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سرمقاله

دانستن حق مردم است!

“اسناد و شواهد محصوالت تراریخته وارداتی”
مهندس لیال سرمدی و دکتر عباس عالمزاده
کارشناس ارشد اصالح نباتات و استاديار بخش زراعت و
اصالح نباتات دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز

گیاهان تراریخته از مهمترین دستاوردهای بیوتکنولوژی
نوین در زمینه کشاورزی است که در سال های اخیر
بخش مهمی از بازارهای غذایی دنیا را تسخیر کرده
است .ظهور گیاهان تراریخته در عرصه کشاورزی به
منظور تأمین مواد غذایی با داشتن صفات مطلوب،
عالوه بر افزایش عملکرد در واحد سطح و تولید
بیشتر ،نقش ویژهای در کاهش هزینههای تولید و
استفاده کمتر از مواد شیمیایی نظیر آفت کش ها و
علف کش ها داشته است .طبق آخرین گزارش سرويس
بين المللي دستیابی به و استفاده از بيوتكنولوژي
كشاورزي ) (ISAAAدر سال  2012میالدی ،در
هفدهمین سال تجاري سازي این محصوالت (از
سال  1996تا  ،)2012رشد  100برابري سطح زير
كشت محصوالت تراريخته در دنيا از  1/7میلیون
هکتار در سال  1996میالدي به  170/3میلیون
هکتار در انتهاي سال  2012میالدي ،محصوالت
تراریخته را به عنوان یکی از سریع ترین فناوری های
مورد پذیرش در تاریخ معاصر تبدیل کرده است .با
توجه به آمار رو به رشد تولید محصوالت تراریخته
در دنیا که نشان دهنده سالمت و سودمندی این
محصوالت و رضایت کشاورزان و مصرف کنندگان
از این محصوالت است ،متاسفانه در ایران با وجود
پیوستن به پروتکل کارتاهنا و تصویب قانون ملی
ایمنی زیستی ،همچنان از تولید گیاهان تراریخته
جلوگیری میشود .این در حالی است که اسناد
محصوالت وارداتی نشان دهنده تراریخته بودن آنها
است! سئوال مهمی که تاکنون بی جواب مانده است
این است که اگر نگرانی احتمالی غیر مستندی در
رابطه با گیاهان تراریخته وجود دارد ،چرا واردات این

محصوالت به کشور آزاد است اما تولید آن متوقف
شده است؟! همزمان با توسعه علم و فناوری ،تولید
گیاهان تراریخته در واقع انقالب سبز دیگری در
عرصه کشاورزی ایجاد کرده است .کاربرد محصوالت
حاصل از فناوری نوین در دنیا بهویژه در کشورهای
در حال توسعه ،چشم انداز روشن و امیدوارکننده ای
جهت رفع فقر و گرسنگی ترسیم کرده است ،به
طوری که در سال  2015میالدی که سال هدف
جامعه جهانی برای حل بحران غذایی و کاهش فقر و
گرسنگی است ،بدون تراریخته ها امکانپذیر نیست.
کشور ما از بزرگترین مصرف کننده های روغن و
دانه های روغنی با سرانه مصرف باال نسبت به
میانگین جهانی ،بیش از  90درصد نیاز داخلی خود
را از طریق واردات تأمین میکند که اگر این میزان
در داخل کشور سرمایهگذاری شود ،به خودکفایی
در زمینه تولید دانه های روغنی میانجامد .با توجه
به این که بخش عمدهای از روغن مورد نیاز کشور
به صورت وارداتی تأمین میشود و ساالنه بخش
زیادی از این محصوالت از بزرگترین کشورهای
تولیدکننده محصوالت تراریخته وارد میشود تولید
این محصوالت به روش علمی و تأیید شده مهندسی
ژنتیک در داخل ،از مهمترین راهکارهایی است که
برای رسیدن به خودکفایی در زمینه تولید دانه های
روغنی مورد توجه است .با توجه به واردات بیش
از  90درصد دانه های روغنی به کشور ،بدون آن
که وضعیت تراریخته بودن آنها در اسناد همراه
با واردات آورده شود ،بررسی وضعیت تراریختگی
دانه های سویا و ذرت وارداتی به کشور انجام شد.
بعد از استخراج و خالص سازی دیانای ژنومی از
دانه ،برای شناسایی تراریخته ها و غربالکردن آنها و
برای بررسی نوع تراریخته بودن از جفت آغازگر های
اختصاصی و مناسب طبق استاندارد ISO/21569
استفاده شد .در این آزمایش از روش پیسیآر ساده
و چندگانه که روشی استاندارد با حساسیت و کارایی
باال و با توانایی باالی تشخیص تراریخته ها است،
استفاده شد .در ادامه با انجام همسانه سازی ژن
و استخراج پالسمید ،تعیین توالی ژن ها صورت
گرفت و وضعیت تراریختگی دانه های سویا و ذرت
وارداتی بررسی شد .بدین ترتیب در آنالیز های
پیشرفته مولکولی و آزمایش های تکمیلی ،ثابت شد
که دانه های سویا از کشور های کانادا و پاراگوئه و

دانه های ذرت از کشور آرژانتین تراریخته است .بدین
ترتیب با توجه به نتایج بدست آمده که دلیل بر ورود
سویا و ذرت تراریخته به کشور است و با توجه به
پیوستن ایران به پروتکل جهانی کارتاهنا و تصویب
قانون ملی ایمنی زیستی ،تولید محصوالت تراریخته
در داخل باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.
در حالی که غیر مضر بودن یک گیاه تراریخته برای
سالمتی بشر و محیط زیست ،با انجام آزمایش های
تخصصی و کارشناسی به اثبات رسیده است ،رد
یا قبول کشت و تولید گیاهان تراریخته در داخل
باید بر اساس مستندات علمی و کارشناسی باشد.
با توجه به در نظر گرفتن سالمت این محصوالت و
حقوق مصرف کننده ،با آزاد بودن واردات گیاهان
تراریخته و مصرف آن ،تولید این محصوالت در
داخل کشور از اهمیت خاصی برخوردار می شود.
قابل توجه است موارد مهمی که در رابطه با واردات
محصوالت تراریخته در پروتکل کارتاهنا و قانون ملی
ایمنی زیستی درج شده است اما در عمل به آنها
توجهی نمی شود ،به شرح ذیل است :طبق ماده 7
قانون ملی ایمنی زیستی ایران که در سال  1388به
تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است ،کلیه
اشخاص حقيقي و حقوقي كه قصد واردات ،صادرات
و يا حمل و نقل داخلي و فرامرزي موجودات زنده
تغيير شكليافته ژنتيكي موضوع اين قانون را دارند،
موظفند :الف -اطالعات مورد نياز و مستندات علمي
ارزيابي مخاطرات احتمالي براساس مفاد پروتكل
ايمني زيستي كارتاهنا را به دستگاه هاي اجرائي
مرتبط مندرج در ماده ( )4اين قانون ارائه و مجوز
الزم را دريافت کنند .ب -شرايط الزم از نظر بسته
بندي و حمل و نقل و برچسبگذاري را رعايت کنند.
همچنین طبق پروتکل کارتاهنا ،در محموله هاي
صادراتي کاال هاي کشاورزي که احتمال حضور
سازواره هاي زنده اصالح شده وجود داشته باشد،
بايد به وضوح در اسناد ارسالي به اين مسئله اشاره
شده باشد .بعالوه درج نام و هویت موجود زنده تغییر
شکل یافته و استفاده مورد نظر از آن یا محصوالت
ناشی از آن ،از موارد مهمی است که در پیوست
 1و  2پروتکل کارتاهنا عنوان شده است اما طبق
بررسی های انجام شده ،در گمرک ایران در اسنادی
که همراه کاال وارد میشود ،نامی از تراریخته بودن
محصول و سایر اطالعات الزم آورده نمی شود.

در واقع تولید و استفاده از گیاهان تراریخته با در
نظرگرفتن استاندارد های جهانی راجع به کیفیت
و سالمت این محصوالت که با انجام آزمايش هاي
ارزيابي ايمني ،مجوز کشت و مصرف می گیرند،
بیانگر امنیت و سالمت این محصوالت است .آنچه
مسلم است استفاده از محصوالت سالم مهندسی
ژنتیک جز با باال بردن سطح آگاهی مردم به عنوان
مصرف کنندگان ،به آشنایی هر چه بیشتر با فواید
و سودمندی گیاهان تراریخته ،فرهنگ سازی درباره
پذیرش این محصوالت و حمایت دولت و همکاری
سازمان های اجرایی در این زمینه ممکن نیست .در
واقع با ظهور گیاهان تراریخته ،راهکاری موثر در
جهت تولید غذای سالم ،امن و کافی ایجاد شده
است که تولید آنها به مدیریتی شایسته ،نظارت و
اجرای قوانین مربوطه نیاز دارد و نتیجه مطلوب
هنگامی بدست میآید که شایسته ساالری لحاظ
شود ،اجرای قانون و فرهنگ سازی و اطالع رسانی
صحیح در دستور کار قرار گيرد.
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تبریک روسای  23انجمن علمی حوزه
کشاورزی و علوم زیستی به دكتر
روحانی رئیس جمهور منتخب
روسای  23انجمن علمی حوزه کشاورزی و علوم
زیستی کشور طی نامهای ضمن تبریک به دکتر
حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ابراز امیدواری
کردند که در دوره جدید افراط و تفريط جای خود را
به شايسته ساالری ،قانون گرايی ،بهرهگيری از نظرات
علمی پژوهشگران و انديشمندان ،پرهيز و از فناوری
هراسی و دانايی ستيزی و پرهيز از رويكردهای
شخصی و سليقهگرايی در حوزههايی علم و فناوری
بدهد .در این نامه این انجمنها با اشاره به رکورد
واردات  16میلیارد دالری محصوالت کشاورزی در
سال گذشته که مقام معظم رهبری آنرا سال حمایت
از تولید ملی نامیدند از مشکالت موجود بر سر راه
پژوهشهای کشاورزی گفته و آمادگی خودشان را
به عنوان مجموعههایی عظيم از سرمايههای علمی
فرهيخته نظام برای حمايت و هرگونه همكاری با
رئیس جمهور منتخب برای تحقق اهداف سند چشم
انداز نظام در افق  1404اعالم کردهاند.
متن کامل این نامه در زیر آمده است.
جناب آقاي دكتر روحاني
رئيس جمهور محترم منتخب ملت
سالم عليكم.
ملت شريف ايران تحت هدايتهاي داهيانه رهبر
فرزانه انقالب ،حماسهاي ديگر را آفريد ،حماسهاي
سياسي كه مسير تحقق حماسهاي اقتصادي را
نيز هموار خواهد كرد .حسن اعتماد ملت بزرگوار
ايران به حضرتعالي با قريب چهار دهه سابقه
مبارزاتي و انقالبي و همچنين تجربه گرانسنگ
حضور در همه دولتهاي پس از پيروزي انقالب
تا سال  1384و به ويژه تجربه يك دهه گذشته
در مسند يك مجموعه پژوهشي فاخر و پويا يعني
مركز تحقيقات استراتژيك ،اين نويد را به جامعه
علمي كشور ميدهد كه دوران تدبير و عقالنيت فرا
رسيده و قرار است افراط و تفريط جاي خود را به

شايسته ساالري ،قانون گرايي ،بهرهگيري از نظرات
علمي پژوهشگران و انديشمندان ،پرهيز و از فناوري
هراسي و دانايي ستيزي و پرهيز از رويكردهاي
شخصي و سليقهگرايي در حوزههاي علم و فناوري
بدهد.
رئيس جمهور محترم!
انجمنهاي علمي كه مجموعههاي عظيمي از
سرمايههاي معنوي و علمي فرهيخته نظام را در
خود جاي دادهاند شبكه گستردهاي از متخصصيني
را تشكيل ميدهند كه با وجود تاكيدهاي مكرر
مقام معظم رهبري و الزام قانوني مبني بر حمايت
از آنها طي سالهاي اخير به شدت تضعيف شده
و در مواردي نيز با پيش كسوتان و نخبگان اين
انجمنهاي علمي برخوردهاي خشن و ناشايستهاي
صورت گرفته است.
انتظار به حق جامعه علمي كشور از حضرتعالي اين
است كه در انتخاب همكاران و مشاوران علمي خود
توجه بيشتري به قابليتهاي علمي و حسن شهرت
مديران و مشاوران علمي خود داشته باشيد و در
سطوح مياني و پايين تر اجازه ندهيد گرايشهاي
سياسي افراد مبنايي براي عزل و نصبها قرار گيرد.
رجاي واثق داريم كه زمينهاي فراهم شود تا همه
دولتهاي فعلي و آتي با هر گرايش سياسي نخبگان
علمي را به عنوان مشاوريني امين به خدمت بگيرند
و موجب شوند تا اين سرمايه عظيم اجتماعي با
احساس امنيت سياسي خود را بي نياز از هر نوع
سياسي كاري به مفهوم مذموم آن بداند و از اين
رهگذر موجب شكوفايي هرچه بيشتر علم و فناوري
شود.
جناب آقاي رئيس جمهور!
عدم بهره مندي از فناوريهاي نو و عدم توجه به
پژوهشهاي كشاورزي و سرمايه گذاري ناكافي
موجب تهديد جدي امنيت غذايي و به طبع آن
استقالل كشور شده و به طور خالصه در سالي
كه مقام معظم رهبري آن را سال حمايت از توليد
ملي كار و سرمايه ايراني نامگذاري كرده بودند
باالترين ركورد واردات محصوالت كشاورزي در طول
تاريخ كشور (بيش از  16ميليارد دالر) رقم خورد.
در سالهاي اخير مقابله بياماني با توليد ملي به
خصوص توليد دانش بنيان به ويژه در عرصههاي

كشاورزي صورت گرفت اما راه واردات محصوالت
كشاورزي باالخص محصوالت تراريخته با وجود
سختي دسترسي به ارز هموارتر شد و در بسياري
موارد تيشه به ريشه توليد در كشور زد و باعث سيل
عظيم بيكاران در كشور شد.
جناب آقاي دكتر روحاني!
حضرتعالي در خالل فعاليتهاي انتخاباتي خود به
نامه يكي از انجمنهاي علمي در مورد برنامههاي
دولت آتي خود در حمايت از فناوريهاي نوين و
مهندسي ژنتيك و حمايت از انجمنهاي علمي
پاسخ داديد (پيوست) .خواسته اين انجمنها به
عنوان نمايندگان جامعه علمي كشور چيزي فراتر از
اجراي همين ميثاق نيست.
فرصت را براي تجديد مراتب احترام مغتنم شمرده
ضمن تبريك مجدد كسب راي اعتماد مردم شريف
و علم دوست ايران و ضمن آرزوي موفقيت روزافزون
براي شما و همكارانتان براي تحقق اهداف مقدس
معمار كبير انقالب اسالمي ايران ،امام راحل
(ره) ،آمادگي انجمنهاي علمي حوزه كشاورزي
و علوم زيستي كشور با عضويت دهها هزار نفر از
برجستهترين دانشمندان و متخصصين كشور را براي
حمايت و هرگونه همكاري با حضرتعالي براي تحقق
اهداف سند چشم انداز نظام در افق  1404اعالم
ميكنيم .والسالم.
• بهزاد قرهياضي
رئيس انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات
• محمدعلی ملبوبی
رئيس انجمن بيوتكنولوژي
• دکتر محمدرضا نیشابوری
رئيس انجمن علوم خاک ایران
• عبدالرضا صياد منصور
رئيس انجمن متخصصين نيشکر
• مختار جاللي جواران
رئيس انجمن ژنتيك
• دكتر غالمحسين طهماسبي
رئيس انجمن علمي زنبور عسل
• رسول زرگر
رئيس انجمن سازگاري با خشكي و خشكسالي
• قاسم حسيني سالكده

رئيس انجمن پروتئوميكس ايران
• سيد صفدر حسيني
رئيس انجمن علمي اقتصاد كشاورزي
• علي پازوكي
رئيس انجمن علمي حشره شناسي
• پرويز احسان زاده
رئيس انجمن فيزيولوژي گياهي ايران
• محمدعلي باغستاني ميبدي
رئيس انجمن علوم علفهاي هرز
• رضا توكل افشاري
رئيس انجمن علمي بذر
• مصطفي مبلي
رئيس انجمن علوم باغباني
• هومان لياقتي
رئيس انجمن كشاورزي بوم شناختي
• محسن بني اسدي
رئيس انجمن مهندسي آبياري و آب
• بهزاد قره ياضي
رئيس انجمن ايمني زيستي
• غالمحسين مصاحبي
انجمن بيماري شناسي گياهي
• حسن ابراهيم زاده معبود
رئيس انجمن زيست شناسي
• علي اسدي
رئيس انجمن ترويج كشاورزي
• عليرضا صبوري
رئيس انجمن كنه شناسي
• محمد حسين كريم
رئيس انجمن علمي توسعه روستايي
• محمد يونسي الموتي
رئيس انجمن مهندسي ماشينهاي كشاورزي و
مكانيزاسيون
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اخبار و مصوبات انجمن ایمنی زیستی ایران

اخبار

فعالیت های انجمن ها و معرفی هر چه بهتر انجمن های
علمی و ارتباط با سایر تشکل های علمی در داخل و
خارج از کشور میسر می شود.
جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

مصوبات انجمن در رابطه با تشکیل «کمیته
اقتصاد» در انجمن ایمنی زیستی ایران

بر اساس مصوبه هیئت مدیره انجمن مورخ  4خرداد ماه
 1392به دنبال مشکالت مالی انجمن ایمنی زیستی
ایران به دلیل عدم حمایت دولتی و خلف وعده دکتر
براری دبیر کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم،
موضوع کمبود منابع مالی انجمن مطرح و مقرر شد
کمیتهای با عنوان «کمیته اقتصاد» با مسئولیت خانم
مهندس فهیم دخت مختاری نایب رئیس انجمن ایمنی
زیستی ایران دایر شود .این کمیته هم اکنون آماده
جذب نیرو از اعضای محترم انجمن بوده تا با استفاده از
نظرات و ایده های عزیزان به جذب منابع مالی بپردازد.
بر اساس مصوبه هیئت مدیره ،تصمیم گرفته شد تا
درصدی از منابعی که توسط اعضا جذب می شود
به عضو جذب کننده اختصاص یابد .ضمن تشکر از
مساعدت اعضای انجمن ،بدین وسیله از تمامی اعضای
محترم انجمن ایمنی زیستی ایران دعوت می شود تا با
عضویت و همکاری در این کمیته ،انجمن را در راه
رسیدن به اهداف خود یاری رسانند.

تقدیر کمیسیون انجمنهای علمی کشور از
انجمن ایمنی زیستی ایران
یکی از محور های مهم کمیسیون انجمن های علمی
کشور ،توسعه فعالیت های بینالمللی انجمن های
علمی است که در این راستا تفاهم نامه هایی با
سازمان ها و موسسات داخلی فعال در حوزه بینالملل
منعقد شده است .بر اساس ارزیابی کمیسیون
انجمن های علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
انجمن ایمنی زیستی ایران با توجه به فعالیت های
وسیع بینالمللی در راستای گسترش علم و فناوری
مورد تقدیر کمیسیون قرار گرفته است .انجمن ایمنی
زیستی ایران ضمن تشکر و قدردانی از زحمات اعضای
محترم هیئت مدیره و همچنین اعضای فعال خود،
این دستاورد مهم را خدمت همه عزیزان تبریک
عرض کرده و امید دارد که با همکاری های بیشتر
اعضای محترم بتوان گام های موثرتری در جهت
توسعه علم و ارتقای دانش کشور برداشت .از اعضای
محترم دعوت میشود جهت کسب اطالعات بیشتر در
رابطه با فعالیت های بینالمللی انجمن ایمنی زیستی
ایران به سایت مرکز اطالعات بیوتکنولوژی کشور به
آدرس  /http://www.irbic.ir/مراجعه فرمایند.
تاسیس شبکه انجمن های علمی (شعاع)
کشور
در راستای شناخت و معرفی جامعه علمی انجمن ها
و به منظور توسعه و ارتقاء جایگاه آنها در رسانه های
کشور ،کمیسیون انجمن های علمی به زودی شبکه
انجمن های علمی (شعاع) را افتتاح خواهد کرد .در
این شبکه اجتماعی امکان اشاعه کلیه فعالیت های
علمی انجمن های داخل و خارج از کشور امکان
پذیر خواهد شد .با توجه به حضور جدی انجمن ها
در مطبوعات ،رسانه ها و فضای مجازی ایجاد یک
شبکه اجتماعی مستقل در اطالع رسانی اقدامات و

از آن جایی که فناوری و نوآوری در دنیای امروز نقش
قابل توجهی در رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی ایفا
میکند و به عنوان راهکاری موثر در خلق ثروت ملی
به شمار می رود ،توجه به بنگاه های اقتصادی کشور
در جهت توسعه فناوری و نوآوری و تجاری سازی
نتایج در آن بسیار حائز اهمیت است .انجمن مدیریت
فناوری ایران در راستای ارتقاء فناوری و نوآوری در
بنگاه های اقتصادی و با توجه به بیش از یک دهه
فعالیت موثر در این عرصه ،بر اساس مطالعات گسترده
ملی و بینالمللی اقدام به اجرای برگزاری "جایزه ملی
مدیریت فناوری و نوآوری" کرده است تا ضمن ارزیابی
توانمندی ها و عملکرد فناورانه و نوآورانه بنگاه های
اقتصادی بر اساس تواناییهای ملی در توسعه فناوری
و نوآوری نیز کمک کند .هدف از برگزاری این جایزه
ملی ،ارائه نتایج و دستاورد های علمی کشور به منظور
رشد اقتصاد دانش بنیان و توسعه اقتصادی در کشور
است.
احداث «باغ علم» و کاشت درخت دانشمندان
به نام مشاهیر بزرگ علمی

به منظور تجلیل مقام واالی بزرگان عرصه علم با
کاشت درخت به نام دانشمندان برای اولین بار «باغ
علم» توسط انجمن ترویج علم ایران با همکاری برج
میالد تهران احداث شد .در این مراسم که با حضور
جمعی از فرهیختگان ،عالقمندان و اعضای انجمن های
علمی کشور از جمله انجمن های بیوتکنولوژی و
ایمنی زیستی برگزار شد ،دکتر یوسف ثبوتی ،استاد
و پژوهشگر برجسته فیزیک و اختر فیزیک و عضو
فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران ،با اشاره
به تحوالتی که در زمینه پژوهش در دانشگاه های
کشور طی سال های اخیر روی داده است ،سخنرانی
کرد .وی با اشاره به این که آموزش های عالی کشور
ایراد بنیادین دارد ،افزود :با توجه به گسترش بسیار
خوب توسعه دانش و پژوهش در دانشگاه های کشور

و توانمندی باالی پژوهشگران در عرصه بینالمللی،
متاسفانه عدم داوری تحلیلی و علمی به کیفیت و
محتوای مقاالت و عدم توجه کافی به پژوهشگران ،از
آفات این دوره است .وی با تاکید بر سرمایه گذاری و
توانمند سازی نسل جوان گفت :جوانان ما می توانند
معجزه کنند ،اگر به آنها میدان داده شود و از آنها
حمایت شود .بعد از سخنرانی ،حرکت به سمت
مکان باغ علم برای کاشت درخت و نصب پالک به
نام بزرگان و دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی صورت
گرفت .برای اولین بار احداث باغ علم ،در راستای
اهمیت به فرهنگ حفاظت از محیط زیست و توسعه
منابع طبیعی و احیای فضای سبز ایجاد شده است که
قرار است هر سال درختانی به نام دانشمندان دیگری
کاشته شود.
تاسیس انجمن فرآورده های زیستی کشاورزی
دکتر محمدعلی ملبوبی رئیس انجمن بیوتکنولوژی
جمهوری اسالمی به عنوان یکی از اعضای هیئت
مدیره انجمن فرآورده های زیستی کشاورزی در
حاشیه دومین نشست خبری هشتمین همایش
ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی
زیستی تاریخ  16اردیبهشت ماه سال جاری در
تهران ،در معرفی آن انجمن اظهار داشت :انجمن
فرآورده های زیستی کشاورزی مدت  2سال است
که اعالم موجودیت کرده است .ما در برنامه پنجم
ماده ای داریم به نام بند ز ماده  143که میگوید
دولت موظف است  35درصد کود های شیمیایی را
با کود های آلی و زیستی جایگزین کنند .وی با ابراز
تاسف از عدم توجه دولت در این رابطه افزود :قابل
توجه است که در این زمینه دولت هیچ اقدامی برای
اجرایی کردن این موضوع انجام نداده است .این مهم
در حالی است که کشاورزان ما برای تهیه کودهای
شیمیایی به شدت در مضیقه هستند در حالی که
کودهای آلی زیستی جایگزین سالم تر و ارزان تر
کود های شیمیایی است .دستگاه مسئول این امر
وزارت جهاد کشاورزی است و رئیس جمهور هم
دستور مستقیم به وزیر کشاورزی داده که آن را
اجرا کند .اما به اشکال مختلفی تشکیالت وزارت
کشاورزی از انجام این مصوبه شانه خالی کرده است
و هیچ گونه حمایتی در این زمینه انجام نشده است.
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دکتر ملبوبی با تاکید بر رابطه غذای سالم و کود
زیستی ،خاطر نشان کرد :غذای سالم با استفاده
از کود های زیستی در گیاهان در ارتباط است در
حالی که کود های زیستی فراموش شده است باید
با فرهنگ سازی و حمایت دولت و جلسات نظارتی
دولت ،ترویج این محصوالت انجام پذیرد.
برگزاری سیزدهمین همایش زراعت و اصالح
نباتات ایران در شهریور ماه 1393
به گزارش مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران،
سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصالح نباتات ایران
توسط انجمن زراعت و اصالح نباتات در تاریخ  4الی
 6شهریور ماه سال  1393در تهران برگزار خواهد شد.
گفتنی است طی احکام جداگانه از سوی دکتر بهزاد
قرهیاضی رئیس انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات،
دکتر منصور امیدی به عنوان دبیر علمی همایش و
خانم دکتر نیراعظم خوش خلق سیما به عنوان دبیر
اجرایی این همایش منصوب شدند .همچنین بر اساس
مصوبه هیئت مدیره انجمن علوم زراعت و اصالح
نباتات ایران ریاست همایش بر عهده دکتر داریوش
مظاهری چهره تاثیرگذار در حوزه زراعت خواهد بود.
همگام با رویداد های چهارمین همایش ملی
ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک
اهدای جایزه ملی دکتر کاظمی آشتیانی
به منظور پاسداشت چهره ماندگار بیوتکنولوژی و
انتخاب دانشور برتر جوان بیوتکنولوژی در کشور،
در حاشیه چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی و
مهندسی ژنتیک و هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی
جمهوری اسالمی ایران ،انجمن بیوتکنولوژی در نظر
دارد با شناسايي دانش پژوهان ،فناوران و مديران
تاثيرگذار در عرصه بيوتكنولوژي از چهره های
ماندگار و تاثیرگذار تكريم کند .هدف از این اقدام،
معرفی الگو هاي شایسته به جامعه زیست فناوران و
بيوتكنولوژي کشور است .براي اين منظور جايزهاي
با عنوان «چهره تاثير گذار بيوتكنولوژي و دانشور

برتر جوان بيوتكنولوژي كشور» در نظر گرفته شده
است كه در همایش های آتی انجمن ،از جمله در
هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي به افراد منتخب
اعطا خواهد شد .قابل ذکر است که انتخاب افراد در
دو سطح چهره تاثيرگذار و جوان صورت ميگيرد.
مالک این انتخاب ارائه دستاورد ها و موفقیت ها در
توليد علم و فناوری و تجاري سازي محصوالت زیست
فناوری و همچنین فعالیت های مديريتی و اجرایی
در این راستا در نظر گرفته شده است .از زیست
فناوران کشور دعوت به عمل می آید در صورت واجد
شرایط بودن رزومه علمی خود را تا تاریخ 92/3/31
به آدرس ایمیل biotechcongress@gmail.
 comارسال بفرمایند.
برگزاری غرفه کتاب با ارائه جدیدترین و
کامل ترین کتاب ها در زمینه بیوتکنولوژی
در حاشیه چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی و
مهندسی ژنتیک و هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی
به منظور ارج نهادن به دستاورد های علمی اندیشمندان و
پژوهشگران عزیز غرفه کتاب با معرفی و ارائه جدیدترین
کتاب ها در حوزه بیوتکنولوژی و علوم زیستی برگزار
می شود .کتاب های معرفی شده جزو جدیدترین و
کامل ترین کتاب ها در زمینه بیوتکنولوژی و علوم
زیستی وابسته است .فرهیختگان ،اساتید و دانشجویان
محترم می توانند با مراجعه به سایت انجمن ،جهت خرید
اینترنتی با تخفیف ده درصدی ویژه همایش اقدام کنند.
قابل ذکر است کلیه کتاب ها و نرم افزار های آموزشی
با تخفیف ده درصدی همزمان با برگزاری همایش در
دسترس شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت .از اعضای
محترم دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر به
آدرس سایت /http://www.biotechsociety.ir/
مراجعهفرمایند.
استقبال گسترده شرکت های دانش بنیان در
نمایشگاه زیست فناوران کشور
همزمان با برگزاری دو همایش مذکور نمایشگاه بزرگ
زیست فناوران کشور در فضایی مناسب برگزار خواهد

شد .در این نمایشگاه بیش از  50شرکت در زمینه
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک به معرفی و ارائه
محصوالت خود خواهند پرداخت .در این راستا
معرفی قابلیتهای این فناوری به سایر بخش ها از
جمله صنعت در راستای تحقق شعار سال “حماسه
اقتصادی -حماسه سیاسی” باعث گسترش این
بخش ها می شود .از عالقمندان دعوت میشود به
منظور ایجاد فضای مناسب جهت نمایش محصوالت،
تبادل ایده ها ،انتقال تجربیات و ارائه آخرین نتایج
و دستاورد های تحقیقاتی دانش فنی و تجاری
سازی آن در زمینه های مختلف بیوتکنولوژی در
کشور در این نمایشگاه شرکت فرمایند .عالقمندان
و مدیران و صاحبان صنایع می توانند جهت کسب
اطالعات بیشتر به آدرس سایت http://www./
 /biotechsociety.irمراجعه فرمایند.
برگزاری دومین نشست مطبوعاتی
به مناسبت برگزاری هم زمان چهارمین
همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی
ژنتیک و هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی
جمهوری اسالمی ایران
دکتر بهزاد قرهیاضی :برای اولین بار در تاریخ
ایران رتبه اول واردات کشور به گندم رسید
تهیه و تنظیم :لیال سرمدی

دومین نشست خبری هشتمین همایش ملی
بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی
و مهندسی ژنتیک روز دوشنبه  16اردیبهشت ماه
سال جاری با حضور جمعی از خبرنگاران روزنامه ها

و خبرگزاری های مختلف و با حضور رؤسا و
نمایندگان دو همایش در تهران برگزار شد .دکتر
بهزاد قره یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی و رئیس
چهارمین همایش ملی مهندسی ژنتیک و ایمنی
زیستی کشور با ارائه آخرین آمار منتشر شده (اسفند
 )1391از وزارت بازرگانی ایران عنوان کرد :برای
اولین بار در تاریخ ایران گندم به جای فوالد رتبه اول
واردات کشور را به خود اختصاص داد .برای اولین بار
در ایران از  10قلم وارداتی کشور به ارزش 12/999
میلیارد دالر 6 ،قلم واردات حدود  9میلیارد دالر (به
رقم دقیق  8میلیارد و  941میلیون دالر) ،به واردات
اقالم کشاورزی اختصاص پیدا کرده است .وی در
ادامه اظهار داشت :تخمین زده می شود که از این 10
قلم واردات ،حدود  4میلیارد دالر میتواند تراریخته
باشد .رئیس چهارمین همایش ملی مهندسی ژنتیک
و ایمنی زیستی با تاکید بر مسئولیت رسانه ها که
رکن مهمی برای توسعه کشور هستند خطاب به
آنها گفت :سال گذشته سال تولید ملی بود یعنی
بزرگترین مقام معنوی و اجرایی کشور ،رهبر فرزانه
انقالب سال را سال تولید ملی و حمایت از کار و
سرمایه ایرانی نامیده بودند و این در حالی است که
ما شاهد هستیم که بجای حمایت از کار و سرمایه
ایرانی از کار و سرمایه خارجی آمریکایی ،کانادایی،
آرژانتینی و برزیلی در عرصه کشاورزی حمایت
شده است .در سال حمایت از تولید ملی ،رکورد
واردات شکست و به جای حمایت از کار و سرمایه
ایرانی ،بزرگترین سرمایه های معنوی کشور یعنی
پژوهشگران و دانشمندان ما در عرصه مهندسی
ژنتیک و بیوتکنولوژی مورد شدیدترین برخورد های
قهری قرار گرفتند .دکتر قره یاضی به عنوان یک
پژوهشگر با اشاره به تحقیق و پژوهش هایی که انجام
میدهند از رسانه ها خواست که ریشه این نادایی
ستیزی و فناوری هراسی در حال حاضر را در معاونت
علم و فناوری ریاست جمهوری اعم از معاونین دکتر
سلطانخواه وزیر سابق جهاد کشاورزی محمد رضا
اسکندری و در سازمان حفاظت محیط زیست و
وزارت جهاد کشاورزی بیابند و معرفی کنند .وی در
ادامه اذعان داشت :همه این ها باید پاسخگو باشند
که چرا بر خالف مطالبات رهبری ،مطالبات ملی و
مطالبات علمی دقیق ،کشور را به جایی رساندهاند که

9

10

بجای خودکفایی و کاهش واردات رکورد دار واردات
محصوالت کشاورزی و کاهش صادرات کشاورزی در
سال گذشته باشیم.
دکتر محمدعلی ملبوبی :استقالل کشور در
گرو استفاده از زیست فناوری است.
در این جلسه مطبوعاتی دکتر محمدعلی ملبوبی
رئیس انجمن بیوتکنولوژی و رئیس هشتمین همایش
ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران در حضور
خبرنگاران با تاکید نقش بیوتکنولوژی در استقالل
کشور اظهار داشت :در حال حاضر استقالل کشور در
گرو استفاده از زیست فناوری است .در واقع  3چیز
است که استقالل کشور ها را تحت تاثیر قرار می دهد:
 -1انرژی  -2بهداشت و سالمت  -3غذا که در زمینه
غذا بیوتکنولوژی حرف بسیار برای گفتن دارد و ما در
این بخش عقب ماندهایم .علت هم ناکرده های وزارت
جهاد کشاورزی و ستاد توسعه زیست فناوری است.
غفلت اگر هست گناهکارند ،تعمد اگر هست،
مجرماند .باید برای کرده ها و ناکرده های مدیران
برنامه داشته باشیم به طوری که با یک تصمیم غلط،
با نشستن در جایگاه اشتباه و با یک انتصاب اشتباه،
هزاران میلیارد تومان به کشور لطمه وارد شده است.
ناکرده ها باید باز خواست شود .وی در ادامه با اشاره
به فرمایشات مقام معظم رهبری افزود :طبق فرموده
رهبر معظم" ،لعنت خدا بر کسانی است که به
هنگام خود قدر علم و فناوری را ندانستند".
وی با اشاره به دستاورد های دانشمندان ایرانی در
تولید محصوالت تراریخته در کشور ،اظهار داشت:
بیش از  20گیاه تراریخته در کشور آماده داریم
که منتظر مجوز است .در دنیا حدود  180گیاه
تراریخته وجود دارد و این یعنی توانمندی کشور در
این مرحله به آمریکا رسیده است .مهمترین محصول
برنج تراریخته بوده که توسط دکتر قرهیاضی تولید
شده است .برنج تراریخته را سیاسی کردند و جلوی
تولید آن را گرفتند .همچنین پنبه تراریخته ،کلزای
تراریخته ،سیب زمینی تراریخته ،یونجه تراریخته و
چغندر قند تراریخته در کشور تولید شده است که
منتظر دریافت مجوز است.

پاسخگویی مدیران ارشد نظام به مردم و به
پژوهشگران کشور
در این جلسه مطبوعاتی دکتر بهزاد قرهیاضی در
جمع خبرنگاران ،با تاکید بر پاسخگویی مدیران
میانی در دو دوره ریاست جمهوری اخیر گفت :در
واقع ضربه بزرگی که مدیران بیوتکنولوژی کشور به
ویژه در معاونت علم و فناوری رئیس جمهور ،وزارت
علوم و وزارت جهاد کشاورزی به کشور زدند این بود
که مسئولین ارشد از اصل پژوهش و عدم رسیدن
به نتیجه نومید می شوند و میگویند ما هر چقدر به
پژوهش ها تزریق میکنیم پاسخ نمی دهد در حالی
که خود مدیران ارشد باید پاسخگو باشند که چرا در
درجه اول این مدیران ناشایسته را منصوب کردند و
اعتبارات را در اختیار مدیران ناشایست قرار دادند و
چرا پیش کسوتان و شایستگان را تاراندند .بسیاری
از مدیران بیوتکنولوژی دکتر احمدی نژاد با دانایی
ستیزی و فناوری هراسی بجای توسعه مهندسی
ژنتیک و بیوتکنولوژی ،مردم را نسبت به آن فناوری به
هراس می افکنند .دکتر قره یاضی در پاسخ به سئوال
خبرنگاران در رابطه با تولید محصوالت تراریخته در
کشور و عدم عرصه آن و جنجالی که غوغاساالران در
مورد کشت برنج تراریخته به پا کردند ،گفت :ما در
سال  1374که یک وجب محصول تراریخته در هیچ
کجای دنیا کشت نشده بود ،طبق گزارش مستند
اعالم شده در روزنامه رسمی کشور عنوان کردیم
که ایران اولین برنج تراریخته جهان را تولید کرده و
آماده ارائه به کشاورزان است .از سال  74تا  83دقیقا
 10سال طول کشید تا مالحظات و اگرها و اماهایی
که بعضی مطرح کرده بودند مورد بررسی قرار
بگیرد .در این  10سال انواع آزمایش های مزرعه ای،
انواع پژوهش و آزمایشات برای سالمتی و کیفیت
برتر برنج تراریخته و تمامی مالحظات مطرح شده
بررسی شد و در نهایت کمیتههای متعدد علمی از
حوزه های مختلف اجرایی سالمت آن را تایید کردند
و با مجوز وزارت جهاد کشاورزی با دعوت وزیر وقت
جهاد کشاورزی ،این محصول توسط معاون اول
رئیس جمهور وقت ،دانشمند بزرگوار آقای دکتر
عارف در سال  83به صورت تجاری برداشت شد.

وی در ادامه افزود :برنج تراریخته تولید ایران در
 4استان کشور گیالن ،مازندران ،گلستان و یاسوج
کشت شد .در  3استان به صورت تجاری و در یاسوج
به صورت تحقیقاتی کشت شد و رهاسازی صورت
گرفت و در سبد غذایی مردم قرار گرفت .وی با
ابراز تاسف در مورد جلوگیری از تولید آن در سال
 ،84در ادامه اظهار داشت 120 :تن برنج تراریخته
الیت خالص در سال  84تولید شد که بتواند هزاران
هکتار را به زیر کشت ببرد که به دستور مدیر کل
وقت حراست وزارت جهاد کشاورزی و رئیس وقت
پژوهشکده بیوتکنولوژی ،این محصول در رشت در
انبار متروکه ای به قفل و زنجیر کشیده شد که االن
با از دست دادن قوه نامیه فاسد و غیرقابل استفاده
شده است .چه کسی پاسخگوی این خسارات است؟
چه کسی پاسخگوی مرگ و میر و مسمومیت افرادی
است که در این مدت در نتیجه سوء استفاده از
سموم شمیایی حشره کش از بین رفته اند؛ سمومی
که میشد با کشت تراریخته از دسترس خارج شوند؟
وی با اشاره به تولیدات دیگر محصوالت تراریخته در
کشور گفت :دانشمندان بزرگ دیگری محصوالت
بیشتر و بهتری را در کشور تولید کرده اند .بسیاری
از دانشمندانی که در کشور ما هستند کارهای بسیار
برجسته تری نسبت به برنج تراریخته عرضه کرده اند
که آنها هم به محض رسیدن به مرز ورود به مزرعه،
به نوعی با مخالفت روسای پژوهشکده بیوتکنولوژی
کشاورزی و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک مواجه
شده و جلوی کشت آنها گرفته شد .دکتر قره یاضی
با اظهار تاسف افزود :در حال حاضر هیچ نوع کشت
محصول تراریخته ای نداریم مگر برنج تراریخته ای
که در دست کشاورزانی از قبل هنوز مانده که به علت
استقبال کشاورزان ،آنها را دست به دست می کارند.
وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاران در رابطه
با آثار سوء احتمالی گفت -1 :طبق آخرین آمار در
دنیا 170/3میلیون هکتار محصول تراریخته در دنیا
کشت می شود  -2همه محصوالت تراریخته به مصرف
انسان و یا دام می رسد  -3سالی چند میلیون تن از
اینها را وارد میکنیم سال گذشته حدود  5میلیون
تن ذرت دامی وارد کشور شده است .همچنین 2/4
میلیون تن کنجاله سویا وارد کشور شده است .با
توجه به این که در دنیا تقریبا کل سویای بازار در

تجارت جهانی ،سویای تراریخته است تمام واردات ما
تراریخته است .حاال بعد از  20سال مصرف جهانیان
باید سئوال کنید که این خطر ادعا شده چیست؟ و
این خطر احتمالی باید با گزارش مستند باشد .چه
کسانی با طرح این موضوعات و ترساندن مردم کشور
را به ورطه واردات مهلک و کشنده کشاندند؟ در
کشور ژاپن  18میلیون تن محصول تراریخته وارد و
به مصرف می رسد به طوری که تعداد مجوز واردات
محصوالت تراریخته در ژاپن بعد از امریکا در رتبه
دوم قرار دارد و بر اساس گزارش رسمی دولت ژاپن
هیچ گزارشی از آثار سوء احتمالی در مورد مصرف
این نوع محصوالت وجود ندارد.
دکتر مختار جاللی :جبهه علم و فناوری های
نوین در راه است.
دکتر مختار جاللی رئیس انجمن ژنتیک و نماینده
انجمن ها در شورای ایمنی زیستی کشور در حضور
خبرنگاران با اشاره به سابقه تاریخی در استفاده از
فناوری های نو عنوان کرد :بعد از پیروزی انقالب،
دشمنان آگاه و دوستان نادان دست به دست هم
دادند که بحث انرژی هسته ای را متوقف کنند .با
یک نشان غلط دشمن که انرژی هسته ای ،غیر
انسانی است و ایران نیازی به انرژی هسته ای ندارد
دانشکده علوم هسته ای تعطیل شد و دانشجویان
به رشته های دیگر سوق داده شدند .بعد از -10
 15سال متوجه شدیم که با تعطیلی دانشکده و
سوء استفاده داخلی چه اشتباه بزرگی کردیم اما
خوشبختانه به موقع متوجه شدیم و در حال حاضر
همکاران اعالم کرده اند که به دستاورد های خوبی در
این زمینه رسیده ایم .دکتر جاللی با اشاره به فناوری
بیوتکنولوژی در ادامه افزود :در بحث فناوری های نو،
وقتی قطار بیوتکنولوژی در دنیا حرکت کرده بود
ایران هم زمان همراه با آن شروع به حرکت کرد و
سرمایه گذاری های کالنی انجام شد .بچه های ایران
زمین که در جبهه های جنگ می جنگیدند بعد از
پذیرش قطعنامه و تمام شدن جنگ گفتند که جبهه
دیگری باز شده است به نام جبهه علم و دانش و
فناوری های نوین که دلیرانه وارد میدان شدند و با
دلسوزی تمام در این رشته ها تحصیل کردند و به
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جا های خوبی هم رسیده اند .در کشور تا زمانی که
گیاهان تراریخته در مرحله تحقیق بود مشکلی نبود
اما زمانی که باید این محصول تولید شود و حاصل
این تحقیق در سبد غذایی مردم قرار بگیرد و امنیت
و سالمت غذایی مردم را تامین کند مخالفت ها و
کارشکنی ها شروع شد .دکتر جاللی به عنوان نماینده
انجمن های علمی در شورای ایمنی زیستی در ادامه
افزود :اگر برای کشت و تولید محصوالت تراریخته و
همچنین برای واردات قانونی نیست ،چگونه است که
برای توسعه کشت محصوالت تراریخته ،نبود قانون
را بهانه می کنیم و نگران سالمت مردم هستیم ولی
در زمان واردات نگران هیچ ضابطه و قانون و سالمت
مردم نیستیم! این قوانین و ضوابط و شرایط را چه
کسی باید فراهم کند؟ من که معلم دانشگاه هستم یا
مسئولین اجرایی امر باید این کار را انجام دهند؟ وی
در ادامه اظهار داشت :در دنیا بیوتکنولوژی به  4گروه
تقسیم می شود :بیوتکنولوژی قرمز در زمینه پزشکی،
بیوتکنولوژی سبز در زمینه کشاورزی ،بیوتکنولوژی
سفید در زمینه صنعت و بیوتکنولوژی آبی در زمینه
ذخایر دریایی .ما در بیوتکنولوژی پزشکی با تولید
دارو های مهندسی ژنتیک که به طور مستقیم به
انسان تزریق می شود موفقیت چشمگیری داشتیم و
حتی صادرات دارو هم داشتیم و در این تحریم ها اگر
تولید ملی داروی خود را نداشتیم خدا می داند که
چه بال هایی بر سر کشور می آمد .اما در بیوتکنولوژی
کشاورزی چرا این قدر مشکل داریم؟ دکتر جاللی
با ذکر فرمایشی از حضرت امام (ره) افزود :بعد از
پیروزی انقالب حضرت امام (ره) فرمودند «تا زمانی
که کاسه گدایی دستتان است دم از استقالل نزنید.
کشاورزی محور استقالل کشور است».

بازتاب اخبار نشست خبری در رسانهها

روزنامه صبح ایران خراسان

 24محصول دارويي بيوتکنولوژي ساخت
داخل تا کنون به بازار عرضه شده است
خراسان  -مورخ یکشنبه  1392/02/22شماره
انتشار 18401
حاجيان – تاکنون محققان کشور  24محصول
دارويي بيوتکنولوژي توليد کردهاند که به بازار
نيز عرضه شده است .عضو هيئت مديره انجمن
بيوتکنولوژي ايران در نشست خبري هشتمين
همايش ملي بيوتکنولوژي و چهارمين همايش ملي
ايمني زيستي که از  15تا  17تير امسال برگزار
ميشود ،با اعالم اين خبر با اشاره به رتبه ايران در
توليد مقاالت و محصوالت بيوتکنولوژي افزود :ايران
در حوزه توليد مقاالت بيوتکنولوژي در سطح منطقه
رتبه اول را دارد اما متاسفانه در حوزه توليد انبوه
محصوالت تراريخته با وجود موفقيت هايي که در

اين زمينه دانشمندان ما بدست آوردهاند ،هنوز هيچ
رتبهاي نداريم.دکتر قرهياضي رئيس انجمن ایمنی
زیستی ايران نيز در اين نشست از ورود ساالنه
چندين ميليون تن محصول تراريخته به کشور خبر
داد و گفت  :ساالنه  170ميليون هکتار محصوالت
تراريخته در جهان کشت مي شود.

روزنامه شرق در شماره  1746در تاريخ پنجشنبه
 9خرداد در صفحات  7و  10خود ،شرح مفصلی
از «وضعیت بیوتکنولوژی در ایران» را منتشر کرده
است .در این گزارش مصاحبه ها و مقاالتی از آقایان
مهندس عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی
مجلس شورای اسالمی ،دکتر بهزاد قره یاضی
رئیس انجمن زراعت و اصالح نباتات کشور ،دکتر
محمدعلی ملبوبی رئیس انجمن بیوتکنولوژی
کشور ،دکتر محمود توالیی عضو هیئت مدیره
انجمن بیوتکنولوژی و انجمن ایمنی زیستی و
رئیس بسیج علمی کشور ،دکتر سیروس زینلی نایب
رئیس انجمن ژنتیک کشور ،دکتر بابک ناخدا عضو
هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و
دبیر علمی چهارمین همایش مهندسی ژنتیک و
ایمنی زیستی کشور ،دکتر مختار جاللی رئیس
انجمن ژنتیک کشور و خانم ها دکتر خوش خلق
سیما عضو هیئت مدیره انجمن های ایمنی زیستی
و بیوتکنولوژی و دبیر اجرایی هشتمین همایش ملی
بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی
و مهندسی ژنتیک و مهندس مختاری نایب رئیس
انجمن ایمنی زیستی کشور منتشر شده است.
آنچه در ادامه میخوانید «چشمانداز بیوتکنولوژی
و محصوالت تراریخته در ایران» از نگاه دکتر
«بهزاد قرهیاضی» بنیانگذار پژوهشکده بیوتکنولوژی
کشاورزی و رئیس انجمن ایمنی زیستی و همچنین

رئیس انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات است .هر
چند وی در این گفتو گو انتقاد های بسیاری را به
مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری وارد کرده است ،اما انصاف
حکم میکند یکجانبه به قاضی نرویم .به همین
دلیل از دفتر سرکار خانم دکتر «نسرین سلطانخواه»
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری (که در این
گفتو گو بارها از وی یاد شده است) وقت خواستیم
تا اگر توضیحاتی دارد ،ارایه دهد تا در همین صفحه
و به همراه انتقاد ها منتشر شود که متاسفانه دفتر
وی به هیچ عنوان پاسخگو نبود .در ادامه مصاحبه
اختصاصی با دکتر قرهیاضی را میخوانید

در ابتدا لطفا درباره تولید اولین محصول
تجاری برنج تراریخته توسط شما و مشکالتی
که در کشت و تولید آن روبهرو شدید ،توضیح
دهید.
در پاسخ پرسشتان ،ابتدا تاریخچه مختصری از
وضعیت مهندسی ژنتیک در ایران را عرض میکنم.
ایران کشوری بود که از سال  ،1374یعنی دو سال
قبل از اینکه در دنیا یک وجب محصول تراریخته
به زیرکشت برود ،برنج تراریخته را برای تولید
انبوه آماده کرده بود ،برنج تراریخته طارم موالیی
مقاوم به آفتکش که نیازی به مصرف سم ندارد.
باالخره در سال  1383اولین محصول تجاری برنج
تراریخته دنیا توسط معاون اول وقت رئیسجمهور
جناب آقای دکتر «عارف» برداشت شد و کشاورزان
فراوانی از این فناوری استقبال کردند .اما در سال
 1384یکی از مدیران میانی وزارت جهاد کشاورزی
با هماهنگی وزیر وقت جهاد کشاورزی و بدون ارایه
هر نوع توضیحی ،صدها تن بذر اصالحشده برنج
تراریخته را در انبار متروکه ای در رشت توقیف کرد!
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چه کسی پاسخگوی این خسارات است؟ چه کسی
پاسخگوی مخالفت و ممانعت با توسعه بیوتکنولوژی
بهویژه در بخش کشاورزی است؟ چه کسی
پاسخگوی پایمالشدن بیتالمال و نادیدهگرفتن
حق مردم در بهرهمندی از محصوالت سالم تراریخته
است؟ براساس آخرین آمار رسمی در سال 2012
میالدی ،سطح زیرکشت محصوالت تراریخته جهان
به  170/3میلیون هکتار رسید .گزارش USDA
وزارت کشاورزی آمریکا ،در سال  2012میالدی
نشان میدهد سه محصول عمده ایاالت متحده
شامل  88درصد ذرت93 ،درصد سویا و  94درصد
پنبه کاشتهشده از نوع تراریخته هستند .در آرژانتین
100درصد سویا ،در هند  88درصد پنبه و در
برزیل نیز  83درصد سویای کاشتهشده تراریخته
هستند .در حالیکه هر سال بر تعداد کشور های
تولیدکننده محصوالت تراریخته افزوده می شود ،در
ایران به جز برنج تراریخته طارم موالیی در سال
( 1383که تولید آن بالفاصله بعد از روی کار آمدن
دولت فعلی متوقف شد) ،محصول تراریخته دیگری
تولید نشده است .این در حالی است که در سال
 2005که حتی کشور چین (که اکنون تنها کشور
تولیدکننده برنج تراریخته در جهان است) محصول
خود را به بازار عرضه نکرده بود ،نام ایران به عنوان
اولین تولیدکننده این محصول حیاتی ،در مراکز
معتبر بینالمللی ثبت شده بود .پروژه تولید پنبه
تراریخته نیز خیلی زودتر از پاکستان آغاز شده بود
که با روی کارآمدن مهندس اسکندری به عنوان
وزیر جهاد کشاورزی و دیگر مدیران منصوب وی
در حوزه های پژوهشی که در مواجهه با محصوالت
تراریخته ،مخالفت پیشه می کردند ،پروژه تولید
تجاری پنبه تراریخته نیز مانند پروژه تولید تجاری
برنج تراریخته بهدست فراموشی سپرده شد و باعث
شد ایران در این زمینه از میانمار ،بورکینافاسو ،مصر،
سودان و پاکستان هم عقب بیفتد! بدیهی است که
در سال  2013نیز همچنان شاهد افزایش رشد
محصوالت تراریخته در دنیا باشیم و با سرعت رشد
جمعیت ،دور از انتظار نیست که تا چند سال آینده،
محصوالت تراریخته ،عمده بازار را به تصرف خود
درآورند .این در حالی است که در ایران هنوز بر سر
پذیرش این فناوری ،بحث و جدل وجود دارد!

در دومین جشنواره زیستفناوری کشور در
تهران ،معاون علم و فناوری ریاستجمهوری،
دکتر «نسرین سلطانخواه» گفت کشور ما در
تولید علم در عرصه زیستفناوری رتبه  13را
در جهان و رتبه اول را در منطقه در تولید مقاله
در عرصه بیوتکنولوژی به خود اختصاص داده
است .نظر شما در رابطه با این ادعا چیست؟
عملکرد دکتر «سلطانخواه» و انتخاب مدیر عزلشده
بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان معاون خود،
نشاندهنده تقابل آشکار آنها با توسعه مهندسی
ژنتیک است که همواره مورد اعتراض انجمن های
علمی مرتبط با بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک
بوده است .به طوری که عدم اختصاص حتی یک
ریال از اعتبارات بیوتکنولوژی به توسعه مهندسی
ژنتیک در کشاورزی و تولید محصوالت تراریخته
طی سال های گذشته همواره مورد انتقاد بوده است.
براساس گزارش رسمی مورد تصویب معاونت علم
و فناوری ریاستجمهوری ،ایران در حوزه مهندسی
ژنتیک کشاورزی ،بسیار عقب افتاده است که با
ادعاهای خانم دکتر «سلطانخواه» در مورد رتبه ١٣
جهانی فاصله زیادی دارد! جای تعجب است! از یک
طرف درباره توسعه مهندسی ژنتیک و تولید انبوه
پنبه تراریخته ،وعده های بسیار می دهند و از طرفی
دیگر شاهد تاخیر هشت ساله در ساخت گلخانه های
تراریخته ،به زنجیر کشیدن اولین برنج تراریخته
جهان و برخورد با پیشکسوتان و پژوهشگران حوزه
مهندسی ژنتیک هستیم که بیانگر عملکرد ضد و
نقیض است و باید پاسخگو باشند!
وضعیت آینده بیوتکنولوژی در دنیا و در کشور،
بهویژهدرعرصهکشاورزی      را     چطورارزیابیمیکنید؟
در دنیا چشمانداز پنج سال آینده امیدوارکننده است.
تولید اولین ذرت تراریخته مقاوم به خشکی که برای
سال  2013در آمریکای شمالی و سال  2017در
آفریقا برنامهریزی شده است ،تولید برنج تراریخته
دارای ویتامین ( Aبرنج طالیی) که برای سال -2014
 2013در فیلیپین برنامهریزی شده است ،تولید ذرت
تراریخته و برنج تراریخته در چین ،از چشمانداز های
دنیا در حوزه کشت و تولید محصوالت تراریخته است.
در قاره آفریقا ،کشت ذرت ،سویا و پنبه تراریخته در

آفریقایجنوبی ،کشت پنبه مقاوم به آفات  Btدر
بورکینافاسو و ذرت  Btدر مصر موفقیتآمیز بوده
است .در چند کشور آفریقایی از جمله اوگاندا ،کنیا
و نیجریه تولید محصوالت تراریخته شامل پنبه،
ذرت ،موز ،لوبیا چشمبلبلی و سیبزمینی شیرین
بعد از تصویب ،تجاری خواهند شد .در ایران هنوز
بهجز همان محصول تراریخته که احتماال به طور
غیررسمی و توسط کشاورزان پیشرو تولید می شود،
محصول تراریخته دیگری کشت نمی شود .البته
واردات چند میلیونتنی محصوالت تراریخته مانند
دانه های روغنی سویا ،ذرت ،کلزا ،علوفه و خوراک
دام در ایران با توجه به اسناد موجود ،محرز است.
بنابراین در حالیکه در کشور ما تولید محصوالت
مهندسی ژنتیک با عملکرد برخی مدیران دانایی
ستیز و فناوریهراس در برابر دانش روز ،همچنان
در سردرگمی به سر می برد ،دنیا با بهکارگیری
فناوری های نو در تولید محصوالت تراریخته که
بار ها سالمت و سودمندی آنها اثبات شده است ،در
حال پیشرفت است و در آینده ای نزدیک ،شاهد
تسخیر بازارهای موادغذایی از محصوالت مهندسی
ژنتیک سالم و مفید خواهیم بود .خوشبختانه
زیرساخت های علمی و توانایی تولید محصوالت
تراریخته از نظر علمی و فنی بین دانشمندان
متخصص ایرانی وجود دارد ،به طوری که تولید
تجاری و رهاسازی برنج تراریخته در سال 2004
میالدی و موفقیت پژوهشگران در زراعت مولکولی
و مهندسی ژنتیک محصوالتی مانند پنبه ،کلزا،
چغندرقند و توتون تراریخته را می توان به عنوان
نمونههایی از وقوع انقالب علمی در ایران عنوان
کرد که به دست دانشمندان سختکوش و متعهد
کشورمان محقق شده است .اما متاسفانه در انتخاب
مدیران بیوتکنولوژی کشور اشتباهی صورت گرفته
است ،به نظر من باید عملکرد برخی مدیران وزارت
جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست
در سال  1391که به نام سال تولید ملی نامگذاری
شده بود ،در مورد تولید ملی محصوالت تراریخته ،به
دلیل واردات سالیانه سه تا پنجمیلیارد دالری همین
محصوالت که با ندانمکاری ،خسارات جبرانناپذیری
را به بدنه بیوتکنولوژی کشور برای نسل های آینده
وارد کردند ،مورد بررسی قرار بگیرد.

براساس سند چشمانداز  20ساله نظام در
افق  ،1404ایران دارای جایگاه اول علمی،
اقتصادی و فناوری در منطقه است .آیا کسب
رتبه اول تولیدات علمی بیوتکنولوژی ایران در
خاورمیانه ،باعث افتخار جامعه علمی کشور
و نشاندهنده دستاوردی بزرگ است؟ در
حالیکه ایران هشت سال پیش با تولید اولین
برنج تراریخته ،اولین کشور تولیدکننده این
محصول در دنیا بود!؟
در واقع این درخشش ها در خور تقدیر است .ما باید
این درخشش ها را تکثیر میکردیم و ارج می نهادیم.
ما باید استادان برجستهای را که در دانشگاه ها و
دستگاه های پژوهشی هستند و دانشجویان خوشآتیه
و مستعدی را که وجود داشتند ،تقویت میکردیم.
متاسفانه در هشتسال گذشته روندی معکوس را طی
کردیم و بهجز تعداد معدودی که در وزارت بهداشت
یا در بخش های خصوصی بودند و مورد حمایت
وزارت بهداشت قرار گرفتند که رشد قابلتوجهی
داشتند و همچنین تعداد معدودی مثل پژوهشگاه
رویان ،سایر بخش ها پسرفت داشتند .به طوری که
بسیاری از مواردی که بعد ها تحت عنوان رتبه اول و
جایزه اول معرفی کردند ،انحرافی بیش نبود .انتخاب
جایزه اول در جشنواره زیستفناوری مانند این بود
که در مسابقه فوتبال از یک کار معمولی الکترونیک
تقدیر کنند یا در مسابقات هنری ،از کسی که در
حد متوسطی دوچرخه سواری بلد بوده ،تقدیر
کنند! متاسفانه برخی از جوایز معرفی شده توسط
مدیران دولتی در جامعه علمی بیوتکنولوژی کشور،
به عنوان کار های معمول بیوتکنولوژی هم مورد
قبول نیست ،چه رسد به اینکه آنها کار شاخص و
در خور تقدیری باشند .البته شاید برخی هم در حد
قابل قبولی ،خوب بودند .سئوالی که مطرح کردید
سئوال خوبی است که رتبه اول ما در منطقه باعث
افتخار است؟ به نظر من اگر بتوانیم در منطقه اول
شویم ،قطعا افتخاری برای ماست ،چراکه در منطقه
ما کشورهای پیشرفتهای هم قرار دارند؛ کشورهایی
مانند پاکستان که در زمینه بیوتکنولوژی بسیار
پیشرفته است یا رژیم اشغالگر قدس که فوقالعاده
در این عرصه ها ترقی کرده است .در واقع ما نباید
رقیبی در منطقه میداشتیم ،اما االن متاسفانه ما
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حتی در منطقه امکان اینکه رتبه اول را در افق
 1404داشته باشیم ،کارمان بسیار بسیار مشکل و
نیل به این هدف تقریبا ناممکن شده است .علت
این امر این است که برای مثال در بیوتکنولوژی
کشاورزی ،کشور همسایه ما ،پاکستان با کشت
سهمیلیون هکتار پنبه تراریخته رتبه اول منطقه را از
آن خود کرده است .حتی اگر به سند زیستفناوری
عمل کرده بودند ،ما االن باید یک تا 1/5میلیونهکتار
سطح زیر کشت محصوالت تراریخته می داشتیم.
قابل توجه است که این سند مصوب هیئت وزیران
دولت های هشتم و نهم است ،اما در حال حاضر به جز
یک نوع محصول تراریخته که کشاورزان پیشتاز ،دست
به دست کشت می کنند ،محصول تراریخته دیگری
در عرصه نداریم .همچنین در زمینه های دیگر (مانند
استفاده از نشانگر های مولکولی برای اصالح نباتات در
زمینه کاتالوگکردن بانک های ژن ،نجات گونه های
در حال انقراض و استفاده از بیوتکنولوژی برای محیط
زیست) ،می توان گفت که تقریبا دستمان خالی است
و الاقل در حد تولید ثروت و استفاده تجاری ،چیزی
برای عرضهکردن نداریم .متاسفانه مسئوالن محیط
زیست ،جهاد کشاورزی و بیوتکنولوژی در کشور ،به
جای اینکه دغدغه تولید و پیشرفت داشته باشند،
مدعی هستند که این محصوالت میتوانند خطرناک
باشند و گفته و ناگفته جلوی تولید این محصوالت
را گرفتهاند .اغلب معاونان خانم دکترسلطانخواه،
مخالف توسعه مهندسی ژنتیک هستند و از بروز این
مخالفت ابایی ندارند و در بعضی از جلسات آشکارا
بیان می کنند .پس پاسخ شما این است که حتی
در منطقه هم اولشدن خوب است ،اما من متاسفم
بگویم که ما در مهندسی ژنتیک کشاورزی در دنیا
از کشورهایی مانند پاکستان ،بورکینافاسو ،سودان،
میانمار ،کنیا ،مصر و آفریقای جنوبی عقب افتادهایم.
بازار تجارت جهانی محصوالت زیستفناوری
به چه سمتی میرود؟ سهم ایران در بهرهمندی
از دستاوردهای بیوتکنولوژی چیست؟
بازار زیست فناوری در دنیا در چند جهت به پیش
میرود :اولی بالتردید در حوزه مهندسی ژنتیک
و تولید محصوالت تراریخته است .براساس آمار
منتشره ارزش بذر محصوالت تراریخته که در دنیا
تولید می شود ،سالیانه بیش از  130میلیارد دالر

تخمین زده شده است که منابع این آمار موجود
است .از طرف دیگر بیوتکنولوژی در حال حاضر
تمام عرصه های داروسازی و تشخیص طبی را
به خود اختصاص داده است که برای آن نیز یک
برآورد چند صدمیلیارددالری در دنیا وجود دارد .اما
عرصه دیگر بهنام فروش دانش است که به اصطالح
فروش دانش و فناوری ،تجهیزات و ارایه خدمات
بیوتکنولوژی در دنیاست که سهم کشور ما نیز از این
عرصه بسیار کم است .اگرچه در زمینه تولید دارو با
مشارکت بخش خصوصی به رشد خوبی رسیدهایم ،اما
در بخش کشاورزی از نظر تولید محصوالت تراریخته
صفر هستیم و درآمدی نداریم در حالی که سهم
واردات محصوالت تراریخته سه تا پنجمیلیارد دالر
در عرصه ارایه خدمات بیوتکنولوژی تخمین زده شده
است .بنابراین در حوزه بیوتکنولوژی وقت حسابرسی
فرارسیده است .ملتی که  25سال پول پژوهشگاه
ملی مهندسی ژنتیک و زیستفناوری را دادهاند،
اکنون حق دارند بپرسند که در این  25سال ،چند
محصول مهندسی ژنتیک شده ،حاصل دانش و
فناوری این مجموعه عظیم و فاخر خاورمیانه ،در
بازار مصرف و تولید عرضه شده است.
باتوجهبهاینکهگیاهانتراریخته،قبلازرهاسازی،
آزمایشهای گلخانهای و مزرعهای را طی میکنند
و با توجه به آمار روزافزون تولید این محصوالت
در دنیا ،علت نگرانی در تولید و مصرف گیاهان
تراریخته ،با وجود واردات سهمیلیاردی سویا و
ذرت تراریخته و روغنهای آنها را در چه میدانید؟
من که فکر نمیکنم آنها نگرانی داشته باشند.
اگر نگران بودند وارداتش را هم متوقف میکردند.
پس نگران نیستند .از طرف دیگر ب ه طور نمایشی
میخواهند وانمود کنند که محصول تراریخته باید در
گلخانه تراریخته کشت شود! اما خودشان وقتی که
میخواهند پرچم جایی را ببرند و پز افتتاح بدهند،
در جایی که اصال گلخانه محصوالت تراریخته وجود
ندارد ،محصول تراریخته را تولید و بعد آن را وارد
گلخانه میکنند و به مسئوالن نشان میدهند که ما
در گلخانه تراریخته مثال میخواهیم آنها را کشت و
تولید کنیم .اگر آنها نگران هستند چرا این کارها را
میکنند؟ بنابراین آنها اصال نگران نیستند.
آقای دکتر ،چالش پیش روی زیستفناوری

بهویژه در بخش کشاورزی در ایران را در چه
میدانید؟ در واقع شما به عنوان بنیانگذار
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و پژوهشگر
تولیدکننده اولین برنج تراریخته در دنیا ،چه
راهکاری در نظر دارید؟
مهمترین چالش ن ه تنها در بخش کشاورزی بلکه در
کل وزارت علوم نیز نبود شایستهساالری در حوزه
بیوتکنولوژی است که در حال حاضر مسئولیت
کلیدی دارند؛ افرادی که شایستگی این مسئولیت
و تمایلی به توسعه بیوتکنولوژی ندارند و اگر هم
تمایلی داشته باشند ،بیوتکنولوژی با تعریف خودشان
را (که مورد تایید جامعه علمی بیوتکنولوژی کشور
نیست) ترویج میکنند که به نوعی فناوریهراسی در
آن دیده میشود .بنابراین بزرگترین چالش ما این
است که افراد در جایگاه خودشان قرار بگیرند .افراد
شایسته ،دلسوز و جوانان متخصص بیایند و با استفاده
از تجارب پیشکسوتانی که به نوعی از عرصه خارج
شدهاند با نیروی تازهنفس ،وارد میدان شوند تا با
تالش های بیشتری بتوانند گذاشته ها را جبران کنند.
اگر این موضوع حل شود بقیه مسایل مانند کمبود
اعتبارات ،تحریم ها ،داناییستیزی و فناوریهراسی
نیز حل میشود .البته همه این موارد با مدیریت الیق
که درک صحیحی از بیوتکنولوژی و انگیزه و تمایل به
توسعه و پیشبرد آن داشته باشد ،عملی است.
برای مشاهده مطالب منتشره در روزنامه شرق به
سایت زیر مراجعه کنید
http://sharghdaily.ir/?News_Id=11623
بررسی دالیل فناوریهراسی در کشورهای در
حال توسعه
سیاستزدگي عرصه علم و فناوری
روزنامه شرق در بخش هایی از گزارش منتشر شده
در شماره  1746در تاريخ پنجشنبه  9خرداد ماه
مقالهای با عنوان «بررسی دالیل فناوریهراسی در
کشورهای در حال توسعه» از دکتر محمود توالیی
عضو هیئت مدیره انجمن بیوتکنولوژی و ایمنی
زیستی و رئیس سازمان بسیج علمی کشور آورده
است که در ادامه بخش هایی از آن را میخوانید:
هزاره سوم را هزاره تاللو فناوری های نوین نامیدهاند.

هدف از ظهور و بروز و گسترش فناوری های جدید،
حفظ برتری کشورهای صاحب قدرت موجود در برابر
کشورهای جدید در حال توسعه است .دانشمندان
حوزه تحلیل علم معتقدند که ماهیت فناوری در
سه دهه اخیر در حال تغییر ماهیت است ،به عبارت
دیگر فناوری های جدید در عین داشتن قابلیت های
باال ،به شدت در حال سادهترشدن هستند .استراتژی
صاحبان قدرت در جهان کنونی در عرصه های زیر به
شدت در حال فعالیت است
 .1باید از نفوذ و گسترش فناوری های جدید در قدرتهای
نوظهور جلوگیری کرد.2 .باید فناوریهراسی و گریز از
علوم جدید در کشورهای در حال توسعه نهادینه شود.
.3سرعت تحول تکنولوژی در دست پیشتازان به حدی
باشد که رقیبان جدید فکر هماوردی و رقابت را از سر
خود دور کنند.
بنابراین روشهای مختلفی را بکار گرفتند که در ادامه
به برخی از آنها اشاره میکنیم
• ایجاد رژیم های کنترل و پیشرفت در علم فناوری
و صنعت.
• ایجاد گروه استرالیا برای یکپارچهسازی اطالعات.
• ایجاد محدودیت در ورود دانشجویان از محدوده
خارج از حوزه استکبار به رشته های خاص فناورانه
از جمله بیوتکنولوژی ،نانوتکنولوژی ،ماورای جو و
نظایر آن .راهاندازی جریانهای (به ظاهر مردمی)
برای مقابله با علوم جدید در برابر برخی مخاطرات
احتمالی که عمدتا ناشی از دانشمندان همان
کشورهای استکباری است .بنابراین در کشور هایی
که خود پیشتاز این فناوری ها هستند و درآمد های
کالن از این فناوری ها کسب میکنند ،عرصه را
برای تظاهرات علیه فناوری تسهیل میکنند تا آثار
فناوریهراسی آن در بین مردم کشورهای در حال
توسعه ،مانع از پیشرفت های آنان شود .به این ترتیب
با برگزاری انواع تظاهرات (به شکلهای مختلف از
جمله کارناوالها) در کشورهای پیشرفتهای مانند
آمریکا ،موجبات توسعه فناوریهراسی را در دیگر
کشورها بهویژه در کشورهایی مانند کشور ما فراهم
میکنند .در این حالت ما بدون آنکه خودمان هم
بدانیم که بازی خوردهایم ،به جای آنکه ب ه دنبال
بسط و گسترش علم و فناوری های نوین باشیم ،در
جبهه آنها فعالیت میکنیم و در ضدیت با علوم جدید
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موضعگیری میکنیم .علت این بازخورد های منفی در
کشورهایی مثل آمریکا نیز سوء استفاده دانشمندان
همان کشورهاست در حالیکه مقام معظ م رهبری
فرمودند «العلم سلطان» یعنی علم و فناوری قدرت و
اقتدار میآورد و اگر بر این علم و فناوری مسلط شویم
و بتوانیم از آنها استفاده درست کنیم ،پیشرفت
میکنیم ،ولی اگر کوتاه بیاییم و تحتسلطه بمانیم،
زیردست میمانیم ،اما ما دچار بحران فناوریهراسی
شدیم که متاسفانه این ویژگی در بین برخی از
مسئوالن ما نیز رسوخ کرده است .اما نکته مهم آن
است که به رغم پیشرفت در برخی از شاخه های
فناوری های نوین مانند انرژی هستهای یا هوافضا
در این عرصه دچار ضعف شدید هستیم که به گمان
من علم و فناوری در زمینه هایی مانند محیطزیست،
کشاورزی ،سالمت ،انرژی و بسیاری از زمینه های
دیگر قابلیت های فراوانی دارد ،بنابراین این صحنه
رقابت ،صحنه بسیار گستردهای است .به همین دلیل
به نظر میرسد دست های پشتپرده و پشت صحنه
بازیخورده قدرت های بزرگ هستند .دکتر توالیی
در ادامه مقاله عنوان کرده است :نگاه من این است
که موضوع گسترش فناوریهراسی تا حدودی شبیه
موضوع ایرانهراسی است .به بیان دیگر قدرت های
دیگر ،کشورهای همسایه را از قدرت ایران میترسانند
و در همین راستا خود ما نیز در داخل ،خودمان
را از پیشرفتهای علم و فناوری میترسانیم .من
این دو پدیده را در یک راستا می بینم که برخالف
آموزههای مقام معظم رهبری و امام بزرگوارمان به
ما آموختهاند .اکنون پژوهشگران ما باید همت کنند
و به دانش و فناوریهای نو بهطور کامل دست پیدا
کنند تا بتوانند از ارزش های افزوده این فناوری ها
استفاده کنند و با رعایت اخالق علمی و اخالق
دینی ،از جنبه های سوءاستفاده از جنبه های علم
و فناوری در هر نقطهای از جهان خودداری کنند.
برای مشاهده مطالب منتشره در روزنامه شرق به
سایت زیر مراجعه کنید
http://sharghdaily.ir/?News_Id=11625

جوابیه در روزنامه شرق
پیرو انتشار گزارش بررسی وضعیت بیوتکنولوژی در
روزنامه شرق در شماره  1746در تاريخ پنجشنبه 9
خرداد در صفحات  7و  10که دربردارنده شدیدترین
انتقادات دکتر قرهیاضی نسبت به عملکرد معاونت
علم و فناوری رئیس جمهور و معاونین وی بود
برای اولین بار با واکنش این معاون مواجه شد و
جوابیه ای از سوی دکتر«پرويز کرمي» مشاور معاون
س جمهور و رئيس مرکز روابط
علمي و فناوري رئي 
عمومي و اطالعرساني خانم سلطانخواه را به روزنامه
شرق ارسال کرد که در شماره  1756در تاریخ پنج
شنبه  23خرداد در صفحه  9منتشر شد .شرح کامل
جوابیه را در ادامه میخوانید

جوابیه
کشت ،تولید و توسعه محصوالت تراریخته و مسایل
مترتب بر آن ،تابع قوانین و مقررات باالدستی از
جمله پروتکل ایمنی زیستی مصوب مجلس محترم
شورای اسالمی در آبان سال  1382و همچنین
تصویبنامه های هیئت محترم وزیران در تیر
 1384و قانون ایمنی زیستی مصوب مجلس محترم
شورای اسالمی در سال  1388است که در حوزه
وظایف دستگاه های مرتبط در مفاد قوانین مدون
است .معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری به
جهت ماموریت های فرادستگاهی خود ،وظیفه ایجاد
هماهنگی و همافزایی در راستای برنامه های کالن
ملی و ارتقای نظام ملی نوآوری را برعهده دارد و در
این جهت از دخالت در وظایف تخصصی و حاکمیتی
دستگاه ها که باید مستدل و بر اساس اصول علمی
باشد ،اجتناب میورزد .در ضمن این معاونت اعتقاد
دارد که اختالف دیدگاه در امور تخصصی ،اگر در
چارچوب اصول اخالقی بیان شود ،میتواند رشد و
تعالی جامعه علمی و فناوری کشور را به همراه آورد.
امیدواریم استادان ،دانشجویان و محققان محترمی
که در بخش زیستفناوری تالش میکنند ،مباحث
تخصصی خود را ب ه صورت اقناعی و در جمعی

صمیمانه مطرح کرده و جمعبندی کنند .یادآوری
میکند که معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری،
همانگونه که از طراحی و ساخت اولین گلخانه
تراریخته در کشور و منطقه به عنوان زیرساختی
اساسی برای توسعه سطح زیر کشت محصوالت
تراریخته کشاورزی ،حمایت کرده و به نتیجه
رسانده است ،حمایت از طرح های کارشناسیشده
که مورد اجماع جامعه علمی و فناوری کشورمان
باشد را همچون گذشته در اولویت برنامه های خود
قرار میدهد .گروه علم روزنامه شرق در پاسخ به این
جوابیه آورده است“ :در پرونده ياد شده  10عنوان
مطلب از  10پژوهشگر و استاد با رويکرد هاي علمي-
پژوهشي و مديريتي گوناگون به چاپ رسيد و طي آن
موضوع عدم اتخاذ سياست واحد از سوي آن معاونت
در مواجهه با فناوري هاي نوين زيستي بررسي و
خواستار حمايت از توليدکننده و پژوهشگر داخلي
بهجاي حمايت از کشورها و شرکت هاي صادرکننده
محصوالت فناوري زيستي شد .ما بر اين باوريم که
ح شده اقناعي و صميمانه بوده و به شکل
مباحث مطر 
مناسبي نيز جمعبندي شده است .در مورد حمايت
از گلخانه هاي تراريخته و ديگر موارد يادشده در اين
جوابيه ،دکتر «بهزاد قرهياضي» و ديگر پژوهشگران در
همان ويژهنامه به طور مشروح پاسخ گفته بودند .اگر
معاونت يادشده مايل است نقش مديريتي و سياست
گذاري وي بهنحو مطلوبي در رسانه ها انعکاس يابد،
الزم است ارتباط مناسبي با رسانه هاي علمي داشته
باشد ،اما متاسفانه چند هفته پس از ارسال درخواست
مصاحبه گروه علم روزنامه «شرق» درباره طرح هاي
کالن پژوهشي کشور ،هربار به بهانه هايي از جمله
دريافت نکردن يا مفقودشدن درخواست مصاحبه،
از انجام مصاحبه امتناع کردند”! .متن کامل جوابیه
معاونت علم و فناوری رئیس جمهور و پاسخ شرق
را از آدرس _http://sharghdaily.ir/?News
 Id=12589ببینید.

فراخوان مسابقه داستان نویسی و
کاریکاتور
در حوزه ایمنی زیستی ،مهندسی ژنتیک و
بیوتکنولوژی
در چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی و
مهندسی ژنتیک و هشتمین همایش ملی
بیوتکنولوژی

Iran
technology
Information Center

فراخوان مسابقه داستان نویسی و
کاریکاتور در حوزه
بیوتکنولوژی ،ایمنی زیستی و مهندسی
ژنتیک
از عالقه مندان دعوت می شود آثار خود را در
قالب داستان های بلند ،کوتاه و کاریکاتور در
حوزه بیوتکنولوژی ،ایمنی زیستی و مهندسی
ژنتیک برای داوری ارسال کنند.
مهلت ارسال آثار 12 :تیرماه 92

پست الکترونیک
@gmail.com

Biotechnologyliterature

بدین وسیله به اطالع میرساند مسابقه داستان نویسی
علمی -تخیلی و کاریکاتور در حوزه بیوتکنولوژی،
ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک در حاشیه "هشتمین
همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران
و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی
ژنتیک" برگزار میشود .هدف از برگزاری این مسابقه
علمی -فرهنگی ایجاد انگیزه و اشاعه و ترویج مهندسی
ژنتیک ،ایمنی زیستی و بیوتکنولوژی در قالب یک
داستان و اثر ادبی است تا با فرهنگ سازی ،سایر
اقشار جامعه نیز با مباحث نوین بیوتکنولوژی آشنا
شوند .آثار برتر با در نظر گرفتن شاخص های خاص
از جمله نگارش ساده و روان ،نو بودن ،خالقیت ،ژانر
علمی -تخیلی ،اعتبار علمی و  ...داوری خواهند شد
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و از آثار برتر در همایش تقدیر به عمل خواهد آمد.
از کلیه عالقمندان دعوت می شود آثار خود
را در قالب مقاله ،داستان های بلند ،کوتاه و
کاریکاتور به پست الکترونیکی جشنواره به آدرس
biotechnologyliterature92@gmail.
 comارسال کنند .اطالع رسانی آثار دریافتی
از طریق سایت انجمن بیوتکنولوژی جمهوری
اسالمی ایران انجام میگیرد .الزم به ذکر است
مهلت ارسال آثار  12تیر ماه  1392است.
گفتنی است بر اساس آخرین مسابقه داستان
نویسی که در حاشیه هفتمین همایش ملی
بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران که در
شهریور ماه  1390برگزار شد ،پس از سه مرحله
داوری  53اثر ،سرانجام در مراسم اختتامیه همایش
که شامگاه  23شهریور با حضور دکتر کسری
اصفهانی به عنوان برگزارکننده مسابقه ،مسئولین
و پژوهشگران برجسته حوزه بیوتکنولوژی کشور
در پژوهشگاه نیرو در تهران برگزار شد ،از برندگان
این دوره با اهدای جوایز ارزشمندی تقدیر به عمل
آمد .در این مسابقه در رده سنی کودک از طوبی
الهیاری و در رده بزرگسال از خانم لیال سرمدی
با داستان پرده آخر به عنوان نفر اول جشنواره
داستان نویسی علمی -تخیلی ،آقای سید مهدی
طیار با مجموعه آثار نوشداروی زیست فناوری به
عنوان نفر دوم و آقای محمد مجرد برای داستان
نجات بشریت به عنوان نفر سوم تقدیر به عمل
آمد و جوایز ارزنده ای اعطا شد .همچنین دیپلم
افتخار به خانم گل آفرین قریشی برای داستان
نجات بشریت اعطا شد .در این مراسم از آثار
مطهره فدایی ،عصمت کریمی ،شقایق مدی ،مینا
رستمی شاهواری ،الهام قدوسی دهنوی ،هاله
فروزنده ،ریحانه دهقان نژاد و فاطمه سبزواری،
وحیده السادات رفیعی و مریم انصاری و محمد
علی خبیر نیز تقدیر شد.

از داوری انتخاب شد و از برترین آثار تقدیر به عمل
آمد .در این بخش ،علی شمس خبرنگار و سردبیر
سرویس علمی فناوری خبرگزاری دانشجویان
ایران (ایسنا) به دلیل پیگیری مستمر اخبار این
حوزه طی  10سال گذشته ،اطالع رسانی دقیق و
سریع و رویکرد علمی و انعکاس بی طرفانه اخبار
این حوزه حائز رتبه اول اعالم شد .ندا نظری و
رضا یغمایی از خبرگزاری مهر به صورت مشترک
حائز رتبه اول شدند .سوادکوهی از رادیو جوان،
زهرا حاجیان از روزنامه خراسان و شفیعی و رادنیا
از خبرگزاری آفتاب حائز رتبه های دوم تا چهارم
شدند.

رتبه                    نام نویسنده                  نام اثر
اول                    لیال سرمدی                     پرده آخر
دوم              سید مهدی طیار        نوشداروی زیست فناوری

دیگر
آینده
سوم             محمد مجرد               شاید
ایایدیگر
مجردشاید             آینده
چهارم         گل آفرین قریشی               نجات بشریت
پنجم                الیناز سهیلی                  آزاد مثل من
ششم                     لیازمانی                         تکامل
ششم                   لیا
زمانی                        تکامل
هفتم        صمد حیدرزاده و ناصر مهنا     آخرین سرباز
سلول
اعماق
به به
رفیعی       سفر
سلول
اعماق
طیبهرفیعی سفر    
بزارووطیبه
معصومهبزار
هشتم     معصومه
هشتم    

بدون شرح

ماکرو
برای
نهم             سیده مریم طیار              میکرو
ماکرو
طیامیکرو             برای
دهم            عاطفه شریفی راد                       1532
یازدهم        ابراهیم پیره   فرشتهها هم گاهی دروغ میگویند

دوازدهم      سمیه فالح کاظمی                   رونوشت

دومین مسابقه انتخاب خبرنگاران برتر در
حوزه ایمنی زیستی ،مهندسی ژنتیک و
بیوتکنولوژی
در چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی و
مهندسی ژنتیک و هشتمین همایش ملی
بیوتکنولوژی
دکتر بهزاد قرهیاضی رئیس چهارمین همایش ملی
ایمنی زیستی و رئیس انجمن ایمنی زیستی و مرکز
اطالعات بیوتکنولوژی ایران ،در دومین نشست
مطبوعاتی دو همایش در جمع خبرنگاران ،با اشاره
به فراخوان انتخاب خبرنگار برتر عنوان کرد :در این
همایش برای رسانه هایی که در سال های گذشته
مقاالت و فعالیت های بسیاری در عرصه توسعه
بیوتکنولوژی داشتند ،فراخوان انتخاب خبرنگار

برتر ترتیب داده شده است .در این مسابقه آثار
و اخبار خبرنگاران توسط کمیته داوری بررسی
خواهد شد و از خبرنگاران برتر تقدیر به عمل
می آید و به بهترین خبرنگار جایزه تعلق می گیرد.
اطالع رسانی و دریافت آثار این مسابقه فرهنگی از
طریق سایت انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی
ایران به آدرس @biotechnologynews92
 gmail.comانجام می گیرد .داوطلبان می توانند
کلیه اخبار ،مصاحبه ها ،عکس ها و سایر آثار
منتشر شده خود را در حوزه بیوتکنولوژی ،ایمنی
زیستی و مهندسی ژنتیک برای داوری ارسال
کنند .الزم به ذکر است که مهلت ارسال آثار هفته
اول تیر ماه است .هدف از برگزاری این مسابقه
فرهنگی ایجاد انگیزه و عالقه برای انعکاس اخبار
در حوزه بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک و اطالع
رسانی و فرهنگ سازی در رسانه است تا توجه
عامه مردم نیز به مباحث نوین مهندسی ژنتیک و
بیوتکنولوژی جلب شود .گفتنی است در سومین
همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک که
در تیر ماه  1390برگزار شده بود ،آثار خبرنگاران
برتر در حوزه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی بعد
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مقاله علمی

ده واقعیت مهم در مورد محصوالت زیست
فناوری با مروری جدید بر محصوالت
تراریخته در سال  2012میالدی
تهیه و تنظیم :لیال سرمدی

واقعیت  .1سال  2012میالدی هفدهمین سال
تجاری سازی موفق محصوالت زیست فناوری
در دنیا :محصوالت تراریخته برای اولین بار در سال
 1996میالدی تجاری سازی شد .افزایش سطح زیر
کشت محصوالت زیست فناوری بین سالهای 1996
تا  2012میالدی با  12سال نرخ رشد دو رقمی ،نشان
دهنده رضایت و اعتماد میلیون ها کشاورز در سراسر
جهان ،در کشور های در حال توسعه و صنعتی است.
واقعیت  .2افزایش بی سابقه  100برابری سطح
زیر کشت محصوالت زیست فناوری از 1/7
میلیون هکتار در سال  1996میالدی به بیش از
 170میلیون هکتار در سال  2012میالدی :رشد
 100برابري سطح زیر کشت محصوالت تراریخته از
 1/7میلیون هکتار در سال  1996میالدي به 170/3
میلیون هکتار در انتهاي سال  2012میالدي،
محصوالت تراریخته را به عنوان یکی از سریعترین
فناوری های مورد پذیرش در تاریخ معاصر تبدیل
کرده است .میلیون ها کشاورز از حدود  30کشور در
م گیری
سراسر جهان ،با بیش از  100میلیون تصمی 
مستقل ،به کاشت تقریبی  1/5میلیارد هکتار ،معادل
 50درصد بیشتر از کل جرم زمین ایاالت متحده و
یا چین روی آورده اند .این ارقام نشان دهنده این

واقعیت است که محصوالت زیست فناوری منافع
اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی پایدار و قابل
توجهی را به دنیا ارائه کرده است .واقعیت  .3برای
اولین بار در سال  2012میالدی ،افزایش سطح
زیر کشت کشورهای در حال توسعه بیش از
کشورهای صنعتی :در سال  2012میالدی به طور
قابل مالحظه ای کشورهای در حال توسعه در تولید
محصوالت زیست فناوری با رشد  52درصدی از
کشورهای صنعتی با رشد  48درصد ،سبقت گرفتند.
در سال  ،2012میزان رشد محصوالت تراریخته در
کشورهای در حال توسعه با افزایش رشد حداقل
سه برابر با نرخ  11درصد ،در مقابل کشورهای
صنعتی با نرخ رشد  3درصد قرار گرفت .افزایش پنج
برابری سطح زیر کشت محصوالت تراریخته با 8/7
میلیون هکتار در کشورهای در حال توسعه در مقابل
کشورهای صنعتی با  1/6میلیون هکتار سطح زیر
کشت گزارش شد .واقعیت  .4تعداد کشورهای
در حال رشد محصوالت زیست فناوری :از 28
کشوری که محصوالت تراریخته را کشت می کنند،
در سال  2012میالدی 20 ،کشور در حال توسعه
و  8کشور صنعتی است .دو کشور جدید سودان
(پنبه  )Btو کوبا (ذرت  )Btبرای اولین بار در سال
 2012میالدی به کشت محصوالت زیست فناوری
روی آوردند .آلمان و سوئد با توقف عرضه سیب
زمینی تراریخته» «Amfloraبه بازار نمی توانند
آن را کشت کنند .صفات انباشته (چند صفتی) از
ویژگیهای مهم محصوالت زیست فناوری است به
طوری که در سال  2012میالدی  43/7میلیون
هکتار یا بیش از یک چهارم از  170میلیون هکتار
از محصوالت زیست فناوری با بیش از یک صفت
بهبود یافته کشت شد 13 .کشور ،محصوالت زیست
فناوری را با دو یا تعداد بیشتر صفات در سال 2012
میالدی کشت کردند .به طوری که  10کشور از
 13کشور ،در حال توسعه بود .واقعیت  .5افزایش
تعداد کشاورزان در حال رشد محصوالت
زیست فناوری :رکورد  17/3میلیون کشاورز در
سال  2012میالدی ،نسبت به  0/6میلیون کشاورز
در سال  2011میالدی ،رشد قابل مالحظه بیش از
 90درصدی کشت محصوالت تراریخته و یا بیش از
 15میلیون کشاورز خرده پا در کشورهای در حال

توسعه را نشان می دهد .شمار کشاورزان پذیرنده
محصوالت تراریخته در سال  2012میالدی رکورد
زد .به طوری که  7/2میلیون کشاورز در چین و 7/2
میلیون کشاورز در هند ،حدود  15میلیون هکتار
پنبه تراریخته  Btرا به علت مزایای بی شمار آن
کشت کردند .در سال  2012میالدی بیش از یک
سوم از یک میلیون کشاورز خرده پا در فیلیپین
از کشت ذرت تراریخته بهره مند شدند .واقعیت
 5  .6کشور مهم در کاشت محصوالت زیست
فناوری :ایاالت متحده همچنان کشور پیشرو در
کاشت محصوالت تراریخته با  69/5میلیون هکتار
با متوسط پذیرش 90درصد در تمام محصوالت
است .برزیل در رتبه دوم قرار دارد و برای چهارمین
سال متوالی ،با افزایش سطح زیر کشت محصوالت
تراریخته بیش از هر کشور دیگری با رکورد قابل
توجه از  6/3میلیون هکتار به  36/6میلیون هکتار،
موتور محرکه رشد تولید محصوالت تراریخته در
سراسر دنیا است .آرژانتین با  23/9میلیون هکتار
جایگاه سوم خود را در دنیا حفظ کرده است .کانادا
با  11/8میلیون هکتار کشت محصوالت تراریخته
با یک رکورد پذیرش  97/5درصدی با  8/4میلیون
هکتار کلزای تراریخته در جایگاه چهارم است.
هند با یک رکورد  10/8میلیون هکتار از کشت
پنبه تراریخته  Btبا نرخ پذیرش  93درصدی در
سال  2012میالدی در جایگاه پنجم قرار دارد.
واقعیت  .7وضعیت محصوالت زیست فناوری
محصوالت تراریخته در آفریقای

در آفریقا :رشد
جنوبی با افزایش سطح زیر کشت این محصوالت
با یک رکورد  0/6میلیون هکتاری به  2/9میلیون
هکتار رسید .کشور سودان نیز به آفریقای جنوبی،
بورکینافاسو و مصر پیوست و تعداد کشورهای
آفریقایی تولید کننده و تجاری سازی محصوالت
تراریخته به چهار کشور افزایش یافت .پنج کشور
کامرون ،کنیا ،ماالوی ،نیجریه و اوگاندا با انجام
آزمایشات زراعی محصوالت تراریخته ،در مرحله
یکی مانده به آخر قبل از تصویب برای تجاری سازی
محصوالت قرار دارند .عدم سیستمهای نظارتی
مناسب مبتنی بر علم و موثر از نظر هزینه و زمان،
همچنان محدودیت عمده برای تصویب است .قوانین
و مقررات کارشناسانه و جدی ،نه سخت و طاقت

فرسا ،به ویژه برای کشورهای کوچک و فقیر در
حال توسعه مورد نیاز است .واقعیت  .8وضعیت
محصوالت زیست فناوری در اتحادیه اروپا :پنج
کشور اتحادیه اروپا با رکورد  129/071هکتار ،بیش
از  13درصد از سال  2011میالدی ،ذرت تراریخته
 Btرا کشت کردند .اسپانیا با یک رکورد پذیرش
 30درصدی در سال  2012میالدی ،با 116/307
هکتار ،بیش از  20درصد نسبت به سال 2011
میالدی ،با کشت ذرت تراریخته  Btکشوری پیشرو
در اتحادیه اروپا است .واقعیت  .9مزایای ارائه
شده محصوالت زیست فناوری از آغاز تا امروز:
از سال  1996تا  2011میالدی ،محصوالت زیست
فناوری به امنیت غذایی ،توسعه پایدار و تغییرات اقلیم
و محیط زیست با افزایش تولید محصول به ارزش
 98/2میلیارد دالر ،ایجاد محیط زیست بهتر با صرفه
جویی  473میلیون کیلوگرم ماده موثر آفت کش ها،
کاهش تولید  23/1میلیارد کیلوگرم گازکربنیک
در سال  2011که معادل  10/2میلیون اتومبیل از
جاده ها به مدت یک سال است ،حفظ تنوع زیستی
با صرفه جویی در  108/7میلیون هکتار از زمین و
کمک به کاهش فقر از طریق کمک به بیش از 15
میلیون کشاورزان خرده پا و خانواده های آنها در
مجموع به  50میلیون نفر که از فقیرترین مردم دنیا
هستند ،کمک قابل توجهی کرده است .محصوالت
زیست فناوری ضروری هستند اما تحمیلی نیستند.
در واقع تلفیقی از روشهای سنتی و بکارگیری
فناوری نوین محصوالت تراریخته به طور حتم باعث
موفقیت دو چندان تولیدات زراعی میشود .واقعیت
 .10چشم انداز امید بخش آینده محصوالت
زیست فناوری :به دلیل سود آوری باال ،مزایای
قابل توجه زراعی و زیست محیطی ،میزان رشد و
پذیرش باالی محصوالت مهم و اصلی زیست فناوری
در بازارهای جهانی در کشورهای در حال توسعه و
صنعتی ،چشم انداز تولید محصوالت تراریخته در
دنیا در آینده بسیار امیدوار کننده است.
منبع :سرويس بينالمللي دستیابی و استفاده از
بيوتكنولوژي كشاورزي ()ISAAA
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خالصهای از مهمترین اخبار بیوتکنولوژی
منتشر شده در رسانهها

تولید آلبومین سرم انسانی از برنج تراریخته
و درآمدزایی بیش از یک میلیون دالر در هر
هکتار

در حالی که هر سال دستاورد جدیدی از محصوالت
تراریخته به دنیا عرضه میشود ،دکتر ژن ژو معاون
انجمن بیوتکنولوژی چین و عضو آکادمی علوم چین
در اجالس ساالنه مراکز اطالعات بیوتکنولوژی جهان
در معرفی جدیدترین دستاورد این کشور عنوان کرد:
تولید آلبومین سرم انسانی در برنج تراریخته توسط
دانشمندان چینی انجام شده است که از 99.9999
درصد خلوص برخوردار است .وی با خبر تجاری سازی
این محصول در کشور چین ،افزود :تولید این نوع برنج
و محصول نهایی آن یعنی آلبومین سرم انسانی بیش
از یک میلیون دالر در هر هکتار درآمد دارد .آلبومین
سرم انسانی تولید شده از برنج تراریخته توسط 24
شرکت در  18کشور دنیا از جمله کشورهای آمریکای
شمالی ،ژاپن و اروپا تجاری شده و به مصرف میرسد.
مدافعان زنبورهاي عسل در حمايت از
ممنوعيت آفت کشها در لندن تظاهرات
کردند

مدافعان زنبورهای عسل و فعاالن حفظ محیط زیست
در انگلیس در اعتراض به استفاده بی رویه از آفت
کش ها در سطح اروپا ،در شهر لندن تظاهرات کردند.
به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز ،این گروه از
معترضان انگلیسی از دولت انگلیس خواستند به نفع
ممنوعیت برخی از آفت کش ها در سطح اروپا رای

دهد .کمیسیون اروپا در نظر دارد استفاده از برخی
از محصوالت حاوی نئونیکوتینوئید را به مدت دو
سال به حال تعلیق درآورد .نئونیکوتینوئید ماده ای
است که زنبورها را گمراه میکند و باعث مرگ و میر
آنها می شود .یکی از این مدافعان گفت :نسل برخی
از گونه های زنبور عسل طی صد سال اخیر منقرض
شده است و استفاده بی رویه از آفت کش ها ،تعداد
حشرات را بسیار کم کرده است .به همین علت باید
اقدامی شود تا این معضل جهانی نشود .یکی دیگر از
معترضان گفت :می خواهیم آفت کش ها ممنوع شود
تا ثابت شود ،این مواد مسبب نابودی زنبورها هستند.
پیوستن هشت بزغاله تراریخته جدید به
مزرعه رویان

هشت بزغاله تراریخته با روش سادهسازیشده
شبیهسازی در پژوهشکده زیستفناوری پژوهشگاه
رویان متولد شدند .دکتر محمدحسین نصر اصفهانی،
رئیس پژوهشکده زیستفناوری درباره این روش توضیح
داد :شبیهسازی در حالت عادی به میکروسکوپ ها
و تجهیزات پیشرفتهای نیاز دارد که انجام آن در هر
آزمایشگاهی ممکن نیست اما با تکنیک سادهسازی
شده آن که برای نخستین بار در دنیا اجرا شد ه است،
در آزمایشگاههای معمولی نیز قابل اجراست .نصر
اصفهانی در ادامه اظهار کرد :اگر موفق شویم 50
جنین را به  10رحم منتقل کنیم ،میتوانیم منتظر
تولد پنج بزغاله باشیم .این در حالی است که پس از
بهینهسازی روش شبیهسازی با انتقال  50جنین ،نه
حاملگی مثبت ثبت شد که در دنیا منحصر به فرد
است .به گفته وی از  9حاملگی مثبت ،اسفند ماه سال
گذشته هشت بزغاله تراریخته به دنیا آمدهاند که همگی
آنها در سالمت کامل هستند .گفتنی است پژوهشکده
زیستفناوری پژوهشگاه رویان هفت سال پیش موفق
به شبیهسازی نخستین گوسفند شبیهسازی شده در
خاورمیانه شد .تولید حیوانات تراریخته حاوی ژنهای
فاکتور 9انعقادی  TPAبرای درمان بیماریهای
انعقادی خون نیز پس از این آغاز شد.
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احیای درخت بلوط آمریکایی با مهندسی
ژنتیک
Iran
technology
Information Center

بعد از سالها مشکالت ناشی از سوختگی درختان
بلوط در اثر قارچ ،Cryphonectria parasitica
پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که درخت بلوط
آمریکایی ممکن است توسط مهندسی ژنتیک احیا
شود .دکتر ویلیام پاول از دانشگاه ایالتی نیویورک و
دانشگاه اسکات مرکل جورجیا که در سال 1990
مطالعه در مورد حفاظت ژنتیک درخت بلوط آمریکایی
را آغاز کرده است متوجه شد که بیشتر عالئم سوختگی
بلوط مربوط به اسید اگزالیک تولید شده توسط قارچ
 C. Parasiticaدر طول رشد است .وی دریافت
که گندم حاوی آنزیمی است به نام اگزاالت اکسیداز
که اسید اگزالیک را سمزدایی میکند .دکتر پاول
به همراه تیمی پژوهشی ژن مسئول بیان اگزاالت
اکسیداز را از گندم به بلوط منتقل کرد .در ادامه آنها
دریافتند که بیان ژن اگزاالت اکسیداز باعث افزایش
مقاومت به سوختگی ناشی از قارچ میشود .این تیم
پژوهشی امیدوار است در آینده بتواند از این مدل
برای احیای گونههای در خطر مانند درخت نارون،
درخت زبان گنجشک و درخت صنوبر استفاده کند.

توجه کشاورزان کشور برای تولید محصوالت تراریخته،
افزود :تاکنون کشاورزانی از استان های گیالن،
مازندران ،گلستان و یاسوج اقدام به تولید محصوالت
تراریخته کردهاند و اخیرا تقاضاهایی از کشاورزان
اصفهان داشتم .وی با انتقاد از برخوردهای مسئولین
نسبت به تولید محصوالت تراریخته ،اظهار داشت :در
سال  2012در سودان و کوبا کشاورزان زیادی اقدام
به کشت محصوالت تراریخته کردند و در سال 2013
نیز کشاورزان اتیوپی ،اوگاندا و زامبیا نیز در زمره تولید
کنندگان محصوالت تراریخته قرار گرفتند .وی با اشاره
به اقتصاد شکوفای برزیل در دنیا ،خاطرنشان کرد:
اقتصاد کشور برزیل با کشت حدود  36میلیون هکتار
گیاهان تراریخته ،مبتنی بر تولید این محصوالت است.
هفت خوان تکمیل آخرین حلقه تولید
تراریختهها /طرح گلخانه تراریخته؛ هفت
سال تاخیر ،هفت ماه اجرا!

تقاضای کشاورزان برای کشت محصوالت
تراریخته در کشور

برنج و پنبه تراریخته دو محصول تراریختهای است
که با وعده و وعیدهای مسئولین اجرایی هنوز در
انتظار کشت و دریافت مجوز است .رئيس انجمن
علمی ايمنیزيستی ایران با اشاره به سرنوشت پنبه
و برنج تراریخته تولید شده در کشور عنوان کرد :علی
رغم مقاومتهایی که برای تجاری سازی محصوالت
تراریخته میشود ،کشاورزان پنج استان اقدام به کشت
این محصوالت کردند .دکتر بهزاد قرهیاضی با اشاره به

پس از سالها انتظار و وعده های مکرر مسووالن،
سرانجام گلخانه تراریخته پژوهشکده بیوتکنولوژی
کشاورزی ،رسما افتتاح شد .وقفه طوالنی در راه
اندازی گلخانه تراریخته با وجود تصویب قانون ملی
ایمنی زیستی و تولید محصوالت تراریخته متعدد
از قبیل برنج ،پنبه و چغندر قند در کشور از جمله
موانع تولید انبوه و تجاری سازی گیاهان تراریخته
در کشور بوده است .دکتر بهزاد قره یاضی ،موسس
و رئیس سابق پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
با بیان این که حدود  10سال از مطرح شدن
بحث احداث گلخانه های تراریخته در پژوهشکده
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میگذرد ،اظهار داشت :در سال  82با این که قانون
بازدارندهای در زمینه کشت محصوالت تراریخته
نداشتیم و در شرایطی که حتی قانون امروز هم
بر توسعه تراریخته ها تاکید دارد پیش قدم شدیم
که گلخانه ای به عنوان نخستین گلخانه گیاهان
تراریخته در خاورمیانه در پژوهشکده احداث کنیم.
با تغییرات مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی و
پژوهشکده ،این پروژه متوقف و همین نداشتن
گلخانه بهانه ای برای جلوگیری از کشت و حتی
توقف برخی آزمایش ها در مرحله گلخانه ایی و عقب
ماندن کشور در عرصه تولید محصوالت تراریخته
شد.
امضای دو سند همکاری جمهوری اسالمی
ایران و سازمان خواروبار و کشاورزی جهان
در زمینه منابع ژنتیک گیاهی و توسعه
محصوالت علوفهای

جمهوری اسالمی ایران و سازمان خواروبار و کشاورزی
جهان دو سند همکاری در زمینه منابع ژنتیک گیاهی
و توسعه محصوالت علوفهای را به امضاء رساندند.
مدیرکل روابط علمی و بینالمللی سازمان تات با
اعالم این مطلب گفت :سند همکاری منطقهای و سند
همکاری ملی توسط نماینده جمهوری اسالمی ایران و
نماینده سازمان خواروبار و کشاورزی جهان)(FAO
به امضاء رسید .دکتر مجتبی رجببیگی افزود :در
سند منطقهای ،پروژهای با عنوان بهینهسازی منابع
ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی در جهت
سازگاری با تغییرات آب و هوایی به امضاء رسید .وی
خاطرنشان کرد :این پروژه قرار است در چهار کشور
ایران ،مصر ،اردن و لبنان به اجرا درآید .وی ادامه
داد :فائو در این پروژه  460هزار دالر کمک میکند و
جمهوری اسالمی ایران نیز تجهیزات ،آزمایشگاه ها و
مزارع تحقیقاتی مورد نیاز را از طریق مؤسسه اصالح
و تهیه بذر و نهال در اختیار فائو قرار خواهد داد که
در مجموع هزینه های این پروژه از طریق فائو و چهار
کشور هدف تأمین میشود که رقمی معادل 2.5
میلیون دالر برآورد شده است که طی مدت دو سال
اجرایی میشود .وی درباره سند ملی امضاءشده گفت:

در سند ملی که بین ایران و فائو به امضاء رسید،
پروژهای با عنوان توسعه تولید محصوالت علوفهای و
باز تولید ژرمپالسم گیاهان علوفهای حاصل از تالقی
گردهافشانی ب ه منظور بهبود معیشت جوامع روستایی
به امضاء طرفین رسید.
پذیرش بی سابقه محصوالت تراریخته در
آفریقا
تهیه و تنظیم :لیال سرمدی
"تا کنون (از سال  1996تا  2012میالدی) هیچ
گزارش و آزمایش مستند و علمی مبنی بر اثرات سوء
ناشی از مصرف محصوالت تراریخته ثبت نشده است".
پروفسور محمد ایشیاکو متخصص بیوتکنولوژی ،ضمن
اعالم این خبر در کارگاه آموزشی در آفریقا با تاکید
بر برتری محصوالت زیست فناوری در دنیا افزود" :این

فناوری باعث بهبود مستمر کیفیت و امنیت غذا،
همچنین افزایش درآمد کشاورزان شده است" .وی
تاکید کرد که بکارگیری این فناوری در کشورهای مهم
و بزرگ تولید کننده محصوالت تراریخته در دنیا به
رضایت کشاورزان ،اعتماد مصرفکنندگان و سودآوری
باال منجر شده است .بنابراین ،نگرانی و مالحظهای در
خصوص تولید و مصرف محصوالت تراریخته که با
روشهای بیولوژی مولکولی توسعه یافته است ،وجود
ندارد .هدف این کارگاه ،فرهنگ سازی و پذیرش
محصوالت تراریخته و توسعه کشاورزی در آفریقا بود.
به دنبال فرهنگ سازی پذیرش محصوالت تراریخته
در آفریقا ،در کنفرانس بینالمللی پذیرش محصوالت
تراریخته در کشورهای در حال توسعه در نشست ساالنه
 ISAAAدر سال  2013میالدی ،دکتر مارگارت
کارمبو مدیر مرکز آفریقایی سرویس بینالمللی
دستیابی به و استفاده از بیوتکنولوژی کشاورزی

( )ISAAAعنوان کرد“ :آفریقا  54کشور را در خود
جای داده است که بسیاری از آنها فقیر هستند و از
امنیت غذایی باالیی برخوردار نیستند .بیوتکنولوژی و
مهندسی ژنتیک میتواند برای خروج این کشورها از
بحران غذایی کمک کند .در حال حاضر در آفریقا چهار
کشور آفریقایی محصوالت تراریخته را به صورت انبوه
و تجاری کشت میکنند .این چهار کشور عبارتند از
آفریقای جنوبی ،مصر ،بورکینافاسو و اخیرا سودان که
به کشت پنبه تراریخته و ذرت تراریخته روی آورده
است .عالوه بر این چهار کشور ،کشورهای دیگری
هستند که مراحل پایانی آزمایشهای مزرعهای خود
را طی میکنند .در حال حاضر کشورهایی مثل اوگاندا
و کنیا محصوالت تراریختهای را در دست رهاسازی
و تجاریسازی دارند که تحولی اساسی را در نگرش
جهانی محصوالت تراریخته و مهندسی ژنتیک ایجاد
خواهد کرد .موز تراریخته مقاوم به بیماریهای قارچی،
ذرت و سورگوم متحمل به خشکی ،سیبزمینی شیرین
تراریخته و باقالی تراریخته از جمله محصوالتی هستند
که در آفریقا از اهمیت باالیی برخوردار هستند .گفتنی
است طبق آمار منتشر شده از سرویس بینالمللی
دستیابی به و استفاده از بیوتکنولوژی کشاورزی
( )ISAAAدر سال  2012میالدی ،رشد محصوالت
تراریخته در آفریقای جنوبی با افزایش سطح زیر کشت
این محصوالت با یک رکورد  0/6میلیون هکتاری به
 2/9میلیون هکتار رسید.
گزارش ویژه
پرونده روز
بررسی چرایی عدم اجرای قانون ایمنی
زیستی جمهوری اسالمی ایران در مجلس
شورای اسالمی
کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس
شورای اسالمی در جلسه عصر روز یکشنبه خود
میزبان جمعی از مسئولین ذیربط دولتی و نمایندگان
انجمنهای علمی کشور بود .به گزارش مرکز اطالعات
بیوتکنولوژی ایران ،این جلسه که به منظور بررسی
علت عدم اجرای قانون ایمنی زیستی از سوی
بخشهای مختلف اجرایی دولت برگزار شده بود با
سخنان مهندس عباس رجایی رئیس این کمیسیون

آغاز شد .وی ضمن اعالم حمایت همه جانبه مجلس
شورای اسالمی و به ویژه کمیسیون کشاورزی ،آب و
منابع طبیعی مجلس از توسعه فناوری های نو به ویژه
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی ،گفت :کمیسیون
کشاورزی تاکنون سه قانون مترقی را در این مورد
به تصویب رسانده است که از جمله آنها قانون الحاق
جمهوری اسالمی ایران به پروتکل ایمنی زیستی
کارتاهنا و قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی
است .وی ضمن معرفی ویژگیهای برتر این قانون
در سالهای  1388-1378گفت« :در زمان تصویب
این قانون کشورهای بسیاری چشم به مجلس شورای
اسالمی دوخته بودند تا ببینند قانون ایمنی زیستی
ایران چه سمت و سویی خواهد داشت» .وی در ادامه
سئواالتی را مطرح کرد و خواستار ارائه توضیح از سوی
مسئوالن دولتی شد .مهندس رجایی ضمن محرز تلقی
کردن تخلف های بخش هایی از دولت از جمله وزارت
جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای
ملی ایمنی زیستی از نمایندگان حاضر در جلسه
وزارت جهاد کشاورزی سئوال کرد که چرا با وجود
گذشت چهار سال از تصویب قانون ایمنی زیستی که
ماده دوی آن دولت را مکلف میکند از تولید و کشت
و رهاسازی و مصرف و صادرات محصوالت تراریخته
حمایت کند و با وجود این که بیش از  170.3میلیون
هکتار از این نوع محصوالت در جهان به زیر کشت
رفتهاند و مقادیر زیادی هم محصول تراریخته وارد
کشور میشود با تولید ملی این نوع محصوالت مقابله
میشود و حتی یک وجب هم از این نوع محصوالت
نداریم؟ وی در ادامه گفت :زمانی نه چندان دور کشور
ما در این زمینه سرآمد بوده و حتی برنج تراریخته
هم رسما رهاسازی شده بود و متخصصین خوبی هم
در این زمینه داریم .دکتر پرهمت رئیس سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی با این ادعا که
وزارت جهاد کشاورزی از سال  1385پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی را تجهیز کرده است گفت:
"ما از نمایندگان محترم دعوت میکنیم ضمن بازدید
از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با دستاوردهای
آنجا آشنا شوند و ببینند آنها چکار میکنند" .وی در
ادامه گفت" :یکی از مشکالت تراریختهها نداشتن
گلخانه مخصوص گیاهان تراریخته بود که به حمداهلل
مراحل نهایی ساخت خود را میگذراند و تا حدود
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یک ماه دیگر افتتاح خواهد شد و مدعی شد که با راه
اندازی این گلخانه راه برای تولید محصوالت تراریخته
هموار خواهد شد .معاون وزیر به این مورد که چرا
احداث گلخانه تراریخته در سال  1384متوقف شد
و تنها با تغییر مدیریت پژوهشکده بیوتکنولوژی و
پس از اتالف هفت سال ارزشمند ،احداث آن آغاز شد
اشارهای نکرد .وی ادامه داد" :آیین نامه اجرایی قانون
ایمنی زیستی هنوز ابالغ نشده و مسئوالن دبیرخانه
شورای ملی ایمنی زیستی مستقر در سازمان حفاظت
محیط زیست باید در این مورد توضیح دهند".
مهندس عباس رجایی ضمن این که توضیحات
دکتر پرهمت را در مورد علت عدم تولید حتی یک
وجب محصوالت تراریخته قانع کننده تشخیص نداد
سئواالت دیگری را از رئیس دبیرخانه شورای ملی
ایمنی زیستی (دکتر مرشدی) در مورد علت عدم
ابالغ آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی و نماینده
وزارت امورخارجه در مورد تاخیر قریب به چهار سال در
واگذاری مرجعیت ملی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا
به وزارت جهاد کشاورزی و عدم شرکت در اجالسهای
بینالمللی و حذف نماینده ایران از شورای حکام
پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا مطرح کرد .نمایندگان
انجمنهای علمی حاضر در این جلسه به اتفاق در مورد
رویکرد بازدارنده و مخالفت اجزای دولت به ویژه وزارت
جهاد کشاورزی و دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی
اظهاراتی را بیان کردند .در پایان این جلسه کمیسیون
به اتفاق آرا و به استناد ماده  236آیین نامه داخلی
مجلس شورای اسالمی استنکاف دولت از اجرای قانون
ایمنی زیستی را محرز تشخیص داده و کمیتهای را
برای تنظیم گزارشی جهت قرائت در صحن علنی
مجلس شورای اسالمی و در صورت تصویب جهت
ارجاع به مراجع قانونی به تصویب رساند.

اخبار علمی

تولید سوخت زیستی از آب
تهیه و تنظیم :لیال سرمدی
بیودیزل ،سوخت زیستی پاک است که به جای بنزین
و گازوئیل در آن از منابع طبیعی مانند جلبک های
دریایی و دانه های روغنی مانند ذرت ،سویا و کلزا
استفاده میشود .در اروپا ،کانوال محصول عمده
بیودیزل است ،در حالی که در ایاالت متحده از
دانه های سویا برای سوخت بیودیزل استفاده میشود.
استفاده از آب به عنوان سوخت زیستی ،دستاوردی
جدید است که به تازگی در کشور تولید شده است.
اخیرا در کشور ،پژوهشگران دانشگاه علوم پایه زنجان
با همکاری دانشگاه های روسیه و آمریکا ،موفق به
تولید کاتالیزگری شدند که قادر به تولید سوخت پاک
از آب است.

زیادی انرژیمی شود ،بلکه انرژی اضافی اعمال شده
باعث اکسایش انواع ترکیبات موجود در آب می شود
که خود عاملی مزاحم برای اقتصادی شدن این فرآیند
است .الکترون های ارزان به دست آمده در این فرآیند
می توانند برای کاهش انواع ترکیبات مورد استفاده
قرار گیرند .نمونه آن ،کاهش دی اکسید کربن به
متان یا کاهش نیترژون به آمونیاک است ولی برای
اکسایش آب و البته کاهش ترکیبات ،پژوهشگران
به کاتالیزگرها نیاز دارند .پژوهشگران با هدف انجام
تحقیقاتی در این زمینه و ساخت ترکیباتی که با
کارآیی باال و با مصرف کمترین میزان انرژی قادر باشد
آب را به اکسیژن اکسید کند ،توانستند به یافته های
جدیدی برسند .این پژوهشگران توانستند نوعی
اکسید منگنز را تولید کنند که در شرایط اسیدی
قادر به اکسایش آب است و در این واکنش شبیه به
پالتین عملمی کند .این درحالی است که اگر بتوان
با استفاده از سلول های خورشیدی ،انرژی خورشیدی
را با بازده باال به الکتریسیته تبدیل کرد ،این انرژی
به کاتالیزگر هامنتقل شده و برای تجزیه آب به کار
گرفته می شود و از هیدروژن آب میتوان به عنوان
سوخت پاک استفاده کرد.
فناوری جدید برای بهبود صفات ژنتیکی در
روغن دانه آفتابگردان
تهیه و تنظیم :لیال سرمدی

در سال های اخیر تالش هایی برای دستیابی به
موادی که بتوانند آب را به عناصر سازندهاش تجزیه
کنند ،در حال انجام است .حاصل این پژوهش ها
نشان می دهد که هیدروژن به دست آمده می تواند
به عنوان سوخت پاک مورد استفاده قرار گیرد؛ چرا
که محصول سوختن آن تنها آب است .تنها مشکل
در تجزیه آب به هیدروژن و اکسیژن ،اکسایش آب
است که با انرژی فعال سازی زیادی همراه است.
این انرژی فعال سازی نه تنها باعث هدر رفتن مقدار

دانه آفتابگردان از جمله دانه های روغنی است که
یکی از مهمترین منابع روغن نباتی خوراکی برای
مصرف انسان در سراسر جهان است .اخیرا دانشمندان
به روشی تازه برای بهبود ویژگی های روغن دانه
آفتابگردان و توسعه صفات ژنتیکی آن دست یافتهاند.
این کار به رهبری دکتر منش چاترجی ،عضو هیئت

علمی مرکز گیاه شناسی و علوم گیاهی در NUI
در مجله  BMCمنتشر شده است .دکتر چاترجی
در بنیاد علوم دانشگاه ملی ایرلند در تحقیقات خود
با هدف قرار دادن ضایعات ناشی از ژنوم گیاه ،به
یک روش غیر مهندسی ژنتیک برای ایجاد و کشف
صفات جدید در گیاهان دست یافته است .وی در
این گزارش عنوان کرده است :در طول قرنها ،اصالح
آفتابگردان برای رسیدن به صفاتی مانند عملکرد باال و
افزایش سطح زیر کشت باعث از دست رفتن بسیاری
از تغییرات ژنتیکی مفید شده است اما این روش به
ما اجازه میدهد با توجه به اطالعات کلیدی ژنتیک
گیاه مربوط به صفات مختلف گونه های آفتابگردان،
به سرعت تنوع برای پرورش بیشتر محصول به منظور
افزایش کمیت ،کیفیت و عملکرد طبیعی آن ایجاد
شود که چنین توانایی در ایجاد تنوع بیشتر گیاه در
دوره افزایش بحران جهانی غذا و تغییر رژیم آب و
هوایی بسیار مطلوب است .دانه های روغنی از جمله
گیاهان استراتژیکی است که کاربرد فناوری های نوین
در بهبود کیفیت و کمیت آن می تواند روند اصالحی
آن را کوتاهتر کرده و ارقام جدید با بازده و درصد
روغن باال تولید کند.
تبدیل سلولهای پوست به سلولهای بنیادی
جنینی
تهیه و تنظیم :شهرزاد ابراهیمی

سلول های بنیادی جنینی سلولهای پرتوانی
( )Pluripotentهستند که قادرند به هر نوع
سلولی تبدیل شوند .پرتوانی و تكثیر نامحدود دو
ویژگی بسیار مهم سلولهای بنیادی است که آنها را
از بقیه سلولها متمایز میکند .امروزه از سلول های
بنیادی برای اهداف مختلفی در دنیای پزشکی
استفاده میشود و روز به روز کاربرد آن در درمان
بیماری ها بیشتر میشود به طوری که چشم انداز
روشنی را جهت درمان بسیاری از بیماری ها از جمله
نابینایی ،ناباروري ،سرطان ،ضايعات قلبی ،ضايعات
عصبي ،ساییدگی زانو ،سوختگيها و ضايعات
پوستي ،دیابت و  ...ترسیم کرده است .در تازه ترین
گزارشی که در مجله  Cellمنتشر شده است پس
از بارها شکست ،باالخره دانشمندان موفق شدند با
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بازسازی سلول های پوست انسان سلول های بنیادی
بسازند .بر اساس نتایج این تحقیق که در آمریکا
منتشر شد ،پژوهشگران توانستهاند با ایجاد تغییرات
روی سلول های پوست انسان ،سلول های پوستی
انسان را به سلول های بنیادی جنینی تبدیل کنند

که می تواند به هر نوع سلول دیگری در بدن تبدیل
شود .پژوهشگران در این شیوه از روش خاصی موسوم
به انتقال هسته سلولی استفاده کردند .در این روش
هسته یک سلول که حاوی  DNAیک فرد است به
سلول تخمی که ماده ژنتیکی اش برداشته شده است،
پیوند زده میشود .در این روش ،سلول تخم بارور
نشده ،رشد کرده و در نهایت به سلول های بنیادی
تبدیل می شود .شوکرات میتالیپوف پژوهشگر این
پروژه می گوید :یافته های ما نشان میدهد که این
سلول های دوباره برنامه ریزی شده را می توان با
ماده ژنتیکی هسته ای از یک بیمار تولید کرد و هیچ
نگرانی از پس زدن پیوند وجود ندارد .سلول های
بنیادی به دست آمده از این روش ،قادرند که به
انواع سلول های مختلف از جمله سلول های عصبی،
کبدی و قلبی تبدیل شوند که از آن می توان برای
درمان بیماریهای پارکینسون ،ام اس ،بیماری های
قلبی و آسیب های نخاعی استفاده کرد.
انتشار دو فصلنامه علمی -پژوهشی
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
به استحضار کليه عالقمندان و پژوهشگران عرصه
مهندسی ژنتيک و ايمنی زيستی رسانده میشود که
شماره دوم دو فصلنامه علمی -پژوهشی مهندسی
ژنتيک و ايمنی زيستی (پاييز و زمستان  )1391به

چاپ رسيد .در اين شماره میخوانيم:

•مقايسه مرحله پيری طبيعی و پيری پس از
برداشت با تاکيد برجنبههای مولکولی و ژنتيک:
سعيد نوابپور  -بررسی افزايش بيان ژنBnFUL
در گياهان تراريخته کلزا :سميرا کهک ،علی محمد
شکيب ،جالل صبا ،سيامک اسدی و مانا احمد راجي
• مطالعهی اندامزايی مستقيم و تراريزش نارنج
) (C. aurantiumبا ژن کد کنندهی پوشش
پروتئينی ويروس تريستزای مرکبات )(CTV
بنفشه فتاح ،محمدمهدی سوهانی ،عبداهلل حاتمزاده،
عليرضا افشاریفر ،بهروز گلعين ،محمدحسين
رضادوست ،محمدرضا ميرزايی و اميرحسين زماني
• انتقال ژنهای اينترفرون گامای انسانی -اولئوسين
به گياه گلرنگ ) (Carthamus tinctoriusاطهر
يقطين ،مختار جاللی جواران و قاسم کريمزاده
•بررسی مولکولی وضعيت تراريختگی دانههای ذرت
وارداتی به ايران :ليال سرمدی ،عباس عالمزاده و
بهزاد قرهياضي • باقيمانده آفتکشهای اندوسولفان
) (Endosolfanو ديازينون ) (Diazinonدر
مزارع گوجه فرنگی و خيار سبز استان کهگيلويه و
بوير احمد :عباس صالحی اردکانی ،محسن مروتی
و مهرناز انتصاري • بررسی چند شکلی اگزون 2
ژن  BoLA-DRB3در جمعيت گاوميش استان
خوزستان با استفاده از روشPCR-RFLP:
سميه رحيمنهال ،جمال فياضی ،خليل ميرزاده،
محمدتقی بيگینصيری و هدايت ا ..روشنفکر.
عالقمندان میتوانند جهت ارسال مقاالت ارزشمند
خود از طريق وب سايت  www.gebsj.irو يا
آدرس الکترونيک gebs.j.bs@gmail.com
اقدام کنند.

      معرفی کتاب
ژنتیک مولکولی
مولفان :محمد حسن شاه حسینی و امیر عباس رحیمی
نوشتار حاضر یکی از اولین منابع در زمینه ژنتیک
مولکولی با دید مفهومی و کاربردی
است .آنچه در این کتاب ارائه شده
است مشتمل بر هفت فصل است.
در فصلهای این کتاب به ژنها و
کروموزومها ،چگونگی مسیر کشف
ساختار دیانای ،الگوهای کلی
همانند سازی در پروکاریوتها و
یوکاریوتها و حتی اندامکها ،تکنیکهای همانند
سازی در شرایط آزمایشگاه ،روشهای تغییر یافته
واکنش زنجیرهای پلیمراز ،تکنیک ریل تایم ،رونویسی
در پروکاریوتها و یوکاریوتها ،مراحل سنتز آرانای
و پروتئین ،انواع وکتورها و میزبانها و روشهای
شناسایی موتاسیونها در آزمایشگاه پرداخته شده
است .در این کتاب سعی شده که مفاهیم اساسی
ژنتیک مولکولی و کاربرد آنها به زبانی ساده و قابل
استفاده ارائه شود.
معرفی نرم افزار آموزشی
نرم افزار ژینیوس
کاربرد نرم افزار ژینیوس
طراحی آغازگر ،طراحی کاوشگر ،آنالیز توالی ،ارائه
انوتیشن ،ویرایش توالی ،ساختن کانتیگ ،کشیدن
درخت فیلوژنتیکی ،آنالیز مکانهای برش آنزیمی و
طراحی نشانگر .RFLP

لینک نرم افزار
http://s2.mihandownload.com/
user2/Armin/Pc%20Software/
Ashampoo%20Cover%20
Studio%20v2.2.0%20%5Bwww.
MihanDownload.com%5D.rar

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

Iran
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فراخوان مسابقه داستان نویسی و کاریکاتور در
حوزه
بیوتکنولوژی ،ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک
از عالقه مندان دعوت می شود آثار خود را در
قالب داستان های بلند ،کوتاه و کاریکاتور در حوزه
بیوتکنولوژی ،ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک برای
داوری ارسال کنند.
مهلت ارسال آثار 12 :تیرماه 92
پست الکترونیک
Biotechnologyliterature @gmail.com

