نشریه دوماهانه انجمن علمي ایمني زیستي ایران
سال چهارم ،شماره هیجدهم ،شهریورماه1931
 سرمقاله :هم افزايي بردارهاي موازي (دکتر کسري اصفهاني)

" تاسيس شهر علمي" براي افزايش مشارکت انجمنهاي علمي در توسعه کشور /انجمنهاي علمي
بايد در جهت توسعه کشور به بازي گرفته شوند
 عقد تفاهمنامه همکاري بين شوراي انجمنهاي علمي و مجمع تشخيص مصلحت نظام


 عضويت انجمن ايمني زيستي ايران در شوراي انجمنهاي علمي ايران
 مشاركت فعال در اجالس متعهدين كارتاهنا ضامن منافع ملي در كاربرد فناوری مهندسي ژنتيك
انتخاب دکتر بهزاد قرهياضي به رياست انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات کشور

است /عدم شركت در اين اجالس يعني گذشت از حقوق كشور

 برگزاري با شکوه دوازدهمين کنگره ملي زراعت و اصالح نباتات
 قطعنامه دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران

 تاکيد بر رعايت اصل شايسته ساالري در انتخاب و انتصاب مسئوالن آموزش عالي و پژوهشي کشور
در قطعنامه دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران
 پرسش از شما پاسخ از ما
فراخواني فراروي طبيعت

 آمار مرتبط با قطبهاي علمي کشور
 فراخوان ارسال مقاله
توضيح عکس پشت جلد:
بازديد هيئت اعزامي از سوي انجمن ايمني زيستي و مرکز اطالعات
بيوتکنولوژي ايران از مزارع برنج تراريخته تجاري کشاورزان فيليپيني در
تاريخ 19/6/22

2

نشريه دوماهانه انجمن علمي ايمنيزيستي ايران

سال چهارم ،شماره هيجدهم ،شهريور ماه9319

نشریه دوماهانه انجمن علمي
ایمني زیستي ایران

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

سال چهارم ،شماره هیجدهم

صاحب امتياز :انجمن ايمنيزيستي ايران
مديرمسئول :بهزاد قرهياضي
سردبير :فهيمدخت مختاري
مدير اجرايي :زهرا آقچه کهريزي
اعضاي هيئت تحريريه :نيراعظم خوشخلقسيما،
اسکندر اميدينيا ،فهيمدخت مختاري ،بابك ناخدا،

عناوين مطالب شماره

آقچه کهريزي

سرمقاله

3

اخبار

2

گزارش ويژه

96

پرسش از شما پاسخ از ما

23

پيشنهاد و اظهار نظـر جهـت تکميل و تصحـيح اين

يادمان باشد

39

مجموعه در شمارههاي بعدي آن استقبال ميکنـد.

آمار قطبهاي علمي کشور

32

به معني رد يا قبول ديدگاه نويسنده محترم از سوي

فراخوان ارسال مقاله

33

اين انجمن نيست.

ارتباط با ما

32

مهران عنايتي شريعتپناهي ،عباس عالمزاده ،زهرا
صفحه آرايي و تنظيم :زهرا آقچه کهريزي
چاپ :نشر کهن
دبيرخانه انجمن ايمنيزيستي ايران ضمن قدرداني و

امتنان از بذل توجه کليه اساتيـد ،دانشپژوهان،
صاحبنظران و خواننـدگان گرامي ،از هرگونـه انتقاد،

شايان ذکر است ،درج مطالب در اين نشريـه الزاماً

صفحه

3

سرمقاله
هم افزايي بردارهاي موازي
مقام معظم رهبري همواره در سخنرانيهاي خود
تاکــــيد ميکنند که سياست نظام «جذب حداکثري و
دفع حداقلي» است .معظمله در ديدار با اعضاي مجلس
خبرگان رهبري در انتهاي سال  9311تاکيد کردند که
هيچکس نميخواهد کسي را از کشتي نجات (نظام
اسالمي) بيرون بيندازد .نظام اســـالمي به همه ميگويد:
بياييد با ما باشيد و وارد اين کشتي نجات شويد.
نکتهاي که در بيانات ايشان مستتر است ،لزوم وحدت و
فراهم بودن شرايط براي همه نيروهاي معتقد به نظام در
جهت خدمت به کشور است ،به ويژه در اين شرايط
حساس که نه تنها بايد از همه داشتههاي انقالب بهره
برداري شود بلکه بايد ظرفيت آفريني نيز کرد.
اما آنچه در واقع در کشور اتفاق ميافتد با آنچه مورد
تاکيد بلند پايه ترين مقام کشور است چقدر شباهت
دارد؟ نگاهي به اتفاقاتي که در اطراف ميافتد و شنيدن
صداهايي که از سر دلسوزي هر از چند گاهي به گوش
ميرسد ما را در يافتن اين پاسخ کمك ميکند .به طور
مثال در بند پنجم قطع نامه پاياني دوازدهمين کنگره
علوم زراعت و اصالح نباتات ايران که در اواسط شهريور
امسال برگزار شده تقاضا شده است که شايسته ساالري
در انتخاب و انتصاب مسئوالن مؤسسه هاي آموزش عالي
و پژوهشي کشور در همه سطوح همراه با ايجاد زمينه
هاي امنيت شغلي بدور از هر گونه گرايشهاي سياسي
مورد توجه قرار گيرد .چه شده است که اين تعداد از
محققان و انديشمندان کشور دلسوزانه به جاي دادن
بيانهاي علمي و دادن دستورالعملهاي اجرايي براي بهبود
کشاورزي کشور ،ميخواهند که به مديريت نهادهاي
پژوهشي و آموزشي توجه شود؟
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به نظر ميآيد که تاکيد اين انديشوران به تاثير مديريت بر
فرآيند توسعه تحقيقات کشور است .فراموش نکنيم که
زير ساختهاي مناسبي در تحقيقات علوم زيستي به ويژه
مهندسي ژنتيك وجود دارد .به طور مثال پژوهشگاهها،
موسسات تحقيقاتي و آموزشي مجهزي در ساليان گذشته
با هزينه هاي هنگفتي راه اندازي شده اند .از لحاظ نيروي
انساني هم خوشبختانه در شرايط رويايي هستيم؛ نيروهاي
با تجربه و تخصص باال که تحقيقاتي شانه به شانه
دانشمندان برتر بين المللي انجام ميدهند و نــــيروهاي
جوان و جوياي نامي که ميخواهد تمام تالش خود را در
جهت خدمت به نظام و کشور در اين سنگر ! به کار
گيرند .اما آيا نتيجه الزم را از اين زمينههاي مساعد
بـردهايم؟ آيا مديريت کالن تحقيقات کشور به ويژه در
حوزه مهندسي ژنتيك کشاورزي در جهت بهره برداري از
تمامي ظرفيتهاي موجود تالش کرده است؟
اميد است که به جاي تالش در بهره برداري گسترده از
زير ساخت ها و توان دانشمندان وفادار به نظام و کشور،
تالش خود را تنها و تنها در جهت باقي ماندن در پست و
حذف منتقدان خود با انواع تهمتها و جلوگيري از رشد
علمي و ارتقا آنها نکنيم .نظام اسالمي به همه نيروهاي
مخلص خود احتياج دارد و تنگ نظري و جلوگيري از
رشد و بالندگي آنها ايستادگي در مقابل فرمايشات مقام
معظم رهبري است .بردارهاي موازي اثري هم افزايي
دارند ...
دکتر کسري اصفهاني
عضو هيئت علمي پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و
زيست فناوري

اخبار
"تاسيس شهر علمي" براي افزايش مشارکت انجمنهاي علمي در توسعه کشور/
انجمنهاي علمي بايد در جهت توسعه کشور به بازي گرفته شوند
تهيه و تنظيم :سميرا کهك
دکتر مجتبي شريعتينياسر رئيس شوراي انجمنهاي

روسا و اعضاي هيئت مديره انجمنهاي علمي ،دبير

علمي کشور در نشست مشترك مجمع تشخيص مصلحت

کميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم ،تحقيقات و

نظام و انجمنهاي علمي کشور که در روز يکشنبه

فناوري ،دکتر مداحي رئيس کميسيون چشمانداز و

پانزدهم مرداد ماه سال  9319در سالن همايشهاي

نخبگان دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام ،دکتر

بينالمللي ابوريحان دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد،

رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز حضور

ضمن تاکيد بر پتانسيل انجمنهاي علمي در جهت

داشتند .جلسه پس از پرسش و پاسخ از سوي اعضاي

پيشرفت کشور ،ابراز داشتند که انجمنهاي علمي بايد در

انجمنهاي علمي و سخنراني دکتر رضايي و امضاي تفاهم

جهت توسعه کشور به بازي گرفته شوند و در نتيجه باعث

نامه همکاري بين دکتر مداحي و دکتر شريعتي نياسر،

پيشرفت علمي کشور شوند .وي افزود":مشکل لزوما اين

با اقامه نماز جماعت و صرف افطاري به پايان رسيد.

نيست که از فرهيختگان در جامعه استفاده نميشود بلکه
مشکل اين است که بهصورت سازمان يافته از اين افراد

دکتر محمدابراهيم مداحي :انجمنهاي علمي

استفاده نميشود .در اين مسير انجمنهاي علمي

بايد سند چشمانداز خود را تدوين کنند

مي توانند نقش مهمي را ايفا کنند .در کشورهاي پيشرفته
نمايندگان انجمنهاي علمي در دستگاههاي تصميمگيري
بهعنوان کارشناس نقش دارند" .ايشان از انجمنهاي

دکتر محمدابراهيم مداحي رئيس کميسيون چشمانداز و

علمي با عنوان پتانسيلهاي بالقوه پنهان نام بردند که بايد

امور نخبگان دبيرخانه تشخيص مصلحت نظام پس در

از آنها استفاده شود و ابراز اميدواري کردند که

نشست مشترك مجمع تشخيص مصلحت نظام و

تفاهمنامهها از جمله تفاهمنامه فيمابين شوراي

انجمن هاي علمي کشور که در روز يکشنبه پانزدهم مرداد

انجمنهاي علمي کشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماه سال  9319در سالن همايشهاي بينالمللي ابوريحان

ميتوانند در اين جهت مفيد باشند.

دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد ،پس از ارائه گزارشي در

گفتني است در اين نشست عالوه بر حدود  444نفر از

رابطه با ميزان پيشرفت اهداف سند چشمانداز 9444
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جمهوري اسالمي ايران و ضمن تاکيد بر لزوم همکاري
انجمنهاي علمي کشور در جهت اهداف سند چشمانداز

دکتر محسن رضايي" :تاسيس شهر علمي" براي

 9444جمهوري اسالمي ايران ضمن طرح اين سوال که

افزايش مشارکت انجمنهاي علمي در توسعه کشور

با توجه به گذشت قريب به يك سوم زمان دوره اجراي
سند چشم انداز آيا به يك سوم اهداف آن دست
يافتهايم يا نه به انجمنهاي علمي کشور توصيه کردند
که سند چشمانداز  24سالهي خود را تدوين کنند.

تفاهمنامه همکاري بين شوراي
انجمنهاي علمي و مجمع

تشخيص مصلحت نظام به امضا

دکتر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام

رسيد.

ضمن تاکيد بر لزوم تاثيرگذاري انجمنهاي علمي در
سياست هاي کالن ملي ،ابراز اميدواري کرد که اين هدف
با عقد تفاهمنامه فيمابين شوراي انجمنهاي علمي کشور

در راستاي توسعه همکاريهاي ملي که يکي از اهداف

و مجمع تشخيص مصلحت نظام دنبال خواهد شد.

چهارگانه کميسيون انجمنهاي علمي کشور است ،در

وي با ابراز اين که جهت پيشرفت کشور ابتدا بايد هدف

جلسه همانديشي که به منظور تقويت همکاريهاي

گذاري صورت گيرد و با تنظيم سند چشمانداز 9444

فيمابين مجمع تشخيص مصلحت نظام و انجمنهاي

جمهوري اسالمي ايران اولين گام در نيل به پيشرفت

علمي کشور با حضور دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام

ايران اسالمي برداشته شده است ،پيشبرد اين اين هدف

و روساي انجمنهاي علمي کشور در روز يکشنبه مورخ

را به عهدهي نخبگان دانستند .دکتر رضايي با "نقطه

 9319/2/92برگزار شد ،تفاهمنامه همکاري فيمابين

عطف توسعه علمي" قلمداد کردن نخبگان کشور افزود:

شوراي انجمنهاي علمي کشور و مجمع تشخيص

مشکالت توسعه کشور از نهاد علم آغاز ميشود و تحول

مصلحت نظام به امضا رسيد .به علت فضاي محدود در

علمي سرآغاز توسعه اقتصادي است .وي افزود" :هر کدام

نشريه جهت درج تفاهم نامه لطفا براي مشاهده متن

از کشورهاي پيشرفته جهان از يك نقطهاي جهت خيزش

کامل تفاهم نامه به آدرس سايت  www.cisa.irمراجعه

در توسعه کشور شان شروع کردند بهعنوان مثال آمريکا از

بفرماييد.

آموزش و پرورش ،ژاپن از مديريت و چين
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از مالکيت شروع کردند و در مورد ايران نخبگان نقطه
عطف توسعهي علمي کشور هستند" .در جهت توسعهي
ايران مسئوالن بايد به نهاد علم و نخبگان کشور توجه
کنند .ما در ايران نياز به بررسي مجدد حوزهي علم و
نخبگان کشور داريم و طرح جامعي را در کشور در دست
تهيه داريم .در صورتيکه نهاد علم توسط مسئولين مورد

توجه قرار گرفته و پيشرفت کند بقيه جامعه را تحت
تاثير قرار ميدهد و جامعه به سوي پيشرفت حرکت
خواهد کرد .در اين جهت اولين قدم ميتواند تاسيس يك
شهر علمي و يا الاقل اختصاص يك ساختمان به
انجمن هاي علمي باشد که باعث افزايش تعامالت بين
انجمنها و انتقال تجربيات آنها خواهد شد و سپس اين
ساختمان به يك شهر علمي توسعه يابد.

دکتر بهزاد قرهياضي :ديپلماسي مبتني بر انجمنهاي علمي متضمن تقويت امنيت ملي است
در نشست مشترك مجمع تشخيص مصلحت نظام و
انجمن هاي علمي کشور که در روز يکشنبه پانزدهم مرداد
ماه سال  9319در سالن همايشهاي بينالمللي ابوريحان
دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد ،يازده نفر از پيش
کسوتان و روساي فعال انجمنهاي علمي فرصت اظهار
نظر و ارائه ديگاه يافتند .دکتر بهزاد قرهياضي بنيانگذار
پژوهشکده بيوتکنولوژي و رئيس انجمن ايمني زيستي
انتقادات صريحي را به عملکرد خانم دکتر سلطانخواه
معاون علم و فناوري رئيس جمهور مطرح کردد .وي با
طرح اين موضوع که اگر معاون "علم و فناوري" خودش
نخواهد به نتايج تحقيقاتي که خودش سفارش داده و
خودش آن را تاييد کرده و نتايج اين تحقيق را رونمايي
کرده عمل کند ما از چه کسي انتظار داشته باشيم؟ وقتي
که نخبگان علمي کشور در طرح مميزي وضعيت
مهندسي ژنتيك کشاورزي در مورد نامناسب و ناشايسته
بودن مديريت وقت بيوتکنولوژي کشور به اجماع ميرسند
چرا خانم دکتر اين فرد را ارتقا داده و او را به عنوان
معاون خود بر ميگزيند؟ چرا دولت برخالف سفارشها و
حتي "يقه گيري" مقام معظم رهبري اعتبارات پژوهشي
را اختصاص نميدهد؟ وي با طرح چند مثال موردي
تاکيد کرد که مشکل اصلي را مقام معظم رهبري
فرمودهاند که سياستهاي کلي نظام به تصويب رسيده اند

در مرحله تقنين و اجرا مورد توجه کافي واقع نشدهاند.
وي با ارائه مثالي گفت :متاسفانه در نگاه بانك مرکزي
انجمن هاي علمي و اساتيد پيش کسوتي مثل همين آقاي
دکتر ايزديار استاد مسلم بيماري شناسي گياهي که در
کنار من نشستهاند با افرادي که براي تفرج به "سواحل
جنوبي خليج فارس" يا "آنتاليا" ميروند يکسان تلقي
شده و به محض قطع اختصاص ارز مسافري ارز مورد نياز
تبادالت علمي بين المللي مورد نياز اساتيد برجسته کشور
و انجمنهاي علمي هم قطع شده است گفت :هرگاه
صندلي کشوري در اجالسهاي علمي و بينالمللي خالي
ميماند ،به فاصله چند سال آن کشور مورد تهاجم قرار
گرفته است که مثال بارز آن افغانستان ،عراق ،ليبي و
حتي سوريه است .وي با تاکيد بر اينکه در شرايط حساس
کنوني بايد با استفاده از ديپلماسي مبتني بر نهادهاي
علمي به ويژه نهادهاي غيردولتي استمرار توسعه علمي و
انتقال فناوري به کشور را تضمين کنيم از مسئولين حاضر
در جلسه خواستار حل مشکالت موجود بر سر راه
فعاليتهاي بينالمللي کشور و جلوگيري از گسترش
پديده "خودتحريمي" از سوي برخي مديران نااليق شد.
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انتخاب دکتر بهزاد قرهياضي به رياست انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات کشور
تهيه و تنظيم :نغمه عبيري
به دنبال برگزاري مجمع عمومي انجمن علوم زراعت و

عهدهدار بوده است .وي پس از اخذ درجه کارشناسي و

اصالح نباتات در حاشيه دوازدهمين کنگره علوم زراعت و

کارشناسي ارشد رشته زراعت به ترتيب از دانشگاههاي

اصالح نباتات کشور در تاريخ  97شهريور ماه دکتر بهزاد

گيالن و تربيت مدرس ،دکتراي تخصصي خود را در رشته

قرهياضي بنيانگذار پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي و

ژنتيك از موسسه بينالمللي تحقيقات برنج دريافت و دوره

مجري طرح برنج تراريخته به مدت دو سال به رياست اين

فوق تخصصي در زمينه مهندسي ژنتيك را از همين

دکتر

موسسه بين المللي دريافت کرد.

انجمن

انتخاب

شد.

مظاهري رئيس پيشين اين

وي بالفاصله پس از اتمام

انجمن که با وجود کسب رتبه

تحصيل ،در دوره وزارت دکتر

اول در بين انجمنهاي شاخه

عيسي

عهدهدار

کشاورزي و کسب باالترين آرا در

ماموريت تاسيس پژوهشکده

انتخابات اخير انتخاب شده است

بيوتکنولوژي کشاورزي شد و

با وجود اتفاق آرا در بين اعضاي

موفق شد اين پژوهشکده را در

منتخب هيئت مديره براي تمديد

سال  9371تاسيس و تا سال

رياست وي ،به دليل مشکالت

 9314که با بروي کار آمدن

خانوادگي از ادامه اين مسئوليت

وزير

محمدرضا

کالنتري

اسکندري

انصراف داد و با نويد باقي ماندن و ادامه همکاري در

پيشين جهاد کشاورزي برکنار شد سه پژوهشکده ديگر را

هيئت مديره جديد اين مسئوليت را بر عهده دانشجوي

در اصفهان ،تبريز و رشت راه اندازي کرده تاسيساتي را

پيشين خود دکتر قرهياضي گذاشت .اعضاي هيئت مديره

هم در همدان ،مشهد و برخي ديگر از نقاط کشور پايه

پس از انتخاب رئيس ،به اتفاق آرا دکتر مسعود اصفهاني

ريزي کند .معاونت وزير و رياست سازمان تحقيقات،

دبير علمي دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات

آموزش و ترويج کشاورزي در دوره مهندس محمود

را به عنوان نايب رئيس و دکتر نيراعظم خوش خلق سيما

حجتي اولين وزير جهاد کشاورزي کشورمان و در هنگامه

را به عنوان خزانهدار اين انجمن برگزيدند.

ادغام وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي و کشاورزي سابق

دکتر قرهياضي که همچنان داريوش مظاهري را به عنوان

جزو درخشانترين دوران مديريتي وي محسوب ميشود.

استاد و رئيس خود محسوب ميکند پيش از اين نيز چهار

نام دکتر قرهياضي با بيوتکنولوژي کشاورزي ،مهندسي

دوره عضو هيئت مديره و يك دوره رياست اين انجمن را

ژنتيك ،محصوالت تراريخته و ايمني زيستي عجين است.

1

با وجود تخصص وي در استفاده از نشانگرهاي مولکولي

بيشترين تعداد سخنراني کليدي در همايشهاي معتبر

شهرت وي بيشتر در زمينه مهندسي ژنتيك و محصوالت

علمي داخلي و

تراريخته به ويژه برنج تراريخته است.

خارجي را در رزومه علمي خود دارد.

در دوره اخير دکتر قرهياضي فاقد عناوين دولتي بوده و

مرکز اطالعات بيوتکنولوژي ايران و نشريه دوماهانه انجمن

جزو منتقدين جدي سياستهاي کشاورزي و علمي دولت

ايمني زيستي ايران انتخاب اين دانشمند فرزانه را به

به ويژه در دوره محمدرضا اسکندري محسوب ميشود .در

جامعه علمي کشور تبريك و تهنيت عرض کرده آمادگي

اين دوره حضور گسترده وي در عرصههاي بينالمللي در

خود را براي توسعه همکاري با مديريت انجمن زراعت و

خور ذکر است .وي راهنمايي يا مشاوره بيش از 14

اصالح نباتات اعالم کرده و توفيقات روزافزون آنها را در

پاياننامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري،

اين زمينه از درگاه ايزد منان مسئلت ميکند.

انتشار ده کتاب ،انتشار صدها مقاله علميپژوهشي و ارائه

عضويت انجمن ايمني زيستي ايران در شوراي انجمنهاي علمي ايران
تهيه و تنظيم :زهرا آقچه کهريزي
رئيس شوراي انجمنهاي علمي طي يك نامه درخواست

رويه ميان انجمنهاي علمي ايران ،کمك به ارتباط اين

عضويت انجمن ايمني زيستي را در شوراي انجمنهاي

انجمنها با دانشگاهها ،مؤسسات آموزشي و پژوهشي،

علمي ايران پذيرفت و اين انجمن را به عنوان عضو

بخشهاي صنعتي ،کشاورزي و خدماتي کشور ،و مجامع

پيوسته شوراي انجمنهاي علمي ايران معرفي کرد .دکتر

بينالمللي ،شناساندن جايگاه واقعي و تقويت انجمنهاي

مجتبي شريعتي نياسر به منظور تبادل نظر پيرامون

علمي ،ايجاد زمينههاي الزم به منظور حضور فعال در

همــــکاريهاي مشترك و اعطاي لوح عضويت خواستار

مجامع تخصصي براي تأثير گذاري بر روند قانون گذاري و

تشکيل جلسه مشترك با اعضاي هيئت مديره اين انجمن

اجرايي کشور ،حمايت از انجمنهاي علمي ايران و کمك

شد .شوراي انجمن هاي علمي ايران مؤسسهاي غير

به پيشبرد اهداف کميسيون انجمنهاي علمي ايران ايجاد

انتفاعي ،غير تجاري و غيرسياسي است که به منظور

شده است .اميد است که اين همکاري مشترك ،باعث

تحقق اهدافي چون ايجاد هماهنگي و وحدت رويه ميان

تحقق اهداف انجمن ايمني زيستي و همچنين شوراي

انجـــــمنهاي علمي ايران ،ايجاد هماهنگي و وحـــدت

انجمنهاي علمي ايران شود.
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مشارکت فعال در اجالس متعهدين کارتاهنا ضامن منافع ملي در کاربرد فناوري مهندسي
ژنتيك است /عدم شرکت در اين اجالس يعني گذشت از حقوق کشور
ششمين اجالس متعهدين پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا

تشکيل ميدادند و با افراد موثر و مطلع از موضوعات قبلي

)(COP-MOP 6حدود يك هفته ديگر در حيدر آباد

همفکري ميکردند و بعد با دست پر در اجالس شرکت

هند آغاز ميشود .دکتر محمد علي ملبوبي رئيس انجمن

ميکردند.

بيوتکنولوژي ايران و دکتر بهزاد قرهياضي ،رييس انجمن
ايمني زيستي ايران که پرسابقهترين محققان و صاحب
نظران ايراني شرکتکننده در اجالسهاي قبل و بعد از
تصويب پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا هستند در
گفتو گو با مرکز اطالعات بيوتکنولوژي ايران به تبيين
اهميت اين اجالس و ضرورت حضور فعال نمايندگان
ايران در اين اجالس پرداختند.
دکتر محمدعلي ملبوبي مصوبات متعاهدين اين پروتکل را
بسيار مهم ارزيابي کردند و با بيان اينکه ما يکي از اعضاي
پروتکل کارتاهنا هستيم و رسما به اين پروتکل پيوستهايم

دکتر محمدعلي ملبوبي :خواه نا خواه با
توجه به اينکه ما توانمند هم هستيم
کشور در اين زمينه وارد خواهد شد چرا
که هم نظام و هم قوانين و سياستهاي

مصوب نظام اين را توصيه کردهاند که
ما بايد از پتانسيلهاي فناوريهاي نوين
از جمله بيوتکنولوژي و گياهان
تراريخته استفاده کنيم.

بايد نقش بسيار فعالي را در اين اجالس داشته باشيم.

دکتر محمد علي ملبوبي با تاکيد اين مطلب که امنيت

رئيس انجمن بيوتکنولوژي ايران وجود اختالف نظر بين

غذايي کشورها به بيوتکنولوژي و در بيوتکنولوژي هم

کشورهاي مختلف در مورد پروتکل ايمني زيستي را در

عمدتا به مهندسي ژنتيك گياهان تراريخته وابسته شده

اين اجالس از مباحث پر جنجال دانستند و افزودند همين

است افزودند خواه نا خواه با توجه به اينکه ما توانمند هم
هستيم کشور در اين زمينه وارد خواهد شد چرا که هم

گذاشت و اين مسئله خود اهميت اين اجالسها را نشان

نظام و هم قوانين و سياستهاي مصوب نظام اين را
توصيه کردهاند که ما بايد از پتانسيلهاي فناوريهاي
نوين از جمله بيوتکنولوژي و گياهان تراريخته استفاده
کنيم.
متن کامل مصاحبه دکتر محمدعلي ملبوبي در سايت
مرکز اطالعات بيوتکنولوژي قابل دسترس است.

رئيس انجمن بيوتکنولوژي ايران عنوان کرد اگر قرار بود

http://irbic.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=14
3&newsview=447

اختالف نظرها در آينده بر روي آن کشورها تاثير خواهد
ميدهد .دکتر محمد علي ملبوبي عدم شرکت در اين
اجالس را گذشت از حقوق کشورمان را در اين موارد
عنوان کردند و همچنين از شرکت افراد مختلف بدون
آگاهي هاي قبلي و عدم انتقال مواضع کشور نقد کردند.
افراد جديدي به اجالس بروند بهتر بود قبل از آن جلساتي

94

به گزارش سرويس فناوري ايسنا ،موسس و اولين رييس

زمينه صورت گرفته است که در صورت عالقهمندي

دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي نيز در خصوص

دستگاه هاي اجرايي و به طور ويژه نظارتي من جمله

اهميت ششمين اجالس متعهدين پروتکل ايمني زيستي

مجلس شوراي اسالمي ،انجمن ايمني زيستي ايران مايل

کارتاهنا گفت :اجالسهاي متعهدين هر پروتکل در واقع

است اين اطالعات را در اختيار اين مسووالن قرار بدهد تا

مانند مجالس قانونگذاري کشورها در زمينه آن پروتکل

خداي نا کرده آنچه که در مورد پروتکل منع گسترش

محسوب ميشوند .در مورد پروتکل ايمني زيستي

سالحهاي هستهاي گريبانگير ايران شد در مورد پروتکل

کارتاهنا هم همينطور است که اصل پروتکل در اواخر سال

ايمني زيستي و حق استفاده از محصوالت مهندسي

 9111به تصويب جهاني رسيده و بعد به تدريج کشورها

ژنتيك شده و فناوري مهندسي ژنتيك و محصوالت

به عضويت آن پيوستهاند و قابليت و ضمانت اجرايي پيدا

تراريخته بر سر ايران نيايد.

کرده است.

دکتر بهزاد قرهياضي اضافه کرد :در اين اجالس اعضاي

وي خاطرنشان کرد :زماني که مذاکرات يك معاهده

جدي د کميته پايبندي يا شوراي حکام پروتکل ايمني

بينالمللي آغاز ميشود ،دنيايي از عدم تفاهمها به وجود

زيستي کارتاهنا هم تعيين خواهند شد که جا داشت که

ميآيد و به طور ويژه اين عدم تفاهمها به قوانين متفاوتي

جمهوري اسالمي ايران براي اين شورا کانديدا بشود.

بر ميگردد که ممکن است کشورهاي مختلف در آن
زمينه خاص داشته باشند.
رئيس انجمن ايمني زيستي افزود :يکي ديگر از مواردي
که متعهدين به صورت منظم به آن ميپردازند نظارت بر
حسن اجراي قانون (پروتکل) توسط اعضا است .وقتي که
يك کشور به يك کنوانسيون يا پروتکل ملحق ميشود
عالوه بر امتيازهايي که از آنها دريافت ميکند وظايفي هم
بر عهدهاش متصور است .اگر اين وظايف را انجام ندهد يا
بد انجام بدهد ،شورايي به نام شوراي حکام که در هر
پروتکلي وجود دارد مي تواند نظارت کند و گزارش بدهد و
تنبيهاتي را براي آن عضو در نظر بگيرد .متاسفانه اين
مساله در کشور ما مغفول واقع شده و به طور ويژه با
مداخالت غيرقانوني و فرا قانوني کارشناسان يکي از وزارت
خانهها بعضي از گزارشهايي که بايد به پروتکل ارائه

يکي ديگر از مواردي که متعهدين به صورت منظم
به آن ميپردازند نظارت بر حسن اجراي قانون
(پروتکل) توسط اعضا است .وقتي که يك کشور به
يك کنوانسيون يا پروتکل ملحق ميشود عالوه بر
امتيازهايي که از آنها دريافت ميکند وظايفي هم بر
عهدهاش متصور است .اگر اين وظايف را انجام ندهد
يا بد انجام بدهد ،شورايي به نام شوراي حکام که در
هر پروتکلي وجود دارد ميتواند نظارت کند و
گزارش بدهد و تنبيهاتي را براي آن عضو در نظر
بگيرد.

متن کامل مصاحبه دکتر بهزاد قرهياضي در سايت مرکز
اطالعات بيوتکنولوژي قابل دسترس است.
http://irbic.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=14
3&newsview=450

بدهيم ٬ارائه نشده و مکاتبات غيرمسئوالنهاي در اين
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زباله داني به نام جنگل 14/درصد تخليه زباله و رهاسازي فاضالب درجنگلهاي
شمال انجـــام ميشود
تهيه و تنظيم :مهرناز انتصاري
قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در سال  9323به

جنگل عباس آباد يکي از چندين جنگل مناطق شمالي

تصويب رسيد که در حال حاضر اين سازمان وابسته به

است که در خطر جدي تخريب اکوسيستم و انحطاط قرار

رياست جمهوري و داراي شخصيت حقوقي و استقالل

دارد .ايران از نظر ميزان پوشش جنگلي جزء کشورهاي

مالي است و زير نظر شوراي عالي حفاظت محيط زيست

کم پوشش قرار داشته و حداقل سرانه جنگلي براي هر نفر

انجام وظيفه ميکند .بر طبق ماده يك قانون حفاظت و

حدود  2دهم هکتار است .بنابراين بهتر است به جاي

بهسازي محيط زيست :حفاظت و بهبود بهسازي محيط

شعار دادن مبني بر رساندن پوشش جنگلي به

زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام
مخربي که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط
زيست ميشود ،همچنين کليه امور مربوط به جانوران

حدود  22درصد از سطح کشور که غير عملي
است در حفظ و نگهداري همين مقدار کوشش

وحشي و آبزيان آبهاي داخلي از وظايف سازمان حفاظت

کنيم .گزارشات رسيده از تخليه زباله در جنگل عباس

محيط زيست است .بر اساس ماده  1همين اساسنامه نيز،

آباد و ديگر مناطق زيست بومي شمالي کشور حاکي از آن

اقدام به هر عملي که موجبات آلودگي محيط زيست را

است که با ادامه اين روند ما شاهد کاهش همين سرانه

فراهم نمايد ممنوع است.

 4/2هکتاري خواهيم بود.

منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارتست از پخش
يا آميختن مواد خارجي به آب ،هوا ،خاك يا زمين به
ميزاني که کيفيت فيزيکي يا شيميايي يا بيولوژيك آن را
به طوري که زيانآور به حال انسان يا ساير موجودات
زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.
با وجود مصوبات ذکر شده در قانون محيط زيست کشور
امروزه ما شاهد تخريب تدريجي و آلودگي جنگلها و
مراتع شمالي کشور هستيم .بطوريکه  14درصد تخليه
زباله و رهاسازي فاضالب درجنگلهاي شمال انجـــــــام
ميشود ،اين درحالي است که تنها  7درصد از سطح
کشور را عرصه جنگلي پوشانده است.
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و با ارزانترين هزينه انجام مي شود.
در حال حاضر عرصه جنگلهاي واقع در شهرهايي مانند
چالوس ،نوشهر ،عباس آباد ،رامسر که جزء شهرهاي
توريستي شمال کشور محسوب ميشود مملو از انباشت
زباله و شيرابه هاي روان هستند که هم از نظر منظر و هم
از نظر اکولوژيکي مشکالت بسياري در اين مناطق به
وجود آورده و سالمت مردم اين شهرها را تهديد ميکند.
رودخانه زرجوب در استان گيالن به دليل تخليه زباله به
هر چند دفن زبالههاي شهري يك مشکل عمومي در همه

عنوان يکي از آلوده ترين رودخانههاي جهان معرفي شده

شهرها است اما در شمال کشور به داليل مختلفي نظير

است.

باال بودن جمعيت در واحد سطح ،کوهستاني بودن،

با توجه به خطر جدي و انحطاط اين سرمايههاي ملي و

جنگلي و مرطوب بودن ،باال بودن سطح سفره زيرزميني

ارزشمند تنها راهکار مناسب براي ساماندهي زباله و

در دشتها و موارد قابل توجه ديگر ،از اهميت ويژهاي

فاضالب در مناطق شمالي ،تبديل زباله به کمپوست و

برخوردار است .درحال حاضر بيش از  14درصد محلهاي

احداث سيستمهاي تصفيه فاضالب در اين مناطق است.

رهاسازي فاضالبها و تخليه زبالهها در شهرهاي شمال

روش هاي دفن و تخليه غير اصولي و غير بهداشتي زباله

کشور در جنگلهاي باستاني هيرکاني و ميراث طبيعي

در بسياري از مناطق شمال کشور در دنيا مشابهي ندارد و

دنيا قرار دارد .به طوري که انباشت زباله بدون هيچگونه

منحصر به ايران بوده و البته موضوع جديدي نيست اما

عمل جداسازي از مبدا ،در داخل و حاشيههاي جنگل و

هيچگاه کهنه هم نخواهد شد بويژه که هر روز شاهد

در بهترين مکانهاي توريستي و طبيعي و نزديك به

فاجعه جديدتري در اين زمينه هستيم .رهاسازي

مراکز مسکوني شهري يا روستايي با کمترين فاصله حمل

فاضالب در اين عرصهها و نفوذ آن به داخل آب
شرب ،نهرها و رودخانههاي منطقه سالمت محيط
زيست ،جامعه انساني و حيات وحش را با
مشکالت جدي مواجه خواهد کرد.
شايد يکي از عمدهترين ضعفهاي محيط زيست ناتواني
بدنه کارشناسي براي چاره جويي و حفظ مناطق زيست
محيطي است .اگر به هر دليل ما قادر به حفاظت از اين
مناطق نيستيم ،نبايد با سکوت خود در برابر چنين
فجايعي وسعت اين مناطق را کاهش دهيم.
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عالوه بر انحطات مراتع و جنگلها به دليل

ساده سازي اکوسيستمها يا استفاده از

دستاندازيها ،دخالتها و آلودگيهاي ايجاد

تراريختهها

شده تنوع زيستي انواع گونههاي جانوري و

تهيه و تنظيم :سعيد پهلواني

گياهي نيز رو به نقصان ميگذارد .در کشور ما چند

ايجاد زمينهاي کشاورزي و استفاده بهينه از آنها در

ميليون گونه حشره وجود دارد که در حال حاضر جمعيت

راستاي رفع نيازهاي روز افزون جوامع بشري همواره به

هريك از اينگونهها بهشدت در حال کاهش است.

عنوان چالشي اساسي در جهت دستيابي به توسعه پايدار
مطرح بوده است .از آنجا که دراکوسيستمهاي گوناگون
گياهان به عنوان توليدکنندههاي اوليه نقش بسيار مهمي
را در تامين انرژي پلههاي باالتر هرمهاي انرژي و
شــبکههاي غذايي بازي ميکنند و از آنجا که تنها %99
از سطح خشکيها بطور طبيعي براي توليد محصوالت
کشاورزي مناسب است استفاده از روشهايي که با صرف
هزينه کمتر باعث افزايش کميت محصوالت گشته و
توليدي پايدار را تضمين کنند ضروري به نظر ميرسد.

گسترش همکاريهاي علمي موسسه بينالمللي
تحقيقات برنج و انجمن ايمني زيستي ايران
در بازديد هيات علمي اعزامي انجمن ايمني زيستي
جمهوري اسالمي از موسسه بين المللي تحقيقات برنج و
دانشگاه ها و موسسات پژوهشي ملي فيليپين زمينههاي
گسترش همکاريهاي علمي پژوهشي اين انجمن و
محققان پژوهشگران موسسه و اساتيد و دانشمندان زيست
فناوري کشاورزي و ايمني زيستي فيليپين بررسي و بر
توسعه همکاريهاي في مابين تاکيد شد.
http://irbic.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=14
3&newsview=446
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از جمله روشهايي که براي افزايش توليد محصوالت
کشاورزي مورد استفاده قرار ميگيرد ساده سازي
اکوسيستمهاي گوناگون براي ايجاد زمينهاي کشاورزي
جديد و افزايش سطح زير کشت است .ساده سازي
اکوسيستمها فرايندي است که در طي آن با تغيير در
اکوسيستمهاي اوليه که بطور معمول با حذف گونههاي
گياهي و جانوري آن صورت ميگيرد محيط را براي
پذيرش گونههاي جديد که در اينجا محصوالت متنوع
کشاورزي را شامل ميشود آماده ميکند .اعمال اين
تغييرات باعث کاهش پيچيدگيهاي زيست محيطي
اکوسيست م به دليل تبديل نظام توليد چرخهاي حاکم در
آن به نظام توليد خطي که موجب بر هم زدن سازمان
چرخه انتقال ماده و انرژي در محيط ميشود خواهد
گشت که منجر به کاهش مقاومت اکوسيستم در برابر
عواملي که روابط معمولي بين اجتماع زيستي و محيط
طبيعي را بر هم ميزنند ميشود .در سادهسازي ما با

تجزيه يك کل که همان اکوسيستم است براي دستيابي
به جزئي از آن که همان زمين است محيطي را ايـجاد
ميکنيم که مطابق با قاعده سطح تشکل (خصلتهاي يك
کل جمع جبري خصلتهاي اجزاي تشکيل دهنده آن
نيست) خواصي بسيار متفاوت با آن کل يا اکوسيستمي
که از آن ايجاد شده است دارد به اين معني که نظمي
جديد بر آن حاکم است.
طبق قاعده انتروپي ايجاد يك مجموعه منظم مستلزم
تحميل بينظمي به محيط اطراف آن مجموعه خواهد بود
بنابراين ايجاد محيطي که نظمي خاص و متفاوت با
محيط اطراف خود بر آن حاکم است در درون يك
مجموعه منظم همانند يك اکوسيستم بطور حتم باعث
ايجاد و تحميل بينظمي به آن اکوسيستم يا مجموعه
ميشود که سادهسازي اکوسيستمهاي طبيعي همچون
جنگلها ،کوهپايهها و جلگهها در جهت ايجاد زمينهاي
کشاورزي را ميتوان اقداماتي از اين دست دانست .مورد
ديگري که در قاعده انتروپي بدان اشاره ميشود آن است
که اين محيطهاي منظم ايجاد شده تنها با تزريق انرژي
قادر به ادامه بقا خواهند بود و درصورت عدم دريافت
انرژي به سمت بينظمي و يا همان همراه شدن با نظم
محيط اطراف خود سوق خواهند يافت براي مثال رها
سازي يك زمين زراعي که در دل يك جنگل ايجاد شده
است باعث بازگشت آن به سمت تبديل شدن به جنگل
خواهد شد .اما به داليلي هميشه امکان تزريق انرژي به
اين مجموعههاي منظم وجود ندارد چرا که انرژي مصرفي
براي حفظ نظم اين مجموعهها به روشهاي گوناگوني
همانند صرف انرژي براي آبياري مزارع و يا انرژي مصرفي
براي جلوگيري از رشد گياهان ناخواسته و غيره به آنها
وارد ميشود و در مواردي همچون مثال زير به دليل عدم
دسترسي به منابعي همچون آب اين روند تزريق انرژي
به نحوي متوقف ميشود که عواقب مختلفي را بدنبال
خواهد داشت.

سادهسازي اکوسيستم دشتهاي بزرگ امريکا در
دهـــههاي  9134تا  9124که به منظور کشت غالت و
بدون توجه به پتانسيل اکولوژيکي منطقه رخ داد،
شرايطي را ايجاد کرد که با بروز اولين دوره بارندگيهاي
کمتر از ميانگين چنان فرسايش عظيمي ايجاد شد که
فرسايش در حدود  34سانتيمتر از خاك روي کشتزارها
را در پي داشت .مثالهايي از اين دست بيانگر آن است
که با توجه به روند هزينه بر سادهسازي اکوسيستمها که
طيف وسيعي از هزينههاي زيست محيطي و اقتصادي را
در بر ميگيرد .اين اقدامات بايد با توجه کامل به روابط
اکولوژيکي حاکم بر اکوسيستمها و تنها در مناطقي که از
استعداد اکولوژِيکي باالتري براي اين کار برخوردار هستند
صورت بگيرد تا محصول حاصل پتانسيل الزم در راستاي
ايجاد يك کشاورزي پايدار را داشته باشد .همان طور که
در باال اشاره شد اکوسيستمهاي سادهسازي شده داراي
تعادل شکننده و آسيب پذيري هستند و اين يعني خطر
اتالف انرژي مصرفي در جهت توليد آنها هميشه وجود
دارد ،بنابراين بهتر است در انتخاب محيطهاي مناسب
براي ايجاد مناطق کشاورزي جديد با دقت بيشتري
برخورد کنيم .به نظر ميرسد که هر چند در مواردي
ســــادهسازي اکوسيستمها در راستاي افزايش سطح زير
کشت محصوالت کشاورزي و افزايش کميت آنها ضروري
به نظر ميرسد و با فوايد حاصل از آن ميتوان در کوتاه
مدت پاسخگوي نيازهاي جوامع انساني بود اما در دراز
مدت نه تنها نميتواند پاسخگوي نيازهاي ما باشد بلکه
هزينه هاي هنگفتي را نيز براي ما در پي خواهد داشت.
بنابراين بجاي افزايش سطح زير کشت محصوالت بايد به
دنبال افزايش کمي محصوالت در واحد سطح بود راه
هايي همچون اصالح روشهاي کشتو استفاده از
محصوالت تراريخته جهت دستيابي به کيفيت و کميت
بيشتر در سطحي ک متر که نياز روز افزون ما به افزايش
سطح زير کشت محصوالت کشاورزي را کاهش دهد ،به
بياني ديگر بايد به فکر استفاده از روشهاي حفظ و
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افزايش حاصلخيزي خاك با تکيه بر علوم و فنون جديد
بود روش هاي استفاده بهينه از خاك تنها به افزايش
کميت توليد محصول و يا حفظ حاصل خيزي آن محدود
نميشود بلکه شامل روشهاي حفظ و نگهداري از
محصوالت توليد شده در مسير رسيدن به محل مصرف و

نيز نحوه مصرف محصوالت نيز هست که بدون شك
نيازمند بهرهگيري ازعلوم جديد همچون بيوتکنولوژي ،نانو
تکنولوژي ،اکولوژي و غيره خواهد بود و اين بيانگر آن
است که عدم استفاده از علوم جديد براي رفع اين
مشکالت در عصر حاضر قابل توجيح نخواهد بود.

گزارش ویژه
برگزاري با شکوه دوازدهمين کنگره زراعت و اصالح نباتات
آينده به کشورهايي تعلق دارد که غذا دارند نه آنان که اسحله دارند
دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران با

براي رفع موانع و مشکالت توليد پايدار محصوالت زراعي

شعار توليد پايدار زراعي در شرايط تغيير اقليم از سوي

از هداف مهم برگزاري اين همايش بود.

انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ايران و با مشارکت

اين همايش از بزرگترين همايشهاي کشاورزي در سطح

دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج 94تا  97شهريورماه در

ملي و مورد توجه سياستگذاران اين بخش بود که بحث

دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج برگزار شد.

و تبادل نظر پيرامون سياستهاي کالن بخش کشاورزي و

اين همايش با حضور بيش از يكهزار محقق ،کارشناس از

ارائه پيشنهادات سازنده صاحبنظران به سياستگذاران و

سراسر کشور برگزار شد که ژنتيك و تنوع زيستي

مجريان اين حوزه از ديگر اهداف اين همايش بود.

بهنژادي گياهان زراعي ،زيستفناوري کشاورزي ،فناوري

به گزارش خبرگزاري مهر رئيس دانشگاه آزاد اسالمي

بذر ،مديريت علفهاي هرز ،گياهان جديد و فراموش

واحد کرج در اين مراسم ضمن اشاره به نامگذاري شعار

شده ،فيزيولوژي و اکولوژي گياهان زراعي از جمله

سال از سوي مقام معظم رهبري اشاره کرد و گفت :براي

محورهاي مورد بررسي در اين همايش بودند.

تحقق اين شعار ملي با بررسي امکانات خود بايد در پي

تبادل اطالعات علمي بين پژوهشگران رشتههاي مختلف

تقويت توان خود باشيم و من افتخار دارم اعالم کنم

علوم زراعت و اصالح نباتات ،ارائه دستاوردهاي علمي و

دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج مثل گذشته آمادگي خود

فني جديد توسط پژوهشگران در عرصههاي مرتبط با

را براي پيشبرد اين اهداف دارد.

علوم زراعت و اصالح نباتات ،انعکاس نتايج پژوهشهاي

رامين حاجي خاني افزود :اين کنگره گامي درجهت

انجام شده به بخشهاي اجرايي و بهرهبرداران کشاورزي

تحقق شعار سال و شکوفايي توليدات و محصوالت
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زراعي خواهد بود .رئيس انجمن زراعت و اصالح نباتات

اختصاص بودجه مناسب به بخش پژوهش ،جدي گرفتن

ايران نيز در بخش ديگري از دوازدهمين کنگره علوم

تغييرات اقليمي ،بيابان زدايي و تدابيري براي از بين بردن

زراعت و اصالح نباتات ايران در کرج اهداف اين انجمن را

ريز گردها ،تشويق بخش خصوصي به پژوهش و معافيت
مالياتي ،تعريف و

دکتر داريوش مظاهري خواستار جلوگيري از واردات بيرويه محصوالت کشاورزي و
واردات زيربنايي و هزينه شدن يارانه هاي بخش کشاورزي به فعاليت هاي توليدي
کشاورزي شد.

سر و سامان دادن
تعرفههاي

به

وارداتي در بخش
کشاورزي ،از بين
بردن

محور صحبتهاي خود قرار داد و

دالالن

و

وابستهها ،گسترش ارتباطات بين

اظهار داشت :انجمن زراعت و اصالح

المللي ،يکسانسازي آئين نامه-

نباتات با درجه  Aرتبه نخست در

برنامهريزي در دانشگاهها براي تربيت

منابع طبيعي و اصالح نباتات ايران را

هاي حقوقي اساتيد رشتــههاي

محققان ،خودداري از فعاليتهاي بدون

دارد.

کشاورزي با ساير اساتيد و تعريف

پشتيباني پژوهشي ،اختصاص بودجه

دکتر داريوش مظاهري با انتقاد از

حرفه کشاورزي که تا به حال در

مناسب به بخش پژوهش ،جدي گرفتن

واردات بيرويه محصوالت کشاورزي

ايران تعريف جدي و درستي از

به اشاره به شعار جهاني "آينده به

تغييرات اقليمي ،بيابان زدايي ،تشويق

آن ارائه داده نشده است از

بخش خصوصي به پژوهش و معافيت

کشورهايي تعلق دارد که غذا دارند نه

موضوعاتي است که پرداختن به

آنان که اسحله دارند" اشاره کرد و

مالياتي ،تعريف و سر و سامان دادن به

آنها

بخش

تعرفههاي وارداتي در بخش کشاورزي،

افزود :خواستار جلوگيري از واردات

کشاورزي را روشنتر کند.

از بين بردن دالالن و وابستهها ،گسترش

بيرويه محصوالت کشاورزي و واردات

دکتر مسعود

ارتباطات بين المللي ،يکسانسازي آئين

زيربنايي و هزينه شدن يارانه هاي

مصاحبهاي با مرکز اطالعات

نامههاي حقوقي اساتيد رشتــههاي

بخش کشاورزي به فعاليت هاي

بيوتکنولوژي ايران عنوان کرد

کشاورزي با ساير اساتيد و تعريف حرفه

توليدي کشاورزي شد.

موضوع خطرات ناشي از تغيير

کشاورزي که تا به حال در ايران تعريف

وي ضرورت برنامه ريزي جامع و

اقليم در سالهاي اخير را مورد

جدي و درستي از آن ارائه داده نشده

مدون در دانشگاهها را مورد تاکيد قرار

توجه قرار داده است .در ساير

است از موضوعاتي است که پرداختن به

داد و گفت :برنامهريزي در دانشگاهها

کشورها نيز اين پديده بسيار

آنها ميتواند آينده بخش کشاورزي را

براي تربيت محققان ،خودداري از

جدي گرفته شده است و در حال

روشنتر کند

حاضر در تمام مراکز پژوهشي

فعاليتهاي بدون پشتيباني پژوهشي،

ميتواند

آينده

اصفهاني در

زير نظر سازمان ملل متحد
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بخشي براي پژوهش در مورد گرمايش زمين وجود دارد.

زراعت و اصالح نباتات کشور است.

به تعبيري ميتوان گفت رونسانس کشاورزي شکل گرفته

دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات کشور پس

است يعني پژوهشگران بهجاي اينکه به فکر توليد

از سه روز فعاليت بيوقفه با موفقيت به کار خود خاتمه

محصول به "هر قيمتي" باشند به توليد مستمر و پايدار

داد .مراسم اختتاميه اين همايش به صورت باشکوهي با

محصول توجه دارند .پژوهشگران زراعت و اصالح نباتات

حضور اساتيد دانشگاهها و پژوهشگران مراکز پژوهشي،
و

مسئوالن

در ايران نيز از اين موضوع

دانشجويان

مستثني نبوده و در

سياسي استان البرز برگزار

سالهاي اخير خطر تاثير

رسالت اصلي انجمنهاي علمي انتشار اين

شد .شايد قطعنامه اين کنگره

تغيير اقليم را بر محصوالت

نتايج ارزشمند علمي و رساندن آنها به

هم که به تصويب حاضران

کشاورزي عنوان کردهاند و

گوش سياستگذاران و مسئولين است.

رسيد به مصداق "آنچه البته

اين موضوع در پژوهشهاي

به جايي نرسد فرياد است"

آن ها نمود پيدا کرده است .محصول تحقيقات پژوهشگران

هم مانند قطعنامههاي پيشين با بيتوجهي وزير جهاد

بهصورت مقاالت در کنگره ارائه ميشود .در اين جمع

کشاورزي و مديران وي و مسئولين ارشد نظام آموزش

علمي نتايج تحقيقات مورد نقد و بررسي قرار ميگيرد.

عالي کشور مواجه شود و به جمع قطعنامههاي بايگاني

نتايج اين جلسات بحث و تبادلنظر بهصورت قطعنامه،

شده در تاريخ بپيوندد .ضمن تقدير از مفاد اين قطعنامه

کتابچه خالصه مقاالت ،لوح فشرده ،سايت انجمن و غيره

که همچون گذشته نگاهي جامع به توسعه علمي کشور و

در اختيار مخاطبين و مسئولين قرار ميگيرد .رسالت

توسعه علوم زراعت و اصالح نباتات داشته متن کامل

اصلي انجمن هاي علمي انتشار اين نتايج ارزشمند علمي و

قطعنامه اين همايش را به شرح زير منتشر ميکند.

رساندن آنها به گوش سياستگذاران و مسئولين است.
اميد است در دو سال آينده تا برگزاري کنگره بعدي ،اين

شايد قطعنامه اين کنگره هم که به تصويب

نتايج عالوه بر تاثير در جهتگيري تخقيقات محققين

حاضران رسيد به مصداق "آنچه البته به جايي

جوان ،در تصميمگيريها نيز نمود پيدا کند .دکتر مسعود

نرسد فرياد است" هم مانند قطعنامههاي

اصفهاني چهرهاي شاخص و نام آشنا در حوزه پژوهش و

پيشين با بيتوجهي وزير جهاد کشاورزي و

تعليم و تربيت در علوم زراعي کشور است .وي که سابقه

مديران وي و مسئولين ارشد نظام آموزش عالي

چهار دوره عضويت در هيئت مديره انجمن زراعت و

کشور مواجه شود و به جمع قطعنامههاي

اصالح نباتات و دبيري هشتمين کنگره زراعت و اصالح

بايگاني شده در تاريخ بپيوندد.

نباتات کشور در سال بين المللي برنج در رشت را در
رزومه پربار علمي خود دارد و سردبير مجله وزين علوم
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درقطعنامه دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران درخواست شد
رعايت اصل شايسته ساالري در انتخاب و انتصاب مسئوالن مؤسسههاي آموزش
عالي و پژوهشي کشور و در وزارت جهاد کشاورزي
 -9با توجه به اينکه با وجود ارسال قطعنامههاي کنگره

تنش هاي محيطي خشکي و کم آبي (با توجه به

هاي پيشين به مراجع ذيربط ،در راستاي تحقق ديدگاهها

محدوديت منابع آبي کشور) باشد.

و پيشنهادهاي ارايه شده اقدام مؤثري صورت نگرفته است

 -4محتواي برنامههاي آموزشي دانشکدههاي کشاورزي

کنگره دوازدهم ،همچنان خواستار توجه اولياي امور در

کشور در راستاي توجه بيشتر به آموزشهاي عملي

تحقق مفاد قطعنامههاي پيشين است .از آن جمله ،بند 2

اصالح ،و در اين زمينه افزايش همکاريهاي چندجانبه

قطعنامه کنگره يازدهم در زمينه افزايش بي رويه واردات

بين دانشگاهها ،مؤسسههاي پژوهشي ،واحدهاي صنعتي

محصوالت کشاورزي ،بند  92قطعنامه کنگره مزبور (بند

پيشرفته ضرورت دارد تا از اين رهگذر دانش آموختگان

 94قطعنامه کنگره هشتم-شهريور  )9313و ...

رشتههاي کشاورزي مهارتهاي الزم را براي اشتغال در
واحدهاي آموزشي ،پژوهشي،

 -2حفاظت از مجموعههاي
جانوري (فون) و گياهي

افزايش همکاريهاي چندجانبه بين دانشگاهها،

(فلور) ،ذخاير توارث گياهي

مؤسسههاي پژوهشي ،واحدهاي صنعتي پيشرفته

(ژرم پالسم) ،بهرهگيري بهينه

جهت افزايش مهارت و ايجاد اشتغال براي

از منابع طبيعي تجديد شونده،

دانـــــشآموختگان بخش کشاورزي

اجرايي و بويژه توليدي پيدا
نمايند.
-2

رعايت

اصل

شايسته

ساالري در انتخاب و انتصاب

جلوگيري از تبديل عرصههاي
منابع طبيعي تغيير کاربري زمينهاي زراعي بويژه اراضي
متعلق به واحدهاي آموزش عالي و پژوهشي در همه
مناطق اقليمي کشور بايد مورد توجه خاص مسئوالن

ايجاد زمينههاي امنيت شغلي بدور از هر گونه
گرايشهاي سياسي مورد تأکيد است.

اجرايي کشور قرار گيرد.
 -3سياستگذاريها و برنامه ريزيهاي پژوهشي ،آموزشي

مسئوالن مؤسسههاي آموزش عالي و پژوهشي کشور و در

و اجرايي کشور بايد در جهت توجه ويژه به پديده تغيير

وزارت جهاد کشاورزي در همه سطوح همراه با ايجاد

اقليم و نيز کشاورزي پايدار تدوين شوند .تدوين و اجراي

زمينههاي امنيت شغلي بدور از هر گونه گرايشهاي

پروژههاي پژوهشي در زمينههاي اصالح و ايجاد ارقام به

سياسي مورد تأکيد است.
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 -6با ايجاد انگيزههاي الزم تمهيداتي اعمال شود تا

صادرات غيرنفتي است .شايسته است مقامهاي وزارت

اعضاي هيأت علمي دانشگاهها فعاليتشان تنها در يك

جهاد کشاورزي در اين زمينه تجديد نظر نموده و اين

واحد متمرکز و از تخصص آنان بهره گيري بيشينه به

گونه تشکل ها را مشاوران علمي و فني خود به شمار

عمل آيد .به عبارتي بايد تمهيداتي فراهم شود تا چند

آورند.

پيشگي و استادان پروازي بسيار محدود و يا منتفي شود.

 -1ايجاد زمينههاي برقراري ارتباط بيشتر انجمنهاي

 -7فناوريهاي نو به ويژه بيوتکنولو ژي و مهندسي ژنتيك

علمي با کميسيونهاي کشاورزي ،تحقيقات و آموزش

به عنوان فناوريهاي مکمل ساير روشهاي به زراعي و به

عالي مجلس شوراي اسالمي و تشکلهاي تخصصي و

نژادي و به عنوان عامل تکميل کننده روشهاي اصالح

صنفي مربوط پيشنهاد ميشود تا از توان علمي آنها در

نباتات به طور علمي و متداول (کالسيك) مطرح است.

تدوين قوانين مرتبط با بخش کشاورزي بهره گيري شود.

بهرهگيري از قابليتهاي فناوريهاي نو به ويژه استفاده از

 -94خودداري از تصويب ،تخصيص اعتبار و اجراي هر

گياهان تراريخته بايد در دستور کار وزارت جهاد

گونه برنامه و طرح توسعهاي بدون داشتن پشتوانههاي

کشاورزي قرار گيرد .اين موضوع در قطعنامههاي پيشين

تحقيقاتي الزم مورد تأکيد بوده و در اين زمينه پيشنهاد
ميشود بخشهاي اجرايي

کنگرههاي زراعت و اصالح
نباتات بارها مورد تأکيد قرار

بهرهگيري از قابليتهاي فناوريهاي نو به ويژه

کشور به جلب همکاري

گرفته است .رفع موانع مديريتي

استفاده از گياهان تراريخته بايد در دستور کار وزارت

تشکلهاي علمي در انجام

موجود بر سر راه توليد ملي

جهاد کشاورزي قرار گيرد.

بررسيهاي الزم و طراحي
پروژههاي اجرايي مورد نظر

محصوالت تراريخته و حمايت از
کار و سرمايه ايراني در اين حوزه مورد تاکيد است.

ملزم شوند.

 -1با وجود دعوتهاي به عمل آمده ،خالء حضور نيافتن

 -99فراهم کردن موجبات بهره گيري از دانش آموختگان

مقام هاي اجرايي وزارت جهاد کشاورزي به ويژه معاون

کشاورزي ،استقرار آنان در روستاها و واحدهاي توليدي

محترم تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي وزير در

بزرگ به عنوان هدايت کنندگان فني فعاليتهاي

برگزاري بزرگترين کنگره مرتبط با وظايف وزارت ياد شده

کشاورزي مورد تأکيد بوده ،اين گونه برنامهها موجب

بسيار محسوس بوده و جامعه علمي زراعت و اصالح

اشتغال زايي و کاهش بحران بيکاري دانش آموختگان

نباتات آن را دليل کم توجهي به محققاني ميداند که

کشاورزي شده و پشتوانه مناسبي براي افزايش توليد،

حاصل تالشهاي علمي و پژوهشي آنان معرفي ارقام و

بهبود درآمد کشاورزان نيز خواهد شد.

يافتههايي است که پشتوانههاي افزايش توليدات

 -92گسترش کمي و کيفي تعاونيهاي روستايي (خدمات

کشاورزي و دستيابي به کشاورزي پايدار و خودکفايي

فني کشاورزي ،توليد ،عرضه و فروش محصوالت و

نسبي و در نهايت بينيازي کشور به واردات و افزايش

فرآوردههاي کشاورزي) و ديگر تشکلهاي صنفي
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کشاورزي رونق توليد ،کاهش واسطه گري و امکان

موجب جذب بيشتر دانش آموختگان به فعاليتهاي

صادرات بيشتر را در پي خواهد داشت .فرهنگ سازي و

توليدي نيز خواهد بود.

اعمال نظارت در اين زمينه مورد تأکيد است.

 – 94شرکت کنندگان در کنگره ضمن سپاسگزاري از

 -93انجام بررسيهاي الزم در زمينه توصيف و تأليف

هيأت مديره انجمن و دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج

حرفه هاي کشاورزي و تدوين استانداردهاي الزم مي تواند

پيشنهاد مي نمايد با اعمال تمهيدات الزم کميتهاي را

از اشتغال افراد ناآشنا به کارهاي کشاورزي جلوگيري

کند.

مسئول

پيگيري

تحقق

مفاد

قطعنامهها

نمايد .اين مهم همراه با اعطاء تسهيالت بانکي مناسب

پرسش از شما :پاسخ از ما
سوال هاي اين شماره در ارتباط با محصوالت ترايخته از
خانم مهندس فريبا کجوري دريافت شده است ،ضمن
تشکر از وي متن سوالها و پاسخ به آنها را در ذيل مي-
خوانيم.
پاسخ :دکتر بهزاد قرهياضي
سالم .آقاي دکتر من دانشجوي بيوتکنولوژي کشاورزي
هستم .در مورد گياهان تراريخته تحقيق ميکردم که به
مطالب ضد و نقيضي برخوردم .چندين مطلب نيز از شما
و دکتر ملبويي به عنوان طرفداران تراريخته خواندم که
برايم سواالتي بوجود آمد .خواهش ميکنم به سواالتم
پاسخ دهيد.
-9چرا با وجود اينکه مهندسي ژنتيك يك فناوري برتر
است اما تعداد کشورهاي اروپايي که طبعا بايد در اين
مسائل پيشرو باشند از کشورهاي در حال توسعه کمتر
است گفته ميشود بخاطر شرکتهايي چون نووارتيس که
بروش سنتي کار ميکنند آيا پس از گذشت اين مدت
بجاي دست يابي به اين فناوري به رقابت منفي
ميپردازند ؟

-2چرا کشورهايي که داراي اين فناوري هستند بعضا فقير
و داراي جمعيت زياد هستند
بعبارت ديگر آيا از اين کشورها بعنوان بستري براي
آزمايش استفاده ميشود چون خواندم گياهي بعد از اين
که در  2447در صحراي آفريقا کشت شد قرار است
 2492در آمريکا کشت شود؟
-3گفته ميشود با کشت اين محصوالت در سال 2447از
ميزان گازهاي گلخانهاي کم شد از آن طرف نيز قضيه
سوراخ شدن اليه ازون که هر روز بدتر ميشود عنوان
ميشود چگونه ؟
– 4با سرچ در مورد شرکت مونسانتو ليستي از تخلفات
آن و اعتراضات مردمي به چشم ميخورد چرا؟
 -2چرا رژيم صهيونيستي که از رسيدن دارو به
فلسطينيها جلوگيري ميکند محصوالت تراريخته در
اختيارشان قرار ميدهد؟ خوشحال ميشوم به سواالتم
پاسخ دهيد .متشکرم.
پژوهشگر محترم سرکار خانم مهندس کجوري
سالم عليکم.
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از عالقمندي شما به مهندسي ژنتيك تشکر و قدرداني

شده است .عالوه بر خبرنامه ايمني زيستي ،يك نشريه

ميکنم .حق باشماست مخالفين مشروع و نامشروع

علمي ترويجي (مجله ايمني زيستي) و يك نشريه

مهندسي ژنتيك آنقدر فضاي مجازي را غبارآلود کردهاند

علـمي-پژوهشي (مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي) هم از

که تشخيص مطالب علمي و صحيح از دروغ و شايعه

سوي اين انجمن منتشر ميشود که مطالعه آنها را نيز به

چندان آسان نيست .به همين دليل اولين توصيه من به

جنابعالي توصيه ميکنم .اما در اينجا تالش ميکنم به

شما اين است که در انجام پژوهشهاي علمي از اينترنت

سواالت شما پاسخ دهم .اميدوارم چنانچه ابهامي باقي بود

صرفا براي آغاز کار استفاده کنيد و به ويژه در جستجو

بتوانم دوباره براي رفع آن تالش کنم.

(سرچ) به جاي  googleاز  google scholarاستفاده

سوال اول :چرا با وجود اينکه اين يك فناوري برتر است
اما تعداد کشورهاي اروپايي که طبعا بايد در اين مسائل
پيشرو باشند از کشورهاي در حال توسعه کمتر است
گفته ميشود بخاطر شرکتهايي چون نووارتيس که
بروش سنتي کار ميکنند آيا پس از گذشت اين مدت
بجاي دست يابي به اين تکنولوژي به رقابت منفي
ميپردازند ؟
پاسخ سوال اول :کشورهاي عضو اتحاديه اروپايي

کنيد و منحصرا مقاالت و مطالب منتشر شده در مجالت
علمي پژوهشي معتبر و يا اطالعات رسمي سازمانهاي
بين المللي مانند سازمان خوار وبار جهاني و سازمان
بهداشت جهاني و يا سازمانهاي نظارتي دولتها مانند
وزارت بهداشت ايران يا سازمان غذا و داروي آمريکا (اف.
دي .اِ) را مورد استفاده قرار دهيد .مطالب داو ري نشده و
غير رسمي منتشر شده در محيط مجازي فاقد اعتبار

تعدادشان  22است .کل کشورهاي اروپايي حدود  24تا

کافي هستند و يا تشخيص

هستند .همه کشورهاي اروپايي

صحيح يا کذب بودن و بيمبنا

پيشرفتهترين کشورهاي اروپايي توليد کننده

هم آنچنان که شما تصور مي

بودن آن مطالب مستلزم اشراف

محصوالت تراريخته

کنيد پيشرفته نيستند .در بين

کامل بر موضوع مورد بحث است.
براي شروع شما را دعوت مي
کنم عضو انجمن

ايمني

زيستي ايران بشويد .عضويت
در اين انجمن بسيار آسان
است و ميتوانيد با مراجعه به

کشورها تعداد زيادي کشورهاي
تعداد کشورهايي که محصوالت تراريخته را ميکارند

يا رسما کشت يا مصرف آنها را تصويب کردهاند به
کشورهايي که آنها را تصويب نکرده يا منع کردهاند
در اروپا از همه قارههاي ديگر جهان بيشتر است.

سايت

کوچك با جمعيت کم و ساختار
پژوهشي بسيار ابتدايي قرار
دارند.

در

کشورهاي

مقابل،
درحال

تعداد
توسعه

تعدادشان بيش از  924است و
برخي از آنها مانند برزيل ،چين،

 www.biosafetysociety.irاطالعات الزم را دريافت

هندوستان ،فيليپين ،کره جنوبي و حتي ايران داراي

کنيد .اين انجمن داراي يك خبرنامه است که سرفصلي

زيرساختهاي علمي و فناوري بسيار قويتري از اين

تحت عنوان "پرسش از شما :پاسخ از ما" دارد .در اين

خرده کشورهاي اروپايي هستند .براي مثال آيا در اروپا

سلسله مطالب به بسياري از اينگونه ابهامات پاسخ داده

کشورهاي بزرگي مثل اسپانيا ،آلمان ،هلند و اطريش از

22

نظر علمي و فناوري با يونان و کرواسي برابرند؟ بنابراين،

بنابراين با وجود محدود بودن تعداد کشورهاي اروپايي

اصل اين فرض که "کشورهاي اروپايي طبعا بايد در اين

سهم کشورهايي که اين محصوالت را رسما کشت مي

مسائل پيشرو باشند" اشتباه است .يعني ممکن است در

کنند با کشورهايي که کشت نميکنند بسيار باالست .از

برخي فناوريها باشند و ممکن است نباشند.

منظر ديگر با وجود اينکه تعداد کشورهاي عضو اتحاديه

از سوي ديگر اگر آمريکاي شمالي را مستثني کنيم

اروپايي حدود يك پانزدهم کل کشورهاي دنياست اما يك

خواهيم ديد که از قضا نسبت تعداد کشورهايي که

سوم اين کشورها در حال حاضر به کشت اين محصوالت

محصوالت تراريخته را ميکارند يا رسما کشت يا مصرف

مشغولند و با نگاهي به نام کشورهاي اروپايي درمييابيم

آنها را تصويب کردهاند به کشورهايي که آنها را تصويب

که از قضا اين کشورها جزو پيشرفتهترين کشورهاي

نکرده يا منع کردهاند در اروپا از همه قارههاي ديگر جهان

اروپايي هم هستند ( ،آلمان ،اسپانيا ،پرتغال ،جمهوري

بيشتر است.

چك ،روماني و اسلواکي ،هلند و سوئد).

نام قاره

تعداد کشورها (الف)

تعداد کشورهايي که
محصوالت تراريخته را کشت
ميکنند (ب)

نسبت الف به ب (درصد)

آمريکاي شمالي

 23کشور

 2کشور (آمريکا ،کانادا،
مکزيك ،هندوراس و
کاستاريکا)

29

امريکاي التين

92

 7کشور (کلمبيا ،برزيل،
آرژانتين ،شيلي ،اوروگوئه،
پاراگوئه و بوليوي)

21

آسيا

41

 2کشور (چين ،هندوستان،
پاکستان ،ميانمار و فيليپين)

94

اقيانوسيه

94

يك کشور (استراليا)

7

اروپا

24

 1کشور (آلمان ،اسپانيا،
هلند ،سوئد ،پرتغال ،روماني،
اسلواکي و جمهوري چك)

96

آفريقا

26

 3کشور (آفريقاي جنوبي،
بورکينافاسو و مصر)

2/2

نکته ديگري که بايد توجه شما را بدان جلب کنم اين

هم به جز دو کشور که رسما مخالف کشت و استفاده از

است که اگر کشوري محصوالت تراريخته را کشت

محصوالت تراريخته هستند بقيه کشورها حتي آنهايي که

نمي کند به دليل مخالفت با آن نيست .در اتحاديه اروپايي

نتوانستهاند اين محصوالت را کشت کنند رسما استفاده از
23

محصوالت تراريخته را تصويب کرده و يکي از بزرگترين

( -2انسان گرايي) در فلسفه ،سکوالريسم افراطي (در

مراکز مصرف سويا و ذرت تراريخته جهان هستند.

مرز آتئيسم) و رويکرد به محصوالت ارگانيك و

با وجود موارد ياد شده مايلم اذعان کنم که استقبال از

طبيعي جلوههاي متفاوتي از اين طبيعتگرايي يا

محص والت تراريخته در اروپا کمتر از آمريکا بوده است.

طبيعت خدايي افراطي رايج در اروپاست .تلقي غلط

اين موضوع داليل مفصلي دارد که از حوصله اين نوشتار

عوام از تعريف "طبيعي" و تلقي محصوالت ارگانيك

خارج است اما تنها به ذکر عناوين برخي از اين داليل

به عنوان محصوالت طبيعي هم در اين وادي کم تاثير

بسنده مي کنم و توضيح آن را در صورت تمايل به فرصت

نبوده است.

ديگري واميگذارم.

از داليل ديگر استقبال کمتر اروپاييان به کشت

 -9تجاريسازي محصوالت تراريخته در چين و آمريکا

محصوالت تراريخته رقابتهاي اقتصادي با آمريکا و

( 9116-9112ميالدي) از نظر زماني مصادف شد با

تراز منفي واردات محصوالت کشاورزي توسط اتحاديه

شيوع بيماري جنون گاوي در انگلستان و بدبيني اروپائيان

اروپايي از کشورهاي آمريکايي است .چنانچه ميدانيد

به دانشمنداني که تغذيه گاو با پروتئين با منشاي حيواني

کشورهاي اروپايي و آمريکايي همگي عضو سازمان

را تجويز کرده بودند .اين بد بيني روز بروز بيشتر شد و

تجارت جهاني هستند و نميتوانند بدون "دليل فني"

اصوال افکار عمومي و به ويژه عوام نسبت به هر نوع

از واردات محصوالت کشورهاي عضو جلوگيري کنند

"دستکاري" مشکوك و بياعتماد شدند.

وگرنه به دادگاه فراخوانده ميشوند .به اين ترتيب تنها

 -9اروپا معموال با مشکل بيش توليد غالت و برخي مواد

راه باقي مانده براي دولتهاي اروپايي اين است که

غذايي روبرو بوده و ساليانه مقادير هنگفتي را براي

براي جلوگيري از ورود بيرويه محصوالت کشاورزي

خريد محصول و وادار کردن کشاورز به برگرداندن

که موجب نابودي کشاورزي گران قيمت در اروپا

همان محصول به زير خاك در همان مزرعه صرف مي

ميشود "دليلي فني" بيابد و اقامه کند .به اين ترتيب

کند .به همين دليل از روشهايي که بتوانند به نوعي

ايجاد ذهنيت منفي عليه محصوالت تراريخته و

موجب کاهش توليد شوند حمايت ميکنند .کشت

مهندسي ژنتيك و تالش براي اثبات وجود برخي

ارگانيك يکي از راه حلهاي بسياري از اروپاييان براي

مخاطرات ولو احتمالي در مورد اين محصوالت همگي

نيل به اين منظور بوده است .البته توجه افراطي به

ترفندهايي براي تدارك "دليل فني" براي کنترل

"طبيعت" به جاي "خدا" در فرهنگ و تاريخ معاصر

واردات به اين کشورها محسوب ميشوند .در واقع اين

اروپا (پس از رنسانس و مخالفت با کليساني قرون

يك جنگ اقتصادي است که در جاي ديگري به

وسطي) هم در اين عدم استقبال از (و نه مخالفت با)

تفصيل و با ارائه مستندات به آن خواهم پرداخت.

محصوالت تراريخته و مهندسي ژنتيك بيتاثير نبوده
است .نوديسم (برهنه گرايي) در جامعه ،اومانيسم

24

سوال دوم :چ را کشورهايي که داراي اين فناوري هستند
بعضا فقير و داراي جمعيت زياد هستند بعبارت ديگر آيا

از اين کشورها بعنوان بستري براي آزمايش استفاده
ميشود چون خواندم گياهي بعد از اين که در  2447در
صحراي آفريقا کشت شد قرار است  2492در آمريکا
کشت شود؟
پاسخ سوال دوم :برخالف آنچه در سوال شما آمده است
بيشتر محصوالت تراريخته تا امروز در کشورهاي پيشرفته
توليد شده است .براي مثال در حال حاضر آمريکا به
عنوان پيشرفته ترين کشور جهان در عرصه کشاورزي
بيش از  64ميليون هکتار از سطح زير کشت خود را به
کشت محصوالت تراريخته اختصاص داده و تقريبا هيچ
محصول سوياي غير تراريختهاي ندارد و سهم مهمي از
محصول ذرت ،پنبه ،کلزا ،يونجه و
برخي محصوالت ديگرش همگي
تراريخته هستند .تا چند سال
پيش که اين فناوري در دست
کشورهاي پيشرفته بود مخالفين
همين موضوع را مستمسك قرار

محصوالت را کشت و مصرف ميکنند .به اين ترتيب اين
استدالل که اين فناوري به در کشورهاي درحال توسعه و
فقير نميخورد ديگر خريداري ندارد چون در کشورهاي
در حال توسعه هم کشاورزان همانند کشاورزان کشورهاي
صنعتي براي کشت اين محصوالت اشتياق فراواني نشان
ميدهند .اما حاال که سودمندي اين محصوالت براي
کشورهاي درحال توسعه روشن شده و براي مثال معلوم
شده که رشد اقتصادي دو غول اقتصادي جديد در حال
ظهور يعني برزيل و آرژانتين به طور عمده مرهون کشت
بيش از  22ميليون هکتار محصول تراريخته در هريك از
اين دو کشور و مصرف داخلي و صادرات آن است،
مخالفين تالش ميکنند به دروغ

در حال حاضر آمريکا به عنوان پيشرفتهترين

اينگونه وانمود کنند که اساسا

کشور جهان در عرصه کشاورزي بيش از 64

اين محصوالت براي مصرف

ميليون هکتار از سطح زير کشت خود را به

کشورهاي جهان سوم است و

کشت محصوالت تراريخته اختصاص داده است.

خود توليد کنندهها (براي مثال

داده بودند و به دليل انحصار آن
در کشورهاي پيشرفته با آن مخالفت ميکردند و مدعي
بودند اين فناوري به در کشاورزان خردهپا و فقير جهان
سوم نميخورد .دليل مضحك و بيمبناي ديگري هم که
مخالفين در اين شرايط اقامه ميکردند اين بود که
کشورهاي پيشرفته اين محصوالت را فقط براي صادرات
به کشورهاي فقير توليد ميکنند .در حال حاضر پوچي
هردوي اين استداللها روشن شده است .اول اينکه با
رويکرد گسترده کشورهاي جهان سوم از کشورهاي
پيشرفتهاي چون چين و هندوستان و برزيل گرفته تا
کشورهاي ضعيف تري نظير مصر و پاکستان و حتي
کشورهاي بسيار کوچك مصر ميانمار و بورکينافاسو اين

آمريکاييها) خودشان از اين
محصوالت استفاده نميکنند و يا اين که آن گونه که در
سوال شما آمده است آنها از کشورهاي جهان سوم و فقير
به عنوان بستري براي آزمايش استفاده ميکنند .اين
موضوع به هيچ عنوان واقعيت ندارد زيرا اگر کشوري مثل
آمريکا که تقريبا تمام سويا و بيشتر ذرت توليدياش از
نوع تراريخته است خودش محصول توليد خودش را
مصرف نکند بايد محصول تراريخته خود را صادر و براي
مصرف داخلي خودش (که با توجه به جمعيت 324
ميليون نفري و درآمد سرانه باال خيلي هم زياد خواهد
بود) را از جاي ديگري وارد کند .آمار تجارت جهاني
واردات اين نوع محصوالت را به هيچ عنوان نشان نمي
دهد .برخالف آنچه در سوال دوم شما مطرح شده اين
22

کشورهاي صنعتي و پيشرفته هستند که کشور خود را به

توسط صادر کنندگان) نميدانند يا خود را به ناداني

آزمايشگاه تبديل کردهاند و از سالهاي دور (دهه 9114

زدهاند زيرا وقتي يك فناوري توسعه پيدا کرد و داراي

ميالدي) در کشور خودشان و در مزارع خودشان پژوهش

صاحب شد ديگر نميتوان آن را به راحتي و به رايگان

هاي مهندسي ژنتيك و محصوالت تراريخته را انجام داده

بدست آورد .از طرف ديگر هر فناوري براي خودش عمر

و پس از موفقيت و کشت صدها ميليون هکتاري و درآمد

مفيدي دارد و اگر به دليل شك و شبهه و ترديد دستيابي

دهها ميليارد دالري از اين

به آن فناوري و استفاده از

روش قدري از محصول

آن ،آنقدر به تاخير بيفتد که

توليدي و فناوري خود را

در واقع اين کشورهاي جهان سوم و فقير و

عمر فناوري به پايان رسيده

به جهان و کشورهاي فقير

مسئولين دانايي ستيز و فناوري هراس در

باشد يا نزديك پايان خود

هم انتقال دادهاند .البته

کشورهاي جهان سوم (حتي ايران) است که

باشد و فناوري جديد و

اينکه يك آزمايش به دليل

مانع رشد و توسعه آنها شده است

جايگزيني در حال ظهور

شرايط اقليمي و جغرافيايي

باشد ديگر استفاده از آن

يا با هدف مصرف در آن

نخواهد

فناوري

مفهومي

کشور فقير در همانجا مورد آزمايش قرار بگيرد نميتواند و

داشت .امروزه کشورهاي پيشرفته تالش ميکنند تا در

نبايد به عنوان مستمسکي براي خيالبافيهاي فناوري

رقابتي سهمگين و نفس گير حتي يك روز زودتر از رقبا

ه راسانه قرار بگيرد که مثال اين محصوالت آنقدر

به يك فناوري مهم و حياتي مانند مهندسي ژنتيك و

خطرناکند که اول بايد جهان سومي هاي فقير و سياه

توليد محصولي خاص دست يابند .در اين صورت بازار را از

پوست از آن مصرف کنند تا اگر طوري نشدند بعدا

آن خود خواهند کرد .آنگاه کشورهاي فقير و مورد اشاره

کشورهاي پيشرفته هم از آن مصرف کنند .واقعيت امروز

شما چارهاي نخواهند داشت تا عالوه بر خود محصول

متاسفانه و صد متاسفانه کامال متفاوت با اين سناريوست.

هزينه آن فناوري و سود آن را هم به کشورهايي که با

در واقع اين کشورهاي جهان سوم و فقير و مسئولين

شجاعت مزارع خود را در اختيار آزمايشات محصوالت

دانايي ستيز و فناوري هراس در کشورهاي جهان سوم

تراريخته گذاشتهاند بپردازند .متاسفانه ايران امروز ما دچار

(حتي ايران) است که مانع رشد و توسعه شده و در واقع

چنين بليهاي است .برخي مديران دانايي ستيزي که رد

اين قبيل مسئولين با چنين استداللي ميگويند" :بهتر

دوره  7ساله گذشته بر مسند بيوتکنولوژي به طور عام و

است اول کشورهاي پيشرفته و صنعتي خودشان از اين

بيوتکنولوژي کشاورزي به طور خاص تکيه زدند با چنين

فناوري استفاده کنند و بعد در صورتي که بعد از گذشت

استدالل هايي کار را به جايي کشاندند که واردات ساليانه

زماني نسبتا طوالني حادثه خاصي اتفاق نيفتاد و ما

قريب به  2ميليارد دالر محصوالت تراريخته از آمريکا و

مطمئن شديم آنگاه ما هم از آن استفاده خواهيم کرد"!

برزيل و آرژانتين و پاراگوئه به راحتي امکان پذير باشد اما

اين مديران بيبهره از دانش (و گاهي خريداري شده

به جز برنج تراريخته هيچ محصول تراريخته ديگري پايش
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به مزارع ايرانيان باز نشده باشد .برنج تراريخته و داستان

جذب بيشتر گاز کربنيك ) (CO2به عنوان يك گاز

پژوهشگر توليد کننده آن (نگارنده) نيز درس عبرتي براي

گلخانهاي اصلي است .کشت محصوالت تراريخته تنها در

جوانان عالقمند به اين فناوري در کشور شده است که

سال  2494موجب کاهش  91ميليارد کيلوگرم گاز

شرح آن را هم به وقت مناسب ديگري واميگذارم .البته

کربنيك شده است که معادل حذف حدود  1ميليون

اصل اين موضوعي که گياهي در سال  2447در صحراي

اتومبيل از جادههاست .اين موضوع به اين مفهوم نيست

آفريقا (؟) کشت شده بعدا قرار
است در سال  2492در آمريکا
کشت شود هم به احتمال قوي
ابدا صحت ندارد و احتماال جزو
همان

شايعاتي

است

که

که منابع ديگر توليد گاز کربينك
واردات ساليانه قريب به  2ميليارد دالر
محصوالت تراريخته از آمريکا و برزيل و آرژانيت
و پاراگوئه به راحتي امکان پذير باشد اما به جز
برنج تراريخته هيچ محصول تراريخته ديگري
پايش به مزارع ايرانيان باز نشده

مانند فعاليتهاي مخرب برخي
کارخانجات آالينده ،استفاده بيش
از حد از حاملهاي انرژي فسيلي
(نفت) متوقف شده باشد .بنا براين

مخالفين دانايي ستيز و فناوري

مغايرتي وجود ندارد که در عين

هراس جهان سومي ابداع کرده

افزايش گازهاي گلخانهاي (به

اند .به هر حال اگر منبعي براي اين خبر اعالم بفرماييد به

فرض صحت) ،کشت محصوالت تراريخته موجب کاهش

طور اختصاصي در اين مورد پاسخ خواهم داد.

گازهاي گلخانهاي بشوند.

سوال سوم :گفته مي شود با کشت اين محصوالت در سال
 2447از ميزان گازهاي گلخانه اي کم شد از آن طرف نيز
قضيه سوراخ شدن اليه ازون که هر روز بدتر ميشود
عنوان ميشود چگونه؟

سوال چهارم :با سرچ در مورد شرکت مونسانتو ليستي از

پاسخ سوال سوم :توليد گازهاي گلخانهاي داليل متعددي
دارد .براي مثال توليد گاز متان رابطه مستقيمي با سطح
زير کشت برنج دارد .يعني در يك منطقه هرچه سطح زير
کشت برنج زيادتر باشد گاز متان بيشتري توليد ميشود.
حال شما تصور کنيد که اگر از هر هکتار دو تن محصول
برنج برداشت کنيد براي توليد يك ميليون تن برنج به
 244هزار هکتار زمين نياز خواهيد داشت .اما اگر چنانچه
بتوانيد از هر هکتار سه تن محصول برداشت کنيد آنگاه به
 333هزار هکتار زمين نياز خواهيد داشت و معادل 967
هزار هکتار از توليد گاز متان کاسته خواهد شد .از طرف
ديگر توليد بيوماس و محصول بيشتر به تنهايي به مفهوم

تخلفات آن و اعتراضات مردمي به چشم ميخورد چرا؟
پاسخ سوال چهارم :من وکيل مدافع مونسانتو نيستم.
اصوال شرکتهاي چند مليتي و بزرگ براي تصرف بازار
ممکن است به هر روش مشروع و نامشروع ديگري دست
بزنند .اين وظيفه دولتهاست که ضمن بهره برداري از
توانمندي هر کدام از اين شرکتها (که گاهي ثروتمندتر و
مقتدرتر از برخي دولتهاي کوچك و بزرك هم هستند)
آنها را ملزم به اجراي قوانين ملي خود کنند .اينکه چرا
يك شرکت تخلف ميکند نميتواند ارتباطي با موضوع
مهندسي ژنتيك داشته باشد .يك مسلمان ،يك مسيحي،
يك عرب ،يك شرکت بزرگ ،يك شرکت ايراني ،يك
سازمان مردم نهاد يا  ،NGOيك فرد دانشجو يا يك
استاد همه و همه ممکن است تخلف کنند و مورد اعتراض
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تراريخته توليد نميکند چگونه ميتواند براي فلسطينيان
مردم هم ق رار بگيرند که به طور بديهي بايد دادگاه به
محصول تراريخته بدهد؟ اگر اين کار را بکند که خوب
تخلفات آنها رسيدگي کند .بخشي از اين دعواهاي حقوقي
است و مغاير طبيعت وحشي و بيرحم اين رژيم است.
هم که شرکتها عليه يکديگر اقامه ميکنند به عنوان
مگر محصول تراريخته به مردم رساندن بد است؟ بر اساس
جزئي از رفتاتر پيچيده کارتلهاي بزرگ تجاري جهاني
گزارشات رسمي و پروژههاي متعدد جمهوري اسالمي
است .يکي از اهداف شرکتها رسوا کردن يکديگر و هدف
ايران و کشورهاي زيادي محصول تراريخته به مردم
ديگر معامله کردن بر سر شکايتهاست .يعني شرکتي بر
خودشان ميدهند .آيا اين بد است؟ خيلي هم خوب است
عليه شرکت ديگر اقامه دعوي ميکند و سپس براي پس
اما به شزط آنکه توليد داخلي آن نيز تسهيل شود و توليد
ملي به واردات بيرويه کاالي مصرفي ترجيح داده شود.
گرفتن آن دعوي معامله ميکند و امتياز ميگيرد.
رژيم صهيونيستي هرگز به فلسطينيان رحم نميکند و
سوال پنجم :چرا رژيم صهيونيستي که از رسيدن دارو به
هرگز به آنها محصوالت تراريخته و غيرتراريخته نميدهد.
فلسطينيها جلوگيري ميکند محصوالت تراريخته در
اينکه خود فلسطينيان تصميم بگيرند مانند جمهوري
اختيارشان قرار ميدهد؟
اسالمي ايران از آمريکا ،کانادا،
رژيم صهيونيستي منفورترين رژيم
آرژانتين و برزيل محصول
در جهان است .اين رژيم منفور
رژيمي که خودش محصوالت تراريخته توليد
بخرند که تقريبا همگي
تاکنون موفق به کشت محصوالت
نميکند چگونه ميتواند براي فلسطينيان
تراريخته هستند يا از کشوري
تراريخته نشده است .البته با وجود
محصول تراريخته بدهد؟ اگر اين کار را بکند که
مثل روسيه بخرند که محصول
مقاالت علمي پيشرفته و
خوب است و مغاير طبيعت وحشي و بيرحم اين
غير تراريخته دارند بحث
چشمگير ،به دليل ساختار کامال
رژيم است
متفاوتي است.
انزواطلبانه اين رژيم و عدم تبعيت
اميدوارم بخشي از ابهامات
آن از هيچ يك از مجامع
برطرف شده باشند .در صورت وجود سوالهاي بيشتر يا
بينالمللي اطالعات رسمي چنداني هم در اين مورد از آن
ايجاد ابهام جديد در پاسخ تقديمي باز هم در خدمت
کشور بيرون نيامده است .قطعا اصل خبر مندرج در سوال
خواهم بود .با تقديم احترام :قره ياضي
شما فاقد صحت است .يعني رژيمي که خودش محصوالت
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یادمان باشد
فراخوانی فراروی طبیعت
نگارنده :علياکبر آقچهکهريزي

اما امروز من مي بينم و ميشنوم زخم ها و دردهاي تنت را و براي التيام آنها خود را کافي نميبينم و در پي
فراخواني براي فرود دست هايي هستم تا تو را به گرمي به آغوش گيرند براي پاسداشت آنچه خدايم براي
التيام دردهاي من آفريده چرا که امروز من مديون ديروز توست و من در پي آنم براي فرداي تو که فرمانها
صادر کنم براي فرمانروايي هميشگي تو
گام که در طبيعت گذاشتم با ديروز تفاوت بسيار داشت .سايه هاي درختان برايم سهمگين و حتي آواز و نغمه پرندگان
شکسته ،گويي موسيقي ترکيب ي طبيعت که پيوسته مشتاق شنيدارش بودم ديگر هواي آن روزها را نداشت .چشمه سارها و
خنکاي روحبخشش دلچسب و دلآرام نبود .حالي براي سرايش ترانه باز باران با ترانهها کنار جويبارها....در لحظه بارش باران
نبود .احساس بر آن بود زمين آوايي دارد ،واي!! اين آوا نشان و س خن از دلشکستگي و شکست داشت  ،شکستي که شايد تنها
شکسپير توانايي ترسيم آن را داشت .با خود گفتم خدايا چه کرديم!! امروز با ديروز بسيار متفاوت بود .تا ديروز آدمي نسخه
آرامش خويش را در طبيعت جستجو مي کرد و امروز نسخه ناآرامي که آدمي براي طبيعت پيچيده ،ناآرامترين است و من
براي جستجوي آرامش گام در دل او گذاشتهام .براستي تفسير و تصوير چيست؟ آيا نه اينکه در رگبرگهاي طبيعت زندگي
جريان دارد و اين زندگي ارمغان هايي براي ما دارد...پس بشتاب وقت نفس کشيدن ،وقت خدايي شدن ،وقت وقف کردن
خويش براي اين جريان مقدس است که پيوست ه باري تعالي دستور به سير در آن همراه با تامل براي يافتن سيرت و صورتي
گهربار سفارش کرده براي تماشا....که باشيم تا در شگفتاي شگفتيهاي آفريدگار!!
براي رسيدن به کمال همان کمالي که طبيعت پيوسته در خود براي تماشا و درس آموزي به جهت کمال در خود تکراري زيبا
دارد .آري طبيعت که معلم کمال و اخالق ماست امروز با اعمال آگاهانه و ناآگاهانه سخت آزرده و از همين آزردگي است که
نا آرام به ما مي نگرد تا با دست و انديشه و حسي مهربان به سويش بشتابيم براي آرامش و اين نيست مگر به هستي با نگاه
معلم بر خود نگريم همان معلمي که اولين روز براي ما محبت و نوشتن را آموخت و امروز همان عشق را بايد براي طبيعت
(معلم زندگي خويش) داشته باشيم.
و امروز نگاه من هنوز نگاه در طرح و ايده طبيعت دارد مرا شگفت زده خويش کرده است که شايد تا فردا تو را بيشتر و بيشتر
بشناسم .اما امروز من مي بينم و ميشنوم زخم ها و دردهاي تنت را و براي التيام آنها خود را کافي نميبينم و در پي فراخواني
براي فرود دست هايي هستم تا تو را به گرمي به آغوش گيرند براي پاسداشت آنچه خدايم براي التيام دردهاي من آفريده چرا
که امروز من مديون ديروز توست و من در پي آنم براي فرداي تو که فرمان ها صادر کنم براي فرمانروايي هميشگي تو ...تا فرو
دستان از تو دور شوند براي آنکه دستها در دامن تو به سوي خدايم پيوسته گشوده شود.
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آمار مربوط به قطب های علمی کشور
قطبهاي علمي ،پاركهاي علم و فناوري و مراکز رشد از

هستند ،مي توانند در ايجاد و همکاري با اينگونه مراکز

بسترهاي خلق فناوري و جوابگويي به نيازهاي اساسي

علمي نقش بسزايي ايفا کنند .بنابراين آمار مرتيط با

حال و آينده کشور هستند که انجمنهاي علمي که

اينگونه فعاليتها جهت بهرهبرداريهاي مقتضي در زير

متشکل از نخبگان دانشگاهي در يك حوزه تخصـصي

آمده است.

رديف

عنوان شاخص

9314

9311

9311

9314

9
2
3
4
2

تعداد انجمنهاي علمي کشور
تعدادقطبهاي علمي کشور
موسسات پژوهشي داراي مجوز (اصولي ،قطعي ،آزمايشي)
تعدادمقاالت نمايه شده ايراني در مجالت IISI
تعدادمقاالت نمايه شده ايراني در پايگاه استنادي علوم جهان
اسالم
تعداد نشريات علمي-پژوهشي
تعداد نشريات علمي-ترويجي

921
14
366
2213
94434

292
993
294
97476
96233

233
993
79
91323
99626

264
932
211
39431
99349

912
22

316
71

221
14

697
11

1

تعداد پارکهاي علم و فناوري

94

26

21

34

1

تعداد مراکز رشد

42

11

11

993

94

تع داد واحدهاي فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهاي علم و
فناوري

673

9112

2961

99

تعداد فناوران شاغل در واحدهاي فناور مراکز رشد و پارکهاي
علم و فناوري

3313

99122

96931

92

تعداد اختراعات ثبت شده در ايران

3434

6411

2212

93

درصد سهم ايران در توليد علم دنيا

٪4/3

94

سهم  R & Dاز GDP

4/67

6
7
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٪4/1

2412
٪9/4

اولين همايش ملي فرصت هاي سواحل مکران
فراخوان مقاله
اين ساحل عظيم و طوالني بسيار حساس که مادر درياي عمان داريم درواقع يك گنج است و بايد اعتراف کنيم که اين را کشف نکرده بوديم .درياي
عمان ساحل درياي عمان و حضور دردرياي عمان يك گنج است ؛ يك ذخيره است.
مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا
9317/1/6

برخورداري از نعمت دريا و سواحل مناسب ،نقش مه مي را در توسعه اقتصادي و ارتقاء جايگاه سياسي و
دفاعي يك کشور در نظام بين الملل ،ايفا ميکند .براين اساس و باتوجه به تحوالت محيطي منطقه و جهان
و همچنين موقعيت خاص ژئوپليتيکي جمهوري اسالمي ايران ،سواحل جنوب شرقي کشور ازجايگاه ويژه و
ممتازي برخوردار است.
درراستاي اجراي فرامين و تدابير ابالغي مقام معظم رهبري «مدّ ظله العالي» به مسئولين کشوري و لشکري
مبني بر لزوم توجه بيش از پيش به سواحل جنوب شرقي کشور ،فراهم نمودن بسترهاي الزم جهت تحقق
اوامر گهربار معظم له ،تبيين نقش اين سواحل در ارتقاء قدرت ملي ،شناسايي قابليت ها و توانمندي هاي
راهبردي موجود در اين منطقه حساس کشور با هدف به فعليت درآوردن اين فرصت ها و اتخاذ راهکارهاي
اجرايي مؤثرتر در اين خصوص  ،نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران در نظر دارد با همکاري
وزارتخانهها ،دانشگاه ها و سازمان هاي کشوري ،ارگان هاي نظامي و انتظامي و ساير نهادههاي ذي ربط« ،
اولين همايش ملي فرصت هاي سواحل مکّران » را در اسفند ماه سال جاري و با دو رويکرد علمي و اجرايي
در اين منطقه برگزار کند.
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محورهاي همايش
 -9واکاوي تدابير مقام معظم رهبري درخصوص توسعه سواحل جنوب شرقي کشور
-2واکاوي تدابير مقام معظم رهبري درخصوص اهميت دريا،لزوم حضور دردرياهاي آزاد وتوسعه دريا محور
 -3توليدملي ،حمايت ازکاروسرمايه ايراني
 -4اقتدار ملي(فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي وامنيت)
 -2منابع انساني ،فرصت هاي آموزشي و پژوهشي و علوم دريايي
 -6منابع طبيعي و صنايع وابسته ( نفت وانرژي ،کشاورزي ،صنايع غذايي ،شيالت ،صنايع دارويي وغيره)
 -7آمايش سرزميني وپدافند غيرعامل
 -1صنايع دريايي
 -1سواحل ،بنادر و حمل ونقل
 -94نيروي دريايي راهبردي
 -99پيشينه تاريخي ،ميراث فرهنگي و گردشگري
 -92محيط زيست

ازکليه صاحب نظران و پژوهشگران عالقه مند دعوت به عمل مي آيد تا يافته هاي حاصل از تحقيقات علمي
وتجربي خود را در قالب مقاالتي با رعايت نکات ذيل به دبيرخانه همايش ارسال نمايند:

 مهلت ارسال چکيده مقاالت :پايان مهرماه 9319
چکيده مقاله  :حداکثر در  224کلمه و شامل عنوان ،نام و نام خانوادگي  ،آدرس پست الکترونيکي ،شماره
تماس

 مهلت ارسال اصل مقاالت ( پس از تائيد چکيده) :پايان آبان ماه 9319
ارزيابي نهايي مقاالت واصله حداکثر تا پايان دي ماه  9319صورت گرفته و پس از اعالم مقاالت منتخب در
بهمن  ، 9319در مجموعه مقاالت همايش چاپ شده و به صاحبان مقاالت برتر جوايزي اهداء خواهد شد.
آدرس دبيرخانه همايش :تهران -ميدان رسالت -خيابان نيروي دريايي -ستادنيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران-
دفتر پژوهش هاي نظري ومطالعات راهبردي ،تلفن  ،77224444پيام گير و نمابر  ، 73142267صندوق پستي - 9122
 96762پست الکترونيك Makoran1391@cmu.ac.ir :
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ارتباط با ما
از کليه عالقمنداني که مايلند مطالب مرتبط با ايمني زيستي شامل خبر ،گزارش و يا مقاله را در اين نشريه منتشر کنند
دعوت ميشود مطالب خود را به صورت فايل  Wordبه آدرس پست الکترونيك دبيرخانه انجمن ايمنيزيستي ارسال کنند.
بديهي است ارسال مطالب به منزله چاپ قطعي آنها نبوده و در صورت چاپ ،نشريه در ويراستاري مطالب آزاد است.
همچنين عزيزاني که مايل به ارائه آگهي در اين نشريه هستند ميتوانند براي اطالعات بيشتر از طريق تلفنها و يا پست
الکترونيك با دبيرخانه انجمن تماس حاصل کنند .دبيرخانه انجمن ايمني زيستي ايران ضمن قدرداني و امتنان از بذل
توجه کليه اساتيد ،دانشپژوهان ،صاحبنظران و خوانندگان گرامي ،از هرگونه انتقاد ،پيشنهاد و اظهارنظر جهت تکميل و
تصحيح اين مجموعه در شمارههاي بعدي آن استقبال خواهد نمود .شايان ذکر است ،درج مطالب در اين نشريه الزاماً به
معني رد يا قبول ديدگاه نويسنده محترم از سوي انجمن ايمني زيستي ايران نيست.

 تلفن41922919717 :
 تلفکس44214372 :
 آدرس سايت انجمنwww.biosafetysociety.ir :
 آدرس پست الکترونيكbiosafetysocietyofiran@gmail.com :
جهت آگاهي از نحوه عضويت در انجمن ايمني زيستي و دريافت فرم مربوطه نيز ميتوانيد به سايت انجمن مراجعـه
کنيـد .شايان ذکر اسـت که کليـه مراحل ثبـت عضـويت الکترونيکـ و از طريـق سايت و پسـت الکترونيك است و نيازي
به مراجعه حضوري وجود ندارد.
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