در این شماره میخوانید
• سرمقاله :تهيه سومين گزارش ملي ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران
• استقبال از غرفه برنج تراريخته در سومين جشنواره زيستفناوري ايران
• از سرگرفتن توليد برنج و پنبه تراريخته در كشور
• آيين نامه اجرايي موضوع بند «ب» ماده  7قانون ملي ايمني زيستي
• سهم واقعی بازار زیست فناوری در كشور؛ ایجاد اقتصاد  20میلیارد دالری
است
• موش تراريخته بيانكننده پروتئين سبز فلورسنت ()GFP
• كشاورزان فیلیپیني مشتاق به استفاده از بادمجان تراريخته

نشریه دو ماهانه علمی انجمن ایمنی
زیستی ایران
سال هفتم ،شماره  35و  ،36تیر و
شهریور ماه 1394
صاحب امتیاز :انجمن ایمنی زیستی ایران
ترتیب انتشار :دو ماه نامه
مدیر مسئول :دکتر بهزاد قرهیاضی
سردبیر :مهندس فهیم دخت مختاری
مدیر اجرایی و دبیر هیئت تحریریه:
مهندس لیال سرمدی
اعضای هیئت تحریریه :نیر اعظم خوش
خلق سیما ،اسکندر امیدی نیا ،فهیم دخت
مختاری ،بابک ناخدا ،عباس عالم زاده ،زهرا
کهریزی ،لیال سرمدی ،نغمه عبيري و بنفشه
درويش روحاني
طراح گرافیک :نسیم ارشدی فرد

• تاييد نتايج مثبت آزمايشات پنبه تراريخته در غنا

لیتوگرافی ،چاپ و صحافی :نشر کهن

• بررسی مدل  Dدر کتاب مرجع ایمنی زیستی سازمان خواربار و کشاورزي ملل

نشانی :دبیرخانه انجمن ایمنی زیستی ایران

متحد
• دانایی ستیزی و فناوری هراسی
• خبرهاي كوتاه خارجي
• معرفي سايت :پاسخگویی به سواالت گیاهان تراریخته
• معرفي كتاب :پذيرش محصوالت تراريخته توسط كشاورزان خردهپا
• معرفي همايش
• فراخوان ارسال مقاله به فصلنامه علمی -ترویجی ايمنیزيستی
• اطالعیه :عضویت در خبرنامه هفتگی Crop Biotech Update
• ارتباط با ما

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

فهرست
سرمقاله
اخبار
دانایی ستیزی و فناوری هراسی
خبر های کوتاه خارجی
معرفی سایت
معرفی کتاب
معرفی همایش
فراخوان ارسال مقاله
اطالعیه
ارتباط با ما

شماره صفحه
2
3
9
10
10
11
12
16
16
16

2

سرمقاله

تهيه سومين گزارش ملي ايمني زيستي
جمهوري اسالمي ايران
دكتر بهزاد قرهياضي

با آغاز به كار دولت تدبير و اميد و از سرگيري فعاليت
نهاد هاي قانوني در كشور مرجع ملي ايمني زيستي
كشورمان هم كه طي دولت هاي نهم و دهم در محاق
فرو رفته بودند فعاليت هاي قانوني خود را از سر گرفتند.
بالفاصله پس از انتصاب مرجع ملي ايمني زيستي از سوي
مهندس حجتي وزير جهاد كشاورزي كه بر اساس ماده 11
قانون ايمني زيستي صورت گرفته است ،شوراي مشورتي
مرجع ملي ايمني زيستي كشور نيز با مشاركت كليه
دستگاه هاي ذيربط و نمايندگان دستگاه هاي عضو شوراي
ملي ايمني زيستي كشور تشكيل شد تا انجام وظايف
قانوني مرجع ملي ايمني زيستي از پشتوانه فكري و حمايت
دستگاه هاي اجرايي نيز برخوردار باشد .ارائه گزارش ملي
نحوه اجراي پروتكل هايي كه كشور ها به آنها ميپيوندند
جزو تكاليف قانوني اين كشور ها و الزمه بهرهمندي از
مزاياي قانوني الحاق به اين پروتكل هاست .جمهوري
اسالمي ايران پيش از اين نيز دو گزارش ملي ايمني زيستي

را به دبيرخانه اين پروتكل ارسال كرده است .گزارش سوم
از آن جهت اهميت دارد كه بايد بدون نقض گزارش هاي
پيشين و بر اساس صداقت و امانت تهيه و ارسال شود.
شناخت از منافع ملي و حفاظت از اين منافع در مجامع
بين المللي از جمله پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا تهيه
گزارش ملي را از اهميتي دو چندان برخوردار ميكند .مرجع
ملي ايمني زيستي پس از اخذ گزارش مكتوب دستگاه ها از
جمله وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،وزارت بهداشت و
درمان و آموزش پزشكي ،جهاد كشاورزي و انجمن هاي
علمي ،نشستي يك روزه را در شهرستان كالردشت برگزار
كرد تا با مقايسه پاسخ هاي دستگاه هاي ذيربط تهيه سومين
گزارش ملي ايمني زيستي را نهايي كند .در اين نشست يك
روزه عالوه بر نمايندگان كليه دستگاه هاي ذيربط (به جز
سازمان حفاظت محيط زيست) ،نمايندگان اعضاي هيئت
علمي در شوراي ملي ايمني زيستي ،انجمن ايمني زيستي،
پژوهشكده بيوتكنولوژي و مرجع ملي ايمني زيستي نيز
شركت داشتند .در پايان اين نشست كه با همدلي و اتفاق
نظر مثال زدني برگزار شد به  203سوال از  205سوال به
اتفاق آرا پاسخ داده شد و دو سوال نيز با اكثريت قريب
به اتفاق (با يك نظر متفاوت) به تصويب رسيد .همدلي
و همسويي انجمن هاي علمي و دستگاه هاي دولتي تجلي
عنوان برازنده سال  1394يعني دولت و ملت؛ همدلي و
همزباني است كه از سوي مقام معظم رهبري انتخاب شده
است .محتواي سومين گزارش ملي بالفاصله پس از ارسال
به دبيرخانه پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا از همين طريق
مركز اطالعات بيوتكنولوژي ايران ( )www.irbic.irو همين
خبرنامه به اطالع عموم خواهد رسيد.

اخبار

استقبال از غرفه برنج تراريخته در سومين
جشنواره زيستفناوري ايران
تهیه و تنظیم :لیال سرمدی

كشور ايران نخستين کشور دنياست که برنج تراريخته
را در سال  1383به توليد انبوه رساند .پس از يک دوره
توقف كشت و توليد ،اکنون کشت آزمايشي و محدود برنج
تراريخته از سر گرفته شده است .بازگشت توليد محصوالت
تراريخته در دوره جديد پس از سال ها ركود و پس رفت
در حوزه بيوتكنولوژي ،نويد بخش دوران شكوفايي مهندسي
ژنتيك در كشور به ويژه در بخش كشاورزي است .در سومين
جشنواره زيست فناوري جمهوري اسالمي ايران اولين
محصول تراريخته كشور در معرض ديد گذاشته شد .غرفه
برنج تراريخته درخششي خاص داشت و با استقبال مسئولين
كشور و ميهمانان داخلي و خارجي روبرو شد .در اين غرفه
به صورت نمادين كشت دو محصول برنج تراريخته و برنج
غير تراريخته به نمايش گذاشته شد .در زمين مربوط به
برنج غير تراريخته آثار سموم و آفت كش هاي شيميايي
نمايان بود و در زمين مربوط به برنج تراريخته كه سبزي
شاليزار آن از درخششي خاص برخوردار بود ،هيچ گونه اثري
از سموم شيميايي نبود .طراحي جذاب و منحصر بفرد غرفه
برنج تراريخته بيشتر از آن كه گيرا و تاثير گذار باشد ،به
سواالت بي شمار برخي ميهمانان به طور گويا پاسخ ميداد.
گفتني است كه برنج تراريخته طارم مواليي بدون استفاده
از سموم و آفت كش هاي شيميايي ،محصولي سالم و با
كيفيت را به ارمغان ميآورد .برنج تراریخته طارم موالیی؛

اولین برنج تراریخته رها سازی شده در جهان و اولین محصول
تراریخته کشور های مسلمان و خاورمیانه است که به سطح
مزرعه راه يافت .برنج تراریخته با استفاده از روش مهندسی
ژنتیک به نحوی تولید شده است که نوعی پروتئین به نام
 Cry1Abدر برگ ها و ساقه های آن تولید میشود که موجب
مصونیت کامل این برنج در مقابل حمله آفات پروانه ای و از
جمله کرم ساقه خوار برنج میشود .در نتیجه برای تولید این
محصول نیازی به کاربرد سموم شیمیایی دفع آفات نباتی
نيست .با توجه به این که بیشترین مصرف سموم شیمیایی
حشرهکش در کشور ما مربوط به مبارزه با کرم ساقه خوار
برنج است ،کشت این محصول فواید اقتصادی ،بهداشتی،
اجتماعی و زیست محیطی فراوانی را به دنبال دارد .از جمله
آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد :كاهش مصرف سموم
شیمیایی حشره کش در زراعت برنج ،صرفه جویی صد ها
هزار دالر ارز برای خرید سم ،كاهش هزینه توليد محصول به
دلیل کاهش مصرف نهاده ها ،افزايش سود خالص کشاورزان،
افزايش توليد محصول در واحد سطح ،حفظ محيط زيست و
امنيت و سالمت شاليكاران .برنج تراریخته طارم موالیی اولین
دستاورد دانشمندان ایرانی است اما ژن مورد نظر از طریق
تالقی های برگشتی به واریته های دیگری نیز منتقل شده و
الین های واریته های پر محصولی نظیر نعمت تراریخته ،ندای
تراریخته و خزر تراریخته نیز وجود دارند که در صورت تولید
انبوه ،تحولي مهم را در خود کفایی برنج ایجاد خواهند کرد.

از سرگيري توليد برنج و پنبه تراريخته در
كشور
به دنبال لغو آيین نامه اجرايي قانون ملي ايمني زيستي
توسط دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رئیس جمهور،
رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با اعالم خبر
«از سر گيري توليد محصوالت تراريخته در كشور» اظهار
داشت« :مجوز تولید پنبه تراریخته در سال جاری صادر
و برنج تراریخته نيز سال آینده به تولید میرسد ».به
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس (كد ،00791
مورخ  ،)94/2/6بهزاد قرهیاضی بر استفاده از فناوری های
نو و بهرهگیری از بیوتکنولوژی به ویژه مهندسی ژنتیک و
نانوتکنولوژی جهت حل مشکالت کشاورزی و بهبود کیفیت
و افزایش درآمد بخش کشاورزی در راستای توسعه پایدار و
تامین امنیت غذایی تاكيد كرد و در رابطه با فعاليت هاي
پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي گفت« :فعالیت های ما در
پژوهشکده ،در راستاي توسعه پایدار و حفاظت از محیط
زیست و حفظ سالمت انسان و دام است .بنابراین ،مهمترین
اصل در این پژوهشکده در کنار امنیت قضایی توسعه پایدار
است ».رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه
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افزود« :در سال گذشته بعد از توقف هشت ساله در پروژه های
مهندسی ژنتیک ،وزارت جهاد کشاورزی با مهندسی ژنتیک
آشتی دوباره کرد و کلیه پروژه ها از سر گرفته شد ».دكتر
قرهیاضی عنوان كرد« :سال گذشته  20الین پیشرفته برنج
تراریخته با رعایت مقررات ایمنی زیستی به صورت آزمایشی
در مزارع سه استان کشور کشت شد ».وي با بیان این که
در دولت های نهم و دهم وقفه ای در فعالیت های پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی با تصویب آیین نامه اجرایی قانون
ملی ایمنی زیستی پیش آمد ،تصريح كرد« :دولت روحانی به
مسئله مهندسی ژنتیک توجه ویژه ای دارد و یکی از اقدامات
مهم این دولت که به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهور و اتفاق نظر برخی از جوامع علمی همچون
وزیر بهداشت ،وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان مجلس رخ
داد این بود که آيین نامه اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی
که یک آيين نامه مخالف و بازدارنده در خصوص مهندسی
ژنتیک و تولید محصوالت تراریخته بود ،لغو شد ».وی با
اشاره به تولید برنج تراریخته در چین اظهار داشت« :در این
کشور برنج تراریخته به صورت آزمایشات مزرعه ای بزرگ
تولید میشود البته ما برای تولید این نوع برنج در کشور
نیازی به اخذ مجوز نداریم چرا که قب ً
ال مجوز آن اخذ شده
است ولی داوطلبانه برای رفع هرگونه ابهامی خواهان کسب
مجوز دوباره از مراجع ذی صالح هستیم ».وی در ادامه
گفت« :با کسب مجوز برای تولید برنج تراریخته در سال
جاری ،تولید این محصول از سال آینده آغاز میشود ».رئیس
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی عنوان کرد« :در کشور
ما اجازه واردات محصوالت تراریخته داده میشود به طوری
که بخش قابل توجه از روغن های نباتی وارداتی از گیاهان
تراریخته تولید شده و البته بسیار سالم و مغذی هستند».
گفتني است كه عالوه بر توليد برنج تراريخته ،از اولين پنبه
تراريخته كه يكي از مهمترين دستاورد هاي دانشمندان
ايراني در توليد محصوالت تراريخته است ،در اولين همايش
بين المللي بيوتكنولوژي رونمايي شد.
در خصوص آیین نامه اجرایی قانون ملي ايمني زيستي؛
گفتني است كه شورای ملی ایمنی زیستی به ریاست اسحاق
جهانگیری ،معاون اول رییس جمهوری عصر روز  29فروردين
ماه  94تشکیل جلسه داد .در این جلسه که هفتمین جلسه
شورای ملی ایمنی زیستی و دومین جلسه این شورا در
دولت یازدهم بود ،آیین نامه اجرایی بند ب ماده  7قانون
ایمنی زیستی تصویب و با لغو آیین نامه اجرایی پیشین قانون
ملی ایمنی زیستی موافقت شد .آيين نامه اجرايي قانون ملي
ايمني زيستي از موانع توليد محصوالت تراريخته در كشور به
حساب ميآمد كه خوشبختانه با تدبير مسئولين دولت تدبير
و اميد ،قفل اين مانع هم باز شد و با لغو آيين نامه اجرايي
قانون ملي ايمني زيستي و تصويب آیین نامه اجرایی بند ب
ماده  7قانون ایمنی زیستی راه به روي توليد محصوالت
تراريخته در كشور باز شده است .در ادامه ،متن آيين نامه

اجرايي موضوع بند ب ماده  7قانون ملي ايمني زيستي كه در
ششمين جلسه شوراي ملي ايمني زيستي كشور به رياست
دكتر جهانگيري به تصويب رسيده است آورده شده است.
آيين نامه اجرايي موضوع بند «ب» ماده  7قانون ملي
ايمني زيستي

ماده  :1تعاريف
واژه هاي استفاده شده در اين آيين نامه عالوه بر تعاريف
مندرج در متن قانون ايمني زيستي به شرح زير تعريف
ميشوند.
حمل و نقل داخلي :هر نوع جابجايي موجودات زنده تغيير
شكل يافته ژنتيك در داخل مرز هاي رسمي جمهوري
اسالمي ايران.
حمل و نقل فرامرزي :هر نوع جابجايي موجودات زنده
تغيير شكل يافته ژنتيكي از داخل مرزهاي رسمي جمهوري
اسالمي ايران.
حمل و نقل عبوري (ترانزيت) :هر گونه جابجايي موجودات
زنده تغيير شكل يافته ژنتيك از يك كشور به ساير كشور ها
از طريق مرز هاي رسمي كشور جمهوري اسالمي ايران.
رخداد ( :)Eventهر الين موجودات زنده تغيير شكل يافته
ژنتيك كه داراي ساختار تراژن و محل ورود منحصر بفرد
خود در ژنوم با استفاده از فناوري زيستي جديد است.
برچسب :هر گونه سند يا برگه اطالعاتي كه نشان دهنده
محتواي يك محموله دربردارنده موجودات زنده تغيير شكل
يافته ژنتيك باشد كه به همراه كاال بوده و يا بر روي آن نصب
ميشود.
حد آستانه ( :)Acceptance thresholdباالترين درصد
موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيك در يك محموله
است كه الزامي به برچسب گذاري ندارد.
حد تحمل ( :)Toleranceدرصد موجودات زنده تغيير شكل
يافته ژنتيك در يك محموله است كه باالتر از آن اجازه ورود
به توليد يا مصرف در كشور را ندارد.
ماده  :2شرايط بسته بندي موجودات زنده تغيير شكل يافته
ژنتيكي
در صورت صدور مجوز توسط دستگاه اجرايي ذي صالح
براي صادارت ،واردات ،و حمل و نقل داخلي ،فرامرزي يا
عبوري موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيك بدون هدف
رها سازي بايد اين محصوالت به نحوي بسته بندي شوند
كه در حين حمل و نقل متعارف امكان انتشار آنها وجود
نداشته باشد .بسته بندي ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات
موضوعه بايد شرايط زير را داشته باشد
 -1-2منافذ بسته بندي حداكثر نصف اندازه كوچكترين ابعاد

قابل تكثير و انتشار نمونه موجود زنده تغيير شكل يافته
ژنتيك در بسته باشد .تبصره :چنانچه موجود زنده داراي
گرده يا زيگوت يا مشابه آن باشد بايد به اندازه منافذ بسته
كوچكتر از نصف اندازه آن گرده يا زيگوت باشد.
 -2-2جنس بسته بر اساس ضوابط اعالم شده از سوي
دستگاه صادر كننده مجوز بوده و از استحكام الزم برخوردار
باشد.
 -3-2متقاضي بايد ويژگي هاي بسته بندي خود را اعالم كند.
ماده  :3بر چسب گذاري و شناسنامه موجودات زنده تغيير
شكل يافته ژنتيكي
محموله يا بسته هاي حاوي موجودات زنده تغيير شكل
يافته ژنتيك داراي مجوز بدون هدف رها سازي در حين
حمل و نقل داخلي فرامرزي يا عبوري بايد داراي برچسب و
شناسنامه باشد.
 -1-3درصورتي كه درصد موجودات زنده تغيير شكل يافته
ژنتيك موجود در محموله باالتر از حد آستانه باشد در
برچسب محموله جمله هاي زير بايد درج شود:
 -1-1-3اين محموله حاوي موجودات زنده تغيير شكل يافته
ژنتيك است.
 -2-1-3شماره مجوز جمهوري اسالمي ايران.
 -2-3شناسنامه محموله بايد حاوي اطالعات زير باشد:
 -1-2-3شماره رخداد يا شماره شناسايي اختصاصي.
 -2-2-3مورد مصرف خوراك انسان ،دام يا هرگونه استفاده
مستقيم يا غير مستقيم.
 -3-2-3اعالم شود كه براي رها سازي نيست.
 -4-2-3آدرس اينترنتي (  )nBCHبراي كسب اطالعات
بيشتر.
تبصره  :1حد آستانه دو درصد است كه از سوي وارد كننده يا
صادر كننده اظهار ميشود و صرفا در مورد محصوالت تغيير
شكل يافته ژنتيك كه در سبد تجاري جهاني (اتاق تهاتر
ايمني زيستي) قرار گرفته است.
تبصره  :2احراز صحت اظهارات تبصره يك بر عهده دستگاه
صادر كننده مجوز است.
تبصره  :3حد تحمل براي وجود موجودات تغيير شكل يافته
ژنتيك بدون مجوز صفر است.
تبصره  :4بسته بندي ،برچسب گذاري و حمل و نقل داخلي و
فرامرزي و ترانزيت موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي
براي مقاصد پژوهش ضمن رعايت بند ج ماده  ۷در چارچوب
ماده  ۱۰قانون از شمول اين آيين نامه مستثني است.
ماده  :4شرايط حمل و نقل داخلي ،فرامرزي و عبوري
موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي داراي مجوز
 -1-4متصدي حمل و نقل موظف است مبدا ،مقصد و مسير
تاريخ آغاز و پايان حمل و نقل را در اسناد همراه درج كند.
 -2-4حمل و نقل موجودات زنده تغيير شكل يافته بايد با
درج اين محموله حاوي موجودات زنده تغيير شكل يافته
ژنتيكي است در اسناد همراه باشد.

 -3-4متصدي حمل و نقل موظف به رعايت موارد مندرج در
ماده  ۲و  ۳اين آيين نامه است.
ماده  :5در صورت صدور مجوز توسط دستگاه اجرايي ذي
صالح براي صادرات ،واردات ،و حمل و نقل داخلي  ،فرامرزي
يا عبوري موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي با هدف
رها سازي براي تجاري سازي در ايران ،رخداد هاي داراي
مجوز رها سازي مشمول قوانين و مقررات برچسب گذاري و
شرايط حمل و نقل و بسته بندي ساير محصوالت و موجودات
خواهند بود.
تبصره :دستور العمل هاي اجرايي ماده  ۴و  ۵توسط
دستگاه هاي اجرايي ذي صالح تدوين و به مورد اجرا گذاشته
ميشود.
ماده  :6اين آيين نامه براي كليه دستگاه هاي اجرايي
الزم االجرا است.
منبع/http://iranbiosafetycleari nghouse.net :
سهم واقعی بازار زیست فناوری در كشور؛ ایجاد
اقتصاد  20میلیارد دالری است

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در خبري عنوان كرد« :سهم واقعی بازار
زیست فناوری در کشور زمانی محقق میشود که یک اقتصاد
 20میلیارد دالری از این حوزه در کشور شکل گیرد ».به
گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری (كد  ،٧٣٢٢مورخ  ،)94/4/22دکتر
مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به ابالغ سیاست های
کلی برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری گفت:
«ستاد توسعه زیست فناوری تالش میکند که سه درصد
بازار جهانی و یک درصد بازار داخلی را به خود اختصاص
دهد .به این معنی که از بازار  60میلیارد دالری کشور20 ،
میلیارد دالر آن سهم بازار زیست فناوری باشد ».قانعي ادامه
داد« :ستاد توسعه زیست فناوری برای تحقق این سیاست ها
تالش میکند و برنامه های مدونی در این راستا دارد که یکی
از این برنامه ها افزایش سهم بازار زیست فناوری در دنیا و
کشور است ».وی تصریح کرد« :از دیگر برنامه های ستاد
برای تحقق سیاست های برنامه ششم توسعه فناوری ،توسعه
روستا ها و جلوگیری از مهاجرت جمعیت روستایی به شهری
با اجرای برنامه های مختلف مانند پژوهش بر روی نهاده ها
و اصالح ژنتیکی محصوالت کشاورزی است ».وی با اشاره
به پروژه های مختلف ستاد توسعه زیست فناوری در حوزه
آب و کشاورزی گفت« :ستاد توسعه زیست فناوری طرح ها و
پروژه هایی دارد که در صورت اجرایی شدن میتواند ضریب
نفوذ زیست فناوری در توسعه کشاورزی را افزایش دهد».
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دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با بیان این که
زیست فناوری به حوزه تکمیل زنجیره انرژی صنعت نفت نیز
میتواند ورود کند ،تصریح کرد« :ستاد توسعه زیست فناوری
میتواند در افزایش بهره وری از چاه های نفت نیز نقش
داشته باشد و با اجرای طرح های زیست فناورانه در این زمینه
نیز به پیشرفت صنعت کشور کمک کند ».قانعی ،با اشاره
به این که زیست فناوری توانمندی های زیادی دارد ،افزود:
«توسعه دارو های بیوتکنولوژی در کشور با کمک گرفتن از
حوزه زیست فناوری از دیگر برنامه هایی است که میتوانیم
در ستاد توسعه زیست فناوری با حمایت های دولت محقق
کنیم ».وي در ادامه اظهار کرد« :ستاد توسعه زیست فناوری
برای ایجاد اشتغال در کشور نیز برنامه هایی دارد که یکی از
آنها ایجاد اشتغال برای شش هزار تحصیلكرده در رشته های
مرتبط با حوزه زیست فناوری است».

موش تراريخته بيان كننده پروتئين سبز
فلورسنت ()GFP

مدل ،در پزشكي و صنعت دارو از اهميت ويژهاي برخوردار
است .رايج ترين كاربرد موش تراريخته حذف يك ژن منفرد يا
چند ژن و بررسي اثر و فعاليت آنها براي اهداف درماني است .از
ديگر پژوهش هاي مركز ملي تحقيقات موش تراريخته ميتوان
به توليد موش تراريخته حامل ژن مقاومت به نئومايسين اشاره
كرد كه با هدف توليد سلول هاي فيبروبالست جنيني موش
مقاوم به آنتي بيوتيك انجامشده است .طراحي و ساخت سازه
ژني بيانكننده ژن  otc4با هدف توليد موش تراريخته از ديگر
پژوهش هاي انجامشده در مركز ملي تحقيقات موش تراريخته
در پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري است.
گفتني است كه در رابطه با تاريخچه توليد موش تراريخته؛
در سال  1974رودولف جينيش نخستين موش تراريخته را با
انتقال ژن ويروسي به مراحل اوليه جنيني موش ايجاد كرد .در
سال  1981در آزمايشگاه فرانك رادل در دانشگاه ييل ،فرانك
كونستانتين و اليزابت لي سي ،رالف برينستر و ريچارد پالميتر با
همكاري همديگر دياياي خالصشده را به جنين تك سلولي
موش با استفاده از تكنيك خاص برينستر در دهه هاي 1960
و  1970تزريق كردند .آنها براي اولين بار انتقال ژن نو تركيب
را به موش در نسل هاي بعد به نمايش گذاشتند.

كشاورزان فیلیپیني مشتاق به استفاده از
بادمجان تراريخته

شده است .در اين رابطه ،طبق آخرين خبر اعالم شده در
گزارش سرویس بین المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی
کشاورزی در  29جوالي  ،2015بیش از صد کشاورز و سهامدار
از كشور فیلیپین حمايت خود را از توليد بادمجان تراريخته
اعالم كردهاند .كشاورزان فيليپيني در جلسه اي كه در رابطه با
حمايت از محصوالت تراريخته و ایمنی و مزایای بالقوه بادمجان
تراريخته بود ،اذعان داشتند كه پروژه توليد بادمجان تراريخته
منطبق با پروتکل های ملی ايمني زیستی و استاندارد هاي
بينالمللي است .کشاورزان با امضاي كشت تجاري بادمجان
تراريخته در فيليپين ،حمایت خود را از توليد آن نشان دادند.
پشتيباني از فناوري بيوتكنولوژي در توليد محصوالت تراريخته
و تاييد ايمني بادمجان تراريخته از مواردي بود كه كشاورزان
روي آن تاكيد داشتند .معرفي بادمجان تراريخته و استفاده از
مزاياي بالقوه آن ،بررسي مزایای اقتصادی و اجتماعی بادمجان
تراريخته ،سالمت غذايي و ایمنی محیط زیست با كشت
محصوالت زیست فناوری و بررسي قوانين ایمنی زیستی در
سیستم نظارتی فیلیپین ،همچنين ارزیابی ایمنی محصوالت
ح شده در اين جلسه بود.
زیست فناوری از جمله مسايل مطر 
عالقمندان ميتوانند براي كسب جزييات بيشتر به پايگاه
سرویس بین المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی
کشاورزی به نشاني  http://www.isaaa.orgمراجعه كنند.

تاييد نتايج مثبت آزمايشات پنبه تراريخته
در غنا
آزمايشات مزرعه اي روي پنبه تراريخته در غنا ،نتايج مثبت
كشت اين محصول را نشان داد .در آزمايشي كه دانشمندان

در نمايشگاه محصوالت دانش بنيان كه در حاشيه برگزاري
اولين همايش بين المللی و نهمين همايش ملی بيوتکنولوژی
جمهوری اسالمی ايران در دانشگاه شهيد بهشتي در تهران
برپا شد ،موش تراريخته از پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و
زيست فناوري به نمايش گذاشته شد .اين موش تراريخته در
مركز ملي تحقيقات موش تراريخته در پژوهشگاه ملي مهندسي
ژنتيك و زيست فناوري ،به سرپرستي دكتر مهدي شمس آرا
رئيس مركز ملي تحقيقات موش تراريخته توليد شده است
كه بيانكننده پروتئين سبز فلورسنت است .از كاربرد هاي
موش هاي تراريخته حاضر ،ميتوان به طراحي و ساخت يك
ي راهانداز ژن  pgk-1به منظور بيان
ناقل ترانسژنيك حامل توال 
ژن  EGFPدر موش اشاره كرد .دو روش اساسي در توليد
موش تراريخته عبارتند از .1 :تزريق به پيش هسته  .2تزريق به
سلول هاي بنيادي جنيني .استفاده از موش تراريخته به عنوان

پس از تصویب کشت تجاری بادمجان تراریخته در  30اکتبر
 ،2013بيست کشاورز اقدام به کشت نهال های بادمجان
تراریخته در مساحتي بیش از دو هکتار در كشور بنگالدش
کردند .بنگالدش به عنوان نخستین کشور جهان ،کشت تجاری
ن تراریخته مقاوم به آفات را آغاز کرد.
چهار واریته از بادمجا 
بادمجان تراریخته محصولي است كه به کشاورزان کمک میکند
تا سالمت و مقاومت در برابر آفات و بیماری بادمجان افزایش
يابد و به طور قابل مالحظه ای باعث کاهش استفاده از سموم
آفت کش و به طور قابل توجهی باعث افزایش عملکرد محصول

در شمال غنا در شش منطقه روي پنبه تراريخته مقاوم به
آفات انجام دادند ،پنبه تراريخته را در كنار پنبه غير تراريخته
كشت داده و نتايج و آثار هر دو را مورد ارزيابي قرار دادند.
قابل توجه است كه گياهان پنبه غير تراريخته شش مرتبه با
حشرهكش اسپري شدند در حالي كه گياهان پنبه تراريخته
تنها دو بار محلول پاشي شدند .نتايج مثبت اين ارزيابي نشان
داد كه كشت پنبه تراريخته ،عالوه بر كاهش مصرف سموم
و آفتكش هاي شيميايي و توليد بيشتر ،در كاهش نيروي
انساني و هزينه هاي توليد ،موجب افزايش سود آوري براي
كشاورزان شده است .عالوه بر این ،كشت پنبه تراريخته با
استفاده كمتر از مواد شیمیایی سمی باعث کاهش خطرات
مربوط به سالمت و بهداشت كشاورزان و امنيت محیط
زیست ميشود.
با انجام اين آزمايش ،كشاورزان غنا به علت بازده باال و مقرون
به صرفه بودن پنبه تراريخته مشتاق به كشت و توليد اين
محصول در كشور خود شده اند .البته كشت رسمي پنبه
تراريخته به آزمايشات و تحقيقات بيشتري نياز دارد كه به
تاييد سازمان ملي ايمني زيستي اين كشور نياز دارد .اگر چه
آزمایشات مزرعه اي كشت پنبه تراريخته نتایج و آثار مثبت
نشان داد اما براي تجاري سازي اين محصول به اقدامات
الزمي قبل از كشت آن نياز است كه بهزودي بعد از تصويب
آن ،پنبه تراريخته در غنا تجاري سازي خواهد شد.
گفتني است كه در حال حاضر پنبه تراريخته در كشور هاي
آمريكا ،برزيل ،آرژانتين ،هندوستان ،چين ،پاراگوئه ،آفريقاي
جنوبي ،پاكستان ،استراليا ،بوركينافاسو ،ميانمار ،مكزيك،
كلمبيا ،سودان و كاستاريكا به صورت تجاري كشت و توليد
ميشود.
عالقمندان براي كسب اطالعات بيشتر ميتوانند به پايگاه
علوم زیستی کشاورزی در آفریقا به نشاني Biosciences for
 Farming in Africaمراجعه كنند.
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بررسی مدل  Dدر کتاب مرجع ایمنی زیستی
سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد

کتاب مرجع ایمنی زیستی سازمان خواربار و کشاورزي
وابسته به سازمان ملل متحد با ارائه پنج مدل به منظور
پاسخگویی به ابهامات کاربرد بیوتکنولوژی در کشاورزی
با رویکرد مالحظات تولید محصوالت تراریخته با همکاری
سیاست گذاران و اعضای کمیته های ملی ایمنی زیستی
توسط این سازمان منتشر شد .کتاب مرجع ایمنی زیستی
به عنوان یک کتاب مرجع؛ منبعی در زمینه ایمنی زیستی
محسوب میشود که حاصل تجربیات کارشناسان و
متخصصان در آزمایشات و پروژه های مربوط به توسعه
ایمنی زیستی در دنیا است .این کتاب با ارائه پنج مدل
در پاسخ به مالحظات ابراز شده در رابطه با محصوالت
تراریخته و به عنوان یک ابزار آموزشی به منظور پاسخگویی
به نیاز های مخاطبان خیلی خاص طراحی شده است.
در هر شماره خبرنامه انجمن ایمنی زیستی ایران اطالعات
بيشتري درباره هر مدل از کتاب مرجع ایمنی زیستی
سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد ،آورده خواهد
شد .در شماره هاي قبل خبرنامه ،درباره مدل  A، Bو
 Cتوضيح داده شد و در اين شماره به مدل  Dپرداخته
ميشود.

ج شده در کتاب
در مدل  Dکه چهارمين مدل از پنج مدل در 
مرجع ایمنی زیستی سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد
است ،بررسي و ارزيابي گياهان تراريخته بعد از رها سازي
آنها آورده شده است .در اين بخش در رابطه با ريسك هاي
احتمالي در گياهان و جانوران تراريخته بعد از رها سازي
توضيحاتي آورده شده است .در يك نگاه كلي؛ آزمون هاي
گياهان تراريخته ،آزمايشات مزرعه اي ،نظارت محصوالت
تراريخته بعد از رها سازي ،پايش ،رديابي ،برچسب گذاري
و تجاري سازي محصوالت تراريخته و مديريت و نظارت بر
واردات و حمل و نقل فرامرزي محصوالت تراريخته از جمله
عناويني است كه در چهارمين بخش اين كتاب آورده شده
است .مدل  Dداراي شش فصل و يازده پيوست است كه در
 119صفحه آورده شده است .در ادامه ،به تفکیک هر قسمت
از این مدل ،اطالعاتی آورده شده است .بخش اول مدل  ،Dبه
تعاريف پايه اي و مفاهيم اساسي راجع به ريسك در محصوالت
تراريخته ميپردازد .بخش دوم به طبقه بندي ريسك و
بررسي انواع ريسك هاي احتمالي در گياهان تراريخته،
جانوران تراريخته و ميكروارگانيسم هاي تراريخته ميپردازد.
در بخش سوم مبحث آزمايشات مزرعه اي گياهان تراريخته
و ريسك هاي احتمالي آنها آورده شده است .پايش و ارزيابي
محصوالت تراريخته بعد از رها سازي آنها مبحثي است كه
در بخش چهارم آمده است .ارزيابي محصوالت تراريخته بعد
از رها سازي در محيط زيست ،آناليز اطالعات ،طبقه بندي،
بررسي و گزارش دهي ارزيابي محصوالت تراريخته از ديگر
مباحث اين بخش است .بخش پنجم مدل  Dبه طور ويژه
به پايش و رديابي محصوالت تراريخته و برچسب زدن آنها،
همچنين به مسئله تجاري سازي اين محصوالت در بازار
پرداخته است .در بخش ششم اين مدل توضيحات راجع به

حمل و نقل فرامرزي و واردات و صادرات محصوالت تراريخته
آورده شده است .در يازده پيوست مدل  Dاين كتاب مسايلي
نظير توليد ميكروارگانيسم هاي تراريخته و ارزيابي ريسك
توليد آنها ،آزمون هاي ايمني زيستي محصوالت تراريخته،
توليد گياهان تراريخته و ارزيابي ريسك توليد آنها ،انواع
آزمون هاي ايمني زيستي در جانوران تراريخته و نمونه هایی
از بازرسی ها و شاخص هاي نظارتي جهت آزمایشات مزرعه اي
آنها آورده شده است .همچنين اطالعات الزم كه بايد توسط
مبدا در صادرات و واردات محصوالت تراريخته و هر گونه
مواد مشتق شده از آنها ارائه شود ،در اين پيوست ها آمده
است .آخرين پيوست به خالصه ای از اطالعات توصیه شده
در رابطه با محصوالت تراريخته قبل از تجاري سازي پرداخته
است .اطالعات عمومي در رابطه با محصوالت تراريخته و
شرايط رها سازي آنها در محيط زيست و نظارت و كنترل
آنها از جمله مواردي است كه در پيوست يازده اين مدل
آورده شده است .در بخش آخر این مدل ،واژه هاي مربوط به
محصوالت تراريخته به اختصار توضيح داده شده است.
قابل توجه است که برای دسترسی راحت تر به این کتاب
مرجع ،فائو تمهیداتی اتخاذ کرده است .به طوری که میتوان
با مراجعه به نشانيhttp://www.fao.org/docrep/014/
 i1905e/i1905e00.htmتمام پنج مدل کتاب را دریافت
کرد.

دانایی ستیزی و فناوری هراسی
بپرسید و پاسخ بگیرید.

بخش «بپرسید و پاسخ بگیرید» به منظور پاسخگویی به
سواالت و هر گونه ابهام در رابطه با محصوالت تراریخته
در نظر گرفته شده است .عالقمندان میتوانند سوال های
خود را برای این بخش ارسال و پاسخ خود را دریافت
کنند .گفتنی است که گیاهان تراریخته مهمترین دستاورد
مهندسی ژنتیک در کشاورزی است که با وجود بهرهمندی

 28کشور دنیا در تولید و بکارگیری محصوالت تراریخته،
هنوز سواالت و ابهاماتی در رابطه با آنها وجود دارد .انتشار
آخرین آمار از وضعیت تولید محصوالت تراریخته در دنیا در
انتهای سال  2014که با رشد بيش از  100برابری سطح زیر
کشت از اولین سال تولید آنها روبرو است؛ موید سالمت و
امنیت محصوالت تراریخته ،اعتماد کشاورزان به کشت این
محصوالت و رضایت مردم از مصرف محصوالت تراریخته
است .در حالی که در سال  2013میالدی برای اولین بار
کشور بنگالدش که کشوری کوچک و فقیر است ،اقدام به
کشت بادمجان تراریخته مقاوم به آفات کرد ،کشور ایران که
روزی تولید کننده اولین برنج تراریخته مقاوم به آفات بود ،با
روی کار آمدن مدیران فناوری هراس در دولت قبلی از قافله
کشور های تولیدکننده محصوالت تراریخته عقب افتاد و نام
ایران از لیست کشور های تولید کننده محصوالت تراریخته
حذف شد .البته بسیار جای امیدواری است که در دولت
تدبیر و امید ،با انتخاب مدیران با تجربه و دانایی دوست راه
برای تولید این محصوالت در ایران باز شود .از اولین سال
تولید محصوالت تراریخته در سال  1996میالدی ،همواره
برخی مالحظات ابراز شده ای در رابطه با آنها وجود داشته
است .قابل توجه است که تا به امروز هیچ گونه گزارش علمی
مبتنی بر اثرات منفی و سوء مصرف این محصوالت در هیچ
کجای دنیا ثبت نشده است .از کلیه عالقمندان ،دانشجویان،
پژوهشگران ،کشاورزان و مصرف کنندگان دعوت میشود که
سوال های خود را در رابطه با مالحظات محصوالت تراریخته با
ما در میان بگذارند .شما عزیزان میتوانید با ارسال سوال های
خود به نشاني  biosafetysocietyofiran@gmail.comیا
 leila.sarmadie@yahoo.comپاسخ خود را از اساتید و
کارشناسان متخصص در این زمینه دریافت کنید تا در
شماره های آتی خبرنامه پاسخ آنهارا بخوانید.

9

10

خبرهاي كوتاه خارجي

افزايش تعداد اعضاي پروتكل ايمني زيستي
كارتاهنا به  ۱۷۰كشور

مربوط به زيستفناوري نوين.
• انجام ارزيابي و مديريت مخاطرات احتمالي قبل از
رها سازي ،استفاده و بكارگيري از تراريخته ها.
• مالحظات اجتماعي -اقتصادي در ارزيابي مخاطرات
احتمالي.
جريمه و مجازات براي كساني كه مفاد قانون را رعايت نكنند.

معرفی کتاب
ISAAA Brief 48-2014

پذيرش محصوالت تراريخته توسط كشاورزان خردهپا
در كشورهاي هندوستان ،چين و فيليپين

آمادگي كشور كنيا براي كنترل گياهان زراعي
تراريخته

با الحاق كشور هاي فلسطين در تاريخ  ۲ژانويه 12( ۲۰۱۵
دي  )1393و ساحل عاج در تاريخ  ۱۲مارس 21( ۲۰۱۵
اسفند  )1393به پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا ،تعداد
اعضاي پروتكل به  ۱۷۰كشور رسيد .براي مشاهده اسامي
كشور هاي عضو پروتكل ميتوانيد به نشانيhttp://bch.cbd.
 int/protocol/partiesمراجعه كنيد.

الحاق سي و يكمين كشور به پروتكل الحاقي
ناگويا كواالالمپور
با الحاق رسمي كشور اسلواكي به پروتكل الحاقي ناگويا
كواالالمپور در خصوص مسئوليت و جبران خسارت در تاريخ
 ۲۹آوريل  9( ۲۰۱۵۹ارديبهشت  )1394تعداد كشور هاي
عضو پروتكل الحاقي به  ۳۱كشور رسيد .پروتكل الحاقي
ناگويا كواالالمپور  ۹۰روز پس از الحاق چهلمين كشور وارد
فاز اجرايي ميشود.

بر اساس گفته هاي دبير كل كنسرسيوم بيوتكنولوژي
كشور كنيا ،اين كشور ظرفيت و مكانيزم موثر براي كنترل
گياهان زراعي تراريخته را دارد .وي با اشاره به قانون
ايمني زيستي اين كشور گفت كه چهار آيين نامه اجرايي
قانون ايمني زيستي براي تضمين تطابق با الزامات آزمايشات
ميداني گياهان زراعي تراريخته تهيه شده و در حال حاضر
براي آگاهي و نظر خواهي عموم در جرايد منتشر شده است.
وي ادامه داد كه گياهان زراعي تراريخته از مرحله توليد تا
مصرف ،مديريت و پايش ميشوند و مرجع ملي ايمني زيستي
بازرساني در همه نقاط كليدي مانند بنادر ،آزمايشات ميداني
و زنجيره توليد دارد.
منبع/http://iranbiosafetycleari nghouse.net :

معرفی سایت

سایت پاسخگویی به سواالت گیاهان
تصويب قانون ايمني زيستي در كشور نيجريه

كشور نيجريه قانون ايمني زيستي خود را در تاريخ ۱۲
آوريل  23( ۲۰۱۵فروردين  )1394تصويب كرد .اين
قانون ،چارچوب كنترلي الزم براي مديريت فعاليت هاي
زيست فناوري نوين را ايجاد كرده و واردات آنها را نيز كنترل
ميكند .اساس قانون ايمني زيستي كشور نيجريه بر اتخاذ
رويه توافقي بر اساس اطالعات از پيش فرستاده است .در اين
قانون به موارد ذيل پرداخته شده است
• صدور مجوز براي رها سازي تراريخته ها و فعاليت هاي

تراریخته
گیاهان تراریخته مهمترین دستاورد مهندسی ژنتیک در
کشاورزی است که با وجود بهرهمندی  27کشور دنیا
در تولید و بکارگیری محصوالت تراریخته ،در برخی از
کشور ها هنوز تردید در تولید آنها وجود دارد .بدین منظور
سایت پاسخگویی به سواالت محصوالت تراریخته توسط
اعضای شورای اطالعات بیوتکنولوژی جهان و با همکاری
فدراسیون کشاورزی آمریکا ،انجمن تجارت دانه آمریکا،
انجمن سویای آمریکا ،انجمن ملی پرورش دهندگان ذرت
و شورای ملی پنبه تشکیل شده است.

این سایت ،سایت پرسش و پاسخی است که به هر گونه
سوال و ابهام در رابطه با بیوتکنولوژی و محصوالت
تراریخته جواب میدهد .هدف این سایت ارائه اطالعات
کامل و جدید درباره کاربرد فناوری بیوتکنولوژی در
کشاورزی و تولید محصوالت تراریخته است .شما
میتوانید سواالت خود را در رابطه با گیاهان تراریخته
بپرسید و پاسخ خود را دریافت کنید.
کافی است که به نشاني http://gmoanswers.com
مراجعه کرده و سواالت خود را مطرح کنید .این سایت
در اسرع وقت به سواالت شما جواب میدهد .سایت
پاسخگویی به سواالت محصوالت تراریخته با تیمی
مجرب با شعار «بپرسید و پاسخ بگیرید» آماده است تا
هر گونه سوال در رابطه با تاریخچه محصوالت تراریخته،
چگونگی تولید آنها ،ایمنی و سالمت محصوالت تراریخته،
آزمایشات ،ارزیابی و بررسی های زیست محیطی و سایر
سواالت مطرح شده را از طریق پیوستن به این سایت به
شما ارائه دهد.

در جديدترين كتاب منتشر شده توسط سرويس دستيابي
و استفاده از بيوتكنولوژي كشاورزي در سال  ،2014آماري از
آخرين وضعيت پذيرش محصوالت تراريخته توسط كشاورزان
خردهپا در كشورهاي هندوستان ،چين و مالزي ارائه شده
است .روند تصاعدي آمار ارائهشده در اين كتاب ،نشان ميدهد
پذيرش محصوالت تراريخته بهويژه توسط كشاورزان خردهپا روز
به روز در حال افزايش است و كشاورزان با اشتياق به استقبال
اين محصوالت رفته و اقدام به كاشت محصوالت تراريخته در
زمينهاي خود كردهاند .اين كتاب توسط يك گروه پژوهشي به
سرپرستي ماريچل ناوارو و رندي هوتي تاليف شده است .در اين
كتاب به بررسي و مقايسه سطح زير كشت و توليد انواع محصوالت
تراريخته در سالهاي مختلف در كشورهاي هندوستان ،چين و
مالزي پرداخته شده است .كتاب پذيرش محصوالت تراريخته
توسط كشاورزان خردهپا در كشورهاي هندوستان ،چين و
فيليپين در  88صفحه و پنج فصل نوشته شده است .در فصل
اول كتاب مقدمهاي از انواع محصوالت تراريخته و كاربرد آنها
در كشورهاي هندوستان ،چين و فيليپين آورده شده است.
فصل دوم به زيرساختها و زمينههاي پژوهشي اين محصوالت
ميپردازد .فصل سوم به كشاورزان تراريختهكار اين كشورها
اختصاص دارد .فصل چهارم كتاب به درك و پذيرش محصوالت
تراريخته توسط كشاورزان خردهپا و ارائه گزارشها و مطالعات
موردي كشاورزان تراريختهكار پرداخته است و در فصل پنجم
نتيجهگيري و پيشنهادات آورده شده است .عالقمندان جهت
تهیه این کتاب میتوانند به پايگاه سرويس دستيابي و استفاده
از بيوتكنولوژي كشاورزي به نشاني http://www.isaaa.org/
 default.asp/48/resources/publications/briefsمراجعه كنند.
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معرفی همایش

همايش ملي ايده هاي نوين در كشاورزي و
محيط زيست

دومین کنفرانس بینالمللی رویکردهای
نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی

کنفرانس بینالمللی هنر و محیط زیست،
افقهاي آينده

نخستين همايش ملي توسعه كشاورزي،
زمين سالم

برگزار كنندگان :شركت سبز رويان و موسسه حاميان
زيست انديش محيط
برگزار كنندگان :موسسه زرين قلم با حمايت پژوهشگاه
علوم و فناوري اطالعات ايران
محور های همایش
محافظت از محیط زیست و اکوتوریسم
ژئو مورفولوژی و جغرافیای کشاورزی
منابع طبیعی ،جنگلداری و مراتع
بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی
زیست شناسی سلولی و ملکولی
فیزیولوژی گیاهی و جانوری
گیاهشناسی و جانورشناسی
زراعت و اصالح نباتات
مهلت ارسال مقاالت 30 :مهر ماه 1394
تاریخ برگزاری همايش 28 :آبان ماه 1394
محل برگزاري همايش :تهران
سایت همايشwww.heca.ir :

محور های همایش
کاربرد نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی در كشاورزي
ايمني زيستي ،مهندسي ژنتيك و گياهان تراريخته
استفاده از فناوري هاي نوين در منابع طبيعي
کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه پایدار
علوم زيست شناسي گياهي و جانوري
روش های جدید به نژادی در گیاهان
مهندسی ژنتیک و اصالح نباتات
بانك ژن و ذخاير ژني
مهلت ارسال مقاالت 30 :مهر ماه 1394
تاریخ برگزاری كنگره 30 :آبان ماه 1394
محل برگزاری كنگره :اردبيل
سایت كنگرهhttp://aetconf.com:

برگزارکننده :شرکت پندار اندیش رهپو
محور های همایش
مهندسي محيط زيست
مهندسی کشاورزی
مهندسي كامپيوتر
مديريت و اقتصاد
مهندسي معماري
مهندسي مكانيك
مهندسي عمران
شيمي و فيزيك
مهلت ارسال مقاالت 30 :آبان ماه 1394
تاریخ برگزاری همایش 18 :و  19آذر ماه 1394
محل برگزاري همايش :دبي
سایت همایشparsconferenceint.com :

برگزارکننده :دبیرخانه کنفرانس بین المللی معماری،
شهرسازی ،عمران ،هنر و محیط زیست
محور های همایش
مدیریت محیط زیست پایدار
جمع آوري اطالعات زيستی
کنترل آلودگی های زیستی
برنامه ريزي محیط زیست
كنترل آلودگي هاي جوي
مدیریت محیط زیست
مدلسازی آالینده ها
کنترل محیط زیست
مهلت ارسال مقاالت 30 :مهر ماه 1394
تاریخ برگزاری همایش 25 :آبان ماه 1394
محل برگزاري همايش :تهران-پژوهشکده فرهنگ ،هنر و
معماری جهاد دانشگاهی
سایت همایشseminarscience.com :
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چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی
شیمی

برگزارکنندگان :دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان و باشگاه
نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی
محور های همایش
زیست فناوری در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
زیست فناوری در صنایع غذایی و شیمیایی
زیست فناوری در انرژی و محیط زیست
محیط زیست و تصفیه آب و فاضالب
نانوساختار ها و نانوبیوسنسور ها
زیست فناوری و سوخت پاک
نانو فناوري در محيط زيست
بيوشيمي و نانو مواد
مهلت ارسال مقاالت 22 :آبان ماه 1394
تاریخ برگزاری همایش 25-24 :آذر ماه 1394
محل برگزاري همايش :دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان
سایت همایشncce2015.iauq.ac.ir :

اولین همایش بین المللی پژوهش های محیط
زیست و کشاورزی ایران

برگزارکننده :دبیرخانه همایش بین المللی پژوهش های
محیط زیست و کشاورزی
محور های همایش
فناوري هاي نوين و محيط زيست
بیوتکنولوژی و کشت بافت
تنوع زيستي و محيط زيست
برنامهريزي و محيط زيست
كشاورزي و محيط زيست
حمايت و محيط زيست
ارزيابي و محيط زيست
انرژي و محيط زيست
مهلت ارسال مقاالت 25 :آبان ماه 1394
تاریخ برگزاری همایش 5 :آذر ماه 1394
محل برگزاری همایش :همدان
سایت همایش4environment.bonyadhamayesh.ir :

هفتمین همایش آبخیز داری و مدیریت
منابع آب و خاک

برگزارکننده :انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
محورهای همایش
پدافند غیر عامل در مسائل آب و آبیاری
کاربرد کامپيوتر در مسائل آب و خاک
خشکسالی در هواشناسی و کشاورزی
بهره برداري از منابع آب غير متعارف
مهندسی ارزش در مسائل آب
مديريت منابع آب و خاک
اقتصاد مهندسي در آب
آبياري و زهکشي
مهلت ارسال مقاالت 10 :دي ماه 1394
تاریخ برگزاری همایش 27 :و  28بهمن ماه 1394
محل برگزاری همایش :كرمان
سایت همایشwww.iscconferences.ir/isiwe :

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین
در علوم کشاورزی و محیط زیست

برگزارکنندگان :موسسه سرآمد همایش کارین و موسسه
سرآمد مدیریت مهام
محورهای همایش
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
شناسایی و مبارزه با علف های هرز
تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
زمین شناسی زیست محیطی
علوم تکنولوژی نهال و بذر
علوم باغبانی و فضای سبز
زراعت و اصالح نباتات
حشره شناسی کشاورزی
مهلت ارسال مقاالت 1 :آبان ماه 1394
تاریخ برگزاری همایش 24 :آذر ماه 1394
محل برگزاری همایش :مالزی  -کواالالمپور
سایت همایشwww.aseconf.com :
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فراخوان ارسال مقاله به فصل نامه
علمی -ترویجی ايمنی زيستی
به اطالع دانشجویان ،پژوهشگران و اساتید محترم میرساند
فصل نامه دو زبانه علمی -ترويجی ايمنی زيستی ،توسط
انجمن ايمنی زيستی ايران با هدف اطالع رسانی و نشر
دانش روز ايمنی زيستی و چاپ مقاله های ترويجي ،آموزشي،
مروري ،پژوهشی و تحليلی در زمينه های ايمنی زيستی
منتشر میشود و دارای مجوز از وزارت علوم ،پژوهش و
فناوری و ثبتشده در پايگاه استنادی مجالت جهان اسالم
( )ISCاست .فصل نامه دو زبانه علمی -ترويجی ايمنیزيستی
حائز رتبه اول در ميان کليه مجالت علمی -ترويجی و علمی-
پژوهشی حوزه علوم زيستی به گزارش پايگاه استنادی
مجالت جهان اسالم ( )ISCاست .بدین وسیله از کليه اساتيد
دانشگاه ها ،پژوهشگران ،دانشمندان و دانشجويان رشته های
مختلف علوم زيستی دعوت میشود تا مقاله های ارزشمند
خود را برای انتشار در اين مجله ارسال کنند .قابل ذکر است
که مقاله ها میتوانند به هر دو زبان انگليسی يا فارسی باشد.
عالقمندان میتوانند جهت ارسال مقاالت خود به پايگاه
الکترونيک مجله به نشاني www.journalofbiosafety.ir
مراجعه و يا از طريق نشانی الکترونيکj.biosafety.s@gmail.
 comاقدام کنند.

اطالعیه
عضویت در خبرنامه هفتگی
Crop Biotech Update

و رایگان اخبار و اطالعیه های مهم در زمینه بیوتکنولوژی
کشاورزی را در اختیار کلیه اعضای خود قرار میدهد .مرکز
اطالعات بیوتکنولوژی ایران ( )IRBICبه نشانيwww.irbic.ir
یکی از اعضای فعال  ISAAAاست که زیر نظر دو انجمن بزرگ
ایمنی زیستی و بیوتکنولوژی ایران فعالیت میکند .سرویس
بین المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی کشاورزی
( )ISAAAیک لینک اختصاصی را تنها جهت عضویت اعضای
مشتاق از ایران در اختیار مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران
قرار داده است .از عالقمندان دعوت میشود چنانچه تاکنون
در خبرنامه هفتگی  Crop Biotech Updateعضو نشده اند،
جهت عضویت در این خبرنامه و دریافت اخبار و اطالعیه ها
به سایت http://www.isaaa.org/subscribe/irمراجعه کرده
و جهت عضویت در این خبرنامه اقدام کنند.

ارتباط با ما
از کلیه عالقمندانی که مایلند مطالب مرتبط با ایمنی زیستی
شامل خبر ،گزارش یا مقاله را در این نشریه منتشر کنند
دعوت میشود مطالب خود را به صورت فایل  Wordبه
نشاني پست الکترونیک دبیرخانه انجمن ایمنی زیستی ايران
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 تلفن ها 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 هر گونه انتقاد ،پیشنهاد و اظهار نظر
جهت تکمیل و تصحیح این مجموعه در شماره های 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 -09127659857 :
تلفکس44580375 :
نشاني سایت انجمنwww.biosafetysociety.ir :
نشاني پست الکترونیک
biosafetysocietyofiran@gmail.com

خبرنامه هفتگی  Crop Biotech Updateتوسط سرویس
بین المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی کشاورزی
( )ISAAAتهیه و تنظیم شده است که به صورت هفتگی

جهت آگاهی از نحوه عضویت در انجمن ایمنی زیستی ایران 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.

