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 -1پیام تبریک رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به مناسبت هفته پژوهش
 -2پژوهشکده« ،پژوهشگاه» شد :انتصاب دکتر خوشخلقسیما به ریاست «پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی»
 -3دکتر خوشخلقسیما با حکم معاون اول رئیس جمهور ،دبیر و سخنگوی شورای ملی ایمنی زیستی شد
 -4دکتر حجازی ،عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،برنده جایزه بزرگ زیست فناوری شد
 -5دکتر طهماسبی :ارتقای پژوهشکده به پژوهشگاه ،فصل نوینی در امنیت غذایی کشور است
 -6رئیس پژوهشگاه در نشست خبری با خبرنگاران ۱۴۴ :طرح تحقیقاتی در پژوهشگاه در حال اجراست
 -7ارائه دستاوردهای منتخب پژوهشگاه در هجدهمین نمایشگاه پژوهش ،فناوری و فن بازار تهران :انعقاد قرارداد بین پژوهشگاه و بخش خصوصی در اختتامیه نمایشگاه
 -8حضور پررنگ پژوهشگاه در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان البرز؛ دکتر نوبخت در بازدید از غرفه پژوهشگاه :اقدامات شما در سطح کشور شناخته شده است
 -9پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری تبریز برگزار شد؛ دکتر کالنتری :باید فناوری هراسی را در کشور ریشهکن کنیم
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 -11گزارش جلسه شورای تحقیقات سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی :الزام موسسات تحقیقات کشاورزی به ارائه برنامه مدون و توجه به تحقیقات جریانساز
« -12جشنواره پژوهش» در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد :تقدیر از همکاران برگزیدگان در جشنواره پژوهش با چاشنی دورهمی سفره شب یلدا
 -13دکتر جهانگیری :مهندسی ژنتیک و علم بیوتکنولوژی نباید قربانی دعواهای سیاسی شود
 -14ارائه سخنرانی دکتر مجتهدی در پژوهشگاه؛ طراحی سازوکار مقاومت نسبت به ویروسهای گیاهی با تکنولوژی  MicroRNAمصنوعی
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 -17گزارش سخنرانی دکتر صالحی از هفتمین کنفرانس میکروبیولوژی مادرید :کاربرد تکنیکهای جدید برای افزایش ماندگاری و کیفیت علوفه
 -18سخنرانی دکتر رویان در پژوهشگاه :احتمال مرگ  10میلیون نفر تا سال  2050بر اثر خطرات مقاومتهای آنتی بیوتیکی
 -19تولید گیاهان پنبه مقاوم به سفیدبالک :پایانی بد برای سفیدبالکها
 -20روبیسکو :یک آنزیم با پتانسیل باال جهت افزایش عملکرد
 -21افزایش فعالیت زیستی و پایداری پروتئین کریستال  Cry11Aaبه وسیله بارگذاری در نانوذرات منیزیم هیدروکسید
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 -23دکتر جلیلی در بازدید از پژوهشگاه :پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از زرادخانههای قدرت کشور است
 -24معاون سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید از پژوهشگاه :از مشاهده پیشرفتهای علمی پژوهشگاه احساس غرور میکنم
 -25استقبال موسسه تحقیقاتی بینالمللی ایکریسات از همکاری علمی نزدیک با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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 -31استقبال پرشین داروی البرز از سرمایهگذاری و مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی پژوهشگاه
 -32حمایت علمی و تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از انجمن صنفی کشت بافت
 -33تاکید بر تشکیل کمیته مشترک پژوهشگاه و موسسه تحقیقات خاک و آب برای پیشبرد اهداف بیوتکنولوژی کشاورزی
 -34اجرای پروژه تحقیقاتی مشترک بین پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و شرکت لندگرین در آینده نزدیک
 -35انعقاد تفاهمنامه تجاری سازی محصوالت کشاورزی بین پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و لیدکو در آینده نزدیک
 -36دانش فنی تولید پروبیوتیک مبتنی بر سویههای بومی قارچ تریکودرما به بخش خصوصی واگذار شد
 -37پاییز؛ فصل بازدیدهای دانشجویی و دانشآموزی از دستاوردهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
 -38برگزاری روز «درهای باز» در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی :روز پیوند دانشگاه و پژوهشگاه
 -39میزگرد تجاریسازی مالکیت فکری با حضور نماینده سازمان جهانی مالکیت فکری در پژوهشگاه برگزار شد
 -40در دومین کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل تشریح شد :اهمیت پدافند غیرعامل و نقش موثر پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در مقابله با تهدیدات زیستی
 -41مصاحبه پذیرفتهشدگان تکمیل ظرفیت دکتری در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد
 -42ارسال کمکهای امدادی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به زلزلهزدگان کرمانشاه
 -43بازدید عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
 -44حضور پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار گیالن

ش ما

ره ه
ش
ت
م
٬
د

یما

ه ۳ ۹۶
۱
خ
و
ر
ش

ید ی

پیام تبریک رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به مناسبت هفته پژوهش

پژوهـش ،عامـل مهمـی در تولیـد دانـش ،دانایی و پیشـرفت جامعه انسـانی
اسـت و میـزان پژوهشهـای انجامشـده در جامعه شـاخص توسـعهیافتگی
آن جامعـه محسـوب میشـود .جایـگاه پژوهـش درفرهنگ ایرانی اسلامی
مـا آن چنـان واالسـت کـه از نظـر قـرآن مجیـد هیـچ علمـی بـدون عنصـر
آگاهـی و بصیـرت از انسـان پذیرفته نیسـت و مهاجرت بـرای دانش و دین
پژوهـی را از وظایـف مسـلمانان میدانـد .همچنیـن در آیـات متعـدد قرآن
کریـم و نیـز در گفتـار و نوشـتار بـزرگان دیـن و خـرد ،فراوان بـر «تفکر و
تدبـر» تاکیـد شـده و نقـش عالمان ،محققـان و پژوهنـدگان ،نه کمتـر ،بلکه
حتـی بـا فضیلتتر از سـایر اعمال عنوان شـده اسـت« :مداد العلمـاء افضل
مـن دماء الشـهدا».
در ایـن میـان ،گسـترش فزاینـده فناوریهـای نویـن ارتباطـات و اطالعات
کـه مرزهـای علـم و دانـش را درنوردیـده ،دسـتمایه بسـیاری از تحـوالت
پژوهشـی خصوصـا در عرصـه تجاریسـازی دانـش شـده اسـت .اهمیـت
تجـاری سـازی علوم ،به حدی مطرح اسـت که امروزه دانشـی کـه نوآورانه
و قـادر بـه تولیـد ثـروت نباشـد ،مفهـوم حقیقی خـود را از دسـت میدهد
و اشـتغال زایـی ،ثروتآفرینـی و تاثیرگـذاری بـر شـاخصهای توسـعه
اقتصـادی از طریـق پژوهش ،بدون بهرهمنـدی از فناوریهای نوین ،دشـوار
و بعضـا ناممکـن مینمایـد.
خوشـبختانه توسـعه تحقیقـات کاربـردی و یافتههای حاصـل از آن در دنیا،
خصوصـا در حـوزه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در سـالهای اخیـر نقـش
بیبدیلـی در تامیـن و امنیـت غذایـی ،حفظ محیط زیسـت ،کاهـش آلودگی
و ...در جهان داشـته و البته پژوهشـگران حوزه بیوتکنولوژی ،نقش پررنگی
را در ایـن عرصـه ایفـا میکنند.
در همین راسـتا ،پژوهشـگران ،محققـان ،اعضای هیات علمی ،دانشـجویان،
پشـتیبانان بخـش تحقیقاتـی در حـوزه اداری و نیـز خانوادههـای ارجمنـد

کارکنـان پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـه همـراه پژوهشـکدههای
مناطق این پژوهشـگاه ،در خط مقدم توسـعه جبهه علمی ،فناوری ،نوآوری
و اقتصـاد دانـش بنیـان کشـور قـرار دارنـد .این سـرمایههای عظیـم فکری،
حقیقتـا شـعار هفته پژوهـش با عنـوان «پژوهش تقاضامحور ،تجاریسـازی
فنـاوری؛ زیربنـای تولیـد و اشـتغال» را در عرصه عمل ،عینیت بخشـیدهاند.
اینجانـب ضمـن تبریک هفته پژوهـش ( 21تا  27آذرمـاه  )1396به اعضای
هیـات علمـی ،اسـاتید و دانـش پژوهـان دانشـگاهها و مراکـز تحقیقاتـی،
دانشـجویان ،شـرکتهای دانشبنیـان و تمـام فعـاالن ایـن عرصـه ،بهویـژه
محققـان ،کارکنـان و خانـواده بـزرگ و فرهیختـه پژوهشـگاه بیوتکنولوژی
کشـاورزی ،و تقدیـر از خدمـات ارزشـمند آنهـا ،بـرای این عزیـزان ،توفیق
خدمتگـزاری روزافـزون و موفقیـت هرچـه بیشـتر در عرصههـای علمـی و
فنـاوری را از درگاه یکتـای بیهمتـا آرزومنـدم .امیـدوارم بـا همـت عالـی
شـما سـرمایههای اجتماعـی و انسـانی کشـور ،تاج عـزت و سـرافرازی ،و
دیهیـم شـوکت و سـربلندی ،در مسـیر اخلاق و آزادگـی بـر تـارک ایـران
اسلامی بدرخشد.
نیراعظم خوش خلق سیما
رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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دکتر خوشخلقسیما با حکم معاون اول رئیس
جمهور ،دبیر و سخنگوی شورای ملی ایمنی زیستی شد

کشـاورزی طـی حکمـی ،دکتـر نیراعظـم خوشخلقسـیما را بـه ریاسـت

«پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی» منصـوب کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومی پژوهشـگاه ،پیرو نامـه مـورخ  96/7/29در حکم
انتصـاب مهنـدس محمـود حجتـی ،وزیر جهـاد کشـاورزی خطاب بـه دکتر

خوشخلقسـیما آمـده اسـت:

«بسمه تعالی
سرکار خانم دکتر نیراعظم خوشخلقسیما

دکتر اسـحاق جهانگیری ،معـاون اول رئیسجمهوری ،طی حکمی

سالم علیکم.

کشـاورزی را بـه عنـوان دبیـر و سـخنگوی شـورای ملـی ایمنـی

دکتـر نیراعظـم خوشخلقسـیما ،رئیـس پژوهشـگاه بیوتکنولوژی

بـا توجـه بـه مصوبه مـورخ  96/4/25شـورای گسـترش آموزش

زیسـتی منصـوب کرد.

حکـم ،سـرکار عالی به سـمت «رئیـس پژوهشـگاه بیوتکنولوژی

از طرف معاون اول رئیسجمهوری صادر شـده ،آمده اسـت:

امیـد اسـت با هماهنگی و همـکاری سـازمان ،تحقیقات ،آموزش

«سرکار خانم دکتر نیراعظم خوشخلقسیما

موسسـات و مراکـز تحقیقاتـی ،نسـبت بـه تدویـن اساسـنامه

نظـر بـه تجـارب و شایسـتگی سـرکار عالـی و بنـا بـه پیشـنهاد

فناوریهـای نویـن کشـاورزی در کشـور و ترویـج آن ،گامهـای

زیسـت و تصویب در هشـتمین جلسـه شـورای ملی ایمنی زیستی

عالی و ایجاد پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی ،به موجب این

کشـاورزی» منصوب میشـوید.

و ترویـج کشـاورزی ،معاونتهـای تخصصی وزارتخانه و سـایر

رئیس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی

پژوهشـگاه و راهانـدازی پژوهشـکدهها ،در رشـد و توسـعه

معـاون محتـرم رئیسجمهـور و رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط

موثـری بردارید.

محمود حجتی

وزیر جهاد کشاورزی»
گفتنـی اسـت دکتـر خـوش خلـق سـیما ،پیـش از ایـن ،رئیس «پژوهشـکده

بیوتکنولـوژی کشـاورزی» بـود کـه بـا توجه به محصـوالت و دسـتاوردهای
ارزنده این پژوهشـکده در شـش حوزه کشـت بافت و سـلول ،بیوتکنولوژی

میکروبـی ،مهندسـی ژنتیـک و ایمنـی زیسـتی ،زیستشناسـی سـامانهها،
نانوتکنولـوژی کشـاورزی و فیزیولـوژی مولکولـی ،و برخـورداری از

پژوهشـکدههای منطقهای در رشـت ،تبریز و اصفهان و مدیریت بیوتکنولوژی
منطقه شـرق و شـمال شـرق کشـور (در مشـهد) ،پژوهشـکده بیوتکنولوژی
کشـاورزی ،بر اسـاس مصوبه شـورای گسـترش آموزش عالی به پژوهشـگاه
ارتقـا یافـت .ایـن اولیـن واحد پژوهشـی در وزارت جهاد کشـاورزی اسـت

4

در متن این حکم که در تاریخ  96/9/14و با شـماره نامه 108887

کـه موفـق به اخذ مجوز پژوهشـگاه از وزارت علـوم ،تحقیقات و فناوری
شـده است.

مـورخ  96/8/15بـه موجب این حکـم به عنوان دبیر و سـخنگوی
شـورای ملـی ایمنـی زیسـتی منصوب میشـوید.

توفیق شما را در انجام وظایف محوله از ایزد منان خواستارم.
اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور و رئیس شورای ملی ایمنی زیستی»

گفتنـی اسـت دکتـر خوشخلقسـیما رئیـس پژوهشـگاه

بیوتکنولوژی کشـاورزی و مشـاور سـازمان حفاظت محیط زیست
در امـور فناوری و بیوتکنولوژی اسـت که در حال حاضر ریاسـت

دبیرخانـه شـورای ملـی ایمنـی زیسـتی را نیـز برعهـده دارد .وی
دانشـیار و رئیـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،دارای

دکتـرای فیزیولوژی گیاهی از دانشـگاه هیروشـیمای ژاپن در سـال
 77و صاحـب بیـش از  120مقاله علمی در نشـریات معتبر داخلی،

بینالمللـی و سـمینارهای داخلـی و خارجـی اسـت.
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دکتر حجازی ،عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،برنده جایزه بزرگ زیستفناوری شد
دکتـر محمـد امیـن حجـازی ،رئیـس

در همیـن رابطـه ،دکتـر حجـازی کـه

پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشاورزی موفق

محصوالت آرایشـی  -بهداشتی و مکمل

دانشـگاه تربیـت مـدرس شـد.

جایـزه بـزرگ زیسـتفناوری دانشـگاه

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی صنایـع غذاییِ

بـه کسـب جایـزه بـزرگ زیسـتفناوری

بـا طـرح تولیـد تجـاری بیومـس و

بـر پایـه ریزجلبکهـا برنـده دهمیـن

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه

تربیـت مـدرس شـده اسـت ،در توضیح

ت فناوری،
دهمین دوره جایزه بزرگ زیسـ 

اول حیـات را در کـره زمیـن تشـکیل

بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،مراسـم اعطای

صبـح دوشـنبه  27آذرمـاه  ،96همزمـان با

آخریـن روز هفتـه پژوهـش در دانشـگاه
تربیـت مدرس برگزار شـد .ایـن جایزه ،از

ایـن طـرح گفـت :ریزجلبکهـا حلقـه
میدهنـد و علاوه بـر نقـش ویژهشـان،
در اسـتمرار حیـات تمـام موجـودات،

کاربردهـای متنوعـی نیـز در حوزههـای

سـال  1378به همت مرکز تحقیقات و توسـعه زیسـتفناوری دانشـگاه تربیت

مختلـف صنعـت دارنـد؛ بـه طـوری کـه پیـش بینـی میشـود حجـم بـازار

فنـاوری ریاسـتجمهوری اعطا میشـود.

وی با اشـاره به امکان تولیدهای فراسـودمند نظیر غذا ،دارو ،لوازم آرایشـی

یو
مـدرس و با حمایت صندوق سـرمایهگذاری زیسـتفنـاوری معاونت علم 

ریزجلبکهـا تـا سـال  2023بـه  45میلیـارد دالر در سـال برسـد.

برنـدگان جایـزه بـزرگ زیسـت فنـاوری از بیـن مجریـان طرحهای پژوهشـی

و بهداشـتی ،خـوراک دام و طیـور و آبزیان از ریزجلبکها خاطرنشـان کرد:

«علـوم پایـه»« ،کشـاورزی» و« محیـط زیسـت» کـه همراسـتا بـا اولویتهـای

پـرورش آنهـا نیـازی بـه آب شـیرین و خـاک حاصلخیز نیسـت ،متاسـفانه

تجاریسـازی را دارنـد ،انتصصخـاب میشـوند.

ریزجلبکهـا میتواننـد جایگزین مناسـبی برای بسـیاری محصـوالت دیگر

زیسـتفناوری در حوزههـای «پزشـکی»« ،صنعـت نفت»« ،مهندسـی شـیمی»،

تحقیقات زیسـت فناوری کشـور بوده و و قابلیت رسـیدن به محصول نهایی و

بـه رغـم پتانسـیل باالی تولیـد ریزجلبکها در ایـران و این مزیـت که برای
در کشـور توجـه چندانـی بـه تولیـد ریزجلبکهـا نمیشـود در حالـی کـه

دکتـر رهبـریزاده ،معـاون مرکـز تحقیقات و توسـعه زیسـتفناوری دانشـگاه

و منبعی مناسـب برای کسـب درآمد باشـند.

زیسـت فنـاوری گفـت :در پی فراخوان اعالم شـده 42 ،طـرح تحقیقاتی منطبق

بومی و توسـعه سیستمهای کشت و همچنین فرموالسیون و تولید محصوالت

تربیـت مـدرس در خصـوص رونـد انتخـاب برنـدگان دهمیـن جایـزه بـزرگ
بـا اولویتهـای اعالمشـده دریافت شـد که  31طـرح در مرحلـه اول داوری در

شـورای پژوهشـی مرکز رد شـدند و  11طرح به مرحله نهایی داوری رسـیدند.

حجـازی با اشـاره به تحقیقات گسـترده ای که در زمینه شناسـایی سـویههای
جدید براسـاسها در پژوهشـکده انجا م شده ،اظهار داشـت :مکملهای درمان

دردهای آرتروزی و روماتیسـمی و شـامپو از محصوالت تولیدی عرضه شـده

وی افـزود :در جلسـه داوری نهایـی طرحها که با حضور جمعی از اسـاتید،

بـه بـازار هسـتند و محصـوالت دیگری هم در مرحله کسـب مجوز اسـت که

کشـور برگزار شـد ،طرحی واجد شـرایط دریافت جایزه اول و دوم شـناخته

ورود بـه ایـن عرصـه و تولیـد محصوالت بر پایـه ریزجلبک با فنـاوری ایجاد

متخصصـان و دسـت انـدرکاران سیاسـتگذاری حـوزه زیسـت فنـاوری
نشـد و دکتر محمـد امین حجازی ،رئیـس پژوهشـکده بیوتکنولوژی صنایع
غذایـیِ پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی و عضـو هیـات علمـی ایـن

پژوهشـگاه و دکتـر نـادر مقصـودی ،عضـو هیـات علمـی دانشـگاه علـوم
پزشـکی شـهید بهشـتی ،بـه عنـوان برگزیـدگان رتبـه سـوم دهمیـن جایزه

بـزرگ زیسـتفناوری انتخاب شـدند.

باید از مدیرعامل شـرکت فرآوردههای آرایشـی بهداشـتی نال هم که ریسـک

شـده در پژوهشـکده را پذیرفتهاند ،تشکر کنم.

گفتنـی اسـت طـرح برگزیـده دیگـر جایزه بـزرگ زیسـتفناوری دانشـگاه

تربیـت مـدرس کـه از سـوی دکتـر نـادر مقصـودی ،عضـو هیـات علمـی
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی ارائـه شـده ،طـرح تولیـد فاکتور 8
انسـانی  -داروی بیمـاران هموفیلـی  -اسـت و طرحهـای شایسـته تقدیـر

وی خاطرنشـان کـرد :در دهمیـن دوره جایـزه بـزرگ زیسـتفناوری ،سـه

نیـز در زمینـه تولیـد کیـت مولکولی بررسـی فاکتور آزواسـپرمی از شـرکت

• دکتـر حجـازی :حجم بـازار ریزجلبکهـا تا سـال  2023بـه  45میلیارد

جدیـد فتوبیوراکتورهـا از شـرکت آرینگسـتر و طـرح بیوفیلترهـای تصفیه

طـرح ارائه شـده دیگـر شایسـته تقدیر شـناخته شـدند.
دالر در سـال میرسد

هامـون طـب پیشـرو ،تولیـد ریزجلبـک اسـپرولینا بـا اسـتفاده از نسـل
شـیرابههای زبالـه از شـرکت دانشبنیـان پویـا ژن آزمـا بودنـد.
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دکتر طهماسبی :ارتقای پژوهشکده به پژوهشگاه ،فصل نوینی در امنیت غذایی کشور است
حکـم رئیـس «پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی» بـا امضـای وزیـر

در موسسـات و هـم در مراکـز تحقیقاتی اسـتانها ،دو سـاله درنظـر گرفتیم

از سـوی دکتـر غالمحسـین طهماسـبی ،قائـم مقـام ایـن سـازمان بـه دکتـر

فعالیـت مدیـران و روسـای سـازمانها یـا تغییر آنهـا تصمیمگیری میشـود.

جهادکشـاورزی و رئیـس سـازمان تحقیقـات ،آموزش و ترویج کشـاورزی

نیراعظـم خوشخلقسـیما اعطـا شـد .اعطـای ایـن حکـم ،طـی مراسـمی،
 3آبـان مـاه  96بعـد از ارتقـای پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـه

«پژوهشـگاه» در محل پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی صورت گرفت.
بـه گـزارش روابط عمومی پژوهشـگاه ،در این مراسـم که بـا حضور برخی
از اعضـای هیـات علمـی پژوهشـگاه برگـزار شـد ،طهماسـبی ،قائـم مقـام
رئیـس سـازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشـاورزی طی سـخنانی ضمن

تبریـک بـه رئیـس پژوهشـگاه و اعضـای هیـات علمـی حاضـر در مراسـم

گفـت :بـا ارتقـای پژوهشـکده بـه پژوهشـگاه ،فصـل نوینـی از برنامهها در
ایـن حـوزه آغـاز شـده و یقینـا شـاهد فعالیتهـا و تحقیقـات موثرتـر در

و در پایـان آن ،بعـد از ارزیابـی مجموعههـا و مدیریتهـا ،دربـاره ادامـه

طهماسـبی خاطرنشـان کرد :ما در سـازمان تحقیقات 34 ،مرکز تحقیقات در
اسـتانها و بیـش از  20موسسـه مـادر و تعداد زیادی مراکز آموزشـی داریم،

تصریـح کـرد :ادغام مراکز تحقیقات و آموزش در اسـتانها موجب اسـتفاده

بهینـه از تـوان افراد شـده اسـت .در ایـن رابطـه ،پژوهشـکده بیوتکنولوژی
در دو سـال گذشـته و هنـگام انتصـاب دکتـر خوشخلقسـیما بـه ریاسـت
پژوهشـکده ،پنجـاه و یکمیـن یا پنجـاه و دومین مرکزی بود کـه ارزیابی آن

انجـام شـد و جمعبنـدی ،بیانگـر پیمودن مسـیر تعالـی و ترقی بود.

قائـم مقام سـازمان تحقیقات ،آمـوزش و ترویج کشـاورزی تصریح کرد :در

مجموعههـای دیگـر هنـگام تجدیـد حکـم و تـداوم فعالیت مدیر یـا رئیس
سـازمان ،معمـوال نیـازی بـه مراسـم معارفه نیسـت امـا دلیل اینکه چـرا این
مراسـم معارفـه برگزار شـده ،این اسـت کـه همزمان بـا ارزیابیهـای انجام

شـده ،علیرغـم تـداوم مدیریـت ریاسـت پژوهشـکده ،ایـن مجموعـه از

«پژوهشـکده» بـه «پژوهشـگاه» ارتقا یافته اسـت.

وی افـزود :بـا اصـرار دکتـر زنـد بـه عنـوان رئیـس سـازمان تحقیقـات ،به
دلیـل تقویـت جایـگاه پژوهشـگاه ،و نیـز تغییر وضعیـت از پژوهشـکده به

پژوهشـگاه ،حکـم رئیـس پژوهشـگاه توسـط وزیر امضـا شـد در حالی که
قاعدتـا باید توسـط رئیـس هیات امنا صادر می شـد اما در دیگر موسسـات

و مراکـز ،ایـن امر ،لزومـی ندارد.
زمینـه امنیـت غذایـی کشـور در این پژوهشـگاه خواهیـم بود.

• پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،الگوی سایرموسسات تحقیقاتی

• امنیت غذایی ،فقط کمیت مهم نیست؛ کیفیت هم مهم است

طهماسـبی بـا اشـاره به مناظـره روزهای قبـل در رادیو گفتگو کـه با حضور
وی و دکتـر رهنمـا از اعضـای هیـات علمـی پژوهشـگاه در مقابـل مخالفان

طهماسـبی بـه لـزوم برخـورداری از برنامه بلندمدت توسـط پژوهشـگاه در

فعالیتهـای پژوهشـگاه در زمینـه مهندسـی ژنتیـک انجـام شـد ،گفـت :در

کشـاورزی قبـل از ارتقا به پژوهشـگاه ،برنامه بسـیار خوبـی را تدوین کرده

وجـود دارد و میتوانـد بـه تامیـن امنیـت غذایـی مـا کمـک کنـد ،اسـتفاده

راسـتای برنامههای قبلی اشـاره و خاطرنشـان کرد :پژوهشکده بیوتکنولوژی

بـود و بـه عنـوان الگوی دیگـر موسسـات در زمینه تدوین برنامه محسـوب
میشـود .از ایـن رو ،بـا تغییـر وضعیـت بـه پژوهشـگاه ،انتظـار ایـن اسـت

برنامـه بلندمـدت و زمـان بندیشـده ،متناسـب بـا اهـداف و رویکردهـا در

وزارت جهـاد کشـاورزی و سـازمان تحقیقات ،تدوین شـود.

ایـن مناظـره هـم تاکیـد کـردم مـا بایـد از تمـام تکنولوژیهایی کـه در دنیا
کنیـم و نبایـد عقـب بیفتیم.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه امنیت غذایی فقط بـه معنای تامین کمی غذا نیسـت

بلکـه کیفیـت غذا و سلامت آن نیز برای ما بسـیار مهم اسـت ،تصریح کرد:
بـه دلیـل اعتقـاد بـه فعالیتهای حـوزه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،میتوانیم

وی کـه بـه عنـوان نماینـده دکتر زنـد ،رئیس سـازمان تحقیقـات ،آموزش و

زمانهـای دسـتیابی بـه ارقـام موثر را کاهش دهیـم .این فعالیتها ،از سـوی

دکتـر خوشخلقسـیما بـه ریاسـت پژوهشـگاه و اعطـای حکـم جدیـد

مختلـف تحقیقاتـی دیگـر هم به سـمت علـم روز دنیـا رفتهاند.

ترویـج کشـاورزی در این مراسـم حضور یافتـه بود ،در خصـوص انتصاب

6

علیرغـم ادامـه فعالیت وی در راس مدیریت پژوهشـگاه اظهار داشـت:
در سـازمان تحقیقـات ،احـکام مدیران را هم در سـتاد سـازمان ،هم

وزیـر جهـاد کشـاورزی و معاونـان ایشـان ،تقویـت میشـود و در مراکـز
• بهبود پنج میلیارد دالری تراز تجاری کشاورزی

قائـم مقـام سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی با بیـان اینکه
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طـی سـالهای گذشـته ،تـراز تجـاری کشـاورزی را بهبـود بخشـیدهایم،

کنـد و نیـز تولیـد مقـاالت در مـرز علـم ،حرکـت خواهیـم کـرد.

گفـت :مـا تـراز تجـاری کشـاورزی را از منهـای  8.5میلیـارد دالر به حدود

• توسعه همکاری با دانشگاهها و سازمانهای بینالمللی

تجـاری در حـوزه کشـاورزی ،پیشـرفت بسـیار خوبی اسـت.

صـورت گرفتـه ،امیدواریم اهـداف سـازمان تحقیقات ،و در نهایـت ارتقای

 3میلیـارد دالر رسـاندیم و ایـن امـر یعنـی بهبـود پنـج میلیـارد دالری تراز

طهماسـبی افـزود :بـا تغییراتی کـه در آییننامه ارتقای اعضـای هیات علمی

طهماسـبی با بیان اینکه تقویت جایگاه پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی

وضعیت کشـاورزی کشـور محقق شود.

واردات  7میلیونـی گنـدم بـه جایـی رسـیدهایم کـه نیـاز بـه واردات نداریم

اشـاره کـرد و گفـت :از ابتـدای انقلاب اسلامی ،تاکیـد بزرگان کشـور بر

بـه پژوهشـگاه بـرای مـا خوشـایند اسـت ،افـزود :طی دو سـال گذشـته از
و حتـی صـادرات آرد و گنـدم بـه کشـورهای اروپایـی و منطقـه داشـتهایم
و امیدواریـم حاصـل فعالیتهـای پژوهشـگران و محققـان مـا خصوصا در

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،کمـک بـه کاهـش واردات و توسـعه
صادرات باشـد.

وی همچنیـن به اهمیت اسـتفاده از تمام توان افـراد در حوزههای تخصصی
اتحـاد و همبسـتگی تمـام نیروهـای کشـور بـوده اسـت .در پژوهشـگاه نیز

بایـد از پتانسـیل افـراد در حوزه تخصصیشـان با هر طرز تفکـر و اعتقادی
اسـتفاده کنیـم .ایـن همافزایی با توجه بـه محدود بـودن نیروهای متخصص

در حـوزه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بیـش از پیـش احسـاس میشـود .ایـن

وی اظهـار داشـت :در وزارت علـوم بـا دارا بـودن دو یـا سـه عضـو هیات

توصیـه دوسـویه اسـت؛ یعنی هـم مدیریت پژوهشـگاه از توان و مشـارکت

ماننـد پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا اعضای هیات علمـی زبده و

خودشـان را کنار نکشـند.

علمی ،پژوهشـکده ایجاد شـده ،بنابراین اسـتحقاق ارتقای مجموعه پرتوانی

مراکـز تحقیقاتـی و امکانـات متعـدد حتمـا وجود داشـته که ایـن امر محقق
شـده است.

• لزوم جلوگیری از فعالیتهای موازی تحقیقاتی

تمـام پژوهشـگران اسـتفاده کنـد و هـم محققـان و متخصصـان ایـن حوزه،

طهماسـبی همچنین بر تداوم توسـعه همکاری با دانشـگاه ها و سـازمانهای

بینالمللـی تاکیـد و تصریـح کـرد :بـا ایـن اقدامـات میتوانیـم در جهـت

افزایـش کمـی و کیفی تولیدات کشـاورزی کشـور حرکـت نماییم.

قائـم مقـام سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بـا اشـاره به

• پیشینه پیگیری ارتقای پژوهشکده به پژوهشگاه از سال 82

همپوشـانی و مـوازیکاری در فعالیتهـای پژوهشـگاه بـا سـایر موسسـات

در ایـن مراسـم ،ضمـن تقدیـر از همراهـی و تالشهـای وزیـر جهـاد

اهمیـت و لـزوم سـازماندهیهای بیوتکنولـوژی کشـاورزی و جلوگیـری از

همچنین دکتر خوشخلقسـیما ،رئیس پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی

تحقیقـات کشـاورزی گفـت :پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی باید در

کشـاورزی ،و رئیـس سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی به

کشـاورزی عالقهمندنـد بـا علـم روز دنیـا پیـش برونـد کـه همیـن امـر

یـک نماینـده و سـخنگوی اعضـای پژوهشـگاه ،موضـوع ارتقـا را پیگیـری

ایـن زمینـه بـا جدیـت ورود کنـد .محققـان مختلـف در تمـام حوزههـای

موجـب تداخـل وظایـف موسسـات بـا پژوهشـگاه میشـود و بـرای
جلوگیـری از هدررفـت امکانات ،پتانسـیل محققـان و ...بایـد مرزبندیها و

تقسـیمبندیهایی صـورت گیـرد که در برخیهـا ،پژوهشـگاه فعالیت کند و
در برخـی موضوعـات ،دیگـر موسسـات بتواننـد ورود پیـدا کننـد.

وی اظهار داشـت :با بیش از  2000عضو هیات علمی در سـازمان تحقیقات،

اگـر فعالیتهـای اعضـای هیـات
علمـی بـه خوبـی جهتدهـی
شـود ،نتایـج خوبـی حاصـل

خواهـد شـد .بـا ایـن توصیـف،
خروجیهـای مـا خروجیهـا و
مقـاالت معمولـی نخواهـد بـود و

بـه سـمت خروجیمحـور شـدن،
تولیـد فناوریهـای جدیـد و

یافتههایـی کـه ترویـج آنهـا در

بخـش کشـاورزی تحـول ایجـاد

خاطـر ارتقـای پژوهشـکده به پژوهشـگاه اظهار داشـت :اینجانـب به عنوان
کـردم کـه خوشـبختانه به ثمر رسـید و ایـن موضوع ،جـای قدردانـی دارد.
وی بـا بیـان اینکه از سـال  82که دارای هیـات امنا شـدیم ،در صدد ارتقای

پژوهشـکده به پژوهشـگاه بودیم ،گفـت :در تمام این دورههـا ،این موضوع
پیگیـری شـد امـا اسـتدالل وزارت علـوم ،این بود کـه اگر ما به پژوهشـگاه

ارتقـا پیـدا میکردیـم باید به هـر وزارتخانهای یـک پژوهشـگاه میدادند اما

مـا اسـتدالل کردیم که پژوهشـکده

بیوتکنولـوژی کشـاورزی زیرنظـر
سـازمان تحقیقـات فعالیـت و

مجموعههـای تحقیقاتـی بسـیاری
را هدایـت می کند و حـدود 2200

عضـو هیـات علمـی دارد کـه بـا
محققـان ،حـدود  5000نفر هسـتند

و کمتـر مجموعهای اسـت که چنین
پتانسـیلی داشـته باشد.

خوشخلقسـیما بـا تشـریح
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رونـد ارتقـای پژوهشـکده بـه پژوهشـگاه و تالشهـای دکتر زند بـه عنوان

اهدافمـان دسـت پیـدا کردهایـم.

کـه بـا پژوهشـگاه شـدن پژوهشـکده بیوتکنولـوژی ،تمامـی حقـوق سـایر

تصریـح کـرد :در ایـن زمینـه بـا کمبودهایـی از جملـه نیروهـای جـوان و

رئیـس سـازمان تحقیقـات اظهـار داشـت :در نهایـت این نتیجه حاصل شـد

موسسـات تحقیقاتـی نیـز حفظ خواهـد شـد .بنابراین طی بیش از دو سـال
کـه به عنوان رئیس پژوهشـکده در خدمـت عزیزان بودم ،بـه اتفاق محققان
پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی در کـرج و سـایر پژوهشـکدههای

منطقـهای در جهـت ارتقـای پژوهشـکده به پژوهشـگاه تلاش کردم.

خوشخلقسـیما بـا بیـان اینکـه هنـوز بـه برخـی اهـداف دسـت نیافتهایم،

متخصـص و برخـی امکانـات مواجـه بودیـم کـه با ارتقـای پژوهشـکده به
پژوهشـگاه ،امیدواریـم بـا حمایت وزیر جهاد کشـاورزی و رئیس سـازمان

تحقیقـات بـه سـایر اهـداف نیز دسـت یابیم.

• تاثیرگذاری پژوهشگاه در تولید ناخالص داخلی

وی ادامـه داد :در همیـن رابطـه ،نشسـت مفصـل و صمیمانـهای بـا وزیـر

وی خاطرنشـان کـرد :بـا پژوهشـگاه شـدن ،گسـتره فعالیـت مـا وسـیعتر

پژوهشـکده رضایت داشـتند و درخواسـت تبدیل پژوهشـکده به پژوهشگاه

کـه در تولیـد ناخالـص داخلی ( )GDPکشـور ،نقش موثری داشـته باشـیم

جهـاد کشـاورزی برگزار کردیم که خوشـبختانه مهندس حجتـی از عملکرد
را نیـز مطـرح کردیـم .در همین زمینه سـال گذشـته رئیس جمهـوری نیز از
پژوهشـکده بازدیـد کردنـد تـا اینکـه در نهایت امسـال ارتقای پژوهشـکده

بـه پژوهشـگاه مـورد موافقت قـرار گرفت.
• دستیابی به حدود  70درصد اهداف

میشـود و همـکاران مـا هدفمندتـر گام برمیدارند و آرزوی من این اسـت

و هنگامـی کـه ایـن مسـئولیت را بـه فـرد دیگری واگـذار میکنـم ،گزارش

عملکـرد مناسـبی از میزان تاثیرگذاری پژوهشـگاه در تولیـد ناخالص داخلی
ارائـه نمایم.

گفتنی اسـت در این مراسـم ،دکتر طهماسـبی ،قائم مقام سـازمان تحقیقات،

رئیـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی سـپس بـا اشـاره بـه اقدامات

آمـوزش و ترویـج کشـاورزی ،حکـم مهندس محمـود حجتـی ،وزیر جهاد

قبـل از پژوهشـگاه شـدن اظهـار داشـت :در ایـن مـدت ،تلاش کردیـم

ترویـج کشـاورزی خطـاب بـه دکتـر خوشخلقسـیما را بـرای حاضـران

انجامشـده در طـی مدیریـت دو سـال خـود بـه عنـوان رئیـس پژوهشـکده
تحقیقـات خـود را در حـوزه بیوتکنولـوژی کشـاورزی سـامان دهیـم و

تحقیقـات مـا ،خروجـی محـور باشـد .در همیـن رابطـه بخـش فنـاوری را
ارتقـا دادیـم کـه در تشـکیالت جدیـد بـه یـک معاونـت ارتقـا یافته اسـت

تـا دسـتاوردهای پژوهشـگران را بـه یـک ثـروت تبدیـل کنـد و در کنار آن

شـرکتهای دانشبنیـان ،گسـترش پیـدا کننـد .همچنیـن در حـال پیگیـری
سـاختمان جدیـد هسـتیم و در جهـت اهدافـی کـه از قبـل ،مشـخص کرده

بودیـم ،حرکـت میکنیـم و فکـر میکنـم به حـدود  70درصد خواسـتهها و

8

کشـاورزی و دکتـر اسـکندر زنـد ،رئیـس سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و

قرائـت کـرد .همچنیـن برخـی از روسـای بخشهـای علمـی پژوهشـگاه
بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،نظـرات ،پیشـنهادها و انتقـادات خـود را دربـاره
آییننامـه ارتقـای اعضـای هیـات علمی در موسسـات تحقیقات کشـاورزی

و سـایر مشـکالت و چالشهـای موجـود بـر سـر راه تحقیقات کشـاورزی

کشـور مطـرح کردنـد کـه مقرر شـد ایـن چالشهـا و مسـائل در جلسـات
سـازمان مـورد بررسـی قـرار گیرد.
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رئیس پژوهشگاه در نشست خبری با خبرنگاران:

 144طرح تحقیقاتی در پژوهشگاه در حال اجراست
رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به کشت گیاه شورپسند
سالیکورنیا در حدود  20هکتار از اراضی شور حاشیه دریاچه ارومیه ،کشت

گسترده این گیاه را یکی از راهکارهای احتمالی جلوگیری از طغیان نمک در
آن منطقه عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،دکتر نیراعظم خوشخلقسیما که به
مناسبت هفته پژوهش در نشستی با خبرنگاران سخن میگفت اظهار داشت:

در عصر فراصنعتی این فکر است که تولید ثروت میکند و پژوهش است که
کارآفرینی میکند.

وی با اشاره به برنامه «روز درهای باز» پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در
هفته پژوهش امسال که طی آن پژوهشگاه پذیرای بازدیدکنندگان از دانشجویان
و دانشآموزان تا عموم مردم بود ،اظهار داشت :هفته پژوهش فرصت خوبی

است که در طرز تلقی مردم و سیاستمداران نسبت به پژوهش ،تغییر ایجاد

کنیم .البته با توجه به اهمیت آشنایی مردم با فعالیت های پژوهشگاه درصددیم
که طی ایام دهه فجر نیز روزی را به عنوان روز درهای باز برای بازدید عموم

شهروندان عالقهمند از بخشهای مختلف پژوهشگاه اختصاص دهیم.

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه با اشاره به اهمیت

بیوتکنولوژی کشاورزی در تحقق کشاورزی پایدار و تامین امنیت غذایی
کشور اظهار کرد :طبق تعریف فائو ،امنیت غذایی زمانی محقق میشود که

تمام مردم در هر زمان به غذای کافی و مغذی که ضامن رفع نیاز تغدیهای

و ترجیحی آنها برای کمک به زندگی فعال و سالم است ،دسترسی فیزیکی،
اجتماعی و اقتصادی داشته باشند .در مسیر دستیابی به امنیت غذایی با چهار
چالش در زمینه هزینههای تولید ،تنشهای محیطی ،آلودگی محیط زیست و

کمیت و کیفیت محصوالت مواجهیم که پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
در هر چهار حوزه ،ماموریتها و برنامههای مشخصی را تعریف کرده است.

•

دکتر خوشخلقسیما :سالیکورنیا ،گزینهای مناسب برای کشت در

اراضی شور  

وی افزود :یکی از موانع موجود در این زمینه تنشهای ناشی از تغییر اقلیم است که

برای جبران آن تالش داریم گیاهان جایگزین محصوالت موجود را معرفی کنیم .از
جمله این گیاهان جایگزین ،گیاهان هالوفیت (شورپسند) هستند که در این راستا،
ارزیابی و توسعه کشت گیاه سالیکورنیا را در دست اجرا داریم.

به گفته خوشخلقسیما ،گیاه سالیکورنیا بدون اشغال زمینهای کشاورزی
و آب مصرفی مزارع در زمینهای نامساعد و شور کشت شده و به عنوان
علوفه دامها و همچنین نمک سالم (فاقد کلرید سدیم) قابل استفاده است.

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان اینکه محققان این پژوهشگاه

به دستاوردهای خوبی در این زمینه رسیدهاند و این محصول ،متقاضیان
زیادی هم پیدا کرده ،تصریح کرد :این گیاه عالوه بر مصارفی که دارد ،منبع

خوبی برای ژنهای شورپسند و انتقال آنها به گونههای دیگر است.
• افزایش تولید محصوالت باغی با توسعه باغهای مادری سالم

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه به وضعیت کشت محصوالت

باغی در کشور اشاره کرد و گفت :سیب یکی از محصوالتی است که سطح
قابل توجهی از باغهای کشور را به خود اختصاص داده است و از هر هکتار

حدود  13و نیم تن محصول برداشت میکنیم این در حالی است که به دلیل

پایین بودن بهره تولید در مقایسه با اتریش که سطح کمتری را به کشت این

میوه اختصاص داده ولی در هر هکتار  77تن سیب برداشت میکند ،محصول

کمتری برداشت میکنیم .حتی در کشور ترکیه بهرهوری تولید این محصول
 25تن در هکتار است که اختالف قابل توجهی با ایران دارد.

وی گفت :یکی از عواملی که در پایین بودن میزان تولید محصوالت باغی
در کشور ما تاثیرگذار بوده نداشتن باغ مادری سالم است که بتواند نهالهای

مثمر را در اختیار باغداران قرار دهد .البته برای رفع این مشکل یک باغ
مادری در اصفهان ،ایجاد و باغ دیگری در مشهد در شرف راهاندازی است.

• وارداتی بودن تمام بذور سبزیجات موردنیاز کشور

وی در ادامه با بیان این که بیش از  98درصد بذور سبزیجات با صرف  200میلیون
دالر اعتبار ،از خارج وارد میشود ،یکی از دالیل واردات این بذور را دسترسی

نداشتن به والدین بذور عنوان و خاطرنشان کرد :در تولید بذور هیبرید دسترسی به

والدین بذور با روشهای مرسوم به دشواری و طی سه چهار دهه میسر میشود
که در پژوهشگاه با استفاده از تکنولوژیهای جدید توانستهایم در زمانی کوتاه به

دانش تولید والدین برخی بذور دست یابیم که البته این مزیت را هم به نمونههای
وارداتی دارند که تمام بذور هیبریدی که در این پژوهشگاه تولید میشوند با
شرایط جغرافیایی و محیط زیستی ایران همخوانی دارند.
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وی افزود :محققان کشت بافت پژوهشگاه پیش از این در دستاوردی دیگر

ثروتآفرینی تاثیرگذار باشیم.

تولید کنند که دانش آن را به شرکتهای مختلف دانشبنیان دادهایم و اکنون

خوش خلق سیما در خصوص فعالیتهای پژوهشگاه اظهار داشت :در

موفق شدهاند از طریق کشت بافت ،مینیتیوبر سیبزمینی عاری از ویروس
این شرکتها ،این مینیتیوبر را تولید میکنند.
• تولید برنج متحمل به کمآبی

خوشخلقسیما با بیان اینکه از طریق مهندسی ژنتیک میتوان با محدودیتهای

• انجام  144پروژه تحقیقاتی در حوزه بیوتکنولوژی

سال جاری  144پروژه تحقیقاتی در زمینههای نانوتکنولوژی ،کشت بافت،
فیزیولوژی ،انتقال ژن ،میکروبی ،دام و طیور ،صنایع غذایی و زیستشناسی

ناشی از تنشهای محیطی مقابله کرد ،گفت :در تالش هستیم برنجی تولید
کنیم که کمآبی را از طریق مهندسی ریشه تحمل کند.

وی افزود :برای تولید این برنج به سرعت در حال پیشرفت هستیم که اگر

در تمام زمینههای آن موفق باشیم تا سال  1400برنجی را در آزمایشهای
مزرعهای وارد خواهیم کرد که کامال مثل گندم کشت میشود و حتی مصرف
آب کمتری خواهد داشت.

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوزی کشاورزی ادامه داد :همچنین قصد داریم با
مهندسی ژنتیک ،گلرنگی تولید کنیم که روغن استحصالی از آن دارای امگا 3

باشد .وی گفت :روغنهای منشاء گیاهی اصال امگا  3ندارند و نسبت امگا  3و
امگا  6آن ها بسیار پایین است و منبع اساسی تامین امگا  ،3روغن ماهی است.

در حال انجام است.

وی گفت :در خیلی از تحقیقات در مرز دانش ،همراه با دنیا هستیم و

تولید روغن گلرنگ حاوی امگا  3میتواند مشکل افرادی را که تمایلی به مصرف

پژوهشکدههای مناطق مختلف نیز موظف هستند که متخصصترین فرد

• ارزیابی دقیق تمام محصوالت تراریخته وارداتی

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی افزود :اکنون مشاوران خوبی در

ماهی ندارند رفع کند که تولید این محصول در مرحله آزمایشگاهی است.

خارجی را به عنوان مشاور در کنار خودشان داشته باشند.

خوشخلقسیما در ادامه با بیان این که با وجود واردات گسترده محصوالت

پژوهشکدهها و نیز ارتباطات بینالمللی مناسبی داریم و در مرز علم هم

با تشکیل کمیته تراریخته در وزارت جهاد کشاورزی که به دستور مهندس

• دکتر حسینی :وضعیت همکاریهای بینالمللی پژوهشگاه

تراریخته از سال  ،85نظارتی بر واردات آنها صورت نمیگرفته ،اظهار داشت:

حجتی صورت گرفت از سال  93واردات این محصوالت ،کامال تحت نظارت

است و تمام محصوالت تراریختهای که وارد کشور میشود به خصوص

ذرت ،توسط آزمایشگاه ردیابی میشود تا رویدادهای آن مشخص شود.

توانستهایم تاثیرگذار باشیم و تولیدات علمی و مقاالت خوبی داشتهایم.

در ادامه این نشست ،دکتر قاسم حسینی سالکده ،معاون پژوهشی پژوهشگاه

بیوتکنولوژی کشاورزی هم توضیحاتی در خصوص وضعیت همکارهای

بینالمللی پژوهشگاه ارائه داد.

وی یکی دیگر از دستاوردهای محققان پژوهشگاه را ارتقای ماندگاری غذا با

وی با اشاره به اهمیت این قبیل ارتباطات در انتقال تجارب جهانی به ایران

کشاورزی با این هدف که برای استحصال ترکیبات مفید گیاهان دارویی،

نیمه خشک گرمسیری (ایکریسات) اشاره کرد که پژوهشگاه بیوتکنولوژی

آبی موردنیاز کشاورزان کشور برای کشت این گیاهان نباشد ،طرحی را در

با آن موسسه شناخته میشود.

استفاده از پوششهای نانویی عنوان کرد و گفت :در پژوهشگاه بیوتکنولوژی

ضرورتی به زیرکشت بردن اراضی زراعی محدود کشور و مصرف منابع

دست اجرا داریم که بتوانیم مواد موثره این گیاهان را در فرمانتور و در محیط
آزمایشگاهی تولید کنیم.

• راهاندازی نخستین مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی

به همکاریهای دوجانبه پژوهشگاه با موسسه تحقیقات کشاورزی در مناطق
کشاورزی به عنوان نقطه تماس ملی و مسئول هماهنگی همکاریهای ایران

• دکتر آزادی :برنامه پژوهشگاه برای تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی

دکتر پژمان آزادی ،قائم مقام فناوری پژوهشگاه نیز با اشاره به برنامههای

پژوهشگاه برای تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی اظهار داشت :استقبال

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی یکی دیگر از دستاوردهای این

از دستاوردهای پژوهشی در حدی است که در مورد برخی محصوالت و

کرد و گفت :در این مرکز رشد ،چهار شرکت و چند هسته مشغول به فعالیت

حال تامل هستیم.

پژوهشگاه را ایجاد اولین مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی در رشت عنوان
شدهاند و یکی از اقدامات خوب در این پژوهشگاه این است که زنجیره
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تشکیل اکوسیستم تجاری را کنار هم بچینیم تا در اقتصاد کشور و

فناوریهای پژوهشگاه به دلیل تعداد زیاد متقاضیان در انعقاد قراردادها در

وی با اشاره به راه اندازی مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی گفت :امیدواریم

در کنار هر مرکز ،تعدادی شرکت دانشبنیان داشته باشیم.
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ارائه دستاوردهای منتخب پژوهشگاه در هجدهمین نمایشگاه پژوهش ،فناوری و فنبازار تهران
انعقاد قرارداد بین پژوهشگاه و بخش خصوصی در اختتامیه نمایشگاه هفته پژوهش

مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن

در داخل دانشگاههای کشور مشغول به تحصیل هستند و دانشجویان خارجی

و فناوری ،رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونان وزرا 22 ،آذرماه

وی با طرح این سوال که تعداد دانشجویان داخلی ،عدد بزرگی است ،ولی

بازار (تهران) با حضور معاون علمی رئیس جمهوری ،وزیر علوم ،تحقیقات
 ،96در سالن اجتماعات محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار

شد و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با ارائه تازهترین دستاوردها و

فناوریهای خود در این نمایشگاه حضور یافت.

ما حدود  48هزار نفر است.

چرا بر روی عدد  GDPکشور اثر مثبتی ندارد ،افزود :جواب آن یک کلمه
است :اکوسیستم! ما در کشور زیستبوم الزم را برای فعالیت این افراد نداریم

و باید این زیستبوم را ایجاد کنیم که در آن سرمایهگذاران بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،طرح جامع کشاورزی هالوفیت

حضور داشته باشند و استارتاپها نیز در آن قادر به شکلگیری باشند.

و فرموالسیون جدید پروبیوتیک گیاهی مبتنی بر سویههای بومی قارچ

کرد :استنفورد دارای  10هزار دانشجو و یکی از  10هلدینگ برتر جهان

مبنا (سالیکورنیا) ،شیر تخمیری فراسودمند پروبیوتیک ،دانش فنی تولید

تریکودرما و کود زیستی بر پایه استرپتومایسس دستاوردها و فناوریهای
منتخب ارائه شده در نمایشگاه امسال بودند.

• ایجاد اکوسیستم نوآوری و توسعه استارتاپها ،الزمه توسعه علم و فناوری

ستاری با اشاره به موفقیتهای برخی از دانشگاههای خارجی خاطرنشان
است و این موفقیت به دلیل ایجاد زیستبوم مناسب بوده است.

معاون علمی و فناوری رییسجمهور با تاکید بر اینکه برای ایجاد این زیست

بوم باید همه در کنار هم قرار بگیریم ،ادامه داد :باید این زیستبوم به

دکتر سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در مراسم افتتاحیه

گونهای باشد که دانشجویان مشغول به تحصیل خارج از کشور به داخل

ایرانی مقیم خارج دانست و گفت :ما در این مسیر باید در یک صف قرار

استارتاپها کار میکنند و خرسندیم که استارتاپهای حوزه خدمات ،سالی

این نمایشگاه ،اکوسیستم نوآوری را تنها راه جذب نخبگان و دانشجویان

بگیریم تا بتوانیم زیستبوم الزم را ایجاد کنیم.

کشور بازگردند و امروز خوشحالیم که این افراد به کشور بازگشتهاند و در

 10درصد رشد دارند.

وی افزود :در اوایل انقالب  170هزار دانشجو داشتیم که از این تعداد 57

وی با تاکید بر اینکه کشور باید نسبت به دانشجویان امیدوار باشد ،اضافه

ستاری با تاکید بر اینکه ایران ،بزرگترین کلونی دانشجویان خارجی در

میدانند و دیگر به دنبال راهاندازی معادن مختلف نیستند .در چنین شرایطی

هزار نفر آنها در دانشگاههای آمریکا مشغول به تحصیل بودند.

آمریکا بوده،اظهار کرد :در حال حاضر ،حدود  4میلیون و  700هزار دانشجو

کرد :امروز خوشحالیم که استانداران ما ،فناوران و کارآفرینان را سرمایه استان

است که پژوهشهای پایه ،معنیدار میشوند و نقش دانشگاهها در
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وزیر علوم و جمعی از مدیران عالی پژوهش و فناوری و روسای موسسات

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اقدامات معاونت علمی در مدت چهار

پژوهشی کشور خاتمه یافت.

حدودی توانسته است چالشهای این حوزه را رفع کند اما تا رسیدن به نقطه

اختتامیه نمایشگاه با اشاره به ورود دستاوردهای تحقیقاتی محققان کشور به

سال گذشته ،یادآور شد :سیاستهای اجراشده در چهار سال گذشته تا

ایدهآل فاصله داریم.

دکتر منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری طی سخنانی در مراسم
بازارهای جهانی بر ضرورت توجه و حمایت از فعاالن عرصه فناوری از

ستاری ،کارآفرینان و استارتاپها را سرمایههای کشور توصیف کرد که باید از

سوی دستگاههای ذیربط تاکید کرد.

تغییر فرهنگ و اقتصاد کشور خواهند بود و امیدواریم این نمایشگاه ،گام موفقی

بوده است ،افزود :برگزاری این رویدادها موجب حرکت کشور به سمت

آنها حمایت شود و گفت :هر کدام از اینها ،سرمایههای کشور هستند که قادر به
در این راستا باشد.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری این نمایشگاه در هر سال با تحوالتی روبهرو
ایجاد دانشگاه نسل سوم شده

وی با اشاره به فروش 200

و روندی که ما به سمت آن

دانشبنیان گفت :این اعداد

اهداف جدی سالهای گذشته

در حال حرکت هستیم ،از

میلیارد تومانی شرکتهای

نشاندهنده تالش بیوقفه

وزارت علوم بوده است.

این راه در یک صف در کنار

این نوید را میدهد که ما

وی اضافه کرد :این روند،

مسئوالن است و ما باید در

به دانشگاه نسل سوم دست

هم قرار گیریم و از سوی

یافتهایم و در طی مسیر ایجاد

دیگر جامعه را با خود همگام

دانشگاههای

کنیم ،چرا که در این مسیر با

هستیم.

پول دولتی نمیتوان اکوسیستم
دانشبنیان را پیادهسازی کرد و

نیاز به سرمایهگذاری بخش خصوصی داریم.

• انعقاد قرارداد  77میلیاردی در فنبازار هفته پژوهش سال گذشته

نسل

چهارم

غالمی با تاکید بر اینکه 70

درصد اقدامات انجام شده در این دوره از نمایشگاه اقدامات جدید بوده

است ،اضافه کرد :این اقدامات زمینه ایجاد ارتباطات بهتر در حوزههای

دکتر غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری نیز طی سخنانی در مراسم

تجاریسازی و نوآوری را فراهم کرده است.

میزان قراردادهای منعقدشده در فنبازار هفته پژوهش سال گذشته۷۷ ،

تاکید کرد :ارقام اعالم شده چندین برابر سالهای گذشته بوده که این امر،

افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار گفت:

میلیارد تومان و میزان فروش دانش فنی در پارکهای علم و فناوری ۲۰۰
میلیارد تومان بوده است.

وزیر علوم با اشاره به حجم قراردادهای منعقدشده در این دوره از نمایشگاه
حاصل اقدامات تجاریسازی شرکتهای فناور بوده است.

غالمی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به مراکز علمی و فناوری ،ادامه

وی خاطرنشان کرد :در سال  95بیش از  2400محصول فناورانه در پارکهای

داد :حمایت از این مراکز سبب توسعه میشود و ما به توسعه و کارآفرینی

سازی شده است .همچنین  470اختراع در سال  95به ثبت رسیده که نشان

فعالیت داده شود.

علم و فناوری و مراکز رشد تولید شده که بیش از  50درصد آن تجاری

نخواهیم رسید مگر آنکه طرحها ،تجاریسازی شوند و به نوآوران فرصت

میدهد با اعتماد به جوانان و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت آنها

وزیر علوم با بیان اینکه در حال حاضر تعدادی از طرحهای محققان کشور

گفتنی است پس از سخنرانیهای افتتاحیه در هجدهمین نمایشگاه

ریاستجمهوری و سایر دستگاههای مرتبط در این زمینه را خواستار شد تا

• مراسم اختتامیه نمایشگاه هفته پژوهش برگزار شد

• زمینه ارتقای آگاهی شرکتهای دانشبنیان از استانداردها فراهم شود

توانستهایم در به کارگیری محصوالت فعالتر باشیم.

دستاوردهای پژوهش و فناوری ،از  64فناوری رونمایی شد.

وارد بازارهای جهانی شده است ،حمایت بیشتر معاونت علمی و فناوری
کشور بتواند حرکت مستمری به سوی بازارهای جهانی داشته باشد.

هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار که با حضور

دکتر برومند ،معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم نیز طی سخنانی در این

تهران برپا بود ،روز یکشنبه 26 ،آذرماه  96طی مراسمی با حضور

را در بازارها به همراه دارند ،گفت :باید شرکتها نسبت به مدلهای کسب

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
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و کار آشنایی داشته باشند.

فروش دانش فنی ،مشاوره و فروش خدمات بودهاند.

وی با تاکید بر اینکه این نمایشگاه هم دارای نقاط ضعف و هم نقاط قوت

• معرفی غرفههای برتر نمایشگاه

تخصصی در آن حضور دارند که این امر نشان میدهد همه مراکز علمی و

که در نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد ،غرفههای برتر این نمایشگاه

است ،افزود :نقاط قوت این نمایشگاه این است که بسیاری از حوزههای
پارکهای علم و فناوری در اندیشه تجاریسازی هستند.

وی نقاط منفی این نمایشگاه را آشنا نبودن فناوران با مدلهای کسب و کار و
بازار دانست و ادامه داد :بر این اساس باید زمینهای را فراهم کنیم تا فناوران
آشنایی بیشتری با مدلهای کسب و کار و بازار ،پیدا کنند.

برومند ،توجه به استانداردهای حاکم در این حوزه را از دیگر ضرورتهای
مدلهای کسب و کار نام برد و خاطرنشان کرد :در اقتصاد دانشبنیان توجه

به استانداردها بسیار مهم است ،از این رو باید در این زمینه حمایتهایی
صورت گیرد.

معاون پژوهشی وزیر علوم اضافه کرد :در کنار آن نباید حمایت خود را از

شرکتهای بزرگ کم کنیم ،چرا که این شرکتها اقتصاد کشور را جهت

میدهند و فروش محصوالت دانشبنیان در بازارهای جهانی را به همراه دارند.

• رشد سه برابری حجم قراردادهای تجاری در هجدهمین نمایشگاه هفته
پژوهش

همچنین دبیر ستاد هفته ملی پژوهش و فناوری طی سخنانی در این مراسم از
انعقاد قراردادهای تجاری با حجم  2091میلیارد ریال در هجدهمین نمایشگاه

هفته پژوهش خبر داد و گفت :این میزان ،سه برابر حجم قراردادهای سال
گذشته بوده است.

دکتر مجید متقیطلب با اشاره به روند برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش

افزود :در سامانه این نمایشگاه ،تعداد  3449فناوری به ثبت رسید که 180
مورد از این فناوریها جدید بودهاند.

وی با بیان اینکه در روز افتتاحیه این نمایشگاه 64 ،فناوری رونمایی شد ،اظهار

کرد :سطح کیفیت و آمادگی از جمله شاخصهای ارزیابی طرحها بوده است.

متقیطلب ،راهاندازی نرم افزار نمایشگاه به منظور تکریم مخاطبان و ارزیابی

همزمان با اختتامیه هجدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری و فنبازار
معرفی شدند .بر این اساس ،غرفههای ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه صنعتی
امیرکبیر ،دانشگاه تهران ،دانشگاه جامع علمی کاربردی ،دانشگاه تربیت
مدرس ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
ایران ،پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،پژوهشگاه زیست فناوری و
مهندسی ژنتیک ،صندوق حمایت از صنایع الکترونیک «صحا» و پارک علم

و فناوری گیالن به عنوان غرفه برتر معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند .تعداد
فناوریهای به نمایش گذاشته شده و کیفیت آنها ،طراحی ،پاسخگویی غرفه

داران به بازدیدکنندگان و نظرات مردمی از شاخصهای انتخاب غرفه برتر

در هجدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری عنوان شد.

• انعقاد قرارداد بین پژوهشگاه و بخش خصوصی در اختتامیه نمایشگاه
هفته پژوهش

با اتمام هجدهمین نمایشگاه هفته پژوهش ،فناوری و فن بازار که مراسم

اختتامیه آن ،صبح یکشنبه 26 ،آذرماه  96برگزار شد ،تعداد  28قرارداد
تجاریسازی با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری امضا شد که یکی
از این قراردادها بین پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بخش خصوصی
در زمینه اعطای لیسانس انحصاری استفاده از دانش فنی تولید و تکثیر سویه

میکروبی بوده است .این قرارداد با حضور دکتر نیراعظم خوشخلقسیما
رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکتر پژمان آزادی قائم مقام فناوری

پژوهشگاه ،دکتر اکرم صادقی عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی و بخش خصوصی امضا شد.

گفتنی است هجدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری که از  22آذرماه

 96در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرده بود26 ،
آذرماه با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد.

غرفهداران را از دیگر اقدامات انجامشده در این نمایشگاه نام برد و اضافه
کرد :عالوه بر آن تعدادی از کشورهای خارجی از جمله پاکستان و قزاقستان

طرحهای خود را در این نمایشگاه عرضه کردند.

دبیر ستاد هفته پژوهش ،طراحی غرفه ،تعداد غرفهداران ،تسلط غرفهداران به
زبان انگلیسی ،سطح آمادگی فناوری و قابلیت تجاریسازی فناوریها را از

جمله شاخصهای ارزیابی دستاوردهای ارائه شده در این نمایشگاه نام برد.

متقیطلب همچنین برگزاری  65کارگاه آموزشی در جهت فرهنگسازی را

از دیگر برنامههای جنبی این نمایشگاه عنوان و اضافه کرد :عالوه بر آن در

این دوره از نمایشگاه تعدادی قرارداد در راستای تجاریسازی فناوریها
امضا شد که قراردادهای منعقد شده در راستای مشارکت ،سرمایهگذاری،
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حضور پررنگ پژوهشگاه در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان البرز
دکتر نوبخت در بازدید از غرفه پژوهشگاه :اقدامات شما در سطح کشور شناخته شده است
در نمایشـگاه هفتـه پژوهـش و فناوری اسـتان البرز که عصر شـنبه ،چهارم

• بازدید معاون رئیس جمهوری از غرفه پژوهشگاه

محـل دانشـگاه پیـام نور اسـتان البـرز افتتاح شـد ،پژوهشـگاه بیوتکنولوژی

کشـاورزی در حوزه فناوریهای زیستی کشـاورزی در سطح کشور شناخته

آذرمـاه بـا حضـور دکتـر محمدباقـر نوبخـت ،معـاون رئیس جمهـوری در

کشـاورزی نیـز بـا ارائـه دسـتاوردهای پژوهشـی و فنـاوری خـود ،حضور
یافته اسـت .در نخسـتین روز این نمایشـگاه ،مقامات مختلف از جمله دکتر

محمدباقـر نوبخت رئیس سـازمان برنامـه و بودجه کشـور ،دکتر محمدعلی
نجفـی اسـتاندار البرز ،دکتر علی اصغر رسـتمی ابوسـعیدی رئیس دانشـگاه
پیـام نـور و برخـی دیگـر از مسـئوالن از غرفـه پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی

کشـاورزی بازدیـد کردند.

معـاون رئیس جمهوری با اشـاره به اینکه اقدامات پژوهشـگاه بیوتکنولوژی
شـده اسـت ،بر لـزوم تـداوم فعالیتهـا و پیشـرفتهای این پژوهشـگاه در
حـوزه فناوریهـای زیسـتی بر مبنـای تحقیقات کاربـردی تاکید کرد.

در ایـن بازدیـد کـه دکتـر پژمـان آزادی ،قائـم مقـام فنـاوری و دکتر شـهره
آریایینـژاد مدیـر روابـط عمومـی پژوهشـگاه حضـور داشـتند ،آزادی ،بـا

تشـریح برخـی از دسـتاوردها و محصوالت تجاری شـده پژوهشـگاه اظهار
داشـت :طـرح جامـع هالوفیـت مبنـا و گیاه سـالیکورنیا یکـی از محصوالت

تجاری شـده پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی اسـت که قابلیت کشـت
در زمینهـای غیرزراعـی و امـکان آبیـاری با آبهـای شـور ،غیرمتعارف و

آب دریـا از جملـه دریاچـه ارومیـه را داراسـت و همچنین به عنـوان غذایی
فراسـودمند مورد توجه اسـت.

قائـم مقـام فنـاوری پژوهشـگاه تصریـح کـرد :تهیـه ارقـام برنـج تراریختـه
مقـاوم بـه کرم سـاقهخوار از دیگر اقدامات پژوهشـگاه محسـوب میشـود.

اهمیـت این دسـتاورد از آن جهت اسـت کـه بهرهگیری از مهندسـی ژنتیک،
دسترسـی بـه الینهای تراریختـه برنج مقـاوم در برابر آفت کرم سـاقهخوار

را در کشـور میسـر سـاخته اسـت و تهیـه ارقـام تجـاری از ایـن الینها در
راسـتای ایـن پـروژه صـورت میگیرد.

آزادی بـا ارائـه توضیحاتـی دربـاره سـایر محصـوالت و فناوریهـای

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی خطـاب بـه معـاون رئیـس جمهوری
گفـت :دانـش فنـی سالمسـازی و تکثیـر انبـوه ارقـام و پایههـای درختـان
باغـی مهم کشـور ،دانش فنی تولید شـیر تخمیـری فراسـودمند پروبیوتیک،
دانـش فنـی تولیـد کود زیسـتی بر پایـه استرپتومایسـس و دانش فنـی تولید

سـریع بیوکمپوسـت های غنیشـده از پسـماندهای شـهری و کشـاورزی از
دیگر محصوالت و دسـتاوردهای پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی است

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه ،دکتـر محمدباقـر نوبخـت ،معاون

کـه تاثیـرات ارزشـمندی در زمینـه کاهـش آلودگیهـای زیسـت محیطی و

کشـاورزی در نمایشـگاه هفتـه پژوهش اسـتان البـرز بازدیـد و از خدمات،

دکتـر محمدباقـر نوبخـت در افتتاحیـه نمایشـگاه هفتـه پژوهـش و فناوری

رئیس جمهوری ،عصر شـنبه 4 ،آذرماه  96از غرفه پژوهشـگاه بیوتکنولوژی
فناوریهـا و محصـوالت ایـن پژوهشـگاه تقدیر کرد.

تامیـن و امنیـت مـواد غذایی داشـته اسـت.

اسـتان البـرز کـه بـا حضـور اسـتاندار البـرز ،رئیـس دانشـگاه پیـام نـور و

رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه در مراسـم افتتاحیـه نمایشـگاه فنبـازار

معاونـان ایـن دانشـگاه و مسـئوالن ارشـد اسـتانی در دانشـگاه پیـام نـور

پیامنور این اسـتان برگزار شـد ،با حضور در غرفه پژوهشـگاه بیوتکنولوژی

تولیـد دانـش و طرحهـای پژوهشـی دارد کـه ایـن مهم در سـهم ویـژه این

اسـتان البـرز کـه بـه مناسـبت هفته پژوهـش از  4تـا  10آذرماه در دانشـگاه
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کشـاورزی ،بـا دسـتاوردها و فناوریهـای تجاریسـازی و در حـال
تجـاری این پژوهشـگاه آشـنا شـد.

برگـزار شـد ،اظهار داشـت :دولـت دوازدهـم حمایت زیـادی از بحث علم،
بخـش در بودجـه سـال آینده مشـخص خواهد شـد کما اینکه با فرارسـیدن
هفتـه پژوهـش فرصـت عرضه نمایـش تواناییهـای علمی در کشـور ایجاد
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میشـود و طرحهـای پژوهشـی در بودجـه دولـت پیشبینـی و حمایـت

اسـاس کار مـا اسـت و بـدون پژوهـش ،رشـد نخواهیـم کـرد.

وی خاطرنشـان کـرد :درگذشـته بـر این بـاور بودیم که توسـعه کشـور تنها

دکتـر علـی اصغـر رسـتمی ،رئیس دانشـگاه پیامنور هـم در سـخنانی با بیان

اخیـر موضوع توسـعه انسـانی مـورد توجه قـرار گرفته چرا که کشـوری که

داشـت :در حـال حاضـر نسـل آموزشمحـور ،پژوهشمحـور و کارآفریـن

همهجانبـه را نیـز درک کند.

نیازسـنجی در کشـور مـورد توجـه و پیگیـری قـرار گیرد.

میشـود.

از طریـق رشـد اقتصـادی و تولید ثروت حاصل میشـود ،ولی در سـالهای

قـادر به توسـعه و رشـد درزمینه تخصص انسـانی باشـد میتواند پیشـرفت

• ایجاد  36شرکت دانشبنیان در دانشگاه پیامنور

اینکـه دانشـگاه پیـام نـور بزرگتریـن دانشـگاه دولتی کشـور اسـت ،اظهار

محـور جـزء سـرفصلهای آموزشـی قرارگرفتـه و بایـد استعدادسـنجی و

رئیـس سـازمان برنامـه و بودجه کشـور تصریح کرد :توسـعه کشـور ،موتور

وی خاطرنشـان کـرد 36 :شـرکت دانشبنیـان در سـطح کشـور در ایـن

در جامعـه اسـت بـه همیـن منظـور و بـدون شـک افزایـش فعالیتهـای

فعالشـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای عرضهشـده در نمایشـگاه هفتـه پژوهـش

دیجیتـال تمرکـز کردهایـم و سـعی داریـم ایـن بخـش را توسـعه دهیـم.

دسـتاوردهای علمـیای عرضـه شـده کـه مایـه امیـدواری اسـت.

خـود را ادامه خواهیـم داد.

محرکـهای دارد کـه ایـن موتـور محرکـه رشـد دانشبنیـان و پژوهش محور
پژوهشـی بـه اختراعـات و اکتشـافات ویـژهای در جامعـه ختم میشـود.

و فنـاوری اسـتان البـرز گفـت :در ایـن نمایشـگاه اختراعـات ،اکتشـافات و
• پژوهش و فناوری ،اساس کشور است

دانشـگاه راهانـدازی شـده و همچنیـن  10مرکز نوآوری نیز در این دانشـگاه
رئیـس دانشـگاه پیـام نـور در ادامـه خاطرنشـان کرد :مـا بر تولیـد محتوای

همچنیـن در حـوزه بینالملـل نیـز فعالیت داریـم و به نحو شایسـته فعالیت
در چهارمیـن نمایشـگاه هفتـه پژوهـش و فناوری اسـتان البرز کـه از چهارم

محمـد علـی نجفـی ،اسـتاندار البـرز هـم طـی سـخنانی در آییـن افتتـاح

تـا دهـم آذرمـاه جـاری در محل دانشـگاه پیـامنور اسـتان البـرز در فضایی

توسـعه تـوان علمـی کشـور می شـود و به تحقق اهـداف پیشبینیشـده در

از  600دسـتاورد و طـرح پژوهشـی در معـرض دیـد بازدیدکننـدگان قـرار

نمایشـگاه گفـت :بیتردیـد برگـزاری چنیـن نمایشـگاههایی باعث رشـد و
ایـن حـوزه کمـک میکند.

وی با بیان اینکه پژوهش و فناوری اسـاس کشـور اسـت و امروز دیگر زمان
تقلیـد کورکورانـه نیسـت ،گفـت :در تمامـی حوزهها از سیاسـت تـا اقتصاد

بالـغ بـر دو هـزار و  700متـر مربـع و در قالب  350غرفه برگزار شـد ،بیش

گرفـت و پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی نیـز بـا ارائـه دسـتاوردهای
پژوهشـی خود ،حضـور پررنگی داشـت.

و دیـن نیازمنـد پژوهش هسـتیم و در

اسـتان البـرز بـه عنـوان قطـب علم و
فناوری کشـور ،پژوهش ،اسـاس کار
است.

وی بـا تقدیـر از حضـور دکتـر

نوبخـت در افتتاحیه نمایشـگاه گفت:
ایشـان ارشـادات کالنـی در زمینـه
مسـائل اعتبـاری ،تنگناهـا ،فنـاوری،

شـرکتهای دانشبنیان و ...داشـتهاند

کـه اسـتفاده کردهایـم.

اسـتاندار البـرز ضمـن تقدیـر از

میزبانی دانشـگاه پیا م نـور ،از حضور

همه فعـاالن هفته پژوهـش و اعضای
کمیتههـای پژوهـش و دانشـگاهها
نیـز قدردانی کـرد و گفـت :پژوهش،
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پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری تبریز برگزار شد
دکتر کالنتری :باید فناوری هراسی را در کشور ریشهکن کنیم
فناوری در جامعه وجود دارد ،گفت :محققان و فناوران کشور در جلسه

شورای ملی ایمنی زیستی اعالم کردند که به آنها به عنوان جاسوس نگاه

میشود از این رو ،باید فناوری هراسی را در کشور ریشهکن و فناوری

را وارد سیستم مدیریت کنیم .کالنتری با تاکید بر اینکه فناوری در رفع

معضالت زیست محیطی نقش بسزایی خواهد داشت ،خاطرنشان کرد :تا
جایی که روشهای فناورانه به کسی لطمهای وارد نکند ،اجرایی میشود ،در

غیر این صورت ،متوقف خواهد شد.

وی با بیان اینکه آلودگی هوا ،گرد و غبار ،ریزگردها و ...با روشهای نوین
قابل حل است ،تصریح کرد :در جاهایی که کشاورزی را توسعه دادیم،

مصرف آب افزایش یافت؛ بدون اینکه مسائل ریزگردها مطرح شود ،زباله
تولید کردیم و این مشکالت ،ناشی از بلد نبودن است.

• راهکار برون رفت از مشکالت ،توجه به فناوریهای جدید است

مسعود پزشکیان ،نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم
با تاکید بر اینکه راه حل برون رفت از مشکالت ،کار کارشناسی و توجه به
علم و فناوریهای جدید است ،گفت :برخی گرفتاریهای موجود در کشور

به علت تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و در مسیر اشتباه گام برداشتن به
وجود آمده است.

وی با بیان اینکه دانشی که توانایی ،انگیزه و اعتقاد پشت آن باشد ،میتواند

ما را از بحرانها بیرون آورد ،اظهار داشت 750 :سال پیش در تبریز ،دانشگاه

وجود داشت و دانشگاه ربع رشیدی با هفت زبان زنده دنیا به دانشجویان

در پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز که از

آموزش می داد ،تولید علم میکرد و آن را به اقصی نقاط دنیا صادر میکرد.

دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد ،پژوهشکده

مریم جوان شهرکی نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) نیز در

 20تا  24آبان ماه  96با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم ،فناوری و اقتصاد
بیوتکنولوژی صنایع غذایی تبریز وابسته به پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
با ارائه دستاوردها ،محصوالت و فناوریهای حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی

حضور یافت که محصوالت و فناوریهای این پژوهشکده با استقبال فراوان
بازدیدکنندگان مواجه شد.

• حمایت یونیدو از ایران برای توسعه فناوری

این مراسم گفت :یونیدو در چارچوب اهداف پایدار برای ایجاد زیرساختهای

توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران کمک میکند.

وی افزود :این برنامهها در راستای دستیابی کشورها به فناوری نوین و
جسارت و تمایل آنها برای استفاده از روشهای توسعه فناوری است .بر

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،در مراسم افتتاحیه نمایشگاه و جشنواره

این اساس یونیدو از سال  2016در کنار جمهوری اسالمی ایران و بر اساس

دائمی نمایشگاه بینالمللی تبریز برگزار شد ،دکتر عیسی کالنتری ،معاون

کرده است .این برنامه تا سال  2021میالدی در ایران با همکاری دولت و

فناوریهای نو و پیشرفته ربع رشیدی که عصر شنبه 20 ،آبان ماه در محل

رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت :در

دانشگاههای کشور ،پتانسیلهای زیادی وجود دارد اما در حال حاضر بیش
از  70درصد پتانسیل اعضای هیات علمی دانشگاهها خالی است و از آن
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استفاده نمیشود به همین دلیل با مشکالتی روبهرو میشویم.

وی با اشاره به اینکه ترویج فناوری هراسی به اندازه پیادهسازی

برنامههای توسعه پنجم و ششم برنامههایی را در راستای توسعه پایدار تدوین

بخشهای خصوصی و جامعه مدنی اجرا میشود.

• دیوار بیاعتمادی دانشگاه و صنعت را برداریم

دکتر برات قبادیان ،معاون آموزش ،پژوهش و فناوری وزیر صنعت ،معدن و
تجارت نیز گفت :کشور ما بیش از چین دانشگاه دارد و از جمعیت  80میلیونی

ما حدود  5میلیون نفر دانشجو بوده و حدود  700تا  800هزار دانشجو از
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این تعداد نیز در مقطع فوق لیسانس و دکترا تحصیل میکنند .با این وجود،

ما با مشکالت مختلفی دست به گریبان هستیم چراکه دانشگاه ،راه خود را

و صنعت نیز راه خودش

فناوری تبریز بیش از یک هزار و  750طرح و فناوری معرفی شد .همچنین

در این نمایشگاه 21 ،زون و بخش تخصصی و  28رویداد با تمرکز بر
تجاریسازی علم و فناوری،
کارگاه آموزشی و همایش

را میرود و هیچ کدام

برگزار شد.

اعتمادی به هم ندارد.

وی با بیان اینکه هیچ

•

کشوری جز از مسیر

از دستاوردهای پژوهشگاه

توجه به علم ،دانش و

در نمایشگاه تبریز

دانشگاه توسعه نیافته

غرفه پژوهشکده بیوتکنولوژی

است ،افزود :اگر از

صنایع

یافته های علمی و
صنعت،

آخرین روز پنجمین نمایشگاه

و

کشاورزی بهره نگیریم،
راه به جایی نمیبریم.

غذاییِ

پژوهشگاه

بیوتکنولوژی کشاورزی در

فناوریهای نوین در
خدمات

بازدید مسئوالن عالیرتبه

و جشنواره نوآوری و فناوری

ربع رشیدی در تبریز ،میزبان

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ،معاون وزیر جهاد کشاورزی و

قبادیان با تاکید بر ایجاد رابطه بین دانشگاه و صنعت ادامه داد :باید دیوار

رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،مشاور وزیر نیرو و

تجارت ،آماده همکاری برای ایجاد این ارتباط و تجاریسازی نوآوری و

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی با ارائه محصوالت و دستاوردهایی همچون

بیاعتمادی بین دانشگاه و صنعت برداشته شود و وزارت صنعت ،معدن و
فناوری با دانشگاهها و صنعت است.

• تجاریسازی با تبدیل خالقیت به فناوری میسر میشود

تنی چند از دیگر مسئوالن کشوری و استانی بود.

مینی بیوراکتور تناوبی برای ریزازدیادی گیاهی ،تولید بتاکاروتن از ریزجلبک

دونالیال ،طراحی و ساخت فتوبیوراکتور صفحه تخت در سطح نیمه صنعتی برای

دکتر سعید سرکار ،دبیر ستاد توسعه فناوری نانو نیز در این مراسم گفت:

تولید بیومکس جلبک ،تولید شیر تخمیری فراسودمند پروبیوتیک ،دستورالعمل

دانش به ثروت نیز باید به نوآوری توجه کرد چون تجاریسازی با تبدیل

عاری از آگروباکتریوم در این نمایشگاه حضور داشت.

توسعه فناوری بدون توسعه علم با کیفیت امکان ندارد و در فرایند تبدیل

خالقیت به فناوری ایجاد میشود.

ریزازدیادی گل محمدی بومی آذربایجان ،پروتکل ریزازدیادی موی کشمشی

در فهرست بلند دستاوردهای عرضهشده در غرفه پژوهشکده در نمایشگاه،

وی با بیان اینکه خوراک صنعت ،فناوری است ،اظهار کرد :در فروش فناوری

فناوریها و محصوالت دیگری از قبیل پروبیوتیکهای بومی و اختصاصی

میشویم .ضمن اینکه در ارتباط با مقوله تجاریسازی محصوالت نیز باید

شهری و کشاورزی با استفاده از روشهای بیوتکنولوژیک ،کود زیستی بر

در کشور با مشکل مواجه هستیم ولی در خارج کشور کمتر با مشکل مواجه

دقت داشته باشیم و محصوالت دارای استانداردهای بینالمللی تولید کنیم و

نگاه ما به بازارهای بینالمللی باشد.

برای طیور صنعتی ،تولید سریع بیوکمپوست غنی شده از پسماندهای
پایه استرپتومایسس ،دستورالعمل فنی تولید نانوسیلکا از کلش و سبوس

برنج و فناوری تولید الینهای اینبرد شبه والدینی بذور هیبیرید سبزیجات

سرکار افزود :برندسازی «ساخت ایران» از طریق تولید محصوالت با کیفیت،

(خیار و فلفل) از طریق سیستمهاپلوئیدی به چشم میخورد که با استقبال

وسواس داشته باشیم و تولید محصوالت فناورانه ما با نگاه صادراتی باشد.

و بازدیدکننده از نمایشگاه مواجه شد.

ضروری است و در زمینه صادرات محصوالت نیز باید نسبت به واردات بیشتر
مجید خدابخش ،استاندار آذربایجان شرقی نیز در این مراسم اظهار داشت:

باید در دستیابی به فناوری و تکنولوژیهای نوین به فکر بومیسازی آنها
باشیم چراکه بدون این کار ،توسعه پایدار بهوجود نمیآید .اگر در حوزه
فناری تالش نکنیم و در مسیر تجاریسازی گام برنداریم ،عقب خواهیم ماند.

همچنین علی جهانگیری ،دبیر این نمایشگاه و مدیر منطقه ویژه علم و فناوری
ربع رشیدی در این مراسم اظهار داشت :در پنجمین نمایشگاه نوآوری و

و تحسین مسئوالن کشوری و استانی و سرمایهگذاران و شرکتهای حاضر

•

بازدید معاون رئیس جمهوری و سایر مقامات از غرفه پژوهشکده

بیوتکنولوژی صنایع غذایی

دکتر سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رییس جمهور که برای شرکت
در اختتامیه جشنواره به تبریز سفر کرده بود پیش از آغاز مراسم از بخشهای

مختلف نمایشگاه از جمله غرفه پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید کرد.
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در جریان برگزاری پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع

تجاریسازی برسد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ،دکتر قبادیان معاون وزیر صنعت،

غذایی تبریز

رشیدی در تبریز جمع دیگری از مسئوالن از جمله دکتر عیسی کالنتری
معدن و تجارت ،چیت چیان مشاور وزیر نیرو ،دکتر قانعی دبیر ستاد توسعه

زیست فناوری ،دکتر سعید سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو ،دکتر بهرامی
دبیر ستاد توسعه فناوریهای آب خشکسالی فرسایش و محیط زیست و

برخی از مسئوالن استان آذربایجان شرقی نیز از دستاوردهای پژوهشکده
بیوتکنولوژی صنایع غذایی تبریز وابسته به پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
در نمایشگاه بازدید کردند.

• دکتر حجازی :قرارداد تجاریسازی بیومس جلبک با بخش خصوصی

ش تم ٬دی
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• تقدیر رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از پژوهشکده صنایع

طرح نوشیدنی تخمیری که در مرحله عقد قرارداد با بخش خصوصی است
و همچنین دستاوردهای پژوهشکده در زمینه کشت بافت از دیگر طرحهای

موردتوجه در این بازدیدها بود که مهندس کریم مهری ،رئیس جهاد کشاورزی
استان آذربایجان شرقی از موفقیتهای پژوهشکده در تامین نهالهای کشت
بافتی و رفع معضالت کشاورزی استان تقدیر کرد.

• دکتر مامنی :ارائه طرح تولید نانوسیلیکا از ضایعات برنج در نمایشگاه

دستاورد تولید نانوذرات سیلیکا از ضایعات برنج در پنجمین نمایشگاه و

در جریان این بازدید ،دکتر محمد امین حجازی ،رئیس پژوهشکده و محققان

جشنواره نوآوری و فناوری در معرض دید محققان و عالقهمندان قرار گرفت.

بیوتکنولوژی صنایع غذایی ارائه دادند .حجازی در این بازدید با اشاره به

کشاورزی در توضیح این طرح گفت :استفاده از سیلیکا و سایر ترکیبات سیلیکونی

حاضر در غرفه توضیحاتی در خصوص دستاوردها و فعالیتهای پژوهشکده

در همین رابطه ،دکتر لیال مامنی ،رئیس بخش نانوتکنولوژی پژوهشگاه بیوتکنولوژی

رویکرد پژوهشگاه در خصوص تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی به

در بسیاری از محصوالت ضروری است و ساالنه صدها هزار تن از این مواد

راستا پنج محصول مختلف تولید شده که به بازار عرضه شده یا در آستانه

داروسازی ،کشاورزی ،محیط زیست و صنایع رنگ ،الستیک سازی ،لوازم آرایشی

قرارداد تجاریسازی بیومس جلبک با بخش خصوصی اشاره کرد که در این

تجاریسازی هستند.

تولید و مصرف میشود .این ترکیبات در حوزههای مختلف از جمله پزشکی و
و بهداشتی و به عنوان جاذب رطوبت استفاده میشوند.

• دکتر زند :امیدواری به تجاری سازی سیستم  DG-CHPبا مشارکت

وی با بیان اینکه سیلیس خصوصا در مقیاس نانو (دارای تخلخل و نسبت باالی

دکتر اسکندر زند ،رییس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی نیز با

توجه به هزینه باالی تولید این محصول و منشا شیمیایی آن در اکثر موارد

ابراز امیدواری کرد سیستم  DG-CHPساخت محققان پژوهشکده که ضمن

به استفاده از نانوذرات سیلیکا با منشا طبیعی (نانوبیوسیلیکا) وجود دارد.

وزارت نیرو

تقدیر از دستاوردهای پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی تبریز ،تاکید و

تولید انرژی و گرما و پرورش جلبکهای مولد سوخت زیستی و پرورش

گیاه به حذف گاز آالینده دی اکسید کربن کمک میکند ،هر چه سریعتر با
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مشارکت وزارت نیرو ،پژوهشگاه نیرو و بخش خصوصی به مرحله

سطح به حجم) یکی از کاربردیترین مواد شیمیایی است ،خاطرنشان کرد :با
مخصوصا مصارف دارویی ،پزشکی ،کشاورزی و تصفیه آب ،گرایش شدیدی

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی خاطرنشان کرد :با

توجه به کاربردهای فراوان بیوسیلیکا و نانوبیوسیلیکا در سالمت غذا و بشر،
این ماده به عنوان مکمل ،فواید متعددی برای انسان و گیاهان به همراه دارد.
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مامنی درباره منشاء طبیعی سیلیکا گفت :بیشتر ضایعات کشاورزی حاوی

این محصول از دور ریزهای کشاورزی است.

ارزان برای تولید ترکیبات سیلیکونی از ضایعات کشاورزی بسیار موردتوجه

ساده ،نانوبیوسیلیکا را با درجه خلوصهای مختلف (بسته به کاربرد) ضایعات

سیلیکا هستند و با توجه به فراوانی آنها ،ارائه روش مقرون به صرفه ،ساده و
است .در این راستا از دهها سال پیش تحقیقات وسیعی برای پیدا کردن

روش مناسب استخراج این ترکیب از ضایعات کشاورزی از قبیل سبوس

برنج (خارجیترین الیه دانه برنج) انجام شده است .همچنین گیاه دم اسبی
به عنوان یکی دیگر از منابع غنی سیلیکا به شمار میرود.

به گفته مامنی در این راستا تیم تحقیقاتی توانستهاند با استفاده از تکنیکهای
برنج (کاه ،کلش و سبوس) و گیاه دم اسبی به دست آورند .نتایج نشان داده
است این نانوذرات با میانگین ذرات کوچکتر از  50نانومتر ،دارای خواص

بسیار عالی و قابل مقایسه با انواع تجاری است.

وی در پایان درباره موارد کاربرد این فناوری و آینده آن گفت :مصارف

وی با بیان اینکه بخش عمده سبوس برنج تولیدی در جهان که بالغ بر صدها

کشاورزی (ریزمغذی در گیاهان) ،مصارف پزشکی و دارورسانی ،تهیه

داشت :قسمتی از این خاکستر در ساختمانسازی یا عایق کاری استفاده شده

صنعتی و تهیه نانوکامپوزیتهای پلیمری ،سرامیکی و فلزی و مواد عایق

میلیون تن در سال است ،برای تولید الکتریسیته سوزانده میشود ،اظهار

و مابقی به عنوان زباله دفع میشود در حالی که استخراج نانوذرات سیلیکا
با درجه خلوص باال از ضایعات برنج یک روش مقرون به صرفه برای تولید

نانوبیوسنسورها و قطعات الکترونیکی بسیار حساس ،تهیه نانوکاتالیزورهای
الکتریکی ،تهیه و تولید بتن های آب گریز و مصالح ساختمانی از جمله
کاربردهای این فناوری است.

بازدید عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
مهنـدس کوچکینـژاد ،نماینـده شهرسـتان رشـت در مجلـس شـورای اسلامی و نایـب رئیـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس شـورای
اسلامی ،روز شـنبه چهـارم آذرمـاه  ،96از پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری در رشـت دیـدار کـرد.

در ایـن دیـدار ،دکتـر علی مومنی ،رییس پژوهشـکده ،ضمن خوشـامدگویی ،گزارشـی از عملکرد پژوهشـکده در سـالهای گذشـته و طرحهای در

دسـت انجـام آن و همچنیـن انتظـارات و نیازمندیهـای الزم را ارائـه کـرد .عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات مجلـس نیز در این دیـدار ،ضمن
تقدیـر از فعالیتهـای پژوهشـی ایـن پژوهشـکده ،بـرای کمک بـه تجهیـز آن از طریق اعتبارات ،قـول مسـاعد داد .بازدید از بخشهای پژوهشـی و

گفتوگـو بـا برخـی از مجریـان مسـئول طرحهـا از دیگر برنامههـای ایـن بازدید بود.

حضور پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار گیالن
هجدهمین نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش ،فناوری و فنبـازار گیالن ،با
حضـور دکتـر مصطفی سـاالری اسـتاندار گیالن و دیگر مسـئوالن اسـتانی،
آذرمـاه  96بـا  ۳۳غرفـه در هفتـه پژوهش و فناوری برگزار شـد.

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری نیـز همچون سـالهای گذشـته در این

نمایشـگاه حضـور یافـت و تازهتریـن فعالیت ها یا دسـتاوردهای پژوهشـی

خـود همچون تولیـد مکملهای پروبیوتیکـی جدید برای تغذیـه دام ،طیور،
آبزیـان و حشـره هـای صنعتی ،معرفـی یکی از شـبهلیموهای جدیـد ،تغییر

رنـگ ماهـی آکواریومـی با انتقال ژنهای فلورسـنس ،تولیـد آنزیم نوترکیب
سـلوالز با بهرهگیری از میکروبیوم شـکنبه با اسـتفاده از روش متاژنومیکس

و همچنیـن معرفـی نخسـتین مرکـز رشـد واحدهـای فنـاور بیوتکنولـوژی
کشـاورزی در ایـران را در معـرض دید بازدیدکننـدگان قرار داد.

گفتنی است این نمایشگاه که از هفتم تا نهم آذرماه  96و با مشارکت
دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی و پژوهشکدهها و برخی ادارات کل استان در

مساحت  ۱۱۰۰مترمربع در سالن ورزشی آتشنشانی برپا شد ۲۶۴ ،دستاورد
پژوهشی و فناوری ارائه شد که مورد توجه عالقهمندان قرار گرفت.
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گزارش دهمین دوره نمایشگاه فناوری نانو با ارائه دستاوردهای پژوهشگاه

آینده روشن در انتظار محصوالت نانوتکنولوژی کشاورزی

غرفه کمیته نانوفناوری وزارت جهاد

از کیفیت باالیی برخوردار است،

فناوری نانو ،با ارائه دستاوردهای

فناوری نانو در حوزه کشاورزی

افزود :هر سال شاهد رشد و پیشرفت

کشاورزی در دهمین نمایشگاه

هستیم که در نمایشگاه ،نمود پیدا

موسسات تحقیقاتی وزارت جهاد

میکند و برگزاری نمایشگاههای

کشاورزی به ویژه محصوالت و

تخصصی میتواند موجب انتقال

فناوریهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی

دانش به بخش صنعت باشد و

کشاورزی ،میزبان طیف گستردهای

جریان خلق ایدهها و برقراری ارتباط

از بازدیدکنندگان اعم از شرکتها،

برای انتقال آن از این طریق ،تسهیل

صاحبان صنایع ،محققان ،دانشجویان

میشود.

و دانش آموزان بود .حضور موثر

رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش

و هدفمند گروه نانوتکنولوژی

کشاورزی در این نمایشگاه و تشریح

و ترویج کشاورزی اظهار داشت:

دستاوردهای پژوهشگاه در حوزه نانو ،اشتیاق ویژهای برای شرکتهای داخلی و

سرمایهگذاری روی برگزیدگان دانش آموزی و دانشجویی نشان میدهد که

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،در دهمین نمایشگاه فناوری نانو که

• دکتــر هاشــمی :اختصــاص  70درصد محصــوالت کمیتــه نانوفناوری

برگزار شد ،برخی از اعضای هیات علمی گروه نانوتکنولوژی پژوهشگاه و

دکتر مریم هاشمی ،عضو کمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی و رئیس

خارجی ایجاد کرد.

روزهای  10تا  14مهرماه  96در محل دائمی نمایشگاه های بینالمللی تهران

نیز عضو کمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی عالوه بر ارائه توضیحاتی
درباره محصوالت عرضهشده در نمایشگاه ،نظرات و دیدگاههای خود را
درباره دهمین دوره نمایشگاه فناوری نانو ،تعامل با سایر صاحبان صنایع

و شرکتهای داخلی و خارجی برای اجرای پروژههای تحقیقاتی و آینده
محصوالت نانوتکنولوژی کشاورزی بیان کردند.

• دکتر زند :فناوری نانو در بخش کشاورزی نوپاست

نخبگان این حوزه رها نشده و ارتباط ،همچنان به منظور تولید علم برقرار است.
به پژوهشــگاه

بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در حاشیه

این نمایشگاه ،در گفت وگو با روابط عمومی پژوهشگاه گفت :ریاست
کمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی برعهده دکتر زند ،رئیس سازمان

تحقیقات ،ترویج و آموزش کشاورزی است و بنده هم عضو این کمیته هستم.
در دو سال اخیر ،مسئولیت راهاندازی غرفه برعهده اینجانب بوده است .امسال
با توجه به رویکرد جدید کمیته ،نتایج پروژههای تحقیقاتی موسسات جهاد

همچنین براساس گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ،دکتر اسکندر زند

کشاورزی از جمله پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی را ارائه کردیم.

کشاورزی در بازدید از دهمین نمایشگاه فناوری نانو 14 ،مهرماه در روز

جهاد کشاورزی به پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی اختصاص دارد ،اظهار

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
افتتاحیه نمایشگاه گفت :با وجود ارائه بیش از  36طرح در حوزه جهاد

کشاورزی ،هنوز فناوری نانو در بخش کشاورزی نوپاست با این وجود

طرحهای دردست اقدام در راستای نیازهای صنعت و امیدوارکننده است.

هاشمی با بیان اینکه بیش از  70درصد محصوالت غرفه کمیته نانوفناوری
داشت :براساس سند راهبردی دهه دوم کمیته نانوفناوری وزارت جهاد

کشاورزی ،این کمیته باید تا  1404به اهداف مشخصی دست یابد .برای

تحقق این اهداف ،چند مولفه نیاز است که تعریف پروژههای کاربردی،

وی با بیان اینکه طرح افزایش ماندگاری موادغذایی و لبنیاتی و پروتئینی،

تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی ،تعریف فرایند بررسی مستندات و

میتواند روند تجاریسازی را تقویت کرده و برای حضور در بازارهای

مبنای نیاز بخش صنعت از جمله این مولفههاست.

آلیاژهای مورداستفاده در پمپها و طرحهای کاهش بار میکروبی موادغذایی

داخلی و خارجی کمککننده باشد ،افزود :همکاری با نخبگان و اهالی علم
میتواند دستاوردهای زیادی مانند تجاریسازی صنایع غذایی و حضور در
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بازارهای داخلی و خارجی به همراه داشته باشد.

زند با اشاره به اینکه به نظر میرسد این دوره نسبت به دورههای گذشته

صدور مجوز برای محصوالت نانویی ،ارتباطات بینالمللی و انجام پروژه بر
وی افزود :برای هر یک از این مولفهها ،برنامهای درنظر گرفته شده است؛ به

گونهای که امسال با تعامل با کمیته استانداردسازی ستاد نانو در صدد مشارکت
در تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی در حوزه کاربرد نانو در زمینههای

مختلف کشاورزی هستیم .همچنین موضوع استفاده از فرصتهای بینالمللی و
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سوق دادن پروژههای پژوهشی به سمت پروژه های تقاضامحور ،مطرح است.

نتایج این پروژه در نمایشگاه امسال حضور یافتند که خوشبختانه در مجموع

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان اینکه چند سالی

اقدام پژوهشی تا مرحله نتیجهگیری شاهد بودیم.

کاربردهای نانوفناوری در صنایع غذایی کشاورزی فعالیت میکند ،به یکی

فناوری نانو عرضه شده ،گفت :سال گذشته پژوهشگاه ،قراردادی با موسسه

• پروژههای ارائهشده در نمایشگاه فناوری نانو

است که پژوهشکده به عنوان مشاور فنی ستاد نانو در استفاده یا توسعه
از پروژههای عرضه شده در نمایشگاه اشاره و خاطرنشان کرد :از حدود دو
سال گذشته ،استفاده از سامانه نانوکویتاسیون را برای پاستوریزاسیون سرد

شیر مطرح کردیم که با هزینه ستاد در اختیار ما قرار داده شد .ما پروژهای را
تعریف کردیم و بر اساس نتایجی که گرفتیم ایرادات این سامانه ،مرتفع و
اصالحات آن انجام شد و به شرایط بهینهای رسیدیم که امکان پاستوریزاسیون
شیر خام با این سامانه فراهم گردید.

تاثیر مثبت اپلیکیشن ها در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی را از ابتدای یک
هاشمی درباره پروژه دیگر پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که در نمایشگاه

صنعتی و پژوهشی زر ،شرکت دارای فناوری پالسمای سرد با نظارت
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو منعقد کرد .در این زمینه ما در پژوهشگاه

بیوتکنولوژی کشاورزی ایدهای را برای تبدیل یک محصول جانبی که در
صنعت ،استفاده چندانی از آن نمیشد ،مطرح کردیم اما به دلیل ارزش غذایی

باال ،این رغبت همواره وجود داشت که ماندگاری محصول افزایش یابد .ما

با استفاده از پالسمای سرد ثابت کردیم که میتوان این کار را انجام داد و در

عضو کمیته نانوفناوری اظهار داشت :همچنین سال گذشته در نمایشگاه،

حال مذاکره برای افزایش مقیاس هستیم.

گوساله داشتیم .بر این اساس ،در دو ماه نخست که گوسالهها صرفا از شیر

این موارد ،نتایج سایر پروژههای پژوهشی در دهمین نمایشگاه فناوری نانو

درخواستی از مجموعه کشت و صنعت مغان در خصوص واحدهای پرورش

تغذیه میکنند ،ریسک ابتال به بیماریهای عفونی ،اسهال و مرگ و میر
باالست .از این رو پیشنهاد استفاده از این سیستم متحرک ،مطرح و بعد از
انتقال سیستم به مجموعه کشت و صنعت مغان ،تاثیر آن بر روی مرگ و میر
گوسالهها ارزیابی شد .در همین رابطه یک تیم از این مجموعه برای بررسی

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه افزود :در کنار
ارائه شده است .ما پالسمای سرد را برای کاهش بار میکروبی انواع ادویه و

سبزیجات خشک در قالب قرارداد توسعه کاربرد با ستاد ویژه توسعه فناوری

نانو ،استفاده کردیم .پروژههای دیگر مربوط به پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی در زمینه افزایش ماندگاری مواد غذایی ،میوه و گوشت است که بر
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اهمیت حضور در این نمایشگاهها ،اهداف اصلی کمیته نانوفناوری وزارت
جهاد کشاورزی را تسهیل توسعه کاربرد محصوالت نانویی عنوان و اظهار

کرد :مهمترین وظیفه این کمیته ،تالش برای بررسی مستندات و صدور مجوز
محصوالت برپایه نانوفناوری است تا با این اقدامات ،اطمینان برای مصرف

کننده ایجاد شود و در حل مشکالت بخش کشاورزی نیز راهگشا باشد.

عضو کمیته نانوفناوری با بیان اینکه با برنامهریزیهای انجام شده از سوی
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اهداف سند چشمانداز 1404
در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی قابل تحقق هستند ،تصریح کرد :وزارت
جهاد کشاورزی بر اساس این سند ،موظف است شرایطی را برای افزایش

سهم یک تا دو درصدی بازار محصوالت و نهادههای کشاورزی که مبتنی

بر فناوری نانو هستند ،ایجاد کند که این امر در عرصه نانوکودها ،نانوسموم،
این اساس ماندگاری گوشت مرغ را تا دو برابر افزایش دادیم که این پروژهها
در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته و مراحل نهایی این پژوهشها در

زمینه افزایش ماندگاری انواع مواد غذایی در پژوهشگاه در حال انجام است.

به گفته رئیس بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی ،محصوالت سایر موسسات وابسته به جهاد کشاورزی نیز در

غرفه کمیته نانوفناوری این وزارتخانه نیز ارائه شده است .در این رابطه،
موسسه تحقیقات فنی مهندسی ،دو پروژه عرضه کرده است که یکی از آنها

پروژه مشترک پژوهشکده با موسسه فنی مهندسی در خصوص نگهدارنده
گوشت و پروژه دیگر نانوالیاف پروتئینی است .مجری مسئول این پروژهها،

موسسه فنی مهندسی است و ما نیز همکار این پروژه هستیم .عالوه بر
این نمونه کامپوزیتهای مربوط به موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در

نمایشگاه ،عرضه شده است.

• استقبال سرمایه گذاران ،صاحبان صنایع و محققان

هاشمی درباره استقبال سرمایهگذاران از نمایشگاه فناوری نانو نیز گفت:

گروهی از چین حضور پیدا کرده بودند که در حوزه سرمایهگذاری ریسک

پذیر ( )vcابراز تمایل برای همکاری کردند .ضمن اینکه ایده اولیه پروژه

مربوط به موسسه صنعتی زر هم سال گذشته در نمایشگاه مطرح شد.

وی میزان استقبال بازدیدکنندگان از نمایشگاه را طی چهار روز برگزاری ،در

مجموع خوب و مناسب ،توصیف و اظهار کرد :بازدیدها خصوصا در روز
جمعه 14 ،مهرماه که اولین روز برگزاری نمایشگاه بود ،ازدحام باالیی داشت.

همچنین اقشار مختلفی اعم از دانشآموزی ،دانشجویی ،صاحبان صنایع و

بخشهای تحقیقاتی در این نمایشگاه حضور داشتند .عالوه بر آن ،مسئوالن
مختلف از جمله دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری،
دکتر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی ،استاندار تهران ،روسای دانشگاهها و

موسسات تحقیقاتی و نیز هیاتهای خارجی از نمایشگاه بازدید کردند.
• امیدواری به تحقق اهداف سند چشم انداز 1404
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عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به

پوششهای گلخانهای و ...مصداق پیدا میکند .برای عمل به این تعهدات،

توسعه پروژههای تقاضامحور ،حمایت از پروژههای کاربردی ،تسهیل فرایند

بررسی مستندات و صدور مجوزها ،استفاده از پتانسیلهای بینالمللی و
تدوین استانداردهای الزم باید مدنظر قرار گیرد.

• دکتر مامنی :تمرکز بر محصولمحوری و فناوریمحوری در دهمین
نمایشگاه نانو

دکتر لیال مامنی ،رئیس بخش نانوتکنولوژی کشاورزی پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی اظهار داشت :در این غرفه ،اولویتهای کمیته نانوفناوری وزارت

جهاد کشاورزی ارائه و در شش حوزه دستهبندی شده است که دو مورد
از اولویتهای آن ،نانو آفت کش ها و نانوکودها بوده است .از آنجا که
پژوهشگاه اهداف خود را در حوزه نانو با توجه به این اولویتها ،برنامهریزی

کرده ،در قالب فازهای تحقیقاتی مختلف ،حضور موثری در این نمایشگاه در
قالب غرفه کمیته نانوفناوری داشته است.

مامنی با تشریح محصوالت ارائه شده در نمایشگاه گفت :نانو فرموالسیون دو
سم ،شامل سم ارگانیک یا بوتانیکال و یک نانو فرموالسیون یا دلتامترین در

نمایشگاه ارائه شده اما هنوز مراحل میدانی آن در حال توسعه است .همچنین
نانوهیدروکس آپاتیت که مواد اولیه و اصلی دندان و ناخن یا استخوان ها

در انسان و ترکیبی کامال با پتانسیل در زمینه کودهای فسفره آهسته رهش
در دنیاست که بخش نانوتکنولوژی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی نیز

توجه ویژهای به آن دارد.

وی افزود :این اقدامات تحقیقاتی مرتبط با اینجانب و بخش نانوتکنولوژی
کشاورزی پژوهشگاه است که در نمایشگاه ارائه شده و همکاران بخش

فیزیولوژی مولکولی و موسسه تحقیقات گیاهپزشکی نیز در این زمینه

همراهی و مشاورههای خوبی داشته اند.

رئیس بخش نانوتکنولوژی کشاورزی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

با اشاره به میزان استقبال از نمایشگاه و محصوالت پژوهشگاه تصریح

کرد :شرکتهای زیادی از جمله شرکتهای خارجی ،نه تنها درباره این
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ترکیبات نانویی بلکه در مورد تمام محصوالتی که از پژوهشگاه بیوتکنولوژی

دیگر نانوفرموالسیونهای سموم است که مجری این پروژه خانم دکتر مامنی

استقبال و پرسشهای فراوانی داشتند ،از این رو ،آینده بسیار خوبی برای

شیمیایی است .البته استفاده از این سموم اجتنابناپذیر است اما بهرهمندی از
این نانو سامانهها باعث میشود کاراِیی و اثربخشی این سموم افزایش یابد.

کشاورزی در این نمایشگاه ارائه شده ،و نیز درباره میزان تجاریسازی آن،
محصوالت نانویی در حوزه کشاورزی ،در پیش رو قرار دارد.

هستند و موضوع آن ،استفاده از سامانههای نانویی برای سموم گیاهی یا

عضو هیات علمی پژوهشگاه خاطرنشان کرد :روزهای اول و دوم نمایشگاه

معتمدی درباره پروژههایی که بیشتر موردتوجه بازدیدکنندگان نمایشگاه قرار

خوب بود .همچنین نظم نمایشگاه بهتر از پارسال است و نحوه ارائه یا پرزنت

بیشتر مدنظر بازدیدکنندگان قرار گرفت ،میتوان به فرموالسیونهای سموم

با نمایشگاه سال قبل دارد .همچنین کیفیت بازدید و سواالت تخصصی

• دکتر شریف نسب :فعالیت و تولید محصوالت نانو در عرصه کشاورزی

( 14و 15مهرماه) ،استقبال شرکتها و ارگانهای دولتی از نمایشگاه بسیار

کردن محصوالت تحقیقاتی نیز بسیار چشمنوازتر است و تفاوت محسوسی
شرکتهایی که برای آگاهی از دستاوردهای نمایشگاه به غرفه مراجعه کردهاند،

گرفت ،نیز اظهار داشت :از مجموع دستاوردها ،دو پروژه و محصولی که
و کویتاسیون اشاره کرد.
باید دوچندان شود

بسیار تخصصیتر از سالهای گذشته بوده است .عالوه بر این ،تمرکز بر

از آنجا که محصوالت پژوهشگاه در قالب غرفه کمیته نانوفناوری وزارت

دکتر معتمدی :نانوفرموالسیونهای سموم و کویتاسیون ،محصوالت

شریف نسب ،عضو کمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی و عضو هیات

محصولمحوری و فناوریمحوری در نمایشگاه امسال نیز مشهود بود.
•

پربازدید نمایشگاه

جهاد کشاورزی در نمایشگاه ارائه میشد ،در همین رابطه ،با دکتر هومن

علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی نیز درباره فعالیتهای این

همچنین دکتر الهه معتمدی ،عضو هیات علمی پژوهشگاه در بخش

کمیته و حضور آن در نمایشگاه گفتگویی انجام شد.

تاکید نمایشگاه بر این است که هر سال ،دستاوردها و محصوالت اثرگذار

جهاد کشاورزی از اولین کمیتههای تشکیل شده ذیل ستاد ویژه توسعه

نانوتکنولوژی با بیان اینکه این نمایشگاه هرساله برگزار میشود ،اظهار داشت:
که در همان سال اتفاق افتاده ،ارائه شوند تا افراد مختلف اعم از دانشگاهی،

صنعت و بازار در جریان تحوالت ایجادشده در حوزه نانو قرار گیرند.

شریف نسب با تشریح اهداف این کمیته اظهار داشت :کمیته نانو فناوری

فناوری نانو است و جز اولینها و پیشروترینهاست .خوشبختانه در تمام
 10دوره نمایشگاه و جشنواره ،حضور فعال داشتیم و در بسیاری از سالها

وی درباره ویژگیها و تفاوتهای دهمین نمایشگاه فناوری نانو با نمایشگاههای

به عنوان غرفه برتر حوزه دولتی انتخاب شدیم.

دنبال محصوالت نانویی و دستاوردهای این حوزه هستند ،نیز با عالقهمندی

به این کمیته داشتند .در حال حاضر نیز با حضور دکتر زند رئیس سازمان

سال های گذشته گفت :هر سال تعداد غرفه ها افزایش می یابد و افرادی که به

بیشتری ،آخرین تحوالت را پیگیری میکنند .تعامالت بین شرکتها و محققان

وی درباره اعضای کمیته نیز گفت :در هر دوره ریاست کمیته ،نگاه ویژهای
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان رئیس کمیته ،دکتر سرافرازی

نیز از جمله دستاوردهای این نمایشگاه است خصوصا آنکه امسال نحوه ارائه

به عنوان دبیر کمیته و سرکار خانم دکتر مریم هاشمی و بنده به عنوان عضو

معتمدی با اشاره به اینکه بسیاری از محصوالت غرفه کمیته نانوفناوری

نمایشگاه و جشنواره فناوری نانو ،حضور پیدا کنیم.

تصریح کرد :بخشی از محصوالت به بخش نانوتکنولوژی در حوزه کودها

وزارت جهاد کشاورزی ،محصوالت ،دستاوردها و توانمندیهای طرحهای

و پرزنت محصوالت نسبت به گذشته ،بهتر شده بود.

وزارت جهاد کشاورزی ،مربوط به پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی است،

اختصاص دارد که پتانسیل معرفی به عنوان کود آهسته رهش را دارد و بخشی

دیگر نانوکامپوزیتهای پلیمری هستند که متناسب با اینکه فرموالسیون

کمیته و با تالش جمعی همگی اعضا ،امسال نیز موفق شدیم در دهمین دوره
عضو کمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی افزود :غرفه کمیته در سطح

تحقیقاتی و هر آنچه که به حوزه نانو فناوری مربوط میشود ،منعکس کرد.

کامپوزیت آن چیست ،میتواند به عنوان یک پوشش اعم از پوشش برای بذر
یا پوششی برای گیاهان کودی باشد که باعث خواص آهسته رهش در کود،

مانع شستشو و هدررفت آن و در نتیجه افزایش اثربخشی کود میشود و دوام
کود را در خاک زیاد میکند تا نیازی به تکرار کوددهی نباشد.

وی افزود :در این زمینه پروژهای در حال اجراست و خوشبین هستیم که به
نتایج ارزشمندی دست پیدا کنیم اما همه اینها ،نمونههای اولیه ای هستند که
در حال کار بر روی بهینه شدن آن هستیم.

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی خاطرنشان کرد :موضوع
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تعدادی از محصوالت نیز به واسطه مرتبط بودن با حوزه نانو در کشاورزی

وی افزود :در عرصه کشاورزی نه تنها باید این فعالیت را دو چندان کنیم

و تولیدی روی آن انجام ندادیم ولی به لحاظ نوع ارتباط شان با حوزه نانو،

حوزه فناوری نانو میطلبد که مالحظات خاصی را رصد کنیم زیرا ورود

در غرفه نمایش داده شده در حالی که در مجموعه وزارتخانه ،کار تحقیقاتی
برای بازدیدکنندگان مفید به نظر میرسد.

بلکه توجه خاص به بحث ایمنی و استانداردهای محصوالت کشاورزی در
محصوالت نانو در سبد غذایی مردم خالی از نگرانی و دغدغه نیست.

شریف نسب با اشاره به اینکه کیفیت بازدیدها در نمایشگاه امسال افزایش

بنابراین در زمینه تحقیقات نانوکشاورزی ،حوزههایی مانند پوشش دهی روی

و دستاوردهای ارائه شده در غرفهها نمیپرداختند اما در دهمین نمایشگاه

برای کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی و افزایش نگهداری آنها می

یافته است ،تصریح کرد :قبال بازدیدکنندگان چندان عمیق به محصوالت

پوشش های آنتی باکتریال در مرغداری و یا پوششدهی در بستهبندیها

فناوری نانو ،اغلب بازدیدکنندگان را حوزههای تحقیقاتی ،دانشجویان ،دانش

تواند موردتوجه قرار گیرد .همچنین مواردی مانند ادوات و ماشینآالت و

تکنولوژیهای پیشرفته و نانو مرتبط هستند.

گفتنی است در دهمین نمایشگاه و جشنواره فناوری نانو ،مراکز علمی شامل

آموزان و یا شرکتهای دانشبنیان تشکیل میدهند که به نوعی به فرایندها و

کاربردهای مکانیزاسیونی برای افزایش دوام قطعات ،میتواند توصیه شود.

وی با اشاره به اینکه امسال ،جلسات و نشست های تخصصی در حوزههای

آزمایشگاه ،دانشگاه و پژوهشگاه ،پارک و مرکز رشد ،نهادهای ترویجی

برگزار شد ،اظهار امیدواری کرد نتایج تعدادی از این جلسات به تعریف

و شرکتهای آموزشی و شرکتهای صنعتی در  ۱۲بخش شامل سازندگان

مختلف نانو فناوری کشاورزی با افراد و شرکتهای مختلف در نمایشگاه
پروژههای مشترک و در آینده به تولید محصوالت نانو فناوری در حوزه
کشاورزی منجر شود.

شامل باشگاه دانشآموزی ،فروشگاه کتاب تخصصی ،انجمنهای دانشگاهی

تجهیزات ،خودرو ،آب و محیط زیست ،بهداشت و سالمت ،ساختمان،
کشاورزی و بسته بندی ،نانومواد ،نساجی ،نفت و صنایع وابسته ،بازرگانی،

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی همچنین درباره

شرکتهای مشاورهای -خدماتی و کارگزاران خدمات فناوری و بخش

دانشی در زمینه نانو فناوری ،حتی از آنچه که تصور میکردیم ،جلوتریم اما

کارگاههای تخصصی و تجلیل از برترین محصوالت دارای تاییدیه فناوری

آینده فناوریهای نانو در کشور اظهار داشت :در حوزه پیشرفت شاخصهای
در حوزه تولید محصوالت هنوز جای فعالیت بیشتر وجود دارد.

بینالملل حضور داشتند .همچنین همزمان با برگزاری نمایشگاه و جشنواره،

نانو نیز برگزار شد.

گزارش جلسه شورای تحقیقات سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

الزام موسسات تحقیقات کشاورزی به ارائه برنامه مدون و توجه به تحقیقات جریانساز
هفتصد و هفتمین جلسه شورای تحقیقات سازمان تحقیقات ،آموزش و

اصفهـان و رشـت ارتقـا یافتـه و در سـال جـاری گسـترش فعالیتهـا در

تحقیقاتی سازمان به میزبانی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد.

وی خاطرنشـان کـرد :ماموریـت پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در

ترویج کشاورزی با حضور رئیس سازمان و روسای موسسات و مراکز

مدیریـت منطقـهای مشـهد را در دسـتور کار داریـم.

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه ،در ابتـدای این نشسـت کـه عصر

راسـتای تامیـن امنیـت غذایـی و کشـاورزی پایـدار ،پاسـخگویی بـه چهـار

رییـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،ضمـن تسـلیت ایام شـهادت

آلودگی محیط زیسـت در حوزه کشـاورزی اسـت .در این راسـتا ،تحقیقات

از دسـتاوردهای پژوهشـگاه ارائـه داد.

برنامهریزی شـده اسـت.

یکشـنبه 16 ،مهرمـاه  96برگـزار شـد ،دکتـر نیراعظـم خوشخلقسـیما،

سـید و سـاالر شـهیدان امام حسـین (ع) و خیر مقدم به حاضران ،گزارشـی

چالـش تنشهـای محیطی ،هزینههـای تولید ،کمیـت و کیفیت محصوالت و

پژوهشـگاه در قالب سـه راهبرد کارآمدسـازی ،جریان سـازی و دگردیسـی

وی بـا اشـاره بـه تاریخچـه فعالیت پژوهشـگاه کـه در سـال  1378با حکم

خـوش خلـق سـیما ،انتقـال ژن (نسـل  ،)1ریزازدیـادی و سـالم سـازی،

الزم ،پژوهشـکدههای منطقـهای آن در تبریـز و اصفهـان در سـال  1383و

کارآمدسـازی ،انتقـال ژن (نسـل  )2و سیسـتم بیولـوژی را از زمینههـای

وزیر وقت جهاد کشـاورزی تاسـیس شـده و با فراهم شـدن زیرساختهای

پژوهشـکده رشـت (علـوم جانـوری) در سـال  84راهانـدازی شـده اسـت،

اظهـار داشـت :پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا تصویـب وزارت
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علـوم بـه پژوهشـگاهی شـامل چهـار پژوهشـکده در کـرج ،تبریز،

مکمـل هـای خـوراک دام و تولید الینهـای دابـل هاپلوئیـد را از تحقیقات
تحقیقاتـی جریانسـاز و اصالح نباتـات مبتنی بر توالییابی ژنوم و سـنتتیک

بیولـوژی را از زمینههـای تحقیقاتـی مورد توجه پژوهشـگاه در قالب راهبرد

دگردیسـی عنـوان کرد.
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وی در تبیین دستاوردهای اخیر پژوهشگاه به رشد  210درصدی سهم

سـامانه تولیـد انـرژی و گرمـا براسـاس ریزجلبک هـا ،تولید نانوسـیلیکا از

 92با اختصاص سهم  60درصدی از پروژههای در حال اجرا به تحقیقات

کشـاورزی مولکولی در گیاه هویج از دسـتاوردهای دیگر پژوهشـگاه است.

طرحهای کاربردی از کل طرحهای پژوهشی پژوهشکده در مقایسه با سال
کاربردی ،رشد  245درصدی سهم مقاالت  Q 1از کل مقاالت انگلیسی

و رشد  250درصدی ضریب تاثیر مقاالت از سال  92تاکنون ،توسعه
ارتباطات پژوهشگاه در سطح بینالمللی و ملی ،پیشنهاد مدلهای مختلف

تجاریسازی ،افتتاح ساختمان جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری در
سال  95و راهاندازی مرکز رشد پژوهشگاه در رشت اشاره کرد.

کلـش برنـج ،برنامه جامع کشـاورزی هالوفیتی (سـالیکورنیا) و کار در زمینه

خوشخلقسیما در پایان با تاکید بر اینکه اجرای طرحهای محصولمحور و
فناوریمحور ،نیازمند نیروی انسانی کارآمد است ،اظهار داشت :در این راستا

نسبت به جذب کارشناسان خبره و مشاوران زبده ملی و بینالمللی در کنار جذب
عضو هیات علمی و محققان پسادکتری در پژوهشگاه اقدام شده است.

در ادامه نشسـت ،دکتر اسـکند زند ،معاون وزیر و رئیس سـازمان تحقیقات،

خوشخلقسیما همچنین افتتاح اولین مرکز بیوانفورماتیک کشاورزی کشور

آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بـا تشـکر از میزبانـی ایـن جلسـه از سـوی

ذخیره شده طی شش ماه نخست امسال و راهاندازی سایت اینترنتی جدید

پژوهشـگاه اظهـار داشـت :مقرر شـده تمامی موسسـات تحقیقاتی سـازمان

رئیس پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی در ادامه تولید برنج و پنبه مقاوم

برنامههـا شـامل برنامـه موسسـه در زمینـه نیـروی انسـانی ،چابکسـازی،

سـاختار ریشـه (بـا انتقـال همزمـان چندیـن ژن) ،تولیـد سـیبزمینی مقاوم

بینالمللـی ،انتقـال یافتههـا و برنامـه پروژههـای جریانسـاز و تحول سـاز،

در سال  ،95ایجاد سایت بانک میکروبی و افزایش  64درصدی سویههای
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی را از دیگر اقدامات عنوان کرد.

بـه آفـت ،برنج متحمل بـه علف کش ،برنج متحمل به خشـکی با مهندسـی
بـه آفـت و سـیبزمینی مقـاوم بـه ویروس کـه هر دو بـه مرحلـه آنالیزهای

مزرعـهای رسـیدهاند ،تولیـد سـیبزمینی مقـاوم بـه آفـت و علفکـش ،پنبه
مقـاوم بـه ورتیسـیلیوم و فوزاریـوم و همچنین چغندر قنـد و ذرت مقاوم به

آفـت و متحمـل به آفتکـش را از دسـتاوردهای پژوهشـگاه در زمینه تولید

ارقـام تراریختـه برشـمرد و خاطرنشـان کـرد :اصلاح معکـوس در خیار با

هـدف تولیـد الینهای اینبـرد ،دسـتیابی به دانش فنـی تولید گیاهـان عاری
از ویـروس در سـیب و گالبـی ،تولیـد گلرنـگ ویرایـش شـده ژنومـی بـا

اولئیـک اسـید بـاال ،تولید شـیر تخمیری فراسـودمند ،انعقاد قـرارداد صنعتی

پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی و ارائه برنامه اقدامات و دسـتاوردهای
تحقیقـات تـا زمسـتان برنامههـای خـود را تدویـن و ارائـه ارائه کننـد .این
ارتبـاط بـا دانشـگاه ارتبـاط موسسـه بـا بخـش خصوصـی ،توسـعه روابـط

برنامـه افزایـش درآمـد ،صرفهجویـی و کاهـش هزینهها و ...اسـت.

وی با اشـاره به ارتقای پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی به پژوهشـگاه

بـه عنـوان نخسـتین پژوهشـگاه وزارت جهـاد کشـاورزی ،افزایـش بودجه
و تخصیصهـا ،برنامـه محـور کـردن تحقیقـات و راهبردهـای سـهگانه،

کارآمدسازی،جریانسـازی و دگردیسـی در تحقیقـات را از ویژگیهـای

ایـن پژوهشـگاه ،عنـوان و از مدیـران دیگـر موسسـات تحقیقاتـی سـازمان

هـم خواسـت کـه بـرای پرهیـز از روزمرگـی در حـوزه تحقیقـات ،حداقل

یـک برنامـه تحقیقاتـی جریانسـاز و تحولآفریـن داشـته باشـند.
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تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی ،ضمـن مـرور مصوبـات جلسـه
گذشـته ،گزارشـی از پیشـرفت اجـرای شـیوهنامه توانمندسـازی اعضـای
هیـات علمـی جدیدالـورود در موسسـات مختلف تابعه سـازمان ارائه شـد.
ایـن شـیوهنامه در راسـتای نیازسـنجیهای آموزشـی بـرای اعضـای هیـات
علمـی جدیـد تدویـن و ابلاغ شـده کـه طبـق آن عناویـن سـرفصلهای
آموزشـی در شـش محـور طراحـی شـده اسـت.
براسـاس این گزارش ،در سـال گذشـته  105دوره توانمندسـازی با حضور
 2367نفـر از اعضای هیات علمی موسسـات مختلف سـازمان برگزار شـده
رئیـس سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی در ادامه با اشـاره
بـه حضـور پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـه عنـوان تنهـا موسسـه
تحقیقاتـی سـازمان در نمایشـگاه فنـاوری نانـو اظهـار داشـت :فعالیـت در
حـوزه نانوفنـاوری را حدود  12-13سـال پیش در وزارت جهاد کشـاورزی
شـروع کردیـم کـه انتظـار داریـم بـا محوریـت پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی ایـن حـوزه مجـددا فعال شـود و کمیتـه نانوفناوری بـه صورت
ماهانـه ،عملکـرد هـر یک از موسسـات تحقیقاتی سـازمان در ایـن حوزه را
گـزارش نماید.
وی بـا تاکیـد بر برنامه محوری هر چه بیشـتر سـازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویـج کشـاورزی وزارت جهاد کشـاورزی در دولت جدید اظهار داشـت:
امیدواریـم بـا تدویـن و ارائـه برنامههـای هر یـک از موسسـات تحقیقاتی،
سـازمان از سـال آینـده تنها وظیفـه برنامهریزی کلـی و پایش رونـد اجرای
برنامههـا را عهدهدار باشـد.
زنـد تصریـح کـرد :سـهمیه جـذب اعضای هیـات علمـی جدیـد و بودجه
ریزی عملیاتی موسسـات از سـال آینده براسـاس گـزارش ارزیابی عملکرد
آنهـا و رونـد اجـرای شـیوه نامـه توانمدسـازی و بـه
کارگیـری اعضـای هیـات علمـی خواهـد بود.
رئیس سـازمان تحقیقـات ،آموزش و ترویج کشـاورزی
بـا تاکیـد بـر حمایـت سـازمان از طرحهای جریانسـاز
براسـاس برنامـه مشـخص از اختصاص اعتبـارات ویژه
بـه مدیریـت ذخایـر ژنتیکی و تنوع زیسـتی بـا اولویت
موسسـه تحقیقـات اصلاح و تهیه نهال و بذر ،موسسـه
تحقیقـات اصلاح و تهیـه بـذر چغندرقنـد و موسسـه
تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع وآغـاز اعطـای قسـط اول
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گرنـت اعضای هیـات علمی در ماه جـاری خبر داد.
در ادامـه جلسـه شـورای تحقیقـات سـازمان

کـه در سـال جـاری تعـداد دورهها بـا رشـدی  45درصدی بـه  148دوره و
تعـداد اعضـای هیـات علمـی شـرکت کننـده در ایـن دورهها بـا  44درصد
افزایـش بـه  3418نفـر افزایش یافته اسـت.
دسـتور جلسـه بعـدی نشسـت شـورای تحقیقـات ،ارائـه گـزارش فرمهای
واصلـه ارزیابـی نحـوه به کارگیـری اعضای هیـات علمی جدیـد و گزارش
ارزیابـی محتوایـی پژوهشـکده هـا و موسسـات بـود .طـی سـه فراخـوان
جـذب اعضـای هیات علمـی در سـالهای  92 ،90و  93مجموعـا  268نفر
عضـو هیات علمی جدید به سـرمایه انسـانی سـازمان تحقیقـات ،آموزش و
ترویـج کشـاورزی افزوده شـدهاند که در سـتاد موسسـه یا واحدهـای تابعه
و مراکـز اسـتانی مشـغول به کار شـدهاند.
در گـزارش ارزیابـی عملکـرد موسسـات و مراکـز ملـی سـازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشـاورزی که در دفتر نظارت و ارزشـیابی سـازمان تدوین
شـده ،عملکـرد موسسـات در شـش محـور تحقیقـات ،تولیـدات حاصل از
پژوهشهـای فناورانـه ،فعالیتهـای آموزشـی ،نظـارت ،ثبـت و گواهـی،
ذخایـر ژنتیکـی و تنوع زیسـتی و فعالیتهای ترویجی بررسـی شـده اسـت.
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«جشنواره پژوهش» در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد
تقدیر از همکاران برگزیدگان در جشنواره پژوهش با چاشنی دورهمی سفره شب یلدا

پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی عصر سـه شـنبه 28 ،آذرماه  96میزبان

امیـدواری بـرای تـداوم ایـن برنامههـا بـا ذکـر ایـن سـوال کـه «چـرا هفته

پژوهـش بـود؛ در این جشـنواره ،همـکاران برگزیده در بخشهـای مختلف

خصوصـا دولتمـردان و سیاسـتگذاران مـا میتوانـد ایـن تفکـر را ایجاد کند

خانواده بزرگ پژوهشـگاه در «جشـنواره پژوهش و فناوری» به مناسبت هفته
تحقیقاتـی و اداری و برگزیـدگان پژوهشـکدههای مناطـق نیز معرفی شـدند

و کلیپهـای متنوعـی از دسـتاوردهای پژوهشـی و فعالیتهای پژوهشـگاه
در طول سـال جاری به نمایش درآمد .قبل از این مراسـم ،مسـابقه آشـپزی

و سـفره شـب یلـدا در آسـتانه طوالنیتریـن شـب سـال در فضایـی بسـیار

بانشـاط برگـزار شـد و برگزیـدگان ایـن بخـش نیـز در جشـنواره پژوهـش
تقدیـر شـدند تا بـا خاطرهای مانـدگار ،با فصـل پاییـز وداع کنند.

پژوهـش را جشـن میگیریـم» ،اظهار داشـت :هفته پژوهـش در اذهان مردم

کـه تحقیـق و پژوهـش ،عامـل آبادانی شـهر ،اسـتان و یک کشـور اسـت و
اگـر اقدامـات مـا بـر اسـاس پژوهـش باشـد و نتایـج آن را وارد حوزههای
مختلـف کنیـم ،میتوانیـم بـه آمـال خود برسـیم.

خوشخلقسـیما تصریـح کـرد :یکـی از مهمتریـن منابع راهبـردی در عصر
فراصنعتـی ،پژوهـش اسـت و سـرمایهگذاری در ایـن امـر ،تقویتکننـده

اسـتراتژی هـر کشـور اسـت و از ایـن طریق میتوانیـم وارد عرصـه رقابت

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه ،در ایـن جشـنواره کـه بـه همـت

جهانـی و رفـاه ملـی بـا توسـعه داناییمحوری شـویم.

شـد ،دکتـر نیراعظـم خوشخلقسـیما رئیـس پژوهشـگاه ،دکتـر سیدقاسـم

متوجـه خواهیـم شـد کشـورهای صنعتـی بـه ایـن دلیـل ،جزء کشـورهای

روابـط عمومـی پژوهشـگاه بـا مدیریـت دکتـر شـهره آریایینـژاد برگـزار

حسینیسـالکده معـاون پژوهشـی ،روسـای بخشهـای تحقیقاتـی ،اعضای
هیـات علمـی ،مدیـران و کارکنـان بخشهـای مختلـف ،و جمـع کثیـری از

دانشـجویان در سـالن آمفیتئاتـر حضـور داشـتند.

وی افـزود :اگـر نگاهـی گـذرا بـه درآمدهای ملی کشـورها داشـته باشـیم،

پیشـرفته هسـتند کـه در بخـش تحقیقـات ،سـرمایهگذاری و نتیجـه
پژوهشهـای خـود را بـه ثـروت تبدیـل میکننـد.

رئیـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا بیـان اینکـه اگـر بخواهیـم

• دکتر خوشخلقسیما :لزوم ایجاد و تقویت اکوسیستم تجاری در

خـود را از وابسـتگی دولتـی برهانیـم و بـه ثـروت فزاینـده دسـت یابیـم،

در افتتاحیـه ایـن مراسـم ،رئیـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا

بودجـه خـود را از دولـت میگیـرد و مابقـی بودجـه و دسـتاوردهایش در

پژوهشگاه

تقدیـر از اقدامـات روابـط عمومـی بـه خاطر برگـزاری این مراسـم و اظهار

بایـد پژوهـش را تقویـت کنیم ،گفت :دانشـگاه اسـتنفورد ،فقـط  10درصد

تولیـد ناخالـص داخلـی کشـورش تاثیر میگـذارد و امور دانشـگاه را
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نیـز پیـش میبـرد چـرا کـه پژوهـش را بـه ثـروت تبدیـل کرده اسـت.

ش تم ٬دی

ما ه ۹ ۶

 ۱ ۳خ ور

شید ی

بتواننـد ایدههـای خـود را تبدیـل بـه ثـروت کننـد ،تصریـح کـرد :برخالف

خوشخلقسـیما خاطرنشـان کـرد :مـا محققـان بایـد در جایگاهی کـه قرار

بسـیاری از نهادهـا کـه بـا مشـکالت مالـی دسـت و پنجـه نـرم میکننـد،

روی نمیدهـد و زمانـی میتوانیـم بگوییـم اقتصـاد مـا دانشبنیان اسـت که

وی بـا بیـان اینکـه اطالعرسـانی پژوهشـی مـا باید تقویـت شـود ،در پایان

داریـم ،تاثیرگـذار شـویم و این امر جز به وسـیله ثروتآفرینـی و کارآفرینی

پژوهش ،ثـروت بیافریند.

خوشـبختانه پژوهشـگاه در ایـن زمینـه موفـق عمـل کرده اسـت.

اظهـار امیـدواری کـرد پژوهشـگاه بتوانـد بـا همـت محققـان ،اقدامـات

وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـه لـزوم ایجـاد و تقویت «اکوسیسـتم

و دسـتاوردهای پژوهشـگاه را در قالـب نمایشـگاهها و ...بهتـر و بیشـتر

تاکیـد کـرد :بـرای ایـن منظـور بایـد مقوالتـی ماننـد تغییـر سیاسـتها و

• تقدیر از همکاران برگزیده

تجـاری» در کشـور و پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی اشـاره و

خطمشـیها ،برنامهریـزی ،کمیـت و کیفیـت نیـروی انسـانی ،سـاختارها

و منابـع اطالعرسـانی ،و نیـز مدیریـت و تدویـن آییننامههـای مشـخص

مدنظـر قـرار گیـرد تـا اکوسیسـتم تجـاری شـکل گیـرد.

اطالعرسـانی کنـد.

در ایـن مراسـم ،همچنیـن از همـکاران برگزیـده پژوهشـگاه در بخشهـای

مختلـف بـا اهـدای لـوح سـپاس و جایـزه نقـدی ،تقدیـر شـد .اسـامی
تقدیرشـوندگان در جشـنواره پژوهـش بـه شـرح زیـر اسـت:

وی افـزود :البتـه خوشـبختانه از نظـر منابـع مالـی در پژوهشـگاه مشـکلی

-

دکتـر حسـن رهنمـا ،همـکار برگزیـده در بخـش ژنتیـک و نیـز

خصوصـی هـم در کنـار ماسـت.

-

معصومه نوروزی ،بخش نانوتکنولوژی

-

منظر حیدری ،بخش زیست شناسی سامانه ها

نداریـم و بـا همـت شـما محققـان ،همـه ثروتمنـد خواهیـم شـد و بخـش

عضوهیـات علمـی برگزیـده

خـوش خلـق سـیما در پایـان اظهـار داشـت :در هفتـه پژوهش بایـد به این

-

بـر روی افـکار سـرمایهگذاری کنیـم و ایـن موضـوع را در جامعـه عینیـت

-

و نوآوریهـا را از طریـق شـرکت در نمایشـگاهها ،ابزارهـای اطالعرسـانی

-

موضـوع توجـه کنیـم کـه بـه جـای سـرمایهگذاری بـر روی سـاختمانها،

بخشـیم .تحقیـق نبایـد فقـط برای تحقیق باشـد بلکـه باید افـکار ،تحقیقات
و ...بـه ثـروت تبدیل کنیـم و در نهایت در تولید ناخالـص داخلی تاثیرگذار

باشیم.

• دکتر حسینیسالکده :تحقق اهداف؛ «خیلی دور ،خیلی نزدیک»

-

سپیده اکبری واال ،بخش بیوتکنولوژی میکروبی

محمد فتحی ،بخش فیزیولوژی مولکولی

زهراسادات حسینی ،بخش کشت بافت و سلول

ریحانه گالبچیان ،بخش ریاست
رزا باقری زنوز ،امور اداری

حمید زبردست ،امور مالی

در ادامه بخش افتتاحیه جشـنواره پژوهش ،حسینیسـالکده معاون پژوهشـی

پژوهشـگاه ،ضمـن تشـکر از روابـط عمومی ،و نیـز بخشهای امـور اداری
و پشـتیبانی ،خدماتـی ،تحقیقاتـی و اقدامات انجام شـده در طول یک سـال

گذشـته ،و تقدیر از همکاران در مسـابقه آشـپزی سـفره شـب یلدا به مزاح

گفـت :اگـر ما عالوه بـر پژوهشـکده ،هنرکده هم میشـدیم ،به بسـیاری از
اهـداف خود میرسـیدیم!

حسـینی سـالکده با اسـتفاده از نام فیلم سـینمایی معروف «خیلی دور ،خیلی

نزدیـک» ،و بـا بیـان اینکه ما در تحقـق اهدافمان ،هم خیلی دور هسـتیم و

هـم خیلـی نزدیک ،اظهار داشـت :دور هسـتیم چـون اهداف بسـیار بزرگی
داریـم و نزدیـک هسـتیم چـون دسـتاوردهای بسـیار خوبی داشـتهایم مانند

پروژههایـی کـه در مرز دانـش و فناوری قـرار دارند.

وی افـزود :در دو مـاه آینـده از ایدههـا و ظرفیتهـای شـما محققـان

همچنیـن همـکاران زیـر در پژوهشـکدههای مناطـق وابسـته به پژوهشـگاه
بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـه عنـوان همـکار برگزیده معرفی شـدند:
-

سحر محمدی ،پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری (در رشت)

-

علی جاللی ،پژوهشکده متابولیتهای ثانویه (در اصفهان)

پژوهشـگاه بیشـتر اسـتفاده خواهیم کـرد تـا در برنامههای چندسـاله آنها را

-

معـاون پژوهشـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ضمـن تشـکر از

-

بـه کار گیریـم.
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ریاسـت پژوهشـگاه بـرای ایجـاد فضایی کـه محققان پژوهشـگاه

اکبر زرشناس ،پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی (در تبریز)
احمـد عباسپـوران ،مدیریـت بیوتکنولـوژی منطقه شـرق و شـمال

شـرق کشـور (در مشـهد)
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• دورهمی صمیمانه با مسابقه آشپزی و سفره شب یلدا

پژوهشـگاه ،هفتـه پژوهـش ،دانشـجویان پژوهشـگاه ،درهـای بـاز(open

در ادامـه ایـن مراسـم قـرار بود از برگزیدگان مسـابقه آشـپزی سـفره شـب

 ،)dayروابـط عمومـی از دریچـه دوربیـن و سـفره شـب یلـدا (مسـابقه

شـده از انـواع غذاهـا و خوراکیهای لذیـذ از نظر معیارهای مشخصشـده،

از دیگـر قسـمتهای ویـژه ایـن جشـنواره بـود کـه با اسـتقبال بسـیار زیاد

یلـدا تقدیـر شـود کـه بنـا به نظـر رئیـس پژوهشـگاه ،تمـام میزهـای تزئین

حایـز رتبـه برگزیـده و قابـل تقدیـر شـناخته شـدند .از ایـن رو ،از تمـام

شـرکتکنندگان در بخشهـای تحقیقاتـی و اداری -پشـتیبانی تقدیـر شـد.
گفتنـی اسـت پیـش از آغـاز این مراسـم ،مسـابقه آشـپزی سـفره شـب یلدا

بـا اسـتقبال و بازدید گسـترده اعضـای پژوهشـگاه و برخـی از خانوادههای
آنـان در فضایـی بسـیار شـورانگیز و پرنشـاط برگـزار شـد و انواع سـنتها

و غذاهـای مرتبـط بـا شـب یلـدا بـا فرهنگهـای متفـاوت در معـرض دید
عالقهمنـدان قـرار گرفت.

• کلیپهای جذاب از دریچه دوربین روابطعمومی

پخـش کلیپهـای متنـوع ،متفاوت و جذاب درباره دسـتاوردهای پژوهشـی

آشـپزی) کـه به همـت روابط عمومـی پژوهشـگاه تهیه و تدوین شـده بود،
حاضـران همراه شـد.

• اختتامیه :از فال حافظ تا عکس یادگاری

همچنیـن در پایـان مراسـم ،مهیـن حیـدری ،مجـری برنامـه و از همـکاران
روابـط عمومـی بـا اشـاره به فـال حافظ بـه عنوان یکی از سـنتهای شـب
یلـدا ،فـال هـای حافـظ را بیـن حاضـران توزیـع و بـرای تمامـی کارکنـان
پژوهشـگاه ،بهترینهـا را آرزو کـرد .عکـس یـادگاری از تمامـی حاضـران

در مراسـم جشـنواره پژوهـش در جلـوی ورودی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی

کشـاورزی توسـط سـینا معتمـدراد از دیگـر همـکاران روابـط عمومـی،
پایانبخـش ایـن مراسـم بـه یادماندنـی بـود.

همکار گرامی سرکار خانم نایبی
ضایعـه درگذشـت پـدر مهربانتـان را از صمیـم قلـب تسـلیت عـرض
مینماییـم .انـدوه مـا در غـم از دسـت دادن آن عزیـز بزرگـوار در واژههـا
نمیگنجـد .از خداونـد متعـال ،بـرای آن مرحـوم ،شـادی روح و برای شـما و
خانـواده محترمتـان ،صبـر جمیـل و اجـر جزیـل خواهانیـم.
ریاست و همکارانتان در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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دکتر جهانگیری :مهندسی ژنتیک و علم بیوتکنولوژی نباید قربانی دعواهای سیاسی شود
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش نماینده سازمان حفاظت

خصوص عدم اجرای برخی مصوبات پیشین شورای ملیایمنیزیستی،

و علم بیوتکنولوژی گفت :فناوری و دانشی با این درجه از اهمیت نباید

وقفه و تاخیر در پیشرفت کارها هستیم که الزم است رئیس سازمان

محیط زیست در خصوص فضاسازیهای رسانهای علیه مهندسی ژنتیک
قربانی دعواهای سیاسی شود و امنیت روانی جامعه بههمبخورد.

حفاظت محیط زیست با حساسیت جدی این موضوع را دنبال کند تا

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به نقل از

عقبماندگیهای گذشته جبران شود.

ملیایمنیزیستی که ظهر روز دوشنبه 15 ،آبان ماه  96به ریاست وی برگزار

بیوتکنولوژی و تولید محصوالت تراریخته فرصتسوزی شده ،گفت:

پایگاه اطالعرسانی دولت ،دکتر اسحاق جهانگیری در جلسه شورای

وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با بیان اینکه تاکنون در زمینه

شد ،با تاکید بر ضرورت و اجتناب ناپذیربودن توسعه علم و فناوری در

متاسفانه در این زمینه فضاسازی سیاسی شده در صورتی که مهندسی

جهتگیری اصلی نظام توسعه علم و فناوری است و یکی از رویکردهای

دستاوردهای آن بهره مند شدهاند.

کشور و نیز لزوم دستیابی به دانش و فناوریهای جدید ،خاطرنشان کرد:
اصلی اقتصاد مقاومتی نیز دانشبنیان کردن اقتصاد کشور است.

ژنتیک یک موضوع کامال علمی است که بسیاری از کشورهای جهان از
در این نشست که وزیر علوم،تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان

وی همچنین با یادآوری دستاوردها و پیشرفتهای کشور در زمینه

حفاظت محیط زیست نیز حضور داشتند گزارشی از علل عدم اجرای

فناوریهای جدید در حوزه کشاورزی با رعایت حساسیتها تاکید کرد و

اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی و عدم ارائه گزارش پروژه توانمندسازی

فناوریها و تولیدات دارویی ،بر لزوم توسعه علمی و دستیابی به

برخی مصوبات شورای ملیایمنیزیستی نظیر عدم ابالغ لغو آییننامه

افزود :دستاندرکاران علم بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک نباید بهخاطر

ایمنیزیستی از سوی نماینده سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد.

بلکه باید شجاعانه و به دور از مسائل سیاسی ،با استدالل منطقی و از

موضوعاتی بود که در این جلسه ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت و

برخی فشارهای سیاسی و سخنان منتقدین ،فعالیت خود را متوقف کنند
موضع علمی ،تردیدها و نگرانیهای مخالفین را برطرف سازند و به
جامعه آرامشخاطر دهند.

بررسی دستورالعمل اجرایی ایمنی زیستی دستگاههای اجرایی نیز از دیگر
مقرر شد دستورالعمل کلیه دستگاههای اجرایی به منظور هماهنگی در

کمیسیون هماهنگی مطرح و مبنای عمل قرار گیرد و گزارش آن در جلسه

جهانگیری تصریح کرد :کسانی که به دلیل اطالعات نادرست و

آتی ارائه گردد.

داشته و دچار تردید هستند ،اگر با استداللهای علمی و منطقی از سوی

ایمنی زیستی کارتاهنا ارائه و در آن به سابقه حضور جمهوری اسالمی ایران

غیرکارشناسانه با موضوع مهندسی ژنتیک و علم بیوتکنولوژی مخالفت
صاحبنظران این علم متقاعد شوند و نگرانیهای آنها در این خصوص

رفع شود ،قطعا به توسعه این علم کمک خواهند کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در
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اظهار داشت :به دلیل عدم پیگیری و اجرای برخی مصوبات ،شاهد

در این جلسه ،همچنین گزارشی از هشتمین اجالس متعاهدین پروتکل
در ادوار مختلف پرداخته شد و دستاوردهای این اجالس نظیر عضویت
ایران در شورای حکام ،عدم تصویب ممنوعیت ویرایش ژنومی و عدم

تصویب آییننامه بازدارنده آنالیز احتمال خطر ،مورد بررسی قرار گرفت.
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گزارش سفر دکتر شُ بَر به رُم
ارائه مقاله «ذخایر ساقه جو و حفظ عملکرد در شرایط خشکی آخر فصل» در کنفرانس علوم گیاهی ایتالیا
کرد و اظهار داشت :خشکی یکی از عوامل اصلی محدودکننده تولیدات
گیاهی محسوب میشود .در همین رابطه ،جو ،گیاه زراعی مهمی در بسیاری

از کشورهای در حال توسعه است که اغلب در معرض تنش خشکی شدید

قرار میگیرد .در عین حال ،جو به عنوان یک گونه مدل مناسب برای مطالعات

مربوط به تنش غیرزیستی نیز شناخته می شود.

وی افزود :این پژوهش ،نقش انتقال مجدد فروکتان ساقه روی حفظ عملکرد
جو در شرایط خشکی آخر فصل را وقتی که فتوسنتز جاری در طی مرحله
پر شدن دانه بسیار محدود است ،آشکار میسازد.

سخنرانی عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی درخصوص

ُشبَر تصریح کرد :موروکو و یوسف به عنوان ارقام حساس و متحمل به خشکی

در رم ،یکشنبه 14 ،آبان ماه  96با حضور جمعی از اعضای هیات علمی و

آغاز شد .سپس پدانکل ،پنالتی میت و میانگرههای پایینی از گیاهان در شرایط

گزارش سفر به ایتالیا و ارائه مقاله در سومین کنفرانس جهانی علوم گیاهی
دانشجویان در محل سالن آمفیتئاتر پژوهشگاه برگزار شد.

جو ،تا گلدهی در شرایط آبیاری کافی رشد یافتند .تیمار خشکی با قطع آبیاری

آبیاری کافی و تنش خشکی در فواصل زمانی هفت روزه نمونهبرداری شدند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،دکتر زهرا سادات ُشبَر ،عضو هیات
علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی با تشریح پیشینه برگزاری کنگره جهانی علوم

هدایت روزنهای ،محتوای نسبی آب برگ ،سبزینگی ،تنظیم اسمزی و عملکرد

و دومین کنفرانس در سال  2016در انگلستان و سومین کنفرانس یا کنگره

پس از آن میانگرههای پایینی و پدانکل مشاهده شد .همچنین کربوهیدرات

گیاهی اظهار داشت :اولین کنفرانس علوم گیاهی در سال  2015در آمریکا

علوم گیاهی 16 ،تا  18مردادماه سال جاری در هتل «هالیدی این» رم پایتخت

وی با اشاره به نتایج این پژوهش یادآور شد :یوسف به طور معنی داری

دانه بیشتری داشت .بیشترین تجمع و انتقال مجدد ذخایر در پنالتی میت و
کل و اجزای آن (فروکتان ،ساکارز ،گلوکز و فروکتوز) تحت هر دو شرایط

ایتالیا برگزار شد .همچنین چهارمین کنفرانس جهانی علوم گیاهی سال 2018

تنش و نرمال رطوبتی در پنالتیمیت رقم یوسف به طور معنیداری بیشتر از

ُشبَر افزود :سازماندهی این کنفرانسها توسط هماهنگکننده سری
کنفرانسهای علمی در ایاالت متحده صورت میگیرد که با کمک بیش از

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان اینکه تنش

در اسپانیا برگزار خواهد شد.

رقم موروکو بود.

خشکی ،نرخ تجمع و انتقال مجدد فروکتان را در میانگره پنالتیمیت یوسف

 1000مرکز علمی ،بیش از  3000مورد همایش شامل بیش از  600کنفرانس،

افزایش داد ،افزود :یک همبستگی قوی بین بیان نسبی ژنهای دخیل در بیوسنتز

سراسر جهان سازماندهی میکند.

اگزوهیدروالز ( )1-FEHو سوکروز ترانسپورتر ( SUT1با انتقال مجدد فروکتان

 1200کارگاه و  1200سمپوزیوم در موضوعات مختلف علم و فناوری را در
عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان اینکه حدود

 70نفر از پنج قاره جهان شامل آمریکا ،برزیل ،الجزیره ،استرالیا ،ایتالیا ،کره

فروکتان ( )6SST and1-SFTو میزان فروکتان و همچنین بیان ژنهای فروکتان
در رقم متحمل طی پر شدن دانه در شرایط تنش خشکی مشاهده شد.

جنوبی ،روسیه ،مالزی ،هنگکنگ ،آفریقای جنوبی ،استونی ،تایوان ،انگلستان،
مجارستان ،مکزیک ،لهستان ،فرانسه ،صربستان ،ایران ،پرتغال ،اسرائیل ،چین،

امارات متحده عربی ،عربستان صعودی و اندونزی در این همایش شرکت
کرده بودند ،گفت :همچنین پنج نفر از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس با ارائه پوستر در این همایش حضور داشتند.

ُشبَر ،همچنین به خالصه مقاله ارائه شده توسط وی در سومین کنفرانس
جهانی علوم گیاهی با عنوان «ذخایر ساقه جو و حفظ عملکرد در شرایط

خشکی آخر فصل :بررسی مولکولی بیوسنتز و انتقال مجدد فروکتان» اشاره
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ُشبَر خاطرنشان کرد :بر اساس نتایج به دست آمده ،تجمع بیشتر فروکتان و

توزیع آب و نمک در یک مزرعه زراعی آبیاری شونده با استفاده از روشهای

یوسف تحت شرایط تنش و محدودیت فتوسنتز جاری ایفا کند .تنوع ژنتیکی

آلو "الیتا"» از جمله سخنرانیهای کلیدی طی سه روز برگزاری کنفرانس

القای انتقال مجدد آن در شرایط خشکی میتواند نقش مهمی در ثبات عملکرد
در میان ارقام جو از نظر سازوکارهای تجمع و انتقال مجدد ذخایر کربن ساقه

دال بر امکان بهبود این صفات در برنامههای اصالح گیاهان است.

ُشبَر ،سپس به برخی از سخنرانیهای کلیدی ارائه شده در سومین کنفرانس

جهانی علوم گیاهی اشاره و خاطرنشان کرد« :اصالح سریع یک کولتیوار

کرچک برای افزایش مقدار روغن»« ،تولیدات طبیعی (متابولیتهای ثانویه)
از تنوع زیستی برزیلی»« ،منبعی از الگوهای جدید برای شیمی پزشکی»،

«مواد فنولی گیاهی :درمانهای جدید برای بیماریهای قدیمی»« ،پی بردن به

استنتاج الکترومگنتیک»« ،مهندسی ژنتیک مقاومت به  PPVدر ساقه زیرزمینی

مذکور به شمار می رود.

گفتنــی اســت مقالــه «ذخایــر ســاقه جــو و حفــظ عملکرد در شــرایط خشــکی
آخــر فصل :بررســی مولکولــی بیوســنتز و انتقال مجــدد فروکتــان» ،که خالصه

آن در ســومین کنفرانــس جهانــی علــوم گیاهــی در ایتالیــا توســط دکتــر ُشــبَر
ارائــه شــده ،توســط راضیــه ســرابادانی تفرشــی ،زهــرا ســادات شــبر ،مریــم
شــهبازی نگاشــته شــده اســت.

ارائه سخنرانی دکتر مجتهدی در پژوهشگاه

طراحی سازوکار مقاومت نسبت به ویروسهای گیاهی با تکنولوژی  MicroRNAمصنوعی
گیاهـان مقاوم بـه ویروسرا داراسـت.

وی افـزود :ایـن امـر به واسـطه بیـان RNAهـای دورشـته ای یا RNA
هـای  hairpinو تبدیـل بـه قطعات کوچـک  RNAاز جمله microR

هـا یـا به طـور خالصـه miRNAها جهـت خاموشسـازی ،امـکان پذیر
اسـت .از ایـن سیسـتم ،میتـوان بـرای طراحـی  amiRNAمصنوعـی

( )amiRNAبـه منظـور هـدف قـرار دادن توالیهای ویژه و خاموشـی

ژنهـای ویروسـی در گیاهان اسـتفاده کرد.

عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی اظهار داشـت:

بـه منظـور اطمینـان از اینکـه  amiRNAتنهـا توالی ویروسـی را هدف
قـرار میدهـد ،پـس از آنالیزهـای بیوانفورماتیکـی و اطمینـان از عـدم

خاموشـی ژنهـای اصلـی گیاه ،بـرای دریافـت اطمینان کامـل از فعالیت
 ،amiRNAاز سیسـتم  DUAL-LUC assayاسـتفاده میشـود.

مجتهدی با بیان اینکه این سیستم ،مبتنی بر انتقال ژن موقت توالی هدف

سـخنرانی دکتـر نرگـس مجتهـدی ،عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه

ژن ( )Knockdownنسبت به کنترل انجام میشود ،خاطرنشان کرد:

ویروسهـای گیاهـی با اسـتفاده از تکنولـوژی  MicroRNAمصنوعی»

اینتروژنیک ،گیاهان تولیدشده پس از ارزیابیهای اولیه و در صورت مثبت

بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا عنـوان «ایجـاد مقاومـت نسـبت بـه

بـا حضـور جمعـی از محققـان و دانشـجویان پژوهشـگاه ،یکشـنبه16 ،
مهرمـاه  96در محـل سـالن آمفیتئاتـر برگـزار شـد.

پس از غربالگری  amiRNAاجرای انتقال ژن با استفاده از مارکرهای

بودن نتایج ،برای بررسی میزان مقاومت به ویروس ،ارزیابی میشوند.

وی همچنیـن بـه نتایـج اجرای این سیسـتم اشـاره و عنوان کـرد :اجرای

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه ،مجتهـدی در این سـخنرانی با

ایـن سیسـتم ،نتایـج بسـیار امیدبخشـی بـرای ایجـاد مقاومت نسـبت به

علیـه عناصـر ژنتیکـی خارجـی از جملـه ویروسهاسـت ،گفـت :ایـن

ایجـاد کـرده و در حـال حاضـر پروژههای مختلفـی برای ارزیابـی ایجاد

اشـاره به اینکـه خاموشـی  RNAدر گیاهان ،یک سیسـتم دفاعی طبیعی
سـازوکار طبیعـی آنتی ویروسـی ،قابلیت تبدیل و سـازگاری بـرای تولید
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و  amiRNAآنالیز دو ژن لوسیفراز و بررسی میزان خاموشسازی

ویـروس ( Cucumber Mosaic VIRUS(CMVدر گوجهفرنگـی
مقاومـت نسـبت به ویروسها در سـورگوم و برنج در حال انجام اسـت.
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سخنرانی دکتر حسینیسالکده در پژوهشگاه

 38درصد مردم در جنوب آسیا از کمبود مواد غذایی رنج میبرند
حوزه در منطقه صورت گیرد.

معاون پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به اینکه مالزی
حدود  30میلیون و شهر کواالالمپور ،پایتخت آن حدود  1.7میلیون نفر

جمعیت دارد و این شهر ،هاب اقتصاد و تکنولوژی محسوب می شود،

خاطرنشان کرد :با توجه به مباحث مطرح شده ،بیوتکنولوژی چیز جدیدی
نیست و هزاران سال است از آن استفاده میکنیم اما آنچه جدید است،
تغییر سرعت در توسعه تکنولوژیهای جدید و افزایش میزان نیاز ما به

بیوتکنولوژی است.

حسینی سالکده با اشاره به اهمیت ژنومیکس در زمینه اصالح دام ،سالمت

احشام ،نژادهای مقاوم ،واکسن و روشهای درمانی جدید ،افزایش ماندگاری

میوه و سبزیجات در بازار و شناسایی گونههای جنگلی تصریح کرد :در

معاون پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان اینکه در حال

نشست منطقهای بیوتکنولوژی کشاورزی ،ابهاماتی درخصوص استفاده از

تراریختهها سود میبرند ،اظهار داشت :از این میزان  46درصد در  7کشور

این رابطه اهداف مهم برای تامین غذایی تا سال  2038تشریح گردید.

حاضر 18 ،میلیون کشاورز از محصوالت بیوتکنولوژی بهویژه در حوزه

بیوتکنولوژی از سوی کشاورزان در زمینه تامین غذا و ...مطرح شد که در

توسعهیافته هستند و  54درصد به  19کشور در حال توسعه اختصاص دارد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد :در تمام

آن آگاهی داشته باشند.

کانادا و ایاالت متحده ،آرژانتین و استرالیا زمینهای زیادی برای کشاورزی

اینها آمارهایی است که مخالفان و موافقان حوزه بیوتکنولوژی باید نسبت به

دنیا ،نسبت زمین به فرد در حال کاهش است .در این رابطه ،روسیه ،قزاقستان،

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،دکتر قاسم حسینی سالکده معاون

دارند اما در اغلب نقاط دنیا مانند ایران ،چین و بسیاری از کشورهای

خود با موضوع «گزارش سفر نشست منطقهای بیوتکنولوژی کشاورزی

حسینی با اشاره آمارهایی از ارزش مالی محصوالت تراریخته در برخی

پژوهشی و عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در سخنرانی
نظامهای پایدار غذا و تغذیه کشورهای آسیا و اقیانوسیه» که  7آبان 96

با حضور جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان در سالن آمفیتئاتر

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد ،گفت :طبق آمار 38 ،درصد
در جنوب آسیا از کمبود مواد غذایی رنج میبرند.

آفریقایی ،میزان زمینهای زراعی کاهش پیدا کرده است.

کشورها گفت :در استرالیا ،پنبه و کلزای تراریخته در حال کشت است که
چیزی حدود  73میلیون دالر ارزش آن است .در چین ،پنبه و پاپایا وجود

دارد که ارزش مالی این محصوالت تراریخته ،حدود یک میلیارد است .در

وی افزود :در برخی کشورها مانند پاکستان و افغانستان ،میزان کمبود مواد
غذایی ،بیش از  40درصد است و در هند ،حدود  30تا  40درصد و در
تاجیکستان نیز حدود  20تا  30درصد است .همچنین در اندونزی ،ویتنام،

فیلیپین و برخی کشورهای دیگر نیز کمبود مواد غذایی همچنان وجود دارد.
حسینیسالکده با اشاره به حضور در نشست منطقهای بیوتکنولوژی کشاورزی

و نقش آن در سیستمهای پایدار غذا در آسیا و اقیانوسیه که در مالزی برگزار
شد ،گفت :این نشست ،بعد از یک کنگره بیوتکنولوژی که در رم برگزار

شده بود ،برگزار شد .همچنین پیشنهاد شد این نشست در مناطق دیگر مانند

آسیا ،اقیانوسیه و ...انجام شود تا بدینوسیله افراد با کاربردهای بیوتکنولوژی
کشاورزی آشنا شوند و همکاریهای الزم بین افراد و موسسات مرتبط با این
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هند نیز  11.2میلیون هکتار پنبه تراریخته در حال کشت است و ارزشی

رسانهها معموال در بیشتر نقاط دنیا ،دیدگاه منفی نسبت به محصوالت

حدود  1.3میلیارد دالر دارد و این موضوع ،موجب شده هند از واردکننده به

تراریخته و حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی دارند و برخی گروههای فعال نیز

صادرکننده پنبه تبدیل شود.

در این زمینه فعالیت میکنند .اینها واقعیاتی است که وجود دارد و باید نسبت

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به اینکه در سال

به آن آگاهی داشته باشیم و در جهت رفع این نگرانیها تالش کنیم.

 ،2015تولید محصوالت تراریخته کاهش و در  2016افزایش داشته ،تصریح

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به

کرد 7.7 :میلیون کشاورز در هند و  6.6میلیون کشاورز در چین ،در 15.3

سرمایهگذاریهای گسترده چین در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی نیز

میلیون هکتار محصوالت حوزه بیوتکنولوژی و تراریخته را کشت میکنند.

گفت :در این کشور ،برنامههای بیوتکنولوژی ،پنج ساله است و این امر در

حسینی با بیان دالیل نگرانی برخی از مردم و منتقدان نسبت به محصوالت

سطح ملی ،همواره جزء تحقیقات اصلی و محوری آنهاست و در هر پالن،

حوزه بیوتکنولوژی از جمله تراریختهها اظهار داشت :در این زمینه باید به

بیوتکنولوژی کشاورزی ،جزء برنامههای اصلی این کشور محسوب میشود.

مردم تضمین داد که این محصوالت ،مشکلی ندارند و باید آگاهی و اعتماد

در همین زمینه ،چین در سالهای  2008تا  2016بیش از  150محصول پنبه

مردم را نسبت به تکنولوژی و محصوالت بیوتکنولوژی افزایش داد .همچنین

در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی داشته است.

گزارش سخنرانی دکتر صالحی از هفتمین کنفرانس میکروبیولوژی مادرید

کاربرد تکنیکهای جدید برای افزایش ماندگاری و کیفیت علوفه
عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به اینکه حدود

 115تا  120میلیون تن محصوالت کشاورزی در کشور تولید میشود ،گفت:
حدود  20درصد از محصوالت کشاورزی ،یعنی  20میلیون تن به انواع علوفه

اختصاص دارد .همچنین از مجموع این  20میلیون تن علوفه 11 ،میلیون تن

( 57درصد) آن ،به ذرت علوفهای مربوطه میشود و حدود  30درصد آن
یونجه است و بقیه نیز گیاهان دیگر مانند شبدر ،سورگوم و ...هستند.
• رازهای افزایش ماندگاری و کیفیت علوفه

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به مقاله

ارائه شده خود در کنفرانس مادرید با تاکید بر افزایش ماندگاری و کیفیت

سیلوی ذرت گفت :مقاله ارائه شده توسط اینجانب در هفتمین کنفرانس

«میکروبیولوژی محیطی ،صنعتی و کاربردی» ،مستخرج از طرح تحقیقاتی

مصوب با عنوان «جداسازی ،شناسایی و بهینهسازی تولید سوشهای مناسب
میکروبی به عنوان افزودنی در سیالژ ذرت» بود.

در سال  2017شد و دو مقاله دیگر نیز در حال تهیه است.

وی اظهار داشت :به دلیل چهارفصل بودن ایران و برخورداری از فصول

سرد در کشور ،امکان تهیه علوفه تازه برای دامپروری به طور مستمر میسر

نیست ،به همین دلیل یکی از تکنیکهایی که در کنار خشک کردن علوفه
وجود دارد ،این است که ذرت علوفهای یا یونجه را به شکل سبز خرد و

وی افزود :این طرح ،سه پروژه تحقیقاتی با عنوان «شناسایی متاژنومیکسی فلور

سپس سیلو می کنند و در شرایط بیهوازی قرار میدهند و نگهداری میکنند

باکتریهای اسید الکتیک در برخی سیالژهای ذرت کشور» و «افزایش کیفیت

کردن وارد کشور شده و مزارع مختلف از آن استفاده میکنند.

میکروبی موثر در فرایند برخی سیالژهای ذرت کشور»« ،جداسازی و شناسایی
و ماندگاری سیالژ ذرت با استفاده از سویههای بومی اسید الکتیک» را شامل
میشود که در سال  91از سوی معاونت دام سفارش داده شده بود.

تا زمانی که موردنیاز است ،استفاده شود .در این زمینه ،آخرین متدهای سیلو

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی افزود :مشکل سیلو

کردن این است که اگر طوالنی مدت بماند یا فلور میکروبی خوبی همراه

صالحی با اشاره به اینکه حداقل هفت دانشگاه و مرکز تحقیقاتی و تیم مهندسی

ذرت یا علوفه وجود نداشته باشد ،سریع کپک میزند ،ماده خشک علوفه

مشارکت داشتهاند ،تصریح کرد :این پروژه منجر به انتشار دو مقاله Q1

میشود .همچنین اگر مخمرها در سیلو رشد کند ،مضرات متعدد دیگری

بالغ بر  10نفر در پروژه مربوط به افزایش ماندگاری و کیفیت سیلوی ذرت
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به بار می آورد که برای دام مناسب نیست و در زنجیره غذایی نیز اثرات

فراوانی دارد و متاسفانه باگاس هنوز کاربرد زیادی پیدا نکرده است.

الکتیک ،جاذب رطوبتها و ...در سیلوی علوفهای ،در کارکرد فلور میکروبی

فعلی دور ریخته میشود این در حالی است که برزیل تکنولوژی ای را طراحی

• بازار پر رونق مکملهای سیلو در دنیا

را لیتری دو تا سه هزار تومان درنظر بگیریم ،قیمت هر کیلو زایلیتول که در

نامطلوبی دارد .بههمینمنظور استفاده از انواع آنزیمها ،اوره ،باکتریهای اسید

تاثیر مثبت میگذارد و موجب افزایش ماندگاری علوفه میشود.

صالحی افزود :ما در ایران ،حدود دو میلیون تن باگاس داریم که در شرایط
کرده که قند الکل زایلیتول را از آن تولید کردند .در این رابطه ،اگر بایواتانول

صالحی تصریح کرد :الکتیک اسید باکتریها که بیشتر به عنوان پروبیوتیک

صنایع غذایی کاربرد دارد ،حدود هفت تا  10دالر است .محققان برزیلی موفق

میلیارد دالر بازار جهانی را به خود اختصاص میدهند که نزدیک  10درصد

در آینده با توسعه آن به سمت صنعتی شدن خواهد رفت.

مطرح میشوند ،نیز بازار پر رونقی در دنیا دارند و ساالنه حدود  35تا 40
آنها ،به عنوان پروبیوتیکهای سیلو و حدود  250تا  300میلیون دالر نیز به

عنوان مکملهای سیلو استفاده می شوند.

شدند به صورت پایلوت ،از یک تن 50 ،تا  100کیلو زایلیتول تولید کنند که

• کشف نوآوری جایگزین آنتیبیوتیکها در صنعت طیور برای نخستین

بار توسط کره

وی با بیان اینکه براساس آمار معاونت دام ساالنه بین دو تا پنج میلیون دالر

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به سخنرانیهای

در این زمینه انجام نشده است ،افزود :برای افزایش کیفیت و ماندگاری

ارایه شده ،محققان کره جنوبی برای اولین بار در دنیا یک سری باکتری فاژ

واردات این مکملها در کشور صورت میگیرد و متاسفانه اقدام خاصی
سیلوها ،کشاورزان از فرموالسیون خارجی و وارداتی استفاده میکنند .در این

رابطه ،اولین گروهی که در این حوزه برای کاهش واردات فعالیت کرده ،تیم
تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی است .هدف پروژه تحقیقاتی ما

این بود که وضعیت سیلوهای علوفه ای مختلف کشور از نظر فلور میکروبی

را بررسی کنیم و سپس میکروبهای موجود را شناسایی و جداسازی و در
ادامه تاثیر آنها را در کیفیت و ماندگاری سیلوی ذرت ارزیابی نماییم.

• هدررفت دو میلیون تن باگاس نیشکر در ایران

کلیدی مطرح شده در این کنفرانس اظهار داشت :با توجه به یکی از تحقیقات
را شناسایی کردند که به شکل اختصاصی هر یک از عوامل پاتوژن را در

دامپروری و صنعت طیور تشخیص میدادند و از بین میبردند .آنها این
نوآوری را در آمریکا ثبت و در کره جنوبی و روسیه شروع به تولید آن کردند
و از آن به عنوان جایگزین آنتیبیوتیک استفاده میکنند ،چون پروبیوتیکها

هنوز به صورت جایگزین صددرصد آنتیبیوتیکها مطرح نیستند اما با روش
کاربردی کرهایها ،این امکان میسر شده است .در همین زمینه ،محققان

کرهای ،برای توسعه این تکنولوژی در ایران ،قول همکاری دادند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی همچنین نتایج سایر

وی سپس به مذاکرات انجام شده با محققان و اساتید حاضر در کنفرانس اشاره

اسلواکی ،ایتالیا ،یونان ،مکزیک ،بلژیک ،اسلونی ،شیلی ،پرتغال ،برزیل ،فرانسه،

از گروه بیوتکنولوژی دانشگاه سائوپائولو در خصوص فناوری تولید

درخصوص باگاس نیشکر خاطرنشان کرد :برزیل همانند ایران باگاس نیشکر

M.T.Karpاز دانشگاه تکنولوژی تامپر فنالند در خصوص تولید نانوسلولز

تحقیقات ارائهشده در این کنفرانس از سوی محققان میکروبیولوژی از کشورهای

اسپانیا و برخی کشورهای دیگر را برشمرد و با اشاره به تحقیقی در برزیل

کرد و گفت :مذاکره با دکتر Felipe Antonio Fernandes Antunes
زایلیتول از باگاس نیشکر و سایر پسماندهای کشاورزی ،مذاکره با پروفسور

میکروبی از پسماندهای کشاورزی ،مذاکره با پروفسور  lris Corneاز گروه
بیوتکنولوژی ( )BioGEMدانشکده مهندسی کاربردی دانشگاه انتورپ

بلژیک در خصوص تولید فراوردههای زیستی و سوختهای زیستی از

پسماندهای کشاورزی و مذاکره با پروفسور  Sandra Beaufortاز انستیتو

پلی تکنیک تولوز فرانسه در خصوص تولید فراوردههای زیستی از پسماندها

و ترکیبات گیاهی با کمک مهندسی فرایندهای زیستی از جمله گفتگوهای

انجامشده در حاشیه کنفرانس برای افزایش همکاریهای دوسویه بوده است.

گفتنی است هفتمین «کنفرانس میکروبیولوژی محیطی ،صنعتی و کاربردی»

طی روزهای  26تا  28مهرماه سال جاری ( 18تا  20اکتبر  )2017در مادرید
پایتخت اسپانیا برگزار شد .این کنفرانس از سال  2005تا کنون هر دو
سال یک بار ،با هدف بررسی آخرین پیشرفتها در حوزه میکروبیولوژی
کاربردی ،صنعتی و محیط زیست تشکیل میشود و هر ساله حدود  300تا
 400نفر از متخصصان از  50تا  70کشور ،در آن شرکت میکنند.
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سخنرانی دکتر رویان در پژوهشگاه

احتمال مرگ  10میلیون نفر تا سال  2050بر اثر خطرات مقاومتهای آنتی بیوتیکی
عضو هیات علمی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی گفت :طبق برآوردها

و تحقیقـات بینالمللـی ،اگر جلـوی گسـترش مقاومـت آنتیبیوتیکی گرفته

نشـود ،تـا سـال  ،2050زندگـی حـدود  10میلیون انسـان به خطـر میافتد و
ایـن امـر ،حـدود  100تریلیون دالر خسـارت جهانی در پی خواهد داشـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه ،دکتـر مریـم رویـان ،عضـو هیات
علمـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری رشـت وابسـته بـه پژوهشـگاه

بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،صبـح یکشـنبه 12 ،آذرمـاه  ،96در جمـع اعضای

هیات علمی و دانشـجویان این پژوهشـگاه ،گزارشـی از مقاله خود در سـی
و سـومین کنگره جهانی دامپزشـکی کـه طی روزهای  5تا  9شـهریورماه 96
( 27تـا  31آگوسـت  )2017در اینچئـون کـره جنوبی برگزار شـد ،ارائه کرد.
رویـان بـا اشـاره بـه اهداف سـی و سـومین کنگـره جهانـی دامپزشـکی در

گفتگو با روابط عمومی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی اظهار داشـت:
ارتقـای آگاهـی دربـاره پدیـده «یـک سلامت» ( )one healthبـه عنـوان

مفهـوم جدیـدی که بر ارتباط سلامتی انسـانها ،حیوانـات و محیط آنها در
سراسـر جهـان اشـاره دارد ،اشـتراکگذاری مـوج جدید فناوریهـای نوین

طبـق برآوردهـا ،از آنجـا کـه سلامت انسـان ،دام و طیـور بـه هـم وابسـته
اسـت ،اگـر جلـوی گسـترش مقاومـت آنتیبیوتیکـی گرفته نشـود ،تا سـال
 ،2050زندگـی حـدود  10میلیـون نفـر بـه خطـر میافتـد .ایـن مقاومـت

آنتیبیوتیکـی ،حـدود  100تریلیـون دالر خسـارت جهانـی در پـی خواهـد
داشت.

در تمامـی رشـتههای دامپزشـکی بالینـی و ایجـاد یـک روند جدیـد در این

عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری رشـت بـا بیـان

وی افـزود :در ایـن کنگـره کـه بـا حضـور بیـش از  5000نفر از  79کشـور

بـه عمـل و محصـول اسـت ،اظهار داشـت :ارائـه دسـتاوردها و محصوالت

مختلـف ایران حضور داشـتند.

اشـتیاق را ایجـاد میکـرد که بعد از سـالها فعالیـت آزمایشـگاهی ،میتوان

حـوزه از جملـه اهـداف کنگـره مذکـور به شـمار میرود.

برگـزار شـد ،عالوه بر اینجانب ،شـش شـرکت کننده دیگر از دانشـگاههای

اینکـه یکـی از دسـتاوردهای کنگـره دامپزشـکی کـره جنوبـی ،تبدیـل علم

بیوتکنولوژیکـی در نمایشـگاهی کـه در حاشـیه این کنگره برگزار شـد ،این

عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا اشـاره بـه

دسـتاوردها و نتایـج مثبتی را نیز مشـاهده کرد .همچنیـن فناوریهای جالب

حیوانـات همـراه ،حیوانـات مزرعـه ،حوزههـای مختلـف آنفلونـزا ،آبزیان،

ارائـه شـد ،بسـیار قابـل توجـه بـود کـه از ایـن تکنولـوژی مـی تـوان در

موضوعـات و محورهـای ارائـه شـده در ایـن کنگـره خاطرنشـان کـرد:
دامپزشـکی طیـور و خوک ،حیوانات بزرگ ،بهداشـت عمومـی و رفاه برای
حیوانـات ،اکولـوژی و نیـز آمـوزش در حـوزه دامپزشـکی از موضوعـات

برجسـته ایـن کنگـره بوده اسـت.

 DNA Therapyکـه در سـی و سـومین کنگـره و نمایشـگاه دامپزشـکی

صنعـت دامپـروری از جملـه بـرای گاوهای شـیری اسـتفاده کرد.

وی دربـاره شـرکتکنندگان ویـژه در بخـش نمایشـگاهی گفـت :کمپانـی

 Plumbline Life Sciencesکـه در خصوص سلامت حیوانات فعالیت

رویـان بـا بیـان اینکـه در ایـن کنگـره ،مقالـه ارزیابـی توانایـی باکتریهای

دارد ،بـا ارائه و معرفی محصوالتی در خصوص  DNA Therapyشـرکت

گیلان بـر روی مهـار سـه بیماری مشـترک کـه بین انسـان و طیور هسـتند،

نظیـر پروبیوتیکهـای مورد اسـتفاده بـرای آبزیـان ،دام و طیـور ،آنزیمهایی

پروبیوتیکهـای اسـید الکتیکـی جداشـده دسـتگاه گـوارش طیـور بومـی
ارائـه شـد ،اظهار داشـت :ما موفق شـدیم از بیـن باکتریهای ارزیابی شـده،

شـش سـویه الکتوباسـیلوس بیخطـر پیدا کنیـم چرا کـه اینهـا ارزیابیهای

ایمنی زیسـتی را پشـت سـر گذاشـته بودند.
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وی افـزود :اگـر جلـوی مقاومـت آنتیبیوتیکـی کـه امـروزه در حـال
گسـترش اسـت ،گرفته نشـود ،ایـن پدیـده روزبهروز بدتر میشـود.

کـرده بـود .همچنین  CTCBIO INبـا مجموعـهای از مکملهای تغذیهای
نظیـر بتامانانـاز (تغذیـه خـوک و طیـور جهـت بهبـود

FCR

و میانگیـن

افزایـش وزن روزانـه) ،یک نـوع باکتریوفاژ به عنـوان آلترناتیـو آنتیبیوتیک
جهـت پیشـگیری از سـالمونال ،ایشریشـاکلی ،اسـتافیلوکوکوس ائورئوس و

کلسـتردیوم در خـوک و طیـور و انـواع آنتیبیوتیکها در نمایشـگاه حضور

یافتـه بود.
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رویـان افـزود :همچنیـن کمپانـی هایـی نظیـر BIONOTE ،GENBODYو  iNtRON Biotechnology, Incبـا انـواع

کیتهای تشـخیصیهای ویروسـی و باکتریایی و انگلها خصوصا کیتهای تشـخیصی سـریع در سـی و سـومین

کنگـره و نمایشـگاه دامپزشـکی کـره جنوبـی حضـور داشـتند .ضمن اینکـه غرفههایـی نظیـر  Natural coreبه ارائه
انـواع مـواد غذایـی (ماننـد مـواد غذایـی ارگانیـک بـرای سـگ و گربـه) پرداختـه بودنـد و غرفـه (OIE) WORLD

 ORGANIZATION FOR ANIMAL HEALTHبـا مجموعـهای از بولتنهـا بـه

معرفـی و هشـدار در خصـوص بیماریهـای مشـترک انسـان و جانـوران و

خطـرات مقاومـت آنتیبیوتیکـی و سلامت حیوانـات میپرداخـت.

گفتنـی اسـت کنگـره جهانی دامپزشـکی کـه معموال دو سـال یک بـار برگزار

میشـود ،بـا توجـه بـه اهمیـت ویـژه فناوریهـای نویـن در ایـن حـوزه ،در
سـال ( 2018دو سـال پیاپـی) نیـز برگـزار خواهـد شـد .بارسـلونای اسـپانیا

میزبـان سـی و چهارمیـن کنگـره دامپزشـکی خواهـد بود.

روبیسکو ،یک آنزیم با پتانسیل باال جهت افزایش عملکرد
رسول اميريان ،مسئول آزمايشگاه ژنوميكس پژوهشكده اصفهان

روبیسـکو(ribulose-1, 5-bisphosphate carboxylase/

شـده ،جنبههـای مختلـف کاتالیتیکـی آنزیم روبیسـکو در حـدود 100

کاتالیتیکـی ضعیفـی در جنبـه هـای فاکتوراختصاصیت،سـرعت جذب

 Aegilopscylindricaو  Hordeumvulgareفعالیـت کاتالیتی امیدبخشـی

 )oxygenase,RuBisCOبـه عنـوان آنزیمـی کـه فعالیـت

گونـه مختلـف در دماهـای مختلـف بررسـی شـده اسـت .دو گونـه

 CO2یـا O2و تمایـل به  CO2دارد بسـیاری از دانشـمندان را به این

نشـان دادنـد کـه بایسـتی در گنـدم از نظـر بهبـود فتوسـنتز و افزایـش

نتیجه رسـانده اسـت که حتـی افزایش اندکـی در کارایـی کاتالیتیک آن
منجـر بـه بهبـود قابـل توجهـی در جذب کربـن و افزایـش عملکرد در

طـی فصـل رشـد میگـردد .تهدیـد امنیـت غذایـی جهانـی و افزایـش

جمعیـت تـا حـدود  9میلیارد نفـر تا سـال  2050تغییرات عمـدهای در
فراینـد تولیـد ،توزیـع و مصـرف مـواد غذایـی را میطلبد .برای پاسـخ

ی زیسـتی در طی  35سـال
بـه افزایـش تقاضا جهت غذا و سـوختها 

عملکرد بررسـی شـوند و میتواننـد تا  20درصد تحت شـرایط خاص

مزرعـهای عملکـرد گیـاه را افزایـش دهند.

همچنيـن در مطالعـات دیگـری مشـخص شـده اسـت کـه صرفنظـر
از ارتباطـات فیلوژنـی باالتریـن فاکتـور اختصاصیـت در گونههـای

مناطـق خشـک و گونههـای همیشـه سـبز مثـل

Limonium gibertii

دیـده میشـود .میـزان افزایش فتوسـنتز در گنـدم و تنباکـو در صورت

آینـده ،تولیدات کشـاورزی بایسـتی بیـن  70-50درصد افزایـش یابند.

جایگزینی روبيسـكو آن با روبسـكو  Limonium gibertiiوابسـته به نوع

برتـر نشـده اسـت ولـی پیشـرفتها در مهندسـی دقیق در سیسـتمهای

درصـد قابـل افزایش اسـت.

تالشها برای مهندسـی روبیسـکو برتر هنوز منجر به معرفی روبیسـکو
مـدل منجر بـه نتایج مهمـی در درک فعالیتهای کاتالیتیکی روبیسـکو،

تنظیم و بیوسـنتز آن شـدهاند.

تغییـر در خصوصیـات کاتالیتیکـی آنزیم به ترتیب تـا حداکثر  12و 30

بـه گفتـه پروفسـور  Martin A. J. Parryاز دانشـگاه لنسسـتر ،بهبـود
کارایـی فتوسـنتز ،کـه در آن دی اکسـید کربـن موجـود در اتمسـفر بـه

در مطالعاتـی کـه توسـط چنـد موسسـه و دانشـگاه از جملـه دانشـگاه

کلیـه مـواد غذایـی تبدیـل میشـود ،بلندپروازانـه اسـت ولـی بهتریـن

بیولـوژی گیاهـی و علـوم زراعـی موسسـه تحقیقاتـی روثامسـتد

جمعیـت فزاینـده جهـان را در اقلیـم در حـال تغییـر فراهـم کند.

لنسسـتر ،مرکزبینالمللـی توسـعه ذرت و کنـدم ( )CIMMYTو گـروه
( )Rothamstedو بـا حمایـت مالـی موسسـه بیـل و ملیندا گیتـز انجام

راهـکار جهـت افزایش محصوالت زراعی در مقیاسـی اسـت که تغذیه
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تولید گیاهان پنبه مقاوم به سفیدبالک :پایانی بد برای سفیدبالکها

کتایون زمانی

با وجود اختالفنظرها بر سر موجودات اصالحشده ژنتیکی دانشمندان

پنبه منتقل شد .بیان این پروتئین در گیاهان تراریخت پنبه ،سبب گسیختگی

که یک گیاه مهم اقتصادی است با تنشهای متعددی روبروست؛ از جمله

باالیی در برابر این حشره از خود نشان دادند ،بدون آنکه اثری بر روی عملکرد

تالش خود را برای توسعه و بهبود گیاهان زراعی متوقف نکردهاند .پنبه
کرم غوزهخوار پنبه ،که با گیاهان تراریخت  Btمهار شده است .لیکن مبارزه

چرخه نموی حشره شده و گیاهان حاصل در آزمایشهای مزرعهای مقاومت
گیاه داشته باشد .گیاهان تراریخت پنبه همچنین در برابر بیماری ویروسی

با سفیدبالکها ( )Bemisia tabaciهنوز توسط حشرهکشهای شیمیایی

پیچیدگی برگ پنبه که توسط این حشره منتقل میشود نیز حفاظت شدند.

میزنند ناقل بیش از  200نوع ویروس بیماریزای گیاهی هستند که موجب

موشهایی که با این گیاهان تغذیه شدند نیز هیچگونه تغییر بیوشیمیایی و یا

انجام میشود .سفیدبالکها عالوه بر آنکه با مکیدن شیره گیاه به آن آسیب
خسارت به مزارع میشوند .تاکنون هیچ یک از پروتئینهای حشرهکش که
در گیاهان تراریخت بهکار رفتهاند بر روی سفیدبالکها موثر نبودهاند.

سایر حشرات سودمند و یا بیماریزا تحتتاثیر این پروتئین قرار نگرفتند.

بافتی نشان ندادند .بررسیهای بیوانفورماتیکی نیز نشاندهنده عدم حضور

دامینهای آلرژیزا در پروتئین موردنظر بود .اگرچه تحقیقات بیشتری الزم

یک گروه تحقیقاتی از کشور هند به رهبری Singh Pradhyumna Kumar

است پیش از آنکه این روش بهتواند به صورت تجاری در گیاه پنبه یا

که شامل سرخسها نمیشود .سرخسها نسبت به این حشره ایمنی دارند.

به خوبی برای کنترل سفیدبالکها و بیماریهای ویروسی که توسط آنها

راهحلی برای این مشکل یافتهاند .سفیدبالکها دامنه میزبانی وسیعی دارند

دانشمندان ،عصاره سرخسهای مختلف را برای یافتن مادهکشنده حشره،

غربال نمودند و دریافتند که سرخس خوراکی

Tectaria macrodonta

دارای سمی موثر در برابر این حشره است .ماده موثره خالص و نشان داده
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شد که پروتئینی با خاصیت کیتینازی است .ژن این پروتئین کلون و به گیاه

سایر گیاهان مورد بهرهبرداری قرارگیرد .ویژگیهای این پروتئین میتواند

منتقل میشود مورداستفاده قرارگیرد .در نهایت انتقال صفات ،بین گونههای

مختلف بیانگر اهمیت تنوع ژنتیکی و حفظ آن است حتی برای گیاهانی که
در حال حاضر فاقد ارزش اقتصادی به نظر میرسند .از سوی دیگر اهمیت
انتقال ژن همچنان به عنوان ابزاری مفید و کاربردی ،غیرقابل انکار است.
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آزاد کردن ترکیبات فرار گیاهی از گلهای پتونیا توسط یک نوع  ABCترانسپورتر
پریسا کوباز

گیاهان با انتشار ترکیبات آلی فرار در یک فاصله مشخص با دوستان و دشمنان
خود ارتباط برقرار میکنند .این ترکیبات برای جذب حشرات گردهافشان  ،دفع

گیاهخواران و جذب دشمنان گیاهخواران عمل نموده و موجب تبادل اطالعات

داخل گیاه و بین گیاهان میشوند .تاکنون تحقیقات روی ترکیبات فرار بر

جنبههای مختلف شیمی و بیوشیمی آن تاکید داشته است .بیشتر اطالعات

درباره ساختار شیمیایی ،مسیرها ،آنزیمها ،ژنهای تولیدکننده و فاکتورهای

غلظتـی موجـب ایجاد سـمیت در داخل سـلول گیاهی میشـود .بزرگترین

خانـواده پروتئینهایـی کـه در انتقـال نقـش دارنـد
هسـتند

()ATP Binding Cassete

ABC

ترانسـپورترها

ایـن پروتئینهـای غشـای داخلـی،

ترکیبـات متنوعـی را از بیـن دو الیـه چربی غشـای سـلول عبـور میدهند.
در گیاهـان ایـن ترانسـپورترها موجـب انتقـال مولکولهـای چربیدوسـت
ماننـد مومهـا بـرای انتقـال از داخـل سـلول به سـطح میشـوند که بـه نظر

تنظیمی این ترکیبات است .با این حال ،تقریبا هیچ اطالعی از آزاد شدن این

میرسـد الگوی مشـابهی نسـبت به ترکیبات فرار داشـته باشـد.

فعال و انتشار آن از سلولهای گیاهی دست یابد .وی با بررسی روی گیاه

 ABCدریافـت یـک توالـی بیشـترین بیـان را در گلبرگهـای در حال رشـد

ترکیبات در هوا وجود ندارد .اگرچه  Adebsineتوانسته است به سیستم انتقال

پتونیا دریافت که انتشار این ترکیبات برخالف تصور به صورت انتشار غیرفعال
نیست ،بلکه میزان بیان ترانسپورتر  ABCG1در پتونیا با انتشار بیشتر این ترکیب
در فضا افزایش بیان مییابد در حالی که کاهش بیان این ژن ،موجب کاهش

انتشار ترکیب شده و باعث تجمع ترکیبات سمی در غشای پالسمایی میشود.
محاسـبات اخیـر نشـان میدهد که بـرای بسـیاری از ترکیبات فـرار گیاهی،
غلظت الزم برای انتشـار غیرفعال باید بیشـتر از  100میلیمول باشـد .چنین

Adebsine

بـا بررسـی روی ترانسـکریپتوم پتونیا بـرای RNAهای کدکننده ترانسـپورتر
در زمان بیشـترین انتشـار ایـن ترکیبات فعال نشـان میدهد .زمانـی که بیان
ژن کدکننـده این ترانسـپورتر طراحیشـده از خانواده  Gعضـو (یک )ABC

بـه وسـیله یـک بازدارنـده  RNAدر گیـاه تراریختـه پتونیـا کاهـش یافـت،
انتشـار توانایـی انتقـال دو ترکیـب بنزوییـدی از گلهـای پتونیا مسـتقیما با

بیـان آنهـا در سـلولهای توتون که به شـکل فعالـی باعث خـروج ترکیبات
فـرار نشـاندار شـده با رادیواکتیو میشـوند ،نشـان داد .تعـداد زیادی
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از  ABCترانسـپورترها در گلبـرگ پتونیـا بـا دقـت شناسـایی شـدهاند امـا

نشـان میدهـد کـه تجمع در سـلول هـای گلبرگ به حد سـمیت میرسـد.

ارتبـاط نزدیکـی با زمان انتشـار ایـن ترکیبات نـدارد .البته سـواالت دیگری

قـرار گیـرد .چنانچـه برخی ترکیبات فـرار در دور کردن مورچههای شـهدبر

هیچکـدام ماننـد ژن  PhABCG1افزایـش بیـان نیافتهانـد یـا میزان بیـان آنها
از جملـه ویژگـی سوبسـترای ایـن پروتئینهـا و وجـود یـک یـا دو نـوع

ترانسـپورتر یـا تراسـپوترهای ویژه برای هر ترکیب هنوز پاسـخ داده نشـده
اسـت .در تحقیق انجامشـده دو نـوع از ترکیبات بنزوییـدی ،متیل بنزوات و

بنزیـل الکلـی را انتقـال میدهد اما هنوز هیـچ نوعترپنی مـورد آزمایش قرار

نگرفتـه اسـت .به دلیـل پیچیدگـی ترکیبات فـرار در برگهـا و گلبرگها از
جملـه بنزوییدهـا ،فنیـل پروپانوییدهـا ،ترپنهـا ،مشـتقات اسـیدهای چرب

و ترکیبات حاوی نیتروژن و سـولفور ممکن اسـت ترانسـپورترهای مختلف

برای انتشـار یک دسـته گل نیاز باشـد .این مسـئله میتواند موردتوجه قرار
گیـرد کـه چه تعداد ترانسـپورتر بـرای انتقال فعـال ترکیبـات در گیاه وجود
دارد و بخشهـای سـاختمانی دومینهـای غشـایی ایـن ویژگـی را تعییـن
میکننـد .از دیـدگاه تکاملـی ایـن مسـئله جالب اسـت کـه بدانیم آیـا فقدان

ترانسـپورتر مناسـب در اجـداد گیاهـی ،تکامـل را به سـمت ترکیبـات فرار
خاصـی جلـو میبـرد؟ انتشـار ترکیبـات معطـر اغلـب تحـت کنترل شـدید
عوامـل محیطـی و نمـوی اسـت .بـرای مثـال گلهـای خاصی شـهد را تنها

از اندامهـای گلدهـی خـاص در زمـان خاصـی از بلـوغ گل و در سـاعات
خاصـی از روز آزاد میکننـد کـه بـا فعالیـت گرده افشـانها همراه میشـود.

تحقیقـات بیشـتری نیـاز اسـت کـه تعییـن کنـد آیـا ترانسـپورترهای فعال،
نقـش مهمـی در تنظیـم انتشـار این ترکیبـات خاص بـازی میکنند .انتشـار

فعـال ایـن ترکیبـات بـه وسـیله ناقلهـای متصـل بـه غشـا اجـازه میدهـد

کـه انتشـار بیشـتری نسـبت بـه انتشـار غیرفعـال انجـام شـود .آیا ایـن نرخ

باالتـر بـرای عملکردهـای خاصـی ضـروری اسـت؟ بخـش بزرگـی از این
ترکیبـات بـرای جـذب گردهافشـانها از فواصـل دورتـر و مقادیـر پایینتـر
انتشـار ممکـن اسـت بـرای اهـداف دیگـری کافی باشـد .ایـن انتشـار فعال

همچنیـن میتوانـد بـرای جلوگیـری از سـمیت در سـلولهای تولیدکننـده

این سـمیت در سـلولهای زنـده میتواند در زمـان دفاع گیاه مورد اسـتفاده

نقـش دارند .کشـف ایـن ترانسـپورتر به تحقیـق درباره دیگر اجزای سـلول

کـه در تجمـع مـواد فرار نقـش دارند ،کمـک میکند .بـه دلیل سـمی بودن،

ایـن ترکیبـات میتواننـد در وزیکـول تجمـع پیـدا کننـد تـا حدقـل تمـاس
را بـا دیگـر اجـزای سـلول داشـته باشـند .بعـد از غشـای پالسـمایی ،ایـن

ترکیبـات بایـد از دیـواره سـلول ،سـپس کوتیکـول و مـوم عبور کننـد .این
انتقـال ترکیبـات چربیدوسـت به وسـیله پروتئینهـای مشـابه پروتئینهای

انتقالدهنـده چربـی انجـام میشـود .در مراحـل اولیـه تکامل ،ایـن ترکیبات

از طریـق انتشـار غیرفعـال عبور میکننـد ،اگرچه ایـن ترانسـپورترها عالوه

بـر پتونیـا در گیاهـان دیگـری نیـز بـرای انتقال بـه خدمت گرفته میشـوند.
دلیـل ایـن انتقال بـا صرف انـرژی میتواند انتقال سـریعتر بـرای جلوگیری
از سـمیت و اجـازه بـرای تولیـد بیشـتر باشـد .ایـن عمـل میتوانـد موجب

کنتـرل بیشـتر انتشـار ایـن ترکیبات و موجـب افزایش دقت در انتقال شـود.
توضیـح شـکل :بدون حضـور ترانسـپورترها انتقـال ترکیبات فـرار کافی از
پتونیـا کـه موجـب جذب گـرده افشـانها (کـرم بیدگوجه فرنگی) میشـود

 ،صـورت نمیگیرد.

Emission of volatile organic compounds from petunia flowers is
facilitated by an ABC transporter
Morgan, Marc Boutry, Robert C. Schuurink and Natalia Dudareva
,Alam, Bruna Junqueira, Ryan Benke, Shaunak Ray, Justin A. Porter,
.Makoto Yanagisawa, Hazel Y. Wetzstein, John A
Funmilayo Adebesin, Joshua R. Widhalm, Benoît Boachon, François
Lefèvre, Baptiste Pierman, Joseph H. Lynch, Iftekhar
DOI: 10.1126/science.aan0826
1388.2017-Science 356 (6345), 1386

باشـد .بـه طـوری کـه اسـتفاده از ترکیبـات ممانعتکننـده از فعالیـت RNA

از همکاران ،دانشجویان و محققین حوزه بیوتکنولوژی درخواست میشود تا مطالب علمی خود را
در قالب خبر به پست الکترونیک newsletter@abrii.ac.ir :ارسال فرمایند.
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افزایش فعالیت زیستی و پایداری پروتئین کریستال  Cry11Aaاز طریق بارگذاری در نانوذرات منیزیم هیدروکسید

الهه معتمدی

باکتري باسـيلوس تورينجينسـيس ( )Btيک باکتري گرم مثبت با جاذبههاي

داده اسـت کـه از مزیتهـای ایـن تحقیـق بهحسـاب میآینـد .بارگـذاری

فـراوان زراعـي و علمـي اسـت و پرمصرفتریـن حشـرهکش بیولوژیکـی

 Cry11Aaبـر روی سـطح نانـوذرات به کمک حمام اولتراسـونیک در دمای

سـمی تولیـد میکنـد که تحـت عنوان توکسـینهای کـرای ( )Cryشـناخته

نانـوذرات از طریـق اندازهگیـری مقـدار باقیمانـده  Cry11Aaدر محلـول

میشـوند و مـاده اصلـی فرموالسـیونهایی سـموم بیولوژیکـی را تشـکیل

بـا تکنیـک طیفسـنجی مـاورای بنفش تعیین شـده اسـت .سـایز متوسـط

از حشـرات را از بيـن ميبرنـد امـا متاسـفانه در سـطح گیـاه چنـدان پایدار

و پراکندگـی نـور دینامیکـی ( )DLSدر حـدود  280نانومتـر تخمیـن زده

بهحسـاب میآیـد .این باکتری درطول اسـپورزایی ،کریسـتالهای پروتئینی

میدهنـد .اغلـب زيرگونههـاي ايـن باکتـري بهطـور اختصاصـي بسـیاری
نیسـتند و نسـبت بـه نـور خورشـید حسـاس بـوده و شکسـته میشـوند.
علیرغـم عملکـرد انتخابـی بـرای حشـره هـدف و عـدم سـمیت بـرای

حشـرات مفیـد ،انسـان و سـایر مهـرهداران ،کاربرد ایـن ترکیـب در مزارع
بـه دلیـل پایـداری کـم و تجزیـه در شـرایط محیطـی مزرعه بـا محدودیت
مواجـه اسـت .اخیـرا دانشـمندان بـا اسـتفاده از پوشـشدهی پروتئیـن

Bt

 4درجـه سـانتیگراد انجـام شـده و میـزان پروتئیـن بارگذاریشـده درون

نانـوذرات بـا اسـتفاده از تکنیک میکروسـکوپ الکترونی روبشـی

()SEM

شـده و ظرفیت بارگذاری پروتئین در نانوذرات  136 mg/gمحاسـبه شـده

اسـت .درواقـع نانـوذرات هیدروکسـید منیزیم همانند یک لباس پوششـی

عملکـرده و پروتئیـن را در مقابـل نـور خورشـید محافظـت مینماینـد.
نتایـج ایـن تحقیـق ،حاکـی از کاهـش سـرعت تجزیـه پروتئیـن از 64.29
درصـد بـه  16.6درصـد در اثر اسـتفاده از الیه پوششـی نانوذرات اسـت.

توسـط نانـوذرات هیدروکسـید منیزیـم  2)Mg(OHموفـق بـه

علاوه بـر ایـن ،آزمایشهـای زیستسـنجی بـا اسـتفاده از پروتئیـن کرای

بنفـش نور خورشـید شـدهاند .ایـن محققان به منظـور سـنتز نانوحاملهای

( )Culex quinquefasciatusنشـان داده اسـت کـه حضـور نانـوذرات در

Cry11Aa

افزایـش فعالیـت زیسـتی و پایـداری ایـن ترکیـب در برابـر امـواج ماوراء
هیدروکسـید منیزیـم از واکنـش همرسـوبی نمـک کلریـد منیزیم و سـدیم

هیدروکسـید اسـتفاده کردهانـد .سـنتز نانـوذرات در محیط آبـی و در دمای
اتـاق انجـام شـده و مراحـل سـنتز امـکان تولیـد در مقیـاس انبوه را نشـان

پوششدهیشـده بـا نانـوذرات در پشـه کولکسکویینکوفاسـیاتوس

فرموالسـیون ،موجـب افزایـش پروتئولیـز پروتئیـن کـرای در روده میانـی
حشـره شـده و بـا تشـدید اثـر تخریبـی توکسـین بـر روی سـلولهای

پوششـی روده ،موجـب افزایـش فعالیت حشرهکشـی شـده اسـت.
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دکتر ســعید جلیلی در بازدید از پژوهشگاه:

پژوهشــگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از زرادخانههای قدرت کشور است
دکتر سعید جلیلی ،عضو

نماینده مقام معظم رهبری

نظام و نماینده مقام معظم

خاطرنشان کرد :غرب همچنان

در شورای عالی امنیت ملی

مجمع تشخیص مصلحت

که در بحث هستهای به بهانه

رهبری در شورای عالی

نگرانی از دستیابی ایران به

امنیت ملی روز پنج شنبه،

سالح هستهای میکوشد که

 27مهرماه  96از پژوهشگاه

بیوتکنولوژی
بازدید کرد.

مانع پیشرفت کشور شود،

کشاورزی

در سایر عرصهها از جمله

به گزارش روابط عمومی

بیوتکنولوژی کشاورزی هم

بازدید که بیش از  9ساعت

علمی ما شود.

سعی دارد سد راه پیشرفت

پژوهشگاه ،در ابتدای این

وی با اشاره به اینکه در

به طول انجامید ،دکتر
نیراعظم
رئیس

بحث هستهای دشمنان به

خوشخلقسیما

بیوتکنولوژی

هر حربهای از جمله ترور

پژوهشگاه

کشاورزی،

ناجوانمردانه

دانشمندان

دکتر سیدقاسم حسینیسالکده معاون پژوهشی پژوهشگاه ،روسای بخشهای

جوان کشور هم دست زدند ،اظهار داشت :ترور صرفا فیزیکی نیست و چه

اظهارات رئیس پژوهشگاه ،دکتر حسینی سالکده معاون پژوهشی پژوهشگاه،

محققان کشور متوسل شود.

تحقیقاتی و اعضای هیات علمی حضور داشتند .در این مراسم ،بعد از

گزارشی در خصوص فعالیتها و دستاوردهای تحقیقاتی در حوزههای

مختلف بیوتکنولوژی کشاورزی ارائه داد .در ادامه دکتر جلیلی و هیات
همراه با حضور در بخشهای مختلف پژوهشگاه از نزدیک با روند فعالیتها،

دستاوردها و طرحهای تحقیقاتی در حال اجرا آشنا شدند و در هر بخش
توضیحات الزم توسط اعضای هیات علمی و محققان پژوهشگاه ارائه شد.

بسا در زمینههایی مثل زیستفناوری دشمن به دلسرد کردن دانشمندان و
• تالش غرب برای جلوگیری از پیشرفت ایران در حوزه بیوتکنولوژی

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با تقدیر از مجاهدت

علمی محققان این حوزه تاکید کرد :غربیها از هر پیشرفت علمی و فناوری

که به استقالل علمی و اقتصادی کشور منجر شود نگراناند و به هر ترفندی

برای ممانعت از آن متوسل میشوند.

جلیلی و هیات همراه ،سپس در نشستی با ریاست و معاونان و مدیران

جلیلی با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ که ایران را کشوری فناتیک،

بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداختند .بازدید از پروژه در حال اجرای

گفت :اظهارات اخیر رییس جمهور آمریکا علیه ایران را در حالی که روابط

دیگر برنامههای این بازدید بود.

او با پادشاه سعودی نمیگذرد می توان یک موضعگیری سیاسی تلقی کرد و

پژوهشگاه با تقدیر از موفقیتها ،اقدامات و برنامههای پژوهشکده به

ساختمان جدید پژوهشگاه و مجموعه گلخانه گیاهان تراریخته پژوهشگاه از

• پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از زرادخانه های قدرت کشور است

دیکتاتور و سرکوبگر خوانده و حتی ملت ایران را تروریست نامیده است،
دوستانهای با کشوری همچون عربستان داشته و چند ماهی از رقص شمشیر

به سادگی از کنارش گذشت اما فکر میکنم مساله به همین سادگی نیست.

جلیلی پس از بازدید از بخشهای تحقیقاتی پژوهشگاه طی سخنانی با ابراز

وی با بیان اینکه پاسخ سوال خود درباره انگیزههای اصلی چنین

ی دانست و گفت :غرب میداند که ایران در عرصههای مختلف
انقالب اسالم 

بازدید از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی گرفته ،اظهار داشت :در جریان

خرسندی از تالشها و دستاوردهای پژوهشگاه ،این دستاوردها را از ثمرات
علمی در حال بالندگی است و پس از استقالل سیاسی در حال دستیابی به
استقالل علمی و نهایتا استقالل اقتصادی است .در این روند مراکزی همچون
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پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از زرادخانههای قدرت کشورند.

موضعگیریهایی از سوی ترامپ و برخی دیگر از مقامات غربی را در
مذاکرات هستهای با نمایندگان کشورهایی گرد یک میز بودیم که بعضا تا
پنج هزار کالهک هستهای در کشور خود داشتند اما از احتمال دستیابی ایران
به یک بمب اتمی تا چند سال آینده و حتی از فعالیت چند هزار سانتریفیوژ
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زیر نظارت و دید دوربینهای آژانس ابراز نگرانی میکردند .روشن است

میدانند که مایه قدرت در جهان امروز توسعه علمی و فناوری است و لذا

نگرانی آمریکا و دیگر قدرتهای اتمی غرب باشد و مخالفت غربیها با

• نگرانی غرب از افزایش تولید ناخالص ملی با دستاوردهای بیوتکنولوژی

که وجود چند سانتریفیوژ یا دانشمند هسته ای در ایران نمیتواند منشا
پیشرفتهای هستهای ایران هم مثل اظهارات هفته گذشته ترامپ ناشی از
یک نگرانی جدیتر و واقعی است.

هدف اصلی آنها از تحریمها و فشارها جلوگیری از رشد علمی کشور است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات رئیس پژوهشگاه

بیوتکنولوژی کشاورزی در این بازدید که سیاست پژوهشگاه را انجام

جلیلی خاطرنشان کرد :چیزی که مایه نگرانی و ترس آمریکا و غرب شده

تحقیقاتی عنوان کرد که به افزایش تولید ناخالص ملی منجر شود ،گفت:

نشوند با قدرت و رقیبی جدید در عرصه جهانی مواجه خواهند بود.

کشور منجر میشود و گرنه با علمی که صرفا به مقاله منجر شود ،مشکلی

این است که دریافتهاند با یک پدیده روبرو هستند که اگر مانع پیشرفت آن
• نقش جوانان در دستاوردهای هستهای و تحقیقات حوزه بیوتکنولوژی

اتفاقا نگرانی غرب هم از چنین علمی است که به استقالل علمی و اقتصادی

ندارند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد :غربیها که

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد :پژوهشگاه

طی سه چهار دههای که از انقالب اسالمی میگذرد و طی همین مدت کوتاه

قدرت کشور است .در اینجا بهانهای مثل خطر دستیابی ایران به تسلیحات

طی پنج قرن گذشته یک رقیب گفتمانی نداشتند از ظهور یک رقیب جدی

بیوتکنولوژی کشاورزی همانند مراکز تحقیقات هستهای از زرادخانههای

میوهها و ثمرات آن را در پیشرفتهای علمی سریع ایران به رغم همه تحریمها

هستهای ندارند ولی ارزش کار علمی مجاهدانه شما را هم مثل کار علمی

شخصیتهای موثر سیاسی و  ...امثال شهید شهریاری و شهید علی محمدی

دیگری ممکن است از مقهور کردن و حربههای دیگر استفاده کنند.

و فشارها می بینند ،به هراس افتادهاند .علت اینکه غربیها با وجود مسئوالن و
را ترور کردند این است که به خوبی میدانند آنچه مایه پیشرفت و اقتدار

شهید شهریاری میفهمند و اگر یکی را ترور فیزیکی میکنند در مورد

• اظهارات جلیلی درخصوص محصوالت تراریخته و مهندسی ژنتیک

روزافزون ایران شده ،پیشرفتهای علمی است که با تالش محققان جوان

وی گفت :یکی از راهبردهای امنیت ملی آمریکا که در زمان اوباما تدوین

مانند پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و سایر مراکز پژوهشی کشور مرهون

مثال با وجود ظاهر بینالمللی سازمان ملل تصمیمات اصلی در آن توسط

کشور حاصل شده است .دستاوردها و موفقیتهای مراکز هستهای کشور هم
جوانهایی است که میانگین سنی آنها سن انقالب اسالمی است.

جلیلی خاطرنشان کرد :همچنان که مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود

فرمودند پیشرفت علمی ،زمینه ساز اقتدار کشور است .غربیها هم به خوبی

شده ،این است که سازمانهای بینالمللی باید در جهت منافع آمریکا باشند.

شورای امنیت که چند قدرت بزرگ در آن عضویت دائم دارند ،گرفته

میشود و تصمیمگیر اصلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی هم شورای حکام
است که اعضای اصلی آن هم چند قدرت بزرگ هستند لذا در مورد چنین
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سازمانهایی و برنامههای آنها باید هوشیار بود.

جلیلی با اشاره به برخی مباحثات که در زمینه محصوالت زیستفناوری

و مهندسی ژنتیک مطرح است ،گفت :این قبیل مباحثات باید علمی و در
راستای پیشرفت فعالیتها باشد نه توقف و حتی کندی پیشرفت .به اندازه
کافی ،افرادی هستند که در مسیر موفقیت و توسعه کشور مانعتراشی کنند لذا

چه در حوزههای سیاسی و چه در زمینههای علمی مثل موضوع تراریختهها

که بحث بین چند فرضیه علمی است نباید طوری عمل کرد که مانع پیشرفت
این حوزه شود.
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جلب سرمایههای بخش دولتی و غیر دولتی در این حوزه میتواند به جهش
درآمدها و ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید منجر شود.
•

دکتر خوشخلقسیما :طرح های پژوهشگاه باید در افزایش تولید

ناخالص داخلی موثر باشند

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اعالم رشد  210درصدی
طرحهای کاربردی از کل پروژههای پژوهشگاه در سالهای اخیر تاکید کرد:
هدف همه تحقیقات پژوهشگاه ،اثرگذاری در تولید ناخالص داخلی است.

دکتر نیراعظم خوشخلقسیما که در هنگام بازدید جلیلی از پژوهشگاه سخن

وی در ادامه با اشاره به اینکه به گفته محققان با کار در این حوزه میتوان

میگفت با تقدیر از حضور دلگرم کننده و دقت نظر ،عالقه و سعه صدر دکتر

و ایجاد اشتغال برای محققان و دانشمندان چه بسا بهتوان به ازای به کار

گفتوگو با اعضای هیات علمی و محققان پژوهشگاه اختصاص داد ،اظهار

بهرهوری را چند برابر افزایش داد ،اظهار داشت :با توسعه عرصههای فناوری
گرفتن یک دانشمند در عرصه پژوهش و فناوری برای صدها نیروی کار
دیگر در کشور اشتغال ایجاد کرد.

• موفقیتهای پژوهشگاه ،میوه انقالب و مایه امید مردم

جلیلی که حدود  9ساعت را به بازدید از بخشهای مختلف تحقیقاتی و

داشت :تمام طرحهای پژوهشی پژوهشگاه باید در زمان اجرا یا در آینده

مشتری داشته باشند یا هزینه اجرای آنها توسط افراد یا شرکتها پرداخت
شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز خرسندی از فعالیتها و رویکرد

وی با بیان اینکه حفظ محیط زیست از اصول فعالیتهای پژوهشگاه است،

دانش فنی به واحدهای بخش خصوصی که میتواند الگویی برای سایر

پژوهشگاه است با تاکید بر شاخصهای زیست محیطی دنبال میشود.

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در تجاریسازی دستاوردها و واگذاری
مراکز پژوهشی باشد ،گفت :نباید همه مسئولیت متوجه دولت باشد و باید

ظرفیتهای سایر بخشها هم جهتدهی شوند.

اظهار داشت :تامین امنیت غذایی در بعد کمی و کیفی که هدف اصلی

مجری برنامه جامع کشاورزی هالوفیتی (سالیکورنیا) در ادامه در خصوص

این طرح گفت :هدف این طرح ،اصالح ملکولی و اهلیسازی ذخایر ژنتیکی

وی در پایان موفقیتهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی را که منجر به

گیاهان هالوفیت (شورپسند) است تا بتوان در زمینهایی که از لحاظ میزان

توصیف و تاکید کرد :حمایت از تحقیقات و دستاوردهای مراکز پژوهشی و

وی خاطرنشان کرد :از جمله مناطقی که صرفا کشت گیاهان شورپسند مثل

بالندگی این مرکز پژوهشی شده است از میوههای انقالب و مایه امید مردم
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شوری و کمبود آب امکان کشاورزی در آنها وجود ندارد ،کشاورزی کرد.
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سالیکورنیا در آنها میسر است اراضی خشک پیرامون دریاچه ارومیه است

تاسیس شده است ،اظهار داشت :این پژوهشکده که چندی قبل ارتقای آن

ایجاد ریزگردها و پراکنده شدن نمک در مناطق پیرامون دریاچه پیشگیری

عنوان پژوهشکده فعالیت دارند یک مدیریت منطقهای جدید نیز در مشهد

که با کشت این گیاهان ،ضمن کمک به معیشت کشاورزان منطقه میتوان از
کرد.

به گفته خوشخلقسیما ،گیاه سالیکورنیا در تولید علوفه موردنیاز دامها،

به پژوهشگاه تصویب شده ،عالوه بر مدیریتهای منطقهای یادشده که به

دارد و در ستاد نیز شامل بخشهای تحقیقاتی کشت بافت ،مهندسی ژنتیک

و ایمنی زیستی ،زیست شناسی سامانهها ،بیوتکنولوژی میکروبی ،فیزیولوژی

تولید روغن خوراکی باکیفیت ،سوخت زیستی ،استفاده از کنجاله در تغذیه

مولکولی و نانوتکنولوژی کشاورزی است .ضمن اینکه امسال عالوه بر

دارد.

پژوهشکده ارتقا مییابد.

طیور و حتی پاالیش زیستی فلزات سنگین و آالیندههای نفتی خاک ،کارایی

افتتاح ساختمان مرکزی پژوهشگاه در کرج ،مدیریت منطقهای مشهد هم به

دکتـر حسینیسـالکده :امـکان سـنجی تجاریسـازی طرحهـای

معاون پژوهشی پژوهشگاه خاطرنشان کرد :پروژههای پژوهشگاه بیوتکنولوژی

معاون پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان اینکه تمام

تنشهای محیطی ،آلودگی محیط زیست ،هزینههای تولید و کمیت و کیفیت

کشاورزی تعریف میشوند ،اظهار داشت :تمام طرحهای پژوهشگاه قبل از

مطرح میشود از ابتدا مورد امکانسنجی قرار میگیرد.

•

تحقیقاتـی قبـل از اجـرا

طرحهای این پژوهشگاه در راستای پاسخگویی به چالشها و نیازهای بخش
اجرا از لحاظ تجاریسازی امکانسنجی میشوند.

کشاورزی در راستای پاسخ به چهار چالش عمده بخش کشاورزی است که

محصوالت را شامل میشوند .در این پژوهشگاه ،هر طرح تحقیقاتی که
حسینی سالکده تصریح کرد :طبق پژوهشی که در سال  2015در یک مجله

دکتر سید قاسم حسینی سالکده معاون پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی

معتبر بینالمللی منتشر شده و محتملترین مخاطرات جهانی در مناطق

محققان پژوهشگاه سخن میگفت ،خاطرنشان کرد :اگر قرار است یافتههای

خاورمیانه هستند که باید برای مواجهه با آنها آماده بود .براساس یک مطالعه

کشاورزی که در هنگام بازدید جلیلی ،درباره دستاوردها و فعالیتهای

مختلف را معرفی کرده ،کمبود آب و بیکاری دو چالش اصلی ایران و

پژوهش در پایان کار در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد باید از روز اول

دیگر ،خاورمیانه و شمال آفریقا از مناطق نامناسب برای سکونت جمعیت

دنبال مشتری بگردیم.

• بیش از  180میلیون هکتار اراضی کشاورزی دنیا زیرکشت محصوالت

در کنار پژوهش باشد .نمیتوانیم یک محصول پژوهشی را تولید کنیم و بعد

وی با اشاره به تاریخچه فعالیت پژوهشگاه که در سال  78تاسیس و در
سال  83مدیریتهای منطقه ای آن در اصفهان و تبریز و سال  84در رشت

فزاینده جهان است که تا سال  2030یک میلیارد نفر به آن افزوده میشود.

تراریخته است

وی با بیان اینکه طبق مطالعات صورت گرفته منابع آبی منطقه هم طی
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سالهای اخیر به شدت کاهش یافته و پیش بینی میشود شکاف بین ظرفیت

اظهار داشت :تعداد سویههای موجود در بانک طی شش ماه نخست امسال

اظهار داشت :پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که با توجه به چالشها

پژوهشگاه ایجاد شده ،بزرگترین مرکز انفورماتیک کشور در حوزه علوم

تولید و میزان مورد نیاز محصوالت کشاورزی در منطقه بسیار زیاد باشد،
و نیازهای کشور فعالیتهای خود را جهتدهی میکند با هدف باال بردن

بهرهوری بخش کشاورزی فناوریهایی مثل انتقال ژن را در مسیر اصالح

گیاهان به خدمت گرفته است.

 64درصد افزایش یافته است .مرکز بیوانفورماتیک کشاورزی هم که در
زیستی و کشاورزی است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با تاکید بر اینکه انتقال
ژن تنها بخشی از گستره وسیع بیوتکنولوژی است ،اظهار داشت :در زمینه

معاون پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی خاطرنشان کرد :تالقی،

انتخاب ژنومی که از دیگر حوزههای بیوتکنولوژی است اصالح به کمک

روشهای سنتی و مدرن مورداستفاده برای تغییر و اصالح گیاهان هستند.

بادام را در دست اجرا داریم .همچنین از دیگر دستاوردهای پژوهشگاه،

جهش ،پلی پلوئیدی ،ترکیب پروتئوپالست ،تراریزش و ویرایش ژنی از
در این بین فناوری تولید محصوالت تراریخته طی دو دهه اخیر رشد بسیار

سریعی داشته به طوری که در حال حاضر بیش از  180میلیون هکتار از
اراضی کشاورزی دنیا زیرکشت محصوالت تراریخته با صفات نسل اول

(مقاومت به آفات و علف کش) قرار گرفته و پیشبینی میشود بازار جهانی

بذرهای تراریخته تا سال  2017به  20میلیارد دالر برسد.

مارکرهای مولکولی انجام میشود .در این راستا برنامه اصالح مولکولی گیاه

خودکفایی در تولید غده بذری سیبزمینی عاری از ویروس ،دستیابی به
دانش فنی تکثیر درون شیشهای پایه پسته هیبرید خارجی  UCB1و سیب

مالینگ مرتون و دانش فنی سالم سازی برای تولید گیاهان عاری از ویروس
در ارقام و پایههای سیب و گالبی است.

حسینی خاطرنشان کرد :محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در تالش

به گفته وی ،در حال حاضر حدود  25گونه گیاه مختلف مشتمل بر 404

هستند ترکیبات دارویی باارزش گیاهان دارویی مفیدی نظیر گل زراعی و

مصرف گرفتهاند که در بین آنها ذرت با  140رخداد ،پنبه با  58رخداد،

میتوان به جای برداشت گیاهان دارویی از منابع طبیعی که به تخریب محیط

رخداد تراریخته از مراجع ذیصالح کشورهای مختلف ،مجوز رهاسازی و

سیب زمینی با  45رخداد و سویا با  34رخداد در صدر محصوالت تراریخته

مجوزدار هستند .عالوه بر این میخک ،گوجهفرنگی ،نیشکر ،بادمجان ،توتون،

یونجه ،اوکالیپتوس ،فلفل ،پاپایا ،لوبیا و خربزه هم از دیگر گونههای مورد
توجه در تولید تراریختهها هستند.

بنفشه معطر را در بیوراکتورهای آزمایشگاهی تولید کنند .با اجرای این طرح
زیست شکننده کشور منجر میشود یا کشت آنها در مزارع که با توجه

به معضل کمآبی و تغییرات شدید میزان ماده موثره گیاه در اثر تنشهای
زیستی و غیرزیستی همراه است ،از کشت سلول و بافتهای گیاهی در
بیوراکتورهای آزمایشگاهی استفاده کرد.

حسینی سالکده در ادامه از تولید برنج تراریخته طارم موالیی مقاوم به

معاون پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی افزود :در زمینه

نسل اول به سویا ،سیب زمینی ،ذرت و  ...به عنوان بخشی از دستاوردهای

بهبود تغذیه طیور ،تولید مکملهای پروبیوتیک و تسریع تولید بیوکمپوست از

وی گفت :باید توجه داشت که در بحث انتقال ژن در ابتدای راه هستیم و

در دست اجرا داریم .در حوزه بیوتکنولوژی غذایی هم پروژه سیستم ترکیبی

است و در دنیا کارهای پیشرفتهتری در این حوزه دنبال میشود.

شیر تخمیری فراسودمند و آنزیمبری جوانه گندم به روش پالسمای سرد در

کرم ساقهخوار و پنبه تراریخته مقاوم به کرم غوزه و انتقال ژنهای صفات

پژوهشگاه در زمینه تولید محصوالت تراریخته یاد کرد.

صفات نسل اول در واقع نوک کوه یخ بزرگ فناوری محصوالت تراریخته

بیوتکنولوژی میکروبی هم تولید مکملهای زیستی جیره غذایی ،آنزیمهای
پسماندهای شهری و کشاورزی با کمک میکروبها ،تولید کود بیولوژیک را
گرما و الکتریسیته براساس جلبک ،تولید رنگدانههای طبیعی از جلبک ،تولید

معاون پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،ایجاد ارقام متحمل به

پژوهشگاه اجرا شده است.

(مقاومت به تنشهایی نظیر خشکی و افزایش کیفیت) یا نسل اول همراه با

در بدو ورود به پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با حضور در بخشهای

خشکی برنج با مهندسی ساختار ریشه ،تولید محصوالت با صفات نسل دوم
نسل دوم ،فعالیت در حوزه کشاورزی مولکولی و تولید داروی نوترکیب در
گیاه ،مهندسی ژنتیک گیاهان زینتی به منظور تغییر رنگ گلها ،تولید گلرنگ

ویرایش شده ژنومی با اسید اولئیک باال را از دیگر دستاوردهای پژوهشگاه
عنوان کرد.

• ایجاد بزرگترین مرکز بیوانفورماتیک در حوزه کشاورزی و زیستی

حسینی در ادامه با اشاره به راهاندازی سایت بانک میکروبی در پژوهشگاه
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گفتنی است دکتر سعید جلیلی و هیات همراه روز پنج شنبه 27 ،مهرماه 96

مختلف پژوهشگاه از نزدیک با روند فعالیتها ،دستاوردها و طرحهای

تحقیقاتی در حال اجرا آشنا شدند و در هر بخش توضیحات الزم توسط
اعضای هیات علمی و محققان پژوهشگاه ارائه شد .برگزاری نشست با

ریاست ،معاونان و مدیران پژوهشگاه و تقدیر از موفقیتهای پژوهشگاه و

بازدید از مجموعه گلخانه گیاهان تراریخته پژوهشگاه از دیگر برنامههای

دکتر جلیلی و هیات همراه بود.
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معاون سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید از پژوهشگاه:

از مشاهده پیشرفتهای علمی پژوهشگاه احساس غرور میکنم

دکتر کاوه مدنی ،معاون آموزش و پژوهش سـازمان حفاظت محیط زیسـت

مختلـف علمـی و تحقیقاتـی ،محقـق شـود .در این حالت مشـخص خواهد

پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی بازدید کردند.

راسـتای منافع کشـور کمک و حمایـت مینمایند.

و هیـات همـراه ،صبـح شـنبه 18 ،آذرمـاه  96از دسـتاوردها و محصـوالت

شـد کـه چه کسـانی خالف مصالـح ملی حرکـت میکنند و چه کسـانی در

دکتـر مدنـی بعـد از بازدیـد از بخشهای مختلـف تحقیقاتـی ،در گفتوگو

مدنـی خاطرنشـان کـرد :حاصـل اقداماتـی کـه امـروز انجـام میدهیـم در

از مشـاهده پیشـرفتهای علمـی پژوهشـگاه در حـوزه زیسـتفناوری

منافـع و زحماتـی کـه محققـان ما طی سـالهای متحمـل شـدهاند ،در آینده

بـا روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی اظهـار داشـت:

کشـاورزی احسـاس غـرور میکنـم.

درازمـدت ،قابـل مشـاهده اسـت و مـاه ،پشـت ابـر نمیمانـد و نتیجـه این
مشـخص خواهد شـد.

وی بـا اشـاره بـه برخـی واکنشهـای مغرضانـه نسـبت بـه پیشـرفتهای

معـاون آمـوزش و پژوهـش سـازمان حفاظت محیط زیسـت همچنیـن ابراز

امیـدوارم محققـان مـا در ایـن حـوزه از عکسالعملهـای احساسـی کـه

حـوزه بیوتکنولوژی کشـاورزی در راسـتای حفظ تنوع زیسـتی ،حفاظت از

حـوزه بیوتکنولـوزی کشـاورزی و مهندسـی ژنتیک در کشـور تصریح کرد:

ناشـی از کمبـود دانـش در سـطح عمومی اسـت ،دلسـرد و دلگیر نشـوند و

همچنـان پرتلاش ،معتقـد و مصمم در مسـیر توسـعه و پیشـرفت کشـور و
در راسـتای منافـع ملـی گام بردارند و به اسـتقالل کشـور و تامیـن نیازهای

غذایـی روزافـزون میهـن کمـک نمایند.

امیـدواری کـرد کـه مسـئوالن بتواننـد از ظرفیتهـای محققـان خصوصا در

محیـط زیسـت و پرداختـن بـه سـایر دغدغههای کشـور بـه ویـژه در زمینه
تامیـن نیازهـای غذایـی ،سلامت و امنیـت آنها بهرهمند شـوند.

• لزوم ارتقای آگاهی و آموزش در حوزه محصوالت بیوتکنولوژی
کشاورزی

مدنـی گفـت :وقتی تحقیقات در کشـور علیرغم امکانات محدود در سـطح

در ابتدای این بازدید ،دکتر نیراعظم خوشخلقسیما رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی

اسـت و اینکـه چـرا این پیشـرفتها را درک نکـرده و اطالعرسـانی نکردیم

تحقیقاتی طی جلسهای درباره اقدامات و دستاوردهای پژوهشگاه با معاون سازمان

گسـترده مطابـق با اسـتانداردهای روز دنیـا جلو میرود ،موجب خرسـندی
و یـا اطالعـات غلط منتقل شـده ،موجب تاثر اسـت.

وی افـزود :امیـدوارم ایـن فاصله بین دانش تخصصـی و دانش عمومی و نیز
فاصلـه بیـن علـم و سیاسـت کاهش یابـد تا پیشـرفت کشـور در بخشهای

کشاورزی ،دکتر حسینیسالکده معاون پژوهشی پژوهشگاه و روسای بخشهای
حفاظت از محیط زیست و هیات همراه ،بحث و تبادل نظر کردند .در این جلسه

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بر لزوم آگاهی و ارتقای آموزش در
حوزه محصوالت و دستاوردهای بیوتکنولوژی کشاورزی خصوصا پروژهها
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و فناوریهای موثر بر محیط زیست تاکید کرد .همچنین

حسینی سالکده ،معاون پژوهشی پژوهشگاه در این بازدید
که حدود چهار ساعت به طول انجامید ،گزارش مبسوطی
از دستاوردها ،محصوالت و فناوریهای در حال تجاری و
تجاریشده پژوهشگاه ارائه کرد.

سپس دکتر مهران شریعت پناهی رئیس بخش کشت و

بافت سلول ،دکتر بابک ناخدا رئیس بخش فیزیولوژی

مولکولی ،دکتر مریم هاشمی رئیس بخش بیوتکنولوژی
میکروبی ،دکتر مطهره محسنپور دبیر کمیته انتقال ژن ،دکتر

محمدرضا غفاری رئیس بخش زیستشناسی سامانهها و
دکتر لیال مامنی رئیس بخش نانوتکنولوژی کشاورزی به
همراه برخی دیگر از اعضای هیات علمی ،دستاوردها،
محصوالت و فناوریهای حوزههای تحقیقاتی در هر بخش

را برای معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست تشریح کردند.
بازدید از گلخانه تراریخته از دیگر برنامههای بازدید مدنی از پژوهشگاه بود.

معـاون سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت در پایـان بـا امضـای دفتـر یادبود

پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی نوشـت « :از مشـاهده پیشـرفت علمی

شـما و کشـور ،احسـاس غـرور میکنم».

گفتنـی اسـت در ایـن بازدیـد ،علاوه بـر دکتر مدنـی ،ثمره صدری مشـاور

معـاون آموزش ،هاله سـهرابزاده سرپرسـت دفتر پژوهـش و فناوری نوین
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت و مجیـد فدایـی ،مدیـرکل دفتـر روابـط

عمومـی سـازمان حفاظـت محیط زیسـت نیـز حضور داشـتند.

استقبال موسسه تحقیقاتی بینالمللی ایکریسات
از همکاری علمی نزدیک با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
هیاتـی از موسسـه بینالمللـی تحقیقـات ایکریسـات بـه ریاسـت معـاون

سـازمان و هیـات همـراه شـامل آقایـان دکتـر مظفـری مدیـرکل ارتباطـات

تمجیـد از توانمندیهـا و دسـتاوردهای پژوهشـگاه خواسـتار همـکاری

بخش تحقیقـات فیزیولوژی مولکولی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی،

تحقیقـات موسسـه در بازدیـد از پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا

نزدیـک علمـی تحقیقاتـی بـا پژوهشـگاه شـدند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه ،بـا توجـه پدیـده تغییـر اقلیـم و
شـرایط نگـران کننـده خشـکی و کمبـود آب در

کشـور و لـزوم توجـه به گیاهـان متحمـل جایگزین
بـا بهـرهوری بـاال در مصـرف آب ،ارتبـاط موثـر با

موسسـه معتبـر بینالمللـی تحقیقـات کشـاورزی
در مناطـق نیمـه خشـک گرمسـیری یـا ایکریسـات

()ICRISATبـرای تبـادل ژرم پالسـم ،تدویـن
پروژههـای تحقیقاتـی مشـترک و ظرفیتسـازی و

تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص در دسـتور کار
سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی

قـرار گرفت.

در همیـن رابطـه ،پیـرو دسـتور وزیـر جهـاد
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کشـاورزی ،دکتـر زنـد معـاون وزیـر و رئیس

بینالمللـی و همکاریهـای علمـی سـازمان ،دکتـر بابـک ناخـدا رئیـس
و دکتـر محمدینـژاد رئیـس پژوهشـکده فنـاوری تولیدات گیاهی دانشـگاه
شـهید باهنـر کرمـان ،از موسسـه بینالمللـی ایکریسـات کـه از مراکز علمی
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و پژوهشـی بسـیار معتبر و شـناخته شـده جهانی وابسـته به گروه مشـورتی

تخریـب پذیـر بـود کـه مشـکالت زیسـت محیطـی ایجـاد نمیکنند.

 1395بازدیـد و بـا مدیـران آن بـرای توسـعه همـکاری مذاکـره کردنـد.

در تولیـد نانـو سـیلیکا از ضایعـات برنـج کـه به عنـوان حامل در سـموم و

بـرای تحقیقـات بینالمللـی کشـاورزی ( )CGIARاسـت ،در اسـفندماه
• بازدید هیات موسسه تحقیقاتی ایکریسات از بخشهای تحقیقاتی پژوهشگاه

موفقیـت محققـان بخش نانوفنـاوری پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی

کودهای آهسـته رهش اسـتفاده میشـود ،نیـز برای اعضـای هیات خصوصا

ایـن هیـات که  10مهرماه  96وارد کشـور شـده اند ،طی پنـج روز اقامت در

دانشـمندان هنـدی بسـیار جالـب بـود .در بازدیـد از ایـن بخـش ،مدیـران

آمـوزش و ترویج کشـاورزی و موسسـات تحقیقاتی وابسـته بازدید کردند.

بخـش در پیشـبرد طرحهـای ایـن موسسـه بینالمللـی اسـتفاده کنند.

ایـران ،علاوه بر پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی از سـازمان تحقیقات،

ایکریسـات ابـراز امیـدواری کردنـد کـه بتواننـد از همـکاری محققـان ایـن

هیـات اعزامی ایکریسـات ضمن آشـنایی اجمالی با فعالیتهای پژوهشـگاه

ایـن هیـات در ادامـه در بازدیـدی کـه از بخـش کشـت بافـت پژوهشـکده

پژوهشـگاه بازدید و ضمن آشـنایی با توانمندیها و دسـتاوردهای تحقیقاتی

آشـنا شـدند .توضیحـات دکتر مهـران شـریعت پناهی ،رئیس بخش کشـت

موردعالقـه بـرای همکاریهای مشـترک با مدیـران و اعضـای هیات علمی

کلـزا ،گنـدم ،خیـار ،فلفـل و پروژههـای جدیـد سـورگوم و ارزن و برنـج

بخـش نانوتکنولـوژی از بخشهایـی بود کـه هیات ایکریسـات از آن بازدید

ایکریسـات مواجه شـد.

فعالیتهـا و دسـتاوردهای پژوهشـی محققـان در زمینـه تولیـد نانو سـموم،

توضیحاتـی دربـاره روش کار محققـان ایکریسـات مبتنی بر کشـت بسـاک

و مدیریتهـای مختلـف منطقـهای آن از بخشها و آزمایشـگاههای مختلف

محققـان و طرحهـای پژوهشـی در حـال اجـرا در خصـوص زمینههـای
پژوهشـگاه ،بحـث و تبادل نظـر کردند.

کردنـد کـه طـی آن دکتـر مامنـی ،رئیـس بخـش توضیحاتـی در خصـوص

داشـتند بـا فعالیتهـا و دسـتاوردهای بخش خصوصـا در زمینـه هاپلوئیدها

بافـت و سـلول در معرفـی فعالیتهـای صورتگرفتـه در زمینـه گیاهـان

بـا اسـتقبال بازدیدکننـدگان خصوصـا دکتـر پیتر کاربـری ،معـاون تحقیقات
دکتـر کاربـری که از متخصصان برجسـته فیزیولوژی گیاهی اسـت ،در ادامه

نانـو کودهـا و پوشـشدهی بذرهـا ارائـه کـرد و در خصـوص مشـکالت

ارائـه کـرد .شـریعت پناهـی نیـز با اشـاره بـه مشـکالت ایـن روش و ارائه

تبـادل نظـر شـد .دسـتاوردهای بخـش در زمینـه پوشـشدهی بـذور و

مـورد توجـه هیات خارجـی قرار گرفـت ،عالقهمندی آنها را بـه حمایت از

بخـش کشـاورزی کـه از طریـق فنـاوری نانـو قابـل رفـع اسـت بحـث و
نانوسـموم و کودهـای آهسـته رهـش که باعـث کاهش مصرف کود و سـم
میشـوند ،مـورد توجـه هیات ایکریسـات قـرار گرفـت .در ادامـه از بخش
میکروسـکوپی و تجهیـزات مختلـف آن بازدیـد بـه عمل آمـد و توضیحاتی

در زمینـه کاربردهـای آنهـا در تحقیقـات نانـو ارائـه شـد .از دسـتاوردهای

ایـن بخـش کـه بـرای هیـات خارجـی جالب بـود تولیـد نانوذرات زیسـت

نمونههـا و مسـتنداتی از فعالیتهـای موفـق محققـان پژوهشـگاه که بسـیار
محققان بخش کشـت بافت پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی در توسـعه

تکنولوژیهـای مورداسـتفاده جلـب کرد.

دکتـر کاربـری بـا ابراز عالقه بـه همکاری نزدیک ایکریسـات بـا این بخش
در زمینـه آمـوزش و انتقـال تجـارب موفـق بخش بـه همـکاران خارجی و
کمـک بـه توسـعه تحقیقـات بخـش از شـریعت پناهـی بـرای بازدید
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از آزمایشـگاههای موسسـه و بررسـی زمینههـای همکاریهـای مشـترک

ششم اکتبر  )2017ضمن سفر به ایران از سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج

• اهم مذاکرات پژوهشگاه و ایکریسات

الزم بـه ذکـر اسـت ایکریسـات دسـتاوردهای بسـیار خوبـی در زمینـه

دعـوت کرد.

کشاورزی و موسسات تحقیقاتی وابسته به آن بازدید کردند.

دکتـر بابک ناخـدا ،رئیس بخش تحقیقـات فیزیولوژی مولکولی پژوهشـگاه

تحقیقـات در مناطـق خشـک و نیمهخشـک و معرفـی واریتههـای گیاهـان

کشـاورزی وزارت جهـاد کشـاورزی بـه عنـوان نقطه تماس ملی و مسـئول

در مناطق خشـک و کمآب آفریقا و آسـیایی داشـته اسـت .این موسسه روی

بیوتکنولـوژی کشـاورزی که از طرف سـازمان تحقیقات ،آمـوزش و ترویج

هماهنگـی برنامـه همکاری ایران و ایکریسـات انتخاب شـده نیز در حاشـیه
بازدیـد هیـات اعزامـی ایکریسـات از پژوهشـگاه اظهـار داشـت :در ایـن
سـفر در خصـوص تدویـن برنامه کاری سـالهای  2017تـا  2020میالدی،

پروژههـای تحقیقاتـی مشـترک و ارتقای تـوان فنی محققان ایرانـی با هیات
اعزامـی مذاکـره شـد .تهیـه و ارسـال ژرم پالسـم گیاهی مناسـب بـه ایران،
تبـادل محققـان و همچنیـن تدوین پروژه مشـترک در زمینـه گیاهان متحمل

بـه خشـکی و کمآبـی ،تحقیقـات دیـم و مدیریـت مـزارع در شـرایط دیـم
و کـمآب و همچنیـن تاسـیس دفتـر نمایندگـی ایکریسـات در ایـران از اهم

مذاکـرات دو طـرف طی این سـفر اسـت.

گفتنی است هیاتی از موسسه بینالمللی تحقیقات ایکریسات به ریاست
معاون تحقیقاتی این مجموعه ،از تاریخ  10تا  14مهرماه سال جاری (دوم تا
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زراعـی متحمـل به تنش خشـکی و همچنین گیاهـان جایگزین بـرای تولید

شـش گیـاه مهـم زراعـی شـامل ارزن مرواریدی ،ارزن انگشـتی ،سـورگوم،

نخـود ،بادام زمینـی و دال و همچنین فناوریهای مرتبط با تولید در شـرایط

نیمهخشـک گرمسـیری تحقیـق میکنـد .تولیـد ارقـام زراعـی پرمحصول با
کیفیـت و متحمـل به تنشهـای محیطی ،روشهـای نوین ترویـج یافتههای
تحقیقاتـی ،ارتبـاط بـا کشـاورزان بـرای انتقـال فناوریهـای نویـن ،ایجـاد

شـرکتهای دانـش بنیـان و انکوباتورهـا ،ارتبـاط و تعامـل سـازنده بـا

بخـش خصوصـی بـرای انتقالیافتههـای تحقیقاتـی و ترویـج دسـتاوردها

و فناوریهـای تولیـدی و همچنیـن چـاپ مقـاالت علمـی در معتبرتریـن

نشـریات بینالمللـی مانند سـاینس و نیچـر از موارد موفقیت چشـمگیر این

موسسـه بینالمللـی اسـت کـه میتواند در ایـران مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
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بازدید هیات آلمانی دانشگاه درسدن از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
هیاتـی از اسـاتید و محققـان دانشـگاه فنـی درسـدن

آلمـان بـا بازدیـد از پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی ،خواسـتار گسـترش همکاریهـای
تحقیقاتـی ،بـا توجـه بـه پتانسـیلهای مشـترک این

دانشـگاه و پژوهشـگاه شـدند.

بـه گـزارش روابـط عمومی پژوهشـگاه ،بـا دعوت و
هماهنگـی بـه عمل آمده از سـوی دکتر بابـک ناخدا،
عضـو هیـات علمـی و رئیـس بخـش فیزیولـوژی

مولکولـی پژوهشـگاه ،آقـای دکتر هولگـر اونبهاون و
خانم نینا نیس ،از اسـاتید و محققان دانشـگاه درسدن

آلمـان ،عصـر چهارشـنبه 8 ،آذرمـاه  96از بخشهای

مختلـف پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی بازدید

و در زمینه پتانسـیلهای همکاری مشـترک بین پژوهشگاه و دانشگاه درسدن

متقابـل ،نامـه رئیـس پژوهشـگاه درخصـوص تمایـل بـه انجـام پروژههای

از ضایعـات کشـاورزی در حـذف آالیندههای نفتی و تولیـد ارزش افزوده و

همچنیـن بـا توجه بـه عالقهمندیهای مشـترک بیـن هیات آلمانی دانشـگاه

آلمـان برای حل معضالت زیسـت محیطی از جمله مهار ریزگردها ،اسـتفاده

مهـار شـنهای روان ،بحـث و تبادل نظـر کردند.

مشـترک تحقیقاتـی و فنـاوری به دانشـگاه درسـدن آلمان ارسـال شـود.

درسـدن و اعضای هیات علمی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی ،امکان

در ایـن رابطـه ،دکتر قاسـم حسـینی سـالکده معاون پژوهشـی ،دکتـر بابک

تعریـف پروژههـای تحقیقاتـی و انتقال فناوری مشـترک بین طرفیـن ایرانی

بخـش زیسـت شناسیسـامانهها ،دکتـر غالمرضـا صالحـی و دکتـر فـواد

ایـن هیـات آلمانـی همچنیـن مذاکراتـی بـا دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان،

ناخـدا رئیـس بخـش فیزیولـوژی مولکولی ،دکتـر محمدرضا غفـاری رئیس

مـرادی ،از اعضـای هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی،
میهمانـان را در بازدیـد از بخشهـا و آزمایشـگاهها در شـش بخـش کشـت

و آلمانـی وجود دارد.

دانشـگاه شـیراز ،دانشـگاه تهران ،سـازمان حفاظت محیط زیسـت و وزارت

نفـت درخصـوص انجام همکاریهای مشـترک داشـتهاند .بازدید از کشـت

بافـت و سـلول ،بیوتکنولـوژی میکروبی ،مهندسـی ژنتیک و ایمنی زیسـتی،

و صنعـت نیشـکر کارون در زمینـه اسـتفاده از بـاگاس بـرای تولید هوموس

همراهـی و در هـر بخـش توضیحـات الزم را بـه مدعویـن ارائـه کردند.

پژوهشـگران آلمانـی در ایـران به شـمار میرود.

زیسـت شناسیسـامانهها ،نانوتکنولوژی کشـاورزی و فیزیولـوژی مولکولی
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،در این بازدید مقرر شـد بـه منظـور همکاریهای

زیسـتی ،نئوپـان و تختـه فشـرده از دیگـر بازدیدهـای تحقیقاتـی اسـاتید و

هیات عالیرتبه دانشگاه درسدن در اردیبهشت ماه سال جاری نیز در سفر
به ایران ،مذاکرات مفصلی با دانشگاههای کشور از جمله شهید
باهنر کرمان ،شیراز و تهران داشتهاند و برنامه تبادل دانشجو بین

این دانشگاهها قبال عملیاتی شده است.

گفتنـی اسـت دانشـگاه درسـدن آلمـان در زمینـه تولیـد
فرآوردههـای زیسـتی و زیسـت تخریبپذیـر بـا اسـتفاده از

ضایعـات لیگنین و سـلولزی به عنوان سـوپر جاذب و همچنین

در خصـوص تثبیـت شـنهای روان و حفـظ محیـط زیسـت و
پاسـکازی آلودگیهـای نفتـی دارای تجربیـات بسـیار خوب و

فنـاوری قابـل انتقال اسـت.
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با حضور معاونان سازمان تحقیقات
نظارت و ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی انجام شد
جلسه نظارت و ارزشیابی مدیران و کارکنان پژوهشگاه بیوتکنولوژی

خواهد شد.

تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،دکتر آقایی رئیس دفتر نظارت و

ارزیابیهایی است که در سطح مدیران صورت میگیرد .برای تحقق این امر

کشاورزی با حضور دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری سازمان
ارزشیابی سازمان ،عادل زارع معاون دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان و دکتر
رحیمیان مشهدی مشاور سازمان ،سوم مهرماه  96در محل سالن آمفیتئاتر

پژوهشگاه برگزار شد.

مشاور سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی افزود :سومین موضوع،
که برای دفعه نخست در حیطه کاری سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی قرار گرفته ،به دلیل گستردگی سازمان ،از تیمهای مختلف ارزیابی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،در
این جلسه که دکتر خوشخلقسیما رئیس
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکتر
سیدقاسم حسینیسالکده معاون پژوهشی

پژوهشکده ،اعضای هیات علمی و کارکنان

پژوهشکده حضور داشتند ،دکتر آقایی،
رئیس دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان

تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

ضمن عرض تسلیت ایام محرم و شهادت
ساالر شهیدان و نیز گرامیداشت ایام دفاع

مقدس اظهار داشت :یکی از وظایفی که
برعهده دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان

تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی قرار داده شده ،ارزیابیهای مستمر

استفاده و کارشناسان را به استان ها ،مراکز و موسسات اعزام میکنیم .سپس

و موسسهای است که از ابتدای سال  95تا کنون ،مورد ارزیابی قرار میگیرد.

وی با بیان اینکه تا کنون کار ارزیابی  48مرکز و موسسه ،به پایان رسیده و 49
اُمین مورد به پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی اختصاص دارد ،خاطرنشان

است و در این میان ،پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،چهل و نهمین مرکز

وی افزود :ارزیابی حدود سه موسسه و دو مرکز دیگر باقی مانده که با اتمام
آن ،همه موسسات ،مراکز ملی و استانی از نظر ارزیابی و نظارت ،تحت

پوشش قرار گرفته است.

نتایج را جمعبندی کرده و به شورای معاونین سازمان ارائه مینماییم.

کرد :بالغ بر  5000نفر از مجموع حدود  10هزار و  500نفر پرسنل سازمان

یعنی حدود  50درصد ،تحت پوشش قرار گرفتند و ضمن مشاوره با آنها،

رئیس دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

فرمهای ارزشیابی مربوطه ،توزیع و مصاحبه با آنها انجام شد.

شده ،این است که ارزیابی عملکرد افراد از جنبههای مختلف باید صورت

مشاور سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه به سه نوع

اظهار داشت :اقدام اصلی که در شورای نظارت و ارزشیابی سازمان تعریف

گیرد .یکی از این موارد ،ارزیابی عملکرد و فعالیتهایی است که مراکز و

موسسات در قالب برنامههای عملیاتی به طور ساالنه مدون میکنند و در
پایان سال گزارشهای الزم را از طریق روسای موسسات ،پژوهشکدهها و

• تشریح انواع ارزیابی موسسات و مراکز پژوهشی

ارزیابی موسسات و مراکز از جمله پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی اشاره

و اظهار کرد :در ارزیابی عملکرد مدیران سه بخش وجود دارد .بخش اول،
خودارزیابی است .در این زمینه ،فرمهایی با ارائه شاخصهای مطرح در

پژوهشگاهها ارائه خواهند داد .برای سال  95این کار انجام شده و انشااهلل در

شورای عالی نظارت بر ارزشیابی سازمان تدوین شده که مصوبه شورای

آقایی تصریح کرد :دومین موضوع در ارزیابی عملکردی ،مسائل مالی و

را بر اساس آن شاخصها اعم از مالی ،تحقیقاتی و عملیاتی ذکر نمایند.

شورای آتی تحقیقات ،گزارش کلی عملکردی ارائه خواهد شد.

ارزیابیهای مالی است که بخش عمدهای از کار توسط حسابرسیهای مالی
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پرسنل اعم از هیات علمی و غیرهیات علمی است تا نظرات تمام همکاران

انتظار این است که آنچه در جمعبندی نهایی ارائه میشود ،مطرح و اعمال

آقایی با تشریح اقدامات الزم برای ارزیابی اعضای هیات علمی و غیرهیات

وی ضمن اشاره به محرمانه بودن موضوع ارزیابیها تاکید کرد :هنگام ارائه

دلیل اینکه برخی موارد باید با خود آنها در میان گذاشته شود ،مصاحبه انجام

ضعف به طور کلی مطرح و نتایج منجر به یک نامه خواهد شد که مستقیما از

پوشش داده شود زیرا دایره مشاوران ما ،تمام پرسنل هستند.

علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی گفت :با اعضای هیات علمی ،به
میشود .همچنین فرمهایی نیز به آنها ارائه میشود تا نظرات خود را در قالب
آن ،اعمال نمایند.

نماییم.

گزارش نتایج ارزیابیها در شورا ،نامی از کسی برده نمیشود و نقاط قوت و
طرف دکتر زند ،رئیس سازمان برای مدیر ارشد هر مجموعه ،ارسال خواهد
شد.

وی افزود :اقدام دیگر اینکه فرم هایی طراحی شده که خالصه برخی

آقایی با بیان اینکه دایره مدیریتی برای ارزیابی عملکرد ،از رئیس یک واحد

فرم بین همکاران توزیع میشود که شامل شش شاخص کالن و مصادیقی

ستادی ،معاونین سازمان و حتی برای خود رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش

شاخصها در آنها به صورت محرمانه و بدون ذکر نام آورده شده است .این

برای هریک از آنهاست و افراد بر اساس آن ،نمراتی را برای رئیس و معاون
پژوهشکده ارائه خواهند کرد .بر اساس آنها ،تجزیه و تحلیل جداگانهای را
برای اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی خواهیم داشت.

• ارائه نتایج ارزیابی ها به شورای مشورتی سازمان تحقیقات

تا رئیس سازمان را شامل میشود ،تصریح کرد :ما همین کار را برای مدیران
و ترویج کشاورزی نیز انجام دادیم که دکتر زند ماحصل آن را برای وزیر
جهاد کشاورزی ارسال کردند .بنابراین شمول این ارزیابی ،تمام ردههای

مدیریتی است.

وی در پایان اظهار داشت :گزارشی از موسسات و پژوهشکدهها دریافت

رئیس دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

شده است که بالغ بر  60تا  70درصد از همکاران ،این ارزیابی را درخصوص

روزهای یکشنبه هر هفته خبر داد و در عین حال تصریح کرد :با این وجود،

پایان سال ،تکمیل و ارسال شود.

همچنین از ارائه نتایج ارزیابیهای انجام شده به شورای مشورتی سازمان در
انتظار اینکه تمام نظرات و دیدگاههای افراد ،اعمال شود ،صحیح نیست بلکه

عملکرد مدیران خود ارائه دادهاند و انتظار این است که باقیمانده آن نیز تا

همکار گرامی سرکار خانم امیربختیار
بـا قلبـی آکنـده از تاسـف و تاثـر ،درگذشـت اندوهنـاک مـادر گرامیتـان را
تسـلیت عـرض نمـوده ،از درگاه ایـزد منان ،بـرای آن مرحومـه ،غفران الهی
و شـادی روح ،و بـرای بازمانـدگان ،صبـر و شـکیبایی را از درگاه ایـزد منان
خواستاریم.
ریاست و همکارانتان در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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سلسله نشستهای صمیمانه رئیس پژوهشگاه با بخشهای تحقیقاتی و اداری برگزار شد
سلسله نشستهای صمیمانه رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با

احساس نگرانی میکنند ،درخواست می کنیم ارشادات و دغدغههای خود را

ارائه چالشها ،مشکالت و درخواستهای موجود در هر بخش و تالش

خوشخلقسیما افزود :در طول دو سال گذشته ،تالش کردم طرحهایی که

بخشهای مختلف تحقیقاتی وبخشهای اداری -مالی پژوهشگاه ،با هدف
برای رفع آنها ،نیمه دوم مهرماه  96برگزار شد.

مطرح کنند تا نگرانی آنها را مرتفع نماییم یا کاهش دهیم.

متعهد به اجرای آن شدهایم به سر منزل مقصود برسانیم ،اگر به نتیجه نرسیده،

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،در این نشستهای صمیمانه در بخشهای

دالیل آن را بررسی کنیم و اگر از طرف اینجانب مشکلی بوده ،عذرخواهی

ژنتیک و انتقال ژن ،فیزیولوژی مولکولی ،زیستشناسیسامانهها و نیز بخش

کنند .البته همه ما باید تالش کنیم تا موانع برطرف شود و به تعهدات مان

کشت بافت و سلول ،بیوتکنولوژی میکروبی ،نانوتکنولوژی کشاورزی ،مهندسی

میکنم و اگر از سوی افراد و محققان بوده ،آنها باید خودشان را تقویت

اداری ،اعضای هیات علمی و سایر کارکنان هر بخش ،نظرات و دیدگاههای

نیز پایبند باشیم .وی خاطرنشان کرد :انتظار دارم برای انجام اقدامات اساسی،

کوتاه بر جلسات رئیس پژوهشگاه با کارکنان در بخشهای مختلف است.

این راه ،انتظار حمایت از سوی تمامی محققان و پژوهشگران را داریم.

خود را درباره مسائل و چالشهای موجود ابراز کردند .گزارش زیر ،مروری

دستبهدست هم بدهیم و برای پیشرفت کشور و جامعه دل بسوزانیم و در

• بخش انتقال ژن :اعالم آمادگی برای مرتفع کردن دغدغهها در حوزه تراریخته

گفتنی است در این جلسه ،رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،ضمن

دستاوردهای پژوهشکده که محصول تالشهای محققان عرصه بیوتکنولوژی

بخش انتقال ژن خصوصا دکتر مطهره محسنپور ،دکتر کتایون زمانی ،دکتر

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به اینکه همواره به خاطر

تشکر از روحیه همدلی و وحدت تمامی اعضای هیات علمی و همکاران

حسن رهنما ،آقای شمس و سایر پژوهشگران و کارشناسان این عرصه ،از

ارزیابی طرحها از آبان ماه امسال خبر داد.

• بخش کشت بافت و سلول :دستاوردهای پژوهشگاه ،موجب تحسین
همگان است

جلسه صمیمانه رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اعضای هیئت
علمی ،کارشناسان و دانشجویان بخش کشت بافت و سلول 19 ،مهرماه

برگزار شد و مشکالت و چالشهای این بخش ،مورد بحث و تبادل نظر
قرار گرفت .خوشخلقسیما ،با تاکید بر اهمیت رعایت مسائل اخالقی در

پژوهشگاه ،از ارزیابی و نظارت جدی بر اقدامات بخشهای مختلف از آبان

کشاورزی است ،مورد تحسین قرار میگیریم ،گفت :با همت متعالی شما،

ماه امسال خبر داد و گفت :ارائه دستاوردهای پژوهشکده در مجامع مختلف

تراریخته و کلزای تراریخته را خواهیم داشت و این امر بیانگر این است که

شده و این موضوع ،باعث افتخار است.

عالوه بر برنج تراریخته و پنبه تراریخته ،انشااهلل سیب زمینی تراریخته ،ذرت

پروژههای انجام شده در این حوزه به نتیجه رسیده است.

از سوی اینجانب به عنوان سخنگو و نماینده شما ،با تحسین همگان مواجه

وی با تشریح برخی از مهم ترین اقدامات انجام شده طی مدیریت خود در

دکتر نیراعظم خوشخلقسیما در جلسه بررسی مسائل و چالشهای بخش انتقال

دو سال گذشته اظهار داشت :در این مدت ،بودجه پژوهشگاه شش برابر شد.

 96برگزار شد ،اظهار داشت :در حال حاضر ،فضای جامعه برای طرح موضوعات

«پژوهشگاه» بودند که این موضوع ،به تازگی محقق شده است .عالوه بر این،

ژن که با هدف تسهیل و تسریع اجرای پروژههای تحقیقاتی این حوزه 17 ،مهرماه

مربوط به تراریخته که در حوزه اقدامات شما میگنجد ،تنگنظرانه است .البته شاید
برخی نان خود را در مخالفت با اقدامات انجام شده در زمینه تراریخته میبینند اما
ما باید با اقدامات خود و با سعه صدر ،آرامش را در جامعه ایجاد کنیم.

همچنین از سال  83به بعد ،تمام مجموعه ،به دنبال ارتقای پژوهشکده به
حضور رئیس جمهوری و بازدید از پژوهشگاه نیز از دیگر فعالیتهای انجام
شده در مدت دو سال گذشته بوده است.

خوشخلقسیما تاکید کرد :در ارزیابی آخر سال گذشته از موسسات تحقیقات

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان اینکه ما باید پاسخ علمی

کشاورزی ،پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با حدود  50عضو هیات علمی،

کسانی که نسبت به فناوریهای حوزه بیوتکنولوژی از جمله تراریخته،

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی افزود :روسای بخشهای علمی

را در مجامع علمی بدهیم ،تاکید کرد :ما از نمایندگان مجلس ،علما و تمامی
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پژوهشگاه ،موظف هستند با پیگیریهای مستمر ،تمهیدات الزم را برای مجموعه
خود اعم از کارشناسان ،دانشجویان و ...فراهم کنند.

در این جلسه که دکتر مهرانعنایتیشریعتپناهی ،رئیس بخش کشت بافت و

سلول ،دکتر رضا ضرغامی و دکتر مریم جعفرخانی از اعضای هیأت علمی این
بخش حضور داشتند ،شریعتپناهی ،ضمن تشریح اقدامات و پروژههای در
حال اجرا ،خواستار تهیه تجهیزات و امکانات موردنیاز تخصصی ،آزمایشگاهی

و رفاهی برای بخش مذکور شد.

• بخش نانوتکنولوژی کشاورزی :اظهار امیدواری برای تبدیل بخش نانو
به یک پژوهشکده

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی اظهار امیدواری کرد که بخش

حاضران در جلسه ،خواستار اصالح فرایندها و روشهای اجرایی برای تحقق

پژوهشکده شود .در این دیدار صمیمانه که با حضور اعضای هیات علمی

• بخش بیوتکنولوژی میکروبی :تاکید بر تامین زیرساختهای مالی و تجهیزاتی

نانوتکنولوژی کشاورزی با تشکیل گروههای تخصصی در آینده تبدیل به یک
بخش نانوتکنولوژی کشاورزی و کارشناسان این بخش  19مهرماه برگزار شد،

اهداف مطرح شده در بخشهای مختلف پژوهشی از جمله بخش نانو شدند.
همچنین نشست صمیمانه رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با

رئیس پژوهشگاه اظهار داشت :هر کدام از افراد فعال در بخش نانو ،باید در

همکاران عضو هیات علمی ،کارشناسان و دانشجویان بخش بیوتکنولوژی

تخصصی نمایند و تا عمق فعالیتها و دستاوردها در این عرصه ،پیش روند.

خصوص اهتمام بیشتر همکاران در امور تحقیقاتی با توجه به تأمین شرایط و

هر یک از زمینههای تخصصی نانو ،فعالیت کنند و آن را تبدیل به یک گروه

میکروبی ،سه شنبه  18مهرماه برگزار شد.رئیس پژوهشگاه در این نشست ،در

وی افزود :تالش میکنیم تا کمبودهای بخش نانو را مرتفع نماییم و امیدواریم

زیر ساختهای مالی و تجهیزاتی تاکید کرد .وی همچنین اظهار امیدواری کرد

خوشخلقسیما با بیان اینکه ما باید تالش کنیم با جذب نیروها و پتانسیلهای

صورت خواهد گرفت.

بخش نانوتکنولوژی پژوهشگاه ،خودش تبدیل به یک پژوهشکده شود.

که پس از تکمیل ساختمان جدید ،تمرکز بر تهیه تجهیزات جدید آزمایشگاهی

ارزشمند در حوزه نانو ،فعالیتهای خود را گسترش دهیم ،به اهمیت بخش

در این نشست ،موضوعاتی مربوط به مسائل پژوهشی ،رفاهی و مشکالت

جلسه سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی نیز به گسترش فعالیتها

به امور رفاهی مانند تغذیه ،آموزش زبان انگلیسی و تنخواه برنامهریزی

نانوتکنولوژی در وزارت جهاد کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد :اخیرا در

در حوزه نانو در پژوهشکده اشاره کردم و معتقدم ثمره این فعالیتها برای
وزارت جهاد کشاورزی در آینده مشخص خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به اینکه ما باید همدلیمان

را افزایش دهیم ،گفت :در دنیا« ،من» موفق نمیشود ،بلکه «ما» موفق می

شود .پس باید برای تحقق «ما» ،برنامهریزی و حرکت کنیم.

دانشجویان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دانشجویان از رسیدگی
شده تقدیر کردند .همچنین همکاران بخش بیوتکنولوژی میکروبی در زمینه

تسهیل چرخه تصویب پروژهها و تنخواه اختصاصی اعضای هیات علمی،

مسائل و مشکالت خود را مطرح کردند.
•

بخش زیست شناسیسامانهها :تاکید بر توسعه «لب میتینگها» برای

موفقیت محققان پژوهشگاه

در این جلسه که دکتر داریوش داودی و دکتر الهه معتمدی از اعضای هیات

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان اینکه «لب میتینگها» در همه

رئیس بخش نانوتکنولوزی کشاورزی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی نیز

حوزههای تحقیقاتی خصوصا آزمایشگاهی همین موضوع است ،بر توسعه لب

علمی بخش نانوتکنولوژی کشاورزی نیز حضور داشتند ،دکتر لیال مامنی،
با تشریح فعالیتهای این بخش از برگزاری جلسه با یک شرکت خصوصی
روسی فعال در تایوان و پیشنهاد اجرای پروژه مشترک با این شرکت درباره

نانوکودهای آهسته رهش خبر داد .وی افزود :این جلسات و مذاکرات با
شرکتهای داخلی و خارجی ،نتیجه حضور فعال در نمایشگاهها و بازدید

شرکتها و صاحبان صنایع از دستاوردها و محصوالت پژوهشگاه بوده است.

جای دنیا وجود دارد و یکی از رموز موفقیت کشورهای پیشرفته دنیا در

میتینگها در پژوهشگاه برای رفع مشکالت و چالشهای علمی تاکید کرد.
خوشخلقسیما در نشست صمیمانه با اعضای هیات علمی ،کارشناسان و
دانشجویان بخش زیست شناسیسامانهها که  23مهرماه  96در محل آزمایشگاه

این بخش برگزار شد،گفت :خروجی فعالیتهای تحقیقاتی ما در سه عامل

مقاله impactدار ،دانش فنی محصول و دانش قابل ترویج خالصه میشود و

مامنی ،همچنین به ارائه محصوالت و دستاوردهای پژوهشگاه در نمایشگاه

زمانی موفق هستیم که حداقل یکی از این سه فاکتور را داشته باشیم.

همکاری مشترک با پژوهشگاه خصوصا بخش نانو بودند .همچنین برخی از

برداشته شود ،گفت :روسای بخشها باید مشکالت ،درخواستها و

اخیر نانو اشاره و اظهار کرد :شرکت ها و دانشگاههای متعددی به دنبال

وی با بیان اینکه بوروکراسیهای اداری در بخشهای علمی و تحقیقاتی باید
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مسائل مربوط به هر بخش را پیگیری و تجهیزات و امکانات الزم را از طریق

و سازمانهای بین المللی و تحقیقاتی قابل تقدیر است ،گفت :خوشبختانه

خوش خلق سیما همچنین با تاکید بر اینکه روال خریدها باید سریعتر

بهترین رتبههای علمی را به خود اختصاص داده و این امر ،مرهون تالشهای

کمیته تجهیز که مسئول خرید تمام تجهیزات آزمایشگاهی است ،فراهم نمایند.

صورت گیرد ،اظهار داشت :ما برای تامین اعتبارات مشکلی نداریم و نباید
طرحها و پروژههای تحقیقاتی با این توجیه ،معطل بماند.

پژوهشگاه در بین تمام موسسات وزارت جهاد کشاورزی مقامآفرین بوده و

محققان و اجرای پروژههای تحقیقاتی ارزشمند است.

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با تقدیر از اقدامات انجامشده برای

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی همچنین تصریح کرد :همگی ما اعم

برگزاری نمایشگاه زیست فناوری و حضور موثر پژوهشگاه اعم از روابط

هستیم .همچنین عالوه بر اعضای هیات علمی پژوهشگاه ،کارشناسان نیز

آن اظهار داشت :ما باید تالش کنیم دستاوردها و محصوالت پژوهشگاه

از اعضای هیات علمی ،کارشناسان ،محققان و دانشجویان نیازمند آموزش

باید در سمینارهای ملی و بینالمللی شرکت کنند.

عمومی و بخشهای علمی در این نمایشگاه و نتایج ارزشمند حاصل از
بیوتکنولوژی کشاورزی را به خوبی پرزنت ،معرفی و اطالعرسانی کنیم چرا

وی با بیان اینکه ما برای توانمندسازی خودمان ورکشاپ بینالمللی برگزار

که موفقیت ما در گرو خروجیهای ماست.

کنند ،افزود :در آینده نزدیک ،گرنتهای پژوهشی را برای اعضای هیات

علاوه بـر اعضـای هیـات علمـی در بخشهـای مختلـف علمـی اشـاره و

توسعه فعالیتهای پژوهشی ،حق التحقیق درنظرگرفته ایم و انتظار داریم که

و هـم در سـمینارهای بینالمللـی شـرکت کننـد و گزارش دهنـد .در همین

میکنیم و دانشجویان هر استاد میتوانند با پرداخت هزینه در آن شرکت

علمی فعال خواهیم کرد .ما همچنین برای تشویق بیشتر دانشجویان به منظور

طرح ها و پروژه ها افزایش یابد.

وی همچنیـن بـه اهمیـت آمـوزش و مشـارکت کارکنـان غیرهیـات علمـی
تاکیـد کـرد :در ایـن رابطه ،کارشناسـان هـم باید آمـوزش تخصصـی ببینند
زمینـه ،موضـوع آمـوزش کارکنـان غیرهیـات علمـی ،از بخـش آمـوزش به

در این جلسه ،همچنین دکتر محمدرضا غفاری ،رئیس بخش

بخـش اداری پژوهشـگاه منتقل شـده اسـت.

مشارکت موثر همکاران این بخش در سمینارهای علمی خارج از کشور حائز

مولکولی از سوی اعضای هیات علمی ،کارشناسان و دانشجویان گفت :با

همکاران در سه کنفرانس بینالمللی معتبر در آلمان ،ایتالیا و مالزی شرکت

گلخانه آماده در خارج از پژوهشگاه هستیم که امیدوارم رئیس بخش این

زیستشناسیسامانهها با تشریح اقدامات انجامشده اظهار داشت :حضور و

اهمیت است .در همین رابطه در شش ماه نخست سال جاری ،سه نفر از

کردند که نسبت به سال گذشته که فقط یک نفر شرکت کرده بود ،روند رو به
رشدی را نشان میدهد.

خوشخلقسیما با تایید برخی کمبودهای مطرحشده در بخش فیزیولوژی
توجه به کمبود فضای گلخانه در پژوهشگاه ،ما نیازمند انعقاد قرارداد با
موضوع را پیگیری کند .همچنین باید در خریداری تجهیزات از جمله مواد
شیمیایی تسریع صورت گیرد و در مجموع آزمایشگاه فیزیولوژی مولکولی

وی با بیان اینکه تاکنون از سوی دانشجویان ،برای حضور در کنفرانسهای

باید جزء مجهزترین آزمایشگاهها باشد.

که دانشجویان و کارشناسان عالوه بر حضور در کنفرانسهای داخلی ،در

تشریح اقدامات و دستاوردهای انجامشده در این بخش به حضور موثر اعضای

بینالمللی خارج از کشور ،درخواستی به ما ارائه نشده ،اظهار امیدواری کرد
آینده در سمینارهای بینالمللی نیز شرکت نمایند .غفاری همچنین از ارتقای

سیستم برنامهنویسی برای بخش زیستشناسیسامانهها خبر داد.

در این جلسه ،همچنین دکتر بابک ناخدا ،رئیس بخش فیزیولوژی مولکولی با

هیات علمی در سمینارهای علمی بینالمللی و انتشار مقاالت معتبر پژوهشی در
طول سال جاری اشاره و خاطرنشان کرد :عالوه بر اعضای هیات علمی ،دانشجویان

در این جلسه ،عالوه بر دکتر غفاری به عنوان رئیس بخش ،اعضای هیئت علمی

و کارشناسان نیز به ارائه طرحها و پروژههای تحقیقاتی ترغیب شدهاند تا این امر،

آریایینژاد ،دکتر زهرا ُشبَر ،و نیز کارشناسان و دانشجویان ،نظرات و دیدگاههای

توسعه ارتباطات با موسسات تحقیقاتی بینالمللی از جمله ایکریسات و بازدید آنها

بخش زیستشناسیسامانهها شامل دکتر مهرشاد زینالعابدینی ،دکتر شهره
خود را درباره مشکالت و مسائل موجود ،با رئیس پژوهشگاه در میان گذاشتند.
•

بخش فیزیولوژی مولکولی :نیاز به انعقاد قراداد با گلخانه آماده در

خارج از پژوهشگاه

نشست صمیمانه رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اعضای
هیات علمی ،کارشناسان و دانشجویان بخش فیزیولوژی مولکولی در محل

آزمایشگاه این بخش 24 ،مهرماه  96برگزار شد.در این نشست ،دکتر نیراعظم

خوشخلقسیما با بیان اینکه اقدامات دکتر ناخدا به عنوان رئیس بخش
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از پژوهشگاه از دیگر اقدامات و فعالیتهای انجامشده است.

خوشخلقسیما با اشاره به اینکه نظارت و ارزشیابی اقدامات بسیار الزم

ناخدا با بیان اینکه بخش فیزیولوژی مولکولی با دیگر بخشهای علمی پژوهشکده،

و در بهبود عملکرد افراد موثر است ،افزود :یکی از آسیبهای نظامهای

در اختیار بخشهای مختلف قرار میدهد ،اظهار امیدواری کرد سایر بخشهای

ساماندهی برنامهها و بهبود سیستمها کاهش یابد.

همکاری خوب و موثری دارد و بسیاری از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی را
تحقیقاتی پژوهشگاه نیز این تعامل را داشته باشند و این ارتباط ،دوسویه باشد.

اداری از جمله پژوهشگاه ،بوروکراسیهای اداری است که این امر باید با

در این جلسه ،همچنین دکتر فواد مرادی ،عضو هیات علمی پژوهشگاه و

سایر اعضای هیات علمی و محققان حاضر در این جلسه ،از جمله دکتر مریم

سرپرست امور اداری و پشتیبانی ،با تقدیر از اقدامات و فعالیتهای تمامی

این نشست صمیمانه ،نظرات خود را درباره مشکالت و چالشهای موجود

علمی در امور اداری ،به عنوان پل ارتباطی بین این دو بخش است و امیدوارم

شهبازی ،دکتر فواد مرادی ،دکتر هداوند ،و نیز کارشناسان و دانشجویان نیز در

در زمینههای تخصصی ،خصوصا کمبود امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی،
مسائل رفاهی و اداری مطرح کردند.

• بخش اداری :آموزشهای تخصصی ،رکن اساسی موفقیت کارکنان است

همکاران بخش اداری پژوهشگاه اظهار داشت :حضور اینجانب از بخش
با همراهی تمامی همکاران ،خدمات و حمایتهای الزم را در جهت اتصال

بخشهای علمی و اداری ،تداوم بخشیم.

وی همچنین بر کاهش هزینهها و افزایش کارایی به عنوان دو عامل مهم در

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی گفت :از مجموع حدود 2200

موفقیت بخش اداری پژوهشگاه ،اشاره و خاطرنشان کرد :ما در تالش هستیم

عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی هستند اما علیرغم

تسهیل نماییم و به این منظور باید وظایف بخشها و واحدهای مختلف و

عضو هیات علمی در موسسات وابسته به وزارت جهاد کشاورزی 47 ،نفر

اینکه ما تنها دو درصد از این اعضای هیات علمی را تشکیل میدهیم ،در
ارزیابی سال گذشته ،رتبههای برتر و در اغلب شاخصها ،از جمله اداری،

رتبه نخست را کسب کردیم و همواره تحسین شدهایم.

با کاهش بوروکراسیهای سازمانی ،امور اداری را در پژوهشگاه ،تسریع و

هر یک از همکاران به طور مشخص تعریف شود.

مرادی با تاکید بر اهمیت نظرات و پیشنهادها برای اصالح و بهبود عملکردها

تصریح کرد :تمامی همکاران میتوانند از طریق نظام پیشنهادها ،نظرات ،دیدگاهها

خوش خلق سیما در نشست صمیمانه در جمع اعضا و کارکنان غیرهیات

و انتقادات خود را برای افزایش بازدهی و اثربخشی مجموعه ارائه نمایند.

و )...که  25مهرماه در بخش اداری پژوهشکده برگزار شد ،آموزش را رکن

بیوتکنولوژی کشاورزی نیز با تبریک ارتقای «پژوهشکده» به «پژوهشگاه» که با

علمی پژوهشکده (اداری ،مالی ،آموزش ،خدمات ،روابط عمومی ،حراست

اساسی موفقیت کارکنان عنوان کرد و اظهار داشت :کارکنان پژوهشکده باید
ساالنه  80ساعت آموزش تخصصی فرابگیرند.

در ادامه این نشست صمیمانه ،حمید قربانی ،مدیر امور مالی پژوهشگاهه
تالش ویژه ریاست مجموعه ،محقق شده است ،از راهاندازی و ایجاد «شبکه دولت»

در امور مالی پژوهشگاه خبر داد و گفت :با ایجاد این سیستم ،ارتباط با وزارتخانهها

وی با تاکید بر لزوم صرفهجویی و استفاده بهینه از ساعات کاری گفت :در

و موسسات دولتی تسهیل میشود و این امر در امور مالی و حسابرسی ،اتفاق

خالصانه و ارزشمند همکاران بخش اداری مدنظر قرار گیرد.

بخشهای اداری تاکید کرد و اظهار داشت :حسابرسی سال  95پژوهشگاه انجام

این رابطه ،حقوق و مزایا باید متناسب با حجم کاری باشد و ارزش اقدامات

خوبی است .وی همچنین بر لزوم ایجاد آموزشهای تخصصی برای همکاران

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان اینکه بخش اداری -مالی،

شده و گزارش آن در جلسات رسمی آینده ،ارائه خواهد شد.

بخش ،احساس اطمینان ایجاد کرده ،خطاب به سرپرست امور اداری و

حراست ،خدمات ،روابط عمومی و ...نظرات ،پیشنهادها و درخواستهای خود

پشتیبان بخش علمی پژوهشگاه است ،و حضور مدیریت جدید در این

پشتیبانی تاکید کرد :برای پیشبرد برنامهها از خرد جمعی همکاران بخش
اداری در قالب تشکیل کمیتههای کاری استفاده نمایید.

در این جلسه ،کارشناسان و تمامی اعضای حاضر در بخش اداری ،مالی ،آموزش،
را در زمینه امور رفاهی ،اداری ،ارتقای کارکنان ،ارتباط صمیمانهتر بین پرسنل و

مدیریت مجموعه از طریق برگزاری مراسم و مناسبتهای ویژه مطرح کردند.
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دکتر خوش خلق سیما در جمع دانشجویان تاکید کرد:

تاثیرگذاری دانشجویان دکتری پژوهش محور در ارتقای پژوهشکده به پژوهشگاه
نشسـت صمیمانه ریاست پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با دانشجویان

رئیـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا بیـان ایـن توصیـه بـه

آنهـا 30 ،آبـان ماه  96در دفتر ریاسـت پژوهشـگاه برگزار شـد.

کرد :شـما دانشـجویان دکتـری پژوهشمحـور در این پژوهشـگاه از بهترین

دکتـری پژوهشمحـور درخصـوص بررسـی مسـائل و چالشهـای آینـده

دانشـجویان کـه از کنـار موضوعـات سـاده نگذریـد ،خطـاب به آنهـا تاکید

بـه گـزارش روابـط عمومی ،دکتر نیراعظم خوشخلقسـیما در این نشسـت

دانشـجویان موسسـات آموزش عالی و تحقیقاتی کشـور هسـتید و در روند

و شناسـنامه ایـن پژوهشـگاه هسـتید و به همیـن دلیل وظیفه خـود میدانیم

بـود امـا نبایـد به ایـن موضوع بسـنده کنیـد و بایـد آخرین و پیشـرفتهترین

اظهار داشـت :شما دانشـجویان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی ،دارایی

کـه بـر روی تربیـت نیروهـای متخصصی مانند شـما سـرمایهگذاری کنیم و
اینها هزینه محسـوب نمیشـود.

ارتقـای پژوهشـکده به پژوهشـگاه تاثیرگـذار بودید و در آینـده نیز خواهید

علـوم و دسـتاوردهای بیوتکنولـوژی کشـاورزی را در دانشـگاههای معتبـر
دنیـا فرابگیرید.

وی بـا بیان اینکه شـما دانشـجویان بایـد تالش کنید فاصلهای بین پیشـرفت

خـوش خلـق سـیما ضمـن تاکید بـر تقویت زبـان انگلیسـی به عنـوان زبان

تصریـح کـرد :البتـه باید گفـت تالشهـای فزاینـده و بهرهمنـدی از آخرین

دانشـجویان نخبـه و آموزشدیـده در آینـده در راسـتای ارتقـای کمـی و

علوم و تحقیقات در ایران با کشـورهای پیشـرفته دنیا وجود نداشـته باشـد،

پیشـرفتهای علمـی و تحقیقاتـی کـه از جملـه برنامههـای اصلـی مـا در

پژوهشـگاه اسـت ،موجـب شـده در بسـیاری از حوزههـای تحقیقاتـی در
زمینـه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا دنیا رقابـت نماییم.

علـم بـه دانشـجویان ،خاطرنشـان کـرد :یقینـا بهرهمنـدی از ظرفیتهـای
کیفـی اعضـای هیـات علمـی پژوهشـگاه مدنظـر خواهـد بود.

وی همچنیـن ابـراز امیـدواری کـرد علاوه بـر حمایـت هـای علمـی و
تحقیقاتـی در سـالهای گذشـته ،در آینده ،امـکان حمایتهای مادی بیشـتر

خوشخلقسـیما بـا اشـاره بـه اینکـه صرفهجویـی در آموزههـای مـا

از دانشـجویان دکتری پژوهشمحور در پژوهشـگاه میسـر شـود .بر اسـاس

محدودیـت بـرای توسـعه علمـی دانشـجویان شـود بـه همیـن دلیـل مـا تا

ریاسـت پژوهشـگاه ،در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات آزمایشـگاهی

توصیـه شـده ،گفـت :در عین حـال ،ایـن صرفهجویـی نباید موجـب ایجاد
حـد امـکان ،محدودیتهـای موجود بر سـر راه توسـعه علمی دانشـجویان

دکتـری پژوهشمحـور را کاهـش دادهایـم.
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ایـن گـزارش ،در این جلسـه دانشـجویان نیـز از پشـتیبانیها و دلگرمیهای
و ایجـاد فضـای واقعـی پژوهشمحـور ،تقدیـر کردند.
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دانش فنی تولید پروبیوتیک مبتنی بر سویههای بومی قارچ تریکودرما
به بخش خصوصی واگذار شد
در مراسـم بزرگداشـت هفتـه پژوهـش کـه عصـر چهارشـنبه 29 ،آذرمـاه

بـرای عوامـل بیوفرتیالیـزر حـدود  2.31میلیارد دالر را نشـان داده اسـت.

قـرارداد همـکاری مشـترک و انتقـال دانـش فنـی بین موسسـات پژوهشـی

غالمـی وزیـر علـوم ،دکتـر زنـد معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی و رئیـس

 ،96در سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی برگزار شـد11 ،

تابعـه سـازمان بـا شـرکتهای بخـش خصوصـی امضا شـد.

گفتنـی اسـت در مراسـم بزرگداشـت هفتـه پژوهـش کـه بـا حضـور دکتر
سـازمان آمـوزش ،تحقیقـات و ترویـج کشـاورزی و روسـا و جمعـی از

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه ،از جملـه قراردادهـای منعقـده،

مدیـران و محققـان موسسـات تحقیقاتی زیرمجموعه سـازمان برگزار شـد،

(بیوکنتـرل /بیوفرتیالیـزر) مبتنـی بـر سـویههای بومـی قـارچ تریکودرما از

منتخـب ،محقـق مـروج معیـن ،ایسـتگاه تحقیقاتـی ،مسـوول آزمایشـگاه،

قـرارداد واگـذاری دانش فنی تولید و فرموالسـیون جدید پروبیوتیک گیاهی

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـه شـرکت زیسـت فنـاور سـبز بود

کـه بـه امضـای دکتـر نیراعظم خوشخلقسـیما ،رئیـس پژوهشـگاه و دکتر
ملبوبـی ،نماینـده شـرکت مذکور رسـید.

همچنیـن از  45پژوهشـگر برتر 9 ،دسـتاورد تحقیقاتـی و همچنین فناوران
مـدرس محقـق و حامـی منتخـب تحقیقات موسسـات پژوهشـی سـازمان
تحقیقـات آمـوزش و ترویـج وزارت جهـاد کشـاورزی تقدیـر شـد.

گفتنی است مجری طرح تولید و فرموالسیون جدید پروبیوتیک گیاهی

بر اساس این گزارش ،ساالنه حدود  25میلیون لیتر انواع سموم شیمیایی و

(بیوکنترل /بیوفرتیالیزر) مبتنی بر سویههای بومی قارچ تریکودرما که طی

میشود که با جایگزینی پروبیوتیکهای گیاهی مبتنی بر سویههای بومی

شد« ،دکتر مژگان کوثری» ،عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی

بـه دلیـل درک صحیح از مزایای اسـتفاده از عوامل بیوکنتـرل و محرکهای

قارچها (پاتوژن های گیاهی ،قارچهای مفید و صنعتی) است .همچنین

گسـترش اسـت .تاکنـون فرموالسـیونهای مختلفـی از این عوامـل در بازار

پاتوژن های گیاهی ،بهینهسازی تولید فرآورده میکروبی مفید و کاربردی در

دو میلیون تن کود شیمیایی در مزارع ،گلخانهها و باغهای کشور مصرف
قارچ تریکودرما میتوان از مصرف سموم و کودهای شیمیایی کاست.

زیسـتی ،میـزان مبـادالت تجـاری جهانـی ایـن عوامـل در دنیـا در حـال
جهانـی عرضـه شـدهاند که پیش بینـی مصرف بـازار جهانی تا سـال 2022

رونـد رو بهرشـدی بـرای عوامـل بیوکنتـرل حـدود  8.82میلیـارد دالر و

این مراسم در هفته پژوهش در سازمان تحقیقات به بخش خصوصی واگذار
کشاورزی است .تحقیقات وی در زمینه بیوتکنولوژی میکروبی خصوصا

زمینههای تحقیقاتی این عضو هیات علمی پژوهشگاه ،شناسایی عوامل مهم
کشاورزی از قبیل زیست مهارگرهای بیولوژیک و محرکین رشد گیاهی بر
پایه قارچ تریکودرماست.

برگزاری جلسه با نماینده شرکت تامین سرمایه آرمان برای حمایت از محققان پژوهشگاه
جلسـه قائـم مقـام فنـاوری پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا
نماینـده شـرکت تامین سـرمایه آرمان بـه منظور حمایت این شـرکت از
فناوریهـا و دسـتاوردهای محققـان پژوهشـگاه برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی پژوهشـگاه ،در این جلسـه که بـا حضور دکتر
پژمـان آزادی ،قائـم مقـام فنـاوری پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی و
نماینـده شـرکت تامیـن سـرمایه آرمـان برگـزار شـد ،مباحـث مختلف از
جملـه نحوه همـکاری و حمایتهای این شـرکت از محققان پژوهشـگاه
مـورد بحـث و تبـادل نظر قـرار گرفت .همچنیـن نماینده شـرکت مذکور
ضمـن بازدیـد از بخشهای مختلف با فعالیتهای پژوهشـگاه آشـنا شـد.
بر اسـاس این گزارش ،در این جلسـه ،مقرر شـد چندین پروژه با قابلیت
تجاریسـازی بـاال از سـوی پژوهشـگاه به شـرکت تامین سـرمایه آرمان،

معرفـی و بعـد از بررسـیهای فنـی از سـوی شـرکت مذکور بـه صورت
سـرمایهگذاری  Venture Capitalانجام شـود .سرمایهگذاری  VCبه معنای
«سـرمایهگذاری ریسـکپذیر» اسـت کـه از آن بـه عنوان «سـرمایهگذاری
جسـورانه» یـا «سـرمایهگذاری کارآفرینی» نیز نـام میبرند.
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استقبال پرشین داروی البرز از سرمایهگذاری و مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی پژوهشگاه
نشست مشترک معاونت فناوری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و
مدیرعامل موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز برای

همکاری در زمینه اجرای پروژههای تحقیقاتی ،سرمایهگذاری و خدمات

کسب و کار 22 ،مهرماه  96در سالن پژوهش پژوهشگاه برگزار شد و در

ادامه مسئوالن این موسسه از بخشهای علمی پژوهشکده بازدید کردند.

دکتر پژمان آزادی ،قائم مقام فناوری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
در گفتگو با روابط عمومی پژوهشگاه با بیان اینکه در این نشست ،موضوع

عرضه فناوریهای آماده فروش و ارائه عناوین آن برای بررسی و عقد قرارداد،

موردبحث قرار گرفت ،اظهار داشت :عالوه بر آن ،در این جلسه ،درباره
عاملیت مالی ،اجرایی و نظارتی پروژهها خصوصا در موضوع ارزشگذاری،
تبادل نظر صورت گرفت و در نهایت مقرر شد بعد از بررسی فهرست

خدمات و تعرفههای این موسسه ،فرصت همکاری متقابل فراهم شود و

برونسپاری یک سری فعالیتها در دستور کار قرار گیرد.

پژوهشکده متابولیتهای ثانویه اصفهان که از جمله پژوهشکدههای منطقهای

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی است و بیشتر در حوزه گیاهان دارویی

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با تشریح

فعالیت می کند ،نیز بازدید داشته باشند.

موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز گفت :این موسسه

و فناوری پرشین داروی البرز ،ضمن تشریح فعالیتها و خدمات این موسسه،

دستاوردها ،توانمندیها و محصوالت فناورانه پژوهشگاه برای مسئوالن
در زمینه ارائه خدماتی مانند طرح کسب و کار ،نظارت بر روی پروژهها،

تامین مالی ،خدمات سرمایهگذاری ،خدمات عاملیت پروژه از صفر تا

در این جلسه ،همچنین خانم دکتر قدیری ،مدیرعامل موسسه صندوق پژوهش
بر تعامل و همکاری با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی تاکید کرد و اظهار
داشت :مشارکت در اجرای طرح ،خدمات عاملیت و تامین مالی ،خدمات

صد در عقد قرارداد ،مالکیت فکری آن ،مشارکت در اجرای طرح و

مشاورهای و کسبوکار و  EPCو خدمات طرح کسبوکار به همراه انتقال

وی افزود :اگرچه این موسسه صندوق پژوهش و فناوری با پرشین داروی البرز

در این رابطه ،مدلهای تامین مالی پروژهها در موسسه پرشین داروی البرز،

البرز ،محدود به حوزه دارویی نیست و این موسسه قادر است در ساخت

در رویالتی از فروش و یا سرمایه گذاری جسورانه ( )VCاست.

سرمایهگذاری خطرپذیر ،فعالیت میکند.

شناخته میشود اما اساسنامه موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی
دستگاه و سایر حوزههای فناورانه از جمله بیوتکنولوژی ورود پیدا کند.

آزادی تصریح کرد :قرار شد با توجه به اینکه یکی از زمینههای فعالیت این

موسسه در حوزه دارویی است ،مسئوالن این موسسه در فرصت مناسب از

تکنولوژی و فروش دانش فنی از جمله خدمات این موسسه محسوب میشود.
سرمایهگذاری در شرکتهای دانشبنیان با رویکردهای سهامداری ،مشارکت

قدیری افزود :این موسسه عالوه بر بهرهمندی از نیروهای متخصص و کارآمد،

شبکه ارتباطی گسترده با وزارت بهداشت ،صنعت سالمت و نخبگان علمی

و دانشگاهی دارد و میتواند به عنوان شریک استراتژیک برای پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی در اجرای پروژههای
تحقیقاتی باشد.

گفتنی است در پایان این نشست ،مسئوالن

صندوق موسسه پژوهش و فناوری پرشین

داروی البرز از آزمایشگاهها و بخشهای علمی
پژوهشگاه شامل کشت بافت و سلول ،مهندسی
ژنتیک ،نانوتکنولوژی ،بیوتکنولوژی میکروبی،

زیستشناسی سامانهها و فیزیولوژی مولکولی

بازدید کردند و از نزدیک با امکانات ،تجهیزات،
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حمایت علمی و تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از انجمن صنفی کشت بافت
جلسه مشترک رئیس و جمعی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی

جلسه و نتایج آن اظهار داشت :انجمن صنفی کشت بافت گیاهی متشکل از

 29آبان ماه  96در محل دفتر ریاست پژوهشگاه برگزار شد.

تدوین استراتژی و تولید تجاری محصوالت کشور راهاندازی شد.

کشاورزی و اعضای انجمن صنفی کشت بافت گیاهی ایران ،عصر دوشنبه،

مجموعهای از شرکتهای کشت بافتی تجاری کشور ،سال گذشته با هدف

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،در این جلسه که با حضور دکتر نیراعظم

وی افزود :متاسفانه ارقام تجاری باغبانی و اینکه بتوانیم آنها را به سرعت

حبشی و دکتر محمدرضا غفاری از اعضای هیات علمی پژوهشگاه و مهندس

را در باغ قلمه بزنیم و اقداماتی از این قبیل ،بسیار زمان بر است .همچنین در

خوشخلقسیما رئیس پژوهشگاه ،دکتر مهران شریعت پناهی ،دکتر علی اکبر
سید احمد حسینی ،نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی و برخی دیگر از

اعضای این انجمن برگزار شد ،طرفین بر تعامل دوسویه در حوزه تحقیقات کشت

بافت و تجاری سازی محصوالت و فناوریهای مربوط به این حوزه تاکید کردند.
رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از
راه اندازی و گسترش فعالیت انجمن صنفی در حوزه کشت بافت اظهار داشت:

پیشنهاد انجمن صنفی کشت بافت را در سالهای نخست دهه  1380ارائه کردم و
اکنون که بعد از گذشت سالها این امر ،محقق شده ،بسیار مایه خوشحالی است.
لزوم ایجاد و توسعه باغ مادری سالم در کشور

وارد پروسه باغبانی کشور کنیم ،در اختیار نداریم و اینکه بخواهیم محصول
زمینه اصالت و سالمت محصوالت نیز مشکالتی وجود دارد.

حسینی خاطرنشان کرد :در فرایند بیوتکنولوژی و کشت بافت ،میتوانیم این

ارقام را که اصالت و سالمت آنها تایید شده ،در فضای ایزوله ،تکثیر کنیم و

یک رقم را با گواهی اصالت و سالمت به باغدار بدهیم که نتیجه آن افزایش
عملکرد در این زمینه است.

نایب رئیس انجمن صنفی کشت بافت گیاهی با اشاره به فعال بودن پنج
شرکت باغ مادری از اقدامات جزیرهای شرکتها در حوزه کشتبافت

و تولید تجاری محصوالت انتقاد کرد و اظهار داشت :نتیجه فعالیتهای

خوش خلق سیما با تاکید بر حمایت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

جزیرهای ،عدم امکان برگزاری جلسات با وزارت جهاد کشاورزی،

برای آموزش نیروهای انجمن صنفی و در اختیار گذاردن نیروهای مجرب و

مجموعهای ازاین شرکتها را در قالب هیات مدیره گردهم آورد که ثمره

از انجمن صنفی کشت بافت در حوزه های مختلف تصریح کرد :همکاری
کارآزموده ،استفاده از آزمایشگاههای مجهز ،ارائه گواهینامه ( )certificateبرای

پژوهشگاهها و موسسات تحقیقاتی بود از این رو انجمن صنفی کشت بافت
آن ،تشکیل جلسات و تعامالت دوسویه با مراکز تحقیقاتی معتبر در حوزه

محصوالت و فناوریها در زمینه کشت بافت ،امکان بازدید و برخورداری از

کشت بافت و ایجاد لینک تجاری بود .وی با اشاره به جلسه مشترک با

بیوتکنولوژی کشاورزی از جمله حمایتهای پژوهشگاه از انجمن صنفی است.

درباره پژوهشگاه ،تحقیقات و امکانات آن در حوزه کشت بافت داشتیم،

امکانات مرکز رشد واحدهای فناور در رشت به عنوان زیرمجموعه پژوهشگاه
وی با بیان اینکه اصالت و سالمت نهال ها موضوع مهمی است که پژوهشگاه
در این زمینه نیز می تواند با انجمن صنفی کشت بافت همکاری نماید ،از
اعضای این انجمن خواست اهتمام خود را برای ایجاد و توسعه باغ مادری

سالم در کشور برای حل مشکالت باغداران به کار گیرند.

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی نیز اظهار داشت :از آنجا که اطالعاتی
و می دانستیم پروتکلهای خوبی در این مرکز تحقیقاتی ارزشمند کشور
تولید شده ،که برخی تجاری بوده و به شرکتها واگذار شده و برخی در
حال تجاریسازی است ،درخواست کردیم پروتکلها به صورت تجاری به

شرکتها داده شود و آنها دیگر روی تحقیقات کار نکنند.

دکتر شریعت پناهی ،رئیس بخش کشت بافت و سلول نیز در این نشست با

حسینی افزود :ما میخواهیم تضمین داشته باشیم که پروتکلها بعد از مدتی

در این زمینه بخش کشت و بافت سلول پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی،

سالهای متمادی ،مثال  10سال آن را تضمین کند و اگر با مشکل سازمانی و

اشاره به اینکه کار انجمن صنفی ،به بخش تولید مرتبط است ،اظهار داشت:

آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در زمینه سالم سازی نهال ها و تربیت

نیروی انسانی آموزش دیده اعالم مینماید.

به مشکل نخورد و موسسهای که در کشور پروتکل را میفروشد برای
اصالت و سالمت مواجه شد ،از آن حمایت نماید.

اهداف انجمن صنفی کشت بافت گیاهی

سید احمد حسینی ،نایب رئیس انجمن صنفی کشت

بافت گیاهی نیز در این نشست مشترک ،ضمن تقدیر
از اعالم آمادگی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

برای حمایت از انجمن صنفی کشت بافت در گفتگو با
روابط عمومی پژوهشگاه درباره اهداف حضور در این

61

ش م ار ه ه

ش تم ٬دی

ما ه ۹ ۶

 ۱ ۳خ ور

شید ی

تاکید بر تشکیل کمیته مشترک
پژوهشگاه و موسسه تحقیقات خاک و آب برای پیشبرد اهداف بیوتکنولوژی کشاورزی
رئیـس موسسـه تحقیقـات خـاک و آب بـه همراه
جمعی از مسـئوالن این موسسـه ،صبح سـه شـنبه،

 21آذرمـاه از پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی

بازدیـد کـرد .در جلسـه مشـترک بین این موسسـه
و اعضـای هیـات علمـی پژوهشـگاه بـر تعامـل و
همکاریهـای مشـترک خصوصا در زمینه اسـتفاده

از فناوریهـای بیوتکنولـوژی و نانوتکنولـوژی در
آب و خـاک از جمله کودهای زیسـتی تاکید شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه ،در ایـن

بازدیـد دکتـر کامبیـز بـازرگان ،رئیـس موسسـه
تحقیقـات خـاک و آّب ،بـه همـراه دکتـر کریـم
شـهبازی ،رئیـس بخـش آزمایشـگاهها و دکتـر

محمـد حسـین داوودی ،رئیس دفتر ثبـت و کنترل
کیفـی مـواد کـودی ایـن موسسـه ،طـی بازدیـد

از بخشهـای مختلـف تحقیقاتـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی

موضـوع کودهـای زیسـتی بـا توجـه بـه واردات باالیـی کـه در ایـن زمینـه

تجاریسـازی پژوهشـگاه آشـنا شـدند.

بین پژوهشـگاه و موسسـه قـرار گیرد .به گفتـه وی ،سـرمایهگذاری و تولید

بـا دسـتاوردها ،محصـوالت و فناوریهـای تجـاری شـده و در حـال

صـورت می گیـرد ،یکی از موضوعاتی اسـت کـه میتواند محـور تعامالت

بـر اسـاس اظهـارات مسـئوالن موسسـه تحقیقـات خـاک و آب ،ماندگاری

محصـول در حـوزه کودهـای زیسـتی مـی تواند علاوه بر کاهـش واردات،

بیوتکنولـوژی درخصـوص افزایـش مانـدگاری کودهـا و نیز انـواع قارچها،

بـا محققـان موسسـه تحقیقـات آب و خـاک بـرای مطالعات امکان سـنجی

کودهـای داخلـی کشـور محدود اسـت از این رو ،اسـتفاده از پیشـرفتهای
بسـیار حایـز اهمیـت اسـت .بنابرایـن در دنیـا نیز اسـتفاده از ترکیبـات آلی،

بـه جـای ترکیبـات شـیمیایی در حوزه کشـاورزی مدنظر قرار گرفته اسـت.
بـر ایـن اسـاس ،در زمینـه ثبـت کودهـای زیسـتی ،تـا کنـون ،حـدود 50
کـود زیسـتی ثبـت توسـط موسسـه تحقیقـات خـاک و آب ثبـت شـده و
تولیدکننـدگان ایـن کودهـا ،تنهـا چند شـرکت محدود هسـتند.

بـه ایجاد اشـتغال بینجامـد .آزادی بر تداوم جلسـات و همکاریهای بیشـتر
پروژههـا و اسـتفاده از پتانسـیلهای شـرکتهای خصوصـی تاکیـد کرد.

سـایر اعضـای هیـات علمی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی نیز در این

جلسـه ضمن تشـریح دسـتاوردهای پژوهشـگاه خصوصا در زمینه کودهای
زیسـتی و قـارچ تریکودرمـا ،خواسـتار همکاریهـای مسـتمر ،نظاممنـد و

فناورانـه بـه ویـژه در حـوزه نانوکودهـا و تجاریسـازی آنهـا بـا همـکاری

در ایـن جلسـه ،دکتـر خوشخلقسـیما رئیـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی

موسسـه تحقیقـات خاک و آب شـدند.

آب و خاک ،خواسـتار تشـکیل کمیتهای برای پیشـبرد اهداف و سیاستهای

پیشـنهاد پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی برای تشـکیل کمیته مشـترک

کشـاورزی بـا تاکید بر لـزوم همکاری بین پژوهشـگاه و موسسـه تحقیقات
تعییـن شـده از سـوی سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و

تحقـق چشـمانداز آینده کشـاورزی در ایران شـد.

دکتـر بـازرگان ،رئیس موسسـه تحقیقـات آب و خاک نیز ضمن اسـتقبال از

جهـت اجـرای پروژههـا و تعاملات گسـترده تـر در آینـده ،خواسـتار
آسیبشناسـی شـیوه تعاملات مراکـز تحقیقاتـی خصوصـا در حـوزه

همچنین دکتر حسـینی سـالکده ،معاون پژوهشـی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی

بیوتکنولـوژی کشـاورزی شـد.

پژوهشـگاه برای نیازسـنجی دسـتاوردها و محصوالت کشـاورزی خصوصا

کشاورزی و تحت عنوان بنگاه مستقل آبیاری تاسیس شد .این مؤسسه

کشـاورزی در ایـن جلسـه بـر تشـکیل کمیتـه مشـترک بیـن موسسـه و

نانـو کـه بـازار مناسـبی را در پـی داشـته باشـد ،تاکیـد کرد.
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دکتـر پژمـان آزادی ،قائممقـام فنـاوری پژوهشـگاه نیز اظهار داشـت:

گفتنی است موسسه تحقیقات خاک و آب در سال  1331زیر نظر وزارت

هم اکنون با هفت بخش تخصصی تحقیقاتی در ستاد موسسه و  33بخش
تحقیقات خاک و آب در استانها به فعالیت خود ادامه میدهد
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اجرای پروژه تحقیقاتی مشترک بین
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و شرکت لندگرین در آینده نزدیک
قائ م مقام فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از اجرای پروژه تحقیقاتی

آغاز میکنیم.

خبر داد و گفت :این شرکت که در حوزه انواع محصوالت کودهای نانو

روسیه است که به دلیل حمایتهای کشور تایوان از محصوالت مربوط

مشترک بین پژوهشگاه و شرکت لندگرین روسیه در حوزه کودهای نانو
فعالیت میکند ،با ورود به بازارهای ایران ،عالقهمند به همکاری با پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی است.

دکتر پژمان آزادی در گفتگو با روابط عمومی پژوهشگاه با اشاره به بازدید

آزادی با بیان اینکه رئیس شرکت لندگرین ،الکساندر براسالوسکی ،اهل

به کودهای نانو ،در این کشور فعالیت میکند ،خاطرنشان کرد :لندگرین تا
کنون در بازارهای ایران ورود نکرده اما با حضور در نمایشگاه اخیر نانو در
تهران ،عالقهمند به همکاری با ایران و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

شده است.

وی درخصوص تداوم سایر همکاریها با این شرکت در آینده گفت :ما می
توانیم در زمینه واردات فناوریهای نو با این شرکت کار کنیم و پژوهشگاه

و شرکتهای داخلی را به آن متصل نماییم .محصول آنها اولین مجوزهای
تایوان را اخذ کرده و در تالش برای ورود محصوالتشان به سایر کشورها

نیز هستند.

قائم مقام فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی درخصوص دلیل

همکاری این شرکت با ایران اظهار داشت :این شرکت ،کشور ما را با توجه

به وسعت کشاورزی و پتانسیلهای موجود در این زمینه ،بازار خوبی برای
محصوالت خود میداند .همچنین شرکت لندگرین عالقهمندی خود را برای
تولید کودهایی که بتواند در شرایط استرسهای محیطی به گیاه کمک کند و
رشد بیشتری داشته باشد ،ابراز کرده است.

گفتنی است در جلسه مذاکره بین پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با

رئیس شرکت لندگرین روسیه از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در تاریخ

شرکت لندگرین که در محل پژوهشگاه برگزار شد ،عالوه بر دکتر آزادی،

تایوان فعالیت می کند ،در حوزه کودهای نانو ،تولیدات خوبی داشته و در

هیات علمی پژوهشگاه نیز حضور داشتند و درخصوص همکاریهای متقابل

 ۱۸مهرماه  ،۹۶اظهار داشت :این شرکت روسی که در شهر تایپه پایتخت
حال توسعه محصوالت خود است.

وی با بیان اینکه مذاکرات انجام شده بیانگر این است که محصوالت

قائممقام فناوری پژوهشگاه ،دکتر لیال مامنی و دکتر الهه معتمدی از اعضای

بین طرفین ،گفتگو و تبادل نظر کردند.

این شرکت در حوزه کودهای نانو ،کاربردی و در افزایش کمی و
کیفی محصول و فاکتورهای رشدی گیاه بسیار اثرگذار است ،تصریح

کرد :بر همین اساس ،مقرر شد یک پروژه تحقیقاتی مشترک بین

پژوهشگاه و شرکت روسی لندگرین اجرا نماییم که در آن طرفین بر
روی تولید محصول ،سرمایه گذاری کنند و تجاریسازی نیز به طور

مشترک انجام و محصولی که از این تحقیقات به دست می آید با نام
تجاری این شرکت ،وارد بازار شود.

قائممقام فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی افزود :توافقات

اولیه برای اجرای این پروژه انجام شده و به زودی پروپوزال مشترکی
تدوین خواهد شد و پس از امضای آن با حضور طرفین در ایران،

و دریافت بودجه از شرکت لندگرین ،کار تحقیقاتی را در این حوزه
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انعقاد تفاهم نامه تجاری سازی محصوالت کشاورزی
بین پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و لیدکو در آینده نزدیک
با برگزاری جلسه مشترک بین پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و لیدکو

و حرکت در مسیر فناوری و صنایع هایتک ( )High -Techدر کشور کمک

 96و تشریح پتانسیلهای طرفین در حوزههای مختلف بیوتکنولوژی ،تفاهم نامه

در این جلسه ،همچنین دکتر خوشخلقسیما ،رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،در این جلسه که دکتر خوشخلقسیما

کشاورزی و هلدینگ لیدکو ،بر اجرای پروژههای مشترک در زمینه صنایع

دکتر آزادی قائممقام فناوری ،دکتر شریعتپناهی رئیس بخش کشت بافت و

گیاهان جایگزین ،سالیکورنیا ،بذور هیبرید و برخی دستاوردها و فناوریهای

(گروه شرکتهای گسترش صنعت علوم زیستی) در روز چهارشنبه 29 ،آذرماه
همکاری بین پژوهشگاه و شرکت مذکور در آینده نزدیک منعقد خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکتر حسینی سالکده معاون پژوهشی،
سلول ،دکتر حجازی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی (تبریز)

و دکتر قنبری از طرف پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و دکتر اسالمپناه

به همراه جمعی از مسئوالن این شرکت حضور داشتند ،حوزههای مختلف
همکاری بین پژوهشگاه و هلدینگ لیدکو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گفتوگو با روابط عمومی پژوهشگاه
در همین رابطه اسالم پناه ،مدیرعامل لیدکو در 
درخصوص جلسه مذکور اظهار داشت :مجموعه لیدکو و شرکا از مجموعههای

بیوتکنولوژی باسابقه و معتبر کشور است که سالها در مرز دانش ،فعالیت اقتصادی
انجام داده است و امروز با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،تفاهمنامهها و

مباحث تحقیقاتی علمی در جریان کار ،تصمیم گیری شد و امیدواریم به میمنت
هفته پژوهش ،دستورکار جلسه را به نتیجه و طرح قابل تجاری برسانیم.

میکند تا از وضع موجود به وضعیت بهتر نائل شویم.

کشاورزی ،ضمن تاکید بر همکاری مشترک بین پژوهشگاه بیوتکنولوژی
تبدیلی از جمله شیر پروبیوتیک با قابلیت کاهش کلسترول ،کشت بافت،

دیگر تاکید کرد.

وی همچنین خواستار تشکیل صندوق مشترک پژوهشگاه با لیدکو به عنوان
یک شرکت شتاب دهنده کشاورزی شد .سایر اعضای حاضر در این جلسه نیز

با ارائه دیدگاههای خود ،به امکان تجاریسازی پروژههای جدید در حوزههای
مختلف بیوتکنولوژی کشاورزی در تعامل پژوهشگاه و لیدکو اشاره کردند.

گفتنی است شرکت گسترش صنعت علوم زیستی (لیدکو) به عنوان یکی از

شرکتهای مادر تخصصی و پل ارتباطی بین پژوهشگران و فناوران با بخش صنعت
کشور ،با سهم شراکتی بین «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» و «صندوق

حمایت و بازنشستگی آینده ساز» و «شرکت سرمایهگذاری گروه صنعتی رنا» در
راستای حمایت از صنایع کوچک و متوسط ( )SMEsدر سال  ۱۳۸۱ایجاد شد.

وی گفت :موضوعات حداقل در شش محور در قالب تمایالت طرفین،

لیدکو تا کنون نسبت به سرمایهگذاری و تاسیس شرکتهایی در صنایع

تجاری مورد اتفاقنظر قرار گرفت.

همانندساز بافت کیش ،شرکت گامتک تبریز ،شرکت صنایع زیستفناوری

هم در حوزههای مطالعاتی و تحقیقاتی و هم در حوزه فناوری و طرحهای

مرتبط با علوم زیستی از جمله شرکت فناوری بنیاختههای رویان ،شرکت

مدیرعامل لیدکو با بیان اینکه فکر میکنم در کمترین مدت زمان به نتیجه

کارا و شرکت فرآوردههای زیستی روناک اقدام کرده است .این شرکتها

اقتصاد مقاومتی در اولویت نخست قرار دارد ،تصریح کرد :براساس پیش

شده است .عالوه بر این لیدکو به منظور شناسایی طرحهای برتر جهت

خواهیم رسید چرا که برای ما ارزش افزوده ،کارایی و حرکت در مسیر
بینی خانم دکتر خوشخلقسیما ،ریاست پژوهشگاه ،طی  10روز آینده ،نتایج
اولیه این جلسه را در قالب تفاهمنامه مشترک مشاهده خواهیم کرد.

اسالم پناه با بیان اینکه بدون حمایت دولت ،کشاورزی در ایران ،اقتصادی

نیست ،خاطرنشان کرد :لیدکو آمادگی دارد در سال «اقتصاد مقاومتی ،تولید
و اشتغال» به صورت عملیاتی وارد اقدام جدی در حوزه تجاریسازی

محصوالت کشاورزی شود و ما به این موضوع ،خوشبین هستیم و
انشااهلل نتایج آن را تا پایان سال مشاهده خواهیم کرد.

به گفته وی ،طبق توافق این جلسه ،از طرف لیدکو ،سرکار خانم مهندس
دهقان و از طرف پژوهشگاه ،آقای دکتر آزادی موضوع را تا حصول نتیجه

پیگیری خواهند کرد و البته بنده نیز به طور جدی آن را دنبال خواهم کرد.
مدیرعامل لیدکو با اشاره به اینکه نیاز امروز کشور ،مدیریت جهادی
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است ،تصریح کرد :انس بین مراکز تحقیقاتی و جریان اقتصادی

با مشارکت مستقیم بخش خصوصی که غالبا دارای سهم عمده هستند ،اجرا
سرمایهگذاری ،بیش از یکصد گزارش امکان سنجی و طرح توجیهی در
حوزه علوم زیستی بهویژه بیوتکنولوژی انجام داده است .لیدکو تنها شرکت
هلدینگ در زمینه زیست فناوری در کشور است.
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پاییز؛ فصل بازدیدهای دانشجویی و دانشآموزی
از دستاوردهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

بازدیدهای دانشآموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه و نیز دانشجویان دانشگاهها

در این بازدید ،اقدامات و فعالیتهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

در رشته های مرتبط با کشاورزی و بیوتکنولوژی از پژوهشگاه بیوتکنولوژی

خصوصا در بخشهای بیوتکنولوژی میکروبی ،فیزیولوژی مولکولی و مهندسی

ایجاد پل ارتباطی بین مدارس و دانشگاهها با پژوهشگاه و نتایج حاصل

گروه صنایع غذایی دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه تهران تشریح شد.

کشاورزی ،یکی از خدمات پژوهشگاه به این بازدیدکنندگان در راستای
از تحقیقات انجامشده و تاثیر آن بر اشتغالزایی ،کاهش واردات و افزایش
تولیدات ،و در نهایت ایجاد امیدواری در وجود محققان آینده کشور است.

ژنتیک ،از سوی اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشگاه برای دانشجویان

در این بازدید که بیشتر با هدف آشنایی دانشجویان با پالسمای سرد و

کاربردهای آن در صنایع غذایی صورت گرفت ،دکتر مریم هاشمی ،رئیس

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،در طول پاییز سال جاری ،بازدیدهای

بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی درباره

کشاورزی صورت گرفت که در این گزارش خالصهای از آنها مرور شده

و صنایع غذایی توضیح داد .در ادامه این بازدید ،مهندس وحید همتی ،از

مختلفی از سوی مدارس و دانشگاههای کشور از پژوهشگاه بیوتکنولوژی
است .همچنین برگزاری «روز درهای باز» در هفته پژوهش از دیگر اتفاقات

ویژه در آذرماه سال جاری بود که طی آن ،در پژوهشگاه بر روی عموم
عالقهمندان باز شد تا از دستاوردها و محصوالت پژوهشگاه بازدید نمایند.

• آشنایی دانشجویان دانشگاه تهران با کاربرد پالسمای سرد

پالسما ،دستگاه پالسمای سرد و اهمیت آن در صنایع کشاورزی ،دامپروری
کارشناسان پژوهشگاه درباره پالسمای سرد و نحوه کارکرد این دستگاه برای

دانشجویان دانشکده مهندسی و فناوری تهران توضیحات مبسوطی ارائه کرد.

سپس دانشجویان با بازدید از بخش فیزیولوژی مولکولی ،با ریزجلبکها
و استخراج رنگدانهها از آنها آشنا شدند .در این بخش فرزانه فکرت از

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه تهران،

دانشجویان مقطع دکتری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،ضمن تشریح

بیوتکنولوژی کشاورزی ،با دستاوردها و محصوالت پژوهشگاه خصوصا

بود .در ادامه ،دانشجویان در بخش مهندسی ژنتیک حضور یافتند و دکتر

عصر یکشنبه 21 ،آبان ماه  96با بازدید از بخشهای مختلف پژوهشگاه
کاربرد پالسمای سرد در کشاورزی و صنایع غذایی آشنا شدند.

دستاوردها و تحقیقات انجامشده ،پاسخگوی پرسشهای دانشجویان

مطهره محسنپور ،دبیر کمیته انتقال ژن پژوهشگاه ،اهمیت مهندسی
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ژنتیک در صنایع غذایی از جمله محصوالت تراریخته را تشریح کرد و به

بازدیدها گنجینه ذخیره شده در ذهن آنهاست.

بازدید ،کلیپ تبلیغاتی کوتاه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی را در سالن

پیشرفتهای مراکز تحقیقاتی مانند پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،امید

سواالت دانشجویان در این زمینه پاسخ داد .همچنین دانشجویان در این
آمفیتئاتر مشاهده کردند و با دستاوردها و محصوالت تجاریشده و در حال
تجاریسازی پژوهشگاه آشنا شدند.

وی افزود :نکته مهم دیگر اینکه دانشجویان با مشاهده دستاوردها و

و انگیزه بیشتری به آینده و کاربردی کردن دانش در کشور پیدا میکنند.

لبافی همچنین درباره ارتقای پژوهشکده به پژوهشگاه خاطرنشان کرد :این

در همین رابطه ،دکتر محسن لبافی ،عضو هیات علمی و مدیرگروه علوم

اتفاق ،با توجه به دستاوردها و موفقیت هایی که پژوهشکده داشته ،بسیار

روابط عمومی پژوهشگاه درباره بازدید دانشجویان از پژوهشگاه و آشنایی

در این رابطه ،نکته حایز اهمیت این است که مراکز تحقیقاتی کشور بتوانند

و صنایع غذایی دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه تهران در گفتوگو با

آنها با پالسمای سرد اظهار داشت :یکی از فناوریهای نوین در صنایع
غذایی پالسمای سرد است که با توجه به اینکه پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی ،این دستگاه و تجهیزات الزم را در اختیار دارد ،دانشجویان برای
آشنایی بیشتر با این فناوری در پژوهشگاه حضور پیدا کردند.

مثبت است و همین امر موجب شده پژوهشکده به پژوهشگاه تبدیل شود.
به صورت یک مجموعه و لینک شده با یکدیگر کار کنند زیرا امکانات و
تواناییها به صورت فردی محدود است و همافزایی مجموعهها در تسهیل،

تسریع و کیفیت بخشی فعالیتها موثرتر و اقتصادیتر است.

• بازدید دانشآموزان دبیرستان فاطمهالزهرا :تاکید بر نقش محصوالت

وی افزود :آشنایی دانشجویان با تکنولوژیهای جدید در عرصه صنایع غذایی،

تراریخته در کتاب درسی متوسطه

هر روز در صنایع غذایی مطرح میشود .لبافی گفت :عالوه بر پالسمای سرد،

به اینکه کتاب «انسان و محیط زیست» ،از سال تحصیلی جاری به مقطع

افق دید آنها را بازتر می کند خصوصا اینکه دستگاهها و تجهیزات پیشرفتهتری،
موضوع استخراج رنگدانه از جلبکها و نقش دارویی آنها و کاربردشان در
صنایع غذایی برای دانشجویان در حوزه صنایع غذایی بسیار مهم و قابل توجه
بود .دانشجویان متوجه شدند جلبکی که می تواند در باتالقها و رودخانهها
و ...حضور داشته باشد ،منبع غنی و شفابخشی در صنایع غذایی نیز هست.

یکی از دبیران دروس «زیستشناسی» و «انسان و محیط زیست» با اشاره

متوسطه وارد شده است ،گفت :در این کتاب به نقش محصوالت تراریخته
در سالمت انسان ،محیط زیست و مواد غذایی اشاره شده و از این رو،
آشنایی دانشآموزان قبل از ورود به دانشگاه با این مباحث و کاربردهای آن

بسیار حایز اهمیت و تاثیرگذار است.

عضو هیات علمی پردیس کشاورزی کرج درباره اهمیت بازدیدها برای

خانم سمیعی ،سرگروه زیستشناسی ناحیه  3کرج و دبیر دبیرستان نمونه

میدهد و از سوی دیگر ،تعامل بین دانشگاهها و موسسات پژوهشی و

همراه جمعی از دانشآموزان این دبیرستان صورت گرفت ،اظهار داشت:

دانشجویان تصریح کرد :از یکسو ،بازدیدها افق دید دانشجویان را تغییر
همافزایی آنها موجب ارتقای آگاهی دانشجویان میشود .همچنین از آنجا

که در آینده ،دانشجویان وارد کارهای تحقیقاتی و مدیریتی میشوند این

دولتی فاطمهالزهرا در بازدید از پژوهشگاه که چهارشنبه ،اول آذرماه  96به

علیرغم فعالیتهای گسترده موسسات و مراکز تحقیقاتی معتبری مانند
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،اطالعات دانشآموزان ما در حوزه
تراریخته و فناوریهای زیست محیطی محدود است

و با این بازدیدها ،باید شناخت دانشآموزان را در

این زمینه گسترش دهیم.

وی درباره اهداف این بازدید اظهار داشت :هدف این

بازدید ،آشنایی بیشتر و ارتقای درک دانشآموزان پایه
یازدهم رشته ریاضی این دبیرستان از دروس «زیست

شناسی» و «انسان و محیط زیست» است.

سمیعی خاطرنشان کرد :قبال در کتاب سال آخر
متوسطه مبحث مهندسی ژنتیک ،و موضوع

PCR

مطرح و در حد بسیار مختصر ،این موضوعات با
عنوان «تفنگ ژنی» ارائه شده بود.

دبیر دروس «زیستشناسی» و «انسان و محیط

زیست» با اشاره به اینکه تدریس زیستشناسی
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محوری سوق یافته ،اظهار داشت :با توجه به این موضوع ،این بازدیدها ،افق

کشاورزی ،با دستاوردها و محصوالت پژوهشگاه شدند.

طور ملموس برخورد کنند؛ ضمن اینکه آزمایشگاهها در حوزه زیستشناسی

بهارستان استان البرز ،به همراه خانم رمضانی مدیر مجتمع آموزشی ،خانم

دید دانشآموزان را گسترش میدهد و به آنها کمک میکند تا با مسایل به

جزء الینفک آگاهی دانشآموزان است.

سرگروه زیستشناسی ناحیه  3کرج افزود :اگر ارتباط بین مراکز تحقیقاتی و

در این بازدید که دانشآموزان پایه نهم (متوسطه اول) دبیرستان دخترانه

بلیانی دبیرعلوم و خانم یزدان بخت مربی پرورشی حضور داشتند ،در ابتدا

دکتر غالمرضا صالحیجوزانی ،عضو هیات علمی و مدیر فناوری اطالعات

مدارس پررنگتر شود ،انگیزه دانشآموزان برای تحصیل بسیار بیشتر خواهد

و انتشارات پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،بعد از نمایش فیلم تبلیغاتی

بر اساس این گزارش ،دانشآموزان دبیرستان نمونه دولتی فاطمهالزهرا به همراه

نانوتکنولوژی ،توضیحات مختصری برای دانشآموزان ارائه کرد.

شد و در تغییر نگرش آنها ،موثرتر خواهد بود.

جمعی از دانشآموزان این مدرسه ،با بازدید از بخشهای مختلف پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی از

جمله انتقال ژن ،بیوتکنولوژی
میکروبی،

کشت

بافت،

نانوتکنولوژی کشاورزی و
فیزیولوژی مولکولی ،با اقدامات،
فناوریهای

دستاوردها،

تجاریشده و در حال تجاری

و محصوالت پژوهشگاه آشنا
شدند.

در ابتدای این بازدید ،بعد از

تماشای کلیپ دستاوردهای

پژوهشگاه،

دکتر

مطهره

محسنپور ،دبیر کمیته انتقال ژن

درباره فعالیتها و دستاوردهای

بخش مهندسی ژنتیک از جمله
محصوالت تراریخته برای
دانش آموزان توضیحاتی ارائه

کرد .سپس مهندس وحید همتی

در سالن آمفیتئاتر پژوهشگاه ،درباره تعریف و اهمیت بیوتکنولوژی و
صالحی با اشاره به اینکه شما دانشآموزان با حضور در این پژوهشگاه،
دیدگاه تان نسبت به علم ،تغییر

خواهد کرد ،گفت :اگرچه قبال
در موضوعات انشا« ،علم بهتر

است یا ثروت؟» مطرح می شد

و معموال پاسخ آن ،علم بود اما

امروزه علم و دانشی که به ثروت
منجر نشود ،ارزشمند نیست.
وی
و

افزود:

با

توانمندیهایی

دانشآموزان

پتانسیلها

وجود

که

در

دارد،

محققان و دانشمندان آینده این

مرز و بوم شما هستید و اگر

خوب فکر کنید و خوب درس
بخوانید ،میتوانید فناوریهایی

ایجاد کنید که برای خودتان،

خانواده و حتی نزدیکان شما
اشتغال ایجاد کند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه

از کارشناسان بخش نانوتکنولوژی میکروبی و خانم عروجلو از کارشناسان

بیوتکنولوژی کشاورزی سپس از دانشآموزان خواست تا میزان آشنایی خود

دبیرستان فاطمه الزهرا تشریح کردند .در ادامه دکتر لیال مامنی ،رئیس بخش

این زمینه ،نکات مختصری را اشاره کردند و در ادامه صالحی اظهار داشت:

آزمایشگاه کشت بافت و سلول ،فعالیت های این دو بخش را برای دانشآموزان

نانوتکنولوژی کشاورزی ،دکتر پریسا کوباز عضو هیات علمی پژوهشگاه در
بخش فیزیولوژی مولکولی و فرزانه فکرت دانشجوی دکتری در این بخش
علمی ،به تشریح دستاوردها و فعالیتهای پژوهشگاه در بخشهای تحقیقاتی

مذکور پرداختند.

را با بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی اعالم نمایند که تعدادی از دانشآموزان در

بیوتکنولوژی به مفهوم تولید محصوالت و فرآوردههای زیستی از موجودات

زنده همچون گیاه ،جانوران و میکروبهاست .در این رابطه بیش از  95درصد
میکروبها برای سالمتی مفیدند ،هرچند در اطراف ما ،بیشتر میکروبهای

مضر وجود دارند .در دنیا بیشتر صنایع موجود در بیوتکنولوژی مانند تولید

• بازدید دانشآموزان دبیرستان بهارستان :اهمیت بیوتکنولوژی در آینده

آنزیمها ،تولید داروها و ...از طریق میکروبهاست .همچنین اصالح ژنتیکی

دانشآموزان متوسطه یک مجتمع آموزشی غیردولتی ،صبح یکشنبه19 ،

وی بــا بیــان اینکــه بیوتکنولــوژی ،علــم اســتفاده از موجــودات زنــده و یــا

انتخاب رشته دانشآموزان

آذرماه  ،96با بازدید از بخشهای مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی

گیاهان در حوزه بیوتکنولوژی تعریف میشود.

فرایندهــای بیوشــیمیایی موجــود در موجــودات زنــده بــرای تولیــد
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فرآوردههــای بــاارزش اســت ،تصریــح کــرد 30 :درصــد شــرکتها و

اهداف حضور و بازدید از پژوهشگاه بوده است.

صالحی با اشاره به مفهوم نانوتکنولوژی خاطرنشان کرد :یک میلیاردم یک

دانشجویان در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به واسطه آزمایشگاهها،

نانومتریک نامیده میشود که این ذرات ،خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

از سوی دیگر آشنایی با دستاوردهای پژوهشگاه میتواند منجر به ارائه

کارخانجــات دنیــا ،از بیوتکنولــوژی اســتفاده میکننــد.

متر را نانومتر میگویند و علمی که ذرات را در ابعاد نانومتر بررسی میکند،
جدید پیدا میکنند .مثال در حال حاضر نقره را به شکل نانوذرات در میآورند

برای اینکه میکروبها و آفات مضر را از بین ببرند که این مثالی برای تشریح
مفهوم نانوتکنولوژی است.

به گفته خانم تکلو ،از آنجا که دانشگاه بیشتر جنبه آموزشی دارد ،حضور
امکانات و تجهیزاتی که در حوزههای تحقیقاتی داراست ،بسیار موثر است.
ایدههای جدید ،پایان نامههای مشترک و نظایر آن شود.

وی با اشاره اینکه آموزش و پژوهش وقتی در کنار یکدیگر باشند ،نتیجه

بهتری حاصل خواهد شد ،گفت :تولید داروهایی در ابعاد نانو که ممکن

بعد از اظهارات صالحی درباره فعالیتها و اقدامات پژوهشگاه بیوتکنولوژی

است بسیاری از بیماریها و آفات را در گیاهان و جانوران بهبود دهد و یا

سلول ،مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی ،نانوتکنولوژی کشاورزی و بیوتکنولوژی

کاربردهایی است که نانوتکنولوژی کشاورزی داراست.

کشاورزی ،دانشآموزان از بخشهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی کشت بافت و

میکروبی ،بازدید و کارشناسان هر بخش ،توضیحات الزم را به آنها ارائه کردند.

در همین رابطه ،خانم رمضانی ،مدیر مجتمع آموزشی دخترانه بهارستان استان
البرز ،در گفتگو با روابط عمومی پژوهشگاه اظهار داشت :با توجه به اینکه
دانشآموزان در پایه نهم انتخاب رشته دارند ،و رشتههای تحصیلی خود را

تولید نانوذرات که در محصوالت مختلف استفاده میشود ،تنها بخشی از
•

بازدید دانش آموزان متوسطه مصطفی خمینی :آشنایی کاربردی با

بیوتکنولوژی ،پل ارتباطی تئوری و عمل

علیرغم اتمام هفته پژوهش ،بازدید از دستاوردها و محصوالت پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی همچنان ادامه یافت .جمعی از دانشآموزان متوسطه

در این پایه انتخاب می کنند ،آشنایی با موسسات و مراکز تححقیقاتی مانند

مدرسه نمونه دولتی مصطفی خمینی کرج ،صبح سه شنبه 28 ،آذرماه  96با

رشتههای تجربی فقط پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی وجود دارد در

در این بازدید که با حضور معاون مدرسه ،دبیر زیستشناسی و دانشآموزان

بیوتکنولوژی کشاورزی بسیار مهم است چراکه دانشآموزان فکر میکنند در
حالی که ژنتیک و بیوتکنولوژی از رشتههای حایز اهمیت است.

حضور در پژوهشگاه از برخی بخشهای تحقیقاتی بازدید کردند.

مدرسه مصطفی خمینی کرج برگزار شد ،دانشآموزان با حضور در آزمایشگاههای

وی افزود :از آنجا که آموزش عملی تاثیر بیشتری بر روی دانشآموزان می

بخش فیزیولوژی مولکولی ،کشت بافت و سلول و بیوتکنولوژی میکروبی ،با

از طریق رایزنی با مراکز تحقیقاتی ،دانش آموزان را به صورت کاربردی با

بخشهای مذکور ،توضیحات الزم را برای بازدیدکنندگان تشریح کردند.

گذارد ،ما تالش کردیم در دروسی که جنبه عملی دارد مانند درس علوم،
موضوعات درسی آشنا کنیم.

دستاوردها و محصوالت این بخشهای تحقیقاتی آشنا شدند و کارشناسان

دبیر زیستشناسی و سرپرست گروه بازدیدکننده از پژوهشگاه گفت :این بازدید

رمضانی گفت :ما در مدرسه ،کالسهای ایدهپردازی و خالقیت داریم و

برای دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی به منظور درک بهتر درس زیستشناسی

ارسال میکنیم .در همین رابطه ،چندی پیش یکی از دانشآموزان ما طرحی

جاندارانی که تحت تغییر ژنتیکی قرار می گیرند ،صورت میگیرد.

دانشآموزان ،طرحهای خود را ارائه میدهند که به جشنواره های مختلف

و آشنایی کاربردی با مبحث بیوتکنولوژی در این درس ،و نیز آگاهی از گیاهان و

را در کشور کرواسی ارائه و مدال طال کسب کرد و سال گذشته نیز در
جشنواره ایران اُپن ،دانش آموزان ما موفق به کسب مدال طال شدند.

دانشآموزان هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی بسیار مهم است .اگر

دانشجویان کارشناسیارشد کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 20 ،آذرماه

تئوری و عملی نباشد ،برای رسیدن به اهداف با مشکل مواجه میشویم.

اقدامات این پژوهشگاه خصوصا در حوزه نانوتکنولوژی کشاورزی آشنا شدند.

تحقیقاتی دروس مدرسه ،به شکلگیری ایدههای جدید در دانشآموزان و

• آشنایی دانشجویان دانشگاه تهران با دستاوردهای نانوتکنولوژی کشاورزی

 96از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید کردند و با دستاوردها و
دکتر لیال مامنی ،رئیس بخش نانوتکنولوژی کشاورزی ،به همراه کارشناسان این

بخش ،توضیحاتی درباره فعالیت ها و اقدامات پژوهشگاه برای دانشجویان مقطع
کارشناسیارشد بیوتکنولوژی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ارائه کردند.

سرپرست دانشجویان دانشگاه تهران نیز در خصوص هدف این بازدید اظهار
داشت :ارتقای آگاهی و آشنایی کاربردی دانشجویان برای درس سیتوژنتیک
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و شناخت بیشتر نسبت به فناوریهای نانوتکنولوژی کشاورزی از

وی اظهار داشت :بازدید از بخشهای تحقیقاتی برای پیشرفت علمی

ارتباطی با مراکز تحقیقاتی وجود نداشته باشد و پل ارتباطی بین مباحث
دبیر دبیرستان مصطفی خمینی افزود :شناخت نیازها و کاربردهای علمی-
آینده آنها برای ورود به دانشگاه کمک میکند.

وی با اشاره به اینکه وجود مراکز تحقیقاتی مختلف در کرج خصوصا

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،زمینه خوبی برای ارتباط بیشتر بین
مدارس و پژوهشگاه ها یا موسسات تحقیقاتی فراهم میکند ،خاطرنشان

کرد :اگر این ارتباطات تداوم یابد ،در بهبود نتایج و متنوعتر شدن تحقیقات

دانشگاهی و پژوهشگاهها نیز موثر خواهد بود.
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سرپرست بازدیدکنندگان مدرسه مصطفی خمینی اظهار امیدواری کرد بستر الزم

همکاری منعقد کردیم که این نوع ارتباطات برای طرفین ،منفعت در پی دارد

کوچک برای تقویت یادگیری تئوریک و خلق ایده در آینده فراهم شود.

نرسیده است.

برای معرفی گروههایی از دانشآموزان به مراکز تحقیقاتی و اجرای پروژههای

اما هنوز ارتباط بین مراکز صنعتی و تولیدی با پژوهشگاه به حد رضایتبخش

• بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد یزد :تعریف پروژه مشترک برای ایجاد

وی افزود :علیرغم تالشهای صورتگرفته ،ارتباط بین پژوهشگاه

دانشجویان کارشناسیارشد دانشگاه آزاد اسالمی یزد ،صبح روز چهارشنبه29 ،

محدود است .همچنین از نظر ارتباط بین دانشگاه و پژوهشگاه ،این بازدیدها

بازدید کردند و دکتر مریم هاشمی و سایر اعضای این بخش تحقیقاتی،

تئوری را می گذرانند و امکانات پژوهشگاه ،کمتر در دانشگاهها موجود است.

ارزش افزوده از ضایعات صنعت غذایی

آذرماه  96از بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

اقدامات و دستاوردهای پژوهشگاه در این حوزه را برای بازدیدکنندگان

تشریح کردند.

بیوتکنولوژی کشاورزی که قادر است معضالت صنعت را حل کند و صنعت،

برای دانشجویان صنایع غذایی مهم است زیرا دانشجویان در دانشگاه دروس
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد با اشاره به اینکه یکی از نتایج این

بازدیدها ،اجرای پروژههای مشترک بین دانشگاه و پژوهشگاه است ،گفت:

دکتر محمد دانشی ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی یزد در گفتگو با

ما در یزد حدود  270واحد فرآوردههای کنجدی داریم که یکسری ضایعات

کارشناسیارشد صنایع غذایی این دانشگاه ،برای آگاهی و بهرهمندی از

قیمت پایین است در حالی که میتوانیم در محیط کشت از ضایعات کنجاله،

روابط عمومی پژوهشگاه درباره هدف این بازدید گفت :حضور دانشجویان

دارند و سهلترین مصرف آنها ،مصرف دام و مصرف صنعتی غیرغذایی با

امکانات ،تجهیزات و تحقیقات بسیار خوب در پژوهشگاه بیوتکنولوژی

ارزش افزوده ایجاد کنیم.

آنها بهتر قابل درک است.

کارشناسی ارشد خود را با همکاری پژوهشگاه گذراندند که در بخش صنایع

کشاورزی ،فرصت مغتنمی است که از این طریق ،درس بیوتکنولوژی برای

دانشی با بیان اینکه در سالهای گذشته ،برخی دانشجویان ،پروژههای

وی اظهار داشت :به نظر اینجانب ،پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی،

غذایی ،هدف ما استفاده از ضایعات صنعت غذاست که متاسفانه یا دور

که با توجه به تحقیقات سالهای اخیر و نتایج آن ،در صدر پژوهشگاههای

پایین عرضه میشود .همه اینها در حالی است که این پتانسیل وجود دارد که

بهترین و مدرنترین مرکز پژوهشی در حوزه بیوتکنولوژی در کشور است
مشابه در سطح کشور است.

دانشی با بیان اینکه حدود  20سال تجربه حضور در حوزه صنعت داشته

است ،تصریح کرد :در همان زمان بین پژوهشگاه و شرکت پگاه ،تفاهمنامه

انداخته میشود و یا محیط زیست را آلوده میکند و یا با قیمتهای بسیار
بتوانیم از ضایعات ارزش افزوده ایجاد کنیم؛ یعنی همان موادی که در حال
حاضر با قیمت باال وارد کشور میکنیم ،میتوانیم در داخل کشور تولید کنیم

و میلیونها دالر صرفهجویی کنیم.

69

ش م ار ه ه

ش تم ٬دی

ما ه ۹ ۶

 ۱ ۳خ ور

شید ی

برگزاری روز «درهای باز» در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی:
روز پیوند دانشگاه و پژوهشگاه
بـه مناسـبت هفتـه پژوهـش ،روز «درهـای بـاز» ( )open dayویـژه بازدیـد

مولکولی ،نانوتکنولوژی کشاورزی ،بیوتکنولوژی میکروبی مهندسی ژنتیک

عالقهمندان حوزه بیوتکنولوژی کشـاورزی از دانشـگاهها و مراکز پژوهشی،

و زیستشناسی سامانهها بازدید کردند و کارشناسان بخشهای تحقیقاتی در

کشـاورزی برگزار شـد.

دادند که موردتوجه ویژه بازدیدکنندگان قرار گرفت.

ظهـر روز دوشـنبه 27 ،دی مـاه  ،96در محـل پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی

آزمایشگاهها ،توضیحات مبسوطی از اقدامات و دستاوردهای پژوهشگاه ارائه

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه ،روز درهـای بـاز دانشـگاهها و

• تعاملها و پژوهشگاه باید افزایش یابد

و مناسـبتهایی نظیـر آن ،معنـا و مفهـوم ویـژهای پیـدا میکنـد .طـی ایـن

از فرصـت ایجادشـده توسـط پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در روز

مراکـز پژوهشـی از جملـه روزهایـی اسـت که خصوصـا در هفتـه پژوهش
روز ،بسـیاری از عالقهمنـدان از جملـه اسـاتید ،دانشآمـوزان ،دانشـجویان،

خانوادههـا و سـایر افـراد میتواننـد بـرای آشـنایی بیشـتر بـا سـاختارهای
پژوهـش و فنـاوری در سـاعات مشـخصی کـه قبلا اطالعرسـانی شـده،

بـدون هماهنگیهـای رسـمی و اداری معمـول ،از یـک مرکـز یـا موسسـه
آموزشـی و پژوهشـی ،امکانـات و دسـتاوردهای آن ،بازدیـد نماینـد.

در همین رابطه رسـولنیا ،سرپرسـت گروه دانشـجویان بازدیدکننـده با تقدیر
درهـای بـاز ( )open dayدر گفتوگـو بـا روابـط عمومـی پژوهشـگاه اظهار

داشـت :ایـن بازدیـد ،فرصـت خوبـی را مهیـا کـرد کـه بـا اقدامات اساسـی،

پـروژه هـای کاربـردی و بـه روز ،و آزمایشـگاه های بسـیار پیشـرفته در حد

آزمایشـگاه های روز دنیا در پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی آشنا شویم.

وی بـا بیـان اینکـه امیدواریم این تعامل و ارتباط بین دانشـگاه و پژوهشـگاه

بـر همیـن اسـاس ،پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی که به طـور معمول

افزایـش یابـد ،تصریـح کـرد :همـکاری بیشـتر در پروژههـای مشـترک و

مقامات و ...برای بازدید از بخشهای تحقیقاتی و دسـتاوردها و محصوالت

در آینـده ،نتیجـه ایـن بازدیدها خواهد بـود و در صورت تعامل بیشـتر ،این

در طی سـال پذیرای بسـیاری از دانشـگاهها ،موسسـات و مراکز پژوهشـی،

خـود اسـت ،دوشـنبه 27 ،آذرمـاه  96در پایـان هفتـه پژوهـش ،روز درهای
بـاز را کـه قبلا طـی فراخـوان اعالم کرده بـود ،به طـور ویژه ،برگـزار کرد.

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران ،به سرپرستی دکتر عبدالرحمن رسولنیا از جمله

بازدیدکنندگان این روز بودند که از بخشهای مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی ،از جمله کشت بافت و سلول ،فیزیولوژی
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کاربردی بین پردیس دانشـگاه تهران و پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی
امـر میتوانـد بـه پیشـرفت علمـی کشـور خصوصـا در حـوزه کشـاورزی

کمـک زیـادی نماید.

ایـن اسـتاد دانشـگاه خاطرنشـان کـرد :در حـال حاضـر شـکاف ارتباطی بین
دانشـگاهها و پژوهشـگاهها از جملـه پردیـس کشـاورزی دانشـگاه تهـران

و پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی زیـاد اسـت هرچنـد فاصلـه فیزیکی
محـدود اسـت .بـرای حـل ایـن معضـل ،ورود مسـئوالن و مدیـران ارشـد

ش ما

ره ه
ش
ت
م
٬
د

یما

ه ۳ ۹۶
۱
خ
و
ر
ش

ید ی

دانشـگاه هـا و مراکـز پژوهشـی و برگـزاری
جلسـه هماندیشـی بیـن مسـئوالن ،بـرای

تدویـن راهکارهای مشـترک و تبادالت علمی
 -تحقیقاتـی ضـروری بـه نظـر میرسـد.

وی افـزود :بسـیاری از دانشـجویانی کـه در

دانشـگاه هـا تحصیـل میکننـد ،در جریـان
نیازهـا و چالشهـای بخـش کشـاورزی قرار

نمـی گیرد چون دانشـگاهها رسـالت خود را
در آمـوزش مـی بیننـد و به بخـش صنعت و
کشـاورزی چنـدان توجهـی نشـان نمیدهند

و ایـن امـر موجـب شـده ایـن شـکاف بیـن
دانشـگاه هـا و مراکز تحقیقاتی بیشـتر شـود.

• طرح کشاورزی هالوفیتمبنا (سالیکورنیا) پروژه بسیار خوبی است

رسولنیا همچنین با اشاره به پروژه هالوفیت مبنا گفت :طرح کشاورزی

هالوفیت مبنا پروژه بسیار خوبی است چون زمینهای ما اکثرا شور است و
آب شور فراوان داریم و از گیاه سالیکورنیا میتوان برای بیابان زدایی استفاده
کرد .سالیکورنیا گیاه مناسبی است زیرا کمتوقع و متحمل به شوری است با

این وجود در حالی که در این پژوهشگاه بر روی این موضوع مهم ،تحقیقات
انجام میشود ،دانشگاههای ما اطالعی از آن ندارند.

وی افـزود :در دنیـا ،موسسـات مختلـف در چنـد شـهر یا حتی چند کشـور

بـا یکدیگـر همـکاری میکننـد و پروژه مشـترک انجـام میدهنـد .در ایران

نیـز بـرای موفقیـت در بخـش کشـاورزی بایـد همـکاری بین دانشـگاهها و
مراکـز تحقیقاتـی خصوصـا پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی و پردیس
کشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه تهـران روز بـه روز ارتقا یابـد و موانع

موجـود در ایـن زمینه مرتفع شـود.

•  10گفتـار از جذابیتهـای پژوهشـگاه در روز «درهای بـاز» از دیدگاه
بازدیدکنندگان

همچنیـن سـایر بازدیدکننـدگان از پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در
روزهـای درهـای بـاز ( )open dayدر پاسـخ بـه این سـوال که کـدام بخش

تحقیقاتـی و دسـتاوردهای پژوهشـگاه بـرای آنها بیشـتر جالب توجـه بوده و

نیـز در خصـوص اینکـه نکات موردنظر یـا آموزههای آنهـا از بازدید چه بوده
اسـت ،بـه موضوعـات قابل توجهی اشـاره کردنـد .اهم نظرات ،پیشـنهادها و

آموزههـای بازدیدکننـدگان در روز درهـای باز ،در زیر فهرسـت شـده اسـت:
 -بخـش ریزجلبـک ها خیلی جذاب بـود چون کار به نتیجه نهایی میرسـید

و ایـن موضـوع کـه تحقیقـات در کشـور مـا بـه نتیجه میرسـد بسـیار برای
دانشـجویان آموزنـده و تاثیرگـذار اسـت چرا کـه بعضا تحقیقات دانشـگاهی

بـه نتیجـه مطلوب نمیرسـد امـا در فضای پژوهشـی این اتفـاق ،رخ میدهد.
 -بسـیار بازدیـد خوبـی بـود و امیـدوارم تـداوم داشـته باشـد و تعامـل بین

دانشـگاه و پژوهشـگاه بیشـتر از این باشـد .همچنین پژوهشـگاه و امکانات
آن در بخشهـای مختلـف بایـد بیشـتر معرفـی و به دیگران شـناخته شـود

خصوصـا بـه دانشـجویانی که در حـوزه بیوتکنولـوژی و رشـتههای مرتبط
تحصیـل میکنند.

 -امکانات ،ایدهها و تجربیات اسـاتید و محققان پژوهشـگاه بسـیار ارزشمند

بـود و البتـه امیدواریـم پروژههایـی کـه در پژوهشـگاه کار میشـود ،بهتر و

بیشـتر معرفی شود.

 اقداماتـی کـه در پژوهشـگاه انجـام می شـود ،جنبه کاربـردی دارد و فقطجنبـه پژوهشـی صرف نـدارد و این موضـوع ،نکته مهمی اسـت.

 -بخـش کشـت بافـت و اتاقکهای رشـد آن و پروتئومیکس بسـیار جالب

بود.

 بخـش تهیـه کمپوسـت و میکروبـی بسـیار خوب بود اما دوسـت داشـتماطالعـات جامعتـری درباره آنها داشـته باشـم کـه امیدوارم ایـن فرصت باز

هم فراهم شـود.

 -همـه بخشهـا خـوب بود اما بخـش مهندسـی ژنتیک خصوصـا اقداماتی

کـه درخصـوص انتقـال ژن انجام میگیـرد ،بسـیار جالب بود.

 -بسـیاری از افـراد خصوصا دانشـجویان اطلاع ندارند که چـه پروژههایی

در ایـن پژوهشـگاه انجـام میشـود بنابرایـن اگر حمایـت از دانشـجویان و

محققـان ایـن حوزه بیشـتر اطالعرسـانی شـود ،اقدام بسـیار مهمی اسـت.

 بحـث جلبکهـا بهتریـن بخشـی بـود کـه بازدیـد کردیم خصوصـا اینکهمتوجـه شـدیم چیزهایـی در طبیعـت وجـود دارد کـه ظاهرا بدون اسـتفاده

اسـت امـا مـی تـوان از آنها اسـتفاده مفیـد کرد.

 -ایـن بازدیـد بـه مـا ایـن آمـوزه را منتقـل میکند کـه چگونـه میتوانیم از

طریـق تحقیقـات علمـی ،تولیـد ثروت داشـته باشـیم و با تولیـدات بومی و
دسـتاوردهای حاصـل از تحقیقـات داخلـی بـه تدریـج از واردات خارجـی

بینیاز شـویم.
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میزگرد تجاریسازی مالکیت فکری با حضور نماینده سازمان جهانی مالکیت فکری در پژوهشگاه برگزار شد

میزگـردی بـا عنـوان «تجـاری سـازی مالکیـت فکری :بـه سـوی ایجاد یک

در پژوهشـگاه :سـازمان ،فراینـد و نیازها» توسـط دکتر پژمـان آزادی« ،مدیریت

آذرمـاه  96بـا حضـور نماینده سـازمان جهانـی مالکیت فکـری و جمعی از

دکتـر محمدرضـا پروین« ،فناوریهای قابل تجاریسـازی پژوهشـگاه» توسـط

نقشـه راه موفق در پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی» ،عصر دوشنبه20 ،
اعضـای هیات علمی پژوهشـگاه برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه ،در راسـتای پـروژه توانمندسـازی
محیـط مالکیت فکـری ( ،)EIEهیاتـی از نمایندگان سـازمان جهانی مالکیت

مالیکت فکری و انتقال فناوری در پژوهشـگاه :سـازمان ،فرایند و نیازها» توسـط
دکتـر پژمـان آزادی ،و موضـوع «چالـش هـا و مشـکالت تجاریسـازی پروژه

تحقیقاتـیmass production of algal biomass for formulation of functional
»cosmetics and pharma supplements

توسـط دکتـر محمدامیـن حجـازی

فکـری (وایپـو) بـا سـفر بـه ایران بـه برگـزاری کارگاههـای آموزشـی اقدام

موردبحـث و تبـادل نظـر قـرار گرفـت و در پایان دکتـر فریزر ،نماینده سـازمان

موسسـات و مراکـز تولیـد دانـش و فنـاوری در ایـران بازدیـد کردنـد .در

گفتنی اسـت سـازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) به دنبال افزایش ظرفیت

کردنـد .همچنیـن ،در کنـار برگـزاری ایـن کارگاههـا ،نماینـدگان وایپـو از

همیـن رابطـه ،دکتـر جان فریـزر نماینده سـازمان جهانی مالکیـت فکری در

پژوهشـگاه حضـور یافـت و در ایـن میزگـرد دربـاره «پروژه توانمندسـازی
محیـط مالکیـت فکـری و عناصـر کلیدی آن» ،سـخنرانی خـود را ارائه کرد.
در ایـن میزگـرد ،علاوه بر سـخنرانی دکتـر جان فریـزر ،موضوعاتـی همچون

«مدیریت پروژه های تحقیقاتی در پژوهشـگاه :سـازمان ،فرایند و نیازها» توسـط
دکتر سیدقاسـم حسینیسـالکده معاون پژوهشی پژوهشـگاه« ،مدیریت فناوری

جهانـی مالکیـت فکری ،جمع بنـدی خـود را از مباحث مطرح شـده ارائه کرد.

کشـورها در توسـعه فناوری ،مدیریت و تجاریسـازی موفق مالکیت فکری
از طریـق ایجـاد یـک نظـام مالکیت فکـری پایـدار و ایجاد یک شـبکه قوی
از ذینفعـان اسـت .محیـط مالکیت فکـری توانمند به معنای داشـتن نظامهای

نـوآوری صحیـح ،ترتیبات سـازمانی مناسـب ،فرآیندهـای کارآمـد و نیروی
انسـانی بـا صالحیـت بـرای تسـهیل فرآیند ایجـاد دانـش ،انتقال فنـاوری و

تبدیـل تحقیقـات به کاالهـا و خدمـات و ورود آنها به بازار اسـت.

فرم اشتراک خبرنامه
نام و نام خانوادگی:

شغل:

میزان وگرایش تحصیلی:

شماره تماس:

خواهشـمند اسـت درصـورت تمایـل بـه دریافـت خبرنامـه پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،مشـخصات خـود را مطابـق بـا ایـن فـرم
به نشانی  newsletter@abrii.ac.irبا درج عبارت " درخواست اشتراک خبرنامه" در قسمت موضوع ( ،)subjectارسال فرمایید.
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در دومین کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل تشریح شد:
اهمیت پدافند غیرعامل و نقش موثر پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی درمقابله با تهدیدات زیستی
دومین کارگاه آموزشی پدافند

دشـمن میشـود.

خوشخلقسیما ،رئیس پژوهشگاه

غیرعامـل دربـاره اهمیـت ایـن

غیرعامل

با

حضور

ایـن متخصـص و مربـی پدافنـد

دکتر

موضـوع در جهـاد کشـاورزی نیـز

بیوتکنولوژی کشاورزی و جمع

گفـت :با توجـه به اینکه در کشـور

کثیری از اعضای هیات علمی،

مـا ،تأمیـن امنیـت غذایـی جـزو

دانشجویان و کارشناسان11 ،

وظایـف جهـاد کشـاورزی اسـت،

آذرماه  96به همت دانشگاه جامع

سلسـله اقداماتـی کـه مجموعههای

امامحسین (ع) در محل پژوهشگاه

مختلـف از جملـه پژوهشـگاه

برگزار شد .نخستین کارگاه

بیوتکنولـوژی کشـاورزی در جهت

آموزشی در این حوزه 30 ،مردادماه

پیشـگیری از ایجـاد مشـکالت

سال جاری برگزار شده بود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی

در خصـوص خدشـه بـه امنیـت

پژوهشـگاه ،در ایـن کارگاه آموزشـی دو مبحـث بـا عنـوان «تهدیـدات و

غذایـی و جلوگیـری از ایجـاد بحـران در این بخـش انجـام میدهند ،نوعی

ارشـد حـوزه  ،ITو «اصـول و مبانـی پدافنـد غیرعامـل» از سـوی مهنـدس

وی شـکاف تکنولوژیـک ،غافلگیـری ،آسـیبپذیری وسـعت سـرزمینی و

فرصتهـای فضـای مجازی» توسـط مهنـدس هومان قاسـمیخواه مشـاور

پدافندغیرعامـل محسـوب میشـود.

محسـن فتحـی مربـی پدافند غیرعامل دانشـگاه جامع امامحسـین ارائه شـد

مشـکل تامیـن پدافنـد عامـل را ضرورتهـای اسـتفاده از پدافنـد غیرعامل

مواجـه شـد و مشـارکت فزاینـده آنهـا را بـه دنبـال داشـت.

ملـی ،محصـوالت کلیـدی ،زیرسـاختهای حمـل و نقل ،جمعیـت مردمی

کـه بـا توجـه بـه کاربـردی بـودن موضوعات ،بـا اسـتقبال فـراوان حاضران
• پدافند غیرعامل ،صلح آمیزترین روش دفاع

برشـمرد و گفـت :بر اسـاس تئـوری پنـج حلقـه واردن ،پنج حلقـه رهبری
و اراده ملـی ،و نیروهـای نظامـی و عملیاتـی جزء حلقههای اسـتراتژیک در

در ایـن کارگاه آموزشـی ،مهندس محسـن فتحـی ،از اصـول و مبانی پدافند

سـاختار قـدرت هسـتند کـه دشـمن با ضربـه زدن بـه آنها در صدد تسـلیم

حسـاس ،مراکـز مهـم و مراکـز قابل حفاظـت از جمله فضاهـای در معرض

• مقابله با تهدیدات زیستی از طریق آشنایی با پدافند غیرعامل

غیرعامـل سـخن گفـت و اظهـار داشـت :مراکـز ثقـل ،مراکز حیاتـی ،مراکز
تهدیـد دشـمن هسـتند که بایـد مدنظر قـرار گیرد.

کـردن سـایر کشورهاسـت کـه باید از آنهـا آگاهی کامل داشـته باشـیم.

در همیـن رابطـه مهنـدس فتحی در گفتوگـو با روابط عمومی پژوهشـگاه

مدرس دانشـگاه جامع امامحسـین با اشـاره به مفهـوم بازدارندگی و اهمیت

بیوتکنولوژی کشـاورزی درباره این کارگاه آموزشـی اظهار داشـت :هدف از

تدابیـری اسـت کـه بـا اسـتفاده از وسـایل روانـی بـه جـای ابـزار فیزیکـی

دولتـی ،اجرایی و غیردولتی در خصوص پدافنـد غیرعامل و دفاع غیرنظامی

آن در حـوزه پدافنـد غیرعامـل خاطرنشـان کـرد :بازدارندگـی بـه مفهـوم

میتـوان از بـروز جنـگ جلوگیـری کـرد.

برگـزاری ایـن کارگاهها ،آشـنایی مدیران ،مسـئوالن و کارکنان دسـتگاههای
بـرای کاهـش آسـیبپذیری و ارتقـای تـابآوری عمومی کشـور در مقابل

فتحـی ،پدافند را به مفهوم مصون سـازی کشـور از تهدیدات دشـمن عنوان

تهدیـدات خصمانـه دشـمن و کاربـرد مقابلـه با ایـن تهدیدات در سـاختار

اقدامات خصمانه دشـمن و جلوگیری از رسـیدن او به اهداف اسـت.

وی اظهار داشـت :در این کارگاه ،شـیوههای پدافند غیرعامل از جمله ایجاد

کـرد و گفـت :دفـاع در مفهـوم کلی ،دفع ،خنثـی کردن و یا کاهـش تأثیرات

مدیریتی سازمانهاسـت.

وی بـا بیـان اینکـه پدافنـد غیرعامـل ،صلحآمیزتریـن روش دفـاع اسـت،

اختلال در شناسـایی ،کسـب اطالعـات و دقت هدفگیری دشـمن شـامل

بـدون اسـتفاده از سلاح و تجهیـزات جنگـی ،نـه تنهـا موجـب کاهـش

کاهـش اهمیت و حساسـیت نقاط هـدف از طریق تفرقـه و پراکندگی و نیز

اظهـار داشـت :پدافنـد غیرعامـل ،مجموعـه اقدامـات و تدابیـری اسـت که

آسـیبپذیری ،کاهـش تلفات انسـانی و کاهش خسـارات شـده بلکه باعث

افزایـش تـابآوری ملـی و ارتقـای پایـداری عمومـی در مقابـل تهدیـدات

اسـتتار ،اختفا ،پوشـش ،فریب و جابجایی ،کنترل خسـارات زیرسـاختها،

کاهـش آسـیبپذیری نقـاط هدف و تأثیر سلاح دشـمن ،همراه بـا مثالها،

تصاویـر و کلیپهای مختلف تشـریح شـد.
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این مربی پدافند غیرعامل دانشگاه جامع امامحسین در پاسخ به سوالی مبنی

موجود در حوزه سـایبری را شـامل تهدیدهای هکرها ،بدافزارها ،جنگهای

تهدیداتی که بسیار با آن مواجه هستیم ،تهدیدات زیستی است و دشمن

جسـتجو ،بازیهـای رایانـهای ،برنامههـای قابل اجرا در تجهیزات هوشـمند

بر اهمیت پدافند غیرعامل در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی افزود :یکی از
سرمایه گذاری بسیاری روی آن کرده است .از آنجا که این پژوهشگاه
فعالیتهایی را انجام میدهد که با سالمت مردم و امنیت غذایی آنها در

ارتباط است ،میتواند ساختاری ایجاد کند که برای بهبود امنیت غذایی و

فرایند دفاع در برابر تهدیدات زیستی ،کارگشا و موثر باشد.

• گسترش فزاینده تهدیدها در فضای مجازی

همچنین هومان قاسـمیخواه ،متخصص و مشـاور ارشـد حوزه  ITو فضای

سـایبری و تهدیـدات نـرم دانسـت و بـه تهدیدهـای ناشـی از موتورهـای
موبایـل و تبلـت و سـایر تهدیدهـای ایـن عرصه اشـاره کرد.

قاسـمیخواه همچنیـن در گفتوگـو بـا روابـط عمومـی پژوهشـگاه

بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا تشـریح مبحـث ارائـه شـده بـرای اعضـای

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی گفـت :علیرغـم سـرعت رشـد
تکنولـوژی ،فرهنگسـازی در ایـن زمینـه متناسـب بـا آن نیسـت و فاصلـه

بیـن رشـد تکنولـوژی و فرهنگسـازی ،بسـیار زیـاد اسـت.

مجـازی در ایـن کارگاه آموزشـی بـا اشـاره به اینکـه فضای مجـازی بر پایه

وی افـزود :در حـال حاضـر سـازمانهای دولتـی ،شـرکت ها و موسسـات،

دسترسـی بـه اینترنـت در دنیـا ارائـه کـرد و اظهـار داشـت :طبق آمار سـال

در خانوادههـا نیـز ایـن مشـکالت وجـود دارد .بـرای همیـن منظـور سـعی

حالـی کـه ایـن آمـار در سـال  ،2000حـدود  414میلیون نفر بوده اسـت.

تشـریح کنیم.

«شـبکه» شـکل میگیـرد و تبـادل اطالعـات در آن برقرار اسـت ،آمـاری از

 ،2016تقریبـا  3.5میلیـارد نفـر در جهان به اینترنت دسترسـی داشـتهاند در

مشاور ارشد فضای مجازی و  ،ITضمن تعریف فضای سایبری ،تاریخچه

آسـیبهای بسـیار زیـادی را از طریـق فضـای مجـازی متحمل میشـوند و

کردیـم فرصتهـا و تهدیدهـای فضـای مجـازی را بـه صـورت دوسـویه

ایـن متخصـص حـوزه  ITدرباره تاثیر این کارگاههای آموزشـی بـرای مقابله

اینترنت در ایران و جهان ،رشد ضریب نفوذ اینترنت در دنیا ،آمار گوشیهای

بـا تهدیـدات فضـای مجازی و اسـتفاده از فرصتهای آن تاکید کرد :انسـان

فزاینده ادامه دارد به گونهای که در حال حاضر تعداد وب سایت های دنیا،

بـه طـور مـداوم در معـرض تهدیـدات فضـای مجـازی هسـتند ،برگـزاری

هوشمند در کشور و کاربران آن گفت :سرعت توسعه وب در دنیا به طور
بیش از  10میلیارد وب سایت است و هر شش ماه تا یک سال ،حجم وب
دو برابر میشود و به همین نسبت ،تهدیدهای فضای مجازی خصوصا در

زمینه صفحات پورنو نیز افزایش مییابد.
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وی فرصـت و تهدیدهـای فضـای مجـازی خصوصـا تهدیدهـای

هرچـه در معـرض آن باشـد بیشـتر از آن تاثیـر میپذیـرد .از آنجا کـه افراد
دورههـای آموزشـی به صورت محدود و هر چند سـال یک بـار ،تاثیر آن را
کاهـش میدهـد اما اگـر این دورههـای آموزشـی در مصادیـق و حالتهای

مختلـف ماننـد سـمینار ،فیلـم ،اردو و ...تـداوم یابد ،و به صـورت کاربردی

کـه خـود افراد بـا آن مواجه شـدهاند ،مطـرح شـود ،تاثیرگـذار خواهد بود.
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مصاحبه پذیرفتهشدگان تکمیل ظرفیت دکتری
در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد
مصاحبـه پذیرفتهشـدگان تکمیـل ظرفیت مقطـع دکتـری پژوهشمحور29 ،
آبـان مـاه  96در محل پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی برگزار شـد.

بـه گزارش روابط عمومی پژوهشـگاه ،با اعلام تکمیل ظرفیت مقطع دکتری
پژوهشمحـور ،مصاحبـه علمـی  -تخصصـی دانشـجویان پذیرفتهشـده در
آزمـون کتبـی ،در قالب سـه کمیتـه بیوانفورماتیـک ،زبان انگلیسـی و علمی

 -تخصصـی در محل پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی برگزار شـد.

ارزیابـی متقاضیـان مقطـع دکتـری پژوهشمحـور پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی از طریق مصاحبه در بخش بیوانفورماتیک توسط دکتر محمدرضا
غفـاری و دکتـر زهراسـادات ُشـبَر و در بخـش زبـان انگلیسـی توسـط دکتر

بابـک ناخـدا انجـام شـد .همچنیـن در بخـش علمـی  -تخصصـی ،دکتـر

جناب آقای دکتر اسدی آبکنار
عضو محترم هیات علمی
پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری (رشت)
ضایعه درگذشت مادر گرامیتان و خاموش شدن شمع نورانی زندگیتان،
ما را اندوهگین ساخت .اینجانب ضمن عرض تسلیت خدمت شما و
خانواده محترم ،از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه ،غفران الهی
و رحمت پروردگار بی همتا در بهشت اعال و برای جنابعالی ،سالمتی
و شکیبایی مسالت دارم .امیدوارم خداوند متعال ،روح پاک ایشان را با
فاطمه زهرا (س) محشور نماید.
نیراعظم خوشخلقسیما
رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

نیراعظـم خوشخلقسـیما رئیس پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی ،دکتر

قاسـم حسینی سـالکده معاون پژوهشـی پژوهشـگاه ،و اعضای هیات علمی

پژوهشـگاه شـامل دکتـر علی اکبر حبشـی ،دکتـر مریم شـهبازی ،دکتر پژمان
آزادی ،دکتر مریم هاشـمی و دکتر حسـن رهنما ،جزء اسـاتید مصاحبهکننده

دکتـری تکمیل ظرفیـت پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی بودند.

الزم بـه ذکـر اسـت پذیرش داوطلبانی کـه تمامی مراحـل ارزیابی تخصصی

(بررسـی سـوابق علمی و ارزیابی تخصصی) را با موفقیت به اتمام برسـانند
و در ردیـف پذیرفتهشـدگان پژوهشـگاه قـرار گیرنـد ،بـه صورت مشـروط

بـوده و پذیـرش نهایـی و قطعـی منوط بـه تاییـد صالحیت عمومـی آنها از
سـوی دبیرخانـه گزینش دانشـجو خواهد بود.
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ارسال کمک های امدادی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
به زلزلهزدگان کرمانشاه

در پی حادثه اندوهناک زمینلرزه استان کرمانشاه ،و جان باختن و مصدومیت
تعدادی از هموطنانمان ،و نیاز به کمک فوری به بازماندگان این حادثه،
کارکنان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،کمکهای نقدی و غیرنقدی
خود را به زلزلهزدگان اهدا کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،پس از حادثه زلزله  7.3ریشتری استان
کرمانشاه که بیش از  430کشته و حدود  10هزار مصدوم برجای گذاشت،
افراد و سازمانهای مختلف ،بر اساس نیازهای اعالم شده از سوی مسئوالن ،به
کمک حادثه دیدگان شتافتند .روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
نیز با اعالم فراخوانی خواستار کمک به حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه شد.
بر اساس این گزارش ،بعد از اعالم این فراخوان ،تمامی کارکنان پژوهشگاه
ضمن ابراز همدردی با خانوادههای داغدار و مصیبتدیده این حادثه
دلخراش ،کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را حضوری و یا در قالب شماره
حساب اعالم شده اهدا کردند .همچنین کارکنان سایر موسسات تحقیقات
کشاورزی کرج نیز به این اقدام انساندوستانه پیوستند.
عالوه بر کمکهای نقدی ،کمکهای غیرنقدی کارکنان پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی به زلزلهزدگان استان کرمانشاه ،شامل انواع مواد
غذایی از جمله کنسرو ،آب معدنی ،بیسکویت ،نان ،خشکبار ،پتو ،لباس
گرم ،اقالم بهداشتی و ..صورت گرفت .برخی دیگر از اعضای پژوهشگاه
اعم از اعضای هیات علمی و کارکنان اداری نیز با اهدای خون ،همدردی
خود را نسبت به مصیبتدیدگان این حادثه ابراز کردند.
این گزارش حاکی است بعد از جمعآوری کمکهای اهدایی و خریداری
وسایل موردنیاز و ضروری زلزلهزدگان ،طی تماس با هاللاحمر استان البرز،
نسبت به ارسال محموله کمکهای امدادی به استان کرمانشاه اقدام شد.
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ضمن تسلیت مجدد به تمامی حادثهدیدگان
زلزله کرمانشاه ،برای تمامی درگذشتگان ،غفران الهی و آمرزش روح ،و
برای بازماندگان آنها خصوصا خانوادههای داغدار این حادثه جانکاه،
75
سالمتی و شکیبایی آرزومند است.

