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رسالت پدافندغیرعامل نهفته در پیام رهبرمعظم
    

اصل قضیه این اس�ت که مل�ت ایران بای�د بتواند کاری بکن�د که خود را 
در مقاب�ل تهدیده�ای دش�منان و دش�منی های آنها، از آس�یب پذیری 
خارج کند. ما باید کاری کنیم که در مقابل تهدید دش�منان، آسیب پذیر 

نباشیم. آسیب پذیری را به صفر برسانیم.
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ایجاد ظرفیت های جدید برای تحقیقات پدافندزیستی در سایه امضای تفاهم نامه

تفاهم برای آینده ای روشن

موضوع این تفاهم نامه بهره گیری از امکانات آموزش��ی، 
پژوهشی و فناوری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، انجمن های 
علمی و قطب های علمی، مراکز رشد، پارک های علم و 
فناوری و ش��رکت های دانش بنیان تابعه وزارت علوم در 
راستای پیشبرد اهداف، حل این مسائل و رفع نیازهای 
سازمان و قرارگاه های مربوطه در چارچوب پدافند غیرعامل 
اس��ت. این تفاهم نامه همکاری مش��ترک با هدف توس��عه 
فعالیت ه��ای دانش��ی فناوران��ه مبتن��ی بر نیازها از طریق 
بهره برداری و اس��تفاده س��ازمان و قرارگاه های مربوطه 
از ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه دانش��گاه ها و مراکز 
پژوهش��ی، همسوس��ازی پژوهش ها، آموزش ها و توسعه 
زیرس��اخت های پژوهش��ی دانش��گاه ها، ایجاد و توس��عه 
س��اختارهای پژوهش��ی و س��ایر زیرساخت های مورد نیاز 
س��ازمان پدافند غیرعامل و وزارت علوم، تصویب ش��ده و 
اجرای دوره های تحصیالت تکمیلی، شناس��ایی الزامات 
پدافندی وزارت علوم و مراکز تابعه و همکاری در ایجاد 
بستر مناسب برای هدایت پایان نامه ها به امضا رسیده است

در این تفاهم نامه س��ازمان پدافند غیرعامل متعهد ش��د 
نسبت به استخراج نیازمندی ها و مطالبات علمی فناوری 
مورد نیاز حال و آینده این سازمان و قرارگاه های مربوطه 

و ارائه به دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی در قالب 
موضوعات پایان نامه های تحصیالت تکمیلی و 

برگزاری کنفرانس های تخصصی اقدام کند. 
تامین اعتبار مش��خص در برنامه س��االنه 
برای حمایت مالی از پروژه ها، طرح های 
تحقیقاتی و پایان نامه ها، حمایت از ایجاد 
و توسعه آزمایشگاه ها و مراکز تخصصی 

مورد نیاز س��ازمان پدافند غیرعامل، همکاری با وزارت 
علوم در ایجاد ساز و کار الزم برای حفظ مالکیت معنوی 
و مادی طرح های مشترک و ایجاد ساز و کارهای اجرایی 
طرح جایگزینی خدمت سربازی نخبگان یا کسر خدمت 
با انجام پروژه های تحقیقاتی از دیگر تعهدات این سازمان 

در تفاهم نامه مشترک با وزارت علوم است.
در این تفاهم نامه همچنین وزارت علوم متعهد ش��د در 
جه��ت تقوی��ت کمیت��ه پدافند غیرعام��ل وزارت علوم در 
معاونت پژوهش و فناوری به منظور تدوین سیاس��ت ها 
و تدابیر الزم برای به کارگیری ظرفیت های دانش��گاه ها، 

مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری اقدام کند.
همچنین این وزارتخانه متعهد شد برنامه هایی برای حمایت 
در جهت دعوت از اس��تادان برجس��ته ملی و بین المللی، 
اعطای بورس تحصیلی خارجی و فرصت های مطالعاتی 
مبتنی بر نیازمندی های پژوهشی سازمان پدافند غیرعامل 
و همکاری در برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی و 
همچنین هدایت توانمندی های مراکز رشد، شرکت های 
دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری ارائه دهد.

اعتبار مورد نیاز برای اجرای موضوعات این تفاهم نامه 
از س��وی س��ازمان پدافن��د غی��ر عام��ل 
به ط��ور س��االنه حداقل به میزان 
100 میلیارد ریال در اختیار 
دبیرخان��ه پدافند غیرعامل 
وزارت علوم قرار می گیرد.

دبیرخان��ه  همچنی��ن 
کمیته پدافند غیرعامل 
وزارت عل��وم در معاونت 

پژوهش و فناوری این وزارتخانه مس��وول پیگیری مفاد 
این تفاهم نامه است.

دکت��ر وحی��د احم��دی معاون پژوهش��ی و فناوری وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری گفت: »نقش دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی در بهبود و توسعه فعالیت های سازمان پدافند 
غیرعامل را بسیار اثرگذار است. البته در 2 سال گذشته 
رابطه بین وزارتخانه علوم و س��ازمان پدافند غیرعامل از 
فراز و نشیب هایی برخوردار بوده است. به عنوان مثال 2 
سال پیش اعتباری حدود 10 میلیارد ریال برای وزارتخانه 
علوم به منظور همکاری هر چه بیشتر با سازمان پدافند 
غیرعامل کشور در نظر گرفته شد اما متاسفانه بدون اینکه 
جذب شود قطع شد. ما برای هر چه بهتر اجرایی کردن 
این تفاهمنامه کمیته هایی را در حوزه پدافند غیرعامل 

تشکیل داده ایم.« 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل نیز گفت: »برنامه ریزی 
اصلی ما احاطه بر تهدیدات بر پایه دانش و فناوری است. 
به صورت طبیعی نگاه ایجاد امنیت در زیرس��اخت ها، 
نگاهی کلی بوده است و در ایران نیز هیچ گاه کشور بدون 
امکانات دفاعی نبوده است و امنیت بخش جداناشدنی 
از زندگی ایرانیان بوده است. رویکرد هوشمندانه پدافند 
غیرعامل در حقیقت استفاده از فرصت و مقابله با تهدیدات 
است. ماموریت سازمان پدافند غیرعامل شناخت تنوع 
و تغییر چهره های تهدیدآمیز اس��ت. برنامه ریزی اصلی 
سازمان پدافند غیرعامل کشور بر احاطه هر چه بیشتر 
ب��ر تهدی��دات ب��ر پای��ه دانش و فناوری روز دنیا اس��توار 
است. تهدیدات غیرطبیعی و انسان ساز از منشا علمی و 

تکنولوژیك برخوردار هستند.«

ب�ا حض�ور وزیر عل�وم، تحقیقات و فناوری، 
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و رئیس 
سازمان پدافند غیرعامل کشور تفاهم نامه 
همکاری مشترک به امضای طرفین رسید. 
با برگزاری نشس�تی در محل وزارت علوم 
ب�ا حض�ور دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، 
دکت�ر وحی�د احم�دی، مع�اون پژوه�ش و 
فناوری وزیر علوم و دکتر غالمرضا جاللی، 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل تفاهم نامه 
همکاری مشترک با هدف دستیابی به اهداف 
و سیاس�ت های ابالغی از س�وی مقام معظم 
رهبری مبتنی بر بهره برداری همه جانبه از 
ظرفیت های ملی کشور به ویژه دانشگاه ها و 

مراکز پژوهشی به امضا رسید.

برنامه ریزی اصلی 
سازمان پدافند غیرعامل 
کشور بر احاطه هر چه 
بیشتر بر تهدیدات بر 
پایه دانش و فناوری روز 
دنیا استوار است
�  سردار جاللی
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گفت وگو با سردار مهدی پور، معاون سالمت سازمان پدافند غیرعامل و جانشین قرارگاه زیستی کشور

تالش  برای هماهنگی بین بخشی 

? لطف�ا ابت�دا درب�اره اهمیت پدافند زیس�تی و 
مسیری که طی شده تا معاونت سالمت سازمان 
پدافن�د غیرعام�ل و ق�رارگاه زیس�تی کش�ور به 

جایگاه کنونی برسند، توضیح دهید.
در گذش��ته برای پاس��خ در برابر مش��کالتی که ممکن 
بود کش��ور با آن مواجه ش��ود، طرحی آماده ش��د تحت 
عنوان »طرح جامع بیولوژیك کشور«. این طرح مشخص 
می کرد که در شرایط عادی »وزارت بهداشت« و »وزارت 
جهاد« با همکاری بقیه دستگاه ها مسئول پاسخگویی 
به مس��ائل جاری کش��ور هس��تند و مدیریت بحران و 
شرایط سخت در حوزه زیستی هم برعهده »ستاد کل 
نیروهای مسلح« است اما طرح جامع بیولوژیك کشور 
در عمل عقیم واقع شد و نتوانست اجرایی شود به دلیل 
اینکه سامانه، مسئول و فرمانده مشخصی نداشت. بعد 
از گذشت چند سال، مجددا در حوزه پدافند غیرعامل 
به تهدیدات غیرمتعارف و CBRN توجه ش��د و طرح 
جامع زیستی، شیمیایی و پرتوی در سیاست های کلی 
پدافند غیرعامل لحاظ و ابالغ شد و از ستاد کل نیروهای 
مسلح و دستگاه های اجرایی خواسته شد به تهدیدات 
غیرمتعارفی که می توانند به زندگی مردم آسیب وارد 

کنند، پاسخ بدهند، که الحمدا... از آن زمان 
تاکنون کارهای اساس��ی و 
خوب��ی در ای��ن حوزه انجام 
شده است. البته مسائلی هم 
وجود داشت که باید حل 

می ش��د. اولین مس��اله 
این بود که ما در این 
زمینه اس��ناد نظری 
خوب و یکپارچه ای 
نداش��تیم و به طور 
مش��خص  دقی��ق 
نب��ود در ای��ن کار 
نق��ش و ظرفیت هر 

یك از دس��تگاه های 
اجرایی چقدر و به چه 

صورت است. بنابراین در 
سال 1392 »سند راهبردی 

پدافند زیس��تی« تهیه ش��د و در کمیته دائمی پدافند 
غیرعامل به تصویب رسید.

? در حال حاضر ارتباط معاونت سالمت سازمان 
پدافند غیرعامل با دس�تگاه های اجرایی به چه 

صورت است؟
معاون��ت ام��ور س��المت س��ازمان پدافن��د غیرعام��ل، 
دستگاه های اجرایی فعال در حوزه سالمت را مدیریت 
و راهبری می کند. دستگاه هایی مانند وزارت بهداشت 
که متولی س��المت کش��ور اس��ت، وزارت کش��اورزی، 
سازمان محیط زیست، حوزه آب، حوزه غذا، همچنین 
بخش حوادث و تهدیدات CBRN که معاونت سالمت 
سازمان پدافند غیرعامل برای آن سامانه ای را در نظر 
گرفته و به دنبال این است که بتواند انشاا... در برنامه 
شش��م توس��عه اقدامات اثرگذاری را اجرایی کند. در 
این راس��تا س��ازمان محیط زیست، جمعیت هالل احمر، 
سازمان بهزیستی و تمام واحدهای تخصصی کشور که 
در حوزه سالمت مردم نقش دارند، مثل سازمان تامین 
اجتماعی و بخش های بهداش��ت و درمان دس��تگاه های 
اجرایی که به صورت مستقل در حوزه خودشان فعالیت 
می کنند، با ما به عنوان معاونت سالمت سازمان پدافند 
غیرعامل ارتباط دارند و ما با مشارکت این 
دستگاه ها در مسیر سالمت کشور 
برنامه های خودمان را پیش 
می بری��م. ضمن اینکه در 
کن��ار ارتباط��ی ک��ه 
س��ازمان  در  م��ا 
غیرعامل  پدافن��د 
ب��ا دس��تگاه های 
اجرای��ی کش��ور 
براس��اس  داریم، 
ماده 44 قانون الزم 
اس��ت سازمان ها و 
خصوصی  نهادهای 
هم در ش��رایط خاص 

به ما پاسخگو باشند.

?  شهریورماه سال گذشته سردار جاللی حکم 
ریاس�ت بر س�ازمان پدافند غیرعامل را از مقام 
رهبری دریافت کردند. این اقدام چه تغییری در 
شکل و کارکرد سازمان پدافند غیرعامل و حوزه 

معاونت سالمت ایجاد می کند؟
در واقع به دنبال اساس��نامه ای که اواخر س��ال 93 به 
س��تاد کل نیروهای مس��لح و س��ازمان پدافند ابالغ شد، 
حکم س��ردار جاللی به عنوان رئیس س��ازمان پدافند 
غیرعامل کشور به عنوان یك نهاد حاکمیتی، کشوری 
و لش��کری که هم در س��طح نیروهای مس��لح و هم در 
سطح دستگاه های اجرایی نقش دارد، توسط مقام معظم 
رهبری صادر شد و با این حکم، سطح سازمان پدافند 
در کش��ور در س��طح یك وزیر و در نیروهای مس��لح در 
سطح یك نیرو ارتقا پیدا کرد. هر سازمانی وزن خاص 
خودش را دارد و وقتی ارتقای س��ازمانی پیدا می کند، 
در مدیری��ت آن و در حمایت ه��ای م��ادی و معن��وی آن 

هم تغییراتی ایجاد می شود.

?  چه فعالیت هایی در س�ال 94 انجام دادید و 
برای سال آینده چه اهدافی را دنبال می کنید؟

س��ازمان پدافند غیرعامل س��ال 94 به دنبال این بود 
که برای ایجاد یك نگاه مشترک و حرکت مشترک با 
دس��تگاه های اجرایی کش��ور س��طح روابط خود را ارتقا 
بده��د. ب��ه همی��ن دلیل کمیته دائمی پدافند غیرعامل 
کشور،  سازمان را مکلف کرده با کلیه دستگاه های اجرایی 
کشور تفاهم نامه ای را تهیه کند و به امضا برساند که آن 
تفاهم نامه جهت گیری های کلی ما و تعهدات سازمانی 

دوطرفه را تعیین تکلیف می کند.
 براس��اس ای��ن تفاهم نامه ه��ا ک��ه با تمام دس��تگاه های 
اجرایی به امضا می رسد، ما می توانیم یك گروه کاری 
تشکیالتی ایجاد کنیم و به دنبال آن، احکام برنامه 5 
س��اله شش��م ما، در دس��تگاه های اجرایی پیاده می شود 
و به اجرا درخواهد آمد. طبیعتا بعد از به دست آوردن 
این توانمندی و ارتقای ساختاری و توسعه ای می توانیم 
بگویی��م ک��ه کش��ور با یك ظرفی��ت کامل تر، جامع تر و 
موثرتر می تواند در جهت تداوم خدمت رسانی به مردم 

گام بردارد.

س�ردار علی مهدی پور، معاون س�المت س�ازمان پدافند غیرعامل کش�ور اس�ت. با ایش�ان درباره س�اختار این معاونت، اهمیت حوزه های مرتبط با 
سالمت در سازمان پدافند غیرعامل، برنامه های اجراشده در سال 94 و اهداف این معاونت برای سال جاری به گفت وگو نشستیم که مشروح آن 

در ادامه خواهد آمد. 

معاونت امور سالمت سازمان 
پدافند غیرعامل، دستگاه های 
اجرایی فعال در حوزه سالمت 
را مدیریت و راهبری می کند. 
دستگاه هایی مانند وزارت بهداشت 
که متولی سالمت کشور است، وزارت 
کشاورزی، سازمان محیط زیست، 
حوزه آب، حوزه غذا، همچنین 
 CBRN بخش حوادث و تهدیدات
که معاونت سالمت سازمان پدافند 
غیرعامل برای آن سامانه ای را در 
نظر گرفته و به دنبال این است که 
بتواند انشاا... در برنامه ششم توسعه 

اقدامات اثرگذاری را اجرایی کند
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»قرارگاه زیستی کشور« و تشریح چرخه اقدامات پدافند زیستی:

رصد لحظه به لحظه موقعیت

پای��ش تهدی��د ب��ه معن��ی رصد لحظه به لحظه موقعیت و 
وضعیت بروز و ظهور عوامل زیستی و تاثیرات حیاتی عامل 
بیماری زای شناسایی شده به 2 شکل فعال و غیرفعال است.

منظور از پایش فعال، تجهیز و راه اندازی تیم های جستجوگر 
میدانی با اولویت پایش نقاط با احتمال آلودگی باال مانند 
استان های مرزی، فرودگاه ها، گمرکات، بنادر، اماکن پرتردد 
و همچنین مراکز انتقال خون، آزمایشگاه های تحقیقاتی و 
نمونه برداری و آزمایش سالمت مواد غذایی، دارو، واکسن 
و مواد و لوازم آرایش��ی � بهداش��تی و... در بدو ورود به 
کشور، نمونه برداری از آب منابع تامین کننده آب شرب 

شهرها، محیط زیست و... است.
منظور از پایش غیرفعال، نمونه برداری، آزمایش و رصد 
پیشروی بیماری های انسانی، دامی و گیاهی به صورت 

دوره اي است.
در فرایند رصد و پایش تهدیدات زیستی باید تمام ابعاد و 
حوزه های مرتبط با تهدیدات مورد توجه قرار گیرد. برای 
مثال در شناخت تهدیدات زیستی یك شهر با پذیرش 
تهدیدات در سطح مسئوالن و نه انکار آن باید به موارد 

زیر توجه داشت.
• وضعیت مراکز درمانی و بیمارستانی

•چگونگی تامین مواد اولیه در صنعت و مواد غذایی
•وضعیت تامین آب  شرب

•وضعیت دفع فاضالب های خانگی و صنعتی
•وضعیت جمع آوری و دفن زباله های شهری و بیمارستانی

•نوع صنایع تولید فراورده های دامی
•نوع محصوالت کشاورزی

•مناب��ع تامی��ن آب کش��اورزی و ن��وع آبی��اری و... عوامل 
زیستی قابل انتقال از طریق آب
•راه های انتقال عوامل بیماری زا

•سابقه همه گیری و بحران های زیستی شهر و بیماری های 
بومی منطقه

•شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی شهر
•مکان استقرار آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی زیستی

•جهت عموم جریان هوا
•اماکن پرجمعیت

•بافت جمعیت بومی و غیربومی
•جمعیت مهاجر و ارتباط آن با مرزها

•وضعیت تردد و حمل و نقل
•امکان قاچاق دام و کاال

•تهدیدات زیستی شهرهای مجاور
برای رصد و پایش دقیق باید دستگاه های تخصصی متولی 
را تعیین و با مراجعه به اساسنامه، شرح وظایف و سند 
راهبردی آنها نقش هر کدام را در چرخه پدافند زیستی 
مش��خص کرد. قرارگاه پدافند زیس��تی کش��ور نقش این 
دس��تگاه ها را هدای��ت، راهب��ری و مدیری��ت می کند و در 
ارتباط و تعامل با آنها به حل مش��کالت و س��اماندهی 

ناهماهنگی ها می پردازد.
توضیح مختصری در ارتباط با حلقه »رصد و پایش« در 
بخش ه��ا و زیرمجموعه ه��ای مختلف این وزارتخانه ارائه 
می کنیم: همکاران ما در وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی مانند معاونت بهداشت )مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر(، معاونت درمان، معاونت آموزش )آموزش های طولی 
و عرضی کارشناسان، اساتید و مربیان(، مجموعه بهداشت 
محیط، اورژانس های بیمارس��تانی و پیش بیمارس��تانی 
)آمبوالنس ها و مجموعه سیار اورژانس(، معاونت توسعه، 
مرکز اعتباربخشی )ارزیابی و رتبه بندی مراکز درمانی و 
بیمارس��تان ها(، س��ازمان غذا و دارو )تهدیدات ناش��ی از 
مواد غذایی و تضمین امنیت مواد غذایی(، سازمان انتقال 

خون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )سازمان تامین 
اجتماعی(، انستیتو پاستور و انستیتو رازی نقش کلیدی 

در چرخه پدافند زیستی دارند. 
وزارتخانه  مهم دیگر که در تولید مواد غذایی کشور و ایجاد 
امنیت پایدار مواد غذایی مردم نقش حیاتی ایفا می کند، 
»وزارت جهاد کش��اورزی« اس��ت که زیرمجموعه های 
تخصصی مانند س��ازمان های دامپزش��کی، حفظ نباتات، 

شیالت، پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیك و.... دارد.

هشدار سریع
پس از کش��ف و شناس��ایی وقوع یك تهدید زیس��تي و 
تحلیل و بررس��ی اجمالی میزان خطر، هش��دار اولیه یا 
اعالم خطر سریع در سطح مسئوالن باید در همان مراحل 
ابتدایی احتمال وقوع خطر انجام گیرد تا فرصت بیشتری 
برای تصمیم گیری، فعال سازی تیم های واکنش سریع و 

پیشگیری از گسترش بیماری در اختیار باشد.
متناس��ب با میزان خطر ناش��ي از تهدیدات زیس��تي، 

هشداردهي در سطوح ذیل قابل انجام است:
اعالم وضعیت هشدار عمومی با اطالع رسانی و آگاه سازی 
مردم از سوی مراجع ذی صالح باید به شیوه ای که موجب 
القای فضای رعب و وحشت و بحران زودهنگام در سطح 
جامعه نشود، در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق رسانه های 

کشور توسط مرجع مورد تایید قرار گیرد.

آشکارسازي و تشخیص اولیه و ثانویه
برای آشکارسازی و تشخیص دقیق نوع عامل باید نمونه های 
مشکوک به آزمایشگاه  های تخصصی عوامل زیستی با سطح 
ایمنی باال انتقال یابد. آزمایشگاه هاي با سطح ایمني 3 
و 4 قابلیت تشخیص عوامل و تهدیدات زیستي را دارد.

   دکتر محمد کریمی نیا/ مدیرکل بهداشت و درمان معاونت امور سالمت سازمان پدافند غیرعامل 

قرارگاه پدافند زیستی کشور »قرارگاه شفا« به منظور افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، تسهیل مدیریت بحران 
و ارتقای پایداری ملی در برابر انواع تهدیدات زیستی )در حوزه های انسان، دام، نباتات، محیط زیست، آب و غذا و دارو( تشکیل شده و حوزه فعالیت 
آن عبارت است از دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و مردم نهاد، سازمان های کشوری و لشکری. این قرارگاه برای 
دستیابی به اهداف کالن، چرخه پدافند زیستی را تعریف کرده است. این چرخه مجموعه ای از اقدامات شامل رصد و پایش تهدیدات زیستی، هشدار 
س�ریع، آشکارس�ازی و تش�خیص، تریاژ، تخلیه و درمان، بهداش�ت و پیش�گیری، قرنطینه و محدودس�ازی، رفع آلودگی، بازیابی و حذف منابع آلوده، 
بازتوانی و بازسازی و مدیریت افکارعمومی در برابر تهدیدات زیستی است که موجب حفاظت از سرمایه های ملی در برابر تهدیدات زیستی و کاهش 

آثار و عواقب ناشی از آنها می شود.



شماره  هشتم -  اردیبهشت 95

7سازمان پدافند غیرعامل کشور

شریح سند
ت

تریاژ، تخلیه و درمان
اصول اساسی کنترل تهدیدات زیستي بر توانایی سریع 
در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی استوار است. یکی از 
اقدامات تخصصی در مرحله مقابله با بحران های زیستی 
قطع زنجیره انتقال و گسترش بیماری از راه درمان بیماران 
و ناقالن بیماری به ویژه در زمانی است که عامل زیستي 
قدرت س��رایت بس��یار س��ریع از یك منبع به دیگر منابع 
را دارد. وجود ذخایر کافی از دارو و تجهیزات پزش��کی 
و افراد متخصص )پزشکان، دامپزشکان و گیاهپزشکان( 
آموزش دیده و اقدامات اورژانسی کنار همکاری مردم در 

درمان و بهبود سالمت بیماران بسیار موثر است.
انتخاب درمان های تخصصی مناسب به متغیرهاي متعددي 
مانند نوع عامل، مشاهده یا مشکوک شدن به مقاومت در 
مقابل درمان گونه هاي مختلف عوامل زیستي و سهولتي 
که مقاومت دارویي به خصوص در عامل زیس��تي ایجاد 

مي کند، بستگي دارد.

قرنطینه و محدودسازی
طي فرایند قرنطینه افرادي که احتمال آلودگي آنها مي رود 
و همچنین افراد آلوده را که هنوز بیمار نشده اند به منظور 
جلوگیري از شیوع بیماري جدا مي کنند. قرنطینه مي تواند 
براي افراد یك گروه جامعه، افرادي که گمان مي رود در 
معرض آلودگي قرار گرفته اند یا در یك محدوده جغرافیایي 
اعمال شود. محدودسازي شامل محدود کردن و محبوس 
کردن افراد آلوده در خانه ها،  بیمارستان ها یا مکان هاي 
طراحي ش��ده براي این کار اس��ت. در این فرآیند افراد 
مراقبت کنن��ده متخص��ص از ای��ن افراد مراقبت مي کنند. 

این کار معموال با افراد داوطلب ش��روع مي ش��ود اما در 
صورت نیاز مسئوالن اختیار اجباري کردن آن را دارند. 
این روش در بیمارس��تان ها براي افرادي با بیماري هاي 

مشخص مثل سل به طور معمول استفاده مي شود.

رفع  آلودگی، بازیابی، بازتوانی و بازسازی
منظور از مرحله بازتواني و بازسازی در چرخه پدافند زیستی 
مقطع زمانی متغیری اس��ت که با فروکش کردن تب و 
تاب و التهاب ناشی از شیوع بیماری یا انتشار آلودگی بر 
اثر اقدامات مقابله ای و کنترلی، از شدت تغییرات ناگهانی 
کاسته می شود و جامعه به سمت تعادل نسبی حرکت 
می کند. به مجموعه اقدامات درماني که این مقطع زماني 
براي افراد آلوده به عوامل زیس��تي ارائه می ش��ود تا آنها 
را به ش��رایط س��المت کامل برگرداند، بازیابي و بازتواني 
گفت��ه مي ش��ود. گرچ��ه به کارب��ردن اصطالح بازیابي در 
بحران های ناش��ی از تهدیدات زیس��تي به علت تاثیرات 
غیرمخرب عوامل زیستی بر زیرساخت ها، ساختمان ها و 
اماکن واژه چندان مناسبی به نظر نمی رسد اما می توان 
بازیابي را برگرداندن شرایط و اوضاع به حالت عادی به 
نحوی که بتوان از تجهیزات، ساختمان ها و امکاناتی که 
در جریان تهاجم زیستی آلوده و غیرقابل استفاده شده اند، 

به شرایط معمول تعبیر کرد.

مدیریت افکارعمومی و آرامش بخشی
شکي نیست که هنگام استفاده از سالح  هاي کشتار جمعي 
و مخصوصا سالح هاي زیستي، با وقوع یك بحران تمام عیار 
در س��طح جامع��ه مواج��ه خواهی��م ب��ود. آحاد جامعه در 
شرایط بحران و استرس هستند و احساس غرق شدگي 

دارند. عالوه بر افراد عادي تحت تاثیر، اعضاي سیس��تم 
درمانی نیز در درجات مختلف تاثیرپذیر خواهند بود. در 
بررسي برخي بحران هاي اجتماعي معلوم شده متاسفانه 
س��ازمان هاي کمك کنن��ده، آمادگ��ي الزم را براي ایفاي 
نقش ندارند و این موضوع باعث افزایش شرایط استرس 
کمك گیرندگان و افراد آس��یب دیده ش��ده اس��ت.  رسانه 
به عنوان یك پل ارتباطي بین عموم جامعه و مسئوالن 
بهداش��تي نقش مهمي را در شناس��ایي و کنترل طغیان 
ایفا مي کند. بدیهي است واقف بودن رسانه ها به اهمیت 
موضوع آموزش و اطالع رساني کمك شایاني به هدایت 
و مدیریت بحران می کند. از همه مهم تر اینکه مدیریت 
بحران زیس��تي باید پیش از بحران در خالل مانورها و 
تمرین هایي که در شرایط طبیعي انجام مي شوند، نقاط 
ضعف خود را برطرف کند و کارایي خود را نشان داده باشد 
تا از نظر روانی تصمیمات مدیریت بحران در زمان وقوع 
تهدیدات زیستي قابل قبول عموم قرار گیرد.  اطالع رساني 
موثر به عنوان یك ابزار مناسب برای کاهش آثار زیانبار 
ناشي از طغیان بیماري هاي منتقله از تهدیدات زیستي 
جنب��ه حیات��ي در مدیری��ت موفق یك بحران دارد. اغلب 
ای��ن اطالع��ات و آموزش ه��ا در اختیار گروه هاي هدف به 

شرح ذیل قرار مي گیرند:
•مس��ئوالن و س��ایر گروه هاي تخصصي و کارشناس��ان 

بهداشتي مرتبط
•عموم مردم )به ویژه افرادي که به طور مستقیم تحت تاثیر 

بحران قرار مي گیرند.(
•آموزش متصدیان و شاغالن مراکز و اماکن حساس 

•رسانه ها

پایش تهدیدتشریح عملیاتي چرخه پدافند زیستي
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معاون درمان وزارت بهداشت از آمادگی برای ارتقا حوزه های مختلف چرخه اقدامات پدافندزیستی می گوید:

تالش برای ارتقا  

گزارش دکتر میرکتولی، مدیر اداره پدافند غیرعامل وزارت بهداشت  از اقدامات صورت گرفته

از برنامه تا عمل

بش��ر در طول زندگانی خود همواره با مس��ائل، مش��کالت 
و تهدیدات متعددی روبرو بوده و با توجه به پیش��رفت 
عل��وم و فن��ون، ن��رخ ب��روز تهدی��دات و حوادث متعارف و 
غیرمتعارف نیز افزایش یافته بنابراین برای برنامه ریزی و 
سیاست گذاری در این زمینه کمیته پدافند غیرعامل وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با مسئولیت هماهنگ 

کردن حوزه های مختلف پاسخگو در راستای پیشگیري، 
آمادگي، پاسخ مناسب و بازسازي در مواقع بروز حوادث و 
بالیاي طبیعي و انسان ساز، با استفاده بهینه از ظرفیت هاي 
موجود در وزارت بهداشت و همسوسازي کلیه سازمان هاي 
ذیربط امکان ارائه خدمات س��المت اعم از مراقبت هاي 
بهداشتي، درماني، دارو و تجهیزات، خدمات انتقال خون، 
تمهیدات فني و مهندسي در جهت حفظ زیرساخت ها، 
شریان هاي حیاتي و تداوم خدمت رساني در بحران هاي 
متعارف و نامتعارف در سطح مطلوب و ممکن و با همکاري 
سازمان هاي داخلي و همکار و مشارکت عموم مردم شکل 

گرفته و وظیفه این کمیته سازماندهي و هدایت جریان 
سیاست گذاري، برنامه ریزي، هدایت و هماهنگي اجرایي 
در سطح کشور است. بخشی از این تهدیدات مورد بحث، 
تهدیدات زیستی است که دارایی های زیستی جامعه مانند 
آب، مواد غذایی، محصوالت کشاورزی، دارو و به طور کلی، 
سالمت جامعه را تهدید می کند و راهکار مقابله با آن به 
کارگیری پدافندغیرعامل در حوزه تهدیدات زیستی است 
که با استفاده از راهکارهای نوین بتواند با عوامل تهدیدات 
زیستی مقابله کند و تلفات و خسارات ناشی از آنها را به 
حداقل برساند. براساس طرح جامع میکروبی کشور مصوب 
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران، مسئولیت 
اصلی مواجهه با همه گیری های حوادث بیولوژیك عمدتا 
برعهده 2 وزارتخانه بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی 
و وزارت جهاد کش��اورزی اس��ت که در این راس��تا درصدد 
تقویت و ارتقای حوزه های مختلف چرخه اقدامات پدافند 

زیستی مانند رصد، پایش، تشخیص و.... هستیم. 
ضمن تبریك سال نو به تمامی هموطنان و همکاران عزیز 
در حوزه سالمت، امیدوارم در سال جدید با تالش مجدانه 
تمامی دس��ت اندرکاران این حوزه به نتایج فرحبخش و 

اثرگذار دست یابیم.

کمیته کشوری پدافند غیرعامل وزارت بهداشت 
از س�ال 1385 رس�ما ش�روع ب�ه کار ک�رده ک�ه 
سیاس�ت گذاری های الزم در زمینه های عمومی و 

تخصصی در قالب 8 کارگروه شامل: 

1. کارگروه بهداش��ت، درمان، آموزش، فناوری اطالعات
IT، فنی و پشتیبانی، آزمایشگاه و پاستور، انتقال خون 

و غذا و دارو تدوین شده اند.
2. اداره کل مدیری��ت بح��ران و پدافن��د غیرعامل وزارت 
بهداشت که بازوی اجرایی کمیته پدافند غیرعامل است، 

از سال 1391 فعالیت های خود را آغاز کرده است.
3. در طول این مدت اقدامات اجرایی و علمی بسزایی 
در زمینه پدافند غیرعامل انجام گرفته که از آن جمله 
می توان به فعال کردن کمیته های پدافند غیرعامل در 
س��طح دانش��گاه ها و برگزاری همایش ها و کارگاه های 
آموزشی و مانورهای زیستی و هسته ای، شیمیایی، تدوین 

اس��ناد زیربنایی، ارتقای سیس��تم ها و تجهیزات، تدوین 
استانداردهای الزم در حوزه بیمارستان ها و.... اشاره کرد.

برنامه های در دست اقدام
از برنامه های در دست اقدام می توان به مواردی از قبیل:

1. تدوی��ن دس��تورالعمل های یکپارچ��ه واح��د در زمینه 
CBRNE، سطح بندی مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت 
در حوزه CBRNE و افزایش پتانسیل های علمی، آموزشی 
2. تدوین برنامه5 ساله ششم پدافند غیرعامل ستاد و 
س��ازمان های وابس��ته به آن اش��اره کرد که اقدامات اولیه 
پرتکل ه��ای علم��ی، اجرای��ی در حوزه پدافند زیس��تی، 

شیمیایی، هسته ای به انجام رسیده است. 
3. امید است در سال پیش رو بقیه کار در جهت حصول 

نتایج عالیه حوزه نظام سالمت انجام گیرد.
4. همچنین سعی داریم نقش دانشگاه ها را در اجرایی 
کردن برنامه های پدافند غیرعامل به خصوص بحث پدافند 

زیستی مشخص تر ابالغ کنیم.

براساس طرح جامع میکروبی کشور 
مصوب شورای عالی امنیت ملی جمهوری 
اسالمی ایران، مسئولیت اصلی مواجهه با 
همه گیری های حوادث بیولوژیک عمدتا برعهده 
2 وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و وزارت جهاد کشاورزی است
ـ  محمد آقاجانی
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توانمندی اورژانس در مدیریت بحران های گسترده در بوته امتحان قرار گرفت

آزمون نوروزی

در نوروز سال 94 )از 27 اسفند 93 لغایت 14 فروردین 
94(، مراک��ز مدیری��ت ح��وادث و فوریت های پزش��کی 
در سراس��ر کش��ور 159 هزار و 69 ماموریت اورژانس 
پیش بیمارستانی را به انجام رسانیده اند که از این تعداد 
26 هزار و 752 مورد مربوط به حوادث ترافیکی بوده 
اس��ت. این رقم در مقایس��ه با مدت مش��ابه در س��ال 93 
حدود 3 درصد افزایش داشته که نشان دهنده افزایش 
پوش��ش خدمات فوریت های پزش��کی در کش��ور بوده و 
در نتیجه این ماموریت ها 23 هزار و 539 نفر توس��ط 
اورژان��س پیش بیمارس��تانی ب��ه مراک��ز درمانی منتقل 
ش��ده اند. مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی 
کش��ور هم اکنون با 4 هزار 970 دس��تگاه آمبوالنس، 
2 هزار و 172 پایگاه اورژانس زمینی، 298 ایس��تگاه 
سالمت، 21 پایگاه اورژانس هوایی ، 57 دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس، 30 دستگاه موتورالنس و 18 هزار و 500 
نیروی اورژانس پیش بیمارس��تانی آماده ارائه خدمات 
فوریت های پزش��کی پیش بیمارس��تانی است. در حوزه 
اورژانس های بیمارستانی 7 هزار و 850 تخت اورژانس 
در 570 بیمارس��تان دولتی متعلق به وزارت بهداش��ت 
آمادگی ارائه خدمات فوریت های پزش��کی را به آحاد 

مردم خواهند داشت. 
اهم پیش بینی های انجام شده برای اجرای هر چه بهتر 

طرح سالمت نوروزی سال 95:

پیشگیری
1. راه اندازی پویش ملی س��المت مس��افران نوروزی از 

25 اسفند 94 تا 15 فروردین 95
• تهیه و تولید رسانه های آموزشی اعم از بنر، بیلبورد، 

پوستر و بروشور 
• تولید پیام های آموزشی برای رسانه های جمعی

• تهیه و تولید محتواهای آموزش��ی س��المت مس��افران 
نوروزی با تمرکز بر پیشگیری از حوادث ترافیکی

2. آغاز مراقبت های بهداشت محیط از ابتدای اسفند 
ماه )نظارت و مراقبت از اماکن عمومی و مراکز تهیه، 

تولید و طبخ غذا(

اورژانس پیش بیمارستانی
1. آمادگی کامل اورژانس های پیش بیمارستانی براساس 

دستورالعمل های ارسال شده
2. اس��تقرار و پوش��ش کامل فرودگاه ها، ایس��تگاه های 

قطار و ترمینال های مسافربری پررفت و آمد
3. اس��تقرار اورژانس های 115 در حاش��یه جاده ها و 
در مع��رض دی��د عم��وم ب��رای تس��ریع در ارائه خدمات 

فوریت های پزشکی
4. آمادگی کامل اورژانس های بیمارستانی

5. راه اندازی و فعال سازی استودیوی خبر اورژانس
6. تش��کیل تیم های بازرس��ی س��تادی و قطبی برای 
نظارت بر عملکرد مراکز درمانی براساس دستورالعمل ها
7. گزارش مس��تمر بیماری های واگیر و اپیدمی ها به

EOC  وزارت بهداشت

اورژانس بیمارستانی
1. بیمارس��تان های تروما: حضور فعال متخصص مقیم 
اورژانس و تاکید بر حضور یا دسترسی سریع به متخصص 
جراح��ی مغ��ز و اعص��اب، ارتوپ��دی و جراحی عمومی و 
بیهوش��ی و همچنی��ن فوق تخصص ه��ای م��ورد نیاز در 

کلیه بیمارستان های تروما

2. بیمارس��تان های جنرال: تاکید بر حضور متخصص 
مقیم اورژانس و حضور و دسترسی سریع به متخصصان 
داخلی، زنان، اطفال و جراحی و بیهوش��ی و همچنین 
فع��ال ب��ودن کلینیك ه��ای ویژه در ایام تعطیل در کلیه 

بیمارستان های جنرال
3. بیمارس��تان های تك تخصص��ی: تاکی��د ب��ر حضور 
متخصص مقیم مرتبط با گرایش تخصصی بیمارستان 

در بیمارستان های تك تخصصی
4. کلینیك های ویژه: فعالیت رشته های بالینی خاص 
ش��امل داخلی، قلب، زنان، اطفال و روان پزش��کی در 

کلینیك های ویژه بیمارستان در ایام نوروز
5. پیش بینی خدمات دندان پزشکی در راستای سهولت 

دسترسی مردم به این گونه خدمات
6. برنامه ریزی برای فعالیت 25 درصد بخش خصوصی 
در رورزهای تعطیل جهت جلوگیری از ازدحام بیماران 

سرپایی در بخش های اورژانس 
7. فعالی��ت ص��د درص��دی بخش های ویژه به خصوص 

ICU/NICU/PICU/CCU و دیالیز

 اورژانس کشور بازوی مهم در مدیریت بحران ها و تهدیدات زیستی می باشد سطح کارایی و دامنه عملیاتی اورژانس از پارامترهای مهم ارزیابی 
توان اورژانس  می باش�د با یک نگاه اجمالی به بزرگترین ماموریت س�االنه اورژانس که هر س�ال حدود بیس�ت روز مداوم و به گس�تردگی کل کش�ور 
و با حجم فعالیت باالی در ایام نوروز اتفاق می افتد یکی از رزمایش های مهم و کم نظیر این حوزه در کشور می باشد. بنابراین ضروری است که 

دقیق تر این موضوع بررسی و نقاط قوت و ضعف ها شناسایی و در جهت تقویت آن اقدام عاجل صورت گیرد. 

مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
کشور هم اکنون با 4 هزار 970 دستگاه 
آمبوالنس، 2 هزار و 172 پایگاه اورژانس 
زمینی، 298 ایستگاه سالمت، 21 پایگاه 
اورژانس هوایی ، 57 دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس، 30 دستگاه موتورالنس و 18 هزار 
و 500 نیروی اورژانس پیش بیمارستانی 
آماده ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش 
بیمارستانی است

ـ  امین صابری نیا 
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وی افزود: »در ش��بکه های اجتماعی مس��ائلی مطرح 
و ش��ایعاتی عنوان می ش��ود که فالت مرکزی ایران را 
ناامن می کنند و مسائلی درباره استان های خوزستان، 
چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد مطرح می شود.«

خاتون آبادی تصریح کرد: »در سخنرانی یکی از اساتید 
مل��ی کوی��ت آم��ده همان طور که فلس��طین در اختیار 
اسرائیلی هاست، خوزستان هم اسیر ایران است و پشت 

این قضیه به نظرم بوی عربستان می آید.«
وی بیان داشت: »منطقه خوزستان برای عربستان با نفت 
مهم نیست بلکه آب این منطقه برای آنها اهمیت دارد.«

طرح های وزارت نیرو و جهاد کشاروزی برای بحران 
آب نیازمند حمایت

در ادامه شاپور کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه گفت: 
»در مساله آب باید مسوولیت پذیری اجتماعی و مشارکت 

اجتماعی پررنگ تر شود.«
همچنین حس��ین دهقانی، عضو هیات علمی دانش��گاه 
با بیان اینکه بیش از 2 س��ال اس��ت علل بحران آب را 
مطرح می کنیم و باید دنبال راهکار باشیم، تصریح کرد: 
»وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو پذیرفته اند که 
در یك دوره ای می توانند مش��کل آب را حل کنند. ما 

نباید دنبال راهکارهای آسمانی باشیم بلکه باید دنبال 
راهکار اساسی بگردیم.«

وی افزود: »وزارت نیرو طرح تعادل بخشی آب زیر زمینی 
و وزارت جهاد کشاورزی هم ارتقای بهره وری کشاورزی 
را برای حل مس��اله آب عنوان کرده، بنابراین محققان 
باید در راستای کمك به آنها یا این موضوع را به چالش 

بکشند یا به مسائل آنها ورود کنند.«
نوذر س��امانی، اس��تاد دانش��گاه ش��یراز هم تصریح کرد: 
»بحران آب واقعیتی است که با آن مواجه ایم و هم اکنون 
با کم آب شدن دریاچه ارومیه و خشك شدن زاینده رود 

نمود عینی یافته است.«
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه اقداماتی ب��رای بهبود وضعیت 
دریاچه ارومیه انجام گرفته، اظهار داشت: »اگرچه بهبود 
وضعیت دریاچه ارومیه حائز اهمیت است اما پرداختن 

به آب های زیرزمینی اهمیت بیشتری دارد.«

غارت چاه های اطراف، دریاچه پریشان را خشک 
کرد

سامانی افزود: »دریاچه پریشان توسط چاه های اطراف 
آن خش��ك ش��ده بنابرای��ن ب��رای حل بح��ران آب باید 

مصرف آب کم شود.«

وی بیان داشت: »راه های کم کردن مصرف آب بیشمار 
اس��ت و برای هر منطقه باید راهکار خاص خود اجرا 
شود ولی قدر مسلم نتیجه هر راهکار، کاهش مصرف 

آب و مدیریت آن است.«

کشت زعفران به جای هندوانه
در ادامه کاوه مدنی، عضو هیات علمی مرکز سیاس��ت 
محیط زیست امپریال کالج لندن تصریح کرد: »تاکنون 
هیچ جنگ فیزیکی ای در دنیا یا صلحی صرفا در رابطه 
با آب خوشبختانه وجود نداشته است.« وی ادامه دارد: 
»با توجه به شرایط کم آبی اگر هم قرار است به تولید 
محصوالت کشاورزی بپردازیم، منطقی تر این است که به 
کشت محصوالتی مانند زعفران پرداخته شود تا هندوانه 

زیرا حداقل کشت این محصوالت درآمدزاتر است.«
امین علی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد 
هم گفت: »مساله آب در ایران با همه جای دنیا متفاوت 
اس��ت و متخصص آب در ایران هم باید با همه جای 

دنیا تفاوت داشته باشد.«
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در تربی��ت متخصصان این رش��ته 
برنامه های اش��تباه آموزش��ی را دنبال می کنیم، افزود: 
»در کنار درس های تخصصی الزم است یك درس در 

 لزوم تشکیل مرکز ملی گفتمان آب برای حفظ و استفاده بهینه منابع آبی 

 آب مهم تر از نفت

استاد دانشگاه فردوسی مشهد بر ضرورت تشکیل مرکز ملی گفتمان آب در کشور تاکید کرد و گفت: »سرنوشت آب زیرزمینی در وزارت نیرو در 
دست متخصصان زمین شناسی است، در حالی که باید مساله آب در دست متخصصان آب باشد.« »سیروس سلمان زاده« در میزگرد بحث و تبادل نظر 
که در همایش 2 روزه »علل و راهکارهای مقابله با بحران کمی و کیفی آب کش�ور« برگزار ش�د، گفت: »مس�اله مش�ارکت مردم در بهره برداری از آب 
نادیده گرفته ش�ده در صورتی که اگر این مش�ارکت وجود داش�ت، س�د گتوند که در کوه نمک قرار دارد، اصال س�اخته نمی ش�د.« احمد خاتون آبادی، 
عضو هیات علمی دانش�گاه صنعتی اصفهان نیز در ادامه این میزگرد بحث ضرورت تش�کیل مرکز ملی گفتمان آب را مطرح کرد و اظهارداش�ت: »با 

توجه به سوءمدیریت به وجود آمده سرمایه اجتماعی کشور به مخاطره افتاده است.«

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
از گسترش برنامه ایمنی آب شرب کشور در سال 

95 خبر داد.

دکتر خسرو صادق نیت، ضمن تاکید بر تشدید برنامه های 
بهداشت محیط در سال جاری گفت: »قرار است امسال 
در بحث بهداشت محیط فعالیت خود را تشدید کنیم. 
یکی از اقداماتی که از ابتدای امسال شروع شد، توجه 

بیش��تر به ش��کایت و گزارش های مردمی از تخلفات 
صورت گرفته و برخورد با آنهاست.«

وی درباره برنامه جدید این اداره برای بهداشت آب شرب 
کشور توضیح داد: »در این زمینه برنامه »ایمنی آب« 
را همچنان ادامه می دهیم و شهرهای تحت پوشش آن 
را نیز گسترده تر خواهیم کرد و تالش می کنیم سالمت 

آب آشامیدنی پشتوانه بهتری پیدا کند.«
رئیس مرکز س��المت محیط و کار وزارت بهداش��ت، 

تغییر مس��یر کنترل آب از محل خروجی آن که ش��یر 
آب مصرفی مردم است را به سرمنشاء آن برای کاهش 
احتمال آلودگی آب، مهم ترین اقدام در راستای برنامه 

ایمنی آب کشور عنوان کرد.
صادق نی��ت، همچنی��ن ب��ه مردم اطمینان خاطر داد که 
آب کش��ور از لحاظ آلودگی میکروبی به دقت بررس��ی 
می شود و از این نظر یکی از سالم ترین آب ها را داریم 
و نگران��ی از ای��ن باب��ت وج��ود ندارد، مگر اینکه اتفاقات 

تازه ترین اظهارنظر وزارت بهداشت درباره سالمت »آب شرب«
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مورد آب و انسان، اخالق و آب تدریس شود.«
علی زاده تصریح کرد: »نس��خه های متخصصانی که 
امروز از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند، به هیچ 
دردی نمی خورد. مس��اله آب را کس��انی باید دنبال 

کنند که آب را درک می کنند.«
وی ادام��ه داد: »ب��ه نظ��ر م��ن بای��د متخصصان آب 

کشور متخصصان خاصی باشند.«
استاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه سرنوشت 
آب زیرزمین��ی در وزارت نی��رو دس��ت متخصص��ان 
زمین  شناسی است، گفت: »در حالی که باید مساله 

آب در دست متخصصان آب باشد.«
علی درویش زاده، عضو هیات علمی دانشگاه تهران 
در ای��ن میزگ��رد در م��ورد انتق��ال آب از دریای خزر 
اظهار داش��ت: »واقعیت این اس��ت که این کار به 
راحتی امکان پذیر نیست زیرا اولین مشکل روس ها 

هستند که با این موضوع مخالفت می کنند.«

خاصی بیفتد که آن را آلوده کند.
وی افزود: »ما هر روز از سراس��ر کش��ور، هم در تمامی 
ش��هرها و هم در بیش��تر روس��تاها به صورت برنامه ای 
منظم و با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی، آب 

شرب مصرفی را مورد ارزیابی قرار می دهیم.«
رئیس مرکز س��المت محیط و کار وزارت بهداش��ت در 
ادامه، با اشاره به اجرای برنامه جمع آوری پسماندهای 
بیمارستانی در 90 درصد بیمارستان های خصوصی و 

دولتی کش��ور، از توس��عه این برنامه خبر داد و گفت: 
»بیش از 90 درصد بیمارستان های خصوصی و دولتی 
کشور دستگاه های بی خطرساز فعال دارند. اگر بعضی 
از بیمارس��تان ها این دس��تگاه را تامین نکرده باش��ند 
یا دس��تگاهی که در اختیار دارند، کفایت پس��ماند آن 

بیمارستان را نکند، اخطارهای الزم داده می شود.«

وزارت نیرو طرح تعادل بخشی آب 
زیر زمینی و وزارت جهاد کشاورزی 
هم ارتقای بهره وری کشاورزی را برای 
حل مساله آب عنوان کرده، بنابراین 
محققان باید در راستای کمک به آنها 
یا این موضوع را به چالش بکشند یا به 
مسائل آنها ورود کنند

سدسازی؛ هنر تبدیل 
تهدید به فرصت؟

 

محمدرض�ا  مهن�دس     
قائدی/  کارشناس صنعت آب  

اواخر دهه 50، خبری ایران را تکان داد؛ سیل 
در خوزستان و در فضای پرشور پس از انقالب. 
کمك ها به س��وی خوزس��تان س��رازیر شد. در 
آن زم��ان نوجوان��ی ب��ودم که با مفهوم س��یل 
و س��یل زده آش��نا ش��دم. اواخر دهه 60، عازم 
خوزس��تان ش��دم و بار دیگر مس��یر جاده اهواز 
به آبادان را پر از س��یالب دیدم و ش��اهد این 
تصمیم بودم که برای نجات روستاها و شهرهای 
واقع در مس��یر س��یل از خطر باال آمدن آب و 
هدایت مسیر سیالب به سمت خلیج فارس، 
جاده اصلی آبادان- ماهش��هر قطع ش��ود و در 
دهه 70، هنگامی که برای احداث س��دهای 
روی رودخانه کارون مشغول کار بودم، با مفهوم 
دبی، حجم آبی که در واحد زمان رد می شود، 
4هزار مترمکعب بر ثانیه س��یالب به صورت 
عینی آشنا شدم. چندی پیش در خوزستان 
باران دم اسبی را دوباره مشاهده کردم. افرادی 
که در خوزستان زیسته اند با این مفهوم به خوبی 
آشنا هستند. بارانی است چنان شدید که امکان 
دید را از ش��ما می گیرد. در آن روز و بعد از 
گذش��تن از اهواز و دیدن اینکه به رغم آمدن 
این باران سیل آس��ا حادثه جدی و خس��ارت 
جانی و مالی ش��دیدی به بار نیامده، به خود 
بالیدم که عضو کوچکی از گروهی هستم که 
س��دهای روی رودخانه کارون و کرخه را بنا 
نهاده اند. با وجود بارش چنین باران شدیدی، 
ش��هرهای واقع در جلگه خوزس��تان از خطر 
و آس��یب جدی مصون ماندند و این موضوع 
مرهون آن است که تمام آورد رودخانه کارون 
در سدهای کارون 3 و کارون4 و گتوند مهار 
و با کنترل و به صورت مدیریت شده تخلیه و 
آورد رودخانه کرخه نیز در سدهای سیمره و 
کرخه جمع آوری و مدیریت شد. تنها سد دز 
بود که به دلیل محدودیت حجم مخزن و یگانه 
بودن آن روی دز مجبور به تخلیه سیالب از 
طریق سرریزهای خود شد. اگرچه سد دز نیز 
سیالب ورودی با دبی بیش از 8هزار مترمکعب 
بر ثانیه را با دبی حدود 5هزار مترمکعب بر ثانیه 
تخلیه کرد. سدهای زنجیره ای حوزه کارون و 
کرخه از این تهدید فرصتی مغتنم برای استان 

خوزستان و میهن عزیزمان آفریدند.

ستون کارشناس
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»ردیاب��ی ب��رای حفاظ��ت« ی��ا »ردیابی برای هش��دار و 
آگاهی« فقط زمانی امکانپذیر اس��ت که پاتوژن را در 
کمتری��ن زم��ان ممک��ن )چند دقیقه یا کمتر( ردیابی و 
شناسایی کرد. صرفا ردیابی عامل های زیستی خطرناک 
و خسارت زا برای »ردیابی برای حفاظت« کافی نیست 
چون معموال بسیاری از میکروارگانیسم های موجود در 
هوا، آب، مواد غذایی و اندام های گیاهی مثل بسیاری 
از باکتری ها از نوع بی خطر یا حتی مفید هس��تند. در 
عملی��ات »ردیاب��ی ب��رای حفاظت« نه تنها پاتوژن مورد 
نظر باید ردیابی ش��ود، بلکه شناس��ایی دقیق آن نیز 
الزامی است و تمام این اقدامات باید در کمترین زمان 

ممکن انجام شود. 
گرچ��ه ردیاب��ی و شناس��ایی پاتوژن ه��ا به نظر بدیهی و 
مشخص است ولی در اکثر کشورهای در حال توسعه 
متناوب��ا نادی��ده گرفت��ه می ش��ود. عواملی مثل کمبود 
نیروی انس��انی متخصص، وس��ایل و امکانات پیش��رفته 
آزمایش��گاهی ردیاب��ی و شناس��ایی عوام��ل زیس��تی 
خس��ارت زا، مدیری��ت غیرتخصص��ی و کمب��ود بودجه و 
مناب��ع مال��ی در انج��ام ن��دادن این اقدام اولیه اما الزامی 
موثر هس��تند اما عواقب خطرناکی مانند رش��د، تکثیر، 
پراکندگی و شیوع عامل زیستی خسارت زا را در سطح 
گسترده در پی خواهد داشت. همچنین باعث تضعیف 
نهاد های مسئول حفاظت و امنیت سالمت انسان، دام و 
گیاه و کاهش بودجه و کمبود منابع مالی آنها می شود 
و نقش و ارتباط کلیدی این نهادها را در امنیت غذایی 

بی اعتبار و کم اهمیت می کند. 
در سال های 2008-2007 محققان آزمایشگاه لینکولن 
انستیتو تکنولوژی ماساچوست در آمریکا موفق شدند 
س��ریع ترین، دقیق ترین و س��اده ترین تکنولوژی ردیابی 
و شناس��ایی عامل ه��ای میکروب��ی خطرن��اک را ب��ه نام 
»قناری CANARY« به اس��م خود به ثبت برس��انند. 
پیش��رفته ترین روش های ردیابی و شناس��ایی پاتوژن ها 
که تا قبل از این زمان معرفی شده بود، از نظر سرعت 

در ردیابی و دقت در تشخیص پاتوژن در هر محیطی 
از جمله در گرد و غبار هوا، آب، مواد غذایی، تولیدات 
دامی و گیاهی و اندام های گیاهی با تکنولوژی قناری 

غیر قابل رقابت بود و هنوز است.    
»مشخص کردن مقدار و احتمال خطر پادتن )آنتی ژن( 
 Cellular“( ب��ا آنالی��ز س��لولی« با نام اختص��اری قناری
 Analysis and Notification of Antigen Risks and
Yields“ CANARY( روشی است که می تواند در کمتر 
از 3 دقیقه جمعیت یا چگالی بسیار کمی از پاتوژن ها 
یا ذرات معلق کمتر از 50 ذره در هوا یا در هر محیط 
جامد یا مایع دیگری را به طور دقیق شناسایی کند. 

در حالی که ردیابی و تشخیص هر عامل زیستی میکروبی 

خطرناکی با روشRapid immunoassays، حداقل 15 
 Ultra-fastدقیقه با دقت و حساسیت کمتر و با روش
PCR که فقط تهیه نمونه آن 30 دقیقه طول می کشد، 

بیش از 45 دقیقه زمان الزم دارد.
تکنولوژی قناری تلفیقی از روش های مهندس��ی ژن، 
ایمنی شناسی، بیوشیمیایی و فتواسپکترومتری است. 
پایه و اس��اس تکنیك قناری س��لول B، نوعی از س��لول 
س��فید خون اس��ت که ش��اکله سیس��تم طبیعی دفاعی 
انسان را تشکل می دهد و در مغز استخوان مهره داران 
قرار دارد. ردیف های منظمی از س��لول های B به یك 
تراش��ه یا chip وصل می ش��وند. ژن هایی که آنتی بادی 
)پادزهر( تولید می کنند و اجازه می دهند آنتی بادی ها به 
سطح سلول ها متصل شوند، به طور طبیعی در سلول های 

B وجود دارند.
 ژن ه��ای مخص��وص تکثی��ر آنتی ب��ادی که باعث تولید 
 B و پوش��ش بیش��تر آنتی بادی در س��طح س��لول های
می شوند و یون های سنگین Ca++ و همچنین اکورین 
)Aequorin( نوع��ی فتوپروتی��ن )photoprotein( که از 
موجودات دریایی مثل ماهی شب تاب استخراج می شود، 
 B از طریق تکنیك مهندس��ی ژن در س��طح س��لول های

سوار می شوند. 
این عمل مهندسی اجازه می دهد سلول های B بتوانند 
کمترین غلظت از آنتی ژن را ردیابی کنند. بعد از اتصال 
آنت��ی ژن )پادت��ن( ب��ه آنتی بادی )پادزهر( چند واکنش 
در سلول های B انجام می گیرد. یکی از این واکنش ها 
رها شدن یون های سنگین کلسیم Ca++ است. هنگام 
برخورد یون های سنگین کلسیم Ca++ به اکورین، طیف 
نوری )Photons( ساطع و توسط یك تراشه که داخل 
دس��تگاه فتواس��پکترومتر قرار گرفته، خوانده می ش��ود 
یعنی از حالت کیفی به حالت کمی تبدیل می شود و 
مق��دار دقی��ق پات��وژن هدف در هر محیطی اندازه گیری 

خواهد شد.
Light Emission :منبع

قناری: سریع ترین و دقیق ترین تکنولوژی ردیابی و شناسایی عامل های خطرناک زیستی در جهان

 ردیابی برای هشدار و آگاهی

   محمدرضا اصغري/ دکتراي بیماري هاي گیاهي، کارشناس خبره مسائل بین المللي بهداشت گیاهي سازمان حفظ نباتات  

روند افزایش�ی جابجایی و پراکندگی عامل های زیس�تی تهدیدکننده س�المت انس�ان، دام و گیاه، بیماری های جدید و پاتوژن های غذا زیس�ت از 
زیس�تگاه بومی به نقاط مختلف جهان به هر ش�کل ممکن باعث ش�ده بیش�تر از گذش�ته خالء و نیاز به یک تکنولوژی ردیابی و شناس�ایی س�ریع و 

دقیق این عامل ها قبل از اینکه جمعیت هدف را آلوده کنند، احساس شود. 
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تخریب جنگل، رودخانه ها، دریاها و به طور کلی آب و 
هوا، خاک و تنوع زیستی موجبات نابودی اکوسیستم ها 

را فراهم می کند.
تبیی��ن و تعری��ف واژگان توس��عه پای��دار به مفهوم رفع 
نیازهای نس��ل حاضر بدون تضییع توانایی نس��ل آینده 
و ضرورت سازگاری 2 اصل پایداری زیست محیطی و 
توسعه اقتصادی در دهه های اخیر، جهان را با چالشی 

مهم برای بقای بشر روبرو کرده است. 
اگرچه این چالش عامل تالش های فراوانی در سطوح 
بین المللی، منطقه ای و ملی بوده ولی روندهای ناپایدار 
همچنان تداوم دارد و تهدیدی جدی برای زندگی انسان 
محسوب می شود. از جمله این تهدیدها تداوم گرم شدن 
زمی��ن ناب��ودی تن��وع زیس��تی و آلودگی های روزافزون 
اس��ت. همچنین آتش خش��ونت و جنگ به عنوان یکی 
از مهم ترین عوامل تخریب محیط زیس��ت در بس��یاری 

از نقاط دنیا شعله ور است.

در ای��ن ح��ال البت��ه جوامع مختلف به دلیل آگاهی های 
روزاف��زون ب��ه 3 رک��ن اصل��ی توس��عه پای��دار یعن��ی 
»توس��عه اقتصادی«، »توس��عه اجتماعی« و »حفاظت 
از محیط زیست« توجه نشان داده اند و در اثر این توجه 
موضوعاتی مانند آموزش، بهداشت، زنان، رفاه، انرژی، 
صنعت، فناوری ارتباطات و... به عنوان زمینه ساز دستیابی 
به توسعه پایدار تجربه کرده اند اما تحقق کلیه اهداف 
توسعه پایدار در سطح ملی مستلزم عزم و همیاری تمام 
بخش ها اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی براس��اس 

ارائه برنامه ای روزآمد در این زمینه است.
تاریخچه جنبش جهانی دستیابی به توسعه پایدار که از 
40 سال پیش با تبیین در حق انسان در حوزه سالمت 
و محیط زیست،  در کنفرانس استکهلم آغاز شد و 10 
سال بعد در سی و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل 
به مصوبه »منشور جهانی طبیعت« رسید، تاییدی بر 
این مهم بود که زندگی انسان به طور کامل به عملکرد 

نظام طبیعت وابسته است، اما با عنایت به توضیحات 
فوق الذکر مهم ترین اقداماتی که در حال حاضر می تواند 
ب��ه جامع��ه م��ا کم��ك کند، توجه مضاعف عموم مردم و 
مسئوالن کشور به حفاظت از محیط زیست است. ایران 
برای سال های آتی )2020( تعهد کاهش 5 تا 8 درصدی 
گازهای گلخانه ای که توسط صنایع و آالینده های خود 
ایران تولید می شود را در کنفرانس جهانی داده است، 

بنابراین آغاز کار باید از فصل آغاز بهار باشد.
 با توجه به فصل درختکاری، حفظ طبیعت و جنگل، 
از مهم تری��ن مقوله هاس��ت. بای��د ب��ا رعای��ت ضواب��ط 
زیس��ت محیطی مجموعه های صنایع، رفع آالینده های 
وس��ایط نقلیه عمومی و خصوصی، کاهش آالینده ها و 
جلوگیری از تخریب محیط زیس��ت، حرکت به س��وی 
آین��ده و حفاظ��ت از طبیع��ت و محیط زیس��ت را آغ��از 
کنیم تا برای آیندگان نظام، طبیعت سالم و مطمئنی 

داشته باشیم.

گرم شدن زمین با نابودی تنوع زیستی آینده انسان ها را به مخاطره می اندازد

 تعهد ایران برای سال 2020

   علیرضا مزینانی/ دکتری ارزیابی و آمایش سرزمین 

یکی از مهم ترین مقوله های زیست محیطی که انسان ها باید به آن توجه کنند، گردش نظام طبیعت است که خداوند اینقدر زیبا با نشانه های متفاوت 
آن را آفریده است. چرخش چرخ فلک و آسمان و زمین از 4 فصل )زمستان، بهار، پاییز و تابستان( و بی توجهی انسان در این روزگار موجبات به هم 
ریختگی این موهبت های الهی را فراهم کرده و منجر به فصول زیبایی همراه با تغییرات غیر قابل انکار اقلیمی شده، تغییراتی که همه آنها به علت 

دست اندازی های انسان است. اگر دنبال دنیایی دگرگون هستیم باید به حفاظت از محیط زیست توجه ویژه  ای داشته باشیم. 

وزیر امور خارجه ایران با حضور در مراسمی در مقر سازمان 
ملل، توافق نامه تاریخی تغییرات اقلیمی پاریس را امضا 
کرد. محمدجواد ظریف، روز جمعه )سوم اردیبهشت( به 
نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران در مراسم 
امضای توافق نامه تغییرات اقلیمی پاریس در مجمع عمومی 
سازمان ملل در نیویورک حضور یافت و این توافق نامه را 
به امضا رساند. فرانسوا اوالند، رئیس جمهور فرانسه، اولین 
شخصیتی بود که روز جمعه این توافق نامه را امضا کرد. 
بنا به اعالم س��ازمان ملل، 175 کش��ور از جمله چین و 
آمری��کا، تولیدکنن��دگان اصلی گازهای گلخانه ای جهان، 
با امضای این توافق نامه به امکان مهار گرمایش جهانی 
امید بخشیدند. فرانسوا اوالند، رئیس جمهور فرانسه هنگام 

امضای توافق نامه تغییرات اقلیمی پاریس در مقر سازمان 
ملل در نیویورک، سوم اردیبهشت 1395 در این مراسم که 
در چهل و ششمین سالروز »روز زمین«، برگزار شد، سران 
175 کشور جهان با امضای توافق نامه، رکورد جدیدی را 
در تاریخ امضای یك توافق نامه از جهت بیشترین شمار 

کشورها در یك روز، به ثبت رساندند.
این توافق نامه 12 دسامبر سال 2015 میالدی )21 آذر 
1394( با توافق 196 کشور جهان و در چارچوب کنوانسیون 
تغییرات اقلیمی سازمان ملل با هدف جلوگیری از افزایش 
دمای زمین به بیش از 2 درجه سانتی گراد در قرن جاری 
به دست آمد. چین و آمریکا که روی هم رفته 38 درصد 
از آالینده ه��ای جه��ان را تولی��د می کنند، وعده داده اند تا 

پایان امسال )2016( به طور رسمی این توافق نامه را به 
تصویب برسانند. توافق نامه آب و هوایی پاریس 30 روز 
بعد از اینکه دس��تکم 55 کش��ور که روی هم رفته 55 
درصد از گازهای گلخانه ای را تولید می کنند، رسما آن 

را تصویب کردند، به اجرا درخواهدآمد.
پرتکل کیوتو، توافق نامه سابق آب و هوایی سازمان ملل 
که در سال 1997 به دست آمد، در سال 2005 میالدی 
اجرایی شد. براساس پرتکل 1997 کیوتو، فقط کشورهای 
توسعه یافته ملزم بودند به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
بپردازند در حالی که در توافق نامه پاریس هم کشورهای 
توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه باید در این 

روند نقش ایفا کنند.

وزیر خارجه ایران توافق نامه تغییرات اقلیمی پاریس را امضا کرد
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گفت وگو با دکتر سیدجعفر موسوی، معاون اطالعات عملیات قرارگاه پدافند زیستی کشور 

رزمایش روزآمد 

? عن�وان و موض�وع رزمای�ش زیس�تی که اخیرا 
قرارگاه زیس�تی کش�ور برگزار کرد، چه بود و چه 

دالیلی باعث شد این موضوع انتخاب شود؟
رزمایشی که اسفند 94 در منطقه جنوب شرق کشور با 
محوریت استان سیستان و بلوچستان برگزار شد، تحت 
عنوان »رزمایش پدافند زیستی، رزمایش ملی« بود، اما 
براس��اس تعریفی که از رزمایش در دس��ت داریم، این 
یك رزمایش ملی در پوش��ش منطقه ای بود که به اجرا 
درآمد. استان سیستان و بلوچستان به عنوان محور این 
رزمایش در نظر گرفته شد و درواقع، براساس سناریوی 
رزمایش، حادثه اصلی در این استان اتفاق افتاد. همچنین 
از اس��تان های همجوار ش��امل خراس��ان جنوبی، کرمان و 
هرمزگان به عنوان استان هایی که به دلیل وقوع این حادثه 
در معرض تهدید بودند، خواسته شد هنگام اجرای رزمایش، 
اقدامات قرنطینه ای را انجام دهند. نکته دیگر اینکه براساس 
س��ناریوی این رزمایش زیس��تی، بیماری »CCHF« یا 
»تب خونریزی دهنده کریمه  کنگو« به عنوان عامل وقوع 
حادثه انتخاب شد که موجب بیمار شدن و فوت تعدادی از 
هموطنان ما می شود. متاسفانه وقوع »تب خونریزی دهنده 
کریمه کنگو« در سراسر استان های یادشده گزارش می شود 
که بعضا منجر به تلفات ش��ده اس��ت. این بیماری جزو 
بیماری هایی است که عالئم آن با بسیاری از بیماری های 
دیگر مشترک است بنابراین معضل اصلی در اینجا تشخیص 
به موقع است. درواقع، بیماری اغلب افرادی که فوت کردند، 
به موقع تشخیص داده نشد که منجر به خونریزی و نهایتا 
مرگ شده است. سیستم آالرمینگ و هشداردهنده برای 
وقوع این حادثه پیش بینی شد و اینکه سیستم درمانی 
ما به خصوص در مرحله تشخیص، یك سیستم درمانی 
فعال شود  و افراد در مورد تشخیص، آموزش های قبلی 
را دیده باش��ند و آمادگی کامل داش��ته باش��ند تا با توجه 
به تاریخچه فردی که مراجعه کرده، نسبت به تشخیص 
س��ریع ای��ن بیم��اری اق��دام کنند. با توج��ه به اینکه این 
بیم��اری در30 ت��ا 35 درص��د مبتالی��ان منج��ر به مرگ 
می شود، حفظ جان هموطنانمان برای مجموعه درمانی 
حائز اهمیت است. ضمنا بیماری CCHF جزو عواملی 
است که در جنگ های بیولوژیك می تواند مورد استفاده 
قرار بگیرد بنابراین دشمنان قسم خورده کشور می توانند 

از این طریق و به صورت عمدی کشورمان را مورد تهدید 
قرار دهند. به همین دلیل در سناریو این طور آمده بود 
که در مرزهای مجاور استان سیستان و بلوچستان عامل 
بیماری توسط یك گروه تروریستی دستکاری  ژنتیکی شده 
و شدت و حدت آن افزایش یافته بود. بنابراین هدف ما 
این بود که آمادگی های الزم در این استان پهناور که در 
مسیر قاچاق و ورود دام های آلوده قرار دارد، کسب شود.

?  دلیل انتخاب منطقه سیس�تان و بلوچس�تان 
برای اجرای رزمایش چه بود؟

انتخاب سیستان و بلوچستان به این دلیل بود که براساس 
آمار 10 ساله بین سال های 75 تا 85، تعداد موارد ابتال به 
این بیماری و حتی فوت مبتالیان این استان بین استان های 
دیگر کشور رقم باالتری داشته است. نکته دیگر اینکه این 
اس��تان به عنوان اینکه در معرض تهدیدات زیس��تی قرار 
دارد، با توجه به مطالعاتی که انجام شد، به عنوان استان 
اول در تهدید زیستی شناخته شد بنابراین با تدبیر سردار 
فرماندهی محترم سازمان پدافند غیرعامل، دکتر جاللی 
اولین رزمایش ملی منطقه ای در این استان به اجرا درآمد.

?  نقش سازمان پدافند غیرعامل و قرارگاه زیستی 
مرکزی و استانی در این رزمایش زیستی چه بود؟

سازمان پدافند غیرعامل از طریق قرارگاه پدافند زیستی 
کش��وری، وظیفه بررس��ی طرح اجرای این رزمایش و 
تصویب و ابالغ آن را برعهده داشت. به همین منظور از 
ابتدای سال 1394 با تدبیر سردار دکتر جاللی، فرماندهی 
محترم قرارگاه، این رزمایش را در دستور اول کار خودمان 
قرار دادیم. ابتدا یك س��ناریوی اولیه برای این رزمایش 
نوش��ته و به اس��تان ارس��ال و از آنها خواس��ته ش��د با توجه 
به توانمندی ها و امکانات استان، نظرشان را در ارتباط با 
طرح اولیه رزمایش اعالم کنند. متعاقب آن پیشنهادات 
استان به سازمان ارسال و توسط ریاست محترم سازمان 
برای بررس��ی و اعالم نظر به معاونت اطالعات عملیات 
قرارگاه زیستی ابالغ شد. در جلسات متعدد در معاونت 
اطالعات و عملیات قرارگاه زیستی این طرح مورد بررسی 
قرار گرفت، اصالحات الزم انجام و نهایتا به استان ابالغ 
شد. اجرای این رزمایش در استان سیستان و بلوچستان 

به عنوان استان اصلی انجام گرفت. همچنین در این طرح 
وظایف 3 اس��تان  همجاور هم به آنها ابالغ ش��د تا این 4 
استان با هماهنگی قرارگاه زیستی کشوری این رزمایش 

را برگزار کنند.

? مطمئنا از برگزاری این رزمایش اهدافی مدنظر 
بوده است. لطفا اهداف اصلی و فرعی این رزمایش 

را توضیح دهید.
در مورد اهداف این رزمایش به مواردی اش��اره کردم و 
موارد دیگری را هم براس��اس طرح رزمایش خدمتتان 
عرض می کنم. هدف کلی از اجرای این رزمایش، کسب 
توانمندی و افزایش قابلیت های عملیاتی، رصد و پایش، 
پیشگیری، شناسایی،  تشخیص، هشدار، امداد و نجات، 
درمان، کنترل و محدود سازی در حوزه پدافند زیستی در 
سطح منطقه ای بود که برای کاهش آسیب پذیری، پایداری، 
 تداوم چرخه عملیات، افزایش قدرت پاسخگویی، مقابله، 
کنترل و تسهیل مدیریت بحران زیستی، پیامدها و ایجاد 
تعامل و هماهنگی منطقه ای در برابر تهاجم سازمان یافته 
دشمن اجرا شد. در واقع، در این رزمایش آن اهدافی که 
مقام معظم رهبری برای سازمان پدافند غیرعامل ابالغ 
فرمودند، در حوزه تخصصی پدافند زیستی مدنظر بود. 

?  به عن�وان مع�اون اطالع�ات عملیات 
قرارگاه زیستی کشور، انجام و برگزاری 

فراین�د ای�ن رزمایش را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

به دلی��ل اینک��ه این، اولین 
رزمایش پدافند زیس��تی 

در س��طح مل��ی بود و 
قبال س��ابقه و تجربه 

چنین رزمایش��ی 
در کش��ور وجود 
اجرای  نداش��ت، 

ای��ن رزمایش ارزیابی ای 
ب��ود از قابلی��ت و ت��وان 
قرارگاه زیس��تی کش��ور 

و مدیری��ت  در کنت��رل 

اسفند ماه سال 94 سازمان قرارگاه پدافند زیستی کشور یک رزمایش زیستی در 4 استان کشور با محوریت استان سیستان و بلوچستان برگزار کرد 
که این رزمایش بزرگ در نوع خود بی نظیر بود. برای آشنایی هرچه بیشتر با موضوع، اهداف، نحوه برگزاری و نتایج این رزمایش، با دکتر سیدجعفر 

موسوی، معاون اطالعات عملیات قرارگاه پدافند زیستی کشور گفت وگویی انجام شد که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
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ی��ك بح��ران منطق��ه ای که الحمدا... 
با توجه به ارزیابی های انجام گرفته 
ما به این هدف دس��ت یافتیم که 
بتوانیم حوادث عمدی و طبیعی از 
این قبیل را مورد کنترل قرار دهیم. 
نکته دیگر اینکه این رزمایش برای 

استان سیستان و بلوچستان و 3 استان 
همجوار تازگی داش��ت و آنها در این 4 

استان با ادبیات پدافند زیستی آشنا و عمال 
درگیر شدند. نکته مهمی که وجود دارد این است که 

ما همان امکانات دستگاه های اجرایی که به طور معمول، 
متداول و روزانه برای انجام ماموریتشان استفاده می شود 
را به کار گرفتیم و امکانات غیرواقعی و تجهیزاتی که در 
این اس��تان وجود ندارد، در این رزمایش مورد اس��تفاده 
قرار نگرفت. به نظر من از این جهت که اس��تان بتواند 
با تکیه بر تجهیزات و نیروی انس��انی فعال و متخصص 
خودش، چنین حادثه ای را مدیریت کند و اجازه ندهد 
که به س��طح بحران ملی کش��یده ش��ود، پیشرفت خوبی 
بود. دستاورد دیگری که داشتیم، ارزیابی دستورالعمل 
قرارگاه زیستی استانی بود. در ارزیابی این دستورالعمل 
نکات بس��یار مهم و ارزش��مندی به دس��ت آمد و تصمیم 

بر این است که این کار ادامه پیدا کند.

? آق�ای دکت�ر! نتای�ج و دس�تاوردهایی که از این 
رزمایش به دست آمد، چه بودند؟

یک��ی از م��وارد مه��م ای��ن رزمایش با توجه به س��ناریوی 
پیش بینی ش��ده، ورود عامل بیماری زا از طریق دام بود 
زیرا بیماری CCHF یکی از بیماری های مشترک بین 
انس��ان و دام اس��ت. در این رزمایش، عامل بیماری زا از 
طریق قاچاق از مرز کشور مجاور به کشور وارد شده بود. 
یکی از اهداف واقعی این رزمایش، بررسی توان مرزبانی 
زیستی و یافتن نقاط ضعف در استان بود. درواقع، مرزبانی 
زیس��تی به عنوان یك مس��اله مهم و اصلی مطرح اس��ت. 
بنابراین نکاتی در مورد مرزبانی زیستی مورد توجه قرار 
گرفت و بر طرح مرزبانی زیس��تی در مرزهای س��ه گانه 
تاکید ش��د. این یکی از دس��تاوردها و نتایج مهم این 
رزمایش بود که توجه ویژه ما را به بحث مرزبانی زیستی 
در کشور معطوف کرد تا نقاط ضعف و نقایص را 
پیدا کنیم و در جهت اصالح آن برآییم و 
کشور را از طریق مرزبانی زیستی از عوامل 
تهدیدکننده شش گانه زیستی که در سند 
راهبردی به آنها اشاره شده، حفظ کنیم. نکته بعدی 
تمرین فرماندهی، کنترل و مدیریت برای هدایت 
و هماهنگی در یك حادثه و ایجاد وحدت رویه در 
بهره برداری از امکانات بود. با توجه به اینکه 
این گونه حوادث، تبعات گوناگونی دارند، 
هماهنگ کردن اقدامات دس��تگاه های 
مختلفی که در کنترل حوادث شرکت 
دارند، بسیار مهم است. معموال دستگاه ها 
یاد گرفته اند به صورت بخشی عمل کنند 
ولی این گونه اقدامات پدافند زیستی الزام 

دارد که سازمان ها به صورت 
هماهن��گ و ب��ا هم��کاری 
همدیگ��ر بتوانند مس��اله 
را پوشش دهند. به عنوان 
مث��ال در بح��ث قرنطینه، 
م��واردی ک��ه باید در حوزه 
دام قرنطین��ه ش��ود، قاعدتا 
برعهده س��ازمان دامپزش��کی 
است. از طرف دیگر، اعمال قرنطینه 
به حفظ امنیت و مراقبت امنیتی نیاز دارد 
و حتی گاهی نیازمند دستور قضایی است بنابراین نیروی 
انتظامی، قوه قضاییه،  س��ازمان دامپزش��کی و در بعضی 
موارد سازمان های دیگر الزم است هماهنگ عمل کنند 
تا بتوانند حادثه را کنترل کنند. باتوجه به ماهیت یك 
حادثه زیستی و اینکه عامل آن، موجود زنده و قابل تکثیر 
است، اگر کنترل نشود، به سرعت می تواند گسترش پیدا 
کند و سطح کشور، منطقه و حتی سطوح بین المللی و 
جهانی را دربربگیرد. بنابراین کنترل این حادثه در همان 
نطف��ه و مراح��ل اول وق��وع حادث��ه بس��یار اهمیت دارد و 
جلوگیری از گسترش حادثه و تبدیل نشدن آن به بحران 
بس��یار مهم اس��ت. هماهنگ ش��دن دستگاه ها در اجرای 
این فرآیندها یکی از نتایج این رزمایش بود. همچنین 
ارزیابی س��اختارها، س��ازمان ها، تجهیزات و آموزش های 
پیش بینی شده برای انجام ماموریت مقابله با تهدیدات 
زیس��تی یکی از مواردی بود که جزو دس��تاوردها درنظر 
گرفت��ه ش��د. همچنی��ن ب��ا توجه ب��ه تمریناتی که انجام 
گرفته بود، دستیابی به سرعت عمل مطلوب در مواجهه 
با ش��رایط بحرانی و تهدیدات زیس��تی در حوزه انس��ان و 
دام از دیگر نتایج ارزش��مند این رزمایش بود. دس��تیابی 
به اشراف کلی اطالعاتی، تلفیقی و سیستمی از مجموعه 
عملکرد پدافند غیرعامل حوزه زیس��تی در س��طح ملی، 
منطقه ای و استانی و نقش و وظیفه ای که وزارت اطالعات 
جمهوری اسالمی در بحث رصد و پایش تهدیدات دارد 
هم جزو نتایج این رزمایش بود. یکی دیگر از نتایج مهم 
این رزمایش، بحث کنترل افکار عمومی بود زیرا یکی از 
اهداف مهم و برجسته دشمنان قسم خورده ما در ایجاد 
تهدیدات زیستی و بحران زیستی در کشور ایجاد شایعه، 
تش��ویش اذهان عمومی و ایجاد رعب و وحش��ت بوده و 
گاهی فقط با همین ش��ایعه  به هدف اصلی خودش��ان 
می رسند. بنابراین در این رزمایش یکی از کارگروه های 
ما »کارگروه اطالع رس��انی و آرامش بخش��ی« با مدیریت 
صدا و سیمای استان بود که نقش برجسته ای در اجرای 
ماموریتشان داشتند. درواقع، میان کارگروه های تخصصی 
هشت گانه این رزمایش، عملکرد کارگروه مدیریت افکار 
عمومی بسیار مثبت ارزیابی شد. 7 کارگروه دیگر به صورت 
شبیه سازی در رزمایش حضور داشتند ولی این کارگروه 
ب��ه ص��ورت واقع��ی و عمل��ی وظیف��ه خو را انجام داد زیرا 
گروه های معاند در رزمایش هایی هم که در منطقه برگزار 
می شود، از طریق سیستم ها و شبکه های مجازی سعی 
می کنند برای تخریب نظام مقدس جمهوری اس��المی 

شایعات مختلفی بین مردم پخش کنند. 

? باتوجه به نتایجی که از این رزمایش به دست 
آمد، برای مصون سازی حداکثری علیه وقوع این 
تهدیدات زیستی شما چه راهکارهایی را پیشنهاد 

می کنید؟
از آنجا که بیماری CCHF از طریق نوع خاصی »کنه« 
و با میزبانی دام هایی مثل گوسفند،  گاو و گوساله فرد را 
بیمار می کند، برای از بین بردن و کنترل این بیماری و 
مصون س��ازی کش��ور، مبارزه با کنه باید در دس��تور کار و 
اولویت قرار بگیرد زیرا »کنه« عاملی است که بیماری را 
از دام آلوده به دام سالم یا از دام آلوده به انسان منتقل 
می کند. در نتیجه اگر کنه از بین برود، ما می توانیم به 
ریش��ه کن کردن یا کنترل این بیماری امیدوار باش��یم. 
باالخره این بیماری ساالنه تلفات می دهد و موجب می شود 
نیروهای انس��انی و گاهی نیروهای متخصص، پزش��ك و 
افراد زحمتکش مثل سیس��تم قصاب ها، کش��تارگاه ها، 
توزیع کننده ه��ا و حت��ی مصرف کنن��دگان به این بیماری 
مبتال شوند. بنابراین پیشنهاد ما این است که دستگاه های 
متولی در کنترل کنه و از بین بردن زمینه های این عامل 
جدیت به خرج دهند تا بتوانیم نس��بت به مصون س��ازی 
کشور در برابر این بیماری اقدام کنیم. نکته بعدی بحث 
تشخیص به موقع است. تشخیص به موقع امکان فوت 
شدن بیمار را کاهش می دهد و سیستم درمانی می تواند 
اقدام��ات درمان��ی و حمایت��ی را ب��ه موق��ع انجام دهد و از 
اینک��ه ف��رد مبت��ال در اث��ر بیم��اری جان خود را از دس��ت 
بدهد، جلوگیری کند. بنابراین به جامعه پزشکی توصیه 
می ش��ود نس��بت به آموزش پرس��نل مراکز درمانی مانند 
پزشکان و پرستاران در برخورد با چنین بیمارانی اقدام 
کنند. پیش��نهاد س��وم برای مصون  س��ازی، جدی گرفتن 
مرزبانی زیستی در کشور است. متولیان امر باید نسبت 
به بهینه سازی و استفاده از روش ها و دستگاه های جدید 
برای کنترل ورود دام های آلوده و اجرای بهینه قرنطینه 
جدی��ت ب��ه خ��رج دهن��د زیرا وقتی ک��ه دام آلوده را پیدا 
کنند و تحت قرنطینه قرار بگیرد، ظرف 2 هفته ویروس 
از بین می رود و آن دام، سالم و قابل استفاده خواهد شد. 

?  قرارگاه پدافند زیس�تی در برنامه های آینده 
خودش چه رزمایش هایی را پیش بینی کرده است؟

تهدیدات زیستی در 6 حوزه گیاه، انسان، دام، مواد غذایی 
و دارو، محیط زیست و آب آشامیدنی در پهنه کشورمان 
ام��کان وق��وع دارد. اه��داف بع��دی م��ا تکرار و اجرای این 
رزمایش های منطقه ای در مناطق مختلف کش��ور برای 
افزایش توان پدافند زیس��تی بین دس��تگاه های اجرایی 
اس��ت. نکته بعدی درنظر گرفتن »مرزبانی زیس��تی« به 
صورت سناریوهای مختلف است که در دستور کار داریم 
و انشاا... با کمك همه همکارانمان در سراسر کشور توان 
مقابله با تهدیدات زیستی خواهیم داشت و طبق تدبیر 
مقام معظم فرماندهی کل قوا این تهدیدات را تا حد صفر 
خواهیم رساند تا انشاا... مصونیت دائم در کشور برقرار شود 
و بتوانیم به اهداف عالیه انقالب اسالمی تحت زعامت و 
رهبری حضرت امام خمینی)ره( و حضرت امام خامنه ای 

دست پیدا کنیم.

اسفند 94 منطقه 
 جنوب شرق کشور
 با محوریت استان 
سیستان و بلوچستان 
»رزمایش پدافند زیستی، 
رزمایش ملی« برگزار شد
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در هفته های آخر س�ال 1394، قرارگاه پدافند زیس�تی، رزمایش پدافند زیس�تی را 
در اس�تان سیس�تان و بلوچس�تان برگزار کرد. رزمایش پدافند زیس�تی بیس�تم اسفند 
ب�ه ص�ورت همزم�ان در شهرس�تان های خ�اش، س�راوان و زاه�دان برگ�زار ش�د. این 
رزمایش توس�ط س�ازمان پدافند غیرعامل کش�ور و با همکاری س�پاه، نیروی انتظامی، 
دامپزش�کی، دانش�گاه علوم پزش�کی اس�تان، صدا و س�یما و اس�تانداری برگزار ش�د. 
 موضوع اصلی این رزمایش مهار و کنترل بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو بود. 
و  بیم�اری ح�اد ت�ب دار  )Crimean Congo Haemorrhagic Fever( )CCHF(  ی�ک 
خونریزی دهنده  است که از طریق گزش کنه یا تماس با خون یا ترشحات یا الشه دام 
و انسان آلوده منتقل می شود. بیماری اولین بار در سال 1944 در کریمه اوکراین شرح 
داده شد و نام تب خونریزی دهنده برای آن اعالم شد. سال 19۶9 معلوم شد پاتوژن 
ایجادکننده تب خونریزی دهنده کریمه کنگو مش�ابه همان بیماری ای اس�ت که س�ال 
195۶ در کنگو مشاهده شده  است. از این رو، ارتباط این 2 مکان و بیماری باعث اسم 
فعلی شد.CCHF  در انسان بیماری شدیدی همراه با مرگ و میر حدود 30 درصد ایجاد 
می کند و ش�یوع بیمارس�تانی آن نیز بس�یار باالس�ت. گزارش تصویری از این رزمایش 

موفق را در ادامه می بینید.

اولین رزمایش منطقه ای پدافند زیستی در کشور

یک تجربه موفق

ش
مای

رز

جلسه ستاد فرماندهی قرارگاه پدافند استان
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17سازمان پدافند غیرعامل کشور

جلسه کارگروه های تخصصی برای اقدام هماهنگ و به موقع

قرنطینه و حفاظت محیطی

آموزش های مقررات ابالغی در حوزه پدافند زیستی. ظرفیت ها و توانمندی های منطقه ای و اجرای استانداردها و و ایجاد وحدت رویه در نحوه بهره برداری از امکانات، منابع، 1( تمرین فرماندهی، کنترل و مدیریت برای هدایت، هماهنگی چند مورد از آنها اشاره می کنم:مجموع�ه ای از اه�داف جزئ�ی ه�م مدنظر بود که من به  و  تجهیزات  سازمان ها،   ساختارها،  ارزیابی  داده شدند و مورد آزمایش قرار گرفتند. هم به منطقه ارسال کردیم که در برنامه رزمایش مشارکت می کند، خود قرارگاه زیستی هم ورود پیدا کرد. تجهیزاتی را پاسخگویی سریع، تشخیص و تعیین عامل درگیر چگونه عمل فعال ما در قرارگاه زیستی کشوری هنگام وقوع حادثه در موارد در نظر گرفته شد. ضمنا برای اینکه مشخص شود که مرکز در حوادث و بحران های زیستی. برای این منظور 3 استان 5(  پشتیبانی استان ها از ظرفیت کشور در صورت ضرورت برای اصالح این موارد اقدامات بعدی انجام گیرد.عملیات پدافند زیستی برای کنترل بحران مشخص شود تا ما می خواستیم در این رزمایش نقاط ضعف و معایب اجرای در استان سیستان و بلوچستان انگیزه بسیار باالیی داشتند، ولی در این مورد باوجود اینکه مسئوالن، کارشناسان و متولیان امر مناسب برای بهبود وضعیت موجود در سطح منطقه و استان. زیستی و احصای نقاط قوت و ضعف همراه ارائه راهکارهای 4( کنترل و ارزشیابی و نظارت بر عملکرد و اقدامات پدافند منطقه ای و استانی در شرایط بحران زیستی 3( ارتقای هماهنگی بین واحدهای همکار و پشتیبان در سطح این رزمایش پیاده شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. جانبی رزمایش این بود که برای اولین بار دستورالعمل ها در اجرای چرخه پدافند زیستی باشد یا نه؟ بنابراین یکی از اهداف مشخص شود آیا می تواند پاسخگوی اقدامات پدافند زیستی و بود در صحنه عمل و رزمایش، مورد آزمایش قرار بگیرد و تخصصی به اجرا گذاشته شد تا دستورالعملی که نوشته شده به این صورت که تمام موارد پیش بینی شده برای کارگروه های اهداف اصلی در اجرای این رزمایش، اجرای این دستورالعمل بود. پدافند زیستی استان به استان های کشور ابالغ شده بود و یکی از رزمایش دستورالعمل اجرایی ساختار و ماموریت های قرارگاه زیستی. در مورد این بند دوم الزم به ذکر است قبل از اجرای پیش بینی شده در جهت انجام ماموریت های مقابله با پدافند 2( 
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تجهیزات به روز و پیشرفته برای مقابله با بیماریهای واگیردار

ضدعفونی دام ها و دامداری های 
مشکوک به بیماریهای واگیردار

ضدعفونی وسایل حمل ونقل و 
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ام
د

1. تضمین کردن شفافیت وضعیت بیماری دامی در سراسر 
جهان به وس��یله اطالع رس��انی به دولت ها در مورد وقوع 
و جری��ان بیماری ه��ای دام��ی در دنیا و روش های کنترل 

این بیماری ها
2. جمع آوری، تحلیل و انتشار اطالعات علمی دامپزشکی

3. ترویج، هماهنگی و تحقیق در مورد مراقبت و کنترل 
بیماری های دامی در جهان. این کار برعهده انجمن های 
متخصصان و کارگروه های مختلف است. سازماندهی مراکز 
همکار و آزمایشگاه های مرجع و همین طور سازماندهی 
جلس��ات صاحب نظران و انتش��ار مقاالت علمی از جمله 

فعالیت های اصلی این بخش است.
4. ضمانت امنیت بهداش��تی تجارت جهانی با توس��عه 
قوانی��ن بهداش��تی برای تج��ارت بین المللی در حیوانات 

و تولیدات دامی
 )WTO( ب��ر همین اس��اس، س��ازمان تج��ارت جهانی
در م��ورد ب��ه کار ب��ردن ش��اخص های بهداش��ت حیوانی 
و نبات��ی، توافق نام��ه ای تح��ت عن��وان SPS را به تصویب 
رس��انده و روش��ی اس��ت که الزامات س��المت حیوان برای 
تج��ارت بین الملل��ی حیوان��ات و محصوالت حیوانی را به 
صورت بین المللی بیان می کند. توافق نامه SPS معیارها 
و ضوابط مهم مختلفی را معرفی می کند؛ مثل منطقه بندی 
کردن، تحلیل خطر، هماهنگ سازی، تعادل و شفافیت 
که سازمان دهی و زیرساخت سرویس های دامپزشکی را 
در سراس��ر دنیا متاثر می کند. در این بین منطقه بندی 
کردن و آنالیز خطر مهم ترین معیارها هستند چراکه هر 
2 ارتباط مستقیم با اپیدمیولوژی دامپزشکی و به صورت 

مستقیم تر با سیستم های مراقبت بیماری دارند.
توافق نامه SPS، OIE را به عنوان س��ازمان بین المللی 
مس��وول آماده کردن اس��تانداردهای بین المللی سالمت 
حیوانات می شناسد. توافق نامه SPS نیازمند این است که 
تصمیمات سالمت حیوانات بر مبنای علمی باشد. این امر 
سیستم های مراقبت بیماری و به طور کلی، اپیدمیولوژی 
دامپزشکی را در مرکز تصمیمات مرتبط با سالمت حیوانات 
قرار داده است. امروزه سیستم های مراقبت و پایش موثر 
پایه اعتماد به تجارت بین المللی در حیوانات و تولیدات 

دامی است.
بر همین اساس OIE، فهرستی از بیماری ها را که باید 
کشورهای عضو در صورت مشاهده آنها در کشور به این 
س��ازمان گزارش کنند را ارائه می کند. 3 نوع مختلف از 

   دکتر محمدحسین فالح/دامپزشك،اپیدمیولوژیست 

سازمان جهانی بهداشت دام )OIE(، مرجع تایید وضعیت بیماری ها در کشورهای 
مختلف و پیوس�تن آنها به س�ازمان تجارت جهانی و تعیین کننده معیارهای 
صادرات دام و محصوالت آنهاست. OIE، در سال 1924 از طریق یک توافق نامه 
بین المللی که به امضای 28 کشور رسید، پایه گذاری شد و در سال 2001 تعداد 

اعضا به 15۶ کشور افزایش یافت. اهداف اصلی OIE این موارد بوده است:

چندضلعی مقصران در شیوع تب برفکی در مازندران 
ش��کل گرفت تا این روزها صنعت دامداری اس��تان را 
در مع��رض خط��ر ق��رار دهد. الهیار ولی زاده، مدیرعامل 
اتحادیه صنعت دامپروری مازندران با بیان اینکه شیوع 
تب برفکی از 3 ماه قبل از سال 95 به اعضای اتحادیه 
هش��دار داده ش��ده، اظهار داش��ت: »نه تنها به اعضای 
اتحادی��ه بلک��ه ب��ه مدیران دس��تگاه های مربوط نیز این 

موضوع را گوشزد کردم.«
وی بخشی از مشکل ایجاد شده را تولید ناکافی واکسن 
دانست و گفت: »ما از مجموعه دولت و سازمان دامپزشکی 
کش��ور گالیه مندیم که چرا تولید بیش��تر این واکس��ن 
مه��م را ج��دی نگرفتن��د و واردات آن را در دس��تورکار 

خود قرار دادند.«
وی افزود: »دامپزشکی و شخص مدیرکل برای پیشگیری 
از وقوع این بیماری بین دام ها فعالیت زیادی داشته، اما 
رس��انه محلی مازندران هیچ برنامه ای برای آگاه س��ازی 
مردم نداش��ته اس��ت.« این مس��وول با انتقاد از عملکرد 
صدا و سیمای مازندران تاکید کرد: »این رسانه استانی 
باید از نمایندگان تولیدکنندگان بخش کشاورزی دعوت 

کند تا با توضیحاتشان دامداران را آگاه کنند.«
مدیرعام��ل اتحادی��ه صنع��ت دامپ��روری مازن��دران، 
نامه ن��گاری ب��ا بخش��داران و دهی��اران برای هش��دار به 
دام��داران را ناکاف��ی دانس��ت و گف��ت: »اکثر دامدارانی 
که دام های آنها دچار تب برفکی ش��ده اند از دامداران 

سنتی هستند و ارتباط چندانی با بخشداری و دهیاری 
ندارند که از وقوع این حوادث آگاهی یابند. تنها وسیله 
اطالع رس��انی آنها تلویزیون اس��ت که در رس��انه استانی 
نیز برنامه ای مختص آموزش و آگاه س��ازی این قش��ر 
وجود ندارد.« سیدحسین رضوانی، مدیرکل دامپزشکی 
مازن��دران ب��ا بی��ان اینک��ه از 2 ماه گذش��ته طی نامه ای 
به اس��تاندار، فرماندار و همه مس��ووالن مرتبط احتمال 
ش��یوع تب برفکی را اعالم کرده بودیم، اظهار داش��ت: 
»در ای��ن نام��ه قی��د کردی��م به تمام��ی دامداران اعالم 
شود نسبت به تهیه و تزریق واکسن تب برفکی اقدام 
کنند.« وی گفت: »در آن زمان واکسن وارداتی به اندازه 
کافی موجود بود و اعالم کردیم دامپزش��کی به عنوان 

در شیوع بیماری تب برفکی در مازندران چه کسی مقصر است؟!

بیماری های اخطارکردنی دامی، اهمیت و معیارها 
وضعیت ایران در سال 1394 

3 اخطار
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دام

گزارشات وجود دارد:
گزارشات فوری: کشورها باید در عرض 24 ساعت وقایع 
مهم اپیدمیولوژیك را به دفتر مرکزی OIE اطالع دهند. 
پس از آن باید گزارشات پیشرفت در یك پایه هفتگی را 
تا زمانی که وضعیت تثبیت یا بیماری مورد نظر ریشه کن 
ش��ود، ارائه دهند. فرس��تادن گزارش��ات هفتگی زمانی که 
بیماری بومی ش��ود باید متوقف ش��ود. OIE به صورت 
هفتگی اطالعات بیماری را منتش��ر می کند که به همه 
کشورهای عضو فرستاده می شود و همین طور به صورت 

برخط در دسترس است.
گزارش��ات ماهانه: کش��ورها الزم اس��ت اطالعات در مورد 
نبود یا حضور بیماری ها را ارائه دهند. برای بیماری های 
اخطارکردنی که بومی هستند، هیچ گزارش اورژانسی یا 

پیگیرانه ای الزم نیست فرستاده شود.
گزارش��ات س��االنه: کش��ورهای عضو هر سال یك گزارش 
کتبی در مورد اقدامات انجام گرفته برای کنترل بیماری ها 
در کشور به صورت خالصه همراه با گزارش کامل رخداد 
بیماری ه��ای اخطارکردن��ی و غیراخطارکردن��ی را به این 

سازمان ارسال می کنند.
ب��ر همی��ن اس��اس OIE، معیارهای��ی را برای قرار دادن 
بیماری ها در فهرس��ت بیماری های اخطارکردنی اعالم 
می کن��د. ه��دف از ارائ��ه ای��ن فهرس��ت، حمایت از تالش 
کش��ورهای عضو برای جلوگیری از گس��ترش فرامرزی 
مهم ترین بیمارهای دامی از جمله بیماری های مشترک 
انسان و دام به صورت گزارش های شفاف و محکم است. 

این معیارها شامل این موارد است:
1. انتقال بین المللی بیماری )از طریق دام زنده یا محصوالت 

آن، ناقالن یا وسایل و تجهیزات( ثابت شده باشد.
2. حداقل یك کشور اعالم کرده عاری از بیماری است یا 
در شرف عاری شدن از بیماری در جمعیت دامی حساس. 
براساس مقررات مراقبت سالمت حیوانات اعالم شده در 

راهنمای حیوانات خاکزی OIE، باشد و 
3. الف. انتقال طبیعی به انسان ثابت شده باشد و عفونت 

در انسان دارای پیامدهای شدید باشد. یا
ب. بیماری باعث ابتال و مرگ و میر قابل توجه در دام های 

اهلی در سطح کشور یا منطقه شود.  
ج. بیم��اری، ابت��ال ی��ا م��رگ و میر قابل توجه در جمعیت 
حیوانات وحشی را سبب شده باشد یا شواهد علمی بر 

رخداد آن در آینده وجود داشته باشد و
4. یك روش قابل اعتماد برای شناسایی و تشخیص آن 
و یك تعریف دقیق از مورد بیماری وجود داشته باشد تا 
به طور شفاف موارد بیماری شناسایی شود و بتوان آنها 

را از سایر بیماری ها تفریق کرد.
مهم تری��ن بیماری های��ی ک��ه در این فهرس��ت قرار دارند 
شامل شاربن، بروسلوز )تب مالت(، تب خونریزی دهنده 
کریمه کنگو )CCHF(، تب برفکی، هاری، آنسفالوپاتی 
اس��فنجی ش��کل گاوی )جنون گاوی( و لمپی اس��کین در 
دام ها، برونشیت عفونی، آنفلوانزای پرندگان و نیوکاسل در 
 ،)VHS( پرندگان و سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی
نکروز عفونی بافت های خونساز )IHN( در ماهیان سردابی 

و لکه سفید در میگو است.

وضعیت ایران در سال 1394
1. آنفلوانزای فوق حاد پرندگان: در تاریخ 2015/07/29 
گزارش شیوع وسیع این بیماری در طیور بومی روستای 
نوگردن شهرستان آمل استان مازندران گزارش شده که 

از تعداد 25 پرنده موجود، 17 پرنده تلف شده بودند.
2.بیماری لمپی اسکین در گاو: در تاریخ 2015/05/27 
گزارش نهایی این بیماری اعالم شده که برای اولین بار در 

تاریخ 2014/05/28 در ایران گزارش شده بود.
3. بیماری تب برفکی: در تاریخ 2016/01/02 گزارش 
سویه جدید تب برفکی تحت عنوان A15 برای اولین بار 

در کشور گزارش شده است.
با بررس��ی وضعیت بیماری های اخطارکردنی در کش��ور 
مشاهده می شود 2 بیماری مهم که از نظر بهداشت دام 
و اثر آن بر تجارت و همچنین بهداشت عمومی و امکان 
انتقال به انسان وجود دارد، در سال گذشته در کشور بروز 
یافته است. آنفلوانزای پرندگان که تحت عنوان طاعون 
پرندگان نیز بیان می ش��ود، عالوه بر خس��ارات اقتصادی 
ش��دیدی که بر صنعت طیور کش��ور بر جا می گذارد از 

دیدگاه بهداشت عمومی و به عنوان یك بیماری مشترک 
دارای اهمیت ویژه ای است. اعالم رخداد بیماری در کشور 
بالفاصل��ه موج��ب قط��ع صادرات طیور زنده و محصوالت 
تولیدی آن در کش��ور ش��د که خس��ارت های غیرمستقیم 
ناشی از قطع صادرات و محدودیت های اعمال شده در مورد 
حمل و نقل بیماری در کشور )که از اجزای بسیار ضروری 
در کنترل بیماری است( به پرورش دهندگان وارد کرد.

بیماری دیگری که از لحاظ بهداشت دامی جزو مهم ترین 
بیماری های دامی در دنیا از نظر اقتصادی محسوب می شود، 
تب برفکی است. این بیماری در کشور بومی است و برخی 
سویه های آن بین جمعیت دامی کشور در گردش هستند 
و سالیانه هزینه های زیادی صرف واکسیناسیون و کنترل 
بیماری می شود. ضمن اینکه شیوع وسیع این بیماری نیز 
خسارت های زیادی به دامداری های کشور وارد می کند. 
شیوع سویه جدید این بیماری در سال جاری در کشور 
سبب بروز خسارت زیادی به برخی دامداری ها شده که 
با توجه به جدید بودن این س��ویه، واکس��ن آن هم در 
کشور وجود نداشته و جمعیت دامی کشور به آن حساس 
است و همین مساله بر شدت خسارات مربوطه می افزاید.

با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، مهاجرت پرندگان 
مهاجر به کش��ور، پایین بودن س��طح بهداش��ت دام در 
کش��ورهای همس��ایه و ورود دام های قاچاق به کش��ور هر 
س��اله انتظار رخداد بیماری های اخطارکردنی در کش��ور 
وجود دارد و این موضوع اهمیت توجه به مساله پایش و 
مراقبت این بیماری ها و دریافت گزارش موارد غیرطبیعی 
آنها توسط بخش های مختلف سازمان دامپزشکی کشور 
و انجام اقدامات الزم برای کنترل و پیشگیری از آنها را 
دوچندان می کند. نکته قابل توجه در این مورد، نیاز شدید 
به همراهی و کمك به سازمان دامپزشکی کشور به عنوان 
یك سازمان حاکمیتی توسط سایر دستگاه های مسوول 
کش��ور در کلی��ه مراح��ل از رص��د و پای��ش موارد بیماری 
گرفته تا اعمال قرنطینه و س��ایر اقدامات مورد نیاز در 

این زمینه است.

دس��تگاه مجری، هزینه واکسیناس��یون و حتی تردد را 
پرداخت خواهد کرد.« رضوانی در مورد قیمت واکسن 
تصریح کرد: »به ازای هر راس دام مبلغ 3 هزار تومان 
از دامدار دریافت می شد اما متاسفانه باز هم برخی از 
دامداران مراجعه نکردند.« وی دلیل دیگر شیوع برفکی 
را عدم اس��تقبال مس��ووالن محلی در اطالع رس��انی این 
مهم دانست و خاطرنشان کرد: »با وجود اینکه با همه 
مس��ووالن منطقه ای و محلی درخصوص اطالع رس��انی 
به دامداران مکاتبه داشتیم، متاسفانه این قضیه جدی 
گرفته نشد و شاهد بروز تب برفکی در استان هستیم.« 
مدیرکل دامپزشکی مازندران با بیان اینکه نهاد متبوعش 
در 2 ماه گذش��ته ورود دام زنده از اس��تان های گیالن، 

خراسان شمالی و رضوی، گلستان و سمنان را ممنوع 
اعالم کرده بود، افزود: »ممنوعیت در آن مقطع، کمك 
بزرگی برای جلوگیری از انتقال بیماری به استان کرد، 
اما برخی افراد س��ودجو برای منفعت کوتاه مدت خود 

دام های آلوده ای را به استان وارد کردند.«
رضوانی 10 کانون را در شهرستان های استان، درگیر 
با بیماری دانست و تصریح کرد: »سازمان دامپزشکی 
کشور در حد توان به صورت وسیعی واکسن را تامین 
ک��رد، ام��ا در زمان��ی ک��ه ای��ن هجمه ترس از بیماری در 
کشور طنین انداز شد، شاهد بودیم همان دامداری که 
واکسن نمی خرید حاضر بود 10 برابر تعرفه اعالم شده 

پرداخت کند تا دامش تلف نشود.«

وی عنوان کرد: »سوالم از دامداران این است چرا زمانی 
که فرصت برای پیشگیری از وقوع بیماری وجود دارد 
نس��بت به انجام آن اقدام نمی کنید و زمانی که دچار 

مشکل شدید، دامپزشکی را مقصر می دانید؟«
رضوانی مقدار واکس��ن را در کش��ور محدود دانس��ت و 
گفت: »با توجه به کمبود واکسن، بیشتر از سهم استان 
واکسن گرفتیم و واکسن را به مناطقی که درگیر بیماری 

شدند، ارسال کردیم.«
وی یادآور شد: »همه دام های استان را نمی توانیم پوشش 
دهیم و تنها مناطق درگیر تحت پوش��ش دامپزش��کی 

خواهند بود.«
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  دکتر ولی ا... رضایی/ حشره شناس، مدیرکل پدافند غیرعامل سازمان حفظ نباتات کشور 

تجارت جهاني میوه هاي تازه و سبزیجات و همچنین سایر محصوالت کشاورزي به سرعت در حال افزایش است. این روند باعث افزایش خطر انتقال غیرعمدي 
آفات قرنطینه ای به کشورها و مناطقي شده که قبال آلودگي به این آفات در آن کشورها گزارش نشده است. آفات قرنطینه ای همچنین می توانند بازارهاي 
محصوالت کشاورزي را نه تنها در تجارت بین الملل، بلکه بین بخش هاي متفاوت داخل هر کشور )استان های مختلف( با خطرهای جدي روبرو کنند مگر اینکه 
اقدامات قرنطینه ای یا سیستم هایي براي جلوگیري از ورود آفات قرنطینه ای وجود داشته باشد.  یکي از اهداف عالیه جمهوري اسالمي ایران طي سال هاي 
پس از انقالب، خودکفایي در محصوالت کشاورزی بوده که هدفي ایده آل است اما با توجه به میزان واردات محصوالت استراتژیک مانند گندم و برنج طی 
سال های اخیر مشخص می شود بخش اعظم مصرف از واردات این گونه محصوالت تشکیل می شود اما واردات میوه طي سال هاي گذشته با وجود عدم نیاز 
واقعي کشور به این گونه واردات، تنها بر مشکالت بخش کشاورزي شامل ورود آفات و بیماري هاي قرنطینه ای و همچنین هزینه مقابله با آنها افزوده است. 

طبق آمارهای منتشره از سوی پژوهشکده مرکز تحقیقات 
استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات انواع 
میوه تازه، طي سال های 80 تا 86 رشد چشمگیری داشته 
است. در سال 1380 واردات میوه 117 هزار تن بوده که 
در سال 1384 و با پایان دولت هشتم و  آغاز دولت نهم 
این رقم با 95 درصد رشد به 575 هزار تن )شامل500 
هزار تن موز( رسید. سپس طي سال هاي 85 )افزایش 
25 درصد( میزان واردات میوه به 730 هزار تن )شامل 
575 هزار تن موز( و س��ال 86 )افزایش 18 درصد( به 
865 هزار تن )شامل 625 هزار تن موز( افزایش یافت. 
اواخر سال 84 و در طول سال هاي 85 و 86 شاهد ورود 
س��ایر میوه ها مانند پرتقال، نارنگي، س��یب و انگور نیز 
بوده ایم. با توجه به افزایش واردات میوه در 9 ماهه اول 
سال 1387 و مشکالت تولیدکنندگان میوه در کشور، 
به بهانه تنظیم بازار و تامین میوه شب عید، شایعه صفر 
شدن تعرفه واردات میوه در خارج از فصل تولید و تشدید 
واردات میوه به ویژه مرکبات قوت گرفت. بازار میوه و تره بار 
ایران در سال 1388 در تسخیر میوه های خارجی بوده 
اس��ت؛ پرتقال آفریقایی، گالبی، هلو و ش��لیل ترکیه ای، 
س��یب ایتالیایی، انبه پاکس��تانی، موز فیلیپینی، آناناس 
مالزی، انگور شیلی، سیب فرانسوی و... بیش از میوه هاي 
داخلي در سبد کاالي شب عید مردم جاي گرفته بود. 
واردات محصوالت کشاورزی طی سال های اولیه دولت 
یازدهم )1393( طبق آمارنامه وزارت جهاد کش��اورزی 
حدود 22 میلیون تن بوده و در بخش محصوالت باغی 
واردات این گون��ه محص��والت کم��ی بی��ش از 574 هزار 
تن بوده که نس��بت به س��ال 1392 بیش از 18 درصد 
افزایش نش��ان می دهد. بیش��ترین میزان اقالم وارداتی 
فوق به واردات موز مربوط می ش��ود )467 هزار تن( و 

واردات گالبی هندی، انبه و سایر میوه های گرمسیری 
نیز 127 هزار تن بوده است. 

آنچه باید به آن توجه ش��ود عدم صدور مجوز واردات 
انواع میوه به غیر از محصوالت گرمس��یری به کش��ور با 
تشکیل دولت یازدهم و واگذاری تنظیم بازار محصوالت 

کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی است. 
واردات انواع میوه طی سال های دهه 1380 و اوایل دهه 
1392 چه منفعتي براي مصرف کننده داشته است؟ ورود 
ای��ن گ��روه از میوه ه��ا ک��ه حتي در میادین میوه و تره بار 
ش��هرداري نیز با قیمت هاي باال عرضه می ش��وند باعث 
شده قیمت محصوالت داخلي نیز افزایش چشمگیری 
یابد. اگرچه ممکن است باال رفتن قیمت ها در کوتاه مدت 

و به صورت ظاهري به نفع تولیدکنندگان باشد.
واردات بي رویه میوه و محصوالت کشاورزي 

در سال هاي اخیر نه تنها نتوانسته قیمت 
این گون��ه محص��والت را ب��راي 

مصرف کنن��دگان کاهش دهد 
بلک��ه تنه��ا ب��ه پر کردن جیب 
مافی��اي واردات )ب��ه تعبی��ر 
نماین��دگان محت��رم مجلس( 
پرداخته و ضمن سرکوب هر 

گون��ه تولید داخل، تغییر 
ذائقه مصرف کنندگان 
و عدم صادرات، آفات 
بسیار مهمی را وارد 

کشور کرده است.
 

تاریخچه ورود میوه تازه و آفات همراه
طب��ق آمار ه��اي موج��ود، واردات می��وه تا قبل از س��ال 

در حد تجاري انجام نگرفته اس��ت. 1354 ب��ه ایران 
1354 و بع��د از آن ب��ا افزای��ش طي سال هاي 
نفتي کشور، واردات انواع میوه درآمده��اي 
می ش��ود که با وقوع انقالب، به کشور آغاز 

اگر قاچاق و واردات میوه کنترل نشود

آفات جدید، کشاورزی ایران را می بلعند
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واردات میوه از سال 1358 متوقف شد. طي سال هاي 
واردات میوه، طغیان مگس میوه مدیترانه ای از س��ال 
1354 آغاز می شود. در دي ماه 1354 ظهور این آفت در 
باغات اطراف مشهد گزارش شد که تا نیشابور و بجنورد 
نیز گسترش یافت. همچنین در این زمان آفت از باغات 
یزد نیز روي درختان هلو گزارش شد. با واردات میوه 
مرکب��ات از بن��ادر جنوب��ي، آفت روي میوه هاي وارداتي 
به بندر خرمش��هر و حتي در اصفهان نیز گزارش ش��د. 
در س��ال 1359 آفت در اس��تان مازندران و در ش��هر 
ساري و ابتدا روي نارنگي یافا و در سال 1361 در سایر 
شهرهاي این استان منتشر شد. در این سال با توجه 
به بررسي هاي انجام شده دیگر از وجود آفت گزارشي 
ارائه نشد. اگرچه بسیاري از محققان عقیده دارند که 
آفت تا سال 1363 هنوز در ایران وجود داشته است. 
آغاز واردات میوه از س��ال 1384 دوباره باعث ورود و 
طغیان این آفت ش��د. این آفت که تا س��ال 1385 در 
هیچ نقطه ای از کشور مشاهده نشده بود، در این سال از 
شهرستان قائم شهر براي اولین بار پس از 24 سال گزارش 
و با ردیابي هاي انجام شده وجود آفت در 7 شهرستان 
از استان مازندران ثابت شد. این آفت در سال 1389 
تقریبا در تمام شهرستان هاي استان مازندران گزارش 
شده است. آفت در سال 1389 از استان کرمانشاه و در 
سال 1390 از استان هاي گیالن )تنها در میادین میوه(، 
گلستان )تنها در میادین میوه( و در سال 1390 نیز از 
شهرستان تفت استان یزد گزارش شد. الزم به ذکر است 
این حش��ره صدمات اقتصادي مختلفي ایجاد می کند 

نه به عنوان یك آفت بنابرای��ن از آن 
ک��ه به عنوان یك 
بال یا مصیبت یاد 
می ش��ود. 

آسیب این حشره نه تنها بر تولید داخل بلکه صادرات 
محصوالت کشاورزي میزبان این آفت که بالغ بر 300 
محصول کش��اورزي مختلف می ش��ود را با خطر مواجه 

می کند. 

فهرس�ت تع�دادی دیگ�ر از آفات همراه میوه های 
وارداتی

آفات و بیماري هاي دیگري که می توان ورود آنها را به 
واردات میوه چه به صورت رس��مي و چه غیررس��مي به 
کشور مرتبط دانست، شامل کنه زنگار مرکبات در سال 
1309، شپشك شرقی مرکبات در سال 1314، شانکر 
باکتریایي مرکبات در سال 1368 و مگس میوه زیتون در 
سال 1383 است. در سال 1383 و با توجه به ناباروری 
درخت��ان زیت��ون جمع��ی از مغازه داران و تولیدکنندگان 
محص��والت ف��رآوری زیت��ون اقدام به واردات غیرقانونی 
میوه تازه زیتون و به صورت قاچاق از کشور عراق کردند 
که همراه با آنها، زیتون های تولیدی کش��ورهای دیگر 
مانند اردن، لبنان و س��وریه، از طریق عراق وارد کش��ور 
شد. در همین سال 13 استان کشور به صورت رسمی 
آلوده به مگس میوه زیتون گزارش شدند به طوري که 
احتمال انجام اقدامات اگروتروریسم، در این رابطه قوت 
گرفت زیرا در همان زمان کامیونی حاوی میوه های آلوده 
قاچاق اسرائیلی در کشور عربستان توقیف شد. واردات 
ای��ن مگ��س ، ط��رح 600 ه��زار هکت��اري تولید زیتون و 

کشور را به تاخیر انداخت. خودکفایي روغن 

اهمیت قرنطینه در مرزها
باره��ا کارشناس��ان قرنطین��ه در فرودگاه های مهرآباد و 
امام خمینی وجود شپشك آردآلود را از روی میوه های 
آناناس وارداتی همراه مسافر که از کشورهای آفریقایی 
و آسیای جنوب شرقی وارد کشور شده بودند، گزارش 
کرده اند. این آفت روی طیف وسیعی از گیاهان فعالیت 
دارد و گ��زارش آن روي می��وه م��وز همراه شپش��ك هاي 

دیگر نیز به کرات ارائه شده است. 
همین وضعیت حاکم بر کشور عراق پس از تصرف آن 
کشور توسط آمریکا و متحدانش، در سال های اخیر باعث 
شده بود میوه های تولیدشده در کشورهای مختلف، از 
طریق مرزهای عراق بدون هیچ گونه بررسی و نظارتی، 
وارد کشور ما شوند. واردات انواع میوه به صورت کوله بري 
از کش��ور عراق و پیله وري از اس��تان هاي جنوبي کش��ور 
نی��ز از م��واردي اس��ت ک��ه کش��ور را در مع��رض آفات و 
بیماري هاي قرنطینه ای قرار داده اس��ت. همان گونه که 
در منطقه سردشت آلودگی به مگس میوه مدیترانه ای 
ناشی از واردات از نظر قرنطینه غیرقانونی میوه مطرح 
شد. وقتی کوله بری در استانی متوقف می شود، نمایندگان 
مجلس و مسئوالن استانی شدیدا اعتراض می کنند اما 

هیچ کدام اهمیت قرنطینه را گوشزد نمی کنند. 
آفات و بیماری هایي مانند پسیل مرکبات، جاروی جادوگر 
لیموترش، گرینیگ مرکبات و دیگر بیماری های رایج در 
استان های سیستان و بلوچستان به احتمال زیاد همراه 
محموله های کشاورزی از جمله میوه از کشور پاکستان 
وارد کشور شده اند. در استان سیستان و بلوچستان سال ها 
مرز مشخصی وجود نداشته و با قاچاق سوخت از کشور، 
انواع میوه بدون هیچ گونه اقدام قرنطینه ای، وارد کشور 
ش��ده اس��ت. امروزه نیز حتی با توجه به توس��عه مرزها و 
جلوگیری از قاچاق، می توان در شهرهای استان سیستان 
و بلوچستان میوه های پاکستانی را به وفور مشاهده کرد.

باید توجه داش��ت واردات رس��مي میوه به کش��ور طي 
سال هاي دهه 1380 و اوایل دهه 1390 تنها توسط 5 
یا 6 نفر انجام شده و واردکننده هاي دیگر توان رقابت 
با آنها را نداشته اند. در صورت واردات میوه توسط افراد 
دیگر، شرکت هاي حمایت کننده این افراد میوه هاي با 
قیم��ت ن��ازل ی��ا رای��گان در اختیار آنها قرار داده و باعث 
ورشکس��تگي واردکننده هاي مفلوک دیگر که معموال 

شرکت هاي تعاوني هستند، شده اند. 
ورود میوه های قاچاق مشکل ساز است که هیچ ارگانی 
مسئولیت آن را قبول نمی کند. وزارت جهاد کشاورزی 
که مجوزی صادر نکرده است. گمرک نیز واردات میوه 
را از مب��ادی قانون��ی غیرممک��ن می داند. مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز نیز اعالم می کند موارد مشکوک را اعالم کنید 
تا برخورد شود. این میوه ها از کجا وارد کشور می شود؟ 
صحبت از واردات آنها از مرزهای شرقی و سپس حمل 
آنها با اتوبوس به تهران و مراکز استان ها است. برخورد 
با میوه فروش��ی های متخلف در س��طح میادین و س��طح 
شهر توسط تیمی متشکل از بخش های نظارتی از جمله 
وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود، با این حال منشاء 

آنها تاکنون شناخته نشده است.

باید توجه داشت واردات رسمي میوه به 
کشور طي سال هاي دهه 1380 و اوایل 
دهه 1390 تنها توسط 5 یا ۶ نفر انجام 
شده و واردکننده هاي دیگر توان رقابت 
با آنها را نداشته اند. در صورت واردات 
میوه توسط افراد دیگر، شرکت هاي 
حمایت کننده این افراد میوه هاي 
با قیمت نازل یا رایگان در اختیار 
آنها قرار داده و باعث ورشکستگي 
واردکننده هاي مفلوک دیگر که معموال 
شرکت هاي تعاوني هستند، شده اند
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? چطور شد این پروژه به شما محول شد و شما 
تهیه کنندگی آن را پذیرفتید؟

قب��ل از اینک��ه م��ن وارد ماج��را ش��وم، ای��ن پروژه را آقای 
مهدی میراحمدی، نویسنده کار پیگیری می کرد. آقای 
میراحمدی طرحی را نوش��ته بود که ظاهرا مورد پس��ند 
س��ازمان پدافند قرار گرفته بود. طبیعتا الزم بود با یك 
تهیه کننده صحبت کنند تا کار وارد روند تولید ش��ود. 
از آنج��ا ک��ه م��ن و آق��ای میراحمدی دوس��تی دیرینه ای 
داریم، ایش��ان تهیه و کارگردانی کار را به من پیش��نهاد 
کرد ولی من به دلیل بیماری و اینکه قبل از آن هم یك 
فیلم سینمایی کار کرده بودم، با توجه به فضایی که این 
کار داشت، احساس کردم که نمی توانم و جسمم اجازه 
نمی ده��د کارگردان��ی ای��ن کار را هم انجام دهم. بنابراین 
پیشنهاد دادم تهیه کنندگی این کار را انجام دهم و یك 
کارگردان هم برای اجرای این کار بیاوریم. آقای امیراحمدی 
هم پذیرفت. نهایتا قرارداد کار با س��ازمان پدافند بس��ته 
و مراحل نگارش و بازنویس��ی فیلمنامه آغاز ش��د. عوامل 
جذب ش��دند و کار کلید خورد. البته همه اینها به این 

سادگی که من عرض کردم، نبود. 

? ابتدا نام آقای حسین تبریزی برای کارگردانی 
این مجموعه و بازیگرانی مانند حس�ن جوهرچی، 
لیال اوتادی و چند نفر دیگر مطرح ش�د. ماجرای 
این اس�امی که مطرح ش�دند ولی در پروژه نقش�ی 

نداشتند، چه بود؟
در م��ورد بازیگ��ران بای��د بگوی��م به  هر حال هر کارگردانی 
یك س��ری بازیگر را در ذهن خود دارد که به بازی آنها 
عالقه مند است و طبیعی است هر کارگردانی تیم خودش 

را س��ر کار خ��ودش بی��اورد ام��ا چ��ون ای��ن کار، یك کار 
آپارتمانی نبود، طبیعی بود که ما هم دنبال کارگردانی 
باشیم که بتواند از عهده کار برآید. به همین دلیل آقای 
حسین تبریزی از طرف یکی از دوستان، به ما معرفی شد 
و گفتند ایشان کارگردان خوبی است و می تواند از عهده 
این فضاها به خوبی برآید. باالخره با آقای تبریزی قرارداد 
بس��تیم و ایش��ان هم کار بازنویس��ی فیلمنامه را به اتفاق 
آقای میراحمدی آغاز کردند. البته علیرضا کاظمی پور را 
هم ما از یك جایی به جمع نویسندگان اضافه کردیم ولی 
وقتی که من 5-4 قسمت اول را خواندم، نپسندیدم. به 
این دلیل که کار به شدت داشت به سمت پلیسی شدن 
پیش می رفت و اصال پدافند که سفارش دهنده کار بود، 
داش��ت حذف می ش��د و در واقع، آقای تبریزی به نوعی 
نتوانس��ته بود با پدافند ارتباط برقرار کند. اینجا بود که 
من احساس کردم کار دارد از دست ما خارج می شود و 
پس از تولید، من باید پاسخگوی سازمان پدافند غیرعامل 
باش��م که چرا کار، پلیس��ی ش��ده اس��ت. نه اینکه پلیسی 
شدن یك اثر بد باشد ولی ما باید ببینیم سفارش دهنده 
پروژه چه کس��ی اس��ت و محوریت این اثر باید براس��اس 
پدافند غیرعامل می بود. این اتفاق در چند قسمت اولیه 
فیلمنامه نیفتاده بود. خیلی هم با هم گفت وگو کردیم 
ولی متاسفانه آقای تبریزی معتقد بود اکت و هیجان کار 
کم است و باید این اتفاقات بیفتد و نهایتا منجر به قطع 
همکاری ما شد. در ادامه قرار بر این شد که ما کار را با 

کارگردان دیگری ادامه دهیم.

? چگونه شد که به آقای محمود معظمی به عنوان 
کارگردان رسیدید؟ 

حقیقت این است که من آقای معظمی را از ابتدا در نظر 
داشتم ولی ایشان مشغول کار دیگری بود اما در همان 
مقطعی که ما مشغول بحث و گفت وگو با آقای تبریزی 
بودیم و به نتیجه هم نرسیدیم، آقای معظمی هم اعالم 
کرد آن کار دیگرشان کنسل شده است. من هم از حضور 
ایش��ان در پروژه »ش��یوع« اس��تقبال کردم و این ش��د که 

محمود معظمی کارگردانی کار را برعهده گرفت.

? نتیجه ای که پس از این رفت و برگش�ت ها در 
محصول نهایی به دست آمد، نهایتا شما را راضی کرد؟

مجموعا اگر بخواهم یك معدل اعالم کنم، باید بگویم بله، 
از کار راضی هستم ولی از آنجایی که خود من کارگردان 
هم هس��تم، اگر قرار باش��د جزئیات کار را بررس��ی کنیم، 
طبیعی است که هر فیلمی نقدپذیر است و فیلم کامال 

ایده آلی وجود ندارد. 

? آیا سازمان پدافند روی بخش های مختلف کار 
نظارت داشت؟ به عنوان مثال کسی بود که شکل 
ارتباطات درون سازمانی بین معاونت ها و بخش های 
مختل�ف س�ازمان پدافن�د غیرعامل را برای ش�ما 
تش�ریح کند و روال کار را در این س�ازمان به ش�ما 

نشان دهد؟
بله، 4 قسمت اولیه کار که فیلمبرداری شد، مونتاژ اولیه ای 
روی آن انجام دادیم و حتی موسیقی هم روی صحنه ها 
گذاش��تیم و برای دوس��تان پخش کردیم. حدود 10 نفر 
از کارشناس��ان س��ازمان پدافند این 4 قس��مت را به دقت 
دیدند و به ما تذکراتی دادند که ما در ادامه، تمام نکاتی 
ک��ه گفت��ه ش��ده ب��ود را در کار لح��اظ کردیم. آن عزیزان 

گفت وگوی اختصاصی نشریه »پدافند زیستی« با عوامل سریال »شیوع«

رسانه ملی، گفتمان سازی
  شعیب شاه زمانی 

یکش�نبه 2 اس�فند 1394 خبر پخش قس�مت اول س�ریال ش�یوع، در س�ایت های خبری رس�انه ای ش�د. س�ریال »ش�یوع« به کارگردانی محمود معظمی، 
از ش�بکه 1 س�یما س�اعت 22:15 هر ش�ب پخش ش�د. این س�ریال 12 قس�متی با موضوعی متفاوت، اولین مجموعه تلویزیونی اس�ت که اطالعاتی درباره 
حمالت زیس�تی به کش�ورمان، به مخاطبان می دهد. خبری که ابتدا بیش�تر به ش�ایعه ش�باهت داش�ت اما این دیگر خبری محرمانه و درگوش�ی نبود. 
این روزها صداوس�یما در تولید س�ریال بیش از هر زمان دیگری هم با فقر س�وژه و هم کمبود منابع مالی مواجه اس�ت و تکرار آثار س�ال های پیش هم 
نتوانسته کمکی به فرآیند جذب مخاطب کند. در چنین شرایطی پرداختن به مفاهیم یا موضوعاتی که حساسیت های خاصی دارند یا میان مخاطب 
عام ناشناخته اند، ریسک باالیی است که طراحان و عوامل سریال »شیوع« آن را به جان خریده اند؛ سریالی 12 قسمتی به کارگردانی »محمود معظمی« 
که از اسفند ماه سال 94 هر شب از شبکه 1 سیما پخش شد. در ادامه گفت وگو با عوامل ساخت این سریال را می خوانید. اواخر سال 94 سریالی از 
شبکه اول سیما روی آنتن رفت که خیلی زود توانست مخاطبان پروپاقرصی برای خودش دست و پا کند. سریالی که پلیسی نبود اما التهاب و کشش 
داستانی که روایت می کرد به اندازه ای بود که بیننده را تا انتها با خود همراه کند. این سریال به سفارش سازمان پدافند غیرعامل و به تهیه کنندگی 
»بیژن شیرمرز« در 13 قسمت تولید شد. در یکی از روزهای پیش از آغاز سال جدید با بیژن شیرمرز هم صحبت شدیم و فراز و فرودهای تولید این 

مجموعه تلویزیونی را از زبان وی شنیدیم. 
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به ما گفتند که روند فعال شدن سازمان پدافند در یك 
موضوع به چه ش��کل اس��ت و این س��ازمان در حوادث و 
بحران ها چطور وارد میدان می شود. عالوه بر این، چند 
نفر از دوستان هم به عنوان ناظر ثابت کنار ما بودند. یکی 
از این عزیزان دکتر علی کرمی بود که از لحاظ علمی به 
نویسنده و به ویژه کارگردان پروژه مشاوره می داد و ضمنا از 
راهنمایی های دکتر امیر کریمی که معاون هماهنگ کننده 
قرارگاه زیستی هستند هم خیلی استفاده کردیم. حتی 
خود من به اتفاق نویسنده و کارگردان چند جلسه مزاحم 
ایشان شدیم که راهنمایی های ارزشمندی کردند تا اینکه 
کار ما از سوژه اصلی خودش که پدافند بود، خارج نشود. 
من فکر می کنم در حال حاضر دوستان سازمان پدافند 

هم از نتیجه کار راضی باشند. 

? پ�س ظاه�را همان ط�ور که خودتان هم اش�اره 

کردید، این تعامل از همان قس�مت چهارم به بعد 
بیشتر شکل گرفته زیرا حول و حوش پخش همان 
قسمت چهارم یا پنجم بود که من با یکی-دو نفر 
از پرسنل عزیز سازمان پدافند صحبت می کردم، 
این دوستان ضمن اینکه از روند کلی مجموعه ابراز 
رضایت می کردند، ولی نظرشان این بود که شاید همه 
چیز به طور کامل سر جای خودش قرار نگرفته و با 
واقعیت موجود در سازمان پدافند منطبق نیست. 
ظاهرا این اظهارنظرها مربوط به قس�مت های قبل 
از جلسه شما با کارشناسان سازمان پدافند باشد.

بل��ه، 4 قس��مت اول مجموع��ه به دلی��ل ن��وع ن��گاه آقای 
تبریزی اصال ش��کل اکش��ن به خودش گرفته بود. البته 
یك جذابیت هایی هم داشت و بیننده مخصوص خودش 
را ه��م پی��دا ک��رده ب��ود ولی می پذیرم که از پدافند قدری 
دور شده بود. بنابراین ما در قسمت های باقیمانده نقش 

پدافند غیرعامل را پررنگ تر کردیم.
? در مهر ماه آقای سیفی آزاد، مدیر شبکه اول 
سیما طی مصاحبه ای با قاطعیت می گفتند سریال 
شیوع بدون هماهنگی سازمان صداوسیما در حال 
تولید است و به هیچ عنوان قرار نیست از این شبکه 
روی آنت�ن ب�رود ول�ی دیدی�م که در عمل این اتفاق 
افتاد و سریال به طور منظم از شبکه 1 پخش شد. 

ماجرا چه بود؟
به نظر من، این مس��اله ناش��ی از یك س��وءتفاهم بود که 
بین من و آقای س��یفی آزاد ایجاد ش��ده بود ولی دیدید 
که تفاهم کامل وجود داش��ت و این کار پخش ش��د و 
اتفاقا االن مصاحبه های آقای سیفی آزاد را هم خواندم و 
دیدم که از »شیوع« دفاع کرده است. آقای سیفی آزاد، 
مدیر بسیار باهوش و حاذقی هستند. من افتخار آشنایی 
با ایشان را از سال ها قبل و وقتی که در شبکه 4 بودند، 
دارم. احتم��اال همان ط��ور ک��ه از قول من هم مصاحبه ای 
چاپ شده بود، این مساله ناشی از یك شیطنت رسانه ای 

بود. شما خیلی جدی نگیرید.

? در زمان پخش س�ریال، تعامل ش�ما با ش�بکه 
خوب بود؟

بله، اتفاقا بازخورد سریال هم بسیار خوب بوده است. در 
این وانفسایی که تلویزیون بعضی از بیننده های خودش 
را از دس��ت داده، م��ن فک��ر می کن��م 77 درص��د بینن��ده 
آمار خوبی باش��د. خود من در ش��بکه های مجازی آنقدر 
کامنت ه��ای خوب��ی دریاف��ت کرده ام که به مواردی مانند 
»موضوع بکر«، »کار خوب«، »جذاب« و »تعلیق« اشاره 

کرده بودند که بسیار امیدوارکننده است.

? این مجموعه در موسسه فیلمسازی حس هفتم 
س�اخته ش�د که خود ش�ما مدیرعامل این موسسه 
هس�تید. قبال در این موسس�ه کارهایی انجام داده 
بودید که به فضای پدافند نزدیک باشد؟ آیا اصال 
با حال و هوای پدافند غیرعامل آشنایی داشتید؟

 نه، من هیچ آشنایی ای با این سازمان نداشتم و همان طور 
ک��ه ع��رض ک��ردم، پیش��نهاد آقای میراحمدی بود. البته 
تحصیالت دانش��گاهی من در رش��ته علوم پایه اس��ت و 
ریاضی خوانده ام، بنابراین با مباحث، زیاد بیگانه نبودم و 
خیلی طول نکشید که با این سازمان ارتباط برقرار کنم.

?  اگر باز هم موضوعات پدافندی به شما پیشنهاد 
شود، تمایل دارید کار کنید؟

قطعا، اما با تجربه ای که به دس��ت آوردیم، خروجی کار 
احتماال خیلی بهتر خواهد بود. به نظر من، اصال سازمان 
پدافند غیرعامل، به شدت یك سازمان دراماتیك است. 
در این سازمان به شدت موضوعات پرتعلیق وجود دارد. 
یعن��ی موضوعات��ی ک��ه در این س��ازمان وجود دارد مثل 
ویروس، ش��یوع و... خودش فرصتی ایجاد می کند برای 
نوشتن داستان و من از بابت اینکه تجربه اول ما نسبتا 

موفق بود، خوشحالم. 

پرونده
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گفت و گو با الله اسکندری بازیگر نقش سارا، پزشک جوان

حرف فیلم تازه بود

? وقتی ایفای نقش در س�ریال ش�یوع به ش�ما 
پیش�نهاد ش�د، در چه ش�رایط کاری بودید و چه 
ش�د که پذیرفتید؟ با آقای معظمی رودربایس�تی 

داشتید یا نقش برای شما جذابیت داشت؟
آشنایی من با آقای معظمی به چند سال پیش برمی گردد. 
ایشان چند بار به من پیشنهاد همکاری داده بودند ولی 
متاسفانه امکان همکاری فراهم نشده بود تا اینکه برای 
ای��ن کار ب��ا م��ن تم��اس گرفتند و پیش��نهاد همکاری در 
سریال »شیوع« را دادند. بیشترین موردی که در وهله 
اول برای من جذاب بود، خود سوژه بود. احساس کردم 
چنین قصه ای را ما هنوز در ایران کار نکرده ایم. در واقع، 
در ش��رایطی که بیش��تر کارهای تلویزیونی، به کارهای 
آپارتمانی،  شهری و خانگی تبدیل شده اند، این کار سوژه 

نویی داشت. 

? خود شما قبل از پذیرفتن این نقش، با مفهوم 
پدافند غیرعامل آشنایی داشتید؟

نه، ابتدا مفهوم »پدافند غیرعامل« برای خود من، گنگ 
و ناشناخته بود ولی در همین مجموعه با فضای پدافند 
آش��نا ش��دم و احس��اس می کنم همین قدر که من ناآشنا 
بودم، حتما مردم هم نگاه روشنی از این موضوع نداشتند. 
در واقع، قصد سازمان پدافند غیرعامل این بود که مردم 
را با فعالیت هایش آشنا کند، در عین حال که نباید مردم 
از آن بترس��ند. در حقیق��ت ی��ك تی��غ دولب��ه ب��ود. البته 

همان طور که گفتم ابتدا ما فقط یك طرح داشتیم 
و تنه��ا ب��ه خ��ود آقای معظمی اعتماد کردیم 

زیرا کارهای قبلی ایش��ان را دیده بودم 
و مطمئن بودم در بخش کارگردانی 

اتفاقات خوبی خواهد افتاد. این شد 
که در مجموع نقش را پذیرفتم و 
در طول 3-2 ماه فیلمبرداری 

در خدمت دوستان بودم.

? اکثر افرادی که به نوعی 

با سازمان پدافند همکاری می کنند؛ از هنرمندان 
بخ�ش نمای�ش گرفت�ه ت�ا همکارانی ک�ه کارهای 
مطبوعات�ی این س�ازمان را انج�ام می دهند، ابتدا 
شناخت چندانی از این حوزه نداشتند ولی بعد از 
گذشت مدتی به نتیجه می رسند که با موضوعات 
کامال جدی و در عین  حال جذابی مواجه هستند. آیا 
برای شما هم چنین احساسی ایجاد شد؟ به عنوان 
مث�ال اگ�ر ب�از هم موضوعات�ی در ارتباط با پدافند 
غیرعامل پیشنهاد شود، صرف موضوع، می تواند 

انگیزه ای برای پذیرش نقش از طرف شما باشد؟
اتفاقا در یکی از جلساتی که ما با دوستان سازمان پدافند 
داشتیم، توضیحاتی در ارتباط با پدافند غیرعامل ارائه شد. 
حتی خود سردار جاللی که سر صحنه فیلمبرداری آمدند، 
توضیحاتی درباره این کار دادند و دامنه گسترده  حمله های 
مختلفی که می ش��ود در ش��کل غیرنظامی در برابر یك 
کشور انجام بگیرد، برای ما تبیین شد که برای خود من 
خیلی جالب بود. به عنوان مثال از ژن هایی صحبت شد 
که دستکاری می شود یا مثال دستکاری هایی که در مواد 
خوراکی انجام می شود که شاید ما اصال متوجه نشویم، 
ولی ناگهان می فهمیم با خودش پیامدها یا بیماری هایی 
دارد. در حوزه کش��اورزی اطالعات جالبی ارائه  کردند و 
همین طور در حوزه س��ایبری اطالعات خوبی دادند. در 
واقع، دامنه فعالیت سازمان پدافند غیرعامل، بسیار گسترده  
است که ما در این مجموعه فقط به بخش کوچکی از آن 
اشاره کردیم ولی با توجه به واکنش هایی که من از مردم 
دیدم، مشخص بود که همین سوژه توانسته 
خیلی ها را با خودش بکشاند. البته 
زمانی که ما صحبت های اولیه 
را انج��ام می دادی��م، قرار بود 
مجموعه ای باشد که ادامه 
پی��دا کن��د و صحبت از فاز 
بعدی مجموعه هم بود. حاال 
من نمی دانم که اصال چنین 
قصدی وجود دارد که این 

مجموعه بخواهد ادامه پیدا کند یا نه، ولی االن یادم افتاد 
که صحبت اولیه این بود که 2 یا چند مجموعه 13 قسمتی 
و به شکلی ادامه دار باشد. به  هر حال، واقعیت این است 
که برای من خیلی جذاب بود. به خصوص وقتی به عنوان 
مثال درباره موضوعات س��ایبری ش��نیدم و متوجه ش��دم 
چه حمله هایی به کش��ور ش��ده و ایران جزو چند کش��ور 
قدرتمند در این زمینه است که توانسته این حمله ها را 
کنترل کند. شاید فعالیت های دوستان از مواردی باشد که 
کمی پنهان است و به همین دلیل کسی در جریان این 
فعالیت ها نیست اما وقتی یك حمله نظامی انجام می شود، 
خیلی زود اخبار آن هم منتشر می شود. همه می بینیم و 
می شنویم و خیلی زود در جریان قرار می گیریم. البته به 
همان دالیلی که نباید در دل مردم ترس و دلهره ایجاد 
کرد، فعالیت های دوس��تان کمی پنهان تر اس��ت و ش��اید 
کمتر کسی بداند چه اتفاقات مهمی افتاده و چه آدم هایی 
در این مسیر جان خودشان را از دست داده اند. به عنوان 
مثال آنچه خود من به خاطر دارم، همان بیماری »ابوال« 
است که وقتی شیوع پیدا کرد، جان خیلی ها را گرفت و 
حتی خیلی از پزشکانی که برای کمك به مردم رفتند، 
جان خود را از دست دادند. مثال در همین سریال، مادر 
من به عنوان پزشکی از اعضای قشر زحمتکش پزشکان 
به همین دلیل از بین رفته است. البته گاهی فیلم ها و 
سریال هایی ساخته می شود که بخشی از پزشکانی که شاید 
درگیر مادیات و این مسائل هستند را به تصویر می کشد، 
چنین قصه هایی می تواند گذشت و زحمات پزشکانی که 
خیلی بی صدا و پنهان در حال خدمت رسانی هستند را 
تحت الشعاع قرار دهد. پزشکانی که به دلیل اینکه مبادا 
کش��ور با چنین ویروس و بیماری هایی درگیر ش��ود، در 
راه این خدمت رس��انی می کنند و حتی جان خود را از 
دست می دهند. چنین سوژه هایی می تواند تصویری که 
ما از پزشك به عنوان یك انسان در ذهن داریم به واقعیت 

نزدیك کند و بخشی از زحماتشان را نشان دهد.

?  خود شما به این سریال، چه نمره ای می دهید؟ 

بدون شک یکی از »چهره «های شاخص در میان بانوان بازیگر ایرانی، »الله اسکندری« است. بازیگری که با »متولد ماه مهر« احمدرضا درویش به 
عرصه س�ینما وارد ش�د و به س�رعت مراحل پیش�رفت را طی کرد. »الله« خواهر دیگری نیز با نام »س�تاره« دارد که او هم از بازیگران شناخته ش�ده 
عرصه سینما و تلویزیون است. در مجموعه تلویزیونی شیوع، الله اسکندری ایفاگر یکی از شخصیت های اصلی داستان است. به همین مناسبت 

با وی گفت وگویی انجام دادیم که حاصل آن را در ادامه می خوانید.

سردار جاللی که سر صحنه 
فیلمبرداری آمدند، توضیحاتی 
درباره این کار دادند و دامنه 
گسترده  حمله های مختلفی که 
می شود در شکل غیرنظامی در 
برابر یک کشور انجام بگیرد، 
برای ما تبیین شد که برای من 
خیلی جالب بود
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من تصور می کنم اگر بخواهیم در مجموع به این سریال 
نم��ره ای بدهی��م، نم��ره قابل قبولی کس��ب می کند. آمار 
بیننده های این سریال هم نشان می دهد بازخورد خوبی 
بین بیننده ها داشته است. به نظر من، در موقعیتی که 
مردم خیلی تلویزیون نگاه نمی کنند، آمار بینندگان این 

سریال خیلی خوب بود.

? در نقش شما یک خانم دکتر آرام مودب مبادی 
آدابی دیده می ش�د که اتفاقا در جای خود، خیلی 
محکم و جدی می ش�د و حتی جایی که الزم بود، 
تحکم هم می کرد. به نظر من جمع بین این رفتارها 
بسیار جذاب بود. چطور به این شخصیت رسیدید؟

واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه ای��ن جذابیت برای خود من هم 
وجود داشت. سارا شخصیت یك پزشك جوان را داشت 
که هم پدر و هم مادرش به طور مستقیم با این موضوع 
درگیر بودند و به همین دلیل مشکل ایجاد شده را کامال با 
پوست و گوشتش حس کرده بود. از آنجا که او مادر خود 
را در ارتباط با همین ویروس و همین موضوع از دست 

داده بود، دلش نمی خواست این اتفاق برای هیچ کدام از 
آن آدم ها بیفتد. بنابراین به همان اندازه که می توانست 
شکننده باشد و با مرگ دختربچه داخل اتوبوس به شدت 
تحت تاثیر قرار بگیرد، به همان اندازه قاطعیت داشت و به 
نظر من، این موضوع کامال واقعی و طبیعی بود. همه ما 
در زندگی می توانیم در مواقعی دلسوز و مهربان باشیم 
و در جای دیگر کامال قاطع و س��ختگیر و در واقع، این 

نموداری که انسان ها دارند، آنها را جذاب می کند.

? در پایان این گفت وگو اگر نکته خاصی مدنظر 
دارید، بفرمایید.

در ط��ول پخ��ش ای��ن مجموعه برخی از دوس��تان افغان 
در صفحه اینستاگرام من پیغام هایی می گذاشتند. البته 
بعضی از آنها خیلی هم توهین کردند و حرف های بی ادبانه 
زدند که من با این بخش کاری ندارم. بسیاری از آنها با 
احترام از ما گالیه کردند که چرا شخصیت اولین بیمار 
این سریال،  یك افغان بوده است. من فقط دلم می خواهد 
این توضیح را بدهم که ای کاش دوس��تان عزیز قدری 

صبوری می کردند تا متوجه می شدند حتی خود آن شخص 
افغان که حامل ویروس بود هم به صورت کامال ناخواسته 
مبتال شده و هیچ عمدی در این کار نداشته است. من 
در طول این مدت این حرف را زیاد ش��نیدم. در واقع، 
برخی همسایگان عزیز ما در افغانستان تصور کرده بودند 
ما یك نگاه برتری نسبت به آنها داریم و به همین دلیل 
برای من پیام های زیادی گذاشته بودند. در صورتی که 
من امیدوارم این تصور برای هیچ یك از این عزیزان به 
وجود نیاید و قصد ما هم در این سریال این بود که نشان 

دهیم همه می توانند قربانی این موضوع باشند. 
همان طور که ش��خصیت افغان قصه ما همراه 10 نفر از 
مس��افران اتوب��وس در اث��ر ی��ك ویروس خطرناک از بین 
رفتند. من سال گذشته برای شرکت در جشنواره »هرات«، 

مهمان همسایگان افغانمان بودم. 
یك هفته در هرات اقامت داشتم و 2 روز در کابل و اتفاقا 
بسیار میزبانان خوبی هم بودند. بنابراین همسایگان افغان ما 
بدانند که مطلقا چنین نگاهی به آنها وجود ندارد. امیدوارم 

با پایان سریال، این دلخوری ها هم تمام شده باشد.
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?  لطفا گفت وگو را با این موضوع آغاز کنید که چه 
شد این نقش به شما پیشنهاد شد و جذابیت های 

آن برای شما چه بود که آن را پذیرفتید؟
مطابق معمول همیشه فیلمنامه ای برای من فرستاده 
ش��د تحت عنوان »ش��یوع« که البته کامل نبود. وقتی 
فیلمنامه را مطالعه کردم،  در درجه اول موضوع پدافند 
برایم تازگی داشت؛ اینکه تهدیدات زیستی و ویروس های 
ناشناخته چگونه ما را تهدید می کنند و نوع فعالیت هایی 
که برای مقابله با این ویروس ها انجام می شود، هم برای 
ما و هم برای بیننده دارای جذابیت هایی است. متاسفانه 
بخش عمده فیلمنامه های ما به گونه ای شده که دائم 
در خان��ه و آپارتم��ان اس��ت. در ای��ن م��دل کارها که به 
»کاره��ای آپارتمان��ی« ش��هرت پیدا کرده اند، 2 کاناپه 
هست و 2 آدم این طرف و 2 آدم آن طرف می نشینند 
و با هم دیالوگ دارند و قصه بر محور دیالوگ  ها شکل 
می گیرد ولی در مجموعه »شیوع« این طور نبود. حوادث، 
اتفاق��ات، آدم ه��ای مختل��ف و اتفاقاتی که با سرنوش��ت 
همه آدم ها در ارتباط اس��ت و همه را به نوعی درگیر 

می کند، ویژگی های این کار بود.

? ش�خصیتی که ش�ما نقش آن را بازی کردید، 
معاون س�المت س�ازمان پدافند غیرعامل بود یا 

مثال معاون قرارگاه زیس�تی؟ می خواهم بدانم با 
مابه ازای شخصیت خودتان در سازمان آشنا شدید 

تا ببینید جای چه کسی بازی می کنید؟ 
نه، ما به این شکل وارد نشدیم که در رده بندی و چارت 
س��ازمانی قرار بگیریم. دکتر پورناظری آدمی اس��ت که 
مرب��وط ب��ه ای��ن تش��کیالت اس��ت و وظیفه خودش را 
می داند و کار پزش��کی، مس��اله اصلی او اس��ت. او آدمی 
اس��ت که با ویروس س��روکار دارد و س��ال های عمرش 
را در کش��ف این ویروس ها س��پری کرده ولی به دلیل 
حادثه از دس��ت دادن همس��ر که باعث اختالف بین او 
و دخترش می شود، مدتی از کارش فاصله می گیرد. در 
واقع، به نوعی وظیفه س��ازمانی اش تحت تاثیر عواطف 
انسانی و احساساتی که نسبت به همسرش دارد، قرار 
می گیرد و دکتر پورناظری مدتی از شغلش دور می شود 
ولی چنین آدم هایی دوباره فعاالنه کار خود را ش��روع 
می کنند ولو اینکه منجر به آس��یب دیدن خودش��ان یا 
اعضای خانواده شان شود. به این دلیل است که ما این 
آدم را به عنوان یك پزش��ك وظیفه ش��ناس مس��ئول که 
در سازمان پدافند غیرعامل مشغول خدمت است، نگاه 
کردیم. یعنی من س��عی کردم یك ش��مای کلی از این 

شخصیت را ارائه کنم.

? آخرین س�وال من این اس�ت که چرا »ش�یوع« 
موفق شد؟

من به شخصه موفقیت این کار را مدیون همه گروهی 
می دانم که در سرما و گرما در دشت، کوه و بیابان کار 
کردند، سختی ها و مصیبت ها را تحمل کردند و دست 
در دست همدیگر به کار ادامه دادند و به خصوص آقای 
محم��ود معظم��ی ت��الش زیادی کردند که دکوپاژهای 
شسته رفته ای داشته باشند. فیلمبرداران پروژه آقایان 
گل س��فیدی و معقولی کار خودش��ان را به خوبی انجام 
دادند و همه افرادی که پشت صحنه کار کردند، موثر 
بودند. ضمن اینکه به دلیل تازگی موضوع، بالفاصله بیننده 
را درگی��ر ک��رد. کال م��ا نی��از داریم از این نوع موضوعات 
و س��وژه ها بیش��تر اس��تفاده کنیم. موضوع ش��یوع یك 
ویروس، یا جنگ هایی که ممکن است در آینده بشریت 
را تهدید کند، جنگ هایی که دیگر با موشك، تفنگ و 
تانك نیست و در آن جنگ ها شاید اصال دشمن ناپیدا 
باشد، موضوعات تازه ای است که باید به آنها پرداخته 
شود و برای مردم هم جذاب است. در سریال »شیوع« 
هم بیننده به خاطر همین موضوع، از همان قس��مت 
دوم، درگیر شد. به هر حال ما نیاز داریم یك مقدار از 
کارهای آپارتمانی و س��اده فاصله بگیریم و س��وژه ها و 

موضوعات اینچنینی را بیشتر کار کنیم.

موفقیت این کار را مدیون همه گروهی می دانم که در سرما و گرما در دشت، کوه و بیابان کار کردند

 سناریوی تهدیدات فرضی

س�ال ها پیش س�ریالی در ژانر پلیس�ی با عنوان »مزد ترس« از س�یمای جمهوری اس�المی ایران 
پخش شد. از آن زمان بود که مردم با قابلیت های بازیگری با نام »عبدالرضا اکبری« که در آن 
مجموعه به عنوان یک پلیس وظیفه شناس ایفای نقش می کرد، آشنا شدند. عبدالرضا اکبری اما 
پس از آن سریال در فیلم ها و سریال های بسیاری خوش درخشید و نقش های متفاوتی را ارائه 
کرد تا آنجا که امروزه در میان بازیگران میانسال سینمای ایران، به اعتباری درخور توجه دست 
یافته است. اکبری در مجموعه »شیوع« هم نقش یک پزشک واقعی و دلسوز و معاون سازمان 
پدافند غیرعامل را بازی کرده است. گفت وگوی ما با این بازیگر توانمند، در ادامه خواهد آمد.

قصد توهین نداشتیم، هدف انتقال 
مفاهیم پدافند غیرعامل بود

در نشس��ت نقد و بررس��ی س��ریال »ش��یوع« با حضور 
تهیه کننده و نویسنده سریال، رایزن فرهنگی افغانستان 
در ایران و سیدوحید ظهوری از فعاالن فرهنگی مهاجران 
تاکید شد که این سریال به هیچ وجه قصد توهین به 

افغانس��تانی ها نداش��ته و تنها هدف آن انتقال مفاهیم 
پدافند غیرعامل در ایران و ترس��یم دش��من مش��ترک 

بین ایران و افغانستان بوده است.
پخش س��ریال »ش��یوع« از تلویزیون ایران باعث بروز 
واکنش ه��ای اعتراض آمی��ز از س��وی مردم افغانس��تان 
و مهاجران مقیم ایران ش��د. به همین منظور س��ایت 
افغانستان خبرگزاری فارس تصمیم به برگزاری نشستی 

در رابطه با نقد و بررسی این سریال گرفت.
در این نشس��ت تالش ش��د ضمن بررس��ی ابعاد فنی و 
کیفی س��ریال ش��یوع، هدف عوامل را در زمینه های 
مختلف بشنویم و پاسخ آنها را به واکنش های منفی و 

مثبت این سریال به رشته تحریر درآوریم.
در این نشست عوامل و تهیه کنندگان سریال شیوع با 
بیان اینکه این سریال هیچ قصد توهینی به هیچ کس 

نشست نقد و بررسی سریال شیوع در خبرگزاری فارس
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منابع: business insider، دویچه وله ، تله سور

?  باتوجه به اینکه پیش از شما با شخص دیگری برای 
کارگردانی این مجموعه صحبت و حتی کارهایی هم 
انجام شد، چرا در نهایت کارگردانی سریال شیوع 

به شما پیشنهاد شد؟
سریال شیوع از ابتدا به خود من پیشنهاد شد ولی من 
درگیر کار دیگری بودم و از لحاظ زمانی فرصت حضور 
در این پروژه را نداشتم. پس از مدتی همان کار اولی که 
من درگیرش بودم هم دچار وقفه شد و درست در همان 
ایام مجددا از طرف آقای شیرمرز با من تماس گرفته شد 
و من هم پذیرفتم و در خدمت پروژه قرار گرفتم. از طرف 
دیگر، برای اولین بار بود که چنین قصه ای روایت می شد 
و تازگی و نویی خودش را داشت بنابراین برای من هم 
جذاب بود و تا آنجا که ما اطالع داریم، مخاطبان هم با 
کار ارتباط برقرار کردند. مجموعه شیوع، هم هشدارهای 
پزشکی می داد و هم اینکه بینندگان یك ماجرای درام 
را دنبال می کردند. در واقع، ما یك درام ماجراجویانه و 
کلی هدف داشتیم؛ هدفی که به سالمت انسان ها کمك 
می کرد و به نظر من، اگر در هر اثری وجود داشته باشد، 
می تواند مورد توجه قرار گیرد. »ش��یوع«، هم یك قصه 
پرکش��ش را برای مخاطبان روایت می کرد و هم اینکه 
اهداف سازمان پدافند غیرعامل که هشدار دادن به منظور 
جلوگیری از صدمه دیدن مخاطب است را دنبال می کرد. 
به نظر من، یکی از اهداف مهم رسانه همین است. رسانه 
می تواند با آگاهی دادن به مخاطب، او را از خطراتی که 
پیش روی خودش دارد، مطلع و به او راهکار ارائه  کند و 
این اتفاق خوبی بود که در سازمان پدافند غیرعامل افتاد.

?  در سریال »شیوع« الزم بود که کار، جذابیت های 
دراماتیک و اکشن داشته باشد و از طرف دیگر نباید 
پلیس�ی و از فضای پدافند غیرعامل دور می ش�د. 
مورد دیگر اینکه هدف مجموعه این بود که مردم 
با خطرهای زیس�تی که در کمین اس�ت و اقدامات 
سازمان پدافند آشنا شوند ولی نباید ترس و دلهره 
در آنها به  وجود می آمد. در واقع، به نظر می رسید به 
نوعی راه رفتن روی مرز تجربه شد. آیا در مراحل 
پیش تولید و تولید، به این موضوعات توجه شده بود؟

بله، واقعیت این است که همکاران من به این مساله فکر 
کرده بودند و مساله خود ما هم این بود که هم تماشاگر با 
طرح این موضوعات دچار ترس و اضطراب نشود و خیلی 
راحت این مساله را بپذیرد. کنار اینکه الزم بود یك قصه 
پرکشش برای بیننده تعریف شود و مسائل آموزشی در 
قالب درام برای آنها تعریف شود زیرا از این طریق نتیجه 
بهتری به دست می آید تا اینکه این آگاهی رسانی ها قرار 
باش��د در قالب یك برنامه مس��تند یا آموزش��ی به بیننده 
منتقل شود. شما کنار یك قصه که شاخ و برگ های زیادی 
هم دارد،  می توانید به هدف اصلی خود برسید. ما هم سعی 
کردیم در پروژه »شیوع« همه این موارد را لحاظ کنیم.

آق�ای معظم�ی! م�ن فکر می کنم حین س�اخت  ?
مجموعه »شیوع« و پس از آن، آشنایی خود شما 
هم با این س�ازمان بیش�تر ش�ده اس�ت. اگر یک بار 
دیگر بخواهید »شیوع« را بسازید،  آیا طور دیگری 

آن را می سازید؟

بله، مسلما اگر یك بار دیگر قرار باشد این سریال ساخته 
ش��ود، س��ازنده با نگاه ویژه تر و خاص تری به آن اثر نگاه 
می کند و این موضوع برای همه کارگردان ها اتفاق می افتد. 
در واقع، وقتی مدت زمانی از ساخت یك مجموعه می گذرد، 
به دلیل بیشتر شدن تجربه دست اندرکاران فهیم نسبت 
ب��ه آن موض��وع، آنه��ا متوج��ه نواقص کار می ش��وند و در 
صورتی که دوباره ساخته شود،  آن کار جذابیت بیشتری 

خواهد داشت.

? اگر فیلم دیگری در موضوع پدافند غیرعامل 
به شما پیشنهاد شود، می پذیرید؟

بله، حتما زیرا س��ابقه همکاری با س��ازمان پدافند برای 
خود من بسیار خوشایند و دلنشین بود. به دلیل اینکه 
دوستان پدافند، واقعا با ما همراه بودند و هر آنچه در 
توانشان بود،  از پروژه حمایت کردند. به نظر من، ارگانی 
که برای انسان ها ارزش قائل است و در مسیر آنها تالش 
می کند، ارگان قابل تقدیری است و هر کسی هم در این 
مس��یر قدمی بردارد،  قدم مثبت و شایس��ته ای برداش��ته 
بنابراین باید بگویم در قالب کارهای نمایشی، کارهای 
خوبی می توان در موضوع پدافند س��اخت بنابراین اگر 
باز هم چنین کاری به من پیش��نهاد ش��ود، از آنجا که 
دغدغه خود س��ازمان پدافند هم س��اختن کار خوب و 
ارزشی و کاری است که کنار جنبه های سرگرم کننده 
برای تماش��اگر، به جنبه های کاربردی و آموزش��ی آن 
هم توجه دارد، من با کمال میل همکاری با س��ازمان 

پدافند را می پذیرم.

ارگانی که برای انسان ها  ارزش قائل است، ارگان قابل تقدیری است

 هشدار به منظور  کاهش صدمه

   

و هیچ جامعه ای نداشته، بر این موضوع تاکید داشتند 
که هدف این سریال معرفی پدافند غیرعامل ایران برای 
شناسایی به مردم بوده و اساسا این سریال ارتباطی به 
افغانس��تان نداش��ته و ما مردم افغانس��تان را از دوس��تان 
خ��ود و ملل��ی ک��ه تاری��خ و فرهنگ��ی مش��ترک با ایران 

دارند، می شناسیم.
»محمد افسر رهبین«، رایزن فرهنگی افغانستان، »سید 

وحید ظهوری حس��ینی«، فعال فرهنگی افغانس��تان و 
عضو بنیاد کوثر، »بیژن ش��یرمرز«، تهیه کننده س��ریال 
شیوع و »مهدی میراحمدی«، نویسنده سریال شیوع 
در این نشس��ت تخصصی حضور داش��تند و نظرات و 
دیدگاه های خود را در رابطه با علت واکنش های منفی 

مردم افغانستان نسبت به این سریال بیان کردند.
»بیژن شیرمرز« با بیان اینکه این سریال دنبال توهین 

به هیچ کس نبوده و اساس��ا هیچ گونه توهینی هم در 
کار نبوده، اظهار داش��ت: »باید حساس��یت ها کاهش 

یابد و به موضوع اصلی سریال منطقی تر نگاه کرد.«

محمود معظمی از جمله کارگردانان کاربلد س�ینما و تلویزیون ایران اس�ت که کار س�اخت س�ریال »ش�یوع« را به س�فارش س�ازمان 
پدافند غیرعامل برعهده داشت که از شبکه اول سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش شد. آنچه در این صفحه می خوانید، حاصل 

گفت وگوی ما با وی است:
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  امیرحسین منصوری/ کارشناس هنری 

گونه علمی-تخیلی از ابتدای شکل گیری خود در انتهای قرن بیستم از سویی با دستمایه قرار دادن حقایق علمی و ترکیب آنها با عنصر خیال، آرزوهای 
علمی انسان برای جهان آینده را به تصویر کشیده و از سوی دیگر، بیان کننده ترس های او از پیشرفت افسارگسیخته فناوری بوده است اما امروزه با 
پیچیده شدن جهان رسانه، تشخیص مرز بین بیم و امید در گونه علمی-تخیلی بسیار دشوار است. با شکل گیری مثلث رسانه، قدرت و ثروت در قالب 
کمپانی های بزرگ فیلمسازی به ویژه در  هالیوود، درونمایه آثار علمی-تخیلی نیز دستخوش دگرگونی های فراوانی شده است. در سال های اخیر آثار 
علمی-تخیلی تولیدشده در کشورهای صاحب فناوری کنار ایجاد سرگرمی یا حتی نقد جنبه های نامطلوب پیشرفت فناوری به عرصه ای برای معرفی 
توانایی های علمی بالقوه و بالفعل این کشورها نیز تبدیل شده اند. این درونمایه جدید در بخش قابل توجهی از آثار علمی-تخیلی این امکان را فراهم 
می آورد با بررسی این گونه آثار بتوان به رویکرد علمی کشورهای پیشرو در فناوری و همچنین تهدیدات ناشی از این پیشرفت های علمی دست یافت. 

زیس��ت فن��اوری آخری��ن انق��الب علمی جهان و یکی از 
مهم ترین لبه های پیشرفت دانش بشری است. اهمیت 
زیست فناوری و علوم زیستی در جوامع امروزی و نقش 
آنها در زیست و سالمت تك تك شهروندان سبب شده 
در یك دهه اخیر آثار سینمایی و تلویزیونی با محوریت 
زیست فناوری سهم قابل توجهی را بین آثار علمی-تخیلی 
به خود اختصاص دهند. آثار تولیدشده به عنوان آینه ای 
از جامعه درصدد بوده اند آرزوها و گاهی طرح های علمی 
دانش��مندان این حوزه را به تصویر بکش��ند و از س��وی 
دیگر، تردیدهای افکار عمومی جامعه را در قبال پیشرفت 

افسارگسیخته این فناوری استراتژیك بیان کنند. 
یکی از مهم ترین آنتاگونیست هایی که در زیر ژانر فجایع 
پزش��کی به تصویر کش��یده ش��ده اند ویروس ها هستند؛ 
موجودات منفی قدرتمند ولی با ابعاد کمتر از میکرومتر که با 
میکروسکوپ های نوری معمولی نیز قابل مشاهده نیستند، 
با این حال داستان بسیاری از آثار علمی-تخیلی با محوریت 
زیست فناوری به جنگ طاقت فرسا و گاهی بی پایان بین 
متخصصان علوم زیستی، بیوتکنولوژی و پزشکی با این 
موجودات خطرناک و ناشناخته اختصاص دارد. از جمله 
آثار ش��اخصی که در دهه گذش��ته س��اخته شده می توان 

به ش��یوع، س��رایت، س��ویه آندرومدا، دوگانه ظهور و 
سقوط سیاره میمون ها و جنگ جهانی زی اشاره کرد. 

غالب این آثار که تمامی آنها نیز محصول 
کشور آمریکا هستند از الگوی کم و 

بیش یکسانی بهره می برند. یك 
بخش س��ری و محافظت شده 
از س��وی ارت��ش و نهاده��ای 
دولتی در حال مطالعه روی 
ویروس های ناشناخته بوده 
ی��ا در اغل��ب موارد در حال 
تولید ویروس های دستکاری 
شده جدید است که بر اثر یك 

تصادف یا توطئه از پیش تعیین شده ویروس به خارج 
از آزمایشگاه نشت کرده و حال یك دانشمند نوع دوست 
و از خودگذش��ته با به خطر انداختن جان خود و گاهی 
خانواده اش درصدد است منشاء ویروس را کشف کند و 

پادتن و واکسن آن را بسازد. 
در نظریات مدرن مدیریت رسانه نقد درون گفتمانی یك 
اصل پذیرفته شده است و چندان جای تعجب نیست که 
در این گونه آثار مسبب اصلی فاجعه نشت ویروس یك 
نفر یا یك جریان اقلیت است که با انگیزه های شخصی 
و گاه��ی حزب��ی افراط��ی دس��ت به چنین کاری می زند. 
اس��تفاده از این تکنیك س��بب می ش��ود کنش قهرمان و 
حامیان دولتی او برای حذف و پاکس��ازی ویروس برای 
مخاطب باورپذیرتر شود. سازندگان این گونه آثار با پیروز 
کردن هوشمندانه قهرمان به راحتی می توانند این گزاره 
را به صورت ناخودآگاه در ذهن مخاطب شکل دهند که 
حاکمیت همواره حافظ آسایش و امنیت اوست و مشکالت 
هر چقدر هم سخت و غیرقابل پیش بینی باشند، حاکمیت، 
امکانات و ابزار و نیروی متخصص مورد نیاز برای رفع این 

فجایع زیستی را در اختیار دارد. 
نظام جمهوری اسالمی ایران مدتی است گام های بلندی را 
در حوزه بیوتکنولوژی برداشته و چند وقت است جای خالی 
چنین آثاری در فضای رسانه ای کشور احساس 
می شود. تهدیدات زیستی در جوامع 
ام��روزی تهدیداتی دانش بنیان 
هس��تند و تکنولوژی مرتبط 
با چنین تهدیداتی در مرز 
دان��ش ق��رار دارد. بای��د 
پذیرف��ت دانش عمومی 
کش��ور حتی در طبقه 
متوسط مدرن نیز در این 
حوزه بسیار پایین است 
و س��اخت آثار تلویزیونی 

و س��ینمایی با این س��وژه خاص خواهد توانس��ت نقش 
قابل توجهی در افزایش دانش عمومی ایفا کند. 

خوش��بختانه در س��ال جاری س��ازمان پدافند غیرعامل 
به عن��وان متول��ی اصل��ی مب��ارزه با تهدیدات زیس��تی در 
کش��ور اقدام به تولید یك مینی س��ریال 12 قس��متی به 
نام »ش��یوع« کرده که س��اختار آن کم و بیش از همان 
الگوی استفاده شده در آثار شاخص سینمای  هالیوودی 

تبعیت می کند. 
سریال شیوع که شاید نام آن برگرفته از یك فیلم سینمایی 
شاخص به همین نام ساخته ولفگانگ پترسن باشد، روایت 
یك حمله بیوتروریستی است که از مرزهای شرقی کشور 
انج��ام می گی��رد. ی��ك م��رد افغ��ان به نام امان که در یك 
آزمایشگاه تحقیقاتی در کشور افغانستان مشغول به کار 
اس��ت، پس از اینکه عمدا و توس��ط یکی از متخصصان 
آزمایش��گاه به ویروس آلوده ش��ده، عازم ایران می ش��ود. 
اتوبوس حامل امان در مس��یر رس��یدن به مش��هد توس��ط 
یك قاچاقچی مواد مخدر گروگان گرفته می شود و در راه 
می ماند. همین توقف سبب می شود امان از دوره کمون 
خارج شود و عالئم بیماری را بروز دهد که دکتر جوانی 
از مس��افران اتوبوس به نام خانم دکتر پورناظری آنها را 
شناسایی می کند و پیگیری های او در نهایت سبب اعالم 
هشدار از سوی قرارگاه زیستی پدافند غیرعامل می شود. از 
این نقطه به بعد داستان در دو پیرنگ اصلی و چند پیرنگ 
فرعی پیش می رود. در پیرنگ اول دکتر پورناظری، یکی 
از مسئوالن بلندپایه سازمان پدافند غیرعامل به واسطه 
حضور دخترش در قرنطینه درگیر ماجرا می شود و تالش 
می کند با کش��ف منش��اء ویروس و واکس��ن آن بیماران 
مبت��ال ب��ه وی��روس به ویژه دخت��رش را از قرنطینه نجات 
ده��د. پیرن��گ دکت��ر پورناظری، پیرنگ مخاطب خاص و 
نخبگان جامعه است، مخاطبی که می تواند کنش و واکنش 
و دیالوگ های تخصصی و علمی بازیگران را درک کند. در 
پیرنگ دوم روابط بین آدم های حاضر در قرنطینه و نحوه 

به بهانه پخش مجموعه تلویزیونی شیوع از رسانه ملی

تهدیدات زیستی در قاب تصویر

در یک دهه اخیر آثار سینمایی و 
تلویزیونی با محوریت زیست فناوری 
سهم قابل توجهی را بین آثار علمی-
تخیلی به خود اختصاص دهند. آثار 
تولیدشده به عنوان آینه ای از جامعه 
درصدد بوده اند آرزوها و گاهی 
طرح های علمی دانشمندان این حوزه 
را به تصویر بکشند و از سوی دیگر، 
تردیدهای افکار عمومی جامعه را در 
قبال پیشرفت افسارگسیخته این 
فناوری استراتژیک بیان کنند
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مواجهه آنها با بحرانی به نام مرگ در اثر ویروس به تصویر 
کشیده می شود که به نوعی گویای مواجهه مخاطب عام 
جامعه با یك تهدید زیستی دانش بنیان است و شاید بخش 
قابل توجهی از مخاطبان با این پیرنگ و شخصیت های 
آن همذات پن��داری کنن��د. وج��ود این دو پیرنگ و تامین 
نظر مخاطبان خاص و عام یکی از نقاط قوت این سریال 
محسوب می شود. عالوه بر این، نویسنده برای حفظ ریتم 
قصه از چند خرده پیرنگ کوتاه نیز برای افزایش جذابیت 
قصه بهره برده که از جمله آنها می توان به پیرنگ فرعی 
فرار یکی از بیماران از قرنطینه و نحوه ردیابی او توسط 
نیروی انتظامی یا پیرنگ فرعی دو کالهبردار خرده پای 
بازار دارو و شایعه پراکنی آنها در مورد عفونت حاد ویروسی 

به منظور فروش واکسن های تقلبی نام برد. 
سریال شیوع اولین تجربه از نوع خود در تاریخ صداوسیمای 
جمهوری اسالمی ایران و همچنین اولین تجربه از نوع 
خود برای نهاد نظامی-امنیتی و نوپای س��ازمان پدافند 
غیرعامل است و همین اولین ها سبب شده کاستی های 
فراوانی در این اثر دیده شود. بنابراین بهتر است به جای 
انگشت گذاشتن روی اشکاالت متعدد ساختاری و محتوایی 
اثر به ریش��ه بروز این مش��کالت پرداخته ش��ود تا از این 
طریق چراغ راهی برای آثاری افروخته شود که شاید در 

آینده ساخته شوند. 
نظام جمهوری اسالمی ایران به علت برخورداری از جایگاه 
استراتژیك در منطقه و جهان همواره در معرض رویارویی 
با س��رویس های اطالعاتی قدرتمند بیگانه قرار داش��ته و 
وجود فضای امنیتی طبعا س��بب خواهد ش��د مس��ئوالن 
سازمان پدافند غیرعامل برای باز کردن درهای سازمان 
تحت امر خویش و رونمایی از تمام توان پدافندی خود 
مالحظ��ات فراوان��ی را در نظ��ر بگیرن��د که به طور حتم در 
فرآیند سخت و پیچیده تولید یك سریال تلویزیونی اخالل 
ایجاد خواهد کرد. فرآیند فیلمسازی در بطن خود نیازمند 
هماهنگی ه��ای پیچی��ده خواه��د بود که انجام نپذیرفتن 
حتی یکی از این موارد می تواند روند نامطلوبی بر روند 
پیشرفت پروژه باشد. در مورد پروژه خاصی مثل سریال 
شیوع افرادی که خارج از تیم تولید باید با پروژه در ارتباط 
مس��تمر قرار گیرند غالبا مقامات بلندپایه با پس��ت های 
حس��اس نظامی-امنیتی هس��تند که به دلیل حساسیت 
ش��غلی آنها برقراری یك ارتباط مس��تمر و منظم با آنها 
اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. تمامی این 
عوامل سبب خواهد شد برنامه ریزی برای تولید مجموعه 
با مشکالت فراوانی روبرو شده و از کیفیت محصول نهایی 

به شدت کاسته شود. 
در سمت مقابل، گروهی که اقدام به تولید چنین اثری 
می کن��د بای��د از توانایی ه��ا و امکان��ات ویژه و متناس��ب با 
سوژه حساس آن برخوردار باشد. عوامل تولید این گونه 
آثار هنری خاص باید با برآورد درس��ت و واقع بینانه در 
مورد زمان و هزینه انجام پروژه پا به مرحله تولید بگذارند 
و سفارش دهنده کار را نیز به طور کامل در مورد فرآیند 
تولید توجیه کنند. حال آنکه به نظر می رس��د س��ریال 
ش��یوع در مقایس��ه با یك اثر مش��ابه با بودجه و زمان به 
مراتب کمتری ساخته شده و آثار آن با مقایسه نیمه اول 

و دوم س��ریال به خوبی قابل درک و دریافت اس��ت. نیمه 
ابتدایی س��ریال با طراحی نس��بتا مناس��بی در فیلمنامه، 
طراحی صحنه، دکوپاژ و میزانس��ن ش��روع ش��ده ولی با 
پیش��رفت روند تولید و احتماال افزایش فش��ارهای ناش��ی 
از کمبود هزینه و زمان، شلختگی و بی نظمی در قصه، 
دکوپاژ و به ویژه بازی ها مشاهده می شود. برخی بازی ها 
در این سریال به ویژه در مورد نقش های فرعی از سطح 
استاندارد رسانه ملی بسیار پایین تر بوده و جایگاه کلی 

اثر را از منظر مخاطب پایین آورده است. 
نکت��ه واج��د اهمی��ت در آثاری ک��ه از درونمایه ای علمی 
برخوردارند، بخش مش��اوره علمی اس��ت. در اکثر آثار 
داستانی تلویزیونی که با مفاهیم علمی ارتباط تنگاتنگی 
دارند به سبب پایین بودن هزینه تمام شده برای فرآیند 
تولید و پیش تولید، مشاوره های علمی به تحقیقات اندک 
فیلمنامه نویس پیش از نگارش متن و سپس مشاوره های 
مقطعی و عموما غیرحضوری با ناظر علمی و در نهایت 
بازبینی فیلمنامه و اثر نهایی توسط مشاور خالصه می شود، 
حال آنکه در سطح اول تولیدات تصویری در کشورهای 
صاحب س��ینما، یك مش��اور علمی و گاهی بیش از یك 
مش��اور از نقطه ش��روع کنار نویس��نده و کارگردان حضور 
دارند و نظرات و ایده های علمی آنها در مرحله نوش��تن 
فیلمنامه و س��پس اجرای آن به طور مس��تمر در اختیار 
گروه س��ازنده قرار می گیرد. یکی از بهترین نمونه های 
تولیدش��ده در این زمینه فیلم س��ینمایی بین س��تاره ای 
س��اخته کریس��توفر نوالن اس��ت که یکی از دانش��مندان 
پیش��رو در حوزه فیزیك کوانتوم به عنوان نویس��نده در 
پروژه حضور داش��ته و بس��یاری از موارد مطرح ش��ده در 
این اثر ایده های علمی او هس��تند ولی متاس��فانه در آثار 
تصویری تولیدشده داخل کشور به علت هزینه باالی به 
خدمت گرفتن یك مشاور درجه یك و تمام وقت و مشکل 
همیشگی کمبود بودجه، سازندگان ترجیح می دهند به 
یك مشاور غیرحضوری پاره وقت اکتفا کنند که نتیجه آن 
در قالب انبوه خطاهای علمی اثر نهایی مشاهده می شود. 
س��ریال ش��یوع کنار اش��کاالت عدیده و بنیادین فوق از 
ویژگی های مثبت قابل تاملی نیز برخوردار است. اگر ساخت 
چنین سریالی سبب شود مخاطب عادی با مفهوم غریب و 
ناآشنایی مانند پدافند غیرعامل آشنا شود و بداند زین پس 
با یك تهدید زیستی چگونه باید مواجه شود، سازندگان 
س��ریال و حامی��ان مال��ی آن ت��ا ح��دودی به اهداف خود 
رس��یده اند. این امیدواری وجود دارد که مخاطبان این 
اثر در آینده و در شرایط حقیقی، با نگاه مسئوالنه تری با 
یك تهدید زیستی برخورد کنند و متوجه باشند عملکرد 
تك تك آنها حتی از طریق یك دست شستن معمولی یا 
همکاری ساده با مسئوالن و پرهیز از اقدام خودسرانه چه 
تاثیر شگرفی بر کنترل تهدیدات زیستی خواهد داشت. 
شاید کمترین تاثیر سریال شیوع با همه کاستی هایش 
این باش��د که مردم بدانند در گوشه گوش��ه این س��رزمین 
خدمتگزارانی با امکانات و تجهیزات مناسب همواره آماده 
و مراقب هس��تند تا تهدیدی از این نوع امنیت زیس��تی 
ولی نعمت��ان آنه��ا را ب��ه ه��م نزند و این احس��اس امنیت 

تاثیری به مراتب بیشتر از خود امنیت خواهد داشت.
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)Outbraek( شیوع
محصول 1995، ایاالت متحده آمریکا

کارگردان: ولفگانگ پترسون
موتاب��ا، ی��ك وی��روس ش��به ابوال و عام��ل ی��ك ت��ب 
خونریزی دهنده کش��نده در س��ال 1967 در آفریقا و 
کش��ور زئیر کش��ف می ش��ود. موتابا س��ربازان یك کمپ 
مرب��وط ب��ه ارت��ش ای��االت متح��ده آمریکا را آلوده کرد و 
ژنرال های ارتش برای پنهان نگه داشتن این فاجعه کل 
کمپ را با بمب ناپالم نابود می کنند و تحقیقات را روی 
ویروس به عنوان یك سالح بیولوژیك ادامه می دهند. در 
سال 1995 ویروس مجدد فعال شد و توسط یك میمون 
و از طریق کش��تی به ایاالت متحده آمریکا انتقال پیدا 
کرد. ویروس موتابا، طی انتقال های پی در پی از بیماری 
ب��ه بیم��اری دیگ��ر جه��ش پی��دا کرده و حال می تواند به 
صورت تنفسی شیوع یابد. ویروس شناس ارتش آمریکا 
س��م دانیلز )داس��تین هافمن( مامور رس��یدگی به پرونده 
این عفونت شد. ارتش بوستون را به طور کامل قرنطینه 

و حکومت نظامی برقرار کرد. همسر سابق سم به عنوان 
پزشك درون قرنطینه مشغول به کار بود و در اثر تماس 
با سرنگ آلوده به بیماری مبتال شد. ارتش برای پوشش 
گذاشتن بر نقش خود در بروز این فاجعه به بهانه نابودی 
ویروس تصمیم گرفت کل شهر را با بمب نابود کند. دانیلز 

آنتی سرم ویروس را ساخت و مانع نابودی شهر شد.
 

)contagion( سرایت
محصول 2011، ایاالت متحده آمریکا و ایاالت متحده عربی

کارگردان: استیون سودربرگ
بث اِمهوف ) گوئینت پالترو ( زن جوانی است که به دلیل 
ماموریت کاری از آمریکا عازم هنگ کنگ می شود. او بعد 
از چند روز از این س��فر کاری به آمریکا بازمی گردد و 
نزد خانواده اش می رود اما ش��وهِر بث به نام میچ )مت 
دایمون( متوجه رفتارهایی غیرعادی در او می شود و به 
زودی مشخص می شود بث دچار نوعی بیماری تشنج زا 
که به س��رعت هم به فرد دیگری منتقل می ش��ود، ش��ده 
است. بث نهایتا بعد از چند روز از تشخیص بیماری اش 

جان می سپارد اما با مرگ او عالئم شیوع این بیماری در 
افراد دیگر هم ظهور پیدا می کند و تنها در عرض چند 
روز، طیف وسیعی از مردم به این بیماری مرگبار دچار 
می شوند که هیچ راه درمانی هم برای آن وجود ندارد. 
در این میان موسس��ه ای تحت عنوان CDC، پزش��کی 
به نام ارین میرز )کیت وینسلت( که از لحاظ روانی در 
وضعیت چندان مس��اعدی به س��ر نمی برد را به محل 
زندگی بث می فرستد تا شاید بتواند چگونگی مرگ او را 
 ،WHO مورد بررسی قرار دهد. در سوی دیگر، موسسه
یك دکتر با نام لئونورا اورانتس )ماریون کاتیالرد( را به 
هنگ کنگ می فرستد تا تمام کسانی که بث در آخرین 
س��فر کاری اش با آنها ارتباط داش��ته را پیدا کند تا از 
این طریق به منش��اء بیماری دس��ت پیدا کند. همه این 
تالش ها در حالی اس��ت که مردم به ش��دت وحش��ت زده 
هس��تند و از هر گونه تماس با یکدیگر به دلیل احتمال 
ابت��ال ب��ه بیم��اری خودداری می کنن��د. در این وضعیت 
ترس��ناک جامعه، یك وبالگ نویس به نام آلن کراموید 
)جود الو( در وبالگش این ادعا را مطرح می کند که راه 
درمان��ی ب��رای ای��ن بیم��اری یافت��ه و دولت را محکوم به 

عوام فریبی می کند.

تجربیات مشابه در رسانه های تصویری جهان

مسیر پیش رو
با پیش�رفت فناوری های زیس�تی و به تبع آن پیچیده تر ش�دن تهدیدات زیس�تی در عصر حاضر، 
جنگ های نوین زیس�تی نیز چهره جدیدی به خود گرفته اند. یک س�الح بیولوژیک کالس�یک در 
جنگ های زیستی پیشین شامل یک پاتوژن یا فرآورده زیستی خطرناک بود که می توانست سالمت 
افراد یک جامعه را به خطر اندازد و تلفات جانی در پی داشته باشد ولی در جنگ های نوین زیستی 
س�الح های بیولوژیک تنها پاتوژن ها نیس�تند و هدف این س�الح ها نیز تنها انس�ان ها نخواهد بود. 
سالح های بیولوژیک مدرن به جای انسان ها می توانند مواد غذایی و دارویی، محصوالت کشاورزی، 
ذخایر دامی، منابع آبی و منابع محیطی و محیط زیست انسان را مورد هدف قرار دهند. حتی در 
بعضی موارد جنگ های زیستی از سطح تکنیک و تاکتیک فراتر می روند و در سطح استراتژیک عمل 
می کنند. جنگ های زیستی که در سطح استراتژیک فعال می شوند، در اغلب موارد بدون استفاده 
از یک سالح بیولوژیک و به صورت کامال پنهانی در جریان هستند و تاثیرات آنها عالوه بر گستره 
بیشتری از جمعیت می تواند نسل های متوالی از جمعیت هدف را نیز تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان 
مثال در حال حاضر یک کشور متخاصم به راحتی می تواند از طریق شرکت های بزرگ تولیدکننده 
محصوالت غذایی و به صورت غیرمستقیم، تولید یک یا چند محصول غذایی استراتژیک را در 
کشور هدف خود به صورت انحصاری تحت کنترل بگیرد. در چنین شرایطی بخش اعظم جمعیت 
کش�ور هدف به واس�طه اس�تفاده از این بازار اس�تراتژیک ولی انحصاری، بدون اینکه بدانند، تحت 
کنترل نیروی متخاصم خواهند بود و قوای متخاصم هر زمان که بخواهند، با کمترین هزینه و بدون 
اینکه تقصیری متوجه شان شود تنها با محدود کردن دسترسی به این محصوالت و به دنبال آن ایجاد 
یک بحران غذایی، جامعه هدف خود را تا مرز نابودی می کشاند. امروزه تهدیدات زیستی نوینی 
در بس�تر جامعه در حال ش�کل گیری اس�ت و این انتظار وجود دارد که هنرمندان به عنوان وجدان 
بیدار و آگاه جامعه رویکردهای جدیدی برای تبیین این تهدیدات نوین ایجاد کرده و ساختارهای 
دراماتیک جدیدی خلق کنند. هنر و در راس آن سینما و آثار تصویری، تاثیر بسزایی در افزایش 
دانش عمومی جامعه دارند و برای آشنایی هرچه بیشتر جامعه با این تهدیدات نوین رابطه تنگاتنگ 

مسئوالن امر و هنرمندان اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
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 خط: لیال شرافتی

عار نْبود شیر را از سلسله
نیست ما را از قضای حق گله
شیر را در گردن ار زنجیر بود
بر همه زنجیرسازان میر بود
)موالنا، مثنوی معنوی، دفتر اول(

به آتش بستن دشمنان هیچ اعتماد نیست

شهادت و اسارت جمعی از مستشاران ایرانی در شهرک »خان 
طومان«، حلب، سوریه در حین آتش بس مورد قبول همه 

طرف های درگیر ازجمله سازمان ملل!
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