
 در مراسم افتتاحييه هشتمين همايش ملی بيوتکنولوژی و چهارمين همايش ملی ايمنی زيستی و مهندسی ژنتيک

 ١٥امروز شنبه  ايمنی زيستیهمايش هشتمين همايش ملی بيوتکنولوژی و چهارمين همايش ملی  دو
محترم منتخب آقای دکتر روحانی و  تير ماه با حضور ميهمانان داخلی و خارجی و پيام رئيس جمهور

 .خوانيد متن کامل اين پيام را در زير می .افتتاح شد های برجسته علمی و اجرايی با حضور شخصيت

   

  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ت که دانشمندان، پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان کشورمان را با برای اينجانب موجب مباهات اس
تشکيل همزمان دو کنگره بزرگ يعنی هشتمين همايش ملی . بينم نشاط و اميد و تدبير و فعال و پويا می

بيوتکنولوژی و چهارمين همايش ملی ايمنی زيستی و مهندسی ژنتيک را به کليه دست اندرکاران و 
های علمی بيوتکنولوژی و ايمنی زيستی تبريک عرض نموده  کنگره به ويژه انجمنبرگزارکنندگان اين 

های پربار و پر ثمری را  برای کليه شرکت کنندگان و ميهمانان گرانقدر اين دو همايش بزرگ، نشست
  .کنم آرزو می

 توسعه و رفاه در کشورهای. توسعه و پيشرفت هر کشوری مرهون تالش صاحبان علم و فناوری است
های علمی و تبديل آن به فناوری و توليد ثروت بوده  صنعتی و پيشرفته جهان مرهون استفاده از يافته

نگاهی کوتاه به تاريخ انقالب صنعتی در اروپا و تاريخ صنعتی شدن در کشورهای پيشرفته نشان . است
اند  ت توانستهدهد که در مقاطعی از زمان دانشمندان و پژوهشگرانی با از خودگذشتگی و شجاع می

های  ضمن مقابله با فناوری هراسی، کشور خود و بلکه جهانيان را از مواهب دانش و تخصص و يافته
انقالب سبز نيز مرهون تالش . گونه بوده است های زيستی هم همين در عرصه. مند کنند علمی خود بهره

  . جمعی دانشمندان بسياری بوده است

ها  توجه قرار گرفته و آشور به صورت متوازن در همه زمينهها بايد مورد  اگرچه همه فناوري
شود و ضرورت  ها به داليل مختلف دو چندان مي پيشرفت داشته باشد، اما گاهي اهميت برخی فناوري

های نو به دليل  فناوری. يابد ها به طور محسوسي افزايش مي دستيابي به آنها نسبت به ساير فناوري
های نو به ويژه  های اساسی فناوری ويژگی. در زمره اين دسته اخير هستند های خاصی که دارند ويژگی

ها  اين فناوری. افزاری بودن و مغز افزاری بودن آنها است بيوتکنولوژی و مهندسی ژنتيک در نرم
گذاری چندانی نيستند و به دليل همخوانی و انطباق آنها با محيط  برخالف صنايع بزرگ نيازمند سرمايه

  . اند ای قرار گرفته رد توجه ويژهزيست مو

های کشاورزی و صنايع غذايی؛ بهداشت و  در اين ميان اما فناوری زيستی تحولی را در عرصه
درمان؛ محيط زيست و صنعت و معدن و حتی حقوق و اخالق پديد آورده است که شايد با کمتر رشته 

های مصنوعی، توليد  يات، ايجاد ياختهخلق دوباره ح. تاثير گذار و حياتی ديگری قابل مقايسه باشد
ميليون هکتار محصول تراريخته  ١٧٠ها و ساير ترکيبات پزشکی در گياهان، کشت بيش از   پروتئين

کشور جهان، تشخيص  ٣٠از جمله کشت محصوالت متحمل به خشکی و کم آبياری در قريب به 
ن حيوانات از يک قطره خون نويد تحوالت ها قبل از تولد، شبيه سازی حيوانات و باز توليد اولي بيماری

دهد که شايد در دوره محدود حيات ما هم صورت  شگرف و بنيادين ديگری را هم در زندگی ما می
  . تحقق يابند



بديهی است اين تحوالت شگرف و دستاوردهای ارزشمند بشری مالحظاتی را هم با خود به همراه 
توانند به عنوان  رم شمرده شدن هرگز نبايد و نمیاما اين مالحظات در عين محت. خواهند داشت

  . ها تلقی شوند مندی کشور از فوايد سرشار آن مستمسکی در مقابل پيشرفت چرخ علم و فناوری و بهره

بيانگر نقش بسيار هوشمندانه انتخاب شده است که " امنيت غذايی و سالمت"موضوع همايش شما 
های اصلی  اساسی بيوتکنولوژی و مهندسی ژنتيک در تامين امنيت غذايی و سالمت است که از مولفه

های عظيمی در حوزه  در حالی که کشور ما از زيرساخت. شوند و اساسی امنيت ملی محسوب می
و  های عظيم انسانی متخصص بيوتکنولوژی کشاورزی برخوردار است و با وجود داشتن سرمايه

ها فعال واردات محصوالت حاصل از  رسد سهم مردم ما از اين فناوری دلسوز اما به نظر می
بيوتکنولوژی از خارج از کشور است که بايد با تکيه بر انديشه و تدبير مديران دلسوز و شجاع و 

  . استفاده از تخصص و توان پژوهشگران کشورمان اين وضعيت تغيير کند

های بيوتکنولوژی و مهندسی ژنتيک نه تنها يک ضرورت بلکه انتخابی  ریامروز استفاده از فناو
شوند که  هوشمندانه و آگاهانه برای حل معضالت غذايی و بهداشتی و محيط زيستی کشور محسوب می

تواند موجب شماتت ما توسط نسل آينده  ها به يقين می غفلت در دستيابی به و استفاده از اين فناوری
  .شود

های نزديک به آغاز به کار دولت تدبير و اميد را به فال نيک  برگزاری اين دو همايش در ماهمن 
گيرم و ضمن آرزوی روزهايی پربار برای نشست ها و جلسات شما با اشتياق در انتظار نتايج  می

های اساسی پيش  اميد است ضمن ترسيم وضعيت موجود و شناسايی چالش. همايش شما خواهم بود
وليد ملی، امنيت غذايی و سالمت، راهکارها و پيشنهادات ارزنده شما را هم برای بازکردن روی ت

ها و بازگرداندن نشاط و رونق به عرصه علم و فناوری و توليد و سالمت در بر داشته  مدبرانه قفل
های علمی کشور و جمعيت متخصص حاضر  ای فاخرتر و دلسوزتر از انجمن به يقين مجموعه. باشد
توانند ضمن ارائه شناخت صحيحی از وضعيت موجود، راهکارهای رسيدن به  اين همايش نمی در

  .والسالم. وضعيت مطلوب را ارائه دهند
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