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 سرمقاله
 

 ...كه يك مرد علمي به از صدهزار
هاي مردم نهاد  به بهانه انتصاب تنها عضو تشكل(

 )درشوراي ملي ايمني زيستي كشور
 

 
سرانجام پس از دو سال وقفه آخرين عضو شـوراي مـلـي      

صدور حكم تنها نمـايـنـده    .  ايمني زيستي كشور تعيين شد
جامعه علمي كشور و تنها عضو به ظاهر غير دولـتـي ايـن        
شورا از سوي دكتر محمود احمدي نژاد با مـقـاومـت دو        

مديران مـيـانـي در وزارت        .  ساله سنگيني روبرو شده بود
علوم و تحقيقات و فناوري تالش بسياري را كـردنـد تـا          
رئيس دانشگاه تربيت مدرس يا افراد ديگري را به عـنـوان   

هاي علمي ايمني زيستي و بيـوتـكـنـولـوژي       نماينده انجمن
منصوب كنند كه با هشياري؛ اعتراض و اقدام به موقع ايـن  

قـانـون ايـمـنـي            .دو انجمن اين اقدام در نطفه ناكام ماند
براي اجرا ابـالغ شـده       21/5/1388زيستي ايران در تاريخ 

بر اساس ماده دوي اين قانون كليه امور مـربـوط بـه      .  است
توليد؛ رهاسازي؛ نقل و انـتـقـال فـرامـرزي و داخـلـي؛                
صادرات؛ واردات؛ عرضه؛ خـريـد؛ فـروش؛ مصـرف و           
استفاده از موجودات تراريخته بـا رعـايـت ايـن قـانـون               

 مكـلـف  دولت “ عالوه بر اين .  شمرده شده است” مجاز" 
شده است تا تمهيدات الزم را براي انجام اين امور فـراهـم   

 "آورد

با وجود گذشت بيش از دو سال از ابالغ اين قانـون و در      
شرايطي كه جهان با سرعت سرسام آوري بستر اسـتـفـاده      
بهينه از محصوالت تراريخته را فراهم كرده و در مـوارد        
متعددي عالوه بر توليد ثروت براي جامعه خود و بـهـبـود      
كيفيت محصوالت كشاورزي موفق شده است تـا كشـور     
خود را از وارد كننده محض بودن در برخي مـحـصـوالت    

به صادر كننده بزرگ آن تبديل كند، متاسفانه اسـتـمـرار      
تكيه مديران ناشايست؛ دانايي ستيز و فنـاوري هـراس بـر        

مراكز پژوهشي مرتبط با توسعه بيوتكنولـوژي  بزرگترين 
هاي كشاورزي و علوم و تحـقـيـقـات و        در وزارتخانه

فناوري موجب شده تا اين قانون مترقي و متعالي نـيـز     
مانند بسياري از قوانين ديگر به جاي راهـگـشـا بـودن       

رئيس پژوهشكده بيوتكنولوژي كه .  مصيبت آفرين باشد
فقدان قانون را به عنوان دليلي براي عدم  1386در سال 

اي حتي يك محصول تـراريـخـتـه      ارائه و كشت مزرعه
كرد اكنون و پس از عدم مـوفـقـيـت دربـه           عنوان مي

تصويب رساندن قانوني بازدارنده توليـد مـحـصـوالت       
قانون را مستمسـكـي   ” نبود آئين نامه اجرايي“ تراريخته، 

. هاي مديريتي خود قرار داده است براي پوشاندن ضعف
او كه كشت برنج تراريخته را متوقف و با جمع آوري و 

در انباري متـروكـه در     ( انبار كردن بذور برنج تراريخته 
فاتحه توليد محصوالت تراريخته  1384در سال )  رشت

هاي تراريخته را  را در كشورمان خوانده و ايجاد گلخانه
متوقف كرده است اكنون عدم تصـويـب      6طي بيش از 

آيين نامه اجرايي قانون ايمني زيستي را دلـيـل عـدم          
بازاررساني و توليد انبوه محصوالت تراريختـه عـنـوان      
كرده و وعده توليد انبوه پنبه تراريخته را بـه عـنـوان          

دهد كه حتي آزمـايشـات    در حالي سر مي” اولين كانديدا“ 
سال گذشته مـتـوقـف     6اي آن هم طي   اي و مزرع گلخانه

به هر تقدير انتصـاب نـمـايـنـده          !مانده و انجام نشده است
هاي ايمني زيستي و بيوتكنولوژي كشور در شوراي  انجمن

 . تواند سرفصل جديدي را ايجاد كند ملي ايمني زيستي مي
هنگامي كه قانون ايمني زيستي كشور تصـويـب و ابـالغ        
شد، كشور پاكستان يا بوركينافاسو و ميانمـار بـه جـرگـه         

در اين .  توليد كنندگان محصوالت تراريخته نپيوسته بودند
سـال   4دو سال عقب ماندگي كشور در اين حوزه بيش از 

مـيـلـيـون        124جهان    1388در سال .  ماقبل آن بوده است
هكتار را به كشت محصوالت تراريخته اختصاص داده بود 

 ميليون هكتار سطح زير كشت ايـن    155اما امروز بيش از 
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در .  قبيل گياهان است و سهم ايران در اين ميان صفر است
طي همين دو سال گذشته كشور پـاكسـتـان تـوانسـت بـا           
كشت بيش از سه ميليون هكتار پنبه تراريختـه عـالوه بـر        
بدست آوردن صدها ميليون دالر نفع اقتصادي رتـبـه اول     
كشورهاي منطقه و جهان اسالم را از آن خود كند؛ رتـبـه     

نـفـس   .  اي كه پيش از آن در اختيار ايـران اسـالمـي بـود        
حضور همين يك نفر دانشمند در بين مـديـران مـحـتـرم          

تواند موجب شود تا مديران مياني نـتـوانـنـد بـا           دولتي مي
افسانه بافي مديران ارشد را به اين صرافت بيـنـدازنـد كـه       
محصوالت تراريخته داراي عوارضي منفي براي سـالمـت   

اكنون خلوت ايـن مـديـران      .  انسان و محيط زيست هستند
اگرچه در ايـن مـيـان وظـيـفـه           .  مياني بر هم خورده است

سنگيني هم بر دوش جناب آقاي دكتر مـخـتـار جـاللـي          
نمانيده جامعه علمي كشور در شوراي ملي ايمني زيسـتـي     

اين موفقيت بـراي جـامـعـه عـلـمـي              .گذاشته شده است
بيوتكنولوژي و ايمني زيستي مرهون تالش و همـاهـنـگـي     

من مايلم در اين ميان نام برخـي از    .  عده كثيري بوده است
  .اين عزيزان را برده و از زحمات آنها قدرداني كنم

                 مهندس عباس رجايي رئـيـس مـحـتـرم كـمـيـسـيـون
كشاورزي؛ آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي و 
جمعي از نمايندگان عضو اين كميسيون انصافا هـم در      
مراحل تدوين و تصويب قانون به نحو در خور تقديـري  
امكان استفاده از تجارب انجمن هاي علمـي كشـور را       
فراهم كرد و هم بعد از آن نقش فعالي را در اجراي ايـن  

كه هنوز با مقاومت برخي مديران مياني در دولت ( قانون 
 . ايفا كرد) مواجه است

 و دكـتـر     )  معاون پژوهشي وزير علـوم ( دكتر مهدي نژاد
براري دبير كميسيون انجمنهاي علمي انصـافـا بـر حـق           

هاي علمي بر انـتـخـاب نـمـايـنـده خـود                قانوني انجمن
پافشاري كرده و موفق شدند حكم دكتر احمدي نژاد را   

 . دريافت كنند
   آقاي دكتر مرشدي رئيس محترم دبيرخانه شوراي مـلـي

ايمني زيستي و رئيس محترم سازمان حفاظـت مـحـيـط       
زيست هم بر اين حق تاكيد و با زحمت و مشقـت زيـاد     

 . صدور حكم را پيگيري كردند
      نقش بي بديل دكتر محمدعلي ملبوبي رئيس انـجـمـن

بيوتكنولوژي و جامعه علمي كشور نيز در ايـن مـيـان        
  .ستودني است

اكنون بايد در انتظار ماند و ديد كه اين تحول چه تاثـيـري   
بر رشد و توسعه بيوتكنولوژي كشـاورزي و مـهـنـدسـي          

بايد ديد كه آيا .  ژنتيك در كشور برجاي خواهد گذاشت
اميد پژوهشگران براي احقاق حقوق حقه ملت و تـوسـعـه    

اي اليق واهي بوده اسـت يـا      كشور از طريق اعزام نماينده
يك مرد علمـي بـه از صـد          “ همانگونه كه مدعي هستند 

 ؟”هزار
اجراي قانون ملي ايمني زيستي و توسعه بيوتكنولوژي در   

 كشور مستلزم انجام اقدامات بسيار فوري زير است
شوراي )  حداقل سه ماه يك بار(تشكيل منظم و مستمر  -1

ملي ايمني زيستي بايد با فوريت مورد پيـگـرد نـمـايـنـده         
عدم توفيق در نـيـل بـه ايـن         .  هاي علمي قرار گيرد انجمن

ها رسانده شود تـا بـا        هدف بايد فورا به اطالع اين انجمن
هـاي عـلـمـي          تعامل گسترده تر تك تك اعضاي انجمن

 .تحقق قانون ميسر شود
برخورد قانوني با تمرد مستمر وزارت امور خارجـه در     -2

انتقال كانون ملي از وزارت امور خارجه به وزارت جـهـاد   
 و )  قـانـون ايـمـنـي زيسـتـي            11موضوع ماده ( كشاورزي 

انفعال وزارت جهاد كشاورزي در مقابل اين تمرد بايد در   
 اولين شوراي ملي ايمني زيستـي در دسـتـور كـار قـرار              

بايد معلوم شود كه چه كسي پاسخگوي اين تـمـرد   .  گيرد
چند ساله وزارتخارجه در مقابل قانون و پيـش از آن در        
مقابل مصوبه هيئت وزيران دولت هاي خاتمي و احـمـدي   
نژاد است و چه عواقبي را بر اقتصاد كشور تحميـل كـرده     

 .است
آيين نامه اجرايي قانون كه تصويب آن بـيـش از دو           -3

سال به طول انجاميده بايد ضمن بازنگري دوباره از موضع 
هاي علمـي ايـمـنـي        قانوني و كسب نظرات رسمي انجمن

زيستي؛ ژنتيك و بيوتكنولوژي در اسرع وقت نهايي ابـالغ  
 .و اجرا شود
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اگرچه به ظاهر غير مرتبط با قانون ايمني زيستي؛ اما -4
در واقع مرتبط با هر قـانـونـي؛ چـنـانـچـه مـديـريـت               

هاي بيوتكنولوژي و ستاد توسعه بيوتكنولـوژي   پژوهش
همچنان در دست افراد غير علمي و غيـر مـعـتـقـد بـه           
توسعه مهندسي ژنتيك در كشور باقـي بـمـانـد جـاي          

  .اميدي براي بهبود شرايط وجود نخواهد داشت
به اعتقاد اينجانب مديران امروز بيوتكنولـوژي كشـور     

اي عادالنه پاسخگوي عقب مـانـدگـي       بايد در محكمه
حسـاب  .  كشور در دوره مديريت طوالني خود باشـنـد  
هـا بـه        پژوهشگران اليقي كه با وجود همه محدوديت

كار خـود ادامـه داده در مـراحـل آزمـايشـگـاهـي                   
هاي درخوري آفريده و به سهم خود توانستنـد   موفقيت

رتبه نخست جهان اسالم و منطقه را در توليد مـقـاالت     

در بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيـك   ISIنمايه شده در 
رقم بزنند با حساب مديراني كه با بي كفايتي تـنـهـا از      
مزايـاي مـديـريـتـي بـراي ارتـقـاي مـرتـبـه خـود؛                       

هاي مادي؛ حظ نشست و بـرخـاسـت بـا            برخورداري
مديران ارشد و تفاخر به آنـچـه كـه در ايـجـاد آن                

  .كوچكتـريـن نـقـشـي را نـداشـتـه انـد جـداسـت                     
توفيق روزافزون جناب آقاي دكتر مختـار جـاللـي و        
ساير اعضاي محترم شوراي ملي ايمني زيسـتـي را از         

 .والسالم .درگاه ايزد منان خواهانم
 
 

 ياضي  بهزاد قره
 رئيس انجمن ايمني زيستي 
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 اخبار
، سال هدف جامعه جهاني براي حل 2015سال 

 مشكالت غذايي و كاهش فقر و گرسنگي

 به نقل از خبرنامه تراريخته

 
 

هاي بيوتكنولوژي نويـن در     گياهان تراريخته از مهمترين دستاورد
زمينه كشاورزي است كه در سال هاي اخير بـخـش مـهـمـي از            

ظهور گياهان تراريـخـتـه    .  اند بازارهاي غذايي دنيا را  تسخير كرده
در عرصه كشاورزي به منظور تامين مواد غذايي با داشتن صـفـات   

سطح  و توليد بيشتـر،  مطلوب، عالوه بر افزايش عملكرد در واحد 
نقش ويژه اي در كاهش هزينه هاي توليـد و اسـتـفـاده از مـواد              

طبق تازه تـريـن   .  اند كش داشته� كش و علف� شيميايي نظير آفت
 (ISAAA( گزارش سرويس بين المللي بيوتكنولوژي كشاورزي 

سـازي  ” منتشر شده، در پانزدهمين سـال تـجـاري      2011كه فوريه 
، سطح زير كشت محصوالت ) 2010تا  1996از سال ( محصوالت 

ميليون هكتار رسـيـده      148تراريخته در دنيا با رشد ده درصدي به 
چهار محصول تـراريـخـتـه اصـلـي            2009همچنين در سال .  است

تجاري سازي شده يعني ذرت، سويا، كلزا، پنبه و بـه بـاالتـريـن           
 98بطـوري كـه بـيـش از             .  ميزان سطح زير كشت خود رسيدند

درصد گياهان تراريخته توليدي در دنيا شامل اين محصوالت مـي  
پيش بيني مي شود كه سـطـح زيـر كشـت مـحـصـوالت              .  باشند

همزمـان  .  ميليون هكتار برسد 200به حدود  2015تراريخته تا سال 
با توسعه علم و فناوري، توليد گياهان تراريخته در واقـع انـقـالب      

كـابـرد   .  سبز ديگري در عرصه كشـاورزي ايـجـاد كـرده اسـت           
محصوالت حاصل از فناوري نوين در دنيا بويژه در كشورهاي در   

اي جهت رفع فقر � حال توسعه، چشم انداز روشن و اميدوار كننده
كـه     2015است، بطوري كه در سـال      �  و گرسنگي ترسيم كرده

سال هدف جامعه حهاني براي حل بحران غذايي و كاهش فقـر و    
 . گرسنگي است، بدون تراريخته ها امكان پذير نيست

 
 

توقف توليد محصوالت تراريخته در داخل كشور و 

 !واردات آنها 

 به نقل از خبرنامه تراريخته

 

 
 
 
 

 
 
 
 

كشور ما، يكي از بزرگ ترين مصرف كنندگـان روغـن و دانـه          
درصد نياز داخلي خود را از طريـق   90هاي روغني است، بيش از 

كند كه اگر اين ميزان در داخل كشور سـرمـايـه     واردات تامين مي
. انجامـد  گذاري شود، به خودكفايي در زمينه توليد دانه روغني مي

با توجه به اين كه بخش عمده اي از روغن مورد نيـاز كشـور بـه        
شود و ساالنه بـخـش زيـادي از ايـن              صورت وارداتي تامين مي

محصوالت وارداتي، از بزرگ ترين كشور هاي تـولـيـد كـنـنـده         
 .محصوالت تراريخته انجام مي گيرد

 3طبق آمار اعالم شده از شبكه صنايع غذايـي ايـران، بـيـش از             
ميليون تن در سال دانه روغني، روغن خام و كنجاله وارد كشـور      

. ميليارد دالر ارز از كشور خارج مي شـود    5/2مي شود و بيش از 
درصدي روغن به كشور، بيـشـتـريـن دانـه         90با توجه به واردات 

 درصد از تركيب واردات 1/90روغني وارد شده مربوط به سويا با 
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الزم به ذكر است كه در گمرك ايـران،    .  اعالم شده است
بيماري بررسي مي شود و شـرايـط        9واردات سويا از نظر 

اما هيج بررسـي و    .  شود قرنطينه اي در مورد آنها لحاظ مي
برنامه خاصي در مورد وضعيت تراريختگي آنـهـا وجـود        

ولي نكته اين است كـه    ).  كه خيلي هم خوب است( ندارد 
ها و مصرف آنها مشـكـلـي       در حالي كه واردات تراريخته

كند علت توقف توليد اين محصوالت در كشور  ايجاد نمي
 با چه مدركي قابل توجيه است؟ 

با توجه به آزمايشات انجام شده برروي دانه هاي سـويـاي     
وارداتي، تراريختگي دانه هـاي سـويـاي وارداتـي از دو             

مـدعـيـان و      .  كشور كانادا و پاراگوئه به اثبات رسيده است
مخالفان توسعه فناوري مهندسي ژنتك در كشاورزي ايران 
كه بخش عمده آنها در بين مديران ميانـي وزارت جـهـاد        
كشاورزي قرار دارند معتقدند كه حقوق مصرف كـنـنـده      
مهم است كه همين طور هم هسـت، بـا ورود گـيـاهـان              

شـود   تراريخته عمال حقوق مصرف كننده ناديده گرفته مي
اما براي توليد اين محصوالت حـقـوق مصـرف كـنـنـده             

در حالي كه توليد ايـن مـحـصـوالت در         !  اهميت مي يابد
راستاي افزايش كيفي و كمي گياهان و با هدف سـالمـت     
ماده غذايي، در دنيا در حال افزايش است و بـا تـوجـه بـه         
نتايج بدست آمده كه دليل بر ورود سوياي تراريـخـتـه بـه       
كشور است، توليد محصوالت تراريخته در داخـل كشـور     

 .بايد به طور جدي مورد بررسي قرار گيرد
 
 

هاي علمي در شوراي  انتصاب نماينده انجمن
 ملي ايمني زيستي

 
 سايت مركز اطالعات بيوتكنولوژي

 
 
 
 
 

طي حكمي از سوي دكتر محمود احـمـدي نـژاد؛ دكـتـر          
هاي ايـمـنـي زيسـتـي و             مختار جاللي عضو ارشد انجمن

بيوتكنولوژي كشور به عضويت شوراي ملي ايمني زيستـي  
اين انتصاب بر اساس ماده سه قـانـون مـلـي         .  منصوب شد

هـاي     ايمني زيستي و به دنبال معرفي وي از سوي انـجـمـن   
علمي ايمني زيستي؛ بيوتكنولوژي و ژنتيك كشور و تاييـد  

اگـرچـه   .  وزارت علوم تحقيقات و فناوري صورت گرفـت 
صدور اين حكم بيش از دو سال به طول انجاميد و موجب 
تعويق دوساله در تمكين به قانون شد اما انجـمـن ايـمـنـي        
زيستي و مركز اطالعات بيوتكنولوژي ايران از ايـن اقـدام     

از  تقدير كرده ضمن تبريك اين انتصاب به دكتر جـاللـي    
هاي علـمـي وزارت عـلـوم          دبير محترم  كميسيون  انجمن

تحقيقات و فناوري ؛ معاون محترم پژوهشي اين وزارت و   
رئيس محترم دبيرخانه شوراي ملي ايمنـي زيسـتـي بـراي         

 .پيگيري صدور اين حكم تشكر و قدرداني مي كند
 تـريـن مـتـخـصـصـيـن              دكتر مختار جاللي از سـرشـنـاس   

مهندسي ژنتيك كشور بوده و هم اكنون رياست انـجـمـن      
 وي داراي   .  ژنــتــيــك كشــور را نــيــز بــر عــهــده دارد             

بـراي   . سوابق تدريس و مقاالت منتشر شده زيـادي اسـت      
اطالع خوانندگان از برخي ديدگاه هاي اين پژوهشگر برتر 

وي كه در خبرگزاري مهـر درج     2/12/87مصاحبه مورخ 
شده است را با توجه به اهميت آن در انتهاي هميـن خـبـر      

 . ارايه مي كنيم
تمرد مستمر وزارت امورخارجه در انتقـال كـانـون مـلـي          

موضوع ماده يازده قانون ايمنـي زيسـتـي بـه         )  مرجع ملي( 
وزارت جهاد كشاورزي در اين مورد؛ عدم تشكيل مرتـب  
شوراي ملي ايمني زيستي؛ عدم تصويب آيين نامه اجرايـي  

هاي علـمـي در      قانون ايمني زيستي؛ عدم مشاركت انجمن
سازي و اجرا و در نهايت اسـتـمـرار     مراحل مختلف تصميم

ناشايسته ساالري در مديرت بيوتكنولوژي كشور بـه ويـژه     
هاي جهاد كشاورزي و علوم و تحقيـقـات و      در وزارتخانه

فناوري از مشكالت پيش روي اجراي قانون ايمني زيستـي  
تواند مـوجـب      هاي علمي مي انتصاب نماينده انجمن.  است

 اصالح روند امور و نيل به اهداف توسعه علمي كشـور در   
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 . اين حوزه شود
متن كامل حكم دكتر محمود احمدي نـژاد بـديـن شـرح         

 :است
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 جناب آقاي دكتر مختار جاللي جواران
ماده )  2(قانون ايمني زيستي و تبصره       )  3(در اجراي ماده     

مجلس شوراي اسالمي و بنا        26/5/1388ياد شده مصوب     
به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به موجب اين          
حكم و براي مدت چهار سال به عضويت شوراي ملي                

 .ايمني زيستي منصوب مي شويد
اميد است با توكل به خداوند متعال و همكاري ساير                   
اعضاي محترم آن شورا در انجام وظايف محوله موفق               

 .باشيد
  محمود احمدي نژاد

 رييس جمهوري اسالمي ايران

 

محيط : اهللا مكارم شيرازي فتواي حضرت آيت
باني كه براي دفاع از خود مرتكب قتل شود، 

 !جرمي مرتكب نشده است
 

 به نقل از خبرگزاري ايرن

حضرت  آيت اهللا مكارم شيرازي در  پاسخ به اسـتـفـتـايـي      
بان از خود در برابر متخلفين مسلـح كـه      درباره دفاع محيط

اند چنين فردي كـه بـه قصـد         منجر به قتل شود، پاسخ داده
دفاع از خود مرتكب قتل شده باشد، جرم و گناهي مرتكب 

 .نشده است
متن اين استفتا و پاسخ حضرت  آيت اهللا مكـارم شـيـرازي      

 :مرجع تقليد مقيم قم به شرح زير است
هـاي مـلـي و         اگر شخصي در حين دفاع از سرمايه:   سوال

طبيعي كشور كه شغل و حرفه او است، در درگـيـري بـا          
انـد، در     متخلفيني كه مسلح بوده و به روي او آتش گشوده

دفاع از جان خود، مرتكب قـتـل شـود، حـكـم آن فـرد               
 “چيست؟

در فرض سوال كه به قصـد    :  پاسخ آيت اهللا مكارم شيرازي
 .دفاع از خود چنين كرده مرتكب جرم و گناهي نشده است

اسد تقي زاده، محيط بان اداره كل محيط زيسـت اسـتـان       
هنگام  1386كهگيلويه و بوير احمد متهم است كه در سال 

 5محافظت از حيات وحش منطقه حفاظت شـده دنـا بـا            
شكارچي مسلح درگير شده و در زد و خورد پيـش آمـده     

سـال پـيـش         4او از     .  يكي از شكارچيان كشته شده است
خانواده تقـي زاده و اداره        .  برد تاكنون در زندان به سر مي

كل محيط زيست، قتل فرد شـكـارچـي را غـيـرعـمـدي              
 .دانند مي

پور ،دادستان عمومي و انقالب يـاسـوج      سيدمحمد موسوي
حكم قصاص محيط بان دنا به تـايـيـد ديـوان         :  گفته است 

پـور     محمد موسوي.  عالي كشور رسيده و آماده اجرا است
، ) اعدام بـا طـنـاب دار       ( گفته علت تأخير در اجراي حكم 

هاي سازمان محيط زيست و افراد نيكوكار براي  ادامه تالش
 .گرفتن رضايت اولياي دم مقتول است

اين پرونده در دادگاه كـيـفـري      :  ايسنا به نقل از وي نوشت
استان كهگيلويه و بويراحمد رسيدگي اولـيـه شـد و ايـن           

متهم پرونده حكم قصـاص و      ”زاده اسد تقي»دادگاه براي 
اين حـكـم در     :  وي افزود.  اعدام با طناب دار را صادر كرد

 ديوان عالي كشور نقض شد و اين مرجع قضايي پرونده را  
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كه دادگاه    به شعبه هم عرض ارجاع كرد، اما به دليل اين            
هم عرض در اين استان وجود نداشت پرونده به                       

ترين شعبه يعني دادگاه كيفري استان فارس ارجاع           نزديك
 .داده شد
ها بيانگر وقوع تيراندازي در هنگام مأموريت                 گزارش

كاري اين محيط بان است و او بر اساس مجوزهايي كه در             
اختيار داشته با شكارچيان يك كل وحشي درگير شده              

به نوشته سايت خبرآنالين، عالوه بر تقي زاده، يك          .  است
محيط بان ديگر هم در رابطه با يك پرونده مشابه در انتظار            

كند در سي     اين سايت اضافه مي   .اجراي حكم اعدام است   
سال گذشته بيشتر از يكصد محيط بان حين انجام وظيفه              

صدور حكم اعدام براي تقي زاده،                 .اند   كشته شده  
هاي زيادي در شهرهاي مختلف ايران به دنبال               اعتراض

در اين ميان، برخي از نمايندگان مجلس از              .داشته است 
محمد رضا  .  اند  تالش براي توقف اجراي حكم خبر داده        

تابش، رييس فراكسيون محيط زيست مجلس در واكنش به  
تائيد حكم اعدام محيط بان منطقه حفاظت شده دنا گفته             

بايد .  اين موضوع را در مجلس پيگيري خواهيم كرد       :  است
بررسي كنيم كه براي پشتيباني از اين محيط بان قانوني در             

او گفته مجريان قانون بدون شك        .  نظر گرفته شده يا نه      
مثل مأموران نيروي انتظامي يا       .  هاي قانوني دارند     پشتوانه

اما .  هاي قانوني دارند    سپاه كه در حين اجراي قانون پشتوانه      
بايد بررسي كنيم كه آيا براي محيط بانان هم اين                      

 .هاي قانوني در نظر گرفته شده است يا نه پشوانه
رييس فراكسيون اصالح طلبان مجلس با تأكيد بر رعايت            
مالحظات افزوده بايد به نحوي باشد تا خدشه و خللي در             
كار مأموراني كه در اين مناطق سخت در حال انجام وظيفه           

كنند، به    هستند و از ميراث طبيعي كشور پاسداري مي             
اي نشود كه دست كسي در عرصه            به گونه . وجود نيايد 

طبيعت و حفظ ميراث طبيعي به كار نرود و مأموران ديگر             
. انگيزه الزم را براي دفاع و پاسداشت طبيعت نداشته باشند          

تواند تخريب وسيع محيط       بي توجهي به اين موضوع مي       
 .زيست را به دنبال داشته باشد

از سوي ديگر علي سميعي سرپرست دفتر حقوقي سازمان           
: حفاظت محيط زيست هم به خبرآنالين گفته است                

ها براي گرفتن رضايت از خانواده مقتول همچنان              تالش
ادامه دارد و اين اميد وجود دارد كه خانواده مقتول كه                 
اجحاف بزرگي در حقشان روا شده محيط بان سازمان               
محيط زيست را كه هيچ تعمدي در ارتكاب قتل نداشته              

سال اخير اين     10وي ادامه داده كه در      . موردعفو قرار دهند  
بيستمين موردي است كه دو طرف در درگيري كشته                

اسماعيل كهرم پدر علم محيط زيست ايران هم            . اند  شده
معتقد است اگر اسعد اعدام شود ديگر محيط بانان هيچ               

اي براي حمايت و حفاظت طبيعت و حيات وحش             انگيزه
ايران ندارند و حتي يك تكه از طبيعت مملكت باقي                  

به گفته او، جاي تعجب است كه در مملكت ما            . ماند  نمي
براي محيط باني كه به خاطر وظيفه شناسي حكم اعدام               
تعيين شود در حالي كه در ديگر كشورها به خاطر اين                 

 .وظيفه شناسي ممكن است به او مدال افتخار بدهند
ساله وظيفه شناس      27كهرم افزوده اگر اين محيط بان           

محيط بان ديگر چه درسي          700هزار و      2اعدام شود    
خواهند گرفت آيا غير از اين است كه ديگر اجازه برخورد           

: دهند؟ وي افزود    با هيچ شكارچي متخلفي را به خود نمي        
پيش از اين نيز در دوره رياست خانم ابتكار در سازمان                
محيط زيست هنگامي كه يك محيط بان با يكي از افسران            
متخلف نيروي هوايي درگير شده بود تا مرحله استيذان              
حكم قصاص او پيش رفت و در آن مرحله بود كه                     
توانستند رضايت خانواده مقتول را گرفته و آن محيط بان             

شود در ايران حدود سه       گفته مي . را از قصاص نجات دهند    
هزار محيط بان مشغول به كار هستند كه طبق اعالم                    

ميليون هكتار مناطق حافظت      13كارشناسان ، در مقايسه با       
شده اين كشور، شمار محيط بانان، بسيار كمتر از                      

عالوه بر كمبود شمار محيط        . استاندارهاي جهاني است   
بانان، نداشتن وسايل و تجهيزات كافي و مهتمر از آن،                

 هاي قانوني الزم، از ديگر مشكالت كار                       حمايت
  .در ايران استمحيط بانان 
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ورود شوراي شهر در موضوع سالمت محصوالت 
باقيمانده آفت كش ها در محصوالت /غذايي

 كشاورزي بيش از حد مجاز است
 

 تهيه و تنظيم نغمه عبيري
 

حسين صفايي  )  1390مهر    13مورخ  (به گزارش همشهري    
بار در شوراي شهر      مدير عامل سازمان ميادين و ميوه و تره       

تهران حاضر شد تا گزارشي از عملكرد يك سال گذشته            
و حسن اجراي مصوبه ساماندهي ارتقاي كيفيت                    

در :  وي در گزارش خود گفت       .  محصوالت ارائه كند   
ميليون   2تا كنون از      75ايران مصرف كود شيميايي از سال  

دهنده افزايش دو برابري       ميليون تن رسيده كه نشان       4به  
هاي اوليه از نتيجه پايش توسعه         گزارش:  وي گفت .  است

هاي برداشت شده در          پزشكي از نمونه       تحقيقات گياه  
فروردين ماه گذشته در اكثر محصوالت پايش شده نشان          

ها در حد مجاز و بيش از          كش  دهد كه باقيمانده آفت     مي
محصوالت توليدي در   :  صفايي ادامه داد  .  مجاز بوده است  

هاي برگي از ميزان آلودگي بيشتري          ها و سبزي     گلخانه
نسبت به محصوالت مزرعه برخوردارند و همچنين                
باقيمانده سموم محصوالت انبار شده كمتر از محصوالتي         

مدير عامل سازمان    .   شود  است كه مستقيم عرضه مي       
بار با اشاره به خالء قانوني پايش شيمياي          ميادين ميوه و تره   

: محصوالت وارداتي عرضه شده در ميادين بيان داشت            
هاي شيميايي در محصوالت وارداتي اتفاق        بررسي آالينده 

افتد كه اين موضوع بايد با ابالغ قانون مصوب اجرايي            نمي
اكنون با مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران            شود اما هم   

تعيين و ارتقاي سطح سالمت و كيفيت محصوالت زراعي         
گفتني است كه يكي    .   و پروتئني داخلي در حال اجراست     

هاي كاهش مصرف سموم استفاده از              از مهمترين راه    
بذرهاي تراريخته است كه داراي صفات مقاوم به                   

ايران از اولين پيشگامان در اين       .  ها و آفات هستند     بيماري
عرصه بوده است و بذر برنج تراريخته مقاوم به كرم                  

اين محصول كه تمامي      ”خوار برنج را توليد كرده         ساقه

مراحل آزادسازي را با موفقيت طي كرده است هم اكنون           
هاي برخي مديران مياني        ورزي  ها و غرض     با مخالفت 

وزارت جهاد كشاورزي در انبار متروكه اي در رشت               
دانشمندان و محققان ايراني با        .   بالاستفاده مانده است   

تالش  فراوان  در  زمينه توليد محصوالت تراريخته قدم              
اين .  اند   اند و به نتايج بسيار مطلوبي رسيده                 برداشته

درحاليست كه مديران مياني تنها با مصرف محصوالت            
تراريخته توليد داخل مشكل دارند و به ميزان واردات و              
مصرف محصوالت تراريخته خارجي هيچ واكنشي نشان         

 .  دهند نمي
 

خانم مهندس سميرا كهك  : توديع و معارفه
 مسئول جديد دبيرخانه انجمن ايمني زيستي شد  
انجمن ايمني زيستي ضمن تقدير و تشكر از زحمات خانم          
مائده فيض بخش، خانم سميرا كهك را به عنوان مسئول            

 خانم مهندس مائده     .  جديد دبيرخانه  انجمن برگزيد         
ماه مسئوليت سازمان دهي به امور          6بخش به مدت      فيض

ايشان فرد پرتالش و      .مربوط به انجمن را برعهده داشتند      
مستعدي براي انجام اين مسئوليت بودند و در مدت                  

رئيس .  همكاري ايشان با انجمن بسيار خوش درخشيدند        
انجمن ايمني زيستي، دكتر قره ياضي كميته اي را جهت            
انتخاب مسئول دبيرخانه انجمن از بين متقاضياني كه                
درخواست خود را به دنبال درج آگهي استخدام به موقع            

در نهايت خانم مهندس     .  ارسال كرده بودند، تعيين كرد      
. سميرا كهك به عنوان مسئول جديد انجمن انتخاب شدند        

كليه داوطلبان از كيفيت هاي علمي و شايستگي هاي                
. بااليي برخوردار بودند كه كار انتخاب را مشكل مي كرد         

خانم مهندس سميرا كهك فارغ التحصيل كارشناسي             
ارشد اصالح نباتات و عضو انجمن استعدادهاي درخشان          

با توجه به هوش و توانايي ايشان،          .  دانشگاه زنجان است   
 اميد است به زودي با قبول مسئوليت جديد شاهد                     

هاي روز افزون انجمن ايمني زيستي در كنار                موفقيت
 .با آرزوي موفقيت براي هر دو بزرگوار. ايشان باشيم
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 توليد سوخت از جلبك هاي سبز
  مركز اطالعات بيوتكنولوژي

 
قيمت باالي نفت و نگراني در مورد وضعيت اقتصادي و محيط                

ها به سمت استفاده از نفت مشتق شده از              زيست باعث شده نگاه    
هاي فسيلي معطوف      ها به عنوان جايگزيني براي سوخت          جلبك

سوختي ديگري نيازمند     ها يا هر منبع زيست       شود، پرورش جلبك  
دهد انتخاب درست     البته مطالعات جديد نشان مي    . آب فراوان است  

ها را    ها، مقدار آب مورد نياز جهت رشد جلبك         مكان رشد جلبك  
ها   ادعا شده است كه چنانچه كشت جلبك       . دهد  شديدا كاهش مي  

درصد   17توان تا     از نظر ميزان مصرف آب معقول به نظر برسد، مي         
 . از واردات نفت اياالت متحده در بخش حمل و نقل را كاهش داد

 
 
 
 
 

به      Pacific Northwestمحققان بخش انرژي البراتوار ملي       
ترين و      ها در آفتابي       اند كه چنانچه جلبك         اين نتيجه رسيده    

ترين مناطق آمريكا همچون سواحل خليج كه از جنوب               مطلوب
هاي آب شيرين شمال آمريكا قرار گيرند            شرقي دريا و درياچه    

اخيرا در  .  رسد  كشت شوند، ميزان آب مورد نياز به حداقل مي             
ها به سوژه داغ روز بدل            ها جلبك   سوخت  بحث توليد زيست   

كس تا امروز به جزئياتي نظير اين كه آمريكا                اند، اما هيچ     شده
گنجايش توليد چه مقدار جلبك را دارد و براي كشت آن به چه                

مارك .  مقدار زمين و آب نياز دارد، توجهي نكرده بود                     
اين تحقيقات  :  گويد  ويگمرست، يكي از محققان اين البراتوار مي       

دهي بهتر به اين       اي مورد نياز براي جهت       برآوردهاي اوليه و پايه    
سياستمداران و محققان به دليل توليد كمتر         .  بحث را فراهم آورد    

هاي   ها نسبت به سوخت     سوخت  اي و انتشار زيست     گازهاي گلخانه 
 50از    كمي بيش   2009در سال    .  مندند  فسيلي به اين بحث عالقه      

. درصد نفت مصرفي در اياالت متحده از محل واردات بوده است            
هاي مصنوعي    هاي باز، آب شور و درياچه          ها در تاالب     جلبك

مسقف قابل رشد هستند، اما تمركز محققان روي توليد جلبك در             
هاي طبيعي است، چرا كه امروزه بيشتر جلبك تجاري توليد          درياچه

براي اين كار محققان يك پايگاه      .  هاي طبيعي است    شده در درياچه  
هاي مجاور را به لحاظ جمعيت،               داده جامع ملي كه ايالت         

. هاي قابل استفاده آناليز كرده بود ايجاد كردند          توپوگرافي و زمين  

ها به    هاي مناسب رشد جلبك با استفاده از اين بانك اطالعاتي مكان
هايي كه    ها و جلگه    مناطقي همچون دشت  .  شد  راحتي مشخص مي  

شد از اين     دور از شهرها بوده و به منظور كشاورزي استفاده نمي            
سال  30در قدم بعد محققان اطالعات مربوط به                .  قبيل بودند  

آوري كردند تا به كمك آن ميزان نور                   هواشناسي را جمع    
ها براي فتوسنتز الزم دارند و همچنين مقدار           خورشيدي كه جلبك  

هاي   اين اطالعات در كنار مدل     .  ها مشخص شود    گرماي درياچه 
ها در شرايط ياد شده باال        بيني ميزان رشد جلبك     رياضي براي پيش  

هاي مشخص شده هر       داد تا بدانند در مكان       به محققان اجازه مي    
صرفنظر از آب شيرين مورد       .  كند  ساعت چقدر جلبك رشد مي      

سوخت     منابع زيست ها مزاياي متعددي نسبت به ديگر          نياز، جلبك 
برابر   80ها هر سال در يك هكتار زمين          به عنوان مثال جلبك   .  دارند

كنند، همچنين برخالف ذرت و سويا        بيش از ذرت روغن توليد مي     
ها   جلبك.  شوند  اي براي انسان محسوب نمي       منابع غذايي گسترده  

ها قادر    جلبك.  اندازند  اكسيدكربن به جو را به تاخير مي         ورود دي 
هاي معمول آب هستند،       به هضم نيتروژن و فسفر كه از آالينده           

ها قادر به رشد حتي در         باشند و اين به آن معناست كه جلبك           مي
هاي شهري هستند، هنگامي كه شما به دنبال يك منبع            آب فاضالب 

شايد .  كند  سوخت زيستي هستيد، آب نقش بسيار مهمي ايفا مي            
گفتني است  .  حل پازل انرژي جهاني باشند       ها بخشي از راه     جلبك

اي را هم پژوهشگران ايراني در سازمان                   تحقيقات گسترده  
هاي علمي و صنعتي و پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي         پژوهش

 . اند ها با مقاصد مختلف انجام داده براي توليد جلبك

 

 برنج تراريخته طارم مواليي مناسب براي 
 باكتري هاي ريزوسفر شاليزارها

 بنفشه درويش روحاني: تهيه و تنظيم

با توجه به افزايش روز افزون جمعيت جهان توجه به امنيت غذايي             
امروزه علم  . ها پر رنگ تر از هميشه مي شود              و سالمت انسان   

مهندسي ژنتيك مخصوصا در زمينه كشاورزي خيلي اهميت دارد           
چرا كه در حال حاضر بحران كمبود مواد غذايي بسياري از                     

هرچه به سوي آينده پيش مي       . كشورهاي جهان را تهديد مي كند      
رويم با محدود شدن منابع اين بحران بيشتر زندگي بشر را تحت                
تاثير قرار مي دهدو اگر بدون تدبير در استفاده از آن ها عمل كنيم               
شايد بتوان گفت براي نسل هاي آينده منابع در دسترس ما جزيي از 

در زمينه امنيت غذايي و        . كتاب ها و  داستان ها خواهند شد             
سالمت هم نياز به توليد گياهاني است كه مقاوم به آفات و                       
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ها باشندتا عالوه بر افزايش عـمـلـكـرد بـاعـث كـاهـش              و بيماري 
همـه ايـن مـوارد        .  مصرف سم ها و آفت كش هاي شيميايي شوند
براي ايـجـاد ايـن        .  سبب به مخاطره افتادن سالمت انسان مي شوند

اهداف روش هاي كالسيك و سنتي اصالح گياهان نمي توانند بـه    
زيـرا ايـن     .  تنهايي جوابگوي نياز جمعيت رو به رشد جهان بـاشـنـد   

روش ها عالوه بر اينكه نيازمند زماني نسبتا طوالني هستنـدبـه طـور      

دقيق هم نمي توانند هدف يا اهداف مورد نظـر رابـر روي گـيـاه           
حال اينكه با كمك مـهـنـدسـي ژنـتـيـك  و                .  هدف اعمال كنند

در مـهـنـدسـي     .  بيوتكنولوژي نوين مي توان به اين مهم دست يافت
با وجود فوايد بسيـار زيـاد ايـن        .  ژنتيك تنها ابراز تغيير كرده است

علم براي بشر طبق روال مرسوم براي هر فناوري جديد و نـو عـده       
اي مالحظاتي را ابراز مي كنند و هميشه افرادي براي مخالـفـت بـا      

دانشمندان اين علم تدابيري را هم اتخاذ .  پيشرفت علم حاضر هستند
كرده اند كه در حيطه علم ايمني زيستي است و استراتـژيـي بـراي      
مقابله با خطرات احتمالي اين گونه  محصوالت در اين علم وجـود  

يكي از اين مالحظات ابراز شـده در مـورد تـاثـيـر كشـت               .  دارد
محصوالت تراريخته مقاوم به آفات بر روي مـيـكـروفـلـور خـاك         

بر اساس تحقيقي كه آقاي جوان بر روي بـرنـج تـراريـخـتـه         .  است
 cry1Abايراني انجام داده است، مشخص شده است فراورده ژن 

كه تحت كنترل پيشبري اختصاصي به برنج منتفل شده و به هـمـيـن    
ــاه                               ــي ــز گ ــب ــت س ــاف ــه ب ــدود ب ــح ــان ژن م ــي ــب ب ــب  س

كشـت ايـن بـرنـج         .  مي شود از ريشه به خاك منتقل نـمـي شـود     
تراريخته نه تنها به باكتري هاي ريزوسفر آسيبي نمي رساند بلكه در 
مقايسه با شاهد غير تراريخته موجب رشد و ازدياد آن ها هـم مـي       

بر اين اساس به وسيله جلوگيري از حمله و طغيان كرم سـاقـه   .  شود
خوار برنج و دستابي به عملكرد باال و محصولي با كيفيت مي تـوان  
از هدر رفتن نيرو و انرژي انسان و منابع در دسترس جلوگيري كرد 

هـمـچـنـيـن      .  و اين نوعي صرفه جويي اقتصادي در بلند مدت است
نيازي به استفاده از آفت كش نيست كه اين خود عالوه بر اهمـيـت   
سالمت انسان و محيط زيست از لحاظ اقتصادي مقرون بـه صـرفـه      

 . است

برگزاري چهارمين جشنواره فناوري نانو توسط 
  ستاد فناوري نانو

 مهرناز انتصاري: تهيه و تنظيم

قرن بيست و يكم، قرن فناوري نانو، قرن سالمتي، صرفه جـويـي و     
در حقيقت كاربرد فناوري نانو از كـاربـرد     .  آرامش ناميده مي شود

نانوفناوري علم، فن يا هنر به كارگيري .  عناصر پايه نشات مي گيرد
ذرات درمقياس نانو و دربرگيرنده طيف وسيعي از فناوري هاي نـو  

بهره گيري از خواص ماده در مقياس نانو، نويد بخش فوايـد  .  است
و منافعي است كه موجب تحوالت اساسي در زندگي انسـان مـي       

در همين راستا توسعه فناوري نانو در كشور نيز به عنوان يكي .  شود
از فناوري هاي اولويت دار در افق چشم انداز بيست سـالـه نـظـام         

چهارمين جشنواره توانمندي هاي نانو در مهر ماه .  مطرح شده است
امسال با حضور حضور فعاالن عرصه نانو از جمله مـتـخـصـصـان،        
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، آزمايشگاه ها، نـهـاد هـاي دولـتـي و              
 شركت هاي بزرگ و كوچك در محل دائمي نـمـايشـگـاه هـاي          
بين المللي تهران با هدف توليد ثروت و بهبود زندگي مردم برگزار 

 . شد
 ستاد ويژه فناوري نانو

ستاد ويژه توسعه فناوري نانو با هدف توجه جدي به فناوري نانو و   
برنامه ريزي براي توسعه آن به صورت رسمي و با ساختار فعلي در   

تصويب اهداف، راهبردها و سيـاسـتـهـاي     “ .  تشكيل شد 1382پاييز 
تـقـسـيـم     ” ،” هاي ملي توسعه فناوري نـانـو دركشـور        كالن و برنامه

هاي بخشي و هماهـنـگـي     ها و تعيين مأموريت وظايف كلي دستگاه
نظارت عالي بر تحقق اهداف “ و ” آنها در قالب برنامه بلندمدت ملي

را مي توان به عنوان مهمترين و اساسي ترين وظايف در ” ها و برنامه
ستاد ويژ فناوري نانو بـا هـدف       .  نظر گرفته شده براي ستاد دانست

شناخت پتانسيل هاي تحقيقاتي و صنعتي، تقويت هـمـكـاري بـيـن        
صنعت و دانشگاه نفوذ فناوري هاي توسعه يافته نـانـو در صـنـايـع          
موجود، زمينه سازي براي حضور شركت هاي نانو در بـازار هـاي       
بين المللي، ارتقاي دانش عمومي در حوزه فناوري نـانـو از سـال          

.  تا كنون اقدام به برگزاري جشنواره فناوري نانو كرده اسـت  1387
در    1387اولين نمايشگاه توانمندي هاي ملي نانو، مـهـرمـاه سـال         

. بـرگـزار شـد     )  سالن حجاب(مركز آفرنيش هاي فرهنگي و هنري 
برپايي بخش آموزش عمومي نانو و حضور نهاد هـاي دولـتـي در        
 نمايشگاه از تـجـربـيـات سـتـاد در بـرگـزاري نـمـايشـگـاه اول                       

 . توانمندي هاي فناوري نانو بود
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در محـل مصـالي      1388دومين جشنواره و نمايشگاه در آبان سال 
براي اولين بار بخشي با عنوان بـخـش   .  برگزار شد)  ره( امام خميني 

ويژه صنعت ايجاد شد كه در آن مديران و متخصصان صـنـايـع بـا       
حـوزه     6كاركرد اين فناوري آشنا شدند و كاربرد صنعتي نانو در   

پزشكي، نساجي، نفت و انرژي، ساختمـان، كشـاورزي و       ( صنعتي 
معرفي و سمينارهـاي تـخـصـصـي كـابـرد            )  مواد غذايي و خودرو

حوزه تخصصي با حضور صنعتگران مـدعـو،      6فناوري نانو در اين 
راه اندازي سايت اختصاصي جشنواره براي انجام امـور  .  برگزار شد

اطالع رساني و ثبت نام، فروشگاه محصوالت نانـو و اخـتـصـاص         
بخشي از نمايشگاه به شركت هاي خدمات توسعه فناوري با عنـوان  
كريدور خدمات توسعه فناوري تا بازار و بخشي به شـركـت هـاي      
سازنده تجهيزات نانو و نمايش دستاوردهاي علمي دانشجويي نـيـز     

با تجربه بـرگـزاري دو سـال           .  هاي جشنواره دوم است از نوآوري
سـومـيـن جشـنـواره و          1389نمايشگاه فناوري نانو، ستاد در سـال    

 نمايشگاه را در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار 

 
مسابقه هنر و فناوري نانو، راهروي آشنايي با فناوري، مستنـد  .   كرد

سازي نمايشگاه، ايجاد نمايشگاه مجازي و دسته بندي شركت هاي 
بـخـش سـازنـدگـان           10صنعتي بر اساس حوزه هاي صنعتـي در      

تجهيزات، خودرو، آب و محيط زيست، سـالمـت و بـهـداشـت،            
ساختمان، كشاورزي و بسته بندي، نانو مواد، نساجي، نفت و صنايع 
وابسته، بازرگاني، از برنامه هاي جديد جشنواره و نمايشگـاه سـوم     

چهارمين جشنواره فناوري نانو نيز مهر ماه امسال هـمـزمـان بـا       .  بود
بـرگـزار    (Asia Nano Forum)هشتمين مجمع آسيايي  نانـو    

كارگاه  11در خالل برگزاري چهارمين جشنواره فناوري نانو، .  شد
 . تخصصي برگزار شد

 مراسم تجليل از برترين هاي نانو                              
مراسم تجليل از برترين هاي نانو همزمان با جشن ميالد امام رضا در                                                               

اين مراسم به منظور ارزيابي و                                  .     پايان روز چهارم نماشگاه انجام شد                                
رتبه بندي نهادهاي موثر در توسعه علم، فـنـاوري و صـنـعـت در                                                                                  
 راستاي چشم انداز، اهداف و برنامه هاي سند راهبرد آينده فنـاوري                                                                 

 

 
.   شود     نانو، توسط ستاد ويژه فناوري نانو به صورت ساالنه برگزار مي                                                        

تا كنون پنج دوره از اين جشنواره برگزار شده است و اين دوره از                                                                  
هاي نانو است كـه مـربـوط بـه                                                جشنواره، ششمين جشنواره برترين                             

  1389هـايـي اسـت كـه در سـال                                                         معرفي دستاوردها، افراد و نهاد                             
اين جشنواره بـا هـدف                                  .     بيشترين فعاليت و دستاورد ها را داشته اند                                        

ايجاد رقابت در بين نهادهاي فعال حوزه فناوري نانـو، سـوق دادن                                                                          
حركت نهادها در جهت برنامه هاي ستاد، همسو سازي فعاليت ها و                                                           

ارزيابي مـحـصـوالت و                               .     شود     افزايي دستاورد نهادها برگزار مي                                هم  
هاي توسعه داده شده در زمينه نانو، يكـي از بـخـش هـاي                                                                            فناوري      

در ايـن بـخـش،                              .     جشنواره برترين هاي فناوري هاي نـانـو اسـت                                                       
 مــحــصــوالت و فــنــاوري هــايــي ارزيــابــي مــي شــونــد كــه                                                                                                     

 ارتباط آنها با فناوري نانو به تاييد ستاد ويژه توسعه فناوري نانو                                                               
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ــهــا ســه فــنــاوري بــه عــنــوان                                                                                                                   ــيــن آن  رســيــده اســت و از ب
فناوري هايي كه در ايـن                              .     شود     انتخاب مي         ”     فناوري هاي برگزيده                  “     

 گــيــرنــد، عــالوه                                       مــرحلــه مــورد بــررســي قــرار مــي                                                                        
بر تاييد ارتباط محصول با فناوري نانو، مقوله توليد داخل بـودن و                                                                          
عدم تاثير سوء محصول بر سالمت نيز مورد بررسي قـرار گـرفـتـه                                                                           

برترين دستاورد پژوهشي و توليدي نـانـوتـكـنـولـوژي در                                                                      .     شود     مي  
ــره                                                                                      ــر قـ ــتـ ــط دكـ ــوسـ ــال تـ ــواره امسـ ــنـ ــي                      جشـ ــاضـ  يـ

دكـتـر            .       پژوهان خاورميانه دريافـت شـد                                      به نيابت از شركت زيست                     
ياضي رئيس انجمن ايمني زيستي مسئوليت واحـد پـژوهـش و                                                                     قره   

فناوري برتر انتخاب شـده                               .     دار است         توسعه اين شركت را نيز عهده                          
 مربوط بـه تـولـيـد نـانـو جـاذب زئـولـيـتـي اتـيـلـن بـود كـه                                                                                                                               
منظور خنثي سازي گاز اتيلن و جلوگيري از فساد زود رس ميوه ها                                                            

اين فناوري هـم اكـنـون                                  .     شود     و محصوالت كشاورزي استفاده مي                           
هاي كشـور و                     موجب كاهش ضايعات پس از برداشت در سردخانه                                        

 . توسعه صادرات اين قبيل محصوالت شده است                                    

 
 

ساخت حسگرهاي بسيار سريع براي شناسايي عوامل                                            
 بيماري زا           

 سرويس خبري بيوتكنولوژي                      
 

مهندسين در تالش براي دستيابي به روشي جهت شناسايي عـوامـل                                                             
زيستي خطرناك، موفق به ساخت دستگاهي شدند كه بـا انـتـقـال                                                                          
نمونه هوا به كنار حسگرهاي زيستي دست ورزي شده ژنتيكي، در                                                             

اكنون دانشمنـدان و                          .     كمترين زمان ممكن آنها را شناسايي مي كند                                       
     (MIT)مهندسين موسسه فن آوري ماسـاچـوسـت در آمـريـكـا                                                                        

قادرند ويروس ها و باكتري هاي خطرناك موجود در هوا را ظرف                                                         

به گفته جيمز هارپر مـهـنـدس و                                         .     كمتر از دو دقيقه شناسايي نمايند                               
، اين زمان حداقل ده بار سريع تر از حسگـرهـاي                                                  MITبيوشيميست           

به گفته محققين اين فناوري از چـنـديـن                                                     .     خودكار امروزي هستند                   
مجموعه آنتي بادي استفاده مي كند و هر مـجـمـوعـه بـه نـحـوي                                                                                  
طراحي شده كه در برخورد با پاتوژن خاص، ذرات فـوتـون را بـا                                                                         

شناساگرهاي ويژه نيز                     .     طول موج مخصوص به خود ساطع مي نمايد                                  
با اندازه گيري طول موج آزاد شده نتايج را تفسير نـمـوده و نـوع                                                                                 
پاتوژن را مشخص مي كنند و در نهايت گزارشي به صورت چـاپ                                                         
 . شده از عوامل شناسايـي شـده، در دسـتـرس قـرار مـي گـيـرد                                                                                               

عروس دريايي جـهـت                        DNAدر مراحل اوليه اين پروژه استفاده از                                     
شناسايي پاتوژن ها، طي طرحي به نام قناري انجام گرفت ولي هنوز                                                             
محققين راهي براي آزمايش هوا براي وجود عوامـل بـيـمـاري زا                                                                           
 .   نداشتند تا اينكه دستگاهي موسوم به پلنگ توسط هارپر ساخته شد                                                          

دستگاه مورد نظر داراي قسمتي است كه يـك صـفـحـه شـانـزده                                                                             
قسمتي حاوي سلول هاي ايمني به عنوان حسگر هاي زيستي دسـت                                                          
ورزي شده ژنتيكي درون آن قرار گرفته و هوا به درون آن كشيـده                                                              
 مي شود و هر بخش مسئول تشخيـص يـك عـامـل بـيـمـاري زا                                                                                    

آبله، سياه زخم و طاعون از جمله عوامل بـيـولـوژيـكـي                                                                   .       مي باشد       
هستند كه مي توانند توسط تروريست ها مورد استفاده قرار گيـرنـد                                                                  
 اما به گفته محققين عروس هاي دريايي در اين مبارزه به ما كمـك                                                             

 .   مي كنند         
 

 الزامات توسعه زيست فناوري در ايران
 )90نوروز (به نقل از ويژه نامه روزنامه خراسان 

فناوري و مهندسي ژنتيك نـيـازمـنـد فـراهـم آوردن            توسعه زيست
ها توسعه پايدار و مـتـوازن ايـن         هايي است كه بدون آن زيرساخت

نيازها براي توسعـه   يكي از مهمترين پيش.  پذير نيست فناوري امكان
بـه گـفـتـه دكـتـر           .  اين فناوري تربيت نيروي مـتـخـصـص اسـت         

جمـهـور، بـراي آنـكـه           خواه، معاون علمي و فناوري رئيس سلطان
بتوانيم شاهد پيشرفت در زمينه زيست فناوري باشيم، بايد در توليـد  

هاي جدي برداشته شودكه يكي از الزامات  دانش در اين حوزه گام
وي با تاكيد بر اينكه در حـال  .  آن هم تربيت نيروي متخصص است

هزار نيروي متخصص در اين حوزه در كشور فعال  2حاضر بيش از 
دانشـگـاه، مـركـز عـلـمـي و               80همچنين :  كند است، تصريح مي

هاي مختلف زيست فناوري دانشجو تـربـيـت     پژوهشگاه در گرايش
 دانشگاه در    50دانشجو در بيش از  700هزار و  2مي كنند و ساالنه 
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به گفته وي، در حال حـاضـر   .  شوند در اين حوزه فارغ التحصيل مي
رشته در مقاطع كارشناسي ارشـد و دكـتـري در ايـن حـوزه                 12

دكتر سلطان خواه با بيان اينكه به واسـطـه     .  كند دانشجو پذيرش مي
تربيت نيروي متخصص در حوزه زيست فـنـاوري و دسـتـكـاري            

هاي خوبي حـاصـل شـده اسـت،          ژنتيك، در توليد دانش پيشرفت
ايـران بـايـد         1404در افـق    :  گفت

جايگاه اول منطقه را در اين حـوزه    
به دست آورد كه جـز بـا تـبـديـل          
دانش به فـنـاوري و فـنـاوري بـه              
محصول، كاال و خدمـات مـحـقـق       

 . نخواهد شد
چرخه ايـده تـا     :  وي تاكيد مي كند

محصول كـامـل و تـاثـيـر آن در              
سـال     10زندگي ديده شود، طـي      

 100گذشته شاهد تشكيـل حـدود       
شركت دانش بيان در اين حوزه از   
فناوري بوده بطوريكـه در عـرصـه        
. توليد جلوتر از فناوري قرار داريـم   

اما هم به لحاظ تربيت نيروي انساني 
و هم تعداد شركت هاي دانش بنيان 
در اين حوزه بايد فعاليت خـود را      

هاي توسعه يافـتـه    بيش از پيش گسترش دهيم چرا كه تمامي كشور
هاي در حال تـوسـعـه     در اين عرصه ورود كرده و بسياري از كشور

 . اند هاي جدي را در اين حوزهĤغاز كرده منطقه نيز فعاليت
هم اكنون عالوه بر فعاليت هاي گسترده آموزشي و پـژوهشـي در       

دانشگاه و مركز تحقيقاتي، طيف وسيعي از محصـوالت   80بيش از 
بنيان به بازار ارائـه   شركت دانش 120زيست فناوري توسط بيش از 

مي شود با اين وجود هنوز فاصله زيادي تا رسيدن به نتقطه مطلـوب  
گـذاران و     وجود دارد كه به تالش و حمايت همه جانبه سـيـاسـت     

برنامه ريزان و مديران در هر بخش خصوصي و دولتي نياز دارد و     
بيني شده در سـنـد مـلـي            هنوز تا رسيدن به وضعيت مطلوب پيش

اين در حالي است كه بـه  . فناوري، فاصله بسياري وجود دارد زيست
هـاي   فناوري، دولت بايد سازوكار گفته مسئوالن ستاد توسعه زيست

الزم را اعم از حمايت مالي و معنوي در قالب برنـامـه سـاالنـه بـه          
اي فراهم كند كه در پايان برنامه، سهم ايران در هـر يـك از        گونه

حداقل ...)  فضا و  فناوري، هوا فناوري، نانو زيست( هاي نوين  فناوري
 7با توجه بـه جـمـعـيـت            .  يك درصد بازار جهاني آن حوزه شود

كشور نخست در زميـنـه    46گذاري باالي  ميلياردي جهان و سرمايه
فناوري جهان بـه نسـبـت         فناوري، سهم ايران از بازار زيست زيست

درصد برسد در حـالـي كـه         2جمعيت وپتانسيل آن بايد حداقل به 
ياضي رئيـس   دكتر قره.  رسد اكنون اين ميزان ببه نيم درصد هم نمي

انجمن ايمني زيستي و مجري طرح توليد برنج تراريخته با اشاره بـه  
فنـاوري در اسـنـاد بـاال            جايگاه بيو

رهبر معـظـم   :  دستي كشور مي گويد
هاي مختـلـف بـه       انقالب در فرصت

دستيابي به فناوري هاي نو بـه ويـژه       
و نـانـو     )  بيو فناوري( فناوري زيستي 

ايشـان بـه     .  فناوري تاكيد فرموده اند
صــراحــت لــزوم تــوجــه ويــژه بــه         
بيوفناوري را مورد تاكيد قرار داده و 
. آن را رشته اي مهم عنوان كرده انـد 

سياست هاي  9ضمن آن كه در ماده 
كلي برنامه چهارم توسعه نظـام نـيـز      
توجه ويژه اي به فناوريهاي جـديـد     
ازجمله فناوري زيستي مورد تـايـيـد      

بـر هـمـيـن       .  ويژه قرار گرفته اسـت   
اساس نيز هيئت وزيـران بـر اسـاس        

خود تصويب كـرده     84مصوبه سال 
درصد در بلند مدت بايـد نـيـم       2/0است كه ايران در كوتاه مدت 

درصد از سطح زيركشت گياهان تراريخـتـه جـهـان را بـه خـود               
 .اختصاص مي دهد

اما با اين اوصاف، به دليل اعمال برخي سياست هاي غلط از سـوي    
بعضي نهادهاي ذي ربط و ادامه اين روند اين خطر وجود دارد كـه  

سال عـقـب      15ايران از اين حيث نسبت به كشورهاي ديگر حدود 
به گفته مهندس مريم مروري، دبير كميته ترويج و ارتباطـات  .  بماند

جهاني را در زمـيـنـه         18ستاد زيست فناوري، ايران هم اينك رتبه 
توليد مقاالت علمي در عرصه زيست فناوري در اختيار دارد و در     
منطقه خاورميانه نيزاز اين حيث پس از تركيه رتبه دوم توليد عـلـم     

 . زيست فناوري متعلق به ايران است
به اعتقاد وي، اگرچه در سال هاي اخير پيشرفت هاي  خـوبـي در       
اين زمينه شاهد بوده ايم اما واقعيت اين است كه متاسفانه با تـوجـه     
به حجم اندك سرمايه گذاري ها، تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصلـه  

اگرچه فعاليت هاي زيست فـنـاوري   :  وي افزود.  بسيار زيادي داريم
 در كشـور آغـاز شـد            60نوين به صورت پراكنده از اواسط دهه 
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به دليـل نـبـود                             70اما ميزان تمركز روي آن تا سال هاي پاياني دهه                                              
يك برنامه عملي چندان قابل توجه نبود اما در پي تاكيـدات مـقـام                                                                         
معظم رهبري و به دنبال آن با تصويب سند ملي زيست فنـاوري در                                                                 

، بـرنـامـه                   84در هيئت دولت و ابالغ آن در سال                                 83ارديبهشت سال              
 ملي براي رشد جهشي اين فناوري شكل گرفـت بـه نـحـوي كـه                                                                             

جهان در عرصه زيست فنـاوري صـعـود                                              18هم اينك ايران به رتبه                       
فـنـاوري                    7اكنون زيست فناوري در ايـران يـكـي از                                                        .   كرده است        

راهبردي كشور به حساب مي آيد و اسناد باالدستي از جمله سـنـد                                                                   
چشم انداز برنامه هاي سوم و چهارم و پنجم توصعه و در نـقـشـه                                                                              
جامعه علمي كشور مورد توجه قرار گرفته است، اما اجرا و عمـلـي                                                                 

ازجـملـه              .     ساختن اهداف سند ملي با چالش هايي روبرو بوده اسـت                                                  
آنكه متاسفانه در برنامه هاي اجرايي كشور توجه چندانـي بـه ايـن                                                                             
فناوري راهبردي و هم نمي شود و از حيث سرمـايـه گـذاري هـم                                                                          
توسعه اين فناوري به دليل بودجه ناكافي از رشد چندان مـطـلـوبـي                                                                       

 .   برخوردار نيست             
وي با اشاره به زيرساخت هاي كنوني براي توسعه زيست فـنـاوري                                                                   

طي سال هاي اخير گام هاي بلندي در زميـنـه آمـوزش،                                                            :     مي گويد       
هاي آمـوزشـي و                         تربيت نيروي انساني، راه اندازي مراكز و موسسه                                            

ها و تجهيزات مورد نياز                         پژوهشي، كسب دانش فني و توليد فراورده                                    
 امـا بـا                  .     و همچنين ارائه خدمات زيست فناوري برداشته شده اسـت                                                   

 

هـاي         توجه به سرعت باالي پيشرفت اين علم در دنيا سرمايه گذاري                                                     
داخلي بايد به حدي برسد كه ما در زمينه زيرساختي نيز بتوانيـم بـه                                                                         

 .     رشد مطلوب برسيم               
گفتني است در حالي معاون علمي و فناوري رئـيـس جـمـهـور از                                                                            
ضرورت رهبريت ايران در منظقه و دبير كميته ترويج و ارتبـاطـات                                                                 

گويـنـد              ستاد توسعه زيست فناوري از رتبه هيجدهم جهان سخن مي                                                 
كه بسياري از انجمن هاي علمي و متخصصين بيوتكنولووژي كشـور                                                 ِ          
از عقب ماندگي ايران حتي از كشورهايي نظير بـوركـيـنـافـاسـو و                                                                              

سـاالري در حـوزه                              ميانمار سخن گفته و آن را نتيجـه نـاشـايسـتـه                                                          
مديريت كالن بيوتكنولوژي كشور به ويژه در حوزه بيوتكنولـوژي                                                            

ايران اولين كشور جهان بود كه برنج تراريخته                                            .     كشاورزي مي دانند                
را به صورت تجاري توليد كرد و نام خود را به عنوان اولين كشـور                                                                
اسالمي و منطقه كه قادر به توليد هر نوع محصول تراريخته به ثبـت                                                                

اما مديران دانايي ستيز و فناوري هراس با به زنجير كشـيـدن                                                              .     رساند     
بذور اصالح شده تراريخته در انبار متروكه اي در شمال كشور تيـر                                                               
خالص را به توسعه مهندسي ژنتيك كشاورزي زدند و از آن روز                                                               
تا كنون حتي يك وجب محصول تراريخته يا به قول خانـم دكـتـر                                                                    
سلطانخواه  دستكاري ژنتيك شده  در كشـور كشـت نشـد امـا                                                                                       
واردات همين نوع محصوالت در حجم مـيـلـيـون هـا تـن رونـق                                                                                  

 .   روزافزون پيدا كرد                 
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 مصاحبه اختصاصي
 يادمان مهندس ياسر انصاري

مصاحبه با خانم مهندس مژگان جمشيدي مدير مسئول 
 پايگاه خبري سبز پرس

 مركز اطالعات بيوتكنولوژي ايران: تهيه و تنظيم
 

به بهانه پاييز رنگارنگ قدم در طبيعت بگذاريم تا غرق تماشاي                
اگرچه از پاييز   .  هايي باشيم براي زندگي، طراوت و شادابي          رنگ

گويند، اما پاييز     اند و مي    پژمردگي و نيستي در هستي برايمان گفته       
كنيم در اين     رنگ زندگي است، رنگ خدايي است احساس مي          

آن گاه كه آدمي    ...  فصل به خدا نزديكيم و نزديكيم و نزديك تر         
شود موسيقي آرام بخشي      وارد اين طبيعت مي   

اش به عالمي دلنواز        او را از انتهاي تنهايي       
ها و        دهد تا تمامي تنش              سوق مي   
اش سبك بالي را تجربه       هاي دروني   اضطراب

كند و با آرامش روحي و رواني براي                 
زندگي نو راهي شود و در اين ميان پرواز              
سبك بالي كه به يقين سبك بالي خويش را           
در طبيعت خداي مهربان تجربه نمود تا با             
فراق بال به سوي آفريدگارش پر كشد بيشتر         

آري مهندس ياسر انصاري را          .  از هر چيزي محسوس است         
هاي سال با عشق در طبيعت گام گذاشت و با                گويم كه سال    مي

به ياد اين پرستوي پركشيده       .  تمام وجود طبيعت را زندگي كرد       
آرزوي پرواز را آواز خواهيم داد و هرگز از يادش نخواهيم برد                
كه راز سبك بالي و پرواز را همچون مهندس انصاري بايد در                   

اي در    به ياد روزهاي آشنايي، دوباره آشيانه      .  طبيعت جستجو كرد  
هاي پرندگان آرامش خود      طبيعت خواهيم ساخت تا تمامي آشيانه      

 ....براي پروازي ديگر. را احساس كنند
روز پنج شنبه مورخ بيست و هشتم آبان ماه رئيس، نايب رئيس و                
جمعي از اعضاي انجمن ايمني زيستي و مركز اطالعات                       
بيوتكنولوژي جهت ابراز همدردي به ديدار سركار خانم مهندس            
مژگان جمشيدي مدير مسئول پايگاه خبري سبز پرس رفتند و                 

هاي بي شائبه و شبانه روزي مرحوم         ضمن گراميداشت ياد و تالش    
فقيد مهندس ياسر انصاري مدير پايگاه خبري سبز پرس و دبير كل             

 كانون عالي گسترش فضاي سبز، بر ادامه اعتالي محيط زيست و 
 

حيات وحش تاكيد و زمينه هاي همكاري انجمن ايمني زيستي و              
. مركز اطالعات بيوتكنولوژي ايران با سبز پرس را فراهم كردند             

ياضي ضمن ابراز همدردي با همسر مرحوم فقيد ياسر               ه  دكتر قر 
انصاري، خانم مهندس جمشيدي را به عنوان يكي از دلسوزان                 
محيط زيست معرفي كرده و ايشان را جانشين مناسبي براي                    

اي با خانم     مسئوليت سبز پرس دانستنند، در اين خصوص مصاحبه         
 .خوانيد مهندس مژگان جمشيدي ترتيب داديم كه در ادامه مي

خانم مهندس جمشيدي لطفا در مورد پايگاه خبري سبزپرس         :  سوال
و فعاليت هاي اين مجموعه خبري براي خوانندگان ما توضيح                 

 دهيد؟
با )  سبز پرس (پايگاه خبري فضاي سبز و محيط زيست ايران         :  پاسخ

به صورت    1387تالش هاي ياسر ،فعاليت خود را از تير ماه سال              
با بهره گيري از تجربيات ارزنده        1387مهر    20آزمايشي آغاز و در     

كادري قوي از خبرنگاران  وو اصحاب رسانه خصوصاً افراد                   
متخصص در حوزه خبري محيط زيست             

اهداف اين  .  فعاليت خود را رسما آغاز كرد       
اي به روز در        مجموعه فرهنگيايجاد سامانه   

جهت بازتاب آخرين اخبار و اطالعات              
هاي فضاي سبز، منابع طبيعي و محيط            حوزه

زيست كشور، انتشار ديدگاه اشخاص،              
هاي تخصصي و تريبوني به       ها و سازمان    گروه

هاي مردم نهاد و نيز          منظور استفاده سازمان   
سازمان هاي دولتي متولي حوزه محيط زيست       

سبز پرس به هيچ عنوان وارد مقوالت غير             .و منابع طبيعي است     
حوزه تخصصي فعاليت نشده و از هر گونه فعاليت سياسي و                    

ايجاد اين سامانه در نهايت جهت نيل به اهدافي           .  جناحي مبراست 
مانند ايجاد بسترهاي فرهنگي الزم در جهت تبديل فرهنگ                   
حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست به معارف عمومي از طريق             

هاي الزم، افزايش حساسيت عمومي و كاهش آستانه           انتقال آموزه 
تحمل جامعه در خصوص موضوعات تخريب منابع طبيعي و محيط          
زيست، ارتقاء دانش عمومي و تخصصي در حوزهدر حوزه فضاي           
سبز،منابع طبيعي ومحيط زيست و افزايش دانش شهروندان درباره           

تحريريه اين سامانه زير     .ريزي شده است     مفاهيم توسعه پايدار پي    
 .كند نظر شوراي سياستگذاري فعاليت مي

فعاليت ها و نقش مرحو م مهندس ياسر انصاري          :  سوال
 كنيد؟ را در اين مجموعه خبري چگونه ارزيابي مي

مهندس ياسر انصاري بنيانگذار سبزپرس بودند و در                :  پاسخ
 سبز پرس از نظر . مجموعه خبري سبز پرس نقش كليدي داشتند
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كمي اعضا زيادي دارد ولي با جرآت مي توانم بگويم فعاليت هاي                
همه جانبه مهندس ياسر انصاري بود كه سبزپرس را همچنان پابرجا                

ياسر فعال و با انگيزه و با عالقه واعتقاد بسيار در اين               .  نگه داشته بود  
مسير حركت مي كرد و از هيچ تالشي براي رفع مشكالت محيط                  
زيستي فروگذار نبود به طوري كه تمامي وقت خود را در راه رسيدن               

پيگيري تخريب پارك ملي گلستان از       .  به اين هدف صرف مي كرد      
طريق دستگاه قضايي و دادستاني كل كشور، جنگل ابر شاهرود،                 

از مهمترين   ...پارك ملي كوير، تشديد آلودگي هواي تهران و                  
اقدامات ياسر به عنوان دبيركل كانون عالي گسترش فضاي سبز و                 

مهندس ياسر  .  حفظ محيط زيست ايران در دوسه سال گذشته بود             
انصاري روح بزرگي داشت و دلسوزانه براي كوچك ترين مسئله                
محيط زيستي عكس العمل نشان مي داد و تمامي دغدغه هاي ذهني او             

با اينكه تمامي درس، كار، زندگي و         .  نجات محيط زيست ايران بود     
افكار هر دوي ما دغدغه هاي محيط زيست بود و در اين زمينه به                     
صورت انفردي و مشترك فعاليت زيادي داشتيم با اين وجود ياسر                
هميشه نقش فعال تري داشت و حتي گاهي فعاليت هاي بيش از حد او              

مي توانم بگويم ياسر با محيط زيست         .با اعتراض من مواجه مي شد       
بزرگ شد، با مشكالتش زندگي كرد و با عشق به آن، من و تمامي                  

ياسر در طول دوران كوتاه حياتش كه         .  دوستدارانش را ترك گفت    
سال بود نام آور زيست اينقدر كه حتي وقتي در قطعه نام                    32تنها  

آوران بهشت زهراي تهران به خاك سپرده شد بازهم چيزي به نام                  
آوريش اضافه نشد چون او به قدر كافي بزرگ و نام و آور زيسته                    

در حال حاضر نام ياسر در ليست مدافعان محيط زيست دانشگاه            .  بود  
آريزوناي آمريكا به ثبت رسيده و حتي كالس درس فضاي سبز اين               
دانشگاه در آغاز سال تحصيلي جديد به احترام او و به ياد ياسر با يك                

مراسم تشييع پيكر همسرم ياسر هم كه           .  دقيقه سكوت برگزار شد     
درنوع خود و به اعتقاد بسياري از اساتيد دانشگاهي شايد بزرگترين               
اجتماع زيست محيطي بود كه تا آن زمان برگزار مي شد و مراسم روز              

بسياري از مديران دولتي ، غير دولتي    . سوم وي نيز مملو از جمعيت بود
، دانشجويان ، اساتيد و فعاالن محيط زيست با هر گرايش فكري در                

افرادي كه شايد تا پيش از آن هرگز زير           .  اين مراسم حضور داشتند      
يك سقف جمع نشده بودند اما به احترام ياسر همه آمدند و اين همه                
به خاطر وسعت فكر و انديشه و عملكرد ياسر در طول دوران كوتاه                 

 . حياتش بود
همكاري بين مجموعه خبري سبز پرس و انجمن           :  سوال

ايمني زيستي و مركز اطالعات بيوتكنولوژي را در زمان            
 حيات مرحوم ياسر انصاري و در آينده چگونه مي بينيد؟

تالش هر دو مجموعه در جهت حفظ و اعتالي محيط زيست            :  پاسخ
است و با توجه به عالقه مرحوم مهندس ياسر انصاري به دكتر                       

حضور .  ها همچون گذشته ادامه خواهد داشت       ياضي، اين همكاري    قره

و تداوم اين ارتباطات دلگرمي بزرگي براي ما و تمامي دوستدران سبز            
با توجه به قبول مسئوليت ياسر به        .  پرس بعد از رفتن آن مرحوم است       

عنوان مدير پايگاه خبري سبز پرس از طرف من، اهداف ايشان اهداف            
با توجه به اهداف بزرگ       .من و دوستان او دوستان من خواهند بود           

ياسر، تمام تالش من در جهت تحقق بخشيدن به بخشي از اهداف                  
ايشان است و من اميدوارم كه با همكاري انجمن ايمني زيستي، مركز              
اطالعات بيوتكنولوژي و ساير دوستان بتوانم از عهده اين مسئوليت              

 .سنگين برآيم
در غياب مرحوم مهندس ياسر انصاري و به عنوان           :  سوال

هايي   مسئول جديد مجموعه خبري سبز پرس چه برنامه          
براي پيشبرد اهداف آن مرحوم و اعتالي محيط زيست             

 داريد؟ 
مهندس ياسر انصاري تا آخرين روز از عمر كوتاهش فعاليت            :  پاسخ

هاي خود را در جهت حفظ محيط زيست ادامه دادند و ما نيز در                     
تالشيم براي حمايت و گراميداشت فعاالن محيط زيست بنيادي را به             
نام او تاسيس كنيم كه هر ساله از فعاالن محيط زيست به نام و ياد                     
مهندس ياسر انصاري قدرداني شود و سبزپرس همانند گذشته فعاليت           
خود را فارغ از هر گونه گرايش و انگيزه سياسي در جهت اعتالي                  
محيط زيست كشور ادامه داده و به عنوان زير مجموعه بنياد با حفظ                

از سوي ديگر    .اهداف مهندس انصاري به راه خود ادامه خواهد داد            
سعي دارم به زودي كتابي را به يادبود ياسر شروع كنم كه اميدوارم تا               

 . زمان اولين سالگرد پرواز او منتشر شود
وقايع اخير محيط محيط زيست را چگونه ارزيابي          :  سوال
كنيد و آيا سبز پرس همچون گذشته پيگير اين وقايع              مي

 خواهد بود؟
حكم قصاص براي محيط بان دنا بسيار تلخ است اگر اين محيط          :پاسخ

بان وظيفه شناس اعدام شود ديگر محيط بانان ديگر نمي توانند با تمام              
وجود حافظ و حامي محيط زيست باشند و اجازه بر خورد با هيچ                   

دهند اما تنها نكته روشن اين حادثه          شكارچي متخلفي را به خود نمي      
عزم و نگراني خيل عظيمي از مردم و دوستداران محيط زيست براي               

دهد مردم ما تا چه حد به محيط              اين محيط بان است كه نشان مي         
دهند و من اميد وارم كه اين مشكالت حل شوند و              زيست اهميت مي  

در طي  محيط بانان با آرامش و امنيت الزم به وظايف خود عمل كنند              
نفر از محيط بانان    130هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي بيش از           سال

و جنگلبانان توسط اشرار و متعرضين به محيط زيست به شهادت                   
ها به جز در يك مورد         اند اما نه تنها با قاتلين شناخته شده آن            رسيده

اند بلكه اين محيط بانان        برخوردي نشده و مورد قصاص قرار نگرفته        
اي و    آيا انگيزه   به اين ترتيب    .  اند  حتي به عنوان شهيد هم شناخته نشده      

اميدي براي محيط بانان عزيز كشورمان براي مقابله با شكارچيان                  
 ماند؟ گستاخ و متعرضين مسلح به منابع طبيعي كشور ما باقي مي



 

ايرانايمني زيستي نشريه دوماهانه انجمن علمي  18 1390آبان   -شماره سيزدهم   -سال سوم  

 پرسش از شما؛ پاسخ از ما
 )مهندسي ژنتيك شده(ايمني غذاهاي ژنتيك  

 
 به دنبال رها سازي اولين محصول تراريخته ايراني                       
و توليد انبوه اولين برنج تراريخته جهان سوال هاي زيادي در            

پاسخ به اين   .  ذهن مردم و مصرف كنندگان ايجاد شده است        
سوال ها وظيفه دانشمندان و پژوهشگران همين مرزو بوم                

گرچه اين دستاورد از بعد علمي براي جامعه دانشمندان         .  است
 ايران و در سطوح بين المللي موجب افتخار است                         
اما ارائه پاسخ به سواالت مردم و مصرف كنندگان و توجه به             

بر اين  .  افكار عمومي نيز از اهميت  زيادي برخوردار است           
از مجري محترم طرح برنج       ”  خبرنامه ايمني زيستي   “اساس  

تراريخته كه در عين حال رئيس  انجمن ايمني زيستي و از                
متخصصين مورد مشورت  سازمان بهداشت جهاني نيز هستند          
درخواست كرده است تا پاسخ الزم را به سواالت                         

مطالب اين ستون در چند         .  كنندخوانندگان محترم ارائه       
شماره و تا جايي كه پرسشي از طرف خوانندگان محترم                 

از عالقمندان،  .  باقي باشد به چاپ خواهد رسيد        ”  خبرنامه“
دانشجويان و دانشگاهيان، كشاورزان و مصرف كنندگان             
دعوت مي شود سوال هاي خود را از طريق پست الكترونيك           

com.gmail@.biosafetysocietyofiran         با ما در
 .ميان بگذارند

**************************************** 

وقتي غذاهاي ناشي از محصوالت تراريخته مورد         
گيرند چه اتفاقي رخ       المللي قرار مي     تبادل بين 

  دهد؟ مي
المللي   هنوز رژيم نظارتي بين    :  پاسخ سازمان بهداشت جهاني    

المللي   اما سازمانهاي بين   .  خاصي در اين زمينه وجود ندارد       
هايي براي موجودات        متعددي در حال تهيه پروتوكل          

) كدكس(كميسيون كدكس آليمانتاريوس     .  تراريخته هستند 
يك مجموعه مشترك بين سازمان خواروبار جهاني و سازمان         

بهداشت جهاني است كه استانداردها، مقررات، راهنماها و            
هايي كه تشكيل دهنده كدكس اليمانتاريوس يا                 توصيه

باشد را تهيه و        المللي غذا مي     مقررات و استانداردهاي بين     
كدكس در حال تهيه اصول تخمين ريسك         .  كند  تدوين مي 

غذاهاي ناشي از موجودات تراريخته بر روي سالمتي انسان            
 . باشد مي
 ايـن اصـول، تضـمـيـن كـنـنـده تـخـمـيـن ريسـك                          روح

باشد كه مشتمل بر   قبل از بازاررساني به طور مورد به مورد مي
 و اثـرهـاي نـاخـواسـتـه           )  ژن  ناشي از انتقـال ( ارزيابي مستقيم 

ايـن  .  اسـت )  ژن جديـد بـاشـد       آمد انتقال  كه ممكن است پي( 
 رود كـه      اصول در حال نهايي شدن هستـنـد و انـتـظـار مـي            

اصول كدكس داراي   .  به تصويب برسند 2003در ژوئن سا ل
 نفوذ قانوني بر روي قوانين كـلـي نـيـسـت، امـا بـه عـنـوان                  

 Sanitary)مرجع به طور خاص در توافقنامه حفظ نباتات   

and Phytosanitary)       ســـــازمـــــان تـــــجـــــارت 
به آن به طور مـكـرر ارجـاع داده         (SPSموافقتنامه ( جهاني 

 تـوانـد بـه عـنـوان            الـمـلـلـي مـي         شود و در اختالفات بين  مي
 .  مرجع مورد استناد قرار گيرد

 به عنوان يك       (CPB)زيستي كارتاهنا        پروتكل ايمني  
المللي كه براي اعضاي آن            محيطي بين    معاهده زيست  

 تعهدآور است، تنظيم كننده تبادل فرامرزي موجودات                
غذاهاي ناشي از موجودات    .  باشد  مي (LMO)زنده تراريخته   

تراريخته تنها در صورتي در محدوده اين پروتكل قرار                  
 اي   تراريخته“  زنده”گيرند كه حاوي موجودات               مي

شاه .  باشند كه قادر به انتقال يا همانندسازي ماده ژنتيك باشند         
زيستي كارتاهنا الزام صادر كنندگان به          بيت پروتكل ايمني   

 كسب توافق واردكنندگان قبل از ارسال اولين محموله                 
 حاوي موجودات زنده تراريخته براي رهاسازي در                     

 . محيط است
 روز پس از تصويب قانون پروتوكل               90اين پروتوكل     

 االجرا خواهد بود كه احتماالً         توسط پنجاهمين كشور الزم    
 در    2002با توجه به سرعتي كه كشورها از ژوئن                       

 2003رسد در اوايل سال       اند به نظر مي     امضاي پروتوكل داشته  
 . باشد
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هـاي نـاشـي از          فراروده : پاسخ سازمان بهداشت جهاني
مهندسي ژنتيك كه در حال حاضر در بازار جـهـانـي وجـود       
دارند همگي از جنبه تخمين ريسك به تاييد مقامات زيـربـط     

هـاي ريسـك       اين تـخـمـيـن      .  اند  كشورهاي متبوعشان رسيده
مختلف همگي داراي اصول كلي يكساني هستند كه مشتـمـل   
بر ارزيابي خطرهاي احتمالي بـر روي سـالمـتـي انسـان و                

 .زيست است محيط
مطالب عنوان شـده از سـوي       :  پاسخ تكميلي

سازمان بهداشت جهاني در مـورد پـروتـكـل           
ايمني زيستي كارتاهنا مـربـوط بـه پـيـش از              

طي سالهاي اخيـر ايـن     .  اجرايي شدن آن است
پروتكل در كشورهاي متعددي از جمله ايـران    

در هـرصـورت     .  به قانون ملي تبديل شده است
سال است كه مـحـصـوالت       16اكنون بيش از 

تراريخته مورد تبادل گسترده بين المللـي قـرار     
كشور جهـان در كـار        30مي گيرند و بيش از 

كشت و كار و توليد آن هستند و بقيه كشورهـا  
هم تقريبا بدون استثنا در كار واردات و مصـرف آن دخـيـل        

ميليون هكتـاري ايـن مـحـصـوالت كـه              148كشت .  هستند
ميليون  155به بيش از  2011بيني مي شود در انتهاي سال  پيش

اين كشت نه تـنـهـا    .  هكتار برسد، ركوردي اعجاب آور است
در كشورهاي پيشرفته مانند امريكا، كانادا، اسپانيا و فـرانسـه       
بلكه در كشورهاي در حال توسعه اي مانند برزيل و آرژانتيـن  
و حتي كشورهاي بسيار كوچك مانند بوركينافاسو و ميانمـار  

شـود كـه        گاهـي عـنـوان مـي        .   و اوگاندا صورت مي گيرد
كشورهايي مانند بوركينافاسو و ميانمار تـنـهـا وارد كـنـنـده             
فناوري هستند و بدون تحقيق توانسته اند صدها هزار هكتار از 
مزارع خود را به كشت پنبه تراريخته و سـايـر مـحـصـوالت          

 . تراريخته ببرند
ولو كشورهاي كوچك ( اين نوع تحقير دستاوردهاي ديگران 

معموال توسط مديران مياني دانايـي سـتـيـز و         )  درحال توسعه
 فناوري هراس در وزارت جهاد كشاورزي و وزارت عـلـوم        

 

هـا و نـاتـوانـي هـاي             گيرد تا پوششي بر كاستي صورت مي 
واقعيت امر چيز .  مديريتي بيش از شش ساله خود داشته باشند

هاي چند مليتي بزرگ  درست است كه شركت.  ديگري است
مانند مونسانتو و سينجنتا بذر مورد نياز اينگونـه كشـورهـا را        

كنند اما در اكثر قريب به اتفاق موارد اين بذرهـا بـه      تامين مي
هـاي بـومـي و           عنوان ماده اوليه براي تالقي و انتخاب واريته

محلي قابل كشت در شرايط محيطي كشورهاي توليد كنـنـده   
مورد استفاده قرار گرفته و بـنـابـرايـن       

هاي قابل توجهي در اين مورد  پژوهش
عـالوه بـر ايـن،        .  گـيـرد     صورت مي

هاي يـاد شـده هـرگـز وارد              شركت
كشورهايي كه فاقد قوانين و مقـررات  

در ايـن  .  شوند ايمني زيستي باشند نمي
كشورها كميتـه ايـمـنـي زيسـتـي و             

هاي نظارتي فعالي وجود دارند  دستگاه
كه مـحـصـوالت تـراريـخـتـه را از                

هاي مختلف ايمني مورد بررسـي   جنبه
سـال مـحـصـوالت        16مصرف بيش از .  دهند و تاييد قرار مي

تراريخته چه به عنوان غذاي دام و چه بـه مـنـظـور مصـرف            
مستقيم انسان و يا استفاده از الياف و مـحـصـوالت جـانـبـي           
حاصل از گياهان تراريخته حتي منجر به گزارش يـك مـورد     

هاي بسياري در مـورد       در مقابل گزارش.  اثر سوء نشده است
در  1390شيوع باكتري جهيده اشريشيا كولي در تابستان سال 

ها نـفـر      و كشته شدن ده)  كشاورزي ارگانيك( آلمان و اروپا 
در اثر آن و گزارش هاي متعدد ديگري در مورد استـفـاده از     

و مسموم )  كشاورزي سنتي( سموم شيميايي براي كنترل افات 
سـازمـان   .  ها و آلودگي محيط زيست وجود دارد   شدن انسان

بهداشت جهاني به صراحت سالمت محصوالت تراريختـه را    
ــي             ــالم م ــان اع ــي ــان ــه ــه ج ــد    ب ــن ــالن        .  ك ــن اع ــا اي  اي

موجب تغيير مديران مياني دانايي ستيز و فـنـاوري هـراس از        
سوي مديران ارشدي كه خواهان تعالي كشورمان و نـيـل بـه      

 هستند خواهد شد؟  1404اهداف سند چشم انداز نظام در افق 
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 كارگاههاي علمي
هشتمين اجالس آسيايي نانوهمزمان با نمايشگاه 

 نانو در تهران برگزار شد
 

 مهرناز انتصاري: تهيه و تنظيم
 

اى    شبكـه  (Asia Nano Forum (ANF))نانو فروم آسيا 
ميالدي با هدف ارتقاى تحقيق،  2004است كه در ماه مى سال 

توسعه و پتانسيل اقتصادى فناورى نانو در منطقه آسيا تـأسـيـس    
به صـورت رسـمـي در         2007اين سازمان در سال .  شده است

ــد                 ــبــت رســي ــاپــور بــه ث ــنــگ ــوفــروم آســيــا        .  س  نــان
 

 
 

هاي صنعتي منطقه آسيـا   عضو ثابت از كشور 15در حال حاضر 
استراليا، ايران، چين، هنگ كنگ، . و اقيانوسيه و خاورميانه دارد

هند، اندونزي، مالزي، كره، ژاپن، زالند نو، سنگاپور، تـايـوان،   
كشـور عضـو ايـن           15تايلند، ويتنام و امارات متحده عربـي،    

نشست (  ANFoSهر ساله نشست .  دهند اجالس را تشكيل مي
با هدف تـحـقـيـق و       )  هاي عضو نانو فروم آسيا روساي سازمان

توسعه، آموزش فناوري نانو، استانداردسازي و تعيـيـن مـيـزان       
ريسك اين فناوري، با حضور نمايندگان عضو اين سازمان در   

هشتمـيـن دوره ايـن        .  شود يكي از كشورهاي عضو برگزار مي
اجالس همزمان با چهارمين جشنواره و نمايشگاه فناوري نـانـو     

بروزرسانـي اطـالعـات      .  در تهران برگزار شد 1390در مهرماه 
كشورهـاي عضـو، بـحـث در خصـوص مسـائـلـي مـانـنـد                        

سازي، از جمله محورهـايـي    استانداردسازي، آموزش و تجاري
است كه در هشتمين اجالس نانو فروم آسيا به بحث و تـبـادل       

اين نشست در ابتدا قرار بود در كشـور كـره       .  نظر گذاشته شد
جنوبي برگزار شود؛ اما با مشاهده دسـتـاوردهـاي مـحـقـقـان            
مسئوالن ايراني، ميزباني هشتمين مجمع آسيايي نانو بـه كشـور     

ميزبان بودن ايران در ايـن اجـالس جـهـش           .  ايران سپرده شد
بزرگي در زمينه نانو تكنولوژي محسوب مي شـود؛ چـرا كـه        
اطالع رساني مناسبي بين كشـورهـاي شـركـت كـنـنـده در                

 .خصوص تحقيقات انجام شده،صورت پذيرفته است
 

 

 
  

هاي آموزشي كلونينگ و  برگزاري مجموع كارگاه
 بيان ژن در مشهد

 
هاي مهندسي ژنتيك نقش محوري در پيشرفت حـوزه     تكنيك

 اند به همين دليل كاربرد بيوتكنولوژي نوين  بيوتكنولوژي داشته
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هاي كاربردي بدون به كارگيري              در هر يك از زمينه          
هاي بيگانه    بيان ژن . كلونينگ ممكن نيست   DNA  هاي    تكنيك

ها ،مواد    ها و توليد واكسن     در گياهان ،جانوران ،ميكروارگانيسم   
 هاي نوتركيب ، كلونينگ      دارويي بيوتكنولوژي و ساير پروتئين    

همه مستلزم به كارگيري فنون و روشهاي مهندسي        �جانوران  و    
با گسترش مراكز فعال در زمينه تحقيقات پايه و           . ژنتيك است 

كاربردي بيوتكنولوژي در كشور و افزايش تعداد محصوالت           
نوتركيب داخلي آماده ورود به بازار نياز به متخصصان ورزيده           

هاي مهندسي ژنتيك روز به روز بيشتر                  آشنا به تكينك    
موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي،                 .شود   مي

پژوهشكده فناوري زيستي دانشگاه فردوسي مشهدو پژوهشكده       
هاي آبان، آذر و دي ماه سال         علوم و صنايع غذايي مشهددر ماه     

هاي آموزشي كلونينگ و بيان ژن را            جاري مجموعه كارگاه   
 . برگزار خواهند كرد

محتواي هر دوره شامل استخراج و شناسايي يك ژن كامل،               
، ساخت  Escherichia coliكلون كردن ژن در باكتري          

جهت )   باكتري يا مخمر  (وكتور بيان ژن، انتقال وكتور به ميزبان        
كار گاه آموزشي بيان    . بيان و شناسايي پرونئين نوتركيب است      

آذر در    3ابان الي     30، از   Pichla pestorlsژن در مخمر     
موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي، كارگاه بيان ژن در                

آذر در پژوهشكده        30الي    coliEscherichia 18باكتري
فناوري زيستي دانشگاه فردوسي مشهد و كارگاه بيان ژن در              

دي   29الي    26از   Saccharomyces cerevisiaeمخمر  
ماه در پژوهشكده علوم وصنايع غذايي مشهد برگزار خواهد             

 . شد
مدرسين اين كارگاه ها به ترتيب دكتر سعيد زيبايي، دكتر                 

جهت . محمد رضا نصيري و دكتر سيد مهدي زيارت نيا هستند          
 www.krifst.irكسب اطالعات بيشتر به ادرس اينترنتي              

 .مراجعه كنيد

المللي اطالع رساني  برگزاري كارگاه بين
 بيوتكنولوژي براي كشورهاي اسالمي

 نغمه عبيري: تهيه و تنظيم
 

و مركز   ISAAAاين عنوان كارگاهي است كه توسط          
 21و    20در   (MABIC)اطالعات بيوتكنولوژي مالزي     

كننده در اين     افراد شركت . سپتامبر در مالزي برگزار شد     
كارگاه افرادي از كشورهاي مالزي، بنگالدش، مصر،             
ايران، اندونزي، پاكستان، چين، هند، تايلند، اوگاندا و              
فيليپين شركت كردند كه دكتر اقبال چادوري، دكتر انور          

ابتدا .  ياضي در ميان اين افراد بودند       نسيم و دكتر بهزاد قره    
هاي اخير در      دكتر رودورا گزارش كاملي از پيشرفت         

وي با بيان اين       . توليد محصوالت تراريخته ارائه كرد        
ميليارد نفر است     8/6مطلب كه هم اكنون جمعيت جهان        

دهند،   بيليون نفر از آنها را مسلمانان تشكيل مي           57/1كه  
هاي آنها را دليل اصلي برگزاري اين         لزوم توجه به ديدگاه   

دكتر رودورا افزود افزايش جهاني             . كارگاه دانست   
دهد كه    هاي اخير نشان مي     هاي مواد غذايي در سال      قيمت

توليد مواد غذايي كافي نيست، در طول انقالب سبز جهان          
هاي بسياري دست يافته است، ولي چون با               به موفقيت 

افزايش جمعيت روبرو هستيم براي جبران كمبود مواد             
. غذايي بايد تالش براي توليد مواد غذايي دوبرابر شود             

طبق آمار تأثيرات افزايش دما بر روي افزايش قيمت مواد           
در حال  : دكتر رودورا گفت  .  غذايي مشخص شده است    

ميليون   148كشور،    29ميليون كشاورز در       4/15حاضر  
برزيل . كنند   هكتار محصوالت تراريخته را كشت مي           

 اكنون يكي از كشورهاي پيشرو در زمينه توليد                      
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 دهد كه  همچنين آمارها نشان مي. محصوالت تراريخته است
كشورهاي درحال توسعه سود زيادي از توليـد مـحـصـوالت       

توليد و كشت محصوالت تراريخته باعـث  .  اند تراريخته داشته
كش شده است و    ميليون كيلوگرم مصرف آفت 393كاهش 

اي را كـاهـش    در نتيجه ميزان قابل توجهي از گازهاي گلخانه
 . داده است

كشـورهـاي      2015همچنين وي پبش بيني كرد كه در سـال    
كشور از قاره آفريـقـا    10اندونزي، ويتنام، بنگالدش وبيش از 

به جمع كشورهاي توليد كننده محصوالت تراريختـه اضـافـه      
سازي برنج  گفتني است كه ايران با وجود تجاري.  خواهند شد

و قرار گرفتن در جـمـع كشـورهـاي        1384تراريخته در سال 
توليد كننده محصوالت تراريخته، در سال بعد با جلـوگـيـري    
برخي مديران مياني توليد محصوالت تراريخته را مـتـوقـف        

نيز  2015ها حكايت از آن دارند كه تا سال  و پيش بيني كرده 
دكتـر رودورا    .  ايران همچنان در اين عرصه غايب خواهد بود

در پايان گفت اسالم دومين مذهب بعد از مسيحيت در جهـان  
است وهمين امر توجه توليدكنندگان را به توليد محـصـوالت   

بسياري از علماي مسـلـمـان       .  غذايي حالل جلب كرده است

مصرف محصوالت تـراريـخـتـه را حـالل اعـالم كـرده و                  
كشورهاي اسالمي در صـدر وارد كـنـنـدگـان و مصـرف                 

دكتر ماري شل ناوارو از .  كنندكان اين محصوالت قرار دارند
وي برقراري ارتباط را يـك    .  ديگر سخنرانان اين كارگاه بود

هم اكنـون مـا در       :  فعاليت روزانه و يك هنر دانست و گفت
اولويت اصلي ما در .  مورد ارتباطات علمي بسيار نگران هستيم

در برقراري ارتباط با آنـان  .  برقراري ارتباط با كشاورزان است
نيازي به شناساندن دي ان اي نيست، افزايش محصول و بـاال      
. رفتن درآمد از مسائلي است كه بايد به آن پـرداخـتـه شـود        

هـا در       مسئله بعدي اينست كه اگر اطالعات غلط از رسـانـه      
رساني  اختيار مردم قرار داده شود وظيفه ما اينست كه با اطالع

 . ها مواجه شويم درست و به موقع با آن
وي در ادامه ضمن تاكيد بر نقش مهمي كه دانشـگـاهـيـان و       
دانشمندان در زمـيـنـه فـراهـم كـردن اطـالعـات درسـت                      

هاي متعدد مـيـان    افزود برگزاري جلسات و گردهمايي دارند 
ارباب رسانه و دانشگاهيان و علما و هـمـچـنـيـن مـالقـات و            

تواند كمك بزرگي به رفع  كشاورزان مي بازديدهاي گروهي 
 .اين مشكالت كند



 

 

ايرانايمني زيستي نشريه دوماهانه انجمن علمي  23  1390آبان   -شماره سيزدهم   -سال سوم 

 معرفي كتاب
 هاي ژنوم و پروژه پردازي زيستي داده

 تهمينه لهراسبي محمدعلي ملبوبي، اميرفيضي و :  مولفان

 
حدود يك ونيم ميليون        كنيم كه در آن      ما در دنيايي زندگي مي     

موجود زنده شناخته شده است و حدود ده هزار گونه آنها در                   
كره    هاي روي   البته تعداد كل گونه    .  كنند  ها زندگي مي     خشكي

براي هر يك از اين     .  شود  برابر آن تخمين زده مي      100تا  10زمين  
آوري نمود كه شامل      هاي ريادي را جمع     توان داده   موجودات مي 

ها وتوالي      ها، نحوه بيان آنها، ساخت پروتئين        هاي ژنومي، ژن    داده
ها، اطالعات فراواني     از پردازش اين داده   .  آنها و مانند آن مي باشد     

مجموعه اين   .  به دست مي آيد كه خود حجم زيادي دارند                
ها    اطالعات آن هم براي برخي از موجودات موضوع ميليون                

چگونگي بازيابي  .  هاي اطالعاتي است    ركورد در انواعي از بانك     
برداري از آنها در آموزش و پژوهش                 اين اطالعات و بهره      

به عبارت ديگر،   .  فناوري موضوع اين راهنماي عملي است        زيست
 رايانه     در اين كتاب ما تنها به بخشي ازرشته زيست                           

)Biocomputing  (پردازيم كه آن را بيوانفورماتيك يا              مي
در واقع،   .  ناميم   مي   (Bioinformatics)پردازي زيستي        داده
هاي مرتبط با توليد هر گونه        پردازي زيستي از اشتراك فعاليت      داده

هاي   ، ايجاد پايگاه   )هاي ژنوم   از جمله پروژه   (اطالعات زيستي    
افزارها و ساخت         اطالعاتي و ابزارهاي مربوط، توليد نرم              

بازيابي اطالعات   .  شود   افزارهاي مورد نياز حاصل مي            سخت
و تحليل و باالخره تفسير آنها نتيجه اين                      حاصل، تجزيه      

هاست كه تاثير عميقي در رشد و پيشرفت علوم زيستي و                 فعاليت
هاي    در حال حاضر، با تالش         .  هاي مرتبط داشته است         رشته

پروژه ژنوم در حال اجرا بوده            3200هماهنگ جهاني بيش از        
پروژه ژنوم خاتمه يافته يا نسخه اوليه آنها                2000بيش از        و

اين درحالي است كه سرعت توليد اطالعات ژنتيكي          .  است اتمام  
شود در    گفته مي .  جفت باز در ثانيه رسيده است        1000به بيش از    

ماه دو برابر     10هر    GenBankزمان كنوني حجم اطالعات در       
ميالدي تنها توالي يك ژن        1977به طوري كه در سال        .  شود  مي

ميليون   100اكنون بيش از     .  ايم  دانسته  را مي )  گلوبين خرگوش (
در اين بانك      GenBankركورد در بيست و پنجمين سالگرد          

 2شمايي از رشد اطالعات در اين بانك در شكل               .  وجود دارد 
ها   برداري از اين داده     با كمي تاخير زماني، بهره       .آورده شده است  
ها در    تشخيص مولكولي و زود هنگام بيماري        .  آغاز شده است   

هاي مفيد، طراحي موجوداتي با        انسان، دام و حيوان، شناسايي ژن      
هاي زراعي و دامپروري      هاي كيفي مورد نظر، اصالح روش       ويژگي
اما .  هايي از كاربردهاي عينيت يافته اين اطالعات هستند               مثال
برداري از اين اطالعات با       شود در آينده نزديك بهره      بيني مي   پيش

هم .  هاي زيستي وسعت بيشتري يابد       اي سامانه   مشابه سازي رايانه  
اي تحت عنوان        گذاري رشته    اكنون كشورهاي پيشرفته با پايه       

و تأسيس موسسات پژوهشي     (System Biology)سامانه  زيست 
. به اين هدف جامه عمل بپوشانند        2015مرتبط درصددند تا سال      

اي بسياري از     هاي زيستي رايانه    رود با دسترسي به سامانه      انتظار مي 
هاي فناوري و بررسي اثربخشي و مخاطرات آنها با هزينه               طراحي

به .  انجام شود )  برابر  5تا    4(بسيار كمتر و با سرعتي بسيار بيشتر           
ايم كه سرنوشت      عبارت ديگر، در مقطعي از زمان قرار گرفته            

بديهي است در اين حركت     .  فناوري در آن رقم مي خورد        زيست  
هاي ژنوم    پردازي زيستي و پروژه       بسيار پرشتاب آشنايي با داده      

در اين كتاب، سعي شده است با        .  مبناي ورود در اين عرصه است      
شود تا خوانندگان ابتدا با با         مطالب به ترتيبي ارائه مي        زباني ساده 

. هاي اوليه و امكانات آنها آشنا شوند           برخي مفاهيم اوليه، پايگاه    
سپس به نحوه دسترسي به اطالعات ژنومي، ماهيت آنها و تا حدي             

سرفصل هاي اين كتاب    .  استفاده از آنها خواهيم پرداخته شده است      
 :به شرح زير است

جستجو در    هايهاي اطالعاتي اوليه و ابزار      معرفي پايگاه :  فصل اول 
: فصل سوم همرديفي توالي ها و جستجو آنها،          :  فصل دوم ،  آنها

جستجو در آنها،      هايو ابزار   ثانويههاي اطالعاتي      معرفي پايگاه 
هاي دسترسي به        هاي ژنوم و راه         معرفي پروژه  :  فصل چهارم  

: فصل ششم  ،   ترانسكريپتوميكس:  اطالعات آنها، فصل پنجم       
     متابولميكس: پروتئوميكس، فصل هفتم

انجمن ايمني زيستي افتخار دارد كه اين كتاب را به عنوان يك                 
منبع علمي كاربردي به تمامي كساني كه خواستار دانستن بيشتر در            

از نويسندگان اين كتاب     .  زمينه بيوانفورماتيك هستند معرفي كند     
متشكريم و آرزوي توفيق و سربلندي براي اين سه بزرگوار                    
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 ارتباط با ما
 

از كليه عالقمنداني كه مايلند مطالب مرتبط با ايمني زيستي  شامل خبر، گزارش و يا مقاله را در اين نشريه منتشـر  
به آدرس پست الكترونيك دبيرخانه  انـجـمـن     Wordكنند، درخواست مي شود مطالب خود را به صورت فايل 

بديهي است ارسال مطالب به منزله چاپ  قطعي آنها نبوده و در صورت چاپ، نشريـه  .  ايمني زيستي ارسال نمايند
همچنين عزيزاني كه مايل به ارائه آگهي در اين نشريه هستند مي تواننـد بـراي     .  در ويراستاري مطالب آزاد است

دبيرخانه انجـمـن   .  اطالعات بيشتر از طريق تلفن ها و يا پست الكترونيك با دبيرخانه انجمن تماس حاصل فرمايند
ايمني زيستي ايران ضمن قدرداني و امتنان از بذل توجه كليه اساتيد، دانش پژوهان، صاحبنظران و خـوانـنـدگـان       

گرامي، از هرگونه انتقاد، پيشنهاد و اظهار نظر جهت تكميل و تصحيح اين مجموعه در شماره هاي  بـعـدي  آن        
شايان ذكر است،درج مطالب در اين نشريه الزاما به معني رد يا قبول ديدگاه نويسنده محترم .  استقبال خواهد نمود

 .از سوي انجمن ايمني زيستي ايران نمي باشد
 
 

 براي ارتباط بيشتر و ارائه نظرات و پيشنهادات خود براي بهبود عملكرد انجمن، بهبود مطالـب و درج نـظـرات،          
 .مي توانيد با ما در تماس باشيد

 
 www.biosafetysociety.ir: آدرس سايت انجمن

 biosafetysocietyofiran@gmail.com: آدرس پست الكترونيك

  44580375: تلفكس    09122191787: تلفن
 
 

شايان ذكـر    .  جهت آگاهي از نحوه عضويت و دريافت فرم مربوطه نيز مي توانيد به سايت انجمن مراجعه كنيد*  
 .است كه كليه مراحل ثبت عضويت الكترونيكي و از طريق سايت و پست الكترونيكي است
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