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همايش  اولين  برگزاري  روز  دومين  در 
بين المللی و نهمين همايش ملی بيوتکنولوژی 
ارائه  به  سخنرانان  ايران  اسالمی  جمهوری 
اشکان  پرداختند.  خود  كليدي  سخنراني 
وي  بود.  سخنرانان  اين  از  يکي  تعويذي 
فرنگی:  »توت  عنوان  با  خود  سخنراني  در 

انسانی«  پروانسولين  توليد  برای  كارخانه  ای 
دانشگاه  همکاري  با  پروژه  اين  كرد:  عنوان 
دانشگاه  و  شيراز  دانشگاه  مدرس،  تربيت 
با  رابطه  در  وي  است.  شده  انجام  اوكلند 
انسولين و بيماري ديابت گفت: طبق آمار هاي 
جهاني، ديابت حاصل فقدان، كمبود ترشح يا 

ضعف عملکرد هورمون انسولين است كه به 
جهان  در  مير  و  مرگ  عامل  سومين  عنوان 
كه  است  شده  پيش  بيني  مي شود.  شناخته 
300 ميليون نفر در 25 سال آينده به بيماري 
به  ادامه  در  تعويذي  مي شوند.  مبتال  ديابت 
گياه مورد آزمايش خود اشاره كرد و افزود: 
گياه توت فرنگی را به عنوان بيوراكتور توليد 
پروانسولين مورد استفاده قرار داديم. وي در 
رابطه با پژوهش خود توضيح داد: انتقال ژن 
توسط  فرنگی  توت  به  انسانی  پروانسولين 
شد.  انجام   Agrobacterium tumefaciens
فرنگی  توت  رقم  هفت  روي  آزمايش  اين 
به طور مستقل به صورت فاكتوريل با طرح 
انجام  تکرار  پنج  در  تصادفي  كاماًل  پايه 
رقم  بهترين  شناسايی  منظور  به  سپس  شد. 
برش  دهی  نابجا،  ريشه  های  توليد  جهت 
روی رقم  ها و برای تعيين درصد انتقال ژن، 
اندازه گيري حجم اثر روی رقم  ها انجام شد. 
مويين  ريشه  های  از  استفاده  داد:  ادامه  وي 
 25 مدت  به  بيوراكتور  عنوان  به  تراريخته 
تعويذي  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  روز 
با  كار  اين  در  گفت:  پژوهش  اين  نتيجه  از 

كشت ريشه  های نابجاي تراريخته حاوی ژن 
گياه  باززايی،  محيط  در  انسانی  پروانسولين 
كامل توت  فرنگی حاوی پروانسولين انسانی 
از ريشه  های نابجا بازيابي شد. وي افزود: در 
نهايت پروتئين نوتركيب پروانسولين انسانی 
تراريخته  فرنگی  توت  گياهی  بافت  های  از 
تخليص شد. تعويذي در ادامه سخنراني خود 
به آزمايش  هاي زيست  سنجي، آناليز گياهان 
ژن  حاوی  دوم  نسل  تراريخته   توت فرنگی 
پروانسولين انسانی و آناليز هاي آماري بکار 
رفته در اين پژوهش اشاره كرد. وي در رابطه 
با پيشرفت  هاي صورت گرفته در اين زمينه 
در دنيا به توليد انسولين هوشمند اشاره كرد. 
اين مخترع جوان داراي سه گواهي نامه ثبت 
اختراع در رابطه با توليد پروانسولين انساني 
توت فرنگي  گياه  نا بجاي  ريشه  هاي  در 
كامل  سخنراني  كه  است  گفتني  است. 
وي  استفاده  مورد  روش  و  تعويذي  اشکان 
ريشه  هاي  در  انساني  پروانسولين  توليد  در 
جديد  شماره  هاي  در  توت فرنگي  نابجاي 
ايمني  زيستي  و  بيوتکنولوژي  خبرنامه هاي 

ايران منتشر خواهد شد. 

توت فرنگی، کارخانه ای برای تولید پروانسولین انسانی

سومين و آخرين روز برگزاري اولين همايش 
بين المللی و نهمين همايش ملی بيوتکنولوژی 
حضور  با  همچنان  ايران  اسالمی  جمهوری 
پر شور دانشجويان و اساتيد در محل سالن 
همايش  هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي 
در  سخنرانان  روز  اين  صبح  داشت.  ادامه 
ارائه  به  بيوتکنولوژي  مختلف  حوزه  هاي 
دكتر  پرداختند.  خود  كليدي  سخنراني  هاي 
حاج رضايي استاد برجسته IPK آلمان يکي 
از اين سخنرانان بود كه سخنراني خود را در 
رابطه با كاربرد بيوتکنولوژي در گياهان زينتي 
برگزاري  حاشيه  در  است  گفتني  داد.  ارائه 
همايش  نهمين  و  بين المللی  همايش  اولين 
ايران،  اسالمی  جمهوری  بيوتکنولوژی  ملی 
دانش  بنيان  شركت  هاي  و  پژوهشي  مراكز 
حضوري  همايش  جانبي  نمايشگاه  در 
نمايشگاه،  اين  در  همچنين  داشتند.  فعال 
انجمن  هاي علمي به ارائه فعاليت  هاي خود 
سومين  كه  است  حالي  در  اين  پرداختند. 
اسالمي  جمهوري  زيست  فناوري  جشنواره 
خرداد   2 تا  ارديبهشت   31 تاريخ  در  ايران 
دايمي  محل  در  فارس  خليج  سالن  در  ماه 

و  شد  برگزار  تهران  بين المللي  نمايشگاه 
آخرين  دانش  بنيان   شركت   100 از  بيش 
كه  بودند  كرده  ارئه  را  خود  دستاورد هاي 
شركت  كنندگان  سوي  از  خوبي  استقبال  با 
روبه رو شده بود. از ديگر برنامه  هاي جانبي 
اين همايش، مي توان به نمايشگاه آثار نقاشي 
بيوتکنولوژي  با موضوع  گروه سني كودكان 
اشاره كرد كه توجه ميهمانان خارجي همايش 
مشاوره  ارائه  كرد.  جلب  خود  به  نيز  را 
غرفه  در  تهران  ژنتيك  بنياد  در  ژنتيکي 
آزمايشگاه تشخيص ژنتيك پزشکي بنياد كه 
در كنار غرفه  هاي انجمن  هاي علمي برگزار 
شد، بازديد كننده  هاي بسياري را به اين كار 
ژنتيك  بنياد  كه  است  گفتني  كرد.  ترغيب 
تهران در سوم خرداد ماه سال 93 توسط دكتر 
فعاليت  موضوع  شد.  افتتاح  ستاري  سورنا 
پيشگيري  و  مشاوره  حوزه  در  موسسه  اين 
مي توان  تهران  ژنتيك  بنياد  اهداف  از  است. 
و  زندگي  كيفيت  بهبود  و  فرهنگ  سازي  به 
ارتقاي سطح سالمت جامعه و پيشگيري از 
بيماري  هاي مرتبط با اختالالت ژنتيکي اشاره 
كرد. گفتني است كه در شامگاه آخرين روز 

نهمين  و  بين المللی  همايش  اولين  برگزاري 
همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسالمی 
ايران، به سخنران برتر و پوستر برتر، خبرنگار 
و شركت برتر جوايزي به رسم يادبود اهدا 

مي  شود. همچنين مراسم قرعه كشي بين همه 
مراسم  در  مي شود.  برگزار  شركت  كنندگان 
اختتاميه اين همايش، نمايشي با بازي كودكان 
با موضوع بيوتکنولوژي نيز اجرا خواهد شد. 

 استمرار پرشور برگزاري اولین همايش
 بین المللی و نهمین همايش ملی

بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ايران



3زيست فناورى: امنيت غذايى، سالمت، محيط زيست و توسعه پايدار اولين همايش بين المللى و نهمين همايش ملى  بيوتكنولوژى و سومين جشنواره زيست فناورى 2

دكتر هاله حامدی فر در رشته های داروسازی 
و MBA تحصيل كرده است. وی در ارتباط با 
دارو های بيوتکنولوژی فعاليت دارد و زمينه 
 GMP و  كيفيت  تضمين  تخصصی  اصلی 
است.  بيوتکنولوژی  دارو های  فراورده های 
وی حدود چهارده سال است كه مديرعامل 
مجموعه  حاضر  حال  در  و  سيناژن  شركت 

 شركت های گروه سيناژن است.
لطفا در ارتباط با آمار واردات و صادرات 
داروهای نو ترکیب کشور به ما توضیحاتی 

بدهید؟
صادرات،  عرصه  در  كه  است  اين  واقعيت 
ظاهر  خوب  بسيار  نوتركيب  داروهای 
شده اند. در حال حاضر حجم كلی صادرات 
دارويی خيلی باال نيست ولی با اينکه سه سال 
است صادرات داروهای بيوتکنولوژی شروع 
دارويی  صادرات  كل   25% حدود  در  شده، 
كشور را در حوزه داروهای بيوتکنولوژی به 
حاضر  حال  در  داده ايم.  اختصاص  خودمان 
شده اند،  بيوتکنولوژی  دارای  كه  بازارهايی 
بازار های بسيار منظمی هستند. به عنوان مثال 
 MS چهار سال است كه ما صادرات داروی
داروی  كشور  اين  در  و  داريم  روسيه  به  را 
و  گرفته  امريکايی  داروی  از  را  بازار  ايرانی 
آذربايجان،  ارمنستان،  مثل  ديگری  بازار های 
سوريه، پاكستان و تركمنستان نيز بازار هايی 

هستند كه ما با آن ها كار می كنيم. 

سایر  با  مقایسه  در  را  دارو ها  این  کیفیت 
محصوالت چگونه ارزیابی می کنید؟

محصوالت  می كنيم  توليد  ما  كه  دارو هايی 
بيوسيميالر هستند و اين محصوالت از نظر 
بين المللی شاخص های خاص خود را دارند. 
در مرحله اول ما بايد از نظر فيزيکوشيميايی 
اثبات  موجود  دارو های  با  را  دارو  برابری 
كنيم و سپس از نظر بيولوژيك اين موضوع 
را به اثبات برسانيم. بعد از اينکه اين مراحل 
انجام شد و مشخص شد كه اين دارو كامال 
مشابه  مولکول داروی موجود است بايد وارد 
دارو های  تاثير  و  شويم  بالينی  مطالعات  فاز 

روی  بر  موجود  دارو های  و  نو تركيب 
نهايت  در  مقايسه شود و  بيماران  گروه های 
در صورتی كه ايمنی و اثربخشی اين دارو ها 
يکسان باشد، می توانيم بيان كنيم كه اين دارو 
می تواند وارد بازار شود. به طور كل در زمينه 
به محصول  كه  است  اين  بزرگ  اشتباه  دارو 
نگاه مليتی شود. در تجارت علمی چيزی به 
چينی  محصول  يا  آمريکايی  محصول  عنوان 
هر  كشور ها  در  چون  ندارد  معنی  ايرانی  يا 

شركتی برای خود استاندارد های كيفی دارند 
هدف  كه  دارند  بستگی  استاندارد ها  اين  و 
اگر  نتيجه  نباشد. در  يا  باشد  بين الملل  بازار 
ابتدا  از  بايد  بين الملل باشد  بازار های  هدف 
نظر  در  را  بين الملل  بازار  استاندارد های 
گرفت. حتی در امريکا هم شركت هايی وجود 
دارند كه محصوالتشان را تنها برای صادرات 
و  می كنند  توليد  متحده  اياالت  از  خارج  به 
بسياری از محصوالتی كه تبليغات ماهوار های 
می شوند و گاها از نظر كيفيت بسيار ضعيف 
وجود  با  كه  هستند  محصوالتی  از  هستند، 
اين كشور  استفاده در  برای  امريکا  توليد در 
تاييد نمی شوند و تنها برای صادرات هستند. 
وجود  موضوع  همين  نيز  هند  و  چين  در 
وجود  كشور ها  اين  در  شركت هايی  دارد. 
دارند كه به دليل اينکه نگاهشان به بازار های 

بين المللی است، كيفيت محصوالتشان بسيار 
وابسته  محصوالت  كيفيت  پس  است.  عالی 
اساس  بر  و  است  شركت ها  استراتژی  به 
كند.  تغيير  می تواند  شركت  سياست های 
استراتژی ما گرفتن سهم بازار نه تنها در ايران 
بر  دنيا  كل  در  آن  از  بعد  و  منطقه  در  بلکه 
مبنای كيفيت و قيمت رقابتی است. يعنی ما 
 BRAND محصولی با كيفيت مشابه محصول
می دهيم ولی مزيت رقابتی ما قيمت است. از 

آنجايی كه دارو های ما با جان بيمار سروكار 
دارند هيچ كس جان خودش را برای اختالف 
قيمت های كم به خطر نمی اندازد. بنابراين در 
دارو هايی كه در بازار ما وجود دارند و اصال 
است،  كشور  كدام  كه ساخت  ندارد  تفاوتی 
يا  شود  مشاهده  آلرژی  بروز  است  ممکن 
مشکلی پيش بيايد ولی بايد در نظر داشت كه 
اثرات روانی بر ميزان تاثير گذاری دارو كامال 
هم  ما  فرهنگی  پيشينه  و  است  شده  ثابت 
بسيار مصرف گرايانه و خارجی پسند است. 
اوروگوئه  مثل  كشورهايی  كه  شاهديم  يعنی 
و آرژانتين كه هيچ اعتباری در صنعت دارو 
خارجی  داروی  اسم  به  دارو هايشان  ندارند 
به  نسبت  و  می گيرد  قرار  بيمار  پسند  مورد 
داروی ايرانی كه كيفيت ثابت شده ای در دنيا 

دارد ترجيح داده می شود. 

شما به بحث صادرات اشاره کردید. لطفا 
بفرمایید که چه دارو هایی را ما در گذشته 
وارد می کردیم که در حال حاضر به مدد 

دارو های داخل دیگر وارد نمی کنیم؟
كه  نيست  اين  ما  بهداشت  وزارت  سياست 
اگر محصولی در داخل توليد می شود، كال 
واردات محصول مشابه آن قطع شود. يعنی 
اختالف  وجود  با  و  كنيم  رقابت  بايد  ما 
پوشش  ارزان تر  محصول  بيمه  قيمت، 
بيشتری  بازار  بتوانيم سهم  تا  دهيم  بيشتری 

را بگيريم.
اين سياست وزارت بهداشت است ولی در 
زمينه دارو های MS ما در حال حاضر حدود 
%90 بازار را در خصوص داروی سينووكس 
در  رسيژن  خصوص  در  را   70% حدود  و 
اختيار داريم. واقعيت اين است كه اگر اين 
دارو ها توليد نشده بود و قرار بود تمام اين 
سهمی كه در حال حاضر در اختيار ما است 
بودجه  شود،  تامين  خارجی  محصول  از 

يارانه ای كشور دچار مشکل می شد.
مزيت ديگری هم كه وجود دارد اين است 
بودجه  كشور  داروی  يارانه ای  بودجه  كه 
محدودی است. اگر هر زمانی و از هر جايی 
دولت  به  می تواند  اين  كنيم،  صرفه جويی 
كه  دارو هايی  برای  پوششی  تا  كند  كمك 
تحت پوشش نبوده اند و توليد داخل ندارند 
در  كه  دارو هايی  توليد  با  ما  كند.  اتخاذ 
سيناژن و آريوژن داريم ساالنه حدود 500 
هزار دالر صرفه جويی ارزی انجام می دهيم 
به  كه  جديدی  داروهای  با  قضيه  اين  و 
بازار خواهند آمد افزايش پيدا خواهد كرد. 
به  با توجه  تا  برسيم  به جايی  اميدواريم  ما 
اين صرفه جويی ارزی و ارزآوری ناشی از 
صادرات بتوانيم تراز دارويی كشور را مثبت 
ميزان صادرات  افزايش  با  كار  اين  كنيم كه 
است  امکان پذير  دارويی  واردات  و كاهش 
بيوتکنولوژی  انجمن  در  ما  و هدف گذاری 
كه  است  اين  كشور  دارويی  سنديکای  و 

بتوانيم اين كار را انجام دهيم. 

ملی  پژوهشکده  رئيس  آزادی  پژمان  دكتر 
رز  گل  های  توليد  از  زينتی  گياهان  و  گل 
گل  “رنگ  گفت:  وی  داد.  خبر  تراريخته 
زينتی  گياهان  در  مهم  ويژگی  های  از  يکی 
در  كه  رنگ  هايی  ايجاد  ميان  اين  در  است. 
از  ندارد  وجود  گل  ها  در  طبيعی  حالت 
است.  برخوردار  خاصی  تجاری  اهميت 
مرسوم  روش  های  از  كه  آبی  رنگ  ايجاد 
نيست هميشه  دستيابی  قابل  اصالحی سنتی 
ارقام  توليد  است.  بوده  اصالحگران  آرزوی 
الی  افزايش 10  به  آبی منجر  با رنگ  جديد 
گل  گلدان  يا  شاخه  هر  قيمت  برابری   30
جديد  ارقام  معرفی  بنابراين  شد.  خواهد 
منحصر بفرد ضمن كاهش ميزان واردات راه 
هموار  مهم  گل  اين  صادرات  آغاز  برای  را 
گل  ژنتيك  مهندسی  طرح  كرد”.  خواهد 

آبی  رنگ  توليد  منظور  به  زينتی  گياهان  و 
پژوهشکده  در   91 سال  در  رز  گل  های  در 
و  شد  آغاز  ايران  كشاورزی  بيوتکنولوژی 
ژن  تراريخته حاوی  گياهان  در حال حاضر 
درون  شرايط  در  آنتوسيانتين  بيوسنتز  مسير 
شيشه  ای توليد شده است. همچنين از ابتدای 
سال 94 طرح كالن مهندسی ژنتيك گل  های 
داوودی، ليليوم، ژربرا و مريم در پژوهشکده 
بيوتکنولوژی كشاورزی ايران و با همکاری 
آغاز  زينتی  گياهان  و  گل  ملی  پژوهشکده 
الی5   3 در  بتوانيم  اميدواريم  و  است  شده 
رنگ  با  جديدی  ژنوتيپ  های  آينده  سال 
چندين  دارای  طرح  اين  كنيم.  معرفی  آبی 
پروژه بوده و با همکاری تيمی از متخصصين 
و  ژنوميکس  ژنتيك،  مهندسی  بافت،  كشت 

تنها رز تراریخته آبی تولید شده توسط شرکت سانتوری ژاپنفيزيولوژی گياهی در حال انجام است. 

از رز آبی چه خبر!؟

در نمايشگاه محصوالت دانش  بنيان كه در حاشيه 
نهمين  و  بين  المللی  همايش  اولين  برگزاري 
اسالمی  جمهوری  بيوتکنولوژی  ملی  همايش 
پژوهشگاه  از  تراريخته  موش  شد،  برپا  ايران 
ملي مهندسي ژنتيك و زيست  فناوري به نمايش 
گذاشته شد. اين موش تراريخته در مركز ملي 
ملي  پژوهشگاه  در  تراريخته  موش  تحقيقات 
مهندسي ژنتيك و زيست  فناوري، به سرپرستي 
دكتر مهدي شمس آرا رئيس مركز ملي تحقيقات 
موش تراريخته توليد شده است كه بيان  كننده 
كاربرد هاي  از  است.  فلورسنت  سبز  پروتئين 
موش  هاي تراريخته حاضر، مي  توان به طراحي 
توالي   حامل  ترانسژنيك  ناقل  يك  ساخت  و 
 EGFP به منظور بيان ژن PGK-1 راه انداز ژن
در موش اشاره كرد. دو روش اساسي در توليد 

پيش  به  تزريق  از: 1.  عبارتند  تراريخته  موش 
جنيني.  بنيادي  سلول  هاي  به  تزريق   .2 هسته 
در  مدل،  عنوان  به  تراريخته  موش  از  استفاده 
ويژه  اي  اهميت  از  دارو  صنعت  و  پزشکي 
موش  كاربرد  رايج  ترين  است.  برخوردار 
و  ژن  چند  يا  منفرد  ژن  يك  تراريخته حذف 
بررسي اثر و فعاليت آنها براي اهداف درماني 
است. از ديگر پژوهش  هاي مركز ملي تحقيقات 
موش تراريخته مي  توان به توليد موش تراريخته 
حامل ژن مقاومت به نئومايسين اشاره كرد كه 
با هدف توليد سلول  هاي فيبروبالست جنيني 
است.  انجام  شده  آنتي بيوتيك  به  مقاوم  موش 
ژن  بيا ن كننده  ژني  سازه  ساخت  و  طراحي 
OTC4 با هدف توليد موش تراريخته از ديگر 
پژوهش  هاي انجام  شده در مركز ملي تحقيقات 

مهندسي  ملي  پژوهشگاه  در  تراريخته  موش 
ژنتيك و زيست فناوري است. گفتني است كه 
در رابطه با تاريخچه توليد موش تراريخته؛ در 
موش  نخستين  جينيش  رودولف   1974 سال 
مراحل  به  ويروسي  ژن  انتقال  با  را  تراريخته 
اوليه جنيني موش ايجاد كرد. در سال 1981 در 
آزمايشگاه فرانك رادل در دانشگاه ييل، فرانك 

برينستر  رالف  لي سي،  اليزابت  و  كونستانتين 
و ريچارد پالميتر با همکاري همديگر دي ان اي 
با  خالص   شده را به جنين تك سلولي موش 
استفاده از تکنيك خاص برينستر در دهه  هاي 
1960 و 1970 تزريق كردند. آنها براي اولين 
بار انتقال ژن نو تركيب را به موش در نسل  هاي 

بعد به نمايش گذاشتند. 

 موش تراريخته بیان کننده پروتئین
(GFP) سبز فلورسنت

نتايج انتخاب اعضاي هیأت مديره انجمن ژنتیک 
ايران مورخ 1394/3/4

همايش  اولين  در  بلژيك  پادشاهي  سفير   •
بين المللی و نهمين همايش ملی بيوتکنولوژی 

جمهوری اسالمی ايران حضور پيدا كرد. 

• جايزه مدال كشاورزي ايران به سفير حسن نيت 
UNIDO در تجارت كشاورزي در اولين همايش 
بين المللی و نهمين همايش ملی بيوتکنولوژی 

جمهوری اسالمی ايران اهدا شد. 

• جايزه دكتر كاظمي آشتياني در دومين دوره 
طي  بيوتکنولوژي،  تاثيرگذار  افراد  انتخاب 
بين المللی  همايش  اولين  افتتاحيه  در  مراسمي 
و نهمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری 

اسالمی ايران اهدا شد.

بين المللی  همايش  اولين  افتتاحيه  در مراسم   •
و نهمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری 

ايران  تراريخته  پنبه  اولين  از  ايران  اسالمی 
رونمايي شد.

• برنده جايزه جهاني غذا ون مونتاگو، بر اهميت 
بکارگيري محصوالت تراريخته در آينده تاكيد 

كرد.

تجارت  در   UNIDO نيت  حسن  سفير   •
به  متکي  آينده  در  دنيا  كشاورزي  كشاورزي: 

گياهان تراريخته است.

• برنده جايزه جهاني غذا: در آينده ما نياز داريم 
تا محصوالت تراريخته را به جاي محصوالت 
سنتي جايگزين كنيم. درواقع، وظيفه هر فردي 
محصوالت  از  حمايت  و  توليد  در  مشاركت 

تراريخته است.

• رهبر معظم انقالب: زيست فناوري علمي موثر 
است و مردم بايد نتيجه فناوري را در زندگي 

خود احساس كنند.

را  زيست فناوري  مي خواهيم  قانعي:  دكتر   •
به زندگي مردم بکشانيم و فقر را در جامعه با 

زيست فناوري كاهش دهيم.

• رئيس دانشگاه شهيد بهشتي: علم و فناوري 
به  بلکه  نيست،  اكتشاف  جستجوي  در  جديد 
دنبال تغيير طبيعت در راستاي اهداف خود است.

• وزير جهاد كشاورزي: خداوند ابزار كسب علم 
را به ما هديه كرد و خلقت خود را نشانه اي براي 
دانشمندان و اهل تعقل قرار داد. با خدامحوري نه 
انسان محوري، پاسدار انسان، كرامتش و محيط 

زيستش باشيم. 

• در اولين همايش بين المللی و نهمين همايش 
ايران  اسالمی  جمهوری  بيوتکنولوژی  ملی 

شركت هاي دانش بنيان حضوري فعال دارند.

دانش آموزان  آثار  از  نقاشي  نمايشگاه  غرفه   •
در  ژنتيك  مهندسي  و  بيوتکنولوژي  حوزه  در 
اولين همايش بين المللی و نهمين همايش ملی 
بيوتکنولوژی جمهوری اسالمی ايران برگزار شد. 

• در اولين همايش بين المللی و نهمين همايش 
ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسالمی ايران تئاتري 

تاثيرگذار با موضوع برنج تراريخته اجرا شد.

• مجمع عمومي انجمن ژنتيك در اولين همايش 
بين المللی و نهمين همايش ملی بيوتکنولوژی 

جمهوری اسالمی ايران برگزار شد.

 دکتر حامدی فر: حدود %25 کل صادرات دارويی کشور داروهای بیوتکنولوژی است

    نگاهی گذرا به خبرهای  اولین همايش بین المللی و نهمین همايش ملی  بیوتکنولوژی

نتايج انتخابات هيات مديره انجمن ژنتيك ايران 
مجمع  جلسه  شد.  1394/3/4اعالم  تاريخ  در 
عمومی و انتخابات اعضای هيات مديره انجمن 
ژنتيك ايران عصر ديروز در محل همايش های 
بين  المللی دانشگاه شهيد بهشتی برگزار شد و 
كميسيون  نماينده  حضور  در  انتخابات  نتايج 
و  تحقيقات  علوم،  وزارت  علمی  انجمن  های 
فناوری و هيئتی به رياست دكتر مختار جاللی 

جواران رئيس پيشين اين انجمن اعالم شد. 
دكتر جاللی پيش از آغاز انتخابات گزارشی را 
در مورد عملکرد انجمن در دوره مديريت وی 
ارائه كرد كه با تاييد و استقبال شركت كنندگان 
 C رتبه  با  را  انجمن  گفت،  وی  شد.  مواجه 
تحويل گرفتيم اما اكنون چند سال است كه نه 
تنها دارای رتبه الف است بلکه در سال گذشته 
به عنوان انجمن برتر هم شناخته شده است. وی 
اين دستاورد را نتيجه تالش جمعی همه اعضا به 
ويژه اعضای هيئت مديره دانست. وی تشکيل 
ماندگار  دستاورد های  ديگر  از  را  ژنتيك  بنياد 
انجمن در دوره مديريتی خود عنوان كرده و از 
حاضرين خواست تا تنها در صورتی كه مايلند 
و می توانند به اندازه كافی برای پيشرفت اهداف 

انجمن وقت بگذارند كانديدا شوند. پس از ارائه 
فضل  )دكتر  خزانه  دار  سوی  از  مالی  گزارش 
اهلل افراز( و گزارش بازرس انجمن )دكتر ذاكر 
تواليی( نامزد ها ثبت نام كرده و پس از معرفی 
نامزد های عضويت در هيات مديره و بازرسان 
و اخذ و قرائت آرا نتايج به شرح زير اعالم شد.
گياهی،  شاخه  های  در  كانديدا   19 ميان  از 
سلول  های  ريز سازواره  ها،  انسانی،  جانوری، 
بنيادی و دو نفر كانديدای بازرسی در مجموع نه 

نفر به شرح زير انتخاب شدند.
اسامی منتخبين به شرح زير است.

محمد  علی ملبوبی با 47 رأی، منصور اميدی با 
33 رأی و نياز علی سپهوند با 22 رأی در شاخه 

گياهی
امير ميمندی  پور با 40 رأی و فضل اهلل افراز با 38 

رأی در شاخه جانوری
علی آموزگار با 22 رأی در شاخه ريز  سازواره  ها
سيد جواد مولی با 37 رأی در شاخه سلول  های 

بنيادی
محمود تواليی با 34 رأی و فروزنده محجوبی با 

29 رأی در شاخه انسانی
محسن ابراهيمی با 30 رای، بازرس
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Professor Watanabe how many 
times have you been in Iran?
    Many times, in fact. Once or twice 
a year I come to Iran, but last year it 
was more.

Since when? Since 20 years ago.

With which organizations have you 
been in touch?
       I was working with the international 
potato center in Peru long time 
ago and we have a network over 
international agricultural research 
center, too. So that’s why sometimes 
I come here. I’m also affiliated with 
the Bioversity international rice in 
Italy. They promote the conservation 
of biodiversity principally on 
agrobiodiversity.

So you’ve been in many countries 
and you know many cultures. How 
did you find Iranian Culture and 
Agriculture?
      About culture you are very 
polite.You also have rich historical 
nice culture. Your carpet, for 
example. Everything is really 
technical. Thus, unless you didn’t 
sustain a historical civilization you 
wouldn’t be capable of sustaining 
that kind of squeamish. You also 
have more preparation on the human 
resources. I am generally speaking 
about the cultural background that 
support the technology development. 
Agriculture itself, you have diverse 
agriculture. You go to south, it’s 
extremely dry and here (Tehran) is 
also dry. But you go to the Caspian 
Sea, it’s humid.

Have you seen all those areas?
     No, not all of them. I visited Rasht 
and Tabriz in eastern Azerbaijan. 
You have different vegetations 
and there is a lot of potential. 

Unfortunately, you don’t have very 
good international marketing at this 
moment. Your domestic market is 
fine, but you may need to have some 
more commercialization. You have 
diverse and good resources and even 
you have origin over many crops 
like wheat, alfalfa, onion, cabbage, 
many fruits, almond, peach, apricot.

What is the problem in your 
opinion?

  Maybe you need to do more 
marketing and get people’s interest 
outside of Iran. You should look at 
how people think that something is 
good, see what the market demands, 
and make TV ads.

What is your idea about Iranian 
society, especially women’s position?
    Knowing guys in Islamic countries 
l ike Pakistan, Indonesia and 
Malaysia you have a more proactive 
community. For instance, in Pakistan, 
they have more restrictions on the 
gender issues and activities. Here you 
have more activity and contribution 
in science. But I’d like to see more 
people appreciate the contribution in 
science, but see how many professors 
are females and how many are male. 
The proportion of males is probably 
very high. 

How do you evaluate our 
agriculture internationally?
    The system is good, but there are 
problems with your post harvest 
application and you lose part of the 
quality.

Can Japan be a good market for 
Iranian crops?

  We already have some of your 
productions in Japan like fig. 70% of 
dried fruit in Japan is imported from 

Iran. Iranian products are cheaper 
and the quality is good. There are 
possibilities but we don’t know 
much.

How can we discover it? 
    You need people to visit Iran. 
Many people in Japan think Iran 
is somewhere l ike Iraq, Syria 
and Afghanistan, unfortunately they 
think Iran is not stable or safe. I think 
your embassy in Japan needs to do 
some more activities to introduce 
Iran to the Japanese. Unfortunately, 

you are under sanction, but Iranian 
people are very peaceful.

What do you think about genetic 
engineering in Iran? 
    I am very pleased to see that 
His Excellency the Minister of 
Agriculture inaugurated the 
opening an insect resistant Bt 
cotton in Iran. Anyway technology 
should be used and judged by the 
farmers and consumers, to see that 
it’s very useful and is not the matter 
of something dangerous!

 تهیه کنند گان رتاریخته : بنفشه ردویش روحانی، لیال سرمدی ، زهرا حاجت پور، سینا نجابت

طراح:نسیم ارشدی فرد

کاس: افطمه فرشاد،  امیر حاتم وند  ع

Admiration of stability and peace in Iran and the rich Iranian culture: 
An interview with Dr. Kazuo Watanabe, the winner of the most 

prestigious Iranian award;”Khawrazmi Award”


