورزان  استقبال  کشاورزی، 
میلیون  با 17/3  مقایسه  در  نفر کشاورز  میلیون  رکورد 18 
نفر کشاورز در سال 2012 میالدی، رشد قابل مالحظه بیش 
از 90 درصد یا بیش از 16/5 میلیون نفر کشاورز خرده  پا و 
مخالف ریسک  پذیری، در کشورهای در حال توسعه را نشان 
می  دهد. گزارش شده است که کشاورزان با کشت محصوالت 
 50 از  بیش  کاهش  با  اقتصادی،  منافع  بر  عالوه  تراریخته، 
درصد مصرف آفت کش  ها، به محیط زیست سالم  تر و افزایش 
به  کشاورز  میلیون  ها  تایید  کرده  اند.  کمک  زندگی  کیفیت 
بازده باالی کشت محصوالت تراریخته در 27 کشور دنیا که 
19 کشور در حال توسعه و هشت کشور صنعتی است؛ افزایش 
سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در کشورهای در حال 
بار در سال  برای دومین  از کشورهای صنعتی  توسعه بیش 
تراریخته  بادمجان  تجاری  تولید  همچنین  میالدی؛   2013
در بنگالدش برای اولین بار؛ رکورد تولید پنبه تراریخته در 
آفریقا  در  تراریخته  و چین؛ رشد محصوالت  دو کشور هند 
تراریخته  ذرت  کشت  زیر  هکتار سطح   148/013 رکورد  و 
در پنج کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله موارد مهمی است 
که در آخرین آمار گزارش  شده، نمایان  گر سالمت محصوالت 
محصوالت  از  کشاورزان  رضایت  و  مردم  اعتماد  تراریخته، 

تراریخته در سراسر دنیا است. 
برنج  اولین  تولید  کننده   1384 سال  در  نیز  ایران  کشور 
فناوری  رویکرد  به دلیل  آن،  از  و پس  بود  دنیا  در  تراریخته 
غیر  قانونی  زندانی  شدن  و  قبل  دوره  دولت   مدیران   هراسی 
طارم  تراریخته  برنج  یعنی  کشور  تراریخته  محصول  تنها 
تولیدکننده  کشور های  جرگه  از  آفات،  به  مقاوم  موالیی 
سال  هشت  از  بعد  حاال  و  شد  حذف  تراریخته  محصوالت 
توقف تولید، آغاز پژوهش و آزمایشات مزرعه  ای جهت کشت 
و تولید برنج تراریخته و سایر محصوالت تراریخته با رویکرد 

اخبار و مصوبات انجمن ایمنی  زیستی ایران
به  تازه  ای  امید، جان  دانایی  محوری مدیران دولت تدبیر و 
است.  بخشیده  کشور  در  کشاورزی  ژنتیک  مهندسی  بخش 
محصوالت  روی  آزمایشات  مجدد  شروع  و  پژوهش  ها  آغاز 
تراریخته از جمله برنج تراریخته متحمل به خشکی، پنبه و 
چغندرقند تراریخته و تجاری  سازی آنها در آینده  ای نزدیک، 
کشاورزی  ژنتیک  مهندسی  حوزه  در  مسرت  بخش  اخباری 

است که در ادامه می خوانید.

بهزاد قره  یاضی: »تولید برنج تراریخته متحمل 
به خشکی در دستور کار است.«

رونمایی  ایران در  بیوتکنولوژی کشاورزی  پژوهشکده  رئیس 
در  تراریخته  محصوالت  کشت  وضعیت  آخرین  گزارش  از 
دنیا، در یک مصاحبه مطبوعاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار 
درباره   ،)921212-02 خبر  کد  )ایانا،  ایران  کشاورزی 
وضعیت پژوهش محصوالت تراریخته در کشور پس از هشت 
سال تعلیق، عنوان کرد: »برنج، پنبه و چغندرقند تراریخته 
قانونی  ایمنی زیستی و سایر مقررات  قانون  با رعایت کامل 
گرفته  قرار  پژوهش  مورد  مؤسسه  این  پژوهشگران  توسط 
به  متحمل  تراریخته  برنج  تولید  نیز  در حال حاضر  و  است 
خشکی که به اندازه گندم آبی آب مصرف می کند، در دستور 
»مؤسسه  گفت:  ادامه  در  قره یاضی  بهزاد  دکتر  است.«  کار 
پژوهشی برنج کشور نیز روش خشکه  کاری را در استان  های 
جنوبی کشور در حال کار دارد که بکارگیری تجربه  های این 
به  می  تواند  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  و  مؤسسه 
به  را  آب  مصرف  میزان  که  شود  منجر  جدیدی  رقم  تولید 
پژوهشکده  رئیس  می  دهد.«  کاهش  مالحظه  ای  قابل  طرز 
بیوتکنولوژی کشاورزی ایران درباره مخالفت کشت محصوالت 
تراریخته در کشور اظهار داشت: »دلیل مخالفت این است 
که با تولید محصوالت تراریخته، ثروت افسانه  ای آنها 
از بین می  رود و در این زمینه می توان به سم  فروشان 
و وارد کنندگان محصوالت کشاورزی اشاره کرد.« دکتر 
سود های  می  تواند  واردات  »کاهش  کرد:  تصریح  قره یاضی 
کالنی را که عاید این افراد می  کند، کاهش داده یا به صفر 

تولید  برای  بزرگی  سد  افراد  این  بدین جهت،  که  برساند 
محصوالت تراریخته در کشور محسوب می  شوند.« وی یادآور 
که  دارند  پرسش  هایی  و  مالحظات  نیز  دیگری  »عده  شد: 
حاضر هستیم با جلسات کارشناسی مشترك، ابهامات آنها را 
تأکید کرد: »اگر محصوالت  قره یاضی  برطرف کنیم.« دکتر 
تراریخته دارای مشکل است، نباید در جهان و به  ویژه در اروپا 

و آمریکا نیز به این اندازه افزایش می یافت.«

تعیین جایزه 10 میلیون تومانی برای اثبات 
مضرات محصوالت تراریخته

ایمنی  ملی  قانون  آیین  نامه  درباره  قره یاضی  دکتر  ادامه  در 
ملی  قانون  اجرای  از عدم  تفحص  و  زیستی گفت: »تحقیق 
ایمنی زیستی و واردات محصوالت تراریخته در مجلس پایان 
محیط  کشاورزی،  جهاد  وزارت  در  وقت  مسئولین  و  یافته 
شناخته  محکوم  و  مقصر  زیستی  ایمنی  شورای  و  زیست 
شدند و پرونده این موضوع به قوه قضائیه ارسال شده است.« 
رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران تصریح کرد: 
»دستور بازنگری در آیین  نامه قانون ملی ایمنی زیستی در 
کشور از سوی معاون اول رئیس جمهور صادر شده است و 
با  و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  سوی  از  بازنگری  این 
همکاری انجمن  های علمی انجام می  شود.« وی افزود: »این 
از  ارگان  های مختلف  از سوی  با موانعی  آیین  نامه همچنان 
جمله سازمان حفاظت محیط زیست برای ابالغ رو به  رو است 
که امید می  رود هر چه سریع  تر مخالفان با دالیل علمی  قانع 
شوند.« به گزارش خبرگزاری ایانا )کد خبر 921212-02(، 
تاکید  با  ایران  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  رئیس 
میزان  »اگر  داشت:  اظهار  تراریخته  محصوالت  ایمنی  بر 
باید  است،  و جنبه  های زیست  محیطی مد  نظر  خطر پذیری 
به صورت مکتوب موجود  آنالیز و سایر مدارك آن  گفت که 
برای  انجام   شده  میدانی  آزمایش  های  درباره  وی  است.« 
خطر پذیری محصوالت تراریخته، خاطرنشان کرد: »سازمان 
بهداشت جهانی مدافع حقوق انسان  ها بوده و اگر محصوالت 
به  طور قطع جلوی کشت  بود،  برای سالمتی مضر  تراریخته 
آن در ایران گرفته می  شد.« رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی 
کشاورزی ایران درباره تولید برنج حاوی ویتامین A در سایر 
برنج  بین  المللی  پژوهشی  مؤسسه  »با  کرد:  عنوان  کشور ها 
انجام شده که در صورت رها سازی  همکاری  های مشترکی 
این نوع برنج، تالقی  های الزم با برنج ایرانی را انجام خواهیم 
در  ایران  کشاورزی  بیوتکنولو ژی  پژوهشکده  رئیس  داد.« 
رابطه با تولید برنج حاوی ویتامین A یادآور شد: »قرار است 
بذر این نوع برنج در آینده  ای نزدیک در اختیار پژوهشکده 
بیوتکنولو ژی کشاورزی قرار گیرد که بعد از دریافت بذر این 
نوع برنج، باید آزمایش  ها و تغییراتی روی آن انجام شود تا در 
کشور نیز قابل کشت باشد.« وی با اشاره به گذراندن چهار 



45 انبوه یک محصول کشاورزی، افزود: »دوره  مرحله در تولید 
تولید  ساله  سه  دوره  آزمایشگاهی،  پژوهش  های  ساله  دو 
گلخانه  ای، دوره دو ساله تولیدات میدانی و در نهایت مرحله 
رها سازی از جمله مراحل تولید انبوه یک محصول کشاورزی 
است. به همین جهت زمان طوالنی برای تولید برنج حاوی 
ویتامین A مورد نیاز است.« وی ادامه داد: »انتقال آهن در 
برنج نیز عنوان پروژه مشترکی است که با مؤسسه پژوهشی 
برنج کشور در حال انجام است و ظرف چهار سال آینده این 
مقررات  سایر  و  زیستی  ایمنی  قانون  کامل  رعایت  با  برنج 
قانونی در سطح مزرعه  ای کشت خواهد شد.« دکتر قره یاضی 
به خشکی  مقاوم  پنبه  مزرعه ای  تولید  »در سال 93  افزود: 
تراریخته  پنبه  بذور  خواهد شد. خوشبختانه  آغاز  کشور  در 
که  می کنیم  تالش  و  نرفته  بین  از  گذشته  سال  هشت  از 

آزمایش  های مربوط به آن، دوباره در مؤسسه انجام شود.« 
کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  رئیس  که  است  گفتنی 
 ISI ایران برای کسی که بتواند با استفاده از مقاله علمی یا
دلیلی برای خطر پذیر  بودن محصوالت تراریخته بیاورد، 10 

میلیون تومان جایزه تعیین کرد. 

آغاز تجاری  سازی دور دوم محصوالت 
تراریخته در آینده  ای نزدیک در ایران

اظهار  ادامه  در  کشاورزي  بیوتکنولوژي  پژوهشکده  رئیس 
داشت: »کشوري که بخواهد مستقل باشد، پیشرفت کند و به 
اهداف متعالي سند چشم  انداز بیست ساله کشور برسد نباید 
نخستین رقم وارداتي آن برنج باشد.« به گزارش روابط عمومی 
 ،)272 خبر  )کد  ایران  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشکده 
دکتر قره یاضي در این نشست خبري به محدودیت  هاي منابع 
آبي در کشور اشاره کرد و افزود: »باید با افزایش بهره  وري، 
ضریب امنیت غذایي را با تولید داخلي ارتقا دهیم.« وي ادامه 
در  که  است  محصوالتي  ژنتیک،  مهندسي  »محصوالت  داد: 
نمي  شود.  استفاده  شیمیایي  خطرناك  سموم  از  آن  تولید 
هدف اصلي محصوالت تراریخته، تولید محصوالتی با راندمان 
آبیاري باالتر است به طوری که دیگر نیازي به زدن چاه  هاي 
غیر مجاز نباشد تا مشکلي مانند دریاچه ارومیه ایجاد نشود.« 
دکتر قره یاضي با بیان این که هم اکنون 19 کشور در حال 
توسعه با این روش به کشاورزي مشغول هستند، تصریح کرد: 
»ایران در سال  هاي اخیر با پسرفت در این زمینه مواجه بوده 
است. در حالي که در گزارش  هاي جهاني این عرصه، اسامي 
دیده  بورکینافاسو  و  سودان  پاکستان،  مانند  کشور هایي 
مي  شود، اسمي از ایران نیست.« وي با تاکید بر این موضوع 
این  انبوه و تجاري  تولید مزرعه اي  از سال 1383  ایران  که 
محصوالت را آغاز کرد بود، خاطرنشان کرد: »از سال 1384 
با این روش برخورد شد و 102 تن بذر تراریخته در کشور از 
بین رفت.« رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزی با بیان 

این که هم اکنون 18 میلیون کشاورز در دنیا این محصوالت 
را کشت مي  کنند، اظهار داشت: »امیدواریم با تدابیر دولت 
تراریخته  محصوالت  کشاورزي،  جهاد  وزیر  و  امید  و  تدبیر 

براي بار دوم در این دوره تجاري  سازي شوند.«

راه  اندازی مرکز منطقه   ای ایمنی زیستی و 
اخالق زیستی در ایران

مرکز منطقه  ای ایمنی زیستی و اخالق زیستی مرکز بین  المللی 
مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی )ICGEB( در پژوهشگاه ملی 
مهندسی ژنتیک و زیست فناوری )NIGEB( راه  اندازی شد. به 
گزارش مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران، در نشست مشترك 
هیئت رئیسه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست  فناوری 
و هیئت رئیسه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در 19 
مهندسی  ملی  پژوهشگاه  رئیس  زمانی  دکتر  ماه 92،  اسفند 
ژنتیک و زیست  فناوری با اعالم خبر راه  اندازی مرکز منطقه   ای 
»مرکز  کرد:  عنوان  ایران  در  زیستی  اخالق  و  زیستی  ایمنی 
بین  المللی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی یکی از مراکز مهم 
ژنتیک و بیوتکنولوژی در دنیا است که مقر آن در شهر تریست 
ایتالیا است. پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست  فناوری 
ایران به  عنوان رابط اصلی )Focal Point( در داخل کشور با این 
ارتباط است.« به گفته رئیس پژوهشگاه  مرکز بین المللی در 
ملی مهندسی ژنتیک و زیست  فناوری، توافق  نامه تاسیس مرکز 
به  پژوهشگاه  در  زیستی  اخالق  و  زیستی  ایمنی  منطقه  ای 
تصویب هیئت امنای این پژوهشگاه رسیده است. گفتنی است 
که در این نشست مشترك، اعضای هیئت رئیسه پژوهشگاه ملی 
مهندسی ژنتیک و زیست  فناوری و هیئت رئیسه پژوهشکده 
بیوتکنولوژی کشاورزی ایران بر گسترش همکاری  های فیمابین 
تربیت  شامل  طرفین  مشترك  عالقه  مورد  مسائل  و  تاکید 
دانشجوی پژوهش  محور مشترك، همکاری در انجام پروژه  های 
مشتری محور با تعیین اولویت  ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی، 
عضویت در شبکه آزمایشگاه  های بیوتکنولوژی کشور، راه  اندازی 
بیوتکنولوژی کشاورزی و تقویت روابط  مراکز رشد در زمینه 
علمی برای توسعه مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی کشاورزی 
در کشور مورد توافق طرفین قرار گرفت. الزم به ذکر است که 
یکی از وظایف مرکز منطقه  ای ایمنی زیستی و اخالق زیستی، 

ردیابی محصوالت تراریخته خواهد بود.

انتخاب افراد تأثیرگذار زراعت و اصالح نباتات 
در سیزدهمین همایش زراعت و اصالح نباتات 

ایران

در  ایران  نباتات  اصالح  و  زراعت  علوم  همایش  سیزدهمین 
تاریخ 4 الی 6 شهریور ماه 1393 برگزار خواهد شد. یکی از 
برنامه  های مصوب هیئت مدیره انجمن علوم زراعت و اصالح 
نباتات در این همایش انتخاب دو چهره تاثیرگذار در رشته 
دنبال  به  ترتیب،  بدین  است.  نباتات کشور  اصالح  و  زراعت 
نباتات،  اصالح  و  زراعت  علوم  همایش  سیزدهمین  فراخوان 
سومین دوره انتخاب افراد تأثیرگذار زراعت و اصالح نباتات 
نباتات  اصالح  و  زراعت  علوم  همایش  سیزدهمین  در  ایران 
برگزار خواهد شد. دکتر بهزاد قره یاضی رئیس انجمن علوم 
زراعت و اصالح نباتات کشور طی نامه  ای از شرایط انتخاب 
خبر  نباتات کشور  اصالح  و  زراعت  در  تاثیرگذار  چهره  های 
داد. دکتر قره یاضی با اعالم این که انجمن زراعت و اصالح 
نباتات ایران از دو دوره قبل، اقدام به انتخاب و معرفی »چهره   
تاثیرگذار« در علوم زراعت و اصالح نباتات کشور کرده است، 
از آن روي  این موضوع گفت: »این سنت حسنه  اهمیت  از 
چهره  هاي  از  کشور  علمی  جامعه  قدردانی  سو  یک  از  که 
تاثیرگذار بر توسعه علم و فناوري را نشان می دهد و از سوي 
دانش  پژوهان  و  دانشمندان  براي  الگو سازي  موجب  دیگر 
است.«  برخوردار  به  سزایی  اهمیت  از  می شود،  کشور  جوان 
رئیس انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات کشور تصریح کرد: 
»انتخاب چهره  هاي تاثیرگذار در علوم زراعت و اصالح نباتات 
هیئت  مصوب  که  آیین نامه  اي  اساس  بر  گذشته  در  کشور 
مصوبه  اساس  بر  است.  گرفته  صورت  است،  انجمن  مدیره 
عالوه  تاثیرگذار،  انتخاب چهره  هاي  در  مدیره  هیئت  جدید 
انجمن  محترم  اعضاي  نظرات  و  آرا  شده،  یاد  آیین  نامه  بر 
زراعت  علوم  انجمن  رئیس  گرفت.«  قرار خواهد  مد  نظر  نیز 
داشت:  اظهار  انتخاب  این  درباره  ایران  نباتات  اصالح  و 
چهره  هایی  کشور  نباتات  اصالح  در  تاثیرگذار  »چهره  های 
هستند که فعالیت شاخص و تاثیرگذار و بالمنازعی را در حوزه 
زراعت و اصالح نباتات کشور انجام داده باشند و الزاما دارای 
انطباق کامل با عناوینی مانند استاد نمونه، پژوهشگر نمونه، 
دکتر  نیستند.«  نمونه  کشاورز  یا  نمونه  مدیر  نمونه،  مروج 
قره یاضی راجع به نحوه انتخاب افراد تاثیرگذار علوم زراعت و 
اصالح نباتات ایران توضیح داد: »هیئت مدیره انجمن علوم 
زراعت و اصالح نباتات ایران، شیوه  نامه انتخاب برجسته  ترین 
را  نباتات کشور  و اصالح  زراعت  تاثیرگذار رشته  چهره  های 
به تصویب رسانده و نسبت به تشکیل هیئت منتخب امین 
کرده  اقدام  کشور  نباتات  اصالح  و  زراعت  علمی  جامعه 
است. این هیئت متشکل از رئیس انجمن و دو عضو هیئت 
آقایی(  جعفر  محمد  دکتر  و  اصفهانی  مسعود  )دکتر  مدیره 
به عالوه شش نفر از چهره  های تاثیرگذار منتخب دوره  های 
دکتر  کالنتری،  عیسی  دکتر  کوچکی،  علیرضا  )دکتر  قبل 

داریوش مظاهری، دکتر محمد مقدم، مهندس محمد حسین 
شریعت  مدار و دکتر محمد رضا جالل کمالی( است.« گفتنی 
است که طبق شیوه  نامه انتخاب افراد تاثیرگذار در زراعت و 
اصالح نباتات کشور که در تاریخ 11 دی ماه 92 به تصویب 
هیئت مدیره محترم انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ایران 
رسیده است، از جمله شاخص  های انتخاب افراد تاثیرگذار در 
حوزه زراعت و اصالح نباتات عبارتند از: دارا بودن تخصص و 
مدرك در یکی از رشته  های مرتبط با علوم زراعت و اصالح 
متخصصین  جمع  در  شهرت  حسن  از  برخورداری  نباتات؛ 
انجام اقدامی که دارای ارزش  نباتات؛  علوم زراعت و اصالح 
ملی و بین  المللی باشد؛ نام و آوازه علمی وی موجب حسن 
شهرت برای ایران باشد؛ کمک موثر به خودکفایی کشور در 
عرضه تولید محصوالت زراعی، افزایش قابل مالحظه محصول 
یا بهبود کیفیت آن در سطح ملی به  ویژه در بخش اجرایی 
و تولید؛ بنیان گذاری یک رشته یا کمک موثر به توسعه آن 
رشته در پژوهش، آموزش، ترویج و اجرا؛ تولید یک محصول 
تربیت  ایران؛  در  یا  منطقه  در  بار  اولین  برای  دانش  بنیان 
دانشجویان شاخص و تعداد آنها؛ دارا  بودن حسن شهرت از 
نظر کیفیت آن برای افراد تاثیرگذار در حوزه  های آموزشی 
بین  المللی  همکاری  های  و  فعالیت  بودن  دارا  پژوهشی،  و 
گسترده؛ کسب جوایز داخلی و خارجی؛ ساختار سازی برای 
انجمن زراعت و اصالح  توسعه علم و کمک موثر به اهداف 
نباتات کشور. الزم به ذکر است که انتخاب افراد تاثیرگذار از 
هر دو بخش دولتی و خصوصی واجد شرایط صورت می گیرد. 
بر این اساس، از کلیه اعضای محترم انجمن زراعت و اصالح 
چهره  های  معرفی  به  نسبت  که  می  شود  دعوت  نباتات 
تاثیرگذار در علوم زاعت و اصالح نباتات کشور ضمن تشریح 
علل انتخاب خود، اقدام کرده و نظرات ارزشمند خود را به 
در  است  گفتنی  کنند.  ارسال   info@agrobreed.ir آدرس 
دوره قبل، دکتر داریوش مظاهری به عنوان چهره تاثیرگذار و 
نقش  آفرین در زراعت کشور موفق به دریافت تندیس افتخار 
شد که مصاحبه اختصاصی از وی در خبرنامه ایمنی  زیستی 

ایران، شماره 26 در دی ماه 92 منتشر شد.

اعمال قوانین ایمنی بر واردات برنج در ایران؛ 
برنج تراریخته سالم در برابر اثبات برنج آلوده 

وارداتی

وضعیت  با  رابطه  در  منتشر  شده  اخبار  و  مدارك  ارائه  پیرو 
جمهوری  گمرك  هند،  کشور  از  وارداتی  آلوده  برنج  های 
اسالمی ایران بعد از بررسی و رسیدگی به این موضوع، طی 
به  وارداتی  برنج  سالمت  و  کیفی  ویژگی  های  بخش  نامه  ای 
کشور را اعالم کرد. الزم به ذکر است که در رابطه با بررسی 
پرونده  در  داخلی  و  وارداتی  برنج  های  آلوده  بودن  وضعیت 
روز خبرنامه ایمنی زیستی ایران شماره 26، دی ماه 1392 



67 ژنتیک شده  برنج مهندسی  از  کاذب  نگرانی  »ابراز  عنوان  با 
)تراریخته( در برابر خطر محرز برنج  های مسموم« آلوده  بودن 
قرار  بررسی  مورد  مفصل  به طور  داخلی  و  وارداتی  برنج  های 

گرفت. 

بدین ترتیب بعد از اثبات آلوده  بودن برخی برنج  های وارداتی 
از کشور هند، طبق گزارش گمرك جمهوری اسالمی ایران، 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرك  واردات  دفتر  کل  مدیر 
مورخ   1/73/113/212816/93/584 شماره  بخش  نامه 
از  را  وارداتی  برنج  های  سالمت  ویژگی های   1393/1/9
نظر حد مجاز و میزان مایکوتوکسین  ها نظیر آفالتوکسین، 
اکراتوکسین، داکسین نی والنول، زیر النون و فلزات سنگین 
چون  میکربی  آلودگی  های  و  آرسنیک  و  کادمیوم  سرب، 
کرد.  اعالم  کپک  شمارش  و  سرئوس  باسیلوس  شمارش 
به  ملزم  وارد کنندگان  بخش  نامه،  این  اساس  بر  همچنین 
رعایت هفت نکته در واردات برنج شدند که عبارتند از: ارائه 
گواهی برنج از نظر تراریختگی برای هر محموله وارداتی از مقام 
ذیصالح کشور مبدا؛ ارائه گواهی عاری  بودن برنج از باقیمانده 
فنل برای هر محموله از مقام ذیصالح کشور مبدا؛ ارائه ریز 
آزمایشگاه  یک  توسط  آفت  کش  ها  باقیمانده  بیشینه  نتایج 
مبدا؛  در کشور  ذیصالح  مقام  از سوی  تایید صالحیت  شده 
نمونه  برداری مطابق با آخرین تجدید  نظر استاندارد های ملی 
بسته  بندی  مجاز  وزن  13535؛  و   12004 شماره  به  ایران 
مهر  به  ممهور  گواهی  ها  کلیه  ارائه  کیلوگرم؛   20 تا   1 از 
و  کیفی  معیارهای  انطباق  ایران؛  اسالمی  سفارت جمهوری 
سالمت برنج  های تولید داخل بر اساس استاندارد های ملی 
برای   5925 سنگین،  فلزات  برای   12968 شماره  به  ایران 
و  آفت  کش  ها  باقیمانده  برای   13120 مایکوتوکسین  ها، 
میکروبیولوژی  مجاز  حدود  اساس  بر  میکروبی  مجاز  حدود 
آزمایشگاه  های مرجع  مرکز  آشامیدنی  فرآورده  های غذایی، 
کنترل غذا و دارو. به گزارش گمرك جمهوری اسالمی ایران، 
که  است  الزم  االجرا   1393 سال  ابتدای  از  بخش  نامه  این 
وزارت  غذای  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون  نامه  اساس  بر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و داروی کشور به معاون 
امور گمرکی گمرك جمهوری اسالمی ایران صادر شده است. 

به دنبال ابالغ این بخش  نامه و الزم  االجرا   شدن آن از ابتدای 
سال 93، منابع هندی اعالم کردند به دلیل اصرار مسئولین 
کنترل  و  بهداشت  گواهی  تاییدیه  ارائه  برای  ایرانی  ذیربط 
است.  یافته  کاهش  ایران  کشور  به  برنج  صادرات  کیفیت، 
که  است  شده  گزارش  بخش  نامه،  این  ابالغ  پیرو  همچنین 
صادرکنندگان هندی از بازنگری ایران در مفاد برنامه کنترل 
ارائه  به  مربوط  قوانین  نیز  و  آرسنیک  به  ویژه  سنگین  مواد 
مستندات آزمایشگاهی نگران شده اند. به گزارش خبرگزاری 
جمهوری اسالمی ایران )خبرگزاری ایرنا، مورخ 93/2/12، کد 
خبر 81147278(، رئیس سابق انجمن صادرکنندگان برنج 
هند در این رابطه گفت: » از ابتدای سال 2014 دولت ایران 
کشاورزی  نظارت  روش های  به  مربوط  اسناد  از  مجموعه ای 
ایمنی مواد غذایی  ایزو 22000 که به بحث مدیریت  مانند 
با  وی  است.«  کرده  درخواست  را  می  پردازد،  بسته  بندی  و 
اشاره به این که تجارت برنج و دریافت این گواهی  نامه  ها از 
سازمان  های متعدد وقت  گیر است و نیاز به زمان دارد، افزود: 
»انتظار می  رود امسال چهار میلیون تن برنج باسماتی از هند 
ایران صادر  به  این میزان یک میلیون تن  از  صادر شود که 
به  مربوط  قوانین  اصالح  با  »ایران  گفت:  وی  شد.«  خواهد 
کنترل فلزات سنگین میزان آرسنیک را از 150 پی. پی. ام به 
120 پی. پی. ام کاهش داده و با توجه به این تغییر، صادرات 
این  با  یافت.« وی  این کشور کاهش خواهد  به  برنج هندی 
اقدامات الزم  انجام  در حال  که هندی  ها  کرد  تصریح  حال 
طریق  از  برنج  در  موجود  آرسنیک  میزان سم  کاهش  برای 
آموزش به کشاورزان عالوه بر آموزش صادرکنندگان در مورد 
در  هستند.  دقیق  کیفیت  رعایت  و  ایمنی  و  سالمت  حفظ 
بازتاب جهانی این خبر، روزنامه اکونومیک تایمز منتشر کرد 
هند  از  باسماتی  برنج  واردکننده  بزرگترین  ایران  کشور  که 
است و انتظار می  رود که در سال جاری یک میلیون تن برنج 
باسماتی وارد کند. همچنین در روزنامه فایننشال اکسپرس 
منتشر شده است: صادرات برنج باسماتی از ماه ژانویه امسال 
به  نظر  راستا  این  در  است.  یافته  کاهش  به  شدت  ایران  به 
می  رسد که مجموعه  ای از دستگاه  ها از جمله وزارت جهاد 
کشاورزی، گمرك، سازمان غذای وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و دارو و سازمان حفاظت محیط زیست بیش 
و  سالمت  تا  دارند  وظیفه  کشور  در  دیگری  سازمان  هر  از 
امنیت محصوالت کشاورزی را پیش از ورود به بازار بررسی 
و شناسایی کنند. حفظ سالمت مردم در عصر بیماری  های 
نا شناخته  ای که هنوز منشای مشخصی ندارند، موضوع مهمی 
باید مسئولین حوزه سالمت و کشاورزی به صورت  است که 
که  حالی  در  کنند.  رسیدگی جدی  آن  به  فوری  و  ضربتی 
گزارش شد برنج  هاي وارداتی از هند، آلوده به سم آرسنیک 
سازمان  های  سهل  انگاری  هرگونه  است،  سنگین  فلزات  و 
آزمایش  های  انجام  در  کشاورزی  و  سالمت  حوزه  ذیربط 
ورود  و  وارداتی  محصوالت  سالمت  روی  سنجش  و  ایمنی 
و  بررسی  بدون  بازار و سبد غذایی مردم  به  این محصوالت 

نظارت؛ بازی با لبه تیغی برنده است که سالمت مردم و نسل 
باالی  به سرانه مصرف  با توجه  به خطر می  اندازد.  را  آینده 
این محصول در کشور، هر ساله حجم زیادی برنج وارد کشور 
واردات  به جای  نیست  بهتر  آیا  ترتیب،  بدین  می  شود. 
بی  رویه برنج هندی که آلوده  بودن حجم کثیری از آنها 
اعالم شد، محصول برنج تراریخته سالم داخلی تولید 
کافی  به تنهایی  قوانینی  چنین  اجرای  و  تصویب  آیا  شود؟ 
است تا واردات برنج کاهش یابد؟ قابل توجه است که ضمن 
تاکید بر اهمیت سالمت مردم، نظارت و اجرای قوانین ایمنی 
بر سالمت و کیفیت برنج وارداتی امری جدی و البته بدیهی 
است. این که چرا تاکنون این قوانین نبوده و واردات بی رویه 
سئوال  محل  داشته،  استمرار  گذشته  سال  های  در  برنج 
اعمال  آیا  است؟  کار  چاره   به  تنهایی  قوانین  این  آیا  است؟. 
کنار  و  گوشه  در  که  سود جویی  افراد  برای  قوانینی  چنین 
مرز ها اقدام به واردات غیر  قانونی آن می  کنند، کافی است؟ 
نیست  بهتر  آلوده،  برنج  میلیاردی  واردات  به جای  آیا 
که مخالفت  ها و ممانعت  ها در برخی سازمان ها از جمله 
و  شود  گذاشته  کنار  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
قوانین  تدوین  سپس  و  آلوده  برنج  واردات  به جای 
با  و  سالم  تراریخته  برنج  به سادگی  نظارتی،  و  ایمنی 
کیفیت را در کشور تولید کرد و بی  نیاز از واردات برنج 
آلوده به کشور شد؟ به راستی محل سئوال است که تکلیف 
آن همه برنج  های آلوده  ای که وارد سفره غذایی مردم بی خبر 
از سمی بودن آنها شد، چه می  شود؟ چرا با سالمتی مردم 
بازی می  شود؟ چه کسی پاسخگو است؟ چرا چنین قوانین 
چنین  که  حاال  البته  و  است؟  نداشته  وجود  قبال  نظارتی 
قوانینی تصویب و الزم االجرا شده است، واقعا اعمال می شود؟ 
آیا دست  های پشت پرده و مافیای وارد کنندگان برنج اجازه 
می  دهند که چنین وارداتی کاهش یابد و محصولی سالم سر 
ممانعت  این شرایط،  در  آیا  بگیرد؟  قرار  مردم  غذایی  سفره 
و  تراریخته  سالم  محصوالت  تولید  در  ژنتیک  مهندسی  با 
جلوگیری از ورود برنج تراریخته سالم به سبد غذایی مردم 
کار درستی است؟ در حالی که بیش از 170 میلیون هکتار 
در  است،  تراریخته  گیاهان  به  مربوط  دنیا  زیر کشت  سطح 
طریق  از  تراریخته  محصوالت  امنیت  و  سالمت  که  حالی 
آزمایشات کارشناسی و ارزیابی ایمنی بارها و بارها به اثبات 
رسیده است، در حالی که ایران پتانسیل باالیی برای تولید 
برنج  اولین  تولید  کننده  روزی  و  دارد  تراریخته  محصوالت 
واردات 60 درصدی  به جای  نیست  بهتر  بود،  دنیا  تراریخته 
برنج آلوده به کشور، برنج سالم تراریخته داخلی را تولید کرد 
و حتی امکان صادرات برنج را با کمک مهندسی ژنتیک فراهم 
تراریخته ضد آفت در سال 83 در  برنج  کرد؟ در حالی که 
کشور به مرحله تجاری  سازی رسید و سپس با روی کار آمدن 
مدیران فناوری  هراس در مدیریت سازمان  های کشاورزی و 
محیط زیست، این محصول سالم، مظلومانه در انباری متروك 
به قفل و زنجیر کشیده شد؛ آیا رواست که در چنین شرایطی 

نیز با توسعه فناوری سر ستیز داشت؟ در واقع، نگرانی کاذب 
از تولید برنج سالم تراریخته با وجود اثبات آلودگی برنج  های 
وارداتی از هند، یکی دیگر از نمونه  های بارز فناوری  هراسی 
حوزه  ذیربط  دستگاه  های  از  برخی  در  مدیران  و  مسئوالن 

سالمت است که باید به طور کامال جدی رسیدگی شود.

انتصاب دکتر منتظمی به ریاست دبیرخانه 
شورای ملی ایمنی زیستی و نقد حکم خانم 

ابتکار
 

دکتر  ایران،  بیوتکنولوژی  اطالعات  مرکز  گزارش  به 
شهاب  الدین منتظمی به  ریاست دبیرخانه شورای ملی ایمنی 
زیستی در دولت یازدهم منصوب شد. دکتر منتظمی مدیر 
کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت 
محیط زیست است. گفتنی است که این سمت پیش از این 
از جنبه  به ویژه  بر عهده دکتر مرشدی بود که عملکرد وی 
تهیه آیین  نامه بازدارنده قانون ملی ایمنی زیستی مورد انتقاد 
انجمن  های علمی مرتبط با زیست  فناوری بود. الزم به ذکر 
دکتر  خانم  سوی  از  حکمی  طی  منتظمی  دکتر  که  است 
ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به ریاست 
دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی انتخاب شده است. این 
قانون ملی  آیین  نامه فعلی  انتصاب در حالی است که طبق 
پیشنهاد  به  باید  ایمنی زیستی  ایمنی زیستی، دبیر شورای 
معاون رئیس جمهور هم انتخاب شود. بر این اساس، طبق 
تبصره 2 ماده 2 آیین  نامه فعلی ایمنی زیستی ایران، 
رئیس  معاون  پیشنهاد  به  زیستی  ایمنی  دبیر شورای 
جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و با حکم 
و  می  شود  منصوب  )چهار( سال  به مدت  رئیس شورا 
انتخاب، نایب  تمدید آن بالمانع است. در واکنش به این 
رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران خانم مهندس فهیم  دخت 
اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  دکتر  به  خطاب  مختاری 
زیستی  ایمنی  ملی  شورای  رئیس  و  جمهور  رئیس  محترم 
شورای  دبیر  برای  حکم  »صدور  است:  شده  متذکر  ایران 
ملی ایمنی زیستی از طرف خانم دکتر ابتکار، رئیس محترم 
سازمان حفاظت محیط زیست، این شائبه را به وجود می  آورد 
که دبیرخانه شورا متعلق به سازمان مذکور است در حالی  که 
طبق قانون، شورای ملي ایمنی زیستی، یک شورای فرابخشی 
است که وظیفه هماهنگی امور مربوط به ایمنی زیستی را در 
بهتر است دبیر آن نیز  سطح کشور به عهده دارد و طبیعتاً 
با حکم  و  بوده  ذیربط  دستگاه  های  کلیه  وثوق  مورد  فردی 
جنابعالی منصوب شود. از سوي دیگر در متن حکم غیرقانوني 
صادره از سوي خانم ابتکار آمده است: »با عنایت به شرایط 
قانون  و  پروتکل کارتاهنا  اجرای  کشور و حساسیت موضوع 
ایمنی زیستی با هماهنگی معاونت آموزش و پژوهش سازمان 
فعال  سازی  و  احیا  جهت  در  را  خود  تالش  تمام  )؟؟؟!!!( 



89 موانع  رفع  پیگیری  زیستی،  ایمنی  ملی  شورای  دبیرخانه 
ساختاری و حقوقی اجرای قانون، هماهنگی و تعامل با دیگر 
فعال  و شرکت  های  علمی  و  پژوهشی  موسسات  دستگاه  ها، 
در حوزه  های مرتبط با قانون ایمنی زیستی، پیگیری اصالح 
قوانین و مقررات متناقض با این قانون، جلب مشارکت فعال 
بخش  های مختلف مدنی و حاکمیتی برای نظارت و هماهنگی 
در  ذیربط  دستگاه  های  عملکرد  بر  نظارت  قانون،  اجرای  در 
اجرای قانون، تنظیم و پیشنهاد آیین  نامه  ها، دستور العمل  ها و 
ضوابط موضوع این قانون و پیگیری تخلفات در این حوزه، ابالغ 
و نظارت بر شرایط بسته  بندی، حمل و نقل و بر چسب گذاری 
موجودات فوق  الذکر، با رعایت حقوق مالکیت معنوی صاحبان 
پژوهش  ها یا صنایع و ترویج و آموزش موضوع به مسئولین، 
مردم و متخصصان به کار بندید«. حال سوال اینجاست که آیا 
ایمني زیستي زیر نظر سازمان حفاظت محیط  شوراي ملي 
رئیس  از سوي  شورا  دبیر  اوال حکم  که  مي کند  کار  زیست 
در حکم  دوما  و  صادر شده  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
ایشان بر هماهنگي با معاونت آموزش و پژوهش این سازمان 
قانون  به ذکر است که در ماده 3  تاکید شده است؟!« الزم 
شوراي  است:  آمده  سال 1388  مصوب  زیستی  ایمنی  ملی 
ملي ایمني زیستي؛ متشکل از معاون اول رئیس  جمهور، وزیر 
جهاد کشاورزي، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزیر علوم، تحقیقات 
تخصصي  ـ  علمي  انجمن هاي  اعضای  از  نفر  یک  فناوري،  و 
فناوري زیستي جدید )تشکل  هاي مردم  نهاد( با درجه دکتري 
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  تأیید  و  تشکل  ها  این  پیشنهاد  به 
هیأت  اعضای  از  نفر  یک  جمهور،  رئیس  حکم  با  و  فناوري 
دانشیار(  )حداقل  دانشگاه  ها  زیستي  ایمني  با  مرتبط  علمي 
به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با حکم 
رئیس جمهور و یک نفر از اعضاي کمیسیون کشاورزي، آب و 
منابع طبیعي و یک نفر از اعضاي کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شوراي اسالمي به انتخاب کمیسیون  هاي مذکور و با 
تبصره 1  مي  شود. طبق  تشکیل  ناظر  به عنوان  مجلس  رأي 
ماده 3 قانون ملی ایمنی زیستی، ریاست این شورا با معاون 
اول رئیس جمهور است. بدین ترتیب طبق قانون ملی ایمنی 
زیستي  ایمني  ملي  ایران، شوراي  اسالمی  زیستی جمهوری 
متشکل از مجموعه  ای از دستگاه  ها از جمله سازمان حفاظت 
حساسیت  به  توجه  با  بنابراین  است.  کشور  زیست  محیط 
موضوع و جایگاه خطیر ریاست دبیرخانه شورای ملی ایمنی 
سازمان حفاظت  نه صرفا  مذکور  سازمان  های  تمام  زیستی، 
محیط زیست، در این تصمیم  گیری دخیل هستند به ویژه نظر 
معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس شورای ملی ایمنی 
زیستی ایران در این انتخاب از اهمیت باالیی برخوردار است. 
ایمنی  ملی  شورای  دبیرخانه  رئیس  انتخاب  صورت  هر  در 
زیستی ایران از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، 
گویی نشان از استمرار وضعیت فناوری هراسی گذشته دارد به 
طوری که در انتخاب این مسئولیت مهم در دبیرخانه شورای 

ایمنی زیستی، صرفا سازمان حفاظت محیط زیست تصمیم 
مهمترین  به  عنوان  ایران  زیستی  ایمنی  انجمن  می گیرد. 
انجمن علمی مرتبط با امور ایمنی زیستی در کشور، خواستار 
ایمنی  زمینه  در  غیرقانونی  اقدامات  گونه  این  اجرای  توقف 
زیستی و مهندسی ژنتیک از طرف سازمان حفاظت محیط 
و حساسیت  اهمیت  دلیل  به  که  دارد  تقاضا  و  است  زیست 

باالی موضوع، به این امر رسیدگی جدی مبذول شود. 

لغو ناگهانی جلسه شورای ملی ایمنی زیستی 
ایران در آخرین لحظات

اولین  و  زیستی  ایمنی  ملی  پنجمین جلسه شورای  تشکیل 
جلسه این شورا در دولت تدبیر و امید به ریاست دکتر اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حالی که اعضای این 
شورا آماده گرد همایی و هم  اندیشی در جلسه شورا بودند؛ در 
آخرین لحظات به طور ناگهانی لغو شد. گفتنی است که آخرین 
جلسه شورای ملی ایمنی زیستی به دعوت دبیر جدید شورا، 
برای روز دوشنبه مورخ پنجم اسفند ماه سال 1392 تعیین 
شده بود. در حالی که کلیه مدعوین عازم محل جلسه بودند، 
کمتر از یک ساعت قبل از تشکیل جلسه، لغو ناگهانی آن بدون 
دلیل به صورت تلفنی به مدعوین اعالم شد!. به گزارش مرکز 
اطالعات بیوتکنولوژی ایران، در این جلسه از دکتر فرجی دانا 
جهاد  وزیر  حجتی  مهندس  فناوری،  و  پژوهش  علوم،  وزیر 
و  درمان  بهداشت،  وزیر  هاشمی  قاضی  زاده  دکتر  کشاورزی، 
آموزش پزشکی، مهندس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی 
کمیسیون  رئیس  شهریاری  دکتر  اسالمی،  شورای  مجلس 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، دکتر جاللی نماینده 
با زیست  فناوری، دکتر  مرتبط  انجمن  های علمی- تخصصی 
با  مرتبط  دانشگاه  ها  علمی  هیئت  اعضای  نماینده  مدرسی 

ایمنی زیستی دعوت به عمل آمده بود.
در حالی که با رویکرد دانایی ستیزی دولت دهم، اجرای قانون 
جلسات  تشکیل  و   1388 سال  مصوب  زیستی  ایمنی  ملی 
امید  بود،  رفته  محاق  به  گذشته  در  زیستی  ایمنی  شورای 
مدیران  محوری  دانایی  رویکرد  یازدهم  دولت  در  که  می رود 
به ویژه مسئوالن ذیربط حوزه ایمنی زیستی موثر واقع شود و 
تشکیل جلسات شورای ملی ایمنی زیستی در دولت تدبیر و 
امید به سرنوشت تشکیل جلسات در دولت قبل دچار نشود. 
گفتنی است که عدم تشکیل منظم جلسات شورای ملی ایمنی 
زیستی در دولت سابق، عدم اجرای قانون ملی ایمنی زیستی 
در  وی  معاون  و  جمهور  رئیس  سوی  از  دولت  آن  در  ایران 
سازمان حفاظت محیط زیست و چهار سال توقف اجرای قانون 
اجرایی در  آیین  نامه  نداشتن  بهانه  به  ایمنی زیستی  مصوب 
قانون ایمنی زیستی در حالی که این قانون نیازی به آیین  نامه 
نداشت، ابالغ ناگهانی آیین نامه های جدید در اواخر دولت دهم 

از  و جعل تاریخ تصویب آیین  نامه قانون ملی ایمنی زیستی 
جمله اقدامات غیر قانونی آن دولت در رابطه با قانون ملی ایمنی 
امید  این  بر  ایران  زیستی  ایمنی  انجمن  است.  ایران  زیستی 
است که با رویکرد دانایی محوری مدیران دولت تدبیر و امید، 
اتفاقات گذشته در حوزه ایمنی زیستی تکرار نشود و با توجه 
به اهمیت موضوع ایمنی زیستی و تاثیر این مهم در کشور این 

گونه تخلفات هر چه سریع  تر پیگیری و رسیدگی شود.

عباس رجایي: "مجلس قاطعانه از تولید 
محصوالت تراریخته در کشور حمایت مي کند."

اولین همایش بین المللی و سیزدهمین همایش ژنتیک ایران 
به منظور تحقق اهداف سند چشم  انداز نظام مقدس جمهوری 
تا 5 خرداد  تاریخ 3  در  ژنتیک  انجمن  توسط  ایران  اسالمی 
ماه 93 در محل سالن همایش  های بین  المللی دانشگاه شهید 
بهشتی برگزار شد. در این همایش، رئیس کمیسیون کشاورزی 
مجلس با اشاره به پیگیری جدی شکایت کمیسیون از تخلف 
دستگاه  های اجرایی در عدم اجرای قانون ملی ایمنی زیستی 
و معرفی نماینده مجلس برای حضور در جلسات بازپرسی بر 
حمایت قاطع مجلس از تولید محصوالت تراریخته در کشور 
دانشجویان  فناوری  سرویس  خبرنگار  گزارش  به  کرد.  تاکید 
ایران، عباس رجایی در هم  اندیشی چالش  های زیست  فناوری 
حاشیه  در  که  تراریخته  گیاهان  تجاری  سازی  و  کشاورزی 
اولین همایش بین  المللی ژنتیک و سیزدهمین همایش ژنتیک 
ایران برگزار شد، عنوان کرد: "مجلس شورای اسالمی با هدف 
بهینه  سازی ظرفیت  های موجود و ایجاد ظرفیت  های جدید در 
نوین  از فناوری  های  بهره  گیری  بخش کشاورزی که مستلزم 
است، قانون الحاق ایران به کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل 
کارتاهنا و قانون ملی ایمنی زیستی را تصویب کرده است که 
با گذشت سال  ها از تصویب این قانون با تمرد مدیران برخی 
دستگاه  های اجرایی مسئول از اجرای آن خودداری شده است." 
وی خاطرنشان کرد: "در این راستا کمیسیون کشاورزی مجلس 
از دستگاه  های متخلف شکایت کرده است که در این شکایت 

مفاد آیین  نامه اجرایی این قانون که البته هنوز به مجلس ارائه 
قانون اعالم شده است. گزارش کمیسیون  با  نیز مغایر  نشده 
کشاورزی در این خصوص در مجلس تصویب و به  عنوان شکایت 

از دستگاه  های اجرایی به قوه قضاییه ارائه شده است." 
گفت:  این شکایت  پیگیری  روند  آخرین  در خصوص  رجایی 
"قاضی و بازپرس  های پرونده در حال بررسی هستند و قرار است 
یکی از نمایندگان انجمن  های علمی از طرف مجلس در جلسات 
بازپرسی شرکت کنند." رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس با اشاره به نامگذاری هزاره سوم به عنوان هزاره 
آب و غذا و پیش  بینی وقوع جنگ  های آینده بر سر تصاحب 
منابع آب و غذا که نمونه  ای از آنها جنگ نفت در برابر غذا در 
خاورمیانه بوده است، بر ضرورت استفاده از تمام ظرفیت  های 
کشور برای تامین امنیت غذایی تاکید کرد و افزود: "برای رفع 
از ظرفیت  های موجود و  بهینه  باید ضمن استفاده  نگرانی  ها 
کاهش فاصله حداقل تولید و رکورد برای ایجاد ظرفیت  های 
جدید که پاسخگوی هدف  گذاری کشور برای رسیدن به جمعیت 
150 میلیون نفری باشد، برنامه  ریزی کنیم." وی بهره  گیری از 
فناوری  های نوین را یکی از عمده  ترین ملزومات بهینه  سازی 
ظرفیت  های موجود و ایجاد ظرفیت  های جدید تولید در بخش 
کشاورزی عنوان کرد و گفت: "موافقان و مخالفان استفاده از 
فناوری  های نوین باید این فرضیه را مد نظر قرار دهند که باید 
و در عین  تامین کنند  را  ایرانی  میلیون  امنیت غذایی 150 
ارتقا بدهیم  نکنیم که  نابود  تنها  نه  را هم  حال منابع کشور 
بازار جهانی غذا را نیز کسب  از  و در کنار آن سهم مناسبی 
کنیم."رجایی تصریح کرد:  "هدف  گذاری ایران، کسب 30 درصد 
بازار غذای حالل دنیاست در حالی که کشور چین در این زمینه 
از کشور های اسالمی پیشی گرفته است." وی با تاکید بر این 
که نباید اجازه داد حرف  های غیر علمی در زمینه  های مختلف از 
جمله مخالفت با فناوری  های نوین مثل زیست  فناوری و فناوری 
نانو در کشور مانع از پیشرفت کشور شود، اظهار داشت: "بارها 
در داخل و خارج کشور از مخالفان فناوری خواسته  ام که دالیل 
علمی خود را مطرح کنند. از سازمان حفاظت محیط زیست نیز 
خواسته  ایم که اگر حرف علمی و مستدلی در مخالفت با تولید 
محصوالت تراریخته دارند و کار بیوتکنولوژیست  ها را مغایر با 
منافع عمومی می دانند در مجلس شنونده و پذیرای مستندات 
آنها خواهیم بود ولی تاکنون هیچ مستند علمی از آنها ندیده  ایم." 
وی خاطر نشان کرد: "در حال حاضر بالغ بر 176 میلیون هکتار 
از اراضی زراعی دنیا زیر کشت محصوالت تراریخته رفته است 
و حجم باالیی از این محصوالت به کشور ما نیز وارد می  شود. 
جالب اینجاست که مدعیان ضرر و زیان این محصوالت کمترین 
فشاری بر مبادی ورود این محصوالت نیاوردند. سوال ما این 
است که آیا واردات محصوالت تراریخته اشکالی ندارد ولی تولید 
آنها در داخل اشکال دارد یا با وجود تمام گزارش  ها و اسناد 
موجود مدعی هستند که هیچ محصول تراریخته  ای به کشور 
وارد نمی  شود؟" رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان 
با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به علم، اقتصاد 



1011 غالمعلی جعفر  زاده: »دولت یازدهم با وجود 
مدیران باتجربه در راس دستگاه  های اجرایی 

به جای استفاده از روش  های قدیمی با 
مدل  سازی  های جدید ظرفیت  سازی می کند«.

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران در 
استان گیالن مورخ 10 اردیبهشت ماه 93، در دیدار مسئولین 
جهاد دانشگاهی واحد گیالن مهندس جمشید رسایی رئیس 
به زمینه  های فعالیت جهاد  با اشاره  جهاد دانشگاهی گیالن 
دانشگاهی گیالن به تشریح برنامه  های جهاد دانشگاهی در سال 
93 پرداخت و عنوان کرد: »همکاری مشترك جهاد دانشگاهی 
گیالن با پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی به منظور ارائه خدمات 
این مرکز به استان و گسترش فعالیت آن و همچنین همکاری 
با پژوهشکده گیاهان دارویی به منظور استفاده از ظرفیت  های 
استان در بخش گیاهان دارویی و بهره  مندی از آن در دستور 
کار قرار دارد«. رئیس جهاد دانشگاهی واحد گیالن با اشاره به 
دیدار اخیر خود با دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور 
گفت: »پیشنهاد ایجاد مرکز هم  اندیشی با استفاده از ظرفیت 
نخبگان، فرهیختگان و مدیران باتجربه سال  های متمادی در 
راستای توسعه استان را ارائه داده  ام و معتقدم راه  اندازی چنین 
و  اشتغال  خانه  تاسیس  همچون  ایده  هایی  کنار  در  مراکزی 
کارآفرینی و همکاری  های متقابل با مراکز پژوهشی مانند مرکز 
اشتغال  های  ایجاد  پژوهش  های مجلس می  تواند در راستای 
پایدار کمک کند«. در این دیدار مهندس غالمعلی جعفرزاده 
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 
جهاد  وجودی  »فلسفه  داشت:  اظهار  دانشگاهی  جهاد  نقش 
دانشگاهی تقویت ارتباط بین دانشگاه  ها و صنعت است. وظیفه 
راه حل  های  شناسایی  و  علمی  تفکر  دانشگاهی  جهادگران 
مفید برای اداره امور جامعه است و دانشگاه  ها و مراکز علمی 
واکاوی  و  بررسی  مرکز  و  فکر  اتاق  به عنوان  باید  چنین  این 
مسایل و مشکالت جامعه و ارائه طریق برای جامعه باشند«. 
عضو هیئت رئیسه فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: »جای بسی خوشحالی است که دولت 
یازدهم در انتخاب مدیران ارشد بر اساس تجربه و آگاهی و 
دانایی سعی در کاهش هزینه دارد و با وجود مدیران با  تجربه 
و  کرده  پرهیز  خطا  و  از سعی  اجرایی  دستگاه های  راس  در 
به جای استفاده از روش  های قدیمی با مدل  سازی  های جدید 
و گام  نهادن در مسیر تکرار  نشده، ظرفیت  سازی می کند«. عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی، 
مدیریت جهادی را اخالص، کار برای خدا، خستگی  ناپذیری و 
تسریع در امور توصیف کرد و گفت: »اقتصاد مقاومتی به  معنای 
استفاده نکردن نیست بلکه به معنای استفاده از منابع داخلی 
و  نرود  هدر  ظرفیت  ها  که  به گونه  ای  است  به صورت صحیح 

سرمایه  های فکری پایه ریزی شود«. 

بهزاد  دکتر  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  رئیس 
قره یاضی در دیدار با مهندس رسایی رئیس جهاد دانشگاهی 
استان گیالن، با بیان این که جهت توسعه پژوهش در بخش 
کشاورزی باید از توانایی  های فنی و امکانات جهاد دانشگاهی 
بهره گرفت، اظهار داشت: »جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد 
دارد  درخشانی  سوابق  جهادی،  مدیریت  با  انقالبی  و  علمی 
نهاد  این  با  توسعه  یافته  ای  روابط  نیز عالقمند هستیم  ما  و 
توانمندی  های جهاد  از  افزود: »استفاده  باشیم.« وی  داشته 
در  پژوهش  بخش  معضالت  از  بسیاری  می  تواند  دانشگاهی 
کشاورزی استان گیالن را حل کند.« دکتر قره یاضی در ادامه 
گفت: »در جلسه ای که اخیرا دکتر روحانی، رئیس جمهور با 
وزیر جهاد کشاورزی و معاونین وزارتخانه  داشتند، بر نوسازی 
ناوگان پژوهش در بخش کشاورزی تاکید کردند. این تاکید 
امید های زیادی را در دل پژوهشگران به  وجود آورده است 
آن  و  شود  جبران  گذشته  ساله  عقب  ماندگی  های هشت  تا 
به  است،  ایران  اسالمی  جمهوری  کشور  شان  در  که  گونه 
این  بیان  با  وی  شود.«  توجه  کشاورزی  در  پژوهش  بخش 
که نوسازی ناوگان پژوهش در کشاورزی الزامات گسترده  ای 
سازمان  سطح  در  عینا  جمهوری  ریاست  اراده  باید  و  دارد 
مدیریت برنامه  ریزی، وزارت علوم و سازمان حفاظت محیط 
زیست و مدیریت  های مربوطه انعکاس پیدا کند، تصریح کرد: 
پژوهشی  تجهیزات  تامین  بر  عالوه  بخش  این  در  »نوسازی 
دکتر  دارد.«  نرم  افزاری  و  مدیریتی  بستر سازی  های  به  نیاز 
کشاورزی،  بخش  در  پژوهش  که  این  بیان  با  قره یاضی 
امور دامی مشتری  گرا هستند، عنوان کرد:  و  منابع طبیعی 
اگر چه  از نوع کاربردی و توسعه  ای است.  »این پژوهش  ها 
کشور  علمی  توسعه  در  متعالی  جایگاه  پایه،  پژوهش  های 
کشاورزان  به  باید  کشاورزی  پژوهش  های  خروجی  اما  دارد 
این  بیان  با  وی  کند.«  خدمت  کشور  مصرف  کنندگان  و 
انجام  را  پژوهش  ها  این  از  بخشی  می  توانند  دانشگاه  ها  که 
بخش  در  پژوهش  اصلی  »ماموریت  کرد:  خاطرنشان  دهند، 
امنیت غذایی، حفاظت  تامین  کشاورزی، پژوهش در زمینه 
از منابع، محیط زیست، تنوع زیستی، خاك، آب و ... است.« 
دکتر قره یاضی با اشاره به این که رشد جمعیت در کشور ما 
تشویق می  شود، ادامه داد: »با توجه به ویژگی  های منابع آبی 
موجود، باید برای نیاز جمعیت رو به تزاید از طریق افزایش 
بهره  وری پیش برویم.« وی افزود: »طی هشت سال گذشته، 
شاهد بودیم که 90 درصد روغن خوراکی مورد نیاز مردم، از 
طریق واردات تامین شد و همچنین باالترین واردات برنج را در 
این دوره زمانی شاهد بودیم.« رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی 
ترویج  و  آموزش  پژوهش،  واژه  »سه  گفت:  ایران  کشاورزی 
راهکار جبران گذشته است و منظور از آموزش، آموزش های 
منتهی به مدرك نیست بلکه آموزش  هایی از جنس کاربردی 
مدنظر است.« وی با بیان این که نو سازی تجهیزات پژوهش 
با پسرفت مواجه  در بخش کشاورزی در چند سال گذشته 
پژوهشی تجهیزات  بود، تصریح کرد: »اگر در یک مجموعه 

دانشگاه  ها  می شوند.  دل  آزرده  پژوهشگران  نشود،  نو سازی 
و دانشکده  های کشاورزی و پژوهشکده  های زیست   محیطی 
وجود  با  دانشگاهی  جهاد  زیست  محیط  پژوهشکده  مانند 
ناوگان  نو سازی  مشمول  باید  پیشرفته  پژوهشی  بخش  های 
جدید،  تجهیزات  »ورود  شد:  یادآور  وی  باشند.«  پژوهشی 
موجب دگرگونی در بخش پژوهش در کشاورزی می شود و 
اگر در یک دوره زمانی مشخص، این تجهیزات فراهم نشود، 
یک دوره از انقالب علمی در کشور از دست خواهد رفت و در 
نهایت نباید فراموش کنیم که این مدیریت انسانی است که 

تحول آفرینی می کند.«

انعقاد تفاهم  نامه همکاری  های مشترک 
بین کمیسیون ملی یونسکو و پژوهشکده 

بیوتکنولوژی کشاورزی

و  توسعه  به منظور  بین  المللی  روابط  گسترش  راستای  در 
کمیسیون  بین  مشترك  تفاهم  نامه  فناوری،  و  دانش  تبادل 
ملی یونسکو و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران منعقد 
شد. گفتنی است که کمیسیون ملی یونسکو پس از پذیرش 
عضویت ایران در یونسکو، با تصویب مجلس شورای ملی وقت، 
ملی  کمیسیون  اصلی  رسالت  شد.  تشکیل   1327 سال  در 
یونسکو در کشور، تعیین خال ها، تمرکز نیرو ها بر حوزه  های 
اولویت  دار و بحران  زای ملی و جهانی و اجتناب از تالش  های 
و  اطالعات  تبادل  و  اندیشه  ها  بررسی  و  مطالعه  حاشیه  ای، 
توسعه توان و ظرفیت کشور در زمینه آموزش، علوم، فرهنگ 
و ارتباطات با توجه به معیار های بین  المللی است. از جمله 
بین  رابطه  ایجاد  یونسکو،  ملی  کمیسیون  اهداف  مهمترین 
دولت، نهاد های دولتی و غیر دولتی و افراد با یونسکو، مراکز 
و دفاتر زیر منطقه  ای، منطقه  ای و بین  منطقه  ای سازمان و 
نهاد های  و  کشور ها  دیگر  ملی  کمیسیون  های  با  همچنین 
نظام ملل متحد است. یکی از کمیته  های مهم در کمیسیون 
اخالق  و  زیستی  اخالق  ملی  کمیته  ایران،  یونسکوی  ملی 
یونسکو  ملی  کمیسیون  کل  دبیر  است.  فناوری  و  علم  در 

مقاومتی و فرهنگ در تدوین برنامه ششم توسعه در دیدار اخیر 
ایمنی  "قانون ملی  ایشان اظهار داشت:  با  نمایندگان مجلس 
زیستی که مسیر استفاده از فناوری  های نو در کشور را هموار 
دنیاست که  در  زیستی  ایمنی  قوانین  مترقی ترین  از  می کند 

امیدواریم شاهد اجرایی شدن هر چه زودتر آن باشیم."

اولین فراخوان حمایت از طرح  های تولیدی 
شرکت  های دانش  بنیان زیست  فناوري در 

حوزه کشاورزي

کارگروه زیست  فناوری کشاورزی ستاد توسعه زیست  فناوری طي 
فراخواني اعالم کرده است که از شرکت های دانش  بنیان حمایت 
مي کند. در اولین فراخوان ستاد توسعه زیست  فناوري در حمایت 
از طرح  هاي تولیدي که در پایگاه ستاد توسعه زیست  فناوري 
منتشر شده است، کارگروه زیست  فناوری کشاورزی ستاد توسعه 
زیست  فناوری از شرکت  های دانش  بنیان که در محور  های ذیل 

فعالیت تولیدی دارند، حمایت مي کند.
1- تولید واکسن  هاي دام، طیور و آبزیان

2- تولید مکمل  های خوراکی دام، طیور و آبزیان
3- تولید بذر، نهال و نشای سالم با استفاده از روش  های کشت 

بافت و ریزازدیادی
4- تولید کیت  هاي تشخیصي بیماری  های مهم گیاهي

5- تولید کیت  هاي تشخیصی بیماری  های مهم دام، طیور و 
آبزیان

6- تولید بذور گیاهان تراریخته ذرت، پنبه، کلزا، سویا، برنج و 
سیب  زمینی

7- تولید کود های زیستی
8- تولید آفت  کش  های زیستی

9- تولید متابولیت  های ثانویه گیاهی
10- تولید پروتئین  های نو ترکیب در گیاه

ستاد  کشاورزی  زیست  فناوری  کارگروه  اول  فراخوان  طبق 
شرایطي  داراي  باید  ارسالی  طرح  های  زیست  فناوری،  توسعه 
باشند؛ از جمله این که طرح  ها باید صرفا تولیدی بوده و توسط 
شرکت  های خصوصی به  تنهایی و یا به صورت کنسرسیوم ارائه 
شوند؛ طرح  هاي ارسالي مبتنی بر فناوری  های زیستی باشند. 
همچنین با توجه به این که جزئیات در فرم اولیه درج نمی شود، 
باید روش و گرایش آن شرکت برای تولید محصول مورد  نظر 
شفاف و روشن باشد و این طرح  ها در یک محیط رقابتی توسط 
کمیته مربوطه انتخاب شوند. طبق این فراخوان، موارد حمایت 
از طرح  هاي تولیدي شرکت  هاي دانش  بنیان شامل عناوین زیر 
تخصصی؛  مشاوره  ارائه  بانکی؛  تسهیالت  فراهم  آوردن  است: 
کمک به رفع موانع در مسیر تولید و پیشنهاد مشوق  های بازار به 
دستگاه  های مسئول. عالقمندان براي کسب اطالعات بیشتر 
نشاني به  زیست  فناوري  توسعه  ستاد  سایت  به  مي  توانند 

www.biodc.ir  مراجعه کنند.



1213 اهمیت  برشمردن  با  سعید آبادی  محمد رضا  دکتر  ایران  در 
ایمنی زیستی، اخالق زیستی، تنوع زیستی و ارتقای سالمت 
در  را  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  نقش  یونسکو،  در 
پیشبرد این مباحث مهم تلقی کرد. به گزارش روابط عمومی 
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران )کد خبر 277(، دکتر 
سعیدآبادی به همراه دکتر شیدا مهنام مدیر گروه علوم اجتماعی 
از  بازدید  ایران، ضمن  در  یونسکو  ملی  کمیسیون  انسانی  و 
بخش  های پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، 
در جلسه  ای که با حضور رئیس، معاونین، مسئول آموزش و 
رئیس اداره امور بین  الملل و روابط عمومی پژوهشکده برگزار 
این پژوهشکده آشنا و خواهان  با فعالیت  های گسترده  شد، 
تشکیل کارگروهی جهت انجام امور مشترك دو دستگاه شد. 
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران ضمن ابراز خرسندی 
از بازدید این مرکز مهم علمی، زمینه  های همکاری مشترك 
فیمابین را معرفی کرد که از آن جمله می  توان به مستند  سازی 
انجام  بین  المللی،  عرصه  در  دستاورد ها  معرفی  تجربیات، 
کار های ساختاری، ایجاد و بستر  سازی آموزش  های بین المللی 
از قبیل برگزاری دوره  های آموزشی و اعزام دانشجو به صورت 
دکتر  کرد.  اشاره  بیوتکنولوژی  علم  عمومی کردن  و  بورس 
سعید  آبادی نقش پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران را 
به عنوان کانون هماهنگ کننده بیوتکنولوژی کشورهای عضو 
اکو محوری خواند و ضمن اشاره به عقد تفاهم  نامه سازمان 
یونسکو با سازمان اکو و وجود مرکز منطقه  ای همکاری  های 
محوری  نقش  ایفای  خواستار  مالزی،  کواالالمپور  در  علمی 
این گونه سازمان  های بین  المللی  با  پژوهشکده در همکاری 
شد.  یونسکو  سازمان  نظر  مد  علمی  اهداف  تحقق  جهت 
ارتقای  زیستی،  اخالق  زیستی،  ایمنی  علمی  مباحث  وی 
سالمت جامعه، تنوع زیستی و حفظ ذخیره گاه  های زیستی و 
توانمند  سازی اشتغال زنان در حوزه بیوتکنولوژی را از مباحث 
بسیار مهم و مورد عالقه سازمان یونسکو خواند و اظهار داشت: 
»پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به طور تخصصی می  تواند 
در تحقق اهداف کمیسیون ملی یونسکو عمل کند.« از دیگر 
موارد عنوان شده در این جلسه؛ برگزاری کارگاه  های آموزشی 
مشترك و سمینار های تخصصی، تدارك جایزه ملی یونسکو 
در حوزه  های مختلف زیست  فناوری و ایمنی زیستی و اعزام 
دانشجو با عنوان بورس یونسکو بود که دبیر کل کمیسیون 
ملی یونسکو خواستار تقویت و انجام آن به صورت مشترك با 
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران شد. گفتنی است در 
پایان این بازدید و نشست دو طرفه، تفاهم  نامه همکاری  های 
و  ایران  در  یونسکو  ملی  کمیسیون  فیمابین  مشترك 
برگزاری  موضوعات  با  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشکده 
زنان  کارایی  و  توانمند سازی  مشترك،  آموزشی  دوره  های 
امنیت  پایدار و  به توسعه  بیوتکنولوژی و دستیابی  در حوزه 
غذایی به امضای آقایان دکتر محمدرضا سعید  آبادی دبیر کل 
کمیسیون ملی یونسکو در ایران و دکتر بهزاد قره یاضی رئیس 

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران رسید.

ابالغ آیین  نامه جدید مخترعان و شرکت  های 
دانش بنیان

نمایشگاه یک روزه جدید ترین دستاورد های علمی، اختراعات 
و ابتکار های نخبگان استان یزد همزمان با سفر دکتر سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد 
ملی نخبگان به یزد در اردیبهشت ماه 93، در بنیاد نخبگان 
یزد برگزار شد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس 
برتر  استعداد های  و  نخبگان  جمع  در  نخبگان  ملی  بنیاد 
و  داد  خبر  مخترعان  جدید  آیین  نامه  ابالغ  از  یزد  استان 
از آن که سطح  گفت: »در آیین  نامه جدید، مخترعان پس 
سه خود را دریافت کردند، در نمایشگاه  ها و جشنواره  هاي 
انتخاب در این  ارزیابی و  از  استاني شرکت مي کنند و پس 
جشنواره  ها مستقیما برای حمایت، به کریدور تجاري  سازي 
این کریدور ها، مشکالت  افزود: »در  معرفي مي شوند.« وی 
مخترعان در حوزه  های مختلف از جمله بازار و کشش بازار 
اختراع  تجاري  سازي  به سمت  مخترع  و  مي شود  شناسایي 
ملي  بنیاد  عمومی  روابط  گزارش  به  مي رود.«  پیش  خود 
نخبگان  حوزه  »در  داشت:  اظهار  ستاری  دکتر  نخبگان، 
قوانین و مقررات جدید وضع شده و تالش مي کنیم قانوني 
مرحله  به  است  نشده  اجرایي  تاکنون  اما  شده  تصویب  که 
اختیارات  واگذاری  از  همچنین  ستاري  دکتر  درآید.«  اجرا 
بیشتر به بنیاد هاي استاني نخبگان در سراسر کشور خبر داد 
و تصریح کرد: »قرار نیست در سایه این ارتقا، تعداد نیرو ها 
نیز  نیرو ها  تعداد  است  ممکن  برعکس  بلکه  یابد  افزایش 
کاهش یابد زیرا قرار نیست ما براي منشي و کارمند اضافه 
خالقیت  ها  و  ایده  ها  براي  مي خواهیم  بلکه  کنیم  هزینه 
سرمایه گذاري کنیم.« معاون علمي و فناوري رئیس جمهور 
عنوان  دانش  بنیان  شرکت  هاي  آیین  نامه  های  با  رابطه  در 
و  آیین  نامه  ها  نیز  دانش  بنیان  کرد: »در حوزه شرکت  هاي 
دستور العمل  ها در حال به  روز شدن است. ما به شرکت  هاي 
دانش  بنیان توصیه مي کنیم که در اسرع وقت نسبت به ورود 
به سایت www.daneshbonyan.ir و ثبت عضویت و دریافت 
دهند.«  انجام  را  الزم  پیگیري  هاي  خود  دانش  بنیاني  کد 
ادامه  در  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  امنای  هیئت  دبیر 
وام  ها  از  مي توانند  دانش   بنیان  »شرکت  هاي  داشت:  اظهار 
و تسهیالت خوب این صندوق استفاده کنند.« معاون علمی 
شرکت  هاي  بتوانیم  »اگر  افزود:  جمهور  رئیس  فناوری  و 
کنیم،  وصل  شکوفایی  و  نوآوري  صندوق  به  را  دانش  بنیان 
تسهیالت و وام قابل توجهي به استان تزریق خواهد شد و 
دکتر  رساند.«  تجاري  سازي  به  مي توان  را  بزرگ  ایده  هاي 
علم  پارك  هاي  به  که  جدید  اختیارات  به  اشاره  با  ستاري 
از  استفاده  »با  کرد:  خاطرنشان  مي  شود،  داده  فناوري  و 
اختیارات جدید، پیش  بینی ما این است که به زودی بیش از 

500 شرکت مجوز خود را دریافت کنند.«
جدید ترین  نمایشگاه،  این  در  که  است  گفتنی 
مخترعان  نوآوری  های  و  اختراعات  علمی،  دستاورد های 
محصوالت  انواع  جمله  از  مختلف  زمینه  های  در  یزدی 
و  شیمی  علوم  محصوالت  بیوتکنولوژی،  و  نا نوتکنولوژی 
عایق  های  شیمیایی،  محصوالت  سنتزی،  محصوالت  پلیمر، 
انواع  پلیمری و شوینده  های جدید به نمایش گذاشته شد. 
ضدعفونی کننده  های ویژه سطوح مختلف و مواد خوراکی با 
با قابلیت  قابلیت  های جدید، شیرآالت آب سردکنی نی  دار 
عایق  رنگ  های  و  مختلف  بیماری  های  شیوع  از  جلوگیری 

نامرئی نیز از دیگر موارد ارائه شده در این نمایشگاه بود.

بررسی مدل A در کتاب مرجع ایمنی زیستی 
سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد 

کشاورزي  و  خواربار  سازمان  زیستی  ایمنی  مرجع  کتاب 
ارائه پنج مدل به  منظور  با  وابسته به سازمان ملل متحد 
بیوتکنولوژی در کشاورزی  ابهامات کاربرد  به  پاسخگویی 
با  تراریخته  محصوالت  تولید  مالحظات  رویکرد  با 
ملی  کمیته  های  اعضای  و  سیاست  گذاران  همکاری 
است.  شده  منتشر  سازمان  این  توسط  زیستی  ایمنی 
مرجع؛  کتاب  یک  به عنوان  زیستی  ایمنی  مرجع  کتاب 
که  می شود  محسوب  زیستی  ایمنی  زمینه  در  منبعی 
آزمایشات  در  متخصصان  و  کارشناسان  تجربیات  حاصل 
دنیا  در  زیستی  ایمنی  توسعه  به  مربوط  پروژه  های  و 
است. این کتاب با ارائه پنج مدل در پاسخ به مالحظات 
ابراز شده در رابطه با محصوالت تراریخته و به عنوان یک 
ابزار آموزشی به  منظور پاسخگویی به نیاز های مخاطبان 

خیلی خاص طراحی شده است. 
ایمنی  خبرنامه  قبل  شماره  در  شده  منتشر  خبر  پیرو 
کتاب  از  مدل  هر  اطالعات  ارائه  بر  مبنی  ایران  زیستی 
ملل  کشاورزي  و  خواربار  سازمان  زیستی  ایمنی  مرجع 
درباره  بیشتری  اطالعات  خبرنامه  شماره  هر  در  متحد، 

هر مدل آورده خواهد شد. 
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مدل  در  است.  شده  پرداخته   A مدل  به  شماره  این  در 
مرجع  کتاب  در  درج شده  مدل  پنج  از  مدل  اولین  A که 
ایمنی زیستی سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد است، 
و  مولکولی  زیست  شناسی  علوم  درباره  اساسی  توضیحات 
یک  و  بخش  هفت  با  صفحه   146 در  ژنتیک،  مهندسی 
پیوست آورده شده است. در یک نگاه کلی، درج اطالعات 
شکل  گیری  چگونگی  و  تاریخچه  بیوتکنولوژی،  از  پایه  ای 
علم مهندسی ژنتیک در این بخش از کتاب توجه خواننده 
را به خود جلب می کند. همچنین در مدل A، اصول علمی 
موارد  تراریخته،  محصوالت  تولید  با  رابطه  در  رفته  بکار 
بیوتکنولوژی  علم  از  ظهور  حال  در  و  فعلی  استفاده  های 
شده  داده  توضیح  شیالت  و  دام  کشاورزی،  محصوالت  در 
جمله  از  تراریخته  محصوالت  شکل گیری  چگونگی  است. 
گیاهان  ساختار  در  انتخاب  قابل  نشانگر های  از  استفاده 
تراریخته از مباحثی است که در این کتاب به آن پرداخته 
برای  عموماً  انتخاب  قابل  نشانگر  ژن  های  است.  شده 
گزینش اولیه گیاهان تراریخته و اطمینان از این که توالی 
منتقل  میزبان  سلول  های  ژنوم  به  موفقیت  با  نظر  مورد 
استفاده  مورد  می شود،  بیان  موثری  به طور  و  است  شده 
پالسمید  در  هدف  ژن  با  همراه  ژن  ها  این  می گیرند.  قرار 
اولیه  مراحل  در  آنها  بیان  با  تا  می  شوند  داده  قرار  ناقل 
کشت بافت، گیاهان تراریخته گزینش شوند. تقریبا تمامي 
ژن  هاي نشانگر انتخابي مورد استفاده در گیاهان تراریخته 
مقاوم به آنتي  بیوتیک است. در ادامه، به تفکیک هر قسمت 
مدل  اول  بخش  است.  شده  آورده  اطالعاتی  مدل،  این  از 
مفاهیم  بررسی  به  که  است  بیوتکنولوژی  بر  مقدمه  ای   ،A
در  است.  پرداخته  ژنتیک  مهندسی  کلی  تعریف  و  اساسی 

بخش دوم بررسی ساختار و عملکرد ژن  ها، وراثت، ساختار 
ژن  ها،  بیان  ژن  ها،  سازمان دهی  ژنتیکی،  کد  دی ان ای، 
است.  آورده شده   mRNA توالی  تنظیم  و  ژن  ها  رونویسی 
بخش سوم این مدل وکتور  ها و پیشبر ها در ساختار گیاهان 
تراریخته را مورد بررسی قرار داده است. فناوری دی ان ای 
نوترکیب، انواع وکتور  های کلونینگ و بیان وکتور ها در این 
بخش گنجانده شده است. بخش چهارم مدل A، به بررسی 
انتخاب  بافت،  کشت  است.  پرداخته  تراریخته  گیاهان 
آنالیز  انتخاب،  قابل  نشانگر  انتقال  یافته، ژن  های  بافت  های 
مولکولی گیاهان تراریخته و کاربرد گیاهان تراریخته در این 
بخش از مدل A توضیح داده شده است. در بخش پنجم این 
تراریخته جانوری  بیوتکنولوژی در محصوالت  مدل، کاربرد 
بررسی شده است. کاربرد بیوتکنولوژی در پرورش و تولید 
ژنتیکی،  نشانگر های  شده،  ژنتیک  مهندسی  حیوانات 
تراریخته،  حیوانات  کاربرد  تراریخته،  حیوانات  بررسی 
دی  ان  ای  فناوری  حیوانات،  سالمت  در  بیوتکنولوژی 
این  پنجم  بخش  در  حیوانات  رشد  و  تغذیه  در  نوترکیب 
کتاب آورده شده است. در بخش ششم به کاربرد مهندسی 
ژنتیک در میکروارگانیسم  های مفید در کشاورزی پرداخته 
تراریخته  از میکروارگانیسم  های  این بخش،  شده است. در 
به  عنوان آفت  کش  های زیستی و کود های زیستی اطالعات 
کاربرد های  دیگر  از  همچنین  است.  شده  آورده  مفیدی 
به  می  توان  کتاب  این  در  تراریخته  میکروارگانیسم  های 
استفاده از آنها در درمان، افزایش مصرف خوراك دام و مواد 
غذایی فرآوری  شده اشاره کرد. در بخش هفتم مدل A، به 
شناسایی و تشخیص محصوالت تراریخته و انواع روش  های 
روش  های  انواع  است.  شده  پرداخته  ژنتیک  مهندسی 
محصوالت  شناسایی  نمونه  ها،  آماده  سازی  نمونه  برداری، 
تشخیص  فنوتیپی،  خصوصیات  از  استفاده  با  تراریخته 
مبنای  بر  روش  ها  معرفی  و  تراریخته  محصوالت  مولکولی 
مبنای  بر  روش  ها  معرفی  و  مولکولی  تشخیص  دی  ان  ای، 
پروتئین، تشخیص مولکولی و معرفی سایر روش  ها در این 
بخش از کتاب آورده شده است. همچنین خالصه  ای از آنالیز 
محصوالت تراریخته و معرفی محدودیت  ها و چشم  انداز این 
قسمت  در  است.  آمده  مدل  این  آخر  بخش  در  محصوالت 
A، ژن  های مفید در گیاهان تراریخته آورده  پیوست مدل 
شده است که شامل مقدمه، ژن  های متحمل به علف  کش، 
ژن  های مقاوم به استرس  های زیستی، ژن  های متحمل به 
و  آفت  کش  ها  به  مقاوم  ژن  های  غیر زیستی،  استرس  های 
معرفی صفات کیفی است. کاربرد گیاهان تراریخته به عنوان 
بیوراکتور در پزشکی و تولید واکسن از دیگر مواردی است که 
در پیوست مدل A به آن اشاره شده است. قابل توجه است 
که برای دسترسی راحت  تر به این کتاب مرجع، فائو تمهیداتی 
اتخاذ کرده است. به طوری که می   توان با مراجعه به آدرس
  http://www.fao.org/docrep/014/i1905e/i1905e00.htm

تمام پنج مدل کتاب را دریافت کرد. 

ایمنی در دیابت و بینایی با مصرف قهوه  تلخ 

به نقل از Medical Daily در تازه  ترین پژوهش  ها که روی 
که  شد  مشخص  است،  شده  انجام  دنیا  در  دیابت  درمان 
دارد،  بدن  برای  که  فوایدی  برخی  بر  عالوه  قهوه  نوشیدن 
این  در  نیز کاهش می  دهد.  را  دو  نوع  دیابت  به  ابتال  خطر 
پژوهش که در مجله Diabetes Care نیز منتشر شده است، 
افرادی که روزانه قهوه مصرف می  کنند نسبت به آنهایی که 
مصرف قهوه را در برنامه غذایی خود ندارند، حدود 33 درصد 
ابتال به بیماری دیابت نوع دو در آنها کمتر گزارش شده است. 
پژوهشگران یافته  اند که مصرف قهوه کافئین  دار و قهوه بدون 
کافئین هر دو باعث کاهش دیابت نوع دو می شود. هیو فرانک 
متخصص تغذیه از دانشگاه هاروارد که سرپرست این پژوهش 
است، درباره این یافته گفت: »مصرف یک فنجان قهوه در روز 
باعث کاهش نه درصدی دیابت و مصرف یک فنجان چای یا 
هر نوشیدنی بدون کافئین در روز باعث کاهش شش درصدی 
دیابت نوع دو می شود.« دکتر هیو فرانک ضمن اشاره به نقش 
مهم اسید کلوروژنیک در قهوه افزود: »یکی از تاثیرات مهم 
قهوه در کاهش ابتال به دیابت نوع دو، نقش اسید کلوروژنیک 
در قهوه است که به عنوان یک ترکیب فنولی از اهمیت زیادی 
برخوردار است. ترکیبات دیگر شامل پلی  فنول ، آنتی  اکسیدان، 
مواد معدنی نظیر منیزیوم و کروم و ویتامین  ها نیز در قهوه 
وجود دارند اما اسید کلوروژنیک در قهوه نقش مهمی دارد و 
باعث بهبود مستمر حساسیت انسولین و کاهش جذب قند 
خون می شود.« وی با تاکید بر مصرف قهوه در رژیم غذایی 
روزانه، عالوه بر تاثیر قهوه در کاهش ابتال به دیابت نوع دو، از 
قهوه به  عنوان عاملی در سالمتی و شادابی افراد و همچنین 

عاملی برای تعادل وزن یاد کرد. 

گفتنی است که عالوه بر تاثیر قهوه  تلخ در بیماری شیرین، 
 Medical در   2014 مه  هفتم  در  پژوهش  ها  تازه  ترین  در 
News Today، گزارش شده است که مصرف قهوه در بهبود 
قدرت بینایی نیز موثر است. حاصل این پژوهش که در مجله  
Journal of Agricultural and Food Chemistryنیز منتشر 
با  قهوه  در  کلوروژنیک  اسید  که  می  دهد  نشان  است،  شده 
جلوگیری از هیپوکسیا یا کمبود اکسیژن در بافت  های بدن، 
بهبود  باعث  و  در شبکیه جلوگیری کرده  اکسیژن  از کمبود 
می  گوید:  پژوهش  این  سرپرست  لی  چانگ  می  شود.  بینایی 
»ما می  دانیم که کافئین به  عنوان یک محرك، ترکیبی مهم در 
قهوه است اما طبق آخرین یافته  ها یمان، دانه  های قهوه شامل 
تنها یک درصد کافئین است. درواقع، قهوه شامل ترکیب مهم 
دیگری به نام اسید کلوروژنیک است که 7-9 درصد دانه  های 
قهوه را تشکیل می  دهد.« گزارش شد که اسید کلوروژنیک در 
آنتی  اکسیدان قوی است که در سالمتی  قهوه یک  دانه  های 
بدن مفید است و حضور این ترکیب در قهوه است که باعث 
همچنین  و  فشار خون  کاهش  و  وزن  کاهش  نظیر  سالمتی 
بهبود بینایی می  شود. گفتنی است که رتینا یا شبکیه یکی از 
مهمترین بافت  های فعال متابولیکی در بدن است که بیشترین 
مصرف اکسیژن را نسبت به سایر بافت  ها در بدن دارا است. 
به طوري که کمبود اکسیژن در آن، باعث آسیب به شبکیه و 
تحلیل بافت آن و در نهایت منجر به نا بینایي مي  شود. سایر 
سازمان  دهی  و  دریافت  مسئول  که  عصبی چشم  سلول  های 
اطالعات بینایی در چشم هستند، نیاز به اکسیژن کمی دارند. 
بنابراین، حساسیت اکسیژن در شبکیه این الیه را بسیار مستعد 
بیماری  های مختلف چشمی نظیر پیرچشمی، تحلیل شبکیه و 
بروز نابینایي ناشي از ابتال به آب سیاه، دیابت و نیز باال رفتن 
سن کرده است. حاصل این پژوهش جدید که در دانشگاه کرنل 
آمریکا انجام شده است، ثابت کرد که اسید کلوروژنیک در قهوه 
باعث کاهش آسیب  های وارده به سلول  های رتینال و کاهش 
مرگ سلول های رتینال شده و از کمبود اکسیژن در شبکیه 

جلوگیری کرده؛ در نتیجه باعث افزایش بینایی می شود.
بدین ترتیب، انتظار می  رود که پژوهشگران در آینده  ای نزدیک 
و  بسازند  را  اسید  نوع  این  مشابه  مصنوعي  ترکیبات  بتوانند 
بیماران و افراد در معرض خطر بتوانند از آن به صورت قطره  هاي 
چشمي استفاده کنند. گفتنی است که پژوهشگران پیش از این 
برخي  به  ابتال  قهوه مي  تواند خطر  بودند که مصرف  دریافته 
و  آلزایمر  پروستات،  سرطان  پارکینسون،  قبیل  از  بیماري  ها 
دیابت را نیز کاهش دهد. عالوه بر این، در بررسی  های دیگر 
تا  را  افراد  در  قهوه خطر خودکشی  که مصرف  مشخص شد 
فشار خون،  آوردن  پایین  بر  و عالوه  داده  کاهش  درصد   50
خطر ابتال به سرطان دهان را نیز کاهش می  دهد. همچنین 
استفاده از قهوه برای سالمت کبد بسیار مفید است. به  طوری 
که نوشیدن چند فنجان قهوه در روز از رسوب چربی، سیروز 
کبدی و سرطان کبد جلوگیری می کند. در آخر، جالب است 
از  اول  باید  بدن،  در  قهوه  فواید  تاثیرگذاری  برای  که  بدانید 

نوشیدن آن لذت برد.
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برگزاری دومین جشنواره دانش آموزی 

زیست  فناوری ایران

دانش  گسترش  و  ترویج  فرهنگ  سازی،  راستای  در 
زیست  فناوری و آشنایی نسل جوان با علم مهندسی ژنتیک، 
ستاد توسعه زیست  فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
میان  را  زیست  فناوری  دانش  آموزی  جشنواره  جمهوری، 
برگزار می کند. دومین  بار  دانش  آموز هر دو سال یک  قشر 
انجمن  به همت  ایران  جشنواره دانش  آموزی زیست  فناوری 
علمی ایمنی زیستی ایران در تاریخ 25 تا 28 فروردین ماه 
تهران  باهنر  اردوگاه شهید  سال جاری در مجتمع فرهنگی 
برگزار شد. از مهمترین اهداف دومین جشنواره دانش آموزی 
سالم  رقابتی  فضای  ایجاد  به  می توان  ایران  زیست  فناوری 
فعالیت  های  هدایت  و  زیست  فناوری  ترویج  به منظور 
کاربرد های  کردن  نهادینه  دانش  آموزان،  بین  در  نو آورانه 
زیست  فناوری در زندگی روزمره، ایجاد انگیزه در نسل جوان 
به مطالعه و پژوهش در زیست  فناوری، شناسایی و پرورش 
خالقیت دانش  آموزان در زمینه زیست  فناوری و جهت  دهی 
و هدایت آنها به سمت توسعه کشور و ارج دادن به فعالیت  ها، 
و  دانش آموزان  بین  پژوهشی  دستاورد های  و  طرح  ها 
آینده  سازان کشور اشاره کرد. محور های ارائه شده در دومین 
آورده  ادامه  در  ایران  زیست  فناوری  دانش  آموزی  جشنواره 
شده است: زیست فناوري و سالمت )واکسن  های نو ترکیب، 
دارو های نو ترکیب، تشخیص سریع بیماری  ها و ژن درمانی(؛ 
مواد  حالل،  )غذای  غذا  ایمنی  و  سالمت  در  زیست  فناوري 
و  پروبیوتیک  محصوالت  غذایی،  مکمل  های  سالم،  اولیه 
سالم  زیست  محیط  و  زیست  فناوری  فرا سودمند(؛  غذا های 
)هوای سالم، آب سالم، حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی، 
و  میکرو ارگانیسم  ها  توسط  زیست  محیط  زیست  پاالیی 
گیاهان، حسگرهاي زیستي، تصفیه آب و پساب  های صنعتی(؛ 
زیست  فناوري و کشاورزی )محصوالت کشاورزی و میوه  های 
بافت  زیستی، کشت  آفت کش  های  زیستی،  کود های  سالم، 
به  مقاوم  گیاهان  تولید  زینتی،  و  دارویی  گیاهان  تکثیر  و 
ارگانیک(؛  محصوالت  و  بیماری  ها  و  آفات  شوری،  خشکی، 
و  زیست  فناوري  )نانو بیوتکنولوژي(؛  نانو  و  زیست  فناوري 
صنعت و انرژی )سوخت  های زیستی و آنزیم  های صنعتی(؛ 
زیست  مبنا،  )اقتصاد  زیست   مبنا  اقتصاد  و  زیست  فناوری 
بدون  اقتصاد  در  زیست  فناوري  زیست  فناوری،  اشتغال  زایی 

نفت( و علوم زیست  الهام.
مهندس اصغر زندی  فرد دبیر اجرایی دومین دوره جشنواره 
دانش آموزی زیست  فناوری ایران درباره این جشنواره توضیح 
داد: »برگزاری جشنواره  هایی که برای پیشرفت کشور اهمیت 
زیادی دارد مقدمات، امکانات و تالش  های زیادی را می طلبد. 
توسعه فعالیت  های زیست  فناوری و پیشرفت در جنبه  های 

مختلف آن به منظور کسب سهم مناسب از بازار زیست  فناوری 
دنیا و تامین نیاز های جامعه در بخش  های مختلف مستلزم 
در  است.  حوزه  این  در  متخصص  انسانی  نیروی  تربیت 
و  زیست  فناوری  زمینه  در  استعداد ها  هدایت  راستا  این 
آگاهی  بخشی به دانش آموزان به عنوان آینده  سازان این کشور 
دانش آموزی  جشنواره  دومین  اجرایی  دبیر  است.«  ضروری 
زیست فناوری ایران راجع به نحوه ثبت  نام در این جشنواره 
گفت: »ثبت  نام دانش  آموزان از طریق سایت جشنواره انجام 
از  نفر شرکت کردند.  از 800  بیش  اولیه  ثبت  نام  و در  شد 
در  خود  آثار  ارسال  به  موفق  نفر   500 از  بیش  تعداد  این 
موعد  در  روزنامه  دیواری  و  کاریکاتور  و  عکس  مقاله،  قالب 
تیم  توسط  دانش آموزان  از  دریافتی  آثار  کلیه  شدند.  مقرر 
آموزش  اساتید دانشگاه، دبیران  از  داوری جشنواره متشکل 
و پرورش و کارشناسان ذیربط مورد ارزیابی قرار گرفت و در 
نهایت آثار 105 نفر در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه 
و پیش دانشگاهی برگزیده شد.« از جمله برنامه  هایی که در 
دومین جشنواره دانش آموزی زیست  فناوری ایران برگزار شد، 
می توان به مراسم اهدای جوایز به برترین  های دانش آموزی 
زیست  فناوری؛ برگزاری کارگاه  های آموزشی؛ سخنرانی  ها و 
و  علمی  بازدید های  نمایشگاهی،  بخش  علمی؛  نشست  های 

سینمای زیست  فناوری اشاره کرد.

دکتر مصطفی قانعی: »تحول در هر صنعتی نیاز به 
زیست  فناوری دارد.«

دانش  آموزی  جشنواره  دومین  افتتاحیه  مراسم  در 
مراحل  از  کوتاه  گزارشی  ارائه  از  پس  ایران،  زیست  فناوری 
پیش از آغاز جشنواره توسط دبیر اجرایی جشنواره مهندس 
توسعه  ستاد  دبیر  قانعی  مصطفی  دکتر  زندی  فرد،  اصغر 
زیست  فناوری ریاست جمهوری و رئیس جشنواره با اشاره به 
سخنان رهبر فرزانه انقالب اسالمی درباره اقتصاد دانش  بنیان 
به جایگاه مناسب در حوزه  در کشور عنوان کرد: »رسیدن 
در  که  چرا  است  دانش  بنیان  اقتصاد  الزمه  زیست  فناوری 
همه علوم از جمله پزشکی، کشاورزی، دام و طیور و شیالت 
نیاز به علم زیست  فناوری مشهود است.« دبیر ستاد توسعه 

زیست  فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
به جایگاه  توجه  به  نیاز  در هر صنعتی  افزود: »تحول  ادامه 
معادن  و  نفت  مانند  صنایعی  در  حتی  دارد.  زیست  فناوری 
مختلف نمی توان نقش زیست  فناوری را نادیده گرفت.« وی 
با اشاره به فعالیت 400 شرکت در عرصه زیست  فناوری در 
کشور تصریح کرد: »کشور ما در مقایسه با اتحادیه اروپا که 
سرمایه  گذاری  زیست  فناوری  برای  دالر  میلیارد  هزار  دو 
می کند تا بتواند حدود نه درصد اشتغال مورد نظرش را تولید 
قانعی  دکتر  است.«  عقب  دیگر  کشور های  به  نسبت  کند، 
دنیا  زیست  فناوری  اقتصاد  سهم  از  درصد  سه  »باید  افزود: 
توسط ایران تولید شود. این مبلغ چیزی حدود 30 میلیارد 
دالر تخمین زده می  شود که در سند چشم  انداز 1404 در 
ادامه گفت: »در  یابیم.« وی در  نظر داریم که به آن دست 
حال حاضر حدود 150 آزمایشگاه، 12 پژوهشگاه و 22 رشته 
ایجاد کشش و جذابیت  دانشگاهی فعال هستند که قابلیت 

برای زیست  فناوری را در خود دارند.« 

فناوری  و  علمی  معاونت  زیست  فناوری  توسعه  ستاد  دبیر 
ریاست جمهوری با اشاره به سند چشم  انداز نظام در بخش 
زیست  فناوری اظهار داشت: »چشم  انداز ما در زیست  فناوری 
دو سال  تا  مثال  به طور  است.  از جهان  توجهی  قابل  سهم 
کشور  از  که  حالی  در  نو ترکیب  دارو های  حوزه  در  آینده 
روسیه پیشی گرفته  ایم، در حال رقابت با کشور های آسیایی 
مانند چین، هند و ژاپن هستیم و تا چهار سال آینده میزان 
بیشتر  آن  واردات  به  نسبت  نو ترکیب  دارو های  صادرات 
خواهد شد.« دکتر قانعی ادامه داد: »در حال حاضر، در کشور 
تنها 3800 نیروی فعال در زیست  فناوری داریم. این در حالی 
است که حدود 400 میلیون دالر تولیدات زیست  فناوری و 
50 میلیون دالر صادرات محصوالت زیست  فناوری داریم و 
برای رسیدن به چشم  انداز 1404 الزم است که تعداد فعاالن 
در این رشته به 380000 نفر افزایش یابد و عدد صادرات نیز 
به 30 میلیارد تومان برسد که برای تحقق این منظور الزم 
است که از مقطع آموزش و پرورش اقداماتی انجام شود.« دبیر 

ستاد توسعه زیست  فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با تاکید بر اهمیت زیست  فناوری در کشور عنوان 
کرد: »علم زیست  فناوری باید روی اقتصاد و معیشت مردم 
تاثیر مستقیم بگذارد در غیر صورت در عمل کاری پیش نرفته 
است چرا که مردم باید در زیست  فناوری تبدیل علم به فناوری 
و ثروت را که هدف اصلی معاونت علمی و فناوری است، در 
زندگی روزمره خود احساس کنند.« وی افزود: »برای نیل به 
چنین هدفی ما باید در زمینه زیست  فناوری، زنجیره آموزش 
و پرورش را به دانشگاه متصل کنیم.« دکتر قانعی با اشاره به 
بخش  های مختلف ستاد توسعه زیست  فناوری تصریح کرد: 
آموزش  زیست  فناوری،  توسعه  ستاد  فعالیت  از  بخش  »یک 
است که از مقطع مدارس شکل می گیرد. تغییر در کتاب  های 
علوم و افزودن بخش زیست  فناوری به آن در بخش پژوهش 
همچنین  است.  زمینه  این  در  ما  نیاز  زیست  فناوری  در 
اهمیت  از  زیستی  اقتصاد  تجاری  سازی،  و  تولید  بخش  در 
و  اقتصاد  روی  مستقیم  به طور  بتواند  باید  و  است  برخوردار 

معیشت مردم تاثیر بگذارد.« 

معرفی باشگاه دانش  آموزی زیست  فناوری در ایران

زیست  فناوری  توسعه  ستاد  دبیر  قانعی  مصطفی  دکتر 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هدف از برگزاری 
ترویج  به منظور  سالم  رقابتی  فضای  ایجاد  را  جشنواره  این 
ایجاد  و  فناوری  ها  و  نوآوری  ها  هدایت  و  زیست  فناوری 
و کمک  این حوزه  در  فعالیت  برای  دانش  آموزان  در  انگیزه 
دکتر  کرد.  عنوان  جوان  نسل  استعداد های  شکوفایی  به 
در  زیست  فناوری  دانش  آموزی  باشگاه  ایجاد  درباره  قانعی 
گفت:  ایران  زیست  فناوری  دانش  آموزی  جشنواره  دومین 
دانش  گسترش  راستای  در  زیست  فناوری  توسعه  »ستاد 
مختلف  سطوح  مبنای  بر  آن  شناخت  و  زیست  فناوری 
همکاری  با  را  زیست  فناوری  دانش آموزی  باشگاه  مخاطب، 
است  گفتنی  است.«  کرده  ایجاد  پرورش  و  آموزش  وزارت 
که باشگاه دانش  آموزی زیست  فناوری یک تشکیالت علمی 
وزارت  و  زیست  فناوری  توسعه  ستاد  به  وابسته  ترویجی  و 
و  عضویت  با   1388 سال  از  که  است  پرورش  و  آموزش 
و  آشنایی  زمینه  عالقمند،  دانش  آموزان  فعال  مشارکت 
می کند.  فراهم  را  نوین  فناوری  این  حوزه  در  آنها  فعالیت 
دانش  آموزی زیست  فناوری می توان  باشگاه  اهداف  از جمله 
از  دانش  آموزان  شناخت  افزایش  کرد:  اشاره  ذیل  موارد  به 
علمی-  منابع  گسترش  آن؛  کاربرد های  و  زیست  فناوری 
شناسایی  آموزگاران؛  و  دانش  آموزان  برای  مناسب  آموزشی 
در  پژوهش  و  مطالعه  به  عالقمند  دانش  آموزان  تشویق  و 
شکوفایی  به  کمک  و  زیست  فناوری  مختلف  زمینه  های 
فعالیت  های  جمله  از  همچنین  نیاز ها.  رفع  و  توانمندی ها 
باشگاه دانش  آموزی زیست  فناوری می  توان به تدوین کتاب 
تاریخچه زیست  فناوری در سال 1389؛ تدوین کتابچه مصور 



1819 کارگاه  های  برگزاری  پویا  نمایی؛  ساخت  زیست  فناوری؛ 
آموزشی نظری و عملی در دو سطح دانش  آموزان و دبیران؛ 
بازدید از مراکز آموزشی، پژوهشی و تولیدی زیست  فناوری؛ 
دستاورد های  نمایشگاه  در  دانش  آموزی  بخش  راه  اندازی 
سال  در  نمایشگاه  برتر  رتبه  کسب  و  ایران  زیست  فناوری 
در  ایران  دانش  آموزی  جشنواره  نخستین  برگزاری  1389؛ 
دومین  در  دانش  آموزی  بخش  راه اندازی  1390؛  ماه  بهمن 
ایران در سال 1391  نمایشگاه دستاورد های زیست  فناوری 

اشاره کرد. 

دکتر علی وطنی: »پرداختن به بحث زیست  فناوری 
یک ضرورت است.«

دانش  آموزی  جشنواره  دومین  افتتاحیه  مراسم  در 
زیست  فناوری ایران، دکتر علی وطنی معاون توسعه و فناوری 
ستاد توسعه زیست  فناوری کشور با تاکید بر حرکت در مسیر 
توسعه پایدار در کشور عنوان کرد: »پرداختن به زیست  فناوری 
اما ثروت  باشد  یک ضرورت است. علم می تواند مولد ثروت 
نمی تواند سبب ایجاد علم شود. درواقع، توسعه  یافتگی بدون 
به توسعه  برای نیل  ناقص است که  توجه به علم و فناوری 
در  زیست  فناوری  علم  برای  زیرساخت  های الزم  باید  پایدار 
رابطه  اهمیت  بر  تاکید  با  وطنی  دکتر  شود.«  ایجاد  کشور 
دانش  آموز و معلم تصریح کرد: »در سایه رابطه دانش  آموز و 
معلم می توان با آموزش علوم به دانش  آموزان به تولید ثروت 
رسید که نقش معلمان در نیل به این هدف بی  بدیل است.« 
معاون توسعه و فناوری ستاد توسعه زیست  فناوری کشور با 
اشاره به شعار امسال مبنی بر سال اقتصاد و فرهنگ با عزم 
ملی و مدیریت جهادی و با تاکید بر سرعت رشد و توسعه 
مدیریت جهادی  و  ملی  دنیا گفت: »عزم  در  زیست  فناوری 
است.  ایران  در  زیست  فناوری  رفیع  قلل  به  نیل  خمیر مایه 
برای توسعه فناوری در سایر استان  های کشور کمیته علم و 
فناوری با حضور استانداران تشکیل شده است تا با برگزاری 
جشنواره  های عدالت توسعه فناوری در استان، استعداد ها در 

این زمینه شکوفا شود.« 

دکتر سورنا ستاری: »برای پیشرفت کشور باید نسل 
جدید را باور کنیم.«

دانش  آموزی  جشنواره  دومین  اختتامیه  مراسم  در 
زیست  فناوری ایران که با حضور دکتر سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور، مهندس علی زر افشان معاون 
مصطفی  دکتر  پرورش،  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش 
و  علمی  معاونت  زیست  فناوری  توسعه  ستاد  دبیر  قانعی 
فناوری ریاست جمهوری، پرویز کرمی مشاور معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور، اصغر زندی  فرد دبیر اجرایی جشنواره 
اثر   26 از  شد،  برگزار  کشوری  مسئولین  از  دیگر  برخی  و 
برگزیده در بخش  های داستان کوتاه، دستاورد های تولیدی 
پژوهشی، طرح  های تولیدی و پژوهشی، مقاله  های تحلیلی، 
نقاشی و کاریکاتور، عکس، فیلم کوتاه و پویا نمایی، کار دستی، 

مجله، روزنامه  دیواری و پوستر تقدیر شد. 

جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  مراسم  این  در 
»آینده  مراسم گفت:  این  در  دانش  آموزان حاضر  به  خطاب 
است  جوان  نسل  شما  دستان  در  انتخاب  هزاران  با  کشور 
نهایی  تصمیم  و  دهیم  مشاوره  شما  به  می  توانیم  تنها  ما  و 
این مملکت چه می کنید و  را شما خواهید گرفت که برای 
نهایی  تصمیم  دارید.  برنامه  ای  مملکت چه  این  آینده  برای 
در  را  تحصیل  دوران  ما  نخبگان  مانند  که  این  شماست.  با 
با شماست  بروید تصمیم  از کشور  به خارج  یا  بمانید  ایران 
و مهم  تقویت کنید  باید در خود  از حاال  اما آن چیزی که 
است این است که حتی اگر هم رفتید به کشور برگردید.« 
تحقیق  علم،  »هدف  داد:  ادامه  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
و  فرمول  حفظ  با  تنها  که  علمی  آن  نه  و  است  پژوهش  و 
گرفتن نمره بدست بیاید.« وی افزود: »برای پیشرفت کشور 
پایه  بر  را  سنجش  میزان  و  کنیم  باور  را  جدید  نسل  باید 
دانش  آموزان  شما  از  ما  بگیریم.  نظر  در  فناوری  و  دانش 
می خواهیم  بلکه  کنید  حفظ  را  فرمول  ها  که  نمی خواهیم 
به صورت کاربردی این فرمول  ها را درك کنید. این نیاز آینده 
کشور ایران است.« معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با 
فناوری ریاست جمهوری  این که معاونت علمی و  بر  تاکید 

آمادگی دارد تا تمام پژوهش  سرا های آموزش و پرورش را به 
امکانات تجهیز کند، تصریح کرد: »مسئله دانش  آموزان برای 
این معاونت و بنیاد ملی نخبگان بسیار حائز اهمیت است و 
مسئله پژوهش  سرا ها جزو مسایل اصلی است که ما با وزارت 
دکتر ستاری  می کنیم.«  همکاری  آن  در  پرورش  و  آموزش 
صنایع  بین  ارتباط  معاونت  این  برنامه  های  دیگر  »از  افزود: 
فعال در حوزه بیوتکنولوژی و پژوهش  سرا ها است تا ارتباطی 
ثابت و سازنده در این حوزه ایجاد کنیم.« وی با اشاره به سند 
چشم  انداز نظام در سال 1404 اظهار داشت: »برای رسیدن 
به  نیاز  زیست  فناوری  رشته  در   1404 چشم  انداز  سند  به 
پتانسیل 10 برابری داریم. در حال حاضر شرکت  های فعالی 
در حوزه زیست  فناوری داریم که در زمینه  های بیوتکنولوژی، 
دارو های نو  ترکیب، کشاورزی و غیره فعالیت می کنند.« وی 
در ادامه خطاب به نسل آینده افزود: »هنر ما این است که 
وصل  این شرکت  ها  به  را  آینده  سازان  و  دانش  آموزان  شما 
را  کار  که  دلیل  این  به  بلکه  استخدام  برای  نه  البته  کنیم. 
راه  کار  و  کسب  خودتان  برای  و  شوید  توانمند  و  بیاموزید 
دکتر  باشید.«  داشته  نیز  کارآفرینی  کشور  برای  و  بیندازید 
ستاری در ادامه گفت: »هنر این معاونت و مسئولین کشور 
این است که انگیزه  های دانش  آموزان را حفظ کرده و در راه 
پرورش آن گام بردارند.« در خاتمه معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور خطاب به دانش  آموزان، از رمز موفقیت گفت 
و عنوان کرد: »در حوزه زیست  فناوری، این معاونت آمادگی 
دارد تمامی امکاناتی که در معاونت و سازمان  های وابسته به 
را  امکانات شرکت  های خصوصی  دارد، حتی  وجود  معاونت 

برای شما دانش  آموزان بکار گیرد. شما نیز باید بدانید هرگز 
قرار نیست در آینده کارمند دولت باشید. شما باید کارآفرین 
باشید و برای جامعه  تان تاثیر گذار باشید. در این صورت است 

که شما موفق خواهید شد.«

مروری بر برنامه  های دومین جشنواره دانش  آموزی 
زیست  فناوری ایران

زیست  فناوری  دانش  آموزی  جشنواره  دومین  دوم  روز  در 
مهندسی  ملی  پژوهشگاه  از  دبیران  و  دانش  آموزان  ایران، 
بازدید  این  در  کردند.  بازدید  زیست  فناوری  و  ژنتیک 
علمی  هیئت  عضو  مزینانی  حسینی  مهدی  سید  دکتر 
به  راجع  زیست  فناوری  و  ژنتیک  مهندسی  ملی  پژوهشگاه 
شاخه  های  و  ژنتیک  بیوانفورماتیک،  زیست  شناسی،  علوم 
بنیادی و مسایل و  مختلف آن، همچنین درباره سلول  های 
پیشرفت  های این علوم و جایگاه کشور ایران در منطقه و دنیا 
سخنرانی کرد. بعد از سخنرانی وی و جلسه پرسش و پاسخ 
دبیران در این رابطه، هیئت دبیران از چهار بخش پژوهشگاه 
کردند.  دیدن  زیست  فناوری  و  ژنتیک  مهندسی  ملی 
آزمایشگاه آنالیز مرکزی؛ کتابخانه؛ آزمایشگاه گیاهی و مرکز 
رشد زیست  فناوری بخش  هایی بود که دبیران ضمن بازدید 
با عملکرد و فعالیت  های این بخش  ها آشنا شدند. عالوه بر 
از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست  فناوری،  بازدید 
هیئت دبیران از انستیتو پاستور نیز دیدن کردند. نمایشگاه 
دومین جشنواره دانش  آموزی زیست  فناوری ایران یکی دیگر 



2021 دی  ان  ای  استخراج  بود.  جشنواره  این  جذاب  برنامه  های  از 
به روش خانگی با استفاده از چند ابزار ساده و تعدادی میوه 
توت  فرنگی یکی از بخش  های جالب این نمایشگاه بود که توسط 
مرکز اطالعات بیوتکنولوژی در غرفه پژوهشکده بیوتکنولوژی 
کشاورزی انجام شد و مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت. 
موسسه  غرفه  در  شبیه  سازی  شده(  )بره  رویانا  ماکت  دیدن 
رویان و معرفی سایر محصوالت موسسه رویان، دانش آموزان 
را با فعالیت  ها و دستاورد های این موسسه آشنا کرد. در غرفه 
پژوهش  سرای ابن سینا، یافته جدیدی نظر ها را به خود جلب 
مواد طبیعی در  اثر  یافته تحت عنوان »بررسی  این  کرد. در 
کاهش مصرف آب  دهی« یک نوجوان خالق تهرانی با استفاده 
از علم زیست  فناوری، خاکی را تولید کرده است که مصرف آب 
آثار دانش  آموزان  برابر کاهش می دهد.  تا چند  را  در گیاهان 
خالق و هنرمند در رابطه با مهندسی ژنتیک و زیست  فناوری 
در انتهای سالن نمایشگاه، یکی دیگر از بخش  های جذاب این 
نمایشگاه به  شمار می رفت. در نمایشگاه جنبی دومین جشنواره 
دانش  آموزی زیست  فناوری ایران، 10 مجموعه علمی مرتبط 
با حوزه زیست  فناوری حضور داشتند که از آن جمله می توان 
به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست  فناوری، پژوهشگاه 
رویان و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران اشاره کرد. از 
جمله دستاورد های ارائه شده پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 
در این نمایشگاه، می توان به دستگاه مینی بیوراکتور تناوبی 
کشت بافت گیاهی، دستگاه تولید مکمل سوخت از روغن  های 
استویا  از گیاه  تهیه شده  خانگی و محصوالت غذایی رژیمی 
بیوتکنولوژی  پژوهشکده  انتشارات  کرد.  اشاره  سبز  جلبک  و 
کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست  فناوری، 
خانه زیست  شناسی، آریو ژن، گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن 
و پژوهش  سرای دانش آموزی صدرا از جمله انتشارات ارائه شده 
در این نمایشگاه بود. کارگاه  ژن  آموز و کارگاه نظری محصوالت 
پروبیوتیک و غذا های فرا سودمند از جمله کارگاه  های برگزار 
شده در دومین جشنواره دانش  آموزی زیست  فناوری ایران بود 
که موجبات آشنایی هر چه بیشتر دبیران با علم زیست  فناوری 
را فراهم آورد. عالقه  مندان جهت کسب اطالعات بیشتر درباره 
می توانند  ایران  زیست  فناوری  دانش  آموزی  جشنواره  دومین 
  www.biodc.irبه سایت ستاد توسعه زیست  فناوری به نشانی

مراجعه کنند.

مهر تأیید دانشمندان اسالمی بر محصوالت 
تراریخته

فناوری  و  علمی  معاونت  زیست  فناوری  توسعه  ستاد  رئیس 
تولید  برای  ستاد  این  تصمیمات  از  جمهوری  ریاست 
وارداتی در کشور  به صورت  تاکنون  تراریخته که  محصوالت 
حوزه  »در  گفت:  و  داد  خبر  می گرفت،  قرار  استفاده  مورد 
نظری مشکلی برای تولید محصوالت تراریخته وجود ندارد.” 
دکتر مصطفی قانعی در رابطه با تولید محصوالت تراریخته در 
کشور اظهار داشت: »هم اکنون میلیارد ها دالر صرف واردات 
محصوالت تراریخته می  شود. بر این اساس در تالش هستیم 
تا بخشی از این محصوالت را در داخل کشور تولید کنیم.« 
به گزارش پایگاه ستاد توسعه زیست  فناوري، دکتر قانعي با 
اشاره به تصمیمات اخذ  شده در ستاد توسعه زیست  فناوری 
برای تولید محصوالت تراریخته اضافه کرد: »در حوزه نظری 
ندارد.«  وجود  تراریخته  محصوالت  تولید  برای  مشکلی 
فناوری  و  علمی  معاونت  زیست  فناوری  توسعه  ستاد  رئیس 
شاگرد  حیان  جابربن  کتاب  به  اشاره  با  جمهوری  ریاست 
در خصوص  که  )ع(  امام جعفر صادق  بالفصل  و  سرشناس 
تولید محصوالت تراریخته نظریه داده است، خاطرنشان کرد: 
دیدگاه  از  حیان  جابربن  بر  عالوه  نظریه  پردازی  حوزه  »در 
مشکلی  تراریخته  محصوالت  تولید  نیز  اسالمی  دانشمندان 
تعالیم جابر ابن حیان گفت:  به  اشاره  با  قانعی  ندارد.« دکتر 
»جابر برای انسان قائل به جانشینی خدا و تشابه با پروردگار 
است تا آنجا که برای انسان ممکن است، در علوم طبیعی بهره 
می  جوید. انسان آفریننده به تقلید از پروردگار هستی  بخش 

دست  آفرینش  به  خود  و  می  پردازد  کائنات  خالق  یعنی 
می  زند. جابر تولید مواد را به پنج گروه تقسیم می کند و این 
پنج گروه خود از پنج مقوله تشکیل می  شود: ماده، کمیت، 
کیفیت، زمان و مکان«. دبیر ستاد توسعه زیست  فناوری در 
تولید مصنوعی یعنی  نوع  با سه  “بنابراین جابر  افزود:  ادامه 
تولید در حوزه مواد معدنی، گیاهان و حیوانات آشناست و 
از روش عقالنی می  پردازد.  به پیروی  تولید، صرفاً  در حین 
او در روند تولید حیوانات و انسان درباره روش و ابزار خود 
او  دستگاه  های  و  ابزار  می کند.  ارائه  مبسوطی  توضیحات 
آراي خود  او در  باشند.  افالك داشته  باید ساختاری مشابه 
حیواناتی  که  می  رسد  فکر  این  به  و  بر می دارد  فراتر  گامی 
با  قانعي  دکتر  ندارند.”  وجود  طبیعت  در  که  کند  خلق  را 
بیان این که در این خصوص باید از کشش بازار شروع کرد، 
خاطرنشان کرد: “حتی اگر در حوزه عمل تولید محصوالت 
تراریخته هم بحث و مشکلی داشته باشد، حداقل این است 
تولید  را خودمان  به کشور  وارداتی  تراریخته  که محصوالت 
کنیم.” وي تصریح کرد: “ما از جنبه نظری مشکلی در مورد 
تولید محصوالت تراریخته نداریم و در حوزه عملی هم وقتی 
ما سالیانه پنج میلیارد دالر وارد می کنیم و در دنیا هم صد ها 
میلیون هکتار سطح زیر کشت محصوالت تراریخته داریم باز 
هم دلیلی وجود ندارد که مانع تولید داخلی آن شویم.” رئیس 
ستاد توسعه زیست  فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری تاکید کرد: “واردات محصوالت تراریخته، میلیارد ها 
حوزه  در  که  این  دلیل  به  و  دارد  کشور  برای  هزینه  دالر 
در  نداریم،  تراریخته  محصوالت  تولید  برای  مشکلی  نظری 
حوزه عملی در آینده  ای نزدیک، محصوالت وارداتی تراریخته 
به  بعدی هم  برای حوزه  های  و  تولید می کنیم  به  را شروع 

مباحثه خواهیم پرداخت.”

تشکیل نخستین جلسه شورای ملي 
ایمنی  زیستی و بازنگری در آیین  نامه اجرایی 

قانون ملی ایمنی  زیستی طی دو ماه 

ایمنی  زیستی  ناگهاني پنجمین جلسه شورای ملی  لغو  پیرو 
اولین جلسه این شورا در دولت تدبیر و امید که قرار بود  و 
شود،  تشکیل  سال 92  ماه  اسفند  پنجم  مورخ  دوشنبه  روز 
نخستین جلسه شورای ملی ایمنی  زیستی در دولت یازدهم 
روز سه شنبه مورخ 13 خرداد ماه سال 93 با حضور معاون اول 
رئیس جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان 
و  نماینده کمیسیون کشاورزی، آب  حفاظت محیط زیست، 
منابع طبیعي مجلس شورای اسالمی، معاونین وزرای جهاد 
نمایندگان  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  کشاورزی 
ایمنی  زیستی  ملی  مرجع  همچنین  و  علمی  انجمن  های 
کشورمان برگزار شد و طی آن آیین  نامه اجرایي قانون ملی 
سرویس  گزارش  به  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  ایمنی  زیستی 



علمي خبرگزاری دانشجویان ایران، در این جلسه دکتر اسکندر 
زند، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی در خصوص جزئیات آیین  نامه، با 
اشاره به پیشنهاد هاي مطرح  شده توسط انجمن  ها و وزارتخانه 
ایمنی  زیستی تصریح  قانون ملی  اجرایی  آیین  نامه  در زمینه 
همه  توافق  مورد  اجرایی  آیین  نامه  این که  به  توجه  "با  کرد: 
اعضا نبود بنابراین قرار شد که در فرصت زمانی دو ماهه این 
آیین  نامه بازنگری و پس از آن در جلسه آینده مورد بررسی 
و تصویب نهایی قرار گیرد." دکتر شهاب  الدین منتظمی، دبیر 
شورای ملی ایمنی  زیستی در خصوص کلیات مطرح  شده در این 
جلسه گفت: "در این زمینه، گزارش عملکرد دبیرخانه مطرح 
و همچنین کلیاتی در زمینه محصوالت تراریخته عنوان شد." 
وی افزود: "همچنین در این جلسه ایرادات وارد بر آیین  نامه 
قرار  بررسي  و  بحث  مورد  ایمنی  زیستی  ملی  قانون  اجرایی 
گرفت که از عمده  ترین ایرادات وارد به آیین  نامه، می توان این 
را عنوان کرد که آیین  نامه فعلی فقط به واردات کمک می کند 
و در بحث تولید داخل، شرایط مهیا نیست. بنابراین قرار شد 
که موضوع تولید داخی محصوالت تراریخته نیز در آیین  نامه با 
رعایت بند »ج« ماده 4 قانون ملي ایمنی  زیستی که مربوط به 
مالحظات مخاطرات احتمالی است، لحاظ شود." دبیر شورای 
ملی ایمنی  زیستی خاطرنشان کرد: "دبیرخانه شورا، بازنگری 
آیین  نامه اجرایی قانون ملی ایمنی  زیستی را هر چه سریع  تر 
کمیسیون  اعضای  و  دستگاه  ها  همه  نمایندگان  حضور  با 
اطالع  رسانی  پایگاه  از  نقل  به  کرد."  خواهد  آغاز  تخصصی 
ریاست جمهوری، دکتر اسحاق جهانگیری در نخستین جلسه 
شورای ملی ایمنی  زیستی اظهار داشت: "نباید نسبت به علم 
بیوتکنولوژی بی  تفاوت باشیم و در کار متخصصین و فعاالن 
این بخش محدودیت ایجاد کنیم." معاون اول رئیس جمهور بر 
لزوم بازنگری در آیین  نامه اجرایی قانون ایمنی  زیستی تاکید 
کرد و از دستگاه  ها و بخش  های مرتبط خواست ظرف مدت 
دو ماه این آیین  نامه را مورد بررسی قرار داده و نتایج را برای 
جمع  بندی و تصمیم  گیری نهایی به شورا ارائه دهند. در این 
نشست مسئولین و نمایندگان دستگاه  های مرتبط، در خصوص 
دولت  اواخر  در  که  ایمنی  زیستی  قانون  اجرایی  آیین  نامه 
گذشته تهیه شده بود، به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر 
شد این آیین  نامه پس از بررسی  های تخصصی و بازنگری، در 
جلسات آتی شورا مطرح شود.گفتني است طبق ماده 4 قانون 
ملي ایمني  زیستي ایران؛ صدور، تمدید و لغو مجوز فعالیت در 
امور مرتبط با فناوري زیستي جدید با رعایت قوانین مربوط به 
هر دستگاه و ضوابط ایمني  زیستي موضوع ماده )3( این قانون 

بر عهده دستگاه  هاي اجرایي ذي  صالح به شرح ذیل است. 
الف ـ وزارت جهاد کشاورزي در امور مرتبط با تولیدات بخش 

کشاورزي و منابع طبیعي.
بـ  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در امور مرتبط با 
ایمني و سالمت مواد غذایي، آرایشي، بهداشتي و مواد پزشکي.
ج ـ سازمان حفاظت محیط زیست در امور مرتبط با حیات 

مبناي  بر  زیست  محیطي  مخاطرات  ارزیابي  بررسي  و  وحش 
مستندات علمي ارائه  شده توسط متقاضي. در رابطه با نخستین 
طبق  یازدهم،  دولت  در  ایمنی  زیستی  ملی  شورای  جلسه 
گزارش خبرگزاري مجلس شوراي اسالمي، سکینه عمرانی در 
اقتصادی خبرگزاری خانه  با خبرنگار  اختصاصي  گفت  وگوي 
در  ایمنی  زیستی  ملی  شورای  جلسه  اولین  “در  گفت:  ملت 
دولت یازدهم، آیین  نامه ابالغی شورا مورد بررسی قرار گرفت 
که به  دلیل ایرادات وارده از سوی اعضا به تصویب نرسید.” عضو 
ناظر مجلس در شورای ملی ایمنی  زیستی از تصویب آیین  نامه 
و  داد  آینده خبر  ماه  تا دو  ایمني  زیستي  قانون ملي  اجرایی 
افزود: “در جلسه شورای ملی ایمنی  زیستی دکتر جهانگیری 
از  و  تاکید  قانون  این  اجرایی  آیین  نامه  در  بازنگری  لزوم  بر 
دستگاه  ها و بخش  های مرتبط خواست ظرف مدت دو ماه این 
آیین  نامه را مورد بررسی قرار داده و نتایج را برای جمع  بندی 
و تصویب به شورا ارائه دهند.” نماینده مردم سمیرم در مجلس 
شورای اسالمی که به عنوان یکی از ناظران مجلس در شورای 
عالی ایمنی محیط زیست حضور دارد، ضمن بازنگري آیین  نامه 
اجرایي قانون ملي ایمني  زیستي، خاطرنشان کرد: “در جلسه 
شورای ملی ایمنی  زیستی که برای نخستین بار پس از استقرار 
دولت جدید تشکیل شد، مقرر شد که آیین  نامه قانون ملی 
نحوی  به  طوالنی  تعللی  و  تاخیر  از  پس  که  ایمنی  زیستی 
شتابزده در آخرین روز های دولت گذشته تصویب شده بود، 
پس از بررسی  های تخصصی و بازنگری در جلسات آتی شورا 
مطرح شود.” عضو ناظر مجلس در شورای ملی ایمنی  زیستی 
گفت:  شورا  آیین  نامه  به  شده  گرفته  ایراد های  خصوص  در 
“قسمت  هایی از این آیین  نامه صراحتا با قانون ایمنی  زیستی 
مغایرت دارد که باید اصالح شود.” عمراني ادامه داد: “قرار بود 
در این جلسه در مورد وضعیت اجرایی و بودجه  های مورد نیاز 
شورای ملی ایمنی  زیستی صحبت شود اما به  علت به تصویب 
نرسیدن آیین  نامه کلی شورا، تصمیم گیری درباره سایر موارد 
به بعد از تصویب آیین  نامه شورای ملی ایمنی  زیستی توسط 
منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  عضو  شد.”  موکول  اعضا 
کشاورزي،  بخش  در  بهره  وري  تاکید  ضمن  مجلس  طبیعی 
بر حفظ  زیست  این که سازمان حفاظت محیط  یاد آوری  با 
محیط زیست و جلوگیری از دخل و تصرف در آن تاکید دارد، 
خاطرنشان کرد: “با توجه به مشکالت زیست  محیطی به وجود 
آمده و بحران آب، طرح  های توسعه  ای دیگر جواب نمی دهد 
باید در بخش کشاورزی بهره  وری را افزایش داد تا از این طریق 

سالمت و ایمنی زیست  محیطی نیز تامین شود.”
ایمنی  زیستی  ملي  شورای  جلسه  آخرین  که  است  گفتني 
در تاریخ 19 فروردین ماه سال 1391 به ریاست محمدرضا 
رحیمي معاون اول رئیس جمهور وقت تشکیل شده بود که 
پیرامون  تبادل نظر  از بحث و  این نشست، پس  بود در  قرار 
بخش  های مختلف آیین  نامه اجرایی قانون ایمنی  زیستی، این 
آیین  نامه مورد بازنگری قرار گرفته و سپس برای تصویب نهایی 

ارائه شود.

   تشکیل جلسات شورای مشورتی مرجع 
ملی پروتکل ایمنی  زیستی کارتاهنا

طبق ماده 11 قانون ملي ایمني  زیستي مصوب مجلس شوراي 
ماده  موضوع  ملی(  )کانون  مرجع   ،1388 سال  در  اسالمي 
)19( پروتکل ایمني  زیستي کارتاهنا، وزارت جهاد کشاورزی 
تعیین می شود. طي حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد 
کشاورزی، دکتر بهزاد قره یاضی به  عنوان مرجع ملی  پروتکل 
پیش  شد.  منصوب  یازدهم  دولت  در  کارتاهنا  ایمنی  زیستی 
از این، مرجعیت ملی پروتکل ایمنی  زیستی کارتاهنا بر عهده 
دکتر جهانگیر پرهمت، معاون وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم 
مراودات  به  مربوط  مسئولیت  های  و  وظایف  کلیه  انجام  بود. 
و  پروتکل  دبیرخانه  و  عضو  کشور  بین  ارتباطات  حقوقی، 
رسیدگی به موارد مهم هر دو طرف در سطح ملی و بین  المللی 
پروتکل؛ طبق ماده 19 پروتکل ایمنی  زیستی کارتاهنا بر عهده 
فرد منتخب به عنوان مرجع ملی پروتکل ایمني  زیستي کارتاهنا 

است. 

تشکیل اولین جلسه شورای مشورتی مرجع ملی 
پروتکل ایمنی  زیستی کارتاهنا

اولین جلسه شورای مشورتی مرجع ملی پروتکل ایمنی  زیستی 
نمایندگانی  حضور  با  ایمنی  زیستی(  ملی  )کانون  کارتاهنا 
وزارت جهاد کشاورزي،  فناوري،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  از 
سازمان غذا و دارو، اتاق تهاتر ایمني  زیستي، انجمن  های علمی، 
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و مرجع ملي ایمني  زیستي 
پژوهشکده  محل  در  جاري  سال  ماه  خرداد   20 تاریخ  در 

بیوتکنولوژی کشاورزی ایران تشکیل شد. 
در این جلسه دکتر بهزاد قره یاضی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی 
کشاورزی ایران و مرجع ملی پروتکل ایمنی  زیستی کارتاهنا 
گزارشي در مورد جایگاه مرجع ملی ایمنی  زیستی و عملکرد 
یک  سال گذشته مبنی بر رکود کامل فعالیت  ها و عدم واکنش 
دبیرخانه   )Notifications( اطالعیه  های  به  پاسخ  ارسال  و 
پروتکل ایمنی  زیستی ارائه داد. مرجع ملی پروتکل ایمنی  زیستی 
کارتاهنا ضمن اشاره به جایگاه مرجع ملي عنوان کرد: “مرجع 
ملی؛ نقطه ثقل بین کشور و پروتکل کارتاهنا؛ همچنین رابط 
میان سایر اعضای پروتکل است که باید به صورت پویا در عرصه 
باشد.”  ملی  منافع  تضمین کننده  و  حامی  و  داشته  فعالیت 
قانون اساسی  به عنوان  را  ایمني  زیستي کارتاهنا  وي پروتکل 
و تصمیمات اتخاذ  شده در اجالس  های پروتکل ایمنی  زیستی 
کارتاهنا را به عنوان قوانین نمادی الزم  االجرا دانست و افزود: 
از شرکت در اجالس  ایران  به چندین دوره غیبت  توجه  “با 
ایران  ایمنی  زیستی کارتاهنا ضروری است که نقش  پروتکل 
در تصمیم گیری  های آتی اجالس به طور جدی دنبال شود.” 

در ادامه دکتر قره یاضي ضمن تاکید بر توجه به شرایط داخلی 
و انطباق مصوبات اجالس با برنامه  ها و منافع ملی گفت: "با 
توجه به ملغی  شدن آیین  نامه اجرایی قانون ایمنی  زیستی ایران 
و رای به بازنگری آیین  نامه اجرایي ضروری است تا مصوبات 
که  اجالس  ها  این  مصوبات  و  قوانین  و  قبلی  اجالس  های 
مرتبط به مرجع ملی و وظایف داخلی و خارجی آنها هستند، 
با دقت مورد بررسی بیشتر قرار گیرند." در اولین جلسه شورای 
مشورتی مرجع ملی پروتکل ایمنی  زیستی کارتاهنا به بررسي 
نیز  کارتاهنا  ایمنی  زیستی  پروتکل  دبیرخانه  از  واصله  اسناد 
گاها  و  نا مناسب  تصدی  به دلیل  که  به طوري  پرداخته شد. 
نا مرتبط کانون ملي ایمني  زیستي توسط برخی دستگاه  های 
از  ارسالی  اطالعیه  های  از  بسیاری  اخیر  دولتی در سال  های 
دبیرخانه پروتکل ایمني  زیستي کارتاهنا بی  پاسخ باقی مانده 
اعتراض  امر مورد  انجام نشده است و همین  اقدام درخور  یا 
این موضوع؛ تشکیل  پیرو  بوده است.  نیز  نمایندگان مجلس 
جلسات تخصصی برای بحث و اشتراك گذاری مفاد اطالعیه  ها 
برای  الزم  حقوقی  و  مادی  معنوی،  امکانات  فراهم  کردن  و 
پاسخ  گویی سریع و شایسته، به موارد درخواستی یا پیشنهادی 
پروتکل ضروری اعالم شد. گفتني است که اطالعیه  ها بخش 
مهمی از نظام اداری و حقوقی پروتکل ایمني  زیستي کارتاهنا 
محسوب مي شوند و توجه به  موقع و اقدام موثر از نظر زمانی 
باعث خواهد شد تا بتوان از فرصت  های پیشنهادی از سوی 
دبیرخانه پروتکل در مورد تسهیالت آموزشی، اقتصادی، حقوقی 
و سایر موارد چه در زمان برگزاری اجالس و چه در سایر مواقع، 
به عنوان  امیدی نیا  دکتر  ادامه  در  کرد.  بهره  برداري  به خوبی 
نماینده انجمن ایمنی  زیستی ایران در این جلسه، توجه بیشتر 
به زمینه  های علمی مرتبط به ویژه بیوتکنولوژی را خواستار شد. 
و  داخل کشور  در  علمی  توسعه شبکه  درخواست،  این  پیرو 
حمایت عملی از این بخش مورد تایید قرار گرفت. خانم دکتر 
اسمعیل  زاده با اشاره به منقضي شدن اطالعیه  هاي ارسالی از 
دبیرخانه پروتکل کارتاهنا پیشنهاد داد که با تشکیل گروه  های 
تخصصی و مشورت بین اعضا و تشکیل جلسات مستقل این 
موارد بررسی شده تا در فرصت  های آتی یا موارد مشابه، بتوان 
از تصمیمات عملی و علمی اتخاذ  شده استفاده کرد. در اولین 
ایمنی  زیستی  پروتکل  ملی  مرجع  مشورتی  شورای  جلسه 
کارتاهنا دکتر ملبوبی به  عنوان نماینده وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری ارجاع نظرات به دستگاه  ها یا نماینده معرفی  شده از 
سوی دستگاه  مربوطه را مطرح کرد که بر این اساس مقرر شد 
جمع  بندی جلسات شورای مشورتی مرجع ملی ایمنی  زیستی 
برای استحضار و اقدام مقتضی به کلیه مراجع ذی  ربط داخلی 
نماینده  به عنوان  جاللی  دکتر  جلسه،  این  در  شود.  ارسال 
انجمن  های  نقش  به  توجه  ضرورت  بر  علمی،  انجمن  های 
علمی به  عنوان یک نماینده رسمی تاکید و از طرف نماینده 
انجمن  های علمی درخواست کرد تا با توجه به نقشی که برای 
انجمن  های علمی تعیین شده است، با نهاد فوق به عنوان یک 
عضو رسمی و هم  پایه نمایندگان سایر دستگاه  ها برخورد شود. 
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در  مرتبط  دستگاه  های  سیاست  شفاف  سازی  جلسه  این  در 
قانون ایمنی  زیستی و انطباق عبارات ترجمه انگلیسی و فارسی 
ملي  مرجع  وظایف  جمله  از  ایران  ایمنی  زیستی  قانون  متن 
ایمني  زیستي عنوان شد. بر این اساس مقرر شد که مرجع ملي، 
جنبه  های علمی و حقوقی فوق را به دقت بررسی کرده و متني 
واضح با قابلیت اجرایی از نظر نگارش، مواد موجود و الزم  االجرا 
ارائه کند. همچنین الزام هماهنگي بین قوانین ملي و پروتکل 
کارتاهنا از دیگر موارد مطرح  شده در این جلسه بود تا در زمان 
حضور در اجالس به دلیل عدم اجماع ملی، هرگونه تصمیم گیری 
با مشکل مواجه نشود. معرفی نمایندگان تام  االختیار از سوی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت جهاد کشاورزی؛ وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط 
زیست جهت شرکت در هفتمین اجالس متعاهدین پروتکل 
متعاهدین  اجالس  دوازدهمین  و  کارتاهنا  ایمنی  زیستی 
کنوانسیون تنوع زیستی؛ همچنین تعیین تعداد و اعضای تیم 
ایمنی  زیستی  پروتکل  متعهدین  اجالس  هفتمین  به  اعزامی 
تنوع  کنوانسیون  متعهدین  اجالس  دوازدهمین  و  کارتاهنا 
زیستی از دیگر موارد مطرح  شده در نخستین جلسه شورای 
مشورتی مرجع ملی پروتکل ایمنی  زیستی کارتاهنا بود که به 
بحث و تبادل نظر در این رابطه پرداخته شد. در ادامه جلسه 
دکتر قره یاضي به عنوان مرجع ملي ایمني زیستي ضمن اشاره 
به معرفي نمایندگان براي شرکت در اجالس اظهار داشت: "با 
وجود ارسال نامه رسمی به تمامی اعضا، تا زمان برگزاری جلسه 
شورای مشورتی مرجع ملی ایمنی  زیستی، تنها وزارت جهاد 
معرفی  وزارتخانه  سوی  از  را  خود  رسمی  نماینده  کشاورزی 
کرده و مابقی دستگاه  ها و سازمان  ها هنوز تصمیم خود را در 
این مورد اعالم نکرده  اند." وي با تاکید بر اهمیت این اجالس 
متعهدین  برگزاری هفتمین اجالس  به  توجه  "با  اضافه کرد: 
الي 6  تاریخ 29 سپتامبر  در  کارتاهنا  ایمنی  زیستی  پروتکل 
اکتبر )7-14 مهر ماه 93( و دوازدهمین اجالس متعاهدین 
کنوانسیون تنوع زیستی در تاریخ 6 تا 17 اکتبر )14-25 مهر 
ماه 93( که در پیونگ چانگ کره جنوبی برگزار خواهد شد، 
الزامی است تا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان 
حفاظت محیط زیست، عالوه بر معرفی نمایندگان رسمی و 
تام  االختیار خود جهت شرکت در جلسه شورای مرجع ملی، 
نمایندگان دستگاه و سازمان مربوطه خود را نیز جهت اعزام به 
اجالس نامبرده معرفی کنند." در ادامه جلسه ضمن تاکید بر 
عدم تاخیر تیم  های اجرایی و مشورتی در این رابطه، عنوان شد 
که از هر دستگاه حداقل دو نفر نماینده معرفی شوند و تعلل و 
کوتاهی سایر دستگاه  ها نباید منجر به تاخیر در عملکرد سایر 
مشورتی  نخستین جلسه شورای  خاتمه  در  دستگاه  ها شود. 
مالي  حمایت  کارتاهنا،  ایمنی  زیستی  پروتکل  ملی  مرجع 
متعاهدین  بلند پایه در اجالس  اعزام هیئتي  به  دولت نسبت 
کنوانسیون تنوع زیستی و افزایش تعداد نفرات اعزامی به این 
اجالس مهم مطرح شد. گفتني است که طبق گزارش دبیرخانه 

انجمن ایمني  زیستي ایران اسامي حاضرین در نخستین جلسه 
شورای مشورتی مرجع ملی پروتکل ایمنی  زیستی کارتاهنا به 
شرح ذیل اعالم شد: دکتر بهزاد قره یاضی به عنوان مرجع ملی 
ایمنی  زیستی، دکتر غالمرضا صالحی جوزانی به عنوان نماینده 
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران )ناظر(، دکتر مختار 
)عضو(،  علمی  انجمن  های  نماینده  به عنوان  جاللی جواران 
دکتر اسکندر امیدی نیا به عنوان نماینده انجمن ایمنی  زیستی 
)ناظر(، دکتر محمد علی ملبوبی به عنوان نماینده وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری )عضو(، دکتر محمد حسین کریمی به عنوان 
رضوی  مژگان  دکتر  )ناظر(،  کشاورزی  جهاد  وزارت  نماینده 
به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی )عضو(، دکتر نسرین 
اسمعیل  زاده به عنوان مسئول اتاق تهاتر ایمنی زیستی )ناظر(، 
دکتر مهرناز خیراندیش به عنوان نماینده سازمان غذا و دارو 
نماینده سازمان غذا  به عنوان  )عضو(، دکتر نرجس جعفریان 
و دارو )ناظر( و خانم دکتر نیر اعظم خوش خلق  سیما به عنوان 

عضو ناظر.

تشکیل دومین جلسه شورای مشورتی مرجع ملی 
پروتکل ایمنی  زیستی کارتاهنا

دومین جلسه شورای مشورتی مرجع ملی پروتکل ایمنی  زیستی 
نمایندگانی  حضور  با  ایمنی  زیستی(  ملی  )کانون  کارتاهنا 
وزارت جهاد کشاورزي،  فناوري،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  از 
سازمان غذا و دارو، اتاق تهاتر ایمني  زیستي، انجمن  های علمی، 
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و مرجع ملي ایمني  زیستي 
در تاریخ 3 تیر ماه سال جاري در محل پژوهشکده بیوتکنولوژی 

کشاورزی ایران تشکیل شد. 
در این جلسه به بررسی موضوعات مطرح در هفتمین اجالس 
پیونگ  شهر  در  کارتاهنا  ایمنی  زیستی  پروتکل  متعاهدین 
چانگ جمهوري کره و تعیین اعضاي هیئت مذاکره کننده در 
اجالس فوق پرداخته شد. دکتر قره یاضي به عنوان مرجع ملی 
مذاکره کننده  تیم  اعضاي  اسامي  اعالم  ضمن  ایمنی  زیستی، 
در هفتمین اجالس متعاهدین پروتکل ایمنی  زیستی کارتاهنا 
ایمني  زیستي  ملي  مرجع  رسمي  نامه  "طبق  کرد:  عنوان 
از سازمان حفاظت محیط زیست؛  مورخ 12 خرداد ماه 93، 
و  کشاورزي  جهاد  وزارت  فناوري؛  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواسته شده بود تا 
نمایندگان تام  االختیار خود را جهت شرکت در هفتمین اجالس 
متعاهدین پروتکل ایمني  زیستی کارتاهنا و دوازدهمین اجالس 
متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی به مرجع ملی ایمنی  زیستی 
تقریبا  مذاکره کننده  تیم  “اعضاي  افزود:  وي  کنند.”  معرفی 
تکمیل است و سه وزارتخانه مذکور نمایندگان خود را معرفی 
کرده اند. تنها سازمان حفاظت محیط زیست نماینده خود را به 
مرجع ملی ایمني  زیستی معرفی نکرده است.” بدین ترتیب با 
توجه به عدم معرفی نماینده از سوي سازمان حفاظت محیط 
زیست و نماینده انجمن  هاي علمی؛ پس از بحث و تبادل نظر، 

مقرر شد که نامه دیگري از مرجع ملی ایمنی  زیستی به آن 
ایشان  از  انجمن  هاي علمی ارسال شود و  سازمان و نماینده 
خواسته شود تا حداکثر تا تاریخ نهم تیر ماه نماینده تام  االختیار 
در  کنند.  معرفی  اجالس  دو  این  در  شرکت  جهت  را  خود 
و  سازمان  آن  سوي  از  نماینده  اي  فوق  تاریخ  تا  که  صورتی 
دکتر  توسط  اسامی  بقیه  نشد؛  معرفی  علمی  انجمن  هاي 
قره یاضی به عنوان مرجع ملی ایمنی  زیستی، به شوراي نظارت 
بر سفر هاي خارجی کارکنان دولت اعالم مي  شود. گفتني است 
که اسامي اعضاي تیم مذاکره کننده جهت شرکت در هفتمین 
اجالس متعاهدین پروتکل ایمني  زیستی کارتاهنا و دوازدهمین 
گزارش  طبق  زیستی  تنوع  کنوانسیون  متعاهدین  اجالس 
دبیرخانه انجمن ایمني  زیستي ایران به شرح ذیل اعالم شد: 
دکتر بهزاد قره یاضی )مرجع ملی ایمنی  زیستی(؛ دکتر جهانفر 
دانشیان )نماینده وزارت جهاد کشاورزي(؛ دکتر غالم حسین 
طهماسبی )نماینده وزارت جهاد کشاورزي(؛ دکتر محمدرضا 
زمانی )نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوري(؛ دکتر اسکندر 
امیدي نیا )نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(؛ 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  )نماینده  خیراندیش  مهرناز  دکتر 
آموزش پزشکی( و دکتر سلمان عباسی )نماینده کمیسیون 

بهداشت مجلس شوراي اسالمی(.
درباره سایت  توضیح  قره  یاضی ضمن  دکتر  ادامه جلسه،  در 
استخراج  نحوه  و  کارتاهنا  ایمنی  زیستی  پروتکل  به  مربوط 
اطالعات، به تشریح دستور جلسه هفتمین اجالس متعاهدین 
تا  شد  مقرر  سپس  پرداخت.  کارتاهنا  ایمنی  زیستی  پروتکل 
اقتصادي  به دستور جلسه مالحظات  اعضا متن مربوط  همه 
UNEP/CBD/BS/COP-( اجتماعی محصوالت تراریخته -

را  شود،  مطرح  اجالس  این  در  است  قرار  که   )MOP/7/11
مطالعه کنند تا در جلسات بعدي نکات مهم مورد نظر را ارائه 
دهند. در ادامه جلسه دکتر جاللي به عنوان نماینده انجمن  هاي 
بعدي   COP-MOP میزباني  پیشنهاد  که  کرد  اظهار  علمي 
از  این اظهار، پس  ایران در اجالس مطرح شود. پیرو  توسط 
 COP-MOP بحث و تبادل نظر مقرر شد پیشنهاد میزبانی
رئیس جمهور  اول  معاون  اسحاق جهانگیري  دکتر  به  بعدي 
ارسال شود. در ادامه دکتر زمانی به عنوان نماینده وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري با ارائه گزارش در مورد عملکرد منفی پروژه 
توانمند سازي ایمني  زیستی از سوي سازمان حفاظت محیط 
زیست؛ خاطرنشان کرد که این پروژه نمی  تواند توسط سازمان 
حفاظت محیط زیست اجرا شود. وي با اعالم آمادگی وزارت 
ژنتیک  مهندسی  ملی  )پژوهشگاه  فناوري  و  تحقیقات  علوم، 
وزارت  که  شد  یادآور  پروژه،  اجراي  براي  زیست  فناوري(  و 
علوم ذینفع نیست و ما عدالت را رعایت می کنیم. خانم دکتر 
خیر اندیش به عنوان نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی؛ ضمن تاکید بر گفته  هاي دکتر زمانی، مخالفت صریح 
خود با عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد. وي 
ایمني  زیستی  توانمند سازي  پروژه  انتقال مجري  با  رابطه  در 
به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یک مهلت زماني تا هفتم 

تیر ماه خواستار شد. در ادامه دومین جلسه شورای مشورتی 
دکتر  خانم  کارتاهنا،  ایمنی  زیستی  پروتکل  ملی  مرجع 
خوش  خلق  سیما به عنوان نماینده انجمن ایمنی  زیستی ایران 
ضمن موافقت با پیشنهاد دکتر زماني، عنوان کرد که انجمن  ها 
نامه اي به دکتر ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
باید فرا بخشی  نامه تاکید شود که دبیرخانه  نوشته و در آن 
باشد. دکتر دانشیان نیز به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی 
اظهار کرد که جنبه غیر قانونی  بودن و عدم اجرایی  بودن شرح 
وظایف و نحوه توزیع اعتبارات پروژه یاد  شده توسط دستگاه  ها 
جهاد  وزارت  از  نمایندگی  به  وي  شود.  ارسال  دبیرخانه  به 
انتقال مجري  با  رابطه  در  زمانی  پیشنهاد دکتر  با  کشاورزي 
تحقیقات  علوم،  وزارت  به  ایمني  زیستی  توانمند سازي  پروژه 
و فناوري موافقت خود را اعالم کرد. در ادامه جلسه در مورد 
پیشنهاد دکتر زمانی مبنی بر انتقال اجراي پروژه توانمند سازي 
ایمني  زیستی از سازمان حفاظت محیط زیست به پژوهشگاه 
ملی مهندسی ژنتیک و زیست  فناوري، راي گیري شد و به اتفاق 
آراي کلیه حاضرین در جلسه، انتقال اجراي پروژه توانمند سازي 
ایمني  زیستی از سازمان حفاظت محیط زیست به پژوهشگاه 
ملی مهندسی ژنتیک و زیست  فناوري مورد موافقت قرار گرفت. 
البته گفتني است که نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی راي خود را بعد از مهلت درخواستي اعالم خواهد کرد.

در خاتمه دومین جلسه شورای مشورتی مرجع ملی پروتکل 
ایمنی  زیستی کارتاهنا مقرر شد که مرجع ملی ایمني  زیستي 
ضمن مذاکره با نماینده جهاني محیط زیست )GEF( در ایران، 
بستر تغییر مجري پروژه توانمند سازي ایمني  زیستی را فراهم 
کند. در غیر این صورت، این موضوع به استحضار دکتر جهانگیري 
به عنوان رئیس و سایر اعضاي محترم شوراي ملی ایمنی  زیستی 
برسد و در اولین جلسه این شورا تصمیم مقتضی در این مورد 
اتخاذ شود. طبق گزارش دبیرخانه انجمن ایمني  زیستي ایران 
مرجع  مشورتی  شورای  جلسه  دومین  در  حاضرین  اسامي 
اعالم شد:  به شرح ذیل  ایمنی  زیستی کارتاهنا  پروتکل  ملی 
دکتر بهزاد قره یاضی به عنوان مرجع ملی ایمنی  زیستی، دکتر 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  نماینده  به عنوان  زماني  محمدرضا 
فناوری، دکتر مهرناز خیراندیش به  عنوان نماینده سازمان غذا 
و دارو )عضو(، دکتر نرجس جعفریان به عنوان نماینده سازمان 
غذا و دارو )ناظر(، دکتر جهانفر دانشیان به  عنوان نماینده وزارت 
جهاد کشاورزی، دکتر مژگان رضوی به  عنوان نماینده وزارت 
به عنوان  جاللی جواران  مختار  دکتر  )عضو(،  کشاورزی  جهاد 
نماینده انجمن  های علمی )عضو(، دکتر نسرین اسمعیل  زاده 
به عنوان مسئول اتاق تهاتر ایمنی  زیستی )ناظر( و خانم دکتر 
نیراعظم خوش خلق  سیما به عنوان نماینده انجمن ایمنی  زیستی 
ایران )ناظر(. گفتني است که در دومین جلسه شورای مشورتی 
مرجع ملی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، دبیر شوراي ملي 
ایمني  زیستي و نمایندگاني از سازمان حفاظت محیط زیست 
که قرار بود در جلسه حاضر شوند، بدون اطالع قبلي در این 

جلسه غایب بودند. 
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حمایت ستاد توسعه زیست  فناوري از تولید 
محصوالت تراریخته

ستاد توسعه زیست  فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
ژنتیک  مهندسي  در  پژوهش  مختلف  مراحل  از  جمهوری، 
کشاورزی تا تولید محصوالت تراریخته حمایت مالی می کند. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع  رسانی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری در تیر ماه سال جاري، بر اساس 
مصوبه مشترك گروه پژوهش، زیر ساخت و توسعه فناوری و 
کارگروه زیست  فناوری کشاورزی ستاد توسعه زیست  فناوری 
از  تا  شد  مقرر  جمهوري،  ریاست  فناوري  و  علمی  معاونت 

پژوهش و توسعه محصوالت تراریخته حمایت شود.
در این مصوبه آمده است که این حمایت ها باید به گونه  ای 
در  تراریخته  محصوالت  ملی  تولید  متضمن  که  شود  انجام 
این  تاکید شده است؛  این مصوبه  باشد. همچنین در  کشور 
صورت  خصوصی  دانش  بنیان  شرکت  های  از  حمایت  ها 
تولید  هدف  با  که  نوپا  دانش  بنیان  شرکت  های  و  می گیرد 
توسعه  اولویت  های ستاد  به  توجه  با  و  تراریخته  محصوالت 
زیست  فناوري در این زمینه فعالیت کنند، نیز مورد حمایت 
فناوری  توسعه  مراحل  مصوبه  این  در  گرفت.  خواهند  قرار 
مولکولی  آزمایش  های  انجام  و  مستقل  رخداد های  تولید  و 
تا تجاری  سازی معرفی شده است. همچنین  ایده  پردازی  از 
فهرست محصوالت اولویت  دار به شرح ذیل اعالم شده است: 
روغنی،  دانه  های  چغندرقند،  گندم،  جو،  ذرت،  پنبه،  برنج، 

سیب  زمینی، حبوبات، یونجه و ماهی. 
گفتني است که جزئیات بیشتر مانند میزان و نحوه اعطای 
توسعه  ستاد  سوی  از  نزدیک  آینده  در  حمایت  ها  این 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  زیست  فناوری 
براي کسب  اعالم خواهد شد. عالقمندان مي  توانند  متعاقبا 
اطالعات بیشتر به نشاني http://www.isti.ir مراجعه کنند. 

ایمني و استاندارد سازی تولید محصوالت 
کشاورزی با پیوستن به نظام بین  المللی کدکس

استفاده از سموم خطرناك شیمیایي در محصوالت کشاورزي 
و باقي ماندن سموم در محصوالت یکي از مهمترین معضالت 
است. معضلي که همواره مطرح  مطرح در بخش کشاورزي 
است و مسئولین امر را در مصرف و عدم مصرف آفت  کش  ها 
و علف  کش  ها و هرگونه سموم خطرناك شیمیایي به چالش 
نو  فناوري  هاي  بکارگیري  با  مي توان  که  معضلي  مي کشاند. 
محصوالت  تولید  در  ژنتیک  مهندسي  از  بهره  گیري  مانند 
خطرناك  شیمیایي  سموم  مصرف  از  بي  نیاز  که  تراریخته 
است، محصوالتي سالم و ایمن وارد سفره غذایي مردم کرد. 
پاك،  زیست  محیط  آن،  دستاورد  حداقل  که  محصوالتي 

محصوالتي مطمئن و کشاورزاني سالمت است.
کشاورزي  محصوالت  در  آنها  باقي  ماندن  و  سموم  مصرف 
حال  در  یازدهم  دولت  در  خوشبختانه  که  است  موضوعي 
این  بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزیر  است.  بررسي  و  پیگیري 
باقی  مانده سموم  و همچنین  از سموم  استفاده  که وضعیت 
وزارتخانه  این  دغدغه  همیشه  کشاورزی  محصوالت  در 
این  کاهش  و  موضوع  این  بررسی  کرد:»برای  عنوان  است، 
را در  کار گروه تشکیل شده است که مسایل  دغدغه چهار 
اطالع  رسانی  پایگاه  گزارش  به  کنند.«  بررسی  این خصوص 
وزارت جهاد کشاورزی؛ مهندس محمود حجتی پس از جلسه 
صبحانه کاری مورخ 31 خرداد ماه با وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در جمع خبرنگاران با بیان این که در این 
جلسه درباره باقی ماندن سموم در مواد غذایی بحث شد؛ افزود: 
در  که  کشاورزی  محصوالت  در خصوص  مشکالت  »کاهش 
داخل تولید و همچنین محصوالتی که از خارج وارد می  شود، 
بهداشت،  و  کشاورزی  جهاد  وزارتخانه  های  مشترك  اقدام 
درمان و آموزش پزشکی است." وی استفاده از سموم پرخطر 
را یکی مشکالت اساسی در عرصه تولید محصوالت کشاورزی 
دانست و اضافه کرد: "این نوع سموم از اقالم وارداتی حذف 
شده است اما به صورت قاچاق وارد و استفاده می شود." وزیر 
جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: "با هماهنگی دستگاه  های 
پر خطر  استفاده  کنندگان سموم  و  وارد کنندگان  با  ذی  ربط 
برخورد قانونی می  شود." مهندس حجتی درباره سرانه مصرف 
کود در کشور گفت:  "بر اساس نظر کارشناسان و آمار موسسه 
خاك و آب به  عنوان موسسه مرجع، مصرف سرانه کود بسیار 
کم است و با توجه به بافت خاك و ارزیابی  های محیطی دو 
است  توزیع شده  میان کشاورزان  کود  تاکنون  آن چه  برابر 
باید عرضه و استفاده شود." وی با بیان این که مصرف سرانه 
»بد  از  ناشی  دغدغه  ها  "بیشتر  افزود:  است،  پایین  هم  سم 
مصرفی« است." وزیر جهاد کشاورزی در تعریف بد مصرفی 
افزایش  هدف  با  سموم  پیش  از  بیش  "استفاده  کرد:  اضافه 

بی  رویه محصول، بد مصرفی است که باید در این خصوص 
نظارت صورت گیرد." مهندس حجتی بر نظامند  شدن فروش 
 6000 "حدود  گفت:  و  کرد  تاکید  سم  نسخه  پیچی  و  سم 
سم  فروش در کشور وجود دارند که نیمی از آنها غیر  مجازند 
و برخی از آنها هم که مجاز هستند با نسخه گیاه  پزشک سم 
"داروخانه  های سم  فروش و  افزود:  وی  نمی کنند."  را عرضه 
همچنین نسخه  پیچی سم  فروشی در حال ساماندهی است." 
استاندارد  سازي  و  ایمني  درخصوص  کشاورزی  جهاد  وزیر 
استاندارد سازی  "برای  کرد:  عنوان  کشاورزی  محصوالت 
بین  المللی  کدکس  به  داریم  ملی  کدکس  که  این  بر  عالوه 
مهندس حجتی خاطر نشان کرد: "با نظام  هم پیوسته  ایم." 
کدکس محصوالت کشاورزی قابل پیگیری و هر باغ و مزرعه 

و محصوالت آن مشخص است."

گفتني است که کدکس عبارت است از جمع  آوری و تطبیق 
شکل  به  آن  ارائه  و  غذایی  مواد  استاندارد های  بین  المللی 
در  یا کدکس غذایي  مواد غذایي  مقررات  و  آیین  نامه  واحد. 
شانزدهمین  و   1961 سال  FAOدر  کنفرانس  یازدهمین 
جدیدی  تشکیالت   1963 سال  WHOدر  جهانی  اجالس 
کدکس  یا  غذایی  مواد  آیین نامه  کمیسیون  عنوان  تحت 
FAO/  آلیمنتاریوس به منظور اجرای استانداردهای مشترك
WHOدر زمینه مواد غذایی به وجود آمد که در حال حاضر 
172 کشور عضو کدکس هستند. از اهداف کمیسیون کدکس 
تسهیل  مصرف کنندگان،  بهداشت  و  منافع  حفظ  غذایي؛ 
روابط تجاری و هماهنگي اقدامات انجام  شده در زمینه مواد 
مواد  استاندارد  فعالیت  های  کلیه  هماهنگ کردن  غذایی، 
و  اولویت  تعیین  غیر دولتی،  و  دولتی  بخش  های  در  غذایی 
ارائه راهنمایی  های الزم در زمینه پیش  نویس  های استاندارد با 
کمک سازمان  های ذینفع و نهایي کردن استاندارد ها و انتشار 
یا  منطقه  ای  استاندارد های  قالب  در  مقررات  به صورت  آنها 
بین  المللی و تکمیل و اصالح استاندارد ها پس از بررسی  های 

مناسب و الزم است. 
در آیین  نامه مواد غذایي یا کدکس غذایي، 9 کمیته فني ملزم 
باقیمانده  1ـ  هستند:  غذایي  مواد  در  ذیل  موارد  بررسي  به 

برای  گواهینامه  صدور  و  بازرسی  سیستم  2ـ  آفت  کش  ها 
باقیمانده دارو های دامی  وارداتی و صادراتی 3ـ  مواد غذایی 
مواد  بر چسب  گذاری  5ـ  غذایی  ویژه  رژیم  های  و  تغذیه  4ـ 
غذایی 6ـ روش  های آزمون و نمونه  برداری 7ـ اصول کلی 8ـ 
افزودنی  ها و آالینده  های مواد غذایی 9ـ بهداشت مواد غذایی. 
همچنین سه کمیته فني اجرایی بین  دولتی ملزم به بررسي 
موارد ذیل هستند: 1ـ غذا های حاصل از بیوتکنولوژی )ژاپن( 

2ـ خوراك دام )دانمارك( 3ـ آبمیوه  ها و سبزی  ها )برزیل(. 
از جمله مهمترین استاندارد هاي ارائه  شده توسط کمیسیون 

کدکس شامل موارد ذیل است.
• استاندارد های محصوالت غذایی

• استاندارد های عمومی و راهنما های بر چسب  گذاری
• راهنما هاي محصوالت غذایی

• حد مجاز آفت  کش  ها
• راهنمای کلی بهداشت مواد غذایی
• تعیین حد افزودنی  های مواد غذایی

• راه  های ارزیابی خطر
• راهنما ها و توصیه  های نحوه اجرای بازرسی وصدور گواهینامه

• استاندارد ها و راهنما هاي آالینده  ها

آمادگي وزارت جهاد کشاورزي براي صدور 
مجوز های الزم به  منظور صادرات، واردات و 

رهاسازی محصوالت تراریخته

و صدور  درخواست  ها  دریافت  برای  کشاورزی  جهاد  وزارت 
رها سازی  و  واردات  صادرات،  به  منظور  الزم  مجوز های 
محصوالت تراریخته اعالم آمادگی کرد. به گزارش سرویس 
فناوری ایسنا، وزارت جهاد کشاورزی طی اطالعیه  ای به تاریخ 
حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  تمام  به   ،1393 ماه  خرداد   12
تغییر شکل  یافته  واردات و صادرات موجودات زنده  که قصد 
قصد  میدانی،  آزمایشات  انجام  از  بعد  یا  دارند  را  ژنتیکی 
قانونی  وظایف  محدوده  در  موجودات  قبیل  این  رها سازی 
وزارت جهاد کشاورزی را دارند، اعالم کرد به استناد ماده 4 
قانون ملي ایمنی  زیستی جمهوری اسالمی ایران که صدور، 
تمدید و لغو مجوز فعالیت در امور مرتبط با فناوری  زیستی 
جدید حوزه  های مرتبط با تولیدات بخش کشاورزی و منابع 
صادرات  واردات،  رها  سازی،  مجوز  صدور  جمله  از  طبیعی 
زنده  موجودات  کلیه  فرامرزی  و  داخلی  انتقال  و  نقل  و 
وزارت جهاد کشاورزی  بر عهده  را  ژنتیکي  تغییر شکل  یافته 
قرار داده است، این وزارتخانه آماده دریافت درخواست  ها و 
صدور مجوز های الزم است. در این اطالعیه از تمام متقاضیان 
دعوت شده است که درخواست  های خود به  همراه مستندات 
ایمنی  زیستی جمهوری  ملي  قانون   9 تا   7 مواد  در  مندرج 
قانون   2 1و  پیوست  های  در  مرتبط  موارد  و  ایران  اسالمی 
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ایمنی  زیستی  پروتکل  به  اسالمی  جمهوری  دولت  الحاق 
کارتاهنا را به نشاني الکترونیکirannbf@areo.ir  ارسال و 
پرینت آن را به عنوان رسید نزد خود نگه دارند یا درخواست و 
مدارك را از طریق پست سفارشی دو قبضه به آدرس تهران- 
پژوهش،  سازمان  کشاورزی-  باغ  یمن-  خیابان  ولنجک- 
آموزش و ترویج کشاورزی- کارگروه تخصصی ایمنی  زیستی 
نگه  خود  نزد  را  آن  رسید  و  ارسال  کشاورزی  جهاد  وزارت 
دارند. مفاد مندرج در مواد 7 تا 9 قانون ملي ایمني  زیستي 

ایران در ادامه آورده شده است.
واردات،  قصد  که  حقوقي  و  حقیقي  اشخاص  کلیه  7ـ  ماده 
زنده  موجودات  فرامرزي  و  داخلي  نقل  و  حمل  یا  صادرات 
تغییر شکل  یافته ژنتیکي موضوع این قانون را دارند، موظفند

الف- اطالعات مورد نیاز و مستندات علمي ارزیابي مخاطرات 
احتمالي بر اساس مفاد پروتکل ایمني  زیستي کارتاهنا را به 
قانون  این   )4( ماده  در  مندرج  مرتبط  اجرایي  دستگاه  هاي 

ارائه و مجوز الزم را دریافت کنند. 
و  نقل  و  حمل  و  بسته  بندي  نظر  از  الزم  شرایط  ب- 
و  بسته  بندي  شرایط  کنند.  رعایت  را  بر چسب  گذاري 
توسط  فرامرزي،  و  داخلي  نقل  و  حمل  و  بر چسب  گذاري 
از  پس  و  تهیه  ماه  شش  ظرف  ایمني  زیستي  ملي  شوراي 

تأیید رئیس جمهور ابالغ مي  شود.
ج- در صورتي که موجود زنده تغییر شکل  یافته براي مقاصد 
پژوهش در محدوده محصور باشد، ماهیت موضوع به  روشني 
تعریف و نشاني و هویت گیرنده و فرستنده آن دقیقاً مشخص 

شده باشد.
ماده 8 ـ اطالعات و فعالیت  هاي اشخاص حقیقي و حقوقي 
اجرایي  دستگاه  از  مجوز  داراي  یا  مجوز  دریافت  متقاضي 

ذي صالح موضوع ماده )4( این قانون به جز موارد:
الف- نام و آدرس متقاضي، توصیف کلي موجود یا موجودات 

زنده تغییرشکل  یافته ژنتیکي.
ب- خالصه  اي از ارزیابي مخاطرات احتمالي

زنده  ارزیابي موجود  و  پایش  تمام روش  ها و طرح  هاي  ج- 
پاسخگویي  به  مربوط  روش  هاي  و  ژنتیکي  تغییرشکل  یافته 

در موارد اضطراري.
د- هدف و محل ورود و چگونگي رها سازي )محل و میزان 
مالکیت  قانون  تلقي مي شود و مشمول  رها سازي( محرمانه 
معنوي بوده و هیچ شخص حقیقي و حقوقي اعم از دولتي و 
غیردولتي حق افشا یا بهره  برداري غیر مجاز از نتایج حاصل 
ندارد.  را  تغییر شکل  یافته  زنده  موجودات  و  پژوهش  ها  از 
مرتکب بر اساس رأي مرجع صالحیت  دار قضایي به جبران 
شرایط  بروز  در صورت  مي شود.  محکوم  وارده  زیان  و  ضرر 
اضطراري، شرایط این ماده تابع مفاد ماده )17( مندرج در 

پروتکل است.
ماده 9ـ اشخاص حقیقي یا حقوقي به هنگام تقدیم درخواست 
به دستگاه اجرایي ذي  صالح براي دریافت مجوز ها، باید براي 
حفاظت از محیط زیست، تنوع زیستي، سالمت انسان، دام 

فوریتي  اقدامات  شامل  مکتوب  اضطراري  طرح  یک  گیاه  و 
انتشار  از  ایجاد  شده  شرایط  با  مقابله  براي  خدمات  سایر  و 
مربوطه  ذي  صالح  اجرایي  دستگاه  به  و  تهیه  نا خواسته 
اطالعات جدید  است  موظف  متقاضي  همچنین  کنند.  ارائه 
به دست  آمده در خصوص موضوع مجوز خود را در اسرع وقت 
به دستگاه اجرایي ذي  صالح جهت ثبت در بانک اطالعاتي 

مربوط تحویل دهد.
بروز  از  ناشي  اضطراري  شرایط  بروز  صورت  در  ـ  تبصره 
زنده  موجودات  نا خواسته  انتشار  یا  و  غیر مترقبه  حوادث 
مجاز  ذي  صالح  اجرایي  دستگاه  ژنتیکي،  تغییر شکل  یافته 
است ضمن اعالم رسمي به دارنده مجوز، بخشي از اطالعات 
از وضعیت طبقه  بندي خارج و حسب  را  محرمانه مورد نیاز 
مورد در اختیار دستگاه  هاي اجرایي دیگر به منظور اقدامات 
حق  مجوز  داراي  شخص  صورت  این  در  دهد.  قرار  الزم 
هیچ گونه ادعایي را نخواهد داشت. گفتني است که پروتکل 
ایمني  زیستي کارتاهنا یک موافقت  نامه تعهد آور بین  المللی 
محصوالت  بین  المللي  تجارت  با  رابطه  در  زیست  محیطی 
جهت  همیاری  و  کمک  پروتکل  این  هدف  است.  تراریخته 
جابجایی  انتقال،  زمینه  در  حفاظت  مناسب  سطح  تضمین 
است  تغییر شکل  یافته  زنده  موجودات  از  ایمن  استفاده  و 
حفظ  همچنین  است.  جدید  زیستی  فناوری  حاصل  که 
بالقوه محصوالت  از خطرات  انسان و محیط زیست  سالمت 
زیست  فناوری نوین، حفظ تنوع زیستی و استفاده پایدار از 
منابع طبیعی از جمله اهداف این پروتکل است که به  عنوان 
فرامرزی  انتقاالت  و  نقل  کنترل  برای  بین  المللی  ابزار  یک 
پیوست، در  ماده و سه  ژنتیک در 40  محصوالت مهندسی 
سال  ژانویه   29 در  و  تدوین   )1374( میالدی  سال 1995 
2000 میالدی )1379( در مونترال کانادا به تصویب رسید. 
پروتکل ایمني  زیستي کارتاهنا در تاریخ 29 مرداد ماه 82 به 
از 29  ایران  تصویب مجلس شوراي اسالمي رسید و کشور 

بهمن ماه 82 ملزم به اجراي مفاد پروتکل شد.
پیوست 1 مندرج در پروتکل ایمني  زیستي کارتاهنا مربوط به 
اطالعات الزم در اخطاریه  ها و پیوست 2 مربوط به اطالعات 
استفاده  براي  تغییر  یافته  زنده  سازواره  هاي  مورد  در  الزم 
عمدي مستقیم به  عنوان غذاي انسان یا دام یا پردازش است.

از سرگیری آزمایشات محصوالت تراریخته  
در کشور؛ آمادگی چینی  ها برای همکاری با 

پژوهشگران ایراني

از  خبر  اعالم  با  کشور  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  رئیس 
سرگیری آزمایشات مزرعه  ای محصوالت تراریخته در ایران 
و  منطقه  کشور های  میان  در  چین  »کشور  کرد:  عنوان 
توسعه  و  پژوهش  زمینه  پیشرفته در  فناوری  آسیا صاحب 
دو  دانشمندان  که  امیدواریم  و  است  تراریخته  محصوالت 

کنند.«  آغاز  را  مشترك  پروژه  های  اجرای  بتوانند  طرف 
دکتر بهزاد قره یاضی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشور 
و مدیر گروه پژوهش ستاد توسعه زیست  فناوری که برای 
توسعه همکاری  های علمی در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی 
در اردیبهشت ماه سال جاري به کشور چین سفر کرده بود، 
مورد استقبال دانشمندان آکادمی علوم چین در پکن واقع 
شد. به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر ژن ژو استاد برجسته 
موسسه ژنتیک و زیست  شناسی تکاملی آکادمی علوم چین 
در ضیافت شام با رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشورمان 
با  همکاری  توسعه  برای  چین  علوم  آکادمی  آمادگی  از 
دانشمندان ایرانی خبر داد و گفت: »از سال 2006 برنامه 
ملی و کلیدی کشور چین ویژه علم و فناوری وارد فاز اجرایی 
شده و هدف این برنامه تولید محصوالت استراتژیک، کسب 
تاسیس  و  کلیدی  فناوری  های  در  عظیم  دستاورد های 
زیر ساخت  های مهندسی برای کل کشور بوده است.« دکتر 
ژو ادامه داد: »این برنامه کلیدی 16 پروژه اصلی دارد که 
تعدادی  اجرا می  شوند.  متعددی  پروژه  های  ذیل هر کدام 
هسته  ای  تاسیسات  از:  عبارتند  کلیدی  پروژه   16 این  از 
غول  آسا به  منظور تولید برق، توسعه نفتی و گازی، کنترل 
آلودگی آب، ارتباطات تلفن همراه با پهنای باند باال، کشف 
دارو های جدید، ساخت هواپیما های فوق غول  آسا، برنامه 
اکتشافی سیارات، اعزام انسان به فضا با سفینه  های فضایی، 
پیشگیری و درمان بیماری  های مسری و تولید محصوالت 
توجه  »با  شد:  یاد آور  وی  تراریخته.  جدید  واریته  های  و 
برنامه   16 بین  تراریخته  محصوالت  روز افزون  اهمیت  به 
به  کشاورزی  حوزه  کلیدی  برنامه  یک  تنها  ویژه  کلیدی 
دکتر  است.«  یافته  اختصاص  تراریخته  محصوالت  توسعه 
قره یاضی رئیس انجمن ایمنی  زیستی کشورمان نیز متقابال 
از عالقه  مندی دانشمندان ایرانی به همکاری با پژوهشگران 
چینی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این ابراز عالقه مندی  ها 
به تولید محصول و ثروت  جنبه عملی پیدا کند و منتهی 
برای دو کشور شود. قره یاضی با اشاره به پیشگامی کشور 
تراریخته  اولین کشور جهان که محصوالت  به  عنوان  چین 
را در سال 1995 تجاری  سازی کرد، گفت: »ایران هم در 
تراریخته  برنج  اولین  تجاری  تولید  با  میالدی  سال 2004 
مقاوم به آفات عزم خود را برای استفاده از این فناوری برای 
رفع چالش  های کشاورزی نشان داده است.« وی همچنین 
 92 سال  بیوتکنولوژی  همایش  به  جمهور  رئیس  پیام  به 
اشاره کرد و یادآور شد: »در دولت جدید پشتیبانی علمی 
و سیاسی کاملی از برنامه توسعه محصوالت تراریخته وجود 
علوم  انجمن  های  اتحادیه  رئیس  دعوت  ژو  دکتر  دارد.« 
مجموعه  های  از  بازدید  برای  کشورمان  مدرن  کشاورزی 
پوشش  تحت  پژوهشي  موسسات  به  ویژه  کشور  پژوهشی 
را  جاری  سال  در  کشاورزی  آموزش  و  پژوهش  سازمان 
ابراز امیدواری کرد تا در این بازدید پروژه  های  پذیرفت و 

همکاری مشترك نهایی شوند.

تاکید رئیس جمهور بر ضرورت ایجاد 
زمینه  های کشاورزی مدرن در کشور 

خاطر  را  کشاورزی  بخش  در  تحول  ضرورت  روحانی  دکتر 
نشان کرد و گفت: "باید زمینه  های الزم برای ایجاد کشاورزی 
مدرن ظهور و بروز کند و ضرورت دارد همه مسئوالن دولتی 
این  در  مناسب  برنامه  ریزی  با  بانکی  نظام  و  غیر دولتی  و 
خصوص گام بر دارند." به گزارش پایگاه اطالع  رسانی ریاست 
جمهوری، حجت  االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در 
استان  روستاییان  و  دیدار عشایر  در  ماه سال جاري  خرداد 
لرستان با اشاره به این که عشایر و روستاییان نقش ویژه  ای 
با  کرد  امیدواری  اظهار  داشته  اند،  صادرات  و  تولید  امر  در 
کمک دولت، زندگی عشایر و روستاییان به عنوان بخش مولد 
با  جمهوری  رئیس  شود.  تحول  دچار  پیش  از  بیش  کشور 
تاکید بر ضرورت حمایت از عشایر و روستاییان کشور اعالم 
کرد که دولت آماده است تا تسهیالت ویژه  ای برای روستا ها 
داشت:  اظهار  جمهوری  رئیس  دهد.  اختصاص  کشاورزان  و 
برای  خوشی  خبر  روستا ها  تخلیه  و  روستاییان  "مهاجرت 
تولید  از  تعطیلی بخشی  به  معنی  امر  این  زیرا  نیست  کشور 

کشور و تبدیل نیرو های مولد به کارگران ساده است."
دکتر روحانی با اشاره به زندگی عشایر و مزیت  های استان 
لرستان در حوزه کشاورزی و دامپروری گفت: "امروز دامپروری 
سنتی از یک سو برای عشایر از نظر اقتصادی پاسخگو نیست 
بنابراین  نمی  کند  تأمین  را  نیاز های کشور  دیگر  از سوی  و 
یکی از اهداف ما در این سفر راه  اندازی واحد های دامپروری 
به  اشاره  با  جمهوری  رئیس  است."  استان  سطح  در  مدرن 
ورود بنیاد مستضعفان و جانبازان و بخش دولتی برای احداث 
واحد های نمونه دامپروری چند هزار رأسی افزود: "در کنار 
احداث این واحد ها، صنایع جانبی هم ایجاد خواهد شد که 
می تواند عالوه بر نیاز های استان و کشور به صادرات کشور 
و  آب  ذخیره  برای  برنامه  ریزی  روحانی  دکتر  شود."  اضافه 
را  از طریق سد ها  باغات  و  زراعی  زمین  های  مدرن  آبیاری 
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برنامه  ریزی  ها  این  "با  کرد:  امیدواری  اظهار  و  نشان  خاطر 
عالوه بر ایجاد اشتغال، زندگی روستاییان دچار تحول اساسی 
تسهیالت  سود  کاهش  از  جمهوری  رئیس  شد."  خواهد 
اعطایی به کشاورزان ظرف یک ماه آینده خبر داد و گفت: 
دوم طرح هدفمندی  مرحله  از  ناشی  از محل منابع  "دولت 
یارانه  ها، بخشی را به تولید کشاورزان، اختصاص خواهد داد و 
تالش می کند تا شرایط دریافت وام  های کشاورزی برای آنان 
از سخنانش  دیگری  در بخش  روحانی  دکتر  آسان تر شود." 
ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع عشایر و روستانشینان 
و  مقاومت  انسانیت،  صمیمیت،  صفا،  نماد  را  آنها  سر فراز، 
سخت  کوشی دانست و افزود: "عشایر و روستانشینان دارای 
فرهنگ واالی انسانی و اسالمی بوده و از زندگی پاك و لقمه 
روحانی  دکتر  برده  اند."  بهره  غیور  فرزندان  تربیت  و  حالل 
گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  در  نظام سالمت  طرح  اجرای  به 
اخذ  هزینه  ها  درصد   5 تنها  عشایر  از  طرح  این  "براساس 
می شود و امسال، همه مردم و به  ویژه عشایر و روستانشینان 
گذشته  با  آنها  درمان  و  دارو  بیمه،  که  بود  خواهند  شاهد 
متفاوت خواهد بود." رئیس جمهوری همچنین در خصوص 
موضوع گردشگری اظهار داشت: "هتل  ها کمک به  سزایی در 
جذب گردشگری می کنند و قرار است یک هتل در خرم  آباد 
و  مستضعفان  بنیاد  و  برسد  بهره  برداری  به  سال  پایان  تا 
دکتر  نیز ساخت یک هتل دیگر را مد نظر دارد."  جانبازان 
روحانی تصریح کرد: "نحوه زندگی عشایر، کوچ آنها، ییالق 
و قشالق  ها، دارای جاذبه فراوان گردشگری است و می  تواند 
آورد."  فراهم  را  خارجی  و  داخلی  گردشگران  جذب  زمینه 
رئیس  جمهوری در عین حال تأکید کرد: "دولت تنها به فکر 
ارتقاي کشاورزی و دامپروری نیست و تالش دارد تا در بخش 
صنعت نیز سرمایه  گذاری گسترده  ای انجام دهد که نمونه آن 
اجرای 79 طرح تا پایان سال 93 در استان است که می  تواند 

گام  های مثبتی در توسعه اقتصادی لرستان تلقی شود."

اسامی پژوهشگران ایرانی در بین پر 
استناد ترین دانشمندان جهان

جدید ترین  در  رویترز،  تامسون  علمی  رتبه  بندی  موسسه 
جهان  دانشمندان  استناد ترین  پر  فهرست  خود  رتبه  بندی 
افراد  این  بین  در  که  است  کرده  منتشر  را  سال 2014  در 
آخرین  در  می  خورد.  به چشم  نیز  ایرانی  پژوهشگر   13 نام 
اسامی   2014  Highly Cited Researchers فهرست 
سه هزار و 216 پژوهشگر در بین یک درصد برتر بیشترین 
ارجاعات مقاالت علمی در رشته  های علوم کشاورزی، علوم 
مواد، شیمی، فیزیک، ریاضی، علوم پزشکی، ایمنی  شناسی، 
فهرست  این  در  است که  ثبت شده  رایانه  علوم  دارو سازی، 
گزارش  به  مي شود.  دیده  نیز  تبار  ایرانی  دانشمند   13 نام 

در  گزارش،  این  اساس  بر  مهر  خبرگزاري  فناوري  سرویس 
  IEHآزمایشگاه از  مرایی  رشته کشاورزی، دکتر محمد کوه 
از  نیوفاونلند  مموریال  دانشگاه  از  شهیدی  فریدون  دکتر  و 
دکتر  بوده  اند.  تبار  ایرانی  دانشمندان  استناد ترین  پر  جمله 
علی خادم  حسینی از دانشگاه هاروارد در رشته علوم از جمله 
پژوهشگران ایرانی این فهرست است. بهنام آژنگ از دانشگاه 
الموتی  سیاوش  موتوروال،  موسسه  از  احمدی  حمید  رایس، 
فناوری  دانشگاه  از  دیو ساالر  داریوش   ،INTEL شرکت  از 
کالیفرنیا، بابک حصیبی از دانشگاه فناوری کالیفرنیا، حمید 
نقشینه  محمود  ایروین،  کالیفرنیا  دانشگاه  از  جعفر خانی 
از  تارخ  وحید  و   IBM TJ WATSON پژوهشي  مرکز  از 
مقاالت  ارجاعات  بیشترین  رایانه  علوم  در  هاروارد  دانشگاه 
روتگرز  دانشگاه  از  بحری  عباس  اسامی  داشته  اند.  را  علمی 
در رشته ریاضی و عبدالحسن جواهری از دانشگاه مریلند در 

رشته فیزیک نیز در این فهرست ثبت شده است.

اسکندر زند: "پژوهش  هاي کشاورزی کشور 
نیاز به نوسازی دارد."

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
دکتر اسکندر زند، در مراسم رونمایي از پنج دستاورد پژوهشي 
در بخش کشاورزی که همزمان با هفته جهاد کشاورزي )21-
27 خرداد ماه( در موسسه پژوهشي اصالح و تهیه نهال و بذر در 
کرج برگزار شد، ضمن تاکید بر تجاری  سازی نتایج پژوهش در 
بخش کشاورزی اظهار داشت: "امروزه تجاری  سازی در بخش 
پژوهش در کشور های دنیا اجرا می  شود. به طوری که برخی 
امور به بخش خصوصی و اجرایی واگذار می  شود و این بخش  ها 
در اختیار بخش حاکمیتی دولت است و به آن کمک می کند." 
وی با بیان این که پژوهشگران ما نتایج پژوهش  هاي خود را 
سخاوتمندانه در اختیار دولت قرار می  دهند، اظهار امیدواری 
کرد که این پژوهشگران در آینده فعالیت  های پژوهشي خود 
ارائه کنند.  با کمک بخش خصوصی تجاری  سازی کرده و  را 
دکتر زند تصریح کرد: "پژوهش کشاورزی کشور قدمتی دیرینه 
دارد. بنابر این با توجه به رقابت در عرصه بین  المللی و آزاد  شدن 
تجارت، نیاز به نو سازی دارد." وی ابراز امیدواری کرد که آثار و 
پیامد های این نو سازی در پژوهش در بخش کشاورزی کشور 
نمود پیدا کند. معاون وزیر یاد آور شد: "این روز ها واژه علم، 
فناوری و فعالیت در عرصه  های علمی در بیانات رهبری زیاد 
آمده است که نوید بخش این است در آینده راهی جز نو سازی 
از  بتوان  تا  ندارد  وجود  پژوهشي  بخش  های  زیر ساخت  های 

طریق محور دانش  بنیان کشور را به مقصد رساند." 
ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون 
کشاورزی ضمن تاکید بر استفاده از فناوري مهندسي ژنتیک 
در کشاورزي و اهمیت محصوالت تراریخته در کشور از رویکرد 

حمایتی وزارت جهاد کشاورزی و ستاد توسعه زیست  فناوری 
از تولید محصوالت تراریخته در کشور خبر داد. گفتني است 
که رقم گندم با نام قابوس، رقم صنوبر رحمتی، مولد سازی و 
ایرانی پرورشی، دستیابی به دانش  تکثیر مصنوعی تاسماهی 
فنی پرورش ماهی هامور در قفس شناور و ساخت نخستین 
پنج  جمله  از  باال  ولتاژ  سیستم  به  مجهز  پیشرفته  راکتور 
و  اصالح  تحقیقات  موسسه  در  که  است  پژوهشی  دستاورد 
تهیه نهال و بذر در کرج رونمایی شد. به گزارش روابط عمومی 
راکتور  نخستین  ایران،  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشکده 
پیشرفته )Pro-STT( مجهز به سیستم ولتاژ باال برای تولید 
سوخت پاك موتور های دیزلی از روغن پسماند خوراکی است 
راکتور  این  است.  پژوهشکده  این  جدید  دستاورد های  از  که 
از پسماند روغن  قادر است در کمترین زمان  اتوماتیک  تمام 
با محیط زیست سازگار است،  خوراکی، سوخت بیودیزل که 
تولید کند. همچنین این سیستم قادر به جدا سازی سوخت 
بیودیزل از گلیسیرین و بازیافت الکل است که در صورت توسعه 
و سرمایه  گذاری می تواند بخش عمده سوخت پاك مورد نیاز 
موتور های دیزلی کشور را تامین کند. پیش از این ایاالت متحده 
آمریکا نوعی از این سیستم، طراحی و ساخته است که مشابه 
ایرانی آن دارای مزیت  های به  مراتب بهتر است. دکتر زند در این 
مراسم از دکتر میثم طباطبایی مخترع نخستین راکتور پیشرفته 
مجهز به سیستم ولتاژ باال برای تولید سوخت پاك قدردانی کرد.

عباس رجایي: "برای تولید و ایجاد غذای سالم باید 
برنامه  ریزی و چاره  اندیشی شود."

کشاورزی،  کمیسیون  رئیس  رجایی  عباس  مراسم،  این  در 
آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اهمیت نوسازي بخش 
کشاورزی خاطرنشان کرد: "سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزی در کل کشور با انجام پژوهش  هاي بنیادی باید به  دنبال 
راهکار های اصلی برای رفع معضالت کشور باشد." به گفته وی، 
برای تولید و ایجاد غذای سالم، الگوی کشت، مدرن کردن نظام 
بهره  برداری، آیش و خشک  سالی باید برنامه  ریزی و چاره  اندیشی 
شود و مشکالت قانونی و مدیریتی حل شود. رجایي با بیان این 

که نیم درصد بودجه کشور به بخش پژوهش اختصاص یافته 
است، افزود: "این بودجه تخصیص  یافته باید به  درستی و بجا 
در بخش  های پژوهشي مورد استفاده قرار گیرد." به گفته وی، 
موسسات پژوهشي باید به دنبال کسب درآمد اختصاصی باشند 
و  دستاورد ها  بازار یابی  و  بازار داری  بازار سازی،  راهکار های  و 
یافته  های پژوهشي را به  دست آورند. به نقل از پایگاه اطالع  رساني 
رجایي، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
با برشمردن دستاورد هاي پژوهشي رونمایي  شده تصریح کرد: 
"ورود رآکتور پیشرفته Pro_STT مجهز به سیستم ولتاژ باال 
جهت تولید بیودیزل یا گازوئیل طبیعی از پسماند چربی  های 
کارخانجات روغن  کشی و روغن نباتی و پسماند های کشاورزی 
به چرخه تولید، دستاوردي بسیار بی  نظیر است. این روش باعث 
تولید ساالنه 500 هزار تن سوخت بیودیزل در کشور می  شود." 
رجایي ضمن بازدید از بانک ژن موسسه پژوهشي اصالح و تهیه 
نهال و بذر سازمان پژوهش، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان 
این که بانک ژن موسسه پژوهشي اصالح و تهیه نهال و بذر 
یکی از با ارزش  ترین گنجینه  های ذخایر ژنتیکی در کشور و دنیا 
است، افزود: "در بانک ژن این موسسه پژوهشي حدود 70 هزار 
گونه گیاهی مربوط به بخش کشاورزی و غذایی کشور نگهداری 
این  باید سرمایه  گذاری مناسبی در  به همین جهت  می شود. 
بخش صورت گیرد." وي همچنین ضمن بازدید از پژوهشکده 
بیوتکنولوژی کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: "در این موسسه 
کار های پژوهشی ارزشمندی در زمینه موضوعات بیوتکنولوژی 
کشاورزی چون روش  های کشت بافت، توسعه تکنولوژی، استفاده 
از روش  های نوین برای حل برخی از معضالت و توسعه بعضی 
از محصوالت کشاورزی صورت گرفته است." رئیس کمیسیون 
کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تأکید بر این که در دنیا 
بهای زیادی به فناوری  های نوین مانند بیوتکنولوژی کشاورزی 
داده می  شود، عنوان کرد: "با توجه به این که فناوری  هاي نوین 
بر ارزش افزوده و توسعه اقتصادی کشور تأثیر  گذار هستند، باید 
سرمایه  گذاری مناسبی در این بخش صورت گیرد." وي فناوري 
غذایی  تولید محصوالت  در  مایه حیات  را  بیوتکنولوژی  نوین 

دانست که بکارگیري آن مي  تواند اقتصاد بازار را متحول کند. 

تشکیل بازار شرکت  های دانش  بنیان براي 
نخستین بار در کشور

برای نخستین بار در کشور اعضای یک صندوق مالی افرادی 
غیر بانکی هستند که همه آنها در دانش و علوم مختلف دارای 
تخصص و تجربه  های زیاد بوده و در این عرصه از صاحب  نظران 
علمی به شمار می  روند. در نتیجه ارزش ایده و فکر را به خوبی 
قرار  توجه  مورد  را  ایده  قیمت  گذاری  رو،  این  از  و  می  دانند 
می دهند. به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر سورنا ستاری معاون 
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رئیس جمهور و عضو هیئت عامل صندوق  فناوری  و  علمی 
مالی  در جلسه هماهنگی صندوق  های  و شکوفایی،  نو آوری 
حوزه علم و فناوری اظهار کرد: "هم اینک آیین  نامه  ها و ضوابط 
از پژوهشگران و فناوران کشور و  مربوط به صندوق حمایت 
صندوق نو آوری و شکوفایی در حال تدوین است. از این رو، 
صندوق  ها  این  میان  خوبی  تعامل  و  نزدیکی  دارد  ضرورت 
شود."  برقرار  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  و 
حمایت  برای  که  تسهیالتی  و  "اعتبار  افزود:  ستاری  دکتر 
باید  است،  شده  گرفته  نظر  در  دانش  بنیان  شرکت  های  از 
برای  اقتصادی  فعالیت  های  به چرخه  و  باشد  بازدهی  دارای 
رونق بخشیدن به عملکرد شرکت  های دانش  بنیان باز گردد.” 
وی ادامه داد: “اکنون در مسیر تدوین این ضوابط و آیین  نامه  ها 
در حال بررسی و شناخت مفاهیم جدید مربوط به این حوزه 
با  آیین  نامه  ها  از  صندوق  ها  و  ما  برداشت  که  چرا  هستیم 
یکدیگر متفاوت است. به همین دلیل، نیازمند برقراری ارتباط 
و تعامل نزیک  تر با یکدیگر هستیم تا به برداشتی یکسان از 
مفاهیم موجود در این زمینه دست پیدا کنیم.” دبیر هیئت 
تسهیل  و  مقررات  زدایی  و شکوفایی،  نو آوری  امناي صندوق 
در آیین  نامه  ها و قوانین مربوط به شرکت  های دانش  بنیان را 
از اهداف و رویکرد های ایجاد این صندوق  ها در کشور عنوان 
کرد و گفت: “معاونت علمی با ایجاد و احیاي این صندوق  ها 
کوشید برای پرداخت تسهیالت به شرکت  های دانش  بنیان از 
طریق کارگزاری  ها اقدام کند چرا که معتقدیم برای پرداخت 
تسهیالت به این شرکت  ها، معاونت علمی نباید به کار اجرایی 
وارد شود. از این رو، تالش کردیم با چابک  سازی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، امور را به کارگزاری  ها واگذار و از 
شرکت  های دانش  بنیان حمایت کنیم.” دکتر ستاری همچنین 
تاکید کرد: “وظیفه معاونت علمی و فناوری، سیاست  گذاری در 
اجرای امور است و در این راستا آمادگی داریم تا بازار شرکت  های 
دانش  بنیان را شکل دهیم. به همین منظور، زمینه  سازی برای 
سرمایه  گذاری  های مشترك در این بخش در دستور کار قرار 
فناوران  و  پژوهشگران  صندوق  امنای  هیئت  رئیس  دارد.” 
و  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  دو  اعضای  ترکیب  به  کشور، 
صندوق پژوهشگران اشاره کرد و ضمن ابراز امیدواری افزود: “با 
استفاده از توانمندی ایجاد شده در عرصه علم و فناوری، بهترین 

بهره  برداری و حمایت از طرح  ها و ایده  های فناورانه در قالب 
این صندوق  ها به انجام مي  رسد و زمینه برای حمایت بیشتر 
مي شود.”  فراهم  آنان  ایده  های  و  دانش  بنیان  از شرکت  های 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ضمن اشاره به این که 
نباید صندوق  ها با متقاضیان دریافت تسهیالت برخورد بانکی 
کنند، گفت: “صندوق  ها هنگامی که قصد دارند از محل منابع 
خود برای انجام هزینه  در طرح  ها استفاده کنند با سخت  گیری 
در صدور ضمانت  نامه  ها اقدام می کنند که این موضوع سبب 
می  شود در دریافت ضمانت  نامه و تسهیالت سختی کار زیاد 
شود. برای حل این مشکل، ضرورت دارد صندوق  ها، طبق یک 
برنامه مدون، به گونه  ای عمل کنند که منابع دیگر دستگاه  ها 
در این بخش جذب شود و این منابع در اختیار شرکت  های 
دانش  بنیان و ایده  های فناورانه آنان قرار گیرد.” وي با اشاره 
به این که صندوق  ها وظیفه تسهیل گری در اجرای امور را بر 
عهده دارند، بر ضرورت نگاه منطقی به طرح  های ارایه شده از 
ایده و تفکر تاکید کرد  سوی شرکت  های دانش  بنیان دارای 
و گفت: “صندوق  های حامی علم و فناوری، در ارایه خدمات 
به متقاضیان استفاده از تسهیالت، نباید نگاه و برخورد بانکی 
داشته باشند.” رئیس بنیاد ملی نخبگان، با بیان این که صندوق 
نوآوری و شکوفایی زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری نیست 
واین معاونت دبیر هیئت امنا و عضو هیئت عامل آن است، ادامه 
داد: “این آمادگی را داریم تا به صندوق  های مالی حامی علم 
و فناوری، جهت  دهی الزم را ارائه دهیم تا این صندوق  های 
ستاری  دکتر  شوند.”  سازمان  دهی  به خوبی  کشور  در  نوپا 
و  پژوهشگران  از  حمایت  صندوق  تعداد 18  به  اشاره  ضمن 
این  در  نیست  “قرار  داشت:  اظهار  کشور  سراسر  در  فناوران 
مجموعه  ها اعتباری به صورت بال عوض در اختیار شرکت  های 
بازدهی  باید دارای  اعتبار  دانش  بنیان قرار گیرد چرا که این 
باشد و به چرخه فعالیت  های اقتصادی برای رونق  بخشیدن به 
از این رو اعتقادی  عملکرد شرکت  های دانش  بنیان بازگردد. 
مالی  بازده  بدون  طرح های  و  برنامه  ها  در  سرمایه  گذاری  به 
نداریم.” وی همچنین ابراز کرد: “در این راستا باید با اصالح 
قدرت  اجرایی،  آیین  نامه  های  نیز  و  مقررات  و  برخی ضوابط 
مانور روسای صندوق  ها را در اعطای تسهیالت به متقاضیان 
بازگذاشت تا آنان بتوانند به طرح  های دانش  بنیان شرکت  های 
فعال کمک کنند.” معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، از 
آمادگی صندوق  های مالی حامی علم و فناوری برای واگذاری 
به بخش خصوصی  این صندوق  ها  کارگزاری  به  مربوط  امور 
صورت  برنامه  ریزی  های  “با  افزود:  و  داد  خبر  غیر دولتي  و 
گرفته، آمادگی داریم عالوه بر واگذاری کارگزاری  ها به بخش 
غیر دولتی  حوزه  های  به  نیز  را  ارزیابی  مسئولیت  خصوصی، 
این میان صرفا نقش هماهنگ  کننده میان  واگذار کنیم. در 
خواهیم  عهده  بر  را  تجاری  سازی  و  کارگزاری  ها  شرکت  ها، 
پژوهشگران  از  امنای صندوق حمایت  رئیس هیئت  گرفت.” 
و فناوران کشور، در ادامه تاکید کرد: “به همه عامالن استانی 
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران اعالم شده است که 

نباید صرفا از شرکت  های مستقر در پارك  های علم و فناوری 
حمایت شود بلکه شرکت  هایی که بیرون از این پارك ها حضور 
دارند نیز باید مورد حمایت الزم قرار گیرند.” در پایان معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری، ایجاد سامانه  ای متمرکز برای 
استعالم از رویه موجود در پرداخت تسهیالت به شرکت  های 
دانش بنیان در صندوق  ها را ضروری دانست و تصریح کرد: 
“با ایجاد این سامانه از پرداخت چندین فقره تسهیالت به یک 
ارائه طرحی که از سوی صندوق  های دیگر رد شده  طرح یا 

است، جلوگیری خواهد شد.”

رونمایي از دارو هاي گیاهی جدید در پارک 
فناوری دانشگاه تهران 

دو داروی گیاهی جدید در خرداد ماه سال جاري در پارك فناوری 
شرکت  های  از  یکی  پژوهشگران  شد.  رونمایی  تهران  دانشگاه 
دانش  بنیان مستقر در پارك علم و فناوری دانشگاه تهران موفق 
و شربت  موضعی  پماد  فرم  به  گیاهی  داروی  قلم  دو  تولید  به 
شده  اند. به گزارش خبرنگار علمی ایسنا؛ پماد موضعی »بیزالن« 
که ضد درد و التهاب مفاصل و عضالت است از مواد موثره ریزوم 
گیاه زنجبیل ساخته شده است که از دیرباز مصرف دارویی داشته 
است و در طب مدرن گیاهی نیز جهت درمان مورد استفاده قرار 
می گیرد. از مصارف درمانی این پماد در مواردی همچون انواع درد 
و التهاب مفاصل و عضالت شامل درد های روماتیسمی، آرتروز، 
دیسک کمر و گردن، انواع درد ها و التهابات مفصلی، استخوانی 
شده  عنوان  زیاد  فعالیت  از  پس  کوفتگی  های  و  عضالنی  و 
است. در شربت »کالیک« نیز که یکی دیگر از تولیدات شرکت 
دانش  بنیان نوتکفار است از مواد موثره ریشه گیاه شیرین بیان و 
مواد موثره گیاه آویشن باغی و مواد موثره گیاه انیسون به عنوان 
یک  به عنوان  عسل  از  همچنین  و  طبیعی  طعم  دهنده  و  عطر 
شیرین کننده طبیعی استفاده شده است. این مواد تقویت کننده 
اثرات دارو است. از جمله موارد مصرف این دارو، گلودرد، الرنژیت 
و برونشیت، سرفه و رفع عالیم سرماخوردگی و تب و آنفلوآنزا 

عنوان شده است.

تحقق داستان  های علمی تخیلی در بدن با 
تولید نانوربات

به  موفق  ویروس،  نوع  یک  ساختار  از  الهام  با  پژوهشگران 
می تواند  که  بر دی  ان  ای شده  اند  مبتنی  نانو ابزاری  ساخت 
سیستم ایمني و دفاعی بدن را فعال نگه  دارد. در فیلم  های 
علمی تخیلی، قهرمان داستان وارد سرزمین دشمن می شود 
می کند  تن  بر  ویژه  جامه  ای  نشود  که شناخته  این  برای  و 
می دهد.  نشان  دشمن  سرزمین  ساکنین  شبیه  را  خود  و 
به  ایران،  دانشجویان  خبرگزاري  علمی  سرویس  گزارش  به 
موفق  هاروارد  دانشگاه  از  وایس  مؤسسه   پژوهشگران  تازگی 
به ساخت ابزاری شدند که می تواند کاری شبیه به این لباس 
انجام دهد. این گروه در پروژه فوق، از روش ویژه  برخی  را 
الهام گرفته  اند. پژوهشگران معتقدند که می توان  ویروس  ها 
از این راهبرد برای تولید نانوربات  هایی استفاده کرد که قادر 
به شناسایی زود هنگام سلول  های سرطانی است. همچنین 
می توان ابزاری برای از بین بردن سلول  های سرطانی تولید 
چاپ  به    ACS Nano نشریه  در  پژوهش  این  نتایج  کرد. 
رسیده است. ویلیام شیح از پژوهشگران این پروژه می گوید: 
در  و  پرداختیم  ویروس  نوع  یک  عملکرد  از  تقلید  به  “ما 
را  موردنظر  سلول  های  می تواند  که  ساختیم  ابزاری  نهایت 
روش،  همین  با  پژوهشي  گروه  این  دهد.”  قرار  هدف  مورد 
ساخته  اند  پروتوسل  به  موسوم  میکروسکوپی  نانو حاملی 
عوامل  شناسایی  برای  زیستی  حسگر  به  عنوان  می تواند  که 
بیماری  زا در غذا یا تشخیص مواد شیمیایی در آب آشامیدنی 
واحد  دی  ان  ای   که  است  گفتني  گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
و  شیح  اما  است  ژنتیکی  اطالعات  انتقال  دهنده  و  وراثت 
همکارانش از این ماده برای ساخت نانوابزار استفاده کرده  اند. 
آنها با استفاده از اوریگامی دی  ان  ای ساختار های دو و سه 
بعدی ایجاد کرده  اند. این پژوهشگران، رشته  های دی  ان  ای 
تا  ویژه  ای  شکل  به  بتواند  که  کرده  اند  طراحی  طوری  را 
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این  کند.  ایجاد  را  پیش تعیین  شده ای  از  ساختار  و  خورده 
ایجاد کردند که ساختاری شبیه  با این روش ورقه  ای  گروه 
نانوابزار  این ورقه  برای ساخت  از  ویروس دارد؛ در قدم اول 
این  توسعه  روی  حاضر  حال  در  گروه  این  کردند.  استفاده 
نانوابزار کار می کنند تا بتواند مانند یک ربات محیط اطراف 
محیطی  شرایط  با  متناسب  همچنین  و  کند  درك  را  خود 
این پاسخ می تواند رها سازی یک ماده،  پاسخ مناسب دهد. 
انجام واکنش شیمیایی یا اعمال نیروی مکانیکی باشد. چنین 
کرد.  رفتار خواهد  علمی تخیلی  داستان  های  مانند  نانورباتی 
این گروه در سال 2012 میالدي نیز نانورباتی ساخته بودند 

که می توانست سلول  های هدف را شناسایی کند.

تولد نخستین میمون  هاي تراریخته در دنیا

ژن  حاوی  منگول  و  شنگول  تراریخته  بز هاي  تولد  از  پس 
بزغاله  تولد هشت  و  انعقاد خون در سال 1390   9 فاکتور 
تراریخته با روش  ساده  سازی شده شبیه  سازی در سال 1392 
در ایران که به  منظور اهداف درماني و صرفه اقتصادي انجام 
شده است، براي اولین بار در دنیا در سال 2014 میالدي 
در  “مینگ  مینگ”  و  “نینگ  نینگ”  نام  های  به  میمون  دو 
که  هستند  تراریخته  میمون  هاي  نخستین  چین  کشور 
شده  اند.  متولد  ژنتیک  مهندسي  فناوری  از  استفاده  با 
به  می تواند  فناوری  نوع  این  که  مي گویند  دانشمندان 
به  و  شده  منجر  ژنتیکی  پزشکی  در  جدیدی  عصر  طلیعه 
کمک  پارکینسون  و  آلزایمر  مانند  بیماری  هایی  با  مبارزه 
کند. این فناوری کهCRISPR-Cas9  نام دارد، بخش  های 
داده  تغییر  دقیق  به طور  ژنتیکی  کد  در یک  را  نظر  مورد 
بیماری  های  از  واقعی  تری  پژوهشي  مدل  های  می تواند  و 
بارور  تخمک  در  را  ژن  دو  پژوهشگران  کند.  ارائه  انسانی 
به  را  تخم  سلول  سپس  و  کرده  دست  کاری  میمون،  شده 
فناوري  به گزارش سرویس  وارد کردند.  مادر  میمون  رحم 
نا نجینگ،  پزشکی  دانشگاه  پژوهشگران  مهر،  خبرگزاري 

تولد موفق دو میمون دم دراز دو قلوی ماده را با استفاده از 
این روش گزارش کردند. دانشمندان پیش از این، از فناوری 
ویراستاری ژنوم برای حذف، وارد  کردن و اصالح دي  ان  اي 
در سلول  های انسانی رشد داده شده در ظروف آزمایشگاهی 
استفاده می کردند. اما این مطالعه جدید برای نخستین بار 
نشان می دهد روش CRISPR-Cas9 می تواند با دي  ان  اي 
خاص  طور  به  که  ژن  هایی  در  ژنتیک  شده  مهندسي 
هدف  گذاری شده بودند، جانوران سالمی تولید کند. جیاهو 
پژوهشگران چینی می گوید که  از  گروه  این  شا، سرپرست 
می توان از روش CRISPR-Cas9 برای تولد میمون  هایی 
که  خاصی  ژنتیکی  نقص  های  داشتن  با  که  کرد  استفاده 
منجر به بروز بیماری  هایی در انسان می شود، آزمایش  های 
رشد  برای  می توان  فناوری  این  از  داد.  ترتیب  را  حیوانی 
دارو ها  آزمایش  آزمایشگاه،  در  انسان  بدن  عضو های  دادن 
یا نظارت بر جدی بودن بیماری  هایی که می  تواند بدن را 

تحت تاثیر قرار دهد، استفاده کرد. 
در  دقیق  تغییرات  بررسی  با  در تالش هستند  پژوهشگران 
ویروس  برابر  در  افراد  کردن  مقاوم  برای  روشی  دي  ان  اي 
قابلیت   CRISPR-Cas9 معتقدند  دانشمندان  بیابند.  ایدز 
آن را دارد که بتوان بر بسیاری از محدودیت  های روش  های 
استادیار  ژانگ  فنگ  کرد.  غلبه  ژن  کننده  ساکن  کنونی 
دانشگاه MIT می گوید که اکنون می توانیم از این فناوری 
هر  بررسی  برای  آن  از  و  کرده  استفاده  ژنوم  مقیاس  در 
ژنی که می خواهیم استفاده کنیم. بر خالف دیگر ابزار های 
CRISPR-Cas9 مواد منبع ژنوم  ساکت  کننده ژن، روش 
را هدف قرار داده و به طور دایمی ژن را در سطح دي  ان  اي 
واقع جدا  در  برش دي  ان  اي که  درواقع،  خاموش می کند. 
کردن دو رشته در هم پیچیده دي  ان  اي از هم است به طور 
طور  به  که  است  جهش  هایی  انواع  کننده  تقلید  مشابهي 
طبیعی روی می دهد. جهش  هایي مانند قرار گرفتن مزمن 
UV که می تواند  اما بر خالف پرتو های  برابر خورشید.  در 
 CRISPR-Cas9 سیستم  شود،  ژنتیکی  تغییرات  موجب 
می کند.  ایجاد  ژنوم  در  دقیق  موقعیت  یک  در  را  جهشی 
وقتی یک ماشین سلولی شکاف دي  ان  اي را اصالح و ترمیم 
می کند قطعه  های کوچکی از دي  ان  اي را بر می  دارد و ژن 
را به حالت غیر  فعال در می آورد. پژوهشگران در این روش 
می  توانند به طور دقیق ژن  های خاصی را در ژنوم خاموش 
زیاد  قابلیت  های  خاطر  به   CRISPR-Cas9 روش  کنند. 
سراسر  در  ژنتیک  متخصصان  و  دانشمندان  استقبال  مورد 
اخیر،  پیشرفت  این  وجود  با  البته  است.  گرفته  قرار  جهان 
مخالف  که  گروه  هایی  از  برخی  توسط  را  مخالفت  هایی 
آزمایش  های حیوانی هستند، در پی داشته است. جیاهائو شا 
CRISPR/ می گوید پژوهش  هاي ما نشان می دهد سیستم

Cas9 می تواند به طور همزمان و در یک گام اختالالتی را 
در دو ژن هدف ایجاد کرده و جهش  هایی خارج از هدف در 

پی نداشته باشد.

35 برگزاری چهارمین همایش بین  المللی 
چالش  های زیست  محیطی 

تهیه و تنظیم: صدیقه ذاکری
زیست  محیطی  چالش  های  بین   المللی  همایش  چهارمین 
با   93 ماه  اردیبهشت   26 تا   24 از  گاه  شناسی درختی،  و 
مسئولین  و  کارشناسان  پژوهشگران،  دانشجویان،  حضور 
کشوری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
افزایش  با  زیست  محیطی  چالش  های  امروزه  شد.  برگزار 
مانند  فسیلی  ذخایر  از  استفاده  و  صنعتی  شدن  جمعیت، 
ذغال سنگ و نفت، حیات کره زمین را به مخاطره انداخته 
عدیده  مشکالت  خاك  و  آب  هوا،  آلودگی  های  است. 
محیط  گریبان  گیر  حاضر  حال  در  که  هستند  دیگری 
سنگین  عناصر  شامل سموم،  آلودگی  ها  این  است.  زیست 
و  هوا  آالینده  ترکیبات  دارو ها،  نفتی،  آلودگی  های  فلزی، 
صنعتی،  پساب  های  هستند.  علف  کش  ها  و  آفت  کش  ها 
شهری و کشاورزی و همچنین ترکیبات و عناصر حاصل از 
احتراق موتور ماشین  ها و کارخانجات صنعتی نیز از جمله 
می  رود.  به شمار  زیست  محیط  آلودگی  های  عمده  عوامل 
اکوسیستم  های حساس خزری،  بخش  به ویژه  ایران  کشور 
که  دارد  قرار  زیست  محیط  آالینده  های  سوء  تاثیر  تحت 
از بین رفتن گونه  های مختلف  انقراض و  نتیجه آن، خطر 
جانوری و گیاهی و بروز انواع امراضی است که در سال  های 
پیش  بینی  است.  داشته  مالحظه  ای  قابل  افزایش  اخیر 
توجه  عدم  و  نا درست  مدیریت  بکارگیری  با  که  می شود 
زیست  بوم  در  وسیعی  تغییرات  زیست؛  محیط  حفاظت  به 
مختلف  گونه  های  تمام  بر  سوئی  تاثیر  که  می دهد  رخ 
چالش  های  بررسی  ترتیب  بدین  دارد.  جانوری  و  گیاهی 
زیست  محیطی در کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. 
در چهارمین همایش بین  المللی چالش  های زیست  محیطی 
کاربرد  زیست  محیطی،  چالش  های  بررسی  محوریت  با 
توسعه  زیست،  محیط  حفاظت  در  نوین  فناوری  های 
پایدار، تولید ارقام گیاهی مقاوم به شوری و خشکی، تولید 
کاهش  تجدید پذیر،  انرژی  های  و  زیستی  سوخت  های 
پاك  انرژی  و  اکوسیستم  ها  بر  آن  اثر  و  زیستی  توزیع 
)ژئوترمال(؛ مباحث مهم زیست  محیطی روز کشور به بحث 
تخصصی  محور های  جمله  از  شد.  گذاشته  نظر  تبادل  و 
مصرف  از  ناشی  مشکالت  به  می توان  همایش  این  در 
سوخت  های فسیلی، تولید سوخت  های زیستی از ضایعات 
در  جانوری  و  گیاهی  گونه  های  کشاورزی،  پسماند های  و 
اقلیم، اکولوژی جنگل و  انقراض، خشک  سالی، تغییر  حال 
آب،  و  خاك  در  فلزی  سنگین  عناصر  بیابان  زدایی،  مرتع، 
سموم،  از  ناشی  آلودگی  زمین،  گرمایش  خاك،  فرسایش 
و  احیا  برای  اصالحی  راهکار های  دارو ها،  و  شوینده  ها 
از تکنولوژی  های جدید  استفاده  آلوده،  اصالح آب و خاك 

دیني  نگاه  با  زیست  محیط  حفظ  و  محیطی  مطالعات  در 
از  مقاله  و 350  هزار  از  بیش  که  است  گفتنی  کرد.  اشاره 
عراق،  بنگالدش،  اردن،  مالزی،  جمله  از  جهان  کشور   35
همایش  دبیرخانه  به  روسیه  و  قزاقستان  آمریکا،  هلند، 
ارسال شد که به  عنوان یک منبع غنی برای پژوهشگران و 
مدیران سازمان  ها در تصمیم گیری  های محلی و منطقه  ای 
بررسی  به  و خارجی  داور داخلی  است. 123  مفید  و  موثر 
مقاالت ارسالی پرداختند که 250 مقاله به  صورت سخنرانی 
برگزاری  کنار  در  شد.  ارائه  پوستر  به  صورت  مقاله   820 و 
زیست  محیطی  چالش  های  بین  المللی  همایش  چهارمین 
کارگاه  به  می توان  که  شد  برگزار  نیز  آموزشی  کارگاه  های 
کاربرد برنامه  ریزی بیان ژن و مدل ام. فایو در مدل  سازی 
مسائل زیست  محیطی و کارگاه تهیه و کاربرد هاي بایوچار 
)ماده  ای ذغال مانند که از تبدیل مواد آلی و بقایای گیاهی 
عمدتاً موجود در اراضی کشاورزی بدست می آید( در محیط 

زیست و کشاورزی اشاره کرد.

 دکتر محمدعلی بهمن  یار: »باید تولیدات را به سمت 
کاهش مصرف سموم و آالینده  ها پیش ببریم و از 

نگاه  های سنتی خارج شویم.«

 دکتر محمدعلی بهمن   یار رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی ساری و رئیس همایش، عصر روز چهارشنبه در 
این همایش عنوان کرد: »مشکالت زیست  محیطی چالش مهم 
عصر حاضر است. محیط زیستی که اکنون در اختیار ما است، 
وضعیت وخیمی دارد. کشور ما باید به این مسئله توجه خاصی 
داشته باشد.« وی در ادامه بر لزوم بهره  وری درست از منابع 
تاکید کرد و افزود: »حیات هر روز ما وابسته به محیط زیست 
پایدار  بهره   وری  به  منابع  و حفظ  توجه  باید ضمن  و  است 
نیز توجه کنیم و برای آیندگان نیز برنامه   ای درست داشته 
کشور  زیست  محیطی  منافع  »حفظ  داد:  ادامه  وی  باشیم.« 
منابع  مناسب  به صورت  باید  و  دارد  راهبردی  برنامه  به  نیاز 
موجود در کشور با نگاه به آینده بهره  برداری شوند.« رئیس 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری خاطرنشان کرد: 
»منابع موجود کشور به  صورت امانت در اختیار ما قرار دارد 
و باید در حفظ این منافع تالش بیشتری انجام شود.« دکتر 
بهمن  یار ضمن تاکید بر بررسی چالش  های زیست  محیطی در 
کشور گفت: »در حال حاضر چرا محیط زیستمان به گونه  ای 
بر  چه  کرده  ایم؟  برای خود سخت  را  حیات  که  است  شده 
سر محیط زیست آورده  ایم که حتی جانواران کوچک نیز از 
»باید جهت  داشت:  اظهار  وی  نیستند!.«  امان  در  ما  دست 
به سمت کاهش مصرف  را  تولیدات  زیست  حفاظت محیط 
خارج  سنتی  نگاه  های  از  و  ببریم  پیش  آالینده  ها  و  سموم 
شویم و عالوه بر کشاورزی باید صنعت متناسب با کشاورزی 
نیز داشته باشیم. باید تولیدات را به سمتی ببریم که زندگی را 
برای همه امن کنیم.« رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
مازندران  زیست  اداره کل حفاظت محیط  از  طبیعی ساری 
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خواست تا با عامالن آلوده  سازی زیست  محیطی به طور جدی 
برخورد کند. وی هشدار داد: »اگر با منابع طبیعی آب، خاك 
و  تخریب  روند  و  نشود  برخورد  به درستی  مازندران  هوای  و 
زمین گیر خواهد  را  آینده  نسل  یابد،  ادامه  آن  بردن  بین  از 
کرد. درواقع، منابع طبیعی استان مازندران در مقایسه با دیگر 
استان  های کشور به صورت جدی  تری در معرض خطر نابودی 
قرار دارد.« بهمن یار عنوان کرد: »دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی ساری خود را مسئول انجام طرح  های پژوهشی 
تولیدات محصوالت کشاورزی در استان مازندران می  داند و بر 
همین اساس نیز تعامل بین دانشگاه و دستگاه  های اجرایی را 
در دستور کار قرار داده است.« رئیس دانشگاه علوم کشاورزی 
در  همایش  شش  »برگزاری  گفت:  ساری  طبیعی  منابع  و 
شاخه  های مختلف از جمله همایش برنج از جمله برنامه  های 
طراحی شده دانشگاه است که نیاز به حضور و حمایت همه 
جانبه مسئولین دارد که ما امیدواریم از دستاورد های همایش 

به خوبی بهره گیریم.«

واردات دو میلیارد دالری برنج در سال 92 
آزاد؛ برنج تراریخته فاسد؛ مخالفت مدیران 
سازمان حفاظت محیط زیست در بکارگیری 

مهندسی ژنتیک مستدام! 

تهیه و تنظیم: نغمه عبیری
جمهوری  گمرك  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
اسالمی ایران، بر اساس آمار نهایی مقدماتی، در بین اقالم 
عمده وارداتی طی دوازده ماهه سال 1392، برنج رتبه دوم 
را به ارزش 2 میلیارد و 300 میلیون دالر و سهم ارزشی 
از  بعد  است.  داده  اختصاص  خود  به  درصد  صدم  و53   4
ارزش  به  جامد  آخال  های  سایر  و  کنجاله  به ترتیب  برنج 
 6 و   3 ارزشی  سهم  و  دالر  میلیون   827 و  میلیارد  یک 
دهم درصد، دانه ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 527 
سخت  گندم  دانه  درصد،   3 ارزشی  سهم  و  دالر  میلیون 
ارزشی  میلیون دالر و سهم  میلیارد و 273  ارزش یک  به 
گزارش  به  دیگر  در خبر  دارند.  قرار  و 51 صدم درصد   2
دفتر  بررسی  های  طبق  کشاورزی،  جهاد  وزارت  از  ایرنا 
اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش  های  مرکز  زیر بنایی  امور 
وسعت و سرعت واردات محصوالت کشاورزی در سال  های 
اصلی  علت  گزارش،  این  طبق  و  است  داشته  شتاب  اخیر 
افزایش  اخیر،  بی  رویه صورت گرفته طی سال  های  واردات 
تعامل  و  یکپارچگی  ضعف  و  سو  یک  از  نفتی  درآمد های 
تولید و واردات  بین اجزای بدنه سیاست  گذاری در عرصه 
زیر  بوده است. سطح  از سوی دیگر  محصوالت کشاورزی، 
کشت محصوالت تراریخته در جهان در پایان سال 2013 

میالدی برابر با 175 میلیون هکتار بوده است. کشور های 
بیشترین  به ترتیب  کانادا  و  هند  آرژانتین،  برزیل،  آمریکا، 
 2013 سال  در  را  تراریخته  محصوالت  کشت  زیر  سطح 
 ISAAA به خود اختصاص دادند. بر اساس گزارش ساالنه
از  درآمد حاصل   ،)www.irbic.ir سایت  در  کامل  )گزارش 
سال   17 مدت  آمریکا طی  در  تراریخته  محصوالت  کشت 
از سال 1996 تا 2012 برابر با 53 میلیارد دالر بوده است. 
در سال 1383 ایران نیز به جمع کشور هایی که به کشت 
محصوالت تراریخته می  پرداختند پیوست و برنج تراریخته 
آمدن  کار  روی  به  با  اما  کرد.  رها سازی  را  آفت  به  مقاوم 
مهندس اسکندری وزیر کشاورزی پرحاشیه دکتر احمدی 
نژاد و به دستور دکتر خیام نکویی از کشت برنج تراریخته 
بذر های  و  آمد  عمل  به  جلوگیری  قانونی  غیر  طور  به 
پس  و  شدند  توقیف  نا مناسب  محلی  در  برنج  تراریخته 
که  است  ماهی  چند  شدند.  فاسد  سال  هشت  گذشت  از 
فضای بیوتکنولوژی کشاورزی در کشور با به روی کار آمدن 
امید ها  و  است  گرفته  خود  به  تازه  جانی  جدید  مدیران 
آرژانتین  مانند  کشور هایی  جمع  به  ایران  پیوستن  برای 
از  استفاده  با  که  است، کشور هایی  یافته  افزایش  برزیل  و 
فناوری  های نو، کشاورزی خود را رونق بخشیدند و افزایشی 
باور نکردنی در تولید نا خالص ملی خود ایجاد کردند. اکنون 
کشور  به  برنج  دالری  میلیارد   2 واردات  مانند  آمار هایی 
برای مسئولین به صدا  را  باید زنگ خطر  در سال گذشته 
اقتصادی  باید حماسه  باشد. در سالی که همه ما  درآورده 
کشاورزی  محصوالت  چنینی  این  آمار  می  زدیم  رقم  را 
در  ابتکار  جدید  انتصابات  متاسفانه  است.  تاسف  بار  بسیار 
از میان کسانی که شهرت  سازمان حفاظت محیط زیست 
فناوری  هراسی و مخالفت با مهندسی ژنتیک را دارند این 
نگرانی را به وجود آورده است که ابتکار نیز راه دولت احمدی 
نژاد را در مخالفت با مهندسی ژنتیک و محصوالت تراریخته 
ادامه خواهد داد اما به  نظر نمی رسد که رویکرد علمی و پیام 
امید بخش دکتر روحانی به هشتمین همایش بیوتکنولوژی 
کشور که از مهندسی ژنتیک و استفاده از گیاهان تراریخته 
مبنی بر »استفاده از فناوری  های بیوتکنولوژی و مهندسی 
هوشمندانه  انتخابی  بلکه  ضرورت  یک  تنها  نه  ژنتیک 
محیط  و  بهداشتی  غذایی،  معضالت  حل  برای  آگاهانه  و 
و  دستیابی  در  غفلت  که  می شود  محسوب  کشور   زیستی 
به یقین می تواند موجب شماتت  فناوری  ها  این  از  استفاده 
بر ضرورت  و  یاد می کند  آینده شود«  ما توسط نسل  های 
بازگشت شایسته  تاکید می کند و همچنین  آن  از  حمایت 
بیوتکنولوژی در سراسر کشور  انتصاب مدیران  ساالری در 
در دولت تدبیر و اعتدال به ویژه عزم جزم دکتر ستاری و 
در  مشکالت  رفع  بر  فناوری  و  علم  معاونت  مدیران  سایر 
برای  را  امکان  این  کشاورزی  دانش  بنیان  تولیدات  حوزه 
دکتر ابتکار فراهم کند تا »مسیر فناوری  هراسی« خود در 

دوره گذشته را بدون »سنگالخ« طی کند.
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بپرسید و پاسخ بگیرید.

به  پاسخگویی  به منظور  بگیرید«  پاسخ  و  »بپرسید  بخش 
تراریخته  محصوالت  با  رابطه  در  ابهام  گونه  هر  و  سئواالت 
در نظر گرفته شده است. شما عزیزان می توانید سئوال  های 
دریافت  را  خود  پاسخ  و  ارسال  بخش  این  برای  را  خود 
کنید. گفتنی است که گیاهان تراریخته مهمترین دستاورد 
مهندسی ژنتیک در کشاورزی است که با وجود بهره  مندی 
تراریخته،  محصوالت  بکارگیری  و  تولید  در  دنیا  کشور   27
هنوز سئواالت و ابهاماتی در رابطه با آنها وجود دارد. انتشار 
دنیا  در  تراریخته  محصوالت  تولید  وضعیت  از  آمار  آخرین 
زیر  سطح  برابری   100 رشد  با  که   2013 سال  انتهای  در 
آنها روبرو است؛ موید سالمت و  تولید  اولین سال  از  کشت 
امنیت محصوالت تراریخته، اعتماد کشاورزان به کشت این 
تراریخته  محصوالت  مصرف  از  مردم  رضایت  و  محصوالت 
بار  اولین  برای  میالدی  سال 2013  در  که  حالی  در  است. 
به  اقدام  است،  فقیر  و  بنگالدش که کشوری کوچک  کشور 
کشت بادمجان تراریخته مقاوم به آفات کرد، کشور ایران که 
روزی تولید  کننده اولین برنج تراریخته مقاوم به آفات بود، با 
روی کار آمدن دولت قبلی با مدیران دانایی ستیز و فناوری 
تراریخته  محصوالت  تولید کننده  کشور های  قافله  از  هراس 
تولید کننده  کشور های  لیست  از  ایران  نام  و  افتاد  عقب 
امیدواری  بسیار جای  البته  تراریخته حذف شد.  محصوالت 
است که در دولت تدبیر و امید، با انتخاب مدیران با تجربه 
باز  ایران  این محصوالت در  تولید  برای  و دانایی دوست راه 
شود. از اولین سال تولید محصوالت تراریخته در سال 1996 
با  رابطه  در  ابراز شده  ای  مالحظات  برخی  همواره  میالدی، 
آنها وجود داشته است. قابل توجه است که تا به امروز هیچ 
گونه گزارش علمی مبتنی بر اثرات منفی و سوء مصرف این 

محصوالت در هیچ کجای دنیا ثبت نشده است. 

کشاورزان  پژوهشگران،  دانشجویان،  عالقمندان،  کلیه  از 
را  خود  سئوال  های  که  می  شود  دعوت  مصرف  کنندگان  و 
میان  در  ما  با  تراریخته  محصوالت  مالحظات  با  رابطه  در 
خود  سئوال  های  ارسال  با  می  توانید  عزیزان  شما  بگذارند. 
یا   biosafetysocietyofiran@gmail .com آدرس  به 
را  خود  سئوال  های  پاسخ   leila .sarmadie@yahoo .com
از اساتید و کارشناسان متخصص در این زمینه دریافت کنید 

تا در شماره  های آتی خبرنامه پاسخ سئوال خود را بخوانید.

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعالم 
در  تولید شده  کشاورزی  محصوالت  "کیفیت  کرد: 
کشور به  اندازه  ای است که طعم و مزه میوه ایرانی 
زبانزد  آمریکایی  و  اروپایی  کشور های  تمامی  در 
"هیچ  گاه مزه شلیل  اسماعیل کهرم افزود:  است." 
آمریکا  و  اروپا  شلیل  شیک  ترین  پای  به  ایرانی 
که  آن  "به دلیل  کرد:  خاطرنشان  وی  نمی  رسد." 
تولید شده در کشور  ژن  های محصوالت کشاورزی 
ژنتیکی  دست  کاری  تأثیر  تحت  و  است  خاص  ما 
قرار نگرفته، از اصالت خاصی برخوردار است." وی 
ادامه داد: "سازمان حفاظت محیط زیست با ورود و 
تولید هرگونه محصوالت تراریخته در کشور مخالف 
است، زیرا این امر باعث می  شود که عالوه بر آن که 
کیفیت فدای کمیت شود، بر محیط زیست نیز اثرات 
سوئی داشته باشد." وی تصریح کرد: "دست  کاری 
در ژن  های محصوالت کشاورزی و جانداران، باعث 
تغییراتی در طبیعت و محیط زیست نیز خواهد شد 
و بدین ترتیب این مسئله ممکن است در سال  های 
رئیس  مشاور  بگذارد."  بر جای  را  اثرات خود  دراز 
شد:  یادآور  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
"نمی  توان با دست  کاری ژنتیکی، تمام خصوصیات 
خصوصیات  از  برخی  ترتیب  بدین  و  داد  ارتقا  را 
محیط  حفاظت  سازمان  و  می  شود  دیگری  فدای 
تأکید  کهرم  است."  مخالف  مقوله  این  با  زیست 
محصوالت  از  برخی  تولید  که  است  "درست  کرد: 
نیست  داخل  نیاز  حد  در  برنج  جمله  از  کشاورزی 
اما می  توان به گونه  ای عمل کرد که نیازی به واردات 
اظهار  وی  باشیم."  نداشته  تراریخته  محصوالت 
داشت: "کشور های اتحادیه اروپا با ورود محصوالت 
تراریخته به  شدت مخالف هستند؛ به گونه  ای که در 
قانونی  پیگرد  میوه  نوع  هر  ورود  استرالیا،  کشور 
"سازمان  گفت:  پایان  در  کهرم  دارد."  مجازات  و 
خود  موضع  بر  همچنان  زیست  محیط  حفاظت 
استوار است و از ورود محصوالت تراریخته به سبد 

غذایی مردم جلوگیری می  کند."
کد   ،93/2/3 مورخ  ایران،  کشاورزی  )خبرگزاری 
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در ادامه، پاسخ به مشاور رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور آورده شده است.

توسط: لیال سرمدی
در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  مشاور  ادعای 
میوه  نظیر  تراریخته  محصوالت  کیفیت  و  سالمت  با  رابطه 
شلیل تراریخته اشاره شده، در حالی که هنوز میوه شلیل، 
مهندسی ژنتیک نشده است، عجیب به نظر می  رسد!!! البته 
میوه  از  زیست  سازمان حفاظت محیط  رئیس  مشاور  شاید 
رابطه  در  اعلم...  اهلل  باشد!!!  کرده  یاد  مثال  به  عنوان  شلیل 
تنها  به ذکر است که  دنیا، الزم  تراریخته در  تولید میوه  با 
است؛  بازار مصرف شده  وارد  دنیا  در  تراریخته  ای که  میوه 
پاپایا یا خربزه درختی است که فقط در ایاالت متحده تولید 
شلیل  میوه  طعم  و  کیفیت  با  رابطه  در  همچنین  می  شود. 
قابل ذکر است که شلیل آمریکایی بسیار آب  دار و خوشمزه 
مشاور  شاید  البته  است.  ایرانی  شلیل  از  بهتر  آن  مزه  و 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست طعم شلیل آمریکایی 
با  ارتباطی  چه  خارجی  شلیل  مزه  اصال  باشد!!!  نچشیده  را 

محصوالت تراریخته دارد؟!!!... 
قبل از بررسی موارد گفته شده در خبر فوق، گفتنی است 
که مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور چنین 
ادعای بی  پایه و اساس علمی بدون مدرك و ادله مستند را 
از اعالم خبر رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی  بعد 
مبنی  است،  ژنتیک کشاورزی  که خود متخصص مهندسی 
و  کشور  در  جاری  سال  در  تراریخته  محصوالت  »تولید  بر 
ورود آنها به سبد غذایی مردم در سال جاری«، در رسانه  ها 
قره یاضی،  بهزاد  دکتر  پیش  چندی  است.  کرده  منتشر 
رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از ورود محصوالت 
و  داد  خبر  جاری  سال  در  مزرعه  ای  به  صورت  تراریخته 
این  در  جامعی  پژوهش  های  جاری  سال  در  که  کرد  اعالم 
برای  مختلف  آزمایش  های  تا  می  رسد  انجام  به  پژوهشکده 
این محصوالت تراریخته با رعایت کامل قانون ایمنی زیستی 
که مشکل  در صورتی  و  انجام شود  قانونی  مقررات  سایر  و 
خاصی نداشته باشد، برای ورود به مزرعه و سپس سبد غذایی 
اسماعیل  منتشر شده  ادعای  می  شویم.  عمل  وارد  خانوار 
به  عنوان مشاور رئیس سازمان  نام  آشنا  پرنده  شناس  کهرم؛ 
قره یاضی؛  بهزاد  اظهارات  برابر  در  زیست  محیط  حفاظت 
ژنتیک  مهندسی  و  بیوتکنولوژی  نام  آشنای  متخصص 
کشاورزی به عنوان رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 
تامل و تفکر بسیار دارد!!!  تراریخته جای  درباره محصوالت 
با فقط کمی  ادعا هایی  و  اخبار  خوب است که درج چنین 
انصاف و البته علمی و کارشناسی نه عامیانه منتشر شود و 
خوب  تر است که قبل از انجام چنین مصاحبه  هایی؛ اساتید 
الاقل کمی مطالعه درباره آنچه که صحبت می  کنند، داشته 
با  باشند تا تنها با خواندن حتی یک مقاله علمی در رابطه 
علوم و فناوری  های روز دنیا به  ویژه فناوری تولید محصوالت 
بهره  مند  آن  فواید  از  نفر  میلیارد ها  که  دنیا  در  تراریخته 

شده  اند، عادالنه و منصفانه و البته علمی و کارشناسی نظر 
دهند. نه آن که کسی چیزی را از جایی شنیده و می  گوید 
که آن چیز بد است!!! باید برای حرفی که زده می  شود دالیل 

علمی و مستند آورده شود.
تراریخته  محصوالت  فواید  با  رابطه  در  باید  امروز  درواقع، 
را  محصوالت  این  مزایای  و  کاربرد  و  کرد  فرهنگ  سازی 
غیر کارشناسانه  ادعای  با  که  این  نه  داد  گسترش  و  ترویج 

باعث فناوری هراسی و عوام فریبی شد.

کهرم: »سازمان حفاظت محیط زیست با ورود و 
تولید هرگونه محصوالت تراریخته در کشور مخالف 
است، زیرا این امر باعث می  شود که عالوه بر آن که 
کیفیت فدای کمیت شود، بر محیط زیست نیز اثرات 

سوئی داشته باشد.«

مخالفت سازمان حفاظت محیط  که  است  پر واضح  جوابیه: 
که  حالی  در  است!!!  غیر قانونی  کامال  رابطه  این  در  زیست 
طبق قانون ملی ایمنی زیستی که در مرداد ماه سال 1388 
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید؛ تجارت بین  المللی 
ایمنی  مصوب  قانون  مفاد  رعایت  با  تراریخته  محصوالت 
ایجاد  به  مکلف  دولت  و  است  مجاز  و  قانونی  کامال  زیستی 
توسعه  و  تراریخته  محصوالت  تولید  برای  الزم  تمهیدات 
حق  سازمانی  هیچ  قاعدتا  است؛  آن  رها سازی  و  کشت 
ندارد.  را  اسالمی  شورای  مجلس  مصوب  قانون  با  مخالفت 
امور  کلیه  ایران؛  زیستی  ایمنی  ملی  قانون  از   2 ماده  طبق 
مربوط به تولید، رها سازي، نقل و انتقال داخلي و فرامرزي، 
استفاده  و  مصرف  فروش،  خرید،  عرضه،  واردات،  صادرات، 
مفاد  رعایت  با  ژنتیکي  تغییر شکل  یافته  زنده  موجودات  از 
این قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهیدات الزم را 
فراهم  غیر دولتي  بخش  هاي  طریق  از  امور  این  انجام  براي 
آورد. همچنین مخالفت غیر قانونی سازمان حفاظت محیط 
زیست در رابطه با سالمت محصوالت تراریخته در حالی که 
با  دنیا  در  تراریخته  محصوالت  تولید  آمار  روز افزون  رشد 
)افزایش 1/7 میلیون هکتار سطح زیر  برابری  سرعت 100 
کشت محصوالت تراریخته در سال 1996 به 175/2 میلیون 
این محصوالت  تولید  اولین سال  از  هکتار در سال 2013( 
و  کشاورزان  تعداد  به  سال  هر  و  می  رود  پیش  امروز  به  تا 
می شود،  اضافه  دنیا  در  محصوالت  این  مصرف  کننده  های 
خود محل سئوال است!. طی 18 سال مصرف هزاران میلیون 
دنیا،  مردم  از  نفر  میلیارد ها  توسط  تراریخته  محصول  تن 
و  احتمالی  خطرات  خصوص  در  مستند  گزارش  یک  حتی 
است  نشده  منتشر  دنیا  در  محصوالت  این  مصرف  عوارض 
کشور های  بهداشت  وزارت  و  جهانی  بهداشت  سازمان  و 
تولید کننده محصوالت تراریخته، سالمت این محصوالت را 
تمام فرآورده  های  به  طوری که  اعالم کرده  اند.  به صراحت 
ناشی از مهندسی ژنتیک که در حال حاضر در بازار جهانی 
ارزیابی  بر  مشتمل  که  ریسک  تخمین  نظر  از  دارند،  وجود 

خطر های احتمالی بر سالمت انسان و محیط زیست است، 38
به تایید مقامات ذیربط کشور های متبوعشان رسیده است. 
با تجارت جهانی و استاندارد محصوالت  همچنین در رابطه 
تراریخته، پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا به  عنوان یک معاهده  
زیست  محیطی بین  المللی و استاندارد کدکس آلیمنتاریوس 
سازمان خواروبار جهانی و سازمان بهداشت جهانی به  عنوان 
ضوابط  کلیه  که  هستند  قوانینی  غذایی؛  مواد  آیین  نامه 
مصرف  کننده،  سالمت  حفظ  برای  الزم  استاندارد های  و 
و  غذا  تجارت  در  صادقانه  و  مناسب  عملکرد  از  اطمینان 
تبادالت  و  بازار  به  ورود  در  را  تراریخته  محصوالت  ایمنی 
بین  المللی دارا هستند. آمار 18 میلیون نفری کشاورزان در 
با  تراریخته  محصوالت  کاشت  و  پذیرش  به  دنیا  کشور   27
به شدت  زحمت  کش،  افرادی  کشاورزان،  که  نکته  این  ذکر 
ریسک  گریز و محتاط هستند و تا از محصولی که به بازدهی 
مطمئن  است،  سرمایه  شان  تنها  که  زمین  هایشان  در  آن 
دلیل  نمی کنند؛ خود می تواند یک  به کاشت  اقدام  نباشند، 
قانع  کننده برای اثبات کیفیت و سالمت محصوالت تراریخته 
از  تراریخته  محصوالت  کشت  به  کشاورزان  استقبال  باشد. 
خود  دیگر،  طرف  از  مصرف  کنندگان  رضایت  و  طرف  یک 
دلیل محکم دیگری برای اثبات سالمت و ایمنی محصوالت 
تاثیر سوء محصوالت  ادعای  نظر  از  است.  دنیا  در  تراریخته 
تراریخته بر محیط زیست؛ قابل توجه است که طبق آخرین 
آمار سرویس بین  المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی 
کشاورزی در انتهای سال 2013، سهم محصوالت تراریخته 
در حفظ محیط زیست، تولید پایدار و تغییرات اقلیم؛ تامین 
میلیون   497 صرفه  جویی  با  بهتر  و  سالم  تر  زیست  محیط 
کیلوگرم ماده موثر حشره  کش  های شیمیایی، کاهش تولید 
 11/8 معادل حذف  که  گازکربنیک  کیلوگرم  میلیارد   26/7
میلیون اتومبیل از جاد ه  ها به مدت یک سال است و حفظ 
میلیون   123 کشت  در  صرفه  جویی  طریق  از  زیستی  تنوع 
ارائه  که  است  واضح  پر  است.  شده  گزارش  زمین  هکتار 
برای حفظ محیط زیست  ادله  ای مستند و محکم  آمار  این 
در  است.  دنیا  در  تراریخته  محصوالت  بکارگیری  با  سالم  تر 
رابطه با فدا شدن کیفیت به کمیت، گفتنی است که از نظر 
آنالیز های کیفی و کمی، محصوالت تراریخته قبل از آن که 
وارد بازار و سبد غذایی مردم شوند، آزمایش  های گسترده و 
همچنین  محصول،  و سالمت  ایمنی  با  رابطه  در  را  جامعی 
کیفیت و کمیت آن پشت سر می گذارند. سپس، اگر از تمام 
ارزیابی  های  و  کمیت  و  کیفیت  کارشناسی  آزمایش  های 
ایمنی و خطرات احتمالی موفق بیرون آمدند، مجاز به تولید 
و تجاری  سازی می شوند. هر محصول تراریخته چه به  عنوان 
به  منظور مصرف  و چه  الیاف، محصوالت جانبی  دام،  غذای 
به صورت  و چه  مانند ذرت  به  صورت مستقیم  )چه  انسان 
غیر مستقیم مانند روغن سویا( که وارد بازار و سفره غذایی 
ایمنی غذایی را طی کرده  باید تمام مراحل  مردم می شود، 
رویداد  یک  به  صورت  تراریخته  محصول  هر  ورود  باشد. 

در  ثبت  شماره  و  بین  المللی  کد  یک  دریافت  با   )event(
اطالعات  کلیه  و  شده  گزارش  تراریخته،  محصوالت  پایگاه 
که  است  توجه  قابل  است.  دسترسی  قابل  همگان  برای  آن 
تمام رویداد های تراریخته توسط سازمان غذا و داروی آمریکا 
به طور کامال جدی و کارشناسانه با ساختار مشابه سنتی خود 
تراریخته  رویداد های  تمام  می شوند. همچنین  معادل  سازی 
توسط قوانین کشور ژاپن که قوانینی به  شدت سخت  گیرانه 
است، قبل از رها سازی به طور دقیق از نظر کیفیت و کمیت 

محصول بررسی می شوند. 

کهرم: »نمی توان با دست  کاری ژنتیکی، تمام 
خصوصیات را ارتقا داد و بدین ترتیب برخی از 

خصوصیات فدای دیگری می شود و سازمان حفاظت 
محیط زیست با این مقوله مخالف است. دست  کاری 
در ژن  های محصوالت کشاورزی و جانداران، باعث 
تغییراتی در طبیعت و محیط زیست نیز خواهد شد 
و بدین ترتیب این مسئله ممکن است در سال  های 

دراز اثرات خود را بر جای بگذارد.«

تمام  ژنتیکی،  دست  کاری  با  نمی توان  آری،  جوابیه: 
خصوصیات یک محصول را ارتقا داد اما بدین ترتیب برخی 
از خصوصیات فدای دیگری نمی شود!. به طور مثال یک گیاه 
مهندسی  بردن  بکار  با  که  علف  کش  به  متحمل  تراریخته 
ژنتیک در آن، حاوی ژنی متحمل به علف  کش است، بدون 
تغییر در سایر خصوصیات گیاه و با حفظ سایر صفات قبلی 
افزایش  محصول  آن  در  علف  کش  به  تحمل  صفت  گیاه، 
خطرناك  سموم  از  استفاده  به  نیازی  دیگر  و  است  یافته 
بلکه در کوتاه  اثرات خود را نه در دراز مدت  شیمیایی که 
که  است  شده  گزارش  نیست.  می گذارند،  به  جای  مدت 
سرطان  ها،  انواع  مانند  مختلفی  بیماری  های  آمار  افزایش 
به  دلیل  غیره  و  نفس  تنگی   و  عروقی  قلبی-  بیماری  های 
کشاورزی  محصوالت  در  شیمیایی  خطرناك  سموم  وجود 
است. بیماری و ناتوانی شالیکاران و کشاورزانی هم که به  طور 
دلیل  هستند،  روبرو  شیمیایی  خطرناك  سموم  با  مستقیم 
قانع  کننده دیگری در اثبات سالمت و سودمندی محصوالت 
تراریخته در استفاده کمتر یا عدم استفاده از آفت  کش  ها و 

علف  کش  های شیمیایی است.
الزم به ذکر است که گیاهان تراریخته با صفات انباشته نیز 
در دنیا تولید شده  اند که دارای بیش از یک صفت مطلوب 
به  با دو صفت تحمل  تراریخته  به  طور مثال ذرت  هستند. 
به  مقاوم  هم  زمان  به  طور  حشرات  به  مقاوم  و  علف  کش 
حشرات و علف  کش است. در واقع، وجود چند صفت بهبود 
در  و  مهم  ویژگی  های  از  تراریخته،  محصول  یک  در  یافته 
حال توسعه محصوالت تراریخته در دنیا است که از اهمیت 
زیادی برخوردار است. قابل ذکر است که طبق آخرین آمار 
بیوتکنولوژی  از  استفاده  و  دستیابی  بین  المللی  سرویس 
محصوالت  میالدی،   2013 سال  در  کشور   13 کشاورزی، 

39



تراریخته را با دو یا چند صفت به زیر کشت بردند که از این 
میان، 10 کشور در حال توسعه بودند. 

کهرم: »درست است که تولید برخی از محصوالت 
کشاورزی از جمله برنج در حد نیاز داخل نیست 

اما می توان به گونه  ای عمل کرد که نیازی به واردات 
محصوالت تراریخته نداشته باشیم.«

در  اساسی  و  استراتژیک  محصوالت  جمله  از  برنج  جوابیه: 
سبد غذایی مردم است که به علت سرانه مصرف باالی آن در 
کشور، هر ساله حجم کثیری از واردات برنج را شاهد هستیم. 
در سال  های گذشته به دنبال واردات بی  رویه میلیاردی برنج از 
هند که آلوده  بودن آن بعد از ابالغ بخش  نامه گمرك جمهوری 
اسالمی ایران مبنی بر دریافت گواهی  نامه سنجش سالمت و 
ایمنی برنج  های وارداتی از هند اثبات شد، همچنین تخریب 
شالیزار ها در استان  های شمالی کشور به عالوه نیاز باال و سرانه 
مصرف باالی برنج در کشور؛ به راستی چگونه می توان عمل کرد 
تا نیازی به واردات برنج نداشته باشیم؟. آری، یکی از مهمترین 
راه  هایی که می شود عمل کرد تا نیازی به واردات برنج نداشته 
باشیم، تولید برنج تراریخته سالم در داخل کشور است. درواقع، 
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور جواب را در 

سئوال خود گنجانده است!. 

کهرم: »کشور های اتحادیه اروپا با ورود محصوالت 
تراریخته به شدت مخالف هستند؛ به گونه ای که در 
کشور استرالیا، ورود هر نوع میوه پیگرد قانونی و 

مجازات دارد.«

جوابیه: طبق آخرین آمار سرویس بین  المللی دستیابی و استفاده 
از بیوتکنولوژی کشاورزی عالوه بر رشد تولید محصوالت تراریخته 
در کشور های ایاالت متحده و برزیل، هند و چین و کشور های 
آفریقایی نظیر بورکینافاسو، میانمار و سودان، گزارش شده است 
با رکورد 148/013  اروپا  انتهای سال 2013، اتحادیه  که در 
هکتار سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در پنج کشور عضو 
اتحادیه اروپا با بیش از 15 درصد رشد نسبت به سال 2012 
به  مقاوم  تراریخته  ذرت  هکتار(،  از 18/942  )بیش  میالدی 
آفات را کشت کردند. در حال حاضر کشور های اسپانیا، پرتغال، 
جمهوری چک، رومانی و اسلواکی به طور رسمی در حال کشت و 
تجاری  سازی محصوالت تراریخته هستند و حدود بیست کشور 
از اروپا از جمله لهستان، هلند، سوئیس، سوئد و انگلستان مجوز 
واردات، صادرات و مصرف محصوالت تراریخته را برای انسان 
و دام صادر کرده اند. کشور اسپانیا با یک رکورد 94 درصدی 
نسبت به سال 2012 میالدی، با 136/962 هکتار سطح زیر 
کشت ذرت تراریخته مقاوم به آفات با بیش از 18 درصد رشد، 
کشوری پیشرو در تولید محصوالت تراریخته در اتحادیه اروپا 
است. کشور پرتغال با 1000 هکتار سطح زیر کشت و کشور 
رومانی با همان درصد سطح زیر کشت در سال 2012 میالدی 

معادل 217 هکتار ذرت تراریخته را به زیر کشت بردند. سایر 
کشور های عضو اتحادیه اروپا نظیر جمهوری چک و اسلواکی 
با 0/1 میلیون هکتار سطح زیر کشت، ذرت تراریخته را کشت 
کردند. الزم به ذکر است که در سایر کشور های عضو اتحادیه 
اروپا نیز استفاده از محصوالت تراریخته تصویب شده است و 
بقیه کشور های اروپایی هم همگی وارد  کننده و مصرف  کننده 
محصوالت تراریخته هستند. در این جا الزم است ذکر شود که 
اصال ارتباط استرالیا با کشور های عضو اتحادیه اروپا چیست؟!!! 
اقتصادی-  اتحادیه  یک  اروپا  اتحادیه  که  بدانیم  است  خوب 
سیاسی است که از 28 کشور اروپایی تشکیل شده  است و الزاما 
این کشور ها باید در قاره اروپا باشند!. استرالیا جزء کشور های 
مشترك  المنافع است و در اروپا قرار ندارد!. استرالیا تا آخرین 
گزارش تقسیم  بندی کشور های دنیا در اقیانوسیه بود مگر این 
که به تازگی از طریق هزاران چاه غیر  مجاز در اطراف حوضه 
آبی دریاچه ارومیه در ایران تغییر مسیر داده باشد!!! البته شاید 
استرالیا به  تازگی عضو کشور های اتحادیه اروپا شده باشد!!! یا 
مشاور سازمان حفاظت محیط زیست از این کشور هم به عنوان 

مثال یاد کرده باشد!!! اهلل اعلم... 
کلزای  و  پنبه  استرالیا  در  شده،  گزارش  آمار  آخرین  طبق 
تراریخته با سطح زیر کشت 0/6 میلیون هکتار کشت می شود. 
در رابطه با پیگرد قانونی ورود هر نوع میوه به استرالیا، نه تنها 
در این کشور بلکه در تمام کشور های دنیا واردات محصوالت 
مقصد صورت  نظارت کشور  با  باید  میوه  از جمله  کشاورزی 
با  ارتباطی  چه  استرالیا  به  میوه  واردات  پیگرد  اصال  گیرد!. 
محصوالت تراریخته دارد؟!!! قابل ذکر است که طبق گزارش 
بیوتکنولوژی  از  استفاده  و  دستیابی  بین  المللی  سرویس 
کشاورزی، نتایج مطالعات جامعی که در سال 2011 میالدی 
در اتحادیه اروپا انجام شد، بر امنیت و بی  خطر بودن محصوالت 

تراریخته صحه گذاشت. 
سال   20 طی  که  پژوهشی  در  می  شوم  یاد آور  خاتمه  در 
روی امنیت و سالمت محصوالت تراریخته صورت گرفته بود 
ژانویه  در   Agricultural and Food Chemistry مجله  در  و 
احتمالی  خطرات  و  شده  ادعا  موارد  شد،  منتشر  نیز   2013
 31 در  همچنین  شد.  اعالم  بی اساس  تراریخته  محصوالت 
جوالی 2013 گزارش ChileBio در جدیدترین آمار خود در 
رابطه با محصوالت تراریخته، ثبت 610 مقاله مستند علمی در 
رابطه با ایمنی و سالمت محصوالت تراریخته را منتشر کرد 
که بسیاری از مخالفان در این زمینه را با دالیل علمی قانع 
کرد. محتوی تمام این مقاالت نشان  دهنده سالمت و ایمنی 
محصوالت تراریخته در دنیا است. گفتنی است که کلیه مدارك 
امید  است.  مقاالت مکتوب موجود  و  با مستندات  ارائه شده 
است که در دوره شکوفایی مهندسی ژنتیک به ویژه در بخش 
کشاورزی در کشور، برخی مالحظات و مخالفت  ها در رابطه 
همه  و  شود  برطرف  کشور  در  تراریخته  محصوالت  تولید  با 
با یکدیگر در مسیر توسعه و  دستگاه ها منسجم و هماهنگ 

پیشرفت و سربلندی ایران عزیز قدم بردارند.
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پرونده روز

»زنگ خطر برای سازمان حفاظت محیط 
زیست«

تهیه و تنظیم: لیال سرمدی 

روز جهانی  ماه،  اردیبهشت  دوم  با  زمان  هم  آوریل  روز 22 
زمین پاك است و جوامع بسیاری نیز هفته زمین را با آغاز 
فعالیت  های  به  را  هفته  تمام  و  می گیرند  جشن  زمین  روز 
زیست  محیطی اختصاص می  دهند. درواقع، روز زمین، روزی 
برای افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به محیط زیست است. 
نامگذاری این روز به نام زمین پاك به ما یادآوری می کند که 
زمین را فراموش نکنیم و در حفظ و حراست هر چه بیشتر 
آن کوشا باشیم. در رابطه با حفظ و حراست از زمین، در قرآن 
مجید موکدا به این مهم توصیه شده است. در آیه 64 سوره 
برای شما  را  زمین  است که  است: خداوند کسی  آمده  غافر 
جایگاه امن و آرامش قرار داد و آسمان را همچون سقفی برای 
نیکو  را  و صورتتان  را صورت  گری کرد  و شما  بنا کرد  شما 
آیا زمین  نبا می خوانیم که  آیه 6 سوره  آفرید. همچنین در 
از  را محل آرامش شما قرار ندادیم؟. آری، خداوند در قرآن 
است.  کرده  یاد  انسان  آرامش  مهد  و  گهواره  به عنوان  زمین 
با آن که بار ها در آیات قرآن کریم به حفظ زمین که محل 
در  و  است  فراوان شده  تاکید  است،  انسان  امنیت  و  آرامش 
تمام آموزه  های دینی ما برای حفظ محیط زیست و حراست 
از زمین سفارش شده است اما در این سرزمین چهار فصل چه 
اتفاقی می افتد که هر روز به جای آن که به توصیه  ها در رابطه 
با حفظ و حراست محیط زیست عمل کنیم، با عدم مدیریت 
صحیح در سازمان  های مربوطه و عادات نا درست از آنچه که 
باید در حفظ این مرز و بوم انجام دهیم، فاصله گرفتیم؛ بدون 
آن که بدانیم در آینده  ای نه چندان دور، پیامد این رفتار ها 
به تدریج تبدیل به فاجعه  ای جبران  ناپذیر خواهد شد. گزارش 
آلودگی هوا، نفس  پاییز و زمستان سال گذشته  شد که در 

تهرانی  ها را به شماره انداخت. در خبر ها آمده بود آبان ماه 
سال گذشته انباشت آالینده  ها و بارش باران  های اسیدی اسید 
سولفوریک و اسید نیتریک در اهواز مشکالت زیادی از جمله 
تنگی نفس و مشکالت ریوی برای آنها به وجود آورد )روزنامه 
اهواز  در   .)238901 خبر  کد   ،92 ماه  آبان   25 همشهری، 
ریز گرد ها تنها طی دو روز، شش هزار نفر را راهی بیمارستان 
کرد. روزانه 200 نفر به   دلیل مشکالت تنفسی ناشی از آلودگی 
هوا به مراکز درمانی مراجعه کردند )خبرگزاری سالمت نیوز، 
10 آبان ماه 92، کد خبر 87786(. آفت آب  های زیر زمینی 
در 230 دشت کشور و بحران کم  آبی در 70 دشت کشور از 
خط قرمز هم عبور کرده است )روزنامه همشهری، 13 شهریور 
ماه 92، کد خبر 229795(. گزارش شده است که در ایران 
چهار برابر کشور های دیگر دنیا، آلودگی هوا و محیط زیست 
تولید می  شود )خبرگزاری سالمت نیوز، 2 اردیبهشت ماه 93، 
کد خبر 110056(. آری، فاجعه  خشک  شدن دریاچه ارومیه، 
از بین رفتن دریاچه  ها و تاالب  ها، کم  آبی در بیش از 500 
یعنی جیرفت،  ایران  از جمله در حاصلخیز ترین دشت  شهر 
غیر مجاز  چاه  های  حفر  استهبان،  انجیر  باغات  خشک  شدن 
عمیق و نیمه عمیق و برداشت بی  رویه از سفره  های زیر زمینی، 
تشدید آلودگی هوا و از بین رفتن تدریجی گونه  های گیاهی و 
جانوری و ... زنگ خطر را برای زمین و محیط زیست کشور از 
مدت  ها پیش به صدا درآورده است. به بهانه روز زمین پاك، 
زیست  محیط  ستاد  رئیس  شاعری  علی  محمد  روز  این  در 
شهرداری تهران با اشاره به مصرف باالی ایرانیان از منابع کره 
زمین به سرویس محیط زیست روزنامه همشهری )کد خبر 
256835( گفت: »واقعیت این است که آستانه تحمل زمین 
نقاط جهان تمام شده است. ما هم  اکنون در  از  در بسیاری 
معرض نابودی اقلیم  های مختلف قرار داریم.« مطالعات نشان 
می  دهد که گرمایش جهانی در 50 سال اخیر به فعالیت  های 
بشری مربوط می شود. دمای متوسط جهانی در قرن بیستم 
کل  مدیر  است.  یافته  افزایش  سانتی گراد  درجه   0/6 حدود 
دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محیط  زیست درباره تولید 
حسن  می دهد.  ارائه  توجهی  قابل  آمار های  کشور  در  زباله 
پسندیده به سرویس محیط زیست روزنامه همشهری گفت: 
»روزانه 50 هزار تن زباله عادی در کشور تولید می شود که 
تنها 25 درصد آن به صورت اصولی مدیریت می شود اما 75 
درصد این حجم زباله بدون مدیریت علمی جمع  آوری و دفع 
می شود. این در حالی است که در سال 83 قانون پسماند ها 
و آیین  نامه  های مرتبط با آن تدوین و الزم  االجرا شده است. 
مسئول  کشاورزی  جهاد  وزارت  پسماند ها،  قانون  اساس  بر 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و  کشاورزی  پسماند های 
وزارت کشور هم  است.  پزشکی  متولی پسماند های  پزشکی 
عادی  پسماند های  مدیریت  به  مکلف  از طریق شهرداری  ها 
است. قوانین و مقرراتی که اگر اجرا شوند مشکل پسماند ها 
به حداقل می رسد« )روزنامه همشهری، 2 اردیبهشت ماه 93، 

کد خبر 256835(. 
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همزمان با روز جهانی زمین پاك، معاون دفتر زیستگاه  ها و 
امور مناطق سازمان حفاظت محیط  زیست که سال  هاست 
در حوزه تاالب  ها فعالیت می کند به سرویس محیط زیست 
به  دلیل ورود  اکنون  انزلی  روزنامه همشهری گفت: »تاالب 
رسوب و سایر آلودگی  ها دو سوم حجم خود را از دست داده 
است. تاالب  های دیگر هم وضعیت بهتری ندارند.« باقر زاده 
از  اعم  اکوسیستم  ها  مجموعه  که  این  به  اشاره  با  کریمی 
جانوری  و  گیاهی  پوشش  هوا،  و  اقلیم  خاك،  آبی،  منابع 
پشتیبانی  را  انسان  حیات  پیوسته،  هم  به  ارتباط  یک  در 
می کنند، تصریح کرد: »در مسیر توسعه، بخش  هایی از این 
اکوسیستم  ها آلوده می شوند و در مواردی این آلودگی  ها به 
شهر ها  در  هوا  آلودگی  نمونه  برای  می رسد.  بحران  حد 
سالمت  بر  و  می کند  عبور  بحران  مرز  از  مواقع  برخی  در 
اکوسیستم  ها  آلودگی برخی  اما  تأثیر می گذارد.  شهروندان 
تخریب  دریا،  آلودگی  جمله  از  نیست.  محسوس  ما  برای 
جنگل  ها برای ما چندان محسوس نیست.« وی معتقد است 
که آلودگی آب و هوا به  ویژه آلودگی هوای شهر ها باید بیش 
از سایر آلودگی  ها مورد توجه قرار بگیرد زیرا شهر های ما 
در مناطق پست شکل گرفته  اند و در نتیجه کاهش آلودگی 
که  آن  به خصوص  است  دشوار  بسیار  مناطق  این  در  هوا 
پدیده وارونگی دما آن را به شدت تشدید می کند )روزنامه 

همشهری، 2 اردیبهشت ماه 93، کد خبر 256835(.
در این رابطه، محمد تقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی 
طرح  های  اجرای  و  مدیریت  سوء  به  اشاره  با  مجلس 
که  کرد  تاکید  کشور  آبی  منابع  در  غیر کارشناسانه 
خشک شدن تاالب  ها و دریاچه  ها ناشی از اثرات سوء مهار 
اردیبهشت ماه 93، کد  آب  ها است )روزنامه همشهری، 2 

خبر 256838(.
در خبری دیگر، عیسی کالنتری دبیر کار گروه نجات دریاچه 
ارومیه از عدم احیای 1600 کیلومتر مربع از مساحت 5200 
کیلومتر مربعی دریاچه ارومیه خبر داد. به گفته وی، دریاچه 
ارومیه در حال حاضر هفت درصد آب دارد. کالنتری راندمان 
مصرف آب در بخش کشاورزی را در حوضه دریاچه ارومیه 
زیر 35 درصد اعالم کرد و افزود: »این میزان باید به بیش 
یابد،  راندمان تحقق  این میزان  اگر  از 60 درصد برسد که 
حدود 2 میلیارد متر مکعب آب اضافی خواهیم داشت که 
با  این،  به دریاچه می  رود. در کنار  مستقیم و غیرمستقیم 
اجرای دیگر طرح  ها به  ویژه انتقال حوضه به حوضه خواهیم 
به شرایط 12سال  را صرفا  آن  آینده  توانست در 12 سال 
قبل برگردانیم« )روزنامه همشهری، 2 اردیبهشت ماه 93، 

کد خبر 256837(.
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  مشاور  که  است  جالب 
اسماعیل کهرم در این رابطه گفته است که: »به نظر بنده با 
اقدامات الزم دریاچه ارومیه طی پنج سال احیا خواهد شد« 

)پایگاه خبری- تحلیلی انتخاب، کد خبر 161232(.

وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه شور دنیا

وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه بزرگترین آبگیر دایمی آسیای 
غربی

افزایش بیابان  زایی در کشور
متر  یک  کشور  در  جنگل  رویش  ساالنه  سرعت  خبر: 
مکعب است. این در حالی است که بهره  برداری ما ساالنه 

بالغ بر دو متر مکعب است. 
هشدار: در حال حاضر ساالنه 500 تا 600 هزار متر مربع 
از اراضی قابل کشت به بیابان تبدیل می شود و ایران در 
بیابان  زایی  در  باالیی  رتبه  جهان  کشور های  رده  بندی 

به  دست آورده است.

خشک  سالی در پیش است
خبر: ایرانیان هر سال از منابع آبی زیر زمینی حدود 30 
میلیارد متر مکعب آب برداشت می کنند. این در حالی 
است که این رقم، 6 میلیارد متر مکعب بیشتر از توان 

اقلیمی کشور است.
محدود شدن  و  طوالنی  خشک  سالی  های  بروز  هشدار: 
استفاده از منابع آبی و بروز کم  آبی مراکز بزرگ جمعیتی 

و محدود  شدن فعالیت  های کشاورزی.
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اراده ملی برای زمین امن و پاک

فراکسیون  رئیسه  هیئت  عضو  جدی  هشدار  رابطه،  این  در 
محیط  پله  ای   70 سقوط  به  نسبت  مجلس  زیست  محیط 
زیست ایران نسبت به دنیا، نمایان  گر وضعیت بحرانی محیط 
چاره  اندیشی  و  توانمند  مدیریتی  ضرورت  و  کشور  زیست 
است.  بحران  این  رفع  در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
مهرداد بائوج الهوتی در این باره اظهار کرد: »در حال حاضر 
در شرایط بحرانی قرار داریم. به طوری که در هفت سال اخیر، 
بر اساس شاخص  های بین  المللی 70 پله سقوط کرده  ایم که 
در  و مسئوالن  مدیران  برای  این موضوع یک هشدار جدی 

 26 همشهری،  )روزنامه  است«  کشور  زیست  محیط  عرصه 
فروردین ماه 93، کد خبر 256027(.

آری، اوضاع محیط زیست سرزمینمان مطلوب نیست. حال زمین 
خوب نیست؛ گویی نفس زمین نیز به شماره در آمده است. علت 
این بحران و بی  توجهی  ها را باید در کجا جستجو کرد؟ مسئول 
سازمان  بی  شک  کجاست؟  کیست؟  اعمالی  چنین  بر  نظارت 
حفاظت محیط زیست یکی از مهمترین سازمان  های مسئول در 
رابطه با این امور است. در این راستا، باید بین مدیران و مسئوالن 
کلیه دستگاه  ها به ویژه در بخش محیط زیست کشور هماهنگی 
و انسجام ایجاد شود تا باعث تغییر و تحول کشور از این وضعیت 
و نجات محیط زیست کشورمان شود. در سال جاری  بحرانی 
که به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی 
نامگذاری شده است، عزم و اراده ملی برای داشتن محیط زیست 
سالم و زمین پاك را می  طلبد. اراده و همتی که باید با احترام از 
منابعی که زمین در اختیار ما قرار داده است، استفاده بهینه کنیم. 
حال با این شرایط بحرانی محیط زیست، سئوال مهم این جا 
است که چه زیر ساختی برای حفظ و حراست از زمین و حفاظت 
چاه  های  احداث  است؟!  شده  نهادینه  کشور  زیست  محیط  از 
بزرگترین  خشک  شدن  و  ارومیه  دریاچه  اطراف  در  غیر مجاز 
دریاچه شور دنیا، خشک  شدن زاینده  رود، وضعیت آلودگی هوا 
به بدترین و خطرناك  ترین حالت ممکن، بحران خشکی و کمبود 
آب، نابودي تنوع زیستي، حیوان  کشی  ها، نسل  کشی  ها و از بین 
رفتن گونه  های کمیاب گیاهی و جانوری و دیگر مسائل مربوط 
به محیط زیست که در گوشه و کنار این سرزمین اتفاق می  افتد، 
مهمترین مسائل زیست   محیطي کشورمان را تشکیل مي  دهند که 
سازمان حفاظت محیط زیست به  عنوان مهمترین ارگان  مسئول، 
باید پاسخگو باشد. بهتر نیست به جای آن که مدیریت ارشد 
سازمان حفاظت محیط زیست موضوع واهي خطر تراریخته  ها و 
مهندسي ژنتیک را در صدر دستور خود قرار بدهد و منابع محدود 
موجود را به جاي حفظ و حراست از محیط زیست، براي مقابله با 
تولید محصوالت تراریخته بکار بندد، فکری به حال اوضاع محیط 
زیست کشور بکند و چاره  ای بیندیشد. درواقع، تولید محصوالت 
تراریخته که سازمان حفاظت محیط زیست کشور بنای مخالفت 
با آن را گذاشته است، یکی از مهمترین راهکار هایی است که 
بدون  سالم  تولید محصوالت  داد.  انجام  رابطه  این  در  می شود 

صنعت در بحران
عدم  از  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  سکوت  خبر: 
تطابق کیفیت بنزین با استاندارد های یورو 4؛ هم  اکنون 
کشور های  در  خودرو  ساخت  برای   6 یورو  استاندارد 
که  است  حالی  در  این  اجراست.  حال  در  توسعه  یافته 
هنوز تولیدات داخلی با استاندارد یورو 4 تولید نمی شود. 
هشدار: بیش از 3/5 میلیون خودرو با استاندارد یورو 2 
در تهران در حال حرکت است که 4 برابر  خودرو های روز 

دنیا آالیندگی دارند.

شدت مصرف انرژی
خبر: میزان مصرف انرژی در کشور نسبت به کشور های 
جهان تا چهار برابر بیشتر است. در سال گذشته استان 
خوزستان هر ساعت با مصرف 700 کیلو وات در ساعت 
پرمصرف  ترین استان کشور در استفاده از انرژی برق شد.

هشدار: افزایش مصرف برق به   معنای توسعه سد  سازی  و 
انرژی  از سوخت  های فسیلی بیشتر برای تولید  استفاده 
است که باعث افزایش آلودگی های زیست  محیطی به ویژه 

آلودگی هوا می شود.

تولید سه  برابر زباله
رقم  این  که  می شود  تولید  زباله  گرم  روزانه 900  خبر: 
در روز های پایانی هر سال به یک  کیلوگرم نیز افزایش 
در  زباله  مصرف  میزان  که  است  حالی  در  این  می یابد. 

کشور های توسعه یافته کمتر از 350 گرم است. 
در  بسیار  زیست  محیطی  آلودگی  های  ایجاد  هشدار: 
اطراف شهر های بزرگ و تالش و هزینه زیاد برای رفع این 

آلودگی  ها باعث هدر رفتن منابع کشور می شود.
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نیاز به استفاده از سموم خطرناك شیمیایی به طور حتم محیط 
زیست سالم  تری را به ارمغان می آورد. چنان چه در گزارش  های 
جهانی سهم محصوالت تراریخته در حفظ محیط زیست، تولید 
پایدار و تغییرات اقلیم با صرفه  جویی میلیون  ها کیلوگرم ماده 
موثر حشره  کش  های شیمیایی و حفظ تنوع زیستی از طریق 
صرفه  جویی در کشت میلیون  ها هکتار زمین اعالم شده است. در 
آخر چیزی که باقی می  ماند یک هشدار است. هشداری جدی 
برای حفظ سرزمینمان، برای حفظ محیط زیستمان و برای آن 
و  حفظ  در  آری،  می  ماند.  باقی  آینده  نسل  های  برای  که  چه 
حراست از این مرز و بوم باید مراقب باشیم و مسئول. در این 
رابطه الزم است که مسئولین ذیربط بیشتر و به طور کامال جدی 
به بررسی وضعیت محیط زیست کشور برسند و چاره  اندیشی 
کنند. روز زمین پاك، یک روز از تمام سال است اما خوب است 
که تمام سال را به زمینمان بیندیشیم و برای حفظ و حراست آن 

بیشتر و بیشتر بکوشیم.

اخبار علمی

تولید قرص سنجش ایمنی آب برای اولین بار 
در دنیا

تهیه و تنظیم: سارا شفیعی

در تازه  ترین دستاورد علمی در دنیا در آوریل 2014، پژوهشگران 
دانشگاه مک مستر کانادا با کمک ایده یک پژوهشگر ایرانی، 
به دستاوردی جدید در سنجش آلودگی آب به شیوه  ای ساده 
و ارزان دست یافته  اند. با این دستاورد، فرآیند دشوار و زمان بر 
آزمایش آب در دورافتاده  ترین بخش  ها و برای همه افراد آسان 
و امکان پذیر می شود. در این پژوهش که نتایج آن در مجله 
این  بکارگیری  با  است  منتشر شده   Angewandte Chemie
با تغییر  دستاورد، می توان عالوه بر سنجش آلودگی آب که 
رنگ همراه است، در صنایع مختلف مانند صنعت بسته  بندی 
به  شد.  آگاه  رنگ  تغییر  با  غذایی  مواد  فساد  در صورت  نیز 
از  گروهی  مهر،  خبرگزاری  فناوری  و  علم  سرویس  گزارش 
پژوهشگران دانشگاه مک مستر کانادا با حضور سنا جهانشاهی 
انبوهی دانشجوی دوره دکتری، قرصی کوچک ساخته  اند که 
مشکل سخت و طاقت  فرسای آزمایش ایمنی و بررسی آلودگی 
آب را به ساده  ترین شیوه حل می کند. بدین ترتیب که آنها 
فرآیند شیمیایی و پیچیده الزم برای بررسی آلودگی و تایید 
امنیت آب را به یک قرص ساده کاهش داده  اند. در این شیوه 
به  جای بردن آب به آزمایشگاه، آزمایشگاه به درون آب برده 
می شود و این فناوری نجات  بخش که نیازی به آزمایشگاه  های 
عرضه  ایده  می گیرد.  قرار  همه  دسترس  در  ندارد  پیشرفته 
این فناوری در یک فروشگاه به ذهن سنا جهانشاهی انبوهی 
دانشجوی دکتری مهندسی شیمی رسید. وی در حال خرید، 
متوجه نوار های تنفسی در قفسه  های فروشگاه شد که مواد 
بکار رفته در آنها می توانست کاربرد های بیشتر و وسیع  تری در 
بهداشت داشته باشد. در این شیوه ابداعی، پژوهشگران میزان 

معرفی سایت

سایت پاسخگویی به سئواالت گیاهان 
تراریخته

در  ژنتیک  مهندسی  دستاورد  مهمترین  تراریخته  گیاهان 
کشاورزی است که با وجود بهره  مندی 27 کشور دنیا در تولید 
هنوز  کشور ها  از  برخی  در  تراریخته،  محصوالت  بکارگیری  و 
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 
بیوتکنولوژی و محصوالت تراریخته جواب  با  ابهام در رابطه  و 
ارائه اطالعات کامل و جدید درباره  این سایت  می دهد. هدف 
محصوالت  تولید  و  کشاورزی  در  بیوتکنولوژی  فناوری  کاربرد 
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.com مراجعه کرده و سئواالت خود 
را مطرح کنید. این سایت در اسرع وقت به سئواالت شما جواب 
تراریخته  محصوالت  سئواالت  به  پاسخگویی  سایت  می دهد. 
با تیمی مجرب با شعار »بپرسید و پاسخ بگیرید« آماده است 
تراریخته،  تاریخچه محصوالت  با  رابطه  در  گونه سئوال  هر  تا 
تراریخته،  محصوالت  سالمت  و  ایمنی  آنها،  تولید  چگونگی 
آزمایشات، ارزیابی و بررسی  های زیست  محیطی و سایر سئواالت 

مطرح  شده را از طریق پیوستن به این سایت به شما ارائه دهد.

تنفسی 44 نوار  در  موجود  فعال  عوامل  دیگر  و  آنزیم  از  دقیقی 
که برای آزمایش آب الزم است را در یک قرص کوچک قرار 
می  دهند. انتظار می  رود این فناوری با آزمایش کردن آب در 
مناطق دور افتاده و در حال توسعه که زیرساخت  های آزمایش 
در  ترتیب  بدین  باشد.  امیدوارکننده  بسیار  ندارد،  وجود  آب 
این قرص  امکانات دسترسی ندارند، می توان  به  روستا ها که 
را در آب انداخت و از سالم  بودن آب مطمئن شد. ماده اصلی 
این فرآیند pullulan نام دارد که وقتی خشک است به شکل 
و  اکسیژن  برابر  در  عوامل حساس  از  و  می شود  دیده  جامد 
تغییرات دمایی که می  تواند طی تنها چند ساعت از بین برود، 
تاکنون می  بایست در  این عوامل حساس  محافظت می کند. 
دمای بسیار سرد نگهداری می  شدند و برای حمل و نقل  شان 
نیز از حباب  های پوشیده در یخ خشک استفاده می  شد که 
استفاده  رو  این  از  و  می برد  باال  بسیار  را  آن  مصرف  هزینه 
امکان  شیوه جدید،  این  بود.  بی  فایده  اغلب  و  دشوار  آنها  از 
ذخیره  شدن همین مواد را به طور مجازی در یک قرص کوچک 
که به راحتی در آب حل می  شود به مدت چندین ماه در هر 
جایی فراهم می  آورد. در این روش، برای فهمیدن سالمت آب 
فقط کافی است که یک قرص را در آب بیندازید و آن را تکان 
دهید. تغییر رنگ ایجاد شده پاسخ شما را خواهد داد. تولید 
این قرص  ها ارزان است و هر کس می  تواند آنها را مثال به آب 
چاه افزوده تا فورا از وجود انگل، باکتری یا فلزات در آن مطلع 
شود. گفتنی است در پژوهشی که قبال در رابطه با ایمنی و 
تصفیه آب در سال 2013 در دانشگاه ویرجینیا در آمریکا انجام 
شد، پژوهشگران دانشگاه ویرجینیا با بهره  گیری از نانو ذرات، 
قرص  هایی برای تصفیه آب ابداع  کردند که در کشور های در 
حال توسعه که به آب تصفیه  شده دسترسی ندارند،  بکار گرفته 
شود. این قرص شامل یک صفحه سرامیکی پر شده با نانو ذرات 
نقره یا مس است  که درون مخزن آب قرار داده شده و به   طور 
متناوب آب را ضد عفونی می کند. تنها مقادیر بسیار اندکی از 
نانو ذرات از قرص به آب آزاد می شود که در آن سطح برای 
 انسان مضر نبوده اما برای نابودی میکروارگانیسم  ها کافی است.  
این قرص با وجود کاربرد فناوری در آن، گران است و برای همه 

نمی تواند قابل دسترسی باشد. 
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تحقق پیوند اعضای حیوانات به انسان با 

استفاده از مهندسي ژنتیک در دنیا

در سال 2012 میالدي دانشمندان کره جنوبی مدعی شدند 
با  را  یک خوك  شده  ژنتیک  مهندسی  قلب  توانسته  اند  که 
موفقیت در بدن یک میمون پیوند بزنند. این اولین بار بود 
که کره جنوبی مدعی چنین دستاوردی در یک عمل جراحی 
میان گونه  ای شد. این شیوه پیوند عضو از یک گونه به گونه 
دیگر که به xenotransplantation  موسوم است، به نظر 
مزمن  کمبود  پایان  برای  مناسبی  راه  دانشمندان  از  برخی 
به  می رفت.  به شمار  پیوند  برای  دسترس  در  انسانی  اندام 
گزارش ایسنا، پیش از این عمل جنجالی که در سئول انجام 
تراریخته  ایمنی در خوك  شد، ژن  های مسئول رد سیستم 
چنین  نهایی  هدف  پژوهشگران،  گفته  به  شدند.  حذف 
تجربه  ای این است که قلب و دیگر اعضای خوك  ها را برای 
دانشمندان  دهند.  قرار  استفاده  مورد  انسان  بدن  در  پیوند 
بر این باورند که در پنج سال آینده این ایده محقق خواهد 
شد. گفتني است که اولین پیوند شناخته  شده قلب مهندسی 
ژنتیک شده خوك در یک پستاندار نخستین در سال 1994 
باعث  انسان  به  حیوان  جراحی  اعمال  امکان  اما  شد  انجام 
پروفسور  شد.  پزشکی  اخالق  حوزه  در  جنجال  هایی  بروز 
نیکوالس تونتی فیلیپینی در سال 2010 اظهار کرده بود که 
چنین پیوندی می تواند بیماری  های حیوانات را وارد جمعیت 
انسانی کند. در سال 2009 پژوهشگران موسسه وایزمن به 
پیوند بافت پانکراس جنینی از خوك به میمون برای مبارزه 
پژوهشگران  این  نتیجه  در  پرداختند.  یک  نوع  دیابت  با 
توانستند کمبود انسولین را در حیوان وارونه کنند. به گفته 
دانشمندان، کلید موفقیت آنها در این دستاورد، توانایی بافت 
جنینی برای پرورش به شکل یک پانکراس جدید بود که از 
دانشمندان  استفاده می کند.  میزبان  رگ  های خونی حیوان 
کره جنوبی ابتدا در سال 2009 مدعی شبیه  سازی یک بچه 
برای  آن  سودمند تر کردن  برای  آن  اندام  که  شدند  خوك 
لیم  گفته  به  بود.  ژنتیک شده  مهندسی  انسانی،  پیوند های 
این پژوهش، ژن »آلفا گال« بچه  ارشد  بین، دانشمند  جیو 
خوك شبیه  سازی شده که در سوم آوریل به دنیا آمده بود، 
برای حذف گزینه رد سیستم ایمنی، مهندسی ژنتیک شده 
بود. به گفته وی، تیمی از دانشمندان از چهار دانشگاه و دو 
موسسه پژوهشي از سلول  های بنیادی خوك  های کوچکتر از 
با ژن  های  برای شبیه  سازی مینی خوك  هایی  حد معمولی 
سیستم  رد  که  است  ذکر  قابل  کردند.  استفاده  اصالح  شده 
به شمار  انسانی  اندام  پیوند  در  بزرگ  موانع  از  یکی  ایمنی 
پیوند  برای  گزینه  ها  بهترین  از  یکی  خوك  اندام  می رود. 
به  منجر  که  شد  داده  پوشش  قند  مولکول  های  با  اما  بوده 
رد حاد در بدن انسان می شود. پادتن  های انسانی خود را به 



پیوندی  اندام  به سرعت  و  مولکول  هایی متصل کرده  چنین 
به  موسوم  خوکی  شبیه  سازی  در  می  برند.  بین  از  را  خوك 
»ژنو«، جیو بین اظهار کرد که تیم وی تقریبا از فناوری مشابه 
آمریکایی استفاده کرده که دانشمندان در سال 2002 برای 
تولید بچه  خوك  های شبیه  سازی شده استفاده کرده و در آن 
ژن تولیدکننده قند از بین رفته بود. یک ارگانیزم به دریافت 
دو نسخه از یک ژن، یکی از مادر و دیگری از پدر می  پردازد. 
دانشمندان در حال تالش برای تولید خوك  هایی هستند که 
این دو نسخه را نداشته باشند که تاکنون به موفقیت دست پیدا 
نکرده  اند. با این دستاورد، کره جنوبی پس از آمریکا دومین 
کشوری است که چنین بچه خوك  هایی را شبیه  سازی کرده 
است. بیم بر این باور است که تا سال 2017 می توان از مینی 

خوك  های مهندسی ژنتیک شده استفاده کرد.

در جدید ترین پژوهش  ها در سال 2014 میالدي در حوزه 
عضو،  پیوند  و  انسان  به  حیوان  از  اعضا  پیوند  برای  تالش 
این  نتایج  زدند.  پیوند  میمون  به  را  قلب خوك  دانشمندان 
در  آمریکا  سینه  قفسه  جراحی  انجمن  نشست  در  پژوهش 
گزارش  به  گرفت.  قرار  استقبال  مورد  و  شد  ارائه  تورنتو 
بابون  ایمنی  سیستم  پیوند،  عمل  این  در  مهر،  خبرگزاری 
موجب  تا  شد  سرکوب  است،  کوتاه  دم  میمون  نوعی  که 
پس  زده  شدن عضو و مانع از این پیوند نشود. نتیجه آزمایش  ها 
نشان داد که این قلب  های پیوندی بیش از 500 روز در بدن 
گیرندگان زنده ماندند. گفتني است که پیوند عضو از حیوان 
به انسان، می  تواند به طور کامل جایگزین عضو انسانی شده 
یا می  تواند تا زمانی که عضو انسانی برای پیوند فراهم شود، 
این حال، پس  زده  شدن  با  به کار گرفته شود.  به طور موقتی 
هنوز یک مشکل  گیرنده  ایمنی  توسط سیستم  پیوند عضو 
مشکل،  این  بر  غلبه  برای  است.  پیوند  موفقیت  برای  مهم 
دکتر محمد محی  الدین رئیس بخش پیوند در موسسه ملی 
سالمت قلب، ریه و خون آمریکا و همکارانش از قلب تراریخته 
مهندسی  فناوري  از  استفاده  با  آنها  کردند.  استفاده  خوك 
ژنتیک، آن دسته از ژن  هایی که موجب پس  زدگی بافت در 
انسان می شود را با ژن  های انسانی که واکنش ایمنی ایجاد 
نمی  کردند، جایگزین ساختند. کالبد  شناسی شبیه به انسان 

و سرعت بلوغ باال، دلیل پژوهشگران برای انتخاب خوك بود. 
پیوند زدند. در  بابون  ها  به شکم  را  این قلب  ها  پژوهشگران 
این جراحی قلب اصلی میمون از بدنش خارج نشد ولی قلب 
خوك به سیستم گردش خون بابون متصل شد. این قلب  های 
پیوندی به مدت بیش از 500 روز در بدن بابون  ها دوام آورد 
و این حیوان دارو های سرکوب  کننده سیستم ایمنی دریافت 
"اکنون  می گوید:  دستاورد  این  درباره  محی  الدین  می  کرد. 
در مرحله  ای هستیم که می  توانیم با موفقیت پس  زده  شدن 
عضو را که مشکل  ترین مرحله در پیوند عضو است، کنترل 
کنیم. گام بعدی اجرای پیوندی است که در آن قلب بابون  ها 
مي شود."  جایگزین  خوك  شده  ژنتیک  مهندسي  قلب  با 
بافت  های  محی  الدین بر این عقیده است که در کنار قلب، 
دیگر نیز قابلیت پیوند شدن از حیوان به انسان را دارند. از 
جمله کبد، کلیه، لوزالمعده و ریه. بدین ترتیب، تحقق این 
مهندسي  حوزه  در  دنیا  در  بار  اولین  براي  ارزنده  دستاورد 
سال  هاست  دانشمندان  که  وجودي  با  پزشکي،  در  ژنتیک 
براي موفقیت در آن تالش مي کنند، راه را براي استفاده از 
فناوري مهندسي ژنتیک در حیوانات براي مصارف پزشکي و 

پیوند عضو سایر گونه  ها به انسان باز کرده است.

فراخوان ارسال مقاله به فصل  نامه

 علمی- ترویجی ایمنی  زیستی

محترم  اساتید  و  پژوهشگران  دانشجویان،  اطالع  به 
می  رساند فصل نامه دو زبانه علمی- ترویجی ایمنی  زیستی، 
با هدف اطالع  رسانی و  ایران  ایمنی  زیستی  انجمن  توسط 
ترویجي،  مقاله  های  ایمنی  زیستی و چاپ  روز  نشر دانش 
آموزشي، مروري، پژوهشی و تحلیلی در زمینه  های ایمنی 
 زیستی منتشر می شود و دارای مجوز از وزارت علوم، پژوهش 
جهان  مجالت  استنادی  پایگاه  در  ثبت  شده  و  فناوری  و 
ترویجی  علمی-  زبانه  دو  فصل  نامه  است.   )ISC( اسالم 
ایمنی  زیستی حائز رتبه اول در میان کلیه  مجالت علمی- 
ترویجی و علمی- پژوهشی حوزه  علوم زیستی به گزارش 
بدین  است.   )ISC( اسالم  جهان  مجالت  استنادی  پایگاه 
وسیله از کلیه اساتید دانشگاه   ها، پژوهشگران، دانشمندان 
دعوت  زیستی  علوم  مختلف  رشته  های  دانشجویان  و 
می  شود تا مقاله  های ارزشمند خود را برای انتشار در این 
مجله ارسال کنند. قابل ذکر است که مقاله  ها می توانند به 
هر دو زبان انگلیسی یا فارسی باشد. عالقمندان می توانند 
به  مجله  الکترونیک  پایگاه  به  خود  مقاالت  ارسال  جهت 
یا از  www.journalofbiosafety.ir مراجعه و  آدرس 
  j.biosafety.s@gmail.comالکترونیک نشانی  طریق 

اقدام کنند.

   بازتاب اخبار مهندسي ژنتیک در رسانه  ها

نامه 160 نماینده به رئیس مجلس درباره 
امنیت غذایی

 160 نفر از نمایندگان مجلس در نامه  ای به رئیس مجلس 
بخش  در  به  ویژه  غذایی  امنیت  و  مقاومتی  اقتصاد  درباره 
کشاورزی تاکید کردند. ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه 
سوم  علنی  جلسه  پایان  از  پیش  اسالمی  شورای  مجلس 
و  قرائت  را  مجلس  نمایندگان  نامه  جاري،  سال  ماه  تیر 
اعالم وصول کرد. بر این اساس، در نامه  ای که به امضای 
الریجانی،  علی  به  خطاب  مجلس  نمایندگان  از  نفر   160
رئیس مجلس شورای اسالمی رسیده بود، بر اجرای اقتصاد 
تأمین  به  توجه  و  کشاورزی  بخش  در  به  ویژه  مقاومتی 
بر  موثر  عوامل  و  راهبردی  ذخایر  ایجاد  و  غذایی  امنیت 

زنجیره تولید تا مصرف تأکید شده است.

نقش محوری پژوهشکده بیوتکنولوژی   
کشاورزی به عنوان مرکز هماهنگی ایمنی  زیستی

 

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشاورزی، طي بازدید از بخش  های پژوهشي پژوهشکده 
با  ماه سال جاري  اردیبهشت  در  ایران  بیوتکنولوژی کشاورزی 
مثبت ارزیابی کردن جلسه اخیر خود با رئیس جمهور، نوسازی 
پژوهش  هاي بخش کشاورزی و اعتماد  سازی افراد تاثیر گذار را 
از جمله موارد با  اهمیتی ارزیابی کرد که در شرایط کنونی بسیار 
راهگشا خواهد بود. وی با تاکید بر انجام کار های ضروری، وظیفه 
اصلی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران را کمک به توسعه 
بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و ایمنی  زیستی در سایر موسسات و 
کاربردی کردن طرح  های پژوهشي در این حوزه  ها عنوان کرد. 
نقش  شدن  پر رنگ  تر   اهمیت  بر  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
محوری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران به عنوان مرکز 

هماهنگی ایمنی  زیستی در کشور تاکید کرد.

آمادگی سازمان استاندارد برای کنترل 
امنیت غذایی در بازار 

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران آمادگي این سازمان را براي 
کنترل بازار اعالم کرد. پیروز بخت اظهار داشت: »بر اساس شرایط 
خاص زمانی و مکانی و با هدف تامین امنیت غذایی و ایمنی مردم، 
سیاست ما برای کنترل بازار فرق می  کند.« وی با اشاره به این که 
بازرسی از کاال های مرتبط با امنیت غذایی و ایمنی مردم در اولویت 
قرار دارد، گفت: »به همین ترتیب کاال های مشمول رده  بندی 
انرژی در اولویت بعدی هستند که کنترل برچسب انرژی توسط 
بازرسان ما انجام می  شود.« رئیس سازمان ملی استاندارد ایران 
به آمادگی این سازمان برای همکاری با وزرات بهداشت و وزارت 
افزود: »بسیاری  بازار اشاره کرد و  جهاد کشاورزی برای کنترل 
واحد های  یا  شده  بسته  بندی  غذایی  مواد  همچون  کاال ها  از 
عرضه کننده خدمات نقاط مشترك ما با وزارت بهداشت و وزارت 
جهاد کشاورزی است. از این رو آمادگی داریم تا در صورت تمایل، 
با این دو وزارتخانه بازرسی مشترکی از سطح بازار داشته باشیم.«
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  نسل جدید روش  های ژنتیکی در تشخیص، 
پیشگیری و درمان بیماری  ها

عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا گفت: »روش  های جدید 
ژنتیکی با عنوان روش  هاي ژنومیک اکنون پس از دو دهه وارد 
بیماری  ها شده است و  عرصه تشخیص، پیشگیری و درمان 
به زودی در کشور ما نیز جنبه بالینی می  یابد.” دکتر سعید 
ژنومیک  از روش  های  استفاده  »قابلیت  اظهار داشت:  غفاری 
اکنون در کشور فراهم شده و قرار است تا پیش از پایان سال 
جاری، مرکزی برای به کار  بردن این روش  ها در تشخیص و 
وی  شود.«  راه  اندازی  کشور  در  ژنتیکی  بیماری  های  درمان 
حتی  ژنومیک  جدید  روش  های  با  می  توانیم  »اکنون  افزود: 
تنها برخی  نباشد و  به طور کامل شناخته شده  بیماری  اگر 
باشد،  معلولیت مشهود  و  مانند عقب  ماندگی  عالئم کلی آن 
با اطالعات کم بیماری را تشخیص داده و از بروز موارد بعدی 
ابن سینا  پژوهشگاه  آن پیشگیری کنیم.« عضو هیئت علمی 
اظهار داشت: »در سال 2000 بیش از هشت کشور بزرگ دنیا 
با صرف میلیارد ها دالر و با صرف چندین ساعت کار و تالش 
یک پروژه عظیم را در سطح دولت  ها آغاز کردند.« غفاری با 
بیان اینکه در قالب این پروژه ژنوم انسان شامل 20 هزار ژن 
مورد بررسی قرار گرفت، افزود: »این یک پروژه بسیار بزرگ و 
پر هزینه بود ولی به  تدریج هزینه این پروژه چند میلیارد دالری 
در حد چند ده هزار و بعد چند هزار و در چند سال گذشته 

به تدریج به حدود دو هزار دالر رسید.«

برگزارکننده
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ایمنی  با  مرتبط  مطالب  مایلند  که  عالقمندانی  کلیه  از 
نشریه  این  در  را  مقاله  یا  گزارش  خبر،  شامل  زیستی 
صورت  به  را  خود  مطالب  می شود  دعوت  کنند  منتشر 
انجمن  دبیرخانه  الکترونیک  آدرس پست  به   Word فایل 
به  مطالب  ارسال  است  بدیهی  کنند.  ارسال  زیستی  ایمنی 
منزله چاپ قطعی آنها نبوده و در صورت چاپ، نشریه در 
ویراستاری مطالب آزاد است. همچنین عزیزانی که مایل به 
اطالعات  برای  می توانند  نشریه هستند  این  در  آگهی  ارائه 
دبیرخانه  با  الکترونیک  پست  یا  و  تلفن  ها  طریق  از  بیشتر 
انجمن تماس حاصل کنند. دبیرخانه انجمن ایمنی زیستی 
اساتید،  کلیه  توجه  بذل  از  امتنان  و  قدردانی  ضمن  ایران 
دانش  پژوهان، صاحب  نظران و خوانندگان گرامی از هرگونه 
این  تصحیح  و  تکمیل  جهت  اظهار نظر  و  پیشنهاد  انتقاد، 
کرد.  خواهد  استقبال  آن  بعدی  شماره  های  در  مجموعه 
شایان ذکر است درج مطالب در این نشریه الزاماً به معنی 
رد یا قبول دیدگاه نویسنده محترم از سوی انجمن ایمنی 

زیستی ایران نیست.
تلفن: 09127659857- 09122191787

تلفکس: 44580375
www.biosafetysociety.ir :آدرس سایت انجمن

biosafetysocietyofiran@gmail.com :آدرس پست الکترونیک
زیستی  ایمنی  انجمن  در  عضویت  نحوه  از  آگاهی  جهت 
انجمن  سایت  به  می  توانید  مربوطه  فرم  دریافت  و  ایران 
که  است  ذکر  شایان  کنید.  مراجعه  ایران  زیستی  ایمنی 
از طریق سایت و  الکترونیک و  کلیه مراحل ثبت عضویت 
پست الکترونیک است و نیازی به مراجعه حضوری نیست. 

معرفی همایش
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همایش بین  المللي پیشرفت در علوم 
زیست  شناسي، محیط زیست و کشاورزي

ارتباط با ما

فراخوان مسابقه هنري به مناسبت بزرگداشت 
یکصدمین سال تولد دکتر نورمن بورالگ

برگزاري  با  همزمان  دارد  نظر  در  ایران  بیوتکنولوژي کشاورزي  پژوهشکده 
لغایت ششم  از چهارم  ایران که  نباتات  سیزدهمین کنگره زراعت و اصالح 
شهریور ماه سال جاري در محل مرکز همایش هاي موسسه تحقیقات اصالح و 
تهیه نهال و بذر در کرج برپا مي شود، مراسم باشکوهي را با حضور دانشمندان 
جهان و مسئولین عالي رتبه کشوري به مناسبت بزرگداشت یکصدمین سال 
تولد دکتر نورمن بورالگ، پدر انقالب سبز و برنده جایزه صلح نوبل به پاس 
مبارزه  و  امنیت غذایي جهان  به کشاورزي و حفظ  ایشان  خدمات بي شمار 
با  که  است  دانشمندي  بورالگ  نورمن  دکتر  کند.  برگزار  گرسنگي  و  فقر  با 
به  مقاوم  و  پرمحصول  پاکوتاه،  ارقام  تولید  و  گندم  روي  خود  پژوهش هاي 
نقش  انقالب سبز شد،  وقوع  به  منجر  که  میالدي  در دهه شصت  بیماري ها 
مهمي در حفظ امنیت غذایي جهان و رفع فقر و گرسنگي در دنیا ایفا کرد. 
این  انسان دوستانه  تالش هاي  به  نهادن  ارج  پاس  به  و  مناسبت  همین  به 
جشنواره  ایران،  کشاورزي  بیوتکنولوژي  پژوهشکده  فرهیخته،  دانشمند 
فرهنگي هنري دکتر بورالگ را در کنار این مراسم برگزار مي کند. عالقمندان 
فیلم،  شامل  خود  هنري  آثار  مي توانند  هنري  جشنواره  این  در  شرکت  به 
مورد  در  بنر  و  پوستر  مجسمه،  نقاشي،  خاطره،  داستان،  انیمیشن،  عکس، 
دکتر نورمن بورالگ را حداکثر تا تاریخ 25 مرداد ماه سال جاري به آدرس 
به  هنري  جشنواره  در  شده  ارائه  آثار  کلیه  کنند.  ارسال  مراسم  دبیرخانه 
داوران  هیئت  نظر  با  برگزیده  هنري  آثار  برترین  به  و  شده  گذارده  نمایش 

کمیته برگزاري مراسم، هدایاي ارزنده اي اهدا خواهد شد.
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