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همدلی و همزبانی میان مردم و مسئوالن
نامگذاری امس�ال با محوریت همدلی و همزبانی میان مردم و مس�ئوالن، نش�ان دهنده حساسیت مقام عظمای 
والیت به این مقوله در ش�رایط کنونی و با توجه به تحریم ها و تهدیدهای دش�منان اس�ت. ایشان چنین تعبیری 
داشتند: »برداشتن گام های اساس�ی در راستای تعالی و عزت کشور بدون مش�ارکت و همدلی مردم امکان پذیر 
نیس�ت و در این راه ملت عزیز، بزرگ، ش�جاع، بصیر، دانا و باهمت ایران و همچنین دولت خدمتگزار، به یکدیگر 
اعتماد و صمیمانه با هم همکاری کنند.«  اولویت های ما در س�ازمان پدافند غیرعامل  نیز در سال جاری همسو با 
فرمایشات حضرت آقا است. از آنجا که رسالت ما بی اثر کردن تهدیدات از جمله تهدیدات زیستی بر کشور است، 
ابتدا باید توانایی شناس�ایی و رصد تهدید را در کشور به سطح مطلوب برس�انیم. باید تهدید تخصصی هر حوزه 
را با نگاه تخصصی همان حوزه بشناس�یم  و این ممکن نخواهد بود مگر اینکه از توان و ظرفیت علمی و پژوهش�ی 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اس�تفاده کنیم. در عمل باید به جوانان و قشر دانشگاهی و محققان کشور اعتماد و 
یک زبان مش�ترک علمی در جهت تحقق این اهداف تبیین کنیم. گام بعدی، همدلی بین صنایع مختلف کشور با 
سیاست های راهبردی سازمان است مثال در حوزه زیستی دستیابی به صنایع بومی مرتبط با بحران های زیستی 
بس�یار مهم و اساس�ی اس�ت. در واقع با حمایت دولت و ایجاد انگیزه در بخش های مختل�ف خصوصی با رویکرد 
خوداتکایی و خودکفایی، باید ظرفیت های کش�ور را ارتقا داد. هم�ه این فعالیت های س�ازمان از تولید مفاهیم، 
دستورالعمل و آیین نامه تا افزایش توان س�خت افزاری و ایجاد تجهیزات الزم آن، هنگامی موثر و کارآمد خواهد 
بود که در صحنه عمل، آحاد مردم عزیز و بزرگوار کش�ورمان ب�ه باور عمومی درباره تهدی�دات مختلف از جمله 
تهدیدهای زیستی رسیده باشند و با مش�ارکت و همدلی با دس�تگاه های مربوط و اداره کل پدافند غیرعامل در 
اس�تان ها، مدیریت تهدید را تس�هیل و کارا کنند. عالوه بر این، با کاهش س�طح آسیب رس�انی، امنیت زیستی 
جامعه را افزایش دهند. یکی از اهداف اصلی دش�من در خلق تهدیدها، گسست بین مردم و حکومت است اما در 
صورت تجلی و تحقق شعار امسال، نقشه آنها به بن بست می خورد و مکر آنها به خودشان برمی گردد )انشاءا...( و 

در این میان فرهنگ سازی و آموزش پدافند زیستی، اولویت دارد. 
دکتر غالمرضا جاللی فراهانی
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? با توجه به اینکه مدتی است پدافند غیرعامل 
در دس�تور کار بس�یاری از کش�ورهای جهان قرار 
گرفته است، به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس، ارزیابی تان از فعالیت هایی که در کشور 

در این زمینه انجام می شود، چیست؟
ب��ا توج��ه ب��ه تجرب��ه تاریخی ای��ران به خصوص پس از 
انق��اب، ب��ا توج��ه ب��ه آنچ��ه در دوران جنگ تحمیلی 
اتفاق افتاد و همچنین دوره های دیگر که در عرصه های 
گوناگون تاش برای نابودی کش��ور را ش��اهد بودیم و 
حمله های گوناگون استکبار جهانی، ضرورت توجه به 
پدافند غیرعامل بس��یار محس��وس است.حتی در زمان 
فعلی نیز از زوایای گوناگون تهدیداتی به صورت بالقوه 
برای  کش��ورمان وجود دارد بنابراین الزم اس��ت پدافند 
غیرعامل به عنوان یکی از اولویت های جدی مطرح شود. 
البته اقدام های خوبی انجام گرفته اس��ت و می توان از 
تشکیل سازمان پدافند غیرعامل به عنوان گام موثری 
در این زمینه نام برد. در این سازمان، پیگیری های الزم، 

اقدام های اساسی و راهبردی در زمینه سیاست گذاری 
و ایجاد راهکارها و اجرایی کردن آن انجام شده است. 
امروزه می توانیم به جرات بگوییم در سطح منطقه در 
زمینه پدافند غیرعامل، در جایگاه باالیی قرار گرفته ایم. 
نمونه آن در تاسیسات فردو است و نمود آن در رفتار 
کشورهای مذاکره کننده است که امروزه اجازه نمی دهند 

در فردو غنی سازی داشته باشیم. 

? به نظر شما، به عنوان عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاس�ت خارجی و نماینده مردم، قوانین 
موجود، امکان ایجاد سد مستحکم در برابر حمله ها 

ایجاد می کند؟
در زمینه تاسیس سازمان و هم در سایر بخش های این 
حوزه مصوبات خیلی خوبی وجود دارد. اما اگر هم جایی 
الزم است قانونی اصاح شود، خوب است دولت در این 
زمینه الیحه خود را بیاورد و مجلس آن را تصویب کند. 
در بررس��ی مس��تندات قانونی پدافند غیرعامل به چند 
مورد می توانیم اشاره کنیم؛ در آیین نامه اجرایي بند 11 
ماده 121 قانون برنامه چهارم توسعه، به الزام دولت در 
زمینه پدافند غیرعامل اشاره شده  است. عاوه بر آن، 
در سیاس��ت هاي کلي دفاعي مصوب مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام نیز  در زمینه تقویت توانمندي دفاعي، 
به تقویت و توسعه سیستم پدافند غیرعامل توجه شده  
اس��ت. سیاس��ت هاي کلي نظام درباره پدافند غیرعامل 
کشور را به تصویب رسانده که کامل و جامع است. در 
سیاست هاي کلي برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، 
اباغي مقام معظم رهبري نیز بر گسترش پدافندغیرعامل 
تاکید ش��ده  اس��ت. همچنین مجمع تشخیص مصلحت 
نظام،   بر همین اساس به نظر نمی آید در این زمینه 

مشکل قانونی وجود داشته  باشد.

? برخی فیلم های هالیوودی و برخی ش�ایعات 
رس�انه ای خب�ر از جنگ ه�ای غی�ر نظام�ی در 
ح�وزه س�المت می دهن�د. ش�رایط کش�ور ما در 

پدافندزیستی  در حوزه سالمت چگونه است؟
این موضوع ابعاد گوناگون دارد. سامت غذا و تغذیه، 
سامت انسان ها، سامت ژنتیک انسان ها از این موارد 
است. مثا اخباری به گوش می رسد که برخی کشورها 
و مراکز تحقیقاتی، مشغول به تحقیق درباره ژنوم مردم 

کشورهای دیگر هستند.
 به عبارتی، آنها با دس��تیابی به اطاعات ژنتیکی این 
کش��ورها، برای آسیب رس��انی به مردم آنها برنامه ریزی 
می کنند و قصد اس��تفاده از روش های گوناگون مانند 
اس��تفاده از م��واد ش��یمیایی، از طری��ق م��واد غذایی و 
ورود به چرخه تغذیه و دس��تکاری در ژنوم دارند. در 
ای��ن بخ��ش ه��م مراکز همس��و ب��ا پدافند غیرعامل این 
موضوع را به طور جدی پیگیری  کنند. به عبارتی پدافند 
غیرعامل و اصول اساسی آن باید به طور جدی رعایت 
ش��ود. باید سیاس��ت گذاری در این زمینه درس��ت باشد، 
ب��ه ط��وری ک��ه بتوانی��م ذخایر ژنتیک خود را کامل و با 
دقت بس��یار حفظ کنیم تا به آن صدمه ای وارد نش��ود. 

این موضوع در حوزه سامت بسیار مهم است.
 موضوع مهم دیگر، بحث تغذیه است؛ امروز در سراسر 
جهان بر مسئله غذا تمرکز کرده اند و تاش بسیاری در 
این زمینه انجام می گیرد. امروزه غذا یکی از مواردی است 
که در عرصه جنگ ها از سوی کشورها مورد استفاده قرار 
می گیرد. در این زمینه اولین کاری که می توان انجام داد، 
برنامه ریزی در نوع تغذیه و سبد غذایی خانواده هاست. 
این موضوعات بسیار مهم است و باید این سبد غذایی 
را به گونه ای مدیریت کنیم که سامت مردم از طریق 

تغذیه حفظ شود و شاخص های آن ارتقا یابد.

گفت وگو  با محمدصالح جوکار ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

 الزم است پدافند غیرعامل به عنوان 
یک اولویت  جدی مطرح شود

س
جل

م

وقتی صحبت از پدافند غیرعامل می شود، با سه نگاه مواجه می شویم؛ برخی افراد آنچه را تحت این عنوان از سوی 
دولت ها و ملت ها پیگیری می ش�ود، چیزی مس�اوی با توهم توطئه می دانند. گروهی هم  جامعه بین الملل را چنان 

توانمند تصور می کنند که مقابله با آنها را غیرممکن فرض می کنند. نگاه س�ومی هم هس�ت که نگاه جاری س�ازمان 
پدافند غیرعامل است و آن اینکه تهدید توهم نیست و کشور می تواند قدرت بازدارندگی و رفع تهدید را داشته باشد. در 

مورد آنچه در کشور ما تحت عنوان پدافند غیرعامل انجام گرفته و باید انجام گیرد، با محمدصالح جوکار، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاس�ت خارجی و دانش�جوی دکترای »تهدیدات امنیت ملی« گفت وگو کردیم و درباره قوانین و ش�رایط ایران 

در حوزه پدافند غیرعامل و شایعات موجود در زمینه تهدیدهای غیرنظامی پرسیدیم.

امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 

 اجازه ندهیم 
که حوزه سالمت ما به کشورها 

و قدرت هایی وابستگی داشته باشد 
که به دنبال ایجاد بحران برای انسان ها 
هستند. برای اینکه پدافند غیرعامل در 
کشور ما قدرتمند و موفق شود نیاز است 
نهادهای درگیر و مربوطه به صورت جدی 

به این بحث وارد شوند و برای تقویت 
آن گام بردارند



امروزه یکی از روشهای 

بدون جنجال و سروصدا  برای 

سلطه برکشورها،  دستیابی به ژنوم 

و نقشه ژنتیکی مردم آن کشور و ایجاد 

تغییر در آن است. بنابراین باید با 

دقت، نظارت و برنامه ریزی صحیح 

مانع آن شویم

? تاکنون در این زمینه برنامه هایی اجرا ش�ده 
است؟

قطعا سیاست گذاران ما برنامه هایی در راستای پدافند 
غیرعامل دارند. چنانچه در س��طح بین المللی ش��اهد 
اتفاق هایی از این دست بوده ایم. در حال حاضرکشورهای 
پیش��رفته، در کش��ورهایی که وابستگی و عقب ماندگی 
دارند، در ابعاد گوناگون س��امت ورود پیدا کرده اند و 
حت��ی آزمایش ه��ای خطرناکی در این کش��ورها انجام 
می دهند. همه این موارد هوش��یاری بس��یار می طلبد. 
باید در این زمینه با نگاهی جامع وارد ش��ویم و اجازه 

ندهیم که حوزه س��امت ما به کش��ورها و قدرت هایی 
وابس��تگی داشته باش��د که به دنبال ایجاد بحران برای 

انسان ها هستند.

? چندی پیش شایعه »سرقت ژن ایرانیان به 
بهانه کمک به بیماران س�رطانی« مطرح ش�د. 
بعدها  در اخبار به این موضوع اش�اره ش�د که  
این بانک مغز استخوان وابسته به بنیاد »یوروپ 
دانر« در هلند است و با دریافت این نمونه بزاق ها، 
کدهای ژنتیکی برای ایرانیان آماده می کنند. بعد 
از آن نیز این نمونه ها به آژانس اطالعات مرکزی 
آمریکا که زیر نظر سازمان سیا فعالیت می کند، 
ارسال می شود. جایی که پیشرفته ترین تحقیقات 
را برای کشتار یا کنترل جوامع به وسیله سالح های 
ژنتیکی انجام می شود. اینگونه شایعات را چقدر 

باید جدی گرفت؟ 
توجه داشته باشید که این شایعات را نه می توان کاما 
رد و نه اثبات کرد اما باید به آنها توجه کنیم. در دنیای 
کنونی تحقیقات و مطالعات بسیاری در این زمینه انجام 
ش��ده  اس��ت. امروز مانند گذش��ته نیس��ت که کش��ورها 
حتما بخواهند با  جنگ س��رد و نظامی بر هم مس��لط 

ش��وند چون راه های بس��یاری برای این کار وجود دارد 
که بدون جنجال و سرو صدا بتوانند سلطه خود را بر 
کشورهای دیگر اعمال کنند. به گونه ای که بر مبنای 
آن بتوانند راه پیش��رفت و تعالی ملت ها را س��د کنند. 
یکی از موارد، دستیابی به ژنوم و نقشه ژنتیکی مردم 
یک کشور است.  وقتی این اطاعات در اختیارشان قرار 
گیرد، می توانند با انجام آزمایش های گوناگون راه های 
تغییر این ژنوم را پیدا کنند و برای افزایش وابستگی و 

سلطه بر سایر کشورها اقدام هایی انجام دهند.

ب�ا توج�ه ب�ه وجود چنین تهدیدهایی چه باید  ?
بکنیم؟

باید با دقت، نظارت و برنامه ریزی صحیح مانع آن شویم 
که به نقش��ه ژنتیکی ما دس��ت یابند و این اطاعات 
را به عنوان اطاعات س��ری مورد حفاظت قرار دهیم. 
باید مراقب باشیم این اطاعات ساده و با سهل انگاری 
در اختیار این کش��ورها قرار نگیرد. در پایان هم باید 
خاطرنش��ان و تاکید کنم برای اینکه پدافند غیرعامل 
در کشور ما قدرتمند و موفق شود نیاز است نهادهای 
درگی��ر و مربوط��ه ب��ه ص��ورت ج��دی به این بحث وارد 

شوند و برای تقویت آن گام بردارند.

س
مجل
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5 سازمان پدافند غیرعامل کشور
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در پدافند زیس�تی ارزش های قابل بحثی وجود دارد که مهم ترین آنها صیانت از سرمایه انسانی است و امیدواریم اقداماتی که 
در راستای پدافند زیستی شروع شده است، برای کشور موثر باشد. با توجه به اینکه موضوع پدافند زیستی جدید است 
و در سازمان های مختلفی انجام شده است، بر آن ش�دیم با همکاری با دولت محترم و اختیاراتی که به سازمان داده 

شد، قرارگاه پدافند زیستی را تشکیل دهیم تا به صورت هماهنگ در تمام نقاط کشور اجرایی شود.

ش
ار

گز

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در معرفی قرارگاه پدافند زیستی: 

هدف پدافند زیستی، صیانت  از سرمایه انسانی

این قرارگاه در 6 حوزه زیس��تی، کش��ور را مدیریت و 
س��اماندهی می کند که در این راس��تا و با تاش هایی 
که از آبان ماه س��ال 1392در این حوزه انجام گرفته، 
پیش نویس سند مشترکی تهیه شده و آماده بهره برداری 
است.  بنابراین این پیش نویس را اباغ کردیم تا بتوانیم 
محور اقدامات کان دستگاه های اجرایی که در حوزه 
پدافند زیستی فعالیت دارند، قرار دهیم. در این سند 
6 حوزه به صورت کلی و 10 دستگاه اجرایی مستقیم 
مسئولیت اجرایی را بر عهده دارند. به حدود 7 الی 8 
دس��تگاه اجرایی نیزمس��ئولیت پشتیبانی در این زمینه 
داده ش��ده اس��ت. این س��ند که با اجماع کلی و در نظر 
گرفتن تمام نکات در دفاع زیستی به تصویب سازمان 
پدافند غیرعامل رسیده است، به عنوان میثاق مشترک 
برای اجرا و حرکت این دستگاه ها در اختیارشان قرار 

می گیرد.  

تهدید زیستی برای دشمنان ما اولویت دارد
دشمنان کشور در تحلیل خود برای کشورشان 5 نوع 
تهدید در نظر گرفته اند که اولین آن، تهدید زیس��تی 
اس��ت و معتقدن��د ک��ه توج��ه ب��ه این نوع تهدید اولویت 
دارد. ما نیز باید نگاه ویژه ای به این تهدید داشته باشیم 
بنابراین با توجه به طیف گسترده تهدید زیستی آن را 
به 3 دسته تقسیم کرده ایم؛ اول، تهدید زیستی ناشی از 
حوادث طبیعی است که بیشتر اشاره به دخالت نکردن 
انس��ان دارد، دوم، اس��تفاده از اقدامات تروریس��تی که 
در قالب بیوتروریسم یا تروریسم زیستی مورد استفاده 
توج��ه ق��رار می گی��رد و گروه آخر این تهدیدها، ناش��ی 
از یک کش��ور اس��ت که در آن یک کش��ور علیه کش��ور 
دیگر تهدید زیس��تی به کار می برد که این نوع تهدید 
را »جنگ زیستی« گویند. در واقع به طور کلی منشاء 
تهدیدات زیستی را طبیعت، تروریسم و کشور مهاجم 
می دانند و تهدید نوع سوم طیف وسیعی را دربرمی گیرد.

در پدافند زیستی به 6 حوزه توجه می شود
در پدافند زیس��تی حوزه انس��ان به عنوان هدف غایی، 
ح��وزه دام و طی��ور و آبزی��ان، نبات��ات، آب آش��امیدنی و 
صنایع غذایی یا همان غذا را کامل در بر می گیرد. در 
این راستا 3 سناریو برای حمله زیستی محتمل است؛ 

حمله به زیرس��اخت اقتصادی در بس��تر تهدید زیس��تی 
که در واقع شامل مسموم سازی محصوالت کشاورزی 
و... می ش��ود، اس��تفاده از عوامل زیس��تی که نمونه های 
مختلف��ی از آن را می ت��وان برش��مرد و انج��ام حم��ات 

بیوتروریسم علیه انسان.
تهدید زیس��تی در دو زمان مختلف رخ می دهد؛ یکی 
در زمان صلح که بیش��تر برای فش��ار به دولت اس��ت و 
دیگری در زمان جنگ که اهداف خاص دیگری را دنبال 
می کن��د بنابرای��ن  بای��د ای��ن زمان ها از یکدیگر تفکیک 
ش��ود. تهدیدات زمان صلح بیش��تر با اهداف اقتصادی، 
سیاسی و امنیتی است ولی بیشتر زمینه اقتصادی دارند.

جنگ زیستی در تمام حوزه های زیست محیطی
یکی از ویژگی های جنگ زیس��تی این اس��ت که فاعل 
مجه��ول اس��ت. ویژگ��ی دوم آنک��ه تم��ام حوزه ه��ای 
زیس��ت محیطی را دربرمی گیرد. انتقال این نوع تهدید 
سریع است، تجهیزات محور است، تولید ساح در این 
نوع جنگ ساده است، در اثبات منشاء مهاجم با مشکات 
اساسی حقوقی مواجه هستیم و آخرین ویژگی، وجود 
بستر مشترک انسان و دام است که می تواند کشور ما 

را تحت تاثیر قرار دهد.
پدافند زیستی چرخه ای تولید کرده ایم که در آن از پایش 
شروع شده و به مرحله تشخیص می رسیم که پس از 
آن باید منشاء تهدید را یافت و به مرحله هشداردهی 
در سیستم دست پیدا کرد، در ادامه، تصمیم گیری برای 
عملیات است سپس محدودسازی و ایزوله کردن و رفع 
آلودگی، درمان و کنترل و در انتها چرخه مصون سازی 
اس��ت و این چرخه دوباره ادامه خواهد یافت. در این 
چرخه طیف وسیعی از اقدامات انجام می گیرد تا بتواند 
از سرمایه های ملی زیستی کشور حفاظت و مراقبت کند.

وجود سیستم قوی و یکپارچه بومی 
باید جدی بودن تهدید زیس��تی را باور داش��ته باش��یم. 
این تهدید در کشورهای مختلف به یک مولفه قدرت 
ش��ده تبدیل اس��ت و باید توجه ویژه ای به این موضوع 
کرد تا آسیب پذیری کشور به حداقل برسد. در مواجهه 
با این نوع تهدید با چند معضل مواجه هستیم؛ اولین 
معضل این اس��ت که درکی از ادبیات تهدید زیس��تی 

وجود ندارد. همچنین درک مشترکی در دستگاه های 
اجرایی از آن موجود نیست که باید ایجاد شود. معضل 
دوم، نبود چش��م انداز، اهداف و راهبردهای مش��ترک 
اس��ت. از جمل��ه معض��ات قابل بح��ث دیگر می توان به 
نداش��تن تجارب کافی در زمینه پدافند زیس��تی، نبود 
سامانه رصد، پایش و آشکارسازی و تشخیص خودکفای 
تهدی��د، ضع��ف فرهنگ س��ازی، ضع��ف در نی��رو از نظر 
تخصصی س��ازی، وابس��تگی دانش، نبود بانک اطاعاتی 
تخصصی و آسیب پذیر بودن زیرساخت های مهم کشور 
اشاره کرد.  این معضل ها ما را بر آن می دارد که سیستم 
قوی و یکپارچه بومی در برابر تهدیدات زیستی داشته 
باشیم. در سند راهبردی زیستی به دنبال آن هستیم که 
تمام دستگاه های دولتی درگیر در این مساله استان ها 
ب��ه ص��ورت م��وازی و هماهن��گ اجرا کند.به یک هدف 
مشترک و یک چارچوب خاص رسانده شوند تا بتوانند 

راهشان را درست پیدا کنند.

سیاست اجرایی قرارگاه 
سیاست اجرایی قرارگاه این است که مساله پدافند زیستی 
 را هم در دستگاه های اجرایی و هم استان ها به صورت 
موازی و هماهنگ اجرا کند که خوشبختانه کار انجام 

شده است. 
• سیاس��ت این اس��ت که وضع موجود در راس��تای سند 

تعیین شده ساماندهی شود. 
• از جمله دیگر سیاست های اجرایی، تاکید بر خودکفایی 
تش��خیص، در اولویت قرار گرفتن حوزه های زیس��تی 

مشترک انسان و دام
• فعال سازی و تقویت استان های پرخطر

•  ساماندهی و سازمان دهی شبکه ای آزمایشگاه ها
• فرهنگ سازی و آموزش

• ارتقای آمادگی های پدافند زیستی
• تدوین و عملیاتی س��ازی س��ند پدافند زیس��تی در هر 

6 حوزه 
• ایجاد بانک اطاعاتی، حمایت از صنعت پدافند زیستی 

در دولت و بخش خصوصی 
•ساماندهی سامانه رصد، پایش، کنترل تهدید زیستی 

در مقیاس زیستی و انسانی است. 

امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 



7سازمان پدافند غیرعامل کشور

ش
گزار

معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت: »رصد تهدیدات 
علیه زیرساخت های امنیت ملی کشور و مقاومت و مقابله 
هوش��مندانه با آن، نقطه موفقیت پدافند غیرعامل در 

جمهوری اسامی ایران است.«
ب��ه گ��زارش فرهن��گ نی��وز، به نق��ل از اداره ارتباطات و 
اطاع رسانی ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سیدمسعود 
جزایری، معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل 

نیروهای مسلح  اظهار داشت: 
وی افزود: »تعامل و هم افزایی بین حوزه های مسئول 
در عرصه دفاع عامل و دفاع غیرعامل و دس��تیابی به 
الگوهای بومی پیشرفته، مدرن و کارآمد در امور پدافندی، 
ارتقای توان بازدارندگی و عمق بخش��ی اقتدار ملی در 
عرصه های سخت و نرم برای رویارویی پیروزمندانه در 
برابر تهدیدها از جمله اقدامات موثری اس��ت که مورد 
اهتمام جدی نیروهای مس��لح و س��امانه های پدافندی 

غیرعامل است.«
معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت: »رصد تهدیدات 
علیه زیرساخت های امنیت ملی کشور و مقاومت و مقابله 
هوش��مندانه با آن، نقطه موفقیت پدافند غیرعامل در 

جمهوری اسامی ایران است.«
معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای 
مسلح با اشاره به اهمیت تعامل، هماهنگی و همکاری 
دس��تگاه ها و مراجع مس��ئول و موثر در حوزه پدافند 
غیرعامل گفت: »تش��کیل قرارگاه دفاع س��ایبری برای 
اجرای��ی ک��ردن سیاس��ت های نظ��ام در این زمینه یک 

فرصت و ظرفیت راهبردی را ایجاد خواهد کرد.«
جزایری، طراحی مدل های جدید و هوش��مند دفاعی 

در ساختار دفاعی کشور در چارچوب الزامات و مبانی 
علمی و متناسب با شرایط کشور و توجه به مختصات 
تهدیدات دش��من را خردمندانه ارزیابی و تاکید کرد: 
»وجود نخبگان و متخصصان بومی در جامعه علمی و 
دانشگاهی کشور پشتوانه بسیار غنی و تعیین کننده ای 
است که هم اکنون سازمان های متولی پدافند غیرعامل 
در این راستا نگاه خود را به آن معطوف کرده اند. انشاءا... 
مردم ایران در آینده نزدیک شاهد نتایج نقش آفرینی و 

مجاهدت آنان در این زمینه خواهند بود.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح با تقدیر از اقدامات و 
برنامه های سازمان پدافند غیرعامل کشور در راستای 
نهادینه س��ازی فرهنگ دفاع غیرعامل کش��ور و فعال 
کردن قرارگاه های چندگانه خاطرنش��ان کرد: »توس��عه 

امن و پایداری بومی به عنوان یک نیاز دائمی و حیاتی 
موضوعی است که باید حیطه آن همه پروژه های ملی 

را دربرگیرد.«
جزای��ری عملک��رد  پدافن��د غیرعام��ل را گامی مثبت و 
تاثیرگ��ذار در راس��تای تحق��ق منوی��ات و فرامین مقام 
معظم رهبری و فرمانده کل قوا در زمینه س��اماندهی 
و روزآمدسازی سامانه دفاع غیرعامل کشور دانست و 
گفت: »دش��منان ملت ایران به  خصوص آمریکا و رژیم 
صهیونیستی و حامیان پروژه تحریم و تهدید باید بدانند 
جمهوری اسامی به برکت الطاف الهی و پشتوانه مردمی 
خود و برخورداری از منابع انسانی قوی به ویژه جوانانی 
متعهد، خوداتکا، هوشمند، ورزیده و با انگیزه تهدید ها 
را ب��ه فرصت��ی ب��رای ارتق��ای بازدارندگی و پایداری ها و 
نیز ش��کوفایی، پیش��رفت و عبور افتخارآمیز از موانع 

و گردنه های صعب العبور تاریخی قرار داده است.«

برخورداری از ظرفیت های لشکری و کشوری

نقطه  قوت  پدافند غیر عامل  
مقابله هوشمندانه با تهدیدات

تعامل و هم افزایی بین حوزه های مسئول 
در عرصه دفاع عامل و دفاع غیرعامل و 
دستیابی به الگوهای بومی پیشرفته، مدرن 
و کارآمد در امور پدافندی، ارتقای توان 
بازدارندگی و عمق بخشی اقتدار ملی در 
عرصه های سخت و نرم برای رویارویی 
پیروزمندانه در برابر تهدیدها از جمله 
اقدامات موثری است که مورد اهتمام جدی 
نیروهای مسلح و سامانه های پدافندی 

غیرعامل است

شماره  دوم - خرداد 94
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6 مستند قانوني 
پدافند زیستي کشور

میکروبی و شیمیایی غیرمتع��ارف نظیر هس��ته ای، غیرعامل در برابر س��اح های تهی��ه ط��رح جام��ع پدافن��د ابالغی مقام معظم رهبری کل�ی پدافن�د غیرعام�ل 3.  بند 5 از سیاس�ت های 

1. رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبري در حوزه پدافند غیرعامل

من به مسأله پدافند غیرعامل خیلي اهمیت مي دهم هم براي کل کشور و هم براي 
شما وزارت دفاع)86/03/03(

پدافند غیرعامل مثل مصونیت سازی برای انسان است. از درون ما را مصون می کند. 

معنایش این اس��ت که حتی اگر دش��من تهاجمي هم بکند و زحمتي هم بکش��د 

و ض��رب و زوري ه��م بزن��د، اث��ري نخواه��د ک��رد. این پدافند غیرعامل نتیجه اش این 

است. ببینید چقدر مهم است که ما این حالت را در کل پیکره کشور و جامعه در 

دس��تگاه هاي مختلف به وجود بیاوریم. کاري بکنیم که همت ما فقط مصروف به 

این نباشد که دشمن را منصرف کنیم یا براي مقابله خودمان را آماده بکنیم، نه، 

کاري کنیم که مصونیت در خودمان به وجود بیاوریم و این با پدافند غیرعامل تحقق 

پیدا مي کند بنابراین این مسئله بسیار مهمي است که باید راه بیفتد.)91/08/07(

5. بند 2-2 از طرح جامع میکروبی کشور به شماره 372-3/207/338 مورخ 
 1378/04/23

»مسئولیت اصلی مقابله با شیوع طبیعي بیماری های میکروبی بر عهده نهادهای غیرنظامی 

ذی ربط کشور است. بر این اساس ضروری است تمام وزارتخانه های ذی ربط، به خصوص 

بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی کلیه امکانات الزم را برای تحقیق، تشخیص، درمان 

و مقابله با تمام بیماری های انسانی، حیوانی و گیاهی فراهم کنند. در صورتی که متعاقب 

بررسی ها و تحلیل اطاعات و آنالیز نمونه های دریافتی از مناطق، احتمال کاربرد ساح های 

میکروبی یا اقدامات تروریستی وجود داشته باشد، نهادهای نظامی کشور مدیریت بحران 

را برعه��ده می گیرن��د و ب��ا بهره ب��رداری از کلی��ه امکان��ات وزارتخانه ه��ا برای مقابله هر چه 

س��ریع تر با بیماری اقدام خواهند کرد. در این راس��تا ضروری اس��ت بخش نظامی خود را 

در جهت تحقیق، تشخیص، درمان و مقابله با عوامل میکروبی که به عنوان ساح به کار 

گرفته می شوند تجهیز، تقویت و در هنگام لزوم بسیج کنند.«

2. س�ند چش�م انداز بیست ساله 

جمهوري اسالمي ایران

ایران کش��وری اس��ت توس��عه یافته، با 

جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری 

در س��طح منطقه، با هویت اس��امی و 

انقابی، الهام بخش در جهان اسام و با 

تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل

6. بند)ج(ماده206برنامه پنج ساله پنجم 

مصوبه مجلس شورای اسالمي ایران

 »وزارت اطاعات موظف اس��ت با تش��کیل 

کمیسیون ویژه اي مرکب از دستگاه هاي اصلي 

ع مبارزه 
ذي ربط براي تهیه و اجراي طرح جام

با تروریسم زیستي و تعیین وظایف هر یک از 

گ با تروریسم 
ور مبارزه هماهن

دستگاه ها به منظ

زیستي به  صورت یک اصل نهادینه شده در 

شور تا پایان برنامه اقدام کند.« 
ک

 »برای تقویت پدافند عمومي کش��ور در برابر تهدیدات زیس��تی مورخ 1378/4/23« مصوب شوراي عالي امنیت ملي به شماره 372-3/207/338 4. بند 3 از آیین نامه اجرایی »طرح جامع میکروبی کشور 
موضوع بند )2-2( قسمت طرح جامع، در صورت احتمال کاربرد 
مس��ئولیت س��تاد کل نیروهاي مس��لح، مدیریت بحران را بر عهده س��اح هاي میکروبي و اقدامات تروریس��تي میکروبي، کمیته اي با 

سریع با شیوع بیماري اقدام خواهدکرد.«گرفته و با بهره برداري از کلیه امکانات وزارتخانه ها به منظور مقابله 
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شریح سند
ت

شماره  دوم - خرداد 94

? همانطور که می دانید در صفحات 17 تا 20 تشریح 
سند پدافند زیستی، بسیار روشن چرخه پدافند 
زیس�تی و س�ازمان های عمل کننده آن شناس�ایی 
و معرفی ش�ده اند. آیا فکر می کنید همین س�ند و 
قوانینی که از آن استخراج شده و خواهد شد، برای 

هماهنگی های بین بخشی کافی است؟
اگر بخواهم صریح و روشن پاسخ دهم، باید بگویم فقط 
روش��ن ش��دن جایگاه ها در س��ند و قوانین جاری و آینده 
کشور ضامن  هماهنگی بین بخشی نخواهد بود چراکه سند 
به پاس��خ بس��یار مهم چگونگی همکاری ها اش��اره ندارد و 
معموال هم س��ندها نمی توانند به جزئیاتی که چگونگی 
انجام وظایف الزم دارند، اشاره کنند. طبق سند به نظر 
می رسد نقش دستگاه ها، سازمان ها و حتی قوای سه گانه 
کشور معلوم شده است ولی اینکه چگونه می توان تبعیت و 
اجرایی کردن این سند را در مسیر کارها و وظایف فراوان 
و متعدد جاری که با آن دست به گریبان هستند، انتظار 

داشت، خیلی روشن نیست. 

?  در مسیر قانونی، یعنی انشای قانون به وسیله قوه 
مقننه، کارهای بسیار خوبی انجام شده است، اما آیا 
اجرای این قوانین تصویب شده در دستگاه هایی که 
متولی و مسئول اجرای اجزای سند پدافند زیستی 
کش�ور هس�تند، ارزیابی می شود؟ اصال این قوانین 
و اقدام ه�ا در عم�ل باع�ث هماهنگ�ی می�ان تمام 

دستگاه های مذکور شده اند؟
فرام��وش نکنی��م کلی��د موفقیت در اجرای س��ند پدافند 
زیستی کشور، هماهنگی های بین بخشی است. هماهنگی 
بین بخش��ی، فرآیند اتحاد نیروها، دانش و ابزارهای الزم 
برای درک و حل مشکات و مسائل پیچیده است اما این 
کار خارج از ظرفیت توان و مسئولیت یک بخش است. در 
سند پدافند زیستی کشور، شرکا و همکاران برای تشریح 

چرخه عملیاتی و معماری سازمانی قرارگاه پدافند 
زیستی به خوبی شناسایی شده اند.

? شناسایی همکاران و شرکا چه 
نقشی می تواند در ایجاد هماهنگی 

ایفا کند؟ چون به هر حال دستگاه ها وظایفی دارند 
و طبق قانون، هماهنگی با سند پدافند زیستی هم 

به آنها ابالغ می شود.
علت اینکه هماهنگی مورد نظر ایجاد نمی شود، در همین 
نحوه تلقی است. شناسایی درست همکار و شرکا مرحله ای 
حیاتی است زیرا مشخص کننده مشروعیت و درست بودن 
حرک��ت و توانای��ی در توس��عه دیدگاه ه��ای جدید، نظرها 
و رویکردهایی اس��ت که توافق را ش��کل می دهد. همین 
توافق  است که در عمل هماهنگی را بهتر می کند و فقط 
تشکیل دفاتر پدافند غیرعامل در سازمان ها و دستگاه ها 

کافی نیست. باید اقدام های عملی نیز انجام داد.

? با توجه به تنظیم و تصویب سند پدافند زیستی 
که منجر به تشکیل قرارگاه زیستی شده است، به 
نظرتان تا رس�یدن به نقطه مطلوب در هماهنگی 

بین بخشی چقدر فاصله داریم؟
اس��ناد ملی مثل س��ند پدافند زیس��تی و ش��یمیایی نقش 
روشنگر و اصاح کننده در طول انجام روند اجرایی شدن 
اهداف دارند؛ یعنی رسالت سازمان و به دنبال آن قرارگاه 
را برای دسترسی به افق چشم انداز و دستیابی به اهداف 
کان تعیین می کنند اما بررسی وضع موجود کشور در 
موضوع پدافند و دفاع از کشور در موضوعات نوپدید خیلی 
روشن نیست. مرزهای همکاری و وظیفه دستگاه ها روی 

هم همپوشانی دارند.

? ممکن اس�ت همپوش�انی هایی را که به نظرتان 
ممکن است در روند اجرای کار و رسیدن به اهداف 
قرارگاه پدافند زیستی مشکل ایجاد کند، بفرمایید؟

یکی از مهم ترین کارها برای شروع هر فعالیتی در سیستم 
جاری کشور ابتدا باید براساس ساختارهای موجود کشور 
برنامه ریزی کرد. برای مثال س��ازمان مدیریت بحران 
در کشور تاسیس شده و وظایفی که برای 
آن در نظر گرفته شده تقریبا با تمام 
وظایف��ی که ممکن اس��ت قرارگاه 
پدافند زیس��تی روزی درگیرآن 
شود مشترک است. نکته ای که 

مهم اس��ت و به نظرم باید برای آن فکری داش��ت تعیین 
خطوط فاصل در انجام وظایف است.

?  منظورتان چیست؟ شما از یک طرف از همکاری 
بین بخش�ی و اهمی�ت آن صحب�ت می کنی�د و حاال 

صحبت خطوط فاصل را می کنید؟
بله، دقیقا برای هماهنگی بین بخشی موفق روشن بودن 
خطوط فاصل بس��یار مهم اس��ت. مثا در متن قانون و 
سپس سازوکار و وظایفی که برای سازمان مدیریت بحران 
کشور نوشته شده است، تکیه بر مدیریت بحران پس از 
وقوع بحران است اما آنچه من از فعالیت پدافند غیرعامل 
فهمیده ام این اس��ت که بنا بر پیش��گیری و وقوع نیافتن 
بحران اس��ت؛ یعنی در این س��ازمان س��عی ش��ده یا بنا بر 
این است که تا آنجا که ممکن است مثا از ایجاد تهدید 

یا بحران یا جنگ زیستی جلوگیری شود. 

? چطور چنین چیزی امکان پذیر است؟ مثال بالیا 
و حوادث طبیعی در گام نخس�ت به نظر غیرقابل 
کنترل و پیشگیری به نظر می رسند، یا وقوع اپیدمی 
و همه گیری بس�یاری از بیماری ها به نظر غیرقابل 

پیشگیری هستند؟
بله، در بسیاری از مواقع چنین است، اما تجربه های جهانی 
و علم بشری پیامدهای بسیاری از این بایا را کاهش داده 
است. با استفاده از همین تجربه هاست که چرخه پدافند 
زیس��تی طراحی ش��ده اس��ت. این چرخه با اقداماتی برای 
تشخیص، امداد و نجات و تریاژ پزشکی، درمان، پیگیری عامل 
مهاجم، مدیریت بحران زیستی، معدوم سازی، پادتن سازی 
و آرامش بخشی در جامعه طراحی شده است؛ مثا راه های 
تش��خیص وضعیت موجود جامعه از نظر قرارگاه پدافند 
زیس��تی چیس��ت؟ یا االن در وضعیت س��فید، زرد یا قرمز 
هستیم و دالیل تقریبا مبتنی بر اسناد و مطالعات دقیق 
ب��رای اع��ام وض��ع موجود داریم؟ یعنی با وجود داش��تن 
س��ازمان مدیریت بحران یا وزارت بهداش��ت و درمان یا 
سازمان غذا و دارو، به نظر می رسد رصد و مونیتورینگ 
جامعه برای ایجاد روند ثابت و دائمی گزارش دهی از این 

نظر هماهنگی ندارد. 

هماهنگی بین بخشی نیازمند بازنگری و اراده ملی است

نقد سند
  زهرا صادقی 

 در حال حاضر، یکی از مهم ترین راه های مقابله با دشمن آمادگی است. با آمادگی می توانیم در برابر هر گونه سانحه ای 
مقاومت کنیم و خسارات وارده را به حداقل ممکن برسانیم. ایران در معرض تهدید های طبیعی و غیرطبیعی فراوانی 
قرار دارد. الزمه دفاع و پیشگیری از سانحه هم آمادگی است، شاید این همان است که به »پدافند غیر عامل« تعبیر 
می شود و همه ارگان های شکل دهنده کشور و حاکمیت را به هماهنگی و اقدام مشترک فرامی خواند. برای »نقد سند« 
خرداد ماه به س�ند پدافند زیس�تی از منظر هماهنگی های بین بخش�ی می پردازیم. به همین منظور با دکتر کتایون 
جهانگیری، دانشیار مرکز تحقیقات سنجش سالمت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی گفت وگو کرده ایم.

سندراهبردی 
ماهیت خوبی دارد ولی 

برای جایگزینی  و نهادینه 
سازی در دستگاه ها، سازمان ها 
و وزارت خانه ها نیازمند حمایت 

قانونی بیشتر و ارائه لوایح 
 تکمیلی از طرف 

دولت است
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  اشرف خالقی 

تشکیل سازمان پدافند غیر عامل بدین معناست که مفهوم تهدید و دفاع در کشور تغییر کرده است. اگر بتوانیم با توکل بر خدا 
متناس�ب با تهدیدات، تمهیدات دفاعی مناس�ب را طراحی، اجرا و از آنها بهره برداری کنیم، می توانیم امیدوار باش�یم که خداوند 
متعال نیز درهای بسته را بگشاید و راه هایی را برای انجام وظیفه نشانمان دهد. حفظ امنیت و دفاع از جان، مال و ناموس ملت 
در برابر خطرهای انسان ساخت )ManMade( و طبیعی نیز تغییرات زیادی داشته است.  درسند پدافند زیستی کشور برای دفاع 
از مرزهای بیولوژیک کش�ور طراحی و معماری خاصی دیده ش�ده اس�ت. در معماری س�ازمانی قرارگاه پدافندزیس�تی ذینفعان و 
سطح همکاری ها مشخص شده است. در این طراحی برای ایجاد بنای مستحکم دفاعی در مقابل تهدیدات زیستی از سازمان های 
مشارکتی نام برده شده است. این سازمان ها عبارتند از: 1. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش کشور، 2. جمعیت هالل احمر 
3. سازمان صدا و سیما، برای بررسی وضع همکاری های بین بخشی و ارزیابی خدمات جمعیت هالل احمر از منظر پدافند غیرعامل 
و پدافند زیس�تی نیازمند انجام پژوهش و بررس�ی نظرهای کارشناس�ان این عرصه هس�تیم. در پرونده این ش�ماره س�عی داریم با 

پیگیری نظر کارشناسان ارزنده و صاحب نظر در موضوع کاهش خطرپذیری در بالیا و سوانح، به دنبال پاسخ باشیم.

دکتر مهدی نجفی، معاون آموزش همگانی، عمومی و 
تخصصی جمعیت هال احمر کشور  و پزشک و متخصص 
سامت در بایا و فوریت ها، در صحبت های خود ضمن 
اشاره به اهداف و گستره وظایف و ماموریت های سازمان 
هال احمر افزود: »یکی از وظایف مهم ما که در اساسنامه 
جمعیت هال احمر نیز آمده، برنامه ریزی و اقدام برای 
آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومی 
در این زمینه و تربیت کادر امدادی و نیروی انس��انی 
م��ورد نی��از اس��ت. البته آم��وزش همگانی بدون کمک 
سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی قابل انجام نیست. 
او در پاس��خ به این س��وال که در ش��رایط عادی معموال 
مدیریت  بخش های مختلف با هم هماهنگ نیستند، آیا 
در هنگام وقوع حادثه هماهنگی و مدیریت واحد کمی 
دور از انتظار به نظر نمی رسد، گفت: »مدیریت بحران 
بر عهده س��ازمان مدیریت بحران اس��ت و فقط وظیفه 
بخش امداد و نجات بر عهده جمعیت هال احمر است. 

معموال پیشگیری از وقوع بحران که در 
حقیقت حلقه اول مدیریت بحران است 
نیز در حیطه وظایف سایر دستگاه ها و 
سازمان هاست.« نجفی درباره ارزیابی 
خود از این همکاری های بین بخش��ی 
توضیح داد: »براس��اس اعام سازمان 
مل��ل، ای��ران یک��ی از 10 کش��ور اول 
حادثه خی��ز در جهان اس��ت بنابراین 

آموزش های همگانی و مدیریت بحران 
در جامعه ما باید به صورت یک برنامه مشترک 

به وسیله سازمان ها، نهادهای مسئول و رسانه ها جدی 
گرفته شود در حالی که براساس نتایج پژوهش جامعی 
که انجام شد، میزان این آگاهی ها، آمادگی و اطاعات 
مردم در برابر انواع بایا، بحران های طبیعی و غیرطبیعی 
بس��یار ضعیف اس��ت و مردم جامعه ما هیچ ش��ناختی 
درباره چگونگی مواجه شدن با انواع بحران های احتمالی 

و نحوه محافظت از خود ندارند.«
نجفی با اشاره به اینکه بحران به مفهوم واقعه یا حادثه ای 
است که می تواند اثر منفی بر اموال و سامت انسان ها 
داشته باشد، به طوری که شدت واقعه در بحران به حدی 
اس��ت ک��ه می توان��د عملکرد طبیع��ی جامعه را مختل 
کن��د و حادث��ه روی داده فق��ط ب��ا کم��ک منابع خارج از 
محیط ه��ای واقع��ه قاب��ل جبران اس��ت، وجه تمایز یک 
واقعه معمولی با بحران را اینگونه شرح داد: »در وقایع 
معمولی منابع؛ یعنی نیروی انسانی و کمک های مادی 
محل وقوع رویداد، برای رفع نیاز کافی است اما در بحران 
برای اینکه وقایع را مدیریت کنیم، 
به منابع انس��انی مانند نیروهای 
امدادگ��ر، امکانات و تجهیزات 
مختلف کمک رس��انی خارج از 
محیط وقوع حادثه نیاز داریم.«

به گفته این کارشناس مدیریت 
بحران، متاسفانه یکی از دالیل 
درک پایین مردم جامعه ما از 
ضرورت آگاهی و اس��تقبال از 
آموزش ه��ای همگانی در برابر 

بایای طبیعی و اهمیت آن برای جامعه، این است که 
س��ازمان های مس��ئول و رسانه ها به خصوص رسانه ملی 
هی��چ توجه��ی ب��ه اهمی��ت این آموزش های همگانی به 
جامعه نش��ان نمی دهند. در واقع به دلیل اینکه رس��انه 
ملی سطح وسیعی از مردم جامعه را تحت پوشش قرار 
می دهد، اگر در این زمینه جدیت الزم به خرج دهد، 
هم س��طح فرهنگ عمومی در خصوص این آموزش ها 
افزایش می یابد و هم استقبال خوبی از آن خواهد شد.«

مع��اون آم��وزش همگان��ی، عمومی و تخصصی جمعیت 
هال احمر در پاس��خ به این س��وال که آیا با توجه به 
وضعیت خاص سیاس��ی و امنیتی کش��ور که مرتب از 
سوی قدرت های بیگانه به حمله تهدید می شویم، برای 
مقابله به تهدیدهای ساخته دست بشر اقدام هایی انجام 
داده اید، گفت: »از سال ها قبل در قالب آموزش های مقابله 
و امدادرسانی با حمات شیمیایی، میکروبی، پرتویی و 
هسته ای، بسته های آموزشی طراحی کرده ایم و آموزش 

داده ایم. البته برای توسعه و 
به روزرس��انی آموزش ها باید 
دس��تگاه های مس��ئول از ما 
تقاضا و برای اجرایی ش��دن 
همکاری کنند و این اقدام ها 
در ح��وزه پدافند غیرعامل 
نجف��ی،  دکت��ر  اس��ت.« 
اساس��ی ترین اقدام را برای 

بهبود وضع موجود هماهنگی 
بیشتر بین بخشی دانست و افزود: 

 3   وجه تمایز نقش سازمان پدافند غیرعامل در مدیریت تهدیدات و سازمان مدیریت بحران
 از منظر 3   کارشناس ارشد و متخصص مدیریت بحران:

خالء درک مشترک در میان سازمان ها

 مردم جامعه 
ما هیچ شناختی درباره 
چگونگی مواجه شدن 
با انواع بحران های 
احتمالی و نحوه 
محافظت از خود ندارند
-دکترنجفی

اقدامات برای 
مدیریت و  مقابله با 
حوادث غیرطبیعی و 
ساخته دست بشر باید 
از دفتر پدافند غیرعامل 
در شهرداری تهران 
پرسیده شود

-مهندس نادی

امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 
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پرونده

آیا می دانید؟

نیروی دریایی آمریکا 
مسئول امداد و نجات 

در زلزله هائیتی
کامف��ورت آمریکای��ی  بیمارس��تانی   ن��او 

 )USNS Comfort( چند روزی است که در نزدیکی 
س��احل بندر پورتوپرنس لنگر انداخته اس��ت 
و هلیکوپتره��ا بیم��اران نیازمن��د اقدام ه��ای 
تخصص��ی و خصوص��ا خدم��ات جراح��ی را 
به آن می رس��انند. با لنگر انداختن کش��تی 
بیمارس��تانی نی��روی دریای��ی آمریکا در بندر 
پورتوپرنس، ظرفیت درمان زخمی ها و بیماران 
نیازمند اقدامات جراحی افزایش یافته است. 
این بیمارستان غول پیکر شناور که 272 متر 
طول دارد، دارای 12 اتاق عمل و مجهز به هزار 
تخت برای درمان و بهبود اس��ت. این کش��تی 
بیمارس��تانی با 250 تختخواب و کادر کامل 
پزشکی و بهداشتی 550 نفره در کمتر از 72 
ساعت به حرکت درآمد. بیشترین تعداد کادر 
پزشکی از مرکز ملی نیروی دریایی در بتزدای 
مریلند و بیمارستان نیروی دریایی در پورتموت 
در ویرجینیا هستند. کشتی کامفورت دارای 
امکان مراقبت های محدود، ساده، متوسط و 
پیش��رفته و همچنین بخش بازپروری اس��ت. 
این کشتی بیمارستانی در آخرین پیام خود از 
طریق توئیتر، اطاع داد که ظرف 24 ساعت 
گذشته، 63 بیمار را بستری کرده، 59 عمل 
جراح��ی انج��ام داده و ی��ک ک��ودک را به دنیا 

آورده است.

»هماهنگی با همکاری و تمرین به دست خواهد آمد.«
مهندس محسن نادی، قائم مقام سازمان مدیریت بحران 
شهر تهران نیز با اشاره به اقدام های متعدد برای کاهش 
صدمه های ناش��ی از بایا و حوادث طبیعی در ش��هر 
تهران و تشکیل گروه های مردمی »دوام« یا داوطلبان 
واکن��ش اضط��راری مح��ات و 35 س��اعت آموزش این 
افراد برای مقابله با زلزله و بایای طبیعی و جلس��ات 
منظم هفتگی، ادامه داد: »این ستاد مسئولیتی در قبال 
حوادث غیرطبیعی یا ساخته دست بشر ندارد و وظیفه 
آن مقابله و مدیریت شهر در هنگام بروز حوادث طبیعی 
به خصوص زلزله است.« او در پاسخ به این سوال که اگر 
به طور مثال زائران کربا به عفونتی دچار شده باشند 
و در زمان بازگش��ت به وطن برای جابجایی از متروی 
تهران اس��تفاده کنند، این موضوع را چگونه می توانید 
تشخیص دهید و مدیریت کنید، گفت: »این از وظایف 
پدافند غیرعامل کش��ور اس��ت. در ش��هرداری تهران نیز 

دفت��ر پدافن��د غیرعامل وجود دارد و 
تدابیری برای مقابله با حوادثی از این 

قبیل اندیشیده شده است.« 
در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال ک��ه آی��ا 
هماهنگی ه��ای الزم ص��ورت گرفت��ه 
است، پاسخ روشنی ندادند و گفتند: 
» اقدامات برای مدیریت و  مقابله با 
حوادث غیرطبیعی و س��اخته دس��ت 

بش��ر باید از دفتر پدافند غیرعامل در 
شهرداری تهران پرسیده شود.«

در نهایت، با دکتر مهراب شریفی سده با توجه به سابقه 
حضور در گروه های امداد و نجات در کش��ورهایی مثل 
رواندا، سودان  و زلزله 2010  هائیتی را در کارنامه دارد به 
صحبت نشستیم. ایشان با استفاده از  تجارب مشترک گروه 
درمان اضطراري جمعیت هال احمر جمهوري اسامي 
ایران است که براساس واقعیت هاي ملموس میدان حادثه و 
ارزیابي هاي میداني به ما گفتند:  می توان از تجارب گذشته  
درس هایي را که از یک سانحه آموخت.  بیم از آنکه با 
وجود همه تاش ها و همتي که در راه ارتقای آمادگي ها 
مصروف شده، هنوز آمادگي مطلوب در گروه  هاي عملیاتي 
ما ایجاد نشده و این گروه  ها از کاستي هاي گوناگوني رنج 
می برند. وی در مورد لزوم هماهنگی بین بخشی جمعیت 
هال احم��ر ب��ا پدافن��د غیر عامل گفت: » این هماهنگی 
بسیار ضروری است« دکتر شریفی سده به فراز و نشیبی 
که امدارسانی در کشور در دوره های مختلف مدیریتی 
داشته ، اشاره کرد.  او از به کشتی بیمارستانی و همچنین 
قطار بیمارستانی که در هنگام حمله 
عراق به کش��ور از بین رفت  یاد 
کرد و افزود: » هنوز جایگزینی 
برایشان ساخته نشده« در ادامه 
تاکید کرد: »همکاری مش��ترک 
جمعیت هال احمر با س��ازمان 
پدافن��د غیرعام��ل برای ارتقای 
س��طح عملی��ات ام��داد نجات 
ب��رای س��ناریوهای احتمال��ی 

پیش رو ضروری است.«

  همکاری 
مشترک جمعیت 
هالل احمر با سازمان پدافند 
غیرعامل برای ارتقای 
سطح عملیات امداد نجات 
برای سناریوهای احتمالی 
پیش رو ضروری است
-دکترشریفی سده

شماره  دوم - خرداد 94
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   دکتر مهراب شریفی سده / مدرس موسسه آموزش عالی هال ایران 

جمعیت هالل احمر با ایفای نقشی کلیدی در مدیریت بحران کشور، عملیات فوریتی، گسترده و راهبردی امداد و نجات را عهده دار است. مدیریت 
بحران در بالیای طبیعی و انسان س�اخت دو حوزه اصلی کار س�ازمان مدیریت بحران اس�ت، اما هنگامی که خطرهایی به عمد جامعه و کش�وری را 
هدف قرار گرفته و ردپای دشمن در آن مشهود باشد، سازمان پدافند غیرعامل ایفاگر اصلی نقش است و کنترل، فرماندهی و هدایت عملیات را 
عهده دار خواهد ش�د. در هر دو حالت مردمی که مورد تهاجم مخاطرات طبیعی یا مخاطرات عمدی و برنامه ریزی ش�ده قرار گرفته اند، باید هرچه 
زودتر تحت حمایت قرار بگیرند و آسیب های وارده به آنان کاسته شود.  از این روی در بخش پاسخگویی، انجام عملیات امداد و نجات در شرایط 
هجوم دشمن کار ویژه جمعیت هالل احمر است که باید با به کارگیری همه توان خود آن را به انجام رساند. همچون بالیای طبیعی، تهاجم دشمن 
نیز می تواند پیامد های نامطلوبی چون مجروحیت، بی خانمانی، آوارگی، اپیدمی بیماری ها، مرگ و.... به دنبال داشته باشد. تخریب سازه ها ضرورت 
جستجو و نجات شهری را به وجود می آورد و هجوم آوارگان و بی خانمان ها به کار بستن تدابیری برای اسکان اضطراری آوارگان را جدی می کند 

و در مخاطرات شیمیایی، زیستی و هسته ای نیز مشکل مصدومان انبوه، تخلیه مردم و ایجاد جان پناه ها اولویت اصلی خواهد بود.  

ده
ون

پر

عملیات امداد و نجات به دو بخش کاما مجزا تقسیم 
می شود:

الف- عملیات جستجو و نجات 
ب- عملیات امداد 

امداد و نجات از حوزه های اصلی مورد توجه در پدافند 
غیرعامل است زیرا کاستن از آسیب ها و رنج مردم از 
اهداف اصلی سازمان پدافند غیرعامل محسوب می شود. 
از طرفی، آسیب دشمن اغلب شدیدتر و گسترده تر از 
آس��یبی اس��ت که بایای طبیعی و انس��ان ساخت وارد 
می کنند چون با هوش��مندی طراحی ش��ده و  زیرکی 
هرچه تمام تر به اجرا درمی آید، به همین دلیل اس��ت 

که مقابله با آن نیز پیچیده تر و تخصصی تر است.
به طورکلی، پدافند غیرعامل به مجموعه اقدام هایی 

گفته می ش��ود که مس��تلزم به کارگیري جنگ افزار 
نیست و با اجراي آن مي توان از وارد شدن خسارات 

مال��ي ب��ه تجهیزات، 
حیاتي  تاسیس��ات 

و حساس نظامي 
غیرنظام��ي  و 

تلف��ات  و 
ني  نس��ا ا

ي  گی��ر جلو
ک��رد ی��ا میزان 

ای��ن خس��ارات و 
تلف��ات را ب��ه حداقل 

داد  کاه��ش  ممک��ن 
بنابراین مدیریت مخاطرات در این حوزه نیز به 

حوزه مدیریت بحران شبیه خواهد بود.
اگر بر روال چرخه مطرح در مدیریت بحران بحث را با 
رویکر پدافندی در پیش گیریم، به صواب نزدیک تر است.

 Prevention 1. اقدامات پیشگیرانه
 Mitigation 2. اقدامات کاهش اثر

 Preparedness 3. آماده سازي و آمادگي
 Response 4.پاسخگویي و مقابله

 Recovery 5. بازسازي و عادي سازي
پیشگیری و کاهش اثر در پدافند غیرعامل جایگاهی واالتر 
از مدیریت بحران دارد، از این روی که  مخاطراتی که 
دشمن می آفریند و مشکاتی 
ک��ه ب��ه عمد بر ما تحمیل 
می کن��د، اگر در فرآیند 
پیش بینی، ارزیابی و 

تدبیر خطر درست شناسایی شود، اتخاذ تدابیری برای 
پیشگیری امکان پذیر و کاستن از آسیب پذیری جامعه 

کاما در دسترس خواهد بود.
جمعی��ت هال احم��ر در ای��ن بخ��ش عه��ده دار نقش 
بارزی نیست ولی با توجه به مسئولیت آن در آموزش 
همگانی، درآمیختن و ادغام آموزش های فراگیر مردم 
در خصوص پدافند غیرعامل و چگونگی مقابله عمومی 
با دش��من با آموزش های همگانی بایا می تواند مورد 
توجه سیاست گذاران و مدیران هر دو سازمان قرار گیرد.

آمادگ��ی، دومی��ن بخ��ش از اقدام ها در مدیریت بحران 
و پدافن��د غیرعامل 
فرآین��د  اس��ت. 
ب��ه  آمادگ��ی 
خود  خودی 

مقدمه ای بر فصل های مشترک در فعالیت های جمعیت هالل احمر و سازمان پدافند غیرعامل

تبیین نقش هالل احمر در پدافند زیستی 

امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 
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خلبان خبر ساز
  دکتر فاطمه خالقی 

در تقویم س��امت، 18 تا 24 اردیبهش��ت هفته 
هال احمر اس��ت. حتما مطلعید که در هفته های 
گذش��ته هواپیمای ایرباس مس��افری 310 شرکت 
هواپیمای��ی ماه��ان در اج��اره جمعیت هال احمر 
کش��ور و حام��ل غ��ذا و دارو ب��رای مردم جنگ زده 
کشور یمن بود اما متاسفانه خلبان بهزاد صداقت نیا 
با ممانعت جنگنده های سعودی مجبور به بازگشت 
به ایران شد. کاپیتان صداقت نیا در توضیح این خبر 
می گوی��د: »ای��ن پ��رواز، پرواز چارتر هال احمر بود 
که برای رس��اندن دارو و پزش��ک از ایران به س��مت 
فرودگاه یمن پرواز کرد. در آس��مان کش��ور یمن، 
جنگنده های عربستان با استفاده از فرکانس کشور 
یمن ما را تهدید می کردند که اجازه نشس��تن در 
فرودگاه صنعا را ندارید. من هم اعام کردم نیازی 
نداریم از شما اجازه بگیریم و مسیر را ادامه دادم 
و به فرودگاه صنعا اعام کردم که آماده نشس��تن 

در باند پرواز هستم. 
جنگنده های عربستانی بال به بال ما پرواز می کردند، 
به ط��وری ک��ه ب��ا خلبانان جنگنده س��ام علیک و 
خداحافظ��ی دس��تی کردم. ای��ن جنگنده ها اصرار 
داشتند دنبال آنها بروم ولی وقتی فهمیدند قصد 
ما برای نشس��تن در فرودگاه صنعا قطعی اس��ت و 
هیچ عاملی نمی تواند باعث توقف این پرواز شود، 

ب��رج مراقب��ت، بان��د ف��رودگاه و هواپیماهای پارک 
ش��ده در ف��رودگاه صنع��ا را بمب��اران کردند. وقتی 
جنگنده های س��عودی متوجه چرخش هواپیمای 
ما و آمادگی برای فرود در باند موازی ش��دند، آن 
بان��د را ه��م بمب��اران کردن��د.« فیلم این حادثه در 
پایگاه اینترنتی شبکه بین المللی پرس تی وی تا روز 
جمعه 11 اردیبهش��ت بیش از 2 میلیون و 200 

هزار بار دیده شد.

ما بچه های مظلوم
کشتی نجات سازمان هال احمر جمهوری اسامی 
ایران که حامل کمک های بشردوستانه ملت ایران به 
مردم مظلوم یمن است، 27 اردیبهشت وارد خلیج 
عدن ش��د. مس��افران کش��تی که شامل خبرنگاران، 
پزش��کان، مس��ئوالن و کارکنان کش��تی و گروهی 
از فعاالن ضدجنگ از کش��ورهای آمریکا، فرانس��ه 
و آلمان هس��تند، برای رس��یدن به بندر الحدیده 
مصمم هس��تند. در حال حاضر، یک فروند ناوچه 
نظامی عضو ائتاف بین المللی علیه دزدان دریایی 
در حال اسکورت کشتی نجات است. به همین بهانه، 
عکسی که در هفته های گذشته الهام بخش بسیاری 
 از مردم در گوش��ه و گنار دنیا بوده اس��ت را برای 
»عکس و مکث« این هفته انتخاب کرده ایم؛ عکسی 
ک��ه ی��ک ک��ودک مجروح یمنی را در حالی نش��ان 
می ده��د ک��ه زخ��م رژی��م آل س��عود را بر تن دارد 
ولی انگش��تانش را به نش��انه پیروزی رو به دوربین 

گرفته است. 

پرونده

گسترده، زمان بر و پیچیده است. کسب آمادگی برای 
مخاطرات )به خصوص مخاطرات با احتمال وقوع بیشتر( 
در دو مقوله آمادگی سازمان های مقابله گر )پاسخگو( 

و آمادگی مردم قابل تحقق و انجام است. 
مولف های اصلی آمادگی عبارتند از:

• برنامه ریزی 
• سازماندهی  

• آموزش و مهارت آموزی
• تجهیز تمرین )مانور(

• بهبود بخشی 
مخاطراتی که در حوزه پدافند غیر عامل مطرح می شوند، 
می توانند پیچیده تر و دارای پتانس��یل آس��یب بیش��تر و 
گسترده تری باشند. در شرایط فعلی سازمان های امدادی 
چ��ون هال احم��ر ب��رای مقابله ب��ا مخاطرات طبیعی و 
انسان ساخت از آمادگی بیشتری برخوردارند تا هجوم 
دشمن و مخاطرات زیستی، هسته ای، شمییایی و... بر 
این اساس باید طی موافقت نامه های دو جانبه فرآیند 
آمادگی را برای مقابله با شرایط ویژه در هنگام هجوم 
دشمن طی کنند. در غیر این صورت، امدادگران آموزش 
ندی��ده و کارناآزم��وده، خ��ود ب��ه اولین قربانیان صحنه 
تبدیل خواهند شد بنابراین بهتر است که طراحی های 
الزم برای آموزش های مشترک با هدف کسب آمادگی 
الزم برای حضور در صحنه های خاص بین 2 سازمان 

به انجام رسد.
همچنین با طراحی س��ناریو های محتمل الوقوع برنامه 
مانور و تمرین عملیات جستجو و نجات با موضوعیت 

پدافند غیر عامل انجام شود.
از این روی که صحنه هایی که دشمن طراحی می کند 
و مخاطرات��ی ک��ه از روی قص��د و عم��د ایجاد می ش��ود، 
مدیریت ویژه و عملیات های گسترده و پیچیده ای را طلب 
می کند و دانش، مهارت، ابزار و روش های پیشرفته تری 

را ضروری می کند.  
همچنین امدادگران و نجاتگران در چنین صحنه هایی 
نیازمند تجهیزات و وس��ایل حفاظت فردی هس��تند تا 
بتوانن��د از خ��ود محافظ��ت کنن��د. آنچه روش��ن 
است در شرایط کنونی به علت وجود نداشتن 
هماهنگی های گس��ترده و فراگیر در تمام 
سطوح رسیدن به چنین سطحی از آمادگی 

و کفایت دشوار به نظر می رسد.
در صورت��ی ک��ه حداق��ل بخش��ی از 
برنامه ه��ا و فعالیت ه��ای مدیری��ت 
بح��ران ب��ا فعالیت ه��ا س��ازمان پدافند 

غیرعامل تلفیق و ادغام شود.
پس از انجام مانورهای مش��ترک، ارزیابی و 
ارزشیابی کاستی ها و نواقص در برنامه بهبود 
می توان بر این کاستی ها فائق آمد. در نوشتار 
بعدی دیگر مراحل مدیریت بحران را پی 

خواهیم گرفت. 

تلنگر
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اقدام های قبل از انتشار مواد شیمیایی خطرناک
• ی��ک روک��ش پاس��تیکی، ن��وار لول��ه و قیچی به کیف 

نجات خود اضافه کنید.
• در خصوص مواد شیمیایی پرخطر اطراف خود، اطاعات 

به دست آورید و افراد خانواده را نیز مطلع کنید.

اقدام های حین انتشار مواد شیمیایی خطرناک
• برای کسب اطاعات بیشتر در مورد مسیرهای تخلیه، 
پناهگاه ه��ای موق��ت ی��ا روش  انج��ام آن، گوش به زنگ 

اخبار رادیو و تلویزیون باشید.
• تا زمانی که میزان آلودگی کم نشده از منطقه خطر 
دور بمانی��د. در ضم��ن یادت��ان باش��د ک��ه بعضی از مواد 

شیمیایی بو ندارند.

اگر از شما خواسته شده که محل را ترک کنید
• بافاصله این کار را انجام دهید.

• از مس��یرهای توصیه ش��ده حرکت کنید چون گذر از 
میانبرها امن نیست.

• آلودگ��ی موج��ود در خان��ه را با بس��تن تمام پنجره ها، 
هواکش ها و خاموش کردن فن ها به حداقل برسانید.

• ل��وازم و کی��ف نج��ات را ک��ه از قب��ل آماده کرده اید، با 
خود بردارید.

• کمک به افراد نیازمند از جمله بچه ها، سالخوردگان 
و افراد معلول را فراموش نکنید.

اگر در فضای بیرون گرفتار شده اید
• در فضایی خاف جهت باد و در بلندی قرار بگیرید. 
سعی کنید حداقل یک کیلومتر از منطقه آسیب دیده 
دور ش��وید و ب��ه دیگ��ران نی��ز کم��ک کنی��د تا خود را از 

مسیر و صحنه حادثه دور کنند.
• هرگز به مواد  و مایعات ریخته شده، بخار و مه موجود 
در هوا یا رسوب مواد شیمیایی دست نزنید یا از میان 
آنها عبور نکنید. گاز، دود و بخارهای را استنشاق نکنید. 
در حال��ی ک��ه مح��ل را ت��رک می کنی��د، دهان خود را با 

پارچه ای بپوشانید. 

• از مجروح��ان حادث��ه ت��ا زمان شناس��ایی مواد پرخطر 
دور بمانید.

اگر در وسیله نقلیه قرار دارید
خودرو را متوقف  کنید و در جستجوی سرپناه در یک 
ساختمان مناسب باشید. اگر ناچار به ماندن در خودرو 
هستید، پنجره ها و دریچه های خودرو را بسته نگهدارید 

و دستگاه تهویه و بخاری را ببندید.

اگر از شما خواسته شده در داخل منزل بمانید
• تمام درها و پنجره های بیرونی را قفل کنید. دستگاه 
تهویه، ش��ومینه و س��ایر درهای داخلی را در صورت 

امکان ببندید.
• دستگاه تهویه را خاموش کنید.

• به اتاق امنی که از قبل مهیا کرده اید، بروید. این اتاق 
باید از سطح زمین باالتر و کمترین روزنه را داشته باشد.

• روزنه ها و شکاف های زیر در و پنجره ها را با استفاده از 
حوله های مرطوب یا پوشش های پاستیکی و نوارهای 

درزگیر بپوشانید.
• همچنین درزهای پنجره ها، دستگاه های تهویه، فن های 
خروجی آش��پزخانه و فر خوراک پزی و خش��ک کن را با 
نوار و روکش های پاس��تیکی، کاغذهای مومی و ورق 

آلومینیوم بگیرید.
• از م��وادی مث��ل ن��وار لوله برای پوش��اندن س��وراخ ها، 

روزنه ها و شکاف های اتاق استفاده کنید.
• اگر گاز یا بخار به طریقی وارد اتاق شده است، سعی 
کنید با استفاده از یک حوله یا پارچه نفس کوتاه بکشید. 
از خوردن یا آش��امیدن هر نوع غذا یا آبی که احتمال 

آلودگی دارد، خودداری کنید.

اقدام های بعد از انتشار مواد شیمیایی خطرناک
• فقط در صورتی که مقامات اعام کردند که محل امن 

است، به منزل خود بازگردید.
• پنجره ها و دریچه ها را باز کنید و فن ها را برای تهویه 

روشن کنید.

• از مقامات و مسئوالن محلی خود درباره نحوه تمیزکردن 
زمین و اموال از آلودگی، کمک و راهنمایی بگیرید 
ی��ا بخواهی��د ک��ه از آب دور بمانی��د ی��ا کار دیگری 

انجام دهید.
• به محض مشاهده عائم و نشانه های غیرمعمول 
در بدن در پی درمان باشید. لباس ها و کفش هایی 

که در معرض آلودگی بوده اند، در محل محافظت 
شده و غیر قابل نفوذی قرار دهید و نگذارید با 

سایر مواد تماس پیدا کنند.
• به هر کسی که در ارتباط با شماست، 

هشدار بدهید که ممکن است در 
معرض مواد سمی قرار گرفته 

باشید.
• در صورت مشاهده هر 
ن��وع بخار یا س��ایر مواد 

خط��رزا، اورژانس منطقه 
و مح��ل زندگ��ی خ��ود را باخبر 

کنید. 

ان
س

ان

خطرهای ناشی از مواد شیمیایی خطرناک )اقدامات قبل، حین و بعد(

هنر زنده ماندن
مواد شیمیایی همه جا به چشم می خورند؛ در زندگی ما، در تصفیه آب آشامیدنی، محصوالت کشاورزی و امور خانه داری کاربردهای زیادی دارند 
اما اگر همین مواد به شکلی اصولی استفاده شوند و طی مراحل تولید، ذخیره سازی، حمل و نقل یا مصرف در محیط منتشر شوند، می توانند برای 
انس�ان و محیط زیس�ت خطرآفرین باش�ند. مواد خطرناک به ش�کل های مختلف می توانند باعث مرگ، بروز مصدومیت جدی و در درازمدت عوارض 
بر سالمت و همچنین آسیب به ساختمان ها، منازل و سایر اموال شوند. کارخانه های سازنده مواد شیمیایی از منابع خطرزا هستند. از سایر منابع 
خطر می توان به پمپ  بنزین ها، بیمارستان ها و محل های تخلیه و دفع مواد خطرزا اشاره کرد. مواد خطرزا به شکل مواد منفجره، مواد قابل اشتعال، 

سموم و نیز مواد رادیواکتیو وجود دارند که در نتیجه حادثه، حین حمل و نقل یا سانحه شیمیایی در کارخانه، در محیط، آزاد می شوند.

امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 
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روش های انتشار و سرایت مواد بیولوژیکی
• ذرات معلق در هوا )aerosol(: عوامل بیولوژیکی 
در هوا پخش شده و به شکل غبار رقیقی درمی آیند که 
تا کیلومترها حرکت می کنند. استنشاق این مواد باعث 

ایجاد بیماری در انسان و حیوان می شود.
• حشرات و حیوانات: برخی بیماری ها به وسیله حشرات 
و حیوانات مثل، کک، مگس، موش، پشه یا حیوانات اهلی 

منتشر می شوند.
• آب و غذای آلوده: برخی سموم و ارگانیسم های بیماری زا 
)پاتوژنیک( در ذخایر آب و غذا می مانند. بیشتر میکروب ها 
ممکن است به واسطه پختن غذا یا با جوشاندن آب از بین 
بروند. با جوشاندن آب به مدت یک دقیقه می توان بیشتر 
میکروب ها را از بین برد اما برای از بین رفتن برخی دیگر 

ممکن است به مدت زمان بیشتری نیاز باشد.
• انسان به انسان: انتشار برخی موارد عفونی و مسری از 
این طریق است. انسان همواره منبع مساعد عفونت برای 

انتقال برخی از بیماری هاست.

اقدامات قبل از انتشار عوامل بیولوژیک
• نصب یک فیلتر جاذب ذرات با کیفیت باال در ساختمان

• به دقت به هشدارهای مقامات و مسئوالن در مورد نحوه 
برخورد با عوامل بیولوژیک گوش کنید.

آمادگی قبل از بروز مشکل
• برای اطمینان بیشتر در تمام موارد و ایمن سازی الزم 
است با پزشک خود صحبت و تمام موارد را بررسی کنید. 
بچه ها و افراد بزرگسال در برابر عوامل بیولوژیکی بسیار 

آسیب پذیرند.
• یک فیلتر هوای مخصوص در مجرای دستگاه گرمازای 
خو نصب کنید. این فیلترها ذرات یا اندازه 0/3 تا 10 
میکرون را دفع می کنند و بیشتر عوامل بیولوژیکی را که 
ممکن است وارد خانه شوند، فیلتر می کند. اگر سیستم 
مرکزی گرمایشی و سرمایش ندارید،  یک فیلتر جاذب 

ذرات قابل حمل را می توان به کار برد.
• مدیران باید نوع و سطح تصفیه و پاکسازی و همچنین 
میزان حفاظت در برابر عوامل بیولوژیکی را در ساختمان های 
خود مشخص کنند و استانداردها و دستورالعمل های ایمنی 

سازمان های مسئول را دریافت کنند.

اقدامات حین انتشار عوامل بیولوژیک
• مقامات مسئول در امر بهداشت و درمان ممکن است 
نتوانند خیلی سریع اطاعات ضروری را برای انجام کارهای 
الزم در یک حمله بیولوژیکی فراهم آورند. تشخیص نوع 
بیماری و نحوه درمان آن و اینکه چه کسانی در خطر 
هستند، زمان بر است. برای کسب خبر و اطاعات اعم 

از نشانه  یا عائم بیماری، حوزه و محدوده خطر و توزیع 
دارو و واکسن گوش به زنگ اخبار رادیو و تلویزیون باشید 
و در صورت بیماری به دنبال مراقبت های پزشکی باشید.

• اولین گواه و شاهد یک حمله ممکن است زمانی باشد 
که متوجه عائم بیماری در زمان در معرض قرار گرفتن 
مشکوک باشید اما فکر نکنید که هر بیماری به واسطه یک 
عامل بیولوژیکی به وجود می آید. از دانش و آموخته های خود 
بهره بگیرید و پاسخ مناسب و درمان بهینه را به کار برید.

اگر مواد غیرمعمول مشاهده کردید
• سریع از محل دور شوید.

• خود را با آب و صابون، به خوبی بشویید.
• با مقامات تماس بگیرید.

• برای کسب تکلیف و راهنمایی گوش به زنگ رادیو و 
تلویزیون باشید.

• اگر عائم بیماری را مشاهده کردید، درصدد درمان برآیید.
• مراقب بسته ها و نامه های مشکوک باشید چراکه ممکن 
است حاوی مواد منفجره، شیمیایی یا بیولوژیک باشند. 

به خصوص در مورد محل کارتان محتاط باشید.

از فیلترهای جاذب ذرات استفاده کنید
• فیلترهای جاذب ذرات در حمایت بیولوژیک بسیار مناسب 
هستند. اگر در خانه دستگاه گرمایشی و سرمایشی مرکزی 
همراه با فیلتر جاذب ذرات دارید، در صورتی که روشن 
است سیستم را در حالت گردش داخلی قرار دهید، در 
غیر این صورت دستگاه را خاموش کنید. اگر یک فیلتر 
جاذب ذرات قابل حمل دارید آن را همراه خودتان به داخل 
اتاقی که به عنوان سرپناه است، ببرید و آن را روشن کنید.

• اگر در آپارتمان یا دفتر کار خود هستید که مجهز به یک 
سیستم گرمایش و سرمایش مرکزی است، دستگاه تصفیه و 
فیلتر سیستم قادر است تا حدود زیادی در برابر آلودگی های 
بیولوژیکی از شما محافظت کند. هر چند فیلترهای جاذب 

ذرات قادر به تصفیه عوامل شیمیایی نیستند. 

اقدامات بعد از انتشار عوامل بیولوژیکی
• نسبت به هر عامت یا نشانه بیماری مشکوک باشید.

•  فکر نکنید که هر بیماری به واسطه یک عامل بیولوژیکی 
به وجود می آید.

• لباس ها را از تن درآورید و همراه با لوازم شخصی داخل 
یک کیسه قرار دهید. در مورد استفاده و مصرف لوازم آلوده 

از راهنمایی های مسئوالن بهره گیرید.
• بدنتان را با آب و صابون بشویید.

• به دنبال درمان باشید، ممکن است از شما بخواهند از 
دیگران دور بمانید یا حتی برای مدتی قرنطینه شوید. 

منبع: متن آموزش همگانی CBRN سازمان امداد ونجات هالل احمر

انتشار عوامل بیولوژیک )اقدامات قبل، حین و بعد(

اگر از»خط قرمز« گذشتند...
عوام�ل بیولوژیک�ی، میکروارگانیس�م ها 
ی�ا س�مومی هس�تند ک�ه می توانند باعث 
کشته شدن یا ایجاد ناتوانی و مصدومیت در 
افراد، احشام یا حتی آسیبی در محصوالت 
کش�اورزی ش�وند. 3 گ�روه عم�ده عوامل 
بیولوژیکی به صورت تسلیحات ویروسی، 
باکتریایی یا سمی می توانند مورد استفاده 
قرار گیرند. رش�د و نگهداری بیش�تر 
عوام�ل بیولوژیکی بس�یار دش�وار 
اس�ت. بیش�تر آنها به واسطه قرار 
گرفتن در معرض نور خورش�ید 
یا سایر عوامل زیست محیطی 
به س�رعت تجزیه می ش�وند 
ح�ال آنک�ه برخ�ی دیگ�ر 
مانن�د میک�روب س�یاه زخم 
)آنتراکس( عمر طوالنی دارند. 
عوامل بیولوژیکی با پاشیدن 
و افشاندن در هوا، سرایت از 
)حیوانات آلوده( به انس�ان 
و نی�ز آب و غ�ذای 
آل�وده منتش�ر 

می شوند.
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 محسن طاهرمیرزایی 

نشس��ت خبری هفته س��امت با ش��عار »ایمنی غذا از 
مزرعه تا س��فره« با حضور رئیس س��ازمان غذا و دارو، 
معاون بهداشت وزیر بهداشت، رئیس سازمان دامپزشکی 
کش��ور، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه و رئیس انس��تیتو 
تحقیقات تغذیه وزارت بهداشت در حالی برگزار شد که 
رسول دیناروند در   همان ابتدای جلسه اعتراض خود را 
مبنی بر حضور نداشتن برخی دوستان و جای خالی آنان 
در جلس��ه اعام کرد. این جلس��ه، با یک اختاف نظر بر 
سر خمیرمرغ ادامه پیدا کرد؛ رئیس سازمان غذا و دارو 
آن  را غیرمجاز و رئیس سازمان دامپزشکی آن  را مجاز 
خواندند. رسول دیناروند با بیان اینکه درباره، خمیرمرغ 
با دامپزشکی جلسات متعددی داشتیم ولی متاسفانه به 
یک جمع بندی نهایی نرسیدیم، گفت: »از نظر ما کماکان 
استفاده از خمیرمرغ غیرمجاز است،  اما دامپزشکی آن  را 
سالم می داند.« وی با اشاره به اینکه استفاده از خمیرمرغ 
با روش کنونی برای تولید سوسیس و کالباس درست 
نیس��ت، گفت: »دامپزش��کی در این  مس��یر باید س��رعت 
عملکرد خود را افزایش دهد، اما فش��ار تولیدکنندگان 
را که منشأ اقتصادی دارد، نمی توان در این باره رد کرد.« 
رئیس سازمان دامپزشکی نیز با تایید دغدغه های وزارت 
بهداشت درباره خمیرمرغ از صحت مجوزهای ارائه شده 
برای این محصول به وسیله دامپزشکی خبر داد و گفت: 
»سعی می کنیم هرچه سریع تر به تفاهمی در این زمینه 
برس��یم.« مهدی خلج درخصوص اختاف نظر با وزارت 
بهداشت بر سر تولید خمیرمرغ، تصریح کرد: »اقدام های 
صورت گرفته در مسیر تولید این محصول کاما قانونی 
و علمی است و کارخانه هایی که این محصول را تولید 
می کنند، ضوابط بهداشتی را به دقت اعمال می کنند.« وی 
در ادامه ضمن اظهار خوشبینی درباره عقد یک تفاهم نامه 
با وزارت بهداشت درخصوص تولید این محصول اظهار 

کرد: »در این زمینه جلساتی نیز برگزار شده است.« 
در ادامه این نشس��ت خبری رس��ول دیناروند با بیان 
اینکه س��امت غذا یک مس��ئله فرابخش��ی اس��ت که به 
دس��تگاه های مختلف مرتبط اس��ت، گفت: »2 مبحث 
سامت محوری و ایمنی و سامت، از برنامه های اصلی 
امسال سازمان غذا و دارو هستند.« وی در تشریح محورهای 
س��ازمان غذا و دارو درخصوص ایمنی و س��امت غذا، 

اف��زود: »در مواردی که تولیدکنندگان 
و واردکنندگان نیازمند دریافت مجوز از 
سازمان به منظور ورود به بازار هستند، 
س��ازمان غذا و دارو معیارهایی فرا تر از 
اس��تانداردهای موجود در نظر گرفته  

اس��ت.« رئیس س��ازمان غذا و دارو از برنامه های جدی 
این سازمان به منظور کاهش میزان نمک، شکر، چربی و 
حذف اسیدچرب ترانس در مواد غذایی در سال جاری خبر 
داد و گفت: »البته این کار را در سال گذشته نیز انجام 
دادیم.« وی با بیان اینکه برچس��ب گذاری فراورده های 
غذایی نیز به عهده این سازمان است، اظهار کرد: »این 
ضابطه امس��ال اجرایی می ش��ود تا به مردم در انتخاب 
موادغذایی کمک کند. همچنین درج عامت راهنمای 
تغذیه را اجباری کردیم تا مردم محصوالتی را که نمک، 
شکر یا چربی کمتری دارند انتخاب کنند چراکه دریافتی 

جامعه ما در این مواد زیاد است.«
دیناروند با بیان اینکه به فراورده های غذایی که اصول 
سامت محوری را رعایت می کنند، نشان استاندارد داده 
می شود، تصریح کرد: »این شرکت ها می توانند این نشان 
را روی بسته بندی های خود درج کنند تا مردم بدانند که 
این کاال سامت محور است.« وی در تشریح دومین محور 
فعالیت های این سازمان گفت: »در راستای بحث ایمنی 
و سامت، بقایای سموم و آالینده هایی مثل نیترات ها و 
فلزات سنگین  نباید بیش از حد مجاز در فراورده های 
غذایی موجود باشد.« رئیس سازمان غذا و دارو همچنین 
به تجهیز آزمایشگاه کنترل وزارت بهداشت در سال جاری 
اش��اره کرد و گفت: »این برنامه با اعتباری 60 میلیون 
تومانی اجرا می شود، چراکه در گذشته به دلیل کمبود 
امکانات، در کنترل فراورده ها ضعیف بودیم.« وی با بیان 
اینک��ه پای��ش آالینده ه��ای 7 محصول غذایی پرمصرف 
انجام ش��د، از نام بردن این 7 محصول غذایی پرمصرف 
خ��ودداری و تصری��ح ک��رد: »به طور میانگین 8 درصد از 
هر محصول مطالعه شده دارای آالینده بیش از حد مجاز 
بود. البته گزارش جامع و دقیق پایش این محصوالت در 
نیمه اول اردیبهشت ماه امسال اعام می شود و می توان 

گفت درکل وضعیت بهتر از گذشته است.«
دیناروند در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی 
سامانه رهگیری دارو ها در سال جاری خبر داد و خاطرنشان 
کرد: »بازرسی ها و نظارت ها در زمینه قاچاق، نتیجه خوبی 
نداشته است بنابراین راه اندازی سامانه رهگیری کاالهای 
سامت محور مانند دارو ها درحال پیگیری است.« وی با 
بیان اینکه برخی دارو ها مجهز به سیستم ردیابی جدید 
شده اند، گفت: »در آینده ای نزدیک نرم افزار ویژه تلفن 
همراه در اختیار مردم قرار می گیرد تا سامت این گونه 
کاال ها را کنترل کند.« رئیس سازمان 
غ��ذا و دارو در ادام��ه ب��ه موضوع 
عرضه ش��یر فله ای اش��اره کرد و 
گفت: »وزارت بهداش��ت مخالف 
عرضه ش��یر فله ای اس��ت و آن  را 

به نفع سامت مردم نمی داند. البته ما اعتقادی به مبارزه 
با عرضه فراورده های سنتی نداریم و انتخاب  را به عهده 

مردم گذاش��ته ایم اما توصیه ما در مورد ش��یر 
این اس��ت که مردم از محصوالت پاس��توریزه 
استفاده کنند.« وی همچنین به تشکیل کمیته 

ایمنی زیس��تی اش��اره کرد و گفت: »س��ال 
گذشته با 2 مورد محصول بیولوژیک 

در کشور مواجه شدیم که پس 
از آزمایش مشخص شد این 

محصوالت از اماکن 
معتب��ر تهیه ش��ده 
است. البته مردم این 
را هم بدانند که همه 
این محصوالت لزوماً 

خطرناک نیستند.« وی در مورد 
واردات این گونه محصوالت به کشور 
گف��ت: »م��ا زمانی به محصولی اجازه 

ورود به کش��ور می دهیم 
که در چندکشور مجوز 
باش��د  گرفت��ه  ورود 
نش��ان  آزمایش ه��ا  و 
ده��د ک��ه محصوالت 

ندارن��د.  مش��کلی 
ضم��ن اینک��ه م��ا فع��ًا در 

کش��ور محص��ول تراریخت��ه تولی��د داخ��ل 
نداریم.« 

اختالف وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی در مورد خمیر مرغ

لیست نگرانی های  وزارت بهداشت

»در آینده ای 
نزدیک نرم افزار ویژه 
تلفن همراه در اختیار 
مردم قرار می گیرد تا 
سالمت این گونه کاال ها 
را کنترل کند.«
-دکتردیناروند

ذا
غ
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قانون دامپزشکی کشور تمام وظایف برای ایمنی غذا  از مزرعه تا سفره را در بر می گیرد اما...

700 هزار الشه دام و طیور آلوده ضبط شد
 رئیس س��ازمان دامپزش��کی کش��ور در نشست خبری 
هفته سامت که با شعار ایمنی غذا از مزرعه تا 
سفره برگزار شد، در توضیح فعالیت های این 
س��ازمان گفت: »مبارزه با بیماری های 
مرتب��ط انس��ان و دام از وظای��ف 
مه��م س��ازمان اس��ت، ب��ه 
طوری ک��ه مث��ًا بیماری 
»نش��انگان خاورمیانه« در 
زمان زیارت ها بس��یار مطرح 
می ش��ود. ما توانس��تیم در 
س��ال گذشته یکی از 
بزرگ ترین اقدام ها را 
برای پایش ش��تر ها 
و قرنطین��ه آنها برای 
نمونه برداری در اس��تان 
سیستان و بلوچستان انجام 
دهیم و در   نهایت 3 نمونه ویروس را 
ج��دا کردی��م.« مهدی خلج 
بهداشت فراورده های خام 
دام��ی را ب��رای جلوگیری 
از بیمارش��دن انسان ها 

موضوع مهمی دانس��ت و تصریح کرد: »الزمه رس��یدن 
به فراورده خام سالم نظارت  بر همه حلقه ها از مزرعه 
تا سفره است. قانون دامپزشکی به گونه ای تنظیم شده 
که تمام وظایف از مزرعه تا س��فره را دربرمی گیرد. ما 
حت��ی قص��د داری��م قوانین��ی که از س��ال 1378 به بعد 
برای صادرات محصوالت وضع شد، امسال در محصوالت 

داخلی اجرایی کنیم.« 
خلج به تب مالت در انس��ان که به بیماری هزارچهره 
معروف است اشاره کرد و افزود: »امروز دامپزشکی ایران 
مرجع بین المللی و صاحیت دار فراورده های صادراتی 
کشور است.« وی در مورد بازرسی های انجام شده در 
نوروز امس��ال گفت: »184 هزار و 510 مورد بازرس��ی 
انج��ام ش��ده ک��ه ط��ی آن 462 ه��زار و 987 محص��ول 

ضبط شده است.«
رئیس س��ازمان دامپزش��کی کش��ور در مورد محصوالت 
ارگانیک گفت: »ما مرغ ارگانیک در کشور نداریم، اما 
مرغ بدون آنتی بیوتیک وجود دارد.« وی با اش��اره به 
صادرات میگو براس��اس اس��تانداردهای الزم افزود: »ما 
بای��د تم��ام محص��والت را از مزرعه تا صادرات به صورت 
بهداش��تی رس��یدگی و مخاطرات بیوش��یمی آن را نیز 
بررسی می کردیم بنابراین در هفته سامت باحضور 2 
وزیر جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان از 2 سامانه 
برای یکپارچه سازی قرنطینه و همچنین سیستم ردیابی 
محص��والت رونمای��ی خواهیم ک��رد.« خلج با بیان اینکه 
بس��یاری از بیماری ها از خوراک دام نش��أت می گیرد، 
عن��وان ک��رد: »در س��ال 1999 در آمری��کا 76 میلیون 
نفر به دلیل یک مش��کل به مراکز بهداش��تی مراجعه 
کرده بودند. در   نهایت 325 
هزار نفر از آنان بستری 
شدند. در این بین 5 
ه��زار نفر نیز به دلیل 
یک عامل بیماری در 

خوراک مرغ و گوش��ت جان خود را از دس��ت دادند.« 
وی به وجود سیس��تم ردیابی فراورده های خام دامی 
نیز اشاره کرد و گفت: »روی هر محصول دامی کدی 
وجود دارد که مصرف کننده می تواند با ارس��ال آن از 
طری��ق تلف��ن هم��راه تم��ام چرخه تولید تا لحظه خرید 

محصول را مشاهده کند.«
خل��ج در پای��ان آمارهای��ی نیز از واحدهای پرورش دام، 
کشتارگاه ها، شناورهای صید، سردخانه ها، محل پرورش 
آبزی��ان و طی��ور صنعت��ی ارائ��ه و خاطرنش��ان کرد: »در 
س��ال گذش��ته 12 میلیون و 500 هزار گوس��فند، یک 
میلی��ون گاو، 32 ه��زار گاومی��ش و 740 میلی��ون طیور 
در کشتارگاه ها ذبح و از این تعداد 700 هزار الشه نیز 
ضبط شد. برهمین اساس بازرسی ها در ایام عیدنوروز 
نیز انجام گرفت و در  نهایت حدود 1900 پرونده تخلف 

به مراکز قضایی ارجاع شد.« 

امروز 
دامپزشکی کشور 
مرجع بین المللی و 
 صالحیت دار 
فرآورده های صادراتی 
کشور است
-دکترخلج

غذا
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ارتقاء آن
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برای تشریح چرخه عملیاتی الزم است برخی ویژگی های تهدیدات، بحران ها و جنگ های زیستی را یادآوری کرد. برخالف حمله با سالح هاي انفجاري 
متعارف و حتي س�الح هاي غیرمتعارفي مانند س�الح هاي ش�یمیایي و هس�ته اي که ابعاد خس�ارات و تلفات ناش�ی از آنها پس از مدتي قابل محاس�به 
هستند، در حمالت زیستي، وسعت خسارات غیرقابل پیش بیني است و هر روز که مي گذرد، الیه هاي جدیدي از فاجعه هویدا می شوند و ابعاد آن 
گسترش مي یابند. تاثیر حمله های زیستي پس از وقوع محدود باقي نمی مانند و در اندک زماني ممکن است به یک بحران زیستي تبدیل شوند. 

از این رو شناسایی پیامدهای وقوع حوادث زیستی بسیار مهم است.

چگونگی پیامدنوع پیامدردیف

آلودگی، آسیب، تغییر، نابودیزیست محیطی1

اختالل، آسیب، تغییر، بیماری، نابودیتأثیر بر موجودات زنده2

تضعیف، تغییر، اختالل، ارزیابیتجاری3

تضعیف، تغییر، اختالل، ارزیابیاقتصادی4

تضعیف، براندازی، ارعاب، تغییر، اختالل، ارزیابیسیاسی5

تضعیف، ارعاب، تغییر، اختالل، ارزیابینظامی6

تضعیف، براندازی، ارعاب، تغییر، اختالل، ارزیابیحاکمیتی7

ارعاب، تغییر، اختالل، ارزیابیاجتماعی8

تغییر، اختالل، ارزیابیفرهنگی9

تسلط مستقیم یا غیرمستقیم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حاکمیتیسلطه جویانه10

  با مفاهیم  اولیه پدافند زیستی آشنا شوید

واژه شناسی تهدیدات زیستی )2(

ند
 س

یح
شر

ت

پیامدهای وقوع حوادث زیستی 

• چرخه پدافند زیستي
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دستگاه مسئولحوزه عملكرد و تهدید

وزارت اطالعاتپایش تهدید و هدایت اطالعاتی

وزارت بهداشت، درمان حوزه انسان
و آموزش پزشکی

حوزه دام و طیور، آبزیان، نباتات و 
منابع طبیعي

وزارت جهاد کشاورزي

محیط حوزه محیط زیست حفاظت  سازمان 
زیست

وزارت نیروحوزه آب آشامیدنی

و حوزه تأمین غذا وزارت صنعت، معدن 
تجارت

)نیروي برقراري امنیت اجتماعي مسلح  نیروهاي 
انتظامي (

وزارت دفاع و پشتیبانی عمل کلی
نیروهای مسلح

نیروهای مسلحاحتیاط ملی

شریح سند
ت

معماري سازماني قرارگاه پدافند زیستي کشور

ذینفعان و سطح همکاري ها
1. اصل�ي: ای�ن س�ازمان ها دارای وظای�ف اصلی در 

پدافند زیستی هستند:
• سازمان پدافند غیرعامل کشور 

• وزارت کشور )شهرداري ها(
• وزارت اطاعات 

• وزارت امور خارجه 
• وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 

• سپاه، ارتش و نیروي انتظامي 

• وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
• وزارت جهاد کشاورزي)سازمان دامپزشکي، سازمان حفظ 

نباتات و ...( 
• وزارت صنعت، معدن و تجارت 

• وزارت نیرو)شرکت آب و فاضاب و ...( 
• وزارت اقتصاد و دارایی)گمرک و ...( 

• وزارت راه و شهرسازی)سازمان هواشناسی کشور/حمل 
و نقل و ...( 

• سازمان حفاظت از محیط زیست
• مرکز ذخایر ژنتیک

• مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 2. مشارکتي: این سازمان ها وظیفه مشارکت در 
پدافند زیستی دارند:

• وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش کشور 
• جمعیت هال احمر 
• سازمان صدا و سیما

3. حمایت�ي: ای�ن س�ازمان ها وظیف�ه دارن�د از 
راهبردهای پدافند زیستی حمایت کنند:

• قوه قضائیه 
• قوه مقننه

• وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش کشور 

دستگاه، سازمان یا نهاد ذي ربطمسئولمنشاءوضعیت

سفید 
)عادي(

بالیاي طبیعي وحوادث 
 غیرطبیعي

)غیرخصمانه(

تمام دستگاه ها در این شرایط 
مسئولیت مقابله باعوامل 
زیستی راخواهندداشت. 

وزارت کشور )هماهنگ کننده(

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-وزارت جهاد کشاورزي-وزارت نیرو-وزارت اطالعات- وزارت 
کشور-سازمان حفاظت محیط زیست نیروهاي مسلح وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح-ناجا

زرد 
)امنیتي(

اقدامات تروریسم 
زیستی

وزارت اطالعات با هماهنگي 
سایر دستگاه هاي اجرایي مربوط حسب مورد با هماهنگي قرارگاه پدافند زیستيقرارگاه پدافند زیستي

وزارت اطالعات-نیروهاي مسلح-وزارت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي-وزارت جهاد قرارگاه پدافند زیستیحوادث امنیتي زیستينارنجي
کشاورزي- وزارت نیرو- وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح– ناجا-سازمان حفاظت محیط زیست

دستگاه، سازمان یا نهاد ذي ربطمسئولمنشاءوضعیت

سفید 
)عادي(

بالیاي طبیعي وحوادث 
 غیرطبیعي

)غیرخصمانه(

تمام دستگاه ها در این شرایط 
مسئولیت مقابله باعوامل 
زیستی راخواهندداشت. 

وزارت کشور )هماهنگ کننده(

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-وزارت جهاد کشاورزي-وزارت نیرو-وزارت اطالعات- وزارت 
کشور-سازمان حفاظت محیط زیست - نیروهاي مسلح وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح-ناجا

زرد 
)امنیتي(

اقدامات تروریسم 
زیستی

وزارت اطالعات با هماهنگي 
سایر دستگاه هاي اجرایي مربوط حسب مورد با هماهنگي قرارگاه پدافند زیستيقرارگاه پدافند زیستي

وزارت اطالعات-نیروهاي مسلح-وزارت کشور- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي-وزارت جهاد قرارگاه پدافند زیستیحوادث امنیتي زیستينارنجي
کشاورزي- وزارت نیرو- وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح– ناجا-سازمان حفاظت محیط زیست

قرمز
)جنگ(

بالیاي طبیعي و حوادث 
غیرمترقبه و تهاجمات 

زیستی دشمن
نیروهاي مسلح- وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح- وزارت اطالعات- وزارت کشور- ناجا- وزارت قرارگاه پدافند زیستی

بهداشت،درمان و آموزش پزشکي- وزارت جهاد کشاورزي- وزارت نیرو- سازمان حفاظت محیط زیست

وضعیت ها و مسئولیت ها

•دستگاه های مسئول در حوزه پدافند زیستي

حوزه تهدیدات زیستي
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 دکتر رضا پاکزاد، اپیدمیولوژیست 

لیش��مانیوزها به مجموعه ای از بیماری ها گفته می ش��ود 
که به وس��یله انگل های تک یاخته ای از گونه لیش��مانیاها 
که بیش از 20 گونه مختلف است، ایجاد و با گزش پشه 
خاکی آلوده از جنس فلوبوتوموس ماده به انسان منتقل 
می شود. برخی انواع این بیماری که در شمار بیماری های 
مشترک بین انسان و حیوان است، در اغلب نقاط جهان 
وج��ود دارد و حداق��ل ب��ه 3 ن��وع بالین��ی ش��امل ضایعات 
پوس��تی )س��الک(، احشایی )کاالآزار( و مخاطی- پوستی 
دیده می ش��ود. س��الک یکی از قدیمی ترین بیماری های 
انگلی است که در ایران شناخته شده بوده است، به طوری 
ک��ه بوعل��ي س��ینا در کت��اب قانون خ��ود، از زخمي به نام 
خیرونیه یاد می کند که درمانش سخت بوده و مقاومت 
زیادی در برابر دارو ها نشان داده است و عائمی که برای 
این زخم گفته شده بود، تصور می شود زخم سالک بوده 
باشد. طبق آمار سازمان جهاني بهداشت، سالیانه حدود 
1/5 میلیون مورد جدید لیشمانیوز در جهان ثبت مي  شود 
 که یک میلیون مربوط به سالک است. در 5 سال گذشته 
1 میلیون مورد جدید بیماری سالک گزارش  شده است. در 

طول 30 سال اخیر حدود نیم میلیون مورد بیماری در ایران 
گزارش شده است. از آنجا که بیماری قبا درمان نداشت، 
برای جلوگیری از آن از روش لیشمانیزاس��یون اس��تفاده 
می ش��د. منطقه ش��رق مدیترانه سازمان جهانی بهداشت 
)که ایران نیز جزیی این منطقه است(، 57 درصد از کل 
بار جهانی بیماری را به خود اختصاص داده است. برآورد 
شده است حدود 500 هزار تا 1 میلیون مورد جدید در 
دنیا رخ دهد ولی فقط 19 درصد تا 37 درصد به مراکز 
بهداشتی گزارش می شود. در کل 90 درصد موارد سالک 
در کشورهای افغانستان، الجزایر، برزیل، ایران، پرو، عربستان 
سعودی و سوریه رخ می دهد. خود سالک به 2 گروه تقسیم 
می شود؛ سالک نوع شهری و سالک نوع روستایی. عامل 
بیماری در نوع شهری لیشمانیوز تروپیکا است و عامل نوع 
روستایی لیشمانیوز ماژور است. مخزن سالک شهری انسان 
اس��ت و س��گ هم اتفاقی مبتا می ش��ود اما مخزن س��الک 
روستایی معموال جوندگان صحرایی است و از مهم ترین 
آنها در ایران می توان رومبومیس اوپیموس نام برد. ناقل 
اصلی سالک پشه خاکی است که نوع شهری و روستایی 
آن با هم فرق دارد. مهم ترین و اصلی ترین راه انتقال بیماری 
سالک از طریق گزش پشه خاکی های ماده است. توزیع 

سنی و جنسی بیماری نیز این طوری است که در مناطق 
بومی، با شیوع باال، بیماری بیشتر در کودکان دیده می شود 
چون بزرگساالن اغلب مصونیت به علت ابتای قبلی دارند. 
در مناطق با ش��یوع کمتر، بیماری عاوه بر کودکان در 
نوجوانان هم زیادتر است و در مناطقی که بیماری به تازگی 
به صورت اپیدمی پیدا شده در تمام سنین دیده می شود. 
بیم��اری در ه��ر دو جن��س ب��ه یک صورت دیده می ش��ود 
ولی به علت شرایط مختلف اپیدمیولوژیک برخی مناطق 
ممکن است بیماری در مردان بیشتر از زنان دیده شود. 
هر چند که خود بیماری س��الک بعد دوره بیماری خود 
به خود بهبود می یابد ولی جوشگاه ناشی از زخم بیماری 
باعث ناراحتی فرد مبتا می شود. عوامل زیادی بر افزایش 
بیماری موثرند به طوری که کشاورزی غیراستاندارد، زندگی 
در مناطق نامطلوب و نخاله های ساختمانی محیط بسیار 
مساعدی را برای رشد موش ها و پشه های ناقل بیماری ایجاد 
می کند بنابراین کنترل این بیماری به همکاری بین بخشی 
چند ارگان از جمله وزارت بهداش��ت، ش��هرداری و مرکز 
دامپزش��کی کش��ور نیاز دارد. از دارو هایی که برای درمان 
بیماری استفاده می شود، می توان به ترکیب هایی 5ظرفیتی 

آنتیموان )گلوکانتیم وپنتوستام( نام برد.

به بهانه هشدار وزیر بهداشت درباره بیماری )مشترک انسان و حیوان( لیشمانیوز   یا   سالک

وضعیت سالک در ایران و جهان

درطول 31س��ال اخیر اصفهان، فارس، بوش��هر، ایالم و 
خوزستان بیشترین موارد بروز سالک را داشته اند.

توزیع متوسط بروز سالک )درصد هزارنفر در ایران در سال( 1387-1392
درطول 5 سال گذشته استان های فارس و ایالم بیشترین بروز بیماری را داشته اند

روند زمانی بیماری سالک در 31 سال اخیر 
درکل روند بروز سالک درکشور نسبت به دهه قبل کاهش پیدا کرده است. ان

س
ان

امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 
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بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یا CCHF یک 
بیماری مشترک بین انسان و حیوان است که ویروسی 
از خان��واده ارب��و ویروس ه��ا آن را ایج��اد می کند و معموال 
در حیوانات اهلی و وحشی عائم واضحی ندارد ولی در 
انسان ها باعث بیماری وخیمی می شود که ممکن است 
منجر به مرگ بیمار شود. این بیماری اولین بار در ناحیه 
غرب کریمه شوروی سابق در سال 1944 توصیف شد و در 
سال 1956 ویروسی از خون بیماری در کنگو جدا شد که 
اولین مورد ویروس کنگو نام گرفت. در سال 1969 بررسی 
کاس آنتی ژنی شباهت بین موارد کریمه ای و کنگویی را 
نشان داد، بنابراین نام ویروس تب خونریزی دهنده کریمه 
کنگو مورد قبول قرار گرفت.  این بیماری معموال توسط 
گزش کنه ناقل ویروس به انسان منتقل می شود به همین 
دلیل در روستا ها و جاهایی که ذبح حیوانات به صورت غیر 
بهداشتی انجام می شود فراوان دیده می شود. این بیماری 
همچنین در شرایط خاصی ممکن است باعث همه گیری 
داخل بیمارستان شود به طوری که بیمار طی مدتی که در 
بیمارستان بستری است به شدت برای دیگران آلوده کننده 
اس��ت به همین دلیل برای فرد مبتا به تب خونریزی 

دهنده کریمه  کنگو در بیمارستان جداسازی های شدیدی 
اعمال می کنند. از اولین کسانی که این بیماری را کامل 
توضیح داده اند می توان به جرجانی، حکیم و دانش��مند 
ایرانی اشاره کرد که در کتاب ذخیره خوارزمشاه که حدود 
س��ال 1110 میادی نوش��ته ش��ده ش��رح کاملی از عائم 
بیماری شامل خون در ادرار، خونریزی از مقعد، استفراغ 
خونی، خلط خونی، خونریزی در حفره شکم و خونریزی 
از لثه ها اشاره کرده و گفته است که احتماال توسط کنه 
به آنان منتقل می شود. این بیماری معموال در حیوانات 
فقط همراه با تب است ولی در صورت خون خواری کنه 
از حیوان��ات، کن��ه نی��ز ب��رای تمام عمر آلوده می ش��ود و 
عفونت در انسان پس از گزش کنه آلوده یا له کردن آن 
روی پوس��ت نیز ایجاد می ش��ود. خطر انتقال بیماری در 
انسان طی ذبح حیوان آلوده یا دوره کوتاهی پس از ذبح 
حی��وان آل��وده وج��ود دارد. بای��د توجه کرد تماس با خون 
و بافت بیماران به خصوص در مرحله خونریزی یا انجام 
هرگونه اعمالی که منجر به تماس انسان با خون، بزاق، 
ادرار و اس��تفراغ آنها ش��ود باعث انتقال بیماری می ش��ود. 
شروع بیماری ناگهانی است و همراه با تب، لرز، دردهای 

شدید عضانی، سردرد، تهوع و درد اپیگاستر و کمر است. 
مرحله خونریزی دهنده از روز سوم تا پنجم بیماری شروع 
می ش��ود و خود را با خونریزی های س��طحی، خونریزی 
بینی، خلط خونی، اس��تفراغ خونی، دفع خون در ادرار 
و مدفوع نشان می دهد. در بیمارانی که بهبود می یابند، 
دمای بدن ظرف روزهای دهم تا بیستم کاهش می یابد 
و خونریزی متوقف می شود. اگرچه دوران نقاهت می تواند 
تا 4 هفته یا بیشتر طول بکشد. مرگ به علت خونریزی 
ش��دید و ایس��ت قلبی از روز هفتم تا نهم پس از ش��روع 
بیماری رخ می دهد. میزان مرگ ومیر گزارش شده از تب 
خونری��زی دهن��ده کریم��ه  کنگو ت��ا 30 درصد در برخی 
مطالعات گزارش شده است. افرادی که بیشترین خطر را 
برای ابتا به بیماری دارند ش��امل دامداران، کش��اورزان، 
کارگران کش��تارگاه، دامپزش��کان و کارکنان بهداش��تی و 
درمانی است. شیوع فصلی بیماری به این ترتیب است که 
در فصول گرم سال یعنی از میانه بهار تا اواسط پاییز که 
بیشترین احتمال حضور کنه های ناقل در طبیعت وجود 
دارد، پرخطرترین زمان سال برای ابتا به تب خونریزی 

دهنده کریمه  کنگو است.

اپیدمیولوژي یک بیماری خونریزی دهنده در ایران و جهان

تب خونریزی دهنده کریمه  کنگو چیست؟

دام
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توصیه های مهم  برای پیشگیری از  ابتال به تب خونریزی دهنده کریمه کنگوردیف

 پرهیز جدی  از نگهداری دام، به خصوص گوسفند و بز در منازل، به دلیل آلودگی با ویروس و کنه های ناقل آن1

 اجتناب از کشتار دام در منازل، معابر و مکان های عمومی2

اقدام به سمپاشی مرتب دام ها و جایگاه نگهداری آنها در تمامی سال، به خصوص در فصل گرم3

درصورت سفر به مناطق روستایی باید از تماس بی مورد با جایگاه و خود دام ها اجتناب کرد. در صورت انجام این کار باید پوشش کامل را رعایت کرد.4

نگهداری گوشت تازه گرم، حداقل به مدت 12 ساعت در دمای 4 درجه برای طی شدن جمود نعشی و تولید اسید الکتیک و از بین رفتن ویروس در 5
صورت وجود. برای آالیش های خوراکی مثل جگر، قلوه ها و... این زمان باید 2 برابر شود

پوشیدن لباس کار کامل و یکسره و استفاده از کاله، ماسک، دستکش، چکمه و عینک محافظ برای کارگران کشتارگاه برای جلوگیری از گزش کنه ها و 6
ورود آنها به داخل لباس و همچنین برای جلوگیری از برخورد با ترشحات دام آلوده، ضروری است.

کار با دام زنده و الشه های کشتاری در حالی که زخم باز روی دست یا صورت و پا وجود دارد، احتمال ابتال را افزایش می دهد.7

پرهیز از عادت های پرخطر مثل استفاده نکردن از دستکش به دلیل کند شدن کار، عدم شستشو و ضدعفونی وسایل کشتار دام، تماس غیرضروری 8
با دام ها، خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محل نگهداری دام ها یا محل کشتار دام، بازی با کنه ها و له کردن آنها با دست، خوردن جگر خام و 

گوشت دام تازه کشتارشده از جمله مواردی هستند که ابتال به این بیماری را افزایش می دهند.

بیماری که سابقه برخورد با دام و عالئم تب و خونریزی به اشکال مختلف را دارد، باید مشکوک تلقی شود.9

در صورت مشکوک شدن به ابتال به بیماری، باید بیمار را هرچه سریع تر به مراکز درمانی واجد صالحیت رساند و مراقب تماس با ترشحات احتمالی بیمار بود.10

استان های پرخطر برای ابتال به تب کریمه کنگو
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21 اردیبهشت، روز تب کریمه کنگو
در تقویم س��امت، بیس��ت ویکم اردیبهش��ت به اتفاقی اش��اره دارد که در کنار 
مطرح کردن جنبه های اخاقی طب و روحیه ایثارگرانه گروه کثیری از پزشکان 
این کش��ور، نام یک بیماری را نیز به ش��کل پررنگی مطرح می کند؛ بیماری تب 
کریمه کنگ��و. موض��وع از 30 فروردی��ن م��اه 91 آغ��از ش��د؛ وقتی یکی از کارگران 
بخش »کله پاک کنی« در کشتارگاه مشهد حین فعالیت دست خود را می برد و 
پس از آن در مرکز خانه بهداشت کارگری دستش را پانسمان می کند. مدتی بعد 

به دنبال بدتر شدن حال عمومی این بیمار در تاریخ 13 اردیبهشت، 
او مجددا به بیمارس��تان امام رضا)ع( مراجعه می کند و اولین نفری 
که در این بیمارستان با بیمار تماس پیدا می کند، دانشجویی به نام 
»امیر کیخسروی« است که از بیمار شرح حال می گیرد و او را معاینه 
می کند. دو روز بعد، عائم بیماری تب کریمه کنگو همراه افت پاکت و تب در 
این دانش��جو ظاهر می ش��ود و او به دنبال این اتفاق در بیمارس��تان امام رضا)ع( 
بس��تری می ش��ود. اما از آنجا که این دانش��جو دارای بیماری زمینه ای »فاویس��م« 
بوده، به درمان های متداول جواب نمی دهد و متاس��فانه در 21 اردیبهش��ت ماه 

به دنبال ابتا به همین بیماری از دنیا می رود.
منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خبرگزاری مهر

خبر
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پس لرزه ه�ای ط�رح تح�ول نظام س�المت حاال به 
تولیدکنن�دگان محص�والت غذایی رس�یده و به 
شرکت های فعال در این حوزه انگیزه های زیادی 
ب�رای ت�الش در راس�تای ارتقای کیفیت داده اند. 
گویا عملکرد 36 شرکت تولیدکننده در مسیری 
ب�ود ک�ه لبخن�د رضای�ت را بر لبان وزیر نش�اند و 
باعث شد طی مراسمی که با عنوان اعطای نشان 
ایمن�ی و س�المت ب�ه محص�والت غذایی در تاالر 
ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
برگزار شد، از این تولیدکنندگان این محصوالت 
تقدیر شود. در این مراسم، وزیر بهداشت، استاندار 
تهران، رئیس سازمان استاندارد، رئیس سازمان 
دامپزش�کی، رئیس س�ازمان غذا و دارو و جمعی 
از نمایندگان و مسئوالن کشور حضور داشتند و 
طی آن نش�ان ایمنی و س�المت به واحدهایی که 
محص�والت غذای�ی آنه�ا از حداقل ها عبور کرده 
و به حداکثرهای اس�تاندارد رس�یده اس�ت، اعطا 
ش�د. با احتس�اب این 36 محصول غذایی، تعداد 
محصوالتی که طی 11 دوره گذشته نشان ایمنی 
و سالمت گرفته  اند، به 145 رسید. این محصوالت 
ش�امل 18 محصول لبنی، 9 محصول زعفران، 3 
محص�ول ماکارون�ی، 3 محصول آبمیوه ارگانیک، 
2 محصول آب  گوجه بدون نمک و یک محصول 

عسل می شوند. 

لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه های نظارتی
بعد از اهدای لوح به 3 شرکت بر تر، وزیر بهداشت ضمن 
تاکید بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه های نظارتی 
خاطرنش��ان کرد: »مردم نباید قربانی ناهماهنگی های 
میان س��ازمان غذا و دارو و اس��تاندارد ش��وند. برخی 
رفتارهای ما باعث ایجاد سردرگمی مردم می شود که 
برای من به عنوان یک شهروند بسیار آزاردهنده است.« 
وی ادامه داد: »مثا اینکه وزارت بهداش��ت اعام کند 
خمیرمرغ برای سامت مضر است و بافاصله سازمان 
دامپزشکی بگوید این محصول مفید است، باعث ایجاد 
خدش��ه در نظارت ها می ش��ود.« هاش��می با بیان اینکه 
فعالیت فقط70 نفر ناظر در سازمان غذا و دارو بسیار 
ناراحت کننده اس��ت، تصریح کرد: »خیلی بد اس��ت که 
تع��داد ناظ��ران م��ا از تع��داد ناظران در 40 س��ال پیش 
کمتر باش��د. اگرچه س��امت مردم بس��یار مهم اس��ت، 
اما با کسانی که با ارائه آمار و ارقام نادرست، موجبات 
نگرانی مردم را فراهم کنند، برخورد قاطع می کنیم.«

وزیر بهداشت از نحوه تامین بودجه دستگاه های نظارتی 
مانند سازمان غذا و دارو، استاندارد و دامپزشکی انتقاد 
کرد و گفت: »این درست نیست که هزینه نظارت این 
دستگاه ها را تولید کنندگان تامین کنند چراکه در این 
صورت نظارت دقیق نخواهد بود.« وی افزود: »سازمان 
دامپزش��کی به دنبال آن اس��ت که س��هم نظارت های 
بهداش��تی خ��ود را از بودج��ه وزارت بهداش��ت تامی��ن 
کن��د. هرچن��د ای��ن درخواس��ت به جاس��ت اما مجلس 
و دولت باید نگاه دیگری به این مس��ئله داش��ته باش��ند 
چراکه اگر این مسیر به گونه ای صحیح طراحی نشود، 
گرفتاری های زیادی ایجاد و عرصه برای شایعه پردازی 
باز می شود و ظرف یک روز با این شایعات می توان شهر 
را به هم ریخت و برای ناکارآمد نشان دادن دولت و نظام 
از این مسئله سوءاستفاده کرد.« وی در بخش دیگری 
از س��خنان خود با اش��اره به اینکه بهداش��ت موضوعی 
اس��ت که در زندگی فردی و جمعی کمتر مورد توجه 
قرار می گیرد، گفت: »سن امید به زندگی در ایران 72 
سال است، اما ما 62 سال عمر مفید داریم و 10 سال 

آخر را با بیماری و ناتوانی سپری می کنیم.«
وزیر بهداشت با بیان اینکه ساالنه در حدود 20 هزار 
نفر در کشور جان خود را به دلیل تصادفات جاده ای از 
دست می دهند، افزود: »البته درطول 10 سال گذشته 
از تعداد مرگ ایرانیان در تصادفات جاده ای حدود 10 
هزار نفر کمتر شده است؛ اگرچه افزایش نرخ جریمه ها 
در این مسئله نقش داشته، اما دلیل اصلی، تغییر باور 
مردم در این زمینه بوده است.« هاشمی با خطاب قرار 
دادن رئیس س��ازمان اس��تاندارد کش��ور و پرسیدن این 

س��وال از وی که آیا کیس��ه هوا در پراید 
نصب می شود؟ گفت: »اگر در این 

مدت صنعت ما پسرفت نکرده 
باشد، پیشرفت نیز نکرده 

اس��ت.« وی اف��زود: 
»حتم��ا اگر مالیات 
ب��ر خرده فروش��ی 
س��یگار را به اندازه 
ترکی��ه  کش��ور 
افزای��ش دهی��م، 
مص��رف ما کاهش 

می یابد. این موضوع 
تاثیرگ��ذار اس��ت ام��ا 

راهگش��ا نیست و مردم 
باید به این باور برسند که 

سیگار نکشند. نسل های 
جوان ما هنوز به این باور 

نرسیده اند که مصرف دخانیات برای سامت مضر است، 
البته شاید شیوه های فرهنگ سازی ما نیز شیوه درستی 

نبوده است.«
نظارت مستمر بر تولید محصوالت کشاورزی وجود ندارد

در ادامه مراس��م دبیر انجمن صنایع غذایی گفت: »با 
وج��ود آنکه ش��رایط نگه��داری محصوالت غذایی روی 
آنها درج شده است، اما هنگام عرضه محصوالت، این 
شرایط رعایت نمی شود. مثا جای آب معدنی و نان های 
بسته بندی شده جلوی سوپرمارکت ها و در معرض نور 
آفتاب نیست.« مهندس زرگران با بیان اینکه   همان گونه 
که صنایع غذایی از لحاظ ایمنی غذا مورد نظارت قرار 
می گیرند، بخش های دیگر نیز باید به   همان اندازه پایش 
شوند اما هم اکنون این اتفاق نمی افتد، خاطرنشان کرد: 
»مثا نظارت مس��تمر در تولید محصوالت کش��اورزی 
به عنوان حلقه اول ایمنی غذا وجود ندارد و گزارش هایی 
در زمینه مخاطرات این بخش وجود دارد که منتش��ر 
نمی شود.« وی با اشاره به اینکه بازرسان سازمان غذا 
و دارو و استاندارد بر واحدهای تولید محصوالت غذایی 
نظارت دارند، تصریح کرد: »خاءهای موجود در زمینه 
نظارت  بر عرضه مواد غذایی باید پیگیری شوند.« دبیر 
انجمن صنایع غذایی با گایه از اینکه اغلب ش��ایعات 
در شبکه های اجتماعی مربوط به صنایع غذایی است، 
گفت: »امروزه همه به دنبال دالیل گسترش بیماری های 
دیابت، فشارخون و سرطان هستند و آن را به محصوالت 
غذای��ی ارتب��اط می دهن��د، در حالی که بخش عمده این 

مشکات مربوط به شیوه زندگی مردم است.« 

در مراسم اعطای نشان ایمنی و سالمت به 36 محصول غذایی عنوان شد

مردم نباید قربانی ناهماهنگی های ما شوند

امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 
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غذا

در گفتگو با اعضای کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد

امنیت غذا در گرو همکاری بین بخشی
 سمیه متقی  

»همکاری ه�ای بی�ن بخش�ی« در راس�تای تحقق 
اهداف حوزه سالمت، ضرورتی است که مسئوالن 
و صاحبنظران بارها و بارها بر آن تأکید کرده اند، به 
گونه ای که همسویی با سیاست های کلی سالمت را 
بدون ایجاد این همکاری ها غیرممکن می دانند. با 
توجه به اهمیت این موضوع، یکی از روزهای هفته 
سالمت را »سیاست های کلی سالمت و همکاری های 

بین بخشی« نام گذاری کردند. 

البته در طی ماه ها و سال های گذشته با وجود این تاکیدات، 
همیشه انتقاد از ضعف این همکاری ها وجود داشت و اخبار 
رسانه ها هم موید این ناهماهنگی ها بود، چنانچه اگر به یاد 
داشته باشید، چندی پیش وزارت بهداشت موضوع آلودگی 
میوه ها به سموم کشاورزی را مطرح کرد و سرانجام مشخص 
نش��د برای رفع این آلودگی برنامه ریزی انجام گرفت یا 
ادعای وزارت جهاد درباره سالم بودن میوه ها پذیرفته شد.

نهادها به جای موازی کاری باید مکمل هم باشند
در شش��مین روز هفته س��امت، سراغ اعضای کمیسیون 
بهداشت مجلس رفتیم و از ارزیابی آنها از شرایط فعلی 
همکاری بین بخشی و آنچه باید به آن برسیم، پرسیدیم. 
عبدالرحمن رستمیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس 
گفت: »در ش��رایط کنونی، به نظر می آید همکاری های 
بین بخشی خوب نیست. البته منظور این است در برخی 

موارد عملکرد خوب و در بیشتر موارد بد بوده است.«
وی در ادامه افزود: »امسال بر اساس شعار سازمان جهانی 
بهداشت، سال ایمنی غذا نام گذاری شده است. برای تحقق 
این ش��عار همکاری بین بخش��ی بس��یار الزم است. در این 
زمینه انتظار می رود آموزش و پرورش برای آموزش الزم 
در این زمینه همکاری کند، صدا و سیما توانمندسازی و 
فرهنگ س��ازی انجام دهد، نقش وزارت بهداش��ت، وزارت 
جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو و استاندارد نیز مشخص 
اس��ت اما همکاری آنها تاکنون نتیجه مناس��بی نداش��ته 
است.« رستمیان با تأکید بر اینکه در اداره های دولتی به 
جای همکاری، خودمحوری جایگزین شده است، افزود: 
»بارها شاهد آن بودیم که دو مرکز که در یک ساختمان 
اداری، هریک به دنبال اتاق همایش و س��الن کنفرانس 
اختصاصی برای خود هستند و به همین آسانی با نداشتن 

همکاری هزینه ها صرف می شود.«
نایب رئیس کمیس��یون بهداش��ت مجلس با بیان اینکه 
موازی کاری ها باعث فاصله گرفتن از اهداف اصلی این حوزه 
می شود، گفت: » تنظیم فعالیت ها و برنامه ریزی نهادها 

باید با مکمل هم باشد نه موازی هم.« رستمیان با تأکید 
بر تقویت همکاری بین بخش��ی گفت: »این همکاری ها 
در 3 بعد تاثیرگذاری محسوس دارد؛ اول در استفاده از 
منابع، دوم انجام نش��دن موازی کاری و حرکت به س��وی 
فعالیت های مکمل و س��وم گام برداش��تن در طرح های 
کان. در چنین شرایطی می توان شاهد عملکرد مناسب 
باشیم.« وی همچنین تصریح کرد: »اگر این همکاری وجود 
نداشته باشد، هزینه بیشتری صرف و از بیت المال بیشتر 
برداشت می شود. سیستم دولتی بزرگ تر می شود و پرسنل 
بیشتر می شود و به فضای فیزیکی بیشتر نیاز خواهد بود. 
به عبارتی به جای اینکه اداره ها مسئول پرورش و ایجاد 
مش��ارکت میان بخش ها ش��وند، با تصمیم های گوناگون 
باعث بزرگ ش��دن و صرف هزینه بیش��تر از بیت المال 
می ش��وند.« رس��تمیان در پایان تأکید کرد: »با افزایش 
همکاری بین بخشی می توان امیدوار بود که در راستای 
اهداف این حوزه سامت برداشته ایم و تحقق این اهداف 

ممکن تر می شود.«

تقصیر را به گردن هم نیندازیم
علی کائیدی، عضو کمیس��یون بهداش��ت با تأکید بر نیاز 
حوزه سامت به این همکاری ها، گفت: »برای دستیابی 
به سامت در جامعه، یکی از مولفه های مهم توجه به غذا 
و نوع تغذیه اس��ت و ش��اید یکی از مواردی که همکاری 
بین بخش��ی اهمیت بس��یاری پیدا می کند، درباره همین 
موضوع است.« وی در ادامه افزود: »در روزهای اخیر بحث 

واردات گوشت بوفالو خبرساز شده است، این موضوع هم 
در بعد نظارتی و هم بهداشتی به همکاری بین بخشی نیاز 
دارد. البته مشکل اساسی ما در این زمینه بیشتر آن است 
که در صورت بروز اتفاق همه خود را کنار می کش��ند و 
تقصیر را به گردن بخش های دیگر می اندازند.« کائیدی 
در ادام��ه اف��زود: »بای��د ای��ن همکاری ها را در اولویت قرار 
دهیم به گونه ای که خود را در برابر خدا و مردم ببینیم 
تا آنچه باید به درس��تی انجام گیرد، به وقوع بپیوندد.« 
این عضو کمیس��یون بهداش��ت مجلس در ادامه تصریح 
کرد: »در حال حاضر همکاری در این زمینه وجود دارد، 
اما باید بهبود یابد و این موضوع محقق نمی شود مگر با 
قدرت نظارتی مناسب.« وی با بیان اینکه اجرای صحیح 
قوانین ش��رایط را در این زمینه بهتر می کند گفت: »در 
حال حاضر قوانین ما با بیان دقیق وظایف از شرایط خوبی 
برخوردار اس��ت و اگر درس��ت اجرا ش��ود، قطعاً مش��کات 
به مراتب کمتر می ش��ود.« کائیدی افزود: »س��ازمان غذا 
و دارو، استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی باید  همکاری 
الزم را در مشخص شدن میزان کود و سم مصرفی برای 
صیفی جات و باغ ها و اعام میزان آلودگی داشته باشند 
و طبق قانون از آسیب رسانی آن بکاهند.« وی گفت: »اگر 
طبق قانون عمل کنیم و رویکرد سازمان ها از سرخود بازکنی 
نباشد، نظارت ها هم درست انجام گیرد، قطعاً به همکاری 
بین بخش��ی مناس��ب دس��ت می یابیم و در راستای اجرای 
سیاست های کلی سامت می توانیم گام درست برداریم.«

نبود برنامه مدون، عامل ناکارآمدی
ش��ها میرگلوبیات، دیگر عضو کمیس��یون بهداش��ت، 
نب��ود برنام��ه مدون برای همکاری های بین وزارتخانه ای و 
بین بخشی را مشکل اساسی حوزه سامت در این زمینه 
می داند. وی در این زمینه گفت: »وقتی قرار است فعالیتی 
بین  بخشی و بین وزارتخانه ای  انجام  شود، هرکدام کار را 
به گردن دیگری می اندازند بنابراین پس از گذشت چند 
سال شاهد بی نتیجه ماندن پروژه ها و برنامه ها هستیم.«

در اینکه همکاری های بین بخشی در حوزه سامت طی 
س��الیان گذش��ته کارآمدی الزم را نداش��ته، شکی وجود 
ندارد و این اظهارات نیز موید همین تصور است. البته 
چنانچه شاهد هستیم ضرورت این مسئله بر هیچ کس 
پوش��یده نیس��ت و اعضای کمیس��یون بهداشت مجلس 
نی��ز هم ص��دا ب��ا وزارت بهداش��ت ب��ر این موضوع تأکید 
داشته اند.حال که این نمایندگان به مسئله امنیت غذایی 
به عنوان موضوعی نیازمند توجه و همکاری بین بخشی 
اشاره کرده اند، امیدواریم در راستای تحقق آن، همکاری 
الزم انجام گیرد و این بار هیچ کس از زیر بار مسئولیت 

شانه خالی نکند. 
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بعد از این اس��تخر، آب باید وارد اس��تخرهای 
ماه��ی ش��ود و در آن ماه��ی  پ��رورش دهن��د. در 
خیلی از روستاهایی که امکان تولید موادغذایی 
وجود ندارد، مثل روس��تای اس��امیه یزد، این 
کار انجام ش��ده اس��ت و حتی از یزد برای خرید 
ماهی به آنجا می آیند. در دشت گرم قم هم که 
ماه��ی خاوی��اری پرورش می دهند که س��ودآور 
است. در فصل زمستان هم از آب همان استخر 
برای پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان و بعد 
ماهی کپور استفاده می شود. این آب بعد حتی 
در مناطق��ی ک��ه یخبن��دان ندارد، برای پرورش 

جلبک سبز به کار می رود. 
این خزه و جلبک ها را که 75 درصد ازت دارد، 
به عنوان علوفه به دام می دهند. این مقدار ازت، 
چن��د براب��ر ازت ج��و اس��ت و دامدار می تواند به 
جای 3 کیلو و نیم جو، یک کیلوگرم جلبک به 
دامش بدهد. پس اول، آب بهداش��تی- ورزش��ی 
بعد آب شیاتی و بعد هم آب علوفه. با این کار 
روستایی ها هم می توانند به جای گوشت گوسفند، 
گوشت ماهی بخورند که ارزش  غذایی اش بیشتر 
اس��ت، س��الم تر اس��ت، مرتع  را فقیر نمی کند و 

زحمت کمتری دارد.
در بعضی از روستاها که آب استفاده چند منظوره 
می شود، گلخانه هم درست کرده اند. در همین 
روستای اسامیه که قبا کشت گندم و انار داشت 
و انارش مرغوب هم نبود، االن که برای پرورش 

ماهی چاه زده اند، گلخانه هم درست کرده اند به 
طوری که حتی در چله زمس��تان هر روز کدو، 
بادمج��ان، گوجه فرنگ��ی و خی��ار دارند؛ یعنی در 
این روستا گوشت و سبزیجات برای اهالی فراهم 

است و سالم زندگی می کنند. 

مساله خشکسالی
ش��دن  زی��اد  مش��کات،  از  دیگ��ر  یک��ی 
دنیاس��ت.  در  خشکس��الی  و   آف��ت 
کره زمین گرم ش��ده و کش��ت، آب بیش��تری 
می خواهد که نداریم. به دلیل نداشتن امکانات، 
بذر خوب نداریم و محصول هنگام داشت درگیر 
آفت می شود و برای برداشت هم امکانات کافی 
نداری��م و 30درص��د گن��دم، جو و چغندر در این 
زم��ان از بی��ن م��ی رود. حاال فرض کنیم محصول 
برداشت شد، حمل مناسب انبار آن وجود ندارد 
و کیفیت خود را به دلیل نگهداری نامناسب از 

دست می دهد.
عاوه بر اینها، امسال سیل هم بارها خسارت های 
زیادی در دنیا به بارآورد. باتوجه به این نکته ها، 
و افزایش جمعیت،  کشورها دیگر مازاد محصولی 
ب��رای ف��روش ب��ه ما نخواهند داش��ت. از طرفی، 
تحریم هس��تیم و جزو س��ازمان جهانی تجارت 
ه��م نیس��تیم بنابرای��ن اگ��ر محصولمان را برای 
فروش عرضه کنیم، باید 30 درصد ارزان تر بدهیم 
و اگ��ر بخواهی��م بخری��م بای��د 30 درصد گران تر 

بخری��م. پ��س چط��ور تولی��د نکنیم؟ چه کنیم؟ 
جمعیت و توقعمان در مورد غذا هم که روز به 

روز بیشتر می شود.
ما امروز در ایران باید حواسمان بیش از پیش به 
کش��اورزی باش��د چون وضع نفت و دالر چندان 
خوب نیست و فعا با اتکا به پول نفت می توانیم 
موادغذایی وارد کنیم. اما اگر نفت نباشد، چه کار 

می خواهیم بکنیم؟
متاس��فانه باوجود اینها، سیاس��ت دولت طوری 
است که می گوید برای اینکه مردم راحت باشند، 
وارد کنی��م. مث��ا برن��ج و روغ��ن وارد می کنند و 
با قیمت ارزان تر در اختیار مردم می گذارند اما 
با این کار تولید داخلی از بین می رود. این کار 
نمی تواند دائمی باشد. این کار مثل این می ماند 
که برای بیمارستان ها پزشک بیاورند و پزشکان 

ایرانی بیکار شوند!
ب��ه عقی��ده م��ن، مهم تری��ن چیز، حتی از دارو 
هم مهم تر برای س��امت انس��ان، غذاس��ت و 
امروز به بهانه اینکه آب دارد تمام می ش��ود، 
بح��ث آب مج��ازی راه افت��اده که این محصول 
را نکاری��م، ف��ان محص��ول را وارد کنی��م و... 
ک��ه چ��ه، آب نداری��م! آن ه��م با این وضعیت؛ 
نتیجه اش می شود بیکاری مردم و تعطیل شدن 
کش��اورزی ای��ران و یادم��ان رفت��ه که بیکاری 
خودش بیماری اس��ت و بیماری های جس��می 

و روانی را به دنبال خواهد داش��ت.

  دکتر پرویز کردوانی/ استاد نمونه دانشگاه تهران  
 

به نظر من در هر روستایی که منابع آبی دارد، باید از آبی که چه از چاه و چه از رودخانه به دست می آید، 
اس�تفاده چند منظوره کرد. امروزه این طرح در چند جای ایران پیاده ش�ده و از آب اس�تفاده چندمنظوره 
می شود؛ اول، به عنوان آب بهداشتی- ورزشی، اما منظور از آب بهداشتی ورزشی چیست؟ امروز جوان های 

روستایی برای استفاده از امکانات به شهرها مهاجرت می کنند چون می خواهند از امکاناتش مثل استخر 
بهره مند باش�ند. اگر در روس�تاها بتوانیم آب را فورا برای کش�اورزی نبریم و قبل از آن چند جا از آن 
استفاده شود، خیلی از این مشکالت حل می شود. مثال در روستاها استخر درست کنند و آب را 
ابتدا برای پر کردن آن به کار برند و تفریحی برای جوان ها فراهم شود. البته به هیچ وجه نباید 
در این آب صابون و دیگر مواد ش�وینده مخلوط ش�ود. این کار عالوه بر کمک به اس�تفاده 
دست از منابع آبی، به سالمت جسمی و هم به سالمت روانی جوان ها هم کمک می کند.

ضرورت استفاده چندمنظوره از منابع آبی کشور

وضع زرد آبی  
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آبی را آلوده می نامند که دارای عوامل بیماری زای 
عفونی یا انگلی، ضایعات ومواد شیمیایی سمی باشد.
ترتیب اولویت بندی آب در ش�رایط اضطرار 

عبارت است از:
1. شبکه آبرسانی شهری

2. چشمه ها و چاه ها 
3. آب های سطحی

روش های ساده تصفیه آب سالم 
اگرچه سالم بودن از شرایط بسیار مهم در انتخاب 
منبع تأمین آب است ولی در شرایط اضطراری از 
منابع��ی ک��ه احتم��ال آلودگ��ی آنها نیز وجود دارد، 
استفاده می شود اما با انجام روش های ساده تصفیه 

امکان پذیر خواهد شد.

1. نگهداری و رسوب دهی : نگهداری، ساده ترین 
روش بهبود آب اس��ت. معموال عوامل بیماری زای 
خاص بیش از چند روز نمی توانند به زیست خود 
ادامه دهند ولی برای این کار مخازن زیادی مورد 
نیاز اس��ت. بر اثر رس��وب دهی مواد معلق به همراه 
عوامل بیماری زای موجود در آب ته نشین می شوند، 
باید به این نکته توجه شود که ظروف نگهداری آب 
باید کاما تمیز باشند و در آب کاما بسته باشد تا 
از ورود آلودگی و حشرات به داخل آن جلوگیری 
ش��ود. در غیر این صورت می تواند محلی مناس��ب 

برای پرورش عوامل بیماری زا باشد.
2.جوشاندن : حرارت اولیه روش گندزدایی آب های  
مشروب بوده است. این روش در اردوگاه ها یا مواقعی 

که اشکالی در سیستم توزیع آب پیش آمده، روش 
مناسبی برای گندزدایی مقادیر کم آب است و آن 

را 5 تا 20 دقیقه می جوشانند.
نکته قابل توجه این اس��ت که جوش��اندن آب باید 
شدید باشد و اگر آرام و به مدت کوتاهی انجام شود، 
چاره ساز نخواهد بود. ضمنا شرایط نگهداری نباید 
به گونه ای باشد که باعث آلودگی مجدد آن شود.

3.کلرزدن به آب:
ال�ف- کوزه گ�ذاری: کوزه گ��ذاری بهتری��ن راه 
گندزدایی چاه های آب است و راحت انجام می گیرد. 
برای این کار ابتدا باید یک کوزه معمولی را که معادل 
15- 12 لیت��ر آب گنجای��ش دارد، تهی��ه کرد. الزم 
است در سطح خارجی کوزه روزنه هایی ایجاد کرد 
و مقدار 25 تا 35 گرم از پودر پرکلرین را برداشت و 
در یک سطل پاستیکی محتوی آب گرم حل کرد. 
سپس محلول حاصله را وارد کوزه می کنند و مابقی 
آن را تا دهانه کوزه از آب پر می کنیم، دهانه کوزه را 
محکم می بندیم. کوزه را باید در عمق متری سطح 
آب آویزان کنیم. این کوزه قادر اس��ت آب چاهی 
را که روزانه معادل 1200 لیتر آب از آن برداشت 

می شود، یک هفته ضدعفونی کند. 
نوع دیگری از کوزه وجود دارد که در آب های با حجم 
بیشتر وجاری می توان استفاده و در این روش کوزه ای 
را با شرایط باال تهیه و در دو طرف آن 2سوراخ با 
قطر 6 میلی متر ایجاد کرد. سپس 75 گرم از پودر 
پرکلرین را با 3 لیتر ماسه مخلوط می کنیم و درون 
کوزه می ریزیم. بقیه مراحل کار مانند کوزه قبلی 

است. از این قبیل کوزه ها می توان برای گندزدایی 
آب های جاری مانند قنات و چشمه و چاه های عمومی 

که میزان برداشت بیشتری دارند، استفاده کرد.

ب- استفاده از کلر مادر: تهیه محلول کلر مادر 
برای سالم سازی آب آشامیدنی در شرایط اضطراری 
و دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی سالم به شرح 
زیر است: یک قاشق غذاخوری یا 3 قاشق مرباخوری 
پودر هیپوکلریت کلسیم )پودر کلر( را با یک لیتر 
آب مخلوط کنید و هم بزنید. محلول به دست آمده 
محلول یک درصد کلر یا کلر مادر است که باید در 
ظروف در بسته دور از نور نگهداری شود )شیشه های 
مات(/ برای ضدعفونی یک لیتر آب آشامیدنی باید 
ه7 قطره با قطره چکان وارد آب مورد نظر و پس 

از 30 دقیقه آن را مصرف کرد.
نکته: هرخانواده می تواند کلر مادر برای خود تهیه 
کند یا اینکه هر چند روز یکبار برای دریافت محلول 
کلر مادر که در مراکز بهداش��ت تهیه ش��ده اس��ت، 
مراجعه کند. به ازای یک سطل پر از آب که برای 
آشامیدن استفاده می کنند، یک قاشق از محلول 
کلر مادر را وارد آب کنید و بعد از هم زدن، پس از 

30 دقیقه آن را مصرف کنید. 

ج- استفاده از قرص های گندزدا:  این قرص ها 
را معم��وال امدادگ��ران بین افراد مصیبت زده توزیع 
می کنند. به ازای 20 لیتر آب آشامیدنی یک قرص 

کلر کفایت می کند.
منبع:معاونت بهداشت محیط، دانشگاه تهران

تامین بهداشت آب در تهدیدات   زیستی و بحران ها :

تبدیل وضع قرمز به زرد 
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از عمده ترین مشکالتی که در بحران های طبیعی و غیرطبیعی به وی ژه در زلزله گریبانگیر مردم و آسیب دیدگان می شود، مشکل مربوط 
به آب است، این مشکل چه در هنگام حادثه چه بعد از آن، همواره سالمت مردم را تهدید می کند و در صورت بی توجهی یا کم توجهی 
به تأمین و نظارت بر این مساله، به شدت بحران افزوده خواهد شد. کیفیت آب آشامیدنی در شرایط عادی همواره با دقت و حساسیت 
خاصی تامین می شود چرا که با هر لحظه غفلت، احتمال ورود فاضالب یا عوامل آلوده کننده به داخل شبکه ها و منابع آبی وجود دارد و 
زمینه برای افزایش بیماری ها فراهم خواهد شد. به همین دلیل وضعیت شرایط بحرانی و فقدان آب از یک طرف و آلودگی منابع آبی از 
طرف دیگر شدت حوادث را مضاعف می کند. تخریب منابع آبی از قبیل چشمه ها، چاه ها، قنوات و شکستن مخازن زمینی و هوایی و 
شکستن منابع آب آشامیدنی و لوله های فاضالب وتخریب تأسیسات و تلمبه خانه ها همواره با قطع برق از دالیل اصلی قطع آب یا آلودگی 
آب ها در شرایط بحران است. کمبود آب باعث می شود آسیب دیدگان به آب های آلوده روی آوردند و برای ادامه حیات هرگونه آبی را 
مصرف کنند. حتی تأمین آب از تانکرهای سیار یا نصب تانکرهای ثابت در نقاط آسیب دیده یا محل های موقت اسکان آسیب دیدگان 
به دلیل وجود نداشتن حفاظت های الزم از زمان برداشت تا مصرف، به نظارت خاصی نیاز دارد و کنترل لحظه به لحظه ای را طلب می کند. 
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رو
دا

  مترجم: سمیه مقصودعلی  

به تازگی نتایج تحقیقی منتشر شد که نشان می دهد 
ویروس سرخک می تواند سیستم ایمنی بدن کودکان را 
3 سال ضعیف  کند و واکسیناسیون بیش از آنچه تاکنون 
به نظر می رسید، اثر محافظتی دارد. طبق تحقیقاتی که 
مشروح آن در مجله ساینس منتشر شد، سرخک نوعی 
فراموش��ی جزئی در سیس��تم ایمنی ایجاد می کند که 
اجازه نمی دهد عوامل پاتوژن شناسایی شوند و سیستم 
ایمن��ی بتوان��د ب��ا بیماری های عفونی مقابله کند. پیش 
از این نیز به اثبات رسیده بود که ویروس سرخک به 
حافظه ایمنی حمله می کند اما به نظر می رس��ید این 
تاثیر کوتاه مدت است و طی 3-2 ماه برطرف می شود 
اما بررس��ی های اخیر نش��ان داده که تاثیر این ویروس 
بر حافظه سیستم ایمنی تا 3 سال ادامه خواهد داشت. 
بررسی های محققان دانشگاه پرنیستون نیز نشان داده 
در بیمارانی که به سرخک مبتا می شوند، احتمال فوت 
در اثر بیماری های عفونی طی 3 سال بعد از ابتا، بسیار 
باالست. به گفته محققان دانشگاه اموری نیز سرخک 
به لنفوسیت های T حمله می کند که مسئول حافظه 
ایمنی علیه این بیماری هستند. یک ماه بعد از بهبود، 
لنفوس��یت های T دوباره تولید می ش��ود ولی به جای 
مقابله با عفونت فقط توانایی مقابله با ویروس سرخک 
را دارند. بررس��ی روی کودکان 1 تا 9 س��اله اروپایی و 
1 ت��ا 14 س��اله آمریکای��ی در ط��ول دوران��ی که تزریق 
واکس��ن س��رخک در این کش��ورها قطع شده بود، نشان 
داد احتم��ال ف��وت ک��ودکان در اثر بیماری های عفونی 
بعد از ابتا به س��رخک بس��یار باالس��ت در حالی که با 

تزریق واکس��ن این احتمال به ش��دت کاهش می یابد. 
در کنار این نوع خبرها، شایعه هایی نیز در مورد دخیل 
بودن واکسن 3 گانه یا نگهدارنده های واکسن ها در بروز 
برخی اختال ها از جمله اوتیس��م منتش��ر می ش��ود که 
باعث ش��ده بس��یاری از والدین در سراس��ر دنیا در مورد 
تزریق واکسن دودل شوند و حتی ترجیح دهند یارانه 
دولتی ش��ان قطع ش��ود ولی فرزندش��ان را برای تزریق 

واکسن های اجباری به مراکز درمانی نبرند.

شیوع سرخک در آمریکا
اواخر ژانویه س��ال گذش��ته مرکز کنترل و پیش��گیری 
از بیماری های آمریکا از ش��یوع بیماری س��رخک خبر 
داد و اع��ام ک��رد ط��ی ی��ک م��اه 102 مورد ابتا به این 
بیماری در کودکان گزارش شده است. در سال 2014 
تعداد مبتایان در آمریکا 644 مورد گزارش شد که از 
سال 2000 بی سابقه بود. طبق گزارشات مرکز کنترل 
بیماری ها، دلیل شیوع مجدد این بیماری کاهش تزریق 
واکسن 3 گانه بوده است. بررسی های بیشتر نشان داد به 
دنبال پخش خبری در مورد ارتباط بین ابتا به اوتیسم 
و واکسن سرخک در سال 1998 و انتشار مجدد آن در 
سال 2004 درSunday Times  بسیاری از والدین 
از انجام این کار صرف نظر کرده اند و فرزندانشان را برای 
انجام تزریق واکسن به مراکز درمانی نبرده اند. این تنها 
مساله و مایه نگرانی در آمریکا نبود. آمار منتشر شده 
در انگلیس و لهستان نیز همین موضوع را نشان داد.

نقش واکسن 3 گانه در بروز اوتیسم
آمار نشان دهنده افزایش بی سابقه مبتایان به اوتیسم در 

سراسر دنیاست. طبق آخرین آمار که مارس 2014 به 
وسیله مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها منتشر شد، 
از هر 68 کودک آمریکایی یک نفر به اوتیسم مبتاست. 
این رقم 20 تا 30 برابر آمار مبتایان به اوتیسم در سال 
1970 اس��ت. این س��وال که آیا واکسیناس��یون در بروز 
اوتیسم نقش دارد محتمل و ارزشمند بود و به همین 
دلیل محققان بسیاری در رابطه با آن مطالعاتی انجام 
دادند. بررس��ی ها نتایج ضد و نقیضی نش��ان می داد اما 
آخرین تحقیق در این رابطه در ژاپن انجام شد. دولت 
این کش��ور تزریق واکس��ن MMR را متوقف کرد اما 
این مساله هیچ تاثیری در کاهش مبتایان به اوتیسم 
نداش��ت. ب��ا وج��ود اینکه این تحقیق��ات در مطبوعات 
تخصصی و علمی منتش��ر ش��د اما تردیدها و نظر های 
مخال��ف همچن��ان ادام��ه پیدا کردند. نگرانی دیگری که 
در مورد واکسن ها اعام شد، مربوط به ماده ای به نام 
تیمروس��ال بود که نوعی جیوه اس��ت و از س��ال 1930 
به عنوان نگهدارنده در واکسن ها استفاده می شود. برخی 
افراد معتقد بودند این فلز سنگین می تواند تاثیرات منفی 
بر مغز بگذارد و عامل بروز اوتیسم است. در کالیفرنیا 
تیمروسال از واکسن ها حذف شد اما حتی این موضوع 
نیز در کاهش تعداد مبتایان به اوتیسم نقشی نداشت. 
آنچه امروز بیشتر در معرض توجه است، نقش آالینده ها 

در بروز آسیب های مغزی و اوتیسم است.

واکس�ن ها جان 3 میلیون نفر را س�االنه 
نجات می دهند

آنچه واضح است اینکه واکسیناسیون ساحی مطمئن 
در برابر بیماری های عفونی اس��ت. واکسیناس��یون در 
عین اینکه عملی برای پیشگیری شخصی است، نوعی 
حمایت و حفاظت اجتماعی محسوب می شود. ساالنه 
3 میلی��ون نف��ر ب��ا واکسیناس��یون از م��رگ نجات پیدا 
می کنند و واکس��ن بعد از ش��رایط بهداش��ت عمومی و 
آب لوله کشی ساحی پایه ای برای مقابله با بیماری های 
عفونی است. با وجود این، هنوز یک سوم کودکان در دنیا 
از این نعمت محروم هستند. سازمان جهانی بهداشت با 
اشاره به کشورهایی نظیر هند، پاکستان و نیجریه اعام 
کرد در سال 2013، 22 میلیون کودک نتوانسته اند در 
برابر دیفتری، کزاز و سیاه سرفه واکسینه شوند و نیمی 
از این کودکان در 3 کش��ور نامبرده زندگی می کنند. 
به گزارش سازمان جهانی بهداشت، ساالنه می توان با 
انجام واکسیناسیون های رایج و معمول از مرگ یک ونیم 

میلیون نفر پیشگیری کرد.
Le monde :منبع

تردید مردم و تغییر در رفتارهای بهداشتی و سالمت،  زمینه بازپدیدی بیماریهای فراموش شده

شیوع مجدد سرخک  

امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 
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دارو

  مترجم: آتوسا آرمین  

فناوری کریسپر می تواند با هزینه کمتر و سرعت 
بیشتر، قفل درمان بسیاری از بیماری ها با منشا 
ژنتیکی را باز کند. شرکت داروسازی بریتانیایی 
اس�تروزنکا اع�الم ک�رده که یک طرح تحقیقاتی 
وسیع را برای درمان منشاء ژنتیکی بیماری های 
ناتوان کننده آغاز کرده تا با اس�تفاده از »قیچی 
ژنتیکی« برای این بیماری ها دارو تولید کند. دکتر 
لورنز مایر، معاون استروزنکا، این پروژه تحقیقاتی 
را یک�ی از بزرگتری�ن تح�والت بیوتکنول�وژی در 

دهه های اخیر توصیف کرده است.

در ای��ن ط��رح، اس��تروزنکا ب��رای یافت��ن درمان دیابت، 
بیماری های تنفسی، انواع سرطان، بیماری های قلبی و 
 )Crispr( بیماری های دستگاه ایمنی از فناوری کریسپر
که به »قیچی ژنتیکی« موسوم شده، استفاده خواهد کرد.

در این طرح، 4 موسسه تحقیقاتی دانشگاهی و صنعتی 
آمریکایی و بریتانیایی با استروزنکا همکاری می کنند.

جزئیات مالی این طرح تحقیقاتی اعام نشده اما قرار 
اس��ت اس��تروزنکا که از یک س��ال پیش برنامه کریس��پر 
خود را آغاز کرده، امکانات تحقیقاتی خود را در اختیار 

این موسسه ها بگذارد.

فناوری کریسپر
برای این پروژه از ش��یوه ای به نام فناوری »کریس��پر« 
اس��تفاده خواهد ش��د که به زبان س��اده بریدن و جدا 
کردن ژن معیوب از ترکیب ژنتیکی س��لول اس��ت. این 
ش��یوه س��ریع تر و ارزان تر و دقیق تر از ش��یوه های رایج 

فعلی در ویرایش ژن است.
کریسپر روشی دقیق و سریع برای ویرایش ژن است

با اینکه تقریبا 15 س��ال از تکمیل پروژه ژنوم انس��ان 
می گذرد، هنوز در درمان بیماری های با منشاء ژنتیکی، 
تحول مورد انتظار را ایجاد نکرده و تعداد اندکی دارو 
بر اس��اس نتایج این پروژه بزرگ تولید ش��ده اس��ت اما 
اکنون کارشناسان امیدوارند پروژه کریسپر نه تنها در 
درمان این بیماری ها تحولی اساسی به وجود آورد بلکه 

این درمان ها را در آینده نه چندان دور محقق کند.
کریس��پر در س��ال 1987 در باکتری ای کوالی کش��ف 
ش��د و دانش��مندان متوجه ش��دند که در ژنوم باکتری، 
قطعاتی از مولکول DNA پش��ت س��ر هم یا با فاصله 

تکرار می شوند.
اما 10 سال طول کشید تا در سال 2007 روشن شود این 

توالی های تکرار شونده در واقع سیستم ایمنی اکتسابی 
باکتری به خصوص در مقابل ویروس ها و پاسمیدهاست. 
به عبارت دیگر، همانگونه که سیستم ایمنی موجودات 
پیچیده تر مثل انسان با قرار گرفتن در معرض میکروب ها 
و و ویروس ها نحوه مقابله با آنها را یاد می گیرد، باکتری ها 

با استفاده از کریسپر کار مشابهی انجام می دهند.
کریس��پر با تخریب ژنوم ویروس، باکتری را در مقابل 

آن محافظت می کند
دانش��مندان دریافتند این سیس��تم به آنها امکان می 
دهد با دقتی بی س��ابقه، هر ژنی را در هر کدام از 23 
کروموزوم انس��ان تغییر دهند، بدون اینکه به جهش 

ژنتیکی نیاز باشد.
انس��ان تقریب��ا 24 ه��زار ژن دارد ک��ه در ط��ول مارپیچ 
دو رشته ای DNA در تمام سلول های بدن قرار دارند. 
سال گذشته محققان دانشگاه هاروارد از کریسپر برای 

ویرایش ژن در سلول انسان استفاده کردند و نشان دادند 
کریس��پر را می توان مثل قیچی جراحی برای ویرایش 
ژن انسان به کار گرفت، یعنی ژنی را که ایجاد بیماری 

کرده برید و جدا کرد و به جای آن ژن سالم نشاند.
اس��تروزنکا معتقد اس��ت فناوری کریس��پر سرعت تولید 
دارو و اثبات موثر بودن آن را بس��یار بیش��تر می کند و 
ب��ا پایی��ن آوردن احتم��ال خط��ا در تولی��د ترکیب های 
آزمایش��ی، هزینه تحقیقات و تولید داروهای جدید را 

کاهش می دهد.
من��ه پانگول��وس مدی��ر بخش نوآوری های اس��تروزنکا 
می گوید: »کریسپر ابزاری ساده اما قدرتمند است که 
ب��ه م��ا ام��کان می ده��د ژن هایی را که در س��یر بیماری 
اهمیت دارند، دستکاری و تاثیر این اصاح ژنتیکی را 

به شیوه ای بسیار اختصاصی ارزیابی کنیم.« 
MNT :منبع

شرکت دارویی استروزنکا با »قیچی ژنتیکی« داروهای جدید می سازد

قیچی ژنتیکی ؛کلید درمان بیماری های گوناگون

شماره  دوم - خرداد 94
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کارشناسان می گویند: کودهای نامناسب خاک را فقیر می کنند ، سطح ایمنی غذایمان را کاهش می دهند

کود نامناسب = خاک فقیر = کاهش ایمنی

دکتر زهرا عبداللهی، رئیس دفتر بهبود تغذیه و جامعه 
وزارت بهداش��ت در گفت وگو با »س��امت«، موضوع 
امنی��ت غذای��ی را از چن��د منظر دارای اهمیت می داند: 
»غذای��ی ک��ه م��ردم می خورن��د بای��د ع��اری از هر نوع 
آلودگی میکروبی، ش��یمیایی، فلزات س��نگین و س��موم 

و آفات باشد و کیفیت غذا از لحاظ تغذیه ای، 
اهمیت دارد مثا روغنی که مصرف می شود، 

نباید اسیدچرب ترانس داشته باشد 
و اسیدچرب ترانس آن باید زیر 2 

درصد باشد. سبزی یا میوه ای که 
در بازار موجود است، نباید به 
سموم و دفع آفات آلوده باشد 
یا نمکی که مصرف می ش��ود، 
بای��د تصفیه ش��ده و ع��اری از 

فل��زات  ناخالصی های��ی مانن��د 
س��نگین باش��د.« دکت��ر عبدالله��ی با 

بیان اینکه مساله ایمنی غذا را باید از ابتدای کشت 
ایجاد کنیم، تاکید می کند: »س��امت موادغذایی باید 
در تمام مراحل کشت، عرضه، تولید، توزیع و... در یک 
نظام نظارت و پایش و ایمنی قرار داشته باشد و مدام 

سامت محصوالت ارزیابی شود ولی متاسفانه در کشور 
ما، نظارت بر سامت موادغذایی در بخش های متعددی 
انجام می ش��ود و همین تداخل وظایف یا موازی کاری 
باعث می شود برخی مسائل در این بین فراموش  شود. 
بخش��ی از نظارت ها برعهده س��ازمان غذا و دارو اس��ت، 
بخشی برعهده سازمان استاندارد، سازمان دامپزشکی 
و بخشی نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی، 
در حالی که برای ایجاد ایمنی غذایی 
باید وظایف هر نهادی مشخص باشد.«

فک�ری ب�ه حال موادغذایی 
زیرزمینی کنیم

س��ازمان غ��ذا و دارو ب��ر کارخانه های 
تولی��دی محص��والت غذای��ی نظارت 
دارد و آنهایی که مجوزشان را از این 
س��ازمان دریافت کردند، تحت نظارت 
مستمر کارشناسان سازمان غذا و دارو هستند 
اما در کشور ما یک مشکل بزرگ موادغذایی زیرزمینی 
و قاچاق است که نه نظارتی بر آنهاست و نه توان مقابله 
با آنها، این مشکل می تواند تا حد زیادی ایمنی غذا را 

زیر سوال ببرد. رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت نیز این مشکل را تایید می کند و توضیح می دهد: 
»متاسفانه قوانین مربوط به تخلفات موادغذایی در کشور 
ما بازدارنده و به روز نیس��ت و افرادی که موادغذایی 
تقلبی تولید می کنند با پرداخت جریمه مختصر، دوباره 
به کار خود ادامه می دهند و فضای بیشتری برای تقلب 
پیدا می کنند. در صورتی که جریمه افرادی که سامت 
مردم را به خطر می اندازند، باید آنقدر زیاد باش��د که 
کسی جرات نکند مرتکب چنین تخلفاتی شود؛ مثا در 
بازار نمک هایی وجود دارد که زیرزمینی تولید می شود 
و هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد و اطاع رس��انی در 

اینباره نیز به مردم قوی نیست.«

ایمنی غذا با سرطان مرتبط است
موضوع مهم دیگری که دکتر عبداللهی به آن اش��اره 
می کند، ارتباط ایمنی غذا با بروز بیماری هاست: »انواع 
آلودگی موادغذایی می تواند باعث اختال های کبدی، 
کلیوی و گوارشی در بدن شود، ضمن اینکه این اختال ها 
می تواند زمینه بروز س��رطان را فراهم کند. همچنین 
اگر فلزات س��نگین در موادغذایی باش��د، تجمع آن در 
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   مهدیه آقازمانی  

غذایی که می خوریم باید به گونه ای باشد که به سالمت ما کمک کند نه آنکه روند بیمارشدن مان را تسهیل کند. این جمله معنی ایمنی غذا یا همان 
FOODSAFETY اس�ت. در حقیقت مس�اله ایمنی غذا آنقدر اهمیت دارد که س�االنه می تواند از بس�یاری از بیماری ها و مرگ ومیرهای ناش�ی از بیماری 
پیشگیری کند. در کشور ما همواره یکی از معضل های اصلی در سیستم بهداشت و درمان، همین بحث ایمنی غذاست که می توان نمونه بارز آن را 
باقیمانده سموم و آفت کش ها در سبزی ها و میوه ها دانست. بنابراین آنچه باید به آن توجه کنیم، این است که ایمنی غذایی چقدر جزو اولویت های  

مسئوالن و مردم است و چگونه می توان این بازار بلبشو و ناایمن موادغذایی در کشور را سامان داد.

متاسفانه 
قوانین مربوط به تخلفات 
موادغذایی در کشور 
ما بازدارنده نیستند و 
متخلفان با پرداخت جریمه 
دوباره به کار خود ادامه 
می دهند 

-  دکتر عبداللهی

»به مناسبت هفته سالمت« در گفتگو با اعضای کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد

 ایمنی غذا با کاهش 
آالینده های غذایی

نوع تغذیه و ایمنی غذا، نه تنها دغدغه مسئوالن حوزه 
سامت و جامعه ماست بلکه به نظر می آید این موضوع 
نگرانی نظام های سامت همه جهان است، به گونه ای 
که س��ازمان جهانی بهداش��ت، ش��عار س��ال را »ایمنی 
غذا از مزرعه تا س��فره« تعیین کرده اس��ت. در این 
میان همراستا با اهداف جهانی این سازمان در هفته 

سامت که از اول اردیبهشت آغاز شده، پنجمین روز 
به این نام نامگذاری شده است.

ب��ا توج��ه ب��ه اینکه یکی از عل��ل افزایش بیماری های 
غیرواگیر، نبود غذای سالم است، برنامه ریزی صحیح 
در ای��ن زمین��ه ض��روری ب��ه نظر می آید. با همین نگاه 
بود که چندی پیش برنامه هایی برای کاهش آسیب 
غذایی و به عبارتی تهیه و تولید محصوالت ارگانیک 
در دستور کار قرار گرفت و مدتی است خبر از ورود 
محصوالت آن به بازار و حتی خرید و فروش گسترده 
آن مطرح شد. موضوعی که بسیاری از مسئوالن حوزه 

سامت، تولیدکنندگان و مردم را به تولید و مصرف 
آن تشویق می کردند.

 حسن تامینی لیچایی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت 
مجل��س، در ای��ن زمین��ه می گوید: »یکی از مهم ترین 
راه های نجات کشور از بیماری های غیرواگیر، استفاده 
از محصوالت ارگانیک است.« تامینی لیچایی که بقایای 
سموم در محصوالت کشاورزی را یکی از علل افزایش 
بیماری ه��ا می دان��د، تصریح می کند: »متاس��فانه در 
ای��ن زمین��ه فعالیت��ی انج��ام ندادیم و علت بروز برخی 
بیماری های غیرواگیر ناشی از همین بی توجهی است.« 

امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 
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بدن می تواند باعث ایجاد سرطان شود. مطالعه ها ثابت 
کرده، وجود باقیمانده س��موم در میوه ها و س��بزی ها با 
بیماری پارکینس��ون و س��رطان خون ارتباط دارد. از 
طرف دیگر سومین عامل مرگ ومیر در کشور ما سرطان 
است بنابراین برای پیشگیری از سرطان، غذای سالم، 
آب س��الم و هوای س��الم اهمیت زیادی دارد.« مدیر 
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداش��ت، با اش��اره به 
شعار امسال سازمان جهانی بهداشت، بحث بیماری های 
غیرواگی��ر را مقول��ه ای بین الملل��ی می د اند و می گوید: 
»یکی از عوامل خطر بیماری ها غیرواگیر، آلوده بودن 
موادغذایی اس��ت. در بس��یاری از کشورها، بیماری های 
اسهالی و مسمومیت های ناشی از بیماری های منتقله 
از غذا یک مشکل عمده است، بنابراین هم بیماری های 
غیرواگیردار و هم بیماری های واگیردار منتقله از غذا 

یک مساله جهانی است که باید با آن مقابله کرد.«

خاک فقیر، ایمنی غذا را کم می کند
یک س��ر کاف ایمنی موادغذایی به کش��اورزی و نحوه 
تولید یک محصول برمی گردد که در کش��ور ما هنوز 
کشاورزی سنتی رواج دارد و بسیاری از مشکات از همین 

جا نش��ات می گیرد. دکتر ربابه شیخ االس��ام، 
متخص��ص اپیدمیول��وژی تغذی��ه و مدیر 

موسس��ه س��امت، تغذیه و توسعه در 
گفت وگو با »س��امت« به س��امت 
خ��اک در بح��ث ایمن��ی غذا تاکید 
دارد: »باید نگاهمان را فراتر ببریم 
و ب��ه ج��ای ایمن��ی غذا از مزرعه تا 
سفره بگوییم ایمنی از خاک سفره. 

در حال حاضر در دنیا بحث غنی کردن 
خاک مطرح اس��ت به گونه ای که به جای 

آنکه کودهای میکروبی و س��می به گیاهان بدهیم، 
باید از کودهای مغذی استفاده کنیم. با دادن کودهای 
نامناسب، خاک فقیر می شود و گیاه دچار فقر غذایی 
خواهد ش��د و بعد حیوان و انس��ان نیز دچار مش��کل 

خواهند شد.
دکت��ر شیخ االس��ام نق��ش نظ��ارت یکپارچه در ایمنی 
غذایی را بس��یار مهم می داند و توضیح می دهد: »در 
مورد سامت موادغذایی باید با نگاه همه جانبه، نظارت 
یکپارچه  ای داشته باشیم؛ کسی که محصولی می کارد 
باید به سامت خاک اهمیت بدهد و کسی که مزرعه را 

سمپاشی می کند، باید به طور پیوسته با همه افرادی که 
محصول کاشتند، در ارتباط باشد. اگر قرار باشد هرکس 
کار خودش را بکند؛ کود نامناس��ب به خاک می زنند، 
نیترات خاک باال می رود و بعد س��رطان زیاد می ش��ود 

و بعد وزارت بهداشت باید با سرطان مقابله کند.« 

سیستم شبکه برای ایمنی غذایی
بخش عمده محصوالت کشاورزی را روستاییان تولید 
می  کنند ولی آیا آنها با مساله ایمنی غذایی آشنایی دارند؟

دکتر شیخ االسام در پاسخ به این سوال در مورد طرحی 
صحبت می کند که می تواند آگاهی کشاورزان روستایی 
را باال ببرد: »در حال حاضر جمعیت روس��تایی کم و 
جمعیت تحت پوشش بهورزان نیز کمتر شده بنابراین 
می توانیم از طریق بهورزان کاس های آموزش��ی برای 
کارگرهای مزارع و مدیران باغ ها بگذاریم و آنها را با ایمنی 
غذا آشنا کنیم.  در حقیقت باید بحث ایمنی موادغذایی 
را در شبکه ادغام کرد تا از این طریق 
کشاورزان آموزش ببینند. از طرف 
دیگر، بیش��تر محصول هایی مانند 
آجیل، آلو و قیس��ی از روس��تا وارد 
ش��هر می ش��وند بنابراین الزم است 
ایمنی غذا را به وسیله بهورزان در 

روستاها ایجاد کرد.« 
وی با بیان اینکه هم اکنون مساله 
ایمن��ی غ��ذا جزو وظایف بهورزان 
تعریف نشده، می افزاید: »به راحتی 
می توان از ظرفیت بهورزان برای نظارت 

بر سامت موادغذایی استفاده کرد. 
 به  طور مثال، نظارت بر یک مزرعه گوجه فرنگی چگونه 
صورت می گیرد یا س��م و کودی که اس��تفاده می کند، 
از چه نوع اس��ت، نیروهای وزارت کش��اورزی نیز کافی 
نیس��تند، بنابراین نظارت  و آموزش ها کافی نیس��ت و 
هر نهادی جداجدا کار می کند و بعد ساالنه میلیاردها 
تومان صرف واردکردن داروی س��رطان و درمان آن و 
حتی مس��مومیت های گوارش��ی می کنیم، در حالی که 

می توان از آن پیشگیری کرد.«

شاورزی
ک

شعار روز جهانی سالمت: ایمنی غذا از مزرعه تا سفره

باید نگاهمان 
را فراتر ببریم و به جای 
ایمنی غذا از مزرعه تا 
سفره، بگوییم ایمنی غذا 
از خاک تا سفره 
- دکتر شیخ االسالم

وی در پایان تاکید می کند: »اگر نگران رشد این بیماری ها 
هس��تیم، باید به س��مت مصرف محصوالت ارگانیک، 

محصوالت استاندارد و باکیفیت برویم.«
متاس��فانه با وجود باب ش��دن خرید و فروش برخی 
محصوالت ارگانیک صیفی و سبزی در کشور، چندی 
پیش، مهدی مهدی پور، دبیر انجمن ارگانیک ایران و 
مسئول فروشگاه های مجاز محصوالت ارگانیک، درباره 
محصوالت مختلفی که با این عنوان در بازار به فروش 
رسیده اس��ت، اعام می کند: »ما در ایران اصًا س��بزی 

و صیفی ارگانیک نداریم.«. 

وی در ادامه گفت: »فروش مرغ و تخم مرغ ارگانیک هم 
یک دروغ بزرگ اس��ت، چون در ایران غذای ارگانیک 
مرغ وجود ندارد که بخواهیم مرغ و تخم مرغ ارگانیک 

تولید کنیم.
 البته گوشت گوسفند ارگانیک وجود دارد ولی اگر کسی 
مدعی عرضه گوشت گاو و شتر و هر جانور دیگری به 

شکل ارگانیک شد، آن هم فریب است.«
ب��ا ای��ن اظه��ارات یکباره تمام مس��یری که برای بهبود 
شرایط تغذیه ای کشور ترسیم کرده بودیم، مخدوش شد 
و بار دیگر به ابتدای راه و همان ش��رایط نگران کننده 

بازگشتیم. 
البته این به معنای تاش نکردن برای بهبود و ایمنی 
غذا نیست؛ چنانچه رحمت ا... حافظی، رئیس کمیسیون 
سامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر 
تهران می گوید: »به این منظور جلساتی با وزارت بهداشت 
و درمان و جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، سازمان 
استاندارد و سایر سازمان ها و حوزه های مرتبط برگزار 
ش��د که در نهایت بعد از برگزاری این جلس��ات متعدد 
بارکدگذاری محصوالت غذایی به وس��یله وزارت جهاد 

کشاوزی پذیرفته شد.«
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ریزگرد ها
 ریز گردها به مش��کلی جدی تبدیل ش��ده اند.  بخش 
عمده ای از طغیان ریزگرد ها که سامت هموطنان ما را 
هدف قرار داده است مربوط به کشورهای مجاور از جمله 
عراق است. به خاطر ناآرامی ها در عراق این کشور عاقه 
یا توانی برای پیگیری و حل موضوع ریزگردها ندارد و 
س��ایر کش��ورها هم چون از ریزگردها آس��یب نمی بینند 
توجهی به آن ندارند. ایران قربانی اصلی ریزگرد هاست 
و به نظر می رسد عزم مبارزه برای حل این مشکل باید 
از کشور ما جزم شود و در این رهگذر ناچاریم که فعاالنه 

با کشورهای منطقه مذاکره کنیم.

بی آبی
 از دیگر مشکات اصلی منطقه که اتفاقا بخش عمده ای 
از طغیان ریزگردها هم به آن بر می گردد مش��کل کم 
آبی است. تغییرات اقلیم و خشکسالی های بلند مدت با 
ضعف مدیریت  و اجرای پروژه های غیر کارشناسانه همراه 
شدند تا فاجعه کم آبی در خاور میانه دورنمایی غم انگیز 

را برای این منطقه به خصوص کشور ما ترسیم کند. 
بدون اینکه در نظر بگیریم ارزش آب در کش��ور گرم و 
خش��ک ما بس��یار بیش از کش��ورهای پر باران اروپایی و 
برخ��ی از ایالت ه��ای آمریکاس��ت و ب��دون اینکه در نظر 
بگیریم میزان تبخیر در کشور ما بسیار باالست، با طرح 

شعار دلفریب خودکفایی اقدام به توسعه غیرکارشناسانه 
کشاورزی کردیم و هرگز فکر نکردیم آب کافی نداریم.

به تاراج بردن آب های جاری و سدسازی هایی که برخی 
از آنها با کمک رانت و بیشتر به دلیل بهره برداری مالی 
انجام گرفت، باعث خشک شدن تاالب ها و دریاچه های 
کشورمان شد. برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی سطح 
ایستابی بسیاری از این منابع را مدام پایین می برد و در 
مواردی به دلیل نشست زمین، امکان جایگزینی مجدد 
این منابع آب حتی در سال های پر باران  از دست خواهد 
رفت. توسعه غیرکارشناسانه کشاورزی به همراه انتخاب 
الگوی کشت نامناسب و روش های مسرفانه آبیاری، نیازمند 

محیط زیست نیازمند  دیپلماسی  فعال و کارآمد

»لوزان« محیط زیست کجاست؟
  کیارش یشایایی/ فعال محیط زیست  

منابع ارزشمند طبیعی محدود است و تقاضای مردم روی زمین برای استفاده از این منابع روز به روز افزایش می یابد. آتش بسیاری از جنگ ها 
و تنش ها بر س�ر مس�ائل زیس�ت محیطی و برای دسترس�ی به این منابع ارزش�مند طبیعی مانند آب و زمین حاصلخیز روش�ن می ش�ود. انس�ان 
آنچنان آزمندانه و نابخردانه این منابع محدود را مصرف می کند که گویا نه تنها به فکر آینده فرزندانش که به فکر آینده خود هم نیس�ت. 
جدای از چالش�ی که در داخل برای محیط زیس�ت پیش روی ماس�ت، مس�ائل و مش�کالت فرا ملی هم رو در روی کش�ور قرار دارند.مش�کالت 

زیست محیطی از جمله آلودگی، کمبود آب، نابودی جنگل ها و سایر مشکالت حد و مرز نمی شناسند و باید با همکاری همه کشورهای 
درگیر حل شود. درختی که در اروپا قطع می شود بر اقلیم ایران، و تاالبی که در ایران خشک می شود بر سایر کشورها اثر گذار خواهد بود.

امنیت زیستی، مصونیت و سالمت جامعه 
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آب فراوانی است و این گونه شد که 90 درصد آب این 
کش��ور کم آب برای کش��اورزی مصرف ش��د. آمارها نشان 
می ده��د از ای��ن 90 درص��د ه��م 60 درص��د آن ات��اف و 
اس��راف اس��ت. ارزش باالی آب در کش��ور گرم و خش��ک 
ایران، شاید ما را به این نتیجه برساند که بهتر است از 
کاش��ت برخی محصوالت کش��اورزی صرف نظرکنیم. به 
احتمال زیاد، واردات محصوالت کشاورزی بسیار ارزان تر 
و عملی تر از وارد کردن آب است اما ورای همه مشکات 
آب که در کش��ور باید با آنها دس��ت و پنجه نرم کنیم، 
چالش ه��ای فرامل��ی نی��ز پیش روی م��ا قرار دارد. ایران 
با کش��ورهای مجاور خود دارای حوضه آبریز مش��ترک 
اس��ت. عراق )کارون(،  ترکمنس��تان )اترک(، آذربایجان 
و ارمنس��تان )ارس(  و افعانس��تان )هیرمند(. همه این 
رودها مانند شریان های حیاتی منطقه هستند. عاوه بر 
همه اینها، کشورهای ترکیه و سوریه هم با بستن چند 
س��د، مانع از ریزش آزادنه جریان آب به کش��ور عراق و 
تاالب های آن شده اند که باعث خشک شدن تاالب ها و 
ایجاد کانون های تولید گرد و خاک می ش��ود.  با تداوم 
خشکسالی ها و نداشتن مدیریت صحیح منابع آب، آینده 
منطقه بسیار پرتنش و تاریک به نظر می رسد. آینده ای 
که همه کشورهای منطقه در آن سهیم خواهند بود. به 
زودی تامین حقابه کشورها از اساسی ترین چالش های 

منطقه خواهد بود.

دریای مازندران
 دری��ای مازن��دران بی��ن 5 کش��ور ای��ران، قزاقس��تان، 
ترکمنستان، آذربایجان و روسیه قرار دارد و هم اکنون 
با آلودگی های نفتی و غیرنفتی، صید و ش��کار بی رویه 
و گونه مهاجم ش��انه داری که با آب توازن کش��تی ها از 

دریای سیاه به این دریا راه یافته تهدید می شود. دریای 
مازندران به وسیله لکه های نفتی حاصل از عملیات سکوها 
در ش��مال این دریا، صید بی رویه ماهیان اس��تخوانی در 
همه کشورها، ورود فاضاب و پساب های کشاورزی آلوده 
به سموم شیمیایی به وسیله همه کشورها از جمله ایران، 
صی��د پرن��دگان مهاج��ر اروپایی عمدتا در ایران، ش��کار 
بی رویه فک خزری به خاطر اس��تفاده از پوس��ت آن در 
کشورهای شمالی و سایر مشکات تهدید می شود. اگر 
کش��ورهایی ک��ه از خ��وان بی دری��غ نعمت این دریا بهره 
می برند، بیش از این با خوش خیالی )بی خیالی( به این 
دریا آسیب بزنند، شاید در آینده این دریای زنده دچار 

مشکات زیادی شود. 

تحریم ها به زیان محیط زیست
به گفته معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست، اعمال تحریم های ناعادالنه 
مانع از دس��تیابی کش��ور به فناوری های کاهش تولید 

گازهای گلخانه ای شده است.
 ضعف مدیریت داخلی هم دست به دست تحریم ها داده 
و باعث ش��ده ایران در رده دهم کش��ورهای تولیدکننده 
گازهای گلخانه ای قرار داش��ته باش��د. رتبه بندی ای هم 
به وسیله آژانس اطاعات انرژی آمریکا و سازمان بهداشت 
جهانی انجام ش��ده که در آن کش��ورها بر اس��اس تولید 
مطلق گاز دی اکس��یدکربن و آالینده های کمتر از 10 
میکرون مرتب ش��ده اند. محمدحس��ین اردشیری، مدیر 
ایمنی، بهداشت و محیط  زیست وزارت نفت ایران گفته 
اس��ت اگر تا 5 س��ال دیگر نتوانیم آالینده ها را کنترل 
کنیم، مشمول پرداخت جریمه های سنگین می شویم. 
ایران برای مهار گازهای گلخانه ای به کمک، همفکری و 

فناوری های پیشرفته سایر کشورها نیاز دارد. اگرچه مبدا 
تولید گازهای گلخانه ای در کش��ور ماس��ت، اما حقیقت 
این است که این آلودگی حد و مرز نمی شناسد و همه 
زمین از آلودگی متضرر می شوند. حقیقت دیگر هم این 
است که مقداری از تولید گازهای گلخانه ای در کشور ما 
به دلیل تولیدات فرآورده های نفتی و پتروش��یمی اس��ت 

که در کشورهای دیگر مصرف می شود.
 آیا نباید س��همی از این آلودگی به کش��ورهایی انتقال 
یاب��د ک��ه از ای��ن فرآورده ه��ا اس��تفاده می کنند؟ با توجه 
ب��ه تغیی��رات اقلی��م که به دلیل تولید گازهای گلخانه ای 
رخ داده اس��ت، بحث بر س��ر تولید و مهار این گازها به 
زودی به چالش��ی بین المللی تبدیل خواهد ش��د و البته 
کش��ورهای صنعتی و پیش��رفته از جمله آمریکا با اینکه 
در رده دوم تولیدکننده های دی اکسیدکربن قرار دارد، 

تاکنون کمترین مسئولیت را بر عهده گرفته اند.
همزمان با حرکت به سوی رفع مشکات داخلی محیط 
زیس��ت، به کار گرفتن یک دیپلماس��ی قدرتمند و فعال 
برای  مدیریت بحران های زیست محیطی بین کشورهای 
منطقه و جهان، در آینده ای نه چندان دور- ش��اید در 
عمر همین دولت- اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از هم 
اکنون باید به فکر باشیم. قبل از اینکه رسیدن به تنش 
و بحران برای مشکات برشمرده شده- که مطمئنا فقط 
بخش کوچکی از همه مشکات است- باعث بی آبی، فقر، 
مهاجرت های ناخواس��ته و به دنبال آن، ناامنی و جنگ 
شود. حل مشکات به کمک دیپلماسی بسیار ارزان تر 
و بسیار ایمن تر است. هنری که سیاستمداران ایرانی در 
این دوره از مذاکرات هس��ته ای ثابت کردند به بهترین 
شکل می توانند از آن استفاده کنند. همه کشورها روی 

یک زمین زندگی می کنند. 
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موزه صلح؛ روایتگر ردداهی جانبازان شیمیایی
به بهانه روزجهانی بزرگداشت قربانیان سالح های شیمیایی 

موزه صلح تهران، تفاوت بس�یاری با موزه های دیگر پایتخت دارد. در کنار اس�ناد و 
اشیای منحصر به فردی که از جنگ ش�یمیایی به نمایش درآمده، قربانیان جنگ، با 
حضورشان راوی اتفاق های 8 سال دفاع مقدس هستند. راویانی که نه در کتاب ها و 
فیلم ها بلکه خودش�ان تجربه ها، خاطرات و فداکاری های زندگی و هم رزمان شان را 
با وجود زخم های کهنه ای که دارند، روایت می کنند. اسناد زنده ای که با حضورشان 
فداکاری و ایثار را برای کسانی که آن زمان را تجربه نکرده اند، مطرح و با وجود دردی 
که دارند، انس�ان ها را به صلح و دوس�تی دعوت می کنند.  در جهان حدود 150 موزه 
صلح در حال فعالیت هستند که موضوعات آن به جنگ، شهدا و کشته شدگان دفاع 
در برابر تجاوز مربوط می ش�ود. در واقع، اطالع رس�انی و بازدارندگی از س�الح های 
ش�یمیایی برای نش�ان دادن پیامدهای ناگ�وار حاصل از جنگ، خش�ونت و ترویج 
فرهنگ صلح و دوستی، بین افراد جامعه و ملت ها، هدف راه اندازی این موزه ها بوده 

است.  راویان این موزه ها که داوطلبانه فعالیت می کنند، می خواهند به جهانیان اعالم 
کنند که ما قربانی ش�ده ایم و به هیچ وجه نمی خواهیم از این سالح ها استفاده شود.  
32 سال قبل، رژیم صدام با تجاوز به کشور ما از س�الح ممنوعه ای استفاده کرد. در 
این حمله ها 100 هزار نفر قربانی سالح شیمیایی ش�دند و نزدیک به 8 هزار و 500 نفر 
از هموطنان نیز جان خود را از دس�ت دادند.  اندیشه تاس�یس موزه صلح تهران در 
مالقات اعضای انجمن حمایت از قربانیان سالح های شیمیایی در تهران، با مسئول 
هماهنگی ش�بکه جهانی موزه های صلح درس�ال 1384 ش�کل گرفت. »هدف این 
موزه همانند بس�یاری از موزه هایی که در جهان در این زمینه فعالیت می کنند، این 
است که هیچ جنگی در دنیا اتفاق نیفتد و دیگر از سالح  شیمیایی استفاده نشود. ما 
می خواهیم با برگزاری کارگاه های آموزشی، نمایشگاه ها، بازدیدها و برگزاری مراسم  
مختلف با موضوع فرهنگ، صلح، آشتی و حقوق بشردوستانه بین المللی، خلع سالح 
و پیامدهای جنگ، اطالع رس�انی می کند. کس�انی که قربانی سالح های شیمیایی 
شده اند، با توجه به سختی ها، درد و رنجی که دارند، دیگر نمی خواهند قربانی شدن 
دیگر مردم دنیا را ببینند. برای اینکه قربانیان جنگ بتوانند راوی اتفاقی که برایشان 
پیش آمده باشند چه بهتر اینکه در فعالیت های اجتماعی مرتبط با موضوع جنگ و 

صلح فعالیت داشته باشند.«


