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  آسیارتبه دوم بیوتکنولوژي در                     20 /چلچراغ ▼

  و تالقی  پوشانی در اثر هم  که  گوناگون است  از علوم  مشترك  اي حوزه  شامل  بیوتکنولوژي

  ، مهندسی مولکولی  شناسی  زیست  معادل بیوتکنولوژي .  است  با یکدیگر به وجود آمده  علوم  این

  پیوند میان  ؛ بلکه موجود نیست  و مدرن  سنتی از علوم  یک  یا هیچ  شیمی  ، مهندسی ژنتیک

  یک  یا انجام)  زیستی(  حیاتی  محصول  یک  تولید بهینه  به بخشیدن   براي تحقق  علوم  این

  به  توان را می  بیوتکنولوژي. بسیار باال است  با کارآیی  و دقیق  نوین هاي  به روش  فرایند زیستی

  شناسی،  زیاد مانند زیست  بعضاً با قدمت  ناور آن را علومیت  هاي ریشه  تشبیه کرد که  درختی

،  ، شیمی ، ایمونولوژي ، بیوشیمی ، میکروبیولوژي ، ژنتیک مولکولی  شناسی  زیست  به ویژه

... ، کامپیوتر و ، داروسازي ، جانورشناسی شناسی ، گیاه بیوشیمی  ، مهندسی شیمی  مهندسی

 مختلف هاي که پیشرفت در آن نیازمند تخصص در شاخهدهند؛ دانشی پیچیده  می  تشکیل

العاده رخ داده است و  اي خارق علمی است و این پیشرفت در ایران پس از انقالب به گونه

گذاري مشخص در صنعت  ریزي و سیاست اکنون جمهوري اسالمی ایران با یک برنامه

چنانکه با . بلندي را برداشته استهاي  بیوتکنولوژي، به ویژه در زمینه بیوتکنولوژي دارویی گام

اي در این دانش صورت گرفت،  گذاري ویژه که سرمایه 1370فاصله زمانی کوتاهی از سال 

محصول بیوتکنولوژي دارویی در  21دارو و یک واکسن به عنوان  20توانستیم نزدیک به 

تولیدات  محصول دیگر نیز از 10شود به زودي حداقل  بینی می ایران تولید کنیم و پیش

موفقیت ایران در این شاخه را زمانی بیشتر متوجه خواهیم . دانشمندان ایرانی وارد بازار شود

المللی، بعد از ژاپن در رتبه دوم آسیا قرار دارد  هاي بین بندي شد که بدانیم ایران بر اساس رتبه

دانشی که عالوه بر  شود؛ و تعدادي از محصوالت ایرانی اکنون در بازار اروپا و آمریکا عرضه می

جویی ارزي در سال دارد و  میلیون دالر صرفه 950بیش از رفع نیازهاي دارویی کشور ایران، 

میلیون  250عالوه بر تأمین نیازهاي داخلی کشور، حدود  1400شود تا سال  بینی می پیش

 بربع درآمد به عنوان یک من بتوان آینده نه چندان دور دالر درآمد به همراه داشته باشد و در

  .روي آن حساب ویژه باز کرد

 !جایگاه مردم در دعواهاي درون اردوگاهی  روز حرف ▼

وگـو بـین    ترین اصـول و الزامـات مباحثـه و گفـت     بدیهی

هاي سیاسـی نقـد و ارزیـابی دلسـوزانه      ها و جریان شخصیت

هاي ناکارآمد موجـود اداره کشـور بـا نگـاه ملـی بـراي        روش

وگوهـا در   اما اگـر ایـن گفـت   . رسیدن به مرتبه مطلوب است

دار سیاسی و منـافع جنـاحی گرفتـار     قاضاهاي شائبهکمند ت

توانـد بخشـی از تـوان و     تنها کارگشا نیست؛ بلکه می شود، نه

نیروي حاضر به یراق کشور براي خدمت به مردم را مصـروف  

مصـداق عملـی ایـن موضـوع را     . خود کند و بـه هـدر دهـد   

گذاري کشدارِ درون اردوگاهیِ جریان سیاسی  توان در گله می

اوایل آذر بود که در . وم به اصالحات در دو ماه اخیر دیدموس

سـعید  (طلـب  پـردازان اصـالح    پاسخ بـه نقـد یکـی از نظریـه    

درباره عملکرد دولت و اینکه ما بـا دولـت ائتالفـی    ) حجاریان

هـاي خـود عمـل     ایم و چون دولت نتوانسته به وعـده  نداشته

ي تنـد  گیـر  کند، باید مسیرمان را از دولت جدا کنیم، موضع

مبنـی بـر اینکـه    ) محمود واعظـی (جمهور رئیس دفتر رئیس

طلبان تنـدرو   گاه با اصالح روحانی هیچ تغییر نکرده و ما هیچ

این موضع به . ائتالفی نداشته و نخواهیم داشت، مواجه شدیم

هاي سیاسـی   سرنخ کالفی سرگردان از مباحث نقد و تعریض

شـده و  طلـب تبـدیل    از سوي برخی مقامات حزبـی اصـالح  

هاي رفت و برگشـتی را در میـان    ها و پاسخ طیفی از واکنش

ها رقم زده که تـاکنون   هاي جریانی با دولتی ها و رسانه چهره

توان در تحلیل چرایـی ایـن    اگرچه می. نیز ادامه داشته است

هـا و   طلبان علت گروهی اصالح هاي درون ها و نگرانی عصبیت

ترین آنها، به هراس  ضا مهمعوامل فراوانی را بیان کرد که از ق

هاي مجلس در  این جریان در انتخابات اقبال مردمیاز آینده 

شـان از   و میزان سـهم  1400جمهوري  و ریاست 1398سال 

کننـد پاسـخ    گـردد؛ چراکـه احسـاس مـی     کیک قدرت برمی

اي براي این سؤال مردم کـه در مجلـس و دولـت     کننده قانع

ی خواهند دوباره خـود را در  اند که م فعلی براي آنها چه کرده

معرض رأي مردم قرار دهند، ندارند، اما نکتـه محـوري ایـن    

نوشــته، توجــه دادن همگــان بــه ضــرورت خــدمت در ایــام  

مانده از مجلس و دولت است؛ زیرا اگر این توضیحات بـر   باقی

فرض مدعیان براي تنویر افکار عمومی و مـردم هـم صـورت    

مــردم دنبــال حــل  گیــرد، بایــد مستحضــر باشــند کــه مــی

ترین سؤال آنها در میـان   شان هستند و اتفاقاً بزرگ مشکالت

دعواي امروز سیاسیون از هر دو جریان سیاسی عمده کشـور  

هــا و  هــاي مــردم در میــان متلــک ایــن اســت کــه دغدغــه

  هاي درون اردوگاهی آقایان چه جایگاهی دارد؟ گذاري گله

   

  ران آذربایجان غربینارضایتی چغندرکا         ویژه اخبار ▼

هاي گذشته در قبال پرداخت معوقات چغندرکاران، بخشی را  کارخانه قند خوي در سال

اما امسال به دلیل اینکه شکر گران   ل شکر و تفاله جبران کرد،یپول و بخش دیگر را با تحو

شده، ازاین رویه دست کشیده و حتی براي کسانی که تقاضاي دریافت شکر در مقابل کـل  

اند طفره رفته و پول کشاورزان را با اقسـاط بلندمـدت پرداخـت     صول چغندر خود کردهمح

عواملی مانند نحوه پرداخت پول کشاورزان و چگونگی دریافت بار و اعمال ارزیـابی   .کند می

چغندر تحویلی موجبات نارضـایتی چغنـدرکاران از کارخانـه قنـد خـوي را       قیمت شیره بر

  .نسبت به سال گذشته افزایش داشته است فراهم آورده و این مشکالت

  درصدي کشتار دام بر اثر قاچاق 30کاهش 

در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، تعداد کشـتار انـواع    97در مدت نه ماهه اول سال 

کـاهش  . کـاهش داشـته اسـت   ) درصد 30(رأس  55776دام در کشتارگاه دولتی قم حدد 

شت، سبب نارضایتی شدید به ویژه در میان اقشار کشتار دام و به تبع آن افزایش قیمت گو

با همکاري دالالن داخلی به صورت گسترده  اي به تازگی خریداران ترکیه. ضعیف شده است

گفتنـی اسـت، بـا    . کننـد  و انتقال آن به خارج از کشور مـی ) میش(اقدام به خرید دام مولد

  .افزایش یافته استافزایش قیمت گوشت قرمز، میزان مصرف و قیمت گوشت مرغ نیز 

  



    

  گزارش روز ▼

  !نما تکراري و نخ

 نمایندگان از ،»همتی احمد«دو اظهارنظر همزمان، یکی از تریبون مجلس از سوي 

 و زنند می مردم منتخب نهادهاي تخریب به دست که کسانی« مجلس که گفته؛ طلب اصالح

 به که بدانند کردند، زآغا را رهبري بعد و جمهوري ریاست سپس و مجلس تسخیر پروژه

 آنان واقعی چهره و خوانده را آنان دست هاست سال ایران رشید و عزیز ملت و روند می بیراهه

 براي عملی راهکار بدون تخریبی و تند شعارهاي دانند می ما مردم واقع در است، شناخته را

 مرتضی«مصاحبه و دیگري  ».فریبی عوام یا است، طلبی منفعت از ناشی یا مردم مشکالت حل

 تندرو عناصر داري میدان مشکل کشور« :طلب که گفته است اصالح سیاسی فعاالن از ،»مبلغ

 حضور حاکمیت از هایی بخش در ویژه به کشور زوایاي همه در تندروها این که است کشور در

 راینبناب. شوند می کشور ماندن عقب باعث دائم خود مانده عقب و متصلب هاي نگاه با و دارند

 که زمانی تا و بیاید وجود به تندروي و تندروها راندن حاشیه به براي ملی اراده یک باید

 خواهد متزاید و کند می پیدا تداوم همچنان مشکالت این کنند، داري میدان کشور در تندروها

طلب در  نما از سوي جریان اصالح نشان از طراحی و اجراي یک سناریوي تکراري و نخ ».شد

هاي  دارد؛ که بر اساس آن با تندرو و واپسگرا خواندن و زدن برچسب 98نه انتخابات آستا

طلبان به  روشی که پیشتر اصالح! ایجاد کنندهراس نسبت به جریان رقیب  ،دیگر از این دست

ناکارآمدي فراکسیون امید و نارضایتی از ! کار گرفتند و اکنون نتیجه آن در برابر ما قرار دارد

رسد، کمترین  هاي گذشته به نظر می بر این اساس و تجربه مردم از انتخابات که! دولت

 !شانسی براي موفقیت دوباره این روش و سناریو در انتخابات سال آینده وجود ندارد
  

  اخبار ▼

 رؤیایی که به حقیقت نخواهد پیوست

ایی ایران از اروپا برقراري یک کانال مالی را براي ره«: روزنامه قانون در گزارشی نوشت

بعد از این همه . هاي آمریکا وعده داد، ولی تاکنون به هیچ نتیجه مثبتی نرسیده است تحریم

! هاي آینده امیدواریم اتفاقی در این زمینه رخ دهد اند که تا هفته مدت، مسئوالن آلمانی گفته

عات ایران و اطال هاي جدید اروپا علیه وزارت  اساس و همچنین تحریم این رویه اظهارات بی

المللی در لهستان سبب سردرگمی و کالفگی مسئوالن ایرانی در قبال روابط با  همایش بین

طلب در ادامه  این روزنامه اصالح» .هاي تند وادار کرده است گیري اروپا شده و آنها را به موضع

برخی در سر  اینکه اروپا براي همگرایی با ایران مقابل آمریکا بایستد، رؤیایی است که«: نوشت

  ».گاه به حقیقت نخواهد پیوست این موضوع هیچ اما .دارند

  !برداري سیاسی؟ تجلیل یا بهره

جمهور پس از  طلب با یادآوري این نکته که رئیس هاي اصالح صادق زیباکالم از شخصیت

مرحوم هاشمی درباره وي سکوت کرده بود، به سخنان حسن روحانی در دومین سالگرد 

متصور . این حجم از تجلیل براي نگارنده محل ابهام است«: اشاره کرد و نوشتمرحوم هاشمی 

معتقدم عدم اشاره ... هاي اخیر، برخی اهداف سیاسی نهفته است هستم در پشت پرده تجلیل

. طلبان به همراه دارد یک پیام مهم سیاسی براي اصالح و موضع مرحوم هاشمی 88حوادث به 

گوید مرا با شما کاري نیست و من اگر به جایی رسیدم از صدقه  جمهور غیر مستقیم می رئیس

جمهور بیش از آنکه یاد هاشمی را زنده  معتقد هستم رئیس. طلبان سر هاشمی است، نه اصالح

  ».برداري سیاسی کرد اهللا هاشمی بهره نگه دارد، از آیت

  خروج سرمایه از ایرانتوقف 

دهد  ها نشان می بررسی: محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس گفت

هاي اتخاذ شده از سوي بانک مرکزي و  روند خروج سرمایه از ایران تحت تأثیر سیاست

توان به جرئت از توقف  مصوبات شوراي هماهنگی اقتصادي به رقم ناچیزي رسیده و حتی می

ها دالر سرمایه از کشور خارج  تحت تأثیر بحران ارزي، میلیاردمتأسفانه . این روند صحبت کرد

. ها به شدت تأثیرگذار بود و فضاي جامعه را ملتهب کرد در تشدید بحرانموضوع شد که این 

میلیارد دالر سرمایه ارزي از ایران خارج  20دهد در مقطعی  ها نشان می برآورد ،گفتنی است

  .دهند از این را نیز نشان می شده است و حتی برخی آمار رقمی بیش

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 شده بینی پیش درآمد کل مجلس، هاي پژوهش مرکز◄ 

 و گازي میعانات خام، نفت صادرات محل از کشور آینده سال

 213 معادل دالر، میلیارد 36 داخلی را فروش و طبیعی گاز

 کل گزارش، این  اساس بر. کرد اعالم تومان میلیارد هزار

 فروش و دالر میلیارد 30 خام نفت شده بینی یشپ درآمد

 و دالر میلیارد 5/2 حدود پتروشیمی به گازي میعانات

  .است دالر میلیارد 45/3 گاز صادرات خالص همچنین

 جو« نامزدي درباره آمریکا جمهور رئیس ترامپ دونالد◄ 

 را وي آمریکا سابق جمهور رئیس اوباما باراك معاون »بایدن

 یک همیشه بایدن«: گفت کرد و صیفتو ضعیف فردي

 شد، نامزد جمهوري ریاست براي بار سه دو وي. بود درصدي

 و رفت جلو اوباما بعد و نیاورد رأي درصد یک از باالتر هرگز اما

  ».کرد جمهور رئیس معاون و آورد بیرون زباله سطل از را وي

تجاوز چهار ساله خود به یمن  جریان در سعودي رژیم◄ 

 داده دست از را خود نظامیان از نفر 530 و زاره 2 حدود

 فرمانده و افسر 63 نام شدگان کشته فهرست که در است

 این در حالی است که رژیم .شود می دیده عربستانی بلندپایه

 یمن به نظامی تجاوز براي دالر میلیون 200 سعودي روزانه

  .است نیافته دست پیروزي به اما کند، می هزینه

 امروز: گفت جمهور رئیس اول معاون نگیرياسحاق جها◄ 

 با همایشی اروپایی کشور یک در ناتوانی روي از ها آمریکایی

 شاید تا اند انداخته راه ایران بر تمرکز با و خاورمیانه عنوان

 کنند، تسلیم خود هاي خواسته برابر در را ایران ملت بتوانند

 مسیر از بازگشت آنها نجات راه تنها که بدانند باید اما

  .اند رفته تاکنون که است اشتباهی

 شهر در طلبان اصالح انتخابات ستاد رئیس صوفی، علی◄ 

با اشاره به نارضایتی مردم از عملکرد  94 سال در تهران

 طلبان اصالح دارد احتمال :فراکسیون امید در مجلس گفت

 که اسالمی شوراي مجلس انتخابات دوره یازدهمین براي

انتخاباتی  لیست شود، می برگزار) 98( آینده سال اسفند ماه

  .ندهند ارائه

 سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان در قاسمی◄ 

 نظر به: گفت لهستان در ضد ایرانی همایش برگزاري خصوص

 و وعیدها وعده فضاسازي، تأثیر تحت لهستان رسد می

 هاي سیاست و رفتارها مسیر در آمریکا دولت فشارهاي

  .است گرفته قرار سفید کاخ ضدایرانی

  
 یترنم زندگ

 هاي موقعیت در را همسرتان هاي سلیقه و عالیق ها، ویژگی«

 ارتباط هنگام در صورت این غیر در. کنید شناسایی مختلف

  ».شد خواهید مشکل دچار کردن برقرار

 پایگاه به زندگی مطالعه بیشتر درباره سبک رايب*

www.shamim.ir انینش یا shamimeashena@ در 

  *کنید مراجعه سروش و ایتا رسان پیام

  
  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


