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 ایران زیستي ایمني ه انجمن علمينوماهانشریه د

  1931ماهآبان ، نوزدهمشماره  ،چهارم سال

(استاد دانشگاه تهران امیدی منصور)دکتر  وقتی جهان مسطح شد شما کجا بودید؟: سرمقاله 

 پژوهشی و علمی-ترویجی ایمنی زیستی موفق به کسب رتبه اول در بین نشریات علمی-مجله علمی-

 جی علوم زیستی شدتروی

برگزاری نشست تخصصی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی در ایران و ژاپن با حضور دکتر کازو واتانابه 

اشتغال، صادرات و کاهش واردات توسعه فناوری، صنعت، غدغه کشور: تولیدات علمی کاربردیمهمترین د 

 ز وضعیت و فشارهای فعلیهای علمی در عبور ا بر نقش برجسته انجمن دکتر احمدی نژادتاکید 

 های توخالی و قابل پیش بینی استمرار وعده 

های علمی برای ادامه خدمت به کشور را پایانی نیست آمادگی انجمن 

  های نو سازی برای مبارزه با توسعه فناوری هزار دالر اعتبار بین المللی، متوجه بستر 057سرنوشت 

 کنند زی هوا را کنترل میهای گا های منگنیت آالینده نانوکاتالیست 

کشتن گربه سان کمیاب در /چشم محیط زیست تا ابد خواهد سوخت

 حضور رئیس محیط زیست

ها بیوتیک به آنتی  در مقاومت مقاله: عوامل ژنتیک و غیر ژنتیک 

 :ششمین اجالس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی مصاحبه اختصاصی

 کارتاهنا

یش ملی بیوانفورماتیکگزارش ویژه: برگزاری چهارمین هما 

ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران همایش هشتمین اولین فراخوان 
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 ایران زیستیایمنی میلعه انجمن نشریه دوماهان

  9329ماه آبان ،نوزدهم شماره ،چهارم سال

 ـــــــــــــــــــــــــ ـــ 

 ایران زیستیایمنی انجمن :امتیاز صاحب

 یاضیقره بهزاد :مدیرمسئول

 فهیمدخت مختاری: سردبیر

 : زهرا آقچه کهریزیمدیر اجرایی

 سیما،لقخخوش اعظمنیر تحریریه: هیئت اعضای

 اخدا،ن بابک مختاری، فهیمدخت نیا،امیدی اسکندر

، زهرا زادهعالم عباس پناهی،شریعت عنایتی مهران

 آقچه کهریزی

 زهرا آقچه کهریزیصفحه آرایی و تنظیم: 

 کهن نشر چاپ:

 و قدردانی ضمن ایرانزیستی ایمنی انجمن دبیرخانه

 پژوهان،دانش د،ـاساتی کلیه توجه بذل از امتنان

 انتقاد، هـهرگون از گرامی، دگانـخوانن و صاحبنظران

 این یحـتصح و تکمیل تـر جهـنظ اظهار و پیشنهاد

 د.ـکنمی استقبال آن بعدی هایدر شماره مجموعه

 الزاماً هـنشری این مطالب در درج است، شایان ذکر

 سوی از محترم نویسنده دیدگاه قبول یا رد معنی به

 .نیست انجمن این

  

 ميلعنشریه دوماهانه انجمن 

 ایران زیستي ایمني 
  نوزدهم شماره چهارم، سال
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 سرمقاله

 ا کجا بودید؟وقتی جهان مسطح شد شم

 دکتر منصور امیدی استاد دانشگاه تهران

 
هیئت  077تعداد  4411بعد از جنگ جهاني دوم در سال 

 Bretton)وودز تنکشور جهان در بره 11نمایندگي از 

Woods) ی برای آینده جهان گرد هم ریزجهت برنامه

های مختلف حاصل آن کنفرانس ایجاد سیستمآمدند. 

المللي پول و انک جهاني، صندوق بینجهاني از جمله ب

با ها بعدها بود. این سیستمها و تجارت گات تعرفه

یعني  کامل شد.  NAFTهای دیگر ازجمله  پیمان

شود و ریزی در جهان چندین دهه زودتر انجام مي برنامه

های درحال حاضر نیز جهان در حال تدوین برنامه

راستا در این  و بعد از آن است. 0707های  سال

های زیستي نوین و از جمله تولید گیاهان و  فناوری

در یک قرن  ای دارند.جانوران تراریخته جایگاه ویژه

/. درجه سانتیگراد افزایش 8گذشته دمای کره زمین حدود 

های آینده این روند با سرعت یافته است و در دهه

غییر اقلیم و ، تادامه خواهد داشت. این تغییر دمابیشتری 

ای را در های عمدهجابجایيبال آن تغییرات و بدن

ها و مراکز فعلي تمدن جهاني در پي خواهد  هزیستگا

داشت که عمدتا در مناطق خشک  و کم آب جهان رخ 

های فعلي در آینده به مناطق هد. بسیاری از زیستگاهمي

زی تبدیل خواهد شد. غیرقابل زیست یا مناطق سخت

 ای زیادی از کشور ایران درهخاورمیانه و از جمله بخش

شود ي باعث ميتغییر شرایط محیط این مناطق قرار دارد.

شرایط فعلي در این مناطق هایي که در  که بسیاری از گونه

کنند از این مناطق حذف شوند. در هر صورت  زیست مي

زماني  که به هر دلیلي شرایط زیستگاه تغییر کند تغییر 

  .هم اجتناب ناپذیر است "زیست"

 طبق محاسبات ارهینوس سوئدی با دو برابر شدن مقدار 

CO2  درجه سانتي گراد  0مین در اتمسفر، دمای کره ز

در   CO2در حال حاضر میزان تجمع  .یابد افزایش مي

در  ppm  087% یعني از  17اتمسفر زمین نزدیک به 

در سال  ppm  780پیش از دوران صنعتي به حدود  

 درطول هشتصد کهصورتيدر ستافزایش یافته ا 0774

ای جو زمین تغییر  گلخانههزار سال غلظت گازهای 

. وقتي انسان طي یکصد سال میزان چندان نداشته است

CO2   موجود در جو را آنچنان تغییر دهد که در هشتصد

هزار سال قبل رخ نداده است باید با همین سرعت 

شرایط  وشدت نیز بتواند خود و موجودات دیگر را با این

رشد جمعیت هم که  .وقف دهد یا تغییر مکان دهد

های صورته داستاني قدیمي است و از دوسه قرن پیش ب

مختلف چنگال فقر و تهیدستي خود را به انسان نشان 

دهند تا داده است. همه این موارد دست به دست هم مي

 تا کنندصورتي مشخص ه گیری دانش بشری را بجهت
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ط جدید و اقلیم جدید نیز از طبیعت قادر باشند در شرای

 بهروری مناسبي داشته باشد. 

پنج خطر کلیدی را عامل   UCLA  جارد دیاموند از

که زیان خود برانگیخته شده   داندها ميفروپاشي تمدن

، تغییر اقلیم هازیست محیطي و آسیب در اکوسیستم

بر مشکالت زیست ، و نوع واکنش جامعه در برانامطلوب

حال سوال مخالف این است که  اند. از آن جملهمحیطي 

شود. با توجه  های جدید مي عواملي باعث رشد تمدن چه

، عالوه بر تغییرات اقلیم جهاني به اینکه درکشورما

های زیست محیطي فراوان و جبران ناپذیری را نیز آسیب

توان با خود باعث آن بوده و هستیم، چگونه ميریم که دا

 و مواجه شد. همین موضوع است کهرشرایط سخت پیش

 دهد.ها ميهای زیستي و تراریختهای فناوریجایگاه ویژه 

سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در جهان از سال 

میلیون  407 هکتار به میلیون 0/4از   0740تا سال  4441

این رابطه کشورهایي که در . هکتار افزایش یافته است

اند سعي بر لي برنامه داشتههای فعها قبل برای دههسال

گسترش و نهادینه کردن تولید و استفاده از این 

که  –چون در شرایط زیستي جدید . محصوالت را دارند

و با  –تر استناطق بین استوا و قطب سختبرای م

جمعیت بیشتر و سطح رفاه باالتر باید بتوان در واحد 

های  عملکرد باالتری داشت، باید بتوان در اقلیم سطح

، باید بتوان مصرف تر هم به محصول دست یافتسخت

سازها را به حداقل رساند و باید بتوان سهم بیشتری آلوده

از دانش جهاني برای پایداری اقلیم، جمعیت و زیستگاه 

 را بدست آورد.   

، موجودات و صوالتاز طرف دیگر استفاده از این مح

عدم  آمدهای خاص خود را نیز دارد کهها  پيروش

گیر جامعه ای را گریبانها  مسائل عمدهتوجه به آن

 خواهد کرد. 

ها رسد گسترش تولید و استفاده از تراریختهبه نظر مي

مرحله مهمي است که باید در کشور نهادینه شود و در 

های ویژه در جهت گسترش گذاریپي آن توجه به قانون

ای ایگاه ویژهتواند جگونه جانوران و گیاهان ميتولید این

  به کشور در سطح منطقه بدهد.

برای مواجهه با چنین شرایطي و امکان استفاده از شرایط 

ها و علوم جدید تا چه  تکنولوژیمحیطي جدید زیست

میزان در کشورما نهادینه و قابل استفاده شده است و به 

علوم جدیدی  چه میزان در زندگي ما تأثیرگذار است؟

و نانو تکنولوژی چه جایگاهي در  مانند بیوتکنولوژی

ت حیواناچه گیاهان و  وت در کشور ما دارند؟تولید ثر

چه محصوالت  ایم؟ تراریخته ژنتیکي را تولید کرده

از ژرم  در سبد غذایي ما وارد شده است؟ ای تراریخته

های جانوری و گیاهي موثر در پالسم کشور کدام ژن

قوانین و مقرراتي  ایم؟ چهتولید ثروت را به ثبت رسانده

ایم را برای تولید گیاهان وجانوران تراریخته نهادینه کرده

  و چه سهمي از تولید جهاني را داریم؟

 "جهان مسطح"توماس فریدمن در کتاب خود با عنوان  

وقتي "که  کننداین پرسش را مطرح مي 0771در سال 

فریدمن کلمه مسطح  "جهان مسطح شد شما کجا بودید؟

ساده برای هم تراز شدن عرصه ای نوان استعارهرا به ع

حال . بردبازی جهاني در تجارت و اقتصاد به کار مي

جدید های و فناوریسوال اینجاست که در تقسیم دانش 

های زیستي و  وران تاریخي و تاثیر گذار فناوریو در د

تر شده ها ما کجا هستیم؟ اکنون جهان مسطحتراریخته

در آینده، باید اکنون در آن حضور است و برای موفقیت 
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های ایران عمدتا نابود در چند دهه آینده جنگل داشت.

ها در کشور  بخش اعظمي از مراتع و زیستگاه .شده است

 ،دستاوردهای علمي در زیست فناوری .از بین رفته است

مواد و منابع  ذخایرنانوتکنولوژی و علم مواد تقاضا برای 

در چنین شرایطي به  .دهندر ميمختلف را تحت تاثیر قرا

رسد کشاورزی ارگانیک جایگاهي داشته باشد. نظر نمي

 اهمیت تراریختهگیاهان و حیوانات در این شرایط شاید 

  بتواند با تغییرات اقلیمي و خاصي یافته باشند و 

 

 

 

 

 

فراموشمان نشود حدود دوازده .  دن مقابله کنآ پیامدهای

 هزار سال پیش اولین

داسه ) "هالل حاصلخیز"انسان در منطقه های تمدن

دجله  –بارور( که در بر گیرنده چهار رود بزرگ جهان 

است و بخشي از ایران را نیز  فرات، سند، اردن و نیل

رسد که در نظر ميه شود بوجود آمده است و بشامل مي

انگیز این مهد چند دهه آینده نوادگان ما شاهد مرگ غم

 ایم.یا ما برای آن زمان اندیشیدهتمدن جهان باشند. آ

 

 منصور امیدی

 4744پاییز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (44)شماره شهریور  تصحیح نام نویسنده سرمقاله شماره پیشین نشریه

، با عنوان 44ماه  در شهریور هیجدهم قاله شمارهرساند، سرمبدینوسیله به اطالع خوانندگان محترم مي

به قلم مدیر مسوول نشریه بوده که به اشتباه نام آقای دکتر کسری  "موازی بردارهای افزایي هم"

اصفهاني، عضو هیئت علمي پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتیک و زیست فناوری، به عنوان نویسنده آن 

ایران ضمن تصحیح این موضوع، از خوانندگان  ي زیستيایمن انجمن درج شده بود. نشریه دوماهانه 

 کند. خواهي ميمحترم و ایشان عذر
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 اخبار 

 ترویجی ایمنی زیستی موفق به کسب رتبه اول -مجله علمی

 ترویجی علوم زیستی شد-پژوهشی و علمی-در بین نشریات علمی

 

ای علمي ترویجي است که  زیستي، نشریهمجله ایمني 

شود. هدف  یران منتشر مياتوسط انجمن ایمني زیستي 

اصلي این مجله اطالع رساني و نشر دانش روز ایمني 

های ترویجي، آموزشي، مروری،  زیستي و چاپ مقاله

 برهای ایمني زیستي است.  پژوهشي و تحلیلي در زمینه

 جهان علوم استنادی پایگاه توسط شده منتشر آمار اساس

 ثیرتا ضریب مورد در علوم وزارت به وابسته اسالم

 -ميعل مجله ٬ایران در شده نمایه فارسي نشریات

موفق به  040/7 با ضریب تاثیر ترویجي ایمني زیستي

کسب رتبه اول در بین تمام نشریات علمي ترویجي ایران 

پژوهشي و علمي -و رتبه اول در بین تمام نشریات علمي

و پزشکي و  ترویجي حوزه علوم زیستي )کشاورزی

سي و غیره( و رتبه هشتم در محیط زیست و زیست شنا

بین تمام نشریات علمي پژوهشي و علمي ترویجي کشور 

 دیگری شده شناخته و قدیمي بسیار شده است. نشریات

 علمي رتبه بودن دارا وجود با که دارند وجود نیز

 باالی های رتبه در قرن نیم به قریب انتشار و پژوهشي

 ترویجي -لميبا توجه به اینکه نشریه ع .دارند قرار 077

 ٬ایمني زیستي یک نشریه نو پا با سابقه پنج ساله است

 رقمي سه های رتبه مقابل در ای رتبه چنین کسب

 باالتر و ساله چهل سابقه با پژوهشي-علمي های مجله

 .است توجه قابل بسیار

یاضي سردبیر و مدیر مسئول این نشریه در  دکتر بهزاد قره

همترین ویژگي این م"مورد موفقیت این نشریه گفت: 

ای به  های کشور رشته دستاورد اینست که ما در دانشگاه

نام ایمني زیستي نداریم و به همین دلیل این نشریه عالوه 

ی علمي را  کند یک حوزه بر اینکه به تولید علم کمک مي

ی دانشگاهي را در  تعریف کرده و جای خالي یک رشته

دیگر این بین متخصصین امر پر کرده است. از طرف 

نشریه مخاطب خوبي هم در بین مسئولین و نمایندگان 

محترم مجلس دارد به همین دلیل هم هست که دکتر 

قدم لطفي نه تنها در طي هفت سال  عباس صاحب

دار  فناوری را عهده گذشته که ریاست ستاد توسعه زیست

بوده حمایتي از این نشریه نکرده است بلکه درصدد است 

با امکانات دولتي دقیقا با همین نام منتشر ای را  که نشریه

 دکــــــتر  کند که البته جلوی این کار گرفته خواهد شد.

را ما مرهون تالش دانشمندان  دستاوردیاضي این  قره

، اعضای محترم خته عضو انجمن ایمني زیستي ایرانفرهی

 ".دانستهیئت تحریریه و سرکار خانم مهندس کهک 

 مقاالت خود در زمینه ایمني زیستي، توانند  عالقمندان مي

موضوعات مرتبط را به آدرس مهندسي ژنتیک و 

 نامه به آدرس فصل الکترونیک

 j.biosafety.s@gmail.com  کنند. ارسال 
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برگزاری نشست تخصصی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی در 

 ایران و ژاپن 

مهندسي ژنتیک و ایمني زیستي در "نشست تخصصي 

 Kazua Watanabeبا حضور پروفسور  "یرانژاپن و ا

و متخصصان مهندسي ژنتیک و ایمني زیستي کشور در 

 40الي  41ساعت  4744آذز ماه سال  01روز یکشنبه 

 برگزار خواهد شد.

و در پایان به  بوده به صورت رایگانحضور در این نشست 

 ،به مهر انجمن ایمني زیستي گواهي معتبرکنندگان شرکت 

و مرکز اطالعات بیوتکنولوژی کشور اعطا تکنولوژی انجمن بیو

 . خواهد شد

از اعضای محترم انجمن ایمني زیستي و انجمن 

شود تا با حضور خود این  بیوتکنولوژی دعوت مي

 را را پربارتر کنند. و تخصصي نشست علمي

پرفسور واتانابه یکي از متخصصان مهندسي ژنتیک و 

ید بزرگ دانشگاه ایمني زیستي کشور ژاپن و از اسات

تسوکوبا ژاپن است. دکتر واتانابه همچنین معاونت 

دانشجویان بین المللي دانشگاه  تسوکوبا ژاپن را بر عهده 

، های کارنل آمریکا وی در حال حاضر با دانشگاه دارد.

موسسه تحقیقات ژنتیکي کشور ایتالیا و دانشگاه 

   .واکایامای ژاپن نیز همکاری دارد
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ن دغدغه کشور: تولیدات علمی کاربردی ٰ توسعه مهمتری

 اشتغال، صادرات و کاهش وارداتصنعت،فناوری، 

 تهیه و تنظیم: زهرا کهریزی

ای به روسای  های علمي کشور طي نامه کمیسیون انجمن

کشور ایران  0744های علمي ابراز داشت در سال  انجمن

 41 موفق به کسب رتبه اول تولید علم در منطقه و رتبه

در جهان شده است. دکتر مرتضي براری ضمن ابراز 

جر نخرسندی از این جایگاه تولیدات علمي کاربردی و م

به توسعه فناوری، صنعت، اشتغال، صادرات و کاهش 

را مهمترین دغدغه کشور واردات )تجاری سازی علم( 

های علمي کشور در  عنوان کرد. رئیس کمیسیون انجمن

درخواست کرد تا این علمي کشور  های از انجمناین نامه 

ها مورد توجه قرار  در هیئت مدیره انجمنرا مساله مهم 

ها در حوزه تخصصي خود  انجمنهر کدام از و  دهند

تالش کنند تا تناسب تولیدات علمي منجر به تولید 

 فناوری و محصول شود. دکتر براری توسعه ارتباط 

 

یت جمعیت صنعت و دانشگاه و همچنین استفاده از ظرف

 این امر دانست.ایراني را الزمه 

گفتني است که پیش نویس قانون توسعه و تقویت ارتباط 

، دانشگاه و دولت توسط وزارت علوم تهیه شده صنعت

ماده است که در آن  44این پیش نویس دارای  است.

ها و موسسات  های اجرایي، دانشگاه وظایف دستگاه

ین پیش نویس تعریف شده است. بر اساس اپژوهشي 

درصد از  0های اجرایي موظف اند حداقل  کلیه دستگاه

های  درآمد عملیاتي خود را جهت انجام فعالیت

تحقیقاتي، توسعه و تجاری سازی فناوری هزینه کنند که 

درصد از این میزان باید از طریق انعقاد  07حداقل 

ها و موسسات پژوهشي خارج از  قرارداد با دانشگاه

 طه انجام شود.دستگاه مربو

 

 جهدارو با فناوری باال درآینده/هشدار نسبت به افت تولیدات علمي پزشکي با کاهش بود47رونمایي از

دارو و واکسن ساخت  47معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از رونمایي به گزارش خبرگزاری مهر 

 .ای نزدیک خبر دادمتخصصان ایراني با فناوری باال در آینده

وی در خصوص بودجه  .جي هستنددرصد نمونه خار 07درصد و حداقل  87دکتر مصطفي قانعي اظهار کرد: قیمت این داروها، حداکثر 

ها دارد. این درحالیست که فناوری و تحقیقات پزشکي گفت: متاسفانه آنچه که تا کنون اعالم شده حکایت از کاهش شدید بودجه

بنابراین شوند؛ ها، دو ساله بسته ميهای علوم پزشکي و مراکز تحقیقاتي، روند یکساله ندارند و بسیاری از پروژهها در دانشگاهپژوهش

توان آغاز شود به معني انجام تعهدات سال گذشته است و بدین ترتیب، هیچ کار جدیدی را نميای که به بخش پژوهش داده ميبودجه

های بعد، آثار ناشي از افت علمي را در این حوزه به خاطر کاهش بودجه : این احتمال قوی وجود دارد که در سالقانعي هشدار داد. کرد

معاون تحقیقات و فناوری وزیر  .ای هم از آن منتشر نخواهد شدناخواه مقالهشیم؛ زیرا وقتي طرح تحقیقاتي تصویب نشود، خواهداشته با

 .بهداشت اظهار امیدواری کرد که حرکت خوب و موثر وزارت بهداشت در جهت خودکفایي دارو، با کاهش بودجه تحقیقاتي متوقف نشود
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های  بر نقش برجسته انجمن دکتر احمدی نژادتاکید 

 علمی در عبور از وضعیت و فشارهای فعلی

صبح روز   به گزارش مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران،

نژاد با نمایندگان و  دکتر احمدی ماهسه شنبه دوم آبان 

های علمي کشور مالقات کرد.  روسای جمعي از انجمن

بنا به درخواست انجمن جهاني شدن که  یدارداین در 

های علمي وزارت علوم  نمایندگان انجمن، تنظیم شده بود

و وزارت بهداشت و وزرای مربوطه، معاون علم و 

فناوری رئیس جمهور و برخي از پیشکسوتان و 

 های ماندگار علم و ادب ایران حضورداشتند. چهره

دکتر احمدی نژاد پس از استماع 

های  یندگان انجمنسخنان نما

اظهارات  علمي گفت: آنچه که از

ها در  اعضای برخي از انجمن

ها و مسائل  ارتباط با توانمندی

ها برداشت نمودم این بود  انجمن

ها به عنوان مراجع  که، انجمن

علمي کشور باید در تدوین و 

ها و  معرفي استانداردها کمک کرده و در قضاوت

های کالن کشور  ا و پروژهه ها در مورد برنامه ارزیابي

های علمي در  مشارکت مستمر داشته باشند. انجمن

کنند.  المللي نقش ارزشمندی ایفا مي ارتباطات بین

 همچنین در مورد ارائه و پیگیری

ها اظهار داشتند که اگر الزم  برخي پیشنهادات انجمن 

ای توسط هیئت دولت  ای آیین نامه است در زمینه

ردی وجود دارد که باید برای آن تصویب شود، یا موا

توانند طرح و پیشنهاد  ها مي قانون تدوین شود، انجمن

خود را به هیئت دولت ارائه دهند تا مطرح شود و به 

 نتیجه برسد. 

های علمي، بنا  در تأیید نقش غیرقابل چشم پوشي انجمن

به اظهار دکتر احمدی نژاد، عبور از وضعیت و فشارهای 

متر مستلزم کار علمي است که بدون فعلي با هزینه ک

 ها امکان پذیر نیست.  کمک انجمن

المللي  ها در مطالعات بین وی درمورد نقش انجمن

جهاني شدن، گفت که تحقق مطالبات فطری انسان نظیر و

عدالت، عزت، عظمت و 

کرامت و اشراف علمي بر 

هستي، فقط در گرو جهاني 

شدن است. جهاني شدن از 

سي و با موضع قدرت سیا

ها و تخریب  هجوم به فرهنگ

ها و کالً هر  ها و اصالت سنت

حرکتي که مبتني بر فطرت 

الهي و در جهت شکوفایي بشر نباشد، پایدار نبوده و 

محکوم به شکست است. در شرایط حاضر، توان مردمي 

باید به نیازها پاسخ دهد و مسلماً دولت ظرفیت 

تواند  د ولي ميها را ندار پاسخگویي به همه نیازمندی

ها هموار کند.  ها را برای به جاده افتادن توان راه

های علمي بهترین محمل برای استفاده از توان  انجمن

ها،  مردم است و در صورت هم افزایي توان انجمن

 نهایت است و دولت باید از  شود که بي ظرفیتي حاصل مي

وی افزود: مهمترین عامل در  این ظرفیت استفاده کند.
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تعیین سطح کشور در جهان خود ما هستیم و خودباوری 

شود که سطح مورد نظر بسرعت در  ما باعث مي

مان قرار گیرد. باید در هر بخش باالترین قله  دسترس

ممکن را هدف بگیریم و اگر خودمان را باور کنیم، زمان 

توانیم  هم در اختیار ما خواهد بود، و به این ترتیب مي

سال انجام شده، در  07ن در عرض کاری را که در جها

سال انجام دهیم. مجرای آزاد شدن  47تا  0عرض 

های انساني موجود ارتباطات علمي و فرهنگي  انرژی

هایي که دارند، بهتر و  ها با وجود پتانسیل است و انجمن

توانند این ارتباط را برقرار  بیش از هر نهاد دیگری مي

ارتباط با چند کنند. اعضای هر انجمن با برقراری 

متخصص رده باال در سطح جهان پتانسیل نامحدودی 

 های دولتي امکان یک از سازمان کنند که در هیچ فراهم مي

به گزارش مرکز اطالعات بیوتکنولوژی  پذیر نیست. 

نژاد نمایندگان چند  ایران، قبل از سخنان دکتر احمدی

و انجمن  انجمن علمي از جمله انجمن ایمني زیستي

مطالبي را ارائه کردند که نشان دهنده عدم  کنولوژیبیوت

ها و عدم استفاده از  ترسیم جایگاه مناسب برای انجمن

 ها تا امروز بوده است توان آن

 

 هاي توخالي و قابل پیش بیني استمرار وعده
 

در اجالسي با عنوان  بهمن ماه  40 سال گذشته در تاریخ

ن و چین با حضور مهندسي ژنتیک و ایمني زیستي در ایرا

پروفسور دکتر شو از چین آقای دکتر مرشدی که در سال 

با وعده تصویب آیین نامه اجرایي قانون ایمني  4788

زیستي بر سر کار آمده بود طي سخنراني مبسوطي گفت: 

آیین نامه اجرایي ایمني زیستي تا دو سه روز آینده از 

 .  سوی رئیس جمهور ابالغ خواهد شد

ضي رئیس انجمن ایمني زیستي که در همان دکتر قره یا

ین وعده جلسه ریاست پانل را عهده دار بود بالفاصله به ا

تجربگي دکتر مرشدی واکنش  ناشي از ندانم کاری و بي

مورد مجوز  4000نشان داده و گفت: کشور چین 

 یدرهاسازی محصوالت تراریخته را صادر کرده و شا

جرایي برای قانون یین نامه اآحتي عاجز از نوشتن یک 

ده که هیچ؛ تا پایان هست. وی ادامه داد: تا دو سه روز آین

نامه اجرایي این قانون ابالغ نخواهد شد!  سال هم آیین

سال دیگر از این ماجرا  اکنون و پس از گذشت یک

 ها برخي مدیران میاني که مسئولیتمعلوم شده است که 

ندارند دست از کنند بنا  را به عنوان پلکان ترقي تلقي مي

فناوری هراسي و از هم مهمتر قانون  ،دانایي ستیزی

گریزی بردارند. سوال اینجاست که چرا نمایندگان محترم 

مجلس در این وادی سکوت اختیار کرده و قوانیني را که 

به زحمت و با صرف وقت و هزینه گزافي به تصویب 

دارند؟ مسئول عقب ماندگي کشور  رسد را پاس نمي مي

امنیت غذایي و ، مهندسي ژنتیک٬ ني زیستيمیحوزه ادر 

توسعه علمي در این رشته جز رئیس ستاد توسعه 

بیوتکنولوژی کشور؛ معاون علم و فناوری و معاونین وی 

 و سازمان حفاظت از محیط زیست کیست؟
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هاي علمي براي ادامه خدمت به كشور  آمادگي انجمن

 را پایاني نیست

 ریزیتهیه و تنظیم: زهرا که

مصاحبه با مرکز  در یکرئیس انجمن ایمني زیستي ایران 

سازی و ناشایسته عدم کادر اطالعات بیوتکنولوژی

مهمترین  محیط زیست را از ساالری در مدیریت سازمان

یاضي از  عنوان کرد. دکتر قره سازماناین های  چالش

ریاست این سازمان در حال حاضر و در دوره قبل اینکه 

ین ارتباط تحصیلي و سابقه و آشنایي با فاقد کوچکتر

ابراز تاسف کرد و  اند مسائل اساسي محیط زیست بوده

های علمي در  های سال در انجمن به عنوان فردی که سال

نمره   یستي و ایمني زیستي فعالیت داشتهزحوزه تنوع 

رئیس انجمن  قبولي به کارنامه آقای محمدی زاده نداد.

ناشایسته ساالری و عدم  رایمني زیستي با تاکید ب

صالحیت مدیریتي در سازمان حفاظت محیط زیست 

اگر مدیریت ارشد در سازمان حفاظت محیط  گفت

کارنابلد و دانایي ستیز و فناوری  ،زیست سیاسي کار

ولو  مشکالتهراس باشد آنگاه چگونه قادر خواهد بود 

هایي اساسي که  تا چه رسد به چالش حل کندکوچک را 

آنها باید از خشک شدن قسمت اعظم بزرگترین در صدر 

دریاچه کشورمان و به دنبال آن به راه افتادن غبار نمک و 

احتمال الزام به مهاجرت دسته جمعي ساکنان پیرامون این 

را زاده  آقای محمدییاضي  دکتر قرهدریاچه را نام برد. 

اقدامات خود وی خوب است مخاطب قرارداده و گفت 

نه مردم منطقه  ،را برای مردم نتایج آن در این زمینه و

که این فاجعه زیست  بلکه تمام ایرانیان توضیح دهد چرا

وی داشته باشد. هم آثار فرا ملي حتي تواند  محیطي مي

پدیده ریزگردها که به بخش جدایي ناپذیر زندگي افزود 

امروز مساحت عظیمي از کشورمان تبدیل شده است هم 

های آقای محمدی زاده  برنامه رسد جایي در به نظر مي

رئیس انجمن ایمني زیستي ایران گفت: نداشته باشد. 

مرگ تدریجي حیاط وحش و  ٬کاهش تنوع زیستي

تدبیری سازمان در جلوگیری از وقوع فاجعه حیاط  بي

لنگ ایراني یا سوسن کاهش تعداد یوزپ بهوحش 

تعرض به  ،تبدیل اراضي ،جنگلزدایي گسترده، چلچراغ

رویه سموم شیمیایي دفع  لي و توسعه مصرف بيمنابع م

آفات نباتي به ندرت مورد اعتراض این مدیر ارشد دولت 

ها و حاشیه  دهم قرار گرفته است. اما حاشیه سازی

های آقای محمدی زاده در سازمان بسیار زیاد  پردازی

 است. 

علت سوء مدیریت در سازمان حفاظت از محیط  وی

بدون توجه به ن مدیران زیست را عمدتا انتخاب ای

تخصص و شایستگي از وزارت امور خارجه و وزارت 

فاقد که نوعا  دانستعلوم و وزارت جهاد کشاورزی 

مندی به محیط زیست  دلبستگي و عرق بخشي و عالقه

در حوزه رئیس انجمن ایمني زیستي عنوان کرد اند.  بوده

پژوهشي هم همیشه شورای پژوهشي این سازمان و مدیر 
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پژوهشي آن به عنوان یک منبع مالي به اعتبارات کالن کل 

اند بدون آنکه پروژه اساسي  پژوهشي سازمان توجه داشته

 . در خور ذکری را ارائه کرده باشند

زاده  یاضي به عنوان حرف آخر از آقای محمدی  دکتر قره

به جای ستیز با دانشمندان کشور به فکر جلب خواست 

توسعه محیط زیست  همکاری آنها برای حفاظت و

که دوره مدیریت در این سازمان رو به  دکشورمان باش

های علمي برای ادامه  است اما آمادگي انجمناتمام 

 خدمت به کشور را پایاني نیست!

جهت دریافت متن کامل مصاحبه به سایت آفتاب مراجعه 

کنید.

  

هزار دالر اعتبار بین المللي، متوجه  057سرنوشت 

 هاي نو ي مبارزه با توسعه فناوريسازي برا بستر

 

های الحاقي  از پروتکلتوانمند سازی ایمني زیستي پروژه 

به گفته معاون محیط کنوانسیون تنوع زیستي است که 

با همکاری طبیعي سازمان محیط زیست این پروژه 

سازمان ملل متحد مراحل تدوین خود را در دو سال 

در قبال این  های مسئول سازمان. گذشته طي کرده است

 های جهاد سازمان محیط زیست، وزارتخانه ،پروتکل

های صنعتي و تولیدی  ، بهداشت و کلیه دستگاهکشاورزی

 .و تجاری هستند

یاضي در مصاحبه خود با مرکز اطالعات  دکتر قره 

کاری سازمان   از ندانم کاریاین پروژه را بیوتکنولوژی 

ن یکي از مدیرا. وی از انتصاب عنوان کردمحیط زیست 

ی ایمني زیستي کشور به مدیریت پروژه  سابق و با تجربه

توانمند سازی اجرای پروتکل ایمني زیستي کارتاهنا برای 

 دومین بار و بلکهو عزل وی بازهم برای بار دومین 

داستان از این گفت. بر طبق اظهارات وی سومین بار  

هزار دالر از سوی  007ای به ارزش  قرار است که پروژه

محیط زیست سازمان ملل متحد با مدیریت آقای  برنامه

 47صنعتي تهیه شد و در اواخر سال محمد حسین دکتر 

این پروژه به امضای برنامه یاد شده رسید اما در این 

مرحله که بخشي از این پول به تهران رسیده است دکتر 

مرشدی خود را به عنوان مدیر پروژه معرفي کرده و 

به مقر برنامه فارسي آن پروژه  متاسفانه با ارسال نسخه

محیط زیست سازمان ملل متحد و دبیرخانه پروتکل 

که به امضای آقای محمدی زاده ایمني زیستي کارتاهنا 

رسیده است یک اقدام غیر متعارف و حاکي از ندانم 

کاری دیگری نیز در دفتر اعمال آقای رئیس ثبت شده 

ر صنعتي است. اکنون با دستور مهندس محمدی زاده دکت

از مصدر این پروژه کنار زده شده تا راه هزینه کرد این 

اعتبار خارج از شمول محاسبات عمومي هموارتر شود. 

اکنون نگراني جامعه علمي ذیربط بیش از سرنوشت این 

سازی برای  هزار دالر اعتبار بین المللي، متوجه بستر 007

اعتبارات  های نو با استفاده از این مبارزه با توسعه فناوری

 است. 
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هاي گازي هوا را  هاي منگنیت آالینده نانوکاتالیست

 کنند کنترل مي

 

پژوهشگران دانشگاه تبریز و مازندران با تهیه 

های منگنیت با ساختار اسپینلي به روش  نانوکاتالیست

شناسایي خواص فیزیکوشیمیایي  ژل خود احتراقي و -سل

ی حذف ترکیبات آلي آنها، توانستند به فعالیت مناسبي برا

ها  فرار آالینده هوا دست پیدا کنند. این نانوکاتالیست

های گازی خروجي از صنایع  توانند در کنترل آالینده مي

شیمیایي، پتروشیمي و اگزوز خودروها مورد استفاده قرار 

زیادی برای توسعه  های پژوهشتاکنون  .گیرند

ته است. ها برای کنترل آلودگي هوا صورت گرف کاتالیست

در این پژوهش سعي شده است تا با توسعه 

های منگنیتي با ساختارهای ویژه )ساختار  کاتالیست

اسپینلي( آنها را برای فرآیند اکسایش کاتالیستي ترکیبات 

ها دارای  آلي فرّار مورد استفاده قرار دهند. این کاتالیست

فعالیت باال و همچنین پایداری حرارتي باالیي هستند، اما 

ها دارای سطح ویژه پاییني  در مقایسه با سایر کاتالیست

هستند و استفاده مناسب از آنها نیازمند باالبردن این سطح 

 .ویژه است

این کار پژوهشي بوسیله سیدعلي حسیني، دکتر داریوش  

ساالری و دکتر علیقلي نیایي از دانشگاه تبریز با مشاوره 

صورت گرفته  دکترسید رضا نبوی از دانشگاه مازندران

 است. در پژوهش صورت گرفته، برخي از ترکیبات 

های منگنیت با ساختاراسپینلي به روش  نانوکاتالیست

ژل خود احتراقي تهیه شدند و خصوصیات -سل

های مختلف  ها با تکنیک فیزیکوشیمیایي نانوکاتالیست

 .شناسایي قرار گرفتند مورد 

ن کاتالیستي ایفعالیت  به گزارش ستاد توسعه فناوری نانو

های  ار که از آالیندهترکیبات در حذف ترکیبات آلي فر

روند، بررسي شد که فعالیت کاتالیستي  هوا بشمار مي

خوبي را برای حذف این ترکیبات نشان دادند. 

انجام گرفته  گوناگوني مراحل در پژوهش این تحقیقات

است که در برخي از این مراحل مشارکت مراکز 

ست و دانشگاهي دنیا نظیر مرکز مطالعات تحقیقات کاتالی

ایتالیا، دانشگاه موناش استرالیا و  (ISMN) مواد نانو

اسپانیا را در کنار  (CSIC) مؤسسه کاتالیست و پتروشیمي

 . نتایج هر کدام از مراحل نیز در مجالته استخود داشت

معتبر دنیا به چاپ رسیده است. اما در این کار سعي  

های سنتز نانوذرات به  تفاده از روشکه با اس شده است

روش سل ژل خود احتراقي، نانو اکسید اسپینلي با سطح 

تا قابل استفاده در فرایند اکسایش  شودویژه باال را تهیه 

 .ترکیبات آلي فرّار باشند

این تیم تحقیقاتي با استفاده از نتایج کارهای تحقیقاتي  

 گر اقدام به قبلي خود در مراحل قبلي و بررسي منابع دی
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. به کردندهای منگنیتي با ساختار نانو  طراحي اسپینل

منظور دستیابي به سطح ویژه باال، روش سل ژل خود 

ها را  احتراقي برای سنتز نانوذرات انتخاب و کاتالیست

 های پراش اشعه ایکس سپس با استفاده از تکنیک وتهیه 

(XRD)  لي و اسپکتروسکوپي مادون قرمز ساختار اسپین

  های ها اثبات شده و با استفاده از تکنیک کاتالیست

SEM ،BET، UV-Vis-DRS و TPR  خصوصیات

شده ها بررسي  فیزیکوشیمیایي و احیاپذیری کاتالیست

های حذف ترکیبات آلي  . برای بررسي توانایياست

های  ها، فعالیت کاتالیستي نانواسپینل نانوکاتالیست  وسیله به

سایش کاتالیستي ترکیبات آلي فرار اکسنتزی در فرایند 

   د.بررسي شدن

دست آمده در این تحقیقات با نتایج تحقیقات  نتایج به 

 برخي از محققان دیگر مقایسه شدند که نتایج مطلوب و

رضایت بخشي حاصل شده است. همچنین در این  

تحقیقات ارتباط فعالیت کاتالیستي و خصوصیات 

 .و تشریح شدفیزیکوشیمیایي کاتالیست بررسي 

های  ، کاتالیستها پژوهشاین مرحله از  نتیجهدر  

های مطرح در  نانواسپینلي منگنیتي به عنوان کاتالیست

زمینه کاهش انتشار ترکیبات آلي فرّار از نتایج این کار 

 تحقیقاتي توسعه و خواص آن بهبود یافتند. البته باید به 

در مرحله این مطلب نیز اشاره کرد که این پژوهش هنوز 

تر شدن  تحقیقاتي است که با تحقیقات بیشتر و تکمیل

 .تری حاصل خواهد شد تحقیقات، نتایج امیدوارکننده

های  های این طرح در کنار نانوکاتالیست نوکاتالیست نا 

اکسیدهای مختلط با ساختار اسپینلي برای کاربردهای 

های خروجي از صنایع  محیطي نظیر کنترل آالینده زیست

توانند مطرح  یایي، پتروشیمیایي و اگزوز خودروها ميشیم

های مناسبي برای  باشند و به عنوان جایگزین

شدن آنها های فلزات نجیب، قابلیت تجاری  کاتالیست

  مجله نتایج این کار تحقیقاتي در ت.دور از انتظار نیس

Ceramics International   مارچ 0شماره  ، 78جلد ،

توانند متن این  عالقمندان ميمنتشر شده است.  0740

همین شماره  4114الي  4100مقاله را در صفحات 

 کنند.مشاهده 
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 بهترین دانشمند جوان حفاظت از حیات وحش

 

برای ، 2702در سال « کاپالن –رابینویتز »جایزه  

 اولین بار به یک جوان ایرانی رسید

 

کا به در امری« پانترا»این جایزه که هر سال توسط موسسه 

ینه حفاظت از گربه یکي از کارشناسان جوان فعال در زم

شود، امسال به محمد صادق فرهادی نیا، از  سانان اهدا مي

 .رسید« انجمن یوزپلنگ ایراني»موسسان 

موسسه پانترا از  توسط 0770این جایزه که از سال 

شود، هر سال به تنها یک نفر از سرتاسر  آمریکا اهدا مي

های زیادی در  سال بوده و فعالیت 17تر از دنیا که جوان

ه سانان انجام داده است، اعطا زمینه حفاظت از گرب

 .شود مي

گان این جایزه در وب سایت موسسه پانترا درباره برند

این افراد معموال نماینده نسل آتي "نویسد:  خود مي

دانشمندان، متخصصین امور حفاظتي، سیاست گذاران، 

اني هستند که کمک کننده برای طراحان و سیاستمدار

سانان هستند. این افراد به  تضمین آینده حفاظت از گربه

ی خستگي ناپذیری انجام داده و ها ای مؤثر، تالش شیوه

 ."دهند تا گربه سانان حفاظت شوند مي

  مسئولیت بررسي این جایزه برعهده گروهي از برترین

 های مختلف به متصصان حیات وحش دنیا از سازمان

است و از همین رو، « اتحادیه جهاني حفاظت»خصوص 

های زیادی  ان مختلفي از سراسر جهان که تالشمتخصص

اند، برای دریافت آن  زمینه حفاظت از گربه سانان کرده در

 .شوند کاندیدا مي

جایزه سال گذشته این موسسه را یکي از استادان دانشگاه 

است که یک آکسفورد دریافت کرده بود و این اولین بار 

از غرب آسیا برنده این جایزه  کارشناس از ایران و

 .شود مي

نیز موفق به دریافت جایزه  0774فرهادی نیا در سال 

با عنوان « بهترین دانشمند جوان حفاظت از حیات وحش»

 .شده بود« طبیعت برای آینده»

 فرهادی نیا کارشناس ارشد تنوع زیستي از دانشگاه تهران 

 این به عنوان مشاور پروژه بین المللي است که پیش از

  د.زپلنگ آسیایي مشغول به فعالیت بوحفاظت از یو 
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 به گزارش سبزپرس، موفقیت این کارشناس ایراني نشان 

 

 دهنده آن است که کارشناسان جوان و مستقل ایراني از

اعتبار باالیي در مجامع بین المللي حفاظت از محیط  

ن هستند و اعتبار ای زیست و حیات وحش برخوردار

های علمي موثری بین  کارشناسان باعث برقراری ارتباط

مجامع جهاني و مراکز علمي پژوهشي مستقل و دولتي 

 .ایران شده است

موسسه و سازمان غیردولتي  07در حال حاضر دستکم 

از حیات وحش در ایران  مستقل فعال در زمینه حفاظت

موزشي مشغول های پژوهشي، تحقیقاتي و آ به فعالیت

سال تاسیس  17را جوانان زیر هستند که تمامي آنها 

 های علمي در حوزه اند و بخش عظیمي از فعالیت کرده

 .شود ها انجام مي حیات وحش ایران توسط این سازمان

 

و از سوی دیگر چشم 

محیط زیست تا ابد 

 خواهد سوخت

تصاویری از کشته شدن یک پلنگ ایراني در ارتفاعات 

گلوله یک مرد  0منطقه پشتکوه ممسني فارس با شلیک 

روستایي که حکایت از قطعه قطعه شدن حیوان کشته 

 شده با تبر داشته و ظاهرا فرجام ماجرا، چیزی بهتر از به 

آتش کشیده شدن این قطعات نبوده است. تصاویری تلخ 

خون حیواني نادر که ظاهرا شکارچي از الشه غرق به 

قصد داشته دم آن را برای یادگاری از تنش جدا کرده و 

باقي بدن را به آتشي بسپارد که دودش ممکن است چشم 

 محیط زیست کشور را تا ابد بسوزاند!

 و ناگوارتر از آن

کشتن گربه سان کمیاب 

در حضور رئیس محیط 

 زیست

ي به یک شهروند ساني وحش  گربه در خبرها خواندیم

 شود که کند. ماجرا از اینجا شروع مي حمله ميدماوندی 

بانان  اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان و محیط

کوه سفید برای بررسي موضوع راهي محل حادثه شده و 

ماجرا و  تشخیص دهند« پلنگ»ان ذکر شده را س گربه

در حین ، فارس گزارش که بهشود  مي تر زماني عجیب

بررسي، پلنگ عصباني)!( به عباس میرزاکریمي، رئیس 

اداره حفاظت محیط زیست دماوند و یکي دیگر از 

کند و در  حمله ور شده و آنها را مصدوم مي بانان محیط

بانان پلنگ را  و درگیری، محیطاین کش و قوس 

 کشند! مي

از سوی اتحادیه شنیدني است که بگویم این پلنگ 

 ي حفاظت از محیط زیست )به اختصارلمللا بین

در مرز »های  ( در فهرست گونه IUCN«ان یوسي آی»

قرار گرفته، رئیس اداره محیط زیست « تهدید به انقراض

http://tabnak.ir/fa/news/281781/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
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وگو با یک خبرگزاری، با تاکید بر  در گفتپیشتردماوند 

تهدید نسل این گونه جانوری بر اثر هجوم شکارچیان 

های در حال انقراض  هغیر مجاز، آن را در زمره گون

 دانسته است.

این در حالي است که از سوی دیگر، با اعالم خبر حادثه، 

اند که وظیفه اصلي شان بنا  نیروهایي به منطقه اعزام شده

های طبیعي و حیات  حفاظت و کنترل عرصه"به تعریف، 

بوده و طبیعتا در این راستا آموزش دیده و  "وحش کشور

حال آنکه رئیس ایشان هم در  اند؛ مهارت آموزی کرده

این ماموریت در کنارشان حضور داشته و به تبع آن، به 

اصول ایمني  همراه داشتن تجهیزات کامل و رعایت تمامي

 یافته است. بیش از پیش اهمیت مي

 

در صحنه بدین ترتیب متخصصاني برای بررسي ماجرا 

 درباره  يکاملاطالعات ت بایس  حضور یافته بودند که مي

های زیستي منطقه زیر مجموعه  یکي از مهمترین گونه

خود داشته و به تجهیزاتي مانند تیرهای بیهوشي مجهز 

بوده و با آگاهي از میزان خطری که در کمینشان نشسته، 

آنقدر حرفه ای عمل کنند که نه به خودشان گزندی وارد 

شود و نه در نهایت، تنها از حیوان رو به انقراض جسدی 

ها  را هیچ گونه توفیقي در این زمینهند؛ اما ظاهباقي بما

حاصل نشده و چه بسا محیط بانان شایستگي توبیخ و 

 تنبیه را کسب کرده باشند!

باز هم ردپای سوء مدیریت را در ریاست سازمان باید 

جستجو کرد که به جای رسیدگي به مسائل زیست 

 محیطي به مسئله مهندسي ژنتیک پرداخته و جلوی اجرای

قانون ایمني زیستي را گرفته است. ریاست سازمان  

ای با حضور  محیط زیست حتي مانع برگزاری جلسه

شود که قرار بود در آن  های علمي مي روسای انجمن

های بیوتکنولوژی برای کمک به بخش  توانمندیجلسه 

رائه شود. محیط زیست با حضور مدیران ارشد سازمان ا

م دیر هنگا این حرکت در صورت تحقق اگرچه

توانست به عنوان آغازی برای تعامل سازنده  مي

های علمي و سازمان حفاظت محیط زیست تلقي  انجمن

محمدی زاده دستور لغو این فعالیت و برنامه آقای شود. 

را صادر کردند که بیانگر عدم توجه این مدیر ارشد 

های کلي برنامه پنجم توسعه کشور  دولت دهم به سیاست

قضای حادثه با مشارکت همین دولت تنظیم و است که از 

 ابالغ شده است. پس از تایید مقام معظم رهبری

 
 

اینجاست که باید از رئیس اداره 

محیط زیست این شهرستان و 

حتي مسئوالن باالدستي وی 

پرسید که اصوال فایده اعزام ایشان 

 به محل حادثه چه بوده است؟!
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 مقاله

 ها بیوتیک آنتی به  در مقاومتک و غیر ژنتیک عوامل ژنتی

 تهیه و تنظیم: سعید پهلواني

 

با کشف  4470ي در سال شیمي درماني ضد میکروب

که  دشمشخص  4417ها آغاز و در سال سولفونامید

سیلین یک ماده درماني ضد میکروبي مؤثر مي باشد.  پني

بر روی عوامل شیمي  ها پژوهشسال بعد  00در طي 

کز ها تمر بیوتیک میکروبي معروف به آنتيدرماني با منشأ 

سیلین،  ها از جمله پني یافت و انواع آنتي بیوتیک

،  کلرامفنیکل و ... بطور انبوه استرپتومایسین، تتراسایکلین

آنتي بیوتیک ها در واقع  .تولید و در دسترس قرار گرفت

یک عامل ضد میکروبي با سمیت انتخابي هستند بدین 

، برای یک  ی میزبانمعنا که دارو بدون مضر بودن برا

ل بیماری زا مضر است این موضوع بیشتر حالت عام

به دو گروه آنتي  ها . آنتي بیوتیکنسبي دارد تا مطلق

که باعث  (Bacteriocide)یوساید های باکتر بیوتیک

 ها استاتیکشوند و باکتریو های بیماری زا مي کشتن سلول

(Bacteriostatic)  وقف رشد و ثابت ماندن که باعث ت

شوند،  های بیماری زا هستند طبقه بندی مي تعداد سلول

ها بسته به نوع آنها دارای چهار مکانیزم عمل  آنتي بیوتیک

زا هستند که  های عفونت ارگانیسمدر برابر میکرو متفاوت

 :عبارتند از 

 ها در میکروارگانیسم مهار دیواره سلولي 

 ها در میکروارگانیسم مهار عملکرد غشاء سلولي 

 ها در میکروارگانیسم مهار سنتز پروتئین 

 ها در میکرواگانیسم د نوکلئیکیمهار سنتز اس 

ا گمان مي رفت درمان ها در ابتد بیوتیک با کشف آنتي

های عفوني کشف شده است اما به مرور  عي بیماریقط

که هرچند تا قبل از این توسط  شدهایي مشاهده  عفونت

 های رایج قابل درمان بودند اما اکنون در بیوتیک آنتي

، ها از خود مقاومت نشان مي دادند برابر این دارو

ها دارای توانایي  قیقات نشان داد که میکروارگانیسمتح

بت به داروهای ضد میکروبي ر خود نسایجاد مقاومت د

های متفاوت زیادی وجود دارند که  مکانیسم ،هستند

ها ها به واسطه آنها به دارو انیسمممکن است میکروارگ

توان به موارد زیر  مت نشان دهند که از جمله آنها ميمقاو

  کرد.اشاره 

 کنند که  یي تولید ميها ها، آنزیم میکروارگانیسم

 کند. تخریب ميداروی فعال را 

 دهند ی خود را به دارو تغییر مينفوذ پذیر 

  ای برای دارو ایجاد  ساختماني تغییر یافتههدف

 کنند. مي

 کنند که  یر انحرافي تغییر یافته ایجاد ميیک مس

ارو را از یک مسیر واکنش مهار شده توسط د

 دهد. فرعي انجام مي
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 تواند کنند که مي یک آنزیم تغییر یافته تولید مي 

خود را انجام دهد ولي کمتر  متابولیکعملکرد 

 گیرد تحت تأثیر قرار

ها بطور کلي  در میکروارگانیسمایجاد مقاومت دارویي 

است در منشاء غیر  ژنتیکو  ژنتیکغیر  دارای دو منشا

ها برای  نجایي که همانندسازی فعال باکتریاز آ ژنتیک

فعالیت اکثر داروهای ضد میکروبي نیاز است برخي 

فعال هستند غیر متابولیکي که از نظر های ارگانیسممیکرو

نظر فنوتیپي ( ممکن است از قابل تکثیر)غیر 

به دارو مقاوم باشند. با این وجود این 

سازی همانند ها با آغاز فرایند میکروارگانیسم

بود و  دوباره در مقابل دارو حساس خواهند

یک میکروارگانیسم برای یا ممکن است 

، ساختار هدف اختصاصي یک لچندین نس

دارو را از دست داده و در مقابل آن مقاوم 

ژنتیکي دو مکانیسم متفاوت اما در منشا  شود

وجود دارد مکانیسم مقاومت کروموزومي و مکانیسم 

در مقاومت کروموزومي مقاومت در  .خارج کروموزومي

نتیجه موتاسیون خود به خودی در لوکوسي که حساسیت 

شود اما  کند ایجاد مي کنترل ميمیکروبي را به یک داروی 

خارج  ژنتیکدر مقاومت خارج کروموزومي عناصر 

ها دخالت دارند که گاه پالسمید کروموزومي یا همان

داروی ضد  –اغلب چند  -های مقاومت به یک  نژ

وارد زیادی در تأیید بروز کنند. م میکروبي را حمل مي

بروز آنها  های دارویي گزارش شده است که مقاومت

شود برای  دوره زماني چند ساله را شامل مي یک "معموال

نسبت به پني سیلین  4411ها در سال  مثال استافیلوکوک

G  حساس بودند اما به دلیل بروز مقاومت در آنها در سال

اما به  شد،از نفسیلین برای مقابله با آنها استفاده  4418

ي بیوتیک دلیل بروز مقاومت مجدد نسبت به این آنت

های حاصل از  ن از ونکومایسن برای درمان عفونتاکنو

کنند این  های مقاوم به نفسیلین استفاده مي استافیلوکوک

ها  ارگانیسمموضوع در مورد انواع دیگری از میکرو

، ها ، پنوموکوکها ها، مننگوکوک همچون گونوکوک

، ای رودهنفي م–های گرم باکتریها،  انتروکوک

 .وبرکلوزیس و ... نیز رخ داده استمایکوباکتریم ت

همچنان که جامعه علمي و 

ساخت انواع جدیدی پزشکي با 

ها در پي مبارزه با  بیوتیک از آنتي

های عفوني  هستند،  بیماری

های عفونت زا  میکروارگانیسم

بق خود نیز در حال تغییر و تطا

باشند،  با این داروهای جدید مي

که باعث ایجاد ابر  فرایندی

 superبیوتیک موسوم به  های مقاوم در برابر آنتي تریباک

box سبت به چندین نوع هایي که ن شده است، باکتری

های رایج از خود مقاومت نشان  بیوتیک متفاوت از آنتي

هداشت جهاني در مورد بروز ، هشدار سازمان بدهد مي

های آنتي بیوتیکي در سطح جهان نشان دهنده  مقاومت

در خصوص شیوع جهاني عوامل  اهمیت این موضوع

مصرف . زای جدید حاصل از این پدیده است عفونت

ها خود به دلیل برخي مسائل همچون برخي  بیوتیک آنتي

عوارض ناشي از مصرف آنها چالش برانگیز است برای 

زا بر فلور  ها عالوه بر عوامل عفونت بیوتیک آنتيمثال 

ین عدم تعادل گذارند و ا طبیعي بدن نیز تأثیر ميمیکروبي 

های میکروبي  غیاب و یا کاهش جمعیتایجاد شده در
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تواند باعث بروز  خود ميطبیعي بدن به عنوان نمونه 

های شدید مقاوم به دارو و  هایي همچون عفونت بیماری

یا التهاب موضعي ناخاسته )ولووانژیت( همراه با خارش 

ها نه تنها روند  یدایش سوپر باکس، بنابراین پشود

با  کند بلکه ه و دشوارتر ميیری و درمان را پیچیدپیشگ

های جدید برای مقابله با آنها  توجه به نیاز به آنتي بیوتیک

ها که امروزه  مصرف خودسرانه آنتي بیوتیک و با توجه به

های  تواند چالش مي ها هستندشایع ترین دارویکي از 

های بسیار مقاوم را  همچون بروز عفونتدیگری اساسي 

از به برای درمان آنها در صورت امکان نی اد کند کهایج

های کنوني  مدتر از نمونههای بسیار کارآ آنتي بیوتیک

خواهیم داشت و این نیازمند صرف وقت و هزینه 

ها  لبته مصرف خود سرانه آنتي بیوتیک، ااستهنگفت 

های آنتي بیوتیکي  اومتخود یکي از علل اصلي بروز مق

مسلم است آن است که باید است بنابراین آنچه 

ها مورد  ارائه و مصرف کنوني آنتي بیوتیک های روش

گیری  بهره اصالح و بازنگری اساسي قرار گیرد تا بتوان با 

، ه علوم سلولي و مولکوليدر حوزاز دانش کنوني 

مت آنتي بیوشیمي و سایر علوم نوین با بروز پدیده مقاو

 ت.ای درست داش کي برخورد و مقابلهبیوتی

ا ارسال فرمودند و نظر به درخواست ضمن تقدیر از عزیزاني که پاسخ مسابقه نشریه شماره  تیر ماه انجمن ایمني زیستي ایران ر

رساند که زمان ارسال پاسخ ها تمدید شد. از عالقمندان دعوت مي شود پاسخ های  اعضای محترم؛ به اطالع خوانندگان محترم مي

 ارسال فرمایند. biosafetysociety@yahoo.com به آدرس ایمیل فقط  07/4/44خود را تا تاریخ 

 سواالت مسابقه

 ایجاد تغییرات ناخواسته در گیاهان و جانوران در روش اصالح نباتات سنتي بیشتر است یا در جهش زایي؟ -4

 تر است یا در مهندسي ژنتیک؟های جهش زایي بیشایجاد تغییرات ناخواسته در گیاهان و جانوران در روش -0

آیا تاکنون گزارش معتبری در مورد انتقال ژن )چه ژن دست نخورده چه ژن تغییر یافته( از گیاه به باکتری یا به حیوانات وجود  -7

 دارد یا خیر؟ )در صورت مثبت بودن پاسخ منبع ارانه شود(.

 

 جایزه مسابقه

 ها(: یک ربع سکه بهار آزادیبرنده اول )به قید قرعه از بین بهترین پاسخ 

 تا کنون بعالوه عضویت رایگان در انجمن 4788ترویجي ایمني زیستي از سال -سایر برندگان: یک سری کامل فصل نامه علمي

 ایمني زیستي ایران به مدت یک سال

http://us.mc1201.mail.yahoo.com/mc/compose?to=biosafetysociety@yahoo.com


 

22 

 

 مصاحبه اختصاصی

 ششمین اجالس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا

 غیبت منتظره ایران در این اجالس

 
 

ششمین اجالس متعاهدین پروتکل ایمني زیستي کارتاهنا 

های نمایندگي از بیش  نفر هیئت 0077با حضور بیش از 

 های کشور عضو و کشورهای غیر عضو و سازمان 417از 

های غیر دولتي و در عدم حضور  لي و سازمانالمل بین

 حتي یک نماینده از سوی دولت جمهوری اسالمي ایران 

 

 دکتردر حیدرآباد هندوستان تشکیل شد. در ماه گذشته 

سال گذشته این  40که طي بیش از  یاضي بهزاد قره 

لیل د کرده و به را از نزدیک پیگیری ميمذاکرات 

و نه به عنوان مقام رسمي مسئولیت انجمن ایمني زیستي )

 تنها ایراني حاضر و کشور( در این اجالس شرکت کرده 
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و مجاز  ستتوان که صد البته نمي بوددر این نشست مهم 

حتي با هزینه شخصي نیز صندلي خالي جمهوری  نبود

  اسالمي ایران را پر کند.

ای در این  جهت درک اهمیت این موضوع مصاحبه

ني زیستي ترتیب داده شد خصوص با رئیس انجمن ایم

 خوانیم. که در زیر مي

های گذشته  در طي سالشما آقای دکتر با توجه به اینکه 

از نزدیک با اجالس پروتکل کارتاهنا آشنایي داشتید لطفا 

برای خوانندگان در ارتباط با اهمیت این اجالس بیشتر 

 توضیح دهید. 

 در این اجالس موضوعات مهمي در دستور کار پاسخ:

که در راس آنها برنامه ریزی استراتژیک  گیرد ميقرار 

ینده پروتکل، نحوه تبادل محصوالت آبرای ده سال 

گذاری و حمل و نقل  تراریخته از جمله برچسب

محصوالت تراریخته برای مقاصد پژوهشي و رهاسازی 

در محیط زیست، راهنمای آنالیز احتمال خطر، مسائل 

ز محصوالت تراریخته و اجتماعي و اقتصادی استفاده ا

. یکي از مهمترین مسائلي شود ميسایر مسائل مهم مطرح 

قرار دارد بررسي پایبندی  ها که در دستور کار این اجالس

اعضا از سوی شورای حکام و اتخاذ تصمیم در مورد 

کشورهایي است که متهم به اهمال و عدم اجرای دقیق 

 پروتکل هستند. 

تعدای از اعضای شورای  از سوی دیگر، در این اجالس

حکام که دوره عضویت آنها به اتمام رسیده است با 

 اعضای جدید جایگزین خواهند

 

به نظر شما علت اصلي عدم شرکت ایران در این اجالس 

 مهم چه بود؟

اطالعات بیوتکنولوژی ایران، انجمن ایمني مرکز : پاسخ 

کنندگان  های علمي مرتبط دیگر و شرکت زیستي، انجمن

های ملي مختلف بارها و بارها در  ها و کنگره همایش در

مورد ناشایسته ساالری در حوزه بیوتکنولوژی و ایمني 

زیستي و به طور خاص در حوزه مهندسي ژنتیک 

کشاورزی و دبیرخانه شورای ملي ایمني زیستي هشدار 

بیني  های متعدد پیش داده است. چنانچه در اخبار و تحلیل

امسال برای اولین مرتبه غیبت ایران )پیشگویي( شده بود 

کرات مرتبط با پروتکل ایمني زیستي کارتاهنا به   در مذا

 سطح اجالس تعهد آور متعاهدین آن رسیده است. 

کردیم و حضور   چرا ما باید در این اجالس شرکت مي

را برای ما به  در اجالس پروتکل کارتاهنا چه منافعي

 دنبال خواهد داشت

به اینکه ایران به طور قانوني به پروتکل  با توجه: پاسخ

ایمني زیستي کارتاهنا پیوسته و عالوه بر حقوق ناشي از 

 این الحاق، وظایف و تعهداتي را بر اساس این پروتکل

بر عهده دارد و با توجه به اینکه موضوعات مهمي در 

دستور کار اجالس متعاهدین پروتکل ایمني زیستي 

صوبات آن در حکم قانون برای کارتاهنا قرار دارد که م

کشورهای عضو محسوب شده و الزم االجراست معلوم 



 

24 

 

نفر به همراهي  87نیست چرا در حالي که هیئتي بیش از 

دکتر احمدی نژاد در اجالس سازمان ملل شرکت 

های  کنند، به همان اندازه اهمیتي به شرکت هیئت مي

تخصصي و مذاکره کننده در حوزه موضوعات 

ز و مهمي همچون بیوتکنولوژی، مهندسي سا سرنوشت

شد و چنانچه شود.  ژنتیک و ایمني زیستي داده نمي

نگارنده پیش از این متذکر شده است چنانچه دولت 

کرد امکان انجام البي برای انتخاب  محترم ابراز تمایل مي

یک نفر نماینده از سوی ایران برای عضویت در این 

انچه پیش از این ساز وجود داشت )چن شورای سرنوشت

 نیز یک نفر از ایران عضو این شورا بوده است(.

چه کساني مسئول خالي ماندن صندلي ایران در این 

   اجالس هستند؟

کفایتي مدیران میاني نظیر  این غیبت ناشي از بي: پاسخ

 رئیس ستاد  ،دبیرخانه شورای ملي ایمني زیستي رئیس

از درک ارتباط  اصوال است که توسعه بیوتکنولوژی کشور

ها با توسعه بیوتکنولوژی در  مصوبات این نوع اجالس

مسئولین ارشد وزارت جهاد  .هستندکشور عاجز 

خوانند یا  کشاورزی )مرجع ملي ایمني زیستي( نمي

دانند که سالیانه حدود سه میلیارد دالر برخالف  نمي

ایمني زیستي کارتاهنا و برخالف مصالح ملي  پروتکل

شود، اما حاضر نیستند یک یا دو نفری را  يوارد کشور م

ها کنند تا الاقل برای  مامور شرکت در اینگونه اجالس

 .گذرد بیاورند که در دنیا چه مي کشور خبر

کنندگان را چگونه  فریاد پژوهشگران، کشاورزان و مصرف

باید انعکاس داد تا مسئولین ارشد دست به کار شوند و 

ه در درون دولت مانند محافل فناوری هراس شکل گرفت

های خانم سلطانخواه )معاون علم و فناوری  معاونت

رئیس جمهور(، ستاد توسعه )؟( زیست فناوری، وزارت 

 جهاد کشاورزی، دبیرخانه شورای ملي ایمني زیستي و 

وزارت خارجه را که دست در دست هم داده مانع از 

توسعه بیوتکنولوژی کشاورزی و مهندسي ژنتیک در 

 اند را برهم زنند و رونق علم و فناوری در این  شدهکشور 

سالیانه حدود سه میلیارد دالر برخالف 

پروتکل ایمني زیستي کارتاهنا و 

برخالف مصالح ملي وارد کشور 

شود، اما حاضر نیستند یک یا دو  مي

نفری را مامور شرکت در اینگونه 

ها کنند تا الاقل برای کشور  اجالس

 گذرد؟ خبر بیاورند که در دنیا چه مي
 

فریاد پژوهشگران، کشاورزان و 

کنندگان را چگونه باید  مصرف

تا مسئولین ارشد انعکاس داد 

دست به کار شوند و محافل 

فناوری هراس شکل گرفته در 

 را بر هم زنند. درون دولت
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هندوستان تنها و تنها با 

استفاده از فناوری مهندسي 

قادر شده است کشور  ژنتیک

را از یک واردکننده پنبه به 

یک صادرکننده بزرگ این 

 محصول در دنیا تبدیل کند.

متاسفانه موضوع ایمني  .حوزه را به کشور بازگردانند

زیستي و نقش آن در امنیت غذایي و سالمت انسان و 

تر از آن است که مدیران میاني  محیط زیست پیچیده

دانایي ستیز و فناوری هراس نتوانند آن را 

 مدوارامی مناهمیت جلوه دهند.  بي

دني کوتاهي و اهمال نابخشو که

 همه مدیران زنجیره ممانعت از

توسعه بیوتکنولوژی در 

کشور روزی در پیشگاه 

دادگاه عدل اسالمي حاضر 

شوند و پاسخگوی اعمال 

 خود باشند. 

پیام شما به مسئولین 

جمهوری اسالمي ایران در 

 خصوص این کوتاهي چیست؟

از مسئولین ارشد جمهوری : پاسخ

مي به ویژه قوه قضائیه، مسئولین اسال

ازرسي کل کشور و مجلس شورای نظارتي، سازمان ب

همه ستیز با  شود علل واقعي این مي تقاضا مياسال

حاصل از بیوتکنولوژی و تولید داخلي محصوالت 

مانند  مهندسي ژنتیک در کشورمان در عین آزادی بي

 واردات و مصرف محصوالت مهندسي ژنتیک شده

 ا در انطباق با وظایف مدیران میاني که در این خارجي ر 

کنند تا  دریافت مي "حق مدیریت"شرایط حساس 

اند را  بیوتکنولوژی را توسعه دهند اما در مقابل آن ایستاده

 مورد بررسي قرار داده با متخلفین برخورد جدی شود.

 هایي همزمان با این اجالس در  چه برنامه

   حیدرآباد هند برگزار شد؟

در جلسه افتتاحیه ششمین : پاسخ

اجالس متعاهدین پروتکل ایمني 

زیستي، هندوستان که میزبان 

 بودبرگزاری این اجالس 

ضمن دعوت از 

کنندگان در این  شرکت

اجالس برای بازدید از 

مزارع تجاری پنبه تراریخته 

مقاوم به آفات و صحبت با 

کشاورزاني که این نوع 

د کارند اعالم کر محصول را مي

که هندوستان تنها و تنها با استفاده 

از این فناوری )مهندسي ژنتیک( قادر 

شده است کشور را از یک واردکننده پنبه 

به یک صادرکننده بزرگ این محصول در دنیا تبدیل 

ساالری به مدیریت  کند. امید است با بازگشت شایسته

و های ن اجرایي کشور ایران نیز بتواند با استفاده از فناوری

و حمایت از تولید ملي و کار و سرمایه ایراني قدری از 

واردات چند میلیادردالری روغن نباتي، ذرت و خوراک 

 هد.دام و برنج و شکر بکا
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 گزارش ویژه

 برگزای همایش ملی بیوانفورماتیک

 ایجاد رشته بیوانفورماتیک در دانشگاه شهید بهشتي

نرم  استفاده از اعلم نویني است که در آن ب بیوانفورماتیک

شود  اطالعاتي سعي مي های بانک افزارهای کامپیوتری و

سلولي و  تا به مسائل بیولوژیکي بخصوص در زمینه های

ملکولي پاسخ داده شود در این علم با بکارگیری کامپیوتر 

تری در خصوص  وسیع های پژوهشتا شود  مي سعي

عالیت ترتیب دو ف عمل آید. بدینه ها ب ها و ژن پروتئین

 ای که بیوانفورماتیک دانان به آن مشغول هستند برجسته

شامل تجزیه  س. ژنومیکاست سو ژنومیک سپروتئومیک

ژنتیکي بخصوص ژنوم  اطالعات و تحلیل دادها و

 توالي کل موجودات است. در حقیقت ژنوم را باید

های یک جاندار دانست که  در سلول موجوددی.ان.ای 

بروز صفات  و سببکند  ميعمل  ژنتیکنوان ماده بع

شود، با انتقال ماده وراثتي از یک  وراثتي )فنوتیپ( مي

ي از یک نسل به نسل بعد نسل دیگر، صفات ارث نسل به

تولید مثل جنسي دارند،  که شود. در موجوداتي منتقل مي

 ها از طریق سلول جنسي نر )اسپرم( و سلول جنسي ژن

بطور خالصه باید شود.  ه نوزاد منتقل ميماده )اووم( ب

ها و  توالي یابي و آنالیز ژن شامل سگفت که ژنومیک

 ت و های آنها در یک موجود زنده اس رونوشت

های یک موجود زنده گفته  به آنالیز پروتئین پروتئومیک

های  ، شاخهسپروتئومیکو  سبر ژنومیک عالوه. شود مي

و انفورماتیک بی دیگری از علوم زیستي وجود دارند که در

 و سشود که عبارتند از : متابولومیک ز آنها استفاده ميا

ها سعي  . در هرکدام از این بخشسکریپتومیکترانس

های علم حیات )زیست  پیچیدگي و ها سوالشود تا به  مي

  .شناسي( پاسخ داده شود

انجمن بیوانفورماتیک ایران در راستای فراهم آوردن 

قال تجربیات فضایي مناسب برای بحث و تبادل نظر و انت

های جدید در هر یک از  میان عالقمندان و اطالع از یافته

چهارمین همایش   های مرتبط با بیوانفورماتیک، حوزه

ماه سال  آبان 40و  41بیوانفورماتیک ایران را در روزهای 

جاری در پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتیک و زیست 

 فناوری برگزار کرد.

و رودرروی محققین و  تجمیع تجربیات و ارتباط مستقیم

دانشجویان فعال در زمینه بیوانفورماتیک و بحث و تبادل 

ها، رویکردهای نظری  اطالعات در خصوص انواع روش
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و کاربردهای عملي دانش بیوانفورماتیک از دیگر اهداف 

 بود.برگزاری این همایش 

 مهندسي ملي برگزار کنندگان همایش در پژوهشگاه

 میزبان روز دو این طي در فناوری زیست و ژنتیک

 همچنین و فعاالن نظر، صاحب اساتید از جمعي

که از اقصي نقاط کشور گرد  ندای بود نشجویان نخبهدا

تا آخرین دست آوردهای خود در حوزه  آمدندهم 

و همچنین آخرین  هیوانفورماتیک را به اشتراک گذاشتب

های این حوزه در جهان را مورد بررسي قرار  پیشرفت

 .گرفت

به گفته دکتر مینوچهر دبیر چهارمین همایش 

بیوانفورماتیک ایران از زمان اعالم فراخوان همایش تا 

، 44مرداد ماه سال  74پایان مهلت ارسال مقاالت یعني 

که از این بین  شدهمقاله به دبیرخانه همایش ارسال  047

 و سخنراني قالب در مقاله 04  پس از انجام داوری ها

 راه همایش نهایي بخش به پوستر البق در مقاله 408

قبلي رشدی دو برابری را  با دوره مقایسه در که یافتند

 دهد. نشان مي

رئیس انجمن بیوانفورماتیک ایران از تصویب و راه 

اندازی رشته بیو انفورماتیک در دانشگاه شهید بهشتي 

  .خبر داد

رماتیک دکتر بهرام گلیایي با تاکید بر اینکه علم بیوانفو

های زیست شناسي است،  قابل کاربرد در کلیه حوزه

 افزود: محققان این حوزه علمي با استفاده از کامپیوتر و

عاتي در کنند تا اطال علوم ریاضي و آمار سعي مي

های ساختار مولکولي موجودات زنده، ژنوم و  زمینه

ها به دست  های آنها و اندر کنش میان ژن ساختار ژن

 آورند.

در مراسم افتتاحیه این  یوانفورماتیک ایرانرئیس انجمن ب

، این رشته علمي را در کشور جوان توصیف کرد همایش

و اظهار داشت: علي رغم جوان بودن این علم در کشور 

که با راه ای  توسعه مناسبي داشته است به گونه ولي

انفورماتیک در دانشگاه تهران  اندازی رشته دکتری بیو

 انساني در این زمینه شد.  اقدام به تربیت نیروهای

وی از تصویب این رشته در دانشگاه شهید بهشتي خبر 

داد و یادآور شد: اخیرا راه اندازی رشته دکتری 

بیوانفورماتیک در دانشگاه شهید بهشتي به تصویب رسیده 

 است. 

گلیایي با اشاره به تولید علمي در این حوزه، خاطر دکتر 

های شناسایي  ه در زمینهد: بخشي از تحقیقاتي کنشان کر

های  های جدید، ارتباط میان قسمت ها و پروتئین ژن

ها و  انسان، ارائه روشدی.ان.ای   مختلفي مولکول

سب اطالع درباره ساختمان های نوین، ک الگوریتم

های کوچک و بزرگ  ها و اندرکنش میان مولکول پروتئین

 رماتیکبیوانفو علم طریق از دی.ان.ایها و  مانند پروتئین

وی به بیان کاربردهای این حوزه علمي  .شود مي محقق

ي در تولید دارو پرداخت و اضافه کرد: طراحي داروهای

شد، با کمک  ها انجام مي که باید در گذشته در آزمایشگاه

 یکامپیوترنرم افزارهای توان با استفاده از  این رشته مي

 نجام داد.ا
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 مین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایرانهشت اولین فراخوان

 9322تیرماه  92-95

با استعانت از خداوند متعال به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و نقشه جامع 

انجمن ط توس هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژیعلمی کشور در جهت توسعه علم و فناوری در سرزمین ایران عزیز 
 شود. برگزار می 9322تیرماه  95-92 در تاریخ بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران

ــایش  ــه هم ــگاه  دبیرخان ــی دانش ــت علم ــرم هیئ ــای محت ــه    از اعض ــل ب ــه تمای ــی ک ــی و آموزش ــز پژوهش ــا، مراک ه

آورد  مـی هـای زیـر را دارنـد دعـوت بـه عمـل        هـای علمـی و داوری مقـاالت ایـن همـایش در زمینـه      همکاری در کمیتـه 

ــاریخ      ــا تـــ ــداک ر تـــ ــود را حـــ ــی خـــ ــه علمـــ ــال   6رزومـــ ــاه ســـ ــل   9329آذر مـــ ــه آدرس ایمیـــ بـــ

 iribiotechnology@yahoo.com .ارسال فرمایند  

 های داوری گروه

  بیوتکنولوژی گیاهی )زمینه های مهندسی ژنتیک، کاربرد میکروبیولوژی در کشاورزی، کشت بافت، ژنومیکس

 و ...( گیاهی

 یبیوتکنولوژی پزشک 

 بیوتکنولوژی دارویی و صنایع غذایی 

 بیوتکنولوژی جانوری، دام و آبزیان 

 ها و زیست مصنوع ها بیوانفورماتیک زیست سامانه 

 نانو بیوتکنولوژی 

 بیوتکنولوژی صنعت و معدن 

  بیوتکنولوژی محیط زیست 

 )بیوتکنولوژی ریز سازواره ها )ویروسها، باکتریها، قارچها و ...؛ غیر از گیاهی 

  ساخت ها، سیاست گذاری و نقش مراکز مدیریتی و تصمیم سازی در توسعه بیوتکنولوژیزیر 

  مباحث اخالقی، حقوقی و فقهی در بیوتکنولوژی 
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 ایران زیست محیط خصصانمت انجمن ملى همایش همینهیجد

 و نقاشى كشورى مسابقه و سبز توسعه جشنواره هشتمین و

 جانبى نمایشگاه همراه عكس،به

های  نقش ایران و منطقه در دستیابی به رهیافت

  27+ریو 

 0990اسفندماه  9و  8

 جعه فرماییدمرا ..به سایت  بيشتر اطالعات كسب جهت
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 ارتباط با ما

 کنند منتشر نشریه این در را مقاله یا و گزارش خبر، شامل زیستی ایمنی با مرتبط مطالب مایلند که عالقمندانی کلیه از

 کنند. ارسال زیستیایمنی انجمن دبیرخانه الکترونیک پست آدرس به Wordمطالب خود را به صورت فایل  شوددعوت می

ت. اس آزاد مطالب ویراستاری در نشریه چاپ، صورت در و نبوده هاآن قطعی چاپ منزله به مطالب ارسال ستا بدیهی

 پست یا و هاتلفن طریق از بیشتر اطالعات برای توانندمی هستند نشریه این در آگهی ارائه به مایل که عزیزانی همچنین

 بذل از امتنان و قدردانی ضمن ایران زیستی ایمنی انجمن هدبیرخانکنند.  حاصل تماس انجمن دبیرخانه با الکترونیک

 و تکمیل جهت اظهارنظر و پیشنهاد انتقاد، هرگونه از گرامی، خوانندگان و نظرانصاحب پژوهان،دانش اساتید، کلیه توجه

 به الزاماً ریهنش این در مطالب درج است، ذکر شایان .نمود خواهد استقبال آن بعدی هایشماره در مجموعه این تصحیح

 .نیست ایران زیستی ایمنی انجمن سوی از محترم نویسنده دیدگاه قبول یا رد معنی

 72922929020 ن:تلف 

 44527305 :تلفکس 

 انجمن سایت آدرس:www.biosafetysociety.ir  

 الکترونیک پست آدرس:biosafetysocietyofiran@gmail.com   
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 خوانندگان محترم نشریه دوماهانه انجمن ایمنی زیستی

های همکاران محترم در مرکز اطالعات بیوتکنولوژی کشور، مفتخریم به اطالع  ضمن تقدیر از تالش
رسانی  رسانیم اخبار علمی منتشر شده از مرکز اطالعات بیوتکنولوژی کشور توسط بسیاری از مراکز اطالعب

 گیرد.  معتبر نیز مورد استناد قرار می

دریافت اخبار علمی در حوزه بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، ایمنی توانند جهت  عالقمندان می

 www.irbic.irالعات بیوتکنولوژی ایران به آدرس به صورت روزانه به سایت مرکز اط زیستی و ...

 مراجعه فرمایند.

 

www.irbic.ir 

http://www.irbic.ir/
http://www.irbic.ir/
http://www.irbic.ir/


 

 

 


