ايرانيان مسلمان مرزهاي علمي را در مي نوردند.
به مناسبت سفر جناب آقاي دكتر رحيمي معاون اول محترم رئيس جمهور اسالمي ايران به جمهوري قرقيزستان
رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي در قرقيزستان

با پیروزی انقالب اسالمی ايران مفهوم و الگوی جديدی از پیشرفت با تکیه بر اصل خود باوری و تالش شکل
گرفت اين تحول سبب گرديده جمهوری اسالمی ايران در جهت نیل به آرمان های خود ،گام های بلندی
بردارد.به همین سبب در سه دهه گذشته با وجود تحريم ها و کار شکنی های مستمر غرب ايران به پیشرفت
های بزرگی در عرصه های علمی و فناوری دست يافته است اين پیشرفتها و دستاوردها در عرصه های مختلف
هوافضا ،هوايی ،موشکی ،الکترونیک و مخابرات ،پدافند هوايی ،دريايی ،نسل جديد هواپیماهای بدون سرنشین
 ،پروژههای فضايی و موشکهای ماهوارهبرو مخابراتی و همچنین دستگاههای الکترونیک و ساير عرصه های
علمی حاصل شده است که در ادامه به آن اشاره می کنیم.

.برا سا س شاخص های رشد علمی در حوزه فعالیتهای ماهواره ای و پرتاب موشک های ماهواره بر ،ايران در
سالهای اخیر به جمع  11عضو باشگاه فضايی جهان پیوسته است در اين چارچوب بايد گفت موفقیت ايران در
ارسال ماهواره همراه با کپسول زيستی به فضا و برنامه ريزی برای ارسال ماهواره جديدی به مدار زمین برای
تکمیل برنامه تحقیقات علوم هوا و فضا نیزشايان توجه است .الزم به ذکر است براساس گزارش سازمان ملل
متحد درزمینه رتبه بندی کشور ها از نظر رشد شاخص های بهداشتی ،نیز ايران توانسته است به اهداف
بهداشت و سالمت جامعه مطابق معیارهای جهانی  ،دست يابد.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد () UNICEFوهمچنین صندوق جمعیت ملل متحد ( )UNFPAو سازمان
بهداشت جهانی  ) ) WHOبا تايید موفقیت ايران در دستیابی به شاخص های بهداشتی اعالم کردند میزان مرگ
و میر مادران در ايران از  151در  111هزار نفر درسال  ، 1991به رقمی کمتر از  01مورد در هر يکصد هزار
تولد زنده درسال  8112کاهش يافته است که به معنای دستیابی ايران به هدف کاهش سه چهارمی موارد مرگ
ومیرمادران است

موفقیت های ايران در تولیدات دارويی و خدمات پزشکی دريک دهه اخیر ،ازديگر پیشرفت های ايران در
دانش سالمت محسوب می شود که حاصل بکارگیری استعدادها و خالقیت ها و توسعه ظرفیت های علمی
وتخصصی درعرصه های متنوع علم و دانش وفناوری است.
خودکفايی ايران در تولید پالسما و فاکتور های خونی نیز که از طرحهای پیچیده در فناوری آزمايشگاهی
پزشکی و داروئی است از ديگرثمرات انقالب اسالمی ايران می باشد ،اين در حالی است که جمهوری اسالمی
ايران از حدود دو دهه پیش در شمار کشورهايی قرار گرفته است که تولید سلول های بنیادين جنینی و علم
شبیه سازی را به دانش بومی خود تبديل کرده است .الزم به توضیح است که ايران در زمینه استفاده از فناوری
نانو نیز رشد قابل توجهی داشته است فناوری نانو امروزه درعلوم پزشکی،پتروشیمی وديگر صنايع کابردهای
گسترده ای دارد.
گفتنی است با اجرای برنامه راهبردی در توسعه فناوری نانو در ايران  ،درحال حاضر ايران در شمار بیست
کشور پیشتاز دنیا قرار دارد تاجايی که بخشی از محصوالت تجاری تولید شده با فناوری نانو را به بازار عرضه
کرده است در عرصه نانوپزشکی نیز ايران پیشرفتهای قابل توجهی داشته که از جمله نتايج آن تولید نانو
داروهای هوشمند است  ،يکی از داروها  ،داروی " آنژی پارس " برای مداوای زخم های ديابتی و ديگری ،
داروی " آيمود " ( ) IMODبرای افزايش مقاومت بدن در بیماران مبتال به ايدز است .
به اذعان کار شناسان و گزارش های نهادهای معتبر علمی و اقتصادی ايران اکنون از مراحل سخت توسعه و
پیشرفت با موفقیت عبور کرده و در عرصه منطقهای و جهانی به شاخص های برتر دست يافته است .
اين دستاوردها که در اين نوشتارتنها به بخش اندکی از آنها اشاره شد تايیدی است بر اين واقعت که ايران
توانسته است باوجود تحريم ها موانع علمی و اقتصادی از موقعیت به مراتب بهتری برخوردار شودو اين روند
همچنان ادامه دارد و يقیناايران در چهارمین دهه پس از پیروزی انقالب اسالمی به قله های جديدی از علم و
فناوری دست خواهد يافت.

