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  هاي جانبی این جشنواره  کشور مالزي و فعالیت 2010گزارش حضور هیئت ایرانی در جشنواره بیوتکنولوژي 

  
  شرکت کنندگان انجمن ایمنی زیستی ایران در جشنواره بیوتکنولوژي مالزي به همراه اساتید کارگاه آموزشی 

  
  

   2و فهیمدخت مختاري 1دکتر فضل اهللا افراز: تهیه و تنظیم
  یئت مدیره انجمن ایمنی زیستیعضو ه-1
  نایب رئیس انجمن ایمنی زیستی -2

  جشنواره بیوتکنولوژي مالزي
ارتقــاء و توسـعه نــوآوري، خـط مشــی  تجـاري ســازي در     "کشــور مـالزي بــا شـعار    2010جشـنواره بیوتکنولـوژي   

م وزارت علـوم،  ، بـا همکـاري مرکـز ملـی علـو     ) MABIC(توسط مرکز اطالعات بیوتکنولوژي مالزي "بیوتکنولوژي
 Pusat Sains)در مرکـز ملـی علـوم     2010سـپتامبر تـا دوم اکتبـر     25مالزي از تاریخ ) MOSTI(فناوري و نوآوري

Negara) ارائه اطالعات علمی و صـحیح در مـورد    ،ف از برگزاري این جشنواره علمیهد. در کواالالمپور بر گزار شد
هـا   هاي مفید آن براي عموم مردم به ویژه دانـش آمـوزان و والـدین آن   بیوتکنولوژي و به ویژه مهندسی ژنتیک و کاربرد

فعـال بـا    صـورت ب ،گردهم آمـده  ملی علوم دستجات مختلف دانشجویان و دانش آموزان در مرکز ،در این همایش. بود
ات نقاشـی،  برگزاري مسابق. ا آشنا شدند.ان.هاي پایه نظیر استخراج دي مفاهیم اساسی بیوتکنولوژي و حتی برخی روش
بـین دانشـجویان    هاي مختلـف  ناظرهمبرگزاري شناسی و بیوتکنولوژي و  طراحی پوستر، مسابقات علمی در زمینه زیست

انجمن ایمنـی زیسـتی ایـران نیـز بـا اعـزام       . هاي این جشنواره بود از جمله فعالیت آموزان، و دانش هاي مختلف دانشگاه
   . ارکتی فعال داشتهیئتی ده نفره در برگزاري این جشنواره مش
ایـن مرکـز در طـی ایـن ده     . مرکز اطالعات بیوتکنولوژي مالزي برگزارشد این جشنواره به مناسبت دهمین سال تأسیس

سال پـیش مسـئولیت آن را بـه عهـده گرفتـه اسـت، از یـک سـازمان غیردولتـی           8سال، بنا به گفته رییس فعلی آن که 
(NGO) ه ارتباط بیوتکنولوژي در آمده است، بطوریکـه هـم اکنـون داراي    کوچک به صورت یک مرکز بزرگ در حوز
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هـاي دولتـی و   هاي دولتی، مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاهها، آژانسارتباطات بسیار قوي و مستحکم و بالنده با وزارتخانه
  .المللی است هاي بین هاي عالی، صنایع و سازمانها و کمیسیونخصوصی، سفارتخانه
بـود کـه بـه    ) MOSTI(این جشنواره، مرکز ملی علوم وزارت علوم، فنـاوري و نـوآوري مـالزي     محل اصلی برگزاري

  . صورت یک ساختمان مدور در حومه شهر کواالالمپور در دامنه جنگلی سرسبز بنا شده است
  

  
  ساختمان مرکز ملی علوم مالزي

ذب کودکان، نوجوانـان و جوانـان و ایجـاد    ها و امکانات موجود ساختمان، حکایت از تدبر و تفکردر جشالوده طراحی
ویـا   ".... )و. خواهم برنده جایزه نوبل باشـم من می "ازجمله عباراتی همچون . انگیزه براي پژوهش و تحقیق داشت

اختصاص بخشی از راهروهاي وردي به تشریح پیدایش جایزه نوبل و برندگان جایزه از ابتدا تا کنون، فضایی امیدبخش 
  .آورد را براي کودکان و نوجوانان و سایر بازدیدکنندگان بوجود می و نشاط آفرین

  

  
  نماي بیرونی ساختمان و محوطه مرکز علوم مالزي
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  هایی به شکل حیوانات ماقبل تاریخ تزئین شده است  محوطه بیرونی مرکز ملی علوم، که با مجمسه
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  ن به منظور آشنایی با علوم طراحی شده بودها و بازي کودکا نمایی از داخل ساختمان که براي نشست

  

      
  آموزان از آکواریوم بزرگ واقع در  بازدید دانش

  
  محوطه مرکز علوم مالزي در خالل برگزاري جشنواره بیوتکنولوژي

نقاشـی بسـیار   تـابلوي  به پیدایش و توسعه علوم پایه اختصاص داشت که بـا  مان هاي بزرگ همکف ساختیکی از سالن
 شـروع  -سـت هاروایتگر یکـی از نظامیـه   که ظاهراً -از نظامی گنجوي مینیاتوري با ابیاتی از اشعار پرمعنی فارسیزیباي 
یافـت   خاتمـه مـی  اي هاي ریسـه با المپاین قوانین تشریح در نهایت و کاشف قوانین پایه وراثت  ،عکس مندلو با شده

هاي آزمایشی جالب و جذاب بـراي   تفاده از وسایل و دستگاهقوانین دیگر علوم نیز، همچون قوانین مختلف فیزیک با اس
  . کودکان و بخصوص نوجوانان، قابل تشریح بود
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هاي تخیلـی  نقاشیاز حضور کودکان با  ،بودبیوتکنولوژي اختصاص یافته جشنواره به قسمت سرسراي طبقه همکف که 

 هـاي بخـش . کشاورزي و محیط زیست حکایت داشـت مخصوصاً در زمینه  يژبیوتکنولو قوانین ژنتیک و کاربردهاي از
امکانـات و تجهیـزات و   همچنـین  هشـگران و  ودانشمندان و پژمعرفی از طریق حوزه نیز نیز در این خصوصی و دولتی 

   .خود حضور فعالی داشتند محصوالت بیوتکنولوژي و  هاددستاور
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  من کیستم؟

 بصورت مسابقه براي نوجوانان و جوانان برگزار شـده و  که بود "من کیستم؟" طرح پرسش ،مهم دیگر  تانکیکی از 
بـه  تشـویق  را کننـدگان   ها، شـرکت  و تطبیق مشخصات با عکس آن پرسشمورد با تشریح و توضیح زندگی دانشمندان 

و  کشـور مـالزي در زمینـه بیوتکنولـوژي     عالوه بر این دستاوردهاي پزشـکی و گیـاهی  . کرد می ها شناسایی آنمطالعه و 
مغتنم شمردن فرصـت   ،نکته مهم. به صورت پوسترهاي بسیار زیبا به نمایش گذاشته شده بوداین کشورهاي آینده  مهبرنا

آموزان، دانشجویان، زنان، اصـحاب رسـانه و مطبوعـات و     هاي مختلف، مانند دانش هایی براي گروه و طراحی پرسشنامه
نظرخـواهی از آنـان در    ي وژبیوتکنولـو  ی آشنایی افراد بـا مورد میزان و چگونگهاي متعدد در  با پرسش صاحبان صنایع

  . شد تکمیل آن توسط بازدیدکنندگان، در حقیقت یک برنامه نظرسنجی انجام می با مورد توسعه بیوتکنولوژي بود، که

  
  ورودي قسمت معرفی برندگان جوایز نوبل
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شرکت کننده در مسابقات جشنواره بیوتکنولـوژي  ال از دانش آموزان انجمن ایمنی زیستی در حال طرح سؤ نایب رئیس

  مالزي

بـه  حـاوي مطالـب متنـوع    و  هاي متفـاوت  اندازهدر  ،ماالیی و انگلیسی هاي هاي متعدد به زبان تهیه بروشورها و کتابچه
 ،ومآگاهی بخشی بـه عمـ   بیوتکنولوژي در مالزي به منظورینده آاقدامات انجام شده و برنامه هاي  مرکز و منظور معرفی

  .این جشنواره بود و جالب توجه از دیگر اقدامات مشهود

با بیان سیرتشـکیل و توسـعه ایـن نهـاد و      MABICدر این میان بروشور بزرگ و رنگی جشن دهمین سالگرد تشکیل 
دولتـی از ایـن نهـاد    مسـئولین  حمایـت کننـده   هـاي   سازي جهت حفاظت ذخایر ژنتیکی و هچنین پیـام  هیشب هايبرنامه
  .کرد خودنمایی میتی غیردول
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  ا به دانش آموزان با استفاده از نمک طعام، مایع ظرف شویی و مواد خانگی.ان. آموزش استخراج دي

  بین کودکان و نوجوانان برگزاري مناظره علمی
ژي و مربـوط بـه بیوتکنولـو   هـاي   زمینـه در  (Debating)برگزاري مناظره  هاي جنبی جشنواره، برنامهیکی از جالبترین 

موضـوع  . در دو سطح دانشجویی و دانش آموزي بود بحث، موافق و مخالفهاي  گروهبه صورت محصوالت تراریخته، 
هـاي شـرکت کننـده در     کنندگان قرار داده شده بود، و قابل توجه اینکه بسـیاري از گـروه   ها قبالً در اختیار شرکت بحث

کردنـد و منـابع و اطالعـات الزم را از اسـاتید رشـته       ز تحصیل نمـی هاي وابسته به بیوتکنولوژي نی مناظره حتی در زمینه
شد، یکی از موارد درسی ایـن دانشـجویان    در حقیقت این شکل بحث که کامالً به زبان انگلیسی برگزار می. گرفته بودند

کننـدگان، گـروه    هها نیز جوایزي به برترین مباحثـ  در پایان بحث. شد صورت مسابقه برگزار می شده و برنامه به محسوب 
  . پیروز و بهترین فردي که با استفاده از وقت اختصاص داده شده توانسته بود گروه مقابل را مجاب کند، تعلق گرفت
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  کنند دانش آموزان خود را براي مناظره علمی آماده می

منـاظره  . تقسـیم شـده بودنـد    هاي مردمی شرکت کنندگان به دو گروه نمایندگان دولت و مخالفین، به نمایندگی از گروه
پس از ارائه یک سخنرانی، یکی از اعضاي گروه مخالف صحبت کـرده و بـدنبال آن   توسط نمایندگان دولت آغاز شده، 

  . رسید نظریات خود پرداخته و با ارائه بحثی توسط گروه مخالف مناظره به پایان می مجدداً گروه موافق به دفاع از

گروه نمایندگان دولت به منظور تأمین امنیـت غـذایی و حتـی حفـظ     در ابتدا مناظره به این صورت طراحی شده بود که 
هـاي مردمـی بـا     دگی از گـروه بودند و مخالفین بـه نماینـ   تراریختهمحیط زیست، حامی و عامل توسعه مواد و غذاهاي 

هـاي تراریختـه،    هاي زیست محیطی از رهاسازي محصوالت حاصل از ارگانیسم دغدغه سالمت مردم و همچنین نگرانی
هر یک از موافقین و مخالفین شامل دو گروه شروع کننده و خاتمه دهنـده بحـث   . مخالف توسعه این محصوالت بودند

در مـالزي بحـث   تراریختـه  ن مربوط به رهاسـازي و تأییـد محصـوالت و غـذاهاي     با توجه به شرایط و قوانیبودند که 
هر دو گروه تسلط و اشراف کامل به موضوع داشته و با اعتماد به نفس به سخنرانی پرداختـه و تمـام عیـار از    . کردند می

ح سؤاالت و پاسخ به نحوه ارائه و زمان بحث، اجازه گرفتن براي قطع صحبت سخنگو، طر. کردند نظرات خود دفاع می
نکته جالب توجه ایـن بـود کـه    . داده شده بود کرد که قبالً به افراد آموزش ها همگی از یک الگوي مشخص پیروي می آن

رسید براي آنهـا اهمیـت    کردند که به نظر می کننده طوري عقاید خود را بیان کرده و بر آن پافشاري می هاي شرکت گروه
  . حیاتی دارد

مین غذاي جامعه از طریق افزایش محصول، کاهش هزینـه تولیـد بـا افـزایش     أدولت با ذکر دالیلی چون ت گروه نماینده
تراریخته یـا   غذاهاي سالمتمحصول و عدم استفاده از سموم نباتی، حفظ محیط زیست به دلیل عدم استفاده از سموم، 

غذاهاي   و مجاز بودن مصرفادره غذا و دارو  جه به قوانین و مقررات سختگیرانهوبا تموسوم به دستکاري ژنتیک شده 
غـذاهاي حاصـل از     بـر روي  اسـتفاده از برچسـب   نیـاز بـه   عـدم   در جامعـه آمریکـا،  حاصل از محصوالت تراریختـه  
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از  ،زا هاي حساسیت با پروتیینمحصول هاي  ي با توجه به مقایسه ساختار پروتیینژعدم ایجاد آلرو  محصوالت تراریخته
مثـل   ،کشـورهاي تولیدکننـده   بین ضیاز طرفی گروه مخالف با عنوان کردن مسائلی چون تبع. کرد اع مینظرات خود دف

 کننده آن نیست، ایجـاد ولی مصرف  استمحصوالت تراریخته  خود تولیدکنندهبا وجود اینکه ها  به ادعاي آنکه  ،آمریکا
بیوتیک در سازه حامل ژن مـورد   مقاوم به آنتی هاي ژن ها به دلیل وجود مسمیکروارگانیدر بین ها  بیوتیک مقاومت به آنتی

محـیط   و تغییرات ناخواسـته در ، فرار ژن ي در مصرف کنندهژایجاد آلر ، احتمالشود نوم گیاه یا حیوان میژنظرکه وارد 
لور طبیعی، و درنتیجه تغییر ف مقاوم به آفات اریختهراز بین رفتن حشرات در طبیعت به دلیل استفاده از گیاهان ت، زیست

با  ،گروه موافق.را براي جوامع بشري خطرناك می دانست تراریخته و موجودات هاي تراریخته  غذاهاي حاوي ارگانیسم
هاي بیوانفورماتیکی و وجـود راهکارهـاي الزم    بیان مسائلی چون ارزیابی خطر و آزمایشات دقیق آزمایشگاهی و بررسی

را هـا   نگرانیاین  ،در روش هاي سنتی اصالح نباتات هم بسیار اتفاق می افتدانتقال ناخواسته ژن که از  جلوگیري جهت
  .کرد و بحث مزیت نسبی را نیز مطرح می دانستهمنتفی 

و به آنان لوح وتندیس جشـنواره  ه هاي مختلف توسط داوران مورد ارزیابی قرار گرفت سخنرانان و گروه ،در پایان مناظره
شـادي و نشـاط   . گفتنـد  کنندگان با یکدیگر دست داده و به پیروز مسابقه تبریک  شرکتدر خاتمه مناظره همه  .اهدا شد

حاکم بر جو مباحثه و هیجان بحث کنندگان، بر بینندگان نیز تأثیر مثبت داشت، چنان که بسیاري از آنهـا نیـز مایـل بـه     
 سال17تا  15ها بین  کننده شرکت سن و ستان برگزار شدرآموزان دبی مناظره بعدي در سطح دانش .شرکت در بحث بودند

الت وروي کیفیـت پـایین محصـ   و پرداختنـد  بحـث  بـه   یظره قبلنامسائل ذکر شده در متوجه به این جوانان نیز با . بود
مناظره در خصوص ماهی تراریخته نیـز   این در. کید داشتندل جمعیت براي کاهش نیاز به غذا تأتراریخته و هچنین کنتر

، یـک  جوانیو حتی به اقتضاي سن . برخودار نبودبحث قبلی نان و گفتار از دقت، ظرافت و عمق سخ طبیعتاً. بحث شد
از بـین رفـتن مقاومـت     ،ت جالب در بین سخنان مخالفانانکیکی از . شدقب مانده خطاب ع حاًیمردم آفریقا صر بار به

در نهایـت  . نـد هایـن قسـمت بد  مناسبی را به دانش آموزان موافق نتوانستند پاسخ که  بودزمان  گیاهان تراریخته به مرور
هـاي برتـر لـوح و     و به سخنرانان و گـروه  هگروه ها را مورد ارزیابی قرار دادت داوران در این دوره نیز سخنرانان و أهی

که د جوان دیگري افراتوسط  ها گروه سخنان ،قبل از اهداي جوایزاین بود که نکته مهم دیگر . تندیس جشنواره اهدا شد
ضـعف و قـوت    طو نقـا  هرزیـابی قـرار گرفتـ   امـورد  هاي قبلی بودند،  دتاً از بین دانشجویان شرکت کننده در مناظرهعم

کیـد قـرار   أمـورد ت  در اینچنین گفتارهایی دبانهؤنوس و غیرمأاجتناب از عبارات و کلمات غیرم مخصوصاًسخنرانی ها و 
  .گرفت

تـوان بـا اسـتفاده از ایـن الگـو،       وجود ندارد، ولـی مـی  ناظره زش مگرچه در سیستم آموزشی ایران چنین مدلی براي آمو
هـاي مـرتبط را بـراي شـرکت در      هاي داخلی پیاده کرده و دانشـجویان رشـته   هاي مشابهی را در سمینارها و کنگره مدل

یـن کـار   هـا، ا  هاي موجود در مورد این بحث البته باید توجه داشت که با توجه به حساسیت. جلسات بحث آموزش داد
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هـاي   قبل از اجرا نیاز به چندین ماه بررسی و آموزش دارد، حتی پیشنهاد منابع به دانشجویان نیز باید با احتیاط و بررسی
  . کافی صورت گیرد

  
  سخنرانی رئیس انجمن ایمنی زیستی در دانشگاه تیلورز

  
ها، سخنرانی سرپرسـت   یکی از این برنامه. ندهاي متعدد دیگري حضور یافت در کنار این جشنواره، هیئت ایرانی در برنامه

بـرنج تراریختـه مقـاوم بـه     "، تحـت عنـوان   (Taylor's University)ز یاضی در دانشگاه تیلـور  هیئت، آقاي دکتر قره
کـه   این سـخنرانی در . بود  "هاي آن براي کشورهاي در حال توسعه و پتانسیل هاي ایمنی و زیست محیطی جنبه: حشره

تولید محصوالت تراریخته در سراسر جهان و گسترش تولید این محصـوالت در  پیرامون ر خواهد شد، مشروح آن منتش
 کشورهاي در حال توسعه و همچنین چگونگی مراحل تولید برنج تراریخته به عنوان اولین محصول تراریخته در ایران و

دانشجویان و مسئولین این گسترده استقبال  باهاي احتمال خطر و ایمنی این برنج صحبت شد که  انجام عملیات ارزیابی
گفتنی است تعدادي از مسئوالن و اسـاتید دانشـگاه ماالیـا و موسسـه تحقیقـات کشـاورزي مـالزي        . شدمواجه دانشگاه 

(MARDI)     یـن  ا یاضـی مطلـع شـده بودنـد در     نیز که از طریق اطالع رسانی دانشگاه تیلـورز از سـخنرانی دکتـر قـره
  .ب راهنمایی براي تولید برنج تراریخته در مالزي بودندمتقاضی کس سخنرانی شرکت کرده و

در حومه شهر که این دانشگاه . کردند بازدید دانشگاهها و مرکز بیوتکنولوژي  آزمایشگاهاز بدنبال سخنرانی، هیئت ایرانی 
و دانشـگاه  سـازي   حوطـه طراحـی و معمـاري و م   عالوه بـر . کواالالمپور واقع شده داراي چشم انداز بسیار زیبایی است
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محـیط آرام و دلنشـین و تخصصـی را بـراي      ،ها و تجهیزات مربوط به بیوتکنولـوژي  آزمایشگاه ،محوطهدریاچه کنار آن
  . آموزش و پژوهش در زمینه بیوتکنولوژي گیاهی و پزشکی فراهم ساخته است

  
  هاي بیوتکنولوژي دانشگاه تیلورز  ایشگاهرئیس دانشکده در حال ارائه توضیح به هیئت ایرانی بازدید کننده از آزم

  "برگزاري کارگاه آموزشی اطالع رسانی علمی در مورد بیوتکنولوژي به عموم مردم

اي با حضور هیئـت ایرانـی، برگـزاري دوره و کارگـاه آموزشـی تحـت عنـوان         هاي حاشیه از مهمترین برنامه دیگر یکی
به ترتیب  2010سپتامبر  28و سه شنبه  27به در روزهاي دوشن "موماطالع رسانی علمی در مورد بیوتکنولوژي براي ع"

بـا  دوره آموزشـی  ایـن  . بوددانشگاه موناش مالزي و به میزبانی مرکز اطالعات بیوتکنولوژي مالزي در محل جشنواره و 
سـال در  هدف کسب تجربیات مراکز اطالعات بیوتکنولوژي کشورهایی همچون فیلیپین، پاکستان و مالزي کـه چنـدین   

  .امر تبادل اطالعات سابقه دارند، برگزار شد

. یاضی در مورد اهمیت بیوتکنولـوژي در رفـع فقـر و گرسـنگی در جهـان آغـاز شـد        کارگاه با سخنرانی دکتر بهزاد قره
المللـی دسـتیابی و اسـتفاده از     دکتـر ماریشـل از سـرویس بـین     مخانم اوال نیـوارا از کشـورفیلیپین، خـان    ،مدرسین دوره

، خانم دکتر خانم ماهالتچومی آروجانان و همکاران ایشان آقایان نـیکالس و کـارن   (ISAAA) کشاورزي یوتکنولوژيب
مسـئول مرکـز اطالعـات بیوتکنولـوژي      ،خانم دکتر سمر یوسـف و  (MABiC)از مرکز اطالعات بیوتکنولوژي مالزي 

  . بودند (PABIC) پاکستان

ی،مقابله با نشر خرافه و اطالعـات غلـط و حتـی دروغ و غیـر علمـی و      اهمیت و چگونگی اطالع رسانی صحیح و علم
 ارتباطهاي ایجاد  روش. نقش آن در توسعه علوم به ویژه در توسعه بیوتکنولوژي یکی از محورهاي اصلی سخنرانان بود

ن و اسـاتید،  دانشـجویا  دار،کشـاورزان، سیاسـتمداران و مسـئوالن دولنـی،     ماننـد زنـان خانـه    ،هاي مختلف مردم هبا گرو
  .هاي عمومی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت پژوهشگران و ارباب رسانه
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و انتقال تجارب این مرکز فعـال و دسـتاوردهاي آن    2000گیري مرکز اطالعات بیوتکنولوژي مالزي در سال  نحوه شکل
لوژي مالزي، یـک سـازمان غیردولتـی    مرکز تبادل اطالعات بیوتکنو. از دیگر موضوعات تدریس شده در این کارگاه بود

نفر عضـو اعـم از متخصصـین بیوتکنولـوژي، صـاحبان       17000به ثبت رسیده و حدود  2003مستقل است که در سال 
هـا   صنایع، روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات و افراد عالقمند به کسب اطالعات در این زمینه، دارد که مشخصات آن

رکز وجود داشته و مسئولین مرکز، اطالعات و اخبار را بـه صـورت طبقـه بنـدي شـده      در لیست پست الکترونیک این م
  . براي این افراد ارسال می کنند

بـر اسـاس   . وري باال در استفاده از کادر علمی و فضا از نکات قابل توجه دیگر تجارب مرکز اطالعات مـالزي بـود   بهره
و دو کارمند جوان کـه مسـئول نگهـداري سـایت و گـردآوري       گزارش دکتر آروجانان، اداره این مرکز توسط یک مدیر

گـذاري توسـط شـورایی متشـکل از      سیاسـت . گیرد صورت می ،ها روي سایت هستند ها و بارگذاري آن اطالعات و داده
نکـات   .دهد این شورا سالی دوبار تشکیل جلسه می. شود ها، مراکز تحقیقاتی، و حتی صنایع انجام می نمایندگان دانشگاه

سرکار خانم نیز در پایان . کلیدي و نحوه ارائه اطالعات در سایت مرکز نیز از نکات مطرح شده دیگر در این کارگاه بود
سـیس مراکـز اطالعـات    أیح تاریخچـه ت دکتر سمر یوسف مسئول مرکز اطالعـات بیوتکنولـوژي پاکسـتان ضـمن تشـر     

  . کنندگان منتقل کردندتجارب پاکستان در این مورد را به شرکت  ،بیوتکنولوژي منطقه

. بـود هـا   بهترین فعالیتجشنواره بیوتکنولوژي یکی از این دوره آموزشی در کنار کنندگان ایرانی، برگزاري  از نظر شرکت
  . هدایایی از طرف مسئوالن برگزاري دوره تبادل شد ،در پایان جلسه

  
  از بخش تحقیقات بیوتکنولوژي دانشگاه ماالیا هیئت ایرانی بازدید

  
ایـن  . بـود  دانشـگاه ماالیـا   تحقیقـات بیوتکنولـوژي   دپارتمانفعالیت دیگري که براي هیئت ایرانی برگزار شد، بازدید از 

ماالیا و تبـادل تجربیـات طـرفین     دانشگاه هاي بیوتکنولوژي کشاورزي در بازدید به منظور آشنایی گروه ایرانی با فعالیت
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به عنوان مسئول دپارتمان، به هیئت ایرانـی خیـر مقـدم     هاریکریشناکتر جنیفر خانم د. در این زمینه ترتیب داده شده بود
انتقـال  (زش هاي تراری در این دپارتمان پروژه. هاي آن راتشریح کرد گفته و مرکز تحقیقات بیوتکنولوژي گیاهی و فعالیت

نچه که در این مرکـز جلـب توجـه    ریزي شده است آ گیاهان بومی مالزي یعنی برنج، موز، نارگیل و فلفل تند برنامه )ژن
خانم جنیفر اظهار داشتند مسـئولین در حـال یکپارچـه سـازي     . نمود، احداث چند گلخانه براي گیاهان تراریخته بود می

کشـور اسـترالیا انجـام     فعـال بـر اسـاس راهنماهـاي     خطر احتمال هاي بخش گیاهان تراریخته هستند و ارزیابی  فعالیت
که تولید برنج تراریخته در مرحله آزمایشگاهی توسـط دانشـجویان   پروژه در دست اجرا است  8در حال حاضر. گیرد می

بـا توجـه بـه تخصـص     . گفتنی است دانشجویان مجري این طـرح ایرانـی هسـتند   . هاي این مرکز است از جمله فعالیت
سـپس گـزارش   . شـد ارائـه  تقاضاي راهنمایی و همکاري با طرف ایرانـی  تراریخته در مورد برنج ، اعضاي هیئت ایرانی

و نشان دهنده اسـتقبال مـردم مـالزي     هاریکریشنادکتر جنیفر گزارش . ارائه شدمختصري در مورد وضعیت قانون ایمنی 
وي بخشـی از ایـن نگـرش مثبـت را ناشـی از تعامـل مثبـت بـین         . بوداز محصوالت تراریخته حمایت مسئولین دولت 

با حضور مـؤثر نخسـت    "بیوتکنولوژي مالزي"ویژه برگزاري همایش سالیانه مسئوالن دولتی و پژوهشگران دانسته و به 
. را نتیجه ایـن تعامـل دانسـت    "مرکز اطالعات بیوتکنولوژي مالزي"هاي  وزیر پیشین و کنونی این کشور و روشنگري

ها و بخصوص  آشنایی عموم مردم با بیوتکنولوژي و محصوالت تراریخته از طریق رسانهمؤثر و اطالع رسانی همچنین 
  . از دیگر دالیل پذیرش محصوالت تراریخته در بین مردم دانست را هاي محلی روزنامه

بر اساس گزارش وي، روند شروع هر کار تحقیقاتی در زمینه محصوالت تراریخته به این ترتیب است که ابتدا 
کمیته در مورد وجود امکانات کافی  آزمایشگاه باید درخواستی به کمیته ایمنی زیستی هر مؤسسه ارائه بدهد تا این

تواند پروژه خود را پیش از این  البته هر محققی می. ایمنی در آن آزمایشگاه بررسی کرده و نظر خود را اعالم نماید
درخواست نیز آغاز کند، ولی اگر در میان پروژه نتیجه بررسی کمیته عدم وجود امکانات ایمنی الزم را تشخیص داد، 

بنا براین کلیه مجوزهاي مورد نیاز براي آغاز و انجام یک پروژه تحقیقاتی مهندسی ژنتیک در . قف شودکار باید متو
پس از این مرحله، . شود سسه صادر مینیاز به کسب مجوز از بیرون آن مؤ درون یک موسسه تحقیقاتی و بدون

اطالع به کمیته ملی ایمنی زیستی اطالع هایی که هدف آنها رهاسازي و تولید نهایی محصول نیست، صرفاً براي  پروژه
شود، این گزارش براي کسب  هایی که با هدف تولید محصول و تجاري سازي انجام می در مورد پروژه. داده می شود
هاي مختلف در  این کمیته گروه. شود تا در صورت تأیید، شروع شود ارسال می ایمنی زیستی کشور مجوز به کمیته

اي باید عالوه بر اطالعات الزم فنی، حاوي روش  هر پروژه. ها دارد اورزي، دارویی و دیگر رشتههاي پزشکی، کش زمینه
  . پیشنهادي ارزیابی و مدیریت ریسک نیز باشد

یاضی ضمن تشکر از دعوت دانشگاه ماالیا از هیئت ایرانی، ضمن اعالم آمادگی این انجمن براي توسعه  دکتر قره
و عقد تفاهم همکاري با این  ها همکاري خصصی به دانشگاه ماالیا خواهان نهادینه سازيها و ارائه مشاوره ت همکاري

داده تحویل از سوي هیئت ایرانی نامه  نویس این تفاهم پیش. دانشگاه شد که مورد استقبال هیئت مالزیایی قرار گرفت
  . اقدام شود نامه امضاي این تفاهم مقرر شد در آینده نزدیک نسبت به. شده و پس از بررسی کلیات با آن موافقت شد
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  هاي ویژه گیاهان تراریخته بازدید از گلخانه

  
دکتر جنیفر مسئول بخش بیوتکنولوژي دانشگاه مالزي در حال توضیح پروژه برنج تراریخته و گلخانه هاي ویژه گیاهان 

  تراریخته در دانشگاه ماالیا
  

با اثر انگشت  ها گلخانهبوده و درب ورودي  (BCL2) 2ي سطح حصر گیاهان تراریخته این دانشگاه دارا هاي گلخانه
در کنار . هر فرد ملزم است که در ورودي آزمایشگاه روپوش و کفش ازمایشگاهی بپوشد. شود افراد مجاز باز می

هاي گیاهان  بود، گلخانه... آزمایشگاه که مجهز به امکانات ایمنی الزم از جمله امکانات شستشوي دست، هود المینار و 
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هاي گیاهان تراریخته از دوربین هاي مخفی یا  محوطه و گلخانه ،ها در هیچیک از آزمایشگاه. تراریخته قرار داشت
  .هاي مداربسته خبري نبود دوربین

به مراتب  1384-1383هاي  هاي طراحی شده در پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ایران در سال  گفتنی است گلخانه
از همان سال در پژوهشکده  اجراي آن هاي تراریخته امروز دانشگاه ماالیا بودند که و مجهزتر از گلخانهتر  پیشرفته

ترین متخصصین در این زمینه در  جاي تأسف است که با داشتن برجسته. بیوتکنولوژي کشاورزي متوقف مانده است
ه پیشرفت جهانی در عرصه بیوتکنولوژي کشور، شاهد پیشرفت روزمره سایر کشورها و عقب ماندن خودمان از قافل

  . کشاورزي هستیم
  

  
  .مپور مورد بازدید تعدادي از اعضاي هیئت اعزامی قرار گرفتغار باتو یکی از جاذبه هاي توریستی کواالال

  ارائه پیشنهادات
مـی مشـابه و   هـاي عل  با توجه به استقبال گسترده اعضاي انجمن علمی ایمنی زیستی و حتی برخی تقاضاها از انجمن

ایـن نـوع   شـود   پیشنهاد میمشابه آتی، هاي  برنامهکنندگان در این دوره براي شرکت در  اعالم آمادگی برخی از شرکت
افـزایش  جهت شود  پیشنهاد می ،همچنین. تر از ایران توسعه یابد ها در کشورهاي مختلف و همطراز یا پیشرفته فعالیت

جودات و محصوالت تراریخته و غذاهاي حاصل از محصوالت تراریخته ومآگاهی عموم در مورد بیوتکنولوژي مدرن 
با همکاري وزرات آموزش و پرورش، صـدا و سـیما، تولیـد     "مرکز اطالعات بیوتکنولوژي ایران"توسط  ریاقدامات ز

  .انجام پذیردها و وزارت علوم  ، رسانهو صاحبان صنایع ها کننده

 رسانه، هاي آموزشی براي اصحاب برگزاري کارگاه •
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١٧ 
 

 هاي آموزشی براي معلمین، برگزاري کارگاه •

 آموزان مقاطع مختلف، هاي آموزشی براي دانش برگزاري کارگاه •

 خطر،احتمال  ارزیابی و مدیریتهاي آموزشی  برگزاري کارگاه •

   ،به آنهاو ارسال اخبار و اطالعات یوتکنولوژي ایران بو مخاطبان مرکز اطالعات بندي ذینفعان  دسته •

 براي عموم مردم در سطوح مختلف جامعه، "آشنایی با بیوتکنولوژي"هاي  ري کنفرانسبرگزا •

 ،هاي عمومی برگزاري سخنرانی •

 مناسب با اقشار مختلف جامعه، متنوعتهیه بروشورهاي مختلف با محتویات  •

منـاظره   اي نظیر برگزاري برنامهو  89برگزاري همایش ایمنی زیستی همزمان با همایش بیوتکنولوژي در سال  •
، بـه منظـور   در ایـن همـایش   محصوالت و غذاهاي تراریختـه بین دانشجویان و دانش آموزان در خصوص 

 هاي تحصیلی، معرفی بیوتکنولوژي به گروه

در یکـی از   "علـوم آشنایی عمـوم بـا   مرکز "احداث ساختمان مذاکره با شهرداري تهران و اعالم آمادگی براي  •
توسـط انجمـن ایمنـی     ،صاص بخشی از این مرکز به معرفی بیوتکنولـوژي و اختتهران هاي پر بازدید  پارك

 .ها مین هزینهزیستی به شرط تأ
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