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 سرمقاله
 م افزايي بردارهاي موازيه

هاي خود مقام معظم رهبري همواره در سخنراني

جذب حداکثري و »ام کنند که سياست نظيميد ــــتاک

له در ديدار با اعضاي مجلس . معظماست« دفع حداقلي

که  کردنديد تاک 9311خبرگان رهبري در انتهاي سال 

خواهد کسي را از کشتي نجات )نظام  کس نمي هيچ

د: گويالمي به همه ميـــاسالمي( بيرون بيندازد. نظام اس

 .ياييد با ما باشيد و وارد اين کشتي نجات شويدب

اي که در بيانات ايشان مستتر است، لزوم وحدت و نکته

در فراهم بودن شرايط براي همه نيروهاي معتقد به نظام 

در اين شرايط  به ويژه، استجهت خدمت به کشور 

هاي انقالب بهره حساس که نه تنها بايد از همه داشته

 .کردبرداري شود بلکه بايد ظرفيت آفريني نيز 

افتد با آنچه مورد در کشور اتفاق مي در واقعما آنچه ا

چقدر شباهت  استکيد بلند پايه ترين مقام کشور تا

افتد و شنيدن ي که در اطراف ميگاهي به اتفاقاتدارد؟ ن

دلسوزي هر از چند گاهي به گوش صداهايي که از سر 

کند. به طور ما را در يافتن اين پاسخ کمك مي رسدمي

مثال در بند پنجم قطع نامه پاياني دوازدهمين کنگره 

علوم زراعت و اصالح نباتات ايران که در اواسط شهريور 

که شايسته ساالري  امسال برگزار شده تقاضا شده است

در انتخاب و انتصاب مسئوالن مؤسسه هاي آموزش عالي 

و پژوهشي کشور در همه سطوح همراه با ايجاد زمينه 

هاي سياسي منيت شغلي بدور از هر گونه گرايشهاي ا

قرار گيرد. چه شده است که اين تعداد از  همورد توج

کشور دلسوزانه به جاي دادن محققان و انديشمندان 

ايي براي بهبود هاي اجراي علمي و دادن دستورالعملانهبي

خواهند که به مديريت نهادهاي کشاورزي کشور، مي

 پژوهشي و آموزشي توجه شود؟ 

بر  آيد که تاکيد اين انديشوران به تاثير مديريتبه نظر مي

. فراموش نکنيم که استفرآيند توسعه تحقيقات کشور 

 به ويژهت علوم زيستي هاي مناسبي در تحقيقازير ساخت

ها، وجود دارد. به طور مثال پژوهشگاهمهندسي ژنتيك 

مجهزي در ساليان گذشته موسسات تحقيقاتي و آموزشي 

هاي هنگفتي راه اندازي شده اند. از لحاظ نيروي با هزينه

انساني هم خوشبختانه در شرايط رويايي هستيم؛ نيروهاي 

انه به شانه با تجربه و تخصص باال که تحقيقاتي ش

يروهاي ــــندهند و ان برتر بين المللي انجام ميدانشمند

خواهد تمام تالش خود را در جوان و جوياي نامي که مي

به کار  ! جهت خدمت به نظام و کشور در اين سنگر

هاي مساعد آيا نتيجه الزم را از اين زمينه گيرند. اما

در  ويژهبه ايم؟ آيا مديريت کالن تحقيقات کشور ردهـب

جهت بهره برداري از  در کشاورزي حوزه مهندسي ژنتيك

 هاي موجود تالش کرده است؟ تمامي ظرفيت

اميد است که به جاي تالش در بهره برداري گسترده از 

ها و توان دانشمندان وفادار به نظام و کشور، زير ساخت

در جهت باقي ماندن در پست و  تنها و تنهاتالش خود را 

ها و جلوگيري از رشد ن خود با انواع تهمتحذف منتقدا

. نظام اسالمي به همه نيروهاي نکنيمعلمي و ارتقا آنها 

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

 فهانيدکتر کسري اص

 

سي ژنتيك و عضو هيئت علمي پژوهشگاه ملي مهند

زيست فناوري
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 اخبار
/ هاي علمي در توسعه کشور براي افزايش مشارکت انجمن "تاسيس شهر علمي"

 هاي علمي بايد در جهت توسعه کشور به بازي گرفته شوند انجمن
 تهيه و تنظيم: سميرا کهك

 

هاي  نجمننياسر رئيس شوراي ا دکتر مجتبي شريعتي

علمي کشور در نشست مشترك مجمع تشخيص مصلحت 

هاي علمي کشور که در روز يکشنبه  نظام و انجمن

هاي  در سالن همايش 9319پانزدهم مرداد ماه سال 

المللي ابوريحان دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد،  بين

در جهت هاي علمي  ضمن تاکيد بر پتانسيل انجمن

هاي علمي بايد در  که انجمن دپيشرفت کشور، ابراز داشتن

جهت توسعه کشور به بازي گرفته شوند و در نتيجه باعث 

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

شود بلکه  نيست که از فرهيختگان در جامعه استفاده نمي

صورت سازمان يافته از اين افراد  مشکل اين است که به

هاي علمي  انجمنشود. در اين مسير  استفاده نمي

توانند نقش مهمي را ايفا کنند. در کشورهاي پيشرفته  مي

گيري  هاي تصميم هاي علمي در دستگاه نمايندگان انجمن

هاي  . ايشان از انجمن"عنوان کارشناس نقش دارند به

هاي بالقوه پنهان نام بردند که بايد  علمي با عنوان پتانسيل

اري کردند که ها استفاده شود و ابراز اميدو از آن

نامه فيمابين شوراي  ها از جمله تفاهم نامه تفاهم

هاي علمي کشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام  انجمن

 مفيد باشند.توانند در اين جهت  مي

 نفر از 444 گفتني است در اين نشست عالوه بر حدود

دبير  ،هاي علمي روسا و اعضاي هيئت مديره انجمن 

تحقيقات و  ،رت علومهاي علمي وزا کميسيون انجمن

انداز و  دکتر مداحي رئيس کميسيون چشم ،فناوري

دکتر  ،نخبگان دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام

رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز حضور 

داشتند. جلسه پس از پرسش و پاسخ از سوي اعضاي 

هاي علمي و سخنراني دکتر رضايي و امضاي تفاهم  انجمن

  ،ين دکتر مداحي و دکتر شريعتي نياسرنامه همکاري ب

 با اقامه نماز جماعت و صرف افطاري به پايان رسيد.

انداز و  دکتر محمدابراهيم مداحي رئيس کميسيون چشم

امور نخبگان دبيرخانه تشخيص مصلحت نظام پس در 

نشست مشترك مجمع تشخيص مصلحت نظام و 

 مردادهاي علمي کشور که در روز يکشنبه پانزدهم  انجمن

المللي ابوريحان  هاي بين در سالن همايش 9319ماه سال 

دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، پس از ارائه گزارشي در 

  9444انداز  رابطه با ميزان پيشرفت اهداف سند چشم

هاي علمي دکتر محمدابراهيم مداحي: انجمن

 انداز خود را تدوين کنندسند چشمبايد 
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جمهوري اسالمي ايران و ضمن تاکيد بر لزوم همکاري 

انداز  هاي علمي کشور در جهت اهداف سند چشم انجمن

جمهوري اسالمي ايران ضمن طرح اين سوال که  9444

با توجه به گذشت قريب به يك سوم زمان دوره اجراي 

سند چشم انداز آيا به يك سوم اهداف آن دست 

هاي علمي کشور توصيه کردند  ايم يا نه به انجمن يافته

 ي خود را تدوين کنند. ساله 24انداز  که سند چشم

ي که يکي از اهداف هاي مل در راستاي توسعه همکاري

هاي علمي کشور است، در  چهارگانه کميسيون انجمن

هاي  انديشي که به منظور تقويت همکاري جلسه هم

هاي  مابين مجمع تشخيص مصلحت نظام و انجمن في

علمي کشور با حضور دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام 

هاي علمي کشور در روز يکشنبه مورخ  و روساي انجمن

مابين  نامه همکاري في ار شد، تفاهمبرگز 92/2/9319

هاي علمي کشور و مجمع تشخيص  شوراي انجمن

به علت فضاي محدود در مصلحت نظام به امضا رسيد. 

براي مشاهده متن نشريه جهت درج تفاهم نامه لطفا 

مراجعه www.cisa.ir  کامل تفاهم نامه به آدرس سايت

 بفرماييد.

مصلحت نظام دکتر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص 

هاي علمي در  ضمن تاکيد بر لزوم تاثيرگذاري انجمن

هاي کالن ملي، ابراز اميدواري کرد که اين هدف  سياست

هاي علمي کشور  مابين شوراي انجمن نامه في با عقد تفاهم

 و مجمع تشخيص مصلحت نظام دنبال خواهد شد. 

وي با ابراز اين که جهت پيشرفت کشور ابتدا بايد هدف 

 9444انداز  ي صورت گيرد و با تنظيم سند چشمگذار

جمهوري اسالمي ايران اولين گام در نيل به پيشرفت 

برد اين اين هدف  پيش ،ايران اسالمي برداشته شده است

نقطه "ي نخبگان دانستند. دکتر رضايي با  را به عهده

 :افزودقلمداد کردن نخبگان کشور   "عطف توسعه علمي

شود و تحول  نهاد علم آغاز مي مشکالت توسعه کشور از

هر کدام "ي است. وي  افزود:  علمي سرآغاز توسعه اقتصاد

اي جهت خيزش  از کشورهاي پيشرفته جهان از يك نقطه

عنوان مثال آمريکا از  در توسعه کشور شان شروع کردند به

آموزش و پرورش، ژاپن از مديريت و چين 

مه همکاري بين شوراي ناتفاهم

اي علمي و مجمع هانجمن

تشخيص مصلحت نظام به امضا 

 رسيد.
 

براي " تاسيس شهر علمي"دکتر محسن رضايي: 

 هاي علمي در توسعه کشور نجمنافزايش مشارکت ا
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خبگان نقطه از مالکيت شروع کردند و در مورد ايران ن

ي  . در جهت توسعه"ي علمي کشور هستند عطف توسعه

ايران مسئوالن بايد به نهاد علم و نخبگان کشور توجه 

 ي علم و کنند. ما در ايران نياز به بررسي مجدد حوزه

نخبگان کشور داريم و طرح جامعي را در کشور در دست 

 که نهاد علم توسط مسئولين مورد تهيه داريم. در صورتي

توجه قرار گرفته و پيشرفت کند بقيه جامعه را تحت  

سوي پيشرفت حرکت   دهد و جامعه به تاثير قرار مي

تواند تاسيس يك  خواهد کرد. در اين جهت اولين قدم مي

اقل اختصاص يك ساختمان به شهر علمي و يا ال

هاي علمي باشد که باعث افزايش تعامالت بين  انجمن

ا خواهد شد و سپس اين آنه انتقال تجربيات ها و انجمن

  ساختمان به يك شهر علمي توسعه يابد.

ي علمي متضمن تقويت امنيت ملي استها ياضي: ديپلماسي مبتني بر انجمن دکتر بهزاد قره

در نشست مشترك مجمع تشخيص مصلحت نظام و 

هاي علمي کشور که در روز يکشنبه پانزدهم مرداد  انجمن

المللي ابوريحان  هاي بين يشدر سالن هما 9319ماه سال 

دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، يازده نفر از پيش 

هاي علمي فرصت اظهار  کسوتان و روساي فعال انجمن

ياضي بنيانگذار  نظر و ارائه ديگاه يافتند. دکتر بهزاد قره

پژوهشکده بيوتکنولوژي و رئيس انجمن ايمني زيستي 

کتر سلطانخواه انتقادات صريحي را به عملکرد خانم د

معاون علم و فناوري رئيس جمهور مطرح کردد. وي با 

خودش  "علم و فناوري"طرح اين موضوع که اگر معاون 

خودش سفارش داده و نخواهد به نتايج تحقيقاتي که 

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 

رسند  بودن مديريت وقت بيوتکنولوژي کشور به اجماع مي

چرا خانم دکتر اين فرد را ارتقا داده و او را به عنوان 

ها و  گزيند؟ چرا دولت برخالف سفارش معاون خود بر مي

ي اعتبارات پژوهشي مقام معظم رهبر " يقه گيري"حتي 

دهد؟ وي با طرح چند مثال موردي  را اختصاص نمي

تاکيد کرد که مشکل اصلي را مقام معظم رهبري 

 به تصويب رسيده اند هاي کلي نظام  اند که سياست فرموده

 .اند در مرحله تقنين و اجرا مورد توجه کافي واقع نشده

در نگاه بانك مرکزي وي با ارائه مثالي گفت: متاسفانه 

هاي علمي و اساتيد پيش کسوتي مثل همين آقاي  انجمن

دکتر ايزديار استاد مسلم بيماري شناسي گياهي که در 

سواحل "اند با افرادي که براي تفرج به  کنار من نشسته

روند يکسان تلقي  مي "آنتاليا"يا  "جنوبي خليج فارس

ورد نياز شده و به محض قطع اختصاص ارز مسافري ارز م

تبادالت علمي بين المللي مورد نياز اساتيد برجسته کشور 

هرگاه هاي علمي هم قطع شده است گفت:  و انجمن

المللي خالي  هاي علمي و بين صندلي کشوري در اجالس

به فاصله چند سال آن کشور مورد تهاجم قرار  ،ماند مي

ليبي و  ،عراق ،گرفته است که مثال بارز آن افغانستان

سوريه است. وي با تاکيد بر اينکه در شرايط حساس  حتي

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 

المللي کشور و جلوگيري از گسترش  نهاي بي فعاليت

 از سوي برخي مديران نااليق شد. "خودتحريمي"پديده 
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 ياضي به رياست انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات کشور انتخاب دکتر بهزاد قره

 تهيه و تنظيم: نغمه عبيري

دنبال برگزاري مجمع عمومي انجمن علوم زراعت و  به

علوم زراعت و  همين کنگرهاصالح نباتات در حاشيه دوازد

دکتر بهزاد شهريور ماه  97اصالح نباتات کشور در تاريخ 

ياضي بنيانگذار پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي و  قره

مجري طرح برنج تراريخته به مدت دو سال به رياست اين 

انجمن انتخاب شد. دکتر 

مظاهري رئيس پيشين اين 

انجمن که با وجود کسب رتبه 

هاي شاخه  انجمن اول در بين

کشاورزي و کسب باالترين آرا در 

انتخابات اخير انتخاب شده است 

با وجود اتفاق آرا در بين اعضاي 

منتخب هيئت مديره براي تمديد 

رياست وي، به دليل مشکالت 

خانوادگي از ادامه اين مسئوليت 

انصراف داد و با نويد باقي ماندن و ادامه همکاري در 

ين مسئوليت را بر عهده دانشجوي هيئت مديره جديد ا

ياضي گذاشت. اعضاي هيئت مديره  پيشين خود دکتر قره

پس از انتخاب رئيس، به اتفاق آرا دکتر مسعود اصفهاني 

دبير علمي دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات 

را به عنوان نايب رئيس و دکتر نيراعظم خوش خلق سيما 

 انجمن برگزيدند. دار اين را به عنوان خزانه

ياضي که همچنان داريوش مظاهري را به عنوان  دکتر قره

کند پيش از اين نيز چهار  استاد و رئيس خود محسوب مي

دوره عضو هيئت مديره و يك دوره رياست اين انجمن را 

دار بوده است. وي پس از اخذ درجه کارشناسي و  عهده

هاي  اهکارشناسي ارشد رشته زراعت به ترتيب از دانشگ

گيالن و تربيت مدرس، دکتراي تخصصي خود را در رشته 

 المللي تحقيقات برنج دريافت و دوره  ژنتيك از موسسه بين

فوق تخصصي در زمينه مهندسي ژنتيك را از همين 

موسسه بين المللي دريافت کرد. 

وي بالفاصله پس از اتمام 

تحصيل، در دوره وزارت دکتر 

دار  عيسي کالنتري عهده

موريت تاسيس پژوهشکده ما

بيوتکنولوژي کشاورزي شد و 

موفق شد اين پژوهشکده را در 

تاسيس و تا سال  9371سال 

که با بروي کار آمدن  9314

محمدرضا اسکندري وزير 

پيشين جهاد کشاورزي برکنار شد سه پژوهشکده ديگر را 

در اصفهان، تبريز و رشت راه اندازي کرده تاسيساتي را 

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

ريزي کند. معاونت وزير و رياست سازمان تحقيقات، 

آموزش و ترويج کشاورزي در دوره مهندس محمود 

حجتي اولين وزير جهاد کشاورزي کشورمان و در هنگامه 

هاي جهاد کشاورزي و کشاورزي سابق  ادغام وزارتخانه

شود.  ب ميجزو درخشانترين دوران مديريتي وي محسو

ياضي با بيوتکنولوژي کشاورزي، مهندسي  نام دکتر قره

ژنتيك، محصوالت تراريخته و ايمني زيستي عجين است. 
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با وجود تخصص وي در استفاده از نشانگرهاي مولکولي 

شهرت وي بيشتر در زمينه مهندسي ژنتيك و محصوالت 

 تراريخته به ويژه برنج تراريخته است. 

ياضي فاقد عناوين دولتي بوده و  قرهدر دوره اخير دکتر 

دولت  کشاورزي و علمي هاي جزو منتقدين جدي سياست

شود. در  به ويژه در دوره محمدرضا اسکندري محسوب مي

المللي در  هاي بين اين دوره حضور گسترده وي در عرصه

 14خور ذکر است. وي راهنمايي يا مشاوره بيش از 

سي ارشد و دکتري، نامه تحصيلي در مقطع کارشنا پايان

پژوهشي و ارائه  انتشار ده کتاب، انتشار صدها مقاله علمي

هاي معتبر  بيشترين تعداد سخنراني کليدي در همايش

 علمي داخلي و 

 خارجي را در رزومه علمي خود دارد. 

و نشريه دوماهانه انجمن  مرکز اطالعات بيوتکنولوژي ايران

فرزانه را به  انتخاب اين دانشمند ايمني زيستي ايران

جامعه علمي کشور تبريك و تهنيت عرض کرده آمادگي 

خود را براي توسعه همکاري با مديريت انجمن زراعت و 

اصالح نباتات اعالم کرده و توفيقات روزافزون آنها را در 

 کند. اين زمينه از درگاه ايزد منان مسئلت مي

 

 علمي ايران هاي عضويت انجمن ايمني زيستي ايران در شوراي انجمن

 تهيه و تنظيم: زهرا آقچه کهريزي

 

ت طي يك نامه درخواسهاي علمي رئيس شوراي انجمن

هاي عضويت انجمن ايمني زيستي را در شوراي انجمن

علمي ايران پذيرفت و اين انجمن را به عنوان عضو 

هاي علمي ايران معرفي کرد. دکتر پيوسته شوراي انجمن

تبادل نظر پيرامون منظور نياسر به  شريعتيمجتبي  

هاي مشترك و اعطاي لوح عضويت خواستار همــــکاري

تشکيل جلسه مشترك با اعضاي هيئت مديره اين انجمن  

غير   اي شوراي انجمن هاي علمي ايران مؤسسه شد.

که به منظور   است  و غيرسياسي  ، غير تجاري انتفاعي

  ميان  هروي  و وحدت  ايجاد هماهنگي چون يتحقق اهداف

  دتـــو وح  ايجاد هماهنگي،  ايران  علمي  هاي منـــــانج

 

 

  اين  ارتباط  به  کمك،  ايران  علمي  هاي انجمن  ميان  رويه

،  و پژوهشي  آموزشي  ها، مؤسسات ها با دانشگاه انجمن

  کشور، و مجامع  و خدماتي  ، کشاورزي صنعتي  هايبخش

  هاي انجمن  و تقويت  اقعيو  هجايگا  شناساندن،  المللي ينب

در   منظور حضور فعال  به  الزم  هاي ايجاد زمينه،  علمي

و   گذاري  ند قانونبر رو  تأثير گذاري  براي  تخصصي  مجامع

  کمكو  ايران  علمي  هاي از انجمن  مايتح، کشور  اجرايي

ايجاد   ايران  علمي  هاي انجمن  کميسيون  پيشبرد اهداف  به

است. اميد است که اين همکاري مشترك، باعث شده 

تحقق اهداف  انجمن ايمني زيستي و همچنين شوراي 

  شود. هاي علمي ايران انجمن
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مشارکت فعال در اجالس متعهدين کارتاهنا ضامن منافع ملي در کاربرد فناوري مهندسي 

/ عدم شرکت در اين اجالس يعني گذشت از حقوق کشورژنتيك است

 

 اجالس متعهدين پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا ششمين

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

محمد علي ملبوبي رئيس انجمن شود. دکتر  هند آغاز مي

ياضي، رييس انجمن  بهزاد قرهبيوتکنولوژي ايران و دکتر 

و صاحب  انترين محقق ايمني زيستي ايران که پرسابقه

هاي قبل و بعد از  ده در اجالسکنن ايراني شرکت اننظر

در د هستنتصويب پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا 

گو با مرکز اطالعات بيوتکنولوژي ايران به تبيين  و گفت

اهميت اين اجالس و ضرورت حضور فعال نمايندگان 

  ند.ايران در اين اجالس پرداخت

را  مصوبات متعاهدين اين پروتکلدکتر محمدعلي ملبوبي 

ما يکي از اعضاي م ارزيابي کردند و با بيان اينکه بسيار مه

ايم  پروتکل کارتاهنا هستيم و رسما به اين پروتکل پيوسته

. داشته باشيمرا در اين اجالس بايد نقش بسيار فعالي 

رئيس انجمن بيوتکنولوژي ايران وجود اختالف نظر بين 

کشورهاي مختلف در مورد پروتکل ايمني زيستي را در 

س از مباحث پر جنجال دانستند و افزودند همين اين اجال

اختالف نظرها در آينده بر روي آن کشورها تاثير خواهد 

ها را نشان  ميت اين اجالساين مسئله خود اهگذاشت و 

. دکتر محمد علي ملبوبي عدم شرکت در اين دهد مي

اجالس را گذشت از حقوق کشورمان را در اين موارد 

ز شرکت افراد مختلف بدون همچنين ا وعنوان کردند 

هاي قبلي و عدم انتقال مواضع کشور نقد کردند. آگاهي

اگر قرار بود  رئيس انجمن بيوتکنولوژي ايران عنوان کرد

 افراد جديدي به اجالس بروند بهتر بود قبل از آن جلساتي 

 

دادند و با افراد موثر و مطلع از موضوعات قبلي  تشکيل مي

د با دست پر در اجالس شرکت کردند و بع فکري مي هم

 کردند.  مي

امنيت دکتر محمد علي ملبوبي با تاکيد اين مطلب که 

غذايي کشورها به بيوتکنولوژي و در بيوتکنولوژي هم 

 عمدتا به مهندسي ژنتيك گياهان تراريخته وابسته شده 

خواه نا خواه با توجه به اينکه ما توانمند هم  افزودند است

که هم  چرا دزمينه وارد خواهد ش کشور در اين هستيم

هاي مصوب نظام اين را  نظام و هم قوانين و سياست

هاي  هاي فناوري اند که ما بايد از پتانسيل توصيه کرده

نوين از جمله بيوتکنولوژي و گياهان تراريخته استفاده 

  کنيم. 

متن کامل مصاحبه دکتر محمدعلي ملبوبي در سايت 

 قابل دسترس است. مرکز اطالعات بيوتکنولوژي
http://irbic.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=14

3&newsview=447 

 

خواه نا خواه با دکتر محمدعلي ملبوبي: 

 توجه به اينکه ما توانمند هم هستيم

 چرا دکشور در اين زمينه وارد خواهد ش

هاي که هم نظام و هم قوانين و سياست

اند که مصوب نظام اين را توصيه کرده

هاي نوين هاي فناوريما بايد از پتانسيل

از جمله بيوتکنولوژي و گياهان 

  تراريخته استفاده کنيم. 

http://irbic.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=143&newsview=447
http://irbic.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=143&newsview=447
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يکي ديگر از مواردي که متعهدين به صورت منظم 

پردازند نظارت بر حسن اجراي قانون به آن مي

 )پروتکل( توسط اعضا است. وقتي که يك کشور به

شود عالوه بر يك کنوانسيون يا پروتکل ملحق مي

کند وظايفي هم بر امتيازهايي که از آنها دريافت مي

اش متصور است. اگر اين وظايف را انجام ندهد عهده

يا بد انجام بدهد، شورايي به نام شوراي حکام که در 
تواند نظارت کند و هر پروتکلي وجود دارد مي

براي آن عضو در نظر  گزارش بدهد و تنبيهاتي را

 د.بگير

موسس و اولين رييس به گزارش سرويس فناوري ايسنا، 

در خصوص دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي نيز 

اهميت ششمين اجالس متعهدين پروتکل ايمني زيستي 

هاي متعهدين هر پروتکل در واقع  کارتاهنا گفت: اجالس

گذاري کشورها در زمينه آن پروتکل  مانند مجالس قانون

شوند. در مورد پروتکل ايمني زيستي  وب ميمحس

کارتاهنا هم همينطور است که اصل پروتکل در اواخر سال 

به تصويب جهاني رسيده و بعد به تدريج کشورها  9111

ليت و ضمانت اجرايي پيدا اند و قاب به عضويت آن پيوسته

  ت.کرده اس

وي خاطرنشان کرد: زماني که مذاکرات يك معاهده 

ها به وجود  شود، دنيايي از عدم تفاهم آغاز مي المللي بين

ها به قوانين متفاوتي  آيد و به طور ويژه اين عدم تفاهم مي

گردد که ممکن است کشورهاي مختلف در آن  مي بر

 زمينه خاص داشته باشند. 

افزود: يکي ديگر از مواردي  رئيس انجمن ايمني زيستي

د نظارت بر پردازن که متعهدين به صورت منظم به آن مي

حسن اجراي قانون )پروتکل( توسط اعضا است. وقتي که 

شود  يك کشور به يك کنوانسيون يا پروتکل ملحق مي

کند وظايفي هم  عالوه بر امتيازهايي که از آنها دريافت مي

اش متصور است. اگر اين وظايف را انجام ندهد يا  بر عهده

در هر بد انجام بدهد، شورايي به نام شوراي حکام که 

تواند نظارت کند و گزارش بدهد و  پروتکلي وجود دارد مي

متاسفانه اين  د.هاتي را براي آن عضو در نظر بگيرتنبي

مساله در کشور ما مغفول واقع شده و به طور ويژه با 

وني کارشناسان يکي از وزارت مداخالت غيرقانوني و فرا قان

ارائه  هايي که بايد به پروتکل ها بعضي از گزارشخانه

اي در اين  ارائه نشده و مکاتبات غيرمسئوالنه ٬بدهيم

مندي  زمينه صورت گرفته است که در صورت عالقه

هاي اجرايي و به طور ويژه نظارتي من جمله  دستگاه

مجلس شوراي اسالمي، انجمن ايمني زيستي ايران مايل 

است اين اطالعات را در اختيار اين مسووالن قرار بدهد تا 

کرده آنچه که در مورد پروتکل منع گسترش خداي نا

اي گريبانگير ايران شد در مورد پروتکل  هاي هسته سالح

ايمني زيستي و حق استفاده از محصوالت مهندسي 

ژنتيك شده و فناوري مهندسي ژنتيك و محصوالت 

  .تراريخته بر سر ايران نيايد

اضافه کرد: در اين اجالس اعضاي  ياضيدکتر بهزاد قره

د کميته پايبندي يا شوراي حکام پروتکل ايمني جدي

زيستي کارتاهنا هم تعيين خواهند شد که جا داشت که 

 جمهوري اسالمي ايران براي اين شورا کانديدا بشود. 

 

ياضي در سايت مرکز متن کامل مصاحبه دکتر بهزاد قره

 اطالعات بيوتکنولوژي قابل دسترس است.

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

3&newsview=450  

http://irbic.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=143&newsview=450
http://irbic.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=143&newsview=450
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هاي درصد تخليه زباله و رهاسازي فاضالب درجنگل 14/زباله داني به نام جنگل

 شودام ميـــشمال انج
 تهيه و تنظيم: مهرناز انتصاري

به  9323زيست در سال  طمحي بهسازي و حفاظت قانون

وابسته به  اين سازمانکه در حال حاضر تصويب رسيد 

رياست جمهوري و داراي شخصيت حقوقي و استقالل 

زيست  مالي است و زير نظر شوراي عالي حفاظت محيط

قانون حفاظت و  کند. بر طبق ماده يكميانجام وظيفه 

حفاظت و بهبود بهسازي محيط : بهسازي محيط زيست

اقدام  و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هرزيست 

وردن تعادل و تناسب محيط مخربي که موجب برهم خ

مربوط به جانوران  کليه امور شود، همچنينزيست مي

هاي داخلي از وظايف سازمان حفاظت و آبزيان آب وحشي

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

موجبات آلودگي محيط زيست را اقدام به هر عملي که 

 .فراهم نمايد ممنوع است

منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارتست از پخش 

خاك يا زمين به ، هوا ،يا آميختن مواد خارجي به آب

بيولوژيك آن را  ميزاني که کيفيت فيزيکي يا شيميايي يا

آور به حال انسان يا ساير موجودات به طوري که زيان

 .گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهدزنده و يا 

مصوبات ذکر شده در قانون محيط زيست کشور با وجود 

ها و شاهد تخريب تدريجي و آلودگي جنگلامروزه ما 

درصد تخليه  14 مراتع شمالي کشور هستيم.  بطوريکه

ام ـــــــهاي شمال انجزباله و رهاسازي فاضالب درجنگل

درصد از سطح  7که تنها  ، اين درحالي استشودمي

 کشور را عرصه جنگلي پوشانده است. 

جنگل عباس آباد يکي از چندين جنگل مناطق شمالي 

است که در خطر جدي تخريب اکوسيستم و انحطاط قرار 

کشورهاي  جزءايران از نظر ميزان پوشش جنگلي دارد. 

نفر  حداقل سرانه جنگلي براي هر قرار داشته و کم پوشش

به جاي  بهتر استبنابراين  .م هکتار استده 2حدود 

شعار دادن مبني بر رساندن پوشش جنگلي به 

عملي  درصد از سطح کشور که غير 22حدود 

است در حفظ و نگهداري همين مقدار کوشش 

. گزارشات رسيده از تخليه زباله در جنگل عباس کنيم

آباد و ديگر مناطق زيست بومي شمالي کشور حاکي از آن 

 با ادامه اين روند ما شاهد کاهش همين سرانهاست که 

 هکتاري خواهيم بود. 2/4
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هاي شهري يك مشکل عمومي در همه هر چند دفن زباله

شهرها است اما در شمال کشور به داليل مختلفي نظير 

باال بودن جمعيت در واحد سطح، کوهستاني بودن، 

 بودن سطح سفره زيرزميني جنگلي و مرطوب بودن، باال

اي د قابل توجه ديگر، از اهميت ويژهها و مواردر دشت

هاي درصد محل 14درحال حاضر بيش از . برخوردار است

ها در شهرهاي شمال ها و تخليه زبالهرهاسازي فاضالب

هاي باستاني هيرکاني و ميراث طبيعي کشور در جنگل

بدون هيچگونه ه دنيا قرار دارد. به طوري که انباشت زبال

هاي جنگل و سازي از مبدا، در داخل و حاشيهداعمل ج

هاي توريستي و طبيعي و نزديك به در بهترين مکان

مراکز مسکوني شهري يا روستايي با کمترين فاصله حمل 

 د. و با ارزانترين هزينه انجام مي شو

هاي واقع در شهرهايي مانند عرصه جنگل در حال حاضر

رهاي شه ء، نوشهر، عباس آباد، رامسر که جزچالوس

د مملو از انباشت شوتوريستي شمال کشور محسوب مي

هاي روان هستند که هم از نظر منظر و هم زباله و شيرابه

از نظر اکولوژيکي مشکالت بسياري در اين مناطق به 

. کندم اين شهرها را تهديد ميوجود آورده و سالمت مرد

ه دليل تخليه زباله برودخانه زرجوب در استان گيالن به 

هاي جهان معرفي شده عنوان يکي از آلوده ترين رودخانه

  است.

 هاي ملي و به خطر جدي و انحطاط اين سرمايه با توجه

ارزشمند تنها راهکار مناسب براي ساماندهي زباله و 

ل زباله به کمپوست و فاضالب در مناطق شمالي، تبدي

 هاي تصفيه فاضالب در اين مناطق است. احداث سيستم

هاي دفن و تخليه غير اصولي و غير بهداشتي زباله روش

در بسياري از مناطق شمال کشور در دنيا مشابهي ندارد و 

موضوع جديدي نيست اما بوده و البته منحصر به ايران 

هيچگاه کهنه هم نخواهد شد بويژه که هر روز شاهد 

رهاسازي . فاجعه جديدتري در اين زمينه هستيم

ا و نفوذ آن به داخل آب هفاضالب در اين عرصه

هاي منطقه سالمت محيط شرب، نهرها و رودخانه

زيست، جامعه انساني و حيات وحش را با 

 . مشکالت جدي مواجه خواهد کرد

هاي محيط زيست ناتواني ترين ضعفشايد يکي از عمده

بدنه کارشناسي براي چاره جويي و حفظ مناطق زيست 

به حفاظت از اين  رمحيطي است. اگر به هر دليل ما قاد

بايد با سکوت خود در برابر چنين نمناطق نيستيم، 

 فجايعي وسعت اين مناطق را کاهش دهيم. 
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دليل   بهها عالوه بر انحطات مراتع و جنگل

هاي ايجاد ها و آلودگي، دخالتها اندازي دست

هاي جانوري و انواع گونهتنوع زيستي شده 

در کشور ما چند  .گذارد رو به نقصان ميگياهي نيز 

ميليون گونه حشره وجود دارد که در حال حاضر جمعيت 

 . شدت در حال کاهش است ها به گونه هريك از اين

 

المللي   هاي علمي موسسه بين  گسترش همکاري

 تحقيقات برنج و انجمن ايمني زيستي ايران
در بازديد هيات علمي اعزامي انجمن ايمني زيستي 

المللي تحقيقات برنج و   بين جمهوري اسالمي از موسسه

هاي  ها و موسسات پژوهشي ملي فيليپين زمينه دانشگاه

هاي علمي پژوهشي اين انجمن و   گسترش همکاري

محققان پژوهشگران موسسه و اساتيد و دانشمندان زيست 

فناوري کشاورزي و ايمني زيستي فيليپين بررسي و بر 

 .هاي في مابين تاکيد شد توسعه همکاري
http://irbic.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=14

3&newsview=446 

يا استفاده از  هاساده سازي اکوسيستم

 هاتراريخته
 تهيه و تنظيم: سعيد پهلواني

آنها در  هاي کشاورزي و استفاده بهينه ازايجاد زمين

به همواره  راستاي رفع نيازهاي روز افزون جوامع بشري

توسعه پايدار يابي به دست عنوان چالشي اساسي در جهت

گون هاي گونااکوسيستماز آنجا که درمطرح بوده است. 

هاي اوليه نقش بسيار مهمي گياهان به عنوان توليدکننده

 هاي انرژي وتر هرمهاي باالتامين انرژي پلهرا در 

 %99که تنها  از آنجا کنند وهاي غذايي بازي ميشــبکه

اي توليد محصوالت ها بطور طبيعي براز سطح خشکي

هايي که با صرف مناسب است استفاده از روشکشاورزي 

افزايش کميت محصوالت گشته و  هزينه کمتر باعث

 رسد.ر را تضمين کنند ضروري به نظر ميتوليدي پايدا

ت هايي که براي افزايش توليد محصوالاز جمله روش

گيرد ساده سازي کشاورزي مورد استفاده قرار مي

هاي کشاورزي هاي گوناگون براي ايجاد زميناکوسيستم

زير کشت است. ساده سازي و افزايش سطح جديد 

ه در طي آن با تغيير در ها فرايندي است کاکوسيستم

هاي اوليه که بطور معمول با حذف گونههاي اکوسيستم

گيرد محيط را براي گياهي و جانوري آن صورت مي

صوالت متنوع حهاي جديد که در اينجا مپذيرش گونه

اين  اعمالکند. شود آماده ميکشاورزي را شامل مي

هاي زيست محيطي تغييرات باعث کاهش پيچيدگي

اي حاکم در م به دليل تبديل نظام توليد چرخهاکوسيست

بر هم زدن سازمان  آن به نظام توليد خطي که موجب

شود خواهد انتقال ماده و انرژي در محيط مي چرخه

 کاهش مقاومت اکوسيستم در برابر گشت که منجر به

زيستي و محيط عواملي که روابط معمولي بين اجتماع 

سازي ما با ود. در سادهشزنند ميطبيعي را بر هم مي
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بي ل که همان اکوسيستم است براي دستياتجزيه يك ک

همان زمين است محيطي را ايـجاد به جزئي از آن که 

هاي يك )خصلته مطابق با قاعده سطح تشکل کنيم کمي

هاي اجزاي  تشکيل دهنده آن کل جمع جبري خصلت

خواصي بسيار متفاوت با آن کل يا اکوسيستمي  نيست(

ني که نظمي که از آن ايجاد شده است دارد به اين مع

 جديد بر آن حاکم است.

يك مجموعه منظم مستلزم  طبق قاعده انتروپي ايجاد

خواهد بود مجموعه نظمي به محيط اطراف آن تحميل بي

محيطي که نظمي خاص و متفاوت با بنابراين ايجاد 

 در درون يك محيط اطراف خود  بر آن حاکم است

 مجموعه منظم همانند يك اکوسيستم بطور حتم باعث

ظمي به آن اکوسيستم يا مجموعه نايجاد و تحميل بي

هاي طبيعي همچون سازي اکوسيستمشود که سادهمي

هاي ها در جهت ايجاد زمينجلگهها و ها، کوهپايهجنگل

توان اقداماتي از اين دست دانست. مورد کشاورزي را مي

شود آن است قاعده انتروپي بدان اشاره مي ديگري که در

هاي منظم ايجاد شده تنها با تزريق انرژي که اين محيط

ادامه بقا خواهند بود و درصورت عدم دريافت  قادر به

ا همان همراه شدن با نظم ي نظمي وانرژي به سمت بي

براي مثال رها  خود سوق خواهند يافت اطرافمحيط 

 سازي يك زمين زراعي که در دل يك جنگل ايجاد شده

به جنگل  است باعث بازگشت آن به سمت تبديل شدن

امکان تزريق انرژي به اما به داليلي هميشه . خواهد شد

رفي هاي منظم وجود ندارد چرا که انرژي مصاين مجموعه

گوناگوني هاي ها به روشاين مجموعه براي حفظ نظم

آبياري مزارع و يا انرژي مصرفي همانند صرف انرژي براي 

غيره به آنها  براي جلوگيري از رشد گياهان ناخواسته و

 مواردي همچون مثال زير به دليل عدم و در شودوارد مي

ند تزريق انرژي منابعي همچون آب اين رو دسترسي به 

قب مختلفي را بدنبال شود که عوانحوي متوقف ميبه 

 خواهد داشت.

رگ امريکا در هاي بزسازي اکوسيستم دشتساده 

 که به منظور کشت غالت و 9124تا  9134هاي دهـــه

 ،بدون توجه به پتانسيل اکولوژيکي منطقه رخ داد

هاي اولين دوره بارندگي که با بروز کردشرايطي را ايجاد 

شد که   نگين چنان فرسايش عظيمي ايجادکمتر از ميا

زارها متر از خاك روي کشتسانتي 34فرسايش در حدود 

آن است  هايي از اين دست بيانگرپي داشت. مثالرا در 

ها که سازي اکوسيستمه با توجه به روند هزينه بر سادهک

يست محيطي و اقتصادي را هاي زطيف وسيعي از هزينه

وابط به ر توجه کامل با امات بايداقداين  گيرد.در بر مي

مناطقي که از  ها و تنها دراکولوژيکي حاکم بر اکوسيستم

باالتري براي اين کار برخوردار هستند  استعداد اکولوژِيکي

صورت بگيرد تا محصول حاصل پتانسيل الزم در راستاي 

ور که همان طك کشاورزي پايدار را داشته باشد. ايجاد ي

شده داراي  سازيهاي سادهاکوسيستمدر باال اشاره شد 

يعني خطر  تعادل شکننده و آسيب پذيري هستند و اين

اتالف انرژي مصرفي در جهت توليد آنها هميشه وجود 

هاي مناسب  است در انتخاب محيط دارد، بنابراين بهتر

براي  ايجاد  مناطق کشاورزي  جديد  با دقت بيشتري  

چند در مواردي  هر رسد کهبه نظر مي  برخورد کنيم.

ها در راستاي افزايش سطح زير سازي اکوسيستمســــاده

فزايش کميت آنها ضروري و اکشت محصوالت کشاورزي 

توان در کوتاه آن مي رسد و با فوايد حاصل ازبه نظر مي

بود اما در دراز پاسخگوي نيازهاي جوامع انساني  مدت

باشد بلکه  ند پاسخگوي نيازهاي ماتوامدت نه تنها نمي

 .هاي هنگفتي را نيز براي ما در پي خواهد داشتهزينه

بنابراين بجاي افزايش سطح زير کشت محصوالت بايد به 

راه محصوالت در واحد سطح بود  دنبال افزايش کمي

و استفاده از هاي کشتهايي همچون اصالح روش

محصوالت تراريخته جهت دستيابي به کيفيت و کميت 

متر که نياز روز افزون ما به افزايش بيشتر در سطحي ک

به  سطح زير کشت محصوالت کشاورزي را کاهش دهد،

هاي حفظ و فکر استفاده از روش بياني ديگر بايد به
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حاصلخيزي خاك با تکيه بر علوم و فنون جديد  افزايش

هاي استفاده بهينه از خاك تنها به افزايش روشبود 

ن محدود زي آيا حفظ حاصل خي کميت توليد محصول و

داري از نگه حفظ و هايشود بلکه شامل روشنمي

محصوالت توليد شده در مسير رسيدن به محل مصرف و 

نيز هست که بدون شك نيز نحوه مصرف محصوالت 

، نانو تکنولوژيگيري ازعلوم جديد همچون بيونيازمند بهره

خواهد بود و اين بيانگر آن غيره  ، اکولوژي ووژيتکنول

م استفاده از علوم جديد براي رفع اين است که عد

مشکالت در عصر حاضر قابل توجيح نخواهد بود.

 

 گزارش ویژه
 نباتات برگزاري با شکوه دوازدهمين کنگره زراعت و اصالح 

 به کشورهايي تعلق دارد که غذا دارند نه آنان که اسحله دارند آينده
 

ن با دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايرا

شعار توليد پايدار زراعي در شرايط تغيير اقليم از سوي 

انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ايران و با مشارکت 

شهريورماه در  97تا 94 دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج 

 برگزار شد. دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج

هزار محقق، کارشناس از  اين همايش با حضور بيش از يك

ستي که ژنتيك و تنوع زي شدور برگزار سراسر کش

فناوري کشاورزي، فناوري نژادي گياهان زراعي، زيست به

هاي هرز، گياهان جديد و فراموش  مديريت علف، بذر

جمله  شده، فيزيولوژي و اکولوژي گياهان زراعي از

 .بودندمحورهاي مورد بررسي در اين همايش 

اي مختلف ه تبادل اطالعات علمي بين پژوهشگران رشته

علوم زراعت و اصالح نباتات، ارائه دستاوردهاي علمي و 

هاي مرتبط با  فني جديد توسط پژوهشگران در عرصه

هاي  علوم زراعت و اصالح نباتات، انعکاس نتايج پژوهش

برداران کشاورزي  هاي اجرايي و بهره انجام شده به بخش

 براي رفع موانع و مشکالت توليد پايدار محصوالت زراعي

 .بوداز هداف مهم برگزاري اين همايش 

هاي کشاورزي در سطح  اين همايش از بزرگترين همايش

که بحث  بودگذاران اين بخش  ملي و مورد توجه سياست

هاي کالن بخش کشاورزي و  و تبادل نظر پيرامون سياست

گذاران و  نظران به سياست ارائه پيشنهادات سازنده صاحب

  .بوداهداف اين همايش مجريان اين حوزه از ديگر 

رئيس دانشگاه آزاد اسالمي به گزارش خبرگزاري مهر 

اين مراسم ضمن اشاره به نامگذاري شعار  کرج در واحد

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

تحقق اين شعار ملي با بررسي امکانات خود بايد در پي 

 کنماعالم تقويت توان خود باشيم و من افتخار دارم 

ل گذشته آمادگي خود دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج مث

 را براي پيشبرد اين اهداف دارد.

اين کنگره گامي درجهت  رامين حاجي خاني افزود: 

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

ازدهمين کنگره علوم دو ايران نيز در بخش ديگري از

اهداف اين انجمن را  زراعت و اصالح نباتات ايران در کرج 

هاي خود قرار داد و محور صحبت

اظهار داشت: انجمن زراعت و اصالح 

رتبه نخست در  Aنباتات با درجه 

منابع طبيعي و اصالح نباتات ايران را 

 دارد.

با انتقاد از  مظاهريدکتر داريوش  

صوالت کشاورزي رويه مح واردات بي

به  آينده"به اشاره به شعار جهاني 

کشورهايي تعلق دارد که غذا دارند نه 

اشاره کرد و  "آنان که اسحله دارند

افزود: خواستار جلوگيري از واردات 

و واردات  رويه محصوالت کشاورزي  بي

زيربنايي و هزينه شدن يارانه هاي 

بخش کشاورزي به فعاليت هاي 

 د.توليدي کشاورزي ش

امه ريزي جامع و وي ضرورت برن

ها را مورد تاکيد قرار مدون در دانشگاه

ها ريزي در دانشگاهبرنامه داد و گفت: 

تربيت محققان، خودداري از براي 

هاي بدون پشتيباني پژوهشي، فعاليت

اختصاص بودجه مناسب به بخش پژوهش، جدي گرفتن 

از بين بردن  تغييرات اقليمي، بيابان زدايي و تدابيري براي

پژوهش و معافيت ريز گردها، تشويق بخش خصوصي به 

عريف و ، تمالياتي

سر و سامان دادن 

هاي به تعرفه

وارداتي در بخش 

زي، از بين کشاور

بردن دالالن و 

 سترش ارتباطات بينها، گوابسته

-آئين نامه سازيالمللي، يکسان 

هاي هــهاي حقوقي اساتيد رشت

تيد و تعريف کشاورزي با ساير اسا

حرفه کشاورزي که تا به حال در 

ايران تعريف جدي و درستي از 

آن ارائه داده نشده است از 

وعاتي است که پرداختن به موض

تواند آينده بخش آنها مي

 .کندتر کشاورزي را روشن

در  اصفهاني مسعود  دکتر

اي با مرکز اطالعات مصاحبه

بيوتکنولوژي ايران عنوان کرد 

رات ناشي از تغيير موضوع خط

هاي اخير را مورد  اقليم در سال

توجه قرار داده است. در ساير 

کشورها نيز اين پديده بسيار 

جدي گرفته شده است و در حال 

حاضر در تمام مراکز پژوهشي 

زير نظر سازمان ملل متحد 

و  رويه محصوالت کشاورزي خواستار جلوگيري از واردات بي مظاهريدکتر داريوش 

واردات زيربنايي و هزينه شدن يارانه هاي بخش کشاورزي به فعاليت هاي توليدي 

 کشاورزي شد.

ها براي تربيت ريزي در دانشگاهبرنامه

ن هاي بدومحققان، خودداري از فعاليت

پشتيباني پژوهشي، اختصاص بودجه 

مناسب به بخش پژوهش، جدي گرفتن 

تغييرات اقليمي، بيابان زدايي، تشويق 

پژوهش و معافيت بخش خصوصي به 

مالياتي، تعريف و سر و سامان دادن به 

هاي وارداتي در بخش کشاورزي، تعرفه

ها، گسترش از بين بردن دالالن و وابسته

سازي آئين کسانارتباطات بين المللي، ي

هاي هــهاي حقوقي اساتيد رشتنامه

کشاورزي با ساير اساتيد و تعريف حرفه 

کشاورزي که تا به حال در ايران تعريف 

جدي و درستي از آن ارائه داده نشده 

است از موضوعاتي است که پرداختن به 

تواند آينده بخش کشاورزي را آنها مي

 کندتر روشن
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بخشي براي پژوهش در مورد گرمايش زمين وجود دارد. 

کشاورزي شکل گرفته  توان گفت رونسانس به تعبيري مي

جاي اينکه به فکر توليد  است يعني پژوهشگران به

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

نباتات   محصول توجه دارند. پژوهشگران زراعت و اصالح

در ايران نيز از اين موضوع 

مستثني نبوده و در 

هاي اخير خطر تاثير  سال

 تغيير اقليم را بر محصوالت

اند و  کشاورزي عنوان کرده

هاي  اين موضوع در پژوهش

ها نمود پيدا کرده است. محصول تحقيقات پژوهشگران  آن

شود. در اين جمع  صورت مقاالت در کنگره ارائه مي به

گيرد.  علمي نتايج تحقيقات مورد نقد و بررسي قرار مي

صورت قطعنامه،  نظر به نتايج اين جلسات بحث و تبادل

صه مقاالت، لوح فشرده، سايت انجمن و غيره کتابچه خال

گيرد. رسالت  در اختيار مخاطبين و مسئولين قرار مي

هاي علمي انتشار اين نتايج ارزشمند علمي و  اصلي انجمن

ها به گوش سياستگذاران و مسئولين است.  رساندن آن

اميد است در دو سال آينده تا برگزاري کنگره بعدي، اين 

گيري تخقيقات محققين  تاثير در جهتنتايج عالوه بر 

دکتر مسعود  ها نيز نمود پيدا کند. گيري صميمجوان، در ت

اي شاخص و نام آشنا در حوزه پژوهش و  اصفهاني چهره

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

چهار دوره عضويت در هيئت مديره انجمن زراعت و 

کنگره زراعت و اصالح اصالح نباتات و دبيري هشتمين 

نباتات کشور در سال بين المللي برنج در رشت را در 

 علوم رزومه پربار علمي خود دارد و سردبير مجله وزين

 

 . است زراعت و اصالح نباتات کشور 

دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات کشور پس 

وقفه با موفقيت به کار خود خاتمه  از سه روز فعاليت بي

اد. مراسم اختتاميه اين همايش به صورت باشکوهي با د

ها و پژوهشگران مراکز پژوهشي،  حضور اساتيد دانشگاه

دانشجويان و مسئوالن 

سياسي استان البرز برگزار 

شد. شايد قطعنامه اين کنگره 

هم که به تصويب حاضران 

آنچه البته "رسيد به مصداق 

 "به جايي نرسد فرياد است

توجهي وزير جهاد  هاي پيشين با بي ههم مانند قطعنام

کشاورزي و مديران وي و مسئولين ارشد نظام آموزش 

هاي بايگاني  عالي کشور مواجه شود و به جمع قطعنامه

شده در تاريخ بپيوندد. ضمن تقدير از مفاد اين قطعنامه 

که همچون گذشته نگاهي جامع به توسعه علمي کشور و 

تات داشته متن کامل توسعه علوم زراعت و اصالح نبا

 کند.  قطعنامه اين همايش را به شرح زير منتشر مي

 

هاي علمي انتشار اين منرسالت اصلي انج

ها به نتايج ارزشمند علمي و رساندن آن

 گوش سياستگذاران و مسئولين است.

 

ره هم که به تصويب شايد قطعنامه اين کنگ

آنچه البته به جايي "حاضران رسيد به مصداق 

هاي هم مانند قطعنامه "نرسد فرياد است

توجهي وزير جهاد کشاورزي و پيشين با بي

مديران وي و مسئولين ارشد نظام آموزش عالي 

هاي کشور مواجه شود و به جمع قطعنامه

 بايگاني شده در تاريخ بپيوندد.
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 درخواست شد قطعنامه دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايراندر

هاي آموزش  رعايت اصل شايسته ساالري در انتخاب و انتصاب مسئوالن مؤسسه

 عالي و پژوهشي کشور و در وزارت جهاد کشاورزي

 
هاي کنگره وجود ارسال قطعنامه وجه به اينکه بابا ت -9

ها جع ذيربط، در راستاي تحقق ديدگاههاي پيشين به مرا

و پيشنهادهاي ارايه شده اقدام مؤثري صورت نگرفته است 

کنگره دوازدهم، همچنان خواستار توجه اولياي امور در 

 2هاي پيشين است. از آن جمله، بند  تحقق مفاد قطعنامه

کنگره يازدهم در زمينه افزايش بي رويه واردات قطعنامه 

قطعنامه کنگره مزبور )بند  92محصوالت کشاورزي، بند 

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

هاي  حفاظت از مجموعه -2

جانوري )فون( و گياهي 

ر توارث گياهي )فلور(، ذخاي

گيري بهينه )ژرم پالسم(، بهره

از منابع طبيعي تجديد شونده، 

هاي  جلوگيري از تبديل عرصه

هاي زراعي بويژه اراضي  منابع طبيعي تغيير کاربري زمين

متعلق به واحدهاي آموزش عالي و پژوهشي در همه 

مناطق اقليمي کشور بايد مورد توجه خاص مسئوالن 

 اجرايي کشور قرار گيرد. 

هاي پژوهشي، آموزشي  ريزيها و برنامه  سياستگذاري -3

و اجرايي کشور بايد در جهت توجه ويژه به پديده تغيير 

تدوين شوند. تدوين و اجراي اقليم و نيز کشاورزي پايدار 

هاي اصالح و ايجاد ارقام به هاي پژوهشي در زمينهپروژه

هاي محيطي خشکي و کم آبي )با توجه به  تنش

 محدوديت منابع آبي کشور( باشد. 

هاي کشاورزي  هاي آموزشي دانشکده محتواي برنامه -4

هاي عملي  کشور در راستاي توجه بيشتر به آموزش

هاي چندجانبه  اصالح، و در اين زمينه افزايش همکاري

پژوهشي، واحدهاي صنعتي  هاي ها، مؤسسه بين دانشگاه

پيشرفته ضرورت دارد تا از اين رهگذر دانش آموختگان 

هاي الزم را براي اشتغال در  تهاي کشاورزي مهار رشته

واحدهاي آموزشي،  پژوهشي، 

اجرايي و بويژه توليدي پيدا 

 نمايند. 

رعايت اصل شايسته  -2

ساالري در انتخاب و انتصاب 

هاي آموزش عالي و پژوهشي کشور و در  مسئوالن مؤسسه

وزارت جهاد کشاورزي در همه سطوح همراه با ايجاد 

هاي  از هر گونه گرايشهاي امنيت شغلي بدور  زمينه

 سياسي مورد تأکيد است. 

ها، هاي چندجانبه بين دانشگاهافزايش همکاري

 هاي پژوهشي، واحدهاي صنعتي پيشرفتهمؤسسه

افزايش مهارت و ايجاد اشتغال براي  جهت

 آموختگان بخش کشاورزيدانـــــش

هاي امنيت شغلي بدور از هر گونه ايجاد زمينه

 هاي سياسي مورد تأکيد است.گرايش
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هاي الزم تمهيداتي اعمال شود تا  با ايجاد انگيزه -6

شان تنها در يك  ها فعاليت اعضاي هيأت علمي دانشگاه

واحد متمرکز و از تخصص آنان بهره گيري بيشينه به 

عمل آيد. به عبارتي بايد تمهيداتي فراهم شود تا چند 

 پروازي بسيار محدود و يا منتفي شود.پيشگي و استادان 

ژي و مهندسي ژنتيك  هاي نو به ويژه بيوتکنولو فناوري -7

هاي به زراعي و به  هاي مکمل ساير روش به عنوان فناوري

هاي اصالح  نژادي و به عنوان عامل تکميل کننده روش

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

هاي نو به ويژه استفاده از  اي فناوريه گيري از قابليت بهره

جهاد  راريخته بايد در دستور کار وزارتگياهان ت

هاي پيشين  کشاورزي قرار گيرد. اين موضوع در قطعنامه

هاي زراعت و اصالح  کنگره

نباتات بارها مورد تأکيد قرار 

گرفته است. رفع موانع مديريتي 

موجود بر سر راه توليد ملي 

و حمايت از محصوالت تراريخته 

 کار و سرمايه ايراني در اين حوزه مورد تاکيد است. 

هاي به عمل آمده، خالء حضور نيافتن  با وجود دعوت -1

هاي اجرايي وزارت جهاد کشاورزي به ويژه معاون  مقام

محترم تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي وزير در 

 برگزاري بزرگترين کنگره مرتبط با وظايف وزارت ياد شده

بسيار محسوس بوده و جامعه علمي زراعت و اصالح  

داند که  نباتات آن را دليل کم توجهي به محققاني مي

هاي علمي و پژوهشي آنان معرفي ارقام و  حاصل تالش

هاي افزايش توليدات  هايي است که پشتوانه يافته

کشاورزي و دستيابي به کشاورزي پايدار و خودکفايي 

 ي کشور به واردات و افزايشنياز نسبي و در نهايت بي

هاي وزارت  صادرات غيرنفتي است. شايسته است مقام 

جهاد کشاورزي در اين زمينه تجديد نظر نموده و اين 

ها را مشاوران علمي و فني خود به شمار  گونه تشکل

 آورند. 

هاي  هاي برقراري ارتباط بيشتر انجمن ايجاد زمينه -1

حقيقات و آموزش هاي کشاورزي، ت علمي با کميسيون

هاي تخصصي و  عالي مجلس شوراي اسالمي و تشکل

ها در  شود تا از توان علمي آن صنفي مربوط پيشنهاد مي

 تدوين قوانين مرتبط با بخش کشاورزي بهره گيري شود. 

خودداري از تصويب، تخصيص اعتبار و اجراي هر  -94

هاي  اي بدون داشتن پشتوانه گونه برنامه و طرح توسعه

حقيقاتي الزم مورد تأکيد بوده و در اين زمينه پيشنهاد ت

هاي اجرايي  شود بخش مي

کشور به جلب همکاري 

هاي علمي در انجام  تشکل

هاي الزم و طراحي  بررسي

هاي اجرايي مورد نظر  پروژه

 ملزم شوند.

فراهم کردن موجبات بهره گيري از دانش آموختگان  -99

ا و واحدهاي توليدي کشاورزي، استقرار آنان در روستاه

هاي عنوان هدايت کنندگان فني فعاليت بزرگ به

 ها موجب  اين گونه برنامه کشاورزي مورد تأکيد بوده،

زايي و کاهش بحران بيکاري دانش آموختگان اشتغال

کشاورزي شده و پشتوانه مناسبي براي افزايش توليد، 

 بهبود درآمد کشاورزان نيز خواهد شد. 

هاي روستايي )خدمات  و کيفي تعاونيگسترش کمي  -92

فني کشاورزي، توليد، عرضه و فروش محصوالت و 

 هاي صنفي هاي کشاورزي( و ديگر تشکل فرآورده

هاي نو به ويژه هاي فناوريگيري از قابليتبهره

استفاده از گياهان تراريخته بايد در دستور کار وزارت 

 جهاد کشاورزي قرار گيرد.
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کشاورزي رونق توليد، کاهش واسطه گري و امکان  

صادرات بيشتر را در پي خواهد داشت. فرهنگ سازي و 

 اعمال نظارت در اين زمينه مورد تأکيد است. 

هاي الزم در زمينه توصيف و تأليف  جام بررسيان -93

هاي کشاورزي و تدوين استانداردهاي الزم مي تواند  حرفه

از اشتغال افراد ناآشنا به کارهاي کشاورزي جلوگيري 

نمايد. اين مهم همراه با اعطاء تسهيالت بانکي مناسب 

هاي  موجب جذب بيشتر دانش آموختگان به فعاليت

 . توليدي نيز خواهد بود

شرکت کنندگان در کنگره ضمن سپاسگزاري از  – 94

هيأت مديره انجمن و دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج 

اي را  نمايد با اعمال تمهيدات الزم کميته پيشنهاد مي

ها کند. مسئول پيگيري تحقق مفاد قطعنامه

 

 پرسش از شما: پاسخ از ما
 

خته از هاي اين شماره در ارتباط با محصوالت ترايسوال

شده است، ضمن  دريافتخانم مهندس فريبا کجوري 

-ها و پاسخ به آنها را در ذيل ميتشکر از وي متن سوال

 خوانيم.

 ياضي پاسخ: دکتر بهزاد قره

 

آقاي دکتر من دانشجوي بيوتکنولوژي کشاورزي  .سالم

کردم که به  هستم. در مورد گياهان تراريخته تحقيق مي

م. چندين مطلب نيز از شما مطالب ضد و نقيضي برخورد

و دکتر ملبويي به عنوان طرفداران تراريخته خواندم که 

کنم به سواالتم  خواهش مي برايم سواالتي بوجود آمد.

 پاسخ دهيد.

برتر  فناورييك  مهندسي ژنتيكچرا با وجود اينکه -9

است اما تعداد کشورهاي اروپايي که طبعا بايد در اين 

شورهاي در حال توسعه کمتر مسائل پيشرو باشند از ک

هايي چون نووارتيس که  شود بخاطر شرکتاست گفته مي

کنند آيا پس از گذشت اين مدت  بروش سنتي کار مي

به رقابت منفي  فناوريبجاي دست يابي به اين 

 پردازند ؟ مي

هستند بعضا فقير  فناوريچرا کشورهايي که داراي اين -2

 و داراي جمعيت زياد هستند 

ديگر آيا از اين کشورها بعنوان بستري براي  بعبارت

آزمايش استفاده ميشود چون خواندم گياهي بعد از اين 

در صحراي آفريقا کشت شد قرار است  2447که در 

 در آمريکا کشت شود؟ 2492

از  2447شود با کشت اين محصوالت در سال گفته مي-3

اي کم شد از آن طرف نيز قضيه  ميزان گازهاي گلخانه

شود عنوان  اخ شدن اليه ازون که هر روز بدتر ميسور

 شود چگونه ؟ مي

با سرچ در مورد شرکت مونسانتو ليستي از تخلفات – 4

 خورد چرا؟ آن و اعتراضات مردمي به چشم مي

به  چرا رژيم صهيونيستي که از رسيدن دارو -2

کند محصوالت تراريخته در  ها جلوگيري مي فلسطيني

شوم به سواالتم  د؟ خوشحال ميده اختيارشان قرار مي

 .پاسخ دهيد. متشکرم

 

 پژوهشگر محترم سرکار خانم مهندس کجوري

 سالم عليکم. 
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از عالقمندي شما به مهندسي ژنتيك تشکر و قدرداني 

کنم. حق باشماست مخالفين مشروع و نامشروع مي

اند مهندسي ژنتيك آنقدر فضاي مجازي را غبارآلود کرده

مي و صحيح از دروغ و شايعه که تشخيص مطالب عل

چندان آسان نيست. به همين دليل اولين توصيه من به 

هاي علمي از اينترنت شما اين است که در انجام پژوهش

صرفا براي آغاز کار استفاده کنيد و به ويژه در جستجو 

استفاده  google scholarاز  google)سرچ( به جاي 

شده در مجالت کنيد و منحصرا مقاالت و مطالب منتشر 

هاي علمي پژوهشي معتبر و يا اطالعات رسمي سازمان

بين المللي مانند سازمان خوار وبار جهاني و سازمان 

ها مانند هاي نظارتي دولت بهداشت جهاني و يا سازمان

وزارت بهداشت ايران يا سازمان غذا و داروي آمريکا )اف. 

ري نشده و دي. اِ( را مورد استفاده قرار دهيد. مطالب داو

 غير رسمي منتشر شده در محيط مجازي فاقد اعتبار

کافي هستند و يا تشخيص  

مبنا صحيح يا کذب بودن و بي

بودن آن مطالب مستلزم اشراف 

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 

توانيد با مراجعه به ت و مياس

سايت 

www.biosafetysociety.ir  اطالعات الزم را دريافت

کنيد. اين انجمن داراي يك خبرنامه است که سرفصلي 

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

بهامات پاسخ داده سلسله مطالب به بسياري از اينگونه ا

شده است. عالوه بر خبرنامه ايمني زيستي، يك نشريه 

علمي ترويجي )مجله ايمني زيستي( و يك نشريه 

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

ها را نيز به شود که مطالعه آنسوي اين انجمن منتشر مي

به کنم کنم. اما در اينجا تالش ميجنابعالي توصيه مي

سواالت شما پاسخ دهم. اميدوارم چنانچه ابهامي باقي بود 

 بتوانم دوباره براي رفع آن تالش کنم.

برتر است  فناوريسوال اول: چرا با وجود اينکه اين يك 

اما تعداد کشورهاي اروپايي که طبعا بايد در اين مسائل 

پيشرو باشند از کشورهاي در حال توسعه کمتر است 

هايي چون نووارتيس که  ر شرکتشود بخاط گفته مي

 کنند آيا پس از گذشت اين مدت بروش سنتي کار مي

بجاي دست يابي به اين تکنولوژي به رقابت منفي  

 پردازند ؟ مي

پاسخ سوال اول: کشورهاي عضو اتحاديه اروپايي 

تا  24است. کل کشورهاي اروپايي حدود  22تعدادشان 

هستند. همه کشورهاي اروپايي 

نان که شما تصور ميهم آنچ

کنيد پيشرفته نيستند. در بين 

کشورها تعداد زيادي کشورهاي 

کوچك با جمعيت کم و ساختار 

پژوهشي بسيار ابتدايي قرار 

دارند. در مقابل، تعداد 

کشورهاي درحال توسعه 

است و  924تعدادشان بيش از 

برخي از آنها مانند برزيل، چين، 

حتي ايران داراي  هندوستان، فيليپين، کره جنوبي و

تري از اين هاي علمي و فناوري بسيار قويزيرساخت

اروپايي هستند. براي مثال آيا در اروپا  خرده کشورهاي 

کشورهاي بزرگي مثل اسپانيا، آلمان، هلند و اطريش از 

ترين کشورهاي اروپايي توليد کننده پيشرفته

 محصوالت تراريخته

 

 کارندمي را تراريخته محصوالت که ورهاييکش تعداد

 به اندکرده تصويب را آنها مصرف يا کشت رسما يا

 اندکرده منع يا نکرده تصويب را آنها که کشورهايي

.است بيشتر جهان ديگر هايقاره همه از اروپا در  

 

http://www.biosafetysociety.ir/
http://www.biosafetysociety.ir/
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نظر علمي و فناوري با يونان و کرواسي برابرند؟ بنابراين، 

ا بايد در اين کشورهاي اروپايي طبع"اصل اين فرض که 

اشتباه است. يعني ممکن است در  "مسائل پيشرو باشند

 ها باشند و ممکن است نباشند.  برخي فناوري

از سوي ديگر اگر آمريکاي شمالي را مستثني کنيم 

خواهيم ديد که از قضا نسبت تعداد کشورهايي که 

کارند يا رسما کشت يا مصرف محصوالت تراريخته را مي

اند به کشورهايي که آنها را تصويب ردهآنها را تصويب ک

هاي ديگر جهان اند در اروپا از همه قارهنکرده يا منع کرده

 بيشتر است. 

بنابراين با وجود محدود بودن تعداد کشورهاي اروپايي 

سهم کشورهايي که اين محصوالت را رسما کشت مي

کنند بسيار باالست. از کنند با کشورهايي که کشت نمي

گر با وجود اينکه تعداد کشورهاي عضو اتحاديه منظر دي

اروپايي حدود يك پانزدهم کل کشورهاي دنياست اما يك 

سوم اين کشورها در حال حاضر به کشت اين محصوالت 

يابيم مشغولند و با نگاهي به نام کشورهاي اروپايي درمي

ترين کشورهاي  که از قضا اين کشورها جزو پيشرفته

جمهوري آلمان، اسپانيا، پرتغال،  ند )،اروپايي هم هست

 چك، روماني و اسلواکي، هلند و سوئد(.

تعداد کشورهايي که  تعداد کشورها )الف( نام قاره

محصوالت تراريخته را کشت 

 کنند )ب(مي

 نسبت الف به ب )درصد(

 

کشور )آمريکا، کانادا،  2 کشور 23 آمريکاي شمالي

مکزيك، هندوراس و 

 کاستاريکا(

29 

کشور )کلمبيا، برزيل،  7 92 کاي التينامري

آرژانتين، شيلي، اوروگوئه، 

 پاراگوئه و بوليوي(

21 

کشور )چين، هندوستان،  2 41 آسيا

 پاکستان، ميانمار و فيليپين(

94 

 7 يك کشور )استراليا( 94 اقيانوسيه

کشور )آلمان، اسپانيا،  1 24 اروپا

هلند، سوئد، پرتغال، روماني، 

 هوري چك(اسلواکي و جم

96 

کشور )آفريقاي جنوبي،  3 26 آفريقا

 بورکينافاسو و مصر(

2/2 

نکته ديگري که بايد توجه شما را بدان جلب کنم اين 

است که اگر کشوري محصوالت تراريخته را کشت 

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

ده از هم به جز دو کشور که رسما مخالف کشت و استفا

محصوالت تراريخته هستند بقيه کشورها حتي آنهايي که 

اند اين محصوالت را کشت کنند رسما استفاده از نتوانسته
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محصوالت تراريخته را تصويب کرده و يکي از بزرگترين 

 مراکز مصرف سويا و ذرت تراريخته جهان هستند. 

با وجود موارد ياد شده مايلم اذعان کنم که استقبال از 

والت تراريخته در اروپا کمتر از آمريکا بوده است. محص

اين موضوع داليل مفصلي دارد که از حوصله اين نوشتار 

خارج است اما تنها به ذکر عناوين برخي از اين داليل 

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

 گذارم. ديگري وامي

آمريکا ريخته در چين و سازي محصوالت ترا تجاري -9

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

 شيوع بيماري جنون گاوي در انگلستان و بدبيني اروپائيان 

به دانشمنداني که تغذيه گاو با پروتئين با منشاي حيواني 

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

نوع اصوال افکار عمومي و به ويژه عوام نسبت به هر 

 اعتماد شدند. مشکوك و بي "دستکاري"

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

غذايي روبرو بوده و ساليانه مقادير هنگفتي را براي 

خريد محصول و وادار کردن کشاورز به برگرداندن 

همان محصول به زير خاك در همان مزرعه صرف مي

بتوانند به نوعي هايي که کند. به همين دليل از روش

کنند. کشت موجب کاهش توليد شوند حمايت مي

هاي بسياري از اروپاييان براي ارگانيك يکي از راه حل

نيل به اين منظور بوده است. البته توجه افراطي به 

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

اروپا )پس از رنسانس و مخالفت با کليساني قرون 

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

تاثير نبوده محصوالت تراريخته و مهندسي ژنتيك بي

 است. نوديسم )برهنه گرايي( در جامعه، اومانيسم

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

مرز آتئيسم( و رويکرد به محصوالت ارگانيك و 

ي يا گرايهاي متفاوتي از اين طبيعتطبيعي جلوه

طبيعت خدايي افراطي رايج در اروپاست. تلقي غلط 

و تلقي محصوالت ارگانيك  "طبيعي"عوام از تعريف 

به عنوان محصوالت طبيعي هم در اين وادي کم تاثير 

 نبوده است. 

از داليل ديگر استقبال کمتر اروپاييان به کشت 

هاي اقتصادي با آمريکا و محصوالت تراريخته رقابت

اردات محصوالت کشاورزي توسط اتحاديه تراز منفي و

دانيد اروپايي از کشورهاي آمريکايي است. چنانچه مي

کشورهاي اروپايي و آمريکايي همگي عضو سازمان 

 "دليل فني"توانند بدون  تجارت جهاني هستند و نمي

از واردات محصوالت کشورهاي عضو جلوگيري کنند 

ين ترتيب تنها شوند. به اوگرنه به دادگاه فراخوانده مي

است که  هاي اروپايي اين راه باقي مانده براي دولت

رويه محصوالت کشاورزي براي جلوگيري از ورود بي

که موجب نابودي کشاورزي گران قيمت در اروپا 

بيابد و اقامه کند. به اين ترتيب  "دليلي فني"شود  مي

ايجاد ذهنيت منفي عليه محصوالت تراريخته و 

تالش براي اثبات وجود برخي مهندسي ژنتيك و 

مخاطرات ولو احتمالي در مورد اين محصوالت همگي 

براي کنترل  "دليل فني"ترفندهايي براي تدارك 

شوند. در واقع اين  واردات به اين کشورها محسوب مي

يك جنگ اقتصادي است که در جاي ديگري به 

 تفصيل و با ارائه مستندات به آن خواهم پرداخت.

هستند  فناوريرا کشورهايي که داراي اين سوال دوم: چ

بعضا فقير و داراي جمعيت زياد هستند بعبارت ديگر آيا 
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ترين در حال حاضر آمريکا به عنوان پيشرفته

 64کشور جهان در عرصه کشاورزي بيش از 

ميليون هکتار از سطح زير کشت خود را به 

 کشت محصوالت تراريخته اختصاص داده است.

از اين کشورها بعنوان بستري براي آزمايش استفاده 

در  2447ميشود چون خواندم گياهي بعد از اين که در 

در آمريکا  2492صحراي آفريقا کشت شد قرار است 

 کشت شود؟

الف آنچه در سوال شما آمده است پاسخ سوال دوم: برخ

بيشتر محصوالت تراريخته تا امروز در کشورهاي پيشرفته 

توليد شده است. براي مثال در حال حاضر آمريکا به 

ترين کشور جهان در عرصه کشاورزي عنوان پيشرفته

ميليون هکتار از سطح زير کشت خود را به  64بيش از 

تقريبا هيچ کشت محصوالت تراريخته اختصاص داده و 

اي ندارد و سهم مهمي از محصول سوياي غير تراريخته

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 

داده بودند و به دليل انحصار آن 

کردند و مدعي ورهاي پيشرفته با آن مخالفت ميدر کش

پا و فقير جهان بودند اين فناوري به در کشاورزان خرده

مبناي ديگري هم که خورد. دليل مضحك و بيسوم نمي

کردند اين بود که مخالفين در اين شرايط اقامه مي

کشورهاي پيشرفته اين محصوالت را فقط براي صادرات 

کنند. در حال حاضر پوچي د ميبه کشورهاي فقير تولي

ها روشن شده است. اول اينکه با هردوي اين استدالل

رويکرد گسترده کشورهاي جهان سوم از کشورهاي 

اي چون چين و هندوستان و برزيل گرفته تا پيشرفته

کشورهاي ضعيف تري نظير مصر و پاکستان و حتي 

ميانمار و بورکينافاسو اين  کشورهاي بسيار کوچك مصر

کنند. به اين ترتيب اين کشت و مصرف ميمحصوالت را 

استدالل که اين فناوري به در کشورهاي درحال توسعه و 

خورد ديگر خريداري ندارد چون در کشورهاي فقير نمي

در حال توسعه هم کشاورزان همانند کشاورزان کشورهاي 

صنعتي براي کشت اين محصوالت اشتياق فراواني نشان 

اال که سودمندي اين محصوالت براي دهند. اما حمي

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 

ميليون هکتار محصول تراريخته در هريك از  22بيش از 

آن است،  کشور و مصرف داخلي و صادرات اين دو

کنند به دروغ مخالفين تالش مي

اينگونه وانمود کنند که اساسا 

اين محصوالت براي مصرف 

کشورهاي جهان سوم است و 

ها )براي مثال خود توليد کننده

ها( خودشان از اين آمريکايي

کنند و يا اين که آن گونه که در محصوالت استفاده نمي

ان سوم و فقير سوال شما آمده است آنها از کشورهاي جه

کنند. اين به عنوان بستري براي آزمايش استفاده مي

موضوع به هيچ عنوان واقعيت ندارد زيرا اگر کشوري مثل 

اش از آمريکا که تقريبا تمام سويا و بيشتر ذرت توليدي

نوع تراريخته است خودش محصول توليد خودش را 

مصرف نکند بايد محصول تراريخته خود را صادر و براي 

 324مصرف داخلي خودش )که با توجه به جمعيت 

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 
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هستند که کشور خود را به  کشورهاي صنعتي و پيشرفته

 9114هاي دور )دهه اند و از سالآزمايشگاه تبديل کرده

ميالدي( در کشور خودشان و در مزارع خودشان پژوهش 

هاي مهندسي ژنتيك و محصوالت تراريخته را انجام داده 

و پس از موفقيت و کشت صدها ميليون هکتاري و درآمد 

دهها ميليارد دالري از اين 

از محصول  روش قدري

توليدي و فناوري خود را 

به جهان و کشورهاي فقير 

اند. البته هم انتقال داده

اينکه يك آزمايش به دليل 

شرايط اقليمي و جغرافيايي 

يا با هدف مصرف در آن 

تواند و کشور فقير در همانجا مورد آزمايش قرار بگيرد نمي

هاي فناورينبايد به عنوان مستمسکي براي خيالبافي

راسانه قرار بگيرد که مثال اين محصوالت آنقدر ه

خطرناکند که اول بايد جهان سومي هاي فقير و سياه 

پوست از آن مصرف کنند تا اگر طوري نشدند بعدا 

کشورهاي پيشرفته هم از آن مصرف کنند. واقعيت امروز 

متاسفانه و صد متاسفانه کامال متفاوت با اين سناريوست. 

جهان سوم و فقير و مسئولين  در واقع اين کشورهاي

دانايي ستيز و فناوري هراس در کشورهاي جهان سوم 

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

بهتر "گويند: بيل مسئولين با چنين استداللي مياين ق

است اول کشورهاي پيشرفته و صنعتي خودشان از اين 

بعد از گذشت  فناوري استفاده کنند و بعد در صورتي که

زماني نسبتا طوالني حادثه خاصي اتفاق نيفتاد و ما 

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

بهره از دانش )و گاهي خريداري شده  اين مديران بي

دانند يا خود را به ناداني توسط صادر کنندگان( نمي

ي اند زيرا وقتي يك فناوري توسعه پيدا کرد و دارا زده

توان آن را به راحتي و به رايگان  صاحب شد ديگر نمي

بدست آورد. از طرف ديگر هر فناوري براي خودش عمر 

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

استفاده از به آن فناوري و 

آن، آنقدر به تاخير بيفتد که 

عمر فناوري به پايان رسيده 

باشد يا نزديك پايان خود 

شد و فناوري جديد و با

جايگزيني در حال ظهور 

باشد ديگر استفاده از آن 

فناوري مفهومي نخواهد 

کنند تا در داشت. امروزه کشورهاي پيشرفته تالش مي

رقابتي سهمگين و نفس گير حتي يك روز زودتر از رقبا 

به يك فناوري مهم و حياتي مانند مهندسي ژنتيك و 

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

آن خود خواهند کرد. آنگاه کشورهاي فقير و مورد اشاره 

اي نخواهند داشت تا عالوه بر خود محصول شما چاره

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

شجاعت مزارع خود را در اختيار آزمايشات محصوالت 

ايران امروز ما دچار اند بپردازند. متاسفانه تراريخته گذاشته

اي است. برخي مديران دانايي ستيزي که رد چنين بليه

ساله گذشته بر مسند بيوتکنولوژي به طور عام و  7دوره 

بيوتکنولوژي کشاورزي به طور خاص تکيه زدند با چنين 

هايي کار را به جايي کشاندند که واردات ساليانه استدالل

يخته از آمريکا و ارميليارد دالر محصوالت تر 2قريب به 

و پاراگوئه به راحتي امکان پذير باشد اما  برزيل و آرژانتين

به جز برنج تراريخته هيچ محصول تراريخته ديگري پايش 

در واقع اين کشورهاي جهان سوم و فقير و 

مسئولين دانايي ستيز و فناوري هراس در 

کشورهاي جهان سوم )حتي ايران( است که 

 است مانع رشد و توسعه آنها شده
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به مزارع ايرانيان باز نشده باشد. برنج تراريخته و داستان 

پژوهشگر توليد کننده آن )نگارنده( نيز درس عبرتي براي 

فناوري در کشور شده است که جوانان عالقمند به اين 

گذارم. البته شرح آن را هم به وقت مناسب ديگري وامي

در صحراي  2447اصل اين موضوعي که گياهي در سال 

آفريقا )؟( کشت شده بعدا قرار 

در آمريکا  2492است در سال 

کشت شود هم به احتمال قوي 

ابدا صحت ندارد و احتماال جزو 

همان شايعاتي است که 

ن دانايي ستيز و فناوري مخالفي

هراس جهان سومي ابداع کرده

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

 طور اختصاصي در اين مورد پاسخ خواهم داد.

 شود با کشت اين محصوالت در سال سوال سوم: گفته مي

اي کم شد از آن طرف نيز  از ميزان گازهاي گلخانه 2447

شود دن اليه ازون که هر روز بدتر ميقضيه سوراخ ش

 شود چگونه؟عنوان مي

اي داليل متعددي پاسخ سوال سوم: توليد گازهاي گلخانه

دارد. براي مثال توليد گاز متان رابطه مستقيمي با سطح 

زير کشت برنج دارد. يعني در يك منطقه هرچه سطح زير 

. شودکشت برنج زيادتر باشد گاز متان بيشتري توليد مي

حال شما تصور کنيد که اگر از هر هکتار دو تن محصول 

برنج برداشت کنيد براي توليد يك ميليون تن برنج به 

هزار هکتار زمين نياز خواهيد داشت. اما اگر چنانچه  244

 بتوانيد از هر هکتار سه تن محصول برداشت کنيد آنگاه به 

 967هزار هکتار زمين نياز خواهيد داشت و معادل  333

هزار هکتار از توليد گاز متان کاسته خواهد شد. از طرف 

ديگر توليد بيوماس و محصول بيشتر به تنهايي به مفهوم 

به عنوان يك گاز  (CO2)جذب بيشتر گاز کربنيك 

اي اصلي است. کشت محصوالت تراريخته تنها در گلخانه

ميليارد کيلوگرم گاز  91موجب کاهش  2494سال 

ن ميليو 1عادل حذف حدود ه است که مکربنيك شد

هاست. اين موضوع به اين مفهوم نيست  ل از جادهاتومبي

که منابع ديگر توليد گاز کربينك 

هاي مخرب برخي  مانند فعاليت

کارخانجات آالينده، استفاده بيش 

هاي انرژي فسيلي  از حد از حامل

)نفت( متوقف شده باشد. بنا براين 

وجود ندارد که در عين  مغايرتي

اي )به  هاي گلخانهزايش گازاف

فرض صحت(، کشت محصوالت تراريخته موجب کاهش 

 اي بشوند. گازهاي گلخانه

با سرچ در مورد شرکت مونسانتو ليستي از سوال چهارم: 

 خورد چرا؟ تخلفات آن و اعتراضات مردمي به چشم مي

پاسخ سوال چهارم: من وکيل مدافع مونسانتو نيستم. 

يتي و بزرگ براي تصرف بازار هاي چند مل اصوال شرکت

ممکن است به هر روش مشروع و نامشروع ديگري دست 

هاست که ضمن بهره برداري از  بزنند. اين وظيفه دولت

ها )که گاهي ثروتمندتر و  توانمندي هر کدام از اين شرکت

هاي کوچك و بزرك هم هستند(  مقتدرتر از برخي دولت

د کنند. اينکه چرا آنها را ملزم به اجراي قوانين ملي خو

تواند ارتباطي با موضوع کند نمي يك شرکت تخلف مي

مهندسي ژنتيك داشته باشد. يك مسلمان، يك مسيحي، 

يك عرب، يك شرکت بزرگ، يك شرکت ايراني، يك 

، يك فرد دانشجو يا يك NGOسازمان مردم نهاد يا 

 استاد همه و همه ممکن است تخلف کنند و مورد اعتراض

ر ميليارد دال 2واردات ساليانه قريب به 

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
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رار بگيرند که به طور بديهي بايد دادگاه به مردم هم ق 

تخلفات آنها رسيدگي کند. بخشي از اين دعواهاي حقوقي 

کنند به عنوان ها عليه يکديگر اقامه ميهم که شرکت

هاي بزرگ تجاري جهاني جزئي از رفتاتر پيچيده کارتل

ها رسوا کردن يکديگر و هدف است. يکي از اهداف شرکت

هاست. يعني شرکتي بر بر سر شکايتديگر معامله کردن 

کند و سپس براي پس عليه شرکت ديگر اقامه دعوي مي

 گيرد. کند و امتياز ميگرفتن آن دعوي معامله مي

به  سوال پنجم: چرا رژيم صهيونيستي که از رسيدن دارو

کند محصوالت تراريخته در  ها جلوگيري مي فلسطيني

 دهد؟  اختيارشان قرار مي

 ونيستي منفورترين رژيمرژيم صهي

در جهان است. اين رژيم منفور 

کنون موفق به کشت محصوالت تا

تراريخته نشده است. البته با وجود 

مقاالت علمي پيشرفته و 

چشمگير، به دليل ساختار کامال 

انزواطلبانه اين رژيم و عدم تبعيت 

آن از هيچ يك از مجامع 

مورد از آن  المللي اطالعات رسمي چنداني هم در اين بين

کشور بيرون نيامده است. قطعا اصل خبر مندرج در سوال 

شما فاقد صحت است. يعني رژيمي که خودش محصوالت 

تواند براي فلسطينيان  کند چگونه مي تراريخته توليد نمي

خوب محصول تراريخته بدهد؟ اگر اين کار را بکند که 

رحم اين رژيم است. است و مغاير طبيعت وحشي و بي

ر محصول تراريخته به مردم رساندن بد است؟ بر اساس مگ

هاي متعدد جمهوري اسالمي  گزارشات رسمي و پروژه

ايران و کشورهاي زيادي محصول تراريخته به مردم 

دهند. آيا اين بد است؟ خيلي هم خوب است  خودشان مي

اما به شزط آنکه توليد داخلي آن نيز تسهيل شود و توليد 

رويه کاالي مصرفي ترجيح داده شود.  ملي به واردات بي

کند و  رژيم صهيونيستي هرگز به فلسطينيان رحم نمي

دهد.  هرگز به آنها محصوالت تراريخته و غيرتراريخته نمي

اينکه خود فلسطينيان تصميم بگيرند مانند جمهوري 

اسالمي ايران از آمريکا، کانادا، 

آرژانتين و برزيل محصول 

بخرند که تقريبا همگي 

راريخته هستند يا از کشوري ت

مثل روسيه بخرند که محصول 

غير تراريخته دارند بحث 

 متفاوتي است.  

اميدوارم بخشي از ابهامات 

هاي بيشتر يا برطرف شده باشند. در صورت وجود سوال

ايجاد ابهام جديد در پاسخ تقديمي باز هم در خدمت 

 خواهم بود. با تقديم احترام: قره ياضي

رژيمي که خودش محصوالت تراريخته توليد 

تواند براي فلسطينيان کند چگونه مينمي

بدهد؟ اگر اين کار را بکند که محصول تراريخته 

رحم اين خوب است و مغاير طبيعت وحشي و بي

 رژيم است
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 شدیادمان با

 فراخوانی فراروی طبیعت
 کهريزياکبر آقچهنگارنده: علي

بينم و در پي ها و دردهاي تنت را و براي التيام آنها خود را کافي نميشنوم زخماما امروز من مي بينم و مي

هايي هستم تا تو را به گرمي به آغوش گيرند براي پاسداشت آنچه خدايم براي فراخواني براي فرود دست

ها دردهاي من آفريده چرا که امروز من مديون ديروز توست و من در پي آنم براي فرداي تو که فرمان التيام

 صادر کنم براي فرمانروايي هميشگي تو
هاي درختان برايم سهمگين و حتي آواز و نغمه پرندگان با ديروز تفاوت بسيار داشت. سايهم طبيعت گذاشتگام که در 

ي طبيعت که پيوسته مشتاق شنيدارش بودم ديگر هواي آن روزها را نداشت. چشمه سارها و شکسته، گويي موسيقي ترکيب

ها کنار جويبارها....در لحظه بارش باران آرام نبود. حالي براي سرايش ترانه باز باران با ترانهخنکاي روحبخشش دلچسب و دل

، شکستي که شايد تنها خن از دلشکستگي و شکست داشتنبود. احساس بر آن بود زمين آوايي دارد، واي!! اين آوا نشان و س

شکسپير توانايي ترسيم آن را داشت. با خود گفتم خدايا چه کرديم!! امروز با ديروز بسيار متفاوت بود. تا ديروز آدمي نسخه 

است و من  ترينناآرام ،کرد و امروز نسخه ناآرامي که آدمي براي طبيعت پيچيدهآرامش خويش را در طبيعت جستجو مي

هاي طبيعت زندگي آيا نه اينکه در رگبرگ ام. براستي تفسير و تصوير چيست؟هبراي جستجوي آرامش گام در دل او گذاشت

هايي براي ما دارد...پس بشتاب وقت نفس کشيدن، وقت خدايي شدن، وقت وقف کردن جريان دارد و اين زندگي ارمغان

ه باري تعالي دستور به سير در آن همراه با تامل براي يافتن سيرت و صورتي خويش براي اين جريان مقدس است که پيوست

 گهربار سفارش کرده براي تماشا....که باشيم تا در شگفتاي شگفتيهاي آفريدگار!! 

ت کمال در خود تکراري زيبا ود براي تماشا و درس آموزي به جهر خبراي رسيدن به کمال همان کمالي که طبيعت پيوسته د

با اعمال آگاهانه و ناآگاهانه سخت آزرده و از همين آزردگي است که  که معلم کمال و اخالق ماست امروز . آري طبيعتدارد

نگرد تا با دست و انديشه و حسي مهربان به سويش بشتابيم براي آرامش و اين نيست مگر به هستي با نگاه نا آرام به ما مي

روز براي ما محبت و نوشتن را آموخت و امروز همان عشق را بايد براي طبيعت  معلم بر خود نگريم همان معلمي که اولين

 )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 

بينم و در پي فراخواني ها و دردهاي تنت را و براي التيام آنها خود را کافي نميزخمشنوم . اما امروز من مي بينم و ميبشناسم

هايي هستم تا تو را به گرمي به آغوش گيرند براي پاسداشت آنچه خدايم براي التيام دردهاي من آفريده چرا براي فرود دست

ها صادر کنم براي فرمانروايي هميشگي تو... تا فرو انکه امروز من مديون ديروز توست و من در پي آنم براي فرداي تو که فرم

 به سوي خدايم پيوسته گشوده شود. ها در دامن تودستان از تو دور شوند براي آنکه دست
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 آمار مربوط به قطب های علمی کشور

هاي علم و فناوري و مراکز رشد از هاي علمي، پاركقطب

اساسي بسترهاي خلق فناوري و جوابگويي به نيازهاي 

هاي علمي که که انجمن هستندحال و آينده کشور 

صي ـمتشکل از نخبگان دانشگاهي در يك حوزه تخص

توانند در ايجاد و همکاري با اينگونه مراکز ، ميهستند

آمار مرتيط با علمي نقش بسزايي ايفا کنند. بنابراين 

هاي مقتضي در زير برداريها جهت بهرهاينگونه فعاليت

 آمده است.

 9314 9311 9311 9314 عنوان شاخص رديف

 264 233 292 921 هاي علمي کشورانجمن تعداد 9

 932 993 993 14 هاي علمي کشورتعدادقطب 2

 211 79 294 366 موسسات پژوهشي داراي مجوز )اصولي، قطعي، آزمايشي( 3

 IISI 2213 97476 91323 39431تعدادمقاالت نمايه شده ايراني در مجالت  4
جهان  در پايگاه استنادي علوم تعدادمقاالت نمايه شده ايراني 2

 اسالم

94434 96233 99626 99349 

 697 221 316 912 پژوهشي-تعداد نشريات علمي 6

 11 14 71 22 ترويجي-تعداد نشريات علمي 7

 34 21 26 94 تعداد پارکهاي علم و فناوري 1

 993 11 11 42 تعداد مراکز رشد 1

داد واحدهاي فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهاي علم و تع 94

 فناوري

673 9112 2961  

تعداد فناوران شاغل در واحدهاي فناور مراکز رشد و پارکهاي  99

 علم و فناوري

3313 99122 96931  

 2412 2212 6411 3434 تعداد اختراعات ثبت شده در ايران 92

 ٪4/9 ٪1/4 ٪3/4 يادرصد سهم ايران در توليد علم دن 93

    GDP 67/4از  R & Dسهم  94
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 اولين همايش ملي فرصت هاي سواحل مکران
 

 فراخوان مقاله
ياي 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. در

 ضور دردرياي عمان يك گنج است ؛ يك ذخيره است.عمان ساحل درياي عمان و ح

مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا                                                                                                                            

6/1/9317 

 

 

مي را در توسعه اقتصادي و ارتقاء جايگاه سياسي و برخورداري از نعمت دريا و سواحل مناسب، نقش مه

. براين اساس و باتوجه به تحوالت محيطي منطقه و جهان کنددفاعي يك کشور در نظام بين الملل، ايفا مي

ويژه و و همچنين موقعيت خاص ژئوپليتيکي جمهوري اسالمي ايران، سواحل جنوب شرقي کشور ازجايگاه 

 ممتازي برخوردار است.

به مسئولين کشوري و لشکري « مدّ ظله العالي»تدابير ابالغي مقام معظم رهبري ستاي اجراي فرامين و دررا

مبني بر لزوم توجه بيش از پيش به سواحل جنوب شرقي کشور، فراهم نمودن بسترهاي الزم جهت تحقق 

توانمندي هاي  ها و اوامر گهربار معظم له، تبيين نقش اين سواحل در ارتقاء قدرت ملي، شناسايي قابليت

ارهاي به فعليت درآوردن اين فرصت ها و اتخاذ راهکهدف  کشور با حساس اين منطقه راهبردي موجود در

در نظر دارد با همکاري ، نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران اجرايي مؤثرتر در اين خصوص

» ، هاي ذي ربطانتظامي و ساير نهادهي و ، ارگان هاي نظاما و سازمان هاي کشوري، دانشگاه ههاوزارتخانه

را در اسفند ماه سال جاري و با دو رويکرد علمي و اجرايي «  اولين همايش ملي فرصت هاي سواحل مکّران

 .کنددر اين منطقه برگزار 
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 محورهاي همايش
 واکاوي تدابير مقام معظم رهبري درخصوص توسعه سواحل جنوب شرقي کشور-9

 مقام معظم رهبري درخصوص اهميت دريا،لزوم حضور دردرياهاي آزاد وتوسعه دريا محور واکاوي تدابير-2

 توليدملي، حمايت ازکاروسرمايه ايراني -3

 اقتدار ملي)فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي وامنيت( -4

 منابع انساني، فرصت هاي آموزشي و پژوهشي و علوم دريايي -2

 ) نفت وانرژي، کشاورزي، صنايع غذايي، شيالت، صنايع دارويي وغيره(منابع طبيعي و صنايع وابسته  -6

 آمايش سرزميني وپدافند غيرعامل -7

 صنايع دريايي -1

 سواحل، بنادر و حمل ونقل -1

 نيروي دريايي راهبردي -94

 پيشينه تاريخي، ميراث فرهنگي و گردشگري -99

 محيط زيست -92

مند دعوت به عمل مي آيد تا يافته هاي حاصل از تحقيقات علمي ازکليه صاحب نظران و پژوهشگران عالقه 

 وتجربي خود را در قالب مقاالتي با رعايت  نکات ذيل به دبيرخانه همايش ارسال نمايند:

  9319مهلت ارسال  چکيده مقاالت: پايان مهرماه 

ست الکترونيکي، شماره کلمه و شامل عنوان، نام و نام خانوادگي ، آدرس پ 224چکيده مقاله : حداکثر در 

 تماس

  9319مهلت ارسال اصل مقاالت ) پس از تائيد چکيده(: پايان آبان ماه 

صورت گرفته و پس از اعالم مقاالت منتخب در  9319ارزيابي نهايي مقاالت واصله حداکثر تا پايان دي ماه 

 زي اهداء خواهد شد.، در مجموعه مقاالت همايش چاپ شده و به صاحبان مقاالت برتر جواي9319بهمن 
 -ستادنيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران -خيابان نيروي دريايي -ميدان رسالت -آدرس دبيرخانه همايش: تهران

 -9122، صندوق پستي  73142267، پيام گير و نمابر 77224444دفتر پژوهش هاي نظري ومطالعات راهبردي، تلفن 
 Makoran1391@cmu.ac.irپست الکترونيك :  96762
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 ارتباط با ما

 کنند منتشر نشريه اين در را مقاله يا و گزارش خبر، شامل زيستي ايمني با مرتبط مطالب مايلند که عالقمنداني کليه از

 کنند. ارسال زيستيايمني انجمن دبيرخانه الکترونيك پست آدرس به Wordمطالب خود را به صورت فايل  شوددعوت مي

ت. اس آزاد مطالب ويراستاري در نشريه چاپ، صورت در و نبوده هاآن قطعي چاپ منزله به طالبم ارسال است بديهي

 پست يا و هاتلفن طريق از بيشتر اطالعات براي توانندمي هستند نشريه اين در آگهي ارائه به مايل که عزيزاني همچنين

 بذل از امتنان و قدرداني ضمن ايران زيستي منياي انجمن دبيرخانهکنند.  حاصل تماس انجمن دبيرخانه با الکترونيك

 و تکميل جهت اظهارنظر و پيشنهاد انتقاد، هرگونه از گرامي، خوانندگان و نظرانصاحب پژوهان،دانش اساتيد، کليه توجه

 به الزاماً نشريه اين در مطالب درج است، ذکر شايان .نمود خواهد استقبال آن بعدي هايشماره در مجموعه اين تصحيح

 .نيست ايران زيستي ايمني انجمن سوي از محترم نويسنده ديدگاه قبول يا رد معني

 41922919717 ن:تلف 

 44214372 :تلفکس 

 انجمن سايت آدرس:www.biosafetysociety.ir  

 الکترونيك پست آدرس:biosafetysocietyofiran@gmail.com   

 هـمراجع انجمن سايت به توانيدمي نيز مربوطه فرم ريافتد ودر انجمن ايمني زيستي  عضويت نحوه از آگاهي جهت

و نيازي  است كالکتروني تـپس و سايت قـطري از و ـالکترونيک ويتـعض تـثب مراحل هـکلي که تـاس ذکر شايان د.ـکني

 .به مراجعه حضوري وجود ندارد
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