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سرسبزی صدچندان پژوهشگاه در بهار دانش بنیان ها

 نامگذاری امسال به عنوان سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« از سوی رهبر معظم انقالب 

اسالمی بزرگترین عیدی ای بود که فعاالن عرصه پژوهش، فناوری و تولید می توانستند بگیرند. 

عیدی ای که در صورت قدر دانستن آن، دیر یا زود، عموم هموطنان هم حالوت و برکت آن را در 

زندگی خود احساس خواهند کرد. با مزین شدن سال جدید به نام »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 

و تاکیدی که مقام معظم رهبری در خصوص پرهیز از حرکت های نمایشی و بی ثمر در این زمینه 

داشته اند، دستگاه های مرتبط با حوزه دانش بنیان ها، برنامه ریزی ها و اقدامات ویژه ای را از ایام 

نوروز در جهت تقویت و افزایش شرکت های دانش بنیان آغاز کرده اند که امید می رود با پیگیری 

این روند شاهد کاهش مشکالت و هموار شدن مسیر توسعه و تقویت این شرکت ها در کشور باشیم.

رهبر معظم انقالب اسالمی، بهمن ماه گذشته نیز در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی 

طی بیاناتی در خصوص مسائل و الزامات بخش کشاورزی، به طور ویژه بر »دانش بنیان و فناورانه 

کردن کشاورزی« تاکید کرده بودند. بر این اساس فرمایشات و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری 

را می توان طلیعه حرکتی عظیم در مسیر تحقق کشاورزی دانش بنیان و مبتنی بر فناوری های نوین 

در کشور ارزیابی کرد. حرکت مبارکی که قطعا برکات و دستاوردهای بزرگی برای مجموعه های دانش 

بنیان بخش کشاورزی از جمله پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی خواهد داشت و در عین حال، عزم 

و تالش مضاعف پژوهشگران بخش کشاورزی در پیگیری این ماموریت بزرگ ملی طلب می کند.

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که فلسفه وجودی آن، رفع مشکالت بخش کشاورزی از طریق 

تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری های زیستی است از بدو تاسیس بر مساله  و تقاضا محور شدن 

طرح های پژوهشی تاکید داشته و با شکل گیری شرکت های دانش بنیان و تصویب قانون حمایت 

از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در سال 89، استفاده از 

توان شرکت های دانش بنیان و خصوصی را در دستورکار قرار داده است. این پژوهشگاه عالوه بر 

راه اندازی مرکز رشد تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی و حمایت از ایجاد واحدهای فناور و شرکت 

های دانش بنیان با واگذاری دانش فنی و فناوری های مورد نیاز به شرکت های دانش بنیان و بخش 

خصوصی، اهتمام ویژه ای در حمایت از تولید اشتغال آفرین در بستر دانش بنیان ها داشته است.

 بر این اساس دور از انتظار نیست که در سالی که شعار »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«، سرلوحه 

تمام برنامه ها و فعالیت ها قرار گرفته، شاهد جهشی بزرگ در تعامالت و همکاری های پژوهشگاه 

با مجموعه های دانش بنیان کشور باشیم.

امید که با درایت و توانمندی مسووالن در تحقق تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی، از این 

فرصت تاریخی برای رفع موانع و مشکالت بخش تولید و گسترش و تعمیق تولیدات دانش بنیان در 

کشور، هر چه بیشتر استفاده شود.

سخن رسدبیر
مراسم معارفه دکتر غالمرضا صالحی جوزانی، رییس جدید پژوهشگاه 

سابق  رییس  گلکاری،  صابر  دکتر  تکریم  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

پژوهشگاه، عصر سه شنبه 3 اسفندماه 14۰۰، با حضور قائم مقام وزیر 

تحقیقات،  سازمان  رییس  غذایی،  امنیت  قرارگاه  در  کشاورزی  جهاد 

جهاد  وزارت  مدیران  از  دیگری  جمع  و  کشاورزی  ترویج  و  آموزش 

کشاورزی برگزار شد.

در این مراسم که در سالن فردوسی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه 

نهال و بذر برگزار شد، ابتدا دکتر گلکاری، رییس پیشین پژوهشگاه که 

از اسفندماه 13۹۹، مدیریت این پژوهشگاه را برعهده داشت، گزارشی 

ارایه  خود  مدیریت  دوره  دستاوردهای  و  گرفته  صورت  اقدامات  از 

داد. در ادامه این مراسم که با حضور معاونان، مدیران و جمعی از 

برگزار  پژوهشگاه  کارکنان   و  محققان  دیگر  و  علمی  هیات  اعضای 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  نانوفناوری  بخش  رییس  داودی،  دکتر  شد، 

کشاورزی به نمایندگی از همکاران پژوهشگاه ضمن تقدیر از تالش ها 

و خدمات دکتر گلکاری برای دکتر صالحی جوزانی، رییس پژوهشگاه 

در این مسوولیت آرزوی موفقیت کرد. در ادامه مراسم، دکتر صالحی 

جوزانی هم  در سخنانی با ارایه گزارشی در خصوص وضعیت جهانی 

بیوتکنولوژی، فناوری های تحول ساز  در بخش کشاورزی و اولویت های 

با اشاره به این که بیوتکنولوژی  ارائه کرد. وی  تحقیقاتی پژوهشگاه 

بیشترین گردش مالی را در بین فناوری های نوین دارد، اظهار داشت: 

بازار جهانی محصوالت بیوتکنولوژی بالغ بر ۶۰ میلیارد دالر است که تا 

چند سال دیگر به 1۰۰ میلیارد دالر افزایش می یابد. صالحی در ادامه 

و  اشاره   2۰2۵ سال  تا  کشاورزی  بخش  در  تحول ساز  فناوری   2۵ به 

خاطرنشان کرد که در حال حاضر پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در 

بیشتر این فناوری ها فعالیت دارد. رییس جدید پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی تصریح کرد: محققان پژوهشگاه در 1۵ سال اخیر 3۰ قرارداد 

پژوهشگاه  پیشین  و  روسای جدید  تکریم  و  معارفه  مراسم رسمی 
بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد
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انتقال فناوری منعقد کرده اند که پنج فناوری به عرصه رسیده است. 

وی در پایان بر توسعه پژوهشگاه و ایفای نقش آن به عنوان مرجع 

بیوتکنولوژی کشاورزی کشور )فراتر از وزارت جهاد کشاورزی( و ایجاد 

شبکه بیوتکنولوژی کشاورزی تاکید کرد. دکتر خیام نکویی، معاون وزیر 

جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

نیز که طی سال های 1384 تا 13۹1 ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

عید  پیشاپیش  تبریک  ضمن  سخنانی  در  بود  عهده دار  را  کشاورزی 

همه  با  پژوهشگاه  در  من  مدیریت  دوران  داشت:  اظهار  مبعث، 

کاری  دوره های  لذت بخش  ترین  از  یکی  داشت  که  سختی هایی 

دارم مطمئنم که در  از همکاران  به شناختی که  توجه  با  و  بود  من 

بسیار  دستاوردهای  و  توفیقات  شاهد  صالحی  دکتر  مدیریت  دوره 

در  که  این  به  توجه  با  خصوصا  بود.  خواهیم  پژوهشگاه  در  بزرگی 

مسووالن  معنوی  حمایت های  لحاظ  از  کشاورزی  بخش  حاضر  حال 

زحمات  از  خیام نکویی  دکتر  دارد.  قرار  سابقه  بی  شرایطی  در  عالی 

دکتر گلکاری هم که به گفته وی در دوره مدیریت خود آرامش را به  

تجارب  و  مدیریتی  توان  از  بهره مندی  بر  و  تقدیر  آورد،   پژوهشگاه 

تاکید کرد. سردار  محسن  دکتر گلکاری در سطوح مدیریتی سازمان 

امنیت  قرارگاه  در  مقام محترم وزیر جهاد کشاورزی  قائم  کاظمینی، 

غذایی هم در سخنان خود ضمن تبریک اعیاد ماه رجب یاد و خاطره 

شهدای عملیات بزرگ  خیبر و بدر که در اسفندماه 13۶2 و 13۶3 

انجام شدند و خصوصا سرداران رشید اسالم، شهیدان باکری و شهید 

همت را گرامی داشت. وی گفت: همچنان که در دوره دفاع مقدس 

رزمندگان در سخت ترین شرایط برای حفظ انقالب جانفشانی میکردند 

امروز هم در عرصه های علمی و تحقیقاتی موفقیت هایی را شاهدیم 

که مایه سربلندی نظام اسالمی است. در ادامه مراسم پس از اعطای 

اهدای  با  از دکتر صالحی و دکتر گلکاری  تقدیر  انتصاب و  لوح های 

گل و بیان خاطراتی از دوره ریاست دکتر خیام نکویی و معاونت دکتر 

مردی در پژوهشگاه از خدمات آنها  در دوره مسوولیت در پژوهشگاه 

و  تحقیقاتی  بخش های  دستاوردهای  نمایشگاه  از  بازدید  شد.  تقدیر 

از بخش های مختلف  بازدید  پژوهشکده های منطقه ای پژوهشگاه و 

تحقیقاتی پژوهشگاه و گلخانه کشت محصوالت تراریخته پایان بخش 

در  را  خود  دکتری  تحصیالت  جوزانی،  صالحی  دکتر  بود.  مراسم  این 

سال 1384 در رشته ژنتیک در انستیتو ژنتیک عمومی واویلوف وابسته 

به آکادمی علوم روسیه به پایان برده و از همان سال فعالیت های 

پژوهشی خود را در بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی آغاز کرده است.

از زمینه های تحقیقاتی وی، بهینه سازی تولید فرآورده میکروبی مفید 

کودهای  و...،  بیولوژیک  سموم  قبیل  از  کشاورزی  در  کاربرد  مورد 

های  سوخت  بیوکمپوست،  و  ریزوبیوم ها(  و  )میکوریزا  بیولوژیک 

راستا  این  در  و  است  طیور  های  پروبیوتیک  و  )بیواتانول(  زیستی 

متاژنومیکس،  ژنومیکس،  های  تکنولوژی  کابرد  و  توسعه  زمینه  در 

مهندسی ژنتیک میکروبی، فرمنتاسیون و فرموالسیون در تولید فرآورده 

های زیستی کشاورزی فعالیت دارد. وی که در حال حاضر عالوه بر 

مدیریت دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت 

زیستی  ایمنی  پروتکل  پوینت(  )فوکال  ملی  مرجع  کشاورزی،  جهاد 

کارتاهنا است، در زمینه ایمنی زیستی محصوالت تراریخته و مقررات 

ملی و بین المللی ایمنی زیستی نیز دارای سوابق علمی و

اجرایی بوده است.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی، رییس سازمان 

سوم  روز  که  همراه  هیات  و  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات، 

اسفند ماه 14۰۰، برای شرکت در آیین تودیع و معارفه روسای پیشین 

و جدید پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در پژوهشگاه حضور یافته 

بودند در پایان این مراسم از بخش های مختلف تحقیقاتی و گلخانه 

گیاهان تراریخته پژوهشگاه بازدید کردند.

 سردار محسن کاظمینی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه 

امنیت غذایی، دکتر خیام نکویی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس 

دکتر مردی  مشاور  و  ترویج کشاورزی  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان 

دکتر  تکریم  مراسم  از  پس  که  بازدید  این  در  سازمان  رییس  عالی 

نمایشگاه  از  بازدید  و  دکتر صالحی جوزانی  معارفه  و  گلکاری  صابر 

منطقه ای  پژوهشکده های  و  تحقیقاتی  بخش های  دستاوردهای 

پژوهشگاه انجام شد با حضور در بخش های تحقیقاتی بیوتکنولوژی 

میکروبی، نانوتکنولوژی کشاورزی، فیزیولوژی مولکولی، زیست شناسی 

سامانه ها و کشت بافت و مهندسی ژنتیک پژوهشگاه با توضیحات 

رئیس و اعضای هیات علمی بخش ها با فعالیت های هر بخش، آخرین 

دستاوردها و طرح های تحقیقاتی در حال اجرا آشنا شدند.

این هیات عالی در ادامه از گلخانه گیاهان تراریخته و ساختمان جدید 

پژوهشگاه نیز بازدید کردند. 

 گلخانه تراریخته که در تیرماه سال١٣٩٢ و با حمایت معاونت علمی 

و فناوری وقت  به بهره برداری رسیده، گلخانه ای است که محصوالت 

شرایطی  در  طبیعت  در  سازی  رها  از  قبل  ژنتیکی  شده  دست ورزی 

ارزیابی  و  کشت  آن  در  خارجی  محیط  از  دور  و  شده  کنترل  کامال 

می شوند.

بازدید قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی و رییس سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشگاه و گلخانه تراریخته
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سرپرست بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی و کارشناس مسوول 
واحد فناوری اطالعات پژوهشگاه منصوب شدند

 

جداگانه،  احکامی  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس 
کارشناس  و  میکروبی  بیوتکنولوژی  تحقیقات  بخش  جدید  سرپرست 
مسوول واحد فناوری اطالعات پژوهشگاه را منصوب کرد. با حکم دکتر 
صابر گلکاری، دکتر حسین قنواتی، عضو هیات علمی بخش تحقیقات 
بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی پژوهشگاه به سمت سرپرست 
این بخش و دکتر سعید سهیلی وند، یکی دیگر از اعضای هیات علمی 
پژوهشگاه  اطالعات  فناوری  واحد  مسئول  کارشناس  به سمت  بخش 

منصوب شدند.
مراسم  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  گلکاری،  دکتر 
و  میکروبی  بیوتکنولوژی  تحقیقات  بخش  جدید  سرپرست  معارفه 
کارشناس مسئول واحد فناوری اطالعات پژوهشگاه اظهار داشت: دکتر 

با  هاشمی، رییس بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه 
از  پژوهشگاه  پژوهشی  معاونت  سنگین  مسئولیت  تصدی  به  توجه 
مدت ها قبل درخواست داشتند که مسوولیت بخش به همکار دیگری 
محول شود که  با بررسی ها و صحبت هایی که طی یک ماه اخیر با 
منصوب  بخش  سرپرست  عنوان  به  قنواتی  دکتر  شد  انجام  همکاران 

شدند.
وی خاطرنشان کرد: البته با توجه به محیط کامال علمی و وجود اساتید 
و همکاران فرهیخته ای که در سطح ملی و حتی بین المللی شناخته 
شده هستند، مدیریت در پژوهشگاه بیشتر بحث هماهنگی و کمک 
انتظار  به هموار کردن مسیر فعالیت و موفقیت همکاران است که 
می رود دکتر قنواتی نیز با همدلی و دوستی، عدالت، انصاف و وحدت 

رویه در این مسوولیت موفق باشند
دکتر گلکاری در ادامه با اشاره به گستردگی فعالیت های پژوهشگاه 
در حوزه فناوری اطالعات و پایگاه های داده اظهار داشت: با توجه به 
این که اهمیت بحث سرورها و پایگاه های داده و مطرح بودن طرح 
عنوان  به  فعالیت  برای  پژوهشگاه  که  ژنومی  داده های  پایگاه  ایجاد 
فوکال پوینت این داده ها در حوزه کشاورزی اعالم آمادگی کرده الزم 
بود همکاری به طور رسمی مسوولیت این بخش را برعهده بگیرند که 
دکتر سهیلی وند با توجه به سوابق و توانمندی های فنی و ابراز عالقه 

شان این مسوولیت را پذیرفتند.
مسئول جدید بیوانفورماتیک پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

منصوب شد

زهراسادات  دکتر  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  حکم  با 
بیوانفورماتیک  به سمت مسئول  پژوهشگاه  علمی  شبر، عضو هیات 

پژوهشگاه منصوب شد.
دکتر  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
آورده  شبر  دکتر  انتصاب  حکم  در  پژوهشگاه  رییس  گلکاری،  صابر 
است: نظر به سوابق و تجربه سرکار عالی، بدینوسیله به عنوان مسئول 

بیوانفورماتیک پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب می شوید. 
امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام وظایف محوله ذیل 

موفق و موید باشید:
- توسعه سخت افزاری الزم جهت ذخیره سازی کالن داده های زیستی 

)BigDATA(
-توسعه سیستم پردازش موازی )Computing Parallet( و ابزارهای 

تحلیل کالن داده

 learning Deep افزایش نفوذ استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و-
در هوشمندسازی حوزه های مختلف تحقیقات بیوتکنولوژی

-برگزاری دوره های آموزشی پودمانی جهت آموزش کارشناسان
از  خارج  و  داخل  علمی  مراکز  سایر  با  همکاری  جهت  -برنامه ریزی 

کشور

- برنامه ریزی جهت ارائه خدمات بیوانفورماتیک در همکاری با سایر 
مراکز و موسسات علمی تحقیقاتی، بخش اجرا و بخش خصوصی«

این  عهده  دار  غفاری،  محمدرضا  دکتر  این  از  پیش  است،  گفتنی 
مسوولیت بود.

مراسم تکریم و معارفه رییس بخش تحقیقات نانوتکنولوژی 
پژوهشگاه برگزار شد

 
 رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با تقدیر از تالش های موفق 
دکتر مأمنی در دوره شش ساله ریاست بخش نانوتکنولوژی پژوهشگاه، 
این بخش منصوب کرد.  به سمت سرپرست  را  داودی  داریوش  دکتر 
در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  گلکاری،  صابر  دکتر 
مراسم تکریم و معارفه رییس بخش تحقیقات نانوتکنولوژی که صبح 
21 دی ماه 14۰۰، با حضور معاونین پژوهشگاه و رؤسای بخش های 
لیال  از تالش های دکتر  تقدیر  برگزار شد، ضمن  پژوهشگاه  تحقیقاتی 
اظهار  نانوتکنولوژی  تحقیقات  بخش  مدیریت  دوره  طول  در  مأمنی 
دولت  تغییر  با  که  پژوهشگاه  در  دوره  مسوولیت خود  داشت: طی 
هم همزمان بود با این دیدگاه که اولویت اصلی، تغییر رویه هاست نه 
تغییر افراد، تغییرات مدیریتی چندانی در پژوهشگاه صورت نگرفت 
و تغییر مدیریتی در بخش نانوتکنولوژی هم با توجه به این که خانم 
برعهده  را  بخش  این  مسوولیت  سال  شش  به  نزدیک  مأمنی  دکتر 
از  را  نانوتکنولوژی  تحقیقات  بخش  وی  است.  طبیعی  امری  داشتند 

بخش های فعال و انرژی بخش پژوهشگاه توصیف کرد و گفت: این 
بخش نیروهای بسیار توانمند و خوبی دارد و ارتباطات مستمری هم 
بسیار  نیز  مأمنی  دکتر  خانم  دارد.  اجرایی  بخش های  و  نانو  ستاد  با 
فعال و پرانرژی هستند. از جمله فعالیت های موفق ایشان در همین 
چند ماه اخیر، برگزاری موفق سمپوزیوم بین المللی ایران و فیلیپین در 
زمینه نانوفناوری در کشاورزی بود که با همراهی ستاد ویژه توسعه 
فناوری نانو و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد. 
دکتر  کرد:  خاطرنشان  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس 
باسابقه  همکاران  از  کرده اند  زحمت  قبول  که  هم  داوودی  داریوش 
پژوهشگاه است که سوابق طوالنی ای در تحقیقات نانوفناوری داشته 
و کتاب باارزشی هم در این حوزه دارند. دکتر گلکاری در ادامه لوح 
تقدیر دکتر مأمنی و حکم انتصاب دکتر داوودی به سمت سرپرست 
بخش را اعطا کرد. دکتر مأمنی در سخنانی با بیان این که فعالیت ها 
و موفقیت های بخش مرهون همکاری و تالش همه همکاران بخش 
بوده اظهار داشت: امیدوارم توانسته باشم در دوره مسؤولیت خود به 
عنوان کوچکترین همکار بخش مؤثر باشم و برای دکتر داوودی هم 
در مدیریت بخش آرزوی موفقیت دارم. در ادامه دکتر داوودی هم 
در سخنانی کوتاه با تقدیر از تالش های دکتر مأمنی در دوره مدیریت 
بخش و تشکر از حسن نظر ریاست پژوهشگاه و همکاران بخش ابراز 
امیدواری کرد که همکاری تک تک اعضای بخش و کمک سایر بخش ها 
پایان  در  برد.  پیش  موفقیت  با  را  بخش  برنامه های  و  اهداف  بتوان 
نشست، دکتر آزادی قائم مقام فناوری پژوهشگاه و رؤسا بخش ها در 

سخنانی با تقدیر از خدمات و تالش های دکتر مأمنی در دوره ریاست 
بخش نانوفناوری برای دکتر داوودی در این مسؤولیت آرزوی موفقیت 
کردند. گفتنی است دکتر داریوش داودی عضو هیات علمی بخش نانو 
تکنولوژی پژوهشگاه است که طی سال های 8۷ و 88  و دوره ریاست 
دکتر خیام نکویی، بخش نانو تکنولوژی پژوهشگاه را راه اندازی و تا 

سال ۹4 رییس بخش مذکور بوده است.

انتصابات جدید پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 
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مدیر گروه آموزش و ترویج پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 
منصوب شد

 
الهه  دکتر  حکمی،  طی  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس   
مدیر  سمت  به  را  پژوهشگاه  علمی  هیات  اعضای  از  معتمدی سده 

گروه آموزش و ترویج پژوهشگاه منصوب کرد.
دکتر  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
صابر گلکاری در مراسم معارفه مدیر گروه آموزش و ترویج پژوهشگاه 
دوره های  برگزاری  ضرورت  بر  ترویج،  و  آموزش  اهمیت  به  اشاره  با 
با  علمی  سخنرانی های  منظم  برگزاری  و  آموزشی  منسجم  و  منظم 
نیاز  و  برنامه   براساس  پژوهشگاه  خارج  و  داخل  از  سخنران  حضور 

همکاران تأکید کرد.
تهیه و تنظیم برنامه زمانبندی شده سخنرانی های علمی و اعالم کلی 
پیش از موعد آن به همکاران از خواسته های موکد ریاست پژوهشگاه 

از گروه آموزش و ترویج پژوهشگاه بود.
وی در ادامه با تشکر از زحمات دکتر شبر در دوره تصدی مسئولیت 
گروه آموزش و ترویج اظهار داشت: تغییر مدیریت گروه با توجه به 

زحمات خانم دکتر شبر در بخش بیوانفورماتیک و به درخواست ایشان 

و به جهت سبک کردن مسوولیت های محوله ایشان با توجه به عهده دار 

بودن مسوولیت بخش بیوانفورماتیک توسط ایشان انجام شده است.

در ادامه دکتر پورداد، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی و دکتر آزادی، 

قائم  مقام فناوری پژوهشگاه در سخنانی بر ضرورت منسجم کردن 

امر آموزش و اهمیت ترویج دستاوردهای پژوهشگاه به منظور تسهیل 

و  خصوصی  بخش  به  پژوهشگاه  دستاوردهای  و  فنی  دانش  انتقال 

مصرف کنندگان تأکید کردند.

و  بوده  کشاورزی  نانوتکنولوژی  گروه  استادیار  معتمدی  الهه  دکتر 

تحصیالت ایشان دکترای شیمی آلی از دانشگاه تربیت مدرس می باشد.

نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی )رینوتکس ۲۰۲۱( تبریز 
                           

 )2۰21 )رینوتکس  رشیدی  ربع  فناوری  و  نوآوری  نمایشگاه  نهمین 
بخش  چهار  و  تخصصی  زون   21 در  شرقی  آذربایجان  استان  مرکز 
شامل »ایده های فناورانه«، »توسعه و تجاری سازی فناوری«، »فروش 
با  فناورانه«  »نیازمندی های  و  بنیان«  دانش  و  فناورانه  محصوالت 
و در محل  بیوتکنولوژی کشاورزی  پژوهشگاه  حضور درخشان غرفه 
نمایشگاه های بین المللی تبریز افتتاح شد.                                                                                                          
با  گفت و  گو  در   2۰21 رینوتکس  نمایشگاه  اجرایی  ستاد  رییس 
ثبت  241 طرح  و  یک هزار  بین  از  ۷31 طرح  کرد:  اعالم  خبرنگاران 
نام شده در نمایشگاه رینوتکس به نمایش گذاشته شده است. سعید 
غریب خواجه، با بیان اینکه نهمین دوره نمایشگاه و جشنواره نوآوری 
و فناوری ربع رشیدی از امروز تا 21 آبان ماه 14۰۰، به شکل حضوری - 
مجازی برگزار می شود، افزود: بیش از ۶۰ رویداد جانبی در حوزه های 
نوآوری و فناوری زمینه های کشاورزی، آب، اقتصاد دانش بنیان، محیط 
دبیر  نمایشگاه است.  این  از ویژگی های  پوشاک و چرم  زیست، مد، 

منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز گفت: 2 فضای فیزیکی 
در این نمایشگاه تحت عنوان »استیج« برای معرفی طرح ها پیش بینی 
این  در  استانی  خارج  و  استانی  موسسه   24 از  بیش  و  است  شده 

حضور پررنگ پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در منایشگاه های داخلی

نمایشگاه حضور دارند.
غریب خواجه، ادامه داد: تعدادی از کارآفرینان موفق که در دوره های 
قبل«  دوره های  »موفقان  بخش  در  داشتند  رویداد حضور  این  قبلی 

نهمین دوره رینوتکس سخنرانی خواهند کرد.
وی با اشاره به برگزاری رویداد بین المللی در حوزه نوآوری و فناوری 
از دانشگاه های  این دوره  یادآوری کرد: در  این نمایشگاه  سالمت در 
و  مجازی  صورت  به  بنگالدش  و  آذربایجان  سوئد،  ترکیه،  کشورهای 
حضوری در رویدادهای این نمایشگاه حضور دارند. رییس ستاد اجرایی 
دیگر  از  فناوری ها  تجاری سازی  گفت:   2۰21 رینوتکس  نمایشگاه 
میان  تجاری سازی  قراردادهای  و  بوده   2۰21 رینوتکس  رویکردهای 
صنعت با فناوران منعقد خواهد شد. غریب خواجه، با یادآوری اینکه 
در سال های گذشته بیش از 4۰۰ هزار میلیارد تومان قرارداد تجاری سازی 
در حوزه های مختلف صنعتی مانند خودروسازی در این نمایشگاه ها 
منعقد شده است، پیش بینی کرد که امسال هم قراردادهای تجاری سازی 
خوبی منعقد شود. نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در راستای 
بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان و با رویکرد توسعه و تجاری سازی 
فناوری از سال 1384 با نام »نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری 
Hi- ایران  پیشرفته  فناوری های  نمایشگاه  عنوان  تحت  رشیدی«  ربع 

tech با حضور 1۵۹ طرح فناورانه برگزار شد. دومین نمایشگاه با عنوان 
نمایشگاه فناوری نو و پیشرفته ایران پس از یک وقفه ۹ ساله در سال 
13۹3 با حضور تقریبی حدود ۶۰۰ طرح فناورانه شروع به کار کرد و 
سومین دوره آن در سال 13۹4 برگزار شد که طی آن بیش از ۹۷۰ طرح 
قرار  بازدیدکنندگان  دید  در معرض  استانی(  )۷۰ طرح خارج  فناورانه 
گرفت. از پنجمین دوره این رویداد در سال 13۹۶، این نمایشگاه به نام 
 RINOTEX( به نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی – رینوتکس
2017( تغییر نام داد. نمایشگاه بین المللی تبریز با ۶ سالن سرپوشیده 
با عناوین استاد شهریار، پروین اعتصامی، امیرکبیر، آذربایجان، سهند و 
ستارخان ساالنه میزبان حدود ۵۰ نمایشگاه داخلی و بین المللی است.                                                                                                                                             
آذربایجان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست    
شرقی گفت: با اتکا به دانش و نوآوری می توان بهره وری عوامل تولید و 
توان رقابت اقتصادی را ارتقا داد و تاثیرپذیری اقتصاد را از بحران های 
جهانی و پدیده هایی مانند تحریم ها کاهش داد. محمد کالمی سرپرست 
معاونت اقتصادی استانداری البرز روز دوشنبه در آئین گشایش نهمین 
نمایشگاه نوآوری ربع رشیدی )رینوتکس 2۰21( در تبریز با بیان اینکه 
در سیر تکامل اقتصاد در ابتدا زمین و نیروی کار اصلی ترین سرمایه 
برای کار و تولید و ایجاد اقتصاد بود، افزود: در حرکت تکامی بعد از 
قرن نوزدهم به انقالب صنعتی و حاکمیت صنعت و سرمایه در اقتصاد 
می رسیم و کشورهای دارای سرمایه پیشتاز می شوند. اما اکنون آنچه 
برای  اظهار کرد:  دانش است.وی  نوآوری و  توان می دهد  به کشورها 
ورود به بازارهای جهانی باید حرف جدید و کاالی جدید داشته باشیم. 
کالمی گفت: برنامه اصلی استان در راستای ایجاد اشتغال برای طبقه 

فرهیخته و دانشگاهی، حمایت از شرکت های دانش بنیان و برنامه های 
امور  معاونت هماهنگی  است. سرپرست  دانش محور  و  دانش  مروج 
کنار  در  کرد:  امیدواری  اظهار  شرقی  آذربایجان  استانداری  اقتصادی 
.پژوهشگاه  کنیم  ورود  دانش  صادرات  عرصه  به  خشکبار  و  فرش 
بیوتکنولوژی کشاورزی با اختصاص غرفه ای به فضای 2۰ مترمربع و با 
ارایه فناوری های جدید خود در زون کشاورزی این رویداد حضور دارد. 
گفتنی است غرفه پژوهشگاه مورد بازدید مقامات استانی و کشوری از 

جمله معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی قرار گرفت.

با مشارکت فعال پژوهشگاه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و 
فن بازار استان البرز به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد

 1۶ از  فناوری  و  پژوهش  ملی  هفته  آستانه  در  خوارزمی  دانشگاه 
در  فناوری  صاحبان  و  پژوهشگران  میزبان   ،14۰۰ آذرماه   21 تا 
البرز  استان  بازار  فن  و  فناوری  پژوهشی،  دستاوردهای  نمایشگاه 
دو سال همه گیری  به  نزدیک  گذراندن   از  پس  نمایشگاه   بود.این 
صورت  به  بهداشتی  پروتکل های  دقیق  رعایت  با  کرونایی  نفسگیر 
متقاضیان  تر  نزدیک  دیدار  برای  فرصتی  تا  شد  برگزار  حضوری 
و  بنیان  دانش  شرکت های  باشد.موسسات،  فناوری  صاحبان  و 
شرکت های زایشی مستقر در استان البرز  در قالب ۶۰ غرفه مختلف 
در نمایشگاه   دستاوردهای پژوهشی و فناورانه خود را در معرض 
پژوهشگاه  دادند.  قرار  بازدیدکنندگان  و  فناوری  خریداران  دید 
بازارهای  فن  و  نمایشگاه ها  روال  به   نیز  کشاورزی  بیوتکنولوژی 
ملی و استانی با حضور فعال در نمایشگاه و فن بازار هفته پژوهش 
استان البرز به ارائه دستاوردها و توانمندی های پژوهشی و فناوری 
خود پرداخت. غرفه پژوهشگاه در این نمایشگاه با استقبال گسترده 
بود.  رو  به  رو  نمایشگاه  این  از  بازدیدکنندگان  و  استانی  مسووالن 
و  فناوری  پژوهشی،  دستاوردهای  نمایشگاه  برگزاری  روز  طی شش 
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فن بازار استان البرز، دکتر صابر گلکاری رییس پژوهشگاه و جمعی 
ضمن  نیز  پژوهشگاه  علمی  هیات  اعضای  و  مدیران  معاونان،  از 

بازدید از نمایشگاه در محل غرفه پژوهشگاه حضور یافتند.
آغاز بیست و دومین نمایشگاه ملی دستاوردهای پژوهش و 

فناوری با مشارکت پژوهشگاه

بیست و دومین نمایشگاه ملی دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن 
بازار و نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت با 
مشارکت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی همزمان با هفته پژوهش 
این  در  شد.  آغاز  تهران  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی  محل  در 
نمایشگاه بیش از سه هزار محصول در قالب ۷۵ غرفه حضوری و 82 
مراسم  است.  گرفته  قرار  بازدیدکنندگان  دید  معرض  در  مجازی  غرفه 
افتتاحیه این همایش صبح امروز با حضور دکتر ستاری، معاون علمی و 
فناوری رییس جمهور، دکتر زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
و جمعی از معاونان و مدیران این وزارتخانه، دکتر خیام نکویی، معاون 
ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  رییس  و  کشاورزی  جهاد  وزیر 
سازمان ها،  وزارتخانه ها،  دیگر  پژوهشی  معاونان  برخی  و  کشاورزی 
دانشگاه ها و روسای پژوهشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور از جمله 
دکتر صابر گلکاری، رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. دکتر پیمان صالحی، 
معاون پژوهشی وزیر علوم طی سخنانی در افتتاحیه نمایشگاه از ارائه 
21 محصول نوپدید در این نمایشگاه و فن بازار خبر داد. وی با ارائه 
گزارشی از برگزاری بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و 
فناوری گفت: این نمایشگاه برای سومین بار با نمایشگاه ایران ساخت 
به صورت مشترک برگزار می شود که موید همکاری معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم است. معاون پژوهشی وزیر 
بخشی  در  گفت:  نمایشگاه  این  مختلف  بخش های  توضیح  در  علوم 
دانشگاه ها  دستاوردهای  و  دانش بنیان  محصوالت  نمایشگاه  این  از 
و  نوپدید  فناوری های  امسال،  نمایشگاه  می شود.در  ارائه  پارک ها  و 
آینده نگر در بخش جداگانه و با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی 
به محصوالت  ارائه می شود. صالحی گفت: غرفه جداگانه ای  اصفهان 
شاخص و برگزیده دانشگاه ها اختصاص یافته که 41 طرح در این غرفه 
در معرض نمایش گذاشته شده است. وی همچنین به بخش تستا اشاره 
کرد و گفت: در این بخش ظرفیت های علم و فناوری و نیازهای فناورانه 

سازمان ها در کنار هم ارائه می شود. 
دکترصالحی گفت: در معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، فناوری های 
نوپدید و نیازهای فناوری کشور در سال های آتی مورد رصد قرار خواهد 
گرفت. وی اظهار امیدواری کرد: با شکل گیری معاونت فناوری و نوآوری 
در وزارت علوم شاهد تحول در نظام نوآوری باشیم و فاصله فناوری 
در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی تا بازار کم شود. گفتنی است پس از 
مراسم افتتاحیه و گشایش رسمی نمایشگاه، دکتر ستاری معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور، دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
دکتر سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، دکتر خیام نکویی 
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزی و دیگر مدیران عالی پژوهش و فناوری کشور در بازدید از 
نمایشگاه در جریان تازه ترین دستاوردهای پژوهشگاه ها و موسسات 
تحقیقاتی و فناوری کشور از جمله پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 
قرار گرفتند. دکتر نجفیان رییس موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و 
بذر هم از دیگر مدیرانی بود که در نخستین ساعات آغاز نمایشگاه از 

غرفه پژوهشگاه بازدید کرد.

بر  تأکید  با  کشاورزی  جهاد  وزارت  نانوفناوری  کمیته  رییس  نایب 
اهداف  پیشبرد  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  محوری  نقش 
و برنامه های این کمیته اظهار داشت: در اساسنامه کمیته، عالوه بر 
ایجاد کارگروه های تخصصی، تشکیل کمیته های استانی به عنوان بازوی 
به عرصه کشاورزی  این حوزه  تحقیقاتی  اجرایی رسوخ دستاوردهای 

پیش بینی شده است. 
دکتر محسن جهانشاهی، نایب رییس و دبیر کمیته نانوفناوری وزارت 
جهاد کشاورزی و معاون پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور که 
و  ارتباط صنعت  مدیرکل  موسویان،  دکتر  معیت  در  عصر چهارشنبه 
دانشگاه دانشگاه فنی و حرفه ای و دکتر یدالله دالوند، رییس دبیرخانه 
کمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی از پژوهشگاه بازدید کردند 
مدیر  و  پژوهشگاه  پژوهشی  معاون  و  رییس  حضور  با  نشستی  در 
پژوهشگاه  نانوتکنولوژی  تحقیقات  بخش  علمی  هیات  اعضای  و 
نقش  و  کمیته  این  برنامه های  تبیین  به  کشاورزی  بیوتکنولوژی 
نانوتکنولوژی  برنامه های  و  تحقیقات  پیشبرد  در  پژوهشگاه  محوری 
کشاورزی پرداخت. در ابتدای این جلسه، دکتر صالحی جوزانی، رییس 
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ضمن خیرمقدم به دکتر جهانشاهی 
و هیات همراه گفت: با سرمایه گذاری خوبی که در بخش تحقیقات 
نانوتکنولوژی شده و نیروی انسانی توانمندی که در این بخش وجود 
دارد، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، هاب فناوری نانو در وزارت 
جهاد کشاورزی است و همین حاال هم دستاوردهایی در مقیاس بنچ 
در پژوهشکده وجود دارند که می توانند به تولید صنعتی رسیده و به 
عرصه کشاورزی راه پیدا کنند؛ از جمله این دستاوردها، کیت تشخیص 
آلودگی های استخر های پرورش ماهی است. وی با اشاره به این که 
جهاد  وزارت  نانوفناوری  کمیته  ریاست  بر  عالوه  جهانشاهی  دکتر 
کشاورزی، معاونت پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای را نیز برعهده 
دارد، ابراز امیدواری کرد که این بازدید و نشست  جانبی آن، زمینه ساز 
همکاری مشترک پژوهشگاه و دانشگاه فنی و حرفه ای نیز باشد. در 
پژوهشگاه  نانوتکنولوژی  تحقیقات  رییس بخش  داودی،  دکتر  ادامه، 
بخش  این  دستاوردهای  و  فعالیت ها  خصوص  در  گزارشی  ارایه  به 
پرداخت. وی با اشاره به این که این بخش به عنوان یکی از جدیدترین 
بخش های تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در سال 138۷ 
و  راه اندازی   - پژوهشگاه  در  نکویی  خیام  دکتر  ریاست  دوره  در   -
سال 1388 رسماً افتتاح شده است، اظهار داشت: این بخش 3۶ پروژه 
خاتمه یافته دارد که 4۰ درصد آنها سفارش محور بوده اند. محققان 
بخش همچنین موفق به ثبت چهار اختراع در حوزه نانوحسگرها، سه 

اختراع در زمینه سنتز یا بیوسنتز نانومواد و چهار اختراع در زمینه دیگر 
کاربردهای فناوری نانو شده اند. وی افزود: از دیگر دستاوردهای این 
بخش، 2۰4 مورد انتشارات علمی از قبیل کتاب و فصل کتاب، مقاالت 
ترویجی  باال و مقاالت  تأثیر  با ضریب  - پژوهشی در مجالت  علمی 
است. تاکنون ۵۵ دانشجو نیز از بخش فارغ التحصیل شده اند که 2۰ 
درصد آنها دانشجوی دکتری و بقیه دانشجوی کارشناسی ارشد بوده اند. 
داودی با بیان این که مهمترین برنامه بخش در حال حاضر تکمیل و به 
عرصه رساندن دستاوردهای امیدبخش حوزه نانو فناوری در پژوهشگاه 
است که با توجه به تاکید وزارتخانه و دکتر خیام نکوییرییس سازمان 
به  تحقیقات  نتایج  به رساندن  ترویج کشاورزی  و  آموزش  تحقیقات، 
عرصه کشاورزی و سفره مردم، امیدوارم با حمایت سازمان تحقیقات و 
وزارتخانه در این زمینه هم موفق عمل کنیم. همچنین تالش داریم در 
اجرای برخی طرح های کالن سازمان که به موسسات تحقیقاتی محول 
شده - خصوصا در حوزه سالمت محصوالت کشاورزی و بحث ضایعات 
و زایدات کشاورزی مشارکت داشته باشیم.وی خاطرنشان کرد: با توجه 
به تجربه 2۵ ساله در پژوهشگاه درصددیم پلت فرم پژوهشی جدیدی 
طراحی کنیم که نقطه شروع و پایان هر یک از پژوهش ها، عرصه یا 
واحد تولیدی باشد تا از ابتدا نسبت به رسوخ و اثربخشی تحقیقات 
اطمینان داشته باشیم.رییس بخش تحقیقات نانوتکنولوژی پژوهشگاه 
بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد: پتانسیل های فناوری نانو، نامحدود 
است و بخش کشاورزی هم بزرگترین و مطلوبترین بازار برای توسعه 
این فناوری است اما طبعا با اکتفا کردن به هفت عضو هیات علمی 
از  مطلوبی  سطح  به  نمی توان  بخش  این  در  فعال  کارشناس  سه  و 
فراهم شوند.  الزم  پژوهشی  زیرساخت های  باید  و  رسید  بهره برداری 
و  انسانی  منابع  توسعه  گرفتن  نظر  در  با  می شود  پیشنهاد  بنابراین 
زیرساخت فیزیکی، بخش نانو فناوری پژوهشگاه به پژوهشکده نانو 
فناوری کشاورزی تبدیل و ذیل پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به 
نکویی،  خیام  دکتر  کرد:  بیان  دالوند  دکتر  دهد.  ادامه  خود  فعالیت 
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی توجه خاصی به 
موید  هم  پژوهشگاه  در  جهانشاهی  دکتر  و حضور  دارد  نانو  بحث 
همین مسأله است و رویکرد دولت در این حوزه، تقاضامحور شدن 
نانو  فناوری  به کمک  کشاورزی  بخش  در  تحول  ایجاد  و  پژوهش ها 

است. وی تصریح کرد: از این لحاظ با توجه به
کمیته  رییس  که  تالشی  و  نکویی  خیام  دکتر  معنوی  حمایت های 
شاهد  مطمئنا  دارند،  مادی  حمایت های  کسب  برای  نانوفناوری 
افزود:  دالوند  بود.  خواهیم  حوزه  این  در  خوبی  بسیار  اتفاقات 

بازدید دبیر کمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی از پژوهشگاه
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کشاورزی  جهاد  وزارت  نانوفناوری  کمیته  رییس  جهانشاهی،  دکتر 
اساسنامه ای  در  جمله  از  دارند  حوزه  این  به  خوبی  بسیار  نگاه  هم 
تهیه آن هستیم و  نانو در حال  فناوری  با همکاری ستاد توسعه  که 
شود،  ابالغ  کشاورزی  جهاد  وزیر  توسط  امسال  پایان  تا  است  قرار 
بازوهای  عنوان  به  استانی  نانوفناوری  کمیته های  که  شده  پیش بینی 
ورود  به  هم  که  شوند  تشکیل  وزارتخانه  نانوفناوری  کمیته  اجرایی 
هم  و  کنند  کمک  عرصه  به  تحقیقاتی  دستاوردهای  و  محصوالت 
نیازهای کشاورزان را به کمیته منتقل کنند.دکتر مریم هاشمی، معاون 
پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان این که پژوهشگاه 
پیش از این چنین تعامالت استانی را در ایجاد مراکز تست تراریخته 
بودن ذرت های دامی وارداتی در سه استان کشور با موفقیت تجربه 
کرده است، اظهار داشت: رویکرد دکتر خیام نکویی و دکتر صالحی 
فناوری  این  که  است  این  بیوتکنولوژی  بحث  به   نسبت   جوزاانی 
انعقاد  بر  لذا  و  می خورد  سازمان  تحقیقاتی  موسسات  همه  درد  به 
قراردادهای مشترک با دیگر مؤسسات تاکید دارند که در بحث نانو 
هم می توان همین رویکرد را دنبال کرد. دکتر داودی هم حضور دکتر 
صالحی جوزانی، دکتر خیام نکویی و دکتر جهانشاهی بر مصدر امور 
را که هر سه دیدگاههای بسیار روشن و حمایتی نسبت به نانو دارند، 
ارزیابی  نانو در بخش کشاورزی  فناوری  برای توسعه  فرصتی طالیی 
کرد. در ادامه، دکتر صالحی جوزانی، رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی 
تیم تحقیقاتی قوی پژوهشگاه  به  با توجه  این که  بیان  با  کشاورزی 
در بخش نانوتکنولوژی، قطعا این پژوهشگاه دستاوردهای زیادی در 
خواهد  نانوفناوری  کمیته  و  سازمان  وزارتخانه،  سیاست های  راستای 
استانداردها  بحث  به  باید  گام  اولین  در  شاید  داشت:  اظهار  داشت 
سازمان های  و  موسسات  به  امور  این  اگر  چون  بپردازیم  مجوزها  و 
توجه  با  است  ممکن  شود،  محول  دامپزشکی  سازمان  مثل  حاکمیتی 
دچار  دارند،  جدید  فناوری های  به  نسبت  که  احتیاطی  رویکرد  به 
از حاشیه های سیاسی، رگولیشن ها را  باید به دور  لذا  مشکل شویم؛ 
ذیل  هم  را  استانداردسازی  زیرکمیته  باشد  الزم  شاید  کنیم.  طراحی 
کمیته تشکیل دهیم.وی با طرح این درخواست که در سند نانوفناوری 
وزارت جهاد کشاورزی بر جایگاه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به 
عنوان فوکال پوینت و آزمایشگاه مرجع در زمینه ارزیابی محصوالت 
سایر موسسات و شرکت های خصوصی تاکید شود، اظهار داشت: سایر 
کشاورزی،  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  تحقیقاتی  موسسات 
»فناوری  مرکز  تنها  عنوان  به  پژوهشگاه  و  محور« هستند  »موضوع 
محور« سازمان باید به عنوان مکمل دیگر موسسات، عمده تحقیقات 
خود را به سمت طرح های مشترک ببرد. انتظار ما این است که کمیته 
در بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی پژوهشگاه و دیگر موسسات 
این اصل را مورد توجه قرار دهد. وی با ابراز امیدواری نسبت به تجاری 
سازی یک یا دو دستاورد بخش تحقیقات نانوتکنولوژی پژوهشگاه در 
سال 14۰1 اظهار داشت: تیم تحقیقاتی پژوهشگاه به عنوان سرباز در 

وزارت  فناوری  نانو  کمیته  و  وزارتخانه  برنامه های  و  اهداف  خدمت 
بیوتکنولوژی کشاورزی در  پژوهشگاه  جهاد کشاورزی هستند.رییس 
پایان با تاکید بر آمادگی کامل پژوهشگاه برای هرگونه همکاری علمی 
آموزشی مشترک با دانشگاه فنی حرفه ای اطهار داشت: آمادگی داریم 
در زمینه هایی مثل گرفتن دانشجو، اجرای پایان نامه و برگزاری دوره های 
مهارتی، تفاهم نامه ای با دانشگاه امضا کنیم. دکتر جهانشاهی، نایب 
داشت:  اظهار  هم  کشاورزی  جهاد  وزارت  نانوفناوری  کمیته  رییس 
در اساسنامه  و سند تدوین شده در دو سطح، ساختارسازی می کنیم. 
یکی، ایجاد کمیته های استانی به عنوان حلقه وصل ما با بخش اجرا 
ایجاد کارگروه های تخصصی ذیل کمیته که هر یک شامل  و دیگری 
یک دبیر و سه عضو - ترجیحا از داخل سازمان - خواهند بود. وی با 
اشاره به ظرفیت باالی بخش نانوتکنولوژی پژوهشگاه در شکل دهی 
این کارگروه ها گفت: برنامه ما این است که از ابتدای سال 14۰1 تا 
پایان سال 14۰4 سه برنامه کوتاه مدت )تا انتهای سال آینده(، میان 
مدت)تا انتهای 14۰2( و درازمدت )تا انتهای سال 14۰4( تعریف و در 
هر سال، دو، سه مگاپروژه را اجرا کنیم. وی در ادامه با اشاره به این 
که دکتر صالحی جوزانی به تازگی به ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی 
کشاورزی منصوب شده، حضور دکتر صالحی جوزانی در پژوهشگاه 
را کمکی بسیار بزرگ به پیشبرد برنامه های کمیته نانوفناوری وزارت 
جهاد کشاورزی عنوان کرد. دکتر صالحی جوزانی هم ابراز امیدواری 
کرد که با توجه به تخصص دکتر جهانشاهی در حوزه کاربرد فناوری 
نانو در حفظ محیط زیست و تصفیه فاضالب و تجارب وی در حوزه 
علمی  توانمندی های  از  بتواند  پژوهشگاه  بنیان،  دانش  شرکت های 
دکتر جهانشاهی در قالب همکاری های علمی شخصی و نیز در بحث 
مامنی،  لیال  دکتر  نشست،  ادامه  در  ببرد.  بهره  فناوری  تجاری سازی 
از  گزارشی  پژوهشگاه  نانوتکنولوژی  تحقیقات  بخش  سابق  رییس 
اقدامات صورت گرفته در همکاری با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 
در  نانو  فناوری  کاربردهای  پیشنهادی  به طرح  از جمله  و  داد  ارایه 
و  تهیه  سازمان  مختلف  موسسات  همکاری  با  که  کرد  اشاره  گلخانه 

بهمن ماه سال ۹۹ به سازمان ارایه شده است

تهیه  اجرایی  سند  که  این  به  اشاره  با  پایان  در  جهانشاهی  دکتر    
و  پلن  مستر  حدواسط  سندی  کشاورزی،  نانوفناوری  حوزه  در  شده 
داده ایم  فرصت  استانها  به  واقع  در  داشت:  اظهار  است  پلن  اکشن 
را  خود  نظرات  جلسات،  برگزاری  با  و  داده  تشکیل  را  کمیته ها  که 
مگاپروژه  چهار  سه،  ماه،  اردیبهشت  پایان  تا  ادامه  در  کنند.  ارایه 
توسط کمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی انتخاب خواهند شد. 
گفتنی است، دکتر جهانشاهی و هیات همراه در جریان حضور در 
پژوهشگاه از بخشهای تحقیقاتی مختلف پژوهشگاه نیز بازدید کرده 
و با  توضیحات رییس و اعضای هیات علمی هر بخش با توانمندی ها 

و دستاوردهای این بخش ها آشنا شدند.

بازدید وزیر توسعه نوآوری جمهوری ازبکستان و هیات همراه از 
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

ازبکستان  جمهوری  نوآوری  توسعه  وزیر  عبدالرحمانف،  ابراهیم 
اف،  عبدالله  بهادر  همراهی  با  هیاتی  راس  در   ،14۰۰ اسفندماه   2۵
سفیر ازبکستان در جمهوری اسالمی ایران از پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی در کرج بازدید کردند.
خارجی  تجارت  و  سرمایه گذاری  وزیر  معاون  تشاباو،  که  هیات  این 
کشاورزی  وزارت  بین المللی  دپارتمان  رییس  خوژاوو،  و  ازبکستان 
ازبکستان هم در ان حضور داشتند ضمن بازدید از بخش های مختلف 
تحقیقاتی پژوهشگاه در نشستی با حضور دکتر صالحی جوزانی، رییس 
مدیران  و  معاونان  از  جمعی  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 
پژوهشگاه، زمینه های همکاری مشترک تحقیقاتی و انتقال فناوری ها 

در حوزه های مختلف بیوتکنولوژی کشاورزی را بررسی کردند.
دکتر صالحی جوزانی ضمن معرفی پژوهشگاه و زمینه های فعالیت و 
دستاوردهای پژوهشکده های منطقه ای و بخش های مختلف تحقیقاتی 
پژوهشگاه و زیرساخت های موجود از جمله گلخانه تراریخته از تولید 
مینی تیوبر سیب زمینی، سالم سازی و تکثیر انبوه ارقام و پایه های سیب 
افزودنی های  تولید  بنیان،  دانش  به شرکت های  آنها  واگذاری  روند  و 
پروبیوتیک خوراک دام و طیور، کود بیولوژیک، گیاهان جایگزین سازگار 
جلبک ها،  مثل  باال  افزوده  ارزش  با  محصوالت  خشکی،  و  شوری  با 
پروبیوتیک های صنعتی و استارترهای لبنی و همچنین توانمندی های 
زمینه های  از  برخی  عنوان  به  دارویی  گیاهان  حوزه  در  پژوهشگاه 

پیشنهادی همکاری پژوهشگاه با ازبکستان یاد کرد.
تجاری  نحوه  خصوص  در  توضیحاتی  همچنین  وی 
حمایت های  و  کشور  در  ها  فناوری  این  سازی 
از  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
واسط  حلقه  عنوان  به  بنیان  دانش  شرکت های 
ارائه  کشاورزی  عرصه  به  فناوری ها  این  انتقال 
جمهوری  نوآوری  توسعه  وزیر  عبدالرحمانف،  داد. 
از  تشکر  و  نوروز  عید  تبریک  با  هم  ازبکستان 
آنجا که  از  اظهار داشت:  میزبانی خوب پژوهشگاه 
از  بیوتکنولوژی هستم  ژنتیک و  متخصص مهندسی 
دیدن دستاوردها و زیرساخت های شما بسیار تحت 
تاثیر قرار گرفته ام. جای خوشحالی دارد که توانسته 

اید 4۰ پروژه خود را به مرحله تجاری سازی کنید.
به  هیات  این  سفر  از  هدف  کرد:  خاطرنشان  وی 
ایران تنها مالقات و گفت  و گو نیست؛ بلکه امیدواریم 

پیشنهادهای واقعی علمی شما را بگیریم و براساس آن با شما به نتیجه 
برسیم تا از این دستاوردها در توسعه کشورمان استفاده کنیم.  وزیر 
توسعه نوآوری جمهوری ازبکستان با بیان این که کشورش پنج سال 
است که درب های خود را به روی دنیا گشوده و از انتقال تکنولوژی 
به  توجه  با  استقبال می کند گفت:  ازبکستان  در  آن  اجرایی کردن  و 
فاجعه خشک شدن دریاچه آرال عالقمندیم که فراخوان ویژه ای برای 
انتخاب پروژه بین ایران و ازبکستان برای حل مساله اراضی بر جای 
مانده از دریاچه آرال داشته باشیم. در زمینه اجرای پروژه های مشترک 
در این زمینه دانشمندانی را که می توانند با دانشمندان شما همکاری 

کنند را هم به شما معرفی خواهیم کرد. 
میلیون  پنج  آرال،  دریاچه  شدن  خشک  پی  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
هکتار شوره زار بر جای مانده که چگونگی استفاده از این اراضی به 

عنوان یک پروژه ملی در ازبکستان مطرح است. 
عبدالرحمانف تصریح کرد که غیر از استفاده از تجارب و دانش محققان 
پژوهشگاه در زمینه کشت گیاهان در اراضی شور در حوزه های دیگر 
مثل پروبیوتیک های مورد استفاده در صنایع دامپروری هم از همکاری 

با پژوهشگاه استقبال می کند. 
 وی در پایان عالقمندی کشورش را برای استفاده از تجارب پژوهشگاه 
شرکت های  زنجیره  خصوصا  سیب زمینی  تیوبر  مینی  تولید  زمینه  در 

فعال در این حوزه اعالم کرد.
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بازدید رییس و معاون پژوهشی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی 
و زیستی از پژوهشگاه

رییس و معاون پژوهشی مرکز ملی ذخایر زنتیکی و زیستی ایران، روز 
کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  در  حضور  با   ،14۰۰ اسفندماه   ۷
حضور  با  نشستی  در  تحقیقاتی  مختلف  بخش های  از  بازدید  ضمن 
رییس و جمعی از معاونان و مدیران پژوهشگاه در خصوص راهکارهای 
کردند.  نظر  تبادل  و  بحث  مابین  فی  مشترک  گسترش همکاری های 
در ابتدای این جلسه که روسای پژوهشکده های منطقه ای پژوهشگاه 
هم به صورت وبیناری در آن حضور داشتند پس از خیر مقدم دکتر 
تاکید  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  جوزانی،  صالحی 
وی بر زمینه های فراوان همکاری پژوهشگاه و مرکز، دکتر سید مجید 
ایران  زیستی  و  ژنتیکی  ذخایر  ملی  مرکز  رییس  ابوالحسنی،  تولیت 
توضیحاتی در معرفی این مرکز و فعالیت های آن ارائه داد. وی گفت: 
در حال حاضر بالغ بر ۵۵ هزار نمونه در سطح مولکولی و DNA در 
معرض  در  گیاهان  بر  تمرکز  ما  اولویت  که  می  شوند  نگهداری  مرکز 
انقراض است. این مرکز دارای بانک سلول های انسانی و جانوری، بانک 
میکروارگانیسم ها، بانک مولکولی و بانک گیاهی است. درهای مرکز 
با مراکز همکار  ارتباطات خوبی  باز است و  به روی عموم محققان 
داریم. دکتر رضا آذربایجانی، معاون پژوهشی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی 
و زیستی ایران نیز با ابراز خرسندی از حضور در پژوهشگاه به قرابت 
کاری و سابقه خوب همکاری های فیمابین پژوهشگاه و مرکز اشاره 
و بر پیگیری و تعمیق هر چه بیشتر این همکاری ها تاکید کرد. وی 
گفت: سعی ما بر این بوده است که به جای رقابت های هزینه ساز با 
دیگر مراکز با همفکری مراکز موجود نقش هر یک را در پازل ذخایر 

این حوزه  با همکاری های مشترک در  ژنتیک کشور مشخص کنیم و 
توانمندی های موجود را توسعه دهیم. در ادامه، پس از پخش کلیپ 
پژوهشگاه  پژوهشی  معاون  مریم هاشمی،  دکتر  پژوهشگاه،  معرفی 
با خیرمقدم به مهمانان اظهار داشت: اساس  بیوتکنولوژی کشاورزی 
کار ما شناسایی و حفظ و بهره برداری مستمر و پایا از منابع زیستی 
است و بدین ترتیب پژوهشگاه و مرکز به نوعی الزم و ملزوم یکدیگر 
دکتر  از  ادامه  در  وی  داریم.  متقابل  همکاری  به  نیاز  و  هستند 
تولیت ابوالحسنی و دکتر آذربایجانی برای بازدید از پژوهشکده های 
دعوت  آنها  در  موجود  غنی  مجموعه های  و  پژوهشگاه  منطقه ای 
کرد. دکتر قنواتی، رییس بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه هم 
ضمن خیرمقدم به این هیات بر وجود زمینه های متنوع برای گسترش 
همکاری های فیمابین و استقبال از توسعه این همکاری ها تاکید کرد. 
دکتر ناخدا، رییس بخش فیزیولوژی مولکولی پژوهشگاه هم با اشاره 
زیستی  و  ژنتیکی  منابع  ذخیره گاه  عنوان  به  مرکز  خطیر  جایگاه  به 
کشور گفت: در کشور برخی گیاهان در معرض خطر هستند که باید 
فهرست این گونه های گیاهی را دائما به روز کرد. گیاهانی هم هستند 
که در لیست قرمز نیستند ولی به عنوان گیاهان فراموش شده شناخته 
برای  پژوهشگاه  آمادگی  اعالم  با  وی  سورگوم  و  ارزن  مثل  می شوند 
فراموش شده  گیاهان  گونه های  احیای  و  ارزیابی  زمینه  در  همکاری 
اظهار داشت: از سال 83 تاکنون روی گرس های علوفه ای سردسیری 
در  می توانیم  هم  گیاهان  این  زمینه  در  که  کرده ایم  کار  چندساله 
خدمت باشیم. دکتر ابراهیمی، رییس پژوهشکده اصفهان پژوهشگاه 

از  خیلی  داشت:  اظهار  دارد  فعالیت  دارویی  گیاهان  زمینه  در  که 
مراکز تحقیقاتی کلکسیون هایی دارند که از جمله آنها کلکسیون غنی 
شیرین بیان ماست که الزم است توسط مرکز ساماندهی و حفظ شوند. 
خوبی  کمک های  دارویی  گیاهان  زمینه  در  می تواند  ما  پژوهشکده 
بیوتکنولوژی جانوری  از پژوهشکده  بکند. دکتر رویان  به مرکز ملی 
ژنتیکی  منابع  از  فراوانی  نمونه های  داشت:  اظهار  هم  پژوهشگاه 
و  اسب  و  دوکوهانه  و  کوهانه  یک  شترهای  بومی،  بز  و  گوسفند 
پرندگانی مثل قرقاول در پژوهشکده وجود دارد که خوشحال می شویم 
در این زمینه با مرکز ملی همکاری داشته باشیم. دکتر زین العابدینی، 
نقاط  ما  تحقیقات زیست شناسی سامانه ها هم گفت:  رییس بخش 
مشترک زیادی برای همکاری با مرکز داریم. از ویژگی های این مرکز 
در مقایسه با دیگر مراکز فعال در حوزه تنوع زیستی، تکنیکال بودن 
اطالعات  و  تجارب  انتقال  استانداردها،  تدوین  است.  آن  همکاران 
پروژه های اجرا شده در پژوهشگاه به دیگر محققان از طریق مرکز 
با  ما  زمینه های همکاری مشترک  از  گیاهی  ژنوتیپ های  نگهداری  و 

مرکز است.دکتر شریعت پناهی، رییس بخش تحقیقات کشت بافت و 

مهندسی ژنتیک پژوهشگاه هم اظهار داشت: این بخش در زمینه هایی 

مثل ریزازدیادی گونه های در معرض انقراض می تواند با مرکز همکاری 

داشته باشد. البته ما امکانات گسترده نگهداری انجمادی ژرم پالسم را 

نداریم که می توانیم در این زمینه همکاری کنیم. دکتر داوودی، رییس 

بخش تحقیقات نانوتکنولوژی پژوهشگاه هم اظهار داشت: با این که 

ولی  ندارند  مستقیمی  تحقیقاتی  ارتباط  ژنتیک  ذخایر  و  نانو  حوزه 

با توجه به اهمیت بانک و ذخایر ژرم پالسم برای هرگونه همکاری 

اعالم آمادگی می کنیم.البته اگر بتوانیم به جای سنتز نانو مواد، بحث 

صورت  این  در  بندازیم  جا  کشاورزی  حوزه  در  را  نانومواد  بیوسنتز 

ارتباط بیشتری با مرکز خواهیم داشت. در پایان دکتر تولیت با اشاره 

به نقاط مشترک فراوانی که بین مرکز و پژوهشگاه وجود دارد و می 

تواند زمینه ساز همکاری های گسترده ای باشد بر توسعه این همکاری 

ها در قالب یک تفاهم نامه مشترک تاکید کرد. دکتر صالحی جوزانی، 

با  داشت:  اظهار  پیشنهاد  این  از  استقبال  با  هم  پژوهشگاه  رییس 

با  ارتباط حوزه فعالیت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی  توجه به 

حوزه فعالیت برخی دیگر از موسسات تحقیقاتی سازمان تحقیقات، 

با سازمان  پژوهشگاه  بر  تواند عالوه  ترویج کشاورزی می  و  آموزش 

نیز تفاهم نامه کالنی امضا کند ولی در گام اول بهتر است تفاهم نامه 

 ای بین مرکز و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی منعقد شود. تا در 

حوزه های مختلف مثل دستیابی به پروتکل های تکثیر و خالص سازی 

گونه های در معرض انقراض و طرح توالی یابی ژنوم 1۰۰ گونه جانوری 

و گیاهی که به پیشنهاد پژوهشگاه در قالب کنسرسیوم اجرا خواهد 

و  تولیت  دکتر  نشست،  این  پایان  در  باشیم.  داشته  همکاری  شد 

دکتر آذربایجانی در معیت رییس، معاون پژوهشی و برخی مدیران 

پژوهشگاه از بخش های مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه بازدید کردند.

بازدید اساتید دانشگاه لبنان از بخشهای تحقیقاتی
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

هیاتی سه نفره از اساتید دانشگاه لبنان روز 

ضمن  جاری    ،14۰۰ ماه  بهمن   18 دوشنبه 

و  همکاری  زمینه های  پژوهشگاه،  از  بازدید 

انتقال دانش فنی فیمابین را بررسی کردند.

در جریان این بازدید بین المللی پس از ارائه 

پژوهشگاه  دستاوردها  و  توانمندی های  اهم 

اولویت  مختلف،  بخش های  از  بازدید  و 

مقرر  و  جمع بندی  مجموعه  دو  همکاری 

مورد  زمینه های  در  تفاهم نامه همکاری  شد 

توافق منعقد و بر اساس آن برنامه عملیاتی 

همکاری های مشترک به مرحله اجرا در آید
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سـمپوزیوم بین المللـی دو روزه ایـران و فیلیپیـن در زمینـه فنـاوری 
نانـو در کشـاورزی بـا هـدف توسـعه همکاری هـای علمـی دو کشـور 

در ایـن حـوزه 2۷ آبـان مـاه 14۰۰، آغـاز شـد.
کشـاورزی،  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
دکتـر  مجـازی،  سـمپوزیوم  ایـن  افتتاحیـه  مراسـم  ویـژه  سـخنرانان 
مجتبـی خیـام نکویـی، معاون وزیر جهاد کشـاورزی و رییس سـازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی، دکتر سـعید سـرکار، دبیر سـتاد 
ویـژه توسـعه فنـاوری نانـو، دکتـر صابـر گلـکاری، رییـس پژوهشـگاه 
بیوتکنولـوژی کشـاورزی، دکتـر منظـور حسـین سـومرو، رییـس بنیـاد 
علـم کشـورهای اکـو و جمعـی از مسـووالن علمـی فیلیپیـن از جملـه 
دکتـر رینالـدو وی. ابـورا، مدیـر اجرایـی شـورای تحقیـق و توسـعه 
کشـاورزی، آبزیـان و منابـع طبیعـی و دکتـر فرمانتـو تی. دالپنـا، دبیر 
فیلیپیـن بودنـد. طـی دو روز   )DOST( فنـاوری  دپارتمـان علـوم و 
برگـزاری سـمپوزیوم، 2۹ تـن از محققان حـوزه نانوفناوری کشـاورزی 
تریـن  تـازه  فیلیپیـن  و  ایـران  دانشـگاه های  و  پژوهشـی  مراکـز  از 
می کننـد.  ارائـه  را  حـوزه  ایـن  در  علمـی  یافته هـای  و  دسـتاوردها 
سـمپوزیوم بین المللـی مجـازی ایـران و فیلیپیـن در زمینـه فنـاوری 
بیوتکنولـوژی  بـا همـکاری مشـترک پژوهشـگاه  نانـو در کشـاورزی 
کشـاورزی و شـورای تحقیـق و توسـعه کشـاورزی، آبزیـان و منابـع 
طبیعـی فیلیپیـن )DOST-PCAARRD( بـا هـدف آغـاز همکاری های 
در  نانـو  فنـاوری  زمینـه  در  فیلیپیـن  و  ایـران  بیـن  مشـترک  علمـی 
علمـی،  همکاری هـای  بـرای  جدیـد  افق هایـی  ترسـیم  و  کشـاورزی 
تحقیقاتـی و ترویجـی در حوزه هایـی نظیر مطالعـه و تبادل اطالعات 
علمـی و فنـاوری، تعامـل مؤثـر بیـن بخش هـای دولتـی و خصوصـی 
فعـال در ایـن حـوزه، فراهـم کـردن بسـتری مناسـب بـرای معرفـی 
دانش بنیـان  شـرکت های  و   )SMEs( متوسـط    کوچـک،  بنگاه هـای 
فعـال در ایـن حـوزه در ایـران و فیلیپیـن در حال برگزاری است.سـتاد 
ویـژه توسـعه فنـاوری نانـو و سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج 
کشـاورزی وزارت جهـاد کشـاورزی و همچنیـن وزارت علوم و فناوری 
فیلیپیـن از حامیـان ایـن سـمپوزیوم مشـترک بودنـد. دیگـر سـخنران 
ویـژه افتتاحیـه سـمپوزیوم، دکتـر صابـر گلـکاری، رییـس پژوهشـگاه 
بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـود کـه ضمـن سـخنرانی در افتتاحیـه تـا 
پایـان نشسـت هـای تخصصـی روز نخسـت، سـمپوزیوم را همراهـی 
کـرد. پایـان بخـش افتتاحیـه سـمپوزیوم، ارائـه دو گـزارش در خصوص 
وضعیـت فنـاوری نانـو و فعالیـت هـای تحقیـق و توسـعه در ایـن 

حـوزه در ایـران و فیلیپیـن توسـط دو تـن از مدیـران مربوطـه بـود. 
پـس از مراسـم افتتاحیـه نشسـت های تخصصـی روز اول سـمپوزیوم 
در  نانـو  فنـاوری  زمینـه  در  فیلیپیـن  و  ایـران  مجـازی  بین المللـی 
کشـاورزی، پنـل نخسـت بـه مدیریـت دکتـر بابـک ناخـدا آغـاز شـد 
کـه طـی آن دکتـر لیـال مامنـی رییـس بخـش تحقیقـات نانوتکنولوژی 
ایـن  اجرایـی  کمیتـه  دبیـر  و  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه 
سـمپوزیوم، دکتـر ناخـدا عضو هیئـت علمی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی 
کشـاورزی، دکتـر احمـد حیـدری، دکتـر هـادی مصلـی نـژاد و دکتـر 
مریـم نگهبـان، اعضـای هیـات علمی موسسـه تحقیقات گیاه پزشـکی 
علـوم  دانشـگاه  اسـتاد  خوانسـاری،  قاضـی  محمـد  دکتـر  کشـور، 
پزشـکی تهـران و در پنـل دوم دکتـر فرهـاد مشـیری، عضـو هیـات 
از  جاللـی  محبوبـه  دکتـر  آب،  و  خـاک  تحقیقـات  موسسـه  علمـی 

سمپوزیوم بین املللی مجازی ایران و فیلیپین در زمینه فناوری نانو 
در کشاورزی به همت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد

بیوتکنولوژی کشاورزی  اعضای هیات علمی پژوهشگاه  تألیفی  کتاب 

با عنوان Fungi in Fuel Biotechnology در سومین دوره هفته ملی 
کتاب کشاورزی و منابع طبیعی موفق به کسب جایزه " کتاب برتر" شد.
کتاب  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

Fungi in Fuel Biotechnology )قارچ ها در بیوتکنولوژی  سوخت های 
زیستی( که توسط دکتر غالمرضا صالحی جوزانی و دکتر میثم طباطبایی، 
اعضای هیات علمی بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه و دکتر 
مرتضی آغباشلو، عضو هیات علمی دانشگاه تهران تدوین شده توسط 

انتشارات معتبر بین المللی اشپرینگر منتشر شده است.
 در این کتاب ضمن مروری بر انواع سوخت های زیستی و  موانع تولید آنها، 
پتانسیل های قارچ ها و مخمرها در تولید سوخت های زیستی )بیواتانول و 

بیودیزل( از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
 به طور کلی از قارچ ها می توان به سه روش در تولید سوخت های 
زیستی استفاده کرد. کاربرد به عنوان منبع سلوالز برای هیدرولیز مواد 
لیگنوسلولزی برای تولید بیواتانول، کاربرد به عنوان منبع لیپیدها برای 

تولید بیودیزل و کاربرد به عنوان منبع لیپاز برای کاتالیز کردن ترانس 
استریفیکاسیون لیپیدها در تولید بیودیزل. مراسم "سومین دوره هفته 
ملی کتـاب  کشاورزی و منابع طبیعی" چهارشنبه 2۶ آبان  14۰۰، بـا 
حضور دکتر خیام نکویی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان 
معاون  احمدوند،  دکتر  کشاورزی)تات(،  ترویج  و  آموزش  تحقیقات، 
المسلمین  و  االسالم  حجت  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  فرهنگی 
سعیدیان، نماینده ولی فقیه در سازمان تات و روسای  موسسات و 
در  شد.  برگزار  سازمان  فجر  سالن  محل  در  سازمان  تحقیقاتی  مراکز 
این مراسم عالوه بر کتـاب های برتر و شایسته تقدیر، مجالت علمی 
و ترویجی کشاورزی و آثار ترویجی )نشـریه ترویجی، دسـتنامه و نرم 
افزار کـاربردی( برتر در حوزه کشـاورزی و منـابع طبیعی نیز معرفی 

و از مؤلفـان و پدیدآورنـدگان آنها تقدیر شد.
گفتنی است با توجه به بیماری و عدم حضور دکتر صالحی جوزانی 
در مراسم، دکتر گلکاری، ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به 

نمایندگی از وی، این جایزه را دریافت کرد.

جایزه "کتاب برگزیده کشاورزی و منابع طبیعی کشور" به محققان 
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی اعطا شد



Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran | ABRII1400 شماره 24، زمستان

  18 |  |  17  

دانشـگاه لرسـتان و محققانـی از موسسـه ملـی بیولـوژی مولکولـی و 
بیوتکنولـوژی دانشـگاه لـس بانوس و کالج کشـاورزی و علـوم غذایی 

UPLB فیلیپیـن سـخنرانی کردنـد.

با برگزاری سمپوزیوم بین المللی مجازی زمینه های همکاری های 
پژوهشی ایران و فیلیپین در حوزه نانوفناوری کشاورزی بررسی شد

طــی دو روز برگــزاری ســمپوزیوم بین المللــی مجــازی ایــران و فیلیپین 
ــای  ــی پروژه ه ــن معرف ــاورزی، ضم ــو در کش ــاوری نان ــه فن در زمین
همکاری هــای  ظرفیت هــای  و  زمینه هــا  کشــور،  دو  تحقیقاتــی 
پژوهشــی فــی مابیــن بررســی شــد.  دکتــر لیــال مأمنــی، رییــس 
بخــش تحقیقــات نانوتکنولــوژی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی 
و دبیــر  کمیتــه اجرایــی ســمپوزیوم بین المللــی مجــازی ایــران و 
فیلیپیــن در حــوزه نانوفنــاوری کشــاورزی بــا اعــالم ایــن مطلــب در 
ــه روز  ــمپوزیوم ک ــن س ــزاری ای ــی دو روز برگ ــرد: ط ــان ک خاطرنش
پنجشــنبه  2۷ آبــان مــاه 14۰۰، بــا پیــام وزیــر علــوم و فنــاوری 
فیلیپیــن و معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی جمهــوری اســالمی برگــزار 
شــد، 2۹ تــن از محققــان حــوزه فنــاوری نانــو در کشــاورزی از مراکــز 
ــتاوردها  ــن دس ــن تازه تری ــران و فیلیپی ــگاه های ای ــی و دانش پژوهش

ــد. ــه کردن ــوزه را ارائ ــن ح ــی در ای ــای علم و یافته ه
وی خاطرنشــان کــرد: هــدف از برگــزاری ایــن ســمپوزیوم، آشــنایی بــا 
توانمنــدی هــا و زمینه هــای همــکاری دو کشــور در حــوزه نانوفناوری 
کشــاورزی و تدویــن برنامــه همــکاری و تعریــف پروژه هــای مشــترک 
در ایــن حــوزه بــود کــه بــا توجــه بــه اســتقبال خــوب محققــان دو 
کشــور و برگــزاری موفــق ایــن ســمپوزیوم، گام بلنــدی در ایــن مســیر 
ــگاه  ــوژی پژوهش ــات نانوتکنول ــش تحقیق ــس بخ ــد. ریی ــته ش برداش
بیوتکنولــوژی کشــاورزی در خصــوص علــت برگــزاری ایــن ســمپوزیوم 
مشــترک بــا فیلیپیــن و جایــگاه آن کشــور در حــوزه نانوفنــاوری 
ــوم  ــر عل ــه ریاســت وزی ــی ب کشــاورزی گفــت: در ســال 2۰1۹ هیات
ــن در  ــای فیمابی ــعه همکاری ه ــور توس ــه منظ ــن ب ــاوری فیلیپی و فن
حوزه هــای مختلــف فنــاوری بــه ایــران آمدنــد کــه ضمــن مذاکــره بــا 
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور از برخــی مراکــز تحقیقاتــی 
از جملــه پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی هــم بازدیــد داشــتند. 
در جریــان ایــن مذاکــرات مقــرر شــد کــه همکاری هــای علمــی 
ــن راســتا،  ــاز شــود. در ای ــو آغ ــا پژوهشــگاه از بخــش نان ــن ب فیلیپی
نشســت مشــترکی هــم در زمینــه همکاری هــای فیمابیــن در حــوزه 
نانوفنــاوری کشــاورزی برگــزار شــد کــه طــی آن نســبت بــه برگــزاری 
ــق  ــادل دانشــجو تواف کارگاه هــا و اجــرای پروژه هــای مشــترک و تب
شــد.نماینده ایــران در همکاری هــای مشــترک بــا فیلیپیــن در حــوزه 
نانوفنــاوری کشــاورزی بــا اشــاره بــه تحقیقــات و دســتاوردهای قابــل 

توجــه فیلیپیــن در ایــن زمینــه و نتایــج مثبــت همکاری هــای مشــترک 
ــود نخســتین  ــرار ب ــدا ق ــار داشــت: در ابت پژوهشــی دو کشــور اظه
بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  همــکاری  بــا  مشــترک  علمــی  کارگاه 
کشــاورزی و شــورای تحقیــق و توســعه کشــاورزی، آبزیــان و منابــع 
ــه  ــود ک ــزار ش ــال 2۰2۰ برگ ــن )PCAARRD( در س ــی فیلیپی طبیع
برگــزاری آن بــه دلیــل پاندمــی کرونــا بــه تعویــق افتــاد و در نهایــت 
ــم  ــتیم تصمی ــر داش ــه در ماه هایاخی ــددی ک ــت های متع ــی نشس ط
گرفتــه شــد کــه اولیــن گردهمایــی مشــترک محققــان دو کشــور 
ــرد:  ــان ک ــود.وی  خاطرنش ــزار  ش ــازی برگ ــمپوزیوم مج ــب س در قال
خوشــبختانه ایــن ســمپوزیوم طــی روزهــای پنــج شــنبه و جمعــه 2۷ 
و 28 آبــان مــاه 14۰، بــا حمایــت ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو 
و ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی وزارت جهــاد 
کشــاورزی و همچنیــن وزارت علــوم و فنــاوری فیلیپیــن بــا همــکاری 
ــه  ــزار شــد ک ــوژی کشــاورزی و  PCAARR برگ پژوهشــگاه بیوتکنول
ــران و  ــن ای گام بلنــدی در توســعه همکاری هــای علمــی مشــترک بی
ــو در کشــاورزی و ترســیم افق هایــی  ــاوری نان ــه فن فیلیپیــن در زمین
جدیــد بــرای همکاری هــای علمــی، تحقیقاتــی و ترویجــی در حــوزه 
ــاوری، تعامــل  ــادل اطالعــات علمــی و فن ــر مطالعــه و تب هایــی نظی
ــن حــوزه و  ــی و خصوصــی فعــال در ای ــن بخش هــای دولت ــر بی مؤث
ــط   )SMEs( و  ــک، متوس ــای کوچ ــی بنگاه ه ــرای معرف ــازی ب بسترس
ــن  ــران و فیلیپی ــن حــوزه در ای ــال در ای ــان فع شــرکت های دانش بنی
اســت. مامنــی بــا اشــاره بــه حضــور محققانــی از دانشــگاه ها و 
موسســات تحقیقاتــی مختلــف ایــران و فیلیپیــن در ایــن ســمپوزیوم  
هم افزایــی  و  اطالعــات  تبــادل  بــرای  را  مناســبی  زمینــه   کــه 
ــش  ــاوری در بخ ــو فن ــرد نان ــوزه کارب ــی در ح ــای تحقیقات ظرفیت ه
هــای مختلــف کشــاورزی در ســطح ملــی و بین المللــی فراهــم کــرده 
گفــت: دکتــر دالپنــا وزیــر علــوم و فنــاوری )DOST( فیلیپیــن، دکتــر 
ــازمان  ــس س ــاد کشــاورزی و و ریی ــر جه ــاون وزی ــی مع ــام نکوی خی
ــوارا معــاون وزیــر  تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، دکتــر ِگ
ــژه توســعه  ــر ســتاد وی ــر ســرکار دبی ــن، دکت ــاوری فیلیپی ــوم و فن عل
ــژه توســعه  ــر ســتاد وی ــر ســرکار دبی ــن، دکت ــاوری فیلیپی ــوم و فن عل
فنــاوری نانــو، دکتــر گلــکاری رییــس پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی 
ــق و توســعه  ــی شــورای تحقی ــر اجرای ــورا مدی ــر اب کشــاورزی و دکت
کشــاورزی، آبزیــان و منابــع طبیعــی )PCAARRD( در ســخنرانی های 
افتتاحیــه ســمپوزیوم بــا اشــاره بــه تاثیــرات نگــران کننــده تغییــرات 
ــدات بخــش کشــاورزی  ــزان تولی ــر می ــی ب اقلیمــی و معضــل کــم آب
و تهدیــد جــدی امنیــت غذایــی بــر ضــرورت اســتفاده حداکثــری از 
ظرفیت هــای نانوفنــاوری و دیگــر فناوری هــای نویــن در بخــش 
کشــاورزی تاکیــد و حمایــت خــود را از گســترش همکاری هــای 
ــه  ــه وی، توجــه ب ــه گفت ــالم کردند.ب علمــی پژوهشــی دو کشــور اع

ــازار و  ــای ب ــاورزی و نیازه ــش کش ــی بخ ــائل واقع ــالت و مس معض
ســوق دادن ظرفیت هــا و توانمندی هــای موجــود بــه تحقیقــات 
ــود کــه در  ــی ب ــه رویکردهای ــل تجاری ســازی از جمل ــردی و قاب کارب

ــد شــده اســت. ــا تاکی ــر آنه ســخنرانی های مســووالن دو کشــور ب
دکتـر مامنـی در ادامه با اشـاره به حضور رییس بنیاد علم کشـورهای 
اکـو در افتتاحیـه ایـن سـمپوزیوم اظهـار داشـت:  پرفسـور سـومرو 
در سـخنرانی خـود بـر ضـرورت گسـترش همکاری هـای بین المللـی 
در زمینـه فنـاوری نانـو در سـطح کشـورهای عضـو سـازمان همـکاری 
اقتصـادی اکـو تاکیـد و حمایـت معنـوی اکـو از توسـعه ایـن قبیـل 
همکاری هـا را اعـالم کـرد کـه چنیـن رویکـرد مثبتـی بـه فناوری هـای 
بین المللـی  و  منطقـه ای  علمـی  همکاری هـای  ضـرورت  و  نویـن 
در ایـن حوزه هـا را بـه فـال نیـک می گیریـم. دبیـر  کمیتـه اجرایـی 
سـمپوزیوم بین المللـی مجـازی ایـران و فیلیپین در زمینـه فناوری نانو 

در کشـاورزی تصریـح کـرد:  سـخنرانان مراسـم اختتامیـه سـمپوزیوم، 
بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  پژوهشـی  معـاون  هاشـمی،  مریـم  دکتـر 
کشـاورزی و دکتـر کالـورا، معـاون تحقیق و توسـعه شـورای تحقیق و 
توسـعه کشـاورزی، آبزیـان و منابـع طبیعی فیلیپین در سـخنرانی های 
خـود  ضمـن اعـالم وجـود زمینه هـای مناسـب همـکاری دو کشـور 
و  آفت کش هـا  نانـو  نانوسنسـورها،  سـاخت  نظیـر  حوزه هایـی  در 
از  اسـتفاده  و  کشـاورزی  ضایعـات  از  نانومـواد  تهیـه  نانوکودهـا، 
بـر  غذایـی  محصـوالت  بسـته بندی  و  آب  تصفیـه  در  نانـو  فنـاوری 
توسـعه همکاری هـای مشـترک تحقیقاتـی تاکیـد کردند. دکتـر مامنی 
در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد کـه برگـزاری موفقیت آمیز سـمپوزیوم 
مشـترک نانوفنـاوری کشـاورزی زمینه سـاز ارتباط نزدیکتـر و همکاری 
رفـع  بـه  و کمـک  ایـن حـوزه  در  فیلیپیـن  و  ایـران  موثـر محققـان 

مشـکالت بخـش کشـاورزی باشـد.

از همکاران، دانشجویان و محققین حوزه بیوتکنولوژی درخواست می شود تا مطالب علمی خود را 

در قالب خبر به پست الکترونیک: newsletter@abrii.ac.ir ارسال فرمایند.
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در مراســمی کــه  یکشــنبه 28 آذرمــاه 14۰۰، بــه مناســبت هفتــه 

ــگاه  ــدگان  پژوهش ــی از برگزی ــاوری از جمع ــش و فن ــی پژوه مل

ــد. ــر ش ــف تقدی ــای مختل ــاورزی در بخش ه ــوژی کش بیوتکنول

ــوژی کشــاورزی  ــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنول ب

معاونــان  و  رییــس  حضــور  بــا  کــه  مراســم  ایــن  ابتــدای  در 

و  تحقیقاتــی  مختلــف  بخش هــای  روســای   و  پژوهشــگاه 

ــگاه  ــه ای پژوهش ــکده های منطق ــای  پژوهش ــن روس ــور آنالی حض

ــر مریــم هاشــمی، معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه  برگــزار شــد دکت

توضیحاتــی در خصــوص نحــوه انتخــاب برگزیــدگان ارائــه داد.

انتخــاب  مالک هــای  شــده  تــالش  دوره  ایــن  در  گفــت:  وی 

همــکاران برتــر پژوهشــی و فنــاوری بــه شــاخص های انتخــاب 

برترین هــای ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، 

ــه  ــرد س ــاس، عملک ــن اس ــر ای ــود ب ــک ش ــتر نزدی ــه بیش ــر چ ه

عضــو  همــکاران  فنــاوری  و  پژوهشــی  دســتاوردهای  و  ســاله 

و  گرفتــه  قــرار  مدنظــر  علمــی  غیــر هیــات  و  علمــی  هیــات 

ــد  ــده اند از رون ــر ش ــر تقدی ــال اخی ــه س ــی س ــه ط ــی ک همکاران

انتخــاب حــذف شــده اند. هاشــمی خاطرنشــان کــرد: در ایــن 

دوره از انتخــاب و تقدیــر نمادیــن از برترین هــای پژوهــش و 

ــا  ــی ب ــاط اداری متفاوت ــه ارتب ــی ک ــگاه، همکاران ــاوری پژوهش فن

ــاب  ــی و انتخ ــورد ارزیاب ــم م ــرکتی( ه ــکاران ش ــد )هم ــا دارن م

گرفته انــد. قــرار 

دکتــر صابــر گلــکاری، رییــس پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی 

هــم ضمــن تســلیت ایــام فاطمیــه و گرامیداشــت هفتــه پژوهــش 

اظهــار داشــت: در اســالم بیــش از ســایر ادیــان بــر قــدر و منزلــت 

ــث  ــرآن و احادی ــات متعــدد ق ــد شــده و در آی ــم تاکی ــم و عال عل

و روایــات نقــل شــده از پیامبــر مکــرم اســالم و ائمــه اطهــار )ع(  

ــه اســت.  ــرار گرفت ــد ق ــت پژوهــش و تفکــر مــورد تاکی ــز اهمی نی

ــات و  ــف بیان ــبت های مختل ــه مناس ــز ب ــری نی ــم رهب ــام معظ مق

ــه داشــته اند کــه چــراغ راه  ــن زمین رهنمودهــای راه گشــایی در ای

ماســت.

وی تاکیــد کــرد: الزم اســت در زمینــه فعالیت هــای پژوهشــی 

مشــخصی  برنامــه  و  جهت گیــری  حوزه هــا،  دیگــر  مثــل  هــم 

داشــته باشــیم کــه در ایــن راســتا رویکــرد پژوهشــگاه بــه توســعه 

ــب مشــارکت بخــش خصوصــی و کمــک  ــردی، جل ــات کارب تحقیق

ــعه  ــه توس ــژه ای ب ــه وی ــار آن توج ــت. در کن ــی اس ــد مل ــه تولی ب

موسســات  خصوصــا  تحقیقاتــی  مراکــز  ســایر  بــا  همــکاری 

برترین های پژوهش و فناوری پژوهشگاه معرفی و تقدیر شدند

ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب ــکاری در پای ــم. گل پژوهشــی ســازمان داری

ــردم  ــه م ــز خدمــت ب ــش از هــر چی ــن پژوهشــگاه بی ــان ای محقق

ــوزه را  ــن ح ــور در ای ــکالت کش ــع مش ــاورزی و رف ــش کش و بخ

ســرلوحه فعالیت هــای خــود دارنــد اظهــار داشــت: انتخــاب و 

تجلیــل از برگزیــدگان پژوهشــی پژوهشــگاه، مراســمی نمادیــن 

بــرای تقدیــر از تالش هــای همــه همــکاران در پژوهشــکده ها 

یاریگــران پژوهــش در  و بخش هــای تحقیقاتــی و همــکاران و 

ســایر  واحدهاســت . 

در بخــش پژوهشــگران عضــو هیــات علمــی و غیــر هیــات علمــی 

ــن  ــدس رامی ــدی و مهن ــر رضــا محم ــی، دکت ــر رضــا ضرغام از دکت

ــر شــد. ــق پژوهشــی تقدی ــاس فعالیت هــای موف ــه پ ــی ب صیقالن

ــه کریمــی فرســاد  ــدس الل ــن در بخــش کارشناســان از مهن همچنی

ــان  ــن کارشناس ــاله( و از بی ــه س ــرد س ــن عملک ــر اســاس میانگی )ب

خانــم  از  مربوطــه  بخش هــای  رؤســای  تاییــد  مــورد  شــرکتی  

مهنــدس پرویــن هادیــان، مســئول آزمایشــگاه بخــش نانــو تقدیــر 

شــد. 

ــگاه  ــناس آزمایش ــلطانی نژاد، کارش ــرین س ــدس نس ــن مهن  همچنی

ــاد،  ــدازی ازمایشــگاه صفی آب ــاس همــکاری در راه ان ــه پ ــی ب ردیاب

ــا بخــش  ــه ب ــژاد، کارشــناس واحــد انتشــارات ک عصمــت جعفری ن

تجهیــز هــم همــکاری دارنــد و مهیــن حیــدری، کارشــناس روابــط 

ــای  ــوزه در دوره ه ــن ح ــت در ای ــر فعالی ــالوه ب ــه ع ــی ک عموم

ــای  ــت پروتکل ه ــرل رعای ــه کنت ــا در زمین ــی کرون ــف پاندم مختل

ــه بیمــاری  پیشــگیری از کوئیــد 1۹ و شناســایی مــوارد مشــکوک ب

ــد. ــر ش ــته اند تقدی ــژه ای داش ــالش وی ــز ت نی

مرجع ملی ایمنی زیستی منصوب شد

دکتر غالمرضا صالحی جوزانی، استاد تمام پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

ملی  مرجع  سمت  به  کشاورزی  جهاد  وزیر  حکم  با  کشاورزی 

ایمنی زیستی منصوب شد.

در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

حکم دکتر سید جواد ساداتی نژاد خطاب به دکتر صالحی جوزانی 

آمده است: "با توجه به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی و به 

آموزش  تحقیقات،  سازمان  رییس  و  وزیر  محترم  معاون  پیشنهاد 

ایمنی زیستی  ملی  قانون   11 ماده  استناد  به  کشاورزی  ترویج  و 

جمهوری اسالمی ایران و ماده 1۹ پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا 

به موجب این حکم به عنوان مرجع ملی )فوکال پوینت( موضوع 

ماده 1۹ پروتکل یادشده منصوب می شوید. 

امید است با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه های عضو شورای 

ملی ایمنی زیستی و همچنین واحدهای ذی ربط وزارت متبوع در 

اجرایی وظایف محوله موفق و موید باشید.
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پژوهشــگاه  هیــات  علمــی  عضــو  اختراعــی  رنگ ســنجی  کیــت 

بیوتکنولــوژی کشــاورزی کــه برپایــه نانــوذرات طــال ســاخته شــده و 

ــت را  ــون نیتری ــی ی ــی و کم ــریع کیف ــق و س ــخیص دقی ــکان تش ام

ــر  ــد. دکت ــت ش ــران ثب ــات ای ــت اختراع ــد در اداره ثب ــم می کن فراه

فــروغ قاســمی، عضــو هیــأت علمــی بخــش نانوتکنولــوژی و مختــرع 

ایــن کیــت در گفت وگــو بــا روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی 

ــه  ــات نیتروژن ــه ترکیب ــت از جمل ــرد: نیتری ــان ک ــاورزی خاطرنش کش

ــای  ــم در غلظت ه ــطوح ک ــودن در س ــد ب ــم مفی ــه علی رغ ــت ک اس

ــط زیســت، ســالمت انســان  ــر محی ــی ب ــرات بســیار نامطلوب ــاال، اث ب

ــریع  ــق، س ــرل دقی ــن رو، کنت ــده دارد و از ای ــودات زن ــر موج و دیگ

کــرد:  تصریــح  اســت. وی  اهمیــت  نیتریــت، حائــز  و در محــل 

ــران  ــل گ ــه دلی ــاال ب ــا وجــود حساســیت ب روش هــای آزمایشــگاهی ب

ــوزش  ــور آم ــه اپرات ــاز ب ــودن و نی ــر ب ــودن، زمانب ب

ــن  ــت بخــش نیســتند و بنابرای ــدان رضای ــده، چن دی

الزم اســت روش هــای ســاده، کــم هزینــه، دارای 

ــریع  ــخ س ــت پاس ــا قابلی ــاال و ب ــی ب ــیت ذات حساس

ــات  ــد. عضــو هی ــان گســترش یابن ــری آس ــا کارب و ب

علمــی پژوهشــگاه بــا بیــان ایــن کــه روش هــای 

ــه  ــوذرات پالســمونیک ب ــر نان ــی ب رنگ ســنجی مبتن

ویــژه نانومیله هــای طــال بــه دلیــل ویژگی هــای 

ــه روش هــای  ــوری نســبت ب ــیمیایی و ن ــوب ش مطل

دیگــر برتــری دارنــد، خاطرنشــان کــرد: حســگر 

طراحــی شــده در ایــن اختــراع بــر اســاس برهمکنــش 

نانوحســگر پالســمونی و نیتریــت عمــل می کنــد کــه 

بــه صــورت تغییــر رنــگ و طیــف، تشــخیص کیفــی 

ــن  ــد. در ای ــر می کن ــت را میس ــون نیتری ــی ی و کم

اختــراع از نانــوذرات طــال بــا ســاختار میلــه  ای 

شــکل بــه عنــوان عنصــر شناســاگر و از اکسیداســیون 

ــتفاده  ــنجش اس ــم س ــوان مکانیس ــه عن ــوذرات ب نان

ــخیص  ــمی، تش ــر قاس ــه دکت ــه گفت ــت. ب ــده اس ش

از  وســیعی  گســتره  مشــاهده  براســاس  کیفــی 

رنگ هــا شــامل قهــوه ای، ســبز، آبــی، بنفــش، صورتــی و آبــی اســت؛ 

بنابرایــن ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــا چشــم غیرمســلح و در محــل 

از مقادیــر نیتریــت در نمونه هــای حقیقــی مطلــع شــویم. تشــخیص 

ــا اســتفاده از  کمــی نیــز بــر اســاس طیف هــای اســپکتروفتومتری و ب

منحنــی کالیبراســیون می باشــد.

وی بــا بیــان ایــن کــه کارایــی عملــی حســگر توســعه یافتــه در تعییــن 

ــوالت  ــاک و محص ــاره خ ــای آب، عص ــرات در نمونه ه ــت و نیت نیتری

غذایــی تأییــد و کیــت ســاخته شــده بــر ایــن اســاس بــه عنــوان اختراع 

ثبــت شــده اســت، تصریــح کــرد: روش جدیــد پیشــنهادی بــه عنــوان 

ــا ســایر روش هــای اندازه گیــری  ــل رقابــت ب یــک روش مناســب و قاب

نیتریــت - نیتــرات، معرفــی شــده اســت.

ثبت اخرتاع »کیت رنگ سنجی برپایه نانوذرات طال جهت تشخیص کیفی و کمی 
یون نیرتیت« در اداره ثبت اخرتاعات ایران

معرفی پژوهشکده وابسته

یکـی از مهمتریـن کاربردهـای فنـاوری زیسـتی در حـوزه صنایـع 

انـواع  تولیـد  حاضـر  حـال  در  کـه  نحـوی  بـه  می باشـد،  غذایـی 

غذاهـای فراویـژه و مکمل هـای غذایـی بـا هـدف افزایـش کیفیـت 

و سـالمت غـذا بـا تولیـد انـواع فرآورده هـای غذایـی تخمیری مورد 

بیوتیک هـا،  پـری  پروبیوتیک هـا،  غذایـی،  صنایـع  در  اسـتفاده 

جهانـی  سـطح  در  پویایـی  بسـیار  بـازار  دارای   ... و  ریزجلبک هـا 

غذایـی  صنایـع  بیوتکنولـوژی  پژوهشـکده  راسـتا،  ایـن  در  اسـت. 

)تبریـز( در زمینـی بـه مسـاحت ۵۰۰۰ متـر مربـع بـا زیـر بنایی به 

مسـاحت 31۰۰ متـر مربـع کـه آزمایشـگاه ها و فضـای اداری را در 

بـر گرفتـه و نیـز مجموعـه ای از گلخانه هـا بـه مسـاحت 8۶۰ متـر 

مربـع در سـال 1383 راه انـدازی شـد. محوریت پژوهش ها در سـه 

بخـش مهندسـی فرآیند هـای زیسـتی، میکروبیولـوژی مولکولـی و 

کشـت بافـت و سـلول قـرار گرفتـه اسـت.

زمینه هـای تحقیقاتی پژوهشـکده:

-بهینه سازی تولید مواد با ارزش افزوده باال از میکروارگانیسم ها

-بهینه سازی فرایندهای بیوتکنولوژیک تولید محصوالت غذایی

-استخراج و تولید مواد با ارزش از ضایعات کشاورزی

در  موثر  میکروارگانیزم های  غربال گری  و  شناسایی  آوری،  -جمع 

غذایی صنایع 

آرایشی،  غذایی،  صنایع  در  استفاده  مـورد  متابولیتهای  -تولید 

کشاورزی و  دارویی  بهداشتی، 

و  زراعی  گياهان  ريزازديادی  روشهای  بهينه سازی  و  -ارزيابی 

منطقه   مهم  باغی 
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-ارزیابی و غربالگری گراس های بومی 

اعضـای هیـات علمی پژوهشـكده بيوتكنولـوژی صنايع غذايی:

1- دکتر محمـد امین حجازی 

2-دکتـر رضا محمدی

3- دکتر یوسـف نامی 

4- دکتـر بهمن پناهی

ليسـت همكاران پژوهشـكده بيوتكنولـوژي صنايع غذايی:

1-عليرضـا وطن دوسـت مدیر امور مالی

2-اكبر زرشـناس مدیر امور مالی

3-رزيتا مظلومی کارشـناس آزمایشـگاه

4-ميروهـاب سـاقی مسـئول دفترریاسـت- رابـط حراسـت- رابـط 

روابـط عمومـی

۵-اكبـر زارعی کارپرداز

۶-سـجاد طباطبايـی همکار امور اداری

۷-صالح اميری کارشـناس آزمایشـگاه

8-حسـين محمدزاده جاللی کارشـناس آزمایشگاه

۹-رضا واثقی کارشـناس آزمایشگاه

1۰-محدثه رسـتم پور کارشـناس آزمایشگاه

11-ليلي اكبرزاده  کارشـناس آزمایشـگاه

12-سيدرسـول حسـينی حفاظت فیزیکی

13-پدرام زارعی سيدرسـول حسـينی حفاظـت فیزیکی

14-وحيد عبدالرحيم نسـب حفاظـت فیزیکی

طرح هـا و پروژه های در حال اجرا:

1-توليـد و ارزيابـی پنير سـفيد سـنتی ايرانی با فرموالسـيون 

اسـتارتری پيشنهادی در سـطح پايلوت

2-توليـد و ارزيابـی دوغ و کره سـنتی ايرانی با فرموالسـيون 

اسـتارتري پيشـنهادی در سطح پايلوت

بـا فرموالسـيون  ايرانـی  ارزيابـي ماسـت سـنتی  3-توليـد و 

پايلـوت سـطح  در  پيشـنهادی  اسـتارتری 

4-معرفـي و ارزيابـی سـويه های باکتری هـای اسـيد الکتيـک 

بـه عنـوان نگهدارنـده طبيعـی در صنعـت لبنيات در سـطح 

يلوت پا

منشـاء  بـا  اسـتارتری  الکتوباسـیل های  ۵-غربالگـری 

و  باکتریوفاژهـا  بـه  مقاومـت  نظـر  از  لبنـی  محصـوالت 

دخیـل مولکولـی  مکانیسـم های  شناسـایی 

۶-شناسـايی ژنوتيپ هـای برتـر چنـد گونـه از گراس های سردسـيری 

در  توسـعه  و  کشـت  مناسـب  خشـکی،  بـه  متحمـل  سـاله  چنـد 

مناطـق معتـدل و خشـک

نرمـال و  نهايـی ژنوتيپ هـای والـدی مناسـب شـرايط  ۷- معرفـی 

قابليـت  بـرآورد  پلی كـراس،  نتـاج  آزمـون  از  اسـتفاده  بـا  خشـکی 

گونه هـای  در  مولكولـی  نشـانگرهای  و  عمومـی  تركيب پذيـری 

چندسـاله سردسـيری  گراس هـای  مختلـف 

8-ارزیابـی برخـی گراس هـای علوفـه ای چنـد سـاله سردسـیری در 

شـرایط آبیـاری و دیـم سردسـیر کشـور

گونه هـاي  از  بومـی  ژنوتيپ هـای  جمـع آوری  و  ۹-شناسـايي 

هسـته دار متحمـل بـه سـرمای ديـررس بهـاره در اسـتان آذربايجان 

شـرقي

حاشـیه  در  ریزجلبک هـا  انبـوه  تولیـد  بیوتکنیـک  1۰-توسـعه 

ارومیـه دریاچـه 

ارتباط پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی و صنعت

درج نام رشکت پگاه آذربایجان رشقی و آذربایجان غربی در فهرست حامیان 
پژوهش و فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

ــتوریزه  ــیر پاس ــرکت ش ــت ش ــل وق ــر عام ــور مدی ــد پ ــدس محم مهن

پــگاه آذربایجــان غربــی و مهنــدس جدیــری مدیــر تحقیــق و توســعه 

ــر از  ــوح تقدی ــب ل ــه کس ــق ب ــرقی موف ــان ش ــگاه آذربایج ــرکت پ ش

ــدند. ــاورزی ش ــوژی کش ــگاه بیوتکنول ــس پژوهش ریی

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده بیوتکنولــوژی صنایــع غذایی، 

دکتــر محمــد امیــن حجــازی رییــس پژوهشــکده بیوتکنولــوژی صنایــع 

غذایــی بــا اهــدای لــوح تقدیــر مذکــور از طــرف رییــس پژوهشــگاه 

ــه  ــه و داوطلبان ــکاری صمیان ــاس هم ــه پ ــاورزی ب ــوژی کش بیوتکنول

مدیــر عامــل وقــت شــرکت شــیر پاســتوریزه پــگاه آذربایجــان غربــی 

ــه ارزیابــی و  ــروژه مصــوب پژوهشــگاه در زمین در راســتای اجــرای پ

ــی در  ــع لبن ــاز صنای ــورد نی ــتارترهای م ــیون اس ــازی فرموالس بهینه س

ســطح پایلــوت و مدیــر محتــرم تحقیــق و توســعه شــرکت پــگاه 

ــگاه  ــوب پژوهش ــروژه مص ــرای پ ــتای اج ــرقی در راس ــان ش آذربایج

در زمینــه بهینه ســازی تولیــد پنیــر ســفید ایرانــی بــا اســتفاده از 

اســتارترهای بومــی فرمولــه شــده پژوهشــگاه از ایــن دو شــرکت 

تقدیــر و تشــکر نمــود. شــایان ذکــر اســت دو شــرکت فــوق در لیســت 

ــد.  ــرار گرفتن ــاوری پژوهشــگاه ق ــان پژوهــش و فن حامی

"نال" در فهرست حامیان پژوهش و فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی 

ــر  ــا اعطــای لــوح تقدی رییــس پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی ب

از حمایــت هــای مدیرعامــل کارخانــه "نــال" از پیشــبرد طرحهــای 
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کاربــردی پژوهشــگاه تقدیــر کــرد. دکتــر محمــد امیــن حجــازی، رییس 

پژوهشــکده بیوتکنولــوژی صنایــع غذایــی پژوهشــگاه ضمــن تشــکر 

از همــکاری صمیمانــه و داوطلبانــه مهنــدس حبیــب ماهوتــی، مدیــر 

عامــل کارخانــه نــال در راســتای اجــرای پــروژه مصــوب پژوهشــگاه در 

زمینــه تولیــد فرآورده هــای آرایشــی بهداشــتی و مکمل هــای دارویــی 

از ریزجلبــک دونالیــال و تبریــک قــرار گرفتــن نــال در فهرســت حامیــان 

پژوهــش و فنــاوری پژوهشــگاه، لــوح تقدیــر ریاســت پژوهشــگاه را 

بــه وی اعطــا کــرد.

با حمایت پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی مرکز مکانیزه 

تولید گلخانه ای جلبک اسپیرولینا در تبریز به بهره برداری رسید

 

ــبز -  ــک س ــه ای جلب ــی گلخان ــد صنعت ــزه تولی ــز مکانی ــتین مرک نخس

ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــز ب ــپیرولینا در تبری ــی اس آب

 ایــن مرکــز کــه یکــی از چهــار واحــد بــزرگ تولیــد گلخانــه ای جلبــک 

در کشــور بــه شــمار مــی رود بــا حمایــت ســتاد ویــژه توســعه زیســت 

ــوژی  ــرداری رســیده اســت و پژوهشــکده بیوتکنول ــه بهره ب ــاوری ب فن

ــی و  ــای ترویج ــتای ماموریت ه ــگاه در راس ــی پژوهش صنابــع غذای

حمایــت علمــی و فنــی از تجــاری ســازی طرح هــای دانــش بنیــان در 

رونــد اجــرا و اعطــا تاییدیــه هــای الزم همــکاری داشــته اســت. 

نظــارت فنــی و کارشناســی ایــن طــرح توســط دکتــر محمدامیــن 

حجــازی رئیــس پژوهشــکده  صــورت گرفتــه اســت.

ظرفیــت تولیــد ایــن واحــد کــه توســط شــرکت دانــش بنیــان زیســت 

ــگاه  ــد دانش ــز رش ــرکت های مرک ــان - از ش ــر آذربایج ــان بهف اندیش

ــن در  ــر 18 ت ــغ ب ــیده بال ــرداری رس ــه بهره ب ــز – ب ــالمی تبری آزاد اس

ســال اســت.

اســپیرولینا نوعــی جلبــک ســبز - آبــی اســت کــه می تــوان از آن بــه 

عنــوان مکمــل غذایــی اســتفاده کــرد. 

ــل  ــه دلی ــپیرولینا را ب ــال 2۰18، اس ــی در س ــت جهان ــازمان بهداش س

داشــتن محتــوای غذایــی عالــی بــه عنــوان ســوپرفود )ابرغــذا( معرفــی 

کــرده اســت.

به دریافت »جایزه دکرت کاظمی آشتیانی«  استادیار پژوهشگاه موفق 
بنیاد ملی نخبگان شد

به دریافت جایزه  بیوتکنولوژی کشاورزی موفق  پژوهشگاه  استادیار 

دکتر کاظمی آشتیانی)طرح حمایت از فعالیت های آموزشی و پژوهشی 

استادیاران جوان بنیاد ملی نخبگان( شد.

دکتر  به  این جایزه  اختصاص  و  اعطای تسهیالت حمایتی  راستای  در 

آمنه ناصری، استادیار جوان پژوهشگاه،  تفاهم نامه ای بین پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی و بنیاد نخبگان استان البرز امضا شد.

جایزه مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی در راستای بند 1 ماّده 3 اساسنامه 

راهبردی  سند   2-1-3 و   2-1-2 ملی  اقدام های  و  نخبگان  ملی  بنیاد 

توانمندی های  ارتقاء  منظور  به  همچنین  و  نخبگان  امور  در  کشور 

استادیاران جوان دانشگاه ها و مؤسسه های  علمی کشور اعطا می شود. 

استادیاران جوان دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور که در زمان 

ارائه درخواست، کمتر از 4۰ سال سن داشته و بیش از سه سال از تاریخ 

جذب آنها به عنوان عضو هیئت علمی نگذشته باشد ، درصورت کسب 

امتیازات الزم از فعالیت های نخبگانی می توانند از جایزه دکترکاظمی 

آشتیانی بهره مند  شوند. تسهیالت این جایزه شامل بهره مندی از اعتبار 

پژوهشی و اعتبار تجهیزات به تشخیص کارگروه های تخصصی بنیاد و

دریافت تسهیالت فرهنگی ـ رفاهی است.

اعتبار پژوهشی به منظور توانمندسازی و تسهیل فعالیت های پژوهشِی 

اعتبار تجهیزات  و  اعطا می شود  به وی  عضو هیئت  علمی مستقیماً 

فعالیت های  تجهیز  برای  اولیه  امکانات  ایجاد  به   کمک  منظور  به 

متبوع  مؤسسه  طریق  از  و  هیئت  علمی  عضو  پژوهشِی  آموزشی/ 

انتخاب برگزیدگاِن جایزه  دکتر کاظمی  به وی اعطا می شود. فرآیند 

آشتیانی بدین ترتیب است که فرد متقاضی در بازه های زمانی تعیین 

sina. شده از سوی بنیاد، اطالعات خود را در سامانۀ بنیاد )به نشانی

bmn.ir(  بارگذاری می کند. پس از تکمیل اطالعات توسط متقاضی، 

سوابق آنان در کارگروه های تخصصی بررسی و برگزیدگان نهایی تعیین 

می شوند.

بدین صورت  تجهیزات هم  اعتبار  و  پژوهشی  اعتبار  اعطای  فرآیند   

است که پس از ثبت اطالعات شغلی عضو هیئت علمِی برگزیده در 

علمِی  هیئت  عضو  تخصصی،  کارگروه  که  صورتی   در  بنیاد،  سامانه 

دهد،  تشخیص  تجهیزات  اعتبار  دریافت  شرایط  واجد  را  برگزیده 

برای  وی  علمی  مؤسسه  با  را  تفاهم نامه ای  بنیاد 

اجرای مفاد این شیوه نامه منعقد می کند. بنیاد در 

پرداخت  نحوه  و  نامه ای شرایط  ادامه طی 

را  تجهیزات  اعتبار  و  پژوهشی  اعتبار 

به عضو هیئت علمی و مؤسسه 

می کند  اعالم  وی  علمی 

پس  پژوهشی  واعتبار 

کارگروه  تایید  از 

تخصصی 

تامین  و 

به  اعتبار 

عضو  حساب 

واریز  علمی  هیئت 

می شود. 

شش  باید  علمی  هیئت  عضو 

ماه پس از دریافت اعتبار پژوهشی، 

خالصه ای از عملکرد فعالیت های علمی 

خود را به بنیاد ارائه کند. عضو هیئت علمِی 

مشموِل اعتبار تجهیزات پس از ارائه گزارش عملکرد 

با فعالیت های علمی به منظور دریافت مبلغ اعتبار تجهیزات 

ارائه پیش فاکتور و تاییدیه معاونت پژوهشی دانشگاه و حکم کارگزینی 

جدید، درخواست خود را در سامانه بنیاد ثبت نماید. 

اعتبار تجهیزات به حساب موسسه متبوع واریز و از طریق مؤسسه به 

عضو هیئت علمی برگزیده پرداخت می شود.

از  تجهیزات  خرید  از  است  عبارت  تجهیزات  اعتبار  هزینه کرد  موارد 

قبیل سخت افزار، نرم افزار، مواد آزمایشگاهی مصرفی و غیر مصرفی، 

و  آزمایشگاهی  خدمات  شبکه  از  استفاده  علمی،  نشریات  و  کتاب 

این  می تواند  علمی  هیئت  عضو  علمی. همچنین  مجامع  در  شرکت 

اعتبار را برای شرکت در دوره های آموزشی داخلی )تا 1۰درصد اعتبار( 

وخارجی )تا 3۵ درصد اعتبار( و هزینه های چاپ و نشرکتاب )تا ۷۰ 

درصد اعتبار( هزینه کند.
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فاز اول پروژه کاهش بوی نامطبوع فرآیند تبدیل مواد آلی پسماندهای 

از  آرادکوه که طی قراردادی  پردازش  به کمپوست در مجتمع  شهری 

سوی شهرداری تهران به پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی محول شده 

با موفقیت درحال اجرا می باشد.

کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

بیوتکنولوژی  تحقیقات  بخش  رییس  قنواتی،  حسین  دکتر 

طرح  این  مجری  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه   میکروبی 

خاطر نشان کرد: فاز اول این طرح به جداسازی و شناسایی باکتری های 

آلی  مواد  تبدیل  فرآیند  نامطبوع  بوی  عامل  ترکیبات  تجزیه کننده 

سویه های  از  و  انجام شده  که  داشت  اختصاص  شهری  پسماندهای 

جداسازی شده در فاز دوم که به صورت پایلوت  در محل کارخانه بازیافت 

آرادکوه واقع در کهریزک در حال اجرا است، استفاده شده است.

مهم  قراردادهای  جزو  سفارشی  پروژه  این  قرارداد  کرد:  تصریح  وی 

شهرداری تهران است در نیمه دوم سال گذشته منعقد شده است. با 

توجه به نزدیکی آرادکوه به فرودگاه بین المللی امام خمینی و بزرگراه 

خلیج فارس، کاهش بوی نامطبوع تولیدی این مجموعه اهمیت بسیار 

باالیی دارد به طوریکه سازمان حفاظت محیط زیست پیگیر موضوع 

کاهش بوی نامطبوع این مجموعه می باشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حذف بوی نامطبوع بایستی با روشی 

آسان، کم هزینه و با کارایی باال انجام گیرد، روش پیشنهادی پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی برای حذف بوی تبدیل مواد آلی زباله به کمپوست، روش 

بیوفیلتراسیون بود. در روش بیوفیلتراسیون از یک مدیا برای امکان رشد 

باکتری های تجزیه کننده عوامل بوی نامطبوع و رشد میکروارگانیسم های 

حذف کننده بو روی این بستر استفاده می شود. عوامل بوی نامطبوع در 

کاهش بوی نامطبوع فرایند تبدیل مواد آلی پسامندهای شهری 
به کمپوست در مجتمع پردازش آرادکوه

فعالیت مجدد کمیته راهربدی فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد، 
ساختار، دستور کار و ماموریت جدید

کمیتــه راهبــردی  فنــاوری نانــو وزارت جهــاد کشــاورزی بــه 

ــوزش و  ــات، آم ــازمان تحقیق ــس س ــر و ریی ــاون وزی ــت مع ریاس

ترویــج کشــاورزی و بــا رویکــرد، ســاختار، دســتور کار و ماموریــت 

ــت.  ــر گرف ــود را از س ــت خ ــد فعالی جدی

بـه نقـل از دبیرخانـه کمیتـه راهبـردی فنـاوری نانـو وزارت جهـاد 

کشـاورزی،  بـا توجـه بـه اهمیـت ویـژه اسـتفاده از فناوری هـای 

نویـن بـه خصـوص فنـاوری نانـو و تاثیـر آن از مزرعـه تـا سـفره در 

جهـت ایجـاد ارزش افـزوده و تولید ثـروت و رفع معضـالت موجود 

و از آنجایـی کـه ایـن مهـم در سـال های اخیـر مـورد تاکیـد مقـام 

معظـم رهبـری و مسـئولین عالی رتبه نظـام قرار گرفته اسـت وزیر 

محتـرم جهـاد کشـاورزی طـی حکمـی،  دکتـر سـیدمجتبی خیـام 

نکویـی معـاون وزیـر و رییـس سـازمان تحقیقـات آمـوزش و ترویج 

کشـاورزی را بـه عنـوان رییـس کمیته راهبـردی فناوری نانـو وزارت 

جهادکشـاورزی منصـوب کردنـد و متعاقـب آن کمیتـه راهبـردی 

فناوری نانو وزارت جهاد کشـاورزی با رویکرد، سـاختار، دسـتور کار 

و ماموریـت جدیـد تشـکیل و فعالیـت خـود را آغـاز نموده اسـت. 

در همیـن راسـتا ایـن کمیتـه نامـه هایـی را بـه روسـای موسسـات، 

پژوهشـکده ها و پژوهشـگاه ها، مراکـز ملـی و تحقیقاتـی اسـتانها، 

معاونیـن وزیر، روسـای سـازمان های جهاد کشـاورزی، دانشـگاه ها، 

مراکـز پژوهشـی، مراکـز علمـی، پـارک هـای علـم و فنـاوری و ... 

مبنـی بـر همـکاری، حمایـت، تسـهیل گری و سـرمایه گذاری و دیگر 

همکاری هـا در چهارچـوب مشـخص ارسـال کـرده اسـت.

برپایه همین گزارش دکتر محسن جهانشاهی، عضو هیات علمی و 

استاد تمام دانشگاه و از محققین و صاحب نظران برجسته حوزه 

دبیر کمیته راهبردی  نایب رییس و  به عنوان  نانو کشور  فناوری 

فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی منصوب شده است.

این فرایند شامل ترکیباتی همچون دی متیل سولفید، سولفید هیدروژن، 

متیل مرکاپتان و دیگر ترکیبات از این دست می باشند که بوی تعفن و 

گندیدگی ایجاد می کنند و بسیار آزاددهنده هستند. 

در مراحل اجرای این پروژه باکتری های تجزیه کننده دسته های مختلف 

فعال،  لجن  میکروبی مختلف همچون  منابع  از  نامطبوع  بوی  عامل 

منظور  بدین  که  اختصاصی  کشت های  محیط  روی  شیرابه،  و  زباله 

این  شناسایی  ادامه  در  شد.  جداسازی  و  سازی  غنی  گردید،  طراحی 

سویه های میکروبی در دست اقدام می باشد.

کنسرسیوم میکروبی بدست آمده که ترکیبی از حدود 2۰ سویه میکروبی 

تجزیه کننده می باشد روی چیپس چوب به عنوان بستر یا مدیای رشد 

کنسرسیوم  به  آغشته  و چیپس چوب  گردید  اضافه  میکروبی  تکثیر  و 

میکروبی به توده های مواد آلی زباله اضافه شد. از آنجاییکه فرآیند تولید 

کمپوست در این کارخانه فرآیند هوازی ویندرو می باشد، برای اجرای این 

پروژه، توده های مواد آلی زباله به صورت پشته های ویندرو قرار گرفتند 

که در کنار تیمار اصلی چیپس و کنسرسیوم میکروبی، تیمارهای مختلف و 

نیز تیمارهای شاهد جهت مقایسه و اطمینان از نتایج مثبت، قرار گرفتند.

قنواتی تصریح کرد:  این طرح طی حدود یک تا یک و نیم سال در 

پایلوت و صنعتی اجرا می شود. فاز اول طرح،  سه فاز آزمایشگاهی، 

بوی  عامل  ترکیبات  تجزیه کننده  باکتری های  شناسایی  و  جداسازی 

حدود  که  بود  شهری  پسماندهای  آلی  مواد  تبدیل  فرایند  نامطبوع 

۷۰ درصد آن انجام شده و از سویه های جداسازی شده جهت انجام 

فاز دوم استفاده شد. فاز دوم به صورت پایلوت و در محل کارخانه 

بازیافت آرادکوه واقع در کهریزک در حال انجام است. 

صورت  به  شده  جداسازی  باکتری های  فاز،  این  در  افزود:  وی 

دست  به  میکروبی  بیومس  و  شده  تکثیر  فرمانتور  در  کانسرسیومی 

آمده به توده های مواد آلی پسماند شهری تلقیح می شود.

مختلفی  تیمارهای  مرحله  این  در  که  این  بیان  با  پایان  در  قنواتی 

جهت بررسی و دستیابی به حالت بهینه ست آپ می شود تصریح کرد: 

تیمارهای شاهد مختلف به همراه تیمارهای باکتری و چیپس چوب به 

عنوان عامل متخلخل کننده انواعی از تیمارهایی است که در این فاز 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای بررسی تیمارها از دستگاه بوسنج 

شدت بو به عنوان اندیکاتور استفاده می شود.
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تقدیری  لوح  اعطای  با  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  ریاست 

از  استا«  »پارس  صنعتی  گروه  مدیر  و  موسس  جهانگیری،  دکتر  به 

پژوهشگاه  با  صنعتی  بزرگ  مجموعه  این  تحقیقاتی  همکاری های 

کرد. تقدیر 

این  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

پژوهشگاه  استاد  جوزانی،  صالحی  غالمرضا  دکتر  توسط  تقدیر  لوح 

تحقیقات،  سازمان  فناوری  امور  دفتر  مدیر  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی که در معیت دکتر بابک ناخدا، 

هیئت  اعضای  از  یکی  و  پژوهشگاه  ملکولی  فیزیولوژی  بخش  رییس 

فرآیند  شرکت  از  کشاورزی  مهندسی  و  فنی  تحقیقات  موسسه  علمی 

صنعتی  گروه  مجموعه  زیر  شرکت های  مجموعه  از  زیستی  فرآوری 

اعطا شد. پرویز جهانگیری  دکتر  به  کرد  بازدید می  استا  پارس 

در ابتدای این بازدید، دکتر جهانگیری در بیان تاریخچه و فعالیت های 

که  استا  پارس  صنعتی  گروه  گفت:  خصوصی  صنعتی  مجموعه  این 

افزودنی های  و  اولیه  مواد  تولید  زمینه  در  است  دهه  سه  از  بیش 

۶8 با هدف تولید کامال  صنایع غذایی و دارویی فعالیت دارد در سال 

فرآیند  کارخانه  نخستین  گندم،  گلوکز  و  نشاسته  مکانیزه  و  بهداشتی 

این  تجربیات  از  گیری  بهره  با  که  کرد  راه اندازی  را  کشور  نشاسته 

نشاسته شکل  در صنعت  دیگر  تولیدی  واحد   4۰ معتاقبا حدود  شرکت 

است.  گرفته 

تامین  و  تولید  زمینه  در  همچنین  شرکت  این  کرد:  خاطرنشان  وی 

تولید  جمله  از  نشاسته  مشتقات  پایه  بر  غذایی  صنایع  اولیه  مواد 

و  رنگ ها  تولید  کشور،  در  بار  نخستین  برای  مالتودکسترین 

انواع  و  طبیعی  درصد  صد  رنگ های  خوراکی،  طعم دهنده های 

از  برخی  به  اشاره  با  وی  دارد.  فعالیت  غذایی  صنایع  افزودنی های 

قبیل  این  صنعتی  تولید  و  مجوز  کسب  روند  در  موجود  مشکالت 

چینی  شرکت های  شدید  دامپینگ  وجود  با  گفت:  کشور  در  محصوالت 

نیاز  رفع  بر  عالوه  ذرت  نشاسته  از  مالتودکسترین  تولید  با  توانسته ایم 

داخلی صادرات این ماده اولیه مهم به منطقه را نیز برنامه ریزی کنیم.

تقدیر پژوهشگاه از همکاری  گروه صنعتی تولیدکننده مواداولیه 
و افزودنی های غذایی و دارویی

پژوهشگاه  علمی  هیات  جذب  داوطلبان  مصاحبه 
بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد

پژوهشــگاه  علمــی  هیــات  جــذب  متقاضیــان  مصاحبــه 

بیوتکنولــوژی کشــاورزی کــه در آبــان مــاه  14۰۰ ثبــت نــام 

کــرده بودنــد، 28 دی مــاه، در محــل پژوهشــگاه برگــزار شــد.

پژوهشــگاه  علمــی  هیــات  جــذب  متقاضــی   8۰ مجمــوع  از 

بیوتکنولــوژی کشــاورزی کــه در آبــان مــاه 14۰۰ ثبــت نــام کــرده 

بودنــد، مصاحبــه علمــی – تخصصــی 32 نفــر از متقاضیــان واجــد 

ــد. ــزار ش ــگاه برگ ــرایط در پژوهش ش

بــر اســاس ایــن گــزارش، مصاحبــه متقاضیــان جــذب هیــات علمــی 

پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در قالــب ســه بخــش علمــی 

– تخصصــی، بیوانفورماتیــک و زبــان انگلیســی انجــام شــد.

بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  رییــس  گلــگاری،  صابــر  دکتــر 

ــاون پژوهشــی پژوهشــگاه،  ــم هاشــمی مع ــر مری کشــاورزی، دکت

ــی  ــگاه صنعت ــی دانش ــات علم ــو هی ــی عض ــر وثوق ــر منوچه دکت

هیــات  نماینــده  جوزانــی  صالحــی  غالمرضــا  دکتــر  شــریف، 

ــج کشــاورزی  ــی جــذب ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و تروی اجرای

، دکتــر محمدامیــن حجــازی رییــس پژوهشــکده بیوتکنولــوژی 

پژوهشــکده  رییــس  گنبــد  آزادی  رضــا  دکتــر  غذایــی،  صنایــع 

بیوتکنولــوژی جانــوری و دکتــر مهرشــاد زین العابدینــی رییــس 

بخــش زیست شناســی ســامانه ها بــه عنــوان اعضــاء کارگــروه، 

جــذب  متقاضیــان  تخصصــی   - علمــی  توانمندی هــای  بررســی 

هیــات علمــی را ارزیابــی نمودنــد.

برگزیــدگان در مصاحبــه جــذب هیــات علمــی، در پژوهشــکده 

صنایــع  بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  و  جانــوری  بیوتکنولــوژی 

غذایــی پژوهشــگاه مشــغول بــه فعالیــت خواهنــد شــد.

ــی  ــات علم ــذب هی ــان ج ــه داوطلب ــج مصاحب ــت نتای ــی اس گفتن

بررســی های الزم  از  بعــد  بیوتکنولــوژی کشــاورزی  پژوهشــگاه 

ــد. ــد ش ــالم خواه ــط اع ــع ذیرب ــق مراج ــاً از طری متعاقب
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 هیأتی از مدیران و اعضای هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

به ریاست معاون پژوهشی پژوهشگاه در بازدید از پژوهشکده گیاهان و 

مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی، زمینه های همکاری های تحقیقاتی 

فی مابین در حوزه گیاهان دارویی و مواد اولیه دارویی را بررسی کردند.

در این بازدید که با هدف آشنایی با ظرفیت ها و زمینه های هم افزایی 

توانمندی های  این دو مرکز پژوهشی در راستای توسعه بهره برداری 

پایدار از گیاهان دارویی و کاهش واردات مواد اولیه صورت گرفت، 

دکتر مریم هاشمی معاون پژوهشی، دکتر ابراهیمی، رئیس پژوهشکده 

بخش  علمی  هیات  عضو  هداوند،  دکتر  و  ثانویه  متابولیت های 

فیزیولوژی مولکولی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی حضور داشتند.

پژوهشکده  پژوهشی  مختلف  گروه های  از  بازدید  ضمن  هیات  این 

مهندسی  فیتوشیمی،  شامل  دارویی  اولیه  مواد  و  دارویی  گیاهان 

مرکزی  آزمایشگاهای  دارویی،  شیمی  بیولوژی،  بیوتکنولوژی،  شیمی، 

با دستاوردها و فعالیت های پژوهشکده آشنا  از نزدیک  و هرباریوم 

مختلف،  گروه های  محققان  و  رؤسا  با  نظر  تبادل  ضمن  و  شدند 

زمینه های همکاری های مشترک را مورد بررسی قرار دادند. 

در ادامه در جلسه ای که با حضور دکتر قاسم پور، رییس پژوهشکده، 

رضا  دکتر  و  میرجلیلی  دکتر  پژوهشی،  معاون  ابراهیمی،  نژاد  دکتر 

دوست، اعضاء هیأت علمی پژوهشکده برگزار شد، دکتر هاشمی، معاون 

پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ضمن تشریح ظرفیت های 

موجود در پژوهشگاه بر انجام تحقیقات مشترک و محصول محور در 

حوزه گیاهان دارویی با مشارکت بخش خصوصی تاکید کرد.

فرصت  از  تقدیر  ضمن  نیز  ابراهیمی  دکتر 

مجموعه،  از  بازدید  جهت  شده  ایجاد 

توضیحاتی در خصوص فعالیت های پژوهشی 

گیاهان  ثانویه  متابولیت های  پژوهشکده 

زراعی و باغی ارائه داد. 

تجهیزاتی  پتانسیل های  به  اشاره  با  وی 

و  مجرب  متخصصان  حضور  و  خوب  بسیار 

پژوهشکده  تحقیقاتی  مشترک  زمینه های 

گیاهان دارویی و مواد اولیه بر امکان تعریف 

پروژه های مشترک در راستای حل مشکالت 

بیان  در  هداوند  دکتر  ادامه،  در  کرد.  تأکید  دارویی  گیاهان  حوزه 

دیگر فرصت های همکاری دو مجموعه به امکان برگزاری کارگاه های 

تخصصی، اعطای فرصت های تحقیقاتی به محققان و دانشجویان دو 

مجموعه، دریافت مشاوره در خصوص خرید دستگاه های پیشرفته و 

همچنین انتقال تجارب در مباحث ایمنی آزمایشگاه ها اشاره کرد

دکتر قاسم پور، رئیس پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی هم ضمن 

بیان پتانسیل های ایجاد شده در خصوص ارتباط مستقیم با بهره برداران 

تحقیقات در زمینه گیاهان دارویی و صنایع و سندیکاهای فعال در 

حوزه گیاهان دارویی، در مورد پروژه ها و موفقیت های حاصل شده 

از  فعالیت های علمی متخصصان پژوهشکده توضیحاتی را بیان کرد.  

حل  راستای  در  می توانند  پژوهشی  مرکز  دو  این  که  کرد  تاکید  وی 

چالش های کشور در زمینه گیاهان دارویی و مواد اولیه و مخصوصا 

از  استفاده  با  جامع  محور  محصول  پژوهش های  واردات،  کاهش 

ظرفیت های بین المللی تعریف کنند. 

ریاست  میزبانی  از  تشکر  ضمن  هاشمی  دکتر  بازدید  این  پایان  در 

ایشان  از  همکارانشان  و  دارویی  اولیه  مواد  و  گیاهان  پژوهشکده 

برای بازدید از پژوهشگاه به منظور آشنایی بیشتر با توانمندی ها و 

امکانات پژوهشگاه و جمع بندی نهایی در خصوص تعریف طرح های 

و  خصوصی  بخش  مشارکت  با  مجموعه  دو  مشترک  تحقیقاتی 

کرد. همچنین مقرر شد  بین المللی دعوت  از ظرفیت های  بهره گیری 

احصاء  ابراهیمی،  دکتر  توسط  اسرع وقت  در  پیشنهادهای همکاری 

و توسط معاونین پژوهشی دو مجموعه پیگیری و جمع بندی شود.  

پژوهشکده  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  همکاری  فرصت های 
پژوهشگاه گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی بررسی شد پژوهشی  پروژه  های  انجام  قراردادهای  انعقاد 

بیوتکنولوژی کشاورزی با دو بخش دولتی و خصوصی

پروژه  انجام  قرارداد  انعقاد  از  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه    

پژوهشی بین پژوهشگاه و مرکز تحقیقات ابریشم کشور و دو قرارداد  

بین پژوهشگاه با شرکت خودکفایی دانش و فناوری فاطر شریف و یک 

تفاهم نامه با شرکت راهبران دانش و نوآوری سازندگی نصیر خبر داد.

 پروژه تحقیقاتی دستیابی به دانش فنی ریزازدیادی چهار رقم توت در 

تحقیقات  مرکز  با همکاری  و  به سفارش  پژوهشی  قرارداد  یک  قالب 

می شود.  اجرا  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  در  کشور  ابریشم 

صابر  دکتر  امضای  به  ساله،  یک  تحقیقاتی  پروژه  این  اجرای  قرارداد 

گلکاری، رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و دکتر رضا صورتی 

زنجانی، رییس مرکز تحقیقات ابریشم کشور رسید. براساس این قرارداد، 

پژوهشگاه متعهد شد  با تالش محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری 

دانش فنی موضوع قرارداد را مطابق زمان بندی مقرر به مرکز تحویل 

داده و نسبت به آموزش پنج نفر کارشناس معرفی شده از سوی مرکز 

اقدام کند. همچنین مرکز تحقیقات ابریشم را در استفاده از دانش فنی 

موضوع قرارداد تا یک سال مورد حمایت و مشاوره علمی قرار دهد.

مهندس سحر بهلولی زنجانی، مجری پروژه هم در گفت وگو با روابط 

عمومی پژوهشگاه اظهار داشت: تولید پیله کرم ابریشم در کشورمان 

سابقه طوالنی دارد، به طوری که قدمت پرورش و تولید ابریشم در 

گیالن به چند قرن می رسد  با این حال طی سالیان اخیر ورود ابریشم 

بی کیفیت و ارزان قیمت چینی به بازارهای ایران صنعت تولید ابریشم 

کشور را در آستانه نابودی کامل قرار داده و این صنعت در دهه 8۰ و 

۹۰ به دلیل کاهش تعرفه واردات پیله و نخ ابریشم و پایین بودن نرخ 

خرید تضمینی پیله رو به افول رفت.

توسعه  مرکز  مشکالت،  این  رفع  راستای  در  کرد:  خاطرنشان  وی 

اعتمادسازی  برای  حمایتی  مکانیزم های  اعمال  دنبال  به  نوغانداری 

تولیدکنندگان به صنعت نوغانداری نهاده های مورد نیاز این بخش از 

جمله نهال توت اصالح شده و تخم نوغان را به شکل یارانه ای تولید 

و رایگان و یا با حداقل قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار داد. مرکز 

توتستان های  ایجاد  موجود،  توتستان های  احیای  نوغانداری،  احیای 

جدید را به عنوان منبع غذایی کرم ابریشم در دستور کار خود قرار 

داد تا نهایتا با ایجاد زنجیره ابریشم از تولید پیله تا نخ ابریشم، صنعت 

نوغان داری و تولید منسوجات ابریشمی را احیا کرده و خانواده های 

مشغول در این صنعت بتوانند محصوالت ابریشمی تولید و به بازار 

درامد  افزایش  موجب  صنعت  این  ارتقای  بر  عالوه  که  کنند  عرضه 

خانوارها خواهد شد. 

 بهلولی زنجانی تصریح کرد: در این راستا قرارداد پروژه  سفارشی"تهیه 

پروتکل ریزازدیادی برخی ارقام سخت ریشه زای توت" بین پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی و مرکز تحقیقات ابریشم کشور منعقد شده که 

هدف این پروژه  اثربخش، دستیابی به دانش فنی جامع و کامل تکثیر 

ارقام اصالح شده و سخت ریشه زای توت برای احداث توتستان های 
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جدید و احیای توتستان های قدیمی و کم بازده است. محصول منتج 

از این دانش فنی تاثیر شایان توجهی بر معیشت خانوارهای روستایی 

نوغان دار و صنعت ابریشم کشور خواهد داشت.

وی در خصوص اهمیت گیاه توت در صنعت نوغان داری گفت: اکثر 

موجود  ابریشم  کرم  نژادهای  جمله  از  ابریشم  کرم  تجاری  نژادهای 

در بانک ژن مرکز تحقیقات ابریشم کشور فقط از برگ توت تغذیه 

می کنند، لذا توسعه صنعت ابریشم در کشور وابسته به پرورش، تکثیر 

و کشت ارقام اصالح شده توت است. 

بهلولی زنجانی با اشاره به شناسایی بیش از ۶8 گونه از جنس توت 

از طریق  ازدیاد غیرجنسی توت  )Morus spp( گفت: روش متداول 

به  روش ها  این  در  موفقیت  است.  خوابانیدن  و  پیوند  ساقه،  قلمه 

مورد  گیاهان  فیزیولوژیکی  و شرایط  گیاه، سن  ژنتیک  عواملی چون 

بستگی  کشت  روش های  و  اقلیمی  شرایط  قلمه گیری،  برای  استفاده 

دارد. همچنین ارقام جدید و اصالح شده توت، توانایی تکثیر از طریق 

قلمه را بالفاصله بعد از بلوغ ندارند و حداقل به شش تا هفت ماه 

زمان نیاز دارند تا بتوان آنها را از والد مادری جدا کرد.

ارقام  بیشتر  و  توت  ارقام  برخی  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 

اصالح شده آن سخت ریشه زا بوده و ازدیاد آنها با

هزینه  پر  و  زمانبر  مشکل،  بسیار  قلمه زنی  مثل   متداول  روش های 

و  انبوه  بهازدیاد  منجر  کارا  ریزازدیادی  روش  به  دستیابی  لذا  است؛ 

ارقام  این  سریع، مقرون به صرفه، بدون محدودیت فصلی و مکانی 

خواهد شد. وی در پایان خاطرنشان کرد:  در حالی که در روش سنتی 

ازدیاد از طریق قلمه ساقه، هر قلمه تنها یک گیاه تولید می کند  در 

ریزازدیادی، می توان هزاران گیاه را از یک ریزنمونه تولید کرد. 

همچنین تولید گیاهچه ها در روش ریزازدیادی وابسته به فصل خاصی 

نیست؛ لذا، ریزازدیادی، روشی کارآمد و مقرون به صرفه برای ازدیاد 

سریع توت در زمان نسبتا کوتاه و فضای کوچک است و همچنین تولید 

گیاهان عاری از ویروس را با کشت مریستم انتهایی گیاه ممکن می کند.

  مجوز بهره برداری از سویه های باکتریایی و دانش فنی محرک های 

رشد اختصاصی گوجه فرنگی و خیار گلخانه ای به بخش خصوصی 

اعطا شد 

مربوطه  فنی  دانش  و  باکتریایی  سویه  یک  از  برداری  بهره  «مجوز 

و  گلخانه ای«  اختصاصی خیار  فروش محرک رشد  و  تولید  منظور  به 

به  باکتریایی و دانش فنی مربوطه  از یک سویه  »مجوز بهره برداری 

منظور تولید و فروش محرک رشد اختصاصی گوجه فرنگی گلخانه ای« 

با امضای دو قرارداد از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به شرکت 

خودکفایی دانش و فناوری فاطر شریف اعطا شد.

بیوتکنولوژی میکروبی  اکرم صادقی، عضو هیات علمی بخش   دکتر 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و مجری این طرح در گفت وگو با 

روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به مخاطرات 

اسـتفاده گسترده از سـموم و کودهای شـیمیایی در بخـش کشاورزی 

که جایگزینی آنها با کودها و سموم زیستی را ایجاب می کند، اظهار 

داشت: در اسناد باالدستی کشور بر تولیـد و افزایـش مصرف کودهـای 

بیماری ها  آفات،  زیستی  کنترل  عوامـل  همچنیـن  و  آلـی  و  زیسـتی 

پیش،  سال ها  از  اساس  این  بر  است،  شده  تاکید  هرز  علف های  و 

پروژه های متعددی در زمینه تولید کود و سموم زیستی در دستور کار 

اکنون دستاوردهای  بیوتکنولوژی کشاورزی قرار داشته و  پژوهشگاه 

آن به بخش خصوصی واگذار می شود. 

به گفته وی از مزایا و ویژگی های منحصر به فرد این دانش فنی نوع 

جنس و گونه باکتری های معرفی شده به عنوان محرک رشد است که از 

گروه اکتینومیست ها هستند. 

به  آمیکوالتوپسیس  جنس  از  سویه  یک  کرد:  خاطرنشان  صادقی 

از جنس  سویه  یک  و  گلخانه ای  خیار  اختصاصی  رشد  محرک  عنوان 

اختصاصی گوجه فرنگی گلخانه ای  استرپتومایسس عنوان محرک رشد 

گلخانه  و  پژوهشی  گلخانه  آزمایشگاه،  در سه سطح  ارزیابی  از  پس 

تجاری طی دو قرارداد به بخش خصوصی واگذار شده است. 

افزایش  درصد   2۰ )حدود  عملکرد  افزایش  بر  عالوه  باکتری ها  این 

نسبت به شرایط کوددهی معمول( و کیفیت محصول )کاهش قابل 

توجه تجمع نیترات در میوه و افزایش عطر و طعم محصول( توانایی 

القاء سیستم ایمنی گیاه میزبان نسبت به عوامل بیماریزا را نیز دارند. 

این  عمومی  مشخصه  نیتروژن  تثبت  و  اکسین  و  سیدروفور  تولید 

سویه ها است. 

وی با بیان اینکه در حال حاضر محرک رشد اختصاصی برای خیار و 

گوجه فرنگی در بازار ایران وجود ندارد، تصریح کرد: افزایش کیفیت 

محصول به ویژه کاهش تجمع نیترات در بافت میوه پس از استفاده 

به  مربوط  نگرانی های  شدن  برطرف  موجب  رشدها  محرک  این  از 

صادرات این محصوالت خواهد شد. 

گفتنی است به منظور فراهم کردن امکان همکاری  های سازنده علمی 

فناوری،  زیست  حوزه  در  فناوری  انتقال  و  سازی  تجاری  پژوهشی، 

تفاهم نامه همکاری  ای هم  بین پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و 

شرکت راهبران دانش و نوآوری سازندگی نصیر امضا شد.

تراریختگـی  آزمایش هـای تشـخیص  بـه منظـور  قـرارداد  انعقـاد 
وارداتـی منونه هـای 

تحقیقات  مرکز  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

آباد  صفی  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و 

انجام  در  ساله  پنج  قراردادی  براساس  دزفول 

آزمایش های تخصصی به منظور تشخیص تراریختگی 

یا عدم تراریختگی نمونه های وارداتی ارسالی سازمان 

دامپزشکی همکاری می کنند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی 

مرکـز  و  پژوهشـگاه  همـکاری  قـرارداد  کشـاورزی، 

در انجـام ایـن آزمایـش هـا روز سـه شـنبه 2۵ آبـان 

مـاه 14۰۰، بـه امضـای دکتـر صابـر گلـکاری، رییـس 

غفـاری،  طبیـب  محمـود  سـید  دکتـر  و  پژوهشـگاه 

رییـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 

طبیعـی صفـی آبـاد دزفـول رسـید.

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  قرارداد،  این  براساس 

کشاورزی متعهد شده دستورالعمل ها و مشاوره های 

تخصصی الزم برای انجام آزمایش های موضوع قرارداد 

را به مرکز ارائه و آموزش کارشناسان معرفی شده از 

سوی مرکز در زمینه انجام این آزمایش ها را در محل 

پژوهشگاه و در صورت نیاز در محل مرکز انجام دهد. 

انجام  برای  نیاز  مورد  تخصصی  مصرفی  مواد  تامین 

آزمایش ها دو نوبت در سال براساس اعالم نیاز مرکز 

برای  الزم  تجهیزات  تامین  و  پژوهشگاه  تایید  با  و 

آزمایش ها از دیگر تعهدات پژوهشگاه است.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی 

آباد هم متعهد شده ضمن تامین فضا، آزمایشگاه و نیروی 

با  مطابق  را  قرارداد  آزمایش های موضوع  الزم،  انسانی 

تعیین شده  زمان  و مدت  ارائه شده  دستورالعمل های 

توسط پژوهشگاه، انجام و نتایج را سریعا به پژوهشگاه 

ارسال کند و در صورت تشخیص پژوهشگاه نسبت به 

انجام مجدد آزمون های درخواستی اقدام کند.
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 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به نقل 
از روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، بـه منظـور 
فراهـم آوردن امکان همکاری های سـازنده علمی پژوهشـی در باغبانی 
تفاهم نامـه همکاری هـای تحقیقاتی فیمابین مؤسسه تحقیقات علوم 
باغبانی و پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی توسط روسای مؤسسه 
تحقیقات علوم باغبانی و پژوهشـگاه بیوتکنولوژی 

کشـاورزی امضاء و مبادله شد.
در مراسـم امضاء و تبادل این تفاهم نامه 
که با حضور رییس و معاون پژوهش 
تحقیقات  مؤسسه  فناوری  و 
علوم باغبانی و پژوهشـگاه 

بیوتکنولوژی 
در  کشـاورزی 
ریاست  دفتر 

مؤسسه 
علوم  تحقیقات 
صـورت  باغبانی 

میهمانـان،  بـه  مقـدم  خیر  عرض  ضمـن  حاجی وند  دکتـر  گرفـت، 
این جلسـه را در راسـتای تفاهمات صـورت گرفته در جلسـات قبلی 
دانسـت و اضافـه کـرد راهکارهـای همـکاری مشـترک طرفین بررسی 
تفاهمنامـه  قالـب  در  گرفتـه  صـورت  بررسـی های  حاصـل  و  شـده 

امـروز بـه امضـاء خواهـد رسـید.
دکتر گلکاری رییس پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی نیـز در ایـن 
محورهـای  جلسـات،  گونه  ایـن  برگزاری  از  تشـکر  ضمـن  جلسـه 
نیاز طرفین به منظور  مدنظـر را در راستای تحقیقات مشترک مورد 

رفع مشکالت حوزه باغبانی کشور و نیازهای بهره برداران برشـمرد. 
زمینه های  بر  مروری  ضمـن  حاجی وند  دکتر  جلسه  این  ادامـه  در 
سازنده  و  فعال  همکاری  و  بیشتر  تعامل  بر  توسعه ای  و  تحقیقاتی 
طرفین به منظور ارتقاء ارتباطات علمی و پژوهشی هدفمند در راستای 
وظایف حاکمیتی و پژوهشی تأکید کرد. امضـاء و تبـادل تفاهمنامـه 
بـود.  جلسه  ایـن  پایانـی  برنامـه  فیمابیـن  تحقیقاتـی  همکاری هـای 
گفتنـی اسـت تفاهمنامـه همکاری هـای تحقیقاتـی فیمابیـن مؤسسه 
 ۷ در  بیوتکنولوژی کشـاورزی  پژوهشـگاه  و  باغبانی  علوم  تحقیقات 

مـاده و 4 تبصـره بـه امضـای روسـای مربوطـه رسـید.

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  بین  تحقیقاتی  همکاری های  تفاهم نامه  امضای 
کشاورزی و موسسه تحقیقات علوم باغبانی

پژوهشگاه  جانوری  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  پژوهشی  استادیار 

به  پژوهشگاه  هفته  این  علمی  در سخنرانی  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

کاربردهای باکتری های اسیدالکتیکی در حیوانات مزرعه پرداخت.

جانوری  ژنتیک  مهندسی  تحقیقات  بخش  در  که  رویان  مریم  دکتر 

پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری فعالیت دارد، عمده تحقیقات خود 

اثرات ترکیبات مختلف خوراک بر  را به مطالعه فیزیولوژی تغذیه و 

سالمت دستگاه گوارش حیوانات مزرعه اختصاص داده است.  

تیک از دستگاه گوارش    جداسازی و شناسایی باکتری  های پروبیو 

حیوانات مزرعه و بررسی کارایی آنها بر عملکرد جوجه های گوشتی از 

جمله فعالیت های تحقیقاتی وی می باشد. 

دکتر رویان در سخنرانی خود، ابتدا به تاریخچه ای در خصوص استفاده 

ممنوعیت  دامپروری،   صنعت  در  رشد  محرک  بیوتیک های  آنتی  از 

استفاده از آن و معرفی جایگزین های مناسب اشاره کرد و پس از آن 

به مفاهیم و ایده مصرف پروبیوتیک ها در این صنعت پرداخت.

وی در ادامه توضیحاتی را در خصوص میکروارگانیسم های پروبیوتیک، 

عمل  مکانیسم  آنها،  مختلف  کاربردهای  و  الکتیک  اسید  باکتری های 

این باکتری ها در حفظ سالمت دستگاه گوارش و روش های ارزیابی آن 

ارائه داد و همچنین به کاربردهای اختصاصی باکتری های پروبیوتیکی 

اسید الکتیکی و نحوه استفاده از آنها در صنایع مرتبط از جمله صنعت 

پرورش طیور، نشخوارکنندگان، زنبورداری و آبزی پروری پرداخت.

وی با اشاره به گسترش فزاینده صنعت آبزی پروری و افزایش تقاضای 

مصرف ماهی به دلیل نوع اسیدهای چرب مناسب آن که به پیشگیری 

از بیماری های قلبی – عروقی منجر می شوند، اظهار داشت: پرورش 

بیماری های  متراکم ماهی در سیستم های پرورشی منجر به شیوع 

صنعت  این  به  دالر  میلیاردها  ساالنه  که  شده  باکتریایی  مختلف 

خسارت وارد می کند. با استفاده از پروبیوتیک ها ضمن بهبود کیفیت 

آب – از طریق افزایش تجزیه مواد الی آب، کاهش پاتوژن ها در آب 

–  رشد و ضریب تبدیل آبزیان بهبود یافته و پاسخ ایمنی و مقاومت 

آبزیان به بیماری هم افزایش می یابد.

رویان در پایان توضیحاتی در خصوص پروژه هایی که در آنها جداسازی 

و ارزیابی عملکرد باکتری های اسید الکتیکی انجام 

شده است، ارائه داد.

و  غربالگری  پروژه  شامل  پروژه ها  این 

پروبیوتیکی  جدایه های  جداسازی 

دام،  مختلف  منابع  از 

و  آبزیان  طیور، 

صنعتی  حشرات 

)زنبورعسل(، 

معرفی 

با  پروبیوتیک های 

طیور  گوارشی  منشاء 

جیره  در  استفاده  قابل 

مبنای  بر  گوشتی  جوجه های 

جمعیت  و  ایمنی  عملکرد،  شاخص های 

میکروبی روده و ... و پروژه در دست انجام 

با منشاء داخلی و  پروبیوتیکی  ایزوله های  معرفی 

بهره  با  گوشتی  مادر  مرغان  جیره  در  استفاده  قابلیت 

درآوری،  جوجه  قابلیت  مرغ،  تخم  کیفیت  های  شاخص  از  گیری 

جمعیت میکروبی روده و ظرفیت دستگاه گوارش بودند. 

گفتنی است، دکتر مریم رویان، دوره کارشناسی را در رشته مهندسی 

علوم دامی دانشگاه گیالن و دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم 

دامی - ژنتیک مولکولی در دانشگاه مازندران گذرانده و پس از اخذ 

مدرک دکتری فیزیولوژی دام  از دانشگاه پوترای مالزی از سال 13۹4 به 

جمع محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی پیوسته است. 

جانوری  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  استادیار  حاضر،  حال  در  وی 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی جانوری است که در رشت مستقر است.

از  پروبیوتیک  باکرتی های  جداسازی  در  پژوهشگاه  محققان  موفقیت 
منابع مختلف دام و طیور با هدف استفاده در حیوانات مزرعه
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محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال کشور موفق به تولید یک رقم 

هیبرید تجاری مقاوم به بیماری جاروک لیموترش از تالقی کامکوات 

در  »پرنیان«  هیبرید  عنوان  با  که  شدند  لیموترش  و 

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور 

به ثبت رسیده است.

طرح  از  بخشی  قالب  در  دستاورد  این 

دستیابی به دانش فنی و تولید ارقام 

بیماری  به  مقاوم  و  متحمل 

حاصل  لیموترش  جاروک 

و  سی  در  که  شده 

دوره  پنجمین 

بین  جشنواره 

خوارزمی  المللی 

)اسفند 14۰۰( در بخش 

موفق  کاربردی  پژوهش های 

به کسب رتبه سوم شده است.

دانشیار  آبکنار،  اسدی  اسد  دکتر 

جانوری  بیوتکنولوژی  پژوهشکده 

خصوص  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

پرنیان  هیبرید  تولید  زمینه  در  خود  اخیر  دستاورد 

گفت: تولید این هیبرید حاصل تحقیقات 12 ساله است که از زمان 

جامع  برنامه  قالب  در  پژوهشگاه  در  نکوئی  خیام  دکتر  مدیریت 

مدیریت بیماری جاروک لیمو ترش آغاز شد. 

ارائه  برنامه  آن  قالب  در  مرکبات  نژادی  به  پروژه  چند  زمان  آن  در 

بیماری  به  مقاوم  لیمو  شبه  هیبریدهای  تولید  آن  هدف  که  دادیم 

جاروک لیموترش بود که با موفقیت حاصل شد.  

به  پیش  سال  چند  برنامه  این  دوم  فاز  اجرای  کرد:  خاطرنشان  وی 

موسسه تحقیقات علوم باغبانی )پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه 

گرمسیری( محول شد که براساس تجارب فاز اول در قالب دو زیرپروژه 

مصوب در این مرحله هم مشارکت داشتیم که به معرفی و ثبت رقم 

هیبرید تجاری پرنیان منجر شد. 

لیموترش  تالقی  حاصل  که  هیبرید  این  کرد:  تصریح  آبکنار  اسدی 

با کامکوات ) به عنوان والد مادر( است دارای میوه ای گرد و پرآب 

حد  در  ترشی ای  و  ویتامین Cفراوان  دارای  که  است  نازک  پوست  با 

لیموترش  جاروک  بیماری  به  نسبت  که  هیبرید  این  است.  لیموترش 

مقاوم است از ماندگاری زیادی روی درخت برخوردار است.  

وی در خصوص اهمیت مقاومت این هیبرید نسبت به بیماری جاروک 

لیموترش گفت: گسـترش بیماری جاروک لیموترش در باغ های لیموی 

آلوده  را در محصول درختان  مناطق جنوبی کشور، کاهش شـدیدی 

باعث شده و ضمن ایجاد خشکیدگی های وسیع سرشاخه ای موجب از 

بین رفتن تعداد زیادی از درختان مرکبات شــده اســت. 

با  آبکش  آوند  بــه  محدود  باکتری  لیموترش  جاروک  بیماری  عامل 

است که   Pat )aurantifolia Phytoplasma Candidatus( نام علمی

توسط زنجرک phycitis Hishimonus منتقل می شود.

شهرستان  در   134۹ سال  متولد  که  آبکنار  اسدی  دکتر  است،  گفتنی 

بندر انزلی است، دوره کارشناسی را در رشته باغبانی دانشگاه تبریز 

و دوره کارشناسی ارشد باغبانی )گرایش میوه کاری( را در سال 13۷۵ 

مدرک  دارای  همچنین  وی  است.  برده  پایان  به  تهران  دانشگاه  در 

دکتری در رشته باغبانی با تخصص بهنژادی درختان میوه از دانشگاه 

کاگوشیمای ژاپن است.  

از جمله تحقیقات پایان یافته وی می توان به ارزیابی تحمل هیبریدهای 

F1 حاصل از تالقی بین لیموترش با نارنگی کلمانتین و کامکوات ناگامی 

نسبت به بیماری جاروی جادوگر لیموترش، ارزیابی تحمل پاره ای از 

مرکبات اسیدی تک جنین نسبت به بیماری جاروی جادوگر لیموترش، 

ارزیابی تحمل نتاج حاصل از تالقی های بین لیموترش و تعدادی  از 

مرکبات نسبت به بیماری جاروک لیمو ترش، انتخاب از توده نهال های 

بذری با منشاء گرده افشانی آزاد در پاره ای از مرکبات اسیدی برای 

مقاومت به جاروک لیموترش و مطالعه تنوع ژنتیکی گونه های تمشک 

در شمال کشور با استفاده از مارکرهای مولکولی اشاره کرد که به ثبت 

بیماری جاروک  مدیریت  جامع  برنامه  قالب  در  مرکبات  ارقام جدید 

لیموترش منجر شده است.

موفقیت محققان پژوهشگاه در معرفی یک رقم هیربید مرکبات 
مقاوم به جاروک لیموترش

نشست مشترک کمیته فناوری نانو وزارت جهادکشاورزی و ستاد ویژه 

توسعه فناوری نانو با حضور دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رییس 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رییس کمیته فناوری 

نانو وزارت جهاد کشاورزی، دکتر سعید سرکار دبیر ستاد ویژه توسعه 

فناوری نانو، دکتر جهانشاهی نایب رییس و دبیر کمیته فناوری نانو 

وزارت جهاد کشاورزی در سالن اندیشه برگزار شد. 

این نشست تخصصی دکتر خیام نکویی  اظهار داشت: در کمیته  در 

زمینه  در  جدی  تحول  دنبال  به  جهادکشاورزی  وزارت  نانو  فناوری 

استفاده از فناوری نانو در وزارتخانه و بخش کشاورزی کشور هستیم.

وی با بیان این که برای تحقق این هدف باید در حوزه معاونین و روسای 

موسسات و سازمان های وزارت جهاد کشاورزی، گفتمان سازی صورت گیرد 

اظهار داشت: از جمله اقدامات کمیته نانو وزارت جهاد کشاورزی طی 

مدت کوتاه فعالیت آن، تهیه نسخه اولیه سند راهبردی و اجرایی کمیته 

راهبردی فناوری نانو است که پس از اعمال نظرات و پیشنهادهای ستاد 

ویژه توسعه فناوری نانو در شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی ارائه 

و سپس برای ابالغ در سطح کشور به وزیر جهادکشاورزی تقدیم می شود. 

دکتر خیام نکویی تصریح کرد: این سند باید شامل نظرات کمیته نانو 

و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو باشد. وی ادامه داد : همچنین این 

را تشکیل دهد  نانو  فناوری  استانی  کمیته های  دارد  نظر  در  کمیته 

کمیته  رییس  عنوان  به  استان  هر  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس  و 

و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  رییس  و  استانی  نانو  فناوری 

منابع طبیعی استان به عنوان نایب رییس و دبیر کمیته استانی انتخاب 

تا بتوان از ظرفیت های استانی در جهت رسوخ فناوری  خواهند شد 

نانو در حوزه کشاورزی در راستای حل مشکالت بخش کشاورزی و 

افزایش و کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی استفاده کرد. 

دکتر خیام نکویی ضمن اعالم آمادگی وزارت جهاد کشاورزی جهت نظارت 

بر بزرگترین گلخانه در ایران، پیشنهاد نمود: زیرساخت ها باید فراهم شود 

تا از فناوری مانند نانو حباب به عنوان یک الگو در کشاورزی استفاده کرد.

نانو وزارت جهادکشاورزی و ستادویژه  فناوری  نشست مشرتک کمیته 
توسعه فناوری نانو برگزار شد
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دکتر خیام نکویی با تاکید بر ضرورت بهره مندی از الگوهایی که چهارچوبی 

مشخص با سطوح و طبقات مختلف داشته باشند ، آمادگی کمیته فناوری 

نانو جهت برگزاری جلسه ای با حضور نمایندگان ستاد نانو و کمیته و دو، 

سه گلخانه دار بزرگ مانند گلخانه آستان قدس رضوی را اعالم کرد.

معاون وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: اگر در چند گلخانه نتایج خوب 

با بازه و راندمان اقتصادی باال دیده شد ترویج این تکنولوژی با سرعت 

باالیی صورت خواهد گرفت. 

در این نشست دکتر سعید سرکار دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 

ضمن اشاره به تاکید ویژه مقام معظم رهبری به ضرورت استفاده از 

فناوری نانو در حوزه کشاورزی گفت: با  توجه به شرایط دولت جدید 

در حوزه  نانو  فناوری  از  استفاده  در  مطالبات رهبری  و  نگاه  نوع  و 

کشاورزی، گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید به گونه ای عمل کند که 

بتواند یک یا دو طرح قابل ارائه در راستای حل مشکالت بخش کشاورزی 

باشد. وی همچنین  داشته  مقام معظم رهبری  و  به مردم  ارائه  برای 

ادامه داد: استفاده از نانوحباب در گلخانه ها از جمله زمینه های قابل 

توجه در زمینه کاربرد فناوری نانو در بخش کشاورزی است.

افزایش  موجب  نانوحباب  از  استفاده  کرد:  خاطرنشان  سرکار  دکتر 

1۷درصدی بهره وری در گلخانه ها و افزایش 4۰درصدی ارزش غذایی 

محصول می شود که با توجه به تاثیر کمی و کیفی قابل توجه آن می تواند 

به عنوان فناوری ای کامال اقتصادی، حمایت بخش خصوصی را جلب کند .

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو همچنین تاکید کرد باید توجه کنیم 

که چه سیاستی را به کار ببریم تا این تکنولوژی در گلخانه های کشور 

فراگیر شود و جامعه کشاورزی از مزایای اقتصادی آن بهره مند شوند.

دکتر سرکار همچنین در خصوص سند به کمی و هدفمند بودن آن و 

ماهیت حمایتی و تسریع کنندگی آن در راستای حل مشکالت بخش 

نوع  و  الگو  با  برنامه  سری  یک  اگر  کرد:  اضافه  و  اشاره  کشاورزی 

همکاری مشخص و همچنین نمونه کارهای ارزشمند انجام شده، تهیه 

و ارایه شود بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

سند  که  کرد  تاکید  و  ارزیابی  مفید  بسیار  را  جلسه  این  سرکار  دکتر 

پایان  تا  باید  کشاورزی  جهاد  وزارت  نانو  کمیته  اجرایی  و  راهبردی 

اسفندماه جاری نهایی و ابالغ شود.

دکتر نجیمی مدیر کارگروه صنعت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو؛ آب، افزایش 

بهره وری و کاهش ضایعات را سه موضوع مهم بخش کشاورزی عنوان کرد و 

افزود: در سند باید هدف گذاری زمانی و عددی مشخصی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به این که کمیته نانو وظیفه صدور مجوز را ندارد بلکه 

یک نهاد کمک کننده است، خاطرنشان کرد: یک مشکل مهم در کشور 

امر صدور  امیدواریم در  ما عدم پذیرش ساختارهای جدید است که 

مجوزها، ساختار موجود اصالح شود.

نانوتکنولوژی  بخش  سرپرست  و  علمی  هیات  عضو  داوودی  دکتر 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی هم در این نشست با اشاره به پتانسیل 

باالی بخش نانوتکنولوژی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، معاونت 

ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را یک بخش مهم 

و تاثیرگذار در امر رسوخ فناوری نانو در کشاورزی در کشور دانست.

دکتر جهانشاهی رئیس و دبیر کمیته فناوری نانو وزارت جهادکشاورزی 

در ادامه این نشست ضمن اشاره به نانوحباب به عنوان یک مدل خوب 

و موفق افزود: جلساتی را با آقای دکتر نجیمی برگزار خواهیم کرد تا 

سند راهبردی و اجرایی و شیوه نامه فناوری نانو که مورد تایید کمیته و 

ستاد باشد تهیه و جهت ابالغ به وزیر جهاد کشاورزی ارائه شود. 

شایان ذکر است در این نشست همچنین مقرر شد که طی دو هفته 

نتایج آن در  برگزار و  از شرکت ها  تعدادی  با مدیران  آینده جلساتی 

جلسه ای که با حضور دبیر کمیته نانو وزارت جهاد کشاورزی و رئیس 

کارگروه صنعت ستاد برگزار می شود، ارایه شود. 

فرم اشرتاک خربنامه

شغل: 	 	 	 	 	 	 	 نام	و	نام	خانوادگی:		

شماره	تماس: 	 	 	 	 	 	 میزان	وگرایش	تحصیلی:		

خواهشـمند	اسـت	درصـورت	تمایـل	بـه	دریافـت	خبرنامـه	پژوهشـکده	بیوتکنولـوژی	کشـاورزی،	مشـخصات	خـود	را	مطابق	بـا	این	فرم

به	نشانی	newsletter@abrii.ac.ir	با	درج	عبارت	"	درخواست	اشتراک	خبرنامه"	در	قسمت	موضوع	)subject(،	ارسال	فرمایید.

ــک دانشــگاه  ــن، دانشــجوی کارشناســی مهندســی مکانی ــن برزی نازنی

ــی  ــات علم ــو هی ــری، عض ــژگان کوث ــر م ــم دکت ــد خان ــران و فرزن ته

ــیون  ــت  فدراس ــه عضوی ــی ب ــرع جهان ــوان مخت ــه عن ــگاه ب پژوهش

ــا شــرکت در  ــن ب ــل شــد. وی همچنی ــن )IFIA(  نای ــی مخترعی جهان

 International Invention( مســابقات بیــن المللــی اختراعــات ژنــو

ــق  and Innovation Competition Geneva- Switzerland ( موف

بــه کســب مــدال نقــره شــد.

ایــن رقابت هــا بــا حضــور ٦٥٠ نــوآور از سراســر جهــان، تحــت نظــر 

IFIA بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.

 Expo Sciences Asia(ــیا ــات آس ــوم و اختراع ــابقات عل وی در مس

ــژه  ــزه وی ــال و جای ــدال ط ــب م ــه کس ــق ب ــز موف Korea ,2018( نی

ــود. ــن مســابقات شــده ب ــات داوران ای هی

مسابقات  نقره  مدال  کسب  در  همکاران  از  یکی  فرزند  افتخارآفرینی 
جهانی اخرتاعات ژنو و عضویت در فدراسیون جهانی مخرتعین
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همزمان با روز آغازین دهه مبارک فجر و ورود تاریخی حضرت امام 

خمینی )ره( به کشور، روابط عمومی پژوهشگاه از عموم همکاران و 

دانشجویان این پژوهشگاه در ساعات ابتدایی روز سه شنبه 12 بهمن 

14۰۰ پذیرایی کرد. این مراسم که با عرض تبریک حضوری به همکاران 

پخش  و  فجر  مبارک  دهه  تزیینات  به  مزین  فضایی  در  بود،  همراه 

سرودهای انقالبی صورت گرفت.

جلسه اجرایی مسابقات ورزشی دهه فجر پژوهشگاه برگزار شد

نخستین جلسه برنامه ریزی مسابقات ورزشی دهه فجر پژوهشگاه با 

حضور عوامل اجرایی این مسابقات روز شنبه 1۶ بهمن14۰۰ در دفتر 

اداره روابط عمومی پژوهشگاه برگزار شد.

در این جلسه که به همت امور اداری و پشتیبانی ، بسیج و روابط 

عمومی پژوهشگاه برگزار شد ، ضمن برنامه ریزی موثر برای برگزاری 

دو  در  دستی  فوتبال  و  دارت  میز،  روی  تنیس  ورزشی  مسابقات 

مسابقات  این  گروه بندی  قرعه کشی  آقایان،  و  همکار  بانوان  گروه 

مناسبت  به  که  پژوهشگاه  ورزشی  سه گانه  مسابقات  گرفت.  صورت 

گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار می شود مقرر است از روز دوشنبه 

18بهمن 14۰۰، آغاز شود، همچنین به نفرات برتر این مسابقات عالوه 

بر جوائز در نظر گرفته شده لوح تقدیر به رسم یادبود تقدیم می شود.

برگزاری مسابقات دارت و تنیس روی میز به مناسبت دهه فجر در 

پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه گیاهان زراعی و 

باغی اصفهان

به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر یک دوره مسابقات دارت و 

تنیس روی میز آقایان و بانوان در تاریخ 1۷ و 18 بهمن ماه14۰۰، در 

پژوهشکده متابولیت های ثانویه برگزار گردید. در این دروه مسابقات 

همکاران خانم و آقا در گروه های مجزا به رقابت پرداختند و به نفرات 

برتر لوح تقدیر و جوایزی اهدا گردید.

مراسم تقدیر از برترین های مسابقات ورزشی دهه فجر پژوهشگاه 

برگزار شد

این مسابقات 18 و 1۹ بهمن ماه به همت امور اداری و پشتیبانی، 

پایگاه بسیج و روابط عمومی پژوهشگاه در سه رشته فوتبال دستی، 

دارت و تنیس روی میز برگزار شد. 

گرامیداشت دهه مبارک فجر در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

این   در  خانم  همکاران  از  نفر   2۰ شامل  همکاران  از  نفر   ۵۵

رقابت ها شرکت داشتند که در پایان در مسابقه پرتاب دارت بانوان، 

شهال  خانم ها  بانوان،  دستی  فوتبال  مسابقه  در  و  محمدابراهیمی 

خیرخواه و  یگانه علوی به مقام اول دست یافتند. در مسابقات آقایان 

هم در رشته های پرتاب دارت و تنیس روی میز، دکتر رسول امیریان 

و در رشته فوتبال دستی،  امیر ایپکی و سید ابراهیم موسوی مطلق 

های  برترین  از  تقدیر  مراسم  در  شدند.  اول  مقام  کسب  به  موفق 

این مسابقات که امروز دوشنبه 23 اسفندماه 14۰۰، برگزار شد، ابتدا 

مهندس سید علی میربابائی، رییس اداره روابط عمومی و دبیر ستاد 

بزرگداشت دهه مبارک فجر پژوهشگاه، گزارشی  برنامه های  برگزاری 

دهه  گرامیداشت  برنامه های  دیگر  و  ورزشی  مسابقات  خصوص  در 

فجر در پژوهشگاه ارائه داد و در ادامه دکتر صالحی جوزانی، رییس 

برنامه های  اندرکاران  دست  از  تقدیر  ضمن  سخنانی  در  پژوهشگاه 

کوه زارع،  رضا  میرزائی،  هداوند  دکتر  آقایان  فجر  دهه  گرامیداشت 

حسن سمیعی و خانم مهین حیدری بر حمایت پژوهشگاه از توسعه 

برنامه های ورزشی و تسهیالت رفاهی کارکنان پژوهشگاه تاکید کرد. 

وی با اشاره به تاثیر فعالیت های ورزشی و رسیدگی به امور رفاهی در 

افزایش انگیزه و نشاط همکاران از برنامه ریزی ویژه پژوهشگاه برای 

توجه بیش از پیش به این بخش ها در سال 14۰1 خبر داد.
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مراسـم بزرگداشـت سـالگرد پیروزی انقالب اسـالمی همراه با تجلیل از 

سـه تن از بازنشسـتگان جدید پژوهشـگاه با حضور رییس و جمعی از 

معاونـان و مدیریـان و اعضـای هیـات علمی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی 

کشـاورزی برگزار شـد. در این مراسـم همچنین از دکتر فروغ قاسـمی 

از اعضـای هیـات علمـی پژوهشـگاه کـه بـه تازگـی موفـق بـه ثبـت 

یـک اختـراع کاربردی شـده اند تقدیر شـد. دکتـر صابر گلـکاری، رییس 

پزوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در ابتـدای ایـن مراسـم کـه سـه 

شـنبه 1۹ بهمـن مـاه 14۰۰، برگـزار شـد، بـا ابراز تاسـف از ایـن که به 

دلیـل پاندمـی کرونا، امکان برگزاری مراسـمی در خور سـالگرد پیروزی 

انقـالب اسـالمی در پژوهشـگاه فراهـم نشـده و این مراسـم بـا حضور 

جمـع محـدودی از همـکاران برگـزار می شـود ابـراز امیـدواری کرد که 

در سـال آینده امکان برگزاری باشـکوه تر مراسـم  بزرگداشـت سـالگرد 

پیـروزی انقـالب اسـالمی فراهـم شـود. وی در ادامـه بـا گرامیداشـت 

یـاد و خاطـره امـام راحـل )ره( و شـهدای سـرافراز انقـالب اسـالمی، 

دفـاع مقـدس و شـهدای مدافـع حـرم بـه بیـان خاطراتـی از مبـارزات 

مردمـی روزهـای منتهـی بـه پیـروزی انقـالب و وقایـع ایـام نخسـت 

پـس از انقـالب پرداخـت، جمعـی از حاضران در نشسـت هـم به بیان 

خاطـرات خـود از دوران انقـالب پرداختند. 

تجلیـل از بازنشسـتگان جدیـد پزوهشـگاه از دیگـر برنامه هـای ایـن 

مراسـم بـود کـه در ایـن بخش بـا اعطای لـوح تقدیر از علی رسـتمیان، 

رییس اداره حراسـت و خانم ها مریم کاسـب، کارشـناس حوزه ریاسـت 

و معصومه زهرابی، تکنسـین آزمایشـگاه بخش کشـت بافت و سـلول 

تقدیـر شـد. دکتـر صابـر گلـکاری بـا تبریـک بـه همـکاران بازنشسـته 

شـده گفـت: حراسـت، محافـظ و نگهبـان هـر مجموعـه اسـت کـه 

می کوشـد مدیریـت و بقیـه همـکاران دچـار مشـکل نشـوند. آقـای 

رسـتمیان در ایـن زمینـه عملکـردی بسـیار موفـق داشـتند. همچنـان 

کـه خانـم کاسـب در حـوزه ریاسـت و خانـم زهرابـی در بخش کشـت 

بافـت چنیـن بودند. 

بزرگداشت  مراسم  پژوهشگاه،  جدید  بازنشستگان  از  تجلیل  با 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در پژوهشگاه برگزار شد

وی گفـت: افرادی هسـتند که همکارانشـان آرزوی رفتـن آنها از بخش 

مربوطـه یـا بازنشسـته شـدن آنهـا را دارند ولـی همکاران عزیـز ما  در 

شـرایطی 3۰ سـال خدمت خود را به پایان بردند که دوسـت نداشـتیم 

از آنهـا جـدا شـویم و با اصرار بازنشسـته شـده اند و مطمئنـا در ادامه 

زندگـی هـم همین گونه موثـر و موفـق خواهند بود. 

رییـس پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی با بیان این که بازنشسـتگی 

بعـد از 3۰ سـال خدمـت تقریبـا در بیشـتر کشـورهای دنیا رایج اسـت، 

اظهار داشـت: در دانشـگاه ها و موسسـات تحقیقاتی خارجی هم افراد 

بعـد از 3۰ سـال بازنشسـته می شـوند ولـی معمـوال ایـن امـکان بـرای 

اسـاتید و پژوهشـگران وجـود دارد کـه بـه عنـوان بازنشسـته همـکاری 

و فعالیت هـای پژوهشـی خـود را ادامـه دهنـد و حتی گرنـت دریافت 

کننـد. دکتر سـعید پـورداد، معاون برنامه ریزی و پشـتیبانی پژوهشـگاه 

هم با تقدیر از زحمات همکاران بازنشسـته، نایل شـدن آنها به افتخار 

بازنشسـتگی را تبریـک گفـت و اظهار داشـت: این توفیـق نصیب همه 

نمی شـود کـه بعـد از 3۰ سـال کار مسـتمر و موفـق بـا نـام و نشـان و 

خاطـره ای خـوب از مجموعـه جـدا شـوند. اگـر چـه کمتـر از یک سـال 

بـا آقـای رسـتمیان و خانم هـا کاسـب و زهرابـی همـکار بـودم ولـی به 

عینـه می بینـم کـه همـکاران بسـیار خوبـی را از دسـت می دهیـم. در 

مـورد خانـم کاسـب یادم هسـت که مـواردی بود که خود مـن فراموش 

می کـردم و ایشـان گوشـزد می کردنـد یعنی کامـال به کار مسـلط بودند 

و اگـر غیـر از ایـن بـود مجموعـه ضربـه می خـورد. آقای رسـتمیان هم 

در پسـت بسـیار حساسـی بودند کـه همین که مجموعه بـا آرامش کار 

می کنـد و مشـکلی وجـود نـدارد نشـان می دهـد کـه در پشـت صحنـه 

بـه خوبـی از مجموعـه حفاظـت کرده اند. 

در مـورد خانـم زهرابـی هـم  مشـخص اسـت کـه ایشـان بـا جدیـت 

بسـیار کار کـرده و وقـت گذاشـته اند که توانسـته اند اعتمـاد همکاران 

را جلـب کنند. 

خانـم حیـدری، کارشـناس اداره روابـط عمومـی هـم بـه نمایندگـی از 

بازنشسـتگان پژوهشـگاه طـی سـخنانی در ایـن مراسـم، ایام اللـه دهه 

فجـر انقـالب اسـالمی را تبریـک گفت.

در ادامـه دکتـر فروغ قاسـمی، عضو هیات علمی بخـش نانوتکنولوژی 

پژوهشـگاه کـه بـه تازگی موفق به ثبـت اختراع

کیـت رنگ سـنجی برپایـه نانوذرات طـال جهت تشـخیص کیفی و کمی 

یـون نیتریـت در اداره ثبت اختراعات شـده توضیحاتی
درباره اختراع خود ارائه داد.

بـه گفتـه وی بـا اسـتفاده از ایـن کیـت دیگر نیـازی به تجهیـزات گران 

قیمـت بـرای اندازه گیـری یـون نیتـرات در نمونه هـا نخواهـد بـود و 

می تـوان بـه یـون نیتـرات در نمونه هـا نخواهـد بـود. و

 می تـوان بـه سـهولت و بـا هزینـه ای انـدک همـه نمونه هـا را بررسـی 

کرد. 

از طـرف دیگـر افـرادی هـم کـه دانـش چندانـی ندارنـد می تواننـد به 

راحتـی میـزان یـون نیتریـت در نمونه هـا را اندازه گیری کنند. قاسـمی 

خاطرنشـان کـرد: در دانشـگاه که بودم بیشـتر رویکـرد مقاله ای وجود 

داشـت ولـی از زمانـی کـه بـه پژوهشـگاه آمـدم انقـدر بـر تحقیقـات 

کاربـردی تاکید می شـد که از ابتدا سـعی کـردم در حوزه های کاربردی 

فعالیـت کنم. 

اولیـن پـروژه مـن در پژوهشـگاه در حوزه مـواد غذایی بـود ولی دکتر 

آزادی قائـم مقـام فنـاوری پژوهشـگاه یـادآور شـدند کـه در حـوزه 

کشـاورزی، اندازه گیـری نیتـرات و نیتریـت اهمیـت بیشـتری دارد و 

ایـن بـود کـه کار روی اندازه گیـری کیفی و کمی یون نیتریت را شـروع 

کـردم. دکتر داریوش داودی، سرپرسـت بخش تحقیقـات نانوتکنولوژی 

پژوهشـگاه هـم بـا تبریـک موفقیـت دکتر قاسـمی بـر اهمیـت توجه 

بـه مشـکالت عرصه و بخـش تولید به عنـوان رویکرد اصلـی تحقیقات 

تاکیـد کرد.دکتـر آزادی، قائـم مقـام فنـاوری پژوهشـگاه هـم ضمـن 

همـکاران  ایـن  گفـت:  پژوهشـگاه  جدیـد  بازنشسـتگان  بـه  تبریـک 

از  پـس  کـه  امیـدوارم  و  بودنـد  پژوهشـگاه  در  ای  کـدام وزنـه  هـر 

بازنشسـتگی ارتباطشـان با پژوهشـگاه قطع نشـود و همچنان بتوانیم 

از توانمندی هـای آنهـا بهره منـد شـویم. 

)بازگردانـدن  امسـال  تلـخ  اتفاقـات  بـا  کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا   وی 

محموله هـای صادراتـی میـوه و صیفی جـات ایـران بـه دلیـل بقایـای 

شـیمیایی( اهمیـت توجـه بـه عناصـر و دیگـر ترکیبـات باقی مانده در 

محصـوالت کشـاورزی بـرای همـه روشـن شـده اظهـار داشـت: اختراع 

خانـم دکتـر قاسـمی بـه کشـاورزان امـکان می دهـد کـه در همـان 

مزرعـه نیتریـت و نیتـرات باقـی مانـده در محصـول را انـدازه بگیرنـد 

کـه در بخـش شـیالت هـم اهمیـت دارد.

راسـتای  در  شـده  انجـام  پیگیری  هـای  بـا  کـه  ایـن  بیـان  بـا  آزادی 

تجاری سـازی کیـت اندازه گیـری نیتریت، ایـن اختراع حداکثـر طی دو، 

سـه مـاه آینـده به مرحلـه انعقاد قـرارداد بـا بخش خصوصی می رسـد 

و ثبـت اختـراع آن هـم در جلـب اعتمـاد بخش خصوصی بسـیار موثر 

بـوده اسـت، اظهـار داشـت: خانـم دکتـر قاسـمی کـه از بـدو فعالیـت 

پژوهشـی خـود بـه تحقیقـات کاربـردی و بحـث تجـاری سـازی توجـه 

کرده انـد. قطعـا آینـده بسـیار درخشـانی خواهنـد داشـت.



Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran | ABRII1400 شماره 24، زمستان

  46 |  |  45  

در راستای نیل به منویات مقام معظم رهبری در خصوص جهاد تبیین، 

نخستین دوره جشنواره مطبوعات داخلی ستاد وزارت جهاد کشاورزی، 

نیمه دوم سال آینده با حمایت حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت 

جهاد کشاورزی برگزار می شود.

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

المسلمین سید حسن  و  االسالم  کشاورزی، حجت 

جهاد  وزارت  در  فقیه  ولی  نماینده  ربانی، 

در   ،14۰۰ اسفندماه   22 روز  کشاورزی 

فکری  هم  و  اندیشی  هم  نشست 

با مدیران و سردبیران نشریات 

داخلی ستاد وزارت جهاد 

این  اعالم  با  کشاورزی 

هیاتی  گفت:  مطلب 

و  محتوی  ارزیابی  برای 

ارتباط با مخاطبان نشریات داخلی 

ستاد وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و 

های  شاخص  به  توجه  با  برتر  نشریات 

تعیین شده انتخاب می شوند.

اهمیـت  بـر  تاکیـد  بـا  وی 

مخاطب شناسـی  و  اطالع رسـانی 

کشـاورزی  جهـاد  وزارت  عرصـه  در 

اظهـار داشـت: طی ایـن سـال ها توجه کمی 

بـه اصحـاب قلـم، رسـانه ها و مجـالت تخصصـی 

 2۰ در  آیـا  ببینیـم  بایـد  و  اسـت  شـده  ترویجـی  و 

سـال اخیـر نشـریات داخلـی توانسـته انـد پیام هـای بخـش 

برسـانند. هـدف  جامعـه  بـه  درسـتی  بـه  را  کشـاورزی 

ربانی ادامه داد: ترسیم خط مشی نشریات وزارت جهاد کشاورزی در 

سال آینده نیز باید در دستورکار قرار گیرد.

بـه  نسـبت  آسیب شناسـی  نگاهـی  داریـم  قصـد  کـرد:  تصریـح  وی 

نـوع مطالـب، ادبیـات، محتـوی و شـکل ارایـه نشـریات داخلـی سـتاد 

وزارتخانـه داشـته باشـیم ضمـن آن کـه نگاهی بـه آینـده و محورهای 

مـورد نظـر خواهیـم داشـت.

وی نقش اصحاب قلم و رسانه ها در ارسال پیام به جامعه هدف را با 

اهمیت دانست و گفت: نقش رسانه ها منحصر به یک محدوده زمانی 

خاص نیست و بر امروز و آینده کشور تاثیر می گذارد.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی افزود: اگر مطالب مندرج 

در نشریات مفید باشد احیاگر افکار و وجدان ها و اگر مطالب منحرف 

باشد میراننده خواهد بود و مثل سمی می ماند که انسان را از مسیر 

باز می دارد.

پژوهشگاه  عمومی  روابط  مدیر  میربابائی،  علی  سید  مهندس 

طی  هم  پژوهشگاه  خبرنامه  سردبیر  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

حوزه  در  پژوهشگاه  برنامه های  تشریح  با  نشست  این  در  سخنانی 

جهاد  پیام  خبرنامه  که  کرد  پیشنهاد   14۰1 سال  در  خبرنامه  انتشار 

وزارت  عمومی  روابط  توسط  شده  متوقف  آن  انتشار  که  کشاورزی 

جهاد کشاورزی احیا شود.

این  در  نشریات بخش خصوصی هم طی سخنانی  از  یکی  نمایندۀ   

نشست به تحلیل جهاد تبیین در عرصۀ کشاورزی پرداخت و گفت: 

اثربخشی این جهاد وقتی بیشتر خواهد بود که از بیرون و با انتقاد از 

وضع موجود برای دستیابی به وضع مطلوب حضور موثر داشته باشند 

و وزارت جهادکشاورزی بدون تنگ نظری عرصۀ تعامل گسترده ای را 

با این بخش از فعاالن مطبوعات تخصصی برقرار سازد و بر این باور 

باشد که انتقاد سازنده و مشفقانه می تواند یکی از عرصه های جدی 

جهاد تبیین مورد نظر مقام معظم رهبری باشد.

ماهیت  با  غالبا  وزارتخانه  داخل  نشریات  است  طبیعی  افزود:  وی 

تخصصی و بعضا علمی فقط قادرند سیاست های جاری و مورد تایید 

وزارتخانه را منعکس و تشریح و توضیح دهند، حال آنکه جهاد تبیین در 

مضمون و مفهوم چیزی فراتر از تایید و تمجید سیاست های جاری است.

وی در ادامه از کم توجهی سازمان های جهاد کشاورزی برخی استان ها 

نسبت به مجالت تخصصی بخش خصوصی که سالیان متمادی است 

در عرصه تبیین مسائل اصلی و عمدۀ کشاورزی از منابع داخل و با 

ترجمه از منابع خارجی، موضوعات به روز عرصۀ کشاورزی جهان را 

مورد تحقیق و بررسی قرار می دهند انتقاد کرد.

جهاد  وزارت  ستاد  داخلی  مطبوعات  جشنواره  دوره  نخستین 
کشاورزی، نیمه دوم سال آینده برگزار می شود

نانوتکنولوژی  تحقیقات  بخش  آموخته  دانش  سلیمان پور،  لیال  دکتر 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در بخش پایان نامه های ششمین 

جشنواره فناوری نانو موفق به کسب رتبه شد.

در این جشنواره که به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج برگزار 

شد 2۹2 پایان نامه واصل شده به دبیرخانه جشنواره مورد داوری قرار 

گرفتند که از بین آنها رساله دکتری لیال سلیمان پور باعنوان »تهیه و 

فرموالسیون نانوکودهای آهن و روی و بررسی اثرات اکوفیزیولوژیک 

آنها در تک کشتی و کشت مخلوط گندم و نخود« موفق به کسب 

عنوان پایان نامه برگزیده شد.

بخش  نانوکود  طرح  قالب  در  پور  سلیمان  دکتر  رساله  تحقیقات 

ارزیابی  و  سنتز  »طراحی،  عنوان  با  پژوهشگاه  نانوتکنولوژی 

نانوسامانه های حامل زیست تخریب پذیر بر پایه مواد نانوحفره برای 

لیال مأمنی،  راهنمایی دکتر  با  و  اثربخشی کودهای شیمیایی«  بهبود 

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و دکتر حسینی 

از پردیس دانشگاه تهران اجرا شده است.

پژوهشگاه  نانوتکنولوژی  بخش  در  تحقیقاتی  طرح  این  نتایج 

نانوریزمغذی  فرموالسیون های  که  داد  نشان  کشاورزی،  بیوتکنولوژی 

آهن و روی نسبت به نمونه های شاهد و کودهای تجاری موجود، در 

افزایش اجزاء عملکرد گیاهان زراعی و گلخانه ای موثر هستند.

استفاده از فرموالسیون نانویی ریزمغذی، عالوه بر کاهش دوز مصرفی 

کود، عوارض زیست محیطی و هزینه های کوددهی نیز کاهش یافته، 

کارآیی مصرف کود بهبود پیدا می کند و غلظت عناصر غذایی به ویژه 

آهن و روی در دانه افزایش می یابد به عنوان مثال با استفاده از این 

فرموالسیون در دانه گندم میزان عناصر آهن و روی به ترتیب حداقل 

این  ممتاز  ویژگی  یک  عنوان  به  که  یافت  افزایش  درصد   ۶۵ و    2۰

مالحظه ای  قابل  گزینه  می تواند  و  شده  قلمداد  نانویی  فرموالسیون 

برای غنی سازی زیستی این عناصر در گیاهان زراعی باشد.

جشنواره فناوری نانو به عنوان بزرگترین رویداد فناوری نانو دانشگاه 

آزاد اسالمی، هر ساله با مشارکت جمع کثیری از محققان دانشگاه ها، 

این  در  می شود.  برگزار  داخلی  خصوصی  و  دولتی  مراکز  و  نهادها 

در  و...  ها  ایده  مجالت،  نامه ها،  پایان  مقاالت،  برترین  از  جشنواره 

حوزه نانوفناوری تقدیر می شود.

پایان نامه دانش آموخته دکرتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان 
یکی از پایان نامه های برگزیده جشنواره فناوری نانو انتخاب شد
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در مراسمی که چهارشنبه 2۵ اسفندماه 14۰۰، به مناسبت هفته شهدا 

در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد از جمعی از جانبازان، 

پژوهشگاه  در  که  شهدا  معظم  خانواده های  و  فرزندان  ایثارگران، 

اشتغال دارند، تقدیر بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه در این مراسم که با حضور سرهنگ 

ادارات 22۹1  بسیج  فرمانده حوزه  علی خوبی سرشت،  پاسدار سید 

حضرت ثامن االئمه )ع( و سرهنگ پاسدار غالمی، جانشین فرمانده 

حوزه ادارات و رئیس و جمعی از معاونان و مدیران پژوهشگاه برگزار 

شد، ابتدا دکتر حسین هداوند میرزایی، عضو هیات علمی پژوهشگاه 

گزارشی در خصوص وضعیت  بسیج شهید هداوند  پایگاه  فرمانده  و 

ایثارگران و خانواده های معظم شهدا شاغل در پژوهشگاه و همچنین 

فعالیت های این پایگاه ارائه داد.

وی با اشاره به این که 23 نفر از همکاران پژوهشگاه از جانبازان و 

ایثارگران سال های دفاع مقدس و نیز از فرزندان یا اعضای خانواده های 

ایثارگر  عضو  نفر  هشت  که  داشت:  اظهار  هستند  شهدا  معظم 

بازنشسته هم هستند که دو نفر از آنها از جانبازان عزیز هستند و دو 

نفر نیز که یکی پدر شهید و دیگری از ایثارگران و برادر شهید بوده اند 

به رحمت خدا رفته اند. 

از لحاظ مرتبه علمی هم پنج نفر از ایثارگران و خانواده های معظم 

شهدا در پژوهشگاه را اعضای هیات علمی تشکیل می دهند، یک نفر 

دارای  نیز  بقیه  نفر دانشجوی دکتری هستند و  دانش آموخته و دو 

مدرک کارشناسی ارشد یا کارشناسی هستند. ضمناً در فرآیند استخدام 

جدید نیز تعدادی عضو ایثارگر در پژوهشگاه فعالیت خواهند داشت.

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  هداوند  قاسم  شهید  بسیج  پایگاه  فرمانده 

کشاورزی در ادامه به روند شکل گیری این پایگاه اشاره کرد و گفت:  تا 

پیش از ارتقای پژوهشکده به پژوهشگاه، بسیج پژوهشگاه ذیل پایگاه 

انصارالمهدی )عج( موسسه اصالح نهال و بذر فعالیت داشت که دو 

سال پیش با ارتقای پژوهشکده، موافقت حوزه بسیج ادارات با ایجاد 

پایگاه مستقل در پژوهشگاه جلب و پایگاه شهید هداوند راه اندازی 

شد. در ابتدا تاکید ما بر فعالیت های تقویم محور بود و ضمن برگزاری 

تصمیم  ورزشی  و  فرهنگی  مسابقات  و  تفریحی  و  زیارتی  اردوهای 

داشتیم با توجه به ظرفیت های موجود در بسیج در زمینه شبکه سازی 

برای کمک به پیشبرد اهداف علمی پژوهشگاه گام داریم که متاسفانه 

به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا ناچار شدیم فعالیت ها را به سمت 

برنامه های پیشگیری از کرونا، غربالگری و کمک به بیماران سوق بدهیم.

کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  کرونای  کمیته  در  بسیج  نماینده 

این دوره هفت  اقدامات صورت گرفته در  از جمله  خاطرنشان کرد: 

نوبت غربالگری کرونا و هماهنگی و ارجاع همکاران بیمار به مطب یک 

متخصص عفونی عضو کمیته علمی کرونا، اعزام پزشک به منزل همکاران 

بیمار و  تهیه داروهای الزم برای طی کردن راحت تر دوره بیماری بود.

در  شهدا  عزیز  یادگاران  و  ایثارگران  جانبازان،  از  تقدیر  مراسم 
پژوهشگاه بیوتکنولوژی برگزار شد

در  هداوند  شهید  بسیج  پایگاه  فعال  مشارکت  به  اشاره  با  وی 

آموزشی،  کارگاه های  جمله  از  بسیج  حوزه  مختلف  های  برنامه 

حضور  و  انقالب  دوم  گام  بیانیه  راستای  در  دوم  گام  جلسات 

و  بسیج  اعضای  واکسیناسیون  هماهنگی  و  صالحین  حلقه  در 

واکسن  سریعتر  تزریق  به  نیاز  مختلف  دالیل  به  که  همکارانی 

دوره  این  در  پژوهشگاه  توفیقات  جمله  از  داشت:  اظهار  داشتند  

بود. ادارات  حوزه  در  حجاب  و  عفاف  زمینه  در  برتر  عنوان  کسب 

سرهنگ پاسدار سید علی خوبی سرشت، فرمانده حوزه بسیج ادارات 

22۹1 حضرت ثامن االئمه )ع( هم در سخنانی کوتاه با ابراز خرسندی 

از این که پایگاه بسیج شهید هداوند که آذرماه سال ۹8 تشکیل شده 

بین  در  سرآمد  و  پرتالش  مجموعه های  از  یکی  به  مدت  همین  طی 

تبدیل  البرز  استان  در  مستقر  کشاورزی  موسسات  بسیج  پایگاه های 

و  ایثارگران  خانواده  از  که  هداوند  دکتر  حضور  داشت:  اظهار  شده 

فرزند بزرگوار شهید و فردی بسیار اخالق مدار و بزرگوار هستند مایه 

افتخار ماست و آمادگی داریم در زمینه های مختلف از ظرفیت های 

سپاه و بسیج در کمک به پژوهشگاه استفاده کنیم. ان شاءالله بتوانیم 

اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  ارتقای  راستای  در  که  قدمهایی  با 

کنیم. فراهم  را  )عج(  عصر  ولی  حضرت  ظهور  زمینه  می داریم  بر 

کشاورزی هم  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  دکتر صالحی جوزانی، 

در سخنانی با خیر مقدم به سرهنگ خوبی سرشت، مهندس غالمی و 

دیگر حاضران و تبریک اعیاد شعبانیه و آغاز سال نو ابراز امیدواری 

کرد که تقارن عید نیمه شعبان با نوروز منشاء خیر و برکت بیشتر در 

سال آینده باشد.

شهدای  به  احترام  ادای  و  شهدا  هفته  گرامیداشت  با  همچنین  وی 

منحوس  بیماری  باختگان  جان  یاد  تحمیلی،  جنگ  و  اسالمی  انقالب 

و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  و  پژوهشگاه  همکاران  جمله  از  کرونا 

ترویج کشاورزی را گرامی داشت.

ایثارگر در پژوهشگاه را با توجه به  صالحی جوزانی، حضور کارکنان 

دینی که همه ما به شهدا و ایثارگران داریم، منشا خیر و برکت برای 

خانواده های  و  ایثارگران  جانبازان،  کرد:  تاکید  و  عنوان  پژوهشگاه 

که  ای  زمینه  هر  در  و  هستند  عزیز  بسیار  ما  برای  شهدا  معظم 

تاسیس  ادامه  در  پژوهشگاه  رییس  آنها حمایت می کنیم.  از  بتوانیم 

پایگاه بسیج شهید هداوند را از اتفاقات مبارک برای این پژوهشگاه  

عنوان کرد و گفت: از ویژگی های قابل تقدیر بسیج پژوهشگاه این 

از اهمیت فوق  است که در کنار بحث های مذهبی و فرهنگی که 

العاده ای برخوردارند به امور پزشکی و رفاهی هم توجه کرده اند و با 

همان روحیه کمک رسانی و یاری گری که از بسیج انتظار می رود در 

عرصه های مختلف حضور دارند. وی با ابراز امیدواری به احیای روحیه 

همدلی و صمیمیتی که در سال های دفاع مقدس در آحاد مردم وجود 

داشت بیان کرد: بسیج با توجه به ظرفیت های عظیمی که دارد می 

تواند به عنوان یک بازوی علمی در فعالیت های پژوهشی و ترویجی 

به کمک مجموعه هایی مثل پژوهشگاه بیاید.

در پایان این مراسم  از جمعی از همکاران جانباز، خانواده های معظم 

شهدا و ایثارگران پژوهشگاه با اعطای لوح تقدیر تجلیل شد.
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دکتر اسالم مجیدی هروان در دهه 8۰ بیش از شش سال، معاونت امور 

پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی را عهده دار بود.

ایشان با تجربه چندین ساله ریاست مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه 

خدماتی  منشأ  پژوهشگاه  در  خود  مدیریت  دوره  طی  بذر،  و  نهال 

ماندگار به این مجموعه شد.

استاد مجیدی هروان در سال 132۹ در عجب شیر به دنیا آمد. دوره 

کارشناسی کشاورزی )پاتولوژی گیاهی( را در دانشگاه تبریز گذراند و 

پس از آن برای ادامه تحصیل رهسپار فرانسه شد.

وی از آبان ماه 13۷3 تا اواخر مردادماه 13۷8 در سمت رییس مؤسسه 

تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر فعالیت داشت.

دکتر مجیدی با انتقال به پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که در آن 

زمان به عنوان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی فعالیت داشت از 

اواخر اردیبهشت ماه 1383 به سمت معاون پژوهشی منصوب شد و 

تا پایان اسفند ماه 138۹ که به افتخار بازنشستگی نائل شد در این 

سمت ایفای مسئولیت کرد.

وی در دوره فعالیت خود اجرای طرح های تحقیقاتی متعددی از جمله 

نان تحت تنش شوری،  انتخاب ژنوتيپ های متحمل گندم  ارزیابي و 

بررسي ارقام و الين های گندم در بلوك هايی دورگگيری و ارزيابی نسل 

با  محصوالت  انواع  كارآيی  بررسي  شوری،  نژادی  به  برنامه  ويژه   F1

بيماری  از  عاری  گياهان  توليد  سفالی،  تراوايی  لوله های  از  استفاده 

تيوبر  مينی  مادری  بذر  توليد  مريستم،  كشت  طريق  از  سيب زمينی 

سيب زمينی، تدوين برنامه راهبردی تحقيقات بيوتکنولوژی کشاورزی 

شاخص های  از  استفاده  با  گندم  شوری  به  متحمل  ارقام  اصالح  و 

فيزيولوژيكی و زراعی را برعهده داشت.

از  که  کرده اند  نیز معرفی  را  متعددی  ارقام  دکتر مجیدی همچنین   

جمله آنها میتوان به معرفی نوعی الين گندم نان  برای مناطق با تنش 

شوری خاك و آب در اقليم معتدل )رقم اكبری(، معرفی الين گندم نان 

آب  و  تنش شوری خاك  تحت  معتدل  اقليم های  برای  دابلدهاپلوئيد 

)رقم بم(،  معرفی رقم الين گندم آبی متحمل به شوری با نام رقم ارگ، 

رقم جديد گندم كراس سرخ تخم با نام كوير مناسب كشت در اراضی 

با محدوديت شوری در استان يزد و مناطق مشابه، معرفی رقم جديد 

با نام نيشابور، معرفی رقم جديد گندم نان دابلدهاپلوئيد  گندم نان 

برای  سيستان  نام  به 

شورری  با  مناطق 

خاك و آب در مناطق 

رقم  معرفی  معتدل، 

 ۷ بين  )از  افضل  جو 

از   )۷ تا   1 افضل  الين 

توده های بومی دشت 

افضل اشاره کرد.

از  پس  مجیدی  دکتر   

به  نیز  بازنشستگی 

دانشگاه  استاد  عنوان 

واحد  اسالمی  آزاد 

تحقیقات  و  علوم 

تهران فعالیت های علمی و آموزشی خود را ادامه دادهاند.

 سالمتی و طول عمر با عزت و تؤام با توفیقات روزافزون این استاد و 

همکار عزیز را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

یادی از همکار

صاحـب امتیاز: پژوهشـــگاه بیوتکنولوژی کشـــاورزی

مدیر مســـئول: غالمرضا صالحی جوزانی 

ســـردبیر:سید علی میربابائی

هیات تحریریه: علی شمس

طــــراح و صفحـه آرا: محمد جداری

مدیر داخلی: مهین حیدری

عکاس: حســـن سمیعی

همکاران این شامره: میروهاب ساقی، زهرا نیکبخت، پیام پتکی

شـــامره بیست و چهارم - زمستان 1400

نشــــانی: کــرج، بلــوار شــــهید فهمیــده، محوطه موسســــات 

ــاورزی تحقیقات کشــ

تلفن: 0۲۶-3۲70353۶




