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به نام نوروزآفرین

ایام ز دیدار شمایند مبارک              نوروز بمانید که ایام شمایید

آغاز بهار، عالوه بر طراوت و سرسبزی اش، فرصتی است برای مرور بر گفتارها 

و کردارهای مان در سالی که به پایان آن نزدیک شده ایم. اگرچه آرزوی تغییر و 

تحول با دعای »حول حالنا« و برپایی سرور و شادمانی در شروع هر سال مرسوم 

است، اما اگر پاسخ مان به این سوال مهم یعنی: »آیا وظیفه مان را به درستی 

انجام داده ایم«، در پایان هر سال، مثبت باشد، جشن تحول واقعی پیش از وزش 

نسیم بهاری، محقق شده است. از این رو، در آستانه سال نو، به مصداق حدیث 

نبوی: »حاِسُبوا اَْنُفَسُکم قبَل اَن ُتحاَسُبوا«، مروری بر کارنامه عملکرد پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی در سالی که گذشت، و اشاره مختصر به دستاوردها و 

اقدامات انجام شده، راهنمای تداوم مسیر و بهبود فرایندها و روش ها در سال 

جدید است چرا که: »گذشته، چراغ راه آینده است.«

به  پژوهشکده  »ارتقای  باید  را   96 سال  دستاورد  مهم ترین  شک  بدون 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی« دانست؛ افتخاری که با همت عالی و 

عزم متعالی همکاران ارجمند به ویژه محققان فرهیخته مان حاصل شد و نهال 

امسال  ویژه  ثمر نشست. دومین دستاورد  به  از سال ها  بعد  آن  بارورشده 

افتتاح مرکز رشد پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در گیالن است که تالش 

برای راه ندازی آن، از سال 95 و همزمان با افتتاح ساختمان جدید پژوهشکده 

بیوتکنولوژی جانوری آغاز شد و بهمن ماه سال جاری، نخستین مرکز رشد 

بیوتکنولوژی کشاورزی کشور در رشت به بهره برداری رسید.

ارزیابی های موسسات تحقیقات کشاورزی در  همچنین کسب رتبه برتر در 

بسیاری از شاخص های علمی، دستیابی برخی از محققان و اعضای هیات علمی 

پژوهشگاه به افتخارات ملی و بین المللی از جمله کسب عنوان پژوهشگر برتر 

در حوزه زیست فناوری در نمایشگاه و جشنواره زیست فناوری و کسب جایزه 

بزرگ زیست فناوری در دهمین دوره این جایزه، واگذاری دانش فنی برخی از 

پروژه ها به بخش خصوصی، حضور پررنگ اعضای هیات علمی در کنفرانس ها و 

سمینارهای بین المللی تخصصی و افزایش مقاالت علمی با ضریب تاثیر باال، انعقاد 

قرارداد و تفاهم نامه با موسسات و شرکت های معتبر در حوزه زیست فناوری، 

حضور موثر و هدفمند در نمایشگاه ها و افتتاح نمایشگاه دائمی دستاوردها در 

پژوهشگاه، برگزاری نشست های خبری و انعکاس گسترده اقدامات پژوهشگاه 

در رسانه ها، انتشار منظم خبرنامه پژوهشگاه با طراحی جدید، برگزاری مراسم و 

مناسبت های نشاط آور و... از دیگر رویدادها و دستاوردهای ارزشمند پژوهشگاه 

در سال جاری به شمار می رود. 

همچنین افتتاح ساختمان جدید پژوهشگاه و برخورداری از امکانات و تجهیزات 

نوین و پیشرفته تر در حوزه های تحقیقاتی نیز از جمله اقداماتی است که انشاالله 

با پیگیری های انجام شده، در سال آینده صورت خواهد گرفت.

عالوه بر اینها، با توجه به مشکالت فزاینده در حوزه های اقتصادی، اشتغال و 

زیست محیطی، و تالش همه جانبه مسئوالن برای حل این مشکالت، اهتمام 

تابعه  پژوهشکده های  همراه  به  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  ویژه 

در تبریز، رشت، اصفهان و مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی در مشهد، بر 

استمرار پژوهش های کاربردی و خروجی محور با استفاده از فناوری های نوین 

به منظور کاهش دغدغه های زیست محیطی و رشد اشتغا ل زایی با توسعه 

شرکت های دانش بنیان متمرکز خواهد بود تا از این رهگذر، تاثیرگذاری بر 

افزایش تولید ناخالص داخلی در راستای توسعه پایدار کشور محقق گردد. 

از این رو، با توجه به تفاهم نامه های همکاری و قراردادهای منعقدشده در 

سال های اخیر، می توان سال آینده را »سال اثربخشی دستاوردهای پژوهشگاه 

تالش های  و  زحمات  سایه  در  یقینا  که  کشاورزی«دانست  بیوتکنولوژی 

محققانه و خستگی ناپذیر پژوهشگران و همکاران فرهیخته در پژوهشگاه 

میسر خواهد شد.

پیش رو،  برنامه های  و  خواسته ها  تحقق  برای  امیدواری  نهایت  با  اینجانب 

حلول سال 1397 و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت الیزال الهی، پیام آور مهر 

و مهربانی و نیز پاسداشت نیکی ها و پاکی هاست، به همکاران ارجمند در 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و خانواده های محترم شان تبریک و تهنیت 

عرض می کنم و سالی سرشار از سالمتی و شادابی، برکت و معنویت برای 

تمامی عزیزان آرزومندم. پیام نوروز این است: »دوست داشته باشید و زندگی 

کنید، زمان همیشه از آِن ما نیست.«

پیام تربیک رئیس پژوهشگاه 
به مناسبت نوروز ۱۳۹۷
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خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی   اسفندماه 1396

نخستین مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی کشور در رشت افتتاح شد
دکرت خوش خلق سیام: ایجاد نخستین پارک فناوری بیوتکنولوژی کشاورزی تا ۱404 در کرج

نخســتین مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور بیوتکنولــوژی کشــاورزی 

کشــور، صبــح چهارشــنبه، 18 بهمــن مــاه 96 طــی مراســمی در 

ــوژی  ــوری پژوهشــگاه بیوتکنول ــوژی جان محــل پژوهشــکده بیوتکنول

ــد. ــاح ش ــت افتت ــاورزی در رش کش

بـه گـزارش روابط عمومی پژوهشـگاه، دکتر نیراعظم خوش خلق سـیما، 

در  کـه  مراسـم  ایـن  در  بیوتکنولـوژی کشـاورزی  پژوهشـگاه  رئیـس 

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی منطقـه شـمال کشـور در رشـت 

برگـزار شـد، ضمـن ابـراز خرسـندی از افتتـاح مرکـز رشـد بیوتکنولوژی 

کشـاورزی در اسـتان گیالن در ایام دهه فجر، از ایجاد نخسـتین پارک 

فنـاوری بیوتکنولـوژی کشـاورزی تـا سـال 1404 در کـرج خبر داد.

ایام  گرامیداشت  ضمن  مراسم  این  در  سخنانی  طی  خوش خلق سیما 

اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  نهمین  و  سی  تبریک  و  فجر  دهه 

پژوهشکده  که ساختمان جدید  بود  داشت: شهریورماه 1395  اظهار 

بیوتکنولوژی جانوری در رشت افتتاح شد و جرقه تاسیس مرکز رشد 

در محل ساختمان قدیمی پژوهشکده تقریبا در همان موقع  زده شد.

وی با بیان اینکه یکی از موانع اساسـی در مسـیر اثربخشـی تحقیقات 

عـدم ارتبـاط مناسـب بیـن مراکـز پژوهشـی و صنعـت اسـت، اظهـار 

داشـت: در پژوهشـگاه تـالش داریـم پلـی بـرای انتقـال دسـتاوردهای 

شـرکت های  توسـعه  لـذا  باشـیم؛  واحدهـای صنعتـی  بـه  تحقیقاتـی 

دانش بنیـان و مراکـز رشـد در دسـتور کار پژوهشـگاه قـرار دارد.

طبـق  اینکـه  بیـان  بـا  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  رئیـس 

ماموریـت تعریف شـده، تحقیقـات پژوهشـگاه باید در تولیـد ناخالص 

داخلـی موثـر بـوده و زمینـه اشـتغال نیروهـای باکیفیـت را فراهـم 

کنـد، خاطرنشـان کـرد: در ایـن راسـتا بـا ایجـاد واحدهـای مالکیـت 

انتقـال فنـاوری، ارتبـاط بـا صنعـت و تجاری سـازی، زنجیـره  فکـری، 

تبدیـل ایـده بـه محصـول در پژوهشـگاه شـکل گرفته و به ایـن ترتیب 

ایده هـای فناورانـه پـس از دریافت از لحاظ اثربخشـی و تجاری سـازی 

بخـش  مشـارکت  جلـب  رونـد  ادامـه  در  و  می شـود  امکان سـنجی 

خصوصـی، تولیـد دانـش فنـی، حفاظـت از آن و نهایتـا انتقـال دانـش 

فنـی بـا ایجـاد شـرکت های دانش بنیـان بـا جدیـت دنبـال می شـود.

ــاد  ــروت ایج ــد ث ــش می توان ــزود: پژوه وی اف

ــق ایجــاد مراکــز رشــد  ــا از طری ــد و م کن

همیــن  ماننــد  فنــاور  واحدهــای 

ــه شــمال  ــز رشــد در منطق مرک

ــتیم  ــدد هس ــور در ص کش

ثــروت  بــه  را  ایــده 

ــم. ــل کنی تبدی

پیش بینـی  بـه  همچنیـن  وی 

ازای  بـه  فناورانـه  خروجی هـای 

سـرمایه گذاری  تومـان  میلیـارد  یـک  هـر 

و  اشـاره  مختلـف  بخش هـای  در  تحقیـق  در 

عنـوان کـرد: مـا بایـد به ازای هـر یک میلیـارد تومان 

سـرمایه گذاری در زمینـه هـای درآمدزایـی، دانـش فنـی، 

پتنـت، قـرارداد انتقـال فنـاوری، یافتـه ترویجـی و شـرکت های 

تحقیقـات  طریـق  از  را  دانـش  تجاری سـازی  وضعیـت  اسـتارتاپی، 

دهیـم. ارتقـا  کاربـردی 

وی بـا اعـالم برنامه ریـزی پژوهشـگاه بـرای راه انـدازی پـارک علـم و 

فنـاوری زیسـتی در اسـتان البـرز تـا سـال 1404 از دانشـگاه گیـالن و 

پـارک علـم و فنـاوری اسـتان درخواسـت کرد بـا حمایت از مرکز رشـد، 

زمینـه نقـش آفرینـی موثرتر آن در توسـعه زیسـت فناوری کشـاورزی 

کشـور را فراهـم کنند.

• ایجاد مراکز رشد، مهم ترین راه اثربخشی مراکز پژوهشی

دکتـر آزادی، قائـم مقـام فنـاوری پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی 
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هـم در ایـن مراسـم در سـخنانی، بـا بیـان اینکـه ایجـاد مراکز رشـد از 

موثرتریـن راهکارهـای نقش آفرینـی موسسـات تحقیقاتـی در کشـور 

اسـت، اظهـار داشـت: آفـت بزرگـی کـه مراکـز رشـد کشـور را تهدیـد 

باعـث  کـه  شرکت هاسـت  پذیـرش  در  کافـی  دقـت  عـدم  می کنـد 

می شـود اثربخشـی الزم را نداشـته باشـند.

وی افزود: البته نباید انتظار داشت که همه شرکت های مراکز 

درصد   10 اگر  جهانی،  ُنرم  طبق  و  باشند  موفق  رشد 

شرکت ها هم موفق شوند، خوب و امیدبخش است.

وی 

کـرد:  خاطرنشـان 

بـه  کالیفرنیـا  دانشـگاه 

عنـوان موفق تریـن دانشـگاه 

مراکـز  ایجـاد  زمینـه  در  آمریـکا 

در  اسـتارتاپ ها  از  حمایـت  و  رشـد 

حـدود   2015 تـا   1968 هـای  سـال  فاصلـه 

هـزار و 267 شـرکت اسـتارتاپی ایجـاد کـرده کـه 

همیـن  البتـه  کـه  مانده انـد  فعـال  شـرکت   670 تنهـا 

شـرکت ها بالـغ بـر 20 میلیـارد دالر فقـط در ایالـت کالیفرنیـا ارزش 

کرده انـد. ایجـاد  افـزوده 

• اسـتقبال شـورای شـهر رشـت از همـکاری واحدهـای مرکز رشـد در 

حل مشـکالت شـهر

دکتـر علوی، رئیس شـورای اسـالمی شـهر رشـت نیـز با ابراز خرسـندی 

از تاسـیس مرکـز رشـد بیوتکنولـوژی کشـاورزی در ایـن شـهر اظهـار 

داشـت: مدیریـت شـهری و شـورای شـهر امـروز ایـن نیـاز را احسـاس 

کـرده انـد کـه رفع مشـکالت موجود مسـتلزم نـوآوری و فناوری اسـت 

و بـر ایـن اسـاس مرکـز خالقیـت و فنـاوری را ایجـاد کرده ایـم کـه از 

پایان نامه هـا و طرح هـای مرتبـط بـا مدیریت شـهری حمایـت می کند.

وی افـزود: بـا توجـه بـه غنـای علمـی و پژوهشـی در اسـتان گیـالن، 

معتقدیـم مراکـز خالقیـت می تواننـد زمینـه پیشـرفت اسـتان را فراهم 

. کنند

علـوی خاطرنشـان کرد: شـورای شـهر از ارتبـاط مرکز رشـد بیوتکنولوژی 

کشـاورزی با دسـتگاه های اجرایی خصوصا در حوزه محیط زیست 

اسـتقبال می کنـد و شـخصا آمادگـی دارم کـه به برقـراری این 

ارتبـاط کمک کنم.

• دکتـر متقی طلـب: انعقـاد 20۹ میلیـارد تومـان 

هفتـه  در  کشـور  پژوهشـی  مراکـز  بـا  قـرارداد 

پژوهـش

دکتـر متقی طلـب، رئیـس پـارک علم و فنـاوری اسـتان گیالن 

و دبیـر نمایشـگاه ملی فن بـازار هفته پژوهش و فناوری امسـال، 

طی سـخنانی در مراسـم افتتاح مرکز رشـد بیوتکنولوژی کشـاورزی در 

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانوری گفـت: واحدهای فناور مسـتقر در 

مراکـز رشـد از همه تسـهیالت شـرکت های دانش بنیان بـه جز معرفی 

بـه صندوق نـوآوری و شـکوفایی بهره مند می شـوند.

دبیـر هجدهمیـن نمایشـگاه ملـی دسـتاوردهای پژوهش و فنـاوری و 

فـن بـازار هفتـه پژوهـش خاطرنشـان کرد: پـارک علم و فنـاوری گیالن 

بـا 290 شـرکت و هسـته فنـاور جـزء دو، سـه پارک برتر کشـور اسـت.

وی در ادامـه بـه انعقـاد 209 میلیـارد تومـان قـرارداد پژوهشـی در 

نمایشـگاه هفته پژوهش امسـال اشـاره کرد و گفت: انعقاد این حجم 

قـرارداد کـه 10 میلیـارد تومـان آن مربـوط بـه شـرکت های پـارک علم 

و فنـاوری گیـالن بـود در حالـی صـورت گرفـت کـه حجـم قراردادهای 

هفتـه پژوهـش پارسـال حـدود 77 میلیـارد تومـان بـود و پیش بینی ما 

بـرای امسـال هـم حـدود 140 تـا 150 میلیـارد تومـان بود.

رئیـس پـارک علـم و فنـاوری گیالن بـا بیان اینکه زیسـت فنـاوری جزء 

16 فناوری برتر دنیاسـت و می تواند حالل بسـیاری از مشـکالت باشـد 

ابـراز امیـدواری کـرد کـه مرکز رشـد بیوتکنولوژی کشـاورزی در رشـت 
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بتوانـد نقـش شایسـته ای در توسـعه ایـن حـوزه فنـاوری و بهره منـدی 

کشـور از دسـتاوردها و محصـوالت آن ایفـا کند.

• دکتـر میرحسـینی: وجـود بیـش از 20 مرکـز و موسسـه تحقیقاتـی 

ملـی در گیـالن

دکتـر میرحسـینی، معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه گیـالن نیز در 

سـخنانی کوتـاه گفـت: راه برون رفـت از تنگناهـای اقتصـادی کنونـی 

کشـور، اقتصـاد مبتنـی بـر امکانـات داخلی اسـت که از آن بـه اقتصاد 

مقاومتـی تعبیر شـده اسـت.

وی افـزود: بیـش از 20 مرکز و موسسـه تحقیقاتی ملی در 

گیالن داریم که بیشـتر آنها در حوزه کشـاورزی هسـتند. 

البتـه تراکـم بـاالی موسسـات کشـاورزی در ایـن اسـتان 

کـه محـور اقتصاد آن کشـاورزی اسـت، تصادفی نیسـت.

گفتنی اسـت این مراسـم بـا حضور دکتر خوش خلق سـیما 

رئیس پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی، دکتر حسـینی 

فنـاوری،  مقـام  قائـم  آزادی  دکتـر  پژوهشـی،  معـاون 

دکتـر مومنـی رئیـس پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری 

رشـت، دکتـر افراز مسـئول راه انـدازی و رئیس مرکز رشـد 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی اسـتان گیـالن، دکتـر متقی طلب 

رئیـس پـارک علـم و فنـاوری گیـالن، دکتـر میرحسـینی 

معـاون پژوهـش و فناوری دانشـگاه  گیالن، دکتـر قربانی رئیس مجمع 

نماینـدگان، دکتـر علـوی رئیـس شـورای شـهر رشـت و جمعـی دیگـر 

از مقامـات محلـی اسـتان گیـالن و اعضـای هیـات علمـی پژوهشـگاه 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی برگـزار شـد.

همچنین بازدید از نمایشـگاه دسـتاوردها، محصوالت و توانمندی های 

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی و پـارک علـم و فنـاوری اسـتان 

گیـالن و در نهایـت افتتاح مرکز رشـد بیوتکنولوژی کشـاورزی از جمله 

برنامه هـای ایـن مراسـم بود.
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بیوتکنولـوژی جانـوری در رشـت کـه  افتتـاح سـاختامن جدیـد پژوهشـکده  از  پـس  اشـاره: 

شـهریورماه سـال گذشـته )95( بـا حضـور دکـرت محمدباقرنوبخـت، معـاون رئیـس جمهـوری 

افتتـاح شـد، اکنـون در ماه هـای پایانـی سـال جـاری )96(، شـاهد افتتـاح مرکز رشـد واحدهای 

فنـاور بیوتکنولـوژی کشـاورزی رشـت در روز چهارشـنبه، 18 بهمـن مـاه در ایـام دهـه فجـر 

هسـتیم؛ اقدامـی کـه می توانـد بسـرتهای مناسـب بـرای اشـتغال زایی در حـوزه کشـاورزی و 

توسـعه کارآفرینـی را ایجـاد منایـد. بـه همیـن مناسـبت گفتگـوی دکـرت فضل الله افراز، مسـئول 

پژوهشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو  و  رشـت  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  رشـد  مرکـز  راه انـدازی 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا روابـط عمومـی پژوهشـگاه دربـاره اهـداف و ماموریت هـای ایـن 

مرکـز رشـد، تقدیـم خواننـدگان گرامـی می شـود.

سـوال: لطفـا در ابتـدا دربـاره اهمیت و تاثیر وجود مراکز رشـد در دنیا، ایران و در اسـتان های 

مختلـف بـه ویژه گیالن توضیحاتـی ارائه بفرمایید.

سـال تاسـیس اولیـن مرکز رشـد جهـان به سـال 1959 برمی گـردد کـه در نیویورک اتفـاق افتاد. 

امـروزه بیـش از 3000 انکوباتـور در رسارس جهـان وجود دارد که اکرث آنها در کشـورهای آمریکا 

و ژاپـن مسـتقر هسـتند. اصـوال امـروزه مراکز رشـد یکـی از ابزارهای رشـد اقتصادی محسـوب 

می شـود کـه بـرای حامیـت از کارآفرینـان تحصیـل کـرده، ایجاد می شـود که می تـوان گفت در 

حـال حـارض یکـی از ابزارهـای پذیرفتـه شـده برای تبدیـل خالقیت هـا و دسـتاوردهای علمی و 

تحقیقاتـی بـه محصـوالت قابل عرضـه به بازار و توسـعه کارآفرینی اسـت.

در کشـور مـا هـر چنـد اولیـن ایـده در ایـن خصـوص بـا ایجـاد شـهرک های علمـی و فنـاوری 

در سـال 1371 رشوع می شـود ولـی ایجـاد اولیـن مرکـز رشـد در سـال 1378 در شـهرک علمی- 

تحقیقاتـی اصفهـان بـه اجـرا در مـی آیـد؛ یعنـی یـک تاخیـر 40 سـاله بـا جهـان. تعـداد مراکز 

رشـد و پارک هـای علمـی فنـاوری کشـور را اندکـی بیـش از 100 مـورد ذکـر می کننـد که حدود 

3 تـا 3.5 درصـد جهـان می شـود.

خوشـبختانه در اسـناد باالدسـتی ماننـد سـند چشـم انداز، قانـون برنامه هـای چهـارم، پنجـم و 

ششـم توسـعه کشـور نیـز دانـش بنیان بـودن همـه حرکت ها، به عنـوان یک زیربنا فرض شـده 

اسـت. نکتـه مهـم دیگـر اینکـه امروزه در کشـور، بحث دانشـگاه نسـل سـوم مطرح اسـت هر 

چنـد در حـال حـارض در جهان، موضوع دانشـگاه نسـل چهارم بحث می شـود. دانشـگاه نسـل 

سـوم، دانشـگاه کارآفریـن اسـت و طبیعتـا پژوهشـگاه ها نیـز از ایـن امـر مسـتثنی نیسـتند. 

دانـش آموختـگان در پژوهشـگاه ها، بایـد در جایـی رشـد و منـو کننـد و آن مکان غیـر از مراکز 

رشـد نیست.

 دکرت افراز:

مرکز رشد گیالن، اولین مرکز تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی 
در سطح کشور است
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سـوال: اصـوال چـه تعریفـی از مراکز رشـد می توان ارائـه داد که بیانگر 

مفهوم آن باشد؟

مرکـز رشـد را ایـن گونـه تعریف می کنند: »مرکز رشـد فنـاوری، مرکزی 

ارائـه خدمـات  بـا  کـه  حرفـه ای  متخصصـان  مدیریـت  تحـت  اسـت 

ارائـه مشـاوره های  قابـل دسترسـی و همچنیـن  و  پیوسـته  حمایتـی 

الزم، در راسـتای ایجـاد و توسـعه حرفه هـای جدیـد توسـط فن آفرینان 

در قالـب واحدهـای فنـاور خصوصـی و در جهـت توسـعه اقتصـادی، 

فعالیـت می کنـد.« در مجمـوع می تـوان گفـت مراکـز رشـد مبتنـی بر 

نـوآوری هسـتند و یکـی از راه های اصلی اشـتغال در کشـور، گسـترش 

مراکـز .رشـد و پارک هـای علـم و فنـاوری اسـت.

سـوال: علـت تاسـیس  مرکـز رشـد بیوتکنولـوژی در اسـتان گیـالن چـه 

اسـت؟ بوده 

نعمت هـای  از  متنعـم  کشـور،  شـمال  منطقـه  بلکـه  گیـالن،  اسـتان 

اقتصـادی  منابـع  دریـا  و  و جنـگل  و جلگـه  کـوه  اسـت؛  خـدادادی 

عظیمـی را پدیـد آورده اسـت کـه بایـد بـا حرکـت دانش بنیانـی از آن 

اسـتفاده کـرد کـه نـه تنها منطقـه از آن بهره مند شـود بلکه کشـور نیز 

بهره بـرداری الزم را از آن بنمایـد. ظاهـرا شـروع تاسـیس پـارک علـم و 

فنـاوری در اسـتان بـه اوایـل دهـه 80 بر می گـردد کـه خوشـبختانه از 

رشـد بسـیار مناسـب برخـوردار بـوده اسـت.

سـوال: بـه عنـوان مسـئول راه انـدازی مرکـز رشـد واحدهـای فنـاور 

بیوتکنولـوژی، فکـر تاسـیس آن بـه عنـوان نخسـتین مرکز رشـد در این 

حـوزه بـه عنـوان زیرمجموعـه پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی از 

کجـا ایجـاد شـد و چگونـه منجـر بـه شـکل گیری آن گردیـد؟

بـا توجـه به تحـوالت و واقعیت هـای جهانـی، شـکوفایی اقتصادی جز 

بـه طریـق دانش بنیانـی میسـر نیسـت. الزامـات قانونـی نیـز همیـن 

بایـد کارآفرینـی و خروجی هـا  را می گوینـد. لـذا هـدف پژوهشـگاه 

رشـد،  مراکـز  ایجـاد  مـآال  اسـت  چنیـن  اگـر  باشـند.  فناورانـه  بایـد 

اجتناب ناپذیـر اسـت. فکـر ایجاد مرکز به شـهریور سـال 95 به مراسـم 

افتتـاح سـاختمان جدیـد پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانوری در رشـت 

بر می گـردد کـه آقـای دکتـر زنـد معـاون محترم وزیـر و رئیس سـازمان 

تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی تاکیـد خاصی بر تجاری سـازی 

دسـتاوردها داشـتند و آقـای دکتـر متقی طلـب رئیـس پـارک علـم و 

فنـاوری اسـتان نیـز که زیـر سـاخت ها را کامال آماده اجـرا می دیدند و 

خانـم دکتـر خوش خلق سـیما به عنـوان رئیس پژوهشـگاه کـه موضوع 

را کامـال در جهـت ماموریت و اهداف پژوهشـگاه می دانسـتند، از آن 

اسـتقبال کردنـد. لـذا پیگیری هـای بعـدی بـه طـوری جـدی انجام شـد 

و بـا انعقـاد تفاهم نامـه بـا پـارک و اجـرای مراحل قانونـی اقدامات به 

فرجام رسـید و مجوز اولیه در اسـفندماه سـال گذشـته از سـوی وزارت 

علـوم، تحقیقـات و فنـاوری صادر شـد.

سـوال: شـهریورماه سـال گذشـته )95(، سـاختمان جدیـد پژوهشـکده 

بیوتکنولـوژی جانـوری در رشـت افتتـاح شـد و اکنـون شـاهد افتتـاح 

مرکـز رشـد هسـتیم. در ایـن رابطـه، مهم تریـن اهداف، شـرح وظایف 

و مسـئولیت های ایـن مرکـز رشـد کدامنـد؟

بسترسـازی جهـت  اسـت:  زیـر  شـرح  بـه  رشـد  مرکـز  کلـی  اهـداف 

و  کارآفرینـی  زمینـه  ایجـاد  تحقیقاتـی،  دسـتاوردهای  تجاری کـردن 

حمایـت از نـوآوری و خالقیـت اعضـای هیـات علمـی و پژوهشـگران، 

کمـک بـه رونـق اقتصـاد محلی مبتنـی بر فـن آوری، ایجاد فضـای الزم 

جهـت گسـترش و رشـد واحدهـای کوچـک و متوسـط دانـش مـدار و 

فـن آور در زمینه هـای فـن آ وری، بسترسـازی جهت ایجـاد فرصت های 

شـغلی مناسـب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشـگاهی 

در زمینـه فـن آوری، تولیـد و توسـعه محصـوالت و فرآیندهـای فناوری 

قابـل عرضـه به بـازار.

سـوال: دربـاره ماموریت هـای مرکـز رشـد بیوتکنولـوژی کشـاورزی در 

رشـت نیـز توضیحاتـی ارائـه فرمایید؟

ایـن مرکـز بـه عنـوان موتـور محرکـه شـرکت های کوچـک و متوسـط، 

دانش مدار در راسـتای توسـعه بخش خصوصی در حـوزه بیوتکنولوژی 

کشـاورزی، ارائـه محصول جدیـد، خدمتی نو و همچنیـن ایجاد ارتباط 

نزدیـک بیـن بخـش خصوصـی و بخش دولتی اسـت.

مرکـز رشـد بـا امکانـات ویـژه علمـی، پژوهشـی، آزمایشـگاهی و بـا 

قـرار گرفتـن در پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی، ماموریـت خـود 

را ارائـه خدمـات مختلفـی به واحدهـای فن آور و شـرکت های کوچک 

و متوسـط دانـش مـدار مسـتقر در خـود قـرار داده اسـت. ایـن مرکـز 

در  دانش بنیـان  متوسـط  و  کوچـک  موسسـات  تـا  می کنـد  کمـک 

زمینه هـای بیوتکنولـوژی کشـاورزی تشـکیل شـده و ایده هـای دانـش 

محـور آنهـا، تکمیـل و دانـش فنـی تولیـد محصـول بـه دسـت آیـد تـا 

محصـوالت تولیـد شـده توسـط واحدهـای فـن آوری وارد بـازار رقابت 

شـوند. بدیهـی اسـت ایـن واحدهـا پـس از تثبیـت در بـازار و توسـعه 

شـرکت از مرکـز خـارج شـده و در بـازار هدف به فعالیت و رشـد خود 

ادامـه خواهنـد داد.

همچنیـن دالیـل عمـده راه انـدازی و ارائـه خدمـات در مرکـز رشـد به 

شـرح ذیـل اسـت: کمک بـه کاهـش هزینه های بـاالی راه انـدازی یک 

موسـس، فقـدان تجربـه موسسـین در زمینه های مدیریتـی و فن آوری.
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سـوال: با توجه به اینکه در اسـتان گیالن )رشـت(، مراکز رشـد دیگری 

از جمله مرکز رشـد دانشـگاه گیالن و... نیز مشـغول فعالیت هسـتند، 

مرکز رشـد پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی، چه مشـابهت ها و چه 

تفاوت هایـی با سـایر مراکز رشـد مسـتقر در گیالن دارد و نـوع ارتباط 

ایـن مراکز بـا یکدیگر چگونـه خواهد بود؟

همـان طـور کـه پیشـتر گفته شـد ایـن مرکز یـک مرکز کامـال تخصصی 

اسـت و بـه قول امروزی ها امـری کامال متعارف و معمول و پسـندیده 

و بسـیار مسـبوق به سابقه در جهان اسـت. پژوهش های بیوتکنولوژی 

دانشـکده های  در  وفـور  بـه  منطقـه  و  اسـتان  در سـطح  کشـاورزی 

کشـاورزی و علـوم و علـوم پایـه در حـال اجراسـت. همچنیـن با توجه 

بـه ارزش 375 میلیـارد دالری بازار جهانی بیوتکنولوژی در سـال 2016 

و پیش بینـی 604.4 میلیـارد دالری در سـال 2020 کـه بخـش اعظـم آن 

مربـوط بـه حوزه کشـاورزی اسـت ایجـاد مراکز متعدد رشـد تخصصی 

در ایـن زمینـه الزامـی خواهـد بـود. از ایـن رو ایـن مرکـز رشـد، اولین 

نـوع مرکـز تخصصـی بیوتکنولوژی کشـاورزی در سـطح کشـور اسـت. 

دیگـر مراکـز رشـد در زمینـه کشـاورزی و منابـع طبیعـی بـه صـورت 

عـام فعالیـت می نماینـد که زمینه فعالیت آنها بسـیار گسـترده اسـت.

سـوال: مرکـز رشـد بیوتکنولـوژی کشـاورزی رشـت از نظـر تجهیـزات 

آزمایشگاهی و امکانات در چه وضعیتی است و محققان، دانشجویان 

و کارآفرینـان تـا چـه میـزان امـکان بهره منـدی از خدمات ایـن مرکز را 

دارنـد؟ بـه تعبیـر دیگـر، چـه حمایت هایـی از سـوی مرکـز رشـد برای 

فنـاوران، کارآفرینـان، سـرمایه گذاران و محققـان صـورت می گیـرد؟

اصـوال ایـن مرکـز از زیرسـاخت های الزم برخـوردار بـود و بـه همیـن 

جهـت مـورد عنایـت گروه هـای ارزیـاب سـازمان تحقیقـات قـرار گرفت 

و از طرفـی در طـی بازه زمانی 10 ماه گذشـته با مسـاعدت پژوهشـگاه 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی نـه تنهـا بازسـازی های الزم انجـام گرفـت بلکه 

تجهیزات مورد نیاز در اسـرع وقت، تهیه و مسـتقر شـدند. ناگفته نماند 

ایـن مرکـز در کنـار پژوهشـکده ای قـرار دارد که مجهز بـه تجهیزات روز 

اسـت و همه چون از یک خانواده هسـتیم و مکمل همدیگر، اسـتفاده 

از آنهـا هـم بالمانـع اسـت. بـه طور کلی بایـد ادعا نمـود مجموعه مرکز 

و پژوهشـگاه از نظـر سـخت افـزاری و نرم افزاری اگر در کشـور بی نظیر 

نباشـد، کـم نظیر اسـت. چون پژوهشـگاه به عنـوان حامی ایـن مرکز از 

پشـتوانه علمی بسـیار قوی برخوردار اسـت. هم اکنون براساس تصویب 

شـورای فناوری مرکز، شـرکت های مسـتقر در شـش ماه اول اسـتقرار، از 

تسـهیالت و تخفیف های بسـیار باالیی برخوردار هسـتند تا واقعا زمینه 

رشـد شـرکت های مسـتعد فراهم باشـد. خدمات و حمایت ها نیز شامل 

خدمـات عمومـی و دفتـری، اداری و اجرایـی، تجهیزاتـی و تسـهیالتی و 

فنی و تخصصی اسـت.

سـوال: وجـود مرکـز رشـد بیوتکنولـوژی کشـاورزی در گیـالن، تـا چـه 

انـدازه می توانـد در رشـد و توسـعه اقتصـادی این خطه شـمال کشـور 

خصوصـا در حـوزه زیسـت فنـاوری کشـاورزی موثر باشـد؟

مجـاورت کـوه و جنـگل و جلگـه و دریـا، حاصلخیـز و غنـی در کنـار 

یکدیگـر و همچنیـن مراکـز پژوهشـی متعدد در اسـتان و حـدود 370 

و نیـز 400 عضـو هیـات علمی به ترتیب در دانشـکده های کشـاورزی 

و علـوم پایـه و همچنیـن تعـداد 1628 و 1515 دانـش آموختـه بومـی 

پنـج  پایـه، طـی  ترتیـب در دانشـکده هـای کشـاورزی و علـوم  بـه 

سـال گذشـته در اسـتان، سـهم مناسـبی از تجـارت جهانـی در حـوزه 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی در اسـتان گیـالن را نویـد می دهـد.

سـوال: بـا توجـه بـه تاثیرگـذاری مراکـز رشـد در اشـتغال زایی، توسـعه 

کارآفرینـی و تجاری سـازی دسـتاوردهای پژوهشـی، آینـده مرکـز رشـد 

چگونـه  عرصه  هـا  ایـن  در  را  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه 

می کنیـد؟ ارزیابـی 

بـا توجـه بـه تجـارب جهانـی مخصوصـا در کشـورهای پیشـرفته کـه 

اقتصـاد شـکوفا دارنـد و بخـش اعظـم 3000 مراکـز رشـد را بـه خـود 

جهانـی  تجـارت  بـاالی  بسـیار  رقـم  توجـه  بـا  و  داده انـد  اختصـاص 

بیوتکنولـوژی کـه پیشـتر ذکـر شـد و همچنیـن افزایش آمـار روزافزون 

شـرکت های دانش بنیـان بیوتکنولـوژی در کشـور و حمایـت مقامـات 

طـراز اول نظـام از بیوتکنولـوژی، آینـده ایـن مرکـز، روشـن اسـت.

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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و  اقدامات  ترشیح  با  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رئیس 

دستاوردهای پژوهشگاه در ایام مبارک دهه فجر، از تاسیس مرکز رشد 

بیوتکنولوژی  پژوهشکده  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  فناور  واحدهای 

جانوری پژوهشگاه در رشت خرب داد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، دکرت نیراعظم خوش خلق سیام که 

دوشنبه، 16 بهمن ماه، در حاشیه مراسم افتتاح منایشگاه دامئی دستاوردها 

خربنگاران  جمع  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  محصوالت  و 

سخن می گفت، خاطرنشان کرد: در این مرکز رشد، عالوه بر رشکت های 

دانش بنیانی که توسط محققان پژوهشگاه ایجاد می شود از هسته های 

فناور و رشکت های دانش بنیان بخش خصوصی که طرح های مناسبی در 

حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی دارند، حامیت می شود.

پژوهشگاه توسعه تحقیقات  این  وی خاطرنشان کرد: رویکرد راهربدی 

کاربردی و قابل تجاری سازی و کارآفرینی برای دانش آموختگان است و اعتقاد 

داریم که تحقیقات ما باید کامال در جهت رفع نیازهای بخش کشاورزی و 

افزایش تولید ناخالص ملی باشد لذا سیاست هایی تدوین شده که طرح های 

تحقیقاتی مصوب پژوهشگاه دارای توجیه اقتصادی و امکان تجاری سازی 

باشند و دستاوردهای آنها مستقیام در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته یا از 

طریق همکاران در رشکت های دانش بنیان، تجاری سازی شوند.

از  بیوتکنولوژی کشاورزی  پژوهشگاه  اینکه  به  اشاره  با  خوش خلق سیام 

موسسات نادر و کم نظیر تحقیقات کشاورزی است که جایگاه مستقلی را 

به عنوان قائم مقام فناوری و تجاری سازی تعریف کرده، اظهار داشت: طبق 

برنامه ریزی صورت گرفته در این بخش، برای هر طرح پیشنهادی جهت 

تصویب حتام طرح تجاری سازی )Business Plan(، تدوین شده و چشم انداز 

طرح از لحاظ تاثیر اقتصادی و ثروت آفرینی دقیقا ارزیابی می شود.

وی با معرفی برخی دستاوردهای پژوهشگاه از جمله دستیابی به دانش 

فنی تولید و فرموالسیون جدید پروبیوتیک های گیاهی مبتنی بر سویه های 

بومی قارچ تریکودرما، تولید الین های والدینی بذور سبزیجات هیربیدی، 

تولید شیر تخمیری فراسودمند پروبیوتیک و تولید کود زیستی بر پایه 

اسرتپتومایسس اظهار داشت: در کنار این قبیل طرح ها که برای برخی از 

آنها از ابتدا رشکت های خصوصی در رسمایه گذاری و حامیت از تحقیقات 

مشارکت داشته اند، طرح هایی را نیز در راستای نیازهای اساسی امروز و 

آینده کشور در زمینه امنیت غذایی و مواجهه با تبعات تغییر اقلیم و 

خشکسالی اجرا کرده ایم که از جمله آنها می توان به طرح جامع کشاورزی 

برای کشت محصوالت  از روش های شورورزی  استفاده  و  هالوفیت مبنا 

کشاورزی در رشایط کم آبی و اراضی نامساعد و شور نام برد.

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به موفقیت محققان 

 دکرت خوش خلق سیام ترشیح کرد:

دستاوردهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در دهه فجر
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پژوهشگاه در دستیابی به دانش فنی سامل سازی و تکثیر انبوه ارقام و 

پایه های درختان مهم باغی کشور گفت: یکی از مهم ترین علل پایین بودن 

متوسط عملکرد تولید محصوالت باغی در کشور، آلودگی پایه ها و ارقام 

تجاری درختان میوه موجود به بیامری های باکرتیایی و ویروسی است. 

برای تحقق این امر طی تفاهم نامه ای که با معاونت باغبانی وزارت جهاد 

کشاورزی، موسسه تحقیقات باغبانی و موسسه ثبت، کنرتل و گواهی بذر 

داشته ایم اقدام به اجرای برنامه سامل سازی و تکثیر ارقام و پایه های عاری 

از ویروس درختان باغی مهم کشور کرده ایم.

وی از درختان سیب، گالبی، بادام، هلو و شلیل به عنوان برخی ارقام 

باغی مورد توجه در این برنامه یاد کرد و گفت: امیدواریم با اجرای 

مناطق  در  ویروس  از  عاری  مادری  باغ های  ایجاد  شاهد  طرح،  این 

مختلف کشور باشیم.

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  خوش خلق سیام 

کشاورزی با توجه به فواید و رضورت های ایجاد گیاهان تراریخته، پروژه ها 

و دستاوردهای قابل توجهی در این حوزه داشته، اظهار داشت از جمله 

طرح های در حال اجرای پژوهشگاه در این زمینه طرح سیب زمینی تراریخته 

مقاوم به آفت بید سیب زمینی است که می تواند از زیان های سنگین ناشی 

از حمله این آفت خطرناک به مزارع سیب زمینی جلوگیری کند.

وی با اشاره به شیوع گسرتده آفت بید سیب زمینی در سال 1364 که 

منشاء  داشت:  اظهار  کرد،  وارد  کشاورزان  به  توجهی  قابل  خسارات 

آلودگی سیب زمینی در سال های گذشته، آلودگی بذرهای وارداتی به 

این  آفات بود که در راستای رفع این مشکل و خودکفایی کشور در 

با  را  بافت  از طریق کشت  بذر سامل سیب زمینی  تولید  زمینه، طرح 

موفقیت اجرا و دانش فنی آن را در اختیار رشکت های خصوصی قرار 

دادیم که به بیش از 29 میلیون دالر رصفه جویی ارزی برای کشور و 

تاسیس 14 رشکت دانش بنیان منجر شد.

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه در پاسخ به سوالی 

درباره زمان تولید سیب زمینی تراریخته مقاوم به آفت در کشور گفت: 

رهاسازی ارقام تراریخته مستلزم کسب مجوزهایی از مراجع ذی صالح 

مرحله  به  که  تراریخته  مورد سیب زمینی  در  است. همچنین  قانونی 

آزمایش های مزرعه ای رسیده در صورت پشت رس گذاشنت این مرحله 

برای کسب گواهی ها و مجوزهای  که حدود دو سال طول می کشد، 

قانونی اقدام می کنیم که امیدواریم در صورت کسب مجوزهای الزم، 

طی سه تا چهار سال آینده تولید سیب زمینی تراریخته مقاوم به آفت 

بید در کشور میرس شود.

به  تراریخته  کشاورزی  محصوالت  فزاینده  واردات  به  اشاره  با  وی 

پیگیری ها و تالش های طوالنی،  با  از سال 1376 اظهار داشت:  کشور 

قانون ملی ایمنی زیستی نهایتا در سال 1388 به تصویب مجلس رسید با 

این حال اجرای آن به همت دولت یازدهم و از سال 1393 آغاز شد و 

در این راستا کمیته ویژه کنرتل واردات و صادرات محصوالت تراریخته 

در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد. 

خوش خلق سیام افزود: در حال حارض واردات متامی محصوالت تراریخته 

به کشور طبق قانون، تحت نظارت است و محصوالت وارداتی به ویژه 

ذرت در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و پژوهشگاه ملی مهندسی 

ژنتیک و مهندسی زیستی ارزیابی و تراریخته بودن یا نبودن منونه های 

وارداتی، درصد تراریخته بودن هر محموله و رخدادهای محصوالت 

تراریخته به دقت شناسایی می شود.

اسـتاندار الـربز و رئیـس سـازمان شـیالت ایـران و هیـات همـراه ایشـان، 

صبح روز پنج شـنبه، 5 بهمن ماه 96 با بازدید از پژوهشـگاه بیوتکنولوژی 

کشـاورزی، و برخـی دیگـر از موسسـات تحقیقات کشـاورزی از نزدیک با 

دسـتاوردها و اقدامـات ایـن پژوهشـگاه آشـنا شـدند و بر لـزوم تعامالت 

گسـرتده تر بـرای پیرشفت هـای علمـی و فنـاوری در حـوزه کشـاورزی در 

سـطح کشـور و در اسـتان الربز تاکیـد کردند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه، در ایـن بازدیـد کـه بـه میزبانـی 

پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در سالن موسسـه اصالح بذر برگزار شد، 

دکـرت محمدعلـی نجفـی اسـتاندار الـربز، دکرت حسـن صالحـی معـاون وزیر 

جهـاد کشـاورزی و رئیـس سـازمان شـیالت ایـران، دکـرت زنـد معـاون وزیـر و 

رئیس سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی، دکرت زالی وزیر اسـبق 

جهـاد کشـاورزی، مهنـدس مجیـد موسـوی رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان الـربز، معاونـان اسـتاندار بـه همـراه جمعـی از مقامـات اسـتانی و 

خربنـگاران رسـانه های جمعـی حضور داشـتند.

استاندار الربز در بازدید از پژوهشگاه: 

می توانند  کشاورزی  تحقیقات  موسسات  و  پژوهشگاه 
قطب اشتغال کشور باشند
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براسـاس ایـن گـزارش، در ایـن بازدیـد، دکـرت نیراعظـم خوش خلق سـیام، 

رئیـس پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی بـه عنوان میزبان این مراسـم، 

بـه همـراه جمعـی از روسـا و مقامـات موسسـات تحقیقـات کشـاورزی، 

از جملـه رئیـس موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه نهـال و بـذر، رئیـس 

موسسـه تحقیقـات علـوم دامی، رئیس موسسـه تحقیقات فنی مهندسـی 

کشـاورزی و رئیس موسسـه جنگل ها و مراتع کشـور، رئیس مرکز آموزش 

عالـی امـام خمینـی، نظـرات و دیدگاه هـای خـود را درخصـوص مسـائل، 

مشـکالت و اقدامـات انجـام شـده در حـوزه کشـاورزی ابـراز کردند.

• آمادگـی مدیریتـی اسـتان الـربز در سـطح کشـور در حـوزه تحقیقـات 

کشـاورزی

نجفی، اسـتاندار الربز در این بازدید ضمن تشـکر از متامی روسای موسسات 

تحقیقـات کشـاورزی بـه ویـژه دکـرت زنـد رئیـس سـازمان تحقیقـات و دکـرت 

خوش خلق سـیام بـرای دعـوت از وی و نیـز قدردانـی از اصحاب رسـانه برای 

پوشـش خـربی ایـن مراسـم اظهـار داشـت: موسسـات تحقیقاتـی بـه ویـژه 

موسسـات تحقیقـات کشـاورزی جـزء افتخـارات اسـتان الـربز هسـتند و در 

قیـاس بـا سـایر اسـتان ها، عـالوه بـر کمیـت از کیفیـت علمـی و پژوهشـی 

باالیـی نیـز برخوردارند.

وی بـا اشـاره به اهمیت رسـانه ملی درخصوص پوشـش خـربی فعالیت ها 

و پروژه هـای تحقیقاتـی محققـان در عرصـه کشـاورزی گفـت: انتظـار 

مـی رود رسـانه ملـی، بیشـرت به تحقیقات انجام شـده در حوزه کشـاورزی 

خصوصـا بـا رسمایـه عظیـم بیـش از 2000 عضو هیات علمی کـه نیمی از 

ایـن محققان در اسـتان الربز هسـتند، بپـردازد.

نجفـی از ظرفیـت بـاالی اسـتان در حوزه های مختلف به ویژه کشـاورزی 

سـخن گفـت و خاطرنشـان کـرد: در سـفر اخیـر دکـرت جهانگیـری، معاون 

اول رئیـس جمهـوری بـه الربز، موضـوع آمادگی مدیریتی این اسـتان برای 

انجـام کارهـای بـزرگ با پشـتوانه های غنـی موجود، مطرح شـد.

اسـتاندار الـربز در بخـش دیگـری از سـخنان خـود با بیـان اینکه مـا نباید 

نگرانی هـای اشـتغال را بیشـرت کنیـم، از ظرفیـت اشـتغال زایی موسسـات 

تحقیقـات کشـاورزی در اسـتان الـربز بـه عنـوان یـک نقطه قوت نـام برد 

و در عیـن حـال ترصیـح کـرد: اسـتان الـربز در تابسـتان سـال جـاری، نرخ 

بـاالی بیـکاری را بـه خود اختصاص داد و ما جزء پنج اسـتان بیکار کشـور 

بودیـم امـا بـا تالش هـای انجام شـده، در پاییـز، نـرخ بیـکاری سـه درصـد 

کاهـش یافت.

وی در خصوص این موضوع که چرا نرخ اشـتغال در بخش کشـاورزی در 

کشـور علیرغـم پتانسـیل های بـاالی موسسـات تحقیقاتی محدود اسـت، 

یـادآور شـد: ایـن موضـوع، فقـط مختـص کشـور مـا نیسـت بلکـه نـرخ 

اشـتغال بخش کشـاورزی حتی در آمریکا که سـهم بزرگی در تولید ارقام 

کشـاورزی دارد، نیـز بسـیار محـدود و در حـدود 2 درصد اسـت.

نجفـی، ایجـاد پـارک علـم و فنـاوری و گسـرتش رشکت هـای 

دانش بنیـان در اسـتان الـربز را بسـیار مهـم و اساسـی 

توصیـف و خاطرنشـان کـرد: ایـن نـوع اقدامـات، 

و  بیـکاری  کاهـش  در  را  بسـزایی  سـهم 

افزایـش نـرخ اشـتغال در سـطح اسـتان 

و در مجمـوع در سـطح ملـی ایفا 

امـر  ایـن  از  مـا  و  می کنـد 

می کنیـم. حامیـت 

اسـتاندار الـربز همچنین 

دانشـگاه های  بـه  اشـاره  بـا 

کارآفریـن و رشـد علمی با اسـتفاده 

از موسسسـات تحقیقاتـی گفـت: رشـد 

علمـی  کارآفریـن،  دانشـگاه های 

دوره هـای  برگـزاری  و  کاربـردی 

آموزشـی تخصصی در حوزه 

نـکات  از  کشـاورزی 

حایـز  بسـیار 

اهمیت 

و  اسـت 

همـه نهادها 

دسـتگاه ها  و 

جملـه  از  اسـتان  در 

شـهرداری ها نیـز بایـد به آن 

مناینـد. توجـه 

• پژوهشـگاه و موسسـات تحقیقاتـی 

می تواننـد قطـب اشـتغال کشـور باشـند

پژوهشـگاه  نقـش  بـر  ویـژه  تاکیـد  بـا  نجفـی 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی و بـا اشـاره بـه اظهـارات رئیـس 

پژوهشـگاه در ایجـاد اشـتغال اظهـار داشـت: پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی 

کشـاورزی بـه همـراه سـایر موسسـات تحقیقـات کشـاورزی می توانـد بـا 

گسـرتش دانـش و فناوری هـای موجود در حـوزه کشـاورزی، به عنوان قطب 

اشـتغال مطـرح شـود و مـا بایـد ایـن فرصـت را فراهـم کنیـم.

وی ضمـن اعـالم آمادگـی بـرای رایزنـی بیشـرت جهت معرفـی ظرفیت های 

اسـتان الـربز و تخصیـص ردیف هـای بودجـه از طریـق سـازمان برنامـه و 

بودجـه، کمیسـیون های مجلـس و سـایر نهادهـای ذیربـط اعـالم کـرد: 

رئیـس جمهـوری، معـاون اول ایشـان و مجموعه دولت طی جلسـاتی که 
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داشـته ایم، توجـه ویـژه بـه اسـتان الـربز داشـته اند.

اسـتاندار البـرز در پایـان ضمـن گرامیداشـت پیشـاپیش دهـه فجـر، از 

پیگیـری موضـوع بیایان زدایـی بـه عنـوان یکـی از اولویت های کشـور و 

اسـتان خبـر داد و گفـت: اکنـون کـه به پیشـواز دهه فجر و جشـن های 

نزدیـک می شـویم،  اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  نهمیـن سـالگرد  و  سـی 

امیدوارم بتوانیم با همت تمامی موسسـات تحقیقاتی اسـتان، در جهت 

تحقـق مصوبـات اقتصـاد مقاومتی تالش کنیـم و از فرصت های پیش رو 

بـرای معرفـی ظرفیت هـا و توانمندی هـای اسـتان البـرز بـه بهترین نحو 

اسـتفاده نماییم.

• دکتر صالحی: البرز، »سیلیکون ولی« کشور در بخش کشاورزی

در ایـن مراسـم، دکتـر صالحـی، معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی و رئیـس 

سـازمان شـیالت ایران نیز طی سـخنانی با اشـاره به تالش های موسسـات 

داشـت:  اظهـار  کشـور  سـطح  در  البـرز  اسـتان  کشـاورزی  تحقیقـات 

موسسـات تحقیقاتـی در اسـتان البـرز عـالوه بر خدمات شـان در سـطح 

ملـی، بایـد بـه مردم اسـتان البرز نیـز توجه ویژه داشـته باشـند و به آنها 

خدمـات الزم را ارائـه نماینـد.

وی با بیان اینکه البرز باید »سـیلیکون ولی« بخش کشـاورزی در سـطح 

کشـور باشـد، گفت: موفقیت و آینده درخشـان در سـال 2100 مربوط 

بـه کشـورهایی اسـت که در علـم و فناوری، توسـعه یافته اند.

صالحـی بـر لـزوم تشـکیل شـورایی در موسسـات تحقیقاتـی کشـاورزی 

بـرای ارتبـاط بیشـتر بـا اسـتاندار البـرز تاکیـد و تصریـح کـرد: این شـورا 

بـا کمـک مهنـدس موسـوی، رئیـس جهـاد کشـاورزی اسـتان و همراهی 

موسسـات تحقیقاتـی می توانـد بـا حضـور اسـتاندار محتـرم یـا نماینده 

ایشـان تشـکیل شـود تـا تعامـل بیشـتری بیـن اسـتانداری و موسسـات 

تحقیقاتـی شـکل گیرد.

رئیس سـازمان شـیالت ایران همچنین به پتانسـیل اسـتان البرز در حوزه 

گیاهـان دارویـی اشـاره و بـا پیشـنهاد تشـکیل مجتمـع گلخانـه گیاهان 

دارویـی خاطرنشـان کـرد: ایـن اسـتان در حـوزه گیاهـان دارویـی نقـش 

برجسـته ای دارد و بـا توجـه بـه ظرفیـت گلخانـه ای آن، ایجـاد مجتمـع 

گلخانـه گیاهـان دارویـی در یـک یـا چنـد نقطه از اسـتان بسـیار مهم و 

تاثیرگذار اسـت ضمن اینکه اخیرا تسـهیالت ارزان قیمت برای گلخانه ها 

از سـوی دولت لحاظ شـده اسـت که باید از این فرصت اسـتفاده کنیم.

معـاون وزیـر جهاد کشـاورزی همچنیـن اظهار داشـت: ما می توانیـم بازار 

بـورس بـذر و نهـال و فراتـر از آن را در حوزه هـای مرتبـط بـا کشـاورزی در 

اسـتان البـرز ایجـاد کنیـم تا تمام کشـور از مزایـای آن بهره مند شـود.

• فعالیـت بیـش از 50 درصـد موسسـات تحقیقات کشـاورزی کشـور 

در اسـتان البرز

در ابتـدای ایـن مراسـم، دکتر زند، رئیس سـازمان تحقیقات کشـاورزی و 

معاون وزیر جهاد کشـاورزی که تمامی موسسـات تحقیقات کشـاورزی 

زیرنظـر این سـازمان فعالیت می  کنند، ضمن معرفی روسـای موسسـات 

گفـت:  یافته انـد،  حضـور  نشسـت  ایـن  در  کـه  مختلـف  تحقیقاتـی 

امیدواریـم در دوره جدیـد فعالیت هـا در اسـتان البـرز بتوانیم از حضور 

دکتر نجفی که از اسـتاندارهای بسـیار خوش سـابقه و توانمند هسـتند 

و در همـه جـا منشـا خیـر بوده انـد، بهره مند شـویم.

زنـد بـا ارائه گزارش مختصر از فعالیت های سـازمان تحقیقات کشـاورزی 

اظهـار داشـت: سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج کشـاورزی در شـش 

حـوزه آمـوزش، ترویـج، پژوهـش و فنـاوری، تولیـد محصـوالت فنـاوری، 

ثبـت گواهـی و نظارت، مدیریت ذخایر ژنتیکی و تنوع زیسـتی فعالیت 

می کند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه 19 موسسـه تحقیقاتـی بـا حـدود 2000 عضـو 

هیـات علمـی داریـم، گفـت: از این 19 موسسـه، 10 موسسـه در اسـتان 
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البـرز فعالیـت می کننـد و حدود نیمی از پرسـنل علمی ما در این اسـتان 

حضـور دارند.

زند افزود: خروجی سـاالنه این مجموعه موسسـات تحقیقات کشاورزی به 

طور متوسـط بین 25 تا 30 رقم جدید در حوزه کشـاورزی اسـت. معموال 

سـاالنه دو تا سـه واکسـن جدید توسط موسسـه رازی تولید می شود و بین 

25 تـا 30 آفـت کـش کـم خطر در هر سـال معرفی می کنیم و سـاالنه 120 

دسـتاورد جدیـد را برای حوزه های مختلف کشـاورزی ارائه می نماییم.

رئیـس سـازمان تحقیقات کشـاورزی ادامـه داد: در مجموعه تحقیقاتی 

مـا، 8 مرکـز رشـد وجـود دارد و از مجمـوع 575 شـرکت دانـش بنیـان 

در حـوزه کشـاورزی، حـدود 185 شـرکت دانش بنیـان در زیرمجموعه 

سـازمان تحقیقـات مسـتقر هسـتند. این موسسـات تحقیقاتـی معموال 

سـاالنه 50 دسـتاورد را تجـاری سـازی می کننـد و بـه بخـش خصوصـی 

می دهنـد. خوشـبختانه در جشـنواره بین المللـی خوارزمی نیز معموال 

هر سـال از رده های اول تا سـوم حداقل دو رده به دسـتاوردهای این 

موسسـات اختصاص دارد.

وی بـا بیـان اینکـه از مجمـوع 8000 عضـو هیـات علمـی در حـوزه 

کشـاورزی، 6000 هـزار نفـر در دانشـگاه هـا و 2000 نفـر در وزارت 

جهـاد کشـاورزی مشـغول هسـتند، گفـت: بـه جـرات مـی تـوان گفـت 

تمامی مسـئولیت های کاربردی حوزه کشـاورزی، توسـط این 2000 نفر 

صـورت می گیـرد. همچنیـن حـدود 550 گرایـش تحقیقاتی فعـال داریم 

کـه در برخـی زمینه هـا در دنیـا در سـطح بـاال هسـتیم.

زنـد از همـکاری موسسـات تحقیقاتـی بـا دانشـگاه هـا و موسسـات 

تهـران  کشـاورزی  پردیـس  بین المللـی خصوصـا  و  داخلـی  تحقیقاتـی 

)مسـتقر در کـرج( خبـر داد و خاطرنشـان کـرد: همـکاری بـا موسسـات 

تحقیقـات بین المللـی از جملـه تعریـف پروژه هـای مشـترک با موسسـه 

تحقیقـات بین المللـی ذرت و گنـدم در مکزیـک، موسسـه بیـن المللـی 

خشـکی کانـادا، موسسـه ایکریسـت در هنـد و موسسـه تحقیقاتـی در 

فیلیپیـن از جملـه اقدامـات انجام شـده اسـت.

زند خاطرنشـان کرد: موسسـات تحقیقاتی سـازمان سـاالنه شـش هزار و 

500 تـن هسـته اولیـه بذر و نهـال را تولید می کنند و در موسسـه رازی، 

65 محصـول بیولوژیـک منحصـر به فرد تولید می شـود.

وی افـزود: در حـوزه مدیریـت ذخایر ژنتیکی و تنوع زیسـتی هم بانک 

ژن گیاهـی ملـی ایـران یکـی از 10 بانـک بـزرگ ذخایـر ژنتیـک گیاهـی 

دنیاسـت و عـالوه بـر آن بانک های ذخایر ژنتیک در سـازمان تحقیقات 

جنگل هـا و مراتـع و موسسـه رازی نیز وجـود دارد.

زنـد گفـت: در حـوزه ترویج، کشـور را به 10 هزار پهنه تقسـیم کرده ایم 

کـه 100 محقـق ارشـد در سـطح بـاال و 1000 محقق در چنـد صد مرکز 

در مناطـق مختلـف کشـور، خدمـات ترویجـی ارائـه می کننـد. بدیـن 
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ترتیـب زنجیـره علـم و فنـاوری را در سـازمان ایجـاد کرده ایم.

رئیـس سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج کشـاورزی تصریح کرد: در 

زمینـه آموزش هم هشـت هزار دانشـجو در دوره هـای علمی کاربردی 

در  آنهـا  نفـر  کـه 3000  تحصیـل می کننـد  سـازمان  آموزشـی  مراکـز 

رشـته هایی مثـل پرورش اسـب، پرورش شـترمرغ و... مشـغول هسـتند 

کـه در دانشـگاه ها وجـود نـدارد.

• دکتر زالی: لزوم راه اندازی پارک فناوری های نوین کشاورزی

دکتـر زالـی، وزیـر اسـبق جهـاد کشـاورزی هـم طـی سـخنانی در ایـن 

نشسـت بـا اشـاره بـه مشـکل بیـکاری دانش آموختـگان جـوان گفـت: 

فعـال کـردن بخـش خصوصـی و اسـتفاده از ظرفیت ها و سـرمایه های 

دانـش  اشـتغال  بـرای  را  وسـیعی  زمینه هـای  می توانـد  بخـش  ایـن 

آموختـگان فراهـم کنـد.

وی بـا اشـاره بـه طـرح راه انـدازی پـارک فناوری هـای نوین کشـاورزی 

و منابـع طبیعـی کشـور در اسـتان البرز خاطرنشـان کرد: بـا راه اندازی 

ایـن پـارک و توسـعه شـرکت های دانـش بنیـان خصوصـی و اجرایـی 

کـردن اصـل 44 می تـوان از ظرفیت هـای بخـش خصوصـی در جهـت 

اشـتغال بهـره برد.

ایجـاد  • دکتـر خوش خلق سـیما: ظرفیت هـای بـاالی پژوهشـگاه در 

اشـتغال و شـرکت های دانـش بنیـان

پژوهشـگاه  رئیـس  خوش خلق سـیما،  نیراعظـم  دکتـر  همچنیـن 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی در این مراسـم با بیـان اینکه افتخـار میزبانی 

از دکتـر نجفـی اسـتاندار البـرز، دکتـر صالحـی رئیس سـازمان شـیالت، 

دکتـر زنـد رئیـس سـازمان تحقیقـات، دکتـر زالـی وزیـر اسـبق جهـاد 

در  تحقیقاتـی  موسسـات  روسـای  و  معاونـان  مقامـات،  کشـاورزی، 

آسـتانه سـالگرد پیـروزی انقالب اسـالمی فرصت بسـیار ویژه ای اسـت، 

اظهار داشـت: امسـال برای پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی، سـال 

ویـژه و بسـیار پرباری بوده اسـت زیـرا یکی از آرزوهای چندین سـاله 

مـا، بـه ثمـر رسـید و »ارتقـای پژوهشـکده بـه پژوهشـگاه« بعـد از 

حـدود دو دهـه فعالیـت علمـی محقـق شـد.

وی افـزود: ایـن امـر مرهـون همراهـی مجدانـه مهنـدس حجتـی وزیر 

محتـرم جهـاد کشـاورزی و دکتـر زنـد، رئیس محتـرم سـازمان و تمامی 

محققـان فرهیخته مـان در پژوهشـگاه بـوده اسـت.

خـوش خلـق سـیما ضمـن گرامیداشـت دهـه فجـر گفـت: البتـه بهمن 

مـاه، یادآور یک اتفاق مبارک برای پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی 

بازدیـد رئیـس محتـرم جمهـور در سـی و هشـتمین سـالگرد  اسـت؛ 

پیـروزی از انقـالب در بهمـن مـاه 95 از پژوهشـگاه، آن هم در هنگامه 

افتتـاح پروژه هـای بزرگ ملی، نشـانه اهمیت اقدامات و دسـتاوردهای 

ارزشـمند پژوهشـگاه اسـت و هنـوز لبخنـد رضایـت دکتـر روحانـی از 

پیشـرفت های حـوزه زیسـت فنـاوری کشـاورزی پیـش روی ماسـت.

وی همچنیـن بـا اشـاره بـه نامگـذاری سـال جـاری بـه »سـال اقتصـاد 

مقاومتـی؛ تولید- اشـتغال« از سـوی مقـام معظم رهبـری و دغدغه های 

موجـود در عرصـه اشـتغال، از ظرفیت های پژوهشـگاه بیوتکنولوژی در 
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ایـن حـوزه سـخن گفـت و خاطرنشـان کـرد: خوشـبختانه فعالیت هـا و 

پروژه هـای تحقیقاتی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی در حوزه های 

مختلـف، فرصت هـای بسـیار عالـی بـرای ارتبـاط بـا بخـش خصوصـی، 

محصـوالت  و  دانـش  تجاری سـازی  و  دانش بنیـان  شـرکت های  ایجـاد 

کشـاورزی را موجـب شـده کـه همـه اینهـا تولیـد ثـروت می کننـد و از 

همیـن رو مقـام معظـم رهبـری فرموده انـد کـه بـه بیوتکنولـوژی توجه 

ویـژه شـود چـرا کـه می تـوان بـر پایـه دانـش، اشـتغال ایجـاد کرد.

بـه  رابطـه  همیـن  در  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  رئیـس 

نمونه هایـی از محصوالت و فناوری های تجاری سازی شـده پژوهشـگاه 

در حوزه هـای مختلـف اشـاره کـرد و گفت: ما کشـور را از واردات بذر 

سـیب زمینی بـی نیـاز کردیـم در حالـی کـه 29 میلیـو ن دالر ارز مـا 

بـرای واردات بـذر سـیب زمینـی خـارج می شـد. بـا بـذر سـیب زمینی، 

بیماری هـای زیـادی در ایـن مـرز و بـوم اضافه می شـد. در حال حاضر 

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی تولیدکننـده عمـده گیاهچه هـای 

سـالم اولیـه سـیب زمینی اسـت و 29 شـرکت دانش بنیـان در این زمینه 

در حـال فعالیت هسـتند.

وی افـزود: همچنیـن در منطقـه کـرج کـه منطقه باغات کشـور اسـت 

و زمانـی سـرمایه گذاران بسـیاری از پایتخـت بـه ایـن منطقـه هجـوم 

می آوردنـد، پایه هـای سـیب مالینـگ را از طریـق کشـت بافـت بـه 

شـرکت های دانش بنیـان دادیـم کـه حـدود 12 شـرکت دانش بنیـان در 

ایـن زمینه تاسـیس شـده اسـت.

• بازدید از پژوهشگاه

همچنین در این مراسـم، سـایر روسـای موسسـات تحقیقات کشاورزی 

از جملـه رئیـس موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه نهال و بـذر، رئیس 

موسسـه تحقیقات فنی مهندسـی کشـاورزی، رئیس موسسه تحقیقات 

علـوم دامـی، رئیـس مرکـز آمـوزش عالـی امـام خمینی، رئیس موسسـه 

جنـگل هـا و مراتـع کشـور بـه همراه رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان البـرز، ضمـن تشـریح فعالیت هـا و اقدامات موسسـات ذیربط، 

چالش هـا و مسـائل موجـود در حـوزه فعالیـت خـود را بیـان کردنـد و 

خواسـتار حل مشـکالت موجود از سـوی اسـتاندار البرز شـدند.

سـازمان  رئیـس  اسـتانی،  مسـئوالن  سـایر  و  اسـتاندار  اسـت  گفتنـی 

شـیالت و همراهان در ادامه از دسـتاوردهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشـاورزی بازدیـد کردنـد و از نزدیک با دسـتاوردها و برخی طرح های 

تحقیقاتـی شـاخص پژوهشـگاه آشـنا شـدند. اسـتاندار البـرز در پایـان 

بـا تقدیـر از دسـتاوردها و تالش هـای محققـان پژوهشـگاه نسـبت بـه 

حمایت از پژوهشـگاه و کمک به رفع مشـکالت موجود، قول مسـاعد 

داد. بازدیـد از سـاختمان جدیـد پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی، 

بانـک ژن ملـی گیاهی و نمایشـگاه دائمی موسسـه تحقیقات اصالح و 

تهیـه نهـال و بذر و موسسـه تحقیقات فنی - مهندسـی از دیگر برنامه 

هـای این بازدیـد بود.

اسـتاندار البرز همچنین در پایان، دفتر یادبود پژوهشـگاه بیوتکنولوژی 

کشـاورزی را امضـا کـرد و در ایـن دفتـر یادبـود نوشـت: »خـدای بـزرگ 

را شـاکرم کـه امـروز توفیـق یافتـم تـا در معیـت معاونیـن وزارت جهـاد 

کشـاورزی و جمعـی از اسـاتید بخـش کشـاورزی و تحقیقـات کشـور، 

بازدیـد از نمایشـگاه ها و توانمندی هـای موسسـات و مراکـز تحقیقاتـی 

این بخش خصوصا از پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی داشـته باشـم 

و شـاهد توفیقـات ایـن بخـش باشـم. مراکـزی همچـون بانـک ژن و 

کشـت های علمـی و تحقیقـات کـه هر کـدام در نوع خـود در منطقه و 

گاهـا در دنیـا کـم نظیرند. آرزوی توفیقـات روزافزون برای همه اسـاتید 

و همـکاران گرانقـدر و خصوصـا ریاسـت موسسـه دارم.«
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اعضـای هیـات علمـی جدیدالـورود موسسـه تحقیقـات علـوم باغبانی، 

صبـح روز دوشـنبه، 11 دی مـاه 96 از بخش هـای مختلـف تحقیقاتـی 

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بازدیـد کردنـد.

بـه گـزارش روابط عمومی پژوهشـگاه، در این بازدید که به سرپرسـتی 

خانـم دکتـر دسـتجردی، مدیـر پژوهشـی موسسـه تحقیقـات علـوم 

باغبانـی انجـام شـد، دکتـر شـهره آریایی نـژاد مدیـر روابـط عمومـی و 

ترویـج یافته هـا و عضو هیات علمی پژوهشـگاه، ضمن خوشـامدگویی 

بـه بازدیدکننـدگان، توضیحـات کوتاهـی دربـاره بخش هـای مختلـف 

تحقیقـات  موسسـه  علمـی  هیـات  اعضـای  کـرد.  ارائـه  تحقیقاتـی 

در  پژوهشـگاه  تبلیغاتـی  کلیـپ  تماشـای  از  بعـد  باغبانـی،  علـوم 

سـالن آمفی تئاتـر، از آزمایشـگاه ها و بخش هـای مختلـف تحقیقاتـی 

شـامل فیزیولـوژی مولکولـی، کشـت بافـت و سـلول، مهندسـی ژنتیک 

و  زیست شناسـی  سـامانه ها  میکروبـی،  بیوتکنولـوژی  ژن،  انتقـال  و 

نانوتکنولـوژی کشـاورزی بازدیـد کردنـد و بـا توضیحـات ارائـه شـده 

توسـط اعضـای هیـات علمی پژوهشـگاه با دسـتاوردها و فعالیت های 

پژوهشـگاه آشـنا شـدند.

بخـش  در  هداونـد،  دکتـر  آقـای  مولکولـی  فیزیولـوژی  بخـش  در 

کشـت بافت و سـلول آقـای دکتـر ضرغامـی و برخـی دیگـر از اعضـای 

ایـن بخـش، در بخـش انتقـال ژن خانـم دکتـر محسـن پور، در بخـش 

بیوتکنولـوژی میکروبـی خانـم دکتـر صادقی، در بخش زیست شناسـی 

سـامانه ها خانـم مهنـدس کریمی و در بخـش نانوتکنولـوژی میکروبی 

خانـم دکتر معتمدی، فعالیت ها، امکانات و دسـتاوردهای پژوهشـگاه 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی را بـرای بازدیدکننـدگان تشـریح کردنـد.

در همیـن رابطـه، خانـم دکتـر دسـتجردی، مدیـر پژوهشـی موسسـه 

تحقیقـات علـوم باغبانـی ضمـن تشـکر از میزبانـی پژوهشـگاه دربـاره 

هـدف ایـن بازدیـد اظهـار داشـت: ایـن بازدیـد با هـدف توانمندسـازی 

اعضـای هیـات علمـی موسسـه تحقیقـات علـوم باغبانـی در هفـت 

پژوهشـکده تابعـه در قالـب دوره آموزشـی یـک هفتـه ای انجـام شـده 

که امروز به پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی اختصاص یافته اسـت.

وی افـزود: در راسـتای مصوبـه بیسـت و هشـتمین جلسـه هیـات جذب 

اعضـای هیـات علمـی سـازمان و اجرای شـیوه نامه مرتبط با آن کـه در آن 

به موسسـات و پژوهشـکده ها تکلیف شـده در راسـتای تقویت نیروهای 

بازدید اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی از 

بیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشگاه 
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جدیدالـورود برنامه هـای آموزشـی را برگـزار کننـد، این بازدید انجام شـده 

است.

مدیـر پژوهشـی موسسـه تحقیقـات علـوم باغبانـی بـا بیـان اینکـه ایـن 

بازدیدهـا بـه منظـور آشـنا سـاختن اعضـای جدیدالـورود بـا فعالیت هـا، 

امکانـات و زیرسـاخت های دیگـر موسسـات پژوهشـی، و همکاری هـای 

مشـترک در قالـب پروژه هـای مختلـف، انجـام می شـود، گفـت: یکـی 

از موسسـات گزینش شـده توسـط موسسـه تحقیقـات علـوم باغبانـی، 

در  را  خوبـی  ظرفیـت  کـه  بـود  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه 

زمینه هـای مختلـف دارد و امیدواریـم بتوانیم همکاری های مشـترکی در 

اجـرای پروژه هـا داشـته باشـیم.

دستجردی تصریح کرد: پژوهشگاه بیوتکنولوژی با ظرفیت علمی باالیی 

کـه در بخش هـای مختلف این حـوزه دارد، برای محققـان علوم باغبانی 

مفیـد اسـت. در بخـش فیزیولـوژی می توانیـم کانال هـای تحقیقاتـی 

خوبی ایجاد کنیم. در بخش کشـت بافت طرح های تحقیقاتی مشـترکی 

پژوهشـگاه  و  باغبانـی  علـوم  تحقیقـات  تاسـیس موسسـه  بـدو  از  را 

داشـته ایم. بخـش ژنومیکس و نانـوذرات نیز جذابیت های ویـژه ای برای 

بازدیدکننـدگان داشـت در حالـی کـه بعضـا تصـور بـر ایـن اسـت بخش 

نانـو ارتبـاط چندانـی بـا علـوم باغبانـی نـدارد اما امـروز اعضـای هیات 

علمـی جدیدالـورود موسسـه متوجه شـدند کـه ظرفیت هـای خوبی در 

حـوزه نانـوذرات کشـاورزی برای علـوم باغبانی وجـود دارد. در مجموع 

تمـام شـش بخـش تحقیقاتی بازدیدشـده، در علوم باغبانی بسـیار مفید 

و حایـز اهمیـت بود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه رویکـرد سـازمان تحقیقـات، انجـام تحقیقـات 

جریان سـاز و فناوری محـور اسـت، خاطرنشـان کـرد: بـرای تحقـق ایـن 

امـر بایـد کارهـای تیمـی و پروژه های مشـترک انجام دهیـم و تجربیات 

جهانـی نیـز ثابت کـرده کار تیمـی بهتر از انفـرادی جـواب می دهد. در 

همین زمینه لینک هایی که در گذشـته با موسسـات و پژوهشـکده های 

مختلـف داشـته ایم، نتایـج و بازخوردهـای مناسـبی در سـطح ملـی و 

بین المللـی داشـته اسـت.

دسـتجردی افـزود: انتظـار مـا ایـن اسـت کـه ایـن بازدیدهـا، ظرفیـت 

تحقیقاتـی کـه در موسسـات مختلـف موردبازدیـد ما داشـته، به اعضای 

هیـات علمـی جدیدالورودمـان نشـان دهد و آنها تشـویق شـوند که در 

پروپوزال هـای تحقیقاتـی شـان از این امکانات اسـتفاده کننـد و این امر 

یقینـا در آینـده باغبانـی کشـور تاثیـرات مثبتی خواهد داشـت.
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در بازدیـد مسـئوالن موسسـه تحقیقـات واکسـن و  

سـرم سـازی رازی از پژوهشـگاه بیوتکنولوژی 

جلسـه  یـک  در  طرفیـن  کشـاورزی، 

و  تجربیـات  تبـادل  بـر  مشـترک 

همـکاری  تفاهم نامـه  تهیـه 

در آینـده نزدیـک تاکیـد 

. نـد د کر

گـزارش  بـه 

روابط 

عمومی 

ایـن  در  پژوهشـگاه، 

جلسـه کـه دکتـر نیراعظم 

رئیـس  خوش خلق سـیما 

پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی، 

دکتـر سیدقاسـم حسینی سـالکده 

دکتـر  پژوهشـی،  معـاون 

پژمان آزادی قائم مقام 

دکتـر  فنـاوری، 

محمدرضا 

غفاری 

بخـش  رئیـس 

زیست شناسی 

 سـامانه ها، دکتـر لیـال مامنی 

نانوتکنولـوژی  بخـش  رئیـس 

علـی  دکتـر  و  یکسـو  از  کشـاورزی 

اسـحاقی رئیـس موسسـه تحقیقـات واکسـن 

دکتـر  شـامل  وی  معاونـان  و  سرم سـازی رازی  و 

مهـرداد راسـخی معـاون تضمیـن کیفیـت، دکتـر علـی 

آمقـی معاون تحقیـق و تولید فرآورده هـای بیولوژیک، دکتر 

مجتبـی محرمـی معـاون تحقیقـات و فنـاوری و دکتـر غالمرضـا 

شـکری معـاون فنـاوری و تجـاری سـازی و قائـم مقام رئیـس در حوزه 

فنـاوری و تجـاری سـازی از سـوی دیگـر حضـور داشـتند، طرفیـن بـر 

پژوهشـگاه  بیـن  تعامـالت  گسـترش  و  مشـترک  پروژه هـای  انجـام 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی و موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی 

کردنـد. تاکیـد  رازی 

• تهیـه تفاهـم نامـه مشـترک بیـن پژوهشـگاه و موسسـه رازی در 

آینـده نزدیـک

ایـن نشسـت ضمـن  بیوتکنولـوژی کشـاورزی در  رئیـس پژوهشـگاه 

خوشـامدگویی بـه مسـئوالن موسسـه رازی بـا تشـریح فعالیت هـا و 

کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـکده های  و  پژوهشـگاه  اقدامـات 

تعریـف  ماموریت هـای  اسـاس  بـر  مـا  داشـت:  اظهـار  مناطـق  در 

شـده و بـا توجـه ارتقـای پژوهشـکده بـه پژوهشـگاه، حـوزه صنایـع 

غذایـی را بـه پژوهشـکده بیوتکنولـوژی شـمال غـرب کشـور )تبریـز( 

و حـوزه بیوتکنولـوژی جانـوری را به پژوهشـکده بیوتکنولوژی شـمال 

پژوهشـکده  اصفهـان،  در  کردیـم. همچنیـن  )رشـت( محـول  کشـور 

متابولیت هـای ثانویـه و در مشـهد نیـز مدیریـت بیوتکنولوژی شـمال 

پژوهشـگاه  ماموریت هـای  راسـتای  در  کـه  داریـم  را  کشـور  شـرق 

می کننـد. فعالیـت  ژنتیـک  مهندسـی  و  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی 

وی بـه اسـتفاده از نیروهـای کیفـی متخصـص در پژوهشـگاه اشـاره 

را  بین المللـی  ارتباطـات  مـا  اسـاس  همیـن  بـر  کـرد:  خاطرنشـان  و 

بـا موسسـات و مراکـز تحقیقاتـی دنیـا گسـترش دادیـم و از معـدود 

موسسـات تحقیقاتـی هسـتیم کـه معاونـت فنـاوری را ایجـاد کردیم و 

علیرغـم پرشـمار نبـودن تعداد اعضـای هیات علمـی، از نظر علمی در 

سـطح وزارت جهـاد کشـاورزی رتبـه نخسـت را دارا هسـتیم.

خـوش خلـق سـیما با بیـان اینکـه ما بـرای کارهـای نوترکیـب از جمله 

اعظـم  بخـش  و  قایـل هسـتیم  زیـادی  ارزش  نوترکیـب  واکسـن های 

زمینه هـای  وجـود  از  می گیـرد،  قـرار  حـوزه  ایـن  در  بیوتکنولـوژی 

همـکاری مشـترک سـخن گفت و خواسـتار تشـکیل کمیتـه تخصصی و 

علمـی مشـترک به منظـور روان سـازی اقدامات و نیز تهیـه تفاهم نامه 

همـکاری بیـن پژوهشـگاه و موسسـه رازی شـد.

در بازدید رئیس و معاونان موسسه رازی از پژوهشگاه مطرح شد:

تفاهم نامه همکاری مشرتک بین پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 
و موسسه رازی در آینده نزدیک
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وی همچنیـن اظهـار امیـدواری کرد تعامل بین پژوهشـگاه و موسسـه 

رازی، عـالوه بر impact علمـی، impact اقتصادی و خروجی محصول 

به همراه داشـته باشـد.

 • همکاری مشترک در زمینه نانو و سیستم بیولوژی

دکتـر حسـینی، معـاون پژوهشـی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی 

نیـز در این نشسـت طی سـخنان کوتاهی، ضمن اظهـار امیدواری برای 

ارتبـاط بیشـتر بیـن پژوهشـگاه و موسسـه رازی گفت: نانو و سیسـتم 

بیولـوژی موضوعـات مهمـی هسـتند کـه می توانـد در همکاری هـای 

مشـترک بیـن طرفیـن مطـرح شـود ضمـن اینکـه تجربیـات خوبـی در 

حـوزه واکسـن ها در پژوهشـگاه داریـم.

وی اظهار داشـت: بیشـتر پروتئین هـای که تولید می کنیـم، آنزیم هایی 

بـا کاربـرد تشـخیصی و دارویی هسـتند و ما از همکاری های دوسـویه 

در زمینه هـای مختلفـی پروتئینی اسـتقبال می کنیم.

 • منفعت رسانی به جامعه، ماموریت مهم پژوهشگاه

دکتـر پژمـان آزادی، قائم مقام فناوری پژوهشـگاه نیز در این نشسـت 

بـا اشـاره بـه اینکـه معاونـت فنـاوری در پژوهشـگاه، سـابقه طوالنـی 

نـدارد، گفـت: یکـی از اقدامات پژوهشـگاه در سـال جـاری، راه اندازی 

معاونـت فنـاوری بـوده اسـت و ماموریت نخسـت ما، منفعت رسـانی 

بـه جامعـه، افزایـش تولیـد ناخالـص ملـی کشـور و اشـتغال زایی در 

حـوزه  در  فناورانـه  محصـوالت  و  فناوری هـا  از  اسـتفاده  بـا  کشـور 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی اسـت کـه از این طریـق برندسـازی و افزایش 

درآمـد بـرای پژوهشـگاه را نیـز بـه دنبـال خواهد داشـت.

وی ارتبـاط بـا صنعـت، توسـعه فنـاوری و مالکیـت فکـری و انتقـال 

فنـاوری را از ماموریت هـای راه انـدازی واحـد فنـاوری برشـمرد و بـا 

اشـاره بـه فراینـد ارائـه ایـده تـا بـازار در پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی 

امـکان سـنجی،  فناورانـه،  ایـده  دریافـت  داشـت:  اظهـار  کشـاورزی 

مشـارکت بخـش خصوصـی، حفاظـت از دانـش فنـی و انتقـال دانـش 

مراحلـی  و  فرایندهـا  دانش بنیـان،  شـرکت  ایجـاد  طریـق  از  فنـی 

هسـتند کـه بـرای تجاری سـازی محصـوالت در پژوهشـگاه مدنظر قرار 

می گیرنـد.

آزادی دربـاره پیـش بینـی خروجـی فناورانـه بـه ازای هـر یـک میلیارد 

تومـان سـرمایه گذاری در تحقیـق نیـز خاطرنشـان کـرد: در ایـن زمینه، 

اسـتانداردها و چشـم انداز گسـترده ای حتـی فراتـر از اسـتانداردهای 

بین المللـی در زمینـه درآمدزایـی، دانـش فنـی، پتنـت داخلـی، پتنـت 

ترویجـی و شـرکت های  یافتـه  فنـاوری،  انتقـال  قـرارداد  بین المللـی، 

اسـتارتاپ تعریـف کرده ایـم.

قائـم مقـام فنـاوری پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا اشـاره بـه 

نقـش ایجـاد مراکـز رشـد در پژوهشـکده های تابعـه و نیـز راه انـدازی 

شـرکت های دانش بنیـان و واگـذاری پروژه هـا به بخـش خصوصی برای 

حمایـت از آنهـا اظهـار داشـت: یکـی از بهتریـن مثال ها در ایـن زمینه 

دانشـگاه کالیفرنیاسـت کـه بیشـترین ارزش افـزوده را بـا حمایـت از 

شـرکت های دانش بنیـان ایجـاد کـرده اسـت. در ایـن دانشـگاه از سـال 

1968 تـا 2015، تعـداد 1267 شـرکت تاسـیس شـدند کـه حـدود نیمی 

از آنها غیرفعال شـدند اما 622 شـرکت همچنان فعال هسـتند و طبق 

تعهدات شـان بیـش از 20 میلیـارد دالر ارزش افـزوده ایجـاد کرده انـد.

وی اظهـار امیـدواری کـرد کـه بـا حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان 

واقعـی کـه صاحـب ایـده هسـتند، مسـیر پیشـرفت را طی کنیـم و در 

افزایـش تولیـد ناخالـص ملـی کشـور تاثیرگذار باشـیم.

• همکاری دوسویه در زمینه تولید واکسن های نوترکیب

دکتـر مامنـی، رئیـس بخش نانوتکنولوژی کشـاورزی نیز در این جلسـه 

اظهار داشـت: در بخش نانوتکنولوژی ما بر روی تهیه ترکیبات نانویی 

مختلـف و اپلیکیشـن های آن در بخـش کشـاورزی و در گام اول در 
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زمینـه تولیـد محصـوالت نانوسـموم و نانوکودهـای کشـاورزی فعالیت 

می کنیـم و موفـق شـدیم فرموالسـیون های مختلفـی را از نانوکودهای 

آهسـته رهـش داشـته باشـیم. هـدف مـا نیـز افزایـش اثربخشـی ایـن 

ترکیبـات و کاهـش بقایای سـموم در محصوالت کشـاورزی اسـت.

اشـاره  بـا  بیوتکنولـوژی کشـاورزی  پژوهشـگاه  علمـی  عضـو هیـات 

بـه اینکـه مطالعـات اولیـه ای بـر روی واکسـن ها انجـام شـده، گفـت: 

امیدواریـم بتوانیـم ترکیباتـی را تهیـه کنیـم کـه واکسـن های مختلـف 

خصوصـا واکسـن های نوترکیـب را بـا شـیوه ای مطمئن تـر بـه مسـیر 

مصـرف آن هدایـت کنیـم. با ایـن توصیف روی نانوواکسـن ها با توجه 

بـه دانـش خوبـی که در زمینه سیسـتم بیولـوژی در پژوهشـگاه وجود 

دارد، دلیوری سیسـتم های هوشـمندی را در دسـت طراحی و سـاخت 

داریـم و امیدواریـم بتوانیـم معضـالت واکسـن ها از جملـه پایـداری 

آنهـا را در مقابـل حـرارت یـا رسـانش آنهـا بـه محلـی که مـورد مصرف 

هسـت، بهبود بخشـیم.

وی با اشـاره به یکی از زمینه های همکاری بین پژوهشـگاه و موسسـه 

رازی در زمینـه واکسـن هـای طیـور افـزود: بـا توجـه بـه ماموریت های 

پژوهشـگاه و سـازمان تحقیقات، تمرکز و تاکید ما بر روی واکسـن های 

نیوکاسـل  و  آنفلوانـزا  واکسـن  دو  اول  گام  در  و  اسـت  طیـور  و  دام 

خصوصـا آنفلوانـزا را مدنظـر داریـم کـه بتوانیـم بهبودهایـی را بر روی 

زمینـه رسـانش و اثربخشـی نانوواکسـن های طیور داشـته باشـیم.

• یکی از مهم ترین مراکز آنالیز داده ها را در کشور داریم

دکتـر محمدرضـا غفـاری، رئیـس بخـش زیست شناسـی سـامانه ها نیز 

در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه تشـریح سیسـتم بیولـوژی گفت: سـرعت 

تکنولوژی هـای نویـن، حجـم وسـیعی از داده هـا را ایجـاد کرده اسـت 

و اگـر بخواهیـم بـه یـک هدف برسـیم باید تمـام حوزه هـای مرتبط را 

کـه در داخـل سـلول اتفـاق می افتـد، بررسـی کنیم.

وی افـزود: در سـال 93 بـا ادغـام سـه بخـش پژوهشـگاه از جملـه 

ژنومیکـس، بیوانفورماتیـک و سیسـتم بیولوژی، بخش زیسـت شناسـی 

سـامانه هـا ایجـاد شـد کـه هـدف اصلـی آن این اسـت که با اسـتفاده 

از اطالعـات موجـود بتوانیـم مـاده ای را تعریـف کنیـم کـه فنوتیپـی را 

در ارتبـاط بـا یـک موضـوع خاص، به هدف برسـانیم. بـرای تحقق این 

امـر، پژوهشـگاه، زیرسـاخت هایی را ایجـاد کـرده کـه بیوانفورماتیـک 

یکـی از آنهـا محسـوب می شـود.

غفـاری بـا بیـان اینکـه مـا در حـال حاضـر یکـی از مهم تریـن مراکـز 

آنالیـز داده را در کشـور داریـم، اظهـار داشـت: بسـیاری از پروژه های 

مهمـی را در زیست شناسـی سـامانه ها، آغـاز کرده ایـم کـه متاژنـوم 

آنالیسـیس یکـی از آنهاسـت؛ یعنی از یک حـوزه فیزیکی می توان تمام 

موجـودات در آن زمینـه را آنالیـز کـرد کـه در ایـن حـوزه از متاژنـوم، 

پروژه هـای بزرگـی را در بخـش گیاهـی و جانـوری در حـال اجرا داریم 

و از جملـه آنهـا می تـوان بـه متاژنـوم شـکمبه نشـخوارکنندگان ماننـد 

شـتر و گاو اشـاره کرد.

وی افـزود: مـا بـه دنبـال این هسـتیم کـه بـا جداسـازی ماکروبیوم که 

در شـکمبه وجـود دارد، مـواد با ارزشـی از آن تولید کنیـم و ژنوم هایی 

را انتخـاب کنیـم کـه قـادر باشـند آنزیمـی را تولیـد کنند کـه آن آنزیم 

بـا فعالیـت بـاال قادر باشـد ترکیبـات الزم را دایجسـت یـا هضم کند.

غفـاری ادامـه دارد: همچنیـن در زمینه متاژنوم گیاهـی، تالش کرده ایم 

بـه باکتری هایـی کـه همزیسـت هسـتند، دسـت پیـدا کنیـم کـه در 

بحـث هالوفیت هـا از جملـه گیـاه سـالیکورنیا ایـن کار را انجـام دادیم 

تـا در برابـر تنش هـای محیطـی مقاوم باشـند.

• تولید بیش از 60 نوع فرآورده بیولوژیک در موسسه رازی

دکتر علی اسـحاقی، رئیس موسسـه تحقیقات واکسـن و سرم سـازی نیز 

در ایـن جلسـه بـا اشـاره به لـزوم همـکاری و تعامل گسـترده بین مراکز 
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خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی   اسفندماه 1396

تحقیقاتی به ویژه پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی و موسسـه رازی 

اظهـار داشـت: تولیـد فرآورده هـای بیولوژیـک از جملـه ماموریت هـای 

موسسـه رازی اسـت کـه چیـزی بیـش از 60 نـوع فـرآورده بیولوژیـک 

تولیـد می کنیـم و از نظـر دوز، بیـن 2 تـا 3 میلیـارد دوز تولید می شـود.

وی بـا بیـان اینکـه در حـوزه پزشـکی، حـدود 90 درصـد واکسـن های 

اجباری از جمله فلج اطفال و... توسـط موسسـه رازی تولید می شـود، 

گفـت: در حـوزه فرآورده هـای دامـی، کمتـر از 90 درصد واکسـن ها و 

حـدود 350 میلیـون دوز توسـط موسسـه رازی تولیـد می شـود و بیش 

از دو میلیـارد دوز نیـز بـرای واکسـن های طیـور صـورت می گیرد.

اسـحاقی افزود: متاسـفانه واردات واکسـن در حوزه طیور بسـیار زیاد 

اسـت و مـا در ایـن حـوزه، تنهـا 25 تـا 30 درصـد بـازار طیـور را در 

اختیـار داریـم و بقیـه در دسـت کشـورهای خارجـی و وارداتی اسـت.

رئیـس موسسـه رازی بـا بیـان اینکـه در حـوزه تحقیقـات دو ماموریت 

داریـم، ادامـه داد: ماموریـت اول تحقیقاتـی اسـت که منجـر به تولید 

یـا فـرآورده جدید شـود و بـه تعبیر دیگر، تولید دانـش فنی محصوالت 

جدیـد را در پـی داشـته باشـد و ماموریـت دوم مـا، بهبـود کیفیـت 

فرایندهـای تولیـد اسـت. در ایـن راسـتا، در بخـش تحقیـق و توسـعه، 

درآمـد و تجاری سـازی محصـوالت را مدنظـر داریـم. همچنیـن خریـد 

دانـش فنـی و ایجـاد شـبکه گسـترده بـا آزمایشـگاه ها و موسسـات 

مختلـف، ایجـاد شـبکه های تحقیـق و توسـعه از دیگر اقدامـات ما در 

موسسـه رازی اسـت.

• پایـداری تولیـد توسـط بخـش خصوصـی در حـوزه واکسـن ها وجود 

ندارد

اسـحاقی همچنین در پاسـخ به سـوالی مبنی بر اینکه برخی محققان، 

موسسـه رازی را رقیـب بخـش خصوصی می دانند، اظهار داشـت: نکته 

مهـم در واگـذاری دانـش فنـی و تولیـد محصـول بـه بخـش خصوصی، 

پایـداری تولیـد توسـط ایـن بخـش اسـت. مـا بـرای برخـی محصـوالت 

فراخـوان دادیـم اما اسـتقبال چندانـی صورت نگرفت. مـواردی هم که 

اسـتقبال شـد، پایداری تولید توسـط بخش خصوصی را شـاهد نبودیم 

وگرنـه مـا از ورود بخـش خصوصـی بـه حـوزه واکسـن و سرم سـازی 

کامـال حمایـت می کنیـم و حتـی حاضریـم تولیـدات خـود را کاهـش 

دهیـم مشـروط بـر اینکـه شـرکت ها یـا موسسـات خصوصـی در ایـن 

حـوزه، پایـداری تولید داشـته باشـند.

رئیس موسسـه رازی درخصوص آینده پژوهی و چشـم انداز این موسسـه 

ایـن یـادآور شـد: مـا باید در آینـده 50 – 60 نوع واکسـن تولید کنیم اما 

اینکـه واقعـا امـکان این امر وجود داشـته باشـد یا خیر، نیازمند بررسـی 

اسـت. همچنیـن در زمینـه تحقیـق و تولیـد نیـز بایـد بتوانیـم تحـوالت 

سـال های آینـده را پیش بینـی کنیـم امـا در مجموع صادقانـه باید گفت 

علیرغـم تالش هـای صورت گرفتـه، هنوز عقب هسـتیم.

• استقبال از همکاری در حوزه پروتئینی و گیاهی در تولید واکسن
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دکتـر مهـرداد راسـخی، معـاون تضمیـن کیفیـت موسسـه رازی هـم 

در ایـن جلسـه طـی سـخنانی بـا اسـتقبال از زمینه هـای همـکاری و 

اقدامـات انجام شـده توسـط پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در 

حـوزه واکسـن ها گفـت: بحث تولید واکسـن ها در حـوزه گیاهی و کار 

بـر روی پروتئین هـا از جملـه بخش هایـی اسـت کـه فرصـت همکاری 

بسـیاری در ایـن زمینـه وجـود دارد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه صنعـت واکسـن دارای آلودگی هـای زیسـت 

محیطـی اسـت و مصـرف آب آن زیـاد اسـت، اظهـار داشـت: در زمینه 

کـه  اسـت  مقوالتـی  جـزء  آب،  از  بهینـه  اسـتفاده  مصـرف،  کاهـش 

می توانیـم همـکاری مشـترک داشـته باشـیم.

• تبادل تجربیات در قالب دستورالعمل ها و پروتکل های موجود

دکتـر علـی آمقـی، معـاون تحقیـق و تولیـد موسسـه رازی نیـز در این 

جلسـه گفت: تداوم تولید در حوزه واکسـن، دشـواری های خاص خود 

را دارد و نبایـد از پروتکل هـا و دسـتورالعمل های تعییـن شـده فراتـر 

بـرود. همچنیـن مقولـه تحقیـق و توسـعه می طلبـد که نـگاه اصالحی 

و رو به پیشـرفت داشـته باشـیم و اینکه آیا می توان محصول جدیدی 

بـه سـبد محصـوالت اضافه کرد یـا خیر.

وی با اشاره به فعالیت های پژوهشگاه در حوزه واکسن های آنفلوانزا و 

نیز تولید واکسن های نوترکیب اظهار امیدواری کرد که فرصت همکاری 

مشترک در این حوزه، بین پژوهشگاه و موسسه رازی صورت گیرد.

• سازماندهی 20 گروه تخصصی در حوزه واکسن ها

دکتـر مجتبـی محرمـی، معاون تحقیقات فنـاوری نیز در این نشسـت با 

اشـاره بـه اینکـه موسسـه رازی می توانـد 

پژوهشـکده  بـا  نزدیک تـری  ارتبـاط 

در  پژوهشـگاه  جانـورِی  بیوتکنولـوژی 

رشـت داشـته باشـد، گفـت: فعالیت های 

و  دامپزشـکی  تحقیقـات  حـوزه  در  مـا 

توسـعه و تحقیـق در ایـن حـوزه اسـت 

کـه در ایـن زمینـه، 20 گـروه تخصصـی 

انسـان  و  دام  انگلـی،  حوزه هـای  در  را 

کرده ایـم. سـازماندهی 

ایـن موسسـه،  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 

دارد  علمـی  هیـات  عضـو   150 حـدود 

کـه بـا محققـان آن، بـه حـدود 250 نفـر 

مـی رسـد، اظهـار داشـت: مـا در قالـب 

گروه هـای تخصصـی و گروه هـای کاری 

بیوتکنولـوژی  بـا پژوهشـگاه  می توانیـم 

کشـاورزی همـکاری مشـترک داشـته باشـیم.

محرمـی همچنیـن تعریـف پروژه هـای مشـترک بیـن موسسـه رازی و 

پژوهشـگاه را در ارتقـای اعضـای هیـات علمـی طرفین موثر دانسـت.

• چهار چالش عدم ورود بخش خصوصی به تولید واکسن در ایران

قائـم  و  تجاری سـازی  و  فنـاوری  معـاون  شـکری،  غالمرضـا  دکتـر 

مقـام رئیـس موسسـه نیـز در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه اینکـه آنچـه 

پژوهشـگاه دارد، متعلـق بـه موسسـه اسـت و آنچـه موسسسـه رازی 

دارد، متعلـق بـه پژوهشـگاه اسـت، گفـت: حـوزه واکسـن ها بـا توجه 

بـه سـاختارهای ایدئولوژیـک کشـور مـا، جایـگاه ویـژه ای دارد و از 

می شـود. محسـوب  اولویـت دار  پروژه هـای 

وی علـت طـرح موضوعاتـی ماننـد اینکـه موسسـه رازی، رقیب بخـش 

خصوصـی شـده اسـت، ناپایداری بخـش خصوصی در تولید دانسـت و 

گفـت: فعـاالن ایـن حـوزه باید به قول معـروف: »واکس را از واکسـن، 

تشـخیص دهند.«

شـکری بـا اشـاره بـه اینکـه واکسـن نوترکیب در بـازار، مقولـه پایداری 

نیسـت، خاطرنشـان کـرد: تعـداد افـراد یـا شـرکت های فعـال در حوزه 

واکسن سـازی رو بـه کاهـش و اسـتقبال از آن نیـز محـدود اسـت.

وی، چهـار چالـش تولیـد واکسـن در ایـران و عـدم اسـتقبال بخـش 

واکسـن،  بـاالی صنعـت  ریسـک  شـامل  را  حـوزه  ایـن  از  خصوصـی 

دشـوار بـودن بازگشـت سـرمایه، سـختگیری های نهادهـای نظارتـی و 

دغدغه هایـی مبنـی بـر اینکـه خصوصی سـازی در ایران چنـدان موفق 

عمـل نکـرده، برشـمرد و در عیـن حـال تصریـح کـرد: بـا همـه اینها ما 
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معتقدیـم بایـد از توسـعه صنعـت واکسـن در بخـش خصوصـی 

حمایـت کـرد.

قائـم مقـام رئیـس موسسـه رازی در حوزه فناوری و تجاری سـازی، 

از حمایـت واقعـی ایـن موسسـه از شـرکت های دانش بنیـان خبـر 

شـرکت  هـر  رازی،  موسسـه  مصوبـات  اسـاس  بـر  گفـت:  و  داد 

دانش بنیـان کـه ایـده اش در ایـن موسسـه پذیرفتـه شـود، 300 

میلیـون تومـان وام دریافـت خواهـد کـرد.

وی تصریـح کـرد: قبـل از انجـام فعالیت هـای مشـترک و بـه منظور 

انعقـاد تفاهم نامـه همـکاری، ابتـدا بایـد گروه کارشناسـی تشـکیل 

شـود، سـپس زمینه هـای همـکاری مـورد بررسـی قـرار گیـرد و مفاد 

همکاری برای طرفین منافع مشـترک در پی داشـته باشـد که ارتقای 

اعضـای هیـات علمی و افزایش رنکینگ موسسـات تحقیقاتی از آن 

جمله اسـت.

• بازدید از بخش های تحقیقاتی پژوهشگاه

در ادامه این جلسـه، رئیس و معاونان موسسـه تحقیقات واکسـن 

و سرم سـازی رازی از بخش هـای مختلـف تحقیقاتـی پژوهشـگاه 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی از جملـه بخـش کشـت بافت و سـلول، 

بخـش بیوتکنولـوژی میکروبـی، بخـش زیست شناسـی سـامانه ها، 

بخـش نانوتکنولـوژی کشـاورزی و بخـش مهندسـی ژنتیـک بازدید 

کردنـد و بـا تشـریح فعالیت هـا و اقدامـات هـر بخـش توسـط 

بـا  مربوطـه،  حـوزه  علمـی  هیـات  اعضـای  و  بخش هـا  روسـای 

همچنیـن  شـدند.  آشـنا  پژوهشـگاه  محصـوالت  و  دسـتاوردها 

مسـئوالن موسسـه رازی در پایـان از گلخانـه محصـوالت تراریخته 

بازدیـد کردنـد.

بیوتکنولوژی  حوزه  برجسته  محققان  از  هوساکاته،  مورتی  پروفسور 

کشاورزی هند و عضو هیات علمی دانشگاه کارناتاکا، 12 اسفندماه 

96 از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید کرد.

مرتضی  دکتر  بازدید،  این  در  پژوهشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 

پژوهشگاه  ثانویه  متابولیت های  پژوهشکده  رئیس  خان احمدی، 

بیوتکنولوژی کشاورزی و دکتر مرتضی ابراهیمی عضو هیات علمی این 

پژوهشکده، پروفسور نیرانجانا مورتی هوساکاته را همراهی می کردند.

و  سه شنبه  روزهای  که  هوساکاته  گزارش،  این  اساس  بر 

»تولید  آموزشی  کارگاه   ،96 اسفندماه   9 و   8 چهارشنبه، 

در  را  نابجا«  ریشه  کشت  روش  به  ثانویه  متابولیت های 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  ثانویه  متابولیت  های  پژوهشکده 

کشاورزی در اصفهان برگزار کرده بود، 12 اسفندماه با حضور 

و  آزمایشگاه ها  از  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  در 

و  دستاوردها  با  و  کرد  بازدید  تحقیقاتی  مختلف  بخش های 

اقدامات مربوط به هر حوزه آشنا شد.

شامل  پژوهشگاه  تحقیقاتی  بخش های  از  که  بازدید  این  در 

ژنتیک  مهندسی  سلول،  و  کشت بافت  مولکولی،  فیزیولوژی 

کشاورزی  نانوتکنولوژی  میکروبی،  بیوتکنولوژی  انتقال ژن،  و 

و زیست شناسی سامانه ها صورت گرفت، روسای بخش ها یا اعضای 

هیات علمی در هر بخش، توضیحات الزم را درباره اقدامات، امکانات 

استاد  این  به  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  دستاوردهای  و 

دانشگاه و محقق کشور هندوستان ارائه کردند.

هوساکاته همچنین در بخش دیگری از این بازدید با حضور در گلخانه 

تراریخته، با فعالیت ها و اقدامات انجام شده در حوزه مهندسی ژنتیک 

و محصوالت تراریخته آشنا شد.

بازدید پروفسور هوساکاته از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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رئیس و معاون اجرایی انجمن موسسات تحقیقات کشاورزی منطقه آسیا 

و اقیانوسیه )APAARI(، صبح سه شنبه، 15 اسفندماه 96 از پژوهشگاه 

دستاوردهای  و  فعالیت ها  با  و  کردند  بازدید  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

پژوهشگاه آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، در این نشست که با حضور دکتر 

از  پاکستانی  بین المللی  محققان  ظفر  یوسف  دکتر  و  خطرپال،  راوی 

طرف آپاری )APAARI( و دکتر سیدقاسم حسینی سالکده ، دکتر بهزاد 

قره یاضی، دکتر پژمان آزادی، دکتر مریم جعفرخانی کرمانی و دکتر شهره 

آریایی نژاد از طرف پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد، طرفین 

بر لزوم انجام تحقیقات کاربردی در حوزه کشاورزی و تعامل گسترده 

بین آپاری و پژوهشگاه تاکید کردند.

آپاری، در خصوص مسایل مربوط  این جلسه، یوسف ظفر، رئیس  در 

به انجام تحقیقات کشاورزی در پاکستان گفت: اخیرا در این کشور از 

موسسات تحقیقاتی درخواست شده تا به جای انجام تحقیقات پراکنده 

که عموما بیشتر منجر به انتشار مقاالت در مجالت کثیراالنتشار می شود، 

بر انجام تحقیقات کاربردی تاثیرگذار در زمینه کشاورزی تمرکز نمایند.

وی با تشریح چشم انداز و برنامه های آینده این انجمن گفت: چشم انداز 

آپاری تا سال 2030، انجام تحقیقات و نوآوری برای توسعه کشاورزی 

پایدار در آسیا و اقیانوسیه است و ماموریت آن، ترویج، هماهنگی و 

تقویت سیستم های تحقیق و توسعه کشاورزی و مواد غذایی از طریق 

مشارکت و همکاری، توسعه ظرفیت و حمایت از توسعه پایدار کشاورزی 

در آسیا و اقیانوسیه است.

موسسات  انجمن  اجرایی  معاون  خطرپال،  نشست،  این  در  همچنین 

تحقیقات کشاورزی منطقه آسیا و اقیانوسیه ضمن معرفی این انجمن 

ابتکار سازمان غذا و کشاورزی  با  آپاری در سال 1990  اظهار داشت: 

ملی  کشاورزی  تحقیقاتی  مراکز  اکثر  و   )FAO( متحد  ملل  سازمان 

عضویت  بر  مبتنی  داوطلبانه،  اقدامات  هدف  با  منطقه   )NARS(

غیرسیاسی ایجاد شده است.

در ابتدای این بازدید نیز حسینی سالکده، معاون پژوهشی پژوهشگاه 

فعالیت ها، اقدامات و پروژه های درحال تجاری و تجاری شده پژوهشگاه 

را تشریح کرد.  همچنین در پایان این نشست، قره یاضی ضمن اعالم 

آمادگی برای همکاری و تعامل میان پژوهشگاه و آپاری اظهار داشت: 

تحقیقات،  سازمان  طریق  از  هم  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

آموزش و ترویج کشاورزی )تات( به عنوان یکی از نهادهای تابعه این 

سازمان و هم به صورت مستقل قادر است زمینه های همکاری با این 

انجمن را گسترش داده و تفاهم نامه یا قراردادهای الزم را منعقد نماید.

محققان و مسئوالن انجمن موسسات تحقیقات کشاورزی منطقه آسیا 

با  بیوتکنولوژی کشاورزی،  پژوهشگاه  از  بازدید  از  پیش  اقیانوسیه،  و 

و  آسیا  کشاورزی  تحقیقات  موسسات  انجمن  مسئوالن  بازدید 
اقیانوسیه )آپاری( از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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حضور در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از 

نزدیک با فعالیت های این سازمان آشنا شدند و در ادامه، 

از سایر موسسات تحقیقات کشاورزی بازدید کردند.

گفتنی است تشکیل گروه های کاری، اجالس ها و سمینارها 

برای بحث در خصوص مشکالت علمی یا سازمان ترویج، 

فنی،  مطالعات  برگزاری  کشاورزی،  آموزش  و  تحقیقات 

آژانس   با  ارتباط  حفظ  آموزشی،  کارگاه های  و  دوره ها 

ها، موسسات، سازمان ها و سایر دستگاه  ها که درون و 

بیرون منطقه، فعالیت های مشابه را به عهده دارند،  یا 

توسعه تحقیقات با همکاری یکدیگر بین موسسات عضو، 

توسعه تحقیقات کشاورزی در قاره های آسیا و اقیانوسیه 

تحقیقات  انجمن موسسات  و وظایف  اهداف  از جمله 

کشاورزی آسیا و اقیانوسیه به شمار می رود.

جمعـی از مدیـران و کارشناسـان حـوزه تغذیـه و مـواد غذایـی مرکـز 

مطالعـات و پژوهش هـای لجسـتیکی دانشـگاه امـام حسـین)ع( بـه 

منظـور آشـنایی بـا توانمندهـای علمی پژوهشـگاه، پیرامـون گیاهان و 

محصـوالت غذایـی تراریخته، یکشـنبه، 29 بهمن ماه 96 از پژوهشـگاه 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی بازدیـد و طـی جلسـه مشـترک، دغدغه هـا 

و سـواالت خـود را دربـاره مهندسـی ژنتیـک و محصـوالت تراریختـه 

کردند. مطـرح 

بـه گـزارش روابط عمومی پژوهشـگاه، در این نشسـت، دکتر نیراعظم 

خوش خلق سـیما، رئیـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا بیـان 

اینکـه ایـن پژوهشـگاه، زاییـده انقـالب اسـالمی اسـت، اظهار داشـت: 

طـی دهه هـای گذشـته تـا کنـون رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی، و نیز 

در سـال های اخیـر، رئیـس جمهـوری و وزیـر جهـاد کشـاورزی همگی 

بـر اهمیـت بیوتکنولـوژی کشـاورزی و تامیـن غـذا و امنیـت غذایـی 

شـهروندان تاکیـد کرده انـد.

وی ضمن تشـریح تاریخچه شـکل گیری پژوهشـگاه و پژوهشـکده های 

تابعه آن گفت: پژوهشـگاه در سـال 78 تاسـیس شـد که البته در ابتدا 

یـک موسسـه تحقیقاتـی بـود و سـپس تبدیـل بـه پژوهشـکده شـد و 

امسـال نیز مجوز ارتقای پژوهشـکده به پژوهشـگاه را از وزارت علوم 

دریافـت کردیـم. همچنیـن پژوهشـکده های تبریـز، اصفهان، رشـت و 

مدیریـت بیوتکنولـوژی کشـاورزی مشـهد از پژوهشـکده های تابعه ما 

محسـوب می شـود کـه بیانگـر پیشـرفت فعالیت هـا و اقدامـات انجام 

شـده طـی دو دهه اخیر اسـت.

خوش خلق سـیما بـا اشـاره بـه اینکـه معتقـدم بایـد حرفی بـرای ثروت 

آفرینـی و کارآفرینـی داشـته باشـیم، تصریـح کـرد: اگـر فکـر را به پول 

تبدیـل نکنیـم و در افزایـش تولیـد ناخالـص ملی کشـور موثر نباشـیم، 

بـه اهداف مـان دسـت پیـدا نکرده ایم.

وی از افتتـاح سـاختمان جدیـد پژوهشـگاه در سـال آینـده خبـر داد و 

افـزود: ماموریـت پژوهشـگاه، حل مسـائل کشـاورزی و صنایع مرتبط 

بـا اسـتفاده از فناوری هـای نوین اسـت کـه در این رابطـه، هزینه های 

تولیـد، کمیـت و کیفیـت تولیـد، تنش هـای محیطـی و آلودگـی محیط 

دکرت خوش خلق سیام در بازدید مدیران و کاشناسان دانشگاه امام حسین از پژوهشگاه عنوان کرد:

اسـتقبال از دغدغه هـای مطـرح شـده در حـوزه مهندسـی ژنتیـک و 
تراریختـه محصـوالت 
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پایـدار  کشـاورزی  و  غذایـی  امنیـت  چالش هـای  جملـه  از  زیسـت 

محسـوب می شـود.

• گسترش بازار جهانی تراریخته در دنیا

رئیـس پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی در بخش دیگری 

از سـخنان خـود با اشـاره بـه اینکه بر اسـاس تحقیقات 

مجلـه معتبـر نیچـر، نمی توانیم زمین هـای زراعی 

را بـرای تامیـن غذا افزایـش دهیم، گفت: 

زمانـی  تـا 

و  تامیـن  کـه 

ایجـاد  غذایـی  امنیـت 

نکنیـم و خوداتکایی نداشـته 

باشـیم، اسـتقالل غذایـی در حوزه 

شـد. نخواهـد  ایجـاد  کشـاورزی 

خشکسـالی  و  بیـکاری  از  خوش خلق سـیما 

در  جهانـی  خطـرات  محتمل تریـن  عنـوان  بـه 

سـال 2016 بـرای ایـران بـر اسـاس تحقیقـات بین المللـی نـام بـرد و 

خاطرنشـان کـرد: بازار جهانـی بیوتکنولوژی کشـاورزی و بذر تراریخته 

در دنیـا در حـال گسـترش اسـت و مـا همچنـان واردکننـده محصوالت 

تراریختـه هسـتیم در حالـی کـه توانایـی تولیـد ایـن محصـوالت در 

کشـور وجـود دارد.

• لزوم تغییر دیدگاه سیاستگذاران در حوزه کشاورزی

رئیـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی با بیـان اینکه مـا باید دید 

سیاسـتگذاران حـوزه کشـاورزی را نسـبت بـه تولید و سیسـتم موجود 

در کشـاورزی عـوض کنیـم، بـه بـاال بـودن میـزان واردات محصـوالت 

تراریختـه بـه کشـور و لـزوم توجـه بـه توانمندی هـای داخلـی در ایـن 

بـرای  حـوزه اشـاره و تصریـح کـرد: هنـوز هیـچ گیـاه تراریختـه ای 

اقتصـاد کشـور تولید نشـده اسـت.

اینکـه اکثـر محصـوالت وارداتـی در حـوزه  بـا اشـاره  وی 

کشـاورزی تراریختـه هسـتند، اظهار داشـت: بـا توجه 

بـه تاکیدات وزیـر جهادکشـاورزی مبنی بر تالش 

بـرای کاهـش واردات محصـوالت تراریخته، 

در سـال 93 موضـوع مجـوز رهاسـازی 

پنبـه تراریختـه از نهادهـای قانونی مطرح 

شـد و در سـال 94 کمیتـه ای بـا حضـور نماینده 

نباتـات،  حفـظ  علـوم،  وزارت  بهداشـت،  وزارت 

زراعـت، دامپزشـکی )بـدون حـق رای( و امـور دامـی و 

زنـد،  دکتـر  ریاسـت  بـه  بیوتکنولـوژی کشـاورزی  پژوهشـگاه 

تراریخته هـا  موضـوع  تـا  شـد  تشـکیل  تحقیقـات  سـازمان  رئیـس 

موردبررسـی قـرار گیـرد.

• بیش از ۹0 درصد سویا در بازار جهانی، تراریخته است

خوش خلق سـیما افـزود: در حـال حاضـر حـدود 7 میلیـون تـن مجـوز 

واردات ذرت تراریختـه در چارچوب هـای مشـخص داریـم؛ از جملـه 

اینکـه کشـور تولیدکننـده، خـودش باید مصـرف  کننده همـان محصول 

باشـد و اتحادیـه اروپـا نیـز به آن مجوز داده باشـد و آن را مصرف کند.

رئیـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا بیـان اینکـه بیـش از 90 

درصـد دانه هـای روغنـی وارداتـی هسـتند، گفـت: همچنیـن بـاالی 90 

درصـد سـویا در بـازار جهانی، تراریخته اسـت و محصوالتـی مانند کلزا، 

سـویا، ذرت و پنبـه دانـه بـه صـورت تراریختـه در دنیا تولید می شـوند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ذرت و سـویای تراریختـه مجـوز واردات بـه 

کشـور دارنـد، تصریـح کـرد: مـا سـاالنه بـه 3 میلیـون و 400 هـزار تن 

کنجالـه دام نیـاز داریـم کـه تنها 200 هـزار تن تولید خودمان اسـت و 

بیـش از 3 میلیـون، وارداتـی اسـت.
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•   88 درصـد سـموم وارداتـی، صـرف مبارزه با کرم سـاقه خـوار برنج 

می شود

خوش خلق سـیما افـزود: 88 درصـد سـموم وارداتـی مـا بـرای مبـارزه 

بـا کـرم سـاقه خـوار برنـج مصـرف می شـود و کشـاورزان مجبورنـد بـا 

چندیـن بـار سمپاشـی نسـبت بـه از بیـن بـردن ایـن سـموم در برنـج 

مصـرف  بـه  نیـاز  تراریختـه  محصـوالت  کـه  حالـی  در  کننـد  اقـدام 

افـزود: در همیـن رابطـه پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی  نـدارد. وی  سـم 

کشـاورزی، موفـق بـه تولیـد دانـش فنـی تولیـد نانوسـیلکا از ضایعات 

برنـج یعنـی کلش و سـبوس شـده که یـک روش مقرون بـه صرفه برای 

تولیـد ایـن محصـول از دورریزهـای کشـاورزی اسـت.

• در واردات و تولید محصوالت تراریخته ذینفع نیستیم

از  اسـتقبال  ضمـن  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  رئیـس 

دغدغه هـای مطـرح شـده در حـوزه محصـوالت تراریختـه و مهندسـی 

ژنتیـک اظهـار داشـت: برخـالف برخـی اظهـارات مغرضانـه، قاطعانـه 

بایـد گفـت ما نه درخصـوص واردات و نه در خصوص تولید محصوالت 

تراریختـه ذینفـع نیسـتیم بلکـه منافـع حاصـل از مهندسـی ژنتیـک و 

بـه  کشـاورزی  زیسـت فناوری  حـوزه  تکنولوژی هـای  از  بهره منـدی 

برمی گـردد. کشـاورزان  و  دانش بنیـان  شـرکت های 

وی تصریـح کـرد: پژوهشـگاه آمادگـی خـود را بـرای پاسـخگویی بـه 

هرگونـه سـوال و ابهـام دربـاره واردات، تولیـد و مفیـد یـا مضـر بـودن 

محصـوالت تراریختـه و تحقیقـات مرتبـط بـا آن اعـالم می نمایـد. در 

عیـن حـال معتقدیـم بـرای تامیـن غـذا و امنیـت غذایـی نبایـد جلوی 

پیشـرفت فنـاوری گرفتـه شـود.

در  از سـوی محققـان کشـور  انجـام شـده  اقدامـات  برخـی  بـه  وی 

اشـاره  گذشـته  سـال های  طـی  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه 

کـرد و گفـت: اصـالح معکـوس در خیـار بـا هـدف تولیـد الین هـای 

والدینـی، تولیـد گلرنـگ ویرایش شـده ژنومـی بـا اولئیـک اسـید بـاال، 

نقـش ژنوتیپ هـا و دو رگه های امیدبخش خودناسـازگارو خودسـازگار 

بـادام بـه منظور انتخاب بهترین کشـت جهت افزایـش عملکرد باغات 

بـادام، تهیـه شناسـنامه مولکولـی و ارزیابـی ژنتیکـی گونه هـای ماهی 

بومـی و اقتصـادی ایـران بـا هدف تولیـد ماهیان مولـد و احیای ذخایر 

ژنتیکـی و تولیـدات آنزیمـی از شـتر بـرای هضـم علوفه توسـط دام از 

جملـه ایـن اقدامات اسـت.

خوش خلق سـیما افـزود: همچنیـن طـرح خودکفایـی غده بـذری عاری 

از ویـروس در سـیب زمینـی، طـرح تولیـد پایه هـای تجـاری پسـته و 

دانـش فنـی تکثیـر درون شیشـه ای پایـه پسـته هیبرید خارجـی، طرح 

تکثیـر انبـوه پایه هـای تجـاری سـیب مالینـگ، طـرح تولیـد نهادهـای 

ارقـام تجـاری خرمـا، دسـتیابی بـه دانـش فنی سالم سـازی موفـق برای 

تولیـد گیاهـان سـالم در ارقـام و پایه هـای سـیب و گالبـی و برنامـه 

جامـع کشـاورزی هالوفیتـی )سـالیکورنیا(، بخش دیگـری از پروژه های 

تجاری شـده و در حـال تجـاری پژوهشـگاه محسـوب می شـود.

 • فناوری های زیستی متعلق به کشور است نه افراد

دکتر سیدقاسم حسینی سالکده، معاون پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی نیز در این نشست با ارائه توضیحات مبسوط درباره ژن، ژنوم 

و مهندسی ژنتیک اظهار داشت: ما در پژوهشگاه تنها از ابعاد علمی و 

تحقیقاتی درباره مهندسی ژنتیک و محصوالت تراریخته صحبت می کنیم 
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و نباید مباحث و اظهارات سیاسی و اجتماعی مطرح شده در این زمینه 

را با نتایج تحقیقات و پژوهش های علمی درهم آمیخت.

وی افزود: بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا سال هاست که محصوالت 

تراریخته را مصرف می کنند و درآمدهای کالن نصیب شرکت های فعال 

علمی  نظر  از  این محصوالت  مضر بودن  اگر  و  می شود  این حوزه  در 

برای سالمت به اثبات رسیده بود، یقینا این کشورها نیز از مصرف آن 

خودداری می کردند.

وی با بیان اینکه فناوری های زیستی متعلق به کشور است نه افراد، 

گفت: با این وجود متاسفانه فناوری هراسی خصوصا درباره مهندسی 

ژنتیک و محصوالت تراریخته بسیار زیاد است؛ به گونه ای که موجب 

ممانعت برخی دانشجویان در انتخاب رشته مهندسی ژنتیک و یا حتی 

انصراف آنها از این رشته شده است و این امر، اصال اتفاق خوبی نیست.

نباتات  اصالح  و  گیاهان  اصالح  مختلف  روش های  تشریح  با  حسینی 

سنتی و انتقال ژن در گذر زمان، با اشاره به مراحل آزمایش تجاری سازی 

محصوالت تراریخته خاطرنشان کرد: علیرغم پیشرفت های صورت گرفته 

در حوزه مهندسی ژنتیک در کشور، ما مجوز رهاسازی محصوالت را 

نداریم این در حالی است که کشت محصوالت تراریخته در دنیا طی 

سال های گذشته با صفات نسل اول، دوم و سوم افزایش یافته است.

• تشریح میزان پذیرش محصوالت تراریخته

دکتر پژمان آزادی، قائم مقام فناوری پژوهشگاه نیز در این جلسه درباره 

در کشورهای  آن  اهمیت  و  دنیا  در  تراریخته  تجاری سازی محصوالت 

مطهره   دکتر  همچنین  کرد.  ارائه  مختصری  توضیحات  جهان  مختلف 

محسن پور، دبیر کمیته انتقال ژن نیز با ارائه مستندات بین المللی درباره 

پذیرش محصوالت تراریخته در دنیا به سواالت و دغدغه های مطرح شده 

توسط بازدیدکنندگان پاسخ داد.

در این جلسه، مدیران و کارشناسان حوزه تغذیه و مواد غذایی مرکز 

سایر  و  حسین)ع(  امام  دانشگاه  لجستیکی  پژوهش های  و  مطالعات 

مقامات حاضر، اظهار کردند: ما به مراکز تحقیقاتی مانند پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی و نتایج تحقیقاتی آنها اعتماد داریم لیکن سواالت 

و دغدغه هایی مانند تشکیک برخی افراد نسبت به محصوالت تراریخته 

و  محصوالت  این  به  نسبت  جهانی  نگاه  و  مطرح شده  مالحظات  و 

مهندسی ژنتیک مطرح است که توضیحات ارائه شده، بیانگر زحمات و 

تالش های انجام شده محققان کشور در این زمینه است و این اقدامات، 

قابل تقدیر است.

بازدیدکنندگان همچنین خواستار تداوم تعامالت با پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی و ارتباط بیشتر با مجموعه دانشی محققان و نیز آشنایی با امکانات 

و آزمایشگاه های پژوهشگاه به ویژه در حوزه محصوالت تراریخته شدند.

• بازدید از بخش های تحقیقاتی

در پایان مدیران و کارشناسان مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی 

دانشگاه امام حسین)ع( از آزمایشگاه ها و بخش های مختلف تحقیقاتی 

بیوتکنولوژی  ژنتیک،  پژوهشگاه شامل کشت بافت و سلول، مهندسی 

میکروبی، نانوتکنولوژی کشاورزی، فیزیولوژی مولکولی، زیست شناسی 

سامانه ها و نیز گلخانه محصوالت تراریخته، بازدید و روسای بخش های 

تحقیقاتی، اعضای هیات علمی و کارشناسان هر بخش، توضیحات الزم را 

به بازدیدکنندگان ارائه کردند.
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در نشست مشترک پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و دانشکده علوم 

و فناوری های زیستی دانشگاه شهید بهشتی، زمینه های همکاری های 

علمی و تحقیقاتی فیمابین بررسی شد.

خوش خلق سیما،  نیراعظم  دکتر  پژوهشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و هیاتی از معاونان و مدیران 

بخش های مختلف پژوهشگاه، عصر شنبه، 14 بهمن ماه 96، طی نشستی 

در دانشکده علوم و فناوری های زیستی دانشگاه شهید بهشتی با حضور 

رئیس، معاون پژوهشی و جمعی از اعضای هیأت علمی این دانشکده، 

زمینه های همکاری های مشترک علمی و تحقیقاتی را بررسی کردند.

• حل مشکالت کشاورزی با همکاری پژوهشگاه و دانشگاه

خوش خلق سیما، رئیس پژوهشگاه طی سخنانی در این نشست با اشاره 

به تحول جایگاه و نقش دانشگاه ها از محلی برای آموزش و تربیت نیروی 

انسانی به سمت دانشگاه کارآفرین، همکاری و ارتباط هر چه نزدیک تر 

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را راهبردی موثر در هم افزایی توانمندی ها 

و موفقیت بیشتر آنها در انجام ماموریت ها عنوان و ابراز امیدواری کرد 

زیستی  فناوری های  و  علوم  دانشکده  و  پژوهشگاه  مشترک  همکاری 

دانشگاه شهید بهشتی به حل مشکالت بخش کشاورزی کمک کند.

با  غذایی  امنیت  به  دستیابی  مسیر  در  امروز  کرد:  خاطرنشان  وی 

آلودگی  محیطی،  های  تنش  تولید،  هزینه های  زمینه  در  چالش  چهار 

محیط زیست و کمیت و کیفیت محصوالت مواجهیم که پژوهشگاه 

برنامه های  و  ماموریت ها  بیوتکنولوژی کشاورزی در هر چهار حوزه، 

مشخصی را تعریف کرده است.

 • دعوت به بازدید از پژوهشگاه

دکتر حسینی سالکده، معاون پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

نیز با تاکید بر این که هدف پژوهشگاه از همکاری با دانشگاه، ورود 

تفکرات جدید در چارچوب نیازهای بخش کشاورزی است، اظهار داشت: 

پژوهشگاه تقریبا در تمام حوزه های فناوری زیستی به جز پژوهش روی 

انسان کار می کند و البته رویکرد و جهت گیری تحقیقات پژوهشگاه، رفع 

چالش ها و پاسخ به نیازهای بخش کشاورزی است.

وی افزود: با توجه به گستره و تنوع باالی حوزه های فعالیت پژوهشگاه 

مختلف  بخش های  از  بازدیدی  دانشکده دعوت می کنیم  از همکاران 

و  در جریان طرح ها  نزدیک  از  تا  باشند  داشته  پژوهشگاه  تحقیقاتی 

اولویت های تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی قرار گیرند.

• لزوم حضور بخش خصوصی از ابتدای پروژه های تحقیقاتی

دکتر پژمان آزادی، قائم مقام فناوری پژوهشگاه نیز با بیان اینکه هدف 

پژوهشگاه، سوق دادن تحقیقات به سمت تجاری سازی و مشتری محوری 

است، اظهار داشت: بر این اساس، طبق برنامه ریزی انجام شده حضور بخش 

خصوصی از ابتدای پروژه های تحقیقاتی پژوهشگاه الزامی است تا در نهایت 

حاصل هر تحقیق در خدمت رفع نیاز از بخش کشاورزی کشور باشد.

• همکاری پژوهشگاه و دانشگاه در جهت اشتغال زایی دانش آموختگان

پژوهشگاه  مولکولی  فیزیولوژی  بخش  رئیس  ناخدا،  بابک  دکتر 

بیوتکنولوژی کشاورزی نیز در سخنانی با اشاره به جایگاه ویژه دانشگاه 

بهترین دانشگاه های کشور در زمینه  از  به عنوان یکی  شهید بهشتی 

تربیت نیروی انسانی توانمند اظهار داشت: ایراد بزرگی که به دانشگاه ها 

وارد است تمرکز زیاد بر بحث آموزش است؛ به طوری که در حال حاضر 

مثال در حوزه کشاورزی با حدود 150 هزار دانش آموخته بیکار مواجهیم 

به  دادن  مشاوره  حتی  یا  مزرعه  یک  اداره  توان  آنها  از  بسیاری  که 

کشاورزان را ندارند چون در دانشگاه صرفا آموزش دیده اند.

وی افزود: همکاری بین پژوهشگاه و دانشگاه کمک موثری به رفع کمبودها 

و نواقص آنهاست تا با هم افزایی ها در نهایت دانش آموختگانی داشته باشیم 

که بتوانند با تاسیس شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها اشتغال زایی کنند.

• لزوم تبادل اولویت ها و طرح ها در نشست های آتی

در ادامه این نشست، پس از طرح دیدگاه ها و نظرات تعدادی از اعضای 

پژوهشی  دانشگاه، دکتر سعیدی، معاون  پژوهشگران  هیات علمی و 

دانشکده علوم و فناوری های زیستی دانشگاه شهید بهشتی با تشکر 

از حضور رئیس پژوهشگاه و هیات همراه در دانشگاه و استقبال از 

ادامه نشست های بررسی زمینه های  دعوت پژوهشگاه برای بازدید و 

در  امیدوارم  داشت:  اظهار  تحقیقاتی  علمی  مشترک  همکاری های 

نشست بعدی که در پژوهشگاه برگزار می شود، اولویت ها و طرح های 

پیشنهادی مبادله شود تا در خصوص حوزه ها و موارد مطرح شده، به 

طور تخصصی بحث و تبادل نظر کنیم.

در پایان این بازدید، رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و هیات 

همراه از ساختمان جدید و آزمایشگاه های در حال احداث دانشکده 

علوم و فناوری های زیستی دانشگاه شهید بهشتی بازدید کردند.

بررسی زمینه های همکاری علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 
و دانشکده علوم و فناوری های زیستی دانشگاه شهید بهشتی
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محقـق دانشـگاه اوپسـاال سـوئد از اهلی سـازی خرگـوش اروپایـی بـا 

اسـتفاده از تکنیک Re-sequencing )توالی/ خوانش( از طریق بررسـی 

ژنتیـک ایـن حیـوان بـا همـکاری دانشـگاه پورتـو در پرتغال خبـر داد.

دکتـر نیمـا رفعتـی، محقـق و پژوهشـگر ایرانی دانشـگاه های سـوئد و 

پرتغال، سه شـنبه، 12 دی ماه 96 در سـخنرانی خود که در محل سـالن 

پژوهـش پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی با حضور جمـع کثیری از 

محققـان، اعضـای هیـات علمـی و دانشـجویان برگـزار شـد، در گفت و 

گـو بـا روابـط عمومـی پژوهشـگاه با اشـاره بـه تحقیقـات انجام شـده 

بـر روی خرگوش هـا اظهـار داشـت: در انجـام ایـن پژوهـش بـا عنـوان 

»بررسـی ژنتیـک اهلی سـازی خرگـوش اروپایـی بـا اسـتفاده از تکنیـک 

جدیـد خرگـوش اهلی و وحشـی را بـا یکدیگر قیاس کردیم تا مشـاهده 

کنیـم در چـه منطقـه ای از ژنـوم، تفـاوت ژنتیکـی نشـان می دهند.

وی بـا بیـان اینکـه بـرای انجـام ایـن تحقیـق، از 14 جمعیـت خرگـوش 

وحشـی و 6 جمعیـت خرگـوش اهلـی اسـتفاده کردیـم، گفـت: بـرای 

خرگوش هـای اهلـی که در شـبه جزیـره ایبریا )اسـپانیا و پرتغـال( قرار 

دارنـد و از تفاوت هـای ظاهـری متنوعـی برخوردارنـد، از روش هـای 

متفاوتـی اسـتفاده کردیـم و موفـق شـدیم مناطقـی از ژن هـای خـاص 

را پیـدا کنیـم کـه در دسـتگاه عصبـی مرکـزی )مغـز( بیـان می شـوند.

رفعتی افزود: اگر این ژن ها تخریب شوند و بیان نشوند، موجب تغییرات 

ظاهری مغز می شود. با توجه به اینکه مغز، مرکز اصلی سیستم عصبی 

است و عملکردهای گسترده ای به ویژه در رفتار موجودات دارد، این 

تفاوت رفتاری بین خرگوش اهلی و وحشی نیز مشاهده می شود.

از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  سوئد،  اوپساال  دانشگاه  جوان  محقق  این 

در  خاص  طور  به  ژن هایی  »چه  که  است  بوده  این  تحقیق  سواالت 

کرد:  تصریح  هستند؟«  تاثیرگذار  وحشی  و  اهلی  خرگوش های  رفتار 

برای پاسخ به این سوال، نواحی مختلف مغز را بررسی کردیم و هنوز 

محقق دانشگاه اوپساال سوئد ترشیح کرد:

ماجرای اهلی کردن خرگوش و تاثیرات آینده آن بر روی 
سیستم عصبی انسان
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در حال بررسی این موضوع هستیم تا بتوانیم بین ژن ها و تفاوت های 

رفتاری میان خرگوش های اهلی و وحشی ارتباط پیدا کنیم.

وی دربـاره انجـام تحقیقـات مشـابه بـر روی خرگوش هـای اهلـی و 

وحشـی در ایـران نیـز خاطرنشـان کرد: اطالعـات دقیقـی در این زمینه 

ندارم اما یادم هسـت چند سـال پیش پروژه ای در کشـور شـروع شـده 

بـود. البتـه نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه بسـیاری از خرگوش هایی 

کـه مـا در طبیعت می بینیم، خرگوش واقعی نیسـت و مشـابه خرگوش 

و نزدیـک بـه این حیوان اسـت.

رفعتی در پاسـخ به این سـوال که چرا از بین حیوانات مختلف، خرگوش 

بـرای انجـام ایـن پـروژه انتخـاب شـده، گفـت: انتخـاب خرگـوش بـه دو 

دلیـل بـوده اسـت: اول اینکـه زمان یا شـروع اهلی شـدن یـا اهلی کردن 

خرگـوش را می دانسـتیم و ایـن اتفاق در 1400 سـال پیش در صومعه ها 

و کلیسـاها اتفـاق افتـاده اسـت. دوم اینکـه خرگوش های وحشـی امروز 

شـباهت ژنتیکـی نزدیکـی بـا خرگوش هایـی دارند کـه برای اهلـی کردن 

اسـتفاده شـده اند. مـا از طریـق اطالعـات تاریخـی و پیشـینه موضـوع 

می دانیـم نواحـی ای کـه خرگـوش اهلـی سـکونت داشـته، کجـا بـوده و 

ایـن خرگوش هـا همچنـان در همـان ناحیـه زندگی مـی کنند.

پژوهشـگر دانشـگاه اوپسـاال سـوئد درخصـوص تاثیرات کاربـردی این 

پژوهـش در آینـده نیـز اظهـار داشـت: یکـی از مهم ترین تاثیـرات این 

تحقیـق، اسـتفاده از اطالعـات و نتایـج حاصـل از آن بـر روی انسـان 

اسـت چراکـه فوبیـا یـا ترس هـای انسـان بـه سیسـتم عصبی مرکـزی یا 

مغـز وی برمی گـردد بنابرایـن اطالعاتـی کـه بـر اثر ایـن تحقیق حاصل 

خواهـد شـد، بـه مـا کمک می کنـد در حیوانات این ژن هـا را پیدا کنیم 

و در آینـده بـا تعمیـم آن، از نتایـج کسـب شـده بـرای بررسـی آن بـر 

روی سیسـتم عصبـی انسـان اسـتفاده کنیم.

سخنرانی عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان 

» از 25 سال غفلت تا عزم جهانی در راستای مبارزه با تغییر اقلیم جهت 

بهبود سالمت: با تاکید بر نقش سوخت های زیستی«، یکشنبه، اول بهمن 

ماه 96 با حضور اعضای هیات علمی، محققان، دانشجویان و عالقه مندان 

در سالن آمفی تئاتر پژوهشگاه برگزار شد.

از  که جمعی  سخنرانی  این  در  پژوهشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 

اعضای هیات علمی، محققان و دانشجویان از پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

 - فنی  تحقیقات  موسسه  دامی،  علوم  تحقیقات  موسسه  کشاورزی، 

مهندسی، موسسه  اصالح و تهیه نهال و بذر، رئیس هیات مدیره شرکت 

بوتان و برخی دیگر از عالقه مندان حضور داشتند، دکتر میثم طباطبائی 

عضو هیات علمی پژوهشگاه با ارائه گزارش سال 2017 کمیسیون تغییر 

اقلیم و سالمت Lancet، مهم ترین چالش قرن بیست و یکم را کمبود 

مواد غذایی و سوءتعذیه عنوان کرد و اظهار داشت: هر درجه افزایش 

دمای جهانی در نتیجه تغییر اقلیم می تواند منجر به 6 درصد کاهش 

تولید گندم و 10 درصد کاهش تولید برنج شود.

رئیس انجمن علمی سوخت های زیستی ایران با بیان اینکه تغییر اقلیم 

و پیامدهای آن تاثیرات ژرفی بر ابعاد مختلف زندگی بشری 

گزارش  نتایج  گفت:  است،  گذاشته  سالمت  جمله  از 

المللی  بین  مجله  در  زمینه  این  در  بین المللی 

 31 در   48 تاثیر  ضریب  با   The Lancet

اکتبر 2017 نشان می دهد در 15 سال 

گذشته 125 میلیون نفر به تعداد 

افراد متاثر از پیامد گرمایش 

جهانی افزوده شده اند. 

طباطبائی با اشاره 

مهاجرت  آمار  به 

در دهه های آینده بر اثر 

تغییرات اقلیمی تصریح کرد: 

در 90 سال آینده به دلیل افزایش 

سطح آب دریاها در نتیجه ذوب یخ های 

از جمعیت  نفر  میلیارد  یک  از  بیش  قطبی، 

جهان مجبور به مهاجرت خواهند شد.

ارائه سخرنانی علمی دکرت طباطبایی:

مهم ترین چالش قرن بیست و یکم، کمبود مواد غذایی و سوءتغذیه است
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عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ادامه داد: میزان 

ذرات معلق کوچک تر از 2.5 میکرون در 87 درصد شهرهای جهان از 

این  که  است  باالتر   )WHO( جهانی  بهداشت  سازمان  استانداردهای 

میزان به مراتب از آمار قبلی نیز بیشتر است.

بروز  میزان   ،Lancet سالمت  و  اقلیم  تغییر  کمیسیون  عضو  گفته  به 

حوادث متاثر از تغییرات آب و هوایی در 15 سال گذشته، 46 درصد 

افزایش داشته است که این امر منجر به خسارت های اقتصادی به میزان 

129 میلیارد دالر شده و متاسفانه 99 درصد این خسارت ها به کشورهای 

با درآمد پایین، تحمیل شده است.

وی با بیان اینکه به خاطر پدیده گرمایش جهانی، طی 15 سال گذشته 

یافته،  در بخش کشاورزی، بهره وری کار به میزان 5.3 درصد کاهش 

جوامع  در  اشتغال  و  زندگی  شرایط  می تواند  امر  این  کرد:  تصریح 

روستایی را به مخاطره اندازد.

طباطبائی با تاکید بر اینکه تامین روزافزون انرژی از منابع فسیلی یکی از 

مهم ترین عواملی است که در گرم شدن کره زمین نقش بسزایی داشته، 

گفت: انتشارات ناشی از این استفاده گسترده، جهان را به نقطه غیرقابل 

برگشت نزدیک کرده است؛ تا حدی که چنانچه اقدام عاجل صورت نگیرد، 

تغییر اقلیم و گرمایش جهانی می تواند تمام دستاوردهای بشریت در 

حوزه سالمت را که در طی نیم قرن گذشته، حاصل شده، نقش بر آب کند.

وی همچنین درباره راهکارهای تامین سالمت نسل های آینده خاطرنشان 

کرد: گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند سوخت های زیستی 

)بیواتانول، بیودیزل و...( یکی از راهکارهای حیاتی است که باید این 

حرکت همه جانبه با هدف تامین سالمت نسل فعلی و تضمین سالمت 

نسل های آتی با جدیت مدنظر قرار گیرد.



ABRII Institute  |  32

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی   اسفندماه 1396

سخنرانی عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

مقاله  ارائه  و  سفر  گزارش  عنوان  با  کشاورزی 

و  ژن  »انتقال  بین المللی  کنفرانس  در 

و  ژنتیک  مهندسی  بیوتکنولوژی، 

 15 یکشنبه  ژنومی«،  ویرایش 

بهمن ماه با حضور جمعی 

از اعضای هیات علمی 

دانشجویان  و 

سالن  در 

آمفی تئاتر 

برگزار  پژوهشگاه 

شد.

عمومی  روابط  گزارش  به 

آزادی،  پژمان  دکتر  پژوهشگاه، 

این  در  پژوهشگاه  فناوری  مقام  قائم 

علمی  سفر  نتایج  تشریح  با  سخنرانی 

کنفرانس  این  داشت:  اظهار  خود 

در دو بخش انتقال ژن گیاهی 

نیز  و  بیوتکنولوژی  و 

 13 تا   8 ژنومی،  ویرایش 

تیرماه 96 )29 ژوئن تا 4 جوالی 

2017( در وین پایتخت اتریش برگزار 

شد که چهارمین کنفرانس در حوزه انتقال 

ژن و بیوتکنولوژی و نخستین کنفرانس در حوزه 

ویرایش ژنومی محسوب می شود.

در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  علمی  هیات  عضو 

گفت  وگو با روابط عمومی پژوهشگاه با بیان اینکه در این کنفرانس 

سخنرانان کلیدی از کشورهای مختلف حضور داشتند، گفت: در کنفرانس 

وین، محققان هم در حوزه های کاربردی و روز دنیا و هم در حوزه های 

مقدماتی، نتایج تحقیقات خود را ارائه کردند که از جمله آنها می توان به 

پروفسور گلوین از دانشگاه پرودو آمریکا و دکتر یوری گلبا، رئیس شرکت 

NOMAD در آلمان اشاره کرد. همچنین محققانی از کشورهای آلمان، 

آمریکا، چین، بلژیک، ژاپن، هلند، کانادا، روسیه، اتریش، اسپانیا، ایتالیا و... در 

این کنفرانس به ارائه دستاوردهای تحقیقاتی خود پرداختند.

وی درباره مباحث ارائه شده در کنفرانس وین خاطرنشان کرد: سیستم 

به  ژن  انتقال  روش های  می گیرد،  صورت  ژن  انتقال  آن  با  که  باکتری 

گیاهان مهم، تکنولوژی های تولید گیاهان Marker Free، تکنولوژی های 

جدید که گیاه به عنوان کارخانه تولید متابولیت و تولید دارو محسوب 

می شود، برخی از مباحث مطرح شده بود. همچنین در حوزه ویرایش 

ژنومی، موضوعاتی مانند آینده مبحث ویرایش ژنومی، سیستم هایی که 

ژنتیک  مهندسی  آن،  کاربردهای  می شود،  استفاده  ژنومی  ویرایش  در 

با استفاده از ویرایش ژنومی در گیاهان مهم زراعی و باغی و آخرین 

دستاوردهایی که کشورهای مختلف در این حوزه داشتند، ارائه شد.

آزادی با اشاره به مقاله ارائه شده خود در کنفرانس وین اظهار داشت: 

بررسی خاموشی ژن DMC1 در خیار، مقاله ارائه شده اینجانب در این 

کنفرانس بود که بر این اساس موفق شدیم گیاهی به دست آوریم که 

باشد و مواد  بازترکیب )recombination( در کروموزوم خود نداشته 

اولیه ای فراهم شد که با اصالح معکوس بتوانیم به هیبریدهای تجاری 

موردنظر دست پیدا کنیم.

• سه دستاورد کنفرانس وین

وی با اشاره به دستاوردهای این کنفرانس برای محققان ایرانی تصریح 

کرد: یکی از دستاوردهای این کنفرانس، زمینه های نو و ایده های جدیدی 

بود که در ایران، چندان روی آن کار نمی شود در حالی که بهره گیری از 

دانش های روز دنیا توسط شرکت های تجاری بسیار حایز اهمیت است. 

تایوان و کره جنوبی،  این حوزه، آلمان، آمریکا، هلند، ژاپن، چین،  در 

اقدامات خوبی را در عرصه تجاری سازی انجام داده اند.

با  تعامالت  را  کنفرانس  این  در  از حضور  وی دومین دستاورد حاصل 

محققان و قول همکاری مشترک بین محققان ایرانی و خارجی عنوان 

کرد و گفت: در زمینه برگزاری کارگاه آموزشی، انشاالله یکی از محققان 

بین المللی، در سال آینده درباره ویرایش ژنومی در داخل کشور سخنرانی 

خواهد داشت.

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، سومین دستاورد 

و  انتقال ژن  بین املللی  کنفرانس  در  آزادی  دکرت  علمی  سخرنانی  ارائه 
بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک و ویرایش ژنومی
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ارائه دهنده خدمات در کنفرانس  این کنفرانس را حضور شرکت های 

وین برشمرد و اظهار داشت: این شرکت ها در ساخت سازه ها و برگزاری 

ورک شاپ ها در آینده در داخل کشور، بسیار حایز اهمیت هستند.

• جهش در حوزه مهندسی ژنتیک با استفاده از ویرایش ژنومی

قائم مقام فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در پاسخ به این سوال 

که آیا حساسیت های مطرح در زمینه مهندسی ژنتیک نیز در این کنفرانس 

بین المللی موردتوجه قرار گرفت یا خیر، تصریح کرد: یکی از مباحث مطرح 

شده، قوانین و مقررات و آزاد شدن رقم در محصوالت مهندسی ژنتیک و رفع 

موانع در این زمینه بود. این موضوع البته در کشورهای متعددی از جمله 

آمریکا و کانادا حل شده اما در اروپا همچنان مطرح است. همه اینها در 

حالی است که در حال حاضر کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، هند، آرژانتین 

و برزیل، درآمدهای کالن با استفاده از تکنولوژی های مربوط به مهندسی 

ژنتیک کسب می کنند اما در اروپا برخی از جنبه های تجاری آن دیده نشده 

و مالحظاتی وجود دارد که با تکنیک های جدیدتر امروزی، محققان اروپایی 

مطالعات خود را افزایش داده اند و امیدوار هستند که این مالحظات، مرتفع 

شود و بتوانند ارقام خود را تجاری نمایند.

را  ژنتیک، جهش هایی  مهندسی  در حوزه  حال حاضر،  در  افزود:  آزادی 

می بینیم از جمله اینکه با استفاده از ویرایش ژنومی، دانشگاه ها و شرکت 

های مختلف در حال فعالیت و به دنبال رفع دغدغه های موجود در این 

حوزه و تجاری سازی ارقام هستند. بنابراین ما نیز نباید از این قافله عقب 

بمانیم و باید به طور وسیع با فعالیت در زمینه مهندسی ژنتیک و ویرایش 

ژنومی، محصول آماده کنیم و همانند سایر کشورهایی که هم درآمد کسب 

می کنند، و هم کشاورزان و هم دولت از این طریق منتفع می شوند، و هم 

مراکز تحقیقاتی، نتایج تحقیقات خود را مشاهده می کنند، ما نیز در این 

مسیر حرکت کنیم و محصوالت خود را تجاری نماییم.

• خوش بینی برای آینده مهندسی ژنتیک در ایران

عضو هیات علمی پژوهشگاه درباره آینده تحقیقات در حوزه مهندسی 

در  گفت:  و  کرد  خوش بینی  ابراز  ایران  در  ژنومی  ویرایش  و  ژنتیک 

حال حاضر پیگیری های خوبی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان 

تحقیقات و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی صورت می گیرد و وزارت 

بهداشت نیز در این زمینه همراهی می کند و همین امر، خوش بینی برای 

آینده مهندسی ژنتیک در ایران را افزایش می دهد.

وی اظهار امیدواری کرد که ما نیز متمرکزتر و در سطح وسیع تر، مسیر 

علمی را طی کنیم چراکه مطالعات اولیه مهندسی ژنتیک مقداری زمان 

بر است و باید با استانداردهای جهانی جلو برویم نه اینکه تالش کنیم 

مسیری که دنیا با گذشت زمان پیموده، یک شبه بپیماییم.

ابتدا چه در زمینه کشت بافت و چه در زمینه  وی ادامه داد: ما باید 

ژن های  روی  سپس  و  باشیم  داشته  را  سیستم  بهینه سازی  ژن،  انتقال 

هدف، تحقیقات مان را گسترش دهیم. بنابراین باید درک کنیم مهندسی 

ژنتیک یک تکنولوژی خوب، مهم و پیشرفته است. همچنین ما باید زمان 

مناسب را در اختیار محققان بگذاریم تا محصول مناسب را به دست 

آوریم در غیر این صورت به پیشرفت الزم دست پیدا نخواهیم کرد.

گفتنی است کنفرانس انتقال ژن و بیوتکنولوژی، با عنوان متفاوت تر و 

عام تر در قالب اصالح مولکولی در سال 2018 در وین برگزار خواهد شد.

بیوتکنولوژی کشاورزی و شرکت  پژوهشگاه  بین  تفاهم نامه همکاری 

لندگرین در حوزه های مختلف پژوهشی و فناوری مرتبط با بیوتکنولوژی 

کشاورزی، 15 اسفندماه 96 در محل پژوهشگاه امضا شد.

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  فناوری  مقام  قائم  آزادی،  پژمان  دکتر 

کشاورزی در گفت وگو با روابط عمومی پژوهشگاه درخصوص حضور 

این  با  تفاهم نامه  امضای  و  پژوهشگاه  در  لندگرین  مسئوالن شرکت 

با  جلسه ای   96 اسفندماه   15 سه شنبه،  عصر  داشت:  اظهار  شرکت 

حوزه های  در  و  است  مستقر  تایوان  در  که  لندگرین  شرکت  حضور 

کشاورزی و نانوتکنولوژی فعالیت می کند، در پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی برگزار و درخصوص حوزه های مختلف همکاری گفت وگو و 

با توجه به مذاکرات قبلی با این شرکت، تفاهم نامه همکاری امضا شد.

وی گفت: طبق این تفاهم نامه، بعد از امضای قرارداد نهایی درباره 

هر یک از بندهای آن، پژوهشگاه در حوزه های مختلف پژوهشی و 

فناوری با این شرکت همکاری خواهد داشت.

قائم مقام فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد: طبق 

این تفاهم نامه، مقرر شد تا حداکثر شش ماه آینده، حداقل درخصوص 

یک موضوع فناورانه به تفاهم برسیم و قرارداد را امضا و عمال پروژه 

را آغاز نماییم.

آزادی افزود: مدل بر این اساس است که اقدامات پژوهشی بر روی 

موضوع موردتوافق با بودجه بخش خصوصی صورت  می گیرد و دانش 

به  شرکت  این  از   )Royalty( رویالتی  پرداخت  با  شده  حاصل  فنی 

پژوهشگاه، به تدریج به بخش خصوصی منتقل می شود.

امضای تفاهم نامه همکاری بین رشکت لندگرین و پژوهشگاه 
بیوتکنولوژی کشاورزی
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روز سه شنبه هشتم اسفندماه، با حضور پژوهشگران و اعضای هیات 

با موضوع  علمی  جانوری، سخنرانی  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  علمی 

بهلولی  مهندس  خانم  سوی  از  ریزازدیادی  سیستم  در  هزینه  "آنالیز 

زنجانی در محل سالن  آمفی تئاتر پژوهشکده انجام شد. چکیده ای از 

این سخنرانی در زیر آمده است: 

ریزازدیادی، بخش تجاری شده کشت بافت است و اینک صدها آزمایشگاه 

فناوری  این  هستند.  کار  سرگرم  جهان  سراسر  در  تجاری  ریزازدیادی 

بسیار سودمند، در مقایسه با روش های تکثیر سنتی، پر هزینه است. 

از این رو، برای کارآمدی این روش در تولید فراورده های کشاورزی و 

جنگلداری، نیاز است با مدیریت مالی هوشمندانه، هزینه های تولید را 

کاهش داد و با افزایش سود نهایی، از این روش که مزیت سرعت تکثیر 

باال را در سنجش با روش های متداول دارد، بهره برداری کرد.

هدف از آنالیز هزینه، بررسی ارزش هزینه کرد برای آن پروژه است که 

در فاز مطالعاتی سرمایه گذاری انجام می شود.

سیستم  که هدف های  آن هستیم  دنبال  به  سیستم ها  مهندسی  در   

محدودیت ها  به  توجه  با  و  هزینه ای  اثربخشی  حالت  بهترین  در 

محقق شود. پس با مهندسی سیستم ریزازدیادی، به آنالیز هزینه ای آن 

می پردازیم. در مهندسی سیستم ریزازدیادی، نخست، پارامترهای موثر 

بر هزینه در مراحل گوناگون کار  که بر پایه برنامه و پروتکلی تدوین 

شده است استخراج شده، سپس پارامترها کمی می شوند و با بهره گیری 

از مدل های ریاضی، آنالیز می گردند. 

در این سخنرانی آنالیز هزینه ای، با مثالی از پروژه ریزازدیادی زیتون 

که در پژوهشگاه انجام شده است، توضیح داده شد. نتیجه این آنالیز، 

سودآوری مناسب تولید نهال های زیتون با روش ریزازدیادی را تایید 

از انجام  با بکارگیری این چنین الگوهایی، پیش  با این امید که  کرد. 

پروژه های تجاری، سودآوری اقتصادی آن ها بررسی شود.

جنس فیتوفترا که در گروه اوومیست ها طبقه بندی می شود، بیش از 

120 گونه دارد. بسیاری از گونه های این جنس به عنوان بیمارگرگیاهی 

معرفی شده اند. فیتوفترا درشلری )Phytophthora drechsleri( یکی 

از مهم ترین عوامل مرگ گیاهچه، پوسیدگی ریشه، طوقه، ساقه و حتی 

میوه خیار در گلخانه است. 

در حال حاضر پوشش بذر و یا اسپری کل بوته با سموم سیستمیک مانند 

ریدومیل )Ridomil®( دو راهکار متداول برای کنترل و مدیریت این عامل 

است. مقاومت این شبه قارچ به سموم متداول، به واسطه مصرف بیش 

از حد مجاز و پی در پی و همچنین حساسیت نسبی ارقام مورداستفاده، 

موجب نگرانی گلخانه داران ایرانی شده است. اگرچه انواع سموم زیستی 

 )®Mycostop( و مایکوستاپ )®Actinovate( مانند اکتینوویت )بیولوژیک(

برای کنترل عوامل بیمارگر قارچی و اوومیستی در بازارهای جهانی موجود 

است اما در ایران تعداد این گونه محصوالت بسیار محدود بوده و معموال 

توسط گلخانه داران استفاده نمی شود. 

بنابر ضرورت کاهش مصرف سموم شیمیایی و تولید سموم زیستی مبتنی 

بر دانش بومی، در جریان پروژه های مصوب پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی از میان 717 جدایه استرپتومایسس به دست آمده از رایزوسفر 

 P. خیار دو باکتری که در شرایط آزمایشگاه بیش از 70 درصد از رشد

drechsleri ممانعت می کردند، انتخاب شدند. 

در بررسی های گلخانه ای، استفاده از استرین S. rimosus 201 C موجب 

افزایش رشد گیاه به مقدار 21 درصد و کاهش 80 درصدی مرگ گیاهچه 

فیتوفترایی شد. مطالعه الگوی تولید ترکیبات فنلی و آنزیم های دفاعی 

  )ISR(گیاه نقش این باکتری ها را در تحریک مقاومت القایی سیستمیک

گیاه نشان داد. در این رابطه، فرموالسیون استرین C 201 برای استفاده 

در گلخانه های تجاری شهرستان جیرفت )سطح پایلوت( در حال انجام 

یا شبه قارچ ها توسط  است. تولید ترکیبات ضدقارچی، کنترل قارچ و 

دومین استرین شناسایی شده با نام S. monomycini 801 C برای اولین 

بار در این پژوهش، گزارش شده است. نتایج این پژوهش سال 2017، در 

جلد 6 شماره 62 مجله BioControl منتشر شد.

Sadeghi, A., Koobaz, P., Azimi, H., Karimi, E., Akbari, A.R. 2017. 
Plant growth promotion and suppression of Phytophthora drechsleri 
damping-off in cucumber by cellulase-producing Streptomyces. 
BioControl, 819-805 :62.

ارائه سخرنانی علمی خانم مهندس بهلولی زنجانی درباره آنالیز 
هزینه در سیستم ریزازدیادی

گام های مثبت برای کاهش مرصف سموم شیمیایی در کشت خیار گلخانه ای
اکرم صادقی 
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 محققان گزارش کرده اند که پیش ماده یک داروی شیمی درمانی را برای 

درمان سرطان با استفاده از فناوری گیاهان تراریخته تولید کرده اند. این 

ماده که به طور طبیعی از یک گیاه هیمالیایی کمیاب 

می شود،  برداشت  انقراض  خطر  معرض  در  و 

تراریخته  گیاهان  در  فراوانی  به  میتواند 

تولید و عرضه شود و امکان اصالح و 

ایجاد ترکیبات جدید، سالم تر و 

موثرتر را در درمان سرطان 

و  داروسازان  برای 

شیمی دان ها 

سادگی  به 

فراهم نماید. 

بشر همواره در طول 

تاریخ از گیاهان به عنوان 

دارو استفاده کرده است. حتی 

داروسازان نوین نیز نیمی از داروهای 

این  می گیرند.  گیاهان  از  را  خود  جدید 

مسئله، زمانی با مشکل مواجه می شود که با 

انقراض  خطر  معرض  در  و  آهسته  رشد  با  گیاهی 

مانند گیاه mayapple هیمالیایی )Podophyllum hexandrum( روبرو 

باشیم. این گیاه کوتاه و علفی، منبع اصلی podophyllotoxin است که 

پیش ساز داروی ضد سرطان Etoposide است. این دارو از سال 1983 در 

درمان چندین نوع سرطان از انواع سرطان خون تا ریه به کار رفته است. 

از آنجا که رشد این گیاه بسیار کند است، فقط مقدار ناچیزی از این 

برابر  از خود در  برای دفاع  را  این ماده  گیاه  تولید می کند.  را  ترکیب 

خورده شدن، طی یک فرآیند گام به گام می سازد. این ترکیب همیشه در 

گیاه تولید نمی شود و ساخته شدن آن نتیجه ای از زخم شدن برگ است. 

با توجه به این که مسیر بیوسنتزی این ترکیب و ژن های درگیر در آن 

به طور کامل شناخته نشده بود، محققان با ردیابی بیان ژن ها در برگ 

گیاه زخم شده و مقایسه آن با گیاه سالم، مجموعه ای از ژن ها را انتخاب 

کردند و ترکیب های مختلفی از این مجموعه ژنی را به گیاه بنتامیانا 

انتقال دادند و در نهایت موفق شدند تا با یکی از این ترکیب های ژنی، 

این پیش ساز دارویی ضد سرطان را در گیاه تولید نمایند. 

گیاهان تراریخته حاصل می توانند منبعی پایدار و فراوان برای شرکت های 

داروسازی با هدف تولید داروهای ضدسرطان فراهم نمایند. این تحقیق، 

از یک سو توانمندی فناوری تراریخته و مهندسی ژنتیک را برای تولید 

ترکیبات طبیعی نشان می دهد و زمینه ای را برای تحقیقات بیشتر و تهیه 

داروهای مشابه با افزایش کیفیت، اثر بخشی بهتر دارو و ارزان تر کردن 

آن فراهم می سازد و از سوی دیگر زمینه ساز حفاظت از گونه های در 

حال انقراض و کمک به حفظ تنوع طبیعی و سرانجام، حفظ محیط 

زیست است.  

منبع:
Lau W, Sattely ES. Six enzymes from mayapple that complete 
the biosynthetic pathway to the etoposide aglycone. Science. 
2015 Sep 11;349)6253(:1224-8.
O'connor SE. Fighting cancer while saving the mayapple. 
Science. 2015 Sep 11;349)6253(:1167-8.

با گیاهان تراریخته، به جنگ رسطان برویم
کتایون زمانی
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كرده اند.  را رهبري  تكامل  روند  ميليون ها سال  پروموتر ها در طي   

متناسب  جهش هاي  ادغام  مسئول  اصلي  موتور  آنها  مي رسد  به نظر 

با شرايط محيطي هستند. پروموترها، نواحي مهمي براي تنظيم ژني 

در ژنوم هاي پيچيده بوده و در باالدست سایت راه اندازی رونویسی 

)TSS( واقع شده اند. یک ناحیه پروموتر معمولی از هسته پروموتر 

و دامنه های نظارتی تشکیل شده است. پروموترهاي ژني از الگوهاي 

خاصي پيروي مي كنند كه بر اين اساس، آنها را می توان به 10 کالس 

خوشه ای  تراکم  و  ظاهري  شکل  در  آشكاري  تفاوت  که  کرد  تقسیم 

دارند. نام هر کالس پروموتر توسط محتویات نوکلئوتیدی متوسط و 

مقادیرIC Kappa انتخاب شده است:

• طبقه بندی گروه های مختلف پروموتری به همراه توالی معرف آن

1- پروموتر بر پایه توالیAT : معرف این نوع پروموترها نواحی غنی 

از نوکلئوتیدهای )A + T(٪ و مقادير Kappa IC است. نوکلئوتیدهای 

در  است،  غالب  الگوی  عنوان  به  توالی  این  در سمت چپ   T و   A

حالی که در سمت راست به طور قابل مالحظه ای میزان 

اين نوکلئوتیدها کمتر است. فعاليت این نوع پروموتر 

و  مالنوگاستر  دروسوفیال  ژن های  تنظیم  در  بیشتر 

ارابیدوپسیس تالیانا و کمتر در ژن های انسانی است.

2- پروموتر بر پایه توالی CG :  معرف این نوع پروموترها 

مقادیر  و   G ، C نوکلئوتیدهای  از  غنی  نواحی  وجود 

 G است. در حالی که نوکلئوتیدهای Kappa IC باالي

الگوی غالب  به عنوان  توالی  این  و C در سمت چپ 

است، در سمت راست به طور قابل مالحظه ای میزان 

از  نوع  این  شکل  است.  کمتر   C و   G نوکلئوتیدهای 

پلي  كوتاه  از هموپليمر  متفاوتي  پروموترها، طول هاي 

در  بیشتر  پروموترها  نوع  این  الگوی  است.   dC:dG

انسان دیده شده است.

پروموترهایی  مشخصه   :  ATCG تراکم  با  پروموتر   -3

مرتب  مرکزی  خوشه های  محوریت  با  که  هستند 

شکل  دایره ای  الگوی  شکل گیری  به  منجر  که  شده اند 

می شود. قسمت وسط و پایین دایره، شامل 25 درصد 

نوکلئوتیدهای A, T, C و G و قسمت باالی آن شامل 

نوع  این  است.   G و   A, T, C از  هموپلیمری  و  متفاوت  طول های 

پروموتر بیشتر در تنظیم ژن های ارابیدوپسیس تالیانا فعال است.

بین  تعادلی  پروموتر،  نوع  این  در  متعادل:   ATCG با  پروموتر   -4

نوکلئوتیدها دیده می شود. به عبارتي میزان G+C با A+T در هردو 

طرف سمت راست و چپ توالی پروموتر یکسان بوده و حالت تعادل 

برقرار است. این نوع الگوی پروموتری نشان می دهد برخی پروموترها 

برای برخی عملکردها در درون گونه ها استفاده می شود؛ به عبارتی 

می توان گفت عملکرد اختصاصی در درون برخی گونه ها دارند. این 

نوع پروموترها از ويژگي هاي ژن های انسانی و ذرت هستند.

پراکنش  نظر  از  پروموتر  نوع  این  در  ميانه:   ATCG با  پروموتر   -5

نوکلئوتیدها تعادل دیده می شود. به عبارتي میزان G+C با A+T در 

هردو طرف سمت راست و چپ توالی پروموتر یکسان است و با مقادیر 

باالتر از متوسط Kappa IC مشخص می شود و شبیه گروه قبلی با دو 

برابر چرخش تقارنی بیشتر است با این تفاوت که همو پلیمرهای کوتاه 

بررسی۱0 کالس عمومی از پروموترهای ژنی فعال در ژنوم یوکاریوت ها
حسین محمدزاده جاللی
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پلی A ، پلی T، پلی C و پلی G را که پشت سر هم مرتب شدند، شامل 

می شوند. این الگوها بسیار نادر بوده و تقریبا به طور برابر در هر چهار 

گونه )انسان ، ذرت، ارابیدسیس و دروزوفیال( توزیع شده اند.

6- پروموتر با ATCG کمتر: این گروه از پروموترها توسط یک انتقال 

ناگهانی بین دو سطح آستانه C+G مشخص می شوند. مشابه به پروموتر 

ATCG متعادل است و از لحاظ الگوی توزیع سمت راست و سمت 

چپ در تعادل است، با این حال، برخی از توالی های اطراف منطقه 

مرکزی وجود نداشته و یا دانسیته پایین تری دارد. این نوع پروموترها به 

طور معنی داری نادر )10-16 درصد در درون گونه( و شاخص ژن های 

انسان بوده اما در دروسوفیال و ارابیدوپسیس وجود ندارند.

 AT کمتر: شاخصه این نوع از پروموترها، دارا بودن AT 7- پروموتر با

کمتر و نواحی کوتاه غنی از CG است. اگر چه هر دو طرف پروموتر 

یک الگوی تقارن چرخشی دوطرفه نسبی نشان می دهد، با این حال 

درون خوشه، سمت چپ الگوی پروموتری چگالی پایین تری نسبت به 

زیادی  تعداد  توسط  پروموترها  این  نشان می دهد.  آن  راست  سمت 

توالی های  از  کمی  تعداد  و  پلیCهای  و   G پلی  کوتاه  ازتوالی های 

این  می شوند.  پروموتر مشخص  توالی  درون   T پلی  و   A پلی کوتاه 

تیپ از پروموترها نیز نادر هستند و در هر چهار گروه )انسان ، ذرت، 

ارابیدسیس و دروزوفیال( دیده می شوند، ولی در انسان، کمی بیشتر از 

سه گروه قبلی دیده شده است.

8- پروموتر با CG کمتر: شاخصه بارز این نوع از پروموترها، توالی های 

کوتاه و غنی از نوکلئوتیدهای AT است و به طور معمول در ذرت و 

الگوی توزیع نوکلئوتیدهای AT یکسان  ارابیدوپسیس دیده می شود. 

هستند، با این حال درون پروموتر فراوانی AT در سمت راست نسبت به 

سمت چپ کمتر دیده می شود. عالوه بر این، مشخصه دیگر این گروه، 

 ATو گروه های کوتاه پلی GC عدم تعادل بین گروه های کوتاه پلی

است. به عبارت دیگر، مکمل پروموتر AT کمتر است و توسط تعداد 

زیادی از توالی های کوتاه پلی A و پلیT و تعداد کمی از توالی های 

کوتاه پلی C و پلی G درون توالی پروموتر گزارش می شود. در مقایسه 

با پروموتر AT-کمتر، ترجیح کلی برای پذیرش پروموترهای CG-کمتر 

بین گونه ها بسیار باال است. با این حال، در انسان، تعداد پروموترهای 

AT-کمتر کمی بیش از تعداد پروموترهای CG -کمتر است.

تکراری  توالی های  با  پروموترها  نوع  این   :AT خوشه  با  پروموتر   -9

طوالنی با محتوای باالی A و T نوکلئوتید مشخص مي شوند. این الگو 

با یک بخش مرکزی و یک ناحیه دراز سمت چپ که غلظت AT در آن 

ناحیه کمتر است، شناخته مي شود. شکل این نوع پروموتر را می توان 

یا  و   T پلی  ،  A پلی تکراری طویل  توالی های  الگویی  توزیع  توسط 

توالی های تکراری کوتاه پلی A ، پلی T نشان داد. این نوع از پروموتر 

در ارابیدوپسیس رایج است.

10- پروموتر باخوشه GC: در مقایسه با ساختار پروموتر خوشه AT، این 

پروموتر توسط توالی های تکراری طوالنی با محتوای باالی نوکلئوتیدهای 

C یا G مشخص مي شود. الگوی این نوع از پروموترها یک بخش مرکزی 

و یک ناحیه دراز در سمت راست که غلظت GC در آن ناحیه کمتر 

است، نشان مي دهد. این الگوها حاوی هموپلیمرهای طویل پلی G و 

پلی C و یا توالی های تکراری کوتاه پلی G و پلی C هستند. میزان وقوع 

این نوع پروموترهای خوشه AT و خوشه GC در موجودات به  صورت 

متعادل است اما ممکن است بسته به گونه این گفته تایید نشود و از 

حالت تعادل خارج شود و استفاده از نوع خاصی برای گونه مناسب 

باشد.  این نوع از پروموترها بیشتر در ذرت و انسان رایج است.

کارکنان  ویژه  اداری«  مکاتبات  و  نگارش  »آیین  آموزشی  کارگاه 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، روزهای سه شنبه و چهارشنبه، 12 

و 13 دی ماه 96 به مدت دو روز، از ساعت 9 تا 15 در محل سالن 

آمفی تئاتر پژوهشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، در این کارگاه آموزشی که توسط 

دکتر جمشید اسعدی، از مدرسان باسابقه و از مدیران اسبق سازمان 

مدیران  کارشناسان،  از  کثیری  جمع  شد،  برگزار  کشور  فنی حرفه ای 

و دانشجویان پژوهشگاه حضور داشتند و به طور تئوری و عملی با 

مباحث مرتبط با آیین نگارش و مکاتبات اداری در سازمان ها آشنا شدند.

عناصر  و  موثر  ارتباط  مفهوم  تشریح  با  آموزشی،  دوره  این  مدرس 

ارتباطی، نوشتن را یکی از مهم ترین مهارت های ارتباطی خصوصا برای 

از  درستی  فهم  اینکه  برای  گفت:  و  کرد  توصیف  سازمان ها  کارکنان 

کارگاه آموزشی »آیین نگارش و مکاتبات اداری« در پژوهشگاه بیوتکنولوژی 
کشاورزی برگزار شد



ABRII Institute  |  38

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی   اسفندماه 1396

کارمند بخواهیم، مطالب باید فهیم بیان شود و همگی ما باید شیوه 

صحیح انتقال دانش را فرابگیریم. در این زمینه، سیستم باید مهارت ها 

و ابزار ارتباطی را که نوشتن یکی از آنهاست، آموزش ببیند.

اسعدی در گفت و گو با روابط عمومی پژوهشگاه درخصوص اهمیت 

نگارش و مکاتبات اداری به عنوان یک ابزار ارتباطی اظهار داشت: به 

ثمر رسیدن فرایند ارتباطات، نیازمند استفاده از ابزارهای خاصی است 

که یکی از این ابزارها، نوشتار است.

وی با اشاره به پیشینه فرایند ارتباطات در سازمان ها خاطرنشان کرد: 

فرایند ارتباطات در سازمان ها، از حدود 1930 جایگاه خود را باز کرده 

است چرا که ما با سطوح مختلف کارکنان از مدیران ارشد تا پایین تر در 

ارتباط هستیم که سطوح ارشد معموال مسئولیت برنامه ریزی، تدوین 

استراتژی و خط مشی ها و سطوح پایین تر، وظیفه اجرا را بر عهده دارند.

ارتباط هستیم.  نیازمند  این بخش ها  بین  برای هماهنگی  افزود:  وی 

سطوح باالی سازمان ها، دانش، تفکر و آگاهی شان باید از مکانیزمی 

بر  اجرایی شود.  برسد و در سطح سازه،  به سطح سازه  عبور کند و 

اساس مدلی که در سطوح باالی سازمانی وجود دارد، در سطوح پایین 

و  دانش  این  انتقال  برای  و  باشد  داشته  وجود  درک  همان  باید  نیز 

اطالعات به ابزارهایی نیاز داریم که متداول ترین آنها، نگارش است.

این مدرس دانشگاه، مهارت در نگارش را برای انتقال اطالعات ضروری 

باشیم  نداشته  مناسبی  نوشتاری  مهارت  اگر  کرد:  تصریح  و  دانست 

در انتقال اطالعات دچار نقیصه می شویم و سیستم سازمانی بعد از 

انتظار  قابل  ارشد  برای مدیران  را می پیماید که شاید  مدتی، مسیری 

استفاده نشده است.  برای فهم درست،  ابزار مناسبی  از  نبوده چون 

بنابراین نوشتار و مکتوبات که توسط نیروی انسانی سازمان ها انجام 

می شود، جایگاه بسیار مهمی دارد.

بدانند  و  باشند  آشنا  نوشتار  با  باید  افراد  اینکه  به  اشاره  با  اسعدی 

چگونه باید بنویسند، درباره محتوای ارائه شده در این دوره آموزشی 

نیز اظهار داشت: آگاهی از انواع نوشته ها، انواع نامه ها، تفاوت گزارش 

و صورتجلسه، تفاوت حکم و نامه و بخشنامه و نظایر آن، و نیز آشنایی 

با مفهوم ارتباطات، ارتباطات سازمانی، ارتباطات اداری، انواع مکاتبات 

نگارش که شامل دستور  آیین  اداری،  قواعد مکاتبات  اصول و  اداری، 

زبان، نشانه گذاری و چگونه نوشتن است، از جمله مباحث مطرح شده 

در کارگاه آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری بوده است.

خاطر  به  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  از  تقدیر  ضمن  وی 

برگزاری این دوره و اهمیت دادن به موضوع مکاتبات اداری و آیین 

امیدواری کرد کارکنان سازمان ها خصوصا موسسات و  نگارش، اظهار 

مراکز تحقیقاتی بتوانند مهارت های خود را در زمینه اصول نوشتاری و 

مکاتبات اداری ارتقا دهند.

گفتنی است دکتر جمشید اسعدی، بازنشسته وزارت تعاون، کار و رفاه 

دکترای  و  لیسانس مدیریت دولتی  و فوق  لیسانس  دارای  اجتماعی، 

است و سمت های  تهران  بهشتی  دانشگاه شهید  از  توسعه  مدیریت 

از جمله مدیرکل سابق فنی حرفه ای استان آذربایجان غربی  مختلفی 

و سابقه بیش از 15 سال تدریس را در دانشگاه های مختلف، مراکز 

دولتی و بخش خصوصی در کارنامه خود دارد.



Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran | ABRII

ABRII Institute  |  39

کارگاه آموزشی »سالمت و تعیین کننده های اجتماعی موثر بر آن« با 

سخنرانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، شنبه 30 دی ماه، 

از ساعت 8 تا 15 در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد.

که  آموزشی  کارگاه  این  در  پژوهشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 

از مدیران، اعضای هیات علمی و کارکنان پژوهشگاه حضور  جمعی 

داشتند، دکتر نسترن کشاورز محمدی، دانشیار ارتقای سالمت دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی، اهمیت سالمت را با تاکید بر مولفه های 

اجتماعی موثر بر آن تشریح کرد.

تعریف مدرن سالمت، ابعاد و نشانه های آن، شاخص های تعیین کننده 

سالمت، تعیین کننده های اجتماعی سالمت، نقش سازمان ها در سالمت، 

مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی برای سالمت، نگاهی نو و اقداماتی نو در 

حوزه سالمت از جمله مباحثی است که توسط این استاد دانشگاه و مشاور 

مولفه های اجتماعی سالمت وزارت بهداشت در این کارگاه آموزشی ارائه شد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره اهمیت آموزش ارتقای 

سالمت در سازمان ها در گفت  وگو با روابط عمومی پژوهشگاه گفت: 

ما در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم و یافته های علمی در بسیاری 

از حیطه ها از جمله سالمت افزایش پیدا کرده است.

کشاورز افزود: ما به دلیل زندگی در شرایط متفاوت در معرض تهدیدهای 

متفاوتی هستیم. از این رو باید درک مان را از سالمت و عوامل متفاوت 

امروزی که بیشتر از دهه ها قبل بر سالمت ما تاثیر می گذارد، به روز 

کنیم تا هم از سالمت خود و هم از سالمت دیگران مراقبت نماییم.

تاکید بر مولفه های اجتماعی سالمت تصریح کرد: بحث  با  کشاورز 

بسیار مهم  قبال سالمت  در  مان  و جامعه  مسئولیت پذیری خودمان 

است. این دیدگاه می تواند تغییرات بسیاری در زندگی ایجاد کند.

مشاور سالمت وزارت بهداشت و مدرس این کارگاه آموزشی همچنین به 

رویکردهای حوزه سالمت اشاره و خاطرنشان کرد: سه رویکرد در عرصه 

و جامعه  روان شناختی  پزشکی،  رویکردهای  که  است  سالمت مطرح 

شناختی را شامل می شود. در حال حاضر کشورهایی که شاخص های 

را  دیدگاه شان  که  هستند  کشورهایی  دارند،  بهتری  و  باالتر  بهداشتی 

پزشکی،  رویکردهای  بر  و عالوه  بخشیده اند  بهبود  به سالمت  نسبت 

رویکردهای روان شناسی و جامعه شناسی را نیز مدنظر قرار داده اند.

وی افزود: رویکرد جامعه شناسی به سالمت، یک رویکرد کل نگر است 

و سالمت، هم متاثر از عوامل زیستی و پزشکی، و هم متاثر از عوامل 

سبک زندگی و عوامل اجتماعی است و همه اینها را باید به صورت 

یک مجموعه مشاهده کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه سالمت به معنای 

احساس خوب بودن جسمی، روانی، معنوی، اجتماعی و زیست محیطی 

است، گفت: داشتن معنی و هدفمندی، مفید بودن فردی و اجتماعی، لذت 

و شادی، توانایی ارائه محبت، توجه، عشق بی چشمداشت، آرامش، احساس 

رضایت مندی از شرایط و احساس در دست داشتن کنترل شرایط و احساس 

آزادی از جمله مولفه ها و عوامل سالمت مدرن محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه ما مستحق یک زندگی بهتر هستیم، اظهار داشت: 

حداکثر لذت از زندگی حق ماست و حداکثر سالمت ممکن، هم حق 

باید  زندگی  از  بردن  لذت  برای  بنابراین  ما.  مسئولیت  و هم  ماست 

حداکثر سالمتی ممکن را داشته باشیم با همه اینها و با وجود ارتقای 

دانش و تکنولوژی، الزاما ما در شرایط سالم تری زندگی نمی کنیم.

کشاورز درخصوص لزوم برگزاری دوره های آموزشی مولفه های اجتماعی 

موثر بر سالمت گفت: معتقدم عالوه بر کارکنان، مدیریت سازمان ها نیز 

کارگاه آموزشی »سالمت و تعیین کننده های اجتامعی موثر بر آن« برگزار شد
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اوراق قرضه، یکشنبه 24  اسناد خزانه و  انتشار  قانون  دوره آموزشی 

دی ماه 96 از ساعت 9 تا 15 در محل سالن آمفی تئاتر پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، در این کارگاه که با حضور جمعی 

کارشناسان  پژوهشگاه،  مالی  امور  مدیریت  کارشناسان  و  مدیران  از 

پژوهشکده های مناطق رشت و اصفهان و نیز مسئوالن آزمایشگاه برگزار 

شد، فرزاد امیرزاده، معاون نظارت مالی و خزانه معین خزانه استان البرز 

به عنوان مدرس این دوره آموزشی، مباحث مرتبط با قانون انتشار اسناد 

خزانه و اوراق قرضه در سازمان ها را برای حاضران تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، مباحثی همچون قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق 

قرضه و آیین نامه اجرایی آن، قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی، 

احکام قانونی موضوع اسناد خزانه سال 96، آیین نامه های اجرایی مربوط 

به اسناد خزانه و اوراق تسویه و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه 

از جمله سرفصل های ارائه شده در این کارگاه آموزشی به شمار می رود.

پژوهشگاه  عمومی  روابط  با  گفت وگو  در  آموزشی  دوره  این  مدرس 

خزانه  اسناد  قانون  با  آشنایی  اینکه  بیان  با  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

خرانه  اسناد  بحث  داشت:  اظهار  است،  دولت  موردتاکید  اسالمی 

اسالمی از جمله مباحثی است که دولت با رویکرد نوینی به آن توجه 

منابع  و  نقدینگی  تامین  زمینه  در  موجود  مشکالت  توجه  با  و  دارد 

مالی، این موضوع، بسیار مهم و نقش آفرین است.

و  مدیران  بر  عالوه  خزانه،  اسناد  مبحث  با  آشنایی  افزود:  امیرزاده 

امضا  را  مالی  اسناد  که  سازمان  ارشد  مدیران  برای  مالی،  کارشناسان 

می کنند و یا حتی روابط عمومی ها که در این خصوص اطالع رسانی 

می نمایند، مفید است.

معاون نظارت مالی و خزانه معین خزانه استان البرز با اشاره به اینکه 

لزوم کارگاه ها و جلسات بیشتر برای تشریح مباحث مالی خصوصا اسناد 

خزانه احساس می شود، تصریح کرد: اگر دستگاه های اجرایی، مطالبات 

و بدهی های موجود را با استفاده از سامانه به درستی شناسایی کنند، 

بسیاری از مشکالت مالی سازمان ها حل خواهد شد.

گفتنی است اسناد خزانه، اوراق بهادار بانام یا بی نامی 

بهای اسمی معین و  با  است که خزانه داری کل 

حداکثر  سررسیدهای  با  سود  کوپن  بدون 

قبال  در  و  کرده  منتشر  سال  سه  تا 

بدهی های مسجل بخش دولتی و 

با توافق بستانکاران به صورت 

تنزیلی )با کسر از بهای 

اختیار  در  اسمی( 

می دهد.  قرار  آنها 

اسناد  رابطه  همین  در 

مالی  ابزاری  اسالمی،  خزانه 

است که مبتنی بر بدهی دولت به 

 نظام بانکی، ذی نفعان و تامین کنندگان 

منابع بوده و به وسیله خزانه داری کل وزارت 

امور اقتصادی و دارایی منتشر می شود.

باید با این مفاهیم آشنا باشند و ماحصل این دوره ها، ایجاد تغییرات 

در سازمان ها باشد و در صورت نیاز، افراد می توانند برای داشتن یک 

جامعه سالم از مشاور ارتقای سالمت نیز بهره مند شوند.

در این کارگاه آموزشی، موضوعات متعددی همچون انقالب های مهم 

عوامل  ارتقای سالمت،  دیدگاه  از  تعیین کننده های سالمت  بهداشت، 

بهداشت،  جهانی  سازمان  دیدگاه  از  کسب سالمت  بر سالمت،  موثر 

عوامل خطر موردغفلت، شیب اجتماعی سالمت، نابرابری های سالمت، 

دالیل ریشه ای سالمتی نامطلوب )بیماری(، موانع سالمت، کیفیت و 

چارچوب  بهداشت،  جهانی  سازمان  توصیه های  سالمت،  استاندارد 

مفهومی عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت و رویکردهای رایج به 

سالمت محیط کار در ایران، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گفتنی است دکتر نسترن کشاورز محمدی مدرس این کارگاه آموزشی، 

وزارت  سالمت  مشاور  و  بهشتی  شهید  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 

بهداشت و دارای دکترای ارتقای سالمت از دانشگاه سیدنی است. وی 

همچنین مجری پروژه های تحقیقاتی متعدد و دارای مقاالت مختلف 

در نشریات معتبر داخلی و خارجی در حوزه ارتقای سالمت است.

آشـنایی کارکنـان پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا قانـون 
انتشـار اسـناد خزانـه و اوراق قرضـه
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بـا  ترفیـع اعضـای هیـات علمـی  ارتقـا و  آیین نامـه  کارگاه آموزشـی 

هـدف تشـریح تغییـرات آیین نامـه ارتقـا و ترفیـع برای اعضـای هیات 

علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی یکشـنبه، 29 بهمن ماه 96 

در محـل سـالن آمفی تئاتـر پژوهشـگاه برگـزار شـد.

دکتـر محمـد امین حجازی عضو هیات علمی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی 

کشـاورزی بـه عنـوان مـدرس ایـن کارگاه آموزشـی در گفـت  وگـو بـا 

روابـط عمومـی پژوهشـگاه دربـاره هـدف ایـن کارگاه اظهـار داشـت: 

بـا توجـه بـه اینکـه پیـرو تغییـرات در آیین نامـه سـازمان تحقیقـات، 

آیین نامـه جدیـد ارتقـای اعضـای هیـات علمـی از دی مـاه سـال 95 

اجرایـی شـده و امتیازاتـی برای اعضـای هیات علمـی زیرمجموعه این 

سـازمان لحـاظ می شـود، و نیـز بـا عنایـت بـه اینکـه آیین نامـه ترفیـع 

اعضـای هیـات علمـی سـازمان تحقیقـات از ابتـدای سـال 97 اجرایـی 

می شـود، کارگاه آموزشـی بـرای تشـریح ایـن تغییـرات ویـژه اعضـای 

هیـات علمـی پژوهشـگاه برگزار شـد.

وی افـزود: مسـئوالن سـازمان تحقیقـات تصمیـم گرفتنـد کـه اعضـای 

دهنـد.  وفـق  جدیـد  آیین نامه هـای  بـا  را  خودشـان  علمـی،  هیـات 

بنابرایـن دوره ای را در آذرمـاه در سـازمان تحقیقـات داشـتیم و پیـرو 

آن مصـوب شـد پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی، وظیفـه انتقـال 

تغییرات آیین نامه جدید را در پژوهشـگاه و پژوهشـکده های وابسـته 

بـه آن و نیـز موسسـات تحقیقـات دیـم کشـور و موسسـه تحقیقـات 

کشـاورزی آذربایجـان شـرقی را عهـده دار شـود. همچنیـن قبـال ایـن 

دوره بـرای مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی آذربایجان شـرقی اجرا 

شـده و بـرای موسسـه تحقیقـات دیـم کشـور نیز برگـزار خواهد شـد.

اعضـای  ارتقـای  آیین نامـه  در  ایجادشـده  تغییـرات  دربـاره  حجـازی 

آیین نامـه جدیـد،  تغییـرات  اسـاس  بـر  کـرد:  تصریـح  علمـی  هیـات 

اجـرای طرح هـای تحقیقاتـی جهـت دار و اثربخـش، تشـویق بـه کار 

گروهـی، گسـترش ارتباطـات بین المللی توسـط اعضای هیـات علمی و 

واگـذاری اختیـارات بیشـتر بـه هیـات ممیزه دانشـگاه ها و موسسـات 

تحقیقاتـی بـرای ایجـاد تغییـرات در آیین نامـه از جمله مشـخصه های 

آییـن نامـه جدیـد ارتقاسـت؛ هر چند چارچـوب آیین نامـه قبلی حفظ 

است. شـده 

رئیـس پژوهشـکده بیوتکنولـوژی صنایـع غذایـی )تبریـز( بـا اشـاره به 

تغییـرات در آیین نامـه ترفیـع نیـز گفـت: بـر ایـن اسـاس، آیین نامـه 

ترفیـع تطابـق بیشـتری بـا آیین نامه ارتقـا دارد و فعالیت های هرسـاله 

اعضـای هیـات علمـی در چارچـوب جهـت کلـی بـرای ارتقـای آنهـا 

خواهـد بـود تـا بـه سـهولت ارتقـای خـود را اخـذ کننـد.

مـدرس ایـن کارگاه آموزشـی بـا اشـاره بـه اینکـه معمـوال هـر چهـار 

کـرد:  خاطرنشـان  می شـوند،  بازنگـری  آیین نامه هـا،  ایـن  سـال  پنـچ 

کارگاه آموزشـی آیین نامـه ارتقـا و ترفیع اعضای هیات علمی پژوهشـگاه 
بیوتکنولوژی کشـاورزی برگزار شد



ABRII Institute  |  42

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی   اسفندماه 1396

کارگاه آموزشـی دو روزه »تولیـد متابولیت هـای ثانویه به روش کشـت 

ریشـه نابجـا« بـا سـخنرانی پروفسـور مورتـی هوسـاکاته از دانشـگاه 

کارناتاکا کشـور هند، روزهای 8 و 9 اسـفندماه 96 با حضور جمعی از 

اعضـای هیـات علمـی و محققـان این حـوزه، در محل سـالن کنفرانس 

پژوهشـکده متابولیت های ثانویه پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی 

در اصفهـان برگزار شـد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، در این کارگاه آموزشی، پروفسور 

هوساکاته، تجربیات خود را درباره مبانی تولید متابولیت های ثانویه 

گیاهی به روش کشت ریشه در بیوراکتور و نیز روند تجاری سازی تولید 

جینسینگ به این روش را به پژوهشگران رشته بیوتکنولوژی کشاورزی 

ارائه کرد. همچنین در افتتاحیه این کارگاه آموزشی، مهندس مرادمند، 

مشکالت  به  اشاره  با  اصفهان،  کشاورزی  جهاد  سازمان  مقام  قائم 

کشاورزی استان و کشور، بر لزوم استفاده از فناوری ها و راهکارهای 

نوین برای رفع این چالش ها تاکید کرد.

• ماموریت پژوهشکده متابولیت های ثانویه

پژوهشـکده  رئیـس  خان احمـدی،  مرتضـی  دکتـر  رابطـه  همیـن  در 

متابولیت هـای ثانویـه درخصوص اهمیـت برگزاری این کارگاه آموزشـی 

و مـدرس ایـن کارگاه در گفت وگـو بـا روابط عمومی پژوهشـگاه اظهار 

داشـت: پرفسـور مورتی هوسـاکاته استاد دانشـگاه کارناتاکا هند، دارای 

بـه روش  گیاهـی  ثانویـه  متابولیت هـای  زیـادی در زمینـه  تجربیـات 

کشـت ریشـه نابجـا بـوده و یکـی از اعضـای تیـم تحقیقاتـی اسـت که 

موفـق بـه تولیـد تجاری جینسـینگ و گل راعـی در بیوراکتور شـده اند.

گفـت:  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو 

متابولیت هـای ثانویـه، گیاهانـی ترکیباتـی هسـتند که برای مـواردی از 

قبیـل مقابلـه بـا تنش هـای محیطـی و جذب حشـرات تولید می شـوند 

و کاربردهـای فراوانـی بـه عنـوان دارو، رنگ هـا و عطرهـای طبیعـی و 

آفت کـش دارنـد.

وی اظهـار داشـت: یکـی از ابزارهـای زیسـت فناوری، کشـت سـلول ها 

و بافت هـای گیاهـی در محیط هـای کنتـرل شـده اسـت کـه از ایـن 

ابـزار بـرای تولیـد متابولیت هـای ثانویه نیز اسـتفاده شـده و هم اکنون 

متابولیت هـای مختلف از رزمارینیک اسـید، متابولیت های جینسـینگ، 

آنتوسـیانین ها و تاکسـول، تـا متابولیت هـای ثانویه نخل و سـیب، برای 

غالبـا در طـول اجـرای آیین نامه هـا، نقـاط قـوت و ضعف آن مشـخص 

می شـود و بـا تاکیـد بیشـتر بـر مـواردی کـه نیازمنـد اصـالح اسـت، به 

دبیرخانـه هیات هـای ممیـزه و امنای وزارت علـوم منعکس و در مرکز 

هیات هـای ممیـزه، هـر چهـار پنـج سـال بررسـی می شـود. در نهایـت 

بـر اسـاس جمـع بندی هـا و نیز شـرایط و جهت گیری هـای کالن علمی 

و فنـاوری کشـور، ایـن تغییـرات لحـاظ می شـود.

حجـازی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که آیـا نظـرات اعضای هیـات علمی 

ایـن آیین نامه هـا لحـاظ می شـود تـا بعـدا اعتراضـی نسـبت بـه  در 

آن وجـود نداشـته باشـد یـا خیـر، اظهـار داشـت: صـد درصـد ایـن کار 

انجـام می شـود. آیین نامه هـا قبـل از تصویـب بـه مراکـز دانشـگاهی 

و سـازمان تحقیقـات ارجـاع داده می شـود و آنهـا نیـز بـه مراکـز و 

موسسـات تحقیقاتی شـان ارائـه می دهنـد و نظرخواهـی می کننـد کـه 

طبیعتـا برخـی نظـرات، اعمـال و برخـی رد می شـود از ایـن رو، ممکن 

اسـت برخـی افـراد از تغییـرات آیین نامـه ارتقای اعضای هیـات علمی 

راضـی و برخـی ناراضـی باشـند امـا ایـن نظرخواهـی انجـام می شـود.

عضـو هیـات علمی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی درباره تفاوت 

آیین نامـه ارتقـا و آیین نامـه ترفیـع نیز گفـت: ارتقا، تغییر مرتبه اسـت 

ماننـد تغییـر مرتبـه از اسـتادیاری بـه دانشـیاری و از دانشـیاری بـه 

اسـتادی امـا ترفیـع، پایـه ای اسـت کـه اعضـای هیـات علمی هرسـاله 

بایـد اخـذ کننـد و ایـن کارگاه آموزشـی، شـامل تشـریح تغییـرات در 

آیین نامـه ارتقـا و ترفیـع، هـر دو بـود.

وی حضـور اعضـای هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی 

خـوب  را  مناطـق  پژوهشـکده های  علمـی  هیـات  اعضـای  نیـز  و 

ارزیابـی کـرد و از خانـم دکتر شـهبازی مدیـر آموزش پژوهشـگاه برای 

برنامه ریزی هـای انجـام شـده و از اعضـای هیـات علمـی بـرای حضور 

موثـر در ایـن کارگاه قدردانـی کـرد.

کارگاه آموزشی متابولیت های ثانویه در پژوهشکده اصفهان برگزار شد

دکـرت خان احمدی: مزایـا و چالش های متابولیت هـای ثانویه گیاهی 
در بیوراکتور
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اهـداف دارویـی و آرایشـی از طریـق کشـت سـلول ها و بافت هـای 

گیاهـی در انـواع بیوراکتورهـا در مقیـاس تجـاری تولیـد می شـود.

رئیـس پژوهشـکده متابولیت هـای ثانویه یکـی از ماموریت های اصلی 

تولیـد  در  فنـاوری  زیسـت  ابزارهـای  بکارگیـری  را  پژوهشـکده  ایـن 

متابولیت هـای ثانویـه پرارزش گیاهی دانسـت و خاطرنشـان کرد: یکی 

از ایـن ابزارهـا، تولیـد متابولیت های ثانویه در محیط های کنترل شـده 

اسـت. در ایـن رابطـه سـلول های گیاهی کشـت می شـود و بـا تنظیم 

متابولیت هـای  اندامـی،  و  سـلولی  الین هـای  از  اسـتفاده  و  شـرایط 

ثانویـه تـا حـدی کـه اقتصـادی و قابـل رقابـت بـا آلترناتیوهـای خـود 

یعنـی کشـت در مزرعـه باشـد، تولیـد می شـود.

خـان احمـدی افزود: بسـیاری از گیاهـان به ویژه گیاهـان دارویی برای 

تولیـد ایـن متابولیت هـا کشـت شـده و یـا از منابـع طبیعـی برداشـت 

می شـوند. در کشـت مرسـوم میـزان متابولیت هـای گیـاه بـه شـدت 

از شـرایط کشـت، تغییـرات اقلیمـی، و تنش هـای زنـده و غیـر زنـده 

تاثیـر می پذیـرد؛ بـه گونـه ای کـه تغییـرات 50 برابـری درایـن رابطـه 

گـزارش شـده اند. عـالوه بـر ایـن، کشـت گیاهـان نیازمنـد آب زیـاد و 

زمـان طوالنـی بـوده و برداشـت از طبیعت نیز از دسـت رفتن پوشـش 

گیاهـی و ذخایـر ژنتیکـی را در پـی دارد.

• مزایای استفاده از متابولیت های ثانویه و بیوراکتور در تولید آن

زیسـت محیطـی  اثـرات  کاهـش  بـرای  را  بیوراکتـور  از  اسـتفاده  وی 

کشـت در مزرعـه حایـز اهمیـت دانسـت و بـا اشـاره بـه مزایـای آن 

خاطرنشـان کـرد: اسـتفاده از بیوراکتـور و ظروف سربسـته بـرای تولید 

متابولیت هـای ثانویـه چنـد خاصیـت دارد کـه یکنواخت بـودن یکی از 

آنهاسـت در حالـی که در شـرایط محیطـی میزان بارندگی، آفات، سـرما 

و گرمـا تاثیرگـذار هسـتند و محصول یکنواختی نداریم. عدم وابسـتگی 

بـه محیـط زیسـت از دیگـر مزایـای اسـتفاده از بیوراکتـور اسـت و در 

تمـام مـدت سـال امـکان تولیـد متابولیت هـای ثانویـه وجـود دارد در 

حالـی کـه تولیـد در مزرعـه، فصلی اسـت. سـومین مزیت آن، عـاری از 

سـم و کودهـای شـیمیایی بـودن اسـت و چهارمیـن مزیـت و مهم تر از 

همـه اینکـه مصـرف آب بـا اسـتفاده از ایـن روش، بسـیار کمتر اسـت.

خـان احمـدی افـزود: بـه تعبیـر دیگـر، یکنواختـی محصـول، قابلیـت 

کنترل شـرایط برای رسـیدن بـه غلظت زیاد متابولیـت موردنظر، عاری 

بـودن از بقایـای سـموم، و خصوصا کاهش چشـمگیر مصرف آب تا 10 

برابـر از مزایـای اسـتفاده از متابولیت هـای ثانویه اسـت.

رئیـس پژوهشـکده متابولیت هـای ثانویـه اصفهـان بـا اشـاره بـه انجام 

تحقیقـات بین المللـی در ایـن حوزه گفـت: اخیرا پژوهش هـای فراوانی 

در سـطح جهـان بـرای تولید این متابولیت  ها از طریق کشـت سـلول ها 

و انـدام گیاهی در ظروف در بسـته انجـام گرفته و در مواردی به تولید 

تجـاری راه یافتـه کـه از جمله کشـورهای مطـرح در این حـوزه می توان 

بـه ژاپـن، آلمان، کـره جنوبـی، آمریکا و چین اشـاره کرد.

عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی دربـاره شـرایط 

سـودآوری متابولیت های ثانویه اظهار داشـت: سـودآوری این روش و قابل 

رقابت شـدن آن با کشـت های مرسـوم و برداشـت از طبیعت، مشـروط به 

افزایـش غلظـت متابولیت هـای موردنظر بـه چندین برابـر مقادیر تولیدی 

در گیـاه مـادری اسـت. بدیـن منظـور باید سـاختارهای مناسـب بیوراکتور 

توسـعه یافتـه و شـرایط کشـت، بهینه سـازی و عـالوه بـر آن از ابـزار دیگر 

زیسـت فناوری یعنی مهندسـی متابولیزم نیز اسـتفاده شـود.

• چالش های موجود در حوزه متابولیت های ثانویه

لـزوم سـرمایه گذاری  را  ثانویـه  وی چالش هـای حـوزه متابولیت هـای 

اولیـه، برخـورداری از محیـط کشـت، اسـتفاده از تسـت های ایمنـی و 
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نیروی انسـانی الزم برشـمرد و گفـت: برای جبران هزینه هـا باید مقدار 

متابولیت هایـی کـه در راکتـور تولیـد می کنیـم بیـش از آن چیزی باشـد 

کـه در گیـاه مزرعـه اسـت. همچنین دسترسـی بـه الین هایی کـه تولید 

متابولیـت آنهـا باال باشـد و فرایند تولید در بیوراکتـور را اقتصادی کنند، 

بسـیار حایز اهمیت اسـت. این امر احتیاج به دانش فنی دارد و ما در 

پژوهشـکده متابولیـت هـای ثانویـه به دنیال این دانش فنی هسـتیم و 

برگـزاری ایـن کارگاه آموزشـی نیز در همین راسـتا بوده اسـت.

خان احمـدی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه وضعیـت تحقیقـات انجـام 

شـده در حـوزه متابولیت هـای ثانویـه در چـه سـطحی اسـت و آیـا به 

تجـاری سـازی محصـول منجر شـده یـا خیر، اظهـار داشـت: تحقیقات 

در ایـن حوزه در ایران، بیشـتر دانشـگاهی و در قالـب پایان نامه بوده 

اسـت و هنـوز مـورد تجاری نداشـته ایم چراکـه این امر، مسـتلزم زمان 

زیـاد و اقدامات پیوسـته اسـت کـه پژوهشـکده متابولیت هـای ثانویه 

پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی، اقدامات تحقیقاتـی و کاربردی را 

در ایـن حـوزه در حال اجـرا دارد.

• صرفه جویی در مصرف آب با استفاده از بیوراکتور

وی افـزود: اگـر بتوانیـم 10 درصـد متابولیت هـای دارویی مـان را بـه 

جـای مزرعـه در بیوراکتـور تولیـد کنیـم، طبـق برآوردهای انجام شـده، 

سـاالنه چندیـن میلیـون مترمکعب آب، صرفه جویی خواهد شـد ضمن 

اینکـه بـدون نیـاز به زمیـن، اشـتغال ایجاد می شـود.

رئیـس پژوهشـکده متابولیت هـای ثانویـه دربـاره زمـان دسـتیابی بـه 

موفقیـت در ایـن حـوزه مهـم تحقیقاتـی در آینـده گفـت: پیش بینـی 

زمـان مشـخص بـرای تجاری سـازی محصـوالت در ایـن زمینـه دشـوار 

اسـت و به عواملی مانند دسـتیابی به الین مناسـب، ارتقای تکنولوژی 

تولیـد بیوراکتـور و... بسـتگی دارد. امیدواریـم طی چند سـال آینده به 

خروجـی محصـول و تجـاری سـازی آن دسـت پیـدا کنیم.

دربـاره  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو 

سـمینارهای تخصصـی یـا کارگاه هـای ویـژه متابولیت هـای ثانویـه در 

کنفرانس هـای  بیشـتر  کـرد:  خاطرنشـان  بین المللـی  و  ملـی  سـطوح 

داخلـی و خارجـی در حـوزه متابولیت هـای ثانویـه، بیشـتر در قالـب 

می شـود. مطـرح  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  سـمینارهای 

• استفاده از بیوراکتورهای ارزان قیمت در آینده

وی درخصـوص برنامه هـای آینـده پژوهشـکده متابولیت هـای ثانویـه 

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی گفـت: مـا در حـال کار بـر روی 

بیوراکتورهای ارزان قیمت هستیم تا سرمایه گذاری اولیه را کاهش دهیم 

چـون یکـی از هزینه های اصلی تولید متابولیت های ثانویه در بیوراکتور، 

هزینـه سـرمایه اولیه اسـت. بـرای کاهش هزینه هـا باید از سیسـتم های 

سـاده تر اسـتفاده کنیـم و بـرای این منظور دنبـال بیوراکتورهـای یک بار 

مصـرف و چندصـد لیتـری هسـتیم تا با سـرمایه کـم، تولید انجام شـود و 

ایـن امـر نیازمنـد تحقیقات وسـیع اسـت. بعد از توسـعه دانـش فنی در 

ایـن حـوزه در جهـت تجاری سـازی آن، سـرمایه گذاری نیـز میسـر خواهد 

شـد که البتـه نیازمند گذشـت زمان اسـت.
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پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، امروز، 19 دی ماه 96 پذیرای گروهی 

از دانش آموزان یک مدرسه ابتدایی کرج بود که در بازدید از بخش های 

مختلف پژوهشگاه با شور و شوق و کنجکاوی کودکانه خود، طراوتی 

بهاری را در یک بعد ازظهر زمستانی به پژوهشگاه بخشیدند.

دانش آمـوزان کالس ششـم  پژوهشـگاه،  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

در  کـرج  اسـدآبادی  جمال الدیـن  سـید  دخترانـه  مدرسـه  ابتدایـی 

بـدو ورود طبـق روال برنامه هـای بازدیـد، بـه تماشـای فیلـم معرفـی 

پژوهشـگاه نشسـتند و در ادامه از بخش های مهندسـی ژنتیک، کشت 

بافـت و فیزیولـوژی مولکولـی بازدیـد کردنـد کـه طـی ایـن بازدیدهـا 

ضمـن توضیـح فعالیت هـای هر بخش از سـوی کارشناسـان و محققان 

مربوطـه بـه سـواالت مختلـف دانـش آمـوزان پاسـخ داده شـد.

خانـم باقـری، معلـم کالس ششـم که دانش آموزانـش را در این بازدید 

همراهـی مـی کـرد در گفت وگو با روابـط عمومی پژوهشـگاه اظهار 

داشـت: ایـن بازدید در راسـتای درس مطالعات کـه در آن به مباحث 

آن،  از  هـدف  و  می شـود  انجـام  پرداختـه  شـده،  هـم  کشـاورزی 

آشـنایی عملـی دانش آمـوزان بـا مراحـل مختلـف کشـت محصـوالت 

کشـاورزی، آشـنایی بـا تکنیک هـا و فناوری هـای جدیـد کشـاورزی و 

همچنیـن ویژگی هـا و مزایـای محصـوالت تراریختـه اسـت.

کمکـی  علمـی،  بازدیدهـای  قبیـل  ایـن  انجـام  داشـت:  اظهـار  وی 

کـه  امـری  اسـت؛  دانش آمـوزان  پژوهش محـور  آمـوزش  بـه  موثـر 

دانش آمـوزان را از محـدوده آموزش هـای تئـوری، مباحـث کتـاب و 

انجـام تکالیـف درسـی خـارج کـرده و زمینـه تقویت روحیـه پژوهش 

و خلـق ایـده را در آنهـا فراهـم می کنـد.

باقـری خاطرنشـان کـرد: تبدیل نظام آموزشـی از نمـره ای به توصیفی 

ایـن مزیـت را داشـته کـه توجه به پژوهش را بیشـتر کرده اسـت. در 

ایـن راسـتا بـا توجـه به ضعـف امکانات آزمایشـگاهی در مـدارس که 

امـکان آشـنایی عملـی دانش آمـوزان بـا مباحث درسـی در مدرسـه را 

نمی دهـد، بازدیـد از مراکـز علمـی و تحقیقاتـی می توانـد تـا حـدی 

خـالء موجـود در ایـن زمینه را پـر کند.

وی در پایـان از پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی کـه زمینه خوبی 

را بـرای ارتبـاط هـر چـه بیشـتر بـا دانش آمـوزان و مـدارس فراهـم 

کـرده، تشـکر کرد.

از  ابتدایـی  بازدیـد گروهـی از دانش آمـوزان دخـرت یـک مجتمـع 
کشـاورزی بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه 
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 ،96 ماه  بهمن   3 سه شنبه،  روز  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

مدرسه  ابتدایی  پنجم  پایه  دانش آموزان  از  نفر   30 از  بیش  پذیرای 

بخش های  از  بازدید  با  که  دانش آموزانی  بود؛  اسدآبادی  سیدجمال 

عرصه  در  پژوهشگاه  اقدامات  و  دستاوردها  با  تحقیقاتی،  مختلف 

فناوری های زیستی در کشاورزی آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، در این بازدید، دانش آموزان ابتدا 

با حضور در سالن آمفی تئاتر، فیلم تبلیغاتی پژوهشگاه که چکیده ای 

از دستاوردها و فناوری های در حال تجاری و تجاری  شده و برنامه های 

آینده را شامل می شد، مشاهده کردند. همچنین دکتر صالحی، عضو 

هیات علمی پژوهشگاه، توضیحاتی درباره فعالیت های پژوهشگاه و 

مفهوم بیوتکنولوژی کشاورزی برای دانش آموزان ارائه کرد.

آزمایشگاه ها،  و  تحقیقاتی  مختلف  بخش های  از  دانش آموزان  سپس 

مولکولی،  فیزیولوژی  زیستی،  ایمنی  و  ژنتیک  مهندسی  شامل 

و  کردند  بازدید  سامانه ها  زیست شناسی  و  میکروبی  بیوتکنولوژی 

کارشناسان هر بخش، توضیحات الزم را به دانش آموزان ارائه دادند که 

بسیار موردتوجه ایشان قرار گرفت.

در همین رابطه، خانم آوج، دبیر و سرپرست دانش آموزان بازدیدکننده 

درباره هدف این بازدید گفت: آشنایی دانش آموزان با کارهای پژوهشی 

خصوصا در زمینه درس علوم، از جمله اهداف اصلی این بازدید است 

و توضیحات مناسبی برای دانش آموزان ارائه شد که در ارتقای علمی و 

درسی آنها موثر خواهد بود.

وی افزود: درس علوم از پایه اول ابتدایی به موضوعات کشاورزی و 

قالب  در  و  نزدیک  از  دانش آموزان  اینکه  اما  است  پرداخته  گیاهان 

چنین بازدیدهایی با مباحث مربوط به این حوزه آشنا شوند، به درک 

و تفهیم دروس به آنها و حتی به ارتقای دانش معلمان بسیار کمک 

می کند.

دبیر دبستان سیدجمال اسدآبادی درباره کیفیت بازدید و بخش هایی 

دکتر صالحی  توضیحات  داشت:  اظهار  بوده،  توجه  بیشتر جالب  که 

هم برای دانش آموزان و هم برای اینجانب بسیار مفید بود. همچنین 

بخش های مختلف آزمایشگاهی به ویژه بخش زیست شناسی سامانه ها 

که دانش آموزان و کارشناسان به صورت پرسش و پاسخ، موارد را مطرح 

می کردند، ارزشمند بود ضمن اینکه تمام بخش ها، اطالعات خوبی را 

در اختیار دانش آموزان قرار دادند.

آوج همچنین بازدید دانش آموزان مقطع متوسطه خصوصا در دروس 

کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  از  را  آن  مانند  و  زیست شناسی 

عالوه بر دانش آموزان ابتدایی، بسیار مهم و مفید توصیف کرد.

بازدیـد جمعـی از دانـش آمـوزان ابتدایی از پژوهشـگاه 
بیوتکنولوژی کشـاورزی
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سـال  پایانـی  هفته هـای  در  کشـاورزی،  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه 

جـاری، میزبان دانش آموزان متوسـطه اول دبیرسـتان تیزهوشـان عالمه 

حلـی )9( تهـران بـود. ایـن دانش آمـوزاِن نخبـه و سـرمایه های ملـی 

کشـور، سـه شـنبه، 15 اسـفندماه 96 از بخش هـای مختلـف تحقیقاتی 

پژوهشـگاه بازدیـد کردنـد و از نزدیـک بـا دسـتاوردها و فعالیت هـای 

حـوزه بیوتکنولـوژی کشـاورزی آشـنا شـدند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه، در ایـن بازدیـد کـه معـاون 

عنـوان  بـه  حلـی  عالمـه  مدرسـه  آزمایشـگاه  مسـئول  و  پژوهشـی 

سرپرسـت حضـور داشـتند، دانش آمـوزان بـا حضـور در بخش هـای 

آزمایشـگاهی  محیـط  در  را  خـود  کالسـی  آموخته هـای  تحقیقاتـی، 

مـرور کردنـد.

همزمـان بـا بازدیـد دانش آمـوزان از بخش های کشـت بافت و سـلول، 

مهندسـی ژنتیک و ایمنی زیسـتی، فیزیولوژی مولکولی، نانوتکنولوژی 

و  علمـی  هیـات  اعضـای  سـامانه ها،  زیست شناسـی  و  کشـاورزی 

کارشناسـان، توضیحـات مشـروح دربـاره فعالیت هـای هر بخـش، ارائه 

و دانش آمـوزان عالمـه حلـی نیـز سـواالت و پرسـش های نکتـه سـنج 

خـود را مطـرح کردنـد کـه توسـط مسـئوالن بخش هـای تحقیقاتی، به 

این سـواالت پاسـخ داده شـد.

بعـد  دانش آمـوزان  نظـرات  اسـاس  بـر 

از  رضایـت  بـر  عـالوه  بازدیـد،  انجـام  از 

بخش هـای  تمـام  در  ارائه شـده  توضیحـات 

تحقیقاتـی، بخش مهندسـی ژنتیک و تشـریح 

فعالیت هـای ایـن بخـش توسـط خانـم دکتـر 

محصـوالت  دربـاره  ویـژه  بـه  محسـن پور 

زیست شناسـی  بخـش  نیـز  و  تراریختـه 

کاربـردی  و  توضیحـات جـذاب  و  سـامانه ها 

خانم قلی زاده دانشـجوی دکتری پژوهشـگاه، 

موردتوجـه ویـژه دانش آمـوزان قـرار گرفـت.

معـاون  جعفـری،  حمـزه  رابطـه،  همیـن  در 

پژوهشـی مرکز اسـتعدادهای درخشـان عالمه 

عمومـی  روابـط  بـا  گفت وگـو  در  حلـی)9( 

پژوهشـگاه بـا بیان اینکه دانش آمـوزان حاضر در ایـن بازدید، منتخبی 

از پایه هـای هفتـم، هشـتم و نهـم )متوسـطه اول( هسـتند، دربـاره 

هـدف ایـن بازدیـد گفـت: یکی از مـواردی که در سـند تحـول بنیادین 

نظـام آمـوزش و پـرورش و نقشـه جامع علمی کشـور مـورد توجه قرار 

گرفتـه اسـت، ارتبـاط موثـر بین مراکز علمی و مراکز پژوهشـی کشـور 

اسـت. از ایـن رو هـدف ایـن بازدیدهـا، تعمیـق فرهنـگ پژوهـش و 

ترغیـب دانش آمـوزان بـه حـوزه پژوهـش و آشـنایی بـا پژوهش هـای 

کاربـردی و علـوم پایـه اسـت.

وی دربـاره تاثیرگـذاری اردوهـا و بازدیدهای علمـی در آینده تحصیلی 

و شـغلی دانش آمـوزان اظهـار داشـت: ایـن بازدیدهـا قطعـا در آینـده 

فکـری دانش آمـوزان موثـر اسـت زیـرا آنهـا ذهنیتـی در حـد مباحـث 

تئوریـک را در رشـته های مختلـف دارنـد و از طریق آشـنایی نزدیک با 

موسسـات پژوهشـی بـه نـگاه و بینـش دقیق تری می رسـند.

جعفـری بـا بیـان اینکـه پـرورش تـک بعـدی دانش آمـوزان در قالـب 

مباحـث تئوریـک، یکـی از معضـالت نظـام آمـوزش و پـرورش اسـت، 

تاکیـد کـرد: در حـوزه پژوهـش، تاکیـد بـر روی مهارت و مهـارت ورزی 

اسـت و در مرکـز اسـتعدادهای درخشـان عالمـه حلـی )9( در غـرب 

بازدیـد دانش آمـوزان دبیرسـتان تیزهوشـان عالمـه حلـی تهران 
پژوهشگاه از 
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تهـران، پروژه هـای مختلفـی در حوزه هـای علـوم فنی، انسـانی و علوم 

پایـه و تجربـی تعریـف مـی شـود کـه خروجـی ایـن فعالیت هـا، ارائه 

نتایج و یافته های پروژه ها در نمایشـگاه های دسـتاوردهای پژوهشـی 

دانش آمـوزان اسـت.

معـاون پژوهشـی متوسـطه دبیرسـتان عالمـه حلـی )9( دربـاره دروس 

کاربـردی و مرتبـط دانش آمـوزان در مدرسـه بـا حوزه هـای پژوهشـی 

خصوصـا پایـه نهـم خاطرنشـان کـرد: در پایـه نهـم، دانش آمـوزان بـا 

کـه  پژوهشـی  رشـته های  و  می شـوند  آشـنا  پایـه  علـوم  رشـته  های 

لیـزر،  و  اپتیـک  الکترومغناطیـس،  رشـته  دارد،  وجـود  پایـه  ایـن  در 

هسـتند. آنزیم شناسـی  و  نانوبیوتکنولـوژی 

همچنیـن فرهـاد شـقاقی، مسـئول آزمایشـگاه دبیرسـتان عالمـه حلـی 

)9( و از افـراد باسـابقه بیـش از 40 سـال در آمـوزش و پـرورش کـه 

ایالـت  در  محیطـی  علـوم  و  شـیمی  حـوزه  در  را  خـود  تحصیـالت 

اوکالهامـای امریـکا گذرانـده اسـت، بـا بیـان اینکـه از سـال 1381 بـا 

آزمایشـگاه مدرسـه عالمـه حلـی )9( همـکاری می کند، اظهار داشـت: 

کشـاورزی،  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  آزمایشـگاه های  خوشـبختانه 

دارای امکانـات و تجهیـزات مناسـبی اسـت اما در مجموع، بسـیاری از 

مـدارس کشـور، آزمایشـگاه ها و امکانـات مناسـبی ندارنـد.

وی افـزود: نسـل دانش آموزان امروز، پتانسـیل های بسـیار ارزشـمندی 

هسـتند و نسـبت به پیشـرفت تحصیلی، انتخاب رشـته صحیح و شغل 

آینـده خـود توجـه ویـژه دارنـد و مـا بایـد امکانـات الزم بـرای انجـام 

تحقیقـات کاربـردی را از سـنین مدرسـه فراهـم نماییم.

با قلبی آکنده از تأسف و تاثر، درگذشت اندوهناک مادر گرامی تان را 

تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه، غفران الهی و 

شادی روح، و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی خواستاریم.

            ریاست و همکاران شما در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

همکار گرامی جناب آقای علی آفتابی
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نمایشــگاه دائمــی دســتاوردها و محصــوالت 

پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی، صبــح دوشــنبه، 

ــگاه  ــس پژوهش ــور رئی ــا حض ــاه 96 ب ــن م 16 بهم

افتتــاح شــد.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

پژوهشــگاه، طــی مراســمی 

کــه در پنجمین روز از 

ــالب اســالمی  دهــه فجــر انق

بــا  پژوهشــگاه  محــل  در 

از  جمعــی  حضــور 

شــد،  برگــزار  خبرنــگاران 

ــی دســتاوردها  ــگاه دائم نمایش

پژوهشــگاه  محصــوالت  و 

حضــور  بــا  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی 

رئیــس  خوش خلق ســیما  نیراعظــم  دکتــر 

ســالکده  حســینی  سیدقاســم  دکتــر  پژوهشــگاه، 

معــاون پژوهشــی و جمعــی دیگــر از اعضــای هیــات 

ــر پژمــان  ــان، توســط دکت علمــی، کارشناســان و کارکن

ــاح شــد. ــاوری پژوهشــگاه افتت ــام فن ــم مق آزادی قائ

برپایــی  بــه  توجــه  بــا  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 

پژوهشــگاه  البــی  محــل  در  دائمــی  نمایشــگاه 

بیوتکنولــوژی کشــاورزی، محصــوالت و دســتاوردهای 

ــت  ــم از کش ــگاه اع ــی پژوهش ــش تحقیقات ــش بخ ش

مهندســی  مولکولــی،  فیزیولــوژی  ســلول،  و  بافــت 

نانوتکنولــوژی  میکروبــی،  بیوتکنولــوژی  ژنتیــک، 

ــرض  ــا در مع ــامانه ه ــی س ــاورزی و زیست شناس کش

ــت. ــرار گرف ــدان ق ــه من ــایر عالق ــان و س ــد محقق دی

گیــاه ســالیکورنیا، رنگدانــه فیکوســیانین اســتخراج 

پایه هــای  و  ارقــام  سالم ســازی  جلبــک،  از  شــده 

درختــان میــوه، ریزازدیــادی گیــاه اســتویا، تولیــد 

ــد، غنی ســازی مــواد  ــذور هیبری ــی ب الین هــای والدین

غذایــی بــا جلبــک، شــامپو حــاوی عصــاره جلبــک 

دونالیــال، دوغ پروبیوتیــک، نانوســیلکا از ضایعــات 

بتاکاروتــن  طبیعــی  رنگدانــه  برنــج،  کشــاورزی 

شــده  تهیــه  بیوکمپوســت  دونالیــال،  ریزجلبــک  از 

بیولوژیــک  ســم  و  پــودر  شــهری،  پســماندهای  از 

موجــود  دســتاوردهای  و  محصــوالت  جملــه  از 

بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  دائمــی  نمایشــگاه  در 

می شــود. محســوب  کشــاورزی 

دائمــی  نمایشــگاه  افتتــاح  از  بعــد  همچنیــن 

پژوهشــگاه،  رئیــس  پژوهشــگاه،  دســتاوردهای 

معــاون پژوهشــی و قائــم مقــام فنــاوری پژوهشــگاه 

ــی  ــن رونمای ــگاران، ضم ــا خبرن ــری ب ــت خب در نشس

و دســتاوردهای موجــود، مهم تریــن  از محصــوالت 

بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  برنامه هــای  و  اقدامــات 

را تشــریح کردنــد. کشــاورزی 

منایشـگاه دامئی دسـتاوردهای پژوهشـگاه در پنجمین روز دهه 
فجر افتتاح شـد
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با حکم رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دکتر مژگان کوثری 

تجهیز  کمیته  رئیس  عنوان  به  پژوهشگاه  این  علمی  هیات  عضو 

منصوب و از خدمات دکتر مهرشاد زین العابدینی، رئیس پیشین کمیته 

تجهیز تقدیر شد.

پژوهشی  شورای  جلسه  در  پژوهشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 

دکتر  شد،  برگزار   96 ماه  دی   11 دوشنبه،  روز  صبح  که  پژوهشگاه 

نیراعظم خوش خلق سیما، رئیس پژوهشگاه، ضمن تقدیر از تالش های 

علمی  هیات  عضو  زین العابدینی،  مهرشاد  دکتر  زحمات  و  ارزنده 

عضو  دیگر  کوثری  مژگان  دکتر  پژوهشگاه،  تجهیز  کمیته  رئیس  و 

هیات علمی پژوهشگاه را به عنوان رئیس جدید کمیته تجهیز 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، در حکم رئیس پژوهشگاه خطاب به دکتر 

سرکارعالی،  ارزنده  سوابق  به  نظر  است:  آمده  کوثری  مژگان 

به سمت رئیس کمیته  به مدت دو سال  این حکم،  به موجب 

تجهیز پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب می شوید. امید 

است با سرلوحه قرار دادن راهبرد تفکر، توکل و تالش در انجام 

امور محوله و به کارگیری نیروهای فعال، متعهد و کارآمد و با 

سازماندهی متفکرانه و هوشمندانه به همراه برنامه ریزی اصولی 

و هدفمند، نسبت به انجام وظایف محوله، موفق و موید باشید.

همچنین طی نامه دیگری از سوی دکتر خوش خلق سیما، از خدمات 

دکتر زین العابدینی در زمان دارا بودن مسئولیت کمیته تجهیز، تشکر 

و قدردانی شده است.

که  پژوهشی  شورای  جلسه  در  انتصاب،  این  بر  عالوه  است  گفتنی 

فناوری،  مقام  قائم  پژوهشی،  معاون  پژوهشگاه،  رئیس  حضور  با 

پژوهشکده  روسای  پژوهشگاه،  تحقیقاتی  بخش  شش  روسای 

های مناطق )رشت، تبریز و اصفهان(، مسئول هماهنگی امور 

مناطق، رئیس کمیته تجهیز و مدیر امور اداری و پشتیبانی، در 

محل سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد، رئیس پژوهشگاه، 

به دکتر  تبریک  اعضای جلسه ضمن  پژوهشی و سایر  معاون 

صنایع  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  رئیس  حجازی،  امین  محمد 

در  فناوری  زیست  بزرگ  جایزه  خاطر کسب  به  تبریز  غذایی 

دانشگاه تربیت مدرس، درباره اقدامات انجام شده و برنامه های 

آینده پژوهشگاه به تفکیک هر بخش بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین روسای بخش های تحقیقاتی و روسای پژوهشکده های 

مناطق، گزارشی از روند پیشرفت کارها در بخش های مختلف و 

مناطق ارائه کردند که دکتر خوش خلق سیما رئیس پژوهشگاه و 

دکتر حسینی سالکده معاون پژوهشی، ضمن ارائه نظرات و دیدگاه های 

خود درباره اقدامات انجام شده، تسریع در پیشبرد برنامه های آینده 

تحقیقاتی،  بخش های  فعالیت های  از  و  شدند  یادآور  را  پژوهشگاه 

مناطق و اعضای حاضر در جلسه تقدیر کردند.

انتصـاب دکـرت کوثری به عنـوان رئیس کمیته تجهیز پژوهشـگاه 
بیوتکنولوژی کشاورزی
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کشـاورزی،  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  رئیـس  سـوی  از  حکمـی  طـی 

دکتـر حسـن رهنمـا به عنـوان سرپرسـت مدیریت فنـاوری ارتباطات و 

انتشـارات پژوهشـگاه منصـوب شـد.

بـه گـزارش روابط عمومی پژوهشـگاه، دکتر نیراعظم خوش خلق سـیما، 

در ایـن حکـم خطـاب بـه دکتـر رهنما، عضـو هیات علمی پژوهشـگاه 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی آورده اسـت: نظـر بـه تجربیـات جنابعالـی 

و بـه پیشـنهاد معـاون پژوهشـی، بـه موجـب ایـن ابـالغ، بـه عنـوان 

سرپرسـت مدیریت فناوری ارتباطات و انتشـارات پژوهشـگاه منصوب 

می شـوید.

در ادامـه ایـن حکـم آمـده اسـت: انتظـار دارد بـا سـرلوحه قـرار دادن 

رهنمودهـای مقـام معظـم رهبـری )مدظلـه العالـی( و اهـداف دولت 

تدبیـر و امیـد، زمینـه تسـریع و نیـل بـه اهداف زیـر را فراهـم آورید:

- تشکیل و فعال سازی شورای انتشارات پژوهشگاه

- ویراسـتاری و انتشـار گـزارش نهایـی طرح هـای خاتمـه یافته و سـایر 

دسـتاوردهای انتشـاراتی محققین پژوهشـگاه

 - طراحی و انتشـار گزارش سـالیانه، نشر کتب تخصصی و بروشورهای 

دستاوردهای تحقیقاتی

آرشـیو  سـاماندهی   -

تحقیقاتـی  علمـی  مـدارک 

اطالعاتـی  پایگاه هـای  و 

ه هشـگا و پژ

خبـری  نشـریه  انتشـار   -

انعـکاس  بـرای  پژوهشـگاه 

علمـی،  دسـتاوردهای 

پژوهشـگاه  برنامه هـای 

و اخبـار علمـی مرتبـط بـا 

فنـاوری زیسـت  حـوزه 

سـایر  بـا  همـکاری   -

ذیربـط  واحدهـای 

پژوهشـگاه در انتقـال موثر 

فناوری هـای  و  دانش هـا 

تحقیقـات  از  حاصـل 

خصوصـی بخـش  و  کشـاورزان  بـه  پژوهشـگاه 

در پایـان ایـن حکـم آمـده اسـت: امیـد اسـت بـا اتـکال بـه خداونـد 

متعـال و همدلـی و هماهنگی با معاونین، مدیران، روسـای بخش های 

تحقیقاتـی، مدیریت های مناطق و سـایر همـکاران، در اجرای وظایف 

محولـه و پیشـبرد اهـداف پژوهشـگاه، موفق و موید باشـید.

در جلسـه انتصـاب سرپرسـت جدیـد مدیریـت فنـاوری ارتباطـات و 

دکتـر  اقدامـات  و  از خدمـات  تشـکر  پژوهشـگاه، ضمـن  انتشـارات 

صالحـی مدیریـت سـابق فنـاوری ارتباطـات و انتشـارات پژوهشـگاه، 

حکـم دکتـر رهنمـا بـه عنوان سرپرسـت جدیـد این بخش بـه وی اعطا 

شـد. در ایـن جلسـه، دکتـر خوش خلق سـیما رئیـس پژوهشـگاه، دکتـر 

حسـینی سـالکده معـاون پژوهشـی، دکتـر آزادی قائـم مقـام فنـاوری، 

دکتـر رهنمـا سرپرسـت جدیـد فنـاوری ارتباطـات و انتشـارات و دکتـر 

صالحـی مدیریـت قبلـی ایـن بخـش حضـور داشـتند. 

گفتنـی اسـت پیـش از ایـن، دکتـر غالمرضـا صالحـی جوزانـی، عضـو 

هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی، مسـئولیت حـوزه 

فنـاوری ارتباطـات و انتشـارات پژوهشـگاه را برعهـده داشـت.

دکرت رهنام، رسپرست مدیریت فناوری ارتباطات و انتشارات شد
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دکـرت مهرشـاد زین العابدینـی، عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی، طـی حکمـی 

بـه عنـوان مشـاور معـاون سـازمان محیـط زیسـت منصوب شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه، در حکـم دکـرت حمیـد ظهرابـی، معـاون محیـط 

طبیعـی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت خطاب بـه دکـرت زین العابدینی آمده اسـت:

علـم  حـوزه  در  جنابعالـی  تجربیـات  و  تخصـص  تعهـد،  سـوابق،  بـه  »نظـر 

بیوتکنولـوژی، بـه موجـب ایـن ابـالغ بـه عنـوان مشـاور معاونـت محیـط 

زیسـت طبیعی و تنوع زیسـتی سـازمان حفاظت محیط زیسـت در حوزه 

علـم بیوتکنولـوژی منصـوب می شـوید. امیـد اسـت بـا اتـکا به خداونـد متعال 

و بـا اسـتفاده از مهـارت، شایسـتگی و تخصـص و عالقـه ای کـه در شـام بـه اثبـات 

ایـن معاونـت را در امـر ایمنـی زیسـتی و حفاظـت از تنـوع زیسـتی  رسـیده اسـت، 

مناییـد.« همراهـی 

سازمان  معاون  مشاور  عنوان  به  زین العابدینی  دکرت  انتصاب 
محیط زیست

انقالب  پیروزی  سالگرد  نهمین  و  سی  و  فجر  دهه  ایام  مناسبت  به 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  کارکنان  ویژه  ورزشی  مسابقات  اسالمی، 

کشاورزی، به همت امور اداری و پشتیبانی، از 15 تا 17 بهمن ماه 96 

به مدت سه روز در محل پژوهشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، در این مسابقات که در دو رشته 

فوتبال دستی و دارت برگزار شد، بیش از 70 نفر شرکت کردند که 58 

البته خانم ها  نفر آنها را آقایان و 14 نفر را خانم ها تشکیل دادند. 

فقط در رشته دارت شرکت کردند اما آقایان هم در رشته دارت و هم 

در رشته فوتبال دستی حضور یافتند.

بر اساس این گزارش، در مسابقات دارت خانم ها، افراد زیر مقام اول 

تا سوم را کسب کردند:

1. نفر اول: خانم محمدابراهیمی

2. نفر دوم: خانم توکلی

3. نفر سوم: خانم عروجی

همچنین در مسابقه فوتبال دستی آقایان، تیم های زیر، رتبه های اول 

تا سوم را به خود اختصاص دادند:

- تیم اول: آقایان چراغیان و ایپکی

- تیم دوم: آقایان عبادی و سعادتمند

- تیم سوم: آقایان جعفری و ملکی

تا  اول  های  رتبه  حایز  زیر،  نفرات  آقایان،  دارت  بخش  در  همچنین 

سوم شدند:

- نفر اول: آقای سعادتمند

- نفر دوم: آقای سیدمحمد حسینی

- نفر سوم: آقای موسوی مطلق

با پایان یافتن مسابقات ورزشی دهه فجر در پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی، افراد و تیم های برگزیده مسابقات، تقدیر شدند.

برگـزاری مسـابقات ورزشـی ویـژه دهـه فجـر در پژوهشـگاه 
کشـاورزی بیوتکنولـوژی 
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پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در نظر دارد از طریق برگزاری مسابقه 

نسبت به طراحی و انتخاب لوگوی خود اقدام نماید. از این رو، از اساتید، 

طراحان، هنرمندان حوزه گرافیک، هنرجویان و سایر عالقه مندان برای 

شرکت در این مسابقه دعوت می شود بر اساس جزییات فراخوان، نسبت 

به ارسال آثار خود به دبیرخانه )روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی( اقدام نمایند. 

با عنایت به تخصصی بودن فعالیت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

و لزوم آشنایی قبلی متقاضیان با این مجموعه برای ارسال بهترین آثار 

و اتودهای طراحی شده، عالقه مندان می توانند با مراجعه به وب سایت 

ماموریت،  چشم انداز،  از    www.abrii.ac.ir نشانی:  به  پژوهشگاه 

و  پژوهشگاه  تحقیقاتی  پروژه های  ارکان،  و  برنامه ها، ساختار  اهداف 

سایر دانستنی های الزم آگاهی یابند.

• شرایط و مقررات شرکت در فراخوان لوگوی پژوهشگاه

1- اثر باید با قوانین جمهوری اسالمی ایران تطابق داشته باشد. 

2- اثر باید در قالب فایل JPEG با حجم حداکثر 5 مگابایت ارسال شود.

3- اثر باید دارای مشخصه  های بصری مستقل بوده و با سایر نشانه های 

داخلی و خارجی ثبت شده، تشابه نداشته باشد. 

اثر، آثار شرکت کننده  توضیح: در صورت اثبات کپی بودن و یا تشابه 

از فرایند داوری حذف شده و مسئولیت عواقب حقوقی آن بر عهده 

ارسال کننده اثر خواهد بود. 

4- هر شخص، حداکثر مجاز به ارسال سه اثر خواهد بود.

5- برای هر لوگوی پیشنهادی، حداکثر در 100 کلمه، توضیحاتی درباره 

نماد طراحی شده و جزییات آن ارسال گردد.

6- مالک انتخاب اثر برگزیده، نظر هیات داوران پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی است و این پژوهشگاه در رد یا قبول آثار مختار است.

7- تمامی حقوق مادی و معنوی طرح برگزیده، متعلق به پژوهشگاه 

یا  و  تغییر  به  مجاز  پژوهشگاه  این  و  بوده  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

استفاده از طرح منتخب در اسناد، مکاتبات، اقالم تبلیغاتی و سایر موارد 

الزم است. 

8- پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی الزامی دال بر انتخاب یک طرح 

خاص به عنوان برنده نداشته و ممکن است به سبب عدم تامین نظرات 

نظر هیات داوران، این فراخوان برنده ای نداشته باشد. با این حال از یک 

طرح که حائز بیشترین امتیاز شده باشد، تقدیر خواهد شد. 

• نحوه ارسال آثار:

ارسال آثار تنها از طریق ارسال ایمیل به نشانی: 

پژوهشگاه  عمومی  )روابط   publicrelations.abrii@gmail.com  

بیوتکنولوژی کشاورزی( امکان پذیر بوده و به سایر آثار دریافتی، ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.

• جایزه فراخوان:

جایزه اثر برگزیده، مبلغ 100.000.000 ریال )100 میلیون ریال( است که 

در قبال دریافت فایل الیه باز )PSD(، اهدا خواهد شد.

• زمان بندی:

- مهلت ارسال آثار: 31 فروردین ماه 1397

- اعالم نتایج: 20 اردیبهشت ماه 1397

فراخوان طراحی لوگوی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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»فاطمه در همه ابعاد گوناگون زن بودن، نمونه شده بود: مظهر یک 

دختر در برابر پدرش، مظهر یک همسر در برابر شویش، مظهر یک 

مادر در برابر فرزندانش، مظهر یک زن مبارز و مسئول در برابر زمانش 

و سرنوشت جامعه اش...«    )دکتر علی شریعتی(

خجسته سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا )س(، ناز هستی در وجود، 

یک فرشته در سجود و اسوه یک زن با تمام وجود و بزرگداشت مقام 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  فرهیخته  بانوان  شما  به  را  مادر  روز  و  زن 

کشاورزی که مظهر عشق و صفابخش دل هستید، تبریک و تهنیت 

عرض می نمایم. در آستانه بهار دلربا، نفس باد صبا، عشق از

جنس طال و شفاعت ام ابیها در روز جزا از درگاه ایزد منان

برای تمامی عزیزان آرزومندم.

تا صورت پیوند جهان بود، علی بود

تا نقش زمین بود و زمان بود، علی بود

ماه  و  عدالت  اسوه  والیت،  شاه  )ع(،  علی  حضرت  میالد  خجسته 

طریقت، از زيباترين فصول کتاب آفرينش است و برگ های زرین آن 

مملو از دانش و بینش. زادروز این رادمرد که جوانمردی اش شهره عالم 

خلقت، گفتارش همگی فصاحت و بالغت و کردارش به غایت، درستی 

شما  به  نهادن  تکریم  برای  گرانمایه  است  فرصتی  است،  صداقت  و 

که همچون موج، خروشانید اما ارمغان تان، آسایش و باورتان، آرامش 

است: مردانه و پدرانه! 

والدت  سالروز  تبریک  فرزانگی، ضمن  و  مردانگی  این همه  پاس  به 

پژوهشگاه  مردان  و  پدران  به  امیرمومنان  و  مردان  شاه  سعادت  با 

بیوتکنولوژی کشاورزی، سعادت معنوی و مادی برای شما و خانواده 

محترم تان در پناه الطاف بیکران حضرت حق مسئلت دارم.

تربیک رئیس پژوهشگاه به مناسبت والدت حرضت فاطمه 
)روز زن و روز مادر(

به مناسبت والدت حرضت علی )ع(  تربیک رئیس پژوهشگاه 
)روز مرد و روز پدر(
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با  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  علمی  هیات  عضو  سخنرانی 

موضوع »گزارش شرکت در پنجمین کنگره بین المللی خشکی«، 

20 اسفندماه 96 با حضور جمعی از اعضای هیات علمی، 

محققان و دانشجویان در سالن آمفی تئاتر پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، دکتر مریم 

شهبازی، عضو هیات علمی پژوهشگاه در 

سخنرانی خود با بیان اینکه کنگره 

عنوان  به  بین المللی خشکی 

کنفرانس  معتبرترین 

هر  حوزه  این  در 

یک  سال  چهار 

می شود،  برگزار  بار 

محلی  کنگره،  این  گفت: 

درباره  تبادل نظر  و  ارائه  برای 

استراتژی ها و مسائل کلیدی در بهبود 

گیاهان  در  خشکی  به  تحمل 

و  می شود  زراعی محسوب 

آن،  اصلی  ماموریت 

آوردن  گردهم 

تخصص های 

کشف  و  مختلف 

کاربردی  راه حل های 

علمی و فناورانه جدید است.

وی با اشاره به سابقه برگزاری این 

کنگره  پنجمین  داشت:  اظهار  کنگره 

در سال  بار  اولین  برای  بین المللی خشکی، 

1995 در فرانسه، سال 2005 در ایتالیا، سال 2009 

در چین و سال 2013 در استرالیا برگزار شده و پنجمین 

کنگره نیز دوم تا هفتم اسفندماه 95 )25-20 فوریه 2017( 

در شهر حیدرآباد هندوستان برگزار شد.

شـهبازی افـزود: در ایـن کنفرانـس، 900 نفـر از 56 کشـور دنیـا حضور 

داشـتند و 23 سـخنرانی کلیـدی توسـط سـخنرانان مدعـو و 26 مقالـه 

شـد.  ارائـه  سـمپوزیوم  در هشـت  دیگـر  محققـان  توسـط  شـفاهی 

همچنیـن عـالوه بـر کنفرانـس اصلـی، روز قبـل از شـروع و در حیـن 

کنفرانس، هشـت کارگاه آموزشـی با 55 سـخنرانی برگزار و 470 مقاله 

پوسـتری در دو مرحلـه در زمـان نمایـش پوسـترها ارائـه شـد.

ارائـه  بـه  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو 

نتایـج تحقیقاتـی از سـوی پروفسـور کامارانتینی از دانشـگاه گوتینگن 

 ،)INRA( آمریـکا، پروفسـور بـارت از مرکـز تحقیقـات ملـی فرانسـه

پروفسـور داریه از دانشـگاه لودون بلژیک و پروفسـور اوگا از سـازمان 

تحقیقـات کشـاورزی و غـذا ژاپـن در ایـن کنگـره اشـاره و خاطرنشـان 

کـرد: همچنیـن محققانـی از کشـورهای آلمـان، آمریکا، چیـن، بلژیک، 

ژاپـن، هلنـد، کانادا، روسـیه، اتریـش، اسـپانیا، ایتالیا و... دسـتاوردهای 

تحقیقاتـی خـود را ارائـه کردنـد. همچنیـن یـک نشسـت تخصصـی بـا 

حضـور رئیـس و دبیـر علمـی کنگـره و معـاون وزیـر کشـاورزی هنـد 

و متخصصـان ایـن حـوزه بـا عنوان »کشـاورزی هوشـمند« برگزار شـد.

شـهبازی بـا تشـریح مباحث ارائـه شـده در پنجمین کنگـره بین المللی 

خشـکی تصریـح کـرد: نظـر بـه اینکـه کم کـردن تنـش آبـی در مزرعـه 

در ارزیابـی قـدرت تحمـل به خشـکی ژنوتیپ ها بسـیار اهمیت دارد، 

روش هـای نویـن تصویربـرداری ماننـد توموگرافـی مقاومـت الکتریکی 

بـرای بررسـی تنـوع در بافـت خـاک در بخش های مختلـف و تغییرات 

میـزان نگهـداری آب خاک مطرح شـد.

وی افـزود: همچنیـن بـرای غربال سـازی میـزان تحمـل ژنوتیپ هـای 

مختلـف گیاهـان مـدل و گیاهان زراعـی، روش های جدیـد فنوتیپینگ 

 RGB( در شـرایط کنتـرل شـده و مزرعـه بـا تصویربـرداری چندطیفی

بـا تفکیـک بـاال( LIDAR و نیـز بـا تصویربـرداری هوایـی اتوماتیـک 

)UAV( بـه کمـک کواتروکوپترهـا و پیچیدگـی تفسـیر اطالعـات آنهـا 

بـرای مطالعـه و تهیـه مـدل مطرح شـد.

عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی با بیـان اینکه 

ریشـه  مدل سـازی  و  بیولـوژی  فنوتیپینـگ،  در  اخیـر  پیشـرفت های 

)سیسـتم RSML( در ایـن کنفرانـس بسـیار موردتوجـه قـرار گرفـت، 

نـوع  نحـوه دخالـت  نشـان می دهـد  نتایـج مطالعـات  یـادآور شـد: 

ارائه سخرنانی دکرت شهبازی در پنجمین کنگره بین املللی خشکی در هند
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معمـاری ریشـه در جـذب آب، بسـیار پیچیده تـر از چیـزی اسـت کـه 

پنداشـته می شـد. همچنیـن محققـان ژاپنـی بـه سرپرسـتی پروفسـور 

Uga بـرای صفـات مرتبط با ریشـه در برنج QTLDRO1 را شناسـایی 

یـک ژن  از  اسـتفاده  کـه  دادنـد  نشـان  بـار  اولیـن  بـرای  و  نمودنـد 

کنترل کننـده ریشـه های عمیـق بـرای ایجـاد یـک رقـم جدیـد متحمـل 

بـه خشـکی، امکان پذیـر اسـت.

کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  تخصصـی  آموزش هـای  مدیـر 

دربـاره دسـتاوردهای حاصل از کنگره بین المللی خشـکی در حیدرآباد 

اظهار داشـت: آشـنایی با پیشـرفت های علمـی و تکنولوژی های جدید 

در ایـن زمینـه، توجه به سیسـتم های پیشـرفته و دقیـق فنوتیپینگ در 

گلخانـه و مزرعـه و نیـز تکنولوژی هـای ژنوتیپینگ جدیـد از مهم ترین 

در  می توانـد  کـه  می شـود  محسـوب  کنگـره  ایـن  از  حاصـل  نتایـج 

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی نیـز مدنظـر قـرار گیرد.

شـهبازی، بازدیـد از سـایت فنوتیپنیـگ موسسـه تحقیقاتـی ایکریسـت 

را از دسـتاوردهای دیگـر ایـن کنگـره، عنـوان و خاطرنشـان کـرد: بـا 

کـه  ایـران  در  ایکریسـت  نماینـده  ناخـدا،  دکتـر  آقـای  هماهنگـی 

همزمـان بـا کنگـره همراه با آقـای دکتر زنـد، رئیس سـازمان تحقیقات 

از ایکریسـت بازدید داشـتند، مقرر شـد به کمک این موسسـه، کارگاه 

فنوتیپینگ و کارگاه خشـکی در سـال 2018 در پژوهشـگاه برگزار شود 

کـه در کارگاه خشـکی، از پروفسـور Kadambot Siddique، رئیـس 

موسسـه کشـاورزی دانشـگاه اسـترالیای غربـی به طـور ویـژه دعـوت 

خواهـد شـد و احتمـال همـکاری وی بـا پژوهشـگاه به عنوان مشـاور 

بخـش تحقیقـات فیزیولـوژی مولکولـی وجـود دارد.

سـال  در  خشـکی«  بین المللـی  کنفرانـس  »ششـمین  اسـت  گفتنـی 

2021 در ایـاالت متحـده آمریـکا برگـزار خواهد شـد که ایـن امر مورد 

اعتـراض شـرکت کنندگان ایرانـی و هنـدی به دلیل مشـکالت حضور در 

ایـن کشـور قـرار گرفـت و از ایـن رو، احتمـال تغییـر محـل کنفرانـس 

وجـود دارد.

عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی، موفـق بـه 

کسـب عنـوان طـرح برتـر در نمایشـگاه و جشـنواره فناوری هـای نـو 

و پیشـرفته ربـع رشـیدی تبریز شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه، طـرح دکتـر مهـران عنایتـی 

شـریعت  پناهی، عضـو هیـات علمـی و رئیـس بخـش کشـت بافـت 

»فنـاوری  عنـوان  بـا  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  سـلول  و 

سـبزیجات«  هیبریـد  بـذور  والدینـی  شـبه  اینبـرد  الین هـای  تولیـد 

در پنجمیـن نمایشـگاه و جشـنواره فناوری هـای نـو و پیشـرفته ربـع 

رشـیدی کـه 20 تـا 24 آبـان مـاه 96 در تبریـز برگـزار شـد، بـه عنوان 

طـرح سـوم برتـر زون فنـاوری زیسـتی برگزیـده شـد. انتخـاب ایـن 

زیسـت  توسـعه  سـتاد  سـوی  از  رشـیدی  ربـع  نمایشـگاه  در  طـرح 

فنـاوری معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری صـورت گرفته 

ست. ا

از  تبریـز  غذایـی  صنایـع  بیوتکنولـوژی  پژوهشـکده  اسـت  گفتنـی 

اسـت  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  تابعـه  پژوهشـکده های 

کـه در پنجمیـن نمایشـگاه و جشـنواره فناوری هـای نـو و پیشـرفته 

ربـع رشـیدی تبریز، میزبان معـاون علمی و فنـاوری رئیس جمهوری، 

و جمعـی  کشـاورزی  ترویـج  و  آمـوزش  تحقیقـات،  سـازمان  رئیـس 

دیگـر از مسـئوالن کشـوری و اسـتانی بـود.

دکرت رشیعت پناهی، موفق به کسب عنوان طرح برتر در پنجمین منایشگاه 
و جشنواره ربع رشیدی تربیز شد
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کارگاه آموزشـی »اصـول ایمنـی در آزمایشـگاه ها«، بـا حضـور 

بخش هـای  و  آزمایشـگاه ها  کارشناسـان  از  جمعـی 

بـه  اسـفندماه   15 و   14 روزهـای  تحقیقاتـی، طـی 

تئاتـر  آمفـی  سـالن  محـل  در  روز  دو  مـدت 

کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه 

شـد. برگـزار 

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

ایـن  در  پژوهشـگاه، 

کـه  آموزشـی  کارگاه 

دکتـر  توسـط 

هداونـد   حسـین 

محققـان  از  میرزائـی 

شـد،  برگـزار  پژوهشـگاه 

مباحثـی همچون دالیـل یادگیری 

ایمنـی در آزمایشـگاه، افـرادی که باید 

بگیرنـد،  یـاد  آزمایشـگاه ها  در  را  ایمنـی 

بررسـی  آزمایشـگاه ها،  ایمنـی  در  بازنگـری 

پیرامـون حوادث آزمایشـگاهی، مبانی آزمایشـگاه های 

شـيميايی،  مـواد  بهداشـت  دسـتور العمل های  اسـتاندارد، 

آزمایشـگاه ها،  در  ایمنـی  کلـی  اصـول  شـناخت خطـرات،  چگونگـی 

وظایـف مسـئول ایمنـی، مسـئولیت کارکنـان و مخاطـرات عمـده در 

شـد. ارائـه  آزمایشـگاه ها 

از جملـه مـوارد دیگـری کـه توسـط هداونـد در ایـن کارگاه آموزشـی 

در  پایـه  قوانیـن  ماننـد  موضوعاتـی  بـه  تـوان  مـی  شـد،  مطـرح 

آزمایشـگاه هايی کـه بـا مـواد شـیمیایی سـروکار دارنـد، جلوگیـری از 

هدردهـی مـواد شـیمیایی، مسـیرهایی کـه موجـب قـرار گرفتـن در 

وضعیـت  در  بایـد  کـه  اقداماتـی  می شـود،  شـیمیایی  مـواد  معـرض 

بحرانـی انجـام داد، آتش سـوزی در آزمایشـگاه ها، انـواع و کاربری های 

شـیمیایی  مـواد  ویژگی هـای  از  آگاهـی  نشـانی،  آتـش  کپسـول های 

قبـل از اسـتفاده، مـواد خورنـده، مـواد شـیمیایی ناسـازگار، مخاطرات 

شـیمیایی و ارزیابـی خطـر مـواد شـیمیایی اشـاره کـرد.

تشـریح برگـه اطالعـات ایمنی مـواد، طراحـی درون آزمایشـگاه، نکات 

ایمنـی بـرای مراقبـت و پیگیـری از خطـرات شـیمیایی، نـکات مهـم 

در احـداث انبارهـای مـواد شـیمیایی و معرفـی پایگاه هـای اینترنتـی 

مرتبـط بـا بهداشـت و مـواد ایمنـی از دیگـر نـکات ارائه شـده توسـط 

مـدرس این کارگاه آموزشـی اسـت. در دومین روز برگـزاری این کارگاه، 

فراگیـران توسـط مـدرس دیگـر ایـن دوره، به طـور عملـی و کاربردی با 

اصـول ایمنـی در آزمایشـگاه ها آشـنا شـدند.

کارگاه آموزشی اصول ایمنی در آزمایشگاه ها برگزار شد
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خانواده پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، عصر روز چهارشنبه، 23 

همت  به  که  هفت سین  نوروزی  جشنواره  برگزاری  با   96 اسفندماه 

استقبال عید سعید  به  پیشاپیش  برپا شد،  روابط عمومی پژوهشگاه 

نوروز رفتند. مسابقه هفت سین و شیرینی پزی برتر در محوطه باغ رز 

که قبل از مراسم اصلی برگزار شده بود، شور و نشاط ویژه ای در بین 

بخش های مختلف پژوهشگاه ایجاد کرد. همچنین در این جشنواره از 

همکاران برگزیده در سال جاری تقدیر شد.

خوش خلق سیما  نیراعظم  دکتر  پژوهشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 

و  سال جدید  تبریک  پژوهشگاه، ضمن  نوروزی  مراسم جشنواره  در 

آرزوی سالمتی، سربلندی و موفقیت برای کارکنان، سال 1397 را سال 

در  باید  کرد:  خاطرنشان  و  نامید  پژوهشگاه  دستاوردهای  اثربخشی 

سال اثربخشی دستاوردهای پژوهشگاه همگی با یکدیگر همدل باشیم 

پژوهشگاه،  سربلندی  برای  تا  دهیم  افزایش  را  خود  تحمل  قدرت  و 

گام های موثری برداریم.

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان اینکه سالی که گذشت، 

سال خوبی بود، با تشکر ویژه از دکتر غفاری گفت: امسال با همت 

از پژوهشکده  و همکاری تمام همکاران عزیز خصوصا دکتر غفاری 

کردن  مصوب  رابطه،  همین  در  که  کردیم  پیدا  ارتقا  پژوهشگاه  به 

تشکیالت و اساسنامه پژوهشگاه از برنامه های آینده است.

معظم  رهبر  سوی  از   96 سال  نامگذاری  به  اشاره  با  خوش خلق سیما 

انقالب به نام سال »اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال« اظهار داشت: 

خانواده پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی امسال در راستای اهداف 

تولید، سهم عمده ای داشت و  اشتغال و  نظام و منویات رهبری، در 

انشاالله با برنامه ریزی هایی که دکتر حسینی و دکتر زین العابدینی انجام 

داده اند و می دهند، نتیجه کارپژوهشگاه در افزایش تولید ناخالص ملی 

قابل مشاهده خواهد بود. این دستاورد همانند ارتقای پژوهشکده به 

پژوهشگاه با همفکری و همدلی شما به زودی محقق می شود.

وی افزود: اگرچه افزایش بودجه آن چنانی برای ما دیده نشده بود، اما 

توانستیم چهار میلیارد تومان به بودجه پژوهشگاه اضافه کنیم؛ یک میلیارد 

بودجه تملک و سه میلیارد نیز در بودجه پژوهشی ارتقا داشته ایم.

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان اینکه عملکرد امسال 

پژوهشگاه بسیار قابل قبول بوده، تصریح کرد: عملکرد سال گذشته 

)95( نیز با توجه به ارزیابی های موسسات تحقیقات کشاورزی، بسیار 

جایگاه  می کنم  فکر  ارزیابی ها،  از  بعد  هم  امسال  و  بود  مطلوب 

یعنی  اثربخشی مان  باید  حال  عین  در  باشیم.  داشته  خوبی  بسیار 

انجام اقدامات فناورانه و تولیدات پژوهشی را ارتقا دهیم تا بتوانیم 

پاسخگوی جامعه باشیم.

خوش خلق سیما همچنین ضمن گرامیداشت تقارن پایان سال با سالروز 

والدت حضرت فاطمه زهرا )س(، نوروز باستانی را یکی از قدیمی ترین 

جشن های باستانی عنوان کرد که ما را با گذشته پیوند می زند.

وی همچنین از دکتر شهره آریایی نژاد، مدیر روابط عمومی پژوهشگاه 

و دکتر فواد مرادی، مدیر امور اداری و پشتیبانی پژوهشگاه به خاطر 

و  تهیه  و  سال  پایان  جشن  مراسم  برگزاری  در  انجام شده  تالش های 

توزیع سبد کاالی نوروزی تشکر کرد.

 تقدیر از برگزیدگان پژوهشگاه

در ادامه این مراسم، از سه عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی به خاطر اقدامات علمی و پژوهشی آنها در طول سال جاری 

بین المللی  گزارش  انتشار  به خاطر  طباطبائی  میثم  دکتر  شد.  تقدیر 

دکرت خوش خلق سیام در جشنواره نوروزی هفت سین: سال ۱۳۹۷، سال 
»اثربخشی دستاوردهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی« است 
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مهران  دکتر  باال،  تاثیر  ضریب  با  بین المللی  معتبر  نشریه  یک  در 

عنایتی  شریعت پناهی به خاطر کسب عنوان طرح برتر در نمایشگاه 

دکتر  و  تبریز،  رشیدی  ربع  پیشرفته  و  نو  فناور ی های  جشنواره  و 

جایزه  دهمین  در  برگزیده  رتبه  کسب  خاطر  به  حجازی  محمدامین 

بزرگ زیست فناوری تقدیر شدند. همچنین آقای قربانی، مدیر امور 

مالی پژوهشگاه و خانم قره خانی در بخش امور اداری و پشتیبانی به 

خاطر تالش های ارزشمندشان در طول سال مورد تقدیر قرار گرفتند.

برتر  شیرینی پزی  و  مسابقه هفت سین  به  توجه  با  رابطه،  در همین 

مهندسی  بخش  از  رز،  باغ  محوطه  در  تحقیقاتی  بخش های  توسط 

ژنتیک برای هفت سین برتر و از بخش زیست شناسی سامانه ها برای 

ورزشی  مسابقات  برگزیدگان  از  تقدیر  شد.  تقدیر  برتر  شیرینی پزی 

شامل فوتبال دستی و دارت که در دهه فجر برگزار شده بود، از دیگر 

بخش های این جشنواره بود.

پخش کلیپ »تبریک سال نو« از زبان کارکنان پژوهشگاه با گویش های 

توسط  که گذشت«  »در سالی  پژوهشگاه  اقدامات  کلیپ  و  مختلف 

سینا معتمدراد و اجرای برنامه و مسابقات متنوع آن مانند طالع بینی 

دیگر  از  جشنواره  مجری  حیدری،  مهین  توسط  کلمات  با  بازی  و 

برنامه های جذاب و مفرح این مراسم بود.

کاالی  سبد  نوروزی هفت سین،  اجرای جشنواره  از  قبل  است  گفتنی 

پژوهشگاه  کارکنان  بین  پشتیبانی  و  اداری  امور  همت  به  نوروزی 

بیوتکنولوژی کشاورزی توزیع شد.
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